
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

  



 

 

Summary 
Thanks to Allah , pray and peace upon his prophet Muhammad, his 

follows , companies and all his followed him 
The title of my research (The Concept of Justice by Ibn Abid AL-Bar 

(Allah Mercy upon Him) 
It was known that Ibn Abid AL-Bar has a special concept on other who 

transfer the Hadaiths of our prophet Muhammad (Allah peace and mercy 
upon him). So I showed his concept and compare it with other concepts of 
justice by those transferees of Al-Hadaiths , and I referred to the evidences 
by two sides. 

The plan of my research contained of introduction with preface with 
four sections and conclusion. The first section was the concept of Justice by 
transferees of AL-Hadaiths . 

Second section : the concept of justice by Ibn Abid AL-Bar. 
Third section was: the evidences by Ibn Abid AL-Bar of his 

Mathhab(believe). 
Fourth section:   under the title was the method of Hadaith which bear 

this science. 
Then the conclusion which I dealt with the most important results I 

reach. 
Allah regards the best 

 وبًد...  شقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ وآهاحلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ ر

( مـ ادًِقم أن ٓبـ ظبد افز مٍٓقم مٍٓقم افًدافٜ ظْد ابـ ظبد افز رمحف اهلل تًٚػظْقان هذا افبحٞ )

خٚص بٚفًدافٜ تٍرد بف ظـ مجٓقر ادحدثغ ؾبْٔٝ هذا ادٍٓقم ظْده وؿٚرٕتف بٍّٓقم افًدافٜ ظْد مجٓقر 

 آدفٜ افتل اشتدل هبٚ ـال افىرؾغ وؿد اؿتوٝ خىٜ افبحٞ ان تُقن ذم:ادحدثغ وذـرت 

 مَدمٜ ومتٓٔد واربًٜ مبٚحٞ وخٚمتٜ. تُِّٝ ذم افتّٓٔد ظـ تًريػ افًدافٜ فٌٜ واصىالحٚ. 

 وأمٚ ادبحٞ إول: ؾُٚن بًْقان مٍٓقم افًدافٜ ظْد مجٓقر ادحدثغ.

 فٜ ظْد ابـ ظبد افز.أمٚ ادبحٞ افثٚين: ؾُٚن بًْقان مٍٓقم افًدا

 أمٚ ادبحٞ افثٚفٞ: ؾُٚن بًْقان اشتدٓل ابـ ظبد افز دذهبف.

 وأمٚ ادبحٞ افرابع: ؾُٚن بًْقان ضرق حديٞ حيّؾ هذا افًِؿ.

 وامٚ اخلٚمتٜ ؾذـرت ؾٔٓٚ أهؿ افْتٚئٟ افتل تقصِٝ إفٔٓٚ.

 واهلل ويل افتقؾٔؼ

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕٚ حمّد رشقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ دظك بدظقتف 

 وشٚر ظذ هنجف إػ يقم افديـ.

 وبًد

تًد مسٖفٜ افًدافٜ مـ افَوٚيٚ وادقاؤع اهلٚمٜ فام يستٛ ظِٔٓٚ مـ أحُٚم تتًِؼ بٚفرواة 

وادرويٚت. وؿد تبٚيْٝ آراء افًِامء ذم مٍٓقمٓٚ وـٍٜٔٔ ثبقهتٚ ومٚ هل ذوضٓٚ إػ ؽر ذفؽ.  فام هلٚ 

فقه وـٚن مـ بغ هٗٓء مـ أثر بٚفغ ذم ؿبقل افروايٜ وردهٚ. وؿد أدػ افًِامء رمحٓؿ اهلل تًٚػ ـؾ  بد

آمٚم ابـ ظبد افز رمحف اهلل تً٘ػ ؾُٚن فف رأي ومذهٛ خٚصٚ ذم مٍٓقم افًدافٜ إٍرد بف ظـ مجٓقر 

افًِامء مـ اهؾ احلديٞ دمذ ذفؽ ذم ؿقفف "وـؾ حٚمؾ ظِؿ مًروف افًْٚيٜ بف ؾٓق ظدل حمّقل ذم 

 ثرة ؽِىف"امره ابدا ظذ افًدافٜ حتك يتبغ جرحتف ذم حٚفف أو ذم ـ

ؾّْٓجف ان صٚحٛ افًِؿ ظدل دجرد ظِّف وان ـٚن جمٓقل احلٚل ٓن افًِؿ فقحده ظْده 

تًديؾ فِراوي مٚ مل ييٓر مْف افٍسؼ أو خقارم ادروءة ؾ٘ذا طٓر مْف ذفؽ ؾِٔس بًدل. وهذا مستّد 

ل ))حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خٌِػ ظدوفف يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ وإتحٚمـ حديٞ افْبل 

 ادبىِغ وتٖويؾ اجلٚهِغ((.

 ؾُٕٚٝ دراشتل ذم هذا افبحٞ هل إبراز رأي ابـ ظبد افز ومَٚرٕتف بآراء:

مجٓقر أهؾ افًِؿ مـ ادحدثغ وإصقفٔغ وآشتدٓل فُال افرأيغ مع ذـر آراء افًِامء ممـ 

ُٝ واؾؼ ابـ ظبد افز ذم ذفؽ أو خٚفٍف. وـذا درشٝ ضرق احلديٞ افذي اشتدل بف ا بـ ظبد افز وبْٔ

 درجتف.



 

 

وؿد اؿتوٝ خىٜ افبحٞ أن تُقن ذم مَدمٜ ومتٓٔد وأربًٜ مبٚحٞ وخٚمتٜ هذه هل ادَدمٜ. 

ًٚ وأمٚ ادبحٞ إول: ؾُٚن بًْقان مٍٓقم افًدافٜ  أمٚ افتّٓٔد ؾُٚن ذم تًريػ افًدافٜ فٌٜ واصىالح

 ظْد مجٓقر ادحدثغ.

 افًدافٜ ظْد ابـ ظبد افز.أمٚ ادبحٞ افثٚين: ؾُٚن بًْقان مٍٓقم 

 أمٚ ادبحٞ افثٚفٞ: ؾُٚن بًْقان اشتدٓل ابـ ظبد افز دذهبف.

 وأمٚ ادبحٞ افرابع: ؾُٚن بًْقان ضرق حديٞ حيّؾ هذا افًِؿ.

 وامٚ اخلٚمتٜ ؾذـرت ؾٔٓٚ أهؿ افْتٚئٟ افتل تقصِٝ إفٔٓٚ.

ادقوقع ؿد ذـر ذم ـتٛ ظِؿ احلديٞ وتُِؿ ظْف افًِامء فُـ وبحد ظِّل واهلل اظِؿ مل  وهذا

ًٚ مستَالً خهص هلذا افًْقان.  أر بحث

وذم اخلتٚم أؿقل إْل بذفٝ جٓدا ذم خدمٜ شْٜ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظّع هق منٚرـٜ 

فٝ جٓدا ذم هذا ؾام ـٚن ؾٔف مـ بسٔىٜ متقاوًٜ ذم هذا ادجٚل مع ؿِٜ بوٚظتل وفُـ حسبل ان بذ

صقاب ؾّـ اهلل وحده ومٚ ـٚن ؾٔف ؽر ذفؽ ؾّـ ٍٕز. وافُامل هلل وحده وافًهّٜ فرشقل اهلل 

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

 ربْٚ ٓ تزغ ؿِقبْٚ بًد إذ هديتْٚ وهٛ فْٚ مـ فدٕؽ رمحٜ إٕؽ إٔٝ افقهٚب.

 

 



 

   

 

 
ًٓ: ت  ًريٍٓٚ فٌٜ:أو

مهدر ظدل، يَٚل: ظدل ؾالن ظدافٜ وظدوفٜ ؾٓق ظٚدل، أي هق رواٚ، مَْاع ذم افنآٚدة وأا  افًدافٜ:

)افًدل( افذي هق ود )اجلقر( ؾَٔٚل: ظدل يًدل، ظٚدل ظدل، يًدل ظدافاٜ وظدوفاٜ اي ـاٚن ظاٚدٓ 

ة افىرياااؼ ظاااٚدل مَباااقل وهااال ظباااٚرة ظاااـ آشاااتَٚمٜ يَاااٚل ؾاااالن ظاااٚدل أ مساااتَٔؿ افسااارة ويَاااٚل اجلاااٚد

آشااتَٚمٜ وهاال ظبااٚرة ظااـ افتقشااط ذم آمااقر مااـ ؽاار اؾااراط ذم ضريااؼ افزيااٚدة وافَْهااٚن ومْااف ؿقفااف 

ًٓ. (1)  چڤ ڤ ڤ ڤ چ  تًٚػ:  (2)أي ظد

 

 ثٕٚٔٚ: اصىالحٚ:

 ا ٕيرٕٚ إػ افًِامء فتًريٍٓؿ فًِدافٜ ٕجدهؿ ذم ادمٚهغ خمتٍِغ:ذإ

افتنادد ذم افًدافاٜ حٔاٞ يادخؾ أصاحٚهبٚ بًاض افًاٚدات اجلٚرياٜ واّـ فاقازم افًدافاٜ  آدمٚه إول:

ًٚ فًِدافٜ وادروءة.  ويًدون ترـٓٚ خرؿ

 افتسٚهؾ ؾٔٓٚ ؾُٔتٍل بٚطٓٚر اإلشالم وافسالمٜ مـ افٍسؼ. آدمٚه افثٚين:

 وفذفؽ شْذـر ظدة تًٚريػ هلٚ:

 .(3)هل أهِٜٔ ؿبقل افنٓٚدة وافروايٜ ظـ افْبل  .1

 .(4)ل مُِٜ ذم افٍْس متًْٓٚ ظـ اؿساف افُبٚئر وافرذائؾه .2

                                                           

 (.143شقرة افبَرة: أيٜ ) (1)

، ذف 29-1/28ومٚ بًدهٚ، افروض افبٚـر:  136، افٍُٚيٜ، ص 4/246يْير: مًجؿ مَٚئس افٌِٜ:  (2)

 .55احلديٞ: ص  أصحٚب

 .298، وتقجٔف افْير: ص 1/157يْير: ادستهٍك:  (3)

 .3/743هنٚيٜ افسقل ذح مْٓٚج آصقل:  (4)



 

 

هاااال اجتْااااٚب افُبااااٚئر وبًااااض افهااااٌٚئر ـااااٚفتىٍٔػ ذم احلبااااٜ وهؿااااٜ بٚؿااااٜ مااااـ افبَااااؾ وبًااااض  .3

ادبٚحاااااااٚت افَٚدحاااااااٜ ذم اداااااااروءة ـٚٓـاااااااًؾ ذم افىااااااارق وافباااااااقل ذم افناااااااقارع وصاااااااحبٜ آراذل 

 .(1)وآؾراط ذم ادزاح

صٚحبٓٚ ظذ افتَقى واجتْاٚب إدٕاٚس وماٚ باؾ باٚدروءة ظْاد  ووٚبىٓٚ إمجٚٓ: هل مُِٜ حتّؾ

 .(2)افْٚس

                                                           

 .2/571ادحهقل:  (1)

 .79مْٟٓ افَْد ذم ظِقم احلديٞ، ٕقر افديـ ظس، ص  (2)



 

   

 

 
مـ خالل مٚ تَدم مـ افتًٚريػ تبغ فْٚ مٍٓقم افًدافٜ ظْد مجٓقر افًِامء مـ ادحدثغ 

وإصقفٔغ، ؾال داظل فتُرارهٚ ؾْبغ وبٚهلل افتقؾٔؼ ذوضٓٚ وثبقهتٚ وؿبؾ أن ٕخقض ذم هذه 

ًِؿ ادسٚئؾ ٓ بد مـ افتْبف إػ مسٖفٜ مّٜٓ وهل ظدم افتندد ذم مسٖفٜ افًدافٜ ـام ؾًؾ بًض أهؾ اف

 حتك ظدو أمقرًا مبٚحٜ مـ خقارم ادروءة بؾ يْبٌل افتقشط ذم ذفؽ.

