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 وتقديرمر ش                             
 

 وأسثللو ، حسث  ونمثا ال ل ث  فهث ، البحث ي أعانين على إمتام ىذا الذ هلل الشمر أَواًل 
 .أن جيملو عنده يف ح ِّز الرِّضا والَقب ل

 .ي م الق امة احسناهت  زانن جيمَ  ذلك يف مأ هللا  وأسلل، ادلشرفةللدلت رة ّمثَ أتقَدم بالشمر 
أن جيثثزي  وأشثثمر لثثَ  مثث  أسثثدي إَ  نمثث حة أو مثثَد   يثثد المثث ن مثث  إ ثث ا  سثثا ً  ادلثث ى

 .اجلم ع عين  ري اجلزاء
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 بسا هللا الرمح  الرح ا
 .لى مىن بعثه هللا رضبة للعاؼبنيكأفضل الصبلة كأمت التسليم ع، العاؼبنياغبمد  رب 

 :أما بمد
كهػػ  متعلًٌػػ  ، ككيػػال ال أنػػ ف  كػػ ل ، تعػػا كطلبػػه مػػن أفضػػل ال ػػ ب إ  هللا ، فػػٌّف علػػم اغبػػدأش مػػن أوػػ ؼ العلػػـ 

 .كو ؼي اؼبتعلًٌ  من و ؼ اؼبتعَل ، باغببيب اؼبصطفى 
يع من خبلؿ انتهاجهم مّنهجان فأحاط ا الُسّنة بس ر مّن، ان كسبحيصان الَّنب أَة غاأة العّناأة تصّنيف ل ل  عين العلماء بالسَّنة

ككثػػ ت اؼبصػػَّنفات اغبدأثيػػة الػػي ، اؼبتّناهيػػة الػػي ب أسػػب  ا ؼبثلهػػا قػىػػٍببلن كب أػػدركهم عػػا غػػ هم مػػن بعػػدميػػة لٍ قػػة العً الدًٌ  مػػن
 .ن الضياع ب هاب العلماء ال أن أكدع ها يف صدكرهمذبمع أحادأش السَّنة اؼبطَه ة حفظان ؽبا م

أيب لل اضػػا اغبػػاف    لتثثاا الشثثتا بتمريثث  حقثث   ادلمثث تىهػػ ، كمػػن بػػني تلػػ  التػػبليال كتػػاب جليػػل يف بابػػه
، يف مشائػل نبيّنػا ؿبمػد مػن اؼبتػ ف اغبدأثيػة ن خػ  مػا كيتػب ًمػ / هػػْْٓ/: ت التض  ع اض ب  م سثى ال حمث 

كمػن هػءالء العلمػاء ، كوػ حان كاختصػاران كتدرأسػان بػه دراطػة  فػاعتّن ا، ال ىبػ ؿ بػني أكطػاط العلمػاءكقد ل ا هػ ا النتػاب 
عمر بث  عبثد ال ىثاا  ث الشيخادًٌ  كالف ائد اوتمل عليه من الف ائد بالش ح كالتفصيل كبياف ما الشتا ال أن تّناكل ا

ب  ه ا الش ح إال أفٌ  "الغتار مبا ألرم هللا بو نب و ادلختارفتح "ال أظباه /هػ يف مءلَ َُِْ/: ت ضيرْ ب  إبراى ا الم  
لينػ ف م ضػ عان ل طػالي لّنيػل درجػة اؼباجسػت  يف اغبػدأش الّنبػ م الشػ أال ًقسػمان مّنػه ل ل  اخػتت  ، أيٍدرس كب ُيي َ 

 .هللا تعا  بفضل
 :ة البح أمه ّ 
ؼبا  ،تاالشّ من حيش  ك نيه تتَمةن لبلنتفاع بنتاب  ة اؼبخط طفتأيت أمهًٌيَ ب ؿ بال ى  تاالشّ نتاب العامة كاػباصة لتل ا -ُ

 .األكهاـًمن كاطتدراؾو ؼبا كقع فيه ، كبسط ؼبعانيه، كت ضيحو ؼبشنله، فيه من و حو  لغامضه
كتبا يف اجملػاؿ الػ م فىنٍي  فنبل اؼبءلًٌ ، كك ا الشارح للشفا، ًمن أعلم أهل عص ه باغبدأش كعل مه تاالشّ ك ف مءلًٌال -ِ

 باإلضافة إلمامتهما يف علـ  أخ ل كالف ه كاألدب كغ مها ًمن العلػـ ، فناف ؾباؿ عملهما يف اختصاصهما، فيهب عا 
 .الي زبدـ النتاب كالش ح

 ضػا ٍ ف ضػع اإلمػاـ العي ، طػّنة عشػ ةاوػتغل بػه كبػ  ا ّنػي  ف ػد، و حهيف ضا  ٍ اإلماـ العي  جاد بهاعبهد النب  ال م -ّ
 .(ُ)خبلصة عل مه يف و حه للشفا

                                                           
 (.  ِٕٗ/ِأّنظ : فه س الفهارس للنتاين) (ُ)
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 :منهج البح -2
 :راطةيف قسم الد-أ

 .ك ا يف كصال اؼبخط طاتك ، كالش ح، يف التع أال بصاحب اؼبنت: ادلنهج ال صتي
 .يف بياف مّنهج اؼبءًلال يف كتابه: االستنباطي ادلنهج

 :يف قسم التح ي -ب
كإال اكتفيػ  ، كمػن ٌّ أنسػبها ألصػحاعا إٍف تػ ف  لػدم اؼب جػع، ارحل األقػ اؿ الػي أػ ك ها الٌشػفيػه أن ػ: ادلنهج النقلثي

 .بّن له دكف نسبته
ى اؼبسائل العلمية الي كأظه  ه ا اؼبّنهج يف ربليًل كبلـ الشارح كتدبُ ًه قدرى اؼبستطاع مع الَتعلي  عل: الَتحل ليدلنهج ا

مثثنهج كقػػد اعتمػػدت ، م ًجػػع ضػػم و ككبػػ  ذلػ كبيػػاف مػػا أيشػػنلي مػػن عبػػارة أك ، حيػػشي اطػػتدعى األمػػ  ذلػػ ، أط حهػا
 .كذل  بّ بات األصح يف اؼبنت دائمان ، يف الّنسخة األـ التلت ق

 :أسباا ا ت ار البح 
 تتعلػ  بػالّن ٌ هػ ه اخػتت أف تنػ ف أطػ كحي مع فػة ح ي يػة  -طػيدنا ؿبمػد -ع فه التارأخ إنساف أفضل ؼبع فة  -ُ

،  بيانان كإأضاحان  لدمٌ  ةخصية الّنب أٌ ال م أزأد الشٌ فا  ح للشٌ الشٌ  رب ي  ه اكذل  من خبلؿ. 
 .مأخ ذة عن نسخة اؼبصّنال  نسخة من اؼبخط ط كاملة ت فٌ  -ِ
 .ال يمة العلمية الي امتاز عا الش ح -ّ
 .من صاحب اؼبنت كصاحب الش ح بني العلماء اؼبنانة العلمية لنلٌو  -ْ
 .ك في ه ا اؼبخط ط ب أيّنشىٍ  بعدي  -ٓ

 :مّنها: صم بات البح 
 .ككث ة أطط  صفحاته، اػبط ال م كيًتب فيهكذل  لصغ  ، ضخامة ال سم اؼب  ر للتح ي -ُ
 .ل ط بةلشاءو من ا م اضع مّنهتع ض بسبب ، لنلمات غ  ال اضحة يف اؼبخط طاؼبئات من ا -ِ
ػػ  تفىمي الٍ كػػالػػي التػػزاؿ ـبط طػػة  ، اإلمػػاـ الع ضػػاعػػدـ تػػ ف  بعػػج اؼب اجػػع الػػي أّن ػػل عّنهػػا -ّ فا يف ضػػبط ألفػػاظ الشًٌ
 .(ُ)لربهاف اغبل ل

 .نل ال م أراده اإلماـ عم  الع ضاإخ اج اؼبخط ط بالشٌ : ف البح ىد
                                                           

 (.  ْٗ/ُجه د العلماء يف تصّنيال الس ة الّنب أة يف ال  نني الثامن كالتاطع اؽبج أني لعبد اغبميد ف يها) (ُ)
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 :الدراسات السابقة
 . أعث  على رب ي  أك دراطة ؽب ا اؼبخط طب-كذل  حسب اطتطاعي-من م اجع ككطائل لبحش فيما لدمَ بعد ا
ٍل ية اػبً  دنا ؿبمد رب   كتب مت ف اغبدأش الي تتنلم عن مشائل طيأّندرج النتاب : م ض ع المتاا ادلخ  ط 

 .كاػبيلي ية
 :  ة البح 
 كفهارس، كخاسبة، نيكقسم، على م دمة أدرت البحش

 :ادلقدمة
كم ضػػ ع ، كهػػدؼ البحػػش، كصػػع بات البحػػش، كأطػػباب اختيػػار البحػػش، كمػػّنهج البحػػش، بيّنػػ  فيهػػا أمهيػػة البحػػش

 .كخطة البحش، النتاب
 :فصلنيكأشتمل على : قسا الدراسة: القسا األول

 :افمبحث فيهك : لتابوتمري  بماحب الشتا و ال: األول تم ال
 :كفيه مطلباف: (القاضي ع اضالتع أال بصاحب الشفا ) : ادلبح  األول

 .عص  ال اضا عياض: األكؿ طلباؼب
 .التع أال بال اضا عياض: الثاين طلباؼب

 :فا لل اضا عياض كفيه ما ألابالشًٌ ع أال التَ : ادلبح  الثا 
 .ع أال دبحت أات النتابالتَ : اؼبطلب األكؿ
 .فاطبب تأليال الشًٌ : اؼبطلب الثاين

 .فاميزات اتصال عا الشًٌ : الثالشاؼبطلب 
 .فابالشًٌ عّناأة العلماء : ل ابعاؼبطلب ا
 :افبحثكفيه م، وبشرحو بالش خ عمر المرضيمري  التَ : الثا  التم 

 :كفيه مطلباف: )اإلمام المرضي( ح ع أال بصاحب الشَ التَ : ادلبح  األول 
 .عص  اإلماـ الع ضا: اؼبطلب األكؿ
 .عم  الع ضا التع أال باإلماـ: اؼبطلب الثاين
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 :كفيه ماألا، فا لئلماـ الع ضاش ح الشًٌ ع أال بالتَ : الثا  ادلبح 
 .فهكت  ي  نسبته إ  مءلًٌ ، التح ي  يف عّن اف اؼبخط ط: اؼبطلب األكؿ
 . حللشَ  هطبب تأليف: اؼبطلب الثاين
 .ال يف و حهمّنهج اؼبءلًٌ : اؼبطلب الثالش
 .فاال يف و حه لنتاب الشًٌ مصادر اؼبءلًٌ : اؼبطلب ال ابع

 . حمبخ  على الشَ : اؼبطلب اػبامس
 .كصال ـبط طات النتاب: اؼبطلب السادس
 :القسا الثا 

 .والتمل ق منهج التحق قمته د يتضم  : أوالً 
 :قالنص احملق: ثان اً 
 الفصل ال ابع عش  حىت هناأة الفصلبداأة أتضمن رب ي  جزء من اؼبخط ط أبدأ من ك 

 .اغبادم كالعش أن من الباب الثاين
 .الّنتائج كالت صيات أهمُ  افيهك : اخلامتة: ثالثاً 
 .ميةلٍ الفّنية كالعً  التهارس: رابماً 
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 :افكفيه مبحث: بالقاضي ع اض ولتابو مري التَ : األولالتم  

 :فاكفيه مطلب، فا)ال اضا عياض(ع أال بصاحب الشًٌ التَ : ادلبح  األول
 :كفيه، عص  ال اضا عياض: ادل لب األول

 :الس اس ة ناح ةال                                    
ًدأنبكأدرؾ ، اؼب ابطنيظل حنم عاش ال اضا عياض يف ببلد اؼبغ ب الع يب يف   حًٌ

ي
 .داأات  اؼب

 ط أػػ  طػػل الػػ م  (ّ)ف مػػن أوػػه  ملػػ كهم أ طػػال بػػن تاوػػفنيفنػػا -(ِ)مني أأضػػان كأػيٍع ىفيػػ ف بػػاؼبلثَ  - (ُ)فأمػػا اؼب ابطػػ ف
فػػدان  لػػه بػػبلد اؼبغػػ ب ، عمػػ  بػػن اػبطػػاب كعمػػ  بػػن عبػػد العزأػػز  ةكا طػػ  ا ُيػػيف حنمػػه نػػاف ف، لال الصػػاحالَسػػ

 .األماف كاالطت  ار فانتش ، طيدها ببل مّنازعكغدا ، الع يب
كذلػػػ  الن سػػػامها إ  عػػػدة دكأػػػبلت بعػػػد أف كانػػػ  دار خبلفػػػة ، مسػػػت  ة غػػػ يف جارهتػػػا األنػػػدلس األكضػػػاع  ككانػػػ 
كانشغاؽبم بأل اب اػببلفػة دكف أف أنػ ف ؽبػم نصػيب مػن ، كانص اؼ مل كها إ  الَتؼ كالتمتع دبل ات الدنيا، م َحدة

 :قاؿ أحد الشع اء أصال انشغاؽبم باألل اب ب  لهحىت ، ابه ه األل 
 مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل يب معتضدو فيها كمعت   دلسو ػػػػػػػػػػػػػفبٌا أزٌهدين يف أرض أن

 .(ْ)كاؽبٌ  ُينا انتفاخان ص لة األطد  أل اب فبلنةو يف غ  م ضعها
 :كقاؿ آخ  أصال تف قهم بعد كحدهتم

فىة انٍػتىشى حىىَت ًإذا طً  يعنا كاأل    ل  اػٍببلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػكىذهب اٍلعني صبًى
ـى ًبنيل بٍ عىة مى  كىصىاح فى ؽ كل غيٍصن دأ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىيٍ قىا

(ٓ). 
 .خ اج اؼبسلمني من األندلسإلتع ضها للحمبلت الصليبية الي أت  ؼبساعدة اإلطباف  كزاد األم  ط ءان 

                                                           

خ البػػػن مػػػأخ ذ مػػػن اؼب ابطػػػة كهػػػا مبلزمػػػة  غػػػ  العػػػدك، كاؼبػػػ ابط: هػػػ  اؼبػػػبلـز للثغػػػ ، كقػػػد أطل ػػػه علػػػيهم عبػػػد هللا بػػػن أاطػػػني. أّنظػػػ : النامػػػل يف التػػػارأ (ُ)
 (.  ُّٓ/ٖاأل  )

االطت صػا ألخبػار  اؼبلثم ف: هم ًعٌدة قبائل أّنسب ف إ  ضًبٍ ، أوه ها: ؼبت نة، كقيل ؽبم: اؼبلثم ف ألهنم أتلَثمػ ف كال أنشػف ف كجػ ههم أصػبلن. أّنظػ : (ِ)
 (.  ْ/ِدكؿ اؼبغ ب األقصى لشهاب الدأن الدرعا السبلكم )

، اؼبلػػَثم، كأيعػ ؼ أأضػػان بػأم  اؼبػػ ابطني، كهػ  الػ م بػػر مػ اك ، كصػػَ ها دار ملنػه، قػػاؿ اللمتػ ين هػ  أمػ  اؼبسػػلمني، أبػ  أع ػػ ب أ طػال بػػن تاوػفني (ّ)
 (.  ِِٖ/ُْاإلماـ ال ه : سبل  مدائن كباران باألندلس، كبالعيدكة، كل  طار لتمل  مص  كالشاـ. أّنظ : ط  أعبلـ الّنببلء لل ه  )

 (.  ُِْ/ُغصن األندلس ال طيب لشهاب الدأن   اؼب  م ) قائله: ابن روي  ال  كاين. أّنظ : نفح الطيب من (ْ)
 (.  ّّ/ِقائله: ابن اػبطيب. أّنظ : االطت صا ألخبار دكؿ اؼبغ ب األقصى لشهاب الدأن الدرعا السبلكم) (ٓ)
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كأماـ ، كأمسى مل كها أدفع ف اعبزأة للف نج بعد أف كان ا أأخ كهنا مّنهم، على العدكفأصبح  األندلس طهلة اؼبّناؿ 
َّ ، بي طػػػال بػػػن تاوػػػفني (ُ)هػػػ ا التطػػػ رات السياطػػػية اػبطػػػ ة اطػػػتّنجد أهػػػل األنػػػدلس القػػػة الزَ  الّنػػػداء ككانػػػ  كقعػػػة فلػػػ

كا كردُ ، اؼبسػػػػلم ف العدأػػػػد ًمػػػػن مػػػػدهنم اطػػػػتدَ ك رؾ اإلطػػػػبلـ ًمػػػػن أعظػػػػم معػػػػا فنانػػػػ ، فػػػػاهنـز الصػػػػليبي ف /قْٕٗ/عػػػػاـ
مػػا لبػػش ملػػ ؾ الط ائػػال أف عػػادكا إ  التّنػػازع  كلنػػنٍ ، كقفػػل أ طػػال عائػػدان إ  اؼبغػػ ب، (ِ)اغبمػػبلت الصػػليبية خائبػػة

إ  الفتػ ل ب جػ ب ف هػاء اؼبغػ ب كاألنػدلس فبا دفػع ، كاالطتعانة باإلطباف على بعضهم البعج، االقتتاؿ فيما بيّنهمك 
فػػػا ف، بالفعػػػلهػػػ  مػػػا كقػػػع ك . لي طػػػال بػػػن تاوػػػفنيكتسػػػليم الػػػببلد ، كانتػػػزاع األمػػػ  مػػػن أأػػػدأهم، خلػػػع ملػػػ ؾ الط ائػػػال

كبػػ ل  اتسػػع  دكلػػة اؼبػػ ابطني لتشػػمل األنػػدلس باإلضػػافة ، بػػبلد األنػػدلس   أ طػػال بػػن تاوػػفنيلَ مى تػػػى  ق/ْْٖعػػاـ/
 .كأصبح  دكلة م ه بة اعبانب، لببلد اؼبغ ب الع يب

ب كأخربكه بأف طاعته ليس  ب اجبة حىت خيطي  نصح الف هاء األم  أ طالببل خبلؼ األم  للم ابطني من أجل سباـ ك 
، كل ػب بػأم  اؼبسػلمني، فأتػاه الت ليػد، فأرطػل إ  اػبليفػة اؼب تػدم بػأم  هللا ببغػداد، كأأتيه ت ليد مّنػه بػالببلد، للخليفة

 حيش قام ، دأنل  اؼب ابطني مست  ان  على أفضل حاؿ مدة طبعني طّنة إ  ظه ر دع ة اؼب حًٌ كب ا مي ، كناص  الدأن
ػػق/ ِْٓعػػاـ/اضػػط ابات انتهػػ  بػػزكاؿ دكلػػة اؼبػػ ابطني  دأن الػػ أن اقتفػػ ا أ ػػ  اؼبػػ ابطني يف اعبهػػاد كضباأػػة لصػػاح اؼب حًٌ

، كدكف طػبب مشػ كع ألهنػم أخػ كها عّنػ ة، يف السػلطةدأن لنن ال اضا عياض كاف أ ل عدـ أح ية اؼب حًٌ . (ّ)الثغ ر
َّ ، كأقام ا فيها و ع هللا ، بيّنما أخ ها اؼب ابط ف كها متف قة فجمع ا ب ل  مشل الببلد  جػاء ت ليػد اؼبػ ابطني كمػن 

ػػػ، مػػػن قبػػػل خليفػػػة اؼبسػػػلمني ليزأػػػدهم أح يػػػة يف السػػػلطة دأن بػػػاأعهم ال اضػػػا كؼبػػػا حصػػػل  الغلبػػػة كاالطػػػتيبلء للم حًٌ
 .(ْ)عياض

 
                                                           

فاف ال جدأ  بال ك  أف اؼبعتمد بن عباد صاحب إوػبيلية طلػب اؼبشػ رة يف االطػتعانة بػاؼب ابطني فأبػدل بعضػهم اػبػ ؼ ب ػ ؽبم: اٍلميلػ  ع ػيم، كالسػي (ُ)
ػػاؿ أم: إف ك نػػه أطػػ ان أ  « رٍعػػا اعبًٍمػػاؿ خػػ ه مػػن رعػػا اػبّنػػازأ » جيتمعػػاف يف غمػػد، فأجػػاب اؼبعتمػػد بنػػبلـ طػػَجله لػػه التػػارأخ عّنػػدما قػػاؿ:  عػػى اعًبمى

هللا  لي طػػال بػػػن تاوػػػفني يف الصػػػح اء خػػػ  مػػػن ك نػػػه أطػػػ ان البػػػن ف ذلّنػػد أ عػػػى خّنػػػازأ ه يف قشػػػتالة. أّنظػػػ : الػػػ كض اؼبعطػػػار يف خػػػرب األقطػػػار أليب عبػػػد
 (.  ِٖٖ/ُاغبم م)

على أودًٌها ككاف الزنني ف كًمٍن ّ األأ بي ف خ  مىػٍن تصػدل ؽبػا. أّنظػ : النامػل يف التػارأخ البػن  كك ا اغباؿ يف ببلد الشاـ حيش اغبمبلت الصلبيية (ِ)
 (.  ِْ/َُ(، ك)ُِٓ/ٗاأل  )

ػػدأن، فاننسػػ ت فيهػػا وػػ كة الف قبػػة يف األنػػدلس، كخسػػ كا عػػٌدة  غػػ ر، ه( ُٗٓمػػن ذلػػ  مع كػػة األرؾ يف األنػػدلس عػػاـ ) (ّ) مىػػَن هللا فيهػػا بالّنصػػ  للم حًٌ
ػػػدكف إ  مّنػػػاط  ب أسػػػب هم إليهػػػا أحػػػد مػػػن اؼبسػػػلمني. أّنظػػػ :  ، (ٓٔٔ، ُٗٓ، ّّٖ، َُّ، ُّٕ/ٖالنامػػػل يف التػػػارأخ البػػػن األ ػػػ )ككصػػػل اؼب حًٌ

 (.  ّّٖ/ِدكلة اإلطبلـ يف األندلس مد عّناف)(، ك َِٔ/ُكاؼبعجب يف تلخيص أخبار اؼبغ ب لعبد ال احد اؼب اكشا)
 (.  ُُٓ/ِ(، كاالطت صا ألخبار دكؿ اؼبغ ب األقصى لشهاب الدأن السبلكم)َّٕ/ٔأّنظ : تارأخ ابن خلدكف ) (ْ)
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 :االقتمادية الناح ة                                                       
 يف كاالزدهػػار التطػػ ر أنػػ ف االقتصػػادم التطػػ ر كدب ػػدار ؾبتمػػع، أم كاطػػتم ار ل يػػاـ األطاطػػية ال كػػائز ًمػػنٍ  االقتصػػاد أػيعىػػدي 

 زراعة، إ : االقتصادأة الّناحية كت سم فيها. كتأ  ها اغبياة ج انب دبختلال االقتصادأة اغبالة الرتباط كذل  اجملتمعات،

  كذبارة. كصّناعة،
 عّنػػػػاأتهم إ  باإلضػػػػافة كالصػػػػّناعية الغ ائيػػػػة، كاؼبزركعػػػػات اؼبزركعػػػػات، مػػػػن العدأػػػػد اؼب ابطػػػػ ف عػػػػ ؼ راعػػػػةالز  ؾبػػػػاؿ ففػػػػا

   . (ُ) اؼبثم ة باألوجار
 الّنسػػػػيجية، بالصػػػّناعات فاوػػػته كا آنػػػ اؾ، اؼبّنط ػػػػة دكؿ بػػػني السػػػب  قىصىػػػبى  اؼب ابطػػػ ف حػػػػاز ف ػػػد الصػػػّناعة ؾبػػػاؿ يف أمػػػا

(ِ)ائيةكالغ  كالثميّنة، كاؼبعدنية، كاػبشبية،
 الصػّناعية اؼبّنتجػات لتصػ أال األطػ اؽ كفػ ة ككػ ا اؼبػ ارد، كفػ ة إ  ذلػ  كأعػ د  

، كماٌو  بشنل العاملة اليد كف ة مع  علػى كاالعتمػاد العمػل إ  تػدع  الػي اإلطػبلـ مبػادئ ذبسػيدهم إ  باإلضػافة كن عاٌو

يػٍ نا قىُط، طىعىامنا أىحىده  أىكىلى  مىا» :  هللا رط ؿ ك  له ال ات ػافى  ، دىاكيدى  اّللًَ  نىػً َ  كىًإفَ  أىػًدًه، عىمىلً  ًمنٍ  أىٍأكيلى  أىفٍ  ًمنٍ  خى  كى

 األيمػة كمسػتلزمات( كلبػاس، )طعاـ، خ  كك ا أده، كصّنع كسبه، من كاف ما ال جل طعاـ فخ   (ّ)«أىًدهً  عىمىلً  ًمنٍ  أىٍأكيلي 
  .كإنتاجها صّنعها ًمنٍ  كاف ما

جعػػػل دكلػػػة  الػػػ م كالصػػػّناعا الزراعػػػا للتطػػػ ر ذلػػػ  كأعػػػ د اؼبػػػ ابطني، ظػػػل يف التجػػػارة ازدهػػػ ت ف ػػػد التجػػػارة حػػػاؿ ككػػػ ا
اؼب ابطني مى ًصدان للتيَجار ؼبا رب أػه ًمػٍن ميّنتجػاتو صػّناعيةو، كؿباصػيل زراعيػةو مػع اؼب قػع االطػتاتيجا اؽبػاـ الػ م أدل إ  

ٍن الط ؽ التجارأة، كال أغيب هّنا الَدكر اؽباـ للعلماء ال أن قام ا ب حبلت إ  العدأد ًمٍن البػيٍلداف، ربىىُنًمهىا يف العدأد مً 
ػػػا فيهػػػا ًمػػػٍن ًذٍكػػػ و للمػػػدف، كمػػػا تشػػػتًه ي بػػػه ًمػػػٍن مزركعػػػاتو  ػػػار ًخدمػػػةن جليلػػػة ًلمى ػػػدم ا عػػػا الُتجى ػػػاتو خى كمػػػا كتبػػػ ه ًمػػػٍن ميءلىفى

                                                           

 أّنظػػ :  كالنتػػاف. ال طػػن الصػػّناعية: اؼبزركعػػات كمػػن اغببػػ ب، كطػػائ  اغبّنطػػة الغ ائيػػة: اؼبزركعػػات كمػػن كالّنخيػػل، كالزأتػػ ف العّنػػب اؼبثمػػ ة: األوػػجار فمػػن (ُ)
 فبالػػ  يف األبصػػار كمسػػال  (،ْٗ/ُ) للمهلػػ  كاؼبمالػػ  كاؼبسػػال  (،ُٖ-ٗ/ُاؼب صػػلا) ح قػػل البػػن األرض صػػ رة، ك(ُّّ/ُ) الف يػػه البػػن البلػػداف
 (.ُُ/ُاغبم م) هللا عبد أليب األندلس جزأ ة كصفة (،ُِ/ٓك) (، ِِٖ ،ُْٗ /ْالعم م) الدأن لشهاب األمصار

 كمػن الّن ػ د، كصػّناعة الثميّنػة: كالصػّناعة ، الزأتػ ف وػج ة مػن اليمسػتخ ىجة الزأػ ت كصػّناعة ئيػة:كالغ ا ال طػن، صػّناعة الّنسيجية: الصّناعات أوه  فمن (ِ)
 -ِْٖ/ِ) للبنػػ م كاؼبمالػػ  اؼبسػػال  أّنظػػ : اغب بيػػة. كغػػ  اغب بيػػة األطػػاطيل صػػّناعة اػبشػػبية: الصػػّناعات كمػػن األطػػلحة، صػػّناعة اؼبعدنيػػة: الصػػّناعات

 األمصػار فبالػ  يف األبصػار كمسػال  (،ُّْ/ْك) (،ِِٓ/ُالبلػداف) كمعجػم (،ُُّ/ُلئلدرأسػا) اؽاآلف اختاؽ يف اؼبشتاؽ كنزهة (، ّٖٓ-ِٖٓ
 (. ّّْ ،َُٖ / ُ) األقطار خرب يف اؼبعطار كال كض (،ُٓٗ/ْ)

 (.ٕٓ/ّ) َِِٕ رقم: بيده، كعمله ال جل كسب باب البي ع، كتاب البخارم، صحيح (ّ)



 
- 9 - 

للطيػ يؽ الصػاغبة للتجػارة كاؼبخػاًط  الػي قػد تعتضيػهيم، كًمػٍن أوػه  هػءالء العلمػاء  كصّناعاتو كم ادو أكليةو كأطػ اؽو كبيػافو 
  يف كتابه )اؼبسال  كاؼبمال ( فناف ًمن أجلًٌ ما صيّنال يف كصال البلداف. (ُ)أضبد الدالئا

 
 االجتماع ة الناح ة                                  

 :أواًل عناصر اجملتمع
ػا الّنَػاسي إًنَػا خىلىٍ ّنىػاكيٍم ًمػٍن  ﴿: كمىزىجى بني عّناص ها على أطاس ق له تعا ، فجمع مشل الشع ب، جاء اإلطبلـ   أىٍا أىأُػهى

كهػ ا مػا  ، [ُّغبجػ ات/ا]﴾ عىًليمه خىًب ه ذىكى و كىأينٍػثىى كىجىعىٍلّنىاكيٍم ويعي بنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفي ا ًإَف أىٍك ىمىنيٍم ًعٍّندى اّللًَ أىتٍػ ىاكيٍم ًإَف اّللَى 
ككػان ا يف معظػم األحيػاف ، كالرببػ ، العػ ب: يىني مهػاال مػن عّنصػ أن رئيسػفهػ  أتػألٌ ، كاف عليه اجملتمػع يف زمػن اؼبػ ابطني

 .كؽبم دكر كب  يف الفت حات، أغلبية يف اعبي ش اإلطبلمية
ي ىَلدكف: اكاف هّناؾ عّنص اف جدأداف مه،  األندلس ت طع  دكلتهم لتشملكعّندما 

 .ميستع ًب فكالٍ ، اؼب
ي ىَلديكفأما 

ي ىلَػدكف كل د  ، كدخل ا حظ ة اجملتمع اإلطبلما، كاإلطباف ال أن أطلم ا مّن  الفتح، (ِ)هم ال  طف: اؼب
كاف اؼب

كب أػػأت جيػػل أك ا ّنػػاف حػػىت اطػػتطاع ا ، ككػػاف إطػػبلمهم طػػ أعان ، أيشػًنل ف بػػني السػػناف كتلػػة كبػػ ة ردبػػا كانػػ  األغلبيػػة
ٍكا دبضػا الػزمن عّنصػ ان ، كأضحى من الصػعب سبييػزهم مػن اؼبسػلمني األصػليني، االندماج يف اجملتمع اإلطبلما مػن  كغىػدى
لنػػن ك ، طػػ اء مػػن حيػػش النثػػ ة أك اؼبسػػت ل االجتمػػاعا كاغبضػػارم، أمههػػا صبيعػػان   انػػ  أهػػم عّناصػػ  السػػناف إف ب أن

كػػاف ًمػػٍن أهػػم أطػػباب االضػػط اب يف اجملتمػػع األندلسػػا ،   أَاطػػةل  بػػني العػػ ب كاؼب لَػػدأن علػػى الّنفػػ ذ كالالتّنػػافس الٌسػػ
 .أ مئ 
 .(ّ)دكف ال أن آ  كا االحتفاظ بدأّنهم ال دميهم الّنصارل أك اليه د اؼبعاهى ف: اؼبستع ًب فكأما 

 :ثان اً طبقات اجملتمع
 .كأصحاب الّنف ذ، كال ادة، كاألم اء، اغبناـ - أ
 .كم اـ كب  لدل اؼب ابطني ككاف ؽبم حيظ ة: كالعلماء، طب ة الف هاء - ب
 .كغ هم فبن اطتطاع ا أف ُي زكا بالتجارة كالفّن ف   كات عظيمة، كرجاؿ الصّناعة طب ة التجار - ت

                                                           

، كأبػػػػ  عمػػػػ  بػػػػن عبػػػػد الػػػػرب، لػػػػه دالئػػػػل الّنبػػػػ ة،، أضبػػػػد بػػػػن عمػػػػ  األندلسػػػػا الػػػػدالئا، الـز أبػػػػا ذر اؽبػػػػ كم هػػػػ  اإلمػػػػاـ اغبػػػػاف  (ُ)                              حػػػػدث عّنػػػػه ابػػػػن حػػػػـز
 (.ُٕ/ُْط  أعبلـ الّنببلء لل ه ) . أّنظ :(قْٖٕت:) ،كاؼبمال كاؼبسال  

تػارأخ ّنظػ : . أكدخلػ ا ركمػا عّنػ ة، كاطػتباح ها، ككػان ا ملػ ؾ األنػدلس قبػل أف أػدخلها اؼبسػلم فأيَمة عظيمة، قىػًدمى  ًمػٍن اؼبشػ ؽ، فهزمػ  ال ياصػ ة،  (ِ)
 (.  ِّٖ/ِابن خلدكف)

 .  (ِّٖ، ِّّ، َِٔ-َِٓ/ُاإلطبلـ يف األندلس مد عّناف)(، كدكلة َٕٗ/ِاؼبسال  كاؼبمال  للبن م ) (ّ)
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 .ككان  يف مست ل معيشا دكف ما كان  عليه الطب ات الساب ة، طب ات الشعب النادحة-ث
 .(ُ)ياعال أن ألح  ف يف الغالب بالضً ، كان  يف تل  العص ر تتألال من العماؿ العبيدك ، طب ة العبيد-ج   
 :الُشْرطة: ثالثاً 

 .(ِ)كتيًعيدى اغب  لصاحبه، لتدى الظَاًب عن ظيٍلًمه، كاف هّناؾ الُش طة،  كطب اته كيف حاؿ كق ع الظلم بني عّناص  الشعب
 :الناح ة التمرية                                   

 أسباا النهضة التمرية: أوالً 
 :كالفن أَة يف دكلة اؼب ابطني ألطباب مّنهانشط  اغب كة الًعٍلمَية 

ػٍل أىٍسػتىً م الَػً أنى أػىٍعلىميػ فى كىالَػً أنى الى أػىٍعلىميػ فى ًإَ ىػا ﴿: ك  له تعػا ،  كأهله اؼبنانة العيٍليىا الي أعطاها اإلطبلـ للعلم -ُ قػٍل هى
 .(ّ)«فىٍضلي العىابًً عىلىى العىاًبًد كىفىٍضًلا عىلىى أىٍدنىاكيمٍ » : كق ؿ رط ؿ هللا ، [ٗالزم /]﴾أػىتى ىَك ي أيكلي  اأٍلىٍلبىابً 

 .كالعلماء، اهتماـ اؼب ابطني بالعلم -ِ
فبػػا ، كعػػدـ حظػ  بعػج العلػـ  دكف بعػج، كالعلػـ  كطػه لة انت ػاؿ اؼبعػارؼ، التطػ ر العلمػا اؼب جػ د يف الػدكؿ اجملػػاكرة -ّ

 .على صبيع اؼبست أاتكًعلمَية  أتاح هنضة فن أَة
 .كالث ايف على الصعيد الفن م ةإجيابي من آ اركما نتج عّنه ، ضىُم ببلد األندلس إ  دكلة اؼب ابطني -ْ
، أىػػدريسي فيهػػا طالػػب العلػػم صبيػػع العلػػـ  الدأّنيػػة، باعتبارهػػا م اكػػز ًعٍلًميَػػة بامتيػػاز هػػمٌ مكر كمػػا ؽبػػا مػػن د، بّنػػاء اؼبسػػاجد -ٓ

ككػػاف م كزهػػا يف اؼبسػػجد ، ف ػػد كانػػ  أ مئػػ  ًمػػٍن أوػػه  جامعػػات العػػاب، جامعػػة ق طبػػةمػػا هػػا اغبػػاؿ يف ك،  كالطبيعيػػة
 .(ْ)كتيدَرس يف حل اهتا ـبتلال العلـ ، اعبامع

الػػػػ م بػػػدأ زمػػػػن األمػػػػ أني يف  كاؼبخط طػػػػات كالتّنػػػافس يف اقتّنػػػػاء النتػػػب، كاػباصػػػػة، االهتمػػػاـ ببّنػػػػاء اؼبنتبػػػات العامػػػػة -ٔ
 .(ُ)زمن اؼب ابطنيكامتد إ  ، األندلس

                                                           
-ُْٓ/ُدكلػػػة اإلطػػػبلـ يف األنػػػدلس لعّنػػػػاف)(، ك ُْٖ/ُاألنػػػدلس أليب عبػػػد هللا اغبمػػػ م)(، كجزأػػػ ة ُّٓ/ٖالنامػػػل يف التػػػارأخ للجػػػزرم)ّنظػػػ : أ (ُ)

ُٓٓ  .) 
 مػن اللصػ صحفػ  تلػ  اؼبػدف  مهمتهػامناهنػا خػارج أبػ اب اؼبػدف، ك  ً أن، كويػٍ طة كطػطىميتّنفًٌػتض ب علػى أأػدم الٍ  ككان  ت سم إ : ويٍ طة كربل (ِ)

ىظىػػػابً اؼبتٌبصػػػني
ػػػٍ طة صػػػغ ل ـبتصػػػة باؼب (، كنظػػػم حنػػػم ُٕٔ/ُبػػػاء األنػػػدلس البػػػن حيػػػاف ال ػػػ ط )ّنظػػػ : اؼب تػػػبس مػػػن أن. أالػػػي تنػػػ ف بػػػني العاٌمػػػة ، كوي

 (.  ّٖٔ/ِط مهم يف األندلس لساب اػبلال )األم أني كر 
 (.  َٓ/ٓ)ِٖٓٔرقمالعلم، باب ما جاء يف فضل الف ه على العبادة،  أب اب :طّنن التم م (ّ)
 (.  َٕٓ/ُ) لعّناف ّنظ : دكلة اإلطبلـ يف األندلسأ (ْ)
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 .كما له ًمٍن دكر إجيايب لطالب العلم، كاالجتماعا، االزدهار االقتصادم -ٕ
 أشهر المل م وأع مها: ثان اً 

 :كًمٍن أوه  تل  العلـ ، بل مشل صبيع العلـ  آن اؾ، كالث ايف أ تص  على بعج العلـ  ب أنن ه ا الّنشاط الفن م
 .(ِ)كاوته  به ادًٌث ابن بشن اؿ: كعل مه اغبدأش الّنب م -ُ
 .(ّ)كال ارئ ابن الباذش: ال  اءات  -ِ
 .(ْ)اؼبفسًٌ  ابن عىًطٌية كبػى ىعى فيه: التفس  -ّ
وػػػارح ، كًمػػػٍن أوػػػه  ف هػػػائهم اإلمػػػاـ ال اضػػػا أبػػػ  ال ليػػػد البػػػاجا، كقػػػد انتشػػػ  عّنػػػدهم مػػػ هب اإلمػػػاـ مالػػػ : الف ػػػه -ْ

 .(ٔ)كهّناؾ النث  فبن ب ع يف علـ  أخ ل. (ٓ)اؼب طأ
 :ع اض على نتاجو الملميالقاضي أثر عمر 

كقػد ذبلػى ، علػى نتاجػه العلمػا كنشػاطه الفنػ مبشػنل إجيػايب انعنس  اغبياة العامة يف عص  ويخ اإلطبلـ عيػاض 
 :ذل  من خبلؿ ماألا

 .حيش كان  لل اضا عياض العدأد من اؼبءلفات: يف ؾباؿ التأليال-أ   
 .كخباصة الصّناعة اغبدأثية، كإمامته فيها، يف ؾباؿ العلـ  الش عية-ب 
 .ف د كث ت رحبلت ال اضا عياض طلبان للسماع من العلماء كاد ني: يف ؾباؿ ال حبلت العلمية-ج
 نيكطاعده على ذل  تشجيع اؼب ابطني على إقامة العدؿ كنص ة اؼبظل م، فناف قاضيان عادالن : يف ؾباؿ ال ضاء-د

                                                                                                                                                                                              
دكلػػة ّنظػػ : أمائػػة ألػػال ؾبلػػد. عإف منتبتػػه العظيمػػة كانػػ  تضػػم أرب: منتبػػة الػػ زأ  أضبػػد بػػن عبػػاس كزأػػ  زهػػ  العػػام م، كأ ػػاؿ: ًمػػن اؼبنتبػػات اػباصػػة (ُ)

 (.  ّْٕ/ِاإلطبلـ يف األندلس لعّناف)
ػػدًٌث األنػػدلس كمءرخهػػا، اغبٍىػػاًف  اإًلمىػػاـ اؼبػػت ن خلػػال بػػن عبػػد اٍلملػػ  اؼبعػػ كؼ بػػاٍبن بشػػن اؿ (ِ) طػػ  أعػػبلـ الّنػػببلء للػػ ه  (. أّنظػػ : قٖٕٓ: )ت، ؿبي

 (.  ْٕٗ/ُ(، كطب ات اغبفاظ للسي طا )ّّٗ/ُٓ)
غ ناطػػة اإلحاطػػة يف أخبػػار (. أّنظػػ : قَْٓ: )ت، اتأضبػػد بػػن علػػا بػػن أضبػػد بػػن خلػػال األنصػػارم اؼبعػػ كؼ بػػابن البػػاذش، متفػػٌّنن يف علػػـ  ال ػػ اء (ّ)

 (.  ّٖ/ُّنهاأة يف طب ات ال  اء للجزرم )(، كغاأة الٕٕ/ُاػبطيب)للساف الدأن ابن 
 طػ  أعػبلـ الّنػببلء للػ ه ظػ : (. أّنقُْٓ: )تاإلماـ العبلمة، ويخ اؼبفس أن، أب  ؿبمد عبد اغب  بن اغباف  أيب بنػ  غالػب بػن عطيػة الغ نػاطا،  (ْ)

(ُْ/َُْ  .) 
، كبغيػة  (ُُٕ/ٖرؾ كت  أب اؼبسال  لل اضا عيػاض)ّنظ : ت تيب اؼبدا(. أقَْٗ: )تطليماف بن خلال بن طعدكف بن أأ ب بن كارث الباجا،  (ٓ)

 (.  َّّ/ُؿ أهل األندلس أليب جعف  الض )اؼبلتمس يف تارأخ رجا
 ك(، َْٔ/ُْطػػػ  أعػػػبلـ الّنػػػببلء للػػػ ه ). أّنظػػػ : الػػػ م بػػػ ع يف الطػػػبكالّنبػػػات، كابػػػن زهػػػ   كاعبغ افيػػػا الػػػ م بػػػ ع يف التػػػارأخ كػػػأىيبي عيبىيػػػد البىٍنػػػ م  (ٔ)

(ُٗ/ّٓ)  . 
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 .الّن اط من خبلؿ ت صبة ال اضا عياضكطيتم تسليط الض ء على ه ه 
 :ترمجة القاضي ع اض: ادل لب الثا 
 :امسو ونسبو

ه  عياض بن م طى بن عياض بن عم كف بن م طى بن عياض بن ؿبٌمد بن عبد هللا بن م طى بن عياض اليحص  
 .(ُ)نسبة إ  مدأّنة طبتة اؼبغ بية: كالسبي،  ى ب بن مال  قبيلة من ضًبٍ صي نسبة إ  ُيىٍ : كاليىٍحصيً  . السبي اؼبالنا

 :الملم ة نشلتو
ككػاف هػ ا ، على كجه التحدأد كلػد ال اضػا عيػاض يف مدأّنػة طػبتة /قْٕٔ/يف هناأة ال  ف اػبامس اؽبج م كيف عاـ 

 ؿبطػة لل افػدأن لؤلنػدلس كللعائػدأن ككانػ  طػبتة دب قعهػا اعبغػ ايف، اؼبغػ بال  ف عصػ  ازدهػار العلػـ  كالفّنػ ف يف بػبلد 
كػػل هػػ ا ،  فتػػتبلقح عػػ ا التبلقػػا علػػـ  اؼبشػػ ؽ مػػع علػػـ  اؼبغػػ ب، كأتبػػادل ف اآلراء كاألفنػػارألت ػػ ف فيهػػا ، األنػػدلس مػػن
 .ل طبتة بيئة خصبة للعلم كالعلماءجع

فحف  كتاب هللا ، ح أصان عليه، ن وي خ طبتةفّنشأ فيها طالبان للعلم م، أط ة علم كدأنيف ل اضا عياض كل د ت ٌّب ا
 ،وي خ طبتة على هأخ أ ّنع دبا  كب، اغبدأش ك ركاأاته طى بى كضى ، اؼبالناكسبنن من الف ه ، تفس هتبلكته ك  كأت ن، 

 .(ِ)اغبدأش كعل مهيف التخصص اؼبزأد من رغبة يف  بل رحل طلبان للمزأد من السماع ك
 :م ةتو الملرحل

األخػػ  مػػن الشػػي خ مػػن نػػ ر يف ن الصػػحال كالنتػػب ؼبػػا كػػاف عيػػاض أسػػعى إ  أخػػ  اغبػػدأش مػػن أفػػ اه الشػػي خ ال ًمػػ
، نه كأت اك كنػه  كاف ه ا العلم ويئان و أفان إذ كاف من أف اه ال جاؿ أتل ): كما قاؿ األكزاعا،  أع فه أصحاب اغبدأش
 ا اغبدأش من الشي خ فيه أمنه مػنتل ٌ  أضال إ  ذل  أفٌ . (ّ)(ذهب ن ره كصار إ  غ  أهله، فلما صار إ  النتب

 .(ْ)يصفه بالعّناأة بل اء الشي خ كاألخ  عّنهمفعياض ل اضا ل ا قبد من أتجم ل، التصحيال كالغلط
ككػػاف ذلػػ  عػػاـ ، مػػدف األنػػدلس طلبػػان للسػػماع كل ػػد بػػدأ ال اضػػا عيػػاض رحلتػػه العلميػػة مّنطل ػػا بػػادئ ذم بػػدء إ 

ان  قبلػةن لطػبلب العلػم أ صػدكهنا مػن  إذ ك، ككان  آن اؾ ت خ  بعلمائها األجبلء، ؿ ما نزؿ ق طبةق/فّنزؿ أكٌ َٕٓ/
ال اضػا فبلزمهػم ، مػن علمػاء األنػدلسكغػ ه  ق/ْٖٗ: اين/تفػالت ى بعلمائهػا كػأيب علػا اعبيٌػ، كل حػدب كصػ ب

                                                           
، (ْٖٓ/ّكفيػات األعيػاف البػن خلنػاف)(، ُْْ/ِغ ناطػة للسػاف الػدأن ابػن اػبطيػب)(، كاإلحاطة يف أخبار ُِِ/َِط  أعبلـ الّنببلء لل ه  ) (ُ)

 (.  ِّ/ُلعباس اؼب  م)أزهار ال أاض يف أخبار ال اضا عياض أليب اك 
 (.  ُٗٔ/ُ(، كالدأباج اؼب هب يف مع فة أعياف علماء اؼب هب البن ف ح ف)ُْٗ، ُٖٖ/ْلساف الدأن ابن اػبطيب)لاإلحاطة يف أخبار غ ناطة  (ِ)
 (.  ْٔ/ُت ييد العلم للخطيب البغدادم ) (ّ)
 (.  ّْ/ِهت أب األظباء كاللغات للّن كم) (ْ)
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كضػػبط أظبػػاء ، سػػ يمكسبييػػز الصػػحيح مػػن ال،   ػػككانػػ  لل اضػػا عّناأػػة خاصػػة باغبػػدأش كاأل، كاطػػتفاد مػػّنهم، عيػػاض
كلعػػل خػػ  وػػاهد علػػى جػػ دة ضػػبطه أللفػػاظ ، باإلضػػافة إ  علػػم اعبػػ ح كالتعػػدأل، كمػػ اتبهمطب ػػاهتم ال جػػاؿ كالػػ كاة ك 
، حيػػش نبَػػه فيػػه علػػى مػػ اطن اػبطػػأ كالزلػػل كالػػ هم كالتصػػحيال، مشػػارؽ األنػػ ار علػػى صػػحاح اآل ػػار: اغبػػدأش كتابػػه

ي قضػاها يف األنػدلس لػالفػتة لفنػاف ، كضبط ما التبس أك أونل من ألفاظ اغبدأش يف الصحيحني كيف م طأ مالػ 
إال ، كخاصة اغبدأثية مّنها، ال اضح يف تن أن وخصية ال اضا العلمية األ  ي  كب أ جع ال اضا من األندلس إ  طػبتة ن

، كغػدا حػاف  عصػ ه بػبل مّنػازع، (ُ)فأصبح معدكدان مػن الف هػاء اجملتهػدأن، كحفاظها كف هائها، كقد أخ  عن علمائها
درؾ وػػأكه كالأبلػػا مػػداه يف العّناأػػة بصػػّناعة ككػػاف ال أيػػ): كيف ذلػػ  أ ػػ ؿ ابػػن األبػػار، اغبػػدأشكإليػػه اؼبّنتهػػى يف صػػّناعة 

 .(ِ)(. . . . كالتص ؼ النامل يف فهم معانيه، مع حسن التفّنن فيه، كت ييد اآل ار كخدمة العلم، اغبدأش
ّ كىً  قضػػاء طػػبتة ، ق/ِّٓا عػػاـ /فت لٌػػد ال ضػػاء فيهػػ  ّ انت ػػل إ  غ ناطػػة،  ال ضػػاء فيهػػاكؼبػػا رجػػع إ  طػػبتة  كىً  

 .(ّ)فل ل  ظبا بال اضا،  انية
كيف ، ككػاف أعتػرب ال ضػاء ؿبّنػة كبػبلء، ال تأخػ ه يف هللا ل مػة الئػم، السػلال الصػاح ةككاف أسل  يف قضائه علػى ط أ ػ

اختلسػتها ،   اؼبفػتضمػن ذلػ  اغبػ مءدأػان ، نػ  طػاف ة عػن كجػه الغػ ضفبػادرت إ  ني ): فاذل  أ  ؿ يف م دمػة الٌشػ
 .(ْ)(. .دبا قلده من م اليد اّنة الي ابتلا عا، ؼبا اؼب ء بصدده من وغل البدف كالباؿ، على اطتعجاؿ

كمػػا حصػػل ،  إذا  قىػػًدـ مدأّنػػة مػػا خ جػػ  اؼبدأّنػػة بأكملهػػا لل ائػػه أنػػه حػػىت ، فأحبػػه الّنػػاس ككضػػع لػػه ال بػػ ؿ يف األرض
ا كرد عليّنػػا ال اضػػا عيػػاض غ ناطػػة خػػ ج الّنػػاس لل ائػػه َمػػلى ): عيػػاضكيف ذلػػ  أ ػػ ؿ أحػػد تبلميػػ  ، عّنػػدما قػػدـ غ ناطػػة

كمػن طػ اد العامػة ، فان على مائي راكػبكحزرت أعياف البلد ال أن خ ج ا إليه ركابان نيٌ ، كب زكا تربأزان ما رأأ  ألم  مثله
عػػن  بػػادم السػػيادة مّنبئػػان  فل يّنػػاه وخصػػان ، ن خػػ جيف صبلػػة مىػػ -رضبػػه هللا تعػػا -مػػع أيب  كخ جػػ ي ، مػػا ال ُيصػػى كثػػ ة

 .(ٓ)(إكساب اؼبعا  كاإلفادة
فأجازكه مناتبة كأيب طاه  ، ال حلة إ  اؼبش ؽ بسبب انشغاله بال ضاء راطل علماء اؼبش ؽ كؼبا فات  ال اضا عياض

لفا/ت  .(ٔ)كب ل  صبع علم اؼبش ؽ كاؼبغ ب، هق/ كغ  ٕٔٓ: السًٌ
                                                           

 (.  ُٖٖ/ْاإلحاطة يف أخبار غ ناطة ) ذك ه لساف الدأن ابن اػبطيب يف كتابه (ُ)
 (.  ِٓٗ/ُضا أيب علا الصديف البن األبار)معجم أصحاب ال ا (ِ)
 (.  ُٖٗ/ْغ ناطة للساف الدأن ابن اػبطيب)اإلحاطة يف أخبار  (ّ)
 (.  ٔ/ُكحاوية الشمين ) فا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفىالشٌ  (ْ)
 (.  ُُ/ّا عياض للم  م)أزهار ال أاض يف أخبار ال اض (ٓ)
 (.  ُٗٔ/ُ) (، كالدأباج اؼب هب البن ف ح فُْٗ، ُٖٖ/ْلساف الدأن ابن اػبطيب)لاإلحاطة يف أخبار غ ناطة  (ٔ)
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 :  وش 
، الغّنيػػة: عيػػاض بػػ ك  مشػػاخيه يف كتػػاب أظبػػاهال اضػػا ل كقػػد تنٌفػػ، الشػػي خاوػػته  ال اضػػا عيػػاض بنثػػ ة األخػػ  عػػن 

كمػن هػػءالء العلمػػاء ، كتّنػاكؿ فيػػه حيػاهتم كمنػػانتهم العلميػػة، مئػػة وػػيخ فبػن أخػػ  عػّنهم ظباعػػان أك إجػػازة فػ ك  فيػػه كبػ ى 
 :ككاف ؽبم دكر بارز يف بّناء وخصيته العلمية،   عم ال اضا عياضال أن تأ ٌ 

 .(ُ)/قْٖٗت: / رئيس اد ني ب  طبة، اينحسني بن ؿبٌمد بن أضبد الغساين اعبيٌ  ه : اينالشيخ أب  علا اعبيٌ -ُ
بػن أضبػد بػن العػ يب اؼبعػاف م عبػد هللا بػن ؿبٌمػد بػن عبػد هللا  ؿبٌمػد بػن هػ : ال اضا الشه  اغباف  اإلماـ أب  بنػ -ِ

 .دبدأّنة فاس (ِ)/قّْٓت: /، األوبيلا
اطتشػػهد ال اضػػا أبػ  علػػٌا يف كقعػػة  . بػػن طيػَن ةسػػني بػن ؿبٌمػػد هػػ  ح: الشػػه  الشػهيد أبػػ  علػػا الصػديفضػا ال ا-ّ

 .(ّ)كتّندة بثغ  األندلس
بن أأػ ب  ه  ؿبٌمد بن ال ليد بن ؿبٌمد بن خلال بن طليماف:  وا طي الشيخ األطتاذ أب  بن  ؿبٌمد بن ال ليد الطي -ْ

بثغػػػػػ   /قَِٓ: ت/كأعػػػػػ ؼ بػػػػػابن أيب رندقػػػػػة، بػػػػػبلد األنػػػػػدلس أصػػػػػله مػػػػػن ط ط وػػػػػة، ال  وػػػػػا الفهػػػػػ م الط ط وػػػػػا
 .(ْ)اإلطنّندرأة

لفا-ٓ لفة األصػبهاين أضبد بن ؿبٌمد بن أضبد بن ؿبٌمد بن إب اهيم طً  ه : الشيخ اغباف  إماـ اد ني أب  الطاه  السًٌ
 .(ٓ) هلٍ قد أجاز أب  الطاه  ال اضا عياض كب أػى / ك قٕٔٓ: /ت اؼبل ب صدر الدأن

نسػبة إ  مػازر ، ؿبٌمػد التميمػا اؼبػازرم هػ  ؿبٌمػد بػن علػٌا بػن عمػ  بػن: الشيخ اإلماـ اجملتهد أبػ  عبػد هللا اؼبػازرم-ٔ
 .(ٔ) هلٍ اؼبازرم ال اضا كب أػى  زكقد أجا/ قّٔٓ: /تليدة جبزأ ة ص لية بي 
 

 :ت م ذه
فبعػد ، زاده علمػه ت اضػعان كخشػية  تعػا ككػاف كلمػا تعلػم وػيئان مػن العلػم ، عياض بالت اضع كاغبلػمال اضا  اتصال 

كحػاز مػن ال ئاطػة يف بلػده ): كيف ذلػ  أ ػ ؿ الػ ه ، ب السب  يف علـ  السػّند كاؼبػنت مػا زاده إال ت اضػعان صى أف حاز قى 
                                                           

 .  (ُْٗ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ُ)
 (.  ِٔ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ِ)
 (.  ُُٓ/ّللم  م)ض يف أخبار ال اضا عياض أزهار ال أا (ّ)
 (.  ُّٔ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ْ)
 (.  ُٕٔ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ٓ)
 (.  ُٓٔ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ٔ)
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كاتصػػػال أأضػػػان . (ُ)(كخشػػػية  تعػػػا  كمػػػا زاده ذلػػػ  إال ت اضػػػعان ، كال فعػػػة مػػػا ب أصػػػل إليػػػه أحػػػد قػػػط مػػػن أهػػػل بلػػػده
كأبػػدك هػ ا كاضػػحان عّنػدما ركل عػػن ، تعػا  فلػم أنػػن أ صػد مػػن كراء صبػع ال كاأػػات كن ػدها إال كجػػه هللا، بػاإلخبلص

 .(ِ)(إ ا العلم ن ر أضعه هللا يف ال ل ب، ليس العلم بنث ة ال كاأة): ل  ق لهااإلماـ م
 مػػن رب ي اتػػهكلتسػػتفيد ، ل إليػػه لتّنهػػل مػػن علمػػهت بًػػ، هػػ ه الصػػفات مػػن ال اضػػا عيػػاض م صػػدان لطلبػػة العلػػم فجعلػػ ٍ 
 :العلمية تؾ فيهم أ  ان كاضحان يف حياهتمف، كمن هءالء ال أن تتلم كا على أد ال اضا عياض كالزم ه، العلمية

 .(ّ)/قُٔٓ: /تعبد هللا بن ؿبمد بن عبد هللا بن علا األو مه  : األو ماغباف  أب  ؿبمد-ُ
كأع ؼ ، أنر أبا جعف ، من أهل غ ناطة، أضبد بن ؿبٌمد األزدمعبد ال ضبن بن أضبد بن ه  : اإلماـ ابن ال ص -ِ

 .(ْ)/قٕٔٓ: /ت بابن ال ص 
 .(ٓ)/قِٗٓ: /ت أضبد بن عبد ال ضبن بن ح أش اللخما ه : قاضا ق طبة أب  جعف -ّ
: /ت. الشػػػػ  رم، ال ػػػػ ط ، أبػػػػ  اغبسػػػػن علػػػػا بػػػػن أضبػػػػد بػػػػن علػػػػا بػػػػن عيسػػػػى الغػػػػاف ا هػػػػ : اإلمػػػػاـ الشػػػػ  رم-ْ

 .(ٔ)/قُٔٔ
، ب  ال اطم خلال بن عبد اؼبل  بن مسع د بن م طى بن بشػن اؿ األنصػارمأ ؿبدث األندلسه  : ابن بشن اؿ-ٓ

 .(ٕ)ق/ٖٕٓ: /ت تارأخ األندلس: صاحب، ال  ط ، األندلسا
 اؼبػالنا، اؼب طػا، أب  العباس أضبد بن عبد اؼبل  بن م طػى بػن أيب صبػ ة األمػ م مػ الهمه  : اإلماـ ابن أيب صب ة-ٔ

 .(ٖ)/قّّٓ: /ت
 :مؤلتاتو

غ  أف ال م أواع وه ته ها كتبه الي بَ أته منانة ، عياض م زعة بني ال ضاء كاإلق اء كالتأليالال اضا كان  حياة 
 .كبار األئمة يف تارأخ اإلطبلـ  رفيعة بني

                                                           
 (.  ُِٓ/َِه  )ط  أعبلـ الّنببلء لل (ُ)
 (.  ُِٕ/ُكت ييد السماع لل اضا عياض)اأة اإلؼباع إ  مع فة أص ؿ ال ك (ِ)   
 (.  ُّٗ/ُإكماؿ اإلكماؿ البن ن طة ) (ّ)
 (.  ُٓ/ّأزهار ال أاض يف أخبار ال اضا عياض ) (ْ)
 (.  َِ/ّم)(، كأزهار ال أاض يف أخبار ال اضا عياض للم   َْٖ/ُٓط  أعبلـ الّنببلء لل ه ) (ٓ)
 (.  ٓٗ/ِِ(، كط  أعبلـ الّنببلء لل ه )ّٕ/  ِذأل الت ييد يف ركاة السّنن كاألطانيد أليب الطيب الفاطا) (ٔ)
 (.  ٖٔ/ْب ات اغبفاظ لل ه  )كط(، ُّٗ/ُِط  أعبلـ الّنببلء ) (ٕ)
 (.  ْٕٓ/ُْط  أعبلـ الّنببلء لل ه )ك (، ِٔٗ/ُمعجم أصحاب ال اضا أيب علا الصديف البن األبار) (ٖ)
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 :دقة اطتّنباطاته دة فن ه ك عة علمه كجى كحسب  مءلفاته الي تشهد على طى 
 .(مطب ع ) و ح صحيح مسلم م يفعلٌ إكماؿ اؼب  -ُ
 .بالتفصيلكطأربدث عّنه ، فا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى كتاب الشٌ  -ِ
م اضع األكهاـ  يف تفس  غ أب حدأش اؼب طأ كالبخارم كمسلم كضبط األلفاظ كالتّنبيه على: كتاب مشارؽ األن ار -ّ

 .(مطب ع)كالتصحيفات كضبط أظباء ال جاؿ 
 .(ـبط ط)اؼبدكنةكتاب التّنبيهات اؼبستّنبطة على النتب  -ْ
 .(مطب ع )اؼبسال  ؼبع فة أعبلـ م هب مال  كتاب ت تيب اؼبدارؾ كت  أب -ٓ
 .(ـبط ط )تاب اإلعبلـ حبدكد ق اعد اإلطبلـك -ٔ
 .(مطب ع)اع يف ضبط ال كاأة كت ييد السماعكتاب اإلؼب -ٕ
 .(ُ)(مطب ع)ا تضمّنه حدأش أـ زرع من الف ائدكتاب بغية ال ائد ؼب-ٖ     

 :ف وأق ال الملماء 
علػم كهضػبة دأػن  حبػ ى  -رضبه هللا تعػا  -كاف ال اضا عياض   ): جاء يف أزهار ال أاض للم  م يف ال اضا عياض 

، كضبػل راأػة الػ أم، كبلػا مػن مع فتػه الطػ ؿ كالعػ ض كبػ ز يف علػم اغبػدأش، أحنم ق اءة كتاب هللا تعا  بالسػبع، كحلم
كأو ؼ على م اهب الف هاء كأكباء العلماء ، كقيد اللغة، علم الّنح ك  ب يف ، كحف  أظباء ال جاؿ، كرأس يف األص ؿ
 .(ِ)(كأغ اض األدباء

كهػػ  مػػن أهػػل الٌتفػػٌّنن يف العلػػم كالػػ كاء ، المػػاـ عػػاب فاضػػل كامػػل مصػػّنًٌ )إ: كقػػاؿ اإلمػػاـ ال فطػػا عػػن ال اضػػا عيػػاض
 .(ّ)(كالفطّنة كالفهم

 .(ْ)(ال اضا ادث اغباف ): كقاؿ عّنه ابن األبار
 .(ٓ)(كاف إماـ كقته يف اغبدأش كعل مه كالّنح  كاللغة ككبلـ الع ب كأأامهم كأنساعم): عّنه ابن خلنافكقاؿ 

 .(ٔ)(. . ال اضا أب  الفضل عياض، ويخ اإلطبلـ، اإلماـ العبلمة اغباف  األكحد): كقاؿ عّنه ال ه 
                                                           

 (.  ْٗ/ُصّنفات كتع أفات العلـ  للطّناحا)(، كاؼب جز يف م اجع التاجم كالبلداف كاؼبُُٕ-َٕ/ُالبن ف ح ف)الدأباج اؼب هب  (ُ)
 (.  ٕ/ّض يف أخبار ال اضا عياض للم  م)أزهار ال أا (ِ)
 (.  ّّٔ/ ِإنباه ال كاة على أنباه الّنحاة لل فطا) (ّ)
 (.  ِْٗ/ُبن األبار)ضا أيب علا الصديف المعجم أصحاب ال ا (ْ)
 (.  ّْٖ/ّكفيات األعياف البن خلناف) (ٓ)
 (.  ْٗ/ُٓط  أعبلـ الّنببلء لل ه ) (ٔ)
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 حافظػان  ف يهػان ، متنٌلمػان  أصػ ليان ، يف كقتػهككػاف مػن أئمػة اغبػدأش ، اإلمػاـ اجملتهػد): كقاؿ فيه لسػاف الػدأن ابػن اػبطيػب
 حافظػان ، خطيبػان ، بليغػان  غالبػان  كاتبػان ،  يػدان ؾبي  وػاع ان ، رأٌػاف مػن األدب، كب أػان ، باألحنػاـ بصػ ان ، للش كط عاقدان ، للمسائل

 .(ُ)(. . . نبيل الّنادرة، ن اجمللسسى حى ، للغة كاألخبار كالت ارأخ
ـى كػػاف ال اضػػا ): كقػػاؿ فيػػه ابػػن ف حػػ ف  ف يهػػان ، بالتفسػػ  كصبيػػع عل مػػه عاؼبػػان ، كقتػػه يف اغبػػدأش كعل مػػه أبػػ  الفضػػل إمػػا

 .(ِ)(بالّنح  كاللغة ككبلـ الع ب كأأامهم عاؼبان ، أص ليان 
 .(ّ)(أب  الفضل اليحص  السبي اغباف  رضبه هللا تعا ، العبلمة عاب اؼبغ ب): كقاؿ فيه السي طا

 :تو وفا
للمظلػـ  مػن الظػاب كلػ  كػاف الظػاب أمػ ان أك  أ ػتصفناف ، مّنهج السلال الصاحعياض يف قضائه على ال اضا طار 

ػ، حاكمان  ػال اضػا دأن فػأنن  كه ا ما حػدث عّنػدما جػاءت دكلػة اؼب حًٌ دكف إ  البادأػة عيػاض عليهػا أمػ ران فّن لػه اؼب حًٌ
بلن يف بان عن طبتة بتادال مستعمى غ َ الدكلة آخ  األأاـ حىت مات مي  هي تٍ طى خً كل ل  طى ): كيف ذل  أ  ؿ ابن خلدكف، قاضيان 

ل ا مينن ال ػ ؿ بػأف ن ػل ال اضػا عيػاض إ  البادأػة لي ضػا فيهػا هػ  أقػ ب إ  الّنفػا مّنػه . (ْ)(خطة ال ضاء بالبادأة
، اجملتمػػع اإلطػػبلما بأطػػ هعلػػى البػػالا يف  هكلتػػأ   ، كلعلهػػم ن لػػ ه للبادأػػة ؼبػػا لػػه مػػن ؿببػػة يف قلػػ ب الّنػػاس، إ  ال ضػػاء

 .ق/ْْٓعاـ/  ككان  كفاته، فّن ل ه خشية مّنه على ملنهم
ػػ لنػػن الػػي ت كهػػا كمػػن خػػبلؿ تبلم تػػه الػػ أن  مػػن خػػبلؿ كتبػػه ف أ ػػ  ال اضػػا عيػػاض ب ػػافػػّ، دأن فشػػل ا يف ذلػػ اؼب حًٌ

: ان كهػا قػ ؽبمكحػدأث قػدميان  اوػته ت يف اؼبغػ ب عبػارةه كلعل خ  دليل على ذلػ  ، أ  ه إ  عص نا اغبا  كامتد، أفادهم
 .(ٓ)اؼبغ ب  ى كً ل ال عياض ما ذي 

 :كفبا قيل فيه 
 اضػػػػػػػػمثل أزهار ال أكحسّنا ن     ؼ اؼبس  طيبان طبلـ مثل عى 

 اضػػػػػػػػػػإماـ الدأن كالدنيا عي   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى لف  اعببللة كاؼبعع
 .(ٔ)كأضح ا كاغبياض غدا حب ان     ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطإذا ما قيس بالعلماء 

                                                           
 (.  ُٖٖ/ْاإلحاطة يف أخبار غ ناطة أليب عبد هللا لساف الدأن ابن اػبطيب) (ُ)
 (.  ُٖٔ/ُالدأباج اؼب هب يف مع فة أعياف علماء اؼب هب البن ف ح ف اليعم م) (ِ)
 (.  َْٕ/ُطب ات اغبفاظ للسي طا ) (ّ)
 (.  َّٕ/ٔتارأخ ابن خلدكف ) (ْ)
 (.  ٓٗ)ال اضا عياض كجه ده يف علما اغبدأش ركاأة كدراأة لبش  التايب (ٓ)
 (.  ُٖ/ُأزهار ال أاض يف أخبار ال اضا عياض للم  م) (ٔ)
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 : ووف، التمري  بالشتا: ادلبح  الثا 
 :التمري  بالمتاا: أوالً 

كقد قسمه ال اضا عياض إ  أربعػة ، من ح  ؽ ككاجبات على اؼبسلم كما له  ،أتضمن كتاب الٌشفا ط ة الّن 
 :أقساـ

 .ق الن ك فعبلن  ر ه ا الّن ٌ دٍ ل ى العلا األعلى  يف تعظيم: ال سم األكؿ
 .ح  قه  فيما جيب على األناـ من: ال سم الثاين
 .كما جي ز عليه و عان من األم ر البش أة، فيما أستحيل يف ح ه: ال سم الثالش
 .(ُ)قسم إ  أب اب م كلَ كقسٌ    صه أكطبهعلى من تّن َ  يف تص ؼ كج ه األحناـ: ال سم ال ابع

 -الثالػػش – كهػػ ا ال سػػم): كدليػػل ذلػػ  قػػ ؿ ال اضػػا عيػػاض، األقسػػاـ ال سػػم الثالػػش أهػػمٌ  ال اضػػا عيػػاض كجعػػل
كما قبله له كال  اعد كالتمهيدات كالدالئل علػى مػا نػ رده ، أك م  هللا تعا  ه  ط  النتاب كلباب شب ة ه ه األب اب

 .(ِ)(. . . هيال كعدى ز من غ ض ه ا التألكه  اغباكم على ما بعده كاؼبّنجً ، ّناتفيه من الّنن  البيٌ 
 :تاسبب تلل   الشّ : ثان اً 

فّنػػ  كػػ رت علػػا ): فا ب  لػػهفا إجابػػةن علػػى طلػب طػػائل خاطبػػه يف م دمػػة الٌشػكػاف تػػأليال ال اضػػا أبػػ  الفضػل للٌشػػ  
كما حنم من ، كما جيب له من ت ق  كإك اـ، ر اؼبصطفى عليه الصبلة كالسبلـدٍ السءاؿ يف ؾبم ع أتضمن التع أال ب ى 

كأف أصبػع لػ  مػا ألطػبلفّنا كأئمتّنػا يف ، فػ   يف ح  مّنصبه اعبليػل قبلمػة ظي أك قصٌ ، كاجب عظيم ذل  ال در ب أ ؼ
 .(ّ)(كأبيّنه بتّنزأل ص ر كأمثاؿ، ذل  من م اؿ

 :تام زات اتم  هبا لتاا الشّ : ثالثاً 
 :كمثاؿ ذل ، يف كتابه الٌشفا أهتم ال اضا عياض ب ك  م هب أهل السّنة: ن ل م هب أهل السّنة كاعبماعة-ُ
وأىث  أخرب تعا  ب ق ع انش اقه بلف  اؼباضا كإع اض النف ة عػن آأاتػه كأصبػع اؼبفسػ كف ): ق له يف انش اؽ ال م  -أ

 .(ْ)(على كق عهالسنة 

                                                           
 (.  ّّ/ُؿب كؼ األطانيد ) -صطفىالشفا بتع أال ح  ؽ اؼب (ُ)
 (.  ّٔ/ ُؿب كؼ األطانيد ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى  (ِ)
 (.  ِٖ/ُؿب كؼ األطانيد ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى  (ّ)
 (.  ُِٖ/ُكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ْ)
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كاؽبج  حىت غل  عليهم ب جيع األدب كودأد الزج  أي ): ف اؿ، كاؼبعتزلة، كال درأة، ن ل ق ؿ أهل السّنة يف اػب ارج-ب
ن ف د كاف نشأ على زمن الصحابة كبعدهم يف التػابعني مىػ، كه ه كان  ط ة الصدر األكؿ فيهم، أ جع ا عن بدعتهم

لنػّنهم هجػ كهم  كال قطعػ ا ألحػد مػّنهم م ا ػان  قاؿ ع ه األق اؿ من ال در كرأم اػب ارج كاالعتػزاؿ فمػا أزاحػ ا ؽبػم قػربان 
وأىثث  عّنػػد ا  ػػني  ر أحػػ اؽبم ألهنػػم فسػػاؽ ضػػبلؿ عصػػاة أصػػحاب كبػػائ دى قىػػ كأدبػػ هم بالضػػ ب كالّنفػػا كال تػػل علػػى

 .(ُ)(ؼبن رأل غ  ذل  كهللا اؼب ف  للص اب خبلفان ، فبن ب أ ل بنف هم مّنهم السنة
اهتم ال اضا أب  الفضل باإلصباع ؼبا له من ق ة احتجاج : اإلصباع عليها فا بعج اؼبسائل الي متٌ أّن ل يف كتابه الشٌ -ِ

 :كمثاله، فا يف مع ض االحتجاج كاالطتدالؿل ا قبده أ ك ه يف كتابه الشٌ 
 .(ِ)(على عصمة األنبياء من الف اح  كالنبائ  اؼب ب اتفلمجع ادلسلم ن ): يف عصمة األنبياء-أ

علػى أف اؼببلئنػة مءمّنػ ف فضػبلء كاتفػ  أئمػة اؼبسػلمني أف حنػم اؼب طػلني  أمجع ادلسلم ن): يف عصمة اؼببلئنة -ب
كأهنم يف ح  ؽ األنبياء كالتبليا إليهم كاألنبياء مع األمم ، مّنهم حنم الّنبيني ط اء يف العصمة فبا ذك نا عصمتهم مّنه

 .(ّ)(كاختلف ا يف غ  اؼب طلني
 ب اػبمػ  أك الػزى ٍ علػى تنفػ  كػل مػن اطػتحل ال تػل أك ويػ أمجع ادلسلم نككػ ل  ): يف تنف  مستحل ال تل -ت

ككػ ل  ن طػع بتنفػ  كػل مػن  ، فبا حـ  هللا بعد علمه بتح ميه كأصػحاب اإلباحػة مػن ال  امطػة كبعػج غػبلة اؼبتصػ فة
 .(ْ)( بالّن ل اؼبت ات  من فعل ال ط ؿ ؼ أ يّنان  ً ب كأنن  قاعدة من ق اعد الش ع كما عي ك ٌ 
يف  أف ال ػػ آف اؼبتلػػ  يف صبيػػع أقطػػار األرض اؼبنتػػ ب أمجثثع ادلسثثلم نكقػػد ): زاد وػػيئان مػػن ال ػػ آفؿ أك فػػيمن بػػدٌ -ث

نػه  أقػل أعػ ذ بػ ب الّنػاس(  -إ  آخػ   -فتاف مػن أكؿ )اغبمػد  رب العػاؼبني اؼبصحال بأأدم اؼبسلمني فبا صبعه الػدٌ 
لػه لػ ل  أك بدٌ  قاصػدان  كأف مػن ن ػص مّنػه ح فػان ، كأف صبيع ما فيه ح  -  -كبلـ هللا ككحيه اؼبّنزؿ على نبيه ؿبمد 

كأصبػع علػى أنػه لػيس مػن ، فبػا ب أشػتمل عليػه اؼبصػحال الػ م كقػع اإلصبػاع عليػه أك زاد فيػه ح فػان ، حب ؼ آخ  منانه
، ألنػه خػالال ال ػ آف، كؽبػ ا رأل مالػ  قتػل مػن طػب عائشػة رضػا هللا عّنهػا بالف أػة، لنل ه ا أنه كاف  ال  آف عامدان 
 .(ٓ)(ب دبا فيهألنه ك ٌ : أم، ال  آف قتل كمن خالال

                                                           
 (.  ِْٗ/ِكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ُ)
 (.  ُْْ/ِكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ِ)
 (.  ُْٕ/ِكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ّ)
 (.  ِٕٖ/ِكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ْ)
 (.  َّْ/ِكحاوية الشمين ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى  (ٓ)
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ّ اؼب ارنػة ، كأبدك ه ا جليان عّند ذك ه األق اؿ اؼبتعددة يف اؼبسػألة ال احػدة، اهتماـ ال اضا عياض بالّناحية الع لية-ّ
 يف مسػػألة: مثالػػه، (. . . قلّنػػا. . . ؟ فػػّف قيػل)كأظهػ  هػػ ا جليػػان يف اطػتخدامه أطػػل ب ، بيّنهػا لل صػػ ؿ إ  الصػػ اب
« مػا رآه»ف ػد جعػل  [َُ: ]الػّنجم«مػا كػ ب الفػءاد مػا رأل  »: ف ػد قػاؿ تعػا : فثنن ق ث ): رؤأة هللا تعػا  أػـ  ال يامػة

مػػا زاغ البصػػ  كمػػا »: أ ابلػػه ق لػػه تعػػا : قلنثثا. ال مشػػاهدة عػػني كحػػسٌ ، كهػػ ا أػػدؿ علػػى أنػػه رؤأػػا نػػـ  ككحػػا، لل لػػب
 .(ُ)(ف د أضاؼ األم  للبص  [ُٔ: ]الّنجم«طغى 

فا أأضان بأنه أتى باألحداث كال قائع الّنب أة على ونل كحدة عض أة كاملة غ  ز ال اضا عياض يف كتابه الشٌ أتميٌ -ْ
فػبل أػػأيت ، فا بالتسلسػل الػزمين ألحػداث السػػ ة الّنب أػة ألنػه أّنظػ  إ  إليهػا كاعبسػد ال احػدفلػم ألتػـز يف الٌشػ، مّنفصػلة

، اـ الفائدة كلعدـ تشت  ال ارئ يف اؼبسألة ال احدة الي تن رت يف عػدة أزمّنػةباؼبسألة إال قطعة كاحدة غ  ؾبتزئة إلسب
دكف   بػل أػ ك  حػ داث تتعلػ  باؼبصػطفى ، كأسػ د مافيهػا مػن حػ ادث، السّنة الثانية للهج ة: فبل ذبده أ  ؿ مثبلن 

 .(ِ)ل كانة دكف ربدأد العاـ الي ج ت فيه قصة مصارعة الّن  : مثاله، ذك  للتارأخ
 :تاعناية الملماء بالشّ : رابماً 
، فاكتظهػػ  هػػ ه العّناأػػة مػػن خػػبلؿ الشػػ كح كاغب اوػػا الػػي عمل هػػا علػػى الٌشػػ، فا فػػاعتّن ا بػػهالعلمػػاء بنتػػاب الٌشػػ اهػػتمٌ 

 .باإلضافة لتخ أج أحادأثه
 :الشروح
يف ال سػػػطّنطيّنية طػػػّنة  جػػػزئنيطبػػػع يف ، فاعػػػ ؼ بشػػػ ح الٌشػػػ /ـَُٓٔ -هػػػػَُُْ: ت/ للمػػػّنبل علػػػا ال ػػػارم: األكؿ

 .هػَُِٗ
ظباه نسيم ال أاض يف و ح وفاء ال اضا  /ـُٖٓٔ -هػ َُٗٔ: ت/لشهاب الدأن أضبد بن عم  اػبفاجا : الثاين
 .كه ا الش ح أكطع كأضبط من األكؿ. هػُِٕٔيف ال سطّنطيّنية طّنة  أربعة أجزاءطبع يف ، عياض
 .(ّ)قُِٕٔطبع حج  مص  ، ظباه اؼبدد الفياض/قَُّّ: ت/ للشيخ حسن العدكم اغبمزاكم اؼبص م: الثالش

طبعتهػا دار الفنػ  ، فاءكظبػاه مزأػل اػبفػاء عػن ألفػاظ الٌشػ ق/ّٕٖ: ت/لعل أوػه ها حاوػية أضبػد الشػمين: احل اشي
 .مفا جزأأنُٖٖٗ: الطباعة كالّنش  كالت زأع

                                                           
 (.  ّّٕ/ُألطانيد )ؿب كؼ ا -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ُ)
 (ُُٔ/ُؿب كؼ األطانيد ) -الشفا بتع أال ح  ؽ اؼبصطفى (ِ)
 (.  ُّٕٗ/ِ(، كمعجم اؼبطب عات الع بية كاؼبع بة لي طال ط كيس)َُّ/ُاكتفاء ال ّن ع دبا ه  مطب ع لفاندأ ) (ّ)
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، كه  مطبػ ع، فازب أج أحادأش الشٌ مّناهل الصفا يف  كظباه، فاأحادأش الشٌ  /قُُٗ: ت/ خ َج السي طا: التخريج
                      .بتح ي  الشيخ ظب  ال اضا، ـُٖٖٗككان  الطبعة األك  ، طبعته دار اعبّناف ب كت
                         

                  
 :شرحوبالتمري  بالش خ عمر المرضي و : التم  الثا   

 :وف و التمري  بممره مع ترمجتو، المرضيالتمري  بالش خ عمر : األولادلبح  
 كفيه: اإلماـ الع ضاعص  : ادل لب األول

 :الس اس ة الناح ة                                     
ـي الع ضػػا عػػاش اإلمػػاـ عمػػ  الع ضػػا يف مدأّنػػة حلػػب الػػي كانػػ  يف كّنػػال الدكلػػة العثمانيػػة، فعاصػػ    السػػلطافى اإلمػػا

، ف ػد كانػ  أوػه همطػليماف كػاف السػلطاف ال أف من طػبلطني آؿ عثمػاف إ (ُ)/، كغ هُٔٔٓطليماف ال ان ين /ت:
باإلضػػافة إ  الشػػ ؽ األكطػػط كمشػػاؿ إف أ يػػا،  الدكلػػة العثمانيػػة يف عهػػده تشػػمل أطػػيا الصػػغ ل كوػػ ؽ كجّنػػ ب أكربػػا،

، إال أنػػػػه ب أنتػػػػاًل باإلقبػػػػازات مػػػػن االنتصػػػػارات كأحػػػػ ز العدأػػػػد  فػػػػدافع طػػػػليماف عػػػػن الثغػػػػ ر كرٌد العػػػػدكاف اػبػػػػارجا
العسػن أة فحسػػب، بػػل كضػػع  قػػ انني ربمػا الضػػعيال مػػن ال ػػ م، كتيفٌعًػػلي األمػ  بػػاؼبع كؼ كالّنهػػا عػػن اؼبّننػػ ، كتػػّنظًٌم 
ال ضػػػاء الػػػ م أعتػػػرب قػػػ اـ الػػػدكؿ كصػػػٌماـ األمػػػاف الػػػداخلا، فأضػػػف  هػػػ ه االنتصػػػارات الداخليػػػة كاػبارجيػػػة اطػػػت  اران 

 ، كرخاء اقتصادأان.طياطيان 
 :االقتمادية الناح ة                                  

 .طاد األمن يف ظل الدكلة العثمانية فبا أدل إ  الّنشاط االقتصادم كالعم اين
ا م زعػػة يف صبيػػع أكبائهػػا :الزراعثثةفتثثي رلثثال  كمّنهػػا ، كانػػ  الدكلػػة العثمانيػػة تسػػيط  علػػى أراض زراعيػػة خصػػبة جػػدن

 آطػيا الصػغ لكطػه ؿ ، كادم الّنيػلك ، الفػ اتك  دجلػةكح ضػٌا ، الدان بكح ض هن  ، ببلد الشاـالسه ؿ اػبصبة يف 
 .(ِ)ت بتها ككف ة مياهها كغر إنتاجها ةب  كقد اوته ت صبيع ه ه اؼبّناط  يف طائ  العص ر خبص. مشاؿ أف أ ياك 

                                                           
ـ(، كمػػ اد خػػاف الثالػػش الػػ م كضػػع اغبماأػػة علػػى ُْٕٓكالسػػبلطني الػػ أن عاصػػ هم اإلمػػاـ عمػػ : طػػليم خػػاف الثػػاين الػػ م فػػتح جزأػػ ة قػػربص )ت: (ُ)

ـ(، كؿبمػػد خػػاف الثالػػش الػػ م فػػتح قلعػػة آرلػػ  اغبصػػيّنة الػػي عجػػز السػػلطاف طػػليماف عػػن فتحهػػا ُٓٗٓب ل نيا)ب لّندا(،كضػػم مػػ اك  إ  ملنػػه )ت:
، ِٓ/ُة العليػػػة العثمانيػػػة مػػػد ف أػػػد)أّنظػػ : تػػػارأخ الدكلػػػ ـ(.ُُٕٔضبػػد خػػػاف األكؿ الػػػ م قضػػػى علػػػى االضػػػط ابات آنػػػ اؾ )ت:ـ(، كأَُّٔ)ت:
َُٔ ،ُْٔ ،ُٗٗ ،َِّ ،َُِ ،َِّ,ُِٓ ،ِٓٓ ،ِٕٔ.) 

 .  (ٖٔظباعيل أاغا)إل الدكلة العثمانية يف التارأخ اإلطبلما اغبدأش (ِ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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كاطػػػت طب ا إليهػػػا الصػػػٌّناع ، اعتػػػر العثمػػػاني ف بالع اصػػػم اؼبختلفػػػة لػػػدكلتهم عّناأػػػة خاصػػػة ف ػػػد :المثثثناعةأمثثثا يف رلثثثال 
 .من الصّناعات نث كقد اوته ت الدكلة العثمانية ب. كاغب فيني كالتٌجار اؼبه ة من ـبتلال أكباء األراضا اػباضعة ؽبم

فسػح ا اجملػاؿ غب أػة التجػار كت طػع ا يف كأ، الدكلػةك اعبػي  إدارة يف  سبيػزكاكمػا التجػارة  مه  العثماني ف يف  :التجارةويف 
                                      .فّنشط  التجارة يف عهد الدكلة العثمانية، رعاأتهم

                          
 :االجتماع ة الناح ة                          

 :عناصر اجملتمع
 :مساحات واطعة ف د تعددت عّناص  اجملتمع لتشملنظ ان المتداد الدكلة العثمانية على 

، كالنػ ج، كاألرمػن، كالي نػاف، كالصػ ب، كهم طناف أكربا الش قية كاجمل : الُسبلؼك ، كاألفارقة، كالع ب، كالن د، التؾ
 .كغ هم، كبلغارأا، كركمانيا، كالب طّنة كاؽب ط  كأ غسبلفيا

 :إ   بلث طب ات فان سم : طبقات اجملتمعأما 
 .كاألو اؼ كاألعياف، كعلماء الدأن، كاعبي ، كتشمل اإلدارأني: الطب ة ال اقية -ُ
 .كاغب فيني، كأهل الصّناعات، كتشمل التجار: الطب ة اؼبت ططة -ِ
 .كهم ب ية اؼب اطّنني، ال عية: الطب ة األخ ة -ّ

 .كغ  مسلمني، مسلمني: كهّناؾ معيار دأين أ سم الدكلة العثمانية إ  طب تني
كنشػػػػ  العػػػدؿ كاألمػػػن بػػػػني صبيػػػع هػػػ ه الطب ػػػػات ، الدكلػػػة العثمانيػػػػة تسػػػعى بشػػػىت ال طػػػػائل  ل عاأػػػة اؼبػػػ اطّننيككانػػػ  

كمػن األطػاليب الػي أكجػدهتا ل عاأػة ح ػ ؽ ، (ال إكػ اه يف الػدأن) :االجتماعية مع اغب أة الدأّنية الناملػة  ربػ  وػعار
 :نٍي اؼب اطّنني نظام

، كهػ  ألػا السػلطاف يف األمهيػة، كأتأطها وػيخ اإلطػبلـ، ؿباكم كقضاة كمفتني كما رب أه من: اإلطبلمية اؽبيئة: األكؿ
 .كخيضع له ال ضاة كاؼبفت ف

كلنػل طائفػة رئػيس ، ةفنل فئة غ  مسلمة تسػمى ملٌػ، كه  أ ـ  على التبعية الدأّنية لغ  اؼبسلمني: نظاـ اؼبلل: الثاين
                                                     .(ُ)ل  انيّنها دكف تدخل الدكلة ان تباع ه ه اؼبلة كف من أبّناء الطائفة أ ـ  بالفصل يف األح اؿ الشخصية أل

                                       

                                                           
 (.  َْٓكطعيد أكزكت رؾ)، ضبد ك ندكزأل (، كالدكلة العثمانية اجمله لةٖٔظباعيل أاغا)إل الدكلة العثمانية يف التارأخ اإلطبلما اغبدأش (ُ)
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 :التمرية الناح ة 
الػي كانػ  تتسػع عاهػد اؼبك  اؼبػدارسك  اؼبنتبػات العاٌمػةكلػ ل  قػام ا بتشػييد ، اهتم العثماني ف بالّناحيػة الفن أػة كالعلميػة

كهػػا جامعػػة ، ظبيػػ  بالصػػح ف الثمانيػػة أك اؼبػػدراس الثمانيػػةك ، مػػن ذلػػ  مدرطػػة الفػػاتحف، لسػػنر األطػػات ة كالطػػبٌلب
، أدل إ  هنضػة علميػة كذل ، (ُ)دؿ اعبامعة يف كقتّنا اغبا كها أأضان تع، اؼبدارس السليمانية كمثلها، باؼبعر اؼبعاص 

 علمػػاءفيهػػا بػػٌ ز ك ، الػػي هنضػػ  عػػا تلػػ  اؼبػػدارس مػػن تلػػ  العلػػـ ف، وػػاملة اضػػطلع عػػا  علمػػاء األمػػة العثمانيػػة آنػػ اؾ
 :السلطّنة
 :يف التقو
: مػن كتبػه، تف ػه بالع بيػة، ف يػه ت كػا، عبلء الدأن ال كما اغبّنفػا، ه  علا بن أضبد بن ؿبمد اعبما : اعبما اإلماـ 

 .(ِ)/هػ ِّٗ: /ت. يف ف ه اغبّنفية( كأدب األكصياء، كـبتص  اؽبداأة، اؼبختارات للفت ل)
 :يف احلدي 

م لػػده . علمػػاء اغبػػدأشمػػن ، ف يػػه مصػػ م، البػػ القا الشػػافعاٌ  د العزأػػزمهػػ  علػػا بػػن أضبػػد بػػن ؿبمػػ: العىزًأػػزماإلمػػاـ 
 بل ػة ، (الس اج اؼبّن  بشػ ح اعبػامع الصػغ ): مّنها، له كتب. ككفاته بب الؽ. دبص ( كإليها نسبته، العزأزأة )من الش قية

 .(ّ)/هػ ََُٕ: /ت، أجزاء
 :يف أص ل التقو

ػػاؿ باوػػااإلمػػاـ   ك، يف أصػػ ؿ الف ػػه (تغيػػ  التّن ػػيح)لػػه ، مشػػس الػػدأن، هػػ  أضبػػد بػػن طػػليماف بػػن كمػػاؿ باوػػا: ابػػن كىمى
 ػ(ْ)/قَْٗ: /ت، يف ف ه اغبّنفية (إأضاح اإلصبلح)

 :يف القراءات
ال ػ آف العظػيم علػى السػبعة بػل العشػ ة مػن حفظػه بػبل مطالعػة   أككػاف أ ػ  ، الغػ  ا وػه ة، لشيخ ؿبمد الت نسػا م لػدان ا

كهّناؾ من ب ع يف علـ  . (ٓ)ت يف يف مص  يف خبلفة طليماف ال ان ين، باإلضافة إ  سبنّنه من اؼبّنط  كاألص ؿ، كتاب
 .(ُ)أخ ل

                                                           
 (.ِٖٔكطعيد أكزت رؾ)، ضبد ك ندكزالدكلة العثمانية اجمله لة أل (ُ)
 (.  ِٖٓ/ْاألعبلـ للزركلا ) (ِ)
 نفس اؼب جع.  (ّ)
 (.  ُّّ/ ُ(، كاألعبلـ للزركلا )ِِٔ/ ُألضبد زاده) ةالعثمانية يف علماء الدكل ةالش ائ  الّنعماني (ْ)
 (.  ِٗٔ/ُألضبد زاده) ةالعثمانية يف علماء الدكل ةالش ائ  الّنعماني (ٓ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
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 :الش خ عمر المرضي على شخم تو الملم ة أثر عمر
 :كقد بدا ذل  كاضحان من خبلؿ ما ألا، ت ؾ العص  ال م عاوه الشيخ عم   بصمة كاضحة يف حياة الشيخ العلمية

، مػن ال طػع النبػ ع ؾبلػدات أربػ فا الػ م أ ػع يفكأشػهد لػ ل  وػ حه للٌشػ: كضػخامة مءلفاتػه غزارة نتاجه العلمػا-أ
 ./عامان ُِمدة/ تأليفه كقد ب ا يف

 .فاكخ  دليل على ذل  و حه للشٌ ، كعم  اطتدالله، ج دة اطتّنباطه-ب
قػػػػد طػػػػاعده علػػػػى ذلػػػػ  االزدهػػػػار ك ، /عامػػػػان مشػػػػتغبلن يف التحصػػػػيل العلمػػػػاَْف ػػػػد ب ػػػػا مػػػػدة/: تف غػػػػه العلمػػػػا-ج

 .(ِ)ربصيله العلمايف  كقلبه  فن ه فلم أنن الشيخ عم  أشغل نفسه دبعاش أك غ ه بل طخٌ ، االقتصادم
 :اإلمام عمر المرضيترمجة : ادل لب الثا 
عم  بػن عبػد ال هػاب بػن إبػ اهيم بػن ؿبمػ د بػن علػا بػن ؿبمػد بػن ؿبمػد بػن ؿبمػد بػن اغبسػني الع ضػا : امسو ونسبو

 .اغبل  الشافعا ال ادرم
 :الملم ة نشلتو

فنػاف أكؿ ، رعاأػة كالػده الشػيخ الف يػه عبػد ال هػاب ق/  فّنشػأ يفَٓٗكلد الشيخ عم  الع ضا يف مدأّنة حلب عػاـ/
كتػابع طلبػه للعلػم يف مدأّنػػة ، ككػػ ا أخػ  الف ػه عػن كالػده الشػػيخ، ى أػػد كالػده فحفػ  كتػاب هللا مػا تل ػى العلػم علػ

، كالف ػه كأصػ له، ق/ كأخػ  عػّنهم اغبػدأش الّنبػ م كعل مػهُٕٗ: كاؼبسػًّند ابػن اغبّنبلػا/ت،  حلب فبلـز كبار علمائهػا
ب أف قبد من ت جم للشيخ عم  جى كال عى ، حىت غدا إمامان يف ه ه العلـ ، كآداعا كاللغة الع بية، ال  آف كعل مه كتفس 

كلعل خ  واهد  ، ككان  للشيخ الع ضا عّناأة خاصة بالصّناعة اغبدأثية كن د األطانيد كاؼبت ف .أصفه بشيخ اإلطبلـ
 ػػد اطػػتغ ؽ يف وػػ حه مػػدة ف، عيػػاضل اضػػا فا لاؼبختػػار/ الػػ م وػ ح بػػه الٌشػػبيػػه /فػػتح الغفػػار دبػػا أكػػـ  هللا بػػه ن: كتابػه

 ثى فنػػاف ؿبػػدٌ ، مػػع اغبنػػم علػػى اغبػػدأش، كن ػػد األطػػانيد كت صبػػة ال جػػاؿ، /عامػػان ك عػػين فيػػه جبمػػع طػػ ؽ اغبػػدأشُِ/
 .(ّ)إليه اؼب جع يف اؼبسائل اغبدأثية، كقته

                                                                                                                                                                                              
يَػػاؿاإلمػػاـ : ويف الَتلَثثك. /هػػػُٕٗ/ت: غػػ س الػػدأن بػػن إبػػ اهيم اغبلػػ : طبيػػب، مفسػػ ، اإلمػػاـ اوػػته  : فتثثي ال ثثب (ُ) هػػ  عبػػد اللطيػػال بػػن : ابػػن النى

بػ  ال فػاء زأػن أهػ  ع فػة بػن ؿبمػد، : األيٍرمىػ ماإلمػاـ : ويف احلساا والترا ض. /هػػَٓٗ/ت: إب اهيم بن ُيىي بن أضبد بن عبد هللا األىمى م الشافعٌا، 
، ٖٓ/ْ(، كاألعػبلـ للزركلػا )ّٖ/ٖ. أّنظػ : معجػم اؼبػءلفني لعمػ  كحالػة)/هػػَّٗ: /توػافعٌا دمشػ ا، ، عاب باغبساب كالفػ ائج، الدأن األرم م

ِِٓ  .) 
    (.  ِٕٗ/ِفه س الفهارس للنتاين )أّنظ :  (ِ)
(، كأعػػبلـ الّنػػببلء بتػػارأخ حلػػب الشػػهباء ُِٓ/  ّكخبلصػػة األ ػ  يف أعيػػاف ال ػػ ف اغبػػادم عشػػ  للمحػ )، (ِٕٗ/ِأّنظػ : فهػػ س الفهػػارس للنتػػاين) (ّ)

   (.ُُٗ/ٔالطباخ)مد راغب 
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 :رح تو الملم ة
كلعػػل ذلػػ  أعػػ د إ  كػػ ف مدأّنػػة حلػػب آنػػ اؾ إحػػدل ، رحػػل يف طلػػب العلػػمب تػػ ك  كتػػب الػػتاجم أف الشػػيخ عمػػ  

فنانػػ  م صػػد طػػبلب ، فيهػػا كبػػار اػػد ني كالف هػػاء كاألدبػػاء كالشػػع اء، اؼب اكػػز العلميػػة العليػػا للدراطػػات اإلطػػبلمية
اطػػتعاض عػػن الػػ حبلت دب اطػػلة العلمػػاء يف اؼبػػدف األخػػ ل كأخػػ ه عػػّنهم  اإلمػػاـ الع ضػػاأضػػال إ  ذلػػ  أف ، العلػػم

، ان  الثػ ان كلعػل هّنػاؾ طػبب، ق/ مػن دمشػ ْٖٗ: مناتبة كما حصل لػه ذلػ  عّنػدما أجػازه اإلمػاـ بػدر الػدأن الغػزم/ت
كتػػاب /عامػػان قضػػاها بػػني  َْف ػػد ب ػػا الشػػيخ عمػػ  معتنفػػان مػػدة/، لئلقػػ اء كالبحػػش العلمػػا اإلمػػاـ الع ضػػاكهػػ  تفػػ غ 

 .(ُ)ه كآخ  أءلفهؤ أ   
 :ش   و
كمػن بػني ، فناف ؽبم األ   ال اضح يف بّناء وخصيته العلميػة،  يهاكؿبدًٌ ، باألخ  عن وي خ حلب اإلماـ الع ضااهتم 

 :هءالء العلماء ال أن اطتفاد مّنهم
 .(ِ)/قٕٔٗ: /تكالد الشيخ عم  ، عبد ال هاب بن إب اهيم بن ؿبم د الع ضا اغبل  الشافعا ماـاإل-ُ
كػاف ،  يل ينػػن البػػػػػػه ر بابػػػػػػػػػػػػشافعا اؼبشػػػػػػػػػال، اغبل  اؼب لد كالدار، ؿبم د بن ؿبمد البايب األصل: اإلماـ ابن البيل ين-ِ
تبحػػػ ه يف الف ػػػه كاألصػػػ ؿ  مػػػع، ُيفػػػ  ال ػػػ آف العظػػػيم بػػػال  اءات العشػػػ  حفظػػػان متيّنػػػان مػػػع اإلت ػػػاف  -هللا تعػػػا  رضبػػػه-

 .(ّ)/قََُٕ: /ت. كالتفس 
صػاحب قفػ  ، ؿبمد بن إب اهيم بن أ طال رضا الدأن اؼبع كؼ بابن اغبّنبلا اغبل  الشػافعا: العبلمة ابن اغبّنبلا-ّ

 .(ْ)/قُٕٗ: /ت. كعليه زب ج اإلماـ الع ضاالزمه ، األ   يف صف ة علم األ  
مّنػػه صػػحيح البخػػارم مػػ ات  اإلمػػاـ الع ضػػاظبػػع ، الت نسػػا اؼبػػالنا نزأػػل حلػػب العبلمػػة ؿبمػػد بػػن مسػػلم اغبصػػيين-ْ

 .(ٓ)/قٕٕٗ: /ت. عدأدة
التفسػػ  كػػاف عاؼبػػان باألصػػ ؿ ك ،  هػػ  ؿبمػػد بػػن ؿبمػػد الغىػػٌزًم العػػام م الدمشػػ ٌا الشػػافعاٌ : اإلمػػاـ بػػدر الػػدأن الغػػزم-ٓ

 .(ٔ)/قْٖٗ: /ت. الشيخى عم  من دمش  مناتبة كقد أجاز البدري ، كاغبدأش
                                                           

   أّنظ  اؼب جع الساب . (ُ)
 (.  ْٓ/ٔأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ) (ِ)
 (.  ُٔٓ/ٔ(، كأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)َِّ/ْأعياف ال  ف اغبادم عش  للمح )خبلصة األ   يف  (ّ)
 (.  ِٔ/ٔأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ) (ْ)
 (.  ٕٔ/ٔأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ) (ٓ)
 (.  ُُٗ/ٔ(، كأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)ٗٓ/  ٕاألعبلـ للزركلا ) (ٔ)
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 :ت م ذه
كؼبػا اتصػال ، مػن غػزارة العلػم كعمػ  الّنظػ  اإلماـ الع ضاكذل  أع د ؼبا عيً ؼ عن ، كث ة التبلمي   اإلماـ الع ضارزؽ 

 :اإلماـ الع ضاكمن بني هءالء العلماء ال أن زب ج ا ب، به من الت اضع كاألخبلؽ اغبسّنة
ظبػػػع مػػػن الشػػػيخ عمػػػ  وػػػ ح النافيػػػة يف الّنحػػػ  ، األصػػػل اغبلػػػ  الشػػػافعا ؿبمػػػد بػػػن أضبػػػد اؼبػػػبل اغبصػػػنفا مػػػاـاإل-ُ

 .(ُ)/قََُُ: ت/. كغ  ذل ، األنصارم كو ح اؼبّنهج لل اضا زك أا، كصحيحا البخارم كمسلم، للجاما
: ت/ ؿبمدلئلماـ  خه أ كه ، اؼبع كؼ بابن اؼببل، الشافعا،  لداغبل  اؼب، إب اهيم بن أضبد اغبصنفا األصل ماـاإل-ِ

 .(ِ)ق/َُُّ
فبػا ك ، كػاف إمامػان يف الببلغػة كالفصػاحة،  اغبّنفػا اؼبػ هب، اغبلػ  الػدار، قبم الدأن ؿبمد بن ؿبمػد اغبلفػاكم ماـاإل-ّ

 :قيل فيه
 ادت تصافحهػػػػػػػػػػػػػػػرب إال ككّنٍ ة ما رقى        ذرل مً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإماـ أطاعته الببلغ

 قب مه        كب ُيًص جزءان من طجاأاه مادحيه صىعد اغبصى كالليل ربي تي 
 .(ّ)/قَُْٓ/ت يف
كػاف مفػي الشػافعية ،  الشػيخ عمػ  قبػل، هػ  أبػ  ال فػا بػن عمػ  بػن عبػد ال هػاب الع ضػا: ال فا الع ضػا  اإلماـ أب-ْ

 .(ْ)/قَُُٕ: ت/ككاف من أعياف العلماء يف اؼبع فة كالعلم كاإلت اف، حبلب بعد كالده
كك  إفتػاء اغبّنفيػة ،   ال ضػاء مػدة ط ألػةكى ، الشػيخ عمػ  قبػل، بػن عمػ   بػن عبػد ال هػاب الع ضػا ال اضا ؿبمد-ٓ

 يف نفػػس العػػاـ كمػػا لبػػش أف ت فػػاه هللا ، كؼبػػا مػػات أخػػ ه أبػػ  ال فػػا صػػار منانػػه مفػػي الشػػافعية، حبلػػب مػػدة طػػّنتني
 .(ٓ)/قَُُٕ: ت/
قػػػ أ علػػػى كالػػػده يف علػػػم ، مػػػن أتبػػػاع الشػػػيخ علػػػا النيػػػزكاين، أضبػػػد بػػػن ؿبمػػػد بػػػن راضػػػا الشػػػافعا العلػػػ اين مػػػاـاإل-ٔ

 .(ٔ)/قَُُٖ: ت/كق أ على الشيخ عم  الع ضا مدة ط ألة كانتفع به ، ال  اءات

                                                           
 (.  ُّٔ/ٔعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)أ(ُ)
 (.  ََِ/ٔعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)أ(، ك ُُ/ُخبلصة األ   يف أعياف ال  ف اغبادم عش  للمح ) (ِ)
 (.  ِّٔ/ٔالّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ) أعبلـ(ّ)
 (.  ِٖٗ/ٔعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)أ(ْ)
 (.  ِٗٗ/ٔعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء مد راغب الطباخ)أ(ٓ)
 (.  ِِٖ/ُخبلصة األ   يف أعياف ال  ف اغبادم عش  للمح ) (ٔ)
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أحػػد أعيػػاف علمػػاء ، أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن أضبػػد بػػن ُيػػىي بػػن ؿبمػػد اؼبعػػ كؼ بػػالن اك  اغبلػػ  اغبّنفػػا الصػػ يف مػػاـاإل-ٕ
 .(ُ)/قَُِّ: /ت حلب

له ، كتأدب بّب اهيم بن اؼبّنبل، أخ  عن الشيخ عم  الع ضا، أضبد بن ؿبمد اغبسينه  : الّن يب اغبل ابن  ماـاإل-ٖ
 .(ِ)/قَُٔٓ: ت/عدة مصّنفات 

عبػػد الغفػػار بػػن أ طػػال صبػػاؿ الػػدأن بػػن ؿبمػػد مشػػس الػػدأن بػػن ؿبمػػد ظهػػ  الػػدأن ال دطػػا  هػػ : العجمػػا مػػاـاإل-ٗ
 .(ّ)/قَُٕٓ: /ت اغبّنفية بال دس  إفتاء كى ، اغبّنفا من أعياف علماء عص ه

قػػ أ حبلػػب علػػى علمائهػػا مػػّنهم ، اغبّنفػػا  اغبلػػالػػدأن  ت ػػاؿبمػػد بػػن عبػػد ال هػػاب بػػن  هػػ : اؼبهمّنػػدارابػػن  مػػاـاإل-ُُ
 .(ْ)/قََُٔ: ت/ درىس دبدارس دار اػببلفة، الشيخ عم  الع ضا

 :مؤلتاتو
كالف يػه الػ م أي جػع إليػه يف ، كهػ  اؼبفسػ  البػارع، ؿبدث كقتهكما كاف ،  الع ضا من أوه  علماء اإلطبلـ ماـكاف اإل

 :ها كتبه الي ألفهاأال ك ، تف قه كسبيزه كتف دهكقد ت ؾ أ  ان أدؿ على ، لفت لا
 .السع د)ـبط ط( على تفس  أيب حاويةه -ُ
 .اؼبتهمني)ـبط ط( الدر الثمني يف ج از حبس-ِ
 .ذأل تارأخ ابن اغبّنبلا)ـبط ط(-ّ
قصػيدة يف التصػ ؼ كالسػل ؾ بػنَي ابػن الفػارض فيهػا ط أػ  السػالنني بأطػل ب : التائيػةك ، الفػارض و ح التائيػةالبن-ْ
 .)ـبط ط(ؿ الغز 
 .تفضيل الصبلة على البش  الّن أ )ـبط ط(-ٓ
 .)ـبط ط(و ح رطالة ال ش أة-ٔ
 .)ـبط ط(و ح على ألفية السي طا يف االصطبلح-ٕ
كهػػ  مػػن ، اوػػتغل بػػه كبػػ  ا ّنػػي عشػػ ة طػػّنة، فا لل اضػػا عيػػاضيف وػػ ح الٌشػػ ه اؼبختػػارار دبػػا أكػػـ  هللا نبيٌػػفػػتح الغٌفػػ-ٗ

 .جزءان من ه ا النتاب لين ف م ض ع رطالي الي بني أأدأنم تي كقد زب َ ، أعظم مءلفاته

                                                           
 (.  ِّٖ/ُخبلصة األ   يف أعياف ال  ف اغبادم عش  للمح ) (ُ)
 (.  ُّٕ/ُأعياف ال  ف اغبادم عش  للمح ) خبلصة األ   يف (ِ)
 (.  ّّْ/ِخبلصة األ   يف أعياف ال  ف اغبادم عش  ) (ّ)
 .  (ّّ/ْخبلصة األ   يف أعياف ال  ف اغبادم عش  ) (ْ)
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، للّنسػػفا كالع ائػػد، الع ائػػد لشػػ ح حاوػػية هػػ : كف ائػػد اػبيػػا ، فػػتح اؼبتعػػا  يف رب يػػ  ف ائػػد اػبيػػا  يف الع ائػػد-َُ
 .(ُ)ق/ َٖٔ: /ت. خبيا : الشه ، م طى بن أضبد للشيخ نسبة باػبيا  اغباوية كظبي 

 .عليه كطلم)ـبط ط( ّنه من الف ائد اطم اؼبصطفى صلى هللا تعا مّناهج أهل ال فا فيما تضمَ -ُُ
وػ حها دبجلػد  ، كهػا يف اؼب عظػة كالّنصػيحة، كهػا قصػيدة لػه يف تسػعة كطػتني بيتػان ، ؼ ى المية الش ؼ كط اج الغي -ُِ

 .(ِ))ـبط ط(هنج السعادة كم اقال اإلفادة: كب  ظباه
 :أق ال الملماء ف و

 .(ّ)(. . . الشيخ اإلماـ العبلمة اؽبماـ زأن الدأن مفي الشافعية حبلب): الع ضا ماـالغزم عن اإلاإلماـ قاؿ 
   بن ػػػػػمػػػػػػػخ اإلطبلـ عػػػػػػوي، انهػػػػعبلمة زم، اغبرب -كؿبمد، أب  ال فا-ككالد ه أن الفاضلني): اػبفاجااإلماـ قاؿ عّنه 

 .(ْ)(عبد ال هاب الع ضا
 .(ٓ)(ه  ؿبدث حلب ويخ اإلطبلـ عم  بن عبد ال هاب الع ضا): النتاين اإلماـ قاؿ عّنه

مفػػي حلػػب ككاعػػ  تلػػ  ، اػػدث الف يػػه النبػػ . . . . . عمػػ  بػػن عبػػد ال هػػاب): قػػاؿ عّنػػه صػػاحب أعػػبلـ الّنػػببلء
 .(ٔ)(كوه ته تغين عن اإلط اء يف كصفه، كاف أكحد كقته يف فّن ف اغبدأش كالف ه كاألدب،  الدائ ة

، ف يه، ال ادرم ؿبدث، الشافعا، اغبل ، عم  بن عبد ال هاب بن اب اهيم بن ؿبم د الع ضا): كقاؿ عّنه رضا كحالة
 .(ٕ)(. . . مفس ، متنلم، ص يف، مءرخ، أدأب
 :وفاتو
، علػى مشػ ة الطلػب كالتحصػيل لػداعبصػرب ك الطػ ة السػلال الصػاح يف  مسػ ته العلميػةُينػا يف  الع ضااإلماـ كاف 

كأجػػػزؿ لػػػه  ق/ َُِْعػػػاـ/حلػػػب يف مدأّنػػػة  /عامػػػان يف طلبػػػه للعلػػػم إ  أف ت فػػػاه هللا َْف ػػػد اعتنػػػال مػػػدة/
 .(ٖ)اؼبث بة

                                                           
 (.  ُُْٓ/ِ)خليفةغباجا  كشال الظّن ف عن أطاما النتب كالفّن فأّنظ :   (ُ)
أعبلـ الّنببلء بتارأخ حلػب الشػهباء مػد راغػب (، ك ْٓ/ٓ(، كاألعبلـ للزركلا )ٕٔٗ/ُ(، كهدأة العارفني للباباين)ِٕٗ/ِفه س الفهارس للنتاين) (ِ)

 (.  ُٔٗ/ٔالطباخ)
 (.  ُْٗ/ٔأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء للطباخ). أّنظ : قبم الدأن الغزمإ  اإلماـ عزاه الشيخ راغب الطباخ يف كتابه أعبلـ الّنببلء  (ّ)
 .  (ِٕٗ)رُيانة األلبا كزه ة اغبياة الدنيا للخفاجا: ص (ْ)
 (.  ِٕٗ/ِفه س الفهارس للنتاين) (ٓ)
 (.  ُُٗ/ٔأعبلـ الّنببلء بتارأخ حلب الشهباء للطباخ) (ٔ)
 (.  ِٔٗ/ٕمعجم اؼبءلفني لنحالة ) (ٕ)
 (.  ُْٗ/ٔ(، كأعبلـ الّنببلء للطباخ )ِٕٗ/ِفه س الفهارس للنتاين) (ٖ)
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 :(ُ)كفبا قيل فيه
  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجملد جد كمهإماـ عبل بني اؼببل مّنتهى العبل     له يف ظباء 

 عػػّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصانيفه كالشمس يف كل مّنزؿ   عا هتتدم أهل العلـ  كت 
       .فنل بين الغرباء يف الفضل أقبم    كأن  كالشمس يف الفضائل تطلع

 
 :كفيه ما ألا، لإلمام المرضيتا الشّ  بشرحالتمري  : ادلبح  الثا             

 .كاػبيلي ية، ٍل يةاػبً  نا ؿبمد أّندرج النتاب رب  مت ف اغبدأش الي تتنلم عن مشائل طيد: م ض ع المتاا
 .وت ث ق نسبتو إى مؤلتو، التحق ق يف عن ان ادلخ  ط: ادل لب األول

 :رب ي  اطم اؼبخط ط
 .(فتح الغفار دبا أكـ  هللا نبيه اؼبختار): النتاباطم كيًتبى على الصفحة األك  من اؼبخط ط -أ

عمػػػ  مػػػاـ معظػػػم النتػػػب الػػػي ت صبػػػ  لئليف ( ار دبػػػا أكػػػـ  هللا نبيػػػه اؼبختػػػارفػػػتح الغٌفػػػ): كػػػ ا كرد اؼبخطػػػ ط باطػػػم-ب
 .(ِ)الع ضا

 :الع ضالئلماـ  نسبة اؼبخط ط
اغبلػػ  الشػػافعا بػػن إبػػ اهيم  ال هػػابعمػػ  بػػن عبػػد ): كيتًػػبى علػػى الصػػفحة األك  مػػن اؼبخطػػ ط اطػػم مءلفػػه كهػػ -أ

 .(ال ادرم الع ضا
انتهػى صبيػع مػا رأأتيػهي خبطػه . كىتىبىػهي مءلفػه عمػ  بػن الع ضػا الشػافعا ال ػادرم): نصػه جاء يف هناأة اجمللػد األكؿ مػا-ب

كخػادـ  الػ رلًمػن نسػخة مصػّنفه علػى أػد أف ػ   -ك اغبمػد -كقػد مت هػ ا اجمللػد  -آمػني  - رضبه هللا تعا  كرضبّنػا بػه
 .(. . . . العلم كالف  اء العبد ال ليل خليل بن ؿبمد

 اإلماـ ك ، اػبفاجا يف رُيانة األلبااإلماـ : كث  من العلماء على نسبة ه ا النتاب إ  مءلفه  مّنهم  نصَ -ج
 .(ّ)عبد اغبا النتاين يف فه س الفهارس

 
 

                                                           
 (.  ُٕٗ/ٔأعبلـ الّنببلء للطباخ ) (ُ)
 (.  ِٕٗ/ِفه س الفهارس للنتاين)، ك (ٕٔٗ/ُهدأة العارفني للباباين) (ِ)
 (.  ِٕٗ/ِ(، كفه س الفهارس للنتاين)ِٕٗ/ُرُيانة األلبا كزه ة اغبياة الدنيا للخفاجا) (ّ)
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 :تاسبب تلل تو شرح الشّ : ادل لب الثا 
كأظهػ  هػ ا مػن ، كتن ر مّنه حدأش الّنفس ه ا حىت قاـ بش حه، فاث نفسه كث ان بش ح الشٌ دٌ ُيي  الع ضااإلماـ كاف 

فا[ وػػ حان أفػػا ببيػػاف مػػ اده ]ال اضػػا عيػػاض[ ككثػػ ان مػػا كػػاف أ ػػع يف خلػػدم أف أوػػ حه ]الٌشػػ. . . ): ق لػػه يف اؼب دمػػة
 .(ُ)(كأنشال عن خفاأا م ص ده كمفاده

 :المرضي يف شرحومنهج : ادل لب الثال 
ػػ فيبػػدأ أكالن بػػ ك  صبيػػع ال كاأػػات الػػي ، ش ال أتميػػزافيػػمػػزج فيػػه بػػني اؼبػػنت كالشػػ ح حب، ط أػػل الع ضػػا وػػ ح مػػاـح اإل ٍ وى

. . . أصػ ؿ أك ع يػدة أك أخػبلؽ أك كبػ و  كمسائل ف ػه أأكان  تتعل  باؼبنت ّ أ ك  اؼبسائل اؼبستفادة من اؼبنت ط اء 
، كيف الّنهاأػػة أػػ ك  تلػػ  السػػ ة مّنظ مػػة بشػػع  اإلمػػاـ الص صػػ م، كت صبتػػه لل جػػاؿ، الغ أبػػةمػػع وػػ حه للنلمػػات ، إخل

 .له اؼبث بة جزؿكأ، فجزاه هللا تعا  كل خ 
 :ادلنهج اإلمجا 

، ّ يف الّنهاأػة خييىػ ًٌجي حػدأش اؼبػنت، ّ أ ك  أحادأش البػاب كمػا أتعلػ  عػ ا اؼبػنت، فاارح اغبدأش من الشٌ أ ك  الشٌ -ُ
  اؼبسػائل الػي تتفػ ع عػن ٍكػّ ذً ، ّ زب جيػه، كلػ  أتػى بشػ ح الغ أػب أكالن ، فين ف هّنػاؾ مسػافة ط ألػة بػني اؼبػنت كزب جيػه

 .أعلم كهللا . نت لناف أك اؼب
إال خفػػال  -كهػػ  أصػػلا - كركم أنػػه كػػاف ال جيلػػس إليػػه أحػػد. . ): ن األمثلػػة الػػي أتجلػػى فيهػػا مّنهجػػه ب ضػػ حكمػػ

 ضا األحادأش الصػحيحة الػي تتحػدث عػن عال ماـك  اإل ى ف (ِ)(فّذا ف غ عاد إ  صبلته، حاجتهكطأله عن ، صبلته
الع ضػػا عػػن زبػػ أج  مػػاـكبعػػد ذلػػ  حبػػدكد صػػفحتني تنلػػم اإل، كاألمػػ ر اؼبسػػتفادة مػػن الصػػبلة، التخفيػػال يف الصػػبلة

. لنػػاف أأسػ  علػى ال ػػارئجعػل اؼبسػػائل اؼبسػتّنبطة مػن اغبػػدأش آخػ  وػاء  -الع ضػا مػػاـاإل– كلػ  أنػه . اغبػدأش
 .علمأكهللا تعا  

، فاكحاوػػػية الشػػػمين علػػػى الٌشػػػ،  فا يف وػػػ حه فػػػتح الغفػػػارإ  وػػػ كح الٌشػػػ -رضبػػػه هللا تعػػػا -الع ضػػػا مػػػاـ جػػػع اإلأى -ِ
كأبػدك ذلػ  جليػان ، الّن كم لصحيح مسلمكك ا اعتمد على و ح ، اعتمد على و كح البخارم كباألخص فتح البارمك 

 .ؼبن طالع كتابه

                                                           
 (. ففيه ال رقة األك  من اؼبخط ط كها رب م  م دمة اإلماـ الع ضا رضبه هللا تعا . ُٓص )أّنظ  (ُ)
 (.  ُٓٗالّنص ا    ص) (ِ)
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بػه نػزؿ الّنػ   غثريهكقػاؿ ): بعد أف ذك  كبلـ ال اضا عياض كهػ : مثاؿ ذل ، ع الضم  الغائب إ  صاحبهأي جً  -ّ
 (لظاه  أَف ضم  غ ه عائده إ  البخارمًٌ ا): الع ضا رضبه هللا ماـقاؿ اإل. (عن بغلته(ُ). 
 .(قل ي ): كاعب اب ب  له، (فّف قل ى ): فالسءاؿ أن ف ب  له، الفّن لة يف ط ح السءاؿ كاعب ابط أ ة  -ْ
 .فبل  أتميز اؼبنت عن الش ح، يص  اؼبنت كالش ح نسيجان كاحدان طل  ط أ ة اؼبزج بني اؼبنت كالش ح ف -ٓ
                 :دلنهج التتم ليا
 :منهجو يف احلدي -(ُ

 :عرضو للحدي 
كمثػاؿ ذلػ  ق لػه ، تصػاربل أ تص  فيػه علػى م ضػع الشػاهد طلبػان لبلخ، أ ك  اغبدأش كامبلن إذا كاف فيه ط ؿال -ُ

  إ انصػػ ؼ رطػػ ؿ هللا  ٌّ : مّنػػه مػػا كقػػع يف صػػحيح مسػػلم يف حػػدأش جػػاب  الط أػػل فػػّف فيػػه كأصػػحٌ ): يف اؽبػػدم
 .(ِ)(و كه يف هدأهغ  ما أ، ّ أعطى عليان ما ب ا، كطتني بدنة فّنح   بل ان ، اؼبّنح 

عن عم ك بن حي ىٍأش ): كمثاله، قد أدمج بني اغبدأثني فيص اف حدأثان كاحدان إذا كاف يف أحدمها زأادة بياف لآلخ -ِ
ٍ قىانيػػػة نظػػػ  إ  رطػػػ ؿ هللا أكػػػأين : قػػػاؿ، عػػػن أبيػػػه قػػػد أرخػػػى ط فيهػػػا بػػػني  ، أػػػـ  فػػػتح منػػػة كعليػػػه عمامػػػة طػػػ داء حى

. (عمامػة ح قانيػة رأأػ  علػى الّنػ  ): فّهنا عّند الّنسائا بلفػ  (ح قانية): عدا ق لهفاغبدأش يف مسلم . (ّ)(كتفيه
 .أـ  الفتح رضبه هللا تعا  دمج  اغبدأثني ليعطا ال ارئ ص رة كاضحة عن ن ع عمامة رط ؿ هللا  اإلماـ الع ضاف
أف ًمػن : جػاء يف حػدأش صػحيحكقػد ): الع ضػا مػاـكمثػاؿ ذلػ  قػ ؿ اإل، ك  اغبػدأش بػاؼبعر كأشػ  إ  ذلػ أػ  -ّ

ػػأوػػ اط السػػاعة أف خيي  خػػ  تَ ال ت ػػـ  السػػاعة حػػىت تػي »: كلفػػ  اغبػػدأش السػػاب ، (ْ)(ص اإلنسػػاف السػػبلـ دبىػػن أعػػ ؼصًٌ
 ٌّ ، كحػػىت تغلػػ  اػبيػػل كالّنسػػػاء، جػػ  اؼبػػػ أة كزكجهػػاكحػػىت تتَ ، م ال جػػل علػػػى ال جػػل باؼبع فػػةكحػػىت أسػػلًٌ ، قػػان  ي اؼبسػػاجد طي 

 .«إ  أـ  ال يامةفبل تغل  ، ت خصى 
أك ، فّمػا أف أعػزك اغبػدأش إ  مصػدره األصػلا، عم  الع ضػا يف زب جيػه للحػدأش ماـع مّنهج اإلتّن ٌ : ختريج احلدي 
 .إذا كاف يف صحيح البخارم أك مسلم (يف الصحيح): أنتفا ب  له

                                                           
 (.  ُٖالّنص ا   ص) (ُ)
 (.  ّّٕالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ّّٗالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  َُٖالّنص ا   ص ) (ْ)
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فػ رمت ، أػا أبػا عمػارة»: للػرباءقػاؿ رجػل ، كيف صػحيح مسػلم): ق له كمثاؿ ذل ، أعزك اغبدأش إ  مصدره األصلا -أ
كهػػػ  ، اغبػػػدأش إ  مصػػػدره األصػػػلاالع ضػػػا  مػػػاـاإلفهّنػػػا عػػػزا ، (ُ)« رطػػػ ؿ هللا مػػػا كٌ  ، ال كهللا: قػػػاؿ؟ أػػػـ  حّنػػػني

 .صحيح مسلم
: كمثػػاؿ ذلػػ  ق لػػه، (قػػد  بػػ ( أك )يف الصػػحيح): هإذا كػػاف اغبػػدأش يف صػػحيح البخػػارم أك مسػػلم أنتفػػا ب  لػػ-ب
قثثد ): ق لػػهك ، (ِ)( كاّن ا كال تّنٌفػػكطػػنٌ ، كا كال تعسػػ كاأسػػ  : قػػاؿ الّنػػ  : قػػاؿ ًمػػن حػػدأش أنػػس  فتثثي المثثح ح)

 .(ّ)(ن اج ه ضح  حىت بدت أف الّن  : ثبت
 :نق  احلدي 

 .كأخ ل أّن له من كتاب آخ ، فتارة أّن له من مصدره األصلا، ع مّنهجه يف ن ل اغبدأش من مصدرهتّن ٌ 
عػن جػاب  ، أ ثر  أبث  داودكقػد ): ب  لػهكمثػاؿ ذلػ  اطػتدالله يف ربػ مي الغيبػة ، األصلاأّن ل اغبدأش من مصدره -أ

أك اقتطػاع مػاؿ ، ج حػ اـ ٍ أك فػىػ، طف  دـ ح اـ: إال  بل ة، اجملالس باألمانة: قاؿ رط ؿ هللا : قاؿ، بن عبد هللا 
 .كه  طّنن أيب داكد، ف د عزا اغبدأش هّنا إ  مصدره األصلا. (ْ)(بغ  ح 

مع ، مسلم من الفتح البن حج لئلماـ  ان كأف أّن ل حدأث،  ال أّن ل اغبدأش من مصدره بل أّن له من كتاب آخ  -ب
مثالػه ، يف كث  من الّن ػ ؿ عبارة ابن حج  يف الفتحمطاب ة عبارة اإلماـ الع ضا ل ل  ل كأشهد، عزكه لصحيح مسلم

بيّنمػػا : كيف طػػّنن أيب داكد. كأيمامػػة علػػى عات ػػه، الّنػػاسأػػـء رأأػػ  الّنػػ  : ففػػا صػػحيح مسػػلم): الع ضػػا مػػاـقػػ ؿ اإل
ف اـ يف مصبله ، كأيمامة على عات ه، كقد دعاه ببلؿ إ  الصبلة إذ خ ج إليّنا، يف الظه  أك العص  كبن نّنتظ  الّن  

، الع ضا اغبدأش األكؿ كالثاين من الفتح البن حج  ماـفهّنا أّن ل اإل. (ٓ)(كها يف مناهنا، نا ككربٌ فنرٌب ، خلفهف مّنا 
 .دكف أف أش  إ  الفتح مع أنه ن له مّنه

كأخػػ ج أضبػػد ): ق لػػه كمثػػاؿ ذلػػ ، اغبػػدأش علػػىالعلمػػاء  حنػػمالع ضػػا بػػ ك   مػػاـاعتػػر اإل: احلمثثا علثثى احلثثدي 
ال أهػ ؽبم الفػزع األكػرب ، ًمسػ  بل ػة علػى كثبػاف ًمػن : قػاؿ رطػ ؿ هللا : قاؿ، عن ابن عم  ، ّنهكحسٌ  كالتم م

                                                           
 (.  ٗٔالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ّٕٗالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ُِٔالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ِّْالّنص ا   ص ) (ْ)
 (.  ِٖٕالّنص ا   ص ) (ٓ)
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كحػػػ   ل حػػػ  هللا أدٌ  كعبػػػده ، ف يف كػػػل أػػػـ  كليلػػػةكرجػػػل كػػػاف أػيػػػءىذًٌ ، رجػػػله أىـَ ق مػػػان كهػػػم بػػػه راضػػػ ف: أػػػـ  ال يامػػػة
 .التم م: أم (ّنهكحسٌ ): م العلماء على اغبدأش عّندما قاؿحنٍ   ى كى فهّنا ذى . (ُ)(م اليه
 
 

 :ذلر ادلناسبة بني احلدي  والتم 
: ق له عن طبب إأ اد حدأشمثاؿ ذل  ، تن ف اؼبّناطبة بيّنهما غ  كاضحة عّندما اؼبّناطبة بني اغبدأش كالفصلأ ك  

  ضا ػػػػعػػػػػال ماـاؿ اإلػػػػػ ػػػػػف، ته ػػػػفػػػل عػػػ  فصػػػػرب(. . . ا كاف أهل اعباهلية أعمل ف به غ  م تنيػػما مهم  بشاء فب)
إ  ارتنػاب مػا عػن وػه ات تػءدم  حت ل عليه ًمن ت  أ  عفته اما : اغبدأش لتصبة الفصلمّناطبة ه ا ): رضبه هللا

 .(ِ)(أن هه هللا 
 :اإلشارة إى بمض ادلم لحات احلديث ة

الػ م لػه  لثادل ق ف، ّنه بعػج اؼبصػطلحات اغبدأثيػةبػل ضػمٌ ، فاالع ضا ؾب د وػ ح لنتػاب الٌشػ ماـب أنن كتاب اإل
ؾ ّ قػػػاـ إف العبػػػد إذا تسػػػ ٌ »: قػػػاؿ رطػػػ ؿ هللا ): الع ضػػػا رضبػػػه هللا تعػػػا  مػػػاـؿ اإلقػػػاكذلػػػ  عّنػػػدما ، حنػػػم ال فػػػع

فما خ ج ًمػن فيػه وػاء ًمػن ال ػ آف إال جػاء ، مّنه حىت أضع فاه على فيه فيدن ، قاـ اؼبل  خلفه أستمع ق آنه، أصلا
ػػ يكا أفػػ اهنم لل ػػ آف،  يف جػ ؼ اؼبلىػػ ألف ، يف حنػػم ال فػػع م ق فػػان علػػى أنػػه كقػػاله  ه عبػػد اغبػػ  بغػ  ك نػػهكب أعلَػػ «فىطىهًٌ

 .(ّ)(ألنه ليس لبلجتهاد  فيه ؾباؿ، صحايب إال عن ظباع من الّن   مثل ه ا ال أ  له
: ا  احلثاف  إجثازةفحثدثنا أبث  علثي اجل ّث):  ػاؿف، مسثللة اإلجثازة مّنهػا، كما ذك  بعج اؼبسائل يف أص ؿ اغبػدأش

فأمػا ، كالظاه  أف ويخه اؼبػ ك ر أجػازه لػه كحػده، السماع يف لف  الشيخ كها دكف، ل اغبدأشكها أحد أقساـ ربمٌ 
كقػػاؿ ، رفػػع أنػػ اع اإلجػػازة كأعبلهػػا إذا كانػػ  ؾبػػ دة عػػن اؼبّناكلػػةأفّهنػػا ،  ؼبعػػنٌي مػػع صباعػػة معيّنػػني فينػػ ف إجػػازة معػػنٌي 

فػّف ، عػى فيػه اإلصبػاعكادٌ ، ااالتفاؽ يف ج از ال كاأة باإلجازة ًمن طػلال هػ ه األمػة كخلفهػ: ال اضا أب  ال ليد الباجا
 :ت ييده باإلجازة ألم ر: قل ي ؟ ده اؼبصّنال باإلجازةقيٌ  مى معان عليه فلً إذا كاف ج از ال كاأة باإلجازة ؾبي : قل ى 

 .السماع أعلى مّنها كما ق رنا ل بأفٌ ليفيد م تبة التحمٌ : أكؽبا 
 .يف ج از ال كاأة عاكإف ن ل اإلصباع ، عاأف الباجا ن ل اػببلؼ يف العمل :  انيها 

                                                           
   (.َْٔالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ُِْالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ِِٓالّنص ا   ص ) (ّ)
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ف ػد خػالال ، أنػه باطػل: بل قاؿ ابػن الصػبلح، بل نػىٍ ليهي لئلصباع غلط مّنه، الباجا ب أيسىَلم له نػىٍ لي اإلصباع أف:  الثان  
بػل ، كه  إحدل ال كاأتني عػن الشػافعا . يف ج از ال كاأة باإلجازة صباعات ًمن أهل اغبدأش كالف هاء كاألص ليني

 .(ُ)(كالصحيح ج از ال كاأة عا كالعمل عا، كل  جازت لبطل  ال حلة، ج ازهاقاؿ وعبة بعدـ 
 

 :تمام  الشارح مع النق ل والنم ص
ككاف اعتماده  يف الدرجة ، كالّن ل فبن طب ه، قتباسه على االحيش اعتمد يف بّناء كتاب، الع ضا من الّن لإلماـ أكث  ا

ككػػ ا أعتمػػد علػػى وػػ ح ، م جػػ دان يف صػػحيح البخػػارم كػػاف اغبػػدأشكخاصػػة إذا  ، األك  علػػى فػػتح البػػارم البػػن حجػػ 
ثػػ ة الّن ػػل ب تنػػن كإذ أف  ، كال عجػػب يف ذلػػ ، كػػاف اغبػػدأش مػػن صػػحيح مسػػلم  إذاخاصػػة لصػػحيح مسػػلم الّنػػ كم 

، بػه ؽبػا  تػارةكتع ٌ ، علػى ذلػ  ط أ ػة ع ضػه ؽبػ ه الّن ػ ؿ دؿٌ ، كب تدؿ على غيػاب ذاتػه يف كتابػه، لتء   على وخصيته
 :كالتح   مّنها تارة أخ ل

 :هّناؾ ط أ تني: ط أ ته يف ن ل أق اؿ العلماء-ُ
كمثػاؿ ، مثبلن  ف أّن ل عن ابن حج  من كتابه فتح البارمأك،  أّن ل كبلـ العلماء من مصدره األصلا: الط أ ة األك -أ

ف ػاؿ ؟ ان أـ كػاف وػاب؟ ان غبلمػ هػل كػاف الّنػ  ك ، كاختبلؼ ال كاأػات ذل  ن له ت جيح ابن حج  يف قصة بّناء النعبة
، طلػ  علػى النبػ  غػبلـه إذا فػىعىػلى ًفٍعػلى الغلمػافكقػد أي : قاؿ ابػن حجػ  يف  فػتح البػارم): الع ضا رضبه هللا تعا  ماـاإل

 .(ِ)(ال صة اعتمادان على التص أح باألكلية يف حدأش أيب الطفيل ه ا اربادفبل أستحيل 
فيظن ال ػارئ أف الع ضػا أّن ػل عػن صبيػع مىػن أػ ك هم  ، العلماء من مصدره األصلاال أّن ل كبلـ : الط أ ة الثانية-ب

كابػن حجػ  بػدكره ، بػن حجػ  ضا أّن ل عن كتاب كاحػد كػالفتح الالع ماـبعد البحش أظه  أف اإل لننٍ ، ًمن العلماء
إف كليػػا مىػػن كػػاف ):  ػػاؿالع ضػػا كػػبلـ الّنػػ كم مػػن الفػػتح يف معػػر ال الأػػة ف مػػاـن ػػل اإل: كمثالػػه، أّن ػػل أقػػ اؿ العلمػػاء

فهّنا أّن ل كبلـ الّن كم لنن . (ّ)(كليس كليا مىٍن كاف غ  صاح كإف ق ب مين نسبة، كإف بػىعيد مين يف الّنسب، صاغبان 
 .ليس من كتاب الّن كم كإ ا من كتاب الفتح البن حج  كأدؿ على ذل  عبارة الفتح

معػاب )ايب كلػيس مػن كتػاب اػبطٌػ، ايب مػن الفػتح البػن حجػ الع ضا رضبه هللا تعا  كبلـ اػبطٌ  ماـنػىٍ لي اإل: مثاؿ آخ 
األفعػاؿ اغباصػلة يف اغبمػل كال ضػع  ): لبّنػ  أيب العػاص ف ػاؿ كذل  عّندما قاؿ يف مسػألة ضبػل رطػ ؿ هللا ( السّنن

                                                           
 (.  ُْٓالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ّْٕالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ِٕٔالّنص ا   ص ) (ّ)
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فػػّذا طػػجد ، الصػػبية كانػػ  قػػد ألفتػػهنػػ ف تأشػػبه أف : ايب حيػػش قػػاؿلػػه اػبطٌػػخبػػبلؼ مػػا أكٌ ، ال مّنهػػا كانػػ  مّنػػه 
 .(ُ)(كه ا كجهه عّندم: فتب ى ؿبم لة إ  أف أ كع ف طلها قاؿ، فيّنهج ًمن طج ده، تعل   بأط افه كالتزمته

ًمن اؼبعلـ  أف لف  ضبل ال أساكم لف  كضع يف : قاؿ ابن دقي  العيد): عا الع ضا رضبه هللا ت ماـمثاؿ آخ  ق ؿ اإل
َلىػهي ، فبلف ضبل ك ا: ا ن  ؿألنٌ ، اقتضاء فعل الفاعل فالفعػل الصػادر مّنػه : فعلػى هػ ا، عى ضىػخبػبلؼ كى ، كلػ  كػاف غػ ه ضبى

فػػػػّذا قػػػػاـ »: كقػػػػد كّنػػػ  أحسػػػػب هػػػػ ا إ  أف رأأػػػ  يف طي يقًػػػػًه الصػػػحيحة: قػػػاؿ، فػىيىً ػػػػُل العمػػػػل، هػػػ  ال ضػػػػع ال ال فػػػع
كلػػيس مػػن كتػػاب ابػػن دقيػػ  العيػػد ، الع ضػػا أّن ػػل كػػبلـ ابػػن دقيػػ  العيػػد مػػن الفػػتح البػػن حجػػ  مػػاـاإلف. (ِ)(«أعادهػػا

 .(اإلحناـ يف و ح عمدة األحناـ)
 :ه أق اؿ العلماءتع بٌ -ِ

 :كمثاؿ ذل ، شبَة ما ُيتاج إ  ت جيهكاف ب أق اؿ العلماء بالتص أب كالت جيه إف  كقد كاف اإلماـ الع ضا أتع ٌ 
ص ابه : كعن عم ك بن السائب): الع ضا ب  لهاإلماـ به ص ٌ (ع  عمرو ب  السا ب): اضا عياضعّندما قاؿ ال  -أ

أف رطػ ؿ هللا ، كعّنػه الليػش كابػن ؽبيعػة، أػ كم عػن ابػن زأػد، تابعا جليل   ػة، عيم  بن السائب بضم العني كفتح اؼبيم
   كهػ ا اغبػدأش م طػل، عمػ  تػابعا ظاه  صّنيع اؼبصّنال أ تضا أف عم  واهد ال ضية مػع أف. كاف جالسان أ مان ،

حػػد ين عمػػ ك بػػن : قػػاؿ، حػػد ّنا ابػػن كهػػب: قػػاؿ، ففيػػه عػػن أضبػػد بػػن طػػعيد اؽبمػػ اين، كقػػد أخػػ ه ًمػػن طػػّنن أيب داكد
ففا عبارة أيب داكد مػا أ تضػا أف . ف ك ه كاف جالسان   أنه بلغه أف رط ؿ هللا : أف عم  بن السائب حد ه، اغبارث

فلػػ  أف ، كأمػػا صػػّنيع اؼبصػػّنال فلػػيس فيػػه مػػا أ تضػػا ذلػػ ، لسػػائب ن لػػه بط أػػ  الػػببلغألف عمػػ  بػػن ا، اغبػػدأش م طػػل
 .(ّ)(اف  أبا داكد يف صّنيعه لناف أك اؼبصّنال ك 

 ، ام أة -ى الّن  ػلػػػع: أم-هػػػػػليػػػػ  عػػػػلػػػكدخ): اضاػػػال ؿ ا قاػػػػػّندمػػكذل  ع، اػػػػمػػػط العجػػػػه البن طبػػػبػػػ ػػػػعػػػػتك -ب
كهػػا ؟! كيػػال ب أعػػ ؼ هػػ ه اؼبػػ أة،  إين أعجػػب ًمػػن هػػ ا اغبػػاف : كأقػػ ؿ، ال أعػػ ؼ هػػ ه اؼبػػ أة: قػػاؿ الربهػػاف اغبلػػ 

فأنػ  ، انةبػل أنػ  حٌسػ: ف اؿ ؽبا الّن  ، جثامة: اظبها، انة اؼبزنيةحسٌ : ففيه، م ك رة يف االطتيعاب البن عبد الرب
 .(ْ)(إخل. . . صدأ ة خدجية

كقػد تػ جم ابػن طػبط ، (حدثنا أبث  أمحثد اجللث دي، حدثنا عبد الغافر التارسي: قال ال ربي): عّندما ذك  ق له-ت

                                                           
 (. ِٖٕالّنص ا   ص )  (ُ)
 (.  ِٖٕالّنص ا   ص ) (ِ)
 (. َِٗالّنص ا   ص )(ّ)
 (.  ُِٕالّنص ا   ) (ْ)
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عبػد الغػاف  الػ م  بػأف ب ابػن طػبط العجمػارضبػه هللا تعٌ ػ اإلماـ الع ضا لننٌ ، بن إظباعيلاالعجما لعبد الغاف  بأنه 
طػبط ابػن العجمػا مسػتّندان يف ذلػ  إ  الفػارؽ كلػيس اغبفيػد الػ م ذكػ ه ، دٌ ركل عن اعبل دم إ ا ه  عبد الغاف  اعبى 

كلػد [ عبػد الغػاف ]د اغبفيػك ، /قَّٔ: /تفػاعبل دم ، ال م ُييػل تعاصػ مها[ عبد الغاف ] الزمين بني اعبل دم كاغبفيد
كأمػا الػ م ركل ، كال ركل عّنه صػحيح مسػلم، عبد الغاف  ب أ ل اعبل دم): ف اؿ الع ضا يف ذل ، /قُْٓ: عاـ/

فػّف عبػد الغػاف  هػ ا الػ م ركل عّنػه أبػ  ، لنػن اختلفػا كّنيػة كأبػان ، كاظبػه عبػد الغػاف  كاطػم حفيػده، أبيػهعّنه جده أبػ  
كأأضػان ، أبػ  اغبسػني بالتصػغ : كّنيته،  كال اكم عن اعبل دم، أب  اغبسن بالتنب : كّنيته،  علا الطربم ه  ال م ت صبّناه

كأأضػػان هػػ ا مػػات كمػػا ذك نػػا طػػّنة ، ؿبمػػد: كذاؾ اطػػم أبيػػه، إظباعيػػل: هػػ ا الػػ م ركل عّنػػه أبػػ  علػػا الطػػربم اطػػم أبيػػه
فنيػال ، كأبػ  أضبػد اعبلػ دم مػات طػّنة طػتني ك بلشبئػة، ككلد طّنة إحػدل كطبسػني كأربعمئػة، طبس كعش أن كطبسمئة

كالعلػم إال أنػه   ب إليػه أنػه كػاف ًمػن أهػل اغبػدأشًسػكأأضان الفارطػا الػ م أػ كم عػن اعبلػ دم ني ؟! تص ر أف أ كم عّنهأي 
كالفارطػػا الػػ م ركل عّنػػػه ، كصػػار راكأػػة صػػحيح مسػػلم، بػػارؾ يف ظباعػػه كركاأتػػػه هللا  كلنػػنٌ ، قليػػل السػػماع كػػاف

إمامػان  كػاف: بعػد أف قػ ر أنػه حفيػد راكأػة مسػلم -حػىت قػاؿ السػبنا يف طب اتػه النػربل عّنػه ، الطربم عاب كبػ  جػدان 
أنػػه : كالظػػاه . إ  آخػػ  مػػا قػػاؿ. . اؼبػػءرخني كأفصػػحهم لسػػانان  آدب، مػػاه ان بليغػػان ، فصػػيحان أدأبػػان ،  ان لغ أػػان دًٌ ؿبػػ، حافظػػان 

ػػ ىطى بيّنػػه كبػػني اعبلػػ دم ا ّنػػاف الػػ م فػػّف ذاؾ هػػ  ، كاآلخػػ  جػػده عبػػد الغػػاف  بػػن ؿبمػػد، كلعػػل أحػػدمها أبػػ  إظباعيػػل، طى
 .(ُ)(ن اعبل دمعأ كم 

 :منهجو يف عرض روايات احلدي 
، ان كبػ ان يف تأدأػة هػ ا الغػ ضر فا فبل رأب أف ل كاأػات اغبػدأش دك ه  و ح ألحادأش الشٌ  اإلماـ الع ضادبا أف كتاب 

مػن هػ ا  ط فػان كقػد تبػني   مػن خػبلؿ عملػا يف وػ حه ، ذلػ  رب يػ  مّنهجػان متميػزان يف طػبيل اإلماـ الع ضاكقد اتبع 
 :اؼبّنهج

 :مثاؿ ذل ، الدقة يف اختيار ال كاأة الي أ ك ها كاإلع اض عن غ ها -ُ
ككػػاف ذلػػ  يف حجػػة ، أنػػه أهػػدل مئػػة بدنػػة يف حجػػه ذلػػ ، مػػا كرد عػػن الّنػػ  ): رضبػػه هللا تعػػا  قػػ ؿ الع ضػػا-أ

، مئػة بدنػة أهػدل الّنػ  : قػاؿ، ثثوحدّ  ففيه بسّنده إ  ابن أيب ليلى أف عليان . ركاه البخارم يف صحيحه. ال داع
حيش ذك  ركاأة ابن أيب  رضبه هللا تعا  الع ضااإلماـ كأظه  هّنا مدل دقة ، (ِ)(اخل. . . . فػأم ين بلح مها ف سمتها

عػن عبػد الػ ضبن : بسبب كجػ د ركاأػة أخػ ل يف البخػارم، كها التحدأش،  حة بسماعه من علاليلى بصيغة مص ًٌ 
                                                           

 (.  َِٗ-َِٖ)الّنص ا   ص  (ُ)
 (.  ّّٔالّنص ا   ) (ِ)
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 .مستخدمان فيها العّنعّنة، بن أيب ليلى  عن علا
كأهنػا كفػدت علػى ، حليمػة أطػلم كالصحيح أف ): يف إطبلـ حليمة السعدأة رضا هللا عّنها اإلماـ الع ضاق ؿ -ب

 .(ُ)(كقد ركل الطرباين ؽبا حدأثان كاحدان ، قبل الّنب ة كبعدها الّن  
هّنػػا تظهػػ  ب اعػػة ك ، حػػد تين حليمػػة بّنػػ  أيب ذؤأػػب السػػعدأة: بلفػػ ، قػػد ركاه عّنهػػا عبػػد هللا بػػن جعفػػ  بػػن أيب طالػػب

