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Summary 
 This research is a study in the sciences of jurisprudence, namely, 
jurisprudence, and the study of jurisprudence and learning, and teaching and 
writing in it is of great importance, and has several methods, including: study 
comparative jurisprudence, including: study of jurisprudence on the doctrine of 
the doctrine, and each doctrine has its own, As the book of guidance explained 
the beginning of the beginner, Imam Burhanuddin Marghinani Hanafi, who is 
scheduled to students of the Department of Sharia, the first stage in the faculties 
of Islamic sciences, in our country Iraq. The question is of great importance to 
the Muslim scholars and their students, which requires skill in the formulation of 
the question, which helps to dive into the depths of science is one of the methods 
and methods in the approximation of the sciences of legitimacy and adopted by 
the imams and scientists, may God have mercy on them in some of their books, 
such as jurisprudence and scientific, And jurisprudential acronyms. Also 
question and answer method. The Holy Quran and the Sunnah of the Prophet 
(peace and blessings of Allaah be upon him) have asked the question a great deal 
of care. , And the question in the educational curriculum was one of the most 
important means of learning, but is the tool that leads to the way to know the 
facts and information that learners want to know, and what I have seen that the 
nearest book of guidance almost by the question and answer to facilitate the 
students in the study and collection and to ensure their success examinations 
(The purpose is to arrange and refine the book of guidance). 

وتعؾقؿه  والتللقف  هذا البحث دراسة  يف  عؾم من العؾوم الرشعقة ال وهو الػؼه ،ولدراسة الػؼه وتعؾؿه،

دراسة الػؼه عىل مـفج مذهب من املذاهب، وكل  فقه أمهقة كبرية، وهلا عدة طرق، مـفا: دراسة الػؼه املؼارن، ومـفا:

وملا كان كتاب اهلداية رشح بداية املبتدىء ،لإلمام برهان  مذهب له مملػاته اخلاصة به، مـفا املطول، ومـفا املخترص،

ؾدكا املرحؾة األوىل  يف كؾقات  العؾوم اإلسالمقة ،يف ب الدين  املرغقـاين احلـػي ،املؼرر عىل طؾبة قسم الرشيعة،

األمر الذي يوجب مفارة يف صقاغة السمال مما  وملا لؾسمال  من أمهقة كبرية عـد عؾامء املسؾؿني وتالمقذهم، العراق.

يساعد يف الغوص يف أعامق العؾم ففو من األسالقب والوسائل يف تؼريب العؾوم الرشعقة وقد اعتؿدها األئؿة 

شجرات الػؼفقة والعؾؿقة ،واملـظومات الشعرية ،واملخترصات والعؾامء رمحفم اهلل تعاىل قي بعض كتبفم ، كامل

وقد عـي الؼرآن الؽريم والسـة الـبوية بالسمال عـاية كبرية، لذلك  الػؼفقة ومـفا. أيضا أسؾوب السمال واجلواب.

قؾة من وجه الؼرآن إىل االكتػاع بلسؾوب السمال وحّث عؾقه ورّغب فقه. ،ولؼد كان السمال يف املـفج الرتبوي وس

أهم وسائل التعؾم، بل هو األداة التي يتوصل عن طريؼفا إىل اإلملام باحلؼائق واملعؾومات التي يرغب املتعؾؿون يف 

معرفتفا، وملا تؼدم  رأيت أن اقرب كتاب اهلداية  تؼريبا عىل طريؼة السمال واجلواب تسفقال لؾطالب يف املذاكرة 

 .سـوية، سؿقته )الغاية برتتقب وهتذيب كتاب اهلداية (والتحصقل ولضامن كجاحفم باالمتحاكات ال

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل اًمذي هداكو ؾمبؾ اهلدايي ، اًمؼريى ًمؽؾ اًمؼمايو ،واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد         

اًمقضمقه، سمتبؾقغ  صوطمى ظمػم اعمزايو، وقمغم أًمف وصحبف اًمؼودة إصػقوء، ، وسمدور آهتداء، اًمـورضي

اؾمتؿسؽ سمؼقًمف ، واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ ،  ويمؾ مـ  مو سمؾغقه مـ أدًمي اًمنميعي اًمغراء

 . وسمعد : (1)اعمتلم)مـ يريد سمف اهلل ظمػما يػؼفف ذم اًمديـ( 

ديـ هق مـ اضمؾ اًمعؾقم اًمنمقمقي  وهق ًمى اًمعؾقم اإلكسوكقي  ،  وذًمؽ ًمنمف ومون اًمػؼف ذم اًم

اؾمتؿداده مـ اًمؼرآن اًمعظقؿ ومـ اًمسـي اًمـبقيي اًمنميػي ،وموًمػؼف اإلؾمالمل  رشمى طمقوة اًمػرد واجلامقمي  

 و كظؿ قمالىمتفؿ سمخوًمؼفؿ ؾمبحوكف وقمالىموهتؿ آضمتامقمقي ومقام سمقـفؿ ومؽون اًمبؾسؿ اًمشوذم، ومقئؾ اًمعومل

واعمتعؾؿ  ومـ هـو يمون ًمدراؾمي اًمػؼف وشمعؾؿف، وشمعؾقؿف  واًمتلًمقػ ومقف أمهقي يمبػمة، ودراؾمي اًمػؼف هلو 

قمدة ـمرق، مـفو: دراؾمي اًمػؼف اعمؼورن، ومـفو: دراؾمي اًمػؼف قمغم مـفٍ مذهى مـ اعمذاهى، ويمؾ 

ي ذح سمدايي مذهى ًمف ممًمػوشمف اخلوصي سمف، مـفو اعمطقل، ومـفو اعمختٍم، وًمام يمون يمتوب اهلداي

اعمبتدئ ،ًمإلموم سمرهون اًمديـ ايب احلسـ قمكم سمـ أيب سمؽر اًمػرهموين اعمرهمقـوين احلـػل ،اعمؼرر قمغم ـمؾبي 

ىمسؿ اًمنميعي، اعمرطمؾي إومم  ذم يمؾقوت  اًمعؾقم اإلؾمالمقي ،.وًمام ًمؾسمال  مـ أمهقي يمبػمة قمـد قمؾامء 

اًمسمال ممو يسوقمد ذم اًمغقص ذم أقمامق اعمسؾؿلم وشمالمقذهؿ، إمر اًمذي يقضمى مفورة ذم صقوهمي 

  ڻڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻچ  اًمعؾؿ ،وىمد وضمف اهلل شمبورك وشمعومم إًمقف يمام ىمول قمز وضمؾ :

 .(2) چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ  ھ  

                                                           

( يـظر: ضمومع اًمصحقح اعمختٍم،حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمبداًمؾف اًمبخوري اجلعػل، دار اسمـ يمثػم ، اًمقاممي ،سمػموت، 1)

 اًْمَؼْقلِ  ىَمبَْؾ  اًْمِعؾْؿُ ) سَموب اًمعؾؿ، ،يمتوب(  24/ 1:) اًمبغو ديى مصطػك: ،حتؼقؼ3،ط1987 – 1447

 .67احلديٌ رىمؿ.(َواًْمَعَؿؾِ 

 7(ؾمقرة إكبقوء:2)



 

 

مـ اضمؾ ذًمؽ رأيً أن اىمرب يمتوب اهلدايي  شمؼريبو قمغم ـمريؼي اًمسمال واجلقاب شمسفقال 

عمذايمرة واًمتحصقؾ وًمضامن كجوطمفؿ سموٓمتحوكوت اًمسـقيي، ؾمؿقتف )اًمغويي سمؽمشمقى ًمؾطالب ذم ا

وهتذيى يمتوب اهلدايي  (،وىمد يمون قمؿكم ومقف أول سمدء اًمتعريػ سمصوطمى اًمؽتوب صمؿ اًمتعريػ سموًمؽتوب 

ذاشمف، وذيمر اعمصـػوت واًمنموح اًمتل سمـقً قمؾقف مـ همػم ذيمر شمراضمؿ اًمؽثػم مـ اًمعؾامء اًمذيـ ورد 

سمقـً أن ـمريؼي اًمسمال واجلقاب مـ  اًمقؾموئؾ اعمستعؿؾي ًمتؼريى اًمعؾقم اًمنميعي سموإلجيوز ذيمرهؿ و

ىمدر اعمستطوع ، صمؿ ىمؿً سمتؼديؿ )يمتوب احلٍ ( مـ) يمتوب اهلدايي(يملكؿقذج ًمطريؼي اًمسمال  

واجلقاب واىمتٍمت قمغم سمعض مـ ومصقًمف ظمشقي اإلـموًمي وىمد كبفً إمم ذًمؽ ذم سمعض اعمقاـمـ 

اهلدايي سملم ىمقؾملم  وأذت إمم مقضعف ذم اًمؽتوب وىمؿً سمتخريٍ أيوت ،ووضعً كص متـ 

اًمؼرآكقي وإطموديٌ اًمنميػي واصملر اًمصحوسمي وأراء اعمذاهى إظمرى اعمذيمقرة مـ مصودرهو. ويموكً 

 ظمطي اًمبحٌ قمغم اًمـحق أيت:

 اعمبحٌ إول اًمتعريػ سمؽتوب اهلدايي ،وأمهقتف ،وذوطمف وومقف: 

 عريػ سمصوطمى اًمؽتوب .اعمطؾى إول :اًمت

 اعمطؾى اًمثوين : اًمتعريػ سمؽتوب اهلدايي .

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: ذوطمف.

 اعمبحٌ اًمثوين :  أؾمؾقب اًمسمال واجلقاب و يمتوب احلٍ أكؿقذضمو وومقف:

 اعمطؾى إول : أؾمؾقب اًمسمال واجلقاب .

 اعمطؾى اًمثوين : يمتوب احلٍ أكؿقذضمو :

واعمراضمع. وأؾملل اهلل شمعومم أن يقومؼـل إلمتومف ، وخيتؿ زم ظمومتي سملهؿ اًمـتوئٍ. واعمصودر 

سموًمسعودة سمعد اظمتتومف ، طمتك إن مـ ؾمؿً مهتف إمم مزيد اًمقىمقف يرهمى ذم إـمقل وإيمؼم ، ومـ 

 أقمجؾف اًمقىمً قمـف يؼتٍم قمغم إىمٍم وإصغر .وًمؾـوس ومقام يعشؼقن مذاهى واًمعؾؿ ظمػم يمؾف .

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم .

 



 

   

 

 
هق اإلموم سمرهون اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمصديؼل  اؾمؿف وكسبف: -1

 .(2) اعمرهموين (1)مـ أوٓد  اخلؾقػي إول ؾمقدكو أيب سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل  قمـف اًمػرهموين

 

                                                           

وش، وراء ضَمقُْحقن وؾَمقُْحقن، ووَمْرهَموكي أيضو: ىمريي مـ ىمرى ومورس، وَمْرهِمقـون: 1) (وَمْرهَموكُي: سمػتح اًمػوء، وراء اًمشَّ

اهلل اًمؼرر،  قمبد اًمؼودر سمـ حمؿد سمـ كٍم سمػتح اعمقؿ، مديـي ذم وَمْرهَموكي  يـظر: اجلقاهر اعمضقي ذم ـمبؼوت احلـػقي:

 اًمؽماضمؿ شموج ،629-627: 2: يمراشمٌم –هـ(: مػم حمؿد يمتى ظموكف 775أسمق حمؿد، حمقل اًمديـ احلـػل )اعمتقرم: 

سقدوين )كسبي إمم معتؼ أسمقف ؾمقدون اًمشقخقين( اًم ىمطؾقسمغو سمـ ىموؾمؿ اًمعدل أسمق اًمديـ زيـ: احلـػقي ـمبؼوت ذم

هـ  1413اًمطبعي: إومم،  ظمػم رمضون يقؾمػ: دار اًمؼؾؿ، دمشؼ،هـ(حتؼقؼ: حمؿد 879اجلامزم احلـػل )اعمتقرم: 

(، اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي: قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموين اعمرهمقـوين، 247-246م) 1992 -

: ًمبـون –سمػموت  -هـ(اعمحؼؼ: ـمالل يقؾمػ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 593أسمق احلسـ سمرهون اًمديـ )اعمتقرم: 

وهل وادي حموط سموجلبول مـ صمالث ضمفوت، .ىمسؿف اًمزقمقؿ  آؾمقو اًمقؾمطك ذم آن ومرهموكي  وشمػع.2-4 :3

م سملم أوزسمؽستون وـموضمقؽستون وىمػمهمقزيو. وآن )مرهمالن(: 1925قموم  ضمقزيػ ؾمتوًملماًمسقومقتل إؾمبؼ 

م 2447يؿي، )وذم ؾمـي وشمعرف ىمدياًم سموؾمؿ مرهمقـون، وشمؼع ذم اجلـقب اًمنمىمل مـ وادي ومرهموكي، وهل مديـي ىمد

شمؿ اطمتػول اًمققكسؽق هبو يمؿديـي شمورخيقي سمؿـوؾمبي مرور أًمػل قموم قمغم شملؾمقسفو(.ومـ قمؾامئفو قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ 

ويصػفو اًمسؿعوين سملهنو  "اهلدايي". هـ(، مـ أيموسمر ومؼفوء احلـػقي، صوطمى593قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموين اعمرهمقـوين )ت 

يـظر : إكسوب"،  كي، وىمد أصبحً مـذ قمفد اًمؼراظموكقلم أهؿ مدن اعمـطؼي"."مـ أؿمفر اًمبالد مـ كقاطمل ومرهمو

هـ(، شمعؾقؼ قمبد اهلل اًمبورودي، كنم دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 562أسمق ؾمعد قمبد اًمؽريؿ سمـ حمؿد اًمسؿعوين )ت 

 هـ،ومدن اوزسمؽستون اعمشفقرة: حمؿد سمـ مقؾمك اًمنميػ.1448سمػموت، اًمطبعي إومم، ؾمـي 

(يـظر: يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمومل اًمؽتى واًمػـقن، مصطػك سمـ قمبد اهلل يموشمى ضمؾبل اًمؼسطـطقـل اعمشفقر سموؾمؿ 2)

 246 ، وشموج اًمؽماضمؿ2/2432هـ(، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب:1467طموضمل ظمؾقػي أو احلوج ظمؾقػي )اعمتقرم: 

 .2431/ 1واًمؽشػ:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86


 

 

 وٓدشمف:  -2

يقم آصمـلم اًمثومـ مـ ؿمفر رضمى ؾمـي إطمدى قمنمة  قمؼى صالة اًمعٍم ُوًمِد اإلموم اعمرهمقـوين

 .(2) م(1117هـ، اعمقاومؼ ًمسـي 511) .(1)ومخسامئي 

شمقذم اإلموم اعمرهمقـوين ًمقؾي اًمثالصموء، اًمراسمع قمنم مـ ذي احلجي، ؾمـي صمالث  -ووموشمف: -3 

سمسؿرىمـد، إطمدى  سمؿؼؼمة شمشقيمورديزا م(، وُدوِمـ1197هـ، اعمقاومؼ ًمسـي 593) (3)وشمسعلم ومخسامئي 

  (4) اعمدن اًمعريؼي سمبالد مو وراء اًمـفر، وشمؼع طموًمًقو ذم مجفقريي أوزسمؽستون.

  مؽوكتف:-4

 امتوز آموم سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين سمصػوت ذيمرهو اًمعؾامء قمـف ،وىمد وصػف اإلموم قمبد احلل اًمؾؽـقي

حمدصمو، مػرسا، ضمومعو ًمؾعؾقم، ضوسمطو ًمؾػـقن ،متؼـو ،حمؼؼو كظورا،  ومؼول : يمون إمومو، ومؼقفو، طموومظو ،

وًمف  ورقمو، وموضال، موهرا أصقًمقو، أديبو، ؿموقمرا، مل شمر اًمعققن مثؾف ذم اًمعؾؿ وإدب ، مدىمؼو، زاهدا، 

اهلامم ، وأيمؿؾ اًمديـ اًمبوسمريت ،  وصػف اًمؽامل سمـ( 5)اًمقد اًمبوؾمطي ذم اخلالف واًمبوع اعمؿتد ذم اعمذهى

 .(6)اهلدايي سملكف : ؿمقخ مشويخ اإلؾمالم  يمالمهو ذم ذطمف قمغم 

 ؿمققظمف: -5 

شمػؼف آموم سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين رمحف اهلل قمغم واًمده وقمغم اًمعديد مـ اًمعؾامء واعمشويخ اذيمر 

 مـفؿ:

                                                           

 (يـظر: اعمصودر اًمسوسمؼي.1)

 سؾؿي ومقىمع صمؼوومي كً..(يـظر: مقىمع أوزسمؽستون اعم2)

 .17/ 2(يـظر: شموج اًمؽماضمؿ:3)

 (يـظر: مقىمع أوزسمؽستون اعمسؾؿي ومقىمع صمؼوومي كً..4)

اعمـفٍ اًمػؼفل ًمإلموم اًمؾؽـقي اعمـفٍ اًمػؼفل ًمإلموم اًمؾؽـقي: اًمديمتقر صالح حمؿد أسمق احلوج: دار  يـظر: (5)

 .547م. 2442اًمـػوئس، قمامن، إردن، اًمطبعي إومم، 

هـ( دار اًمػؽر اًمطبعي: 861تح اًمؼدير يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسققاد اعمعروف سموسمـ اهلامم )اعمتقرم: (وم6)

 (.4/ 1: )14سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ قمدد إضمزاء: 



 

   

 

 

ؿمقخ اإلؾمالم، اًمسؿرىمـدي ، وًمد يقم اإلصمـلم، اًمسوسمع مـ  قمكم سمـ حمؿد، اإلؾمبقجويب،-1

مجودى إومم، ؾمـي أرسمع ومخسلم وأرسمعامئي. شمػؼف قمؾقف صوطمى "اهلدايي" .ومل يؽـ سمام وراء اًمـفر ذم 

ر ذم كنم اًمعؾؿ، وؾمامع احلديٌ.  زموكف مـ حيػظ اعمذهى ويعرومف مثؾف. وفمفر ًمف إصحوب، وقُمؿِّ

إلضموزة سمجؿقع مسؿققموشمف.شمقذم سمسؿرىمـد يقم اإلصمـلم اًمثوًمٌ ىمول اًمسؿعوين: يمتى زم سمو

 واًمعنميـ مـ ذي اًمؼعدة ؾمـي مخس وصمالصملم ومخسامئي.

