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Summary 

This studty deals with an important and interesting topic. Scholars 

have used to .makeckhatma after teaching  certain book  express the 

conclusion of the study.  
Many  Scholars and students attend such seminar which is called 

khatma. The researcher try to explain and discuss the main points of 

the study and the conclusion. Khatma is an important art  that onr 

has to study therefore I have decided to write on one of the 

important khatma (The reader beginung to khatm sahin bukhari) by 

Nasir Aldeen Muhammad Bin Salim Al Tablawi . This study will 

tackle some other khatma that preceded Bukari khatma wheather 

they were manuscript or printed books. In this study I will edit the 

manuscript , takhrij the hadeeth and back to the source of each 

ssying or verse. I have commented briefly on some passages God 

bless. 

٤مء ُمـ شمدريس يمت٤مب ذم ٝمـقمٜمد اإلٟمتيتٜم٤مول اًمبح٨م ُمقضققم٤ًم، ـمريٗم٤ًم، وقمٚمٛمٞم٤ًم ذم آن واطمد، طمٞم٨م دأب سمٕمض اًمٕمٚمامء 

اًمٕم٤ممل ف يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء، واًمٓمٚمب٦م، واًمٕم٤مُم٦م، يتحدث ومٞمه وا جمٚمس طم٤مومؾ يسٛمی سمـٞمقم اخلتٛم٦م، حيرضومـ ُمـ اًمٗمٜمقن، أن ُيٕم٘مد

ؾم ، ٝمـ، ويتٕمرض عمب٤مطم٨م ىمٞمٛم٦م، شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ اعمبحقث ومٞمٝمـقمـ آظمر طمدي٨م، أو ومّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي ُيَدرِّ

 ٤م.ٝمـواؾمتخراج دىم٤مئؼ اعمٕم٤مين، وإطمٙم٤مم ُمٜم

اخلتامت، واًمتل ٓ شمزال خمٓمقـم٦م، ه ذهـوم٤مظمؽمت ظمتٛم٦م ُمـ ف ذا اًمٗمـ أردت ظمدُمتهـوسمٕمد أن شمذوىم٧م      

(، هـ٤966م))سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري((، ًمٚمِمٞمخ  ٟم٤مس اًمديـ، حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمٓمبالوي)ت ـوقمٜمقاهن

، ؾمقاًء أيم٤من ُمٓمبققم٤م، أم ذا اًمٗمـهـُمـ ُم١مًمٗم٤مت ذم ف وجمٛمؾ قمٛمكم أن شمرمج٧م ًمٚمٛم١مًمػ، ودوٟم٧م ُم٤م ضم٤مء قمٛمـ ؾمب٘م

٤م، خترجي٤ًم قمٚمٛمٞم٤مً، دىمٞم٘م٤ًم، وقمزوت ٝمـ٤م، وختري٩م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ومٞمٝمـتٛمٛم٧م سمتحرير اعمخٓمقـم٦م، وضبٓمهـخمٓمقـم٤ًم، وا

ه ٤م، ؾمقاء سح اعم١مًمػ سمذيمر اًم٘م٤مئؾ، أم مل يٍمح،  يمام سمٞمٜم٧م ُمّم٤مدر ذح احلدي٨م، وشمقصمٞمؼ ُم٤م يذيمرٝمـإىمقال إمم ىم٤مئٚم

٤م ُم٤م اُمٙمٜمٜمل ذًمؽ، وقمروم٧م سم٤مٕقمالم، وقمٚم٘م٧م سم٢مجي٤مز ٝمـيب٦م، وٟمسب٧م إؿمٕم٤مر إمم ىم٤مئٚمٞماعم١مًمػ ُمـ ُمٗمردات ًمٖمقي٦م همر

 اعمقومؼ. قمغم اًمٜمّمقص ُمع ذيمر سمٕمض اإلوم٤مدات، واإليْم٤مطم٤مت، وإؾمتدرايم٤مت، واهلل

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

داة ًمٙمؾ إُمؿ، ٝمـقمغم ُم٤م أٟمٕمؿ واًمّمالة واًمسالم قمغم إيمرم اعمٙمرم، حمٛمد اًمرمح٦م، اعم احلٛمد هلل     

 ؿ إمم يقم اًمديـ.هـ، وُمـ اىمتٗمك أصمرـوأصح٤مهبف إمم اًمٓمريؼ إىمقم، وقمغم آًم فؿ سمحديثـطم٤مدهي

ؿ ٝمـأٟم٤مُمٚمف ٤م وٓ طمد ، وُمـ ًمٓم٤مئػ ُم٤م دسمجتـوسمٕمد.. ومٛمٗم٤مظمر ؾمٚمٗمٜم٤م ذم قمٚمؿ احلدي٨م ٓ طمٍم هل     

ؿ اًم٘مقيٛم٦م، أن ضمٕمٚمقا ُمسؽ ظمت٤مم هـأومٙم٤مرف ؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واًمتٗمت٧م إًمٞمـقم٘مقهلف اًمٙمريٛم٦م، واٟم٘مدطم٧م قمٜم

 ظمقاشمؿ إطم٤مدي٨مف يمقيمب٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ، يتدارؾمقن ومٞمه يمت٥م احلدي٨م سمٕم٘مد جمٚمس حيرض

اًمٕمٓمر إمم ُم٘م٤مٓت ُمتٗمرىم٤مت ذات ومقائد، وـمرائؼ قمٚمٛمٞم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، وىمد ف ، ويٜمتنم ضققمهـومٞمام درؾمق

 ذا اعمجٚمس اعمب٤مرك سمٕمٜمقان:))اخلتٛم٦م((.ـهلف شمٕم٤مرومقا قمغم شمسٛمٞمت

ذا اًمٕمٚمؿ، وسمٕمد أن هـؾ هـٕف ، ودمٚمٞمتٝمـذا اًمٗمـ ُمـ ومٜمقن قمٚمؿ احلدي٨م وم٠مردت ظمدُمتهـوىمد شمذوىم٧م      

ل: ))سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري((، هـ٤م واطمدة وٝمـ٧م ُمٜموىمٗم٧م قمغم قمدة ظمتامت، أٟمتخب

 ٤م :هـاخلتٛم٦م أُمقر أسمرزه ذـ(، ويم٤من ؾمب٥م أظمتٞم٤مري هلاهللف ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي)رمح

٤م ٝمـاًمٕم٤مُم٦م خلتٛم ٤م اًمٕمٚمامء سمٕم٘مد اإلطمتٗم٤مٓتـؿ يمت٥م اًمسٜم٦م اًمتل اقمتٜمك هبهـشمٜم٤مول ظمتٛم٦م ٕف أٟم-1

ف شمٕم٤ممم اًمٕمزيز، ًمام ضٛم ق)اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمإلُم٤مم اًمبخ٤مري( واًمذي يٕمد أصح يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب اهللهـ

 ُمـ اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م. 

 ذا اعمقضقع.هـذم ف جلٛمع اعم١مًمػ آراء ُمـ ؾمب٘م -2

 ٤م.ٝمـ٤م، وقمدم وضمقد ؾم٘مط ومٞمٝمـًمٙمامل اعمخٓمقـم٦م ووضقطم -3

 د، واًمٕم٘مٞمدة .هـوإظمالق، واًمرىم٤مق، واًمز شمٜم٤مول اعم١مًمػ ُمس٤مئؾ ُمتٜمققم٦م ذم اًمٕمب٤مدات، -4

 قمغم ُم٘مدُم٦م، وىمسٛملم . ف أن سمٜمٞمتف ويم٤مٟم٧م ظمٓمتل ومٞم  

٤م اعم٘مدُم٦م ومتْمٛمٜم٧م : ُمقضقع اًمبح٨م وأ     .ٝمـومٞمف ٩م اًمب٤مطمثٝمـوُمٜمف ، وظمٓمتهـ، وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مرٝمـٛمٞمتهـأُمَّ

٤م     راؾم٦م، وومٞمٝمـ: وماًم٘مسؿ إولوأُمَّ  ُمبحثلم:ف ق ىمسؿ اًمدِّ

 ُمٓمٚمبلم :ف وومٞم اًمتٕمريػ سم٤مخلتامت، واعم١مًمػ،ف شمٜم٤موًم٧م ومٞم اعمبح٨م ذم إول:   

 ر اعمّمٜمٗم٤مت.ٝمـ:اًمتٕمريػ سم٤مخلتامت، وأؿم اعمٓمٚم٥م إَّول 



 

 

 :شمرمج٦م ًمٚمٛم١مًمػ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤َّمين 

 أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م :ف وومٞم دراؾم٦م قمـ اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ،ف اعمبح٨م اًمث٤مين: شمٜم٤موًم٧م ومٞم وأُم٤م 

 ٝمــ١مًمػ، وإؾمب٤مب اًمب٤مقمث٦م قمغم شم٠مًمٞمٗمإًمـك اعمف اعمٓمٚم٥م إَّول: اؾمـؿ اًمٙمـت٤مب، وٟمسـبت. 

 هـؿ ُمّم٤مدرهـ٩م اعم١مًمػ، وأٝمـاعمٓمٚم٥م اًمث٤َّمين: ُمٜم. 

 .ااعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: وصػ اًمٜمُّسخ اخلٓمٞم٦َّم ًمٚمٙمت٤مب 

 ٩م اًمب٤مطم٨م ذم اًمتح٘مٞمؼ.ٝمـاعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ُمٜم 

٤م      ق ىمسؿ ََت٘مٞمؼ اعمخٓمقط)سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري( ًمٚمِمٞمخ ٟم٤مسٝمـ: وماًم٘مسؿ اًمث٤َّمينوأُمَّ

 اًمديـ اًمٓمبالوي.

 ذا سم٘م٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع.هـوظمتٛم٧م      

د، واًمرىم٤مق، واًمتّمقف، واًمٚمَّٖم٦م، هـوىمد يم٤من اقمتامدي ذم اًمتَّح٘مٞمؼ قمغم يمت٥م ذوح احلدي٨م، واًمز     

 ٤م ـمبٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ.ٝمـواًمٜمُّحق، واًمتَّٗمسػم، سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُمّم٤مدر ُمتٜمققم٦م ومرضت

ٕمقسم٤مت أ ذا سمٕمضهـتٜمل ذم قمٛمكم ٝمـوىمد واضم       ٤م:ٝمـٛمهـاًمّمُّ

، وىمد شمٓمٚم٥م ُمٜمل ٝمـ٤م ُمٗم٘مقد مل أىمػ قمٚمٞمٝمـإنَّ سمٕمض ُمّم٤مدر اعم١مًمػ همػم ُمتقاومر ذم اعمٙمتب٤مت وسمٕمْم -أ

احلٛمد واعمٜم٦َّم  دًا يمبػمًا، وهللٝمـ٤م ذم أهمٚم٥م ُمقاىمع اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م قمؼم اإلٟمؽمٟمٞم٧م ضمٝمـاًمبح٨م قمٜم

٤م اعمٗم٘مقدة ُمٜمٝمـزم سمحّمقزم قمغم أهمٚمبف قمغم شمقومٞم٘م  ٤م .ٝمـوم٘مد جل٠مت إمم اعمّم٤مدر اًمبديٚم٦م ًمتحؾ حمٚم٤م ٝمـ٤م، أُمَّ

ٕمقسم٦م ذم ذًمؽ واضح٦م وم٘مد يٙمقن ٝمـإنَّ إطم٤مٓت اعم١مًمػ ضمٚم -ب ٤م ًمٕمٚمامء وًمٞمس٧م ًمٙمت٥م ُمٕمٞمٜم٦م، واًمّمَّ

٤م اعمٓمبقع، ٝمـ٤م اعمٗم٘مقد، وُمٜمٝمـ٤م اعمقضمقد، وُمٜمٝمـًمٚمٛم١مًمػ قمنمات، أو ُمئ٤مت اًمٙمت٥م، وسمٗمٜمقن ُمتٜمققم٦م، ُمٜم

أي اعمِم٤مر إًمٞم٤م يقضمد ٝمـ٤م اعمخٓمقط، وٓ يٕمٚمؿ ذم أّي ُمٜمٝمـوُمٜم ، أو اًمرَّ  .ٝمـاًمٜمصَّ

٤م، وإٟمَّام سم٤معمٕمٜمك، وىمد شمبلم ذًمؽ ًمٚمب٤مطمث٦م ُمـ  -ج  ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اًمٕمٚمامء ذم أطمٞم٤مٍن  يمثػمة مل يٙمـ ٟمّمَّ

ىم٦م ذم ومٝمـ٤م، مم٤َّم شمٓمٚم٥م اجلـ٤م ذم ُمٔم٤مهنـظمالل ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمُّّمقص اعمٜم٘مقًم٦م سم٠مصقهل  ؿ ُمٕم٤مين اًمٜمَّّمقص.ٝمـد واًمدَّ

ذا اًمٙمت٤مب اجلٚمٞمؾ، إذ ووم٘م٧م ـُمـ ظمدُم٦م هلف زم ُم٤م يمٜم٧م أصبق إًمٞمه ػموشمٞمس وىمد شمؿَّ سمٗمْمؾ اهلل     

ذا هـد واًمقىم٧م، طمتك ظمرج ٝمـ٤م اعمبذول ُمـ اجلٝمـؾ ُمع اًمقصقل إًمٞمٝمـٛم٦م، ؾمٝمـًمٚمقصقل إمم ُمٕمٚمقُم٤مت ُم

٤مومٞم٦م . ف اًمبح٨م سمحٚمت  اًمٕمٚمٛمٞم٦َّم اًمْمَّ

 

 



 

   

  

 أوًٓ: شمٕمريػ اخلتؿ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤مً 

 شمٕمريػ اخلتؿ ًمٖم٦م:

ق خمتقم، وخمتؿ ٝمـظمتام ومف ؿ ظمتٛم٧م اًمٌمء أظمتٛمـاخلتؿ ذم اًمٚمٖم٦م: ُمـ ظَمتَؿ اًمٌمء سم٤مب ضب ، ىمقهل     

، واظمتتٛم٧م اًمٌم: ٟم٘مٞمض هـسمخػم، وظَمتَْٛم٧ُم اًم٘مرآَن: سمٚمٖم٧م آظمرف ًم ؿمدد ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م. وظمتؿ اهلل

 .(1)ٝمـاومتتحتُ 

ق اؾمؿ هـغم اًمٓمٞمٜم٦م، وىم٤مل اًمٚمٞم٨م: ظمتؿ خيتؿ، أي: ـمبع، واخل٤مشمؿ: اًمٗم٤مقمؾ، واخل٤مشمؿ: ُم٤م يقضع قم     

٤م، هـ، وظم٤ممت٦م اًمسقرة: آظمرهـوظمت٤مم اًمقادي: أىمّم٤م قمغم يمت٤مب، ف ُمثؾ)اًمٕم٤ممل(، واخلت٤مم: اًمذي خيتؿ سم

  .(2)ؿ اًمّمالة واًمسالم(ٝمـوؾمٚمؿ( ظم٤مشمُِؿ إٟمبٞم٤مء )قمٚمٞمف قمٚمٞم ، وحمٛمد)صغم اهللهـوظم٤مشمؿ يمؾ رء:آظمر

تَُؿ هبهـوىم٤مل اجلق     ، ّٕن آظمر هـ، أي:آظِمر(3)چۋ  ۅچ ٤مممشمٕمف ، وىمقًمـري:اخِلت٤مُم:اًمٓملُم اًمذي خُيْ

، وقمـ اسمـ إقمرايب: اخلتؿ:اعمٜمع، واخلتؿ أيْم٤م: طمٗمظ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب سمتٕمٚمٞمؿ (4)رائح٦ُم اعمسؽف ُم٤م جيدوٟم

 .(5)اًمٓمٞمٜم٦م

                                                             

هـ(،َت٘مٞمؼ:ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل، اًمٜم٤مذ : دار 321يٜمٔمر:مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ،ٕيب سمٙمر، حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي)ت (1)

 ُم٤مدة ظمتؿ.،  1/389:م1987 ،1ط سمػموت، –اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم

هـ(، َت٘مٞمؼ:حمٛمد قمقض،  دار 373هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، ٕيب ُمٜمّمقر، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي)ت  يٜمٔمر:(2)

 . 7/138م :2331 ،1سمػموت،ط–إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 .  26ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم: آي٦م  (3)

هـ(، 393شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ٕيب ٟمٍم، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب)ت يٜمٔمر:اًمّمح٤مح (4)

 . 5/1938:م1987 -  هـ 1437 ،4سمػموت،ط–َت٘مٞمؼ:أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم

 . 7/137يٜمٔمر:هتذي٥م اًمٚمٖم٦م : (5)



 

 

٤م، ىم٤مل هـ، وهمػم(2)چہ  ہ  ہ  ہچف يم٘مقًم( 1)،چڀ  ٺ  ٺ  ٺچشمٕم٤ممم وىمقل اهلل 

ف : ًمئال يدظمٚمٝمـق اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم اًمٌمء، وآؾمتٞمث٤مق ُمٜمهـاًمزضم٤مج: ُمٕمٜمك)ظمتؿ( ذم اًمٚمٖم٦م و)ـمبع( واطمد، و

، إذا آصمرك قمغم ـ، أي: أقمرض قمٜمؽ، وظمتؿ ومالن ًمؽ سم٤مهبف رء يمام ي٘م٤مل: ومالن ظمتؿ قمٚمٞمؽ سم٤مسم

 . (3)همػمك

 : شمٕمريػ اخلتامت اصٓمالطم٤مً 

يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء، واًمٓمٚمب٦م، واًمٕم٤مُم٦م، يتحدث ه سمـٞمقم "اخلتٛم٦م" حيرض ل أن ُيٕم٘مد جمٚمس طم٤مومؾ يسٛمیهـو      

اًمٕم٤ممل اًمذي ي٘مقم سمتدريس يمت٤مب ذم ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن قمـ آظمر طمدي٨م، أو ومّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي ف ومٞم

ؾم ، واؾمتخراج دىم٤مئؼ اعمٕم٤مين، وإطمٙم٤مم ٝمـ، ويتٕمرض عمب٤مطم٨م ىمٞمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ اعمبحقث ومٞمٝمـُيَدرِّ

، ٝمـاًمٕمٚمٛمٞم٦م، ووؾمع قم٤مرضتف ٤م اًمٕمٚمامء ُمٜمزًمتـٚمس٤مت شمٕمد اُمتح٤مٟم٤مُ ًمٚمٕم٤ممل ي٘مٞمؿ هباجله ذهـ٤م،  ويم٤مٟم٧م ُمثؾ ٝمـُمٜم

  .(4)ذم اعمٞمدانف ٛمٝمـ، وومهـوىمقة اؾمتحْم٤مر

 ر اعمّمٜمٗم٤متٝمـصم٤مٟمٞم٤مً: أؿم 

يمثػمًا قمٚمامء اعمسٚمٛملم ُمـ اعمِم٤مرىم٦م واعمٖم٤مرسم٦م ، سمدًمٞمؾ وضمقد قمدد ف تؿ سمهـذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمٜمقن اهـ       

ذا اًمّمدد ظمتامت هـٛمٜم٤م ذم ـخلت٤مُم٤مت" ذم ؿمتك يمت٥م اًمٕمٚمقم، واًمذي هييمبػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم ُمقضقع "ا

ؿ اًمٙمت٥م هـيمت٥م قمٚمؿ احلدي٨م اًمٜمبقي اًمنميػ، وظم٤مص٦م يمت٤مب "صحٞمح اًمبخ٤مري" واًمذي يٕمد ُمـ أ

اًمٕمٜم٤مي٦م إمم اًمٕمٚمامء همػم ف وىمد أُمتدت سم ٤م ،ٝمـ٤م اًمٕمٚمامء سمٕم٘مد اإلطمتٗم٤مٓت اًمٕم٤مُم٦م خلتٛمـاًمتل اقمتٜمك هب

                                                             

 .7ؾمقرة اًمب٘مرة: آي٦م (1)

 .   138ؾمقرة اًمٜمحؾ: آي٦م (2)

 ًمس٤من اًمٕمرب،ٕيب اًمٗمْمؾ، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم، مج٤مل اًمديـ،اسمـ، و5/1938:يٜمٔمر:اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م (3)

 .12/164: هـ 1414  ،3سمػموت،ط–هـ(،  دار ص٤مدر711ُمٜمٔمقر اًمرويٗمٕمل إٟمّم٤مري )ت

-اإلؾمالُمٞم٦م واًمِم١مون إوىم٤مف وزارة–ُمستٗم٤مد ُمـ ظمتامت صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمٞمقؾمػ اًمٙمت٤مين، جمٚم٦م دقمقة احلؼ  (4)

 www.habous.gov.ma:اعمقىمع.م1984 -ه1434 احلج٦م ذو ،243 اعمٖمرسمٞم٦م،اًمٕمدد اعمٛمٚمٙم٦م



 

   

 

، ومل يٜمحٍم "ظمتؿ ( 1" )٤م "ظمتؿ اًمبخ٤مريِّ هـ، ؾمامَّ ٝمـعمستنمىملم ظمتٛم٦م قمٚمٞماعمسٚمٛملم ، طمتَّك وضع أطمد ا

ذا قمغم رء ، وم٢مٟمام يدل هـ،وإن َدلَّ (2)ُمـ اًمٜمس٤مء أيْم٤مف صحٞمح اًمبخ٤مري" قمغم اًمرضم٤مل، سمؾ ـم٤مل ٟمّمٞمب

 .  ًمّمحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ٤م اعمسٚمٛملمهـٛمٞم٦م اًمٙمبػمة اًمتل أوٓهـقمٚمی ُمدی اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م، وإ

 : ٤مٝمـ٤م ُمرشمب٦م طمس٥م شم٤مريخ وومٞم٤مت ُم١مًمٗمٞمٝمـوومٞمام يكم سمٕمض يمت٥م اخلتامت اًمتل متٙمٜم٧م ُمـ اًمقصقل إًمٞم    

 سمـ ؾمٕمد إزدي، إٟمدًمز، اسمـ أيب مجرة ، ٟمٔمؿ ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري، ٕيب حمٛمد، قمبد اهلل-1

 .)  3)ه 695 اعمتقذم: ؾمٜم٦م

ٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ حمٛمد هـاسمرارؾم٤مًم٦م ذم ظمتؿ اًمبخ٤مري، ٕيب اًمؼميم٤مت، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ -2

 .(4)هـ 773اسمـ ؾمٚمٞمامن اًمسٚمٛمل، اًمبٚمٗمٞم٘مل آصؾ، اعمري، اسمـ احل٤مج، اعمتقذم : ؾمٜم٦م 

  . (5)هـ842جمٚمس رم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري، ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ، حمٛمد اًمدُمِم٘مل، اعمتقذم: ؾمٜم٦م  -3

                                                             

، ًمٚمٛم١مًمػ د. وم١ماد ؾمزيملم، شمرمج٦م د. حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، يٜمٔمر:  (1) اث اًمٕمريبِّ شم٠مريخ اًمؽمُّ

ي٤مض،)د،ط(،  .1/311ذم قمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م : -اجلزء إول-م، اعمجٚمد إول1991-هـ1411اًمرِّ

، دار ذيمر قمبد اًمسالم ذم)ؾمؾ اًمٜمّم٤مل ًمٚمٜمْم٤مل سم٤مٕؿمٞم٤مخ، ًمٕمبد اًمسالم قمبد اًم٘م٤مدر سمـ ؾمقدة، َت٘مٞمؼ حمٛمد جمّل (2)

ه( أهن٤م 1344قمٜمد شمرمج٦م زيٜم٥م سمٜم٧م اًمِمٞمخ اعمٝمدي)ت( 39م،ص: 1997-ه1417، 1اًمٖمرب آؾمالُمل، ط

ٟمِم٠مت ذم طمجر واًمده٤م وسملم أطمْم٤من إظمقاهن٤م إرسمٕم٦م: حمٛمد واًمت٤مودي، واعمٙمل، وقمبد اًمسالم، وم٤ميمتسب٧م ُمـ ذًمؽ 

تدقمل أسمٜم٤مء إظمقاهن٤م وشم٠مُمرهؿ سمرسد ُمٕمٚمقُم٤مت وم٘مٝمٞم٦م، وأًمٗم٤مفم٤م طمديثٞم٦م، ويم٤مٟم٧م قمٜمد أول يقم ُمـ رضم٥م ذم يمؾ ؾمٜم٦م شمس

 صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم يمؾ يقم إمم ُمتؿ رُمْم٤من، وذم آظمره يٙمقن ظمتؿ اًمّمحٞمح.

يٜمٔمر:ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس وإصمب٤مت، وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ، واعمِمٞمخ٤مت، واعمسٚمسالت، عمحٛمد قَمبْد احلَّل سمـ قمبد اًمٙمبػم  (3)

هـ(،َت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس، دار اًمٖمرب 1382)ت سمـ حمٛمد احلسٜمل اإلدريز، اعمٕمروف سمٕمبد احلل اًمٙمت٤مين

 .  1/237م:1982، 2سمػموت ،ط -اإلؾمالُمل

)تيٜمٔمر:(4) د، يمح٤مًم٦م اًمدُمِم٘ملِّ سمػموت، -هـ(، ُمٙمتب٦م اعمثٜمك1438ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ًمٚمٛم١مًمػ:قمٛمر سمـ رض٤م سمـ حمٛمَّ

اث اًمٕمريبِّ   .11/178:،)د،ط(،)د،ت(سمػموت -دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

د أُملم اًمب٤مسم٤مينِّ  هدي٦م اًمٕم٤مروملمٓ يزال خمٓمقـم٤ًم. يٜمٔمر: (5) أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمَّٗملم، إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمَّ

)ت اث اًمٕمريبِّ 1951إؾمت٤مٟمبقل،)د،ط(،-ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف هـ(،1399اًمبٖمداديِّ -سمػموت-م، صمؿَّ ـمبٕمتف:دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

 .2/193ًمبٜم٤من :



 

 

قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد  قمٛمدة اًم٘م٤مري واًمس٤مُمع ذم ظمتؿ اًمّمحٞمح اجل٤مُمع، ٕيب اخلػم، حمٛمد سمـ -3

 . (1)هـ932اًمسخ٤موي، اعمتقرم: ؾمٜم٦م 

اعمجٚمس إول ذم ظمتؿ اًمبخ٤مري ُمـ يمت٤مب اًمتذيمرة ذم جم٤مًمس اًمٙمرام اًمؼمرة ، ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم  -4

ظمتؿ صحٞمح ف (، وقمٜم935اًمّمػمذم)ت  ٤مب اًمديـ، أيب اًمٗمْمؾ، أمحد سمـ طمسلم سمـ قمبد اهللٝمـؿم

 .  (2)هـ859اًمبخ٤مري ذم 

٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م ٝمـ٘م٤مري سمختؿ صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمٚمِمٞمخ ؿمَتٗم٦م اًمس٤مُمع، واًم -5

 .  (3)ـهـ 923اًم٘مسٓمالين، اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرم: ؾمٜم٦م 

سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمٜم٤مس اًمديـ، حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمٓمبالوي، اعمٍمي،  -6

  ) .4)ـهـ966اًمِم٤مومٕمل، اعمتقذم: ؾمٜم٦م 

                                                             
ضم٤مُمٕم٦م  -، صمؿ سمتح٘مٞمؼ ُمب٤مرك اهل٤مضمري ذم جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ـمبع سمتح٘مٞمؼ: قمكم اًمٕمٛمران، سمدار قم٤ممل اًمٗمقائد ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م (1)

م. يمام ـمبع سم٤مؾمؿ :"قمٛمدة اًمس٤مُمع واًم٘م٤مري ذم ومقائد اًمّمحٞمح 2331-ه 1421ذم ذي احلج٦م  44اًمٙمقي٧م، ضٛمـ اًمٕمدد: 

 .1423/2333: 1اًمبخ٤مري"، سمتح٘مٞمؼ: رضقان ضم٤مُمع رضقان، سمٛمٙمتب٦م أوٓد اًمِمٞمخ ًمٚمؽماث، اًم٘م٤مهرة، ط

ُمٕمجؿ  يٜمٔمر: (.336466(، واعمٙمتب٦م إزهري٦م رىمؿ)8562قـم٤ًم، يقضمد ٟمسخف ُمٜمف ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمرىمؿ)ٓ يزال خمٓم (2)

 .1/253اعم١مًمٗملم: 

قء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤َّمؾمع، ًمٚمسخ٤مويِّ يٜمٔمر ذم) (3) ، ويمِمػ 2/68:، )د،ط(،)د،ت(سمػموت–دار ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة ،اًمْمَّ

قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، عمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمبل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اعمِمٝمقر، سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م)ت  اًمٔمٜمقن

أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمَّٗملم،  وهدي٦م اًمٕم٤مروملم، 1/366:م1941سمٖمداد ودور أظمر،)د،ط(، -هـ(، ُمٙمتب٦م اعمثٜمك1367

د أُملم اًمب٤مسم٤مينِّ اًمبٖمداديِّ )ت م،صمؿَّ ـمبٕمتف:دار إطمٞم٤مء 1951إؾمت٤مٟمبقل،)د،ط(،-٤مًم٦م اعمٕم٤مرفويم هـ(، 1399إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمَّ

اث اًمٕمريبِّ   .(1/139ًمبٜم٤من :-سمػموت-اًمؽمُّ

ذيؾ يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م  (، و)إيْم٤مح اعمٙمٜمقن1/168ذيمر هذا ااخلتؿ اًمبٖمداديُّ ذم يمت٤مسمٞمف )هدي٦م اًمٕم٤مروملم: (4)

 ،وأؿم٤مر(3/168:م1992–ه1413سمػموت، )د،ط(، -(، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1367واًمٗمٜمقن، حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م)ت

ريمكمُّ  يـ خلػم إقمالم،)ذم اًمزَّ د سمـ حمٛمقد اسمـ اًمدِّ ريمكمِّ  قمكم سمـ حمٛمَّ ُمِم٘ملِّ  اًمزَّ  ًمٚمٛماليلم، اًمٕمٚمؿ دار ،(هـ1396 ت)اًمدِّ

٦م اًمٙمت٥م دار ذم اعمّمٜمِّػ سمخط ظمٓمٞم٦م ٟمسخ٦م هٜم٤مك أنَّ  إمم( 3/345:م 15،2332ط أيْم٤ًم يمح٤مًم٦م  ،وذيمره(92:1)سمرىمؿ اعمٍميَّ

(، وسمرويمٚمامن ذم)شم٠مريخ إدب اًمٕمريب، ًمٙم٤مرل سمرويمٚمامن ،َت٘مٞمؼ:قمبد احلٚمٞمؿ اًمٜمج٤مر، ورُمْم٤من 13/17ذم)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم:

هـ(، وذيمر ًمف 969(،وَوِهؿ ومجٕمؾ ؾمٚمٞمؿ سمدل:ؾم٤ممل، وأرخ ووم٤مشمف )ؾمٜم٦م 3/172م:1977، 5قمبد اًمتقاب، دار اعمٕم٤مرف،ط

اث اًمٕمريب 275:1٘م٤مهرة سمرىمؿ)(، وأظمرى ذم اًم1353ٟمسخ٦م ذم ضم٤مري٧م سمرىمؿ) ٤مُمؾ ًمٚمؽمُّ ح ذم)اًمٗمٝمرس اًمِمَّ (، وُذيمِر هذا اًمنمَّ

،يقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم (1/573م :1987ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م، )د،ط(، -اإلؾمالُمل اعمخٓمقط،عم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م، ُمآب

 رىمٛمٝم٤م جمٝمقل، وهق ُم٤م ىمٛم٧م سمتح٘مٞم٘مف ذم سمحثل هذا.-خمٓمقـم٤مت إزهر اًمنميػ



 

   

 

 973اًم٘مقل اًمٜم٤مومع ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري اجل٤مُمع، ًمٚمزيـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي، احلٜمٗمل، اعمتقرم:ؾمٜم٦م -7

 .1) )ـهـ

ٞمؿ اًمستقيت، هـاًمٙمقيم٥م اعمٜمػم اًمس٤مري رم ظمتؿ يمت٤مب صحٞمح اًمبخ٤مري،ًمٚمِمٞمخ قمكم سمـ إسمرا -8

 .(2)اًمِم٤مومٕملاًمٜمحريري، 

ٞم٠مة خلتؿ يمت٤مب اًمبخ٤مري، ٕمحد سمـ ىم٤مؾمؿ ؾم٤مد اًمبقين، اعمتقذم: ؾمٜم٦م ٝمـ٤مر ٟمٗم٤مئس ادظم٤مري اعمٝمـإفم -9

 . (3)ه 1139

حمٛمد احلٗميص،  رؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمالم قمغم وزن إقمامل، ظمتؿ قمغم صحٞمح اًمبخ٤مري، ٕيب قمبد اهلل -13

 .  (4)ـهـ1226اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل، اعمتقذم ذم طمدود: ؾمٜم٦م 

واعمسؽ اًمداري ًمنمح آظمر شمرمج٦م صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، ًمٚمِمٞمخ قمبد  ٟمقاومح اًمقرد واًمٕمٜمؼم -11

 . (5)ـهـ1254ـ، اعمتقذم :ؾمٜم٦م هـاًم٘م٤مدر اًمٙمق

ظمتؿ قمغم صحٞمح اًمبخ٤مري، عمحٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمب٤مرودي، اًمتقٟمز، اعمتقذم:  -12

 . (6)ـهـ1254 ؾمٜم٦م

 

 

                                                             

 .2/1366اًمٔمٜمقن : يٜمٔمر:يمِمػ (1)

 (.2135رىمؿ)-اعمٙمتب٦م إزهري٦م خمٓمقط. (2)

 .  1/237ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس:يٜمٔمر:  (3)

.يٜمٔمر: ومٝمرس 9/175ٓ يزال خمٓمقط ويقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م سمٛمٙمتب٦م اعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ، َت٧م رىمؿ:  (4)

 .22اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م عمٙمتب٦م اعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ:ص

 م.2333وحمٛمد إىمب٤مل قمروي ، اعمٖمرب،  ُمٓمبقع ،طم٘م٘مف: صب٤مح زظمٜمٞمٜمل، (5)

. يٜمٔمر:ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م عمٙمتب٦م 3/15يقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م سمٛمٙمتب٦م اعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ، َت٧م رىمؿ: (6)

، ىم٤مئٛم٦م خمٓمقـم٤مت ُمريمز 9763، وٟمسخ٦م أظمرى سمٛمريمز مجٕم٦م اًمامضمد َت٧م رىمؿ: 15اعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ ص: 

 .9ص مجٕم٦م اًمامضمد ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث، ديب: 



 

 

اعمتقذم :ؾمٜم٦م ِم٤مم اًمٕمٚمقي، هـظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري، عمقٓي اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ  -13

 .(1)ـهـ1296

صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، ٕمحد سمـ اًمٓم٤مًم٥م اسمـ ؾمقدة ،  شمراضمؿ آظمر ؿٝمـوم قمقن اًمب٤مري قمٚمی  -14

 .(2)هـ1321اعمتقذم: ؾمٜم٦م 

ذح آظمر شمرمج٦م ُمـ صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، جلٕمٗمر سمـ إدريس اًمٙمت٤مين، اعمتقذم:ؾمٜم٦م  -15

  . (3)هـ1323

   .(4)هـ1327ـ قمبد اًمٙمبػم اًمٙمت٤مين، اعمتقذم :ؾمٜم٦م ظمتٛم٦م صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، عمحٛمد سم -16

 .(5)ه 1333ظمتؿ اًمّمحٞمح، ًمٕمبد اًمٙمبػم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمبػم اًمٙمت٤مين، اعمتقذم :ؾمٜم٦م  -17