كب أػ ك  غ هػا ، بسػماع عبػد هللا بػن جعفػ  مػن حليمػةحة حيش ذك  ركاأة الطرباين اؼبص ًٌ ، يف اغبدأش اإلماـ الع ضا
ليػػدؿ علػػى ركاأػػة عبػػد هللا عػػن ، ك كاأػػة ابػػن حبػػاف الػػي ركل عّنهػػا بالعّنعّنػػة،  مػػن ال كاأػػات الػػي ال تصػػ أح بالسػػماع فيهػػا

 .كعلى إطبلمها من جهة أخ ل، حليمة من جهة
ألف ، كأيفهػم اغبػػدأش، عػدة ركاأػات لتتضػح ال صػةبػني  رضبػه هللا تعػػا  اإلمػاـ الع ضػاجيمػع : اعبمػع بػني ال كاأػات-ِ

ركاه . ككػاف ذلػ  يف حجػة الػ داع، أهػدل مئػة بدنػة يف حجػه ذلػ ): كمثػاؿ ذلػ   ق لػه، اغبدأش أفس  بعضػه بعضػان 
مئػػػة بدنػػػة فػػػػأم ين  أهػػػدل الّنػػػ  : قػػػاؿ،  ػػػهحدٌ أف عليػػػان ، ففيػػػه بسػػػّنده إ  ابػػػن أيب ليلػػػى. البخػػػارم يف صػػػحيحه

كأخ ج أب  داكد عن أيب قبيح عن ؾباهد عن عبد . ّ جبل دها ف سمتها، ّ أم ين جًبًبلؽبا ف سمتها، بلح مها ف سمتها
مّنػػه مػػا كقػػع يف  كأصػػحُ . كأمػػ ين فّنحػػ ت طػػائ ها،  بل ػػني بدنػػة كبػػ  الّنػػ  : قػػاؿ، الػػ ضبن بػػن أيب ليلػػى عػػن علػػا 

ّ ، كطػػتني بدنػػة اؼبّنحػػ  فّنحػػ   بل ػػان  إ  ّ انصػػ ؼ رطػػ ؿ هللا : فػػّف فيػػه، صػػحيح مسػػلم يف حػػدأش جػػاب  الط أػػل
كبػ  مّنهػا  بل ػان  كأف الّنػ  ، دف كانػ  مئػة بدنػةفػىعيػً ؼى ًمػن ذلػ  أف البيػ. يان ما ب ا غ  ما أوػ كه يف هدأػهأعطى عل
أف ّ أمػ  عليػان ، كبػ   بل ػني كعيً ؼى أأضا اعبمع بيّنه كبني ركاأة ابن إطػحاؽ أنػه ، الباقاككب  علا ، ك بل ني
 .(ِ)( بل ان ك بل ني ّ أّنح  الّن  ، طبعان ك بل ني أّنح 

 ك  ؿ ال اضػا. ككجه داللتها، ح طبب اختيار ال اضا ؽباكأ ضًٌ ، أبني معر ال كاأات الي أتى عا ال اضا عياض-ّ
 ذكػػ  اؼبصػػّنال هػػ ه ال كاأػػة: أم): اإلمػػاـ الع ضػػاف ػػاؿ ، (ال نمثثذبك ومثثا أنثثت ف نثثا مب َمثثَذا  : وروي غثثريه): عيػػاض

  كإ ػػا طبيعتػػ  كدأبػػ، أك فيػػ  طػػجية، أف النػػ ب لػػ  عػػادة: ال أ  لػػ ف: أم (ال أنػػ ب ن ): لػػّنعلم أف معػػر ق لػػه
 .(ّ)(كلنن كبن قبحد ما جئ  به، الصدؽ

إ   نبَػه اإلمػاـ الع ضػاكيف البػاب حػدأش صػحيح ، إذا كان  ال كاأة الي أتى عا ال اضا عياض يف اؼبػنت ضػعيفة -ْ
قػاؿ ال اضػا عيػاض : كمثالػه، باغبػدأش الصػحيح بػدالن مػن اغبػدأش الضػعيالأف أأيتى ال اضا عياض بك  األى  ه كافأن

                                                           
 (.  ِٖٗالّنص ا   ) (ُ)

 
 (.  ّّٔالّنص ا   )(ِ)
 (.  ُّٖ)الّنص ا   ص (ّ)
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فػػّذا فػػ غ عػػاد إ  ، كطػػأله عػػن حاجتػػه، صػػبلته الكهػػ  أصػػلا إال خٌفػػ، كركم أنػػه كػػاف ال جيلػػس إليػػه أحػػد): يف اؼبػػنت
: ّ تع ػػب ال اضػػا عيػػاض ب  لػػه، يف الصػػبلة جػػُ ز ضػػا رضبػػه هللا األحادأػػش الصػػحيحة يف التعالمػػاـ ذكػػ  اإل (صػػبلته

 .(ُ)(ألنو حدي  صح ح متتق عل و، استشهد حبدي  ختت   ص تو لبماء الم  لمان أوى  ادلمنِّ  ول  أن)
 
 :منهجو يف شرح غريب احلدي (2
لان   ): ال اضا عياضقاؿ : كمثاله، ككث ان ما أعتمد على الّنهاأة البن األ  ، أ جع إ  كتب اللغة ليش حه كأبيّنه-ُ 

كأ ػع ، هػم األقػارب: الػ حم: يف الّنهاأػة): معػر الػ حم ب  لػه رضبػه هللا تعػا  اإلمػاـ الع ضػافشػ ح   (يم  ذوي رمحثو
، ذك رحػم ؿبىٍػـ  كؿبيىػ ـَ: أ ػاؿ، كأيطل  يف الف ائج على األقارب من جهة الّنسػاء، على كل مىٍن جيمع بيّن  كبيّنه نسب

 انتهى. (ِ)(كالعمة كاػبالة، كاألـ كالبّن  كاألخ ،  ُيل نناحه كه  مىن ال
، كشػػ حه الغ أػػب مػػن فػػتح البػػارم البػػن حجػػ ،  أشػػ ح النلمػػة الغ أبػػة معتمػػدان علػػى كتػػب ليسػػ  مػػن كتػػب اللغػػة -ِ

 :كمثاله
  مالبيػ  الػ كقػد كصػال الّنػ  ): ب  لػهيف اغبػدأش اآليت  (الصخب)كلمة  رضبه هللا تعا  اإلماـ الع ضاح  ى وى  -أ
كاؼبّنازعػة ، بفتح اؼبهملة كاؼبعجمة بعػدها م حػدة الصػياح: كالصخب. نصب صخب فيه كال ال: ش ت به خدجية بأنهبي 

 .(ّ)(ب فع الص ت
 .كإ ا أّن له عن ابن حج  يف فتح البارم، يس من كتب اللغة( ل. . . كالصخب بفتح اؼبهملة): اإلماـ الع ضاف  ؿ 

كهػػ  كاؼبػ اد مّنػػه الزمػه ، كهػ  الفػػزع، اٍرتىػػاعى بػالعني اؼبهملػػة مػن الػػ كع: للبخػارم ركاأػػةه ): ف ػاؿ (كعالػػ َ )كلمػة   هوػ ح -ب
 .كأدؿ على ذل  عبارة الفتح، كليس من كتب اللغة، أتى بش حها من الفتح البن حج  (ارتاع)فنلمة . (ْ)(التغ 
كمليتػػني ، كهػػ  الثػػ ب البػػا ، بفتحتػػنيصبػػع ظبىىػػلو ، فيػػه أىظٍبىػػاؿه : كق لػػه): ف ػػاؿ (أظبػػاؿ مليتػػني)معػػر كلمػػة  هوػػ ح -ت

 .من كتب اللغة الالفتح  عنأّن ل و حها  اإلماـ الع ضاف. (ٓ)(كها ال داء، بالتصغ  تثّنية مبلءة
 :يف تراجا الرجال اإلمام المرضيمنهج  (3

                                                           
 (.  ُٕٗالّنص ا   ص ) (ُ)
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 :كأظه  من التاجم الي ذك ها ما ألا، بتاجم ال جاؿ اإلماـ الع ضااعتر 
 :ط أ نييف ت صبة ال جاؿ طل   -ُ

 :كمثاؿ ذل ، أ جع يف ت صبتهم إ  كتب التاجم: الط أ  األكؿ
حسػانة اؼبزنيػة اظبهػا  ففيػه، كهػا مػ ك رة يف االطػتيعاب البػن عبػد الػرب): يف ق لػهكذلػ  ، انة اؼبزنيػةكبلمه عن حسٌ  -أ

، أصػػلها  ككػػاف رطػػ ؿ هللا . عّنهػػافأنػػ  صػػدأ ة خدجيػػة رضػػا هللا ، بػػل أنػػ  حسػػانة: ف ػػاؿ ؽبػػا الّنػػ  ، جثامػػة
 .(ُ)(حسن العهد ًمن اإلمياف: كأ  ؿ

إهنػا : قيػل حليمػة بّنػ  أيب ذؤأػب م ضػعة الّنػ  : قػاؿ ابػن عبػد الػرب يف االطػتيعاب): ق له يف حليمة السػعدأة -ب
 انتهى. (ِ)(ركل عّنها عبد هللا بن جعف ، عليه ف اـ إليها كبسط ؽبا رداءه فجلس ، أتته أـ  حّنني
الػة ؽب تػهت صب: كمثالػه، كتػب وػ كح اغبػدأش  إ أ جػع كإ ػا ، ال أ جع يف ت صبة األعبلـ إ  كتػب الػتاجم: الط أ  الثاين
ككانػ  زكج ال بيػع بػن عبػد العػزل بػن ، ها هالة بّنػ  خ ألػد: كأختها الي اطتأذن  عليه): ف اؿ، كابّنها بّن  خ ألد
، كه  ظاه  عػ ا اغبػدأش، كقد ذك كها يف الصحابة، زكج زأّنب بّن  الّن  ، كالد ابن العاص بن ال بيع، عبد مشس

دبنػة حيػش كانػ   كُيتمػل أف أنػ ف دخلػ  علػى الّنػ  ، هػافي كػاف  ؽبػا عليػه كقػد هػاج ت إ  اؼبدأّنػة ألف دخ  
اػباصػػػػة ب أ جػػػػع إ  كتػػػػب الػػػػتاجم  رضبػػػػه هللا تعػػػػا  اإلمػػػػاـ الع ضػػػػاف. (ّ)(طػػػػءاله عائشػػػػة رضػػػػا هللا عّنهػػػػا يف بعػػػػج

 .إ ا ن ل التصبة من فتح البارم البن حج  العس بلين، بالصحابة
ال اضػػا  قػػ ؿ: مثػػاؿ ذلػػ ، أػػ ك  بعػػج الػػتاجم ـبتصػػ ة دكف ذكػػ  االطػػم كػػامبلن أك اإلوػػارة إ  كفاتػػه أك ت  ي ػػه -ِ

 .(ْ)(ه  الًف ىٍب ًم): ب  له اإلماـ الع ضافتصبه  (حدثنا زلمد ب  ي س )عياض 
    :يف المق دة اإلمام المرضيمنهج (4

 :كمن ذل ، رضبه هللا تعا  مسائل الع يدة الي تأيت يف ط ة الّن   اإلماـ الع ضاأ ك  
أهػػػل الشػػػ ائع كاؼبلػػػل قػػػد أصبعػػػ ا علػػػى كجػػػ ب عصػػػمة األنبيػػػاء عػػػن ): ف ػػػاؿ، مسػػػألة عصػػػمة ال طػػػل عػػػن النػػػ ب -ُ

كل  جػاز علػيهم ، إ  اػببلئ  كما أبلغ نه عن هللا ، ال طالةكدع ل ،  فبا دؿ اؼبعجز ال اطع على صدقهم، الن ب
كمّنع األطتاذ أب  إطحاؽ اإلطػف اأيين ككثػ  ، كه  ؿباؿ، ل إ  إبطاؿ داللة اؼبعجزةؿ كاالفتاء يف ذل  ع بلن ألدٌ الت  ٌ 

                                                           
 (.  ِِٕالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ِٖٖالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ِٗٔالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ٕٔالّنص ا   ص ) (ْ)
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، تبليػا األحنػاـ لداللػة اؼبعجػزة علػى صػدقهم يف، من األئمة صدكر الن ب عن األنبيػاء علػى طػبيل السػه  كالّنسػياف
 .(ُ)(ناف ن ضان لداللة اؼبعجزة كه  فبتّنعلفل  جاز اػبيٍلالي يف ذل  

الػػ م أّن ػػل  إ  اؼبصػػدر وػػارة ًمػػن كتػػب اؼبسػػلمني كاؼبلػػل كالّنحػػل للشه طػػتاين دكف اإل، أػػ ك  أقػػ اؿ أهػػل النتػػاب-ِ
كإطػػ اء الّنصػػارل يف وػػأف عيسػػى ): أ ػػ ؿ -كمهػػا مػػن الفػػ ؽ الّنصػػ انية- كاليع  أبػػة نلػػم عػػن اؼبلنانيػػةاه حػػني تفػػت ، عّنػػه
 :إف النلمػػة اربػػدت جبسػػد عيسػػى : فػػّف اؼبلنانيػػة قػػال ا، كتػػارة هػػ  هللا، أهنػػم جعلػػ ه تػػارة ابػػن هللا طػػبحانه ،

، بّنػان اكال أسػم ف العلػم قبػل تدرعػه ، كأعّنػ ف بػ كح ال ػدس أقّنػـ  اغبيػاة، ـ  العلػمّني قػٍ كأعّن ف بالنلمة أي ، كتدرع  بّناط ته
 .(ِ)(فصار اإلله ه  اؼبسيح، ان لب  النلمة غبمان كدمان : كاليع  بية مّنهم قال ا. اخل. . . ما تدرع به ابنبل اؼبسيح مع 

وحنث  ): في ػ ؿ، كإزالػة اإلوػناؿ فيهػا، كالّنص ص الّنب أة الي تػ هم الشػ ، ال اقع من الّن  ش  عن ال أتنلم -ّ
ألف األنبيػػاء ، كفيػػه نظػػ ، كػػاف قبػػل الّنبػػ ة:  ػػاؿف، لى بعػػج العلمػػاء الشػػ  علػػى ظػػاه هضبىػػ أحثثق بالشثثك مثث  إبثثراى ا

  .(مطل ان قبل البعثة كبعدها هللا  (ّ)معص م ف عن الش  يف قدرة
إميانػػان نافعػػان أػػـ   هػػ ا التصػػدأ  الػػ م اتصػػال بػػه ه قػػل هػػل أعػػدٌ : فػػّف قلػػ ى ): ي ػػ ؿف، عػػن اإلميػػاف كماهيتػػه أػػتنلم-ْ

فمػا بػاؿ صباعػػة ، ال أّنفعػػه: كإف قلػتم؟ وػػهد فيػه بأنػه بػػاؽ علػى نصػ انيته فمػا بػاؿ الّنػ  ، أّنفعػػه: فػّف قلػتم؟ ال يامػة
بػػل كػػاف ، كاإلذعػػاف كػػاف م جػػ دان يف ه قػػل، كالتصػػدأ  عبػػارة عػػن إذعػػاف الّنسػػبة، فسػػ كا اإلميػػاف بالتصػػدأ  األوػػاع ة

التصػػدأ  مػػا ب تتحػػدث ال أنفػػا يف حصػػ ؿ اإلميػػاف ؾبػػ د : قلػػ ي ؟ فمػػا بػػالنم ب ذبعلػػ ه مءمّنػػان ، م جػػ دان فيػػه الي ػػني
ؽ بػأف مػا ؽ مصػدًٌ فلػ  صػدٌ ، كؽبػ ا اإلميػاف مػن كػبلـ الػّنفس، كأ تبط تسليمها مع إذعاف ال لب، الّنفس دب اطأة ال لب

كمع ذل  كاطأت الّنفس ال لب فيمػا أدرؾ كػاف مءمّنػان جملػ د ذلػ  علػى ال ػ ؿ بػأف اإلميػاف هػ  ، ح  جاء به ؿبمد 
 .(ْ)(سمى مع فة عن م اطأة الّنفس فّنه أكأما التصدأ  إذا خبل، التصدأ  ف ط

أػ هم أف  فهػ  نػصه ، الّنبػ ة مػن أنه جػزء مػن طبسػة كعشػ أن جػزءان م  ًران عن اؽبدم الصاح كالسم  الصاح  أتنلم-ٓ
: اؼبػ اد باؽبػدل هّنػا): ي ػ ؿ ػد اكتسػب جػزءان مػن الّنبػ ة فكبالتػا  ف، اؽبػدم الصػاح ف ػد حػاز جػزءان مػن الّنبػ ةمن حػاز 
كأهنػػا جػزء معلػػـ  مػػن ، بلؿ مػػن مشائػػل األنبيػاء كخصػػاؽبم اغبميػدةأف هػػ ه اػبًػ: كمعػػر اغبػدأش، كاؽبيئػػة كالط أ ػةالسػ ة 
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فػػّف الّنبػػ ة غػػػ  ، كال أف مػػن صبػػع هػػ ه اػبػػػبلؿ كػػاف فيػػه جػػزء مػػن الّنبػػ ة، ال أف اؼبعػػر أف الّنبػػ ة تتجػػزأ، جػػزاء أفعػػاؽبم
 .(ُ)(كإ ا ها ك امة، منتسبة كال ؾبتلبة باألطباب

 :يف التقو وأص لو اإلمام المرضيمنهج (5
أ ك  أق اؿ الف هاء يف مع ض تطبيػ  فبعد ذك  ط ة الّن  ، ضبه هللا تعا  عّناأة خاصة بالف هر الع ضا  ماـكاف لئل

 :من ذل ف، ه ه الس ة العط ة
عتػد غ هػا بّصبػاع مػن أي ال يف الصػبلة كال يف ، كه  طّنة كليس ب اجب يف حاؿ من األح اؿ): ق له عن حنم الس اؾ-أ

كقػاؿ ، تبطػل صػبلته لنن إذا ت كه ال، كن ل اإلطف اأيين من أصحابّنا عن داكد الظاه م كج به للصبلة، اإلصباعيف به 
كمتػأخ ك أصػحابّنا أننػ كا علػى اإلطػف اأيين مػا ن لػه عػن ، هػ  كاجػب فيهػا إف ت كػه بطلػ  صػبلته: إطػحاؽ بػن راه أػه

كمػا ن ػل ، انع ػاد اإلصبػاع غػ  مضػ ة لئلصبػاعكمع ذلػ  ـبالفػة داكد بعػد ، كم هب غ هأنه طّنة  : كقال ا م هبه، داكد
كيف هػ ا ، ال ضػ ء للصػبلة: مّنهػا، كأتأكد اطتحبابه يف م اضػع، فه  طّنة على كل حاؿ، عن ابن راه أه ب أصح عّنه

كفيػه دليػل ،   أـ ب أشػ ل  كاف كاجبان ألم هتم بػه وػ: قاؿ الشافعا ، اغبدأش دليل على أف الس اؾ ليس ب اجب
    .(ِ)(. . . ألم  لل ج ب كما قاؿ به األكث كفعلى أف ا

كذلػ  بعػد ذكػ ه حػدأش زبفيػال ، داخػلو  مسػألة جػ از إطالػة اإلمػاـ ال كػ ع إذا ظبػع حبػسًٌ  اإلمػاـ الع ضػامّناقشة -ب
ى ج از إطالػة صبلته لبناء الص  عل حتج بعج العلماء بتخفيال الّن  )ا: ف اؿ، الصبلة ألنه ظبع بناءن  الّن  

ضد التط أل فنيال  التخفيال: ف قل فّ، جي ز ذل  قياطان على التخفيال: ف اؿ، داخل ليدركه ال ك ع إذا ظبع حبسًٌ 
ؽ بيّنهمػػا بػػأف يف لنػػن قػػد أفػػ ٌ ، يف الصػػبلة ألجػػل ـبلػػ ؽ لى عًػػأ ػػاس عليػػه جبػػامع أف كيػػبَلن مّنهمػػا في : قلػػ ي ؟ أ ػػاس عليػػه

ده كبػ ل  قيٌػ، اعبماعػة ؿبػل ذلػ  مػاب أشػ  علػى: فيّنبغػا أف أ ػاؿ، مشػ ة علػى صباعػة ألجػل كاحػد التط أل إدخػاؿى 
 .(ّ)(أضبد كإطحاؽ

 :مّنها، كأدؿ على ذل  ذك ه لعدة مسائل، الع ضا عّناأة بأص ؿ الف ه ماـكك ا كاف لئل 
داخػػل  رضبػػه هللا تعػػا  يف اخػػتبلؼ ال كاأػػة بػػني صػػبلة الّنػػ   اإلمػػاـ الع ضػػاك ػػ ؿ :   علػػى الّنػػايفثبًػػمي ت ػػدمي الٍ -أ

كاٍلميٍثبًػػٍ  مي ىػػَدـ علػػى ، ألف بػػبلالن ميٍثبًػػ ه كأطػػامة نػػاؼ): ح ركاأػػة بػػبلؿ اؼبثبتػػة للصػػبلة ف ػػاؿفػػ جٌ ، نفػػا كق عهػػاك  النعبػػة
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 .(ُ)(. . ف جب ت جيحه، ألنه معه زأادة علم، الّنايف
ذبػاب  كذل  بعػد أف ذكػ   كػبلـ ابػن طػبع أنػه ب أ ػع علػى  يابػه، كالنلية كالسالبةكبلمه عن ال ضاأا اؼب جبة -ب
أحدمها أنه ب أنػن عليػه قمػل بالنليػة : كه ا النبلـ ُيتمل أم أن): كب أنن ال مل أءذأه تعظيمان له كتن ميان قاؿ، قط

ًمػػن أنػػه كػػاف : أم، اعبمػػع بيّنػػه كبػػني مػػا ت ػػدـفػػّذا كػػاف األكؿ فيحتػاج إ  ، أك أنػػه أنػػ ف عليػػه كلنّنػػه ال أءذأػػه، فيءذأػه
: كأظهػ  االحتمػالني: قػاؿ وػيخّنا ال ضػا بػن اغبّنبلػا. انتهى. أف أـ ح اـ كان  تػىٍفلا رأطه: كك ا ما صحٌ ، أػىٍفلا   به
 انتهى. (ِ)(كإف كان  السالبة بالنلية ال تستدعا كج د اؼب ض ع على ما ق ره اؼبّنط ي ف ك ه  الثاين

ال تفيػػد  (كػػاف)إَف : كقػػاؿ الّنػػ كم يف وػػ ح مسػػلم): ف ػػاؿ؟ هػػل تفيػػد االطػػتم ار أـ ال( كػػاف)مسػػألة التنػػ ار يف  -ب
فػّف دؿ دليػل علػػى ، مػ ة فهػا تفيػده، كهػ  الػ م عليػه أكثػ  ا  ػػني ًمػن األصػ لي ف: قػاؿ، كال ع فػان ، ال لغػة، التنػ ار

كمّنػه ، اطػتفيد التنػ ار مػن خصػ ص ال اقعػة، أ ػ م الضػيال كػاف حػامت: ف ػ ؽبم، كإال فػبل، التن ار من خارج عمػل بػه
أ ػال بع فػات  كاف الّنػ  »: خببلؼ ق ؿ بعج الصحابة «أج د الّناسكاف الّن  »: ق ؿ عائشة رضا هللا عّنها

فّنػه ب أ ػع كق فػه بع فػة  «كإلح امػه غًبًلًٌػهً  كّنػ  أيطىيًٌػبي رطػ ؿ هللا »: كق ؿ عائشة رضا هللا عّنهػا «عّند الصخ ات
 .(ّ)(ككاف ذل  يف حجة ال داع، كعائشة رضا هللا عّنها معه ك ا إح امهك ، الصخ ات إال م ة كاحدة

كأظهػػ  ، بػػالّن احا الببلغيػػة كالّنح أػػة اإلمػػاـ الع ضػػااعتػػر : يف ادلسثثا   الب غ ثثة والنح يثثة اإلمثثام المرضثثيمثثنهج (6
 :كقد ذبلى ذل  فيما ألا، ذل  جليان ؼبن طالع كتابه

ذكػ ه اؼبّناطػبة بػني ألفػاظ  كمثػاؿ، على ببلغة اؽبدم الّنب م حيش أ ك  اؼبّناطػبة بػني ألفػاظ اغبػدأش تسليط الض ء-1
كالصػػخب بفػػتح ، نصػػب  ت بػػه خدجيػػة بأنػػه ال صػػخب فيػػه كالٌشػػالبيػػ  الػػي بي  الّنػػ   الى كصىػػ): هق لػػ اغبدأش)لغػػة(

مّناطبة نفػا هػاتني : كقاؿ السهيلا، التعب: كالّنصب، الصياح كاؼبّنازعة ب فع الص ت: اؼبهملة كاؼبعجمة بعدها م حدة
فلػػم رب جػػه إ  رفػػع صػػ ت كال ، ؼبػػا دعػػا إ  اإلميػػاف أجابتػػه خدجيػػة ط عػػان  أنػػه  -اؼبّنازعػػة كالتعػػب: أعػػين-الصػػفتني 
فّناطػب أف أنػ ف مّنزلتهػا الػي ، نػ  عليػه كػل عسػ بل أزال  عّنػه كػل كحشػة كنصػب كه ٌ ، تعب يف ذل  مّنازعة كال

 .(ْ)(لصفة اؼب ابلة لفعلهابش ها عا رعا با

                                                           
 (.  ِّٓالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ّّٓالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ِٖٓالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ِٕٔالّنص ا   ص)  (ْ)
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: أم، فانتتض هبا): يف ق له كتجيحه للح ي ة على اجملاز،  عن اغب ي ة كاجملاز رضبه هللا تعا  اإلماـ الع ضاكبلـ   -ِ
م عػػدة وػػدأدة  : أم «فأخػػ هتا ضبػػى بّنػػافج»: كيف حػػدأش اإلفػػ ، ربػػ ؾ كح كهػػا بيػػده: أم، هػػ  بّنػػ ف كفػػاء، باغب بػػة

أصدؽ عليه أنػه  ألنَه ، كمعّناه اغب ي ا م ج د يف الّن  ، التح أ : فاؼب اد بالّنفج، ح كتها: أم، كأهنا نفضتها
 : إنه مستعار من انتفاض العصف ر ال اقع يف ق ؿ الشاع : كال حاجة إ  أف أي اؿ، أتح ؾ: أم، أّنتفج

 ال ط  هي ػلػلٌ بػى  كما انتفج العصف ر زةػػػػػػػػػػػػػ اؾ هػػػػػػػػػػػػػ كين ل كػػػػػإين لتعك   
 .(ُ)( ة يف مطل  اغب كة فليس باطتعارةلنّنه ح ي، إذ ل  كاف ميستعاران ًمن انتفاض العصف ر لناف ؾبازان يف اغب كة

كاؼبػػ اد ، الشػدًٌة: البػأس، محثي البثلس إنثا لنثا إذا):  عّنػد قػ ؿ طػيدنا علػػا رضبػه هللا تعػا  اإلمػاـ الع ضػاكػبلـ -ّ
ػ، فهػ  اطػتعارة منّنيػة، َوػبه اػبػ ؼ مػن العػدك بتّنُػ ر فيػه نػار م قػدةف ػد ، اػب ؼ مػن العػدك: هّنا ن هي الػ م هػ  مػ ٌ كضبي

 .(ِ)(ةاطتعارة زبييلي: ل اـز اؼبشبه به
 :كمثاله، اهتمامه بالّنح  -ْ
، كهػػا إجابػة اؼبّنػػادم، هػ  ًمػػن التلبيػة): ف ػػاؿ، (لبيػ )كذلػػ  يف تفسػ ه معػػر ، عػػن اؼبصػدر مػػاـ الع ضػاكػبلـ اإل -أ

كب ، إذا ب أيفارقػػه، كألػػَب علػػى كػػ ا، إذا قػػاـ بػػه، بػػه كألػػبٌ ، كهػػ  مػػأخ ذ ًمػػٍن لىػػَب باؼبنػػاف، إجػػابي لػػ  أػػا رب: أم
  منمث ا علثى ادلمثدر بمامث  ال َي هثركهػ  ، بعػد إجابػة ةإجابػ: مأ، على لفػ  التثّنيػة يف معػر التن أػ أيستعمل إال 

 .(ّ)(ألب إلبابان بعد إلباب: أن  قيل ى ك
، اؼبػ اد بػالفط ة يف هػ ا اغبػدأش): كذلػ  يف كبلمػه عػن خصػاؿ الفطػ ة ف ػاؿ، عػن حػ ؼ اؼبضػاؼ اإلمػاـكبلـ  -ب
عػػػتض ابػػػن الصػػػبلح ببعػػػد معػػػر اك ، فسػػػ ها أكثػػػ  العلمػػػاء يف هػػػ ا اغبػػػدأش بالُسػػػّنة: قػػػاؿ اػبطػػػايب، هػػػا الػػػدأن: قيػػػل

ف ادلضاف وأق ا ادلضاف ذَ فحِ ، الفط ةأك أدب ، أف أصله طّنة الفط ة: فلعل كجهه: ّ قاؿ، السّنةً من معر الفط ة
 .(ْ)(إل و مقامو

اعثفف ّ ): ف ػاؿ كذل  يف كبلمه عن وهادة األعداء بأمانػة طػيدنا ؿبمػد ، عن العطال كن عه ماـكبلـ اإل -ت
اُدوه وِعَداه  .(ٓ)(بد ه  اؼبعادم كاؼبخالال كاؼبّنازعألف ا،   الِمَدا على احملآد ع   تتسرييع ْ ، لو بذلك زل 

                                                           
 .(ٔٗالّنص ا   ص )     (ُ)

    (.  ٖٔالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ُٕٓالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ْٔٓالّنص ا   ص ) (ْ)
 (. َّٕالّنص ا   ص )(ٓ)
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 اهتمامه بالشع  حيش خيتم أحادأش الس ة الّنب أة دبّنظ مة وع أة ها ن نية اإلماـ الص ص م الي ربنا -ٓ
  :(ُ)ن ل ق له مثاؿ ذل ، ط ة طيدنا ؿبمد    

 .عصا صارت إ   عباف ىعل   كعصاه ؼبا مسها بيميّنه فضل  
 

 .  يف شرحو لمتاا الشتاممادر ادلؤلِّ : الرابعادل لب 
 .ق(ِٔٗ: )تكأطر اؼبطالب للشيخ زك أا األنصارم، ق(ٕٔٔ: )تال كضة للّن كماعتمد على : الف هيف  -ُ
كطػ ة ، ق(ّْٕ: )تكالس ة اليعم أة البن طػيد الّنػاس، ق(ٕٗٓ: )تال فا البن اعب زماعتمد على : يف الس ة -ِ

 .ق(ُٖٓ: )تال كض األنال للسهيلا كك ا، ق(ُٖٔ: )تكطب ات ابن طعد، ق(ُُٓ: )تابن إطحاؽ
 .ق(ّْٔ: )تالبن عبد الربعلى االطتيعاب  اعتمد: الطب اتيف  -ّ
)ت هػػ اء كالّنحػػلالفصػػل يف اؼبلػػل كاأل اعتمػػد علػػى: الع يػػدة يف-ْ  لشه طػػتاينل اؼبلػػل كالّنحػػلك ، ق(ْٔٓ: البػػن حػػـز

 .ق(ْٖٓ: )ت
 .ق(ُٕٓ: )تالبن ال يمكمدارج السالنني ، ق(َٓٓ: )تإحياء علـ  الدأن للغزا  اعتمد على: يف التزكية -ٓ
: )تكطػّنن أيب داكد، ق(ُِٔ: )تكمسػلم، ق(ِٔٓ: )تالنتب الستة]صحيح البخارم اعتمد على: يف اؼبت ف-ٔ

: )تكغ هػػا كمسػػّند أضبػػد، [ق(ِّٕ: )تكابػػن ماجػػه، ق(َّّ: )تكالّنسػػائا، ق(ِٕٗ: )تكالتمػػ م، ق(ِٕٓ
 .كب ية كتب اؼبت ف، ق(ُٕٗ: )تكم طأ مال ، ق(ُِْ

: فػػتح البػػارم بشػػ ح صػػحيح البخػػارم البػػن حجػػ  العسػػ بلين)تعلػػى  كػػاف اعتمػػاده األبػػ ز: يف وػػ كح اغبػػدأش -ٕ
كإكمػػػػػاؿ اؼبعلػػػػػم بشػػػػػ ح مسػػػػػلم لل اضػػػػػا ، ق(ٕٔٔ: )توػػػػػ ح الّنػػػػػ كم علػػػػػى صػػػػػحيح مسػػػػػلم علػػػػػىككػػػػػ ا ، ق(ِٖٓ
 .ق(ْْٓ: )تعياض

 بشػػػػػ ح ألفيػػػػػة اغبػػػػػدأشؼبغيػػػػػش اكفػػػػػتح ، ق(ّْٔ: )تم دمػػػػػة ابػػػػػن الصػػػػػبلح اعتمػػػػػد علػػػػػى: يف أصػػػػػ ؿ اغبػػػػػدأش-ٖ
 .كغ مها، ق(َِٗ: للسخاكم)ت

: )تآبػػػػادم للفػػػ كزال ػػػام س اػػػيط  علػػػػىك ، ق(َٔٔ: )تالّنهاأػػػة البػػػن األ ػػػ  اعتمػػػد علػػػػى: يف كتػػػب الغ أػػػب-ٗ
 .ق(ُٕٖ
 .ق(ُٕٔ: )تتفس  ال  ط ك ، ق(ِْٓ: ابن عطية األندلسا)ت: مّنها، عدة تفاط  اعتمد على: يف التفس -َُ
 .الي ربنا ط ة طيدنا ؿبمد ق(ٔٓٔ: )تكأ جع يف الشع  بشنل أطاطا إ  ن نية الشيخ الص ص م -ُُ

                                                           
 (.  ُِّالّنص ا   ص ) (ُ)
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 :مآ ذ على الشرح: ام ادل لب اخل
، ّ يف الّنهاأػة خييىػ ًٌجي حػدأش اؼبػنت، كما أتعل  ع ا اؼبنت، ّ أ ك  أحادأش الباب، فاأ ك  الشارح اغبدأش من الشٌ -ُ

ّ ذكػ  اؼبسػائل الػي تتفػ ع عػن ، ّ زب جيػه، كلػ  أتػى بشػ ح الغ أػب أكالن ، بػني اؼبػنت كزب جيػهفين ف هّنػاؾ مسػافة ط ألػة 
كطػأله ، كهػ  أصػلا إال خفػال صػبلته، أنه كاف ال جيلس إليه أحد: كركم): كمثاله، أعلم كهللا ، لناف أك ، اؼبنت

 .(ُ)(عن حاجته فّذا ف غ عاد إ  صبلته
كاألمػ ر اؼبسػتفادة مػن ، رضبه هللا األحادأش الصحيحة الي تتحدث عن التخفيال يف الصػبلة اإلماـ الع ضاذك  ف د 

 -اإلماـ الع ضا- كل  أنه ، شرضبه هللا عن زب أج اغبدأ اإلماـ الع ضاذل  حبدكد صفحتني تنلم  كبعد، الصبلة
 .علمأكهللا تعا  . لناف أأس  على ال ارئ، جعل اؼبسائل اؼبستّنبطة من اغبدأش آخ  واء

ػبىهي -ِ ، كهػا نػادرة كت ػع طػه ان ، ه  بػل لغػ اإلمػاـ الع ضػاقد أّنسػب التخػ أج ألحػد السػّنن فينػ ف اللفػ  لػيس ؼبػن نىسى
أعلّنػ ا : قػاؿ أف الّنػ  ، عػن عائشػة رضػا هللا عّنهػا، كيف طّنن ابن ماجه): رضبه هللا تعا  اإلماـ الع ضا ؿ ق كمثاله

كالػ م ، فلف  اغبدأش ليس البن ماجه بل ه  للتمػ م. (ِ)(كاض ب ا عليه بالدؼ، اؼبساجدكاجعل ه يف ، ه ا الّنناح
 .«كاض ب ا عليه بالغ باؿ، أعلّن ا ه ا الّنناح»: يف طّنن ابن ماجه

، أشػ حها بعػد أف أّنتهػا مػن األحبػاث كال كاأػات الػي أػ ك ها كأحيانػان ، قد أش ح النلمػة الغ أبػة فػ ر ال قػ ع عليهػا -ّ
الشػػاة لصػػدأ ات   يف قصػػة إهدائػػه اإلمػػاـ الع ضػػامثػػاؿ ذلػػ  قػػ ؿ ، ال ػػارئ ال أعػػا معّناهػػا حػػىت أشػػ حهافيظػػل 

، ؼبا كّن  أظبعػه أػ ك ها، غ ت على ام أة ما غ ت على خدجية ما: قال ، كعن عائشة رضا هللا عّنها): خدجية ف اؿ
فشػػػ حها ، إال بعػػػد  ػػػبلث صػػػفحات ت  أبػػػان  اػبليلػػػةكب أشػػػ ح معػػػر ، (ّ)(كإف كػػػاف ليػػػ بح الشػػػاة فيهػػػدأها إ  خبلئلهػػػا

ألف ذهن  ال ارئ لن أتػابع مػع ال كاأػات الػي ، فل  و حها أكالن لناف أك . (صبع خليلة أم صدأ ة: كاػببلئل): ب  له
كفتػ ر ،  ػل علػى ذهػن ال ػارئ فيػءدم إ  ذهػاب الّنشػاطثً فبػا أي  كبيػاف، ل جػ د كػبلـ ُيتػاج إ  وػ ح، أ ك ها كاألحبػاث

 .اؽبمة
عّنػدما دخػل بيػ  رطػ ؿ هللا ،  ك  له يف حػدأش عػدم بػن حػامت،  كأتؾ ما ُيتاج لش ح، أحيانان أش ح ال اضح-ْ
 :(ـ ؿبش ة ليفان اكؿ كطادة من أدى تّن . .)(ْ). 

                                                           
 (.  ُٓٗالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ُُْالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ِْٔالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  َُٗالّنص ا   ص ) (ْ)
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ٍأله تػى ي ؽبػا بػاؽبمزة بػدؿ ، كطادة كىًكطىاده : كأ اؿ فيها، الً طادة بنس  ال اك): فش ح معر ال طادة ب  له كهػا ، الػ اككهي ى
 .لن هنا أغ ب من ال طادة ل  أنه و ح معر األدـ لناف أك ك . (كقد أػيَتنأي عليه، ما أي ضع عليه ال أس

الّنػ  : أم _ فمػا قػاؿ: قػاؿ أنػس ): عّنػدما قػاؿ (أؼ) اإلطهاب يف و حه لبعج الغ أب كشػ حه ؼبعػر كلمػة-ٓ
 _    ُاخل(. . . كمػا جيػ م ؾب اهػا، ك بلمػة الظُفيػ ،  ميٍسػتػىٍ  ىرو ًمػٍن كطػخأصل األيؼًٌ كل : قاؿ ال اغب. أؼ قط(ُ) .

 .ف د أطهب يف و حها حىت طٌ د ما أ ب  على العش ة أطط 
 وص  سل  طات المتاا: لسادسادل لب ا

 :نسخ ادلخ  ط: أوالً 
 .الّنسخة اؼب ج دة بني أأدأّنا  مصدرها اؼبنتبة ال قفية حبلب-ُ
 .كها مص رة عن الّنسخة اغبلبية، يف اإلمارات الع بية (صبعة اؼباجد)تت ف  نسخة أخ ل يف م كز – ِ
 .كها من اؼبنتبة السليمانية بّططّنب ؿ، الّنسخة التكية-ّ
 :وص  ادلخ  ط: ثان اً 
ـب كمػة  غػ ، اؼبصػّنال خػطكها نسخة مأخ ذة عن  (اعبامع األم م) مدأّنة حلب م  ها: ال قت ةنسخة ادلمتبة -1

ع  ًضػػػقػػد ك ك ، متػػأ  ة بال ط بػػػة يف بعػػج اؼب اضػػعهػػا ك ، علػػى اؽبػػػ ام  بعػػج الشػػ كحك ، ال مػػن األكؿ كال مػػن اآلخػػ 
نػػ ع اػبػػط  /طػػمُِ×ّّ/ال يػػاس  /ّٗ/عػػدد األطػػط ، كرقػػة/ ّْٗ/تتػػألال مػػن ، خطػػ ط ضبػػ اء ربػػ  بعػػج اعبمػػل

 .كاطم صاحبه كتارأخ كفاتهمنت ب على ال رقة األك  بعج البيانات تشمل عّن اف اؼبخط ط ، نسخا
منتػ ب علػى ال رقػة األك  بعػج البيانػات  (جػامع السػليمانية) دأّنة اطػطّنب ؿم م  ها: نسخة ادلمتبة السل مان ة-2

/  َِ/كعػػدد كلمػػات السػػط  ال احػػد ، /ّٗال رقػػة/ عػػدد أطػػط . تشػػمل عّنػػ اف اؼبخطػػ ط كاطػػم صػػاحبه كتػػارأخ كفاتػػه
مػػع كجػػ د خػػتم اؼبنتبػػة السػػليمانية ، اعبمػػل بعػػجربػػ  خطػػ ط ضػػع  قػػد ك ك ، كنػػ ع اػبػػط نسػػخا، كلمػػة يف الغالػػب

 .مّنها على الصفحة األك  على اؽبام  األمين
مزأػػل اػبفػػاء عػػن : بلن باغباوػػية اؼبسػػماةأٌ فا بتع أػػال ح ػػ ؽ اؼبصػػطفى  مػػ الٌشػػ كلتمييػػز اؼبػػنت عػػن الشػػ ح كّنػػ  أرجػػع إ 

فا كتبػػػني كلن نػػػه ُيػػ م حاوػػػية الشػػمين الػػي تشػػػ ح الٌشػػ، كذلػػ  لسػػػه لة ال جػػ ع إليػػه، ط دار الفنػػػ ، ألفػػاظ الشػػفاء
 .كاف أ جع إليها يف و حه ه ا  اإلماـ الع ضاكلن ف ، غامضه

 
 

                                                           
 (. ُٓٓالّنص ا   ص )  (ُ)



 
- 47 - 

 
 ص ر م  ادلمتبة ال قت ة حبلب                                 

 
 )نسخة ال قت ة(األول  جمللدالمتحة األوى م  ا
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 ص رة ع  نسخة السل مان ة

 
 المتحة األوى م  اجمللد األول )نسخة السل مان ة(
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 م  اجمللد الثا  )نسخة السل مان ة(المتحة األوى 
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 اجمللد الثا ) نسخة السل مان ة(المتحة األ رية م  
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 :القسا الثا 
 :والتمل ق منهج التحق قيتضم  : مته د والً أ

 :منهج التحق ق       
 .الّنص اعتمادان على نسخة اؼبنتبة ال قفية مع اؼب ابلة بيّنها كبني الّنسخة السليمانية  ي نسخ-ُ
 .حىَت أتميَػزى عن الَش ح، غام و فا بني ق طني بل فو جعل ي منت الشٌ -ِ 
 .اؼبّناطبةمع اطتعماؿ عبلمات التقيم ، حسب ال  اعد اإلمبلئية اغبدأثةاؼبخط ط  كتب ي -ّ 
 .ما أيٍشًنل ف طبل ، كب أقيم بشنل كلًٌ النلمات، تاج إ  وىٍنلو من كلمات الَّنصما ُي ل ي وىن-ْ
، كمثػل ذلػ  األحادأػش الَّنب أَػة، حػىَت أتميَػز عػن الَشػ ح، ق طػني كضع ي كبلـ العلماء ال م جاء به الشارح  بني -ٓ

 .أَما اآلأات ال  آنَية ف ضعتها بني ق طني مزَه أن
أضفتيه مع ، كأيظُن أنَه  ط ط من اؼبنت، أس و أت َ ـ به اؼبعر لف و أَف األم   أ تضا إضافةى  ح ؼو أك  إذا رأأ ي   -ٔ 

  طنيػػػته بني قػػػػػهـ  كضعػػػفػػػػػػمنت غ  تاـ أك مػػبلـ يف الػػػػػػػػكإذا كاف الن، كأنبًٌه  عليه يف اؽبام ، [ ]مع  فتنيكضعه بني 
> <. 
كذكػػ تي يف اغباوػػية مػػا أراه ، كأب يتيػػه يف اؼبػػنت كمػػا هػػ ، ن أنػػه مصػػٌحال أك ؿبػػَ ؼ يف اؽبػػام ظػػمػػا أي نَبهػػ ي علػػى -ٕ 

 .متيَ ّنان فأ ًب  الَص اب يف اؼبنتإال إذا كاف اػبطأ ، ص ابان 
كرمػػػػزت ، السػػػػليمانية بػػػػػػػػػػػػ)س(اختصاران كمػػػػا أوػػػػ ت للّنسػػػػخة ،  أوػػػػ ت إ  نسػػػػخة اؼبنتبػػػػة ال قفيػػػػة بلفظة)األصػػػػل(-ٖ

ل قػػ ع جػػزء مػػن اؼبخطػػ ط يف ، ]ج[ إ  اعبػػزءبػػػػػ كأرمػػز ، ك]ظ[ أم ظه هػػا، أم كجػػه الصػػحيفة[]ك: للمخطػػ ط ب ػػ  
 .اعبزء األكؿ
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 :منهج التمل ق
 .يف اؼبنت ذبّنبان إل  اؿ اغب اواكرقم اآلأة ، ب ك  اطم الس رة، زب أج اآلأات ال  آنية الن مية  -ُ 
 :أَما يف زب أج األحادأش الّنب أَة-ِ 

 كإال فمػن بػاقا النتػب السػتة ، زب أج األحادأش ال اردة يف النتاب من الصحيحني ف ػط إف كجػدت فيهمػا
كيف غػػػ  النتػػػب السػػػتة إذا عػػػزا ، كإال فمػػػن كتػػػب بػػػاقا السػػػّنن كاؼبصػػػّنفات كاؼبسػػػانيد، حيػػػش كجػػػدت فيهػػػا

، (أخ جػػه الطػػرباين): إف قػػاؿ يف حػػدأش: فمػػثبلن ، الشػػارح يف زب جيػػه اغبػػدأش ألتػػـز اؼبصػػدر الػػ م ن ػػل عّنػػه
كأمػا إذا  ، كه  الطػرباين، أأضان يف مصّنال ابن أيب ويبة ألتـز اؼبصدر ال م ن ل عّنه الشارحكاغبدأش م ج د 

 .النتب الستةباقا كاف اغبدأش يف النتب الستة أذك  اؼبصدر ال م ن ل عّنه باإلضافة إ  
 قم اغبدأشكر ، كالباب مع اعبزء كالصفحة، كالنتاب، أذك  اطم اؼبصدر اغبدأثا. 
 بياف درجة اغبدأش: 

 .إف كجدت حنم للعلماء على اغبدأش أن ل أق اؿ العلماء فيه-أ       
 .تهبيّنٌ  ان فّف كجدت فيه ضعيف، أدرس رجاؿ ه ا السّند، ب أجد حنم للعلماء عليهإف -ب     
  صحيح البخارم(: أق ؿ: مثاؿ، النتاب باظبه اؼبشه ر ال اظبه النامل أذك(. 
 :يف ت صبة األعبلـ -ّ
سبهػا يف اغباوػية يف ال سػم كإذا كانػ  ت صبػة غػ  كافيػة أي ، دبػا ت صبػهرضبه هللا تعػا  لؤلعػبلـ اكتفػا  اإلماـ الع ضاإذا ت جم 

، الشػػافعا، مالػػ ، حّنيفػػة كأئمػػة اؼبػػ اهب األربعػػة )أبػػ ، كاػبلفػػاء ال اوػػدأن األربعػػة،  األعػػبلـ اؼبشػػه رأن باطػػتثّناء، ا ػػ 
 :على ما ألا -إف ت ٌف ت–كأركًٌز يف ت صبة العلم ، أضبد(
 اظًبه ككّنيته. 
  كفاتهتارأخ. 
 أحد وي خه كتبلمي ه. 
 أحد مصَّنفاته. 

 .لمية ال اردة يف كبلـ الَشارحالتع أال باؼبصطلحات العً  -ْ 
 .النتب غ  اؼبشه رة ف ط: التع أال بالنتب الي ذك ها الشارح -ٓ 
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كإذا كػػاف البيػػ  ، كإال فػػّ  م اجػػع أخػػ ل مثػػل كتػػب اللغػػة، عػػزك األبيػػات الشػػع أة إ  دكاكأػػن قائليهػػا إف كجػػدت -ٔ
ط  فهػ ا الٌشػ، (ُ)(عمػ ك كلػيس ؽبػا عمػ ك ةؽبػا كّنيػ: قػ ؿ الشػاع ): كمثالػه، ليػهإأكمله مع ذك  البح  ال م أّنتما ؾبتزأن 

 :كالبي  كامبلن ، كه  من البح  الط أل، قاله أب  صخ  اؽب  
 ؽبا كّنية عم ك كليس ؽبا عم ك[    ]أّب ال لب إاٌل حٌبها عام أٌة 

كإذا ، يف حػدكد قػدريت كتيُسػ  اؼبصػادر بػني أػدمَ  عزكتي  أق اؿ العلماء الي ذك ها الشارح إ   مصادرها األصػلَية -ٕ
ت بيػل أػد ال جػل لزهػده : قػاؿ الّنػ كم): كمػا يف قػ ؿ الشػارح،  عزا ه ا اؼبصػدر ل ائػلو آخػ  أرجػع إ  األصػل إف أمنػن

فػػّف كػػاف لغّنػػاه أك وػػ كته أك ، بػػل أيسػػتحب، كصػػبلحه أك وػػ فه أك صػػيانته أك كبػػ  ذلػػ  ًمػػٍن األمػػ ر الدني أػػة ال أينػػ ه
 .(ِ)(ال جي ز: بل قاؿ أب  طعيد اؼبتػى ىً  ، اهته عّند أهل الدنيا فمن كه ودأد الن اهةكج

اإلمػػػاـ لنػػن لػػػدل ال جػػػ ع إ  السػػػياؽ الػػػ م أتػػػى بػػػه ، رضبػػػه هللا تعػػػا  أّن ػػػل عػػػن الّنػػػ كم اإلمػػػاـ الع ضػػػافالظػػاه  أف 
كقػػد ذكػػ ت  ، أّن ػػل عػػن الّنػػ كم كابػػن حجػػ  بػػدكره، رضبػػه هللا تعػػا  أظهػػ  أنػػه أّن ػػل عػػن ابػػن حجػػ  يف الفػػتح الع ضػػا

 .كطه لة تّناكله، كذل  لت ف ه، اؼبصدر ال م ن ل عّنه الع ضا)الفتح البن حج ( كك ا اؼبصدر األصل) اجملم ع(
يف مسألة عيػادة اؼبػ أج : مثاله، اإلماـ الع ضافأكتفا باؼبصدر اؼب ج د بني أدم ال م ن ل عّنه ، أما عّند عدـ ت ف ه

 .(ّ)(. . . كجـز الَداكدم بأنه ف ض كفاأة ُيتمله بعج الّناس عن بعج): الع ضااإلماـ كحنمها  قاؿ 
لػػه وػػ ح للبخػػارم أظبػػاه  ،أضبػػد بػػن طػػعيد الػػداكدم: كابػػن حجػػ  أّن ػػل عػػن الػػداكدم، بػػن حجػػ فالشػػارح أّن ػػل عػػن ا

 .ل ا اكتفي  بالّن ل عن ابن حج  يف فتح البارم، على ه ا النتاب كب أقال، الّنصيحة
 :مثاله، اغ هإ  ن أحد السّنن كاالنت اؿ عبياف السبب يف عدكؿ الشارح أك غ ه  -ٖ
نػاقبلن عػن  اإلمػاـ الع ضػاكذلػ  عّنػدما قػاؿ ، ن ابػن ماجػه إ  البخػارم يف األدب اؼبفػ دّنعدكؿ ابن حج  عن طػ-أ

راكػػػب غػػػدان إ  أهػػػ د فػػػبل إين : قػػػاؿ الّنػػػ  ، كأخػػػ ج البخػػػارم  يف األدب اؼبفػػػ د كالّنسػػػائا بسػػػّندأهما): ابػػن حجػػػ 
ؿ عػػن ركاأػػة ابػػن ماجػػه إ  لنػػن ابػػن حجػػ  عػػدى ، لّنسػػائاكافاغبػػدأش هػػ  يف طػػّنن ابػػن ماجػػه . (ْ)(هم بالسػػبلـك تبػػدؤ 

س يف كه  كج د مدلًٌ ، ؿؽب ا العدك  ان كجيه ان كلدل ال ج ع إ  طّندأهما تبني أف هّناؾ طبب، البخارم يف األدب اؼبف د
 ،لنّنه هّنا أ كم بالعّنعّنة، بالسماع س ت بل ركاأته إذا ص حكاؼبدلًٌ ، كه  ابن إطحاؽ، السّند اؼب ج د يف ابن ماجه

                                                           
 (.  ُِٗالّنص ا   ص) (ُ)
 (. ُٕٖالّنص ا   ص )  (ِ)
 (.  ُُٕالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ُُٖالّنص ا   ص ) (ْ)
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فنػػاف طػػببان  -كهللا تعػػا  أعلػػم- فالسػػّند الثػػاين حسػػن، كهػػ  صػػدكؽ، أمػػا السػػّند اآلخػػ  ففيػػه عبػػد اغبميػػد بػػن جعفػػ  
 .الكتفاء ابن حج  باألدب اؼبف د كالّنسائا عن طّنن ابن ماجه كجيهان 

، عػن عبػد هللا بػن مسػع د ): اإلمػاـ الع ضػاكذل  عّندما قاؿ ، الّنسائاطّنن ن صحيح مسلم إ  ع عدكلهك  -ب
. (ُ)(كإف كػػػاف صػػػائمان دعػػػا بالربكػػػة، فػػػّف كػػػاف مفطػػػ ان فليأكػػػل، فليجػػػب، إذا ديًعػػػاى أحػػػدكم: قػػػاؿ رطػػػ ؿ هللا : قػػػاؿ

 صائمان فّف كاف ، فليجب، إذا دعا أحدكم»: قاؿ رط ؿ هللا : ألف لف  مسلم، كطبب عدكله عن صحيح مسلم
، الصػبلة اغب ي يػة ذات ال كػ ع كالسػج د مّنػه أنػه أراد هم أت( فليصل):  فّف ق له «فليطعم مفط ان كإف كاف ، فليصل

 .كال ربتاج إ  تفس ، عبارة الّنسائا أكضحف، الدعاءف د فس ت معر الصبلة ب، أما ركاأة الّنسائا
كذلػػ  عّنػػدما قػػاؿ ، البخػػارم إ  غػػ ه كالتمػػ م يف الشػػمائلصػػحيح مػػن  رضبػػه هللا  اإلمػػاـ الع ضػػاعػػدكؿ  -ت

ػػػػًّنخىة  كػػػػاف رطػػػػ ؿ هللا : قػػػػاؿ، كأخػػػػ ج التمػػػػ م عػػػػن أنػػػػس ): الشػػػػارح  أيػػػػدعى إ  خبػػػػز الشػػػػع  كاإلهالػػػػة السى
 لفػػ ف، علػػى م صػػ دهأكضػػح داللػػة ألنػػه ، البخػػارم إ  التمػػ م نً رضبػػه هللا عػػ اإلمػػاـ الع ضػػاعػػدؿ كقػػد . (ِ)(فيجيػػب
 اإلمػاـ الع ضػاكه  أ افػ  مػا أػتنلم عّنػه ( دعا): أما لف  التم م، (. . . خببز وع  مشى إ  الّن  ): البخارم

 .ًمن الدع ة كإجابتها
كأ بػل ): ك  لػه،  رضبػه هللا تعػا  اإلمػاـ الع ضػاأو  إ  أمهية هػ ا البيػاف مػن  يد الشارح يف بياف غامجو عّندما جيي  -ٗ

ألف اؼبعتػ ر مىػٍن ، اؼبعتػ ر كب أ ػل اؼبعػ كر: كإ ػا قػاؿ، فبل أءاخ ه كأتحامى عن جّناأته، أ بل ع ره: أم، ع ر اؼبعت ر
 .(ّ)(أـ كاف ميٍصطّنعان ال عي ر له يف نفس األم ، أبدل عي ران ط اء كاف له يف نفس األم  ع ر

 .ب ك ه الف ؽ بني اؼبع كر كاؼبعت ر رضبه هللا تعا  اإلماـ الع ضاكقد أحسن  
أطػلم قبػل : قيل): طبلـ ج أ إعن  رضبه هللا اإلماـ الع ضاك  ؿ -حسب اطتطاعي–ألصحاعا  األق اؿعزك أ -َُ

 .ال م قاله ابن عبد الرب يف االطتيعاب( ف. . . كه  كهم ًمن قائله. بأربعني أ مان  م ت الّن  
 ف ػد ( اع الغمػيمكيػ): يف ركاأةكما ،  إف ظه    كبياف طبب اػببلؼ، منافعّند اإل اؼبختلفة الت في  بني األق اؿ-ُُ

كيف ، (كػ اع الغمػيم. . ): ركاأة نصػها ففا األحياء أ كم اإلماـ الغزا ، (الن اعلفظة ) تفس يف  كقع اػببلؼ كانتش 
 .مف دة غ  مضافة إ  الغميم (الن اع): باقا ال كاأات

                                                           
 (.  ُِٓالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ّّّالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ُْٕالّنص ا   ص ) (ّ)
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بغػني ، اؼبناف اؼبع كؼ بنيػ اع الغمػيم: اؼب اد بالني اع اؼب ك ر فيها أفك . . ): أّن ل عن اإلماـ الغزا  اإلماـ الع ضا قاؿ
كلػ  بػىعيػدى ، جييػب: أم، كزىعىػمى أنػه أطلػ  ذلػ  علػى طػبيل اؼببالغػة يف اإلجابػة. كهػ  م ضػع  بػني منػة كاؼبدأّنػة، معجمة
اؼبػػ اد بػػالن اع هّنػػا كػػ اع  كؽبػػ ا ذهػػب اعبمهػػ ر أف، لنػػن اؼببالغػػة يف اإلجابػػة مػػع ح ػػارة الشػػاء أكضػػح يف اؼبػػ اد، اؼبنػػاف
 .(ُ)(الشاة

إ  كلنػن عّنػدما رجعػ  ، (لراع الغمث ا) ابني حج  كالبدري العيين ه ا ال  ؿى للغزا  يف اإلحيػاءاإلماماف ف د نىسىبى  
  (كه  م ضع على أمياؿ من اؼبدأّنة. ألجب  الغم ابلراع ل  دعي  إ  : كقاؿ ): هإلحياء كجدت مانصي ا

مضػػػافان  )لثثثراع الغمثثث ا(ببيانػػػه كوػػػ حه  ب أ صػػػد ك ، أبػػػنٌي م ضػػػع الغمػػػيم فحسػػػب  -أعلػػػم تعػػػا  كهللا–فػػػالغزا  هّنػػػا 
  فهػ ، ن منػاف بعيػدًمػنػ اع هػ ا ال كل  كانػ  الػدع ة إ ، بل قصد ك اع الدابة، مع كؼفه  م ضع ، كمضافان إليه

(كػػ اع ن اعػ )اليف أف اؼبػػ اد بػػ ركاأػػة اعبمهػػ ر كبػػني ركاأػػة الغػػزا  بػػني أيػػ ك  فػػبل خػػبلؼ: كبّنػػاء عليػػه. ألبيهػػا دكف تػػ دد
، مػن نسػخة اإلحيػاء الػي عّنػدهمالغمث ا  لفظػة مػن البثاء اح هػ  طػ  طكلعل طبب اللبس ال م كقع فيه الشػ ٌ ، الدابة

 .عن اإلحياء يين ن بلن كالع كه  ما أكرده ابن حج ، ك ا  (ك اع الغميم): يف الّنسخة الي كان  بني أأدأهم تصبحل
 :كمثاؿ ذل ، ب  أ ك ه اؼبصّنال يف اؼبسألة، اإلوارة إ  دليل جيد-ُِ

ـ ابن اعب زم كبل  ف ك تي ، كليس اؼب اد به اؼبناف، كاإلوارة إ  دليل ابن اعب زم يف ت جيحه للن اع بأنه ك اع الدابة-أ
 .(ِ)(ف ال راع أّناطب الن اع ال اؼبنافأل،  ه بن اع الغميمن فسَ ط مى لً غى ): يف ذل  كه 

مت كئػان  خػ ج عليّنػا رطػ ؿ هللا : قػاؿ، ركاه أبػ  أمامػة): ف ػاؿ، أّنهػى عػن قيػاـ ال جػل لل جػلالشارح حػدأثان   ى كى ذى -ب
 .(ّ)(نه ضعيالبأكأيجيب عن ه ا اغبدأش . ال ت  م ا كما أ ـ  األعاجم بعضهم لبعج: ف اؿ، ف مّنا له، على عصان 

هػ  ـبػالال ( ال ت  م ا كما أ ػـ  األعػاجم بعضػهم لػبعج): حدأشمن ناحية اؼبنت فّف معر ك ، فه ا ن د للسّند ف ط
ؼبػػا فيػػه مػػن  كقػػد هنػػى عّنػػه الّنػػ  ، كهػػ  جػػالس، أف أ ػػـ  ال جػػل عّنػػد رأس ال جػػل: ؼبػػا هػػ  معلػػـ  أف قيػػاـ األعػػاجم

 .التجرب كالتنرب
 ف دٌ ، على رجاؿ كصبيافكل  طيلًٌمى ): ا كاف بني رجاؿطبلـ الص  عن اعبماعة إذ اءز إجدليل الشافعية يف مسالة  -ت

 .(ْ)(. . . أصحهما أس ط، كفيه كجهاف ألصحابّنا الشافعية؟ هل أس ط ف ض ال د على ال جاؿ، السبلـ ص  مّنهم

                                                           
 (.  ُُٓالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ُُٓالّنص ا   ص ) (ِ)
 (.  ُٖٖالّنص ا   ص ) (ّ)
 (.  ُِٖالّنص ا   ص ) (ْ)



 
- 59 - 

كقػػػ ؿ ، كالصػػػ  لػػػيس مػػػن أهػػػل الفػػػ ض، ألف اعبػػػ اب فػػػ ض، ال أسػػػ ط الفػػػ ض عػػػّنهم: فػػػ ك ت دليػػػل ال افعػػػا كغػػػ ه
 .عاربه أداء الشٌ كُيصل ، أس ط به كما أصح أذانه لل جل: الشاوا

 .و ح اؼبف دات الغ أبة-ُّ
 .ل بائلت صبة ا -ُْ
ي كذلػ  يف حػدكد اطػتطاع، كضػمن أم بلػداف ت ػع اآلف، كالبلداف بػ ك  أظبائهػا اغباليػة ؽبػا ت صبة اؼبّناط  كاؼبدف-ُٓ

 .كضمن اؼب اجع اؼبت ف ة
 :مثاؿ ذل ، كأو  إ  الص اب، اػبطأ أنٌبه علىيف نسبة ال  ؿ لصاحبه -ه   ظأ –ج د خطأ ك عّند  -ُٔ

 .(ُ)(اؼبصافحة طّنة ؾبيٍمىع عليها عّند التبلقا: كقاؿ ابن بطاؿ): ق ؿ الشارح -أ
قػد رجعػػ  إ  وػ ح ابػن بطػاؿ فلػػم ك ، كابػن  حجػ  يف الفػػتح نسػبه للّنػ كم، لػيس البػػن بطػاؿ -فيمػا ظهػ   -فػال  ؿ
، للّنػػ كم الصػػحيحة فػػ ك ت أف نسػػبته، ف جدتػػه يف اجملمػػ عكحبثػػ  يف كتػػب الّنػػ كم ال كضػػة كاؼبّنهػػاج كاجملمػػ ع ، أجػػده
 .كهللا تعا  أعلم. البن بطاؿ  كليس
، تػ يف طػّنة شبػاف كطبسػني كمئتػني: هلاقاؿ عن ؿبمػد بػن ُيػىي الػ ي ): هلا ف اؿرح يف ت صبة ُيىي ال ي اما ذك ه الش -ب

 .(ِ)(أربمة م اضعأخ ج له البخارم يف ، كله ط  كشبان ف طّنة
كعّنػد ، (مػد بػن ُيػىي أربعػة ك بل ػني حػدأثان ركل البخػارم عػن ؿب): كجدت ما نصهابن حج  كعّندما رجع  إ  كبلـ 

، (ْخرمػػزا بػػػػػ ) يف هناأػػة ت صبػػة الػػ هلاكابػػن حجػػ  الػػ ه  كجػػدت أف اإلمػػامني كت  أػػب التهػػ أب رجػػ عا للناوػػال 
كليس إ  عدد أحادأػش البخػارم ، أصحاب السّنن األربعة (فتش  إ  ْأما)، أف البخارم ركل عّنه: حيش)خ( تعين

أك ت  أػب  الناوػال يف  مػ زإ  وػ ح ال اإلمػاـ الع ضػارجػ ع لعػدـ ، كلعػل طػبب اللػبس كقػع. الي ركاها عن الػ هلا
ؿبمػد : ألف اظبػه، الػ هلاؿبمػد بػن خالػد : في ػاؿ، كه  وه ة ؿبمد بن ُيىي جبد أبيه: هّناؾ احتماؿ آخ ك ، الته أب

ركل يف صػحيحه أربعػة أحادأػش عػن ؿبمػد  هكعّنػدما رجعػ  للبخػارم كجدتػ، ُيىي بن عبد هللا  بن خالػد الػ هلابن 
كلنن هّناؾ أحادأػش أخػ ل للػ هلا يف ، أف ه ه ف ط ها أحادأش ال هلا اإلماـ الع ضا فظنٌ ، بن خالد)ال هلا(

، حد ّنا ؿبمد بن خالد: ة أ  ؿفم ٌ ، ال هلاالبخارم له أطل ب خاص يف ركاأته عن  ألف ،صحيح البخارم غ  ه ه
كإ  هػػ ا أوػػار ابػػن ، ككػػل ذلػػ  أ صػػد بػػه ؿبمػػد بػػن ُيػػىي الػػ هلا، كمػػ ة حػػد ّنا ؿبمػػد، حػػد ّنا ؿبمػػد بّنعبػػد هللا: كمػػ ة
 ، هػػػػػلػبد الػػػػد بن عػػػػ ّنا ؿبم: ارةػػػكت، دػػػمػػػ ّنا ؿب:  ؿ تارةػػػػػل أ ػػبا[ ػػػلػػ هػ]الارم به ػػػػح البخ ٌ ػػكب أص): هػػ لػػ ػػػب  ػػػػجػػػػح

                                                           
 (.  ُْٖالّنص ا   ص ) (ُ)
 (.  ِِٔالّنص ا   ص ) (ِ)
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كال أنػػاد ): قبلػػه الػػ ه  أوػػار إ  هػػ ا ف ػػاؿكمػػن . ( ّنػػا ؿبمػػد بػػن ُيػػىي: كب أ ػػل يف م ضػػع، ؿبمػػد بػػن خالػػد: كتػػارة
كلعػػل الػػ اجح عّنػػد الّنظػػ  االحتمػػاؿ الثػػاين الػػ م أكردتػػه ل  بػػه كبعػػد االحتمػػاؿ ، (البخػػارم أفصػػح باظبػػه ؼبػػا كقػػع بيّنهمػػا

 .األكؿ
 .كسّنن التم م مثبلن ،    ذل إذا رجع  إ  أكث  من طبعة بيّنٌ -ُٕ
 .أذك  بيانات اؼبصدر كاملةن  يف الفهارس ف ط -ُٖ
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 كأتضمن رب ي  جزء من اؼبخط ط أبدأ من بداأة الفصل ال ابع عش  حىت هناأة الفصل: النص احملقق: ان اً ث

 :اليةكأشمل العّناكأن الت، اغبادم كالعش أن من الباب الثاين
 .الشجاعة والنجدة: التم  الرابع عشر
 .احل اء واإلغضاء: التم  اخلام  عشر
 .حس  المشرة واألدا وبسط اخللق: التم  السادس عشر

 .الشتقة والرمحة: التم  السابع عشر    
 .ال فاء وحس  المهد وصلة الرحا: التم  الثام  عشر    
 .الت اضع: التم  التاسع عشر    
 .واألمانة والمتة وصد  اللهجة المدل: التم  المشرون    
 .ال قار والممت والتؤدة وحس  اذلدي: التم  احلادي والمشرون    
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 [عشر الشجاعة والنجدة :الفصل الرابع]          
 وأما الشجاعة والنجدة : :فصل

، انية تقتضي اعتداؿ القوة الغضػييةملكة نفس الشجاعة ألف، فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل :فالشجاعة
ك ف  ػػػار ٢تػػػا ملكػػػة ، كيسػػػذو ذك ا١تلكػػػة متهػػػوران ، التهػػػور فهػػػو، اإلفػػػ اطألف القػػػوة الغضػػػيية  ف  ػػػار ٢تػػػا ملكػػػة 

 .(ُ)ك احيها شجاع، الشجاعة يفه، ك ف اعتدلت، ك احيها جياف، فهو اٞتنب، النقصاف جدان 
 .ثقة النفس عند اسرتساهلا إىل املوت حيث حيمد فعلها دون خوف: والنجدة

أم  د بضػذها:جي ػكنىػ، د بكسػ  اٞتػي جً ػكرجػ  نىػ، الشػجاعة بفتح النوف ٥تتومة بداؿ مهذلػة: النجدة: )يف النهاية 
 .أشداء شجعاف :أم (ِ)«اد أ٣تادػجى ػأما بنو هاش  فأنٍ » :كمنه حديث علي، شديد اليأس

يف  ألف أفعػاالن ،  ىل ذلػ كال حاجػة ، دجي ػمث نيػ، أك ٧تػود، ادجى ػعلػو نًػ دان جي ػكأنػه ٚتػع نىػ،  كقي : أ٧تاد: ٚتع اٞتذع 
 .(ّ)(ف كأكتاؼتً ككى ، د كأعضادضي ٨تو عى ، د ً طّ   مي عً   كفى عي فػى 

اااال    رّ قاااد حضااار املواقاااو الصاااع ة وفا ااا، منهماااا بامل اااان الااا      هااال وكاااان   غٍت:ػكػػػ،  يوٌ ًذػػػٚتػػػع كى ) :اةم 
، مشػًتؾ بػُت الشػجاعه علػو أف الكذػي فدؿ كالمػ، (ْ)يف القاموس ( كذاكا١تتكذي،  البس السالح أك، الشجاع
  .ك ف مل يك  شجاعان ، كبُت ا١تتكذي بالسالح، بسالح  يك  متكذيان مل ك ف

 كاٞتذػع، (ٓ)أم سػًتها بالػدرع كالييضػة، و نفسػهذّ ألنه كى ، ي يف سالحهذًٌ كى تى ذي ػالشجاع ال الكذي:: )كيف الصحاح
طلػ   ال علػو شػػجاع يقتضػي أنػه ال يي فكالمػه كذػا تػ ل  .انتهػو (ٔ)(كقضػاة مثػ  قػاضو  كػأم  ٚتعػوا كػاـو ،  الكذػاة
 .استًت :و يف سالحه أمتكذّ 

                                                           
 (.  ُْٖ/ٓ(، كالنهاية الب  األثَت، مادة: كسط )ْٓ/  ّينظ :  حياء علـو الدي  للغزايل) (ُ)
مػػ  ي يػػ   (، كهػػو موقػػوؼ مػػ  كػػالـ سػػيدنا علػػي ِْٓ/ٓ) ٕٗٔٗمصػػنف عيػػد الػػ زاؽ الصػػنعاا: كتػػاب ا١تغػػازم، بػػاب بيعػػة أ  بكػػ ، رقػػ :  (ِ)

معذػػػػ  بػػػػ  راشػػػػد، كفيػػػػه انقطػػػػاع، ألف معذػػػػ  مػػػػ  الطيقػػػػة السػػػػابعة، كهػػػػو هنػػػػا يػػػػ كم عػػػػ  علػػػػي، ك  تعػػػػاىل أعلػػػػ . ينظػػػػ : تق يػػػػ  التهػػػػذي  البػػػػ  
 (.  ُْٓ/ُحج )

: ٤تذػػد، ا١تعػػ كؼ بػػاب  األثػػَت اٞتػػزرم.  النهايػػة يف ي يػػ  اٟتػػديث (ّ)  ، أخػػذم مػػ (قَٔٔ)ت: للشػػي ، اإلمػػاـ، أ  السػػعادات: ميػػارؾ بػػ  أ  الكػػـ 
جػػالؿ الػػدي  السػػيويي. كٝتام)الػػدر النثػػَت(. كشػػف الظنػػوف عػػ  أسػػامي  ك)ي يػػ  اٟتػػديث( أل  موسػػو األ ػػيهاا، كاختصػػ م، )الغػػ ييُت( للهػػ كم

 (.  ُٖ/ٓ) (، كالنهاية الب  األثَت، مادة: ٧تدُٖٗٗ/  ِالكت  كالفنوف ٟتاجي خليفة)
رٛتػػه    -هػػػ(َُِٓ)ت: ٦تػػ  شػػ حه ٤تذػػد الزبيػػدم . هػػػ(ُٕٖت:   ٤تذػػد الشػػَتازم الفػػَتكز )بػػادم )القػػاموس اػػيط ل مػػاـ اللغػػوم ٣تػػد الػػدي (ْ)

(، كالقػاموس اػيط للفَتزك)بػادم، ٕٗٓ/ُيف كتاب اٝتام: تػاج العػ كس مػ  جػواه  القػاموس. الػدلي   ىل ا١تتػوف العلذيػة لعيػد العزيػز قاسػ ) -تعاىل
 (.  ُِّٗ/ ُمادة: كذي)

(، كالنهايػة البػ  ِّٕ/  ٖا٠توذة، كٝتيت بذل  ألما علو شػك  بيضػة النعػاـ. اكػ  كاػيط األعظػ  البػ  سػيدم ا١ت سػي، مػادة: بػي  )الييضة:  (ٓ)
 (.  ُِٕ/ُاألثَت، مادة: بي  )

 (.  ِْٕٕ/ٔالصحاح للجوه م، مادة: كذي) (ٔ)
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 :(2)قاؿ م ح  عنه، (ُ)(ٚتع بط  كهو الشجاع: )واألبطال 
ٍييػى ي  قىٍد عىًلذىٍت خى
حً    أىٌا مىٍ حى ي  (ّ)  بىطى ه ٣تيىٌ بي  (ْ)شىاًكي الٌسالى

أم لػ   [َٖ/]يوسف ﴾اأٍلىٍرضى  أىبٍػ ىحى  فػىلى ٍ ﴿: يفارؽ مكانه فهو مث  قولهال  :أموهو ثابت   يربح ، عنه غري مرة
 .أفارقها

عطػػف بػػُت ف، ام عػػ  مكانػػه كباعػػدم منػػهحّ ػزحزحػػه أم نىػػ، يتنحػػو عػػ  مكانػػه :أم و  يتزحاازح  ر  ب  د    ي اا ل    ااق  وم   
كلػيس كػ  ،   الزحزحػة  ذ كػ  مػدب  متزحػزحألف اإلدبػار أخػم ًمػ، (ٓ)يتزحزح علو يدب  عطف عاـ علو خاص

عػػ  اليذػػُت  ح ٬تػػوز أف يكػػوف متنحيػػان كا١تتزحػػًز ، ألف اإلدبػػار  ٥تصػػوص ٔتػػا  ذا فػػارؽ مكانػػه موليػػان ، مػػدب ح متزحػػًز 
 .  يَت  دباركالشذاؿ مً 

  ؟ أـ كجوبان  ه  كاف يفع  ذل  استحيابان  :فإف قلتى  
  .(ٔ)ك ف كث كا حىت زادكا علو ضعف عسك م، أنه ٬ت  عليه مصاب ة العدك    خصائصه مً  :قلتي 
نع  ٭تـ  علو ،    ف القتاؿف  ينص فوا مً أفإف زاد العدك علو ضعف ا١تسلذُت جاز ل ماـ كيَتم : )مةكأما األي 

، ثيتػوا نصػ اؼ للذقاكمػة لػو٬تػوز ٢تػ  اال فإنػه  ال، ءافى عى ككاحػد ضيػ(ٕ)[مػائتُت]  ا١تسلذُت أف يفػ كا مػ  مئة بط  مً 
نصػػ اؼ عػػ   ػػف القتػػاؿ  لتحػػ ؼ ككػػذا ٬تػػوز  اال، أبطػػاالن تسػػعُت عػػ  مئػػة كتسػػعة ك  (ٖ)]ًم  ضػػعفائنا[ئػػةاككػػذا م
 هػذا  فو، ؼ لقتاؿ قد يكوف ػاذاة سػس ك٨تػو ذلػ كا١تتح ًٌ ، تدى عي  ىل فئة سواء ق بت الفئة أـ بػى ٖتيز لقتاؿ أك 
 فإف يلػ  نػ ،  ذا جاز الف ارمث  نه ، نص اؼفإف انكس ت فال ٬توز اال، نص افهاؼ عنها بالفئة ا١تنص ً مل تنكس  

                                                           
 (.  ُّٔ/ُالنهاية الب  األثَت، مادة: بط ) (ُ)
سػػَتة ابػػ  : ينظػػ فقتلػػه، كالييػػت مػػ  اليحػػ  ال مػػ .   م حػػ : رجػػ  يهػػودم قػػاؿ شػػع م هػػذا يف يػػزكة خيػػن، فمػػ ج لػػه ٤تذػػد بػػ  سػػلذة بػػإذف النػػ   (ِ)

 (.  ّّّ/ِهشاـ )
عجػ  ا١تعػامل اٞتغ افيػة يف ينظػ : معلو ي ي  الشاـ، ككػاف يسػذو ريػف اٟتجػاز، كتشػذ  عػدة حصػوف.  ك  ساالن   ُٓٔخين: بلدة تيعد ع  ا١تدينة  (ّ)

 (.  َُٗ/ُ(، كا١تعامل األثَتة يف السنة كالسَتة ذد ش ّاب)ُُٖ/ُالسَتة النيوية لعات  اٟت  )
 (.  ِّٓٗ/ٔيقاؿ: رج  شاكي السالح،  ذا كاف ذا شوكة كحد يف سالحه. الصحاح للجوه م، مادة: شكا ) (ْ)
 (.  َٓٓ-ْٗٓ/ِالعاـ: هو اللفظ الداؿ علو ٚتيع أجزاء ماهية مدلوله، كا٠تاص: اللفظ الداؿ علو شيء بعينه. ش ح ٥تتص  ال كضة للطويف) (ٓ)
 (.  ََْ/ِ(، كا٠تصائم الكنل للسيويي)ّّٖ/ُالفصوؿ يف السَتة الب  كثَت) (ٔ)
 .  (ِْٗ/َُيَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  ال كضة للنوكم) (ٕ)
 (.  ِْٗ/َُيف ا١تمطويتُت: ضعفا، كا١تثيت م  ال كضة للنوكم) (ٖ)



 
- 26 - 

كذا ق رم النوكم   (ستح  ا١تصاب ةتك ف كاف فيه نكاية مل ٬ت  ب  ، كليس يف الثيات نكاية كج  الف ار، ا٢تالؾ
 .(ُ)يف ال كضة

قػاؿ جػاؿ كاجتػاؿ:  ذا يي األثَتيػة: )يف النهايػة  له فارة وحفتات عناه ةولاة ساوا . ت  ي  ص  ح  وما شجاع إ  وقد أ   
كيف ، الزائػػ  عػػ  مكانػػه :اٞتائػػ ك ، تػػاؿ الشػػيء  ذا ذهػػ  بػػه كسػػاقهجكا، الف يف اٟتػػ بوى جى ػكمنػػه الػػ، ذهػػ  كجػػاء
ػػػػهػػػػو ًمػػػػ (ِ)«ولػػػػة مث يضػػػػذح لليايػػػػ  جى » :اٟتػػػػديث ؿ يف الػػػػيالد  ذا يػػػػاؼ: يعػػػػٍت أف أهلػػػػه ال يسػػػػتق كف وّ   جى

كللحػػػ  ، كةن زٍ لليايػػػ  نػىػػػ» :مػػػا حػػػديث الصػػػدي  أك :قػػػاؿ، علػػػو أمػػػ  يع فونػػػه كيطذئنػػػوف  ليػػػه[ُػ/جػػػَّٓ/ظ]
ػاٟت  مً  يليةفإنه ي يد  (ّ)«جولة  :ألنػه قػاؿ بعػدم، كؿ  األك٬تػوز أف يكػوف ًمػ،  نػه ٬تػوؿاؿ يف اٟتػ ب علػو قً   جى
ػػيعفػػو ٢تػػا األ» كهػػو الػػًتدد يف ا١تع كػػة  األكؿذػػ  علػػو ٖتي كاٞتولػػة يف كػػالـ ا١تصػػنف  .انتهػػو.(ْ)(« نى ثػػ  ك٘تػػوت الس 

حاادثنا : قػػاؿ ا١تصػػنف .الشػػجاعة كػػالف ار   القتػػ  كهػػو نػػوع خػػوؼ ينػػايفًمػػ كعػػدـ الثيػػات يف مكػػاف كاحػػد خوفػػان 
]بيػػػاء  افاا نسػػػية  ىل جيٌػػػهػػػو اٟتػػػافظ أبػػػو علػػػي الغسػػػاا اٞتيٌػػػ -يل ب  ت ااافيماااا ك  -القاضاااب أباااو علاااب ا ياااا  

كشػارحه أبػو ، (ٖ) ػاح  التسػهي  يف الع بيػة (ٕ)كمنهػا ابػ  مالػ ،  ػً منها هذا العال (ٔ)بلدة باألندلس(ٓ)مشددة[
(. يل  ى تىػػػفيذػػػا كى : )(ُ)حيػػػاف يف شػػػ حه علػػػو التسػػػهي  أف ابػػػ  مالػػػ  بلديػػػه كقولػػػهكقػػػد ذكػػػ  أبػػػو ، (ٗ)أبػػػو حيػػػاف

                                                           
ق(، اختص م مػ  شػ ح الػوجيز لل افعػي، كالػوجيز ٕٔٔيف الفقه الشافعي ل ماـ، أ  زك يا ٭تِت ب  ش ؼ النوكم)ت: : ركضة الطاليُت كعذدة ا١تتقُت (ُ)

 (.  ِْٗ/َُال كضة للنوكم)(، ك ُِْ/ُا١تتوف العلذية لعيد العزيز قاس ) (، كالدلي   ىلِٗٗ/ُل ماـ الغزايل. كشف الظنوف ٟتاجي خليفة)
(، كهػػػو حػػػديث موقػػػوؼ علػػػو أمػػػَت ا١تػػػعمنُت دكف تسػػػذيته، معلػػػ  ألنػػػه ٤تػػػذكؼ السػػػند، ََٔ/ُ ال يف تفسػػػَت ال ايػػػ ) -فيذػػػا نهػػػ  يل-مل أجػػػدم  (ِ)

كا١تعلػػػػ : مػػػػا حػػػػذؼ مػػػػ  أكلػػػػه راك فػػػػأكث  أك كلػػػػه، فظػػػػاه  سػػػػندم الضػػػػعف للجهالػػػػة ْتػػػػاؿ اػػػػذكؼ. ينظػػػػ : رسػػػػـو التحػػػػديث يف علػػػػـو اٟتػػػػديث 
 (.  ٗٗ/ُ)الب  حج زهة النظ  يف توضيح ٩تية الفك  (، كنّٕ/ ُق )ِّٕللجعنم

يف  موقوفػان مػ  كػالـ سػيدنا أ  بكػ  الصػدي   (قِٕٔ)ت:  ال يف ي ي  اٟتديث كأقدـ ما كجدته الغ ي  الب  قتيية  -فذا نه  يل-مل أجدم  (ّ)
(، كنزهػة النظػ  يف توضػيح ٩تيػة ٕٔٓ/ُيف خطية له، معل  السند، فظاه  سندم الضعف للجهالة ْتاؿ اذكؼ. ينظ : ي ي  اٟتديث البػ  قتييػة)

 (.  ٗٗ/ُالفك  )
 (.  ُّٕ/ُالنهاية الب  األثَت، مادة: جوؿ ) (ْ)
ي  دً ككاف أبػو علػي الغسػاا مػ  كيػار اػدثُت كالعلذػاء ا١تسػنً (. َُٖ/ِيف األ  : علو زنة مشداد، كا١تثيت م  كفيات األعياف الب  خلكاف) (ٓ)

 (.  َُٖ/ِالب  خلكاف ) ينظ : الوفياتق(. ْٖٗجيد الضيط)ت: 
 (.  ُٓٗ/ِاف: مدينة مشهورة يف األندلس تقع ش قي ق يية. معج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)جيٌ  (ٔ)
تسػهي   اب  مال : ٤تذد ب  عيد   ب  مالػ   شػي  النحػاة أبػو عيػد   الطػائي اٞتيػاا، تقػدـ كسػاد يف فػٍت النحػو كالقػ اءات، كلػه مػ  ا١تصػنفات (ٕ)

 (.  َٖٗ/ُ. ييقات الشافعيُت الب  كثَت)(قِٕٔ: )تالفوائد، كالكافية الشافية كش حها، كاأللفية، 
٣تذوعتػه ا١تسػذاة بالفوائػد. فصػنفوا لػه شػ كحان، مػ  أهػ  شػ كحه: التمييػ   ٠تصػه مػ  (قِٕٔ)ت: البػ  مالػ ، تسهي  الفوائد كتكذيػ  ا١تقا ػد،  (ٖ)

، كأل  حيػػاف شػػ ح أخػػ  علػػو األ ػػ  ٝتػػام: التػػذيي  كالتكذيػػ .  (قْٕٓ)ت: ا١تلمػػم مػػ  شػػ ح التسػػهي  أل  حيػػاف ٤تذػػد بػػ  يوسػػف األندلسػػي
 (.  ُّٓ/ِ للياباا)(، كهدية العارفُتَْٔ/ُكشف الظنوف ٟتاجي خليفة)

لػه يف التفسػَت اليحػ  اػيط، كيف اللغػة شػ ح التاج السػيكي  أبو حياف: ٤تذد ب  يوسف ب  حياف األندلسي ٝتع م  أ  جعف  الطياع، كحدث عنه (ٗ)
 (.  ِٕٔ/ٗ. ييقات الشافعية الكنل للسيكي )(قْٕٓ: )تش ح التسهي ]تسهي  الفوائد الب  مال [، 
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كقػػد ، تكػػوف ٓتػػط الشػػي   ىل يالػػ  اٟتػػديث قػػد (ِ)فػػإف الكتابػػة، أنػػه كتيػػه بيػػدم(.   يلتىػػكى : )  قولػػهكا١تتيػػادر ًمػػ
، علي يف بلد )خ   أع  القاضي  كاف يائيان    (ّ)كالظاه  أف ا١تصنف، لثقته بأف يكت  عنه الشي  يكوف بإذف 

كلو ق ما  (ْ)ككت  له ع  اإلجازة، ةكاحد ةو ه يف بلديسييت مع احتذاؿ أف يكوف لق اا كا١تصنففإف أبا علي جيٌ 
ػػعٍ كمػػع ذلػػ  فيػي ، ٦تػػا  ذا جػػ د الكتابػػة عػػ  اإلجػػازة باإلجػػازة لكػػاف أعلػػو فقػػد اسػػتذ  عذػػ   (ٓ)ٔتجػػ د الكتابػػة  ي ذى

ػػػ كأٚتعػػػوا علػػػو العذػػػ  ، كتػػػ   يل فػػػالف قػػػاؿ حػػػدثنا فػػػالف :بقػػػو٢ت   الشػػػيوخ باٟتػػػديث   بعػػػده  ًمػػػالسػػػلف فذى
قػػاؿ ابػػ   .سػػند بغػػَت خػػالؼ يعػػ ؼ يف ذلػػ  كهػػو موجػػود يف األسػػانيد كثػػَتان ٔتقتضػػو هػػذا اٟتػػديث كعػػدكم يف ا١ت

كذلػػ  ، حػػدثنا فػػالف :قػػاؿ، كتػػ   يل فػػالف  :قػػو٢ت  (ٕ)كمصػػنفا   (ٔ)مػػا  يوجػػد يف مسػػانيده  كثػػَتان   : )الصػػالح
فهي ك ف مل تقًتف باإلجػازة ، اإلجازةكفيها  شعار قوم ٔتعٌت ، (ُ)ا١تو وؿ (ٖ)عنده  معدكد يف ا١تسندمعذوؿ به 

 .(ِ)(فقد تضذنتها معٌت، لفظان 
                                                                                                                                                                                       

 القاضي عياض رٛته   تعاىل.  (ُ)
مػا  كقد ع ؼ النوكم ا١تكاتية بقوله: )أف يكت  الشي  مسذوعه ٟتاض  أك يائ  ٓتطه أك بأم م. كهي ض باف ٣ت دة عػ  اإلجػازة، كمق كنػة بأجزتػ   (ِ)

 (.  َْٖ/ُكتيت ل  أك  لي  ك٨توم م  عيارة اإلجازة(. تدري  ال اكم يف ش ح تق ي  النواكم للسيويي)
 أم القاضي عياض رٛته  .  (ّ)
األكؿ  جازة معُت ١تعُت: كأجزت  اليمارم كهذا أعلػو أقسػاـ اإلجػازة. الثػاا:  جػازة معػُت لغػَت معػُت:  : اإلجازة: أحد أقساـ التحذ ، كهي أقساـ (ْ)

 .  ا١تسلذُت، كفيها خالؼ كالظاه   حتها كأجزت: كأجزت  ّتذيع م كيايت، كاٞتذهور علو جوازها. الثالث  جازة يَت معُت بو ف العذـو
 جػػازة ٔتجهػػوؿ أك للذجهػػوؿ: كأجزتػػ  كتػػاب السػػن  كهػػو يػػ كم كتيػػان يف السػػن ، أك أجػػزت ذػػد بػػ  خالػػد، كيف كقتػػه ٚتاعػػة مشػػًتكوف  ػػذا  ال ابػػع   

: كقوله أجزت ١ت  يولد لفالف، ٥تتلف فيه، فػ ك١تػ  يولػد لػه فهػو أقػ ب  أجػزت لفػالف: إف قػاؿاالس ، كهي بايلة للجهالة. ا٠تامس اإلجازة للذعدـك
  للجػػواز. السػػادس  جػػازة مػػامل يسػػذعه اايػػز: كهػػي بايلػػة. السػػابع  جػػازة ااػػاز: كقولػػه أجػػزت لػػ  ٣تػػازايت، كالصػػحيح جوازهػػا. ينظػػ : مقدمػػة ابػػ

 (.  ِّٓ/ُ(، كا١تقنع يف علـو اٟتديث الب  ا١تلق )ُِٔ/ُالصالح يف علـو اٟتديث )
ألف يف نفػس كتابػه  ليػه بػه ٓتػط يػدم أك ، قد أجاز ا١تشاي  اٟتديث بذل  عنه مىت  ػح عنػدم أنػه خطػه ككتابػه ا يقوؿ القاضي عياض: )كيف جوازه (ٓ)

كذهػ  نػاس  ىل أنػه ال ٕتػوز :  جابته  ىل ما يليه عندم م  ذل  أقول  ذف، ك ذا قاؿ حذؽ األ وليُت كاختارم ااملي م  أ حاب الشافعي قػاؿ
 (.  ْٖ/ُال كاية عنه كهذا يلط(. اإل١تاع  ىل مع فة أ وؿ ال كاية كتقييد السذاع للقاضي عياض)

كمػػػنه  مػػػ  ٮتتػػار ٗت ٬تهػػػا علػػػو ا١تسػػػند كضػػػ   أحاديػػػث كػػػ   ػػحا ، يف مكػػػاف كاحػػػد، كيف ذلػػػ  يقػػػوؿ ا٠تطيػػ  اليغػػػدادم: ) ا١تسػػانيد: أف ٬تذػػػع (ٔ)
صػػحابة بعضػػها  ىل بعػػ (. كمثػػاؿ ذلػػ  مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد. اٞتػػامع ألخػػالؽ الػػ اكم ك)داب السػػامع للمطيػػ  اليغػػدادم أحاديػػث كػػ  كاحػػد مػػ  ال

(ِ/ِْٖ  .) 
علػػو الكتػػ  كاألبػػواب علػػو ت تيػػ  الفقػػه،  ا١تصػػنف: مػػا ٚتػػع فيػػه األحاديػػث علػػو ي يقػػة اػػدثُت باألسػػانيد كفتػػاكل التػػابعُت كأقػػواؿ الصػػحابة م تيػػان  (ٕ)

 (.  َْ/ُ)للكتااعيد ال زاؽ. ال سالة ا١تستط فة ليياف مشهور كت  السنة ا١تش فة مثاله مصنف 
أف ا١تسػند عنػد أهػ  اٟتػديث هػو الػذم اتصػ   سػنادم مػ  راكيػه  ىل منتهػام كأكثػ  مػا يسػتعذ  ذلػ  فيذػا )قاؿ أبو بك  ا٠تطيػ  اٟتػافظ رٛتػه  :  (ٖ)

خا ػػة. كقػػد   دكف مػػا جػػاء عػػ  الصػػحابة كيػػَته . كذكػػ  أبػػو عذػػ  بػػ  عيػػد الػػن اٟتػػافظ: أف ا١تسػػند مػػا رفػػع  ىل النػػ    جػػاء عػػ  رسػػوؿ   
. . كقد يكوف منقطعان مث : مال  ع  الزه م عػ  ابػ  عيػاس عػ  رسػوؿ   يكوف متصالن مث : مال  ع  نافع ع  اب  عذ  ع  رسوؿ   

. كقػػاؿ اٟتػاك : أف ا١تسػػند ال يقػع  ال علػػو مػػا كهػو منقطػػع ألف الزهػ م مل يسػػذع مػ  ابػػ  عيػاس   وؿ   فهػذا مسػػند ألنػه قػػد أسػند  ىل رسػػ
 (.  ْٔ/ُ. التقييد كاإليضاح ش ح مقدمة اب  الصالح للع اقي)( اتص  م فوعان  ىل الن  
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ك ليػػػه  ػػػار  مػػػاـ ،   اإلجػػػازة ااػػػ دةأقػػػول ًمػػػ (ْ)ا١تظفػػػ  ابػػػ  السػػػذعااأبػػػو  (ّ)  التحذػػػ هػػػذا النػػػوع ًمػػػ دّ بػػػ  عىػػػ) 
 (فيذػا كتػ  يل: )كٚتع ا١تصنف بػُت قولػه حػدثنا كقولػه. (ٔ)(التشميم كا١تشاهدة للذ كم  ١تا فيها مً  (ٓ)اٟت مُت
  قػػوؿ حػػدثنا كأخننػػا فيذػػا كػػاف مكاتيػػة  ال مػػع التقييػػد بقػػوؿ كتابػػة أك بقػػوؿ اٞتذهػػور ا١تػػانعُت ًمػػ ككرعػػان  احتيايػػان 
 . (ٕ)٨توها

ث مػػ   ليػػه اػػدًٌ   ى تىػػعصػػ م أف يقػػوؿ فيذػػا كى كأئذػة ، عليػػه أكثػػ  مشػػاٮتي كعهػػدتي ، مي اري تىػػخٍ الػػذم أى : )قػاؿ اٟتػػاك 
 .(ٖ)(أخننا كتابة أك مكاتية أك، فالف أك يقوؿ حدثنا  يلّ   ى تى كى  :مدينة كمل يشافهه باإلجازة

 أبو ٤تذد  هو :حدثنا أبو حممد األصيلب :قاؿ .(ٗ)اب  عيد   ب  س اج هو :حدثنا القاضب سراج :قاؿ 
 .(َُ)نة با١تغ باألزيلي نسية  ىل أ ي  مدي :كيقاؿ، ذد ب  عيد   ب  جعف  األ يليعيد   ب   ب اهي  ب  ٤ت

 .(ُ)أبػػو زيػػد ا١تػػ كزم هػػو :حاادثنا أبااو زيااد الفقيااه :قػػاؿ .(ُِ)  أعذػػاؿ األنػػدلسكأ ػػي  بلػػد ًمػػ :(ُُ)قػػاؿ الصػػغاا
                                                                                                                                                                                       

ػػًل ى مػػ  االنقطػػاع. كيصػػدؽ ذلػػ  علػػو ا١ت فػػوع، كا١توقػػو  (ُ) رسػػـو ، ك (ِْ/ُؼ، كيقػػاؿ أيضػػان ا١تتصػػ . ا١توقظػػة للػػذه  )ا١تو ػػوؿ: مػػا اتصػػ  سػػندم، كسى
 (.  ْٔ/ُق)ِّٕت:  التحديث يف علـو اٟتديث للجعنم

(، كابػ  الصػالح: اإلمػاـ أبػو عذػ ك عثذػاف بػ  عيػد الػ ٛت  الكػ دم، ٝتػع مػ  أ  ا١تظفػ  ابػ  السػذعاا، حػدث عنػه ُْٕ/ُمقدمة ابػ  الصػالح ) (ِ)
 (.  َُْ/ِّ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قّْٔ: )تاإلماـ كذاؿ الدي  سالر

للنػػوكم  أم ا١تكاتيػػة دكف اقًتامػػا باإلجػػازة، كقػػد منعهػػا الػػيع  كا١تػػاكردم الشػػافعي، كالصػػحيح ا١تشػػهور عنػػد أهػػ  اٟتػػديث قيو٢تػػا. التق يػػ  كالتيسػػَت (ّ)
(ُ/ْٔ)  . 

  السػذعاا، ٝتػع مػ  عثذػاف بػ  علػي الييكنػدم، حػدث عنػه الشػي  أبػو أبو ا١تظف : عيد ال حي  ب  عيد الك مي السذعاا، ابػ  اٟتػافظ أ  سػعد بػ (ْ)
 (.  ٕٔٗ/ُ(، كييقات الشافعيُت الب  كثَت)ُٗٗ/ُٖالوايف بالوفيات للصفدم). (قُٕٔ: )تعذ ك ب  الصالح، 

  الفػ اكم،   ماـ اٟت مُت: أبو ا١تعايل عيد ا١تل  اب  اإلماـ أ  ٤تذد عيػد   اٞتػويٍت، مث النيسػابورم، ضػياء الػدي ، الشػافعي، حػدث عنػه أبػو عيػد (ٓ)
 (.  ْٖٔ/ُٖ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قْٖٕ)ت: له كتاب اإلرشاد يف األ وؿ 

 (.  ٗ، ٕ/ّية اٟتديث )ذك  هذا السماكم يف فتح ا١تغيث بش ح ألف (ٔ) 
ر: فال ٬توز  يالؽ حدثنا كأخننا يف التحذ  مكاتية عند األكث ، كجوزم اليع  كالليث ب  سعد كمنصور، كيف ذلػ  يقػوؿ ابػ  الصػالح: )كا١تمتػا (ٕ)

. كقػػد أحسػػ  (قػػوؿ مػػ  يقػػوؿ فيهػػا: )كتػػ   يل فػػالف: قػػاؿ: حػػدثنا فػػالف بكػػذا ككػػذا(، كهػػذا هػػو الصػػحيح الالئػػ  ٔتػػذاه  أهػػ  التحػػ م، كالنزاهػػة
 (.  ٓٔ/ُ(، كالتق ي  كالتيسَت للنوكم )ُْٕ/ُي يف ذل  عندما أشار  ىل هذا. ينظ : مقدمة اب  الصالح يف علـو اٟتديث )الع ض

 (.  ِْٓ/ُنق  قوله الع اقي يف ش ح التيص ة كالتذك ة ألفية الع اقي ) (ٖ)
 ق(ْٔٓ)ت: حكػاـ القضػػاء بق ييػة فقيػه عػارؼ مشػػهور، سػ اج بػ  عيػد   بػػ  سػ اج مػوىل عيػد الػػ ٛت  الػداخ  بػ  معاكيػة بػػ  هشػاـ،  ػاح  أ (ٗ)

 (.  َّْ/ُكعيد ا١تل  ب  س اج اللغوم اٟتافظ هو ابنه. بغية ا١تلتذس يف تاري  رجاؿ أه  األندلس أل  جعف  الض )
، كلػه كتػاب الػدالئ  يف اخػتالؼ مالػ  كأ  حنيفػة كالشػافعي، كػاف عا١تػان هو شي  ا١تالكية، كعامل األندلس، ٝتع م  أ  زيد الفقيػه، كابػ  ا١تشػاط (َُ)

 (.  َٔٓ/ُٔ) للذه . سَت أعالـ النيالء (قِّٗ: )تباٟتديث كعلله كرجاله، 
    ع أبػػا الصػػغاا: ٤تذػػد بػػ   سػػحاؽ بػػ  جعفػػ ، أبػػو بكػػ  الصػػاياا، نسػػية  ىل بلػػدة ٓت اسػػاف يقػػاؿ ٢تػػا:  ػػاياف ك ػػغاف، كهػػو مػػ  كيػػار األئذػػة، ٝتػػ (ُُ)

 (.  ٕٕ/ُ.  ذي  األٝتاء كاللغات للنوكم)(قَِٕ: )تعام  العقدم، ركل عنه مسل  ب  اٟتجاج، كأبو داكد، كالنسائي، 
أ ػػيلة، كتقػػع يػػ   ينجػػة. ينظػػ : ا١تسػػال  كا١تذالػػ  لليكػػ م  بلػػدة أندلسػػية تابعػػة ١تدينػػة يليطلػػة، كأمػػا ا١تدينػػة ا١تغ بيػػة فليسػػت أ ػػي ، ك ٪تػػا هػػي (ُِ)

 (.  ُِِ/ُكمعج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)، (ِٕٗ/ِ)
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م ً بٍػػ ى الفً  هػو :حادثنا حمماد بااس يوساو :قػاؿ
اليمػارم  ػاح  اٞتػػامع  هػػو :حادثنا حممااد باس إلاعيال :قػاؿ .(ِ)

اركهػو ، ٤تذد ب  بشار ب  عثذاف العيػدمهو ) :حدثنا ابس بشار قاؿ، (ّ)الصحيح  كتيػتي    :قػاؿ أبػو داكد، بػيٍنػدى
انعقػد  :(ْ)قػاؿ الػذه ، سػنة اثنتػُت كٜتسػُت كمئتػُت يف رجػ كمػات ، ه ٜتسُت ألف حديث عاش ٙتانُت سنةعن

(اردى نٍ بػي ػػػ:اإلٚتاع علو االحتجاج ب
مث داؿ مهذلػة بض  الغُت ا١تعجذة مث نوف سػاكنة هو ) :رد  ن  حدثنا غ   :قاؿ .(ٓ)

، اٟتػػػػػافظ كهػػػػػو ابػػػػػ  زكجػػػػػة شػػػػػعيةكهػػػػػو ٤تذػػػػػد بػػػػػ  جعفػػػػػ  ا٢تػػػػػذيل مػػػػػواله  اليصػػػػػ م ، ك٬تػػػػػوز ضػػػػػذها، مفتوحػػػػػة
 .(ٕ)(تسعُت كمئة أخ ج له األئذة الستةمات يف ذم القعدة سنة ثالث ك  (ٔ)]عش ي  سنة[كجالسه
سػك  اليصػ ة رأل ك  (ٗ)بواسػط دى كلًػ، أمػَت ا١تػعمنُت يف اٟتػديث (ٖ)]العتكػي[اب  اٟتجػاج هو ) :حدثنا شع ة :قاؿ

  .(ُ)(كله ٨تو ألفي حديث مات سنة ستُت كمئة (ُُ)كٝتع معاكية ب  ق ة، (َُ)اٟتس  كاب  سَتي 

                                                                                                                                                                                       
٤تذد ب  أٛتد ب  عيد   ب  ٤تذد أبو زيد ا١ت كزم الشافعي، حدث بكتاب  حيح اليمػارم عػ  ٤تذػد بػ  يوسػف الف بػ م. قػاؿ ا٠تطيػ : )كأبػو  (ُ)

 (.  ُْٓ/ِ) للمطي ق(. تاري  بغداد ُّٕ)ت: (، زيد أج  م  ركل ذل  الكتاب
(ِ)  ، هو ادث ٤تذد ب  يوسف ب  مط  ب   احل ب  بش  أبو عيد   الف ب م، حدث عػ  اليمػارم باٞتػامع الصػحيح كقػد ٝتػع مػ  علػي بػ  خشػـ 

 (.  ُِٓ/ُ. التقييد ١تع فة ركاة السن  كا١تسانيد الب  نقطة)(قَُّ: )ت
: )تٞتعفػػػي اليمػػػارم اإلمػػػاـ يف علػػػ  اٟتػػػديث  ػػػاح  اٞتػػػامع الصػػػحيح،  مػػػاـ اٟتفػػػاظ ٤تذػػػد بػػػ   ٝتاعيػػػ  بػػػ   بػػػ اهي  بػػػ  ا١تغػػػَتة أبػػػو عيػػػد   ا  (ّ)

 (.  َُْ/ِييقات اٟتفاظ للذه  )(، ك ِِّ/ِ. تاري  بغداد )(قِٔٓ
يػ  الذه : اٟتافظ ٤تذد ب  أٛتد ب  عثذاف ب  قاٯتاز، له ييقات اٟتفاظ، كميزاف االعتػداؿ، ٝتػع مػ  اٟتػافظ أ  ٤تذػد الػدميايي، حػدث عنػه خل (ْ)

 (.  ُُْ/ِلوايف بالوفيات للصفدم)ا. (قْٖٕ: )ت  الصفدم، ب  أيي
ار: اٟتافظ. سَت أعالـ النيالء ك (. ُٗٓ/ِالكاشف للذه )(ٓ)  (.  َٖٓ/ٗ)للذه ليقًٌ ى بذل ، ألنه كاف بػيٍندار اٟتديث، يف عص م بيلدم. كاليػيٍندى

    يػه يف األ  : عش  ب  مسػنة، كا١تثيػت مػ  ا١تصػدر اويت، كابػ  جػ يل هػو الػذم ٝتػام ييٍنػديران، كذلػ  ألنػه تعنػت ابػ  جػ يل يف األخػذ، كشػغى ى عل (ٔ) 
 (.  ٗٗ/ٗأه  اٟتجاز، فقاؿ: ما أنت  ال ييٍندير، كهو حافظ ثيت. سَت أعالـ النيالء الذه )

كاألئذة السػتة هػ  اليمػارم، كمسػل ، كأ  داكد، كالًتمػذم، كالنسػائي، كابػ  ماجػه، أهػ  العلػ  جعػ  السػادس (، ُِٔ/ِينظ : الكاشف للذه ) (ٕ) 
فقػد كػاف اٟتػافظ  ػالح ، مال  يف ا١تويأ بدالن م  اب  ماجه كاب  األثَت يف جامع األ وؿ، كمنه  م  جعػ  السػادس الػدارمي بػدالن مػ  ابػ  ماجػه

فإنػػه قليػػ  ال جػػاؿ الضػػعفاء نػػادر األحاديػػث ، للكتػػ  ا٠تذسػػة بػػدؿ كتػػاب ابػػ  ماجػػه د كتػػاب الػػدارمي سادسػػان الػػدي  العالئػػي يقػػوؿ: )ينيغػػي أف يعػػ
فهػػػو مػػػع ذلػػ  أكىل مػػػ  كتػػػاب ابػػػ  ماجػػػه(. ينظػػ : الياعػػػث اٟتثيػػػث  ىل اختصػػػار علػػػـو ، ا١تنكػػ ة كالشػػػاذة ك ف كانػػػت فيػػػه أحاديػػث م سػػػلة كموقوفػػػة

(، كالغايػػػػػػػة يف شػػػػػػػ ح ا٢تدايػػػػػػػة يف علػػػػػػػ  ال كايػػػػػػػة ْٖٔ/ُابػػػػػػػ  الصػػػػػػػالح البػػػػػػػ  حجػػػػػػػ  ) (، كالنكػػػػػػػت علػػػػػػػو كتػػػػػػػابَِْ/ُ) اٟتػػػػػػػديث البػػػػػػػ  كثػػػػػػػَت
 (.  ٕٕ/ُللسماكم)

 (.  ْٖٓ/ُيَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  الكاشف للذه ) (ٖ)  
، (ُّّٔ/ْلألندلسػي)يالد كا١تواضػع معجػ  مػا اسػتعج  مػ  أٝتػاء الػ. كاسط: مدينة اٟتٌجاج، ٝتٌيت بذل  لتوسطها بُت ا١تص ي  الكوفػة كاليصػ ة (ٗ)

 (.  ِْٗ/ُكا١تسال  كا١تذال  لليك م )
 مػ  أنػس بػ  مالػ ، حػدث عنػه قتػادة،ٝتػع  - -اإلماـ ٤تذد ب  سَتي  أبو بك  األنصارم، اليص م، مػوىل أنػس بػ  مالػ  خػادـ رسػوؿ    (َُ) 

 (.  ّْٖ/ُ(، كتق ي  التهذي  الب  حج )َٔٔ/ْ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قَُُ: )تكهو ثقة ثيت، 
. (قُُّ: )تابنػه  يػاس، كقتػادة، كشػعية،  معاكية ب  ق ة، أبو  ياس ا١تزا، اليص م، اإلماـ الثيت، حدث ع  علي ب  أ  يال ، حدث عنه (ُُ)  

 (.  ُّٓ/ٓسَت أعالـ النيالء للذه  )



 
- 26 - 

ػ، عذػػ ك بػ  عيػد   أبػو  سػحاؽ السػػييعي ا٢تذػذااهػو ) :عاس أ  إساقا  كزيػد بػػ   حػامكعػػدم بػ   ج يػ ان  عى ٝتًى
مػػات سػػنة  قوامػػان  ككػػاف  ػػوامان ، ك ٪تػػا مػػ  التػػابعُت يػػزا عشػػ  مػػ ات، (ّ)  الصػػحابةًمػػ دّ كعيػػ، كابػػ  عيػػاس (ِ)أرقػػ 
هػذا هػو الصػحيح  (ٓ)]كا١تػد[كهػو بتمفيػف ال اء لاع الاربا  أنه .(ْ)(كله ٜتس كتسعوف سنة، كعش ي  كمئةسيع ً 

كتػػويف  ػػا زمػػ  مصػػع  بػػ  ، اٟتػػارث بػػ  عػػدم نػػزؿ الكوفػػةزب ابػػ  ابػػ  عػػاكهػػو )، فيػػه القصػػ  يى ًكػػا١تشػػهور كحي 
ػ، ٜتػس عشػ ة يػزكة كيزا مع النػ  ، دحي كأكؿ مشاهدم أي ، يـو بدر لن  استصغ م ا (ٔ)الزبَت مػع علػي  دى هً كشى
 .(َُ)((ٗ)كالنه كاف، (ٖ)ك فُت، (ٕ)اٞتذ 
ػهػو ) :ي  نا ارةل: أفارر  ياوح ح  . (ُُ)]قاؿ[كقد ، كاٞتذلة حاؿ، الناء :أم وسأله  باسػ  رجػ   يى اسػ  موضػع ٝتيًٌ

ػػكالغػػزكة تي ، (ُِ)]قانيػػة بػػ  مهاليػػ [هػػو حنػػُت بػػ   ككانػػت يػػزكة ، (ُ)كأكيػػاس، (ُْ)كهػػوازف، (ُّ)يػػزكة حنػػُت :وذّ سى

                                                                                                                                                                                       
 (.  ْٖٓ/ُالكاشف للذه ) (ُ)
االسػتيعاب يف ق(. ٖٔ، )ت:  ػا دارا يف كنػدة األنصارم ا٠تزرجي، يقاؿ:  ف أكؿ مشاهدم ا١ت يسيع، نزؿ الكوفػة كسػكنها، كابتػٌتزيد ب  أرق   (ِ)

ق(. اإل ػػػابة البػػػ  ُٓبػػػ  عيػػػد   اليجلػػػٌي، ييعػػػ ؼ بيوسػػػف هػػػذم األمػػػة )ت:  : ج يػػػ ج يػػػ ، ك (ّٓٓ/ِمع فػػػة األ ػػػحاب البػػػ  عيػػػد الػػػن)
 (.  ّٖٖ/ْق(. اإل ابة الب  حج  )ٖٔق، )ت: ٗ(، كعدم ب  حام الطائي، أبو ي يف، أسل  سنة ِٖٓ/ُحج )

 (.  ُّٖٓ/ٔمع فة الصحابة أل  نعي  )ينظ : الذم عدم م  الصحابة أبو نعي  األ يهاا.  (ّ)
 (.  ِّْ/ُ(، كأبو  سحاؽ: ثقة مكث  عابد م  الثالثة اختلط بآخ ة. تق ي  التهذي  الب  حج )ِٖ/  ِلكاشف للذه )ينظ : ا (ْ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ. ( ٓ)
. مشػػاهَت ق(ُٕ)أبػػو عيػػد   قتلػػه عيػػد ا١تلػػ  بػػ  مػػ كاف ، كػػاف مػػ  ف سػػاف قػػ يا كعقػػالء اٟتجػػاز،  مصػػع  بػػ  الػػزبَت بػػ  العػػواـ الق شػػي األسػػدم (ٔ)

 (.  ُُِ/ُعلذاء األمصار الب  حياف)
ٝتيػػت بػػذل  ألف السػػيدة عائشػػة رضػػي   عنهػػا كانػػت علػػو ، يف اليصػػ ة    عنهػػا  مػػع جػػيا علػػي  اٞتذػػ : مع كػػة بػػُت جػػيا عائشػػة  رضػػي (ٕ)

 (.  َِّ/ٕ. اليداية كالنهاية الب  كثَت)قّٔسنة: ٚت ، كسي  ا١تع كة مطالية عائشة رضي   عنها بدـ عثذاف ك٤تاكذة قاتليه، 
 شػاي . ك ػفُت: علػو قّٕ: شػامي سػنةّتيشػه ال ، ككاف جيشػه مػ  العػ اؽ كسػيدنا معاكيػة  فُت: موضع كانت به كقعة بُت سيدنا علي  (ٖ)

(، ْٖ/ُذػػ اا)الفػ ات الغػ   فيذػا بػُت ال قػة كمنػيل، كقيػ  هػي تابعػة ليلػدة مسػكنة الػيت تتيػع بػدكرها ١تنػيل. ينظػ : اإلنيػاء يف تػاري  ا٠تلفػاء البػ  الع
 (.  ّٕٓ/ُ(، كم  الذه  ىف تاري  حل  للغزم)ُِْ/ُلقزكيٍت)لك)ثار اليالد كأخيار العياد 

كا٠تػوراج كانػت الغليػة فيهػا لسػيدنا علػي. كالنهػ كاف: منطقػة بػالع اؽ بػُت بغػداد ككاسػط. ينظػ : تػاري   النه كاف: مع كة حدثت بػُت سػيدنا علػي  (ٗ)
 (.  ِّٓ/ٓمعج  اليلداف لياقوت اٟتذوم )ك (، ٖٖٓ/ّاإلسالـ للذه )

 (.  ُُْ/ُاإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج ) (َُ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ُُ)
 (.  ِْٕ/ٕيف األ  : فانية ب  مهالم ، كا١تثيت م  ال كض األنف للسهيلي) (ُِ)
: م  أكدية مكة، يقع ش قها بق ابة ثالثُت ك ، يسذو اليـو كادم الش ائع، كالش ائع اليـو عػُت كق يػة نيًسػ ى كادم حنػُت  ليهػا. ي (ُّ) نظػ : معجػ  حنػيُتى

 (.  َُٕ/ُا١تعامل اٞتغ افية يف السَتة النيوية لعات  اٟت  )
بعػد فػتح مكػة. ا١تعػامل األثػَتة يف السػنة   ، يػزاه  رسػوؿ    «حنػُت»كديػته : هوازف: قييلة عدنانية، كانت تقط  يف ٧تد ٦تا يلي الػيذ . كمػ  أ (ُْ)

 (.  ِْٗ/ُكالسَتة ذد ش ّاب)
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اذى يٍ ككاف سً ، يف شواؿ سنة ٙتافحنُت 
ٍػ (ِ) بػُت   كادو ٍُت نػىػكحي  (.قػد أرخوهػا بػُت أكتػافه  (ّ) ا١تالئكة فيهػا عذػائ  ٛتي

نعػػ   :؟ قػػاؿهػػو منصػػ ؼ عػػ  رسػػوؿ   ك »، (ْ)يالن مكػػة كالطػػائف كراء ع فػػات بينػػه كبػػُت مكػػة بضػػعة عشػػ  ًمػػ
يػا أبػا عذػارة فػ رم » :قػاؿ رجػ  للػناء، (ٔ)كيف  حيح مسل  (ٓ)كذا يف بع  الط ؽ  «مل يف  لك  رسوؿ   

 (.ع  رسػوؿ   ) ال كاية [ُ/جَّٓك/]كمل يذك  يف هذم  (.ما كىل رسوؿ   ، ال ك  :قاؿ ؟يـو حنُت
فػ رم  ألف تقػدي  الكػالـ ،   بػديع األدبهذا اٞتواب الذم أجاب بػه الػناء ًمػ): قاؿ النوكم يف ش ح هذم ال كاية

  أ حابه كلك  ٚتاعة مً  رسوؿ     ّ ال ك  ما فػى  :كافقه  يف ذل  فقاؿ الناء فيقتضي أف الن  ، كلك 
 .انتهو .(ٕ)(ج ل ٢ت  كذا ككذا 
أفػ رم يػـو » :ال علو ال كاية الثانية أعٍت ركاية مسل  كهي اليت فيهػا كهذا اٞتواب ال يتأتو  :(ٖ)قاؿ النهاف اٟتل 

ألف هػػذا الػػوه  ، أف ٬تيػػ  ّتػواب يػػَت هػػذا-يعػػٍت النػػوكم-ككػػاف ينيغػي للشػػي ، عػػ  النػػ   :كمل يقػػ  «؟حنػُت
كقػد قالػت ، (َُ)امػـز قػط فإنه مل ٬تيء يف ركاية أف النػ   ، (ٗ)« ع  رسوؿ   » :السائ  بقولهأخن عنه 

                                                                                                                                                                                       
  ال أكياس: كاد يف ديار هوازف فيه كقعت حنُت، كيدؿ عليه أف دريد ب  الصػذة عنػدما سػأؿ: بػأم كاد أنػت ؟ قػالوا: بأكيػاس، قػاؿ: نعػ  ٣تػاؿ ا٠تيػ (ُ)

س، بينذا قاؿ عات  اٟتػ  : ) كقػوؿ دريػد هػذا حػدا بػيع  اليػاحثُت أف يظػ  أف أكياسػان مػ  حنػُت، كلػيس األمػ  كػذل ، حزف ض س كال سه  ده
ب  هو بعيد عنػه، فأكيػاس سػه  يقػع علػو ي يػ  حػاج العػ اؽ  ذا أقيػ  مػ  ٧تػد. . . فهػي سػاؿ شػ قي مكػة، كسػاؿ بلػدة عشػَتة، كتيعػد عػ  مكػة 

 (.  ّْ/ُ(، كمعج  ا١تعامل اٞتغ افية يف السَتة النيوية  لعات  اٟت  )ُِٖ/ُ. معج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)( ك  علو ي ي  متع جةَُٗق ابة )
 (.  ِْٓ/ِالسيذا: مأخوذة م  السذة كهي العالمة. النهاية الب  األثَت، مادة: سـو ) (ِ)
 .  (ٓٗ/ٓ : ال كض األنف للسهيلي)ينظبينذا كانت سيذاه  يف بدر عذائ  بيضاء.  (ّ)
 (.  ُِّٖ/ٓا١تي  م  األرض: منتهو مد اليص ، كالف س  ثالثة أمياؿ. الصحاح للجوه م، مادة: مي  ) (ْ)
 (.  َّ/ْ) ِْٖٔبنحوم يف  حيح اليمارم: كتاب اٞتهاد كالسَت، باب م  قاد دابة يَتم يف اٟت ب، رق :  (ٓ)
(، ككػذا  ػحيح اليمػارم: كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب ََُْ/ّ) ُٕٕٔ-ٖٕقػ : : ر  ػحيح مسػل : كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب يف يػزكة حنػُت (ٔ)

 (.  ّْ/ْ) َِّٗمى   ف أ حابه عند ا٢تزٯتة، رق : 
 (.  ُُٕ/  ُِش ح النوكم علو مسل  ) (ٕ)
،  ب اهي  ب  ٤تذد ب  خلي  اٟتل  الشافعي ا١تعػ كؼ بسػيط ابػ  العجذػي، أخػذ علػ  اٟتػديث عػ  اٟتػافظ الع اقػي لػه التلقػيح علػو اٞتػامع الصػحيح (ٖ)

 .  (ُِِ/ُفه س الفهارس للكتاا)ينظ : . (قُْٖ: )تيف دخوؿ تيذور حل ،  بعضها كا١تقتفو يف ضيط ألفاظ الشفا فيًقدى 
 .  ، كبالتايل فالذم ثيت هو رسوؿ   أف رم ع  رسوؿ  (. يظه  أف السعاؿ ع  ف اره  ع  رسوؿ   » ففي ركاية:  (ٗ)
عى حديث سلذة ب  األكوع  (َُ)  ػحيح مسػل : كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب «. منهزمان. . .   م رتي علو رسوؿ   »-عند مسل -لع  السائ  ٝتًى

ّ كىلٍّيػتيٍ  ميػٍدًب ًي ى ﴾: (، ككػذا ٭تتذػ  أخػذم التعذػي  مػ  قولػه تعػاىلَُِْ/ّ) ُٕٕٕ : يف يزكة حنُت، رقػ فيػُت لػه أنػه ًمػ  العذػـو [ ِٓالتوبػة/]﴿ مثي
كذػا  ػ ح سػلذةي أكالن   الذم أريد به ا٠تصوص، كأجاب العلذاء  ع  هذا اٟتديث بأف قوله: منهزمان حاؿ ًم  اب  األكوع، كلػيس حػاالن ًمػ  النػ  

ينظػ : شػ ح «. لقػد رأل ابػ  األكػوع فػىزىعىػان »يف ذات اٟتػديث:   كأرًجعي منهزمان كعىلىػّي ب دتػاف(. كيػدؿ عليػه أيضػان قػوؿ النػ  »بامزامه عندما قاؿ: 
 (.  ِٗ/ٖ(، كفتح اليارم الب  حج  )ُِِ/ُِالنوكم علو مسل  )



 
- 67 - 

اإلٚتػاع علػو أف ال ٬تػوز أف يعتقػد أحػد   ى ًقػكقد ني ، امـز حد قط أنه أكمل ينق  ، أنه مل ينهـز :الصحابة كله 
 .(ُ)(كال ٬توز ذل  عليه، نه امـزأ يف الن  

 :(ّ)ائ ػػػػػػػػوؿ السػػػػػػألف ق، ؿ ذلػػ  اٞتػػواب علػػو ال كايػػة األكىلقػػابػػ  يي ) :(ِ)يليػػػػػػػػػػػػػػي بػػ  اٟتنػػػػػػػػػػػ ضػػػػػا الػػػػػػػػػػػقػػاؿ شيمن 
فكػاف ، ثيػت بعػد فػ اره  فػ  معهػ   ال أنػه مل يػدفع كهػ  أنػه فػ  بعػد  ذ ك ف كقع كه  أنه ، ع  رسوؿ   

فصػح دفعػه بقولػه لكػ  رسػوؿ   ،   رسوؿ     ف  عاٞتواب الذم تقدي م ف  مى   ثابت يف ما يوام الناء مً 
  انتهو(.ألنه استدراؾ، مل يف 

 (عػ  رسػػوؿ   : )أمػا ال كايػػة الػيت لػيس فيهػا، لسػعاؿ  ذلػػ  علػو كلتػا الػ كايتُت كأقػوؿ يصػح أف يكػوف جوابػان 
 فإنػػه ال يلػػـز أف يكػػوف النػػ   (.عػػ  رسػػوؿ   ): كأمػػا علػػو ال كايػػة الػػيت فيهػػا، فصػػحة اٞتػػواب عنهػػا نػػاه ة

، ك٭تتذػ  أف يكػوف ثيػت، أف يكػوف هػو فػ  معهػ  حػىت فػ كا عنػهفإنه  ذا ف  القـو احتذ  ، عنه القـو  ّ ثيت  ذ فػى 
، ذلػ  أمػ  يدركػه خػواص النػاس، كال ٬تػوز أف يتػوه  فيػه، ال ٬توز عليه الف ار ككوف الن  ، فدفع ذل  التوه 

فيػادر ، ء ننػه بنييػه  ػلو   عليػه  كسػل فمػاؼ الػناء أف يتميطػه الشػيطاف بسػو ،   عػواـ النػاسالسائ  مً كلع  
ك ٪تا ، ف ارنا مل يك  بالكلية ييُت أفّ  فٍ أف قصد الناء بذل    :قاؿكٯتك  أف يي ، عذا ال يلي  بشأنه  ىل تنزيهه 
كال ٯتكػ  ، ثابت مل يف  ألف نيينا ، مث نعود، كجه العدكٖتولنا ع  ك ، (ْ)]فمفنا[ع فز اٟت ب  دةشً    ادفنا مً 

  هػو ألف مىػ، ف اره  مل يك  بالكليػة بػ  يعػودكف ذ ، ثيات ن     (ٓ)]مع نهور [، نف ٯتك  أف ندع نيينا ك 
كٯتك  أف يكوف جػواب  !بالكلية كندعه    فً فكيف نى ، كعند ك  مسل  كاقف يف اٟت ب،   أنفسه  عنده أعز مً 
ك ف الػذم ينفعػ  يف ، هذا ال يهذػ  شػأنه :فقاؿ له، ف اره  ألف السائ  سأله ع ،   األسلوب اٟتكي الناء مً 

  .مل يف  الن   تعتقد أفّ  الداري  أفٍ 
بػه العيػاس  حى  ّ كذػا  ىػ (ٔ)«اثػةفى أهػداها لػه فػ كة بػ  نػي » :يف  حيح مسػل  مث قال ولقد رأيته على بغلته ال يضا 
 .(ُ)«ءأما شهيا » :كجاء يف ركاية، فضة (ٕ)اها بعضه ب  عيد ا١تطل  يف  حيح مسل  ٝت

                                                           
 فل  أجدم يف ا١تطيوع.  كقد ْتثت ع  كالـ النهاف اٟتل ، (ُِِ/ُِقوؿ الصحابة كاإلٚتاع نقله النوكم يف ش حه ١تسل ) (ُ)
ٝتػػع ال ضػي مػػ  ٤تذػػود الييلػوا، كحػػدث عنػػه ابػ  ا١تػػنال، لػػه كتػاب قػىفهػػو األثػػ  يف ٤تذػد بػػ   بػ اهي  اٟتنيلػػي التػػاديف  رضػي الػػدي  ابػػ  اٟتنيلػي اٟتنفػػي  (ِ)

، كقػػد (َّّ/ٓ(، كاألعػالـ للزركلػي )ّٖ/ّاف ا١تئػة العاشػ ة للغػزم). الكواكػ  السػائ ة بأعيػ(قُٕٗ: )ت ػفو علػـو األثػ  يف مصػطلح اٟتػديث، 
 ْتثت ع  كالـ اب  اٟتنيلي يف كتيه ا١تطيوعة فل  أجدم ضذ  كتيه فيذا نه  يل. 

 (.  َُُْ/ّ) ُٕٕٔ - َٖ/رق :  حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت (ّ)
 يف األ  : خفه، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ْ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ٓ)
 (.  ُّٖٗ/ّ) ُٕٕٓ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ٔ)
ء. ا١ت اد بيعضػه  ابػ  سػعد يف ييقاتػه، ذك هػا يف قصػة  سػالـ فػ كة فقػاؿ: ) كػاف فػ كة بػ  عذػ ك اٞتػذامي عػامالن لقيصػ  علػو عذػاف مػ  أرض اليلقػا (ٕ)

بإسػالمه كبعػث مػ   -   -قد كت   ىل ه قػ  كاٟتػارث بػ  أ  سػ  كمل يكتػ   ليػه. فأسػل  فػ كة ككتػ   ىل رسػوؿ    -   -ككاف رسوؿ   
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 .(ِ)(واهابغلة س ٫تا كاحدة كال يع ؼ له : )قاؿ النوكم
كبغلػػة ، (ّ)أهػػداها لػػه ا١تقػػوقس كتسػػذو الدلػػدؿ، ءهػػي الشػػهيا ءف اليغلػػة الييضػػاأكقػػد  ػػح ): قػػاؿ النهػػاف اٟتلػػ 
ػػهػػداها لػػه ابػػ  العى أكبغلػػة ، فوهيهػػا أل  بكػػ  ، (ْ)أهػػداها لػػه فػػ كة بػػ  عذػػ ك اٞتػػذامي يقػػاؿ ٢تػػا فضػػة ءالذى

(ٓ) 
كال ، كقيػػػ  أهػػػدل لػػػه كسػػػ ل بغلػػػة، بيغلػػػة  ىل رسػػػوؿ    (ٕ)كبعػػػث  ػػػاح  دكمػػػة اٞتنػػػدؿ، (ٔ) ػػػاح  أيلػػػة

بغلػػة أهػػداها لػػه    ىل النػػ   مى هػػدً أي  » :قػػاؿ بإسػػنادم  ىل ابػػ  عيػػاس  كقػػد ركل اٟتػػاك  يف ا١تسػػتدرؾ، يثيػػت
ػ  ًمػيٍ حى ػً كس ل ف كيها ب أهػدل النجاشػي  ىل  »:قػاؿ كعػ  ابػ  عيػاس ، اٟتػديث (ٖ)«  مث أردفػٍت خلفػه عٍ   شى

 .(ُ)(فل  يذك  بغلة كس ل كذك  بعضه  ٜتسان ، فهذم ست بغالت، (ٗ)«بغلة فكاف ي كيها رسوؿ   
                                                                                                                                                                                       

مػ  كػ   يقػاؿ لػه الظػ ب كأثوابػان  بغلة يقاؿ ٢تا فضة كٛتارة يعفػور كف سػان  -   -م رسوالن يقاؿ له مسعود ب  سعد م  قومه كأهدل ل سوؿ   عند
غ كتابػه كهديتػه ككتػ   ليػه جػواب كتابػه كأجػاز رسػوله مسػعودا بػاثنيت عشػ ة أكقيػة. كبلػ  -   -بالػذه . فقيػ  رسػوؿ    كقياء م  سندس ٤ت ضان 

قػاؿ ابػ  . قيص   سالـ ف كة ب  عذ ك فيعث  ليػه فحيسػه حػىت مػات يف السػج . فلذػا مػات  ػليوم(. كيف سػندم: ٤تذػد بػ  عذػ  األسػلذي الواقػدم
. [عػامل مكثػ  لكنػه مػًتكؾ]قػاؿ عنػه الػذه : . . كفيػه أيضػان أبػو بكػ  بػ  عيػد   بػ  ٤تذػد بػ  أ  سػنة الق شػي[مًتكؾ مع سعة علذه]حج  عنه: 

 (.  ْٖٗ/ُكتق ي  التهذي  الب  حج )، (ُُْ/  ِ(، كالكاشف للذه )َّّ/  ٕالطيقات الكنل الب  سعد )
 (.  َُِْ/ّ) ُٕٕٕ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ُ)
 (.  ُُّ/ُِش ح النوكم علو مسل  ) (ِ)
 عنه ا١تقىٍوًقس: بفتح القاؼ كسكوف الواك ككس  القاؼ الثانية بعدها مهذلة  هو لق ، كاٝته ج يح ب  مينا ذك م اب  مندة يف الٌصحابة، ركل   (ّ)

 (.  ِٓٗ/ٔعييد اَّلّل ب  عيد اَّلّل ب  عتية. اإل ابة الب  حج )     
، ككػاف موضػعه بعذػاف مػ  أرض فلسػطُت، ككػاف عػامالن اثي، كتػ  بإسػالمه  ىل النػ  : ف كة بػ  عذػ ك  بػ  الناقػدة اٞتػذامي مث النفػفػىٍ كىة ب  عذ ك (ْ)

 (.  ُِٗٓ/ّلل ـك علو فلسطُت كما حو٢تا، كعلو ما يليه م  الع ب. االستيعاب الب  عيد الن)
. ، كاللفػػػظ ١تسػػػل «بكتػػػاب، كأهػػػدل لػػه بغلػػػة بيضػػاء. . .   كجػػػاء رسػػوؿ ابػػػ  العلذػػػاء،  ػػاح  أيلػػػة،  ىل رسػػوؿ   »يف حػػديث يويػػػ ، كفيػػه  (ٓ)

، رقػ : (، ك ػحيح مسػل : كتػاب الفضػائ ، بػاب يف معجػزات النػ  ُِٓ/ِ)ُُْٖ حيح اليمارم: كتػاب الزكػاة، بػاب خػ ص الثذػ ، رقػ : 
ُِّٗ(ْ/ُٕٖٓ  .) 

 لعقيػػة. معجػػ  مػػا اسػػتعج  مػػ  أٝتػػاء الػػيالد كا١تواضػػع لليكػػ مأيلػة: مدينػػة علػػو شػػايوء اليحػػ ، يف منصػػف مػػا بػػُت مصػػ  كمٌكػػة، كهػػي اليػـو مدينػػة ا (ٔ)
 (. َْ/ُ(، كا١تعامل األثَتة يف السنة كالسَتة ذد ش ّاب)ُِٔ/ُ)

ك احيها أكيدر، كدكمػة اٞتنػدؿ كهػي اليػـو ق يػة مػ  اٞتػوؼ سػاؿ السػعودية، تقػع ، دكمة اٞتندؿ: حص  كق ل بُت الشاـ كا١تدينة ق ب جيلي ييء (ٕ)
كا١تعػامل (، ّْٖ/ ُمػا اتفػ  لفظػه كافػًتؽ مسػذام للحػازمي) األمػاك (، ْٕٖ/ِك . معج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)  َْٓساؿ تيذاء علو مسافة 

 (. ُُٕ/ُاألثَتة يف السنة كالسَتة ذد ش ّاب)
(، مل يعلػ  عليػه الػذه ، بينذػا حكػ   ِّٔ/ّ) َّّٔلو الصحيحُت للحاك : كتاب مع فة الصحابة، ذكػ  عيػد   بػ  عيػاس، رقػ : ا١تستدرؾ ع (ٖ)

(، كيف سػندم: عيػد   َّ/ُْعليه بدر الدي  العيٍت بعدـ ثيوته فقاؿ: ]كال يثيت ذل [. عذدة القارم ش ح  حيح اليمارم ليدر الػدي  العيػٍت )
(، كتق يػػػ  التهػػػذي  البػػػ  حجػػػ  َِّ/ٗ]منكػػػ  اٟتػػديث مػػػًتكؾ[. سػػػَت أعػػػالـ النػػػيالء للػػذه ): اح ا١تكػػػي، قػػاؿ عنػػػه ابػػػ  حجػػػ بػػ  ميذػػػوف القػػػد

(ُ/ِّٔ  .) 
]كال يثيػػت ذلػػ [. : (، كأشػػار  ىل تضػػعيف سػػندم بػدر اليػػد العيػػٍت بقولػػهْٕٔ/ِ)ْٔٓ، رقػػ : أخػالؽ النػػ  أل  الشػػي  األ ػػيهاا: ذكػػ  بغلتػه  (ٗ)

، ]رٔتػا أخطػأ[: (، كرجاله ثقات ما عدا ٤تذػد بػ  زيػاد الزيػادم، قػاؿ عنػه ابػ  حيػافَّ/ُْعذدة القارم ش ح  حيح اليمارم ليدر الدي  العيٍت)
 (.  ُُٕ/ِ(، كالكاشف للذه )ُُْ/ٗ] دكؽ[. الثقات الب  حياف ): كقاؿ عنه الذه 
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ػلٍ كفضة اليت أهداها له ابػ  العى   اليغاؿ دلدؿ كمً : )(ِ)كيف سَتة مغلطام ، كبغلػة أهػداها لػه كسػ ل، كايل أيليػة ءاذى
كاليغلػة الػيت ركيهػا يػـو حنػُت هػي فضػة الػػيت ، (ّ)سػيع    عنػد النجاشػي فهػكأخػ ل ًمػ،   دكمػة اٞتنػدؿكأخػ ل ًمػ

كاليغلػة : )(ٓ)كلفػظ السػهيلي، كيف كػالـ السػهيلي معنػام، كػذا قالػه ابػ  سػيد النػاس،  (ْ)(ب  نفاثػة أهداها له ف كة 
كرجػػح ، (هػػي الػػيت أهػػداها لػػه فػػ كة بػػ  نفاثػػةك ، الشػػهياءالػػيت كػػاف عليهػػا يومئػػذ يعػػٍت يػػـو حنػػُت هػػي الػػيت تسػػذو 

 .(ٔ)(أما الدلدؿ  : )النوكم
، كومػا الدلػدؿ  د   ي كهػذا يػىػ، (ٕ)«علو بغلته الييضاء أهداها له ف كة ب  نفاثػة أنه كاف راكيان » :كيف  حيح اليمارم

  .(ٖ)الدلدؿ أهداها له ا١تقوقسألف 
هػػذا أبػػو سػػفياف بػػ  اٟتػػارث بػػ  عيػػد ا١تطلػػ  بػػ  هاشػػ  بػػ  عيػػد منػػاؼ الق شػػي )  وأبااو ساافيان بخاا  بلجامهااا

 (ٗ)]يزيػػة[ مػػهأك ، تهذا حليذػػة بنػػت أ  ذايػػ  السػػعديةكػػاف أخػػام مػػ  ال ضػػاعة أرضػػع،  بػػ  عػػ  النػػ  ا٢تػػاسي ا

 ككػػػاف شػػػاع ان ، نػػػ  ككػػػاف يشػػػيه ال، كقيػػػ  اٝتػػػه كنيتػػػه كا١تغػػػَتة أخػػػوماٝتػػػه ا١تغػػػَتة  :بنػػػت قػػػيس قػػػاؿ ابػػػ  ا١تنػػػذر
 :(ُُ)كعارضه حساف بقوله سي  له يف كف م أنه هجا رسوؿ     [ُ/جُّٓك/] (َُ)مطيوعان 

 مغلغلة فقد ب ح ا٠تفاء   ٍت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأال أبلغ أبا سفياف ع
 يف ذاؾ اٞتزاءكعند        عنه  فأجيتي  ٤تذدان  هجوتى 

                                                                                                                                                                                       
 وعة فل  أجدم فيذا نه  يل. ْتثت ع  كالـ النهاف يف كتيه ا١تطي (ُ)
. كقػد اختصػ م يف كتابػه: اإلشػارة  ىل ق(ْٕٔ)ت: ، لعالء الدي : مغلطػام بػ  قلػيل ا١تصػ م. سَتة مغلطام: الزه  الياس  يف سَتة أ  القاس   (ِ)

(، ككشػػػػف الظنػػػػوف عػػػػ  أسػػػػامي الكتػػػػ  كالفنػػػػوف ٟتػػػػاجي َُُ)ص سػػػػَتة ا١تصػػػػطفو، كتػػػػاري  مػػػػ  بعػػػػدم مػػػػ  ا٠تلفػػػػا. ٥تتصػػػػ  السػػػػَتة ١تغلطػػػػام 
 (.  ُٖ/ُخليفة)

، كمغلطػػام مل يػػذك  عػػدد اليغػػاؿ، كالظػػاه  أف كلػػيس سػػيع، (، لكػػ  الػػذم ذكػػ م ابػػ  سػػيد النػػاس أمػػ  سػػتَّٗ/ِعيػػوف األثػػ  البػػ  سػػيد النػػاس) (ّ)
 الشي  الع ضي دمل بُت سَتة مغلطام كعيوف األث . 