 .(1)وًمف "ذح خمتٍم اًمطحووي"

 هـ( . 436 - 483اًمصدر اًمشفقد ) -2

هق قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمؿر سمـ موزة، أسمق حمؿد، طمسوم اًمديـ، احلـػل. اعمعروف سموًمصدر 

. أصقزم. مـ أيموسمر احلـػقي. شمػؼف قمغم واًمده سمرهون اًمديـ اًمؽبػم قمبد اًمعزيز، وكوفمر اًمعؾامء اًمشفقد ومؼقف

 .(2)ودرس ًمؾػؼفوء. ويمون اعمؾقك يصدرون قمـ رأيف. وشمقذم ؿمفقدا. 

 هـ(537 -كجؿ اًمديـ قمؿر اًمـسػل: )؟  -3

اًمـسػل. هق قمؿر سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ ًمؼامن، أسمق طمػص، كجؿ اًمديـ، 

ومؼقف، حمدث مػرس، طموومظ، مـ ومؼفوء احلـػقي، وهق مـ أطمد إئؿي اعمشفقريـ سموحلػظ اًمقاومر، 

واًمؼبقل اًمتوم قمـد اخلقاص واًمعقام. أظمذ اًمػؼف قمـ صدر اإلؾمالم أيب اًمقرس حمؿد اًمبزدوي وأيب سمؽر 

                                                           

 (..212(شموج اًمؽماضمؿ ٓسمـ ىمطؾقسمغو )ص: 1)

عمػتل واعمستػتل "، و " ذح أدب (مـ شمصوكقػف: " اًمػتووى اًمؽؼمى "،و " اًمػتووى اًمصغرى "، و " قمؿدة ا2)

اجلقاهر اعمضقئي ذم ـمبؼوت  يـظر: غػم "، و " اًمقاىمعوت احلسومقي ".اًمؼويض " ًمؾخصوف، و " ذح اجلومع اًمص

هـ(: مػم حمؿد 775احلـػقي: قمبد اًمؼودر سمـ حمؿد سمـ كٍم اهلل اًمؼرر، أسمق حمؿد، حمقل اًمديـ احلـػل )اعمتقرم: 

 اًمدمشؼل اًمزريمكم ومورس، سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿقد سمـ اًمديـ ظمػم: إقمالم وا ،391/  يمراشمٌم –يمتى ظموكف 

 معجؿ و ،214/  5: 2442 مويق/  أيور - قمنم اخلومسي: اًمطبعي ًمؾؿاليلم اًمعؾؿ دار(: هـ1396: اعمتقرم)

 -ك هـ(: مؽتبي اعمثـ1448حمؿد راهمى سمـ قمبد اًمغـل يمحوًمي اًمدمشؼ )اعمتقرم:  سمـ رضو سمـ قمؿر: اعممًمػلم

 [ .291/  7سمػموت، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب سمػموت : 



 

 

اعمعروف سموعمجد اإلؾمؽوف وأيب اًمؼوؾمؿ اًمصػور وهمػمهؿ. وشمػؼف قمؾقف اسمـف أسمق اًمؾقٌ أمحد سمـ قمؿر 

م(1)اًمـسػل.   . (2).وهمػمهؿ يمثػم .، وأىمّر ًمف أهؾ قمٍمه سموًمػضؾ واًمتؼدُّ

قمـ اإلموم ، وأىمر قمغم  ويعد اإلموم اعمرهمقـوين مـ إئؿي اعمجتفديـ ذم اعمذهى ، ومقام ٓ كص ومقف 

ديـ ، وأذقمـقا اًمراومعل ذم شمؼريراشمف قمغم طموؿمقي اسمـ قموسم مـزًمتف هذه ذم اعمذهى اإلموم اًمؾؽـقي واإلموم 

   .(3)ًمؽتوب اهلدايي  ًمف يمؾفؿ ، وٓ ؾمقام سمعد شمصـقػف 

  ممًمػوشمف :  - 5

   .(4)سمدايي اعمبتدي : وهق اعمتـ اًمذي ذطمف ذم اهلدايي )مطبقع( - 1

 .  (5)اًمتجـقس واعمزيد وهق ٕهؾ اًمػتقى همػم قمـقد - 2

 . ذح اجلومع اًمؽبػم ًمإلموم حمؿد سمـ احلسـ  - 3

 . اًمـوؾمؽ ذم قمدة اعمـوؾمؽ قمدة  - 4

 . ومرائض اًمعثامين  - 5

 

                                                           

(مـ شمصوكقػف: "كظؿ اجلومع اًمصغػم" ذم ومؼف احلـػقي، و "مـظقمي اخلالومقوت" و "ـمؾبي اًمطؾبي" ذم آصطالطموت 1)

ذم اًمتػسػم"، و"اعمقاىمقً"،  سمعؼوئد اًمـسػل، و"إيمؿؾ إـمقل" ذم اًمتػسػم و"اًمتقرس" يعرف اًمػؼفقي، و"اًمعؼوئد

 .345/  7معجؿ اعممًمػلم:  ،222/  5، آقمالم 394/  1ضقئي ،اجلقاهر اعم :ريـظ و "اًمؼـد ذم قمؾامء ؾمؿرىمـد".

 .13/ 1(يـظر كصى اًمرايي ذم ختريٍ اطموديٌ اهلدايي ، مجول اًمديـ قمبد اهلل يقؾمػ اًمزيؾعل ، دار احلديٌ : 2)

هـ(حتؼقؼ : اًمديمتقر 1344ذح اًمقىمويي: اإلموم حمؿد قمبد احلل اًمؾؽـقي )ت(يـظر: قمؿدة اًمرقمويي سمتحشقي 3)

 .349/ 1صالح حمؿد أسمق احلوج : مريمز اًمعؾامء اًمعوعمل ًمؾدراؾموت وشمؼـقي اعمعؾقموت،ًمطبعي : إومم،:

أسمق احلسـ سمرهون (متـ سمدايي اعمبتدي ذم ومؼف اإلموم أيب طمـقػي: قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموين اعمرهمقـوين، 4)

 .اًمؼوهرة –هـ(: مؽتبي ومطبعي حمؿد قمكم صبح 593اًمديـ )اعمتقرم: 

 .17/ 2(يـظر: شموج اًمؽماضمؿ ذم ـمبؼوت احلـػقي 5)



 

   

 

 

 .(1) يمػويي اعمـتفك ذم ذح سمدايي اعمبتدي   - 6

 .(2)خمتورات اًمـقازل  - 7

  معجؿ اًمشققخ : ذيمر ومقف شمرمجي ًمشققظمف قمغم ـمريؼي اعمحدصملم  - 8

 .(3)مـتؼك اًمػروع  - 9

  كنم اعمذهى  - 14

 مقضقع اًمبحٌ. اهلدايي ًمنمح اًمبدايي)مطبقع(،وهق - 11



سمـ احلسـ رمحف اهلل  وهق أؿمفر يمتى اعممًمػ ، مجع ومقف اعممًمػ سملم اجلومع اًمصغػم ًمإلموم حمؿد 

.  وخمتٍم اًمؼدوري ، ومل يتجووزمهو إٓ ومقام دقمً اًمرضورة اًمقف ، ورشمبف شمرشمقى اجلومع اًمصغػم

اعمذهى : أيب طمـقػي ، وأيب يقؾمػ ، وحمؿد  رمحف اهلل ذم اًمؽتوب سموخلالف سملم أئؿي  ويٍمح اعمرهمقـوين

 اًمدًمقؾ إٓ كودرا.  سمـ احلسـ ، وٓ يتطرق إمم 

،واطمتقى قمغم اًمؽتى اًمتوًمقي : )   هـ 574واومتتح سمتلًمقػف فمفر يقم إرسمعوء مـ ذي اًمؼعدة ؾمـي 

ًمـؽوح ، اًمرضوع ، اًمطالق ، اًمعتوق ، آيامن ، احلدود احلٍ ، ا اًمطفورات ، اًمصالة ، اًمزيموة ، اًمصقم ، 

اًمؼويض ، اًمشفودات  ، اًمسػم ، اًمنميمي ، اًمقىمػ ، اًمبققع ، اًمٍمف ، اًمؽػوًمي ، احلقاًمي ، أدب   ، اًمرسىمي 

آضمورات ، اعمؽوشمى ، اًمقٓء ، اإليمراه ، احلجر ،  ، اًمرضمقع قمـ اًمشفودة ، اًمقيموًمي ، اًمعوريي ، اهلبي ، 

                                                           

 (ومع إؾمػ اًمشديد مل شمبؼ يمؾ ممًمػوت سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين طمتك اًمققم. ويمؾ مو حيتػظ سمف معفد اإلؾمتنماق1)

 -"سمدايي اعمبتدئ": -اًمتوسمع ٕيموديؿقي اًمعؾقم ذم مجفقريي أوزسمؽستون اًمققم قمدد مـ ممًمػوشمف اعمخطقـمي وهل:

و"اًمؽػويي ذم ذح اهلدايي". يـظر: سمحٌ أقمده أ.د. حمؿد  -و"اهلدايي ذم اًمػؼف": -و"جمؿع خمتورات اًمـقازل":

سموًمؾغي  ziyouz.uz،6/9/2412وين سمتٍمف كؼالً قمـ اعمصدر اإلًمؽؽم23/12/2413اًمبخوري، ذم ـمشؼـد 

 اًمروؾمقي.

 .73/  5:،إقمالم : 383/  1(اجلقاهر اعمضقي 2)

 .73/  5:،إقمالم : 383/  1(اجلقاهر اعمضقي 3)



 

 

اطمقوء  اًمشػعي ، اًمؼسؿي ، اعمزارقمي ، اعمسوىموة ، اًمذسموئح ، إضحقي ، اًمؽراهقي ،  ، اًمغصى ،  اعملذون

  اًمقصويو ، اخلـثك ( .  اعمقات ، إذسمي ، اًمصقد ، اًمرهـ ، اجلـويوت ، اًمديوت ، اعمعوىمؾ ، 

: روي أن صوطمى   رمحف اهلل ذم وموحتي ذطمف قمغم اهلدايي " اًمعـويي"  ويؼقل أيمؿؾ اًمديـ اًمبوسمريت

ويمون صوئام ذم شمؾؽ اعمدة ٓ يػطر أصال ، ويمون  اهلدايي سمؼل ذم شمصـقػ اًمؽتوب صمالث قمنمة ؾمـي ، 

يطعؿف أطمد  صقمف أطمد ، ومنذا أشمك ظمودمف سمطعوم يؼقل : ظمؾف ورح ، ومنذا راح يمون  جيتفد أٓ يطؾع قمغم 

    .(1)مؼبقٓ سملم اًمعؾامء يمتوسمف مبوريمو   – سمؼميمي زهده وورقمف   – همػمهؿ ، ومؽون اًمطؾبي أو 

سمعده ، وشمقاومرت قمؾقف ضمفقد  ويمتوب اهلدايي أصقؾ ذم ومؼف اًمسودة احلـػقي ، وقمؾقف اقمتامد ضمؾ مـ ضموء 

ف ، واعمتتبع ًمف ، ومـفؿ اعمختٍم ، ومـفؿ اعمخرج ٕطموديث أئؿي يمبور ، ومؼفوء وحمدصملم ، مـفؿ اًمشورح 

يمتى اعمذهى ويتجغم  اعمتعؾؼي سموهلدايي يرى أهنو كوومً قمغم اًمامئي ، وهذا دًمقؾ قمغم أمهقتف سملم  ًمؾؽتى 

ىمراءشمف وشمدريسف ـمقال طمقوشمف طمتك قمرف  اهتامم اًمعؾامء سمف وىمبقهلؿ ًمف ، طمقـام كرى اًمتزام سمعض اًمعؾامء 

، مـفؿ : ؿمؿس اًمديـ حمؿد احلؾبل اكٍمف إمم طمػظف واؾمتظفوره  سمؼورىء اهلدايي ، ومـفؿ مـ 

إردسمقكم ، ىمول اًمسخووي  واظمتؼمه ذم طمػظف ًمف : اًمعالمي اسمـ اًمقردي اًمشوومعل ، ومـفؿ قمبد اًمرمحـ  ، 

  .(2): طمػظ اًمبديع ٓسمـ اًمسوقمويت ، واهلدايي 

ف ومتقز "اهلدايي" قمـ همػمه مـ اعمصودر اًمػؼفقي سمؿـطؼقتف وشمسؾسؾ مقاده وشمقزقمفو، وـمريؼي شملًمقػ

 وصقوهمتف.

ويشػم اًمبوطمثقن إمم أن ممًمػ سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين اهلوم "اهلدايي" ؿمغؾ مؽوكي هومي ذم جمول 

 .(3)شمطقير صمؼوومي اًمنمع اإلؾمالمل، وذم جمول شمطقير صمؼوومي احلؼقق اإلؾمالمقي ذم مو وراء اًمـفر

 

                                                           

(يـظر: اًمعـويي ذح اهلدايي: حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد، أيمؿؾ اًمديـ أسمق قمبد اهلل اسمـ اًمشقخ ؿمؿس اًمديـ اسمـ 1)

 .11/ 1اًمطبعي: سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ:  هـ(: دار اًمػؽر:786ًمبوسمريت )اعمتقرم: اًمشقخ مجول اًمديـ اًمرومل ا

 .349/ 1(يـظر: قمؿدة اًمرقمويي سمتحشقي ذح اًمقىمويي 2)

سمتٍمف كؼالً قمـ اعمصدر اإلًمؽؽموين 23/12/2413(يـظر: سمحٌ أقمده أ.د. حمؿد اًمبخوري، ذم ـمشؼـد 3)

ziyouz.uz،6/9/2412 .سموًمؾغي اًمروؾمقي 



 

   

 

 

ذوح ومؼفقي ، وطمديثقي ، وطمقار ؾملذيمر ذم هذا اعمطؾى سمعض مو يتعؾؼ سموًمؽتوب مـ 

    وخمتٍمات ،ومـفو:

اعمٍمي ت:  اًمبـويي ذم ذح اهلدايي : سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك أسمق حمؿد اًمعقـل  .1

وىمد كوهز اًمتسعلم  هـ ، سمدأ شملًمقػف مـ يمتوب اعمضورسمي قمـد شمدريسف ًمؾفدايي ، وأشمؿ حتريره  855

 مـ قمؿره .

 .(1)هـ 773اًمغزكقي ت :   سمـ اؾمحوق اًمتقؿمقح : رساج اًمديـ قمؿر .2

3.    : هـ .  954اًمدرايي ذح اهلدايي : معلم اًمديـ اهلروي سمـ قمبداًمؾف حمؿد سمـ مبورك ؿموه ت 

4.  (2)ذح اهلدايي : أمحد سمـ ؾمؾقامن سمـ يمامل سموؿمو ، وًمؽـف مل يؽتؿؾ يمام ذيمر اسمـ قموسمديـ.  

 . رؾمؿ اعمػتل  اسمـ قموسمديـ ذم رؾموًمي  ذح اهلدايي : ىمويض اًمؼضوة ؿمؿس اًمديـ احلريري ، ذيمره .5

6.    : أومضؾ  هـ وهق مـ  786اًمعـويي : ًمؾؿحؼؼ أيمؿؾ اًمديـ حمؿد سمـ حمؿقد سمـ أمحد اًمبوسمريت ت

ضمؾقؾ معتؼم ذم  ذوح اهلدايي ، ىمول قمـف طموضمل ظمؾقػي ) وىمد اطمسـ ومقف وأضمود وهق ذح 

  .(3)اًمبالد اًمرومقي ( 

هـ   758آشمؼوين ت :   يموشمى سمـ أمػم قمؿر سمـ أمػم هموزي همويي اًمبقون وكودرة إىمران : أمػم .7

طموومؾ ،  اقمتـك ومقف سمتحرير اعمذهى مع آؾمتدٓل واًمؽمضمقح ، وىمد وصػف اسمـ طمجر سملكف ذح 

  يمام كعتف اًمؼرر سملكف ذح كػقس يتسؿ سموًمطقل وآشمؼون. 

                                                           

طموؿمقتف ) وذم سمعض اًمـسخ اًمتنميح ، وسمعضفو اًمؽمؿمقح ، واعمشفقر اًمتقؿمقح (.يـظر : رد  اسمـ قموسمديـ ذم ( ىمول 1)

اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور: اسمـ قموسمديـ، حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز قموسمديـ اًمدمشؼل احلـػل )اعمتقرم: 

 .2/483م: 1992 -هـ 1412سمػموت،ًمطبعي: اًمثوكقي، -هـ( دار اًمػؽر1252

 . 1/144يـظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ:   (2)

 .2422/ 2يـظر: يمشػ اًمظـقن :   (3)



 

 

هـ  714  سمـ قمبداًمغـل ت :  اًمغويي ذح اهلدايي : اًمشفػم سمغويي اًمرسوضمل : أمحد سمـ اسمراهقؿ   .8

  وهذا اًمنمح مل يتؿ سمؾ وصؾ ومقف إمم سموب اإليامن .