إَت٤مف اًم٘م٤مرئ قمٜمد ظمتؿ اًمبخ٤مري، ٕمحد سمـ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر سمـ أدريس اًمٙمت٤مين، احلسٜمل، اعمتقذم  -18

 . (6)هـ1343ؾمٜم٦م:

                                                             

صٗمح٦م. يٜمٔمر:ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م ص:  163، ذم 1323ـمبع قمغم احلجر سمٛمٓمبٕم٦م اًمذوي٥م سمٗم٤مس ؾمٜم٦م  (1)

 .31، ومٝمرس اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م آل ؾمٕمقد ص: 334

صٗمح٦م.يٜمٔمر:ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م ص:  48ذم  1311ـمبع سم٤معمٓمبٕم٦م احلجري٦م سمٗم٤مس قم٤مم  (2)

، اًم٘مٞمٓمقين، احلسٜمل.ُمٓم٤مسمع ؾمال. سمسال، يمام ـمبع ضٛمـ )يمرد صحٞمح ،سمتح٘مٞمؼ:إدريس سمـ اًمامطمل، اإلدريز167

اإلُم٤مم اًمبخ٤مري( سمج٤مُمع اًم٘مرويلم سمٛمديٜم٦م وم٤مس" عمحٛمد سمـ قمزوز سمتح٘مٞمؼ هذا إظمػم. ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمؽماث 

 م.2313اًمث٘م٤مذم اعمٖمريب، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، دار اسمـ طمزم، سمػموت، 

، يمام ـمبع سمتح٘مٞمؼ: رضقان 297اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م ص:  ورىم٦م.يٜمٔمر: ُمٕمجؿ 28ـمبع قمغم طمجر سمٗم٤مس ذم  (3)

 .1428/2337: 1أظمرىمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

صٗمح٦م. يٜمٔمر:ُمٕمجؿ اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م ص:  163ذم  1323ـمبع قمغم احلجر سمٛمٓمبٕم٦م اًمذوي٥م سمٗم٤مس ؾمٜم٦م  (4)

 .31، وومٝمرس اعمٓمبققم٤مت احلجري٦م آل ؾمٕمقد :ص 334

 .2/745ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس:  (5)

 (.23، شمرمج٦م)24يٜمٔمر:ؾمؾ اًمٜمّم٤مل :ص  (6)



 

   

 

اًمٕمٚمامء اعمسٚمٛمقن ُمـ يمت٥م اخلتامت ًمّمحٞمح  اإلُم٤مم ف مم٤م أًمٗمف ذا ُم٤م شمٞمرس زم اًمقىمقف قمٚمٞمهـو      

 ُمع اًمٜمبل)صغم اهللف قمـ اإلؾمالم، واعمسٚمٛملم ظمػم اجلزاء، وضمٕمٚم اهلل ه ( ، ضمزااهللف اًمبخ٤مري)رمح

٤م، ـتبٕملم هلوؾمٚمؿ( اعمف قمٚمٞم وؾمٚمؿ( ذم ضمٜم٤مت اًمٗمردوس، وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمدام ؾمٜم٦م اًمٜمبل) صغم اهللف قمٚمٞم

 قمغم يمؾ رء ىمدير .ف ٤م أٟمٝمـاًمذاسمِّلم قمٜم

 ف ، وٟمسبٝمـ، وًم٘مبٝمـأوًٓ: اؾمٛم

 .(2)ري، اًمِم٤مومٕملهـ، اعمٍمي، إز(1)ق اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ قمكم، ٟم٤مس اًمديـ، اًمٓمبالويهـ    

  ه صم٤مٟمٞم٤مً:ُمقًمد

قم٤مش ٟمحق ُمئ٦م ؾمٜم٦م، ٤م وـوًمد سمٛمٍم وٟمِم٠م هبف ، وأٟمام شمذيمر سم٠مٟمهـشم٠مريخ ُمقًمدف مل شمذيمر ُمّم٤مدر شمرمجت      

 .(3)(هـ 866ٟمحق :)ؾمٜم٦م  ه أقمٚمؿ ُمقًمد ٜم٤م يٙمقن واهللهـومٛمـ ( هـ966ذم)ؾمٜم٦م ف ويم٤مٟم٧م ووم٤مشم

 

                                                             

وديقان  ، 2/32سمٛمٍم. يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : إطمدى ىمرى اعمٜمقومٞم٦م اًمٓمبالوي ٟمسب٦م إمم ـمبٚمٞم٦م، أو ـمبٚمقه٦م  (1)

هـ(، َت٘مٞمؼ:ؾمٞمد يمرسوي طمسـ، دار 1167اإلؾمالم، ٕيب اعمٕم٤مزم، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمٖمزي)ت 

وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  ،6/134، وإقمالم ًمٚمزريمكم:3/232م:1993-هـ1411،  1ط ًمبٜم٤من،–تاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو

:13/17. ) 

هـ(،َت٘مٞمؼ:ظمٚمٞمؾ 1361سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة، ًمٜمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي)ت )اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة يٜمٔمر ذم (2)

، ويمِمػ 2/111، 2/33:م1997-هـ1418 ،1ط ًمبٜم٤من،–اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

د سمـ اًمٕمامد ، وؿمذرات اًمذه٥م 1/627اًمٔمٜمقن: ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م، ٕيب اًمٗمالح، قمبد احلل سمـ أمحد اسمـ حمٛمَّ

)ت -هـ1436 ،1ط سمػموت،–هـ(،َت٘مٞمؼ:حمٛمقد إرٟم٤مؤوط، دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ1389احلٜمبكمِّ

،وُمٕمجؿ 6/134م ًمٚمزريمكم:، وإقمال2/247، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم:1/168،وأيْم٤مح اعمٙمٜمقن:8/348:م1986

–ه(، َت٘مٞمؼ:طمسـ إُملم، دار اًمتٕم٤مرف371، ًمٚمسٞمد حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم)ت ، وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م13/17اعم١مًمٗملم:

 (.7/149:  م1986-ه1436،(د،ط) ًمبٜم٤من،-سمػموت

هجري٤م. يٜمٔمر:اًمٙمقايم٥م  966قمرومٜم٤م ذًمؽ ُمـ شم٤مريخ ووم٤مشمف وم٘مد قم٤مش ٟمحق ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم قم٤مم  (3)

 . 2/33اًمس٤مئرة:



 

 

 قمٜمد اًمٕمٚمامءف وُمٜمزًمتف طمٞم٤مشم صم٤مًمث٤مً:

اإلُم٤مم ف سم٠مٟمَّ ه ُمؽممجقف ، وىمد وصٗمهـ( اًمٕمٚمؿ قمـ أضمٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ ذم قمٍماهللف شمٚم٘مك اعم١مًمػ )رمح      

ق ُمـ رضم٤مل إؾمٜم٤مد ُمٕمٔمؿ هـاًمٕمالُم٦م احلؼم، أطمد اًمٕمٚمامء إومراد سمٛمٍم، سم٘مٞم٦م اًمسٚمػ اًمٙمرام، و

 .(1)اإلضم٤مزات ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم

ٕمراين)هـىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمق       ـٟمحق مخسلم ؾمٜم٦م ُم٤م رأي٧م ذم أىمراهنف صحبت(:"ـهـ973-هـ٤898مب اًمِمَّ

ّٓ ذم قمب٤مدة، إُّم٤م ي٘مرأ اًم٘مران، وإُّم٤م يّمكم، وإُّم٤م يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ، ه ٓ شمٙم٤مد شمراف أيمثر قمب٤مدة ًمديٜم  إ

ل هـ"،  وىم٤مل أيْم٤مً :" ووزم شمدريس اخلِم٤مسمٞم٦م، وـاًمرئ٤مؾم٦م ذم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم سمٕمد ُمقت أىمراهنف ٧م إًمٞمٝمـواٟمت

هم٤مًم٥م ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ف ل ُمنموـم٦م ٕقمٚمؿ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م(، جيتٛمع ذم درؾمهـ)وُمـ أضمؾِّ شمدريٍس ذم ُمٍم 

ؿ ٝمـؿ ظمٚم٘م٤مً، وأيمرُمٝمـؿ شمقاضٕم٤ًم، وأطمسٜمهـ، وأيمثرـأقمٚمؿ ُمـ مجٞمع أىمراهنف اخلالئؼ سم٠مٟمف د ًمٝمـسمٛمٍم، وؿم

 .(2)"ٝمـٟمٗمس٤مًٓ يٙم٤مد أطمد يٖمْمب

ًمديـ، حمٛمد يم٤من حيرض درس اًمِمٞمخ ؿمٛمس اف ذم أظمذ اًمٕمٚمؿ أٟمف ( وشمقاضٕماهللف )رمحٝمـوُمـ صدىم      

مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء جمددًا ًمٚم٘مرن ه ػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم، اًمذي قمدٝمـ(، اًمِمـهـ1334–هـ919اًمرُمكم)

َّٓ أيّن أؾمتٗمٞمد ُمٜمـ، وم٘م٤مل ٓ داقمل هلٝمـاًمٕم٤مذ، وؾمئؾ قمـ اًمداقمل إمم ُمالزُمت  .(3)قمٚمؿف ُم٤م مل يٙمـ زم سمف ٤م إ

ـ(، هـ 1324أسمق اًمٜمٍم سمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي)ت ف ؿ: اسمٜمٝمـذا وشمرك اًمٕم٤ممل ذري٦م ُمب٤مريم٦م ُمٜمهـ      

ـ(، هـ1314ُمٜمّمقر اًمٓمبالوي)ت ه وطمٗمٞمد ٤م قمٚمؿ اًم٘مراآت،ٝمـقمدة قمٚمقم ُمٜم ويم٤من قم٤مًماًم أيْم٤ًم ذم

، طم٤مومظ ًمٚم٘مرآن همزير اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمبالهم٦مؿم٤مومٕمل، ف ق وم٘مٞمهـاعمٕمروف سمـسبط اًمٓمبالوي، و

 .(4) اي٤متسم٤مًمرو

                                                             

 اعمّمدر ٟمٗمسف. (1)

 (.8/345وؿمذرات اًمذه٥م: ،2/32يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : (2)

ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، عمحٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل سمـ حم٥م اًمديـ سمـ حمٛمد احلٛمقي، يٜمٔمر ذم) (3)

 (.2/59وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : ،3/343(:د،ت)،( د،ط)، سمػموت –هـ(، دار ص٤مدر1111اًمدُمِم٘مل)ت 

 .(13/15، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم:7/333وإقمالم ًمٚمزريمكم:، 3/66يٜمٔمر ذم)ظمالص٦م إصمر: (4)



 

   

 

 ( اهللؿ ٝمـ)رمحف راسمٕم٤م: ؿمٞمقظم

 ؿ:ٝمـٛمهـؿ، وومٞمام يكم ذيمر ٕهـ( اًمٕمٚمؿ قمـ أضمٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ، وطم٤مومٔمق قمٍماهللف شمٚم٘مك اعم١مًمػ)رمح      

ري، هـري، آزهـأسمق حيٞمك، زيـ اًمديـ ، زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري، اًمسٜمٞمٙمل، اًم٘م٤م -

، اعمٗمرس واعمحدث،  ىمرأ اًم٘مراءات قمغم ، ؿمٞمخ اإلؾمالم، ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ـ(هـ 926 -هـ826اًمِم٤مومٕمل)

اًم٘مراءات حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمٓمبالوي، ويقؾمػ سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري، وأمحد سمـ ف همػم واطمد ، وىمرأ قمٚمٞم

٤م : ومتح اًمرمحـ ذم اًمتٗمسػم، واًمدىم٤مئؼ ٝمـؿ ، صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ  اًمٙمثػمة ُمٜمهـٞمتٛمل، وهمػمـطمجر اهل

 .(1)اجلزري٦م، ذح صحٞمح ُمسٚمؿاعمحٙمٛم٦م ذم ذح اعم٘مدُم٦م 

 -هـ819ري، اًمِم٤مومٕمل)هـأسمق قمٛمرو، ومخر اًمديـ، قمثامن سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اًمديٛمل، اعمٍمي، إز-

شمالُمذة اسمـ طمجر، ىم٤مل ف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، اعمحدث، اعمسٜمد، احل٤مومظ، ويم٤من ُمـ ُمِم٤موم(، هـ938

 سٕم٦م اًمذيـق أطمد اًمتهـو ٤مب، وهم٤مًم٥م اًمٜمس٤مئل،ٝمـُمسٜمد اًمِمف اًمسخ٤موي: ىمرأ قمٚمٞم

 ؿ ٝمـمج٤مقم٦م يمثػمة ُمٜمف ، وأظمذ قمٜمؾ احلدي٨م هـؿ أـؿ سمٙمقهنٝمـؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر، وصٗمٝمـأوص إًمٞم 

 . (2)ؿهـ٤من سمـ قمقن، وأسمق اًمٗمرج ومخر احلٚمبل، واًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ اًمداوودي، وهمػمهـاًمؼم

-831ٞمؿ سمـ قمكم سمـ أمحد اًم٘مرر، اعمٍمي، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي)هـإسمرا ٤من اًمديـهـأسمق اًمٗمتح، اجلامل سمر-

٧م اًمرئ٤مؾم٦م، وقمٚمق اًمسٜمد ذم اًمٙمت٥م ٝمـاٟمتف ، ؿمٞمخ اإلؾمالم، ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،قم٤ممل احلدي٨م، إًمٞم(هـ922

ؿ:احل٤مومظ اسمـ طمجر، واعمسٜمد قمز اًمديـ سمـ اًمٗمرات ٝمـاًمست٦م ، واعمس٤مٟمٞمد واإلىمراء، أظمذ قمـ مج٤مقم٦م ُمٜم

خ ، ذم اًمتٞمٛمقري٦م(، -)أؾم٤مٟمٞمد اسمـ اًم٘مٚم٘مِمٜمديف رسمٕملم طمديث٤مً ، ًمأف ؿ، وظمرج ًمٜمٗمسهـاحلٜمٗمل وهمػم

 . (3) ـمٚمٕم٧م( 126ذم دار اًمٙمت٥م )ه ٤م أطمد شمالُمٞمذٝمـخ( مجٕم–و)ُمِمٞمخ٦م اسمـ اًم٘مٚم٘مِمٜمدي

                                                             

، وؿمذرات 4/182، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :3/46، وإقمالم ًمٚمزريمكم :1/252يٜمٔمر ذم) اًمبدر اًمٓم٤مًمع: (1)

 .(8/133اًمذه٥م:

واًمٜمقر  ،4/214،وإقمالم ًمٚمزريمكم: 1/263واًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : ،5/143يٜمٔمر ذم)اًمْمقء اًمالُمع: (2)

 (.26اًمس٤مومر:ص 

 .(29، واًمٜمقر اًمس٤مومر ص: 1/53، وإقمالم ًمٚمزريمكم: 1/138يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة: (3)



 

 

أسمق اًمٗمْمؾ، ضمالل اًمديـ، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اخلْمػمي، اًمسٞمقـمل، اعمٍمي، -

:اًمدر اعمٜمثقر ٝمـُمـ شمّم٤مٟمٞمٗم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم،اًمٕمالُم٦م، اإلُم٤مم اعمسٜمد، (هـ911-هـ849اًمِم٤مومٕمل)

  .(1) ر ذم اًمٚمٖم٦م، اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم احلدي٨مهـذم اًمتٗمسػم اعم٠مصمقر، اعمز

ري، هـٞمؿ سمـ أمحد سمـ قمكم اًمبٞمجقري، اًم٘م٤مهـ٤مب اًمديـ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراٝمـأسمق زرقم٦م ، ؿم -

ضم٤مُمع اعمختٍمات  : ذحٝمـ، قم٤ممل ُمِم٤مرك ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗم(333 -ه 823اًمِم٤مومٕمل)

اؾمٜم٤من ه وؾماّم ه ومتح اجل٤مُمع، وُمٗمت٤مح ُم٤م اهمٚمؼ قمغم اعمٓمٚمع جل٤مُمع اعمختٍمات، واظمتٍمه وؾمام

 . (2)اعمٗمت٤مح

 (اهللؿ ٝمـ)رمحه ظم٤مُمس٤مً: شمالُمٞمذ

ٜم٤م قمددا هـٓ ؿمؽ ان ُمـ درس وىمرأ قمغم اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي ٓ حيّمقن وٟمذيمر      

 :ٝمـقمٜم ؿهـؿ قمغم أظمذٝمـُمـ ٟمّمقا ذم شمرامج

ؿ رضم٤مل أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مراءات، وأسمرز ُمـ هـق ُمـ أهـ،  و(هـ977أسمق قمبد اًمرمحـ ؿمح٤مذة اًمٞمٛمٜمل)ت ىمبؾ  -

ر ٝمـ٤م ُمـ أؿمٝمـومٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم اًمٙمؼمى ، وـمري٘مف ذم أؾم٤مٟمٞمد اعمت٠مظمريـ ممـ أظمذ قمٜمف ر اؾمٛمٝمـفم

     .(3)اًمٓمرق ذم إؾم٤مٟمٞمد

، اًمٕمالُم٦م ،اعم٘مرئ، (ـهـ 981 –٤918مب اًمديـ، أمحد سمـ قمكم اًمٗمٚمقضمل، احلٛمقي، اًمِم٤مومٕمل)ٝمـؿم-

ؿ: ٝمـاعمجقد، اًمقاقمظ، طمٗمظ اعمتقن يم٤مًمِم٤مـمبٞم٦م، واًمرائٞم٦م، وإًمٗمٞم٦م، وأظمذ قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜم

 .(4)اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمٓمبالوي، واسمـ قمبد احلؼ

 هـؼم، اؿمتٖمؾ سمحٚم٥م ذم يمـ(هـ 957ٜمدي، احلٜمٗمل)ت ـسمـ ُمٜمال صدر اًمديـ سمـ ُمٜمال يم٤مزم اهل قمبد اهلل-

                                                             

، واًمٜمقر اًمس٤مومر 5/128، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :3/331، وإقمالم ًمٚمزريمكم: 1/227يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : (1)

 .(29ص: 

 (.2/59، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم:2/32يٜمٔمر ذم )اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة:  (2)

،)د،ط(،)د،ت(:  هـ(1126، عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل احلٜمبكم اًمبٕمكم اًمدُمِم٘مل )ت يٜمٔمر: ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم (3)

 . 25ص

  2/48اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : (4)



 

   

 

ٞمؿ اًمٞمِمبٙمل هـ٤م قمـ اًمِمٞمخ إسمراـسم٤مًمٕمٚمؿ، واقمتٜمك سم٤مًم٘مراءات، ومجع ًمٚمسبٕم٦م، صمؿ ًمٚمٕمنمة، وأظمذ هب 

 ، صمؿ هـوهمػم

اًمٓمٚمب٦م ف ، صمؿ رضمع إمم طمٚم٥م، وًمزُمهـرة، وأظمذ قمـ اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي وهمػمهـدظمؾ إمم اًم٘م٤م

 . (1)ق راضمع ذم ـمريؼ احل٩مهـذم اًم٘مراءات، وشمقذم و

٤مب اًمديـ أمحد ٝمـسم٤مًمسبع قمغم اًمِمٞمخ ؿمه طمٗمظ اًم٘مرآن وشمال ،(ـهـ 1334–923قمكم سمـ هم٤مٟمؿ اعم٘مدد)-

ؿ: ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة حم٥م ٝمـقمكم سمـ طمسـ اعم٘مدد احلٜمبكم، وأظمذ قمـ قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ ُمٜمف اسمـ اًمٗم٘مٞم

ٞمؿ اًمسديز احلٜمٗمل، وظم٤ممت٦م اعمح٘م٘ملم اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ هـاًمديـ، أيب اجلقد حمٛمد اسمـ إسمرا

 . (2)اًمديـ حمٛمد سمـ ذف اًمديـ اًمسٙمٜمدري اًمٓمبالوي،  واًمِمٞمخ اعمسٜمد ؿمٛمس

أظمذ قمـ قمدد ُمـ  ،(ـهـ 965–911ٞمد اًمث٤مين)ٝمـزيـ اًمديـ سمـ قمكم اجلبٕمل اًمٕم٤مُمكم، اعمٚم٘م٥م سم٤مًمِم-

 .(3)ة أيب قمٛمرو ورؾم٤مًم٦م ذم اًم٘مراء ة اًم٘مرآن سم٘مراءف ؿ:اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي ، ىمرأ قمٚمٞمٝمـاًمِمٞمقخ ُمٜم

)اعمٕمروف سم٤مًمٓمبالوي(: ري، اًمِم٤مومٕملهـاعمٖمريب، صمؿ اًم٘م٤م احلسٞمٜمل، سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل قمبد اهلل-

٤م قمٚمؿ ٝمـقمدة قمٚمقم ُمٜمف أظمذ قمٜمف سمٛمٍم قمٜمد اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي، ويم٤من أقمٔمؿ ؿمٞمقظمف ًمٜمزوًم

٤م طمقار قمغم ذح اًمِم٤مـمبٞم٦م ًمٚمجٕمؼمي ٝمـيمت٥م ومٞمف ٤م ؾمٞم٤مدة قمٔمٞمٛم٦م سمحٞم٨م إٟمٝمـاًم٘مراآت، وؾم٤مد ومٞم

 .(4)عم٘مرياًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٞمس٤مري اه ٤م شمٚمٛمٞمذهـ، ضمردٝمـسمخٓم

ؾ مج٤مدى ٝمـاًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي يمت٤مسم٦م ذم ُمسته ، أضم٤مزاًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمقد اًمبٞمٚمقين احلٚمبل-

 . (5)هـاعمذيمقرة ذم أقمالف ٤م ٟمص قمغم ؿمٞمقظمٝمـإومم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وشمسٕمامئ٦م، وومٞم

                                                             

 .(8/314، وؿمذرات اًمذه٥م:2/153يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة :(1)

 .3/181ظمالص٦م إصمر: (2)

 .   7/149، وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م: 3/66ظمالص٦م إصمر : (3)

 . 3/66يٜمٔمر:ظمالص٦م إصمر:(4)

 .(8/345، وؿمذرات اًمذه٥م:2/32يٜمٔمر ذم)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة :  (5)



 

 

أظمذ قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء  ـ(،هـ977ري اًمِم٤مومٕمل)ت هـاًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل اًم٘م٤م-

 . (1)سم٤مإلومت٤مء، واًمتدريسه ؿ، وأضم٤مزوهـؿ: اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي، وهمػمٝمـُمٜم

ـ(، هـ 973ػم سم٤مسمـ اًمبّ٘م٤م)ت ذم طمدود ٝمـأسمق سمٙمر سمـ أمحد اًم٘م٤ميض شم٘مل اًمديـ إرسمكم صمؿ احلٛمقي، اًمِم-

٤مس اًمديـ ؿ اًمِمٞمخ ٟمٝمـظمٚمٞمٗم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ قمٚمقان، أظمذ قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜم

 . (2)اًمٓمبالوي

 هـ942ؿمٛمس اًمديـ، حمٛمد سمـ داود سمـ صالح اًمديـ اًمداودي، اًم٘مدد، اًمدُمِم٘مل، اًمِم٤مومٕمل)-

ؿ ٟم٤مس ٝمـ، واعمٗمتل رطمؾ إمم ُمٍم، وأظمذ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اعمٍميلم ُمٜمٝمـ،اعمحدث اًمٗم٘مٞم ـ(هـ 1336- 

 . (3)اًمديـ اًمٓمبالوي

ىمد أضم٤مز ف تل اًمدي٤مر اًمروُمٞم٦م ،وذيمر اٟم، ُمٗم (333-ـهـ1363أمحد سمـ طمسـ سمـ قمبد اعمحسـ اًمروُمل)-

ؿ: اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ٝمـاًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م واعمٍمي٦م، مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إضمٚم٦م، ُمٜمه طملم دظمؾ ُمع واًمدف ًم

ٛمتقر، احلٜمٗمل، واًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمحدث ؿمٛمس اًمديـ اًمٕمٚم٘مٛمل، اًمِم٤مومٕمل، واًمِمٞمخ  هـحمٛمد اًمؼم

 .(4)اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي

 ـًمٗم٤مهتر ُم١مٝمـؾم٤مدؾم٤مً: أؿم

 ٤م:ٝمـ( ُمّمٜمٗم٤مت قمدة ُمٜماهللف ًمٚمٛم١مًمػ)رمح    

ذا اعمتـ ي٘مع هـ(، وهـ749ج٦م اًمقردي٦م، ًمٕمٛمر سمـ ُمٔمٗمر اسمـ اًمقردي اًمِم٤مومٕمل)ت ٝمـ. ذطم٤من قمغم اًمب1

 اًمِم٤مومٕمل.ف ذم طمدود اخلٛمس٦م آٓف سمٞم٧م ذم اًمٗم٘م

                                                             

 (.8/269، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :8/381يٜمٔمر ذم)ؿمذرات اًمذه٥م: (1)

 . 3/86يٜمٔمر:اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة : (2)

  4/145إصمر :يٜمٔمر:ظمالص٦م  (3)

 )د،ط(، هـ(،1313)ت اًمٓمب٘م٤مت اًمسٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م، ًمت٘مل اًمديـ سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل، اًمداري، اًمٖمزي (4)

، ىمٚم٧م واهلل أقمٚمؿ: أفمٜمف ىمد شمقهؿ ومٕمده ُمـ ؿمٞمقظمف وإٟمام هق أطمد اًمِمٞمقخ  ذم إؾمٜم٤مد أضم٤مزشمف ذم 98)د،ت(:ص 

-، هداي٦م اًم٘م٤مري  7/45ُم٤مم اًمٓمبالوي. يٜمٔمر )إقمالم ًمٚمزريمكم :اًم٘مراءات: ٕن وٓدشمف ذم اًمٕمنم اًمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م اإل

 (2/737: 116ُمٚمحؼ إقمالم شمرمج٦م رىمؿ 



 

   

 

 ُمٍم.-ر اًمنميػهـ. سمداي٦م اًم٘م٤مرئ ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري ، ُمـ خمٓمقـم٤مت إز2

اًمّمٖمػم ذم اًمٗمروع، ًمٚمِمٞمخ ٟمجؿ اًمديـ، قمبد اًمٖمٗم٤مر سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًم٘مزويٜمل، . ذح احل٤موي 3

 .ف ( مل اىمػ قمٚمٞم665اًمِم٤مومٕمل)ت 

، واًمٙمت٤مب ُمٓمبقع صدر طمديث٤ًم قمـ  (1). رؾم٤مًم٦م ُمرؿمدة اعمِمتٖمٚملم ذم أطمٙم٤مم اًمٜمقن اًمس٤ميمٜم٦م واًمتٜمقيـ4

الل هـَت٘مٞمؼ: د.حمل ،  ه 1428دار أوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م، وُمريمز سمٖمداد ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 رسطم٤من اًمٕم٘مٞمكم اًمبٖمدادي .   

ذم آظمر ف ٤م ظمٓمٝمـ، وقمٚمٞمهـ٤م ُمؽممجقهـُمٜمٔمقُم٦م خمٓمقـم٦م ُمـ حمٗمقفم٤مت دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، مل يذيمرف . وًم5

 .(2) ٤مـصٗمح٤مهت

 ف ؾم٤مسمٕم٤مً: ووم٤مشم

شمقذم اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي سمٛمٍم ؾمٜم٦م)ؾم٧م وؾمتلم وشمسٕمامئ٦م( ودومـ ذم طمقش اإلُم٤مم      

هم٤مئب٦م سمدُمِمؼ، يقم اجلٛمٕم٦م صم٤مًم٨م قمنم ف ضمٜم٤مزة قمٔمٞمٛم٦م، وصغم قمٚمٞمف (، ويم٤من ًماهللف اًمِم٤مومٕمل)رمح

 . (3)شمٕم٤ممم( اهللف ظمٚمؼ يمثػم )رمحف قمٛمر ٟمحق اًمامئ٦م، واٟمتٗمع سمف ؿمٕمب٤من، وىمٞمؾ: أٟم

 
  

                                                             

، وإيْم٤مح اعمٙمٜمقن 13/17، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :6/134، وإقمالم ًمٚمزريمكم:2/32يٜمٔمر:)اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة: (1)

 . (2/247، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم :3/168:

 (.2/737: 116ُمٚمحؼ إقمالم شمرمج٦م رىمؿ -وهداي٦م اًم٘م٤مري، 6/134يٜمٔمر: )إقمالم ًمٚمزريمكم :(2)

 . 2/33اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة: 3



 

  إمم اعم١مًمػ  ف اًمٙمت٤مب، وٟمسبتأوًٓ: اؾمؿ  

ريمكمُّ       سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ ٤م يمت٤مب )ٝمـأنَّ ًمٚمٛم١مًمػ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي ُم١مًمٗم٤مت، وقمدَّ ُمٜم ذيمر اًمزَّ

 ذا اعم١مًمػ يمت٤مب)سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري(هـأنَّ ُمـ آصم٤مر  ، وأوم٤مد يمح٤مًم٦م (1) (اًمبخ٤مري

اث اًمٕمريب(رس ٝمـ)اًمٗمذا اًمٙمت٤مب ذم هـ، وضم٤مء ذيمر (2) ٤مُمؾ ًمٚمؽمُّ  . (3)اًمِمَّ

ح اعم١مًمػ ذم ُم٘مدُم٦م ذطمهـ      ٞم٦م اًمٙمت٤مب وٟمسبتف ذا وىمد سَّ ٟمبذة ُمٞمرسة ه ذٝمـوم: "ـسم٘مقهلف إًمٞمف سمتسٛمَّ

٤م قمغم اًمب٤مب إظمػم ُمـ يمت٤مب)اجل٤مُمع ٝمـ٤م  )سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري( ، ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝمـؾمٛمٞمت

 .(4)اًمّمحٞمح( ًمإلُم٤مم اًمبخ٤مري" 

وٟمص اًمٜم٤مؾمخ قمغم ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ ُمٍمطم٤ًم سمذًمؽ قمغم اًمٖمالف ىم٤مئالً:" يمت٤مب سمداي٦م اًم٘م٤مري      

امُم٦م، ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ ٝمـذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م، اًمٕمٛمدة اًمٗم

تؿ اعمب٤مرك آُملم آُملم"، وٟمصَّ ذم ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب ىم٤مئالً:" شمؿ اخلف سمرمحت اهلله اًمٓمبالوي اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمد

وٟمٗمٕمٜم٤م ف ومسٞمح ضمٜم٤مشمف واؾمٙمٜمف سمرمحت اهلله ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمد

٦م ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب إًمٞم(5)..."ٝمـسمؼميم٤مت قمٚمقُم  .ف ، مم٤َّم يدل قمغم صحَّ

ٞم٦م اًمٙمت٤مب وٟمسبت      ٞم٦م اًمٙمت٤مب ٝمـإمم ُم١مًمٗمف ومل أضمد أيُّ ظمالف يذيمر ذم شمسٛمَّ ، وم٤معمّم٤مدر ُمتٗم٘م٦م قمغم شمسٛمَّ

 ًمٚمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي.ف ب)سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري( وُمتٗم٘م٦م قمغم ٟمسبت

 

 

                                                             

 .  6/134إقمالم ًمٚمزريمكم : 1 

 .  13/17ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : 2 

اث اًمٕمريب :ا 3 ٤مُمؾ ًمٚمؽمُّ  . 1/573ًمٗمٝمرس اًمِمَّ

 /أ(1سمداي٦م اًم٘م٤مري )ل  4

 /ب (.9اعمّمدر ٟمٗمسف : )ل 5



 

   

 

 .ٝمـصم٤مٟمٞم٤مً: إؾمب٤مب اًمب٤مقمث٦م قمغم شم٠مًمٞمٗم

 ًمامَّ ف أٟمَّ  قهـف ًمف قمغم أنَّ ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمف ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسم (اهللف ٟمصَّ اعم١مًمػ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي)رمح     

ل ٟمبذة ُمٞمرسة هـسمختؿ )صحٞمح اًمبخ٤مري( اجل٤مُمع اًمٗمريد ذع ذم يمت٤مسم٦م ظمتٛم٦م  وم٘م٤مل:" وف قمٚمٞم ومْمؾ اهلل

٤م قمغم اًمب٤مب إظمػم ُمـ يمت٤مب)اجل٤مُمع ٝمـ٤م )سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري( ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝمـؾمٛمٞمت

ُمـ ؿمآسمٞم٥م ف صقب اًمرمح٦م واًمرضقان، ووم٤مض قمٚمٞمه دٝمـقم ي ؾم٘مك اهللاًمّمحٞمح( ًمإلُم٤مم اًمبخ٤مر

 .  (1)اًمتقومٞمؼ واعمستٕم٤من"( أقمغم اجلٜم٤من، وسم٤مهللف اًمٖمٗمران، واؾمٙمٜم

 ٩م اعم١مًمػٝمـأوًٓ: ُمٜم

 عم١مًمػ:٩م اٝمـُمٜمف ؿ ُم٤م متٞمز سمهـذا اًمسٗمر اًمٓمٞم٥م، ٟمستٓمٞمع ان ٟمٕمرض أـُمـ ظمالل اًمتٛمحٞمص، واًمدراؾم٦م هل

 تؿ اعم١مًمػ اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي ًمبٕمض اعمٗمردات .هـأ -1

 د شمقضٞمحٞم٦م.هـ، ويقرد إؿمٕم٤مر يمِمقاٝمـيمثػما ُم٤م يستٕملم سم٤مٔي٤مت اًم٘مراٟمٞم٦م ذم ذطم -2

 ٤م. ٝمـل آطمٞم٤مٟم٤م، وذم آظمرى سمذيمر اًمراضمح ُمٜمهـسمسط اًم٘مقل ذم أهمٚم٥م اعمس٤مئؾ وٟم٘مؾ آراء اًمٕمٚمامء يمام  -3

 ُمٜم٤مؾمب٤مً .ه إمم شمٗمّمٞمؾ، وإـمٜم٤مب قمٜمدُم٤م يرااإلجي٤مز ذم اعمقاـمـ اًمتل ٓ َتت٤مج ف جٝمـيم٤من ُمـ ُمٜم -4

 اًمِم٤مومٕمل .ف بهـل عمذٝمـشمٕمّم٥م وم٘مف مل يؼمز ُمـ ظمالل ُمب٤مطمث -5

 ٤م:ٝمـاًمتل أقمتٛمد قمٚمٞمه ذم اًمتقصمٞمؼ ومٚمؿ يٚمتزم ـمري٘م٦م واطمدة قمٜمد إىمتب٤مس ُمـ ُمّم٤مدرف جٝمـأُم٤م ُمٜم -6

 ؿ.ٝمـ٤م ذم يمتبٝمـ٤م قم٤مزي٤م إمم ىم٤مئٚمٞمٝمـوم٠مطمٞم٤مٟم٤ًم يٜم٘مؾ اًمٜمّمقص سم٠مًمٗم٤مفم - أ

يتٍمف ذم اًمٜمّمقص وخيتٍم أطمٞم٤مٟم٤ًم أو يٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ُمع ذيمر اعم١مًمػ واًمٙمت٤مب،  وأطمٞم٤مٟم٤مً  - ب

 ام.هـام، أو سمذيمر أطمدهـوأطمٞم٤مٟم٤م يمثػمة سمدون ذيمر

، ٝمـإمم ىم٤مئٚمف ، مم٤م اشمٕمبٜمل  ٟمسبٝمـدون ذيمر اؾمؿ اعمّمدر وص٤مطمبف وأطمٞم٤مٟم٤ًم يمثػمة يٜم٘مؾ اًمٜمص سمٚمٗمٔم - ت