وظذ هذا ؾِٔس ادَهقد مـ افًدافٜ افًهّٜ افُٚمِٜ مـ افذٕقب ؾال يُٚد يسِؿ مُِػ مـ 

افذٕقب آ ادًهقم شٔدٕٚ حمّد ظِٔف افهالة وافسالم وٓ ادَهقد مْٓٚ افتٍِٝ مـ آداب افؼيًٜ 

 ام افتقشط ذم ذفؽ.مع إطٓٚر اإلشالم وإٕ

وذم هذا يَقل اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل : )ٓ أظِؿ أحدًا ُأظىل ضٚظٜ اهلل حتك مل بِىٓٚ 

بًّهٜٔ اهلل إٓ فْبل اهلل زـريٚ ظِٔف افسالم وٓ ظل اهلل ؾِؿ بِط بىٚظٜ ؾٚذا ـٚن آؽِٛ ظِٔف 

 .(1)افىٚظٜ ؾٓق افًدل وإن ـٚن آؽِٛ ظِٔف ادًهٜٔ ؾٓق ادجروح(

ؾٚٓظتبٚر بٕٚظؿ هق افذي يتٍؼ مع ؾىرة اإلٕسٚن وضبًٔتف وإٓ ؾِق مل يَبؾ افًِامء وافَوٚة 

 خزًا وٓ صٓٚدة إٓ مـ مسِؿ بريء مـ ـؾ ذٕٛ ؿؾ أو ـثر، مل يُـ ؿبقل صٓٚدة احد وٓ خزه.

ًٓ: ذوط افًدافٜ:  أو

ًٚ فِراوي حتك تتحَاؼ ؾٔاف افًدافاٜ وهاذه  اصسط مجٓقر افًِامء مـ أهؾ احلديٞ وآصقل ذوض

 افؼوط هل:

، وؽر ادسِؿ فٔس ماـ أهاؾ افرواٚ ؿىًاٚ (2)چگ گ ڳ ڳ   چ فَقفف تًٚػ: اإلشالم: .1

ؾاااال تَباااؾ رواياااٜ ماااـ فااأس ماااـ أهاااؾ افَبِاااٜ وهاااذا أمااار جمّاااع ظِٔاااف خٚصاااٜ ظْاااد إداء، وٓ ـاااذفؽ 

 افتحّؾ.

                                                           

 .138افٍُٚيٜ: ص  (1)

 .282شقرة افبَرة: أيٜ  (2)



 

 

ٕٕف مْٚط حتّؾ ادسٗوفٜٔ وافتزام افقاجبٚت وتارك ادحواقرات ودفٔاؾ اصاساط افبِاقغ  افبِقغ: .2

: ))رؾع افَِؿ ظـ ثالث ظـ افْٚئؿ حتك يستَٔظ وظـ افهبل حتك حيتِؿ وظاـ ادجْاقن ؿقفف 

 .(1)حتك يًَؾ((

 : ٕٓف ٓ بد مْف حلهقل افهدق ووبط افُالم ودفِٔف احلديٞ ادستخدم )رؾاع افَِاؿ ظاـافًَؾ .3

 ثالث..(.

: وهااال اجتْاااٚب افُباااٚئر وتااارك آسار ظاااذ افهاااٌٚئر أماااٚ افُباااٚئر ؾٚرتُٚهباااٚ ؾساااؼ ؿىًاااٚ افتَاااقى .4

وـااذفؽ اإلسار ظااذ افهااٌٚئر ٓن اإلسار كًِٓااٚ ـباارة ـااام ؿااٚفقا: )ٓ صااٌرة مااع آسار(، 

، وؿقفااف تًااٚػ: (2) چٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ چ  ودفٔااؾ اصااساط افتَااقى ؿقفااف تًااٚػ:

 .(3) چڈ ڈ ژ ژ  چ 

وتاارك مااٚ بااؾ هبااٚ: وهااق ـااؾ مااٚ حيااط مااـ ؿاادر اإلٕسااٚن ذم افًاارف آجتامظاال  آتهااٚف بااٚدروءة: .5

افهااحٔم مثااؾ افتبااقل ذم افىريااؼ وـثاارة افسااخريٜ، وآشااتخٍٚف، ٕن مااـ ؾًااؾ ذفااؽ ـااٚن ؿِٔااؾ 

 .(4)ادبٚٓة ٓ ٕٖمـ أن يْجر هذا ظْده إػ َٕؾ حديٞ افْبل

ًٚ ٓهنااٚ اذا اجتًّااٝ محِااٝ صااٚحبٓٚ  هااذه اخلهااٚل اذا تااقؾرت ذم افااراوي ظرؾااٝ ظدافتااف وـااٚن صااٚدؿ

ظذ افهدق وسؾتف ظـ افُذب فام تقؾر ظِٔف مـ افدواؾع افدئْٜ وآجتامظٜٔ وافٍْسٜٔ مع آدراك 

 .(5)افتٚم فتكؾٚتف وحتّؾ ادسٗوفٜٔ

                                                           

 (.24838رؿؿ احلديٞ ) 6/155مسْد آمٚم امحد، حديٞ افسٔدة ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ:  (1)

 .6شقرة احلجرات: مـ أيٜ  (2)

 .2افىالق: مـ أيٜ  شقرة (3)

، 1/256ومٚ بًدهٚ، وادستهٍك:  1/315ومٚ بًدهٚ، وؾتم ادٌٔٞ:  29يْير: فذفؽ ٕزهٜ افْير: ص  (4)

ومٚ بًدهٚ،  1/345ومٚ بًدهٚ، واصقل افنخز:  2/66ومٚ بًدهٚ، وآحُٚم فألمدي:  2/565وادحهقل: 

 ومٚ بًدهٚ. 1/98وتقجٔف افْير: 

 .85-79احلديٞ: ص  مْٟٓ افَْد ذم ظِقم (5)



 

   

 

 

 ثٕٚٔٚ: ثبقت افًدافٜ:

ؿٚل ابـ افهالح: )ظدافٜ افراوي تثبٝ تٚرة بتْهٔص ادًدفغ ظذ ظدافتف وتٚرة تثبٝ 

بٚٓشتٍٚوٜ، ؾّـ اصتٓرت ظدافتف بغ أهؾ افَْؾ أو ٕحقهؿ، وصٚع افثْٚء ظِٔف بٚفثَٜ وآمٕٜٚ 

اشتٌْل ؾٔف بذفؽ ظـ بْٜٔ صٚهدة بًدافتف تْهٔهٚ وهذا هق افهحٔم مـ مذهٛ افنٚؾًل وظِٔف 

 .(1)ذم ؾـ اصقل افٍَف(آظتامد 

 وصًبٜ، وافِٔٞ، وامحد، – وافنٚؾًل – وآوزاظل –وممـ اصتٓرت ظدافتٓؿ: شٍٔٚن افثقري 

 وإام ظدافتٓؿ ظـ يسٖل ؾال جمراهؿ، جرى ومـ اددين، وابـ مًغ، وابـ ووـٔع، ادبٚرك، وابـ

 مـ خٍل امره. ظدافٜ ظـ يسٖل

 .(3)، ؾَٚل: )مثؾ اشحٚق ُيسٚل ظْف؟((2)بـ ابراهٔؿ وؿد شئؾ آمٚم امحد بـ حْبؾ ظـ اشحٚق

 .(4)وشئؾ ابـ مًغ ظـ ايب ظبٔد ؾَٚل: )مثع يسٖل ظـ ايب ظبٔد؟ ابق ظبٔد ُيسٖل ظـ افْٚس(

وـذفؽ تثبٝ افًدافٜ بتخريٟ مـ افتزم افهحٜ ذم ـتٚبف ـٚفنٔخغ رمحٓام اهلل تً٘ػ ؾَد ظرف 

ثَتف إػ افهحٚيب ادنٓقر مـ ؽر اختالف بغ افثَٚت  مـ صًْٔٓام ان برجٚ احلديٞ ادتٍؼ ظذ

 .(5)آثبٚت

ويٍُل فِبٚحٞ أن يَقل: ؾالن مـ رجٚل افنٔخغ أو أحدهؿ ٕن إمٜ تَِٝ ـتٚبٔٓام 

 .(6)بٚفَبقل، وان ـٕٚقا اختٍِقا ذم اؾٚدة افَىع بٚفهحٜ فُؾ حديٞ ؾ٘ن افيـ حٚصؾ

                                                           

 .55ظِقم احلديٞ: ص  (1)

: افُامل وهتذيٛ  ،1/345: بٌداد تٚريخ ،(ه238 – 161اشحؼ بـ ابراهٔؿ احلْيع ادًروف بٚبـ راهقيٜ ) (2)

 .11/348: افْبالء اظالم شر ،1/216

 .267-266، وتدريٛ افراوي: ص 326هتذيٛ افُامل : ص  (3)

 .367افراوي ص  وتدريٛ 156افٍُٚيٜ ص  (4)

 .17يْير ذوط آئّٜ ص  (5)

 .96/ ص 1وتقؤم إؾُٚر ج 48يْير: افتَٔٔد واإليوٚح ص  (6)



 

 

 يروي إٓ ظـ ثَٜ ـامفؽ رمحف اهلل تً٘ػ وابـ ايب وتثبٝ افًدافٜ بروايٜ مـ ظرف مـ حٚفف إٔف ٓ

 .(1)ذئٛ

ؾُثر مـ إئّٜ ظذ أن آمٚم مٚفؽ إذا روى ظـ جمٓقل تزول ظْف اجلٓٚفٜ ويًد ثَٜ وؿد شئؾ 

 مٚفؽ رمحف اهلل تً٘ػ ظـ رجؾ ؾَٚل: )أرأيتف ذم ـتبل؟ فق ـٚن ثَٜ فرأيتف ذم ـتبل(.

 (2)مٚفؽ ظبد افُريؿ بـ أيب ادخٚرقظذ أن ابـ مًغ ؿد اشتثْك مـ صٔقخ 

 (4).(3)ومـ صٔقخ ابـ ايب ذئٛ:أبق جٚبر افبٔٚيض

ًٚ بٚفًّؾ بخز افراوي ذـر اإلمٚم اجلقيْل ؿقفغ ذم ادسٖفٜ   وتثبٝ ايو

 آول: إٔف تًديؾ فف. افثٚين: فٔس بتًديؾ.

إٔف اذا مل يُـ فًِّؾ مستْد شقاه، ومل يُـ ذفؽ مـ بٚب آحتٔٚط ؾٓق تًديؾ  وؿد ذـر أمدي

 .(5)حتاًم َٕؾ آتٍٚق ظِٔف

فُـ ظّؾ افًٚمل أو ؾتٔٚه ظذ وؾؼ حديٞ فٔس حُام مْف بهحٜ ذفؽ احلديٞ وـذفؽ خمٚفٍتف 

 (6)فِحديٞ فٔس ؿدحٚ مْف ذم صحتف وٓ ذم راويف ـام ذـر ابـ افهالح.