، أًمػف   هـ  861اًمؼدير : يمامل اًمديـ سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسققاد اعمعروف سموسمـ اهلامم ت :  ومتح .9

اهلدايي رساج   قمـد شمدريسف ًمؾفدايي ، ويمون ىمد ىمرأهو قمغم وضمف آشمؼون واًمتحؼقؼ قمغم ىمورىء

اًمبوسمريت ؾمً قمنمة مرة (  اًمديـ قمؿر سمـ قمكم اًمؽـوين ، )وؾمبى شمؾؼقبف هبذا أكف ىمرأ اهلدايي قمغم 

شمؽؿؾتف كتوئٍ إومؽور .وهق مـ  وصؾ ومقف إمم يمتوب اًمقيموًمي ، وأمتف مـ سمعده ىمويض زاده ذم 

 أمتـ اًمنموح وأسمرقمفو .

   .(1) هـ  666:   محقد اًمديـ اًمرامٌم اًمرضير ت ًمؾعالمي قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم  اًمػقائد احلؿقديي : .14

11.   (2)اًمؽػويي ذح اهلدايي : ضمالل اًمديـ اخلقارزمل اًمؽرٓين ، مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثومـ. 

اًمؽويمل ت :  معراج اًمدرايي إمم ذح اهلدايي : ىمقام اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ أمحد  اًمبخوري  .12

   .(3) هـ ، وًمف قمققن اعمذاهى  749

13.  هـ ،  714  ويي ذح اهلدايي :احلسلم سمـ قمكم سمـ طمجوج سمـ قمكم طمسوم اًمديـ اًمسغـوىمل ت : اًمـف

  وهق أول ذح ًمؾفدايي ، وًمف ذح اًمتؿفقد ذم ىمقاقمد اًمتقطمقد ، واًمؽوذم 

ج أطموديٌ "اهلدايي" اًمّزيؾعل ت ) .14 ايي ٕطموديٌ اهلدايي".762وظمرَّ  هـ( ذم: "َكْصى اًمرَّ

 ويمؾ هذه اًمؽتى مطبققمي.

  

                                                           

 .469/ 14يـظر: ومتح اًمؼدير ًمؾؽامل اسمـ اهلامم  (1)

ومفرس خمطقـموت: ىموم سمنصداره مريمز اعمؾؽ ومقصؾ، ومفورس اعمخطقـموت اإلؾمالمقي ذم  -يـظر: ظمزاكي اًمؽماث  (2)

اًمعومل شمشتؿؾ قمغم معؾقموت قمـ أمويمـ وضمقد اعمخطقـموت وأرىموم اعمؽتبوت واخلزاكوت ومرايمز اعمخطقـموت ذم 

 .544/ 75طمػظفو ذم اعمؽتبوت واخلزائـ اًمعوعمقي: 

 . 2434يمشػ اًمظـقن :  يـظر: (3)



 

   

 

إن أؾموًمقى و وؾموئؾ شمؼريى اًمعؾقم اًمنمقمقي يمثػمة ومتـققمي وىمد  اقمتؿدهو إئؿي واًمعؾامء   

ؾؿقي ،واعمـظقموت اًمشعريي رمحفؿ اهلل شمعومم ذم سمعض يمتبفؿ ، يموعمشجرات اًمػؼفقي واًمع

 ومـفو. أيضو أؾمؾقب اًمسمال واجلقاب، وهق يسؿك سمـ ) احلقار (. (1)،واعمختٍمات اًمػؼفقي

وهق: أن يؼقم اإلكسون سمؿحوورة اعمدقمقيـ قمؼم اًمسمال واجلقاب، ًمقصؾ إمم مو يريد، وىمد قمـل 

مـ أهؿ وؾموئؾ اًمتعؾؿ، سمؾ  اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمسمال قمـويي يمبػمة، وموًمسمال ذم اعمـفٍ اًمؽمسمقي وؾمقؾي

هق إداة اًمتل يتقصؾ قمـ ـمريؼفو إمم اإلًمامم سموحلؼوئؼ واعمعؾقموت اًمتل يرهمى اعمتعؾؿقن ذم 

ٌّ قمؾقف ورهّمى ومقف.   معرومتفو، ًمذًمؽ وضمف اًمؼرآن إمم آكتػوع سملؾمؾقب اًمسمال وطم

ٺ    ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پچ  ىمول شمعومم:

 .(2)چٺ

ومؼد وضمف اًمؼرآن اًمؽريؿ يمػور ىمريش إمم ؾممال قمؾامء اًمتقراة واإلكجقؾ قمـ طمؼقؼي إرؾمول اهلل    

،ومؽون ؾممال أهؾ اًمعؾؿ ا ذًمؽ وأكؽروا أن يرؾمؾ اهلل سمنماً رؾمالً مـ اًمبنم قمـدمو اؾمتعظؿق

وآظمتصوص وؾمقؾي اؾمتخدمفو اًمؼرآن ًمتثبقً طمؼقؼي إيامكقي، وشمرؾمقخفو ذم اًمـػقس، ومال يتطرق 

و اًمشؽ سمعد ذًمؽ وذم اؾمتعامل اًمسمال ذم اًمتعؾؿ، وآكتػوع سمسمال أهؾ اخلؼمة واعمعرومي، يؼقل إًمقف

                                                           

(وىمد أومردت  هلذه اًمقؾموئؾ  سمحثو ظموصو هبو أؾمؿقتف ) وؾموئؾ شمؼريى اًمعؾقم اًمنمقمقي، يمتوب )خمتٍما ًمؼدوري 1)

 أكؿقذضمو((.

 .43اًمـحؾ: آيي:  (ؾمقرة2)



 

 

أطمد اًمدارؾملم: "مـ إدسمقوت اًمؼرآكقي اعمفؿي ذم جمول اًمعؾؿ وضمقب اًمرضمقع إمم أهؾ اخلؼمة ذم يمؾ 

 .(1)قمؾؿ وومـ، وؾممال أهؾ اًمذيمر ذم يمؾ مقضقع 

قل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "ؾمؾقين"، ومجوء رضمؾ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف ىمول: ىمول رؾم

ومجؾس قمـد ريمبتقف، ومؼول: يو رؾمقل اهلل مو اإلؾمالم؟ ىمول: "ٓ شمنمك سموهلل ؿمقئًو، وشمؼقؿ اًمصالة، 

 .(2)وشمميت اًمزيموة، وشمصقم رمضون ... احلديٌ"

 وىمد اؾمتخدم أؾمؾقب اًمسمال ذم اًمسـي اؾمتخداموت يمثػمة ومتـققمي مـفو مو يكم: 

 اعمسؾؿلم أمقر ديـفؿ، يمام ذم طمديٌ ضمؼميؾ اعمشور إًمقف آكػًو.شمعؾقؿ  -1

 

                                                           

(يـظر :اًمسمال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وأصمره ذم اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ: أمحد سمـ قمبد اًمػتوح ضؾقؿل: اجلومعي اإلؾمالمقي 1)

 ..264سموعمديـي اعمـقرة  : 

(2 
ِ

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة ىَموَل يَموَن َرؾُمقُل اَّللَّ  َلشَموُه َرضُمٌؾ وَمَؼوَل َيو َرؾُمقَل َيْقًمو سَموِرًزا ًمِؾـَّوِس ومَ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-(احلديٌ:قَم

 َمو اإِلياَمُن ىَموَل 
ِ

 َوَمالَئَِؽتِِف َويمَِتوسمِِف َوًمَِؼوئِِف َوُرؾُمؾِفِ <اَّللَّ
ِ

ـَ سمِوَّللَّ ٌِ أظِمرِ  َأْن شُمْمِم ـَ سمِوًْمَبْع  َمو . ىَموَل َيو َرؾُمقَل >َوشُمْمِم
ِ

اَّللَّ

َ <اإِلؾْمالَُم ىَموَل  يَموَة اعمَْ  اإِلؾْمالَُم َأْن شَمْعُبَد اَّللَّ َى اًمزَّ الََة اعْمَْؽُتقسَمَي َوشُمَمدِّ َك سمِِف ؿَمقًْئو َوشُمِؼقَؿ اًمصَّ َٓ شُمنْمِ ْػُروَضَي َوشَمُصقَم َو

 َمو اإِلطْمَسوُن ىَموَل . ىَموَل َيو َرؾُمقَل >َرَمَضونَ 
ِ

َٓ شمَ <اَّللَّ َؽ شَمَراُه وَمِنكََّؽ إِْن  َ يَمَلكَّ ُف َيَراَأْن شَمْعُبَد اَّللَّ . ىَموَل َيو َرؾُمقَل >كَ َراُه وَمِنكَّ

وقَمُي ىَموَل ا  َمَتك اًمسَّ
ِ

َو<َّللَّ اـمَِفو إَِذا َوًَمَدِت إََمُي َرهبَّ ـْ َأْذَ صُمَؽ قَم ـْ ؾَمُلطَمدِّ وئِِؾ َوًَمِؽ ـَ اًمسَّ  َمو اعْمَْسُئقُل قَمـَْفو سمَِلقْمَؾَؿ ِم

اـمَِفو َوإَِذا شَمَطوَوَل  ـْ َأْذَ ًِ اًْمُعَراُة احْلَُػوُة ُرُءوَس اًمـَّوِس وَمَذاَك ِم اـمَِفو َوإَِذا يَموَك ـْ َأْذَ ُء اًْمَبْفِؿ رِم اًْمُبـَْقوِن ِرقَمووَمَذاَك ِم

 ُ َّٓ اَّللَّ َـّ إِ َٓ َيْعَؾُؿُف اـمَِفو رِم مَخٍْس  ـْ َأْذَ وقَمِي  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-. صُمؿَّ شَمالَ >وَمَذاَك ِم َ قِمـَْدُه قِمؾُْؿ اًمسَّ )إِنَّ اَّللَّ

ٌَ َوَيْعَؾُؿ َمو رِم إَْرطَموِم َوَمو شَمْدِرى َكْػٌس َموذَ  ُل اًْمَغقْ َ َوُيـَزِّ ا شَمْؽِسُى هَمًدا َوَمو شَمْدِرى َكْػٌس سمَِلىِّ َأْرٍض مَتُقُت إِنَّ اَّللَّ

 >قَمؾِقٌؿ ظَمبػٌِم( 
ِ

ضُمُؾ وَمَؼوَل َرؾُمقُل اَّللَّ ضُمَؾ  < -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-. ىَموَل صُمؿَّ َأْدسَمَر اًمرَّ وا قَمغَمَّ اًمرَّ . وَمَلظَمُذوا >ُردُّ

وُه وَمَؾْؿ َيَرْوا ؿَمقًْئو. وَمَؼو دُّ  ًمػَِمُ
ِ

ـَُفْؿ < -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َل َرؾُمقُل اَّللَّ َؿ اًمـَّوَس ِدي يُؾ ضَموَء ًمُِقَعؾِّ . صحقح >َهَذا ضِمؼْمِ

 ..146(، يمتوب اإليامن، سموب) اإليامن مو هق وسمقون ظمصوًمف(،رىمؿ احلديٌ 34/ 1مسؾؿ  )



 

   

 

 

ًمػً أكظور اعمسؾؿلم إمم سمعض إومعول اًمتل يمدي اًمقىمقع ومقفو إمم ؾمقء اًمعوىمبي واًمتل ٓ  -2

 . (1)" احلديٌ.…يـػع معفو اًمؼقوم سملقمامل صوحلي، يمؼقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "أشمدرون مو اعمػؾس؟ 

قمغم سمعض اعمػوهقؿ واحلؼوئؼ إؾموؾمقي، ويمقػقي شمرمجتفو إمم ضموكى قمؿكم مثؾ طمؼقؼي  اًمتـبقف -3

 اإلؾمالم، واهلجرة، وأهنام ًمقسو ادقموء، وإكام مهو قمؿؾ وشمطبقؼ.

قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: "اعمسؾؿ مـ ؾمؾؿ 

 . (2)ر مو هنك اهلل قمـف"اعمسؾؿقن مـ ًمسوكف ويده، واعمفوضمر مـ هج

شمصحقح مػوهقؿ وؾمؾقيمقوت ظموـمئي، مثؾ ممازرة اإلظمقان، وإىمورب وإصدىموء،  -4

 وكحقهؿ ذم اخلػم واًمنم.

قمـ أكس ريض اهلل قمـف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "أكٍم أظموك فموًماًم أو 

 .(3)؟ ىمول: "شملظمذ ومقق يديف مظؾقمًو ىموًمقا: يو رؾمقل هذا كـٍمه مظؾقمًو، ومؽقػ كـٍمه فموًمامً 

 همرس ظمصول اخلػم، وشمشجقع اًمعطوء واًمبذل ًمدى اعمسؾؿ واًمتشجقع قمغم اًمتػؽػم. -5

                                                           

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة َأنَّ  (واحلديٌ سمتاممف:1) ـْ َأسمِقِف قَم  قَم
ِ
ـِ اًْمَعالَء   ) قَم

ِ
َأشَمْدُروَن َمو  <ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َرؾُمقَل اَّللَّ

َٓ َمَتوَع. وَمَؼوَل >اعْمُْػؾُِس  َٓ ِدْرَهَؿ ًَمُف َو ـْ  ـَو َم تِك َيلشْمِك َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي سمَِصالٍَة َوِصَقوٍم <. ىَموًُمقا اعْمُْػؾُِس ومِق ـْ ُأمَّ إِنَّ اعْمُْػؾَِس ِم

ـْ طَمَسـَوشمِِف َوَهَذا  َوَزيَموٍة َوَيلشْمِك ىَمدْ  َب َهَذا وَمُقْعَطك َهَذا ِم ؿَمَتَؿ َهَذا َوىَمَذَف َهَذا َوَأيَمَؾ َموَل َهَذا َوؾَمَػَؽ َدَم َهَذا َورَضَ

ًْ قَمَؾقِْف صمُ  ـْ ظَمَطوَيوُهْؿ وَمُطِرطَم ًْ طَمَسـَوشُمُف ىَمبَْؾ َأْن ُيْؼَه َمو قَمَؾقِْف ُأظِمَذ ِم ـْ طَمَسـَوشمِِف وَمِنْن وَمـَِق ِرَح رِم اًمـَّوِر (. ؿَّ ـمُ ِم

 . 6744سموب )حتريؿ اًمظؾؿ.(رىمؿ احلديٌ:  (، يمتوب: اًمؼم واًمصؾي وأداب،18/ 8صحقح مسؾؿ  )

(2 
ِ

ـِ اًْمَعوِص َيُؼقُل إِنَّ َرضُمالً ؾَمَلَل َرؾُمقَل اَّللَّ ـَ قَمْؿِرو سْم  سْم
ِ

ـَ قَمبَْد اَّللَّ َأىُّ اعْمُْسؾِِؿلَم ظَمػْمٌ ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-(قم

ـْ ًمَِسوكِِف َوَيِدِه  < ـْ ؾَمؾَِؿ اعْمُْسؾُِؿقَن ِم (يمتوب آيامن سموب )اعمسؾؿ مـ ؾمؾؿ اعمسؾؿقن 8/ 1.صحقح اًمبخوري )>َم

 .9مـ ًمسوكف ويده (رىمؿ احلديٌ

هـ ، دار 852ووموشمف  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمػضؾ اًمعسؼالين اًمشوومعل، (ا ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري،3)

( يمتوب اعمظومل، سموب 144/ 17حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل ، حمى اًمديـ اخلطقى : ) هـ، 1379اعمعرومي،يروت،

 .2443)اًمضامن( رىمؿ احلديٌ: 



 

 

قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "إن مـ اًمشجر ؿمجرة 

دي، ىمول قمبد اهلل: ٓ يسؼط ورىمفو، وإهنو مثؾ اعمسؾؿ، ومحدصمقين مو هل؟ ومقىمع اًمـوس ذم ؿمجر اًمبقا

 .(1)"يو رؾمقل اهلل، ىمول: "هل اًمـخؾي ووىمع ذم كػز أهنو اًمـخؾي، وموؾمتحققً، صمؿ ىموًمقا: طمدصمـو مو هل

وىمد يموكً ـمريؼي اًمسمال شمروق ٕصحوب اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، قمـ أكس سمـ موًمؽ 

ومؽون يعجبـو أن جيلء  ريض اهلل قمـف، ىمول: "هنقـو أن كسلل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ رء،

 .(2)اًمرضمؾ مـ أهؾ اًمبوديي اًمعوىمؾ، ومقسلًمف وكحـ كسؿع ... احلديٌ"

وًمام شمؼدم أردت أن يؽقن هذا إؾمؾقب مـفجل ذم شمؼريى يمتوب اهلدايي واًمذي اظمؽمت مـف 

 يمتوب احلٍ مثوٓ ذم اعمبحٌ  أيت، إن ؿموء اهلل شمعومم. 

