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 تعاىلَكز١َ ؽٝدٓا أبٞ عبزاهلل ذلُز بٔ حظاّ حفظ٘ اهلل 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وآًمف:

 أُم٤م سمٕمد:

ُمٜمٔمقُم٦م اإلؿمبٞمكم ذم شمسٛمٞم٦م أٟمقاع  وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م يمتبف أظمقٟم٤م اًمٗم٤مضؾ قمبداهل٤مدي سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٛمٞمٌم ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم

يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ٟمس٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمف ومرأيتف ىمد يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ومقائد ـمٞمب٦م  ايتٛضٝذ ملٓظ١َٛ غضاَٞ صخٝذقمٚمقم احلدي٨م اًمذي ؾمامه 

 اًمتقومٞمؼ واًمثب٤مت.

 نتب٘

  أبٛعبزاهلل ذلُز بٔ عًٞ بٔ حظاّ ايفطًٞ ايبعزاْٞ.

 ٖـ(ـ15/5/1436ّٜٛ اجلُع١ )
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 املكز١َ 

وٟمستٖمٗمره وٟمٕمقذ سمف ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ  إن احلٛمد هللِِ ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف

يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أطمَم يمؾ رء قمددا وضب ًمٙمؾ اُمرئ  أضمال ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م 

قر اًمس٤مـمع واًمْمٞم٤مء اًمالُمع ومبٚمَّغ قمـ اهلل وحيٞمك ُمـ طمٞمل قمـ سمٞمٜم٦م وأؿمٝمد أن حمٛمداً قمبده اعمجتبك ورؾمقًمف اعمرشم٣م سمٕمثف سم٤مًمٜم

قمز وضمؾ اًمرؾم٤مًم٦م وأوضح ومٞمام دقم٤م إًمٞمف اًمدًم٦م ومٙم٤من ذم اشمب٤مع ؾمٜمَّتف ًمزوم اهلدى وذم ىمبقل ُم٤م أشمك سمف وضمقد اًمسٜم٤م ومّمغم اهلل 

 قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمٓمٞمبلم. 

ƕǂƧƦƕƕƕƕƕƕƕƕƕƥƕƕƤƕƕƣƕƕƢƕƕơƕƕƕƕƠƕƕƟƕƕƞƕƕƝƕƕƜƕƕƛƕƕƚƕƕƙƕƕƘƕƕƗƕƕƖƕƕƕƕƮƭƕƕƕƕƬƕƕƕƫƕƕƪƕƕƩƕƕƨ

ƳƕƕƲƕƕƕƕƕƕƕƕƱƕƕưƕƕƯƕƕƕƕǁ[<VĐ^ªÿö]١]ƕ

ƕǂƴƕƕƕƳƕƕƲƕƕƱƕƕưƕƕƯƕƕƮƕƕƭƕƕƬƕƕƫƕƕƪƕƕƩƕƕǁ[Vā]¦ûâ<ùa٢٠١]ƕ

ǂƕƕȀƕƕƕǿƕƕǾƕƕƕǽƕƕǼƕƕǻƕƕǺƕƕǹǸƕƕƕƕǷƕƕǶƕƕǵƕƕǴƕƕƕǳƕƕǱƕƕǰƕƕǯƕƕǮƕƕǭƕƕǬƕƕǫƕƕǪ

ƕƕƕƕȁǁ[<Vh]¨uę]٠١– ٠٧.] 

V¢ãe<^ú_ 

واؾمتخٚمّمف ًمٜمٗمسف ُمـ سمالده ومبٕمثف قمغم ظمٚم٘مف سم٤محلؼ سمِمػماً وُمـ اًمٜم٤مر عمـ زاغ قمـ ؾمبٞمٚمف ُمـ قمب٤مده وم٢من اهلل اظمت٤مر حمٛمداً 

ٟمذيراً  ًمٞمدقمق اخلٚمؼ ُمـ قمب٤مده إمم قمب٤مدشمف وُمـ اشمب٤مع اًمسُّبُؾ إمم ًمزوم ـم٤مقمتف صمؿ مل جيٕمؾ اًمٗمزع قمٜمد وىمقع طم٤مدصم٦م وٓ اهلرب قمٜمد 

قمب٤مده سمقٓيتف اًمت٠مويؾ ومسُّٜمتف اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اعمتٜم٤مزقملم وآصم٤مره وضمقد يمؾ ٟم٤مزًم٦م إٓ قمغم اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف اًمتٜمزيؾ وشمٗمْمَّؾ قمغم 

قمٜمف رؾم٤مٓشمف وسملم اعمراد قمـ آي٤مشمف وأُمر  ومبٕمثف اهلل إمم ظمٚم٘مف رؾمقًٓ وضمٕمٚمف إمم ضمٜم٤مٟمف دًمٞمالً ومبٚمَّغ  اًم٘م٤مـمٕم٦م سملم اخلّمٛملم

أقمالم اًمِم٘م٤مق واهنِمؿ سمٞمْم٦م سمٙمرس إصٜم٤مم ودطمض إزٓم طمتك أؾمٗمر احلؼ قمـ حمْمف وأسمدى اًمٚمٞمؾ قمـ صبحف واٟمحط سمف 

 اًمٜمٗم٤مق.

وإن ذم ًمزوم ؾمٜمَّتف مت٤مم اًمسالُم٦م ومج٤مع اًمٙمراُم٦م ٓ شمٓمٗم٠م رسضمٝم٤م وٓ شمدطمض طمججٝم٤م ُمـ ًمزُمٝم٤م قمّمؿ وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ٟمدم إذ هل 

احلّمـ احلّملم واًمريمـ اًمريملم اًمذي سم٤من ومْمٚمف وُمتـ طمبٚمف ُمـ متسؽ سمف ؾم٤مد وُمـ رام ظمالومف سم٤مد وم٤معمتٕمٚم٘مقن سمف أهؾ اًمسٕم٤مدة 

 (1)أضمؾ واعمٖمبقـمقن سملم إٟم٤مم ذم اًمٕم٤مضمؾ. ذم

                                                           

 هذه  اعم٘مدُم٦م ُمستٗم٤مدة ُمـ ُم٘مدُم٦م إُم٤مم اسمـ طمب٤من ًمّمحٞمحف. -(1)
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قمـ طمٞم٤مضف اعمبٞمٜمقن عم٤م ىمد يٜمدس ومٞمف ُمـ همػمه ضمٝم٤مسمذة احلدي٨م  وإن أؾمٕمد اًمٜم٤مس  سم٤مًمتٛمسؽ سمسُّٜمتف اعمِمتٖمٚمقن سمحديثف اًمذاسمقن

وٟم٘م٤مده وىمد ىمٚمقا ذم هذا اًمزُمـ إٓ اًمٜمزر اًمٞمسػم ممـ رضٕمقا ُمـ ُمدرؾم٦م أهؾ احلدي٨م وإصمر واًمرائدون ذم هذا اًمزُمـ ذم هذا 

هذا وىمد   ٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ اًمب٤مب هؿ ـمالب دار احلدي٨م سمدُم٤َّمج أسمٓم٤مل احلدي٨م وأهؾ ُمٞمداٟمف سمحؼ ومٝمؿ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سم٤مشمب٤مع ؾمُّ 

ُمررت  ُمع إظمقاين طمٗمٔمٝمؿ اهلل ذم اعمسجد اًمسٚمٗمل ُمروراً رسيٕم٤مً قمغم ُمٜمٔمقُم٦م همراُمل صحٞمح ًمإلُم٤مم أمحد سمـ ومرح اإلؿمبٞمكم  

ومرهم٥م أظمقٟم٤م اًمٗم٤مضؾ حمٛمقد سمـ سم٤ميمر طمٗمٔمف اهلل وسم٤مرك ومٞمف أن أيمت٥م قمٚمٞمٝم٤م  ُم٤م يرسه اهلل مم٤م يبلم اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م وم٤مؾمتٕمٜم٧م  

ـمٚمبف اًمٕمزيز قمكمَّ ُمع أهن٤م ىمد ُذطم٧م ُمـ أئٛم٦م اًمِم٠من  وُمع ذًمؽ مل أيمـ ُمـ أهؾ اعمٙمٜم٦م ذم اًمٗمـ ًمٙمٜمل يمدت أن أؿمؿ اهلل ذم شمٚمبٞم٦م 

رائحتف ، ومٝمذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد واهلل اعمقومؼ عم٤م ىمّمدٟم٤م سم٤مإلمت٤مم وإي٤مه ٟمس٠مل اًمثب٤مت قمغم اًمسُّٜم٦م واإلؾمالم وسمف ٟمتٕمقذ ُمـ 

ت٘م٤مم إٟمف اعمٕملم ٕوًمٞم٤مئف قمغم أؾمب٤مب اخلػمات واعمقومؼ هلؿ ؾمٚمقك أٟمقاع اًمٓم٤مقم٤مت وإًمٞمف اًمبدع وأصم٤مم واًمسب٥م اعمقضم٥م ًمالٟم

 اًمرهمب٦م ذم شمٞمسػم ُم٤م أردٟم٤م وشمسٝمٞمؾ ُم٤م أوُم٠مٟم٤م إٟمف ضمقاد يمريؿ رؤوف رطمٞمؿ.

 )ايتٛضٝذ ملٓظ١َٛ غضاَٞ صخٝذ(.وىمد أؾمٛمٞم٧م هذا اًمتٕمٚمٞمؼ سمـ 

عمِم٤مئخل وقمٚمامئل إضمالء اًمذيـ شمرسمٞم٧م قمغم أيدهيؿ وقمغم  هذا وٓ أٟمسك سمٕمد ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم وشم٘مدس  أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر

رأؾمٝمؿ ؿمٞمخل احلبٞم٥م اًمٕمالُم٦م اًمٜمجٞم٥م ىم٤مُمع اًمبدقم٦م وطم٤مُمؾ ًمقاء اًمسُّٜم٦م سمحؼ وإن رهمٛم٧م أٟمقف أهؾ اًمزيغ اًمِمٞمخ حيٞمك سمـ 

ٜم٦م وُمتع اإلؾمالم اعمٗمْم٤مل حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمزام طمٗمٔمٝمام اهلل شمٕم٤ممم  وؾم٤مئر قمٚمامء أهؾ اًمسُّ اًمٕمالُم٦م  قمكم احلجقري، وؿمٞمخٜم٤م 

 واعمسٚمٛملم هبؿ .

سمتٜمبٞمٝم٤مت وشمّمقيب٤مت ًمألخ قمٛمر صبٞمح قمغم أظمٓم٤مء ذم اًم٘مّمٞمدة اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ  إهدلأوم٤مدين إخ أسمق ضمرير قمكم  تٓبٝ٘:

شمٜمبٞمٝم٤مت ؿمٞمخٜم٤م وطمبٞمبٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري طمٗمٔمف اهلل ُمـ ذطمف ًمٚم٘مّمٞمدة ومقضٕم٧م اًمتبٞمٝم٤مت ذم حمٚمٝم٤م أصم٤مب اهلل 

 اجلٛمٞمع.
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 تضمج١ اإلَاّ اإلؽبًٝٞ

أمحد سمـ ومرح سمـ أمحد، اإلُم٤مم اًمب٤مرع اعمحدث اًم٘مدوة سم٘مٞم٦م اعمِم٤ميِخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس اًمٚمخٛمل اؿمبٞمكم امس٘: 

 اًمِم٤مومٕمل، ٟمزيؾ دُمِمؼ.

 وًمد ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ وؾم٧م ُم٤مئ٦م.َٛيزٙ: 

سمـ قمبد اًمسالم ، وؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ذف  وأرسه اًمٕمدو صمؿ ٟمج٤مه اهلل وطم٩م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، أظمذ سمٛمٍم قمـ اًمِمٞمخ قمز اًمديـ

اًمديـ قمبد اًمٕمزيز ، واًمٙمامل اًمرضير ، وـم٤مئٗم٦م، وسمدُمِمؼ قمـ اسمـ قمبد اًمدائؿ ، وقمٛمر اًمٙمرُم٤مين ، واسمـ أيب يقؾمػ ، وقمددٍ 

يمثػم، وقمٜمل هبذا اًمِم٠من صمؿ أىمبؾ قمغم دمقيد اعمتقن وومٝمٛمٝم٤م ومت٘مدم ذم ذًمؽ ويم٤مٟم٧م ًمف طمٚم٘م٦م اؿمتٖم٤مل سمج٤مُمع دُمِمؼ ي٘مرئ ومٞمٝم٤م 

 احلدي٨م.ومٜمقن 

 وٟمٕمْؿَ اًمِمٞمخُ يم٤من، ؾمٙمٞمٜم٦مً ووىم٤مراً ودي٤مٟم٦م واؾمتحْم٤مراً.

   ُم٤مت سمبٞمتف سمؽمسم٦م أُمِّ اًمّم٤مًمح ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وؾم٧م ُم٤مئ٦م ذم مج٤مدى اظمرة. ٚفات٘:
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 ْص املٓظ١َٛ

 همراُمل صحٞمٌح واًمرَّضم٤م ومٞمؽ ُمٕمْمـؾُ 

 

 وطمــزين ودُمٕمل ُمُرؾمـٌؾ وُمسٚمسَؾُ    

 

 يِمٝمَـد اًمٕم٘مـُؾ أٟمـفوَصؼمي قمٜمٙمؿ 

 

 ضٕمٞمٌػ وُمؽموك وذًمـّل أضمٛمـؾُ   

 

 ٓو طمََســـٌ ٓإ ؾمٛم٤مُع طمـديـثٙمـؿ

 

 ُمِم٤مومٝم٦م شمٛمكم قمكم وم٠مٟـم٘مــؾُ   

 

 وأُمــري ُمـقىمـقف قمـٚمٞمـؽ وًمٞمس زم

 

 قـمغم أطمٍد إّٓ قمٚمٞمؽ اعمُــٕمــقَّلُ   

 

 وًمـق يم٤من ُمـرومققم٤م إًمٞمـؽ ًمٙمٜم٧م زم

 

 رهمؿ قمُـذّاًمـل شمـرق وشمٕمدلُ قمغم   

 

ٓ  أؾمٞمٖمــف  وقمَذْل قمَـذوزم ُمٜمٙمــٌر

 

 وزُوٌر وشمـدًمٞمٌس يـُرَدُّ ويٝمٛمَؾُ               

 

 أىمْمـّل زُم٤مين ومٞمـؽ ُمتّمـؾ اؾمك

 

ّــؾُ     وُمٜم٘مٓمٕم٤م قمام سمـف  أشمــقـص

 

 وه٤م أٟم٤م ومـل أيمٗم٤من هـَجـرك ُمُدرج

 

ٓ  أـمٞــم    ؼ وم٠مطمٛمـؾُ شمٙمٚمٗمٜمل ُم٤م

 

 وأضمـري٧م دُمٕمـل سم٤مًمـدُم٤مء ُمدسمَّج٤مً  

 

 وُم٤م هق ٓإ ُمٝمْجَـتـل شمـتـحٚمَّــؾُ   

 

 ومٛمـتٗمـٌؼ ضمٗمٜمل وؾمٝمـدي وقمؼميت

 

 وُمٗمـتـرٌَق َصؼمي وىمٚمـبل اعمبٚمبؾ  

 

 وُمـخـتٚمٌػ طمٔمـل وُم٤م ُمٜمؽ آُمُؾُ    وُم١مشمٚمٌِػ ؿمجقي ووضمدي وًمققمتل
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 وُمٕمٜمٕمٜم٤مظمـذ اًمـقضمـد قمٜمـل ُمسٜمـدًا 

 

 ومٖمٞمـري سمٛمقضقع اهلقى يـتـحٞمّؾ  

 

 وذي ٟمـبـٌذ ُمــ ُمبٝمؿ احل٥م وم٤مقمتؼم

 

 وهم٤مُمْمـف إن رُم٧م ذطم٤م أـمُّـقل  

 

 قمـزيـٌز سمٙمـؿ ص٥م ذًمٞمـٌؾ ًمٕمزيمؿ

 

 وُمِمٝمقر أوص٤مف اعمـح٥م اًمتـذًمّؾ  

 

 همـري٥م ي٘م٤مد اًمبٕمـد قمٜمِؽ وُم٤م ًمف

 

 اهلـقى ُمـتـحقَّلُ قمــ دار  ؽوطم٘مِّ   

 

 ومـروم٘م٤م سمٛم٘مٓمـقع اًمـقؾم٤مئـؾ ُم٤م ًمف

 

ٓ  ٓو قمٜمؽ ٟمٕمـدلُ     إًمٞمؽ ؾمبٞمٌؾ

 

 ومال زًم٧م ومـل قمـز ُمٜمٞمـع ورومٕم٦مٍ 

 

 وُمـ٤م زًم٧م شمـٕمق سم٤مًمتـجٜمـل وم٠مٟمـزل  

 

 أُورّي سمُسٕمـدى واًمـرسم٤مب وزيٜم٥مٍ 

 

 وأٟم٧م اًمذي شمٕمٜمك وأٟم٧م اعم١مُمَّؾ  

 

ـــ آظمــٍر صمـؿ  ــذ أوًّٓ ُـم ــخ  أوًٓ وـم

 

 ُمــ اًمٜمّمػ ُمٜمف ومٝمـق ومٞمف ُمٙمٛمّؾُ   

 

ــسٛم٧م أٟمــل سمـحـّبــف ــّر إذا أىـم  أسـم

 

 ؾٕمأهٞمـؿ وىمٚمبل سم٤مًمّمـب٤مسم٦م يُِـم  
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 ايصخٝذ

 

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 همراُمل صحٞمٌح واًمرَّضم٤م ومٞمؽ ُمٕمْمـؾُ 

 

 وطمــزين ودُمٕمل ُمُرؾمـٌؾ وُمسٚمسَؾُ    

 

 ايؾضح:

[ ىم٤ملَ أسمُق قمُبٞمْدَةَ: 56]اًمٗمرىم٤من: ƕǂƕȔƕƕƕƕƕƕȓƕƕȒƕƕȑƕƕƕǁاًمٖمَرَامُ  ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمنمَُّّ اًمدَّائِؿُ وَاًمٕمَذَابُ وىمَقًمُفُ شمٕم٤مممَ: )غضاَٞ(:ىمقًمف

 أَيْ هاليم٤م وًمِزَاُم٤م هلَُؿْ. 

 ُم٤م
ِ
 ؾمٜمَحَ. وي٠ميت سمٛمٕمٜمك  اًمٖمُرم واًمدَّيـ إذا يم٤من سمْمؿ اًمٖملم ي٘م٤ملُ: ظمُذْ ُمـِْ همَرِيؿِ اًمسُّقء

 أَيْ أُوًمِعَ سمِفِ.  
ِ
 وي٠ميت سمٛمٕمٜمك  احل٥م ي٘م٤مل أهمْرِمَ سم٤مًمٌمَّْء

 هق ُم٤م اشمّمؾ إؾمٜم٤مده سمٜم٘مؾ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف إمم ُمٜمتٝم٤مه وٓ يٙمقن ؿم٤مذاً وٓ ُمٕمالً سمٕمٚم٦مٍ ىم٤مدطم٦مٍ. :تعضٜف ايصخٝذ

 ذوط.هذا اًمتٕمريػ يتٚمخص ُمٜمف أن احلدي٨م ٓ يٙمقن صحٞمح٤مً إٓ سمتقومر : تٛضٝذ ايتعضٜف

  اتصاٍ ايغٓز: - (1)

 : ضد آٟم٘مٓم٤مع.ٚاالتصاٍ يػ١ّ

 : أن يٙمقن يمؾ واطمد ُمـ رواشمف ىمد ؾمٛمٕمف ُمـ ؿمٞمخف إمم ُمٜمتٝم٤مه.ٚاصطالحّا

 .ذه قمغم ظمػمه وهمٚم٥م وؾمدد ىم٤مرب ُمـو اًمٕمدل هق: عزاي١ ايضٚا٠:  -(2) 

 ايطبط:ضبط ايضٚا٠ :  -(3)

 هق اجلزم واإلشم٘م٤من.ٚايطبط يف ايًػ١: 
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 :ٖٚٛ ٜٓكغِ إىل قغُني 

 أن يثب٧م ُم٤م ؾمٛمٕمف سمحٞم٨م يتٛمٙمـ ُمـ اؾمتحْم٤مره ُمتك ؿم٤مء. ضبط صزص ٖٚٛ: -أ

 صم٘م٦مٌ  وأدٟم٤مه ذم هذه اعمرشمب٦م ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف

 صٞم٤مٟمتف ًمديف ُمٜمذ ؾمٛمع ومٞمف وصححف إمم أن ي١مدى ُمٜمف.ضبط نتاب ٖٛ:  -ب

 عزّ ايؾشٚس: -(4)

 ف.اًمتٗمرد ي٘م٤مل ؿمذَّ سمٙمذا أي اٟمٗمرد سمايؾشٚس يف ايًػ١: 

 خم٤مًمٗم٦م اعم٘مبقل ُمَـ هُقَ أرضمح ُمٜمْفُ ذمِ اًمْمَّبْط، أَو اًمٕمدَد خم٤مًمٗم٦م مل يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمامَ. ٚاصطالحّا:

 واًمٕمٚم٦م هل أؾمب٤مب ظمٗمٞم٦م هم٤مُمْم٦م ـمرأت قمغم احلدي٨م وم٠مصمرت ذم صحتف. عزّ ايع١ً ايكارح١: -( 5)

 ص٤مرت همػم ىم٤مدطم٦م. ىوم٢من زاًم٧م سمٛمجٞمئف ُمـ ـمريؼ أظمر

اعمٕمروف اعمتداول قمٜمد  اًمٔم٤مهر سم٤مشمّم٤مل اًمسٜمد، ويٙمقن هذا هقأن يُروى احلدي٨م قمغم أٟمف ُمرومقع إمم اًمٜمبل َجاٍ سيو: 

 ومٝمذه قمٚم٦م ىم٤مدطم٦م. اعمحدصملم، صمؿ ي٠ميت أطمدُ احلٗم٤مظ وي٘مقل هذا احلدي٨م رواه احلٗم٤مظ ُمٜم٘مٓمٕم٤مً 

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  (552)ُمث٤مل احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي مجع هذه اًمّمٗم٤مت: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  

ĲÊıq«ıuıī ĲÊı¡ĵ́ıĊ ıº »ىم٤مل:  ، أن رؾمقل اهلل ُم٤مًمؽ، قمـ ٟم٤مومع، قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر
ĳZĲī ıRê¦
ı§ıp øĳĵsı{qĎ ĲĐıîıć ĲÊĲZËĲ}ıZ ĭ

ĳ¹êqĎش 

 وم٘م٤مل وطمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك، ىم٤مل: ىمرأت قمغم ُم٤مًمؽ. (626) وأظمرضمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 َضاتب ايصخٝذ:

 إذا قمرومٜم٤م ذًمؽ ومٚمٜمٕمرف أن اًمّمحٞمح ُمراشم٥م وم٠مقماله٤م:

 ذيمر هذه اعمراشم٥م اًمٜمقوي ذم اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم.

 ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من . -(1) 
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 .(2)رواه اًمبخ٤مري صمؿ ُم٤م -(2)

 .(3)رواه ُمسٚمؿ صمؿ ُم٤م -(3)

 يم٤من قمغم ذـمٝمام. صمؿ ُم٤م -(4)

 يم٤من قمغم ذط اًمبخ٤مري. صمؿ ُم٤م -(5)

 يم٤من قمغم ذط ُمسٚمؿ. صمؿ ُم٤م -(6)

 صمؿ ُم٤م صح ومل يٙمـ قمغم ذط أطمدمه٤م. -(7)

 .ًمذاشمفاحلسـ صمؿ  -(8)

 احلسـ ًمٖمػمه. صمؿ -(9)

ĩĎ¸¡ÕqĎ ¯µĖ«]Ċ ¶ćĊ «uĊī 5 

 أصح أن قمغم سم٠مطم٤مدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ اشمٗمؼ وىمد: (316/  20) اًمٗمت٤موى جمٛمقع ذميمام  وم٘م٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 اٖـ. ذًمؽ دون ومٝمل اًمِم٤مم أهؾ أطم٤مدي٨م ٤موأُم اًمبٍمة أهؾ أطم٤مدي٨م صمؿ اعمديٜم٦م أهؾ أطم٤مدي٨م إطم٤مدي٨م

 اًمتدًمٞمس وم٢من واعمديٜم٦م، ُمٙم٦م احلرُملم؛ أهؾ يرويف ُم٤م اًمسٜمـ، ـمرق أصح : اًمراوي ٕظمالق اجل٤مُمعذم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م  

 ىمٚمٞمٚم٦م، أهن٤م إٓ صحٞمح٦م، وـمرق ضمٞمدة، رواي٤مت اًمٞمٛمـ وٕهؾ. قمزيز قمٜمدهؿ احلدي٨م ووضع واًمٙمذب ىمٚمٞمؾ، قمٜمٝمؿ

 إيمث٤مرهؿ ُمـ ًمٖمػمهؿ ًمٞمس ُم٤م اًمقاضح٦م، سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسمت٦م اًمسٜمـ ُمـ اًمبٍمة وٕهؾ. أيْم٤م احلج٤مز أهؾ إمم وُمرضمٕمٝم٤م

                                                           

ٔف طمدي٨م وُمئت٤من ومخس٦م وؾمبٕمقن طمديث٤مً.ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: قمدة إطم٤مدي٨م ذم اًمبخ٤مري سم٤معمٙمرر: ؾمبٕم٦م  - (2)  ا

 وسمٖمػم اعمٙمرر: أرسمٕم٦م أف.

 مجٞمع أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي روى... اًمبخ٤مري مخس صمؿ ؾمبٕمقن ًمٚمٕمد

 وؾمبٕمـ٦م أف شمـْم٤مف وُم٤مُمـْمـك...إمم ُم٤مئـتـلم قمـد ذاك أوًمق اجلـد

 قمدة أطم٤مدي٨م ُمسٚمؿ  سمال شمٙمرار ٟمحق:أرسمٕم٦م أٓف. – (3)
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 ُمراؾمٞمؾ أيمثره اًمِم٤مُمٞملم وطمدي٨م اًمٕمٚمؾ ُمـ اًمسالُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م اًمدهمؾ يمثػمة رواي٤مهتؿ أن همػم اًمٙمثرة ذم ُمثٚمٝمؿ واًمٙمقومٞمقن

  اٖـ. سم٤معمقاقمظ يتٕمٚمؼ ُم٤م قمٚمٞمف واًمٖم٤مًم٥م ص٤مًمح وم٢مٟمف اًمث٘م٤مت أؾمٜمده مم٤م ُمٜمف اشمّمؾ وُم٤م وُم٘م٤مـمٞمع

 ذم ىمقهلؿ أصح ُم٤م ذم اًمب٤مب. فا٥ز٠:

: ٓ يٚمزم ُمـ هذه اًمٕمب٤مرة صح٦م احلدي٨م وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن هذا أصح ُم٤م ذم اًمب٤مب وإن يم٤من اًمت٘مري٥مذم  ىم٤مل اًمٜمقوي

 ضٕمٞمٗم٤م وُمرادهؿ: أرضمحف أىمؾ ضٕمٗم٤مً.
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 املعطٌ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ومٞمؽ ُمٕمْمـؾُ واًمرَّضم٤م  ...........

 

   .................................................. 

 

  ايؾضح:

صمؿ يتسع ذم ذًمؽ، ومرسمام قمؼمِّ قمـ اخلقف . ي٘م٤مل رضمقت إُمر أرضمقه رضم٤مء شم٠مُمؾ اخلػم وىمرب وىمققمف. ، هُقَ اُمَؾُ.ايضََّجا٤ُ

ي ُم٤م ق، أي ٓ خت٤مومقن ًمف قمٔمٛم٦م. وٟم٤مس ي٘مقًمقن: ُم٤م أرضم[ ، أَ ١1]ٟمقح:  ƕƕƕǂƪƕƕƩƕƕƨƕƕƕƧƕƕƦƕƕƥƕƕƕƕƕǁ: ًمرضم٤مء. ىم٤مل اهللَُّ شمٕم٤ممم٤مسم

 ا.وومرسوا أي٦م قمغم هذ .أسم٤مزم

 سم٤مهللَّ  فمٜمف ومٚمٞمحسـ شم٘مّمػم ُمٜمف وىمع ُمـ أن اًمرضم٤مء ُمـ واعم٘مّمقد:(301/  11) طمجر ٓسمـ اًمب٤مري ومتح ىم٤مل احل٤مومظ: فا٥ز٠:

 ٟمدم سمٖمػم اعم١ماظمذة قمدم ٤مراضمٞم اعمٕمّمٞم٦م قمغم اهنٛمؽ ُمـ ٤موأُم ٤مىمبقهل قيرضم ـم٤مقم٦م ُمٜمف وىمع ُمـ اويمذ ذٟمبف قمٜمف يٛمحق أن قويرضم

 قمالُم٦م وُمـ شم٘مبؾ ٓ أن وخت٤مف شمٓمٞمع أن اًمسٕم٤مدة قمالُم٦م ُمـ اجلٞمزي قمثامن أيب ىمقل أطمسـ ٤موُم همرور ذم اومٝمذ إىمالع وٓ

 شمٜمجق. أَن وشمرضمق شمٕميص أن اًمِمَّ٘م٤مء

 ف.هق إُمر اًمِمديد اًمذي ٓ ي٘مقم سمف ص٤مطمب ايعطٌ:

 هق ُم٤م ؾم٘مط ُمـ أصمٜم٤مء إؾمٜم٤مده راوي٤من قمغم اًمتقازم . وإن يم٤من اًمس٘مط ُمـ أول اًمسٜمد ؾمٛمل ُمٕمٚم٘م٤مً. اصطالحّا: ٚاملعطٌ

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ قمكم يٕمٜمل اسمـ ُمب٤مرك، قمـ حيٞمك، قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م: أن رضمال    ( 21920)ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  َجاي٘:

 .وم٠مُمرهؿ سم٠ميمٚمٝم٤م  أؿم٤مط ٟم٤مىمتف سمجذل ومس٠مل اًمٜمبل 

  مل يدرك ؾمٗمٞمٜم٦م، سمٞمٜمٝمام راوي٤من . -وهق اسمـ أيب يمثػم-وم٢من حيٞمك   حزٜح َعطٌٖشا 

ىم٤مل -قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ قمٛمرو سمـ ه٤مرون   (4/317) اًمت٤مريخ اًمٙمبػم،واًمبخ٤مري ذم  (3831)وم٘مد أظمرضمف اًمبزار 

 قمـ صٝمٞم٥م، قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م. وُمع ذًمؽ قمٛمرو وصٝمٞم٥م جمٝمقٓن. -اًمبزار: وأراه اسمـ يزيد، وىم٤مل اًمبخ٤مري: قمٛمرو سمـ يزيد
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 املضعٌ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

.............................................. 