 ؿ.هـٕؾمٚمقب قمٜمدذا اهـطمٞم٨م ٓ يٕم٤مب ه أهمٚم٥م اعم١مًمٗملم ذم قمٍمف ذا ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمهـو

 .ٝمـوأطمٞم٤مٟم٤م يذيمر اعمّمدر دون اإلؿم٤مرة إمم ص٤مطمب - ث

                                                             

 /أ(.1اعمّمدر ٟمٗمسف: )ل  1



 

 

 ق يمثػم.هـواطمٞم٤مٟم٤مً يٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمامء دون ذيمر اؾمؿ اعمّمدر و - ج

 ق ىمٚمٞمؾ.هـوف ىمد أظمٓم٤م ذم شمسٛمٞمتف وأطمٞم٤مٟم٤م يٜمس٥م اًم٘مقل ًمٕم٤ممل ويتبلم أٟم - ح

 :هـؿ ُمّم٤مدرهـصم٤مٟمٞم٤مً: أ

٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح )سمدايـذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مهب (اهللف شمٕمددت ُمّم٤مدر اًمِمٞمخ اًمٓمبالوي)رمح    

٤م ذم ُم٤مدة اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـوىمد سح سمبٕمض اعمّم٤مدر اًمتل اؾمتٕم٤من هبف اًمبخ٤مري( وشمٜمققم٧م سمتٜمقع صم٘م٤مومت

، ٝمـوشمقومٞم٘م ٤م سمحٛمد اهللهـؿ،  وىمد وصم٘مٗم٧م قمغم أيمثرـوذم طملم أيمثر اًمٜم٘مؾ قمـ قمٚمامء دون ذيمر ُم١مًمٗم٤مهت

 ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ ُمّم٤مدر اعم١مًمػ إمم:

 ذم اًمتٗمسػمه ؿ ُمّم٤مدرهـأ -أ

 .(هـ134د)ت هـ جم٤مشمٗمسػم -1

 .(هـ311شمٗمسػم اًمٓمؼمي)ت  -2

 .(هـ465شمٗمسػم اًم٘مِمػمي)ت  -3

 .(هـ468اًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط ًمٚمقاطمدي)ت  -4

 .(هـ597زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ٓسمـ اجلقزي) -5

 .(هـ636اًمتٗمسػم اًمٙمبػم ًمٚمرازي)ت  -6

 .(هـ671شمٗمسػم اًم٘مرـمبل)ت  -7

 ٝمـذم احلدي٨م وقمٚمقُم هب: ُمّم٤مدر

، وصحٞمح أسمـ (هـ261وصحٞمح ُمسٚمؿ)ت،  (هـ256يمت٥م اًمّمح٤مح)صحٞمح اًمبخ٤مري)ت -1

 (.(هـ345طمب٤من)ت 

، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي)ت (هـ275، وؾمٜمـ أيب داود)ت(هـ273يمت٥م اًمسٜمـ:)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م)ت -2

 (.(هـ333، وؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل)ت (هـ279

 .(هـ235ُمّمٜمػ أسمـ أيب ؿمٞمب٦م)ت  -3

 .(هـ241ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد)ت  -4



 

   

 

 اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، وإوؾمط.  (هـ363ُمٕم٤مضمؿ  اًمٓمؼماين)ت -5

 .(هـ433طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ)ت  -6

 . (هـ435اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري)ت  -7

 يمت٥م ذوح احلدي٨م: -8

، (هـ676، وذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ)ت (هـ449)ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل)ت 

٤م وُم٤م ـ٤م سمام هلٝمـج٦م اًمٜمٗمقس وَتٚمٞمـ، وهب(هـ683واعمتقاري قمغم شمراضمؿ أسمقاب اًمبخ٤مري ًمٚمجذاُمل)ت 

(، 743وذح اًمٓمٞمبل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٚمٓمٞمبل)ت  ،(هـ٤699م ٓسمـ أيب مجرة )ت ٝمـقمٚمٞم

، وومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر)ت (هـ786واًمٙمقايم٥م اًمداري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمٙمرُم٤مين)ت 

 ٤م(.هـ، وهمػم(هـ855، وقمٛمدة اًم٘م٤مري ًمٚمٕمٞمٜمل)ت (هـ852

 ُمّم٤مدر طمديثٞم٦م أظمرى ُمتٜمققم٦م: -9

، وُمقضمب٤مت (هـ412، وإرسمٕمقن ذم اًمتّمقف ًمٚمسٚمٛمل)ت(هـ281)صٗم٦م اجلٜم٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م)ت

، واًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمسٜمد (هـ837ٞمثٛمل)ت ٝمـ، وجمٛمع اًمزوائد ًمٚم (هـ564اجلٜم٦م ٓسمـ اًمٗم٤مظمر)ت

 ٤م(. هـ، وهمػم (هـ852اًمٗمردوس ٓسمـ طمجر)ت 

 ذم اًمت٠مريخ واًمسػمه ت: ُمّم٤مدر

 .(هـ٤774مي٦م ٓسمـ يمثػم)ت ٝمـاًمبداي٦م واًمٜم -1

 .(هـ923سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م ًمٚم٘مسٓمالين)ت  ٥م اًمٚمدٟمٞم٦مهـاعمقا -2

 ذم اًمٚمٖم٦م واًمٖمري٥م وإدب واًمدواويـه ث : ُمّم٤مدر

 .(هـ232ديقان اًمِم٤مومٕمل)ت   -1

 (هـ224همري٥م احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم)ت  -2

 .(هـ285اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب ًمٚمٛمؼمد)ت  -3

 .(هـ373ري)ت هـذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزـهت  -4

 .(هـ393ري)ت هـصح٤مح اًمٚمٖم٦م ًمٚمجق  -5



 

 

 .(هـ395وم٤مرس)ت جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ   -6

 .(هـ395ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٕيب زيمري٤م اًم٘مزويٜمل)ت   -7

 .(هـ458اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمدة)ت   -8

 .(هـ544ُمِم٤مرق إٟمقار ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض)ت   -9

 .(هـ711ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر)ت  -13

 .(هـ773اعمّمب٤مح اعمٜمػم ٕيب قمب٤مس احلٛمقي)ت  -11

 .(هـ875ًمب٤مب أداب ًمٚمثٕم٤مًمبل)ت  -12

 واًمرىم٤مق د هـج: ُمّم٤مدرة ذم اًمز

 .(هـ465قازن اًم٘مِمػمي)ت هـاًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م ًمٚمِمٞمخ قمبد اًمٙمريؿ سمـ  -1

 .(هـ535إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم)ت  -2

 .(هـ535اًمدرة اًمٗم٤مظمرة ذم اًمٙمِمػ قمـ قمٚمؿ أظمرة ًمٚمٖمزازم)ت  -3

 .(هـ581اًمٕم٤مىمب٦م ذم ذيمر اعمقت ٓسمـ اخلراط)ت  -4

 .(هـ597اًمتذيمرة ذم اًمققمظ)ت  -5

 . (هـ671٘مرـمبل)ت اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك ًمٚم -6

 .(هـ676إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي)ت  -7

 .(هـ676سمست٤من اًمٕم٤مروملم ًمٚمٜمقوي)ت  -8

 .(هـ٦751م اعمِمت٤مىملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي)ت هـروض٦م اعمحبلم وٟمز -9

 .(هـ751طم٤مدي إرواح ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي)ت  -13

 .(هـ795ؾ اًم٘مبقر ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم)ت هـقال اهـا -11

 .(هـ٦894م اعمج٤مًمس وُمٜمتخ٥م اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمّمٗمقري)ت هـٟمز -12

 

 



 

   

 

ٗمر اجلٚمٞمؾ قمغم ٟمسخ٦م ظمٓمٞم٦م واطمدة  ُمّمقرة قمـ ٟمسخ٦م يمتب٧م سمخط هـشمؿ آقمتامد ذم َت٘مٞمؼ       ذا اًمسَّ

، يمام اصمب٧ُم ذًمؽ قمٜمد ُمبح٨م ٟمسب٦م اهللف ٟم٤مؾمخ قمـ ٟمسخ٦م اعم١مًمػ اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي رمح

 ٤م :ـاًمٙمت٤مب إمم اعم١مًمػ، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤مٟم٤مهت

 ُمٍم.-نميػر اًمهـُمقىمع خمٓمقـم٤مت إزقم٤مئدي٦م اعمخٓمقط : -1

 قل.ٝمـرىمؿ اعمخٓمقط :جم-2

 .9قمدد أوراق اعمخٓمقط:-3

 .9قمدد أوراق اعمح٘مؼ: -4

 ( ؾمٓمر.٦23م اًمقاطمدة  ) ٝمـقمدد إؾمٓمر : ذم اًمقضم-5

ٓمر اًمقاطمد : )-6  ( يمٚمٛم٦م .12ُمٕمدل اًمٙمٚمامت ذم اًمسَّ

 ؾمؿ . 27x 23طمجؿ اًمقرىم٦م: -7

٤م ظمرم  وٓ ؾم٘مط ، ٝمـيقضمد ومٞمل ٟمسخ٦م يم٤مُمٚم٦م واضح٦م اخلط، ٓ هـ٤م  ٟمسخل ُمٕمت٤مد، وٝمـاًمٜمَّسخ٦م ظمٓم-8 

 ٤م .ٝمـقمغم سمٕمض طمقاؿمٞمف وهمػم ُمترضرة، قمٚمَّؼ اًمٜم٤مؾمخ سمخٓم

 ىمقسمٚم٧م سم٤مٕصؾ يمام ُمثب٧م ذم آظمر اعمخٓمقط .-9

 ُمٞمز اعم١مًمػ اًمٕمٜم٤مويـ سم٤معمداد إمحر واخلط اًمٙمبػم.-13

 :ٝمـ٤م: ضم٤مء قمغم همالف  اًمٜمسخ٦م  ُم٤م ٟمّمَّ ٝمـهمالوم-11

امُم٦م ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ ٝمـ" يمت٤مب سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمٕمٛمدة اًمٗم

 آُملم آُملم  ".ف سمرمحت اهلله ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمد

 ظمتؿ متٚمؽ.ف وقمٚمٞم 

 ٤م:ٝمـسمٛم٘مدُم٦م ٟمصَّ ومٞمف ٤م: اسمتدأ اعم١مًمػ يمت٤مسمٝمـسمدايت-12

 ًمرمحـ اًمرطمٞمؿا "                       سمسؿ اهلل      



 

 

رة ُم٘مروٟم٦م سم٤محلج٩م ٝمـُمٓمف قمغم أذف اًمٕمبٞمد، وضمٕمؾ ؾمٜمتف سم٢مٟمزاًمف اًمذي ظمتؿ وطمٞم احلٛمد هلل     

٤م ـؿ هلٝمـؿ قمـ احلؼ ُمـ حمٞمد، وأي٘مٔمـؿ، ومام هلٝمـ٤م ٟمٗمقؾمٝمـ٤م أىمقاُم٤م أُم٤مشمقا ومٞمـاًمقاضح٦م واًمت٠ميٞمد، وٟمّم٥م هل

اعم١مُمٜملم ه ٤مد٤م ُمـ ـمرق اًمب٤مـمؾ، وص٤مرت حمٗمقوم٦م سم٤مًم٘مقة واًمتسديد، اًمذي ذح صدور قمبهـومحٛمق

سمٚمقاُمع اًمتسبٞمح، واًمتحٛمٞمد، وٟمقر ىمٚمقب اًمٕم٤مسمديـ سمٛمّم٤مسمٞمح اًمتٙمبػم، وضٞم٤مء اًمتٛمجٞمد....وظمتؿ 

اًمِم٘مل ف ومل يرمحف ق اًمرؿمٞمد اًمسٕمٞمد، وُمـ ظمٗم٧م ُمقازيٜمٝمـ٤م سم٤معمٕمقٟم٦م ومهـؿ سمخ٤مشمؿ اًم٘مبقل يمام سمدأـأقمامهل

 اًمٓمريد".

 ٤م:ٝمـ٤م: ظمتؿ اعم١مًمػ سمخ٤ممت٦م ٟمصَّ ومٞمٝمـظم٤ممتت-13

 ٝمـواؾمٙمٜمف سمرمحت اهلله اعمب٤مرك ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمد "شمؿ اخلتؿ         

وهمٗمر ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وعمِم٤مخيٜم٤م وٕصح٤مب احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م وعمـ ف وٟمٗمٕمٜم٤م سمؼميم٤مت قمٚمقُمف ومسٞمح ضمٜم٤مشم 

 وآٟم٤م ظمػماً وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم آُملم.

ف ٟم٤م حمٛمد احلبٞم٥م اعمٙمرم وقمغم آًمؿ اين أؾم٤مًمؽ ي٤م رسمٜم٤م سم٤مؾمٛمؽ إقمٔمؿ ...وأن شمّمكم قمغم ؾمٞمداًمٚمٝم  

 .  "وؾمٚمؿف وصحب

 اشمبٕم٧م ذم اًمتَّح٘مٞمؼ اخلٓمقات أشمٞم٦م:  

 ٤م إصؾ.ـمل اطمّمؾ إَّٓ قمغم ٟمسخ٦م واطمدة ُمّمقرة سمخط اًمٜم٤مؾمخ قمـ ٟمسخ٦م إصؾ واقمتؼمهت-1

ىمٞمؿ اعمٕمت٤مدة ، ووضع أؾمامء اًمٙمت٥م -2 ؾمؿ اإلُمالئل احلدي٨م ُمع ُمراقم٤مة قمالُم٤مت اًمؽمَّ يمتب٧م اًمٜمَّص سم٤مًمرَّ

٤م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمتل أورد ٤م اعم١مًمػ هـواعمّمٜمَّٗم٤مت سملم قمالُمتل إىمتب٤مس ويمذا أىمقال اًمٕمٚمامء ، أُمَّ

حٞمح سملم ىمقؾملم ُمزدوضملم، ًمتٛمٞمٞمزف قمٜمد ذطم  ًمػ. ٤م قمـ أىمقال اعم١مهـٕطم٤مدي٨م اًمّمَّ

٤مرح طمس٥م اجلٝمـسم٤معمّم٤مدر اًمتَّل ٟم٘مؾ قمٜمف ُمٕم٤مرض٦م اعمٜمسقخ سمٕمد ُم٘م٤مسمالشم-3  د واًمٓم٤َّمىم٦م.ٝمـ٤م اًمِمَّ

رُمزت ًمٚمقطم٦م سم٤مًمرُمز )ل(، ووضٕم٧م أرىم٤مم ًمّمٗمح٤مت  اعمخٓمقط سملم ىمقؾملم ُمٕمٙمقوملم ُم١مذة -4

ٗمح٦م سم٤محلرف)أ(، وقمغم يس٤مر  ٤م سم٤محلرف)ب(. هـقمغم يٛملم اًمّمَّ

 ٤مُمش.ـذيمر اؾمؿ اًمسقرة ورىمؿ أي٦م  ذم اهل٤م ُمع هـقمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقر-5



 

   

 

 ٤م قمٜمد احل٤مضم٦م. ٝمـظمرضم٧م إطم٤مدي٨م خترجي٤مً قمٚمٛمٞم٤ّمً ُمع سمٞم٤من ُمرشمبت-6

٤مرح سمذيمر اًم٘م٤مئؾ، أم اًمٙمت٤مب اًمذي أظمذ ُمٜمٝمـقمزوت يُمؾِّ ىمقل إمم ىم٤مئٚم-7 ، أم مل ٝمـ، ؾمقاء أسح اًمِمَّ

 يٍمح.

٤مرح، أو مل يٝمـذيمرت ُمّم٤مدر ذح احلدي٨م، ؾمقاء اًمتل أظمذ قمٜم-8 ٠مظمذ، وذًمؽ ًمت٘مري٥م وشمذًمٞمؾ ٤م اًمِمَّ

ضمقع إًمٞم  ٤م ًمالـمالع واإلوم٤مدة.ٝمـقمٛمؾ اًمب٤مطمثلم واعمٓم٤مًمٕملم ًمٚمٙمت٤مب سم٤مًمرُّ

ح سم٤مؾمٛمه شمقصمٞمؼ ُم٤م يذيمر-9 ٤مرح ُمـ ُمٗمردات اًمٚمَّٖم٦م وهمري٥م احلدي٨م، ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل سَّ ٤م، أو ٝمـاًمِمَّ

ح هب  ٤م.ٝمـ٤م، وٟم٘مؾ قمٜمـاًمتَّل مل يٍمَّ

 .ٝمـػ ذم ذطمؿ اعم١مًمهـطم٤موًم٧م اًمتَّٕمريػ سم٤مٕقمالم اًمذيـ ذيمر-13

قا-11 ٕمري٦م وإُمث٤مل واًمِمَّ واويـ ،أو يمت٥م اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمتل هـظمرضم٧م إسمٞم٤مت اًمِمَّ د سم٤مإلطم٤مًم٦م قمغم اًمدِّ

 اقمتٜم٧م سمذًمؽ دون آؾمت٘مّم٤مء. 

اًمتَّٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمَّص سم٢مجي٤مز ، وذيمر سمٕمض اًمٗمقائد، واإليْم٤مطم٤مت، وآؾمتدرايم٤مت سمحس٥م ُم٤م -12

 يتٓمٚم٥م اعم٘م٤مم. 

  



 

 

 من الورقة األوىل، واألخرية من املخطوط صورة
 
 
 
  
 

  



 

   

 

 (هـ699)تالطبالويانصر الدين للشيخ ( )بداية القاري يف ختم صحيح البخاري
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

رة، ُم٘مروٟم٦م سم٤محلج٩م ٝمـُمٓمف قمغم أذف اًمٕمبٞمد، وضمٕمؾ ؾمٜمتف سم٢مٟمزاًمف اًمذي ظمتؿ وطمٞم احلٛمد هلل     

٤م ـؿ هلٝمـؿ قمـ احلؼ ُمـ حمٞمد، وأي٘مٔمـؿ، ومام هلٝمـ٤م ٟمٗمقؾمٝمـ٤م أىمقاُم٤ًم أُم٤مشمقا ومٞمـاًمقاضح٦م واًمت٠ميٞمد، وٟمّم٥م هل

 اعم١مُمٜملمه ٤م ُمـ ـمرق اًمب٤مـمؾ، وص٤مرت حمٗمقوم٦م سم٤مًم٘مقة واًمتسديد، اًمذي ذح صدور قمب٤مدهـومحٛمق

سمٚمقاُمع اًمتسبٞمح، واًمتحٛمٞمد، وٟمقر ىمٚمقب اًمٕم٤مسمديـ سمٛمّم٤مسمٞمح اًمتٙمبػم، وضٞم٤مء اًمتٛمجٞمد، وأـمٚمؼ أًمسٜم٦م 

/أ[ سمّمٗم٤مء اًمتقطمٞمد، وقم٘مؾ قم٘مقل اعمقطمديـ، 1ؿ]لهـاًمذايمريـ ُمـ ىمٞمد اًمٖمٗمٚم٦م سم٤مًمت٘مديس، وطمال

ب ؿ ُمـ ذاهـؿ ؾم٤مدة ؾم٘م٤مٝمـسمتٙمٞمٞمػ أو رؾمؿ أو َتديد، واصٓمٗمك ُمـ سمٞمٜمف سمٕم٘م٤مل اًمتقسم٦م قمـ اإلطم٤مـم٦م سم

ؿ سمروح ارشمٞم٤مح رس ٝمـؿ إصٗمٞم٤مء وظمالص٦م اًمٕمبٞمد، وروح أرواطمٝمـ، ومٛمٜمٝمـوصٗمقة ُمٕمرومتف زٓل حمبٞمت

اًمب٤مًمٖم٦م، ف اًمقاؾمٕم٦م ورأومتف ؿ ذم ري٤مض أري٤مض رمحتـاًمب٤مهبه اعمتقاشمر اعمديد، وٟمزف اًمقاومر، وٟمقاًمف يمقٟم

، وُمـ ظمٗم٧م ق اًمرؿمٞمد اًمسٕمٞمدٝمـ٤م سم٤معمٕمقٟم٦م ومهـؿ سمخ٤مشمؿ اًم٘مبقل يمام سمدأـاعمزيد، وظمتؿ أقمامهلف وومْمٚم

 اًمِم٘مل اًمٓمريد.ف ومل يرمحف ُمقازيٜم

َـّ قمٚمٞمٜم٤م سمختؿ "صحٞمح اًمبخ٤مري" اجل٤مُمع اًمٗمريد، وأؿمٙمره أمحد      ه ُمـ ُمزيدف ؿمٙمراً ُم٤م قمٚمٞمه إذ ُم

٤مدة، ص٤مدرة قمـ ي٘ملم، ظم٤مًمّم٦م قمـ ؿمقب اًمت٘مٚمٞمد ، ٝمـؿمف ٓ ذيؽ ًمه وطمد إّٓ اهللف د أن ٓ أًمٝمـوأؿم

، واؾمٓم٦م قم٘مد إٟمبٞم٤مء، وقمٛمقد اخلٞمٛم٦م، وسمٞم٧م ٝمـ، وظمٚمٞمٚمٝمـبٞمب، وطمـورؾمقهله د أن ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدًا قمبدٝمـوأؿم

٩م اًمرؿمٞمد، واعمسٚمؽ ٝمـاًمذيـ ؾمٚمٙمقا إمم اعمٜمف وأشمب٤مقمف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ وقمغم آًمف قمٚمٞم اهلل اًم٘مّمٞمد صغم

 اًمسديد، صالة وؾمالُم٤ًم دائٛملم ُم٤م دام اعمقمم ومٕم٤مًٓ ًمام يريد . 

٤م قمغم اًمب٤مب ٝمـتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري" ٟمتٙمٚمؿ ومٞم٤م "سمداي٦م اًم٘م٤مري ذم ظمٝمـٟمبذة ُمٞمرسة ؾمٛمٞمته ذٝمـوسمٕمد. وم     

صقب اًمرمح٦م واًمرضقان، ه دٝمـقم إظمػم ُمـ يمت٤مب"اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" ًمإلُم٤مم اًمبخ٤مري، ؾم٘مك اهلل

 اًمتقومٞمؼ واعمستٕم٤من. أقمغم اجلٜم٤من، وسم٤مهللف ُمـ ؿمآسمٞم٥م اًمٖمٗمران، واؾمٙمٜمف ووم٤مض قمٚمٞم



 

 

 ڤ  ڤ      ڤچ شمٕم٤ممم اهلل ، سم٤مب ىمقل(1)، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مرياهللأسمق قمبد ىم٤مل اإلُم٤مم    

(، 4اًم٘مسٓم٤مط اًمٕمدل سم٤مًمروُمٞم٦ّم) (3)دهـوىم٤مل جم٤مؿ يقزن، ـ، وإّن اقمامل سمٜمل آدم وىمقهل(2) چڤ      ڦ  

 .ق اًمٕم٤مدلهـوي٘م٤مل: اًم٘مسط ُمّمدر اعم٘مسط، و

                                                             

د سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة سمـ سمردزسم٦م وىمٞمؾ: هق  (1) اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، أسمق قمبد اهلل، حمٛمَّ

يٜمٔمر شمرمجتف ،ص٤مطم٥م اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، (هـ256-ه194سمزروي٦م وىمٞمؾ: اسمـ إطمٜمػ اًمبخ٤مريُّ ،اجلُْٕمِٗملُّ وًٓء )

هـ(،َت٘مٞمؼ:د سمِم٤مر قمقاد، دار اًمٖمرب 463بٖمدادي)ت ٕيب سمٙمر، أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًم، ذم:)شم٠مريخ سمٖمداد

 ؾمٜمـ عمٕمروم٦م واًمتٞمسػم اًمت٘مري٥م واًمتَّٞمسػم واًمتَّ٘مري٥م ،324-2/322:م2332-هـ1422 ،1ط سمػموت،–اإلؾمالُمل

هـ(، َت٘مٞمؼ :حمٛمد قمثامن 676احلدي٨م، ٕيب زيمري٤م، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت أصقل ذم اًمٜمذير اًمبِمػم

، وشم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم 26م:ص1985 -هـ1435، 1، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت،طاخلِم٧م

هـ(،َت٘مٞمؼ:قمٛمر قمبد اًمسالم 748وإقمالم، ٕيب قمبد اهلل،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل)ت 

 ( .6/143م: 1993 -هـ  1413، 2اًمتدُمري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت،ط

 .47رة إٟمبٞم٤مء: آي٦مؾمق (2)

هـ( 134هق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ جم٤مهد سمـ ضمؼم، وي٘م٤مل:اسمـ ضمبػم، أسمق احلج٤مج اعمٙمل، اًم٘مرر، اعمخزوُمل ُمقٓهؿ)ت  (3)

طمج٦م إُم٤مم  ذم اًمتٗمسػم واًم٘مراءات، يروي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( روى قمٜمف 

اًمث٘م٤مت ٓسمـ و ،7/411، واًمت٤مريخ اًمٙمبػم:5/466ٙمؼمى :احلٙمؿ، وُمٜمّمقر واًمٜم٤مس.يٜمٔمر ذم)اًمٓمب٘م٤مت اًم

 (.27/228، وهتذي٥م اًمٙمامل :57/17وشم٤مريخ دُمِمؼ:، 5/419طمب٤من:

، ًمٚمت٤مسمٕمل أيب احلج٤مج، جم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل اًم٘مرر، َت٘مٞمؼ:د. أسمق اًمٜمٞمؾ، دار اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، شمٗمسػم جم٤مهد (4)

ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم، ٕيب اًمٕمب٤مس، أمحد سمـ  ضم٤مء ذم)اعمّمب٤مح اعمٜمػم ،436:صم1989-هـ1413، 1ُمٍم، ط

( ُمٕمٜمك 2/533،)د،ط(،)د،ت(.سمػموت–هـ(، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م773حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل، صمؿ احلٛمقي)ت ٟمحق 

اًم٘مسٓم٤مس: اعمٞمزان، ىمٞمؾ: قمريب ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مسط، وهق اًمٕمدل، وىمٞمؾ :روُمل ُمٕمرب سمْمؿ اًم٘م٤مف ويمرسه٤م، وىمرئ 

(، سم٠مٟمف يٚمزم ُمـ 61هذا وأوم٤مد اًمٙمت٤مين ذم)ذح آظمر شمرمج٦م ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري : ىمس٤مـمٞمس،هبام ذم اًمسبٕم٦م واجلٛمع 

ذًمؽ وىمقع اعمٕمرب ذم اًم٘مران، وسمف ىم٤مل سمٕمض إصقًمٞملم، وهق ًمٗمظ همػم قمٚمؿ اؾمتٕمٛمٚمتف اًمٕمرب ذم ُمٕمٜمك وضع ًمف ذم 

همػم قمريب  ومال يٙمقن  همػم ًمٖمتٝمؿ، وذه٥م إيمثر وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمل إمم قمدم وىمققمف ومٞمف إذ ًمق وىمع ومٞمف ٓؿمتٛمؾ قمغم

٤م َأٟمَزًْمٜم٤َمُه ىمرءاٟم٤ًم قَمَرسمٞم٤م{]ُيقؾُمػ:  قمرسمٞم٤ًم، وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  =[،133[، }َوَهَذا ًمَِس٤من قَمَريِبّ ُُمبلم{]اًمٜمَّْحؾ: 2}إِٟمَّ



 

   

 

، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع، ، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؿمٙم٤مب(1)ق اجل٤مئرٝمـوأُم٤م اًم٘م٤مؾمط وم 

وؾمٚمؿ(:))يمٚمَِٛمت٤َمِن ف قمٚمٞم ، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمبل)صغم اهلل(ٝمـقمٜم ريرة )ريض اهللهـقمـ أيب زرقم٦م، قمـ أيب 

ٞمَزاِن، 
ِ
، ظَمِٗمٞمَٗمت٤َمِن قَمغَم اًمٚمَِّس٤مِن، صمَِ٘مٞمٚمَت٤َمِن ذِم اعم ـِ مْحَ ، ؾُمبَْح٤مَن هـَوسمَِحْٛمدِ  ؾُمبَْح٤مَن اّللَّ  /ب[1]لطَمبِٞمبَت٤َمِن إمَِم اًمرَّ

 .(2)اًمَٕمٔمِٞمِؿ(( اّللَّ 

                                                                                                                                                                                   

َّٓ سمِِٚمَس٤من ىمقُمف{]إسِْمَراِهٞمؿ:  = َي٤مت. وهذا وٟمحقه مم٤م اشمٗمؼ وم4}َوَُم٤م أرؾمٚمٜم٤َم ُمـ َرؾُمقل إِ ْٔ ٞمف ًمٖم٦م [، َوهمػم َذًمِؽ ُمـ ا

ذح خمتٍم اًمروض٦م ٕيب اًمرسمٞمع، ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي اسمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم، )اًمٕمرب وهمػمهؿ، وعمزيد اًمٗم٤مئدة يٜمٔمر:

-هـ1437، 1هـ(، َت٘مٞمؼ:قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ:ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط716ٟمجؿ اًمديـ)ت 

سـ، قمالء اًمديـ قمكم اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل ذم أصقل اًمٗم٘مف،ٕيب احل ، واًمتحبػم ذح اًمتحرير2/35م :1987

-هـ1421 ،1اًمري٤مض،ط –اًمسٕمقدي٦م-هـ(، َت٘مٞمؼ:اجلؼميـ وآظمرون، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد885احلٜمبكم)ت 

 (.1/283:م2333

هـ(، َت٘مٞمؼ: 395اًم٘مزويٜمل اًمرازي)ت  جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس،ٕيب احلسلم، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء)يٜمٔمر ذم: (1)

، وُمِم٤مرق إٟمقار قمغم 752:صم1986- هـ1436 ،2سمػموت،ط–زهػم قمبد اعمحسـ ؾمٚمٓم٤من، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

هـ(،  اعمٙمتب٦م 544صح٤مح أصم٤مر، ٕيب اًمٗمْمؾ، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اسمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون اًمٞمحّمبل اًمسبتل )ت 

 (.2/192اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث،)د،ط(،)د،ك(:

جل٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف=صحٞمح اًمبخ٤مري ، ا (2)

 سمػموت، –ٕيب قمبداًمٚمف، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، َت٘مٞمؼ: د.ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م

ـَ اًْمِ٘مْسَط ًمِٞمَْقِم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم {]إٟمبٞم٤مء َوَٟمَْمُع  }ب ىمقل اهلل شمٕم٤مممسم٤م-اًمتقطمٞمد يمت٤مب: م1987 –ه3،1437ط اعْمَقاِزي

( ،قمـ أيب هريرة )ريض اهلل قمٜمف( ىم٤مل:ىم٤مل 7563، رىمؿ)9/162،وأن أقمامل سمٜمل آدم وىمقهلؿ يقزن:[47:

سم٤مب ومْمؾ -اًمٜمبل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:" يمٚمٛمت٤من طمبٞمبت٤من إمم اًمرمحـ...احلدي٨م"، ورواي٦م صم٤مٟمٞم٦م ذم)يمت٤مب اًمدقمقات

سم٤مب إذا ىم٤مل واهلل ٓ أشمٙمٚمؿ اًمٞمقم، ومّمغم -((، ورواي٦م صم٤مًمث٦م ذم)يمت٤مب إيامن واًمٜمذور6436، رىمؿ)8/86اًمتسبٞمح:

((، واعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ 6682،رىمؿ)8/139أو ىمرأ أو ؾمبح أو محد أو هٚمؾ ومٝمق قمغم ٟمٞمتف:

سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي، اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(=صحٞمح ُمسٚمؿ، ٕيب احلسـ، ُمسٚمؿ 

يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء ، )د،ط(،)د،ت(:سمػموت-ه(، َت٘مٞمؼ:قمبد اًمب٤مىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب261اًمٜمٞمس٤مسمقري)ت

 ( .2694، رىمؿ)4/2372سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح واًمدقم٤مء:-واًمتقسم٦م



 

 

ه قمٚمقم ؿمتك وىمقاقمد ٓ َتَم، ووضمقف أي٦م اًمنميٗم٦م، وطمدي٨م اًمب٤مب ومٞمه ذهـإقمٚمؿ أن اًمٙمالم قمغم      

٤م مم٤ّم ـ٤م سم٤مًمٍماطم٦م، أو شمتٕمٚمؼ هبٝمـوومقائد ٓ سمتح٘مٞمؼ شمست٘م٣م، وم٠مُم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٤مًمٕمٚمقم اًمتل شم١مظمذ ُمٜم

٤م ُمـ قمٚمؿ ًمٖم٦م، واؿمت٘م٤مق، وسف، وأقمراب، ٝمـ، وُم٤م ومٞم ٤مـ٤م يمٛمٕمروم٦م ؾمب٥م ٟمزوهلـٗمك قمغم اًمٕم٤مرف هبٓ خي

٤م ُمـ اطمٙم٤مم اًمٚمٗمظ ، ـوُمْم٤مف، وسمٞم٤من، وسمديع، وىمراءات، ورؾمؿ، ووىمػ، واسمتداء، وُم٤م يتٕمٚمؼ هب

٤م وم٤مصٚم٦م، أو هـ٤م ُمـ أي٦م اعمٙمٞم٦م، ويمقن آظمرـ، ويمقهنهـ٤م آي٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمدد اعمدين وهمػمـ، ويمقهنـوصٗم٤مهت

٤م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمسػم واًمت٠مويؾ ٝمـ٤م، وهمػم ذًمؽ ،وُم٤م ومٞمٝمـ٤م وطمروومـ٤م ، وقمدد يمٚمامهتـ٤م، وُمٕمروم٦م رواهتٝمـؿمبٞم

٤م سم٤مإلؿم٤مرة قمٚمقم ؿمتك ٝمـاًمٜمٔمر اعمتلم واًمٗمٙمر اعمبلم، واًمٕمٚمقم اًمتل شم١مظمذ ُمٜمف وهمػم ذًمؽ ، مم٤م يستخرضم

ٕمض ذًمؽ ذم أوًمقا إًمب٤مب، وىمد أذٟم٤م إمم سمف يم٤مًمتّمقف، واًمٓم٥م، واحلس٤مب إمم همػم ذًمؽ مم٤م يٕمروم

احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واٟمٓمب٘م٧م ه ، وسم٤مجلٛمٚم٦م ُمـ َت٘م٘م٧م قمٜمد(1)داي٦م اًم٘م٤مري إمم ظمتؿ صحٞمح اًمبخ٤مري"هـ"

اًمرىم٤مء اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م، وقمرف اعمقازٟم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م وَتغم سم٤مًمٜمسب٦م ف سم٤مًمٕمٚمقم اًمري٤مضٞم٦م، واٟمٙمِمٗم٧م إًمٞمف ٟمٗمس

ف رسار اًمٚمديٜمٞم٦م ًمـ خيٗمك قمٚمٞماحلٙمٛمٞم٦م، واـمٚمع قمغم رّس اًمرواسمط اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، وُمٜمح اًمٚمٓم٤مئػ اًمرسم٤مٟمٞم٦م، وإ

 ٤م ؿمٞمئ٤من:ٝمـاًمرضورة ُمٜمف رء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واًمذي ي٘متْمٞم

 ام: اًمٖمرض اعمسقق ُمـ أي٦مهـأطمد 

 : "اعمب٤مًمٖم٦م ذم أن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل صٖمػمًا يم٤من، أو يمبػمًا همػم ض٤مئع قمٜمد اهلل(2)ق يمام ىم٤مل اًم٘مرـمبلهـو     

 .(3)شمٕم٤ممم"

                                                             

 مل أىمػ قمٚمٞمف. (1)

ه(، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف:ضم٤مُمع أطمٙم٤مم 671ل، اًمامًمٙمل)ت هق أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر إٟمدًمز، اًم٘مرـمب (2)

هـ(، َت٘مٞمؼ:أمحد 764اًم٘مرآن. يٜمٔمر:)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، ًمّمالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيبؽ سمـ قمبد اهلل اًمّمٗمدي)ت 

، وإقمالم 2/87م:2333-هـ1423سمػموت،)د،ط(،-إرٟم٤مؤوط، وشمريمل ُمّمٓمٗمك، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث

 (.6/218ًمٚمزريمكم:

ل اًم٘مرـمبل سمؾ ُمـ ىمقل اًمرزاي ٟمّمف ذم شمٗمسػمه)ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م=اًمتٗمسػم اًمٙمبػم، ٕيب قمبد اهلل، مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ ىمق (3)

هـ: 1423، 3سمػموت، ط-هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب636حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي)ت 

22/153.) 