 

 

                                                           

 .61، يمتوب اًمعؾؿ، سموب)اًمػفؿ ذم اًمعؾؿ(: رىمؿ احلديٌ: 1/145( ومتح اًمبوري: 1)

 (2 
ِ

ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل هُنِقـَو َأْن َكْسَلَل َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ َأَكِس سْم ًٍ قَم ـْ صَموسمِ  وَمَؽوَن ُيْعِجُبـَو َأْن  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-(قَم
ٍ
ـْ ؿَمْكء قَم

ـْ َأْهِؾ اًمْ  ـُ َكْسَؿُع وَمَجوَء َرضُمٌؾ ِم ـْ َأْهِؾ اًْمَبوِدَيِي اًْمَعوىِمُؾ وَمَقْسَلًَمُف َوَكْح ضُمُؾ ِم ُد َأشَموَكو َرؾُمقًُمَؽ جَيِكَء اًمرَّ َبوِدَيِي وَمَؼوَل َيو حُمَؿَّ

َ َأْرؾَمَؾَؽ ىَموَل  َؽ شَمْزقُمُؿ َأنَّ اَّللَّ اَمَء ىَموَل >َصَدَق <وَمَزقَمَؿ ًَمـَو َأكَّ ـْ ظَمَؾَؼ اًمسَّ ُ <. ىَموَل وَمَؿ ـْ ظَمَؾَؼ إَْرَض ىَموَل >اَّللَّ . ىَموَل وَمَؿ

> ُ َبوَل >اَّللَّ ـْ َكَصَى َهِذِه اجْلِ ُ <َوضَمَعَؾ ومِقَفو َمو ضَمَعَؾ. ىَموَل  . ىَموَل وَمَؿ اَمَء َوظَمَؾَؼ إَْرَض >اَّللَّ ِذى ظَمَؾَؼ اًمسَّ . ىَموَل وَمبِوًمَّ

ُ َأْرؾَمَؾَؽ ىَموَل  َبوَل آَّللَّ . ىَموَل َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَؾقْـَو مَخَْس َصَؾَقاٍت رِم َيْقِمـَو َوًَمقَْؾتِـَو. ىَموَل >َكَعؿْ <َوَكَصَى َهِذِه اجْلِ

ُ َأْمَرَك هِبََذا ىَموَل >َصَدَق < ِذى ْرؾَمَؾَؽ آَّللَّ . ىَموَل َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَؾقْـَو َزيَموًة رِم َأْمَقاًمِـَو. ىَموَل >َكَعؿْ <. ىَموَل وَمبِوًمَّ

ُ َأْمَرَك هِبََذا ىَموَل >َصَدَق < ِذى َأْرؾَمَؾَؽ آَّللَّ ـَو َصْقَم ؿَمْفِر َرَمَضوَن رِم . ىَموَل َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ أَ >َكَعؿْ <. ىَموَل وَمبِوًمَّ نَّ قَمَؾقْ

ُ َأَمَرَك هِبََذا ىَموَل >َصَدَق <ؾَمـَتِـَو. ىَموَل  ِذى َأْرؾَمَؾَؽ آَّللَّ ـِ >َكَعؿْ <. ىَموَل وَمبِوًمَّ ًِ َم
ٍَّ اًْمَبقْ . ىَموَل َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَؾقْـَو طَم

. وَمَؼوَل . ىَموَل صمُ >َصَدَق <اؾْمَتَطوَع إًَِمقِْف ؾَمبِقالً. ىَموَل  َـّ َٓ َأكُْؼُص ِمـُْف َـّ َو َٓ َأِزيُد قَمَؾقِْف ِذى سَمَعَثَؽ سمِوحْلَؼِّ  . ىَموَل َواًمَّ ؿَّ َوممَّ

َـّ اجْلَـَّيَ < -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-اًمـَّبِكُّ  ـْ َصَدَق ًَمَقْدظُمَؾ
(يمتوب آيامن سموب) ذِم سَمَقوِن 32/ 1صحقح مسؾؿ: ) >ًَمئِ

ائِ   َوَذَ
ِ

.(رىمؿ احلديٌ:اإِلياَمِن سمِوَّللَّ ـِ ي  . 111ِع اًمدِّ



 

   

 

 

 هؾ احلٍ واضمى ؟وقمغم مـ جيى ؟-1س

)احلٍ واضمى قمغم إطمرار اًمبوًمغلم اًمعؼالء إصحوء إذا ىمدروا قمغم اًمزاد واًمراطمؾي وموصال -ج

 .(2)قمـ اعمسؽـ ومو ٓ سمد مـف وقمـ كػؼي قمقوًمف إمم طملم قمقده ويمون اًمطريؼ آمـو( 

 سمامذا صمبتً ومريضي احلٍ؟--2س

 . (3)چھ  ھ  ے   ے  ۓ    چ  شمعومم :صمبتً ومرضقتف سموًمؽتوب وهق ىمقًمف -ج 

 _يمؿ مرة  جيى ذم اًمعؿر؟مع اًمدًمقؾ .3س

ج_)ٓ جيى احلٍ ذم اًمعؿر إٓ مرة واطمدة ٕكف قمؾقف اًمصالة واًمسالم ىمقؾ ًمف :)احلٍ ذم يمؾ قموم 

 .(5).(4)أم مرة واطمدة ومؼول ٓ سمؾ مرة واطمدة ومام زاد ومفق شمطقع ( 

                                                           

( يمتوب احلٍ إمم  سموب اإلطمرام )سمعضو مـف (ًمإلجيوز، وظمشقي 132-137/ 1(اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي :)1)

 اإلـموًمي .

 (.132/ 1(اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي )2)

 .97( ؾمقرة آل قمؿران: أيي:3)

ـَ طَموسمٍِس ؾَمَلَل اًمـَّبِكَّ 4) ـِ قَمبَّوٍس َأنَّ إىَْمَرَع سْم ـِ اسْم ٍُّ رِم يُمؾِّ ؾَمـٍَي َأْو  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-(ا قم  احْلَ
ِ

وَمَؼوَل َيو َرؾُمقَل اَّللَّ

ًة َواطِمَدًة ىَموَل  عٌ <َمرَّ ـْ َزاَد وَمُفَق شَمَطقُّ ًة َواطِمَدًة وَمَؿ طمـبؾ : أمحد سمـ طمـبؾ أسمق  يـظر:  مسـد اإلموم أمحد سمـ .>سَمْؾ َمرَّ

،  2642(،مسـد اًمعبوس سمـ قمبد اعمطؾى، رىمؿ احلديٌ 294/ 1اًمؼوهرة) -قمبداًمؾف اًمشقبوين : ممؾمسي ىمرـمبي 

ؼ : حمؿد ، دار اًمػؽر، حتؼق275ؾمــ أيب داود : ًمالموم ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ أسمق داود اًمسجستوين إزدي اعمتقرم 

ىمؾً :  : (،وىمول اًمزيؾعل1723احلٍ ، سموب ومرض احلٍ رىمؿ احلديٌ(يمتوب 74/ 2) حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد.

رواه أسمق داود واسمـ موضمف ذم " ؾمــفام "  قمـ ؾمػقون سمـ طمسلم قمـ اًمزهري قمـ أيب ؾمـون يزيد سمـ أمقي قمـ اسمـ 

قمبوس أن إىمرع سمـ طموسمس ؾملل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ومؼول : يو رؾمقل اهلل احلٍ ذم يمؾ ؾمـي أو مرة 

طمدة ؟ ىمول : " ٓ سمؾ مرة واطمدة ومؿـ زاد ومفق شمطقع " اكتفك . ورواه احلويمؿ ذم " اعمستدرك " وىمول : طمديٌ وا

صحقح اإلؾمـود إٓ أهنام مل خيرضمو ًمسػقون سمـ طمسلم وهق مـ اًمثؼوت اًمذيـ جيؿع طمديثفؿ اكتفك (يـظر: كصى 

 (يمتوب احلٍ.5/ 3اًمرايي  )

 ( .132/ 1(اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي )5)



 

 

 مو هق ؾمبى احلٍ ؟-4س

 وإكف ٓ يتعدد ومال يتؽرر اًمقضمقب.ج_ ؾمببف اًمبقً 

 هؾ احلٍ واضمى قمغم اًمػقر أم قمغم اًمؽماظمل؟ -5س

)هق واضمى قمغم اًمػقر قمـد أيب يقؾمػ رمحف اهلل وقمـ أيب طمـقػي رمحف اهلل مو يدل قمؾقف وقمـد 

ؽون اًمعؿر ومقف يموًمقىمً ذم . رمحفام اهلل قمغم اًمؽماظمل ٕكف وفمقػي اًمعؿر وم(1)حمؿد واًمشوومعل

 . (2)اًمصالة(

 مو اًمدًمقؾ قمغم اؿمؽماط احلريي واًمبؾقغ ًمقضمقب احلٍ ؟-6س

 دًمقؾف : -ج

ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم : )أيام قمبد طمٍ قمنم طمجٍ صمؿ أقمتؼ ومعؾقف طمجي اإلؾمالم وأيام  -1

 .(3)صبل طمٍ قمنم طمجٍ صمؿ سمؾغ ومعؾقف طمجي اإلؾمالم ( 

                                                           

: )َوَهَذا َصِحقح (،يـظر احلووي  (1) )ىمول اًمشوومعل( )ومقىمً احلٍ مو سملم أن جيى قمؾقف إمم أن يؿقت ( ىَموَل اًْماَمَوْرِديُّ

اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى 

اًمشقخ قمودل أمحد  -هـ(اعمحؼؼ: اًمشقخ قمكم حمؿد معقض 454: اًمبٍمي اًمبغدادي، اًمشفػم سموًماموردي )اعمتقرم

 (.24/ 4: )1999- هـ 1419 إومم،: اًمطبعي ًمبـون –قمبد اعمقضمقد: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

 (132/ 1اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي ) (2)

حتؼقؼ : ـمورق سمـ 1415اًمؼوهرة ،  -اعمعجؿ إوؾمط : أسمق اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد اًمطؼماين : دار احلرملم  (3)

( يمتوب احلٍ ،سموب طمٍ اًمصبل رىمؿ 144/ 3قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهقؿ احلسقـل ) قمقض اهلل سمـ حمؿد ،

، 458ًمبقفؼل، اعمتقرم  ، ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى ، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك أسمق سمؽر ا2731احلديٌ:

(يمتوب احلٍ سموب 156/ 5اًمؼودر قمطو : ) قمبد حمؿد: حتؼقؼ ،1994 – 1414مؽتبي دار اًمبوز، مؽي اعمؽرمي،

ورضموًمف رضمول اًمصحقح، وىمول  ، إوؾمط،وىمول اهلقثؿل : )رواه اًمطؼماين ذم 9497)طمٍ اًمصبل( رىمؿ احلديٌ :

جمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد ، كقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه (يـظر 

 هـ. مسـد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ، أمحد سمـ طمـبؾ أسمق قمبداًمؾف اًمشقبوين، 1412 -اهلقثؿل، دار اًمػؽر، سمػموت 

 .3/246 هـ. ممؾمسي ىمرـمبي، مٍم :241اعمتقرم



 

   

 

 

صحي اًمتؽؾقػ ، )وٕكف قمبودة واًمعبودات سملرسهو مقضققمي قمـ اًمصبقون واًمعؼؾ ذط ًم -2

 .  (1)ويمذا صحي اجلقارح ٕن اًمعجز دوهنو ٓزم(

 هؾ قمغم إقمؿك طمٍ إذا وضمد مـ يؽػقف ممكي ؾمػره ووضمد زادا وراطمؾي ؟ - 7س

 . (2))ٓ جيى قمؾقف احلٍ قمـد أيب طمـقػي رمحف اهلل ظمالومو ٕيب يقؾمػ وحمؿد(-ج

 هؾ قمغم اعمؼعد  طمٍ ؟. -8س

 ،ع سمغػمه وملؿمبف اعمستطقع سموًمراطمؾيف اهلل أكف جيى ٕكف مستطقو)أمو اعمؼعد ومعـ أيب طمـقػي رمح-ج

وقمـ حمؿد رمحف اهلل أكف ٓ جيى ٕكف همػم ىمودر قمغم إداء سمـػسف سمخالف إقمؿك ٕكف ًمق هدى يمدي 

 .(3)سمـػسف وملؿمبف اًمضول قمـف ( 

 :هؾ شمشؽمط اًمؼدرة قمغم اًمزاد واًمراطمؾي ؟مع اًمدًمقؾ.9س

)ٓ سمد مـ اًمؼدرة قمغم اًمزاد واًمراطمؾي وهق ىمدر مو يؽؽمى سمف ؿمؼ حمؿؾ أو رأس زامؾي وىمدر -ج

 . (4)اًمـػؼي ذاهبو وضموئقو( 

 .(5)اًمدًمقؾ :ٕكف قمؾقف اًمصالة واًمسالم ؾمئؾ قمـ اًمسبقؾ إًمقف ومؼول ) اًمزاد واًمراطمؾي(

 موذا يشؽمط ذم مول احلٍ ؟-14س

ٓ سمد مـف يموخلودم وأصموث اًمبقً وصمقوسمف ٕن هذه  )يشؽمط أن يؽقن وموضال قمـ اعمسؽـ وقمام-ج

إؿمقوء مشغقًمي سموحلوضمي إصؾقي ويشؽمط أن يؽقن وموضال قمـ كػؼي قمقوًمف إمم طملم قمقده ٕن اًمـػؼي 

 .(6)طمؼ مستحؼ ًمؾؿرأة وطمؼ اًمعبد مؼدم قمغم طمؼ اًمنمع سملمره(

                                                           

 (.132/ 1اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي ) (1)

 (132/ 1ذح سمدايي اعمبتدي )اهلدايي ذم  يـظر: (2)

 (.132/ 1اهلدايي : ) (3)

 (.132/ 1اهلدايي : ) (4)

 – 249ؾمــ اًمؽممذي وهق اجلومع اًمصحقح ًمإلموم احلوومظ أسمك قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة اًمؽممذي  (5)

 مو) ،سموب احلٍ يمتوب(177/ 3) واًمـنم ًمؾطبوقمي اًمػؽر ،دار اًمؾطقػ قمبد اًمقهوب قمبد وصححف ،طمؼؼف279

ًمدارىمطـل ا احلسـ أسمق قمؿر سمـ ،قمكم اًمدارىمطـل ؾمــ[  813] احلديٌ رىمؿ( واًمراطمؾي سموًمزاد احلٍ إجيوب ذم ضموء

/ 2: )اعمدين يامين هوؿمؿ اهلل قمبد اًمسقد:  ،حتؼقؼ هـ1966 – 1386سمػموت ،  -اًمبغدادي، دار اعمعرومي 

 (89/ 4يـظر: كصى اًمرايي ) ىمول صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه، 1:احلديٌ رىمؿ احلٍ يمتوب(215

 (.132/ 1يـظر: اهلدايي) (6)



 

 

 هؾ اًمزاد واًمراطمؾي ذط وضمقب قمغم أهؾ مؽي؟-11س 

ضمقب قمغم أهؾ مؽي ومـ طمقهلؿ اًمراطمؾي ٕكف ٓ شمؾحؼفؿ مشؼي زائدة ٓ ًمقس مـ ذط اًمق-ج 

 .(1)ذم إداء وملؿمبف اًمسعل امم اجلؿعي 

 _ أمـ اًمطريؼ  ذط وضمقب ام ذط إداء؟ 12س

ٓ سمد مـ أمـ اًمطريؼ ٕن آؾمتطوقمي ٓ شمثبً دوكف ،صمؿ ىمقؾ هق ذط إداء دون اًمقضمقب -ج

 آؾمتطوقمي سموًمزاد واًمراطمؾي ٓ همػم.ٕن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم ومرس 

 هؾ اعمحرم ذط ذم طمٍ اعمرأة ؟ومو اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ؟-13س

يشؽمط ذم اعمرأة أن يؽقن هلو حمرم حتٍ سمف أو زوج وٓ جيقز هلو أن حتٍ سمغػممهو إذا يمون سمقـفو -ج

 . (2)وسملم مؽي مسػمة صمالصمي أيوم

)وٕهنو سمدون اعمحرم  (3)آ ومعفو حمرم " وسمدًمقؾ ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم " ٓ حتجـ امرأة 

خيوف قمؾقفو اًمػتـي وشمزداد سموكضامم همػمهو اًمقفو وهلذا حترم اخلؾقة سموٕضمـبقي وإن يمون معفو همػمهو 

                                                           

 (.132/ 1يـظر: اهلدايي  ) (1)

 (132/ 1يـظر: اهلدايي  ) (2)

، َأسُمق سَمْؽٍر َأمْحَ 3) قُْخ، اإِلَموُم، احلَوومُِظ اًمَؽبػِْمُ يُّ اًمشَّ ـُ قَمْؿٍرو اًمَبٍْمِ ـِ قمَ ( مسـد  اًمبزار: َأسُمق سَمْؽٍر َأمْحَُد سم بِْد د سمـ قَمْؿِرو سم

َؿ قَمغَم َأؾَموكقِده. ِذي شَمَؽؾَّ ، اًمَّ اُر، َصوطِمُى )اعمُْسـَِد( اًمَؽبػِْمِ ، اًمَبزَّ يُّ . اخلَوًمِِؼ اًمَبٍْمِ ة َوموَئَتلْمِ َموَت:  ُوًمَِد: ؾَمـََي كقػ قَمنْمَ

. / 2ىموم سمػفرؾمتف قمغم اعمسوكقد اًمبوطمٌ ذم اًمؼرآن واًمسـي قمكم سمـ كويػ اًمشحقد ) ذِم ؾَمـَِي اصْمـََتلْمِ َوشمِْسِعلْمَ َوموَئَتلْمِ

وذم  393( يمتوب احلٍ ،رىمؿ احلديٌ:3/ 2،واًمدرايي : )  8477(مسـد أيب هريرة رىمؿ احلديٌ:438

ذي  اًمصحقحلم : قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام ىمول  : ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ) ٓ شمسوومر اعمرأة إٓ مع

حمرم وٓ يدظمؾ قمؾقفو رضمؾ إٓ ومعفو حمرم ( . ومؼول رضمؾ يو رؾمقل اهلل إين أريد أن أظمرج ذم ضمقش يمذا ويمذا 

(يمتوب احلٍ ،سموب )طمٍ اًمـسوء(رىمؿ 658/ 2وامرأيت شمريد احلٍ ؟ . ومؼول ) اظمرج معفو ( صحقح اًمبخوري )

ِه( رىمؿ  (يمتوب احلٍ ،سموب )ؾَمَػِر اعْمَْرأَ 142/ 4،صحقح مسؾؿ :)1763احلديٌ  ٍٍّ َوهَمػْمِ ِة َمَع حَمَْرٍم إمَِم طَم

 ،.1339احلديٌ



 

   

 

 

مو دون اًمسػر سمغػم سمخالف مو إذا يمون سمقـفو وسملم مؽي أىمؾ مـ صمالصمي أيوم ٕكف يبوح هلو اخلروج إمم 

 .(1)(حمرم

 طمٍ اعمرأة قمـد اًمشوومعل رمحف اهلل ؟ هؾ اعمحرم ذط ذم-14س

قمـد اًمشوومعل رمحف اهلل جيقز هلو احلٍ إذا ظمرضمً ذم رومؼي ومعفو كسوء صمؼوت ،حلصقل  -ج

  .(2)إمـ سموعمراومؼي. 