بتكيم مًدل ؿقٓ بغ ابـ افهالح ان افتًديؾ يثبٝ بقاحد وفق امرأة ظذ  وتثبٝ افًدافٜ

 .(7)افهحٔم

                                                           

وتذـرة  139/ ص 7وشر اظالم افْبالء ح 183/ ص 4ها( وؾٔٚت آظٔٚن ج158حمّد بـ ظبد افرمحـ )ت  (1)

 .345/ ص 1وصذرات افذهٛ ج 191/ص 1احلٍٚظ ج

 .516/ص1ها( فف ترمجٜ ذم تَريٛ افتٓذيٛ ج1265خٚرق ؤًػ )ت ظبد افُريؿ بـ أيب اد (2)

 .217/ ص 3ابق جٚبر افبٔٚيض: حمّد بـ ظبد افرمحـ متٓؿ، فف ترمجف ذم مٔزان آظتدال ج (3)

 126/ ص 1ويْير ايوٚ آحُٚم فممدي ج 322/ ص1ومٚ بًدهٚ وؾتم ادٌٔٞ ج 149يْير افٍُٚيٜ ص  (4)

 .67وإرصٚد افٍحقل ص 

 .125/ ص 2يْير: آحُٚم فممدي، ج (5)

 .144يْير: ظِقم احلديٞ ص  (6)

 .87/ ص2وتقؤم آؾُٚر ج 145يْير ظِقم احلديٞ ص  (7)



 

   

 

 
ٓبااـ ظبااد افااز رمحااف اهلل تًاا٘ػ ذم تًااديؾ افاارواة ؿٚظاادة ٕااص ظِٔٓااٚ حٔااٞ ؿااٚل: )وـااؾ حٚمااؾ ظِااؿ 

 افًدافااٜ حتااك يتبااغ جرحتااف ذم حٚفااٜ أو ذم ـثاارة مًااروف افًْٚيااٜ بااف ؾٓااق ظاادل حمّااقل ذم أمااره أباادًا ظااذ

 .(1)حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف( ؽِىف، فَقفف 

ؾٚبـ ظبد افز ذم تًريٍف هذا باغ أن صاٚحٛ افًِاؿ دجارد ظِّاف ظادل وان ـاٚن جمٓاقل احلاٚل ٓن 

 ؽر ظدل. افًِؿ فقحده تًديؾ مٚ مل ييٓر مْف افٍسؼ أو خقارم ادروءة ؾٚذا طٓر مْف ذفؽ ؾٓق

ها( حٔٞ ؿٚل: )أهاؾ افًِاؿ حمّقفاقن ظاذ افًدافاٜ  642وؿد ذهٛ إػ هذا افَقل ابـ ادقاق )ت 

 .(2)حتك ييٓر مْٓؿ خالف ذفؽ(

هااا( واداازي وابااـ شاأد افْااٚس 833هااا( وابااـ اجلاازري )ت 642وـااذا أبااـ أيب افاادم احلّااقي )ت 

 .(3)وافذهبل

ذهااٛ إػ ابًااد مااـ ذفااؽ حٔااٞ إااف جًااؾ إطٓااٚر اإلشااالم ؾَااط  تًااٚػوآمااٚم أبااق حٍْٔااٜ رمحااف اهلل 

ًٓ فِنخص مٚ مل ييٓر مْف افٍسؼ أو خقارم  ادروءة ٓن آصؾ ذم ادسِّغ افًدافٜ.  يًتز مًد

وذم هذا يَقل افٌزايل رمحف اهلل تًٚػ: )إن افًدافٜ ظبٚرة ظـ إطٓٚر اإلشالم ؾَط مع شالمتف ظاـ 

ده ظاااادل أي إن جمٓااااقل احلااااٚل ذم افًدافااااٜ أو افٍسااااؼ حمّااااقل ظااااذ ؾسااااؼ طااااٚهر ؾُااااؾ مسااااِؿ جمٓااااقل ظْاااا

افًدافاٜ، مااٚ مل يثبااٝ ؾسااَف، هااذا مااذهٛ أيب حٍْٔااٜ رمحااف اهلل تًاا٘ػ خالؾااٚ فِهااٚحبغ ٕن افًدافااٜ ظْااده 

 .(4)هل آصؾ، ٕٕف وفد ؽر ؾٚشؼ، وافٍسؼ امر ضٚرئ ميْقن ؾال كقز ترك إصؾ بٚفيـ(

                                                           

ويْير ظِقم احلديٞ ابـ افهالح ص  28/ص 1(م ج1988) 3افتّٓٔد فام ذم ادقضٖ مـ ادًٚين و إشٕٚٔد ط (1)

115. 

 .94بٌٜٔ افَْٚد، ص  (2)

 .299/ ص 1بكة وافتذـرة جيْير: ذح افت (3)

 .294/ص1ج 1997/ 1ادستهٍك فٌِزايل ت حمّد شِٔامن آصَر، ط  (4)



 

 

طااااااٚهر ادسااااااِّغ افًدافاااااٜ وؿبااااااقل صاااااآٚدة ـااااااؾ مساااااِؿ جمٓااااااقل احلااااااٚل إػ ان يثبااااااٝ  ؾًاااااذ هااااااذا ان

 .(1)جرحف

. أي افتًاااديؾ دجااارد اإلشاااالم وؿاااد تاااٖول (2)وؿاااٚل احلاااٚؾظ افبَِْٔااال: )أباااق حٍْٔاااٜ يَباااؾ مثاااؾ هاااذا(

بًض افًِامء هذا افرأي ٓيب حٍْٜٔ إف ـٚن ذم صادر اإلشاالم حٔاٞ ـاٚن افٌٚفاٛ ظاذ افْاٚس افًدافاٜ. 

فُااـ هْٚفااؽ ماـ افًِااامء مااـ يارى ؽاار ذفااؽ ومآْؿ ظااع افَااٚرئ حٔااٞ  (3)ابااـ افسااٚظٚن احلٍْال ومآْؿ

بٌار ؿٔاد يًْال بًكا دون ظكا واختاٚر  ؿٚل: )وؿد ؿبؾ روايتف أي ادستقر مجٚظٜ مآْؿ اباق حٍْٔاٜ 

 (4) هذا افَقل ابـ حبٚن تبًٚ فإلمٚم إظيؿ...

ٓصاؾ ذم ادساِّغ افًدافاٜ حتاك يبادو فْاٚ مآْؿ ؽار ؾْرى أن هذا افرأي مبْل ظذ افَٚظدة: )إن ا

 هذا(.

 (5)وهذا ـام رأيْٚ مذهٛ ابـ حبٚن وظِٔف بْل ـتٚبف ادنٓقر/ )افثَٚت(

 .(6)وذهٛ افٔف ايوٚ ذيم وظثامن افبتل ابق ثقر

ًٚ ؾَٔااقل: )إن إصااؾ ذم  فُااـ هااذه افَٚظاادة  فٔسااٝ متٍااؼ ظِٔٓااٚ بااؾ هْٚفااؽ مااـ ياارى ظُساآٚ متٚماا

 افْٚس اجلٓٚفٜ ٓ افًدافٜ(.

 واشتدفقا فذفؽ بام يٖن:

 .(7) چگ گ ڳ ڳ   چؿقفف تًٚػ:  .1

                                                           

 .326/ ص 1يْير: ؾتم ادٌٔٞ ج (1)

 .225حمٚشـ آصىالح ص  (2)

 .294/ص 1ادستهٍك ، جا (3)

 .155ص  -154ذح ٕخبٜ افٍُر، فًع افٍٚرئ، ص  (4)

 .155افٍُر/ فَِٚرئ/ ص  ويْير: ذح ٕخبٜ 294/ ص 1ادستهٍك ج (5)

 .49يْير: آـِٔؾ ذم اشتْبٚط افتْزيؾ فِسٔقضل ص  (6)

 282شقرة افبَرة (7)



 

   

 

 

 (1)يًْل مـ افًدول ادرتٙ ديْٓؿ وصالحٓؿ. چگ گ ڳ ڳ   چ ؿٚل ابـ جرير: وؿقفف:

ذم افناآقد ماـ ٓ ياارى، ؾٔجال مااـ ذفاؽ ان افْااٚس فٔساقا حمّااقفغ ظااذ  وؿاٚل افَرضباال: )دل ظاذ ان

 .(2)افًدافٜ حتك تثبٝ هلؿ وذفؽ مًْك زائد ظذ اإلشالم وهذا ؿقل اجلّٓقر(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې چ  واشااتدفقا ايوااٚ بَااقل اهلل تًاااٚػ: .2

 . (3)  چى ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ 

ؿقل مـ يَقل: آصؾ ذم ادسِّغ افًدافٜ ؾٓق بٚضؾ بؾ آصؾ  ؿٚل ابـ تّٔٔف رمحف اهلل تًٚػ: )امٚ

وجمرد افتُِؿ  چائ  ەئەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ چ  ذم بْل ادم افيِؿ واجلٓؾ ـام ؿٚل تًٚػ:

 .(4)بٚفنٓٚدتغ ٓ يقجٛ إتَٚل إٓسٚن ظـ افيِؿ واجلٓؾ إػ افًدل(

وؿااااٚل ابااااـ افَاااأؿ رمحااااف اهلل تًااااٚػ: )اذا صااااؽ ذم افنااااٚهد هااااؾ هااااق ظاااادل ام ٓ؟ مل حيُااااؿ بناااآٚدتف، ٓن 

افٌٚفٛ ذم افْٚس ظادم افًدافاٜ، وؿاقل ماـ ؿاٚل: آصاؾ ذم افْاٚس افًدافاٜ، ـاالم مساتدرك باؾ افًدافاٜ 

خِااؼ ضٚرئاٜ متجاددة، وآصاؾ ظاادمٓٚ، ؾاٚن خاالف افًدافااٜ مساتْد جٓاؾ إٓسااٚن وطِّاف، وإٓساٚن 

طِقمٚ جٓقٓ، ؾٚدٗمـ يُّؾ بٚفًِؿ ومهٚ مجٚع اخلر، وؽره يبَك ظذ آصاؾ، أي ؾِأس آصاؾ ذم 

 .(5)افْٚس افًدافٜ وٓ افٌٚفٛ(

 .(6)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ چ  واشتدفقا ايوٚ بَقفف تًٚػ: .3

                                                           

 .381 ص/ 3ج –جٚمع افبٔٚن  (1)

 .396ص/ 3ج –اجلٚمع ٓحُٚم افَرآن  (2)

 . 72شقرة آحزاب، آيٜ (3)

 .357ص  15جمّقع افٍتٚوي ج (4)

 .273/ ص3بدائع افٍقائد ج (5)

 .6شقرة احلجرات، آيٜ (6)



 

 

ادسااااِّغ ـِٓااااؿ ظاااادول حتااااك تثبااااٝ  ؿااااٚل افَرضباااال: )وذم أيااااٜ دفٔااااؾ ظااااذ ؾسااااٚد ؿااااقل مااااـ ؿااااٚل: )ان

اجلرحاااٜ، ٓن اهلل تًااا٘ػ امااار بٚفتثبٔاااٝ ؿباااؾ افَباااقل، وٓ مًْاااك فِتثبٔاااٝ بًاااد إٍاااٚذ احلُاااؿ، ؾاااٚن حُاااؿ 

 .(1)احلٚـؿ ؿبؾ افتثبٝ ؾَد اصٚب ادحُقم ظِٔف بجٓٚفٜ(

واشتدفقا ايوٚ مٚ ورد ظاـ ايب اشاحٚق ؿاٚل: ـْاٝ ذم ادساجد اجلاٚمع ماع آشاقد ؾَاٚل: اتاٝ  .4

، ؾَٚل: )مٚـْٚ فْدع ـتٚب ربْاٚ وشاْٜ ٕبْٔاٚ فَاقل امارأة ٓ بـ ؿٔس ظّر بـ اخلىٚب  ؾٚضّٜ

 .(2)ٕدري احٍيٝ ام ٓ(

ؿااٚل اخلىٔاااٛ افبٌااادادي: )افىرياااؼ إػ مًرؾاااٜ افًااادل ادًِاااقم ظدافتاااف ماااع اشاااالمف وحهاااقل امٕٚتاااف 

فتاال حيهااؾ مًٓااٚ افًِااؿ وٕزاهتااف واشااتَٚمٜ ضرائَااف ٓ شاابٔؾ افٔٓااٚ آ بٚختٔااٚر آحااقال وتتبااع آؾًااٚل ا

 مـ ٕٚحٜٔ ؽِبٜ افيـ بٚفًدافٜ...