 ا١تصدر الساب .  (ْ) 
 (، لك  الذم ذك م السهيلي: أف اٝتها الييضاء. َّٓ/ٕال كض األنف للسهيلي)(ٓ)
 يَتها(.   ما قاؿ: )كال ييع ؼ له دعن (، كقد اعتن النوكم أف الدلدؿ هي نفسها الشهياءُُّ/ُِش ح النوكم علو مسل  )(ٔ)
 (، لع  ذل  حص  سهوان. ُّٖٗ/ ّ)ُٕٕٓليس يف اليمارم ك ٪تا يف  حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ٕ)
كيف أخػ ل الشػهياء كهػي كاحػدة كال نعػ ؼ لػه ، ك ىل ذل  أشار اب  حج  عندما قاؿ: )كقد أي ب النوكم فقاؿ كقع عند مسل  علو بغلتػه الييضػاء (ٖ)

 (.  ُّ/ٖبغلة يَتها(. فتح اليارم الب  حج  )
 (.  ُُْ/ٔيَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  أسد الغابة الب  األثَت) (ٗ)
 (.  َِّ/ُيقاؿ شاع  مطيوع  ذا كاف حس  الذكؽ يف الشع ، فكأنه ييًيع عليه: أم خل  شاع ان. ينظ : أساس اليالية للز٥تش م، مادة: ذكؽ) (َُ)
 (.  ِْْ/ِقد قا٢تا حساف يف قصيدة يـو فتح مكة، كا١تغلغلة: ال سالة ا١تكتوبة، كهو م  اليح  الواف . سَتة اب  هشاـ ) (ُُ)
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  لو    عليػه كسػل  رسوؿ   م ّ » :(ُ)قاؿ كع  اب  عياس ،  سالمه  ى سي حى كى ، فياف أسل مث  ف أبا س
 قػػد لقيػا رسػػوؿ    (ِ)كعيػد   بػ  أ  أميػػة بػ  ا١تغػَتة، ككػاف أبػو سػػفياف بػ  اٟتػػارث، كسػل  عػاـ الفػػتح
فقالت ، فيهذا رضي   عنها (ْ)لذةـ سأفكلذته ، عليهفالتذسا الدخوؿ ، بُت مكة كا١تدينة (ّ)بثنية العقاب

أمػػا ابػػ  عذػػي فهتػػ  ، ال حاجػػة يل  ذػػا :فقػػاؿ، ابػػ  عذػػ  كابػػ  عذتػػ  ك ػػه ؾ :فقالػػت يػػا رسػػوؿ  
كمػػع أ  ، فلذػػا خػػ ج ا٠تػػن  ليهذػػا بػػذل ، فهػػو الػػذم قػػاؿ ٔتكػػة مػػا قػػاؿ، ك ػػه ممػػا ابػػ  عذػػيت أك ، ع ضػػي
مث  لنػػذهنب يف األرض ، هػػذا أك وخػػذف بيػػد ابػػٍت، ك  ليػػأذن  يل رسػػوؿ    :فقػػاؿ   لػػهابػػ سػػفياف 

فأنشػدم أبػو سػفياف قولػه  (.فػدخال عليػه، ذلػ  رؽ ٢تذػا فلذػا بلػغ رسػوؿ   ، كجوعان  حىت ٪توت عطشان 
 :يف  سالمه كاعتذارم ٦تا مضو فقاؿ

 دػػػػػػػػػػػػػػػػػغل  خي  الالت خي  ٤تذتل   ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعذ ؾ  ا أٛت  راي             
 مدػػػػػػػػػػػػػػػػا حُت أهدل فاهتاك أفهذا   ه  لػػػػػػػػػػػػػأنل  لي (ٓ)اٟتَتاف[ ظل ]لكا١ت            
  دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلو   م  ي دته ك  مط             ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدهداا هاد يَت نفسي ك              
   ٤تذدمً -ك ف مل انتس -دعوأي ك         ع  ٤تذد      جاهدان (ٔ)]أ د كأنأل[            

تػويف أبػو سػفياف  فأبلو فيها بالء حسنان ، نينان معه حي  دى هً كشى ، الفتح كحض  مع رسوؿ   ،   هذاكهي أيوؿ مً 
 فذػ ض منػه حػىت، كػاف يف رأسػه (ٕ)]ثعلػوالن[ سػه فقطػع اٟتجػاـأككاف سي  موتػه أنػه حػل فحلػ  ر ،  ي سنة عش

 نوف  اب  كقي : مات با١تدينة بعد أخيه ،ك لو عليه عذ  ب  ا٠تطاب ، مات بعد مقدمه م  اٟتل با١تدينة

                                                           
(، كقاؿ ا٢تيثذػي: ] ركام الطػناا، كرجالػه رجػاؿ الصػحيح[. ٣تذػع الزكائػد كمنيػع ٗ/ٖ)ِْٕٔرق : ، باب العُت، اب  عياس، ا١تعج  الكيَت للطناا (ُ)

 (.  ُٕٔ/ٔالفوائد للهيثذي)
قػاؿ: يػا  -ككػاف عامئػذ أسػ  قػ يا كلهػا-)هو كالد أـ سلذة زكجة النػ   ػلو   عليػه  كسػل ، يعػ ؼ بػزاد ال اكػ ، كهػو القائػ  يػـو بنػاء الكعيػة:  (ِ)

(، كسػَتة ابػ  َُِٗ/ْاالسػتيعاب البػ  عيػد الػن). (ِ)(معش  ق يا، اجعلوا بينك  أكؿ م  يدخ  م  باب هذا ا١تسػجد يقضػي بيػنك  فيػه ففعلػوا
 (.  ُِٖ/ُهشاـ )

ي الط ي  يف اٞتي ، كقي  أعلو ا١تسػي  يف رأسػه. مشػارؽ األنػوار  ٪تا ٝتيت ثنية العقاب بعقاب م  الطَت كاف ساقطان عليها بعشه كف اخه، كالثنية: ه (ّ)
 (.  ٖٓ/ِمعج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)ك (، ِِٔ/ُالنهاية الب  األثَت، مادة: ثٍت )، ك (ُِّ/ُاألنوار للقاضي عياض، مادة: ثٍت)

كهػػي مػػ  )خػػ  أمهػػات ق(، ِٔ)ت: أكؿ نعينػػة دخلػػت ا١تدينػػة مهػػاج ة، ، ، هػػي هنػػد بنػػت أ  أميػػة ا١تعػػ كؼ بػػزاد ال اكػػ زكج النػػ  أـ سػػلذة  (ْ)
 (.  َْٕ/ٖ(، كاإل ابة الب  حج )ُّٗٗ/ْ. االستيعاب الب  عيد الن)كفاةا١تعمنُت 

 .  (ُُْ/ٔ)الب  األثَت أسد الغابة يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  (ٓ)
 ا١تصدر الساب . ، كا١تثيت م   يَت كاضحة يف األ   (ٔ)
كهو هذم اٟتية اليت تظه  يف اٞتلػد كاٟتذصػة فذػا ، علو ثآلي  الثعلوؿ ٕتذعك (، ُُْ/ٔيَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  أسد الغابة الب  األثَت) (ٕ)

 (.  َِٓ/ُفذا دكما. النهاية الب  األثَت، مادة: ثأؿ)



 
- 66 - 

كذلػ  سػنة ، يػ  أف ٯتػوت بثالثػة أيػاـقكهو الػذم حفػ  قػن نفسػه ، بأربعة أشه   ال ثالث عش ة ليلة (ُ)اٟتارث 
ال تيكػوا علػي فلػ  أفعػ  خطيئػة منػذ  :كقػاؿ أبػو سػفياف عنػد موتػه، ة عشػ ي ٜتس عش ة كالصحيح أنه مات سن

 .(ِ)(كمل يف    الذي  ثيتوا يـو حنُت مع رسوؿ   أسلذت ككاف أبو سفياف ب  اٟتارث مً 
 .(ّ)(كقي  ٙتانية، كمل يثيت معه يـو حنُت  ال عش ة: )قاؿ مغلطام يف سَتته 

  أهػ  بيتػه علػي بػ  أ  يالػ  كًمػ، كعذػ ،   ا١تهػاج ي  أبػو بكػ كفيذ  ثيت معه ًمػ: )كيف سَتة اب  سيد الناس
كأٯتػ  ، (ٔ)كأسػامة بػ  زيػد، (ٓ)كربيعػة بػ  اٟتػارث، (ْ)كابنػه الفضػ  بػ  العيػاس، كأبػو سػفياف بػ  اٟتػارث، كالعياس

أف  :أبػو الفػتح بػ  سػيد النػاس يف ْتػث أعذامػه كعذاتػه كذكػ  أيضػان ، فهػعالء عشػ ة، يومئػذ  ى تًػكقي ، (ٕ)أٯتػ ب  أـ ا
ان يى تًٌ عى كمي  (ٖ)عتية

ثيػت  النػ   (ُُ)[عػ ]ابػ   (َُ)كذكػ  أف عيػد   بػ  الػزبَت، ابٍت أ  ٢ت  ثيتا معه يػـو حنػُت (ٗ)
 .(ُِ)(معه يـو حنُت

                                                           
يف خالفة عذ  ك لو عليه عذػ  بعػد أف مشػو معػه  ىل  ق(ُٓ)ت: ، نوف  ب  اٟتارث ب  عيد ا١تطل ، كاف ٦ت  ثيت يـو حنُت مع رسوؿ    (ُ)

 (.  ُُِٓ/ْاليقيع. االستيعاب الب  عيد الن)
 (.  ُُْ/ٔانتهو النق  م  أسد الغابة الب  األثَت) (ِ)
 (.  ٥ََُتتص  سَتة مغلطام) (ّ)
يف خالفػة أ  بكػ   ، كاف أكن اإلخوة، ركل عنه أخوام: عيػد اَّلّل، كقػث ، تػويف الفض  ب  العياس ب  عيد ا١تطل ، اب  ع  سيدنا رسوؿ اَّلّل  (ْ)

 (.  ِٕٖ/ٓ. اإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج )بك  
 (.  َْٗ/ِ. االستيعاب الب  عيد الن)ربيعة ب  اٟتارث ب  عيد ا١تطل ، قي :  نه تويف سنة ثالث كعش ي  يف خالفة عذ   (ٓ)
كأـ أسػامة أـ أٯتػ  كاٝتهػػا ب كػة مػوالة رسػػوؿ   ، حارثػة بػ  شػػ احي  بػ  كعػ  بػ  عيػػد العػزم الكلػ ، كيقػػاؿ لػه اٟتػ  بػ  اٟتػػ أسػامة بػ  زيػد بػػ   (ٔ)

 (.  ٕٓ/ُ. االستيعاب الب  عيد الن)(قْٓ: )ت لو   عليه ك)له كسل  كحاضنته، 
. أسػػػد الغابػػػة البػػػ    أخػػػو أسػػػامة بػػػ  زيػػػد ألمػػػه، كأـ أٯتػػػ  حاضػػػنة النػػػ  أٯتػػػ  بػػػ  عييػػػد بػػػ  زيػػػد بػػػ  ا٠تػػػزرج، كأٯتػػػ  بػػػ  أـ أٯتػػػأٯتػػػ  ابػػػ  أـ أٯتػػػ :  (ٕ)

 (.  ُّٔ/ُ(، كاإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج )ُٖٗ/ُاألثَت)
، ككػػاف فػػيذ  ثيػػت. قػػالوا: أقػػاـ عتيػػة ٔتكػػة كمػػات  ػػا، قػػاؿ ابػػ  مػػع النػػ   . قػػاؿ الػػزبَت بػػ  بكػػار: شػػهد هػػو كأخػػوم حنينػػان عتيػػة: ابػػ  عػػ  النػػ    (ٖ)

 (.  ّٓٔ/ْحج : كمل أر له ذك ا يف خالفة عذ ، ب  كال يف خالفة أ  بك ، فكأنه مات فيها. اإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج )
هػو كأخػوم عتيػة، كفقئػت عػُت معتػ  يػـو  رسػوؿ   مػع  معت  ب  أ  ٢ت  ب  عيد ا١تطل ، له  حية، أسل  عػاـ الفػتح، كشػهد حنينػا مسػلذان  (ٗ)

 (.  َُّْ/ّحنُت، ركل عنه اب  أ  ذئ . االستيعاب الب  عيد الن)
أحاديث، كع  أبيػه، كعػ  عذػ ، كعثذػاف، ركل عنػه أخػوم عػ كة، كالشػع ، كقتػ  ٔتكػة سػنة ٜتػس   ركل ع  الن  ، عيد   ب  الزبَت ب  العواـ (َُ)

 (.  ُِْ/ّ(، كأسد الغابة الب  األثَت)َٓ/ُكسيعُت. ييقات الفقهاء للشَتازم)
 (.  ُّٔ/ِسَتة اب  سيد الناس)يف ا١تمطويتُت: ع ، كا١تثيت م   (ُُ)
 (.  ّّٔ-ُّٔ-ِّٗ/ِعيوف األث  الب  سيد الناس)ماية النق  م   (ُِ) 
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 (ّ)كعػػد ابػػ  هشػػاـ، (ِ)(ثيتػػت معػػه يػػـو حنػػُت (ُ)أف أـ اٟتػػارث األنصػػارية ): االسػػتيعابكذكػػ  ابػػ  عيػػد الػػن يف 

أف ٦تػػ  ثيػػت : )(ٓ)ثػػَتكذكػػ  ابػػ  األ، كهػػو  ػػغَت، تػػويف ألنػػه ، كفيػػه نظػػ ، (ْ)قػػث  بػػ  العيػػاس :فػػيذ  ثيػػت معػػه
 .(ٕ)((ٔ)عقي  ب  أ  يال 
كيف ، (ٖ)(  األنصػػار ه  ًمػػئكسػػا، اج ي   ا١تهػػكثالثػػوف ًمػػ بضػػعةثيػػت معػػه يومئػػذ مئػػة رجػػ  ): كقػػاؿ أبػػو معشػػ 
  ككػاف العيػاس ًمػ، (ٗ)«كأبػو سػفياف )خػذ بلجامهػا،  ال مئػة رجػ  كمػا مػع النػ  » :أنػه حسػ  :الًتمذم كقاؿ
١تػػا  (َُ)]٭تقػػ م[بعػػد أف كػػاف -يومئػػذ  ىل أ  سػػفياف بػػ  اٟتػػارث النػػ   التفػػتى : )قػػاؿ العيػػاس، اٞتانػػ  اوخػػ 

-ككػاف ٦تػ   ػن ذلػ  اليػـو فقػاؿ النػ  ، باٟتديػد سفياف  ذ ذاؾ مقنعػان  بوأككاف -  العداكة للن  تقدـ مً 
 ؟  أنػتمىػ :قػاؿ أنػه قػاؿ أل  سػفيافكيي ، اب  أم  يا رسػوؿ   :قاؿ له ؟  هذامى  :-(ُُ)اليغلة  ً فى ثػى بو سفياف بً أك 

                                                           
. ركل عنهػا عذػارة بػ  عزيػة، كهػي جدتػه. االسػتيعاب يف مع فػة شهدت حنينػا مػع رسػوؿ   أـ اٟتارث األنصارية:  (ُ) ، كمل تنهػـز يومئػذ فػيذ  امػـز

 (.  ُِٖٗ/  ْاأل حاب الب  عيد الن)
الػن: يوسػػف بػ  عيػػد   بػ  عيػد الػػن القػ ي ، ا١تػػالكي، ٝتػع مػ  خلػػف بػ  القاسػػ  بػ  سػػه ، كابػػ  عيػد (. ُِٖٗ/ْاالسػتيعاب البػ  عيػػد الػن) (ِ)

 (.  ُّٓ/ُٖ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قّْٔ: )تحدث عنه ابو عيد   اٟتذيدم، كالب  عيد الن كتاب التذهيد، 
النحوم، عيد ا١تل  ب  هشاـ ب  أيوب أبو ٤تذد الذهلي، اليص م، نزي  مص . هذب السػَتة النيويػة، كلػه مصػنف  اب  هشاـ: هو اإلماـ األخيارم (ّ)

 (.  ّْْ/ِسَتة اب  هشاـ )، ك (ِْٗ/َُ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قُِٖ: )تمصنف يف أنساب ٛتَت كملوكها، 
قث  ب  العياس ب  عيد ا١تطل  مات قث  بػ  العيػاس بسػذ قند، كاستشػهد  ػا، ككػاف خػ ج  ليهػا مػع سػعيد بػ  عثذػاف بػ  عفػاف زمػ  معاكيػة، ككػاف  (ْ)

 (.  َُّْ/ّ. االستيعاب الب  عيد الن)قث  ب  العياس يشيه بالن  
. كيف األنسػػاب كالتػاري  ييػػ اد بػػه: علػػي بػػ  ٤تذػػد (قَٔٔ)ت: األ ػػوؿ،  ا١تيػارؾ بػػ  ٤تذػػد بػػ  ٤تذػػد الشػػيياا،  ػاح  النهايػػة يف الغ يػػ ، كجػػامع (ٓ)

(، ْٖٖ/ُِسػػَت أعػػالـ النػػيالء للػػذه  ): . كا١تػػ اد بػػه هنػػا الثػػاا. ينظػػ (قَّٔ)ت:  ػػاح  الكامػػ  يف التػػاري ، كأسػػد الغابػػة يف ٘تييػػز الصػػحابة
 (.  ّْٓ/ِِك)

سػػنة ٙتػػاف،  ، أسػػل  قيػػ  اٟتديييػػة، كهػػاج   ىل النػػ  عقيػػ  بػػ  أ  يالػػ  كاسػػ  أ  يالػػ : عيػػد منػػاؼ بػػ  عيػػد ا١تطلػػ ، ابػػ  عػػ  رسػػوؿ    (ٔ)
 (.  ُٔ/ْ. أسد الغابة الب  األثَت )كشهد يزكة معتة، ركل عنه اٟتس  اليص م، ، كتويف يف خالفة معاكية 

 يػػـو ثيػػت ٦تػػ   نػػه: قيػػ  . . . . كقػػدكال حنػػُت، كال الطػػائف، بػػذك  يف يػػزكة الفػػتح -عقيػػ -فلػػ  ييٍسػػذىع لىػػهي عقيػػ : )يف ت ٚتػػة الػػذم ذكػػ م ابػػ  األثػػَت  (ٕ)
 ، فقد ركل اب  األثَت قصة ثيوت عقي  يـو حنُت بالتضعيف. (ُٔ/ْ. أسد الغابة الب  األثَت)(    رسوؿ مع حنُت

٧تيح ب  عيد ال ٛت  السندم، حدث ع  هشػاـ بػ  عػ كة، : (، كأبو معش ِْٗ/ُٕالدي  العيٍت)ينظ : عذدة القارم ش ح  حيح اليمارم اليدر  (ٖ)
 (.  ّْٓ/ٕ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قُْٕ: )تع كة، حدث عنه الثورم، كاف أٛتد ب  حني  ي ضام، كيقوؿ: كاف بصَتان با١تغازم، 

 (، كسي  قوؿ الًتمذم أنه حس . ََِ/ْ)ُٖٗٔؿ، رق : سن  الًتمذم: أبواب اٞتهاد، باب ما جاء يف الثيات عند القتا (ٗ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (َُ)
 (.  ٕٔ/ُ)ثف الثف : الثف  بالتح ي  كهو ًم  الس ج ما ٬تع  ٖتت ذن  الدابة. ا١تغ ب يف ت تي  ا١تع ب للذط زم، مادة:  (ُُ)
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[خػػي نػػاكلٍت أنعػػ   :فقػػاؿ رسػػوؿ   ، أبػػو سػػفياف بػػ  اٟتػػارث-فػػداؾ أ  كأمػػي-أخػػوؾ :قػػاؿ ]حصػػون
  ًمػػ (ُ)

 .(ِ)(األرض فناكلته ف مو  ا يف أعينه  كله  كامزموا
ػأنكػ  بعػ  النػاس كػوف ال ّ : )(ّ)]ا١تػازرم[قاؿ، ناا اباس ع اد املطلابأ أنا النيب   كا   :يقول والنيب  زجى

(ْ) 
ػٍع ى كىمىػا يػىٍنيىغًػي لىػهي ً ٍف هيػوى ك ﴿ى  : مػع قػوؿ      النػ  لوقوعػه ًمػ ان  ى عٍ شً   ﴾ً اّل ًذٍكػ ه كىقػيػٍ )فه مييًػُته مىػا عىّلٍذنىػامي الشًٌ
كأجػابوا عػ  هػذا بػأف ، ع نػه ًشػأيف  (ٔ)كاحػتل بػه علػو فسػاد مػذه  ا٠تليػ ، (ٓ)كهذا مذه  األخفا [ٗٔيػس/]
ػتى كاعٍ ،  ليه دى صً هو ماقي  :(ٕ)ع الشًٌ  كيقػع يف ألفػاظ ، (ٗ) ىل القافيػة يػىٍقًصػديمي  (ٖ)مقفػو[] أف يوقعػه موزكنػان  اإلنسػافي  دى ذى

ككػػذا ، كال  ػػاحيها شػػاع ه ، ع أحػػد أمػػا ًشػػ كال يقػػوؿي  [ُ/جُّٓ/ظ]، لفػػاظ ا١توزكنػػة  األًمػػ ألفػػاظ العامػػة كثػػَتان 
ي ػوفى :   ا١توزكف كقوله تعاىلاٞتواب عذا يف الق )ف مً  ػىّت تػيٍنًفقيػوا ٦تّػا ٖتًي ككػذا قولػه ، [ِٗعذػ اف/)ؿ ]﴾﴿لىٍ  تػىنىاليوا الٍػًنّ حى

﴾: تعػػاىل نػػه مل أل، ع ان   العػػ ب ًشػػكال شػػ  أف هػػذا ال يسػػذيه أحػػد ًمػػ، [ُّالصػػف/]﴿نىٍصػػ ه ًمػػ ى اَّللًّ كىفػىػػٍتحه قى ًيػػ ه
أنػا النػ  ال  » :فأكقعػه ذلػ  يف أف قػاؿ، بعػ  النػاس عػ  هػذا القػوؿ  ى فىػكقػد يى  :قاؿ، يقصد تقفيته كجعله شع ان 

هذا  -ك ٪تا ال كاية بإسكاف الياء، ع  االعتذار فيستغٍت، (َُ)مّ كً فسد ال ّ منه علو أف يي    ان بفتح الياء حً  « كذبى 

                                                           
 (.  ََٗ/ّيف األ  : جصا، كا١تثيت م  مغازم الواقدم)(ُ)
، الضػ ماية النق  م  ا١تصػدر السػاب ، كيف سػندم عيػد الػ ٛت  بػ  عيػد العزيػز بػ  عيػد   بػ  حنيػف األنصػارم األكسػي أبػو ٤تذػد ا١تػدا األمػامي ب (ِ)

]  ػػدكؽ رمػػي بالتشػػيع[. تق يػػ  : قػػاؿ عنػػه ابػػ  حجػػ ، ] ػػدكؽ ٮتطػػ [، كيف سػػندم أيضػػان عا ػػ  بػػ  عذػػ ك اليجلػػي الكػػويف: قػػاؿ عنػػه ابػػ  حجػػ 
 (. ّْٓ، ِٖٔ/ُالتهذي  )

عذػ  بػ  ٤تذػد التذيذػي، مصػنف كتػاب )ا١تعلػ   ا١تازرم: ٤تذد ب  علي بػ ك (، ُُٖ/ُِيف األ  : ا١تاكردم، كا١تثيت م  ش ح النوكم علو مسل )(ّ)
(، كسػػػَت أعػػػالـ النػػػيالء َّ/ّ)للذػػػازرم. ا١تعلػػػ  (قّٔٓ: )تقلية، ، حػػػدث عنػػػه القاضػػػي عيػػػاض، كمػػػازر بلػػػدة يف جزيػػػ ة  ػػػ(بفوائػػػد شػػػ ح مسػػػل 

 (.  َُْ/َِللذه  )
: ضػػػ به مػػػ  الشػػػع ، كال جػػػز هػػػو أكثػػػ  ْتػػػور الشػػػع  اختصػػػارنا. ككزنػػػه: مسػػػتفعل  مسػػػتفعل  مسػػػتفعل . . . مسػػػتفعل  مسػػػتفعل  مسػػػتفعل  (ْ) ػػػزي . كال ىجى

 (.  ُٕ/ُ(، كعل  الع كض لعيد العزيز عتي )ٖٕٖ/ّالصحاح للجوه م، مادة: رجز )
 أنيػام علػو الػ كاة  نيػامق(. َُِسػعيد بػ  مسػعدة اليلمػي، مػوىل بػٍت ٣تاشػع،  مػاـ يف النحػو، أخػذ عػ : ا٠تليػ  بػ  أٛتػد كسػييويه )ت: : األخفا (ٓ)

 .  (َِٔ/َُ)للذه سَت أعالـ النيالء ، ك (ّٔ/ِ)للقفطي النحاة
ثقػػػة، حجػػػة، احػػػتل بػػػه  ػػػاحيا الصػػػحيح.  نيػػػام الػػػ كاة ، ا٠تليػػػ  بػػػ  أٛتػػػد الف اهيػػػدم األزدّم، ٨تػػػوم لغػػػوم ع كضػػػي، ركل عػػػ  أيػػػوب السػػػمتياا،  (ٔ)

 (.  ْٔ/ٔالعُت )(، كقوؿ ا٠تلي  يف كتابه ِّْ/ٕ(، كسَت أعالـ النيالء للذه  )ّٕٔ/ُ) للقفطي
 (.  َُْ/ْالشع : منظـو القوؿ، يل  عليه لش فه بالوزف كالقافية. لساف الع ب الب  منظور، مادة: شع ) (ٕ)
 (.  ُُٖ/ُِيَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  ش ح النوكم علو مسل ) (ٖ)
 (.  ُٓٗ/ُٓالقافية م  الشع : )خ  كلذة يف الييت، يقاؿ: قفوت فالنان اتيعت أث م. لساف الع ب الب  منظور، مادة: قفي) (ٗ)
 الػ كم اٟتػػ ؼ الػػذم تيػٌت عليػػه القصػػيدة كيلػػـز يف كػ  بيػػت منهػػا يف موضػع كاحػػد كقػػوؿ الشػػاع : ) ذا قػ  مػػاؿ ا١تػػ ء قػ   ػػديقه،. . . كأكمػػت  ليػػه (َُ)

 (.  ّْٗ/ُْ(  فالعُت ح ؼ ال كم كهو الـز يف ك  بيت. لساف الع ب الب  منظور، مادة: ركم)بالعيوب األ ابع
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كهػػو شػػي  هػػذم الصػػناعة بعػػد ، قػػد رأل قػػـو مػػنه  األخفػػا: (ُ)كقػػاؿ ابػػ  القطػػاع -قػػاؿ النػػوكم-ا١تػػازًرًمًٌ كػػالـ 
ػػهي نػٍ كمى ، جػػزا٠تليػػ  أف مشػػطور ال ّ  هي وكى

 :كقولػػه ، (ّ)«موالنػػا كال مػػوىل لكػػ   » :قػػوؿ النػػ  كلػػيس بشػػع    (ِ)
، (ٓ)«نا اب  عيد ا١تطل أنا الن  ال كذب أ» :كقوله ، (ْ)« ال   يع دميت كيف سيي    ما لقيتً  ه  أنتً »

ه كيَتم يلط بػىػ، كهذا الذم زعذه األخفا :قاؿ اب  القطاع، (ٓ)«ا١تطل  ػ، ُتًٌ  شػاع ان  يى كذلػ  ألف الشػاع   ٪تػا ٝتيًٌ
فػإف ، وفّ قى علو ي يقة الع ب مي  وزكنان مى  كأتو به كالمان ، كاهتدل  ليه، مي ادى رى أى ك ، مي دى صى كقى ، القوؿى   ى عى أنه شى  :منهالوجوم 
علػػو  موزكنػػان  بػػدلي  أنػػه لػػو قػػاؿ كالمػػان  كمل يكػػ  قائلػه شػػاع ان ، ان  ى عٍ أك بعضػػها مل يكػػ  ًشػػ،   هػػذم األك ػػاؼخػال ًمػػ

ػػػ، ي يقػػػة العػػػ ب ػػػًه[ع  كقصػػػد بػػػه الشًٌ ]أك أرادم كمل ييقفًٌ
ػػػمل يي (ٔ) بإٚتػػػاع العلذػػػاء  كال قائلػػػه شػػػاع ان ، ع ان ذلػػػ  ًشػػػ  ّ سى

 ون مقفػ ككػذا لػو أتػو بػه موزكنػان ، ع ان مل يك  ًشػ به موزكنان  كلك  مل يأتً ، ع كقصد به الشًٌ ، امي فّ ككذا لو قػى ، كالشع اء
ػػػ  ال بالشػػػ كط  ع ان ذلػػػ   علػػػو أف الكػػػالـ ا١تػػػوزكف ال يكػػػوف ًشػػػ فػػػدؿّ ، ع ان ع  ال يكػػػوف ًشػػػلكػػػ  مل يقصػػػد بػػػه الشًٌ

ػ مل يقصد بكالمه ذل ى  كالن  ، ا١تذكورة كيػف :فػإف قيػ  ، ك ف كػاف موزكنػان ، ع ان ًشػ د  عىػفػال يػي ، كال أرادم،  ى عٍ الشًٌ
ف أفانتسػػ   ىل جػػدم دكف أبيػػه كافتمػػ  بػػذل  مػػع  .«نػػا النػػ  ابػػ  عيػػد ا١تطلػػ أأنػػا النػػ  ال كػػذب » :قػػاؿ 

ألف أبػام عيػد   ، كانػت شػه ته ّتػدم أكثػ   نػه أ :فػاٞتواب ؟اٞتاهليػة  عذػ  االفتمار يف حػ  أكثػ  النػاس ًمػ
ككػاف  ، ككػاف سػيد قػ يا، شػائعةن  نػاه ةن  شػه ةن  ككػاف عيػد ا١تطلػ  مشػهوران ، يف حيػاة أبيػه عيػد ا١تطلػ  تويف شػابان 
 :ثعليػػةكمنػػه حػػديث ضػػذاـ بػػ  ، ينسػػيونه  ىل جػػدم لشػػه ته ابػػ  عيػػد ا١تطلػػ    النػػاس يػػدعوف النػػ  كثػػَت ًمػػ

                                                           
)ت: ابػػػ  القطػػػاع: أبػػػو القاسػػػ  علػػػي بػػػ  جعفػػػ  بػػػ  علػػػي الصػػػقلي العالمػػػة، شػػػي  اللغػػػة، أخػػػذ بصػػػقلية عػػػ  ابػػػ  الػػػن اللغػػػوم، لػػػه كتػػػاب األفعػػػاؿ،  (ُ)

كقػد نقػ  أبػو بكػ  ابػ  العػ   قػوؿ  -فيذػا نهػ  يل-عت  ىل كتابه األفعاؿ فلػ  أجػد قولػهكقد رج، (ّّْ/ُٗ. سَت أعالـ النيالء للذه  )ق(ُٓٓ
 (.  ِٔ/ْكتابه أحكاـ الق )ف)األخفا يف  

٣تػزكء ال جػز: كهػو ٫تا أحد أنواع ال جز ا١تمتص ، فيح  ال جىز يستعذ  تاًما ك٥تتص نا. فالتاـ: هو ما كانت تفاعيله سًتا، كا١تمتص : ثالثة أنواع هػي:  (ِ)
يػت منػه علػو كهو ما بقي الييت منه علو أربع تفاعي ، كمشطور ال جز: كهو ما بقي الييت منه علو ثالث تفاعي ، كمنهوؾ ال جز: كهو ما بقي الي

 (.  ِٕ/ُتفعيلتُت. عل  الع كض كالقافية لعيد العزيز عتي )
: ي ؼ مػ  حػديث يويػ ، كهػو هنػا جػواب علػو مقالػة أبػو سػفياف يػـو أحػد عنػدما قػاؿ أبػو سػفياف: ) ف لنػا العػزل كال عػزل لكػ ، فقػاؿ النػ   (ّ)

كتػاب اٞتهػػاد كالسػػَت، بػػاب مػػا :   موالنػا، كال مػػوىل لكػػ (.  ػػحيح اليمػػارمقولػػوا »، قػػاؿ: قػػالوا: يػػا رسػوؿ  ، مػػا نقػػوؿ؟ قػػاؿ: «أال ٕتييػوا لػػه؟»
 (.  ٔٔ/ْ) َّّٗيك م م  التنازع كاالختالؼ، رق : 

يف  حػػدل الغػػزكات عنػػدما دميػػت   ػػيعه الشػػ يفة، كهػػو يف  ػػحيح اليمػػارم: كتػػاب اٞتهػػاد كالسػػَت، بػػاب مػػ  يينكػػ  يف سػػيي   ،   قالػػه النػػ   (ْ)
 (.  ُُِْ/ّ)ُٕٔٗم  أذل ا١تش كُت كا١تنافقُت، رق :   (، ك حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب ما لقي الن  ُٖ/ْ)َِِٖرق : 

يف يػزكة حنػُت،  ػحيح اليمػارم: كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب مػ  قػاد دابػة يػَتم يف اٟتػ ب، رقػ :  قالػه النػ  قػد ي ؼ ٟتديث يف الصػحيحُت ك  (ٓ)
 (.  ََُْ/ّ)ُٕٕٔ-ٖٕ، باب يف يزكة حنُت، رق : (، ك حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَتَّ/ْ)ِْٖٔ

 (.  ُُٗ/ُِيف األ  : كال ارادم، كا١تثيت م  ش ح النوكم علو مسل ) (ٔ)
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ػ ى أف عيػد ا١تطلػ  عنػده   كػاف مشػته ان ،  (ُ)«أيك  اب  عيد ا١تطلػ » كيكػوف شػأنه ، كأنػه سػيظه ،  بػالن  بيشًٌ
 ف عيػد ا١تطلػ  رأل رايػا تػدؿ علػو نهػور النػ   :(ّ)كقيػ ، (ِ)ككاف قد أخنم بذل  سيف بػ  ذم يػزف، عظيذان 
 ، فأراد الن  ، عنده  ككاف ذل  مشهوران  نه أكتنييهه  علو ، تذكَته  ًنهورم علػو األعػداءال بد م   ،
  موضػػعه هي فػى  ّ كعىػػ،   كىلمػػع مىػػ ؿًٌ وى مل يػيػػ بأنػػه ثابػػت مػػالـز للحػػ ب علذهػػ  أيضػػان أك ، ف العاقيػػة لػػه لتقػػول نفوسػػه أك 

كيف هػذا دليػ  ، ؿزك كال أ،    فًػفػال أى  نا الن  حقػان أ :أم «أنا الن  ال كذب» :كمعٌت قوله ، لَتجع  ليه ال اجعوف
 :كقوؿ علي، (ْ)«كوعاأل ب اأنا » :كمثله قوؿ سلذة، نا فالف ب  فالفأ :ف يقوؿ اإلنساف يف اٟت بأعلو جواز 

ك ٪تػػا  :قػػالوا (ٔ)كفيػػه حػػديث  ػػحيح، ّتػوازم علذػػاء السػػلف حى  ّ كقػػد  ىػػ، (ٓ)«أنػػا الػػذم ٝتتػػٍت أمػػي حيػػدرة» :علػي
  .(ٕ)(سيحانه أعل  بالصوابك  ، ك م ذل  علو سيي  االفتمار كفع  اٞتاهليةيي 

مل تكػ  كيذػـو ،   ٫تػـو ال تثيػت ٢تػا اٞتيػاؿكالياؿ مشغوؿ ٔتا ع ل الدنيا مً ، كقد م لنا تأليف هذم االدة، هذا
جهلػػه لػػذل  تفػػاق  ك   نسػػاف بيطالتػػهكقناعػػة كػػ  ، كأهلػػه عػػ اض النػػاس عػػ  العلػػ  كأعظػػ  شػػيء كقػػع ، ٗتطػػ  بيػػاؿ

ككاف ف اينا م  تأليف هذم االدة يف يػـو  :قاؿ ا١تعلف .  اٞتور كالعدكافاألقالي  مً كامتالء ، ة بك  مكافذى لى الظى 
 :قػػاؿ أيضػػان رٛتػػه  ك  .كألػػف كػػذا ٓتطػػه س عشػػ  ٚتػػادل اوخػػ ة سػػنة ٜتػػس عشػػ ةاٞتذعػػة  ػػييحة النهػػار سػػاد

٤تذػد الع ضػي اٟتلػ   ا ك٤ت رها عذ  ب  عيد الوهاب ب   ب اهي  ب  ٤تذػود بػ  علػي بػ هى عي ككت  هذم االدة موقًٌ 
ك ا ناشدت  هذا، مسلذان علو سيدنا ٤تذد ك)له ك حيهك  مصليان  القادرم الشافعي يف    ٢ت   حامدان   

أف يف أهػ   دي عً يٍ تى سٍ كيى ، هذم األعصار  أه  أف ال ينظ   ليه بعُت أف معلفه مً  علو تأليفي هذا   ى  فى قى   كى مى 
نصػاؼ لػيعل  أنػه فلينظػ   ليػه نظػ  اإل،   يشػاءيعتيه مىػ فإف فض    ، االيالع  يطلع هذا هذم األعصار مى 

  شػػ  كنعػػوذ بػا ًمػػ، هػػذا الشػ ح فٍ لىػمعًٌ  رى دٍ   ايلػػع علػو شػػ كح الشػػفا يعلػ  قىػػكمىػ، ف يف هػػذا الشػأف مثلػػهلّػعى مل يػي 

                                                           
سػػػن  أ  داكد: كتػػػاب الصػػػالة، بػػػاب مػػػا جػػػاء يف ا١تشػػػ ؾ يػػػدخ  ك (، ِّ/ُ)ّٔرقػػػ : ،  ػػػحيح اليمػػػارم: كتػػػاب العلػػػ ، بػػػاب مػػػا جػػػاء يف العلػػػ  (ُ)

أمػا يف ، (، كاللفػظ أل  داكد كالنسػائيُِْ/ْ)َِْٗ(، كسن  النسائي: كتاب اٞتنائز، باب كجوب الصياـ، رقػ : ُِّ/ُ)ْٕٖا١تسجد، رق : 
 ك  ٤تذد(. اليمارم بلفظ: )أي

ذكػ م ابػ  منػدة يف الصػحابة، قػاؿ ابػ  حجػ : مػات ، سػيف بػ  ذم يػزف ملػ  ٛتػَت(، ك ُْ/  ُينظ : سَتة اب  هشاـ ت يه عيد ال اكؼ سػعد ) (ِ)
 (.  ِْٗ/  ّككاتيه كلدم زرعة. اإل ابة الب  حج ) سيف قي  ا١تيعث، كالذم أهدل  ىل الن  

 (.  ُُٓ/ِال كض األنف للسهيلي) (ّ)
(، ك ػػحيح مسػػل : كتػػاب َُّ/ٓ)ُْْٗكشػػط م اوخػػ :. . . كاليػػـو يػػـو ال ضػػع.  ػػحيح اليمػػارم: كتػػاب ا١تغػػازم، بػػاب يػػزكة ذم قػػ د، رقػػ :  (ْ)

 (.  ُِّْ/ّ)َُٖٔاٞتهاد كالسَت، باب يزكة ذم ق د، رق : 
 (.  َُْْ/ّ)َُٕٖ.  حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يزكة ذم ق د كيَتها، رق : كشط م اوخ :. . . كليث يابات ك يه ا١تنظ م (ٓ)
فذوجػودة يف  ػحيح  - مفػ دة دكف علػي -أمػا قصػة ابػ  األكػوع ، اٟتديث الصحيح ذك  كالن م  اب  األكػوع كعلػي يف  ػحيح مسػل  السػاب  (ٔ)

 اليمارم باإلضافة لصحيح مسل . 
 (.  َُِ/ُِانتهو النق  م  ش ح النوكم علو مسل ) (ٕ) 
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 كالعناد لك  ٯتينان با ، (ُ)  السميذةقد امتأل قليه مً   ٌو غً يٍ كمي  [ُ/جِّٓك/]حاسد يواجهنا بعُت االنتقاد 
مػا حصػ  هػذا  ال  لكػ ٍ ، أقػدر علػو ذلػ  علينا باالقتدار علو هذم ا١تسال  مل يكػ  يل أمػ  علػو أفٍ   ّ الذم مى 
، (ّ)كسػػَتان   ػػار  (ِ)فػػإف عنايتػػه  ذا توجهػػت  ىل الثػػ ل، ليف يف شػػأف سػػيد األكلػػُت كاوخػػ ي   هػػذا التػػأبنكػػة ًمػػ
  .كأم التسػلي  أزكاجػه كتػابعيه  أفضػ  الصػالةه ك كعلػو )لػه ك ػحي فعليػه، يف الداري  خطَتان  مي ري دٍ  ار قى   و يٍ لً ك ىل ذى 
كقػد م ، رٛته   تعاىل كرٛتنا بػه )مػُت ٓتطه هي انتهو ٚتيع ما رأيتي  .معلفه عذ  ب  الع ضي الشافعي القادرم هي يى تى كى 

فقػػ اء العيػػد الػػذلي  خليػػ  بػػ  كخػػادـ العلػػ  كال (ْ)  نسػػمة مصػػنفه علػػو يػػد أفقػػ  الػػورلهػػذا االػػد ك اٟتذػػد ًمػػ
الكام  النسي  ك ، ء زبدة العيد مناؼ السيد اٟتسي كذل  ب س  ساللة العلذاء كاألش اؼ ك٩تية الفضال، ٤تذد

كوكػػ  ،   الزاؿ قذػػ  فضػػله يالعػػان الكػػوك الفضػػ  كالسػػعادة السػػيد نعذػػة   أفنػػدم  فً دً ٍعػػكمى ، ذم ااػػد كالسػػيادة
كعذػػ م كخلفػػه ككفقنػػا ك يػػاه  أٚتعػػُت ْت مػػة سػػيد ا١ت سػػلُت )مػػُت يقػػوؿ العيػػد اٟتقػػَت  ، رحػػ    سػػلفه٣تػػدم يانعػػان ك 

 تٍ  ى طً سيػ  ى لًػفإمػا كذػا عي ،   الػزالت كا٢تفػواتا١ت جػو ٦تػ  كقػف عليهػا العفػو عذػا ٬تػد فيهػا ًمػ :كات  هذم االػدة
ا١تقػػ ر الػػذم تضػػ ب بػػه األمثػػاؿ خطػػوط   ى كًمػػ، خػػط الشػػي  الشػػارح الػػذم فكػػ م كفضػػله يف ا٠تػػَتات سػػارحعلػػو 

كقلػة بضػاعيت  كعجػزم لكػ  ضػعفي،  ان كنػوران بػاه كػاف خطػه جػواه ان ك ف  ، العلذاء ذكم السيادة كاألفضػاؿ كأيضػان 
 لتصػػػحيحكال ي جػػػع عنػػػد ا، كال ييػػػار عليػػػه ح منػػػه علػػػو الوجػػػه الػػػذم ال خلػػػ  فيػػػهقعػػػدا عػػػ  اسػػػتم اج الصػػػحيأ

  (ٓ)[ُ/جِّٓ/ظ] .كالسذاحة ع  ا٠تطأ كا٠تل ، فو ع  الزل موؿ العأفا١ت، كا١تقابلة  ال  ليه
 .بس    ال ٛت  ال حي  الله    ًٌ علو سيدنا ٤تذد ك)له ك حيه أٚتعُت

اب  ]فماا  يال  ق   :قاؿ القاضي عيػاض اليحصػ  السػييت 
أحاد  كاان  .يػـو حنػُت مػ  حػ ب هػوازف :أم يومئا    (6)[ر ئ 

 :منها كشجاعته أمور يف ذل  اليـو شّدة الن    ٍ مً  قد نه  .م  الن   أم: أشّد منه  

                                                           
 (.  ُّٓ/ِالسميذة: اٟتقد يف النفس. النهاية الب  األثَت، مادة: سم ) (ُ)
 (.  ُُِ/ُالث ل: الًتاب. النهاية الب  األثَت، مادة: ث ا) (ِ)
حجػػ  الفالسػػػفة.  ويف زعذهػػ  يطيػػػ  اٟتيػػاة، كييػػػدعكشػػػ اب ، اإلكسػػَت: مػػػادة م كيػػة كػػػاف األقػػدموف يزعذػػػوف أمػػا ٖتػػػوؿ ا١تعػػدف الػػػ خيم  ىل ذهػػ  (ّ)

 (.  ِِ/ُ(، كا١تعج  الوسيط اذوعة م  ا١تعلفُت، مادة: اكسَت)ِِٕ/ُال سائ  األدبية للجاحظ)
 (.  ِِِٓ/ٔالوىرل: ا٠تىٍل ي. الصحاح تاج اللغة ك حاح الع بية للجوه م، مادة: كرل) (ْ)  

 هنا ماية االد األكؿ، كسييدأ الشارح باالد الثاا بقوله: بس    ال ٛت  ال حي .  (ٓ) 
كجػاء يف ، (َّٖ/  ِ(، كاالحيػاء للغػزايل )ِّٔ/  ٤ُتػذكؼ األسػانيد ) -ك)س(: رمو، كمػا بػُت معكػوفتُت ًمػٍ  نسػمة أخػ ل للشػفا.  يف األ   (ٔ)

[، ، كهػذم الزيػادة أل  الشػي «د منػهفذا رام يومئذ أحػد أشػ»ليه م  حديث الناء دكف قوله: (: ]متف  عٕٖٔ/ُٗت يل أحاديث اإلحياء للع اقي)
(، ككػذا  ػحيح اليمػارم:  ََُْ/ّ)ُٕٕٔكقد سي  ٗت يل الصحيحُت، كهػو  ػحيح مسػل : كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب يف يػزكة حنػُت، رقػ : 

يف أخػالؽ النػ  أل  « فذا رام يف النػاس يومئػذ. . . »(، كبلفظ: ّْ/ْ)َِّٗكتاب اٞتهاد كالسَت، باب مى   ف أ حابه عند ا٢تزٯتة، رق : 
 (، كللزيادة اليت أتو  ا أبو الشي  لفظ ق ي  يف اليمارم سيأيت يف ُّْ/ُ)ُُٕ، رق : الشي  األ يهاا: ما ذك  م  شجاعته 

 ]قي [ ا١تشع  بعدـ  حته، فهذا يدؿ علو ب اعته كدقته يف علـو اٟتديث. : الصفحة التالية، كقد أجاد القاضي عياض عندما ذك م بلفظ      
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الييضػاءى  هي تىػبغلى   ى كً أنه رى ) 
ُتعىػرٍ دً  سى يً كلىػ، (ُ)

ةى ضىػيٍ كاليػى  (ّ) فىػغٍ ذً كالٍ  (ِ)
عليهػا بعضػها  كيػاؼى ، الصػفوؼى  كاسػتقي ى ، (ْ)

 بػ ى  أّف أنسى  كمنها:،   بالفتح  ف  دقوا ك نكاكبّش ه،   علو القتاؿفحّضهي ، حدركف يف الوادمنخلف بع و ي
  ٍ يف ذل  الزماف قط  مً  مثلهي  ال ك  ما رأيتي ، شيءه  ازفى وى استقيلنا ًمٍ  هى  ٍُتو نػى حي  ١تا انتهينا  ىل كادم :(ٓ)قاؿ مال و 
ّ  ىػّفوا  ػفوفان ، هػ قد سػاقوا نسػاءه  كأمػوا٢ت  كأبنػاءه  كذراريًٌ  ة!كالكث ً  الّسوادً   ٍ مً  فجعلػوا النًٌسػاء فػوؽ اإلبػ  ، مثي

فلذػا رأينػا ذلػ  ، لػئال يًفػ  كا بػزعذه ، ذلػ  فجعلوهػا كراء، كالغن ، كاليق ، مث جااكا باإلب ، جاؿكراء  فوؼ ال ًٌ 
فيينذا ٨ت  فيه يىلىسى الصيح، نا يف الوادمر فلّذا ٖتد، ه الّسواد حسينام رجاالن كلٌ 

 ف ]شىعىٍ نىٍا  اّل[، (ٔ)
الكتائ   (ٕ)

 -خيػ  سيػلىٍي و -ا٠تيػ  فانكشػف أّّكؿي ، ٛتلػةن كاحػدةن  فحذلػوا، الوادم كًشٍعًيهً ص ًٌ الكتائ  قد خ جت علينا ًمٍ  مى 
كهػػو ، مػػا يػىٍلػػويكف علػػو شػػيءو ، كالنّػػاس منهزمػػوف، ثابػػت يلتفػػت عػػ  ٯتينػػه كيسػػارم كالنػػ  ، كامػػـز النّػػاس، مولًٌيػػةن 
ذم الّػػ فػػو، تقػّدـ ْت بتػػه أمػػاـ النّػاسمث ، كهػو  ػػاب  أنػا عيػػد   كرسػػوله! !يػػا أنصػار   كأنصػػار رسػػوله  يقػوؿ:

 .(ٖ)(بعثه باٟت ًٌ ما ضى ىبٍػنىا بسيفو كال ب محو حىّت هزمه    
ػػ، (َُ)(٨تػػو ا١تشػػ كُت (ٗ)[ال يػػألو مػػا أسػػ ع]رأيتػػه لقد : )قػػاؿ كمنهػػا أف العيػػاس   يػػ ى قً نف  ٪تػػا عػػن بً مث  ف ا١تصًٌ

حضػ  تلػ  الواقعػة كأشػجع   ٍ مىػ أشد   ا كوف الن  كأمّ ، (ُ) حيحو  بط ي و  مي دى نٍ باف هذا اللفظ مل يثيت عً  شعاران  
                                                           

جػاء يف الصػحيحُت بلفػظ: ). . . كهػو علػو بغلتػه الييضػػاء، كابػ  عذػه أبػو سػفياف بػ  اٟتػارث بػػ  عيػد ا١تطلػ  يقػود بػه، فنػزؿ كاستنصػػ ، مث  (ُ) 
باب مػ   ػف أ ػحابه، رقػ : كتاب اٞتهاد كالسَت، اليمارم:   ، مث  ف أ حابه(.  حيح«أنا الن  ال كذب، أنا اب  عيد ا١تطل »قاؿ: 
 (، كاللفظ لليمارم. ََُْ/ّ)ُٕٕٔباب يف يزكة حنُت، رق : كتاب اٞتهاد كالسَت، (، ك حيح مسل :  ّْ/ْ)َِّٗ

سػػن  أ  . «نػػاه  يػػـو أحػػد بػػُت درعػػُت، أك لػػيس درعػػُت  أف رسػوؿ   »درعػػُت يػػـو أحػػد فقػػد جػػاء بلفػػظ:   الثابػت يف السػػن  ليسػػه  (ِ)  
، (ّٖٗ/ِ)َِٖٔبػاب السػالح، رقػ : كتػاب اٞتهػاد، (، كسػن  ابػ  ماجػه:  ُّ/ّ)َِٗٓبػاب يف لػيس الػدركع، رقػ : كتاب اٞتهاد، داكد:  

زكائػػػػػد ابػػػػػ  ماجػػػػػه ]هػػػػػذا  سػػػػػناد  ػػػػػحيح رجالػػػػػه ثقػػػػػات علػػػػػو شػػػػػ ط اليمػػػػػارم[. مصػػػػػياح الزجاجػػػػػة يف : كاللفػػػػػظ أل  داكد. قػػػػػاؿ اليو ػػػػػَتم
 (.  ُٓٔ/ّلليو َتم)

باب جػواز دخػوؿ مكػة بغػَت  حػ اـ، رقػ : كتاب اٟتل، ليس ا١تغف  يـو فتح مكة. ينظ :  حيح مسل :    الذم ثيت يف الصحيح أف الن   (ّ)
ُّٕٓ(ِ/ٖٗٗ  .) 

(، ك ػػحيح َْ/  ْ)ُُِٗلػػيس الييضػػة يػػـو أحػػد. ينظػػ :  ػػحيح اليمػػارم: بػػاب لػػيس الييضػػة، رقػػ :   الثابػػت يف الصػػحيحُت أف النػػ   (ْ)
 (.  ُُْٔ/ّ)َُٕٗباب يزكة أحد، رق : كتاب اٞتهاد كالسَت، مسل :  

 مل(، كقاؿ الذه : ]علو ش ط اليمارم كمسل  لك  ّٗ/ِ)ِّّْبنحوم يف ا١تستدرؾ علو الصحيحُت للحاك : كتاب اٞتهاد، رق :  (ٓ)
 ٮت جا لسه  كهو  حا  كيَت[.         

: نلذة )خ  اللي . الصحاح تاج اللغة ك حاح الع بية للجوه م، مادة: يلس) (ٔ)  (.  ٔٓٗ/ّالغىلىسي
يثيىت م  مغازم الواقدم ) (ٕ)

 (.  ٕٖٗ/ّيَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١ت
 (.  ٕٖٗ/ّمغازم الواقدم )  (ٖ)
 (.  ٖٖٗ/ّيَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت ًمٍ  مغازم الواقدم) (ٗ)
، رقػ : (، كيوجد ي ؼه منه يف مسند أٛتػد، ًمػٍ  مسػند بػٍت هاشػ ، حػديث العيػاس بػ  عيػد ا١تطلػ  عػ  النػ  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ّمغازم الواقدم) (َُ)

ُٕٕٓ (ّ/ِٗٔ  .) 



 
- 67 - 

كقػد ركل مسػل  يف  ػحيحه عػ  ، كقد أٚتع عليه ناقلوا القصػة، فهذا أم  ال سيي   ىل  نكارم ب  هو مقطوع به
، (ِ)«  النػػ  يعػػٍت، بػػه ٭تػػاذم للػػذم منػػا الشػػجاع ك ف، بػػه نتقػػي اليػػأس اٍٛتىػػ ّ   ذا ك  كنػػا» :قػػاؿ، ءالػػنا

، ة اٟتػ بأك السػتعار ،   ٛتػ ة الػدماء اٟتا ػلة عػادةذلػ  ًمػ (ْ)كاسػتعَت، اٟتػ ب ةً دّ عػ  ًشػ (ّ)كاٛت ار اليػأس كنايػة
 .(5)«اوف ٛتي الوييس» :كهذا كقوله ، كاٛت ارها كاٛت ار اٞتذ 

الػػذم ركل اٟتػػػديث  (ٕ) ىل اليمػػارمًٌ  ضػػذَت يػػَتم عائػػده  فّ أ (ٔ)الظػػاه ، عااس بغلتااه ناازل الناايب  :وقااال غااري  
 :قػاؿ يف ركايػة مسػل و  أيضػان  الػناء ألفّ ، كال يعػود علػو الػناء، عػ  بغلتػه الساب  الذم مل يػذك  فيػه نػزكؿ النػ  

(ٗ)كركل نزكلػه عػ  اليغلػة سػلذة بػ  األكػوع ، (ٖ)«نزؿ عػ  اليغلػة فاستنصػ  الن   أفّ »
 ،فلذػا :قػاؿ سػلذة 

: فقػػػاؿ، كجػػػوهه  بػػػه اسػػػتقي  مث، األرض ًمػػػ  تػػػ ابو  ًمػػػ  قيضػػػة قػػػي  مث، اليغلػػػة عػػػ  نػػػزؿ    رسػػػوؿ يشػػػوا
   فهػزمه ، مػدب ي  فولػوا، القيضػة بتلػ  ت ابػا عينيػه مػأل  ال  نسػانا خلػ    مػنه  فذا ،(َُ)« الوجوم شاهت»
..يقاتػ    علػو قدميػه أشػجع ٦تّػاتًػقى يػي   ٍ مىػ فّ أل، بياف شػجاعته ك ٪تا ذك  نزكله ع  اليغلة يف .(ُُ)..اٟتديث  

 .(12)يف القوة ابة ٢تا نوع معونةو الدّ  فإفّ ، علو دابةو 

                                                                                                                                                                                       
:  يح اليمػارمحكهي)قاؿ: فذا رئػي مػ  النػاس يومئػذ أشػد منػه(.  ػ ي ي   حيح بلفظو ق ي  يف  حيح اليمارم له -تعاىلبفض    -لك  ثيت (ُ)

 (.  ٕٔ/ْ) َِّْباب مىٍ  قاؿ: خذها كأنا اب  فالف، رق : ، كتاب اٞتهاد كالسَت
 (.  َُُْ/ّ)ُٕٕٔ: : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق  حيح مسل  (ِ)
 (.  ِْٕٕ/ٔكت يد به يَتم. الصحاح تاج اللغة ك حاح الع بية للجوه م، مادة: كٌت ) بشيءالكناية: أف تتكل   (ّ)
بػػ  االسػػتعارة: اسػػتعذاؿ العيػػارة علػػو يػػَت مػػا كضػػعت لػػه يف أ ػػ  اللغػػة، منػػه قػػوؿ اٟتجػػاج )  ا أرل راكسػػان قػػد أينعػػت كحػػاف قطافهػػا (. العذػػدة ال (ْ)

 (.  ُِٕ/ُرشي  القَتكاا )
ًمٍ  مسند بٍت هاش ، حديث العياس بػ  عيػد مسند أٛتد: ك (، ُّٖٗ/ّ)ُٕٕٓ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ٓ)

يى اٍلوىًييسي »كاللفظ ألٛتد، كلفظ مسل : (، ِٖٗ/ّ)ُٕٕٔ، رق : ا١تطل  ع  الن   ا ًحُتى ٛتًى  «.  هىذى
 (.  ُٔٗ/ُهو اللفظ الذم يغل  علو الظ  فه  معٌت منه م  يَت قطع (. ا١تستصفو ) : )عّ فه الغزايل بقوله (ٔ)
عػػ    نػػزؿ النػػ  »يف مايػػة ال كايػػة مػػا نصػػه: )قػػاؿ  سػػ ائي ، كزهػػَت:  - بفضػػ    –لػػدل ال جػػوع ل كايػػة اليمػػارم ًمػػٍ  ي يػػ  شػػعية، كجػػدتي  (ٕ)

(، فيعػػػد أف أثيػػػت ُّٓ/ٓ)ُّْٕ ػػػحيح اليمػػػارم: كتػػػاب ا١تغػػػازم، بػػػاب قػػػوؿ   تعػػػاىل: ﴿كيػػػـو حنػػػُت  ذ أعجيػػػتك . . . ﴾، رقػػػ : «(. بغلتػػػه
يعػػود لشػػعية،  (عػػ  بغلتػػه، فالضػػذَت يف: )قػػاؿ يػػَتم  كزهػػَت بنػػزكؿ النػػ   علػػو بغلتػػه ًمػػٍ  ي يػػ  شػػعية، ذكػػ  قػػوؿ  سػػ ائي   اليمػػارم رايػػة النػػ  

فيظهػ  هنػا مػدل دقػة لفػظ الشػي  الع ضػي باسػتمدامه ، ٫تػا  سػ ائي ، كزهػَت، لكػ  الشػي  الع ضػي رٛتػه   مل ٬تػـز بعػودة الضػذَت لليمػارم: غَتكال
 لفظ )الظاه (، كعدـ جزمه باألم ، كمدل فطنته يف ذل . 

 (.  ََُْ/ّ) ُٕٕٔباب يف يزكة حنُت، رق : كتاب اٞتهاد كالسَت،  حيح مسل :   (ٖ)
، ركل عنػه فاضػالن  َتان ٌخػ سػميان  راميػان  منسوب ٞتدم كهو سلذة ب  عذ ك ب  األكػوع، كػاف ٦تػ  بػايع ٖتػت الشػج ة، ككػاف شػجاعان سلذة ب  األكوع:  (ٗ)

 (.  ِِٕ/ِ(، كأسد الغابة الب  األثَت )ّٗٔ/ِبا١تدينة. االستيعاب الب  عيد الن) (قْٕ)ت: ابنه  ياس ب  سلذة، 
 (.  ُُٓ/ِشاهت الوجوم: أم قيحت. النهاية الب  األثَت، مادة: شوم) (َُ)
 (.  َُِْ/ّ)ُٕٕٕمسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  حيح  (ُُ)
 ع  الدابة.   ، كبُت نزكؿ الن  يف بياف كتوضيح العالقة كال ابط بُت  شجاعته  -رٛته   تعاىل-كقد أحس  الشي  الع ضي (ُِ)
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اال م ون   ال تا ق ااى فا ل ّمااا :عااس الع اااس قااال اال م ون   و ىّل  و ال   ّفااار   ال م س  ب ر يس   ال م س  نػػه حػػاؿ معكػػدة أمنصػػوب علػػو ، م ااد 
 :كقوله  كقد يتوافقاف، كلفظ عاملها، يتواف  لفظ اٟتاؿ ما مل كهو كىّل ، (ُ)لعاملها

  .كألـز توقي خلط اٞتد باللع   ١ت  أبدل نصيحته  (ِ)صيمان[م  أ ]
كهػػو منصػػوب علػػو ، جهػػته  ارّفااحنااو ال    .شػػ ع يف ذلػ  كاحػػد بفعلػػه :أم ض  با غ ل ت ااه  ر ك  يا اا ف ط ف اا   ر س ااول     

اااأو  .ي كضػػػها يف جهػػػته  :أم، ة فيّػػػالظّ  ااافّ ك  ماااا أ  ه  ام  ج  ل  ب      ناااا بخ  ااا ُ      ن  أ   ة  اد  ر  ا إ  ه  ابػػػ   :أم ان  ي  ف  وأباااو س ااا، ع  ر  س 
لكػ  ، (ْ)باللجػاـ كالعيػاس )خػذه ، بال كػاب فياف )خػذه أبػا سيػ أفّ  :(ّ)كػذا يف حػديث العيػاس ه  اب  ك  ر  ب      خ  ب .اٟتارث

 فٍ أكٯتك  ، (ٔ)(بلجامها أبا سفياف )خذه  فّ أ: )كيف ركاية له، (ٓ)(أبا سفياف كاف يقود اليغلة أفّ : )يف حديث الناء
 :أم نااااد  مث ّ  .بال كػػػاب علػػػو حسػػػ  مػػػا يقتضػػػيه ا١تقػػػاـ كتػػػارةن ، باللجػػػاـ )خػػػذه  يكػػػوف أبػػػو سػػػفياف كػػػاف تػػػارةن  فٍ أ
أم » ففي هذا اٟتديث الذم ركام مسل  قاؿ رسػوؿ   ، م  الن  أكاف نداءم ب  يا للمسلمي .اسالعيّ 
الّسػذي ة؟  أ ػحاب أيػ :  ػويت بأعلو فقلت،  ىيًٌتىان  رجال ككاف: عياس فقاؿ « ةذي السّ  أ حابى  (ٖ)نادً ، (ٕ)عياس

 يػا، ليي  يا: فقالوا، (ٗ)أكالدها علو اليق  عطفة  ويت ٝتعوا حُت عىطىٍفتػيهي  لكأف، فو : قاؿ [ِ/ظ]الّسذي ة؟ 
 مث: قػػاؿ، األنصػػار معشػػ  يػػا، األنصػػار معشػػ  يػػا: يقولػػوف األنصػػار يف كالػػدعوة، كالكفػػار فػػاقتتلوا: قػػاؿ، لييػػ  يػػا

 فنظػ ، ا٠تػزرج بػ  اٟتػارث بػٍت يػا، ا٠تػزرج بػ  اٟتػارث بػٍت يػا :فقػالوا، ا٠تػزرج بػ  اٟتػارث بٍت علو الدعوة قص ت

                                                           
ػػػوالن ﴿اٟتػػاؿ ا١تعكػػػدة: كهػػػي الػػػيت يسػػػتفاد معناهػػػا بػػدكف ذك هػػػا، كهػػػي:  مػػػا معكػػػدة لعاملهػػػا لفظنػػا كمعػػػٌت ٨تػػػو:  (ُ) ػػػٍلنىاؾى لًلنّػػػاًس رىسي [ ٕٗ /]النسػػػاء ﴾كىأىٍرسى

لفظنػا كمعػٌت لتوافقهذػا يف اللفػظ كا١تعػٌت أك معكػدة لعاملهػا معػٌت فقػط كاللفػظ ٥تتلػف  (حاؿ م  الكاؼ كهي معكدة لعاملها، كهو )أرسػلنا (فػ)رسوالن 
ألف التيسػػ  نػػوع مػػ  الضػػػح ، ، كهػػي معكػػدة لعاملهػػا معػػٌت فقػػط (حػػاؿ مػػ  فاعػػ  )تيسػػ  ([ فػػػ)ضاحكناُٗ /]النذػػ  ﴾فػىتىيىّسػػ ى ضىػػاًحكنا﴿٨تػػو: 

 (.  َٓٔ/ُكلفظها ٥تتلف. ش ح التص يح علو التوضيح للوقاد)
ا١تسػتًت فيػه، كهػي معكػدة  (حاؿ م  فاع  )أ ػ  (يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  ش ح األسوا اويت، كهو م  اليح  اليسيط. فػ)مصيمنا (ِ)

مػػػ  اإل ػػػماء كهػػػو اإل ػػػغاء كاالسػػػتذاع، كا١تعػػػٌت أ ػػػ  حػػػاؿ كونػػػ  مصػػػغينا ١تػػػ  أنهػػػ  : كأ ػػػ ، معكػػػدة لعاملهػػػا لفظنػػػا كمعػػػٌت لتوافقهذػػػا يف اللفػػػظ
 (.  َٓٔ/ُ(، كش ح التص يح علو التوضيح للوقاد)ِٕ/ِ، كٖتفظ م  خلط اٞتد با٢تزؿ. ش ح األسوا أللفية اب  مال  )نصيحته

 (.  ُّٖٗ/ّ)ُٕٕٓحديث العياس يف  حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ّ)
 (.  ّْٓ/ُِاللجاـ: حي  أك عصا تدخ  يف ف  الدابة كتلزؽ  ىل قفام. لساف الع ب الب  منظور، مادة: ٞت  ) (ْ)
بلفظ: )كاب  عذه أبو سفياف ب  اٟتارث ب  عيد ا١تطلػ  يقػود بػه(.  ػحيح اليمػارم: كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب مػ   ػف أ ػحابه عنػد ا٢تزٯتػة،  (ٓ)

 (.  ّْ/ْ)َِّٗرق : 
ب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب يف اكتػ: (، ك ػحيح مسػل َّ/ْ)ِْٖٔرق : ، ارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، باب م  قاد دابة يَتم يف اٟت ب حيح اليم (ٔ)

 (.  َُُْ/ّ)ٕٕٔيف يزكة حنُت، رق : 
 هكذا كردت يف األ  ، ك)س( بإضافة أؿ التع يف للعياس، لكنها يَت موجودة يف  حيح مسل .  (ٕ)
الشػػػج ة الػػػيت كانػػػت عنػػػدها بيعػػػة  هػػػييػػػَت موجػػػودة يف )س(، مػػػع كجودهػػػا يف األ ػػػ ، لعلهػػػا سػػػقطت سػػػهوان مػػػ )س(، كمعػػػٌت أ ػػػحاب السػػػذ ة:  (ٖ)

 (.  ّٗٗ/ِال ضواف عاـ اٟتدييية. النهاية الب  األثَت، مادة: ٝت  )
ك ٪تػػا فتحػػه علػػيه  مػػ  يف قليػػه مػػ ض مػػ  ، لفػػ ار مػػ  ٚتػػيعه كأنػػه مل ٭تصػػ  ا، قػػاؿ النػػوكم: )يف هػػذا اٟتػػديث دليػػ  علػػو أف فػػ اره  مل يكػػ  بعيػػدان  (ٗ)

 (.  ُُٓ/ُِمسلذة أه  مكة ا١تعلفة كمش كيها الذي  مل يكونوا أسلذوا(. ش ح النوكم علو مسل  )
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 «الػػوييس ٛتػػي حػُت هػػذا»    رسػوؿ فقػػاؿ، قتػا٢ت   ىل عليهػػا كا١تتطػاكؿ بغلتػػه علػو كهػػو،    رسػوؿ(ُ)
 فػػذهيت :قػػاؿ (ِ)«٤تذػػد كرب امزمػػوا: »قػػاؿ مث، الكفػػار كجػػوم  ػػ  ف مػػو حصػػيات    رسػػوؿ أخػػذ مث :قػػاؿ
ػػػّده  أرل زلػػػتي  فذػػػا، ْتصػػػياته رمػػػاه  أف  ال هػػػو مػػػا،   فػػػو: قػػػاؿ، أرل فيذػػػا هيئتػػػه علػػػو القتػػػاؿ فػػػإذا أنظػػػ   حى
 .« مدب ان  كأم ه ، (ّ)كليالن 
مث : )كلػيس مػػ   ػػحيح مسػل  حػػديث العيػػاس ، مث  ف ا١تصػنف نقػػ  اٟتػديث كذػػا تػػ ل عػ   ػػحيح مسػػل  

، ا١تصػػنف ركام بػػا١تعٌت كلعػػ ّ ، ١تػػذكور يف  ػػحيح مسػػل  لفظػػه مػػا ذك نػػاا  ك ف اٟتػػديث، (ٓ)(للذسػػلذُتنػػادل يػػا 
  ّمػػأل، ةاك ٪تػػا خصػػه  با١تنػػاد، (ٔ)(ضػػوافٖتػػت الشػػج ة بيعػػة ال ًٌ  الػػذي  بػػايعوا نيينػػا : ) ةذي  ػػحاب الّسػػبأكا١تػػ اد 

  اسػػػالعيّ  ك ٪تا خمّ ، واػػػػكلعله  نس ،علو الوفاء بالعهد  بذل  النداء هي هى نيػّ ، كا مكانه   ال يفً  بايعوم علو أفٍ 
ه كػػاف رجػػال  ىػػيًٌتنابكونػػه ا١تنػػادم بأنّػػ

كػػاف يقػػف علػػو ف العيػػاس  : )(ٗ)يف ا١تعتلػػف (ٖ)كقػػد ذكػػ  اٟتػػازمي، (ٕ)
 .(ُُ) (كبُت سلع كالغابة ٙتانية أمياؿ :قاؿ، فيسذعه ، كه  بالغابة، فينادم يلذانه يف  )خ  اللي  (َُ)سلع
 (12)مل يقم لغض ه شب  و  يغضب إ  هلل ، إذا غضب   كان رسول   : وقيل

                                                           
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت ًمٍ )س(، كهو ا١تواف  للفظ مسل .   (ُ)
أخػػػن  ػػػزٯتته  كرمػػػاه  باٟتصػػػيات فولػػػوا   فإنػػػه ، كاألخػػػ ل خنيػػػة، :  حػػػدا٫تا فعليػػػةقػػػاؿ النػػػوكم: )هػػػذا فيػػػه معجزتػػػاف ناه تػػػاف ل سػػػوؿ    (ِ)

 . (، كلو أشار الشي  الع ضي رٛته   ٢تاتُت ا١تعجزتُت لكاف أكىلُُٔ/ُِمدب ي (. ش ح النوكم علو مسل  )
اإلعيػػػاء كالفشػػػ  كالضػػػعف. مشػػػارؽ األنػػػوار للقاضػػػي عيػػػاض، مػػػادة: كلػػػ  : كالكػػػالؿ،   )لػػػت  ىل ضػػػعف كفشػػػ حػػػده  كلػػػيالن: أم شػػػد   كقػػػو  (ّ)

(ُ/ُّْ  .) 
 (.  ُّٖٗ/ّ) ُٕٕٓ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :   (ْ)
فقلػػت بػػأعلو  ػػويت: أيػػ  أ ػػحاب » قػػوؿ العيػػاس: لعلهػػا نإتػػة عػػ  ركايػػة القاضػػي عيػػاض هػػذا اٟتػػديث بػػا١تعٌت. كلعػػ  لفظهػػا يف  ػػحيح مسػػل   (ٓ)

 (.  ُّٖٗ/ّ)ُٕٕٓ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق : . «؟. . .  السذ ة
 (.  ّٗٗ/ِالنهاية الب  األثَت، مادة: ٝت ) (ٔ)
 (.  ْٔ/ّهو  يت ك ائت كػ: ميت كمائت. النهاية الب  األثَت، مادة:  يت):  يتان: أم شديد الصوت عاليه. يقاؿ (ٕ)
ٝتػع مػ  أ  زرعػة بػ  يػاه  ا١تقدسػي، لػه ا١تعتلػف كا١تمتلػف يف أٝتػاء ، اٟتازمي: أبو بك  ٤تذػد بػ  موسػو بػ  عثذػاف بػ  حػاـز اٟتػازمي، ا٢تذػذاا (ٖ)

 (.  ُٕٔ/ُِلذه  ). سَت أعالـ النيالء ل(قْٖٓ: )تاليلداف، كالناس  كا١تنسوخ، 
، كييعػ ؼ (قْٖٓ: )تكاٝته: ما اتف  لفظ كافًتؽ معنام م  أٝتاء اليلػداف كاألمػاك  ا١تشػتيهة يف ا٠تػط للحػافظ أ  بكػ  ٤تذػد بػ  موسػو اٟتػازمي  (ٗ)

كهديػػػػػة العػػػػػارفُت  (،ُُٓ/ُالكتػػػػػاب بػػػػػا١تعتلف كا١تمتلػػػػػف يف أٝتػػػػػاء اليلػػػػػداف. ال سػػػػػالة ا١تسػػػػػتط فة لييػػػػػاف مشػػػػػهور كتػػػػػ  السػػػػػنة ا١تشػػػػػ فة للكتػػػػػاا)
 (.  َُُ/ِللياباا)

معجػ  مػا اسػتعج  كاليـو يف كسط عذ اف ا١تدينة، كيف اٞتنوب الغ   منه تقع ا١تسػاجد السػيعة، كمنهػا مسػجد الفػتح. ، سىٍلع: جي  مٌتص  با١تدينة (َُ)
 (. ُِْ/ُا١تعامل األثَتة ذد ش ّاب)(، ك ْٕٕ/ّم  أٝتاء اليالد كا١تواضع لليك م)

 (.  ُُٓ/ُِ(، كش ح النوكم علو مسل  )ُٓٔ/ُاألماك ، ما اتف  لفظه كافًتؽ مسذام للحازمي) (ُُ)
، ِِٔ، رقػػػػ : هػػػػذم اٞتذلػػػػة جػػػػزء ًمػػػػٍ  حػػػػديث يويػػػػ  أخ جػػػػه الًتمػػػػذم يف الشػػػػذائ  اذديػػػػة ًمػػػػٍ  حػػػػديث هنػػػػد بػػػػ  أ  هالػػػػة يف  ػػػػفة النػػػػ   (ُِ)

٘تي  مػ  كلػد أ  هالػة زكج خد٬تػة يكػٌت أبػا عيػد  ، كعيػارة ا٢تيثذػي: ]كفيػه مػ  مل (، كيف سندم رج  ٣تهوؿ بلفظ: حدثٍت رج  م  بٍت ُْٖ/ُ)
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: قػػاؿحػىت  (ُ)«ذػػ  كجنتػام ٖتكػػاف يغضػ  حػىت   ه أنّػ» :كيف اٟتػديث، كػاف يغضػػ   النػ   فّ أفيػه تصػ يح بػػ
 (ِ)فأٯتػػا]معم [، ٗتلفنيػػه لػػ  عهػدان  عنػػدؾ اٗتػػذت قػػد ك ا، اليشػ  يغضػػ  كذػػا يغضػػ ، بشػ  ٤تذػػد  ٪تػػا اللهػ »

 .(3)«القيامة يـو  لي   ا تق به، كقػيٍ بة، كفارة له فاجعلها، جلدته أك، سييته أك، )ذيته
كتيػػه فػػو الػػذم ا » :اكتػػ  عنػػ  كلذػػا قلػت يف الغضػػ  كال ضػػا قػاؿ :كقػاؿ لػػه عيػػد   بػ  عذػػ ك بػػ  العػاص 

الغضػػ  ال   فّ  :كلكػػ  قػػاؿ، أيضػػ  ال  ٌاً  : قيػػفلػػ  يػى . (ْ)«بعثػػٍت بػػاٟت  مػػا ٮتػػ ج منػػه  ال حػػ  كأشػػار  ىل لسػػانه
 .  )فة الغض مً  >أم <  جٍت ع  اٟت  أم  ٌاً ٮتي 

  خلػػػ     ذ يػػػ اه  ًمػػػ كيػػػف يغضػػػ  علػػػو أحػػػدو ،  فنيينػػػا ،     رأل األشػػػياء كلهػػػا ًمػػػ  ٍ مىػػػ :فػػػإف قلػػػت
كيػف  مػثالن  بض ب رقية زيدو  توقيعان   ي ا١تلً  عى ك ذا كقّ  كٖتت قه  قدرته كالقل  يف يد الكات ؟،  ي  يف قيضتهمسمّ 

 فكاف ينيغي أف ال يغض  بالكلية ؟، ي  با دً أكن ا١توحً  كالن  ، يلي  بزيد أف يغض  علو القل 
ا تكػوف كػالنؽ ا٠تػايف تغلػ  مػ  أحػواؿ ٥تتطفػة  ف يلية التوحيد علو هذا اٟتد  ٪ّتػ: )قاؿ اإلماـ الغزايل :قلت

[كلو، ال يندفع عنه يييعيان  لتفات  ىل الوسائط رجوعان كي جع القل   ىل اال، كال تدـك ]تيصيٌوًرى
كاـ ذل  علو الدٌ  (ٓ)

، ك ف كػػاف يضػػيه  ، اٟتػػ  علػػو  يغضػػ  فكػػ  مىػػ _)خػػ  الكػػالـ يفمث قػػاؿ _ لتصػػور ل سػػوؿ    ليشػػ و 
 .(ٔ)(فهو التفات  ىل الوسائط علو اٞتذلة 

فكػػاف لػػه ، اٞتهػػة العلويػػة الػػيت هػػي م تيػػة ا٠تالفػػة (ٕ)]مهيػػ [كانػػت حقيقتػػه مشػػتذلة علػػو   ك ٪تػػا أقػػوؿ نيينػػا 
ػػظٍ بػػ  بكلهػػا لػػيع  كونػػه مى ، بػػيع   ػػفاته     ّ فقػػد مىػػ، التصػػ ؼ يف العػػامل ٓتالفػػة ربػػه لػػه  االسػػ    ى هى

بي زي عٍ فكاف ال يػى ، األعظ 
حيػث ا١ت تيػة العلويػة الػيت  ػا نػاؿ   ٍ كال يف السػذاء ًمػ رضيف األ ع  علذه مثقاؿ ذرةو  (ٖ)

                                                                                                                                                                                       

الػيت تشػَت لضػعف سػندم، كسػيأيت ( يس [، فسندم ناه  الضعف للجهالة بال اكم، كقد أحس  القاضي عياض رٛته   عندما أتو به بصيغة: )قيػ 
 (.  ِٖٕ/٣ٖتذع الزكائد كمنيع الفوائد للهيثذي)ينظ : م هذا اٟتديث. حديث عائشة رضي   عنها يف الشذائ  بلفظ ق ي  ٦تا يقو 

(، ك ػحيح مسػػل :  َّ/ُ) ُٗ: بػاب الغضػ  يف ا١توعظػػة كالتعلػي   ذا رأل مػا يكػػ م، رقػ ، يػ ؼ ًمػٍ  حػديث يف  ػػحيح اليمػارم: كتػاب العلػػ   (ُ)
 .  (ُّْٖ/ّ) ُِِٕكتاب اٟتدكد، باب استحياب   الح اٟتاك  بُت ا٠تصذُت، رق : 

 يَت كاضح يف األ  ، ك٤تذكؼ يف )س(، كا١تثيت ًمٍ   حيح مسل ، كسيأيت ٗت ٬ته.   (ِ)
دعا عليه، كلػيس هػو أهػالن لػذل ، كػاف لػه زكػاة كأجػ ان كرٛتػة، رقػ :  ، أك سيه، أك حيح مسل : كتاب الن كالصلة كاوداب، باب م  لعنه الن   (ّ)

 (.  ٕٕ/ٖ) ُّٔٔرق : ، م  )ذيته فاجعله له زكاة كرٛتة(: »تاب الدعوات، باب قوؿ الن  (، ككذا ٥تتص ان يف اليمارم: كََِٖ/ْ)َُِٔ
 ّٕٓ(، كا١تسػػػتدرؾ علػػػو الصػػػحيحُت للحػػػاك : كتػػػاب العلػػػ ، رقػػػ : ُّٖ/ّ) ّْٔٔسػػػن  أ  داكد، كتػػػاب العلػػػ ، بػػػاب يف كتػػػاب العلػػػ ، رقػػػ :  (ْ)

 (، كقاؿ الذه : ] حيح[. ُٖٔ/ُ)
 (.  َُٕ/ّعلـو الدي  للغزايل ) يف األ  ، ك)س(: تصفه، كا١تثيت م   حياء (ٓ)
 (.  ُُٕ-َُٕ/ّ حياء علـو الدي  للغزايل) (ٔ)
 كضعتيه ١تناسيته للسياؽ.  يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت (ٕ)
 (.  ُُٖ/ُال يعزب: ال يغي ، يقاؿ: عىزىبى عٍت فالف يعزيب: أم بػىعيد كياب. الصحاح للجوه م، مادة: عزب) (ٖ)
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كٚتيػع مػا يلػـز ، كمسػكنته، مكػذل  عجػز ،    حيػث بشػ يتهًمػ (ُ)«أىنٍػػتيٍ  أىٍعلىػ ي بًػأىٍمً  دينٍػيىػاكي ٍ » :ككاف يقوؿ، ا٠تالفة
ليحػػيط بظػػاه م ، السػػفلي فإنػػه مػػ  حيػػث بشػػ يته اٟتا ػػلة مػػ  التقيػػد كالنػػزكؿ  ىل العػػاملى ، مكانيػػةمػػ  النقػػائم اإل

ع   مل يك  بسي  يفلةو  كيضيه ، فيصَت ٣تذع اليح ي ، الياي  كبياينه خواص العاملىً ،  اهً  الظّ املى خواص العى 
إلزالػة النقػائم  أرسػله    ا كػاف لكػوف النػ  ك ٪ّتػ، كال ياب عنه التوحيػد ي فػة عػُتو ، التوحيد (ِ)]شهود[

تػػػػه ليػػػػدفع رد ك ، فكػػػػاف يغضػػػػ  بػػػػأم    ، كلعػػػػ  بعػػػػ  النقػػػػائم التػػػػزكؿ  ال بػػػػالقوة الغضػػػػيية، عػػػػ  النػػػػاس
كمعػٌت ، كالػذم يضػ  ألجلػه هػو   ، يضػيه فاعػ  فّ أيطغو ما ي يد مع شػهود  كال، الشيطاف (ّ)[نزيات]

قػػاـ فػػالف علػػو الشػػيء  ذا ثيػػت  :يقػػاؿ، نػػار يضػػيه لػػ دًٌ  مل يثيػػت شػػيءه  :أم «مل يقػػ  لغضػػيه شػػيء» :قولػػه 
م  حديث أ  هالة الوارد يف  فة الن   اٟتديث جزءه كهذا ، ك٘تس  به، عليه [ِ/ك/ِجػ]

(ْ). 
 ؟ا نتكل  علو شجاعة الن  فإنّ  (ٓ)]عزكتىهي[ما مناسية هذا اٟتديث ١تا :فإف قلتى 

مي اديمي  د   ى يػي  الى  يض  الن   فّ أ (ٔ) ذ مضذونه بشجاعته   ه عً شٍ هذا اٟتديث مً  :قلتي  
علو  أحده  ري يقدً  كال، (ٕ)

مػ   كهػو جػزءه ، (ٖ)هذا اٟتديث ركام الًتمػذم يف الشػذائ  ك فّ  هذا، كذل  ١تزيد قوته كمتانة نفسه، علو مقاكمته
ل اٟتػ  مل يقػ  لغضػيه فػإذا تعػدّ ، كمػا كػاف فيهػا، غضيه الدنياتال  كاف الن  » :حديث هند ب  أ  هالة ففيه

                                                           
 ِّّٔمػػػ  معػػػايا الػػػدنيا، علػػػو سػػػيي  الػػػ أم، رقػػػ :    ػػػحيح مسػػػل : كتػػػاب الفضػػػائ ، بػػػاب كجػػػوب امتثػػػاؿ مػػػا قالػػػه شػػػ عان، دكف مػػػا ذكػػػ م  (ُ)

(ْ/ُّٖٔ  .) 
 يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ِ)
أم  يػػَت كاضػػحة يف ا١تمطػػويتُت، كا١تثيػػت كضػػعته ١تناسػػية السػػياؽ. نزيػػات: مػػ  النػػزغ كهػػو الطعػػ  كالفسػػاد. يقػػاؿ: نػػزغ الشػػيطاف بيػػنه  ينػػزغ نزيػػان:  (ّ)

 (. ِْ/ٓنزغ ): أفسد كأي ل. النهاية الب  األثَت، مادة
 سيأيت الكالـ ع  حديث ب  أ  هالة.  (ْ)
 يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ٓ)
 يي كاضح يف األ  ، كا١تثيت ًمٍ )س(.  (ٔ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت ًمٍ )س(.  (ٕ)
. ك٦تػ  شػ حه: اٟتػافظ أٛتػد بػ  حجػ  ا١تكػي، (قِٕٗ)ت: مذم. الشذائ  النيوية، كا٠تصائ  ا١تصطفوية أل  عيسو: ٤تذد ب  سورة، اإلماـ، الًت  (ٖ)

 (.  َُٗٓ/ِكٝتام: )أش ؼ الوسائ (. كشف الظنوف ع  أسامي الكت  كالفنوف ٟتاجي خليفة) ق(ّٕٗ)ت: ا١تكي، ا٢تيثذي. 
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للغزايل نظَت هػذا اٟتػديث عػ  علػي  (ِ)كيف اإلحياء، (ُ)«كال ينتص  ٢تا، كال يغض  لنفسه، حىت ينتص  له شيءه 
 .(ْ)  نظَتم لك  ع  عائشة رضي   عنهاائً ذى يف الشّ   ى كى كذى ، (ّ)   يال و أب  

ااا يااات  أماااا ر  :وقاااال اباااس عمااار  : بفػػػتح النػػػوف :كالنجػػػدة، أكثػػػ  ٧تػػػدة :أم، اؿ ا١تهذلػػػةبالػػػدّ  د  ن  اااو  أ ع  ج  أش 
ف أل، علػػو أشػػجع تفسػػَتم هي فيػػطٍ فعى ، (ٓ)(سأاليػػ شػػديده  :كضػػذها أم، د بكسػػ  اٞتػػي ك٧تيػػ، دكرجػػ  ٧ًتػػ، الشػػجاعة)

اأ   و   . (ٔ)سػهابا١تقاـ يقتضػي اإل ا، حسػ  خلقػان أأم  أرضاى و    د  و  ة  ك ف كػاف ، كهػذم ا١تقالػة    رساول   س  م 
مػا يف  يػيقىػاؿ:، يف العيٍ ًؼ لنفي ا١تساكم أيضػان  تٍ لى ذً عٍ تػي لك  اسٍ  -كاليلـز منه نفي ا١تساكم-ناه ها بنفي األفض  
يف  (ٕ)كهػػػػذا اٟتػػػديث ركام الػػػػدارمي، كال مىػػػػٍ  يسػػػاكيه،  ذا مل يكػػػػ  فيهػػػا مىػػػػٍ  يػىفيػػػوؽي عليػػػه، اليلػػػد أعلػػػ  ًمػػػػ  زيػػػدو 

 .(ٖ) حيحه
انّ ا ك  إنّ  : وقال علب   يه ا٠تػوؼ ّشػ فقػد، (ٗ)(ا٠تػوؼ مػ  العػدك :كا١تػ اد هنػا، ةالشػدًٌ : )سأاليػ ،س  أال ا ب  ا إذا ح  
كقد ، استعارة ٗتييلية :به الذم هو م  لواـز ا١تشيه ومي كٛتي  ، (َُ)فهو استعارة مكنية، فيه نار موقدة ورم  العدك بتن  
 .اشد ك ، كهو كناية ع  استعار اٟت ب، (ُ)«الوييسي ٛت» :يف بع  الغزكات بقوله عن الن  

                                                           
(، قػػد سػػي  الكػػالـ يف سػػندم بأنػػه ضػػعيف السػػند للجهالػػة أحػػد ُّٓ/ُ) ُِٓ، رقػػ : الشػػذائ  اذديػػة للًتمػػذم، كيػػف كػػاف كػػالـ رسػػوؿ    (ُ)

 ركاته، كسيأيت حديث عائشة بنحوم. 
 ، كهػػو: مػػ  أجػػ  كتػػ  ا١تػػواعظ، كأعظذهػػا. كقػػد  ػػنف اٟتػػافظق(َٓٓ)ت:  حيػػاء علػػـو الػػدي  أل  حامػػد: ٤تذػػد بػػ  ٤تذػػد الغػػزايل، الشػػافعي.  (ِ)

 كقػد اختصػ م العديػد مػ  العلذػاء أٛتػد بػ  ٤تذػد الغػزايل، يف ٗتػ يل مػا يف اإلحيػاء مػ  األخيػار ٛتػ  األسػفار باألسػفارالع اقي يف ٗت ٬ته: ا١تغػٍت عػ  
 (.  ُ/ُٝتام: )لياب اإلحياء(. كشف الظنوف ٟتاجي خليفة)

هالػة كفيػه: ككػاف ال تغضػيه الػدنيا كمػا   : ]أخ جه الًتمذم يف الشذائ  م  حديث هنػد بػ  أ قاؿ عنه الع اقي(، ُُٕ/ّ حياء علـو الدي  للغزايل) (ّ)
ي  كاف منها فإذا تعدل اٟت  مل يق  لغضػيه شػيء حػىت ينتصػ  لػه كال يغضػ  لنفسػه كال ينتصػ  ٢تػا. كفيػه مػ  مل يسػ [. ا١تغػٍت عػ  ٛتػ  األسػفار لػز 

 يت فيتقول اٟتديث  ذا الشاهد.  ال أف له شاهد م  حديث عائشة او. (ِْٖ/ُالدي  الع اقي)
 (، كرجاله ثقات. ُٖٗ/ُ) ِّّ، رق : ما جاء يف خل  الن  ذم، باب الشذائ  اذدية للًتم  (ْ)
 (.  ّٗٗ/ِمادة: ٧تد)، النهاية الب  األثَت (ٓ)
 (.  ِْٖ/ِ، مادة: سه )األثَتاإلسهاب: اإليالة، كأ له م  السه ، كهي األرض الواسعة. النهاية الب   (ٔ)
حػػدث عػػ  يزيػػد بػػ  هػػاركف، حػػدث عنػػه مسػػل ، كقػػاؿ أبػػو بكػػ  ا٠تطيػػ : كػػاف أحػػد ال حػػالُت يف ، الػػ ٛت  السػػذ قندم: عيػػد   بػػ  عيػػد الػػدارمي (ٕ)

 (.  ِِْ/ُِ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قِٓٓ: )ت اٟتديث، كا١تو وفُت ْتفظه كٚتعه كاإلتقاف له، ك نف ا١تسند كالتفسَت كاٞتامع
)كال أضػػػػوأ( بػػػػدالن ًمػػػػٍ  )ال أرضػػػػو( ا١توجػػػػودة يف  (، بزيػػػػادةَِْ/ُ) َٔ، رقػػػػ : سػػػػن  الػػػػدارمي: كتػػػػاب دالئػػػػ  النيػػػػوة، بػػػػاب يف حسػػػػ  النػػػػ   (ٖ)

 (.  ٖٔٔ/ُ]أخ جه الدارمي م  حديث اب  عذ  بسند  حيح[. ٗت يل أحاديث اإلحياء للزي  الع اقي)الع اقي:  ا١تمطويتُت، قاؿ
 (.  ٖٗ/ُمادة: بأس ) النهاية الب  األثَت، (ٗ)
ػا جىنىػاحى الػذ ؿًٌ ًمػ ى الّ ٍٛتىػةً ﴿االستعارة ا١تكنية: كهي ما حذؼ فيها ا١تشيه به كرمز  ليه بشػيء مػ  لوازمػه، ٨تػو:  (َُ) شػيه الػذؿ  [ِْ]اإلسػ اء/﴾كىاٍخًفػٍ  ٢تىيذى

اح للػذؿ بطائ  ّتامع ا٠تضوع كاستعَت الطائ  للذؿ، مث حذؼ كرمز  ليه بشيء م  لوازمه، كهو اٞتنػاح، علػو ي يػ  االسػتعارة بالكنايػة، ك ثيػات اٞتنػ
(، كعلػػـو الياليػػة ُِٔ/ُي)اسػػتعارة ٗتييليػػة، كهػػي ق ينػػة ا١تكنيػػة، فهػػي الزمػػة ال تفارقهػػا، ألنٌػػه ال اسػػتعارة بػػدكف ق ينػػة. جػػواه  الياليػػة ألٛتػػد ا٢تػػاس

 (.  َِٕ/ُ) ألٛتد ا١ت ايي
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ال ااأس   اشااتدّ  :رو ي ااو   
 :س معنػػام اٟتقيقػػيأاليػػ ألفّ ، م سػػ لكػػ  فيهػػا ٣تػػاز ، كلػػيس يف هػػذم ال كايػػة اسػػتعارة، (2)

دة ار  فهػو ٣تػاز م سػ  ذكػ  الػالـز ك ، ة ك رادة ا٠تػوؼدّ فػذك  الػالـز الػذم هػو الًشػ، كهي مالزمة للموؼ، الشدة
 .(ّ)ا١تلزـك
فػاٛت ار ،   الف يقُت علو اوخ مً  ك و    ً ضى يى   ٍ العُت أم اٛت ت العيوف مً  (ْ):كهي، ٚتع حدقة    د  ال   ت  واحرّ 
 .(ٓ)فذك  الالـز كأراد به شدة الغض ، لشدة الغض  ؽ الزـه دى اٟتً 

ر  ، ف م ا ي   ون  أ ح د  أ قا ر    إ ىل  ال ع د وّ  م ن ه  ، اُقينا برسول    ح  ب اد  ك٬تػوز ، (ٔ)رأل ههنػا بصػ ية و ل ق د  ر أ يا ت ِن  يا و 
كذػػػا ٬تػػػوز ذلػػػ  يف رأل القلييػػػة ،  (ٕ)[ضػػػذَتي  متصػػػلُت متحػػػدم ا١تعػػػٌت]كمفعو٢تػػػا، يف رأل اليصػػػ ية كػػػوف فاعلهػػػا

كمػا لنػا يعػاـ  ال األسػوداف ، ا مع رسػوؿ   نى لقد رأيتػي »  :قوؿ عائشة رضي   عنها فهو علو حدًٌ ، كاٟتلذية
 .(ٖ) «كا١تاء  التذ 

                                                                                                                                                                                       
 (.  ُّٖٗ/ّ) ُٕٕٓ حيح مسل : كتاب اٞتهاد كالسَت، باب يف يزكة حنُت، رق :  (ُ)
( يف  حيح مسل   حيح مسػل : كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب يف يػزكة حنػُت، رقػ :  -بفض    -كجدت (ِ)  ُٕٕٔركاية أخ ل كهي: )اٍٛتىّ  اٍليىٍأسي

. . ( يف مسػتم ج أ  عوانػة: كتػَُُْ/ّ) اب اٟتػدكد، يف بيػاف (، كهناؾ ركاية ثالثة ٕتذػع بػُت األكىل كالثانيػة كهػي: ) ذا اٍشػتىّد اٍلًقتىػاؿي كىاٍٛتىػّ  اٍليىػٍأسي
 (.  ُِٖ/ْ) ُٕٔٔا١تش كُت يـو حنُت، رق :   ٤تاربة رسوؿ   

يَتهػػا، كااػاز ا١ت سػػ : الكلذػػة ا١تسػتعذلة يف يػػَت ا١تعػػٌت الػػذم كضػعت لػػه لعالقػػة يػَت ا١تشػػا ة، مػػع ق ينػػة ااػاز: انتقػػاؿ اللفػػظ ًمػ  جهػػة اٟتقيقػػة  ىل   (ّ)
ألنػه أرسػ  أم: أييلػػ  عػ  التقييػد بعالقػة كاحػدة، كأف لػػه عػدة عالقػات كأنػواع، كهػذا النػػوع ، مانعػة مػ   رادة ا١تعػٌت ا١توضػوعة لػه، كٝتػػي ٣تػازنا م سػالن 

. كقولػػ  بػػزغ الضػػوء، ت يػػد الشػػذس، فالضػػوء ٣تػػاز م سػػ  عالقتػػه  -  رٛتػػه–الػػذم ذكػػ م الع ضػػي  ييسػػذو الالزميػػة: مػػ  ذكػػ  الػػالـز ك رادة ا١تلػػزـك
ألف  (ألف ا١تعػػٌت اٟتقيقػػي للضػػوء الـز للذعػػٌت ا١تػػ اد الػػذم هػػو )الشػػذس(.  ذ يلػػـز مػػ  كجػػود الشػػذس كجػػود الضػػوء، كالق ينػػة قولػػه: )بػػزغ)، الالزميػػة

(، ُّّ/ُ(، كا١تنهػػاج الواضػػح للياليػػة حامػػد عػػوا)ِٖ/ُذس، ال للضػػوء. ينظػػ : اإلحكػػاـ يف أ ػػوؿ األحكػػاـ ل مػػدم )اليػػزكغ ك ػػف ٞتػػـ  الشػػ
 (.  ِٓٗ/ّك)

 (.  ُْٖ/ُٚتع حدقة كهو سواد العُت كعن به هنا ع  ٚتلة العُت. مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: حدؽ ): اٟتدؽ (ْ)
 الالزمية. كهنا أيضان ٣تاز م س ، كيدعو  (ٓ)
كتسػػذو ، أك بالقلػػ  كهػػي ال ايػػة القلييػػة كالعلذيػػة، كتػػأيت رأل كػػذل  ٔتعػػٌت حلػػ ، أم رأل يف منامػػه، كهػػي ال ايػػة اليصػػ ية، ال ايػػة: ا١تشػػاهدة باليصػػ  (ٔ)

العلذيػػة يف التعػػدم  ، كهػػي تلحػػ  بػػ أل[ّٔ]يوسػػف/اٟتلذيػػة فهػػي قػػوؿ النػػائ : رأيػػت يف منػػامي كػػذا، كذلػػ  كذػػا يف اويػػة:   ا أراا أعصػػ  ٜت ان 
(، َُٓ/ِ(، كدسػتور العلذػاء للقاضػي األٛتػدم نكػ م )َٓٔ/ِينظ : ش ح شذكر الذه  للجػوج م ). الثنُت، كأما رأل اليص ية فتتعدل لواحد

 (.  ّٖٓ/ُكضياء السال  ذد النجار)
فالتػػاء كاليػػاء فيػػه ضػػذَتي  ( رأيتػػٍت)(، كجػػه الشػػاهد ُٔٓ/ُيػػَت كاضػػحة يف ا١تمطػػويتُت، كا١تثيػػت مػػ  ٫تػػع ا٢توامػػع يف شػػ ح ٚتػػع اٞتوامػػع للسػػيويي) (ٕ)

النحػو الػوايف لعيػاس . فهذا للذتكل ، مع اختلف نوعهذا: فالتػاء ضػذَت رفػع فاعػ ، كاليػاء ضػذَت نصػ  مفعػوؿ بػه، متصلُت، كمدلو٢تذا شيء كاحد
 (.  ْْ/ِحس )

 ػحيح مسػل : كتػاب الزهػد كال قػائ ، ك (، ُّٓ/ّ) ِٕٔٓ حيح اليمارم: كتاب ا٢تية كفضلها كالتح ي  عليهػا، بػاب القليػ  مػ  ا٢تيػة، رقػ :  (ٖ)
 (، لك  دكف لفظة: )رأيتينا( اليت هي موضع الشاهد. ِِّٖ/ْ) ِِٕٗرق : 
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 (ُ):كقوؿ الشاع 
 كأمامي، م ةن  ٯتيٍت ع  ًم ٍ     (ِ)دريّةن  لل ماح أىراا كلقد
  ّ اا، و ه او  أ قا ر با ن اا إ ىل  ال ع اد وّ  ، و حن  س  نا ل وذ  ب االّنيب  م ئ ا   ب أ س  اان  م اس  أ ش ادّ  النّااس  يا و  كاان الشاجاع هاو  وقيال:، و ك 
 .(3)إ ذ ا د ن ا العدو لقربه منه ال   يقر  م ن ه  

ا قػوؿ كأّمػ، مػ  يػ ؽ عنػه(ٓ)كالييهقػي يف الػدالئ   (ْ)أخ جػه أٛتػد كالنسػائي كالطػناا هػذا ك ف حػديث علػي 
 عجػ ي أك ، (ٔ)كقػد ركام مسػل  يف  ػحيحه،   كػالـ الػناء بػ  عػازبفهو مً ،  )خ م ىل ...كاف الشجاع :فا١تصنًٌ 
 .(ٕ)ذنة بالضعف!ا١تعٍ  (قي ) ف كيف ركام بصيغة  ا١تصنًٌ مً 

علػػو  ري دً يٍقػػ ١تػػاؿو  أكثػػ ه  بػػذالن  :أم اسةااود النّااأو ، ان قىػػلي كخي  قػػان لٍ خى  :أم أحسااس الناااس وعااس أنااس كااان الناايب 
  جوامػع كاقتصار أنس علو هػذم األك ػاؼ الثالثػة ًمػ، مع عدـ الف ار قدامان  كث ه  أ :أم وأشجع الناس .بذله
 :يف ك   نساف ثالث قول فإفّ ، خالؽ اٟتذيدةهات األا أمّ ألمّ ، (ٖ)الكل 
 .الغضيية ككذا٢تا الشجاعة : حداها 

 .الشهوانية ككذا٢تا اٞتود :ثانيها
 .العقلية ككذا٢تا النط  باٟتكذة :ثالثها

                                                           
(، كالليػاب يف علػ  الينػاء ُٓٓ/ُشػ ح كتػاب األمثػاؿ أل  عييػد اليكػ م)ظػ : فصػ  ا١تقػاؿ يف ينقائله قط م ب  الفجاءة، كهو مػ  اليحػ  الكامػ .  (ُ)

 (.  ّٖٓ/ُكاإلع اب للعكنم)
ظػ : ا١تثػ  السػائ  يف أدب الكاتػ  كالشػاع  لضػياء . ينهكذا كردت يف ا١تمطويتُت، يَت أّما أتت بوجه )خ ، كهو)دريئػةن(، كهػو مػ  اليحػ  الكامػ  (ِ)

 (.  َّٕ/ُالدي  اب  األثَت )
 أق ب الناس  ىل العدك.   ألف الن  ، يعتن شجاعان   م  العدك فذ  كاف بق ب الن    الضذَت يعود  ىل العدك، كا١تعٌت: لق ب الن   (ّ)
أ  زرعػة عيػد الػ ٛت  بػ  عذػ ك النصػ م، حػدث عنػه أبػو العيػاس بػ   : سليذاف ب  أٛتد أبو القاس  الطػناا. مػ  ينيػة الشػاـ ٝتػع مػ  مػ الطناا (ْ)

 (.  ِّٖ/ُ. التقييد ١تع فة ركاة السن  كا١تسانيد الب  نقطة)(قَّٕ: )تعقدة، له ا١تعج  الصغَت، كالكيَت، كاألكسط، 
للنسػػائي: كتػػاب السػػَت، بػػاب:  السػػن  الكػػنل(، ك ّْٓ/ِ) ُّْٕ(، كرقػػ : ُٖ/ِ) ْٓٔ، رقػػ : مسػػند أٛتػػد، مسػػند علػػي بػػ  أ  يالػػ   (ٓ)

بنفسػػه كبسػػ ايام، بػػاب شػػدة   (، كدالئػػ  النيػػوة للييهقػػي: يف ٚتػػاع أبػػواب مغػػازم رسػػوؿ   ّْ/ٖ) ٖٖٓٓمياشػػ ة اإلمػػاـ اٟتػػ ب بنفسػػه، رقػػ : 
بإسػناد جيػد[. ا١تغػٍت عػ     ]أخ جه أبو الشي  يف أخػالؽ النػ : ، كمل أجدم يف الطناا. كقاؿ الزي  الع اقي(ِٖٓ/ّيف اليأس، )  رسوؿ   

 (.  ٖٔٔ/ُٛت  األسفار لزي  الدي  الع اقي)
 . (ُ) ، حاشية(ُٖ)سي  ٗت ٬ته  فحة  (ٔ)
مصػػنف ابػػ  أ  شػػيية:  ظػػ : ينكيػػَتم.  لعػ  القاضػػي عيػػاض رٛتػػه  ، أشػػار بػػذل  ل كايػػة ٟتػػديث الػػناء ًمػػٍ  ي يػػ  أخػػ ل يػػَت مسػػل  كػػاب  أ  شػػيية  (ٕ)

اٞتهػػاد البػػ  أ  عا ػػ : بػػاب الشػػجاعة كتقػػدـ ال جػػ  يف اٟتػػ ب، رقػػ : ك (، ِْٔ/ٔ) ُِّٓٔماقػػالوا يف اٞتػػنب كالشػػجاعة، رقػػ : كتػػاب اٞتهػػاد، 
أتػو  ػػذم الصػػيغة لغػػ ض )خػ  يػػَت التضػػعيف كهػػو اختصػار اٟتػػديث أك ركايتػػه بػػا١تعٌت، كهػػذا  -رٛتػػه  -(، أك لعػ  القاضػػي عيػػاضٖٗٓ/ِ) َِٓ

(، كالنكػػت علػػو  َُِ/ُ(، كالشػػذا الفيػػاح مػػ  علػػـو ابػػ  الصػػالح لألبناسػػي)ِْٓ/ُمػػة ابػػ  الصػػالح للزركشػػي )أرجػػح. ينظػػ : النكػػت علػػو مقد
 (.  ّٗٓ/ُكتاب اب  الصالح الب  حج  )

 (. َِّ/ُٔتعٌت ٚتىىعى ا١تعاا الكثَتة يف األلفاظ القليلة. مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: خت ) (ٖ)
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حس  أك٭تتذ  أف يكوف ا١ت اد ب، كالفع ، ف اٟتس  يشذ  القوؿأل، نس  ىل ذل  بقوله أحس  الناسأكقد أشار 
اليت ينشا عنها  (ُ)اج الذم يتيع  فاء النفس الذم منه جودة الق ٭تةزى كهو تابع العتداؿ ا١تً ،  لي حس  ا٠تي  :الناس
يف  ان ٝتعوا  ػوت :أم (2)ل ي ل   و ل ق د  ف ز ع  أ ه ل  امل د ين ة   .ك  :مأر دّ قى الالـ كقعت يف جواب قس  مي  ولقد .اٟتكذة
 م رساول  اه  لق ات  فا   .هي تىػهى كجً ،  ىل جانيػه :مأ اس  ق   ال  الّصاو ت  ن اف اان ط ل     .يهجػ  علػيه  عػدكه  فٍ أفمافوا ، يف اللي 
     هي نػى ف جع فسكّ ، د ما ٮتاؼ منه٬تفل  ، ه استكشف ا٠تنأنّ  :أم وت  م إىل الصّ ه  ق   ا  س   د  ق   ا  ع  اة  ر . 
ر أ  اق د   ات  ا  اة   .لػع علػو ا٠تػن الػذم يػوه  بسػي  هػذا الصػوت عػدكان ايّ  :أم اخل  ا ار   (ّ)س   :هػو ع ل اى فا ار س  أل     ل ل ق 

كهو م  الندب أم الػ ه  الػذم ، طلوبا١ت :أم، (ٓ)الف س ا١تندكبكيسذو ذل  ، (ْ)نسأزيد ب  سه  زكج أـ 
 :أم، (ٔ)كاف ذل  الف س يقطف،  اٞت ح  ي كهو أثػى ، كاف يف جسذه  بو دى ني لً  :به يى كقي  ٝتيًٌ ، يف السياؽالذم ٬تع  

بضػ   هػو) :سو  ى فىػلل  فةه  ع ر     .(ٕ)(القطع كهو، تقارب ا٠تطو يف س عة م  القطف )كهو، كاف به قطاؼ :أم
ع يػاف قالػه ابػ   :اؿقىػا يػي ك ٪ّتػ،  مقاؿ يف اودميػُت عيػيي  كال، ليس عليه س ج كال أداة :كسكوف ال اء أمبض  العُت 

كلػيس ، كتشػديد التحتانيػة، أنه ضيط اٟتديث بكسػ  الػ اء (ُ)]اب  التُت[  النوادر كحكو  نه مً  :كقاؿ، (ٖ)فارس
 .(ِ)(كليس يف كت  اللغة ما يساعدم

                                                           
يػ اد بػػه اسػتنياط العلػ . كمنػػه اقًتحػت اٞتذػ : ركيتػػه قيػ  أف ي كػ . كاقًتحػػت ، اليئػ ، كلػػذل  يقػاؿ: فػالف جيػػد الق ٭تػةالق ٭تػة: أكؿ مػا يسػػتنيط مػ   (ُ)

 (.  ّٖ/ٓالشيء: استنيطته ع  يَت ٝتاع. مقاييس اللغة لل ازم، مادة: ق ح )
 يَت موجودة يف )س(، كا١تثيت ًمٍ  األ  .   (ِ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  )س(، كهو مواف  ١ت  لليمارم.  (ّ)
كهػو زكج أـ سػلي  بنػت ملحػاف أـ أنػس بػ  ، مػع رسػوؿ    زيد ب  سه  ب  األسود ب  ح اـ، أىبيو يلحػة األنصػارم ا٠تزرجػي، ٦تػ  شػهد بػدران   (ْ)

 (.  ُّٔ/ِ(، كأسد الغابة الب  األثَت )ُٗٗٔ/ْنظ : االستيعاب يف مع فة األ حاب الب  عيد الن)ي. (هُٓ: )ت مال 
(، ك ػحيح مسػل : كتػاب الفضػائ ، ِٗ/ْ) ِٕٖٓ: كرد اس  الف س يف  حيح اليمارم: كتػاب اٞتهػاد كالسػَت، بػاب اسػ  الفػ س كاٟتذػار، رقػ  (ٓ)

 (.  َُّٖ/ْ) َِّٕ: باب يف شجاعة الن  عليه السالـ كتقدمه للح ب، رق 
 (.  ُّ/ْ)ِٕٖٔ: اٞتهاد كالسَت، باب الف س القطوؼ، رق  حيح اليمارم: كتاب  (ٔ)
 (.  ِٖٓ/ٗلساف الع ب الب  منظور اإلف يقي، مادة: قطف) (ٕ)
يينذػا كجػدت عنػد ]كال يقاؿ مث  هذا يف اودميُت  ٪تا يقاؿ ع ياف[ هي عيارة القاضي عياض يف كتابه مشارؽ األنوار، كليست الب  فػارس، ف: قوله (ٖ)

]كاع كريػت : : ]كييقػاؿ: فػ س عػ م كرجػ  ع يػاف[، أمػا ندرتػه أشػار  ليهػا بػ  فػارس يف كتابػه ٣تذػ  اللغػة بقولػهيف كتابػه ا١تقػاييس عند اب  فارس قولػه
ذػػة  ىل الفػ س: ركيتػه ع يانػان كهػي نػادرة[، كالشػي  الع ضػػي رٛتػه   ينقػ  هنػا عيػارة ابػ  حجػ  يف فتحػػه، فلعػ  ابػ  حجػ  رجػع يف تفسػَتم ٢تػذم الكل

٣تذػ  اللغػػة البػػ  فػارس فنقػػ  نػػدرة هػذا اإليػػالؽ، كنسػػيهذا البػ  فػػارس فقػػط كرجػػع  ىل للقاضػػي عيػػاض فنقػ  عػػدـ  يالقهػػا علػو الفػػ س، ا١تشػارؽ 
مشػارؽ األنػوار للقاضػي عيػاض، مػادة: ينظػ : ك  أعلػ . ، دكف رجوعه للذقاييس، فاللفظ األكؿ للقاضي عياض، كالثػاا البػ  فػارس فدمل بينهذا

اللغػوم اػدث، (، كابػ  فػارس: ْٔٔ/ُ) ٣تذ  اللغة البػ  فػارس، مػادة: عػ ك(، ك ِٕٗ/ْ)اييس اللغة الب  فارس، مادة: ع كمقك (، ٖٕ/ِع م )
أبو اٟتسػُت، أٛتػد بػ  فػارس بػ  زك يػا بػ  ٤تذػد بػ  حييػ  القػزكيٍت، ا١تعػ كؼ بػال ازم، حػدث عػ  أ  القاسػ  الطػنم، حػدث عنػه أبػو منصػور بػ  

 (.  ّٖٓ/ُِ أعالـ النيالء ط اٟتديث للذه ). سَت(قّٓٗ: )تاتس ، 
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 .ال فزع عليك  :أم، الفزع :أم، ال كع  ٍ مً  مأخوذه  هو :راعواراعوا لس ُ  لس ُ   :يقول  وهو ، ه  ق  ن  يف ع   و  ي  والسّ 
قػػػاؿ الشػػػي  أبػػػو ٤تذػػػد يف  : )قػػػاؿ النػػػوكم يف شػػػ ح ا١تهػػػذب، علػػػو يهػػػارة عػػػ ؽ ا٠تيػػػ  يف هػػػذا اٟتػػػديث دليػػػ ه  

، قػاؿ جػازت  ػالته فيػهكع قهػا ، كاٟتذػَت، ؿكاليغػا،   لعػاب ا٠تيػ ًمػ يػَتم شػيءه  أك، لو أ اب ثوبػه :(ّ)التيص ة
ػػتى تػػزاؿ تػى  ا ك ف كانػػت الألّمػػ غي  ّ ذى

ا فإنّػػ،   النجاسػػةًمػػ بأفواههػػا قوائذهػػا الػػيت ال ٗتلػػو  ّ كٖتيػػ، يف األمكنػػة النجسػػة(ْ)
عي  ى كٍ كتى ، ا ٗتوض ا١تاء كثَتان ألمّ ، ااً ى عى ا كلي هى قً  ى عى  ةى اسى   ٧تىى النتيقّ 

كع قهػا ، يف لعا ػاا أ ػ  الطهػارة نىػيػٍ لّ غى فػى ، فيه كثَتان  (ٓ)
، كاٟتذػػػَت يف اٞتهػػػاد، كاليغػػػاؿ، ا١تسػػػلذُت بعػػػده  ي كيػػػوف ا٠تيػػػ  كسػػػائ  كأ ػػػحابه  قػػاؿ كمل يػػػزؿ رسػػػوؿ   
ككػانوا ، أك لعا ػا،   ع قهػاًمػ ف يصػييه شػيءه أال اكػ  يف مثػ  ذلػ  عػ   كال يكػاد ينفػ   ، كاٟتل كسػائ  األسػفار

كاد  عً يي  كمل، وف يف ثيا   اليت ركيوا فيهال  صى يي 
 .(ٕ)(للصالة كثوبان ، لل كوب ثوبُت ثوبان  (ٔ)

  النػػ  كػػاف» :نػػسأعػػ   ففيهذػػا بسػػنديهذا كاللفػػظ لليمػػارم، هػػذا اٟتػػديث موجػػود يف الصػػحيحُت ك فّ  هػػذا
، الصػػوت قيػػ  النػػاس فػػانطل ، ليلػػة ذات ا١تدينػػة أهػػ  فػػزع كلقػػد، النػػاس كأشػػجع، النػػاس كأجػػود، النػػاس أحسػػ 

 يلحػة أل  فػ س علػو كهو، «ت اعوا ل  ت اعوا ل : »يقوؿ كهو، الصوت  ىل الناس سي  قد  الن  فاستقيله 
اليحػ   يى كٝتيًٌ ، كاسع اٞت م: )أم .(ٖ)«ليح  ه نٌ  أك، ْت ان  كجدته لقد »: فقاؿ، سيف عنقه يفسى ج  عليه ما عيٍ مو 
ػػ (ٗ)«عيػػاسذلػػ  اليحػػ  ابػػ  » :كمنػػه اٟتػػديث، اتسػػع :كتيحػػ  يف العلػػ  أم، لسػػعته، ْتػػ ان  علذػػه  لسػػعة، ْتػػ ان  يى ٝتيًٌ
(هً تً  ى ثػٍ كى ك 

(َُ). 

                                                                                                                                                                                       
(، كاب  التُت: عيػد الواحػد بػ  التػُت السفاقسػي ا١تغػ   اػدث ا١تػالكي، لػه شػ ح َٕ/ٔيَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  الفتح الب  حج ) (ُ)

 (.  ّٓٔ/ُ. هدية العارفُت الب  مَت سلي )، كهو يَت مطيوعاٞتامع الصحيح لليمارم يف ٣تلدات
 (.  َٕ/ٔانتهو النق  م  الفتح الب  حج ) (ِ)
بػو ٤تذػد كهػذا التيص ة كالتذك ة يف الفقه الشػافعي أل  ٤تذػد اٞتػويٍت  كالػد أ  ا١تعػايل  مػاـ اٟتػ مُت، كهػو يػَت التيصػ ة أل  بكػ  الييضػاكم، فػذاؾ أ  (ّ)

 (.  َٓ/ُ(، كفه سة الليلي )ِِِ/ّضاح ا١تكنوف للياباا)ينظ :  ي. أبو بك ، كهو يَت مطيوع
 (.  َِّ/ْالتذ غ: التقل  يف الًتاب. النهاية الب  األثَت، مادة: م غ ) (ْ)
أف  الكػ اع مػ  اإلنسػاف مػػا دكف ال كيػة، كمػ  الػػدكاب: مػا دكف الكعػ ، ككػ اع كػػ  شػيء: ي فػه، ككػػ ع يف ا١تػاء،  ذا تناكلػه بفيػه مػػ  موضػعه مػ  يػػَت (ٓ)

 (.  ّٖٕ/ِمادة: ك ع)، (، كا١تعج  الوسيط اذوعة م  ا١تعلفُتِٖٕ/ُيش ب بكفيه كال بإناء. ينظ : ٣تذ  اللغة الب  فارس، مادة: ك ع )
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت ًمٍ  )س(، كهو مواف  للنوكم يف ٣تذوعه.  (ٔ)
 (.  َِٖ/ُااذوع ش ح ا١تهذب للنوكم) (ٕ)
، كهنػاؾ «لىػٍ  تػي ىاعيػوا لىػٍ  تػي ىاعيػوا»: بلفػظ (ُّ/ٖ) َّّٔاألدب، باب حس  ا٠تل  كالسماء، كما يك م م  اليمػ ، رقػ :   حيح اليمارم: كتاب (ٖ)

يػػَت أّف األكؿ أقػ ب لػػنم الشػػارح، ك ػحيح مسػػل : كتػػاب الفضػػائ ، بػاب يف شػػجاعة النػػ  عليػػه  «مل ت عػػوا مل ت عػػوا»ي يػ  )خػػ  لليمػػارم بلفػظ: 
 (.  َُِٖ/ْ) َِّٕ، رق : السالـ كتقدمه للح ب

، بػاب يف أكػ  ٟتػـو (، كسػن  أ  داكد: كتػاب األيعذػةٔٗ/ٕ) ِٗٓٓ حيح اليمارم: كتاب الذبائح كالصيد، باب ٟتػـو اٟتذػ  اإلنسػية، رقػ :  (ٗ)
 (، كاللفظ أل  داكد بينذا يف اليمارم بلفظة)ذاؾ(. ّٔٓ/ّ) َّٖٖاٟتذ  األهلية، رق : 

 (.  ٗٗ/ُالنهاية الب  األثَت، مادة: ْت  ) (َُ)
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بػػه علػػو يهػػارة عػػ ؽ اٟتيػػواف الطػػاه   مسػػتدالن  (ُ)افعػػي هػػذا اٟتػػديث يف شػػ حه الكيػػَت علػػو الػػوجيزركل ال ّ  كقػػد
مل يػ د يف  (معػ كرم)كلفػظ ، (ّ)(مػ  العػ ؽ (ِ)كمل  يتح ز، أل  يلحة ي كضه ان مع كري رك  ف سان  ه أنّ  : )بلفظ
 (ْ)]جنػازة[الف س يف رجوعه مػ   يف ركوبه  (مع كرم) نع  كردت لفظة (.ع م)ا كرد فيهك ٪تّ ، اٟتديث يف هذا
 .(ٔ)لك  مل يك  ذل  الف س أل  يلحة، (ٓ)حب  الدحدا ا (ْ)]جنازة[

 .(ٖ)(كهو افعوع ، أم بال س ج ركيته ع يان  :الف س تي يٍ رى كٍ  ى اعٍ  : )فقاؿ (ٕ)قاؿ اٞتوه م 
 :يف قوله (َُ)الص   م (ٗ) [إلماـا]كقد أشار  ىل قصة ركوبه الف س م  أج  هذا الفزع 

ىدينىةى لىيلىةن فىزعه 
ذك فػى ىسو ًم ى ]الس ٍ عاًف[             هي ػػػػػػػػػيىسًيق  فػىلى  كىعى ا ا١ت

(ُُ)  
ـ  الصىوتى    (ُّ)[(ُِ)ّ دػػػػػػػػػػػعذى ]بًالّسيًف فىوؽى        ده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىهوى ميقىلّ ، كىمىضو يػىعي

]كىأىتو[
يينادم لى  تي اعوا ]كاً فان[ (ُْ)

ٍيدافً     (ُ)  .بًاليىحً  ساب  ذىًل ى اٍلذى
                                                           

، كهػو شػ ح للػوجيز ٟتجػة اإلسػالـ الغػزايل، (قِّٔ: )تل مػاـ أ  القاسػ  عيػد الكػ مي بػ  ٤تذػد القػزكيٍت ال افعػي،  فتح العزيػز علػو كتػاب الػوجيز (ُ)
يف كتػاب ٝتػام ا١تصػياح ا١تنػَت يف ي يػ  الشػ ح  (هػػَٕٕ)ت: كهو يف ف كع الفقه علو ا١تذه  الشافعي، كش ح ي ي  لغته أٛتد ب  ٤تذد الفيومي، 

كهػػػو باٟتقيقػػػة معجػػػ  لغ يػػػ  الكلذػػػات الػػػواردة يف الشػػػ ح الكيػػػَت. كشػػػف الظنػػػوف ٟتػػػاجي ، هػػػػُُِٖج يف بػػػوالؽ سػػػنة ِالكيػػػَت لل افعػػػي ييػػػع يف 
 (.  ُٓٓ/ُ(، كاكتفاء القنوع ٔتا هو مطيوع لفاندي )ََِّ/ِخليفة)

 (.  ّٕٖ/ّالصحاح للجوه م، مادة: ح ز). وضع اٟتصُت. يقاؿ: هذا ح ز ح يز، كاحًتزت م  كذا كٖت زت: توقيتهمأخوذة م  اٟت ز كهو ا١ت (ِ)
 (.  ُٕٕ/ُفتح العزيز بش ح الوجيز لل افعي )  (ّ)
 يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت ًمٍ   حيح مسل  الذم سيأيت ٗت ٬ته.  (ْ)
)ت: ١تػا تصػدؽ ْتديقتػه،  «أل  الٌدحػداح يف اٞتنٌػة -ثقيػ –كػ  مػ  عػذؽ رٌداح : »يكٌت بػأ  الدحػداح، كفيػه قػاؿ النػ   هو ثابت ب  الدحاح (ٓ)

 (.  ََُ/ٕ(، كاإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج )َِّ/ُ. االستيعاب يف مع فة األ حاب الب  عيد الن)(قٔ
 ػػحيح مسػل : كتػػاب الكسػوؼ، بػػاب . «بفػػ س معػ كرم، ف كيػػه حػُت انصػ ؼ مػػ  جنػازة ابػػ  الدحػداح، ك٨تػػ  ٪تشػي حولػه  أيت النػ  »بلفػظ:  (ٔ)

 (.  ْٔٔ/ِ)ٓٔٗركوب ا١تصلي علو اٞتنازة  ذا انص ؼ، رق : 
الفػارس، ٝتػع منػه الشػي  أبػو  : أبو نصػ   ٝتاعيػ  بػ  ٛتػاد اٞتػوه م، لػه يف اللغػة كتػاب الصػحاح، أخػذ عػ  أ  سػعيد السػَتايف، كأ  علػياٞتوه م (ٕ)

 (.  ْٖٔ/ْ. يتيذة الده  للثعال )(قّٖٗ: )ت سحاؽ  ب اهي   ب   احل الوراؽ. 
 (. ِِْْ/ٔالصحاح تاج اللغة ك حاح الع بية أل  نص  اٞتوه م، مادة: ع م)  (ٖ)
، م  اليح  الكام ، كنونية الص  ػ م: قصػيدة يف مػدح النػ  يف ا١تمطويتُت: ل ماـ، كا١تثيت كضعته ١تناسيته السياؽ، ك  تعاىل أعل ، كالييت  (ٗ)

، كقد القػت هػذم القصػيدة القيػوؿ، فشػ حها العلذػاء، ك٦تػ  شػ حها السػفاريٍت ، ك لت  ىل ٙتاا مئة كٜتسُت بيتان ، ٭تكي فيها سَتة الن  الن 
نػػوار يف سػػَتة النػػ  ا١تمتػػار يف ٣تلػػدي . ييقػػات اٟتفػػاظ سػػس الػػدي  أبػػو العػػوف )سػػفاري  مػػ  قػػ ل نػػابلس( الفقيػػه اٟتنيلػػي، كاسػػ  الشػػ ح: معػػارج األ

 (.  َّْ/ِ(، كهدية العارفُت للياباا)ِّ/ْذي  ييقات اٟتنابلة الب  رج )ك (، ُْٓ/ْللذه  )
 (. ِٖٗ/ْفوات الوفيات الب  شاك ). ق(ٔٓٔ)ت:  الص   م: ٭تِت ب  يوسف اٟتنيلي اللغوم (َُ)
 (. ِٕ(م  نونية الص   م  يف ا١تمطويتُت)الس حاف(، كا١تثيت (ُُ)
 (.  ّّّ/ُ)، مادة: عذ دالعىذّ دي: الطوي . الغ ي  ا١تصنف للقاس  ب  سالـّ (ُِ)
 (.  ُّحاشية)(، ُٗ، ص)يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كهي أق ب لػ)عذ ك(، كا١تثيت م  نونية الص   م (ُّ)
 ا١تصدر الساب . يف ا١تمطويتُت)أىب(، كا١تثيت م  نونية الص   م،  (ُْ)
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اي   س  م ا كتي اة إ  كاان أول    ماا لقاب النايب  :وقال عمران بس حصي  :   فػوؽالكتييػة بالتػاء ا١تثنػاة ًمػ    ر  ض 
كهذا اٟتديث أخ جه أبو الشي  يف أخالؽ الن  ، (ِ)(كٚتعها كتائ ،   اٞتياالقطعة العظيذة مً )

(ّ). 
(دحيػأي يػـو  مات علو كفػ م قتلػه النػ  ، الكاف  (ْ)اٞتذحيهو ) :وملا رأ  أ  بس خلو

يف  (ٔ)ذكػ  الػذه ، (ٓ)
فمدشػه ، خلػف اٞتذحػيه يقت  أ  بػ  أخن أنّ  ه نّ أ): ع  ا١تزم يف  ذييه هييه يف أكائله يف ت ٚتة الن  ذت

 .(ٕ)(فذات م  تل  ا٠تدشة
مل يكػ   حاي افتاد  ياوح بادر وقاد كاان يقاول للنايب ، أياس حمماد   ناوت إن ناا :وهو يقاول، حدأيوح  

 ىل ا١تدينة ليفػدم ابنػه  (ٖ)األب[] ءفجا، فإنه أس  يـو بدر،  أي ك ٪تا كاف أتو ليفدم ابنه عيد   ب  ، الفداء له
 اد عػُت ا١تػ فّ أعلػو  (ٗ)(افتػدل حػُت)هو بػدؿ مػ   :قي  (بدر [ّك/]يـو )كقوله ، عند الن   الذم كاف أسَتان 

ه مل يقػ  مػا قػاؿ مػ  أنّػ ف الظػاه أل، ال الزماف الضػي  الػذم كقػع فيػه االفتػداء يػـو بػدر، االفتداء يـو بدر بتذامه
 (َُ)ن ؼ ١تظ كؼ ٤تذكؼ (يـو بدر)ب  قوله  :كأقوؿ، ال حُت افتدل، م ال قي  أف يفتد الوعيد ل سوؿ   
نػ ؼ لألسػَت الػذم كقػع  (يـو بػدرػػػػ)ف، سَتم يـو بػدرأله مفعوؿ به تقدي م حُت  افتدل  (افتدل)يدؿ عليه قوله 

، رس  يـو بػدأسَتم الذم أيقوؿ ما يقوؿ حُت افتدل  :ه ن ؼ ليقوؿ أمفإنّ ( حُت افتدل ) ماأك ، س م يـو بدرو أ
ككقػع ، االفتداء كقع بعد انقضػاء كقعػة بػدرو  ألفّ ، م  حُت ف يكوف يـو بدر بدالن أفال يستقي  ، كهو ابنه عيد  

                                                                                                                                                                                       
 ا١تصدر الساب . يف ا١تمطويتُت)كاضعا(، كا١تثيت م  نونية الص   م،  (ُ)
 (.  ُْٖ/ْالنهاية الب  األثَت، مادة: كت  ) (ِ)
(، كقػػػاؿ الع اقػػػي يف تعليقػػه علػػػو هػػػذا اٟتػػػديث: ]كفيػػػه مىػػػ  مل ِّٕ/ُ) َُٗرقػػػ : ، أخػػالؽ النػػػ  أل  الشػػػي  األ ػػػيهاا: مػػػا ذكػػ  مػػػ  شػػػجاعته (ّ)

ت ٚتػػة  -فيذػػا نهػػ  يل–مل أجػػد ، فيػػه عذػػ  الزيػػات، كسػػعيد بػػ  عثذػػاف العيػػدم(. ٕٖٔ/  ُٗتػػ يل أحاديػػث اإلحيػػاء للػػزي  الع اقػػي )ينظػػ : . ع فػػه[أ
 .  أعل تعاىل ٢ت ، فسندم ضعيف للجه  ْتاؿ ال كاة، ك  

ٚتح: كه  بط  م  ق يا، مأخوذة مػ  قػو٢ت : ٚتحػت السػفينة  ذا ت كػت قصػدها فلػ  يضػيطها ا١تالحػوف. ينظػ : ٚتهػ ة أنسػاب العػ ب البػ  حػـز  (ْ)
 (.  ٖٗ/ّ(، كاك  الب  سيدم، مادة: ٚتح )ْْٔ/ُ)

(، كقاؿ الع اقي: ] أخ جػه الييهقػي يف دالئػ  ِٖٓ/ّ) دكف رق يف اليأس،   دالئ  النيوة للييهقي: ٚتاع أبواب يزكة أحد، باب شدة رسوؿ    (ٓ)
 (.  ّٕٖ/ُالنيوة م  ركاية سعيد ب  ا١تسي  كم  ركاية ع كة ب  الزبَت م سالن[. ا١تغٍت ع  ٛت  األسفار للع اقي)

 (، كمل أقف علو التذهي . َّْ/ُ(، كسَت أعالـ النيالء للذه  )سَتة ٓٗ/ِتاري  اإلسالـ للذه )ينظ :  (ٔ)
 (. ِّٗ/ُ ذي  الكذاؿ يف أٝتاء ال جاؿ للذزم) (ٕ)
 يف ا١تمطويتُت)بنوم(، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ٖ)
هو تابع مسيوؽ باس  قيلهي، كهو ثالثة أنواع: بدؿي ك  مٍ  كّ ، كبدؿ بعػ و مػ  كػ ، كبػدؿ اشػتذاؿ. ينظػ : أ ػوؿ يف  -كمعنام العوضي  -: اليدىؿ (ٗ)

 (.  ُُٕ/ُ(، كاللياب ذد الس اج)ْٔ/ِالنحو الب  الس اج)
يه كالشيء ٬تع  يف الظ ؼ، كا١تظ كؼ: ما اشتذ  عليػه الظػ ؼ ألنه يقع الفع  ف، الظ ؼ: ك  اس  م  أٝتاء الزماف أك ا١تكاف، كٝتي الظ ؼ ن فان (َُ)

 (.  ٓٓ/ُ(، كاللذع يف الع بية الب  جٍت )ِٕ/ُبعثت بال سائ  مظ كفة. ينظ : اٞتذ  يف النحو للف اهيدم) :يقاؿ
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أف  (ُ)[ يػد قفك ، هنأ  قاؿ مى  فٌ أكك]قيله  ال، قاؿ ما قاؿ حُت افتدل -لعنه  -ب  خلف  ى  كأي ، ذل  يف ا١تدينة
 ىل ا١تدينػػة بعػػد  يف بػػدر مل يكونػػوا يقػػدموف علػػو النػػ   نػػ  أف الكفػػار الػػذي  قػػاتلوا رسػػوؿ    مأف يفتػػد

لطلػ  ٗتلػيم ، كدخلػوا ا١تدينػة مسػتأمنُت، ليػه يػاليُت منػه فػداء األسػ لا  ك ا ب  قدموا عليػه كجػا، انقضاء اٟت ب
، ك ف أردت تثييػػت ذلػػ ، ال بدليػػة ههنػػافػػ، كاالفتػػداء كقػػع يف ا١تدينػػة، فاألسػػ  كقػػع يػػـو بػػدر،   األسػػ أسػػ اه  ًمػػ

    .(ِ)ذل    سَتة م  السَت  تعل   ف شاء   فقف علو القصة مً 
كلفػظ الفػ س يطلػ  ، ا كانػت أنثػوّمػأل، تت يف هػذا اٟتػديث الفػ سأقد  اعند  فرس أعلفه :للن    ىّ قاؿ أي 

  كقػػد جػػاء يف األحاديػػث تػػذكَتها كذػػا سػػي  يف حػػديث الفػػ س الػػذم ركيػػه النػػ  ، علػػو الػػذك  كاألنثػػو سػػواء
  ٍيػػػعى كقػػػوؿ جي ، كتأنيثهػػػا كذػػػا يف هػػػذا اٟتػػػديث (ّ)«ك ف كجػػػدنام ليحػػػ ان »  :حػػػُت خػػػاؼ أهػػػ  ا١تدينػػػة حيػػػث قػػػاؿ

فكنػت يف )خػ  النػاس فلحقػٍت ، (ٓ)عجفػاء كأنػا علػو فػ سو ، يف بعػ  يزكاتػه خ جت مع الن   :(ْ)األشجعي
  (ٔ)ةن قىػػفى ف فػػع ٥ًتٍ  :قػػاؿ، ا فػػ س عجفػػاء ضػػعيفة ّمػػ :فقلػػت يػػا رسػػوؿ  « سػػ  يػػا  ػػاح  الفػػ س»فقػػاؿ ، النػػ  

  كلقػد بعػت ًمػ، فقػاـ القػـو، فلقػد رأيتػٍت مػا أملػ  رأسػها «الله  بارؾ له فيهػا » :كقاؿ، كانت معه فض  ا  ا
 .(ٕ)عش  ألفان باثٍت بطنها 

اا يااوح فرقااا  كال   داؿ  مث كاك مث، بعػػُت  مفتوحػػة (العػػود)أف اسػػ  هػػذم الفػ س  (ٖ)خػػ ج يف السػػَتة اليعذ يػةأ س ذرةم 
 ان دّ اثنػػا عشػػ  ميػػ كهػػي، سػػع سػػتة عشػػ  ريػػالن يالفػػ ؽ بالتح يػػ  مكيػػاؿ )يف النهايػػة  (مػػ  ذرة ف قػػان ) :كقولػػه، مهذلػػة

ؽ  ٍ ا الفى مّ أف، نصف  اع (ُ)بض  القاؼ :كالقسط، ؽ ٜتسة أقساط ى الفى  :كقي ، ه  اٟتجازأعند  (ٗ)عكثالثة ) ي 

                                                           
 )ككاٌف م  قاؿ اف كقد قي (، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  يف ا١تمطويتُت (ُ)
  سػػػحاؽٔتكػػة فيقػػوؿ: يػػػا ٤تذػػد  ف عنػػػدم العػػوز أعلفػػه. . . (. سػػػَتة ابػػ    كرد يف  سػػَتة ابػػ  اسػػػحاؽ: )كػػاف أ  بػػ  خلػػػف يلقػػو رسػػػوؿ    (ِ)

 كلع  أي  قاؿ قوله ٔتكة كبا١تدينة ٚتعان بُت األقواؿ. ، (ُّّ/ُ)
(، ك ػػحيح مسػػل : كتػػاب الفضػػائ ، بػػاب يف شػػجاعة ِٗ/ْ) ِٕٖٓكتػػاب اٞتهػػاد كالسػػَت، بػػاب اسػػ  الفػػ س كاٟتذػار، رقػػ : :  ػحيح اليمػػارم (ّ)

 (.  َُّٖ/ْ)َِّٕ، رق : الن  
 (.  ِْٔ/ُ حا  كويف، ركل عنه عيد   ب  أ  اٞتعد. االستيعاب يف مع فة األ حاب الب  عيد الن)جيعىٍي  األشجعي:  (ْ)
 (.  ُّٗٗ/ْالعجفاء: ا١تهزكلة. الصحاح للجوه م، مادة: عجف ) (ٓ)
 (.  ُْٗٔ/ْا١تمفقة: الدرة اليت يض ب  ا. الصحاح للجوه م، مادة: خف  ) (ٔ)
(، كالطػػػػناا يف ا١تعجػػػػ  الكيػػػػَت: بػػػػاب اٞتػػػػي ، جعيػػػػ  ُُّ/ٖ) ٕٕٖٔضػػػػ ب الفػػػػ س، رقػػػػ :  كتػػػػاب السػػػػَت، بػػػػاب: النسػػػػائي يف السػػػػن  الكػػػػنل (ٕ)

 (.  ِّٔ/ٓ(، كقاؿ ا٢تيثذي: ]ركام الطناا كرجاله ثقات[. ٣تذع الزكائد كمنيع الفوائد )َِٖ/ِ) ُِِٕاألشجعي، رق : 
 (.  ِّ/ِعيوف األث  الب  سيد الناس اليعذ م ) (ٖ)
ان، كا١تػػد يف األ ػػ : ربػػع الصػػاع، كقيػػ :  ف أ ػػ  ا١تػػد مقػػدر بػػأف ٯتػػد ال جػػ  يديػػه فػػيذأل كفيػػه يعامػػان. كاألكقيػػة أربعػػوف در٫تػػ، ال يػػ : اثنتػػا عشػػ ة أكقيػػة (ٗ)

(، كا١تغػ ب يف ت تيػ  ا١تعػ ب للذطػ زم، َٔ/ّ(، كمػادة:  ػوع)َّٖ/ْينظػ : النهايػة البػ  األثػَت، مػادة: مػدد). كالصاع: مكياؿ يسػع أربعػة أمػداد
 (.  َُٗ/ُمادة: ري )
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ػػػػػػ منػػػػػػه  (ّ) ]فاٟتسػػػػػػوة[مػػػػػػا أسػػػػػػك  الفػػػػػػ ؽ  منػػػػػػه » :(ِ)كمنػػػػػػه اٟتػػػػػػديث، كعشػػػػػػ كف ريػػػػػػالن  ؽ بالسػػػػػػكوف فذئػػػػػػةه  ٍ الفى
 .انتهو(ْ)(«ح اـ
ألف ذل  يق ب ، بغداديان  ألف الف س ييعد أف يعلف مئة كعش ي  ريالن ، الف ؽ بالتح ي  :ا١ت اد هنا كالظاه  أفّ  

جػواز الػوجهُت  : )كيف القػاموس،   الػذرةًمػ حلييػان  كأم دابة يأك  ك  يـو ٜتسُت ريػالن ، حلييان  ٜتسُت ريالن م  
 .(ٓ)(فيه  ال أف التح ي  أفصح

 ف : )أتو بقوله «أنا أقتلك عليها إن شا   » :فقال له النيب  .عليها حاؿ كوا راكيان  :أم قتلك عليهاأ 
 :قػػاؿ سػػليذاف بػػ  داكد عليهذػػا السػػالـ»  :ففػػي الصػػحيحُت قػػاؿ رسػػوؿ   ، لػػدرؾ ذلػػ  ٖتقيقػػان  (شػػاء  
 ف شػاء  :قػ  : ي لى فقاؿ له ا١ت، يقات  يف سيي     الليلة علو تسعُت ام أة تلد ك  ام أة منه  يالمان   ّ أليوفى 
كالػذم نفسػي بيػدم لػو » :قاؿ رسوؿ   ،  نساف فطاؼ فل  يلد منه   ال ام أة كاحدة نصفى ، فل  يق ،  
كان رى ككاف دى ، (ٔ)ثٍ نى  ٭تىٍ مل،  ف شاء   :قاؿ

  .(ٖ)«ٟتاجته (ٕ)
اٞتػار األكؿ أم  علاى فرساه علاى رساول    .ادى عىػ :أم     أ   ياوح أحاد شادّ  . الن ى   ىه رأل أي  :أم فلما رب 
كأمػا ، علػو ف سػه حػاؿ كونػه راكيػان   ىه أي  (ٗ) [د]شػ : أم ى   أي متعلػ  ٭تصػ  أك حا ػ  حػاؿ ًمػ (علو ف سػه) :قوله
، ه  ا :فقال النيب  .أم ليدفعوم ع  النػ   مس املسلمي فاعرتضه رةال   .شدب(َُ)متعل فهو ، قوله 
ناول الربة مس الارث بس الصمة، خلوا لريقه :أ  ب  عذ ك ب  عتي  ب  عذػ ك اٟتارث ب  الصذة  هو: )ُو

 قػػد )خػػو بينػػه ككػػاف رسػػوؿ   ، بػػ  مالػػ  بػػ  النجػػار يكػػٌت أبػػا سػػعد قػػاؿ لػػه ميػػذكؿكعػػام  هػػذا يي ، بػػ  عػػام 
                                                                                                                                                                                       

فػىعيػػػٍوده ٬تػػػاء بػػػه مػػػ  ا٢تنػػػد ٬تعػػػ  يف اليمػػػور كالػػػدكاء. الصػػػحاح  أمػػػا بالضػػػ : القيسػػػط. لكػػػ  جػػػاء ضػػػيطها بالكسػػػ ، الضػػػيط يػػػَت موجػػػود يف النهايػػػة  (ُ)
 (.  ّٕٗ/ٕ(، كلساف الع ب الب  منظور، مادة: قسط )ُُِٓ/ّللجوه م، مادة: قسط)

(، كسػن  الًتمػذم: أبػواب األشػ بة، بػاب مػا جػاء مػا أسػك  كثػػَتم ِّٗ/ّ) ّٕٖٔ رقػ :، سػن  أ  داكد: كتػاب األشػ بة، بػاب النهػي عػ  ا١تسػك  (ِ)
 : ]هذا حديث حس [. قاؿ عنه الًتمذم(، ِّٗ/ْ) ُٖٔٔفقليله ح اـ، رق : 

اٟتسػػوة بالضػػ : اٞت عػػة مػػ  الشػػ اب بقػػدر مػػا ٭تسػػو مػػ ة كاحػػدة. كاٟتسػػوة بػػالفتح: ا١تػػ ة. يػػَت كاضػػحة يف ا١تمطػػويتُت، كا١تثيػػت مػػ  النهايػػة اويت. ك  (ّ)
 (.  ّٕٖ/ُالنهاية الب  األثَت، مادة: حسا)

 (.  ّْٕ/ّمادة: ف ؽ)، النهاية الب  األثَت (ْ)
 (.  ُٔٗ/ُالقاموس ايط للفَتكز)بادم، مادة: ف ؽ) (ٓ)
اٟتنػػػػػث يف اليذػػػػػُت نقضػػػػػها، كالنكػػػػػث فيهػػػػػا. يقػػػػػاؿ: حنػػػػػث يف ٯتينػػػػػه ٭تنػػػػػث، ككأنػػػػػه مػػػػػ  اٟتنػػػػػث: اإلمث كا١تعصػػػػػية. النهايػػػػػة البػػػػػ  األثػػػػػَت، مػػػػػادة:  (ٔ)

 (.  ْْٗ/ُحنث)
 (.  ُُْ/ِالدرؾ: اللحاؽ كالو وؿ  ىل الشيء، أدركته  دراكان كدركان. النهاية الب  األثَت، مادة: درؾ ) (ٕ)
(، ك ػػحيح مسػػل : كتػػاب األٯتػػاف، بػػاب ّٗ/ٕ) ِِْٓالنكػػاح، بػػاب قػػوؿ ال جػػ : أليػػوف  الليلػػة علػػو نسػػائي، رقػػ :   ػػحيح اليمػػارم: كتػػاب (ٖ)

 (.  ُِٕٓ/ّ)ُْٓٔاالستثناء، رق : 
 يف ا١تمطويتُت: سد، كا١تثيت كضعتيه لتوافقه مع السياؽ.  (ٗ)
 يَت كاضح يف األ  ، كا١تثيت م )س(.  (َُ)
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 ف دم رسوؿ   ، (ِ)بال كحاء  ى سً كي  ك،  ىل بدر  ككاف فيذ  خ ج مع رسوؿ  ، (ُ)كبُت  هي  ب  سناف
 [/ْظ]   ػػ، جػػ مأكضػػ ب لػػه بسػػهذه ك  (ّ)]بايعػػه[ت معػػه يومئػػذ حػػُت انكشػػف النػػاس كفثيػػ، حػػدان معػػه أي  دى هً كشى

كمل ، يه رسػػوؿ   فسػػل، (ٓ)كأخػػذ سػػليه، يومئػػذ (ْ)مزكمػػييػػد   بػػ  ا١تغػػَتة ا١تعبػػ     عثذػػافى تىػػكقػى ، علػػو ا١تػػوت
ا ف أيػ (ٖ)يف السػ ح (ٕ)كعذػ ك بػ  أميػة، هػو ككػاف، شػهيدان    يومئػذو تًػفقي ، (ٔ)معونػة ئػ مث شػهد ب، يسل  يومئذ يػَتم

  ب سػػوؿ   أٟتػػأف  : ل؟ قػػاؿتػػمػػا  :فقػػاؿ لعذػػ ك، مقتولػػوففػػأتوا  ليػػه ك ذا أ ػػحا   ، الطػػَت تعكػػف علػػو منػػز٢ت 
 ،قاؿ . تً فقات  حىت قي ، قي  حىت ٟت  القـوأف، (ٗ)فيه ا١تنذر  ى تً ما كنت ألتأخ  ع  موي  قي  :فقاؿ اٟتارث 
 كفيػػه، بػػ  أميػػة كعذػػ     ى ًسػػأي ك ، مػػا قتلػػوم حػػىت شػػ عوا لػػه ال مػػاح فنظذػػوم  ػػا حػػىت مػػات :(َُ)عيػػد   بػػ  أ  بكػػ  

 :(ُُ)  يـو بدريقوؿ الشاعي 
 مهذ ادؽ ك  ءأه  كفا    يا رب  ف اٟتارث ب  الصذة  
  (ُِ)يف ليلة نلذا مد٢تذة    ذهػػػػػػػػامه ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمهأقي  يف  

  .(ُّ)(فيذا ٙته يلتذس اٞتنة      ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالن  هادم األيسوؽ 

                                                           
قيػػ  لػػه: ال كمػػي، ألف الػػ ـك سػػيوم  ػػغَتا، فصػػار ألكػػ ، فابتاعتػػه مػػنه  كلػػ ، مث   ػػهي  بػػ  سػػناف النذػػ م كنيتػػه أبػػو ٭تػػِت، كنػػام  ػػا رسػػوؿ    (ُ)

با١تدينػػة ا١تنػػورة. (  قّٖ: )ت، قػػدموا بػػه مكػػة فاشػػًتام عيػػد   بػػ  جػػدعاف التيذػػي مػػنه ، فأعتقػػه، كشػػهد  ػػهي  ا١تشػػاهد كلهػػا مػػع رسػػوؿ   
 (.  ّٖ/ّأسد الغابة الب  األثَت)

 (ُُّ/ُك  م  ا١تدينة. ا١تعامل األثَتة ذد ش ّاب)  (ْٕ)الٌ كحاء: ق ية جامعة ١تزينة، ٤تطة علو الط ي  بُت ا١تدينة كبدر، علو مسافة  (ِ)
 (.  ُٓٔ/ُيَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  أسد الغابة ) (ّ)
 (.  ُّٔ/ُِا١تمزكمي: نسية لقييلة بٍت ٥تزـك أحد قيائ  ق يا. األنساب للسذعاا ) (ْ)
 (.  ُِٕ/ِما أخذ ع  القتي  ٦تا كاف عليه م  لياس أك )لة. مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: سل ): السل  (ٓ)
كهػو ليػٍت سيػلي ، كهػي يف منطقػة ٧تػد، حيػث قيتًػ ى سػيعوف مػ  القػ اء مػ  ، بئ  معونة: بُت جياؿ يػيقىاؿي ٢تا أبلو، يف ي يػ  ا١تصػعد مػ  ا١تدينػة  ىل مىّكػة(ٔ)

 (.  ّْ/ُ(، كا١تعامل األثَتة ذد ش ّاب)ُِْٓ/ْق. معج  ما استعج  م  أٝتاء اليالد كا١تواضع لليك م)ْسنة   الصحابة 
 ىل النجاشػي يف   عذ ك ب  أمية الضذ ٌم،  حاٌ  مشهور، أكؿ مشاهدم بئ  معونة، فأس م عام  ب  الطفي ، كجٌز نا يته، كأيلقه، كبعثػه النػٌ   (ٕ)

 (.  ْٔٗ/ْم  خشيته، كعاش  ىل خالفة معاكية، فذات با١تدينة. اإل ابة الب  حج ) يف زكاج أـ حييية، ك ىل مكة، فحذ  خيييان 
 (.  ُِِ/ِإلب  كا١تواشي اليت تس ح لل عي بالغداة. مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: س ح )الس ح: ا (ٖ)
 (.  ُْْٗ/ْا١تنذر ب  عذ ك الساعدم، كهو األمَت علو الق اء الذي  استشهدكا يف بئ  معونة. ينظ : االستيعاب الب  عيد الن) (ٗ)
كقػاؿ النسػائي: ثقػة ثيػت. ، األنصارم م  سػادات النػاس كفقهػائه ، قػاؿ عنػه أبػو حػام: ثقػة  عذ ك ٍب  حـزهو عيد اَّلّل ٍب  أىً  بك  ٍب  ٤تيىّذًد ٍبً   (َُ)

 (.  ُّٓ/ُْ ذي  الكذاؿ يف أٝتاء ال جاؿ للذزم)ك (، ُُّ/ُق(. مشاهَت علذاء األمصار الب  حياف)ُّٓ)ت: 
 (.  َٕٕ/ِيـو أحد، كهو م  اليح  ال جز. مع فة الصحابة أل  نعي  ) قي : هو  شع  علي  (ُُ)
 (.  ُِٔ/ْللملي ، مادة: د٢ت  ) ينظ : العُت. مد٢تذة: يقاؿ  أد٢ت  الظالـ، أم: كثف، أم ليلة شديدة السواد (ُِ)
 (.  ُٓٔ/ُب  األثَت )الأسد الغابة ماية النق  م   (ُّ)
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يحتاف كاٞتذع بينهذا مع أف ال كايتُت  ح، (ِ)(هو الذم ناكله اٟت بة (ُ)أف كع  ب  مال : )ذك  اب  األثَت كقد
، فنػػػاك٢ت   ياهػػػا، منػػػه ككػػػاف ق ييػػػان ، خػػػ فأخػػػذها او، منػػػه ككػػػاف بعيػػػدان ، يحتاف أف يكػػػوف أحػػػد٫تا دفعهػػػا  ليػػػه ػػػح

 .ككضعها يف يدم
ٛتػػو  (ْ)فأخػػذ ا» :فػػ كيف حػػديث اإل، كح كهػػا بيػػدم ؾ ٖتػػ : )أم (ّ)بنػػوف كفػػاءباٟت بػػة هػػو  :أم فااانتفض  ااا

 .(ٕ)(التح ي :فا١ت اد بالنف  ، ح كتها(ٔ)[أم]م عدة شديدة كأما نفضتها  :أم (ٓ)«بناف 
]ييقاؿ[يصدؽ عليه أنه ينتف  أم يتح ؾ كال حاجة  ىل أف ه ألنّ ، كمعنام اٟتقيقي موجود يف الن  

 نه  (ٖ) 
 :(ٗ) نه مستعار م  انتفاض العصفور الواقع يف قوؿ الشاع 

 كذا انتف  العصفور بلله القط     ك ا لتع كا لذك اؾ هزة   
 .فليس باستعارة، ٟت كة لكنه حقيقة يف مطل  اٟت كةيف ا   انتفاض العصفور لكاف ٣تازان مً  ستعاران  ذ لو كاف مي 

كقػػد ذكػػ  هػػذا  عااس رهاار ال عااري إذا انااتفض ا ُطاااير الشااعر   .عػػ  رسػػوؿ    :أم انتفاضااة ُطااايروا عنااه  
ع  عػ  اليعػَت مث  بػ  خلػف تطػاي  النػاس عنػه تطػاي  الش ػ ى ه ١تػا أراد قتػ  أي أنّ  »: )اٟتديث يف النهاية األثَتية بلفظ

ػ فه ابىػكهػي ذً ،   بض  الشُت كسكوف العُت ٚتع شػع اءعٍ الش   (َُ)«يعنه يف حلقه علػو اإلبػ  كقيػ  أزرؽ تقػع ،  ٛتي
فلذػػا ، أف كعػػ  بػػ  مالػػ  ناكلػػه اٟت بػػة»: كيف ركايػػة، ع كثػػَت الّشػػ  كقيػػ  هػػو ذبػػابه ، شػػديدان  كاٟتذػػَت كيعذيهػػا أذلن 