 

 .وطمــزين ودُمٕمل ُمُرؾمـٌؾ .............   

 

 ايؾضح:

(ُٕ  هُ وَ طمَزٟمَفُ أَيْم٤م.وَاحلَْزَنُ ضِدُّ اًمرسُُّورِ وىمَدْ طمَزِنَ ُمـِْ سم٤مبِ ـمَِربَ وَ طمُزٟم٤م أَيْم٤م ومٝمُقَ طمَزِنٌ وَ طمَزِيـٌ وَ أطمْزٟمَفُ همػمُْ  (اِيُخِظ

َََع(  اًمٕملمُْ دُمٕم٤م وَدُمٕم٧مْ دُمٕم٤م وَدُمٕم٧مْ دُمُققم٤م أَيْم٤م. وقملمٌْ دَاُمٕم٦مٌ. ومجَْعُ اًمدَُّمْعُ ُم٤مءُ اًمٕملمِْ، وَاًم٘مٓمْرَةُ دُمٕم٦مٌ. وَاًمٗمٕمْؾُ دُمٕم٧مِ )َر

 يمَثػمَةُ ٘م٤ملُ اُمْرَأَةٌ دُمٕم٦مٌ: رسَِيٕم٦مُ اًمدَُّمْعِ دُمُقعٌ. ىم٤ملَ اخلٚمٞمؾُ: اعمَْدُمَعُ جمُْتٛمَعُ اًمدَُّمْعِ ذمِ ٟمَقَاطمِل اًمٕملمِْ، وَاجلٛمٞمعُ اعمَْدَاُمِعُ. وَيُ 
ِ
اًمْبٙم٤مء

 اًمدَُّمْعِ.

 . Å¡y_Ďٚاملضعٌ يػ١: 

 .ُم٤م أض٤مومف اًمت٤مسمٕمل إمم اًمٜمبلٚاصطالحّا: 

 َضاتب املضعٌ:

اعمرؾمؾ ُمراشم٥م: أقماله٤م: ُم٤م أرؾمٚمف صح٤ميب صمب٧م ؾمامقمف، يمٛمراؾمٞمؾ أيب هريرة (1/279) ومتح اعمٖمٞم٨مذم  ىم٤مل اًمسخ٤موي 

 .واسمـ قمب٤مس وقم٤مئِم٦م وٟمحقهؿ

 .صمؿ صح٤ميب ًمف رؤي٦م وم٘مط، ومل يثب٧م ؾمامقمف، يمٛمراؾمٞمؾ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب 

 . صمؿ اعمخرضم، يمزر سمـ طمبٞمش واعمخرضم هق ُمـ أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم ومل يٚمؼ اًمٜمبل 

يم٤مًمِمٕمبل وجم٤مهد، ودوهن٤م ُمراؾمٞمؾ ُمـ يم٤من ي٠مظمذ قمـ  ;صمؿ اعمت٘مـ ، يمسٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م، ويٚمٞمٝم٤م ُمـ يم٤من يتحرى ذم ؿمٞمقظمف  

 اٖـد يم٤محلسـ. يمؾ أطم

صمؿ اًمّمح٤ميب اًمّمٖمػم اًمذي هق همػم ممٞمز يمٛمحٛمد سمـ أيب سمٙمر، وقمبداهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م وٟمحقهؿ ُمراؾمٞمٚمٝمؿ يمٛمراؾمٞمؾ يمب٤مر 

 اًمت٤مسمٕملم.
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 وهق يٜم٘مسؿ إمم ُمرؾمؾ ضمكم وُمرؾمؾ ظمٗمل.

 .ُم٤م أض٤مومف اًمت٤مسمٕمل إمم اًمٜمبلٖٛ: املضعٌ  اجلًٞ ٚ

طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ أيقب، طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمروة، قمـ أسمٞمف، أن   (23)ُم٤م أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾَجاي٘: 

 .شأُمر سمالٓ قم٤مم اًمٗمتح وم٠مذن ومقق اًمٙمٕمب٦م» رؾمقل اهلل 

 حهِ ايعٌُ باملضعٌ:

ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  أن اعمرؾمؾ ذم أصؾ ىمقًمٜم٤م وىمقل أهؾ :ىمد ذيمر اإلُم٤مم ُمسٚمؿ اًمب٤مقم٨م احلثٞم٨مذم  ىم٤مل اسمـ يمثػم  

 سم٤مٕظمب٤مر ًمٞمس سمحج٦م  ويمذا طمٙم٤مه اسمـ قمبد اًمؼم قمـ مج٤مقم٦م أصح٤مب احلدي٨م.اًمٕمٚمؿ 

وىم٤مل اسمـ اًمّمالح: وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾم٘مقط آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ واحلٙمؿ سمْمٕمٗمف، هق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف آراء مج٤مقم٦م طمٗم٤مظ 

 احلدي٨م وٟم٘م٤مد إصمر، وشمداوًمقه ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ.

  ذم ـم٤مئٗم٦م. واهلل أقمٚمؿ.ىم٤مل: وآطمتج٤مج سمف ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مهبام

 وهق حمٙمل قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ، ذم رواي٦م.

واًمذي  وأُم٤م اًمِم٤مومٕمل ومٜمص قمغم أن ُمرؾمالت ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م: طمس٤من، ىم٤مًمقا: ٕٟمف شمتبٕمٝم٤م ومقضمده٤م ُمسٜمدة. واهلل أقمٚمؿ.

أو اقمتْمدت سم٘مقل  قمقل قمٚمٞمف يمالُمف ذم اًمرؾم٤مًم٦م :أن ُمراؾمٞمؾ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم طمج٦م، إن ضم٤مءت ُمـ وضمف آظمر وًمق ُمرؾمٚم٦م،

 صح٤ميب أو أيمثر اًمٕمٚمامء، أو يم٤من اعمرؾمؾ ًمق ؾمٛمك ٓ يسٛمل إٓ صم٘م٦م، ومحٞمٜمئذ يٙمقن ُمرؾمٚمف طمج٦م، وٓ يٜمتٝمض إمم رشمب٦م اعمتّمؾ.

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، وأُم٤م ُمراؾمٞمؾ همػم يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم ومال أقمٚمؿ أطمداً ىمبٚمٝم٤م.

اعمقصقل، ٕهنؿ إٟمام يروون قمـ اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: وأُم٤م ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مسمـ قمب٤مس وأُمث٤مًمف، ومٗمل طمٙمؿ 

 ويمٚمٝمؿ قمدول، ومجٝم٤مًمتٝمؿ ٓ شمرض. واهلل أقمٚمؿ.

وىمد طمٙمك سمٕمْمٝمؿ اإلمج٤مع قمغم ىمبقل ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م. وذيمر اسمـ اصمػم وهمػمه ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً. وحيٙمك هذا اعمذه٥م قمـ 

 إؾمت٤مذ أيب إؾمح٤مق آؾمٗمرائٞمٜمل، ٓطمتامل شمٚم٘مٞمٝمؿ قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم.

 :  وهق أن يروي اًمراوي قمٛمـ ًم٘مٞمف ومل يسٛمع ُمٜمف أو قمٛمـ قم٤مسه ومل يٚم٘مف.فٞاملضعٌ اخل
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 وم٢مٟمف رآه ومل يسٛمع ُمٜمف. ُمث٤مل رواي٦م ُمـ ًم٘مٞمف ومل يسٛمع ُمٜمف رواي٦م اًمزهري قمـ اسمـ قمٛمر

 ىم٤مل يم٤من اًمٜمبل وُمث٤مل ُمـ قم٤مسه ومل يسٛمع ُمٜمف :احلدي٨م اعمروي قمـ اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م قمـ قمبداهلل سمـ أيب أورم

 إذا ىم٤مل سمالب: ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة هنض ويمؼم.

 : اًمٕمقام مل يٚمؼ اسمـ أيب أورم. ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 َغأي١ :نٝف ٜعضف اإلصعاٍ:

 وعمٕمرومتف ـمرق ىم٤مل اًمٕمالئل ذم ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ:

ٙمقن شم٤مرة إطمداه٤م قمدم اًمٚم٘م٤مء سملم اًمراوي واعمروي قمٜمف أو قمدم اًمسامع ُمٜمف وهذا هق أيمثر ُم٤م يٙمقن ؾمبب٤م ًمٚمحٙمؿ ًمٙمـ ذًمؽ ي

سمٛمٕمروم٦م اًمت٤مريخ وأن هذا اًمراوي مل يدرك اعمروي قمٜمف سم٤مًمسـ سمحٞم٨م يتحٛمؾ قمٜمف وشم٤مرة يٙمقن سمٛمٕمروم٦م قمدم اًمٚم٘م٤مء يمام ىمٞمؾ ذم 

احلسـ قمـ أيب هريرة وم٢مٟمف ُمٕم٤مسه وًمٙمـ مل جيتٛمع سمف وعم٤م ضم٤مء أسمق هريرة إمم اًمبٍمة يم٤من احلسـ ذم اعمديٜم٦م وعم٤م رضمع احلسـ 

سم٤معمديٜم٦م ومٚمؿ جيتٛمٕم٤م وشم٤مرة يٙمقن ذًمؽ ٕٟمف مل يثب٧م ُمـ وضمف صحٞمح أهنام شمالىمٞم٤م ُمع وضمقد  ة إمم اًمبٍمة يم٤من أسمق هرير

اعمٕم٤مسة سمٞمٜمٝمام وم٤محلٙمؿ سم٤مإلرؾم٤مل هٜم٤م إٟمام هق قمغم اظمتٞم٤مر اسمـ اعمديٜمل واًمبخ٤مري وأيب طم٤مشمؿ اًمرازي وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م وهق 

 ُمـ آيمتٗم٤مء سم٤معمٕم٤مسة اعمجردة وإُمٙم٤من اًمٚم٘م٤مءاًمراضمح يمام شم٘مدم دون اًم٘مقل أظمر اًمذي ذه٥م إًمٞمف ُمسٚمؿ وهمػمه 

 واًمٓمريؼ اًمث٤مين أن يذيمر اًمراوي احلدي٨م قمـ رضمؾ صمؿ ي٘مقل ذم رواي٦م أظمرى ٟمبئ٧م قمٜمف أو أظمؼمت قمٜمف وٟمحق ذًمؽ

 واًمث٤مًم٨م أن يرويف قمٜمف صمؿ جيلء قمٜمف أيْم٤مً سمزي٤مدة ؿمخص وم٠ميمثر سمٞمٜمٝمام ومٞمحٙمؿ قمغم إول سم٤مإلرؾم٤مل.

قمـ طمذيٗم٦م ُمرومققم٤مً:   -وهقصم٘م٦م خمرضم-قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ زيد سمـ يُثٞمع ُمث٤مًمف: ُم٤م رواه قمبد اًمرزاق،

 «´Ë¢×¥qī ĩČ(nî@Ď ĭĊ( juĊ ĭË~n º Y «YĊ  ومٝمق ُمٜم٘مٓمع ذم ُمقضٕملم: ٕٟمف روي قمـ قمبد اًمرزاق ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٜمٕمامن

 سمـ أيب ؿمٞمب٦م قمـ اًمثقري قمـ ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق.
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 املغًغٌ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

.............................................. 

 

 .. وُمسٚمسَؾُ ............................   

 

 ايؾضح:

 هق اشمّم٤مل اًمٌمء سمٕمْمف سمبٕمض وُمٜمف ؾمٚمسٚم٦م احلديد.املغًغٌ يػ١ّ: 

 قمب٤مرة قمـ شمت٤مسمع رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد وشمقاردهؿ ومٞمف واطمدا سمٕمد واطمد قمغم صٗم٦م أو طم٤مًم٦م واطمدة. ٚايتغًغٌ َٔ ْعٛت األعاْٝز ٖٚٛ:

 ويٜم٘مسؿ ذًمؽ إمم ُم٤م يٙمقن صٗم٦م ًمٚمرواي٦م واًمتحٛمؾ وإمم ُم٤م يٙمقن صٗم٦م ًمٚمرواة أو طم٤مًم٦م هلؿ. 

سٚمسؾ سمـ طمدصمٜم٤م وُمث٤مل ُم٤م يٙمقن صٗم٦م ًمٚمرواي٦م واًمتحٛمؾ: ُم٤م يتسٚمسؾ سمسٛمٕم٧م ومالٟم٤م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ومالٟم٤م إمم آظمر اإلؾمٜم٤مد. أو يت

 أو أظمؼمٟم٤م إمم آظمره. وُمـ ذًمؽ أظمؼمٟم٤م واهلل ومالن ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م واهلل ومالن إمم آظمره.

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمبد  (4097) اًمِمٕم٥موُمث٤مل ُم٤م يرضمع إمم صٗم٤مت اًمرواة وأىمقاهلؿ وٟمحقه٤م: ُم٤م أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم 

اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل اًمسٛمس٤مر، أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمامن اًمٜمج٤مد اًمٗم٘مٞمف، طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، طمدصمٜمل احلسـ سمـ 

قمبد اًمٕمزيز اجلروي، طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، طمدصمٜم٤م أسمق قمبدة احلٙمؿ سمـ قمبدة، طمدصمٜمل طمٞمقة سمـ ذيح، قمـ قم٘مب٦م سمـ 

إين أطمبؽ، وم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ أقمٜمل  : ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمبد اًمرمحـ احلبكم، قمـ اًمّمٜم٤مسمحل، قمـ ُمٕم٤مذ ُمسٚمؿ، قمـ أيب

. وىم٤مل اًمّمٜم٤مسمحل: ىم٤مل زم: ُمٕم٤مذ: إين أطمبؽ، وم٘مؾ هذا اًمدقم٤مء. ىم٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ: قمغم ؿمٙمرك وذيمرك وطمسـ قمب٤مدشمؽ 

اًمرمحـ: وأٟم٤م أطمبؽ، وم٘مؾ، ىم٤مل: طمٞمقة: ىم٤مل: زم قم٘مب٦م: وأٟم٤م ىم٤مل زم اًمّمٜم٤مسمحل: وأٟم٤م أطمبؽ وم٘مؾ. ىم٤مل قم٘مب٦م: ىم٤مل زم أسمق قمبد 

أطمبؽ، وم٘مؾ. ىم٤مل أسمق قمبدة: ىم٤مل زم طمٞمقة: وأٟم٤م أطمبؽ، وم٘مؾ. ىم٤مل: قمٛمرو: ىم٤مل زم أسمق قمبدة: وأٟم٤م أطمبؽ، وم٘مؾ. ىم٤مل قمبد اهلل: 

ٙمر اًمٜمج٤مد: وأٟم٤م أطمبٙمؿ، ىم٤مل زم احلسـ: وأٟم٤م أطمبؽ، وم٘مؾ. ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م: وأٟم٤م أطمبٙمؿ، وم٘مقًمقا. ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق سم

 وم٘مقًمقا، ىم٤مل ًمٜم٤م قمبد اًمرمحـ: وأٟم٤م أطمبٙمؿ وم٘مقًمقا. 

و أؿمب٤مه ًمذًمؽ شمروى يمثػمة وظمػمه٤م ُم٤م يم٤من ومٞمف دًٓم٦م قمغم اشمّم٤مل اًمسامع وقمدم اًمتدًمٞمس وُمـ ومْمٞمٚم٦م :ىم٤مل اسمـ اًمّمالح  

 وصػ اًمتسٚمسؾ ٓ ذم أصؾ اعمتـ.اًمتسٚمسؾ اؿمتامًمف قمغم ُمزيد اًمْمبط ُمـ اًمرواة وىمٚمام شمسٚمؿ اعمسٚمسالت ُمـ ضٕمػ أقمٜمل ذم 
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طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ (3309)وأصح اعمسٚمسالت اعمسٚمسؾ سمسقرة اًمّمػ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي

يمثػم، قمـ إوزاقمل، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمالم، ىم٤مل: ىمٕمدٟم٤م ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ƕǂƕƕƕǦƕƕǥƕƕǤƕƕƕƕƕǣƕƕǢƕƕǡƕƕǠوم٘مٚمٜم٤م: ًمق ٟمٕمٚمؿ أي إقمامل أطم٥م إمم اهلل ًمٕمٛمٚمٜم٤مه، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤مممومتذايمرٟم٤م،  

ƕƕƕƕǧǁ :شوم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م اسمـ ؾمالم»ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م:  ش وم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل »[ ، ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ؾمالم: 2]اًمّمػ 

 . شوم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م اسمـ يمثػم»ىم٤مل قمبد اهلل:  شقمٚمٞمٜم٤م إوزاقملوم٘مرأه٤م »ىم٤مل اسمـ يمثػم:  شوم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م»ىم٤مل حيٞمك: 

 ويمذا اعمسٚمسؾ سم٤معمٍميلم يمحدي٨م اًمبٓم٤مىم٦م طمتك صح٤مسمٞمف قمبداهلل سمـ قمٛمرو ؾمٙمـ ٟمٍم ُمع أسمٞمف.

 ( ذم اًمبخ٤مري ُمسٚمسؾ سم٤معمحٛمديـ إمم اسمـ ؿمٝم٤مب.Đºz£qĎ «F ĩ©n «Q ĎËocdĎويمذا اعمسٚمسؾ سم٤معمحٛمديـ يمحدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م)

ıµ ĭĳĖ«ıÕ» راعمسٚمسؾ سم٤مًمدُمِم٘مٞملم يمحدي٨م أيب ذ ويمذا
ĳh  éæĳČ  Ĳ®ĵuêºı]  ıÈĵ¡òzqĎ  ı̀ıh  ĳßĵ}ı¦ ُمسٚمسؾ هبؿ إمم أيب إدريس

 اخلقٓين.

 ايؾٛاٖز

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 وَصؼمي قمٜمٙمؿ يِمٝمَـد اًمٕم٘مـُؾ أٟمـف

 

 ......................................... 

 

  ايؾضح:

 طمَبس اًمٜمٗمس قمـ اجلزع. وىمد َصؼمَ ومالنٌ قمٜمد اعمّمٞمب٦م يّمؼمُِ َصؼمْاً. ايَصِبُض:

 واًمّمؼم اجلٛمٞمؾ هق اًمذي ٓ ضمزع ومٞمف وٓ ؿمٙمقى.

 وإقمالم. وقمٚمؿ طمْمقر قمغم يدل أصؾ واًمدال واهل٤مء اًمِملم: اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمسذم   ايؾاٖز:

آظمر يِمبٝمف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، أو ذم هق أن يقضمد ُمتـ صحٞمح يروى ُمـ طمدي٨م ذًمؽ اًمّمح٤ميب  أو صح٤ميب  ٚاصطالحّا: 

 اعمٕمٜمك وم٘مط ومٞمِمٝمد ًمٚمحدي٨م اًمْمٕمػ.

 ورأي٧مُ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م احلجقري طمٗمٔمف اهلل يستِمٝمد سم٤مًم٘مرآن.



08 
 

 التوضيح ملنظومة غرامي صحيح

 وؾمٞم٠ميت  ًمف إن ؿم٤مء اهلل ُمث٤مل ذم سم٤مب احلسـ .

 ابعاتاملت

)ُ٘ ُمٕمَفُ ويمَذَا اشمَّبٕمَفُ وَهُقَ اومْتٕمَؾَ وَ أشمْبٕمَفُ قمغمَ أومٕمَؾَ إِذَا ُمـْ سم٤مبِ ـمَِربَ وؾمٚمِؿَ إِذَا ُمِمَك ظمٚمٗمَفُ أَوْ ُمَرَّ سمِفِ ومٛم٣م  )َتِبَع

 وَ أشمْبٕمَفُ سمٛمٕمٜمًك،: شمَبٕمْتُفُ يم٤منَ ىمَدْ ؾمَب٘مَفُ ومٚمَح٘مَفُ، وَأشمْبَعَ همػمَْهُ، ي٘م٤ملُ: أشمْبٕمْتُفُ اًمٌمَّْءَ ومَتَبٕمَفُ. وىم٤ملَ إْظمٗمشُ: شمَبٕمَفُ 

 اعمخت٤مر  اٖـ سمٛمٕمٜمكً، ُمثؾ ردومتف وأردومتف.وأشمْبٕمْتُفُ 

  .احلدي٨م رواي٦م ذم همػمه اًمراوي يِم٤مرك أن :اصطالحاٚ

ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م، ويِمؽمط أن يٙمقن اًمّمح٤ميب واطمد  يّمٚمح دوٟمف يم٤منَ  وَإِن ًمألَصْؾ اعمْرشمب٦م ذمِ  ُمُس٤موِي٤م اعمت٤مسمع يٙمقن أَن يٚمْزم وََٓ 

 وإٓ مل يٙمـ ُمت٤مسمٕم٤م سمؾ ؿم٤مهدا.

 :ُمراشم٥مَ  قمغم واعمت٤مسمٕم٦مُ 

 .اًمت٤َّمُم٦َّمُ  ومٝمِل ٟمٗمْسِفِ  ًمٚمرَّاوي طمّمٚم٧مْ  ٢مِنْ وم

 .اًم٘م٤مِسةُ  ومٝمِلَ  ومقىمَفُ  ومٛمَْـ  ًمِمٞمخِفِ  طمّمٚم٧مْ  وإِنْ 
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  ايطعٝف 

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

........................................... 

 

 ..............................ضٕمٞمٌػ  

 

 ايؾضح:

 .قضمد ًمف قم٤مضد ومل ي : ُم٤ممل دمتٛمع ومٞمف صٗم٤مت اًم٘مبقل اعمت٘مدُم٦م اًمذيمر ذم اًمّمحٞمح ايطعٝف ٖٛ

وم٘م٤مل :طمدصمٜم٤م ويمٞمع، ىم٤مل: ىم٤مل إرسائٞمؾ، ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: قمـ زيد سمـ يثٞمع قمـ أيب سمٙمر (4) ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد :َجاي٘

ٓ حي٩م سمٕمد اًمٕم٤مم ُمنمك، وٓ يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م قمري٤من، وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ٟمٗمس سمٕمثف سمؼماءة ٕهؾ ُمٙم٦م:  : أن اًمٜمبل 

. ىم٤مل: ومس٤مر هب٤م صمالصم٤م، صمؿ ُمدة وم٠مضمٚمف إمم ُمدشمف، واهلل سمريء ُمـ اعمنميملم ورؾمقًمف ُمسٚمٛم٦م، ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم رؾمقل اهلل 

أسمق سمٙمر سمٙمك، ىم٤مل: ي٤م  دم قمغم اًمٜمبل ىم٤مل: ومٗمٕمؾ، ىم٤مل: ومٚمام ىم احل٘مف ومرد قمكم أسم٤م سمٙمر، وسمٚمٖمٝم٤م أٟم٧م :  ىم٤مل ًمٕمكم، 

  ُم٤م طمدث ومٞمؽ إٓ ظمػم، وًمٙمـ أُمرت أن ٓ يبٚمٖمف إٓ أٟم٤م أو رضمؾ ُمٜملرؾمقل اهلل، طمدث ذم رء؟ ىم٤مل: 

اٟمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف أسمق إؾمح٤مق، ومل يقصم٘مف  وي٘م٤مل: أصمٞمع -هذا طمٞم٨م ضٕمٞمػ رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم زيد سمـ يثٞمع 

 .همػم اًمٕمجكم، واسمـ طمب٤من

 .-يٕمٜمل سملم زيد وأيب سمٙمر  -هذا ُمٜم٘مٓمع  (:312/ 2) أـمراف اعمسٜمد وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

 َغأي١: ٌٖ ٜعٌُ باحلزٜح ايطعٝف يف فطا٥ٌ األعُاٍ؟

:اؿمتٝمر سملم يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمالسمف أن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ جيقز  (34)ص:  مت٤مم اعمٜم٦مذم  ىم٤مل اإلُم٤مم إًمب٤مين  اجلٛاب:

ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف ذم أيمثر ُمـ يمت٤مب  اًمٕمٛمؾ سمف ذم ومْم٤مئؾ إقمامل وئمٜمقن أٟمف ٓ ظمالف ذم ذًمؽ. يمٞمػ ٓ واًمٜمقوي  

يٕمٛمؾ سمف ُمٓمٚم٘م٤م ٓ ذم واطمد ُمـ يمتبف؟ وومٞمام ٟم٘مٚمف ٟمٔمر سملم ٕن اخلالف ذم ذًمؽ ُمٕمروف وم٢من سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم قمغم أٟمف ٓ 

 إطمٙم٤مم وٓ ذم اًمٗمْم٤مئؾ.

 واًمذيـ أضم٤مزوا اًمٕمٛمؾ سمف أضم٤مزوه سمنموط صمالصم٦م:

 أن ٓ يٙمقن ُمقضققم٤مً. - ١
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 أن يٕمرف اًمٕم٤مُمؾ سمف يمقٟمف ضٕمٞمٗم٤مً. - 2

 أن ٓ يِمٝمر اًمٕمٛمؾ سمف. - 1

 واحلؼ أٟمف ٓجيقز اًمٕمٛمؾ سمف ُٕمقر ُمٜمٝم٤م:

ƕƕǂƕƕƕƕƕƕƯƕƕƮƕƕƭƕƕƬƕƕƫƕƕƪƩƕƕƨƕƕƧƕƕƦسم٤مًمٔمـ ٓ جيقز ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ٓ يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ اشمٗم٤مىم٤م واًمٕمٛمؾ

Ʊƕƕưƕƕƕƕǁ : ذم اًمّمحٞمحلم: قمـ أيب هريرة [ وىمقًمف 22]اًمٜمجؿ   ĳČ ِِي٤َّميمُؿْ وَاًمٔمََّـّ، وم٢مِنَّ اًمٔمََّـّ أيمَْذبُ احلَْدِي٨م  

 همٜمٞم٦م قمام مل يثب٧م. وومٞمام صمب٧م قمٜمف 

 صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥موٕن ُمٜمِم٠م هم٤مًم٥م اًمبدع ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م. وًمٚمٛمزيد ُمـ هذا اًمبح٨م راضمع ُم٘مدُم٦م 

 وم٘مد أوضح هذه اعمس٠مًم٦م هٜم٤مك سمام ٓ شمٙم٤مد دمده٤م ذم همػم ذًمؽ اعمقضع. ًمإلُم٤مم إًمب٤مين

 

 املرتٚى

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

........................................ 

 

 وُمؽموك وذًمـّل أضمٛمـؾُ .....   

 

 ايؾضح:

 اعمرحتؾ قمٜمف واعمٗم٤مرق رهمب٦م قمٜمف ومٗمل اعمّمب٤مح اعمٜمػم: شمريم٧م اعمٜمزل شمريم٤مً رطمٚم٧م قمٜمف، وشمريم٧م اًمرضمؾ وم٤مرىمتف. املرتٚى يػ١ّ:

 ويٙمقن خم٤مًمٗم٤مً ًمٚم٘مقاقمد اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمنميٕم٦م. هق ُم٤م اٟمٗمرد سمف اعمتٝمؿ سم٤مًمقضع ، ٚاصطالحّا:

 اًمراوي ُمِمٝمقراً سم٤مًمٙمذب وُمٕمرووم٤مً سمف ذم يمالم اًمٜم٤مس ومل يثب٧م يمذسمف ذم احلدي٨م اًمٜمبقي.  سم٠من يٙمقن واعمتٝمؿ سم٤مًمقضع هق:

 ُمثؾ: قمٛمرو سمـ ؿمٛمر ،ويمّمدىم٦م اًمدىمٞم٘مل 

 وم٢من ه١مٓء ُمتٝمٛمقن سم٤مًمٙمذب ذم طمدي٨م اًمٜم٤مس وٓ يب٤مًمقن سمف.
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 وُمٜمٝمؿ ُمـ شمُرك سمسب٥م يمثرة اًمٖمٚمط أو اًمٗمسؼ أو اًمٖمٗمٚم٦م.

 ٖمٗمٚم٦م.ومٛمث٤مل ُمـ شمرك سمسب٥م يمثرة اًمٖمٚمط وؿمدة اًم 

 رؿمديـ سمـ ؾمٕمد اعمٝمري يم٤من ص٤محل٤مً ذم ديٜمف ُمٖمٗمالً ذم روايتف ومؽميمقه ىم٤مل اًمٜمس٤مئل ُمؽموك.

وُمثٚمف: طمٗمص سمـ ؾمٚمٞمامن اؾمدي: يم٤من صمبت٤مً ذم اًم٘مراءة وشمريمقا طمديثف ٟمف يم٤من ٓ يت٘مٜمف ويت٘مـ اًم٘مرآن وم٘م٤مل اًمبخ٤مري: شمريمقه، 

 وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: ُمؽموك احلدي٨م.

 سؼ: ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمِم٤مذيمقين احل٤مومظ.وُمث٤مل ُمـ شمرك سمسب٥م اًمٗم

 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك احلدي٨م.

وُمثٚمف: حمٛمد سمـ ُمٜم٤مذر اًمِم٤مقمر يم٤من يرؾمؾ اًمٕم٘م٤مرب ذم اعمسجد احلرام طمتك شمٚمسع اًمٜم٤مس، ويم٤من يّم٥م اعمداد سم٤مًمٚمٞمؾ ذم أُم٤ميمـ 

 اًمقضقء طمتك يسقِّد وضمقه اعمّمٚملم.