رد خاااز ؾٚضّاااٜ بْاااٝ ؿااأس ذم إشاااَٚط ٍَٕتٓاااٚ  يااادل ظاااذ صاااحٜ ماااٚ ذـرٕاااٚه أن ظّااار باااـ اخلىاااٚب 

 .(3)وشُْٚهٚ فام ضَِٓٚ زوجٓٚ ثالثٚ مع طٓقر إشالمٓٚ واشتَٚمٜ ضريَتٓٚ..(

وفُااااـ ُٕتٍااال هباااذا خناااأٜ وهْٚفاااؽ ادفاااٜ اخااارى ـثاااارة ماااـ اؾًاااٚل افهااااحٚبٜ رواااقان اهلل ظِااأٓؿ 

 آضٚفٜ.

 أمٚ اشتدٓل افَٚئِغ بٚفَقل آول ان طٚهر ادسِّغ افًدافٜ ؾٓل ـام يع:

 ومل يًرف مْف آ اإلشالم. (4)ؿبؾ صٓٚدة آظرايب وحده ظذ رؤيٜ اهلالل إٕف  .1

                                                           

 .311/ ص 16اجلٚمع ٓحُٚم افَرآن ج (1)

( وابـ مٚجف 6/75( وافْسٚئل )1185( وافسمذي )2291وابق داود ) 1119-1118-3اخرجف مسِؿ  (2)

(2524.) 

 .158-157افٍُٚيٜ/ ص  (3)

وافىزاين ذم  (1652( وابـ مٚجف )132-4/131( وافْسٚئل )691( وافسمذي )2345أخرجف ابق داود ) (4)

رؿؿ:  4/15( واحلديٞ ؤًػ ـام ذم إرواء افٌِٔؾ فالفبٚين )157-2/158( وافدار ؿىْل )11/295افُبر )

957.) 



 

   

 

 

ٓهنااااؿ مل يًرؾااااقهنؿ بٚفٍسااااؼ وظرؾااااقهؿ  إن افهااااحٚبٜ ؿبِااااقا ؿااااقل افًبٔااااد وافْسااااٚء وآظااااراب .2

 (1)بٚإلشالم.

ؾٔام شبؼ رأيْٚ رأي ابـ ظبد افز ومـ واؾَف فُـ مجٓقر افًِامء ذهبقا إػ خالف ذفاؽ. ويارون ان اباـ 

 ظبد افز يتسٚهؾ ذم افتًديؾ.

 .(2)ومـ اظسض ظِٔف ابـ افهالح حٔٞ ؿٚل: )إف تقشع ؽر مريض(

 .(3)جر وافسخٚوي وافسٔقضل وؽرهؿوـذا ابـ ـثر وافًراؿل وابـ ح

  

                                                           

 .158 ص افٍُٚيٜ ويْير( 299 – 1/297ادستهٍك: ) (1)

 .138ظِقم احلديٞ ٓبـ افهالح ص  (2)

 .269/ 1وذح افتبكة وافتذـرة ج  46يْير: اختهٚر ظِقم احلديٞ ص  (3)



 

 

اشتدل ابـ ظبد افز دذهبف بحديٞ: )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـاؾ خِاػ ظدوفاف، يٍْاقن ظْاف حترياػ 

 .(1)افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ اجلٚهِغ(

ًٚ. وؿد  رد افًِامء مٚ اشتدل بف ابـ ظبد افز مـ احلديٞ شْدًا ومتْ

ًٓ: افسْد  أو

ؾَد روي احلديٞ مـ ضرق ظدة متهِٜ ومرشِٜ ومًوِٜ وؤًٍٜ وشْبْٔٓٚ تٍهٔالً ذم ادبحٞ 

افراباااع ان صاااٚء اهلل تًااا٘ػ وماااع ـثااارة افىااارق هاااذه إٓ أن احلاااديٞ وااأًػ وذـااار افساااخٚوي اهناااٚ ـِٓاااٚ 

 .(2)ابـ ظبد افز ٍٕسف ذـر ان اشٕٚٔده ـِٓٚ ؤًٍٜ ؤًٍٜ حتك ان

 .(3)وـذا ؿٚل افًراؿل وابـ حجر وافسٔقضل وؽرهؿ

 .(4)وؿٚل افدار ؿىْل: إف ٓ يهم مرؾقظًٚ 

ؿااٚل افسااخٚوي: ؿااٚل صاأخْٚ واورده اباااـ ظاادي مااـ ضاارق ـثاارة ـِٓاااٚ واأًٍٜ وحُااؿ ؽااره ظِٔاااف 

 .(5)ٕف حسـ ؽريٛبٚفقوع، وإن ؿٚل افًالئل ذم حديٞ أشٚمٜ مْٓٚ إ

                                                           

م وؿد اورده مجٚظٜ مـ آئّٜ ذم مهٍْٚهتؿ ابـ ايب حٚتؿ ذم اجلرح 1988ه/ 3/1458ط 59، ص 1افتّٓٔد ج (1)

 86/ ص 1وافبزار ـام ذم ـنػ آشتٚر ج 152/ ص 1وابـ ظدي ذم افُٚمؾ ط 17/ ص 2وافتًديؾ ج

ل ذم ذح افتبكة وافتذـرة ، وافًراؿ5وابـ افهالح ذم ادَدمٜ ص  11واخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب احلديٞ ص 

واهلٔثّل ذم  352/ ص 1وافسٔقضل ذم تدريٛ افراوي ج 275/ 1وافسخٚوي ذم ؾتم ادٌٔٞ ج 297/ ص 1ج

 .45/ ص 1وافذهبل ذم مٔزان آظتدال ج 145/ ص 1جمّع افزوائد ج

 .324/ ص 1يْير ؾتم ادٌٔٞ ج (2)

 .352/ ص 1وتدريٛ افراوي ج ،46، واختهٚر ظِقم احلديٞ ص 322يْير ؾتم ادٌٔٞ ص  (3)

 .324/ 1ؾتم ادٌٔٞ ج (4)

 .324/ 1ؾتم ادٌٔٞ ج (5)



 

   

 

 

مااـ جٓتااف صااحم احلااديٞ اإلمااٚم أمحااد بااـ حْبااؾ رمحااف اهلل تًاا٘ػ وـااذا َٕااؾ افًسااُري ذم إمثااٚل 

 .(1)افَٔؿ وابـ افقزير ابـ بنقاهده وؿقاه –ظـ أيب مقشك ظٔسك بـ صبٔم تهحٔحف 

 .(2)ؿٚل افسخٚوي: ؾٖبق مقشك هذا فٔس بًّدة وهق مـ ـبٚر ادًتزفٜ

ـُ افَىٚن ؾَٚل: )وخٍل ظذ امحد امره مٚ ظِف ؽره(.  وؿد تًَٛ ـالم اإلمٚم امحد، اب

 .(3)ثؿ ذـر تؤًٍف ظـ مجٚظٜ مـ افًِامء ـٚبـ مًغ وابـ حبٚن وؽرهؿ

 .(4)افذي ؿٚل ظْف افًالئل: إٕف حسـ ؽريٛ وؿٚل ؾٔف أبق ًٕٔؿ إٕف ٓ يثبٝ أمٚ حديٞ أشٚمٜ 

ًٚ  وؿٚل ابـ ـثر: ذم صحتف ٕير . (5)ؿقي وإؽِٛ ظادم صاحتف وفاق صام فُاٚن ماٚ ذهاٛ إفٔاف ؿقيا

 هذا مـ جٜٓ آشْٚد.

 ثٕٚٔٚ: ادتـ:

 أمٚ مـ جٜٓ ادتـ ؾٚحلديٞ ورد بهٌٔتغ

بهٌٜٔ مـ حيّؾ هذا افًِؿ وإن شبِٔف ان يُقن  إوػ: )حيّؾ( بٚفرؾع ظذ إف خز مـ افْبل 

 هذا وصٍف.

 آمر.افثٚين: فٔحّؾ ظذ اجلزم بالم 

 ؿٚل افزيـ افًراؿل: وٓ يهم محِف ظذ اخلز فقجقد مـ حيّؾ افًِؿ وهق ؽر ظدل وٓ ثَٜ.

ؾِؿ يبؼ فف حمّؾ إٓ ظذ إمر، ومًْٚه إٕف أمر افثَٚت بحّؾ افًِؿ وإن افًِؿ إام يَبؾ ظـ 

 .(6)افثَٚت

                                                           

 .2/129تقؤم إؾُٚر  (1)

 .324/ 1ؾتم ادٌٔٞ ج (2)

/ ص 1وتدريٛ افراوي ج 98/ ص 1وذح افتبكة وافتذـرة ج 29يْير: ذف اصحٚب احلديٞ/ ص  (3)

253. 

 .324/ 1ؾتم ادٌٔٞ ج (4)

 .78احلديٞ ص اختهٚر ظِقم  (5)

 .276/ 1و ؾتم ادٌٔٞ ج 299/ ص 1ذح افتبكة وافتذـرة ج (6)



 

 

ؾٚن محؾ  (1)ٚتؿوهذا يٗيده أن ذم بًض ضرق احلديٞ: )فٔحّؾ( بالم آمر وهق مـ ضرق أيب ح

 ظذ آمر، ـام ذم روايٜ )فٔحّؾ( ؾال يهم دفٔالً فام ذهٛ افٔف ابـ ظبد افز ومقاؾَقه.

ومع هذا ؾَد أجٚب افهًْٚين صٚحٛ ـتٚب تقؤم آؾُٚر ظام اظسض بف ظذ ابـ ظبد افز 

ل ابـ ظبد ومـ واؾَف بَقفف: ؿِٝ: ويُّـ اجلقاب ظذ افزيـ ذم هذا افتؤًػ افذي ابداه ٓشتدٓ

 افز ظذ افقجٓغ مًٚ.

هق آظساض مـ حٔٞ افروايٜ ؾال مًْك فِرد بٚٓرشٚل وافوًػ ادحتّؾ  أمٚ إول:

أن أرشؾ احلديٞ ووًٍف هق  -افزيـ افًراؿل-ادختِػ ؾٔف، ٓهنٚ مسٚئؾ اجتٓٚد إٓ أن يرد اي 

مـ افذهٚب إػ ذفؽ ؾال يهم  افامٕع  فف اذا ـٚن مذهبف يَتيض ذفؽ ؾهحٔم وأمٚ إن أراد مْع ؽره

 فف.

 .(2)إٓ أن يثبٝ ان ابـ ظبد افز ٓ يًّؾ بٚدراشٔؾ وٓ بٚفؤًػ ادحتّؾ

وأمٚ افثٚين وهق اظساض )أي افزيـ افًراؿل( ظذ آشتدٓل مـ حٔٞ افدرايٜ وهق محؾ اخلز 

ذم اخلز أن يَر ظذ طٚهره  مـ ؽر سف فف ظْف إػ ؽره  : آصؾ(3)ظذ آمر ؾَْقل ذم جقابف

 .(4)وافتٖويؾ مـ ؽر رضورة ٓ كقز

ثؿ ذـر افهًْٚين رادًا ظذ مـ ؿٚل ان مًْك احلديٞ ان بًض محِٜ افًِؿ ظدول وفزم مـ 

مٍٓقمف أن بًوٓؿ ؽر ظدول وهبذا ٓ يتؿ دفٔالً ٓبـ ظبد افز ظذ مدظٚه بٖن ـؾ حٚمؾ ظِؿ 

وف بٚفًْٚيٜ ؾٓق ظدل ؿِٝ )يًْل افهًْٚين( بؾ يتؿ بف اشتدٓفف وذفؽ ٕن افًٚم يًّؾ بف ظذ مًر

                                                           

 .92/ ص 2تقؤم آؾُٚر ج (1)

 .92/ ص 2تقؤم آؾُٚر ، ج(2)

 وافَقل فِهًْٚين صٚحٛ ـتٚب تقؤم آؾُٚر. (3)

 .93/ ص 2تقؤم آؾُٚر ج (4)



 

   

 

 

ًٚ بٚفًْٚيٜ بف ؾٓق ظدل حتك ييٓر  ظّقمف حتك يَقم دفٔؾ ظذ ختهٔهف ؾّـ ـٚن حٚمؾ ظِؿ مًروؾ

 .(1)ؿٚدح ذم ظدافتف

مل حيِّف ظذ إمر بّجرد ثؿ أورد افهًْٚين إيرادًا ظذ افزيـ افًراؿل حٔٞ ؿٚل: ان ؿِٝ: افزيـ 

 مٚ ذـر ٕٕف ورد بهٌٜٔ آمر ذم روايٜ.