 ومو اًمدًمقؾ؟ هؾ ًمؾزوج مـع اًمزوضمي مـ اخلروج ًمؾحٍ؟-15س

ودًمقؾ احلـػقي أن طمؼ اًمزوج ٓ يظفر ذم طمؼ  )ًمقس ًمؾزوج مـعفو  اذا وضمدت حمرمو، -ج

 .(3)اًمػرائض واحلٍ مـفو طمتك ًمق يمون احلٍ كػال ًمف أن يؿـعفو( 

 . (4)وقمـد اًمشوومعل رمحف اهلل ًمف أن يؿـعفو ٕن ذم اخلروج شمػقيً طمؼف

 مو هل اًمنموط اًمقاضمى شمقومرهو سموعمحرم؟ 17س

)اعمرأة  خترج مع يمؾ حمرم إٓ أن يؽقن جمقؾمقو " ٕكف يعتؼد إسموطمي مـويمحتفو، ويشؽمط ذم  -ج

اعمحرم اًمعؼؾ واًمبؾقغ ومال قمؼمة سموًمصبل واعمجـقن ٕكف ٓ شمتلشمك مـفام اًمصقوكي ،وان يمون اعمحرم وموؾمؼو 

 .(5)ىموًمقا ٓ جيى قمؾقفو ٕن اعمؼصقد ٓ حيصؾ سمف ( 

 ع؟كػؼي اعمحرم قمغم مـ شمؼ-18س

 .(6))اعمرأة شمتحؿؾ كػؼي اعمحرم، ٕهنو شمتقصؾ سمف إمم أداء احلٍ(  -ج

                                                           

 (.132/ 1اهلدايي  ) (يـظر:1)

 (361/ 2،احلووي اًمؽبػم ) 132/ 1(يـظر اهلدايي  )2)

 . 132/ 1(يـظر اهلدايي  )3)

أمحد سمـ  ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أيب اًمعبوس :و هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج 117/  2(إم ًمإلموم اًمشوومعل 4)

/  2م: 1984هـ/1444 -ط أظمػمة  اًمطبعي: دار اًمػؽر، سمػموت :هـ(1444محزة ؿمفوب اًمديـ اًمرمكم )اعمتقرم: 

ؿمؿس اًمديـ، حمؿد سمـ أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل اًمشوومعل  :، و مغــل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج 383

 وذم إم شمػضقؾ ضمقد .  536/  1 :م1994 -هـ 1415 إومم، اًمطبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي :هـ(977)اعمتقرم: 

 (.132/ 1(اهلدايي  )5)

 (.132/ 1(اهلدايي  )6)



 

 

 هؾ اعمحرم ذط اًمقضمقب أو ذط إداء؟ -19س

اظمتؾػقا ذم أن اعمحرم ذط اًمقضمقب أو ذط إداء قمغم طمسى اظمتالومفؿ ذم أمـ اًمطريؼ -ج 

 .(1)اعمتؼدم. 

 هؾ جيزء طمٍ اًمصبل واًمعبد قمـ طمجي اإلؾمالم؟-24س

ء ،وإذا سمؾغ اًمصبل سمعدمو أطمرم أو أقمتؼ اًمعبد ومؿضقو مل جيزمهو قمـ طمجي اإلؾمالم " )ٓ جيز-ج

ٕن إطمرامفام إكعؼد ٕداء اًمـػؾ ومال يـؼؾى ٕداء اًمػرض " وًمق ضمدد اًمصبل اإلطمرام ىمبؾ اًمقىمقف 

وكقى طمجي اإلؾمالم ضموز واًمعبد ًمق ومعؾ ذًمؽ مل جيز " ٕن إطمرام اًمصبل همػم ٓزم ًمعدم إهؾقي أمو 

 .(2) ام اًمعبد ٓزم ومال يؿؽـف اخلروج قمـف سموًمنموع ذم همػمه واهلل أقمؾؿ.(طمر

 ومصؾ ذم اعمقاىمقً اًمتل ٓ جيقز أن جيووزهو اإلكسون إٓ حمرمو

 مو هل اعمقاىمقً اعمؽوكقي ًمؾحٍ؟  -21س

)اعمقاىمقً اًمتل ٓ جيقز أن جيووزهو اإلكسون إٓ حمرمو مخسي ٕهؾ اعمديـي ذو احلؾقػي وٕهؾ -ج

اًمعراق ذات قمرق وٕهؾ اًمشوم اجلحػي وٕهؾ كجد ىمرن وٕهؾ اًمقؿـ يؾؿؾؿ " هؽذا وىمً رؾمقل 

 .(4). هلمٓء( (3)اهلل قمؾقف اًمصالة واًمسالم هذه اعمقاىمقً

                                                           

دار اًمػؽر:  هـ(:1234(طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم: حمؿد سمـ أمحد سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اًمامًمؽل )اعمتقرم: 1)

اعمرداوي: حمؿد سمـ مػؾح سمـ حمؿد سمـ اًمػروع ومعف شمصحقح اًمػروع ًمعالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمؾقامن ،   و9/  2

هـ(  اعمحؼؼ: قمبد اهلل سمـ 763مػرج، أسمق قمبد اهلل، ؿمؿس اًمديـ اعمؼدد اًمرامقـك صمؿ اًمصوحلل احلـبكم )اعمتقرم: 

اضِمُح قِمـَْد  236 - 234/  3م،      2443 -هـ  1424ممؾمسي اًمرؾموًمي اًمطبعي: إومم ، قمبد اعمحسـ اًمؽميمل َواًمرَّ

 سمِوًمـَّْػِس اًمعـويي ذح اهلدايي ) احْلَـَِػقَّيِ 
ِ
ٌط ًمُِؾُزوِم إَْداء ْوَج َأِو اعْمَْحَرَم َذْ  (.423/ 2َأنَّ اًمزَّ

 (.423/ 2اًمعـويي ذح اهلدايي ) (2)

ـْ ـَموُوسٍ 3) ـِ قَمبَّوٍس  ( قَم ـِ اسْم   -رىض اهلل قمـفام  -قَم
ِ

ًَ َرؾُمقُل اَّللَّ َْٕهِؾ اعْمَِديـَِي َذا  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ىَموَل َوىمَّ

ـِ َيَؾْؿَؾَؿ. ىَموَل  وِم اجْلُْحَػَي َوَْٕهِؾ َكْجٍد ىَمْرَن اعْمَـَوِزِل َوَْٕهِؾ اًْمَقَؿ َـّ وَ  <احْلَُؾقَْػِي َوَْٕهِؾ اًمشَّ َـّ هَلُ ـْ وَمُف َـّ ِم ـْ َأشَمك قَمَؾقِْف َ
ِ

عم

ـْ َأْهؾِِف َويَمَذا وَمَؽَذًمَِؽ طَمتَّك أَ  َـّ وَمِؿ ـْ يَموَن ُدوهَنُ ٍَّ َواًْمُعْؿَرَة وَمَؿ ـْ َأَراَد احْلَ َّ َـّ مِم ِؾُّقَن ِمـَْفوهَمػْمِ َأْهؾِِف ُُ َي  حقح ص >ْهُؾ َمؽَّ

ٍِّ َواًْمُعْؿَرة(، رىمؿ احلديٌ  .(يمتوب احل134ٍ/ 2اًمبخوري : ) َي ًمِؾَْح ، صحقح مسؾؿ 1524سَموُب) ُمَفؾِّ َأْهِؾ َمؽَّ

 2864(يمتوب احلٍ، سموب مقاىمقً احلٍ واًمعؿرة،رىمؿ احلديٌ:5/ 4)

 (.424/ 2اًمعـويي ذح اهلدايي ) (4)



 

   

 

 

 مو وموئدة اًمتوىمقً ًمالطمرام ؟ 22س

 وموئدة اًمتلىمقً اعمـع قمـ شملظمػم اإلطمرام قمـفو ٕكف جيقز اًمتؼديؿ قمؾقفو سموٓشمػوق " -ج

 رم إوموىمك إذا إكتفك امم اعمقاىمقً ؟هؾ حي-23س

اذا ىمصد دظمقل مؽي قمؾقف أن حيرم ىمصد احلٍ أو اًمعؿرة أومل يؼصد قمـد احلـػقي،ا " ًمؼقًمف -ج

. وٕن وضمقب اإلطمرام ًمتعظقؿ هذه (1)قمؾقف اًمصالة واًمسالم " ٓ جيووز أطمد اعمقؼوت إٓ حمرمو "

،ومـ يمون داظمؾ اعمقؼوت ًمف أن يدظمؾ مؽي سمغػم اًمبؼعي اًمنميػي ومقستقي ومقف احلوج واعمعتؿر وهمػممهو

إطمرام حلوضمتف " ٕكف يؽثر دظمقًمف مؽي وذم إجيوب اإلطمرام ذم يمؾ مرة طمرج سملم ومصور يملهؾ مؽي 

طمقٌ يبوح هلؿ اخلروج مـفو صمؿ دظمقهلو سمغػم إطمرام حلوضمتفؿ سمخالف مو إذا ىمصد أداء اًمـسؽ ٕكف 

 يتحؼؼ أطمقوكو ومال طمرج. 

 اإلطمرام قمغم هذه اعمقاىمقً ؟.هؾ جيقز شمؼديؿ  24س

ۓ  ڭ  ڭ  چ كعؿ ومنن ىمدم اإلطمرام قمغم هذه اعمقاىمقً ضموز " ًمؼقًمف شمعومم: -ج

.وإمتومفام أن حيرم هبام مـ دويرة أهؾف يمذا ىموًمف قمكم واسمـ مسعقد ريض اهلل قمـفام وإومضؾ (2)چڭڭ

اًمتؼديؿ قمؾقفو ٕن إمتوم احلٍ مػرس سمف واعمشؼي ومقف أيمثر واًمتعظقؿ أوومر وقمـ أيب طمـقػي رمحف اهلل إكام 

 يؽقن أومضؾ إذا يمون يؿؾؽ كػسف أن ٓ يؼع ذم حمظقر " 

 يمون داظمؾ اعمقؼوت؟ مو مقؼوت مـ-25س

 مـ يمون داظمؾ اعمقؼوت ومقىمتف احلؾ. -ج

 

                                                           

 ـمريؼ اسمـ ايب مقىمقومو قمغم اسمـ قمبوس مـ همػم2/118(اظمرضمف اسمـ ايب ؿمقبف ذم مصـػف واظمرضمف اًمشوومعل ذم آم1)

،يـظر كصى اًمرايي  5/29ؿمقبي اعمرومقع ورواه اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى مقىمقومو ايضو مـ ـمريؼ اًمشوومعل 

3/15. 

  196(ؾمقرة اًمبؼرة: 2)



 

 

 مو معـك  احلؾ ؟ -26س

احلؾ هق اًمذي سملم اعمقاىمقً وسملم احلرم ٕكف جيقز إطمرامف مـ دويرة أهؾف ومو وراء اعمقؼوت -ج

 إمم احلرم مؽون واطمد .

 مو مقؼوت أهؾ مؽي ذم احلٍ اًمعؿرة؟.27-س

وذم اًمعؿرة احلؾ ٕن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم أمر  مـ يمون سمؿؽي ومقىمتف ذم احلٍ احلرم-ج

. وأمر أظمو قموئشي ريض اهلل قمـفام أن (1)أصحوسمف ريض اهلل قمـفؿ أن حيرمقا سموحلٍ مـ ضمقف مؽي

مـ احلرم  يعؿرهو مـ اًمتـعقؿ وهق ذم احلؾ وٕن أداء احلٍ ذم قمرومي وهل ذم احلؾ ومقؽقن آطمرام

،أومضؾ ًمقرود (2)ًمقتحؼؼ كقع ؾمػر وأداء اًمعؿرة ذم احلرم ومقؽقن اإلطمرام مـ احلؾ هلذا إٓ أن اًمتـعقؿ 

 إصمر سمف .

 موذا يصـع مـ أراد اإلطمرام )أقمامل اعمحرم(؟مع اًمدًمقؾ.-28س

واًمسالم  مـ  أراد اإلطمرام اهمتسؾ أو شمقضل واًمغسؾ أومضؾ " ًمام روي أكف قمؾقف اًمصالة -1-ج

 .(3)اهمتسؾ إلطمرامف

                                                           

(اظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف ذم سموب وضمقه آطمرام قمـ ضموسمر ريض اهلل قمـف ىمول :امركو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 1)

 م اذا شمقضمفـو امم مـك ىمول : وموهؾؾـو مـ آسمطح وذيمره اًمبخوري شمعؾقؼو .وؾمؾؿ ًمام اطمؾؾـو ان كحر

ٍِّ َواًْمُعْؿَرِة  سمرىمؿ )71/ 1(صحقح اًمبخوري  )2) صحقح  ( 319( يمتوب احلقض ،سموب يَمقَْػ هُتِؾُّ احْلَوئُِض سمِوحْلَ

قُز إوِمْ 27/ 4مسؾؿ : ) ُف جَيُ ٍِّ َواًمتََّؿتُِّع َواًْمِؼَراِن َوضَمَقاِز إِْدظَموِل (يمتوب احلٍ ،سموب سَمَقوِن ُوضُمقِه اإِلطْمَراِم َوَأكَّ َراُد احْلَ

ـْ ُكُسِؽِف. رىمؿ ) ٍِّ قَمغَم اًْمُعْؿَرِة َوَمَتك حَيِؾُّ اًْمَؼوِرُن ِم  (1211احْلَ

(قمـ َزيد سمـ صموسمً : )أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اهمتسؾ إلطمرامف ، وذم روايي : دمرد إلهالًمف واهمتسؾ(  3)

-99/ 4كصى اًمرايي ي )  -1538ا(يمتوب احلٍ، سموب اًمغسؾ ًمإلطمرام،سمرىمؿ455/ 1ًمصغرى : ).اًمســ ا

 طمديٌ طمسـ همريى (سموب اإلطمرام وىمول:144



 

   

 

 

 هؾ هذا اًمغسؾ ًمؾتـظقػ أم ًمؾطفورة ؟ -29س

هذا اًمغسؾ ًمؾتـظقػ طمتك شمممر سمف احلوئض وإن مل يؼع ومرضفو قمـفو ومقؼقم اًمقضقء مؼومف -ج

 يمام ذم اجلؿعي ًمؽـ اًمغسؾ أومضؾ ٕن معـك اًمـظوومي ومقف أشمؿ وٕكف قمؾقف اًمصالة واًمسالم اظمتوره.

همسقؾلم إزارا ورداء " ٕكف قمؾقف اًمسالم ائتزر وارشمدى قمـد إطمرامف  يؾبس صمقسملم ضمديديـ أو-2

.وٕكف ممـقع قمـ ًمبس اعمخقط وٓ سمد مـ ؾمؽم اًمعقرة ودومع احلر واًمؼمد وذًمؽ ومقام قمقـوه واجلديد (1)

 أومضؾ ٕكف أىمرب إمم اًمطفورة

ف سمعد اإلطمرام ويؿس ـمقبو إن يمون ًمف ، وقمـ حمؿد رمحف اهلل أكف يؽره إذا شمطقى سمام شمبؼك قمقـ -3

وهق ىمقل موًمؽ واًمشوومعل رمحفام اهلل ٕكف مـتػع سموًمطقى سمعد اإلطمرام ووضمف اعمشفقر طمديٌ قموئشي 

. (2)ريض اهلل قمـفو ىموًمً يمـً أـمقى رؾمقل اهلل قمؾقف اًمصالة واًمسالم إلطمرامف ىمبؾ أن حيرم

 واعمؿـقع قمـف اًمتطقى سمعد اإلطمرام واًمبوىمل يموًمتوسمع ًمف ٓشمصوًمف سمف سمخالف اًمثقب ٕكف مبويـ قمـف. 