                                                           
 كع  ب  مال  األنصارم السلذي، شهد العقية كبايع  ا كٗتٌلف ع  بدر كشهد أحدان كما بعدها، كٗتٌلف يف تيوؾ، كهو أحد الثالثة الذي   (ُ)
 (.  ْٕٓ/ ٓ. اإل ابة يف ٘تييز الصحابة الب  حج )عليه . تويف بالشاـ يف خالفة معاكية  عز كج   تاب  
 ق(َّٔأل  اٟتسػػػػػ  ابػػػػػ  األثػػػػػَت )ت:  التػػػػػاري  يف ، ككػػػػػذا يف الكامػػػػػ (َْٖ/ِ)ق( مػػػػػادة: شػػػػػع َٔٔ)ت: األثػػػػػَتبػػػػػ    السػػػػػعادات االنهايػػػػػة أل (ِ)

(ِ/ْٔ)  . 
 يَت كاضحة يف األ  ، كا١تثيت م  )س(.  (ّ)
 عػز كجػ الضذَت يعود ألـ ا١تعمنُت عائشة رضي   عنها، كقد أ ابتها اٟتذػو بعػد أف ٝتعػت خػن اإلفػ  الػذم نسػجه ا١تنػافقوف حو٢تػا، فنأهػا    (ْ)

يػٍ ه لىكيػٍ  : بقوله تعاىل ٍفً  عيٍصيىةه ًمٍنكيٍ  الى ٖتىٍسىييومي شى ًا لىكيٍ  بىٍ  هيوى خى ػ ىمي ﴿ً ّف اّلًذي ى جىاءيكا بًاإٍلً مثًٍ كىالّػًذم تػىػوىىّل ًكيػٍ ًلكيػ ًٌ اٍمػ ً و ًمػنػٍهيٍ  مىػا اٍكتىسىػ ى ًمػ ى اإٍلً
 .  [ُُ]النور/ ًمنػٍهيٍ  لىهي عىذىابه عىًظي ه ﴾

 (.  َُٓ/ْ) ّّٖٖ حيح اليمارم: كتاب أحاديث األنيياء، باب قوؿ   تعاىل:  لقد كاف يف يوسف ك خوته )يات للسائلُت ، رق :  (ٓ)
 كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت لتوافقه مع السياؽ. يَت   (ٔ)
 (.  ٕٗ/ٓالنهاية الب  األثَت، مادة: نف  ) (ٕ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كيف)س(: فقاؿ، كا١تثيت، كضعتيه لتوافقه مع السياؽ.  (ٖ)
أم بسػي  ذكػ اؾ. اإلنصػاؼ يف ( لػذك اؾ: )قولػه قاله أبو  م  ا٢تذيل ، كهػو مػ  اليحػ  الطويػ ، كييسػتدؿ بػه علػو كقػوع حػ ؼ اٞتػ  للتعليػ ، كهػو (ٗ)

 (.  َّٖ/ِش ح الكافية الشافية للجياا)، ك (َِٓ/ُمسائ  ا٠تالؼ بُت النحويُت اليص يُت كالكوفيُت أل  النكات األنيارم)
بػػاب كمػػ  األخيػػار يف يػػزكة أحػػد،  األ ػػيهاا: الفصػػ  ا٠تػػامس كالعشػػ كف يف ذكػػ  مػػا جػػ ل مػػ  اويػػات يف يزكاتػػه كسػػ ايامدالئػػ  النيػػوة أل  نعػػي   (َُ)

(، كهنػا يػ كم ابػ   سػحاؽ ْٕٔ/ُينظػ : تق يػ  التهػذي  البػ  حجػ ) (، كيف سندم ٤تذد ب   سحاؽ كهو  دكؽ مػدلسِْٖ/  ُ)ُْْرق : 
 بصيغة حدثنا، كبقية رجاؿ سندم ثقات. 
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ػػػػ (ّ) «(ِ)عنػػػػه تطػػػػاي  ]الشػػػػعاري [ (ُ)]تطاي نا[أخػػػػذها انػػػػتف   ػػػػا انتفاضػػػػةن  كقيػػػػاس كاحػػػػدها ،  عٍ هػػػػي ٔتعػػػػٌت الش 
[ ي عٍ شي ] كره

 .(ٓ)(جت تطاي ت عنهايًٌ فإذا هي ، بافذاليعَت م  الهي ما ٬تتذع علو كب ة  :كقي ، (ْ)
عنػػػه النػػػاس تطػػػاي  الشػػػع  عػػػ  أنػػػه ١تػػػا أراد قتػػػ  أ  بػػػ  خلػػػف تطػػػاي  » :كيف اٟتػػػديث: )(ٔ)كيف الغػػػ ييُت للهػػػ كم

كيف  :مث قػاؿ، فتعذيهػا، كاٟتذػَت كهػي ذبػاب ٛتػ  تقػع علػو اإلبػ ، ءع  ٚتػع شػع االشيػ :(ٖ) يػقػاؿ القت، (ٕ)«اليعَت
 ة اليعػػَت مػػ  بىػػدى الشػػعاري  مػػا ٬تتذػػع علػػو  :دبقػػاؿ بعػػ  أهػػ  األ (ٗ)«عاري فتطاي نػػا عنػػه تطػػاي  الّشػػ» :اٟتػػديث

ذػع علػو   ك٬تيٍ ٍلػالكى  بػابي ذي  ء اعٍ كالّشػ :قػاؿ، أ لها ا١تتف قػة عاري جت تطاي ت عنها كتف قت كالشّ يًٌ فإذا هي ، افبّ ذًٌ ال
 .انتهو .(َُ)( عٍ الش  
عػػػػػ   ءا ى عٍ تطاي نػػػػػا عنػػػػػه تطػػػػػاي  الّشػػػػػ » : ىٌ ألي  كيف حػػػػػديث قتػػػػػ  النػػػػػ  : )للسػػػػػهيلي (ُُ)كيف الػػػػػ كض األنػػػػػف 

مػػا تقػػػوؿ يف ينيذػػػة ٖت سػػػها  : ئتقػػػوؿ العػػ ب يف أمثا٢تػػػا قيػػػ  للػػػذ غه لػػػدٍ  هي  ػػغَت لىػػػ بػػػابه ذي  : ء اعٍ الّشػػػ .(ُِ)«اليعػػَت

                                                           
 اويت.  يف األ  ، ك)س(: اتطاي نا، كا١تثيت م  النهاية الب  األثَت (ُ)
 يف األ  ، ك)س(: الشعار، كا١تثيت م  النهاية الب  األثَت اويت.  (ِ)
كيف سػػندم عيػػد   بػػ  شػػيي ، كقػػد جػػاء يف ا١تيػػزاف ] ، (َِٔ/  ِ) ِّٓاٞتهػػاد البػػ  أ  عا ػػ : بػػاب الشػػجاعة كتقػػدـ ال جػػ  يف اٟتػػ ب، رقػػ :  (ّ)

(، ّْٖ/  ِأبػو أٛتػػد اٟتػاك : ذاهػػ  اٟتػديث. [ ميػػزاف االعتػداؿ للػػذه )عيػد   بػ  شػػيي ، أبػو سػػعيد ال بعػي، أخيػػارم عالمػة، لكنػػه كام. قػاؿ 
ػاًن  الشػج م، اٍلذػدًا. قػاؿ عنػه ابػ  حج ]لُت[كأبػوم ٭تػِت قػاؿ عنػه ابػ  حجػ : ] ضػعيف  كيف سندم أيضان   ب اهي  ب  ٭تِت ب  ٤تيىّذد بػ  عيػاد بػ  هى

ع  ٤تذػد بػ   سػحاؽ، قػاؿ عنػه الػذه ] كػاف  ػدكقان مػ  ْتػور العلػ  كلػه  يضان (، كيف سندم أٔٗٓ، ٓٗ/  ُككاف ض ي ان يتلق [ تق ي  التهذي  )
(، ك ] قػاؿ عنػه ابػ  حجػ ] ُٔٓ/  ِي ائ  يف سعة مػا ركل تسػتنك  كاختلػف يف االحتجػاج بػه كحديثػه حسػ  كقػد  ػححه ٚتاعػة[ الكاشػف )

 ية رجاؿ سندم ثقات. (، كبقْٕٔ/  ُ ماـ ا١تغازم  دكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر[. تق ي  التهذي  )
 يف األ  ، ك)س(: شع ، كا١تثيت م  النهاية الب  األثَت اويت.  (ْ)
 (. َْٖ/  ِالنهاية الب  األثَت، مادة: شع )ماية النق  م   (ٓ)
، كرتيػه علػو: حػ كؼ ا١تعجػ ، علػو كضػع مل يسػي  فيػه، كٚتػع مػا (هػػَُْ: )تالغ ييُت ي ي  الق )ف كاٟتديث أل  عييػد، أٛتػد بػ  ٤تذػد ا٢تػ كم  (ٔ)

ييُت يف كت  م  تقدمه، فجاء: جامعان يف اٟتس ،  ال أنه جاء اٟتديث مف قا يف ح كؼ كلذاته. فانتش : فصار هو العذػدة فيػه، ك٦تػ  نقػ  عػ  الغػ  
 (.  ُٖٗٗ، َُِّ/  ِالكت  كالفنوف ٟتاجي خليفة) اب  األثَت يف كتابه)النهاية يف ي ي  اٟتديث كاألث (. كشف الظنوف ع  أسامي

 (.  َُ(، اٟتاشية )ٔٗينظ  ص) (ٕ)    
كابػػ  قتييػػة: أبػػو ٤تذػػد عيػػد   بػػ  مسػػل  بػػ  قتييػػة الػػدينورم، قػػاؿ أبػػو بكػػ  ا٠تطيػػ : )كػػاف ثقػػة (، ِٗٗ/  ِاٞتػػ اثي  البػػ  قتييػػة الػػدينورم)ينظػػ :  (ٖ)

 (.  ِٔٗ/  ُّق(. سَت أعالـ النيالء للذه )ِٕٔله أدب الكات ، )ت:  (فاضالن 
 (.  ّحاشية )ينظ : (، َِٔ/  ِ) ِّٓاٞتهاد الب  أ  عا  : باب الشجاعة كتقدـ ال ج  يف اٟت ب، رق :  (ٗ)
 (.  ََُٗ/ّالغ ييُت لله كم، مادة: شع ) (َُ)
، كاختصػػ م: عػػز (قُٖٓ)ت: الػػ كض األنػػف يف شػػ ح ي يػػ  السػػَت: للشػػي ، اإلمػػاـ، أ  القاسػػ : عيػػد الػػ ٛت  بػػ  عيػػد   بػػ  أٛتػػد السػػهيلي.  (ُُ)

)ت: لقاضػػػي القضػػػػاة: ٭تػػػِت ا١تنػػػػاكم كعليػػػه حاشػػػػية، ، كٝتػػػام: )نػػػور الػػػػ كض((قُٖٗ)ت: بػػػاب  اٞتذاعػػػػة.  ٤تذػػػد بػػػػ  أ  بكػػػ ، ا١تعػػػػ كؼ  الػػػدي 
 (.  ُٕٗ/ُ. كشف الظنوف ٟتاجي خليفة)(قُٕٖ

 (.  َِٔ/ِ)ِّٓاٞتهاد الب  أ  عا  : باب الشجاعة كتقدـ ال ج  يف اٟت ب، رق : ينظ :  (ُِ)
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ػػػ ي يػػػة ؟جو  ػػػ :؟ قػػػاؿ ه يٍ لىػػػفذػػػا تقػػػوؿ يف ينيذػػػة ٭ت سػػػها يي  :قيػػػ ، يذة يف حلقػػػيحى فقػػػاؿ شي اء يف  بطػػػي أخشػػػو  ى عٍ شى
احي ذّ كهي اٞتي ، لذاف ال ميعل   ا الغً يت نةو ليًٌ  ضيافو م  قي وات سهاـ ً ظواته ا٠تظي خي 

 :قاؿ الشاع ، أيضان  (ُ)
ّاحً   ى بسه  ييػٍ   القل  ةى حيّ  أ ابتٍ                             ٚتي
 :ع  قاؿالشٌ   ى تطايػي  (ّ)قيتىّ [ال]كركام ، ا١تقلد كليس هو اإلماـ ااتهد ، (ِ)م  كتاب أ  حنيفة يعٍت الدينورم 
 .انتهو .(ْ)( أ غ  م  القذ كهي ذبابه  اءى  ى عٍ كهي ٚتع  شى  :قاؿ
 ؟اٟت بة (ٓ)]تناكؿ[١تا  مل تطاي كا ع  الن   :فإف قلتى  
 كسػػواء عػػّن ، مػػ  ك ػػوؿ اٟت بػػة  ليػػهفيػػتذك  ، كبػػُت حائػػ ، كال ييقػػو بينػػه، يػػ ام  ىٌ حػػىت يكشػػفوا لػػه عػػ  أي  :قلػػتي  

 .كبُت ا١تشيه مناسية باٞتذع بينهبا١تف د أـ 
 .فتف قوا فألف القـو كانوا ٚتعان  :باٞتذع (ٔ) تعيَت[ال]ما يف أ 
 .كيف اٞتنس معٌت اٞتذعية، فإف ا١ت اد به اٞتنس: كأما يف ا١تف د 
 ىل نهػػ   ءيعػػودكف  ليػػه كذػػا يعػػود الشػػع ا ك ف تف قػػوا عػػ  رسػػوؿ   ، هػػذا التشػػييه  شػػارة  ىل أف القػػـو مث يف 

 وا عػػػػػ  رسػػػػػوؿ    ػػػػػلو   عليػػػػػه قيػػػػػ ي فٍ كػػػػػذل  القػػػػػـو مل يػى ،  اليعػػػػػَت بعػػػػػد أف تطػػػػػَت عنػػػػػه ل ييتهػػػػػا يف مػػػػػم دمػػػػػه
كهذا التف ؽ كقػع بػأم م حيػث أشػار بػأم م ، ٪تا تف قوا عنه ناكي  العود  ليهك ، كف اؽ، (ٕ)ولبف ؽ قً  [/كجهْ]كسل 

 . ليه  أف يتف قوا
 .(ٖ)(تدح ج أ:دأتد): يف القاموس منها عس فرسه مرارا   أدأفطعنه يف عنقه لعنة ُد مث استق له النيب 
يف  ( كػذاكقػد يسػك  ٗتفيفػان ، كفػتح الػالـ، (ٗ)]ا١تعجذػة[هػو بكسػ  الضػاد ): مس أضالعه لعا  وقيل بل كسر ض  

جبميااع   لااو كااان مااا  :فقااال،   باااس بااك :وهاام يقولااون، قتلااِن حممااد :فرةااع إىل قااريو يقااول. (َُ)النهايػػة

                                                           
كاستسػهاالن،  الن لاأم حا لة بال تعػ ، ك ػّغ ها تقػ: هكذا يف ال كض لك  جاء يف  األمثاؿ: ككذل  اٞتذاح، كال نص  ٢تا، كقوله: شحيذة يف قل  (ُ)

 .  (ُِٗ/ّكاستسهاالن، ككرد بيت الشع  دكف ذك  الشاع ، كالييت م  اليح  ا١تتقارب. زه  األك  يف األمثاؿ كاٟتك  لنور الدي  اليوسي)
مػػ  كتيػػه اليػػاء، ، ككػػاف ثقػػة فيذػػا ي كيػػه، : أٛتػػد بػػ  داكد، كػػاف ذا علػػـو كثػػَتة، منهػػا النحػػو، كاللغػػة، كا٢تندسػػة، كاٟتسػػاب، كا٢تيئػػةحنيفػػة الػػدينورمأبو  (ِ)

 (. َُٖ/ُ. نزهة األلياء لكذاؿ الدي  األنيارم)(قِِٖ: )تكاليلداف، أخذ ع  اب  السكيت، 
 .  يف ا١تمطويتُت: العت ، كا١تثيت م  ال كض للسهيلي (ّ)
 (. ٕ/ٔال كض األنف للسهيلي ) (ْ)
 يَت كاضحة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت كضعته ١تناسيته للسياؽ.  (ٓ)
 يف ا١تمطويتُت: اليعَت، كا١تثيت كضعتيه ١تناسيته للسياؽ.  (ٔ)
 (.  َُٓ/ْ) ي(، كالنهاية الب  األثَت، مادة: قلُٖٓ/ِ) : اليغ . مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: قالالًقال (ٕ)
 (.  ّٗ/  ُالقاموس ايط للفَتكز)بادم، مادة: دأدأ) (ٖ)
 (.  ِٖٔ/ُيَت كاضحة يف ا١تمطويُت، كا١تثيت م  ش ح الشفا للقارم) (ٗ)
 (.  ٔٗ/ّالنهاية الب  األثَت، مادة: ضلع )ينظ :  (َُ)
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، لفظيػان  فكػاف تأكيػدان ، أقتلػ  أنػا :ينيغػي أف يكػوف أ ػ  الكػالـ  «أناا أقتلاك» :ليس قد قالأ، الناس لقتلهم
ككقػع  ، ال يقتلػ   ال أنػا :أم، فػاد اٟتصػ أف، كقدـ ع  تأخَت، مث نس  ع  معامل التأكيدية، ١تعٌتكهو فاع  يف ا

  :(ُ)حىت قي ،   ا١تملوقُتكال مشارؾ مً    يَت مساعدقتله كحدم مً  فإف الن  ، كذا قاؿ
ك ٪تا ، و  لو بص  علب لقتلِن. نزؿ يف ذل  [ُٕاألنفاؿ/]﴾كىمىا رىمىٍيتى ً ٍذ رىمىٍيتى كىلىًكّ  اَّللّى رىمىو ﴿ : ف قوله 
 . كال نقصاف دةيَت زيا   ال ككقعت كذا قاؿ مً  ه مل يق  مقالةن أنك ، يف كالمه هلذه  بصدقعٍ قاؿ يػي 

 .ف يف قفوهلم إىل م ةر  فمات بس  
ؼ ً سى ) :كيف النهاية   

 .(ّ)(أق  كأكث  :كقي ، كة علو عش  أمياؿبكس  ال اء موضع م  م (ِ)
 .(ٓ)((ْ)عي نٍ ؼ ككتف موضع ق ب التػّ  ً سى ) :كيف القاموس

كسػػػعيد بػػػ  ، (ٕ)بػػػ  الػػػزبَتكالييهقػػػي يف الػػػدالئ  عػػػ  عػػػ كة ، يف ييقاتػػػه (ٔ)ك ف هػػػذا اٟتػػػديث ركام ابػػػ  سػػػعد هػػػذا
كيف مغػػػػازم ، (ُُ)م سػػػػالن  مػػػوىل ابػػػػ  عيػػػاس  (َُ)يف مصػػػنفه عػػػػ  مقسػػػػ  (ٗ)كعيػػػد الػػػػ زاؽ، م سػػػػالن  (ٖ)ا١تسػػػي 

                                                           
 (.  ِّّ/ُأسياب النزكؿ للواحدم)ينظ :  (ُ)
ػػً ؼ: كاد متوسػػط الطػػوؿ مػػ  أكديػػة مكػػة، يأخػػذ ميػػام مػػا حػػوؿ اٞتع انػػة (ِ) كػػ ، سػػاؿ مكػػة.   (ُِ)مث يتجػػه ي بػػان، فيذػػٌ  علػػو  -سػػاؿ شػػ قي مكػػة - سى

. ا١تعػػػػامل األثػػػػَتة ذػػػػد (ق ّٖ )كهنػػػػاؾ تػػػػزكج رسػػػػوؿ   ميذونػػػػة أـ ا١تػػػػعمنُت م جعػػػػه مػػػػ  مكػػػػة حػػػػُت قضػػػػو نسػػػػكه، كهنػػػػاؾ ماتػػػػت كدفنػػػػت سػػػػنة
 (.  ُّٗ/ُش ّاب)

 (.  ِّٔ/ِالنهاية الب  األثَت، مادة: س ؼ)  (ّ)
ينحدر م  الثنية الييضاء، يص  يف كادم يأجل الذم يذه  سيله  ىل م  الظهػ اف سػاؿ يػ   مكػة علػو  التنعي : هو كاد خارج اٟتـ  م  الشذاؿ (ْ)

ـ  م  أراد العذ ة( ك ، َِعلو ق ابة )  (.  ٓٔ/ُ. معج  ا١تعامل اٞتغ افية يف السَتة النيوية لعات  اٟت  )كم  الٌتنعي  ٭تي
 (.  ُٖٗ/ُيط للفَتكز )بادم، مادة: س ؼ)القاموس ا  (ٓ)
الطيقػات الكيػَت، ٝتػع مػ  ابػ  عيينػة، حػدث عنػه أبػو بكػ  بػ  أ  الػدنيا، كهػو  ػدكؽ  اٟتافظ ٤تذد ب  سػعد بػ  منيػع، كاتػ  الواقػدم، كمصػنف (ٔ)

 (.  َْٖ/ُ(، كتق ي  التهذي  الب  حج )ْٔٔ/َُ. سَت أعالـ النيالء للذه  )(قَِّ: )تفاض  
ة عػػ كة بػػ  الػػزبَت بػػ  العػػواـ األسػػدم، أحػػد الفقهػػاء السػػيعة، ركل عػػ  خالتػػه أـ ا١تػػعمنُت عائشػػة، ركل عنػػه سػػليذاف بػػ  يسػػار، كلػػد عػػ كة يف خالفػػ (ٕ)

 (.  ّٖٗ/ُتق ي  التهذي  الب  حج )، ك (ُِْ/ْسَت أعالـ النيالء للذه )ينظ : . (قٓٗ: م  الثقات)ت، عثذاف 
(، قٓٗ: )تسػعيد بػ  ا١تسػػي  بػ  حػػزف، ركل عػ  عذػػ  بػ  ا٠تطػػاب، كهػو ا١تقػدـ مػػ  فقهػاء السػػيعة، أحػد األثيػػات، ركل عنػه عذػػ ك بػ  دينػػار،  (ٖ)

 (.  ُِْ/ُ(، كتق ي  التهذي  الب  حج )ٖٗ/ٓكقي  يَت ذل . الطيقات الكنل الب  سعد )
ق( َُِ)ت: األكزاعػي، حػدث عنػه سػفياف بػ  عيينػة،  ، يػ كم عػ  معذػ  بػ  راشػد، كعيد ال زاؽ: أبو بك  عيد ال زاؽ ب  ٫تاـ ب  نافع الصػنعاا (ٗ)

 (.  ّْٓ/ُ(، كتق ي  التهذي  الب  حج )ُِٔ/ّكفيات األعياف الب  خلكاف)ينظ : ثقة حافظ.  كهويف اليذ ، 
ككػاف ي سػ )ت: ،  ػدكؽ، مػوىل ابػ  عيػاس للزكمػه لػه كيقػاؿ لػه، ًمقس  بػ  ّتيٍػ ة، كيقػاؿ ٧تػدة بفػتح النػوف، أبػو القاسػ  مػوىل عيػد   ابػ  اٟتػارث (َُ)

 (.  ْٓٓ/ُق(. تق ي  التهذي  الب  حج )َُُ
(، كالييهقي ع  ع كة ب  الػزبَت يف دالئػ  النيػوة: ٚتػاع أبػواب يػزكة أحػد، بػاب ّٓ/ِأكردم اب  سعد ع  سعيد ب  ا١تسي  يف الطيقات الكنل )  (ُُ)

 ىل   (، ككذا ع  سعيد يف دالئ  النيوة: ٚتاع أبواب يػوة أحػد، بػاب سػياؽ قصػة خػ كج النػ  ِٖٓ/ّ)، دكف رق يف اليأس  شدة رسوؿ   
(، ّٓٓ/ٓ) ُّٕٗ(، كعيد ال زاؽ الصنعاا ع  قس  موىل اب  عياس يف ا١تصنف: كتاب ا١تغازم، بػاب كقعػة هػذي  بػال جيع، رقػ : ُُِ/ّأيحد)

 كهو حديث م س  يف ٚتيع هذم ا١تصادر، كسيأيت ذك م مو والن عند الواقدم م  حديث كع  ب  مال  ٦تا يقوم  حة هذم القصة. 
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حػىت  ذا ، ب  خلػف يػ ك  ف سػه  ى  أقي  أي  دحي ١تا كاف يـو أي ): ؿسعيد ب  ا١تسي  قا (ِ) ] ىل[بسندم  (ُ)الواقدم
رسػوؿ  (ّ)ـ[فقػا]، عنػه اسػتأخ كا :  فقاؿ رسػوؿ  ، م  أ حابه ليقتلوم اعًتض له ناسه  دنا م  الن   ذا 
   ،فكسػ  ضػػلعان ، عػ  ف سػه  ىه فوقػع أي ، فطعنػه هنػاؾ، رعكالػػدًٌ  ضػةيٍ اليػى  (ْ)ةغكح بتػه يف يػدم ف مػام مػا بػُت سػاب 

﴿كىمىػػا رىمىٍيػػتى ً ٍذ رىمىٍيػػتى كىلىًكػػّ  اَّللّى : كنزلػػت فيػػه، بػػالط ي فذػػات ، وا قػػافلُتحػػىت كلّػػ كاحتذلػػوم ثقػػيالن ، مػػ  أضػػالعه
ككػاف ، ـ يف فػداء ابنػهبػ  خلػف قػدً   ىٌ كػاف أي : )قػاؿ مث نقػ  بسػندم عػ  كعػ  بػ  مالػ  ، [ُٕ /األنفػاؿ]رىمىػو﴾

 :فقاؿ رسػوؿ   ، قتل  عليهاأ  ذرة ك  يـو مً  يل أعلفها ف قان  يا ٤تذد  ف عندم ف سان  :فقاؿ، يـو بدرو   ى سً أي 
أنػا » :فقػاؿ، ه با١تدينػةتىػذى لً كى   ذلػ  ٔتكػة فيلػغ رسػوؿ   قػاؿ  :كيقػاؿ، (أنا أقتل  عليهػا  ف شػاء    ب »

 .(ٓ)«أقتله عليها  ف شاء   
علػػو تلػػ   :أم، (ٔ)(«نػػا أقتلػػ  عليهػػاأبػػ  » :قػػاؿ أف النػػ  : )يف مغػػازم الواقػػدم دى كًجػػ :فػػإف قلػػتى  :قػػوؿأ  

بػ    ىٌ   أي علو ال كاية الثانية اليت  ا أف الكػالـ كقػع ًمػ دى جً ك ككذل  ، م  ذرة اليت كاف يعلفها ك  يـو ف قان الف س 
راك  علػو تلػ   كالن  ، ان يّ بػى أي  مل يقت  رسوؿ      حيث أفّ كهو مشك  مً ، خلف كهو ٔتكة لفظه عليها

 الف س؟ 
حيػث قػاؿ لنيينػا   ىٌ مػا أي أك ، عليهػا أقتل  حػاؿ كونػ  راكيػان  :أم، م  ا١تفعوؿ به الن اكاٞتار كاا كر  كقع ح :قلتي      
( :أقتل  عليها.)  عليها أقتل  حاؿ كوا راكيان  :أم، فإف اٞتار حاؿ م  الفاع. 

بػ  خلػف   ى  أخشػو أف يػأيت أي » :فكػاف يقػوؿ أل ػحابه،  يلتفػت كراءميف القتػاؿ ال ككاف رسوؿ    :(ٕ)قالوا)    
، فع فػػػػػه، ل رسػػػػػوؿ   أكقػػػػػد ر ،  يػػػػػ ك  علػػػػػو ف سػػػػػه ى فػػػػػإذا بػػػػػأي  «فػػػػػإذا رأيتذػػػػػوم فػػػػػآذنوا بػػػػػه، مػػػػػ  خلفػػػػػي
 حػُت يغشػاؾ! مػا كنػت  ػانعان  :فقػاؿ القػـو، ٧تػوتى   ف ٧تػوتي  (ُ)]ال[، ٤تذد يا :يصيح بأعلو  وته(ٖ)]فجع [

                                                           
كالواقػػدم: ٤تذػد بػػ  عذػػ  بػ  الواقػػدم األسػػلذي، . (، كهػو مػػ  م سػػ  ابػ  ا١تسػػي ، كسػػيأيت الواقػدم ب كايػػة أخػ ل م فوعػػةَِٓ/ُم)مغػازم الواقػػد (ُ)

 ػػػػذي  الكذػػػػاؿ ينظػػػػ : . (قَِٕ: )تركل عػػػػ  أسػػػػامة بػػػػ  زيػػػػد بػػػػ  أسػػػػل ، ركل عنػػػػه الشػػػػافعي، قػػػػاؿ ابػػػػ  حجػػػػ : مػػػػًتكؾ مػػػػع سػػػػعة علذػػػػه. 
 (.  ْٖٗ/ُ )(، كتق ي  التهذي  الب  حجَُٖ/ِٔللذزم)

 يَت كاضحة يف األ  ، كيف)س(: اىب، كا١تثيت كضعيته ١تناسيته للسياؽ.  (ِ)
 يَت كاضحة يف األ  ، كيف)س(: فقاؿ، كا١تثيت م  مغازم الواقدم اويت ٗت ٬ته.   (ّ)
كأسيغ   عليه النعذة، أم أ٘تها. ك سياغ الوضوء:  ٘تامه كتىٍسًيغىهي اليىيضًة: ما تو   به الييضػةي مػ  حىلىػً  ، سابغ، أم كام  كاؼ يءسابغة: يقاؿ: ش (ْ)

 (.  ُُِّ/ْيغ )حىلىً  الدرًع فتسًتي العن ، ألّف الييضة به تىٍسييغي، كلوالم لكاف بينها كبُت جىي  الدرع خىل ه كعورةه. الصحاح للجوه م، مادة: س
حػديث متصػ  ي كيػه عيػد   بػ  كعػ  بػ  مالػ  عػ  : م س  م  كالـ اب  ا١تسػي ، كالثػاا: (، كاٟتديث األكؿُِٓ-َِٓ/ُم )مغازم الواقد  (ٓ)

 ، ك٦تا يقويه أيضان تل  ا١تتابعات كالشواهد األخ ل. كرجاؿ سندم ثقاتأبيه كع ، 
 (. َُ(، حاشية )َُٕينظ  ٗت ٬ته: ص) (ٔ)
فهػػو حػػديث متصػػ  ي كيػػه كعػػ ، ك ف كػػاف يقصػػد ، الػػ اكم السػػاب  ((، فػػإف كػػاف قصػػد الواقػػدم بػػػ: )قػػالوآِِ/ُالواقػػدم)ييػػدأ النقػػ  مػػ  مغػػازم  (ٕ)

 فال اكم هو اب  ا١تسي ، كحديثه م س . ، اٟتديث الذم قيله
 كضعتيه ١تناسيته للسياؽ. ، يَت موجودة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  مغازم الواقدم (ٖ)
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اٟت بة م  اٟتػارث بػ   فتناكؿ الن  ،  ىّ كدنا أي ، رسوؿ    ىبفأ، ك ف شئت عطف عليه بعضنا، فقد جاءؾ
 ذا  حػد يشػيه النػ  أكمل يكػ  ، فتطاي نػا عنػه تطػاي  الشػعاري ، انتف  بأ ػحابه كذػا ينػتف  اليعػَت مث، ةذّ الصًٌ 
، كذػا ٮتػور الثػور  وري فجعػ  ٮتىيػ، كهػو علػو ف سػه، باٟت بػة يف عنقػه فطعنػه رسػوؿ   ، مث أخػذ اٟت بػة، دٌ اٞتً  جدّ 

كالػػالت  :قػػاؿ، مكلػػو كػػاف هػػذا الػػذم بػ  بعػػُت أحػػدنا مػػا ضػػ ّ ، ك  مػػا بػ  بػػأس، أبػػا عػػام  :ه أ ػػحابهكيقػوؿ لػػ
  ذل  ع  هي لى غى كشى ، فاحتذلوم ن ؟لى ألقتػي  :أليس قاؿ ١تاتوا أٚتعوف!  (ِ)]ذم اااز[كالعزل لو كاف الذم   بأه  

ػ (ّ)بعظذػاء كٟتػػ  رسػوؿ   ، [/نهػ ٓ] يلػ  النػ   تنػػاكؿ اٟت بػة مػ  الػػزبَت  :كيقػاؿ،  عٍ أ ػػحابه يف الشًٌ
  مً  مٌو وً ألسَت بيط  رابغ بعد هى  إاف، (ْ)مات أ  ب  خلف بيط  رابغو  :يقوؿ ككاف اب  عذ  ، ب  العواـ 
 ال :فػإذا رجػ  يقػوؿ العطػا! :يصػيح، ٬تػذ ا ك ذا رجػ  ٮتػ ج منهػا يف سلسػلةو ، هػاتي يٍ فهً ، ل يلتأجٌ   ذا ناره ، اللي 

ػػأ :فقلػػت،  بػػ  خلػػف ى أي هػػذا ، هػػذا قتيػػ  رسػػوؿ    تسػػقه فػػإفٌ  ػػمػػات بً  :كيقػػاؿ، حقان ال سي ١تػػا  :كيقػػاؿ، ؼ ً سى
كف رسػوؿ بنفسػه د وؿي فاستقيله مصع  ب  عذػَت ٭تىيػ، ليض به  علو رسوؿ     ىّ أي  تناكؿ اٟت بة م  الزبَت ٛت 

   ،بػػ  عذػػَتو   ب مصػػع ي فضىػػ  كأبصػػ  النػػ  ، كجهػػه  فطعنػػه هنػػاؾ، ة كالػػدرعضىػػيٍ ف جػػة بػػُت سػػابغة اليػى ،
 .انتهو. (ٓ)(فوقع كهو ٮتور

  بػػ  خلػػف ًمػػ  ى  يت أي أأخشػػو أف يػػ» :يقػػوؿ أل ػػحابه كػػاف النػػ    : )أشػػك  علينػػا قولػػه :فػػإف قلػػتى  :كأقػػوؿ  
 ؟ (ٔ)  كرائه كذا ييص  أمامهكاف ييص  مً   الن   كثيت أفٌ ، مع ما  ح «خلفي
 أميػة اتفػ  أفٌ  :يقػاؿ لػه ا١تػذكور أخه   ىٌو ككػاف أًلي ،   خلفػهكيف يَتها كاف ال ي ل ًمػ، ْتاؿ الصالةذاؾ مقيد  :قلتي 
ث عػ  أنػه حػدّ » ففي  حيح  اليمارم بسندم  ىل عيد   بػ  مسػعود ، أ حابه يقتلونه أخن بأفٌ  الن  

كػاف سػعد  ذا ك ، با١تدينة نزؿ علػو سػعد  ّ ككاف أمية  ذا مى ، (ٕ)ألمية ب  خلف أنه كاف  ديقان  سعد ب  معاذ 
فقػاؿ ، فنػزؿ علػو أميػة ٔتكػة، ككػاف معتذػ ان ، ا١تدينػة انطلػ  سػعد فلذػا قػدـ رسػوؿ   ، م  ٔتكة نزؿ علو أمية

يا  :فقاؿ، ذا أبو جه و هي فلقيػى ،   نصف النهارمً  فم ج ق ييان ، ي أف أيوؼ بالييتلًٌ عى لى  انظ  يل ساعة خلوةو  :ميةألي 
                                                                                                                                                                                       

 كضعتيه ١تناسيته للسياؽ. ، يَت موجودة يف ا١تمطويتُت، كا١تثيت م  مغازم الواقدم  (ُ)
 ا١تػػىجاز: بػالفتح، ك)خػ م زام، يقػاؿ: جػزت الط يػ  جػوازان  كضعتيه ١تناسػيته للسػياؽ، كذك، يف األ  ، ك)س(: هذا اار، كا١تثيت م  مغازم الواقدم (ِ)

 (.  ٓٓ/ٓكاااز: ا١توضع، كذك اااز: موضع سوؽ بع فة. معج  اليلداف لياقوت اٟتذوم)
 يف ا١تمطويتُت: بعظذاء، كيف مغازم الواقدم: بعظ .  (ّ)
ا١تعػامل األثػَتة ذػد . كػ  جنػوب ينيػع  ُٓٗكػ  سػاؿ جػدة، كعلػو بعػد   ُٓٓهي اليـو بلدة حجازيػة سػاحلية بػُت جػدة كينيػع، علػو مسػافة غ: راب (ْ)

 (.  ُِّ/ُش ّاب)
 (ِِٓ/ُمغازم الواقدم ) (ٓ)
 (.  ُّٗ/ُ) ِّْجزء م  حديث يف  حيح مسل : كتاب الصالة، باب األم  بتحسُت الصالة ك ٘تامها كا٠تشوع فيها، رق :  (ٔ)
عيػد الػػ ٛت  بػػ   أسػػ م، ٟتيشػػي يف بػدء نهػػور اإلسػالـا أميػػة بػ  خلػػف الق شػػي، أدرؾ اإلسػالـ، كمل يسػػل ، كهػو الٌػػذم عػذب بػػالالن أميػة بػػ  خلػف:  (ٕ)

 (.  ّٔٓ/ُفقتلوم. سَتة اب  هشاـ )  عوؼ يـو بدر، ف )م بالؿ فصاح بالناس ٭ت ضه  علو قتله
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  تي يٍػػػػكقػػػد أكى ، ال أراؾ تطػػػوؼ ٔتكػػػة )منػػػاأ :فقػػػاؿ لػػػه أبػػػو جهػػػ ، هػػػذا سػػػعد :قػػػاؿ هػػػذا معػػػ  ؟  ٍ مىػػػ، أبػػػا  ػػػفواف
ةايى الص ػػ

، أمػػا ك  لػػوال أنػػ  مػػع أ   ػػفواف مػػا رجعػػت  ىل أهلػػ  سػػا١تان ، كتعينػػوم ، كزعذػػت  أنكػػ  تنصػػ كم ، (ُ)
ي يقػػ  علػػو ، هػػو أشػػد عليػػ  منػػهمػػا ك  لػػئ  منعتػػٍت هػػذا ألمنعػػ  مػػا أ -كرفػػع  ػػوته عليػػه- :فقػػاؿ لػػه سػػعد

فػو   ، دعنا عن  يػا أميػة :فقاؿ سعد،  اٟتك  سيد أه  الوادمال ت فع  وت  علو أ  :فقاؿ له أمية، ا١تدينة
فلذػا ، شػديدان  ففػزع لػذل  أميػة فزعػان ، ال أدرم :قاؿ ٔتكة ؟  :قاؿ،  م  قاتلوؾ :يقوؿ لقد ٝتعت رسوؿ   

خػنه  أ زعػ  أف ٤تذػدان  :قاؿ ؟كما قاؿ ل  :أـ  فواف أمل ت م ما قاؿ سعد؟ قالت يا :قاؿ، هلهأرجع أمية  ىل 
و أبػفلذػا كػاف يػـو بػدر اسػتنف  ، ك  ال أخ ج م  مكػة :ميةأدرم؟ فقاؿ أال  :ٔتكة؟ قاؿ :فقلت له، أم  قاتليّ 
 مػا يػ ل يػا أبػا  ػفواف  نػ  مػىت :فقػاؿ، تػام أبػو جهػ أف، ميػة أف ٮتػ جأفكػ م ،  كي  ى يػٍ كوا عً ًر دٍ أ :فقاؿ، جه  الناس

فػو   ، ا  ذ يليتػٍتأّمػ :فلػ  يػزؿ بػه أبػو جهػ  حػىت قػاؿ، ه  الوادم ٗتلفوا معػ أكأنت سيد ، الناس قد ٗتلفت
نسػيت مػا قػاؿ لػ   دٍ قىػكى با  ػفواف أى أيا  :فقالت له، أـ  فواف جهزيٍت يا :مث قاؿ أمية، أجود بعَت ٔتكة  ّ يى ألشًتً 

زى وٍ جي ريد أف أى أال كما  :قاؿ ؟(ِ)أخوؾ اليث  
،  ال عق  بعَتم فلذا خ ج أمية أخذ ال ينزؿ منزالن ، معه   ال ق ييان  (ّ)

 .(ْ)«بيدر فل  يزؿ كذل  حىت قتله   ، بعَتم
أف  كنت كاتيت أمية ب  خلف كتابان » :قاؿ كيف  حيح اليمارم يف باب الوكالة ع  عيد ال ٛت  ب  عوؼ 

ًييىيًت[ا ىػػ]٭تفظػػٍت يف 
] ػػاًييىًتًه[حفظػػه يف أك ، ٔتكػػة (ٓ)

،  ال أعػػ ؼ الػػ ٛت  :قػػاؿ، الػػ ٛت  فلذػػا ذكػػ تي ، با١تدينػػة (ٔ)
حػُت  مي زى  ً ٍحػأًلي  فلذػا كػاف يػـو بػدر خ جػت  ىل جيػ ، عيػد عذػ كو  :هي تيػيٍ فكاتػى ،  باٝت  الذم كػاف يف اٞتاهليػةًٍت يٍ اتً ك

 ف ٧تػػا  ال ٧تػػوتي  :أميػػة بػػ  خلػػففقػػاؿ ، فمػػ ج حػػىت كقػػف علػػو ٣تلػػس األنصػػار، بصػػ م بػػالؿ أف، نػػاـ النػػاس

                                                           
، بغػػَت ٫تػػز، كأنػػه ٚتػػع الصػػا ، يػػَت مهذػػوز، كقػػاض كقضػػاة. ينظػػ :  ػػيأ: خػػ ج مػػ  ديػػ   ىل ديػػ  )خػػ ، ككػػاف أهػػ  مكػػة يسػػذوف ا١تسػػلذُت الصػػياة (ُ)

 (.  َُٖ/ُلساف الع ب الب  منظور، مادة:  يأ)
با١تدينة، كيثػ ب مػأخوذة مػ    كقد بّدؿ هذا االس  الن ي ، ًنٍسيىةن ١تدينة يث ب، كهو اس  للذدينة ا١تنورة ، كنىسىيىهي باليث  ا١ت اد به سعد ب  معاذ  (ِ)

 (.  َِٗ/ُ(، كالنهاية الب  األثَت، مادة: ث ب)ّْٗ/ُ)مدفالتث ي ، كهو اللـو كالتوبي . ينظ : مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: 
 (.  َٕٖ/ّجوز: جزت ا١توضع أجوزم جوازان: سلكته كس ت فيه. الصحاح للجوه م، مادة: جوز ) (ّ)
، كذلػػ  كهػػذم القصػػة تػػدؿ علػػو معجػػزة للنػػ  (. ُٕ/ٓ) َّٓٗمىػػ  يقتػػ  بيػػدر، رقػػ :   ب ا١تغػػازم، بػػاب ذكػػ  النػػ   ػػحيح اليمػػارم: كتػػا (ْ)

سػيقتله،    بأنػه   بقتػ  أميػة، فهػو  خيػار بالغيػ  الػذم سػيحدث يف ا١تسػتقي ، ككػذا قصػة أي  بػ  خلػف عنػدما أخػنم النػ    عندما أخػن 
 أعل .  تعاىل كهذا ما حدث فعالن، فلو أشار الشارح الع ضي رٛته    ىل هذم ا١تعجزة لكاف أكىل، ك 

 ٗت ٬ته.  يتيف األ  ، ك)س(:  اعىىو، كا١تثيت م   حيح اليمارم او (ٓ)
يقػاؿ:  ػغيت  ىل الشػيء  ذا ملػت ، خا ػته كا١تػائلُت  ليػه  ػاييته: يعػٍتك . ٗت ٬تػه يتيف األ  ، ك)س(: ضاعيته، كا١تثيت م   حيح اليمارم او  (ٔ)

، (ْٖ/ِكلتذيػػ . ينظػػ : مشػػارؽ األنػػوار للقاضػػي عيػػاض، مػػادة:  ػػغي): أم[ُُّ]األنعػػاـ/﴾. . . كمنػػه قػػوؿ   تعػػاىل: ﴿كلتصػػغو  ليػػه أفئػػدة ليػػه، 
 (.  ُْٔ/ُْلساف الع ب الب  منظور، مادة:  غي)ك 
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 مثي ، فقتلػوم،  هي لى غى ٍشػأًلى  (ُ)٢تػ  ابنػه تي ٍفػلّ فلذػا خشػينا أف يلحقونػا خى ، يف )ثارنػا فم ج معػه ف يػ  مػ  األنصػار، أمية
، فألقيػػػت عليػػػه نفسػػػي ألمنعػػػه، فػػػنؾؾ  ي ابٍػػػػ : دركونػػػا قلػػػت لػػػهأفلذػػػا ، ثقػػػيالن  ككػػػاف  رجػػػالن ، (2)[عونػػػا]تيً حىت وٍ بػىػػػأى 
 [ٓ/ك ]ككػاف عيػد الػ ٛت  بػ  عػوؼ، بسػيفه ليجٍ كأ اب أحده  رً ، (6)بالسيوؼ م  ٖتيت حىت قتلوم (ّ)للومجفت
  قصة أخيه.  كاٟتا   أف قصته ق يية مً . (ٓ)«نا األث  يف نه  قدميهيى  ً يي 

 
 

                                                           
(، َْٖ/ْ(، كفػتح اليػارم البػ  حجػ )ْٖ/ُمغػازم الواقػدم)ينظ : . ، كالذم قتله عذارالضذَت يعود علو أمية، كابنه الذم قيًت ى هو علي ب  أمية (ُ)

 (.  ِْٖ/ٕك)
 ٗت ٬ته.  يتيف ا١تمطويتُت: ٝتعونا، كا١تثيت م   حيح اليمارم او (ِ)
، كلغػَتم با٠تػػاء فتمللػوم: أم أدخلػػوا سػػيوفه  خاللػه حػػىت ك ػلوا  ليػػه كيعنػػوم  ػا، كٕتللػػوم بالسػػيوؼ يف ا١تمطػويتُت: فتجللػػوم، كهػي ركايػػة لأل ػػيلي (ّ)

 (.  َْٖ/ْباٞتي  أم يشوم. فتح اليارم الب  حج  )
حجػػ  (، كفػػتح اليػػارم البػػ  ّٖ/ُبػػالؿ، كقيػػ  يػػَت ذلػػ . مغػػازم الواقػػدم ): اختلػػف فػػيذ  قتػػ  أميػػة فقيػػ : خييػػ  بػػ  يسػػاؼ األنصػػارم، كقيػػ   (ْ)

(ٕ/ِْٖ  .) 
 (.  ٖٗ/ّ) َُِّ حيح اليمارم: كتاب الوكالة، باب  ذا كك  ا١تسل  ح بيان يف دار اٟت ب، أك يف دار اإلسالـ جاز، رق :  (ٓ)
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 [عشر احلياء واإلغضاء: الفصل اخلامس]                      
 :ما احلياء واإلغضاءأو : فصل

: واإلغض اء, عل ون ف  م   أو م ا يو ون ترك و    اً  ,كراىت و  ع  وقّ ت  تعرتي وجو اإلنسان عند فعل ما ي    ةٌ ق  ر  : فاحلياء 
 .التغافل عما يوره اإلنسان بطبيعتو

و  اا   ، موع ااح ب ااا بياا   ارو ااا  قاا خ قيااا  اا   م اا  اٟتياا ، (ٔ)وخنااا اٟتياا  ر   اا ، ن اٟتياا  اٟتياا م خاا م   ِخاا)
وخاا   ناا ص ا١تماان  خاان ، قيااا يم مقاا خ اٟتياا ، قق  اا  ناا خ ارو ااا ينءاا  بياا م، واراا و  ن خاا ا ارو اا  ِخاا ماٟتياا 

ارتوماَت  ورؤ ا ، (ٖ)م رؤ ا ااالءم اٟتيا : (ٕ)  ل اٞتنيد ،رب   ارو    يف اٟتي م ي  الوِلَ ، ار غ هل يارتع    خو ر  
ن ارتفا    يف با  حا با وٯتنا  ِخا، بويوتا م    ةعث ع ح تا   اروةا   . مت  ح اٟتي  (ٗ)اب ر  قيت رد بينه  

 .(ٙ)( ة  قيا مَتق  ا  هة  خن ارو ا مل ، مواٟتي ، (٘)  يةب ٢تاوع  ر  ارو ا ، اٟت 
اباان م   »: ثاا  ي٢تااو  واا ل   يويف ، ص ا١تماان  يف ن اا ءا ارناا  دّ و٢تاا ا َعاا، ن يقضاال الماا  ِخاا مواٟتياا 

، زءتاك (ٚ)ن ي  ارقتا  و٤تيات ِخا، وين ايت بوا ع الرذ  ن باك، ن يت ارن س عي باكيينك خ  استحييت خٍت 
 .(ٜ)«اٟت        اروي خ  (ٛ)ايء ن  شتك و

                                                           
(، ٕٖٕ/ٔ)وٚتهاا   ار غاا  لر بقاا  الز ي، خاا   : بياااءسااتحي م. ان:اا :  خوماا راً: ا١ت اا ، ٝتااو باا رك لنااا ٭تيااو الرذ، واٟتياا م: ٦تاادو اً اٟتياا   (ٔ)

 (.  ٙٛ/ٔ)و٥تت ر ارمح  ، خ   : بيو 
طةوا ا اٟتن ب ا  ءبان ير . (هٜٕٛ: )ا ،بن ٤ت د، يم  اٟتد ث عن اٟت ن بن ع ق ، ون خ قويه ً، وه  شاي  ارما قي يب  ارو سم اٞتنيد : اٞتنيد (ٕ)

 (.  ٕٚ/ٔوطةو ا ارقربى ر شع اين )(، ٕٚٔ/ٔوطةو ا الوري م ءبن ا١ت ون)(، ٜٕٔ/ٔ ع ح)
، ٖتاي  باا خان نال ، ناا، و ا ى ، واالءم: اراِنَعم، قعنادخ   ا ى اان ا خ نعام   خادار  ار ا رقُت االييف الحل، و)س(: اء ء، وا١تءةت خان  (ٖ)

 (.  ٕٕٓٚ/ٙيء )ارمح   ر ج ه ي، خ   : ن: :  تومَتص يف نل شوم تتق خ خن ه ص ار ؤ   ب ر  اٟتي م، 
 خدار  ار  رقُت االي. غَت خ ،    يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن   (ٗ)
 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن ا١تدار  الي.   (٘)
 (.  ٜٕٗ/ٕوي    ن تعُت ءبن  يم اٞت ز  )خدار  ار  رقُت بُت خن زل ي    نعةد  (ٙ)
 (.  ٕٙٗ/ٛيخم )(، وارعُت  ر خ يل، خ   : ٜٜٕ/٘تف َت ارءع   )ي  ارقت  :  عٍت ار    اف ظ ار ي ء  غَت وء  ةدل.  ن: :  (ٚ)
 يف ا١تخ  طتُت: وءخ نشتك، وا١تءةت خن ا١تدرا  ءبن ارويم الي.  (ٛ)
و٫تا   -قي ا  هها  ي- ن ص ابن ارويم خع وا ً، رقان و،دتاا خ انداً يف ار سا ر  اروشاَت   ورقناا مل ٮتال خان نوا  قفياا بعاج ار ،ا ل مل ي،اد ٢تام ت ٚتا  (ٜ)

 ي  خ اراااداراين   قااا  اٟتااد ث خة شااا    وخ  نااا  ع اان يمااا ص، ق:ااا ه  ساااندص عةااد   بااان اٟت اااُت، و٤ت ااد بااان اٟت اااُت، يضاا  ي   راااك يخ يبااا  ساا
ُ َخاا  َ َشاا ُم  :ارضااع  ب ااةا اءنو اا ع خاان ،هاا ، ور جه راا  ْتاا ل بعااج اراا وا  ا١تاا ن ر ن خاان ،هاا  يماا ى، وخعناا ص حااحي  رواا ل    ُّ ﴿ٯَتُْحاا  ا

ويتةا  ار اي   اٟت ان  ..»يف اٟتاد ث ارماحي :   ، قه   دل ع ح ا  وااثة ا خن ي  ارقتا  ، و  راا  ٜٖار عد/اَو ُاْءِةُت َوِعْنَدُص يُُ  اْرِقَت ِ  ﴾
اهاا ا بااد ث ب اان : (، و اا ل ارًتخاا يٖ٘٘/ٗ) ٜٚٛٔيباا ا  اراارب وارماا  ، باا   خاا  ،اا م يف خع شاا   ارناا س، ر اام: : ساانن ارًتخاا ي« ..٘تحهاا 

ها  ب ان  ٯتحا  ار اي  ، وخان طا   ٤ت ها    (، واٟتيا م خان   ٜٖٙ/ٕر  اروشاَت   ) (، وار ساٜٕٗ/ٕوخدار  ار  رقُت ءبان اروايم)ححي  ، 
وِخنّا  ي٢تيا  يع:ام خان  راك وهاو  بال  اد ،ا م نا  ٌ  ،يف اٟتاد ث يعا ص ، م يخ  ن  ه  نل خن ش هده  خن ينس وٚت   ن لرذ، وغَته  وه  ار ي
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 ?(ٕ)ي  خقت ا ،(ٔ)غ  زي ماٟتي :   تَ ق خ 
 اا ن خ  (٘)يف ارغ  اازي  اهاا  ا١تق ّاا  بااا  وخ: ق ١تقت ااا، (ٗ)وخاا  هاا  خقت ااا، خاا  هاا  غ  اازي (ٖ) قياااا:   ااتُ 
 من نا خ قياا اٟتيا رقن َخا (ٙ)«واٟتي م شعة  خن ااٯت خ»: خن ااٯت خ بيث   ل وه  ار ي ،ع ا ارن  ، ارش ع
 .يع نا ع ح ا١تقت ا بىت   هل ع يا انت  با غ  ز  ً 

يغضاح : قيو ل، ع ح بعن وبيغضح  ىتعد ): غضاءإ وأكثرىم عن العورات, أشد الناس حياء وكان النيب 
 .(ٚ)(سقت :يي ،ع ح ارشوم

ّ ف  ي ْس ت ْيي م م  ْنو مْ ﴿ :قال هللا   خت ،ها   ( رقام)ااشا ر  يف   ٖ٘االبازا / اآلي ة ﴾إ ّن ذ ل و ْم ك ان  ي  ْؤذ ي النّ يب 
١تا  » :  ا ل، عان يناس  قفو حاحي  ارةخا ري ،ع ح ار ،ا ار ي سة  ن  م ل بي ا ارن  ي  خ  سة  خِ 
ق اام ، وي ا ها  ن نااا  تهياا  ر وياا  ، ق ع اا ا ج ،  اا ا  تحاادث خ،  عا  ارواا  ، (ٛ)ز نااا بناات ،حاا  تازو  ارناا  

، قا  ا اروا   ، ا س، ريادمل قجا م ارنا  ، و عد ث ث  نف ، ن        خَ ، ق       ، ق    ريى  رك    ،  و خ ا
 حقاا رو، لُ ُماا ْ قا هةت يَ ، قجا م بااىت  ماال، يهنام  ااد ان  واا ا ق ن  واات قج ات قاا مربا ارناا   ، ج يهنام  اا خ ا
     ﴾تَاْدُمُ  ا بُايُا َا ارنّاِ ِّ  َ  يَ ُاَه  اّرِ  َن مَخنُا ا َء ﴿ :ه ص اال   وهو   را   ق نزل   ، بيٍت وبينا اٟتج  َ 

 ،بز نا بنت ،ح  رضو   عنه  (ٓٔ)اابتٌت ١ت   ارن   خّ ي :و٤تمل اروم  .(ٜ)«اال    ٖ٘/البزا ا

                                                                                                                                                                                       

ُ َسااااااااايَِّ  ِ ِْم  َخاااااااااْن تَااااااااا َ  َومَخاااااااااَن َوَعِ اااااااااَل َعَ اااااااااً  َحااااااااا ِٟتً  قَُ ورَ ِاااااااااَك  ُاةَااااااااادُِّل ا﴿ ِيّء   :٤تااااااااا  ار اااااااااي  ، ويبااااااااادا٢ت  ب ٟت ااااااااان  بااااااااادريل  ااااااااا ل    ُّ
  .ٓٚارف   خ/ا﴾..َبَ َن اٍ 

 (.  ٙٔٗ/ٗغ ز)ارغ  ز : ار ةيع  ن هن  شوم غ ز يف اان  خ. خو  يس ار غ  ءبن ق رس، خ   :  (ٔ)
ا١تقت اااا: خااا م   خااان اْرقْ اااا وهااا  َخااا  َو ااا  ٔتااا اس وعااا  ، قااا رع م خقت اااا: يي ب حااال ّتهاااد وخااا اس، ونيااا  و ماااد.  ن:ااا : ارفااا و  ار غ  ااا   (ٕ)

 (.  ٖٚٔ/ٔارف   بُت ا٠ت   وارق ا)ر ع ق ي، 
 غَت واضح  يف الحل، ويف )س(: مَت، وا١تءةت وضعتُا ١تن سةتا ر  ي  .   (ٖ)
و يم    ا ي  ن ع خ: نف  ين وه  ا١تخ ا   يف ارنفا س ن ها  ن ٟتيا م عان نشا  ارعا ر ، واٞت ا ع باُت ارنا س، ويٯتا ين وها  يخ تو د    ا ا١تن وي ب (ٗ)

 (.  ٓ٘ٔ/ٔاٟتي م)ٯتتن  ا١ت  م عن قعل ا   م ق  خن  . ارت  ي  ع ح خه  ا ارتع ر   ر  ن وي، خ   : 
 (.  ٕٕ٘/ٓٔرة ري ءبن بج  )  اغَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن قت (٘)
(: حاحي  خ ا م: نتا   ااٯتا خ، با   شاعا ااٯتا خ، ٔٔ/ٔ) ٜ،زم خن بد ث يف ححي  ارةخ ري: نت   ااٯت خ، ب   يف يخ ر ااٯت خ، ر م:  (ٙ)

 (.  ٖٙ/ٔ) ٖ٘ر م: 
 (.  ٖٖ/ٙغض  )اقم واي  الع:م ءبن سيدص، خ   :  (ٚ)
، ون نات  ة اا ٖتات ز اد بان ب رثا ، ون نات ه/٘/يف  ،. تزو،ها  رسا ل   ز نا بنت ،ح  يخها  يخي ا  بنات عةاد ا١ت  اا ع ا  رسا ل    (ٛ)

 (.  ٜٗٛٔ/ٗاءستيع   ءبن عةد اررب)ٟت   ً با.  ز نا بنت ،ح  يول ن  م ارن  
 (.  ٛٔٔ/ٙ) ٜٔٚٗ، ر م: ﴾بي ا ارن  يء يخ  ؤ خ رقم. .ء تدم  ا ﴿ححي  ارةخ ري: نت   تف َت ارو مخ، ب     را:  (ٜ)
يي :وناا   ارعاا   يف  رااك بااٌت ع يهاا   ،بااٌت :اا : يي ٛت هاا  ي  بيتااا و ماال :اا غااَت واضااح  يف ا١تخ اا طتُت، وا١تءةاات وضااعُتا ١تن سااةتا ر  ااي  ، و  (ٓٔ)

 (.  ٕٗ/ٔ) بٍتار  ة  يف اءح  ب ا ارفوهي  ر ن فو، خ   : ج ح ر عة ر  عن ارزق ف. ط ة   ،مي   رزقه  وٛت ه  يريا :يي ،ض   ع يه   ة 
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 (ٕ)ويومل، و عا  م زها م ث ٙت ا  ر،ال، قا هةت:  ا ل يناس« وق نا ً  ا ع ي ق ن ً »: (ٔ)  ل ٠ت  خا ينس بن خ رك 
 رواد ري ات رسا ل   »: و ا ل يناس، (ٗ)سيرضاو   عنها  اٟتا (ٖ)ويرس ت يريا ي  سا يم، ع يه  ب ٠تةز وار حم

ا،  اا ا  ج يخ اراا  ن بضاا وا ار ري اا ، (٘)اٟتااد ث يم ،ااا خ اا م «يطع ناا  ع يااا ا٠تةااز وار حاام بااىت اختااد ارنهاا ر
٢تاا هم يق  اا  ، قيو خاا ا بوي خااا، قتهياا  ر وياا   ريف ناا ا ١تاا ا ص، خ هم باا ٠ت و  يخ  اا واسااتحح ارناا  ، (ٙ) تحاادث خ 

قخ ،اا ا ٓت و،ااا يء ارء ثاا  اراا  ن مل  ف ناا ا رشااد  شااغل باا ٢تم ٔتاا  ناا ن ا قيااا خاان ، اٟتااد ث عاان  رااك  اا   وماا  
قي يال ، لخ  با ٠ت و  رشاد  بي  اابا    د يخ  و خ ا خن غَت خا ا،هتهم  ويف غض خ  رك ن خ ارن  ، اٟتد ث

وارا ه    عاادوخ ان  ا  ي  بجاا    يناا  قا خ يف حاحي  ارةخاا ري، ر اا ناارغيةا  عانهم ب رتشاا غل ب ر ا   ع اح 
ار اا   ورٛتاا    نياا   وع يااكَ : قو راات، ار اا   ع اايقم يهاال ارةياات ورٛتاا   »: ع  شاا  رضااو   عنهاا  قواا ل

،   عنهاا واا ل ٢تاان ن اا   واا ل رع  شاا  رضااو   (ٚ)نّ ِهاا ِّ ن اا  ا نُ   َ َجااى بُ  ّ َوااتاَ قاَ  ،رااكَ  باا ر     يه ااكَ  و،ااداَ 
وناال  رااك ، قا  ا رهاا  ث ثا  يف ارةياات  تحادث خ، ج ر،اا  ارناا  ، رااا ن ا    راات ع  شا  رضااو   عنها  نَ ْ اوُ و اَ 

ق  اا  ، وبواو اءثناا خ، قخاا  ، وباا ٢تم خشاغ ل ٔتاا  هام قيااا ونا خ يباادهم يف يثنا م  رااك يقا   خاان غف تاا،  تحادث خ
، قاادمل ارناا  ، قخ ،اا ، قحين اا  ق ناا ، ق ي اا ص ١تاا  ر،اا ، ق ،اا ، ق م٫تاا ، ي  خنزرااا طاا ل  رااك ووحاال ارناا  

 بق راءيب و مم د ب ن عت اه ر  و هللا أح دننا   ٙهها /ا. (ٜ)(ناس يويرمح ار ًت بينا وبُت ، (ٛ)وينزرت اال  
، (ٓٔ)اب فااح باادثن  خاان ماا ف  ١تاا  يف ارواا ام  ع ااح ارشااي  (ع يااا بواا امي) :ي٪تاا   يااد هاا ا اٟتااد ث بو رااا ,علي  و

تفا   ع اح ،ا از ار وا ا  وو ا  اء، وبا ا نعا ذ ا٠تا ف يف ، ازها ، ع ح ارشي  ا١ت ا   (ٔ)ارع ذ (ٔٔ)اوت  ح 
                                                           

 قٌت يب  ٛتز ، ويخا ي  س يم بنت خ ح خ، روى عنا ابان ساَت ن وٛتياد ار   ال، ، ينس بن خ رك بن ارنض  النم ري ا٠تزر،و. م    رس ل    (ٔ)
 (.  ٔ٘ٔ/ٔيسد ارغ ب  ءبن الثَت ). ع خ ً ٜٜ، يف ارةم  ، ون خ ع  ص (هٖٜ: )اار   ل، 

 (.  ٕٕٙ/٘ومل )يومل: خن ار ري   وهو ار ع   ار ي  من  عند ارع س. ارنه    ءبن الثَت، خ   :  (ٕ)
 ي  س يم بنت خ ح خ امت   يف اٝته ، قويل: سه  . ن نت ٖتت خ رك بن ارنض  يف اٞت ه ي ، ق ردا را ينس بن خ رك، ق    ت يف خ راك تزو،ها  (ٖ)

 (.  ٜٓٗٔ/ٗاءستيع   ءبن عةد اررب)عد  يب   ث، وروى عنه  ابنه  ينس.  روا عن ارن  تزو،ه  بعدص يب  ط ح  النم ري، 
(، ٖٙ٘/ٔبايس)اٟتيس: هو ال   ٮت   ب رت   وار  ن، وال  : رنب ٣تف   ا بس خ اتحج    اة  باا. ٚتها   ار غا  ءبان  ر اد الز ي، خا   :  (ٗ)

 (.  ٚ٘/ٔي   )(، وارنه    يف ءبن الثَت، خ   : ٖٕٗ/ٖبيس )واقم ءبن سيدص، خ   : 
 (.  ٛٗٓٔ/ٕ) ٕٛٗٔححي  خ  م: نت   اٟتج، ب   زوا  ز نا بنت ،ح ، ر م:  (٘)
 يف ا١تخ  طتُت)اٖتدث خ(، وا١تءةت وضعتا خن بد ث ارةخ ري ي ن ص.  (ٙ)
بعااد ناا س. خشاا ر  الناا ار ع ااح  بعااد يرذ ون ساا ً  تتةعاات يرضاا ً  :يي ، اا وا الرذ :تواا ى بجاا  ن اا  ا: يي تتةاا   رااك وابااد  بعااد يماا ى  واا ل (ٚ)

 (.  ٔٛٔ/ٕ  و)حح   االث ر ر و ضو عي ذ، خ   : 
 (.  ٖٛ٘/ٔر  ابدي)يسة   ارنزول  (ٛ)
 (.  ٜٔٔ/ٙ) ٖٜٚٗ، ر م: «ء تدم  ا بي ا ارن  يء يخ  ؤ خ رقم. . . »ححي  ارةخ ري: نت   تف َت ارو مخ، ب     را:  (ٜ)
 ء   ،د شوم يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت وضعتا ١تن سة  ار ي  .  (ٓٔ)
 غَت واضح  يف الحل، ويف )س(: وس، وا١تءةت وضعُتا ١تن سةتا ر  ي  .   (ٔٔ)
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روى  (ٕ)وه  يب  ع حم ارضح   بن ٥ت د ارنةيل، ٓت قا ي٪ت  ن خ ء   اه  دُ تَ عْ  اُ  ء نْ ء خ  بقو عن بعج خَ ي : 
 (ٗ)  ّ وعن ٤ت د بن سَ ، بد ء     ع ض ً خ  يم ا ): وروى ا٠ت يا عن وني  ينا   ل، (ٖ)ار اخه خزي عنا  رك

  باا م ا  عةااد اراا ٛتن باان ساا ّ  (٘)ق اام   اا   خنااا خناا  راا رك بااىت يخاا ، ع يااا  واا ؤوخوارناا س ،  ر  خ رقاا ً يينااا 
 .(ٚ)(عن ٣ت  ا -١ت  مل  قت  ب رو ام  - (ٙ)اٞت حو

، ماا خء ٭تُ   ٍ ْ ااال  اا  الربعا  يف مَ ن ومماا وخ ِخا، وارزها ي، وارشااع ، وعاا و ، ونا ق ، ع اا م: و٦تان  اا ل بماحته 
ٝتعات يبا  ع حام  ا ن  ): ويف ححي  ارةخا ري، (ٛ)،    بن ثع ة  َ و د استدل ارةخ ري ع ح ححته  ْتد ث ضِ 

 .(ٓٔ)(اً هن   ن ن      خ ارو ام  وار   ع ،  ز يوخ رك ، (ٜ)عن سفي خ ارء ري
 :(ٔٔ)ث ث  ي  ال وهل هو خ  و   ر    ع خن رفح ارشي  يو  وهن  يو ق  ه ?)
وبق ص يب  بق  ، وارةخ ري ي  ارت     بينه  ، وارق ق ، وخع:م ع   م اٟتج ز، ويحح با، و ها خ رك - ٔا

 .عن ارش قعو (ٔ)يف  ء  ا (ٕٔ)ارمَتيف
                                                                                                                                                                                       

يو ارع ذ: ارو ام  ع ح ارشي  بف: ً يو خن نت  ، و٢ت  ح ر: قود  ق خ ا١تت وو ه  ار ي  و ي، و د  قا خ غاَتص وها    ا  ، و اد  وا ي خان نتا    (ٔ)
 (، وارة عااث اٟتءيااث ي ٕٓ٘/ٔشاا   ع اال ارًتخاا ي ءباان ر،ااا)خان بفااح، و ااد ٯت ااك ارشااي  يحاا ا يثناا م ارواا ام  يو ٭تفااح خاا   واا ي ع يااا.  ن:اا : 

 (.  ٜٚٔ/ٔ ا وإت ه تا ر قعت عةد ا١ت  ا)(، وت ثي  ار ن  يف ارو خ ارء ين ا٢تج ي يسٓٔٔ/ٔر ع    اٟتد ث ءبن نءَت)امتم 
  يف  ّ ٥ُتاا ،يباا  ع حاام ارضااح  : يباا  ع حاام ارضااح   باان ٥ت ااد ارنةياال ارشااية ين يخاا   ختفاا  ع يااا زهااداً وع  اا ً و   نااً  ويتو ناا ً ٝتاا  شااعة  واٟت اا   ن (ٕ)

 (.  ٜٔ٘/ٕاارش   ر خ ي و ). (هٕٔٔ: )ا  وبندار،  دّ خُ  تف  ع يا ٝت  خناارمحيحُت خ
 (.  ٕٓٗ/ُٔت ار اوي وار اعو ر  اخه خزي )ادث ارف حل ب (ٖ)
٤ت ااد باان ساا    ار اا  و، خاا ءهم، يباا  عةااد   ارةخاا ري ارةيقناادي، روى عاان خ رااك باان ينااس، روى عنااا ارةخاا ري،  ناا ص اباان بةاا خ يف ارءواا ا،  (ٗ)

 (.  ٖٓٗ/ٕ٘.    ا ارق  ل ر  زي)(هٕٕ٘: )ا
 االخ  هن  ااخ   خ رك.   (٘)
ث عان يبا اهيم بان طه ا خ، وير ا١توادا  هشا   بان ز ا  ، بادث عناا عةد ار ٛتن بن س   بن عةيد   اٞت حاو خا ءهم ارةما ي ااخا   ارءوا ، بادّ  (ٙ)

 (.  ٓ٘ٙ/ٓٔسَت يع   ارنة م ر  ه  ). (هٖٔٔ: )اخ  م، ويب  ب م، 
 (.  ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٔع م ار وا   ر خ يا ارةغدا ي ) ارقف    يف (ٚ)
يماارب ضاا      خااا   قهاا ص  اا ام  ع ااح ارناا  » اا ل: « نعاام»: م يخاا   يخ تماا و ارماا  اا  اا ل: ارناا   وو،ااا اءسااتدءل  بوماا  ضاا   : ينااا  (ٛ)

 (، وٕٗٛ/ٔ  رألبن ساو)(، وارشا ا ارفيا  ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٔي )ححي  ارةخ ري ا نا ص، وارقف  ا  يف ع ام ار وا ا  ر خ ياا ارةغادا «. ب رك ق ، زوص
ي  ،ا م يعا ار، قوا ل: ي قام ابان عةاد ا١ت  اا. . . اٟتاد ث. ض    بن ثع ة  ار عدي و    ن ص يف بد ث ينس يف،   ل: بين   ٨تن عند ارن  

 (.  ٜٖ٘/ٖ) ااح ب   ءبن بج وقيا: ينا يس م، و  ل: ين  رس ل خن ورا و خن   خو، وين  ض    بن ثع ة . ون خ  دوخا سن  ت  . 
وقياا ا . (هٔٙٔ)ا: ،ح قويااا ع بااد يخاا   بجاا ثواا  باا ق وهاا ساافي خ ارءاا ري: ساافي خ باان سااعيد باان خ اا و ، ارءاا ري ارقاا يف ٝتاا  خنااا الوزاعااو،  (ٜ)

 (.  ٕٗٗ/ٔرته  ا ءبن بج )تو  ا او  ،(ٗٚٔ/٘ٔوار ايف ب ر قي ا ر مفدي)(، ٖٙٛ/ٕالعي خ ءبن م ق خ)
 (.  ٕٕ/ٔب   خ  ، م يف ارع م )ححي  ارةخ ري: نت   ارع م،  (ٓٔ)
 (.  ٖٛٔ/ٔخ  ابن ارم   يف ع    اٟتد ث ) ن: : خود (ٔٔ)
، تفوا ع ح ابن س  ج، وٝت  اٟتاد ث خان يٛتاد بان خنما ر ار خا  ي، روى عناا ع او بان ٤ت اد اٟت ا ، ٤ت د بن عةد   يب  بق  ارمَتيفارمَتيف:  (ٕٔ)

 (.  ٙٛٔ/ٖطةو ا ارش قعي  ارقربى ر  ةقو ). ه(ٖٖٓ )ا:وخن تم نيفا ش   ار س ر ، 
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وبقاح  راك ،   بنيف  ي  ت ،ي  ارو ام  ع اح ارشاي  ع اح ار ا  ع خان رف:اايبو  (ٕ)ر   ايو ها ابن  - ٕا
 .عن خ رك ي ض ً 

 .(ٖ)( وه  ححي، ش   ي  ت ،ي  ار   ع خن رفح ارشي  ع ح ارو ام  ع ياو ها ٚته ر يهل ا١ت - ٖا
 . (ٙ)((٘)بدثٍت :ي ا   ي ع ح ادث ق  ب س يخ  و ل): عن سفي خ   ل (ٗ)و د نول ارةخ ري يف ححيحا 

هناح عان ارتقنيا    ا١تمن  ه ا ار اوي ب ر ارو سام خا  يخ ارنا  ٌّت نَ  ,حدننا أبو القاسم حامت بن ممد :قال
 ويف ححي  ارةخ ري ب ندص ي  ، ب  بن ، (ٚ)«قتن ا بقنييتتٝتو وء     ا بت» : بو را  بقنيتا ع  ً 
(ٛ)عةااد  

  ،ناا ً يْ ك عَ ُ ااعِ نُانْ  وء، يااك باا ر ارو ساامنِ قْ نَ ء : قو ناا ، ق اا  ص ارو ساام   غاا  ٌ نّاا ،اال خِ رِ  دَ رِااوُ ):  اا ل ،
يف ارتقاٍت با ر   َ  ِاامتُ ): و د   ل ارن وي، (ٓٔ)«عةد ار ٛتن ابنك مِ سْ يَ »: ق ن   رك را قو ل، ق تح ارن  (ٜ)

 :ارو سم ع ح ث ث  خ اها
 .ا١تن  خ  و  س ام ن خ اٝتا ٤ت د ي  ء ثةت  رك عن ارش قعو: الول 

                                                                                                                                                                                       
،  نا ص يف: (ه ٖٖٓ )ا:ش   قيه  ار س ر  ر شا قعو، ويبا  بقا : ٤ت اد بان عةاد   ارماَتيف. يف يح ل ارفوا   ء ل ااع   ع ح يح ل البق   (ٔ)

 (.  ٙٚٗ/ٖي ض   ا١تقن خ ر ة ب ين)(، ٖٚٛ/ٔ خو ارقتا وارفن خ ٟت ،و م يف )نش  ار:ن خ عن يس. )ش   الرفي (، ومل ي   ع يا 
. ه(ٛ٘ٔ)ا:  ،ثوا  قوياا ق ضال ١تادين. ٝتا : عق خا ، بادث عناا: ابان ا١تةا ر ، وها ابن ير   ا: شي  ااس   ٤ت اد بان عةاد ارا ٛتن ارعا خ ي ا (ٕ)

 (.  ٖٜٗ/ٔوتو  ا ارته  ا ءبن بج )(، ٜٖٔ/ٚسَت يع   ارنة م ر  ه  )
 (.  ٖٚٔ/ٔ)ه  ت ،ي  ابن ارم   يف خودختا  (ٖ)
 (.  ٕٕ/ٔب   خ  ، م يف ارع م )ححي  ارةخ ري: نت   ارع م،  (ٗ)
يف ارواا ام  ع ااح ارشااي ، قة اضاا ق  ١تاا ها  ارةخاا ري انيااز اطاا   باادثن  ويمربناا  ع ااح ارواا ام  خاان  خ اا ر  يط  )باادثن  ويمربناا (هااو ،اازم خاان  (٘)

)بادثن (، و ن اا رمخا   يٛتاد وارن ا  و، وهنا   َخان قا   بينه ا  يف  راك، ق نا  خان يطا    ،ارشي  ويهنا  خ ا و   ر  ا  ع، هنا  َ خان خنا   راك
خا  ابان ارما   يف )يمربن (، وه  خ ها ارش قعو، ويحح با، وه  خنو ل عن خ  م ح با ارماحي ، وٚتها ر يهال ا١تشا  . خودو، ز يط   
 (.  ٕٕٛ/ٔرألبن سو)(، وارش ا ارفي   ٜٖٔ/ٔع    اٟتد ث )

خ ار  را ٦تن   ات ي  ي را  ا٠ت ا  قي ا   وا ي ارشي  ن ر ارد ن عًت بُت ال  ال بو را: )وٯتقن يخ ن ق  قنو ل ب ،ح خ ارع ذ قي   ي ا ن  و د ٚت  (ٙ)
اٟتا قح ابان عةاد ارارب يما   عان خ راك  -بعاد تو   نا  را رك-وارشي  ب قح غ    اٟتفح، يخ  ي ا مل  قن الخ  ن رك ق ر   ع ير، . و اد و،ادن  

  غ   ارا ي ٭تادث يو  ن اح. وها ا  فياد يناا ينا س ل: يقيع ذ ع يك ار ،ل يبا يريك يو ٖتدثا?    ل: بل  ع ذ ي ا ن خ  ءةت يف   امتا، ق ٔت
 (.  ٕٗٔ/ٔيف ع    اٟتد ث رن ر ارد ن عًت). خنهج ارنود (ي ا مل  ة غ ه ص ا١ت تة  ء  فضل ع ح ار   ع

(، وحااحي  خ ا م: نتاا   اال ا ، با   ارنهااو عان ارتقااٍت ٗٗ/ٛ) ٜٙٔٙحاحي  ارةخا ري: نتاا   ال  ، با   خاان ٝتاح ب ٝتاا م النةيا م، ر ام:  (ٚ)
 (.  ٖٛٙٔ/ٖ) ٖٖٕٔب ر ارو سم، ر م: 

بنف ا يبدى وعش  ن غزو . شهدا خنه  خعا ت   عش   غزو  ون خ خان ا١تقءا  ن اٟتفا ظ   ، ب  بن عةد   النم ري ار   و غزا رس ل    (ٛ)
 (.  ٜٕٔ/ٔالحح   ءبن عةد اررب) خع ق  . اءستيع   يف(هٗٚ: )ا ر  نن،

 (.  ٛٔ/ٕنعم)ء ننع ك عين ً: يي ء تو  عينك ب رك. خش ر  الن ار ر و ضو عي ذ، خ   :  (ٜ)
حاحي  خ ا م: نتا   اال ا ، و (، ٖٗ/ٛ) ٜٛٔٙ، ر ام: «ٝت ا با ٝتو وء تقتنا ا بقنيايت: »ححي  ارةخ ري: نت   ال  ، ب     ل ارن   (ٓٔ)

 (.  ٗٛٙٔ/ٖ) ٖٖٕٔب   ارنهو عن ارتقٍت ب ر ارو سم وبي خ خ    تحا خن الٝت م، ر م: 
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(ٔ)اْتي تا ت  ارنهوٮتو ، اٞت از خ  و : وارء ين
. 

 .و٬ت ز رغَتص، ء ٬ت ز ١تن اٝتا ٤ت د: وارء رث
 (ٕ)ن غاَت ينقا رلخ ارنا س مل  زارا ا  فع  ناا يف ٚتيا  العما ر ِخا، ق خ ه ا ه  الح  شةا يخ  و :   ل ار اقعو 

نا خ خ اتندهم خا  ،  ويخ  يطة   ارن س ع يا قفياا تن  اا ر  ا ها ارءا ين، وه ا ٥ت ر  ر: ه  اٟتد ث:   ل ارن وي
مل : قوااا ل، رتفااات يرياااا ق،  وااا ل يبااا  ارو سااام ق ااا   ر،ااا ً ، نااا خ يف ار ااا  : يناااا ، و اا  يف باااد ث يناااس 

 (٘) اْتي تاااا قه ااا ا خااان ارنهاااو اءمتمااا   : (ٗ) ااا ل، (ٖ)«ٝتو وء تقنااا ا بقنيااايت ت ااا  ا بااا »: قوااا ل، عناااكَ ي
 .(ٙ)(و د زال بعدص ، ر  ةا ا١ت ن ر

خا  يخ - ار اقعاو نٌّت  (ٚ)اب را ق   ، خ  و ً  بيث ن خ ا١ت ،  عند ارن وي خن  ارتقني  بقني  ارن  : ق خ   ت
ققا خ . (ٛ)(توان ٥تتما  اا ر لر ارو سام ار اقعاويو ): با ر ارو سام يف خنه ،اا بياث  ا ل -يخ اٝتا عةاد ارقا م

 ير ارو سم ? (ٜ) با قنيا  قفو يخ  و ل ر  اقعو خن غَت 
  ل يهل ار: ه  بىت ب رغ بعضهم  وب ١تن  خ  و ً ، ب رك (ٓٔ)ااشُتِهَ  يو ينا، خةٍت ع ح ٥تت ر ار اقعو ه ):   تُ  

 .(ٔٔ)(ء ٬ت ز لبد يخ    و ابنا ارو سم بىت ء  قٌت ب ر ارو سم: قو ل
 ،عاان ،اا ب  باان عةااد    (ٕٔ)وحااححا اباان بةاا خ، نا ارًتخاا يوبّ اا، ويباا   او ، ٛتااديو ااد ور  قي اا  يم ،ااا 

 .(ٔ)«ح ب ٝتو ّ ت َ ح ب ٝتو ق   قتٍت بقنييت وخن انتٌت بقنييت ق   َ  ّ ت َ  نْ خَ »   ل رس ل   :   ل

                                                           
 (.  ٜٖٗ/ٛخن ان  ع ش   ا١ته   ر ن وي) يف الحل و)س(: ّتن با، وا١تءةت (ٔ)
 ا١تمدر ار  ب .  (ٕ)
(، وحاحي  خ ا م: نتا   اال ا ، با   ارنهاو عان ارتقاٍت با ر ٙٙ/ٖ) ٕٕٔٔححي  ارةخ ري: نتا   ارةيا ع، با   خا   نا  يف السا ا ، ر ام:  (ٖ)

 (.  ٕٛٙٔ/ٖ) ٖٕٔٔارو سم، ر م: 
 ارو  ل: ارن وي رٛتا  .   (ٗ)
 غَت واضح  يف الحل، ويف)س(: ّتن با، وا١تءةت خن ان  ع ر ن وي.  (٘)
 (.  ٜٖٗ/ٛان  ع ش   ا١ته   ر ن وي)هن    ارنول خن  (ٙ)
 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت وضعُتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٚ)
 (.  ٚ/ٔوع د  ا١تفتُت يف ارفوا ر ن وي)خنه   ار  رةُت   (ٛ)
 غَت واض  يف الحل، ويف )س(: اخ، وا١تءةت وضعُتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٜ)
 يف ا١تخ  طتُت: اسه ، وا١تءةت وضعُتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٓٔ)
 (.  ٕٚ٘/ٓٔقت  ارة ري ءبن بج  ) (ٔٔ)
 ابن بة خ: ه  اٟت قح شي  م اس خ، يب  ب م، ٤ت د بن بة خ بن يٛتد ارة يت، ٝت  خن  ابن مزٯت ، بدث عنا اٟت نم يب  (ٕٔ)
 (.  ٕٜ/ٙٔسَت يع   ارنة م ر  ه  ). (هٖٗ٘: )اعةد  ، را نت   الن اع وارتو سيم، وارضعف م،  
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اٟت ااان ع اااو بااان ٤ت اااد بااان م ااا   ارو ب اااو ن اااة  ي   هااا  اٟتااا قح يبااا ) :ق   ال ح   دننا أب   و احلس   ن القابس   م
أ ربن ا أب و زي د :  ا ل .(ٗ)(وساف  س، هنا  ب اد با ١تغ   باُت طا اب سي): ويف اروا خ س، (ٖ)(زنا  ن حا ع اح (ٕ)  بس

رةخا ري حا با ا ها  :مساعي لإح دننا مم د ب ن :   ل (.ارف ب ي: يي) :ممد بن يوسف (5)أنا: قال, ادلروزي
ارزاهااد اراا ي   ااتنزل ار ٛتاا   هاا  اباان ا١تةاا ر  هاا ا :ح  دننا عب  د هللا :ق  ال ,ح  دننا عب  دان:  اا ل .اٞتاا خ  ارمااحي 

م   ون أن   س ع   ن أ  س   عيد  ٙو،اااا/امسع   ب عب   د هللا :  ااا ل, (8)ع   ن قت   ا   (7)ح   دننا ش   عبة:  ااا ل. (ٙ) ن صبااا
، وهااو ارةقاا ، هااو اٞت ر اا  اراايت مل ٯت ااه  ر،اال): ش  د حي  اء م  ن الع   راءأ ك  ان رس  ول هللا : ق  ال (9)اخل  دري
 . (ٓٔ)(قتض ذءان اءرتح    ةل خ  ر ةق  خِ : وارع ر ،   ِ  رَ عُ يب  و ، ه رِ  ْ عُ  فتُضه  يب  وار ي  

ويف ،  ٌ تاْ ِسااا(ٔٔ)اع يهااا  ج رام خه  ااا  ن بيااا  يف ارةيااات  ًت ، ج  ال خه  ااا ، وا٠تااادر ْتااا م خعج ااا ) :    درىايف 
يخ ق ن  ٮت ا ق خ طعنت يف ا٠تدر : قو ل، ا٠تدر (ٕٔ)ايتح بدى بن تايا يريا  ِ ن خ ي ا مُ   ينا » :اٟتد ث

                                                                                                                                                                                       
سااانن ارًتخااا ي: يبااا ا  اال ا ، بااا   خااا  ،ااا م يف  و (، ٕٜٕ/ٗ) ٜٙٙٗسااانن ير  او : نتااا   ال  ، بااا   خااان ريى يخ ء ٬ت ااا  بينه ااا ، ر ااام:  (ٔ)

(، وحااحي  اباان ٖٗ٘/٘ٔ)، ٖٜٙٛ(، وخ ااند يٛتااد: خ ااند ير ه  اا  ، ر اام: ٖٙٔ/٘) ٕٔٗٛوننيتااا، ر اام:   ن اهياا  اٞت اا  بااُت اساام ارناا  
 اه ا بد ث ب ن ححي  .   ل ارًتخ ي: (، ٕٖٔ/ٖٔ) ٗٔٛ٘بة خ: نت   اٟت:  وااب ب  ب   الٝت م وارقٌت: ر م: 

 (، وهو اري   يف ت نس. ٕٙٔ/ٔ ريم ر  ودسو)سيم يف خع ق  ال   بس: خد ن  ع ح ش طئ ا١تت س ، تو  يف ا١تغ   ارع ر.  ن: : يب ن ارتو  (ٕ)
، روى يب  اٟت ن ع و بن ٤ت د بن م ا  ا١تعا ق ي، ا١تعا وف با بن ارو ب او. ٝتا  خان ر،ا ل يق  ويا  ير ارعةا س اابيا ين، وٝتا  خان ابان ز اد ا١تا وزي (ٖ)

وقيااا ا (، ٕٜ/ٚر و ضاااو عيااا ذ) ت تياااا ا١تااادار  .(هٖٓٗ: )اعناااا اٟتااا قح يبااا  ع ااا و اراااداين، ونااا خ ارو ب اااو ع ١تااا ً ب ٟتاااد ث وع  اااا ور، راااا، 
 (.  ٕٖٓ/ٖالعي خ ءبن م ق خ)

َسااَف ُ ُس: خد ناا  خاان ناا ابو قاا ل يق  وياا  ،ااّل غ  اا  ارز تاا خ، وهااو ع ااح ضااف  ار اا بل، (، و ٗٙ٘/ٔ ااةس)ارواا خ س اااي  ر فَتوزمباا  ي، خاا   :  (ٗ)
 (.  ٖٕٕ/ٖوخعجم ارة داخ ري   ا اٟت  ي)(، ٜٙٙ/ٕوا١ت  رك ر ةق ي )ا١ت  رك و و بل سف  س يف ارةح  ،ز    ت ّ ح    ن .  ن: : 

(، ٙٗٔ/ٔيرفياا  ارع ا ااو )ينا : امتماا ر ب رقت باا   وخ ارن اا  رق  ا  يمربناا ، و ااد ٗتتماا  بواا ٢تم: يرنا ، بين اا  ٗتتماا  باادثن  بااا )ثنا ، يو  ثناا (.  ن:اا :  (٘)
 (.  ٚٓٔ/ٖد ث ر  خ وي)غيث بش   يرفي  اٟت(، وقت  ا١تٜ٘ٗ/ٔوش   ارتةم   ر ع ا و )

ساَت يعا   . (هٔٛٔ: )ا ،ابن ا١تة ر : ه  ااخ   عةد   بن ا١تة ر  بن واض  اٟتن: و، ٝت  الوزاعو، بدث عنا  ارءا ري، ثوا  ثةات قوياا عا مل (ٙ)
 (.  ٕٖٓ/ٔو تو  ا ارته  ا ءبن بج )(، ٖٛٚ/ٛارنة م ر  ه  )

ب رةما  .  ه(ٓٙٔ: )اشعة  بن اٟتج   بن ار ر  الز ي ارعتقو، يخَت ا١تؤخنُت يف اٟتد ث، بدث عن  ت    بن  ع خ ، بدث عناا ابان ا١تةا ر ،  (ٚ)
 (.  ٕٕٓ/ٚسَت يع   ارنة م )

ارق شا  ه(. ٛٔٔ)ا:  ، ت    بن  ع خا  يبا  ا٠ت ا   ار دوساو اٟتا قح ا١تف ا  يما  عان عةاد   بان سا ،س وروى عناا شاعة ، وها  ثوا  ثةات (ٛ)
 (.  ٖ٘ٗ/ٔوتو  ا ارته  ا ءبن بج )(، ٖٗٔ/ٕر  ه  )

س عشا   ٜتام، م   ي  غزو  بٍت ا١تم    وه  ابان سعد بن خ رك، ن خ يب  سعيد خن اٟتف ظ ا١تقء  ن ارع   م ارفض م ارعو يب  سعيد ا٠تدري:  (ٜ)
 (.  ٔٚٙٔ/ٗ خع ق  الحح   ءبن عةد اررب). اءستيع   يف(هٗٚ: )اسن ، 

 (.  ٜٙٔ/ٖ)ءبن الثَت، خ   : ع رارنه     (ٓٔ)
 ، وضعُته  ١تن سةته  ر  ي  .  غَت خ ،    يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن ارنه     (ٔٔ)
 وا١تءةت خن ارنه    الثَت   يف ا١تخ  طتُت: يف، (ٕٔ)
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، ي ا  مال قيها  (ٕ)طعان يف ا١تفا ز :  وا لو هةت قيا ن   ، يي  م ت: وخعٌت طعنت يف ا٠تدر، (ٔ)«مل  زو، ه 
، خقا خ طعنات (ٖ)« ا ا٠تادروان»خعن ص ض بت بيده  ع ح ار ًت و شهد را خ  ، م يف روا   يم ى : و يل، قيه 

 : (ٗ)وخنا   ل نعا بن زهَت
 بَِةْ ِن َعءّاَ  ِغيٌل ُ ونَا ِغيلُ    خْن َم ِ ٍر ِخْن رُُي ِث اُلْسِد َخْ َقُنا

 .(٘)(ي ا ن خ يف بيتا: السد رَ دَ  و ل مَ 
،   عنااا،اا ر مقاا خ تينءاا  ٦تاا    (ٚ) هاا ا شااتد بي  يف ا٠ت اا    ملخ ارعاا را، (ٙ)ن  ةياال ارتت اايمِخاا يف ماادره ): و  رااا

قا خ تيخ ا١تا ا  توييادص ٔتا  ي ا  مال ع يها  يف مادره  ء بياث : وار:ا ه ، رق خ ا٠ت    خ:ن  و ا ع اء،ت ا ع :ا 
 . يد ٟتي  ه ( يف مدره ): و ضيتا ينا ،عل   را .يف قت  ارة ري ن ا   ل ابن بج . (ٛ)(ف    عنانخ

، خان ارعا رام با ءً  «يف مادره »: ل اٞت ر يف   رااعبل ار: ه  يخ ه ا ريس خ ا  ارو  ل ه ص ا١تو ر  بل ٬ت: وي  ل
ها  يشاد بيا م خان ارعا رام ارايت مل ٗتا   خان مادره  : يي، ه  يشد بي م خن ارع رام ب ل ن هنا  يف مادره : يي

و٬ت  ه  ع اح خا  مل   ا  ، لخ امت طه  ب رن س  ز ل بي مه ، ومل ٗت ر  ارن س، يف بيته : يي، يف ا٠تدر ب تتبل 
، ا٠تدوريف  (ٕ)ابَِوُْتَ ار ي  :يي (ٔ)« واا ا٠تدور (ٜ)يخ ن  يخ ٩ت   ارع ات  »: ويف اٟتد ث يف ح   ارعيد، : 

                                                           
رواص ار ارباين، وقياا ٭تاِت بان عةاد اٟت ياد ا(، بنحا ص،  ا ل: ٖ٘٘/ٔٔ) ٜٜٜٔٔا١تعجم ارقةَت ر  رباين: با   ارعاُت، عق خا  عان ابان عةا س، ر ام:  (ٔ)

بةاا خ.  ن:اا :  اا  ا ارق اا ل يف  (، و ااد وثوااا اباان خعااُت، واباانٕٛٚ/ٗ ااد وخنةاا  ارف ا ااد ر هيء ااو )اٟت اا ين، و ااد وثاا ، وقيااا ضااع  . ٣ت اا  ارزوا
 (ٗ٘ٗ/ٙٔيٝت م ار ، ل ر  زي) 

 (.  ٚٓٚ/ٔق ز)ا١تف ز : ارمح ام ٝتيت تف ؤء ب ر  خ  وارف ز.  ن: : ٣ت ل ار غ  ءبن ق رس، خ   :  (ٕ)
ااتاْ َ »مل ي،ااده  باا ر فح ا١تاا ن ر، و،ااد   ب فااح:  (ٖ) (، ٕٗ/ٔٗ) ٜٕٗٗٗيف خ ااند يٛتااد: خ ااند ارمااد و  ع  شاا  رضااو   عنهاا ، ر اام: « نَاَوااَ ْا ار ِّ

اضاعي   اد وثا    ادل ع اح ت ،يحاا  :و  ل ا٢تيء او، اضعي  : ا٢تيء و: اوقيا ي    بن عتة ، وه  ضعي ، و د وث  ، و  ل قيا ابن بج    ل
تو  اا و  ،(ٕٛٚ/ٗارزوا اد وخنةا  ارف ا اد ر هيء او)  ع ح ارت ثي ، ق ندص ضعي ، واٟتد ث ار  ب   و ي ها ا اٟتاد ث، و  يع ام. ٣ت ا  ارتضعي

 (.  ٛٔٔ/ٔارته  ا ءبن بج )
(، و  ٖٛٔ/ٖعءا  ): اسام خ ضا  تن اا يرياا اُلْساُد، وها  خان ارةحا  ارة اي . ارنه  ا ، خا   : -با زخ  َاّد  -ارةيت ور  يف ارنه    ءبن الثَت، وَعءّا  (ٗ)

  ة ااه  باا    رااا، ق شااًتاه  خع و اا  خاان وراادص، قهااو اراايت  رااا حااحة ، رااا  ماايد  ب ناات سااع  ، قق اا ص ارنااّ   ،نعااا باان زهااَت باان ير ساا  ح ا١تاازين
 (.  ٖٙٓ/ٔ) م ا١تد  ارنة ي ردرنيو (، وخعجم يع   شع اٗٗٗ/٘ااح ب  ءبن بج )(، و ٜٗٗ/ٗيسد ارغ ب  ءبن الثَت )ا٠ت ف م يف العي  . 

 (.  ٖٔ/ٕمدر )ارنه    ءبن الثَت، خ   :  (٘)
يف حاف  ارا اي: ٬تاا يخ  قا خ خعاا شاد  يف غاَت عنا  وراُت  ارتت يم: يخ  ؤتح ّت ي  ا١تع ين اريت تتم :  ،    ارق   نو ل ع   بن ا٠ت ا    (ٙ)

 (.  ٜٛ/ٔخف تي  ارع    ر خ ارزخو)يف غَت ضع . 
 يف ا١تخ  طتُت: ت تند ،ة ب ه ، وا١تءةت خن ارفت  ءبن بج  االي.  (ٚ)
اباان بجاا : اٟتاا قح يٛتااد باان ع ااو ارشاا قعو، حاا با قاات  ارةاا ري، ٝتاا  خاان اباان ا١ت واان، يماا  ار ااي طو خنااا (، و ٚٚ٘/ٙءباان بجاا  )قاات  ارةاا ري  (ٛ)

 (.  ٖ٘٘/ٔوطةو ا اٟتف ظ ر  ي طو )(، ٘ٗ/ٔالعي خ ر  ي طو)ه. ن:م ارعوي خ يف يعي خ ٕ٘ٛ: )اي، ز  ع خ ، 
 (.  ٙٙ/ٕعت )ارع ات : : ٚت  ع تو  وهو اريت مل تتزو . خش ر  الن ار ر و ضو عي ذ، خ   :  (ٜ)
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و  ر ، ناا رك نةيناا  م  طةيعااو ر عاا را مقاا خ  رااك اٟتياا ، ريشااهدخ  عاا   ا١ت اا  ُت، ق اام  اا  ن ارناا س، ا٠تاادور
 :(ٖ) ْت ا>ع  ر تقي قار  <ارو  ل يف

 وء   اه  س ى ي  ٢ت  وي   ن نل ، ر   ء قس تن: ه خِ 
، (ٗ)«ٍتْقااء  َ ، نقتهاا ي»ب رزناا  و٢تاا ا  اا ل ر اا ي اعااًتف ، يف غااَت باادو     خنااا  مج يخ ٤تاال و،اا   اٟتياا 

ارنا  : يي وك ان .(ٙ)«اٟتي م مَت ن ا»: وزا  يف مم ص ون خ  و ل، ه ا اٟتد ث خن بد ث ينس (٘)ويم   ارةزار
.  ًو اااد يشااا ر ي   راااك ، قااا ص ٔتااا   وء   ا،ااا يباااداً ، ء  مااا   ب رق اهااا : يي عرفن   اه يف وج    و إذا ك   ره ش   ي ا

 : (ٚ)ارم ح ي يف   را
 (ٛ)اش ين قيا رم با يو  اَ ةء ،َ     صُ ارع ارى يف ا٠تدور بي مُ ق  ا    

يو ، شااا قا يباااد ٔتااا   قااا ص سااا ام نااا خ حااا بة ً  ء : يي. (ٓٔ)(ا بااااتي ا اساااتوة (ٜ)اَ،ةَاْهتُاااُا بااا ١تق وص حااادر ): اٞتةاااا
 .عدواً  (ٔٔ)خةغض ً 
وع  ن عاةش  ة ر   م هللا  ,ال يش  افو أح  دا ك  ا يورى  و حي  اء وك  ر  نف  س ,لطي  ف البش  ر  رقي  ه ال   اىر وك  ان 
ب ال  م ا :إذا بلغو عن أحد ما يورىو مل يقل ما بال فالن يقول ك  ا وولو ن يق ول كان رسول هللا » :عن ا

 .م فاعلوم   س  ين ى عنو وال ي  «وأقوا  يصنعون أو يقولون ك ا 

                                                                                                                                                                                       
(، وحااحي  خ اا م: نتا   حاا   ارعيااد ن، باا    ناا  يب باا  ٕٚ/ٔ) ٕٖٗحاحي  ارةخاا ري: نتاا   اٟتاايج، باا   شاه   اٟتاا  ج ارعيااد ن، ر اام:   (ٔ)

 (.  ٘ٓٙ/ٕ)  ٜٓٛم و  ارن  م يف ارعيد ن ي  ا١تم ح، ر م: 
 يف ا١تخ  طتُت)ن  خ(، وا١تءةت وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٕ)
 ، و د ْتءت عن البي ا ق م ي،د     ه  قي   هه  ي. ارةيت خن ارةح  ارة ي  (ٖ)
 (.  ٚٙٔ/ٛ)  ٕٗٛٙححي  ارةخ ري: نت   اٟتدو ، ب  : هل  و ل ااخ   ر  و : رع ك ١ت ت يو غ زا، ر  ك  (ٗ)
 ع  ها ، ع اح الب   اث وباُّت قياا تق ام  راا ا١ت انديٛتاد بان ع ا و، يبا  بقا  ارعتقاو ا١تعا وف با رةزار خان يهال ارةما  ، ٝتا  هدبا  بان م راد، ارةازار:  (٘)

 (.  ٛٗ٘/٘ت ر   بغدا  ر خ يا ارةغدا ي ). (هٕٜٕ: )ابدث عنا يب  اٟت ن ع و بن ٤ت د ا١تم ي، 
(،   ل قيا ا٢تيء و: اور، را ر، ل ارمحي  غَت ٤ت اد بان ع ا  ا١توادخو وها  ثوا  . ٖٗٗ/ٖٔ) ٕٛٔٚخ ند ارةزار: خ ند ينس بن خ رك، ر م:   (ٙ)

 (.  ٜٛٗ/ٔتو  ا ارته  ا ابن بج ). احدو   :(، رقن   ل  عنا ابن بج ٕٙ/ٛ ا د ر هيء و)٣ت   ارزوا د وخنة  ارف
 (.  ٕٗارةيت خن ارةح  ارق خل. ن ني  ارم ح ي) (ٚ)
 خن ا١تمدر ار  ب . يف ا١تخ  طتُت)ش خو(، وا١تءةت  (ٛ)
 يف ا١تخ  طتُت: ،ةها ،ه  ب ١تق ر ، وا١تءةت ِخن ارمح   ر ج ه ي االي  ن ص، وضعُتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٜ)
 (.  ٖٕٕٓ/َٙ،َةَا)ارمح   ر ج ه ي، خ   :  (ٓٔ)
تف ااَت يي: خةغضااك.  ن:اا :   ٖارقاا ث /ا﴿ يّخ شاا نَِ َك ُهااَ  اْلَبْاتَاااُ  ﴾ :ن  اا  )شاا ين(، وخنااا  اا ل      رٛتااا     شاا   :اا  ااخاا   ارع ضااو  (ٔٔ)

 (.  ٚ٘/ٔشن  )(، وارمح   ر ج ه ي، خ   : ٕٚٙ/ٖار    ندي )
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 (ٕ)شا ا ه  ررب ا   ن  رك خ  يف ححي  ارةخ ري ب ندص عان ع  شا  يفوخِ ، (ٔ)ه ا اٟتد ث رواص يب   او  يف سننا 
 نْ َخاا ري اات يف نتاا      خاا  باا ل يناا س  شااًتط خ شاا وط ً »: قواا ل رساا ل   (ٖ)ا ج  اا   :   راات (ٕ)ررب اا  

 .(ٗ)«وث  ييب  و     ش طُ  طٍ  ْ ويخ اشًتط خ   شَ ، ق يس را، ريس يف نت      اشًتط ش ط ً 
،  ا   (ٙ)عنا صقتنزّ ، قيا (٘)شي   ق م  حن  ارن  » :ويف ححي  ارةخ ري ب ندص   رت ع  ش  رضو   عنه 

ها خ عان ارشاوم يحانعا قا    خا  با ل ي ا ا   تنزّ : قة غ  رك ارن  ح ح   ع ياا قخ اا قح اد   ج  ا ل،    
خان   ً قة اغ  راك ن سا» ويف روا ا  يف حاحي  خ ا م عان الع ا ، (ٚ)«ويشادهم راا مشاي  يين لع  هم ب  

، (ٜ)«قغضا بىت ب خ ارغضا يف و،ها قة غ  رك ارن  »ويف روا   ، (ٛ)«ن ه ص وتنزه ا عناون هنم  ، يحح با
 .(ٓٔ)«. . . خ  ب ل ر، ل»: ويف روا  ، (ٜ)«و،ها

 قيق خ  د وا،ههم با?، تق م : ا ارق   ْتض  م ق نا ، ع يا  ري ً  (ٔٔ)ا  ن ٘ت ص  ه ا خن ف ١ت : ق خ   ت
خ يقع اا يو اينات ارا ي تتنازص عان ارشاوم : ومل  ول لبد خنهم، ْتض ر ٚت ع ا ه ا ن   يرو ص نةين  :   تُ )

وهاو ، ويخ نا خ حا ر   خ ،ا   ، مل ا١ت ا،ها ٖتق م ،   :خ  اا (ٕٔ)اق خ  ، خ  ب رك    ق خ تفعل ن ا:  و ل
 .(ٖٔ)(ا طَ ز عنهم ح ر ن نا مل ٮتَُ يّ ومل ٯتَُ ، ن ٚت   ا١تخ طةُتن خ خِ ١ت   ن قعل  رك رقنا ٥ت طة  خَ 

                                                           
حاحي  خ ا م: نتا   اٟتاج، با   اساتحة   ارنقا   ١تان ت  ات و (، ٕٓ٘/ٗ) ٛٛٚٗسنن ير  او : نت   اال ا ، ب   يف ب ن ارعش  ، ر م:  (ٔ)

 (.  ٕٓٓٔ/ٕ) ٔٓٗٔنف ا يريا، ر م: 
يعتا . : خ ء  ع  ش  ن نت خ ء  رو   خن النم ر، ق شًت   ع  ش ، ق عتوته ، ون نت ٗتد  ع  ش   ةل يخ تشًت ه ، وقيا باد ءه : ارا ءم ١تان ب     (ٕ)

 (.  ٓ٘/ٛءبن بج )يعت .   ل ابن بج : و د ٚت  بعج ال    ق ا د ه ا اٟتد ث قزا ا ع ح ث ٙت   ، و٠تمته  يف قت  ارة ري. ااح ب  
 ، وحغُتا ١تن سةتا ر  ي  . يلحل غَت واضح ، ويف )س(: مب   ل، وا١تءةت خن ححي  ارةخ ري االيف ا (ٖ)
 (.  ٔٚ/ٖ) ٕ٘٘ٔححي  ارةخ ري: نت   ارةي ع، ب   ارةي  وارش ام خ  ارن  م، ر م:  (ٗ)
 (.  ٙٗٔ/ٔعدي يب  بةيا)(، وارو خ س ارفوهو ر ٔٗٓٔ/ٖرم )ارمح   ر ج ه ي، خ   : . رم  را يف الخ : سه ا، و   ص (٘)
ب يتاا خناا، ونزهات ع ضاو  :ارتنزص: ارتة عد عن ارشوم. وخنا ق خ  تنزص عن ال  ار يي  ة عد نف ا عنه ، وخنا ارتنز ا: ارترب  ، ونزهت   عن ار  م (ٙ)

 (.  ٓٔٔ/ٔي  ع ح خه  ا ارتع ر   ر  ن وي)ع ضو ب يتا خن ارعيا. ارت  
 (.  ٕٙ/ٛ) ٔٓٔٙححي  ارةخ ري: نت   ال  ، ب   خن مل   ا،ا ارن س ب رعت  ، ر م:  (ٚ)
 (.  ٜٕٛٔ/ٗ) ٖٕٙ٘-ٕٚٔب  تع   وشد  مشيتا، ر م:   ححي  خ  م: نت   ارفض  ل، ب   ع  ا  (ٛ)
 (.  ٜٕٛٔ/ٗ) ٖٕٙ٘-ٕٛٔ، وشد  مشيتا، ر م: ب    ححي  خ  م: نت   ارفض  ل، ب   ع  ا   (ٜ)
خ ا م: نتا   ار ا  ، با   ي٪تا  ارا ءم  ، وححي (ٖٚ/ٖ) ٕٛٙٔارةخ ري: نت   ارةي ع، ب   ي ا اشًتط ش وط ً يف ارةي  ءٖتل، ر م:  ححي  (ٓٔ)

 .  (ٕٗٔٔ/ٕ) ١ٔ٘ٓٗتن يعت ، ر م: 
 غَت  واضح  يف الحل، ويف )س(: استو  ص، وا١تءةت وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٔٔ)
 غَت واض  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن قت  ارة ري ءبن بج  االي  ن ص.  (ٕٔ)
 (.  ٖٔ٘/ٓٔقت  ارة ري ءبن بج  ) (ٖٔ)
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ال   ٚ/ظاوك ان ,ص فر  فل م يق ل ل و ش ي اً  (1) أنرابو  .ء يع ف ه ا ار ،ال :وروى أنس أنو   ل عليو رجل
 (ٗ)«ينزع ا»  :ىرو وي  , (3)«ى ا (2) سلغيالو قلتم لو  :فلما  رج قال ,كا يورىو يواجو أحداً 

ويف ، وارتشاةا ب رن ا م با ا ، مهي ا  ارن ا ور، ياا ع اح ، يف  د اا ةغ ً ع ح  رك ار ،ل ن نات ِحا رمه ارمف   اريت  
وا١تتشااةه ا خاان ، ا١تتشااةهُت خاان ار ،اا ل ب رن اا م رعاان رساا ل   »:  اا ل ارةخاا ري ب ااندص ي  اباان عةاا س 

قفيااا ب ااندص ي  ير ، اراا ي روى  مااتا يباا   او  يف سااننا (ٙ)ورعاال هاا ا ار ،اال هاا  ا١تخنااث، (٘)«ارن اا م ب ر ،اا ل
خا  با ل ها ا? : قوا ل رسا ل   ،  منّاا  د ا ور، ياا ب ٟتِ ضّ  د مَ  ثٍ نّ خَ ٔتُِ  رس ل    ِيَ يُ » :   ل ه     
، (ٚ)«يات عان  تال ا١تما ُتء هنُِ : قويل    رس ل   يء توت ا?  ا ل، وي فو ي  ارنّ نُ  تشةا ب رن  م ق خ  با قاَ :   ر ا
خ  غ ل  د ا ري ها خ  يخ وص : قو ل ر و  ، (ٛ)ب رة م ا١ت بد وريس ه  ارةوي  ، ب رن خ ن بي  عن ا١تد ن  :وارنوي 

، و  خ  بفع اا، ققي   نهح عنا، ق خ  رك سن ، وريس ا١ت ا  ينا حةغ ٟتيتا ب رمف  ، خ  هه  خن تشةها ب رن  م
هاال   اا ل ساا رت ين اا ً ،  تاا   وخاا  ور  يف ارمااحي  عاان ، (ٜ)مضااا  قوااد يماارب غااَت وابااد خاان ارمااح ب  ينااا 

 .(ٓٔ)«ء » ?  ل مضا رس ل   
، ينااااا مضااااا ع ااااح رساااا ل     ااااد شااااهد ٚت عاااا  غااااَت ينااااس: و اااا ل، قوااااد ي،اااا   عنااااا يٛتااااد باااان بنةاااال) 

 .(ٔ)(وخ رك ينق ص، ع ح  رك ٚت ع  خن ادثُت (ٕٔ)وخ  يٛتد، نا مضايثةت ي(ٔٔ)اق ٛتد 
                                                           

 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن سنن ير  او  االي  ن ص.  (ٔ)
 يف الحل: بغد، ويف)س(: بعد، وا١تءةت خن سنن ير  او  االي  ن ص.  (ٕ)
(، ساقت عناا يبا   او ، ويف ساندص: سا م بان  ايس ارع ا ي ارةما ي، ٔٛ/ٗ) ٕٛٔٗسنن ير  او : نت   ارًت،ل، ب   يف ا٠تَ    ر  ، ل، ر ام:  (ٖ)

 (.  ٕٙٗ/ٔتو  ا ارته  ا )(، و  ل ابن بج : ا ضعي  . ٔ٘ٗ/ٔارق ش  ) اريس ب رو ي :   ل قيا ار ه  نوً  عن ارن   و
، ِخان «انزع عناك اٞتةا ، واغ ال عناك ارماف  »(، ب فح: ٖٚٛ/ٕ) ٓٛٔٔححي  خ  م: نت   اٟتج، ب   خ   ة   ر  ح   ْتج يو ع   ، ر م:  (ٗ)

 رق نا  ن ه  ٥تتم  .  (ِخن بد ث حف اخ بن  ع ح بن يخي  عن يبيا، ورع ا يتح بضيغ  ارتضعي )  وى
 (.  ٜ٘ٔ/ٚ) ٘ٛٛ٘  م، وا١تتشةه ا ب ر ، ل، ر م: ححي  ارةخ ري: نت   ار ة س، ب  : ا١تتشةه خ ب رن (٘)
 (.  ٕٔٗ/ٔمنث)ا١تخنث: خن  تشةا ب رن  م، ٝتو ب رك رتق  ص وانع  قا وٗت وا يف  رك ٓت   ارن  م. خش ر  الن ار ر و ضو عي ذ، خ   :  (ٙ)
ارواص يباا   او  ب ااند ضااعي  خاان روا اا  ير (،  اا ل ارناا وي: ٕٕٛ/ٗ) ٕٜٛٗساانن ير  او : نتاا   ال  ، باا   يف اٟتقاام يف ا١تخنءااُت، ر اام:   (ٚ)

 (.  ٕٚٗ/ٔم ح  البق   )ه     . 
 بوياا  ارغ  ااد، خواارب  ا١تد ناا . خعجاام خاا  اسااتعجم خاان  ارّنوياا : بفاات  يّورااا، ون اا  ث نيااا، بعاادص  اا م، وعااُت خه  اا : خ ضاا  ت واا م ا١تد ناا ، يخاا  ارةوياا  قهاا (ٛ)

 (.  ٖٕٖٔ/ٗو)(، ٕ٘ٙ/ٔيٝت م ارة   وا١ت اض  ر ةق ي)
 (.  ٘ٗ/٘مضا)مضا ارشوم ٮتضةا مضة ً، ومضةا: غَت ر نا ْت    يو حف   يو غَت٫ت . اقم ءبن سيدص، خ   :  (ٜ)
 ٖٕٔٗ، ر ام: (، وححي  خ ا م: نتا   ارفضا  ل، با   شايةا ٛٛٔ/ٗ) ٖٓ٘٘، ر م: ححي  ارةخ ري: نت   ا١تن  ا، ب   حف  ارن   (ٓٔ)

(ٗ/ٕٔٛٔ  .) 
 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تةت خن زا  ا١تع   ءبن ارويم االي  ن ص.  (ٔٔ)
، قهاا ص شااه    ع ااح «  ااد مضااا رساا ل   » وغااَتص  واا ل: « يخ ٮتضااا  مل  اا خ ر ساا ل   »و ااد  اا ل ااخاا   يٛتااد: ) بااد ث ينااس:  (ٕٔ)

(. و ريال ٖٖٔ/ٔل ااخ   يٛتد لر بقا  ا٠تا ل). ار   ف وارًت،ل خن خ   (ريس ٔتنزر  خن مل  شهد  قو ل ار ي شهد ع ح ارن   ،ا٠تض  
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وخا    اتدل  باا لٛتاد بان بنةال ، ٥تا ر  رألحاللخ ن خاا ، وا١تءةت خواد  ع اح ارنا يف ١تا  خعاا خان ز ا    ارع ام
،   سااا     رضاااو   عنهاااا ي م نااا  ع ااااح » ااا ل  (ٕ)رواص ارةخااا ري يف حاااحيحا عاااان عء ااا خ بااان خ هااااا باااد ثٌ 

م ،اااا ابااان خ ،اااا يف ساااننا بز ااا    يو اااد ، (ٖ)«قااا  ا هااا  ٥تضااا  ، ن شاااع  رسااا ل   ِخااا ق م ،ااات رنااا  شاااع اً 
قهاا ا  اادل : خ  ياال قاا):  اا ل ار ااهي و يف اراا وذ الناا  يف غاازو  ارفاات و . انتهااح (ٗ)«وارقااتم، ٥تضاا   ب ٟتناا م»

ب ااغ يخ ٮتضااا ي٪تاا  ن ناات  وغااَتص يناا مل  قاان ، و اد حاا  خاان بااد ث ينااس، ع اح  ينااا ناا خ ٥تضاا   ارشاايا
ن شااع ص ت ااك ارشااع اا اراايت ن ناات ن ناا خ عناادص شااوم ِخاامضااا َخاا  واٞتاا ا  ينااا ١تاا  تاا ى، دُعااتاُ  (٘)ع اا شااا

وخا    راا ء   اقواا يب   اث   .انتهاح. (ٚ)(نا ا  نا ص ارادار  ٍت يف يٝتا م ر،ا ل ا١ت طا  راا،  (ٙ)يبواح ٢تا عندص ريق خ 
قاا مرب ناال ٔتاا  ، حااةغ يف و اات وت نااا يف خع:اام الو اا ا  وا١تختاا ر ينااا ):  اا ل ارناا وي يف شاا   خ اا م، نءااَت 
ارماااحيحُت ء ٯتقااان ت ناااا وء ت و ااال قحاااد ث ابااان ع ااا  قااااو ، (ٛ)تعُت نااا ١تاوهااا ا ارت و ااال ، وهااا  حااا   ، ريى
 .انتهح. (ٜ)(را

                                                                                                                                                                                       

: قغادا ع ايهم -  ا ل ،ونا خ ، ي ا ً ٢تام، ونا خ يبايج ار حيا  وارا يس -خ رك خ  يم ،ا يف ا١ت طا : يخ عةاد ارا ٛتن بان السا   بان عةاد  غا ث  ا ل 
ق   ا ت ع او »، يرسا ت يي ارة ربا  ، ر تها  ٩تي ا   اا     و د ٛت ٫ت ،   ل: قوا ل راا اروا  : ها ا يب ان، قوا ل: يخ يخاو ع  شا  زو  ارنا  

خع  خا ً، وغاَت  ا ل ٭تاِت: ٝتعات خ رقا ً  وا ل: )يف حاةغ ارشاع  ب ر ا ا  مل يٝتا  يف  راك شاي   « لحةغن، ويمربتٍت يخ يب  بق  ارمد   ن خ  ماةغ
يف ها ا اٟتاد ث » ا ل: وٝتعات خ رقا   وا ل:  (، رك خن ارمةغ يباا يي،  ا ل: وتا   ارماةغ ن اا واسا  يخ شا م  ، رايس ع اح ارنا س قياا ضاي 

   خ طا  خ راك: نتا   ارشاع ، با .«لرس ت با رك ع  شا  ي  عةاد ارا ٛتن بان السا    مل  مةغ، ور  حةغ رس ل     بي خ يخ رس ل   
 (.  ٚٙٔ/ٚٔ: : ارةي خ وارتحميل ءبن رشد)(، و نٜٜٗ/ٕ)ٛخ  ، م يف حةغ ارشع ، ر م: 

 (.  ٖٖٙ/ٗءبن  يم اٞت ز  )زا  ا١تع     (ٔ)
ارق ا ل يف ارق يف خ   بٍت ه شم. روى عن: ينس بن خ رك، روى عنا: ز د بن اٟتة  ،   ل يب  ب م: ح حل اٟتد ث.  ا  ا عء  خ بن خ ها  (ٕ)

 (.  ٜٜٗ/ٜٔار ، ل ر  زي) يٝت م
 (.  ٓٙٔ/ٚ) ٜٚٛ٘ححي  ارةخ ري: نت   ار ة س، ب   خ    ن  يف ارشيا، ر م:   (ٖ)
(،   ل ابن بج  ه ص ارز     ِخن   نس بان ٤ت اد، وها  ثوا  ثةات، ٜٙٔٔ/ٕ) ٖٕٖٙسنن ابن خ ،ا: نت   ار ة س، ب   ا٠تض   ب ٟتن م، ر م:  (ٗ)

ياا  ارع ا ااو رااز ن رغَتهاا ، قهاو ز اا    خوة راا  ع ااح وهاا  خا ها ٚتهاا ر ارفوهاا م ويهاال اٟتااد ث. شا   ارتةماا   وارتاا ن   يرفوز   تاا غااَت خن قياا ، و٥ت رفاا  
ارقااتم: هاا  نةاا ا  مااةغ بااا ارشااع . ، و (ٗٔٙ/ٔباان بجاا )(، وتو  ااا ارتهاا  ا ءٖٖ٘/ٓٔ(، وقاات  ارةاا ري ءباان بجاا  )ٕٗٙ/ٔارااد ن ارع ا ااو)
 (.  ٖٖ٘/ٔم)ر و ضو عي ذ، خ   : نت خش ر  الن ار

 يف ا١تخ  طتُت: ق  ا، وا١تءةت خن ار وذ ر  هي و االي  ن ص.  (٘)
، ي٪تا  ِخان ِقعال ار ،ا ل ارا ي نا ن ا ٭تتف:ا خ ب رشاع اا لخ مل  قان ِخان ِقع اا   مل ٮتضاا، وا٠تضا   يف شاع ص   خ ا  اردار   اٍت يخ ارنا   (ٙ)

 ا٠تض   ٭تف:ه . 
، ق ام ي،ادص، فها رسيف نشا  ار:نا خ وغاَتص خان نتاا ار   يٝت م ر،ا ل ا١ت طا  ر ادار   اٍتْتءت عن نت ، و د (ٕٙٔ/ٚ)ار وذ الن  ر  هي و  (ٚ)

 (.  ٖٚ٘/ٗ رك. ش   ارزر  ين ع ح ا١ت ط  )يف ش با ١ت ط  خ-  ل اردار  ٍت ونت با-و د  ن  ارزر  ين
 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن ش   خ  م ر ن وي االي  ن ص.  (ٛ)
 (.  ٜ٘/٘ٔش   ارن وي ع ح خ  م ) (ٜ)
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:  ا ل (ٕ) و د روى ارًتخ ي عن ير رخء ، (ٔ)« مةغ ب رمف   ينا ريى ارن  »: ه   وبد ث ابن ع   
ويباا  ، يم ،ااا ارًتخا ي« وشاايةا يٛتا ، وراا شااع   اد عاا ص ارشايا، مضاا اخيوع يااا ث با خ ، يتياات ارنا  »:  ا ل
 .(ٖ)وارن   و،  او 
ير  ح قاا   (٘)اشاا خ قوااد ثةاات يف خ اا م ارنهااو عاان ا٠تضاا   ب ر اا ا  يف:  ياال قاا خ): (ٗ)اباان  اايم اٞت ز اا  اا ل 
 بااا ي  رساا ل    ِيَ ر بقاا  ١تاا  يُ يوارااد ،اغااَتوا هاا ا ارشاايا  اا ل »: بي ضاا ً  (ٙ)غ خاا وٟتيتااا ن رءّ ، وريسااا(ٚ) ،
 :خن و،هُتو، ابا ، ارشع   ُ  ِّ  َ  ُ  مُ تَ وارقَ ، (ٛ)« ص ار  ا ةُ َ،نِّ و 
، قاا  باا س، و٨تا ص، ماا  ناا رقتممشاوم  م نّااق خا  ي ا يضااي  ي  اٟتِ ، (ٜ)اارةحاات  يخ ارنهااو عان ارت اا  د: باد٫ت ي

وها ا يحا  ، (ٔٔ)ايس   ق ٛت ً ق هن  ٕتع ا، (ٓٔ) ٝتَْ والٛت  ٓت ف ار َ ، س  ق خ ارقتم واٟتن م ٬تعل ارشع  بُت ال
 .اٞت ابُت
رغاا  اراازو  ، وا١تاا ي  ارقةااَت ، نخضاا   شااع  اٞت ر اا   (ٕٔ)ب ر اا ا  مضاا   ارتاادريسيخ ا٠تضاا   ا١تنهااو عنااا : ارءاا ين

  وء مداع ً  ق خ  ي ا مل  تض ن تدري  ً ، ق نا خن ارغ  وا٠تداع،   ب ركيرغ  ا١ت  ، ومض   ارشي ، وار يد ب رك
عان  وحا  ي ضا ً ، (ٔ)ب ر ا ا  هن ا  ن نا  ٮتضاة خي واٟت اُت ، ي شاة   يهال اٞتنا  اٟت انو د حا  عان سايدَ ، ق 

 .((ٕ)غَت٫ت 
                                                           

 (.  ٗٗ/ٔ) ٙٙٔه  ،زم خن بد ث يف ححي  ارةخ ري: نت   ار ض م، ب   غ ل ار ، ُت يف ارنع ُت، ر م:  (ٔ)
: خاا  هاا ا خنااك?  اا ل: ابااٍت.  اا ل: يخاا  ابنااك ء ٕتااٍت ع يااا، وء ٬تااٍت خاا  يبيااا. قواا ل رااا رساا ل   خاان تاايم ار باا  .  ااد  ع ااح ارناا  يباا  رخءاا :  (ٕ)

 (.  ٛ٘ٙٔ/ٗبي خ. اءستيع   ءبن عةد اررب)ع يك. امت   يف اٝتا امت ق  نءَتاً. قويل: بةيا بن 
ارءا   المضا ، ر ام:  سانن ارًتخا ي: يبا ا  ال  ، با   خا  ،ا م يف(، و ٙٛ/ٗ) ٕٙٓٗسنن ير  او : نت   ارًت،ل، ب   يف ا٠تضا  ، ر ام:  (ٖ)

: اهاااا ا باااد ث ب اااان  اااا ل ارًتخااا ي(، ٓٗٔ/ٛ) ٖٛٓ٘(، وسااانن ارن ااا  و: نتاااا   ارز نااا ، ا٠تضاااا   ب ٟتنااا م وارقااااتم، ر ااام: ٜٔٔ/٘) ٕٕٔٛ
 غ  ا . 