ؿِٝ: اجٚب ظْف بَقفف: وأمٚ روايٜ ايب حٚتؿ ؾَد ؿدمٝ خىٚب فِزيـ اهنٚ ظْدك ؤًٍٜ وذفؽ 

ٕٓف ؿٚل )افزيـ( ورواه أي حديٞ: )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف( ابـ أيب حٚتؿ ذم مَدمٜ 

 .(2)ظدي ذم مَدمٜ افُٚمؾ وهق مرشؾ أو مًوؾ ؤًػ ـتٚب اجلرح وافتًديؾ وابـ

وؿد ذـر افهًْٚين أن روايٜ آمر مًِقفٜ بّخٚفٍٜ مجٔع افرواة اذ ـِٓؿ رواه بٍِظ اخلز ؾٚفقهؿ 

ابًد ظـ اجلامظٜ ؾُٔقن افقاهؿ مـ رواه بٍِظ آمر وحْٔئذ يتؿ آشتدٓل بٚحلديٞ ٓبـ ظبد 

 .(3)افز

 (4)فهًْٚين وؽره تٗيد مٚ ذهٛ افٔف ابـ ظبد افز مْٓٚوهْٚفؽ أدفٜ اخرى َِٕٓٚ ا

 .(5))مـ يرد اهلل بف خر يٍَف ذم افديـ( حديٞ افْبل  .1

ؾٓذا احلديٞ دل ظذ ان اهلل أراد بٚفٍَٓٚء ذم افديـ اخلر وافيٚهر ؾّٔـ اراد اهلل بف اخلر إٔاف ماـ اهِاف 

 وهق مَق فِدفٔؾ ٓ مًتّد ظِٔف ظذ إٍراده.

 

                                                           

 .92/ ص 2ادهدر ٍٕسف ، ج (1)

 .93/ ص 2ادهدر ٍٕسف،  ج (2)

 .93/ ص 2تقؤم آؾُٚر، ج(3)

 .93/ ص 2ادهدر ٍٕسف، ج(4)

ومسِؿ بٚب افْٓل ظـ  71رؿؿ  25ص  1بف خرًا ج اهلل يرد مـ بٚب افبخٚري، صحٔم –ختريٟ احلديٞ  (5)

 .1537 رؿؿ 719 ص 2ج –ادسٖفٜ 



 

 

ًٚ وشااٖل ظااـ أظبااد أهااؾ آرض ؾاادل ظِٔااف ؾسااٖفف  .2 ؿهااٜ افرجااؾ افااذي ؿتااؾ تسااًٜ وتسااًغ ٍٕساا

ؾٖؾتااٚه إااف ٓ تقبااٜ فااف ؾَتِااف ثااؿ شااٖل ظااـ أظِااؿ أهااؾ آرض ؾاادل ظِٔااف ؾسااٖفف ؾٖؾتااٚه بااٖن تقبتااف 

 .(1)مَبقفٜ إػ آخر احلديٞ

 فٜ واحلديٞ متٍؼ ظِٔف.وؾٔف إف مـ أهؾ اخلر وذم ؿهتف بًد ادًرؾٜ بٚفًِؿ إٔف مل يسٖل ظـ افًدا

: )إن فْٚ ظبدًا هق أظِاؿ مْاؽ( ؾساٖل مقشاك ماـ اهلل فَاٚءه إف فام ؿٚل اهلل شبحٕٚف دقشك  .3

فٔااتًِؿ مْااف وشااٚؾر فَِٚئااف ومل ياارو إااف شااٖل ظااـ ظدافتااف بًااد ان اظِّااف اهلل تًاا٘ػ بًِّااف مااع ان 

بًٔد ؿِٔاؾ آتٍاٚق ٕاٚدر  اجلٚئز ان يُقن افًٚمل ؽر ظٚمؾ ـبًِؿ بـ بٚظقرا وؽره وفُْف دمقيز

 افقؿقع ؾِؿ كٛ آحساز مْف.

قَن( .4 ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ  .(2) ؿقفف تًٚػ: )َؾْٚش

بسٗاهلؿ وهق ٓ يٖمر بَبٔم ؾدل إضالؿف ظذ جقاز شٗال افًِامء ظاذ افًّاقم  وتًٚػؾٖمر اهلل شبحٕٚف 

 إٓ مـ ظرف بَِٜ افديـ.

                                                           

 ص 4ج افَٚتؾ تقبٜ ؿبقل بٚب ومسِؿ( 3475) رؿؿ 174 ص 4ج – افٌٚر حديٞ بٚب –صحٔم افبخٚري  (1)

2118 – (2766.) 

 .7شقرة إٓبٔٚء (2)



 

   

 

 
احلديٞ ورد مـ حديٞ ايب هريرة وأيب أمٚمٜ وابـ مسًقد وابـ ظبٚس وجٚبر بـ شّرة و مًٚذ 

ًٚ ومرشؾ ابراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ افًذري.  بـ جبؾ وإس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْٓؿ مجًٔ

 : ( وفف ظْف ثالث ضرق أوًٓ: حديٞ أيب هريرة )

 صًري:ظـ ايب صٚفم آ

 (2)ومـ ضريَف اخلىٔٛ ذم اجلٚمع ٕخالق افراوي (1)أخرجف افىزاين ذم مسْد افنٚمٔغ

 .(3)واهلروي ذم ذم افُالم

 .(4)وابـ ظدي ذم افُٚمؾ

 .(5)ومـ ضريَف اخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب احلديٞ

 .(6)وابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ

مـ ضريؼ مسِّٜ بـ ظع ؿٚل: حدثْل ظبد افرمحـ بـ يزيد افسِّل ظـ ظع بـ مسِؿ افبُري، 

 :ظـ أيب صٚفم آصًري ظـ ايب هريرة ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

)حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ 

 اجلٚهِغ(.

                                                           

 .341/ ص 1مسْد افنٚمٔغ فِىزاين ج (1)

 .1/128اجلٚمع ٕخالق افراوي واداب افسٚمع فِخىٔٛ  (2)

 .134ذم افُالم واهِف، ص  (3)

 .248/ ص 1افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ج (4)

 .28 ص افًِؿ، هذا حيّؾ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْبل ؿقل –ذف اصحٚب احلديٞ  (5)

 .236ص  43تٚريخ دمنؼ جا  (6)



 

 

ظبد افرمحـ بـ يزيد افسِّل ذم اشْٚده وؿد وًٍف ابـ مًغ  وإشْٚده ؤًػ جدًا وذفؽ فقجقد

 .(1)وأبق حٚتؿ وأبق زرظٜ وؽرهؿ

ومسِّٜ بـ ظع ؿٚل ابـ مًغ: )فٔس بقء( وؿٚل افبخٚري وابق زرظٜ )مُْر احلديٞ( وؿٚل 

 .(2)افْسٚئل وافدار ؿىْل )مسوك(

 وؿد اوىرب ذم هذا احلديٞ

 .(3)سِّل ظـ ظىٚء بـ يسٚر ظـ ايب هريرة مرؾقظًٚ ؾرواه مرة ثٕٜٚٔ: ظـ ظبد افرمحـ اف

 .ظـ ايب حٚزم2

 اخرجف ابـ ظدي ذم )افُٚمؾ(

ؿٚل: ظع بـ حمّد بـ حٚتؿ ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ هنٚم بـ ظبد افُريؿ ؿٚل: حدثْٚ داود بـ 

 .(4)شِٔامن افٌسٚين ؿٚل: حدثْٚ مروان افٍزاري ظـ يزيد بـ ـٔسٚن ظـ ايب حٚزم بف

وابق حٚزم  (5)ؿٚل ابـ ظدي )مل أر هذا احلديٞ دروان افٍزاري هبذا آشْٚد آ مـ هذا افىريؼ(

 .(6)حٚزم هق شِامن آصجًل ؿٚل ادزي )روى ظـ ايب هريرة...(

  

                                                           

 .529/ص 2يْير: ظِؾ احلديٞ ٓبـ ايب حٚتؿ ج (1)

وـنػ اخلٍٚء  877/ص 3وـْز افًامل ج 25/ص2يْير مهبٚح افزجٚجٜ ذم زوائد ابـ مٚجف ج (2)

 .133/ص1ج

 .1/248وابـ ظدي ذم افُٚمؾ.  2/159اخرجف ابق ًٕٔؿ ذم مًرؾٜ افهحٚبٜ  (3)

 .248/ ص1افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ج (4)

 .248/ ص1ادهدر ٍٕسف، ج(5)

 .11/259هتذيٛ افُامل  (6)



 

   

 

 

 ظـ ايب ؿبٔؾ .3

أخرجف افبزار وافًَٔع ومـ ضريَف ابـ ظبد افز مـ ضريؼ خٚفد بـ ظّرو ظـ افِٔٞ بـ شًد 

 (1)بٔٛ ظـ ايب ؿبٔؾ ظـ ايب هريرة وظبد اهلل بـ ظّرو مرؾقظٚ.ظـ يزيد ابـ ايب ح

 (2)ؿٚل افبزار: )خٚفد بـ ظّرو مُْر احلديٞ وؿد حدث بٚحٚديٞ مل يتٚبع ظِٔٓٚ وهذا مْٓٚ(.