                                                           

ـْ 1) َؿ ِم ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ ُ قَمـُْفاَم ىَموَل اكَْطَؾَؼ اًمـَّبِلُّ َصغمَّ اَّللَّ ـِ قَمبَّوٍس َريِضَ اَّللَّ  سْم
ِ

ـْ قَمبِْد اَّللَّ ـَ  (قَم َه َؾ َوادَّ ِديـَِي سَمْعَد َمو شَمَرضمَّ اعْمَ

 َ ْٕ ـْ ا  ِم
ٍ
ء ـْ َرْ ُُزِر شُمؾَْبُس ، صحقح اًمبخوري ـ : )َوًَمبَِس إَِزاَرُه َوِرَداَءُه ُهَق َوَأْصَحوسُمُف وَمَؾْؿ َيـَْف قَم ْٕ / 2ْرِدَيِي َوا

قمـ اسمـ قمبوس ريض  .1545آرديي وآزر( رىمؿ احلديٌ(يمتوب احلٍ، سموب مو يؾبس اعمحرم مـ اًمثقوب و137

،ومؾؿ  وأصحوسمفاهلل قمـفام ىمول:اكطؾؼ اًمـبل قمؾقف اًمسالم مـ اعمديـي سمعد مو  شمرضمؾ وادهـ وًمبس ازره ورداءه هق 

 آ اعمرقمػرة اًمتل شمردع قمـ اجلؾد ...احلديٌ ؿمئ مـ آرديي وآزر شمؾبس،يـف قمـ 

قمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ اعمـتنم قمـ أسمقف ىمول ذيمرت ًمعوئشي ومؼوًمً  : )يرطمؿ اهلل أسمو قمبد اًمرمحـ يمـً أـمقى  (2)

/ 1وري )رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ومقطقف قمغم كسوئف صمؿ يصبح حمرمو يـضخ ـمقبو (يـظر:صحقح اًمبخ

 صحقح ،264–( يمتوب احلٍ،سموب إذا ضمومع صمؿ قمود ومـ دار قمغم كسوئف ذم همسؾ واطمد رىمؿ احلديٌ 144

 . 2899م ،رىمؿ احلديٌ اإِلطْمَرا قِمـْدَ  ًمِؾُْؿْحِرمِ  اًمطِّقِى  سموب احلٍ يمتوب(14/ 4) مسؾؿ



 

 

يصغم ريمعتلم  ًمام روى ضموسمر ريض اهلل قمـف أن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم صغم سمذي -4

ن أداءه ذم .ىمول: " وىمول اًمؾفؿ إين أريد احلٍ ومقرسه زم وشمؼبؾف مـل " ٕ(1)احلؾقػي ريمعتلم قمـد إطمرامف 

أزمـي متػرىمي وأمويمـ متبويـي ومال يعرى قمـ اعمشؼي قمودة ومقسلل اًمتقسػم وذم اًمصالة مل يذيمر مثؾ هذا 

 اًمدقموء ٕن مدهتو يسػمة وأداءهو قمودة متقرس.

صمؿ يؾبل قمؼقى صالشمف ،ًمام روى أن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم ًمبك ذم دسمر صالشمف وإن ًمبك  -5

 ضموز وًمؽـ إول أومضؾ ًمام رويـو " سمعد مو اؾمتقت سمف راطمؾتف 

 مو هل شمؾبقي اعمحرم مػردا سموحلٍ؟-34س

 مـ يمون مػردا سموحلٍ يـقي سمتؾبقتف احلٍ " ٕكف قمبودة وإقمامل سموًمـقوت " -ج 

 مو هل اًمتؾبقي ؟-31س

ٓ ذيؽ ًمؽ ًمبقؽ إن احلؿد واًمـعؿي ًمؽ واعمؾؽ  )اًمتؾبقي أن يؼقل ًمبقؽ اًمؾفؿ ًمبقؽ ًمبقؽ-ج

ٓ ذيؽ ًمؽ " وىمقًمف: إن احلؿد سمؽرس إًمػ ٓ سمػتحفو ًمقؽقن اسمتداء ٓ سمـوء إذ اًمػتحي صػي إومم 

وهق إضموسمي ًمدقموء اخلؾقؾ صؾقات اهلل قمؾقف قمغم مو هق اعمعروف ذم اًمؼصي " وٓ يـبغل أن خيؾ سمٌمء 

 (2)قل سموشمػوق اًمرواة ومال يـؼص قمـف (مـ هذه اًمؽؾامت " ٕكف هق اعمـؼ

 هؾ ًمؾؿحرم ان يزيد قمغم هذه اًمتؾبقي ؟.-32س

 .(3)كعؿ جيقز اًمزيودة ومقفو ، ظمالومو ًمؾشوومعل رمحف اهلل -ج

                                                           

هق قمـد مسؾؿ ذم صحقحف  ) قمـ طمبقى  مل جيده خمرضمقا اطموديٌ  اهلدايي مـ طمديٌ ضموسمر سمذيمر اًمريمعتلم واكام (1)

سمـ قمبقد قمـ ضمبػم سمـ كػػم ىمول :ظمرضمً مع ذطمبقؾ سمـ اًمسؿط إمم ىمريي قمغم رأس ؾمبعي قمنم أو صمامكقي قمنممقال 

ومصغم ريمعتلم ومؼؾً ًمف ومؼول رأيً قمؿر صغم سمذى احلؾقػي ريمعتلم ومؼؾً ًمف ومؼول اكام اومعؾ يمام رأيً رؾمقل اهلل 

(يمتوب 146/ 2:صغم واـمؾؼ ومؾؿ يؼقد سمريمعتلم ( يـظر:صحقح مسؾؿ ) صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿقػعؾ سمؾػظ

 .692احلٍ،سموب صالة اعمسوومريـ وىمٍمهو ، رىمؿ احلديٌ: 

 (  .137/ 1اهلدايي :) (2)

يَؽ ًَمؽ ًَمبَّقَْؽ إ( :ىمول اًمشوومعل ريض اهلل قمـف (3) َٓ َذِ ُفؿَّ ًَمبَّقَْؽ ًَمبَّقَْؽ  نَّ احْلَْؿَد َواًمـِّْعَؿَي ًَمؽ َوإَِذا ًَمبَّك ىَموَل " ًَمبَّقَْؽ اًمؾَّ

َّٓ َأْن َيَرى ؿَمقًْئو ُيْعجِ  َٓ ُأطِمىُّ َأْن َيِزيَد قَمغَم َهَذا ذِم اًمتَّؾْبَِقِي طَمْروًمو إ يَؽ ًَمؽ " َو َٓ َذِ ُبُف وَمَقُؼقُل " ًَمبَّقَْؽ إنَّ َواعْمُْؾَؽ 

ـْ اًمـَّبِلِّ  َٓ ُيْرَوى قَم ُف  ظِمَرِة " وَمِنكَّ ْٔ ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾََّؿ  - ًْمَعقَْش قَمقُْش ا   -َصغمَّ اَّللَّ
ٍ
ء ُف َزاَد ذِم اًمتَّؾْبَِقِي طَمْروًمو هَمػْمَ َهَذا قِمـَْد َرْ َأكَّ

 (224/ 2َرآُه وَمَلقْمَجَبف( يـظر:إم ًمؾشوومعل )



 

   

 

 

 هؾ اإلطمرام يدظمؾ سموًمتؾبقي ؟.-33س

إٓ سموًمـقي إٓ أكف مل يذيمرهو ًمتؼدم  )مـ  ًمبك ومؼد أطمرم، يعـل إذا كقى ٕن اًمعبودة ٓ شمتلدى-ج

اإلؿمورة إًمقفو ذم ىمقًمف اًمؾفؿ إين أريد احلٍ ، وٓ يصػم ؿمورقمو ذم اإلطمرام سمؿجرد اًمـقي مو مل يلت 

 (2)،ظمالومو ًمؾشوومعل رمحف اهلل ٕكف قمؼد قمغم إداء ومال سمد مـ ذيمريمام ذم حتريؿي اًمصالة  (1)سموًمتؾبقي ( 

 بقي ؟هؾ يؽقن حمرمو سمغػم اًمتؾ - 34س 

كعؿ ،يصػم ؿمورقمو سمذيمر يؼصد سمف اًمتعظقؿ ؾمقى اًمتؾبقي ومورؾمقي يموكً أو قمرسمقي هذا هق -ج

 .(3)اعمشفقر قمـ احلـػقي رمحفؿ اهلل 

 مو ًمػرق سملم اًمصالة واحلٍ ؟.-35س 

اًمػرق سمقـف وسملم اًمصالة قمغم أصؾفام أن سموب احلٍ أوؾمع مـ سموب اًمصالة طمتك يؼوم همػم -ج

 اًمبدن ومؽذا همػم اًمتؾبقي وهمػم اًمعرسمقي. اًمذيمر مؼوم اًمذيمر يمتؼؾقد

پ  چ  ويتؼك مو هنك اهلل شمعومم قمـف مـ اًمرومٌ واًمػسقق واجلدال " وإصؾ ومقف ىمقًمف شمعومم:-6

 ،ومفذا هنل سمصقغي اًمـػل  (4) چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 مو هق اًمرومٌ ؟-36س

اًمػوطمش أو ذيمر اجلامع سمحرضة اًمـسوء. وهق ذم طمول اإلطمرام  واًمرومٌ اجلامع أو اًمؽالم-ج

 أؿمد طمرمي .

 مو معـك  اجلدال؟-37س

  (5)ج _اجلدال هق أن جيودل رومقؼف ،وىمقؾ جمودًمي اعمنميملم ذم شمؼديؿ وىمً احلٍ وشملظمػمه "

                                                           

 (.434/ 2(اًمعـويي ذح اهلدايي )1)

و َأْو قُمْؿَرًة قِمـَْد دظمقًمف ومقف. يـظراحلووي اًمؽبػم ) (ىمول2)  (.81/ 4اًمشوومعل ريض اهلل قمـف: " َوَيْؽِػقِف َأْن َيـِْقَي طَمجًّ

 َواًمتَّْسبِقِح َواًْمَعَريِبِّ َواًْمػَ 3)
ِ
ـْ اًمثَّـَوء ِه ِم ْػِظ َوهَمػْمِ َواَيِي سَملْمَ َهَذا اًمؾَّ َٓ وَمْرَق ذِم فَموِهِر اًمرِّ . أَ (َو و قَمغَم ىَمْقِل َأيِب طَمـِقَػَي وِرِدِّ مَّ

ـَ  يْمِر َهوُه ٌد سَمقْـَُفاَم سمَِلنَّ هَمػْمَ اًمذِّ َق حُمَؿَّ وْمتَِتوِح. َووَمرَّ ِٓ و َوُهَق شَمْؼؾِقُد اهْلَْدِي ىَموَم َمَؼوَمُف وَمَظوِهٌر ًمَِتْجِقيِزِه َذًمَِؽ ذِم شَمْؽبِػَمِة ا

 (.435/ 2يـظر: اًمعـويي ذح اهلدايي )

 197: : (ؾمقرة اًمبؼرة4)

(اعمبسقط ؿمؿس اًمديـ أسمق سمؽر حمؿد سمـ أيب ؾمفؾ اًمرسظمز دراؾمي وحتؼقؼ:ظمؾقؾ حمل اًمديـ اعمقس دار اًمػؽر 5)

 (. 14/ 4ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبـون )



 

 

وٓ يشػم إًمقف وٓ يدل قمؾقف "  (1) چ ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ وٓ يؼتؾ صقدا " ًمؼقًمف شمعومم: -7

حلديٌ أيب ىمتودة ريض اهلل قمـف أكف أصوب محور وطمش وهق طمالل وأصحوسمف حمرمقن ومؼول اًمـبل قمؾقف 

" وٕكف  (2)اًمصالة واًمسالم ٕصحوسمف "أهؾ أذشمؿ هؾ دًمؾتؿ هؾ أقمـتؿ " ومؼوًمقا ٓ ومؼول " إذا ومؽؾقا 

 إقملم.إزاًمي إمـ قمـ اًمصقد ٕكف آمـ سمتقطمشف وسمعده قمـ 

وٓ يؾبس ىمؿقصو وٓ رساويؾ وٓ قماممي وٓ ظمػلم إٓ أن ٓ جيد كعؾلم ومقؼطعفام أؾمػؾ مـ  -8

اًمؽعبلم " ًمام روى أن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم هنك أن يؾبس اعمحرم هذه إؿمقوء وىمول ذم آظمره " 

 .( 3)وٓ ظمػلم إٓ أن ٓ جيد كعؾلم ومؾقؼطعفام أؾمػؾ مـ اًمؽعبلم

 اًمؽعى؟.موهق -38س

 واًمؽعى هـو اعمػصؾ اًمذي ذم وؾمط اًمؼدم قمـد مؼعد اًمنماك دون اًمـويتء . -ج

 ٓ يغطل وضمفف وٓ رأؾمف "  - 9

ًمؼقًمف قمؾقف اًمسالم " إطمرام اًمرضمؾ ذم رأؾمف (4)وىمول اًمشوومعل جيقز ًمؾرضمؾ شمغطقي اًمقضمف 

وًمـو ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم " ٓ ختؿروا وضمفف وٓ رأؾمف ومنكف يبعٌ  (5)وإطمرام اعمرأة ذم وضمففو 

                                                           

  95ؾمقرة اًمامئدة:  (1)

َٓ ُيِشػُم اعْمُْحِرُم إمَِم 13/ 3صحقح اًمبخوري ـ: ) (2) قِْد ًمَِؽْل َيْصَطوَدُه احْلاَلَُل رىمؿ احلديٌ: (يمتوب احلٍ ،سموب:  اًمصَّ

 . 1196(، يمتوب احلٍ ،سموب حتريؿ اًمصقد ًمؾؿحرم ،رىمؿ احلديٌ 851/ 2صحقح مسؾؿ ) 1824

 َمو َيؾَْبُس  (3)
ِ

ُ قَمـُْفاَم َأنَّ َرضُمالً ىَموَل َيو َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ قُمَؿَر َريِضَ اَّللَّ  سْم
ِ

ـْ قَمبِْد اَّللَّ ـْ َكووِمٍع قَم ـْ اًمثَِّقوِب ىَموَل َرؾُمقُل  قَم اعْمُْحِرُم ِم

اكَِس  َٓ اًْمؼَمَ اِويالَِت َو َ َٓ اًمرسَّ َٓ اًْمَعاَمئَِؿ َو َٓ َيؾَْبُس اًْمُؼُؿَص َو َؿ  ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

َٓ جَيُِد  اَّللَّ َّٓ َأطَمٌد  َػوَف إِ َٓ اخْلِ َو

لْمِ َوًْمَقْؼَطعْ  قْمَػَراُن َأْو َوْرٌس:صحقح َكْعَؾلْمِ وَمؾَْقؾَْبْس ظُمػَّ ُف اًمزَّ ـْ اًمثَِّقوِب ؿَمقًْئو َمسَّ َٓ شَمؾَْبُسقا ِم ـْ اًْمَؽْعَبلْمِ َو ُفاَم َأؾْمَػَؾ ِم

ـْ اًمثَِّقوِب رىمؿ احلدي137ٌ/ 2اًمبخوري : ) َٓ َيؾَْبُس اعْمُْحِرُم ِم  .  1543(يمتوب احلٍ،سموُب َمو 

 (.93/ 4(يـظر: احلووي اًمؽبػم )4)

(يمتوب احلٍ ،سموب  )اعمرأة ٓ شمـتؼى ذم إطمرامفو وٓ شمؾبس اًمؼػوزيـ (رىمؿ 47/ 5اًمبقفؼل اًمؽؼمى ) (يـظر: ؾمــ5)

 .114/ 4، كصى اًمرايي  )8834احلديٌ 



 

   

 

 

" ىموًمف ذم حمرم شمقرم وٕن اعمرأة ٓ شمغطل وضمففو مع أن ذم اًمؽشػ ومتـي وموًمرضمؾ  (1)يقم اًمؼقومي مؾبقو

 سموًمطريؼ إومم ووموئدة مو روى اًمػرق ذم شمغطقي اًمرأس. 

(" " ويمذا ٓ 2: " احلوج اًمشعٌ اًمتػؾ وٓ يؿس ـمقبو" ًمؼقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم -14

 يدهـ.