 ىم٤مًمف اًمرهم٥م.ƕƕ.يمـ يم٤معم٘مٝمقر هلام  أي  [2٢اإلرساء: ] ƕƕǂƕƕǺƕƕǹƕƕǸƕƕƕǷƕƕƕǁاًمذل ُم٤ميم٤من قمـ ىمٝمر (:ٚسيٞ أمجٌ) ٚقٛي٘

قمغم وزن أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ اجلامل وهق احلسـ اًمٙمثػم ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك  يٕمٜمل أٟمف قمٜمد اًمْمٕمػ إفمٝم٤مره اًمذل (أمجٌ) ٚقٛي٘

 اٖـ إىمح٤مم ٟمٗمسف ومٞمام ٓ يستٓمٞمٕمف.أمجؾ سمف ُمـ 

حيت٤مج أن يتذًمؾ  اًمتذًمؾ ًمٚمٕمٚمؿ ومٝمق ظمػم ُمـ اًمؽمومع ٕن اًمٕمٚمؿ ىمد حيّمؾ ًمٚمٕمبد ومٞمف ُم٤م ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل قمٜمف: أو ًمٕمٚمف ُمـ سم٤مب

 ويّمؼم قمغم اعمِم٘م٦م وعمٕمٚمٛمف وهق ظمػم ُمـ اًمؽمومع ىم٤مل قمٙمرُم٦م :ٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ ُمسحل وٓ ُمستٙمؼم.

ƕƕƕǂƕƕƕƾƕƕƽƕƕƼƕƕƻيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٕمٚمٛمفيٜمٗمٕمؽ اهلل سمف  وُمـ شمٕم٤ممم قمغم ُمٕمٚمٛمف وم٢مٟمف ًمـ يٜمتٗمع سم واًمتقاضع ًمٚمٛمٕمٚمؿ

ƕƕǃƕƕƕǂƕƕǁƕƕǀƕƕƕƿƕƕƕǁ [ :١٢5إقمراف] 
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 احلغٔ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ٓو طمََســـٌ ٓإ ؾمٛم٤مُع طمـديـثٙمـؿ

 

  .......................................... 

 

 ايؾضح:

 قمب٤مرة قمـ يمؾ ُمبٝم٩م ُمرهمقب ومٞمف. ىم٤مًمف اًمراهم٥م.احلغٔ ٖٛ: 

 ُمراده وٓ طمسـ ُمـ حم٤مدصم٦م اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض إٓ اؾمتامع طمديثٙمؿ ، أي احلدي٨م اًمٜمبقي. ٚقٛي٘)ٚال حغٔ إال مساع حزٜجهِ(

 ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م.

 ٚاحلغٔ ٜٓكغِ إىل قغُني :

هق: ُم٤م اشمّمؾ إؾمٜم٤مده سمٜم٘مؾ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط اًمذي ظمػ ضبٓمف قمـ ُمثٚمف أو ُمـ هق أرومع  ُمٜمف إمم ُمٜمتٝم٤مه وٓ يٙمقن  احلغٔ يشات٘

 ؿم٤مذاً وٓ ُمٕمالً سمٕمٚم٦مٍ ىم٤مدطم٦م.

واًمْم٤مسمط اًمذي ظمػ ضبٓمف هق ُمـ دون اًمث٘م٦م يم٤مًمّمدوق وُمـ ىمٞمؾ ومٞمف صدوق ٓسم٠مس سمف، وٓ سم٠مس سمف، وًمٞمس سمف سم٠مس، 

 وٟمحق ذًمؽ.

-يٕمٜمل اسمـ حمٛمد  -طمدصمٜم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وأسمق قم٤مُمر، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م زهػم   (6)ُمث٤مل احلسـ ًمذاشمف ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

 قمـ ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع إٟمّم٤مري، قمـ أسمٞمف، روم٤مقم٦م سمـ راومع، ىم٤مل:- يٕمٜمل اسمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ -، قمـ قمبد اهلل 

ي٘مقل: ومبٙمك أسمق سمٙمر طملم ذيمر  : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ، ي٘مقل قمغم ُمٜمؼم رؾمقل اهلل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ  

ø¥n«{qĎī Ë}{qĎ ĿĎ ĎË¡d  ي٘مقل ذم هذا اًم٘مٞمظ قم٤مم إول:  ، صمؿ رسي قمٜمف، صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل 

 kīĸĎī Đº^ķĎ V j~¥qĎī 

 هذا طمدي٨م طمسـ ًمذاشمف رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ وم٢مٟمف صدوق طمسـ احلدي٨م.
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  : هق  احلدي٨م اًمذي ضٕمٗمف ُمٜمجؼم إذا شمٕمددت ـمرىمف أو وضمد ًمف ؿم٤مهد .احلغٔ يػريٙ

 يم٤من  ُمٕمْمؾ اًمسٜمد.  ضٕمٗمف يم٤مًمذي ذم إؾمٜم٤مده ُمؽموك  أو وض٤مع أووخيرج سم٘مقهلؿ اًمذي ضٕمٗمف ُمٜمجؼم: اًمذي ٓ يٜمجؼم 

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ داود، طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ اعم١مُمؾ، قمـ اسمـ أيب  (65)ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  ُمث٤مل ُم٤م طمُسِّـَ سم٤مًمِم٤مهد:

، ىم٤مل: ومٞمرضب سمذراع ٟم٤مىمتف ومٞمٜمٞمخٝم٤م ومٞم٠مظمذه، ىم٤مل: وم٘م٤مًمقا ًمف: ُمٚمٞمٙم٦م، ىم٤مل: يم٤من رسمام ؾم٘مط اخلٓم٤مم ُمـ يد أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 . أُمرين أن ٓ أؾم٠مل اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤مً  إن طمبل  رؾمقل اهلل وم٘م٤مل:  ؟أومال أُمرشمٜم٤م ٟمٜم٤موًمٙمف

هذا  طمدي٨م طمسـ ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ، قمبد هلل سمـ اعم١مُمؾ ضٕمٞمػ، واسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م مل يدرك أسم٤م سمٙمر. وًمٙمـ يِمٝمد ًمف 

قمـْ أيبِ ُمُسٚمِؿٍ اخلَْقَْٓينِّ، ىم٤ملَ: طمَدَّصمٜمِل احلَْبٞم٥مُ اُملمُ، أُم٤َّم هُقَ ومَحَبٞم٥مٌ إزمَّ، وَأُم٤َّم هُقَ  (1043) ُم٤مم ُمسٚمؿُم٤م أظمرضمف اإل

ıħËĲdıĘ ıĩËĲ{ĳµ«ıÕĲZ ıĶıĊ »أو ؾمَبٕم٦مً، وم٘م٤ملَ: ، شمِسٕم٦مً أَوْ صمامٟمٞم٦مً  قمٜمْدِي، وم٠مُملمٌ قمَْقفُ سمـُْ ُم٤مًمِؽٍ إْؿمجٕمِلُّ، ىم٤ملَ: يمٜم٤َّم قمٜمد رؾمقلِ اهلل 

ĳĿĎويمٜم٤َّم طمَدِي٨مَ قمٝمْدٍ سمِبٞمٕم٦مٍ، وم٘مٚمٜم٤م: ىمَدْ سم٤ميٕمٜم٤مكَ ي٤م رؾمُقلَ اهللِ، صمُؿَّ ىم٤ملَ:  ش؟«ĳĿĎ ıħËĲdıĘ ıĩËĲ{ĳµ«ıÕĲZ ıĶıĊوم٘مٚمٜم٤م: ىمَدْ سم٤ميٕمٜم٤مكَ ي٤م رؾمُقلَ  ش؟

ĵĩıĊ ı̀ıh »ىم٤ملَ:  ؟ىم٤ملَ: ومَبَسٓمٜم٤م أَيْدِيٜم٤م وىمٚمٜم٤م: ىمَدْ سم٤ميٕمٜم٤مكَ ي٤م رؾمُقلَ اهللِ، ومٕمالَمَ ٟمُب٤ميٕمؽَ  ش؟ĳĿĎ ıħËĲdıĘ ıĩËĲ{ĳµ«ıÕĲZ ıĶıĊ»اهللِ، صمُؿَّ ىم٤ملَ: 

 ĎËĲ{¥
ĳyĲZıī øĳ¼ĵ¢ıĵ@Ď 

ĳđĎıËı¡êwqĎıī ø«Įļĵ¥ıe 
ĳÊĳY ĎËĲpĳĵlĲZ ıĶıī ıĿĎ ĎīĲ̧ĲÕĵ{ıZ(  ıp êıÐ

ıĊıī Įê¥
ĳ}ı̂ Įı¢
ĳ¡( «Įļĵ¥ıe ıĚ«ê£qĎ ĎËĲqı§ĵÔıZ ıĶıīومٚم٘مَدْ رَأَي٧مُ  ش

 سمٕمَض أُوًمَئِؽَ اًمٜمَّٗمَرِ يَس٘مُطُ ؾمَقْطُ أطمَدِهِؿْ، ومامَ يَس٠مَلُ أطمَدًا يٜم٤موًمُفُ إِي٤َّمهُ.

طمدصمٜم٤م إرسائٞمؾ، قمـ قمٓم٤مء سمـ طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، ىم٤مل:  (2704 )وُمث٤مل ُم٤م طمُسِّـ سم٤معمت٤مسمع ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

سمٕمض سمٜم٤مشمف، وهل دمقد سمٜمٗمسٝم٤م، ومقىمع قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ يرومع  ، ىم٤مل: أشمك رؾمقل اهلل اًمس٤مئ٥م، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قمب٤مس

 Ç\ī »h ĿĎ ¸¢ð Ë´ī Ê¥Õ£\ jY Éu ÊÔ}¦ Ġ»£Z øaÛY Éu¨_Ď øĿ ¸¢?Ď  رأؾمف طمتك ىمبْم٧م،  ىم٤مل: ومرومع رأؾمف، وىم٤مل: 

ٕمٞمػ ُمـ أضمؾ قمٓم٤مء سمـ اًمس٤مئ٥م وم٢مٟمف خمتٚمط وإرسائٞمؾ روى قمٜمف سمٕمد آظمتالط وًمٙمـ ىمد شم٤مسمٕمف ؾمٗمٞم٤من هذا طمدي٨م إؾمٜم٤مده ض

 وهق ممـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمبؾ اظمتالط. ومّم٤مر احلدي٨م طمسٜم٤مً سم٤معمت٤مسمٕم٦م. (2475)اًمثقري قمٜمد أمحد

 احلدي٨م احلسـ سم٘مسٛمٞمف ذم آطمتج٤مج سمف يم٤مًمّمحٞمح. فا٥ز٠:
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 املؾاف١ٗ ٚاإلَال٤

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

........................................ 

 

 ُمِم٤مومٝم٦م شمٛمكم قمكم وم٠مٟـم٘مــؾُ   

 

 ايؾض ح:

 اعمخ٤مـمب٦م ُمـ ومٞمؽ إممَ ومٞمفِ. املؾاف١ٗ ِفٞ ايًَُّػ١

يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ أـمٚم٘مقا اعمِم٤مومٝم٦م ذمِ اإلضم٤مزَة اعمتٚمٗمظ هب٤م دمقزا ومٞم٘مُقًمُقنَ: أظمؼمٟم٤م ومالن سمٛمِم٤مومٝم٦م أَو ؿم٤مومٝمٜمل ومالن  ٚيف اصطالح

 سمٙمَذَا.

 اهـ : اعمِم٤مومٝم٦م :هق اًمسامع ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞمخ وهل أرومع ُمـ اًم٘مراءة.ذطمف ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦مىم٤مل اسمـ قمبداهل٤مدي ذم 

 ؾمتٕمٛمؾ ىمقم ُمـ اعمت٠مظمريـ ذم اإلضم٤مزة سم٤مًمٚمٗمظ: ؿم٤مومٝمٜمل ،وأٟم٤م ؿم٤مومٝمتف.: وااًمتدري٥مىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم 
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 اإلَال٤

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ..................................... 

 

 شمٛمكم قمكم ....    

 

   اًمنمح:

واًمٗم٘مف وُم٤م يتٕمٚمؼ  اإلُمالء قمٜمد أصح٤مب احلدي٨م أن يٚم٘مل اعمحدث طمديث٤م قمغم أصح٤مسمف ومٞمتٙمٚمؿ ومٞمف ُمبٚمغ قمٚمٛمف ُمـ اًمٖمري٥م

 سم٤مإلؾمٜم٤مد وُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ اًمٜمقادر واًمٜمٙم٧م. واإلُمالء أقمؿ ُمـ أَن يٙمقن ُمـ طمٗمظ أو يمت٤مب وهلذا ي٘مٞمد وي٘م٤مل إُمالء ُمـ يمت٤مسمف.

 واًمسامع ومٞمف أطمسـ وضمقه اًمتحٛمؾ وأىمقاه٤م.

٤مرون، طمٞم٨م ؾمئؾ يزيد قمـ ويٜمبٖمل أن يٙمقن اعمستٛمكم إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف ذيمٞم٤مً وٓ يٙمقن اعمستٛمكم سمٚمٞمدًا، يمٛمستٛمكمِ يزيد سمـ ه

 ةُ اسمـ ُمـ؟ وم٘م٤مل ًمف: اسمـ وم٘مدشمؽ.طمدي٨م وم٘م٤مل: طمَدَّصمٜم٤م سمِفِ قمِدَّةٌ، ومّم٤مح اعمستٛمكم: ي٤م أسم٤م ظم٤مًمد قمِدَّ 

 األرا٤ 

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

.................................. 

 

 .......................... وم٠مٟـم٘مــؾُ ....    

 

 ايؾضح:

 اًمٜم٘مؾ هق إداء وهق: إسمالهمف إمم اًمٖمػم. 

ويٜمبٖمل أن ي١مدي احلدي٨م يمام ؾمٛمٕمف طمتك ذم صٞمغ إداء، ومال يبدل: طمدصمٜمل سم٠مظمؼمين أو ؾمٛمٕم٧م أو ٟمحقه٤م؛ ٓظمتالف 

 ُمٕمٜم٤مه٤م ذم آصٓمالح ودمقز رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك ُمـ قم٤ممل سم٤معمٕم٤مين.
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 ؽضٚط قبٍٛ األرا٤

 ُمٕمتقه، وٓ ممـ ذه٥م متٞمٞمزه ًمٙمؼم، أو همػمه. اًمٕم٘مؾ: ومال ي٘مبؾ ُمـ جمٜمقن، وٓ - ١

 اًمبٚمقغ: ومال ي٘مبؾ ُمـ صٖمػم، وىمٞمؾ: ي٘مبؾ ُمـ ُمراهؼ يقصمؼ سمف. - 2

 اإلؾمالم: ومال ي٘مبؾ ُمـ يم٤مومر، وًمق حتٛمؾ وهق ُمسٚمؿ. - 1

 اًمٕمداًم٦م: ومال ي٘مبؾ ُمـ وم٤مؾمؼ، وًمق حتٛمؾ وهق قمدل. - ٢

 ٘مٚمؼ ومٙمره.اًمسالُم٦م ُمـ اعمقاٟمع: ومال ي٘مبؾ ُمع همٚمب٦م ٟمٕم٤مس، أو ؿم٤مهمؾ ي - 6

 صٝؼ األرا٤:

 وصٞمغ إداء ُمراشم٥م:

 ؾمٛمٕم٧م، طمدصمٜمل، إذا ؾمٛمع وطمده ُمـ اًمِمٞمخ، وم٢من يم٤من ُمٕمف همػمه ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜم٤م وطمدصمٜم٤م.  األٚىل:

 ىمرأت قمٚمٞمف، أظمؼمين ىمراءة قمٚمٞمف، أظمؼمين، إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ.  ايجا١ْٝ:

 وهق يسٛمع. ىمرئ قمٚمٞمف وأٟم٤م أؾمٛمع، ىمرأٟم٤م قمٚمٞمف، أظمؼمٟم٤م، إذا ىمرئ قمغم اًمِمٞمخ  ايجايج١:

 أظمؼمين إضم٤مزة، طمدصمٜمل إضم٤مزة، أٟمب٠مين، قمـ ومالن؛ إذا روى قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة.  ايضابع١:

 وهذا قمٜمد اعمت٠مظمريـ، أُم٤م اعمت٘مدُمقن ومػمون أن طمدصمٜمل وأظمؼمين وأٟمب٠مين سمٛمٕمٜمك واطمد، ي١مدي هب٤م ُمـ ؾمٛمع ُمـ اًمِمٞمخ.

ؿ زال  اخلالف وطمّمؾ اإلمج٤مع قمغم ضمقاز يمت٤مسم٦م يم٤من ٟم٘مؾ احلدي٨م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ُمٜمٝمل قمٜمف ويم٤من ومٞمف ظمالف سملم اًمسٚمػ صم  فا٥ز٠:

قمـ  (3004) ذح ُمسٚمؿذم  ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ìĎËĲÕĲ×ĵpĎ  ĳJıĳĸ  İĪ«ıeá احلدي٨م ًم٘مقل اًمٜمبل 

 .  اًم٘م٤ميض
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 املٛقٛف 

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 وأُمــري ُمـقىمـقف قمـٚمٞمـؽ وًمٞمس زم

 

 اعمُــٕمــقَّلُ قـمغم أطمٍد إّٓ قمٚمٞمؽ   

 

 ايؾضح:

 هذا اًمبٞم٧م قمٚمٞمف اٟمت٘م٤مد ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك طمٗمٔمف اهلل ذم ذطمف هلذه اًم٘مّمٞمدة :

هذا اًمبٞم٧م ومٞمف ُمب٤مًمٖم٦م ختؾ سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ؛وم٢من أُمقر اًمٕمب٤مد صٖمػمه٤م ويمبػمه٤م ُمقىمقوم٦مٌ قمغم إقم٤مٟم٦م اهلل وشمقومٞم٘مف وُمٜمِّفِ ويمرُمِف  

 [٢]اًمروم ـ ƕƕƕǂƕƕƕƕƕƕƕȃƕƕȂȇƕƕȆƕƕȅƕƕȄƕƕƕƕǁوومْمٚمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 وىمد أصٚمح اًمبٞم٧م إخ قمٛمر صبٞمح طمٗمٔمف اهلل وم٘م٤مل:

 قمغم أطمـٍد دوَن اإلًمـِف ُمٕمَـقَّلُ    زم       وًمٞمسَ         قمٚمٞمؽَ         ُمقىمقفٌ       وؿمقىملَ     

 

 هق ُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمقاهلؿ وأىمقاهلؿ .املٛقٛف: 

 ُم١مُمٜم٤مً سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ وًمق ختٚمٚمتف ردةٌ. هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمبل ٚايصخابٞ:

 ويستٕمٛمؾ ذم همػم اًمّمح٤مسم٦م ُم٘مٞمداً ومٞم٘م٤مل: طمدي٨م يمذا ويمذا، وىمٗمف ومالن قمغم قمٓم٤مء، أو قمغم ـم٤موس، أو ٟمحق هذا  واهلل أقمٚمؿ.

 ĿĎ ħËdĘ ĩ«p ø«ļ¥e «pĘ«Z ®Ôq  ىم٤مل: قمـ أيب سمٙمر (1759)وُمسٚمؿ (3093)ُمث٤مل اعمقىمقف:  ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري

Ç¢{µ ÃµęĊ ĩĊ ĪºuĊ Éu «ļ¥e ®pºZ ĩČ Ìv^Ċ æ©n øÊY ®¡¢h ĶČ ÊY 

 َغأي١: مبا تجبت ايصخب١؟

أٟم٤م صح٤ميب ُمع إؾمالُمف وقمداًمتف،  : ًمق ىم٤مل ُمـ قم٤مس اًمٜمبل  (93/  2) اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤ممىم٤مل أُمدي ذم

 وم٤مًمٔم٤مهر صدىمف.

 ٗمسف، يمام ًمق ىم٤مل: أٟم٤م قمدل، أو ؿمٝمد ًمٜمٗمسف سمحؼ.وحيتٛمؾ أن ٓ يّمدق ذم ذًمؽ، ًمٙمقٟمف ُمتٝمام سمدقمقى رشمب٦م يثبتٝم٤م ًمٜم
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 :يِمتٛمؾ أي يمالم أُمدي قمغم صقرشملم: (52)ص:  حت٘مٞمؼ ُمٜمٞمػ اًمرشمب٦م عمـ صمب٧م ًمف ذيػ اًمّمحب٦مىم٤مل اًمٕمالئل ذم 

 أن يٙمقن صم٤مسم٧م اًمٕمداًم٦م ىمبؾ دقمقاه أن صح٤ميب. إحزاُٖا:

أن ي٘مقل ذًمؽ ومل يٕمٚمؿ طم٤مًمف صمؿ شمٔمٝمر قمداًمتف سم٤مٓظمتب٤مر سمٕمد ذًمؽ، وهذا فم٤مهر ذم اًم٘مسٛملم، ووراء هذا ىمسؿ آظمر  ٚايجاْٞ:

واضمتامقمف سمف أو يروى ؿمٞمئ٤مً يذيمر أٟمف ؾمٛمٕمف ُمٜمف أو ؿم٤مهده سمٗمٕمٚمف، وٓ يٕمرف ذًمؽ إٓ ُمـ ضمٝمتف  وهق أن يذيمر ًم٘م٤مئف اًمٜمبل 

 ٞمف ُم٤م ي٘متيض ضمرطم٤مً.وٓ يٕمٚمؿ طم٤مًمف ىمبؾ وٓ سمٕمد. همػم أٟمف مل ئمٝمر وم

 ىم٤مل أسمق يقؾمػ قمٗم٤م اهلل قمٜمف: إن صمب٧م اًمسٜمد إًمٞمف ىمٞمؾ سمذًمؽ.

 :اًمٓمريؼ إمم ُمٕمروم٦م يمقن اًمِمخص صح٤مسمٞم٤مً  (160/  1) اإلص٤مسم٦م  ذم :وىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن وذًمؽ سم٠مؿمٞم٤مء: أوهل٤م أن يثب٧م سمٓمريؼ اًمتقاشمر أٟمف صح٤ميب، صمؿ سم٤مٓؾمتٗم٤مض٦م واًمِمٝمرة، صمؿ سم٠من يروى قمـ آطم٤مد 

ومالٟم٤مً ًمف صحب٦م ُمثالً، ويمذا قمـ آطم٤مد اًمت٤مسمٕملم، سمٜم٤مء قمغم ىمبقل اًمتزيمٞم٦م ُمـ واطمد، وهق اًمراضمح صمؿ سم٠من ي٘مقل هق إذا يم٤من صم٤مسم٧م 

 اًمٕمداًم٦م واعمٕم٤مسة: أٟم٤م صح٤ميب.

ي٘مقم ُم٘م٤مم  ومجزم سمف اُمديّ وهمػمه، ٕن ىمقًمف ىمبؾ أن شمثب٧م قمداًمتف: أٟم٤م صح٤ميب أو ُم٤م -وهق اًمٕمداًم٦م -أُم٤م اًمنمط إول

 يٚمزم ُمـ ىمبقل ىمقًمف إصمب٤مت قمداًمتف، ٕن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول، ومٞمّمػم سمٛمٜمزًم٦م ىمقل اًم٘م٤مئؾ: أٟم٤م قمدل، وذًمؽ ٓ ي٘مبؾ. -ذًمؽ

ذم آظمر قمٛمره ًم٘مقًمف  ومٞمٕمتؼم سمٛميضّ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وقمنم ؾمٜملم ُمـ هجرة اًمٜمبلّ  -وهق اعمٕم٤مسة -وأُم٤م اًمنمط اًمث٤مين

. رواه  ش̀ h Ĵĩ©n øĪ¹́ È ×¡¥q È ×µĊĘĊ]̧Ċ «¤¥¡h ĨË¥qĎ Ë́ ÉĴI ĝĘĸĎ Ê\ī ̀h Ì~Õµ Ķ «¤£u £d Ļ«u ĚĊĘ»ٕصح٤مسمف: 

 .اًمبخ٤مريّ، وُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر

 سمِمٝمر. وًمٗمٔمف: أن ذًمؽ يم٤من ىمبؾ ُمقشمف  زاد ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر

أىمسؿ سم٤مهللَّ، ُم٤م قمغم إرض ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م اًمٞمقم ي٠ميت قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وهل »ي٘مقل ىمبؾ أن يٛمقت سمِمٝمر:  ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبلّ 

وهلذه اًمٜمٙمت٦م مل يّمدق إئٛم٦م أطمدا ادقمك اًمّمحب٦م سمٕمد اًمٖم٤مي٦م اعمذيمقرة. وىمد ادقم٤مه٤م مج٤مقم٦م ومٙمذسمقا، ويم٤من آظمرهؿ ش طمٞم٦م ي١مُمئذ

 رشمـ اهلٜمدي  .

! ؿمٞمخ دضم٤مل سمال ري٥م، فمٝمر سمٕمد اًمستامئ٦م وم٤مدقمك اًمّمحب٦م، رشمـ اهلٜمدي. وُم٤م أدراك ُم٤مرشمـ :(2759)ىم٤مل اًمذهبل ذم اعمٞمزان

 واًمّمح٤مسم٦م ٓ يٙمذسمقن.
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 وهذا ضمرئ  قمغم اهلل ورؾمقًمف، وىمد أًمٗم٧م ذم أُمره  ضمزءا.

 وىمد ىمٞمؾ: أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وؾمتامئ٦م.

اعمحدصملم، وأصح٤مب  ومٝمق ُمقىمقف قمٜمد اجلٛمٝمقر ُمـ إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب يمٜم٤م ٟمٗمٕمؾ أو ٟم٘مقل ومل يْمٗمف إمم زُمـ اًمٜمبل  َغأي١:

 اًمٗم٘مف، وإصقل طمٙم٤مه اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ.

، قمـ يمثػم ذح اعمٝمذبوأـمٚمؼ احل٤ميمؿ واًمرازي وأُمدي أٟمف ُمرومقع. وىم٤مل اسمـ اًمّمب٤مغ: إٟمف اًمٔم٤مهر، وطمٙم٤مه اًمٜمقوي ذم 

 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، ىم٤مل: وهق ىمقي ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك، وصححف اًمٕمراىمل وؿمٞمخ اإلؾمالم.

ı£ĵÚêÕıd «ı£ĵqı»ı¦ ĎıėĳČıī ø«ı¦ĵêbıp «ı¦ĵ̧»  »، ىم٤مل: قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل (2993)اًمبخ٤مريوُمـ أُمثٚمتف: ُم٤م رواه 
ĳ{ıć ĎıėĳČ «ê£Ĳpش . 

ومٚمف طمٙمؿ اًمرومع أو ٓ يٙمقن إٓ قمـ ـمريؼ اًمقطمل ويمذا أؾمب٤مب  ًمٙمـ اًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ ُم٤م يِمٕمِر أٟمف ذم اًمزُمـ اًمٜمبل 

 اًمٜمزول واًمتٗم٤مؾمػم ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اًمرومع.

: إن يم٤من مم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م أو إرسمٕم٦م ومال ؿمؽ ذم اًمٕمٛمؾ سمف. وُم٤م يم٤من ومٞمف ظمالف ًمٚمّمح٤مسم٦م َغأي١ حهِ ايعٌُ باملٛقٛفات

 ومٞم١مظمذ ُم٤م يم٤من أىمرب ًمألدًم٦م وُم٤ممل ٟمجد ومٞمف إٓ ًمّم٤مطم٥م ومٜمٕمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ.

ٕمٜم٧مُ سمف، وُمٕمٜم٤مه: صػمتُ أُمري إًمٞمف. وشم٘مقل: قمَقَّلَ قمٚمٞمف: اىمتٍم قمٚمٞمف، ومل خيؽم قمٚمٞمف. وقمقًم٧مُ قمٚمٞمف: اؾمت )املعٍٛ(:وىمقًمف 

 أسمٗمالنٍ شمٕمقّل قمكمّ وسمٙمذا إذا ٟم٤مزقمؽ ذم أُمرٍ يتٓم٤مول قمٚمٞمؽ.

 

 

 

 

 



31 
 

 التوضيح ملنظومة غرامي صحيح

 املضفٛع

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 وًمـق يم٤من ُمـرومققم٤م إًمٞمـؽ ًمٙمٜم٧م زم

 

 قمغم رهمؿ قمُـذّاًمـل شمـرق وشمٕمدلُ   

 

 ايؾضح:

  خت٤مراعم اٖـ .اًمٌمَّْء ُمـ اًمٌمَّْء شم٘مريبؽ: أَيْم٤م واًمرومْع. ويمثّره ٟمامّه أَي اهللّ، رومٕمف اخلٗمض، ضد: اًمرومْع املضفٛع:

 أو إؿم٤مرشمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اإلؾمٜم٤مد.ظم٤مص٦م ُمـ ىمقًمف أو ومٕمٚمف أو شم٘مريره أو مهف،  هق ُم٤م أضٞمػ إمم اًمٜمبل ٚاصطالحّا:

 وُمـ أُمثٚمتف:

5XË~qĎ ĠËnº_Ď اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ىم٤ملَ: ىم٤ملَ رؾمُقلُ اهللَِّ   ُمثؾ طمدي٨م اسمـ قمٛمر   ıÊıqĳČ ıĶ ĵĩıĊ 
ĳĐıĖ«ı¤ıe 5İ¼ĵıO ı̀ıh ĲĨıîĵdĳĺĎ ıÍ

ĳ£ĲY

 ıĩ«ıxıuıĘ ĳĨĵËıćıī øé°ı?Ďıī ø
ĳĐ«ıpê»qĎ ĳĈ«ı×µĳČıī ø

ĳĐıîêwqĎ ĳĨ«ıoĳČıī øĳêĿĎ ĲħËĲdıĘ ĎĮ̧ê¢ıĲT êĩıĊıī ĲêĿĎ êĶĳČ  

5i{}qĎ įĠËnº_Ď ىم٤مًم٧مْ: طمَدَّصمٜم٤م ُمُسَدَّدٌ، ىم٤ملَ: طمَدَّصمٜم٤م مح٤َّمدٌ، قمـَْ هِم٤ممٍ، قمـَْ أسمٞمفِ، قمـَْ قم٤مئِم٦مَ (262)أظمرضمف اًمبخ٤مري ُمثؾ ُم٤م ،

 ĲĪı̧ıµ ıÇıÔım إ» يم٤منَ رؾمُقلُ اهللَِّ 
ĳıY«ı£ı>Ď ıÉ

ĳu ıÇıÔı×ĵmĎ Ďıėĳ ش. 