 

   

 

ام(: ٝمـقمٜم أي:حمّملم، وىم٤مل اسمـ قمب٤مس)ريض اهلل،(1) چچ  ڇ   ڇچ :ـىم٤مل: وُمٕمٜمك ىمقهل 

اًمتحذير وم٢من ف ، ىم٤مل: واًمٖمرض ُمٜم(2)[ٝمـ، وقمٚمٛمٝمـ"قم٤معملم طم٤مومٔملم": ٕن ُمـ]طمس٥م ؿمٞمئ٤مً طمٗمٔم

رء ويم٤من ذم اًم٘مدرة سمحٞم٨م ٓ يٕمجز قمـ رء ومح٘مٞمؼ ف اعمح٤مؾم٥م إذا يم٤من قم٤مًمامً سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن يٗمقشم

٤م قمٛمؾ ـًمٞمزن هبف شمٕم٤ممم يٜمّم٥م ُمقازيـ قمدًم ، واحل٤مصؾ ان اهلل(3)ٝمـسم٤مًمٕم٤مىمؾ أن يٙمقن ؿمديد اخلقف ُمٜم

سمؾ  (4)ؿ ومال يٜم٘مص ُمـ طمسٜم٤مت اعمزء ؿمٞمئ٤مً ، وإن ىمؾٝمـسمٞمٜم /أ[2]له ذم يقم ىمْم٤مءف ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘م

ق هـذا هـ، وٝمـ٤م قمٜمهـ٤م، ويٛمحقٝمـ، وٓ يزيد قمغم ؾمٞمئ٤مت اعمزء ؿمٞمئ٤مً سمؾ ىمد يٜم٘مّمـ٤م هلٝمـ٤م ويٜمٛمٞمهـىمد يزيد

احلٜم٤من ذا اًمٓمقل واعمٜمـ احلس٤من أن حيٗمٜم٤م سم٤مًٕمٓم٤مف،  هللهم٤مي٦م اًمٕمدل، ومت٤مم اإلطمس٤من، واًمٗمْمؾ ومٜمس٠مل ا

 ق اًمؼم اًمرطمٞمؿ.هـف اًمٙمريؿ أٟمف ٝمـسم٤مإلؾمٕم٤مف ويرزىمٜم٤م إداُم٦م اًمٜمٔمر إمم وضمف ويٛمدٟم٤م ُمـ مجٞمؾ صٜمٕم

  ٤م ُمـ إطمٙم٤ممٝمـاًمث٤مين: مم٤م يستٗم٤مد ُمٜم

٤م احل٨م قمغم اعمالزُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واعمالزُم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م، واضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص، ٝمـيستٗم٤مد ُمٜم     

ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة، وٓ يْمٞمع أضمر ُمـ أطمسـ قمٛمالً، وٓ  ٤م، وان اهللٝمـوان ىمٚم٧م: طمٞم٨م شمقزن يمؾ ُمٜم

ًمٙمٚمٞم٤مت، وإن مجٞمع قم٤ممل سم٤مجلزيئ٤مت واف رء يمبػمًا، أو صٖمػمًا ضمٚمٞمالً، أو طم٘مػمًا ، وأٟمف خترج قمـ قمٚمٛم

أيمٛمؾ، ف ٤م، وان وزٟمـُمث٘م٤مل ذرة، ودوهنف ٤م رء، وٓ يٖمٞم٥م قمٜمٝمـُمٜمف اقمامل اخلٚمؼ ُمْمبقـم٦م، ٓ يٗمقشم

 ٤من واخل٤مـمر اًمٞم٘مٔم٤من.ٝمـاًمٗمٙمر اًمٜمبف أشمؿ، واؿمٛمؾ إمم همػم ذًمؽ، مم٤م يستخرضمف وطمس٤مسم

                                                             

 .47ؾمقرة إٟمبٞم٤مء: آي٦م  (1)

ًمٕمؾ اًمٜم٤مؾمخ أظمٓم٤م وم٘م٤مل:))ُمـ طمٗمظ ؿمٞمئ٤ًم طمسبف وقمٚمٛمف((، واًمّمحٞمح ُم٤م اصمبتٜم٤مه، وهق يمام ضم٤مء ذم)اًمقؾمٞمط ذم  (2)

شمٗمسػم اًم٘مرآن اعمجٞمد= اًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط اًمقاطمدي، ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمقاطمدي، 

ٕمقض، وآظمرون ، دار اًمٙمت٥م هـ(،َت٘مٞمؼ:قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد، وقمكم حمٛمد ُم468اًمٜمٞمس٤مسمقري، اًمِم٤مومٕمل)ت 

 اًمبٖمقي،ٕيب شمٗمسػم=اًم٘مرآن شمٗمسػم ذم اًمتٜمزيؾ وُمٕم٤ممل ،3/243:م1994-هـ1415 ،1ًمبٜم٤من،ط –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

 اعمٝمدي، اًمرزاق قمبد:َت٘مٞمؼ ،(هـ513ت)اًمِم٤مومٕمل اًمبٖمقي اًمٗمراء سمـ حمٛمد سمـ ُمسٕمقد سمـ احلسلم اًمسٜم٦م حمٞمل حمٛمد،

 َويَمٗمك سمِٜم٤م طم٤مؾِمبِلَم {. (ذم ؾمٞم٤مق شمٗمسػم آي٦م}3/291:هـ 1423، 1سمػموت،ط–اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار: اًمٜم٤مذ

 .22/153شمٗمسػم اًمرازي : (3)

 يِمػم سمف إمم اًمٕمٛمؾ.  (4)



 

 

٤م ٝمـػم إمم سمٕمْمل سم٠مؿمٞم٤مء ٟمِمٝمـ، وخيتص يمٝمـوأُم٤م احلدي٨م ومٖم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمتل ذيمرت ذم أي٦م شم٠ميت ومٞم      

مجع  (اهللف ُمع اًمتٕمرض ًمبٕمض ُم٤م ذم اًمؽممج٦م قمغم ؾمبٞمؾ اإلمج٤مل، ومٜم٘مقل: أقمٚمؿ أن اإلُم٤مم اًمبخ٤مري)رمح

٤م إدراج اًمٙمالم ذم إقمامل ، ٝمـ٤م: وصػ إقمامل سم٤مًمقزن، وُمٜمٝمـاًمؽممج٦م ُمع احلدي٨م سملم ومقائد ُمٜمه ذهـذم 

٤م أظمتؿ ٝمـقمغم ان اًمٙمالم يقزن، وُمٜم ٤م وصػ اًمٙمٚمٛمتلم سم٤مخلٗم٦م ذم اًمٚمس٤من، واًمث٘مؾ ذم اعمٞمزان ومدلَّ ٝمـوُمٜم

يمٗم٤مرة ف ذا اًمتسبٞمح، وىمد ورد ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم اؾمتحب٤مب ظمتؿ اعمج٤مًمس سم٤مًمتسبٞمح، وأٟمـهبف يمت٤مسم

قمٜمد آظمر اعمج٤مًمس ضمٕمؾ ف ي٘مع ذم اًمٙمالم ُمـ اًمٚمٖمط، وُم٤م ٓ يٜمبٖمل، وًمام يم٤من ُمٜمدوسم٤ًم إًمٞمف ًمام ًمٕمٚمّ 

إسمتدأ ف شمسبٞمح٤ًم ، وَتٛمٞمداً يمام اٟمف ن يٙمقن آظمر يمالُم، وىمّمد اـهبف يمٛمجٚمس قمٚمٍؿ، ومختٛمف اًمبخ٤مري يمت٤مسم

ذم  اهللف ، وم٘مد شم٠مدب رمح(اهللف )رمحٝمـإرادة ًمبٞم٤من إظمالص (1)سمحدي٨م: ))إّٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت((ف يمت٤مسم

٤مء ومبٛمراىمب٦م ٝمـسمآداب اًمسٜم٦م، وم٠مُم٤م ذم آسمتداء ومب٢مظمالص اًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م، وأُّم٤م ذم اإلٟمتف ، وظم٤ممتتـوم٤مَت٦م يمت٤مهب

، /ب[2]ل ٗمقاتـع، وسمٛمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمٗمس قمغم اعمٕم٤ميص ُمـ اًمٜمزهم٤مت اًمداظمٚم٦م ذم طمٞمز اهلاخلقاـمر ًمٚمنم

                                                             

((، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب )ريض 1، رىمؿ) 1/6سم٤مب سمدء اًمقطمل:-ـمرف ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم)صحٞمحف (1)

إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م  وؾمٚمؿ( ي٘مقل: ")ريض اهلل قمٜمف( ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف 

سم٤مب -ٟمقى، ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمبٝم٤م، أو إمم اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م، ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف"، وذم)يمت٤مب اإليامن

ٓم٠م سم٤مب اخل -((، وذم )يمت٤مب اًمٕمتؼ54، رىمؿ)1/23ُم٤م ضم٤مء إنَّ إقمامل سم٤مًمٜمِّٞم٦َّم واحلسب٦م، وًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى:

)صغم اهلل قمٚمٞمف 2529،رىمؿ)3/145واًمٜمِّسٞم٤من ذم اًمٕمت٤مىم٦م واًمٓمالق: ((، وذم)يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر:سم٤مب هجرة اًمٜمَّبلِّ

((، وذم)يمت٤مب اًمٜمِّٙم٤مح:سم٤مب ُمـ ه٤مضمر، أو قمٛمؾ ظمػمًا ًمتزوج اُمرأة 3898، رىمؿ)5/56وؾمٚمؿ( وأصح٤مسمف إمم اعمديٜم٦م:

((، وذم 6689، رىمؿ)8/143سم٤مب اًمٜمِّٞم٦َّم ذم إيامن:-ذور((، وذم يمت٤مب إيامن واًمٜمُّ 5373، رىمؿ)7/3ومٚمف ُم٤م ٟمقى:

سم٤مب ىمقًمف)صغم اهلل -((، وُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:يمت٤مب اإلُم٤مرة953، رىمؿ)9/22سم٤مب ُمـ شمرك احلٞمؾ:-)يمت٤مب احلٞمؾ

ُمذيِّ ذم)ؾمٜمٜمف:يمت٤مب ومْم٤مئؾ اجلٝم٤مد1937، رىمؿ)3/515قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( إٟمَّام إقمامل سم٤مًمٜمِّٞم٦َّم: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء -((، واًمؽمِّ

سم٤مب اًمٜمِّٞم٦َّم ذم -((، واًمٜمس٤مئل ذم)اًمسٜمـ اًمّمٖمرى:يمت٤مب اًمٓمَّٝم٤مرة1647، رىمؿ)3/231ي٘م٤مشمؾ ري٤مء: ومٞمٛمـ

سم٤مب اًمٙمالم إذا ىمّمد سمف ومٞمام حيتٛمؾ ُمٕمٜم٤مه -((، وذم)يمت٤مب اًمٓمَّالق75، رىمؿ)1/58اًمقضقء:

اسمـ ُم٤مضمف ((، و3794،رىمؿ )7/13:سم٤مب اًمٜمِّٞم٦َّم ذم اًمٞمٛملم-((،وذم)يمت٤مب إيامن واًمٜمُّذور3437،رىمؿ)6/158:

هد  ((. 4227، رىمؿ)2/1413سم٤مب اًمٜمِّٞم٦َّم:-ذم)ؾمٜمٜمف:يمت٤مب اًمزُّ



 

   

 

ًٓ ، وأظمراً، ف شمٕم٤ممم( ذم طم٤مًمتٞم اهللف اعم١مًمػ)رمحف اؿمٕم٤مر سمام يم٤من قمٚمٞمف ذا اًمقضمهـقمغم ف ومٗمل شمرشمٞم٥م يمت٤مسم أو

اًمديـ راً وسم٤مـمٜم٤مً، ذم اإلظمالص، واًمت٠مدب سم٤مًمسٜم٦م، واًمت٠مد سم٤مًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ، وىم٤مل اًمِمٞمخ رساج هـفم٤م

ًٓ وآظمراً (1)اًمبٚم٘مٞمٜمل ظمتؿ سمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد، ويم٤من آظمر  ق شمقطمٞمد اهللهـ: " ًمام يم٤من أصؾ اًمٕمّمٛم٦م أو

آظمر شمراضمؿ اًمٙمت٤مب، ومبدأ ف ٤م، ومجٕمٚمٝمـ٤م اعمٗمٚمح ُمـ اخل٤مرس صم٘مؾ اعمقازيـ، وظمٗمتـر هبٝمـإُمقر اًمتل ئم

إٟمام ف ٤مُم٦م، وأؿم٤مر إمم أٟمسمحدي٨م ))إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت(( وذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م، وظمتؿ سم٠من إقمامل شمقزن يقم اًم٘مٞم

أيب اًمٗمْمؾ اسمـ قمٓم٤م  ، وُم٤م أطمسـ ىمقل اًمٕم٤مرف سم٤مهلل(2" )شمٕم٤ممم ٤م ُم٤م يم٤من سم٤مًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م هللٝمـيت٘مبؾ ُمٜم

 .(4)٤م"ٝمـ٤م وضمقد رس إظمالص ومٞمٝمـ:" إقمامل صقر ىم٤مئٛم٦م، وأرواطم( 3)اهلل

ذم اعمٞمزان" ٟمص ذم أن اًمٙمالم يقزن، ويستدل  "صم٘مٚمٞمت٤منٝمـومٞمف رة: وم٠من ىمقًمهـًمٚمؽممج٦م ومٔم٤مف وأُم٤م ُمٜم٤مؾمبت    

ڤ  چشمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م:ف سمٞم٤من ًم٘مقًم فقمغم ان ؾم٤مئر إقمامل يمذًمؽ سمؾ أومم وطمٞمٜمئذ ومٗمٞم

 ٤م.ٝمـ٤م ًمقزن أقمامل اًمٕمب٤مد ومٞمٝمـ، أي: ٟمّمب(5)چڤ

                                                             

ه( ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف حم٤مؾمـ 835هق قمٛمر سمـ رؾمالن سمـ ٟمّمػم رساج اًمديـ، أسمق طمٗمص اًمٕمس٘مالين، اًمِم٤مومٕمل)ت (1)

 (.7/284، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم :5/46إقمالم ًمٚمزريمكم:) إصالح ذم احلدي٨م. يٜمٔمر:

ه(، رىمؿ 852ري،ٕيب اًمٗمْمؾ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل)ت ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤م (2)

 -يمتبف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، ىم٤مم وأذف قمغم ـمبٕمف:حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، دار اعمٕمروم٦م

،ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمٕمبد اهلل سمـ حمٛمد 13/542، 1/473: ـه1379سمػموت،)د،ط(،

 .2/72هـ : 1435، 1ٙمتب٦م اًمدار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، طاًمٖمٜمٞمامن، ُم

 هق أسمق اًمٗمْمؾ، شم٤مج اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ قمٓم٤مء اهلل اًمسٙمٜمدري، اًمامًمٙمل، اًمّمقذم (3)

واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمامئ٦م  ،8/38(،ص٤مطم٥م يمت٤مب احلٙمؿ اًمٕمٓم٤مئٞم٦م) يٜمٔمر اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت:ـه739)ت

هـ(،َت٘مٞمؼ:حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ض٤من، جمٚمس 852د سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين)ت اًمث٤مُمٜم٦م،ٕيب اًمٗمْمؾ، أمح

 (.1/324م:1972-هـ1392، 2اهلٜمد، ط-طمٞمدر اسم٤مد-دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م

، 4سمػموت،ط-هـ(، دار اعمٕمروم٦م1349إدب اًمٜمبقي،عمحٛمد قمبد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمِم٤مذزم اخلَْقزم)ت  (4)

 .235هـ:ص1423

 .47إٟمبٞم٤مء: آي٦م  ؾمقرة (5)



 

 

٤م، وإن إوراد ٝمـُمـ اًمٚمٓم٤مئػ اًمّمقومٞم٦م اًمدًٓم٦م ذم اجلٛمٚم٦م قمغم ُمقافمب٦م اإلذيم٤مر، وُمالزُمتف وومٞم     

ف ٤م ُم٤م ىم٤مًمٝمـاإلظمالص، ومٛمٜمف ٤م ظمّمقصٞم٤مت ذم اعم٘م٤مصد إذا يم٤مٟم٧م قمغم وضمـاعم٠مئقرة ذم إوىم٤مت اعمٕمٞمٜم٦م هل

ذا ان يٙمقن طمريم٦م هـ: "ٟمٔمر إيم٤مسمر ذم شمٗمسػم اإلظمالص ومام وضمدوا همػم ، (1)اًمسٞمد اجلٚمٞمؾ اًم٘مِمػمي

 .(2)قى"هـٟمٗمس وٓ ف قمز وضمؾ ٓ يامزطم هللف وقمالٟمٞمته ذم رسف اًمٕمبد وؾمٙمقٟم

ف اًمثقاب اجلزيؾ، وإن ظمت٤مُمف ٤م ومٞمٝمـيستٗم٤مد ُمـ اُمٙم٤مٟمٞم٦م ـمٚم٥م آذيم٤مر ًمٚمِم٤مرع، وإن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمومم٤م      

" صم٘مٚمت٤من ذم اعمٞمزان" ٟمّص ذم إن إقمامل شمقزن، وان ؾم٤مئر اًمتٙم٤مًمٞمػ صٕمب٦م ؿم٤مىم٦م قمغم اًمٜمٗمس، ف سم٘مقًم

يث٘مؾ اعمٞمزان، وىمد ؾمئؾ سمٕمض اًمسٚمػ قمـ ؾمب٥م صم٘مؾ احلسٜم٦م، وظمٗم٦م ف ٤م ُمع أٟمٝمـؾ قمٚمٞمٝمـ٤م ؾمٝمـذا ُمٜمهـو

٤م، ٝمـ٤م قمغم شمريمٝمـ٤م ومث٘مٚم٧م، ومال حيٛمٚمٜمؽ صم٘مٚمـ٤م، وهم٤مسم٧م طمالوهتـاًمسٞمئ٦م، وم٘م٤مل: ٕن احلسٜم٦م طمرضت ُمرارهت

 .(3)٤مـقمغم ارشمٙم٤مهب /أ[3]ل٤مٝمـ٤م، ومخٗم٧م ومال حيٛمٚمٜمؽ ظمٗمتـ٤م، وهم٤مسم٧م ُم٤مرهتـواًمسٞمئ٦م طمرضت طمالوهت

ف ًمٚمّرب ؾمبح٤مٟمف اًمتقطمٞمد، واًمتٜمزي ُمـ إرسار اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واًمٜمٙم٧م اجلسٞمٛم٦م اصمب٤متف ومم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞم     

ًمٚمٛمح٤مُمد، واعمج٤مُمع واصمب٤مت اًمبٕم٨م واحلس٤مب، واعمٞمزان، واجلزاء ف ، واؾمتح٘م٤مىمـوشمٕم٤ممم قماّم ٓ يٚمٞمؼ هب

ف ٤م، وان اًمرب ضمّٚم٧م قمٔمٛمتـؾ اًمسٜم٦م قمغم اصمب٤مت اعمٞمزان، وإن إقمامل شمقزن هبهـقمغم إقمامل، ودًمٞمؾ أ

                                                             

ه(، ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م 465هق قمبد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمبد اعمٚمؽ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي، اًمّمقذم، اًمِم٤مومٕمل)ت  (1)

اًم٘مِمػمي٦م ذم اًمتّمقف. يٜمٔمر:)ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمت٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل)ت 

اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت و، 5/153هـ:1413، 2ٚمق،  دار هجر، طهـ(، َت٘مٞمؼ: د. اًمٓمٜم٤مطمل، ود. قمبد اًمٗمت٤مح احل771

 (.4/57وإقمالم ًمٚمزريمكم : ،19/63:

.يٜمٔمر: إذيم٤مر، ٕيب زيمري٤م حمٞمل مل أضمده ُمـ ىمقل اًم٘مِمػمي سمؾ ٟمسبف اًمٜمقوي (2) ٕيب حمٛمد ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل اًمتُسؽَميُّ

دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، هـ(،َت٘مٞمؼ: قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط ، 676اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت 

سمست٤من اًمٕم٤مروملم،ٕيب زيمري٤م اًمٜمقوي، دار اًمري٤من و ،7م:ص 1994 -هـ  1414ًمبٜم٤من، ـمبٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م ، -سمػموت

 .28ًمٚمؽماث،)د،ط(،)د،ت(:ص 

ـ :يٜمٔمر: ذح اًمٓمٞمبل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح اعمسّٛمك سم٤مًمٙم٤مؿمؼ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ، ًمإلُم٤مم ذف اًمديـ احلسلم سم(3)

-(، َت٘مٞمؼ د.قمبد احلٛمٞمد هٜمداوي، اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م743قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٞمبل)ت 

 .6/1823م:1997ه، 1417، 1اًمري٤مض، ط



 

   

 

٤م هـق اًمسٛمٞمع اًمبّمػم، وهـرء، وف ًمٞمس يمٛمثٚمف ظمٚم٘مف سمف ، وومقق ُم٤م يّمٗمٝمـٟمٗمسف ُمقصقف سمام وصػ سم

 ٤م:ٝمـ٤م، واإلؿم٤مرة إًمٞمـٜم٤م أُمقر ٓ سمد ُمـ اًمتٕمرض هلهـ

شمٕم٤ممم يقصػ ف دًمٞمالً قمغم أٟمف :"يمٚمٛمت٤من طمبٞمبت٤من" وم٢من ومٞمف ٤م ذم ىمقًمٝمـاعمِم٤مر إًمٞم ذم ُمٕمٜمك اعمحب٦م: إول

٤م قمغم ـٓؿمتامهله ٜمدشمٕم٤ممم: ٕن ُمٕمٜمك "طمبٞمبت٤من" حمبقسمت٤من قمف ًمف يقصػ سمٛمحبته يمام إن قمبده قمبدف سمٛمحبت

شمٕم٤ممم ،  ٤م إمم اهللـام ُمـ اًمٜمقاومؾ اًمتل يت٘مرب هبـ، ٕهنَّ (1)امٝمـشمٕم٤ممم ُمـ اًمٜم٘م٤مئص، وحمب٦م ىم٤مئٚمف ، وشمٜمزيٝمـشمٕمٔمٞمٛم

، ومٛمٕمٜمك  (2)... احلدي٨م((ٝمـل ))ٓ يزال قمبدي يت٘مرب إزّم سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمبـوىمد ىم٤مل ذم احلدي٨م إهل

ل ٟمٗمس اإلطمس٤من، واإلٟمٕم٤مم ، وىمٞمؾ: هـ، أو ٝمـٟمٕم٤مم قمٚمٞم، واإلٝمـاإلطمس٤من إًمٞمف إرادشمه شمٕم٤ممم ًمٕمبدف حمبت

ل ٝمـشمٕم٤ممم وم ، وأُم٤م حمب٦م اًمٕمبد هلل(4) داي٦م اًم٘م٤مري"هـ، وىمد أوضحٜم٤م ذًمؽ ذم "(3)ٝمـقمٚمٞمه وصمٜم٤مؤ      ف ُمدطم

ل أًمٓمػ ُمـ هـ٤م ُمٞمؾ يمكم إمم اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م، واحلرضة اًمسٜمٞم٦م، وٝمـحيّمؾ ُمٜمف ٤م اًمٕمبد ذم ىمٚمبهـطم٤مًم٦م جيد

٤م ٓ ي١مدى، ٝمـ٤م سمبٜم٤من، أو سمٞم٤من، ويمٞمػ يٕمؼم قمـ طم٤مًم٦م ىمتٞمٚمٝمـُمـ أن يِم٤مر إًمٞم ٤م سمٚمس٤من، وأذفٝمـاًمتٕمبػم قمٜم

 ٤م ٓ ي٘مقى، ٝمـوضمرحي

                                                             

 .13/543ومتح اًمب٤مري: (1)

((، مت٤مُمف 6532،رىمؿ)8/135سم٤مب اًمتقاضع:-اًمرىم٤مق ـمرف ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم)صحٞمحف:يمت٤مب(2)

:قمـ أيب هريرة)ريض اهلل قمٜمف(،ىم٤مل:ىم٤مل رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:" إّن اهلل ىم٤مل ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف 

سم٤محلرب، وُم٤م شم٘مرب إزم قمبدي سمٌمء أطم٥م إزم مم٤م اومؽمض٧م قمٚمٞمف، وُم٤م يزال قمبدي يت٘مرب إزم سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمبف، وم٢مذا 

أطمببتف:ٟم٧م ؾمٛمٕمف اًمذي يسٛمع سمف، وسمٍمه اًمذي يبٍم سمف، ويده اًمتل يبٓمش هب٤م، ورضمٚمف اًمتل يٛمٌم هب٤م، وإن ؾم٠مًمٜمل 

ٕقمٓمٞمٜمف، وًمئـ اؾمتٕم٤مذين ٕقمٞمذٟمف، وُم٤م شمرددت قمـ رء أٟم٤م وم٤مقمٚمف شمرددي قمـ ٟمٗمس اعم١مُمـ، يٙمره اعمقت وأٟم٤م أيمره 

 ُمس٤مءشمف ".

هـ(،َت٘مٞمؼ: 465يؿ سمـ هقازن سمـ قمبد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي)ت ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات = شمٗمسػم اًم٘مِمػمي، ًمٕمبد اًمٙمر (3)

 . 1/431(:د،ت)،3ُمٍم،ط –إسمراهٞمؿ اًمبسٞمقين، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب

 مل اىمػ قمغم هذا اًمٙمت٤مب. (4)



 

 

 (1)اًمٖمض ضُمٚمَّٜم٤مر ه ٤مُر .... وظمدّ ـهنف ٝمـوؿم٤مدٍن وضم

 (2)قى ضُمب٤َمرـىمد ضمرطم٧م ىمٚمبل..... وم٘م٤مل ضُمرح اهلف ىمٚم٧م ًم

 يمام:ف ًمف وـم٤مقمتف ُمٜمف ٞمبتهـوف شمٕمٔمٞمؿ ًم ؿ حمب٦م اًمٕمبد هللٝمـوىم٤مل سمٕمْم     

 ذا ًمٕمٛمري ذم اًم٘مٞم٤مس سمديعُ هـ    ف ر طمبَّ ٝمـوأٟم٧م شُمٔمف يص اإلًمىم٤مل شمٕم

 .(3)إنَّ اعمح٥م عمـ حي٥م ُمٓمٞمٌع          ف ًمق يم٤من طمبَُّؽ ص٤مدىم٤ًم ٕـمٕمتَ 

شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م، وآطم٤مـم٦م سم٤مٓسمٜمٞم٦م: ٕن طم٘مٞم٘م٦م احل٘م٤مئؼ ف ًمرسمف ويستحٞمؾ أن شمٙمقن حمب٦م اًمٕمبد إدرايم     

شمٕم٤ممم(: "رأي٧م ذم سمٕمض  اهللف )رمح(4)اًمدٟمٞم٦م ، ىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍميإوص٤مف ه ذهـقمـ ه اًمٕمٚمٞم٦م ُمٜمز

٤م ُمـ أيـ؟ ىم٤مًم٧م ُمـ ـدة وم٘مٚم٧م هلهـ٤م آصم٤مر اعمِم٤مٝمـٝمـدة، وذم وضمهـ٤م آصم٤مر اعمج٤مهـاًمسقاطمؾ ضم٤مري٦م قمغم ظمد

ف شمٞمٛمٜمل، شم٘مدس أن َت٤مط ذاشمف ٤م إمم أيـ؟ وم٘م٤مًم٧م إمم طمبٞم٥م طمبـاعمحب٦م، وم٘مٚم٧م هل/ب[3ُمٞمدان  ]ل

                                                             

ٜم٤مر: زهر اًمرُم٤من، ُمٕمرب: يمٚمٜم٤مر. يٜمٔمر:اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ٕيب ـم٤مهر جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي)ت  (1) هـ(، 817اجلُٚمَّ

 . 367م:ص  2335 -هـ  1426، 8اًمٕمرىمُسقد، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت  ط َت٘مٞمؼ:

هـ(،َت٘مٞمؼ:حمٛمد 224اجلُب٤مر:اهلدر. همري٥م احلدي٨م، ٕيب قُمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم سمـ قمبد اهلل اهلروي، اًمبٖمدادي)ت(2)

. وهذه 1/282م:1964 -هـ 1384، 1اًمديمـ،ط -قمبد اعمٕمٞمد ظم٤من، ُمٓمبٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد

إسمٞم٤مت أٟمِمده٤م اًمٗمػمروزآسم٤مدي، ومل يٜمسبٝم٤م. يٜمٔمر ذم:سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، عمجد اًمديـ 

ٕيب اًمٗمٞمض، حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ  ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، ، ويمذا أورده اًمزسمٞمدي ذم)شم٤مج اًمٕمروس2/361اًمٗمػمزوآسم٤مدي:

سم  جمٛمققم٦م، دار اهلداي٦م، )د،ط(، هـ(،َت٘مٞمؼ:1235ٞمدي)ت قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

 ،ُم٤مدة ضمؼم(.13/361)د،ت(:

، وذيمر اسمـ قمبد اًمؼم 67وسمٚمٗمظ:)هذا حم٤مٌل( سمدل )هذا ًمٕمٛمري(. ديقان اًمِم٤مومٕمل:ص هذا اًمبٞم٧م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  (3)

قمٛمر، يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ  قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل)ت  وأٟمس اعمج٤مًمس،ٕيب ذم )هبج٦م اعمج٤مًمس

 (أهن٤م شمٜمس٥م ًمٚمِم٤مومٕمل.86هـ( ،)د،ط(،)د،ت(:ص 463

 ( ؿمٞمخ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م.)يٜمٔمر:ـه796ذو اًمٜمقن سمـ إسمراهٞمؿ أسمق اًمٗمٞمض اعمٕمروف سم٤معمٍمي، اًمٜمقيب، اًمّمقذم)ت  (4)

، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل ، وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء،ٕيب قمبد اهلل9/373شم٤مريخ سمٖمداد :

،  3هـ(، َت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، اًمٜم٤مذ :ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م،ط748)ت 

 (.9/417م:1985-هـ  1435



 

   

 

ق وصػ قمغم طمس٥م إدراك اًمٕمبد، ويمالم هـسم٤مٓطم٤مـم٦م، واًمٙمٞمٗمٞم٦م، وإّٟمام ف سم٤مٓسمٜمٞم٦م،  أو شمقصػ حمبت

 سمٚمس٤من احلػمة واًمٕمجز".