ث عناا ابان تي يا ، بادّ يب  عةد   ٤ت د ارزرعاو الحال ج اردخشاوو ت  يا  (، وابن ارويم: ٖٖٚ/ٗمَت ارعة   ءبن  يم اٞت ز  ) زا  ا١تع   يف هدي (ٗ)
ارشااه    ارزنياا  ١ت عااو باان   ساا  (، و ٕٜٕ/ٗ  اال طةواا ا اٟتن ب اا  ءباان ر،ااا ) بدخشاا . (هٔ٘ٚ: )ااباان ر،ااا اٟتنة ااو رااا يعاا   ا١تاا  عُت، 

 (.  ٕ٘/ٗ  اخ ااس   ر غزي )(، و ٖٖ/ٔ)
 غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن زا  ا١تع   ءبن ارويم االي  ن ص، وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (٘)
 (.  ٖٗٔ/ٔر و ضو عي ذ، خ   : ثغم )ارءغ خ : نةت يبيج ارزه  وارء   ُ َشّةُا بي ذ ارشيا با. خش ر  الن ار  (ٙ)
 ارويم االي  ن ص، وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  غَت واضح  يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن زا  ا١تع   ءبن (ٚ)
 (.  ٖٙٙٔ/ٖ) ٕٕٓٔححي  خ  م: نت   ار ة س وارز ن ، ب   يف حةغ ارشع  وتغيَت ارشيا: ر م:  (ٛ)
 يف ا١تخ  طتُت: ابيحت، ، وا١تءةت خن زا  ا١تع   ءبن ارويم االي  ن ص، وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٜ)
 (.  ٜٕ٘/ٕر و ضو عي ذ، خ   : وسم): ب ق خ ار ُت هو شج  ٮتتضا : . خش ر  الن ار ار ٝت  (ٓٔ)
 يف ا١تخ  طتُت: اس رص ٜت ، وا١تءةت خن زا  ا١تع   ءبن ارويم االي  ن ص، وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٔٔ)
 ال ار غا  ءبان ارة    م  عك ب رشاوم ويتا   باا يف ار:ا  . ٣تارتدريُس: بي  ارشوم خن غَت يب نٍ  عن عيةا، ويح ا خن اردرس وه  ار:   ، قق خ  (ٕٔ)

 (.  ٖٖٖ/ٔق رس وخ   :  رس)
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مل يو ن الن يب . (ٗ)وها  يف ارًتخا ي، يف ارماحي (ٖ)  اباد ث ور يي  :وقالب عاةشة ر م هللا عن ا يف الص يي 
  ًارا ي  تق ا   راكحّ فَ تاَ ُ اوارْ ، وقع راا، و ارفح  يف ن خا : ارف ب ) :يف ارنه    ،وال متفيشاً  فاحشا   ،

خا  تا   ارف بشا  ٔتعااٌت  نءاَتاً و ، وا١تع حااو، نال خاا  اشاتد  ةحاا خان ارا ن  و   ا  ارف بشا  ع اح  ،  ٚ/واو تع ادص 
ء توا ي »: رع  شا  رضاو   عنها  و ا ل ارنا  ، والقعا ل، قهاو ق بشا  خان ال ا ال،     ةيحا ٍ ْمامَ  نلُ و ، ارزن 

حا  ارا ي ء ارفُ واٞتا ا  ، ير ا با رفح  ارتعادي يف اروا ل (٘)« فا بُ حا  وء ارتّ ء ٭تاا ارفُ   رك قا خ   
 .(ٙ)(ع ارق   ور   اَ  َ ه  خن 

ا ن اهتاا خان نفياا عان يخ  َ ِماويُ ، (ٚ)رق  ارما ا ب ٠تما  : وار خا ب ر ُت  وارم  ) :األسواقيف  وال صخاباً 
ي٪ت  ور  يف  (ٛ)اارنفو خ ل، ن خ تةتاخِ   ُ ء٭تَُ  ع:م ار   َ خ   الاا يخ  م لَ : و  تف   خنا.  ق خ حف  ر ن  

 . (ٜ)(   ار خا قيه  ء يف يحل  م ٢ت 

                                                                                                                                                                                       
ارواص ار اارباين،  :. و اا ل قيااا ا٢تيء ااو(ثةاات  رااك عنااد ار اارباين يف بااد ث ارعياازار باان ب  ااث  اا ل: )ري اات اٟت اان واٟت ااُت ٮتضااة خ ب ٟتناا م وارقااتم (ٔ)

ن ع ااو باان ير ط رااا، ا١تعجاام ارقةااَت ر  اارباين: باا   اٟتاا م، اٟت اان بااو  ،(ٖٙٔ/٘ ا ااد ر هيء ااو)ارزوا ااد وخنةاا  ارفور، رااا ر،اا ل ارمااحي  . ٣ت اا  
 (.  ٜٛ/ٖ) ٕٔٛٚر م: 

قود   ل عء  خ بن عةد   بن س ا  : ري ت يب   ت    ويبا  ه  ا   وابان ع ا  ويبا   ،، قود ثةت ا٠تض   عن غَت٫ت ارض َت  ع   ر ح ن واٟت ُت  (ٕ)
ارواص ار ارباين ور، راا ر،ا ل ارماحي  .   :و٨تان يف ارقتا   ٧تاد خانهم ر ا  ارعنارب و ماف وخ ٟتا هم.  ا ل قياا ا٢تيء او ،ع ينا يسيد ار  عدي ٯتا وخ 

(، ونا ا ثةات عان ٗٙٔ/٘ارزوا اد وخنةا  ارف ا اد ر هيء او)(، و٣ت ا  ٕٓٗ/ٖ) ٕٕٖٚم، اٟتا رث بان ربعاو، ر ام: ا١تعجم ارقةَت ر  رباين: ب   اٟت 
 ٛ٘ٙبااا   الرااا ، حاااف  يناااس، ر ااام: ا١تعجااام ارقةاااَت ر  ااارباين: « ٮتضاااا ب ٟتنااا م ري ااات يناااس بااان خ راااك »قواااد  ااا ل يبااا  م راااد:   يناااس 
(، ونا ا ثةات ٖٙٔ/٘  ارف ا اد ر هيء او)ارواص ار رباين خن ط  ، ور، ل ها ص ر،ا ل ارماحي  . ٣ت ا  ارزوا اد وخنةا: (، و  ل قيا ا٢تيء وٜٖٕ/ٔ)

 د   ل عء  خ بن عةيد  : ري ات ،ا ب  بان عةاد   ٮتضاا ب رماف  ، وشاهد ارعوةا . ا١تعجام ارقةاَت ر  ارباين: ب با  اٞتايم،عن ، ب  بن عةد  ، قو
ارواص ار ارباين. وعء ا خ  نا ص ابان ير با م، وها  عء ا خ بان عةياد   بان ير راقا  : (، و  ل قيا ا٢تيء وٕٛٔ/ٕ) ٓٗٚٔ، ب  بن عةد  ، ر م: 

(، ، وثةات ي ضا ً عان ،  ا  قواد عةاد ا١ت اك بان ع اَت: ٖٙٔ/٘ارزوا اد وخنةا  ارف ا اد ر هيء او)وبوي  ر، را ر، ل ارمحي  . ٣ت ا   مل ٬ت با يبد،
ارواص : (، و ا ل قياا ا٢تيء اؤٜٕ/ٕ) ٕٕٛٓةاد  ، ر ام: ري ت ،   اً ٮتضا ب رمف   وارزعف اخ. ا١تعجم ارقةَت ر  رباين: ب   اٞتيم، ،  ا  بان ع

 (.  ٖٙٔ/٘ارزوا د وخنة  ارف ا د ر هيء و) سن   ن ور، ل يبد٫ت  ر، ل ارمحي  . ٚت  ار رباين ب
 غَت واضح  يف الحل، ويف)س( غَت واضح ، ورع ه :   خ ون ، وا١تءةت وضعتا ١تن سةتا ر  ي  .  (ٖ)
 (: و  ل ارًتخ يابد ث ب ن ححي  . ٜٖٙ/ٗ) ٕٙٔٓ  سنن ارًتخ ي: يب ا  اررب وارم  ، ب   خ  ، م يف م   ارن   (ٗ)
: ار اا   ع يااك  اا  يباا  ارو ساام،  اا ل: وع اايقم، قو راات ع  شاا  رضااو   عنهاا : باال ع اايقم ار اا   واراا ا ، و رااك يخ يناا س خاان اريهاا    اا ر ا  ر ناا   (٘)

 (.  ٚٓٚٔ/ٗ) ٕ٘ٙٔ-ٔٔارقت   ب ر   ، ر م: عن  رك. ححي  خ  م: نت   اال ا ، ب   عن ابتدام يهل   قنه ه  ارن  
 (.  ٘ٔٗ/ٖر ع  اا ابن الثَت، خ   : قح )ارنه    يف غ  ا اٟتد ث والث  لر ا (ٙ)
 (.  ٜٕٓ/ٕلن ار ر و ضو عي ذ، خ   : سخا)خش ر  ا ن: :  (ٚ)
 يف ا١تخ  طتُت: اٞت  ا، وا١تءةت خن قت  ارة ري ءبن بج  االي  ن ص، وضعته  ١تن سةته  ر  ي  .  (ٛ)
 (.  ٖٖٗ/ٗقت  ارة ري ءبن بج  )  (ٜ)
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ها ا  ،ويص ف  ولون يعفو . ٜٙاا١تؤخنا خ/ ﴾اْ َقْ  بِ ّريِت ِهَو َيْبَ ُن ارّ يَِّ  َ ﴿: ه  نو راوال جيزي بالسي ة السي ة 
 .(ٕ) ن     ل ا١تمنّ    روا   ع  و بن ارع   ِخنرقن  ،ي ض ً  (ٔ)اٟتد ث خ ،   يف ارمحيحُت

يف حااحي   ، ن رواي ة اب ن س ال  وعب  د هللا ب ن عم رو ب ن الع ا م   الت ورا مث ل ى  ا الو ال  ع  ن وق د حو ى 
يماربين عان  حاف  :   ات، رويات عةاد   بان ع ا و بان ارعا   »:  ا ل (ٖ)ارةخ ري ب ندص ي  ع  م بان   ا ر

﴿ ااا  يَ ُاَهااا  ارنّاااِ ُ يِنّااا  : يف اروااا مخ و  يناااا ١ت حااا ف يف ارتااا را  باااةعج حااافتا، ي،ااال: يف ارتااا را ?  ااا ل رسااا ل   
اا اً َونَااِ   اً  وء ، يناات عةاادي ورساا ي ٝتيتااك ا١تت ناال راايس بفااح، خيااُترأل  زاً وِباا،  ٘ٗاالباازا /﴾يَْرَسااْ ن َ  شاا ِهداً َوُخَةشِّ

باىت  وايم باا ا١ت ا   وران  وةضاا ، ورقان  عفا  و غفا ، وء  دق  ب ر ي   ار ي  ، يف الس ا    ٍ خّ وء سَ ، غ يح
 .(٘) ً ف ْ غُ   ً و   ب  ً ح   ً وم ان،  ً ع ي  ً فت  با  يعين ء يرا يء   و : ب خ  و ر ا، (ٗ)مارع ، 

 .(ٛ)« َ  سَ  ابنعن ه ل عن ع  م عن : (ٚ)و  ل سعيد، عن ه ل، (ٙ)عا عةد ارعز ز بن ير س   ب ت
، (ٔ)ويخ ن خ ارةخ ري رواه  خت بع ، سنده   ندص ختم ً خاردارخو يف  (ٜ)اوح ه   وار وا   اريت نو ت عن ابن س   

وء خا ن  يخ  قا خ ، (ٖ)سان   واباد عناا ب وار ارباين ٚتيعا ً ، (ٕ) عو   بن سفي خ يف ت رٮتاا ووح ه  ي ض ً ، (ٔ)خت بع 
 .(ٗ) ق خ ع  م بن    ر ٛت ا عن نل خنه  

                                                           
(، وحاحي  خ ا م: نتا   ارفضا  ل، با    ٕٔ/ٛ) ٜٕٓٙ، ر ام: «ق بشا ً وء ختفحشا ً   مل  قن ارن  »ححي  ارةخ ري: نت   ال  ، ب    (ٔ)

 (.  ٓٔٛٔ/ٗ) ٕٖٕٔ، ر م: نء   بي  ا 
يخ اراا اوي هاا  عةااد   باان ع اا و، وراايس عاان يبيااا، -  بفضاال  –يف ا١تخ اا طتُت: ع اا و باان ارعاا  ، رقاان راادى ار ،اا ع ر مااحيحُت ههاا   (ٕ)

ق ،دا يخ ارو ضو عي ذ  ن  اٟتاد ث عان عةاد    ،ور،عت ي  ن خ  يم ى ر شف  رِِعْ ِ و يخ خءل ه ا ا٠ت   ء  و  ِخن ِخءل ارو ضو عي ذ
يو ارن س ، و  تع   يع م.  ن: : ارشاف  بتع  ا  بوا   بن ع  و بن ارع  ، وريس عن يبيا، وب رت ي ق ٠ت   ريس خن ارو ضو وي٪ت  خن ارش ر  ا

 (.  ٜٔٔ/ٔوب شي  ارش ٍت ) ا١تم فح
)ا: ثوا  ق ضال، روى عن ير بن نعا، ويس خ  بن ز د، عنا: يٝت عيل بن عةد ار ٛتن بن ير  ؤ اا،  ع  م بن    ر خ   خي  ن  زو،  ارن   (ٖ)

 (.  ٕٜٖ/ٔارته  ا ءبن بج ) تو  او  ،(ٕ٘ٔ/ٕٓ.    ا ارق  ل ر  زي)ه(ٖٓٔ)ا: 
 (.  ٖ٘ٔ/ٖنه    ءبن الثَت، خ   : ع   )اريت غَت   ارع   عن استو خته . ار  ا١ت   ارع ، م:  عٍت خ   يب اهيم  (ٗ)
 (.  ٜٖٚ/ٖنه    ءبن الثَت، خ   : غ   ): يي خغش   خغ   ، وابده : يغ  . وخنا غ ف ار ي  وغَتص. ارغ ف ً  (٘)
 خع قااا  ع  ااا م اٟتاااد ث اارشااا   يف ن:ااا : ، ٥تااا   يف ارماااحيحُت. وهااا  ثوااا خفااايت يهااال ا١تد نااا ، ٝتااا  ارزهااا ي،  ،ارعز اااز بااان ير سااا    ا١ت ،شااا خعةاااد (ٙ)

 (.  ٖٙٓ/ٔ(، وتو  ا ارته  ا ءبن بج )ٖٓٔ/ٔر خ ي و )
د ا١تم ي،  ا ل يبا  با م: ء با س باا. و نا ص ابان بةا خ يف  روى عن ير ارزن   عةد   بن  ن اخ، روى عنا م رد بن  ز ، سعيد بن ير ه ل ار يءو(ٚ)

 (.  ٖٖٗ/ٗ)قت  ارة ري ءبن بج  ، و (ٜٙ/ٔٔ(، و   ا ر  زي)ٖٔٓ/ٔش هَت ع   م الخم ر ءبن بة خ). خ(هٜٗٔ ا:)، نت   ارءو ا
اٟتااد ث عناد ارةخا ري ب فااح: بادثن  ٤ت ااد يتاح ساند ، و (ٙٙ/ٖ) ٕٕ٘ٔحاحي  ارةخا ري: نتاا   ارةيا ع، با   ن اهياا  ار اخا يف ار ا  ، ر اام:  (ٛ)

و ناا  يخ  ،باان ساان خ، باادثن  ق ااي ، باادثن  هاا ل، عاان ع اا م باان   اا ر،  اا ل روياات عةااد   باان ع اا و باان ارعاا  . . . ، قتاا ب  عةااد ارعز ااز ق يحاا ً 
ارمااح ر هاا  عةااد   باان ع اا و باان ارعاا  ، بين اا   اا ل سااعيد: عاان هاا ل عاان ع اا م عاان اباان ساا  ، قخاا ر  سااعيٌد ق يحاا ً وعةااد ارعز ااز يف تعيااُت 

 (.  ٖٖٗ/ٗ)ارة ري ءبن بج  قت  . ، ق عيد نول عن ابن س  ، بين   عةد ارعز ز وق ي  نو  عن عةد   بن ع  و بن ارع  ارمح ر
 (.  ٖٖٗ/َٗت خ ،    يف ا١تخ  طتُت، وا١تءةت خن ارفت  ءبن بج )غ(ٜ)
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بياا عان ين ط    ٤ت د بن   س  بن عةد   بن سا   عان خ  يم ،ا ارًتخ ي خِ  و، م عن عةد   بن س   ٣ت  ً 
 .(٘)«ارت را  حف  ٤ت د  يفخقت   »:   ل،دص 

لناااا يسااا ا ي و ينمااا ري ، ا١تنو رااا  يف ارتااا را  ء يشاااق ل قياااا يمةااا ر عةاااد   بااان سااا   بماااف  ارنااا  : قااا خ   اااتَ   
ساح   ين وراد   سا  بان  عوا   بان ِخا وها ، >خء اث<ن باٍت  ينوا ع ون خ ِخا، ا٠تزر  رةٍتمزر،و ن خ ب ي  

 .(ٙ)ب اهيم ع يهم ارم   وار   يبن ا
ومل ? ا١تاا ن ر  يف ارتاا را  ق اان ي اان عاا ف حااف  ارناا  ، ق نااا   شااو يخاا ي خقااو، يخا  عةااد   باان ع اا و باان ارعاا   

 يف ارت را ?     را ع  م بن    ر عن حف  ارن  
 .ارت را لخ عةد   بن ع  و ن خ ٭تفح :   تُ 

ري ت قي     ى ارن  م ن خ يف يبدى ): ب ندص عن عةد   بن ع  و بن ارع     ل خ   يٛتد يف ا١ت ندو د روى اا
تواا ي ارقتاا بُت ارتاا را  »: قواا ل ق  اا  يحااةحت  ناا ا  رااك ر ناا  ، يرعوه اا   ناا ق ويف االماا  ع اا ً ، يحااةعو ٝتناا ً 
 .(ٔ)(قق خ  و ي٫ت ، «وارف   خ

                                                                                                                                                                                       
اوي : ا١ت اقوا ، واحا  ب : يخ  شا ر  ارا اوي غاَتص يف روا ا  اٟتاد ث، ين اعها : وا١تت بعا  ن عا خ: ا١تت بعا  ت خا : وهاو يخ ٖتمال ا١تشا رن  ر ا  ا١تت بع  رغ  (ٔ)

ا١تش رن  ر  اوي يف يثن م ااسن  ، و وا ل ابان بجا : )وما   ا   ا١تت بعا  ٔتا  بمال با ر فح، سا ام  خن يول ااسن  ، ا١تت بع    ح  : وهو يخ ٖتمل 
، و ١تا  نا خ (ن خ خن روا    رك ارمح ر ي  ء، وارش هد ٔت  بمل ب ١تعٌت ن رك، و اد ت  ا  ا١تت بعا  ع اح ارشا هد، وبا رعقس، والخا  قياا ساهل

اادثُت  ت ا ه  خ، قيوة ا خ قيها  روا ا  خان  وا ر  ارءوا ، و نزرا خ ي  ارضاعي ، وها ا ها  ار اةا يف يخ  ا١توم   ب ١تت بع ا وارش اهد ارتو   ، ق خ
ٮت ،ا خ يب   اث بعاج ارضاعف م. يف ا١تت بعا ا وارشا اهد، و راك لخ اءعت ا   رايس ع اح ارتا ب  وارشا هد، ي٪تا  ها  ع اح الحال  ارةخ ري وخ ا   ً 

بل ٖت زوا ق م  عتدوا بقل يباد خان ارضاعف م يف ا١تت بعا ا  ،و ارش هد. رقن ادثُت مل  ف ط ا يف ه ا ارت  هلارمحي  ار ي ير د ير اقا ب ١تت بع  ي
 اٟتاااد ث ع ااا   يف ارتحاااد ث ، ورسااا  (ٖٛ/ٔ) اٟتاااد ث ع ااا   يف ارمااا   ابااان خودخااا بااال اشاااًتط ا قياااا يء  قااا   اااد اشاااتد ضاااعفا.  ،وارشااا اهد
 (.  ٛٚٔ/ٔ)  ح خري َت خم    اٟتد ث (، وتٕٔٗ/  ٔ) رن ر ارد ن عًت (، وخنهج ارنودٕ٘ٔ/ٔءبن بج  )نزه  ارن:  ، و (ٗٛ/ٔ)ر جعربي

ضام نت باا ها ا تا ا،م ار ،ا ل خا ،ز ، ن ا  قال ارتا ر   ع اح ار انُت، و اد  (هاإٚٚ ا:ا١تع ق  وارت ر   لر   س   عو   بان سافي خ ارة ا ي، ) (ٕ)
ن عنا اخ  ها ا يف طةوا ا ارماح ب  وارتا بعُت ومل   تاز  ها ا قاي ن بعادهم، ون ناا  ماد ب ١تع قا  خاراعح يف ت ا،م ار ، ل ت تيةهم ع اح طةوا ا وراعاح 

 (ٕٔٛ/ٔث وا١تم  ر  د عج   ا٠ت يا)ارت ر   ع ح ار نُت.  ا يف ا١تقتة  وارةح : رت ر  نت با خع ق  ار ، ل، وبا
 ع قاااا  وارتاااا ر   ريعواااا   باااان ساااافي خا١ت، و (ٚ٘ٔ/ٔ) ٙيف ارقتااااا  ةاااال خةعءااااا، ر اااام:   باااا   حااااف  ارناااا  نتاااا    ء اااال ارنةاااا  ، ساااانن اراااادارخو:   (ٖ)

(، ويف السا نيد ٚتيعها  عةاد   ٘ٙٔ/ٖٔ) ٜٖٚر ام: ب   ارعُت، ع  م بن    ر عان عةاد   بان سا  ، (، وا١تعجم ارقةَت ر  رباين: ٕٗٚ/ٖ)
 ثةات ارغ ا  نءاَت حادو ا  ل عنا ابن بج : . يغ ري   را اٟتد ث خ تويم عندي ه اعدي:  بنا   ل عنا   لبن ح حل ا١تم ي ن تا ار يث، 

 .  (ٖٛٓ/ٔ)ءبن بج  ارته  ا ، وتو  ا(ٕٙ٘/ٔ)ر  ه  . ارق ش  غف   قيا ون نت نت با يف
 ارض َت  ع   يف )خنه  (ي  عةد   بن ع  و وابن س  .  (ٗ)
 اه ا بد ث ب ن غ  ا .   ل عنا ارًتخ ي: (، ٛٛ٘/٘) ٖٚٔٙر م: : ب   يف قضل ارن  يب ا  ا١تن  ا، سنن ارًتخ ي:  (٘)
   يف ٘تييااز ارمااح ب  ءباان بجاا ه(.  ن:اا : ااحاا بٖٗ)ا:  غااَت  رااك :، و ياالهٛ   عةااد  ، يساا م عاا  ناا خ اٝتااا اٟتمااُت ق اا  ص ارناا   (ٙ)

(ٗ/ٔٓٗ  .) 
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 ق م ن خ عةد   بن ع  و  و ي٫ت  ?، ارت را  خةدر : ق خ   تَ  
وارتح  ا  و ا  يف ارت و ال  وخ ارتنز ال ، هل هو خةدر  ي  ارتةد ل-  يف تةد ل ه ص ارت را  اريت ب  د هم ِ امتُ :   تُ  

 :ث ث  ي  ال -ع ح
 .ووس ، ط قُت) 
، ع ح خ سح  وري ت ارت را  اريت ينز٢ت    ، وزع ت يخ ن ه  يو ينء ه  خةدل خغَت، ق ق طت ط  ف  - ٔا

 .قج ز اءستنج م :  خن ارة ل،   بعضهمغو ، وتق  ا بعضه  بعض ، ذ هؤءم رتن  ضه وتع ّ 
وخا ل ي  يخ  ،بعاج ا١تتا م  ن :ا ا غاًتو اد ا، بال ارتةاد ل و ا  يف ارت و ال ء يف ارتنز ال: وط  ف  يما ى  ا ر ا - ٕا 

 .وه    ل ب طل، وريى ، از خ  رعته ، ي  ع ح ب ٢ت  ويرف هه  ب ، ارتةد ل ريس يء يف ارت و ل
و ادل ع ياا غضاا ، ٬تا ز ب اٚتا ع وارن:  يريه ا  ء، قت بيه  ب (ٖ)وااءشتغ ل وبدر ا ، (ٕ)ابّ ق ا وء م ف يهنم 

 .(٘)(«تة عويخ  وسعا يء  ن خ خ سح بي ً ر   »: (ٗ)و  ل، يف ارت را  ع   ١ت  ن:   ارن  
باا خ  امتاا ر بعااج ارفضاا م يخ ارتغيااَت مل  واا  يء يف ارت و اال ٤تتجاا ً ): (ٙ) اا ل ارشااي  توااو ارااد ن باان تي ياا  اٟتنة ااو  

، وء  ع ام عاد  ن اخه  يء   ، وقا ءً ، وانتشا ا ،ن با ً ، وخغ ر:ا ،  اد طةوات خشا ر  الرذ  ٛ/ظاارتا را 
، رذ ن خ  يء خغاَت  خةدرا وارتغيَت يف ٚتي  ت ك ارن   ء  ةوح يف ال، خ تو  ارت اطؤ ع ح ارتةد لين ا١ت تن  وخِ 

ع اح  ٤تتجا ً  رنةياا  و اد  ا ل   ، و شاهد بة  ناا، وارتةاد ل وارتغياَت ع اح خنها   واباد ها ا ٦تا  ٭تي اا ارعوال
 . ٖٜامل ع  اخ/ ﴾ِيْخ ُنْنُتْم ح ِ ِ ُتَ ُ ْل قَْ تُ ا بِ رتّاْ راِ  قَ تْاُ  ه  ﴿: اريه  

وضا  اروا ر   و٢ت ا ١ت    ؤوها  ع اح ارنا  ، ومل ٯتقنهم تغيَته  خن ارت را ، و د اتفو ا ع ح ت   ق  ض  ار ،م:   ل 
ق ا   ، (ٚ)«ا هاو ت ا   ٖتتها  رقا   اد  عان م ا  ارا ،م ق قعها  قا ا»: قو ل را عةد   بان سا  ،  دص ع ح م   ار ،م

 .هم خ   ةدر ناين ن ا بدر ا يرف ظ ارت را  رق خ ه ا خن 

                                                                                                                                                                                       
و ا ل ، (، و  ل قيا ا٢تيء و: ارواص يٛتاد، وقياا ابان ٢تيعا ، وقياا ضاع  ٖٛٙ/ٔٔ) ٚٙٓٚ: خ ند عةد   بن ع  و بن ارع  ، ر م: يم ،ا يٛتد (ٔ)

 (.  ٜٖٔ/ٔتو  ا ارته  ا ءبن بج )(، و ٗٛٔ/ٚوخنة  ارف ا د ر هيء و) قيا ابن بج  : احدو  . ٣ت   ارزوا د
 .  (ٕ٘٘/ٖٔيف ا١تخ  طتُت: ع وا، وا١تءةت خن ارفت  ءبن بج ) (ٕ)
 يف ا١تخ  طتُت: اءستع ل، وا١تءةت خن ا١تمدر ار  ب .  (ٖ)
و، وهاا  ر، رااا ر،اا ل ارمااحي ، يء يخ قيااا ،اا ب اً  اٞتعفااا :  اا ل ا٢تيء ااو(، ٜٛٔ/ٕ٘) ٗٙٛ٘ٔةااد   باان ث باات، ر اام: خ ااند يٛتااد: بااد ث ع (ٗ)

 (.  ٖٚٔ/ٔارته  ا ءبن بج )(، وتو  ا ٖٚٔ/ٔ. ٣ت   ارزوا د ر هيء و ): اضعي  راقضو ضعي  ، و  ل قيا ابن بج 
 (.  ٕ٘٘/ٖٔارفت  ءبن بج ) ن: :  (٘)
ث عناا ارا ه ، وءبان تي يا  نتا   اٞتا ا  ارماحي  ١تان يٛتد بن عةد اٟت يم اٟت اين، ٝتا  خان ير اري ا ، بادّ ااخ   : توو ارد ن بن تي ي  اٟتنة و (ٙ)

ااخا   ارع ضاو نا   ابان تي يا   ، و(ٚٔ/ٚ)ر مافدي(، وارا ايف ب ر قيا ا ٙ٘/ٔ. خعجم ارشي خ ارقةَت ر  ه  )(هٕٛٚ: )ابدل   ن ا١ت ي ، 
 .  خن يغ ث  ار هف خ ءبن ارويم، وريس خن نتا ابن تي ي ، وسي ي  ن  ارقت  

 (.  ٘ٙٔ/ٛ) ٜٔٛٙ: ححي  ارةخ ري: نت   اٟتدو ، ب   ار ،م يف ارة ط، ر م (ٚ)
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ٌ و٥ت ،ااا هاا  يف ارتاا را  بَااا، ناا رك حااف ا نةيناا  :  اا ر ا  ب ااةا   وي٪تاا   خهاام   ، ومل ٯتقاانهم يزارتااا وتغيااَتص، ُتِّ
 .و٨تن ننت: ص، ريس ه : ن نعتا وحفتا  و ر خع يهم ٔت  يف ارت را  خِ  جّ ون ن ا ي ا يبتُ ، نت  نا

 نْ وَخاا، وخاانعهم يوء هاام خاان اءطاا ع ع يهاا  خشااه ر ، يف ارتاا را  ثاا ر اراايت يف نت اا خ اريهاا   حااف  ارناا  واال:  اا ر ا 
 .ريس با: هم   ر ا راناط   ع يه  خ

، ينازل    ء ها  با   ع اح خا ينورقان ،   اَت  يرفا ظٌ  َتَِّ وُغا(ٔ)ا اد زِ اد قيها  :  ا ر ا، وت س ت ط  ف  ث رء  - ٖا
 .(ٕ)(و٦تن امت ر ه ا ارو ل ارشي  توو ارد ن بن تي ي ، وارتةد ل يف   َت خنه 

 .ا طره الوال  إليو مما يوره ع ّما  ن   و  وأنو كان ي  , أنو كان من حياةو ال يثبب بصره يف وجو أحد :(3)وروي عنو
 .يوره

ج يخ عد  رؤ تها  ق ،اا ، (ٗ)ه ا اٟتد ث رواص ارًتخ ي يف ارش   ل ,قط ما رأيب فرج رسول هللا  :وعن عاةشة
خ ن:  يبد ارزو،ُت ي  ق   االم  ل، ور  ريتا مل  قن  رك ٤ت خ ً ،  اص  رشد  بي  ا تن يخ ق ،ا رشد  ٖت زص خِ 

٤تل ختع  رقن ن: ص ي  ارفا   خقا وص باىت ، وب طنا، ي  رقل خن ارزو،ُت ارن:  ي  ق   زو،ا ه ه ص)  .ريس ْت ا 
واساتدر ا ع ياا بوا ل ع  شا  رضاو   ، شد ن اها  نا ا   راا يحاح بن يوارن:  ي  ب طن ارف   ، ب ، ن نف ا ب  خِ 

 .(ٙ)وب ف ا١تفع ل ر ع م با خ  ن خ  ن ص خ تهجن ً ، ارف  : يي (٘)«خ  ري ت خنا وء ريى خٍت»: عنه 
وما ر  ابان ، (ٔ)ارضاعف م ارع اح ن ا  ور  رواص ابان بةا خ وغاَتص يف: يي (ٚ)«ارن:  ي  ارفا    ا رث ار  اس»: و٠ترب

 .(ٕ)سن  ينا ،يد اا: قو ل، ارم  
                                                           

 يف ا١تخ  طتُت:  درىىعه ، وا١تءةت خن يغ ث  ار هف خ ءبن ارويم االي  ن ص.  (ٔ)
 (.  ٖٖ٘/ٕ د ارشي  خ ءبن ارويم اٞت ز  )يغ ث  ار هف خ خن خم  (ٕ)
ٗتا  ج يب   ااث  يشااد بيا م خاان ارعا رام يف ماادره  .  ايم ،اا ارشاايخ خ خان بااد ث ير ساعيد ا٠تاادري  ا ل: ناا خ رسا ل   :  ا ل عناا ارع ا ااو (ٖ)

خ ا م: نتا    ، وحاحي (ٜٕ/ٛ) ٜٔٔٙارةخا ري: نتا   ال  ، با   اٟتيا م، ر ام:  ، وبد ث ير سعيد يف حاحي (ٔٗٛ/ٔاابي م ر ع ا و)
 .  (ٜٓٛٔ/ٗ) ٕٖٕٓور م: ، ارفض  ل، ب   نء   بي  ا 

 ساانن اباان خ ،ااا: نتا   ار هاا ر ، باا   ارنهااو يخ  اا ى(، و ٖٕٓ/ٔ) ٕٖٗ: ر ام: ، باا   خا  ،اا م يف بياا م رساا ل   ارشا   ل ا د اا  ر ًتخاا ي (ٗ)
 (.  ٘ٛ/ٔ) ر ة حَتياه ا يسن   ضعي  خ   ع  ش  مل   م . خمة   ارز، ،    ل ارة حَتي: (، ٕٚٔ/ٔ) ٕٙٙع ر  يميا، ر م: 

وء   خن ن   ا يء ختونع  خ مح ارء   ع اح ريساا، وخا  ري تاا خان رسا ل    يبداً   خ  يتح رس ل   » :لر ارشي   ور  يف يم   ارن   (٘)
ق ااندص  باا يٛتااد بان بنةاال وارادار  ٍت، و اا ل ارن ا  و: راايس بءوا  ان ّ  :وقياا ٤ت ااد بان ارو ساام السادي ،اا م يف ا١تيازاخ« تعاٌت ارفاا   -وء رمص خاٌت

عن يما   ارشاي ، وي٪تا  نو اا عان يساٌت ا١ت  راا رزن  ا  النما ري، وعة رتاا تادل ع اح مل  نو ا تع    رٛتا   ضعي ، و  يع م، وااخ   ارع ضو
 (.  ٔٔ/ٗ(، وخيزاخ اءعتدال ر  ه )ٖٙٗ/ٖ) ٓٗٚر م: حفتا عند غشي نا يه ا،  رك. يم   ارن  لر ارشي  الحةه ين، 

ارماااح   :ااا : ، نااال خااا  ت راااد خااان روااا   ٥تت فاااُت يف ارنااا ع.  نخ اااتهجن: خ اااتوة ، وا٢تجنااا  يف ارقااا  : خااا    زخاااك خناااا عياااا، والحااال يف هجااان (ٙ)
   (.  ٖٜٗ/ٔو عجو و ني )ر وه مخعجم رغ  ارف، و (ٕٕٚٔ/ٙ ه ي، خ   : هجن )ر ج

ي ا ،ا خ  ار ،ال زو،تاا قاا  » ا ل قياا ابان بجا : )رواص ابان بةا خ يف ارضاعف م خان ط  ا  بويا ، عان ابان ،ا  ج، عان ع ا م، عان ابان عةا س ب فاح:  (ٚ)
 اا، و ا ل ابان ير   ل: وه ا ٯتقن يخ  ق خ بوي  ٝتعا خان بعاج شاي ما ارضاعف م، عان ابان ،ا  ج قدرّ «. ي  ق ،ه ، ق خ  رك   رث ارعش  ن:  
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? « اا رث ارع ااح»وامت فاا ا يف   رااا ، وخاا   رااك هاا  ٤ت اا ل ع ااح ارق اهاا  ن اا    رااا ار اقعااو خاان يحااح بن  ارشاا قعي  
و ا ل ، قيج ز ن:  ارازو  ي   با  زو،تاا،  بُ وقل ن خهم اردُ ، يف ارو ا: و يل، يف ار رد: و يل، يف ارن ه : قويل

 ااا ل ، قوااا ل ْت خاا  ارن:اا  يريااا، وماا ر  اراادارخو، (ٖ)وارت اا   ب رااادب  باا  ي اا   ،اا  ز ن رمااا    قيااا: يخاا   اٟتاا خُت
لنااا ٯت ااك ارت تاا  :اا  ٓتاا ف ، وء ٬تاا ز ر  اا ي  يخ تن:اا  ي  عاا ر  زو،هاا  ي ا خنعهاا  خناا ٓتاا ف ارعقااس: ارزرنشاو
 .(ٗ)(ا و ف وقي     ر :  ل شي  يشي من  ارو ضو زن    ،عق ا

 
 

                                                                                                                                                                                       

باا م يف ارع اال: ساا رت ير عنااا قواا ل: خ ضاا ع، وبوياا  خاادرس، و ناا  اباان ارو اا خ يف نتاا   يبقاا   ارن:اا : يخ بوااو باان ٥ت ااد رواص عاان هشاا   باان 
ناا  اباان ،اا  ج، وناا رك رواص اباان عاادي عاان اباان  تيةاا ، عاان هشاا  ، ق اا  بوااو قيااا يء ارت اا   ، و ااد  ناا ص اباان اٞتاا زي يف  : اا لم رااد، عاان بوياا ، 

ارت خاي  اٟتةاَت يف ٗتا  ج ، و (ٕٔٚ/ٕ) اٞتا زي ءبان ا١ت ضا ع ا(. ا١ت ض ع ا، وم ر  ابن ارم   قو ل: ينا ،يد ااسن   ن ا   ل، وقياا ن:ا 
 (.  ٜٖٓ/ٖ)بن بج  يب   ث ار اقعو ارقةَت ء

 (.  ٕٕٓ/ٔان وبُت ءبن بة خ )«. ارع ح ي ا ، خ  يبد زو،تا يو ، ر تا ق   ن:  ي  ق ،ه  ق خ  رك   رث» ب فح:  (ٔ)
، و ااد ر،عاات ي  خودخاا  اباان ارماا   وناا ا نت بااا ارفتاا وى ق اام ي،ااد   رااا، وااخاا   ارع ضااو  نواال خاان يسااٌت (ٜٖٓ/ٖارت خااي  اٟتةااَت ءباان بجاا ) (ٕ)

 (ٖٔٔ/ٖا١ت  را رزن    النم ري)
 .  (ٖٜٖ/ٕٔ  ا يف  را   ا١ت ها ر ج  ٍت)هن    ا١ت (ٖ)

، و اد ْتءات عان ناا   ارادارخو وارزرنشاو قي ا  باُت  ادي خان نتةه ا  ق اك ي،اد   ٢ت اا  (ٖٔٔ/ٖيساٌت ا١ت  راا رزن  ا  النما ري ) هن  ا  ارنوال خان (ٗ) 
 قي   هه  ي ر ا انتفيت ب ١تمدر ار ي نول عنا ااخ   ارع ضو وه  يسٌت ا١ت  را. 
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 [اخللق وبسط واألدب العشرة حسن :عشر السادس الفصل]                     
 : وأما حسن عشرته :فصل

 .(ُ)(ٚبالطوا: كتعاشركا، عاشره معاشرةن ، ا٤بخالطة: العشرة): ُب القاموس
ىػو  سػ   أم الصػبةة كا٤بخالطػة مػا: شػرة  العً ف ًمػأل، كىػو عشػرتو، سػ عطف على ا٤بضػاؼ إلهػو ل ػ   ي  وأدبه

 .كما ىو غّب  س 
 «مكأ»: قاؿ أ ق الناس ٕبس  صبةٍب ?  ٍ يا رسوؿ هللا مى  :كُب ا٢بديث الصبهح الذم ركاه الشهخاف قاؿ رجل

 .(ِ)«أبوؾ»: ? قاؿ ٍ مى  ٍبيّ : قاؿ «أمك »: قاؿ ? ٍ مى  ٍبيّ : قاؿ «أمك»: ? قاؿ ٍ  مى ٍبي : قاؿ
مد[استعماؿ ما ): دب قالوا ُب تعري وكاأل كقهػل ،  بعضم  عنو بنهو األذذ ٗبااـر األذبلؽّّب كعى ، كفعبلن  قوالن  (ّ)]ٰبي

 .  دكهكٗبكالرفق ، فوقك  ٍ ىو تعظه  مى  :(ْ)قهل[ك ]، الوقوؼ مع ا٤بستبسنات
 .(ٓ)(دعى إلهوألهو يي ، الطعاـ   ا٤بندبة كىي الدعوة إٔبكيقاؿ إهو منذوذ م

 .با٢بس  كما أف عشرتو موصوفة بو دبو موصوفان أياوف  (ٔ)إهو معطوؼ على ا٤بضاؼ إلهو: كإذا قلنا
كالص ة ، كاف م  إضافة الص ة إٔب موصوفما  كإذا عطف على ا٤بضاؼ إلهو، األدب ال ياوف إال  سنان : فإف قلتى 

 ?ذلك أف ُب األدب ما لهس  سنان  (ٖ)[ يعِبىل ]ك ، (ٕ)األصل فهما أف تاوف ٨بصصة
متوجمػػوف إٔب  [ك/ٖ ] كالقػػواهْب الػػٍب ي علمػػا ملػػوؾ الػػدهها الػػذي  ىػػ ، فػػاداب أىػػل الػػدهها، هعػػ  ىػػو كػػذلك: تي قلػػ 

ٓب  هةهنػاك ، (ٗ)شػرعالار ا١باىلهة ٥ب  آداب ال يرضػاىا كذلك ك ٌ ،  ٧بضر الدهها ٥ب  آداب مذمومة عند أىل الشرع
   .(ُ)«أدبِب ريب فن س  تندييب»: كُب ا٢بديث، اآلداب (َُ)[تلك] يؤدبو هللا 

                                                           
 (.  َْْ/ُهط لل ّبكزآبادم، مادة: عشر)القاموس ا  (ُ)
(، ك صػبهح مسػل : كتػاب الػّب كالصػة، بػاب بػر ِ/ٖ) ُٕٗٓق النػاس ٕبسػ  الصػبةة، رقػ : صبهح الةخارم: كتػاب األدب، بػاب: مػ  أ ػ  (ِ)

 (.  ُْٕٗ/ْ) ِْٖٓالوالدي  كأهنما أ ق بو، رق : 
 ؽ. ُب األصل: ما ٯبمر، كُب )س(: ماٯبمد، كا٤بثةت م  فتح الةارم الب   جر اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتما للسها (ّ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: كيسل، كا٤بثةت م  فتح الةارم الب   جر اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتما للسهاؽ.   (ْ)
 (.  ََْ/َُفتح الةارم الب   جر )  (ٓ)
 عشرتو. ىي قولو:  (ٔ)
مػا  إهبامػو، كتقريةػو هوعػان ى  أغراض الص ة)النعت(ٚبصهص النارات: فإذا كاف ا٤بنعوت هارة، كاهػت مممػة النعػت ٚبصهصػو، ٗبعػُب التقلهػل مػ  فن (ٕ)

األدب ال ياػوف إال  سػ ، فػني  التخصػػهص ا٢باصػل للصػ ة? ينظػر: ٮبػػع ف قولػو: األدب معطػوؼ علػى  يسػػ ، ك كمػراد السػػاأل أ، مػ  الوضػوح
 (.  ِٕٓ/ُ(، كالنبو ا٤بص ى مد عهد)ُْٓ/ّع ُب شرح ٝبع ا١بوامع للسسهوطي)ا٥بوام

 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. . ، : شرع)س(األصل، كُبم    (ٗ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: سلك، كا٤بثةت كضعتيو ٤بناسةتو للسهاؽ.   (َُ)
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 :  هث قاؿ ديب با٢بس  إذ عزاه إٔب النيب ند التقهٌ ُب مهمهتو ٓب يي  (ِ)الةوصّبمما باؿ : فإف قلتى 
 (ّ)ُب ا١باىلٌهة كالٌتنديب ُب الهت      ك اؾ بالعل  ُب األٌمٌي معجزة                

ا فسػػػرها التنديػػػب ا٢بسػػػ  هّػػػأًل ، ال التنديػػػب ا٢بسػػػ إٓب ياػػػ     معجزاتػػػو التنديػػػب ًمػػػ  هػػػث جعػػػل ىػػػذا: قلػػػتي  
 .كذواص عةاد هللا، بنف ياوف تنديب النةهْب  يرضي هللا بالتنديب الذم

 .يتعلمو ٩ب  ذالط ا٤بلوؾ كاألكابر١بواز أف  ،ما تنديب أىل الدهها لو كجد ُب هةهنا ٓب تا  معجزةأك 
دب ٓب يشػموا لػؤل كقػوـو ، ءألهػو هشػن ُب ا١باىلهػة جمػبل ،  أ ػدفهستبهل عادة أف يتعلمػو ًمػ، الشرعيكأما التنديب 

كلقػػد كصػػف تنديةػػو ، فػػبل جػػـر ياػػوف معجػػزة، لهػػةالعا (ْ)]الرتةػػة[بلػػف فهػػو  كهةهنػػا ، راأبػػة الػػذم يرضػػي هللا 
 : (ٓ)ٰبٓب الصرصرم ُب هوههتو  هث قاؿ با٢بس  الشرؼ

 عبلفتنديةو ُب السر كاإل       كهللا أدبو فن س  ربو                     
 .ال على عشرتو ،س على  ي  يتعْب أف ياوف معطوفان  وبسط خلقه 

، كىػي ه سػو، هسػاف الةاطنػةأهػو لصػورة اإل :قهقتػوك ، كالسػجهة كالطةػع، ي الػدًٌ  _بضػ  الػبلـ كسػاوهنا _: قا٣بلي ك ) 
ك٥بمػػا أكصػػاؼ ، كمعاههمػػا ا٤بختصػػة هبػػا، كأكصػػافما، ق لصػػورتو الظػػاىرةٍلػػا٤بختصػػة هبػػا ٗبنزلػػة ا٣بى كمعاههمػػا ، كأكصػػافما
كالعقػػػػاب يتعلقػػػػاف بنكصػػػػػاؼ الصػػػػورة الةاطنػػػػػة أكثػػػػر مػػػػا يتعلقػػػػػاف بنكصػػػػاؼ الصػػػػػورة ، كالثػػػػػواب، كقةهبػػػػة،  سػػػػنة
 .كغايتما، كقصارىا، ذبلؽ ا٢بمهدةكمعُب بسط ا٣بلق سعتو ٕبهث هاؿ م  األ. (ٔ)(الظاىرة

 .(كبسط ذلقو ،كأدبو ، س  عشرتو): ل اظ الثبلثة أعِب قولوتنازع فهو عمل األ لقمع أصناف اخلَ  
يف وصهفه  قهال عله   .خبهار الصهحيح انتشرت بهه األ (ٕ)]ٕبهػث[فمو : أم، ىو ذّب مةتدأ ٧بذكؼ حيثبف
 :   ًأهػػو : أم. (ٖ)(كىػػي الطاقػػة، اسػػ  ت ضػػهل مػػ  السػػعة: أكسػػع) كههان أو ههع النههاس صهه را يطهػػق صػػدره ًمػػ  

 .ال يطهقو غّبه كثّبان   ٙبمل مشاؽ الناس شهئان 
                                                                                                                                                                                     

ُب األ اديػث ا٤بشػتمرة  أيضػا لانػو ٓب يػنت مػ  طريػق يصػح[. التػذكرة (، كقاؿ الزركشي: ]معناه صبهحُ/ُأذرجو السمعا٘ب ُب أدب اإلمبلء)  (ُ)
 (.  ّٕ/ُا٤بقاصد ا٢بسنة للسخاكم). (، كقاؿ السخاكم: ]سنده ضعهف جدان [َُٔ/ُللزركشي)

 ،جػّباف بػذم سػل (، شاعر  س  الديةاجة، لو ديواف شعر كأشمر شعره الّبدة، كمطلعما: )أمػ  تػذٌكر يصمناجال : ، ٧بمد ب  سعهد الةوصّبم (ِ)
 (.  ُّٗ/ٔ(، كاألعبلـ للزركلي )ِّٔ/ّ. فوات الوفهات مد ب  شاكر)(قٔٗٔ: )ت

مػع أهػو يتػه  ٓب يتلػق ذلػك عػ  أب كال أـ. ، داب كاألذػبلؽ العالهػة ٩بػا ٓب يةلأػو أ ػديا هػك مػ  معجزاتػو مػا اشػتمل علهػو مػ  اآلكمعُب الةهػت:  (ّ)
 (.  ُٖٖ/ُا٤بعاىد كا١بامعات مد  لو)ب الّبدة شر ان كإعرابان كببلغة لطبل

 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.   (ْ)
 (.  ِٖ. هوههة الصرصرم)الةهت م  الةبر الاامل (ٓ)
 (.  َٕ/ِب  األثّب، مادة: ذلق)ال النماية  (ٔ)
 عتيو ٤بناسةتو للسهاؽ. ضُب ا٤بخطوطتْب: ٕبىب، كا٤بثةت ك   (ٕ)
 (.  ُْٖ/ٓلنماية الب  األثّب، مادة: كسع)ينظر: ا (ٖ)
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 .(ِ)(ك٥بج بالشيء إذا كلع بو، اللساف: (ُ)]اللمجة[)وأص ق الناس ذلج  
٥بجة م   أصدؽ »: كُب  ديث آذر، (ّ)«  ذم ٥بجة أصدؽ م  أيب ذرما مً  »: كهف قاؿ النيب : فإف قلتى 
 ?(ْ)«أيب ذر

 فل  ، وو على بابػػػفم، نا ػػػضهل ُب هةهػػتكأما الت ، وػػػػك دكهأقامو ػػػاف ُب مػػػػ  كػػػجة ٩بػػػدؽ ٥بػػػصأ (ٓ)ذر وػػأب: تي ػػػػقل 
 .صدؽ منوأىي  (ٔ)هسمة  ٱبلق هللا

، قلهل ا٣بػبلؼ منقادان  مطواعان   العرياة إذا كاف سلسان فبلف لْبًٌ : قاؿالطةهعة يي : العرياة): ُب النماية وألينهم عريك 
 .٨بالطة: أم، (ٖ)كرمهم عشرةأو  .اهتمى. (ٕ)(كالن ور

ىذا لو ترٝبػة  كعليه : قاؿ الّبىاف ا٢بليب، ؼ ب تح الراء ا٤بشددةمشرّ مناط  ح ثنا أبو احلسن عل  بن مشرف األ 
ػػ٭بػػاطي ٠بػػع منػػو الاأل (َُ)علػػي بػػ  مشػػرؼ): قػػاؿ فهمػػا (ٗ)ُب ا٤بهػػزاف . ((ِ)م[صػػر ]م، زكر ٠باعػػات: كقػػاؿ، (ُ) يلى سًٌ
 .اهتمى

                                                           
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  النماية األثّبية، الٍب سهنٌب ذكرىا، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
 (.  ُِٖ/ْسعادات اب  األثّب، مادة: ٥بج )النماية أليب ال (ِ)
]ىػػذا  ػػديث  سػػ  غريػػب مػػ  ىػػذا : (، قػػاؿ فهػػو الَبمػػذمٗٔٔ/ٓ) َِّٖ، رقػػ :  ذر بػػاب مناقػػب أيبأبػػواب ا٤بناقػػب،  :سػػن  الَبمػػذم (ّ)

 . الوجو[
فهػو عثمػاف بػ  عمػّب ُب سػنده ك (، ٓٓ/ُ) ُٔٓفضػاأل الصػبابة، فضػل أيب ذر، رقػ :  ُب سن  اب  ماجو: )االفتتا هػة(« أصدؽ ٥بجة» :ركاية (ْ)

 البػػ   جػػر(، كتقريػػب التمػػذيب ُُ/ِ)للػػذىيب. الااشػػف [ككػػاف يػػدلس ،كاذػػتلط ،ضػػعهف]ابػػ   جػػر:  كقػػاؿ، [ وهضػػعٌ ]قػػاؿ الػػذىيب عنػػو: 
(ُ/ّٖٔ  .) 

. االسػتهعاب ( بالربػذةقُّ: )ت«. أبػو ذر ُب أمػٍب علػى زىػد عهسػى ابػ  مػرٙب» :  كقػاؿ النػيب   ،: جندب بػ  جنػادة بػ  غ ػار ذر  وأب (ٓ)
 (.  ُِٓٔ/ْ معرفة األصباب الب  عةد الّب)ُب

كتطلق أيضان على الركح، كلعلما منذوذة م  النسه  كىػي الػريح الطهةػة، فانهػو شػةو الػركح بػالريح الطهةػة. ينظػر: الصػباح تػاج النسمة: اإلهساف،  (ٔ)
 (.  ََِْ/ٓهة للجوىرم، مادة: هس  )اللأة كصباح العرب

 (.  ِِِ/ّالسعادات األثّبم، مادة: عرؾ ) النماية أليب (ٕ)
ذا (، كقػاؿ الَبمػذم ُب هنايتػو: ]ٗٗٓ/ٓ) ّّٖٔ  ، رقػ :أبواب ا٤بناقب، باب ما جاء ُب ص ة النيب  :ىو جزء م   ديث ُب سن  الَبمذم (ٖ)

  ديث لهس إسناده ٗبتصل[فظاىر سنده الضعف لبلهقطاع ا٢باصل ُب السند. 
، كذيلػػػو: ا٢بػػػاف ، برىػػػاف ق(ْٖٕ )ت:مهػػػزاف االعتػػػداؿ، ُب هقػػػد الرجػػػاؿ، ُب ٦بلػػػدي ، لشػػػمس الػػػدي ، أيب عةػػػد هللا بػػػ  أٞبػػػد الػػػذىيب ا٢بػػػاف .  (ٗ)

٨بتصػػره، ا٤بعػػركؼ: )بلسػػاف ا٤بهػػزاف، كٙبريػػر ا٤بهػػزاف(، كا١بػػدير   ، كالبػػ   جػػرق(ُْٖ)ت:  الػػدي : إبػػراىه  بػػ  ٧بمػػد ا٢بلػػيب، سػػةط بػػ  العجمػػي
ػػرًح ىػػو مػػ  الثقػػات سػػآب مػػ  ا١بػػرح، كلػػهس لضػػعف عنػػد الػػذىيب فلهتنةػػو لػػذلك، كقػػد أشػػار ٥بػػذا الػػذىيب ُب مقدمتػػو ُب  بالػػذكر أف الاثػػّب ٩بػػ  جي

لػػوال أف ابػػ  عػػدم أك غػػّبه مػػ  مػػؤل ي كتػػب ا١بػػرح ذكػػركا ذلػػك كفهػػو مػػ  تالػػ  فهػػو مػػع ثقتػػو كجبللتػػو بػػندٗب لػػْب، كبنقػػل ٘بػػريح، ف)ا٤بهػػزاف فقػػاؿ: 
ال الشخص ٤با ذكرتو لثقتو، كٓب أر م  الرأم أف أ ذؼ اس  أ د ٩ب  لو ذكػر بتلهػْب مػا ُب كتػب األأمػة ا٤بػذكوري ، ذوفػان مػ  أف يتعقػب علػٌي، 

 (.  ُُٕٗ/ِ)كشف الظنو٫باجي ذله ة(، ك ِ/ُ. مهزاف االعتداؿ للذىيب)(عندم أ٘ب ذكرتو لضعف فهو
 ىاذا ُب ا٤بخطوطتْب، كُب ا٤بهزاف: ا٤بشرؼ، بنؿ التعريف.  (َُ)
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كالػنمط ثػوب ، (ّ)ف ا١بمػع ال ينسػب إلهػوأل ،كىػي هسػةة علػى غػّب القهػاس، ع ٭بط٭باط ٝب٭باطي هسةة إٔب األاألك ) 
 .(ْ)(صوؼ يطرح على ا٥بودج 

 ػػػديث  فػػػإف ىػػذا ،ىػػذا ا٢بػػديث فى عٍ ال يلػػـز مػػػ  طعػػ  الػػػذىيب صػػا ب ا٤بهػػزاف ُب ىػػػذا الػػراكم ضىػػػ: ٍب إ٘ب أقػػوؿ 
، فٍ عًٌ ضيػ  ٍ ف الػذم كصػل بػو إٔب أيب داكد فهػو مىػغاية ما ُب الةاب أف طريق ا٤بصػنًٌ  ،داكد ُب سننوصبهح ذكره أبو 

فهػػو بهػػاف تههه علههه  هه   أوقر ، فيمهها أزازينههه: قػػاؿ ا٤بصػػنف .(ٔ)علػػى مػػا ُب سػػن  أيب داككد (ٓ)كمػػدار سػػند ا٢بػػديث
 .كأهو ٙبملو ع  غّبه بنعلى ٩با ٰبملو عنو، طريق التبمل

عةدهللا  د ب هبراىه  ب  سعإسباؽ إأبو  ،ث مصردًٌ ماـ ا٤بتق  ٧بي ا٢باف  اإل ىو):  حاق احلبالإح ثنا أبو  :قال
ك٠بػع ، كلد سنة إ دل كتسػعْب كثبلٜباأػة، الاتيب الوراؽ ا٤بصرم اءر  ب  أيب الطهب ال (ٕ)]التجهيب[النعما٘ب موالى 

كٝبػع كصػنف مػات سػنة اثنتػْب كٜبػاهْب ، (ٗ)الأػِب بػ  سػعهد  عةػد كمً ، (ٖ)  أٞبد ب  عةد العزيز صا ب اامليمً 
 .(َُ)(إ دل كتسعوف سنة وكل، ربعمئةأك 

                                                                                                                                                                                     
لى ي (ُ) ، م  أىل أصػةماف، ٠بػع بنصػةماف الػرأهس أبػا عةػد هللا القاسػ  بػ  كفتح البلـ باسر السْب  يلى ل ة، أبو طاىر السًٌ : أٞبد ب  ٧بمد ب  سً السًٌ

(، ْٔ/ُِولػو للخطهػب الةأػدادم)تػاري  بأػداد كذي :. ينظػرق(ٕٔٓ)ت:ا٢بػديث ٗبصػر، ككػاف ثقػة  افظػان  جػة، أ ها بو هللا ال ضل الثق ي، 
 (.  ُّٕ/ُة األلةاب ُب األلقاب الب   جر)هزىك 

 ذكره.  السابقُب ا٤بخطوطتْب: بصرم، كا٤بثةت م  األصل: أم ا٤بهزاف للذىيب   (ِ)
: الالهػات . ينظػركػ: األعػرايب  ما ال ياوف لو م رد أصبلن منما:  ىناؾ  االت ينسب فهما ا١بمع (، لا ُُِِ/ِاللأة أليب بار األزدم)ٝبمرة  (ّ)

 (.  ّّْ/ُللا وم )
 (،ْْ/ٔىػػدج)ا٥بػػودج: مركػػب مػػ  مراكػػب النسػػاء. مقػػايهس اللأػػة البػػ  فػػارس، مػػادة: ك  ،(َٗٔ/ُ)، مػػادة: ٭بػػطالقػػاموس اػػهط لل ّبكزآبػػادم  (ْ)

 (.  ُّٓ/ْكاا  الب  سهده، مادة: ىدج)
فاػػل األسػػاههد ٙبػػهط بػػو كتشػػّب إٔب أهػػو سػػةب  ،مػػدار سػػند ا٢بػػديث: الػػراكم الػػذم ٰبصػػل عنػػده االذػػتبلؼ ُب السػػند، لعلػػو مػػنذوذ مػػ  الػػداأرة (ٓ)

  ػػػػ  السػػػػنة النةويػػػػة عػػػػادؿ (، كعلػػػػ  علػػػػل ا٢بػػػػديث كدكره ُب ُُّ/ِهس اللأػػػػة البػػػػ  فػػػػارس، مػػػػادة: دكر)االذػػػػتبلؼ ُب السػػػػند. ينظػػػػر: مقػػػػاي
 (.  ِٔ/ُالزرقي)

اػػ  علػػى  ،ُب بهػػاف ذلػػك فقػػد ٘بػػد بعػػض األ اديػػث ضػػعه ة السػػند اإلمػػاـ العرضػػيكقػػد أجػػاد  (ٔ) لانمػػا تػػركل مػػ  طػػرؽ أذػػرل صػػبهبة، فػػبل ٰبي
 ا٢بديث بالضعف لضعف أ د طرقو مع صبة الطريق اآلذر. 

ب: بالضػػ ، ٍب الاسػر، كيػػاء ٍهػ٘بيً ٤بناسػةتو للسػػهاؽ، كسػهنٌب ذكػػره، ك كضػػعتو ، اآلٌب للػذىيب ُب ا٤بخطػوطتْب: النخسػػي، كا٤بثةػت مػػ  تػذكرة ا٢ب ػػاظ  (ٕ)
 (.  ِٓٓ/ُأ٠باء األمانة كالةقاع للقطهعي)ساكنة، كباء موٌ دة: اس  قةهلة م  كندة، هزلت  ٗبصر. ينظر: مراصد االطبلع على 

 ػدث عػ   أيب عةػد هللا اػاملي،  ػدث مػ  الثقػات، : أبػو ا٢بسػ  أٞبػد التهمػي، الةأػدادم، هزيػل مصػر. أٞبد ب  عةد العزيػز صػا ب اػاملي (ٖ)
 (.  َِِ/ُٕ. سّب أعبلـ النةبلء للذىيب )(قَْٖ: )ت، عنو ٧بمد ب  علي الصورم

  يوسػػف بػػ  القاسػػ  ا٤بهػػا٪بي، ، صػػا ب كتػػاب ا٤بؤتلػػف كا٤بختلػػف، ٠بػػع مػػ،  ػػاف   جػػةاألزدم، ٧بػػدث الػػديار ا٤بصػػريةعةػػد الأػػِب بػػ  سػػعهد  (ٗ)
 قػػات النسػػػابْب لةاػػر بػػػ  (، كطةِٖٔ/ُٕ. سػػّب أعػػػبلـ النػػةبلء للػػػذىيب )ػػػ رٞبػػػو هللا تعػػأب(ق َْٗ )ت: ػػدث عنػػو: أبػػػو عمػػر بػػػ  عةػػد الػػػّب، 

 (.  ٓٗ/ُ) عةدهللا
 (.  ِّٓ/ّتذكرة ا٢ب اظ للذىيب ) (َُ)
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بػ  ٧بمػػد بػ  سػػعهد بػػ   [ٗظمػػر/] الػػرٞب  بػ  عمػػر عةػد ىػو با٢بػػاء ا٤بمملػػة) :حهه ثنا أبههو بمه  بههن النحههاس :قػاؿ
 .(ُ)(براىه  ب  يعقوب النباس ا٤بصرم الةزارإسباؽ ب  إ

 . (ِ)(كىو أ د م  ركل سن  أيب داكد عنو، ىو أبو سعهد) :ح ثنا ابن األعرايب :قاؿ
 .(ّ)(شعث صا ب السن  ىو سلهماف ب  األ) :ح ثنا أبو داود :قاؿ
تػػػػػوُب سػػػػػنة تسػػػػػع كأربعػػػػػْب  (ٓ)]يػػػػػركم عػػػػػ  بقهػػػػػة[زرؽ الدمشػػػػػقي األ ىػػػػػو) :مهههههروان (4)أبهههههوحههههه ثنا  شهههههام  :قػػػػػاؿ
 .(ُُ)(توُب سنة اثنتْب كٟبسْب كمئتْب ،كرع (َُ)]ثقة[ (ٗ)]العنزم[ىو ): (ٖ)]ادلثىن[وبم  بن  .(ٕ)((ٔ)ئتْب[كم]
، مػا رأيػت ُب الشػامهْب مثلػو: (ُِ)]ا٤بػديِب[قػاؿ ابػ  ، ا٢باف  عػآب أىػل الشػاـىو ): ثنا الولي  بن مسلمح  :قاال
 .(ُّ)(دلس مشمور بالتدلهسم

                                                           
، ا٤بصرم، ا٤بػالاي، الةػزاز، ا٤بعػركؼ: بػاب  النبػاس. أكثػر ٠باعػو مػ  أيب سػعهد بػ  ، أبو ٧بمد عةد الرٞب  ب  عمر التجهيبالصدكؽىو ادث،  (ُ)

 (.  ُّّ/ُٕبلـ النةبلء للذىيب). سّب أع(قُْٔ: )تاألعرايب،  دث عنو أبو هصر السجزم، 
، ٠بػع مػػ  اػدث الصػدكؽ أٞبػػد بػ  ٧بمػػد بػ  زيػػاد الةشػرم،  (ِ) ا٢بسػ  بػػ  ٧بمػد الزع ػػرا٘ب، ، أبػػو سػعهد بػػ  األعػرايب الةصػرم الصػػوُب، شػه  ا٢بػػـر

 .  (َْٕ/ُٓللذىيب). سّب أعبلـ النةبلء (قَّْ: )ت دث عنو أبو عةد هللا ب  منده، كلو كتاب مناقب الصوفهة، 
 (.  ُِٕ/ِتذكرة ا٢ب اظ للذىيب )  (ّ)
ذالػػد بػػ  زيػػد بػػ  مػػركاف األزرؽ أبػػو مػػركاف ىشػػاـ بػػ  )، كا٤بثةػػت مػػ )س(، كىػػو ا٤بوافػػق لتقريػػب التمػػذيب،  هػػث جػػاء ُب ترٝبتػػو: ابػػ ُب األصػػل:  (ْ)  

 (.  ِٕٓ/ُ. تقريب التمذيب الب   جر)(الدمشقي
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، ا٤بثةت م  الثقات الب   ةاف اآلٌب ذكره.  (ٓ)
 ُب األصل: كمىى، كُب )س(: كمايلي، كا٤بثةت م  الثقات الب   ةاف اآلٌب ذكره.   (ٔ)
ىشػاـ بػ  ذالػد بػػ  زيػد، كيقػاؿ: يزيػد، بػ  مػػركاف األزرؽ، أبػو مػركاف الدمشػقي السػػبلمي، ىػو  :ىشػػاـ(، ك ِّّ/ٗ)الثقػات البػ   ةػاف ينظػر:   (ٕ)

ركل عػ  بقهػة بػػ  الولهػد، زيػػد بػ  أيب الزرقػاء، ركل عنػػو أبػو داكد، قػػاؿ أبػو  ػاًب: صػػدكؽ، كذكػره أبػػو زرعػة الدمشػقي ُب أىػػل ال تػول بدمشػػق. 
 (.  ُٖٗ/َّ)الاماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ للمزمهتذيب 

 ُب األصل: الس ، كُب)س(: ا٤بس ، كا٤بثةت م  التقريب الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةة السهاؽ.  (ٖ)
العنزم: ب ػتح العػْب ا٤بمملػة كالنػوف ككسػر الػزام، ُب ا٤بخطوطتْب: العىرل، كا٤بثةت م  التقريب الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةة السهاؽ، ك   (ٗ)

 (.  ُّٗ/ٗزد، كذزاعة. األهساب للسمعا٘ب )ىذه النسةة إٔب عنزة، كىو  ي م  ربهعة، ككذا األ
 ُب ا٤بخطوطتْب: ىعد، ، كا٤بثةت م  التقريب الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةة السهاؽ (َُ)
ىو ا٢باف   ٧بمد ب  ا٤بثُب، أبو موسى العنزم، ركل ع  ٰبٓب القطاف، ركل عنو أبػو زرعػة، كأبػو  ػاًب، ، قػاؿ ٧بمػد بػ  ٰبػٓب الػذىلي:  جػة،   (ُُ)

 (.  َٓٓ/ُ(، كتقريةو الب   جر)ِْٓ/ٗهتذيب التمذيب الب   جر)ك (، ُِّ/ُِ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قِِٓ: )ت
اإلماـ علي ب  عةػد هللا بػ  جع ػر، ٠بػع مػ  ابػ  كىػب،  ػدث اب  ا٤بديِب: )س(: ا٤بزي ، كا٤بثةت م  التذكرة للذىيب، ك ُب األصل: ا٤بزٗب، كُب   (ُِ)

 للػذىيب. سػّب أعػبلـ النػةبلء (قِّْ: )ت ،ُب النػاس ُب معرفػة ا٢بػديث كالعلػل عنو أٞبد ب   نةل، قاؿ أبو  اًب الرازم: كاف اب  ا٤بديِب علمػان 
(ُُ/ُْ  .) 

ىو ا٢باف  الولهد ب  مسل ، أبو العةاس الدمشقي، مدلس لانػو  جػة إذا قػاؿ  ػدثنا، ركل عػ  األكزاعػي، ركل عنػو اللهػث بػ  سػعد، كبقهػة    (ُّ)
 (.  ِِِ/ُالتذكرة للذىيب )ك (، ُِّ/ٗللذىيب). سّب أعبلـ النةبلء (قُْٗ: )تب  الولهد، ا
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عػ  شػه  ثقػة بسػند فهػو راك  أف يػركم ا٤بػدلس  ػديثان : (ِ)تػدلهس التسػوية (ُ)]كصػورة[. قد رمي بتػدلهس التسػويةك )
كيػػنٌب بل ػػ  ، دلهسكٓب يػػذكر أ ػػدٮبا بالتػػ، الثقتػػْب الػػذي  لقػػى أ ػػدٮبا اآلذػػر   بػػْبس ًمػػفهبذفػػو ا٤بػػدلًٌ  ،بضػػعهف

فػػػبل يظمػػػر ُب ، ٠بعػػػو منػػػو ألهػػػو قػػػد، س باالتصػػػاؿ عػػػ  شػػػهخوكيصػػػرح ا٤بػػػدلًٌ ، سػػػناد كلػػػو ثقػػػاتفهسػػػتوم اإل ،لًمػػػتى ٧بيٍ 
 .كىو ُب ا٢بقهقة هازؿ، (ْ)سناد عالهان كيصّب اإل، كا٤بعرفة بالعللىل النقد ال ألإ ،رده (ّ)ما ]يقتضي[ سناداإل

لبػق الثقػة الػذم دكف الضػعهف الضػرر مػ  ذلػك بعػد مػا يكرٗبػا ، كالتأطهة، ٤با فهو م  مزيد الأش كىو مذمـو جدان 
 .لصاؽ ذلك بوإيةْب الساقط ب

٤بػ   كغػركران  ،ثدًٌ ٰبيىػ  ٍ علػى مىػ(ٔ)]تلةهسػان[ كضػ  القػوم إٔب القػوم ،سػقاط ارػركحإصػح عػ  قػـو : (ٓ)قاؿ ابػ   ػـز 
 مػاـ كىػواهتمػى ك٩بػ  كػاف ي علػو ىػذا اإل. هػو سػاقط العدالػةأل، كذػّبه مػردكد، فمذا ٦بركح كفسقو ظػاىر ،ذذ عنوني

 .(ٕ)(الولهد ب  مسل 
ُب  كػػاف رأسػػان   ،عػػآب فقهػػو زاىػػد ،عػػبلـأ ػػد األ (ٖ)[دًمػػ]ٰبي عةػػد الػػرٞب  بػػ  عمػػرك بػػ   ىػػو) :اعهه ز و حهه ثنا األ :قػػاؿ 

 .كلهس ىو ُب  ديث الزىرم كمالك كعقهل ،أذرج لو أصباب الاتب الستة ،العل 

                                                           
 ُب ا٤بخطوطتْب: كجوده، كا٤بثةت، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
للتدلهس هوعاف: األكؿ تدلهس شهوخ، كالثا٘ب تدلهس إسػناد، كتػدلهس اإلسػناد ينقسػ  إٔب: تػدلهس إسػقاط، كقطػع، كعطػف، كتسػوية كىػو الػذم  (ِ)

ك اػػ  ا٤بػػدلس تػػدلهس كىػػو التعريػػف الػػذم ذىػػب إلهػػو عػػدد مػػ  العلمػػاء كالزركشػػي كاألبناسػػي كابػػ  ا٤بلقػػ . ٞبو هللا، اإلمػػاـ العرضػػّب يػػتال  عنػػو 
إسػػناد: الصػػبهح الػػذم علهػػو ٝبمػػور األأمػػة الت صػػهل، كىػػو أف مػػا ركاه ا٤بػػدلس الثقػػة بل ػػ  ٧بتمػػل ٓب يةػػْب فهػػو السػػماع كاالتصػػاؿ  امػػو  اػػ  

فمػػػو متصػػػل، ٰبػػػتج بػػػو إذا اسػػػتوَب السػػػند كا٤بػػػًب بػػػاقي شػػػركط  (٠بعػػػت، ك ػػػدثنا، كأذّبهػػػا)و ا٤بنقطػػػع مػػػردكد، كمػػػا ركاه بل ػػػ  مةػػػْب لبلتصػػػاؿ ٫بػػػ
الواقػع ُب الصػبهبْب ٧بمػوؿ علػى ثةػوت  (ع ػػػ)اال تجاج، ك ا  تدلهس الشهوخ أذف كراىة م  األكؿ، ك٩با ٘بدر اإلشػارة إلهػو أف التػدلهس ب

ح مػ  الشػذا ال هػا (، ك َُٓ/ِعلػى مقدمػة ابػ  الصػبلح للزركشػي )(، الناػت ّٗ/ُنظر: التقريػب كالتهسػّب للنػوكم )السماع م  جمة أذرل. ي
الصػػػبلح البػػػ   جػػػر  الناػػػت علػػػى كتػػػاب ابػػػ ، ك (ُْٔ/ُنػػػع ُب علػػػـو ا٢بػػػديث البػػػ  ا٤بلقػػػ )ا٤بقك (، ُْٕ/ُعلػػػـو ابػػػ  الصػػػبلح لؤلبناسػػػي)

 (.  ّٖٓ-ُّٖ/ُعلـو ا٢بديث لنور الدي  العَب) منمج النقد ُب، ك (ُٕٔ -ُْٔ/ِ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ما يقتصر، كا٤بثةت م  فتح ا٤بأهث للسخاكم اآلٌب ذكره.  (ّ)
، كىػو أعلػى ا٢بػديث، كقػد ياػوف عالهػان بقربػو مػ  إمػاـو مػ  األأمػة   ا٢بديث العإب: ما يقرب عدده إٔب رسػوؿ هللا  (ْ) بإسػنادو هظهػفو غػّب ضػعهفو

،  ا٢ب ػاظ، أك إٔب كتػػابو مػػ  كتػػةم  كصػبهح الةخػػارم كمسػػل  كغّبٮبػػا مػ  كتػػب األأمػػة ا٤بصػػن ْب، كإف كثػر عػػدد الػػركاة مػػنم  إٔب رسػػوؿ هللا 
كإتقاهن ، أك شرفم ، أك زيػادة فقممػ  مػع تسػاكم العػددي  فهممػا، أك قػدـ مػوت أ ػدٮبا، كقد ياوف عالهان بقوة رجالو، أك شمرهت ، أك   ظم  

، ا٢بديث النازؿ بعاس ذلك. مشهخة   أل هػة بشػرح ا٤بأهػث فػتح ، ك(َُٕ/ُالقزكيِب لعمر بػ  علػي القػزكيِب)أك قدـ ٠باعو، فمذه عشرة أقساـو
 .  (ُّٔ/ّ)للسخاكم ا٢بديث

(ٓ)  : أبػػو ٧بمػد علػي بػػ  أٞبػد بػ  سػػعهد القػرطيب الظػػاىرم، ٠بػع مػ  أيب عمػػر الطلمناػي، ك ػدث عنػػو أبػو عةػد هللا ا٢بمهػػدم، كالبػ   ػػـز  ابػ   ػـز
 (.  ُْٖ/ُٖ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قْٔٓ: )تكتاب الى ُب ال قو، 

 ُب ا٤بخطوطتْب: تنةهو، كا٤بثةت م  فتح ا٤بأهث للسخاكم، اآلٌب ذكره.  (ٔ)
 (، ك٩ب  كاف ي علو أيضان: بقهة ب  الولهد، ا٤برجع ذاتو. ِِْ/ُأهث بشرح أل هة ا٢بديث للسخاكم)فتح ا٤ب  (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ٧بمد، كا٤بثةت ًم  هتذيب األ٠باء كاللأات للنوكم اآلٌب ذكره.    (ٖ)
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ة كاهػت عنػد بػاب ال ػراديس إف األكزاع قريػ: كقهػل، (ُ)ٮبػذاف  ٍ كقهػل ًمػ، ّبى ًٞبٍ   ٍ منسوب إٔب بط  مً : كزاعي قهلكاأل
 .(ْ)(٦بتمعة م  قةاأل  (ّ)]كبقايا[، فرقماع القةاأل أم ز إٔب أك  (ِ)[ىي هسةة]قهل ك، م  دمشق

رض مػا بقػي علػى كجػو األ: (ٓ)[السختها٘ب]قاؿ أيوب ،ب تح الااؼ ككسر ا٤بثلثة) : ثِ يب كَ أمسعت حيىي بن  :قاؿ 
 .(ٔ)(أمة الستةأذرج لو األ ،توُب سنة تسع كعشري  كمئة ،ثةاتككاف م  العةاد كالعلماء األ ،مثل ٰبٓب ب  أيب كثّب

 ،أذػػرج لػػو األأمػػة السػػتة ،ربػػع كعشػػري  كمئػػةأتػػوُب سػػنة  ): حهه ثحم بمهه  عبهه  الههردن بههن  ههع  بههن زرارة :قههال
 .(ٖ)(النساأي (ٕ)قو[ك]كثٌ 

 أبو  :كقهل، كنهتو أبو ال ضل  ،أهصارم ذزرجي (ٗ)]دله [ىو قهس ب  سعد ب  عةادة ب  ) :عن قيس بن  ع 
  كػراـ كػاف ًمػ،  (ُِ)أهصػارية ذزرجهػة (ُُ)]دلػه [بنػت عةهػد بػ   (َُ)]فاهمػة[كأمػو ، أبو عةػد ا٤بلػك :كقهل، عةد هللا

الرايػة   أعطػاه النػيب  هػدةكما (ُّ)]ذا رأم[ُب قومػو شػري ان  فاضػبلن  ككػاف جلػهبلن ، كزىادى ، سخهاأم أك ، لصبابةا
ل تًػػ ػػٌب قي  كٓب يػػزؿ مػػع علػػي ، (ُْ)]النمػػركاف[ك، كصػػ ْب كشػػمد مػػع علػػي ا١بمػػل، يػػـو ال ػػتح إذ هزعمػػا مػػ  أبهػػو

 . علي
غضػب قػهس  (ُٓ)ٝبع ا٢بس  علػى مةايعػة معاكيػةأك٤با ، طهقو العربتال  سبلـ ٤بارت ماران لوال اإل: قاؿ قهس  

 .ف ماتأالعةادة إٔب  كأقةل على، ا٤بدينةٍب قدـ  ذشنان  فهو قوالن  (ُ)]منو[دربك  ،على ا٢بس 
                                                           

(، كأطلػس ا٢بػديث ِٗٓ/ّد. ينظر: مسػالك األبصػار للعمػرم)ىي أكّب مدينة ُب إقله  ا١بةاؿ مشاؿ شرؽ العراؽ، كىي م  ببلد األكراٮبذاف:  (ُ)
 .  ( ّٕٔص) النةوم لشوقي أبو ذلهل

 ُب ا٤بخطوطتْب: ىرسىو، كا٤بثةت م  التمذيب للنوكم اآلٌب ذكره، كضعتيو ٤بناسةتو للسهاؽ.   (ِ)
 .  ٤بناسةتو للسهاؽكضعتيو ُب األصل: ىعاما، كُب)س(: ما، كا٤بثةت م  التمذيب للنوكم اآلٌب ذكره،   (ّ)
 (.  َُٕ/ٕ) للذىيبسّب أعبلـ النةبلء (، ك ُّٔ/ُٕكهتذيب الاماؿ للمزم )(، ِٖٗ/ُهتذيب األ٠باء كاللأات للنوكم)ينظر:  (ْ)
 (.  ٕٗ/ُللذىيب ) كا٤بثةت م  طةقات ا٢ب اظغّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب،   (ٓ)
 (.  ّْٕ/ِالااشف للذىيب)ك (، َْٓ/ُّهتذيب الاماؿ للمزم )ينظر:  (ٔ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: اربعو، كا٤بثةت م  هتذيب الاماؿ اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 (.  ُُٔ/ِٓلاماؿ للمزم )هتذيب ا (ٖ)
 اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ. الب  عةد الّب  االستهعابُب األصل: رى ، كُب)س(: رٖب، كا٤بثةت م    (ٗ)
 اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  االستهعاب، كُب)س(: فامو، كا٤بثةت م  ُب األصل: ماىمو (َُ)
 اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  االستهعابُب األصل: دى ، كُب)س(: رٖب، كا٤بثةت م   (ُُ)
األهصػارية، ٍب مػ  بػِب سػاعدة. كىػي ابنػة عػ  سػعد بػ  عةػادة. كىػي أـ قػهس بػ  سػعد بػ  عةػادة. بايعػت رسػوؿ هللا  فاهمة بنت عةهد ب  دلػه  (ُِ)

 ( أسد الأابة الب  األثّب .ٔ/ِّٖ  .) 
 ُب األصل، ك)س(: دارل، كا٤بثةت م  االستهعاب اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُّ)
 .  االستهعاب اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽُب األصل، ك)س(: الزركاف، كا٤بثةت م   (ُْ)
كاف ذلك سنة أربعْب، أك إ ػدل كأربعػْب ىجريػة، ككػاف يقػاؿ لػو عػاـ ا١بماعػة، ألف النػاس كلمػ  اجتمعػوا علػى إمػاـ كا ػد، ككػاف ذلػك ابتػداء  (ُٓ)

 .  (ِّٕ/ٔر: الةداية كالنماية الب  كثّب)دكلة األمويْب. ينظ
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كىػو القاأػل ، إهػا ال هعػود ُب شػيء أعطهنػاه: كقػاؿ، ف يقةلماأ ىبفلما ردىا علهو أ، لف درى أثبلثْب  رجبلن  ضي رً قٍ كيػي 
 : ُب ص ْب

ا اللواء الّ                  ددػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػكجّبيل لن ،مع الّنيبٌ           ًذم كنا ٫بف بًوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىذى
مىا ضر م  كاهت األهصار عهةتو               

 لىوي م  غّبى  أ دأال ياوف          (ِ)
 دػػػػػػ ىٌّب ي تح الةل (ّ)با٤بشرفهة              ػػػػػػػقـو إذا  اربوا طالت أك م                

ض فل  رً كمى ، ككاف ٝبهبلن  ،موالنانلوددها أف هشَبم لو ذقنا ب: هصارقالت األ ،كال لو ذق ، كٓب يا  لو ُب كجمو شعر
فنتػػاه ، لقػػهس علهػو ديػ  فمػػو لػو  ٍ مىػ: أف ينػادم فػنمر مناديػػان ، كنًػػيٍ   أجػل دى إهنػ  يسػػتبوف ًمػ: فقهػػل لػو، يعػده أ ػد

 (ْ)]آذػػر زىمػػ [سػػنة تسػػع كٟبسػػْب  :كقهػػل ،مػػات سػػنة سػػتْب ،النػػاس  ػػٌب ىػػدموا درجػػة كػػاهوا يصػػعدكف علهمػػا إلهػػو
 .(ٓ)( معاكية
ُب  (ٔ)سػػعد بػػ  عةػػادةلً    النػػيب ف ىػػذه الزيػػارة كاهػػت عهػػادة ًمػػأالظػػاىر )  زارنهها ر ههول    .قػػهس: أم :قههال

اهوى الرجػل بسػه و فنٍشػ [ٗ/ك]فضػربو، فخػرج إلهػو، هػللدعػاه مػ  ال مرض أصػابو بسػةب أف رجػبلن 
 فجػاء النػيب ، (ٕ)

 .(ٖ)(كالمو على ا٣بركج لهبلن ، تلك الضربة  ٍ يعوده مً 
كػاف ذلػك ك ، ا٤بنػافق (ٗ)سػلوؿيب بػ  مػع عةػد هللا بػ  أي  لعػل القصػة مػا كقػع للنػيب  :أقوؿ  قص .قهس: أم وذكر 

 .سبلـإلقةل أف يظمر ا

                                                                                                                                                                                     
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  االستهعاب اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
ألهػػػوار للقاضػػػي عهػػػاض، مػػػادة: مػػػنذوذ مػػػ  عهةػػػة الثهػػػاب الػػػٍب يضػػػع فهمػػػا الرجػػػل  ػػػر متاعػػػو. مشػػػارؽ ا ،أم موضػػػع سػػػره كأماهتػػػو :عهةػػػة الرجػػػل  (ِ)

 (.  َُٔ/ِعهب)
 . (، كىو م  الةبر الةسهطَُّٖ/ْ ، الصباح للجوىرم، مادة: شرؼ )قرل م  أرض الهما٤بشرفهة: سهوؼ منسوبة إٔب ا٤بشارؼ، كىي  (ّ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: اذرر م ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.   (ْ)
 (.  ّٗٓ/ٓابة ُب ٛبههز الصبابة الب   جر)(، كاإلصُِٖٗ/ّ معرفة األصباب الب  عةد الّب)االستهعاب ُبينظر:   (ٓ)
، لػػو رياسػػة كسػػهادة، ركل عنػػو مػػ  الصػػبابة عةػػد هللا بػػ  كجهمػػان  ُب األهصػػار مقػػدمان  اف سػػهدان كػػاألهصػػارم السػػاعدم،   يا٣بزرجػػ ةعةػػادسػػعد بػػ   (ٔ)

 (.  ْٗٓ/ِ. االستهعاب الب  عةد الّب) ُب ذبلفة أيب بار  ق(ُُ)ت:عةاس، 
بػ  سػهده، أصػاب شػواه كٓب يصػب مقتلػو. ينظػر: ااػ  كاػهط األعظػ  ال :غػّب ذلػك، كرمػاه فنشػواه أم :أصل الشول: الهداف كالرجبلف، كقهػل (ٕ)

 (.  ُّٖ/ٖمادة: شول )
 (.  ِٗ/ٓالركض األهف للسمهلي)ينظر:  (ٖ)
سػػورة ا٤بنػػافقْب بنسػػرىا. ككػػاف ابنػػو عةػػد هللا بػػ  عةػػد هللا مػػ  صػػلباء فهػػو عةػػد هللا بػػ  أيب بػػ  سػػلوؿ، ككػػاف رأس ا٤بنػػافقْب كإلهػػو ٯبتمعػػوف، هزلػػت  (ٗ)

 (.  ٖٗٔ/ِ(، كمعرفة الصبابة أليب هعه  )ْٗ/ُا٤بأازم كالسّب الب  عةد الّب) الدرر ُب اذتصارينظر: ا٤بسلمْب كفضبلأم . 
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ٙبتػػو قطه ػػة  (ُ)كعلهػػو إكػػاؼ ،ان ركػػب ٞبػػار  أف النػػيب  :أف أسػػامة بػػ  زيػػد أذػػّبه): صػػبهح الةخػػارم بسػػنده ف ػػي 
قةػػل كقعػػة بػػدر  ػػٌب مػػر ٗبجلػػس فهػػو أذػػبلط مػػ   كىػػو يعػػود سػػعد بػػ  عةػػادة ، كأردؼ كراءه أسػػامة، (ِ)فدكهػػة

 .(ّ)كُب ارلس عةد هللا ب  ركا ة، يبكفهم  عةد هللا ب  أي ، عةدة األكثافا٤بسلمْب كا٤بشركْب 
ي أى ال تػي : ٍب قاؿ، يب أه و برداأوعةد هللا ب  أي  رى ٟبىّ  الدابةً  فلما غشهت ارلس عجاجةي   .كا علهناّبًٌ

يػػا أيمػػا ]: يبأي  فقػػاؿ عةػػد هللا بػػ ، كقػػرأ القػػرآف، فنػػزؿ فػػدعاى  إٔب هللا ، ٍب كقػػف، علػػهم  ؿ هللا فسػػل  رسػػو 
فاقصػص ، ؾ منػاجػاء  فمػ، لػك ٍ كارجػع إٔب رى ، هػا بػو ُب ٦بالسػناتيوذً فبل ، ٩با تقوؿ إف كاف  قان   س ى أال  (ْ)ا٤برء[
كالهمػود ، كا٤بشركوف، ا٤بسلموف فاٍستىبّ : قاؿ، فإها ٫بب ذلك، اغشنا بو ُب ٦بالسنا: فقاؿ عةد هللا ب  ركا ة .علهو

: فقػاؿ، سػعد بػ  عةػادة  ٍب ركب دابتػو  ػٌب دذػل علػى ،ٱب ضم  فل  يزؿ رسوؿ هللا ، وا أف يتواثةوا ٌب ٮبّ 
ُب  ك ةػاب ابنػو العةػد الصػاّب الػذم كػاف ٨بلصػان  -يبيريد عةد هللا ب  أي -«اب?ةى أم سعد أٓب تسمع ما قاؿ أبو  ي »
، صػػ حاك ، اعػػف عنػػو يػػا رسػػوؿ هللا :ؿقػػا «كػػذا ككػػذا  :قػػاؿ» عةػػد هللا فسػػماه النػػيب ، ككػػاف ا٠بػػو ا٢بةػػاب ،ٲبػػافاإل

، كيعصػةوه بالعصػابة، وهعلػى أف يتوّجػ (ٓ)ةّب كلقػد اصػطلح أىػل ىػذه الةبػ، م أعطاؾالذ فوهللا لقد أعطاؾ هللا 
 .(ٕ)(فع ا عنو رسوؿ هللا ، بذلك (ٔ)ؽى رً عطاكو شى إذلك با٢بق الذم  فلما رد هللا 
 ذل قػاؿ هللاكيصػّبكف علػى األ ،كأىػل الاتػاب كمػا أمػرى  هللا ، كأصػبابو يع ػوف عػ  ا٤بشػركْب، ككاف النيب 

[](ٖ) :﴿كىتػىتّػقيػوا فىػػًإّف  كىلىتىٍسػػمىعيّ  ًمػ ى الّػًذي ى أيكتيػػوا اٍلًاتػابى ًمػٍ  قػىػػٍةًلايٍ  كىًمػ ى الّػػًذي ى أىٍشػرىكيوا أىذلن كىثًػّبان كىًإٍف تىٍصػػّبيكا
راد أفلمها : ذػراج تلػك القصػةإُب  (ٗ)ٍب قػاؿ ٧بمػد بػ  عةػد الػرٞب  .ا٢بػديث [ُٖٔآؿ عمػراف/]﴾ذًلكى ًمٍ  عىٍزـً اأٍليميوًر 

 .سعد ب  عةادة معركفة ترٝبة  االنصراف قّرب إليه  ع  داراً  ر ول   
                                                           

 (. ْٖ، َّ/ُللقاضي عهاض، مادة: برذع، أكف)ما يوضع ٙبت الر ل. ينظر: مشارؽ األهوار  :اإلكاؼ: الّبذعة، كالّبذعة: الر ل، كقهل (ُ)
ىػػو كسػػاء ذك ٟبػػل. كفدكهػػة: منسػػوبة ل ػػدؾ، كىػػي: قريػػة با٢بجػػاز بهنمػا كبػػْب ا٤بدينػػة يومػػاف، كقهػػل ثبلثػػة. مشػػارؽ األهػػوار علػػى صػػباح  :القطه ػة (ِ)

 (.  ِّٖ/ْلهاقوت ا٢بموم ) (، كالةلدافُْٖ/ِاآلثار للقاضي عهاض، مادة: قطف)
إال ال تح كمػا بعػده، فإهػو كػاف قػد قتػل قةلػو. كىػو أ ػد األمػراء ُب   كا٤بشاىد  مع رسوؿ هللا ٝبهع اف ٩ب  شمد كا٣بزرجي،   عةد هللا ب  ركا ة (ّ)

 (.  َُّ/ّمؤتة. أسد الأابة الب  األثّب )غزكة 
 ، ، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره. ُب ا٤بخطوطتْب: ايما ا٤براتو (ْ)
اآلثػار ىذا ل   مسل ، أما ُب الةخارم فمي الةبرة، ك الةبّبة على التصأّب: يعِب ا٤بدههة، كالةبرة: األرض كالةلد. مشػارؽ األهػوار علػى صػباح  (ٓ)

 (.  ٕٗ/ُللقاضي عهاض، مادة: ٕبر)
. مشػػارؽ األهػػوار علػػى صػػباح ا ،شػػيءشػػرًؽ بػػذلك باسػػر الػػراء: ضػػاؽ صػػدره  سػػدان كمػػ  غػػص ب (ٔ) آلثػػار كالشػػرؽ با٤بشػػرب كالأصػػص بػػا٤بطعـو

 (.  ِْٗ/ِللقاضي عهاض، مادة: شرؽ )
:  صػػبهح مسػػل ، ك (ٔٓ/ٖ) ِْٓٔصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب االسػػتئذاف، بػػاب التسػػله  ُب ٦بلػػس فهػػو أذػػبلط مػػ  ا٤بسػػلمْب كا٤بشػػركْب: رقػػ :  (ٕ)

 كالل   ٤بسل . (، ُِِْ/ّ) ُٖٕٗإٔب هللا، كصّبه على أذل ا٤بنافقْب: رق :   كتاب ا١بماد كالسّب، باب ُب دعاء النيب 
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب.  (ٖ)
 .(ِْٗ/ُ)الب   جر التمذيب تقريب، (ُِٗ/ِ)للذىيب الااشف ق(.ُِْ، م  الثقات، )ت:ىو ٧بمد ب  عةد الرٞب  ب  أسعد ب  زرارة (ٗ)
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كراءه أسامة بػ  زيػد فلمػا  كاف مردفان ،  ٞباران  كاف  ْب قدـ على سعد راكةان   قضهة ما ذكرًب أف النيب  :فإف قلتى  
 عنده فاهف ذلك?  ٍ مً  ـ لو ٞباران دّ أهو قى  :قلت  ٍب ٤با فارؽ سعدان  ،يب كقع ما كقعهللا ب  أي عةد  مر على

 ػد مػا بقػي ا٢بمػار الػذم أمعػو  كىو مردؼ أسػامة اسػتقةح أف يػردؼ النػيب ، علهو النيب  ـى دً لعلو ٤با قى : قلتي  
كػػاف ذلػػك ك ، دكال يػػردؼ معػػو أ ػػ، ل بركوبػػوآذػػر لهسػػتق كأعطػػاه ٞبػػاران ، سػػامة يركةػػو ٗب ػػردهأل ةكىػػو راكةػػ، قػػدـ علهػػو

 .ا٢بمار كىةو إياه سعد
]ٗبيقىػػدًًٌممىا[صػػا ب الدابػػة أكٔب »: فمػػا بالػػو قػػاؿ لقػػهس، كىةػػو إيػػاه ان إف سػػعد : هػػث قلػػت : فػػإف قلػػتى 

? فمػػذا «(ُ)
 ? إذ لو كىةو إياه لااف ىو صا ب ا٢بمار ال قهس يقتضي أف ا٢بمار ٓب يمةو سعد للنيب 

 .الشريفو لمو با٥بةة  ٌب كصل إٔب منزلعٍ كٓب يػي ، با٥بةة للنيب ٓب يصرح  سعدان  لعل: قلتي 
  ?ٓب أرسل معو قهسان : فإف قلتى 

إذ لعلػو ٰبتػاج  ،فقصػد سػعد أف يضػ  إلهممػا قهسػان ، ألف أسػامة كػاف راكةػان  ،ألهو ٓب يا  ُب ذدمتمما شػيء: قلتي 
  جعػػل ٞبػػاره الػػذم كىةػػو للنػػيب  ٍب إف سػػعدان  ،رض ٰبتػػاج إلهمػػااأل  ٍ أك تناكلػػو  اجػػة ًمػػ ،يعهنػػو ُب النػػزكؿ  ٍ إٔب مىػػ

 .كبماره الذم كاف راكةو أكالن 
قهيس اصهح  ر هول    يها: مث قهال  هع  فركه  ر هول   . (ِ)(لٟبػاء لػو سػك ىػي): فوطأ عليهه بقييفه 

 ،فقههال ر ر ههول   : مث قههال قههيس : بػػْب يػػدم  (ّ)ياػػوف[كأراد أف ]، لػػؤلدب إ٭بػػا أىب لزكمػػان اركهه  فأبيههت
ف إُب ذلك ف دى عٍ كال بػي ، دبكٔب ما صنعو م  لزـك األاألك ، ال فامتثاؿ أمره لو جمة شرؼإك ، لو ذادمان  رسوؿ هللا 

 .عقل قهس ال يوازف
كإف  ، رتػػداؼاال (ْ)]مشػػركعهة[ [َُ/ظ]كُب ىػػذا ا٢بػػديث  فانصههرفت ،إمهها أن تركهه  وإمهها أن تنصههرف: فقههال 

أف يركػب  هنػى رسػوؿ هللا »: عػ  جػابر قػاؿ (ٓ)كسػطكأما ما أذرجو الطّبا٘ب ُب األ)كاف على ظمر الدابة ثبلثة 
 .فمو ضعهف «ثبلثة على دابة
كُب  «ال يركػػب الدابػػة فػػوؽ اثنػػْب»: قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا : عػػ  أيب سػػعهد ا٣بػػدرم قػػاؿ (ُ)كأذػػرج الطػػّبم

 .(ِ)سنده لْب
                                                           

 م  مسند أٞبد كسهنٌب. ىمعدىما، كا٤بثةت ُب األصل: ىمعدمما، كُب )س(:  (ُ)
 (.  ُْٖ/ِألهوار للقاضي عهاض، مادة: قطف)مشارؽ ا (ِ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب.   (ّ)
 ُب األصل: سرك عنو، كُب)س(: مسركعنو، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ْ)
العرضي رٞبو هللا ينقل مػ  ال ػتح البػ   جػر لاػ  عةػارة  ماـ(، كاإلِٕٖ/ٕ) ُِٕٓا٤بعج  األكسط للطّبا٘ب: باب ا٤به ، م  ا٠بو ٧بمد، رق :  (ٓ)

العرضػػي رٞبػػو هللا عةػػارة ابػػ   جػػر لاػػاف أكٔب مػػاـ ال ػػتح، ]كسػػنده ضػػعهف[، فمػػو  اػػ  مػػ  ابػػ   جػػر علػػى سػػند ىػػذا ا٢بػػديث، كلػػو هقػػل اإل
 (.  ّٓٗ/َُال تح الب   جر)ينظر: ال تماؿ صبة ا٢بديث م  سند آذر، كهللا أعل . 
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لعػػ   فػػإف رسػػوؿ هللا »، لهنػػزؿ أ ػػدك : فقػػاؿ ،أهػػو رأل ثبلثػػة علػػى بأػػل: افى ذى ارسػػل زى مي   ٍ شػػهةة ًمػػيب أكأذػػرج ابػػ  
 .(ّ)«الثالث

 .«ده أرٝبوى   ٌب ينزؿ اف ،ثة على دابةإذا رأيت  ثبل»: قاؿ ع  علي  (ْ)كأذرج الطّبم
كػاهوا يػـو »: قػاؿ عػ  ابػ  مسػعود  (ٔ)بسػند جهػد (ٓ)فقد أذرج الطّبم ،ُب أ اديث صبهبة وي فى بلى كقد جاء ذً 

مػػا أبػػإب أف أكػػوف عاشػػر »: قػػاؿ مػػ  طريػػق الشػػعيب عػػ  ابػػ  عمػػر  (ٕ)كأذػػرج الطػػّبا٘ب، «بػػدر ثبلثػػة علػػى بعػػّب
 .«عشرة على دابة إذا طاقت ٞبل ذلك

الدابػة غػّب فهبمػل مػا كرد ُب الزجػر عػ  ذلػك علػى مػا إذا كاهػت ، ٨بتلػف ا٢بػديث ُب ذلػككىذا ىػو ا١بمػع بػْب  
كمػذىب العلمػاء كافػة ىػو أف ، مػذىةنا: (ٖ)قػاؿ النػوكم ،كالةألػة كعاسو على عاسو كالناقػة، مثبلن  مطهقة كا٢بمار

 .(ٗ)(ركوب ثبلثة على دابة إذا كاهت مطهقة
: قػػاؿ ابػػ  عةػػاس : فقػػاؿ، (ُ)عارمػػة دالثبلثػػة عنػػ (َُ)]شػػر[رى كً ذي : الةخػػارم بسػػنده عػػ  أيػػوب قػػاؿكُب صػػبهح 

مػ  أك أي ،فػنيم  شػر ،كال ضل بْب يديو ،  ذل وثأك ق ،  بْب يديو كال ضل ذل وثى قػي  لى كقد ٞبىى  ،أٌب رسوؿ هللا »
 .(ِ)«!ذّب

                                                                                                                                                                                     
(، كقػػوؿ ابػ   جػػر: ]كُب سػػنده ُُِ/ٓ) ِْٖٓىػو جػػزء مػ   ػػديث ُب ا٤بعجػ  األكسػػط للطػّبا٘ب: بػػاب العػػْب، مػ  ا٠بػػو عةػد الػػوارث، رقػ :  (ُ)

 لْب[ ا  منو على سند ىذا ا٢بديث. 
ىػو ٧بمػد بػ  جػامع العطػار،  :كاللػْب، كىػي أكؿ مراتػب ا١بػرح، فهاتػب  ديثػو كينظػر فهػو اعتةػاران  ، ا٢بػديثُب سنده لػْب: أم أف أ ػد ركاتػو لػٌْب  (ِ)

. ينظػػر: مهػػزاف االعتػػداؿ ا٢بػػديثقػػاؿ ابػػ  عػػدم: ال يتػػابع علػػى أ اديثػػو. كضػػع و أبػػو يعلػػى. كقػػاؿ أبػػو  ػػاًب: كتةػػت عنػػو، كىػػو ضػػعهف فقػػد 
 (. ِٖٔ/ُنع ُب علـو ا٢بديث الب  ا٤بلق )ا٤بقو(، ْٖٗ/ّللذىيب)

(، كقػوؿ ابػ   جػر: ]مػ  مرسػل َّٗ/ٓ) َِّٖٔ: رقػ  ،مىػٍ  كػره ركػوب ثبلثػة علػى الدابػة: كتػاب ا٢بػديث بػالاراريس، مصنف اب  أيب شهةة (ّ)
 [ ا  منو على ىذا ا٢بديث باإلرساؿ، كسنده صبهح، فمو مرسل صبهح، هللا أعل . زاذاف

عػ  ال ػتح البػ   جػر، كيػدؿ علهػو عةارتػو ُب ال ػتح،  -رٞبػو هللا-العرضػي مػاـكقد هقلػو اإل -فهما ظمر ٕب-ٕبثت عنو ُب كتب الطّبم فل  أجده (ْ)
 (.  ُْٖ/ٗ. شرح صبهح الةخارل الب  بطاؿ )ك٩ب  هقلو اب  بطاؿ، كهقل أيضان قوؿ الطّبم فهو]ككبل ا٣بّبي  صبهباف[

(،  اػ  علهػو ٕٓ/ٕ) ّٓٔٗبػ  مسػعود، رقػ :  عةػد هللا: مسند لا  كجدتو ُب مسند أٞبد ٨برجان  -فهما ظمر ٕب–ٓب أجده ُب ت سّب الطّبم  (ٓ)
[م  كػػبلـ ابػػ   جػػر ُب بسػػند جهػػد]: [كقوؿ الشػػارح ، كبقهػػة رجػػاؿ أٞبػػد رجػػاؿ الصػبهحكفهػػو عاصػػ  بػػ  هبدلػػة، ك ديثػو  سػػا٥بهثمػي بقولػػو: ]
 (.  ّٗٔ/َُ(، كال تح الب   جر)ٗٔ/ٔالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)ال تح. ٦بمع 

علػػى السػند ا١بهػػد: أم السػػند الصػػبهح، كقػاؿ ابػػ  ا٤بةػػارؾ: لػػهس جػودة ا٢بػػديث قػػرب اإلسػػناد بػل جػػودة ا٢بػػديث صػػبة الرجػاؿ. ينظػػر: الناػػت  (ٔ)
 (.  ِّٖ/ُمقدمة اب  الصبلح للزركشي )

بػػاب ُب كتػاب ا٢بػديث بػالاراريس، ُب مصػنف ابػ  أيب شػهةة:    لاػ  كجدتػػو ب ضػل هللا  -مػا ظمػر ٕب سػب -ٓب أجػده ُب معػاج  الطػّبا٘ب (ٕ)
 .  كرجالو ثقات( م   ديث اب  عمر، َّٖ/ٓ) َِّٕٔب ثبلثة على دابة، رق : ركو 

 ، كالنقل م  ال تح الب   جر اآلٌب. (ُْٗ/ُٓشرح النوكم على مسل  ) (ٖ)
 (.  ّٔٗ/َُتمى النقل م  ال تح الب   جر )اه  (ٗ)
 ، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره. االثّبُب ا٤بخطوطتْب:  (َُ)
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كُب صػبهح مسػل  عػ  سػلمة بػ  ، «علػى هاقتػو راكةػان  (ْ)] هنئػذ[كػاف   أهػو »: ع  ابػ  عةػاس (ّ)الطّبم ذرجأك 
الشمةاءى بألتو   كا٢بسْب، كا٢بس ،  هللا نيبب تي دٍ لقد قي »: كوع قاؿاأل

ىػذا   ٌب أدذلتم   جػرة النػيب  (ٓ)
 .(ٔ)«كىذا ذل و ،امودّ قي 

 .(ٕ)هامِ  ِّ قَ وىل بُ أفصاح  ال اب   أمام ارك  : ويف رواي  أخرى
ذلػػك تقػػدٙب مسػػتبق ا٤بن عػػة ُب الػػدار ُب  كهظػػّب، كالشػػرؼ  ػػق ا٤بالػػك، ألهػػو شػػرؼ، إ٭بػػا كػػاف أكٔب تصػػدر دابتػػو)
ف مالك الدابة كأل، (ٗ)>ؼم  أكرامو أف ٯبوز الشر  ا صا ب الدار يارم ال<، (ٖ)أقر األ ك، فقومامة على األاإل

 كمػػ  طػػوؿ أك قصػػر ٖبػػبلؼ غػػّب، (َُ)]إبطػػاء[أك ، سػػراعإكعلػػى أم كجػػو أراد مػػ  ، شػػي  هػػث شػػاءيصػػرفما ُب ا٤ب
 .(ُُ)(ا٤بالك

صػػا ب الدابػػة أ ػػق بصػػدر ): كقػػاؿ بعضػػم ، (ُِ)ف هػػو تعلهقػػان ، عػػ  بعضػػم كقػػد هقػػل الةخػػارم ُب صػػبهبو ذلػػك 
 .(ُ)(ال أف ينذف لوإالدابة 

                                                                                                                                                                                     
. الطةقػات ق(َُٕ)ت: ، تقػافعارمة مؤب عةد هللا ب  عةاس ب  عةد ا٤بطلب، ٠بع اب  عةاس، ركل عنو عمرك ب  دينار، م  أىل ا٢ب ػ  كاإل (ُ)

 .  (ْٗ/ٕ)(، كالتاري  الاةّب للةخارم ُِٗ/ٓ) سعدالاّبل الب  
ىذا كبلـ عارمػة يػرد بػو علػى مػ  ذكػر لػو ك (. َُٕ/ٕ) ٔٔٗٓباب ٞبل صا ب الدابة غّبه بْب يديو، رق : ، صبهح الةخارم: كتاب اللةاس (ِ)

أك ا٤بػػؤذر? فػػنهار  أكثػػر شػػران،أهنػػ  ذكػػركا عنػػد عارمػػة أف ركػػوب الثبلثػػة علػػى دابػػة شػػر كظلػػ ، كأف ا٤بقػػدـ  :شػػر الثبلثػػة، ك اصػػل ىػػذه ا٤بػػذاكرة
ح عمػدة القػارم شػرح صػبهينظػر: إياٮبػا.   ألهنما ركةا ٕبملو  ،ٯبوز هسةة الظل  إٔب أ د منم ، إذ ال  عارمة ذلك، كاستدؿ ب عل النيب 

 (.  ٖٕ/ِِالةخارم لةدر الدي  العهِب )
ٕبثػػت ُب معػػاج  الطػػّبا٘ب، كت سػػّب الطػػّبم فلػػ  أجػػده فهمػػا ظمػػر ٕب. ال ػػتح البػػ   لاػػِبالعرضػػي ابػػ   جػػر ُب هقلػػو عػػ  الطػػّبا٘ب، اإلمػػاـ تةػػع   (ّ)

 (.  ّٔٗ/َُ جر)
 .  غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب (ْ)
 (.  ُٗٓ/ُد. الصباح للجوىرم، مادة: شمب )الشيٍمةىةي ُب األلواف: الةهاضي الذم غلب على السوا (ٓ)
(، سػن  أيب داكد: كتػاب ا١بمػاد، بػاب رب الدابػة ُّٖٖ/ْ) ِِّْ، رق : صبهح مسل : كتاب ال ضاأل، باب فضاأل ا٢بس  كا٢بسْب   (ٔ)

 (.  ِٖ/ّ) ِِٕٓأ ق بصدرىا، رق : 
]ركاه أٞبػد كالطػّبا٘ب  (، ك اػ  علهػو ا٥بهثمػي بقولػو:ِِْ/ِْ) ُْٖٕٓبػ  سػعد بػ  عةػادة، رقػ : بل   قريب ُب  مسند أٞبد:  ديث قػهس  (ٕ)

 (.  َُٕ/ٖالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)ُب الاةّب كاألكسط، كرجاؿ أٞبد ثقات[. ٦بمع 
ألهػػو أ ػػق بالتصػػرؼ ُب ا٤بنػػافع.  ،ر أكٔبفا٤بسػػتنجً  ،ر، ككػػذا لػػو  ضػػر مالػػك الػػدار كا٤بسػػتنجً « يػىػػؤيم  الرجػػلي الرجػػلى ُب سػػلطاهو ال: » لقولػػو   (ٖ)

 (.  ِْٖ/ْ(، كارموع شرح ا٤بمذب للنوكم)ْٓٔ/ُ) ّٕٔ ق باإلمامة، رق : اب م  أصبهح مسل ، ب
 غّب مستقهمة ا٤بعُب كىذه الل ظة لهست م  ال تح.  (ٗ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب.  (َُ)
 (.  ُِٔ/ُا٢بضرمهة الب   جر ا٥بهثمي)دمة (، كا٤بنماج القوٙب شرح ا٤بقّٕٗ/َُفتح الةارم الب   جر )ينظر:  (ُُ)
ككنهػو مػنذوذ مػ    ،أك قػاؿ النػيب  ،أك قاؿ اب  عمػر ،قاؿ هافع :كقوؿ الشافعي  ،ىو ما  ذؼ م  مةتدأ إسناده كا د فنكثرا٢بديث ا٤بعلق: (ُِ)

تعلهق ا١بدار أك الطػبلؽ الشػَباكمما ُب قطػع االتصػاؿ، ك اػ  ا٤بعلػق: أهػو ضػعهف، أمػا ا٤بعلػق ُب الصػبهبْب: فمػا كػاف مػ  ذلػك ك٫بػوه بل ػ  
 ، مثل)قاؿ( ك ا  بو على م  علقو عنو، فقد  ا  بصػبتو عنػو، ٍب إذا كػاف الػذم علػق ا٢بػديث عنػو دكف الصػبابة، ا٢باػ  بصػبتوفيه ززم
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إٔب  كقػد جػاء ذلػك مرفوعػان ، (ّ)عنػو (ِ)ىػو الشػعيب أذرجػو ابػ  أيب شػهةة) :كقد قاؿ شػار وه أف ىػذا الػةعض ا٤بػةم 
ٲبشػػي أك جػػاءه  بهنمػػا رسػػوؿ هللا : عػػ  أبهػػو قػػاؿ (ْ)كالَبمػػذم عػػ  عةػػد هللا بػػ  بريػػدة، أذرجػػو أبػػو داكد النػػيب 

: قاؿ «ٕب ٘بعلو ق بصدر دابتك إال أف أأهت »: فقاؿ، كتنذر الرجل، رسوؿ هللا اركب يا: رجل كمعو ٞبار فقاؿ
 .(ٔ)(كىذا الرجل ىو معاذ ب  جةل، (ٓ)فركب، قد جعلتو لك

 .(ٕ)( سافسبلـ رغةة ُب اإليناس لهثةتوا على اإلكاإل، ا٤بداراة: التنلهف) يؤلفهم وكان 
: كمنػو قولػو ، كذىػب رّ إذا فػىػ اران  ىػكهً  وران  يػه ػر ين ػر هػي : قػاؿيي )ال يلقاى  ٗبا ٰبملم  علػى الن ػور : أمر م ينفّ  وال  
 .(ٗ)(ي سبلـ كالدًٌ  ركف م  اإلنفه، يلقى الناس بالألظة كالشدة  ٍ مى : أم (ٖ)«ري  ًٌ نػى إف منا  مي »

                                                                                                                                                                                     

ك ا ، مثػل: ركم، فمػذا كمػا أشػةمو مػ  األل ػاظ لػهس ُب شػيء  مل يكن يف لفظه ززميتوقف على اتصاؿ اإلسناد بهنو كبْب الصبايب. كأما ما 
ألف مثل ىذه العةارات تستعمل ُب ا٢بديث الضعهف أيضا. كمع ذلك فػإيراده لػو ُب أثنػاء الصػبهح  ،منو  ا  منو بصبة ذلك عم  ذكره عنو

 كىػو ،التضػعهف غػّب آذػر لأػرض ا١بػـز صػهأة بأػّب -الةخػارم-بػو  يػنٌب كقػد )، كقػاؿ الزركشػي: يؤهس بػو كيػرك  إلهػو صلو إشعاران مشعر بصبة أ
معلقػات كقػد كصػل ا٢بػاف  ابػ   جػر . (بػا٤بعُب الركايػة ُب ا٤بشػمور ا٣بػبلؼ لوجػود التمػريض بصػهأة عػّب بػا٤بعُب بػو أتػى أك ،ا٢بػديث اذتصر إذا

كتابػػو تألهػػق التعلهػػق، كأمػػا التعػػالهق ا٤بوجػػودة ُب صػػبهح مسػػل  فقػػد كصػػلما ابػػ  الصػػبلح ُب كتابػػو صػػهاهة صػػبهح مسػػل . ُب  صػػبهح الةخػػارم 
 مقدمػة علػى الناػت(، ْٗ/ُعلػـو ا٢بػديث النةػوم البػ  ٝباعػة)(، ا٤بنمل الركم ُب ٨بتصر ِْ/ُمة اب  الصبلح ُب علـو ا٢بديث )ينظر: مقد

علػػـو ا٢بػػديث لنػػور الػػدي   (، كمػػنمج النقػػد ُبْٓ/ُاذػػتبلؼ ال قمػػاء ٤بػػاىر ا٥بهػػٍب)ر علػػل ا٢بػػديث ُب كأثػػ، (ِْٓ/ُ) للزركشػػي الصػػبلح ابػػ 
 (.  ّٖٕ/ُالعَب)

 (.  َُٕ/ٕصا ب الدابة غّبه بْب يديو   ) صبهح الةخارم: كتاب اللةاس، باب ٞبل (ُ)
)ا٤بسػند(، مػ  شػهوذو: شػريك بػ  عةػد هللا القاضػي،  م  الثقػات، لػو، عةد هللا ب  ٧بمد العةسي، اب  القاضي أيب شهةة إبراىه  ب  عثمافاإلماـ  (ِ)

 (.  َِّ/ُ)الب   جر(، ك تقريب التمذيب ُِِ/ُُ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قِّٓ: )ت٠بع منو اب  ا٤بةارؾ، 
(، كا٢بػػديث مػػ  كػػبلـ الشػػعيب ِِْ/ٓ) ِْٕٓٓ: مصػػنف ابػػ  أيب شػػهةة: كتػػاب األدب، مػػا قػػالوا ُب: الرجػػل أ ػػق بصػػدر دابتػػو كفراشػػو، رقػػ   (ّ)

تقريػػػػػب التمػػػػػذيب البػػػػػ  . كسػػػػػنده  سػػػػػ  لوجػػػػػود ٧بمػػػػػد بػػػػػ  فضػػػػػهل، كىػػػػػو صػػػػػدكؽ وع أم موقػػػػػوؼ ًمػػػػػ  كػػػػػبلـ التػػػػػابعْب، فمػػػػػو  ػػػػػديث مقطػػػػػ
 (.  َِٓ/ُ جر)

ألجلػػح بػػ  عةػػد هللا ركل عػػ : أهػػس بػػ  مالػػك، كعةػػد هللا بػػ  عةػػاس، كعةػػد هللا بػػ  عمػػر، ركل عنػػو: ا، مػػ  الثقػػات، عةػػد هللا بػػ  بريػػدة األسػػلمي (ْ)
 .  (ِٕٗ/ُ)الب   جر التمذيب ، كتقريب(ِّٖ/ُْالاماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ للمزم)الاندم، سنة ٟبس كمئة. هتذيب 

كسػػن  أيب داكد: كتػػاب ا١بمػػاد، بػػاب رب ، (ٗٗ/ٓ) ِّٕٕسػػن  الَبمػػذم: أبػػواب األدب، بػػاب مػػا جػػاء أف الرجػػل أ ػػق بصػػدر دابتػػو، رقػػ :   (ٓ)
]ىػذا  ػديث  سػ  غريػب مػ  ىػذا الوجػو، كُب الةػاب عػ  : (، كالل ػ  للَبمػذم، قػاؿ فهػو الَبمػذمِٖ/ّ) ِِٕٓرق : الدابة أ ق بصدرىا، 

 قهس ب  سعد ب  عةادة[. 
 (.  ّٔٗ/َُال تح الب   جر ) (ٔ)
 (.  َٔ/ُ) ، مادة: أىًلفى الب  األثّبالنماية األثّبية  (ٕ)
صػػبهح الةخػػارم:  «. مػػا صػػلى بالنػػاس فلهتجػػوز، فػػإف فػػهم  الضػػعهف كالاةػػّب كذا ا٢باجػػة فػػنيا ». . . طػػرؼ  ػػديث ُب الصػػبهبْب كتتمتػػو:  (ٖ)

تخ هػػف الصػػبلة ُب بػػاب أمػػر األأمػػة بكتػػاب الصػػبلة، (، كصػػبهح مسػػل :  ُِْ/ُ) َِٕف اإلمػػاـ ُب القهػػاـ، رقػػ : بػػاب ٚب هػػكتػػاب األذاف، 
 (، كالل   للةخارم. َّْ/ُ) ْٔٔٛباـ، رق : 

 (.  ِٗ/ٓ) ، مادة: ه رالب  األثّبالنماية األثّبية  (ٗ)
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 دذػل دار  ٍ مىػ»: بػ   ػرب  هػث قػاؿ يػـو فػتح ماػة بػا سػ هافأرامو إك: مثلويوليه عليهم  ،ويكرم كرمي كل قوم
 .(ُ)«أيب س هاف فمو آم 

: قلتي  «الرجل  ٍ مى »: فقاؿ، فدذلت علهو ، قدمت ا٤بدينة: رامو عدم ب   اًب ٤با قدـ علهو قاؿ عدمإككمثل 
كجلػس ، جلسػو علػى كسػادة ٧بشػوة له ػان أفلمػا دذػل بهتػو ، هطلق يب إٔب بهتوكا، رسوؿ هللا  ـافق، عدم ب   اًب

 .(ِ)«رضعلى األ  ىو
  ٍ ف ٯباىد ٗبى أكأمره ، قومو  ٍ أسل  مً   ٍ زد أّمره على مى ُب كفد األ (ّ)زدمرد ب  عةد هللا األص على النيب  ـى دً ٤با قى ك )

ػػػػػػػكمػا كٔب ع، ك هو كػاف كػرٙب قومػوأل، األ الهم ػػػػىل الشرؾ م  قةأو م  يله كاف   ٍ أسل  مى  ك ػػػػػػػالػػػم (ْ)افدى لى كفػد ٮبى
 .(ٕ)(ُب قومو كاف شري ان  ف مالاان أل، (ٔ)]ثقهف[كأمره بقتاؿ ،سل  م  قوموأ  ٍ كاستعملو على مى ، (ٓ)طب  ٭بىى ا

، كلػو كػاف ذلػك األ ػد فاسػقان  ،قههلُ أحه  مهنهم بشهر  وال خُ  نْ ِمه  ه  أن ييهوي نْ وحيرتس منهم ِمه ،وحيذر الناس
 [َُك/]ف ي صبهح الةخارم بسػنده ، عههنة ب   ص  إذ قدـ علهوفعل مع ال ترل إٔب ما أ ،شرفإهو يةدم لو الةً 

 ابػػ بػػئس  »أك «العشػػّبةأذػػو بػػئس »: ه قػػاؿآفلمػػا ر ، النػػيب ذف علػػى نسػػتا أف رجػػبلن  :عػػ  عاأشػػة رضػػي هللا عنمػػا
: قالت لو عاأشة رضي هللا عنمػا ،فلما اهطلق الرجل، كاهةسط إلهو، ُب كجمو لنيب ا قى لّ طى فلما جلس تى ، «العشّبة
: فقػاؿ رسػوؿ هللا  كاهةسػطت إلهػو?، قػت ُب كجمػولّ طى ٍب تى ، ككػذا، لػو كػذا :هللا  ػْب رأيػت الرجػل قلػت يا رسػوؿ

 .(ٖ)«شره أكرمو الناس اتقاء  ٍ مى  منزلةن  الناس عند هللا  إف شرٌ  ،اشان يا عاأشة مٌب عمدتهِب فبّ »
 (ٗ)]بإقةالػو[ كقػد رجػا النػيب  ،لػػميطىاعٞبق ااأل: قاؿ لوب   ص  ال زارم الذم كاف يي  ىو عههنة: كالرجل ا٤بذكور)

 .(ِ)(هو كاف رأهسم أل ،سل  قوموهل (ُ)]تنّل و[ علهو
                                                           

 .  (َُْٓ/ّ) َُٖٕباب فتح ماة، رق : كتاب ا١بماد كالسّب، صبهح مسل :    (ُ)
(، أمػػا هبػػذا الل ػػ  الػػذم ُٕٗ/ْ) ّٓٗٓأصػػل ا٢بػػديث موجػػود ُب صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا٤بناقػػب، بػػاب عبلمػػات النةػػوة ُب اإلسػػبلـ، رقػػ :  (ِ)

(، ككشػػف ٖٕ/ُظػػر: ا٤بقاصػػد ا٢بسػػنة للسػػخاكم)ينصػػده: ]ركاه العسػػارم بسػػند ضػػعهف[. العرضػػي، قػػاؿ فهػػو السػػخاكم ُب مقا مػػاـذكػػره اإل
 (.  َٖٓ/ِ)(، كقد ٕبثت عنو فهما بْب يدم م  كتب العسارم فل  أجده، كىي موجودة ُب سّبة اب  ىشاـ ٕٖ/ُعجلو٘ب )لل ا٣ب اء

    أسػل  ًمػعلػى مىػ ه رسوؿ هللا رى ُب كفد قومو، فنسل  ك س  إسبلمو، كذلك ُب سنة عشر، كأمٌ  قدـ على النيب  ،صرد ب  عةد هللا األزدم (ّ)
 (.  ّٕٕ/ِلهم . االستهعاب الب  عةد الّب)  يلهو م  أىل الشرؾ م  قةاأل ا  قومو مى قومو، كأمره أف ٯباىد ٗب  أسل  مً 

 .  (ِْٗ/ُ) مد شرّابلهم . ا٤بعآب األثّبة ٮبداف: قةهلة قبطاههة، ككاهت ديارى  ُب ا (ْ)
ككػػاف ، علػػى مػػ  أسػػل  مػػ  قومػػو، كأمػػره بقتػػاؿ ثقهػػف، فاػػاف ال ٱبػػرج ٥بػػ  سػػرح إال أغػػار علهػػو  مالػػك بػػ  ٭بػػط ا٥بمػػداٌ٘ب، اسػػتعملو رسػػوؿ هللا  (ٓ)

 (.  ٖٓٓ/ٓ. اإلصابة الب   جر)٧بسنان  شاعران مالك ب  ٭بط 
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: تعىف، كا٤بثةت م  اإلصابة الب   جر، اآلٌب ذكره.  (ٔ)
 (.  ٖٓٓ/ٓاإلصابة ُب ٛبههز الصبابة )ك  ،(ّٕٕ/ِاالستهعاب الب  عةد الّب )ينظر:  (ٕ)
كتػػػاب الػػػّب الصػػػلة صػػػبهح مسػػػل :  (، ك ُّ/ٖ) َِّٔ، «فا شػػػان كال مت بشػػػان   ٓب ياػػػ  النػػػيب »كتػػػاب األدب، بػػػاب صػػػبهح الةخػػػارم:    (ٖ)

 (.  ََِِ/ْ) ُِٗٓكاآلداب، باب مداراة م  يتقى فبشو، 
 كا٤بثةت م  ال تح الب   جر، كسهنٌب ذكره. ُب ا٤بخطوطتْب: هاقةلو،  (ٗ)
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 اسػتنذف آذػر علػى النػيب : أذرجو أٞبد ع  عاأشػة أـ ا٤بػؤمنْب رضػي هللا عنمػا قالػت كقد جاء ُب  ديث آذر 
 .(ّ) سط كما فعل باآلذرنةفلما دذل ٓب يمش إلهو كٓب ي، «هع  أذو العشّبة»: فقاؿ

  ك٫بػو ذلػك ًمػ، كال بػش، بال سػق ػميٍعًل الػ (ٓ)]جواز غهةػة[كفهػو، كأدبان ، ٝبع ىذا ا٢بديث علمان ): (ْ)قاؿ ا٣بطايب 
، ذلػك إٔب ا٤بداىنػة ُب ديػ  هللا  مع جواز مداراهت  اتقاء شرى  مآب يؤدً  (ٔ)كالدعاء إٔب الةدعة، ر ُب ا٢با وٍ ا١بى 

كرٗبػػا ، كىػػي مةا ػػة، أك هبمػػا، الػػدي  (ٕ)]أك[لصػػبلح الػػدهها  بػػذؿ الػػدهها: كا٤بػػداراة أف ا٤بػػداراة، كال ػػرؽ بػػْب ا٤بداىنػػة
، كالرفػق ُب ماا٤بتػو،   دههػاه  سػ  عشػرتوإ٭با بػذؿ لػو ًمػ كالنيب ، ترؾ الدي  لصبلح الدهها: كا٤بداىنة، تةّ بً استي 
 .(ٖ) (كفعلو معو ابتأاء  س  عشرتو، فإف قولو فهو  ق، فل  يناقض قولو فهو فعلو، فل  ٲبد و بقوؿ، ذلككمع 

الرفػق  بنهنػا :كا٤بػداراة، هاػار علهػوإغػّب   ٍ ٗبا ىو فهو مى  اظمار الرضإك ، معاشرة ال اسق: هنانفسر بعضم  ا٤بداىنة بك )
 ارػػػػػػػػػػػػػػهاكاإل، مر ما ىو فهوػػػػػػػػػػػػػػبلظ علهو  هث ال يظػػغعلو كترؾ اإلػػمي ع  فػػػاسق ُب النػػػػكبال ، با١باىل ُب التعله 

                                                                                                                                                                                     
 ُب ا٤بخطوطتْب: : ىالأة، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر، كسهنٌب ذكره.  (ُ)
ىػػو ٨بىٍرىمىػػة بػػ  هوفػػل، فبملػػو ا٢بػػاف  ابػػ   جػػر علػػى التعػػدد، كىػػو أكٔب مػػ  إٮبػػاؿ أ ػػد  :(، كقهػػل الرجػػل ا٤بػػتال ّْٓ/َُال ػػتح البػػ   جػػر ) (ِ)

 (.  ْْٓ/َُ: فتح الةارم الب   جر )ينظرالقولْب. 
(، ك اػػ  علهػػو ا٥بهثمػػي بقولػػو: ] ركاه أٞبػػد كالطػػّبا٘ب بنبػػوه ُْٖ/ِْ) ِِْٓٓمسػػند أٞبػػد: مسػػند الصػػديقة عاأشػػة رضػػي هللا عنمػػا، رقػػ :  (ّ)

 (.  ّْٖ/ٗالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)كرجا٥بما ثقات[. ٦بمع 
 وشػػر الاػػبلـ منقػػوؿ عػػ  ال ػػتح اآلٌب، كٓب أجػػده ُب معػػآب السػػن  للخطػػايب، لعلػػو ُب كتػػاب آذػػر ٓب أقػػف علهػػًو، كىػػو أقػػرب لاػػبلـ ابػػ  بطػػاؿ ُب  (ْ)

لػو غريػب ا٢بػديث   ،ثان كػاف فقهمػان أديةػان ٧بػدًٌ   ،ا٣بطايب: أبو سػلهماف ٞبػد بػ  ٧بمػد بػ  إبػراىه  بػ  ا٣بطػاب الةسػٍب. ك (َِّ/ٗةخارم )صبهح ال
. كفهػػػػػػػات األعهػػػػػػػاف البػػػػػػػ  ( بةسػػػػػػػتقّٖٖ: )ت، الةهػػػػػػػعكمعػػػػػػػآب السػػػػػػػن  ُب شػػػػػػػرح سػػػػػػػن  أيب داكد، كركل عنػػػػػػػو ا٢بػػػػػػػاك  أبػػػػػػػو عةػػػػػػػد هللا ابػػػػػػػ  

 (.  ُِْ/ِذلااف)
 ُب ا٤بخطوطْب:  راز عههنة، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره.   (ٓ)
كىي منقسػمة إٔب: بدعػة كاجةػة، كبدعػة ٧برمػة، كبدعػة مندكبػة، كبدعػة ماركىػة، كبدعػة مةا ػة،  ،الةدعة: فعل ما ٓب يعمد ُب عصر رسوؿ هللا (ٔ)

كالطريق ُب معرفة ذلػك أف تعػرض الةدعػة علػى قواعػد الشػريعة: فػإف دذلػت ُب قواعػد اإلٯبػاب فمػي كاجةػة، كإف دذلػت ُب قواعػد التبػرٙب فمػي 
لت ُب قواعد ا٤باػركه فمػي ماركىػة، كإف دذلػت ُب قواعػد ا٤بةػاح فمػي مةا ػة، كأمػا ٧برمة، كإف دذلت ُب قواعد ا٤بندكب فمي مندكبة، كإف دذ

ا٤بػراد )، كقػاؿ ابػ   جػر: (كا٤بػراد غالػب الةػدع ،ىػذا عػاـ ٨بصػوص)قاؿ فهو النػوكم:  «ككل بدعة ضبللة» :النصوص الٍب توى  العمـو كبديث
أهنػا إف كاهػت ٩بػا تنػدرج ٙبػت  :كالتبقهػق)، كقػاؿ أيضػان: (ذػاص كال عػاـمػا أي ػدث كال دلهػل لػو ًمػ  الشػرع بطريػق  «كػل بدعػة ضػبللة»بقولو: 

. قواعػد األ اػاـ ُب (ندرج ٙبت مستقةح ُب الشرع فمي مستقةبة، كإال فمػي مػ  قسػ  ا٤بةػاحيف كاهت ٩با إك  ،مستبس  ُب الشرع فمي  سنة
(، ِّٓ/ْ(، كفػػػتح الةػػػارم البػػػ   جػػػر)ُْٓ/ٔ(، كشػػػرح النػػػوكم علػػػى مسػػػل  )َِْ/ِ)ق َٔٔهػػػاـ للعػػػز بػػػ  عةػػػد السػػػبلـ ت: مصػػػاّب األ

 (.  ِْٓ -َِْ/ُّك)
 ساقطة م  ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره.  (ٕ)
 (.  ْْٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ٖ)
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]إهّا لىنىٍاًشري ُب »: أهو قاؿ  (ُ)ذكر ع  أيب الدرداءكيي ، كال سهما إذا ا تاج إٔب تنل و، كال عل علهو بلطف القوؿ 
 .(ٓ)(ىو الةأض (ْ)بلى م  القً «لتقلهم »: كُب ركاية، (ّ)«كإف قلوبنا لتلعنم  ، أقواـ (ِ)كجوه[

زالسهه أو قاربهه  نْ َمه ،هْنهال حيس  زليسه أن أحه  أكهرم عليهه مِ  ،ويعي  كل زلسائه نصيبه ،ويتفق  أصحابه
  .القول نْ و بيسور مِ أ ،ال هباإ أله حاز  مل يرد   نْ ومَ  ،حلاز  صابر  حىت يكون  و ادلنصرف عنه

 اؿ ػػػقػػػػف ،وػػػػع قومػػػم لو ػوؿ الػػػػػػػػػػػػػى رسػإذ أت، يبػػػػصػػػػدم الهبػػػ  عػػب (ٔ)ذىلػػػػأبٍ  ِبػػب  ٍ مً رجل ػػا كقع لػم): كػػاؿ ذلػػػمث
 ،هللا رسػوؿ ػاجٍب يا فاقضً ، جم فقضهت  واأ،   الرىط الذي  أتوؾ مً كإ٘بٌ ، أٍبذىل  بِب مً  امرؤإ٘ب : هللا يارسوؿ

كسػاقوا مػا ، سػبلـكإف كػاهوا قػدموا راغةػْب ُب اإل، لهست كباجة أصبايب إف  اجٍب: قاؿ «كما  اجتك?»: قاؿ
ف ٯبعػػل أك ، ف يػػرٞبِبأك ، أف يأ ػػر ٕب سػػنؿ هللا تال أف إ مػػ  بػػبلدم ًِب لىػػمى عٍ أى كهللا مػػا ، كإ٘ب،   صػػدقاهت سػػاقوا ًمػػ

ٍب ، «كاجعػل غنػاه ُب قلةػو ،كارٞبػو، اغ ػر لػو (ٕ)]اللمػ [ -كأقةل إٔب الأػبلـ-»: فقاؿ رسوؿ هللا ، ُب قليب ماغن
: فقػػالوا، سػنة عشػػر (ٗ)ُبٗبػػُب ا٤بوسػػ   ا رسػوؿ هللا وٍ قومػو كافػىػػ ٍب إف، (ٖ)ا١بػػابرة  ٍ صػبابو ًمػػلػػو ٗبثػل مػػا أمػػر أل رى مىػأى 

كهللا مػا رأينػا مثلػو : قػالوا يارسػوؿ هللا «?  اػمػا فعػل الأػبلـ الػذم أتػا٘ب مع»: قػاؿ رسػوؿ هللا ف، لذى أبٍػ ٫ب  بنػوا
فقػاؿ ، إلهمػا كال الت ػت، ناس اقتسموا الدهها ما هظػر ٫بوىػاف الأكهللا لو ، ٗبا رزقو هللا  ثنا بنقنع منودًٌ كال  ي ، قط

قػاؿ ? يػا رسػوؿ هللا أكلػهس ٲبػوت الرجػل ٝبهعػان : فقاؿ رجػل، «ف ٲبوت ٝبهعان أا٢بمد  إ٘ب ألرجو »: رسوؿ هللا 
هاءي أىوى  بي عّ ػػػػػػشى تى »: رسوؿ هللا 

 فبل ، ةػػػك األكديػػػػض تلػػػػو أف يدركو ُب بعػػػعل أجلػػػػفل ،هاػػػة الدهػػػػومو ُب أكديػػػػكٮبي  (ُ)

                                                           
بدمشػق ُب  ق(ِّ)ت:  ،أبو الػدرداء: عػوٲبر بػ  عػامر بػ  مالػك بػ  زيػد بػ  قػهس، شػمد مػا بعػد أ ػد مػ  ا٤بشػاىد، كاذتلػف ُب شػموده أ ػدان  (ُ)

 (.  ُْٔٔ/ْ معرفة األصباب الب  عةد الّب)ذبلفة عثماف. االستهعاب ُب
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ابا لىاشر َب لد وه، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره.  (ِ)
ا٢بػػػديث ُب ا٢بلهػػػة مسػػػندان أليب هعػػػه :  . كىػػػو  ػػػديث معلػػػق كقػػػد كرد ىػػػذا(ُّ/ٖبػػػاب ا٤بػػػداراة مػػػع النػػػاس ): كتػػػاب األدب، صػػػبهح الةخػػػارم (ّ)

. (فا٤بؤلًٌػػ بػػو ٯبػـز ٓب ذلػػك كألجػل الػػدرداء كأيب ذلػف بػػْب اهقطػاع فهػػو)كقػػاؿ ابػ   جػػر فهػو:  ،(ِِِ/ُا٤بمػاجركف مػػ  الصػبابة، أبػػو الػدرداء )
 . عمدة القػارم شػرح صػبهح الةخػارم[لتعلنم ]ركاية ]لتقلهم [ للاشممِب، كركاية األكثّبي  :، كقاؿ العهِب(َُّ/ٓ)الب   جر التعلهق تألهق
 (.  ُُٕ/ِِللعهِب)

 (.  َُٓ/ْنماية الب  األثّب، مادة: قبل )ال (ْ)
   .(ِٖٓ/َُال تح الب   جر ) (ٓ)
(، كمراصػد َِ/ّ(، كاألهسػاب للسػمعا٘ب )ِْ/ُُب هتذيب األهساب الب  األثّب) أبذل: بط  م  ٘بهب، ك٘بهب: اس  قةهلة م  كندة. اللةاب (ٔ)

 (.  ِٓٓ/ُأ٠باء األمانة كالةقاع للقطهعي)االطبلع على 
 خطوطتْب، كا٤بثةت م  الطةقات الب  سعد اآلٌب ذكره. ساقطة م  ا٤ب (ٕ)
ك٘بػّب علػى اإلذعػاف ٤بطالعػة بركاهتػا كشػمود  ،كتأػِب ال قػّب ،ألهنػا ٘بػّب الاسػّب ،ا١بابرة: مايأنهو كٯبّب  الو، كىو م  أ٠باء ا٤بدينة ا٤بنورة ٠بهت هبػا (ٖ)

 (.  ِٕٖ/ّ)ِّْٗب العةاد مد الشامي ت: كألهنا جّبت الةبلد على اإلسبلـ. ينظر: سةل ا٥بدل كالرشاد ُب سّبة ذ ،آياهتا
، ٠بٌػي بػذلك ٤بػا ٲبػُب بػو مػ   (ٗ) يػراؽ، كقهػل: ألف آدـ، علهػو  :أم ،الػدماءمُب: موضع ُب درج الوادم الذم ينزلػو ا٢بػاٌج كيرمػي فهػو ا١بمػار مػ  ا٢بػـر

 (.  ُٖٗ/ٓر: معج  الةلداف لهاقوت ا٢بموم)الٌسبلـ، ٛبٌُب فهما ا١بٌنة، كىو ٗباة ا٤بارمة. ينظ
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ما ػػػػب وً ػػػػعً نى كأقػٍ ، ده ُب الػدههاػػػػا علػى أفضػل  ػاؿ كأزىذلك الرجل فهن (ِ)]فعاش[: قالوا، «ُب أيما ىلك هللا  يةإب
 رى  هللا فػػذكّ ، سػػبلـ قػػاـ ُب قومػػوأىػػل الػػهم  عػػ  اإل  ٍ ع ًمػػػػػػػرج  ٍ ع مىػػػػػػكرج، رسػػوؿ هللا  فلمػػا تػػوُب، هللا رزؽ
، كمػػا قػػاـ بػػو، كيسػػنؿ عنػػو  ػػْب بلأػػو  الػػو، هري كي ذٍ يىػػكجعػػل أبػػو باػػر الصػػديق ، فلػػ  يرجػػع مػػنم  أ ػػد، سػػبلـكاإل

 .(ّ)(فاتب إٔب زياد ب  لةهد يوصهو بو ذّبان 
الذي  يدذلوف    السةعْب أل ان ذلك الرجل الذم سنلو أف ٯبعلو مً  [ُُظمر/]رد علهو ٗبهسور م  القوؿ   ٍ كمثاؿ مى 

فإهنػا عةػارة ذشػنة ، أهت لست مػنم إال : فل  يقل لو -(ْ)قدسمنم  بوجمو األ جعلنا هللا -ا١بنة بأّب  ساب
 .(ٔ)«سةقك هبا عااشة»: لو (ٓ)]قاؿ[بل 
 .(ٖ)(ةأم مطلق: بسط يعِب باسر الةاء (ٕ)]يده[ك): ا١بوىرم كقاؿ، الةسط ا١بود ق  و ع الناس بسيه وخلقه 

قػػاؿ : (َُ)كقػػاؿ الوا ػػدم، أبػػا الرجػػاؿ كالنسػػاء ٝبهعػػان  كػػاف النػػيب : صػػبابناأ  ٍ ًمػػ (ٗ)قػػاؿ الةأػػوم) فصههار ذلههم أبههاً 
مىػا كػافى ٧بيىّمػده أىبػا ﴿ :ىو أبو ا٤بؤمنْب كما قهل لنساأو أممات ا٤بؤمنْب لقولو : اؿقى ال ٯبوز أف يػي : بعض أصبابنا

ػػدو ًمػػٍ  رًجػػاًلاي ٍ  ُب ا٢برمػػة : أبػػو ا٤بػػؤمنْب أم: اؿقىػػأف يػي  (ُُ)]ٯبوز[علػػى أهػػوالشػػافعي  كهػػصٌ : قػػاؿ [َْاأل ػػزاب/]﴾أى ى

                                                                                                                                                                                     
ألهػو ذػاؿ مػ  كػل ذػّب، كيمػوم  ،ا٥بىول: ىول بال تح يػىٍموم ىيًويًػا، أم سػقط إٔب أسػ ل، ككػل ذػاؿو ىػواءه كىػول الػن س، ٠بػي ىػول الن ػي هبػذا (ُ)

 (.  ُٔ/ٔهس اللأة الب  فارس، مادة: ىوم)مقاي(، ك ِّٖٓ/ٔهما ال ينةأي. الصباح للجوىرم )بصا ةو ف
 ُب ا٤بخطوطتْب: فعاتب، كا٤بثةت م  الطةقات الب  سعد اآلٌب ذكره.  (ِ)
(، كسػػػندىا ضػػػعهف لضػػػعف ٧بمػػػد بػػػ  عمػػػر ِْْ/ُقػػػات الاػػػّبل البػػػ  سػػػعد)ذكػػػر القصػػػة ابػػػ  سػػػعد ُب كفػػػد تيػػػػًجهبى عػػػ  أيب ا٢بػػػويرث، الطة (ّ)

 (.  ْٖٗ/ُ)الب   جرتقريب التمذيب الواقدم، كهللا أعل . ينظر: 
 .   هللا ككذا كل مى  قرأ الش ا ب ضل (ْ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ما ٔب، كا٤بثةت، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
صػبهح مسػل : كتػاب اإلٲبػاف، (، ك ُِٔ/ٕ) َٕٓٓ ،رق :صبهح الةخارم: كتاب الطب، باب م  اكتول أك كػول غػّبه، كفضػل مػ  ٓب ياتػو (ٔ)

األسػدم، كػاف مػ   عااشػة بػ  ٧بصػ ، ك (ُٕٗ/ُ) ُِٔبأػّب  سػاب كال عػذاب، رقػ : باب الدلهل على دذوؿ طواأػف مػ  ا٤بسػلمْب ا١بنػة 
، كتػوُب سػاأر ا٤بشػاىد مػع رسػوؿ هللا شػمد  يومئػذ، ك ، فصػار بهػده سػه ان عػودان  ، فنعطاه رسػوؿ هللا ُب بدر اهاسر سه وفضبلء الصبابة، 

 (.  ََُٖ/ّ. االستهعاب الب  عةد الّب)ُب ذبلفة أيب بار الصديق 
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: قد، كا٤بثةت م  الصباح للجوىرم اآلٌب ذكره.  (ٕ)
 (.  ُُُٔ/ّا١بوىرم، مادة: بسط )باح أليب هصر الص  (ٖ)
التمػذيب ُب ال قػو ككتػاب شػرح السػنة ُب ا٢بػديث كا٤بصػابهح، ، ا٢بػاف ، لػو : ا٢بسْب ب  مسعود  ا٤بعػركؼ بػال راء الةأػوم ال قهػو الشػافعيالةأوم (ٗ)

، كقػػػوؿ الةأػػػوم (ّْٗ/ُٗ) للػػػذىيب النػػػةبلء أعػػػبلـ سػػػّب. (قُٔٓ: )ت ػػػدث عنػػػو أبػػػو منصػػػور ٧بمػػػد بػػػ  أسػػػد العطػػػاردم ا٤بعػػػركؼ ٕب ػػػدة، 
 كالوا دم ذكره النوكم ُب ركضة الطالةْب اآلٌب. 

علػػي بػػ  أٞبػػد بػػ  ٧بمػػد بػػ  علػػي الوا ػػدم، النهسػػابورم، الشػػافعي، صػػا ب )الت سػػّب(، ٠بػػع مػػ  القاضػػي أيب باػػر ا٢بػػّبم، اإلمػػاـ : الوا ػػدم (َُ)
 (.  ّّٗ/ُٖ). سّب أعبلـ النةبلء للذىيب (قْٖٔ: )ت دث عنو: أٞبد ب  عمر األرغها٘ب، 

، كا٤بثةت مػ  الركضػة للنػوكم اآلٌب ذكرىػا، كهقػل العهػِب قػوالف عػ  الشػافعي، أ ػدٮبا با٢برمػة، كاآلذػر بػا١بواز، كقػاؿ (ُُ) : ىػو ُب ا٤بخطوطتْب: ٰبـر
 (.  ّٗ/ُبهح الةخارم لةدر الدي  العهِب)نظر: عمدة القارم شرح صياألصح، لا  ا٤بوجود ُب الركض ا١بواز. 
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كػذا   (.  رجػالا  كلػده لصػلةولػهس أ ػد ًمػ: كمعُب اآليػة،   رٞبة الوالد كلدهكمزيد رٞبتو ٥ب  أبلف مً  ،كا٢بنو علهم 
 .(ُ)ذكره النوكم ُب الركضة

ف ذلػك معلػـو بةداىػة العقػل أل، كفهو هظر، (ِ)قاؿ اب  الرفعة ُب ا٤بطلب >أل ما م  شرح الةخارمكالقطعة الٍب <
كال يتعدل إٔب اب  ، هااح زكجة االب  ٚبتص باب  الصلبال أف يراد بو التنةهو على أف ٙبرٙب إكال يرد ٗبثلو ، كالشرع
الذم كػاف النػيب  (ْ)ككاهت زكجة زيد ب   ارثة، (ّ)زينب بنت جبش فإف سةب هزكؿ ىذه اآلية زكاجو ، التةِب
 تةناه. 
إ٭با أها  »: قاؿ ىو كنبهنا ٤با ركم أهو  :كإ٭با يقاؿ ،أبوها :أهو ال يقاؿ: (ٓ)س رايهِبسباؽ اإلإستاذ أيب كع  األ) 

 .(ٕ)((ٔ)«لا  كالوالد
ءً ﴿ :ُب معػُب قولػو  (ٗ)اجعػ  الزّجػ (ٖ)كهقل صا ب ااػ   ػؤيالى ػري  ىيػ ّ  بػىنىػاٌب  ىى  بةناتػو كػُّب ) :[ٖٕ]ىػود/﴾لىايػ ٍ  أىٍطمى

 .(ُُ)(مماهت أكأزكاجو ٗبنزلة ، بناتو (َُ)]ٗبنزلة[كهساء أمة كل هيب ، ع  هساأم 
 : ك اى ٝباعة م  ا٤ب سري  ُب ذلك قولْب

                                                           
 (.  ُِ/ٕالطالةْب كعمدة ا٤ب تْب للنوكم)ركضة  (ُ)
شػه  ، أٞبد ب  ٧بمد ب  علػي بػ  مرت ػع :، كاب  الرفعةب  الرفعة ُب أ د كعشري  ٦بلدان ال يُب ال قو الشافع طلب ا٤بعإب ُب شرح كسهط الأزإبم (ِ)

طةقػػات الشػافعهة الاػػّبل . (قَُٕ: )ت،  ػدث عنػػو التػاج السػةاي، اإلسػبلـ أبػو العةػػاس ا٤بصػرم ٠بػع ا٢بػػديث مػ  عةػػد الػر ه  بػ  الػػدمّبم
 (.  ُُِ/ِةقات الشافعهة الب  قاضى شمةة )(، كطِٕ/ٗللسةاي )

 (.  ِّٓ/ُللوا دم)(، كأسةاب النزكؿ ْٔ/ّت سّب السمرقندم )ينظر:  (ّ)
. كقتػل زيػد  ػب رسػوؿ هللا  :زيد، ككاف يقاؿ لزيد بػ   ارثػة. موالتو أـ أٲب ، فولدت لو أسامة ب  جو رسوؿ هللا زيد ب   ارثة الاليب، زكٌ  (ْ)

 (.  ِْٓ/ِأزكة. االستهعاب الب  عةد الّب)األمّب على تلك ال، ككاف (قٖ )ٗبؤتة م  أرض الشاـ سنة
باػػر الشػػافعي، لػػو )جػػامع ا٢بلػػي( ُب أصػػوؿ الػػدي ، ٠بػػع مػػ  أيب راسػػاف، شػػه  أىػػل ذ، إبػػراىه  بػػ  ٧بمػػد بػػ  ممػػرافأبػػو إسػػباؽ اإلسػػ رايهِب:  (ٓ)

 (.  ّٕٔ/ُ. طةقات الشافعهْب الب  كثّب)(قُْٖ: )ت دث عنو ا٢باف  الةهمقي، 
أ جػػار،  بثبلثػػة يػػنمر بهمهنػػو، ككػػاف يسػػتطب كال يسػػتدبرىا القةلػػة، كال يسػػتقةل فػػبل الأػػاأط أ ػػدك  أتػػى فػػإذا أعلماػػ  » :طػػرؼ  ػػديث تتمتػػو (ٔ)

:  (، كسػػن  النسػػاأيّ/ُ) ٖقةلػػة عنػػد قضػػاء ا٢باجػػة، رقػػ : ، بػػاب كراىهػػة اسػػتقةاؿ الالطمػػارة: كتػػاب . سػػن  أيب داكد«كالرمػػة الػػركث عػػ  كينمػػى
االسػػتنجاء با٢بجػػارة، رقػػ : بػػاب كتػػاب الطمػػارة، (، كسػػن  ابػػ  ماجػػو:  ّٖ/ُ) َْعػػ  االسػػتطابة بػػالركث، رقػػ : ، بػػاب النمػػي كتػػاب الطمػػارة

 (.  ِٖٗ/ِالةدر ا٤بنّب الب  ا٤بلق )[. ]كأساههده كلما صبهبة: بنبوه، قاؿ اب  ا٤بلق  (ُُْ/ُ) ُّّ
 (.  ّٗ/ُعمدة القارم شرح صبهح الةخارم )هقل اإلماـ بدر الدي  العهِب قوؿ أيب إسباؽ ُب كتابو  (ٕ)
بػػو: ، كىػػو كتػػاب كةػػّب، كقػػد ىذٌ (قْٖٓ )ت:كاػػهط األعظػػ  ُب اللأػػة أليب ا٢بسػػ : علػػي بػػ  إ٠باعهػػل، ا٤بعػػركؼ: بػػاب  سػػهدة اللأػػوم.  ااػػ  (ٖ)

 (.  ُُٔٔ/٢ِباجي ذله ة). كشف الظنوف (قِّٕ: )تص ي الدي : ٧بمود ب  ٧بمد األرموم، العراقي، 
كػاف مػ  أىػل ال ضػل كالػدي ،  سػ  االعتقػاد، كلػو مؤٌل ػات  سػاف   ، الٌزٌجاج الةأدادم صا ب كتاب معا٘ب القرآف مالزّجاج: إبراىه  ب  السر  (ٗ)

 (.  ُْٗ/ُعلى أهةاه النباة للق طي ). إهةاه الركاة (قُُّ: )تد، أذذ عنو أبو علي ال ارسي، األدب. ٠بع م  ا٤بّبٌ  ُب
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ٬بّب لو، كا٤بثةت م  اا  اآلٌب ذكره.  (َُ)
 (.  ِِٓ/َُاا  الب  سهده، مادة: بنو) (ُُ)
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 .(ُ)االثنْبألف ا١بمع يقع على ، كعّب بصهأة ا١بمع، فااف لو بنتاف، و أراد باإلشارة إٔب بناتو  قهقةأه:  دٮباأ) 
 .(ِ)(متوأأهو أراد هساء : الثا٘ب

  الرٞبػػة كأكثػػر ًمػػ، بالنسػػةة إلهنػػا أقػػول إف الصػػ ات ا٤بوجػػودة ُب اآلبػػاء موجػػودة ُب هةهنػػا : قػػاؿكأقػػوؿ ينةأػػي أف يي 
، كالاثػرة، الداري  إلهنػا مػع الػدكاـ (ّ)]ذّبات[يصاؿ أسةاب إك ، هقاذها م  ممالك الداري إك ، كالش قة، كا٢بنو، بنا

فهاػوف ،   أمتػوبا٤بؤمنػات ًمػ (ْ)]يتػزكج[فإهو كاف يةاح لو أف، ال ُب  رمة النااح، بفمو م  ىذه ا٢بهثهة شةهو باأل
 بنهو أب مااهػةن  علهو ك ا ، داة التشةهوأ هث  ذؼ  بلهأان  فهصّب تشةهمان ، سدأزيد : مثل «فصار ٥ب  أبان »: قولو
 .هو أب  قهقةنب فهو صار ككصاؼ األأشدة كجود  م 

أمػو ذدٯبػة  ،يب ىالػة ربهػب رسػوؿ هللا أىػو ىنػد بػ  ) :وصاروا عن   يف احلهق  هواهب هبهذا وصهفه ابهن أيب  اله 
اش هةّػ: فقهػل ،يب ىالػةأكاذتلػف ُب اسػ  ، كاف أبوه  لهف بِب عةد الدارك ، اـ ا٤بؤمنْب رضي هللا عنمأبنت ذويلد ا
بػو ىالػة زكج أكػاف ،  بػ  زرارة (ٔ)]هةػاش[كقهل مالك بػ  ، (ٓ)]هةاش[مالك ب  زرارة ب  : كقهل، دافقب  زرارة ب  ك ا
  ندػػػػػػػمد ىػػػػػش، (ٖ)ندػػػند ب  ىػػػػػػند ب  ىػػػو ىنبا  ػػػكاب  اب ،ندػػػند ب  ىػػػػد ٥بػػػككل، لو ىند (ٕ)دت[ػػػ]فول جة أكالن ػػػػديػػذ
ل ابنػو تًػكقي ، يػـو ا١بمػليب طالػب أل ىند مػع علػي بػ  تً كقي ،  دان أٓب يشمدىا بل شمد  :كقهل، ب  أيب ىالة بدران ا

، بػػل مػػات بالةصػػرة: كقهػػل، ا٤بختػػار سػػنة سػػةع كسػػتْب لى تًػػد بػػ  أيب ىالػػة مػػع مصػػعب بػػ  الػػزبّب يػػـو قي ػىنػػىنػػد بػػ  
ابػػ  أذتػػو عنػػو يركيػػو  كىػػو مشػػمور مػػ  ركايتػػو، يث صػػ ة النػػيب يب ىالػػة  ػػدأكقػػد ركل ىنػػد بػػ  ، كاهقػػرض عقةػػو

ابنػو ىنػد بػ  ىنػد بػػ  أيب ]كأمػا ، كرضػي عنمػا، ابػ  فاطمػة بنػت رسػوؿ هللا  يب طالػب أا٢بسػ  بػ  علػي بػ  
 .(ّ)( (ِ)كأبو هعه  ُب الصبابة (ُ)فقد ذكره اب  منده، (ٗ)ىالة[

                                                           
ٓب يقػل ، ك [ْالتبػرٙب/]﴿ فقػد صىػأىٍت قػيليوبيايمػا﴾:ُب قولػو كقػد ٠بػى هللا االثنػْب ٝبعػان  ألف ا١بمع ض  شيء إٔب شيء، كاالثنْب فما فوقممػا ٝباعػة (ُ)

 (َُْ/ِقلةاما. ت سّب الثعليب )
 (.  ُْٔ/ِ(، كت سّب السمرقندم )ُّْ/ُٓت سّب الطّبم )ينظر:  (ِ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب )س(:  سرات، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ّ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب: مركح، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ْ)
 ُب األصل: الهاس، كُب )س(: الناس، كا٤بثةت م  هتذيب األ٠باء للنوكم اآلٌب ذكره.  (ٓ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: الهاس، كا٤بثةت م  هتذيب األ٠باء للنوكم اآلٌب ذكره.  (ٔ)
 . ب األ٠باء للنوكم اآلٌب ذكرهُب ا٤بخطوطتْب: فولد، كا٤بثةت م  هتذي (ٕ)
العرضػػي رٞبػػو هللا الَبٝبػػة ٥بنػػد بػػ  أيب ىالػػة. كعةػػارة النػػوكم أكضػػح، كىػػي:  مػػاـىاػػذا ُب األصػػل، كُب)س(: ككلػػد ٥بنػػد ىنػػد بػػ  ىنػػد. كسػػهارر اإل (ٖ)

. هتػذيب األ٠بػاء كاللأػات (ىنػد بػ  ىنػدأبو ىالة ىند ب  النةاش ب  زرارة، ككاف زكج ذدٯبة أكالن، فولػدت لػو ىنػد بػ  ىنػد، كابػ  ابنػو ىنػد بػ  )
(ِ/َُْ  .) 

 .  كأما أمو ىند، كا٤بثةت م  هتذيب األ٠باء للنوكم اآلٌب ذكرهُب ا٤بخطوطتْب:  (ٗ)
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 .(ْ)(كبشاشتو، طبلقة الوجو): باسر الةاء أم شردائم البِ  .النيب : أم وكان .يب ىالةأاب  : أم قال 
بػػاألرض اللهنػػة ] مػػا٘ب منػػوشػػةو سػػمولة ههػػل األ  ااجانهه لههّ   .(ٓ)] زهػػان[ كال، صػػعةان  وي قيػػلي لػػهس ذي : أم  هههل اخللههق

: كالتقػدير، (ٕ)فاػاف اسػتعارة تصػرٰبهة، كذكر ا٤بشةو بو، ك ذؼ ا٤بشةو، سمولة ههل ا٤بقصود لساألومع  (ٔ)[ا١باهب
، ؼ ا٤بشةوفبذ، فزى ًٕبى  رض لْب لهسكوهو هبذه الص ة كجاهب م  األ فااف ُب، سنؿ ما ىذه منو مرامويي  كاف 

 .ذكر ا٤بشةو بوكاقتصر على 
 .(ٖ)(لق كذشوهة ا١باهبشدة ا٣بي : ال ظاظة) وال  ليظ، ليس بفظ
فمػو يقتضػي ، باسػ  الت ضػهل (ٗ)«غلػ  أهػت أفػ  ك أ»: لعمػر  كهف قالػت النسػوة ٕبضػرة النػيب : فإف قلتى 

 ?  ُب النيب  ةكالألظ، كجود أصل ال ظاظة
 ? كهدنكمةالأة  هث زاد ُب ه هو الةاء ا٤ب هدة للت، تنكهد (َُ)]ه ي[ة كىذا ا٢بديث ه ى عنو ال ظاظة كالألظ

عػػدال بػػِب أشػػج كالنػػاقص األ: كمػػا ُب قػػو٥ب   النػػيب (ُُ)[ُب ]الألظػػةا٤بػػراد باسػػ  الت ضػػهل كجػػود أصػػل ): قلػػتي  
 ال فػػالنيب إك ، لػػى أىػػل الةاطػػلكالألظػػة ع، هاػػار  اإلكلاػػ  فهمػػا ٯبػػب ًمػ، كٯبػػوز أف ياػػوف للم اضػػلة، (ُِ)مػركاف
 .(ُ)(رفهق بنمتو ُب التةلهف ر ه  كما كص و  رؤكؼ

                                                                                                                                                                                     
معرفػة الصػبابة، ٠بػع مػ  أيب سػعهد بػ   لػوادث، عةد الرٞب  اب  ا٢باف  الاةّب أيب عةد هللا ٧بمد بػ  إسػباؽ بػ  ٧بمػد بػ  منػده، اب  منده:  (ُ)

 (.  ّْٗ/ُٖ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قّٓٗ: )تاألعرايب،  دث عنو أبو عةد هللا ا٢باك ، 
 ُب اإلصػػابة ، ك(ّْٔ/ٔ) الصػػبابة ٛبههػػز ُب فاػػل مػػ  أيب ىالػػة كابنػػو ىنػػد صػػبابهاف. ينظػػر: اإلصػػابة(، ِٕٓٓ/ٓمعرفػػة الصػػبابة أليب هعػػه  ) (ِ)

 .  (ّْٕ/ٕ) الصبابة ٛبههز
 (.  ُّٗ/٠ِباء كاللأات للنوكم)هتذيب األالعرضي الَبٝبة ٝبهعما م   ماـهقل اإل (ّ)
 (.  ُِٗ/ُلنماية الب  األثّب، مادة: بشر)ا (ْ)
كضػػعتو  (كرجػػل  ػػزف إذا ٓب ياػػ  سػػمل ا٣بلػػق )(، كفهػػو: ُٕٖ/ُس الةبلغػػة للز٨بشػػرم، مػػادة:  ػػزف)ُب ا٤بخطػػوطتْب:  زمػػا، كا٤بثةػػت مػػ  أسػػا (ٓ)

 .  ٤بناسةتو السهاؽ
 ُب ا٤بخطوطتْب: بشر لْب ٦بامع، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 .  (ِٕٓ/ٗ) للةأدادم األدب ذزاهةينظر:  (ٕ)
 (.  ُٕٓ/ِ)  ألهوار للقاضي عهاض، مادة: فظمشارؽ ا (ٖ)
 ّّٖٔ، رقػػػ : ىػػػو جػػػزء مػػػ   ػػػديث ُب صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب ا٤بناقػػػب، بػػػاب مناقػػػب عمػػػر بػػػ  ا٣بطػػػاب أيب   ػػػص القرشػػػي العػػػدكم  (ٗ)

 (.  ُّٖٔ/ْ) ِّٔٗ: ، رق  ، باب م  فضاأل عمر  صبهح مسل : كتاب فضاأل الصبابة ، ك (ُُ/ٓ)
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
   غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. (ُُ)
بػػِب األثػػر، قػػاؿ: هللا أكػػّب! ىػػذا أشػػج أذػػوه  (األصػػةف)بػػِب أمهػػة، ضػػربتو دابػػة ُب كجمػػو، فلمػػا رأل ىػػو أشػػٌج ، عمػػر بػػ  عةػػد العزيػػز :األشػػج ىػػو (ُِ)

د ػػػػػولهػػػػػفمػو يزيػد بػ  ال :اقصػػػػػػا النػػػػ، كأمدالن ػػػػؤل األرض عػػػػر ٲبػػػػيقػوؿ: إف مػ  كلػدم رجػبلن بوجمػو أث   ابػػػػػػمر بػ  ا٣بطػػػػلك. ككاف عػػػػػاٌلذم ٲب
(، ِّٔ/ُا٤بعػػػػارؼ البػػػػ  قتهةػػػػة  الػػػػدينورم) ألهػػػػو هقػػػػص ا١بنػػػػد مػػػػ  أرزاقمػػػػ . ،، ٠بػػػػي بالنػػػػاقصعةػػػػد ا٤بلػػػػك، ككػػػػاف ٧بمػػػػود السػػػػّبة، مرضػػػػٌهان  بػػػػ ا

 (.  ِٖٔ/ّصناعة اإلهشاء للقلقشندم)شى ُب (، ك صةح األعّٕٔ/ُك)
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رىا بةهػت ُب بٌشػ»: كمنو  ديث ذدٯبة، صوات للخصاـالضجة كاضطراب األ: السخب كالصخب) وال صخاب
، وصػاذةوف فهػ: أم، (ّ)«ىػ  صػخب بالنمػار»: ك ػديث ا٤بنػافقْب. (ِ)«ا١بنة م  قصب ال صخب فهو كال هصب

 .(ْ)(كمتجادلوف
ال يظمػػػػػر ذ هػػػػػات النػػػػػاس الػػػػػٍب ): أم ابوال عيّههههه .(ٓ)(كفعالػػػػػو، يػػػػػنٌب بػػػػػال بش ُب كبلمػػػػػوال ): أم اشوال فّحههههه
 .(ٔ)(اطبلعم ك ، كعدـ ظمور الناس علهما، سَبىا [ُُك/]يركموف
هعػػ  العةػػد عةػػد هللا لػػو كػػاف يصػػلي مػػ   »: أهػػو قػػاؿ ُب  ػػق عةػػد هللا بػػ  عمػػر صػػح عنػػو : إف قلػػتى  ،اح ّ وال َمهه
 ?  (ٖ)م  الصبابة ككثّبان ، ب  مسعودكمدح عةد هللا ، (ٕ)«اللهل

 كقػد بػٌْب ، ال يسػتبق ا٤بػدح  ٍ أك ٲبػدح مىػ، مةػالف ُب ا٤بػدح ٓب ياػ  رسػوؿ هللا : أم، ا٤بن ي صهأة ا٤بةالأة: قلتي  
ا٤بمػدكح ٗبد ػو ال سػهما إف  (ٗ)كقػد يراأػي، آفة ا٤بدح ُب ا٤بادح أهػو قػد ياػذبفقاؿ ):  هاء آفة ا٤بدحالأزإب ُب اإل
 «إذا مػدح ال اسػق غضػب الػرب  »: قػاؿ رسػوؿ هللا : فقد جاء ُب  ديث أهػس قػاؿ، أك ظا٤بان  كاف فاسقان 

 .(ِ)((ُ)ُب الصمت (ُُ)كاب  أيب الدهها، (َُ)أذرجو أبو يعلى

                                                                                                                                                                                     
 (.  ْٗٓ/ّ)كمادة: فظ (، ك النماية األثّبية ْٕ/ٕفتح الةارم الب   جر )ينظر:  (ُ)
، بػػاب فضػػػاأل  صػػػبهح مسػػل : كتػػػاب فضػػاأل الصػػػبابة (، ك ٔ/ّ)ُِٕٗاب: مػػٌب ٰبػػػل ا٤بعتمػػر، رقػػ : الةخػػارم: كتػػػاب ا٢بػػج، بػػػصػػبهح  (ِ)

 (.  ُٕٖٖ/ْ)ِِّْ :عنما، رق ؤمنْب رضي هللا تعأب ذدٯبة أـ ا٤ب
(، كقاؿ ا٥بهثمػي: ]ركاه أٞبػد كالةػزار، كفهػو عةػد ا٤بلػك بػ  قدامػة ا١بمبػي، كثقػو ٰبػٓب بػ  معػْب َِّ/ُّ) ِٕٔٗ: مسند أبو ىريرة مسند أٞبد (ّ)

أعلػ . ٦بمػع   لضػعف عةػد ا٤بلػك، كهللا ،فظػاىر سػنده الضػعف ]ضػعهف[: كغّبه، كضع و الدارقطِب كغّبه[، كقاؿ فهو اب   جر العسقبل٘ب
 (.  َُٕ/ُالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)

 (.  ُْ/ّ) ، مادة: صخبالنماية الب  األثّب (ْ)
بػػ  منظػػور لسػػاف العػػرب ال .( مػػا ذكػػره ىػػو ال ػػا ش، أمػػا ال ّبػػاش: ف هػػو مةالأػػة كيعػػِب كثػػّب ال بػػشُْٓ/ّالنمايػػة البػػ  األثػػّب، مػػادة: فىبيػػشى ) (ٓ)

 (.  ِّٔ/ٔاإلفريقي، مادة: فبش)
 (.  ِّٕ/ّنماية الب  األثّب، مادة: عهب )ينظر: ال (ٔ)
أل بػاب مػ  فضػا،  كتاب فضاأل الصػبابة(، كصبهح مسل :  ْٗ/ِ) ُُِِاب فضل قهاـ اللهل، رق : بكتاب ا١بمعة، صبهح الةخارم:   (ٕ)

 (.  ُِٕٗ/ْ)ِْٕٗعةد هللا ب  عمر، رق : 
كمعػاذ بػ  جةػل، كأيب  ،ذذكا القرآف م  أربعة: م  اب  أـ عةد فةدأ بو: » كغّبه م  الصبابة بل ظو  ،مدح اب  مسعودكرد ُب صبهح مسل   (ٖ)

 ، رقػػػ :، بػػػاب مػػػ  فضػػػاأل عةػػػد هللا بػػػ  مسػػػعود كأمػػػو  صػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب فضػػػاأل الصػػبابة . «بػػ  كعػػػب، كسػػػآب مػػػؤب أيب  ذي ػػػةا
ِْْٔ (ْ/ُُّٗ  .) 