5ĭĘ«eĺĎ įĠËnº_Ď ادقمِل زمِ أسم٤م سمٙمْرٍ، أسم٤مكِ، وَأظم٤مكِ، طمَتَّك أيمْت٥مَ يمِت٤مسم٤م، وم٢مينِّ أظم٤مفُ أَنْ  ًمٕم٤مئِم٦مَ ذمِ ُمََرضِفِ ُمثؾ ىمقل اًمٜمبل

وومٞمف إؿم٤مرة إمم ظمالوم٦م أيب سمٙمر(2387)أظمرضمف ُمسٚمؿ يَتٛمٜمَّك ُمُتٛمٍَـّ وَي٘مُقلُ ىم٤مئِؾٌ: أٟم٤م أَوممَ، وَي٠مسمَك اهللُ وَاعم١مُمٜمُقنَ إَِّٓ أسم٤م سمٙمْرٍ 

. 

5ĭºµº~×qĎ įĠËnº_Ď  َىم٤ملَ: ُمثؾ ىمقل اسمـِ قمٛمَر ،« éÍĳÕê£qĎ ĳÉıuıę ĳV ĳĚ«ê£qĎ ıĵjıY ĲéaıÛĲ¦ «ê£Ĳp  ıÉĵY ıºı¢Ĳh êÈĲ[ øİºĵ ıY «ıYıĊ ĲéaıÛĲ£ın

     ıĩ«ê}ıh ıÉĵY ıĩıRĵØĲh êÈĲ[ øĳď«êyı@Ď(.3655)أظمرضمف اًمبخ٤مري ش 

5Íé¢QĎ įĠËnº_Ď  ُىم٤ملَ:  اعمتٗمؼ قمٚمٞمف: أَنَّ رؾمُقلَ اهللَِّ  رَيْرَةَ ُمثؾ طمدي٨م أيبِ ه« ıºĲuĉ ĵĩıĊ Ĳ®ĵ¢ııç ĵ̧ı~ıq 
ĳĪĳ̧ı¥ĳY 

ĳßĵ}ı¦ ĭĳ¹êqĎıī

 ĳČ ıÄĳq«ı̂ĲĊ êÈĲ[ øıĚ«ê£qĎ êĨĲ̈ı¥ın ĮîĲ\ıĘ ıºĲuĉ êÈĲ[ ø«ııQ ıĩêėı̈Ĳ¥ın ø
ĳĐıîêwq«ĳY ıºĲuĉ êÈĲ[ øı¬ıyĵÚĲ¥ın øİ¬ıyıÚĳY éºı]Ĳ§ın ø

İħ«ı\ĳĘ ık øĵÈĲıGËĲ¥ĲY ĵÈ
ĳ¤ĵ¥ı¡ıh ıĥ

 ĳ¤ıvıq øĳĵjı×ı£ıÔı] ĳĵjıZ«ıuĵº
ĳu ĵīıĊ ø«Į£¥

ĳ¢ıd «Įoĵºıh Ĳ̧ĳıè ĲÊê¦ıĊ øĵÈĲ́Ĳ̧ı]ıĊ ĲÈı¡ĵ{ıµ ĵËıq 
ĳĪĳ̧ı¥ĳY 
ĳßĵ}ı¦ ĭĳ¹êqĎıī ıĈ«ıv

ĳ{qĎ ı̧ش 
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Í¢ Ĳ?Ď įĠËnº_Ď َٓ ٓجم٤مل ًمالضمْتٝم٤مد ومٞمفِ َوَٓ ًمَفُ شمٕمٚمؼ سمِبٞم٤من ًمٖم٦م أَو  : ي٘مُقل اًمّمَّح٤ميبِّ اًمَّذِي مل ي٠مظمُذ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مَدِيٛم٦م ىمق

ٗمٕمٚمِفِ ذح همَرِي٥م يم٠مظمب٤مر سمَدْء اخلٚمؼ واٟمبٞم٤مء واعمالطمؿ واًمٗمتـ وأطمقال يَقْم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويم٠مظمب٤مر شمْمٛمَّٜم٧م اإلظمْب٤مر قمامَّ حيّمؾ سمِ 

 صمَقَاب خمّمُقص أَو قم٘م٤مب خمّمُقص.

 ا أَو هنٞمٜم٤م قمَـ يمَذَا.أَو ي٘مُقل أُمرٟم٤م سمٙمَذَ 

ĲĪıĘĵ̧ıo į̧ı]ıĊ ĲĘȩ́ı~Ĳµ ıĶ Ĳěĵºı{ĵqĎıī øĳĵjıuı̧ı~ĵqĎ ĲÂ  ٟمحق ىمقل اسمـ قمب٤مس 
ĳÑĵËıu ò

ĳÜĵºĲ ĵqĎ  أظمرضمف قمبداًمرزاق سم٢مؾمٜم٤مد.

 .(3030)صحٞمح

اًمٕم٤مذل. واًمٕمقاذل ُمـ اًمٜمِّس٤مء مجع اًمٕم٤مذًم٦م، اًمٕمَذْل: اًمٚمَقْم. وَهُقَ ُمّمدر قمَذَل يٕمْذِلُ قمَْذًٓ وقمََذًٓ. واًمٕمُذَّال مجع  )عشايٞ(ىمقًمف 

ٓت.  وجيقز اًمٕم٤مذ

ٓت إِذا يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م   ذمِ احلْر.واًمٕمَذْل: اإلطمْراق، ومٙم٠مَن اًمالئؿ حيُْرِق سمٕمَذًمف ىمٚم٥م اعمٕمذول. واًمٕمََرب شم٘مقل هَذِه أي٤ممٌ ُمٕمْتَِذ

 ًمَفُ أَرقِّ ُ أَي: رمحْتُف. وىمد رىم٘م٧مُ  اًمرِّىم٦َّمُ، سم٤مًمٙمرسِ: اًمرَّمح٦مُ. )تِضمُّ(وىمقًمف

 ىم٤مل  ؿمٞمخٜم٤م وًمٕمؾ ومٞمف إؿم٤مرة إمم رء ُمـ أدب اعمٕمٚمؿ ُمع شمٚمٛمٞمذه ُمـ طمٞم٨م اًمرمح٦م سمف وقمدم اًم٘مسقة قمٚمٞمف.
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 املٓهض

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

ٓ  أؾمٞمٖمــف  وقمَذْل قمَـذوزم ُمٜمٙمــٌر

 

               ........................................ 

 

 ايؾضح:

 اًمٕمذل: اعمالُم٦مُ. (ايعشٍ) قٛي٘

 إٟمٙم٤مرُكَ اًمٌمَّءَ، وَهُقَ: ظمالفُ اعمٕمروم٦م، ايَّٓهَض٠ُ:و 

 وٟمٙمُرَ اُمْرُ: صٕم٥مَ واؿمتدَّ ٟمٙمْرُه.

 شمٜم٤ميمَرَ اًم٘مقمُ: شمٕم٤مدَوا، ومٝمؿ ُمُتٜم٤ميمِرون. ووشمٜم٤ميمَرَ: دم٤مهَؾَ، 

 واعمٜمٙمَر: ضدّ اعمٕمروف، ويمؾّ ُم٤م ىمَبَّحف اًمنمَّعُ وطمرَُّمف ويمَرِهَف ومٝمُقَ ُمٜمٙمَر. 

وم٢من وىمٕم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع اًمْمٕمػ، وم٤مًمراضمح ي٘م٤مل ًمف: اعمٕمروف، وُم٘م٤مسمٚمف  : خم٤مًمٗم٦م اًمْمٕمٞمػ عمـ هق أومم ُمٜمف.ٚاملٓهض عٓز احملزثني

 ي٘م٤مل ًمف: اعمٜمٙمر.

 ٓ يٙمقن اعمٜمٗمرد ذم وزن ُمـ حيٙمؿ حلديثف سم٤مًمّمح٦م سمٖمػم قم٤مضد يٕمْمده.ًمٙمـ طمٞم٨م  وىمد يٓمٚم٘مقن اعمٜمٙمر قمغم  اًمتٗمرد

وقمالُم٦م اعمٜمٙمر ذم طمدي٨م اعمحدث، إذا ُم٤م قمُرِض٧م روايتف ًمٚمحدي٨م قمغم رواي٦م  :ُم٘مدُم٦م اًمّمحٞمحذم  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

يثف يمذًمؽ يم٤من ُمٝمجقر همػمه ُمـ أهؾ احلٗمظ واًمرض٤م، ظم٤مًمٗم٧م روايتف روايتٝمؿ، أو مل شمٙمد شمقاوم٘مٝم٤م، وم٢مذا يم٤من إهمٚم٥م ُمـ طمد

  احلدي٨م، همػم ُم٘مبقًمف، وٓ ُمستٕمٛمٚمف.

 وإن روى ُم٤م خي٤مًمػ أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م وم٢مٟمف يسٛمك ُمٜمٙمراً وًمقمل يٙمـ اًمراوي ضٕمٞمٗم٤مً.

 وٟمحٙمؿ قمكم اًم٘مسؿ اًمث٤مين سم٤مًمٜمٙم٤مرة سم٠مطمد أُمريـ:

 إول: أن يٜمص إُم٤مم قمغم ٟمٙم٤مرشمف.
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 اًمث٤مين: أن خي٤مًمػ أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م.

: اقمٚمؿ أن اًمِم٤مذ واعمٜمٙمر جيتٛمٕم٤من ذم اؿمؽماط اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م يرويف اًمٜم٤مس ويٗمؽمىم٤من ذم أن اًمِم٤مذ ىمقاقمد اًمتحدي٨مىم٤مل اًمٗم٤مد ذم 

 رواي٦م  صم٘م٦م أو صدوق، واعمٜمٙمر شمٗمرد ضٕمٞمػ  وىمد همٗمؾ ُمـ ؾمقى سمٞمٜمٝمام.

 ؾم٤مغَ اًمنمَّابُ ؾمَقهم٤مً وؾمَقاهم٤مً: ؾمٝمُؾَ ُمَدظمٚمُفُ. )ال أعٝػ٘(:وىمقًمف

ُمع إدًم٦م يٛمجف اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ًمٚمٜم٘مؾ  ؿمٞمخٜم٤م ومٔمف اهلل: وومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اعمٜمٙمر  اًمذي يتٕم٤مرضىم٤مل 

 اٖـ اًمّمحٞمح.

: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبٞمد سمـ قم٘مٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمدي، ىم٤مل: وم٘م٤مل(4978): ُم٤م أظمرضمف اًمٜمس٤مئلاعمٜمٙمر ُمث٤مل

وم٘م٤مل:  ىم٤مل: ضملء سمس٤مرق إمم رؾمقل اهلل  طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل   

، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل،  شقهاىمتٚم»وم٘مٓمع. صمؿ ضملء سمف اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل:  شاىمٓمٕمقه»وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمام رسق، ىم٤مل:  شاىمتٚمقه»

. صمؿ أيت سمف  شاىمٓمٕمقه»ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمام رسق، وم٘م٤مل:  شاىمتٚمقه»وم٘مٓمع. وم٠ميت سمف اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل:  شاىمٓمٕمقه»إٟمام رسق ىم٤مل: 

: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م ، ىم٤مل ضم٤مسمر شاىمتٚمقه». وم٠ميت سمف اخل٤مُمس٦م ىم٤مل:  شاىمٓمٕمقه»ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمام رسق، ىم٤مل:  شاىمتٚمقه»اًمراسمٕم٦م، وم٘م٤مل: 

سمف إمم ُمرسمد اًمٜمٕمؿ، ومحٚمٜم٤مه وم٤مؾمتٚم٘مك قمغم فمٝمره، صمؿ يمنم سمٞمديف ورضمٚمٞمف، وم٤مٟمّمدقم٧م اإلسمؾ، صمؿ محٚمقا قمٚمٞمف اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٗمٕمؾ ُمثؾ 

ذًمؽ، صمؿ محٚمقا قمٚمٞمف اًمث٤مًمث٦م، ومرُمٞمٜم٤مه سم٤محلج٤مرة وم٘متٚمٜم٤مه، صمؿ أًم٘مٞمٜم٤مه ذم سمئر، صمؿ رُمٞمٜم٤م قمٚمٞمف سم٤محلج٤مرة .ىم٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٜمس٤مئل 

 دي٨م ُمٜمٙمر وُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.:وهذا طم
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 املزيػ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

........................................ 

 

 وزُوٌر وشمـدًمٞمٌس يـُرَدُّ ويٝمٛمَؾُ               

 

 ايؾضح:

واًمقاو واًمراء أصؾ واطمد يدل قمغم اعمٞمؾ واًمٕمدول. ُمـ ذًمؽ اًمزُّورُ: اًمٙمذب ٟمف ُم٤مئؾ قمـ ـمري٘م٦م احلؼ.  اًمزاء )ٚطٚص(ىمقًمف

 وي٘م٤مل زور ومالن اًمٌمء شمزويراً. طمتك ي٘مقًمقن زور اًمٌمء ذم ٟمٗمسف: هٞم٠مه.

 وَاًمزَّوَرُ: اعمٞمؾ. ي٘م٤مل ازْوَرَّ قمـ يمذا، أي ُم٤مل قمٜمف.

 قمدل قمـ همػمك.وُمـ اًمب٤مب: اًمزَّائِرُ، ٟمف إذا زارك وم٘مد 

 صمؿ حيٛمؾ قمغم هذا ومٞم٘م٤مل ًمرئٞمس اًم٘مقم وص٤مطم٥م أُمرهؿ: اًمزُّوَيْرُ، وذًمؽ أهنؿ يٕمدًمقن قمـ يمؾ أطمد إًمٞمف. 

رُ  ي٘م٤مل ذًمؽ زَّوْرُ: اًم٘مقم اًمزُّوَّاوَي٘مُقًمُقنَ: هَذَا رضمُؾٌ ًمٞمسَ ًمَفُ زَوْرٌ، أَيْ ًمٞمسَ ًمَف صٞمُّقرٌ يَرضمِعُ إًمٞمف. وَاًمتَّزْوِيرُ: يمراُم٦م اًمزَّائِرِ. وَاًم

 ذم اًمقاطمد وآصمٜملم واجلامقم٦م واًمٜمس٤مء.
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 ايتزيٝػ

 ىمٞمؾ إٟمَّف ُمِمْتَؼّ ُمـ اًمدًمس وَهُقَ اًمٔمالم. : إظمٗم٤مء اًمٕمٞم٥م،ايتزيٝػ يف ايًػ١ 

 ٚايتزيٝػ قغُإ:

ُمقمه٤م ؾمامقمف ُمٜمف. وم٢من مل يٙمـ  أو قمٛمـ ؾمٛمع ُمٜمف ُم٤م مل يسٛمع ُمٜمف  أو ًم٘مٞمف : سم٠من يروي قمٛمـ قم٤مسهاألٍٚ تزيٝػ اإلعٓار 

 قم٤مسه مل يٕمد ُمـ اًمتدًمٞمس. 

 وىم٤مل ىمقم إٟمف شمدًمٞمس، ومحدوه سم٠من حيدث اًمرضمؾ، قمـ اًمرضمؾ سمام مل يسٛمٕمف ُمٜمف سمٚمٗمظ ٓ ي٘متيض شمٍمحي٤م سم٤مًمسامع. 

 ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: وقمغم هذا ومام ؾمٚمؿ أطمد ُمـ اًمتدًمٞمس، ٓ ُم٤مًمؽ، وٓ همػمه.

 ٚم٘م٤مء، وضمٕمؾ ىمسؿ اعمٕم٤مسة إرؾم٤مًٓ ظمٗمٞم٤مً.وىمٞمده ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر سم٘مسؿ اًم

µËÔ×qĎ ¼¥q¸Z ¼¥q¸×qĎ Ď¹´ Ĩ«ÔoĊ Éuī :وهق إؾم٘م٤مط راو سملم صم٘متلم ؾمٛمع أطمدمه٤م ُمـ أظمر .  وهق ذ أٟمقاقمف وهق 

ًمٙمقٟمف ضٕمٞمٗم٤م ، وؿمٞمخف صم٘م٦م، أو صٖمػماً ، وأشمك ومٞمف سمٚمٗمظ حمتٛمؾ،  ;ورسمام مل يس٘مط ؿمٞمخف، وأؾم٘مط ؿمٞمخ ؿمٞمخف، أو أقمغم ُمٜمف 

 ٦م اًمث٤مين، حتسٞمٜم٤م ًمٚمحدي٨م .قمـ اًمث٘م

ٕن اًمث٘م٦م إول ىمد ٓ يٙمقن ُمٕمرووم٤مً سم٤مًمتدًمٞمس، وجيده اًمقاىمػ قمغم اًمسٜمد يمذًمؽ سمٕمد اًمتسقي٦م، ىمد رواه،  ;وهق ذ أىمس٤مُمف 

 و اًمقًمٞمد سمـ ُمسٚمؿ. قمـ صم٘م٦م آظمر ومٞمحٙمؿ ًمف سم٤مًمّمح٦م، وومٞمف همرور ؿمديد، وممـ اؿمتٝمر سمٗمٕمؾ ذًمؽ سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد

ٞمثؿ سمـ ظم٤مرضم٦م ي٘مقل: ىمٚم٧م ًمٚمقًمٞمد: ىمد أومسدت طمدي٨م إوزاقمل، ىم٤مل: يمٞمػ؟ ىمٚم٧م: شمروي ىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة: ؾمٛمٕم٧م اهل

قمـ إوزاقمل، قمـ ٟم٤مومع وقمـ إوزاقمل، قمـ اًمزهري وقمـ إوزاقمل، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وهمػمك يدظمؾ سملم إوزاقمل 

غم هذا؟ ىم٤مل: أضمؾ إوزاقمل أن يروي وسملم ٟم٤مومع قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر إؾمٚمٛمل، وسمٞمٜمف وسملم اًمزهري أسم٤م اهلٞمثؿ ىمرة ومام حيٛمٚمؽ قم

قمـ ُمثؾ ه١مٓء، ىمٚم٧م وم٢مذا روى إوزاقمل، قمـ ه١مٓء، وهؿ ضٕمٗم٤مء أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم، وم٠مؾم٘مٓمتٝمؿ أٟم٧م، وصػمهت٤م ُمـ رواي٦م 

 إوزاقمل قمـ اًمث٘م٤مت، ضٕمػ إوزاقمل، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إمم ىمقزم.

Äy{qĎ ¼¥q¸Z ÊhĎË¦Ċ Éuī: ؿمٞمخ اؿمؽميم٤م ومٞمف ويٙمقن ىمد ؾمٛمع ذًمؽ  وهق أن يروي قمـ ؿمٞمخلم ُمـ ؿمٞمقظمف ُم٤م ؾمٛمٕم٤مه ُمـ

ُمـ أطمدمه٤م دون اظمر ومٞمٍمح قمـ إول سم٤مًمسامع ويٕمٓمػ اًمث٤مين قمٚمٞمف ومٞمقهؿ أٟمف طمدصمف قمٜمف سم٤مًمسامع أيْم٤مً وإٟمام طمدث 

سم٤مًمسامع قمـ إول صمؿ ٟمقى اًم٘مٓمع وم٘م٤مل: وومالن أي طمدث ومالن. وُمثٚمف ُم٤م ومٕمؾ هِمٞمؿ، ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤ميمؿ، واخلٓمٞم٥م، أن 
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شمدًمٞمس، وم٘م٤مل: ظمذوا، صمؿ أُمغم قمٚمٞمٝمؿ جمٚمس٤م ي٘مقل ذم يمؾ طمدي٨م  ا ًمف: ٟمريد أن حتدصمٜم٤م اًمٞمقم ؿمٞمئ٤م ٓ يٙمقن ومٞمفأصح٤مسمف ىم٤مًمق

 ُمٜمف: طمدصمٜم٤م ومالن وومالن، صمؿ يسقق اًمسٜمد واعمتـ، ومٚمام ومرغ ىم٤مل: هؾ دًمس٧م ًمٙمؿ اًمٞمقم ؿمٞمئ٤م؟ ىم٤مًمقا: ٓ ىم٤مل سمغم، يمؾ ُم٤م ىمٚم٧م

 وم٢مين مل أؾمٛمٕمف ُمٜمف. ;ومٞمف وومالن 

 5ÊhĎË¦Ċ ÉuīÂy~qĎ ¼¥q¸Z Ì¢Ôµī ® ÔqĎ ¼¥q¸Z 

5Êq«Øu وم٘م٤مل: اًمزهري، وم٘مٞمؾ ًمف: طمدصمٙمؿ اًمزهري؟ ومسٙم٧م، صمؿ ىم٤مل: اًمزهري وم٘مٞمؾ ًمف:  ىم٤مل قمكم سمـ ظمنمم: يمٜم٤م قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

ؾمٛمٕمتف ُمـ اًمزهري وم٘م٤مل: ٓ، وٓ ممـ ؾمٛمٕمف ُمـ اًمزهري، طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، ًمٙمـ ؾمٛمك ؿمٞمخ 

 اإلؾمالم هذا شمدًمٞمس اًم٘مٓمع.

أٟمف يم٤من ي٘مقل طمدصمٜم٤م صمؿ يسٙم٧م ويٜمقى اًم٘مٓمع صمؿ وٟمحقه ذم اًمٙم٤مُمؾ ٕيب أمحد سمـ قمدي وهمػمه قمـ قمٛمر سمـ قمبٞمد اًمٓمٜم٤مومز 

 ي٘مقل هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م.

ويدظمؾ أيْم٤م ذم هذا اًم٘مسؿ اًمتسقي٦م، سم٠من  سم٠من يسٛمل ؿمٞمخف أو يٙمٜمٞمف، أو يّمٗمف سمام ٓ يٕمرف. :ايكغِ ايجاْٞ تزيٝػ ايؾٝٛذ

 يّمػ ؿمٞمخ ؿمٞمخف سمذًمؽ.

ٕٟمف إذا وىمػ أطم٤مل قمغم اسمـ ضمري٩م  ;ىم٤مًمقا: ي٘مبؾ شمدًمٞمس اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  طمٙمك اسمـ قمبد اًمؼم، قمـ أئٛم٦م احلدي٨م أهنؿ 5حهِ ايتزيٝػ

 وُمٕمٛمر وٟمٔمرائٝمام.

 ومٛمـ يم٤من يدًمس قمـ اًمث٘م٤مت يم٤من شمدًمٞمسف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٘مبقٓ.

 َضاتب املزيغني

 وىمد ىمسؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمدًمسلم إمم ُمراشم٥م مخس

 آٟمّم٤مري. ُمـ مل يقصػ سمذًمؽ آ ٟم٤مدرا يمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد االٚىل: 

ُمـ اطمتٛمؾ آئٛم٦م شمدًمٞمسف وأظمرضمقا ًمف ذم اًمّمحٞمح ٓ ُم٤مُمتف وىمٚم٦م شمدًمٞمسف ذم ضمٜم٥م ُم٤م روى يم٤مًمثقري أو يم٤من ٓ يدًمس  ايجا١ْٝ:

 آ قمـ صم٘م٦م يم٤مسمـ قمٞمٞمٜم٦م.
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ُمـ أيمثر ُمـ اًمتدًمٞمس ومٚمؿ حيت٩م آئٛم٦م ُمـ أطم٤مديثٝمؿ آ سمام سطمقا ومٞمف سم٤مًمسامع وُمٜمٝمؿ ُمـ رد طمديثٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤مً وُمٜمٝمؿ  ايجايج١:

 .(4)يم٠ميب اًمزسمػم اعمٙمل وُمٜمٝمؿ ُمـ اهمتٗمر قمٜمٕمٜم٦م ُمـ يمثرت ُمالزُمتف ًمِمٞمخف ُمـ ىمبٚمٝمؿ

ُمـ اشمٗمؼ قمغم أٟمف ٓ حيت٩م سمِمئ ُمـ طمديثٝمؿ آ سمام سطمقا ومٞمف سم٤مًمسامع ًمٙمثرة شمدًمٞمسٝمؿ قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ يمب٘مٞم٦م  ايضابع١:

 سمـ اًمقًمٞمد.

 سامعُمـ ضٕمػ سم٠مُمر آظمر ؾمقى اًمتدًمٞمس ومحديثٝمؿ ُمردود وًمق سطمقا سم٤مًم اخلاَغ١:

 رَدَّ قمٚمٞمف اًمِمئ، إذا مل ي٘مبٚمف. :)ـَُٜضرُّ(وىمقًمف

 وُمٕمٜم٤مه أن طمدي٨م اعمدًمِس اًمذي ٓ ي٘مبؾ إٓ ُم٤م سح ومٞمف أن طمديثف ُمردود ُم٤ممل يٍمح سم٤مًمتحدي٨م أو اًمسامع أو اإلظمب٤مر.

 املٌُٗ

ٌُ(:وىمقًمف  أمهَؾَ اًمٌمَّْءَ ظمغمَّ سمٞمٜمَفُ وسملمَْ ٟمٗمْسِفِ. وَ اعمٝمٛمَؾُ ُمـَِ اًمٙمالَمِ ضِدُّ اعمُْسْتٕمٛمَؾِ. )ٚـُُٜٗ

ٕبِ، اؾمؿِ  ُمعَ  أَو اؾمْؿِ، ُمُتَّٗم٘مِل اصمٜملم قمـ اوياًمر وىر وإنْ :اًمٜمزه٦م: ذم ىم٤مل احل٤مومظ  ُمع أو اجلدِّ، اؾمؿِ  ُمعَ  أَو ا

 .يرضُ  مل صم٘متلم يم٤مٟم٤م وم٢من  ُمٜمٝمام يمالً  خيَُصُّ  سمام يتٛمٞمزا ومل اًمٜمسب٦م،

 .قمٞمسك سمُـ  أمحدُ  أَو ص٤مًمحٍ، سمُـ  أمحدُ  إُم٤َّم وم٢مٟمَّفُ  وَْه٥مٍ؛ اسمِـ  قمـ ُمٜمسقبٍ، همػمَ  أمحدَ، قمـ روايتِف ذم اًمبُخ٤مرِيّ  ذم وىمع ُم٤م ذًمؽ وُمِـ

 ذم ذًمؽ اؾمتققمب٧مُ  وىمدِ . اًمذُّهكمِ  حيٞمك سمُـ  حمٛمَّدُ  أَو ؾمالَمٍ، سمُـ  حمٛمَّدُ  إُم٤َّم وم٢مٟمَّفُ  اًمٕمراقِ؛ أَهؾِ  قمـ ُمٜمسقبٍ، همػمَ  حمٛمدٍ، قمـ أَو

 .اًمبُخ٤مرِيّ  ذحِ  ُم٘مدُِّم٦مِ 

 مل وُمتك اعمٝمٛمَؾُ، يَتَبلمَُّ  سم٠مطمَدمه٤م قمٜمف، اعمرويِّ  اًمِمٞمخِ  أَي ومب٤مظمتّم٤مصِفِ، اظمَرِ  قمِـ  أطمدمه٤م يٛمت٤مز  يمٚمِّٞم٤مً  ض٤مسمٓم٤مً  ًمذًمؽ أراد وُمَـ

 .اًمٖم٤مًم٥م واًمٜمٔمرِ  اًم٘مرائِـ  إمم ومٞمف ومػمضمَع ؿمديدٌ؛ وم٢مؿمٙم٤مًمف ُمٕم٤مً، هبام خمتّم٤مً  يم٤منَ  أَو ذًمؽ، يتَبلمَّْ 

وهق ظم٤مص سمرضم٤مل   شم٘مٞمٞمد اعمٝمٛمؾ ومتٞمٞمز اعمِمٙمؾوىمد أًمػ ذم ذًمؽ اإلُم٤مم أسمق قمكم احلسلم سمـ حمٛمد اًمٖمس٤مين يمت٤مسم٤مً ؾمامه

 . شمبّمػم اعمٜمتف وحترير اعمِمتبفوأًمػ احل٤مومظ اًمّمحٞمحلم .

                                                           
 اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ جم٤مهد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: مل يسٛمع اسمـ أيب ٟمجٞمح ُمـ جم٤مهد يمؾ اًمتٗمسػم. يمٕمٜمٕم٦م - ٢

 :هق ُمـ أظمص اًمٜم٤مس سمٛمج٤مهد. اًمسػمىم٤مل اًمذهبل ذم 
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 املتصٌ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 أىمْمـّل زُم٤مين ومٞمـؽ ُمتّمـؾ اؾمك

 

   ........................................ 

 

 ايؾضح:

 أي أومٜمل وأىمٓمع. )أقطِّٞ(ىمقًمف

 اٖـ اًمزُم٤من ي٘مع قمغم مجٞمع اًمدهر وسمٕمْمف. اًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل ذم  )طَاْٞ(:ىمقًمف

 ُمِـ اشمّمؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء أي مل يٜم٘مٓمع.  :ًمٖم٦م املتصٌٚ

 . اشمّمؾ ؾمٜمده إمم ُمٜمتٝم٤مههق ُم٤م  ٚاصطالحا:

 اٖـ :ُم٤م اشمّمؾ ؾمٜمده وؾمٚمؿ ُمـ آٟم٘مٓم٤مع ويّمدق ذًمؽ قمغم اعمرومقع واعمقىمقف. اعمقىمٔم٦مذم  ىم٤مل اًمذهبل

 أو إمم صح٤ميب أو إمم شم٤مسمٕمل يسٛمك ُمتّمؾ. وؾمقاء أٟمتٝمك إمم اًمٜمبل

 أي احلُْزْنُ. )األع٢(:وىمقًمف

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م، وأسمق يمري٥م ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، ح وطمدصمٜم٤م ىمتٞمب٦م سمـ  (38)  ُمث٤مًمف: ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

ؾمٕمٞمد، وإؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، مجٞمٕم٤م قمـ ضمرير، ح وطمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م، طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، يمٚمٝمؿ قمـ هِم٤مم سمـ قمروة، قمـ أسمٞمف، 

5Ço  ىمقٓ ٓ أؾم٠مل قمٜمف أطمدا سمٕمدك ىم٤مل:  ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمؾ زم ذم اإلؾمالمقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمبد اهلل اًمث٘مٗمل 

È~×d«n øĿ«Y ®£uĉ . 
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 املٓكطع

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

........................................ 