ف شمٕم٤ممم ىمدم حمبتف ُمبٓمالً ، ٕٟمه يم٤من ذم دقمقاف ًم ُمـ همػم حمب٦م اهلل هللف : "ُمـ اصمب٧م حمبت(1)وىم٤مل اجلٜمٞمد     

ڇ  ڇ  ڇ  چ  وم٘م٤مل:وشمٕم٤ممم ف ؾمبح٤مٟمف ذـم٤م، وسملّم إّن ذًمؽ شمٗمْمٞمالً ُمٜمف ، وضمٕمؾ حمبتٝمـقمغم حمبت

ؿ هـذيمرف سمٗمْمٚمف ، يمام أٟمهـؿ، وأطمبقٝمـأطمبف : "سمٗمْمٚم(3)ىمقل اًمقاؾمٓملف ذا يِمبهـ، و(2)چڌڇ  ڍ  ڍ

ف شمٕم٤ممم إمم داود )قمٚمٞم اهلل ، وىمٞمؾ:أوطمكهـشمٕم٤ممم إذا دظمٚم٧م ىمٚم٥م قمبد أظمرج ُم٤م ؾمقا ، وحمب٦م اهللهـوذيمرو

در  ، وهلل(4)٤م طمبل، وطم٥م همػمي"ٝمـاًمّمالة واًمسالم( :ي٤م دواد أين طمرُم٧م قمغم اًم٘مٚمقب أن يدظمٚم

 .  (5)قين ُم٤م مل شمٙمـ ذم وم٤مٟمٞم٤م  ....    ومل شمٗمـ ُم٤م مل دمٕمؾ ومٞمؽ صقريتـاًم٘م٤مئؾ طمٞم٨م ي٘مقل: ومٚمؿ هت

                                                             

(، ؿمٞمخ ـه297هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد سمـ اجلٜمٞمد اخلزار اًمٜمٝم٤موٟمدي صمؿ اًمبٖمدادي، اًم٘مقاريري)ت  (1)

هـ(، َت٘مٞمؼ: 597اًمّمقومٞم٦م.)يٜمٔمر: صٗم٦م اًمّمٗمقة، ٕيب اًمٗمرج، مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي)ت 

وـمب٘م٤مت  ،1/518م:1979-ه1399، 2سمػموت، ط-حمٛمقد وم٤مظمقري، ود. حمٛمد رواس ىمٚمٕمف ضمل،  دار اعمٕمروم٦م 

–٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مهـ(، َت412اًمّمقومٞم٦م، ٕيب قمبد اًمرمحـ، حمٛمد سمـ احلسلم اًمسٚمٛمل)ت

 (.129ص:م1998 ،1ط سمػموت،

 .4اجلٛمٕم٦م: آي٦مؾمقرة  (2)

 ه( )يٜمٔمر:323هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمقاؾمٓمل اخلراؾم٤مين، اعمٕمروف اسمـ اًمٗمرهم٤مين اًمّمقذم إصقزم)ت  (3)

سمجقار حم٤مومٔم٦م  -هـ(، اًمٜم٤مذ :اًمسٕم٤مدة433ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين)ت  ٕيب وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء،

 (.232، وـمب٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م :ص 13/349م:1974-ـه1394ُمٍم)د،ط(،

هـ(، َت٘مٞمؼ:د .قمبد احلٚمٞمؿ، ود. حمٛمقد ، 465اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م، ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمبد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي)ت(4)

وروض٦م اعمحبلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  2/493،ط (،)د،ت(:، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، )د

 . 438م: ص 1983-هـ1433هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،)د،ط( ، 751سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اجلقزي٦م)ت 

ؾمقاق ه(، أورده داود إٟمٓم٤ميمل ذم)شمزيلم ا632ٕوهذا اًمبٞم٧م ٕيب طمٗمص، ذف اًمديـ، قمٛمر اسمـ اًمٗم٤مرض)ت  (5)

هـ( 1338ذم أظمب٤مر اًمٕمِم٤مق شمزيلم إؾمقاق ذم أظمب٤مر اًمٕمِم٤مق، ًمداود سمـ قمٛمر إٟمٓم٤ميمل، اعمٕمروف سم٤مٕيمٛمف)ت 

 ، سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(.11،)د،ط(،)د،ت(:ص



 

 

دة ارسار هـاًمّمٗم٤مت أو ُمِم٤م دةهـ:"اعمحب٦م ارشمٞم٤مح اًمذات عمِم٤م(1)وىمد ىم٤مل ُمٕمروف اًمٙمرظمل     

ؿ ـؿ إذا اؿمتّد هبٝمـقمٜم ذا يم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهللـدة اًمرؾمقل وهلهـومػمى سمٚمقغ اًمس١مال، وًمق سمٛمِم٤م

ف دشمهـوؾمٚمؿ واؾمتِمٗمٕمقا سمٛمِم٤مف قمٚمٞم صغم اهلل ؿ ًمقاقم٩م اعمحب٦م ىمّمدوا رؾمقل اهللٝمـاًمِمقق، وأزقمج

 .(2)"ٝمـورؤيتف وشمٚمذذوا سم٤مجلٚمقس ُمٕم

ؿ أرين حمٛمدُا رؾمقًمؽ ذم ُمٜم٤مُمل، اًمٚمٝم٤م ـ٤م يم٤مٟم٧م شمدقمق أيمثر أوىم٤مهتٝمـٟمٗمس طمٙمل أن اُمرأة ُمرسوم٦م قمغم     

ومحس٥م، ومٚماّم ُم٤مشم٧م، رؤي٧م ذم اعمٜم٤مم، ف ل اًمٜمٔمرة إًمٞمٝمـ؟، وم٘م٤مًم٧م اؿمتٝمـإذا رأيتٞمف وم٘مٞمؾ: أي طم٤مضم٦م شمس٠مًمٞمٜم

ف قمٚمٞم )صغم اهلل سمؽ؟، ىم٤مًم٧م: همٗمر زم، ىمٞمؾ: ًمامذا؟ ، ىم٤مًم٧م سمٛمحبتل ًمرؾمقل اهلل ٤م: ُم٤م ومٕمؾ اهللـوم٘مٞمؾ هل

ف سمٕمت٤مسمٜم٤م سمؾ ٟمجٛمع سمٞمٜمف ك اًمٜمٔمر إمم طمبٞمبٜم٤م ٟمستحل أن ٟمذًمٝمـ، ومٜمقدي٧م ُمـ اؿمتٝمـقة اًمٜمٔمر إًمٞمٝمـوؿموؾمٚمؿ( 

 .(3)ىمرار وٓ آظمرف ذا واًمٙمالم ذم اعمحب٦م سمحر زاظمر ٓ يدرك ًمهـ، ٝمـوسملم ُمـ حيب

صمب٧م ذم حم٤مؾمـ اًمبديع ف احلسٜمك، وذًمؽ اٟم ُمـ آؾمامءه دون همػم ٦م ختّمٞمص اؾمؿ اًمرمحـٝمـاًمث٤مين:ذم ضم

ّٓ آؾمؿ اًمالئؼ هبف ُمـ اًمٙمالم اًمٗمّمٞمح أٟمه اًمقاىمع ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، وهمػم ، ـٓ يذيمر ذم يمّؾ حمؾ إ

 ، ومٙمذا(5)چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٿچ  ،(4) چی  ی   ی  ی       جئ      حئ     چ  شمٕم٤مممف ًم٘مقًم

 ق اًمرمحـ .هـوف إؾمؿ اعمٜم٤مؾم٥م ًمف اًمرمح٦م، ذيمر ذم ؾمٞم٤مىمه ٜم٤م ًمام يم٤من ضمزاء ُمـ ؾمبح سمحٛمدهـ /أ[4]ل

، طمٞم٨م جي٤مزي قمغم اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمثقاب هـشمٕم٤ممم قمغم قمب٤مدف ذا احلدي٨م سمٞم٤من ؾمٕم٦م رمحتهـوم٤معمراد ُمـ      

ف اؾمٛم اجلزيؾ، وًمٞمس ذم آؾمامء احلسٜمك سمٕمد اجلالًم٦م اًمنميٗم٦م أظمص سم٤مًمذات اعم٘مدؾم٦م اًمٕمٚمٞم٦ّم ُمـ

                                                             

، ؾمػم 83( ؿمٞمخ اًمتّمقف.)يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م :ص ـه233هق أسمق حمٗمقظ ُمٕمروف سمـ ومػموز اًمٙمرظمل)ت  (1)

   (.٤281مت إوًمٞم٤مء:ص ، ـمب٘م9/339أقمالم اًمٜمبالء :

اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م ، ٕيب اًمٕمب٤مس، أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مسٓمالين اًم٘متٞمبل، اعمٍمي، ؿمٝم٤مب اًمديـ)ت (2)

 . 2/639ُمٍم ،)د،ط(،)د،ت(: -هـ(، اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مهرة923

 .3/687، 2/643اعمّمدر ٟمٗمسف :(3)

 .13ؾمقرة ٟمقح: آي٦م (4)

 .  114 ؾمقرة اًمامئدة:آي٦م(5)



 

   

 

اًمرمحـ قمدل ًمٚمجالًم٦م اًمٙمريٛم٦م، وُمـ ف : ٕن اؾمٛم(1)چژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ :هـاًمرمحـ ي١ميد

 ذا اًمٚمٗمظ.هـق هـقمٚمؿ ٓ وصػ، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤معمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛم٘م٤مم ف صمؿ يم٤من اعمخت٤مر أٟم

،  ىم٤مل: )) إّن اهللف وؾمٚمؿ( أٟمف قمٚمٞم وىمد روي قمـ اًمٜمبل)صغم اهلل     
ٍ
شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمرمح٦م ُم٤مئ٦م ضمزء

شمسٕم٦م وشمسٕملم ضمزءاً، واٟمزل ذم إرض ضمزءًا واطمدًا،  ومٛمـ ذًمؽ اجلزء يؽماطمؿ اخلٚمؼ، ه وم٤مُمسؽ قمٜمد

  .(2)((ٝمـ٤م ظمِمٞم٦م أن يّمٞمبهـ٤م قمـ وًمدهـطمتك إن اًمٗمرس شمرومع طم٤مومر

ل ـإمم اًمٜم٤مر، ومٞم٘مقل أهلف ي١مشمك سم٤مًمٕمبد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم١مُمر سمف :"أٟم (3)وروى ص٤مطم٥م )ٟمرضمس اًم٘مٚمقب(     

شمٕم٤ممم أٟم٤م يمام ؾمٛمٞم٧م ٟمٗمز ادظمٚمقا قمبدي  ىمد ؾمٛمٞم٧م ٟمٗمسؽ اًمرمحـ وشمريد ان شمٕمذسمٜمل سم٤مًمٜم٤مر، ومٞم٘مقل اهلل

 اجلٜم٦م".

ظ اًمذيمر، ويٓمٚمؼ قمغم اًمتٕمج٥م، مجٞمع أًمٗم٤مف يٓمٚمؼ اًمتسبٞمح، ويراد سم ،ذم ُمٕمٜمك اًمتسبٞمح واحلٛمد اًمث٤مًم٨م:

واًمؼماءة ُمـ اًمٜم٘م٤مئص، ومٛمٕمٜمك ؾمبح٤من ف اًمتٜمزيف وقمغم اًمتب٤مقمد، وقمغم اًمّمالة وقمغم همػم ذًمؽ، وأصٚم

 (4) اهللف شمٜمزي اهلل

                                                             

 .113ؾمقرة اإلرساء:آي٦م (1)

سم٤مب ضمٕمؾ اهلل اًمرمح٦م -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:أظمرضمف اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة)ريض اهلل قمٜمف( ذم)صحٞمحف:يمت٤مب إدب (2)

سم٤مب ذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمب٘م٧م -((، وُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:يمت٤مب اًمتقسم٦م6333، رىمؿ )8/8ُم٤مئ٦م ضمزء:

 ((.2752، رىمؿ )4/2138همْمبف:

ه(، وُم٤م يزال خمٓمقط، 597ػ سم٤مؾمؿ )ٟمرضمس اًم٘مٚمقب اًمدال إمم ـمريؼ اعمحبقب(، ٓسمـ اجلقزي)ت وهق ُمّمٜم(3)

اًم٘م٤مهرة، رىمؿ -ُمٍم-(، وذم ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م8123ؾمقري٤م ،سمرىمؿ)-شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ذم ُمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م

امٟمٞم٤م أًم-( اًمس٘م٤م،ذم ُمٙمتب٦م764،)6432( اسم٤مفم٦م 114اًم٘م٤مهرة رىمؿ)-ُمٍم-(، اعمٙمتب٦م إزهري٦م531)

 (.1339)سمرىمؿ هقًمٜمدا–(، وىمٓمٕم٦م  ُمٜمف ذم ايم٤مديٛم٦م ًمٞمدن8766سمرًملم،سمرىمؿ)

ىم٤مل: ؾمبح٤من اهلل، ىم٤مل: شمٜمزيف اهلل ٟمٗمسف ُمقومقىم٤ًم،  روى اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه قمـ اسمـ قمب٤مس)ريض اهلل قمٜمٝمام( (4)

سمٙمر، أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد  ُمسٜمد اًمبزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمبحر اًمزظم٤مر،ٕيب، وروى اًمبزار ذم )ُمسٜمده:قمـ اًمسقء

هـ(،َت٘مٞمؼ حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل، وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد 292اخل٤مًمؼ سمـ ظمالد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمتٙمل اعمٕمروف سم٤مًمبزار )ت 

 =،3/164:م2339م، واٟمتٝم٧م 1988،سمدأت 1اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،ط -، وآظمر ، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ



 

 

 .(1)شمٕم٤ممم وشم٘مدسف ٤ًم قمام ٓ يٚمٞمؼ سمـشمٜمزهيف هـأي: أٟمز 

: ٕن إول ٝمـراً وسم٤مـمٜم٤مً، وضٛمٜم٤مً، صمؿ ىمدم اًمتسبٞمح قمٚمٞمهـواحلٛمد اًمقصػ سم٤محلٛمٞمد آظمتٞم٤مري فم٤م     

ًٓ، صمؿ اًمتحٚمٞم٦م، ومٙم٠مٟم ف يٗمٞمد اًمتخٚمٞم٦م، واًمث٤مين يٗمٞمد اًمتحٚمٞم٦م، واًمٜمٔمؿ اًمٓمبٞمٕمل ي٘متيض اصمب٤مت اًمتخٚمٞم٦م أو

، وىمٞمؾ: ُمـ (2)ًمٙمامٓت سمجٛمٞمع اف ، وأصمٜمل قمٚمٞمٝمـقمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص، وأصٗمف ، وأىمدؾماهلله ىم٤مل      أٟمز

، وقمغم ـذم سمح٤مر ُمٚمٙمقهتف ، ومٙم٠من اعمسبح يسبح سم٘مٚمب(3)شمٕم٤ممم اًمسبح واًمسب٤مطم٦م، أي: اجلري ذم ـم٤مقم٦م اهلل

ذم ف ذم سمح٤مر اًمٗمٙمرة، واًمٕم٤مرف يسبح سمروطمف ذا وم٠مصح٤مب اًمتسبٞمح خمتٚمٗمقن، وم٤مًمٓم٤مًم٥م يسبح سم٘مٚمبهـ

ٞمالت أدرك ٝمـٓمع اًمٕم٘مب٤مت واعمٗم٤موز، واعمسم٘م اهلله ذم سمح٤مر اعمٚمٙمقت، وم٢من ُمـ أيده سمح٤مر اًمتٕمٔمٞمؿ، وسمٍم

                                                                                                                                                                                   

صمٜم٤م قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مرر، ىم٤مل:طمدصمٜم٤م قمبد اًمرمحـ اسمـ مح٤مد، ((، ىم٤مل:طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمد953رىمؿ)=

قمـ ـمٚمح٦م سمـ حيٞمك، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل:ؾم٠مًم٧م اًمٜمبل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، قمـ شمٗمسػم ؾمبح٤من اهلل وم٘م٤مل:" 

ذا اًمقضمف ىم٤مل اًمبزار: وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى قمـ ـمٚمح٦م، ُمتّمال إَّٓ ُمـ ه، شمٜمزيف اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ُمـ اًمسقء"

وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم )اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، ٕيب سمٙمر، أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م هبذا اإلؾمٜم٤مد،

اعمديٜم٦م -هـ(،َت٘مٞمؼ: أسمق قمبداًمٚمف اًمسقرىمل، وإسمراهٞمؿ محدي اعمدين،  اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م463اًمبٖمدادي )ت 

وىم٤مل ىم٤مل:طمدصمٜم٤م قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمسٜمده ؾمقاء، ( ُمـ ـمريؼ اًمٗمْمؾ سمـ احلب٤مب، 226)د،ت(:)ص اعمٜمقرة،)د،ط(،

هـ(،َت٘مٞمؼ:طمس٤مم 837، ٕيب احلسـ، ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل)ت اهلثٞمٛمل ذم)جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد

(:رواه اًمبزار، وومٞمف قمبد اًمرمحـ سمـ 13/95:م1994-هـ1414اًمديـ اًم٘مدد، ُمٙمتب٦م اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة،)د،ط(،

ذم)اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، ٕيب قمبد اهلل، احل٤ميمؿ حمٛمد ، وأظمرضمف احل٤ميمؿ ػ سمسب٥م هذا وهمػمهوهق ضٕمٞم، مح٤مد

–هـ(،َت٘مٞمؼ :ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م435سمـ قمبد اهلل اًمٜمٞمس٤مسمقري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمبٞمع)ت 

 . خيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح:،ىم٤مل((1848)رىمؿ ،1/683: م1993 –ه1411 ،1سمػموت،ط

، ُم٤مدة 3/125ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م :و ،482وجمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس :ص: ،4/196يٜمٔمر ذم )هتذي٥م اًمٚمٖم٦م :(1)

 (.1/115، وشمٗمسػم اًمقؾمٞمط ًمٚمقاطمدي:3/223)ؾمبح٤من(، وعمزيد  اًمٗم٤مئدة يٜمٔمر ذم )شمٗمسػم اًماموردي:

(، ـه786اًمٙمقايم٥م اًمداري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمِمٛمس اًمديـ، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٙمرُم٤مين)ت  (2)

 .25/253م:1981-ه1431، 2ًمبٜم٤من، ط-سمػموت-٘مٞمؼ:حمٛمد حمٛمد قمبد اًمٚمٓمٞمػ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريبَت

 . 1/223اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم :، و 11/323، 1/276شمٗمسػم اًم٘مرـمبل: (3)



 

   

 

قمغم احل٘مٞم٘م٦م أن ي٘مقل ف ق اًمذي يسٚمؿ ًمهـذا هـر اًمتقطمٞمد، وختّمص سمخّم٤مئص اًمتٗمريد، وهـضمقا

 .ه وسمحٛمد اهلل /ب[4]لؾمبح٤من

شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مقل، واًمبٞم٤من ُمرة ، وآقمت٘م٤مد، واًمٕمٛمؾ أظمرى يم٤مًمتحٛمٞمد، وٓ يّمح ف ـواقمٚمؿ أن شمٜمزهي     

ّٓ سمٕمد يمامل اعمٕمروم٦م، ٦م ـواًمتح٘مٞمؼ سمٕمٚمؿ اًمقطمٞمد ، وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًمتسبٞمح شم٘مديس احل٘مٞم٘م٦م قمـ ُمِم٤مهب ذًمؽ إ

ف قمـ أوص٤مومه ، طمتك يٜمزـ٦م اخلٚمؼ، وٓ يّمح ُمـ اًمٕمبد طم٘مٞم٘م٦م اًمتٜمزهيـاخلٚمٞم٘م٦م، وإومراد احلؼ قمـ ُمِم٤مهب

شمٕم٤ممم ذم مجٞمع  قة حمجقب قمـ اهللٝمـقات اًمقظمٞمٛم٦م، وم٢من ص٤مطم٥م اًمِمٝمـقمـ اًمِمف ٟمٗمسه اًمذُمٞمٛم٦م، ويٜمز

)اًمّمالة واًمسالم( أن طمّذر ٝمـشمٕم٤ممم إمم داود قمٚمٞم ، ىمٞمؾ:أوطمك اهللـقاهتٝمـٚمبس٤مً سمِم، ُم٤م دام ُمتـطم٤مٓهت

، ومٞمٜمبٖمل أن ي٘مدس (1)٤م حمجقسم٦مـقات اًمدٟمٞم٤م، قم٘مقهلٝمـقات: وم٢من اًم٘مٚمقب اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٝمـأصح٤مسمؽ اًمِم

شمٕم٤ممم ٓ ي٘مبؾ ُمـ ف ٤مر اًمٓم٤مقم٤مت: وم٢مٟمّ ٝمـقمـ اًمري٤مء ، واعمّم٤مٟمٕم٤مت، واًمتٜمزيـ ًمٚمٛمخٚمقىملم سم٢مفمف أقمامًم

، ويٙمٛمؾ ٝمـ ُم٤م يم٤من ظم٤مًمّم٤مً ذم مجٞمع احل٤مٓت، وأول إؿمٞم٤مء عمـ يريد أن يّمٕمد شمسبحاإلقمامل إّٓ 

ف قمـ أصم٤مم ، وُم٤مًمف قمـ اًمتدٟمس سم٤مٔصم٤مر ، ي٘مدس أومٕم٤مًمه قمـ اإلقمتب٤مر، ويّمقن رسف أن جيرد ىمٚمبف متٚمٞمح

 قمـ احلرام، ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٤مز سم٤مًم٘مرسم٦م واإلُمٙم٤من ، واؾمتحؼ أن يبدي اًمٕمٗمق ُمـ امت٤مم اإلطمس٤من.

                                                             

 هـ(،433طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء،ٕيب ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين )ت أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم) (1)

( ىم٤مل:طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ، 9/263م:1974-ه1394سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم)د،ط(، -اًمٜم٤مذ :اًمسٕم٤مدة

طمدصمٜم٤م أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ؿمٝمدت ُمع أيب إؿمٝم٥م ضمٜم٤مزة سمٕمب٤مدان ومسٛمٕمتف ي٘مقل:" أوطمك اهلل شمٕم٤ممم 

وم٢من اًم٘مٚمقب اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٝمقات اًمدٟمٞم٤م قم٘مقهل٤م إمم داود )قمٚمٞمف اًمسالم(: ي٤م داود طمذر وم٠مٟمذر أصح٤مسمؽ أيمؾ اًمِمٝمقات: 

 هـ(،283شمٗمسػم اًمتسؽمي، ٕيب حمٛمد،ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ يقٟمس سمـ رومٞمع اًمتُسؽمي)ت حمجقسم٦م قمٜمل"، ويٜمٔمر:

( د،ت) ،(د،ط) سمػموت،–ودار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمسقد، ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن، َت٘مٞمؼ:

ٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ)اسمـ يمثػم(،ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،وشم1/286:اًم٘مِمػمي٦م واًمرؾم٤مًم٦م ،88ص:

حمٛمد طمسلم ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمِمقرات  هـ(، َت٘مٞمؼ:774اًم٘مرر اًمبٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )ت 

 . 5/217:هـ1419 - ط سمػموت،–حمٛمد قمكم سمٞمْمقن



 

 

ًمٞمجٛمع سملم ُمٕم٤مين ف سم ظمتؿ ، ومٜم٘مقل: إّٟمامهـوسمٞم٤من ُمٕمٜم٤م( 1)اًمٕمٔمٞمؿف سم٤مؾمٛم ظمتؿ احلدي٨مف ًمراسمع: ذم وضما

يرضمع إمم اإلٟمٕم٤مم واًمتٗمْمؾ، واإلطمس٤من سم٤مًمرمح٦م ه اًمرمحـ، وُمٕمٜم٤مه ذيمر ذم اسمتداءف اًمرضم٤مء واخلقف، وم٢مٟم

صٗم٤مت ف ٞمب٦م، واإلضمالل واؾمتح٘م٤مىمـقمغم ُم٤م ُمّر، وُمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ يرضمع إمم اهل اًمتل وؾمٕم٧م يمّؾ ر

رضم٤مء اًمرمح٦م، واإلومْم٤مل ف اًمٕمٚمق، واعمجد، ورومٕم٦م اًم٘مدر، واًمٙمامل، وم٢مذا اؾمتحرض اًمذايمر ذًمؽ ٓ يٛمٜمٕم

ف ُمـ ظمقومف شمٕم٤ممم، وشمقازم اومْم٤مًم رمح٦م اهللف شمٕم٤ممم ذي اًمٕمٔمٛم٦م، واجلالل، وٓ متٜمٕم ٞمب٦م هللـاخلقف ُمـ اهل

ٓ يٞم٠مس ُمـ ف ظم٤مئػ راضمٞم٤مً: ٕٟمّ ف ذم مجٞمع أطمقاًمف ومٞمٙمقن اًمذايمر سمف ، وضمالًمٝمـٞمبتهـشمٕم٤ممم، و ُمٙمر اهللُمـ 

َّٓ اًم٘مقم اًمٙم٤مومرون، وٓ ي٠مُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل روح اهلل ّٓ اًم٘مقم اخل٤مرسون، وطمٞمٜمئذ وم إ ف ق قمغم طمد ىمقًمٝمـإ

  .(2)چوئ   وئ  ۇئ  ۇئچ /أ[5]لشمٕم٤ممم

ـمٚمب٤ًم ًمٚمت٤ميمٞمد، واقمتٜم٤مءًا سمِم٠من ف إٟمام يمرر اًمتٜمزيف أقمٚمؿ أٟم ظمر،وومقائد أف شمٙمرير اًمتٜمزيف اخل٤مُمس: ذم وضم

" شم٠ميمٞمد هـوسمحٛمد "ؾمبح٤من اهللـاًمٕمٔمٞمؿ" سمٕمد ىمقهل "ؾمبح٤من اهللـ، واًمتٗمريد، وم٢من اعمراد ُمـ ىمقهلـاًمتٜمزهي

 .شمٕم٤ممم ٤مرة، واًمت٘مديس هللٝمـواًمؼماءة، واًمٓمف اًمتٜمزي

 

                                                             

، واًمٕمٔمٞمؿ ُمـ صٗم٤مت ٔمامً ، ومٝمق قمٔمٞمؿ وقمٔمؿ، يٕمٔمؿ ،قماًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمٚمٖم٦م:صٗم٦م ُمِمبٝم٦م عمـ اشمّمػ سم٤مًمٕمٔمٛم٦م،  (1)

، ويسبح اًمٕمبد رسمف ومٞم٘مقل: ؾمبح٤من اهلل)قمز وضمؾ(: سمٛمٕمٜمك قمٔمٞمؿ اًمِم٠من، وآُمتٜم٤مع قمـ ُمس٤مواة اًمّمٖمػم ًمف سم٤مًمتْمٕمٞمػ

 وطم٘مٞم٘متف. وىمٞمؾ: ريب اًمٕمٔمٞمؿ: اًمٕمٔمٞمؿ: اًمذي ضم٤موز ىمدره وضمؾ قمـ طمدود اًمٕم٘مقل طمتك ٓ شمتّمقر اإلطم٤مـم٦م سمٙمٜمٝمف،

( وورد هذا آؾمؿ شمسع 12/439ًمس٤من اًمٕمرب:، 2/182هتذي٥م اًمٚمٖم٦م :ادوم٤من. يٜمٔمر:)اًمٕمٔمٞمؿ :هق اًمٙمبػم، ومه٤م ُمؽم

وَم٢ِمْن }وىمقًمف:  (،255)اًمب٘مرة : {َوٓ َي١ُمُدُه طِمْٗمُٔمُٝمام َوُهَق اًْمَٕمكِمُّ اًْمَٕمٔمِٞمؿُ }ُمرات ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ُ ٓ لِِإَ إَِّٓ ُهَق  ْقا وَمُ٘مْؾ طَمْسبَِل اّللَّ ْٚم٧ُم َوُهَق َربُّ اًْمَٕمْرِش اًْمَٕمٔمِٞمؿِ شَمَقًمَّ وَمَسبِّْح سم٤ِمؾْمِؿ }(، وىمقًمف:129)اًمتقسم٦م:{قَمَٚمٞمِْف شَمَقيمَّ

(:"ووصٗمف سم٤مًمٕمٔمٞمؿ :ٕٟمف اًمِم٤مُمؾ 13/541ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم)ومتح اًمب٤مري: (،96)اًمقاىمٕم٦م: {َرسمَِّؽ اًْمَٕمٔمِٞمؿِ 

 زُم٦م ًمٕمدم اًمٜمٔمػم واعمثٞمؾ".ًمسٚم٥م ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف وإصمب٤مت ُم٤م يٚمٞمؼ سمف إذ اًمٕمٔمٛم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمستٚم

 .57ؾمقرة اإلرساء: آي٦م  (2)



 

   

 

 .(1)ُمرهمقب وُمٓمٚمقبف : ّٕن آقمتٜم٤مء سمِم٠من اًمتٜمزيٝمـواعمب٤مًمٖم٦م ومٞم 

شمٕم٤ممم ي٘مقل: وقمزيت، وضمالزم، ًمق يٕمٚمؿ اًمٕمب٤مد  ىم٤مل: ))سمٚمٖمٜمل أن اهللف أٟمّ  (2)وىمد روي قمـ إوزاقمل     

قمبد ف شمٕم٤ممم" ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ ًم ؿ قمـ قمٔمٛم٦م اهللٝمـ، وؾمئؾ سمٕمْم(3)ىمدر قمٔمٛمتل ُم٤م قمبدوا همػمي((

سمـ قمب٤ّمس)ريض ٤م ضمٜم٤مطم٤ًم ًمسد اخل٤موم٘ملم" ، وروي قمـ اٝمـؾم٧م ُم٤مئ٦م أًمػ ضمٜم٤مح ًمق ٟمنمت ُمٜمف واطمد ًم

                                                             

 أيمثر اًمتٜمزيف سمِم٠من آقمتٜم٤مء وٕن شم٠ميمٞمدًا:-اًمتسبٞمح أي–(:"ويمرره13/541ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرذم)ومتح اًمب٤مري: (1)

 اًماميض سمٚمٗمظ وؾمبح إُمر، سمٚمٗمظ وؾمبح ؾمبح٤من، ٟمحق خمتٚمٗم٦م سمٕمب٤مرات اًم٘مرآن ذم ضم٤مء وهلذا اعمخ٤مًمٗملم، يمثرة ضمٝم٦م ُمـ

،ويسبح سمٚمٗمظ اعمْم٤مرع: وٕن اًمتٜمزهي٤مت شمدرك سم٤مًمٕم٘مؾ سمخالف اًمٙمامٓت،وم٢مهن٤م شم٘مٍم قمـ إدراك طم٘م٤مئ٘مٝم٤م أه". وضم٤مء 

ذم)ُمٜم٤مر اًم٘م٤مري ذح خمتٍم صحٞمح اًمبخ٤مري، حلٛمزة حمٛمد ىم٤مؾمؿ، راضمٕمف:اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، ُمٙمتب٦م دار 

( 5/379م:1993-هـ1413ًمسٕمقدي٦م،)د،ط(،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ا-اًمبٞم٤من، دُمِمؼ، وُمٙمتب٦م اعم١ميد، اًمٓم٤مئػ

ىمقًمف:"ؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ " وهل مجٚم٦م شم٠ميمٞمدي٦م ًم٘مقًمف:" ؾمبح٤من اهلل"، أشمك هب٤م ًمت٠ميمٞمد اًمتٜمزيف، واًمت٘مديس اًمذي ضؾ 

ومٞمف اعمنميمقن، صمؿ وصٗمف سم٤مًمٕمٔمٛم٦م سمٕمد وصٗمف سم٤محلٛمد،ًمٞمجٛمع سملم صٗم٤مت اجلامل ُمـ رمح٦م وإطمس٤من، وصٗم٤مت اجلالل 

  .ُمـ قمٔمٛم٦م وىمدرة وؾمٚمٓم٤من

ه( .يٜمٔمر:)اًمٓمب٘م٤مت 157هق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد، أسمق قمٛمرو إوزاقمل)ت  (2)

هـ(، َت٘مٞمؼ:حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر 233اًمٙمؼمى،ٕيب قمبد اهلل، حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمبٍمي، اًمبٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد)ت 

بػم،ٕيب قمبد اهلل، حمٛمد سمـ اًمٙم واًمت٤مريخ ،7/339:م1993 - هـ 1413 ،1سمػموت،ط–قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،5/326( :د،ت)،(د،ط) اًمديمـ، –هـ(،اًمٓمبٕم٦م: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد 256إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري)ت 

 (.6/541:اًمٜمبالء أقمالم وؾمػم

((، قمـ إوزاقمل، ىم٤مل: 253، رىمؿ)188ـمرف ُمـ طمدي٨م ـمقيؾ أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم)صٗم٦م اجلٜم٦م:ص  (3)

ٚمٖمٜمل أٟمف ًمٞمس ُمـ ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ صقشم٤م أطمسـ ُمـ صقت إرساومٞمؾ )قمٚمٞمف اًمسالم( ومٞم٠مُمره شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ومٞم٠مظمذ "سم

ذم اًمسامع، ومام يب٘مك ُمٚمؽ ُم٘مرب ذم اًمساموات إٓ ىمٓمع قمٚمٞمف صالشمف، ومٞمٛمٙم٨م سمذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٛمٙم٨م ومٞم٘مقل اهلل 

 )طم٤مدي إرواح ػمي" ، وأورده اسمـ اًم٘مٞمؿ قمٜمف ذمقمز وضمؾ: وقمزيت وضمالزم ًمق يٕمٚمؿ اًمٕمب٤مد ىمدر قمٔمٛمتل ُم٤م قمبدوا هم

 د،ط)سمػموت، –إمم سمالد إومراح، ٕيب قمبد اهلل ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 (.176ص(:د،ت)،(



 

 

ف اًمت٘مؿ اًمسٛمقات، وإرض اًمسبع ًمٗمٕمؾ، شمسبٞمحف ُمٚمٙم٤ًم، ًمق ىمٞمؾ ًم ام( ُمرومققم٤ًم ىم٤مل: ))إن هللٝمـقمٜم اهلل

 .(1)ؾمبح٤مٟمؽ طمٞم٨م يمٜم٧م((

أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م ضمٜم٤مح ف ، وُمٚمؽ آظمر ًمٝمـأًمػ رأس ذم يمّؾ رأس أًمػ وضمف ُمٚمٙم٤مً ًم "إنَّ هلل وىمٞمؾ:

ام يبٙمٞم٤من قمغم ـ، وضمٜم٤مح ذم إرض اًمس٤مسمٕم٦م، وأهّن سم٤معمنمق، وضمٜم٤مح سم٤معمٖمرب ، وضمٜم٤مح ذم اًمسامء اًمس٤مسمٕم٦م

ؿ يٗمٕمٚمقن يمذا ويمذا؟ هـشمٕم٤ممم: وملَ يبٙمٞم٤من و وؾمٚمؿ( ومٞم٘مقل اهللف قمٚمٞم اعمذٟمبلم ُمـ أُّم٦م حمٛمد )صغم اهلل

ر رُمْم٤من؟، ٝمـؿ ؿمٝمـوؾمٚمؿ(، وىمد اقمٓمٞمتف قمٚمٞم ؿ حمٛمد )صغم اهللٝمـؿ، ومٞم٘مقًمقن أًمٞمس ٟمبٞمـيٕمدد ذٟمقهب

 (2) ؿ"ـتل أين ىمد همٗمرت هلدوا ي٤م ُمالئٙمٝمـشمٕم٤ممم : اؿم ومٞم٘مقل اهلل

مل ه ومتح وم٤مف شمٕم٤ممم، وًمق أٟمّ  إّٓ اهللف ، وٓ قمدد أضمٜمحتٝمـ:"ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ٓ يٕمرف أطمد صٗمت(3)وىم٤مل يمٕم٥م     

 .(4)إّٓ يم٤مخلردًم٦م ذم اًمبحر إقمٔمؿ"ف شمٙمـ اًمسٛمقات وإرض ذم ومٞم

                                                             

هـ(، َت٘مٞمؼ: 363ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمِم٤مُمل، اًمٓمؼماين)ت ، أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم (1)

 ـمريؼ ُمـ(( 11476)رىمؿ ،11/195(:د،ت)،2اًم٘م٤مهرة،ط –محدي سمـ قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل، ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اعمٕمجؿ إوؾمط، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، وذم)  ُمرومققم٤م،( قمٜمٝمام اهلل ريض) قمب٤مس اسمـ قمـ قمٓم٤مء، قمـ إوزاقمل،

(( ، 6533، رىمؿ)6/314)د،ت( : ،(د،ط) اًم٘م٤مهرة، –َت٘مٞمؼ: ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد، وآظمر، دار احلرُملم

وىم٤مل:"مل يرو هذا احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ أٟمس )ريض اهلل قمٜمف( إٓ اسمٜمف ُمٜمٙمدر، شمٗمرد سمف وًمده قمٜمف "، 

ورواه إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن، قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضم٤مسمر)ريض اهلل قمٜمف(، وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ 

(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م إوزاقمل قمـ قمٓم٤مء، مل 3/318ؼماين ذم)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء :ُمـ ـمريؼ اًمٓم

 ٟمٙمتبف إٓ ُمـ طمدي٨م سمنم سمـ سمٙمر.