،وٓ يؼص مـ ( 3)وٓ حيؾؼ رأؾمف وٓ ؿمعر سمدكف ، ًمؼقًمف شمعومم: }َوٓ حَتْؾُِؼقا ُرُؤوؾَمُؽْؿ{ -11

 .(5)وىمضوء اًمتػٌ (4)حلقتف " ٕكف ذم معـك احلؾؼ وٕن ومقف إزاًمي اًمشعٌ

                                                           

/ 2ؾمــ أيب داود )1246(يمتوب احلٍ، سموب )مويػعؾ سموعمحرم  اذا موت( رىمؿ احلديٌ 23/ 4(صحقح مسؾؿ : )1)

 .84ذا موت ؟رىمؿ احلديٌ وب يمقػ يصـع سموعمحرم إسم (يمتوب احلٍ،238

 (يمتوب احل217ٍ/ 2، ؾمــ اًمدارىمطـل )2998(يمتوب احلٍ 131/ 5( ؾمــ اًمؽممذي )2)

 (.86/ 4كصى اًمرايي : )

 . 196(ؾمقرة اًمبؼرة: 3)

ٌُ ( و امرأة ) 4) ٌٌ ( مـ سموب شمعى شمغػم و شمؾبد ًمؼؾي شمعفده سموًمدهـ و رضمؾ ) َأؿْمَع ٌَ  اًمشعر ) ؿَمْعًثو ( ومفق ) ؿَمِع (ؿَمِع

 اعمَُحوِريِبّ ( مـ اًمتوسمعلم يمقذم و ) ؿَمعْ 
ِ
ْعَثوء َثوُء ( مثؾ أمحر و محراء و ؾمؿل سموٕول ويمـل سموًمثوين ومـف ) َأسُمق اًمشَّ

ٌُ ( أهمؼم أي مـ همػم  ٌٌ ( وؾمخ اجلسد ؿمغٌ اًمرأس أيضو وهق ) َأؿْمَع ٌُ ( أيضو اًمقؾمخ ورضمؾ ) ؿَمِع َع اًمشَّ

ٌُ ( أيضو آكتش َع ُى ( رأس اًمسقاك وذم اًمدقموء ) مَلَّ اهلُل اؾمتحداد و ٓ شمـظػ و ) اًمشَّ ور واًمتػرق يمام ) َيَتَشعَّ

 (314/ 1ؿَمْعَثُؽْؿ ( أي مجع أمريمؿ ، يـظر:اعمصبوح اعمـػم : )

ـْ 5) ـْ َومَلْ َيْسَتِحدَّ قَم ِه ٌٌ مَلْ َيدَّ ٌٌ َأْي ُمْغؼَمٌّ ؿَمِع ٌُ ) َوِمـُْف ( َرضُمٌؾ شَمِػ َع ٌُ ( اًْمَقؾَمُخ َواًمشَّ َػ ـِ ؿُمَؿقٍْؾ َوىَمَضوُء  ( ) اًمتَّ اسْم

ؾْمتِْحَداِد َوىَمْقهُلُْؿ  ِٓ سْمِط َوا فَمَْػوِر َوَكتِْػ اإْلِ ْٕ وِرِب َوا ٌِ إَزاًَمُتُف سمَِؼصِّ اًمشَّ َػ ٍِّ اًمتَّ ـْ َمـَوؾِمِؽ احْلَ ٌُ ( ُكُسٌؽ ِم َػ ) اًمتَّ

َْزَهِريِّ يـظر: اعمغرب ذم شمرشمقى اعمعرب : أسمق اًمػتح كوس اًمديـ سمـ  ْٕ شَمْدِريٌس َواًمتَّْحِؼقُؼ َمو َذيَمْرت َوُهَق اظْمتَِقوُر ا

 و وموظمقري حمؿقد:  حتؼقؼ 1979 ، إومم ًمطبعي طمؾى –قمبد اًمسقدسمـ قمكم سمـ اعمطرز : مؽتبي أؾمومي سمـ زيد 

 (.. 237/ 1) خمتور قمبداحلؿقد



 

 

)وٓ يؾبس صمقسمو مصبقهمو سمقرس وٓ زقمػران وٓ قمصػر ، ًمؼقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم " -12

، إٓ أن يؽقن همسقال ٓ يـػض " ٕن اعمـع ًمؾطقى ٓ (1)ٓ يؾبس اعمحرم صمقسمو مسف زقمػران وٓ ورس 

 ًمؾقن (

 مو رأي اإلموم اًمشوومعل سمؾبس اعمعصػر ًمؾؿحرم؟.-39س

) وًمـو أن ًمف رائحي  (2)سمؾبس اعمعصػر ٕكف ًمقن ٓ ـمقى ًمف(  ىمول اًمشوومعل رمحف اهلل:) ٓ سملس

 .(3)ـمقبي( 

وٓ  (4))وٓ سملس سملن يغتسؾ ويدظمؾ احلامم " ٕن قمؿر ريض اهلل قمـف اهمتسؾ وهق حمرم -13

وٕكف ٓ  (5)سملس سملن "يستظؾ سموًمبقً وًمـو أن قمثامن ريض اهلل قمـف يمون يرضب ًمف ومسطوط ذم إطمرامف 

                                                           

 ( شمؼدم مـ طمديٌ اسمـ قمؿر قمـد اًمشقخلم ذم صحقحقفام. 1)

َٓ ذِم طُمْؽِؿ اًمطِّقِى ، َوإِْن 161/ 2(إم ًمؾشوومعل )2) ـَ اًمطِّقِى، َو (ُوىموَل اًْماَمَوْرِديُّ : َوَهَذا يَماَم ىَموَل : )اًْمُعْصُػُر ًَمقَْس ِم

 ُ َٓ ومِْدَيَي قَمَؾقِْفاَم( .يـظراحلووي اًمؽبػم :ًَمبَِس اعْمُْحِرُم َأِو اعْم  . 258/ 4ْحِرَمُي صَمْقسًمو ُمَعْصَػًرا ضَموَز ، َو

َٓ  (161/ 2إم ًمؾشوومعل )(241/ 1(اهلدايي : )3) ـَ اًمطِّقِى، َو ُوىموَل اًْماَمَوْرِديُّ : َوَهَذا يَماَم ىَموَل : )اًْمُعْصُػُر ًَمقَْس ِم

َٓ ومِْدَيَي قَمَؾقِْفاَم( .ي / 4ـظر : احلووي اًمؽبػم :ذِم طُمْؽِؿ اًمطِّقِى ، َوإِْن ًَمبَِس اعْمُْحِرُم َأِو اعْمُْحِرَمُي صَمْقسًمو ُمَعْصَػًرا ضَموَز ، َو

258 . 

 -هـ  1413اًمطبعي : إومم  دمشؼ –وم موًمؽ :موًمؽ سمـ أكس أسمق قمبداًمؾف إصبحل : دار اًمؼؾؿ ( مقـمل اإلم4)

م، حتؼقؼ : د. شمؼل اًمديـ اًمـدوي أؾمتوذ احلديٌ اًمنميػ سمجومعي اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة قمدد إضمزاء 1991

د عمقـّمل اإلموم حمؿد وهق ذح ًمعبد احلّل 3:  ( يمتوب احلٍ، 266/ 2اًمؾَّؽـقي:  ) مع اًمؽتوب : اًمتعؾقؼ اعمَُؿجَّ

(يمتوب احلٍ 11/ 2، اًمدرايي ذم ختريٍ أطموديٌ اهلدايي )424سموب اعمحرم يغسؾ رأؾمف أيغتسؾ ؟ ،رىمؿ احلديٌ 

 يمتوب احلٍ سموب اإلطمرام..َ  3/34، كصى اًمرايي 449سموب اإلطمرام رىمؿ احلديٌ 

قبي مـ ـمريؼ قمؼبي سمـ صفبون  رأيً قمثامن سموٓسمطح مل جيده خمرضمق اهلدايي  هبذا اًمؾػظ ،وًمؽـ اظمرج اسمـ ايب ؿم (5)

وان ومسطوـمف عمرضوب وؾمقػف معؾؼ سموًمشجرة وقمـده قمـ قمبداًمؾف سمـ قمومر )ظمرضمً مع قمؿر طموضمو ومؽون يطرح 

(،يمتوب احلٍ ،سموب  ذم اعمحرم يستظؾ 112/ 2اسمـ أيب ؿمقبي )-اًمـطع قمغم اًمشجرة ومقستظؾ  سمف( يـظر اعمصـػ

 .414ٍ سموب اإلطمرام ،رىمؿ احلديٌ (يمتوب احل14/ 2)( ،اًمدرايي 241رىمؿ احلديٌ)



 

   

 

 

يؿس سمدكف وملؿمبف اًمبقً " وًمق دظمؾ حتً أؾمتور اًمؽعبي طمتك همطتف إن يمون ٓ يصقى رأؾمف وٓ وضمفي 

 ."(1)ومال سملس سمف " ٕكف اؾمتظالل( 

 ؟. (2)مو طمؽؿ ًمبس اهلؿقون-44س

)ٓ سملس سملن  يشد ذم وؾمطف اهلؿقون، وذًمؽ أكف ًمقس ذم معـك ًمبس اعمخقط  وموؾمتقت ومقف  -ج

 احلوًمتون( .

 مو رأي اإلموم  موًمؽ رمحف اهلل ذم ًمبس اهلؿقون ؟.-41س 

 .(3)يؽره إذا يمون ومقف كػؼي همػمه ٕكف ٓ رضورة. -ج

 )وٓ يغسؾ رأؾمف وٓ حلقتف سموخلطؿك " ٕكف كقع ـمقى وٕكف يؼتؾ هقام اًمرأس(.-14 

                                                           

َٓ 161/ 2إم ًمؾشوومعل ) (241/ 1اهلدايي : ) (1) ـَ اًمطِّقِى، َو (ُوىموَل اًْماَمَوْرِديُّ : َوَهَذا يَماَم ىَموَل : )اًْمُعْصُػُر ًَمقَْس ِم

َٓ ومِْدَيَي قَمَؾقِْفاَم( .يـظر : احلووي اًمؽبػم :ذِم طُمْؽِؿ اًمطِّقِى ، َوإِْن ًَمبَِس اعْمُْحِرُم َأِو اعْمُْحِرَمُي صَمْقسًمو ُمعَ  / 4ْصَػًرا ضَموَز ، َو

258 . 

ويلُم ( ىمول إزهري وهق معرب دظمقؾ ذم يمالمفؿ  (2) اهلِْؿَقوُن  يمقس جيعؾ ومقف اًمـػؼي و يشد قمغم اًمقؾمط و مجعف ) مَهَ

ر:. اعمصبوح اعمـػم ذم همريى ووزكف ومعقول و قمؽس سمعضفؿ ومجعؾ اًمقوء أصال و اًمـقن زائدة ومقزكف ومعالن يـظ

 ( .641/ 2سمػموت ) -اًمنمح اًمؽبػم ًمؾراومعل : أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اعمؼري اًمػققمل : اعمؽتبي اًمعؾؿقي 

وؾمع ًمف أن  وًمؼد ؾمئؾ موًمؽ قمـ اعمحرم حيؿؾ كػؼي همػمه ذم وؾمطف ويشدهو قمغم سمطـف )ىمول( ٓ ظمػم ذم ذًمؽ واكام (3)

حيؿؾ كػؼي كػسف ويشدهو قمغم وؾمطف عمقضع اًمرضورة وٓ جيقز ًمف أن يرسمط كػؼي همػمه ويشدهو ذم وؾمطف يـظر: 

اعمدوكي اًمؽؼمي ًمالموم موًمؽ اًمتل رواهو آموم ؾمحـقن سمـ ؾمعقد اًمتـقظمل قمـ آموم قمبد اًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ 

قمبد اهلل آموم موًمؽ سمـ أكس آصبحل رىض اهلل شمعومم اًمعتؼل قمـ اموم دار اهلجرة وأوطمد آئؿي آقمالم أيب 

قمـفؿ أمجعلم)أول ـمبعي فمفرت قمغم وضمف اًمبسقطي هلذا اًمؽتوب اجلؾقؾ( )طمؼقق اًمطبع حمػقفمي ًمؾؿؾتزم( )طمرضة 

احلوج حمؿد اومـدي ؾمود اعمغريب اًمتقكز اًمتوضمر سموًمػحوملم سمؿٍم(ـمبع سمؿطبعي اًمسعودة سمجقار حموومظي مٍم: 

(2 /242.) 



 

 

ؾمحور ويؽثر مـ اًمتؾبقي قمؼقى اًمصؾقات ويمؾام قمال ذومو أو هبط واديو أو ًمؼل ريمبو وسموٕ-15

 ذم هذه إطمقال .  (1)" ٕن أصحوب رؾمقل اهلل قمؾقف اًمسالم  ريض اهلل قمـفؿ يموكقا يؾبقن

 : مو مثول اًمتؾبقي ذم اإلطمرام ذم اًمصالة؟42س 

 قمغم مثول اًمتؽبػم ذم اًمصالة ومقمشمك هبو قمـد اإلكتؼول مـ طمول إمم طمول-ج 

 هؾ يرومع اعمؾبل صقشمف سموًمتؾبقي؟ومو اًمدًمقؾ؟ -43س

  (3()2)ع صقشمف سموًمتؾبقي،" ًمؼقًمف قمؾقف اًمصالة واًمسالم " أومضؾ احلٍ اًمعٍ واًمثٍ كعؿ )يروم -ج

 .(4))وموًمعٍ رومع اًمصقت سموًمتؾبقي واًمثٍ إؾموًمي اًمدم( 

  

                                                           

يمون اًمسؾػ يستحبقن اًمتؾبقي ذم ارسمعي ( :(همريى هبذا اًمؾػظ ًمؽـ روى اسمـ ايب ؿمقبي  سمسـود صحقح قمـ اسمـ ؾموسمط 1)

مقاضع : ذم دسمر اًمصالة ،واذا هبطقا واديو،او قمؾقا وقمـد اًمتؼوء اًمروموق (ىمول احلوومظ اسمـ طمجر :واسمـ ؾموسمط شموسمعل  

(يمتوب احلٍ رىمؿ 334/ 1مصـػ  اسمـ ايب ؿمقبي  :) ومؿراده سموًمسؾػ اًمصحوسمي ومـ ايمؼم مـف اًمتوسمعلم .يـظر :

َراَيُي :) 242احلديٌ   .11(يمتوب احلٍ سموب اإلطمرام رىمؿ احلديٌ 11/ 2،ا ًمدِّ

وؾمــ اًمؽممذي :  2/116(روي قمـ قمدد مـ  اًمصحوسمي مـفؿ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام قمـد اًمشوومعل ذم "آم" 2)

 .35-3/33(يـظر "كصى اًمرايي" 2998سمرىمؿ )

 (.242/ 1دايي: )(اهل3)

و ( مـ سموب ىمتؾ إذا َصبُْبتُف 4) وج ( ويتعدى سموحلريمي ومقؼول ) صَمَجْجُتُف ( ) صَمجًّ ٍَّ  اًمامء مـ سموب رضب مهؾ ومفق ) صُمجَّ (صَم

ٍُّ ( إؾموًمي دموء اهلدي اعمصبوح  ٍُّ ( رومع اًمصقت سموًمتؾبقي و ) اًمثَّ ٍُّ ( ) وَموًمَع ٍُّ واًمثَّ ٍِّ اًمَع اعمـػم وأؾمؾتف و ) َأوْمَضُؾ احلَ

(:1 /84) 

 

 



 

   

 

 

أن اخلص اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾً إًمقفو ظمالل سمحثل ذم هذا  وذم ظمتوم هذا اًمبحٌ اطموول      

اعمقضقع ؾموئؾي اهلل شمعومم آن يتؼبؾف سمؼبقل طمسـ، وان يرزىمـل اإلظمالص ذم اًمؼقل واًمعؿؾ، وان 

 يتجووز قمـ يمؾ مو وىمع مـل مـ زًمؾ :

سمرهون  ان اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي مـ يمتى اعمذهى احلـػل اعمشفقرة عممًمػفو آموم .1

 اًمديـ اعمرهمقـوين

اهلدايي هق أؿمفر يمتى آموم سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين ، مجع ومقف اعممًمػ سملم اجلومع اًمصغػم  .2

سمـ احلسـ رمحف اهلل وخمتٍم اًمؼدوري ، ومل يتجووزمهو إٓ ومقام دقمً اًمرضورة  ًمالموم حمؿد 

 اًمقف ورشمبف شمرشمقى اجلومع اًمصغػم ،

حمدصمو،  قـوين سمصػوت ذيمرهو اًمعؾامء ومؽون إمومو، ومؼقفو، طموومظو ،امتوز آموم سمرهون اًمديـ اعمرهم .3

مػرسا، ضمومعو ًمؾعؾقم، ضوسمطو ًمؾػـقن، ًمف اًمقد اًمبوؾمطي ذم اخلالف واًمبوع اعمؿتد ذم اعمذهى 

 قمـ اإلموم ، ويعد  مـ إئؿي اعمجتفديـ ذم اعمذهى ، ومقام ٓ كص ومقف 

يمثػمة مـفو  : ) اًمطفورات ، اًمصالة ، .واطمتقى قمغم يمتى   هـ 574شمؿ شملًمقػ اًمؽتوب  ؾمـي  .4

،   احلٍ ، اًمـؽوح ، اًمرضوع ، اًمطالق ، اًمعتوق ، آيامن ، احلدود ، اًمرسىمي  اًمزيموة ، اًمصقم ، 

اًمؼويض ، اًمشفودات  اًمسػم ، اًمنميمي ، اًمقىمػ ، اًمبققع ، اًمٍمف ، اًمؽػوًمي ، احلقاًمي ، أدب 

 وهمػمهو (

 قار وخمتٍماتاًمؽتوب ًمف ذوح ومؼفقي ، وطمديثقي ، وطم .5

 ًمؾؿمًمػ يمتى أظمرى مصـػي ضمووزت اًمعنمة .  .6

مـ وؾموئؾ  شمؼريى اًمعؾقم اًمنمقمقي اعمشجرات واعمـظقموت اًمشعريي ،واعمختٍمات ،وـمريؼي  .7

 اًمسمال واجلقاب 



 

 

، ، ويسؿك سمـ ) احلقار (وهق: أن يؼقم أؾمؾقب اًمسمال واجلقاب مـ إؾموًمقى  اعمستعؿؾي .8

اإلكسون سمؿحوورة اعمدقمقيـ قمؼم اًمسمال واجلقاب، ًمقصؾ إمم مو يريد، وىمد قمـل اًمؼرآن 

 اًمؽريؿ سموًمسمال قمـويي يمبػمة، 

اًمسمال ذم اعمـفٍ اًمؽمسمقي وؾمقؾي مـ أهؿ وؾموئؾ اًمتعؾؿ، سمؾ هق إداة اًمتل يتقصؾ قمـ  .9

 قموت اًمتل يرهمى اعمتعؾؿقن ذم معرومتفو،ـمريؼفو إمم اإلًمامم سموحلؼوئؼ واعمعؾ

احلٍ مـ أسمقاب اًمػؼف اعمفؿي ًمؽقكف اًمريمـ اخلومس مـ أريمون اإلؾمالم وواضمى قمغم مـ  .14

 اؾمتطوع اًمقف ؾمبقال .