 .(3)ؿٚل افبخٚري وابق زرظٜ:  خٚفد بـ ظّرو )مُْر احلديٞ(

 .(4)وؿٚل ابـ مًغ: )فٔس بقء(

 .(5)وؿٚل امحد: )احٚديثف مقوقظٜ(

 .(6)ؾرواه مرة ثٕٜٚٔ مـ هذا افىريؼ وفُـ جًِف مـ مسْد ظبد اهلل بـ ظّر :وؿد اوىرب ؾٔف

ؿٚل ابـ ظدي: )وهذه آحٚديٞ افتل رواهٚ خٚفد ظـ افِٔٞ ظـ يزيد بـ ايب حبٔٛ ـِٓٚ بٚضِٜ 

 .(7)وظْدي ان خٚفد بـ ظّرو ووًٓٚ ظذ افِٔٞ(

                                                           

 .1/59وافتّٓٔد  1/26وافوًٍٚء فًَِٔع  143يْير مسْد افبزار  (1)

 .143مسْد افبزار  (2)

 .164/ص  3افتٚريخ افُبر فِبخٚري ج (3)

 .518/ 3تٚريخ ابـ مًغ ج (4)

 .285/ ص2افتٚريخ آوشط ج (5)

وابق ضٚهر افسٍِل ذم مًجؿ  694واهلروي ذم احٚديٞ ذم افُالم ص  457/ 3اخرجف ابـ ظدي ذم افُٚمؾ،  (6)

 .463افسٍر، ص 

 .457/ 3افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل  (7)



 

 

 ثٕٚٔٚ: حديٞ أيب امٚمف

وابـ ظدي ذم افُٚمؾ ظـ ضريؼ حمّد بـ ظبد افًزيز افرمع ؿٚل:  (1)افوًٍٚءأخرجف افًَٔع ذم 

حدثْٚ بَٜٔ ظـ رزيؼ ايب ظبد اهلل آهلٚين ظـ افَٚشؿ ايب ظبد افرمحـ ظـ ايب امٚمف ؿٚل: ؿٚل رشقل 

: )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفٜ يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ اهلل 

 .(2)اجلٚهِغ(

. وحمّد (3)وإشْٚده ؤًػ وذفؽ ٓن بَٜٔ بـ افقفٔد يدفس تدفٔس افتسقيٜ ومل يكح بٚفسامع

 .(4)بـ ظبد افًزيز افرمع فٔس بَقي ـام ؿٚل ابق زرظٜ

 وافَٚشؿ أبق ظبد افرمحـ وثَف ابـ مًغ وؿٚل:

 )افثَٚت يروون ظْف هذه آحٚديٞ ٓ يرؾًقهنٚ(

 (5)ٚيخ افوًٍٚء مٚ يدل ظذ وًٍف(ثؿ ؿٚل: )كلء مـ ادن

 .(6)وؿٚل ابق حٚتؿ: )حديٞ افثَٚت ظْف مستَٔؿ ٓ بٖس بف وإام يُْر ظْف افوًٍٚء(

 (7)ورزيؼ ؿٚل ابق زرظٜ ظْف: )ٓبٖس بف(

 مـ هذا افىريؼ وفُـ: (8)وؿد رواه افىحٚوي ذم منُؾ أثٚر

 .ممٚ يدل ظذ اوىراب ؾٔف وفًِف مـ بَٜٔ مـ مسْد ايب افدرداء 

 

                                                           

 1/26افوًٍٚء فًَِٔع،(1)

 .457/ ص3افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ، ج(2)

 .1/255افثَٚت فًِجٔع ويْير:  279/ ص3يْير تٚريخ ابـ ظسٚـر ج (3)

 .248/ ص1افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ج (4)

 .3/518تٚريخ ابـ ادًغ،  (5)

 .2/529ظِؾ احلديٞ ٓبـ ايب حٚتؿ،  (6)

 .867/ ص1افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ج (7)

 2/3884منُؾ أثٚر  (8)



 

   

 

 

 ثٚفثٚ: حديٞ ابـ مسًقد

 مـ ضريؼ: (1)أخرجف اخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب احلديٞ

أمحد بـ مّٔقن بـ حئك بـ زـر ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ مّٔقن بـ ـٚمؾ احلّراوي ؿٚل: حدثْٚ 

صٚفم، ؿٚل: حدثْٚ افِٔٞ بـ شًد ظـ حئك بـ شًٔد بـ ادسٔٛ ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد، ؿٚل:  ابق

 شًّٝ رشقل اهلل

 يَقل: )يرث هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف(

 واشْٚده ؤًػ

 (2)وذفؽ ٓن: امحد بـ حئك وحمّد بـ مّٔقن ؿٚل ؾٔٓام افدار ؿىْل )ؤًٍٚن(

 (3)وابق صٚفم هق ـٚتٛ افِٔٞ ؾٔف وًػ

 رابًٚ: حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس

 .(4)اخرجف اهلروي ذم ذم افُالم

مـ ضريؼ مٚفؽ بـ شِٔامن ؿٚل: ـتٛ ايل وهٛ بـ وهٛ، ؿٚل: حدثْٚ ظبد ادِؽ بـ ظبد 

 ؿٚل: افًزيز، ظـ ظىٚء بـ ايب ربٚح، ظـ ظبد اهلل بـ ظبٚس، ان رشقل اهلل 

افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف حتريػ 

 اجلٚهِغ(

 وإشْٚده مقوقع

 (5)وذفؽ ٓن وهٛ بـ وهٛ اهتّف امحد وابـ مًغ وؽرمهٚ بقوع احلديٞ

                                                           

 .28ذف اصحٚب احلديٞ ص  (1)

 .154/ ص 1افدار ؿىْل ج يْير مقشقظٜ أؿقال أيب احلسـ (2)

 .35 ص/ 1ج احلبر وافتِخٔص 62/ 1 –يْير جمّع افزوائد ومْبع افٍقائد  (3)

 .691احٚديٞ ذم افُالم، ص   (4)

. وتٚريخ اشامء افوًٍٚء 1/292وافُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل  427/ 1يْير افًِؾ ادتْٚهٜٔ ذم آحٚديٞ افقاهٜٔ  (5)

 .195/ 1افوًٍٚء وافُذابغ 



 

 

 (1)ومٚفؽ بـ شِٔامن ؿٚل افًَٔع: )يروي مْٚـر(

 خٚمسٚ: حديٞ جٚبر بـ شّرة

 (2)اخرجف اهلروي ذم ذم افُالم

 (3)قظٚت(ومـ ضريَف ابـ اجلقزي ذم )مَدمٜ ادقو

مـ ضريؼ ظبد ادِؽ بـ ظبد ربف افىٚئل، ؿٚل: حدثْٚ شامك بـ حرب ظـ أبٔف ظـ جٚبر بـ 

: )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ شّره، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

 وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ اجلٚهِغ(

.وظبد ادِؽ بـ ظبد ربف ؿٚل (4)حٚتؿ وإشْٚده ؤًػ جدا وذفؽ ٓن شًٔد بـ شامك ترـف ابق

 (5)ظْف افذهبل: )مُْر احلديٞ(

  شٚدشٚ: حديٞ مًٚذ بـ جبؾ 

 (6)اخرجف اخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب احلديٞ

، ؿٚل: حدثْٚ احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شًٔد افًسُري ؿٚل، حدثْٚ ظـ ايب احلسغ آهقازي

ظبدان يًْل ظبد اهلل بـ امحد بـ مقشك ؿٚل: حدثْٚ زيد بـ احلريش ؿٚل: حدثْٚ ظبد اهلل بـ خراش، 

 ؿٚل: ظـ افًقام بـ حقصٛ ظـ صٓر بـ حقصٛ ظـ مًٚذ بـ جبؾ ظـ افْبل 

حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف 

 اجلٚهِغ(

 واشْٚده ؤًػ وذفؽ ٓن ؾٔف

                                                           

 .72/ ص 4افُبر فًَِٔع ج افوًٍٚء (1)

 .3/693 ذم افُالم فِٓروي،  (2)

 .31/ ص 1ادقوقظٚت ج (3)

 .1/75يْير افتذـرة ذم آحٚديٞ ادنتٓرة  (4)

 .66/ ص 4فسٚن ادٔزان ج (5)

 .11ذف اصحٚب احلديٞ ص  (6)



 

   

 

 

 (1)حمّد بـ احلسـ ؾٔف وًػ

 (2)وظبد اهلل بـ خراش وصٓر بـ حقصٛ ؾٔٓام وًػ

 (3)وصٓر بـ حقصٛ مل يسّع مـ مًٚذ

 (4)وزيد بـ احلريش ؿٚل ابـ حبٚن: )ربام اخىٖ(

 شٚبًٚ: حديٞ إس بـ مٚفؽ 

 (5)ابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ اخرجف

مـ ضريؼ حمّد بـ ظَٔؾ بـ زيد افنٓرزوري أخزٕٚ افَٚيض ابق ظبد اهلل احلسغ بـ امحد بـ 

شِّف بـ ظبد اهلل افامفُل ؿراءة ظِٔف وإٚ اشّع ؾٖؿربف، اخزٕٚ ابق ٕك حمّد بـ امحد آشامظٔع 

د افنرازي احلٚؾظ حدثْل ابق احلسغ بجرجٚن اخزٕٚ ابق افًبٚس امحد بـ مْهقر بـ حمّد بـ امح

حمّد بـ امحد بـ حمّد افبٌدادي بٚٓبِٜ، اخزٕٚ حمّد بـ مٓدي افقاشىل اخزٕٚ امحد بـ ظبد اهلل بـ 

 ؿٚل: يقٕس اخزٕٚ جًٍر بـ شِٔامن ظـ مٚفؽ بـ ديْٚر ظـ إس بـ مٚفؽ ان افْبل 

ٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ )حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف حتريػ اف

 اجلٚهِغ(

 ثٚمْٚ: مرشؾ ابراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ افًذري

 (6)اخرجف ابـ ايب حٚتؿ

 (7)وافًَٔع

                                                           

 .195/ ص 6فسٚن ادٔزان ج (1)

 .362/ ص  7و افىبَٚت افُزى ج 85/ ص5، وافُبر ج179/ ص2يْير افتٚريخ آوشط ج (2)

 .59/ ص 5يْير افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ج (3)

 .8/251افثَٚت  (4)

 .225/ 54تٚريخ دمنؼ ٓبـ ظسٚـر  (5)

 .2/17مَدمٜ اجلرح وافتًديؾ  (6)

 .1396/ 4افوًٍٚء  (7)



 

 

 (1)ومـ ضريَف ابـ ظبد افز

 (3)ومـ ضريَف افبَٔٓل (2)وابـ ظدي

 (6)وابـ ظسٚـر (5)واخلىٔٛ (4)وابـ حبٚن

 :بـ ظبد افرمحـ افًذري، ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل  مـ ضرق ظـ: مًٚن بـ رؾٚظٜ، ظـ ابراهٔؿ

)حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل ادبىِغ وتٖويؾ 

 اجلٚهِغ(

رواه ظـ مًٚن هُذا: مبؼ بـ اشامظٔؾ وشًٔد ظبد اجلبٚر واشامظٔؾ بـ ظٔٚش وبَٜٔ بـ 

 افقفٔد.

 (7)ؾٚظٜ ظـ افَٚشؿ بـ ظبد افرمحـوخٚفٍٓؿ مسُغ ؾرواه ظـ: مًٚن بـ ر

 وخٚفٍٓؿ شِٔامن بـ ايب ـريّٜ ؾرواه ظـ:

 (8)مًٚن بـ رؾٚظٜ ظـ ايب ظثامن افْٓدي، ظـ اشٚمٜ بـ زيد مرؾقظٚ

 .(9)وحمّد بـ شِٔامن هذا وًٍف ابق حٚتؿ

 

                                                           

 .59-58/ 1افتّٓٔد  (1)

 .1/211افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل  (2)

 .44-1/43ودٓئؾ افْبقة  15/259افسْـ افُزى  (3)

 .4/15افثَٚت  (4)

 .29ذف اصحٚب احلديٞ ص  (5)

 .39-7/38تٚريخ دمنؼ  (6)

، وابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ ظـ امحد بـ حْبؾ ظـ 29اخرجف اخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب احلديٞ/ ص (7)

 .7/39مسُغ 

 .7/39، ومـ ضريَف ابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ 28احلديٞ ص  اخرجف اخلىٔٛ ذم ذف اصحٚب (8)

 .267/ ص 7اجلرح وافتًديؾ ٓبـ ايب حٚتؿ ج (9)



 

   

 

 

 (1)ومع ذفؽ ؿٚل افًالئل: )حديٞ حسـ ؽريٛ(

 (2)ومًٚن بـ رؾٚظٜ وًٍف ابـ مًغ وابق حٚتؿ وؽرمهٚ

وخٚفػ مًٚن: افقفٔد بـ مسِؿ ؾَٚل: حدثْٚ ابراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ افًذري ظـ ثَٜ ظْده مـ 

 (3)أصٔٚخف مرؾقظًٚ 

)ًٚ  (4)وابراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ افًذري ؿٚل افذهبل: )تٚبًل مَّؾ مٚ ظِّتف واهٔ