 مل اىمػ قمٚمٞمف.( 2)

ه(، ويم٤من قمغم ديـ هيقد، ويم٤من ىمد ىمرأ اًمٙمت٥م 34ه، وىمٞمؾ 32هق اًمت٤مسمٕمل يمٕم٥م إطمب٤مر سمـ ُم٤مشمع، أسمق إؾمح٤مق)ت ( 3)

، وُمِم٤مهػم قمٚمامء ٤7/339مب)ريض اهلل قمٜمف(. )يٜمٔمر:اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى:وأؾمٚمؿ ذم ظمالوم٦م قمٛمر اسمـ اخلٓم

 (.193إُمّم٤مر:ص

 مل اىمػ قمٚمٞمف.( 4)



 

   

 

شمٕم٤ممم إرساومٞمؾ ىمقة ؾمبع ؾمٛمقات،  شمٕم٤ممم(: "ذم اعمبتدأ أقمٓمك اهلل اهللف )رمح (1)وىم٤مل اسمـ اجلقزي     

ل ُمٖمٓمٞم٦م هـوأًمسـ، وه أومقاف إمم سمٓمقن ىمدُمٞمف ق ُمـ رأؾمهـوىمقة ؾمبع أرضلم، وىمقة اًمريح، واجلب٤مل، و

ٜمؿ ٟمٔمرة، ٝمـ، ويٜمٔمر يمّؾ يقم إمم ضمه ويٛمجدو وضمٜم٤مح ي٘مدس اهللف سم٤مضمٜمح٦م وريش، ويمّؾ ريش ومٞم

طمتك يّمػم يمقشمر اًم٘مقس، صمؿ يبٙمل يمّؾ ؾم٤مقم٦م] ف قمز وضمؾ ضمالًم ُمـ اهللظمقوم٤مً ف ومٞمذوب ضمسٛم

سمٙمؾ ىمٓمرة ف خيٚمؼ ُمٜم إرض، وًمٙمـ اهللف سمحرًا ُمـ اًمدُمقع، ًمق اٟمسٙم٥م ذم إرض ًمٓمبؼ سم /ب[5ل

 .(2")ُمٚمٙم٤مً 

قمغم ف ُم٤م ٓ سمدَّ ُمٜمف ، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ٟمذيمر ُمٜمذم ُمٕمروم٦م اعمٞمزان اعمذيمقر ذم أي٦م واحلدي٨م اًمس٤مدس:

 ق أسمح٤مث:هـظمتّم٤مر، وآف وضم

  

                                                             

ه(، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ 597هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًم٘مرر اًمتٞمٛمل احلٜمبكم)ت ( 1)

اًمٕمب٤مس، ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل  وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من،ٕيب اًمتٗمسػم.)يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من

، وايمتٗم٤مء اًم٘مٜمقع: 3/143: ،)د،ط(،)د،ت(سمػموت-هـ(، َت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس،  دار ص٤مدر ًمبٜم٤من681اإلرسمكم)ت 

1/344. ) 

–هـ(، اعمٓمبٕمف اًمٙم٤مؾمتٚمٞم٦م894ٟمزه٦م اعمج٤مًمس وُمٜمتخ٥م اًمٜمٗم٤مئس، ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمسالم اًمّمٗمقري)ت  ( 2)

 .سمتٍمف ،2/114: هـ1283،(،طد)ُمٍم،



 

 

 ٤مٝمـإول: ذم طم٘مٞم٘مت 

 ق ضمسؿ حمسقس ذو ًمس٤من ويمٗمتلم، يمؾ يمٗم٦م ـمب٤مق اًمسٛمقات وإرض، ومتٞمؾ سم٤مٓقمامل ، وىمد هـو      

، وٓ اًمتٗم٤مت  (1)يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مف ، وان أقمامل اًمٕمب٤مد شمقزن ومٞمـؿ قمغم اإليامن هبٝمـؾ اًمسٜم٦م، وُمـ شمبٕمهـمجع أ

 عمـ 

اًمّم٤مدق، وُم٤م أطمسـ ىمقل ف رد ًمام ضم٤مء سمف اًمٙم٤مؾمد ٕٟمه اًمٗم٤مؾمد، وٟمٔمرف سمٕمرضف اٟمٙمر ذًمؽ، وأىمّر ًم

 اًم٘م٤مئؾ:

 ومردا ... وىمد ٟمّمب٧م ُمقازيـ اًم٘مْم٤م شمذيمر يقم شم٠ميت اهلل

 .(2)تٙم٧م اًمستقر قمـ اعمٕم٤ميص ... وضم٤مء اًمذٟم٥م ُمٙمِمقف اًمٖمٓم٤مهـو

 

                                                             
وإًمٞمف ذه٥م اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:" شمقزن احلسٜم٤مت واًمسٞمئ٤مت ذم ُمٞمزان، ًمف ًمس٤من ويمِّٗمت٤من. وم٠مُم٤م اعم١مُمـ  ومٞم١مشمك سمٕمٛمٚمف ذم أطمسـ ( 1)

زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ،ٕيب اًمٗمرج، مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ .) صقرة، ومٞمقضع ذم يمٗم٦م اعمٞمزان، ومٞمخػ وزٟمف

 ورطمجف ،(2/133:هـ1422 ،1ط سمػموت،–هـ(، َت٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب597اجلقزي)ت حمٛمد 

 اًمٕمب٤مد أقمامل وأن سم٤معمٞمزان، اإليامن قمغم اًمسٜم٦م أهؾ أمجع:" اًمزضم٤مج ىم٤مل ،"اًمّمحٞمح وهق: "طمجر اسمـ وىم٤مل وهمػمه، اًمٓمؼمي

وأٟمٙمرت اعمٕمتزًم٦م اعمٞمزان وىم٤مًمقا: هق قمب٤مرة قمـ اًمٕمدل ، سم٤مٕقمامل ويٛمٞمؾ ويمٗمت٤من، ًمس٤من ًمف اعمٞمزان وأن اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم شمقزن

ومخ٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ٕن اهلل أظمؼم أٟمف يْمع اعمقازيـ ًمقزن إقمامل ًمػمى اًمٕمب٤مد أقمامهلؿ ممثٚم٦م ًمٞمٙمقٟمقا قمغم أٟمٗمسٝمؿ 

ًمّمدر اًمديـ، حمٛمد سمـ  (، وىم٤مل اسمـ اًمٕمز احلٜمٗمل ذم)ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م،13/538ؿم٤مهديـ".)ومتح اًمب٤مري:

هـ(،َت٘مٞمؼ:أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ويم٤مًم٦م اًمٓمب٤مقم٦م، 792قمالء اًمديـ قمكّم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل، اًمّم٤محلل، اًمدُمِم٘مل)ت 

( :"اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمسٜم٦م أن ُمٞمزان 281واًمؽممج٦م ذم اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، )د،ط(،)د،ط(: ص

سٞمت٤من ُمِم٤مهدشم٤من". وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ٕيب طم٤مُمد، حمٛمد اسمـ حمٛمد اًمٖمزازم إقمامل ًمف يمٗمت٤من طم

 ذم وصٗمتف واًمٚمس٤من اًمٙمٗمتلم ذي سم٤معمٞمزان ي١مُمـ وأن(: "1/92(:د،ت)،(د،ط)سمػموت،–هـ(، دار اعمٕمروم٦م535اًمٓمقد)ت 

ردل َت٘مٞم٘م٤م ًمتامم واخل اًمذر، ُمث٤مىمٞمؾ يقُمئذ واًمّمٜم٩م ،شمٕم٤ممم اهلل سم٘مدرة إقمامل شمقزن وإرض اًمسٛمقات ـمب٘م٤مت ُمثؾ أٟمف اًمٕمٔمؿ

اًمٕمدل وشمقضع صح٤مئػ احلسٜم٤مت ذم صقرة طمسٜم٦م ذم يمٗم٦م اًمٜمقر، ومٞمث٘مؾ هب٤م اعمٞمزان قمغم ىمدر درضم٤مهت٤م قمٜمد اهلل سمٗمْمؾ اهلل 

 وشمٓمرح صح٤مئػ اًمسٞمئ٤مت ذم صقرة ىمبٞمح٦م ذم يمٗم٦م اًمٔمٚمٛم٦م ومٞمخػ هب٤م اعمٞمزان سمٕمدل اهلل".

وأُمقر أظمرة، ٕيب قمبد اهلل ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر ؿمٛمس اًمديـ  اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمكأورده اًم٘مرـمبل ذم) ( 2)

 ( ومل يٜمسبف.725هـ:ص  1425، 1هـ(، َت٘مٞمؼ: د. اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، دار اعمٜمٝم٤مج، اًمري٤مض، ط671اًم٘مرـمبل)ت 



 

   

 

 ٝمـاًمث٤مين: ذم ذيمر صٗمت

ذات يمٗمتلم وًمس٤من وان يمٗم٦م احلسٜم٤مت ُمـ ٟمقر، ويمٗم٦م اًمسٞمئ٤مت ُمـ فمالم واًمٙمٗم٦م  ٤مـوىمد ورد اهن      

 .  (1)اًمٙمبػمة اًمٜمػمة ًمٚمحسٜم٤مت، واعمٔمٚمٛم٦م ًمٚمسٞمئ٤مت

 ٤مهـاًمث٤مًم٨م: ذم ذيمر ُم٘مدار

اًمّمالة واًمسالم( ؾم٠مل ف ٤م ـمب٤مق اًمسٛمقات وإرض، وروي  أن دواد )قمٚمٞمٝمـوىمد ورد أن يمٗم٦م ُمٜم      

، صمؿ أوم٤مق، ـقهلهـُمـ ف ٤م ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب، ومٖمٌم قمٚمٞمٝمـيمؾ يمٗم٦م متٚمه اعمٞمزان، وم٠مراف أن يريف رسم

ـ قمبدي اعمٞمزان طمسٜم٤مت؟، وم٘م٤مل: ي٤م دواد إذا رضٞم٧م قمه ذهـل ُمـ اًمذي ي٘مدر يٛمأل يمٗم٦م ـوم٘م٤مل:" أهل

 .(2)"  إّٓ اهللف سم٘مقل ٓ أًمه ٤م سمتٛمرة واطمدة، ي٤م داود أُمألـُمألهت

 ٤مٝمـاًمراسمع: ذم ذيمر وصٗم

واًمذي ذم أيمثر إظمب٤مر أن اجلٜم٦م شمقضع قمـ يٛملم اًمٕمرش، واًمٜم٤مر شمقضع قمـ يس٤مر  ف أظمتٚمػ ومٞم      

رش ُم٘م٤مسمؾ شمٕم٤ممم، ومتقضع يمٗم٦م احلسٜم٤مت يٛملم اًمٕم اًمٕمرش، صمؿ ي١مشمك سم٤معمٞمزان، ومتٜمّم٥م سملم يدي اهلل

 .(3)اجلٜم٦م ويمٗم٦م اًمسٞمئ٤مت يس٤مر اًمٕمرش ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مر

  ؾ اعمٞمزان واطمدة أم ُمتٕمددةهـاخل٤مُمس: 

سمٚمٗمظ اجلٛمع  /أ[6]لٝمـًمٚمجٛمٞمع قمؼّم قمٜمف ُمٞمزان واطمد يقزن سمف قر أٟمٝمـاجلٛمف اعمٕمتٛمد وقمٚمٞم     

 ،(4)ًمٚمتٗمخٞمؿ

                                                             

 (. 13/538وومتح اًمب٤مري: ،23/166يٜمٔمر:)شمٗمسػم اًم٘مرـمبل:( 1)

 .2/133اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم : زاد ( 2)

هـ(، ضبٓمف 535اًمدرة اًمٗم٤مظمرة ذم اًمٙمِمػ قمـ قمٚمؿ أظمرة، ٕيب طم٤مُمد ، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد)ت  ( 3)

 .724، اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك: ص 53وقمٚمؼ قمٚمٞمف :ُمقومؼ ومقزي اجلؼم، احلٙمٛم٦م،)د،ط (،)د،ت(: ص

سمف أقمامل اًمٕمب٤مد أم أن اعمقازيـ ُمتٕمددة، وًمٙمؾ ؿمخص ُمٞمزاٟمف أظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ هؾ هق ُمٞمزان واطمد شمقزن  ( 4)

ـَ  اخل٤مص، ومٛمـ ىم٤مل سم٤مًمتٕمداد أؾمتدل سمٔم٤مهر أي٤مت وسمٕمض أصم٤مر اًمتل شمدل قمغم شمٕمدده يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:}وٟمْمُع اعمقازي

ر قمغم أٟمف اًم٘مسَط ًمٞمقِم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم{ ، وىمٞمؾ: إٟمف ُمتٕمدد سمتٕمدد إُمؿ، وضمقز سمٕمْمٝمؿ ًمٙمؾ ىمقم ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمٞمزاٟم٤َم، واجلٛمٝمق

 =ُمٞمزان واطمد جلٛمٞمع اعمٙمٚمٗملم، ومجٞمع إقمامل وإىمقال ُمستدًملم سم٘مقل اًمرؾمقل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:"



 

 

ا  ،(1) چۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئچ يمام ىم٤مل  و رسول واحد.هـوإّنم
 يف املوزون السادس:

 ا قوالن:هـر هـأختالف على أقوال أشه ففي     
أن  :))ما(هـعن ابن عبماس)رضي هللا وقد روي عن ،(2)ا توزن، وذلك أبنم جتسم وتوزنهـ: إنم األعمال نفسماهـأحد 

يف ذبح املوت يوم ه مبا قيل يف مثله د لهـ، واستش (3)((ا يوم القيامةـتعاىل يقلب األعراض أجساماً، فيزهن هللا
  .(4)تعاىل جيسد املعاين اجساماً  من إنم هللا ،القيامة

                                                                                                                                                                                   

،ومحٚمقا أي٦م قمغم شمٕمدد اعمقزوٟم٤مت ُمـ  ىم٤مل يقضع اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٚمق وزن ومٞمف اًمسٛمقات وإرض ًمقؾمٕم٧م" =

أو هق مجع صقري ًم٘مّمد اًمتٗمخٞمؿ  ؿمٞم٤مء اًمتل شمقزن سمفإقمامل وإىمقال واًمّمحػ وإؿمخ٤مص وم٘م٤مًمقا: أٟمف مجع إ

قمغم مجع اجلقاُمع، حلسـ سمـ  وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم،23/166)شمٗمسػم اًم٘مرـمبل:يٜمٔمر:واًمتٝمقيؾ.

، وذح آظمر شمرمج٦م 2/484هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،)د،ط (،)د،ت(:1253حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمٕمٓم٤مر اًمِم٤مومٕمل)ت 

 (.   53ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري:ص 

اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمام   ،ىمٚم٧م:واًمّمقاب ذم هذا اًمقىمػ اصمب٤مت اعمٞمزان، وٓ يتٕمرض ًمتٕمدده أو اٟمٗمراده، وٓ ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمقزن 

 وراء ذًمؽ ُمـ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت.

 .135ؾمقرة اًمِمٕمراء: آي٦م ( 1)

ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمقاِزيٜمُُف ُمـ اعْم١ُْمُِمٜملِم وزن ذرة  ( 2) ىمٚم٧م: اًمدٓئؾ قمغم وزن إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمثػمة وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:}وَمَٛم

وا َأْٟمُٗمَسُٝمؿْ  ـَ ظَمرِسُ ِذي ٧ْم َُمقاِزيٜمُُف يٕمٜمك اًمٙمٗم٤مر وَم٠ُموًمِئَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ {، وُمـ قَمغَم ؾمٞمئ٤مشمف وَم٠ُموًمِئَؽ ُهُؿ اعْمُْٗمِٚمُحقَن، َوَُم

٤مدي٨م طمدي٨م أيب اًمدرداء)ريض اهلل قمٜمف( أن اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ىم٤مل:"ُم٤م يقضع ذم اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إطم

((، 4799،رىمؿ)4/253:سم٤مب ذم طمسـ اخلٚمؼ-يمت٤مب إدبأصم٘مؾ ُمـ طمسـ اخلٚمؼ"، أظمرضمف أسمق داود ذم)ؾمٜمٜمف:

، سمزي٤مدة :"وإن ((2333رىمؿ)، 3/431سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمسـ اخلٚمؼ:-واًمؽمُمذي ذم)ؾمٜمٜمف:يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م

 هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف.ص٤مطم٥م طمسـ اخلٚمؼ ًمٞمبٚمغ سمف درضم٦م ص٤مطم٥م اًمّمقم واًمّمالة.ىم٤مل اًمؽمُمذي:

 (.13/538، ومتح اًمب٤مري:722اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك:صٟم٘مالً قمـ سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم.يٜمٔمر ذم)( 3)

رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( }َوَأْٟمِذْرُهْؿ  ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري)ريض اهلل قمٜمف(، أٟمف ىم٤مل:" ىمرأ( 4)

ِة { ىم٤مل: ي١مشمك سم٤معمقت يم٠مٟمف يمبش أُمٚمح طمتك يقىمػ قمغم اًمسقر سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ومٞم٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م  َيْقَم احْلرَْسَ

 ومٞمنمئبقن، وي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ومٞمنمئبقن، ومٞم٘م٤مل: هؾ شمٕمرومقن هذا؟ ومٞم٘مقًمقن: ٟمٕمؿ، هذا اعمقت، ومٞمْمجع ومٞمذسمح،

 =ومٚمقٓ أن اهلل ىم٣م ٕهؾ اجلٜم٦م احلٞم٤مة واًمب٘م٤مء، ًمامشمقا ومرطم٤م، وًمقٓ أن اهلل ىم٣م ٕهؾ اًمٜم٤مر احلٞم٤مة ومٞمٝم٤م واًمب٘م٤مء،



 

   

 

 قال:)) تثقل امليزان ه أنم ، ()ملسو هيلع هللا ىلصهـو صحائف األعمال، ملا روي عنهـ:إنم املوزون الثاين
توزن صحائف االعمال " ما(:هـعن ، وقال ابن عمر)رضي هللا (1)ا ختف((ـا األعمال مكتوبة وهبهـابلصحيفة اليت في

ې  چتعاىله ، مثل قولهـو الراحج لكثرة ما ورد فيهـذا هـلكن  ،ـ، واألول وإن كان أمكن القول هب(2) "يوم القيامة

ڄ  چ،(4)چاآليةڳ  ڳ  ڱ   ڱچ  ،(3)چائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ       وئ  ىې        ې   ې  ى

 .(5)چڃ  ڃ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 ((،3156، رىمؿ)5/166: سم٤مب وُمـ ؾمقرة ُمريؿ-أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم)ؾمٜمٜمف:يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرانًمامشمقا شمرطم٤م". =

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء -، وأظمرج  قمـ أيب هريرة)ريض اهلل قمٜمف( ُمرومققم٤م ذم)يمت٤مب صٗم٦م اجلٜم٦م طمدي٨م طمسـ صحٞمح ىم٤مل :هذا

((، طمدي٨م ـمقيؾ  ومٞمف ذيمر ذسمح اعمقت ، وومٞمف" ومٞمْمجع 2557، رىمؿ)4/272: ذم ظمٚمقد أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر

٤مر ظمٚمقد ٓ ُمقت": ومٞمذسمح ذسمح٤ًم قمغم اًمسقر اًمذي سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م ظمٚمقد ٓ ُمقت، وي٤م أهؾ اًمٜم

 ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمسـ.   

( :" وم٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف يٜمِمئ ُمـ اعمقت صقرة يمبش يذسمح، يمام يٜمِمئ ُمـ 373ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم)شمٗمسػمه: ص 

إقمامل صقرًا يث٤مب هب٤م ص٤مطمبٝم٤م ويٕم٤مىم٥م، واهلل شمٕم٤ممم يٜمِمئ ُمـ إقمراض أضمس٤مُم٤م شمٙمقن إقمراض ُم٤مدة هل٤م. ويٜمِمئ 

 يٜمِمئ ؾمبح٤مٟمف ُمـ إقمراض أقمراض٤ًم ، وُمـ إضمس٤مم أضمس٤مُم٤م". ُمـ إضمس٤مم أقمراض٤م، يمام

 (.7/165، وشمٗمسػم اًم٘مرـمبل :281 يٜمٔمر:)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م :ص( 1)

 . 722اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة :ص( 2)

 .29ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م: آي٦م ( 3)

 .19ؾمقرة احل٤مىم٦م: آي٦م ( 4)

 .13ؾمقرة اًمتٙمقير:آي٦م ( 5)



 

 

احل٘مٞم٘مل،  ، يدّل قمغم اعمٞمزانهـذا وٟمحقٝمـ،  وم(1)((ـوذم اًمّمحٞمحلم: )) ومٞمٕمٓمك اًمرضمؾ صحٞمٗم٦م طمسٜم٤مهت 

 .(2)وأّن اعمقزون صحػ إقمامل

، ان مجٞمع اعمٕم٤مين اعمٕم٘مقًم٦م هـذا واًمتح٘مٞمؼ إن يمالّ إُمريـ ضم٤مئز، وإن اعمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ ًمذًمؽ وًمٖمػمهـ      

ٞمئ٦م إؿمخ٤مص، وان يمٜم٤م ٓ ٟمحسـ ـشمٕم٤ممم سمّمقرة آضمس٤مم، وُمتِمخّم٦م هب قمٜمدٟم٤م ُمتّمقرة قمٜمد اهلل

اًمٙمِمػ آـمالع قمغم صقر اعمٕم٤مين اعمٕم٘مقًم٦م  هٞم٘م٦م ُمـ وضمق، وىمد قمّد أرسم٤مب احل٘م(3)ٝمـذًمؽ ًم٘مّمقرٟم٤م قمٜم

                                                             

ـَ  أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم)صحٞمحف:يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مب ىمقًمف:} ـمرف ُمـ طمدي٨م( 1) ِذي  اًمَّ
ِ
َوَيُ٘مقُل إؿْمَٝم٤مُد َه١ُمٓء

لَم {]هقد: 
ِ ِ
 قَمغَم اًمٔم٤َّمعم

ِ
ِْؿ َأٓ ًَمْٕمٜم٦َُم اّللَّ -اًمتقسم٦م ((، وُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:شم٤مب4685، رىمؿ)6/74[:18يَمَذسُمقا قَمغَم َرهبِّ

ومت٤مُمف : ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قمٛمر يمٞمػ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ((.2768، رىمؿ)4/2123سم٤مب ىمبقل شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ وإن يمثر ىمتٚمف:

اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، ي٘مقل: ذم اًمٜمجقى؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: " يدٟمك اعم١مُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ رسمف قمز وضمؾ، 

٘مقل: أي رب أقمرف، ىم٤مل: وم٢مين ىمد ؾمؽمهت٤م قمٚمٞمؽ ذم طمتك يْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف، ومٞم٘مرره سمذٟمقسمف، ومٞم٘مقل: هؾ شمٕمرف؟ ومٞم

اًمدٟمٞم٤م، وإين أهمٗمره٤م ًمؽ اًمٞمقم، ومٞمٕمٓمك صحٞمٗم٦م طمسٜم٤مشمف، وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر، واعمٜم٤موم٘مقن، ومٞمٜم٤مدى هبؿ قمغم رءوس اخلالئؼ 

 ه١مٓء اًمذيـ يمذسمقا قمغم اهلل ".

ذم صح٤مئػ إقمامل وزٟم٤ًم ( " أن اهلل شمٕم٤ممم حيدث 1/114إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ :) وًمٚمٖمزازم طمظ ذم شمقضمف ذًمؽ ذم( 2)

ًمٚمٕمب٤مد طمتك ئمٝمر هلؿ اًمٕمدل ذم اًمٕم٘م٤مب  سمحس٥م درضم٤مت إقمامل قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ومتّمػم ُم٘م٤مدير أقمامل اًمٕمب٤مد ُمٕمٚمقُم٦م

 أو اًمٗمْمؾ ذم اًمٕمٗمق وشمْمٕمٞمػ اًمثقاب".

صالة وُمـ إدًم٦م قمغم أن اعمٕم٤مين اعمٕم٘مقًم٦م شمتحقل إمم اضمس٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م رواه ُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف :يمت٤مب ( 3)

( ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 834، رىمؿ )1/553 سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مران وؾمقرة اًمب٘مرة:-اعمس٤مومريـ

رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ي٘مقل: "اىمرءوا اًم٘مرآن وم٢مٟمف ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم٤م ٕصح٤مسمف، اىمرءوا اًمزهراويـ 

ُم٦م يم٠مهنام همامُمت٤من، أو يم٠مهنام همٞم٤ميت٤من، أو يم٠مهنام ومرىم٤من ُمـ ـمػم صقاف، اًمب٘مرة، وؾمقرة آل قمٛمران، وم٢مهنام شم٠مشمٞم٤من يقم اًم٘مٞم٤م

َت٤مضم٤من قمـ أصح٤مهبام، اىمرءوا ؾمقرة اًمب٘مرة، وم٢من أظمذه٤م سمريم٦م، وشمريمٝم٤م طمرسة، وٓ شمستٓمٞمٕمٝم٤م اًمبٓمٚم٦م"، ىمٚم٧م:ورطم٩م 

٤مطم٥م ه( ص459اًم٘مرـمبل أن اعمقزون صحػ إقمامل، واًمٞمف ذه٥م مجٝمقر اعمٗمرسيـ، وإُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل)ت 

ه( 861( ص٤مطم٥م)ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح(، واسمـ اهلامم)ت 743)اًمؼمه٤من ذم إصقل(، وذف اًمديـ اًمٓمٞمبل)ت 

ص٤مطم٥م )اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف( وهمػمهؿ، وي١ميده طمدي٨م اًمبٓم٤مىم٦م. يٜمٔمر) ذح أظمر شمرمج٦م ُمـ صحٞمح 

 ( .53اًمبخ٤مري:ص



 

   

 

ذم "سمٚمقغ ه دي٦م اًم٘م٤مري"، واؾمتقومٞمٜم٤مهـذا ذم "هـٞم٠مة إضمس٤مم اعمتِمخّم٦م ، وىمد سمسٓمٜم٤م اًمٙمالم قمغم هـذم 

 أرسم٤مب قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمٕمٜم٤م اهلله ، وىمد قمدّ ٝمـًمٙمقٟمٜم٤م حمجقسملم قمٜم (1)إُم٤مين ذم اًمٙمِمػ قمـ صقر اعمٕم٤مين"

 .(2)أقمٚمؿ واهللؿ ـؿ وطمنمٟم٤م ذم زُمرهتـهب

  ٤مٝمـق مجٞمع إقمامل أم ظمقامتهـؾ هـاًمس٤مسمع : أظمتٚمػ ذم اعمقزون 

د ان ٝمـ٤م أؿمٝمـسمٓم٤مىم٦م ومٞمف قر:)) ومٞمخرج ًمٝمـذم طمدي٨م اًمبٓم٤مىم٦م اعمِمف ىمقًمف د ًمٝمـ، ويِم(3)ر اجلٛمٞمعهـاًمٔم٤م      

، ومٞم٘مقل أطمرض وزٟمؽ، ومٞم٘مقل ـ، ورؾمقهلهـقمبد د ان حمٛمداً رؾمقل اهللٝمـ، وأؿماهللإّٓ  ف ٓ اًم

اًمسجالت ؟، ومٞم٘م٤مل وم٢مٟمؽ ٓ شمٔمٚمؿ، ومتقضع اًمسجالت ذم ه ذهـاًمبٓم٤مىم٦م ُمع ه ذهـُم٤م   [/ب6ي٤مرب]ل

 .(4)رء(( يمٗم٦م، واًمبٓم٤مىم٦م ذم يمٗم٦م، ومٓم٤مؿم٧م اًمسجالت، وصم٘مٚم٧م اًمبٓم٤مىم٦م، وٓ يث٘مؾ ُمع اؾمؿ اهلل

                                                             

 مل أىمػ قمٚمٞمٝمام. ( 1)

تٙمٚمٛملم اٟمٙمرت اعمٞمزان احلز، وزقمٛم٧م أن آقمامل اقمراض ٓ شم٘مقم سم٠مٟمٗمسٝم٤م  أوم٤مد اسمـ ومقرك أن اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض اعم ( 2)

ومال شمقصػ سمث٘مؾ وٓ ظمٗم٦م ومٙمٞمػ شمقزن؟، وان اعمراد سم٤معمٞمزان هق اًمٕمدل أي :ان اهلل يٕمدل سملم ظمٚم٘مف ومال ئمٚمؿ أطمدًا، 

 (.722يٜمٔمر:) اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك:ص 

ن ظمقاشمٞمؿ إقمامل، وم٢من يم٤مٟم٧م ظم٤ممت٦م قمٛمٚمف طمسٜم٤م ضمقزي سمخػم، وطمٙمك اًمزضم٤مج وهمػمه ُمـ اعمٗمرسيـ أٟمف:إٟمام يقز( 3)

ذح صحٞمح اًمبخ٤مريِّ ٕيب حمٛمد، حمٛمقد سمـ أمحد سمـ  وُمـ يم٤مٟم٧م ظم٤ممت٦م قمٛمٚمف ذا ضمقزي سمنم.)قمٛمدة اًم٘م٤مري

اث اًمٕمريبِّ 855ُمقؾمك سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤ميب احلٜمٗمل، سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل)ت   ،)د،ط(،سمػموت–هـ (، دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

 (.1/171:)د،ت(

 ـمرف ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص)ريض اهلل قمٜمٝمام( ُمرومققم٤ًم، أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم( 4)

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يٛمقت وهق يِمٝمد أن ٓ -((، واًمؽمُمذي ذم)ؾمٜمٜمف: يمت٤مب اإليامن6994، رىمؿ)11/573)ُمسٜمده:

سم٤مب ُم٤م -ذم)ؾمٜمٜمف:يمت٤مب اًمزهد(( ىم٤مل:هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م، واسمـ ُم٤مضم٦م 2639، رىمؿ)4/321لِإ إٓ اهلل:

ذيمر اًمبٞم٤من سم٠من اهلل ضمؾ سم٤مب ((، واسمـ طمب٤من ذم)صحٞمحف:4333، رىمؿ)2/1437يرضمك ُمـ رمح٦م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:

وقمال سمتٗمْمٚمف ىمد يٖمٗمر عمـ أطم٥م ُمـ قمب٤مده ذٟمقسمف سمِمٝم٤مدشمف ًمف، وًمرؾمقًمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، وإن مل يٙمـ ًمف ومْمؾ 

((، 33، رىمؿ)13/19 ((، واًمٓمؼماين ذم)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم:225، رىمؿ)1/461طمسٜم٤مت يرضمق هب٤م شمٙمٗمػم ظمٓم٤مي٤مه:

هذا طمدي٨م صحٞمح مل خيرج ذم اًمّمحٞمحلم، وهق صحٞمح  ((، ىم٤مل9، رىمؿ)1/46وصححف احل٤ميمؿ ذم)اعمستدرك :

 قمغم ذط ُمسٚمؿ، وواوم٘مف اًمذهبل.



 

 

 ٤م واًمٜم٘مصٝمـاًمث٤مُمـ: ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمرطمج٤من ُمٜم

ان اًمرضمح٤من، واًمٜم٘مص، واًمث٘مؾ ر اعمٕمتٛمد هـىمٞمؾ: إن اًمراضمح ُمـ يّمٕمد قمٙمس ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٔم٤م      

ذم ظمؼم اًمبٓم٤مىم٦م اعمت٘مدم " وـم٤مؿم٧م اًمسجالت، وصم٘مٚم٧م ف ىمقًمه قد أن، وي١ميدٝمـواخلٗم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕم

 .(1)أقمٚمؿ رء" واهلل اًمبٓم٤مىم٦م، وٓ يث٘مؾ ُمع اؾمؿ اهلل

 اًمت٤مؾمع: اعمٜم٘مقل أن وزن آقمامل إٟمام يٙمقن سمٕمد اٟم٘مْم٤مء احلس٤مب

٤م، وُمٕمروم٦م ـ٤م: ًمٞمٙمقن اجلزاء هبهـ٤مر ُم٘م٤مديرٝمـ٤م، واًمقزن ٕفمـامل، وصمبقهتٕن اعمح٤مؾمب٦م ًمت٘مرير إقم      

 .(2)ـُم٘مدار اًمٌمء ومرع وضمقد اًمٌمء، وصمبقهت

 ؿـاًمٕم٤مذ: ذم اعمقزون هل

اقمٚمؿ  ؾ اعمحنم ًمٕمٛمقم إدًم٦م ذم ذًمؽ، وطمٙمٛم٦م، واهللهـوم٘مٞمؾ: يقزن ًمٕمٛمقم مجٞمع أف اظمتٚمػ ومٞم      

 ٤مر ٝمـافم

ف احلسٜم٤مت وم٘مط، وزي٤مدة اًمتٜمٙمٞمؾ واًمتقسمٞمخ عمْم٤مقمٗم٦م اًمٕمذاب ومٞمٛمـ ًمٞمس ًمف واإلطمس٤من، ومٞمٛمـ ًم آٟمٕم٤مم

 ّٓ  إ

 .هـؾمٞمئ٤مت وم٘مط، وًمٚمٛمج٤مزات، واًمٕمدل ومٞمٛمـ ظمٚمط قمٛمالً ص٤محل٤م سمٖمػم

ؿ ذم ذًمؽ ُمتٗم٤موشمقن، وم٤معم١مُمٜمقن أىمس٤مم ىمسؿ يدظمؾ اجلٜم٦م ـق اعمٕمتٛمد أهنهـأيمثر اًمٕمٚمامء ،وف وىمٞمؾ: وقمٚمٞم 

ؿ ، وىمسؿ ُمت٘مقن ٝمـ، وُمـ شمبٕم(3)ؿ ذم اًمّمحٞمحهـؿ اًمسبٕمقن أًمٗم٤ًم اًمقارد ذيمرهـن وسمٖمػم طمس٤مب وٓ ُمٞمزا

يم٤مٟم٧م ذم إظمرى اعمٔمٚمٛم٦م ، ومال جيٕمؾ  ؿ انهـؿ ذم اًمٙمٗم٦م اًمٜمػمة ، وصٖم٤مئرـؿ ومتقضع طمسٜم٤مهتـٓ يمب٤مئر هل

ًمتٚمؽ اًمّمٖم٤مئر وزٟم٤مً ، وي٘مؾ اًمٙمٗم٦م اًمٜمػمة وشمرشمٗمع اعمٔمٚمٛم٦م ارشمٗم٤مع اًمٗم٤مرغ اخل٤مزم، وىمسؿ خمٚمط ي٠ميت  اهلل

صم٘مؾ، وم٤من صم٘مٚم٧م ه ذم اعمٔمٚمٛم٦م ومتٙمقن ًمٙمب٤مئرف ذم اًمٜمػمة وؾمٞمئ٤مشمف سم٤مًمٗمقاطمش واًمٙمب٤مئر ومتقضع طمسٜم٤مشم

                                                             

 .3/664اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م :( 1)

 . 715اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك: ص ( 2)

 )د،ط(، شمٗمسػم روح اًمبٞم٤من،إلؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمبقزم احلٜمٗمل اخلٚمقيت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ( 3)

 .3/138)د،ت(:



 

   

 

ف ذا ذم يمب٤مئر سمٞمٜمهـ، ٝمـئ٤مت يمذًمؽ دظمؾ اًمٜم٤مر ُم٤ممل يٕمػ قمٜماحلسٜم٤مت وًمق سمخردًم٦م دظمؾ اجلٜم٦م، أو اًمسٞم

، أو مل شمٙمـ ف سمام قمٚمٞمف ٤م وم٤من مل شمٗمد طمسٜم٤مشمهـسم٘مدرف شمٕم٤ممم وم٤من يم٤مٟم٧م ًمٚمخٚمؼ ٟم٘مص ُمـ طمسٜم٤مشم وسملم اهلل

، واًمٙمٗم٤مر يمذًمؽ ُمتٗم٤موشمقن، ـُم٤م مل يٖمٗمر هل /أ[7]لصمؿ يٕمذب قمغم اجلٛمٞمعف وزار ُمـ فمٚمٛمف محؾ قمٚمٞم

ذم أطمدى يمٗمتل اعمٞمزان، صمؿ ف ،وؾمٞمئ٤مشمه ؿ يْمع يمٗمرٝمـوزن، وُمٜمف ٘م٤مم ًمٜمؿ وٓ يٝمـذم ضمف ؿ ُمـ يرُمك سمٝمـُمٜم

٤م ومٞمِم٤مل اعمٞمزان، ومؽمشمٗمع اًمٙمٗم٦م اًمٗم٤مرهم٦م، هـ٤م ذم اًمٙمٗم٦م إظمرى، ومال جيدٝمـؾ ًمؽ ـم٤مقم٦م شمْمٕمهـف ي٘م٤مل: ًم

صٚم٦م ًمألرطم٤مم، وُمقاؾم٤مت ف ؿ ُمـ يٙمقن ومٞمٝمـ، وُمٜمٝمـوشمث٘مؾ اًمٙمٗم٦م اعمِمٖمقًم٦م، ومذًمؽ ظمٗم٦م اعمٞمزان ذم طم٘م

٤م دمٛمع، وشمقضع ذم ـ، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ًمق وضمدت ذم اعمسٚمؿ ًمٙم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م ،وم٢مهناخلٚمؼ ،وقمتؼ إرىم٤مء

ٜمؿ، ٝمـإمم ضمف بط سمٝمـرء، ومٞمف ٤م: إذ اًمٙمٗمر ٓ يرضمح قمٚمٞمٝمـ٤م رطم٩م قمٚمٞمٝمـ، همػم أن اًمٙمٗمر إذا ىم٤مسمٚمـُمٞمزاهن

 .(1) أقمٚمؿ  ذم اًمٙمٗم٤مر  واهللف أظمػ ممـ مل يٕمٛمؾ ُمثٚمف ٤م ًمٙمـ قمذاسمٝمـوخيٚمد ومٞم

  شمٕم٤ممم م اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم يدي اهللاحل٤مدي قمنم: ومٞمٛمـ يزن إقمامل يق

ف :)) إن ص٤مطم٥م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمؼميؾ)قمٚمٞم(ٝمـقمٜم روي ُمقىمقوم٤ًم قمغم طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن)ريض اهلل     

 ق اًمذي يزن أقمامل اخلالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.هـ، و(2)اًمّمالة واًمسالم(( 

                                                             
 .725-723يٜمٔمر:اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك ص: ( 1)

اًم٘مرآن=شمٗمسػم اًمٓمؼمي،ٕيب  أظمرج اًمٓمؼمي سم٤مؾمٜم٤مده قمك طمذيٗم٦م)ريض اهلل قمٜمف( ُمقىمقوم٤ًم ذم)ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي ( 2)

هـ(،َت٘مٞمؼ: د. قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، دار هجر 313ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م اًمٓمؼمي)ت

ىم٤مل:" ص٤مطم٥م اعمقازيـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ((14333، رىمؿ)12/313م: 2331-هـ1422، 1ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ، ط

ي٤م ضمؼميؾ، ِزن سمٞمٜمٝمؿ! ومردَّ ُمـ سمٕمٍض قمغم سمٕمض، ىم٤مل:وًمٞمس صمؿ ذه٥ٌم وٓ ومْم٦م، ىم٤مل: وم٢من يم٤من ضمؼميؾ )قمٚمٞمف اًمسالم( ، ىم٤مل: 

ًمٚمٔم٤ممل طمسٜم٤مت، أظمذ ُمـ طمسٜم٤مشمف ومؽمد قمغم اعمٔمٚمقم، وإن مل يٙمـ ًمف طمسٜم٤مت مُحِؾ قمٚمٞمف ُمـ ؾمٞمئ٤مت ص٤مطمبف، ومػمضمع اًمرضمؾ قمٚمٞمف 

{ "، ويمذ ُمثؾ اجلب٤مل، ومذًمؽ ىمقًمف:} ا اًمالًمٙم٤مئل ذم)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، َواًْمَقْزُن َيْقَُمئٍِذ احْلَؼُّ

 ،8اًمسٕمقدي٦م،ط–هـ(، َت٘مٞمؼ:أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي، دار ـمٞمب٦م418هب٦م اهلل سمـ احلسـ سمـ ُمٜمّمقر اًمالًمٙم٤مئل)ت 

سمـ ((، وأورده ا616، رىمؿ)3/243واًمقاطمدي ذم)شمٗمسػمه اًمقؾمٞمط : ،((2239) رىمؿ ،6/1245:م2333-هـ1423

(، وأورده اًمسٛمرىمٜمدي ُمرومققم٤ًم ذم شمٗمسػمه )سمحر اًمٕمٚمقم، ٕيب اًمٚمٞم٨م ٟمٍم 2/133اجلقزي ُمقىمقوم٤ًم ُمـ همػم ؾمٜمد ذم)زاد اعمسػم:

 =(،د،ط) سمػموت، –هـ(، َت٘مٞمؼ: د.حمٛمقد ُمٓمرضمل، اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر373سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمسٛمرىمٜمدي)ت 



 

 

 د ًمام ُمّر هـاًمث٤مين قمنم: ذم سمٕمض ؿمقا

قر، وذم احلدي٨م )) ي٤م حمٛمد أدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ أُمتؽ ُمـ ٓ ٝمـِم٤م طمدي٨م اًمسبٕملم أًمٗم٤م اًمّمحٞمح اعمٝمـُمٜم     

شمٕم٤ممم( ذم "روض٦م اعمِمت٤مق" قمـ احلسلم سمـ قمكم  اهللف ،  وذيمر اسمـ اجلقزي )رمح(1)((ٝمـطمس٤مب قمٚمٞم

وؾمٚمؿ(: ))ي٤م سمٜمل إّن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة ف قمٚمٞم )صغم اهللاهللىم٤مل : ىم٤مل ضمدي رؾمقل ف ام( أٟمٝمـقمٜم )ريض اهلل

ؿ ٝمـؿ ديقان يّم٥م قمٚمٞمـؿ ُمٞمزان، وٓ يٜمنم هلـؾ اًمبالء ومال يٜمّم٥م هلهـ١مشمك سم٠م٤م ؿمجرة اًمبٚمقى، يـي٘م٤مل هل

 .(3)(((2)چىث   يث   حج  مج  جح  مح   مثچ إضمر صب٤ًم، صمؿ ىمرأ 

                                                                                                                                                                                   

وافمٜمف شمقهؿ وم٘مد  "إن ضمؼميؾ ص٤مطم٥م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م احلدي٨م".( قمـ طمذيٗم٦م )ريض اهلل قمٜمف(ُمرومققم٤ًم: 1/534: )د،ت( =

 شمّمحػ وم٘م٤مل: )سمالل احلبٌم( سمدل) سمالل اًمٕمبز(.