 

ّــؾُ     وُمٜم٘مٓمٕم٤م قمام سمـف  أشمــقـص

 

 ايؾضح:

  واًمت٘م٤مـمع ضد اًمتقاصؾ. ؾ عمتّمضد ا :يػ١ّ املٓكطع

 أيمثر قمغم همػم اًمتقازم. ُم٤م ؾم٘مط ُمـ ؾمٜمده راوي أو ٚاصطالحّا: 

ويٕمرف آٟم٘مٓم٤مع وؾم٘مقط اًمراوي سمٛمٕمروم٦م قمدم اعمالىم٤مة سملم اًمراوي واعمروي قمٜمف إُم٤م سمٕمدم اعمٕم٤مسة أو قمدم آضمتامع 

 واإلضم٤مزة قمٜمف سمحٙمؿ قمٚمؿ اًمت٤مريخ اعمبلم عمقاًمٞمد اًمرواة ووومٞم٤مهتؿ وشمٕمٞملم أوىم٤مت ـمٚمبٝمؿ وارحت٤مهلؿ.

 طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة، ىم٤مل: :(549) ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ُمث٤مًمف:

 صغم اًمزسمػم قمغم قمثامن، ودومٜمف، ويم٤من أوص إًمٞمف.

 :أي شمٚمٓمػ ذم اًمقصقل إًمٞمف واًمتقاصؾ ضد اًمت٘م٤مـمع.خمت٤مر اًمّمح٤مح:  ذم )أتٛصٌ(ىمقًمف
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 املزصج

 وه٤م أٟم٤م ومـل أيمٗم٤من هـَجـرك ُمُدرج

 

  ........................................................ 

 

 ايؾضح:

 إيمٗم٤من مجع يمٗمـ وهق ُم٤م يٚمػ ومٞمف اعمٞم٧م.)أنفإ(:ىمقًمف

 اٖـ: واهلجران ُمٗم٤مرىم٦م اإلٟمس٤من همػمه إُم٤م سم٤مًمبدن ،أو اًمٚمس٤من، أو اًم٘مٚم٥م. ُمٗمردات اًم٘مرآنىم٤مل اًمرهم٥م ذم )ٖجضى(:ىمقًمف

 . اًمٚمس٤من ُمـاٖـ اؾمؿ ُمٗمٕمقل ي٘م٤مل: درضمتف وأدرشمف، وأدرج اعمٞم٧م ذم اًمٙمٗمـ.  :ًمٖم٦مً  ٚاإلرصاج

«]îyćĎī ً ن شمزاد ًمٗمٔم٦م ذمِ ُمتـ احلدي٨م ُمـ يمالم اًمراوي ومٞمحسبٝم٤م ُمـ يسٛمٕمٝم٤م ُمرومققم٦م ذم احلدي٨م ومػموهي٤م يمذًمؽ.أ 

ويٕمرف اإلدراج سمقروده ُمٜمٗمّمال ذم رواي٦م أظمرى، أو سم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم ذًمؽ ُمـ اًمراوي، أو سمٕمض إئٛم٦م اعمٓمٚمٕملم، أو 

 ي٘مقل ذًمؽ. سم٤مؾمتح٤مًم٦م يمقٟمف 

ĲÊıq ıĩ«ıp ĵĩĳČ øĲÊò¡Ĳp ıÅ »ىم٤مل:  ، قمـ اًمٜمبل ومٛمث٤مل ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب هريرة 
ĳ×ĵhĲĊ ø
İ̧
ĵÕıh ĳV ĲÊıq «Įwĵ~

ĳe ıÅı×ĵhıĊ ĵÉıu

 ĳÊĵ¥ı¡ıh 
İĥËĲ~ĵvıu ıĵaım ıÂĵÔı×ĵÔĲµ êĶ

ĳČıī øįħ«ıuش  

وىمد روى هذا احلدي٨م ؿمٕمب٦م وهِم٤مم ومه٤م أصمب٧م ُمـ روى قمـ ىمت٤مدة ومل يذيمرا  (25 )اإلًمزاُم٤من واًمتتبعىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم 

 ذم احلدي٨م آؾمتسٕم٤مء، وواوم٘مٝمام مه٤مم وومّمؾ آؾمتسٕم٤مء ُمـ احلدي٨م ومجٕمٚمف ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة. 

¡ı_Ď ĳ̧ĵÕı{ĵ  »:  ىم٤ملَ رؾمُقلُ اهللَِّ  ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم، قمـ أيب هريرة  وُمث٤مل اؾمتح٤مًم٦م وىمققمف ُمـ اًمٜمبل
ĳq ĳ¶ĳq«êwqĎ 

ĳĦËĲ¡ĵ¢

 ĲuıĊ ĵĩıĊ Ĳ®ĵÕıÕĵ]ııĸ øÍéuĲĊ òºĳYıī ò°ı?Ďıī øĳêĿĎ ĳÇ¥ĳÕıd ĳV ĲĖ«ı¤ĳ>Ď ıĶĵËıq 
ĳĪĳ̧ı¥ĳY 
ĳßĵ}ı¦ ĭĳ¹êqĎıī øĳĩĎıºĵ\ıĊ įĦËĲ¡ĵıI «ı¦ıĊıī ıđËش . 

أُمف مل شمٙمـ إذ ذاك  أن يتٛمٜمك اًمرق، وٕن ٕٟمف يٛمتٜمع ُمٜمف  وم٘مقًمف: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده. إًمخ ُمـ يمالم أيب هريرة 

 ُمقضمقدة طمتك يؼمه٤م.

واإلدراج شم٤مرة يٙمقن ذم آظمر احلدي٨م، ، وشم٤مرة ذم أوًمف، وشم٤مرة ذم وؾمٓمف واًمٖم٤مًم٥م وىمقع اإلدراج آظمر اخلؼم، ووىمققمف أوًمف 

 ٕن اًمراوي ي٘مقل يمالُم٤م يريد أن يستدل قمٚمٞمف سم٤محلدي٨م، ومٞم٠ميت سمف سمال ومّمؾ، ومٞمتقهؿ أن اًمٙمؾ طمدي٨م. ;أيمثر ُمـ وؾمٓمف 
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ُمث٤مًمف ُم٤م رواه اخلٓمٞم٥م ُمـ رواي٦م أيب ىمٓمـ وؿمب٤مسم٦م، قمـ ؿمٕمب٦م، قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد، قمـ أيب  ُم٤م يم٤من اإلدراج ذم أوًمفومٛمث٤مل 

 . شĘ«£qĎ Éu ď«~hïq Çµī øĈËÑËqĎ ĎË|ÕdĊ»:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  هريرة

، يمام سملم ذم رواي٦م اًمبخ٤مري، قمـ آدم، قمـ ؿمٕمب٦م، وقمٜمد ُمسٚمؿ ، ُمدرج ُمـ ىمقل أيب هريرة شĈËÑËqĎ ĎË|ÕdĊ»وم٘مقًمف: 

 شÈd«~qĎ «YĊ ĩ©n øĈËÑËqĎ ĎË|ÕdĊ  Ę«£qĎ Éu ď«~hïq Çµī 5ħ«o»ويمٞمع قمـ ؿمٕمب٦م قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: 

. 

شمٗمسػم سمٕمض إًمٗم٤مظ  وُمث٤مل اعمدرج ذم اًمقؾمط، واًمسب٥م ومٞمف إُم٤م اؾمتٜمب٤مط اًمراوي طمٙمام ُمـ احلدي٨م ىمبؾ أن يتؿ ومٞمدرضمف، أو

 اًمٖمريب٦م وٟمحق ذًمؽ.

: ُمـ رواي٦م قمبد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ هِم٤مم، قمـ قمروة، قمـ أسمٞمف، قمـ (536)اًمسٜمـ ومٛمـ إول ُم٤م رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم 

 . شÑË×¥¡n Ê¥|nĘ īĊ øÊ¥¥Ø¦Ċ īĊ øĪºpė ¼u Éu§»ي٘مقل:  ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  سمرسة سمٜم٧م صٗمقان

اًمرومغ سم٤مًمْمؿ واًمٗمتح: واطمد إروم٤مغ، وهل أصقل اعمٖم٤مسمـ يم٤مٔسم٤مط واحلقاًم٥م، وهمػمه٤م ُمـ ُمٓم٤موي إقمْم٤مء وُم٤م جيتٛمع ومٞمف 

 ُمـ اًمقؾمخ واًمٕمرق.

ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: يمذا رواه قمبد احلٛمٞمد، قمـ هِم٤مم، ووهؿ ذم ذيمر إٟمثٞملم واًمرومغ وإدراضمف ًمذًمؽ ذم طمدي٨م سمرسة، 

واه اًمث٘م٤مت، قمـ هِم٤مم ُمٜمٝمؿ أيقب، ومح٤مد سمـ زيد، وهمػممه٤م، صمؿ رواه ُمـ ـمريؼ واعمحٗمقظ أن ذًمؽ ىمقل قمروة، ويمذا ر

، ىم٤مل: ويم٤من قمروة ي٘مقل: إذا ُمس رومٖمٞمف أو أٟمثٞمٞمف أو ذيمره ومٚمٞمتقض٠م. ويمذا ىم٤مل  شÑË×¥¡n øĪºpė ¼u Éu§»أيقب سمٚمٗمظ: 

 اخلٓمٞم٥م.

ُمـ اًمذيمر يمذًمؽ، وم٘م٤مل ذًمؽ، ومٔمـ ومٕمروة عم٤م ومٝمؿ ُمـ ًمٗمظ اخلؼم أن ؾمب٥م ٟم٘مض اًمقضقء ُمٔمٜم٦م اًمِمٝمقة، ضمٕمؾ طمٙمؿ ُم٤م ىمرب 

 سمٕمض اًمرواة، أٟمف ُمـ صٚم٥م اخلؼم، ومٜم٘مٚمف ُمدرضم٤م ومٞمف، وومٝمؿ أظمرون طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل ومٗمّمٚمقا.

أن يٙمقن قمٜمده ُمتٜم٤من خمتٚمٗم٤من سم٢مؾمٜم٤مديـ خمتٚمٗملم، ومػموهيام سم٠مطمدمه٤م ، أو يروي أطمدمه٤م سم٢مؾمٜم٤مده اخل٤مص سمف،  وُمـ اإلدراج 

ول، أو يٙمقن قمٜمده اعمتـ سم٢مؾمٜم٤مد، إٓ ـمروم٤م ُمٜمف، وم٢مٟمف قمٜمده سم٢مؾمٜم٤مد آظمر، ومػمويف شم٤مُم٤م ويزيد ومٞمف ُمـ اعمتـ أظمر ُم٤م ًمٞمس ذم إ

 سم٤مإلؾمٜم٤مد إول.

 وُمٜمف أن يسٛمع احلدي٨م ُمـ ؿمٞمخف إٓ ـمروم٤مً ُمٜمف، ومٞمسٛمٕمف سمقاؾمٓم٦م قمٜمف، ومػمويف شم٤مُم٤م سمحذف اًمقاؾمٓم٦م.
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:طمدي٨م رواه ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ، قمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزهري،  (319/  1) شمدري٥م اًمراويُمث٤مل ذًمؽ: ُم٤م ذيمره اًمسٞمقـمل ذم

Ķī »وم٘مقًمف:  ، احلدي٨م. شĎËÔn«£Z Ķī øĎīºYĎ¸Z Ķī øĎī¸d«ų Ķī øĎËxm«ÕZ Ķ»ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل  قمـ أٟمس

ĎËÔn«£Zقمـ اًمٜمبلُمدرج، أدرضمف اسمـ أيب ُمريؿ ُمـ طمدي٨م آظمر عم٤مًمؽ، قمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ إقمرج، قمـ أيب هريرة ش ، 

«:Ďī¸d«ų Ķī øĎËÔn«£Z Ķī øĎËÔÔŴ Ķī ø¯µ¸?Ď ď¹pĊ ÉzqĎ ĩ©n ÉzqĎī Èp«µČá . 

، وهل ذم اًمث٤مين، وهٙمذا احلديث٤من قمٜمد رواة  شوٓ شمٜم٤مومسقا»ويمال احلديثلم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ، وًمٞمس ذم إول، 

 اعمقـم٠م.

:وهؿ ومٞمٝم٤م اسمـ أيب ُمريؿ، قمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب،  (742/  2) اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾذم  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 وإٟمام يروهي٤م ُم٤مًمؽ ذم طمديثف، قمـ أيب اًمزٟم٤مد.

وُمـ اإلدراج ُم٤م يٙمقن ذم اًمسٜمد يم٠من يسٛمع طمديث٤م ُمـ مج٤مقم٦م خمتٚمٗملم ذم إؾمٜم٤مده، ومػمويف قمٜمٝمؿ سم٤مشمٗم٤مق، وٓ يبلم ُم٤م اظمتٚمػ 

 ومٞمف.

:طمدي٨م اًمؽمُمذي: قمـ سمٜمدار، قمـ اسمـ ُمٝمدي، قمـ ؾمٗمٞم٤من  (321/  1)شمدري٥م اًمراويوُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمسٞمقـمل ذم

ي٤م رؾمقل اهلل، »اًمثقري، قمـ واصؾ، وُمٜمّمقر، وإقمٛمش، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾ، قمـ قمبد اهلل، ىم٤مل: ىمٚم٧م: 

 احلدي٨م.  ؟ش أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ

ؾ جيٕمٚمف، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمبد ٕن واصال ٓ يذيمر ومٞمف قمٛمرا، سم ;ومرواي٦م واصؾ هذه ُمدرضم٦م قمغم رواي٦م ُمٜمّمقر وإقمٛمش 

 اهلل، هٙمذا رواه ؿمٕمب٦م، وُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن، وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل، وؾمٕمٞمد سمـ ُمرسوق، قمـ واصؾ يمام ذيمره اخلٓمٞم٥م

وىمد سملم اإلؾمٜم٤مديـ ُمٕم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ذم روايتف، قمـ ؾمٗمٞم٤من، وومّمؾ أطمدمه٤م ُمـ أظمر، رواه اًمبخ٤مري ذم 

ـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، وإقمٛمش، يمالمه٤م قمـ أيب وائؾ، قمـ قمٛمرو، قمـ قمبد صحٞمحف، قمـ قمٛمرو سمـ قمكم، قمـ حيٞمك، قم

 وقمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ واصؾ، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمبد اهلل ُمـ همػم ذيمر قمٛمرو. اهلل،

وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم: ومذيمرشمف ًمٕمبد اًمرمحـ، ويم٤من طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش، وُمٜمّمقر، وواصؾ، قمـ أيب وائؾ، قمـ 

 قمٛمرو، وم٘م٤مل: دقمف، دقمف.
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اًمٕمراىمل: ًمٙمـ رواه اًمٜمس٤مئل، قمـ سمٜمدار، قمـ اسمـ ُمٝمدي، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ واصؾ، وطمده، وقمـ أيب وائؾ، قمـ قمٛمرو، ىم٤مل 

ومزاد ذم اًمسٜمد قمٛمرا ُمـ همػم ذيمر أطمد، ويم٠من اسمـ ُمٝمدي عم٤م طمدث سمف قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، وإقمٛمش، وواصؾ سم٢مؾمٜم٤مد 

  ؿمٞمقخ ؾمٗمٞم٤من.واطمد فمـ اًمرواة، قمـ اسمـ ُمٝمدي اشمٗم٤مق ـمرىمٝمؿ، وم٤مىمتٍم قمغم أطمد 

 واإلدراج سم٠مىمس٤مُمف طمرام سم٢ممج٤مع أهؾ احلدي٨م واًمٗم٘مف.

 وىم٤مل اسمـ اًمسٛمٕم٤مين وهمػمه: ُمـ شمٕمٛمد اإلدراج ومٝمق ؾم٤مىمط اًمٕمداًم٦م، وممـ حيرف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاضٕمف، وهق ُمٚمحؼ سم٤مًمٙمذاسملم.

 اٖـ ىم٤مل اًمسٞمقـمل: وقمٜمدي أن ُم٤م أدرج ًمتٗمسػم همري٥م ٓ يٛمٜمع، وًمذًمؽ ومٕمٚمف اًمزهري وهمػم واطمد ُمـ إئٛم٦م.

 ايتخٌُّ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

......................................... 

 

ٓ  أـمٞمـؼ وم٠مطمٛمـؾُ     شمٙمٚمٗمٜمل ُم٤م

 

 ايؾضح:

 املدتاصاٖـ . يمٚمَّٗمَفُ شمٙمٚمٞمٗم٤م أُمَرَهُ سمامَ يِمُؼُّ قمٚمٞمْفِ  قٛي٘)تهًفٞ(

 : اًمٓم٤َّمىم٦مُ  وَ  أـم٤مقَ  اًمٌمَّْءَ  إـم٤مىم٦مً  وَهُقَ ذمِ  ـمَقىمِفِ  أَيْ ذمِ وؾمٕمِفِ. ايصخاح رلتاص  ذم  قٛي٘) َاال أطٝل(

 وَ )ـمَقَّىمَفُ( اًمٌمَّْءَ يمٚمَّٗمَفُ إِي٤َّمهُ.

 : أظمذه قمٛمَّـ طمدث سمف قمٜمف.وهق ومٞمف ٟمقع اًمتحٛمؾ ًمٚمحدي٨مقٛي٘ )فأمحٌ( 

 وذوـمف صمالصم٦م:

 اًمتٛمٞمٞمز: وهق ومٝمؿ اخلٓم٤مب ورد ضمقاسمف قمغم اًمّمقاب، واًمٖم٤مًم٥م أن يٙمقن قمٜمد مت٤مم ؾمبع. - 1

 ومال يّمح حتٛمؾ ُمـ ٓ متٞمٞمز ًمف ًمّمٖمر، ويمذًمؽ ًمق وم٘مد متٞمٞمزه ًمٙمؼم، أو همػمه ومال يّمح حتٛمٚمف.

 اًمٕم٘مؾ: ومال يّمح حتٛمؾ اعمجٜمقن واعمٕمتقه. - 2
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 ػم، أو ؿم٤مهمؾ يمبػم.اًمسالُم٦م ُمـ اعمقاٟمع: ومال يّمح ُمع همٚمب٦م ٟمٕم٤مس أو ًمٖمط يمث - 3

 وأٟمقاقمف يمثػمة ومٛمٜمٝم٤م:

 اًمسامع ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞمخ، وأرومٕمف ُم٤م ي٘مع إُمالء. - 1

 .  اًمٕمرض اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ ويسٛمك:  - 2

 اإلضم٤مزة وهل أن ي٠مذن اًمِمٞمخ سم٤مًمرواي٦م قمٜمف، ؾمقاء أذن ًمف ًمٗمٔم٤مً، أو يمت٤مسم٦م. - 3

 اُيُزبَّج  

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ُمدسمَّج٤مً وأضمـري٧م دُمٕمـل سم٤مًمـدُم٤مء 

 

 وُم٤م هق ٓإ ُمٝمْجَـتـل شمـتـحٚمَّــؾُ   

 

 ايؾضح:

 ضمٕمٚم٧م قمٞمٜمل ضم٤مري٦م سمامئٝم٤م واجلري اعمر اًمرسيع.:أي  )أجضٜت رَعٞ(قٛي٘

 اًمدال واًمب٤مء واجلٞمؿ أصؾ واطمد يدل قمغم رء ذي صٗمح٦م طمسٜم٦م. واًمديب٤مضمت٤من: اخلدان.)َرَبَج( 

 ذم اًمّمح٤مسم٦م.     قمـ سمٕمض يم٠ميب هريرة وقم٤مئِم٦م: هق رواي٦م إىمران سمٕمْمٝمؿ االصطالحٚاملزبج عٓز أٌٖ 

 واًمزهري وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز  ذم اًمت٤مسمٕملم.

 وُم٤مًمؽ وإوزاقمل ذم أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم. 

وأمحد سمـ طمٜمبؾ وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم أشمب٤مع أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم. ومام مل يرو قمـ اظمر ٓ يسٛمك  ُمدسمج٤مً يمرواي٦م ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ  

 ٕمٚمؿ عمسٕمر رواي٦م قمـ اًمتٞمٛمل.ُمسٕمر مه٤م ىمريٜم٤من وٓ يُ 

 ويمرواي٦م زائدة سمـ ىمداُم٦م قمـ زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م، وٓ يٕمٚمؿ ًمزهػم رواي٦م قمٜمف.
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 وُمـ ومقائد ُمٕمروم٦م اعمدسم٩م: أن ٓ ئمـ اًمزي٤مدة ذم اإلؾمٜم٤مد أو إسمدال قمـ سم٤مًمقاو.

ٌُ(وىمقًمف  .اعمٝمج٦م اًمدم وىمٞمؾ دم اًم٘مٚم٥م ظم٤مص٦م. وظمرضم٧م ُمٝمجتف: أي روطمف)َٚا ٖٛ إال ََُِٗجيت تتخًَّ

 املتفل ٚاملفرتم

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ومٛمـتٗمـٌؼ ضمٗمٜمل وؾمٝمـدي وقمؼميت

 

 وُمٗمـتـرٌَق َصؼمي وىمٚمـبل اعمبٚمبؾ  

 

 ايؾضح:

 اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق ُمـ اؾمامء واٟمس٤مب وٟمحقه٤م، هق ُمتٗمؼ ظمٓم٤مً وًمٗمٔم٤مً، واومؽمىم٧م ُمسٛمٞم٤مشمف.

 أقغاّ املتفل ٚاملفرتم

 وهق أىمس٤مم:

 آبا٥ِٗ األٍٚ َٔ اتفكت أمساؤِٖ ٚأمسا٤

 ىمبؾ أيب اخلٚمٞمؾ هذا.  وُمـ أُمثٚم٧م ذًمؽ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ؾمت٦م: أوهلؿ: ؿمٞمخ ؾمٞمبقيف ىمٞمؾ مل يسؿ أطمد أمحد سمٕمد ٟمبٞمٜم٤م 

 اًمث٤مين: أسمق سمنم اعمزين اًمبٍمي.

 اًمث٤مًم٨م: أصبٝم٤مين.

 اًمراسمع: أسمق ؾمٕمٞمد اًمسجزي اًم٘م٤ميض احلٜمٗمل.

 اخل٤مُمس: أسمق ؾمٕمٞمد اًمبستل اًم٘م٤ميض، روى قمٜمف اًمبٞمٝم٘مل.

 أسمق ؾمٕمٞمد اًمبستل اًمِم٤مومٕمل، روى قمٜمف أسمق اًمٕمب٤مس اًمٕمذري. اًمس٤مدس:

 ايجاْٞ َٔ اتفكت أمساؤِٖ ٚأمسا٤ آبا٥ِٗ ٚأجزارِٖ

 وُمـ أُمثٚمتف:
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 أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان أرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ يروون قمٛمـ يسٛمك قمبد اهلل وذم قمٍم واطمد.

 أطمدهؿ: اًم٘مٓمٞمٕمل أسمق سمٙمر قمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ.

 ر قمـ قمبد اهلل سمـ أمحد اًمدورىمل.اًمث٤مين: اًمس٘مٓمل أسمق سمٙم

 اًمث٤مًم٨م: ديٜمقري قمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من.

 اًمراسمع: ـمرؾمقد قمـ قمبد اهلل سمـ ضم٤مسمر اًمٓمرؾمقد.

 ايجايح َا اتفل يف ايه١ٝٓ ٚايٓغب١ َعّا

 وُمـ أُمثٚمتف:

 أسمق قمٛمران اجلقين اصمٜم٤من

 أطمدمه٤م: قمبد اعمٚمؽ سمـ طمبٞم٥م اجلقين، اًمت٤مسمٕمل.

سمـ قمبد احلٛمٞمد اًمبٍمي ، ُمت٠مظمر اًمٓمب٘م٦م، روى قمـ: اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن، وقمٜمف اإلؾمامقمٞمكم وأظمر: ُمقؾمك سمـ ؾمٝمؾ 

 واًمٓمؼماين.

 ايضابع َا اتفل فٝ٘ االعِ ٚن٢ٓ األب

 وُمـ أُمثٚمتف:

 ص٤مًمح سمـ أيب ص٤مًمح: أرسمٕم٦م شم٤مسمٕمٞمقن:

قمب٤مس، وأٟمس، وهمػمهؿ، أطمدهؿ: ُمقمم اًمتقأُم٦م ، واؾمؿ أسمٞمف: ٟمبٝم٤من، ويمٜمٞمتف أسمق حمٛمد، ُمدين روى قمـ: أيب هريرة، واسمـ 

 خمتٚمػ ذم آطمتج٤مج سمف.

 اًمث٤مين: اًمذي أسمقه أسمق ص٤مًمح ذيمقان اًمسامن ، ُمدين، يٙمٜمك: أسم٤م قمبد اًمرمحـ، روى قمـ: أٟمس، وأظمرج ًمف ُمسٚمؿ.

 اًمث٤مًم٨م: اًمسدود، روى قمـ: قمكم، وقم٤مئِم٦م ، وقمٜمف: ظمالد سمـ قمٛمر، وذيمره اًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ، واسمـ طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت.
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ُمقمم قمٛمرو سمـ طمري٨م ، واؾمؿ أسمٞمف: ُمٝمران، روى قمـ: أيب هريرة، وقمٜمف: أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، ذيمره اًمبخ٤مري ذم اًمراسمع:  

 اًمت٤مريخ، وضٕمٗمف اسمـ ُمٕملم وضمٝمٚمف.

 وهلؿ ظم٤مُمس: أؾمدي، روى قمـ: اًمِمٕمبل، وقمٜمف: زيمري٤م سمـ أيب زائدة، وأظمرج ًمف اًمٜمس٤مئل.

 اخلاَػ َٔ اتفكت أمساؤِٖ ٚأمسا٤ آبا٥ِٗ ٚأْغابِٗ

 حمٛمد سمـ قمبد اهلل إٟمّم٤مري، اصمٜم٤من ُمت٘م٤مرسم٤من ذم اًمٓمب٘م٦م: أُمثٚمتف:وُمـ 

أطمدمه٤م: اًم٘م٤ميض اعمِمٝمقر اًمبٍمي، اًمذي روى قمٜمف: اًمبخ٤مري واًمٜم٤مس، وضمده اعمثٜمك سمـ قمبد اهلل سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ُم٤مت 

 ؾمٜم٦م مخس قمنمة وُم٤مئتلم.

 اًمث٤مين: أسمق ؾمٚمٛم٦م، ضٕمٞمػ واؾمؿ ضمده زي٤مد، وهق سمٍمي أيْم٤م.

 ظمرض سمـ هِم٤مم سمـ زيد سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، روى قمٜمف اسمـ ُم٤مضمف، ووصم٘مف اسمـ طمب٤من.وهلؿ صم٤مًم٨م: ضمده 

 ٜٚكع سنضٙ يف ايغٓز َٔ غري سنض أبٝ٘ أٚ ْغب١ متٝظٙ ايغارؼ إٔ ٜتفكا يف االعِ فكط أٚ ايه١ٝٓ فكط

 ُمثؾ مح٤مد ٓ يدرى هؾ هق اسمـ زيد أو اسمـ ؾمٚمٛم٦م، ويٕمرف سمحس٥م ُمـ روى قمٜمف.

 طمرب، أو قم٤مرُم٤م، وم٤معمراد اسمـ زيد. وم٢من يم٤من اًمراوي قمٜمف ؾمٚمٞمامن سمـ

 وإن يم٤من ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمتبقذيمل، وم٤مسمـ ؾمٚمٛم٦م. 

 اجلٗمـ: همٓم٤مء اًمٕملم ُمـ أقمالَه٤م وأؾمٗمٚمٝم٤م وذمِ اعمْثؾ إٟمَّف ًمِمديد ضمٗمـ اًمٕملم يرضب عمـ يّمؼم قمغم اًمسٝمر. )جفين(وىمقًمف

اًمٜمقم. وؾمٝمد، سم٤مًمٙمرس، يسٝمد ؾمٝمدا وؾمٝمدا وؾمٝم٤مدا:  اًمسٝم٤مد إرق. واًمسٝمد، سمْمؿ اًمسلم واهل٤مء: اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ )عٗزٟ(وىمقًمف

 مل يٜمؿ. ورضمؾ ؾمٝمد: ىمٚمٞمؾ اًمٜمقم.

اًمٕمؼمَْة سم٤مًمٙمرس اؾمؿ ُمـ اقمتب٤مر وسم٤مًمٗمتح حتٚم٥ُّمُ اًمدُمع. وقمؼمَِ اًمرضمؾ واعمرأة واًمٕملم ُمـ سم٤مب ـمَِربَ أي  )ٚعربتٞ(وىمقًمف

 ضمرى دُمٕمف.
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 ƕƕǂƕƕƭƕƕƬƕƕƕƕƕƕƕƕƫƕƕƪǁ:شمٕم٤مممَ  ىمَقًمِفِ  ذمِ  اًمٗمَرَّاءُ  ىم٤ملَ . اًمٕم٘مْؾِ  قمَِـ  سمِفِ  يٕمؼمَُّ  وىمَدْ . اًمٗم١مَادُ  اًم٘مٚم٥مُ  :  اًمّمح٤مح خمت٤مرذم   :)قًيب(وىمقًمف

 .قم٘مْؾٌ  أَيْ [ 1٠: ق]

 ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك ومٞمف  إؿم٤مرة إمم اعم٘مٚمقب. 