 (5)اإلشْٚد مرشؾ أو مًوؾ ـام ؿٚل افسٔقضل

 (6)واوىراب مًٚن بـ رؾٚظٜ ؿٚل ابـ افَىٚن: ابراهٔؿ هذا ٓ ًٕرؾف افبتف

ؾُام ٕرى ان ابـ افَىٚن حُؿ بجٓٚفٜ ابراهٔؿ راوي احلديٞ هذا بْٚء ظذ مذهبف ذم مٍٓقم 

اجلٚهِٜ ظْده ؾِف مٍٓقم خٚص بٚجلٓٚفٜ ٓ ٕريد افدخقل ؾٔف خنٜٔ اإلضٚفٜ حتك ان افذهبل رمحف اهلل 

 ذ ابـ افَىٚن اؽِٛ آمقر ادتًَبٜ هل ذم اجلٓٚفٜتً٘ػ ذم رده ظ

وآ ؾٚبراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ افًذري هذا اختِػ ؾٔف هؾ إف صحٚيب ام تٚبًل حتك ان ابـ 

 .(7)آثر ظده مـ افهحٚبٜ

 (8)وـذفؽ ابـ حجر

 وفُـ افراجم واهلل اظِؿ إف تٚبًل وؿد تَدم حُؿ افذهبل ظِٔف

                                                           

 .14بٌٜٔ ادِتّس ص  (1)

 .1/355يْير تدريٛ افراوي  (2)

ومـ ضريَف افبَٔٓل ذم افسْـ  1/211وابـ ظدي ذم افُٚمؾ  26اخرجف ابـ ووٚح ذم افبدع وافْٓل ظْٓٚ ص  (3)

 .39-38/ 7وابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ  15/259افُزى 

 .1/45مٔزان آظتدال  (4)

 .355/ 1تدريٛ افراوي  (5)

 .355/ 1تدريٛ افراوي (6)

 .53/ 1اشد افٌٚبٜ  (7)

 .363/ 1آصٚبٜ  (8)



 

 

( مـ ضريؼ مقشك بـ جًٍر ظـ ابٔف ظـ ظع وـذفؽ روي مـ حديٞ ظع بـ ايب ضٚفٛ )

( مـ ضريؼ مًٚن ابـ رؾٚظٜ ظـ أيب ظثامن وـذفؽ روي مـ حديٞ أشٚمٜ بـ زيد ) (1)مرؾقظًٚ 

ـٌ ؽريٛ ًٚ. وؿٚل افًالئل هذا حديٞ حس  .  (2)افْٓبل ظـ أشٚمٜ بـ زيد مرؾقظ

احلديٞ ـِٓٚ ؤًٍٜ ـام ؿٚل افًراؿل: "وـِٓٚ ؤًٍٜ ٓ  بًد هذا َٕقل واهلل أظِؿ أن ضرق

 .(3)يثبٝ مْٓٚ رء وفٔس ؾٔٓٚ رء يَقل ادرشؾ ادذـقر"

  

                                                           

 1/247أخرجف ابـ ظدي ذم افُٚمؾ،  (1)

 .2/233و أبـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ،  28ذف أصحٚب احلديٞ، ص  أخرجف اخلىٔٛ ذم (2)

 .1/98ذح افتٍهِٜ وافتذـرة ،  (3)



 

   

 

 

 تقصِْٚ بحّد اهلل تًٚػ ذم خٚمتٜ هذا افبحٞ اػ ٕتٚئٟ امهٓٚ:

وإااام ان هااذا افاارأي افااذي تبْااٚه ابااـ ظبااد افااز رمحااف اهلل تًااٚػ ذم مٍٓااقم افًدافااٜ مل يٍْاارد بااف  -1

 هق رأي ـثر مـ افًِامء ـٚبـ ادقاق وافذهبل وؽرهؿ رمحٓؿ اهلل تًٚػ.

ان رأي ابااـ ظبااد افااز فاأس ظااذ اضالؿااف ـااام يٍّٓااف ـثاار مااـ افبااٚحثغ بٖٕااف تًااديؾ ـااؾ مااـ  -2

ًٚ أو َِٕٝ ظْف مسٖفٜ مٚ، وإٕام جًؾ اهلل رمحف اهلل تًٚػ افًدافٜ دـ محؾ افًِؿ  روى حديث

وادجٓاااقفغ مل يًرؾاااقا بحّاااؾ افًِاااؿ، إذ ادًرؾاااٜ وآظتْاااٚء باااٚفًِؿ  وظااارف إٔاااف اظتْاااك باااف

تقجٛ افنٓرة بف، وهق مٚ يْٚذم اجلٓٚفٜ وهذا ٓ إصُٚل ؾٔف، ومل يَؾ ابـ ظبد افز ان ـاؾ 

مـ روى احلديٞ ؾٓق ظدٌل، فٔهم افتًَٛ ظِٔف. ؾَقفف صحٔم ذم اجلِّاٜ ذم ادًاروؾغ 

 واهلل اظِؿ.

افاااز فقجااادٕٚ إاااف ؽااار متساااٚهؾ ذم افتًاااديؾ ـاااام يهاااقره ـثااار ماااـ فاااق تٖمِْاااٚ ـاااالم اباااـ ظباااد  -3

افباااٚحثغ ؾٓاااق يناااسط ماااع افًِاااؿ ظااادم طٓاااقر خالؾاااف ماااـ افٍساااؼ وخاااقارم اداااروءة وهاااذا 

واوم مـ ؿقفف "وـؾ حٚمؾ ظٍِؿ مًاروف افًْٚياٜ باف ؾٓاق ظادٌل حمّاقٌل ذم أماره أبادًا ظاذ 

امٚ إذا طٓر مْف مٚ بٚفػ ذفؽ مـ  افًدافٜ حتك يتبغ جرحتف ذم حٚفف او ذم ـثرة ؽِىف".

افٍسااؼ وخااقارم ادااروءة ؾٓااق ؽاار ظاادٍل شااقاٌء اـااٚن مًااروف افًْٚيااٜ بااٚفًِؿ ام ٓ وهااذا ٓ 

 خالف ؾٔف.

ان احلديٞ افاذي اشاتدل باف اباـ ظباد افاز دذهباف "حيّاؾ هاذا افًِاؿ... احلاديٞ" وأًػ  -4

افُتااٚب وافسااْٜ  بجّٔااع ضرؿااف وٓ يَااقى ظااذ آشااتدٓل وفُااـ هْٚفااؽ ادفااٜ اخاارى مااـ

 تٗيد مٚ ذهٛ افٔف ابـ ظبد افز ـام ذـرهٚ افهًْٚين رمحف اهلل تًٚػ. 

 



 

 

 افَرآن افُريؿ

حتَٔؼ  -ها631أبق احلسـ شٔد افديـ ظع بـ أيب ظع بـ حمّد إمدي ت -إحُٚم ذم أصقل إحُٚم .1

 ط بروت فبْٚن.  -ظبد افرزاق ظٍٍٔل

 مك.  -مُتبٜ حمّد صبٔم -. فِحٚؾظ ابـ ـثراختهٚر ظِقم احلديٞ .2

ها( حتَٔؼ أمحد ظزو 1255إرصٚد افٍحقل إػ حتَٔؼ احلؼ مـ ظِؿ إصقل. حمّد بـ ظع افنقـٚين )ت  .3

 ظْٚيٜ. 

ها( ٕؼ ادُتٛ اإلشالمل 1425)ت  سبٔؾ، حمّد إفبٚينإرواء افٌِٔؾ ذم ختريٟ أحٚديٞ مْٚر اف .4

 م. 1985بروت 

ها( دار ادًرؾٜ 483ّد بـ أمحد بـ أيب شٓؾ صّس إئّٜ افنخز   )ت أصقل افنخز. حم .5

 بروت. 

ها( حتَٔؼ شٔػ 191اإلـِٔؾ ذم اشتْبٚط افتزيؾ ظبد افرمحـ بـ أيب بُر جالل افديـ افسٔقضل )ت  .6

 م. 1981دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت  -افديـ افُٚتٛ

ها( دار 587ر بـ شًقد افُٚشٚين احلٍْل )ت بدائع افهْٚئع ذم ترتٔٛ افؼائع. ظالء افديـ أبق بُ .7

 م. 1986افُتٛ افًِّٜٔ 

ها( حتَٔؼ د. أمحد 233تٚريخ ابـ مًغ. أبق بُر زـريٚ حئك بـ مًغ بـ ظقف بـ زيٚد افبٌدادي )ت  .8

 م. 1979مرـز افبحٞ افًِّل مُٜ ادُرمٜ  -حمّد ٕقر شٔػ

بـ ظثامن بـ أمحد بـ حمّد بـ أيقب أبق حٍص ظّر بـ أمحد  -تٚريخ أشامء افوًٍٚء وافُذابغ .9

 م. 1989ها( حتَٔؼ ظبد افرحٔؿ حمّد أمحد افَنَري 385افبٌدادي )ت 

ها( حتَٔؼ: حمّقد إبراهٔؿ 256حمّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ افبخٚري                )ت  -افتٚريخ إوشط .15

 .1977دار افقظل حِٛ افَٚهرة  -زايد

 م. 1984ها( دار افبٚز 2161ـ ظبد اهلل بـ صٚفم افًجع افُقذم )تتٚريخ افثَٚت. أبق احلسـ أمحد ب .11

 م. 1999ها( مُتبٜ افرصد افريٚض 256افتٚريخ افُبر حمّد بـ إشامظٔؾ افبخٚري )ت  .12



 

   

 

 

ها( حتَٔؼ د. 463أبق بُر أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ بـ أمحد بـ مٓدي اخلىٔٛ افبٌدادي )ت  -تٚريخ بٌداد .13

 افٌرب اإلشالمل بروت. دار  -م2552بنٚر ظقاد مًروف 

ها( حتَٔؼ: ظّرو بـ 571أبق افَٚشؿ ظع بـ احلسـ هبٜ اهلل ادًروف بٖبـ ظسٚـر )ت  -تٚريخ دمنؼ .14

 م.1995 -ؽرامٜ افًّري دار افٍُر

 -ها(911ظبد افرمحـ بـ أيب بُر جالل افديـ افسٔقضل )ت -تدريٛ افراوي ذم ذح تَريٛ افْقاوي .15

 دار ضٔبٜ. -ٍٚريٚيبحتَٔؼ أبق ؿتٔبٜ ٕير حمّد اف

ها( دار 748صّس افديـ أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن بـ ؿٚيامز افذهبل )ت -تذـرة احلٍٚظ .16

 م.1998 -افُتٛ افًِّٜٔ بروت

ها( حتَٔؼ: 852تَريٛ افتٓذيٛ: أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ حجر افًسَالين )ت .17

  م.1986حمّد ظقامٜ دار افرصٔد شقريٚ 

أبق افٍوؾ زيـ افديـ ظبد افرحٔؿ بـ احلسغ افًراؿل )ت  -افتَٔد واإليوٚح ذح مَدمٜ ابـ افهالح .18

 م.1969 1ها( حتَٔؼ ظبد افرمحـ حمّقد ظثامن ط856

أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افًسَالين  -افتِخٔص احلبر ذم ختريٟ أحٚديٞ افراؾًل افُبر .19

 . م1989ها( دار افُتٛ افًِّٜٔ 852)ت

أبق ظّر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظبد افز افَرضبل  -افتّٓٔد فام ذم ادقضٖ مـ ادًٚين وإشٕٚٔد .25

 ها.1387ادٌرب  -وزارة إوؿٚف اإلشالمٜٔ  -ها( حتَٔؼ: مهىٍك بـ أمحد افًِقي463)ت 

ها( حتَٔؼ: د. بنٚر 742افرمحـ بـ يقشػ ادزي )ت هتذيٛ افُامل ذم أشامء افرجٚل: يقشػ بـ ظبد .21