سم٤مب ُمـ ايمتقى، أو يمقى همػمه، وومْمؾ ُمـ مل -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري ُمٓمقًٓ ذم)صحٞمحف: يمت٤مب اًمٓم٥م ( 1)

اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(: " قمرض٧م  (( قمـ اسمـ قمب٤مس)ريض اهلل قمٜمف(، ىم٤مل رؾمقل57359، رىمؿ)7/126:يٙمتق

قمكم إُمؿ، ومجٕمؾ اًمٜمبل واًمٜمبٞم٤من يٛمرون ُمٕمٝمؿ اًمرهط، واًمٜمبل ًمٞمس ُمٕمف أطمد، طمتك رومع زم ؾمقاد قمٔمٞمؿ، ىمٚم٧م: ُم٤م 

هذا؟ أُمتل هذه؟ ىمٞمؾ: سمؾ هذا ُمقؾمك وىمقُمف، ىمٞمؾ: اٟمٔمر إمم إومؼ، وم٢مذا ؾمقاد يٛمأل إومؼ، صمؿ ىمٞمؾ زم:اٟمٔمر ه٤م هٜم٤م وه٤م 

سامء، وم٢مذا ؾمقاد ىمد ُمأل إومؼ، ىمٞمؾ: هذه أُمتؽ، ويدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ ه١مٓء ؾمبٕمقن أًمٗم٤م سمٖمػم طمس٤مب" صمؿ هٜم٤م ذم آوم٤مق اًم

دظمؾ ومل يبلم هلؿ، وم٠موم٤مض اًم٘مقم، وىم٤مًمقا: ٟمحـ اًمذيـ آُمٜم٤م سم٤مهلل واشمبٕمٜم٤م رؾمقًمف، ومٜمحـ هؿ، أو أوٓدٟم٤م اًمذيـ وًمدوا ذم 

ٞمف وؾمٚمؿ( ومخرج، وم٘م٤مل:"هؿ اًمذيـ ٓ يسؽمىمقن، وٓ اإلؾمالم، وم٢مٟم٤م وًمدٟم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومبٚمغ اًمٜمبل)صغم اهلل قمٚم

وم٘م٤مل قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ : أُمٜمٝمؿ أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مم ش يتٓمػمون، وٓ يٙمتقون، وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن

 وَمُٝمَق طَمْسبُ -آظمر وم٘م٤مل: أُمٜمٝمؿ أٟم٤م؟ ىم٤مل: ؾمب٘مؽ هب٤م قمٙم٤مؿم٦م"، وذم)يمت٤مب اًمرىم٤مق
ِ

ْؾ قَمغَم اّللَّ ـْ َيتََقيمَّ ُف سم٤مب:}َوَُم

سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل -(( خمتٍمًا، وُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:يمت٤مب اإليامن6472، رىمؿ)8/133:[3{]اًمٓمالق: 

 ((.218، رىمؿ)1/198ـمقائػ ُمـ اعمسٚمٛملم اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب، وٓ قمذاب:

 .13اًمزُمر:آي٦م ؾمقرة ( 2)

) اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي ذم( ٓسمـ اجلقزي، واحلدي٨م أظمرضمف 723ٟمسبف اًم٘مرـمبل ذم)اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك:ص( 3)

ه(،َت٘مٞمؼ: قم٤مُمر 462اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ، ٕيب سمٙمر ، أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م)ت 

((، قمـ احلسـ سمـ قمكم 34، رىمؿ)77م:ص2333-ه1423ًمبٜم٤من ،-سمػموت-طمسـ صؼمي، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 

 = قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، وىم٤مل زم يقُم٤م:"ي٤م سمٜمل قمٚمٞمؽ سمـ أيب ـم٤مًم٥م)ريض اهلل قمٜمٝمام(، ىم٤مل:ؾمٛمٕم٧م ضمدي)صغم اهلل



 

   

 

وؾمٚمؿ( ىم٤مل:      ف قمٚمٞم ام( قمـ اًمٜمبل)صغم اهللٝمـقمٜم وروى احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ قمب٤مس)ريض اهلل     

ؿ ُمٞمزان وٓ ـؾ اًمبالء ومال يٜمّم٥م هلهـٞمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٜمّم٥م ًمٚمحس٤مب ، صمؿ ي١مشمك سم٠مٝمـ)) ي١مشمك سم٤مًمِم

ؿ ٝمـاضمس٤مُمؾ اًمٕم٤مومٞم٦م ًمٞمتٛمٜمقن ذم اعمقىمػ أن هـؿ إضمر صب٤ًم، طمتك إن أٝمـؿ ديقان يّم٥م قمٚمٞمـيٜمنم هل

 .(1)ؿ(( ـهل  شم٘مرض سم٤معم٘م٤مريض، ُمـ طمسـ صمقاب اهلل

وؾمٚمؿ(: )) إذا يم٤من يقم ف قمٚمٞم )صغم اهللاهللىم٤مل، ىم٤مل رؾمقل  (ٝمـقمٜم وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ )ريض اهلل      

ؿ اضمٜمح٦م ظمرضًا ،ومٞمتس٤مىمٓمقن قمغم ـهل ذم احلس٤مب ىمد اٟمب٧م اهلل /ب[7]لاًم٘مٞم٤مُم٦م ضم٤مء أىمقام واًمٜم٤مس

ؾ اؿمتد هـدُم٦م اجلٜم٦م ُمـ أٟمتؿ؟، ومٞم٘مقًمقن: ٟمحـ ُمـ وًمد آدم، ومٞم٘مقًمقن :ؿ ظمـطمٞمٓم٤من اجلٜم٦م، ومٞم٘مقًمقن هل

رساً،  اجلٜم٦م ؟، ىم٤مًمقا: يمٜم٤م ٟمٕمبد اهلله ذهـؿ سمام ٟمٚمتؿ ـاحلس٤مب؟، ىم٤مًمقا:ٓ ، ىم٤مًمقا ومٕمؼمشمؿ اًمٍماط ، ومٞم٘م٤مل هل

 .(2)أسمق ُمٜمّمقر اًمديٚمٛمله وم٤مدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م رسًا((، روا

                                                                                                                                                                                   

سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م شمٙمـ ُمـ أهمٜمك  اًمٜم٤مس، وأد اًمٗمرائض شمٙمـ ُمـ أقمبد اًمٜم٤مس، ي٤م سمٜمل إن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة ي٘م٤مل هل٤م ؿمجرة =

اًمبٚمقى، ي١مشمك سم٠مهؾ اًمبالء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومال يٜمّم٥م هلؿ ُمٞمزان وٓ  يٜمنم هلؿ ديقان، يّم٥م قمٚمٞمٝمؿ إضمر صب٤م "، وىمرأ 

 )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:}إٟمام يقرم اًمّم٤مسمرون أضمرهؿ سمٖمػم طمس٤مب{، وأظمرضمف أيْم٤ًم اًمٓمؼماين ذم)اعمٕمجؿ رؾمقل اهلل

(:وومٞمف ؾمٕمد سمـ ـمريػ، 2/335وُمٜمبع اًمٗمقائد:  ((، وىم٤مل اهلٞمٛمثل ذم )جمٛمع اًمزوائد2763، رىمؿ)3/92اًمٙمبػم:

 وهق ضٕمٞمػ ضمدا.

(( قمـ اسمـ قمب٤مس)ريض اهلل قمٜمٝمام( ُمرومققم٤ًم، وُمـ 12829، رىمؿ)12/182اًمٓمؼماين ذم)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم: أظمرضمف  ( 1)

(، وىم٤مل:هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وىمت٤مدة، شمٗمرد سمف قمٜمف 3/91طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء:أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم)ـمري٘مف، أظمرضمف 

 رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم، وومٞمف ؾمٕمد سمـ ـمريػ وهق ضٕمٞمػ ضمدا. (:3/35، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم)جمٛمع اًمزوائد : جم٤مقم٦م

((، أظمرضمف أسمق ُمٜمّمقر سمسٜمده 439، رىمؿ)422ف ذم خمٓمقط)اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمسٜمد اًمٗمردوس:صوىمٗم٧م قمٚمٞم( 2)

قمـ أٟمس)ريض اهلل قمٜمف( ُمرومققم٤ًم، ويٜمٔمر:)إرسمٕمقن ذم اًمتّمقف،ٕيب قمبد اًمرمحـ، حمٛمد سمـ احلسلم 

، ُمقضمب٤مت 89 ،13ص:م1981 ،2ط اهلٜمد، –هـ(، دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٞمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ 412اًمسٚمٛمل)ت

هـ(، َت٘مٞمؼ:اًمدُمٞم٤مـمل، 564اجلٜم٦م، ٕيب أمحد، ُمٕمٛمر سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗم٤مظمر اًمسٛمرىمٜمدي، إصبٝم٤مين)ت 

 (.149م:ص  2332-هـ 1423، 1ُمٙمتب٦م قمب٤مد اًمرمحـ، ط



 

 

سمؽ؟، ىم٤مل :  : ُم٤م   ومٕمؾ اهللـي ذم اًمٜمقم وم٘مٞمؾ هلؿ رؤٝمـ: "إن سمٕمْم(هـوطمٙمك اًم٘مٞمنمي ذم )َتبػم      

٤م ٝمـوزٟم٧م طمسٜم٤ميت، ومرضمح٧م اًمسٞمئ٤مت قمغم احلسٜم٤مت، ومس٘مٓم٧م سة ذم يمٗم٦م اعمٞمزان احلسٜم٤مت وم٢مذا ومٞم

 .(1)ذم ىمؼم ُمسٚمؿ"ف يمػ ُمـ شمراب يمٜم٧م اًم٘مٞمت

ف قمٚمٞم )صغم اهللاهللإذا ظمٗم٧م طمسٜم٤مت اعم١مُمـ، أظمرج رؾمقل ف : ))أٟم(هـوذيمر اًم٘مِمػمي ذم)شمٗمسػم      

٤م احلسٜم٤مت، ومؽمضمح احلسٜم٤مت، ومٞم٘مقل ذًمؽ ٝمـ٤م ذم يمٗم٦م اعمٞمزان اًمتل ومٞمٝمـؾمٚمؿ( سمٓم٤مىم٦م يم٤مٕٟمٛمٚم٦م، ومٞمٚم٘مٞمو

ؽ، وُم٤م أطمسـ ظمٚم٘مؽ، ٝمـوؾمٚمؿ(: سم٠مسمك أٟم٧م، وأُمل ُم٤م أطمسـ وضمف قمٚمٞم اًمٕمبد اعم١مُمـ ًمٚمٜمبل)صغم اهلل

، وىمد وومٞمتؽ إي٤مه ذهـوؾمٚمؿ(، وف قمٚمٞم ومٛمـ أٟم٧م؟ ومٞم٘مقل: أٟم٤م ٟمبٞمؽ حمٛمد)صغم اهلل  ٤مهـصالشمؽ قمكمَّ

 .(2)٤م ((ٝمـأطمقج ُم٤م شمٙمقن إًمٞم

، وىمد اقمتدًم٧م ـ٤م ُمٞمزاهنـي١مشمك سمرضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومام جيد طمسٜم٦م يرضمح هبف :)) أٟم(3)وذيمر اًمٖمزازم      

٤م اجلٜم٦م، ـ٥م ذم اًمٜم٤مس، وم٤مًمتٛمس ُمـ يٕمٓمٞمؽ طمسٜم٦م أدظمٚمؽ هبهـ: أذٝمـشمٕم٤ممم رمح٦م ُمٜم سم٤مًمسقي٦م، ومٞم٘مقل اهلل

رضمؾ ًمٞمس ذم ف طمقج ًمذًمؽ ُمٜمؽ ومٞمٞم٠مس، ومٞم٘مقل ًم: أٟم٤م أـرم ذًمؽ إّٓ ي٘مقل هلف ومام جيد واطمداً يٙمٚمٛم

٤م ومرطم٤م ُمرسورا، ومٞم٘مقل ـب٦م، ومٞمٜمٓمٚمؼ هبهـ٤م هـ٤م شمٖمٜمل قمٜمل ؿمٞمئ٤م، ظمذٝمـصحٞمٗمتل إٓ طمسٜم٦م واطمدة، وُم٤م أفمٜم

 ق أقمٚمؿ ومٞم٘مقل: ي٤م رب اشمٗمؼ زم ُمـ أُمري يمذا ويمذا، ىم٤مل: ومٞمٜم٤مدى اهللهـشمٕم٤ممم : ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ، و اهلل

                                                             

 . 731اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك:ص ( 1)

،ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد  ، أورد هذا اخلؼم اًمقاطمدي ذم )شمٗمسػم اًمبسٞمط 718عمّمدر ٟمٗمسف:ص ا( 2)

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ -ه(، َت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٗم٤ميز، اًمٜم٤مذ:ؾمٚمسٚم٦م اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م468اًمقاطمدي)ت 

وىم٤مل:وهذا اخلؼم رواه  14/234، وذيمره اًمرازي ذم شمٗمسػمه :9/27ه :1433اًمري٤مض، )د،ط(، -ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

 ( .  167/ 7ه اًم٘مرـمبل ذم)شمٗمسػمه:وذيمر اًمقاطمدي ذم "اًمبسٞمط " أهـ.،

ه(، اًمّمقذم 535هق طمج٦م اإلؾمالم زيـ اًمديـ، أسمق طم٤مُمد، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمقد، اًمٖمزازم)ت  ( 3)

)يٜمٔمر:ؾمػم أقمالم .واعمستّمٗمك ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م:إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ،

   (.7/272، وإقمالم ًمٚمزريمكم: 19/322اًمٜمبالء:



 

   

 

يمرُمل أوؾمع ُمـ يمرُمؽ، ظمذ سمٞمد أظمٞمؽ وادظمال احلسٜم٦م، ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم: ف ٥م ًمهـاًمذي وف ص٤مطمب

 .(1)اجلٜم٦م((

 اًمث٤مًم٨م قمنم: ذم ذيمر ُم٤م ٟم٤مؾم٥م ذًمؽ ُمـ اًمرىم٤مئؼ

، ومٗمٙمرت ذم ُمٚمٙمقت اًمسٛمقات ٝمـذيبـىم٤مل قمٓم٤مء سمـ واؾمع : "ىَمِز ىمٚمبل قمكمَّ ُمرة وم٠مردت هت      

قال، وسمٕم٨م، وٟمِمقر، وطمس٤مب، وُمٞمزان ساط، هـُمـ أه ، وُم٤م سمٕمدٝمـوإرض، وذم اعمقت وُم٤م ومٞم

، وسمٙم٤مئل، وٟمحٞمبل، ومٕمرض٧م قمٛمكم قمغم [أ/8]لٙمؼم قمكم إُمر وقمٔمؿ، واؿمتّد ضمزقمل، وظمقذموم

ٟمٗمز، ومٚمؿ أضمد زم قمٛمالً يّمٚمح ًمٚمخالص ُمـ ذًمؽ، ومبٙمٞم٧م وازددت ٟمحٞمب٤مً وضمزقم٤ًم، صمؿ سم٤مدر 

ف ٝمـ، وقمّٗمر وضمهـدة اًمٜمٗمس، ٟمزل ذم ىمؼمهـ، وص٤مر يمٚمام همٗمؾ قمـ اًمٕمب٤مدة وجم٤مٝمـىمؼمًا ذم سمٞمتف واصٓمٜمع ًم

، ويذيمر ٝمـ، ووطمِمتٝمـ، وضٞم٘متٝمـ٤م وطمدة اًم٘مؼم، وهمرسمتهـ، يذيمرٝمـيبٙمل قمغم ٟمٗمسف ضٓم٩م ومٞمسم٤مًمؽماب، وا

 أي٦مه ذهـيتٗمٙمر ، ويت٠مويؾ ف قمغم احلس٤مب، ووزن أقمامًمف ، وقمرضهـ، وشم٘مّمػمهـ، وقمجزٝمـىمٚم٦م قمٛمٚم

، (3)چے   ے     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   چ  ، صمؿ ي٘مقل(2)چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦچ

ف ،  ومٚمام اؿمتّد سم(4)، ومٞم٘مقل ىمد رضمٕمٜم٤مك وم٤مقمٛمؾ"ٝمـيرد قمغم ٟمٗمسُمرات، ويبٙمل صمؿ ف ٤م قمغم ٟمٗمسهـيردد

 اجلزع ظمرج إمم اعم٘م٤مسمر ُمت٠مُمالً ومرأى ُمٙمتقسم٤مً    قمغم ىمؼم :

 إضمُؾ ف ٤م اًمٜم٤مس يم٤من زم أُمٌؾ ... ىمٍم يب قمـ سمٚمقهمـي٤م أهي

 اًمٕمٛمؾف ذم طمٞم٤مشمف رضمٌؾ ... أُمٙمٜمف رسم ومٚمٞمتؼ اهلل

                                                             

 . 67-66اًمدرة اًمٗم٤مظمرة ذم اًمٙمِمػ قمـ قمٚمؿ إظمره: ( 1)

 .47ؾمقرة إٟمبٞم٤مء:آي٦م ( 2)

 . 133-99ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: أي٤مت  ( 3)

مل أىمػ قمغم شمرمج٦م ًمٕمٓم٤مء سمـ واؾمع ، ومل أضمد ًمف ىمقٓ واٟمام هذا ُمـ ومٕمؾ  اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ  يمام أوم٤مد اًماموردي  ( 4)

هـ(، دار 453حمٛمد سمـ حمٛمد اًمبٍمي، اًمبٖمدادي، اًمِمٝمػم سم٤مًماموردي)ت  ذم)أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ،ٕيب احلسـ قمكم سمـ

 (.124م: ص1986ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة،)د،ط(، 



 

 

 (1)ؾُم٤م أٟم٤م وطمدي ٟم٘مٚم٧م طمٞم٨م شمرى ... يمؾ إمم ُمثكم ؾمٞمٜمت٘م

٤مئاًم ي٠موي اعم٘م٤مسمر هـ، ومل يزل ٝمـشمٕم٤ممم أن ٓ يرضمع إمم سمٞمت د اهللهـ، وقم٤مٝمـوٟمحٞمبف ومبٙمك واؿمتد ضمزقم      

شمٕم٤ممم( إمم اعم٘م٤مسمر، ويم٤من ىمد شمذيمر  اهللف )رمح 2شمٕم٤ممم(، وظمرج ُم٤مًمؽ سمـ دٟمٞم٤مر اهللف طمتك ُم٤مت )رمح

 ٗمٙمرًا سم٤ميمٞم٤مً ُمٜمِمداً ي٘مقل:، ومٚمؿ يٜمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، ومقىمػ قمٜمد اعم٘م٤مسمر ُمتهـوُم٤م سمٕمدف قاًمهـاعمقت، وأ

ـَ اعْمُٕمٔمؿ واعمحت٘مرٝمـأشمٞم٧م اًْمُ٘مبُقر ومٜم٤مديت  ٤م ... َوَأْي

ـَ اعمذّل سمسٚمٓم٤مٟم  ... وايـ اًْمَٕمِزيز إِذا َُم٤م أومتخرف َوَأْي

 ؿ اؾمٛمع صقشم٤مً وٓ أرى ؿمخّم٤مً:ٝمـىم٤مل ومٜمقدي٧م ُمـ سمٞمٜم      

 شمٗم٤مٟمقا مجٞمٕم٤م ومام خمؼم ... وُم٤مشمقا مجٞمٕم٤م وص٤مروا قمؼم

 ىم٤مدر ... قمزيز ُمٓم٤مع إذا ُم٤م أُمروص٤مروا إمم ُمٚمؽ 

 ؿ سمٜم٤مت اًمثرى ... ومتٛمحق حم٤مؾمـ شمٚمؽ اًمّمقرٝمـشمٜمقح قمٚمٞم

 [ب/8]لؿ ... وم٠مُم٤م ٟمٕمٞمؿ وأُم٤م ؾم٘مرـوىمد قمقضقا قمـ ىمّمقر هل

 .(3)ومٞم٤م ؾم٤مئكم قمـ أٟم٤مس ُمْمقا ... أُم٤م ًمؽ ذم ُمـ ُم٣م ُمٕمتؼم

إّن  ، وٓ أرى ؿمخّم٤ًم ي٘مقل: ي٤م قمب٤مد اهللٝمـؿ: :سمٞمٜمام أٟم٤م ذم ؾمٞم٤مطمتل، وإذا سمّمقت أؾمٛمٕمٝمـوىم٤مل سمٕمْم      

ف ، وم٤مًمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ ومٚمؿ أر واطمداً ، وإذا سمٝمـاجلٜم٦م رظمٞمّم٦م وم٤مؿمؽموا، وإّن اًمربَّ يمريؿ وم٤مىمبٚمقا قمٚمٞم

                                                             

، ومل يٜمسبٝم٤م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم:ومٝمذه أسمٞم٤مت يمتب٧م قمغم ىمبقر ًمت٘مّمػم ؾمٙم٤مهن٤م قمـ 4/488إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ: ( 1)

 إقمتب٤مر ىمبؾ اعمقت.

ه( ُمـ إظمٞم٤مر 133ه، وىمٞمؾ ٟمحق 127حيٞمك، ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر اًمبٍمي)ت  هق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ  أسمق( 2)

وشم٤مريخ دُمِمؼ ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، قمكم سمـ احلسـ سمـ هب٦م اهلل، اعمٕمروف سم٤مسمـ  ،7/339اًمزه٤مد.)يٜمٔمر:اًمت٤مريخ اًمٙمبػم :

 . 56/393م :1995-هـ1415هـ(، َت٘مٞمؼ:اًمٕمٛمروي، دار اًمٗمٙمر، )د،ط(، 571قمس٤ميمر)ت 

أهقال اًم٘مبقر، ًمزيـ اًمديـ، قمبد اًمرمحـ و ،233واًمٕم٤مىمب٦م ذم ذيمر اعمقت:ص ، 4/487ًمديـ:يٜمٔمر:)إطمٞم٤مء قمٚمقم ا( 3)

هـ(، َت٘مٞمؼ: قم٤مـمػ ص٤مسمر 795سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلسـ، اًمَسالُمل، اًمبٖمدادي، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمبكم)ت 

 (.146م:ص 2335-هـ1426، 1ؿم٤مهلم،  دار اًمٖمد اجلديد، اعمٜمّمقرة، ُمٍم، ط



 

   

 

ذا؟ وم٘م٤مل سمّمالة، أو صٞم٤مم، أو ٤م رظمٞمّم٦م وم٘مٚم٧م: سمامـ٤م شمرسمح وم٢مهّن ٝمـذا أؿمؽمي اجلٜم٦م، وشم٤مضمر ومٞمهـي٘مقل: ي٤م 

 طم٩م، أو صدىم٦م وم٢من مل شمستٓمع سمِمؼ مترة ، وم٢من مل شمستٓمع ومبٙمٚمٛم٦م ـمٞمب٦م"، صمؿ أٟمِم٠م ي٘مقل:

 هـ٥م ذم اًمٗم٤مٟمٞم٤مت قمٛمرهـ"قمجب٧م ُمـ قم٤مىمؾ ًمبٞم٥م ... يذ

 طمرسةف ويبذل اًمامل ذم ُمت٤مع ... يٗمٜمك ويب٘مك قمٚمٞم

 .(1)٤م سمِمؼ مترة" ٝمـاًمٖمداة ٟم٤مر ... ُم٤م يت٘مٞمف سملم يدي

، ـ، وىمٗمقا سم٤مخلْمقع واخلِمقع ًمدهيٝمـإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٤مىمبٚمقا سم٤مًم٘مٚمقب إًمٞم د اهللومٞم٤م قمب٤م     

 ضمقاد يمريؿ شمقاب رطمٞمؿ.ف إٟمف واٟمٙمرسوا سم٤مًمذل سملم يدي

 

  

                                                             

 ف.مل اىمػ قمغم ىم٤مئٚم ( 1)



 

 

 ق اخل٤ممت٦مهـاًمراسمع قمنم: و

ف قمٚمٞم ذم ذيمر سمٕمض ُم٤م ورد ذم ومْمؾ اًمتسبٞمح، واًمتحٛمٞمد، واًمذيمر ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُم٘مٞمداً  ىم٤مل) صغم اهلل     

؟، ىم٤مل:طمٚمؼ اهللوؾمٚمؿ(: )) إذا ُمررشمؿ سمري٤مض اجلٜم٦م وم٤مرشمٕمقا، ىم٤مًمقا: وُم٤م ري٤مض اجلٜم٦م ي٤مرؾمقل 

 .  (1)اًمذيمر((

ّٓ اهللف وذم احلدي٨م ))ُمـ ىم٤مل ٓ أًم      ، وُم٤م شم٠مظمر، ٝمـُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف ، همٗمر ًمٝمـظم٤مًمّم٤ًم ُمـ ىمٚمب إ

  (3)(((2)چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  چ ٝمـاجلٜم٦م سمٗمْمٚمف طمس٤مسم٤مً يسػمًا، وأدظمٚمف وطم٤مؾمب

                                                             

هـ(،َت٘مٞمؼ:ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط 241ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ،ٕيب قمبد اهلل ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ اًمِمٞمب٤مين)ت(  1)

(، ىم٤مل:طمدصمٜم٤م قمبد اًمّمٛمد، طمدصمٜم٤م 12523،رىمؿ)19/498:م1999هـ ، 1423، 1وآظمرون،ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م،  ط

د سمـ قمٞمسك سمـ ؾَمْقرة اًمؽمُمذي)ت ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ٕيب قمٞمسك حمٛمحمٛمد، طمدصمٜمل أيب قمـ أٟمس)ريض اهلل قمٜمف( سمف، و

:يمت٤مب اًمدقمقات قمـ رؾمقل م1998سمػموت، )د،ط(، -هـ(، َت٘مٞمؼ:سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل279

(،ُمـ ـمريؼ قمبد اًمقارث سمـ قمبد اًمّمٛمد، قمـ أسمٞمف قمـ قمبد اًمّمٛمد، 3513،رىمؿ)5/13اهلل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:

ذا اًمقضمف ،وقمـ أيب هريرة)ريض اهلل قمٜمف( ذم)اًمٙمت٤مب واًمب٤مب هبذا اإلؾمٜم٤مد، ىم٤مل:هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م ُمـ ه

 ((،ًمٙمـ ومٞمف ًمٗمظ "ري٤مض اجلٜم٦م هل اعمس٤مضمد"،ىم٤مل أسمق قمٞمسك هذا طمدي٨م همري٥م .3539،رىمؿ)5/412أٟمٗمسٝمام:

 .58ؾمقرة يقٟمس: أي٦م( 2)

٤مل رؾمقل ((، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: ىم1235، رىمؿ)2/56أظمرج اًمٓمؼماين ـمرومف إول ذم)اعمٕمجؿ إوؾمط:  ( 3)

اهلل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(: " ُمـ ىم٤مل ٓ لِإ إٓ اهلل خمٚمّم٤م دظمؾ اجلٜم٦م. ىمٞمؾ: وُم٤م إظمالصٝم٤م؟ ىم٤مل: أن َتجزه قمـ 

حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ"، ىم٤مل:مل يرو هذا احلدي٨م قمـ أيب إؾمح٤مق إّٓ ذيؽ، شمٗمرد سمف: حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ ، هذا 

سم٤مب ُمـ ظمص سم٤مًمٕمٚمؿ ىمقُم٤م دون ىمقم، يمراهٞم٦م  -يمت٤مب اًمٕمٚمؿواحلدي٨م أصٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،قمٜمد اًمبخ٤مري ذم)صحٞمحف:

(( قمـ أٟمس )ريض اهلل قمٜمف( أن اًمٜمبل)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، وُمٕم٤مذ رديٗمف قمغم 128، رىمؿ)1/37أن ٓ يٗمٝمٛمقا:

اًمرطمؾ، ىم٤مل: "ي٤م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ، ىم٤مل: ًمبٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ، ىم٤مل: ي٤م ُمٕم٤مذ ، ىم٤مل: ًمبٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل 

صم٤م، ىم٤مل: ُم٤م ُمـ أطمد يِمٝمد أن ٓ لِإ إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل، صدىم٤م ُمـ ىمٚمبف، إٓ طمرُمف اهلل قمغم وؾمٕمديؽ صمال

اًمٜم٤مر ، ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل:أومال أظمؼم سمف اًمٜم٤مس ومٞمستبنموا؟ ىم٤مل: إذا يتٙمٚمقا "، وأظمؼم هب٤م ُمٕم٤مذ قمٜمد ُمقشمف شم٠مصمامً ، وقمٜمد 

، 1/61:يامن وهق همػم ؿم٤مك ومٞمف دظمؾ اجلٜم٦م وطمرم قمغم اًمٜم٤مرسم٤مب ُمـ ًم٘مل اهلل سم٤مإل -يمت٤مب إيامنُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:

 ((.32رىمؿ)



 

   

 

، وم٘م٤مل ىمبؾ أن ي٘مقم ٝمـًمٖمٓمف ُمـ ضمٚمس ذم جمٚمس يمثر ومٞم: ((، ىم٤ملـوؾمٚمؿ( أهنف قمٚمٞم )صغم اهللف وقمٜم     

ُم٤م ف وأشمقب إًمٞمؽ، إّٓ همٗمر ًم إّٓ اٟم٧م اؾمتٖمٗمركف د ان ٓ أًمٝمـؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدك، أؿماًمٚمٝم: ؾمبح٤مٟمؽ فُمٜم

 .  (1)ذًمؽ((ف يم٤من ذم جمٚمس

ف أن يٙمت٤مل سم٤معمٙمٞم٤مل إورم، ومٚمٞم٘مؾ قمٜمد ارادشم ، أي:سم٤مًمتّمٖمػم ))ُمـ أراد(2)وذم )احلٚمٞم٦م( ٕيب ُٟمٕمٞمؿ    

 (4)((.(3)چىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچف اًم٘مٞم٤مم ُمـ جمٚمس

وًمق يم٤مٟم٧م ُمثؾ ه طمٓم٧م ظمٓم٤مي٤مه وسمحٛمد وؾمٚمؿ(، ىم٤مل:)) ُمـ ىم٤مل ؾمبح٤من اهللف قمٚمٞم )صغم اهللٝمـوقمٜم     

ذم يمؾ يقم ُم٤مئ٦م ُمرة مل ي٠مت أطمد سمٛمثؾ ُم٤م ه وسمحٛمد ، ))وُمـ ىم٤مل ؾمبح٤من اهلل(5)(([أ/9]لزسمد اًمبحر

ّٓ رضمؾ ىم٤مل ُمثٚم اًمٕمٔمٞمؿ  ، ؾمبح٤من اهللهـوسمحٛمد ، )) وُمـ ىم٤مل ؾمبح٤من اهلل(6)((ٝمـأو زاد قمٚمٞمف ضم٤مء إ

 . (7)((ٝمـُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمب اهللف همٗمر ًم

وؾمٚمؿ(، وم٘م٤مل ف قمٚمٞم ىم٤مل:)) ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل)صغم اهللف شمٕم٤ممم( قمٜم ريرة )ريض اهللهـوقمـ أيب      

٤مد"، ىم٤مل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إيّن عمـ أضمبـ اًمٜم٤مس ٝمـأعمٛم٧م سمذٟم٥م ومامذا يٙمٗمر قمٜمل؟، ىم٤مل:" قمٚمٞمؽ سم٤مجل

                                                             

 ((، قمـ أيب هريرة )ريض اهلل قمٜمف(.  13415، رىمؿ)16/261أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم)ُمسٜمده: ( 1)

وومٞم٤مت إقمٞم٤من  ه(،ص٤مطم٥م طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء.)يٜمٔمر:433هق أسمق ٟمٕمٞمؿ ، أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ إؾمح٤مق اًمّمقذم)ت  ( 2)

   (.17/454وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء:، 1/91:

 . 183ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت:أي٦م ( 3)

 ، قمـ قمكم )ريض اهلل قمٜمف(.7/123طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء :( 4)

سم٤مب ومْمؾ اًمتسبٞمح: -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة)ريض اهلل قمٜمف( ذم)صحٞمحف:يمت٤مب اًمدقمقات ( 5)

ذم يقم ُم٤مئ٦م ُمرة، طمٓم٧م ظمٓم٤مي٤مه، وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ ((، سمٚمٗمظ: " ُمـ ىم٤مل: ؾمبح٤من اهلل وسمحٛمده، 6435، رىمؿ)8/86

، 4/2371سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح واًمدقم٤مء: -زسمد اًمبحر "، وُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف:يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م

 (( ُمٓمقًٓ.   2691رىمؿ)

، 4/2371سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح واًمدقم٤مء: -أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم)صحٞمحف: يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م ( 6)

 ((.2692رىمؿ)

 مل أىمػ قمٚمٞمف . ( 7)



 

 

كم، ىم٤مل: "قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمالة"، ىم٤مل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إيّن عمـ هـأوُم٤م آيت طم٤مضمتل إّٓ وُمٕمل ُم١مٟمس ُمـ 

٤م، ٝمـؾ سمٞمتل يقىمٔمقٟمٜمل ًمٚمٗمريْم٦م ًمام شمٞم٘مْم٧م وُم٤م ىمٛم٧م إًمٞمهـؾ سمٞم٧م يٜم٤مُمقن قمـ اًمّمالة ، وًمقٓ ان أهـأ

ف قمٚمٞم ىم٤مل :"قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٞم٤مم"، ىم٤مل واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إيّن ُم٤م اؿمبع ُمـ أيمؾ، ومْمحؽ اًمٜمبل)صغم اهلل

ىم٤مل :"قمٚمٞمؽ سمٙمٚمٛمتلم، ظمٗمٞمٗمتلم قمغم اًمٚمس٤من صم٘مٚمتلم ذم اعمٞمزان شمرضٞم٤من ، وهـوؾمٚمؿ( طمتك سمدت ٟمقاضمذ

 .(1)اًمٕمٔمٞمؿ"(( ، ؾمبح٤من اهللهـوسمحٛمد اًمرمحـ، ؾمبح٤من اهلل

ف ، واؾمٙمٜمٝمـسمرمحت اهلله شمؿ اخلتؿ اعمب٤مرك ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ اًمٓمبالوي اًمِم٤مومٕمل شمٖمٛمد     

يٜم٤م، وعمِم٤مخيٜم٤م، وٕصح٤مب احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م، ،وهمٗمر ًمٜم٤م، وًمقاًمدف ، وٟمٗمٕمٜم٤م سمؼميم٤مت قمٚمقُمف ومسٞمح ضمٜم٤مشم

 وعمـ وآٟم٤م ظمػماً وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم آُملم.