 املكًٛب

 :ىمسامن: اعم٘مٚمقبو

 ; ٟم٤مومع قمـ ضمٕمؾ ؾم٤ممل، قمـ ُمِمٝمقر، طمدي٨م ٟمحق  ـمب٘متف ذم آظمر ُمٙم٤مٟمف ومٞمجٕمؾ سمراو، ُمِمٝمقرا احلدي٨م يٙمقن أن :األٍٚ 

 .قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ضمٕمؾ ُم٤مًمؽ، قمـ أو ًمٖمراسمتف،  ومٞمف ًمػمهم٥م

 ĎėČ»: ُمرومققم٤م هريرة، أيب قمـ ص٤مًمح، أيب قمـ إقمٛمش، قمـ اًمٜمّمٞمبل، مح٤مد قمـ احلراين، ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو رواه طمدي٨م ُمث٤مًمف

È×¥~q jpl_Ď V Åµºf în È´īĈ¸ÕZ ĨîÔq«Yá  .،هق وم٢مٟمام إقمٛمش، قمـ ومجٕمٚمف، مح٤مد ىمٚمبف ُم٘مٚمقب طمدي٨م ومٝمذا احلدي٨م 

 وقمبد احلٛمٞمد، قمبد سمـ وضمرير واًمثقري، ؿمٕمب٦م، رواي٦م ُمـ ُمسٚمؿ أظمرضمف هٙمذا أسمٞمف، قمـ ص٤مًمح، أيب سمـ سمسٝمٞمؾ ُمٕمروف

 .ؾمٝمٞمؾ قمـ يمٚمٝمؿ اًمدراوردي، اًمٕمزيز

 ĎėČ ĩėĊ ÉYĎ ĨĊ øĨË× u» ُمرومققم٤م، أٟمٞمس٦م، قمٛمتف قمـ اًمرمحـ، قمبد سمـ طمبٞم٥م رواه سمام متثٞمٚمف ويٛمٙمـ اعمتـ: ذم اًم٘مٚم٥م ي٘مع وىمد

øĎË¡ n øĎËYÝĎī ĎėČī ĩėĊ ħîY în øĎË¡p§Z Ķī ĎËYlZصحٞمحٞمٝمام، ذم طمب٤من واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ أمحد، رواه احلدي٨م، ش 

 . شĩČ ĶîY ĩė¨µ øÇ¥¡Y ĎË¡ n ĎËYÝĎī Ì×] ĩė¨µ ÉYĎ ĨĊ ĨË× u»: وقم٤مئِم٦م قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـ واعمِمٝمقر

 وىمد يم٤مًمقضع، ومٞمٙمقن اإلهمراب، أيْم٤م سمف ي٘مّمد ىمد وهذا وسم٤مًمٕمٙمس آظمر، ُمتـ قمغم ومٞمجٕمؾ ُمتـ إؾمٜم٤مد ي١مظمذ أن :ايجاْٞ ايكغِ

 .احلدي٨م وأهؾ ؾمٚمٛم٦م، سمـ ومح٤مد ؿمٕمب٦م ذًمؽ ومٕمؾ وىمد اًمتٚم٘ملم، ًم٘مبقًمف أو اعمحدث، حلٗمظ اظمتب٤مرا يٗمٕمؾ

 وُمـ هذا اًم٘مسؿ :أن يستبدل أطمد  رضم٤مل اًمسٜمد سمآظمر  قمٛمداً أو ظمٓم٠مً. 

 . اعمخت٤مر وهمػمه يمام ذم .وهؿ ووؾمقاس اًمبٚمبٚم٦م: آضٓمراب وُم٤م جيده اإلٟمس٤من ذم ىمٚمبف ُمـ طمزن )املبًبٌ(وىمقًمف

 وؾم٤موؾمف ومهف.: وأُم٤م اًمبالسمؾ ومجٛمع سمٚمبٚم٦م ي٘م٤مل: سمالسمؾ احل٥م وسمالسمؾ اًمِمقق وهل روض٦م اعمحبلمىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 
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 املؤتًف ٚاملدتًف

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 وُم١مشمٚمٌِػ ؿمجقي ووضمدي وًمققمتل

 

 وُمـخـتٚمٌػ طمٔمـل وُم٤م ُمٜمؽ آُمُؾُ   

 

 ايؾضح:

اًمػُ  اضمتامع ُمع اًمتئآم واعم١مًمػ امجع ُمـ أضمزاء خمتٚمٗم٦م ورشم٥م شمرشمٞمب٤مً ىمدم ومٞمف ُم٤مطم٘مف أن ي٘مدم : ىم٤مل اًمراهم٥م اعم١مشمٚمػ:

 اٖـ وأظمر ُم٤مطم٘مف أن ي١مظمر.

 اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ : هق ُم٤م يتٗمؼ ذم اخلط وخيتٚمػ ذم اًمٚمٗمظ .

وهق ُمٜمتنم، ٓ  شمبّمػم اعمٜمتبف سمتحرير اعمِمتبف وىمد أًمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ أطمسـ ُم٤م أًمػ ومٞمف يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ طمجر

 ض٤مسمط ذم أيمثره ، وإٟمام يْمبط سم٤محلٗمظ شمٗمّمٞمالً  وشمِمٙمٞمالً.

 وُمـ أُمثٚمتف:  

طمَرام ، و قمب٤مس، وقمٞم٤مش  ، و همٜم٤مم، وقمث٤مم  ، وسمِم٤مر، ويس٤مر  ، وسمنم، وسمرس  و وقمامرة ، و طمِزام، ؾمالَّم، وؾمالم ، و قمامرة، 

ورِي٤مح  ، ورسُي٩م، وذُيح  ،  ، وسمِمػم، ويُسػم، وٟمُسػم  ، وطم٤مرصم٦م، وضم٤مري٦م  ، وضمرير، وطمريز  ، وطمب٤من، وطمٞم٤من  ، ورسم٤مح،

 وقمَب٤مد، وقمُب٤مد  . وٟمحق ذًمؽ.

ٌم، واًمٕمبز  ، واحلامل، واجلامل  ، واخلٞم٤مط، واحلٜم٤مط، واخلب٤مط  ، واًمبزار، واًمبزاز  ، واسمكم، ويمام ي٘م٤مل: اًمٕمٜمز، واًمٕمٞم

 وإيكم  .

اًمِمَّجق: اهلؿُّ، وؿمج٤مه اهلؿُّ يِمجقه ؿمجقاً ومٝمق ؿم٩مٍ، أي ُمٝمتؿٌّ. وذم اعمثؾ: ويؾٌ ًمٚمِمَّجل ُمـ اخلكم  ىم٤مل ؾمٚمٞمامن )ؽجٟٛ(وىمقًمف

 سمـ يزيد:

 مهقم ؿمجقه٤م ؿم٤مضمل ًم٘مد ؿمجتٜمل

 

 سمام شمرى ُمـ ىمقازم ىمّمػ أُمقاج  

 

 : وأُم٤م اًمِمجق ومٝمق طم٥م يتبٕمف هؿ وطمزن.روض٦م اعمحبلم:  ذم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 
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 اًمقضمدُ: ُمـ احلُزن. )ٚٚجزٟ(وىمقًمف

 ًمَققم٦مُ احل٥مِّ: طمُرىمتف. وىمد قمف احل٥م يٚمققمف واًمْت٤مع وم١ماده، أي اطمؽمق ُمـ اًمِمقق. )ٚيٛعيت(وىمقًمف

 .اًم٘م٤مُمقساحلظ: هق اًمٜمّمٞم٥م. يمام ذم  )حظٞ(وىمقًمف

 .اًم٘م٤مُمقساُمؾ اًمرضم٤مء ي٘م٤مل: أُمَّؾ ظمػمه ي٠مُمؾ أُمالً وأُمٚمتف شم٠مُمٞمالً. يمام ذم  )َٚا َٓو آٌَ(وىمقًمف

  ايٛجار٠ 

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ..............ظمـذ اًمـقضمـد قمـٜمـل
 

  ................................................. 
 

 ايؾضح:

َِٛجار٠ هل: أن جيد سمخط يٕمِْرفُ يم٤مشمبف ومٞم٘مقل: وضمدت سمخط ومالن، وٓ يَسُقغ ومٞمف إـمالق أظمؼمين سمٛمجرد ذًمؽ، إٓ إن يم٤من   اي

  واًمقضم٤مدة ُمـ سم٤مب اعمٜم٘مٓمع، وومٞمف ؿمقب اشمّم٤مل. ًمف ُمٜمف إذن سم٤مًمرواي٦م قمٜمف.

 وىمد شمستٕمٛمؾ اًمقضم٤مدة ُمع اإلضم٤مزة، ومٞم٘م٤مل: وضمدت سمخط ومالن، وأضم٤مزه زم.

أُم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمقضم٤مدة ومٜم٘مؾ قمـ ُمٕمٔمؿ اعمحدصملم اعم٤مًمٙمٞملم، وهمػمهؿ أٟمف ٓ جيقز. وقمـ  :اًمت٘مري٥مذم  ىم٤مل اًمٜمقوي

اًمِم٤مومٕمل وٟمٔم٤مر أصح٤مسمف ضمقازه، وىمٓمع سمٕمض اعمح٘م٘ملم اًمِم٤مومٕمٞملم سمقضمقب اًمٕمٛمؾ هب٤م قمٜمد طمّمقل اًمث٘م٦م، وهذا هق اًمّمحٞمح 

 اًمذي ٓ يتجف هذه إزُم٤من همػمه.

: وضمدت ذم يمت٤مب أيب سمخط يده، وأيمؼم ( 20118) اعمسٜمد سمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمث٤مل اًمقضم٤مدة: ىم٤مل اإلُم٤مم قمبداهلل

ىم٤مل: وضمدت ذم يمت٤مب أيب سمخط يده ومل -وهق اسمـ هِم٤مم-فمٜمل أين ىمد ؾمٛمٕمتف ُمٜمف، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمبد اهلل، طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ

اطمرضوا اًمذيمر، وادٟمقا ُمـ »ىم٤مل:  ، أن اًمٜمبل أؾمٛمٕمف ُمٜمف، طمدصمٜم٤م ىمت٤مدة، قمـ حيٞمك سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب

 .شاإلُم٤مم، وم٢من اًمرضمؾ ٓ يزال يتب٤مقمد طمتك ي١مظمر ذم اجلٜم٦م، وإن دظمٚمٝم٤م
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 املغٓز

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ......ُمسٜمـدًا  .................
 

  .............................................. 
 

 ايؾضح:

 سمسٜمد فم٤مهره آشمّم٤مل. هق ُم٤م أضٞمػ إمم اًمٜمبل املغٓز:

 ومال يسٛمك اعمٜم٘مٓمع واعمٕمْمؾ واعمرؾمؾ  سم٘مسٛمٞمف واعمدًمس ُمسٜمداً.

 ويٓمٚم٘مقن اعمسٜمد: سمٛمٕمٜمك اإلؾمٜم٤مد: يمٛمسٜمد اًمِمٝم٤مب  و  ُمسٜمد اًمٗمردوس  أي إؾمٜم٤مد طمديثٝمام.

 وقمـ اعمسٜمد سمٛمٕمٜمك اًمٙمت٤مب اًمذي مجع ومٞمف ُم٤م أؾمٜمده اًمّمح٤مسم٦م أي رووه. يمٛمسٜمد أمحد وٟمحقه.

 هق اإلظمب٤مر قمـ ـمريؼ اعمتـ. ويستٕمٛمؾ اًمسٜمد واإلؾمٜم٤مد ًمٌمء واطمد. ٚايغٓز:

وهق ُم٠مظمقذ إُم٤م ُمـ اًمسٜمد، وهق ُم٤م ارشمٗمع وقمال ُمـ ؾمٗمح اجلبؾ؛ ٕن اعمسٜمد يرومٕمف إمم ىم٤مئٚمف؛ أو ُمـ ىمقهلؿ ومالن ؾمٜمد، أي 

 ُمٕمتٛمد ومسٛمك اإلظمب٤مر قمـ ـمريؼ اعمتـ ؾمٜمدًا قمتامد. احلٗم٤مظ ذم صح٦م احلدي٨م وضٕمٗمف قمٚمٞمف.

طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمبد اًمقارث، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قمب٤مس (75): ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مريُمث٤مًمف

 .(2477) وأظمرضمف ُمسٚمؿ شď«× qĎ Ê¢¡h È¤¡qĎ»وىم٤مل:  ىم٤مل: ضٛمٜمل رؾمقل اهلل  
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 املعٓعٔ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 وُمٕمٜمٕمٜم٤م ....................................
 

  ................................................. 
 

 ايؾضح:

 ُمّمدرُ قمٜمٕمـَ احلدي٨مَ، إذا رواه سمٚمٗمظِ: قمـْ، ُمـِْ همػمِ سمٞم٤منٍ ًمٚمتحدي٨مِ، واإلظمب٤مرِ، واًمسامعِ. ايَعَِٓع١ُٓ:

، وم٤مًمّمحٞمحُ اًمذي قمٚمٞمفِ اًمٕمٛمؾُ، وذه٥مَ إًمٞمفِ اجلامهػمُ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨مِ وهمػمِهؿ، أٟمَّفُ ُمـ واظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿِ اإلؾمٜم٤مدِ اعمٕمٜمٕمِـ 

 ىمبٞمؾِ اإلؾمٜم٤مدِ اعمتّمؾِ سمنمطِ ؾمالُم٦مِ اًمراوي اًمذي رواهُ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦مِ ُمـ اًمتدًمٞمسِ. وسمنمطِ صمبقتِ ُمالىم٤مشمِفِ عمـَْ رواهُ قمٜمف سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦مِ 

 ـمف.سم٢مُمٙم٤من اًمٚم٘مل ومل يِمؽموايمتٗمك اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 أنَّ ،وإنَّ ، وىم٤مل  وٟمحق ذًمؽ طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ قمـ. فا٥ز٠:
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 املٛضٛع

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

................................................ 
 

 ومٖمٞمـري سمٛمقضقع اهلقى يـتـحٞمّؾ  
 

 ايؾضح:

 اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ وضع اًمٌمء إذا اظمتٚم٘مف. : املٛضٛع ٖٛ

 .اًمٜمبلاعمٙمذوب قمغم  ٚاصطالحّا:

 :ىم٤مل اًمبٞم٘مقين

 واًمٙمذب اعمختٚمؼ اعمّمٜمقع

 

 قمغم اًمٜمبل ومذاًمؽ اعمقضقع   

 

وهق ذ اًمْمٕمٞمػ ، وأىمبحف وحترم روايتف ُمع اًمٕمٚمؿ سمقضٕمف ذم أي ُمٕمٜمك يم٤من ؾمقاء إطمٙم٤مم واًم٘مّمص واًمؽمهمٞم٥م وهمػمه٤م 

ُمـَْ طمَدَّثَ قمٜمِّل سمِحَدِي٨مٍ يُرَى  »ىم٤مل:  إٓ ُمبٞمٜم٤م ، وضٕمف، حلدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ذم ُم٘مدُم٦م ُمسٚمؿ أٟمف

 . شأٟمَّفُ يمَِذبٌ، ومٝمُقَ أطمَدُ اًمٙم٤مذسملمَ 

°ì ıĘ«ê£qĎ ĳ:  ىم٤مل ىم٤ملَ رؾمُقلُ اهللِ وومٞمٝم٤م قمـ قمكم 
ĳ¡ıµ êıiıh ĵď

ĳ¹ĵ ıµ ĵÉıu ĲÊê¦ĳ©ın øêıiıh ĎËĲY
ĳ¹ĵ ıZ ıĶá 

 َٓٗا: ٜٚعضف ايٛضع بأَٛص

 .(5)يمحدي٨م ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ، اقمؽمف سمقضٕمف ُمٞمرسةسم٢مىمرار واضٕمف أٟمف وضٕمف، 

                                                           

 سمـ ُمٞمرسه طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل آيم٤مل اًمؽماس اًمبٍمي صمؿ اًمٗم٤مرد رسمف قمبد سمـ ُمٞمرسة :  اعمٞمزان ًمس٤منذم  ىم٤مل اًمذهبل    - (5)

 ًمف يم٤من يمذا ىمرأ ُمـ إطم٤مدي٨م هبذه ضمئ٧م أيـ ُمـ رسمف قمبد سمـ عمٞمرسة ىمٚم٧م اًمٓمب٤مع سمـ قمٞمسك سمـ حمٛمد ىم٤مل اًمؽماس هق رسمف قمبد

 ص٤مطم٥م وهق احلدي٨م ويْمع آصمب٤مت قمـ = = اعمقضققم٤مت      يروى ممـ يم٤من طمب٤من اسمـ ىم٤مل اًمٜم٤مس ارهم٥م وضٕمتف ىم٤مل يمذا

 يٗمتٕمؾ يم٤من طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل ُمؽموك اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل احلدي٨م سمقضع أىمر داود أسمق وىم٤مل اًمٓمقيؾ اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ طمدي٨م
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 أو ُمٕمٜمك إىمراره.

ن حيدث سمحدي٨م قمـ ؿمٞمخ، ويس٠مل قمـ ُمقًمده، ومٞمذيمر شم٤مرخي٤م يٕمٚمؿ ووم٤مة ذًمؽ اًمِمٞمخ ىمبٚمف، وٓ يٕمرف ذًمؽ ٤مىم٤مل اًمٕمراىمل: يم

ذًمؽ احلدي٨م ٓ  ٕن ;احلدي٨م إٓ قمٜمده، ومٝمذا مل يٕمؽمف سمقضٕمف، وًمٙمـ اقمؽماومف سمقىم٧م ُمقًمده يتٜمزل ُمٜمزًم٦م إىمراره سم٤مًمقضع 

 يٕمرف إٓ قمـ ذًمؽ اًمِمٞمخ، وٓ يٕمرف إٓ سمرواي٦م هذا قمٜمف.

 ريم٤ميم٦م ًمٗمٔمٝم٤م، وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م . أو ىمريٜم٦م ذم اًمراوي، أو اعمروي، وم٘مد وضٕم٧م أطم٤مدي٨م ـمقيٚم٦م يِمٝمد سمقضٕمٝم٤م

 ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: إن ًمٚمحدي٨م ضقءا يمْمقء اًمٜمٝم٤مر شمٕمرومف، وفمٚمٛم٦م يمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ شمٜمٙمره.

 ي٨م اعمٜمٙمر ي٘مِمٕمر ًمف ضمٚمد اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ، ويٜمٗمر ُمٜمف ىمٚمبف ذم اًمٖم٤مًم٥م.وىم٤مل اسمـ اجلقزي: احلد

ىم٤مل اًمبٚم٘مٞمٜمل: وؿم٤مهد هذا أن إٟمس٤مٟم٤م ًمق ظمدم إٟمس٤مٟم٤م ؾمٜملم، وقمرف ُم٤م حي٥م، وُم٤م يٙمره، وم٤مدقمك إٟمس٤من أٟمف يم٤من يٙمره ؿمٞمئ٤م، 

 يٕمٚمؿ ذًمؽ أٟمف حيبف، ومبٛمجرد ؾمامقمف يب٤مدر إمم شمٙمذيبف.

ٕن هذا  ;غم ريم٦م اعمٕمٜمك، ومحٞمثام وضمدت دل قمغم اًمقضع، وإن مل يٜمْمؿ إًمٞمف ريم٦م اًمٚمٗمظ وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: اعمدار ذم اًمريم٦م قم

 اًمديـ يمٚمف حم٤مؾمـ، واًمريم٦م شمرضمع إمم اًمرداءة.

ىم٤مل: أُم٤م ريم٤ميم٦م اًمٚمٗمظ وم٘مط، ومال شمدل قمغم ذًمؽ، ٓطمتامل أن يٙمقن رواه سم٤معمٕمٜمك، ومٖمػم أًمٗم٤مفمف سمٖمػم ومّمٞمح، صمؿ إن سح سم٠مٟمف 

 ومٙم٤مذب. ُمـ ًمٗمظ اًمٜمبل 

: ومم٤م يدظمؾ ذم ىمريٜم٦م طم٤مل اعمروي، ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اخلٓمٞم٥م، قمـ أيب سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م، أن ُمـ مجٚم٦م دٓئؾ اًمقضع أن يٙمقن ىم٤مل

 خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٕم٘مؾ، سمحٞم٨م ٓ ي٘مبؾ اًمت٠مويؾ، ويٚمتحؼ سمف ُم٤م يدومٕمف احلس واعمِم٤مهدة أو يٙمقن ُمٜم٤مومٞم٤م ًمدًٓم٦م اًمٙمت٤مب اًم٘مٓمٕمٞم٦م أو

 ٤مرض٦م ُمع إُمٙم٤من اجلٛمع ومال.اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة أو اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل، أُم٤م اعمٕم

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٍمح سمتٙمذي٥م رواة مجٞمع اعمتقاشمر، أو يٙمقن ظمؼما، قمـ أُمر ضمسٞمؿ شمتقومر اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف سمٛمحرض اجلٛمع، ٓ 

 يٜم٘مٚمف ُمٜمٝمؿ إٓ واطمد.

                                                                                                                                                                             

 ذم اطمتس٥م اٟمك ي٘مقل ويم٤من طمديث٤م أرسمٕملم ىمزويـ ومْمؾ ذم وضع زرقم٦م أسمق وىم٤مل واًمثٖمقر ىمزويـ ومْمؾ ذم روى احلدي٨م

 ذًمؽ.
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ص، وُمٜمٝم٤م اإلومراط سم٤مًمققمٞمد اًمِمديد قمغم إُمر اًمّمٖمػم، أو اًمققمد اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٗمٕمؾ احل٘مػم، وهذا يمثػم ذم طمدي٨م اًم٘مّم٤م

 وإظمػم راضمع إمم اًمريم٦م. 

 ىم٤مل اًمسٞمقـمل ىمٚم٧م: وُمـ اًم٘مرائـ يمقن اًمراوي راومْمٞم٤م، واحلدي٨م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمبٞم٧م.

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمؾ ظمؼم أوهؿ سم٤مـمال، ومل ي٘مبؾ اًمت٠مويؾ، ومٛمٙمذوب.

عم٠مُمقن سمـ أمحد اهلروي: أٓ شمرى إمم اًمِم٤مومٕمل، وُمـ شمبٕمف سمخراؾم٤من، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمبد اًمؼم،  ُم٤مىمٞمؾ وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:

يٙمقن ذم أُمتل رضمؾ ي٘م٤مل ًمف حمٛمد سمـ إدريس، أض قمغم أُمتل ُمـ »طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ُمٕمدان إزدي، قمـ أٟمس، ُمرومققم٤م: 

 . شإسمٚمٞمس، ويٙمقن ذم أُمتل رضمؾ ي٘م٤مل ًمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م، هق رساج أُمتل

وىمٞمؾ عمحٛمد سمـ قمٙم٤مؿم٦م اًمٙمرُم٤مين: إن ىمقُم٤م يرومٕمقن أيدهيؿ ذم اًمريمقع، وذم اًمرومع ُمٜمف، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م اعمسٞم٥م سمـ واضح، صمٜم٤م اسمـ 

 . شÊq Đîć în ĠËpºqĎ V Êµ¸µ ÂnĘ Éu»اعمب٤مرك، قمـ يقٟمس سمـ يزيد، قمـ اًمزهري، قمـ أٟمس، ُمرومققم٤م: 

d ĩČ{¥£ »اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ُمرومققم٤م: وُمـ اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ ُم٤م رواه اسمـ اجلقزي ُمـ ـمريؼ قمبد 

 Į«{Õd ®¥Õq«Y ®n«f ĔË¦j×{pĘ Ĩ«~_Ď ¸£h ®¡ćī øش . 

وأؾمٜمد ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؿمج٤مع اًمبٚمخل، قمـ طمس٤من سمـ هالل، قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب اعمٝمزم، قمـ أيب هريرة، ُمرومققم٤م: 

«Ô}¦ Å¡Ûn ø®oº{n «́Ďº\§n Ěºı}qĎ Å¡̂ ĿĎ ĩČ«¤£u Êش . 

هذا ٓ يْمٕمف ُمسٚمؿ، سمؾ وٓ قم٤مىمؾ، واعمتٝمؿ سمف حمٛمد سمـ ؿمج٤مع يم٤من زائٖم٤م ذم ديٜمف، وومٞمف أسمق اعمٝمزم، ىم٤مل ؿمٕمب٦م: رأيتف، ًمق أقمٓمل 

 درمه٤م وضع مخسلم طمديث٤م.

 ٟم٘مؾ اسمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مين ذم ذح هذه اعمٜمٔمقُم٦م قمـ اجلقيٜمل شمٙمٗمػم واضع احلدي٨م اًمٜمبقي.فا٥ز٠: 

 ٚاحلاٌَ يًٛضع:

 قمدم اًمدي٤مٟم٦م يم٤مًمزٟمدىم٦م.إُم٤م  -

 همٚمب٦م اجلٝمؾ يمبٕمض اعمتٕمّمبلم. -

 ومرط اًمٕمّمبٞم٦م يمبٕمض اعم٘مٚمديـ. -

 اشمب٤مع هقى سمٕمض اًمرؤؾم٤مء. -
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 اإلهمراب ًم٘مّمد اإلؿمتٝم٤مر. -

[ ُمٕمٜم٤مه:  ٢٧]اًمٜم٤مزقم٤مت: ƕǂƕƕƕƕȖƕƕȕƕƕƕƕȔƕƕȓǁاهلقى: حمب٦م اإلٟمس٤من اًمٌمء، وهمٚمبتف قمغم ىمٚمبف. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:)اهل٣ٛ(وىمقًمف

 ؿمٝمقاهت٤م، وُم٤م شمدقمق إًمٞمف ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل قمز وضمؾ.وهنك اًمٜمٗمس قمـ 

 اهلقى ُم٘مّمقر وممدود وم٤معم٘مّمقر هق هقى اًمٜمٗمس يم٤مًمٕمِمؼ وٟمحقه، واعمٛمدود هق اجلق اًمذي سملم اًمسامء وإرض. فا٥ز٠:

ٌمَّْء قمـ فم٤مهره اسمْتٖم٤مء احلٞمٚم٦م احلذق وضمقدة اًمٜمٔمر وَاًم٘مُدْرَة قمغم دىم٦م اًمتٍَّمُّف ذمِ اُمُقر ووؾمٞمٚم٦م سم٤مرقم٦م حتٞمؾ اًم)ٜتخٌٝ(وىمقًمف

 اًمُْقصُقل إممَ اعم٘مّمُقد واخلديٕم٦م.

ط اًمسالم: مجع طمٞمٚمف وهل: ُم٤م يتقصؾ سمف إمم ُم٘مّمقد سمٓمريؼ ظمٗمل وهل قمٜمد اًمٕمٚمامء  (409-12/408)ذم ىم٤مل احل٤مومظ

قمغم أىمس٤مم سمحس٥م احل٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م وم٢من شمقصؾ هب٤م سمٓمريؼ ُمب٤مح إمم إسمٓم٤مل طمؼ أو إصمب٤مت سم٤مـمؾ ومٝمل طمرام، أو إمم إصمب٤مت طمؼ أو 

 ُمٙمروه ومٝمل ُمستحب٦م أو ُمب٤مطم٦م ،أو دومع سم٤مـمؾ ومٝمل واضمبف ،أو ُمستحب٦م، وإن شمقصؾ هب٤م سمٓمريؼ ُمب٤مح  إمم ؾمالُم٦م ُمـ وىمقع ذم

 اٖـإمم شمرك ُمٜمدوب ومٝمل ُمٙمروه٦م. 

 املبِٗ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ......وذي ٟمـبـٌذ ُمــ ُمبٝمؿ احل٥م 
 

  .............................................. 
 

 ايؾضح:

 .ًمٜمٝم٤مي٦ما اٖـ ٌمء اًمٞمسػم.مجع ٟمبذة وهل اًم  )ْبش(ىمقًمف

 اُمْر، أي: اؿمْتَبَفَ، ٓ يٕمَْرف وضمٝمُف. واؾمتَبٝمَؿَ قمكمَّ هذا اُمرُ.أهبَْؿ  )َبِٗ(ىمقًمف

 اًمتدري٥م اٖـ .اإلؾمٜم٤مد أو اعمتـ، ذم ذيمره أهبؿ ُمـ: هق ٚيف اصطالح احملزثني
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  :   ىم٤مل اًمبٞم٘مقين

........................................ 
 