 (.  ِٕٗ/ّأزإب)ُب قلوب الناس بإيراأم  ذصاؿ ا٣بّب. إ هاءعلـو الدي  لل كأصلو طلب ا٤بنزلة ،الرؤيةالرياء: مشتق م   (ٗ)
بػػ  اأٞبػػد بػػ  علػػي التمهمػػي، ا٤بوصػػلي، ٧بػػدث ا٤بوصػػل، كصػػا ب )ا٤بسػػند( ك )ا٤بعجػػ (، ٠بػػع أٞبػػد بػػ   ػػاًب الطويػػل،  ػػدث عنػػو : أبػػو يعلػػى (َُ)

 (.  ُْٕ/ُْسّب أعبلـ النةبلء للذىيب )، (ٓٓ/ٖ)  ةاف الب  الثقات. (قَّٕ: ، )تا٤بتقنْب م  ةاف، 
بػػ  اعةػػد هللا بػػ  ٧بمػػد بػػ  عةهػػد بػػ  سػػ هاف بػػ  قػػهس القرشػػي مػػوالى ، الةأػػدادم، ، مػػ  شػػهوذو ابػػ  أيب أسػػامة، كمػػ  تبلمذتػػو ابػػ  أيب الػػدهها:  (ُُ)

 (.  ّٕٗ/ُّ)للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قُِٖ: )تعقدة، كتصاهه ة كثّبة منما: الصمت كالدعاء، كغّبٮبا، 
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 (ْ)كيطريػو، يثػِب علػى رجػل رجػبلن  ٠بػع رسػوؿ هللا : قػاؿ (ّ)شعرمبسنده ع  أيب موسى األ كُب صبهح الةخارم

 .(ٓ)«أك قطعت  ظمر الرجل ،أىلات  »: ُب ا٤بد ة فقاؿ
قطعػت عنػق »: فقػاؿ النػيب ، فػنثُب علهػو رجػل ذػّبان ، عنػد النػيب  رى ًكػذي  أف رجػبلن : (ٔ)عػ  أيب باػرة كفهو بسػنده
، يػػرل أهػػو كػػػذلكككػػذا إف كػػػاف ، أ سػػػب كػػذا :فلهقػػل، ال ٧بالػػة إف كػػاف أ ػػدك  ماد ػػػان - قولػػو مػػػراران ي-صػػا ةك
 .(ٖ)«أ دان   ي على هللاكال يزكًٌ ، هللا  (ٕ)ك سهةو

فرٗبػا ، لظنػو أهػو بتلػك ا٤بنزلػة ،جػبم  علػى ا٤بمػدكح العي نأفرط ُب مدح آذر ٗبا لهس فهو ٓب ي  ٍ ك اصل النمي أف مى 
  ا٢بػديث اآلذػر ًمػػ ؿ العلمػاء مػا جػاء ُبكلػذلك تػػنكّ ، بػو فى ًصػعلػى مػا كي  كاالزديػاد مػ  ا٣بػّب اتاػػاالن ، ضػهع العمػل

 .(ٗ)« ثوا ُب كجوه ا٤بدا ْب الَبابا»: قولو 
 .ٲبدح الناس ُب كجوىم  بالةاطل  ٍ إف ا٤براد هب  مى  
 النػػاسي  حى دى فقػػد مىػػ، فػػبل يػػدذل ُب النمػػي، ٗبػػا فهػػو حى دً ميػػ  ٍ كأمػػا مىػػ. (ُُ) «(َُ)]الػػذبح[ا٤بػػدح ىػػو »:  كقػػاؿ عمػػر )
  ًٌأ د ترابان  كٓب ٰبث ُب، بطى عر كا٣بي ُب الش. 
 : للعلماء فهو أقواؿ: قلت? عُب  ثي الَباب ُب كجوه ا٤بدا ْبما م: فإف قلتى  
 .ٞبلو على ظاىره: أ دٮبا 

                                                                                                                                                                                     
 ِِٗل لصػا ةما الاػبلـ هبػا، رقػ : الصمت الب  أيب الدهها: باب الأهةػة الػٍب ٰبػك (، ُٔٓ/ُ) ُِٕ، رق : معج  أيب يعلى ا٤بوصلي: باب الراء (ُ)

(، كا٤بقاصػػػد ِّٓ/ُالػػدي  العراقػػي )ث اإل هػػاء لػػزي  (، كقػػاؿ عنػػو الػػزي  العراقػػي: ]سػػػنده ضػػعهف[، ككػػذا السػػخاكم. ٚبػػريج أ اديػػػُْْ/ُ)
 (.  ْٔٔ/ُا٢بسنة للسخاكم)

 (.  َُٔ/ّ)إ هاء علـو الدي  للأزإبهناية النقل م   (ِ)
٨بػالهف الػهم : زبهػد كذكاهتػا إٔب   ه رسػوؿ هللا عةد هللا ب  قػهس بػ  سػله  بػ   ضػار بػ   ػرب بػ  عػامر األشػعرم، كالٌ موسى األشعرم:  وأب (ّ)

 (.  ٕٗٗ/ّ) الب  عةد الّب. االستهعاب (قْْ: )تالسا ل، 
 (.  ُّٗ/ُللقاضي عهاض، مادة: طرم ) كالاذب فهو. مشارؽ األهوار ،اإلطراء: ٦باكزة ا٢بد ُب ا٤بدح (ْ)
(، كصػبهح مسػل : كتػػاب ُٕٕ/ّ) ِّٔٔا٤بػدح، كلهقػل مػا يعلػ ، رقػ : صػبهح الةخػارم: كتػاب الشػمادات، بػاب مػا ياػره مػ  اإلطنػػاب ُب  (ٓ)

 (.  ِِٕٗ/ْ) ََُّ، باب النمي ع  ا٤بدح، رق : كالرقاأقالزىد 
 ،أبػا باػرةاه رسػوؿ هللا ، فانٌػارة، كهزؿ إٔب رسػوؿ هللا كيقاؿ: إف أبا بارة تدٔب م   ص  الطاأف بةى  ،ه هع ب  ا٢بارث ب  كلدة: بارة وأب (ٔ)

 (.  َُّٓ/ْ) علهو. االستهعاب الب  عةد الّب، كأكصى أف يصلي علهو أبو برزة، فصلى (قُٓ: )تسا  أبو بارة الةصرة، ، 

ا٤بػراد بػو أف  :لػع علػي  قهقتمػا، كقهػلكيطٌ  ،ىػو مىػ  يعلػ  أفعػاؿ اإلهسػاف الصػا٢بة  كىػو ال عػل الصػاّب، فػا  ،ا٢بسهب: منذوذ م  ا٢بسب (ٕ) 
 (.  َِٓ/ّاألعظ  الب  سهده، مادة:  سب ) (، ككاا  كاهطْٕٕ/َُ. ينظر: فتح الةارم الب   جر )كافهو أمره   هللا 

، بػاب النمػػي عػػ  (، كصػبهح مسػػل : كتػػاب الزىػد كالرقػػاأقُٖ/ٖ) َُٔٔصػبهح الةخػػارم: كتػاب األدب، بػػاب مػا ياػػره مػػ  التمػادح، رقػػ :  (ٖ)
 (.  ِِٔٗ/ْ) َََّا٤بدح، رق : 

 (.  ِِٕٗ/ْ) ََِّإفراط، رق : إذا كاف فهو ، باب النمي ع  ا٤بدح : كتاب الزىد كالرقاأقصبهح مسل  (ٗ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: الريح، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
 ، كرجالو ثقات. (ُْْ/ُ) ّّ، باب الرجل ٲبدح الرجل، رق : األدب الب  أيب شهةة (ُُ)
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 .ك و ٩بلؤة ترابان ك  رجع :كقولك ُب  ق ا٣باأب  ،ا٣بسرافك ، أف ا٤براد ا٣بهةة: الثا٘ب
[ :وا لوقول: الثالث  .وي لى وٍ اره قػى ت  ٍ مى ستعمل ذلك لً تكالعرب ، الَباب (ُ)]ًبً هكى
فػػبل يطأػػى ، َبابره بػػْب يديػػو يتػػذكر بػػذلك مصػػّبه إٔب الػػةػػذفه، ف ينذػػذ ترابػػان نكػػ  ،إف ذلػػك يتعلػػق با٤بمػػدكح: الرابػػع

 .با٤بدح الذم يسمعو
كهبػذا جػـز ، ف كػل الػذم فػوؽ الػَباب تػرابأل، مػا طلػب إعطػاؤه إف ا٤بػراد ٕبثػي الػَباب ُب كجػو ا٤بػادح: (ِ)ا٣بامس

، ُب التقلهػل كاالسػتماهةكا٤بةالأػة ، (ْ)عطاء با٢بثي علػى سػةهل الَبشػهحاإل وى ةّ شى : كقاؿ (ّ)ا٤بصابهحشرح  الةهضاكم ُب
 .(ٕ)(رضهوضو ٤با يي ر راد دفعو عنو كقطع لساهو ع  عكٰبتمل أف يي : -(ٔ)شرح ا٤بشااة ُب-(ٓ)] الطهيب[قاؿ

كال ، اجعلػػوا ا٤بػػدا ْب ذػػاأةْب :أم ،ا٣بهةػػة :إف ا٤بػػراد بػػا٢بثي): ثّبيػػة  ىػػذه التال ػػات مػػا ُب النمايػػة األكأ سػػ  ًمػػ
 .هو معوهة ٥ب  على أف ٯبعلوا ا٤بدح ديدهن  يتخذكهو  رفةأل، كذلك ،(ٖ)(تعطوى  على ا٤بدح شهئان 

ال ياػػػوف : (ٗ)أم، كفػػػتح ا٥بمػػػزة، س ضػػػ  الهػػػاء ُب أكلػػػوؤىيٯبػػػوز ُب يػيػػػ منهههه يُههههْؤيسوال  ،يشهههته  يتغافهههل عمههها ال 
علػى طريػق أف يوقعػو ُب  (ُُ)]مالمهػو[  ٍ ًمػ و ال ٲبنع أ ػدان فإهٌ ، فمنعو منو، طلب منو شهئان منو إذا  (َُ)]ياأسان[أ دان 

 .بل كل الناس يرجوف منو ا٤بطالب، منو س أ دان يال يؤ : أم، (ُ)لل اعل كٯبوز أف ياوف مةنهان ، طلب س ٩بانلها

                                                           
 ، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ُب ا٤بخطوطتْب: ىأهك (ُ)
ال ينقل ع  الةهضاكم بل ينقل ع  ال تح الب   جر، كيظمر ىذا كاضػبان مػ  عةػارة ابػ   جػر ُب فػتح الةػارم اآلٌب  -رٞبو هللا -اإلماـ العرضي (ِ)

 ذكره. 
   مسػعود ال ػراء الةأػوم، الشػافعي: ا٤بصػابهح، كا٠بػو: مصػابهح السػنة: لئلمػاـ  سػْب بػشرح ا٤بصػابهح للةهضػاكم: يسػمى ٙب ػة األبػرار، أمػا أصػلو (ّ)

ّمػػػل )ا٤بصػػػابهح(. ك٠بػػػاه )مشػػػااة ا٤بصػػػابهح(، كفػػػرغ منػػػو ُب رمضػػػاف   . ٍب إف الشػػػه ق( ُٔٓ)ت:  كٕب الػػػدي : ٧بمػػػد بػػػ  عةػػػد هللا ا٣بطهػػػب. كى
، كشػػرح مشػػااة ا٤بصػػابهح، ك٠بػػاه )الااشػػف عػػ   قػػاأق السػػن (، كٓب أقػػف (قّْٕ: )تق، ٍب جػػاء بعػػده العبلمػػة  سػػ  ٧بمػػد الطهػػيب، ّٕٕ

 (.  ُٖٗٔ/٢ِباجي ذله ة) كشف الظنوفك (، ُُّٕ/َُشرح ا٤بشااة للطهيب)على كتاب الةهضاكم. 
ف العػػرب كىػو ٥بػػا ك ػػؤ. لسػػايقػػاؿ: رشػػح فػبلف لئلمػػارة أم ىهػػ  ٥بػػا،  ،مبلأمػػان ٤بشػةو بػػو، كأصػػل الَبشػػهح: الَببهػة كالتمهئػػة الَبشػهح: أف يػػذكر شػػهئان  (ْ)

 (.  ٓٗ/ُت التعاريف للمناكم، مادة: رشح)التوقهف على ممما ، ك(ُُٕ/ُالب  منظور، مادة: رشح)
 ، لػوهػيب، باسػر الطػاءا٢بس  بػ  ٧بمػد الطً  :الطهيبك ، ُب ا٤بخطوطتْب: الصهىب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ (ٓ)

 (.  ِِٓ/  ُ. بأهة الوعاة للسهوطي)(قّْٕ: )تشرح ا٤بشااة. 
/ ٕ ا٤بصػػػابهح ٤بػػػبل علػػػي القػػػارم) مشػػػااة شػػػرح ا٤ب ػػػاتهح ٕبثػػػت عنػػػو ُب شػػػرح الطهػػػيب فلػػػ  أجػػػده فهمػػػا ظمػػػر ٕب، ككجدتػػػو بل ػػػ  قريػػػب ُب  مرقػػػاة (ٔ)

 (، كالنقل م  فتح الةارم الب   جر. َُّّ
 (.  ْٖٕ-ْٕٕ/  َُفتح الةارم الب   جر ) (ٕ)
  (.  ّّٗ/  ُ) و، مادة:  ثالنماية الب  األثّب (ٖ)
 (.  َِٔ/ٔور، مادة: أيس )لساف العرب الب  منظ .الهنس: ضد الرجاء (ٗ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
 ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ُب ا٤بخطوطتْب: مالهو (ُُ)
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 [951آل عمهران ]﴾َوَلْو ُكْنَت َفظًا َ ِليَظ اْلَقْلِ  النْهَفُّضوا ِمهْن َحْولِه َ  ،فَِبما َرْدٍَ  ِمَن اَّللِّ لِْنَت ذَلُمْ ﴿: وقال تعاىل 

 [َْ]ا٤بؤمنوف/﴿عما قلهل﴾: فّبٞبة كقولو: أم ،زاأدة للتوكهد: ما)اآلية 
 أهػو : كمعُب اآليػة، كرٞبة بدؿ منما ،ما هارة موصوفة: (ِ)كقاؿ اب  كهساف [ُٓٓ]النسػاء/﴿فةما هقضم ﴾: كقولو 

ػػأي   تػػؤب يػػـو ٗبىػػ٤بػػا رفػػق  ]كىمىنًٌػػًو[ كتوفهقػػو،  أهػػو إ٭بػػا فعػػل ذلػػك ٥بػػ  برٞبػػة هللا الػػرب  ّْبى  م  بػىػػكٓب يعػػنٌ ، د ي
(ّ) ،

ف مػػا أل، كىػػو بعهػػد، علػػى سػػةهل سػػن  التعجػػب فمػػو?   هللا لنػػت ٥بػػ فةػػنم رٞبػػة ًمػػ: كا٤بعػػُب، مػػا اسػػت مامهة: كقهػػل
 .(ْ)([ُ]ع /﴿ع  يتساءلوف﴾: أل ما قاؿ تعأباالست مامهة إذا دذل علهما ا١بار  ذفت 

قلهػػػل ىػػػو العةػػػوس الوجػػػو ال :غلػػػه  القلػػػبك )، تقػػػدـ الاػػػبلـ علهػػػو كال ػػػ ٌ ، (ٓ)(بػػػال تح هاهػػػان   الف يلػػػْب كلً كلنػػػت ًمػػػ)
، فػػرقتم : أم، ه ضػػوافا، تم فضضػػ: لت رقػػوا تقػػوؿ: اله ضػػوا كمعػػُب، كالرٞبػػة، شػػ اؽكقلػػة اإل، االت ػػاؽ ُب الرغاأػػب

 .(ٔ)(فت رقوا
َِ ِ هههَ  َأْحَسهههُن الّسهههيَِّ  ﴿: أم هللا  وقهههال ، كالتجػػػاكز، أ سػػػ  الصػػػ ح: الػػػٍب ىػػػيك )، [16ادلؤمنهههون ]﴾اْدفَهههْع بِهههاّل
-كأقػوؿ، ال ٕبهث يؤدم إٔب كى  الػدي : (ٕ)كقد استدرؾ بعضم  ُب ىذه اآلية قاأبلن ، ُب مقابلة السهئة  سافكاإل

فػإف ا٤بػراد ، فػبل يصػح أف يسػمى بػالٍب ىػي أ سػ ،  إٔب كىػ  الػدي مؤديػان إذا كاف ما دفع بو السهئة  :-يأ ر هللا لو
]ييأِب[فمذا االستدراؾ ،  بن سنهتما كوهنا مرضهة 

: كقهػل الػٍب ىػي أ سػ ، عنو كص ما بالٍب ىػي أ سػ  (ٖ)
دفع با٢بسنة ا: قوؿ القاأل  ٍ كىو أبلف مً ، كالسهئة ا٤بنار، مر با٤بعركؼىو األ: كقهل، كالسهئة الشرؾ، لتو هدكلمة ا
بػػل : كأقػػوؿ.(ٗ)(كإ٭بػػا قػػدـ ا١بػػار علػػى ا٤ب عػػوؿ الصػػريح قهػػل لبلىتمػػاـ، ٤بػػا فهػػو مػػ  التنصػػهص علػػى الت ضػػهل السػػهئة
كىػي أعػ  مػ  ، هب الػدعوةكاف ٯب: أم ن دعا ي  مَ وكان يُ  .ال بالٍب ىي أ س إال يدفع السهئة : أم، للبصر

                                                                                                                                                                                     
ةان عػ  ال اعػل. ا٤بةِب لل اعل ىو ال عل ا٤بةِب للمعلـو الذم ٰبتاج فاعبلن، كا٤بةِب للم عوؿ ىو ال عل ا٤بةِب للمجموؿ الذم ٰبتاج م عوالن لهصةح هاأ (ُ)

 (. ّٔٓ/  ُىػ)َٕٗينظر: ا٤بطلع على أل اظ ا٤بقنع الب  أيب ال تح الةعلي ت: 
،  ػدث عػ  ابػ  عةػاس، عنػو عطػاء، ك٦باىػد كٮبػا مػ  أقراهػوأبو عةد الرٞب  ال ارسي ركل م  الثقات، طاككس ب  كهساف ال ارسي اب  كهساف:  (ِ)

 (.  ُِٖ/ُتقريب التمذيب الب   جر)ك ، (ّٖ/ٓ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قَُٔ: )ت، أيب ىريرة 

 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ّ)  
 (.  ِْٕ/ُٓ(، كلساف العرب، مادة: ما )ّٕ/ّلّبىاف ُب علـو القرآف للزركشي)(، كاُٖٕ/ُمشال إعراب القرآف ٤باي )ينظر:  (ْ)
ى )القاموس ا (ٓ)  (.  ُِِّ/ُهط لل ّبزآبادم، مادة: لىْبى
 (.  ْٕٗ/ٓ(، كاا  الب  سهده، مادة: غل  )َْْ/ْمادة: فض )مقايهس اللأة للرازم،  (ٔ)
، كدعاأػو أليب السػعود بػػا٤بأ رة اإلمػاـ العرضػيكيظمػر ًمػ  ذػبلؿ رد(، ُْٗ/ٔ: ت سػّب أيب السػػعود )ميستدرًؾ ىػو أبػو السػعود ُب ت سػّبه، اهظػرػالػ (ٕ)

 م  جمة أذرل.  بوعلى مدل علًمًو ًم  جمة، كأد
 ساقطة م  )س(، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ُب األصل: معىى، ك   (ٖ)
 (.  ُْٗ/ٔزايا الاتاب الارٙب أليب السعود )ينظر: إرشاد العقل السله  إٔب م (ٗ)
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 :(ُ)كغػػّبه قػػاؿ ا٤بصػػنف ُب ا٤بشػػارؽ، كقهػػل كػػل طعػػاـ صػػنع لعػػرس، مػػبلؾكاأل، ف الولهمػػة طعػػاـ العػػرسأل، الولهمػػة
 .(ِ)(كقهل طعاـ العرس ذاصة، مبلؾكقهل األ، طعاـ النااح لهمةالو )

كأمػػا ، (ّ)(أك ذتػػاف، هاػػاح  ٍ ًمػػ [ُِظمػػر/]تقػػع الولهمػػة علػػى كػػل دعػػوة تتخػػذ لسػػركر  ػػادث ): كقػػاؿ الشػػافعي
. (ٓ)(وه ُب ذلك طي ألّ ف، (ْ)وكضمما قطرب ُب مثلث، على ا٤بشمور ب تح الداؿكىي ، فمي أع  م  الولهمة): الدعوة

 .داؿكدعوة النسب باسر ال، كما قالو النوكم
ف ي صبهح الةخارم بسػنده إٔب عةػد هللا ? ألهنا كاجةة، ذبلؽس  األ   ي مً  دّ عى تػي  جابة إٔب الدعوة الاإل :فإف قلتى 

 .(ٔ)« دك  إٔب الولهمة فلهنهتاأ يى عً إذا دي »: قاؿ، أف رسوؿ هللا  ب  عمر ا
 .(ٕ)«كعودكا ا٤بريض، كأجهةوا الداعي، وا العا٘باّ في »: قاؿ ع  النيب  كفهو ع  أيب موسى األشعرم 

تػػرؾ   ٍ كمىػػ، كيػػَبؾ ال قػػراءغنهػػاء دعى إلهمػػا األشػػر الطعػػاـ طعػػاـ الولهمػػة ييػػ»: هػػو كػػاف يقػػوؿأ كفهػػو عػػ  أيب ىريػػرة 
 .(ٖ)«كرسولو  فقد عصى هللا  ،الدعوة

عةػد هللا يػنٌب  ككػاف، (ٗ)«أجهةوا ىذه الدعوة إذا دعهت  إلهما»: قاؿ رسوؿ هللا  ): ع  اب  عمر قاؿ كفهو بسنده
 ? كىو صاأ ، كغّب العرس، لعرسالدعوة ُب ا

                                                           
على صباح اآلثار: ُب ت سػّب غريػب ا٢بػديث. ا٤بخػتص: بالصػباح الثبلثػة. كىػي: )ا٤بوطػن(، ك )الةخػارم(، ك)مسػل (. للقاضػي  مشارؽ األهوار (ُ)

 كشػف الظنػوف، ك٠بّػاه: )ا٤بطػالع(.  ٗٔٓق(: )ت. اذتصػره ابػ  قرقػوؿ، ا٢بػاف ، إبػراىه  بػ  يوسػف الػوىرا٘ب. ق(ْْٓ )ت:الهبصػيب، عهاض 
 (.  ُٕٖٔ/٢ِباجي ذله ة)

 (.  ِٖٔ/ِثار  للقاضي عهاض، مادة: كىٓبىى )مشارؽ األهوار على صباح اآل (ِ)
 (.  ِٖٔ/  ٨ٖبتصر ا٤بز٘ب ) (ّ)
مثلث قطػرب: ىػو منظومػة ُب بضػعة كسػتْب بهتػان  مػد بػ  ا٤بسػتنّب النبػوم ا٤بعػركؼ بقطػرب، كٙبتػوم ىػذه األرجػوزة علػى األل ػاظ الػٍب ٱبتلػف  (ْ)

يػة معناىا باذتبلؼ  ركاهتا، كا٤بثلثات ىي الالمات الٍب ٢برؼ م   ركفما التثلهث كىو النطق أما بالض  أك بال تح أك بالاسػر،  ظهػت بالعنا
(، كإيضػاح ا٤بانػوف ِِّ/ُينظر: فمرسة اب  ذّب اإلشةهلي ). ّٖٓ( )ت: العلماء فشر ما عةد ا٤بأهث ب  زىّب الةأدادم اللأوم ا٢بنةلي بْب

 (.  ِْٕ/ْللةابا٘ب)
ينقػػل عػػ   رٞبػػو هللا اإلمػػاـ العرضػػيك  - ػػدكد اسػػتطاعٍب ُب-كٓب أقػػف علػػى كتػػاب قطػػرب بعػػد الةبػػث عنػػو، (ِّّ/ٗشػػرح النػػوكم علػػى مسػػل  ) (ٓ)

 النوكم، كالنوكم ىو الناقل ع  قطرب. 
اب زكاج زينػب (، ككػذا صػبهح مسػل : كتػب ا٢بػج، بػِْ/ٕ) ُّٕٓجابة الولهمػة كالػدعوة، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب النااح، باب  ق إ (ٔ)

 (.  َُِٓ/ِ) ُِْٗبنت جبش، رق : ا
العػا٘ب: األسػّب، ٠بػي بػذلك ألهػو أيًذػذ عنػوة كقمػران. ، ك (ِْ/ٕ) ُْٕٓرقػ : جابة الولهمة كالدعوة، صبهح الةخارم: كتاب النااح، باب  ق إ (ٕ)

 (.  ُّْ/ّ) نماية الب  األثّب، مادة: عِبال
(، ِٓ/ٕ) ُٕٕٓرقػػ :  الضػػمّب يعػػود للةخػػارم، كا٢بػػديث ُب صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب الناػػاح، بػػاب مػػ  تػػرؾ الػػدعوة فقػػد عصػػى هللا كرسػػولو، (ٖ)

 (.  َُْٓ/ِ)ُِّْب زكاج زينب بنت جبش، رق : باب ا٢بج، اككذا صبهح مسل : كت
اب زكاج (، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب ا٢بػػج، بػػِٓ/  ٕ) ُٕٗٓصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب الناػػاح، بػػاب إجابػػة الػػداعي ُب العػػرس كغػػّبه، رقػػ :  (ٗ)

    (.َُّٓ/ِ)ُِْٗبنت جبش، رق :  زينب
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إف ٓب يػػرض صػػا ةما ، جابػػة إٔب دعػػوة كلهمػػة العػػرسكىػػو اإل، لػػدعوة منمػػا مػػا ىػػو فػػرض عػػْبجابػػة إٔب ااإل): قلػػتي  
ك أكػػػاف   فلهجػػػب عرسػػػان  ، ػػػدك  أذػػػاهأإذا دعػػػا »: لاػػػ  قضػػػهة مػػػا ُب ذػػػّب أيب داكد ،كُب غّبىػػػا مسػػػتبةة، بالعػػذر
صػػػػباب الشػػػػافعهْب كمػػػػا قالػػػػو أ  كبػػػػو أجػػػػاب ٝبمػػػػور العػػػػراقهْب ًمػػػػ، جابػػػػة ُب سػػػػاأر الػػػػوالأ كجػػػػوب اإل (ُ)«غػػػػّبه

عػػي إٔب دي  (ّ)العػػرس أف عثمػػاف بػػ  أيب العػػاص ُب غػػّب كيؤيػػد عػػدـ كجوهبػػا، كغػػّبه، كاذتػػاره السػػةاي، (ِ)الزركشػػي
ػػ، ذتػػاف أمػػا إذا رضػػي ، سػػندهمركاه أٞبػػد ُب  (ْ)«دعى لػػو علػػى عمػػد رسػػوؿ هللا ٓب ياػػ  ييػػ»: كقػػاؿ، بفلػػ  ٯبي

 .(ٓ)(جابةفبل ٘بب اإل، لو بعذره الذم اعتذر
لو  كرامان إإلهو  ميٍمدلػالببل عوض إٔب  غالةان ث عى ةػٍ ٛبلهك ما يػي : ا٥بدية) عليها ئكافويُ  ويقبل اذل ي  ولو كانت كراعاً 

، كػػراـ لػػهس بشػػرطكالظػػاىر أف اإل : قػػاؿ السػػةاي، مدً ٍمػػمي هقلػػو الٍ  فٍ نبًػػ ثو ٍعػػدل بػػبل بػى ٍمػػلهػػدذل مػػا يػي ، كقولنػػا غالةػػان 
كال يقع ، (ٔ)م ا٤بنقوؿ إٔب ا٢بـردٍ ا٥بدية ا٥بى   ٍ كمً ، بو ع  الرشوة اكٍ زي رى تػى قاؿ ا ٍ كقد يي : قاؿ الزركشي، كالشرط ىو النقل

-كالعةهػد، بػل علػى ا٤بنقػوؿ كالثهػاب رضػان أكال ، قػاؿ أىػدل إلهػو داران فػبل يي ، المتناع هقلػو، (ٕ)اس  ا٥بدية على العقار
رض أك ٫بوٮبػػا ٩بػػا ال أك األ ،م ىػػذا الةهػػتدً ٍىػػأي  علػػّي أف : هػػو لػػو قػػاؿنب (ٖ)]النػػذر[صػػر وا ُب بػػاب : -فػػإف قلػػتى 

لاػنم  توسػعوا فهػو بتخصهصػو  ،  ا٥بديػةكإف كػاف ًمػ، ا٥بػدم-ُب ا١بػواب (ٗ)]قيلنػا[-ٜبنػو لى قىػكهػى ، كباعػو، حّ صى ، قلنٍ يػي 
كٓب ٰبمػػل علػػى ، اهصػػرؼ إٔب ا٢بػػـر، لػػو هػػذر ا٥بػػدم: ك٥بػػذا، كغػػّبه، كبتعمهمػػو ُب ا٤بنقػػوؿ، إٔب فقػػراء ا٢بػػـر باإلىػػداء

 .(َُ)(ا٥بدية إٔب فقّب

                                                           
اب (، كػػذا أذرجػو مسػػل  ُب صػبهبو: كتػػاب ا٢بػج، بػػَّْ/ّ) ّّٖٕجػاء ُب إجابػػة الػدعوة، رقػ :  سػن  أيب داكد: كتػاب األطعمػػة، بػاب مػػا (ُ)

 (.  َُّٓ/ِ) ُِْٗزكاج زينب بنت جبش، رق : 
كٚبػػرج ٗبألطػػام ُب ا٢بػػديث، مػػ  كتةػػو: الناػػت علػػى  ،كر ػػل إٔب  لػػب إٔب األذرعػػي ،أذػػذ عػػ  سػػراج الػػدي  الةلقهػػِب ،٧بمػػد بػػ  هبػػادر الزركشػػي (ِ)

 (.  ُٕٔ/ّةقات الشافعهة الب  قاضى شمةة ). ط(قْٕٗ: )ت، كشرح ٝبع ا١بوامع للسةاي، الةخارم
، سػػا  الةصػػرة. كذبلفػػة أيب باػػر  علػػى الطػػاأف، فلػػ  يػػزؿ علهمػػا  هػػاة رسػػوؿ هللا  عثمػاف بػػ  أيب العػػاص الثق ػػي، اسػػتعملو رسػػوؿ هللا  (ّ)

 (.  َُّٓ/ّ. االستهعاب الب  عةد الّب)كمات ُب ذبلفة معاكية 
(، كفهػو ٧بمػد بػ  إسػباؽ، كىػو صػدكؽ يػدلس، كصػهأة الركايػة: عنػده ّْٔ/ِٗ) َُٖٕٗعثمػاف بػ  أيب العػاص، رقػ :  مسػند أٞبػد:  ػديث (ْ)

، (ْٕٔ/ُأعل . تقريب التمػذيب البػ   جػر )بالعنعنة، كىو موقوؼ لو  ا  الرفع إال أف ُب سنده ضعف لوجود مدلس يركم بالعنعنة، كهللا 
 (.  َُِٕ/ٓ. الصباح للجوىرم، مادة: ذًب )٣بًتافي: موضع القطع م  الذكر. كتسمى الدعوة لذلك ذتاهان اك 

 (.  ِِْ/ّض الطالب لشه  زكريا األهصارم )أسُب ا٤بطالب ُب شرح رك  (ٓ)
 (.  ِْٓ/ٓنماية الب  األثّب، مادة: ىدا )ا٥بدم: ما يمدل إٔب الةهت ا٢براـ م  النع  لتنبر. ال (ٔ)
 (.  ُّٓ/ُقوؿ. ينظر: التعري ات للجرجا٘ب)العقار: ما لو أصل كقرار، مثل: األرض كالدار، فمو غّب من (ٕ)
 ناسةتما للسهاؽ. أسُب ا٤بطالب اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بالقدر، كا٤بثةت م  ُب ا٤بخطوطتْب:  (ٖ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةة السهاؽ.  (ٗ)
 (.  ْٖٕ/ِا٤بطالب للشه  زكريا األهصارم) أسُب (َُ)
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ؾرً وى طلبػػة بعػػث إلهػػو بًػػأف أبػػا »: (ُ)ف ػػي الصػػبهح، كأذةػػار قةولػػو ا٥بديػػة كثػػّبة
]بعػػث ك أرهػػب صػػادىا أهػػس (ِ)

هػٍمىا[  .(ْ)«كل منوأك ، (ّ)]ب خذيما فقةلما[»: كُب ركاية «ًبوىرًكى
افدّ وى أك بًػػ (ٔ)بواءكىػػو بػػاأل ،ك شػػهان  اران ٞبػػ أىػػدل لرسػػوؿ هللا  (ٓ)امػػةثّ كُب صػػبهح الةخػػارم أف الصػػعب بػػ  جى 

(ٕ) 

«ـه ري ا  يػهّػال أى إعلهػك  هي دّ ري ا ٓب هػىػهّ إً  أما»: ما ُب كجمو قاؿ فلما رأل ،فرده علهو
ٓب ياػ  لػو أهػو : ذلػك (ٗ)قةػو[ع]ف. (ٖ)

 .ربا٢بص (َُ)]تعةّبه[ بدلهل وي لى ةً قى لى  ان مى رً ٧بيٍ 
  يومما يةتأوف بذلك مرضات رسوؿ هللا ىكف هبدايابرّ تى ف الناس كاهوا يػى إ»: ع  عاأشة رضي هللا عنما كفهو بسنده 
»(ُُ) ، كُب صػػبهح الةخػػارم عػػػ  ابػػ  عةػػاس أىػػدت أـ   هػػد ذالػػػة ابػػ  عةػػاس »: قػػػاؿ  إٔب النػػػيب 
ل علػى ًكػفني : ابػ  عةػاسقػاؿ  ،ذران قت لضبكترؾ ا، كالسم ، قطأل  امً  فنكل النيب ، (ُّ)ان ةٌ ضي أى ك ، ك٠بنان ، (ُِ)أقطان 
 .(ُْ)«دة رسوؿ هللا ل على ماأكً أي ما  كلو كاف  رامان ، أدة النيب ما

                                                           
رٞبو هللا يات ػي بصػبهح الةخػارم  اإلماـ العرضيلا  ا٢بديث موجود أيضان ُب مسل ، كلعل ىذا م  منمج  [ُب الصبهح]: اإلماـ العرضيقاؿ  (ُ)

ح، مسػل : كتػاب الصػهد كالػذباأ (، كصػبهحٔٗ/ٕ) ّٓٓٓح كالصهد، باب األرهػب، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب الذباأ .ضالتو فهوإذا كجد 
 (.  ُْٕٓ/ّ)ُّٓٗباب إبا ة األرهب، رق : 

 (. ُٕٔ/  ٓالورؾ: ما فوؽ ال خذ. النماية الب  األثّب، مادة: كرؾ) (ِ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت ًم  صبهح الةخارم الذم سةق ذكره، كذلك ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ّ)
 (، كقاؿ فهو الَبمذم: ]ىذا  ديث  س  صبهح[. ُِٓ/ْ)ُٖٕٗا جاء ُب أكل األرهب، رق : باب مسن  الَبمذم: أبوب األطعمة،  (ْ)
الصعب ب  جثامة ب  قهس اللهثي، كىو أذو مسل  ب  جثامة، كاف ينزؿ كداف م  أرض ا٢بجاز. ركل عنو عةد هللا ب  عةاس، كشػريح بػ  عةهػد  (ٓ)

 (.  ّٕٗ/ِاالستهعاب الب  عةد الّب)صديق. ا٢بضرمي. مات ُب ذبلفة أيب بار ال
ة. معجػ  الةلػداف تصػأّب ا٣بربػ« ا٣بريةػة»األبواء: قرية بْب ماة كا٤بدينة، ٠بٌهت األبواء لتةٌوء السػهوؿ هبػا، كا٤باػاف ا٤بػزركع مػ  األبػواء  يسػمى الهػـو  (ٔ)

 (.  ُٕ/ُا٤بعآب األثّبة مد شرّاب)(، ك ٕٗ/ُلهاقوت ا٢بموم)
غػزكة كداف ىػػي ( كػ ، ك َِٓكيةعػد عػ  ا٤بدينػػة ) ،، كنهػو مثػُب كد كىػػو اةػة، كىػي قريػػة جامعػة مػ  هػػوا ي ال ػرع بػْب ماػة كا٤بدينػػةكىٌدافي: بػال تح (ٕ)

 (.  ِٔٗ/ُمد شرّاب)(، كا٤بعآب األثّبة ّٓٔ/٢ٓبموم)غزكة األبواء. ينظر: معج  الةلداف لهاقوت ا
، رقػ : باكتاب ا٢بج، (، كصبهح مسل :  ُٓٓ/ّ)ِّٕٓالصهد، رق : باب قةوؿ ىدية صبهح الةخارم: كتاب ا٥بةة،  (ٖ) ب ٙبرٙب الصػهد للمبػـر

ُُّٗ (ِ/َٖٓ  .) 
 : )فقعةو(، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. غّب كاضبة ُب األصل، كا٤بثةت م )س(  (ٗ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: بعّبه، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
، بػاب ُب فضػػل  (، كصػػبهح مسػل : كتػػاب فضػاأل الصػػبابة ُٓٓ/ّ) ِْٕٓديػة، بػػاب قةػوؿ ا٥بديػػة، رقػ : صػبهح الةخػارم: كتػػاب ا٥ب  (ُُ)

 (.  ُُٖٗ/ْ)ُِْْعاأشة رضي هللا تعأب عنما، رق : 
 .  (ٕٓ/ُلنماية الب  األثّب، مادة: أقط)األقط: لنب ٦ب ف يابس مستبجر يطة  بو. ا (ُِ)
 .  (ُٕٔ/ُ)للجوىرم، مادة: ضةب ، كالصباح(َِْ/ٓفتح الةارم الب   جر )األضب: بض  ا٤بعجمة ٝبع ضب مثل أكف ككف.  (ُّ)
صػػػهد، بػػػاب إبا ػػػة الضػػػب، رقػػػ : (، كصػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب الُٓٓ/ّ)ِٕٓٓ، رقػػػ : صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب ا٥بةػػػة، بػػػاب قةػػػوؿ ا٥بديػػػة  (ُْ)

ُْٕٗ(ّ/ُْْٓ  .) 
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صػدقة قػاؿ : فػإف قهػل?  بطعاـ سنؿ عنو أىديػة أـ صػدقةٌب أي إذا  كاف رسوؿ هللا   »: قاؿ  ع  أيب ىريرةكفهو 
 .(ُ)«كل معم نف، ىدية ضرب بهده: كإف قهل، كلنكلوا كٓب ي: ألصبابو

: فقػػػاؿ ر للنػػػيب كً ذي فىػػػ (ِ)ىػػػاءكإهنػػػ  اشػػػَبطوا كال، ف تشػػػَبم بريػػػرةأهنػػػا أرادت أ: رضػػػي هللا عنػػػوكفهػػػو عػػػ  عاأشػػػة 
فقاؿ النيب ، ةبو على برير  ؽى دًٌ صي ىذا تي : فقهل للنيب ، كأىدم ٥با ٢ب ، «فإ٭با الوالء ٤ب  أعتق، ماهعتقنف، اشَبيما»
 :«ا٢بديث (ّ)«ىو ٥با صدقة كلنا ىدية. 

، جػل  الرًٌ كىػو مسػتدؽ السػاؽ ًمػ، كآذػره عػْب ممملػة، كٚب هػف الػراء، الاػاؼىو بض  ): راعان كي  كلو كاهت ا٥بدية
الاعػب  الاراع ما دكف: كقهل،   ال رس كالةعّبمً  (ْ)كالأن  ٗبنزلة الوظهف،   الةقركىو مً ، الهد  ٍ سف مً الرّ  دًٌ  ى   ٍ كمً 

 .(ٔ)(كراع كل شيء طرفو  ): كقاؿ اب  فارس، (ٓ)(م  الدكاب
كلو ، جةتراع ألهت إٔب كي عً لو دي »: أهو قاؿ  يب ىريرةأ ديث ركاه الةخارم ُب صبهبو ع    ٍ كىذا منذوذ مً  
 .(ٕ)«ذراع لقةلت ىدم إٕبّ أي 

ػػػػأي لػػػػو »: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا : عػػػػ  أهػػػػس بػػػػ  مالػػػػك قػػػػاؿ كُب الَبمػػػػذم عهػػػػت علهػػػػو كلػػػػو دي ، راع لقةلػػػػتىػػػػدم إٕب كي
 .(ٖ)«جةتأل

كُب ، (ٗ)«راع لقةلتػوىػدم إٕب كيػأي لػو »: كُب الػدعوة ف ػي ركايػة، يػةراع ُب ا٥بدذةػار ذكػر الايػكا٢باصل أهو جاء ُب األ
راع ا٤بػذكور فهمػا ا٤باػاف ا٤بعػركؼ جابػة أف ا٤بػراد بػالاي مػ  اإل: (َُ)لٍهػكقػد قً . «جةػتراع ألعهػت إٔب كيػلػو دي »: ذرلأ

                                                           
 (.  ُٓٓ/ّ)ِٕٔٓةة، باب قةوؿ ا٥بدية، رق : ا٥بصبهح الةخارم: كتاب  (ُ)
فػبل يػزكؿ باإلزالػة. الوالء: كالء العتق، كىو إذا مات ا٤بعتىق كرثو معًتقيوي، أك كرثة معًتًقًو، كاهت العرب تةهعو كهتةو فنمػي عنػو، ألف الػوالء كالنسػب،  (ِ)

 (.  ِِٕ/ٓنماية الب  األثّب، مادة: كال )ال
إ٭بػػا الػػوالء ٤بػػ  أعتػػق، (، ككػػذا صػػبهح مسػػل : كتػػاب الطػػبلؽ، بػػاب ُٓٓ/ّ) ِٖٕٓ، بػػاب قةػػوؿ ا٥بديػػة، رقػػ : ٥بةػػةصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا (ّ)

 (.  ُُْْ/ِ) َُْٓرق : 
: ميٍستىدىّؽ الذراع كالساؽ م  ا٣بهل كاإلبل ك٫بوٮبا. كا١بمع األكظ (ْ)  (.  ُّْٗ/ْ ة. الصباح للجوىرم، مادة: كظف)الوىظهفي
 (.  ّّٗ/ُاألهوار للقاضي عهاض، مادة: كرع ) (، كمشارؽِّٕ/ُاا  الب  سهده، مادة: كرع ) (ٓ)
 (.  ِٖٕ/٦ُبمل اللأة الب  فارس، مادة: كرع ) (ٔ)
 (.  ِٓ/ٕ) ُٖٕٓباب م  أجاب إٔب كراع، رق : صبهح الةخارم: كتاب النااح،  (ٕ)
الَبمػذم: ] ػديث أهػس  ػديث  قاؿ عنو(،ُٓٔ/ّ) ُّّٖا٥بدية كإجابة الدعوة، رق : سن  الَبمذم: أبوب األ ااـ، باب ما جاء ُب قةوؿ  (ٖ)

  س  صبهح[. 
لػو »بل ػ :  (َُْ/َِ) ُُّٕٕ، رقػ : لػك ، مسػند أهػس بػ  ماالعرضي الركايتْب آه ان م   ديث الَبمذم. كقد أذرجػو أٞبػداإلماـ ذكر  (ٗ)

 «.  أىدم إٕب كراع لقةلت، كلو دعهت علهو ألجةت
: ماهصػوهىسىبى اب ي  جر كالةدري العهِب ىذا القوؿى للأزإب ُب اإل هاء، كسهنٌب التصريح بالأزإب فهما بعد، كلا  عنػدما رجعػت لئل هػاء كجػدت  (َُ)

ٓب يقصػػد بػػالاراع، كػػراع  -كهللا أعلػػ -فػػالأزإب ىنػػا  «ألجةػػت، كىػػو موضػػع علػػى أمهػػاؿ مػػ  ا٤بدينػػة بههالغميملػػو دعهػػت إٔب كػػراع : » كقػػاؿ )
ابػػة، الأمػه  بػػل قصػد كػػراع الدابػة، كلػػو كاهػت الػػدعوة إلهػو مػػ  ماػاف بعهػػد كىػو الأمػػه ، فػبل ذػػبلؼ بهنػو كبػػْب ا١بممػور ُب أف ا٤بػػراد هبػا كػػراع الد
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 جابػةطلػق ذلػك علػى سػةهل ا٤بةالأػة ُب اإلأهػو أ  ى عىػكزى ،(ُ)بػْب ماػة كا٤بدينػة كىػو موضػع، راع الأمه  بأْب معجمةباي 
ك٥بػػػذا ذىػػػب ، كضػػػح ُب ا٤بػػػرادأمػػػع  قػػػارة الشػػيء  [ُِ/ك]ةالأػػػة ُب اإلجابػػػة ا٤باػػػاف لاػػ  ا٤ب دى عيػػػكلػػػو بػى  ٯبهػػب :أم

 .(ِ)راع الشاةراع ىنا كي ا١بممور أف ا٤براد بالاي 
سػػػ  رٍ كلػػػو فً  ،يػػػا هسػػػاء النػػػيب ال ٙبقػػػرف جػػػارة ١بارهتػػػا»: قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا  ،ديث الصػػػبهحا٢بػػػكمثلػػػو مػػػا جػػػاء ُب 

شػػّب أي فقػػد ، ان كيطلػػق علػػى الشػػاة ٦بػػاز ، ال ػػرس  ٍ موضػػع ا٢بػػافر ًمػػ ةعػػّبلل كىػػو، (ْ)عظػػ  قلهػػل اللبػػ  ىػػوك )، (ّ)«شػػاة
هػو أل، راعكال إٔب  قهقػة الايػ، سػ رٍ كقةولػو ال إٔب  قهقػة ال ً ، ىداء الهسػّبإإٔب ا٤بةالأة ُب  س رٍ كبال ً ، الاراعبالتعةّب ب
يمػدم   ٍ ٰبتقػر مىػ (ٓ)]أف[إلهو ال ينةأي  مدىلمي كىذه ا٤بةالأة بالنظر إٔب الٍ ، العادة بإىداء ذلك الشيء ا٢بقّب ٓب ٘بر

 .كال ياوف قلتو ماهعة م  قةولو، فلهقةلو، مرُب ه س األ كلو كاف  قّبان ، لهو شيءإ
 ? على قةوؿ ا٥بدية ما ا٤براد م  ا٢بث: فإف قلتى 

: (ٔ) ػديث عاأشػةف ػي ، ةة بْب ا٤بتمػادي ا  ٍ ا٤بقصود ما يَبتب علهما مً  ،ىي لهست مقصودة لذاهتا داأمان : قلتي 
 .(ٖ)(«فإهو ينةت ا٤بودة كيذىب الضأاأ  ،كلو فرس  شاة (ٕ)يا هساء ا٤بؤمنْب هتادكا»
كأذرج ، كال أصل ٥بذه الزيادة، «راع الأمه هت إٔب كي عً كلو دي »: فذكر ا٢بديث بل  ،  هاءالأزإب ُب اإل (ٗ)أغربك )

مػػا أقػػةح رد »: فقػػاؿ? أتاػػره ا٥بديػػة يػػا رسػػوؿ هللا ): أهنػػا قالػػت (ِ)ادعك  ػػديث أـ  اػػه  بنػػت   ٍ ًمػػ (ُ)الطػػّبا٘ب
 .«ا٥بدية

                                                                                                                                                                                     

 عنػدى ، فتصػةح: كػراع الأمػه ، كىػو مػا أكرده ابػ  كلعل سةب اللةس الذم كقع فهو الشراح ىو سقوط الةاء مػ  الأمػه  مػ  هسػخة اإل هػاء الػٍب
(، ِْٔ/ٗ) (، فػتح الةػارم البػ   جػرُْ/ِنظػر: إ هػاء علػـو الػدي  للأػزإب)ي(. كػراع الأمػه   ) جر، كالعهِب عندما هقبل ع  اإل هاء بل ػ : 

 (.  ُِٖ/ُّقارم شرح صبهح الةخارم للعهِب)كعمدة ال
(، ك معجػ  ُِْ/ْ . معجػ  الةلػداف لهػاقوت ا٢بمػوم)( ك  م  ماة على طريق ا٤بدينػة، كيعػرؼ الهػـو بّبقػاء الأمػهْٔيقع على ) :كراع الأمه   (ُ)

 (.  ِْٔ/ُ السّبة النةوية لعاتق ا٢بريب)ا٤بعآب ا١بأرافهة ُب
مػ   ػديث  .  كشػف ا٤بشػال(راع ال ا٤باػافالايػألف الػذراع يناسػب  ،غلط م  فسره باراع الأمه  )كقد أ س  اب  ا١بوزم الدلهل عندما قاؿ:  (ِ)

 (.  ِْٔ/ٗ(، كفتح الةارم الب   جر )ُْٓ/ّالصبهبْب الب  ا١بوزم)
بػػاب ا٢بػػث علػػى (، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب الاسػػوؼ، َُ/ٖ) َُٕٔٙبقػػرف جػػارة ١بارهتػػا، رقػػ :  صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب: ال (ّ)

 (.  ُْٕ/ِ)ََُّالصدقة، رق : 
 (.  ُٖٗ/ٓي ىنا ينقل ع  ال تح الب   جر )العرض ماـ(، كاإلِْٗ/ّالب  األثّب، مادة: فرس  )ماية الن (ْ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: م ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
 كرجالو ثقات. (، َُٔ/ٔ) ُْٗٓرق : م  ا٠بو أٞبد، األكسط للطّبا٘ب، ا٤بعج   (ٔ)
)هتػػادي (، كىػػو :، كبهنمػػا ىػػي عنػػد الطػػّبا٘ب ُب األكسػػط ل ػػ اإلمػػاـ العرضػػيُب النسػػختْب، ككػػذا ُب ال ػػتح البػػ   جػػر  هػػث ينقػػل عنػػو  )هتػػادكا( (ٕ)

 أصح لأة كهقبلن. 
 (.  ُٖٗ/ٓفتح الةارم الب   جر )ينظر:  (ٖ)
   ا٤بتال  ىنا اب   جر ُب ال تح اآلٌب ذكره. (ٗ)
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  ٍ جابػة مىػإك ، كعلػى قةػوؿ ا٥بديػة، لقلػوب النػاسكجػّبه ، كتواضػعو، لى  س  ذلقو  اديث دلهل عف ي ىذه األ
ال صدؽ إجابة إٔب الدعوة اإل (ّ)]يةعث على[فبل، يدعوه إلهو شيء قلهلكلو عل  أف الذم ، ٔب منزلوإيدعو الرجل 

 .(ٓ)(هبا (ْ)]الذًٌماـ معو[كتوكهد ، كالتبةب إلهو با٤بؤاكلة، طعامو  ٍ مً  مىٍدعيوًٌ لٍ نكل اباعي كسركر الدّ ، اةة
ػػدعى إٔب ذةػػز الشػػعّب كاإلييػػ كػػاف رسػػوؿ هللا   »: قػػاؿ كأذػػرج الَبمػػذم عػػ  أهػػس  ، فهجهػػب، (ٔ)ةًنخى ىالػػة السى

 .(ٕ)« اما  ٌب مات كلقد كاف لو درع عند يمودم فما كجد ما ي
(ٖ)عةػػد هللا بػػ  مسػػعود عػػ  سػػاأيكأذػػرج الن

 قػػاؿ رسػػوؿ هللا : قػػاؿ :« فػػإف كػػاف ، فلهجػػب، أ ػػدك  يى ًعػػإذا دي
 .(ٗ)«دعا بالّبكة كإف كاف صاأمان ، فلهنكل، م طران 

                                                                                                                                                                                     
مػا أقةبػو لػو أىػدم إٕب كػراع، »: (، بل ػ ُِٔ/ِٓ) ِّٗرقػ : مػ  يعػرؼ مػ  النسػاء بػالاُب، أـ  اػه  بنػت كداع، : ا٤بعج  الاةػّب للطػّبا٘ب (ُ)

كقػاؿ ابػ  طػاىر: إسػناده غريػب، كلػهس ٕبجػة[. الةػدر « الشػماب»، كقاؿ فهو ابػ  ا٤بلقػ : ]ذكػره صػا ب «لقةلت كلو دعهت إٔب ذراع ألجةت
 . ال ينقل م  الطّبا٘ب كإ٭با ينقل ع  ال تح الب   جر اآلٌب -رٞبو هللا-ضياإلماـ العر (. ك ُُٖ/ ٕا٤بنّب الب  ا٤بلق )

ركت عنمػا صػ هة بنػت  «عجلػوا اإلفطػار كأذػركا السػبور» يقػوؿ:   كيقاؿ: أـ  اه  بنت كداع ا٣بزاعهة، ٠بعػت النػيب  ،أـ  اه  بنت كادع (ِ)
 (.  ِّٖ/ٖ(، كاإلصابة الب   جر)ُّّٗ/ْجرير. االستهعاب الب  عةد الّب)

 ُب ا٤بخطوطتْب: يعقب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر الىٍب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ّ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: االماـ معو، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ْ)
 .  (ُٖٔ/ِ) الب  األثّب، مادة: ذم  كا٢برمة. النماية، كالذماـ: العمد (ِْٔ/  ٗفتح الةارم الب   جر ) (ٓ)
نمايػة ىو ما أذيب م  األلهة كالشب . كقهل الدسػ  ا١بامػد. كالسػنخة: ا٤بتأػّبة الػريح. ال :اإلىالة: كل شيء م  األدىاف ٩با يؤتدـ بو إىالة. كقهل (ٔ)

 (.  ْٖ/ُالب  األثّب، مادة: أىل )
صػبهح الةخػارم: كتػاب الةهػوع، بػاب شػراء النػيب ك (، َُٗ/ُ) ُّٔ، رقػ :  الشماأل امدية للَبمذم: باب ما جػاء ُب تواضػع رسػوؿ هللا  (ٕ)

   : ُُُِٓب الشػػػػراء إٔب أجػػػػل، رقػػػػ : بػػػػاب الرذصػػػػة أبػػػػواب الةهػػػػوع، (، كبل ػػػػ  قريػػػػب ُب سػػػػن  الَبمػػػػذم: ٔٓ/ّ)َِٗٔبالنسػػػػهئة، رقػػػػ 
رٞبػو هللا عىػدىؿى ًمػ  الةخػارم إٔب  اإلمػاـ العرضػي(، كقاؿ الَبمذم: ]ىذا  ديث  س  صبهح[، كالل   للَبمػذم ُب الشػماأل، كلعػل ُُٓ/ّ)

كىػػو يوافػػق مػػا  «دعػػي»: ، أمػػا ل ػػ  الَبمػػذم.«ٖبةػػز شػػعّب. .   مشػػى إٔب النػػيب »الَبمػػذم، ألهػػو أدؿ علػػى مقصػػوده ف ػػي الةخػػارم بل ػػ : 
 ًم  الدعوة.  العرضياإلماـ يتال  عنو 

فةبثػت عمػ  يػركم ابػ  شػداد فػإذا بػو يػركم  ٓب يصرح النساأي ُب السن  الاّبل باب  مسعود فجاء السند: ع  عةد هللا ب  شداد ع  عةد هللا ?(ٖ)
علػى صػبة  ، ٩بػا يػدؿاإلمػاـ العرضػيالطػّبا٘ب صػرح بػو عػ  ابػ  مسػعود كمػا ذكػره - ب ضػل هللا -ع  اب  مسعود، كابػ  عمػر، لاػ  كجػدتي 

(، كهتػػػذيب التمػػػذيب البػػػ  ُِّ/َُ)َُّٔٓرقػػػ :  بػػػاب، جػػػ  الاةػػػّب للطػػػّبا٘ب:تصػػػريح العرضػػػي مػػػ  جمػػػة، كدقػػػة ضػػػةطو جمػػػة أذػػػرل. ا٤بع
 (.  ُِٓ/ٓ جر)

ّبا٘ب ركاه الطػ](، قػاؿ فهػو ا٥بهثمػي: ُُٗ/ٗ) ََُٗٓإذا دعػي ككػاف صػاأما، رقػ : السن  الاّبل للنساأي: كتاب عمل الهـو كاللهلػة، مػا يقػوؿ  (ٗ)
مسػل  أيضػان بل ػ  قريػب ُب صػبهح  كسػهنٌب ذكػرها٢باشػهة السػابقة، كالطػّبا٘ب ، (ِٓ/ْ. ٦بمػع الزكاأػد كمنةػع ال واأػد )ُب الاةّب، كرجالو ثقػات[

رٞبػو هللا ٓب ٱبرجػو مػ   اإلمػاـ العرضػي(، كلعػل َُْٓ/ِ)ُُّْب زكاج زينػب بنػت جبػش: رقػ : لا  ًم  طريق أيب ىريػرة: كتػاب ا٢بػج، بػا
أم: الػدعاء، أمػػا عةػػارة النسػاأي فمػػي أكضػػح كال  ،فمػػو ٕباجػة إٔب ت سػػّب معػُب الصػػبلة ىنػػا «فػػإف كػػاف صػاأمان فلهصػػل»مسػل  ألف ل ػػ  مسػل : 

 ٙبتاج إٔب ت سّب. 
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غػػبلـ  لػو ككػػاف، بػو شػعهبأ :قػاؿ لػػويي هصػار كػػاف رجػل مػػ  األ: قػاؿ (ُ)هصػارمعػ  أيب مسػػعود األ كُب الصػبهبْب
ـه[ يػد رً أي  فػإ٘بٌ ، ٣بمسة ه ر طعامان  اصنع لنا كيلك: فقاؿ لأبلمو، فعرؼ ُب كجمو ا١بوع، فرأل رسوؿ هللا  (ِ)]٢با

كاتػةعم  رجػل فلمػا بلػف الةػاب ، فػدعاه ذػامس ٟبسػة فصنع فػنتى النػيب : قاؿ، ذامس ٟبسة دعو النيب أف أ
 .(ْ)ال بل آذف لو يا رسوؿ هللا: قاؿ، «كإف شئت رجع (ّ)]لو[ف تنذفأإف ىذا تةعنا فإف شئت »: قاؿ النيب 
ٌب ُب نكٓب يسػػػتنذف أبػػػا طلبػػػة ُب ا٢بػػػديث الػػػذم يػػػػ? ىمنػػػا أبػػػػا شػػػعهب كهػػػف اسػػػتنذف رسػػػوؿ هللا : فػػػإف قلػػػتى 
  !(ٕ)ٌب ُب ا٤بعجزاتاآل (ٔ)] ديثو[ككذا ٓب يستنذف جابر ب  عةد هللا ُب  !(ٓ)ا٤بعجزات
، مػاؿ جػابر  ٍ كعنػد جػابر ٓب ياػ  ًمػ، إف الػذم عنػد أيب طلبػة: قاؿأك يي ، شعهبأبا  اضى هو ما عل  رً أ: (ٖ)فا١بواب
 .مالو شهئان   ٍ هن  ٓب ينكلوا مً أل،  إٔب إذهن مر ٧بتاجان فل  يا  األ، هللا   ٍ مً  ماؿ أيب طلبة إ٭با كاف رزقان   ٍ كال مً 
: ا٤بسػاكاة كُب ا٢بػديث): ة معناىػانا٤باافػ فأل، ثػر منمػاأكأك ، ازم علهما بشيء ياوف مثلماٯب: أم كافئ عليهاويُ 
ا٤بسػاكم كمنػو الا ػاءة ُب  (ِ)]النظػّب[: كالاػفء، كالػديات، اكل ُب القصاصتتس، (ُ)«دماؤى  نا٤بسلموف تتااف»

امى ةً سى للمرأة ُب  ى  كىو أف ياوف الزكج مساكيان ، النااح
 .(ْ)(كبهتما، امى ةً سى كهى ، (ّ)

                                                           
. ق(،ِْ)ت: كػاف يسػا  بػدران، كٓب يشػمدىا،  مسعود األهصارم: عقةػة بػ  عمػرك مشػمور بانهتػو، كيعػرؼ بػنيب مسػعود الةػدرم، ألهػو  وأب (ُ)

 (.  َُْٕ/ّ معرفة األصباب الب  عةد الّب)االستهعاب ُبينظر: 
 ُب ا٤بخطوطتْب: كباـ، كا٤بثةت م  صبهح مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ِ)
   ُب ا٤بخطوطتْب: ٕب، كا٤بثةت م  صبهح مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. (ّ)
صبهح مسل : كتاب األشربة، باب ما ي عػل الضػهف ، ك (ٖٓ/ ّ)َُِٖصبهح الةخارم: كتاب الةهوع، باب ما قهل ُب اللباـ كا١بزار، رق :  (ْ)

 سل . (، كالل   ٤بَُٖٔ/ّ) َِّٔم  دعاه صا ب الطعاـ، رق : إذا تةعو غّب 
مػ  أقػراص مػ  شػعّب جػاء هبػا  ٜبػاهْب أك سػةعْب رجػبلن   كمػ  ذلػك  ػديث أيب طلبػة ا٤بشػمور كإطعامػو ): كل   القاضي عهاض ُب ا٤بعجػزات (ٓ)

، كا٢بػػديث ُب الصػػبهبْب، كقػػد ذكػػره القاضػػي ٨بتصػػران. صػػبهح (كقػػاؿ فهمػػا مػػا شػػاء هللا أف يقػػوؿ ،ف تػػت ،فػػنمر هبػػا ،أهػػس ٙبػػت يػػده أم إبطػػو
، بػػاب جػػواز اسػػتتةاعو غػػّبه إٔب : كتػػاب األشػػربة(، كصػػبهح مسػػل ٗٔ/ٕ) ُّٖٓاب مػػ  أكػػل  ػػٌب شػػةع، رقػػ : ، بػػ: كتػػاب األطعمػػةالةخػػارم

 (.  ُِٗ/ُك اشهة الشمِب ) - ى الش ا بتعريف  قوؽ ا٤بصطك (، ُُِٔ/ّ)ََِْتبققو ٙبققان تامان، رق : دار م  يثق برضاه بذلك، كب
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
. كىػي ُب الصػبهبْب، كقػد (يػـو ا٣بنػدؽ ألػف رجػل مػ  صػاع شػعّب كعنػاؽ  ك ديث جابر ُب إطعامو ): القاضي عهاض ُب ا٤بعجزاتكل    (ٕ)

، بػػاب : كتػػاب األشػػربة(، كصػػبهح مسػل َُٖ/ٓ)َُُْ، بػػاب غػزكة ا٣بنػػدؽ، رقػػ : : كتػػاب ا٤بأػػازمذكػره القاضػػي ٨بتصػػرة، صػػبهح الةخػارم
 قػوؽ ا٤بصػط ى ك اشػهة الشػ ا بتعريػف (، ك َُُٔ/ّ) َِّٗبققػو ٙبققػان تامػان، رقػ : برضػاه بػذلك، كبت جواز استتةاعو غّبه إٔب دار م  يثق

 (.  ُِٗ/ُالشمِب )
ذلك، كبتبققػػو كإٔب ىػػذا ذىػػب مسػػل  ُب صػػبهبو، كذلػػك ُب تةويةػػو للبػػديث عنػػدما قػػاؿ: بػػاب جػػواز اسػػتتةاعو غػػّبه إٔب دار مػػ  يثػػق برضػػاه بػػ (ٖ)

مسػػػل : كتػػػاب األشػػػربة، بػػػاب جػػػواز اسػػػتتةاعو غػػػّبه إٔب دار مػػػ  يثػػػق برضػػػاه بػػػذلك، كبتبققػػػو ٙبققػػػان تامػػػان، رقػػػ : صػػػبهح  :ٙبققػػػان تامػػػان. ينظػػػر
ََِْ(ّ/ُُِٔ) 
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يعطي ): أم «كيثهب علهما، يقةل ا٥بدية  كاف النيب»: ع  عاأشة رضي هللا عنما قالت (ٓ)كُب صبهح الةخارم
 .كأقلو ما يساكم قهمة ا٥بدية، كا٤براد بالثواب ارازاة، للذم يمدم لو بد٥با

كاف ٩ب  يطلب مثلو الثواب  ك ، اىبطلق الو أك٫بوه بعض ا٤بالاهة على كجوب الثواب على ا٥بدية إذا ، كاستدؿ هبذا
   هث ا٤بعُب كمً ، ة على ا٥بديةنفاا٤با ككجو الداللة منو مواظةتو ، دٗبعلى لؤلكال قّب للأِب ٖببلؼ ما يمةو األ

 ُب كبػػو قػػػاؿ الشػػػافعي ، بنظػػّب ىديتػػػو ضى وّ عىػػػفػػبل أقػػػل أف يػي ، ىػػػدلأكثػػػر ٩بػػا أعطػػػى ف الػػذم أىػػػدل قصػػد أف يي أ
 .(ٔ)هنا بهع بثم  ٦بموؿأل، تنعقد ا٥بةة للثواب باطلة ال :كقاؿ ُب ا١بديد كا٢بن هة، القدٙب

ف بنجاب بعض ا٤بالاهة أك ، ق علهو ل   الةهع ٖببلؼ ا٥بةةلً طٍ أي كا٥بةة أف ما استبق علهو العوض ، كال رؽ بْب الةهع 
دم أهػػو ٍمػػ ػػاؿ الػػذم يػي   ٍ غلػػب ًمػػفػػإف األ، كلػػهس كػػذلك، ت ٗبعػػُب الصػػدقةلااهػػ ،الثػػواب أصػػبلن  ا٥بةػػة لػػو ٓب تقػػتضً 

 .(ٕ)(يطلب الثواب كالسهما إذا كاف فقّبان 
كال ، ال يقتضػػهو الل ػػ  إذ ،ف الثػػواب ال يلػػـز علػػى مطلػػق ا٥بديػػةأ (ٖ)]ُب الثػػواب علػػى ا٥بةػػة[مػػذىةنا   ٍ صػػح ًمػػاألك ) 

معلػـو هعػ  إف قهػدىا بثػواب ، ثابو على ىديتو كاهت ىةة مةتدأةأفإف ، علىدٗب إٔب األاأل  ٍ كلو كقع ذلك مً ، العادة
 .(ٗ)(ال ٦بموؿ اهعقدت بهعان 

كُب صػبهح ، ُب معظػ  الركايػات ىػوكػذا )  عشهر  هن  خه مت ر هول    .ىو ذادـ النػيب  :نسأقال  
ف ابتداء ذدمتو لو كاف بعد قدكمو أل، كال مأايرة بْب الركايتْب، (ُ)«كهللا لقد ذدمتو تسع سنْب»: ع  أهس مسل 
 بنيب طلبةهٍ لى ـ سي أكبعد تزكيج ، ا٤بدينة  . 

                                                                                                                                                                                     
بػاب سػقوط القػود كتػاب القسػامة، (، سن  النسػاأي:  َٖ/ّ)ُِٕٓترد على أىل العسار، رق :  سن  أيب داكد: كتاب ا١بماد، باب ُب السرية (ُ)

]ركاه أبػو داكد كالّنسػاأّي  مػ  ركايػة ٰبػٓب عػ  سػعهد، : (قَّّت: )قػاؿ ابػ  عةػد ا٥بػادم ا٢بنةلػي (، ِْ/ٖ) ْْٕٔ سل  للاػافر، رقػ :م  ا٤ب
 م  النماية.  اإلماـ العرضي، كل   ا٢بديث ىنا هقلو (َْٔ/ْنقهح التبقهق الب  عةد ا٥بادم )كإسناده صبهح[. ت

 اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  األثّبالنماية الب  ُب ا٤بخطوطتْب: الىطر، كا٤بثةت م   (ِ)
آلثػار للقاضػي  سةما: أصل ا٢بسب األفعاؿ ا٢بسنة كنهنا منذوذة م  ا٢بساب كنهو ٙبسب لػو ذصػالو الارٲبػة. مشػارؽ األهػوار علػى صػباح ا (ّ) 

 (.  ُُِ/ُعهاض، مادة:  سب )
 (.  َُٖ/ْك ن )، مادة:  الب  األثّبالنماية  (ْ)
 (.  ُٕٓ/ّ) ِٖٓٓب ا٤باافنة ُب ا٥بةة، رق : كتاب ا٥بةة، با  صبهح الةخارم: (ٓ)
(، كا٤بدكهػػػػػة لئلمػػػػػاـ ُٖٖ/َُ: الةنايػػػػػة شػػػػػرح ا٥بدايػػػػػة للعهػػػػػِب)دكف تقههػػػػػد بثػػػػػواب أك عدمػػػػػو. ينظػػػػػر الاػػػػػبلـ ىنػػػػػا عػػػػػ  الواىػػػػػب إف كىػػػػػب مطلقػػػػػان  (ٔ)

(، ّٕٓ/ّمعػا٘ب أل ػاظ ا٤بنمػاج للشػربهِب) معرفػة مأػِب اتػاج إٔبك (، َُٖ/ٖل مد ب  علػهش)(، منح ا١بلهل شرح ٨بتصر ذلهُْٓ/ْمالك)
يتهػػػة لػػػوزارة (، كا٤بوسػػػوعة ال قمهػػػة الاو َّْ/ِشػػػرح منتمػػػى اإلرادات للةمػػػوٌب)ك (، ََٔ/ّلػػػى شػػػرح ا٤بػػػنمج لزكريػػػا األهصػػػارم)ك اشػػػهة ا١بمػػػل ع
 رٞبو هللا ينقل ع  ال تح الب   جر اآلٌب.  اإلماـ العرضي(، ك ِٔ/ُٓاألكقاؼ الاويتهة)

 (.  َُِ/ٓالةارم الب   جر )فتح  (ٕ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  أسُب ا٤بطالب اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 (.  ْٖٓ/ِا٤بطالب للشه  زكريا األهصارم )أسُب  (ٗ)
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، فنذػػذ أبػػو طلبػػة بهػػدم ،كلػػهس لػػو ذػػادـ ،ا٤بدينػػة رسػػوؿ هللا  ـى دً قىػػ»: ف ػػي صػػبهح الةخػػارم قػػاؿ أهػػس  
ػ  غػبلـه  رسػوؿ هللا إف أهسػان  يا: فقاؿ فاهطلق يب إٔب رسوؿ هللا  سه هًٌ كى

ُب  [ُّظمػر/]فخدمتػو : فلهخػدمك قػاؿ (ِ)
 .(ّ)«?صنع ىذا ىاذات ٓبىٍ  كال لشيء ٓب أصنعو ًٓبى ? ما قاؿ ٕب لشيء صنعتو ٓب صنعت ىذا ىاذا ،الس ر كا٢بضر

،  ػْب قدكمػو إٔب ا٤بدينػة  ٍ ًمػ أف ابتداء ذدمة أهس للنيب -كىو مقتضى كبلما ، ال ىمنا شيءشٍ يي : فإف قلتى 
 ذهػػػػّب ٤بػػػا أراد ا٣بػػػػركج إٔبيب طلبػػػػة أ  طلػػػب ًمػػػػ أف النػػػػيب »: عػػػ  أهػػػػس كقػػػد كقػػػػع ُب صػػػبهح الةخػػػػارم أيضػػػػان 

ٔب ذهػّب إف بػْب قدكمػو ا٤بدينػة كبػْب ذركجػو أل، كؿفنشال علػى ا٢بػديث األ، (ٓ)«هسان أ ضر لو نف، (ْ)]ٱبدمو[ ٍ مى 
 ? ان شمر أك ، ستة سنوات

ػأى ياػوف   ٍ يب طلبػة مىػأ  ٍ مً  بى لى طى  (ٔ)بنهو :جهبأي ك  بػو طلبػة أفعػرؼ ، ُب السػ ركأقػول علػى ا٣بدمػة ، هػسأ  ٍ ًمػ  ّ سى
  و هٍ لى ـ سيػأ جػتٍ ٭بػا تزكّ إك ، «ذدمتػو ُب السػ ر كا٢بضػر»:   هػسأفلمػذا قػاؿ ،  ضػرهنف، هس القوة على ذلػكأ  ٍ مً 
فلػ  ، ذلػك ؼى رى عىػفػى ،  ػيه  سو هىػأى ككالػد ، سػبلـٔب اإلإهنػا بػادرت أل، ا٤بدينة بعدة أشػمر يب طلبة بعد قدـك النيب نب
ف أفاشػَبطت علهػو ، له ـ سيػأفخطػب ، سػبلموإذر تػنبػو طلبػة أككػاف ، لػو فقتلو عػدكه ، لو كذرج ُب  اجةو ،  ٍ لً سٍ يي 
 .(ٕ)سناد  س إذرجو اب  سعد بأسل  نف، سل يي 

 .(ٖ)(ذرلأي  هكجّب ، الاسر مرةن  فىنٍلأىى، ان شمر أك ، هس تسع سنْبأ ةً مى دٍ دة ذً فعلى ىذا تاوف مي 
كسػ  كقبلمػة   ٍ ًمػ رو ذى قٍ تػى ٍسػكػل مي   ؼًٌ صػل األي أ): (ُ)قاؿ الراغػب ،قطٌ  فٌ أر  النيب : أم فما قال: هس أقاؿ 
 تي ٍ ػكاستعملوا منمػا ال عػل كنفػى ، كالتضجر منو، هرّ اى بو عند التّ  فو خى تى سٍ قاؿ ذلك لال مي كيي ، كما ٯبرم ٦براىا، ر ي الظّ 

 .(ِ)(ب بلف

                                                                                                                                                                                     
 كالنقل م  ال تح الب   جر اآلٌب. ، (َُٖٓ/ْ) َِّٗأ س  الناس ذلقا، رق :   صبهح مسل : كتاب ال ضاأل، باب كاف رسوؿ هللا  (ُ)
الاػهس ُب اإلهسػاف: ذػبلؼ األذػرؽ، ألهػو ٦بتمػع  كالاهًٌس: العاقل، منذوذ م  الًاٍهس كم  ذلك الًاػٍهس، ٠بػي ٤بػا أهػو يضػ  الشػيء كٯبمعػو.  (ِ)

 (.  ُِٖ/ْ) نماية الب  األثّب، مادة: كهس(، كالُْٗ/ٓ، مادة: كهس )الرأم كالعقل. ينظر: مقايهس اللأة الب  فارس
 افػػػػاأل، باب كػػػاب ال ضػػػػسل : كتػػػػهح مػػػػػذا صبػػػ(، ككُِ/ٗ)ُُٗٔستعاف عةدا أك صةهان، رق : صبهح الةخارم: كتاب الديات، باب م  ا (ّ)

 (.  َُْٖ/ْ)َِّٗأ س  الناس ذلقا، رق :   هللا  رسوؿ      
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةة السهاؽ.  (ْ)
(، ككػذا صػبهح مسػل : كتػاب ا١بمػاد كالسػّب، بػاب ّٔ/ْ)ِّٖٗغػزا بصػيب للخدمػة، رقػ :  كالسّب، بػاب مػ صبهح الةخارم: كتاب ا١بماد  (ٓ)

 (.  ُِْٕ/ّ) ُّٓٔغزكة ذهّب، رق : 
السػ ر إٔب ذهػّب طلػب مػ    كاف ٱبدـ النيب صلى هللا علهو سػل  ُب ا٤بدينػة ك٤بػا أراد رسػوؿ  ، كا٤براد أف  أهس  الضمّب يعود لرسوؿ هللا  (ٔ)

 ذهّب[. ُب ُب ا٢بضر]ُب ا٤بدينة[، ُب الس ر]  أيب طلبة م  ٱبدمو فنرسل لو أهسان لهخدمو ُب الس ر كبذلك ذدـ أهس رسوؿ هللا 
(، كقولو: ]أذرجو اب  سعد بإسناد  س [ م  كبلـ ابػ   جػر، كىػو  اػ  منػو علػى سػند ىػذا ا٢بػديث. ُِّ/ٖالطةقات الاّبل الب  سعد) (ٕ)

 (.  ْٗٓ/َُال تح الب   جر)
 (.  ْٗٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ٖ)
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ػػػا تػىقيػػػلٍ  فىػػػبلى ﴿: ُب قولػػػو ) :كُب الأػػػريةْب للمػػػركم ، تػػػّـبدٗب أال تقػػػل مػػػا ياػػػوف فهػػػو : أم ،[ِْ: ]اإلسػػػراء﴾أيؼٌو  ٥بىيمى
لقى طػػرؼ نفػػ»: كُب ا٢بػػديث، لػػو ؼو أي  :منػػو ري ضػػجى قػػاؿ لاػػل مػػا يي كيي ، ظ ػػاركسػػ  األ: كالتػػف، ذفكسػػ  األ: ؼكاألي 

: كقاؿ بعضم  معُب أؼ:   قاؿش معناه االستقذار ٤با: (ٓ)قاؿ أبو بار (ْ)«أؼ (ّ)أؼ[: ]قاؿ ٍب، ه وأ ثوبو على
 .(ٕ)(كىو القلهل، (ٔ)]أذذان م  األفف[ كاالستقبلؿ، اال تقار

كذكػػر أبػػو ، كالتشػػديد، ىػػذا كلػػو مػػع ضػػ  ا٥بمػػزة كبػػالتنوي ، بأػػّب تنػػوي  (ٖ)]الثبلث[ا٢بركػػات ؼ عػػدة لأػػاتو أكُب )
ػػػأى لّ ةػى فػى ، فهمػػػا لأػػػات كثػػػّبة (ٗ)مػػػا٘با٢بسػػػ  الرّ   (ُُ)]أكملمػػػا[كزاد كا ػػػدة ، (َُ)كهقلمػػػا ابػػػ  عطهػػػة، كثبلثػػػْب، ا تسػػػعان مى

 (ُّ)وتي صٍ ك٣بّ  مْبالشماب الس وي ةي ضةطما صا ً  صى ك٣بىّ  ،كاعتمد على ضةط القل ، (ُِ)بو  هاف ُب الةبرأقد سردىا 
ػػكبالسػػاوف مي ، كػػذلك سػػتة أذػػرلكبػػالتخ هف   ،ميقىّدمػػةكىػػي السػػتة الٍ  ،منمػػا كبزيػػادة ىػػاء سػػاكنة ُب ، ك٨ب  ػػان ، دان دّ شى

ػػآذػػره مي  ثنتػػػاف افػػذلك ، ٍب سػػاوف  باسػػرو َبًٌ إً ك ، بضػػ  ٍب وفّػػأي ك ، الثبلثػػة بػػػبل تنػػوي  بل إمالػػةبػػك ، مالػػةباإل ٌُبً كأي ، دان دّ شى
                                                                                                                                                                                     

(، كاألعػبلـ للزركلػػي ُُٔٓ/ّدبػاء لهػاقوت ا٢بمػوم). معجػ  األ(قَِٓ )ت:كتػاب ت سػّب القػرآف،   ، لػو: ا٢بسػْب بػ  ٧بمػد األصػةما٘بالراغػب (ُ)
(ِ/ِٓٓ)  . 

 (.  ٕٗ/ُغريب القرآف للراغب األص ما٘ب) ا٤ب ردات ُب (ِ)
 .  (ٕ/ٗالعرب الب  منظور، مادة: أؼ ؼ )غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  لساف  (ّ)
، فاغتابتا كضػباتا فلػ  يّب ػا  كغدا رسوؿ هللا إٔب الصبلة، فزارهتا جارة ٥با م  هساء رسوؿ هللا  ،كا٢بديث أف أـ سلمة، أصةبت يـو ا١بمعة (ْ)

 ،فػنلقى طػرؼ رداأػو علػى أه ػو ،م  الصبلة، فلما ٠بعتا صوتو ساتتا  ػٌب قػاـ ب نػاء الةهػت منصرفان   على  ديثمما م  ال تنة  ٌب أقةل النيب 
 -قػد هػًب-قػد أصػل كثػّبان فخرجت أـ سلمة ف علت الذم أمرىا م  االستقاء فقػاءت ٢بمػا ن «. ، اذرجا فاستقها ٍب تطمرا با٤باءأؼ أؼ»ٍب قاؿ: 

 ن٥با ػػػػػػت بعضو، فسػػػعضو، فلمس  وؿ هللا ػػػػدم لرسػػػػػتْب مضها أىػػػػأكلتو فوجدتو ُب أكؿ ٝبع مان ػػػػػرت أذذت ٢بػػػػػػفذك ،ب ػػػػػػػفلما رأت كثرة الل
كأذّبهتػػػا « ذاؾ ٢بػػػ  ظللػػػت تنكلهنػػػو، فػػػبل تعػػػودم أهػػػت كال صػػػا ةتك ٤بػػػا ظللتمػػػا فهػػػو مػػػ  الأهةػػػة»فنذّبتػػػو فقػػػاؿ:  ،عمػػػا قػػػاءت  هللا  رسػػػوؿ    

فهػو كقػاؿ . صا ةتما أهنا قاءت مثل الذم قاءت مػ  اللبػ . كقػاؿ العقهلػي: ]عمػار بػ  علػث  عػ  أمػو أـ سػعهد، إسػناد ٦بمػوؿ، كال يتػابع علهػو[
 ِِّٗعػػػركؼ بقػػػواـ السػػػنة، رقػػػ : . الَبغهػػػب كالَبىهػػػب لقػػػواـ السػػػنة لؤلصػػػةما٘ب ا٤ب[ ]ىػػػذا  ػػػديث ال يصػػػح عػػػ  رسػػػوؿ هللا : ابػػػ  ا١بػػػوزم

 (.  ِِٗ/ِ) األ اديث الواىهة الب  ا١بوزم (، كالعلل ا٤بتناىهة ُبُّٗ/ّ(، كالضع اء الاةّب للعقهلي )ُّٕ/ّ)
 .  (َُٖ/ُ)، مادة: أففب  األهةارميب بار االناس ألالزاىر ُب معا٘ب كلمات ينظر:  (ٓ)
 (.  ِٖ/ُالأريةْب للمركم، مادة: أفف)غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت  (ٔ)
 (.  ُٖ/ُ)الأريةْب للمركم، مادة: أفف (ٕ)
 ساقطة م  ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره.  (ٖ)
علػي بػ  عهسػى، مػ  كةػػار النبػويْب، أذػذ عػ  أيب باػر بػ  السػراج، كأذػذ عنػػو علػي بػ  عةػد هللا الػدقهقي، لػو شػرح الػػوجهز أبػو ا٢بسػ  الرمػا٘ب:  (ٗ)

 (.  ِّّ/ُاأللةاء لاماؿ الدي  األهةارم) . هزىة(قّْٖ: )تالب  السراج. 
 (.  ْْٖ/ّت سّب الاتاب العزيز الب  عطهة)ارر الوجهز ُب  (َُ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: اكلما، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُُ)
، ككتابػو يقػع ُب ( ٗبصػرقْٕٓ )ت: ،اهط ُب ت سّب القرآف أليب  هاف األهدلسي ٧بمد ب  يوسف اب   هػاف ا١بهػا٘ب الشػافعي النبػومالةبر  (ُِ)

 .  (ُِٓ/ِ(، كىدية العارفْب للةابا٘ب)ّٕ/ٕ هاف)ر اهط ُب الت سّب أليب الةب. ٜباههة ٦بلدات
 الضمّب يعود الب   جر العسقبل٘ب.  (ُّ)
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ما مّ ضىػك ، ءال ا ري سٍ  دل عشرة كى إف ي ، اسرىابا مّ نف، كفتبما، ىاري سٍ كٯبوز كى ، كىذا كلو مع ض  ا٥بمزة، كعشركف
 ان فّػكأى ، كالتشػديد، مالة باإلٌُبً أي ك ، ةه تى سً  وً كعدمً ، با٢بركات الثبلث مع التنوي  ان  ى  ّ ك٨بيى ، ربعةأ وي مي دى كعى ، مع التنوي  دان شدّ مي 
، ع التشػػديدمػػنًلفو كبػػ، كبالسػػاوف، ربعػػةأ وً ًمػػدى كعى ، ككسػػرىا مػػع التنػػوي ، ف ػػي سػػت لأػػات ب ػػتح ال ػػاء، تح ا٥بمػػزةب ػ

 .(ُ)(ساكنة ءو كىا، فو لً أكلو كزيادة أبض   هافى أي كالٍب ركاىا اب  عطهة 
، فهممػا في ّ ػٚبيى ك ، في وّ نػىػتػي ك ، ال ػاء ثي لّػثػى يػي ك ، بالضػ  ؼٌو أي : ربعػوفأكلأاهتػا ): فقػاؿ كضح م  ذلػكنب كذكرىا ُب القاموس

ف ُب الثبلثػػػة لًػػػكاأل، ٍْب  بػىػػػٍْب مالػػػة بػىػػػكباإل، ةً ضىػػػبٍ مى لٍ امالػػػة كباإل، مالػػػةو إبأػػػّب  َبًٌ أي ، ءمشػػػددة ال ػػػا، ؼٌ أي ، فٍ كطيػػػ،  ؼٍ أي 
ػػػمي  ءة ال ػػػاثىػػػلّ ثػى بالضػػػ  مي ، وٍ فّػػػأي  وهٍ فّػػػأي ، ءال ػػػا  باسػػػرٌُبً أي ، ههػػػثنللت ػػػبالضػػػ  مي  ؼّ ثي إلّػػػثػى كتػي ، دةن دّ شى  ٌُبً إ، اهّػػػإك،  افّػػػإ، دةن دّ شى

 .(ّ)(هتْبمنوّ  ؼو آ ؼو إ، ٩بدكدة ماسورة آؼٍ  ءمشددة ال ا ؼٌو أ، عى ٍ ك،  ؼٍ أ (ِ)]كت تح ا٥بمزة[، بالاسر
كاف يَبؾ العتاب على ما   ىذا أهو   ٍ ؤذذ مً يي ) ،وال لش هب تركته مل تركته ،مل صنعته :صنعته وما قال ر لش هب

، اللسػػػاف عػػػ  الزجػػػػر تنزيػػػوكفاأدتػػػو ، إلهػػػو جى هتًػػػذا ا ٍ إمػػػر بػػػو األ (ٓ)تئناؼ[باسػػػ]عنػػػو  (ْ)ف ىنػػػاؾ مندك ػػػةن أل، فػػػات
، مػور البلزمػة شػرعان كأمػا األ، هسػافاإل  مػور الػٍب تتعلػق ٕبػككػل ذلػك ُب األ، بػَبؾ معاتةتػوبلؼ ذاطر ا٣بػادـ ئكاست
   .(ٔ)(كالنمي ع  ا٤بنار، مر با٤بعركؼباب األ  ٍ هنا مً أل، فهماسامح تى فبل يػي 

 هل أوال  ،حه  مهن أصهحابهأما دعا   ن ر ول   مِ  اً قَ لُ حسن خُ أح  أما كان  :وعن عائش  رض    عنها
  ٍ ًمػذوذ نكىػو مػ، (ٖ)]يػا رب[ لػك (ٕ)]أم إجػابٍب[: جابػة ا٤بنػادمإ): كىػي،   التلةهػةًمػ ىػو ،لبيه  :ال قالإ ،بيته
: ال علػى ل ػ  التثنهػة ُب معػُب التاريػرإسػتعمل كٓب يي ،  ارقػوذا ٓب يي إعلػى كػذا  لػبّ أك ، ذا قاـ بوألةةو إ ك، با٤بااف بّ لى 

كقهػػل ، لةػػابإبعػػد  لةابػػان إلػػب أ: لػػتى هػػك قي نظمػػر كبعامػػل ال يى  (ٗ)كىػػو منصػػوب علػػى ا٤بصػػدر، جابػػةإجابػػو بعػػد إأم 
ػػػمي واجً تي م أ: دارؾ بّ ليػػػدارم تػى :   قػػػو٥ب لهػػػك كقصػػػدم ًمػػػإ (َُ)]ا٘بػػػاىي[معناه هػػػو قػػػاؿ أ: (ُ)كُب  ػػػديث علقمػػػة .امى

                                                           
 (.  َْٔ/َُلنقل م  فتح الةارم الب   جر )اهتمى ا (ُ)
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  القاموس اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ِ)
 (.  ِٕٗ/ُأؼ ؼ ) هط لل ّبكز آبادم، مادة:القاموس ا (ّ)
 (.  ُْْ/ٓهس اللأة الب  فارس، مادة: هدح)ا٤بندك ة: السعة كال سبة، كمنو الندح: األرض الواسعة. مقاي (ْ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
 (.  َْٔ/َُح الةارم الب   جر )فت (ٔ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ًم  إجابتْب، كا٤بثةت م  النماية األثّبية، اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: الداعى، كا٤بثةت م  النماية األثّبية اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 (.  ّْٕ/٤ُبلبة الب  الصاأف)ا٤بصدر: ىو ا٤ب عوؿ ا٤بطلق. اللمبة ُب شرح ا (ٗ)
   كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  النماية األثّبية، اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.غّب  (َُ)
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كإ٭بػا تػرؾ ، تامعناه سلمت يداؾ كصبّ : (ْ)قاؿ ا٣بطايب. يديك (ّ)[]لىيّبٍ : قاؿ: قاؿ لةهك، عمرك أبا يا: (ِ)سودلؤل
 .(ٕ)(يديك بلةهك (ٔ)]لتٍزدكج[يداؾ : ف يقوؿأكاف  قو ،  (ٓ)]يديك[: ُب قولو عرابى اإل
يٍظمىرٔب إضافتما إك ، ٔب ضمّب ا٤بخاطبإ ضاؼتك ، ضافةإ٠باء البلزمة   األلىب مً : قوؿأ 

 :كمنو قولو، قلهل ا٤ب
ٍم ًمٍسوىرً  فػىلىىّب فػىلىيّب   يىدى

(ٖ) 
ا كػوف معنػاه سػلمت مػأك ، يداؾ: ف يقوؿأفاهف يقوؿ كاف  قو ، كىو ٦بركر، لهوإمضاؼ  رسو ٤بدم ُب قولو ي: ػف

 .يقتضػهو ا٤بعػُبال  عرابػان إالل ػ  قػد يقتضػي  [ُّكجػو/]ف أل، رم ُب الل   مػا ٯبػرم ُب ا٤بعػُبف ٯبأفبل يلـز ، يداؾ
بو زكريا ٰبٓب الصرصرم ُب قولػو ُب أٔب ىذا ا٤بعُب الشه  إكقد أشار ، (ٗ)بو هعه  ُب الدالألأف ا٢بديث ركاه إك  ىذا
 : (َُ)هوههتو

 ك على صةهافأ، كسل  الإ      م  لط و ما مر قط بنسوة                   
 كالألماف، صبابلةهك لؤل        ذا دعاه ا٤برء كاف جوابوإك                   

                                                                                                                                                                                     
 ٕبثت عنو فل  أجده إال ُب العلل ألٞبد، كُب سنده األعمش كىو ثقة يػدلس، كيػركم بالعنعنػة، إال أف لػو ركايػة أذػرل يصػرح فهمػا بالتبػديث ُب (ُ)

. العلػل كمعرفػة الرجػاؿ لنقل م  النماية الب  األثػّبمقطوع، كسنده صبهح، كهللا أعل ، كاه س الاتاب، فهبمل على  السماع، فهاوف  ديث 
 (.  ِْٓ/ُ(، ك تقريب التمذيب الب   جر)َٔٓ/ِ)ّْٕٔ، ّْْٔبنو عةد هللا، رق : ألٞبد ركاية ا

: )تب  يزيد ب  قهس أبو عمرك النخعي اإلماـ، القدكة، أبو عمرك النخعػي، الاػوُب،  ػدث عػ  معػاذ بػ  جةػل،  ػدث عنػو: الشػعيب،  ألسودا (ِ)
 (.  َٓ/ْ. سّب أعبلـ النةبلء للذىيب )(قٕٓ

 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ا٤بصدر اآلٌب. ((ّ
 النماية الب  األثّب اآلٌب ذكرىا. كالنقل م  (، ُِ/ّغريب ا٢بديث للخطايب ) (ْ)
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  النماية األثّبية، اآلٌب، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: لسردكح، كا٤بثةت م  النماية األثّبية، اآلتهة، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 (.  ِِِ/ْ) ، مادة: لةبالب  األثّبالنماية  (ٕ)
ٍم ًمٍسػػوىًر، كا٤بعػػُب:  (ٖ) ي، أ، فلػػىب دعػػاان يقػوؿ: ٤بػػا هاةػػِب الػػدىر دعػوت مسػػور ىػذا شػػطر مػػ  الةهػت، كىػػو: دىعىػػٍوتي ٤بػػا هػابىًِب ًمٍسػػوىران. . . فػىلىػػىّب فػىلىػػيّب يىػدى

ك توضػهح ا٤بقاصػد كا٤بسػالينظػر: . (يػدم)إٔب االسػ  الظػاىر كىػو  (لػىب) هػث أضػاؼ  (فلىب يدم)فدعا لو بالتوفهق كدكاـ النعمة. الشاىد: ُب 
 .  (َُٖ/ِبشرح أل هة اب  مالك للمرادم)

سػػتوعب فهػػو اىػػػ(، كىػػو مػػ  كتػػب الشػػماأل النةويػػة، كقػػد  َّْ:األصػػ ما٘ب )تدالأػػل النةػػوة أليب هعػػه  أٞبػػد بػػ  عةػػد هللا بػػ  أٞبػػد بػػ  إسػػباؽ  (ٗ)
 مػ  أ ػد دعػاه مػا   هللا رسػوؿ مػ  ذلقػان  أ سػ  كػاف مػا : »قالػت عنمػا هللا رضػي عاأشػة كل   ا٢بػديث: عػ معظ  ا٤بصن ات الٍب سةقتو، 

(، كطػػػرؼ ُُٖ/ُ) ُُٗرقػػػ :  [ «ْ: القلػػػ ] ﴾عظػػه  ذلػػػق لعلػػػى كإهػػك﴿:   هللا أهػػػزؿ كلػػػذلك ،لةهػػػك قػػاؿ إال ،أىلػػػو مػػػ  كال ،أصػػبابو
١بػن إٔب الػدالأل كٓب يلجػن للصػبهبْب، ألف الشػه  يػتال  عػ  -رٞبػو هللا-اإلماـ العرضيا٢بديث موجود ُب الصبهبْب م   ديث أهس، كلعل 

لةهػػك ٤بػػ  دعػػاه، كىػػذه الل ظػػة غػػّب موجػػودة ُب ىػػاتْب الػػركايتْب مػػ   الصػػبهبْب. صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب الانهػػة   قػػوؿ النػػيب 
، رقػػ : أ سػػ  النػػاس ذلقػػان   بػػاب كػػاف رسػػوؿ هللا (، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب ال ضػػاأل، ْٓ/ٖ) َِّٔقةػػل أف يولػػد للرجػػل، رقػػ : للصػػيب ك 
 (.  ّٖٕ-ّّٕ/ُتابة السّبة النةوية عمار هصار)(، كتطور كَُٖٓ/ْ) َُِّ

 (.  ِْهوههة الصرصرم). م  الةبر الاامل (َُ)
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 مر ةػان »: ل اطمػة قػاؿ النػيب : كقالت عاأشة رضي هللا عنما، ب بلف مر ةان  :كاف ٱباطب القادـ علهو بقولو كلقد
٤بػا قػدـ : قػاؿ ابػ  عةػاس  كعػ  ،(ِ)«ـ ىػاه نبػ مر ةان »: فقاؿ، جئت النيب هللا : (ُ) ـ ىاهأكقالت ، «بنٍباب

 رسػػوؿ هللا فقػػالوا يػػا، «كال هػػدامى ، ا غػػّب ذزايػػاك مر ةػػا بالوفػػد الػػذي  جػػاؤ  »: قػػاؿ كفػػد عةػػد القػػهس علػػى النػػيب 
 ػٌب قػاؿ علػي بػ   «مػيأيب ك أاـر فػداؾ »:  ػدأيػـو   (ْ)يب كقاصأكم  لط و قولو لسعد ب  ، ا٢بديث (ّ)....
كقػاؿ للػزبّب يػـو  (ٓ)«ميأيب ك أاـر فداؾ »: ٠بعتو يقوؿ ،غّب سعد  دان أي دم  ما ٠بعت رسوؿ هللا : يب طالبأ

 .(ٔ)«ميأيب ك أفداؾ  »: قريظة
ر بػ  صػبػ  مالػك بػ  ه (ٕ)[لةلالٌشػ]كىػو ،  بػ  جػابرجريػر بػ  عةػد هللا ىػو):  وقال زرير بن عب    البجل 

فقػد ، (ٗ)لػوأ  قاًمػ كىػو كىػ ه ، ربعْب يومػان نبػ سػل  قةػل مػوت النػيب أ: قهػل ،(ٖ)]قةهلتػو[سػهد  ىػو، شػ جثعلةة بػ  
كثر نبػ كذلك قةػل مػوت النػيب ، يـو  جة الوداع (َُ)«استنصت الناس»: لوقاؿ  ف النيب أ ثةت ُب الصبهح
 .(ُُ)(م  ٜباهْب يومان 

                                                           
ابة ُب اإلصػ. الػرٞب  بػ  أيب لهلػىركل عنمػا ابنمػا جعػدة، كعةػد ، أـ ىاه  بنت أيب طالب بػ  عةػد ا٤بطلػب بػ  ىاشػ  ا٥بامشهػة، ابنػة عػ  النػيٌب  (ُ)

 (.  ْٖٓ/ٖٛبههز الصبابة الب   جر)
(، ككجػدت قػػوؿ ُْ/ٖبػاب قػوؿ الرجػػل مر ةػان )كتػاب األدب، : وُب صػػبهبمعلقػان ُب  ػديث كا ػد أكرده الةخػػارم   ػديث فاطمػة كأـ ىػاه  (ِ)

ت النةػوة ُب اإلسػبلـ، رقػ : ُب صػبهح الةخػارم: كتػاب ا٤بناقػب، بػاب عبلمػا  ػديث فاطمػةُب  ديثْب من صػلْب، ل اطمة كأـ ىاه    النيب 
 َِْٓعلهمػػػػا الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ، رقػػػػ : كُب صػػػػبهح مسػػػػل : كتػػػػاب فضػػػػاأل الصػػػػبابة، بػػػػاب فضػػػػاأل فاطمػػػػة بنػػػػت النػػػػيب  ،(َِّ/ْ)ِّّٔ

(، ك صػبهح مسػل : كتػاب ّٕ/ٖ) ُٖٓٔباب ما جاء ُب زعمػوا، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب األدب، ُب   ديث أـ ىاه (. ك َُٓٗ/ْ)
 (.  ْٖٗ/ُ)ّّٔب استبةاب صبلة الضبى، رق : صبلة ا٤بسافري  كقصرىا، با

(، كصػبهح مسػل : كتػاب اإلٲبػاف، بػاب ِٗ/ُ) ٕٖفد عةد القهس على. . . ، رقػ : ك   صبهح الةخارم: كتاب العمل، باب ٙبريض النيب  (ّ)
 (.  ْٕ/ُ)ُٕباإلٲباف با كرسولو، رق : األمر 

. ف ػػتح هللا علػػى يػػده «اللمػػ  أجػػب دعوتػػو، كسػػدد رمهتػػو»: رسػػوؿ هللا لػػو قػػاؿ  أ د العشػػرة ا٤بشػػمود ٥بػػ  با١بنػػة،،القرشػػي سػػعد بػػ  أيب كقػػاص (ْ)
 (.  َٔٔ/ِ. االستهعاب الب  عةد الّب)ق(ٓٓ)ت: أكثر فارس، كلو كاف فتح القادسهة كغّبىا، 

(، كصػبهح مسػل ، كتػاب فضػاأل الصػبابة، بػاب ُب ِْ/ٖ) ُْٖٔفداؾ أيب كأمي، رق : صبهح الةخارم: كتاب األدب، باب قوؿ الرجل:  (ٓ)
 (.  ُٕٖٔ/ْ) ُُِْ، رق : فضل سعد ب  أيب كقاص 

(، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب فضػػاأل الصػػبابة، بػػاب مػػ  ُِ/ٓ) َِّٕصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا٤بناقػػب، بػػاب مناقػػب الػػزبّب بػػ  العػػواـ، رقػػ :  (ٔ)
 (.  ُٕٖٗ/ْ) ُِْٔرق :  ، فضاأل طلبة، كالزبّب 

]السػػػلهل[ ُب هتػػػذيب التمػػػذيب : (، كبهنمػػػا قػػػاؿ ابػػػ   جػػػرِّٔ/ُب )ُب ا٤بخطػػػوطتْب: الشػػػلهل، كا٤بثةػػػت مػػػ  االسػػػتهعاب ُب معرفػػػة األصػػػبا (ٕ)
(ِ/ّٕ  .) 

 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م   اإلصابة الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 (.  ِّٕ/ُ االستهعاب ُب معرفة األصباب )قالو اب  عةد الّب ُب٩ب   (ٗ)
ال ترجعػػوا بعػػدم  »(، ككػذا صػػبهح مسػػل : كتػػاب اإلٲبػػاف، بػػاب ّٓ/ُ) ُُِصػبهح الةخػػارم: كتػػاب العلػػ ، بػػاب اإلهصػػات للعلمػػاء، رقػػ :  (َُ)

 (.  ُٖ/ُ) ٓٔ، رق : «يضرب بعضا  رقاب بعض ك اران 
 (.  ِّٔ/ُ معرفة األصباب الب  عةد الّب)(، كاالستهعاب ُبِٖٓ/ُالب   جر) ابة ُب ٛبههز الصبابةينظر: اإلص (ُُ)
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كقػاؿ فهػو ، سػل أك ، فةايعو، م  ا٥بجرة ُب شمر رمضافسنة عشر  قدـ على النيب  ف جريران أ): لا  قاؿ اب  قتهةة
 .(ِ)«ملك (ُ)ةبةسذم ٲب  كاف على كجمو  ذّبيطلع علها  »: علهو قةل كافدان أ ْب  النيب 

 .(ْ)(مػػةجريػػر يوسػػف ىػػذه األ): يقػػوؿ ككػػاف عمػػر بػػ  ا٣بطػػاب ، ُب جريػػر (ّ)مهػػةأ قالػػو ُب صػػ واف بػػ  :كقهػػل 
علهنا كلنا : فقاؿ جرير، نفتوض ال قاـإعلى صا ب ىذه  (ٓ)عزمت: فقاؿ، رٰبان   بعض جلساأو م عمر  دى جى ككى 
 .(ٔ)سبلـكاإل، اىلهةُب ا١ب يا جرير ما زلت سهدان : ٍب قاؿ،  اي لّ علها  كي : قاؿ ،فاعـز، مّب ا٤بؤمنْبأيا 

 .(ٕ)«كرموهنتاك  كرٙب قـو فأذا إ»: كقاؿ، كرموأ ك٤با قدـ على النيب 
 .(ٗ)(اممقاؿ بضمًٌ كيي ): (ٖ)كقاؿ اب  قرقوؿ، كالبلـ، ب تح ا٣باء ا٤بعجمةكىي ، ٔب ذم ا٣بلصةإ رسلو النيب أك 

 .(ُُ)(شاـكب تبمما ُب قوؿ اب  ى، (َُ)باؽذك ا٣بلصة بض  ا٣باء كالبلـ ُب قوؿ اب  اس): كقاؿ السمهلي
ػػ، (ُ)سكٍ بهػػت كػػاف فهػػػو صػػن  لػػدى  ىػػو): قػػاؿ ُب النمايػػة ُب ذم ا٣بلصػػة ذك  :كقهػػػل، كغػػّبى ، (ّ) ةكٔبهلػػ، (ِ)ع ثٍ كذى

ذك ا٣بلصة : كقهل، هبارّ خى فى ، جرير ب  عةد هللا لهما رسوؿ هللا إه ذ نف، لاعةة الهماههة الٍب كاهت بالهم ا: ا٣بلصة
 .(ْ)(جناس٠باء األأٔب إال إك ال تضاؼ ف ذي أل، كفهو هظر، ه سواس  الصن  

                                                           
السةبة م  التسةهح، كسةبات الوجو: ٧باسنو، ألهك إذا رأيت ا٢بس  الوجو. قلت: سةباف هللا. مشػارؽ األهػوار للقاضػي عهػاض، مػادة: سػةح  (ُ)

 (.  ُّّ/ِنماية الب  األثّب، مادة: سةح )(، كالَِّ/ِ)
 باذتصػػار كاألكسػػط الاةػػّب ُب أٞبػػد، كالطػػّبا٘ب ، قػػاؿ عنػػو ا٥بهثمػػي: ]ركاه(ُٔٓ/ُّ)َُُٖٗأٞبػػد:  ػػديث جريػػر بػػ  عةػػد هللا، رقػػ :  مسػػند (ِ)

ا٤بعػػارؼ ، كالنقػل ىنػا مػ  (ِّٕ/ٗ)للمهثمػي ال واأػػد كمنةػع الزكاأػد [. ٦بمػع ثقػة شػةل، كىػػو بػ  ا٤بأػّبة غػّب الصػػبهح رجػاؿ أٞبػد عنممػا، رجػاؿ
 .  (ِِٗ/ُالب  قتهةة)

عةػد هللا بػ   ركل عنػو ابنػو، مػ  غنػاأ   نػْب ٟبسػْب بعػّبان  كأعطػاه رسػوؿ هللا  أسػل  صػ واف ٕبنػْب، كياػُب أبػا كىػبا١بمبػي  ص واف ب  أمهة (ّ)
 (.  ُٕٗ/ِ(، ك االستهعاب الب  عةد الّب)ٕ/ٔ. الطةقات الاّبل الب  سعد )(قِْ: )تص واف، 

 (.  ِِٗ/ُا٤بعارؼ الب  قتهةة) (ْ)
 (.  ُٖٓٗ/ٓـز )عزمت علهك، ٗبعُب أقسمت علهك. الصباح للجوىرم، مادة: ع (ٓ)
 االسػػػتهعاب البػػػ  عةػػػد الػػػّب(، ك ُٕٓ/ُ) ُّٕسػػػن  الاػػػّبل للةهمقػػػي، رقػػػ : . ا٤بػػػدذل إٔب ال(عػػػ  عمػػػر. . .  ذكركييػػػ)ذكػػػره الةهمقػػػي بل ػػػ :  (ٔ)

(ُ/ِّٖ  .) 
(، قاؿ فهو الةوصػّبم: ]ىػذا إسػناد ضػعهف لضػعف ُِِّ/ ِ) ُِّٕفنكرموه، رق : سن  اب  ماجو: كتاب األدب، باب إذا أتاك  كرٙب قـو  (ٕ)

 (.  ُُُ/ْجة ُب زكاأد اب  ماجو للةوصّبم)سعهد ب  مسلمة[. مصةاح الزجا
، ٠بػع أيب عةػد هللا بػ  ا٢بػاج الشػمهد، ركل عنػو عةػد العزيػز بػ  علػػي الػوىرا٘ب، ا٤بعػركؼ: بػاب  قرقػوؿ أبػو إسػباؽ إبػراىه  بػ  يوسػفابػ  قرقػوؿ:  (ٖ)

 (.  َِٓ/َِ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قٗٔٓ: )تكتاب ا٤بطالع على الصبهح،   لوالسماٌب، 
 (.  ُٔٓ/ُٕ) تاج العركس للزبهدم، مادة: ذلص(. كقاؿ: بضمتْب،  ااه ىشاـ)بل  : ٕبثت فوجدت أف الزبهدم هسةو ٥بشاـ  (ٗ)
،  ػدث أالسّبة النةوية،  دث ع  عةد الرٞب  ب  ىرمز األعرج، كعةد هللا بػ  صا ب ، ٧بمد ب  إسباؽ ب  يسار األذةارم (َُ) يب باػر بػ   ػـز

 (.  ْٕٔ/ُ)الب   جرتقريب التمذيب ، ك (ّّ/ٕ) للذىيبّب أعبلـ النةبلء ق(. سَُٓ، )ت:صدكؽ يدلس كىوعنو الثورم، 
 (. ِِٓ/ُللسمهلي )الركض األهف  (ُُ)
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، كالاعةػػػة الهماههػػػة، ذك ا٣بلصػػػة :قػػػاؿ لػػػوكػػػاف بهػػػت ُب ا١باىلهػػػة يي ): بسػػػنده عػػػ  جريػػػر قػػػاؿ كُب صػػػبهح الةخػػػارم
، فاسػرهاه، كٟبسػْب راكةػان ، فن ػرت ُب مئػة، «ا٣بلصػة مذ ًم  (ٓ)أال]ترٰبِب[»: فقاؿ ٕب النيب ، كالاعةة الشامهة

 .(ٔ)(سٞبكأل، فدعا لنا، ذّبتونف، النيب  فنتهت، كجدها عنده  ٍ كقتلنا مى 
: كقػػاؿ، ثػػر أصػػابعو ُب صػػدرمأيػػت أُب صػػدرم  ػػٌب ر فضػػرب ، علػػى ا٣بهػػل تي ةيػػثػٍ أى كنػػت ال : قػػاؿ جريػػر كُب ركايػػة

فقػػاؿ ، ٔب رسػػوؿ هللا إٍب بعػػث ، (ٖ)] ّرقمػػا[ك، فاسػػرىا، لهمػػاإفػػاهطلق ، (ٕ)«ممػػديان  جعلػػو ىاديػػان االلمػػ  ثةتػػو ك »
ا ا٥بجكر ، سى ٍٞبى أى  (ٗ)]ذهل[فةارؾ ُب: قاؿ، جربأل ٝبهنا نكالذم بعثك با٢بق ما جئتك  ٌب تركتما ك: رسوؿ جرير

 .(َُ)رطاة كذا ثةت ُب الصبهحأبا أ ُّب اى كرسوؿ جرير كاف يي ، مراتٟبس 
ُب كاليػة  (ُِ)مػات بالسػراة :كقهػل،  ػدل كٟبسػْبإسػنة  :كقهػل، (ُُ)ءبقرقهسػها ربع كٟبسػْبأسنة  مات جرير )

 .(ُ)(الاوفة (ُْ)]على[ (ُّ)الضباؾ
                                                                                                                                                                                     

ء: كطئػػػو بشػػػدة. إكمػػػاؿ اإلعػػػبلـ بتثلهػػػث الاػػػبلـ البػػػ  مالػػػك ا١بهػػػا٘ب يدكس: قةهلػػػة ًمػػػ  الػػػهم  ًمػػػ  األزد، كىػػػو ُب األصػػػل مصػػػدر داس الشػػػ (ُ) 
 . (. كلعل طةهعة ببلدى  ا١بةلهة ككعورهتا ٥با دكر ُب ىذه االس ُِِ/ُ)

. الصػباح للجػوىرم، مػادة: . اسػ  جةػل، كذػثع : كقػد كافػق اسػ  القةهلػة اسػ  ا١بةػلذثع : أبو قةهلة، كىو ذثع  ب  أ٭بػار مػ  الػهم ، كذػثع :  (ِ)
 (.  َُٗٗ/ُهط لل ّبزك آبادم، مادة: ذثع  )القاموس اك  ،(َُٗٗ/ٓذثع )

مػػػادة: سػػػ . الصػػػباح للجػػػوىرم، إهنػػػ  مػػػ  معػػػد، كرجػػػل ٔبهػػػل: غلػػػه  ا١ب :ٔبهلػػػة:  ػػػي مػػػ  الػػػهم ، كالنسػػػةة إلػػػهم  ٔبلػػػي بالتبريػػػك. كيقػػػاؿ  (ّ)
 (.  ِٗٔ/ُدريد األزدم، مادة: ٔبل)ٝبمرة اللأة الب  ك  ،(َُّٔ/ْٔبل)

 (. ِٔ/ِماية الب  األثّب، مادة: ذلص )الن (ْ)
 ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
، بػػاب مػػ   (، كصػػبهح مسػػل : كتػاب فضػػاأل الصػػبابة ُْٔ/ٓ) ّْٓٓصػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا٤بأػػازم، بػػاب غػزكة ذم ا٣بلصػػة، رقػػ :  (ٔ)

 .  (ٕ/ُ)للسهوطي ٙبرير األهساب ُب اللةاب ٔبهلة. لب م  طاأ ةأٞبس: ك (. ُِٓٗ/ْ) ِْٕٔ، رق :  فضاأل جرير ب  عةد هللا 
، بػػاب مػػ  صػػبهح مسػػل : كتػػاب فضػػاأل الصػػبابة (، ك ُٓٔ/ٓ) ّْٔٓصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا٤بأػػازم، بػػاب غػػزكة ذم ا٣بلصػػة، رقػػ :  (ٕ)

 (.  ُِٔٗ/ْ) ِْٕٔ، رق : فضاأل جرير ب  عةد هللا 
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ضرهبا، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 ٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: غّب كاضبة، لعلما: ٞبل، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآل (ٗ)
 (.  ُٓٔ/ٓ) ّْٕٓثةت ذلك ُب ركاية أذرل ُب صبهح الةخارم: كتاب ا٤بأازم، باب غزكة ذم ا٣بلصة، رق :  (َُ)
ر: معجػػ  الةلػػداف لهػػاقوت قرقهسػػها: مدينػػة ُب مثلػػث بػػْب ا٣بػػابور كال ػػرات، كىػػي كػػورة ًمػػ  كػػور ديػػار ربهعػػة، كىػػي كٌلمػػا بػػْب ا٢بػػّبة كالشػػاـ. ينظػػ (ُُ)

 (.  ِّٖ/ْا٢بموم)
ا٤بنطقػة ا١بةلهػة الواقعػة جنػوب الطػاأف إٔب قػرب ) :كقػاؿ ٧بمػد شػرّاب بنهنػا السىراة: جةل مشرؼ على عرفة ينقػاد إٔب صػنعاء ٠بػي بػذلك لعلػوه، (ُِ)

كا٤بعػػػػآب األثػػػػّبة مػػػػد (، ُٖٔ/ُهػػػػاه للز٨بشػػػػرم)(، كا١بةػػػػاؿ كاألمانػػػػة كا٤بّٓٓ/ُ. ينظػػػػر: األمػػػػاك  للبػػػػازمي)(ُب جنػػػػوب ا٤بملاػػػػة السػػػػعودية
 (.  ُّٗ/ُشرّاب)

. كهللا أعلػ ، ككػاف كإب بسػةع سػنْب ك٫بوىػا، كين ػوف ٠باعػو مػ  النػيب  ، يقػاؿ: إهػو كلػد قةػل كفػاة النػيب مالضباؾ ب  قػهس القرشػي ال مػر  (ُّ)
 (.  ْْٕ/ِاالستهعاب الب  عةد الّب)ينظر: . ( ٗبرج راىطقْٔ: )تمعاكية على الاوفة، ركل عنو ا٢بس  الةصرم، 

 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  اإلستهعاب الب  عةد الّب اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُْ)
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كلػػهس كمػػا ٞبلػػو  ،ذهت علهػػونفاسػػت، ذا كػػاف ُب بهتػػوإلهػػو إ  الػػدذوؿ مػػا منعػػِب ًمػػ: مأ)  مهها حجبههحم ر ههول   
ف ا٤بػػراد بػػنف ُب ا١بػػواب لّػػاى ٍب تى  ،ـ بأػػّب  جػػابرّ ف يػػدذل علػػى ٧بيىػػأكهػػف جػػاز لػػو : فقػػاؿ ،طبلقػػوإبعضػػم  علػػى 

 .(ِ)(منو وي ةي لي طٍ منع ما يى  :ك ا٤براد با٢بجابأ، و ا٤بختص بالرجاؿسى لً ٦بىٍ 
ال إ»: ُب ركايػػةك ) ال تبسههمإين آوال ر  .ا٥بجػػرةسػػبلمو كػػاف ُب رمضػػاف سػػنة عشػػر مػػ  إف أكقػػد تقػػدـ   ههلمتأمنههذ 

  طريػػػق ا٤بأػػػّبة بػػػ  ًمػػػ (ٓ)بػػػ   ةػػػافكا، ٞبػػػدأكركل ، (ْ)«ال ضػػػبكإ»: للةخػػػارم كُب ركايػػػة، (ّ)«تةسػػػ  ُب كجمػػػي 
لهٍ ةػى شيػ

، (ٗ)ؽدى فرمػػا٘ب النػػاس با٢بىػػ، ٍب دذلػت (ٖ)ٍبلّػػٍب لةسػػت  ي  (ٕ)٬بػػتأ  ا٤بدينػة ًمػػ ٤بػػا دهػػوتي : قػاؿ ،عػػ  جريػػر (ٔ)
  و مى ػى   ذػّب ذم يػيػدذل علػها  رجػل ًمػ»: فقػاؿ، كر س  ذً نهع  ذكرؾ ب: قالوا? ىل ذكر٘ب رسوؿ هللا : فقلت

 .(َُ)(«كلى مى  مىٍسبىةي على كجمو 
التةسػ  مةػادئ ): ىػل اللأػةأكقػد قػاؿ ، كيقػع منػو الضػبك، كاف يقع منو التةسػ   ف النيب أكيست اد م  الركايتْب 

، دعٍ   بػي مً  سمعف كاف بصوت ككاف ٕبهث يي إف، السركرسناف م  تظمر األكالضبك اهةساط الوجو  ٌب ، الضبك
 .(ُُ)(فمو التةس ، صوت ف كاف ببلإك ، فالضبك، الإك ، قمقمةفمو ال

كال ، ضػػراسكىػػي األ، كىػػي ٝبػػع هاجػػذة)، (ُِ)«بػػدت هواجػػذهضػػبك  ػػٌب »: ف النػػيب أ قػػد ثةػػت: ف قلػػتى إفػػ 
 .(ُ)(ال عند ا٤بةالأة ُب الضبكإتظمر 

                                                                                                                                                                                     
 .  . (ِٖٓ/ُابة ُب ٛبههز الصبابة الب   جر)(، كاإلصِّٖ/ُ معرفة األصباب الب  عةد الّب)االستهعاب ُبينظر:  (ُ)
 (.  ُِّ/ٕفتح الةارم الب   جر ) (ِ)
،  (، كصػبهح مسػل : كتػاب فضػاأل الصػبابة ٓٔ/ْ) َّّٓال يثةػت علػى ا٣بهػل، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب ا١بماد كالسّب، باب م   (ّ)

 ، كالنقل م  ال تح اآلٌب. (ُِٓٗ/ْ) ِْٕٓ - ُّٓ، رق :  باب م  فضاأل جرير ب  عةد هللا 
(، كصػبهح مسػل : كتػاب فضػاأل الصػبابة ّٗ/ٓ) ِِّٖ، رقػ :  صبهح الةخارم: كتاب ا٤بناقب، بػاب ذكػر جريػر بػ  عةػد هللا الةجلػي  (ْ)

 باب م  فضاأل جرير ب  عةد هللا ،  : رق ،ُّْ - ِْٕٓ (ْ/ُِٗٓ)  . 
 رقػػػ :، ذكػػػر جريػػػر بػػػ  عةػػػد هللا،مناقػػػب الصػػػبابة: كتػػػاب (، كصػػػبهح ابػػػ   ةػػػافٓٓٓ/ُّ) ُِِٕٗمسػػػند أٞبػػػد: جريػػػر بػػػ  عةػػػد هللا، رقػػػ :  (ٓ)

ُٕٗٗ (ُٔ/ُّٕ  .) 
 ٰبٓب بػ  معػْب: ثقػة. كقػاؿ أبػو  ػاًب: ال بػنس بػو.قاؿ ا٤بأّبة ب  شةهل األٞبسي، ركل ع : جرير ب  عةد هللا الةجلي، ركل عنو: جابر ا١بع ي،  (ٔ)

 (.  َْٔ/ٓ ةاف ) (، كالثقات الب ّٖٔ/ِٖ. هتذيب الاماؿ للمزم)الثقاتكذكره اب   ةاف ُب 
 (.  ّٖٔ/ٓس اللأة الب  فارس، مادة: هوخ )يقاؿ: أ٬بت هاقٍب أم بركت. مقايهأ٬بت:  (ٕ)
 (.  ِّْ/ُنماية الب  األثّب، مادة:  لل )ا٢بلة: بركد الهم ، كال تسمى  لة إال أف تاوف ثوبْب م  جنس كا د. ال (ٖ)
 (.  ُْٕ/ُينظر: أساس الةبلغة للز٨بشرم). كى  ينظركف إٕبٌ  ،دذلترما٘ب الناس با٢بدؽ: أم  (ٗ)
 (.  ُِّ/ٕفتح الةارم الب   جر )هناية النقل م   (َُ)
ل اللأػة البػ  فػارس، (، ك٦بمػُٕٗٓ/ْ(، كمادة: ضػبك )ُِٕٖ/ٓ، مادة: بس  )مالصباح للجوىر (، ك َْٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ُُ)

 (.  ِٕٔ/ُمادة: قمقو)
صػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب اإلٲبػػػاف، بػػػاب آذػػػر أىػػػل النػػػار (، ك ِّ/ٖ) َٕٖٔالتةسػػػ  كالضػػػبك، رقػػػ : بػػػاب صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب األدب،  (ُِ)

 (.  ُّٕ/ُ) ُٖٔ: رق 
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 ? (ِ)«رل ٥بواتوأ ٌب  يتو ضا اان أما ر »: ع  عاأشة رضي هللا عنما قالت يضان أكثةت 
  ٦بموع كالذم يظمر مً ، (ّ)ـ على الناُبدى قى ت مي ةً ثٍ مي ػكال، ك ديث عاأشة هاؼ، تةً ثٍ ػا٢بديث مي ) [ُْظمر/]: قلتي 
 .فضبككرٗبا زاد على ذلك ،  والو ال يزيد على التةس أكاف ُب معظ    هو أ اديث األ
 ? الضبك ماركه: ف قلتى إف

 .هو يذىب الوقارأل، فراط فهوكاإل، كثار منوياره اإل : قلتي 
دب كقػد ركل الةخػارم ُب األ، (ٓ)  ذلػك  فعلػو مػا كاظػب علهػو ًمػبو مً  لقتدف يي أكالذم ينةأي : (ْ)اب  بطاؿقاؿ 
هػت ٛبف كثػرة الضػبك إفػ ،الضػبك كاال تاثر  »: قاؿ رسوؿ هللا ): قاؿ يب ىريرة أع   (ٔ)كاب  ماجو، ا٤ب رد

 .(ٕ)(«القلب 
ذلػك   ٍ هػو كػاف ٲبػزح ًمػأ :ق  سػ  منمػاليػشعرة ًٖبي مي  كصاؼ اتصف هبا هةهنا أىذا شركع ُب  صحابهأ وكان ديازح

 -ّبمى بو عي أقاؿ لو يي  خه أككاف ٕب ، قان لي  س  الناس ذي أ كاف النيب ) :هس قاؿأبسنده ع   ما ُب صبهح الةخارم
 .(ٖ)«ٍّب أى مّب ما فعل النػّ با عي أ»: ذا جاء قاؿإككاف  -فطهمان   سةوأ: قاؿ
: كُب ركاية، (ٗ)«له  اب  صأّبـ سي كاف أل»: كُب ركاية، موأ  مً  هسأذو أ ، ا٤بذكورٍّب مى عي  بوأك ، فقد كاف يلعب بو)
بنػػك ا بػػا عمػػّبأ رلأ (ِ)]مػػا شػػن٘ب[ـ سػػله  أيػػا »: فقػػاؿ ،ذات يػػـو (ُ)]فزارهػػا[: كُب ركايػػة، (َُ)«وـ سػػله  ٲباز ػػأل»
 .هشهط ري غهػٍ  سً  ٍ م ثقهل النػّ أ: (ْ)«الن س (ّ)[ذاأر]

                                                                                                                                                                                     
 (.  َِ/ٓنماية الب  األثّب، مادة: ٪بذ )ال (ُ)
كصػػبهح مسػػل :  (، ُّّ/ٔ) ِْٖٖ، رقػػ : «فلمػػا رأكه عارضػػا مسػػتقةل أكديػػتم . . . »صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ت سػػّب القػػرآف، بػػاب قولػػو:  (ِ)

٥بواتػو: ٝبػع ٥بػاة كىػي اللبمػة الػٍب بػنعلى (. ُٔٔ/ِ) ٖٗٗكتاب صبلة االستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الػريح كالأػه ، كال ػرح بػا٤بطر، رقػ : 
 (.  ّّٔ/ُهوار للقاضي عهاض، مادة: ٥بو )ال  . مشارؽ األ ىا٢بنجرة م  أقص

 (. ِٕ/ُمة اب  الصبلح ُب علـو ا٢بديث )ألف ا٤بثةت عنده زيادة عل ، كقد عل  ما ذ ي على الناُب. ينظر: مقد ،فا٤بثةت مقدـ على الناُب (ّ)
، العبلمة، أبو ا٢بس  علي ب  ذلف ب  بطاؿ الةارم، القرطيب، ٍب الةلنسي، كيعرؼ: باب  اللجػاـ، أذػذ عػ  شارح صبهح الةخارماب  بطاؿ:  (ْ)

 (.  ْٕ/ُٖ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قْْٗ: )تف، هأيب عمر الطلمناي، كاب  ع 
 كالنقل م  ال تح. (، ِٖٕ/ٗشرح صبهح الةخارم الب  بطاؿ ) (ٓ)
 ِِٓ(، كاألدب ا٤ب رد بالتعلهقػات للةخػارم، بػاب الضػبك، رقػ : َُّْ/ِ) ُّْٗسن  اب  ماجو: كتاب الزىد، باب ا٢بزف كالةااء، رق :  (ٔ)

(، كقػػاؿ الةوصػػّبم فهػػو: ]ىػػذا ُٓٓ/ْ) َِّٓـر فمػػو أعةػػد النػػاس، رقػػ : بػػاب مػػ  اتقػػى اػػاأبػػواب الزىػػد،  :(، ككػػذا سػػن  الَبمػػذمُّّ/ُ)
 (.  ِّّ/ْجة ُب زكاأد اب  ماجو للةوصّبم)إسناد صبهح[. مصةاح الزجا

 (.  َٓٓ/َُفتح الةارم الب   جر )ينظر:  (ٕ)
ك صػػبهح مسػػل : كتػػاب اآلداب، بػػاب اسػػتبةاب ٙبنهػػك ا٤بولػػود عنػػد  (،ْٓ/ٖ) َِّٔاألدب، بػػاب الانهػػة للصػػيب صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب  (ٖ)

 (.  ُِٗٔ/ّ) َُِٓكالدتو، رق : 
 ، كرجالو ثقات. (ِْٗ/َِ) ُِٕٗٗ، رق : : أهس ب  مالكمسند أٞبد (ٗ)
 ، كرجالو ثقات. (ِِٖ/َِ) ُِٕٓٗ، رق : : مسند أهس ب  مالكمسند أٞبد (َُ)
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ػبػا عي أيا »: فقاؿ وي تٍ رى ةػى ذٍ نف، ؿ عنونفس، فوجده  زينان ، الذم يلعب بو هي ري هػٍ أى كقد مات هػي ، فجاء يومان : كُب ركاية  مػا ٍّب مى
هو أل، كفهو هظر، (ٔ)وير لو صوتىو طي : قاؿ ا٣بطايب، افرى أٍ هػي  وي عي كٝبىٍ ، ةرى أٍ هػي  ةكالنأّب طّب صأّب كا د، (ٓ)«ٍّب أى فعل النػّ 

«وي عٍ هو الصّ أ»: كرد ُب بعض الركايات
بػا أ مأ»: فقػاؿ، الػٍب كػاف يلعػب هبػا وي تي وى عٍ ف ُب ذلػك الطريػق ماتػت صىػإفػ، (ٕ)

 : (ٗ)الصوت قاؿ الشاعر  ً سٍ وصف ًٕبي يي  ال وكالصع، هنما شيء كا دأعلى  ؿّ دى فى ، «النأّب (ٖ)]مات[عمّب 
 .هو يَبٖبر ألاي زى ا٥بى  سى ةً  ي    ٭باإرتع ُب الرياض ك يو عٍ كالصّ     

 ّبأػػف الني أ طػاأر يشػةو العصػ ور كقهػل ىػي فػراخ العصػافّب ٍب قػاؿ كالػراجح ٍّب أىػالنػّ : (َُ)كقػاؿ ا٤بصػنف ُب شػرح مسػل 
(سأالر  ٞبري أطاأر صأّب ا٤بنقار 

(ُُ). 
 .(ُِ)«فاو الناسأ كاف النيب »: هو قاؿأهس أكع  

                                                                                                                                                                                     
 ، كا٤بثةت ـ ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ُب ا٤بخطوطتْب: فرارىا (ُ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ماساٗب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ِ)
الطةقػات ]لا  ُب األصل الػذم أذػذ عنػو ابػ   جػر  ،و هللاٞبر  اإلماـ العرضيىاذا ُب ا٤بخطوطتْب، ككذا ُب ال تح الب   جر الذم هقل عند  (ّ)

 ذاثر الن س. [: الب  سعد
: (، كُب سػػنده: ربعػػي بػػ  عةػػد هللا بػػ  ا١بػػاركد، قػػاؿ عنػػو ٰبػػٓب بػػ  معػػْب: ]صػػاّب[، كقػػاؿ عنػػو ابػػ   جػػرُّْ/ٖالبػػ  سػػعد)الطةقػػات الاػػّبل  (ْ)

(، كُب سػنده أيضػان ا١بػاركد ابػ  أيب سػّبة َِٓ/ُ)البػ   جػر (، ك تقريػب التمػذيبٕٓ/ٗ)للمػزم]صدكؽ[. هتذيب الامػاؿ ُب أ٠بػاء الرجػاؿ 
(، ْٕٓ/ْ)للمػػزم]صػػدكؽ[. هتػػذيب الامػػاؿ ُب أ٠بػػاء الرجػػاؿ : ]صػػاّب[، كقػػاؿ عنػػو ابػػ   جػػر: ا٥بػػذٕب أبػػو هوفػػل الةصػػرم قػػاؿ عنػػو أبػػو  ػػاًب

 (، كبقهة رجالو ثقات. ُّٕ/ُ)الب   جركتقريب التمذيب 
ينقػل الركايػات عػ  ال ػتح البػ   جػر، كيػدؿ علػى   رٞبػو هللا اإلمػاـ العرضػي(، ك ِّٔ/َِ) َُّٕٕرقػ : ، : مسند أهس بػ  مالػكمسند أٞبد (ٓ)

 ذلك  عةارة ال تح. 
 (.  ُِٗ/ْ. معآب السن  للخطايب)(النأر طاأر صأّب كٯبمع على النأراف )جاء ُب معآب السن :  (ٔ)
 السابقة.  ىي ركاية اب  سعد ُب طةقاتو (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ما فعل، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
أص الواضػػبة غػػرر ا٣بصػا. ، كىػو مػػ  الةبػر الاامػلق(ْٓٓ)ت: قالػو: القاضػي أٞبػػد بػ  ٧بمػد األىرًجػػا٘ب كىػو شػػه  العمػاد األصػةما٘ب الااتػػب (ٗ)

 (.  ٕٖ/ِك هاة ا٢بهواف الاّبل للدمّبم) (،َِٕ/ُأليب إسباؽ الوطواط)
، كىػػو تتمػػة لاتػػاب ا٤بعلػػ  شػػرح مسػػل  للمػػازرم، أيب  عةػػد هللا: ٧بمػػد بػػ  علػػي ق(ْْٓ )ت:إكمػػاؿ اٍلمعلػػ  ُب شػػرح مسػػل  لٍلقىاًضػػي ًعهىػػاض  (َُ)

إكمػاؿ ا٤بعلػ  شػرح صػبهح كزاد علهممػا فجػاء شػر ان كافهػان.  ،، كتبلٮبا ٧بهػي الػدي  النػوكم بشػرح اسػتوَب مػا ُب الاتػابْب(قّٔٓ )ت:ا٤بارزم. 
 ،(ُُٓ/ُبل٘ب ا٤بػالاي)(، كقطف الثمر ُب رفع أساههد ا٤بصن ات لل ػٓٓٓ/٢ُباجي ذله ة) كشف الظنوف، ك (ُّ/ ٕللقاضي عهاض)  مسل 

 (.  ّٗٔ/ُأٔبد العلـو للقنوجي)ك 
 (.  ّٖٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) هناية النقل م  (ُُ)
قاضػػي مصػػر،  ،كىػػو عةػػد هللا بػػ  ٥بهعػػة، كُب سػػنده ابػػ  ٥بهعػػة، (ّٕ/ْ) دكف رقػػ  تػػاري  دمشػػق: بػػاب مػػا    مػػ  مزا ػػو،ركاه ابػػ  عسػػاكر ُب  (ُِ)

 ديثػو[.  تضػعهف علػى ]العمػل: ، كقػاؿ الػذىيب(َُٖ/ٓ) ٖٓٔٔفػهض القػدير للمنػاكم، رقػ : . ا٤بناكم ع  العراقي قولو: ]ت رد اب  ٥بهعة بو[
، كالنقػل مػػ  (ِِٓ/ُُب األ اديػث ا٤بوضػػوعة للسػهوطي) ا٤بصػنوعة الآللػ . [ ػػديث ابػ  ٥بهعػة  سػػ ]: ، كقػاؿ السػهوطي(َٗٓ/ُ) الااشػف

 الوفا الب  ا١بوزم اآلٌب. 
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ال يؤاذػػػذ ا٤بػػػزاح الصػػػادؽ ُب  ف هللا إ»: ككػػػاف يقػػػوؿ، ان ػػػػػػػا كػػػاف مزٌ   ف النػػػيب أ: عاأشػػػة رضػػػي هللا عنمػػػاكعػػػ  
 .(ّ) اديث كلما ُب الوفاركل ىذه األ (ِ)«دعابة كاف ُب النيب »: قاؿ كع  اب  عةاس ، (ُ)«مزا و

كعػ  ، (ْ)«فاو النػاس مػع صػيبأ  ٍ مً  كاف رسوؿ هللا »: قاؿ هس ب  مالك أع   ذرج الةهمقي ُب الدالألأك 
، (ٓ)ركاه الَبمػػذم ُب الشػػماأل «ال  قػػان إقػػوؿ أ٘ب ال إ :قػػاؿ» هػػك تػػداعةناإ: قػػالوا يػػا رسػػوؿ هللا: قػػاؿ يب ىريػػرة أ

النػيب  استبمل ف رجبلن أع  أهس  كفهو، ٲباز و :يعِب (ٕ) «(ٔ)]ذا األذهْب[يا»: قاؿ لو أف النيب ): هسأع   كفهو
 ،فقػاؿ رسػوؿ هللا ! صػنع بولػد الناقػةأمػا : رسػوؿ هللا فقاؿ يا، «كلد الناقة٘ب  املك على إ»: فقاؿ :« كىػل

 .(ٖ)«ال النوؽإبل يلد اإل
 ككػػاف يمػػدم للنػػيب ، ان ىػػر اىػػل الةاديػػة كػػاف ا٠بػػو ز أ  ًمػػ ف رجػػبلن أ:  هػػس أكُب الشػػماأل الَبمذيػػة بسػػنده عػػ   

، «باديتنا ك٫بػ   اضػركه ف زاىران إ»: فقاؿ رسوؿ هللا ، ف ٱبرجأراد أذا إ النيب  (ٗ)]فهجمزه[،   الةاديةا٥بدية مً 

                                                           
 اإلسػػناد ىػػذا ، كقػاؿ ابػػ  عسػاكر بعػػد أف سػاؽ السػػند: ]كلػهس(ّٕ/ْ)دكف رقػػ  بػاب مػػا    مػ  مزا ػػو، : تػاري  دمشػػقُب  ركاه ابػ  عسػػاكر (ُ)

 الػذم شهيخه ا هم منهه  هقط وأرا  ،كأقراهنمػا العػوُب سػناف بػ  ك٧بمػد ،التةػوذكي سػلمة أيب عػ  يػركم متػنذر الضػباؾ بػ  يوسػف فإف ،ٗبتصل
 أعل [، كالنقل م  الوفا اآلٌب.  كهللا ذالد ع  أبهو ع  عنو ركل

] كىػذا مناػر، كركم ٫بػوه : (، كقػاؿ فهػو الػذىيبْٓٗ/ُ) ُٖٔ، رقػ :  أذبلؽ النيب أليب الشه  األصةما٘ب: ما ركم ُب كظػ  غهظػو ك لمػو  (ِ)
 ، كالنقل م  الوفا اآلٌب. (ّٔ/ٖأعبلـ النةبلء ط ا٢بديث للذىيب)مرسبل[، كا٤برسل ىو م  ركاية عارمة عند أيب الشه . سّب 

، ك ػديث أهػس كعاأشػة كابػ  عةػاس ُب الوفػا (قٕٗٓ :، )تالوفا ُب فضاأل ا٤بصط ى: أليب ال رج: عةد الرٞب  بػ  علػي بػ  ا١بػوزم، الةأػدادم (ّ)
، زادت أبوابػو علػى ٟبسػماأة  ، كقد أل و بسةب ا٢باجة ا٤بلبة ُب عصره إٔب كجػود ىاػذا مصػنف ٰبػهط ٕبقهقػة فضػهلة رسػوؿ هللا (ِِّص)

 (.  َُٔ/ُللاتا٘ب)(، كالرسالة ا٤بستطرفة َُِٖ/ِ)٢باجي ذله ة كشف الظنوفُب ٦بلدي .  
(، قػػاؿ العراقػػي: ]كفهػو ابػػ  ٥بهعػػة[. ُّّ/ُ، ) بػػاب ذكػر أذةػػار ركيػػت ُب مشاألػو ،  ٝبػػاع أبػػواب صػ ة رسػػوؿ هللا دالأػل النةػػوة للةهمقػي،:  (ْ)

(، كتقريػب ِْٖ/ُالػدي  العراقػي)  س . ٚبػريج أ اديػث اإل هػاء لػزي -كما سةق-كاب  ٥بهعة ىو: عةد هللا ب  ٥بهعة ا٤بصرم صدكؽ، ك ديثو 
 .  (ُّٗ/ُالب   جر)التمذيب 

(، ككػذا سػن  الَبمػذم: أبػواب الػّب كالصػلة، بػاب ُِْ/ُ) ِِٕ، رقػ :  الشماأل امدية للَبمذم ، باب ما جاء ُب ص ة مزاح رسوؿ هللا  (ٓ)
 (، ك ا  علهو الَبمذم بقولو: ]ىذا  ديث  س [. ّٕٓ/ْ) َُٗٗما جاء ُب ا٤بزاح، رق : 

 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  الشماأل الذم سةق ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 بػاب مناقػبأبػواب ا٤بناقػب، سػن  الَبمػذم: (، ُُْ/ُ) ِِٓ، رقػ :  بػاب مػا جػاء ُب صػ ة مػزاح رسػوؿ هللا الشماأل امديػة للَبمػذم ،  (ٕ)

قػػاؿ الَبمػػذم: ]ىػػذا (، َُّ/ْ) ََِٓمػػا جػػاء ُب ا٤بػػزاح، رقػػ :  األدب، بػػاب، كسػػن  أيب داكد: كتػػاب (ُٖٔ/ٓ) ِّٖٖ، رقػػ : أهػػس 
  ديث  س  غريب صبهح[. 