 ديٜمؽ إىمقم وأن شمّمكم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  (2)ؿ اين أؾم٤مًمؽ ي٤م رسمٜم٤م سم٤مؾمٛمؽ إقمٔمؿ أن]....[اًمٚمٝم      

 .[ب/9]لوؾمٚمؿف وصحبف احلبٞم٥م اعمٙمرم وقمغم آًم

 

  

                                                             
 (.73مل أىمػ قمٚمٞمف ذيمره اًمٙمت٤مين ذم)ذح آظمر شمرمج٦م ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري:ص ( 1)

 ؾم٘مط ذم إصؾ. 2



 

   

 

 القران الكرمي   
، اًمٜم٤َّمذ: ٝمـإَت٤مف اًم٘م٤مري سمٛمٕمروم٦م ضم .1 د قمّم٤مم احلسٞمٜملِّ ، عمحٛمَّ قد وأقمامل اًمٕمٚمامء قمغم صحٞمح اًمبخ٤مريِّ

 م.1987-ـهـ1437، 1دار اًمٞمامُم٦م، ط

 –، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ـ(هـ535إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ٕيب طم٤مُمد، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد)ت  .2

 ،)د،ط(،)د،ت(. سمػموت

ػم ٝمـ احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمبٞم٥م اًمبٍمي، اًمبٖمدادي، اًمِمأدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، ٕيب .3

 م.1986،اًمٜم٤مذ: دار ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة،)د،ط(، ـ(هـ453سم٤مًماموردي)ت

، َت٘مٞمؼ:قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط ، ـ(هـ676إذيم٤مر، ٕيب زيمري٤م، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي)ت .4

 .م1994-ه  1414 ،ـمبٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م،ًمبٜم٤من –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ، سمػموت

، اًمٜم٤مذ: دائرة ـ(هـ412إرسمٕمقن ذم اًمتّمقف، ٕيب قمبد اًمرمحـ، حمٛمد سمـ احلسلم اًمسٚمٛمل)ت .5

 . م1981 ،2ٜمد،طـاهل –طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ-اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 

، ـ(هـ852اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين)ت .6

 . ـهـ1415 ،1سمػموت،ط–اعمقضمقد ،وقمكم ُمٕمقض،اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مَت٘مٞمؼ:قم٤مدل أمحد قمبد 

)ت .7 ُمِم٘ملِّ ، اًمدِّ ريمكمِّ د سمـ قمكم اًمزَّ يـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمَّ ، اًمٜم٤َّمذ: دار اًمٕمٚمؿ ـ(هـ1396إقمالم، خلػم اًمدِّ

 م. 2332، 15ًمٚمٛماليلم، ط

إُملم، اًمٜم٤مذ: دار اًمتٕم٤مرف  ، َت٘مٞمؼ:طمسـ(هـ371أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، ًمٚمسٞمد حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم)ت .8

 م.1986-هـ1436،)د،ط(، ًمبٜم٤من-سمػموت–ًمٚمٛمٓمبققم٤مت

قال اًم٘مبقر، ًمزيـ اًمديـ، قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلسـ، اًمَسالُمل، اًمبٖمدادي، صمؿ هـأ .9

لم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمد اجلديد، اعمٜمّمقرة، هـ، َت٘مٞمؼ:قم٤مـمػ ص٤مسمر ؿم٤مـ(هـ795اًمدُمِم٘مل، احلٜمبكم)ت 

 م. 2335-ـهـ1426، 1ُمٍم، ط

، (هـ1367إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذيؾ يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م)ت .11

 م .1992 –هـ1413سمػموت،)د،ط(،-اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

َت٘مٞمؼ: حمٛمقد ُمٓمرضمل، ،  ـ(هـ373سمحر اًمٕمٚمقم، ٕيب اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمسٛمرىمٜمدي)ت  .11

 .،)د،ط(،)د،ت(سمػموت–اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر



 

 

، ـ(هـ٤774مي٦م، ٕيب اًمٗمداء، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمبٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل)ت ٝمـاًمبداي٦م واًمٜم .12

 م.  1997 -ه  1418، 1جر ،طهـاًمؽميمل،اًمٜم٤مذ: دار  َت٘مٞمؼ:قمبد اهلل

،اًمٜم٤مذ: دار اًمري٤من ـ(هـ676سمست٤من اًمٕم٤مروملم، ٕيب زيمري٤م، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت  .13

 د،ت(.  ًمٚمؽماث،)د،ط(،)

سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ  ج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس اعمج٤مًمس، ٕيب قمٛمر، يقؾمػ سمـ قمبد اهللـهب .14

 ،)د،ط(،)د،ت(.   ـ(هـ463اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل)ت 

شم٠مريخ إدب اًمٕمريب، ًمٙم٤مرل سمرويمٚمامن ،َت٘مٞمؼ:قمبد احلٚمٞمؿ اًمٜمج٤مر،ورُمْم٤من قمبد اًمتقاب،اًمٜم٤مذ:دار  .15

 م.1977، 5اعمٕم٤مرف،ط

ر اًم٘م٤مُمقس، ٕيب اًمٗمٞمض، حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل عمٚمّ٘م٥م هـشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقا .16

سمٞمدي)ت   داي٦م،)د،ط(،)د،ت(.  ـ،َت٘مٞمؼ:جمٛمققم٦م، اًمٜم٤مذ:دار اهلـ(هـ1235سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

، ًمٚمٛم١مًمػ د. وم١ماد ؾمزيملم، شمرمج٦م د. حمٛمقد وم .17 اث اًمٕمريبِّ ٛمل طمج٤مزي، ـمبع قمغم ٟمٗم٘م٦م ٝمـشم٠مريخ اًمؽمُّ

ي٤مض،)د،ط(، -اًمٕمزيزإُمػم ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد   م.1991-ـهـ1411اًمرِّ

،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اسمـ  ػم وإقمالم، ٕيب قمبد اهللهـشم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤م .18

،َت٘مٞمؼ: قمٛمر قمبد اًمسالم اًمتدُمري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ـ(هـ748بل )ت هـىَم٤مْيامز اًمذ

 م. 1993 -ه  2،1413ط

، َت٘مٞمؼ:د سمِم٤مر قمقاد، ـ(هـ463 سمٙمر، أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي)ت شم٤مريخ سمٖمداد، ٕيب .19

 . م 2332-ه 1422 ،1ط سمػموت، –اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل

، َت٘مٞمؼ: ـ(هـ571اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر)ت  ب٦م اهللهـشم٤مريخ دُمِمؼ، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، قمكم سمـ احلسـ سمـ  .21

 م .  1995-ه  1415اًمٕمٛمروي، اًمٜم٤مذ:دار اًمٗمٙمر،)د،ط(  ، 

،اًمٜم٤مذ : دائرة اعمٕم٤مرف ـ(هـ256، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري)ت اهللاًمت٤مريخ اًمٙمبػم، ٕيب قمبد  .21

 ،)د،ط(،)د،ت(.   اًمديمـ –اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد 

، ٕيب احلسـ، قمالء اًمديـ قمكم اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمبكم)ت ٝمـاًمتحبػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘م .22

 -ه 1421 ،1اًمري٤مض،ط –اًمسٕمقدي٦م -آظمرون، اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، َت٘مٞمؼ: اجلؼميـ وـ(هـ885

 . م2333



 

   

 

، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر ؿمٛمس اًمديـ اهللاًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة، ٕيب قمبد  .23

، ٤1مج ، اًمري٤مض،طٝمـٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمهـ، َت٘مٞمؼ: د.اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد سمـ إسمراـ(هـ671اًم٘مرـمبل)ت

 .ه  1425

 م. 1993-ـهـ1413اإلؾمٙمٜمدري٦م،)د،ط(،-اًمٜمٗمقس، ٕمحد ومريد، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؽماثشمزيمٞم٦م  .24

، َت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر (هـ468اًمتٗمسػم اًمبسٞمط ،ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمقاطمدي)ت  .25

 .هـ1433اًمري٤مض،)د،ط(،-اًمٗم٤ميز، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اهللٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ٕيب قمبد  شمٗمسػم اًم٘مرـمبل=اجل٤مُمع .26

 ،2رة،طهـاًم٘م٤م–ٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦مهـ،َت٘مٞمؼ: اًمؼمدوين وإسمراـ(هـ671اًم٘مرـمبل)ت

 . م1964-ـهـ1384

شمٗمسػم روح اًمبٞم٤من ، إلؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمبقزم، احلٜمٗمل، اخلٚمقيت، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء  .27

 ًمؽماث اًمٕمريب،)د،ط( (،)د،ت(.   ا

، َت٘مٞمؼ:د. أسمق اًمٜمٞمؾ، ـ(هـ134د سمـ ضمؼم اعمٙمل اًم٘مرر)ت هـد، ًمٚمت٤مسمٕمل، ٕيب احلج٤مج، جم٤مهـشمٗمسػم جم٤م .28

 .م  1989-ه  1413، 1اًمٜم٤مذ:دار اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ُمٍم، ط

حيٞمك سمـ  اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمبِمػم اًمٜمذير ذم أصقل احلدي٨م، ٕيب زيمري٤م، حمٞمل اًمديـ .29

، 1، َت٘مٞمؼ: حمٛمد قمثامن اخلِم٧م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، طـ(هـ676ذف اًمٜمقوي )ت 

 م . 1985 -ه  1435

، َت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض، ـ(هـ373روي)ت ـري اهلهـذي٥م اًمٚمٖم٦م، ٕيب ُمٜمّمقر، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزـهت .31

 .م2331 ،1سمػموت،ط–اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

٥م اًمدُمِم٘مّل )ت هـر سمـ ص٤مًمح )أو حمٛمد ص٤مًمح( اسمـ أمحد اسمـ ُمقهـاًمٜمٔمر إمم أصقل إصمر، ًمٓم٤مف شمقضمٞم .31

 .م1995 -ه 1416 ،1طمٚم٥م،ط–، َت٘مٞمؼ:أسمق همدة، اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ(هـ1338

 ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن= شمٗمسػم اًمٓمؼمي، ٕيب ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ .32

جر هـسمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل،اًمٜم٤مذ: دار  ،َت٘مٞمؼ: د. قمبد اهللـ(هـ313هم٤مًم٥م أُمكم، اًمٓمؼمي )ت 

 م. 2331 -ه  1422، 1ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن،ط

،َت٘مٞمؼ: ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل، اًمٜم٤مذ : ـ(هـ321رة اًمٚمٖم٦م، ٕيب سمٙمر، حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي)ت ٝمـمج .33

 . م1987 ،1ط ت،سمػمو –دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم



 

 

، َت٘مٞمؼ:إسمراهـاجلقا .34 خ٤مويِّ رر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر ًمٚمسَّ ٞمؿ سم٤مضمس،، اًمٜم٤َّمذ: دار هـر واًمدُّ

 م.1999-ه  1319، 1اسمـ طمزم، ط

، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل ، اًمٜم٤مذ : دار  طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح، ٕيب قمبد اهلل .35

 (،)د،ت(.    ،)د،طسمػموت –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع، حلسـ سمـ حمٛمد اسمـ حمٛمقد اًمٕمٓم٤مر  .36

 ،اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،)د،ط (،)د،ت(.   ـ(هـ1253اًمِم٤مومٕمل)ت 

، اًمٜم٤مذ ـ(هـ٤433مين )ت ٝمـإصب طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمبد اهلل .37

 م .1974-هـ1394ار حم٤مومٔم٦م ُمٍم)د،ط(،سمجق -:اًمسٕم٤مدة

سمـ حم٥م اًمديـ سمـ حمٛمد  ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، عمحٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل .38

 ،)د،ط (،)د،ت(.   سمػموت–،اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدرـ(هـ1111احلٛمقي اًمدُمِم٘مل)ت 

، ـ(هـ535اًمٓمقد)ت حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم،  ،ٕيب طم٤مُمده اًمدرة اًمٗم٤مظمرة ذم اًمٙمِمػ قمـ قمٚمؿ إظمر .39

 :ُمقومؼ ومقزي اجلؼم، اًمٜم٤مذ: احلٙمٛم٦م،)د،ط (،)د،ت(.  ف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ضبٓم

اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمامئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر   .41

 طمٞمدر -،َت٘مٞمؼ:حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ض٤من، اًمٜم٤مذ: جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ـ(هـ852اًمٕمس٘مالين)ت 

 م.1972 -ـهـ1392، 2ٜمد،طـاهل -اسم٤مد

،َت٘مٞمؼ: ـ(هـ1167ديقان اإلؾمالم، ٕيب اعمٕم٤مزم، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمٖمزي )ت  .41

 م1993-ـهـ1،1411ًمبٜم٤من،ط –ؾمٞمد يمرسوي طمسـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

، َت٘مٞمؼ: قمبد احلٚمٞمؿ ، (ـهـ465قازن سمـ قمبد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي)ت هـاًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م، ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ  .42

 رة ،)د،ط (،)د،ت(.   هـوآظمر ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤م

٦م اعمِمت٤مىملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اجلقزي٦م)ت هـروض٦م اعمحبلم وٟمز .43

 م .1983-ـهـ1433، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،)د،ط(، ـ(هـ751

ًمٗمرج، مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي)ت زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، ٕيب ا .44

 .ـهـ 1422 ،1ط سمػموت،–دي، اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبٝمـ،َت٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق اعمـ(هـ597

 ـ(هـ453ٞمؿ سمـ قمكم سمـ متٞمؿ إٟمّم٤مري اًم٘مػمواين)ت هـر إداب وصمٛمر إًمب٤مب ٕيب إؾمح٤مق ، إسمراهـز .45

 م. 1997 -ه  1417، 1ًمبٜم٤من، ط-سمػموت-يقؾمػ قمغم ـمقيؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م َت٘مٞمؼ:د



 

   

 

رس اًمِمٞمقخ، ًمٕمبد اًمسالم قمبد اًم٘م٤مدر سمـ ؾمقدة، ٝمـؾ اًمٙمامل  ومهـؾمؾ اًمٜمّم٤مل ًمٚمٜمْم٤مل سم٤مٕؿمٞم٤مخ، وأ .46

 م.1997-هـ1417، 1َت٘مٞمؼ حمٛمد جّمل ،اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب آؾمالُمل، ط

بل)ت هـ، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذاهللؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ، ٕيب قمبد  .47

،َت٘مٞمؼ : جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م ـ(هـ748

 .م 1985-ه  1435،  3اًمرؾم٤مًم٦م، ط

د سمـ اًمٕمامد احلٜمبكمِّ هـ٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذهـؿمذرات اًمذَّ  .48  ٥م، ٕيب اًمٗمالح، قمبد احلل سمـ أمحد اسمـ حمٛمَّ

-ـهـ1436،  1ط سمػموت، –: حمٛمقد إرٟم٤مؤوط، اًمٜم٤َّمذ: دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼٝمـ، طم٘م٘مـ(هـ1389)ت

 م .1986

، (هـ٥1323م، ضمٕمٗمر سمـ أدريس اًمٙمت٤مين)ت هـ، ٕيب اعمقاذح آظمر شمرمج٦م ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري  .49

 .م 2337، 1ط ًمبٜم٤من،–سمػموت -َت٘مٞمؼ: رضقان أظمرذم،اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

سمـ احلسـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًمرازي  ب٦م اهللهـؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، هـذح أصقل اقمت٘م٤مد أ .51

، 8اًمسٕمقدي٦م، ط –،َت٘مٞمؼ: أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي،اًمٜم٤مذ:دار ـمٞمب٦مـ(هـ418اًمالًمٙم٤مئل)ت 

 .م2333 -ه 1423

ـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ ٤مب اًمديٝمـذح احلدي٨م اعم٘متٗمك ذم ُمبٕم٨م اًمٜمبل اعمّمٓمٗمك، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، ؿم .51

 ٦1م، طاًمِم٤مرىم–، َت٘مٞمؼ:مج٤مل قمزون، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٕمٛمريـ اًمٕمٚمٛمٞم٦مـ(هـ665اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م)ت 

 م .  1999-ه 1423،

ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل، ٕيب احلسـ، قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمبد اعمٚمؽ، اسمـ سمٓم٤مل)ت  .52

-هـ2،1423اًمسٕمقدي٦م، اًمري٤مض،ط-ٞمؿ، اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م اًمرؿمدهـ، َت٘مٞمؼ: ي٤مرس سمـ إسمراـ(هـ449

 .م 2333

ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م، ًمّمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمالء اًمديـ قمكّم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز  .53

ـ(،َت٘مٞمؼ:أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، اًمٜم٤مذ: ويم٤مًم٦م اًمٓمب٤مقم٦م 792احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل)ت

 واًمؽممج٦م،)د،ط(،)د،ت(.   

٤مؿمؼ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ، ًمإلُم٤مم ذف اًمديـ احلسلم ذح اًمٓمٞمبل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح اعمسّٛمك سم٤مًمٙم .54

ٜمداوي، اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك هـ(، َت٘مٞمؼ د.قمبد احلٛمٞمد 743سمـ حمٛمد اًمٓمٞمبل)ت  سمـ قمبد اهلل

 م1997، هـ1417، 1اًمري٤مض، ط-اًمب٤مز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م



 

 

اعمديٜم٦م سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن،اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمدار،  ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري، ًمٕمبد اهلل .55

 .ه  1435، 1اعمٜمقرة،ط

ذح خمتٍم اًمروض٦م، ٕيب اًمرسمٞمع، ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم اًمٍمسي،ٟمجؿ اًمديـ  .56

 م . 1987 -ه 1437، 1اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م،ط ، َت٘مٞمؼ:قمبد اهللـ(هـ716ت 

اًمديـ حيٞمك اسمـ ذف ٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج، ٕيب زيمري٤م، حمٞمل ٝمـذح اًمٜمقوي=اعمٜم .57

 .ه 1392، 2سمػموت، ط  –،اًمٜم٤مذ:دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريبـ(هـ676اًمٜمقوي)ت 

اًمِم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ذم قمٚمامء اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م،ٕيب اخلػم، أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ، قمّم٤مم اًمديـ  .58

 ،)د،ط (،)د،ت(.   سمػموت –،اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبـ(هـ968)ت هــم٤مؿْمُٙمؼْمي َزادَ 

، ـ(هـ393ري اًمٗم٤مرايب)ت هـّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ٕيب ٟمٍم، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقاًم .59

 . م 1987 -ه  1437 ،4سمػموت،ط –َت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر،اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 

وؾمٚمؿ ( ف قمٚمٞم )صغم اهلل صحٞمح اًمبخ٤مري=اجل٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل .61

، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، َت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م ، اًمٚمف، ٕيب قمبدٝمـوأي٤مُمف وؾمٜمٜم

 . م1987 –هـ1437 ،3سمػموت،ط –اًمٜم٤مذ: دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م

ف قمٚمٞم صغم اهلل صحٞمح ُمسٚمؿ=اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل .61

،َت٘مٞمؼ: قمبد اًمب٤مىمل، (هـ261اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري)توؾمٚمؿ، ٕيب احلسـ، ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج 

 ،)د،ط(،)د،ت(. سمػموت–اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

سمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ىمٞمس اًمبٖمدادي إُمقي  صٗم٦م اجلٜم٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، ٕيب سمٙمر، قمبد اهلل .62

ٞمؿ،اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اسمـ ،َت٘مٞمؼ:قمٛمرو قمبد اعمٜمٕمؿ ؾمٚمـ(هـ281اًم٘مرر، اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م)ت 

 ،)د،ط(،)د،ت(.ُمٍم  -رةهـشمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤م

، َت٘مٞمؼ: ـ(هـ597صٗم٦م اًمّمٗمقة، ٕيب اًمٗمرج، مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي )ت  .63

 م.1979 –هـ1399، 2سمػموت، ط–ضمل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦مف حمٛمقد وم٤مظمقري، ود. حمٛمد ىمٚمٕم

قء اًمالُمع ٕ .64 ، )د،ط(، سمػموت–اًمٜم٤َّمذ:ُمٜمِمقرات دار ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة، سخ٤مويِّ ؾ اًم٘مرن اًمت٤َّمؾمع، ًمٚمهـاًمْمَّ

 )د،ت(.

اًمٓمب٘م٤مت اًمسٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م، ًمت٘مل اًمديـ سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل، اًمداري، اًمٖمزي )ت  .65

 ،)د،ط(،)د،ت(. ـ(هـ1313



 

   

 

، َت٘مٞمؼ: د. ـ(هـ٤771مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل)ت هــمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمت٤مج اًمديـ قمبد اًمق .66

 ـ.هـ1413، 2جر ،طهـٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ، ود. قمبد اًمٗمت٤مح احلٚمق، اًمٜم٤مذ: حم

، َت٘مٞمؼ:ُمّمٓمٗمك ـ(هـ412ـمب٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م، ٕيب قمبد اًمرمحـ، حمٛمد سمـ احلسلم اًمسٚمٛمل)ت  .67

 .  م1998 ،1ط سمػموت، –قمٓم٤م،اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ف سم٤مسمـ ؾمٕمد)ت ، حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمبٍمي، اًمبٖمدادي، اعمٕمرواهللاًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى، ٕيب قمبد  .68

م 1993-ـهـ1413، 1سمػموت،ط–، َت٘مٞمؼ:حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مـ(هـ233

. 

سمـ احلسلم ، اعمٕمروف سم٤مسمـ اخلراط)ت  اًمٕم٤مىمب٦م ذم ذيمر اعمقت، ًمٕمبد احلؼ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل .69

 . م1986 –هـ1436 ،1ط اًمٙمقي٧م،–، َت٘مٞمؼ: ظمرض ،اًمٜم٤مذ:ُمٙمتب٦م دار إىمَمـ(هـ581

، اًمٜم٤مذ: دار ـ(هـ328إٟمدًمز)تف ٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد رسمٝمـاًمٕم٘مد اًمٗمريد، ٕيب قمٛمر، ؿم .71

 . ه  1434، 1ػموت، طسم –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، ٕيب حمٛمد ، حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمك .71  قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مريِّ

اث اًمٕمريبِّ ه 855سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل)ت       ،)د،ط(،)د،ت(.سمػموت –(،اًمٜم٤َّمذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

اسمـ  أمحد اًمٗمْمؾ، ٕيب خمٓمقط، –قرة ٝمـاًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمسٜمد اًمٗمردوس مم٤م ًمٞمس ذم اًمٙمت٥م اعمِم .72

 . (هـ852قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، اًمِم٤مومٕمل)ت 

اًمٗمْمؾ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل)ت ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، ٕيب  .73

 .ه 1379 ،)د،ط(،سمػموت -، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م (هـ852

اث اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعمخٓمقط، عم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م، اًمٜم٤مذ:ُمآبٝمـاًمٗم .74 ٤مُمؾ ًمٚمؽمُّ ُم١مؾمس٦م آل -رس اًمِمَّ

 م.1987اًمبٞم٧م، )د،ط(،

سالت، عمحٛمد قَمبْد احلَّل سمـ        ٤مرس وإصمب٤مت وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واعمسٚمٝمـرس اًمٗمٝمـوم .75

،َت٘مٞمؼ:إطمس٤من ـ(هـ1382قمبد اًمٙمبػم سمـ حمٛمد احلسٜمل اإلدريز،اعمٕمروف سمٕمبد احلل اًمٙمت٤مين)ت

 .م1982، 2سمػموت ،ط -قمب٤مس، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل 

، َت٘مٞمؼ:اًمٕمرىمُسقد، اًمٜم٤مذ: ـ(هـ817ر جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي)ت هـاًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، ٕيب ـم٤م .76

 .م  2335 -ه  1426، 8ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت ، ط



 

 

، َت٘مٞمؼ:أسمق اًمٗمْمؾ، ـ(هـ285اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب، ٕيب اًمٕمب٤مس، حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمد)ت  .77

 . م 1997-ه  1417 ،3رة،طهـاًم٘م٤م –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب

قر، ٝمـٓمٞمٜمل اعمِميم٤مشم٥م ضمٚمبل اًم٘مسٓمٜم يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، عمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل .78

 م. 1941سمٖمداد ودور أظمر،)د،ط(، -،اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمثٜمكـ(هـ1367سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م)ت 

، َت٘مٞمؼ: ـ(هـ1361اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة، ًمٜمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي)ت  .79

 . م 1997 -ه  1418 ،1ط ًمبٜم٤من، –ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

ًمس٤من اًمٕمرب، ٕيب اًمٗمْمؾ، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم، مج٤مل اًمديـ ،اسمـ ُمٜمٔمقر اًمرويٗمٕمل إٟمّم٤مري  .81

 .ه  1414  ،3سمػموت،ط–، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدرـ(هـ711)ت

، ـ(هـ465قازن سمـ قمبد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي)ت هـًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات = شمٗمسػم اًم٘مِمػمي، ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ  .81

،)د،ت(:اعمتقاري قمكم 3ُمٍم،ط –اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مبٞمئ٦م ـٞمؿ اًمبسٞمقين،اًمٜم٤مذ: اهلهـَت٘مٞمؼ: إسمرا

، َت٘مٞمؼ:صالح ـ(هـ683شمراضمؿ أسمقاب اًمبخ٤مري، ٕيب اًمٕمب٤مس، ٟم٤مس اًمديـ اسمـ اعمٜمػم اجلذاُمل)ت 

 ،)د،ط(،)د،ت(. اًمٙمقي٧م –اًمديـ ،اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمٕمال 

، َت٘مٞمؼ: ـ(هـ837ل)ت ٞمثٛمـجمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، ٕيب احلسـ، ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهل .82

 م. 1994-ـهـ 1414رة، )د،ط(،هـطمس٤مم اًمديـ اًم٘مدد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًم٘مدد، اًم٘م٤م

، ـ(هـ395جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس، ٕيب احلسلم، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي )ت  .83

 .م1986 -ه  1436، 2سمػموت،ط–ػم قمبد اعمحسـ ؾمٚمٓم٤من،اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م هـَت٘مٞمؼ: ز

اًمٜمٞمس٤مسمقري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمبٞمع  ، احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمبد اهللاهللعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، ٕيب قمبد ا .84

–هـ1،1411سمػموت،ط–، َت٘مٞمؼ:ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر، اًمٜم٤مذ:دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مـ(هـ435)ت

 .م1993

 ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر، ٕيب اًمٗمْمؾ، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون اًمٞمحّمبل .85

 ،)د،ط(،)د،ت(. ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمتٞم٘م٦م، ودار اًمؽماث ـ(هـ544اًمسبتل)ت 

، ـ(هـ٥1126م احلٜمبكم، عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل احلٜمبكم اًمبٕمكم اًمدُمِم٘مل)ت هـُمِمٞمخ٦م أيب اعمقا .86

 )د،ط(،)د،ط(.

، اًمٜم٤مذ: دار (هـ533ُمّم٤مرع اًمٕمِم٤مق، ٕيب حمٛمد، ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ احلسلم اًم٘م٤مري اًمبٖمدادي )ت .87

  ،)د،ط(،)د،ت(.ػموتص٤مدر، سم



 

   

 

اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم، ٕيب اًمٕمب٤مس، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمؿ احلٛمقي)ت  .88

 ،)د،ط(،)د،ت(. سمػموت–،اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦مـ(هـ773ٟمحق 

ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن=شمٗمسػم اًمبٖمقي، ٕيب حمٛمد، حمٞمل اًمسٜم٦م احلسلم اسمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد  .89

دي، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ٝمـ،َت٘مٞمؼ:قمبد اًمرزاق اعمـ(هـ513ـ اًمٗمراء اًمبٖمقي اًمِم٤مومٕمل)تسم

 .ه  1423 ، 1سمػموت،ط–اًمٕمريب

)ت .91 د، يمح٤مًم٦م اًمدُمِم٘ملِّ ، اًمٜم٤َّمذ: ُمٙمتب٦م ـ(هـ1438ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ًمٚمٛم١مًمػ:قمٛمر سمـ رض٤م سمـ حمٛمَّ

اث اًمٕمريبِّ سمػموت-اعمثٜمك  .،)د،ط(،)د،ت(سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

، حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي )ت اهللُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م=اًمتٗمسػم اًمٙمبػم، ٕيب قمبد  .91

 .ـهـ 1423  ،3ط سمػموت، –،اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ـ(هـ636

قمبد اًم٘م٤مدر  :اًمِمٞمخٝمـُمٜم٤مر اًم٘م٤مري ذح خمتٍم صحٞمح اًمبخ٤مري، حلٛمزة حمٛمد ىم٤مؾمؿ،راضمٕم .92

: سمِمػم حمٛمد قمٞمقن، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م دار اًمبٞم٤من، دُمِمؼ ، ُمٙمتب٦م هـ، وٟمنمٝمـإرٟم٤مؤوط، قمٜمل سمتّمحٞمح

 م.1993-ـهـ1413اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م،)د،ط(، -اعم١ميد، واًمٓم٤مئػ 

، (هـ462د واًمرىم٤مئؼ، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م)ت هـاعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب اًمز .93

 م . 2333 -ه 1423ًمبٜم٤من ،-سمػموت-ر طمسـ صؼمي ،اًمٜم٤مذ: دار اًمبِم٤مئرَت٘مٞمؼ:قم٤مُم

ُمقارد اًمٔمٛمآن ًمدروس اًمزُم٤من، ظمٓم٥م وطمٙمؿ وأطمٙم٤مم وىمقاقمد وُمقاقمظ وآداب وأظمالق طمس٤من،  .94

 . ه  1424، 33، طـ(هـ1422ًمٕمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ اًمسٚمامن)ت 

٤مب ٝمـاًم٘مسٓمالين اًم٘متٞمبل، اعمٍمي، ؿم٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م، ٕيب اًمٕمب٤مس، أمحد سمـ حمٛمد هـاعمقا .95

 ،)د،ط(،)د،ت(.ُمٍم  -رةهـ،اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مـ(هـ923اًمديـ)ت 

ُمقضمب٤مت اجلٜم٦م، إلسمـ اًمٗم٤مظمر، أيب أمحد، ُمٕمٛمر سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗم٤مظمر اًمسٛمرىمٜمدي،  .96

 م.  2332-ـهـ1423، 1، َت٘مٞمؼ: اًمدُمٞم٤مـمل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م قمب٤مد اًمرمحـ، طـ(هـ٤564مين )ت ٝمـإصب

، اًمٜم٤مذ: ـ(هـ٦894م اعمج٤مًمس وُمٜمتخ٥م اًمٜمٗم٤مئس، ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمسالم اًمّمٗمقري)ت هـٟمز .97

 .ه 1283،)د،ط(، ُمٍم–اًمٙم٤مؾمتٚمٞم٦مف اعمٓمبٕم

داي٦م اًم٘م٤مري إمم دمقيد يمالم اًمب٤مري، ًمٕمبد اًمٗمت٤مح سمـ اًمسٞمد قمجٛمل سمـ اًمسٞمد اًمٕمسس هـ .98

 ،)د،ت(.2اعمٜمقرة، طاعمديٜم٦م -، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م ـمٞمب٦مـ(هـ1439اعمرصٗمل)ت



 

 

د أُملم اًمب٤مسم٤مينِّ اًمبٖمداديِّ هـ .99 دي٦م اًمٕم٤مروملم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمَّٗملم، إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمَّ

اث ٝمـم، صمؿَّ ـمبٕمت1951إؾمت٤مٟمبقل،)د،ط(،-اًمٜم٤َّمذ: ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف، ـ(هـ1399)ت :دار إطمٞم٤مء اًمؽمُّ

 ًمبٜم٤من.-سمػموت-اًمٕمريبِّ 

،َت٘مٞمؼ: أمحد ـ(هـ764اًمّمٗمدي )ت  ـ أيبؽ سمـ قمبد اهللاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، ًمّمالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سم .111

 م.2333 -ـهـ1423سمػموت،)د،ط(، –إرٟم٤مؤوط، وشمريمل ُمّمٓمٗمك،اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث

اًمقؾمٞمط ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اعمجٞمد، ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمقاطمدي، اًمٜمٞمس٤مسمقري،  .111

د اعمقضمقد، واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض، وآظمرون، ،َت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبـ(هـ468اًمِم٤مومٕمل)ت 

 م. 1994 -ه  1415، 1ًمبٜم٤من،ط –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، ٕيب اًمٕمب٤مس،ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل،  .112

 ،)د،ط(، )د،ت(.سمػموت -ًمبٜم٤من -، َت٘مٞمؼ:إطمس٤من قمب٤مس، اًمٜم٤مذ:دار ص٤مدرـ(هـ681اإلرسمكم)ت
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