 وُمبٝمؿ ُم٤م ومٞمف راٍو مل يسؿ 
 

:أن طمديثف ٓ ي٘مبؾ، طمتك يٕمٚمؿ ُمـ هق هذا اعمبٝمؿ، وذًمؽ جلٝم٤مًمتٜم٤م سمح٤مل هذا اعمبٝمؿ، إٓ اعمبٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢من حهِ املبِٗ ٚ

ƕƕǂƕƕƕƕƕȓƕƕȒƕƕȑƕƕȐƕƕȏƕƕȎƕƕȍƕƕȌƕƕȋإهب٤مُمف ٓ يرض، ٕن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدولٌ صم٘م٤متٌ سمِمٝم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم هلؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ȠȟƕƕƕƕƕƕȞƕƕȝƕƕȜƕƕțƕƕȚƕƕșƕƕȘƕƕȗƕƕȖȕƕƕȔƕƕƕƕȭƕƕȬƕƕȫƕƕƕȪȩƕƕȨƕƕȧƕƕȦƕƕȥƕƕȤƕƕȣƕƕȢƕƕȡ

ȳƕƕȲƕƕȱƕƕȰƕƕȯȮƕƕƕƕǁ  :[ . وشمزيمٞمتف إي٤مهؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ١٧]احلديدƕǂƕƕƕƕƕƕƕƞƕƕƝƕƕƜƕƕƛƕƕƚƕƕƙƘƕƕƗƕƕƖ

ƕƕƸƕƕƕƷƕƕƶƵƕƕƕƴƕƕƳƕƕƲƕƕƱưƕƕƕƕƯƕƕƮƕƕƭƕƕƬƕƕƕƫƕƕƪƩƕƕƨƕƕƕƧƕƕƦƕƕƥƕƕƤƕƕƣƕƕƢƕƕƕơƠƕƕƟ

ƕƕǃƕƕǂƕƕǁƕƕǀƕƕƕƿƕƕƾƕƕƽƕƕƼƕƕƻƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕƺƕƕƹƕƕǌƕƕǋƕƕƕǊƕƕǉƕƕǈƕƕǇǆƕƕƕǅƕƕƕǄ

ǑƕƕǐƕƕǏƕƕǎƕƕǍǁ  :[2٢]اًمٗمتح 

ƕǂƕƕƤƕƕƕƕƣƕƕƢƕƕơƕƕƠƕƕƟƕƕƞƕƕƝƕƕƜƕƕƕƛƕƕƚƕƕƙƕƕƘƕƕƗƕƕƖوىمقًمف:    

ƯƕƕƮƕƕƭƕƕƕƬƫƕƕƪƕƕƩƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕƨƕƕƧƕƕƦƕƕƥƕƕǁ  :[ .١٧٧]اًمتقسم٦م 

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ رسمٕمل  (1112) ُمث٤مل اعمبٝمؿ همػم اًمّمح٤ميب: ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

ًمـ ي١مُمـ قمبد، طمتك ي١مُمـ سم٠مرسمع: ي١مُمـ سم٤مهلل، وأن اهلل سمٕمثٜمل : سمـ طمراش، قمـ رضمؾ، قمـ قمكم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ىمقًمف قمـ رضمؾ هذا ُمبٝمؿ. سم٤محلؼ، وي١مُمـ سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت، وي١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه 

J«ÚwqĎ Ê¥n ÈFĊ «u ħ«Øuوم٘م٤مل :طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر، وطمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك، ىم٤مل أسمق  (1670) : ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

اًمٓم٤مهر: طمدصمٜم٤م، وىم٤مل طمرُمٚم٦م: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م، أظمؼمين يقٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمين أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ، 

 أن رؾمقل اهلل »إٟمّم٤مر، ُمـ  ، قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  وؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر، ُمقمم ُمٞمٛمقٟم٦م، زوج اًمٜمبل 

 .شأىمر اًم٘مس٤مُم٦م قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

ī  اًم٘مس٤مُم٦م سم٤مًمٗمتح اًمٞمٛملم يم٤مًم٘مسؿ وطم٘مٞم٘متٝم٤م أن ي٘مسؿ ُمـ أوًمٞم٤مء اًمدم مخسقن ٟمٗمرا قمغم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ دم  اًمٜمٝم٤مي٦ماًم٘مس٤مُم٦م: ذم

ص٤مطمبٝمؿ إذا وضمدوه ىمتٞمال سملم ىمقم ومل يٕمرف ىم٤مشمٚمف وم٢من مل يٙمقٟمقا مخسلم أىمسؿ اعمقضمقدون مخسلم يٛمٞمٜم٤م وٓ يٙمقن ومٞمٝمؿ 

ل اًم٘متؾ قمٜمٝمؿ وم٢من طمٚمػ اعمدقمقن اؾمتح٘مقا اًمدي٦م وإن طمٚمػ صبل وٓ اُمرأة وٓ جمٜمقن وٓ قمبد أو ي٘مسؿ هب٤م اعمتٝمٛمقن قمغم ٟمٗم
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اعمتٝمٛمقن مل شمٚمزُمٝمؿ اًمدي٦م وىمد ضم٤مءت قمغم سمٜم٤مء اًمٖمراُم٦م واحلامًم٦م ٕهن٤م شمٚمزم أهؾ اعمقضع اًمذي يقضمد ومٞمف اًم٘متٞمؾ وزاد ذم اًمٗم٤مئؼ 

 اٖـ وىمسٛمٝمؿ أن ي٘مقًمقا سم٤مهلل ُم٤م ىمتٚمٜم٤م وٓ قمٚمٛمٜم٤م ًمف ىم٤مشمال.-تخػم اخلٛمسلميأي -يتخػمهؿ اًمقزم 

 ذم اًمٗمرق سملم اعمبٝمؿ واعمٝمٛمؾ: فا٥ز٠:

 . (اًمث٘م٦م)هق ُمـ مل يُذيمر ًمف اؾمؿ يم٠من ي٘مقل طمدصمٜمل :املبِٗ 

ومال شمدري هق قمبداهلل  (قمبداهلل)يُذيمر اؾمٛمف ُمع اؿمتب٤مه سمٖمػمه يم٠من ي٘مقل أطمد اعمحدصملم يم٤مًمبخ٤مري ُمثالً ي٘مقل طمدصمٜمل ٚاملٌُٗ: 

   سمـ يزيد اعم٘مرئ اعمٙمل، أو قمبداهلل سمـ اًمزسمػم اعمٕمروف سم٤محلٛمٞمدي.

 وأىمؾ ُم٤م يرومع ضمٝم٤مًم٦م اًمٕملم أن يروي قمٜمف اصمٜم٤من ُمـ اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ همػم أن يقصم٘مف ُمٕمتؼم. 5َغأي١ يف دلٍٗٛ احلاٍ ٚايعني

 وُمـ يم٤من طم٤مًمف يمذًمؽ وم٢مٟمف يّمٚمح ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت.

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ٟمٛمػم سمـ قمري٥م، قمـ  (18959) ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ُمث٤مًمف:

 اًمّمقم ذم اًمِمت٤مء اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمب٤مردة : قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد اجلٛمحل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

طمب٤من ذم اًمت٤مسمٕملم روى قمٜمف هذا احلدي٨م ومٞمف قمٚمؾ إطمداه٤م :قم٤مُمر سمـ ُمسٕمقد ضمزم قمدد ُمـ إئٛم٦م أن ٓ صحب٦م ًمف وقمده اسمـ 

 اصمٜم٤من ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.

 وجمٝمقل اًمٕملم ُم٤م روى قمٜمف واطمد ومل يقصم٘مف ُمٕمتؼم وٓ يّمٚمح ذم  اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت.

ومل  ٟمٛمػم سمـ قمري٥م جمٝمقل قملم، وم٘مد اٟمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف أسمق إؾمح٤مق اًمسبٞمٕمل، ُمث٤مًمف: احلدي٨م اًمذي ىمبؾ وم٢من إطمدى قمٚمٚمف:

 همػم اسمـ طمب٤من.ي١مصمر شمقصمٞم٘مف قمـ 

 َغأي١: حهِ ايضٚا١ٜ عٔ أٌٖ ايبزع ٚتًكٞ ايعًِ عِٓٗ

: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمسامع ُمـ أهؾ اًمبدع وإهقاء يم٤مًم٘مدري٦م واخلقارج  (120)ص:  اًمٙمٗم٤مي٦مىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم

واًمراومْم٦م ، وذم آطمتج٤مج سمام يرووٟمف ، ومٛمٜمٕم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمسٚمػ صح٦م ذًمؽ ، ًمٕمٚم٦م أهنؿ يمٗم٤مر قمٜمد ُمـ ذه٥م إمم إيمٗم٤مر 

٤مل ُمـ ذه٥م إمم هذا اعمذه٥م: اعمت٠موًملم ، وومس٤مق قمٜمد ُمـ مل حيٙمؿ سمٙمٗمر ُمت٠مول ، وممـ ٓ يروى قمٜمف ذًمؽ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ، وىم

إن اًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ سم٤مًمت٠مويؾ سمٛمث٤مسم٦م اًمٙم٤مومر اعمٕم٤مٟمد واًمٗم٤مؾمؼ اًمٕم٤مُمد ، ومٞمج٥م أٓ ي٘مبؾ ظمؼممه٤م وٓ شمثب٧م روايتٝمام. وذهب٧م 
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ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ىمبقل أظمب٤مر أهؾ إهقاء ، اًمذيـ ٓ يٕمرف ُمٜمٝمؿ اؾمتحالل اًمٙمذب واًمِمٝم٤مدة عمـ واوم٘مٝمؿ سمام ًمٞمس 

ؿمٝم٤مدة ، وممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل وم٢مٟمف ىم٤مل: وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ  قمٜمدهؿ ومٞمف

إهقاء إٓ اخلٓم٤مسمٞم٦م ُمـ اًمراومْم٦م ، ٕهنؿ يرون اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزور عمقاوم٘مٞمٝمؿ ، وطمٙمك أن هذا ُمذه٥م اسمـ أيب ًمٞمغم وؾمٗمٞم٤من 

 اًمثقري ، وروي ُمثٚمف قمـ أيب يقؾمػ اًم٘م٤ميض .

يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء: شم٘مبؾ أظمب٤مر همػم اًمدقم٤مة ُمـ أهؾ إهقاء ، وم٠مُم٤م اًمدقم٤مة ومال حيت٩م سم٠مظمب٤مرهؿ ، وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ أسمق وىم٤مل  

قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ ، وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٜم٘مؾ واعمتٙمٚمٛملم: أظمب٤مر أهؾ إهقاء يمٚمٝم٤م ُم٘مبقًم٦م ، وإن يم٤مٟمقا يمٗم٤مرا 

 اٖـوومس٤مىم٤م سم٤مًمت٠مويؾ.

واًمّمقاب ذم هذه اعمس٠مًم٦م هق قمدم ضمقاز اًمرواي٦م واًمتتٚمٛمذ قمغم أهؾ اًمبدع وإذا يم٤من اًمسٚمػ ي٘مقًمقن إذا رأي٧م ُمبتدقم٤مً ذم 

ـمريؼ ومخذ ذم همػمه ُمـ أضمؾ أن ٓ خيتٚمط ُمٕمف ذم اًمٓمريؼ ومٞم١مصمر قمغم اؾمت٘م٤مُمتف ومٙمٞمػ سمٛمـ جي٤مًمسٝمؿ ويتتٚمٛمذ قمغم أيدهيؿ ُمع 

 .ُم٤مهق ُمٕمروف ُمـ طم٥م اًمٓم٤مًم٥م ًمِمٞمخف واًمت٠مصمر سمف

 قمـ أيب هريرة  ُم٘مدُم٦م اًمّمحٞمحأظمرج  اإلُم٤مم ُمسٚمؿ  ذم صمؿ اعمبتدع وم٤مؾمؼ واًمٗم٤مؾمؼ  ٓيٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمده وأيْم٤مً ىمد 

ìÈ´«µČī Èp«µ©n øÈpċ«Yĉ Ķī øÈ×¦Ċ ĎË{¢ÔZ P «u È ¦Ë[¸ð Ě«¦Ċ Í×uĊ º^ĉ V ĩË ¥dá  Vī ، أٟمف ىم٤مل:قمـ رؾمقل اهلل 

µĎīĘ ٓÈ ¦Ë£×}µ Ķī øÈ ¦Ë¡xµ) 

أي آظمر زُم٤من  ĩ«u»qĎ º^ĉ V ĩË µ:ىمقًمف (252/  1) ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحاعمب٤مريمٗمقري ذم ىم٤مل 

ُمـ اًمدضمؾ وهق شمٚمبٞمس اًمب٤مـمؾ سمام يِمبف احلؼ، ي٘م٤مل: دضمؾ إذا ُمقَّه وًمبس، أي ُمزورون وُمٚمبسقن  دضم٤مًمقنهذه إُم٦م 

 اًمديـ وهؿ يم٤مذسمقن ذم ذًمؽ، ويتحدصمقن سم٠ميم٤مذي٥م، ويبتدقمقن وظمداقمقن، ي٘مقًمقن ًمٚمٜم٤مس: ٟمحـ قمٚمامء وُمِم٤مئخ، ٟمدقمقيمؿ إمم

أطمٙم٤مُم٤مً سم٤مـمٚم٦م، وإقمت٘م٤مدات وم٤مؾمدة، وم٤مطمذروهؿ. وجيقز أن حتٛمؾ اطم٤مدي٨م قمغم اعمِمٝمقر قمٜمد اعمحدصملم ًمٞمٙمقن اعمراد هب٤م 

٘م٤مئؾ مل اؾمتئٜم٤مف، ضمقاب ًم ٓ يْمٚمقٟمٙمؿأي أسمٕمدوهؿ قمٜمٙمؿ  وإي٤مهؿأي أسمٕمدوا أٟمٗمسٙمؿ قمٜمٝمؿ  وم٢مي٤ميمؿاعمقضققم٤مت. 

ًمئال يْمٚمقيمؿ، ومحذف اجل٤مر واًمٜم٤مص٥م، ومٕم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اًمرومع يمذا ذيمره سمٕمْمٝمؿ. وىم٤مل اًمٓمٞمبل: يم٠مٟمف ىمٞمؾ: ُم٤مذا  ؟ٟمبٕمدهؿ

اٟمتٝمك. وىمٞمؾ: هق ظمؼم ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل ُمب٤مًمٖم٦م ومٞمٙمقن شم٠ميمٞمداً ًمألُمر سم٤محلذر.  -وم٠مضمٞم٥م ٓ يْمٚمقٟمٙمؿ  ؟يٙمقن سمٕمد احلذر

  اٖـأي ٓ يقىمٕمقٟمٙمؿ ذم اًمٗمتٜم٦م . وٓيٗمتٜمقٟمٙمؿ
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ø£×}qĎ ®{oī R¡n øĖ«£dĺĎ Éh ĩËq§Ôµ ĎË¦Ë µ P  قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل:  (15/  1)ُم٘مدُم٦م اًمّمحٞمحوأظمرج ُمسٚمؿ  ذم 

 È¤Øµ̧] ¹̂ µ̈ în Ģ̇ÕqĎ ḈĊ kČ ºz£µī øÈ¤Øµ̧] ¹̂ ¥̈n ê£òÔqĎ ḈĊ kČ ºz£¥n øÈ q«\Ę «£q ĎË¢d 5ĎËq«o   

n ÊÚn«ć Éuī øÂ¢d RY ĿĎ Ê{}£µ P Ġ¸×Õu Éu Â¢d Éu~¸ »:قمـ اًمثقري، ىم٤مل:  (138/  1) اجل٤مُمعوأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم 

Đīºh Đīºh ĨîdĺĎ ¿~¦ش 

 :قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ىمٞمؾ ًمف: مل أىمٚمٚم٧م اًمرواي٦م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م؟ ىم٤مل:  (123)ص:  اًمٙمٗم٤مي٦موأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم 

 Ê×{¢dī Ê£h µĎīºqĎ ÇoĊ Ķ Ä¥pīĘ¸~qĎ Í£{µ ø ĐĖ«×o ĭĊĘī ÉÔ?Ď ĭĊĘī ÍµĊĘ Ë´ 5ħË~µ  

:قمـ قمكم سمـ ؿم٘مٞمؼ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك، ي٘مقل قمغم رءوس  (16/  1) اًمّمحٞمحوأظمرج ُمسٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م 

  ìÄ¡ÔqĎ ¬Ôµ ĩ«p Ê¦©n ®Y«[ ÉY īº¢h ¯µ¸] ĎËhĖá اًمٜم٤مس:

 .شÊÕ´¹_ ĶČ ø ºyn Éh µĎīºqĎ ®pºZ «u»:قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤َّمش ، ي٘مقل:  (123)ص: اًمٙمٗم٤مي٦موأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم 

 سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمخزوُمل، ُمقٓهؿ، أسمق سمٙمر احلٜم٤مط، اًمٙمقذم يم٤من يتِمٞمع.اوومٓمر هق:

 ىم٤مل اجلقزضم٤مين زائغ همػم صم٘م٦م وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل زائغ ٓ حيت٩م سمف.

ََٚٔ اِيَهِشب ِفٞ  ُمُتٕمٛمدا ومالَ ي٘مبؾ  وهمػمه إَِّٓ اًمٙمَِذب ذمِ طمَدِي٨م رؾمُقل اهلل  َحِزٜح ايَّٓاؼَغأي١: ٜكبٌ ايتا٥ب َٔ َأعَباب اِيفغل 

ظمؼمه ُمـ  أسمدا وَإِن طمسٜم٧م شمَقسمَتف ىم٤مًمَف أمحْد سمـ طمٜمْبَؾ واحلٛمٞمدِي ؿمٞمخ اًمبُخ٤مرِيّ وىم٤ملَ اًمّمَّػمذمِ ذمِ ذح اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أؾم٘مٓمٜم٤م

فِ مل ٟمٕمد ًم٘مبقًمف سمتقسم٦م شمٔمٝمر وُمـ ضٕمٗمٜم٤مه مل ٟمجٕمٚمف ىمَقِي٤م سمٕمد ذًمِؽ وىم٤ملَ اًمسَّٛمٕم٤مينِّ ُمـ يمذب ذمِ أهؾ اًمٜمَّ٘مْؾ ًمٙمذب وضمَدٟم٤مهُ قمٚمٞمْ 

 ظمؼم وَاطمِد وضم٥م إؾم٘م٤مط ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمَدِيثف.

 سمٞم٤مض ًمّمٗم٤مء شم٘مقل اًمٕمرب ٕن اًمّمٗم٤مء أصٚمٝم٤م وم٘مٞمؾ اعمحب٦م :وم٠مُم٤مروض٦م اعمحبلمذم  : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ)احلب(وىمقًمف

 همٚمٞم٤من اعمحب٦م هذا ومٕمغم اًمِمديد اعمٓمر قمٜمد اعم٤مء يٕمٚمق ُم٤م وهق احلب٤مب ُمـ ُم٠مظمقذة وىمٞمؾ إؾمٜم٤من طمب٥م وٟمْم٤مرهت٤م إؾمٜم٤من

 .ي٘مؿ ومٚمؿ سمرك إذا اًمبٕمػم أطم٥م وُمٜمف واًمثب٤مت اًمٚمزوم ُمـ ُمِمت٘م٦م وىمٞمؾ اعمحبقب ًم٘م٤مء إمم آهتٞم٤مج قمٜمد وصمقراٟمف اًم٘مٚم٥م
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 اًمِم٤مقمر ىم٤مل 

 طمٚم٧م قمٚمٞمف سم٤مًمٗمالة ضسم٤م

 

 سمٕمػم اًمسقء إذ أطمب٤مضب  

 

 اٖـ اٟمت٘م٤مٓ. قمٜمف يرم ومٚمؿ حمبقسمف ىمٚمبف ًمزم ىمد اعمح٥م ومٙم٠من 

  االعتباص

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ومـ٤مقمتؼم ....................................
 

  ................................................ 
 

 ايؾضح:

ƕƕǂƕƕƕƕƕƕǡƕƕǠƕƕǟƕƕƕƕƕǞًمٞمس سمٛمِم٤مهد يتقصؾ هب٤م إمم ُمٕمروم٦م اعمِم٤مهد إمم ُم٤مىم٤مل اًمراهم٥م: اًمٕمؼمة سم٤محل٤مًم٦م اًمتل  قٛي٘)فاعترب(

ƕƕǣƕƕƕǢƕƕǁ د١1آل قمٛمران: رƕƕǂƕƕƕƕƕƕƕƕƕȇƕƕȆƕƕȅƕƕƕǁ د.2احلنم: ر 

 ف  راو ًمٞمٕمرف هؾ ؿم٤مريمف ذم روايتف همػمه أم ٓ.تٗمرد سمرواياٟمشمتبع ـمرق طمدي٨م ئمـ أٟمف ٚاصطالحّا: 

Án«?Ď ħ«o   ًمذًمؽ احلدي٨مِ اًمذي ئمَُـّ أٟمَّف :واقمٚمؿ  ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ،
ِ
أَنَّ شمَتَبُّعَ اًمٓمُرُقِ: ُمـ اجلقاُمعِ، واعمس٤مٟمٞمدِ، واضمْزَاء

 اٖـ. ومَرْدٌ؛ ًمٞمٕمٚمَؿَ: هؾ ًمفُ ُمت٤مسمِعٌ أَم ٓ؟ هُق اقمتب٤مرُ 

ؿم٤مريمف ذم ذًمؽ  ًمٞمٕمرف هؾ ;٤مٓقمتب٤مر أن ي٠ميت إمم طمدي٨م ًمبٕمض اًمرواة ومٞمٕمتؼمه سمرواي٤مت همػمه ُمـ اًمرواة سمسؼم ـمرق احلدي٨م وم

احلدي٨م راو همػمه، ومرواه قمـ ؿمٞمخف أو ٓ؟ وم٢من مل يٙمـ ومٞمٜمٔمر هؾ شم٤مسمع أطمد ؿمٞمخ ؿمٞمخف، ومرواه قمٛمـ روى قمٜمف؟ وهٙمذا إمم 

آظمر اإلؾمٜم٤مد وذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م، وم٢من مل يٙمـ ومٞمٜمٔمر هؾ أشمك سمٛمٕمٜم٤مه طمدي٨م آظمر؟ وهق اًمِم٤مهد، وم٢من مل يٙمـ وم٤محلدي٨م ومرد، ومٚمٞمس 

 ٤مهد، سمؾ هق هٞمئ٦م اًمتقصؾ إًمٞمٝمام.آقمتب٤مر ىمسٞمام ًمٚمٛمت٤مسمع واًمِم

 اًمٖمٛمض هق اًمٜمقم اًمٕم٤مرض. ىم٤مًمف اًمراهم٥م. )ٚغاَط٘(وىمقًمف
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ورسمام ىمٞمؾ ذم سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد هم٤مُمض أو ُمٔمٚمؿ يٓمٚمؼ هذا اًمتٕمبػم اسمـ ُمٕملم ،واسمـ قمدي ،واًمذهبل وذًمؽ قمغم اإلؾمٜم٤مد اًمذي 

 ومٞمف قمدة جم٤مهٞمؾ ٓ يٕمرومقن.

 همري٥م احلدي٨م. ؿ واعمراد سمف ُمٕمروم٦ماًمٖم٤مُمض هق: اًمبٕمٞمد ُمـ اًمٗمٝم

 أي :ـمٚمَبَفُ. اًمٌمَّْءَ  رَامَ  : اًمّمح٤مح خمت٤مرذم   )صَت(وىمقًمف

 اٖـ ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح: اًمنمح اًمٙمِمػ شم٘مقل ذح اًمٖم٤مُمض أي: ومرسه.)ؽضحّا(:وىمقًمف

 ايعظٜظ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 قمـزيـٌز سمٙمـؿ ص٥م ذًمٞمـٌؾ ًمٕمزيمؿ
 

   ............................................. 
 

 ايؾضح:

 حفظ٘ اهلل تعاىل:ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك 

ƕƕǂƕƕƕƕƕƕǍƕƕǌوإن مل يٓم٤موقمفُ اًمٜمٔمؿ يٜمبِّف قمٚمٞمف ذم طم٤مؿمٞم٦م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: (سم٤مهلل صمؿ سمٙمؿ)قمٚمٞمف شمٜمبٞمف: وهق أن ي٘م٤مل  (بهِ)ىمقًمف:  

ǡǠƕƕƕƕƕǟƕƕǞǝƕƕǜƕƕƕǛƕƕǚƕƕǙƕƕǘƕƕǗƕƕǖƕƕǕƕƕǔƕƕǓƕƕǒƕƕƕƕƕǑƕƕǐƕƕǏƕƕƕƕƕƕƕƕƕǎƕƕǦƕƕƕǥƕƕƕƕƕƕƕƕƕǤƕƕǣƕƕƕƕƕƕƕǢƕƕƕƕƕǁ 

  257آل قمٛمران ـ8

 [  ١2]احل٩م ـ ƕƕǂƕǚǙƕƕǘƕƕƕƕǗƕƕǖƕƕǕƕƕǔƕƕǓƕƕƕƕƕǁوىمقًمف: 

 أيْم٤م هذا اًمتٕمبػم ظمٓم٠م عم٤م شمْمٛمٜمتف أي٤مت اعمذيمقرة .  (سيٌٝ يعظنِ:)وىمقًمف

 وم٘م٤مل:طمٗمٔمف اهلل  وىمد أصٚمحف إخ قمٛمر صبٞمح  

 قمزيٌز همدَا صب٤م قمٛمٞمدًا سمحبِّٙمؿ

 

 وُمِمٝمقُر أوص٤مِف اعمح٥مِّ اًمتذًمؾُ    
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 : درضم٦م ُمـ درضم٤مت اعمحب٦م . ٚايعُٝز

 ٤مًمٙمرس أي: ىمؾ وٟمدر، وُمـ يٕمَز سم٤مًمٗمتح أي ىمقي واؿمتد.سمُمـ قمزًّ يٕمِز  :يػ١ّ ايعظٜظ

يٙمقن واطمدةٍ سمحٞم٨م ٓ يٛمتٜمع أن  هق أن ٓ يرويف أىمؾ ُمـ اصمٜملم قمـ أىمؾ ُمـ اصمٜملم. ويٙمتٗمك سمقضمقد ذًمؽ ذم ـمب٘م٦مٍ  ٚاصطالحّا:  

 .اًمٜمزه٦مُمـ اٖـ  ذم همػمه٤م همريب٤مً أو ُمِمٝمقرا.

 وهق يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم :

 : وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمزة ذم أصؾ اًمسٜمد اًمذي هق اًمّمح٤ميب أو خمرج احلدي٨م.عظٜظ َطًل

ٟمٗمزِ  ومَقَاًمَّذِي »ىم٤مل:  : أن رؾمقل اهلل أيب هريرة ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أٟمس واًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م ُمث٤مًمف:

 احلدي٨م. شسمٞمَدِهِ، َٓ ي١مُمـُِ أطمَديمُؿْ طمَتَّك أيمُقنَ أطم٥مَّ إًمٞمْفِ ُمـِْ وَاًمِدِهِ وَوًمَدِهِ 

 .رواه أسمق هريرة ، وأٟمس

 ورواه قمـ أٟمس: ىمت٤مدة، وقمبد اًمٕمزيز سمـ صٝمٞم٥م.

 .سمـ سمِمػم ورواه قمـ ىمت٤مدة: ؿمٕمب٦م، وؾمٕمٞمد 

 قمبد اًمقارث، ورواه قمـ يمؾ مج٤مقم٦م.ورواه قمـ قمبد اًمٕمزيز: إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٚمٞم٦م، و 

 وم٢مذا شم٘مرر هذا ومام يم٤مٟم٧م اًمٕمزة ومٞمف سم٤مًمٜمسب٦م ًمراو واطمد اٟمٗمرد راوي٤من قمٜمف ي٘مٞمد ومٞم٘م٤مل: قمزيز ُمـ طمدي٨م ومالن.5 ٚعظٜظ ْغيب

 ُمـ ـمريؼ طمرُمل سمـ قمامرة.(25)ُمث٤مًمف: ُم٤م رواه اًمبخ٤مري 

ُمـ ـمريؼ قمبداعمٚمؽ سمـ اًمّمب٤مح يمالمه٤م قمـ ؿمٕمب٦م، قمـ واىمد سمـ حمٛمد سمـ زيد سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف، قمـ  (22)وُمسٚمؿ

أُمِْرتُ أَنْ أىم٤مشمِؾَ اًمٜم٤َّمسَ طمَتَّك يِمٝمَدُوا أَنْ َٓ إًمَفَ إَِّٓ اهللُ وَأَنَّ حمٛمَّدًا رؾمُقلُ » :، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمبد اهلل سمـ قمٛمر

 ش، وطمِس٤مهبُُؿْ قمغمَ اهللِ ي٘مٞمٛمُقا اًمّمَّالَةَ، وَي١مشمُقا اًمزَّيم٤مةَ، وم٢مِذَا ومٕمٚمُقا، قمّمٛمُقا ُمٜمِّل دُم٤مءَهُؿْ، وَأُمْقَاهلَُؿْ إَِّٓ سمِح٘مِّٝم٤ماهللِ، وَ 

 قمٜمد احلدي٨م: وهذا احلدي٨م همري٥م اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمروايتف ؿمٕمب٦م قمـ واىمد ىم٤مًمف اسمـ طمب٤من. اًمٗمتحذم  ىم٤مل احل٤مومظ
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وهق قمـ ؿمٕمب٦م قمزيز شمٗمرد سمروايتف قمٜمف طمرُمل هذا، وقمبداعمٚمؽ سمـ اًمّمب٤مح وهق قمزيز قمـ طمرُمل شمٗمرد سمف قمٜمف اعمسٜمدي قمبداهلل 

وُمـ ضمٝم٦م إسمراهٞمؿ أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م وسمـ طمب٤من واإلؾمامقمٞمكم وهمػمهؿ وهق  سمـ حمٛمد اجلٕمٗمل ،وإسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد  سمـ قمرقمرة.

ُم٤مًمؽ سمـ قمبد اًمقاطمد ؿمٞمخ ُمسٚمؿ وم٤مشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم احلٙمؿ سمّمحتف ُمع همراسمتف  شمٗمرد سمف قمٜمف أسمق همس٤من همري٥م قمـ قمبد اعمٚمؽ

 اٖـ

 .ُمِمت٤مقٌ  أي :قم٤مؿمؼٌ : ص٥مٌّ  رضمؾ ي٘م٤مل. وطمرارشمف اًمِمققِ  رىم٦م: : اًمّمب٤مسم٦ماعمخت٤مرو  اًمّمح٤محذم   )صٌب(وىمقًمف

 املؾٗٛص

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

.................................................. 
 

 أوص٤مف اعمـح٥م اًمتـذًمّؾ وُمِمٝمقر  
 

 ايؾضح:

ورضمؾ ُمِمٝمق ُمٕمروف اعمٙم٤من ُمذيمقر وؾمٛمل اعمِمٝمقر  اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ ؿمٝمرت إُمر إذا أفمٝمرشمف،: اًمّمح٤محذم يػ١ّ: املؾٗٛص

  ذم احلدي٨م سمذًمؽ ًمقضقطمف.

 ُم٤م ًمف ـمرق حمّمقرة سم٠ميمثر ُمـ اصمٜملم، ومل يبٚمغ طمد اًمتقاشمر.  هق :ٚاصطالحّا

 يبدأ ُمـ أرسمٕم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف  ُمـ مخس٦م وىمٞمؾ ُمـ ؾمبٕم٦م وىمٞمؾ ُمـ قمنمة وىمٞمؾ ُمـ ؾمبٕملم.وطمد اًمتقاشمر ُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف 

 وهق يٜم٘مسؿ إمم ُمِمٝمقر ُمٓمٚمؼ وُمِمٝمقر ٟمسبل يم٤مًمٕمزيز مت٤مُم٤مً همػم أن اًمِمٝمرة شمٙمقن سم٠ميمثر ُمـ اصمٜملم.

 ومٛمـ إول: وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٝمرة ومٞمف ذم أصؾ اًمسٜمد وهق اًمّمح٤ميب

 .ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأسمقه، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري     (879()878 ()877 )يطمدي٨م وضمقب همسؾ اجلٛمٕم٦م رواه اًمبخ٤مر

 ومحدي٨م أيب ؾمٕمٞمد رواه قمٜمف قمٓم٤مء سمـ يس٤مر.