 م. 1985بروت.  -مٗشسٜ افرشٚفٜ -ظقاد مًروف

ها( حتَٔؼ: ظبد 1338حمّد بـ صٚفم بـ أمحد بـ مقهٛ افدمنَل )ت -تقجٔف افْير إػ أصقل إثر .22

 م.1995حِٛ  -افٍتٚح أبق ؽدة. مُتبٜ ادىبقظٚت اإلشالمٜٔ

ها( 1182حمّد بـ إشامظٔؾ بـ صالح بـ حمّد افهًْٚين )ت  -ٕٕيٚرتقؤم إؾُٚر دًٚين تَْٔم ا .23

 م. 19975بروت  -دار افُتٛ افًِّٜٔ

ها( حتَٔؼ: 315حمّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر أبق جًٍر افىزي )ت -جٚمع افبٔٚن ذم تٖويؾ افَرآن .24

 م. 2555مٗشسٜ افرشٚفٜ  -أمحد حمّد صٚـر



 

 

أبق بُر أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ بـ أمحد بـ مٓدي اخلىٔٛ  -اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب افسٚمع .25

 مُتبٜ ادًٚرف افريٚض.  -ها( حتَٔؼ د. حمّقد افىحٚن463افبٌدادي )ت 

ها( دائرة 327أبق حمّد ظبد افرمحـ بـ إدريس بـ ادْذري افتّّٔل ابـ أيب حٚتؿ )ت -اجلرح وافتًديؾ .26

 .م1952 اهلْد –ادًٚرف افًثامٕٜٔ 

 -ها( حتَٔؼ: ظبد افرمحـ افنبؾ481أبق إشامظٔؾ ظبد اهلل بـ حمّد اهلروي )ت -وأهِفذم افُالم  .27

 م.1998مُتبٜ افًِقم واحلُؿ ادديْٜ ادْقرة 

دار  -ها( حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل273شْـ ابـ مٚجٜ أبق ظبد اهلل حمّد بـ يزيد افَزويْل )ت .28

 إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ. 

ها( حتَٔؼ: حمّد حمل 275)ت ًٞ بـ إشحٚق بـ بنر افسجستٚين إصشِٔامن بـ  -شْـ أيب داود .29

 بروت.  -ادُتبٜ افًكيٜ -افديـ ظبد احلّٔد

ها( 279حمّد بـ ظٔسك بـ شقرة بـ مقشك بـ افوحٚك افسمذي أبق ظٔسك )ت -شْـ افسمذي .35

 م.1975 -مك -مُتبٜ مهىٍك احلِبل -حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر

ها( دار 748ّس افديـ أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )ت ص -شر أظالم افْبالء .31

 م.2556افَٚهرة  -احلديٞ

( ها1589 ت) احلْبع افًامد بـ حمّد بـ أمحد بـ احلل ظبد –صذرات افذهٛ ذم أخبٚر مـ ذهٛ  .32

 م.1986دمنؼ  -دار ابـ ـثر -ّقد إرٕٚؤوطحم: حتَٔؼ

ـ افديـ ظبد افرحٔؿ بـ احلسغ بـ ظبد افرمحـ افًراؿل )ت أبق افٍوؾ زي -ذح افتبكة وافتذـرة .33

 م. 2552بروت  -دار افُتٛ افًِّٜٔ -مٚهر افٍحؾ -ها( حتَٔؼ: ظبد افِىٔػ اهلّٔؿ856

أبق احلسـ ٕقر افديـ ادال اهلروي  -ظع بـ شِىٚن حمّد -ذح ٕخبٜ افٍُر ذم مهىِحٚت أهؾ إثر .34

 فبْٚن.  -افٍتٚح أبق ؽدة دار إرؿؿها( حتَٔؼ: افنٔخ ظبد 1514افَٚري )ت 

أبق بُر أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ بـ أمحد بـ مٓدي اخلىٔٛ افبٌدادي  -ذف أصحٚب احلديٞ .35

 إَٔرة.  -دار إحٔٚء افسْٜ افْقيٜ -ها( حتَٔؼ د. حمّد شًٔد خىل أوؽع463)ت

 -هر ٕٚس افْٚسحتَٔؼ: حمّد ز -حمّد بـ إشامظٔؾ أبق ظبد اهلل افبخٚري اجلًٍل -صحٔم افبخٚري .36

 ها. 1422دار ضقق افْجٚة 



 

   

 

 

ها( حتَٔؼ حمّد 261مسِؿ بـ احلجٚج أبق احلسـ افَنري افْٔسٚبقري                )ت  -صحٔم مسِؿ .37

 بروت.  -دار إحٔٚء افساث افًريب -ؾٗاد ظبد افبٚؿل

ها(، حتَٔؼ: ظبد 322)ت أبق جًٍر حمّد بـ ظّرو بـ مقشك افًَٔع ادُل               -افوًٍٚء افُبر .38

 م.1984بروت  -دار افُتٛ افًِّٜٔ -ادًىل أمغ ؿًِجل

مجٚل افديـ أبق افٍرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمّد اجلقزي )ت  -افًِؾ ادتْٚهٜٔ ذم إحٚديٞ افقاهٜٔ .39

 م.1981 -إدارة افًِقم إثريٜ بٚـستٚن -ها( حتَٔؼ: إرصٚد احلؼ إثري597

ف بَّدمٜ ابـ افهالح ظثامن بـ ظبد افرمحـ أبق ظّرو تَل افديـ ادًروف بٚبـ ادًرو -ظِقم احلديٞ .45

 م.1986دار افٍُر بروت  -ها( حتَٔؼ ٕقر افديـ ظْس643افهالح )ت 

صّس افديـ أبق اخلر حمّد بـ ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ أيب  -ؾتم ادٌٔٞ بؼح أفٍٜٔ احلديٞ فًِراؿل .41

 م.2553مك  -مُتبٜ افسْٜ -ع حسغ ظعها( حتَٔؼ: ظ952بُر افسخٚوي )ت 

 -ها( حتَٔؼ: ظٚدل أمحد ظبد ادقجقد365أبق أمحد بـ ظدي اجلرجٚين )ت  -افُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل .42

 م.1997بروت  -افُتٛ افًِّٜٔ

ها( حتَٔؼ: 857ٕقر افديـ ظع بـ أيب بُر بـ شِٔامن اهلٔثّل )ت  -ـنػ إشتٚر ظـ زوائد افبزار .43

 م. 1979بروت  -مٗشسٜ افرشٚفٜ -ٕظيّلحبٔٛ افرمحـ ا

إشامظٔؾ بـ حمّد بـ ظبد اهلٚدي افًجِقين افدمنَل أبق افٍداء )ت  -ـنػ اخلٍٚء ومزيؾ اإلفبٚس .44

 م.2555ها( ادُتبٜ افًكيٜ حتَٔؼ: ظبد احلّٔد بـ أمحد بـ يقشػ 1162

ها( حتَٔؼ: أبق ظبد اهلل 463أبق بُر أمحد بـ ثٚبٝ اخلىٔٛ افبٌدادي )ت  -افٍُٚيٜ ذم ظِؿ افروايٜ .45

 ادديْٜ ادْقرة. -ادُتبٜ افًِّٜٔ -افسقرذم

ظالء افديـ ظع بـ حسٚم افديـ افَٚدري افنٚذيل اهلْدي )ت  -ـْز افًامل ذم شْـ إؿقال وإؾًٚل .46

 م.1981مٗشسٜ افرشٚفٜ  -صٍقة افسَٚ -ها( حتَٔؼ: بُر حٔٚين975

ها( 857ٕقر افديـ ظع بـ أيب بُر بـ شِٔامن اهلٔثّل )ت أبق احلسـ  -جمّع افزوائد ومْبع افٍقائد .47

 م.1994 -افَٚهرة -مُتبٜ افَدد -حتَٔؼ: حسٚم افديـ افَٚشّل

ها( حتَٔؼ: ظبد 728تَل افديـ أبق افًبٚس أمحد بـ ظبد احلِٔؿ بـ تّٜٔٔ احلراين )ت  -جمّقع افٍتٚوى .48

 م.1995ادديْٜ ادْقرة  -جمّع ادِؽ ؾٓد فىبٚظٜ ادهحػ -افرمحـ بـ حمّد بـ ؿٚشؿ



 

 

ها( 543افَٚيض حمّد بـ ظبد اهلل أبق بُر بـ افًريب ادًٚؾري افامفُل )ت  -ادحهقل ذم أصقل افٍَف .49

 م.1999 -ظامن -دار افبٔٚرق -حتَٔؼ: حسغ ظع افبدري

ها( حتَٔؼ: حمّد ظبد افسالم ظبد 555أبق حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل افىقد )ت  -ادستهٍك .55

 م.1993دار افُتٛ افًِّٜٔ  -لافنٚؾً

مُتبٜ  -ها(292أبق بُر أمحد بـ ظّرو بـ ظبد اخلٚفؼ بـ خالد ادًروف بٚفبزار )ت  -مسْد افبزار .51

 م. 2559ادديْٜ ادْقرة  -افًِقم واحلُؿ

ها( حتَٔؼ: 365أبق افَٚشؿ افىزاين )ت  -شِامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مىر افنٚمل -مسْد افنٚمٔغ .52

 م.1984بروت  -مٗشسٜ افرشٚفٜ -لمحدي افسٍِ

ها( حتَٔؼ: 241أبق ظبد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ بـ هالل افنٔبٚين )ت  -مسْدا اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ .53

 م.2551مٗشسٜ افرشٚفٜ  -صًٔٛ إرٕٗوط

أبق افًبٚس صٓٚب افديـ أمحد بـ أيب بُر بـ إشامظٔؾ بـ شِٔؿ  -مهبٚح افزجٚجٜ ذم زوائد ابـ مٚجٜ .54

 ها.1453 -دار افًربٜٔ بروت -ها( حتَٔؼ: حمّد ادْتَل845صري افنٚؾًل )ت افبق

ها( حتَٔؼ: 576صدر افديـ أبق ضٚهر افسٍِل أمحد بـ حمّد بـ أمحد إصبٓٚين )ت  -مًجؿ افسٍر .55

 مُٜ ادُرمٜ.  -ادُتبٜ افتجٚريٜ -ظبد اهلل ظّر افبٚرودي

ـ إشحٚق بـ حمّد بـ حئك بـ مْده افًبدي )ت أبق ظبد اهلل حمّد ب -مًرؾٜ افهحٚبٜ ٓبـ مْده .56

 م.2555مىبقظٚت جٚمًٜ اإلمٚرات  -ها( حتَٔؼ د. ظٚمر حسـ صزي395

 م.1997دار افٍُر دمنؼ  -ٕقر افديـ حمّد ظس احلِبل -مْٟٓ افَْد ذم ظِقم احلديٞ .57

ها( 748ذهبل )ت صّس افديـ أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن اف -مٔزان آظتدال ذم َٕد افرجٚل .58

 م.1963بروت  -دار ادًرؾٜ -حتَٔؼ: ظع حمّد افبجٚوي

ٕزهٜ افْير ذم تقؤم ٕخبٜ افٍُر ذم مهىِم أهؾ إثر: أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افًسَالين  .59

 ها. 1422ها( حتَٔؼ: ظبد اهلل بـ ؤػ اهلل مىبًٜ شٍر افريٚض 852)ت 

ها( دار 772فرحٔؿ بـ احلسـ بـ ظع إشْقي افنٚؾًل )ت هنٚيٜ افسقل ذح مْٓٚج إصقل: ظبد ا .65

 م.1999افُتٛ افًِّٜٔ بروت 

ها( حتَٔؼ 68أبق افًبٚس صّس افديـ ابـ ؾُِٚن افزمُل )ت  -وؾٔٚت إظٔٚن وإٔبٚء أبْٚء افزمٚن .61

 بروت. -دار صٚدر -إحسٚن ظبٚس