اطمتقى اًمبحٌ قمغم مو يؼورب مـ أرسمعلم ؾممآ ظموصو سمؽتوب احلٍ  وضمقاسمو مـ يمتوب اهلدايي   .11

 وًمتؾبقي مـ مسوئؾ.سمدء مـ اًمسمال قمـ وضمقب احلٍ إمم مو يتعؾؼ سم

 واحلؿد هلل قمغم متوم اًمـعؿ  واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم اًمف وصحبف وؾمؾؿ .

  



 

   

 

 

 سمعد اًمؼرآن اًمؽريؿ :  

إقمالم: ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس، اًمزريمكم اًمدمشؼل )اعمتقرم:  .1

 م. 2442أيور / مويق  -عي: اخلومسي قمنم هـ(: دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم اًمطب1396

 سمػموت . -آم ، حمؿد سمـ ادريس اًمشوومعل، دار اعمعرومي .2

هـ(، شمعؾقؼ قمبد اهلل اًمبورودي، 562إكسوب: أسمق ؾمعد قمبد اًمؽريؿ سمـ حمؿد اًمسؿعوين )ت  .3

 .1448كنم دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطبعي إومم، ؾمـي 

إيضوح اعمؽـقن ذم اًمذيؾ قمغم يمشػ اًمظـقن: إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد أملم سمـ مػم ؾمؾقؿ اًمبوسموين  .4

هـ(قمـك سمتصحقحف وـمبعف قمغم كسخي اعممًمػ: حمؿد ذف اًمديـ 1399اًمبغدادي )اعمتقرم: 

 -سموًمتؼويو رئقس أمقر اًمديـ، واعمعؾؿ رومعً سمقؾؽف اًمؽؾقسك: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت 

 ًمبـون

ؽماضمؿ ذم ـمبؼوت احلـػقي: زيـ اًمديـ أسمق اًمعدل ىموؾمؿ سمـ ىمطؾقسمغو اًمسقدوين )كسبي إمم شموج اًم .5

هـ(حتؼقؼ: حمؿد ظمػم رمضون 879معتؼ أسمقف ؾمقدون اًمشقخقين( اجلامزم احلـػل )اعمتقرم: 

 م . 1992 -هـ  1413يقؾمػ: دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، اًمطبعي: إومم، 

ديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي )اعمتقرم: هتذيى إؾمامء واًمؾغوت: أسمق زيمريو حمقل اًم .6

هـ(قمـقً سمـنمه وشمصحقحف واًمتعؾقؼ قمؾقف ومؼوسمؾي أصقًمف: ذيمي اًمعؾامء سمؿسوقمدة إدارة 676

 . ًمبـون –اًمطبوقمي اعمـػميي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

ضمومع اًمصحقح اعمختٍم، حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمبداًمؾف اًمبخوري اجلعػل، دار اسمـ يمثػم ،  .7

 .اًمبغو ديى مصطػك: ،حتؼقؼ3،ط1987 – 1447اًمقاممي ،سمػموت، 

هـ ،دار 261اجلومع اًمصحقح ًمإلموم مسؾؿ سمـ احلجوج أسمق احلسلم اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري ت  .8

ماد قمبد اًمبوىمل ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، حتؼقؼ : حمؿد وم

 .2(  ط392سمػموت، ت هـ) 



 

 

اجلومع اًمصحقح )ؾمــ اًمؽممذي ،( ًمالموم حمؿد سمـ قمقسك أسمق قمقسك اًمؽممذي اًمسؾؿل،  .9

 ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت ،حتؼقؼ : أمحد حمؿد ؿمويمر وآظمرون 279اعمتقرم 

ع اجلومع اًمصغػم، ممًمػ اجلومع اًمصغػم: أسمق اجلومع اًمصغػم وذطمف اًمـوومع اًمؽبػم عمـ يطوًم .14

هـ(،ممًمػ اًمـوومع اًمؽبػم: حمؿد قمبد احلل سمـ 189قمبد اهلل حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين )اعمتقرم: 

هـ(، قمومل اًمؽتى 1344حمؿد قمبد احلؾقؿ إكصوري اًمؾؽـقي اهلـدي، أسمق احلسـوت )اعمتقرم: 

 هـ . 1446اًمطبعي: إومم،  سمػموت، –

ضقي ذم ـمبؼوت احلـػقي: قمبد اًمؼودر سمـ حمؿد سمـ كٍم اهلل اًمؼرر، أسمق حمؿد، حمقل اجلقاهر اعم .11

 .يمراشمٌم –هـ(: مػم حمؿد يمتى ظموكف 775اًمديـ احلـػل )اعمتقرم: 

احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين: أسمق احلسـ قمكم سمـ  .12

هـ(اعمحؼؼ: 454فػم سموًماموردي )اعمتقرم: حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، اًمش

 –اًمشقخ قمودل أمحد قمبد اعمقضمقد: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت  -اًمشقخ قمكم حمؿد معقض 

 . 1999- هـ 1419 إومم،: اًمطبعي ًمبـون

ومفرس خمطقـموت: ىموم سموصداره مريمز اعمؾؽ ومقصؾ، ومفورس اعمخطقـموت  -ظمزاكي اًمؽماث  .13

كوت ومرايمز اعمخطقـموت ذم اًمعومل شمشتؿؾ قمغم معؾقموت قمـ اإلؾمالمقي ذم اعمؽتبوت واخلزا

 أمويمـ وضمقد اعمخطقـموت وأرىموم طمػظفو ذم اعمؽتبوت واخلزائـ اًمعوعمقي .

اًمدرايي ذم ختريٍ أطموديٌ اهلدايي: أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمجر  .14

 –ين اعمدين : دار اعمعرومي هـ(اعمحؼؼ : اًمسقد قمبد اهلل هوؿمؿ اًمقام852اًمعسؼالين )اعمتقرم : 

 .سمػموت

رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور: اسمـ قموسمديـ، حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز قموسمديـ اًمدمشؼل  .15

 م 1992 -هـ 1412سمػموت، اًمطبعي: اًمثوكقي، -هـ( دار اًمػؽر1252احلـػل )اعمتقرم: 

حتؼقؼ  ،دار اًمػؽر، سمػموت،275ؾمــ اسمـ موضمف، حمؿد سمـ يزيد أسمق قمبداًمؾف اًمؼزويـل، اعمتقرم   .16

 : حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل.



 

   

 

 

، دار 275ؾمــ أيب داود ًمالموم ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ أسمق داود اًمسجستوين إزدي اعمتقرم   .17

 حتؼقؼ : حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد. اًمػؽر،

، 458اعمتقرم   أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك أسمق سمؽر اًمبقفؼل، ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى، .18

 . قمطو اًمؼودر قمبد حمؿد: حتؼقؼ ،1994 – 1414مؽي اعمؽرمي، مؽتبي دار اًمبوز،

ؾمــ اًمؽممذي وهق اجلومع اًمصحقح ًمالموم احلوومظ أسمك قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة  .19

 ححف قمبد اًمقهوب قمبد اًمؾطقػ ،دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنموص ،طمؼؼف279 – 249اًمؽممذي 

 1386سمػموت ،  -ـ اًمدارىمطـل اًمبغدادي، دار اعمعرومي ؾمــ اًمدارىمطـل ،قمكم سمـ قمؿر أسمق احلس .24

 . اعمدين يامين هوؿمؿ اهلل قمبد اًمسقد:  ،حتؼقؼ هـ1966 –

اًمسمال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وأصمره ذم اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ: أمحد سمـ قمبد اًمػتوح ضؾقؿل: اجلومعي  .21

 م.2441هـ/1421 -111اًمعدد  -اًمطبعي: اًمسـي اًمثوًمثي واًمثالصمقناإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة 

،مريمز 2اًمنمح اًمقضمقز قمغم اعمؼدمي ،خلصف آؾمتوذ اًمديمتقر :هموكؿ ىمدوري احلؿد،ط .22

 اًمدراؾموت واعمعؾقموت اًمؼراكقي،معفد اًمشوـمبل .

هـ( دار اًمؽتى 911ـمبؼوت احلػوظ: قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، ضمالل اًمديـ اًمسققـمل )اعمتقرم:  .23

 . 1443اًمطبعي: إومم،  سمػموت، –اًمعؾؿقي 

شموج اًمديـ قمبد اًمقهوب سمـ شمؼل اًمديـ اًمسبؽل )اعمتقرم:  ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى: .24

هـ(،حتؼقؼ: د. حمؿقد حمؿد اًمطـوطمل د. قمبد اًمػتوح حمؿد احلؾق، هجر ًمؾطبوقمي واًمـنم 771

 هـ.1413اًمطبعي: اًمثوكقي،  واًمتقزيع،

 اسمـ اًمشقخ ؿمؿس اًمعـويي ذح اهلدايي: حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد، أيمؿؾ اًمديـ أسمق قمبد اهلل .25

اًمطبعي: سمدون  هـ(: دار اًمػؽر:786اًمديـ اسمـ اًمشقخ مجول اًمديـ اًمرومل اًمبوسمريت )اعمتقرم: 

 ـمبعي وسمدون شموريخ .



 

 

هـ(حتؼقؼ : 1344قمؿدة اًمرقمويي سمتحشقي ذح اًمقىمويي: اإلموم حمؿد قمبد احلل اًمؾؽـقي )ت .26

وت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًمطبعي  اًمديمتقر صالح حمؿد أسمق احلوج : مريمز اًمعؾامء اًمعوعمل ًمؾدراؾم

 إومم .

 ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمػضؾ اًمعسؼالين اًمشوومعل، .27

هـ،حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل ، حمى اًمديـ  1379هـ ، دار اعمعرومي،يروت،852ووموشمف 

 اخلطقى.

هـ( 861ف سموسمـ اهلامم )اعمتقرم: ومتح اًمؼدير يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسققاد اعمعرو .28

 دار اًمػؽر اًمطبعي: سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ .

اًمػروع ومعف شمصحقح اًمػروع ًمعالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي: حمؿد سمـ مػؾح سمـ حمؿد  .29

سمـ مػرج، أسمق قمبد اهلل، ؿمؿس اًمديـ اعمؼدد اًمرامقـك صمؿ اًمصوحلل احلـبكم )اعمتقرم: 

هـ  1424سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل: ممؾمسي اًمرؾموًمي اًمطبعي: إومم  هـ(اعمحؼؼ: قمبد اهلل763

- 2443 . 

يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمومل اًمؽتى واًمػـقن، مصطػك سمـ قمبد اهلل يموشمى ضمؾبل اًمؼسطـطقـل  .34

 هـ(، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب.1467اعمشفقر سموؾمؿ طموضمل ظمؾقػي أو احلوج ظمؾقػي )اعمتقرم: 

 -هلقثؿل، دار اًمػؽر، سمػموت كقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر اجمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد ،  .31

 هـ. 1412

هـ(. حتؼقُِّؼف سمق اًمقومو 321خمتٍم اًمّطحووي: ٕمحد سمـ ؾمالمي، أيب ضمعػر، اًمّطحووي ت ) .32

 إومغوين .

 مدن اوزسمؽستون اعمشفقرة: حمؿد سمـ مقؾمك اًمنميػ. .33

اًمتـقظمل قمـ آموم قمبد  اعمدوكي اًمؽؼمي ًمالموم موًمؽ اًمتل رواهو آمومسحـقن سمـ ؾمعقد .34

اًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ اًمعتؼل قمـ اموم دار اهلجرة وأوطمد آئؿي آقمالم أيب قمبد اهلل آموم موًمؽ 

سمـ أكس آصبحل رىض اهلل شمعومم قمـفؿ أمجعلم)أول ـمبعي فمفرت قمغم وضمف اًمبسقطي هلذا 



 

   

 

 

ود اعمغريب اًمؽتوب اجلؾقؾ( )طمؼقق اًمطبع حمػقفمي ًمؾؿؾتزم( )طمرضة احلوج حمؿد اومـدي ؾم

 اًمتقكز اًمتوضمر سموًمػحوملم سمؿٍم(ـمبع سمؿطبعي اًمسعودة سمجقار حموومظي مٍم

(، 445اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم، حمؿد سمـ قمبداًمؾف أسمق قمبداًمؾف احلويمؿ اًمـقسوسمقري ،ت هـ)  .35

 ،حتقؼؼ : مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو.1،ط1994دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 

 . اًمؼوهرة –سمـ طمـبؾ أسمق قمبداًمؾف اًمشقبوين : ممؾمسي ىمرـمبي مسـد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ : أمحد  .36

مػفرؾمو ،ىموم سمػفرؾمتف قمغم اعمسوكقد، اًمبوطمٌ ذم اًمؼرآن واًمسـي:  14-1مسـد اًمبزار يمومال مـ  .37

 .سمػموت –قمكم سمـ كويػ اًمشحقد : اعمؽتبي اًمعؾؿقي 

سمـ اًمػضؾ سمـ  مسـد اًمدارمل اعمعروف سمـ )ؾمــ اًمدارمل(، أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ .38

 ؾمؾقؿ هـ(حتؼقؼ: طمسلم255هَبرام سمـ قمبد اًمصؿد اًمدارمل، اًمتؿقؿل اًمسؿرىمـدي )اعمتقرم: 

 م. 2444 -هـ  1412 1، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي،طأؾمد اًمداراين، دار اعمغـل

مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي ، اسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ايب ؿمقبي ،مؽتبي اًمرؿمد اًمريوض، ط  .39

 امل يقؾمػ احلقت .،حتؼقؼ : يم1

اعمعجؿ إوؾمط: ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل اًمشومل، أسمق اًمؼوؾمؿ اًمطؼماين  .44

هـ(حتؼقؼ: ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد ، قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهقؿ احلسقـل، 364)اعمتقرم: 

 . اًمؼوهرة –دار احلرملم 

حتؼقؼ : قمبد اًمسالم حمؿد هورون : معجؿ مؼويقس اًمؾغي: أسمق احلسلم أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو:  .41

 م.1979 -هـ 1399دار اًمػؽر، اًمطبعي : 

معجؿ اعممًمػلم: قمؿر سمـ رضو سمـ حمؿد راهمى سمـ قمبد اًمغـل يمحوًمي اًمدمشؼل )اعمتقرم:  .42

 سمػموت، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب سمػموت. -هـ(: مؽتبي اعمثـك 1448

بد اًمسقدسمـ قمكم سمـ اعمطرز : مؽتبي اعمغرب ذم شمرشمقى اعمعرب : أسمق اًمػتح كوس اًمديـ سمـ قم .43

 . خمتور قمبداحلؿقد و وموظمقري حمؿقد:  حتؼقؼ 1979 ، إومم ًمطبعي طمؾى –أؾمومي سمـ زيد 



 

 

مغــل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج: ؿمؿس اًمديـ، حمؿد سمـ أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل  .44

 م:1994 -هـ 1415 هـ(: دار اًمؽتى اًمعؾؿقياًمطبعي: إومم،977اًمشوومعل )اعمتقرم: 

اعمـفٍ اًمػؼفل ًمإلموم اًمؾؽـقي: اًمديمتقر صالح حمؿد أسمق احلوج: دار اًمـػوئس، قمامن، إردن،  .45

 م.2442اًمطبعي إومم، 

دمشؼ اًمطبعي : إومم  –مقـمل اإلموم موًمؽ :موًمؽ سمـ أكس أسمق قمبداًمؾف إصبحل : دار اًمؼؾؿ  .46

ؾمتوذ احلديٌ اًمنميػ سمجومعي م،حتؼقؼ : د. شمؼل اًمديـ اًمـدوي أ 1991 -هـ  1413

 اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة . 

 كصى اًمرايي ذم ختريٍ اطموديٌ اهلدايي ، مجول اًمديـ قمبد اهلل يقؾمػ اًمزيؾعل ، دار احلديٌ . .47

هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج: ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أيب اًمعبوس أمحد سمـ محزة ؿمفوب اًمديـ  .48

 م.1984هـ/1444 -ؽر، سمػموت اًمطبعي: ط أظمػمة هـ(: دار اًمػ1444اًمرمكم )اعمتقرم: 

اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي: قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموين اعمرهمقـوين، أسمق احلسـ  .49

 –سمػموت  -هـ(اعمحؼؼ: ـمالل يقؾمػ : دار اطمقوء اًمؽماث اًمعريب 593سمرهون اًمديـ )اعمتقرم: 

 ًمبـون .

اعمصـػلم: إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد أملم سمـ مػم ؾمؾقؿ اًمبوسموين  هديي اًمعوروملم أؾمامء اعممًمػلم وآصمور .54

هـ(، ـمبع سمعـويي ويموًمي اعمعورف اجلؾقؾي ذم مطبعتفو اًمبفقي اؾمتوكبقل 1399اًمبغدادي )اعمتقرم: 

 . ًمبـون –،أقمودت ـمبعف سموٕوومسً: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب سمػموت 1951