كتػػاب األدب، بػػاب مػػا جػػاء   سػػن  أيب داكد(، ك ُِْ/ُ) ِِٖ: ، رقػػ  بػػاب مػػا جػػاء ُب صػػ ة مػػزاح رسػػوؿ هللا الشػػماأل امديػػة للَبمػػذم:  (ٖ)
: قػاؿ فهػو الَبمػذم(، ّٕٓ/ْ) ُُٗٗأبػواب الػّب كالصػلة، بػاب مػا جػاء ُب ا٤بػزاح، رقػ :  :(، كسػن  الَبمػذمََّ/ْ) ُْٖٗٗب ا٤بزاح، رقػ : 

ربهػة الطلػب. اللأػة العت هػد أف ٰبملو، ألف السْب كالتاء   استبمل: طلب م  النيب ]ىذا  ديث صبهح غريب[، كالل   للَبمذم ُب سننو. 
 (.  ُّٗ/ُمعناىا كمةناىا لتماـ عمر)

 ، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. اآلٌب فهجهزه، كا٤بثةت م  مشاأل الَبمذمُب ا٤بخطوطتْب:  (ٗ)
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، كال يةصػػره،   ذل ػػوفا تضػػنو ًمػػ، هػػع متاعػػوكىػػو ية، لنػػيب ا (ُ)]فنتػػاه[، مهمػػان ذككػػاف رجػػبل ن ، ٰبةػػو ككػػاف النػػيب 
 ػػْب   لصػػق ظمػػره بصػػدر رسػػوؿ هللاأ امػػ (ِ)]ال يػػنلوا[فجعػػل، فعػػرؼ النػػيب  رسػػلِب فالت ػػتأ?   ىػػذامىػػ: فقػػاؿ
فقػػاؿ  !(ّ)كهللا ٘بػػد٘ب كاسػػدان ، ذان إيػا رسػػوؿ هللا : فقػػاؿ الرجػػل «?   يشػػَبم العةػػدمىػ»: يقػػوؿ كجعػػل النػػيب ، عرفػو

 .(ْ)«غاؿو  هت عند هللا أ»: قاؿ كأ، «لست بااسد لانك عند هللا »: رسوؿ هللا 
(ٓ)]ع  ا٢بسػػػ [كُب الشػػػماأل عػػػ  فضػػػالة

 ت عجػػػوز النػػػيب تػػػأ: قػػػاؿ ،يػػػا رسػػػوؿ هللا ادع هللا : فقالػػػت ف أ
هنػا ال أذّبكىػا أ»: فقاؿ، كىي تةاي، تفولٌ : قاؿ، «ف ا١بنة ال يدذلما عجوز! إـ فبلفأيا »: يدذلِب ا١بنة فقاؿ

ٍنهاىيّ  إًٍهشاءن فىجىعىٍلناىيّ  أىٍبااران ﴾: يقوؿ ف هللا إكىي عجوز ، تدذلما  .(ٔ)«[ّٔ-ّٓالواقعة/]﴿إًهّا أىٍهشى
 ? ت كىي تةايكلّ  ًٓبى : ف قلتى إف

ف أكىػي ، فمػي فممػت ا٤بعػُب ا٤بتةػادر، ف تاػوف باعتةػار ا٢بػاؿأصػل ُب ا٤بشػتق كاأل، ص ة مشتقة ف عجوزأل: قلتي 
ذات  ال تػػػدذل ا١بنػػػة: مأ، اعتػػػّب ا٢بػػػاؿ كقػػػت دذػػػوؿ ا١بنػػػة كالنػػػيب ، اآلف   كاهػػػت عجػػػوزان ا١بنػػػة ال يػػػدذلما مىػػػ

  ىػػو ال ٰبػػج مىػػ: مأ (ٕ)«ؾرً ٍشػػال ٰبػػج بعػػد العػػاـ مي »: فمػػو علػػى  ػػد قولػػو ، اتصػػ ت بالعجوزيػػة كقػػت دذو٥بػػا
 .سنفبل ب،   الشرؾ عند ا٢بجمً  ئر بهو أٍب  فلو كاف مشركان ، موصوؼ بالشرؾ كقت ا٢بج

ا٤بعُب ا٤بتةادر  ف قلتى إف، ىو عرياف  اؿ الطواؼ  ٍ يطوؼ مى  ال: مأ (ٖ)«افكال يطوؼ بالةهت عري»: كمنو قولو 
 ? ةأك ما فممتو ا٤بر أ، فم  النيب  ىل ىو ما :ا٤بقاؿ  ىذا مً 

ف النمهمة إف، (ُ)«ال يدذل ا١بنة ٭باـ»: لدذوؿ ا١بنة لاوهو معصهة كقولو  ف كاف الوصف ا٤بشتق منافهان إ: قلتي 
ذل ا١بنػة يػـو دٍ ُب الػدهها ال يىػ كػاف ٭بامػان    ٍ مىػ: مأ، فا٤بتةػادر مػا فممتػو العجػوز، ١بنة  دذوؿ ا  ا٤بعاصي ا٤باهعة مً مً 

                                                           
 ، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. اآلٌب ُب ا٤بخطوطتْب: ىاىاه، كا٤بثةت م  مشاأل الَبمذم (ُ)
ال أقصػر. مشػارؽ  :ا٥بمػزة كقهػلال يػنلوا: أم ال أتػرؾ ٗبػد  ، كضػعتو ٤بناسػةتو للسػهاؽ، كاآلٌب ُب ا٤بخطوطتْب: الىػالو، كا٤بثةػت مػ  مشاأػل الَبمػذم (ِ)

 (.  ُّ/ُهوار للقاضي عهاض، مادة: ألو )األ
 (.  َّْ/ٓم، مادة: كسد)كاسدان: أم تاسد كٓب يػيةىاع، كالاساد ذبلؼ الّن اؽ. العْب لل راىهد  (ّ)
،  : مسػػند أهػػس بػػ  مالػػك مسػػند أٞبػػد(، ك ُّْ/ُ) ِِٗ: ، رقػػ  بػػاب مػػا جػػاء ُب صػػ ة مػػزاح رسػػوؿ هللا  :الشػػماأل امديػػة للَبمػػذم (ْ)

 (.  ّٗٔ/ٗل واأد للمهثمي)(، كقاؿ فهو ا٥بهثمي: ]رجاؿ أٞبد رجاؿ الصبهح[. ٦بمع الزكاأد كمنةع اَٗ/َِ)ُِْٖٔرق : 
 اآلٌب.  ُب ا٤بخطوطتْب: ب  ا٢بصْب، كا٤بثةت م  الشماأل (ٓ)
. ٚبػريج (، كقاؿ فهػو الزيلعػي: ]ىػو مرسػل ضػعهف[ُّْ/ُ) َِّ: ، رق  باب ما جاء ُب ص ة مزاح رسوؿ هللا  :الشماأل امدية للَبمذم (ٔ)

دكؽ لػو أكىػاـ[. . قػاؿ ابػ   جػر عػ  مصػعب: ]صػب  فضػالة ا٤بةارؾ ع  كُب سنده: مصعب ب  ا٤بقداـ(، َْٕ/ّأ اديث الاشاؼ للزيلعي)
كقػػاؿ أبػو داكد كأبػػو  ػاًب إذا قػػاؿ  ػػدثنا   و أٞبػػد كالنسػاأي كقػػاؿ أبػو زرعػػة يػدلس(، كقػاؿ الػػذىيب عػ  ا٤بةػػارؾ: ]ضػعٌ ّّٓ/ُتقريػب التمػػذيب )

 .  م ع  ا٢بس  بالعنعنةرك (. كفضالة ىنا يَْٓ/ِة[. ا٤بأِب ُب الضع اء للذىيب)فمو ثق
(، كصػبهح مسػل : كتػاب ا٢بػج، ِٖ/ُ) ّٗٔصبهح الةخارم: كتاب الصبلة، باب مػا يسػَب مػ  العػورة . «كال يطوؼ بالةهت عرياف»كتتمتو  (ٕ)

 (.  ِٖٗ/ِ)ُّْٕباب ال ٰبج الةهت مشرؾ، رق : 
 ا٤بصدر السابق.  (ٖ)
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  فا٤بتةػػادر مػػا فممػػو النػػيب ، كالعجوزيػػة، ىػػل ا١بنػػة كالشػػهخوذةألصػػ ات  ف كػػاف كصػػ ا منافهػػان إك ، [ُْ/ك] القهامػػة
 .ىل ا١بنة ُب ا١بنةأف ىذه الص ات تناُب ص ات إف، ةتلىكال يدذل مي ، ال يدذل ا١بنة مريض: قلناإذا كما 

 ? فقد هنى ع  ا٤بزاح، (ِ)«كال ٛباز و، ذاؾأال ٛبار »: قاؿ : ف قلتى إف
 يراثإك ،   كثرة الضبك ا٤بمهتة للقلبفراط منو مً كا٤بذمـو علهو ٤با ُب اإل، ا٤بزاح فراط ُبا٤بنمي عنو اإل: قلتي 
 .(ْ)«بو فّ خً تي مزح اسٍ   ٍ مى »: كقاؿ عمر ، سقاط ا٤بمابةإك ، (ّ)[الضأنة ]
 ? عنو صبابو فاهف ينمىأك ، ح ع  النيب ل ا٤بزا قً هي : ف قلتى إف

، ط فهػورًٌ  ىػكال تػي ، قلةػان  (ٓ)]تػؤذم[كال، ال  قان إفبل تقوؿ ، ف ٛبزحأ كىو، و النيب على ما قدر عله ف قدرتى إ: قلتي 
واظب رفة يي هساف  ً ف يتخذه اإلأ  الألط العظه  كلا  مً ، فبل  رج علهك فهو، كعلى النذكر،  هاهان أكيقتصر علهو 

 .ب عل النيب  (ٔ)[يتمسك]ٍب،  رط فهوكيي ، علهو
كمنمػا قصػة ٧بمػود بػ  ، (ٕ)مداعةتػو بصػةهاهن  مػا سػةق  ٍ ا٤بزاح مً : عابةالدّ ) وخياليهم وحيادثهم وي اع  صبياهنم 

هػػا ابػػ  أك ، ُب كجمػػي (ٗ)ا[٦بمػػ] مػػ  النػػيب  (ٖ)عقلػػت ٦بػػة»: هصػػارم ا٣بزرجػػي قػػاؿالربهػػع بػػ  سػػراقة بػػ  ٧بمػػود األ
  هػو ٤بػا كػّب ٓب يةقػى ُب ذىنػو ًمػأكػة ةػىرى   الفاػاف ُب ذلػك ًمػ، ٧بمػودةػة كقصػده بػذلك مداع، «  دلػوٟبس سػنْب ًمػ
 .(َُ)ماك أُب الةخارم ُب عدة  مذكوران  وي تي   الصبابة كجدٍ هبا مً  دّ عي فػى ، ال تلك ارةإ ذكر ركاية النيب 

                                                                                                                                                                                     
صػػبهح مسػػل : كتػػاب اإلٲبػػاف، بػػاب بهػػاف غلػػ  ٙبػػرٙب ك (، ُٕ/ٖ) َٔٓٔصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب مػػا ياػػره مػػ  النمهمػػة، رقػػ :  (ُ)

 ٭باـ.  :أم( قتات)(، كالل   ٤بسل ، أما ُب الةخارم بل  : َُُ/ُ) َُٓ ، رق :النمهمة
(، قػػاؿ الَبمػػذم: ]ىػذا  ػػديث غريػػب ال هعرفػػو إال مػػ  ىػػذا ّٗٓ/ْ) ُٓٗٗسػن  الَبمػػذم: أبػػواب الػػّب كالصػػلة، بػػاب مػا جػػاء ُب ا٤بػػراء، رقػػ :  (ِ)

 ، أم ال ٘بػػادؿ. ينظػػرالٛبػػار: ا٤بػػراء ا١بػػداؿ(. ّٕٔ/ُالػػدي  العراقػػي)ل األسػػ ار لػػزي  الوجػػو[، كقػػاؿ الػػزي  العراقػػي بضػػع و. ينظػػر: ا٤بأػػِب عػػ  ٞبػػ
 (.  ِِّ/ْنماية الب  األثّب، مادة: مرا )ال

 (.  ّْٕ/ُراء كالةلأاء للراغب األص ما٘ب)غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب كلعلما ما أثةتو، كعند الراغب: النسهاف. ٧باضرات األدباء ك٧باكرات الشع (ّ)
قػػاؿ ا٥بهثمػػي: ]فهػػو دكيػػد بػػ  ٦باشػػع كٓب أعرفػػو، كبقهػػة رجالػػو (، َّٕ/ِ) ِِٗٓ، رقػػ : : بػػاب األلػػف، مػػ  ا٠بػػو أٞبػػدللطػػّبا٘ب ا٤بعجػػ  األكسػػط (ْ)

فمػو  ػديث موقػوؼ ضػعهف -ظمػر ٕب فهمػا-ثقات[، كقاؿ اب   جػر: ]موقػوؼ[، ككػذا ٕبثػت عػ  ترٝبػة لدكيػد أك دريػد بػ  ٦باشػع فلػ  أعرفػو
 (.  ّٔٔ/ُِ(، كإٙباؼ ا٤بمرة الب   جر )َِّ/َُد للمهثمي)لزكاأد كمنةع ال واأ. ٦بمع االسند

 ُب ا٤بخطوطتْب: تردل، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 (.  ِّٖ/ُل اللأة الب  فارس، مادة: دعب )٦بم (ٕ)
هػػوار للقاضػػػي عهػػاض، مػػػادة: ٦بػػػج إرسػػػاؿ ا٤بػػاء مػػػ  ال ػػ  مػػػع ه ػػ  كقهػػػل كيةاعػػػد بػػو. مشػػػارؽ األ٦بػػػة:   ظػػت، ك  :عقلػػت ىػػػو ب ػػتح القػػػاؼ أم (ٖ)

 (.ّّ/ٔق(. اإلصابة الب   جر )ٗٗسنوات، )ت:/ٓس  ٧بمود/ك  توُب رسوؿ هللا (.ُِٕ/ُفتح الةارم الب   جر )ك  (،ّْٕ/ُ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ٦بو، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره، ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
(، كُب كتػػاب األذاف، بػػػاب مػػ  ٓب يػػػرد السػػبلـ علػػػى ِٔ/ُ) ٕٕ ، رقػػػ :بػػاب مػػػٌب يصػػح ٠بػػػاع الصػػأّبكتػػاب العلػػػ ، منمػػا صػػبهح الةخػػػارم:   (َُ)

 (.  ٗٓ/ِ) ُُٖٓٝباعة، رق : كُب كتاب ا١بمعة، باب صبلة النوافل ، (ُٕٔ/ُ) ّٖٗرق : 
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ُب ذلػك فاػاف ً ، ا٤باء ُب كجمما (ُ)فنضح، وكىو ُب مأتسل، رضي هللا عنوـ سلمة أدذلت علهو ربهةتو زينب بنت ك 
 .(ِ)كىي عجوز كةّبة، ُب ركهقما ُب كجمما ظاىران  ككاف ماء الشةاب ثابتان ، هو ٓب يتأّبأ م  الّبكة ُب كجمما
رسػوؿ هللا  ٌبى أي »: هنا قالتأـ ا٤بؤمنْب رضي هللا عنما أع  عاأشة  ُب صبهح الةخارم بسنده ,جر ويلسهم يف حِ 

 تت باب  أهنا أ»: هنا قالتأ (ْ)ع  أـ قهس بنت ٧بص  كفهو، (ّ)«ياهإتةعو نف، فدعا ٗباء، فةاؿ على ثوبو ،صيبب
، فػدعا ٗبػاء، فةػاؿ علػى ثوبػو، ُب  جػره هللا جلسػو رسػوؿ نف، رسػوؿ هللا  ٔبإكػل الطعػاـ نصػأّب ٓب ي باب  ٥بػا
 .(ٓ)«كٓب يأسلو ، فنضبو

 ف ػػي صػػبهح الةخػػارم، هػػاطال دعػػوة غبلمػػو ا٣بإجػػاب دعػػوة عةػػد أهػػو أقػػف علػػى أٓب  وييهه  دعههوة احلههر والعبهه 
اءبّ بػدي  ٌبى ني فى ، تى مؤب لو ذهاطان أ»: ف رسوؿ هللا أهس أبسنده ع  

يػت أو منػذ ر ةّػ ً أي زؿ أكلػو فلػ  نفجعػل ي (ٔ)
 .(ٕ)«كلوني رسوؿ هللا 

، لو ذهاطبلـ على غي  فدذل رسوؿ هللا ، مع رسوؿ هللا مشي أ كنت غبلمان »: قاؿهس أكُب ركاية لو ع  
و بػْب عيػٍٝبى أى يػت ذلػك جعلػت أفلمػا ر : قػاؿ، باءةػع الػدّ تيت فجعل رسوؿ هللا ، اءبّ كعلهو دي ، ما طعاـفهتاه بقصعة نف

صػنع  يػت رسػوؿ هللا أاء بعػد مػا ر بّ الػدّ  بّ ً ػأي زاؿ أال »: هػس أقػاؿ ، قةل الأبلـ علػى عملػونف: قاؿ، يديو 
 .(ٖ)«ما صنع

                                                           
 (.  ُُْ/ُ. الصباح للجوىرم، مادة: هضح)النىٍضح: الرشّ  (ُ)
(، قػاؿ ا٥بهثمػي: ركاه الطػّبا٘ب، كأـ عطػاؼ ٓب أعرفمػا[، لاػ  ِِٖ/ِْ) ُٕٓزينب بنػت أيب سػلمة، رقػ : باب الزام، ا٤بعج  الاةّب للطّبا٘ب:  (ِ)

 ػدثنا ٧بمػد بػ  علػي،  ػدثنا عثمػاف، قػاؿ: سػنلت ٰبػٓب بػ  معػْب عػ  ]كرد توثهقما مع ابنما على لساف ٰبٓب ب  معْب،  هث قاؿ ابػ  عػدم: 
الزكاأػد كمنةػع ٦بمػع (، ك ٓٗ/ٕالرجػاؿ البػ  عػدم)اامػل ُب ضػع اء عطاؼ ب  ذالد? فقاؿ: ثقة فقلت ع  أمو كهف  ػديثما? فقػاؿ: ثقػة[. ال

 (.  ِٗٓ/ٗال واأد للمهثمي)
(، كصػبهح مسػل : كتػاب الطمػارة، بػاب  اػ  بػوؿ الط ػل الرضػهع، ْٓ/ُ) ِِِصبهح الةخارم: كتاب الوضوء، بػاب بػوؿ الصػةهاف، رقػ :  (ّ)

 (.  ِّٕ/ُ) ِٖٔرق : 
، كىػاجرت إٔب ا٤بدينػة. ركل عنمػا بػ   رثػاف األسػدية، أذػت عااشػة بنػت ٧بصػ ، أسػلمت ٗباػة قػدٲبا، كبايعػت النػيب أـ قهس بنت ٧بصػ   (ْ)

 (.  ُُٓٗ/ْهللا. االستهعاب الب  عةد الّب)م  الصبابة كابصة ب  معةد، كركل عنما عةهد هللا ب  عةد 
كصػبهح مسػل : كتػاب الطمػارة، بػاب  اػ  بػوؿ الط ػل الرضػهع، رقػ : (، ْٓ/ُ) ِِّصبهح الةخارم: كتاب الوضوء، بػاب بػوؿ الصػةهاف،  (ٓ)

ِٖٕ (ُ/ِّٖ  .) 
هػػوار للقاضػػي كىػػو ٝبػػع كا ػػدة دبػػاءة. مشػػارؽ األ ،كىػػو القػػرع الػػذم يؤكػػل بتسػػاْب الػػراء ،دبػػاء: بضػػ  الػػداؿ كتشػػديد الةػػاء ٩بػػدكد كيقصػػر أيضػػان  (ٔ)

 (.  ِِٓ/ُعهاض، مادة: دبا )
(، كبل   قريب ُب صبهح مسل : كتاب األشربة، باب جواز أكػل ا٤بػرؽ، ٖٕ/ٕ) ّّْٓباب الدباء، رق :  صبهح الةخارم: كتاب األطعمة، (ٕ)

 (.  ُُٓٔ/ّ) َُِْ -ُْْرق : 
جػواز أكػل بػاب (. صػبهح مسػل : كتػاب األشػربة، ٖٕ/ٕ) ّْٓٓصبهح الةخارم: كتاب األطعمة، بػاب مػ  أضػاؼ رجػبلن إٔب طعػاـ، رقػ :  (ٖ)

 (.  ُُٓٔ/ّ) َُِْ - ُْٓا٤برؽ، 
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 .(ُ)«ككاف ذلك الطعاـ الثريد ،دعاه لطعاـ صنعو لو ذهاطان ف مؤب أ»: ذرلأكقد جاء ُب ركاية  
 .(ِ)«فهو دباء كمرقان ، ذةزان   ٔب رسوؿ هللاإب رّ قى فػى »: كُب ركاية

كقػد ذػرج بػو ُب ، ف ا٣بةػز ا٤بػذكور كػاف ذةػز شػعّبأ (ْ)٠بػاعهليعػ  مسػتخرج اإل هػاقبلن ): (ّ)كقاؿ السراج بػ  ا٤بلقػ 
ػػأمعػػي  بعثػػتٍ »: هػػس قػػاؿأعػػ   (ٕ)هػػدعػػ  ٞبي  (ٔ)ماجػػو بسػػند صػػبهحكُب سػػن  ابػػ  ، (ٓ)الشػػماأل الَبمذيػػة   هٍ لى ـ سي

، (ٗ)]فنتهتػو[ فصػنع لػو طعامػان ، ٔب مػؤب لػو دعػاهإ كذػرج قريةػان ، جػدهأفلػ  ، ٔب رسػوؿ هللا إ بطىػفهػو ري  (ٖ)]ٗبًٍاتىل[
فجعلػػػػػت ، ةػػػػو القػػػػرعذا ىػػػػو يعجإفػػػػ، كقػػػػرع، يػػػػد بلبػػػػ ع لػػػػػو ثر نً كصيػػػػ: قػػػػاؿ، معػػػػو كلػػػػتفن، ٘بفػػػػدعا، كػػػػلنكىػػػػو ي

جابة إك ، كغّبه، ؼَبى   ٧بيٍ   دكهو مً ل الشريف طعاـ مى أكف ي ىذا ا٢بديث كما ترل جواز ، «منو (َُ)]فنيٍدهًهو[ٝبعوأ
، ٔب منػاز٥ب إكتعاىػدى  بػاريء ، صػبابونم  التواضع كاللطف ب كبهاف ما كاف ُب النيب ، كمؤاكلة ا٣بادـ، دعوتو

                                                           
 -كسػرتو-ثػردت ا٣بػّب ثػردان: كسػرتو، ككػل ذةػز ثردتػوكالنقػل مػ  ال ػتح. (، ٖٕ/ٕ) ّّْٓطعمة، باب الدباء، رق : صبهح الةخارم: كتاب األ (ُ)

 (.  ُْٓ/ِصباح للجوىرم، مادة: ثرد )(، كالُْٗ/ُة الب  دريد األزدم، مادة: ثرد)ُب لنب أك مرؽ فمو ثريد. ينظر: ٝبمرة اللأ
(، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب األشػػربة، بػػاب جػػواز أكػػل ا٤بػػرؽ، رقػػ : ُٔ/ّ) َِِٗالةخػػارم: كتػػاب الةهػػوع، بػػاب ذكػػر ا٣بهػػاط، رقػػ : صػػبهح  (ِ)

 ينقل الركاية ع  ال تح اآلٌب.   اإلماـ العرضي(، ك ُُٓٔ/ّ) َُِْ -ُْْ
كجدتػػو ُب مسػػتخرج أيب -ب ضػػل هللا-ٕبثػػت عنػػو فهمػػا تهسػػر ٕب مػػ  كتػػب ابػػ  ا٤بلقػػ  فلػػ  أجػػده، ككػػذا ٓب أقػػف علػػى مسػػتخرج اإل٠بػػاعهلي، لاػػ  (ّ)

أذػػذ عػػ  اإلسػػنوم كالزمػػو، لػػو شػػرح ، : عمػػر بػػ  علػػي األهصػػارم ا٤بصػػرمابػػ  ا٤بلقػػ  ، كالنقػػل مػػ  ال ػػتح، ك(ُْٖ/  ٓ) ُِّٖعواهػػة، رقػػ : 
(، كطةقػػات ّْ/  ْىػػ رٞبػػو هللا تعػػأب. طةقػػات الشػافعهة البػػ  قاضػػي شػػمةة ) َْٖريج أ اديػػث الرافعػي ٠بػػاه الةػػدر ا٤بنػػّب، ٚبػػك ا٤بنمػاج الاةػػّب، 

 (.  َُٓ/  ُالنسابْب لةار ب  ٧بمد أيب زيد)
الةخػارم. كاالسػتخراج: صػبهح ى كىػو مسػتخرج علػق(، ُّٕ: )تإمػاـ أىػل جرجػاف الشػافعي  ،ٞبد بػ  إبػراىه  اإل٠بػاعهليأصبهح أيب بار  (ْ)

بنساههد لن سػو غػّب ملتػـز فهمػا ثقػة الػركاة مػ  غػّب طريػق الةخػارم إٔب أف   ديثان  فهورد أ اديثو  ديثان  ،أف يعمد  اف  إٔب صبهح الةخارم مثبلن 
مور كتػػب السػػنة ةهػػاف مشػػ(، كالرسػػالة ا٤بسػػتطرفة لّْٔ/ُإٔب أصػػوؿ األثػػر لطػػاىر ا١بزاأػػرم)أك فػػهم  فوقػػو. توجهػػو النظػػر  ،يلتقػػي معػػو ُب شػػهخو

 (.  ِٔ/ُا٤بشرفة للاتا٘ب)
الةخػارم: بػاب ا٤بػرؽ، (، كىػو موجػود أيضػان ُب صػبهح َُٓ/ُ) ُّٓرقػ :  ، : بػاب مػا جػاء ُب إداـ رسػوؿ هللا الشماأل امديػة للَبمػذم (ٓ)

 (.  ٖٕ/ٕ)ّْٔٓرق : 
]بسػػند صػػبهح[ ىػػو قػػوؿ ابػػ   جػػر ُب فػػتح الةػػارم اآلٌب  :كقولػػو(، َُٖٗ/ِ) َّّّسػػن  ابػػ  ماجػػو: كتػػاب األطعمػػة، بػػاب الػػدباء، رقػػ :  (ٔ)

 ذكره، كىو  ا  منو على ىذا السند بالصبة. 
: )ت مػػػ  الثقػػػات، ،ككػػػاف طولػػػو ُب يديػػػو ،ٞبهػػػد بػػػ  أيب ٞبهػػػد الطويػػػل الةصػػػرم ا٢بػػػاف ، ٠بػػػع أهػػػس كعارمػػػة، ركل عنػػػو السػػػ هاهاف كا٢بمػػػاداف، (ٕ)

 (.  ِّٓ/ُ(، كالااشف للذىيب)ُّٔ/ٔالنةبلء للذىيب)سّب أعبلـ ينظر:  .قاأ  يصليكىو  (،قَُْ
 ،الق ػػة ككبلٮبػػا ٗبعػػُب :كقهػػل ،ماتػػل: ىػػو الزبهػػلُب ا٤بخطػػوطتْب: ٗبااػػل، كا٤بثةػػت مػػ  ال ػػتح البػػ   جػػر اآلٌب ذكػػره، كضػػعتو ٤بناسػػةتو للسػػهاؽ، ك  (ٖ)

ا٤باتل يسع م  ٟبسة عشر صاعان إٔب عشري ، كالصاع: أربعة أمداد، كأصل ا٤بد مقػدر بػنف ٲبػد الرجػل يديػو فػهمؤل ك هػو طعامػان،  :قاؿ اب  كىب
ّب، (، كالنمايػة البػ  األثػػِٓ/ِ(، كصػػوع)ّّٓ/ُألهػوار للقاضػي عهػػاض، مػادة: كتػل)فهاػوف ا٤باهػاؿ سػتْب مػػدان أك ٜبػاهْب مػدان. ينظػػر: مشػارؽ ا

 .  (َّٖ/ْمادة: مدد)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح لبلب   جراآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
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ذذ ن  يع مى نً تى ٭با ٲبىٍ إك ، يديم أ٩با كضع بْب  كمناكلة الضه اف بعضم  بعضان ، كلو كاف قلهبلن ، ٔب الطعاـإجابة كفهو اإل
 .(ّ)(ك لأّبهأ، لن سو (ِ)]شهئان[ذراآل (ُ)]قيّداـ[ مً 

 :(ْ)ٔب ذلك الصرصرم ُب النوههة  هث قاؿإشار أكلقد 
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٜبر األػػػ قبػػػند يةاع ػػػػػػػػػػػػعة       هوأو ػػػػػػػػ  دعا كلػػػػػجاب دعوة مأك                
 ? كا٤باؿ لسهده، هو ال ٲبلك شهئان إف، كهف ٯبهب دعوة العةد: ف قلتى إف
هػو  إف، ضػاؼ هةهنػا أمػا العةػد الػذم أك ، سػهده اهػو كػاف يعلػ  رضػأك ، ف ا٤بااتػب ٲبلػكإفػ، لعلو كاف مااتةان : قلتي  

 .لعلو اعتقوف، مواله هوأكجاء ُب بعض الركايات ، كاف عةده
 ?جاب دعوة العةدأهو أ: فاهف تقولوف ،العتهق  ر: ف قلتى إك 
 .كلو فهما مضى، الرؽ مسوف ياوف ن  لهس لو رفعة دههوية كهو كاف ٯبهب دعوة مى أا٤براد : قلتي  

، ا١بنػازةكيشػمد ، يعػود ا٤برضػى كػاف رسػوؿ هللا »: قػاؿ هػس أبسػنده عػ   الَبمذم ذرجأك  وادلس ، مَ واألَ 
 (ٕ)]إكاؼ[مػ  لهػف علهػو (ٔ)]ٕبةػل[ (ٓ)ككاف يـو بِب قريظػة علػى ٞبػار ٨بطػـو، كٯبهب دعوة العةد، كيركب ا٢بمار

 .(ٖ)«م  لهف
، كيلةس الصوؼ، يركب ا٢بمار كاف رسوؿ هللا »: قاؿ شعرم يب موسى األأذرج الةهمقي ُب الدالأل ع  أك 

 .(َُ)«ٌب مراعاة الضهفنكي، (ٗ)كيعتقل الشاة

                                                           
 م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت  (ُ)
 م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت (ِ)
 (.  ِٔٓ-ِٓٓ/ٗفتح الةارم الب   جر ) (ّ)
 (.  ِٔهوههة الصرصرم )م  الةبر الاامل.  (ْ)
: أم لػػو ذطػػاـ، كا٣بطػػاـ:  ةػػل ٯبعػػل ُب طرفػػو  لقػػة، ٍب يقلػػد الةعػػّب (ٓ) ألهػػوار للقاضػػي عهػػاض، مشػػارؽ اينظػػر: مػػاـ. علػػى رأسػػو كالزٌ  شػػدٌ كيي  ،٨بطػػـو

 (.  ِّٓ/ُمادة: ذط )
 ، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. اآلٌبالَبمذم  سن غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م   (ٔ)
باسػػر ا٥بمػػزة ىػػي الّبذعػػة ك٫بوىػػا لػػذكات  :إكػػاؼذكػػره، كضػػعتو ٤بناسػػةتو للسػػهاؽ، ك  اآلٌبالَبمػػذم  سػػن ُب ا٤بخطػػوطتْب: الاػػاؼ، كا٤بثةػػت مػػ   (ٕ)

(، كا٤بصػػةاح ا٤بنػػّب ُب غريػػب ُٔٔ/ُالعػػرب البػػ  منظػػور، مػػادة: أكػػف ) ككػػاؼ بػػالواك، كالّبذعػػة: ٗبنزلػػة السػػرج لل ػػرس. لسػػاف :كيقػػاؿ ،ا٢بػػافر
 (.  ّْ/ُاةّب لل هومي، مادة: برذع)الشرح ال

مػػ   ػػديث مسػػل ، عػػ  أهػػس،  (، كقػػاؿ الَبمػػذم: ]ىذا ػػديث الهعرفػػو إالِّٖ/ّ) َُُٕ: بػػاب آذػػر، رقػػ أبػػواب ا١بنػػاأز، سػػن  الَبمػػذم:  (ٖ)
 الااشػػػػف[. كاهقػػػاؿ عنػػػػو الػػػذىيب: ]مسػػػل  بػػػػ  كهسػػػاف ا٤ببلأػػػػي تالػػػ  فهػػػػو، كقػػػد ركل عنػػػػو شػػػعةة، كسػػػػ هاف[،  كمسػػػل  األعػػػػور ييضىػػػّعف، كىػػػػو

 (.  َّٓ/ُضعهف[. تقريب التمذيب الب   جر): ]اب   جركقاؿ ، (َِٔ/ِ)للذىيب
 .  (ّٕٗ/ّلةما. غريب ا٢بديث الب  قتهةة )اعتقل الشاة: ىو أف يضع رجلما بْب ساقو كفخذيو ٍب ٰب (ٗ)
ىذا غريػب مػ  ىػذا )(، قاؿ اب  كثّب: ِّٗ/ُ)  باب ذكر أذةار ركيت ُب مشاألو ،  ٝباع أبواب ص ة رسوؿ هللا دالأل النةوة للةهمقي:  (َُ)

عػػ  أيب بػػردة بػػ  أيب موسػػى األشػػعرم، كاسػػ  أيب بػػردة: عػػامر بػػ  عةػػد هللا بػػ  قػػهس األشػػعرم،  ا٢بػػديث، ك (الوجػػو، كٓب ييػػػخىٌرًجيوهي، كإسػػناده جهػػد
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كلقػد ، كٯبهػب دعػوة ا٤بملػوؾ، كيلػةس الصػوؼ، يركػب ا٢بمػار كػاف رسػوؿ هللا »: هػس قػاؿأع   ذرج الةهمقيأك 
 .(ُ)«  لهفذهّب على ٞبار ذطامو مً  [ُٓظمر/]يتو يـو أر 
، هنا كاجةػةأ اديث يقتضي كظاىر األ،    ق ا٤بسل  على ا٤بسل ف العهادة مً أل، قصه ادل ين أويعود ادلرضه يف  

 .(ِ)«فذكر منما عهادة ا٤بريض،  ق ا٤بسل  على ا٤بسل  ٟبس»: قاؿ رسوؿ هللا  صبهح الةخارمف ي 
مػػػر للوجػػػوب يعػػػِب علػػػى ف ياػػػوف األمػػػل ألتى ٧بيٍ  (ّ)«كفاػػػوا العػػػا٘ب، ا ا٤بػػػريضك كعػػػود، طعمػػػوا ا١بػػػاأعأ»: قولػػػو ك ) 

 .ل ةكاأل، التواصلف ياوف للندب للبث على أل مً تى كٰبىٍ ، سّبكفك األ، طعاـ ا١باأعإك  ،الا اية
كقػد تصػل ، بدٍ صل هى ىي ُب األ: كقاؿ ا١بممور، هو فرض ك اية ٰبتملو بعض الناس ع  بعضنب (ْ)اكدمكجـز الدّ 

 .ٔب الوجوب ُب  ق بعض دكف بعضإ
الاػافر كُب ، ةػاح فهمػا عػدا ذلػكتي ك ،  الػو ىراعػفػهم  يي   ّ سى تي ك ، وي تي كى رى بػى  (ٔ)]تيرجى[  كد ُب  ق مى نتت (ٓ)مكع  الطّب 
 .(ٕ)(ذبلؼ

، (ٖ)ذا ٓب يطمػع ُب ذلػك فػبلإمػا نف، سػبلـٔب دذػوؿ ُب اإلإهػب ف ٯبيً يى أًجػذا ري إشػرع عهادتػو ٭با تي إ: قاؿ اب  بطاؿ) 
 .ذرلأفقد يقع بعهادتو مصلبة ، كا٤بقاصد،  واؿف ذلك ٱبتلف باذتبلؼ األأكا٢بق 

 .(ِ)(ك قرابةرو أوا  جً قَبف هبا مً تمة رٍ هوع  ي بة موقوفة على رٍ كالقي ، ةعهادة الذمي جاأز : (ُ)قاؿ ا٤باكردم

                                                                                                                                                                                     

الزكاأػػد كمنةػػع ال واأػػد و رجػػاؿ الصػػبهح[. ٦بمػع عػػ  أيب موسػػى األشػعرم، كقػػاؿ ا٥بهثمػػي: ]ركاه الطػّبا٘ب، كرجالػػ اإلمػاـ العرضػػيكلػهس كمػػا ذكػػره 
 (.  ِٖٖ/ُتقريب التمذيب الب   جر ) (، كْٓ/ٔ(، كالةداية كالنماية الب  كثّب)َِ/ٗللمهثمي)

كلقػػد  ». . . كعنػد ا٢بػاك  بل ػ : (، َّّ/ُ)  بػػاب ذكػر أذةػار ركيػت ُب مشاألػو ،  ٝبػاع أبػواب صػ ة رسػوؿ هللا دالأػل النةػوة للةهمقػي:  (ُ)
 ّّْٕت سػػّب سػػورة ؽ، رقػػ : ا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػبهبْب للبػػاك : «. كػػاف يػػـو ذهػػّب كيػػـو قريظػػة علػػى ٞبػػار ذطامػػو  ةػػل مػػ  لهػػف. . . 

 ]صبهح[. : (، كقاؿ عنو الذىيبَٔٓ/ِ)
كصػػبهح مسػػل : كتػػاب اآلداب، بػػاب مػػ   ػػق ا٤بسػػل  (، ُٕ/ِ) َُِْصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب ا١بنػػاأز، بػػاب األمػػر باتةػػاع ا١بنػػاأز، رقػػ :  (ِ)

 (.  َُْٕ/ْ) ُِِٔ - ْللمسل ، رق : 
 (.  ٖٔ/ْ) َّْٔصبهح الةخارم: كتاب ا١بماد كالسّب، باب فااؾ األسّب، رق :  (ّ)
: )تىػػو أبػػو جع ػػر: أٞبػػد بػػ  سػػعهد الػػداكدم، كىػػو ٩بػػ  ينقػػل عنػػو ابػػ  التػػْب، لػػو شػػرح للةخػػارم أ٠بػػاه النصػػهبة، كٓب أقػػف علػػى ىػػذا الاتػػاب،  (ْ)

. الػديةاج (كقػد كافػق الػداكدم مػ  ا٤بالاهػة. . . ):  ػتح ُب إ ػدل ا٤بسػاألال، ك٩با يدؿ علػى كوهػو ا٤بػالاي قػوؿ ابػ   جػر ُب ( بتلمسافقَِْ
(، كفػػػػػتح الةػػػػػارم البػػػػػ   جػػػػػر ُْٓ/٢ُبػػػػػاجي ذله ػػػػػة) كشػػػػػف الظنػػػػػوف(، ك ّٓ/ُأعهػػػػػاف علمػػػػػاء ا٤بػػػػػذىب البػػػػػ  فر ػػػػػوف)معرفػػػػػة  ا٤بػػػػػذىب ُب

(ُّ/ُْْ  .) 
 كالنقل م  ال تح.  -فهما ظمر ٕب -ٕبثت ُب كتب الطّبم كالت سّب كغّبه فل  أجده (ٓ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: مرض، ا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 (.  ُُّ-ُُِ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ٕ)
 كالنقل م  ال تح. (، َّٖ/ٗالب  بطاؿ ) مشرح صبهح الةخار  (ٖ)
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: فقاؿ لو، يعوده تاه النيب نرض فمً فى ، لهمود كاف ٱبدـ النيب  ف غبلمان أ):  هس أع   كُب صبهح الةخارم
بػػا جمػػل بػػ  أفوجػػد عنػػده ، بػػو طالػػب جػػاءه النػػيب أ رى ًضػػ٤بػػا  ي ): كقػػاؿ سػػعهد بػػ  ا٤بسػػهب، (ّ)«سػػل نسػػل  فأ»

ال هللا كلمػة إلػو إقػل ال »: أم عػ  (ْ)يب طالػبأل قػاؿ رسػوؿ هللا : مهػة بػ  ا٤بأػّبة قػاؿأيب أكعةػد هللا بػ  ، ىشاـ
 .ا٢بديث (ٓ)« لك هبا عند هللا  دي مى شٍ أى 
ا٤برضػى  يعود ا٤برضػى معرفػان  هو نكقولو ُب ش .(ٔ)عهافعلى األ :ٝباع على عدـ الوجوب يعِبهقل النوكم اإل كقد)

ما ال يراه  (ٗ)ه]يرل[لاوف عاأد (ٖ)رمدكاستثُب بعضم  األ، يقتضي مشركعهة عهادة كل مريض (ٕ)بالبلـ االستأراقهة
سنده عػ  ػػػػػب ارمػػػػػبهح الةخػػػػف ػي ص، مراض مثلػو كػا٤بأمى علهػوٌب ُب بقهة األني (َُ)]ذارجي قد [مراألكىذا ، ىو
فوجػدا٘ب ، كٮبػا ماشػهاف، بػو باػر يعػود٘بأك ، يعػودك٘ب تا٘ب النػيب نف، مرضان رضت م»: قاؿ   عةد هللا ػابر بػػػػػج
صػنع ُب مػإب  أ يػا رسػوؿ هللا كهػف: فقلػت، ذا النػيب إفػ، فقػتنف، ءهوى ضيػكى  بّ  صىػٍبي  النػيب  نفتوّضػ، يّ لىػعى  يى مً غٍ أي 

 .(ُُ)«ة ا٤بّباثآيِب بشيء  ٌب هزلت ةٍ فل  ٯبيً ? قضي ُب مإبأكهف 
ف مشػركعهة عهػادة ا٤بػريض ال يتوقػػف أل، هػو ال يعلػ  ب اأػػدةأل، غمػي علهػػو سػاقطة ال اأػدةأي   عهػادة مىػف أتػوى  كال يي 

كفهػػو كضػػع يػػد ، ىلػػوأهػػو ٯبػػّب ذػػاطر أك ، مػػرعظممػػا امتثػػاؿ لؤلأذػػرل أي ف كراء ذلػػك فواأػػد أل، لػػ  ٗبػػ  يعػػودهعلػػى العً 
 .كا٤بسح على جسده، الصبهح على ا٤بريض

                                                                                                                                                                                     
، رٞبو هللا ينقل عةػارة ابػ   جػر ُب ال ػتح اإلماـ العرضيظمر ٕب، ك ٕبثت ع  كبلمو ُب ت سّبه، ككتابو ا٢باكم لل تاكم، كاإلقناع، كٓب أجده فهما  (ُ)

ركل ، ركل ا٢بػديث عػ : ا٢بسػ  بػ  علػي ا١بةلػي، ك هأدب الػدي  كالػدهها، كغػّب لو كتاب علي ب  ٧بمد أبو ا٢بس  ا٤باكردم الةصرم،  :كا٤باكردم
 (.  ُْٖ/ُهب. طةقات الشافعهْب الب  كثّب)عنو: ا٢باف  أبو بار ا٣بط

 (.  ُُٗ/َُالةارم الب   جر ) حفت (ِ)
 (.  ُُٕ/ٕ) ٕٓٔٓصبهح الةخارم: كتاب ا٤برضى، باب عهادة ا٤بشرؾ، رق :  (ّ)
كأ سػ  تربهتػو، كسػافر بػو صػبةتو إٔب الشػاـ، كىػو شػاب،   رسػوؿ هللا ك ػل  ، ككػاف قػدأبو طالب ب  عةد ا٤بطلب ا٥بػامشي، عػ  رسػوؿ هللا  (ْ)

 (.  ُٔٗ/ٕ  عاداه. اإلصابة الب   جر)عنو مى  ك٤با بعث قاـ ُب هصرتو كذبٌ 
(، كصػبهح مسػل : كتػاب اإلٲبػاف، بػاب ٓٗ/ِ)َُّٔت: ال إلػو إال هللا، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب ا١بناأز، بػاب إذا قػاؿ ا٤بشػرؾ عنػد ا٤بػو  (ٓ)

 (، لانو ُب الصبهبْب ًم  قوؿ سعهد ب  ا٤بسهب ع  أبهو. ْٓ/ُ) ِْأكؿ اإلٲباف قوؿ ال إلو إال هللا، رق : 
 .  (ُّ/  ُْأم عدـ كجوب عهادة ا٤بريض كجوبان عهنهان. ينظر: شرح النوكم على مسل  ) (ٔ)
أف يصػلح كقػوع )كػل(  اإلسػتأراقهة (أؿ)أؿ اإلستأراقهة: ىي إما أف تاوف إلستأراؽ ٝبهع أفػراد ا١بػنس. إمػا إلسػتأراؽ ٝبهػع ذصاأصػو، كعبلمػة  (ٕ)

 (.  ُْٖ/ُامع الدركس العربهة للأبليهِب )موقعو. ج
 (.  ّٖ/ٖلعْب. العْب للخلهل، مادة: رمد)أرمد: الرمد كجع ا (ٖ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ترؾ، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (َُ)
(، كصػبهح مسػل : كتػاب الطػبلؽ، بػاب مػّباث الابللػة، ُُٔ/ٕ) ُٓٔٓصبهح الةخػارم: كتػاب ا٤برضػى، بػاب عهػادة ا٤بأمػى علهػو، رقػ :  (ُُ)

 (.  ُِّْ/ّ) ُُٔٔرق : 



 
- 311 - 

ػعى كػاف بً    كجعمً  عاد٘ب رسوؿ هللا »: رق  قاؿأرمد ٖبصوصو  ديث زيد ب  كقد كرد ُب عهادة األ ذرجػو أ «ِبىّ هػٍ
 بسػندٮبا (ْ)كالطّبا٘ب، ذرجو الةهمقيأا ا مى مّ أك ، (ّ)دب ا٤ب ردكركاه الةخارم ُب األ، (ِ)كصببو ا٢باك ، (ُ)بو داكدأ

علػى ٰبػٓب بػ   ؼهو موقػو أفالصبهح ، «كالضرس، (ٓ)]الّدّمل[ك، العْب: ثبلثة لهس ٥ب  عهادة»: قاؿ رسوؿ هللا 
 .يب كثّبأ

ال إعاد هو ال يي بن (ٔ)كجـز الأزإب، د بزمافهّ قى هو اليػي أكالصبهح ،   ابتداء مرضوادة مً هالزم  الذم يقع فهو الع يقهًٌدكٓب 
ال  كػاف النػػيب »: قػػاؿ هػػس أعػ   ذرجػو ابػػ  ماجػو ُب سػننو بسػػندهإٔبػػديث    مرضػو مسػتدالن بعػد ثػبلث ًمػػ
 .(ٖ)(هو باطلإ: بل قهل، كىو  ديث ضعهف. (ٕ)«ال بعد ثبلثإ يعود مريضان 

 ا٤بريض بالعاأد  ػديث ركاه الةخػارم ُب صػبهبو  ى لً ف عهادة ا٤بريض لهست مقصورة على ما إذا عى أك٩با يدؿ على 
قػد  (ُ)]٫بىًٍسػب أف ابنػٍب[ يبىّ أي ك ، كسػعد، كىو مع النػيب ، لهوإرسلت أ للنيب  نتان ف بً أ: سامة ب  زيدأبسنده ع  

                                                           
. قػػػاؿ النػػػوكم: ]ركاه أبػػػو داكد بإسػػػناد صػػػبهح كا٢بػػػاك [، (ُٖٔ/ّ) َُِّا١بنػػػاأز، بػػػاب ُب العهػػػادة مػػػ  الرمػػػد، رقػػػ : سػػػن  أيب داكد: كتػػػاب  (ُ)

 .  (َٗٗ/ِذبلصة األ ااـ )
 .  (ِْٗ/ُ)ُِٓٔباك : كتاب ا١بناأز، رق : ا٤بستدرؾ على الصبهبْب لل (ِ)
 ك هقل ركايات سن  أيب داكد كا٤بستدرؾ، كاألدب ا٤ب رد م  ال تح. (، ِٕٓ/ُ) ِّٓاألدب ا٤ب رد: باب العهادة م  الرمد، رق :  (ّ)
 ْٕٖٓشػػػعب اإلٲبػػػاف للةهمقػػػي، عهػػػادة ا٤بػػػريض، رقػػػ : (، ك ٓٓ/ُ) ُِٓبػػػاب مػػػ  ا٠بػػػو اٞبػػػد، رقػػػ : بػػػاب األلػػػف، ا٤بعجػػػ  األكسػػػط للطػػػّبا٘ب:  (ْ)

 علػى ٰبػٓب، كقػاؿ الةهمقػي بعػده ركايتػو للوقػف ]ىػذا أصػػح[أكرد الةهمقػي بعػد ىػذا ا٢بػديث ا٤برفػوع ركايػة أذػرل للبػديث موقوفػة ك (، ُْْ/ُُ)
السابق ا٤برفوع، كىذا ما رجبػو ابػ   جػر عنػدما قػاؿ: ] فالصػبهح أهػو موقػوؼ علػى ٰبػٓب بػ  أيب كثػّب[، كقػاؿ ا٥بهثمػي أم: أصح م  ا٢بديث 

(، كقػػاؿ ََّ/ِنةػػع ال واأػػد للمهثمػػي)الزكاأػػد كم]ركاه الطػػّبا٘ب ُب األكسػػط، كفهػػو مسػػلمة بػػ  علػػي ا٣بشػػِب كىػػو ضػػعهف[. ٦بمػػع  :ُب ركايػة الرفػػع
ا٢بػػديث ا٤بوقػػوؼ: مػػا يػػركل عػػ  الصػػبابة مػػ  أقػػوا٥ب  كأفعػػا٥ب  ك٫بوىػػا، (، ك ُّٓ/َُبكؾ[. تقريػػب التمػػذيب البػػ   جػػر)]مػػ :عنػػو ابػػ   جػػر

ى ، فهقػاؿ: ىػذا  ػديثه كق ػو فػبلفه ، ىذا إذا أطلق كاف ٨بتصان بالصبايب، كقد يسػتعمل إٔب غػّب  فهوق و علهم  كال يتجاكز بو إٔب رسوؿ هللا 
األصػػح كمػػا قػػاؿ ابػػ  ت مرفوعػػان، كبعضػػم  موقوفػػان، ك علػػى عطػػاءو، كطػػاككس. كىنػػا مسػػنلة تعػػارض الوقػػف كالرفػػع، بػػنف يػػركم ا٢بػػديث بعػػض الثقػػا

إذا كقػع االذػتبلؼ مػ  راكو ك ألهػو علػ  مػا ذ ػي علهػو. ، كغّبه ساكت، كلو كاف هافهان فا٤بثةت مقدـ علهػو ألف راكيو مثةته  ،الصبلح ا٢با  للرفع
 ،وا أف االعتةار ٗبػا كقػع منػو أكثػركا د ثقة ُب ا٤بسنلتْب معان فرفعو ُب كقت، ككق و ُب كقت، فا٢با  على األصح لرفعو. كأما األصولهوف فصبب

(، ْٔ/ُعلػػػـو ا٢بػػػديث )مقدمػػػة ابػػػ  الصػػبلح ُب  ينظػػر:فػػػا٢با  للرفػػػع. كإف كػػاف الوقػػػف أكثػػر، فػػػا٢با  لػػػو.  ،فػػإف كقػػػع رفعػػو أكثػػػر مػػػ  كق ػػو
(، ِّّ/ُة أل هػة العراقػي للػزي  العراقػي)(، كشػرح التةصػرة كالتػذكر ٗٗ/ُ(، كمشهخة القػزكيِب )ُْ/ُظة ُب عل  مصطلح ا٢بديث للذىيب)كا٤بوق
   (.  ُِٗ/ُأهث بشرح أل هة ا٢بديث للسخاكم)فتح ا٤بك 

 ُب ا٤بخطوطتْب: الرمل، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
  هاء بل ينقل عةارة ال تح اآلٌب. رٞبو هللا ال ينقل م  اإل اإلماـ العرضي(، ك َُِ/ِإ هاء علـو الدي  ) (ٔ)
(. قػاؿ الةوصػّبم: ]ىػذا إسػناد فهػو مسػلمة بػ  علػي قػاؿ ِْٔ/ُ) ُّْٕسن  اب  ماجو: كتاب ا١بناأز، باب ما جاء ُب عهادة ا٤بريض، رقػ :  (ٕ)

قػاؿ  «كػاف ال يعػود مريضػان إال بعػد ثبلثػة أيػاـ   أف النػيب  »الةخارم كأبو  اًب كأبػو زرعػة: مناػر ا٢بػديث اهتمػى، كمػ  منػاكّبه  ػديث أهػس: 
. مصػػػػػةاح الزجاجػػػػػة ُب زكاأػػػػػد ابػػػػػ  ماجػػػػػو [ه وو غػػػػػّب ٧ب وظػػػػػة كات قػػػػػوا علػػػػػى تضػػػػػع، كقػػػػػاؿ ابػػػػػ  عػػػػػدم: أ اديثػػػػػىػػػػػذا باطػػػػػل مناػػػػػرأبػػػػػو  ػػػػػاًب: 
 (.  َِ/ِللةوصّبم)

 (.  ُُّ/َُفتح الةارم الب   جر )هناية النقل م   (ٖ)
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ػػػػػػأى مػػػػػػا  ف  إ»: كيقػػػػػػوؿ، لهمػػػػػػا السػػػػػػبلـإرسػػػػػػل نف، ادهى مى ٍشػػػػػػنف، تٍ رى ًضػػػػػػ ي  ككػػػػػػل شػػػػػػيء ، عطػػػػػػىأكلػػػػػػو مػػػػػػا  ،ذى ذى
]ميسػػّمى[عنده

ػػرٍ نى ف، «فلتصػػّب كلتبتسػػب (ِ) جػػر النػػيب الصػػيب ُب  ً  عى فًػػري فػى ، انىػػمٍ كقي ، فقػػاـ النػػيب ،   علهػػوًسػػقٍ تػي  تٍ لى سى
 ، وؿ هللا ػػػػػا رسنى ػػٍ هت عى ػػف اض، عػػػػقػعػتقػػػػت وي سي  ٍ كهػى ،ىذه رٞبةه »: قاؿ? وؿ هللاػػػػػػػػما ىذا يا رس: عدػػػػػػفقاؿ لو س  

ف الصػيب أا٤بعلػـو   ٍ كمً ، (ّ)«ال الرٞباءإعةاده   ٍ مً     هللا رٍ كال يػى ، عةاده  ٍ يشاء مً   ٍ ُب قلوب مى  كضعما هللا 
 .كعدـ ٛبههزه، لو لصأره بعهادة النيب  ٓب يا  عا٤بان 

يب أكعػػاد سػػعد بػػ  ، بػػ  عةػػد هللا كعػػاد جػػابران ، ككػػاف ُب ماػػاف بعهػػد عػػ  النػػيب ، عػػاد سػػعدان  ف النػػيب أكتقػػدـ 
 (ٓ)[وت]ٲبف أه رى اٍ كىو يى ، ٗباة (ْ)]كأها[، ٘بيعودي  جاء النيب : ع  سعد قاؿ ف ي صبهح الةخارم، كقاص ٗباة

، «ال»: قػػاؿ? كصػػي ٗبػػإب كلػػوأي يػػا رسػػوؿ هللا : قلػػتي  «ءع ػػرابػػ  ا يػػر   هللا »: قػػاؿ ،رض الػػٍب ىػػاجر منمػػابػػاأل
ف أ  ًمػ غنهػاء ذػّبه أكرثتػك  عى دى تىػ فٍ أهػك إ، كالثلػث كثػّب، الثلث»: قاؿ? فالثلث: قلت، «ال»: قاؿ? فالشطر: قلتي 
 .ا٢بديث (ٕ)«م يً دً يٍ أى يتا  وف الناس ُب  (ٔ)]عالة[  مي تدعى 

[ ُٓكجػو/]يقػل كٓب ، ا٤بعتػذر :٭بػا قػاؿإك ، كيتبػامى عػ  جنايتػو، فبل يؤاذػذه، يقةل عذره: مأويقبل عذر ادلعتذر 
ذر لػػو ُب ه ػػس ال عيػػ نعان طٍصػػـ كػػاف مي أ ،مػػر عػػذرسػػواء كػػاف لػػو ُب ه ػػس األ ذران عيػػ لبػػدأ  ٍ مىػػ): ف ا٤بعتػػذرأل، ا٤بعػػذكر

 .(ٖ)(مراأل
 (ٗ)يب بلتعػةأاطػب بػ  ذر  عيػ لى ةًػفقػد قى ، ـ الأ، ذر ُب ا٢بقهقػةاعتذر سػواء كػاف لػو عيػ  ٍ ذر مى كاف يقةل عي   كالنيب 
  ،يب طالػب أع  علػي بػ   ف ي صبهح الةخارم بسنده بعثػِب رسػوؿ هللا ): قػاؿ كا٤بقػداد، كالػزبّب، هػاأ ،

                                                                                                                                                                                     
 ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  اآلٌبغّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ُ)
 ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  اآلٌبغّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ه سى، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ِ)
ب اصػبهح مسػل : كتػ(، ك ُّّ/ٖ) ٓٓٔٔ، رقػ : «موا بػا جمػد. . . كأقسػ»صبهح الةخارم: كتاب األٲباف كالنذكر، بػاب قػوؿ هللا تعػأب:  (ّ)

 (.  ّٓٔ/ِ) ِّٗالاسوؼ، باب الةااء على ا٤بهت، رق : 
 كىو موافق لركاية الةخارم اآلتهة.  كاضبة ُب األصل، كا٤بثةت م )س(،غّب  (ْ)
 ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  اآلٌبُب ا٤بخطوطتْب: ا٤بوت، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ٓ)
غّب كاضػبة ُب ا٤بخطػوطتْب، كا٤بثةػت مػ  صػبهح الةخػارم الػذم سػةق ذكػره، كضػعتو ٤بناسػةتو للسػهاؽ، كالعالػة: ٝبػع عاأػل، كىػو ال قػّب، يقػاؿ:  (ٔ)

 (.  ُِّ/ّالب  األثّب، مادة: عوؿ ) ل يعوؿ إذا كثر عهالو. النمايةعاؿ الرج
(، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب ا٥بةػػة، بػػاب الوصػػهة ّ/ْ) ِِْٕأغنهػػاء ذػػّب مػػ . . ، رقػػ : صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب الوصػػايا، بػػاب أف يػػَبؾ كرثتػػو  (ٕ)

 (.  ُِِٓ/ّ) ُِٖٔبالثلث، رق : 
 رٞبو هللا بذكره ال رؽ بْب ا٤بعذكر كا٤بعتذر.  اإلماـ العرضي(، كقد أ س  ُٕٗ/ّالب  األثّب، مادة: عذر ) النماية (ٖ)
، كا٢بديةهػػة، كمػػات سػػنة ثبلثػػْب با٤بدينػػة، كىػػو ابػػ  ٟبػػس كسػػتْب سػػنة، كصػػلى مد بػػدران شػػ اطػػب بػػ  أيب بلتعػػة اللخمػػي، كاسػػ  أيب بلتعػػة عمػػرك،  (ٗ)

 ﴾يػػػا أيمػػػا الػػػذي  آمنػػػوا ال تتخػػػذكا عػػػدكم كعػػػدكك  أكلهػػػاء ﴿باإلٲبػػػاف ُب قػػػوؿ هللا تعػػػأب:  علهػػػو عثمػػػاف، كقػػػد شػػػمد هللا ٢باطػػػب بػػػ  أيب بلتعػػػة
 (.  ُِّ/ُ معرفة األصباب الب  عةد الّب). االستهعاب ُب[ُ]ا٤بمتبنة/
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ػػناهطلقػػوا  ػػٌب تػػ»: فقػػاؿ نػػةن هى عً ظى  ف هبػػاإفػػ، (ُ)اخو توا ركضػػة ذى
]تػىعىادل[فػػذىةنا، «فخػػذكه منمػػا، معمػػا كتػػاب (ِ)

بنػػا  (ّ)
  ّ جً رً ٍخػػتي فقلنػػا لى ،   كتػػابمػػا معػػي ًمػػ: قالػػت، ي الاتػػابًجػػرً ذٍ أى : فقلنػػا، ذا ٫بػػ  بالظعهنػػةإفػػ، تهنػػا الركضػػةأا  ػػٌب نىػػذهلي 

ّ قً لٍ نػي ك لى أ، الاتاب امى اًصػقى   عً ذرجتػو ًمػنف، الثهػاب ْبى
ٔب إيب بلتعػة أ   اطػب بػ  ًمػ: ذا فهػوإفػ، تهنػا بػو النػيب نف، (ْ)

ػػعٍ تػى ال: قػػاؿ«? مػػا ىػػذا يػػا  اطػػب»: فقػػاؿ النػػيب ، مػػر النػيب أٗباػػة ٱبػػّبى  بػػةعض  ٩بّػػ   ا٤بشػػركْب هػاس ًمػػأي  ل جى
وف مي ا٤بماجري  ٥ب  قرابات ٰبىٍ   ى معك مً   ٍ ككاف مى ، ه سم أ  ك  مً أكٓب ،   قريشمً أن كنت امر  يا رسوؿ هللا إ٘بٌ  يّ لى عى 

ذلك   كما فعلتي ، وف قرابٍبمي ٰبىٍ  ان دى لهم  يى إصطنع أ فٍ أ  النسب فهم  ذ فاتِب مً إ ةةت نف، موا٥ب  ٗباةأك ، ىلهم أهبا 
ضػرب ندعػِب يػا رسػوؿ هللا ف»: فقػاؿ عمػر ، «قػد صػدقا »: فقػاؿ رسػوؿ هللا ، عػ  ديػِب كال ارتػدادان ، ك ران 
اعملػوا مػا شػئت  : فقػاؿ، ىػل بػدرأعلػى  (ٓ)]اطّلىػع[  لعػل هللا ? كمػا يػدريك، هػو قػد شػمد بػدران إ»: فقػاؿ «عنقػو
 .(ٔ)«لا  تي رٍ  ى فقد غى 
غارت ألو غزكها معك  »: يارسوؿ هللا : قالوا (ٖ)جاء رىط عامر ب  الط هل (ٕ)ٔب تةوؾإالس ر  راد النيب أك٤با 
 (ُُ)ار ىػ  غً هنػ  ٧بقػْب ُب عػذرى  ٖبػبلؼ قػـو ًمػأل (َُ)«فعذرى  النيب ، كمواشهنا، كالدهاأك ، بللنا على  (ٗ)طي

عذار الذي  ٥ب  عػذر رباب األأ كرسولو  كقد ر   هللا ، ْبقًٌ هن  غّب ٧بيً ألعلمو  فل  يعذرى  النيب ، اعتذركا

                                                           
 .  . (َُٕ/ُ)مد شرّابا٤بعآب األثّبة. ا٤بدينةهوا ي ركضة ذاخ: موضع بقرب ٞبراء األسد م   (ُ)
 .(ِٔٔ/ِوار للقاضي عهاض، مادة: ىدج )مشارؽ األه. ا٤برأة ُب ا٥بودجالظعهنة:  (ِ)
 ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  اآلٌبغّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ّ)
 .  (ّْٖ/ُالتصبهف كٙبرير التبريف للص دم)عقاصما: أم ض اأرىا، كقهل: ٤با ٘بمعو ا٤برأة م  شعرىا. تصبهح  (ْ)
 ذكره، كضعتو ٤بناسةة السهاؽ.  اآلٌبُب ا٤بخطوطتْب: ا٣بلع، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ٓ)
(، ككذا ُب صػبهح مسػل : ُْٗ/ٔ) َْٖٗ، رق : [ُ]ا٤بمتبنػة/﴾ال تتخذكا عدكم كعدكك  أكلهاء﴿صبهح الةخارم: كتاب ت سّب القرآف، باب (ٔ)

 (.  ُُْٗ/ْ) ِْْٗرق : ،  ، باب م  فضاأل أىل بدر  كتاب فضاأل الصبابة 
: كتػػاب  ُب عػػدة مواضػػع  مػػ  الصػػبهبْب. صػػبهح الةخػػارمْبتةػػوؾ: مدينػػة تقػػع إٔب ا١بنػػوب مػػ  بػػبلد الشػػاـ، كغػػزكة تةػػوؾ ثابتػػة ُب الصػػبهب (ٕ)

(، ُْٖٕ/ْ) َٕٔ، رقػػ :  ، بػػاب ُب معجػػزات النػػيب : كتػػاب ال ضػػاألصػػبهح مسػػل  (، كِ/ٔ) ُْْٓ، بػػاب غػػزكة تةػػوؾ، رقػػ : ا٤بأػػازم
 .  (ُْ/٢ِبموم)كمعج  الةلداف لهاقوت ا

، كقػػاؿ ابػ   جػػر: ذكػػره ا٤بسػػتأ رم ُب مو، فػنكرده ا٤بسػػتأ رم ُب الصػػبابةاذتلػػف ُب إسػػبل، كػاف سػػهد بػػِب عػػامر ُب ا١باىلهػة  : عػامر بػػ  الط هػػل (ٖ)
(، كاإلصػابة البػ  ُِْ/ّالبػ  األثػّب ). أسػد الأابػة الصبابة، كىو غلط، كموت عامر ا٤بذكور على الا ػر أشػمر عنػد أىػل السػّب أف يػَبدد فهػو

 (.  ُّّ/ٓ جر)
 .  (ِّٔ/ُ معرفة أهساب العرب للقلقشندم)طي: قةهلة م  كمبلف م  القبطاههة. هناية األرب ُب (ٗ)
ينظػػػػر: ت سػػػػّب الز٨بشػػػػرم   .فمػػػػو  ػػػػديث معلػػػػق (قهػػػػل)ُب ت سػػػػّب الةهضػػػػاكم يركيػػػػو عػػػػ  الضػػػػباؾ دكف سػػػػند، كُب غػػػػّبه مػػػػ  الت اسػػػػّب بل ػػػػ :  (َُ)

 (.  ّٗ/ّ(، كت سّب الةهضاكم )َُِ/ُٔكت سّب الرازم  )
 .  (َٖٗ/ّ)معج  قةاأل العرب القدٲبة كا٢بديثة لعمر كبالة. ًغ ار: قةهلة عربهة كاهوا  وؿ ماة (ُُ)
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ق ً نٍ يػي  كالذم ال ٯبد ما، عرج كا٤بريضعمى كاألظاىر كاأل
ح القػرآف بعػدـ رّ اعتذار ا٤بنافقْب  ػٌب صىػ  لى ةً كقد قى ، (ُ)

ف بنهنػا ا٤بسػجد نال ا٢بسػُب بػإردهػا أ هػث  ل ػوا لػو مػا  (ِ)  ذلك قةولو عذر با٘ب مسػجد الضػرارفمً ، قةوؿ عذرى 
فضػح  فػا ، ٔب هللا إرى  أكككل سػرا، بالظاىر ل منم  ذلك عمبلن ةً قى  فالنيب ، كاللهلة الةاردة، للهلة ا٤بطّبة

ػٍؤًمًنْبى كىًإٍرصىػادنا  :ا فعلػوا ذلػكإ٭بػ قولػوبمػرى  أبػاف أك ، (ّ)ا٣بةهثةُب سراأرى   ضمركاأما  ﴿ًضػرىارنا كىكيٍ ػرنا كىتػىٍ رًيقنػا بػىػٍْبى اٍلمي
ػػارىبى اوّى كىرىسيػػولىوي﴾ ػػٍ   ى ككػػذا ٤بػػا  لػػف ا٤بنػػافقوف ، كرسػػولو ، عػػدك هللا  (ْ)يب عػػامر ال اسػػقأل [َُٕ]التوبػػة/ ًلمى

 :كا٤بػرض، جعلػوا يعتػذركف بالعسػرةٔب تةػوؾ إا ذػرج ٌمػلى  النيب أف كذلك ، هن  لو استطاعوا ٣برجواأعلى  للنيب 
ػػػػميٍ ﴾ ػػػػوفى أىهٍػ يسى ػػػػاًذبيوفى ﴾:  (ٓ)ذػػػػرةيعػػػػِب ُب اآل[ ِْ]التوبػػػػة/﴿ يػيٍمًلاي ػػػػٍ  لىاى قويػػػػاء أهنػػػػ  أ: مأ [ِْ]التوبػػػػة/﴿كىاّوي يػىٍعلىػػػػ ي إًهّػمي

ػٌّب  :ذف ٥ب   ٌب قاؿ هللا نكي، كاف النيب صلى هللا علهو يقةل عذرى ك ، صباءأ ﴿عى ىا اّوي عىٍنػكى ًٓبى أىًذهٍػتى ٥بىيػٍ   ى
قيوا كىتػىٍعلى ى اٍلااًذًبْبى﴾  .[ّْ]التوبة/يػىتىةػىّْبى لىكى اّلًذي ى صىدى

  هأ ه حىت يكون الرزل  و الذي ينح  ر أينححم ر  ذن ر ول   أح  ألتقم اما : نس أقال  
 .(ٕ)(  باب االستعارةفجعل ذلك مً ، ذهوأ د عند أ وي ثى دّ م ما  ى أ): (ٔ)قاؿ الشمِب 
للتػّبؾ هبػا كمػا  ذهػو ألتقػاـ اف ياػوف ن٭بػا ٓب ٰبملػو علػى  قهقتػو بػإقػوؿ أك ): (ٖ)بػ  ا٢بنةلػي يقاؿ شهخنا الرض 

، ب مػو (ِ)لتقػاـ ذػاًب النةػوةا  ًمػ (ُ)ال صػل الثالػث مػ  ىػذا الةػابأكاأػل علػى مػا مػر ُب  كقع ١بابر بػ  عةػد هللا 

                                                           
ديكفى مىا يػيٍنً قيوفى  ىرىجه ًإذىا هىصىبيوا ًوًّ كىرىسيػولًًو مىػا عىلىػى اٍلميٍبًسػًنْبى  ،كىالى عىلىى اٍلمىٍرضىى ،﴿لىٍهسى عىلىى الّضعى ىاءً : كىؤالء هزؿ فهم  (ُ) كىالى عىلىى اّلًذي ى الى ٯبًى

 (.  ِْٕ/ُ(، كأسةاب النزكؿ للوا دم)ّٗ/ّأهوار التنزيل للةهضاكم ) [ُٗالتوبة/]كىاّوي غى يوره رىً ه ه﴾  ،ًمٍ  سىًةهلو 
: لػػهس مػػ  مسػػاجد الرسػػوؿ، كإ٭بػػا بنػػاه ا٤بنػػافقوف. قهػػل: إهػػو بػػالقرب مػػ  مسػػجد قةػػاء. ينظػػر: كفػػاء الوفػػاء بنذةػػار دار ا٤بصػػط ى مسػػجد الضػػرار (ِ)

 (.  ِِٓ/ُمد شرّاب) ا٤بعآب األثّبة(، ك َّ/ّ)للسممودم 
 غّب كاضبة ُب األصل، كا٤بثةت م )س(.  (ّ)
فلمػا ،  نظلة غسػهل ا٤ببلأاػة كالدفسمي الراىب، كىو  ،كاف يتعةد ُب ا١باىلهةك أبو عامر عةد عمرك ا٤بعركؼ بالراىب منم ، : عامر ال اسق وأب (ْ)

اػػرر الػػوجهز البػػ  عطهػػة ينظػػر: مسػػجد الضػػرار. صػػا ب  كىػػوال اسػػق،   فسػػماه رسػػوؿ هللا  ،بػػذلك كٓب يػػزؿ ٦بػػاىران  ،جػػاء هللا باإلسػػبلـ هػػافق
(ّ/ُٖ  .) 

 (.  َُُّ/ْ)ينظر: ت سّب ا٥بداية أب بلوغ النماية ٤باي ب  أيب طالب األهدلسي  (ٓ)
وَب بعػػد الػػواُب ق(. ينظػػر: ا٤بنمػػل الصػػاُب كا٤بسػػتِٕٖ)ت:  ،الشػػمِب، كىوتلمهػػذ الػػزي  العراقػػي : تقػػي الػػدي ، أيب العةػػاس: أٞبػػد بػػ  ٧بمػػدالشػػمِب (ٔ)

 (.  َُُ/ِالب  تأرم بردم)
، كأتػى بتتمػات يسػّبة، فهمػا ا٢بلػيب شػرح الّبىػافقاضػي عهػاض، كقػد ٣بصػو الشػمِب مػ : ىػو  اشػهة علػى الشػ ا لل: ع  أل ػاظ الشػ ا مزيل ا٣ب ا (ٕ)

 ٢بػػػاجي ذله ػػػة كشػػػف الظنػػػوف(، ك ُُِ/ُ)  عشػػػرتو   قػػػوؽ ا٤بصػػػط ى ك اشػػػهة الشػػػمِب: فصػػػل  سػػػ الشػػػ ا بتعريػػػف ٙبقهقػػػات دقهقػػػة. 
(ِ/َُْٓ)  . 

شػرح بػو   مػوارد الصػ ا، كمواأػد الشػ ا :لو عدة كتب منمػاالرضي ب  ا٢بنةلي: ىو رضي الدي : ٧بمد ب  إبراىه ، ا٤بعركؼ: باب  ا٢بنةلي، ا٢بليب،  (ٖ)
 ٢بػػػاجي ذله ػػػػة كشػػػف الظنػػػػوفينظػػػػر:  . ق(ُٕٗت:)، كىػػػو غػػػػّب مطةػػػوعاهتخةػػػو الرضػػػػي مػػػ  شػػػػركح الشػػػ ا ا٤بعتػػػػّبة،  ض،الشػػػ ا للقاضػػػي عهػػػػا

 .  (ِِّ/ٖ)لابالة ا٤بؤل ْب  معج، ك (َُْٓ/ِ)
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قػرب أد مػع كجػود مػا ىػو للتػّبؾ عى ةػٍ تى ٍسػمػا للتػّبؾ هبػا مي ملتقا  ككثػرة مىػ،   التقممػاباثرة مى  مشعر هس أف ل   أل
مانػػو ذلػػػك أ ال  هػػثإبػػو  ٓب يلػػػتق  ذػػاًب النةػػوة ب مػػو متّبكػػػان  ف جػػابران أك قدمػػػو ا٤بهمػػوهتْب مػػع أ،   يػػدهمنمػػا ًمػػ

 .اهتمى. (ذل و على ما مر ُب  ديثو ردفو النيب أبسمولة عندما 
الػػذم ُب  قّ جعػػل الّشػػ: مأ «عهنػػو ذصاصػػة الةػػاب (ّ)]ألقػػ [ ف رجػػبلن أ»: ُب ا٢بػػديث): ثّبيػػةُب النمايػػة األقػػوؿ أك  

 .اهتمى. (ْ)(هو جعلو للعْب كاللقمة لل   نفا، عهنو اذمالةاب ٰبي 
اسػتعارة فهاػوف ، ذهػو ُب فمػوأدذل  ييػٓبك ، ذهػو كاللقمػةأفجعػل ، ذهػو ٧باذيػة ل مػوأهػو جعػل أ: ذهوألتق  اهو أفمعُب  

فمػػو سػػتعارة تصػػرٰبهة ، كذكػر ا٤بشػػةو بػػو، لتقػػاـ اللقمػػةاب اء أذف النػػيب ذى ألهػػو شػػةو كضػػع فمػو ًٕبًػػ، (ٓ)تصػرٰبهة تةعهػػة
 : مورالارٲبة غّب صبهح أل وً هً ذي ني كٞبلو على  قهقتو للتّبؾ ب، تةعهة

كلهسػت ، ُب كتف النػيب  (ٔ). . . هو بضعةإكال كذلك التقاـ ذاًب النةوة ف، دبأذف فهو سوء ف التقاـ األأ: ك٥باأ
 .مستقبلن  عضوان 

          ٔب داذل إ هو رٗبا يدذل بصاؽ ال  أل، هو يضعما داذل فمو تضر النيب أذف على طريق لتقاـ األي اف أ: الثا٘ب 
 .النيب  فً ذي أي   
 .لتقمواكمر و بو ، فم  شدة ٧بةتو لو، يات هللا آ  ية مً آف ذاًب النةوة أ: الثالث 
 ٔب إذهو الارٲبة أدذل أكلو ، ان رّ كيالمو سً ، ال لهناجهوإيلتقمما  ٓب يا  ف النيب ذي أي ف الذم كاف يلتق  أ: الرابع 

كيؤيد ذلك ما ُب صبهح الةخػارم بسػنده ، ير لساهودً ف يي أ  ف كجودىا ُب فمو ٲبنعو مً أل، متنع علهو التال فمو ال
ػػػٍْب[ُب عػػػ  عةػػػد هللا بػػػ  مسػػػعود  ] ينػى

ّ تًػػػكهللا آل أمػػػا): ذػػػره قلػػػتي آقػػػاؿ ُب  (ٕ) ، مػػػؤلتهتػػػو كىػػػو ُب نف، النػػػيب  ْبى
  ىػػػػذا كثر ًمػػػػنم بػػػػكذً أي [ ُٔظ/] هللا علػػػػى موسػػػػى  ةرٞبػػػػ»: ٍب قػػػػاؿ، فأضػػػػب  ػػػػٌب اٞبػػػػر كجمػػػػو، فسػػػػاررتو
كُب ، بالضػػركرةو هىػذي أي ك٤بػا سػػاره ابػ  مسػعود كالػػتق  ، بعػد طػوؿ ا٤بسػػاررة الإىػذه ا٤بقالػػة  كٓب يقػل النػػيب ، (ٖ)«فصػّب

                                                                                                                                                                                     
 قػوؽ ا٤بصػط ى . الشػ ا بتعريػف (ذل و فالتقمت ذػاًب النةػوة ب مػي فاػاف يػن  علػي مسػاان   أردفِب النيب )، كل ظو:  ىو فصله ُب هظافتو  (ُ)

 (.  َِّ/ُُ) ُِٕٗ(، كتاري  دمشق الب  عساكر، رق : ّٔ/ُك اشهة الشمِب )
 (.  ََّ/ِنماية الب  األثّب، مادة: زرر ). ال ذاًبى النةوة: غدة ٞبراء مثل بهضة ا٢بمامة بْب كت هو  (ِ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: اىع ، كا٤بثةت م  النماية الٍب سةق ذكرىا، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ّ)
 (.  ِٔٔ/ْماية الب  األثّب، مادة: لق ، )الن (ْ)
 (.  ِِٔ، ِّٓ/  ّ. ا٤بنماج الواضح للةبلغة ٢بامد عو٘ب)، أك  رفان مشتقان  ، أك ا٠بان التةعهة: ما كاف الل   ا٤بستعار فهما فعبلن االستعارة  (ٓ)
 .  كٓب أىتًد للصواب غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب (ٔ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب )س(:  ةهةو، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.   (ٕ)
(، ك صػػبهح مسػػل : كتػػاب الاسػػوؼ، بػػاب إعطػػاء ا٤بؤل ػػة ِٓ/  ٖ)ََُٔالةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب الصػػّب علػػى األذل، رقػػ : صػػبهح  (ٖ)

أعطػػى ا٤بؤل ػػة قلػػوهب  لهسػػتمهلم  لئلسػػبلـ، كفقػػاؿ رجػػل: هللا، إف ىػػذه لقسػػمة مػػا  أف النػػيب  :(، ك اصػػلوّٕٗ/  ِ، )َُِٔقلػػوهب ، رقػػ : 
 .   عدؿ فهما كما أريد فهما كجو هللا
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زاؿ يناجهو  ٌب هػاـ  ماف، كرجل يناجي رسوؿ هللا ، همت الصبلةأيق»: قاؿ هس أع   يضان أ صبهح الةخارم
 .(ِ) الابلـ سران  :كا٤بناجاة، (ُ)«ٍب قاـ فصلى، صبابوأ
 ذذ بهد نػػػػة لتػػػػمى ت األى ػػػػكاه  فٍ إً »: مُب صبهح الةخار )خذ لها اآلهل ي   حىت ير هه   ف  هه  بيههحأذ ههخأا ههوم  

 فٍ إً »: يضان أٞبد أكعند ، (ْ)«فتنطلق بو ُب  اجتما »: ٞبدأ كُب ركاية (ّ)«نطلق بو  هث شاءتتف، هللا  رسوؿ
يدىا  ٌب تػذىب بػو  (ٓ)]يده م [نزع يفما  ذذ بهد رسوؿ هللا نفت، ىل ا٤بدينة لتجيءأد أ  كالكاهت الولهدة مً 
،   ا٤بةالأة ُب التواضعهواع مً أكقد اشتمل على ، كىو االهقهاد، كهد الزمونذذ تاأل  كا٤بقصود مً ، (ٔ)« هث شاءت

ىػػػل أػػػد أ  كالًمػػػ»: بقرينػػػة قولػػػو االسػػػتأراؽ بػػػبلـ تػػػى بالولهػػػدة معرفػػػان أك ، ة دكف ا٢بػػػرةمىػػػكاألى ، ة دكف الرجػػػلأا٤بػػػر  هً رً كٍ ذً لًػػػ
ٔب غايػة التصػرؼ إ شػارةه إكالتعةػّب بالهػد ، مانػة  األًمػ ان يأ  هث شاءت، ة كاهتمى أى م أك ، كلهدة كاهتأم ، «ا٤بدينة

  كىذا مً ، لساعدىا على ذلك (ٕ)جة[ا٢با]منو مساعدهتا ُب تلك كالتمستٍ ، ما ذارج ا٤بدينةتي  ٌب لو كاهت  اجى 
 .(ٖ)(ٍّبً هواع الاً أ  ٝبهع تو مً اءكبر ، مزيد تواضعو

هػو التشػمد كمػا ي بػْب ك ٌ ككٌ ػ، علمػِب النػيب »: هػو كػاف يقػوؿأ ع  ابػ  مسػعود  كُب صبهح الةخارم بسنده
 هث كاف يةػذؿ  عظهمان  لط ان  للنيب  دٍ ٘بىً  «ك ي بْب ك هو  »: مل قولونفت، ا٢بديث (ٗ)«يعلمِب السورة م  القراف

  »: ف عةد هللا بػ  ىشػاـ قػاؿأ كُب صبهح الةخارم، تواضع عظه  كُب ىذا أيضان ، ك هو ٤ب  يعطهو الاف الوا دة
 .(َُ)« كىو آذذ بهد عمر ب  ا٣بطاب ، كنا مع النيب 

                                                           
(، ككذا صبهح مسل : كتب ا٢بهض، باب الدلهل علػى أف هػـو ٓٔ/  ٖ، )ِِٗصبهح الةخارم: كتاب االستئذاف، باب طوؿ النجول، رق :  (ُ)

 (، كالل   للةخارم. ِْٖ/  ُ، )ّٕٔا١بالس ال ينقض، رق : 
 (.  ٓ/  ِ(، كمشارؽ األهوار للقاضي عهاض، مادة: ٪بو)ْٕٗ/  ُٝبمرة اللأة الب  دريد األزدم، مادة: ٪بو) (ِ)
 .  (َِ/ٖ) َِٕٔصبهح الةخارم: كتاب األدب، باب الاّب، رق :  (ّ)
 . كرجالو ثقات كهقل ىذه الركايات م  ال تح اآلٌب(، ٗ/ُٗ) ُُُْٗ: مسند أهس ب  مالك، رق : مسند أٞبد (ْ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: مدة كا٤بثةت م  مسند أٞبد اآلٌب.  (ٓ)
]لػػهس  :، ك ُب سػػنده علػػي بػػ  زيػػد بػػ  جػػدعاف، قػػاؿ عنػػو أٞبػػد بػػ   نةػػل(ُٖٕ/َِ) َُِٖٕرقػػ :  ،: مسػػند أهػػس بػػ  مالػػكمسػػند أٞبػػد (ٔ)

(، كبقهػػة َُْ/ُ جػػر) ضػػعهف[. تقريػػب التمػػذيب البػػ ] :(، كقػػاؿ عنػػو ابػػ   جػػرّّٓ/ٔاامػػل ُب ضػػع اء الرجػػاؿ البػػ  عػػدم)بشػػيء[. ال
 رجالو ثقات. 

 ُب ا٤بخطوطتْب: ا٢بالة، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 (.  َْٗ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ٖ)
بػػػاب التشػػػمد ُب صػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب الصػػػبلة،  (، ككػػػذاٗٓ/ٖ) ِٓٔٔصػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب االسػػػتئذاف، بػػػاب األذػػػذ بالهػػػدي ، رقػػػ :  (ٗ)

 (.  َِّ/ُ) َِْالصبلة، رق : 
ذىةػت بػو أٌمػو زينػب بنػت  عةػد اّو بػ  ىشػاـ القرشػي التهمػي،، ك (ٗٓ/ٖ) ِْٔٔصبهح الةخػارم: كتػاب االسػتئذاف، بػاب ا٤بصػافبة، رقػ :  (َُ)

بة ُب . اإلصػا كدعا لػو عػاش إٔب ذبلفػة معاكيػة  ،، فمسح رأسو« ىو صأّب»، فقالت: يا رسوؿ اّو، بايعو، فقاؿ:   ٞبهد إٔب رسوؿ اّو 
 (.ُِٕ/ْٛبههز الصبابة الب   جر)
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 ك، كالَبمػذم، بػو داكدأذػرج ىػذا ا٢بػديث أكقد ، هسأ ديث  ري ىذا آذً  ركبتيه ب  ي ي زليسه له ومل ير مق ماً 
كاب  عمر ، يب ىريرةأذرجو الةزار ع  أك ، (ُ)الةهمقي ُب الدالأل

  ىذا ا٢بديث على ما كمعُب ىذه ا١بملة مً ، (ِ)
كقػاؿ ، لػو بػل ٱب ضػمما تعظهمػان ، ف يرفػع ركةتهػو عنػد جلهسػوأ هو ن  شػهو ما كػاف ًمػأ): ُب بعض شركح ا٤بصابهح

كتقػدٙب الػرجلْب عةػارة عػ  ، ٓب ياػ  ٲبػد رجلهػو عنػد جلهسػو: مأ، لْبجٍ ف الركةتْب ىا ىنػا عةػارة عػ  الػرًٌ نك  :بعضم 
 .(ّ)(كبسطمما، مدٮبا

[ بلن ٍجػػػـ رً دًٌ قىػػػفػػػبلف يػي : ىػػػذا القػػػوؿ فالتقػػػدٙب ىنػػػا غػػّبه ُب قػػػو٥ب  كعلػػى): بػػػ  التػػػادُب يقػػاؿ شػػػهخنا الرضػػػ ري ك]ييػػػنذًٌ
(ْ) 

ىػػػذا القػػػوؿ قػػػوؿ  >ضػػػوأمػػػ  السػػػاأر ُب  الػػػة سػػػّبه كب<مػػػره كمػػػا ياػػػوف ذلػػػك أريػػػد ُب أي ذا إال سػػػهما . (ٓ)ذػػػرلأي 
الػػركةتْب علػػى  كؿ سػػله  عػػ  ٞبػػلف القػػوؿ األأال إٌب نصػػبابو علػػى مػػا يػػأرجلهػػو بػػْب  ان كٓب يػػرل قػػط مػػادّ ، ا٤بصػػنف

 اهتمى. (ٔ)(ذبلؼ ظاىرٮبا
ذا إفػبل ٲبتػاز عػ  جلهسػو ُب ا١بلسػة ٕبهػث كػاف ، كػاف يسػاكم جلهسػو  هػو أف مراده هبػذه ا٤بقالػة أالظاىر  :قوؿأك 

ال يعرفػو لعػدـ امتهػازه ٔبلسػة ين ػرد هبػا كػنف ٯبلػس مقػدما ركةتهػو علػى ركةػٍب ، لي ٍةػبػو قػى    ٓب ياػ  عارفػان دذل علهػو مىػ
ذرة عػ  نركةػة ا١بلػهس متػ (ٕ)]تةقى[  ال ياوف ُب مقامم  قدموا ركةم  ٕبهثاطرى  مى ذذا إكابر كعادة األجلهسو  

كيوضع طعامو ، رضكاف ٯبلس باأل  هو أكا٢باصل ، ٓب يا  ي عل ذلك ٤بزيد تواضعو كهةهنا ، ركةة ذلك الاةّب
فػػبل ، فهجػػيء الأريػػب، صػػبابوأٯبلػػس بػػْب ظمػػرا٘ب  كػػاف رسػػوؿ هللا »: بػػو ذر أك ، بػػو ىريػػرةأقػػاؿ ، رضبػػاأل

  ٍ ًمػػ (ٖ)اهػػان فةنهنػػا لػػو دكٌ ، تػػاهأذا إ يعرفػػو الأريػػب سػػان لً عػػل لػػو ٦بىٍ ٪ب فأ ٔب النػػيب إا نىػػةػٍ لى طى فى ، ؿنى ٍسػػمػػ  ىػػو  ػػٌب يي يّ أيػػدرم 
 .(ٗ)«اهةهؤبك٪بلس ، فااف ٯبلس علهو، طْب

                                                           
 ْْٕٗكىػو ُب  سػن  أيب: كتػاب األدب، بػاب ُب  سػ  العشػرة، رقػ :  «. . .  ما التق  أ د أذف رسوؿ هللا »:  ديث أهس ىو قولو  (ُ)

: بػاب ذكػر أذةػػار (، ك دالأػػل النةػوة للةهمقػيْٓٔ/ْ) َِْٗأبػواب صػ ة القهامػػة كالرقػاأق كالػورع، بػاب، رقػ :  :(، ك سػن  الَبمػذمُِٓ/ْ)
سػػات عنػػو أبػػو داكد، كُب سػػنده: مةػػارؾ بػػ  (، ُِٓ/ُّ) ّٕٓٓكمسػػند الةػػزار: مسػػند أهػػس بػػ  مالػػك، ، (َِّ/ُ)  ركيػػت ُب مشاألػػو 

 (.  ُٗٓ/ُتقريب التمذيب الب   جر)ينظر: عديدة. ، لا  ا٢بديث مركم م  طريق فضالة: صدكؽ يدلس كيسوم، كىو يركم ىنا بالعنعنة
 .  (ُٖٕ/ُٓ) ْٖٖٓ(، كمسند الةزار: أيب ىريرة، رق : ُٔٓ/ُِ)ٕٓٓٓمسند الةزار، مسند اب  عمر، رق :  (ِ)
 .  (ُّٖٕ/ٗتهح شرح مشااة ا٤بصابهح للقارم)مرقاة ا٤ب ا (ّ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: يقدـ، كا٤بثةت م  مرقاة ا٤ب اتهح للقارم اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ْ)
شػػااة . مرقػػاة ا٤ب ػػاتهح شػػرح م(كتقػػدٲبمما مػػدٮبا كبسػػطمما، كمػػا يقػػاؿ: قػػدـ رجػػبل كأذػػر أذػػرل)كذىػػب القػػارم إٔب ذػػبلؼ ذلػػك عنػػدما قػػاؿ:  (ٓ)

 .  (ُّٖٕ/ٗا٤بصابهح ٤ببل علي القارم)
 ٕبثت عنو ضم  كتةو ا٤بطةوعة فل  أجده فهما ظمر ٕب.  (ٔ)
 ُب األصل: ينأي، كُب)س(: بن ى، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 (.  ُِٖ/ِماية الب  األثّب، كمادة: دك  )اف: الدكة ا٤بةنهة للجلوس علهما. النالدكٌ  (ٖ)
 ْٖٗٔبػػػػاب ُب القػػػدر، رقػػػػ : كتػػػاب السػػػنة، كىػػػو  ػػػديث جّبيػػػػل علهػػػو السػػػبلـ كسػػػػؤالو عػػػ  اإلسػػػػبلـ، كاإلٲبػػػاف كاإل سػػػاف، سػػػػن  أيب داكد:   (ٗ)

   .كرجالو ثقات، سات عنو أبو داكد، (َُُ/ٖ) ُْٗٗ(، كسن  النساأي: كتاب اإلٲباف كشراأعو، ص ة اإلٲباف كاإلسبلـ، رق : ِِٓ/ْ)
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ف يسػػاكيم  ُب كوهػػو ٯبلػػس علػػى نكػػ  صػػبلن أفػػبل ٲبتػػاز عػػ  جلسػػاأو ، رضٯبلػػس علػػى األ كالن أهػػو كػػاف أفباصػػل ذلػػك 
لػةعض  >هػَب <كال، عوجػاج فهػواال  صػبابو كصػفٌو أك ، كال يتقدمم  بالركةة ٕبهث يةقػى ىػو، رض كما ٯبلسوفاأل

 .ؿنسٍ فهي ، رؼعٍ كى  ٯبملوهو جعل لو ٦بلس ٲبتاز فهو لهػي ، ب الوافدكفرٍ فلما كثر الأي ، جماتو على بعض
رشػد يٓب يعػرؼ   ٍ كمىػ، ؼى رى عىػ  ٍ كمىػ، لهشػمل الرجػاؿ، صػهف العمػـو  ٍ كىي ًمػ،  مى ػً تى بأ لقيه بالسالم نْ مَ  أكان يب و 
سػبلـ اإل مّ أ: ؿ النػيب نسػ ف رجػبلن أ ما ُب صبهح الةخارم ع  عةد هللا بػ  عمػرك بػ  العػاص  (ُ)ه[ذ]ىٔب إ

ف أ (ّ)كقػد جػاء ُب  ػديث صػبهح، (ِ)«عػرؼت   ٓبكمى ،   عرفتالسبلـ على مى  أكتقر ، طع  الطعاـتي »: قاؿ? ذّبه 
ذػبلص العمػل  إهساف كُب تعمه  السبلـ ٗب  لقهو اإل،   يعرؼهساف السبلـ ٗبى ف ٱبصص اإلأشراط الساعة أ  مً 
 ،ك٩بػ  ٓب ، لا  ىذا العمـو ٨بصػوص با٤بسػل  ،مةفشاء السبلـ الذم ىو شعار ىذه األإك ، كاستعماؿ التواضع

كعةػػدة ، ذػػبلط مػػ  ا٤بسػػلمْبأعلػػى ٦بلػػس فهػػو  النػػيب  (ْ)]قػػد مػػّر[ك، ابتػػداء السػػبلـ علهػػو  يوجػػد فهػػو مػػاهع ًمػػ
ككاف ُب ارلس م  ا٤بسلمْب عةد هللا ، للا ر ذ ذاؾ مظمران إ ككاف، يب ا٤بنافقأي كمنم  عةد هللا ب  ، كالهمود، كثافاأل

ػػػف يي أككػػػافر ، ٗبجلػػػس فهػػػو مسػػػل  رّ ذا مىػػػإ ةي نّ الّسػػػ): قػػػاؿ النػػػوكم، (ٓ)   علػػػهم  النػػػيبفسػػػلّ ، بػػػ  ركا ػػػة بل ػػػ    ى لًٌ سى
ىػل أٗبجلػس فهػو  رّ ذا مىػإ وي كمثليػ: ريببػو باػر بػ  العػأقػاؿ القاضػي . (ٕ)ا٤بسػل  (ٔ)]بػو[ [ُٔكجػو/]كيقصػد ، التعمه 
كاستدؿ النوكم ٕبػديث عةػد هللا بػ  ، (ٖ)كمةأض، به كٗبجلس فهو ٧بيًٌ ، ةمى لى ظى كى ، كؿدي كٗبجلس فهو عي ، كالةدعة، السنة

ك أ، ذا كاف ك ػدهإهو أككبلـ النوكم يقتضي ، لعهادة سعد ب  عةادة وجو النيب ت ْب  (ٗ)ركاه الةخارم الذميب أي 
، ذرجػػو مسػػل أفهمػػا  كقػػد كرد النمػػي عػػ  ابتػػداء الاػػافر بالسػػبلـ صػػرٰبان ، بالسػػبلـ أال يةػػد فٍ أى ُب قػػـو كلمػػ  ك ػػار 

                                                           
 : ذم، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ىاذا ُب ا٤بخطوطتْب (ُ)
(، ككػػػذا ُب صػػبهح مسػػػل : كتػػاب اإلٲبػػػاف، بػػاب بهػػػاف ُِ/ُ) ُِصػػبهح الةخػػارم: كتػػػاب اإلٲبػػاف، بػػػاب إطعػػاـ الطعػػػاـ مػػ  اإلسػػػبلـ، رقػػ :  (ِ)

 (.  ٓٔ/ُ) ّٗت اضل اإلسبلـ، رق : 
دب ]أذرجػػو الةخػػارم ُب األدب ا٤ب ػػرد بسػػند صػػبهح[. األ :ابػػ   جػػر، كقػػاؿ عنػػو «بػػْب يػػدم السػػاعة تسػػله  ا٣باصػػة. . . اْب»بل ػػ : كرد  (ّ)  

 (.  ُِ/ُُ(، كفتح الةارم الب   جر )ٕٖٓ/ُا٤ب رد بالتعلهقات للةخارم)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: تدمر، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ْ)
(، ٔٓ/ٖ) ِْٓٔىو جزء م   ػديث طويػل ُب صػبهح الةخػارم: كتػاب االسػتئذاف، بػاب التسػله  ُب ٦بلػس فهػو أذػبلط مػ  ا٤بسػلمْب، رقػ :  (ٓ)

 (.  ُِِْ/ّ) ُٖٕٗ، رق :  إٔب هللا  ككذا ُب صبهح مسل : كتاب ا١بماد كالسّب، باب ُب دعاء النيب 
 ب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح ال (ٔ)
 رٞبو هللا الينقل ع  ارموع بل ينقل ع  اب   جر ُب ال تح.  اإلماـ العرضي(، ك َٕٔ/ْوكم)ارموع شرح ا٤بمذب للن (ٕ)
البػ  ال ػتح كىػو رٞبػو هللا  العرضػياإلمػاـ لػذا اكت هػت با٤بصػدر الػذم هقػل عنػو   -فهمػا ظمػر ٕب-ٕبثت ُب أ ااـ القػرآف البػ  العػريب فلػ  أجػده (ٖ)

ع  أيب بار ب  الولهد ال مػرم، مػ  كتةػو: القػةس ُب شػرح  م: ٧بمد ب  عةد هللا اإلشةهلي القاضي، يرك القاضي أبو بار ب  العريب، ك اآلٌب جر 
 (.  ِٗ/ُبأهة ا٤بلتمس أليب جع ر الضيب) ب اس م  مراكش. ق(ّْٓ)ت:موطن مالك ب  أهس، 

 (ٕ(،  اشهة)ُُّص)ينظر ٚبرٯبو:  (ٗ)
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 ال»: قاؿ رسوؿ هللا  يب ىريرة أبهو ع  أع   (ِ)يب صاّبأب  (ُ)[لهسم]م  طريق  ا٤ب رددب كالةخارم ُب األ
كالنسػػاأي ، دب ا٤ب ػػردذػػرج الةخػػارم ُب األأك ، (ّ)«ضػػهق الطػػرؽأٔب إكاضػػطركى  ، الهمػػود كالنصػػارل بالسػػبلـ تةػػدؤكا

ٔب جػػواز إكذىػػب بعػػض العلمػػاء ، (ْ)«فػػبل تةػػدؤى  بالسػػبلـ ، ٔب يمػػودإ ٘ب راكػػب غػػدان إ»: قػػاؿ النػػيب  بسػػنديمما
ػػػاكي ي  الى ﴿: ٔبػػػواز ابتػػػداء الاػػػافر بالسػػػبلـ لقولػػو تعػػػأب: (ٓ)قػػػاؿ ابػػػ  عههنػػة، ابتػػداأم  بالسػػػبلـ مى  ٓبىٍ  الّػػػًذي ى  عىػػػ ً  اّوي  يػىنػٍ

ـه ﴿ :بهػوبػراىه  ألإكقػوؿ ، [ٖ]ا٤بمتبنػة/﴾تػىةػىػّركىي ٍ  أىفٍ  ًديىػارًكي ٍ  ًم ٍ  ٱبيٍرًجيوكي ٍ  كىٓبىٍ  الدًٌي ً  ُب  يػيقىاتًليوكي ٍ  ، [ْٕ]مػرٙب/﴾ عىلىٍهػكى  سىػبلى
ك السػبلـ أ، اتةػع ا٥بػدل  ٍ السػبلـ علػى مىػ: ال بل ػ  يقتضػي ذػركجم  ٫بػوإابتداء السبلـ علهم    ٍ كمنع ا١بممور مً 

 .(ٔ)(كعلى عةاد هللا الصا٢بْب، علهنا
عػ   بػو داكد ُب سػننوأذػرج أك ، (ٕ)«علػهم  ذا سل  علػى قػـو سػل  ثبلثػان إكاف »: ف النيب أ كُب صبهح الةخارم

 ُب عمػل الهػـو كاللهلػة (ٗ)ذػرج ابػ  السػِبأك ، (ٖ)«فسػل  علهنػا، ُب هسػوة مر علهنػا النػيب »: ٠باء بنت يزيد قالتأ

                                                           
 ُب ا٤بخطوطتْب: )سمل( ٕبذؼ الهاء، كا٤بثةت م  األدب ا٤ب رد اآلٌب.  (ُ)
. التػاري  (قَُْ)ت:، بػ  ا٤بسػهب، ركل عنػو مالػك، قػاؿ أٞبػد: مػا أصػلح  ديثػواكاس  أيب صػاّب ذكػواف، ٠بػع  ،سمهل ب  أيب صاّب السماف (ِ)

 (.  ْٕ/ُكالاواكب النّبات الب  الاهاؿ) (،ْٗٓ/ٓللذىيب )(، كسّب أعبلـ النةبلء َُْ/ْ)الاةّب للةخارم 
(، األدب ا٤ب رد للةخارم: بػاب اليةػدأ أىػل الذمػة َُٕٕ/ْ) ُِٕٔصبهح مسل : كتاب اآلداب، باب النمي ع  ابتداء أىل الاتاب، رق :  (ّ)

 (، كالل   ٤بسل . ُٗٔ/ُ) َُُّبالسبلـ، رق : 
(، كالسػػن  الاػػّبل للنسػػاأي: كتػػاب عمػػل الهػػـو كاللهلػػة، ذكػػر ُٗٔ/ُ) َُُِأىػػل الذمػػة بالسػػبلـ، رقػػ :  دأاألدب ا٤ب ػػرد للةخػػارم: بػػاب اليةػػ (ْ)

بلـ على أىل الذمػة، رقػ : باب رد السكتاب األدب، (، كذا سن  اب  ماجو:  َُٓ/ٗ) َُُْٖاالذتبلؼ على شعةة ُب  ديث أهس، رق : 
، فػػاب  إسػػباؽ مػػدلس (د ديثو مػػ  ىػػذا الوجػػو ضػػعهف لتػػدلهس ابػػ  إسػػباؽكإسػػنا)(، كالل ػػ  للةخػػارم، قػػاؿ الةوصػػّبم: ُُِٗ/ِ) ّٗٗٔ

كركايتو بالعنعنة، كلعلو السةب الذم جعل اب   جر ال يذكر ُب ٚبريج ىذا ا٢بديث سن  اب  ماجػو، كذلػك لضػعف ىػذا السػند عنػد ابػ  ماجػو 
لسند الثػا٘ب  سػ ، كهللا أعلػ ، كا٢بػديث لػو شػاىد ُب أما السند اآلذر ف هو عةد ا٢بمهد ب  جع ر كىو صدكؽ، فابسةب تدلهس اب  إسباؽ، 

 (.  ْٕٔ، ّّّ/ ُ(. تقريب التمذيب الب   جر )َُٗ/ْجة ُب زكاأد اب  ماجو للةوصّبم). ينظر: مصةاح الزجاصبهح مسل  السابق
، ٠بػع مػ  ابػ  شػماب الزىػرم،  ػدث عنػو س هاف ب  عههنةعههنة:  النقل م  ال تح اآلٌب. كاب (، ك ِٕ/ٓ)هقل الةأوم قوؿ اب  عههنة ُب ت سّبه  (ٓ)

 تقريػػب(، ُْْ/ٕ)للػػذىيب. سػػّب أعػػبلـ النػػةبلء ط ا٢بػػديث (قُٖٗ: )ت، ال يػػدلس إال عػػ  ثقػػة عنػػده ثقػػة  ػػاف الشػػافعي، كػػاف ابػػ  عههنػػة 
 .  (ِْٓ/ُ)الب   جر التمذيب

 (.  َْ-ّٗ/ُُفتح الةارم الب   جر )هناية النقل م   (ٔ)
 (.  ْٓ/ٖ) ِْْٔاالستئذاف، باب التسله  كاالستئذاف ثبلثا، رق : صبهح الةخارم: كتاب  (ٕ)
بػػاب مػػا جػػػاء ُب أبػػػواب االسػػتئذاف، (، كسػػن  الَبمػػذم: ِّٓ/ْ) َِْٓسػػن  أيب داكد: كتػػاب األدب، بػػاب ُب السػػبلـ علػػػى النسػػاء، رقػػ :  (ٖ)

 (، كقاؿ الَبمذم: ]ىذا  ديث  س [. ٖٓ/ٓ) ِٕٗٔ، رق : اءالتسله  على النس
ىػػو ا٢بػػاف  أٞبػػد بػػ  ٧بمػػد بػػ  إسػػباؽ ا٥بػػامشي. ٠بػػع مػ  أيب ذله ػػة ا١بمبػػي،  ػػدث عنػػو أبػػو علػػي أٞبػػد بػػ  عةػػد هللا األصػػةما٘ب، السػػِب:  ابػ  (ٗ)

 (.  ِٓٓ/ُٔ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قّْٔ: )تكالب  السِب كتاب عمل الهـو كاللهلة، 
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هػػو  أ»:  هػػس أعػػ   كُب صػػبهح مسػػل ، (ُ)« ّ مً هٍ لىػػمػػر علػػى هسػػوة فسػػل  عى »: ف النػػيب أعػ  جريػػر بػػ  عةػػد هللا 
ف أ هػػس أقػػاؿ  ،عػػ  ثابػػت يب داكدأكُب سػػن  ، (ِ)«فسػػل  علػػهم ، بصػػةهاففمػػر ، كػػاف ٲبشػػي مػػع رسػػوؿ هللا 

 .(ّ)«فسل  علهم ، تى على غلماف يلعةوفأ»: رسوؿ هللا 
ٔب النػاس  إكبػذؿ السػبلـ ، ٔب التواضػعإكالنػدب ، ي زً هٌ مى مي ػ اديػث اسػتبةاب السػبلـ علػى الصػةهاف الػف ي ىذه األ) 

كلػو ، كات ػق العلمػاء علػى اسػتبةاب السػبلـ علػى الصػةهاف، العػا٤بْبككماؿ ش قتو علػى ، كبهاف تواضعو ، كلم 
 ?فرد السبلـ صيب منم  ىل يسقط فرض الرد على الرجاؿ، على رجاؿ كصةهاف  ى لًٌ سي 
ُب صػبلة ا١بنػازة ىػل يسػقط فرضػما  (ٔ)]ا٣ببلؼ[كمثلػو، (ٓ)صػبمما يسػقطأ، (ْ)صػبابنا الشػافعهةكفهو كجمػاف أل 

 ? بصبلة الصيب
ف إفػػػ، مػػا النسػػاءأك ، كلػػو سػػل  الصػػيب علػػى رجػػل لػػـز الرجػػل رد السػػبلـ، صػػح سػػقوطو هػػص علهػػو الشػػافعي األ
سػػل  منممػػا لػػـز   ٍ كمىػػ، السػػبلـ علهػػو  كاسػػتبب ٥بػػ، كا ػػدة سػػل  علهمػػا تف كاهػػإك ، سػػل  علػػهم  ٝبعػػان  (ٕ)[ ّ كيػػ]
ػ  ٍ كمى ، سل  علهوتكٓب ، جنيباألسل  علهما ٓب يي  (ٗ)]تيٍشتىمى[ ك عجوزان أ، كاهت شابة فإك ، (ٖ)ذر الرداآل   منممػا لّ سى

 .(َُ)(كمذىب ا١بممور، ىذا مذىةنا كياره رد جوابو، ٓب يستبق جوابان 

                                                           
( قػاؿ الةوصػّبم: ]مػدار اإلسػناد علػى جػابر ا١بع ػي كىػو ُٖٓ/ُ) ِِٓالنسػاء، رقػ : عمل الهـو كاللهلػة البػ  السػِب: بػاب سػبلـ الرجػل علػى  (ُ)

، كقػاؿ ابػ   جػر عػ  جػابر (ّْ/ٔأػد ا٤بسػاههد العشػرة للةوصػّبم)ضعهف، كمع ضع و فل  يسمع م  طارؽ التمهمي[. إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بمػرة بزكا
   .  (ُّٕ/ُ)الب   جر التمذيب ]ضعهف[. تقريب:ا١بع ي

 (.  َُٖٕ/ْ) ُِٖٔ : كتاب اآلداب، باب استبةاب السبلـ على الصةهاف، رق : صبهح مسل (ِ)
تسػػله  بػػاب الكتػػاب االسػػتئذاف، صػػبهح الةخػػارم:  ك ، (ِّٓ/ْ) َِِٓسػػن  أيب داكد: كتػػاب األدب، بػػاب ُب السػػبلـ علػػى الصػػةهاف، رقػػ :  (ّ)

 (.  ٓٓ/ٖ) ِْٕٔعلى الصةهاف، رق : 
يسػقط بػو كمػا يصػح أذاهػو  :كقػاؿ الشاشػي ،كالصيب لهس م  أىل ال رض ،ألف ا١بواب فرض ،قاؿ الرافعي كغّبه: ال يسقط ال رض عنم  ٔبوابو (ْ)

 (.  ََٔ/ْللرجل كٰبصل بو أداء الشعار. ارموع للنوكم)
سػػقوطما بسػػبلـ الصػػيب مػع سػػقوطما ُب الصػػبلة علػػى ا٤بهػػت فقػػاؿ ُب ٦بموعػػو: لانػو ُب ارمػػوع قػػاؿ بعػػدـ  ،ىػذا مػػا قالػػو النػػوكم ُب شػػر و ٤بسػػل  (ٓ)

 ارمػوع شػرح ا٤بمػذب. اؿ بسػبلـ الصػيبجػأم عػدـ سػقوط  الػرد علػى الر . (لا  األصح ا٤بنصوص سقوطو ُب صبلة ا٤بهت كاألصح ىنا ذبلفػو)
 (.  ِِٗ/َُلطالةْب كعمدة ا٤ب تْب للنوكم)كركضة اينظر: (، ََٔ/ْللنوكم)

  ُب األصل: ا٢ببلؽ، كُب)س(: ا٣ببلؽ، كا٤بثةت م  شرح مسل  للنوكم اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٔ)
 ُب ا٤بخطوطتْب، كنا، كا٤بثةت م  شرح النوكم على مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 ىذا إذا كاف بهنم  ٧بىٍرىًمّهة أك زكجهة، أك كاهت أمتو.  (ٖ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: تشما، كا٤بثةت م  شرح النوكم على مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
 (.  َُٓ-ُْٗ/ُْشرح النوكم على مسل  ) (َُ)
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كُب ، فضػػاء بصػػ بة الهػػد إٔب صػػ بة الهػػداإلكا٤بػػراد هبػػا ،   الصػػ بةًمػػ ىػػي م اعلػػة) صههحابه بادلصههافح أ أويبهه  
كالةخػارم ُب ، بػو داكدأذػرج أك ، (ُ)«بهػنا  ا٤بصػافبةٛباـ ٙبهػتا  »: قاؿ رسوؿ هللا : هسأقاؿ  الَبمذم بسنده

، (ّ)«  جػاء با٤بصػافبةكؿ مىػأ (ِ)]ىػ [ك، ىػل الػهم أقةػل د أقػ»: قػاؿ رسػوؿ هللا : هػس قػاؿأعػ   دب ا٤ب ػرداأل
 ٔب إ (ٕ)د هللاهػػػبة بػػػ  عةػػػػػػػػكقػػػد قػػػاـ طل، (ٔ)«بةػمر ا٤بصافػػػػظػػػأ  ٍ كؿ مىػػػأ (ٓ)]األشػػػعريوف[»: (ْ)كُب جػػػامع ابػػػ  كىػػػب

كُب صػبهح الةخػارم بسػنده ، (ٖ)ه بالتوبػة نكىنٌ ، فصافبو ٕبضرة النيب ، علهو الك ٤با تاب هللا ػعب ب  مػػػػك
ككػاف : قػاؿ قتػادة، (َُ)«هعػ »: قػاؿ? صباب النيب أكاهت ا٤بصافبة ُب أ:  هس ألت قل: قاؿ (ٗ)ع  قتادة

                                                           
 ُِّٕهبػػػذا الل ػػػ  ىػػػو جػػػزء مػػػ   ػػػديثو عػػػ  أيب أمامػػػة، ُب سػػػن  الَبمػػػذم: أبػػػواب االسػػػتئذاف كاآلداب، بػػػاب مػػػا جػػػاء ُب ا٤بصػػػافبة، رقػػػ :  (ُ)

(، كقػػاؿ فهػػو الَبمػػذم: ]ىػػذا إسػػناد لػػهس بػػالقوم[ ألف فهػػو علػػي بػػ  يزيػػد، كىػػو ضػػعهف أمػػا  ػػديث أهػػس فمػػو بل ػػ : قػػاؿ قتػػادة: قلػػت ٕٔ/ٓ)
، كىػػذا الل ػػ  أيضػػان ُب صػػبهح الةخػػارم اآلٌب ذكػػره، كقػػاؿ «هعػػ »قػػاؿ:   ألهػػس بػػ  مالػػك: ىػػل كاهػػت ا٤بصػػافبة ُب أصػػباب رسػػوؿ هللا 

(، ٕٓ/ٓ) ِِٕٗصػػبهح[ سػػن  الَبمػػذم: أبػػواب االسػػتئذاف كاآلداب، بػػاب مػػا جػػاء ُب ا٤بصػػافبة، رقػػ :  ]ىػػذا  ػػديث  سػػ : الَبمػػذم فهػػو
 ، كالنقل م  ال تح اآلٌب. (َْٔ/ُتقريب التمذيب الب   جر)

 ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  اآلٌبغّب كاضبة ُب األصل، كُب )س(: ٍب، كا٤بثةت ًم  األدب ا٤ب رد  (ِ)
قػاؿ ابػ  ك (، ّٖٓ/ُ) ٕٔٗ(، كاألدب ا٤ب رد: باب ا٤بصافبة، رقػ : ّْٓ/ْ) ُِّٓداكد: كتاب اآلداب، باب ُب ا٤بصافبة، رق : سن  أيب  (ّ)

 (.ْٓ/ُُال تح الب   جر ) :]كأذرج ا٤بصنف ُب األدب ا٤ب رد كأبو داكد بسند صبهح[. ينظر:  جر ُب سنده
: ال أعلػ  لػو  ػديثا ابػ  عػدم عهل ب  أيب أكيس. يقػوؿا٠بإالثورم، ٠بع منو م  عةد هللا ب  كىب ب  مسل  ا٤بصرم أبو ٧بمد، ٠بع : اب  كىب (ْ)

 (.  ِِٓ/ِ)للذىيب(، كمهزاف االعتداؿ ُِٖ/ٓ. التاري  الاةّب للةخارم )(قُٕٗ )ت: دث بو عنو ثقة.  مناران 
ألشػػعريوف: بطػػ  مػػ  كمػػبلف مػػ  القبطاههػػة، كىػػ  رىػػط أيب موسػػى، كاذكػػره،  اآلٌبُب ا٤بخطػػوطتْب، كا٤بثةػػت مػػ  جػػامع ابػػ  كىػػب غػػّب كاضػػبة  (ٓ)

 .  (ُٖٔ/ُ معرفة أهساب العرب للقلقشندم)كاألشعريوف موجودكف بةبلد الهم . هناية األرب ُب
بػػ  أيػوب  الأػػافقي: صػػدكؽ، فظػػاىر السػػند أهػػو  سػػ  كهللا أعلػػ ، لاػػ   فهػػو: ٰبػػٓب(، ِّٔ/ُ) ِِْا١بػامع البػػ  كىػػب: اإلذػػاء ُب هللا، رقػػ :  (ٔ)

 (.  ٖٖٓ/ُالتمذيب الب   جر) ا٢بديث صبهح لوجود شاىد صبهح لو كىو ماسةق م   ديث أيب داكد. ينظر: تقريب
القرشػػي التهمػػي، كىػػػو أ ػػد العشػػرة ا٤بةشػػػري  با١بنػػة كأ ػػد السػػػتة الػػذي  جعػػل عمػػػر الشػػورل فػػهم ، قيتًػػػل ُب معركػػة ا١بمػػػل، طلبػػة بػػ  عةهػػػد هللا  (ٕ)

 (.  ْٕٔ/ِ. االستهعاب الب  عةد الّب)ق(ّٔ)
تػػاب هللا علػػى النػػيب : ﴿لقػػد  كىػػي قصػػة توبتػػو بسػػةب ٚبل ػػو عػػ  غػػزكة تةػػوؾ، كمعػػو ميػػرارة بػػ  الربهػػع، كىػػبلؿ بػػ  أمهػػة، كفػػهم  هػػزؿ قػػوؿ هللا  (ٖ)

ؼ ر ػه ، كعلػى الثبلثػة ؤك كا٤بماجري  كاألهصػار الػذي  اتةعػوه ُب سػاعة العسػرة مػ  بعػد مػا كػاد يزيػف قلػوب فريػق مػنم  ٍب تػاب علػهم ، إهػو هبػ  ر 
ا٤بأػازم، كتػاب ، كالقصػة ُب صػبهح الةخػارم:  [ُُٗالتوبػة/] الذي  ذل وا  ٌب إذا ضاقت علهم  األرض ٗبا ر ةت كضاقت علهم  أه سػم ﴾

 ِٕٗٔتوبػػػة كعػػػب بػػػ  مالػػػك، رقػػػ :  بػػػاب  ػػػديثكتػػػاب التوبػػػة، (، ك صػػػبهح مسػػػل :  ّ/ٔ) ُْْٖ ػػػديث كعػػػب بػػػ  مالػػػك، رقػػػ :  بػػػاب
(ْ/َُِِ  .) 

كمػػع ىػػذا فػػا تج بػػو ، قتػػادة بػػ  دعامػػة السدكسػػي، ركل عػػ  مطػػرؼ بػػ  الشػػخّب، ركل عنػػو  أيػػوب السػػختها٘ب،  ػػاف  ثقػػة ثةػػت، لانػػو مػػدلس (ٗ)
 (.  ّٖٓ/ّ(، كمهزاف االعتداؿ للذىيب)ِٗٔ/ٓ. سّب أعبلـ النةبلء للذىيب)سهما إذا قاؿ  دثنا. مات كمبلن  أصباب الصباح، ال

 (.  ٗٓ/ٖ) ِّٔٔصبهح الةخارم: كتاب االستئذاف، باب ا٤بصافبة، رق :  (َُ)
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ػ٦بيٍ ا٤بصػافبة سػنة : (ُ)كقػاؿ ابػ  بطػاؿ، الةصرم يصافح ا٢بس  عػ  الػّباء  ٞبػدأذػرج أكقػد ، علهمػا عنػد التبلقػيع مى
كزاد فهػػو ابػػ  ، (ِ)«ف يت رقػػاأ٥بمػػا قةػػل  رى ً ػػال غي إفهتصػػافباف ،  يلتقهػػافٍْب مى لً ٍسػػمي   ٍ مػػا ًمػػ»: قػػاؿ رسػػوؿ هللا : قػػاؿ

ػػػػ »: (ٓ)يب داكدكُب ركايػػػػة أل، (ْ)«كهصػػػػهبة دٌو وي بًػػػػ (ّ)]تااشػػػػرا[ك»: السػػػػِب بػػػػو باػػػػر أذػػػػرج أك ، «ا هللا كاسػػػػتأ راهدى كٞبًى
ف ىػذا أ سػب أيػا رسػوؿ هللا كنػت : قلػت، فصػافبِب لقهت رسوؿ هللا : ع  الّباء قاؿ (ٕ)ُب مسنده (ٔ)كيا٘بالرّ 
 .(ٖ)(« ق با٤بصافبةأ٫ب  »: فقاؿ، العج  مًٌ زً   ٍ مً 

ػػػػإ»: يب داكد بسػػػػنده قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا أكُب سػػػػن   كاسػػػػتأ راه غ ػػػػر  ا هللا دى ذا التقػػػػى ا٤بسػػػػلماف فتصػػػػافبا كٞبًى
 ال كػاف  قػان إ ػدٮبا بهػد صػا ةو أذػذ نف، مسػلمْب التقهػا  ٍ ما ًمػ»: قاؿ رسوؿ هللا : ٞبد قاؿأذرج أك ، (ٗ)«٥بما

 .(ُُ)«ديمما  ٌب يأ ر ٥بماأي (َُ)]بْب[ ؽى رًٌ  ى كال يػي ، ف يستجهب دعاءٮباأ على هللا 

                                                           
بطاؿ لعلو أف ياػوف قػد قالػو أيضػان فلػ   هسةما للنوكم، كرجعت إٔب شرح الةخارم الب  -اآلٌب-ىاذا ُب ا٤بخطوطتْب، لا  اب   جر ُب ال تح (ُ)

ينقػػل عػػ  ال ػػتح البػػ   رٞبػػو هللا تعػػأب اإلمػػاـ العرضػػي( أم كمػػا ذكػػره ابػػ   جػػر ك ّّٔ/ْأجػػده، كرجعػػت لاتػػب النػػوكم فوجػػدهتا ُب ارمػػوع)
  جر كعةارتو تدؿ على ذلك. 

] قػاؿ : ا٠بو ٰبٓب، قػاؿ الػذىيب :ب  عةد هللا الاندم يقاؿ(، كُب سنده األجلح ُٕٓ/َّ)ُْٕٖٓ:  ديث الّباء ب  مالك، رق : مسند أٞبد (ِ)
]صػػدكؽ[. تقريػػب التمػػذيب : (، كقػػاؿ ابػػ   ػػجّٖٗ/ْمهػػزاف االعتػػداؿ ) .[أبػػو  ػػاًب: ال ٰبػػتج بػػو، لػػهس بقػػومابػػ  معػػْب: ال بػػنس بػػو. كقػػاؿ 

(ُ/ٗٔ  .) 
تااشػػرا: أصػػل الاشػػر: بػػدك األسػػناف عنػػد التةسػػ ،  كه، غػػّب كاضػػبة ُب األصػػل، كُب )س(: مااشػػر، كا٤بثةػػت مػػ  ال ػػتح البػػ   جػػر اآلٌب ذكػػر  (ّ)

 (.  ُٕٔ/ْنماية الب  األثّب، مادة: كشر )ال. وي طى كتااشرا إذا ضبك كل كا د ُب كجو اآلذر كباسى 
(، ك ُب سػػػنده إبػػػراىه  بػػػ  ٧بمػػػد بػػػ  َُٔ/ُ) ُٓٗركاه ابػػػ  السػػػِب ُب عمػػػل الهػػػـو كاللهلػػػة: بػػػاب تةسػػػ  الرجػػػل ُب كجػػػو أذهػػػو إذا لقهػػػو، رقػػػ :  (ْ)

 .  (ِّٓ/ٔيثو[. التاري  الاةّب للةخارم )الةخارم: ]ال يتابع على  دعنو الضباؾ ٓب أجد لو ترٝبة، كعمرك ب  ٞبزة، قاؿ 
بػ  أيب سػله ، قػاؿ أبػو بلػج ال ػزارم ٰبػٓب بػ  سػله  أك ُب سػنده  (، كّْٓ/ْ) ُُِٓسن  أيب داكد: كتاب اآلداب، باب ُب ا٤بصافبة، رق :  (ٓ)

كؽ رٗبػا ]صػد: (، كقاؿ ابػ   جػرُْْ/ِفهو هظر[. الااشف ) :ال بنس بو كقاؿ الةخارم :كقاؿ أبو  اًب ،]كثقو ب  معْب كالدارقطِب: الذىيب
 (.  ِٓٔ/ُأذطن[. تقريب التمذيب )

ا٤بسػػند ا٤بشػػمور، ٠بػػع مػػ  ٧بمػػد بػػ  ٞبهػػد الػػرازم،  ب ر ٧بمػػد بػػ  ىػػاركف الركيػػا٘ب، صػػاىػػو اإلمػػاـ، ا٢بػػاف ، الثقػػة، أبػػو باػػأبػػو باػػر الّركيػػا٘ب:  (ٔ)
 (.  َٕٓ/ُْ، كسّب أعبلـ النةبلء للذىيب )(ُُٕ/ُ. التقههد الب  هقطة)(قَّٕ: )تك دث عنو أبو بار اإل٠باعهلي، 

الةخػارم: ]ال يتػابع فهػو ، قػاؿ بػ  ٞبػزة العةسػي كلم  ثقات عػدا عمػرك (،. كسندهِِٖ/ُ) ُْٗمسند الركيا٘ب: أبو العبلء ب  الشخّب، رق :  (ٕ)
/ ُ(، كتقريػب التمػذيب البػ   جػر)ََٓ/ِٖالامػاؿ ُب أ٠بػاء الرجػاؿ للمػزم)على  ديثو[، كقاؿ اب  عدم: ]مايركيو غّب ٧ب ػوظ[. هتػذيب 

 ، كالنقل م  ال تح اآلٌب. (ِّٔ/ْ(، كلساف ا٤بهزاف الب   جر)َْٔ ،َِٔ
 (.  ٓٓ/ُُفتح الةارم الب   جر ) (ٖ)
 .ُب سن  أيب داكدسةق ٚبرٯبو  (ٗ)
 اآلٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: م ، كا٤بثةت م  مسند أٞبد  (َُ)
(، كقػاؿ ا٥بهثمػي فهػو: ] كرجػاؿ أٞبػد رجػاؿ الصػبهح غػّب مهمػوف بػ  عجػبلف، ّْٓ/ُٗ) ُُِْٓ: مسند أهس ب  مالك، رقػ : مسند أٞبد (ُُ)

 (.  ّٔ/ٖالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)كثقو اب   ةاف كٓب يضع و أ د[. ٦بمع 
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، (ُ)«  سػ ر تعػاهقواذا قػدموا ًمػإك ، تصػافبواذا تبلقػوا إصباب ٧بمػد أكاف   »: قاؿ  هسأع   ذرج الطّبا٘بأك  
فصػافبو ، ذػذ بهػدهأك ، ذا لقػي ا٤بػؤم إف ا٤بػؤم  إ»: قػاؿ (ِ)   ذي ػة بػ  الهمػافعػ كسػطذػرج الطػّبا٘ب ُب األأك 

ف إ»: قػػاؿ رسػػوؿ هللا : قػػاؿ يب ىريػػرة أذػػرج الطػػّبا٘ب عػػ  أك ، (ّ)«جرتنػػاثرت ذطاياٮبػػا كمػػا يتنػػاثر كرؽ الٌشػػ
[فتصػػافبا ، التقهػػاذا إ ٍْبً ا٤بسػػلمى  ػػنىالى ك]تىسى

ػػًمما كتسػػعوف، بهنممػػا مئػػة رٞبػػة تسػػعة هػػزؿ هللا أ (ْ) ، كأطلقممػػا، ]ألبشًٌ
كأبػىٌرٮًًبا[
 .(ٔ)«ذهونلة بءاٍ سى ا مي مى مً نً سى  ٍ أى ك ، (ٓ)

ٔب ىػػػذا إ[ ُٕظ/]كذىػػػب ، كا٤بعاهقػػػة، هػػػو كػػػره ا٤بصػػػافبةأركل ابػػػ  كىػػػب عػػػ  مالػػػك : لاػػػ  قػػػاؿ ابػػػ  عةػػػد الػػػّب)
 .(ٗ)(با١بواز ره عً شٍ مي  نُب ا٤بوط (ٖ)لا  صنهعو ،كٝباعة (ٕ)سبنوف

جػازه أك ، فهػو مى كً هاػر مػا ري أك ، مالػك (ُُ)]فػنهاره[ ما تقةهل الهدأك ، هللا ب  ا٤بةارؾ عةدى  (َُ)ب  زيد قد صافح ٞبادي ك )
: فقػاؿ، (ُِ)]ال ػراركف[٫ب : كا قالوارّ الأزك  هث فػى   ٍ هن  ٤با رجعوا مً أ:  كم ع  اب  عمر كا تجوا ٗبا ري ، ذركفآ
 ،(ِ)ابةةى بو لي أل ةّ كقػى ، فقةلنا يده: قالوا، «ا فئة ا٤بؤمنْبإهّ  (ُ)اركفاّ هت  العى أبل »

                                                           
ركاه الطػػػّبا٘ب ُب األكسػػػط، كرجالػػػو رجػػػاؿ ](، كقػػػاؿ فهػػػو ا٥بهثمػػػي: ّٕ/ُ) ٕٗمػػػ  ا٠بػػػو أٞبػػػد، رقػػػ : بػػػاب األلػػػف، ا٤بعجػػػ  األكسػػػط للطػػػّبا٘ب:  (ُ)

 (.  ّٔ/ٖمنةع ال واأد للمهثمي)الصبهح[. ٦بمع الزكاأد ك 
يػػـو  كىػػو الػػذم بعثػػو رسػػوؿ هللا  الهمػػاف لقػػب، كىػػو  ذي ػػة بػػ   سػػل، كػػاف  ذي ػػة مػػ  كةػػار أصػػباب رسػػوؿ هللا  بػػ  الهمػػاف:  ذي ػػة (ِ)

 (.  ّّْ/ُالب  عةد الّب). االستهعاب (قّٔ: )ت ا٣بندؽ ينظر إٔب قريش، ك ذي ة صا ب سر رسوؿ هللا 
ركاه الطػػّبا٘ب ُب األكسػػط، كيعقػػوب بػػ  ٧بمػػد بػػ  ](، كقػػاؿ عنػػو ا٥بهثمػػي: ْٖ/ُ) ِْٓمػػ  ا٠بػػو أٞبػػد، رقػػ : بػػاب األلػػف، ا٤بعجػػ  األكسػػط:  (ّ)

 (.  ّٔ/ٖلزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي )الطببلء ركل عنو غّب كا د كٓب يضع و أ د، كبقهة رجالو ثقات[. ٦بمع ا
 اآلٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: تسا اال، كا٤بثةت م  ا٤بعج  األكسط  (ْ)
 اآلٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: البنهمما كاطلأمما  كامرٮبا، كا٤بثةت م  ا٤بعج  األكسط  (ٓ)
(، كقػاؿ فهػو ا٥بهثمػي: ]ركاه الطػّبا٘ب ُب األكسػط، كفهػو ا٢بسػ  بػ   ُّْ/ٕ) ِٕٕٔمػ  ا٠بػو ٧بمػد، رقػ :  : بػاب ا٤بػه ،ا٤بعج  األكسط للطػّبا٘ب (ٔ)

ا٢بس  ب  كثػّب بػ  عػدم   (. كقد ٕبثت ع ّٕ/ٖالزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي)كثّب ب  عدم كٓب أعرفو، كبقهة رجالو رجاؿ الصبهح[. ٦بمع 
 ه فهما ظمر ٕب. فل  أجد

تػاري  ابػ  يػوهس . ق(َِْ، )ت:ل ع  مالك، صنف ا٤بدكهة، كعنو اهتشػر علػ  مالػك ُب ا٤بأػربرك ، إفريقهة يقاضي، سبنوف ب  سعهد التنوذ (ٕ)
 (.  ُٕٓ/ُ(، كطةقات ال قماء للشّبازم)َٗ/ِا٤بصرم )

تصػػافبوا يػػذىب الأػػل، : » الضػػمّب يعػػود لئلمػػاـ مالػػك، كصػػنعهو ُب ا٤بوطػػن يػػدؿ علػػى عػػدـ كراىهػػة ا٤بصػػافبة عنػػدما ذكػػر قػػوؿ  رسػػوؿ هللا  (ٖ)
 (.  َٖٗ/ِ)موطن مالك  .«كهتادكا ٙبابوا، كتذىب الشبناء

 (.  َِٔ، َِٓ/ُٖالةهاف كالتبصهل الب  رشد)(، ك ٓٓ/  ُُفتح الةارم الب   جر ) (ٗ)
. سػػّب أعػػبلـ النػػةبلء للػػذىيب (قُٕٗ: )ت ،ٞبػػاد بػػ  زيػػد األزدم، ٠بػػع مػػ  أهػػس بػػ  سػػّبي ،  ػػدث عنػػو عةػػد هللا بػػ  ا٤بةػػارؾ، كىػػو ثقػػة ثةػػت (َُ)

 (.  ُٖٕ/ُيب الب   جر)تقريب التمذ (، كْٔٓ/ٕ)
 . ُب ا٤بخطوطتْب: ماياره، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب (ُُ)
أبػػواب سػػن  الَبمػػذم: ك  ،(ْٔ/ّ) ِْٕٔبػػاب ُب تػػوٕب يػػـو الز ػػف كتػػاب ا١بمػػاد، غػػّب كاضػػبة ُب ا٤بخطػػوطتْب، كا٤بثةػػت مػػ  سػػن  أيب داكد:   (ُِ)

(، كالل ػ  أليب داكد، كقػاؿ فهػػو الَبمػذم: ]ىػذا  ػػديث  سػ  ال هعرفػػو إال ُِٓ/ْ)ُُٕٔقػػ : الز ػف، ر بػاب مػػا جػاء ُب ال ػرار مػػ  ا١بمػاد، 
 م   ديث يزيد ب  أيب زياد[. 
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 ػْب  بػو عةهػدة يػد عمػر أل ةّػقػى كى ، هبػرم ػْب تػاب هللا علػهم  ذكػره األ النيب  كصا ةاه يدى ، ب  مالك ككعبي  
ـى دً قى 

ػبػٍ قػاؿ األى  .(ٔ)اب  عةػاس بركابػو (ٓ)]أذذ[ ْب يد اب  عةاس  (ْ)ب  ثابت ل زيدي ةّ قػى كى ، (ّ) مّ رً مى
٭بػا كرىمػا إك : (ٕ)

ػػذا كػػاف علػػى كجػػو التّ إمالػػك  ػػك لً أ، وً ًمػػلٍ عً ك لً أ، وً نًػػيٍ دً بػػة لً رٍ ذا كػػاف علػػى كجػػو القي إا ّمػػأك ،  ٍ ظّ عى كالػػتػّ ، ّّبً اى ف ذلػػك إفػػ، وً فً رى شى
اله عػػػ  تسػػػع نفسػػػ، تهػػػا النػػيب أف يمػػػوديْب أ»: (َُ)   ػػػديث صػػػ واف بػػػ  عسػػاؿًمػػ (ٗ)كذكػػػر الَبمػػػذم، (ٖ)جػػاأز

بػػو أكقػػد ٝبػػع ا٢بػػاف  ،  ػػديث  سػػ  صػػبهح: قػػاؿ الَبمػػذم، «وي لىػػجٍ رً  يػػده كى بلى ةّ قىػػفػى »: ذػػرهآكُب ، ا٢بػػديث«يػػاتآ
ػػٍزءان رً قٍ مي ػالػػ (ُُ)باػػر ، ركا لنػػا  ٍ ًمػػ ري ادى ةىػػتى هػى  فجعلنػػا»: فقػػاؿ، جػػبلن ككػػاف ُب كفػػد عةػػد القػػهس رى ، (ُِ)ُب تقةهػػل الهػػد ئ جي

 .(ُّ)«يد النيب 

                                                                                                                                                                                     
 (.  ِّٖ/ّّب، مادة: عار )كعارت علهو إذا ٞبلت. النماية الب  األث العااركف: الاراركف إٔب ا٢برب كالعطافوف ٫بوىا، (ُ)
. كمػػػا بعػػػدىا مػػػ  ا٤بشػػػاىد، مػػػات أبػػػو لةابػػػة ُب ذبلفػػػة علػػػي  أ ػػػدان   أبػػػو ليةىابػػػة: بشػػػّب بػػػ  عةػػػد ا٤بنػػػذر األهصػػػارم، ، شػػػمد مػػػع رسػػػوؿ هللا  (ِ)

 (.  َُْٕ/ْ معرفة األصباب الب  عةد الّب)االستهعاب ُب
 .  ركاتو ثقات(، كٝبهع ُِٕ/ُ) ْاألدب الب  أيب شهةة، باب ما جاء ُب الرجل يقةل يد الرجل، رق :  (ّ)
 معرفػػػة األصػػػباب البػػػ  غػػػّب ذلػػػك. االسػػػتهعاب ُب :، كقهػػػل(قْٓ: )تاألهصػػػارم النجػػػارم، ككاهػػػت أكؿ مشػػػاىده ا٣بنػػػدؽ،  زيػػػد بػػػ  ثابػػػت (ْ)

 (.  ّٕٓ/ِعةدالّب)
 . غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره (ٓ)
قػػاؿ: ىاػػذا أمرهػػا أف ه عػػل بعلماأنػػا،   بػػ  عػػ  رسػػوؿ هللا ا أف زيػػد بػػ  ثابػػت ركػػب، فنذػػذ ابػػ  عةػػاس بركابػػو، فقػػاؿ: ال ت عػػل يػػا :كٛبػػاـ القصػػة (ٔ)

 (.  َُٗ/ٌّٕهنا. تاري  دمشق الب  عساكر )فقاؿ لو زيد: أر٘ب يديك، فنذرج يديو فقةلمما، كقاؿ: ىاذا أمرها أف ه عل بنىل بهت هة
. ٕبثػت ُب كتابػو ،م  الثقػات، شػه  ا٤بالاهػة ُب العػراؽ(ق ّٕٓ )ت:هبػرم ا٤بػالاي، عةد هللا بػ  ٧بمػد بػ  صػاّب أبػو باػر األهبرم: ٧بمد ب  األ (ٕ)

كىػو  رٞبػو هللا تعػأب اإلماـ العرضػيال واأد، كٓب أقف على بقهة كتةو كشرح عةد ا٢با  الصأّب كالاةّب، لذا اقتصرت على ا٤بصدر الذم هقل عنو 
(، كىديػػػة العػػػارفْب ْٔ/ٗ: شػػػرح صػػػبهح الةخػػػارم البػػػ  بطػػػاؿ )ككػػػذا قػػػوؿ األهبػػػرم هقلػػػو ابػػػ  بطػػػاؿ. ينظػػػر-اآلٌب - جػػػر فػػػتح الةػػػارم البػػػ 

 .(ِْٗ/  ّ)الةأدادم للخطهب بأداد تاري ، ك (ٕٕٓ/ِ) للخلهلي ا٢بديث علماء معرفة ُب اإلرشادك  (،َٓ/ِللةابا٘ب)
اآلٌب،  ينقػل عػ  ابػ   جػر ُب ال ػتحرٞبػو هللا  اإلمػاـ العرضػي(، ك ٖٗٔ/ُالقّبكا٘ب لؤلزىػرم)اب  أيب زيد بل   قريب ُب الثمر الدا٘ب شرح رسالة  (ٖ)

 كعةارتو تدؿ على ذلك. 
 ؿ الَبمذم: ]ىذا  ديث  س  صبهح[. ا(، كقَّٓ/ٓ) ُّْْسورة بِب إسراأهل، رق :  باب كم أبواب ت سّب القرآف، سن  الَبمذم: (ٗ)
عنػو زر بػ   ةػهش، كذكػر أهػو غػزا مػع ركل بػ  مسػعود. اص واف ب  عساؿ ا٤برادم، لو صبةة، سا  الاوفة يقاؿ: إهو ركل عنػو مػ  الصػبابة  (َُ)

 .(َّْ/ْالتاري  الاةّب للةخارم )ك  ،(ِْٕ/ِغزكة. االستهعاب الب  عةد الّب)اثنٍب عشرة رسوؿ هللا 
 )أبو بار ب  ا٤بقرئ(.     جرالب -اآلٌب-ىاذا ُب ا٤بخطوطتْب، كُب ال تح (ُُ)
، ككتابػػو (ىػػ ُّٖ: ، )تأبػو باػر بػػ  ا٤بقػرئ: ٧بمػػد بػ  إبػػراىه  بػ  علػػي بػ  عاصػػ ، ا٣بػازف األصػػةما٘ب، أبػو باػػر، ابػ  ا٤بقػػرم: عػآب با٢بػػديث (ُِ)

 اآلٌب كىػو ال ػتح  رٞبػو هللا تعػأب اإلمػاـ العرضػيتقةهل الهد، ذكره اب  طاىر السوسي، كٓب أقف علهو، لذا اقتصرت على ا٤بصػدر الػذم هقػل عنػو 
 (.  ِٓٗ/ٓ(، كاألعبلـ للزركلي )َُٓ/ُٗبوصوؿ السلف الب  طاىر السوسي)الب   جر. ينظر: صلة ا٣بلف 

سػات عنػو أبػػو داكد كُب سػنده: مطػر بػػ  عةػد الػرٞب  العةػػدم (، ّٕٓ/ْ) ِِٓٓبػػاب ُب قةلػة الرجػل، رقػػ : ، : كتػاب اآلدابسػن  أيب داكد (ُّ)
 (.  ّْٓ/ُ)الب   جراألعنق ٗبمملة ساكنة كهوف أبو عةد الرٞب  الةصرم صدكؽ. ينظر: تقريب التمذيب 
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اػره هػة ال يي ينمػور الداأل  ٍ ك ٫بػو ذلػك ًمػأ، ك صػهاهتوأ، ك شػرفوأ، كصػبل و، تقةهل يد الرجل لزىػده: (ُ)قاؿ النوكم 
بػػو سػػعهد أ بػػل قػػاؿ، فماػػركه شػػديد الاراىػػة، ىػػل الػػدههاأك كجاىتػػو عنػػد أك شػػوكتو أف كػػاف لأنػػاه إفػػ، سػػتبببػػل يي 
ٕب وى ا٤بتػى 

    .(ّ)(ال ٯبوز: (ِ)
صػبابو أذا كػاف بػْب إٓب ٲبػد رجلهػو بػل  هػوأ: مأ ،حه أهبمها علهه  صحابه حىت يّضهيقأب  رزليه  اً قط مادّ  ومل ير

ذػػػذ أذا اهضػػػمتا إجلْب ف الػػػرًٌ إفػػػ، صػػػبابوأكيضػػػهق علػػػى ، ذػػػرلٔب األإ ػػػدل رجلهػػػو إُب ا١بلػػػوس بضػػػ   >كعػػػى<
عػػ    ٍ فهةقػى مىػ،   قدامػو  صػػةًمػذػػذ نكي، ف مػدٮبا يضػهق ا١بلسػةأل، ذا مػػدتاإكثػر ٩بػا أارلػػس   ٍ ا١بػالس  صػة ًمػ

 ف ٲبػػد رجلهػو ُب  ضػػرةأكعػ  مشالػػو علػى ، عػػ  ٲبهنػو  ٍ كػػاف ٱبتػار التضػههق علػػى مىػ  كالنػيب ، كمشالػو متوسػػعان ، ٲبهنػو
كػاف   ال فػالنيب إك ، ٓب تطػل صػبةتو مػع النػيب   ٍ م  مىػنٍ كًمػ، هػاس كثػّبكفأذا كػاف عنػده إ لا  ىػذا ٧بلػو، الناس
صبهح  ُب كما ذرلأي على  بلن جٍ كيضع رً ، ككاف يستلقي على ق اه، (ْ)ماـكما كقع ذلك ُب  ديث ضً   كثّبان    يتا

رجلهػو علػى  دل ػإ كاضػعان  هان سػتلقً ُب ا٤بسػجد مي  يػت رسػوؿ هللا أر »: ع  عمػو قػاؿ (ٓ)الةخارم ع  عةاد ب  ٛبه 
 .صبابوأ  ٍ كذلك ٓب يا  ٗببضر كثّب مً ، (ٔ)«ذرلاأل
ف ي صبهح ،  كقهامو لسعد ب  معاذ   ،ف يقـو لةعض الداذلْبأكرامو للداذل إ  ٍ كمً ، ي خل عليه نْ يكرم مَ  

: فجػػاء فقػػاؿ، لهػػوإ رسػػل النػػيب نف، اػػ  سػػعد بػػ  معػػاذ ىػػل قريظػػة هزلػػوا علػػى  ي أف أ: يب سػػعهدأعػػ   الةخػػارم
ف أ  ايػػ ٍ أى ٘ب إفػ: ىػؤالء هزلػوا علػى  امػك قػاؿ: فقػاؿ، فقعػد عنػد النػيب ، «ك قػاؿ ذػّبك أٔب سػهدك  إقومػوا »

 .(ٕ)«كلً مى لقد  امت ٗبا  ا  بو الٍ »: فقاؿ، م اريّ رى سىب ذى تي ك ، م تى لى اتً قى تقتل مي 

                                                           
 (.  ّٔٔ/ْارموع شرح ا٤بمذب للنوكم) (ُ)
كاإلباهة لل ورا٘ب م  الشافعهة، ٠بػع أبػو سػعهد ، ال قو الشافعي تتمة اإلباهةلو ُب ، عةد الرٞب  ب  منموف، النهسابورم، الشافعي: أبو سعهد ا٤بتػىوىٕب  (ِ)

 (.  ُ/ُ(، ككشف الظنوف ٢باجي ذله ة)ُّّ/ُٖ. الواُب بالوفهات للص دم)(قْٖٕ: )تم  ال ورا٘ب ٗبرك، 
 (.  ٕٓ-ٔٓ/  ُُفتح الةارم الب   جر ) (ّ)
: صػبهح الةخػارم: كتػاب ينظػر .فسػنلو عػ  اإلسػبلـ كأركاهػو ،متا  بػْب أصػبابو  كالنيب  ،ىو  ديث طويل ك اصلو أف  ضماـ قدـ ا٤بدينة (ْ)

 (.  ِّ/ُ) ّٔ، رق : ﴾كقل رب زذ٘ب علمان ﴿: العل ، باب العل  كقولو تعأب
قػاؿ ابػ   جػر: ذكػر الارمػا٘ب شػارح الةخػارم أهػو رأل  ةػد هللا بػ  زيػد، ٠بػع منػو الزىػرم،عػ  عمػو عركل ع   ،عةاد ب  ٛبه ، ا٤باز٘ب، األهصارم (ٓ)

، قػاؿ ُب بعػض «ر ػ  هللا عةػادان »صػوت عةػاد يصػلي ُب ا٤بسػجد، فقػاؿ:  بعض هس  الةخارم ُب  ديث عاأشة رضي هللا عنمػا: ٠بػع النػيب 
 (.  ُّٕ/ٓالب   جر)صابة (، كاإلّٓ/ٔ)النس : عةاد ب  ٛبه ، كذا قاؿ، كا٤بعركؼ أهو عةاد ب  بشر. التاري  الاةّب للةخارم 

(، ككػػػذا صػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب اللةػػػاس كالزينػػػة، بػػػاب ُب إبا ػػػة ْٔ/ٖ) ِٕٖٔاالسػػػتلقاء، رقػػػ :  صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب االسػػػتئذاف، بػػػاب (ٔ)
 (.  ُِٔٔ/ّ) ََُِاالستلقاء، رق : 

(، ككػػػذا صػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب ا١بمػػػاد ٗٓ/ٖ) ِِٔٔ: قومػػػوا إٔب سػػػهدك ، رقػػػ :  صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب االسػػػتئذاف، بػػػاب قػػػوؿ النػػػيب  (ٕ)
 (.  ُّٖٖ/ّ) ُٖٕٔكالسّب، باب جواز قتاؿ م  هقض العمد، رق : 
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مػاـ ىػل ال ضػل ُب ٦بلػس اإلأكػراـ إكمشػركعهة ،   ا٤بسػلمْبكراـ الاةّب ًمػإعظ  بماـ األمر اإلأا٢بديث  ف ي ىذا)
ىل العل  أل كلو، القهاـ  ى مً  عى نى كمنم  مى ، ٔب الاةّبإلزاـ الناس كافة بالقهاـ إك ، صبابوأ  كالقهاـ فهو لأّبه مً ، عظ األ

ال تقومػوا  »: فقمنػا لػو فقػاؿ، علػى عصػا متوكئػان  ذػرج علهنػا رسػوؿ هللا : قػاؿ مامػةأبػو أقـو ٧بتجْب ٕبديث ركاه 
ف أ ػػب أ  ٍ مىػػ»: مػػا  ػػديثأك ، هػػو ضػػعهفبن :جهػػب عػػ  ىػػذا ا٢بػػديثأي ك ، (ُ)«عػػاج  بعضػػم  لػػةعضكمػػا يقػػـو األ

اـ بػْب يػدم ملػوؾ قىػسػو كمػا يػي أف يقػـو الرجػاؿ علػى ر أراد أ  فمعناه مىػ، (ِ)«كجةت لو النار، لو الرجاؿ قهامان  يتمثل
ػػإذهػػو كلػػهس ا٤بػػراد هنػػي الرجػػل عػػ  القهػػاـ أل، عػػاج األ ذرجػػو أبػػل لبلسػػتبةاب ٗبػػا ، كا تجػػوا للجػػواز، علهػػو  ى لّ ذا سى

كػػاف »: التػػػػترضػػي هللا عنمػػا ق ؤمنْبػػػػػـ ا٤بأشة ػػػػػرضػػي هللا عنمػػا عػػ  عاأ (ّ)طلبػػةشة بنػػت ػػػػػمػػ  طريػػق عاأ النسػػاأي
ذػػذ بهػػدىا  ػػٌب أفقةلمػػا ٍب ، لهمػػاإٍب قػػاـ ، قةلػػت فػػرح هبػػاأل فاطمػػة رضػػي هللا عنمػػا ابنتػػو قػػد أذا ر إ هللا  رسػػوؿ

ٔب كعػب بػ  إقػاـ  دهللا هػة بػ  عةػلبػػػف طأ يضػان أ (ٓ)كُب مسل ، كُب صبهح الةخارم بل، (ْ)«ٯبلسما ُب مااهو
قهػػاـ أف  كفهػػو): (ٔ)ك٤بػػا ذكػػر ا٣بطػػايب  ػػديث سػػعد بػػ  معػػاذ السػػابق قػػاؿ، علهػػو ه بتوبػػة هللا نفمنػػ، مالػػك يمػػركؿ

ػاػره لً ٭با يي إك ، مستبب (ٕ)]ا٤بتعل  للعآب[ك، ماـ العادؿكاإل، س للرأهس ال اضلك ا٤برؤ  ، بأػّب ىػذه الصػ ات   كػافمى
علػػى  وفان  ي ف يلػػزمم  بالقهػػاـ لػػو صيػػبػػن: (ٖ)]أم[، «مقعػػده مػػ  النػػار أفلهتةػػو ، قػػاـ لػػويي ف أ  ػػبّ أ  ٍ مىػػ»: كمعػػُب  ػػديث

٭بػػا إ هػػو بنة بقصػػة سػػعد ّجػػهػػو رد ا٢بي أ:   منػػع ذلػػك مطلقػػان عػػ  بعػػض مىػػ (ٗ)كهقػػل ا٤بنػػذرم، خػػوةكالنّ ، ٍّبً طريػػق الًاػػ
                                                           

(، قاؿ اب   جر ُب ال تح: ]أجاب عنػو الطػّبم بنهػو  ػديث ّٖٓ/ْ) َِّٓسن  أيب داكد: كتاب األدب، باب ُب قهاـ الرجل للرجل، رق :  (ُ)
فإف معُب ا٢بػديث ال تقومػوا كمػا يقػـو األعػاج  بعضػم   :ها هة السند، أما م  ها هة ا٤بًبضعهف مضطرب السند فهو م  ال ييعرؼ[، ىذا م  

التاػّب. فػتح الةػارم ٤بػا فهػو مػ  التجػّب ك   لةعض، كمعلـو أف قهاـ األعاج  بنف يقـو الرجل عند رأس الرجل، كىو جالس، كقػد هنػى عنػو النػيب 
 (.  َٓ/ُُالب   جر )

 (، قاؿ الَبمذم: ]ىذا  ديث  س [. َٗ/ٓ) ِٕٓٓاألدب، باب ما جاء ُب كراىهة قهاـ الرجل للرجل، رق : سن  الَبمذم: أبواب  (ِ)
، ركت عػ  عمتمػا عاأشػة رضػي هللا عنمػا، ركل عنمػا  ةهػب بػ  أـ كلثػـو ،ا٤بؤمنْب عاأشػةعاأشة بنت طلبة ب  عةهد هللا التهمهة بنت أذت أـ  (ّ)

 (.  ّٗٔ/ْ). سّب أعبلـ النةبلء للذىيب (قُُٔ: )تأيب عمرة، كثقما ٰبٓب ب  معْب، 
(، ككػػذا ُب سػػن  أيب داكد: كتػػاب األدب، ّّٗ/ٕ) ُُّٖ، رقػػ :  السػػن  الاػػّبل للنسػػاأي: كتػػاب ا٤بناقػػب، مناقػػب فاطمػػة بنػػت الرسػػوؿ  (ْ)

 ِّٕٖرضػي هللا عنمػا، رقػ : (، كسن  الَبمذم: أبواب ا٤بناقب، بػاب مػا جػاء ُب فضػل فاطمػة ّٓٓ/ْ) ُِٕٓباب ما جاء ُب القهاـ، رق : 
 (، ك ا  علهو الَبمذم بقولو: ]ىذا  ديث  س  صبهح غريب[. ََٕ/ٓ)

 ة ػػػػػػث توبػػػػاب  ديػػػػػػاب التوبة، بػػػػل : كتػػػ(، كصبهح مسّ/ٔ) ُْْٖك، رق : ػػػػػب ب  مالػػػصبهح الةخارم: كتاب ا٤بأازم، باب  ديث كع (ٓ)
 كالل   الب   جر ُب ال تح. (، َُِِ/ْ) ِٕٗٔرق : كعب ب  مالك كصا ةهو،      

 .  (ُٓٓ/ْمعآب السن  للخطايب) (ٔ)
 ُب األصل: ا٤بسل  العآب، كُب )س(: ا٤بسل  العامل، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب.  (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: اى ، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب  (ٖ)
رٞبػو هللا تعػأب ينقػل عػ  ابػ   جػر ُب ال ػتح  اإلمػاـ العرضػيك  -فهمػا ظمػر ٕب–ٕبثت ُب الَبغهب كالَبىهب للمنذرم، كغّبه م  كتةو فلػ  أجػده  (ٗ)