 وطمدي٨م قمٛمر رواه ؾم٤ممل سمـ قمبداهلل قمـ أسمٞمف قمـ ضمده.

 وطمدي٨م اسمـ قمٛمر رواه قمٜمف ٟم٤مومع ُمقٓه.
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سمتخري٩م ـمرىمف أسمق قمقاٟم٦م ذم صحٞمحف ورواي٦م ٟم٤مومع قمـ سمـ قمٛمر هلذا احلدي٨م ُمِمٝمقرة ضمدا وم٘مد اقمتٜمك  :ىم٤مل احل٤مومظ

ومس٤مىمف ُمـ ـمريؼ ؾمبٕملم ٟمٗمس٤م رووه قمـ ٟم٤مومع وىمد شمتبٕم٧م ُم٤م وم٤مشمف ومجٕم٧م ُم٤م وىمع زم ُمـ ـمرىمف ذم ضمزء ُمٗمرد ًمٖمرض اىمت٣م 

 ذًمؽ ومبٚمٖم٧م أؾمامء ُمـ رواه قمـ ٟم٤مومع ُم٤مئ٦م وقمنميـ ٟمٗمس٤م.

، وشمٗمرد سمف قمٜمف حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، وشمٗمرد سمف قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م وُمث٤مل اًمٜمسبل: طمدي٨م إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وم٢مٟمف شمٗمرد سمف قمٛمر

 ٟمّم٤مري ،صمؿ رواه قمٜمف اجلؿ اًمٖمٗمػم.وشمٗمرد سمف قمٜمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إ

 ايػضٜب

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 همـري٥م ي٘م٤مد اًمبٕمـد قمٜمِؽ وُم٤م ًمف
 

 ُمـتـحقَّلُ   قىـاهلقمــ دار  ؽ٘مِّـ وطم  
 

 ايؾضح:

 .اًمٜمٝم٤مي٦م. اهـ ُمـ هؾ ًمف قمٜمدهٓ أهق اًمقطمٞمد اًمذي   :يػ١ّ ٚايػضٜب

 هق ُم٤م يتٗمرد سمروايتف ؿمخص واطمد ذم أي ُمقضع وىمع اًمتٗمرد سمف ُمـ اًمسٜمد.ٚاصطالحّا: 

 وهق يٜم٘مسؿ إمم:

وهق: ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٖمراسم٦م ومٞمف ذم أصؾ اًمسٜمد واعمقضع اًمذي يدور اإلؾمٜم٤مد قمٚمٞمف ويرضمع، وًمق شمٕمددت اًمٓمرق إًمٞمف،  غضٜب َطًل 

 وهق ـمرومف اًمذي ومٞمف اًمّمح٤ميب.

 طمدي٨م إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت.ُمث٤مًمف: 

 وهمري٥م ٟمسبل: وهق ُم٤ممل شمٙمـ اًمٖمراسم٦م ذم اًمّمح٤ميب أو اعمخرج ًمٚمحدي٨م .

 يم٠من يرويف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثرُ ُمِـ واطمد، صمؿ يٜمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمـ واطمدٍ ُمٜمٝمؿ ؿمخصٌ واطمد. 

 ئؽ اًمرواة.أو: يم٠من يرويَفُ قمـ صح٤ميبٍ ُم٤م أيمثر ُمِـ راوٍ، صمؿ يٜمٗمرد سمف ؿمخصٌ واطمدٌ يرويَف قمـ واطمدٍ ُمِـ أوًم
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ُمـ ـمريؼ قمبداعمجٞمد سمـ قمبداًمٕمزيز سمـ أيب رواد قمـ ُم٤مًمؽ قمـ زيد  (1173) ُمسٜمدهُمث٤مًمف: ُم٤م أظمرضمف اًمِمٝم٤مب اًم٘مْم٤مقمل ذم 

  إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مىم٤مل  قمـ اًمٜمبل سمـ أؾمٚمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ يس٤مر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

ىم٤مل ذم شمدري٥م اًمراوي: ىم٤مل اخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد: أظمٓم٠م ومٞمف قمبد اعمجٞمد وهق همػم حمٗمقظ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ سمقضمف؛ ىم٤مل: ومٝمذا  

 مم٤م أظمٓم٠م ومٞمف اًمث٘م٦م.

 ىم٤مل اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس: هذا إؾمٜم٤مد همري٥م يمٚمف واعمتـ صحٞمح.

 هم٤مًم٥م اًمٖمرائ٥م ضٕم٤مف وًمذًمؽ يم٤من اًمسٚمػ يذُمقن اًمٖمرائ٥م. فا٥ز٠:

 ٓ شمٙمتبقا هذه إطم٤مدي٨م اًمٖمرائ٥م وم٢مهن٤م ُمٜم٤ميمػم، وقم٤مُمتٝم٤م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء. ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ: 

 وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ذ اًمٕمٚمؿ اًمٖمري٥م، وظمػم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمذي ىمد رواه اًمٜم٤مس.

 وىم٤مل قمبد اًمرزاق: يمٜم٤م ٟمرى أن همري٥م احلدي٨م ظمػم وم٢مذا هق ذ.

 وىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك: اًمٕمٚمؿ اًمذي جيٞمئؽ ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م: يٕمٜمل اعمِمٝمقر.

وي قمـ اًمزهري ىم٤مل: طمدصم٧م قمكم سمـ احلسـ سمحدي٨م، ومٚمام ومرهم٧م ىم٤مل: أطمسٜم٧م، سم٤مرك اهلل ومٞمؽ، هٙمذا طمدصمٜم٤م، ىمٚم٧م: ُم٤م ور

أراين إٓ طمدصمتؽ سمحدي٨م أٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل، ىم٤مل: ٓ شم٘مؾ ذًمؽ؛ ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يٕمرف؛ إٟمام اًمٕمٚمؿ ُم٤م قمرف وشمقاـم٠مت 

 قمٚمٞمف إًمسـ.

٥م اًمديـ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق، وُمـ ـمٚم٥م همري٥م احلدي٨م يمذب، وُمـ ـمٚم٥م اعم٤مل وروى اسمـ قمدي قمـ أيب يقؾمػ ىم٤مل: ُمـ ـمٚم

 سم٤مًمٙمٞمٛمٞم٤مء أومٚمس. 

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل : ومٞمف إؿم٤مرة إمم رطمٚم٦م أهؾ احلدي٨م وهمرسمتٝمؿ ُمـ أضمٚمف عمالىم٤مة اًمِمٞمقخ وأظمذ : ٚقٛي٘)غضٜب ٜكاعٞ ايبعز(

 اٖـ احلدي٨م قمٜمٝمؿ  وأظمذ ـمرق اًمتحٛمؾ اعمٕمرووم٦م قمٜمد اعمحدصملم.

قمٚمٞمٝمام وقمغم  ٟمامذج اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وحتٛمؾ اعمِم٤مق ُم٤م ىمّمف اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع اخلرضوُمـ 

 . ٟمبٞمٜم٤م اًمّمالة واًمسالم
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 طمدي٨م سمٚمٖمٜمل: ي٘مقل اهلل، قمبد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أٟمف قم٘مٞمؾ، سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد قمـ(16042)ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وُمـ ذًمؽ

 وم٢مذا اًمِم٤مم قمٚمٞمف ىمدُم٧م طمتك ؿمٝمرا، إًمٞمف ومرست رطمكم، قمٚمٞمف ؿمددت صمؿ سمٕمػما، وم٤مؿمؽمي٧م  اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف رضمؾ قمـ

 وم٤مقمتٜم٘مٜمل، صمقسمف يٓم٠م ومخرج ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧م ؟اهلل قمبد اسمـ وم٘م٤مل اًمب٤مب، قمغم ضم٤مسمر: ًمف ىمؾ: ًمٚمبقاب وم٘مٚم٧م أٟمٞمس، سمـ اهلل قمبد

 أن ىمبؾ أُمقت أو متقت، أن ومخِمٞم٧م اًم٘مّم٤مص، ذم  اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف أٟمؽ قمٜمؽ سمٚمٖمٜمل طمديث٤م: وم٘مٚم٧م واقمتٜم٘متف،

 وُم٤م: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل  lð Ě«£qĎ ĨËµ u«¥~qĎ ( īĊ ħ«o 5Ė«Õ{qĎ ( ĐĎºh Ķºm RF : ي٘مقل  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أؾمٛمٕمف،

 q È¤{u øĈÞ È[ ÈMĖ«£µ đËwY Ê{¢Ôµ Éu  ¸{Y Rp Ê{¢Ôµ  Éu  ďºo 5«¦Ċ øÆ¡_Ď «¦Ċ øĩ«µ¸qĎ Ķī Í|Õ£µ¥¼: ىم٤مل ؟هبام

¸]ĸ Éu Ç´Ċ øĘ«£qĎ ĩĊ Ç^¸µ øĘ«£qĎ Êqī ¸£h ¸]Ċ Éu Ç´Ċ £>Ď øÅ] Ì×]  ÊwoĊ øÊ£u Ķī Í|Õ£µ ¸]ĸ Éu Ç´Ċ £>Ď ĩĊ 

Ç^¸µ ø£>Ď ¸]ĸī Éu Ç´Ċ Ę«£qĎ Ī¸£h øÅ] Ì×] ÊwoĊ øÊ£u Ì×] ¢y¡qĎ  قمراة وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ميت إٟمام وإٟم٤م يمٞمػ: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل 

  đ«£Ô?«Y đ«ļ¥ÔqĎī: ىم٤مل ؟هبام همرٓ

: ىم٤مل سم٠مصبٝم٤من احل٤مومظ اًمقظمٌم حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ قمكم أسمق أٟمِمدين:  احلدي٨م ـمٚم٥م ذم اًمرطمٚم٦مذم  (28)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 .اخلراؾم٤مين حمٛمد سمـ اًمٕمب٤مس اًمٗمْمؾ أسمق أٟمِمدين

ويمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمرطمٚم٦م  ومٞمف ُمـ ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم ومٛمـ أراد اعمزيد  ومٚمٞمٓم٤مًمٕمف وهٙمذا ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ومٞمٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٌمء 

 اًمٙمثػم ٟمس٠مل اهلل أن يٕمٞمٜمٜم٤م  ويٞمرس ًمٜم٤م اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

 ىم٤مؾمك إُمر أي: يم٤مسمده. )ٜكاعٞ(ىمقًمف

                                                           

 وٓ خترج.أن اًمذي ٓ خيرج ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٜمس٤مء اًمتل شمٚمزم اًمبٞم٧م اعمتِمبف سم٤مًمٜمس٤مء ومٛمراده :اعمخٜم٨م ذم اًمٚمٖم٦م هق  -(6)

 جمتٝمدا اًمٕمٚمؿ أصؾ أـمٚم٥م رطمٚم٧مُ 
 

 إطم٤مدي٨م اًمدٟمٞم٤م ذم اعمرء وزيٜم٦م 
 

 يمرٌ ذَ  سم٤مزلٌ  إٓ اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م ٓ
 

 (6)اعمخ٤مٟمٞم٨مُ  إٓ يبٖمْمف وًمٞمس 
 

 شمؽميمف ؾمقف سمامل ٕمجبَـّ شمُ  ٓ
 

 ُمقاري٨مُ  اًمدٟمٞم٤م هذه وم٢مٟمام 
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ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤م :هذا ىمسؿ سمٖمػم اهلل وىمد ىم٤مل اًمٜمبل  )ٚحِكَو(: ىمقًمف حفظ٘ اهلل تعاىلىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك )ٚحكو(وىمقًمف  

 .قمـ اسمـ قمٛمر  (1646) وُمسٚمؿ (2679)رواه اًمبخ٤مريومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م 

 (1535)واًمؽمُمذي (3251)وأسمق داود(5375)أظمرضمف أمحدُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل؛ وم٘مد أذك  وضم٤مء أيْم٤مً قمـ اسمـ قمٛمر 

 وهمػمهؿ .

 وىمد أصٚمحف إخ قمٛمر وم٘م٤مل: 

 همري٥م ي٘م٤مِد اًمبٕمَد قمٜمَؽ وُم٤مًمَفُ 

 

 ورسمَِّؽ قـم داِر اهلقى ُمُتَحقّلُ   

 

 . أطم٥مَّ  هَقِيَ  وَ . إَْهْقَاءُ  وَاجلٛمْعُ  اًمٜمَّٗمسِ  هَقَى ُم٘مّمُقرٌ  اهلَْقَى : اًمّمح٤مح خمت٤مرذم   )اهل٣ٛ(وىمقًمف

 املكطٛع

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ومـروم٘م٤م سمٛم٘مٓمـقع اًمـقؾم٤مئـؾ ُم٤م ًمف
 

ٓ  ٓو قمٜمؽ ٟم    ٕمـدلُ ـإًمٞمؽ ؾمبٞمٌؾ
 

 ايؾضح:

ُمٚمج٠م ومٞمف ُمب٤مًمٖم٦م ًمٞمس٧م ذم ُمقضٕمٝم٤م؛ ٕن اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي ٓ ( ٚال عٓو َعزٍ) ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ىمقًمف:

 ُمٜمف إٓ إًمٞمف.

 وأصٚمحف إخ قمٛمر وم٘م٤مل:

 ومروم٘م٤م سمٛم٘مٓمقِع اًمقؾم٤مئِؾ ُم٤مًمَفُ 

 

 إًمٞمَؽ ؾمبٞمٌؾ هْؾ شمٕمُقُد وشمَس٠ملُ   

 

 ضد اًمٕمٜمػ. : اًمرومؼ ًملم اجل٤مٟم٥م وهق اًمٜمٝم٤مي٦مذمقٛي٘: )فضفكّا(:
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 ىمٓمٕم٤م. وىمٓمٕم٧م اًمٜمٝمر ىمٓمققم٤مً: قمؼمشمف. وىمٓمَعَ ُم٤مءُ اًمريمٞم٦َّم ىمٓمققم٤مً وىمٓم٤مقم٤مً، أي اٟم٘مٓمَعَ وذه٥م. ىمٓمٕم٧م اًمِمئد قطعر ٚقٛي٘)َكطٛع(

 ايصخاح َٔاٖـ  وي٘م٤مل: رطمِؿَ ىمٓمٕم٤مءُ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ، إذا مل شمُقصَؾ.

 اعم٘مٓمقع، مجٕمف اعم٘م٤مـمع، واعم٘م٤مـمٞمع، وهق اعمقىمقف قمغم اًمت٤مسمٕمل ىمقًٓ ًمف، أو ومٕمالً. ٚاصطالحّا:

 اعم٘مٓمقع ٕن اعم٘مٓمقع ُمـ ؾمامت اعمتـ واعمٜم٘مٓمع ُمـ ؾمامت اإلؾمٜم٤مد. وهق همػم

اسمـ  ، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ ضمرير، وشمٗم٤مؾمػم: قمبد اًمرزاق ، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م وُمـ ُمٔم٤من اعمقىمقف واعم٘مٓمقع  

 ، وهمػمهؿ.اعمٜمذر

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمبد اهلل سمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، ىم٤مل:  (612) ُمث٤مًمف: ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 .شٓ يستٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلسؿ»ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: 

 مجع وؾمٞمٚم٦م: ىم٤مل اًمراهم٥م: اًمقؾمٞمٚم٦م: هل اًمتقصؾ إمم اًمٌمء سمرهمب٦م. )ايٛعا٥ٌ(وىمقًمف

 ايعايٞ ٚايٓاطٍ

 ىم٤مل اإلؿمبٞمكم

 ورومٕم٦مٍ ومـال زًمـ٧م ومـل قمـز ُمـٜمـٞمـع 
 

 وُمـ٤م زًم٧م شمـٕمق سم٤مًمتـجٜمـل وم٠مٟمـزل  
 

 ايؾضح:

 اهللَِّ شمٕم٤مممَ  :ايٓٗا١ٜذماًمٕمز اعمٜمٕم٦م، و قٛي٘)عظ(
ِ
ٕصؾِ: اًم٘مُقَّة  شاًمٕمَزِيزُ »ذمِ أؾمامَء هُقَ اًمٖم٤مًم٥مُ اًم٘مَقيُّ اًمَّذِي َٓ يٖمٚم٥م. واًمٕمِزَّة ذمِ ا

 واًمِمِّدَّة واًمٖمٚمَب٦م. شم٘مقلُ: قمَزَّ يٕمِزُّ سم٤مًمٙمرسِْ إِذَا ص٤مرَ قمَزِيزاً، وقمَزَّ يٕمَزُّ سم٤مًمٗمَتْحِ إِذَا اؿمتَدَّ.

وَهُقَ ذمِ ُمٜمٕم٦مٍ سمٗمَتْحِ اًمٜمُّقنِ أَيْ ذمِ قمِزِّ ىمَقُمِفِ ومالَ ي٘مْدِرُ قمٚمٞمْفِ ُمـَْ  .أَرَادَهُ رضمؾ ُمٜمٞمع أَي قمَزِيز ممُْتٜمع قمغم ُمـ ي٘م٤مل :َ  )َٓٝع(ٚقٛي٘ 

 .اعمّمب٤مح وهمػمه ُمـ. اٖـ يُرِيدُهُ 

أٟمف ؾمبح٤مٟمف يٕمٓمل ُمـ اؾمتحؼ اًمٕمٓم٤مء، ويٛمٜمع ُمـ مل يستحؼ إٓ اعمٜمع، ويٕمٓمل ُمـ  :ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٜم٤مه :ٚ)املاْع(

 يِم٤مء، ويٛمٜمع ُمـ يِم٤مء، وهق اًمٕم٤مدل ذم مجٞمع ذًمؽ.
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 واعمٕمٜمك اًمث٤مين: أٟمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم يٛمٜمع أهؾ ديٜمف؛ أي: حيَُقـمٝمؿ ويٜمٍمهؿ.

 ذَُف. إِذا رومٞمع ومٝمُقَ  روم٤مقم٦م، يَرومُع رومُع اًمْمَّٕم٦مِ، ظمالفُ : واًمرِّومٕم٦م. اًمذًِّم٦م ٟم٘مٞمضُ : واًمرِّومٕم٦م ًمس٤من اًمٕمربذم :(ٚصفع١)وىمقًمف

ظمّمٞمّم٦م هلذه اُم٦م وؾمُّٜم٦م ُمـ اًمسٜمـ وـمٚم٥م قمٚمقه ؾمُّٜم٦م وًمذًمؽ اإلؾمٜم٤مد  وذم هذا اًمبٞم٧م ُمـ ؾمامت اإلؾمٜم٤مد اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل و

 ػ.ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد اًمٕم٤مزم ؾمُّٜم٦م قمٛمـ ؾمٚم اؾمتحب٧م اًمرطمٚم٦م ومٞمف ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ 

 وىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ذم ُمرض ُمقشمف: ُم٤م شمِمتٝمل؟ ىم٤مل: سمٞم٧م ظم٤مزم، وإؾمٜم٤مد قم٤مزم.

 وٕن قمٚمقه يبٕمد قمـ اخلٚمؾ . 

هق ىمٚم٦م رضم٤مل ؾمٜمد إطم٤مدي٨م سم٤مًمٜمسب٦م إمم ؾمٜمد آظمر يرد سمف ذًمؽ احلدي٨م سمٕمٞمٜمف سمٕمدد أيمثر ُمـ إول، وم٤مٕول يسٛمك  ايعًٛ:ٚ

 قم٤مًمٞم٤مً واًمث٤مين يسٛمك ٟم٤مزًٓ .

 واًمٕمٚمق مخس ُمراشم٥م 

5kīĸĎ  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ٟمٔمٞمػ، وم٢من يم٤من ُمع ضٕمػ ومٗمٞمف صقرة اًمٕمٚمق ٓ طم٘مٞم٘متف. وهق أضمٚمٝم٤م: اًم٘مرب ُمـ رؾمقل اهلل 

5¥¦«ØqĎ  اًم٘مرب ُمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ذوي اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٦م يم٤محلٗمظ واًمْمبط واًمٗم٘مف ُمثؾ ؿمٕمب٦م وُم٤مًمؽ واًمثقري

، وهذا واًمذي سمٕمده ؾمامه احل٤مومظ اسمـ طمجر واًمِم٤مومٕمل واًمبخ٤مري وُمسٚمؿ وٟمحقهؿ، وإن يمثر سمٕمده اًمٕمدد إمم رؾمقل اهلل 

 اًمٕمٚمق اًمٜمسبل.

5Øq«ØqĎ  اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة وهق ُم٤م أيمثر اقمتٜم٤مء اعمت٠مظمريـ سمف ذم اعمقاوم٘م٤مت وإسمدال اًمٕمٚمق سم٤مًمٜمسب٦م إمم رواي٦م ُمّمٜمػ يمت٤مب ُمـ

واعمس٤مواة واعمّم٤مومح٦م وم٤معمقاوم٘م٦م أن ي٘مع ًمؽ طمدي٨م قمـ ؿمٞمخ اعمّمٜمػ ُمـ ـمريؼ هل أىمؾ قمددا ُمـ ـمري٘مؽ ُمـ ضمٝمتف ُمثؾ أن 

ؾمٜمد ُمسٚمؿ ذم ُم٤مًمؽ جيتٛمع ؾمٜمدك وؾمٜمد ُمسٚمؿ ذم ىمتٞمب٦م قمـ ُم٤مًمؽ واًمبدل أن ي٘مع ذًمؽ ذم ؿمٞمخ ؿمٞمخف سم٠من جيتٛمع ؾمٜمدك و

ُمثال وىمد يسٛمك ُمقاوم٘م٦م أيْم٤م سم٤مًمٜمسب٦م إمم ؿمٞمخ ؿمٞمخف واعمس٤مواة أن يٙمقن سمٞمٜمؽ وسملم اًمّمح٤ميب ذم اًمٕمدد ُم٤م سملم ُمسٚمؿ ُمثال 

وسمٞمٜمف وهق ٟم٤مدر ذم زُم٤مٟمٜم٤م واعمّم٤مومح٦م أن ي٘مع ذًمؽ ًمِمٞمخؽ ومتٙمقن يمٛمـ ص٤مومح ُمسٚمامً سمف وأظمذه قمٜمف وهق ىمٚمٞمؾ أيْم٤م وم٢من 

٤من ُمّم٤مومح٦م ًمِمٞمخؽ صمؿ يمذًمؽ ًمِمٞمخ ؿمٞمخ ؿمٞمخؽ وُمثؾ هذا اًمٕمٚمق إٟمام يٙمقن ًمٜمزول رواي٦م وىمٕم٧م اعمس٤مواة ًمِمٞمخ ؿمٞمخؽ يم

 ذًمؽ اإلُم٤مم ومٚمقٓ ٟمزوًمف عم٤م قمال ًمؽ
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5{YĎºqĎ  اًمٕمٚمق سمت٘مدم ووم٤مة اًمراوي ذيمره أسمق يٕمكم اخلٚمٞمكم ومٛمـ روى قمـ صمالصم٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل قمـ ُم٤مًمؽ أقمغم ممـ روى قمـ صمالصم٦م

ل قمغم ووم٤مة ىمتٞمب٦م سمس٧م وصمالصملم ؾمٜم٦م أُم٤م اًمٕمٚمق اعمستٗم٤مد ُمـ شم٘مدم ووم٤مة اًمِمٞمخ ُمـ همػم قمـ ىمتٞمب٦م قمـ ُم٤مًمؽ ًمت٘مدم ووم٤مة اًمِم٤مومٕم

ٟمٔمر إمم ىمٞم٤مؾمف سمراو آظمر وم٘مد طمده احل٤مومظ أسمق احلسلم سمـ ضمقص٤مء سمخٛمسلم ؾمٜم٦م وىم٤مل إؾمٜم٤مد مخسلم ؾمٜم٦م ُمـ ُمقت اًمِمٞمخ 

 قن ؾمٜم٦م ومٝمق قم٤ملإؾمٜم٤مد قمٚمق وطمده أسمق قمبد اهلل سمـ ُمٜمده سمثالصملم ؾمٜم٦م ىم٤مل إذا ُمر قمغم اإلؾمٜم٤مد صمالصم

5Ôu«@Ď  اًمٕمٚمق سمت٘مدم اًمسامع إُم٤م ُمـ ؿمٞمخلم أو ُمـ ؿمٞمخ واطمد وم٤مٕول أقمغم وإن شمس٤موى اًمٕمدد واحتد اًمِمٞمخ ومٛمـ ؾمٛمع ُمـ

 ؾمتلم ؾمٜم٦م أقمغم ممـ ؾمٛمع ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م.

وأُم٤م اًمٜمزول ومٝمق ضد اًمٕمٚمق وهق مخس ُمراشم٥م شمٕمرف ُمـ شمٗمّمٞمؾ ضده٤م ذم اًمٕمٚمق واًمٜمزول ُمٗمْمقل ُمرهمقب قمٜمف قمغم 

ّمحٞمح اًمذي ىم٤مًمف اجلامهػم إذا مل يٙمـ ومٞمف وم٤مئدة راضمح٦م قمغم اًمٕمٚمق ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل وهمػمه اًمٜمزول ؿم١مم وىم٤مل ىمقم اًمٜمزول اًم

أومْمؾ ُمـ اًمٕمٚمق ٕن اًمتٕم٥م ومٞمف أيمثر سم٤مًمٜمٔمر إمم يمؾ راو وضمرطمف وشمٕمديٚمف ومٞمٙمقن إضمر أيمثر وًمٞمس هذا سمٌمء يرضمح وم٢من 

 ٚمف .يم٤من ذم اًمٜمزول وم٤مئدة راضمح٦م قمغم اًمٕمٚمق ومْم

 اعمخت٤مر اٖـ .يٗمٕمٚمْفُ  ملَْ  ذٟمْب٤م قمٚمٞمْفِ  يَدَّقمِلَ  أَنْ  وَهُقَ  اًمتَّجَرُّمِ  ُمِثْؾُ  اًمتَّجٜمِّل وَ  ضمٜم٤مي٦مً  جيٜمِل قمٚمٞمْفِ  ضمٜمَك )ايتجين(وىمقًمف

 وىمقًمف:

 أُورّي سمُسٕمـدى واًمـرسم٤مب وزيٜم٥مٍ 
 

 وأٟم٧م اًمذي شمٕمٜمك وأٟم٧م اعم١مُمَّؾ 
 

ومتح ُمـ  اٖـاًمْبٕمٞمدَ.  يُرِيدُ  وَهُقَ  اًم٘مَرِي٥مِ  إِرَادَةَ  ومٞمُقهِؿُ  أْظمَرِ  ُمَِـ  أىمَْربُ  أطمَدمه٤م ُمٕمٜمٞملمِْ  حيُْتٛمَؾُ  ًمٗمٔم٤م يَذيمُرَ  أَنْ  اًمتَّقْرِي٦مُ  :اًمتقري٦م

 .اًمب٤مري ًمٚمح٤مومظ

 وىمقًمف:

ـــ آظمــٍر صمـؿ أوًٓ  ــذ أوًّٓ ُـم ــخ  وـم
 

 ُمٙمٛمّؾُ ُمــ اًمٜمّمػ ُمٜمف ومـٝمـق ومٞمف  
 

 أي ظمذ أول يمٚمٛم٦م ُمـ اًمبٞم٧م إظمػم )فدش أٚال َٔ آخض(:

ــسٛم٧م أٟمــل سمـحـّبــف ــّر إذا أىـم  أسـم
 

 أهٞمـؿ وىمٚمبل سم٤مًمّمـب٤مسم٦م يِمٖمَؾ 
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 )أبض(

 ىمٞمؾومتّمػم إسمراهٞمؿ ىمٞمؾ أٟمف قمٜمك وًمد ًمف اؾمٛمف إسمراهٞمؿ و)أِٖٝ(أول يمٚمٛم٦م ُمـ ؿمٓمر اًمبٞم٧م وهل :أي :)ثِ أٚاّل َٔ ايٓصف َٓ٘(

 قمٜمك همػم وًمده ًمِمخص اؾمٛمف إسمراهٞمؿ.

 .ايصخاح اٖـ اًمّمب٤مسم٦م: رىم٦م اًمِمققِ وطمرارشمف. ٚقٛي٘)ايصباب١(

 

وؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ وىمد يم٤من اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م ذم اعمسجد اًمسٚمٗمل ذم ًمٞمٚم٦م 

 أمتٝم٤م اهلل سمخػم وقم٤مومٞم٦م. ٖ ـ(13/12/1435)إرسمٕم٤مء 

 

 ايفٗضؼ

 û (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( تعاىل اهلل حفظ٘ حظاّ بٔ ذلُز عبزاهلل أبٞ ؽٝدٓا َكز١َ

 ü ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املكز١َ

 þ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( اإلؽبًٝٞ اإلَاّ تضمج١

 þ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :امس٘

 þ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :َٛيزٙ

 þ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :ٚفات٘

 ÿ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املٓظ١َٛ ْص

 ā (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايصخٝذ

 ā ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايصخٝذ تعضٜف

 ā ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايتعضٜف تٛضٝذ

 Ă (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :ايصخٝذ َضاتب
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 úû ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املعطٌ

 úü ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املضعٌ

 úü (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :املضعٌ َضاتب

 úý ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :باملضعٌ ايعٌُ حهِ

 úý ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( فٞاخل املضعٌ

 úþ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :اإلصعاٍ ٜعضف نٝف: َغأي١

 úÿ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املغًغٌ

 úĀ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ايؾٛاٖز

 úā ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املتابعات

 úĂ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايطعٝف

 úĂ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( األعُاٍ؟ فطا٥ٌ يف ايطعٝف باحلزٜح ٜعٌُ ٌٖ: َغأي١

 ûù ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املرتٚى

 ûû ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( احلغٔ

 ûû (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( يشات٘ احلغٔ

 ûü ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( يػريٙ احلغٔ

 ûý (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ٤ٚاإلَال املؾاف١ٗ

 ûþ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( األرا٤

 ûĀ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املٛقٛف

 ûĀ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايصخب١؟ تجبت مبا: َغأي١

 ûĂ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :َغأي١

 ûĂ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ٛفاتباملٛق ايعٌُ حهِ َغأي١
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 üù ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املضفٛع

 üû (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املٓهض

 üý ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( املزيػ

 üþ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ايتزيٝػ
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