ا٤بنػذرم ٠بػع : عةد العظه  أبو ٧بمد ب  عةد القوم بػ  عةػد هللا ا٤بنذرمك ، رٞبو هللا تعأب اإلماـ العرضياآلٌب، فاكت هت با٤بصدر الذم هقل عنو 
 (.  ُّٗ/ِّ. سّب أعبلـ النةبلء للذىيب )(قٔٓٔ: )تأبو ٧بمد الدمهاطي،  دث عنو:  م  عةد هللا ب  ٪به  ا٢بن ي،
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  ا١برا ػػػة ُب غػػػزكة ًمػػػ وً لًػػػبي كٍ أي ُب  صػػػابوأبسػػػةب مػػػا  لاوهػػػو كػػػاف مريضػػػان ، مػػػرى  بالقهػػػاـ لسػػػعد لتنزيلػػػو عػػػ  ا٢بمػػػارأ
ذا ػػػػػػػد ىنى تػى ٍسػػهػػو ٓب يقػػف علػػى مي نك: قػػاؿ ابػػ   جػػر ُب شػػرح الةخػػارم ،كُب ذلػػك هظػػر :كقػػاؿ ا٤بنػػذرم، (ُ)ا٣بنػػدؽ

 زكةػػػػػػػػػغة ػػػػػػػػػصػػػُب قاص ػػػػة ب  كقػػػريق علقمػػػط  ػػػػػػػػم دػػػػػػػمػػ أند ػػسند عاأشة عػػػػػع ُب مػػػػقد كقك ، قاألػػػال
قومػوا »: فلمػا طلػع قػاؿ النػيب : بػو سػعهدأ كفهػو قػاؿ، الن وّ طىػك٦بهئػو مي ،  كقصة سعد بػ  معػاذ ، قريظة (ِ)[]بِب
بقصػة سػعد علػى مشػػركعهة  [ُٕ/ك]االسػػتدالؿ  ُبٚبػدش  ةكىػذه الزيػاد، كسػنده  سػػ ، (ّ)«وهلي زً هٍ نفػ. ٔب سػهدك إ

ىتىنازىع[القهاـ
 .(ٓ)(عند رؤية القادـكىو القهاـ ، فهو (ْ)]ا٤ب

كالقػػػـو كػػػاهوا كثػػػّبي  ، سػػػعد عػػػ  ٞبػػػاره كػػػاف يا ػػػي لػػػو ٝباعػػػة قلهلػػػة (ٔ)ليػػػز تنف أل، د لػػػو ُب ذلػػػكنى تػى ٍسػػػال مي  :قػػػوؿأك 
فلػ  ، ىذه ا٤بقالة ككل  اضرم ا٣بندؽ قاؿ ٥ب  النيب ،   غزكة ا٣بندؽهن  رجعوا مً إف، ر بو القصةشعً تي كما جدا ن 

هػو يقػر أ (ٕ)]كا١بمهػع[، «ٔب سػهدك  إ»: ٔب ذلػك قػوؿ النػيب إكقد اهض   ال سهما ،ال ض التعظه إيا  ذلك 
كٓب يعّب هبذه العةػارة ،   فوؽ ٞبارهمً  هزلوا سعدان أ: هزالو ع  ظمر ا٢بمار لقاؿإ٦برد  كلو كاف مراد النيب ، سهدى 

ا٢بػػديث علػػى اسػػتبةاب القهػػاـ  ا تجػػاج الشػػه  ٧بهػػي الػػدي  النػػوكم هبػػذا)كك ػػاؾ  جػػة  ،رة بتعظهمػػو جػػدان عً ٍشػػٍلمي ا
عل  ُب أال : كل   مسل  ،ا تجوا بو على ذلك هن أيب داكد أك ، ل ع  الةخارم كمسل قً كهي ، كراـىل ال ضل كاإل أل

 .(ٖ)(صح م  ىذاأ يثان قهاـ الرجل للرجل  د
فقػد ركم عػ  عطػاء ، يب ذؤيػب السػعديةأ لهمػة بنػت  (ٗ)[مرضػعتومع]كمػا فعػل   ثوبه .للقادـ: مأ وربا بسط له

كبسط ، لهماإفقاـ »، يـو  نْب ٔب النيب إ  الرضاعة مً  ـ النيب أقاؿ جاءت  لهمة بنت عةد هللا ): ب  يسارا
 .(َُ)(كركل عنما ابنما جع ر، ركت ع  النيب ، «فجلست علهو، ٥با رداءه

                                                           
 (.  ُّٖٗ/ّ)ُٕٗٔقتاؿ م  هقض العمد، رق :  الذم رمى سهدها معاذ رجل م  قريش يقاؿ لو اب  العرقة. ينظر: صبهح مسل : باب جواز (ُ)
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ِ)
 سػ  [ىػو مػ  كػبلـ ابػ   جػر كىػو  اػ  منػو علػى  سػنده(، كقولػو: ]ِٔ/ِْ) َِٕٗٓعاأشة رضي هللا عنمػا:  : مسند الصديقةمسند أٞبد(ّ)

 ىذا السند. 
كىػو قاعػػد كمػػا  ،كالقهػاـ غػػّب ا٤بتنػػازع فهػو: قسػػماف، األكؿ: القهػاـ عنػػد رأس ا٤بلػػكتح البػ   جػػر اآلٌب. ُب ا٤بخطػوطْب: السػػارع، كا٤بثةػت مػػ  ال ػػ (ْ)

 (.  ُٓ/ُُ. ينظر: فتح الةارم الب   جر )ي عل ا١بةابرة، فمو غّب جاأز بات اؽ، كالثا٘ب: القهاـ عند قدـك غاأب كىو جاأز بات اؽ
 (. ُٓ -َٓ-ْٗ/ُُفتح الةارم الب   جر ) (ٓ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كا٤بثةت م  )س(.  (ٔ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: كا د، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 (.  ُٓ/ُُفتح الةارم الب   جر ) (ٖ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتيو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
فمػػو هبػػذا السػػند ضػػعهف، لاػػ  ا٢بػػديث لػػو سػػند آذػػر عنػػد أيب داكد   أسػػل  عػػ  عطػػاء، كىػػو مرسػػل قػػد سػػقط منػػو اسػػ  الصػػبايب، ركاه زيػػد بػػ (َُ)

 (.  ُُّٖ/ْمعرفة األصباب الب  عةد الّب ) سهنٌب. ينظر: االستهعاب ُب



 
- 311 - 

 ٢بمان   ي سًٌ قى يػي  يت رسوؿ هللا أر »: يب الط هل قاؿأٔب إبسنده  (ُ)بو ال تح الهعمرم ب  سهد الناس ُب سّبتوأكركل 
?   ىذهفقعدت علهو فقاؿ مى ، بسط ٥با رداءه ىا رسوؿ هللا آفلما ر ، ةأقةلت امر نف، ها غبلـ شابأك ، (ِ)با١بعراهة

 .(ّ)«رضعتوأمو الٍب أ: قاؿ? ىذه
، ُب الرضػاعة ذػت رسػوؿ هللا أعةػد العزيػز  هػو قػدمت الشػهماء بنػت ا٢بػارث بػ أالهعمرم ُب غزكة  نػْب  رى كى كذى  

، (ْ)كى تيػكى رًٌ وى تػى هػا مي أك ، ا ُب ظمػرممى هػٍ نً تى ٍضػضى عى  عضػةن : تقالػ? كمػا عبلمػة ذلػك: ذتػك قػاؿأ٘ب إ يا رسػوؿ هللا»: فقالت
 .(ٓ)ا٢بديث«ىارى هػّ جلسما علهو كذى أك ، فةسط ٥با رداءه، العبلمة فعرؼ رسوؿ هللا : قاؿ

،  كقع لػو ذلػك مػع عػدم بػ   ػاًب الطػاأي  ،أىب نإ ويعزم عليه يف ااجلوس عليها ،الَ حتته ويؤثر  بالو ادة
، عػدم بػ   ػاًب: فقلػت، «?   الرجػلمىػ »: فقػاؿ دذلػت علػى النػيب :  قػاؿ عػدم ) :ف ي السػّبة الهعمريػة

فوقػف ، فاسػتوق تو، كةػّبةة ضػعه ة  ألقهتػو امػر  إذ، لهػويب إ ده اًمػعى و لى هللا إهٌػ فػو، ٔب بهتػوإكاهطلق يب ، فقاـ رسوؿ هللا 
ذا دذػل بهتػو إ ػٌب  ٍب مضػى رسػوؿ هللا ، ٗبىلًػكو كهللا ما ىذا : ُب ه سي قلت: ُب  اجتما قاؿ وي مي لًٌ اى تي ٥با طويبل 

هػت فػاجلس أبػل : فقلػت: قػاؿ، «ٕب اجلس علػى ىػذه »: فقاؿ، ٕبّ إفقذفما ، له ان  ة٧بشو  (ٔ)دـأ  تناكؿ كسادة مً 
كهللا مػػا ىػػذا : ُب ه سػػي قلػػتي : قػػاؿ، رضبػػاأل كجلػػس رسػػوؿ هللا ، فجلسػػت علهمػػا، «هػػتأبػػل  »: قػػاؿ، علهمػػا
 .(ٖ)(...«(ٕ)]ب   اًب[عدمّ  يو ياإ»: ٍب قاؿ، كو لً مى  بنمرً 
ػػػكً كى ، كيقػػػاؿ فهمػػػا كسػػػادة، سػػػادة باسػػػر الػػػواكالوً ك ) ػػػ، اده سى وضػػػع كىػػػي مػػػا يي ، الػػػواك (ٗ)]بػػػدؿ[و٥بػػػا بػػػا٥بمزة قي تػى  له يٍ ذى كىي

    .(ِ)(علهو ني اتّ كقد يػي ، (ُ)]الرأس[علهو
                                                           

٧بمػػد بػػ  سػػهد النػػاس الربعػػي الهعمػػرم، ٠بػػع مػػ  أيب باػػر بػػ  األ٭بػػاطي، أبػػو ال ػػتح الهعمػػرم: ، ك (ْٓ/ُاألثػػر البػػ  سػػهد النػػاس الهعمػػرم) عهػػوف (ُ)
طةقػػات الشػػافعهة الاػػّبل للسػػػةاي (، ك ِْٓ/ُمعجػػ  الشػػػهوخ للسػػةاي ). (قّْٕ: )ت ػػدث عنػػو ا٢بػػاف  أبػػو ٧بمػػػد عةػػد الاػػرٙب ا٢بلػػيب، 

(ٗ/ِٔٗ  .) 
معجػ  .  ، ٤بػا قسػ  غنػاأ  ىػوازف مرجعػو مػ  غػزاة  نػْب كأ ػـر منمػا   ، كىي إٔب ماة أقرب، هز٥بػا النػيبا١بعراهة: مااف بْب الطاأف كماة (ِ)

 (.  َٗ ُمد شرّاب) (، كا٤بعآب األثّبة ُِْ/ِالةلداف لهاقوت ا٢بموم)
، : بػػاب األلػػف، بػػاب مػػ  ا٠بػػو إبػػراىه (، ا٤بعجػػ  األكسػػط للطػػّبا٘بّّٕ/ْ) ُْْٓاب ُب بػػر الوالػػدي ، رقػػ : ، بػػ: كتػػاب األدبسػػن  أيب داكد (ّ)

 (.  ِٗٓ/ٗنةع ال واأد للمهثمي)عند أيب داكد بعضو. ركاه الطّبا٘ب، كرجالو كثقوا[. ٦بمع الزكاأد كم (، قاؿ ا٥بهثمي: ]ْٓ/ّ)ِِْْرق : 
 (.  ُٕٔ/ٓلنماية الب  األثّب، مادة: كرؾ)ما فوؽ ال خذ، كموركتك: أم  املتو على كركما. ا: متوركتك: الورؾ (ْ)
اب  إسباؽ كىو صدكؽ يدلس، إال أهو يػركم بصػهأة فهمػا التصػريح بالسػماع، كىػي  ػدثنا،  كُب سنده(، ِْْ/ِعهوف األثر الب  سهد الناس ) (ٓ)

 (.  ْٕٔ/ُأعل . تقريب التمذيب الب   جر) فظاىر السند أهو  س ، كهللا
 .  (ُٖٖٓ/ٓمادة أدـ ) ىا. الصباح للجوىرم،أدـ: ا١بلد ا٤بدبوغ اٍلميٍصلىح بالدباغ كىو ُب األصل باط  ا١بلد الذم يلي اللب ، كالةشرة ظاىر  (ٔ)
 . غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  عهوف األثر اآلٌب (ٕ)
]ىػذا  :(، كقػاؿ فهػو الَبمػذمَِْ/ٓ) ِّٓٗكمػ  سػورة ال اٙبػة، رقػ :  بػاب: سػن  الَبمػذم، ك (ِٔٗ/ِ)الب  سهد الناس الهعمػرم األثر عهوف (ٖ)

  ديث  س  غريب ال هعرفو إال م   ديث ٠باؾ ب   رب[. 
 ُب ا٤بخطوطتْب: بعد، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
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كٯبلػس ، كػاف ٯبعػل تلػك الوسػادة كػال راش  ف النػيب أهنا الٍب ٙبتػو نكقضهة كبلـ ا٤بصنف  هث كصف الوسادة ب
كاستشمد على ذلك ، لو كسادة لقيى أي   باب مى  ككذا ُب صبهح الةخارم، سلوب ال راشأكٯبعلما ٙبتو على ، علهما

 شوىا  ـو دى أى   لو كسادة مً  لقهتي نف، فدذل عليّ ، ميوٍ لو صى  رى كً ذي  ف النيب أ»: قاؿ ٕبديث عةد هللا ب  عمرك 
ال إهػػو ٓب يلػػق لػػو الوسػػادة أفظػػاىره يقتضػػي ، ا٢بػػديث (ّ)«كصػػارت الوسػػادة بهػػِب كبهنػػو، رضفجلػػس علػػى األ، فه ٍهػػلً 

 . كبْب عةد هللا ، كجعل الوسادة بهو، رضفجلس على األ، تواضع هو أك ، لهجلس علهما كال راش
  ٍ ال مىػإقلػوف يػـو القهامػة كثػركف ىػ  األبا ذر األأيا »: يب ذر كما ُب الصبهبْبذلك قولو أل  ٍ مً  صحابهأ ويكحّم  

كػاف ٕب : هػسأف ػي الصػبهبْب قػاؿ ، ف ٓب يولػد لػوإك ، بػل كػاف ياػِب الرجػل، (ْ)«كىاذا، قاؿ ُب عةاد هللا ىاذا
 .(ٓ)«ٍّب أى با عمّب ما فعل النػّ أيا »: ذا جاء قاؿإككاف ، فطهمان  سةو أ: قاؿ، بو عمّبأ :خ يقاؿ لوأ
، ٞبػػػدأك ، ذػػػرج ابػػػ  ماجػػػوأفقػػػد ، هػػػو ذػػػبلؼ الواقػػػعأٔب إ ان دى نً تى ٍسػػػلػػػو مي  ولػػػد  ٓب يي مىػػػ ةتانهػػػ عى نىػػػ  مى كهبػػػذا يػػػرد علػػػى مىػػػ)

ػػتي  مالػػك: قػػاؿ لػػو ف عمػػر بػػ  ا٣بطػػاب أمػػ   ػػديث صػػمهب  (ٕ)كصػػببو ا٢بػػاك ، (ٔ)كالطبػػاكم ٰبػػٓب  بػػاأ ُّب اى
 قلػػتي ، (ُ)مػػ  طريػػق فضػػهل بػػ  عمػػرك (ٖ)ذػػرج سػػعهد بػػ  منصػػورأك ، «ا٘بكنٌػػ  ف النػػيب إ»: قػػاؿ? كلػػهس لػػك كلػػد

                                                                                                                                                                                     
 غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
 (. ِْٗ/  ِ(، كمشارؽ األهوار للقاضي عهاض، مادة: كسد )ٖٔ/  ُُفتح الةارم الب   جر ) (ِ)
(، كصػػبهح مسػػل : كتػػاب الصػػهاـ، بػػاب النمػػي عػػ  ِٔ/  ٖ، )ِٕٕٔصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب االسػػتئذاف، بػػاب مػػ  ألقػػي إلهػػو كسػػادة، رقػػ :  (ّ)

 (.  ُٕٖ/  ِ، )ُُٗٓصـو الدىر ٤ب  تضرر بو، رق : 
الَبغهػب  (، كصػبهح مسػل : كتػاب ا٢بػج، بػابَٔ/ٖ، )ِٖٔٔجػاب بلةهػك كسػعديك، رقػ : خارم: كتاب االستئذاف، بػاب مػ  أصبهح الة (ْ)

كٓب يتصػػف ٗبػػا    ثػواب اآلذػػرة كىػذا ُب  ػػق مػ  كػػاف ماثػران   ا٤بػاؿ كاإلقػػبلؿ ًمػػاإلكثػار ًمػػبػػا٤باثري : كا٤بػراد ، (ٕٖٔ/ِ، )ُْٗب الصػدقة، رقػػ : 
]ىاػذا كىاذا[كنايػة عػ  : دؿ علهو االستثناء بعده م  اإله اؽ قولػو إال مػ  قػاؿ ىاػذا كىاػذا كىاػذا عػ  ٲبهنػو كعػ  مشالػو كمػ  ذل ػو، فقولػو

 (.  ِٔٔ/ُُتعأب. فتح الةارم الب   جر ) جمات اإله اؽ كالصرؼ ُب مصاّب عةاد هللا
(، ك صػػبهح مسػػل : كتػػاب اآلداب، بػػاب اسػػتبةاب ٙبنهػػك ا٤بولػػود عنػػد ْٓ/ٖ) َِّٔللصػػيب األدب، بػػاب الانهػػة صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب (ٓ)

 (.ُِٗٔ/ّ) َُِٓكالدتو، رق : 
يػػوهس بػ  عةػد األعلػػى الصػدُب،  ػدث عنػػو أبػو باػر ابػػ    ػدث عػ  ، كػاف ثقػػة ثةتػان، الطبػاكم: أٞبػد بػ  ٧بمػػد أبػو جع ػر الطبػػاكم ا٤بصػرم (ٔ)

 .  (ِٗ/ُٓ) للذىيب النةبلء أعبلـ سّب. قُِّ)ت:، ميا٤بقرئ كأبو القاس  الطّبا٘ب اللخ
(، قػاؿ فهػو الةوصػّبم: ]ىػذا إسػناده  سػ  عةػد هللا بػ  ُُِّ/ِ) ّّٖٕسن  اب  ماجو: كتاب األدب، باب الرجل ياُب قةل أف يولد، رقػ :  (ٕ)

(، ّْٖ/ّٗ) ِِّٔٗصػػمهب، رقػػ : :  ػػديث مسػػند أٞبػػدك (، ُُٗ/ْجػػة ُب زكاأػػد ابػػ  ماجػػو للةوصػػّبم)٧بمػػد ٨بتلػػف فهػػو[. مصػػةاح الزجا
(، كا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػبهبْب للبػػاك :  َّْ/ْ) ِْٖٕ، رقػػ : : كتػػاب الاراىػػة، بػػاب التاػػِب بػػنيب القاسػػ ، شػػرح معػػا٘ب اآلثػػار للطبػػاكمك 

 ، كالنقل م  ال تح اآلٌب. (َْٓ/ّ) َُٕٓذكر مناقب صمهب، رق : كتاب معرفة الصبابة، 
مػػ  الثقػػات،  سػػعهد بػػ  منصػػور ا٣براسػػا٘بك رجعػت إٔب سػػننو فلػػ  أجػػده فهمػػا ظمػػر ٕب، فمصػػدره الػػذم كق ػػت علهػػو ىػو ال ػػتح البػػ   جػػر اآلٌب،  (ٖ)

كتػػاب السػػن  كٝبػػع فهمػػا مػػ  أقػػواؿ الصػػبابة كالتػػابعْب كفتػػاكيم  مػػا ٓب ٯبمعػػو غػػّبه، ركل عنػػو كأبػػو زرعػػة   لػػوسػػا  ماػػة ٠بػػع فضػػهل بػػ  عهػػاض، 
 .  (ُِْ/ُ)الب   جر التمذيب ، كتقريب(ِٖٔ/ُلتقههد الب  هقطة). ا(قِِٕ: )تالرازم، 
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ػػػػأي ٘ب إ: بػػػػراىه إل فمػػػػو ، كلػػػػهس لػػػػو كلػػػػد،   اكتػػػػُبمىػػػػ :النػػػػاس يقولػػػػوف عي ٠ٍبىػػػػأى ك ، كلػػػػهس ٕب كلػػػػد، (ِ)]النىٍضػػػػًر[بػػػػا أ ُّب كى
]جىٍعرو[بوأ

[باأ ُّب اى يي  (ْ)كاف علقمة: براىه إفقاؿ ، (ّ) دب ذرج الةخارم ُب األأك ، ولد لوال يي  ككاف عقهمان ، (ٓ)]ًشٍةلو
عنػد العػرب  بلن مى عٍ تػى ٍسػكقػد كػاف ذلػك مي ، ولػد ٕبف يي أمسػعود قةػل  (ٕ)]بػ [ا٘ب عةػد هللانّػكى : ع  علقمػة قػاؿ, (ٔ)ا٤ب رد

 : (ٖ)قاؿ الشاعر
 عمرك كلهس ٥با عمرك ة٥با كنه   
كسػنده ، (ٗ)«ولػد لػوف يي أعةػد الػرٞب  قةػل  بػاأاه نّػكى   »: ف النػيب أ مسػعود  ابػ ذرج الطّبا٘ب ع  علقمة ع  أك 

ف أف الأالػب أل،   التلقهػبمػ  ًمػؤلى كلً ، هو سهعهش  ٌب يولد لونب وف الصيب ت اؤالن نّ اى كاهوا يي : قاؿ العلماء، صبهح
ك٥بػػذا قػػػاؿ ،   تلقهةػػوًمػػػ  ى ًمػػأى ذا كػػاف لػػػو كنهػػة إفػػ، ال يػػذكره با٠بػػو ا٣بػػػاص بػػو فٍ أفهعظمػػػو ، شخصػػان  (َُ)]يػػذكر[  مىػػ

للشػخص  هى رً كيػ    ٍبىّ كًمػ، الانهة للعرب كاللقب للعج  :كقالوا، لقابألب علهم  األتف أبناءك  بالانهة قةل أبادركا 
 .(ُُ)(ف قصد التعريفإال إ ه سو ِبًٌ اى ف يي أ
 ?صبابوأٔب الانهة ُب  ق إؿ ع  االس  دً عٍ يػى  [ُٖ/ظ]  كاف رسوؿ هللا   ًٓبى : ف قلتى إف
 .ف ي ذلك تعظه  ال ٱب ى، ذرآٔب اس  إف التانهة تشعر بالتعظه   هث عدؿ ع  ا٠بو ا٤بشمور أل: قلتي  

                                                                                                                                                                                     
 ، كتقريػػب(ُِْ/ِ)للػػذىيب ق(. الااشػػفَُُ)ت: ، تألػػب بػػ  أبػػاف ركل عنػػو، عػػ  الشػػعيب ال قهمػػي، مػػ  الثقػػات، ركل عمػػرك بػػ  فضػػهل (ُ)

 .  (ْْٖ/ُ)الب   جر التمذيب
 ُب ا٤بخطوطتْب: النصر، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب.  (ِ)
قولػػو ُب ا١بػػرح : ذكػػر مىػػ  يعتمػػد ينظػػرُب ا٤بخطػػوطتْب: جع ػػر، كا٤بثةػػت مػػ  ال ػػتح البػػ   جػػر اآلٌب. ك٩بػػ  كػػِب بػػنيب جعػػر ابػػ  جريػػر الطػػّبم.  (ّ)

قل ٰبمػػل أشػػهاء صػػأاران ال ذػػّب فهمػػا. كمنػػو قهػػل لصػػأار النػػاس: جعػػارير. ال ػػاأق ُب جعػػر: ا١بعػػركر: ضػػرب مػػ  الػػدٌ ك  ،(َِّ/ُكالتعػػديل للػػذىيب)
 (.ُِٔ/ُغريب ا٢بديث للز٨بشرم، مادة: جعر)

. سػّب أعػػبلـ ق(ُٔ، )ت:هللا بػ  مسػعود، ركل عنػػو الشػعيب عةػدعػػ  الـز ابػ  مسػعود. ركل مػ  الثقػػات، أبػػو شػةل، النخعػي،  مػة بػ  قػهسعلق (ْ)
 (.  ّٕٗ/ُتقريب التمذيب الب   جر)(، ك ْٓ/ْالنةبلء للذىيب)

 ُب ا٤بخطوطتْب: ثهل، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٓ)
، ٓٗ/ُ. تقريػب التمػذيب البػ   جػر)رجالػو ثقػات ػديث مقطػوع،  (، كىػوْٖٓ/ُ) ْٖٗاألدب ا٤ب رد: باب التانهة قةل أف يولد لو، رقػ :  (ٔ)

ّٕٗ  .) 
 ُب ا٤بخطوطتْب: ابا، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
ذكرة قالػػو أبػػو صػػخر ا٥بػػذٕب، كىػػو مػػ  الةبػػر الطويػػل، كالةهػػت كػػامبلن: ]أىب القلػػب إاٌل  ٌةمػػا عامريٌػػة. . . ٥بػػا كنهػػة عمػػرك كلػػهس ٥بػػا عمػػرك[. التػػ (ٖ)

 (.  ِٕٗ/ٖا٢بمدكههة الب  ٞبدكف الةأدادم)
 يٍاػ ه مػػ   [(، كقولػػو: ]كسػنده صػبهحٓٔ/ٗ) َْٖٓذكػر هسػةة عةػد هللا بػػ  مسػعود كسػنو ككفاتػو، رقػ : بػاب العػػْب، ا٤بعجػ  الاةػّب للطػّبا٘ب:  (ٗ)

 اب   جر على ىذا السند. 
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: يولد، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب.  (َُ)
 (.  ِٖٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ُُ)
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  قصة عهادتو سعد ب  عةادة سبلـ مً ر اإلمً ظٍ كٓب يي ? ككاف مشركان ، يبًٌ أي كُب عةد هللا ب    فما باؿ النيب : ف قلتى إف 
] يةىػػاب[بوو أ تسػػػمع مػػا قالػػأٓب»: لسػػعد هصػػارم  هػػث قػػاؿ النػػيب ا٣بزرجػػي األ

، يبىٌ أي كىػػو عةػػد هللا بػػػ  ، «? (ُ)
  عةػد هللا ػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػػػاف عةػػػػػعةد هللا ما اه النيب فسمٌ ، ك ةاب اس  اب  الرجل الصاّب ا٤بخلص كاف ا٠بو  ةابان 

 :ك هػث قلػت ، يب طالػبنعمػو بػ ُّب اى فى  (ْ)«? (ّ)]بشيء[با طالبأ ىل ه عت»: لنةهنا  (ِ)]العةاس[قاؿ، يبأي ب  ا
 ? ذلك ُب  ق الاافر فاهف ساغ، ف التانهة ت هد التعظه إ
 : بشرطْب -قاؿ النوكم -ٯبوز تانهة الاافر): قلتي  
يب نعمػػػو بػػػ كؿ تانهػػػة النػػػيب األ  ى فًمػػػ،   ذكػػػره با٠بػػػو فتنػػػةف ٱبػػػاؼ ًمػػػأ: الثػػػا٘ب، ال بانهتػػػوإرؼ ٍعػػػف ال يػي أ: كؿاأل 

يب مػع كوهػو أي عةد هللا ب     الثا٘ب تانهة النيب مً  دّ كقد عي ، كا٠بو عةد مناؼ، كقد تارر ذلك ُب ا٢بديث، طالب
-بلقةو وي ةى قّ كال لى ، كٓب يانو، (ٓ)اه ىرقلفسمٌ ، ٔب ىرقلإ كقد كتب رسوؿ هللا ، للشرؾ ظمران ذ ذاؾ مي إككاف ، مشركان 

 .(ٔ)(ان كال يظمر ٥ب  كدّ ، كال يلْب ٥ب  القوؿ، فبل يانهم ، غبلظ علهم رها باإلمً أي كقد  -كىو قهصر
كىػو ، فػذلك عنػده، ف الػذم ذكػرإفػ، يب م  قةهل ذوؼ ال تنةأي هللا ب   عةد كقد اعَبض على النوكم ُب عده قصة

 .ٰبصل بذلك فتنة فٍ أعةد هللا با٠بو  رى كى لو ذى  فٍ أى فبل ٱبشى ، سبلـكاف قوم اإلسعد ب  عةادة 
فلو ،   قـو سعد ب  عةادةككاف مً ، ُب قومو يب كاف عزيزان أي ف عةد هللا ب  أبل كاف ٯبرم بذلك فتنة بسةب : قوؿأك  
سػبلـ ُب اإل (ٖ)]ٛبىىّانىػو[ف كػاف دينػو كإك ، ٗبقتضػى الةشػرية (ٕ)]شػيء[ه كاف ٰبصػل ُب ه ػس سػعد رى أّ صى  النيب  فّ أ

ف ه ػس التػنلهف دافػع أل، فهػو ٕبػث. (ٗ)(فلّ نى ٭بػا فعػل ذلػك للتىػإ): كقػوؿ ابػ   جػر، ظمار شر مػ  ذلػكإ  ٲبنعو مً 
 .كىو غّب  اضر، لهف إ٭با كاف لعةد هللانف التألل تنة على 

 ? ب٥ب باأ فما القوؿ ُب تانهة هللا : ف قلتى إف

                                                           
 ُب ا٤بخطوطْب:  هاف، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم الذم سةق ذكره، علما مصب ة.  (ُ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: الناس، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره، لعلما مصب ة.  (ِ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: بُب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم اآلٌب ذكره.  (ّ)
 َِٗ، رقػ :  صبهح مسل : كتاب اإلٲباف، بػاب شػ اعة النػيب ، (ْٔ/ٖ) َِٖٔخارم: كتاب األدب، باب كنهة ا٤بشرؾ، رق : صبهح الة (ْ)

 «.  هع ، ىو ُب ضبضاح م  هار، لوال أها لااف ُب الدرؾ األس ل م  النار»مة ا٢بديث: قاؿ: ت(، كتُْٗ/ُ)
(، كصػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب ا١بمػػػاد ْٓ/ْ) ُِْٗالنػػػاس إٔب اإلسػػػبلـ، رقػػػ :   صػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب ا١بمػػػاد كالسػػػّب، بػػػاب دعػػػاء النػػػيب  (ٓ)

 (.  ُّّٗ/ّ) ُّٕٕإٔب ىرقل، رق :   كالسّب، باب كتاب النيب 
 (.  ِٔٗ/ُ: باب جواز تانهة الرجل الاافر)األذكار للنوكم (ٔ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو السهاؽ.  (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ٲبانو، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 (.  ِٗٓ/َُال تح الب   جر ) (ٗ)
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، للعػػزلكىػػو لػػهس عةػػد ، ا٢بػػق الإال يقػػوؿ  كهللا ، ف ا٠بػػو عةػػد العػػزلإفػػ، ٔب صػػن إ لػػئبل يضػػه و هللا : قلػػتي  
ك٥بػػذا قػػاؿ ، ذات ٥بػػب هػػو سهصػػلى هػػاران أٔب إشػػارة بانتهػػو دكف ا٠بػػو لئل  ٭بػػا ذكػػره هللاإ: لكقهػػ، بػػا ٥بػػبأفسػػماه 

تةػػػت يػػػدا  :هذ معنػػػاإك ىػػػي كنايػػػة عػػػ  جمػػػن  أ، (ُ)ىاهػػػةكػػػراـ بػػػل لئلىػػػذه التانهػػػة لهسػػػت لئل ): صػػػا ب الاشػػػاؼ
 .(ِ)(جمنمي

سناد إيب داكد بأف ي سن  ، رؼ ا٠بو هاداه باس  ال يارىوعٍ يػى  ذا كاف الإ ٌب تكرم  ذلم  مسائهمأح  أوي عو م ب
ذا رجػػل ٲبشػػي بػػْب القةػػور علهػػو هعػػبلف إفػػ، هظػػر ماشػػي النػػيب أي هػػا أبهنمػػا : قػػاؿ  (ّ)يب ا٣بصاصػػهةأ سػػ  عػػ  

اسػػ  قةػػهح صػػبابو أ  هسػاف ًمػػذا كػػاف لئلإ بػػل كػػاف ، (ٓ)«كتهٍ هّ تً ةٍ لػق ًسػػأكٰبػػك  (ْ)ٍْبً ػتػػهّ تً ةٍ يػػا صػػا ب السًٌ »: فقػاؿ
مػػػ   بػػػو باػػػر عتهػػػق هللا أ»: قػػػاؿ، ف النػػػيب أل، بػػػا باػػػر الصػػػديق بعتهػػػقأي ككػػػاف يسػػػمٌ ، ه باسػػػ   سػػػ يأػػػّبٌ 
، با ترابأ يب طالب أككاف يسمي علي ب  ، عاب بوهو ٓب يا  ُب هسةو شيء يي أل، ٠بي عتهقان : كقهل، (ٔ)«النار
كعلهػػو ، ُب ا٤بسػػجد كجػػده هاأمػػان  ف رسػػوؿ هللا أ كقػػد ثةػػت ُب الصػػبهح، بػػو ا٢بسػػ أككنهتػػو ، هػػو لقػػب لػػوإ: قهػػل

ذا الهدي  بػذم  يسمًٌ ككاف يي ، فلزمو ىذا اللقب ا٢بس  ا١بمهل، (ٕ)«با ترابأبا تراب ق  يا أق  يا »: فقاؿ، الَباب
 . (ُ)ككاف ٰبب ىذا االس ، كاف ُب يده طوؿ   (ٖ)]ا٣برباؽ[كا٠بو ، الهدي 

                                                           
بػػنف يػػذكر هبػػا.  أف أبػػو ٥بػػب ٤بػػا كػػاف مػػ  أىػػل النػػار كمالػػو إٔب هػػار ذات ٥بػػب، كافقػػت  الػػو كنهتػػو، فاػػاف جػػديران )كزادىػػا الز٨بشػػرم بهاهػػان بقولػػو:  (ُ)

 (.  ُْٖ/ْظر: الاشاؼ للز٨بشرم)ين (.كيقاؿ: أبو ٥بب، كما يقاؿ: أبو الشر للشرير. كأبو ا٣بّب للخىّبًٌ 
ا٢بمػػد  )، كٗبػا أهػػو معتػزٕب فقػػد ابتػدأ مقدمػة الت سػػّب بقولػو: (قّٖٓ )ت:الاشػاؼ، عػ   قػػاأق التنزيػل: لئلمػاـ، ٧بمػػود بػ  عمػػر الز٨بشػرم،  (ِ)

 (.  ُْٕٓ/٢ِباجي ذله ة) كشف الظنوفككاف للز٨بشرم عناية ُب ت سّبه بالنوا ي الةبلغهة، كقد لقي القةوؿ.   (،الذم ذلق القرآف
:  بشػػّب بػػ  ا٣بصاصػػهة، كا٣بصاصػػهة أمػػو، كىػػو بشػػّب بػػ  معةػػد السدكسػػي، كػػاف ا٠بػػو ُب ا١باىلهػػة زٞبػػا، فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ هللا أبػػو ا٣بصاصػػهة:  (ّ)

 (.  ْْْ/ُ(، كاإلصابة الب   جر)ُّٕ/ُعةد الّب)االستهعاب الب  «. بشّبأهت »
كأزيػػل،  قى لًػػألف شػػعرىا قػػد سػػةت عنمػػا، أم:  ي  ،السػػةتهتْب: أم صػػا ب النعلػػْب، كىػػي جلػػود الةقػػر ا٤بدبوغػػة، يتخػػذ منمػػا النعػػاؿ، ٠بهػػت بػػذلك (ْ)

لسػن  كذلك أف هعاؿ السةت م  لةػاس أىػل الَبفػو كالتػنع . معػآب ا ،كقهل: ألهنا اٍهسىةىتىٍت بالدباغ، أم: الهت، إ٭با كره ذلك ٤با فهمما م  ا٣بهبلء
 (.  ُٕٖ/ٔ(، كشرح أيب داكد للعهِب )ُّٕ/ُللخطايب)

(، كسػػن  الَبمػػذم: أبػػواب ا١بنػػاأز، بػػاب مػػا جػػاء ُب  ُِٕ/ّ) َِّّسػػن  أيب داكد: كتػػاب ا١بنػػاأز، بػػاب ا٤بشػػي ُب النعػػل بػػْب القةػػور، رقػػ :  (ٓ)
 َِْٖ(، كسػن  النسػاأي: كتػاب ا١بنػاأز، كراىهػة ا٤بشػي بػْب القةػور ُب النعػاؿ السػةتهة، رقػ : ّٖٓ/ّ) ََُٓرق :  كراىهة ا٤بشي على القةور،

شػّب بػ  ،  ػديث بمسػند أٞبػدك (، ْٗٗ/ُ) ُٖٔٓ(، كسن  اب  ماجو: كتاب ا١بناأز، باب ما جاء ُب ذلػع النعلػْب ُب ا٤بقػابر، رقػ : ٔٗ/ْ)
 (.  ّٕٔ/ِعةد ا٥بادم ) نقهح التبقهق الب اإلماـ أٞبد: ]إسناده جهًٌده[. ت(، كقاؿ ِٖٓ/ّٔ) ُِّٓٗا٣بصاصهة، رق : 

 (، كقاؿ الَبمذم: ]ىذا  ديث غريب[. ُٔٔ/ٓ) ّٕٗٔ، رق : سن  الَبمذم: أبواب ا٤بناقب، باب مناقب أيب بار الصديق  (ٔ)
، بػاب مػ   (، كصػبهح مسػل : كتػاب فضػاأل الصػبابة ٔٗ/ُ) ُْْصبهح الةخارم: كتاب الصبلة، باب هـو الرجاؿ ُب ا٤بسػجد، رقػ :  (ٕ)

 (.  ُْٕٖ/ْ) َِْٗ، رق : فضاأل علي ب  أيب طالب 
صػلى الظمػر   ا٣بربػاؽ السػلمي، كعنػو: أف رسػوؿ هللا ا٣بربػاؽ: ك  (.ْٕٓ/ِبػ  عةػد الػّب )االسػتهعاب الم  ُب ا٤بخطوطتْب: ا٢برباؽ، كا٤بثةت  (ٖ)

:  قػاؿ رسػوؿ هللا «، مػا شػاات كال قصػرت» السلمي: أشاات أـ قصرت الصبلة يا رسوؿ هللا? قػاؿ:  كسل  م  ركعتْب، فقاؿ لو ذرباؽ
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ػلّ ذا كى إ: مأ، و قيهامأبانتههاهب  :و قيهام ويهروىأفيقيعه بنهه   ,(ِ)زح  ح يثه حىت يتجوّ أوال يقيع عله   ػد أ وي مى
، ف يػتال  ٗبػا ال يلهػقنكػ ينطق ٗبا ىو غػّب  قهقػي: مأ، كال يقطعو علهو  ٌب يتجوز ذلك ا٤بتال ، يسمع لابلمو

 .  ذلك ارلسك يقـو مً أ، وتكيسا، نماه ع  الابلـهف
ىل إذا فههرع عههاد إفهه ،له عههن حازتهههأو هه ،ف صههالتهال خّفههإيصههل   و ههو ،حهه أليههه إيلههس  نههه كههان الأ :وروي 

  تضرر ذلػك ا١بػالس مً  فااف ٱب ف الصبلة ذوفان ، صبابوأعلى    ىذا ا٢بديث ش قة النيب يست اد مً  صالته
ف ػػي صػػػبهح ، يطهػػػل صػػبلتو بالنػػػاس ف رجػػبلن أ٤بػػا بلأػػػو  ك٥بػػػذا غضػػب النػػػيب ، ٢باجػػة ف ياػػوف طالةػػػان أال تمػػاؿ 
يت أفما ر ، جل فبلف ما يطهل بناأ  ع  صبلة الأداة مً  (ّ)ألتنذر٘ب إ ،كهللا يا رسوؿ هللا»: قاؿ رجبلن ف أالةخارم 

، مػػػا صػػػلى بالنػػػاس (ْ)]فػػػنيا [، ي ف مػػػنا  من ػػػرً إ»: ٍب قػػػاؿ، منػػػو يومئػػػذ غضػػػةان  شػػػدٌ أُب موعظػػػة  رسػػػوؿ هللا 
: قػػاؿ عػػ  جػػابر بػػ  عةػػد هللا  الةخػػارمكُب صػػبهح ، (ٓ)«كذا ا٢باجػػة، كالاةػػّب، ف فػػهم  الضػػعهفإفػػ، زفلهتجػػوٌ 
سػورة  أفقػر ، ٔب معػاذ إقةػل أك ، فَبؾ هاضبهو، يصلي فوافق معاذان  ،كقد جنح اللهل، (ٕ)رجل بناضبْب (ٔ)]أقةل[
: فقػاؿ النػيب ، لهػو معػاذان إفشػاى ، تى النػيب نفػ، هػاؿ منػو  ف معػاذان أفةلأػو ، فػاهطلق الرجػل، كالنساء، الةقرة
كاللهػل ، كالشمس كضباىا، علىسةح اس  ربك األبفلوال صلهت ، ان فات  ثبلث مرار أ: ك قاؿأ ،هتأفتاف أيامعاذ »
 .(ٖ)«ذا يأشىإ

                                                                                                                                                                                     

(، ُِٔ/ِ? قػػالوا: هعػػ ، فصػػلى الػػركعتْب ٍب سػػل ، ٍب سػػجد سػػجدتْب، كىػػو جػػالس، ٍب سػػل . أسػػد الأابػػة البػػ  األثػػّب )«أصػػدؽ ذك الهػػدي »
  (.  ِّّ/ ِكاإلصابة الب   جر)

(، كصػػبهح مسػػل : كتػػػاب ُٔ/ٖ) َُٓٔصػػبهح الةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب مػػاٯبوز مػػ  ذكػػر النػػػاس ٫بػػو قػػو٥ب  الطويػػل كالقصػػّب، رقػػ :  (ُ)
 (.  َْْ/ُ) ّٕٓا٤بساجد، باب السمو ُب الصبلة، رق : 

 إٔب كػػبلـ آذػػر ال ذػػّب فهػػو. ينظػػر: لسػػافزة: الطريػػق إذا قطعػػت مػػ  أ ػػد جاهةهػػو إٔب اآلذػػر، فاػػنف ا٤بػػتال  اهتقػػل مػػ  كػػبلـ فهػػو ا٣بػػّب ك أصػػل ارػػا (ِ)
 (.  َِٖ/ُ(، كشرح الش ا للقارم)ِّٕ/ٓالعرب الب  منظور، مادة: جوز )

، (ُٖٗ/ِفػػتح الةػػارم البػػ   جػػر ). صػػبلة الصػػةح، كصػػبلة الأػػداة : أم فػػبل أ ضػػرىا مػػع ا١بماعػػة ألجػػل التطويػػلالأػػداةألتػػنذر عػػ  صػػبلة  (ّ)
 (.  ّْٔ/ّلنماية الب  األثّب، مادة: غدا)اك 

 اآلٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: مابا ، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ْ)
(، كصػػػبهح مسػػػل : كتػػػاب الصػػػبلة، بػػػاب أمػػػر األأمػػػة ُِْ/ُ) َِٕصػػػبهح الةخػػػارم: كتػػػاب األذاف، بػػػاب ٚب هػػػف اإلمػػػاـ ُب القهػػػاـ، رقػػػ :  (ٓ)

 (.  َّْ/ُ) ْٔٔ بتخ هف الصبلة ُب ٛباـ، رق :
 اآلٌب. ُب ا٤بخطوطتْب: قاؿ، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ٔ)
 .  (ُٔ/ِهوار للقاضي عهاض، مادة: هضح )هاضبْب: الناضح الةعّب الذم يسقى علهو. ينظر: مشارؽ األ (ٕ)
 (.  ُِْ/ُ) َٕٓصبهح الةخارم: كتاب األذاف، باب م  شاا إمامو إذا طوؿ، رق :  (ٖ)
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كٚب ه مػا ، ُب صػبلتو ك٘بػوز النػيب ، (ُ)ا٠بػو  ػـز [ُٖ/ك] ٔب النػيب إ كالرجل ا٤بقتدم ٗبعاذ الذم شاى معاذان 
[»: قاؿ يب قتادة ع  النيب أقرب منو ما كرد ُب الصبهبْب ع  يجل جالس أل ف أريػد أُب الصبلة  (ِ)]إ٘ب أقـو
 .(ْ)«موأشق على أف أُب صبلٌب كراىة  (ّ)ز[]فن٘بوٌ ، الصيب ء٠بع باانف، طوؿ فهماأ

 بلة ػػػ  صمً  ًبٌ أ كال، بلةػػػص فٌ ػػػذأ طٌ ػػػػػػػػماـ قإما صلهت كراء »: اؿػػػػك قػػػالػػػس ب  مػػػػهأارم ع  ػػػػػح الةخػػػػبهػػػكُب ص
، ٠بع بااء الصػيبنف»: كُب ركاية، (ٔ)«موأ (ٓ)]ت ًب[فأفهخ ف ٨بافة ، ف كاف لهسمع بااء الصيبإك ، رسوؿ هللا

 .(ٖ)«م  بااأو (ٕ)موأد جٍ عل  م  شدة كى أ٩با  ز ُب صبلٌب٘بوٌ نف
كٔب ُب الركعػػة األ أقػػر  هػػو أ»: يب شػػهةةأكُب ركايػػة ُب مسػػند ابػػ  ، (ٗ)«بالسػػورة القصػػّبةأ فهقػػر »: ركايػػة ٤بسػػل  كُب)

ر ُب فمػ  قٌصػػ، طالػة مسػػتبةةف اإلأكيقتضػػي ، (َُ)«يػاتآُب الثاههػػة بػثبلث  أفقػر ، فسػػمع باػاء صػػيب، سػورة طويلػة
  هػول ف مىػأٔب إ هػث ذىػب  (ُُ)شػمب ا٤بػالايأل بلفػان تهاف بشيء مستبب ال ٯبػب علهػو الوفػاء بػو ذً الصبلة اإل

ف إفػػ، ُب مصػػلبة يةتأػي النػػيب  الػػذم جلػػس ذلػػك ا١بػالس ًـٌ كيقػاس بػػاألي ، و جالسػػان ف يتٌمػػألػػهس لػو  التطػوع قاأمػػان 

                                                           
ػػ:  ػػـز، ك (ُّٗ/ِفػػتح الةػػارم البػػ   جػػر ) (ُ) ؿ، فاهصػػرؼ فػػذكر  ػػـز ُب ا٤بأػػرب فطػػوٌ  ٗبعػػاذ بػػ  جةػػل، كىػػو يػػؤـٌ  رّ  ػػـز بػػ  أيب كعػػب األهصػػارم مى

 (.  َّْ/ُ. االستهعاب الب  عةد الّب)فقاؿ: أ سنت صبلٌب، فقاؿ: يا معاذ ال تا  فتاهان ، للنيب
، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ِ) ، كُب )س(: اىب القـو  اآلٌب. ُب األصل: اىى القـو
 اآلٌب.  ُب ا٤بخطوطتْب: ماٯبوز، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم (ّ)
صػبهح مسػل : كتػاب الصػبلة، بػاب أمػر (، ك ُّْ/ُ) َٕٕصبهح الةخارم: كتاب األذاف، باب مػ  أذػف الصػبلة عنػد باػاء الصػيب، رقػ :  (ْ)

 (.  ّّْ/ُ) َْٕ -ُِٗاألأمة بتخ هف الصبلة، رق : 
 اآلٌب. غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: يعُب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ٓ)
(، ك صػبهح مسػل : كتػاب الصػبلة، بػاب أمػر ُّْ/ُ) َٖٕصبهح الةخارم: كتاب األذاف، باب م  أذف الصبلة عند بااء الصيب، رقػ :  (ٔ)

بةااأػػو. فػػتح الةػػارم البػػ   جػػر  صػػبلهتا الشػػتأاؿ قلةمػػات ػػًب أمػػو: أم تلتمػػي عػػ  ك (. ِّْ/ُ) ْٗٔاألأمػػة بتخ هػػف الصػػبلة ُب ٛبػػاـ، رقػػ : 
(ِ/َِِ  .) 

(، ّْٓ/ٕ) ا. ااػ  البػ  سػهده، مػدة: كجػدكإال فمػ  كػاف ُب معناىػا ملتبػق هبػ ،كجد أمو: أم  زهنا، ككنف ذًٍكرى األـ ىنا ذرج ٨برج الأالب (ٕ)
 (.  َِِ/ِكفتح الةارم الب   جر )

 .  (ُّْ/ُ) َٕٗم  أذف الصبلة عند بااء الصيب: رق : صبهح الةخارم: كتاب األذاف، باب  (ٖ)
 (.  ِّْ/ُ) َْٕ - ُُٗصبهح مسل : كتاب الصبلة، باب أمر األأمة بتخ هف الصبلة ُب ٛباـ، رق :  (ٗ)
. .  . (، فهػو: عػ  ابػ  سػابط أف النػيب َْٕ/ُ) َْٖٔم  كاف ٱب ف الصػبلة لةاػاء الصػيب: رقػ : كتاب الصبلة، مصنف اب  أيب شهةة:   (َُ)

فمػػو تػػابعي ثقػػة كثػػّب اإلرسػػاؿ، لاػػ  جػػاء  ،اْب، فػػإف كػػاف ابػػ  سػػابط ىػػو عةػػد هللا فمػػو صػػبايب، كإف كػػاف عةػػد الػػرٞب  بػػ  عةػػدهللا بػػ  سػػابط
ُب ٨بتصػر علػـو  التصريح بنهو عةد الرٞب  ُب ال ػتح البػ   جػر فمػو  ػديث مرسػل، فسػند ىػذا ا٢بػديث ضػعهف لئلرسػاؿ. ينظػر: ا٤بنمػل الػركم

(، ٕٖ/ْاإلصابة ُب ٛبههػز الصػبابة )ك (، َِِ/ِ(، كفتح الةارم الب   جر )َّْ/ُ(، كتقريب التمذيب الب   جر)ّْ/ُوم )ا٢بديث النة
 كالنقل م  ال تح الب   جر. 

. سػّب أعػبلـ النػةبلء للػذىيب (قَِْ: )تكسػبنوف بػ  سػعهد، ، ، ٠بػع مػ  مالػك بػ  أهػس، كاللهػثم  الثقات أشمب ب  عةد العزيز القهسي (ُُ)
 .  (ُُّ/  ُ)الب   جر التمذيب كتقريب(، ََٓ/  ٗ)
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ذا ٠بػع ٕبػس الػداذل إطالػة الركػوع إمػاـ ٯبوز لئل :قاؿ  ٍ كقد ا تج ٗبثل ىذا ا٢بديث مى ، ؿ علهو يتضرر باهتظارهطوٌ 
، جوزأ   اجات الدي     اجات الدهها كاف التطويل ٢باجة مً ذا جاز التخ هف ٢باجة مً إهو أ: ككجمو، (ُ)لهدركو
و هٌػػػإف، (ِ)]التخ هػػػف[ف ُب التطويػػػل ىنػػػا زيػػػادة عمػػػل ُب الصػػػبلة غػػػّب مطلػػػوب ٖببلؼنعلػػػى ذلػػػك بػػػ ضى َبيً ٍعػػػكقػػػد اً 

 .(ّ)(قاس علهو ىذافاهف يي ، ف التخ هف ضد التطويلإف، يضان أكاعَبض علهو ، مطلوب
ال الأػزإب إ ػد أرده و ٓب يػ(ٓ)لهػوإالصػبلة ٤بػ  ٯبلػس  كىو ٚب هف النػيب ، (ْ)كرده ا٤بصنفأف ىذا ا٢بديث الذم إك 

 .اهتمى. (ٕ)(صبلن أجد لو أٓب ): (ٔ)داب ا٤بعهشة قاؿ العراقيآذبلؽ النةوة ك أ هاء ُب كتاب ُب اإل
هػػو  ػػديث صػػبهح مت ػػػق أل، (ٗ)]أكٔب[صػػبلتو لةاػػاء الصػػيب لاػػػاف (ٖ)]ٚب هف[ف ا٤بصػػنف استشػػمد ٕبػػػديثأكلػػو 
 : (ُُ)الصرصرم ُب قصهدتو النوههة فقاؿنو كلقد ضمٌ ، (َُ)علهو

 جافشٌ لسماع صوت الط ل ذم األ       ما ّ خً هي كيزيد طوؿ صبلتو فػى                 
  ػػػػػػػػػٞبرؾ مصط ى الرٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا لعم       ااأوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو لةإٔبرقة  لمان عً                 

                                                           
كال يشػػرؾ بعةػػادة ربػػو ﴿كبػػْب ا٣بلػػق، قػػاؿ هللا تعػػأب:   ألف اهتظػػاره فهػػو تشػػريك ُب العةػػادة بػػْب هللا  ،ذىػػب ا٢بن هػػة كا٤بالاهػػة إٔب أهػػو ال ينتظػػره (ُ)

با٤بصلْب، كذىب ا٢بنابلة كىو أ د األقواؿ عنػد الشػافعهة: إٔب أهػو ياػره االهتظػار إذا   كألف اإلماـ منمور بالتخ هف رفقان  [َُُالامف/]﴾أ دان 
ينتظػره، ألهػو ين ػع الػداذل كال يشػق علػى  كاف يشق على ا٤بنمومْب، ألف الذي  معػو أعظػ   رمػة مػ  الػداذل، كإف ٓب يشػق علػهم  لاوهػو يسػّبان 

(، الشػرح ِِٔ/ِشػرح ا٥بدايػة لةػدر الػدي  العهػِب)(، كالةنايػة ُُٓ/ُالػدقاأق ك اشػهة الشػليب للزيلعػي)تةهْب ا٢بقاأق شػرح كنػز ا٤بنمومْب. ينظر: 
(، كالاػاُب ُب ِٕٓ/ُ(كك اشػهتا قلهػويب كعمػّبة )َِّ/ْ(، كارمػوع شػرح ا٤بمػذب للػذىيب)ِّّ/ُللشه  الدردير ك اشػهة الدسػوقي )الاةّب 

 (. ُِٗ/ُة ا٤بقدسي)دامفقو اإلماـ أٞبد الب  ق
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب )س(: التبقهق، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ِ)
 (.  َِّ-َِِ/ِفتح الةارم الب   جر ) (ّ)
 صا ب ا٤بًب.  أم القاضي عهاض  (ْ)
 .  «ع  صبلتو كسنلو ع   اجتو فإذا فرغ عاد إٔب صبلتو كركم أهو كاف ال ٯبلس إلهو أ د كىو يصلي إال ذ ف»كل ظو:  (ٓ)
الػػدي  السػػةاي، مػػ  تقػػي الػػر ه  بػػ  ا٢بسػػْب ا٤بصػػرم الشػػافعي، ٠بػػع  عةػػد ا٤بصػػرية الػػديار ٧بػػدث ،الناقػػد ،اػػرر ،ا٤بػػتق  ،الاةػػّب ا٢بػػاف : العراقػػي (ٔ)

البػػػ  تأػػػرم . ا٤بنمػػػل الصػػػاُب كا٤بسػػػتوَب بعػػػد الػػػواُب (قَٖٔ: ، )تبػػػ  العجمػػػياسػػػةط ك  جػػػر،  بػػػ كاكأذػػػذ عنػػػو ا٢بػػػاف  هػػػور الػػػدي  ا٥بهثمػػػي 
 .(ِٗ/ْ) شمةة قاضى الب  الشافعهة طةقاتك  ،(ِْٓ/ٕبردم)

لبػػديث ل (، كفهػػو دلهػػل علػػى دقػػة ضػػةط القاضػػي عهػػاض ْٖٖ/ُث اإل هػػاء لػػزي  الػػدي  العراقػػي )(، كٚبػػريج أ اديػػّٓٔ/ِاإل هػػاء للأػػزإب) (ٕ)
 .  (ركم)ألهو ذكره بصهأة التضعهف 

 ُب ا٤بخطوطتْب: ٕبقهقة، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 غّب كاضبة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٗ)
طلقو أىل ا٢بديث كيعنوف بو ات اؽ الةخارم كمسل ، ال ات اؽ األمة علهو. لا  ات اؽ األمة علهو الـز مػ  ذلػك ك اصػل صبهح مت ق علهو: يي  (َُ)

 (.  ِٖ/ُث )األمة على تلقي ما ات قا علهو بالقةوؿ. مقدمة اب  الصبلح ُب علـو ا٢بدي معو، الت اؽ
 (. ِٓهوههة الصرصرم )م  الةبر الاامل. (ُُ)
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كالضػػػبك اهةسػػػاط الوجػػػو  ػػػٌب تظمػػػر ، الضػػػبك ئمةػػػاد: التةسػػػ ) ،طيهههبهم نفسهههاً أو  ،كثهههر النهههاس تبسهههماً أوكهههان 
ف كػاف إفػ، (ِ)ال فالضػبكإك ، القمقمػة (ُ)]فمو[دو ٍعػ  بػي ككػاف ٕبهػث ٠بػع ًمػ، ف كاف بصػوتإف، سناف م  السركراأل

ػػػكتي ، فمػػػو التةسػػػ ، بػػػبل صػػػوت كالػػػذم يظمػػػر مػػػ  ٦بمػػػوع ، الثنايػػػاكىػػػي ، الضػػػوا ك :ـ ال ػػػ دّ قىػػػسػػػناف ُب مي ى األمّ سى
كرٗبػػػا زاد علػػػى ذلػػػك ،  والػػػو ال يزيػػػد علػػػى التةسػػػ أكػػػاف ُب معظػػػ    ف رسػػػوؿ هللا أ اديػػػث الػػػواردة ُب ذلػػػك األ

  بػو ًمػ لدى تىػقٍ ف يػي أكالػذم ينةأػي ، هو يذىب الوقػارأل، فراط فهوكثار منو كاإل٭با ىو اإل إ  ذلك كا٤باركه مً  ،فضبك
 يب ىريػرة أعػ   (ْ)كابػ  ماجػو مػ  كجمػْب (ّ)دب ا٤ب ػردكقد ركل الةخارم ُب األ، ذلك  فعلو ما كاظب علهو مً 

 .(ٓ)(«هت القلبٛبي ف كثرة الضبك التاثر الضبك أل»: قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ
 .ف ي ىذه ا٢باالت الثبلث كاف يَبؾ التةس  ،و خيي أو يعظ أما مل ينزل عليه القران  :وكقول
كعنػػد هػػزكؿ ،    ولػػومىػػ فهػػن ضّ ، غلػػه  القلػػب ان لػػئبل ياػػوف فظٌػػ ،ا ياػػوف عنػػد الةشػػر٭ٌبػػإف التةسػػ  فػػؤل :كٔبمػػا األأ 

ػيعػاِب ًمػ كػاف   يضػان أك ، كال يزيػد الضػبك، ك الذم ال يضبكلى ياوف لقاؤه للمى  (ٔ)إ٭با[ ]فآالقر   .دة  التنزيػل شًٌ
]فػهػيٍ مى ي[، (ٕ)تهػو كصلصػلة ا١بػرسنهواع الو ي علهو الػذم كػاف يأ شدٌ أ ذّب أقد ك )

هػوع الػو ي أف ٝبهػع أمنػو  (ٖ)
  كػػبلـ الرجػػل ًمػػ لي اى ٍشػػأى الصلصػػلة ًمثٍػػًل   كػػبلـ ف ال مػػ  ًمػػأل، ه علهػػوشػػدٌ أ٦بهئػػو كصلصػػلة ا١بػػرس ك  ،شػػديد علهػػو

كا٢بامػة ُب ، (َُ)]منشأل ُب شدتو[كىو ، (ٗ)التةس ف هما ذا ، ذا كاف النزكؿ الو ي شديدان إك ، بالتخاطب ا٤بعمود
ما باتصاؼ السامع إ: يكى، ف العادة جرت با٤بناسةة بْب القاأل كالسامعأ :لو عند هزكؿ القراف علهو صوؿ الشدة 

كىػو النػوع ، كىو الةشػرية، ما باتصاؼ القاأل بوصف السامعإك ، كؿكىو النوع األ، بوصف القاأل تألهب للرك اههة
 .الوقتفلمذا كاف يَبؾ التةس  ُب ذلك .(ُُ)(شد ببل شكأكؿ كاأل، الثا٘ب

                                                           
 غّب موجود ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  ال تح الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
 .  (ْٗ/ُرح الاةّب لل هومي، مادة: بس  )ا٤بصةاح ا٤بنّب ُب غريب الش، ك (ُِٕٖ/ٓر: الصباح للجوىرم، مادة: بس  )ينظ (ِ)
 .  (ٖٗ/ُ)ِِٓ: باب الضبك، رق : األدب ا٤ب رد للةخارم (ّ)
(، كالػوجمْب: األكؿ مػ  طريػق كاثلػة بػ  األسػقع، كالثػا٘ب مػ  طريػق َُُْ/ِ) ُِْٕباب ا٢بػزف كالةاػاء، رقػ : كتاب الزىد، سن  اب  ماجو:   (ْ)

ٍي  ركيػةد اللػه  ب  عػػػػإبراى اةّب ػػػػػػد الػػػػػػػار ا٢بن ػي ا٠بػو عةػػػػح كأبػو بػػػػػبهػػػناد صػػػ: ]ىػذا إسلةوصّبما ا٢بديث ع  أيب ىريرة، قاؿ اػػػو ب   نْب اللذى
 الوجو الثا٘ب. ع  يتال  الةوصّبم (. ِّّ/ْجة ُب زكاأد اب  ماجو للةوصّبم)ب  عةد ارهد الةصرم[. مصةاح الزجاا

 (.  َٔٓ-َْٓ/َُفتح الةارم الب   جر ) (ٓ)
 : اف، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ىاذا ُب ا٤بخطوطتْب (ٔ)
 ِخػػارم، بػػاب بػػدء  الػػو ي، رقػػ : (، كا٢بػػديث ُب صػػبهح الةْٔ/ّمايػػة البػػ  األثػػّب، مػػادة: صلصػػل )الصلصػػلة: صػػوت ا٢بديػػد إذا  ػػرؾ. الن (ٕ)

 (.  ُُٖٔ/ْ) ِّّّك ْب ينتهو الو ي، رق :  ُب الّبد  (، كصبهح مسل ، باب عرؽ النيب ٔ/ُ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: فله م ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كا٤بثةت م )س(.  (ٗ)
 ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ُب شده مشتةك: )س(كُبغّب كاضبة ُب األصل،  (َُ)
 (.  َِ/ُ)فتح الةارم الب   جر ينظر:  (ُُ)
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 ظمػر الأضػب جػدان أبل ، (ُ)ذار[هاإل]هو ُب مقاـ أل، هو كاف فهمما تعلوه ص ة غضةهةفؤل :ما ُب الوع  كا٣بطبأك  
ل يػػا ػػػػرجقػػاؿ ): قػػاؿ هصػػارم يب مسػػعود األأنده عػػ  ػػػػػبس ح الةخػػارمػػػػف ػػي صبه، طةوػػػػكذ   مواعظػػوُب كثػػّب ًمػػ

  ًمػػ غضػةان  شػدٌ أُب موعظػة  يػت رسػوؿ هللا أفمػا ر ، بنػا فػبلف٩بػا يطهػل  (ّ)درؾ الصػبلةأكػاد أ (ِ)]ال[: هللا رسػوؿ
ػػػنػى مي  هاػػػ إيمػػػا النػػػاس أ»: فقػػػاؿ، يومئػػػذ ػػػ، كفري  ًٌ كذا ، كالضػػػعهف، ف فػػػهم  ا٤بػػػريضإفػػػ، ففلهخٌ ػػػ، صػػػلى بالنػػػاس  ٍ فمى
 .(ْ)«ا٢باجة

  ال فػػالنيب إك ، ف ذلػػك كػػاف ياثػػر منػػوأٔب إ  ٚبصهصػػو تػػرؾ التةسػػ  ُب ىػػذه ا٢بػػاالت ا٤بػػذكورة بػػالنظر كمػػا ذكػػره ًمػػ
كُب ، هسػػاف ُب  الػػة غضػػةو ينػػاُب التةسػػ  ا٤بقتضػػي للمسػػرةف صػػورة اإلإفػػ، كػػاف يػػَبؾ التةسػػ  كلمػػا صػػادفو غضػػب

غضػةو  ػٌب   كاشػتدٌ ، كعلػى صػوتو، ت عهنػاهرٌ ذا ذطػب اٞبػإ كاف رسػوؿ هللا : قاؿ ع  جابر  صبهح مسل 
كيقػػرف بػػْب ، هػػا كالسػػاعة كمػػاتْبأبعثػػت »: قػػوؿيك ، «اك كمٌسػػ، (ٓ)با صػػةٌ »: [ُٗ/ظ]قػػوؿ يهػػو منػػذر جػػهش نك
كشػر ، ىػدم ٧بمػد  كذػّب ا٥بػدم، ف ذػّب ا٢بػديث كتػاب هللاإفػ: مػا بعػدأ»: كيقوؿ، «كالوسطى السةابة وً هٍ عى ةػى صٍ أ

  تػرؾ كمىػ، ىلػوفؤل، تػرؾ مػاالن   ٍ   ه سػو مىػكٔب باػل مػؤم  ًمػأهػا أ»: ٍب يقػوؿ، «ككػل بدعػة ضػبللة، مور ٧بػدثاهتااأل
ـه[لةهػػتاكُب ، النػػيب  يّ لىػػدذػػل عى : كقالػػت عاأشػػة رضػػي هللا عنمػػا .(ٕ)«يّ لىػػكعى  ٕبّ إفػػ، (ٔ)اعان هى ك ضىػػأ ان نىػػيػٍ دى  ]ًقرىا

فهػػو  (ٖ)
ػػ ،صػػور ػػتى مى فػى ، َبٍب تنػػاكؿ السًٌ يػػـو القهامػػة الػػذم يصػػوركف ىػػذه  شػػد النػػاس عػػذابان أ  ًمػػ»: قػػاؿ النػػيب : كقالػػت، واى
 .(ٗ)«الصور

يب كداعػة السػممي أعةػد هللا بػ  معػدم كػرب بػ  غػن  الزبهػدم  لهػف  (َُ)]جػزء[ بػ ) وقال عب    بن احلهارث
ذػر مػ  آكىػو ، ركل عنػو ٝباعػة مػ  ا٤بصػريْب، ك ٜبػاف كٜبػاهْبأك سػةع أ، كمات هبا سنة ٟبس كٜباهْب، سا  مصر

                                                           
 ُب ا٤بخطوطتْب: االهظار، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
 اآلٌب. غّب موجودة ُب ا٤بخطوطتْب، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ِ)
أدركمػػػا. فػػػتح الةػػػارم البػػػ   جػػػر  مػػػ  أجػػػل التطويػػػل فػػػبل ال أكػػػاد أدرؾ الصػػػبلة: أم ال أقػػػرب مػػػ  الصػػػبلة ُب ا١بماعػػػة بػػػل أتػػػنذر عنمػػػا أ هاهػػػان  (ّ)

(ُ/ُٖٔ  .) 
 (.  َّ/ُ) َٗصبهح الةخارم: كتاب العل ، باب الأضب ُب ا٤بوعظة كالتعله ، رق :  (ْ)
 (.  ُْْ/ِلصا٢بْب مد الصديقي الشافعي)صةبا : أم العدك مأّبان علها . دلهل ال ا٢بْب لطرؽ رياض ا (ٓ)
يضػهعوف بعػده. مشػارؽ األهػوار للقاضػي  كأط ػاالن    تػرؾ عهالػو عالػةن مىػ :أم ،باس  ال عل ضاع الشػيء ضػهاعان : ب تح الضاد ى  العهاؿ ٠بوا ضهاعان  (ٔ)

 (.  ِٔ/ِاض، مادة: ضهع )عه
 (.  ِٗٓ/ِ) ٕٖٔصبهح مسل : كتاب صبلة ا٤بسافري  كقصرىا، باب ٚب هف الصبلة كا٣بطةة، رق :  (ٕ)
القػػراـ: السػػَب الرقهػػق، كقهػػل: القػػراـ السػػَب الرقهػػق كراء السػػَب الألػػه . النمايػػة البػػ  اآلٌب. ك ُب ا٤بخطػػوطتْب: مػػراـ، كا٤بثةػػت مػػ  صػػبهح الةخػػارم  (ٖ)

 (.  ْٗ/ْاألثّب، مادة: قـر )
مسػػل : كتػػاب اللةػػاس (، كصػػبهح ِٕ/ٖ) َُٗٔ، رقػػ :  صػػبهح الةخػػارم: كتػػاب األدب، بػػاب مػػا ٯبػػوز مػػ  الأضػػب كالشػػدة ألمػػر هللا  (ٗ)

 (، كالل   للةخارم. ُٕٔٔ/  ّ، )َُِٕكالزينة، باب ال تدذل ا٤ببلأاة بهتان فهو كلب، رق : 
 اإلصابة الب   جر اآلٌب. غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: جرير، كا٤بثةت م   (َُ)
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ككػذا ، (ُ)كابػ  ا١بػوزم ُب تلقهبػو، بػو زكريػا بػ  سػعدةأك ، كابػ  ا٤بػديِب، ٗبصر قالو اب  عههنة مات م  الصبابة 
 ]بس ط كىي الٍب تعرؼ الهـو،(ّ)دكرقط ال هو مات بسأكع  الطباكم ، هو مات ٗبصرأ (ِ)ب  عةد ا٢با اطلق أ

هػو أك ، (ٕ)عػ  ابػ  يػوهس (ٔ)بػ  منػدهاعةػد هللا  بػوأ اػاه (ٓ)هػو مػات بالهمامػةإ: كقهػل، م  سمنود قريةان  (ْ)أيب تراب[
 .(َُ)((ٗ)]جزء[ة ب هظنو عمو ٧بمأك : فا ش قاؿ (ٖ)]ذةط[هوإ: قاؿ اب   جر، شمد بدران 

ُب  (ُُ)]رغةػة[ ػزاف هػو كػاف كثػّب األأياثػر التةسػ  مػع  ٭با كػاف إ من ر ول    كثر تبسماً أ ح اً أ يتأما ر 
،   ا٤بعػركؼ شػهئان ال ٙبقػرف ًمػ»: قػاؿ  كُب صػبهح مسػل ، طبلقػة الوجػو معػدكدة منػو فٌ إفػ، كثار م  ا٤بعػركؼاإل 
: اؿػػػيب ذر قأ  ػػػػع (ُْ)افػػػػػػبهح ابػ   ةػػػػكص، (ُّ)نوػػػػٌ ك س ذمػػػَبمػػػػكُب ال. (ُِ)«وجو طلهػقػػػػذػاؾ بأقى ػػػػػف تلأو ػػػكل

   .ا٢بديث «ذهك لك صدقةأتةسمك ُب كجو »: هللا  رسوؿ
هػو مػا كػاف أكىػو ، لهس فهمػا  صػر ٔب النيب إ اديث الٍب فهما عزك الضبك   األكرده ا٤بصنف مً أف ما أعل  اك 

لاػ  جػاء ُب ، كثػرأف تةسػمو أال إبل كاف يضبك ، هقتضي ذلك عدـ سلب الضبك عنوف، تةسمان  الإيضبك 

                                                           
،٠بع مػ  ٧بمػد بػ  أبػو ال ػرج عةػد الػرٞب  بػ  علػي بػ  ٧بمػداإلمػاـ ىػو  :(. كاب  ا١بػوزمِّْ/ُاألثر ُب عهوف التواري  كالسّب)تلقهح فمـو أىل  (ُ)

 (.  ّٓٔ/ُِ) للذىيبػ. سّب أعبلـ النةبلء (قٕٗٓ: لو زاد ا٤بسّب ُب الت سّب، )ت ا٢بس  ا٤باكردم،  دث عنو الشه  موفق الدي  ب  قدامة،
 قػاؿ٧بمد ب  عةد هللا ب  عةد ا٢با  أبو عةد هللا ا٤بصرم، ٠بع م  الشافعي،  دث عنو النسػاأي، كعةػد الػرٞب  بػ  أيب  ػاًب، اب  عةد ا٢با :  (ِ)

   ، كأبو زكريا ب  سعدة ٓب أجد لو ترٝبة.(ْٕٗ/ُِ) للذىيب. سّب أعبلـ النةبلء (قِّٕ: )تصدكؽ،  ثقة ا٢با  عةد اب :  اًب أيب اب 
بنس ل مصر ينسب إلهما عةد هللا ب  موسى الس طي، مؤب قريش، ركل عػ  إبػراىه  بػ  زبػاف بػ  عةػد العزيػز، ركل عنػو ابػ  س ط القدكر: قرية  (ّ)

كا ػػد األسػػ اط كىػػو مػػا يعةػػن فهػػو الطهػػب كمػػا أشػػةمو كيسػػتعار  :كالسػػ ط. (ّْٓ/ُ)للبػػازمي مسػػماه كافػػَبؽ ل ظػػو ات ػػق مػػا . األمػػاك كىػػب
 (.  ِِٔ/ُ)رتهب ا٤بعرب للمطرزم للتابوت الصأّب. ينظر: ا٤بأرب ُب ت

 ُب )س(: لس ط أب التواب، كا٤بثةت م  اإلصابة الب   جر اآلٌب ذكره. ّب كاضبة ُب األصل، ك غ (ْ)
 (.  ُٗٔ/ُاألقطار أليب عةد هللا ا٢بمّبم)الهمامة: مدينة متصلة بنرض عيماف م  جمة ا٤بأرب مع الشماؿ. الركض ا٤بعطار ُب ذّب  (ٓ)
 .  فل  أجده فهما ظمر ٕب ٕبثت ُب معرفة الصبابة لعةد هللا ب  منده (ٔ)
عةد الرٞب  ب  أٞبد ب  يػوهس الصػدُب ا٤بصػرم أبػو سػعهد ا٢بػاف . صػا ب التػاري ،  ػدث عػ  أبهػو، كأٞبػد بػ  سػبلمة الطبػاكم، اب  يوهس:  (ٕ)

 (.  ّّّ/ُ. التقههد الب  هقطة ا٢بنةلي)(قّْٕ: )ت دث عنو أبو عةد هللا ب  منده، 
 ُب ا٤بخطوطتْب:  ةط، كا٤بثةت م  اإلصابة الب   جر اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ، كقولو ذةط فا ش: يريد بو قوؿ اب  منده.  (ٖ)
 ُب ا٤بخطوطتْب:  رء، كا٤بثةت م  اإلصابة الب   جر اآلٌب ذكره.  (ٗ)
 (.  ُْ/ْ(، ك)ٖٔ/ُ)الب   جر(، كاإلصابة ّٖٖ/ّكاالستهعاب ُب معرفة األصباب ) (،ِّْ/ُالب  ا١بوزم ) تلقهح فمـو أىل األثر (َُ)
 ، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ. ، كُب )س(: برعهو: كعهةُب األصل (ُُ)
 (، يركيو أبو ذر. َِِٔ/ْ) ِِٔٔصبهح مسل : كتاب الّب كالصلة، باب استبةاب طبلقة الوجو، رق :  (ُِ)
كأمػرؾ بػا٤بعركؼ كهنهػك عػ  ا٤بناػر صػدقة، كإرشػادؾ الرجػل ُب أرض الضػبلؿ لػك صػدقة، كبصػرؾ للرجػل . . . . »كتتمتػو: ىو طرؼ  ػديث  (ُّ)

سػػن   .«الػػردمء الةصػػر لػػك صػػدقة، كإماطتػػك ا٢بجػػر كالشػػوكة كالعظػػ  عػػ  الطريػػق لػػك صػػدقة، كإفراغػػك مػػ  دلػػوؾ ُب دلػػو أذهػػك لػػك صػػدقة
 : ]ىذا  ديث  س  غريب[. قاؿ فهو الَبمذم(، ّّٗ/ْ) ُٔٓٗصناأع ا٤بعركؼ، رق :  الَبمذم: أبواب الّب كالصلة، باب ما جاء ُب

 .  (ُِِ/ِ) ْْٕالصدقة للمسل ، رق :   ذكر كتةة هللا كتاب الّب كاإل ساف، باب صبهح اب   ةاف:   (ُْ)
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ان عى مً جٍ تى ٍسػػػمي  يػػػت رسػػػوؿ هللا أمػػػا ر »:  ػػػديث صػػػبهح ركاه الةخػػػارم عػػػ  عاأشػػػة رضػػػي هللا عنمػػػا قالػػػت
 قػػػطٌ  (ُ)

بالهتػػػو علػػػى  مقػػػةبلن  تامػػػان  يضػػػبك ضػػػباان  يتػػػوأمػػػا ر : مأ (ْ)«تةسػػػ ي٭بػػػا كػػػاف إ، (ّ)٥بواتػػػوأرل  (ِ)]ضػػػا اان  ػػػٌب[
 ػػػػٌب بػػػػدت  فضػػػػبك رسػػػػوؿ هللا »، يب ىريػػػػرة ُب قصػػػػة ارػػػػامع ُب رمضػػػػافأكقػػػػد جػػػػاء ُب  ػػػػديث ، الضػػػػبك
، (ٕ)]ا٢بػػديثْب[ال منافػػاة بػػْب : قػػالواك , (ٔ)ال عنػػد ا٤بةالأػػة ُب الضػػبكإكىػػي ال تةػػدك ، ضػػراسكىػػي األ، (ٓ)«هواجػػذه

، ـ علػى النػاُبدّ قىػمي  تٍ ةًػثٍ مي كالٍ  ،ثةػت مػا شػاىدهأ بػو ىريػرة أك ، رؤيتمػا (ٖ)]هػى ىػٍت[هنػا إف، ما عاأشة رضي هللا عنماأ
]ا١بيػدير[ُب أليػتؤل ذا ضػبك إك »: قػاؿ يب ىريرة أع   (ٗ)كالةهمقي، ذرج الةزارأكقد 

ذا  إ ككػاف  »ك ،«(َُ)
  .(ُُ)« ٌب يرت ع عنو ٓب يتةس  ضا اان  ٔبّبيل  كاف  ديث عمدو 

بههينيتهم فيههها   .(ُِ)الصػةح: مأذا صههله الغهه اة إ تون ر ههول   أكههان خهه م ادل ينهه  يهه :قههال نههس أوعههن 
ُب ىذا ا٢بػديث ) .ربكوربا كان ذل  يف الغ اة الباردة يري ون به التّ  ،ال  مس ي   فيهاإفما يؤته بيني   ،ادلاهب
]بػيريكًز[بهػػاف

شػػد رٍ كيػي ،   جػػاىلم لًٌػػعى كيػي ، ٔب  قػػوقم إىػػل ا٢بقػػوؽ أ  النػػاس لهصػػل ًمػػ وً بًػػرٍ كقػي ، ٔب النػػاسإ النػػيب  (ُّ)
علػى ا٤بشػقة ُب  هكفهػو صػّب ، مػوركىاػذا ينةأػي لػوالة األ، هبػا لدتىػقٍ فهػي ، ك ركاتػو، فعالػوأشػاىدكا هكل، ى دى سَبًشػمي 

                                                           
 (.  َٔٓ/َُالةارم الب   جر )(، كفتح ُٕٗ/ٔ. شرح النوكم على مسل  )ُب الضبك ٓب يَبؾ منو شهئان  : أم مةالأان مستجمعان  (ُ)
 .  اآلٌبغّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ف ي، كا٤بثةت م  صبهح الةخارم  (ِ)
 (.  ُٕٗ/ٔى ا٢بنك. شرح النوكم على مسل  )اللموات: ٝبع ٥باة كىي اللبمة ا٢بمراء ا٤بعلقة عل (ّ)
كصػبهح مسػل : كتػاب صػبلة االستسػقاء، بػاب التعػوذ عنػد (، ِْ/ٖ) َِٗٔباب التةسػ  كالضػبك، رقػ : صبهح الةخارم: كتاب األدب،  (ْ)

 (، كالل   للةخارم. ُٔٔ/ِ) ٖٗٗ:رؤية الريح، رق 
 (.  ِّ/ٖ) َٕٖٔصبهح الةخارم: كتاب األدب، باب التةس  كالضبك، رق :  (ٓ)
 (.  َِ/ٓمادة: ٪بذ ) النماية الب  األثّب، (ٔ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: ا٢بسْب، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٕ)
 ُب ا٤بخطوطتْب: هعت، كا٤بثةت كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ٖ)
(، كقػػد رجعػػت إٔب مسػػند ِٕٓ/ُ)  بػػاب جػػامع صػػ ة رسػػوؿ هللا ، ٝبػػاع أبػػواب صػػ ة رسػػوؿ هللا دالأػػل النةػػوة للةهمقػػي: بل ػػ  قريػػب ُب  (ٗ)

ٕب، كرجعت إٔب ال تح الاةّب للسهوطي فعزاه للةهمقي فقط. ال تح الاةّب ُب ضػ  الزيػادة إٔب ا١بػامع الصػأّب للسػهوطي، الةزار فل  أجده فهما بدا 
 .  (. كٝبهعم  رجاؿ السند ثقاتَِّ/ِ) ُٖٗٗرق : 

بضػ  ا١بػه  كالػداؿ، ٝبػع جػدار كىػو ا٢بػاأط. قػاؿ أبػو باػر:  :ا١بيػدير، ك (ُٔ/ُ)  ك اشهة الشمِب ،وطتْب: ا٣بدكر، كا٤بثةت م  الش اُب ا٤بخط (َُ)
كإشراؽ الشػمس الػٍب تػتبلأل   فّبل ضوءىا على ا١بدار، أم يشرؽ هوره علهما إشراقان  ،٠بعت أبا ا٢با  اللهثي يقوؿ: ىي ا٤برآة توضع ُب الشمس

ههػة ا٤بواىػب اللد (، كّٕٗ/ُ) ُِْ، رقػ :  سػخطو : مػا ذكػر مػ  عبلمػة رضػاه، كعبلمػة على ا١بدار. أذبلؽ النػيب أليب الشػه  األصػةما٘ب
 (.  ّٔ/ِبا٤بنح امدية للقسطبل٘ب)

(، كقػػاؿ فهػػو ا٥بهثمػػي: ]ركاه أٞبػػد كالةػػزار كالطػػّبا٘ب ُب الاةػػّب كاألكسػػط بنبػػوه كأبػػو ْٔ/ّ) ُّْٕ رقػػ : : مسػػند الػػزبّب بػػ  العػػواـ،مسػػند أٞبػػد (ُُ)
 (.  ُٖٖ/ِلزكاأد كمنةع ال واأد للمهثمي )٦بمع ا ع  الزبّب ك ده كرجالو رجاؿ الصبهح[. 

 (.  ِٓ/ُللقاضي عهاض، مادة: أذف )كمشارؽ األهوار ، (ُّٔ/ُِشرح النوكم على مسل  ) (ُِ)
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: بركر، كا٤بثةت م  شرح النوكم على مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُّ)
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 ّبؾ باثػاركفهػو التٌػ، ُب ا٤باء (ُ)ك]ًإٍدذا٥ًبىا[ٗبس يده  لو تّبكان نك سألو  اجة ن  سكلااتةو مى ، ه سو ٤بصلبة ا٤بسلمْب
ف إك  ىذا. (ِ)(دذاؿ يده الارٲبة ُب اآلههةإكتّبكم  ب، كبهاف ما كاهت الصبابة علهو م  التّبؾ باثاره ، لصا٢بْبا
 .(ّ)ف ىذا ا٢بديث ركاه مسل  ُب صبهبوإك 

 

                                                           
 غّب كاضبة ُب األصل، كُب)س(: ا ضا٥با، كا٤بثةت م  شرح النوكم على مسل  اآلٌب ذكره، كضعتو ٤بناسةتو للسهاؽ.  (ُ)
 (.  ِٖ/ُٓشرح النوكم على مسل  ) (ِ)
 (.  ُُِٖ/ْ) ِِّْم  الناس، رق :   صبهح مسل : كتاب ال ضاأل، باب قرب النيب  (ّ)
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 [والرمحة الشفقة :عشر السابع الفصل]                             
 :ما الشفقةأو : فصل
، تقع يف الكراهة (ِ)]ال تكاد[ك، ن الرضبةمً  رؽٌ أ هي) :أفةوالرّ ، (ُ)(حرص الناصح على صبلح اؼبنصوح): كهي 

جبميع  .كذا يف النهاية. (ّ)(مهو الرحيم على الناس العطوؼ هب :ؼك كالرؤ ، كالرضبة قد تقع يف الكراهة للمصلحة
، فقوله عزيز، [ُِٖ]التوبة/ ﴿َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنُّتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم﴾: اخللق فقد قال تعاىل

كيف ، دٌ يشػػت :مأراؾ حبػػاؿ ئػػي ة أف َي أيعػػز علػػ :يقػػاؿ ذا اشػػتدٌ إبفػػتح العػػ   عػػزالشػػيي يى  عػػزٌ ): قػػاؿيي ، شػػديد: مأ
 معنػػاش شػػ ٌ ): متّ نًػػعى كى . (ٔ)(شػػرؼ علػػى اؼبػػوتأك ، بػػه اؼبػػرض اشػػتدٌ : مأ (ٓ)«برئػػوؿ    (ْ)فاٍئػػتيًعَز[»]: اغبػػدي 
ف زيػد بػن بابػ  أ يف صػحيح الخاػارم ترى ًكػكالػ  بعػدها ذي ، يػةكهػذش اآ. (ٕ)(علػيكم شديد ما شػ ٌ : مأ، عليكم
ػػايىكيٍم رىئيػػوؿه ًمػػٍن ﴿: حػػد هػػ شأمػػع  جػػدنباأنصػػارم َف ألن ئػػورة التوبػػة  يتػػ  مػػع  زيبػػة اًمػػ كجػػدتي »: قػػاؿ لىقىػػٍد جى

 . (ٖ)«[ُِٖ]التوبة/أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًه مىا عىًنّتٍم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًن ى رىييكؼه رىًحيمه﴾
ف أليػه إشػار أالػذم  فٌ إ: قلػ ي ؟ مبػا يبخػ  بػالتواترإكالقر ف ، كحدش ن ذلك دبقالة  زيبةمً  ىكيف اكتف): ف قل ى إف
ػػػػدً و جي كي ] دي ٍقػػػػها َف يكػػػػن فػى دى ٍقػػػػفػى  [اهى

كجودهػػػػا  دي ٍقػػػػها فػى دي ٍقػػػػا كػػػػاف فػى إمبػػػػك ، كهػػػػ ش بػػػػن كػػػػاف وبف هػػػػا هػػػػو ،ؿبفوظػػػػة (ٗ)
 .(ُ)(مكتوبة

                                                           
 (.  ٕٖٗ/ُالقاموس ايط للف كز بادم، مادة: شف  ) (ُ)
 يف اؼباطوطت : االنكار، كاؼببخ  من النهاية اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
 (.  ُٕٔ/ِالنهاية البن األب ، مادة: رأؼ ) (ّ)
 يف األصن: قد ائتقى، كيف)س(: قد ائتقر، كاؼببخ  من النهاية البن األب  اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ْ)
دعػػاش بػػبلؿ إُف ، كأنػػا عنػػدش يف نفػػر مػػن اؼبسػػلم  برئػػوؿ    طػػرؼ حػػدي  عنػػد أ  داكد كلف ػػه: عػػن عخػػد   بػػن زمعػػة، قػػاؿ: ؼبػػا ائػػتعزٌ  (ٓ)

، فقلػ : يػا عمػر قػم فصػن بالنػاس، فارج عخد   بن زمعة فإذا عمر يف الناس، ككاف أبو بكػر هابخػان « مركا من يصلي للناس»ؿ: فقا، الصبلة
فػػػ ين أبػػػو بكػػػر؟ يػػػ ل   ذلػػػك كاؼبسػػػلموف، يػػػ ل   ذلػػػك »، قػػػاؿ: ؾبهػػػران  ككػػػاف عمػػػر رجػػػبلن ، صػػػوته ، فلمػػػا ظبػػػع رئػػػوؿ   فتقػػػدـ فكػػػٌ  
، بػاب يف ائػتابلؼ أ  : كتػاب السػنةأ  بكػر فاػاي بعػد أف صػلى عمػر تلػك الصػبلة فصػلى بالنػاس. ئػنن أ  داكدفخع  إُف « كاؼبسلموف
(، كيف ئندش ؿبمد بن إئحاؽ بن يسار أبو بكر اؼبطليب موالهم اؼبدٓف قاؿ عنه الذهيب: ]كاف صػدكقان مػن ُِٓ/ْ) َْٔٔ، رقم: بكر 

كقػػػػػد صػػػػػححه صباعػػػػػة[. الكاشػػػػػف ، كا تلػػػػػف يف االحتاػػػػػاج بػػػػػه كحديبػػػػػه حسػػػػػن، ركلػػػػػه هرابػػػػػ  يف ئػػػػػعة مػػػػػا ركل تسػػػػػتنك، حبػػػػػور العلػػػػػم
كابػن إئػحاؽ يػركم بلفػ : (. ْٕٔ/ُ(، كقاؿ عنه ابن حار: ] إماـ اؼبغازم صدكؽ يدلس[. تقري  التهذي  البن حاػر)ُٔٓ/ِللذهيب)
 كبقية رجاؿ ئندش بقات. )حدبنا(، 

 (.  ِِٖ/ّالنهاية البن األب ، مادة: عزز ) (ٔ)
 (.  َّٔ/ّلنهاية البن األب ، مادة: عن  )ا (ٕ)
بػػػن بابػػػ  األنصػػػارم، مػػػن  : هػػػو  زيبػػػة زيبػػػة، ك (ُْٖ/ٔ) ْٖٗٗ، رقػػػم: صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب فآػػػابن القػػػر ف، بػػػاب كاتػػػ  النػػػيب  (ٖ)

   (.ِّٗ/ِالبن حار)شهادته بشهادت ، ائتشهد بصٌف . اإلصابة  السابق  لئلئبلـ، جعن النيٌب 
  : كجزكها، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوطت (ٗ)
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 يػا: قيػن: قاؿ   هريرة أعن   رج مسلم يف صحيحهأ [َُٕ]األنخياي/﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنَي﴾: وقال
 .(ِ)«مبا بعب  رضبةن إ [ُٗكجه/] لٌعانان ع  بٍ أي ٓف َف إ»: قاؿ، على اؼبشرك  رئوؿ   ادع   

  هريػرة أعػن   رج صاح  الوفػاأك . (ّ)(يكالدعا، ل  الس ن اػبى كمً ، ن   بعاد مً كاإل، الطرد :صن اللعنأك )
 قاؿ رئوؿ   : قاؿ :«ليكم ي إديهأي : مأ (ْ)«نا رضبة مهداةأمبا إ . 
ن رئلناؾ لعلة ًمػأما : مأ، له كوف مفعوالن تف أية يف اآ ةكهبوز يف رضبة الواقع، نفس الرضبة مخالغة فيه ن عً اي فى )

كهبػوز ، ياؾ رضبة ع يمة كائعةإلرتحم العاؼب  برئالتنا : مأ، كتنك  رضبة للتع يم، جن رضبة للعاؼب ال ألإالعلن 
 ال يف حػػاؿ كونػػك راضبػػان إحػػواؿ ن األرئػػلناؾ يف حػػاؿ ًمػػأمػػا : مأ، رئػػلناؾأؼ يف مػػن الكػػا كػػوف رضبػػة حػػاالن تف أ

 . (ٓ)(للعاؼب 
م كجه أفائتدالله هبذش يصح على ، للناس راضبان  على كونه نخينا  ية ائتدالالن كرد هذش اآأاؼبصنف : ف قل ى إف

 ؟ من كجهي نصخه
كػاف   ن حػاالن عًػجي  فإك ، اػرم علػى يػديك رضبتنػا لعخادنػالي: لػه كػاف اؼبعػى ف جعلػه مفعػوالن إفػ، يصح عليهمػا: قل ي 
طل  منهم مزيػد يي  ينخيااألف أل، على رضبة عخادنا كلهم (ٔ) [صل]حنك أكقد اطلعنا على  الإ يرئلك َف: اؼبعى
، لػيهم صبيعػان إ رئػله   أفلهػذا ، ن ؿبمػد رحػم هبػم ًمػأنه ليس يف عخػادش أ مى لً عى  ك  ، (ٕ)[فبهم]ألاػب  
ن عنػد ًمػ يتى أي مبػا إف، كَف يتخع،  الفه نٍ كمى ، اتخعوش فٍ إم هي سعدي نه جاي دبا يي أل ،رضبة  ؿبمدان  رئن   أ: اؼبعىك 

، زركعهػػم كمواشػػيهم فيسػػقي نػػاسه ، (ٖ)]هديقػػة[ عينػػان  ف يفاػػر   أ): كمبالػػه، ع نصػػيخه منهػػانفسػػه حيػػ  ضػػيٌ 
كلكػػػن ، كرضبػػػة للفػػػريق ، ن   اؼبنفاػػػرة يف نفسػػػها رضبػػػة ًمػػػ فػػػالع ، عوافيآػػػيٌ ، وف بالسػػػقيطيػػػرًٌ فى كيخقػػػى نػػػاس يػي 

                                                                                                                                                                      
 (.  ُٖٓ/ٖفتح الخارم البن حار ) (ُ)
 (.  ََِٔ/ْ) ِٗٗٓصحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة كاآداب، باب النهي عن لعن الدكاب كه ها، رقم:  (ِ)
 (.  ِٓٓ/ْ)النهاية البن األب ، مادة: لعن  (ّ)
(، كاؼبعاػم ُِِ/ُٔ) َِٓٗ(، كاغبػدي  يف مسػند الخػزار: مسػند أنػس بػن مالػك، رقػم: ُّٓبتعريف فآابن اؼبصطفى البػن اعبػوزم ) الوفا (ْ)

(، كقػاؿ الخػزار: ]كهػذا اغبػدي  ال نعلػم أحػدا كصػله عػن أ  صػاٌف ِِّ/ّ) ُِٖٗرقم: األكئط للط آف: باب األلف، من اظبه إظباعين، 
كقػػاؿ اؽبيبمػػي: ، [، إمبػػا يقػػوؿ عػػن أ  صػػاٌف عػػن النػػيب ن ئػػع  كهػػ ش يرئػػله فػػبل يقػػوؿ عػػن أ  هريػػرة إال مالػػك بػػ عػػن أ  هريػػرة 

 (.  ِٕٓ/ٖ) َُّْٗ]كرجاؿ الخزار رجاؿ الصحيح[. ؾبمع الزكابد كمنخع الفوابد للهيبمي، رقم: 
االن أيآان على حذؼ اؼبآػاؼ، كالتقػدير: ذا رضبػة(. الػدر (، كقاؿ السم  اغبليب: )كيكوف حِٗٗ/ِتخياف يف إعراب القر ف للعك م)ين ر: ال (ٓ)

 (.  ُِْ/ٖؼبصوف يف علـو الكتاب اؼبكنوف )ا
 يف اؼباطوطت : صل ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٔ)
 يف اؼباطوطت : على أفبهم، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٕ)
عػػ  هديقػػة: أم كبػػ ة اؼبػػاي. غػػذي  اللغػػة ك الزـبشػػرم اآيت ذكػػرش، كضػػعته ؼبنائػػخته للسػػياؽ، هػػ  كاضػػحة يف اؼباطػػوطت ، كاؼببخػػ  مػػن تفسػػ   (ٖ)

 (.  ّّ/ٖمادة: هدؽ)لؤلزهرم، 
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ػػأي عقػػوبتهم  فَ أن حيػػ  كونػػه رضبػػة للفاػػار ًمػػ  :يػػنكقً ، علػػى نفسػػه حيػػ  حرمهػػا مػػا ينفعهػػاا الكسػػبلف جنػػ ت رى  ًٌ
 .(ُ)(وا به االئت صاؿني مً أى ك ، بسخخه
 :(ِ)شار الصرصرم يف النونية حي  قاؿأكؿ ُف القوؿ األإك 

 وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فاز بالرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبداي نى خً قى  فمىنٍ      ؽبمداة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للناس مههو رضب          
ِننَي رَُءوٌف بِِاْلُمْؤمِ ﴿ :مسائِو فقِالأن عطاه امسني ِمِأ ن هللا أن فضلو عليو الصالة والسالم مِ  :قال بعضهم

نصػارم بػو بكػر األأئػتاذ ؿبمػد بػن اغبسػن األهػو ): بو بكِر بِن فِوركأمام وحكى حنوه اإل، [821]الّتوبة/﴾رَِحيمٌ 
، كمهابػة، مػع جبللػة ككبػوان ، ككع ػان ، ككبلمػان ، صػوالن أي ك ، ل فقهان ر االذم ال هبيى  (ّ)]اغب [ك، ماـ اعبلينصخهآف اإلاأل
علػى اؼبنيػة يف ـ كحػوٌ ، كصمم على دينػه، كجهرش، شيف ئرٌ  كعامن   ، ي ظهرشرفض الدنيا كرا، (ْ)]بالغ[ ككرع

درس ، (ٔ)]كدمػر ديػار األعػداي ذكم الفسػاد[، كمشر عن ئػاؽ االجتهػاد، (ٓ)ئد يف عرينهنصرة اغب  ال ىباؼ األ
قػػػاؿ ، هيمبػػػراإ  اغبسػػػن ؿبمػػد بػػػن أُف السػػػلطاف ناصػػر الدكلػػػة إئػػع  اؼبختدعػػػة بػػػه  (ٕ)شػػػعرمبػػالعراؽ مػػػذه  األ

، ككرد نيسػابور، ففعػن، (ٖ)ُف نيسػابورإعػداي ذلػك التمسػنا مػن السػلطاف اؼبرائػلة يف توجهػه فلما فعػن األ: اغباكم
ن ًمػػ نواعػػان أ  بخلػػدش نيسػػابورية  (ُُ)]كأحيػػا[، (َُ)] الخوشػػناي[  اغبسػػنأ (ٗ)ن  انقػػاشكمدرئػػة ًمػػ، فخػػى لػػه داران 

                                                           
 (.  ُّٖ/ّحقاب  هوامض التنزين للزـبشرم) الكشاؼ عن (ُ)
 (.  ِْمن الخحر الكامن. نونية الصرصرم ) (ِ)
 ت الشافعية الك ل للسخكي اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف األصن: اعبزي، كيف)س(: اعبري، كاؼببخ  من طخقا (ّ)
 يف اؼباطوطت : زايد، كاؼببخ  من طخقات الشافعية الك ل للسخكي اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ْ)
 .  (ُُٖ/ِمادة: عرف)العرين: م كل األئد. الع  للالين،  (ٓ)
 ل النسا، كاؼببخ  من طخقات الشافعية الك ل للسخكي اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوطت : رـك كىار االعدا رك  (ٔ)
طخقػػات الشػػافعية الكػػ ل للسػػخكي ق(. ِّْأ  اغبسػػن علػػي بػػن إظباعيػػن األشػػعرم الخصػػرم شػػيجل أهػػن السػػنة كاعبماعػػة)ت:  نسػػخة لئلمػػاـ (ٕ)

(ّ/ّْٕ  .) 
مػد  كاؼبعػاَف األبػ ة(، َٕٗ/ُتفػ  لف ػه كافػرتؽ مسػماش للحػازمي)مػا ا إيػراف الشػرقية. األمػاكننيسابور: من أكػ  مػدف  رائػاف، كهػي اليػـو  (ٖ)

 (.  َُٖ/ُشرَاب)
 (.  ّْٕ/ّٔمادة:  انقاش) انقاش: كهو رباط الصوفية كمكاف عخادغم، فارئية أصلها  انه كاش. ين ر: تاج العركس للزبيدم،  (ٗ)
ئػػحى، كاؼببخػػ  مػػن طخقػػات الشػػافعية الكػػ ل للسػػخكي اآيت ذكػػرش، كأبػػو اغبسػػن الخوشػػناي: علػػي بػػن يف األصػػن: السوئػػحى، كيف )س(: النو  (َُ)

طخقػػػات الشػػػافعية الكػػػ ل للسػػػخكي . ( بنيسػػػابورقّْٕ )ت: ،ة لخوشػػػنل بلػػػدة علػػػى فرائػػػجل مػػػن هػػػراةبػػػن إبػػػراهيم كالخوشػػػناي، نسػػػخاأضبػػػد 
 (.  ِِٓ/ُكطخقات األكلياي البن اؼبلقن)(، ّْْ/ّ)

 وطت : كأكصى، كاؼببخ  من طخقات الشافعية الك ل للسخكي اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباط (ُُ)
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تػويف ، مػن اؼب ػة كمعػآف القػر ف قريخػان ، صػوؿ الفقػهأك ، صػوؿ الػدينأيف  بلغ  تصػانيفه :(ُ)]الغافر[قاؿ عخد، العلـو
 .(ِ)(صوؿأشعرم األ كهو شافعي الفركع، كق ش بنيسابور يستااب عندش الدعاي، ئنة ئ  كأربعمابة بالسم

قِراء  ب. (ّ)(كفتح الشػ  اؼبعامػة، بآم اػباي اؼبعامةهو ): ينشَ حدثنا الفقيو أبو حممد عبد هللا بن حممد اخلُ 
اغبس  بن علي الط م صاح  كتػاب العػدة اؼبوضػوعة  هو) :بو علي الطربيأمام احلرمني إحدثنا : قاؿ، عليو
كعلػى ، (ٔ)خبرئػاف (ٓ)ماـ كخ  تفقه على ناصر العمػرمإهو ، كبلنبا يف فقه الشافعية (ْ)بانة الفورآفإعلى  ان حشر 

 مػن الشػافعي  حػر بػرع يف اؼبػذه  (ٖ)ئػحاؽ الشػ ازمإبػا أمث الـز بعػدش الشػيجل ، بخغداد (ٕ)  الطي أالقاضي 
، ئػػحاؽ الشػػ ازمإ  أصػػحاب الشػػيجل أك ،   الطيػػ  بخغػػدادأصػػحاب القاضػػي أن ع مػػاي كصػػار ًمػػ، كاػبػػبلؼ

ف قػدـ أ هػاكفي، كائػتمر هبػا، ربعمابةأيف اـر ئنة ببلث كشبان  ك  (ٗ)  القائم الدبوئيأكدرس يف الن امية بعد 
ف أفتقػػرر ، السػػنة اؼبػػذكورة  ػػر مػػنيف شػػهر ربيػػع اآ (ُُ)الشػػ ازم (َُ)]الفامي[خػػد الوهػػاب بػػن ؿبمػػدبػػو ؿبمػػد عأ

كؼبعػػ  ، طلعػ  مشػػس الآػػحى فٍ أُف إفلػم يػػزاال علػػى ذلػػك ، فيػدرس كػػن منهمػػا يومػػان ، كبػػ  الطػػ م، بينػػه اشػرتؾ
كػػاف الن اميػػة أر شػػع  علػػى كشع،  ئػػبلـ اإل حاػػةككافػػ  طلعػػة ، صػػلحاأل ـى دَ قىػػف يػي أال إتػػى اغبػػ  أك ، نوارهػػاأ

                                                           
رضبػػه    اإلمػػاـ العرضػػييف اؼباطػػوطت : القػػادر، كاؼببخػػ  مػػن طخقػػات الشػػافعية الكػػ ل للسػػخكي اآيت ذكػػرش، لكونػػه األصػػن الػػذم أ ػػذ عنػػه  (ُ)

 . كاؼبسلم ، 
 (. ُِٕ/ْل للسخكي )طخقات الشافعية الك   (ِ)
ظبػػع مػػن: أ   هػو اإلمػػاـ العبلمػػة، فقيػػه اؼبغػرب، شػػيجل اؼبالكيػػة، أبػػو ؿبمػد عخػػد   بػػن أ  جعفػػر ؿبمػد بػػن عخػػد   بػػن أضبػد اػبشػػ ، اؼبرئػػي، (ّ)

 (.  َِٔ/ُٗ)للذهيب. ئ  أعبلـ النخبلي (قِٔٓ: )تعمر بن عخد ال ، أصابه شيي من الفاًف، كَف يتغ  حف ه 
، كفبن شرح اإلبانػة أبػو (قُْٔ: )تاإلبانة، يف فقه الشافعي، للشيجل، اإلماـ، أ  القائم: عخد الرضبن بن ؿبمد الفورآف، اؼبركزم، الشافعي،  (ْ)

 (.  ُ/ُين ر: كشف ال نوف غباجي  ليفة) عخد   الط م، الشافعي، اغبس  بن علي بن اغبس ، اؼبرتجم له.
ق(. ْْْ)ت: اؼبػركزم مث النيسػابورم، تفقػه دبػرك علػى القفػاؿ، ركل عنػه أبػو عخػد   الفارئػي، كأبػو صػاٌف اؼبػؤذف، ناصر بن اغبس  العمرم  (ٓ)

 (.  َْٓ/ُاؼبنتا  من كتاب السياؽ لتاريجل نيسابور للصريفي )
ػػافي: كانػػ  مقاطعػػة كخػػ ة مػػن الدكلػػة اإلئػػبلمية تتقاظبهػػا اليػػـو إيػػراف الشػػرقية  (ٔ)  ةػػػػػف الشػػمالية )هػػراة كبلػػجل(، كمقاطعفغانسػػتا، كأ«نيسػػابور» يرائى

 (.  َُٖ/ُاؼبعاَف األب ة مد شرَاب) ركمانستاف )مرك(.ت
طخقػػات الشػػافعي   ق(.َْٓ)ت:طػػاهر بػػن عخػػد   أبػػو الطيػػ  الطػػ م مػػن  مػػن ط ئػػتاف، ظبػػع مػػن أ  بكػػر اػبطيػػ ، : القاضػػي أبوالطيػػ  (ٕ)

 (.  ُِْ/ُالبن كب )
زم: هو شيجل اإلئبلـ إبػراهيم بػن علػي، صػاح  التنخيػه كاؼبهػذب يف الفقػه، مػن شػيو ه أ  الطيػ  الطػ م، كمػن تبلمذتػه: أبو إئحاؽ الش   (ٖ)

 (.  ُِٓ/ْية الك ل للسخكي )(، كطخقات الشافعُّ/ُْعبلـ النخبلي ط اغبدي  للذهيب)بخغداد. ئ  أ (قْٕٔ: )تاػبطي ، 
. (قّٔٓ: )تبوئػػي، ظبػػع مػػن يوئػػف بػػن أيػػوب اؽبمػػذآف، حػػدث عنػػه أبػػو ئػػعد السػػمعآف، ؿبمػػود بػػن ميمػػوف الدأبػػو القائػػم الدبوئػػي:  (ٗ)

 (.  ِٖٗ/ِعام الكخ  أل  ئعد السمعآف)التحخ  يف اؼب
   تعاُف. رضبه   اإلماـ العرضييف اؼباطوطت : العامي، كاؼببخ  من طخقات الشافعية الك ل للسخكي، كضعته ألنه األصن الذم أ ذ عنه  (َُ)
أبػػػو ؿبمػػػد عخػػػد الوهػػػاب بػػػن ؿبمػػػد الفػػػامي الشػػػ ازم: اإلمػػػاـ، اؼبفػػػ ، مػػػدرس الن اميػػػة، أبػػػو ؿبمػػػد عخػػػد الوهػػػاب بػػػن ؿبمػػػد الفارئػػػي الفػػػامي  (ُُ)

 (. ِْٖ/  ُٗق. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )ُْْالشافعي، أ ذ عن علي بن بنداراغبنفي، حدث عنه عخد الوهاب األمباطي، تويف عاـ: 
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ربػع أكُف ئػنة كذلػك يف صبػادل األ، معان  (ُ)]عيزال[بو حامد الغزاِف يف تدريسها أئبلـ فائتعلى حاة اإل، نوارهاأ
فػرفض ، علػىفاػايش النػداي مػن اعبنػاب األ، ُف ذم القعدة ئنة شباف كشبػان إئتمر يدرس هبا اك ، ربعمابةأكشبان  ك 
  أكقػػد ظبػػع اغبػػدي  مػػن القاضػػي ، بػػو علػػي اغبسػػ  بػػن علػػي الطػػ مأليهػػا ف يًعيػػد إ ،قخػػن علػػى   أك ، الػػدنيا
مبػا ظبػاش إك - (ِ)عخػد الغػافر الفارئػي مػنكظبػع صػحيح مسػلم ، ئػحاؽ الشػ ازمإ  أكالشػيجل ، كاػبطي ، الطي 
بقػػي يف صػػحيح ن ئػػند مىػػأككػػاف  -عقػػابأك ، كالدأكصػػار لػػه هبػػا ، نػػه جػػاكر دبكػػةأمػػاـ اغبػػرم  باعتخػػارش إف اؼبصػػنًٌ 

ـ أمػػػػػات دبكػػػػػة أدرم أفػػػػػبل ، ربعمابػػػػػةأمػػػػػات ئػػػػػنة طبػػػػػس كتسػػػػػع  ك  [َِ/ظ]عػػػػػاَف ع ػػػػػيم  همسػػػػػلم ظبعػػػػػه منػػػػػ
 .(ْ)((ّ)صخهاف ب

 اـ ػػػػمال اإلإم ػػػعلػػت (ٔ)]كما[ سم بهػػػػرم  َف يػػػػحػػماـ الإال فإك ، (ٓ)فنًٌ ػػػػال اؼبصإرم  ػػػػحػماـ الإماش ػػئأحد أكال نعلم 
 :(ٕ)هن   ؿبمد اعبوي  الذم قين يف شأن اؼبلك ب عخد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أىًدٔف اٍلفلك  ما شاهدت عىٍي  أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان       ربى
  الٌندب عخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اٍلملك  ػػػػػػػػػػٍ ً مبن ًإمىاـ اغبٍىرىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 :(ٖ)قاؿ الشيجل برهاف الدين اغبليب ئخط ابن العامي فيما كتخه على الشفا ،حدثنا عبد الغافر الفارسي :قاؿ
بورم صاح  بو اغبسن الفارئي النيساأماـ اإل،   اغبس  عخد الغافر بن ؿبمدأظباعين بن إهو عخد الغافر بن )

ن كظبػػع ًمػػ، ربعمابػػةأحػدل كطبسػػ  ك إكلػػد ئػػنة  ،بشػػرح مسػػلم (ُ)كاؼبفهػم،  بػػككتػػاب ؾبمػػع الغرا، تػاريجل نيسػػابور
                                                           

 يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من طخقات الشافعية الك ل للسخكي. ه  كاضحة  (ُ)
صحيح مسػلم ظبعػه منػه، ، حػدث عنػه عخيػد   بػن أ  القائػم القشػ م، رم. حػدث عػن: أ  أضبػد اعبلػودم بػػعخد الغافر بن ؿبمد النيسػابو  (ِ)

. ئػػ  أعػػبلـ النػػخبلي للػػذهيب (قْْٖ: )ت، الصػػاٌف، قػػاؿ حفيػػدش عخػػد الغػػافر بػػن إظباعيػػن بػػن عخػػد الغػػافر: هػػو الشػػيجل اعبػػد، البقػػة، األمػػ 
(ُٖ/ُٗ  .) 

 (.  ُّٔ/ُأظباي الخبلد كاؼبواضع للخكرم) أصخهاف: من مدف ببلد فارس. ين ر: معام ما ائتعام من (ّ)
 (.  َّٓ-ّْٗ/ْطخقات الشافعية الك ل للسخكي ) (ْ)
ًمػن ببلبػ  ئػنة، ككػاف  ان ذه  الشػافعي، كالتسػميع دبكػة كبػو الـز التػدريس ؼبػ أف ابن كب  ظباش بإمػاـ اغبػرم ، )ألنػه - بفآن   -كجدت (ٓ)

 (.  َّٓ/ُت الشافعي  البن كب  الدمشقي)أئند من بقي يف صحيح مسلم يع  دبكة(. طخقا
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.( ٔ)
عػض مػن رأل ًإمىػاـ ها ألنه ه  معركؼ، فذكرها بلفػ : )كنقلػ  مػن  ػٌط ابٍػن الٌصػبلح أٍنشػد بذكرها تاج الدين السخكي دكف أف ينسخها لقابل (ٕ)

 (.  ُّٕ/ٓطخقات الشافعية الك ل للسخكي )ن ر: ي، من الخحر الرجز. اغبٍىرىمىٍ ً(
. أكلػػه: )اغبمػػد  الػػذم (قُْٖ )ت:اؼبقتفػػى يف ضػػخط ألفػػاظ الشػػفا للحػػاف ، برهػػاف الػػدين: إبػػراهيم بػػن ؿبمػػد اغبلػػيب، ئػػخط ابػػن العامػػي.  (ٖ)

، كصبػع تلميػذش: ؿبمػد بػن  ليػن بػن هػ  مطخػوع ق حبل ، كهو: ؾبلػدٕٕٗبنعمته تتم الصاغبات. . . اٍف(، كفرغ من تعليقه: يف شواؿ، ئنة 
خط ابػػن العامػػي . شػػرحان للشػػفا اعتمػػد فيػػه علػػى كتػػاب شػػياه ئػػق(ْٖٗ )ت:أ  بكػػر، أبػػو عخػػد   اغبلػػيب، اؼبعػػركؼ: بالقخػػاقيب، اغبنفػػي، 

(، كجهػود العلمػاي يف تصػنيف السػ ة النخويػة يف َُْٓ/ِين ػر: كشػف ال نػوف غبػاجي  ليفػة) ظباش: )زبدة اؼبقتفى، يف ربريػر ألفػاظ الشػفا(.
 .(ْٗ/ُئع اؽباري  لعخد اغبميد فقيهي)القرن  البامن كالتا
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بػػو أجػػاز لػػه أك ، كبػػ ين  ك لقػػان ، (ّ)زهػػرمضبػػد بػػن اغبسػػن األأبػػا حامػػد أكظبػػع ، (ِ)  القائػػم القشػػ مأمػػه جػػدش أل
 كه نبا ركل عنػه اغبػاف ، (ٓ)مد اعبوهرم مسند بغدادبو ؿبأك ، (ْ)]الكناركذم[ئعد ؿبمد بن ؿبمد عخد الرضبن

ربػع ئػن  مػات ئػنة طبػس أكلزمػه ، مػاـ اغبػرم إكتفقػه ب، (ٕ)بػو ئػعد بػن السػمعآفأك ، (ٔ)بو القائم بن عسػاكرأ
 .(ٖ)(كعشرين كطبس مابة بنيسابور

مػػا أك ، عنػػه صػػحيح مسػػلم كال ركل، كعخػػد الغػػافر َف يػػرل اعبلػػودم، محِِد اولِِو يأبِِو أثنِِا : ف قػػاؿف اؼبصػػنًٌ إمث 
ابنػػأك ، كاظبػػه عخػد الغػػافر كائػػم حفيػػدش لكػػن ا تلفػػا كنيػة، بيػػهأبػػو أالػذم ركل عنػػه جػػدش 

ف عخػػد الغػػافر هػػذا إفػػ، (ٗ)

                                                                                                                                                                      
لغػافر فوضػع عليػه ذيػبلن ظبػاش: السػياؽ يف ذيػن تػاريجل نيسػابور، ك اؼبفهػم شػرح تاريجل نيسابور لئلماـ اغباكم يف ئ  ؾبلدات، أما اغبػاف  عخػد ا (ُ)

، . يف رئػػالة دكتػػوراش. يف ُٕٗٗ-بيي ، إزمػػ بػػه الغريػػ  يف صػػحيح مسػػلم كاظبػػه: اؼبفهػػم يف شػػرح هريػػ  مسػػلم، كقػػد حققػػه عخػػد القػػادر بػػاأل
هريػػ  اغبػػدي  كقػد ا تصػػرش الػػذهيب، كهػو ـبطػػوط، يف مركػػز صػفحة، كؾبمػػع الغرابػػ  كمنخػع الرهابػػ  كضػػعه اغبػاف  عخػػد الغػػافر لشػرح  ِْٖ

هور كتػػػ  السػػػنة ، كهػػػي النسػػاة الوحيػػػدة يف العػػػاَف. ين ػػر: الرئػػػالة اؼبسػػػتطرفة لخيػػاف مشػػػَِٗٗٓاؼبلػػك فيصػػػن للخحػػػوث يف الريػػاض، بػػػرقم: 
اؼبؤلفػات يف اغبػدي  كعلومػه يف العهػد فهػرس ـبطوطػات، ك  -(، ك  زانػة الػرتاث ٕٖٓ/ُ(، كهدية العػارف  للخابػآف)ُّّ/ُاؼبشرفة للكتآف)

 (.  ُِ/ُبخليوهرافيا ألركؿ) -يف تركيا  اعبمهورم
أبو القائم القش م: عخد الكرٔف بن هوازف القش م النيسابورم، الفقيه الشافعي شيجل  رائاف، ظبع: أضبد بػن ؿبمػد بػن عمػر اػبفػاؼ، ركل  (ِ)

 (.  ّٔ/ُٗ(، كالوايف بالوفيات للصفدم)ّٔٔ/ُِاطي  الخغدادم )تاريجل بغداد لل. (قْٓٔ: )تعنه أبو بكر اػبطي ، ، 
: هػػو اؼبسػػند، الصػػدكؽ أبػػو حامػػد أضبػػد بػػن اغبسػػن بػػن ؿبمػػد بػػن اغبسػػن بػػن أزهػػر، النيسػػابورم، ظبػػع مػػن اغبسػػ  أضبػػد بػػن اغبسػػن األزهػػرم (ّ)

 (.  ِْٓ/ُٖ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )ق(ّْٔ)ت: اػبفاؼ، 
ركدل، كاؼببخػػ  مػن طخقػػات الشػػافعية للسػخكي اآيت ذكرهػػا، كأبػػو ئػعد: ؿبمػػد بػػن عخػد الػػرضبن، أبػػو ئػعد بػػن أ  بكػػر يف اؼباطػوطت : الكياػػ (ْ)

. اؼبنتاػػ  مػػن كتػػاب السػػياؽ لتػػاريجل نيسػػابور أل  إئػػحاؽ (قّْٓ: )تالكناػػركذم، ظبػػع مػػن أ  أضبػػد التميمػػي، حػػدث عنػػه الخيهقػػي، 
 (.  َُِ/ُٖ، كئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(ْْ/ُاغبنخلي)

. (قْْٓ: )ت، حػدث عنػه اػبطيػ  الخغػدادم، اغبسن بن علي بن ؿبمد، ظبع أبا بكر بػن مالػك القطيعػيأبو ؿبمد اعبوهرم مسند بغداد:  (ٓ)
 (.  َْْ/  ٕتاريجل بغداد كذيوله للاطي  الخغدادم)

الكخ  أ  القائم ابن عسػاكر الدمشػقي، الشػافعي. ظبػع أبو القائم بن عساكر: عماد الدين، علي بن اغباف  هباي الدين القائم ابن اغباف   (ٔ)
 (.  ُْٓ/ِِ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قُٔٔ: )تمنه التاج ابن القرطيب، 

أبػو ئػعد بػن السػمعآف عخػد الكػرٔف بػػن ؿبمػد  السػمعآف اؼبػركزم اغبػاف ، ظبػع مػن أ  منصػػور القػزاز، حػدث عنػه أبػو أضبػد بػن ئػػكينة، كأل   (ٕ)
 (.  ِْٔ/ُٓغداد كذيوله للاطي  الخغدادم ). تاريجل ب(قِٔٓ: )تؼبدينة السبلـ ذيبل على تاريجل أ  بكر اػبطي .  ئعد تاريجل

(، جػػػاي يف اؼباطػػػوطت : كفاتػػػه طبػػػس كعشػػػرين كطبسػػػم ة، إال أف السػػػخكي ذكػػػر ُّٕ-ُِٕ-ُُٕ/ٕطخقػػػات الشػػػافعية الكػػػ ل للسػػػخكي ) (ٖ)
تلميػذش السػمعآف هبػدش يػذكر كفػاة شػياه عخػد الغػافر يف تسػع كعشػرين كطبسػم ة، فقولػه ميقػَدـ كفاته يف تسع كعشرين كطبسم ة، كمن يرجع  ل

ؼبنتاػ  مػن معاػم ألنه تلميذش كهو أدرل بشياه ًمن هىٍ ًًش، هذا إف صح النقن عن ابن ئخط العامػي، ك  تعػاُف أعلػم. ين ػر: ا ،على ه ش
 (.  ُُٕٓ/ُشيوخ السمعآف )

كاؼبفرتؽ: أم اؼبتف  لف ان، اؼبفرتؽ معػى، القسػم السػادس حيػ  كقػع االشػرتاؾ يف االئػم  اصػة، فكبلنبػا عخػد الغػافر  لكػن  كهنا مس لة اؼبتف  (ٗ)
لتحػػػدي  يف علػػػـو (، كرئػػػـو اَُُ/ُ(، كالتقريػػػ  كالتيسػػػ  للنػػػوكم )ِّٔ/ُمػػػة ابػػػن الصػػػبلح يف علػػػـو اغبػػػدي  )ا تلفػػػا كنيػػػة كأبػػػان. مقد
 (.  ُٖٓ/ُاغبدي  للاع م)
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بػػو ألػػودم كنيتػػه كالػػراكم عػػن اعب، بػػو اغبسػػن بػػالتكخ أبػػو علػػي الطػػ م هػػو الػػذم ترصبنػػاش كنيتػػه أالػػذم ركل عنػػه 
 يآػان أك ، بيػه ؿبمػدأكذاؾ ائػم ، ظباعيػنإبيػه أبػو علػي الطػ م ائػم أل عنػه هذا الذم رك  يآان أك ، اغبس  بالتصغ 

لػودم ضبػد اعبأبػو أك ، ربعم ػةأحػدل كطبسػ  ك إ (ُ)]ئػنة[هذا مات كما ذكرنا ئنة طبس كعشرين كطبسػم ة ككلد
نػه  أليػه إ  ى ًسػالفارئػي الػذم يػركم عػن اعبلػودم ني  يآػان أك ، ف يركم عنػهأفكيف يتصور ، مات ئنة ئت  كببلشب ة

كصػػار راكيػػة ، كركايتػػه، بػػارؾ يف ظباعػػه كلكػػن   ، نػػه كػػاف قليػػن السػػماعأال إكالعلػػم ، هػػن اغبػػدي أن كػػاف ًمػػ
حػر قػاؿ السػخكي يف طخقاتػه الكػ ل عنػه بعػد ، كالفارئي الذم ركل عنه الط م عاَف كخ  جدان ، صحيح مسلم

كأفصػحهم ،  دب اؼبػؤر   بليغان  ماهران  ديخان أ فصيحان  لغويان  ؿبدبان  ماما حاف ان إ): نه حفيد راكية مسلم كافأف قرر أ
ػأ: كال ػاهر، ُف   ر ما قػاؿإ. (ِ)(لسانان   ػر كاآ، ظباعيػنإبػو أحػدنبا أكلعػن ، كبػ  اعبلػودم ابنػاف، بينػه طى قى نػه ئى

]ذهػػن ن ال هػػاف اغبلػػيب كيفكالعاػػ  ًمػػ، ن اعبلػػودمف ذاؾ هػػو الػػذم يػػركم ًمػػإفػػ، جػػدش عخػػد الغػػافر بػػن ؿبمػػد
 ! مع كبرة اطبلعه على رجاؿ اغبدي  (ّ)عنه[
ظباعيػػن إغبفيػػدش عخػػد الغػػافر بػػن  شػػيجل عخػػد الغػػافر بػػن ؿبمػػد كلػػيس شػػياان  ضبػػد اعبلػػودم هػػوأبػػو أحػػدبنا : قػػاؿ
لػودم ضبد ؿبمد بن عيسى بن ؿبمػد بػن عخػد الػرضبن بػن عمركيػه بػن منصػور الزاهػد النيسػابورم اعبٍي أبو أ): (ْ)فهو

قػاؿ ابػن  ،ُف اعبلػود اؼبعركفػة صبػع جلػدإهػو منسػوب  :(ٓ)بػو ئػعد السػمعآفأمػاـ قػاؿ اإل، بآم اعبيم ببل  بلؼ
 (ٕ)]ابن[كقػد  ػالف يف كونػه بآػم اعبػيم، ُف ئكة اعبلود هي نيسػابور الدارئػةإنه منسوب أعندم : (ٔ)الصبلح
ُف جلػػػود إلػػػودم بفػػػتح اعبػػػيم منسػػػوب ف اعبى أ :(ٗ)ابػػػن قتيخػػػة قػػػاال يف كتابيهمػػػا اؼبشػػػهورين كصػػػاحخه، (ٖ)السػػػكي 

 .(َُ)]بإفريقية[قرية

                                                           
 يف اؼباطوطت : منه، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُ)
 طخقات الشافعية الك ل للسخكي ال  ئخ  ذكرها.  (ِ)
 يف اؼباطوطت : كهن دبن، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ّ)
 الآم  الغاب  يعود أل  أضبد اعبلودم.  (ْ)
 اآيت. (، كالنقن من شرح النوكم َّٔ/ّاألنساب للسمعآف ) (ٓ)
 (.  َُٕ/ُصيانة صحيح مسلم البن الصبلح) (ٔ)
 يف اؼباطوطت : ام، كاؼببخ  كضعته ؼبوفقته للسياؽ.  (ٕ)
بركايتػه،  هو يعقوب بن إئحاؽ بن السكي  أبو يوئف النحوم اللغوم صاح  كتػاب إصػبلح اؼبنطػ  كػاف مػن أهػن الفآػن كالػدين، موبوقػان  (ٖ)

 (.ّٕٗ/ُٔق(. تاريجل بغداد للاطي  )ِّْ)ت: 

إصػػبلح  يف نبػا إصػػبلح اؼبنطػ  البػػن السػكي ، كهػػو مػن الكتػػ  اللغويػػة، كأدب الكاتػ  البػػن قتيخػة، كهػػو مػن كتػػ  األدب كالخبلهػة، كقوؽبمػػا (ٗ)
 (، كالنقن من شرح مسلم. ِْٕ/ُلكات  البن قتيخة )(، ك أدب اُِْ/ُاؼبنط  البن السكي )

 ح اؼبنط  كأدب الكات  الذىٍين ئخ  ذكرنبا. ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من إصبل (َُ)
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: قػاؿ النػوكم، فهػو بفػتح اعبػيم لكوهنػا مفتوحػة، ُف هػذش القريػةإ  ى ًسػن ني ف مى أراد أك ، هنا بالشاـ: إ(ُ)كقاؿ ه نبا 
قػػػاؿ ، قػػػاالش ـبالفػػػة ؼبػػػا ذكرنػػػا (ِ)]فيمػػػا[ فلػػػيس، ُف هػػػذش القريػػػةإ فلػػػيس منسػػػوبان ، ضبػػػد هػػػذا اعبلػػػودمأبػػػو أمػػػا أك 

ن كػابر اؼبشػايجل ًمػأاد الصػوفية صػح  مػن كخػار عخٌػ زاهػدان  صػاغبان  د هػذا اعبلػودم شػياان ضبػأبػو أكػاف  :(ّ)اغباكم
ككػػاف ، كػػاف قخلػػه  نٍ كمىػػ، (ْ)بػػا بكػػر بػػن  زيبػػةأظبػػع ، ن كسػػ  يػػدشكي كػػن ًمػػ، ككػػاف ينسػػجل الكتػػ ، هػػن اغبقػػاب أ

اغباػػة ئػػنة شبػػاف  يػػـو الببلبػػاي الرابػػع كالعشػػرين مػػن ذم كيعرفػػه تػػويف رضبػػه   ، ينتحػػن مػػذه  ئػػفياف البػػورم
 .(ٓ)(كهو ابن شبان  ئنة، كئت  كببلشب ة

بػراهيم إئػحاؽ إبػو أهو السيد اعبلين ): قاؿ النوكم يف شرح صحيح مسلم، (ٔ)[إبراىيم بن سفيان]حدثنا :قاؿ
ؿبمد  ظبع  :(ٖ)بو عخد   بن الخيعأ (ٕ)قاؿ اغباكم ،بن ؿبمد بن ئفياف النيسابورم الفقيه الزاهد اجملتهد العابدا
 مرك بػنػػػػبػا عأمع  ػػػػػئ: كقاؿ اغباكم، فياف ؾباب الدعوةػػػػبراهيم بن ؿبمد بن ئإكاف   :يقوؿ (ٗ)دؿػػػبن يزيد العا

لنا مسلم من قػراية الكتػاب يف شػهر رمآػاف  غى رى فػى : براهيمإقاؿ ، ن عخاد   الصاغب نه كاف مً أ: يقوؿ(َُ)]قبيد[
 .(ُُ)(براهيم يف رج  ئنة شباف كببلشب ةإمات : قاؿ اغباكم، ئنة ئخع كطبس  كم ت 

                                                           
 من كبلـ النوكم يف شرح مسلم الساب .  (ُ)
 يف اؼباطوطت : نبا، كاؼببخ  من شرح النوكم ؼبسلم.  (ِ)
ان، كفبػن نقػن ككذا حبب  فيما توفر ِف من كت  أ  أضبػد اغبػاكم فلػم أجػدش أيآػ، فلم أجدش فيما بدا ِف -أ  عخد  -حبب   يف كت  اغباكم (ّ)  

 ينقن عن النوكم يف شرحه ؼبسلم. - رضبه   -اإلماـ العرضي(، ك َّٗ/ّهذا الكبلـ عن اغباكم السمعآف يف األنساب )
ابػن  زيبػػة: اغبػاف  اغباػػة ؿبمػػد بػن إئػػحاؽ بػن  زيبػػة، لػػه كتػاب الصػػحيح، ظبػػع مػن إئػػحاؽ بػن راهويػػه، ركل عنػػه الخاػارم كمسػػلم يف هػػ   (ْ)

 (.  ُّٖ/ِالوايف بالوفيات للصفدم)(، ك ِِٓ/ُُعبلـ النخبلي ط اغبدي  للذهيب). ئ  أ(قُُّ: )تالصحيح، 
 (.  ٗ/ُشرح النوكم على مسلم ) (ٓ)
 (.  ُِّ/ُكحاشية الشم  ) -حقوؽ اؼبصطفى يف اؼباطوطت : ئفياف بن ئعداف، كاؼببخ  من الشفا بتعريف  (ٔ)
اؼبػد ن إُف عركؼ بابن الخيػع، تفقػه علػى أ  ئػهن ؿبمػد بػن ئػليماف الصػعلوكي الفقيػه الشػافعي، لػه ؿبمد بن عخد    النيسابورم، اغباف  اؼب (ٕ)

 (.  َِٖ/ْف). كفيات األعياف البن  لكا(قَْٓ: )تاؼبستدرؾ على الصحيح ، علم الصحيح ك 
إبػراهيم بػن ؿبمػػد بػن ئػػفياف أبػو إئػػحاؽ كجػاي يف تػػاريجل نيسػابور للحػػاكم: )-فلػػم أجػدش فيمػا ظهػػر ِف-حببػ  فيمػا تػػوفر ِف مػن كتػػ  اغبػاكم (ٖ)

 .  ينقن من شرح مسلم للنوكم الساب  رضبه    اإلماـ العرضي(. ك َْ/ُالفقيه(. تاريجل نيسابور للحاكم)النيسابورم 
الخغػػػدادم للاطيػػػ  ؿبمػػد بػػػن يزيػػػد بػػػن ؿبمػػػد العػػػدؿ، ركل عػػػن إبػػػراهيم بػػػن ؿبمػػػد بػػن ئػػػفياف، ركل عنػػػه اغبػػػاكم أبػػػو عخػػػد  . تػػػاريجل بغػػػداد  (ٗ)

 (.  ْْٖ/ّٗ(، كتاريجل دمش  البن عساكر )ُُُ/ُ(، كتاريجل نيسابور للحاكم)ِٕٓ/ٖ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من شرح النوكم ؼبسلم اآيت.  (َُ)
 (.  َُ/ُشرح النوكم على مسلم ) (ُُ)
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ِِِن احل ِِِا : قػػػاؿ   هػػػو مسػػػلم بػػػن اغباػػػاج بػػػن مسػػػلم القشػػػ م نسػػػخان ): (ُ)صػػػاح  الصػػػحيح حِِِدثنا مسِِِلم ب
تقػاف رحػن كاإل، هػن اغبفػ أك ، زين فيػهككخار اؼب ٌ ، ف عبلـ هذا الشأحد أهو ك ، (ِ)]عر  صليخة[ النيسابورم كطنان 

ػػتى عٍ كمي ، ليػػهإككتابػػه مرجػػوع ، لػػه بالتقػػدـ فيػػه كػػن النػػاس ؼى كاعػػرتيً ، قطػػارُف األإيف طلخػػه  ن زمػػاف ظبػػع ًمػػد يف كػػن األمى
الػذم  (ّ)منها حد الصحيح [َِ/ك]كب ة   كصنف يف علم اغبدي  كتخان ، ضبد بن حنخنأصباعة ال وبصوف منهم 

حػػدل إئػػنة  صبػػيبل مػػات  ران ٍكػػبقى ؼبسػػلم ذً  فػػ، كاؼبنػػة، كالفآػػن، كلػػه اغبمػػد، مػػة  الكػػرٔف علػػى هػػذش األ نَ مىػػ
هػو أضبػد بػن عمػرك بػن عخػد   بػن عمػرك ) :اىرطِبِو الأحِدثنا  :قاؿ. (ْ)(كئت  كم ت  عن تسع كطبس  ئنة

، كالنسابي، بو داكدأك ، كعنه مسلم،  ك ل، كالشافعي، يركم عن ابن عيينة، بو الطاهر اؼبصرمأ، (ٓ)]السرح[ بنا
بخػػات تػػويف يف ذم ن الصػػاغب  األًمػػ كػػاف فقيهػػان : (ٕ)قػػاؿ ابػػن يػػونس، س بػػه ال بػػ: (ٔ)بػػو حػػامأقػػاؿ ، كالػػدار قطػػ 

                                                           
للحاف  مسلم بن اغباػاج بػن مسػلم القشػ م    صحيح مسلم: اؼبسند الصحيح اؼباتصر من السنن بنقن العدؿ عن العدؿ عن رئوؿ   (ُ)

ق(، انتاخه من ببلشب ة ألػف حػدي ، كهػو أصػح كتػ  اغبػدي  بعػد صػحيح الخاػارم، كأمػا تفآػين بعػض اؼبغاربػة صػحيح مسػلم ُِٔ)ت: 
ُف األصػػحية. علػى صػػحيح الخاػػارم فػذلك فيمػػا يرجػػع إُف حسػػن السػياؽ، كجػػودة الوضػػع كالرتتيػ ، كَف يفصػػح أحػػد مػػنهم بػ ف ذلػػك راجػػع إ

اة السػنن كاؼبسػانيد البػن نقطػة (، كالتقييػد ؼبعرفػة رك ٖٓ/ُ الؼ. فهرئػة ابػن  ػ  اإلشػخيلي )كعدد ما يف صحيح مسلم ببل تكرار: كبو أربعة 
يف  نزهػة الن ػر(، ك ٗٓ/ُ) نػع يف علػـو اغبػدي  البػن اؼبلقػن(، كاؼبقِٓ/ُا تصار علـو اغبدي  البػن كبػ ) الخاع  اغببي  إُفك  ،(ْْٔ/ُ)

 (.  ْٕ/ُ) البن حارتوضيح لبخة الفكر 
س هػػ  كاضػػحة يف اؼباطػػوطت ، كاؼببخػػ  مػػن شػػرح النػػوكم ؼبسػػلم اآيت. كعػػر ب صػػليخة:  ػػالص النسػػ ، َف يلتػػخس بػػه هػػ  عػػر . ين ػػر: أئػػا (ِ)

 (.  َِٕ/ُؼبغرب يف ترتي  اؼبعرب للمطرزم)ا(، ك ّٓٓ/ُالخبلهة للزـبشرم، مادة: صل )
ح: مػػا اتصػػن ئػػندش بالعػػدكؿ الآػػابط  مػػن هػػ  شػػذكذ كال علػػة. كقػػد اشػػرتط الخاػػارم يف إ راجػػه اغبػػدي  يف صػػحيحه أف اغبػػدي  الصػػحي (ّ)

لتحػدي  يف علػـو يكوف الراكم قد عاصر شياه كبخ  عنػد ظباعػه منػه، كَف يشػرتط مسػلم بخػوت السػماع، بػن اكتفػى دباػرد اؼبعاصػرة. رئػـو ا
يف شػػػػرح تقريػػػػ  النػػػػواكم  (، كتػػػػدري  الػػػراكمِٓ/ُا تصػػػػار علػػػػـو اغبػػػػدي  البػػػن كبػػػػ ) إُف (، كالخاعػػػػ  اغببيػػػ ْٓ/ُاغبػػػدي  للاعػػػػ م)

 (.  َٔ/ُللسيوطي)
ي النسػجل. شػرح النػوكم يف اؼباطوطت : تسع كطبس ، ه  أف النوكم ذكر أف اإلماـ مسلم عاش طبس كطبس  ئنة، لعن هذا  طػ  كقػع أبنػا (ْ)

 (.  ُُ/ُعلى مسلم )
 ، كاؼببخ  من غذي  التهذي  البن حار اآيت ذكرش. يف اؼباطوطت : شرح (ٓ)
لػه الخاػارم  التعدين كالتاريح، ؼبن  ػرجكفبن نقن قوؿ أ  حام: الخاجي يف -فيما ظهر ِف-حبب  يف اعبرح كالتعدين البن أ  حام فلم أجدش (ٔ)

آيت، كاعبػدير بالػذكر أف أبػا حػام مػن اؼبتشػددين ينقن عػن ابػن حاػر يف غػذي  التهػذي  ا-اإلماـ العرضي(، ك ّّّ/ُيف اعبامع الصحيح )
 أعلػػػم. الرفػػػع يف نقػػػد الرجػػػاؿ، فػػػإذا تعػػػارض قولػػػه مػػػع قػػػوؿ هػػػ ش مػػػن اؼبعتػػػدل  يف النقػػػد كالػػػدارقط  فإنػػػه ييؤ ػػػذ بقػػػوؿ الػػػدارقط ، ك  تعػػػاُف

بن بكػ ، حػدث عنػه كلػدش اإلمػاـ أبػو ؿبمػد  (، كأبو حام: اغباف  اغباة ؿبمد بن إدريس  الرازم، ظبع من وبىئَّ/ُ) كالتكمين للكنوم
 (.  ِْٕ/ُّ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قِٕٕ: )تبن عخد الرضبن بن أ  حام، كأبوعوانة اإلئفرايي ، ا

ال ينقػػن عػػن ابػػن يػػونس بػػن ينقػػن عػػن ابػػن حاػػر يف غػػذي  التهػػذي   - رضبػػه   -اإلمػػاـ العرضػػي(، ك ُٖ/ُتػػاريجل ابػػن يػػونس اؼبصػػرم ) (ٕ)
 اآيت. 
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بػػو ؿبمػػد الفهػػرم مػػوالهم أعخػػد   بػػن كهػػ  هػػو ) :حِِدثنا ابِِن وىِِ : قػػاؿ. (ُ)(القعػػدة ئػػنة طبسػػ  كم تػػ 
يراد ابػػػن عػػػدم لػػػه يف إكال عػػػ ة بػػػ، كهػػػو بقػػػة بخػػػ ، صػػػحاب الكتػػػ  السػػػتةأ ػػػرج لػػػه أ، عػػػبلـحػػػد األأ، اؼبصػػػرم
ككػذا ،  رج له الشػياافأحي   (ّ)كهذا الرجن بخ  معه جاز القنطرة، ال الآعفايإر فيه كي ذٍ نه ال يى أل ،(ِ)الكامن

 .(ٓ)(مات ئنة ئخع كتسع  كمابة (ْ)ال ع ة بذكر الذهيب له يف اؼبيزاف
نة تسػع مػاـ مػات ئػإركل عنه ابن اؼبخارؾ هو بقة بخػ  ، بخاتحد األأيلي هو ابن يزيد األ) :حدثنا يونس: قاؿ 

 . (ٕ)(بو بكر ؿبمد بن مسلم الزهرمأ هو) :عن ابن شهاب. (ٔ)(كطبس  كمابة
، ليػػه اؼبوضػػعإ  ًسػػهػػو الػػذم ني ، نبليًػػهٍ هػػو ابػػن قانيػػة بػػن مى  :حنػػ  ،غِِزوة ور ِِر حنينِِاً  غِِزا رسِِول هللا  :قِِال

 الواقعػػػػةالػػػػذم كانػػػػ  فيػػػػه  كطػػػػاس بائػػػػم اؼبوضػػػػع كظبيػػػػ  ب، كطػػػػاسأك ، كهػػػػوازف، كهػػػػذش الغػػػػزكة هػػػػي هػػػػزكة حنػػػػ 
كمكػة كراي ، (ٗ)بػ  الطػابف كادو  كحنػ  ، كان  هزكة يف شواؿ ئنة شبػاف مػن اؽباػرة: قاؿ الدمياطي، (ٖ)]أ  ان[

                                                           
 (.  ْٔ/ُغذي  التهذي  البن حار) (ُ)
، كهػػو أكمػػن  ق(ّٓٔ )ت:الكامػػن يف معرفػػة الآػػعفاي كاؼبرتككػػ  مػػن الػػركاة، أل  أضبػػد: عخػػد   بػػن ؿبمػػد، اؼبعػػركؼ: بػػابن عػػدم اعبرجػػآف.  (ِ)

 (.  ُِّٖ/ِألبمة. كشف ال نوف غباجي  ليفة)كت  اعبرح، كالتعدين، كعليه اعتماد ا
دقي  العيد: )ككاف شيجل شيو نا اغباف  أبو اغبسن اؼبقدئي يقوؿ يف الرجن ىبرج عنه يف الصحيح: هذا جاز القنطرة يعػ  بػذلك أنػه  قاؿ ابن (ّ)

 (.  ٓٓ/ُدقي  العيد)ال يلتف  إُف ما قين فيه(. االقرتاح يف بياف االصطبلح البن 
   .(ُِٓ/ِ)لذهيب ل، يف ؾبلدين. ميزاف االعتداؿ، يف نقد الرجاؿ (ْ)
يف -قػػاؿ العراقػػي: )كفيػػه ألف ابػػن عػػدم يػػذكر يف الكامػػن كػػن مػػن تيكلػػم فيػػه كإف كػػاف بقػػة، فقػػد  ،ال عػػ ة بػػذكر ابػػن كهػػ  يف الكامػػن كاؼبيػػزاف (ٓ)

ألبمػػة اغبػػدي  تصػػانيف، منهػػا مػػا أفػػرد يف الآػػعفاي، كصػػنف فيػػه الخاػػارم، كالنسػػابي، كالعقيلػػي، كالسػػاجي، كابػػن -معرفػػة البقػػات كالآػػعفاي 
، كتخعػػه علػػى ذلػػك الػػذهيب يف وابِِن عِِدي، ولكنِِو ر ِِر ا  ّتابِِو الكامِِل  ِِل مِِن تكلِِم فيِِو، وإن  ِِان ثقِِةكالػػدارقط ، كاألزدم،  حخػػاف،

كقد نقن الذهيب عن الكامن البن عدم يف ترصبة ابن كه  قوله: )ًمن أجلة الناس كمن بقاغم. . . (، كقػاؿ ابػن حاػر عػن اؼبيزاف. . . . (، 
شػػرح (، ك ِّٖ/ُ  البػػن حاػػر)، كتقريػػ  التهػػذي(ُّْ/ٓكامػػن يف ضػػعفاي الرجػػاؿ البػػن عػػدم) ػػر: الينعابػػد(.  ابػػن كهػػ : ) بقػػة حػػاف 

 .  (ِّْ/ِتخصرة كالتذكرة ألفية العراقي )ال
 (.  ُْٓ/ُُ(، كغذي  التهذي  البن حار)َْْ/ِالكاشف للذهيب) (ٔ)
    إتقانػػه، ركل عػػن ؿبمػػود بػػن الربيػػع، حػػدث عنػػه أيػػوب السػػاتيآف،  ؿبمػػد بػػن مسػػلم بػػن عخيػػد   بػػن عخػػد   بػػن شػػهاب، حػػاف  متفػػ  علػػى (ٕ)

 (.  َٔٓ/ُ(، كتقري  التهذي  البن حار)ُِٗ/ِ. الكاشف للذهيب)(قُِْ )ت:
   ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. أ  ايف اؼباطوطت :  (ٖ) 
قػع شػرؽ مكػة مػع ميػن قليػن إُف اعبنػوب، علػى مسػافة تسػعة يبػه، الطابف: بلد بقيف يسمى به للحابط الذم بى حوله يف اعباهليػة حصػونه  (ٗ)

 (.  َُٕ/ُشرَاب) مد اؼبعاَف األب ةك (، ُِٔ/ُخاؿ كاألمكنة كاؼبياش للزـبشرم)كتسع  كم. اعب
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 (ِ)ها[]قد أر و رػػػػمػػم حػػػػػابػػػمػػػػة فيها عػػػػػػػػػػكػػػػػبلبػػػػػػػػػاؼب (ُ)ككان  ئيما، ر ميبلن ػػػػة عشػػػة بآعػػػػػػػػػػات بينه كب  مكػػػػػػعرف
 .(ّ)أكتافهم ب 
ميػة بػن  لػف بػن كهػ  أهػو صػفواف بػن ) مئِة مِن الِنِاَعم ئ مئِةميِة أصفوان بِن  عطى رسول هللا أف :الق 

كيف ذلػػػك ، كهػػػرب صػػػفواف يػػػـو الفػػػتح، بػػػوش بخػػػدر كػػػافران أبػػػا أميػػػة قتػػػن أ :كقيػػػن، بػػػا كهػػػ أيكػػػى ، قرشػػػي صبحػػػي
 :تهأبن قيس الخكرم ىباط  امر  (ْ)]ضباس[قوؿي

 ذ فر صفواف كفر عكرمةإ   ةػػػػػػػػػػػملو شهدت يـو اػبند نكإ   
 يقطعن كن ئاعد كصبامة   ةػػػػػػػػػػػػػكائتقخلتنا بالسيوؼ اؼبسلم   
 مهػػػػػػػػػػ لفنا كنبه نخي ؽبم   ال همغمةإفبل تسمع  (ٓ)]ضربان[   

 دْف كلمةأقي يف اللـو ط تنَف              
رئػػوؿ    (ٕ)من لػػه عمػػ  بػن كهػػ  اعبمحػػي فائػت، صػػفواف يوم ػػذ كفػػرٌ ، (ٔ) جخػػن دبكػػة حرئػها   مػةكاػبند
 ،اؿػػػػردش فقػػػػػػػف، حرػػػػػػػف يرك  الخأد ػػػػػكهو يري،  ػػػػه عمػػحقػػفل، ةػػػػػػن هبا مكػػػػػػػاش عمامته ال  د ػػػػػػطػػعأك ، هػػػػنى مَ  ى ف : 

نػه كػاف أل ،صػفواف ذلػك يى عطػأي مبػا إك ، (ٖ)«شػهرأربعػة أنػ  باػبيػار أ»: اؿيا رئوؿ   اجعل  باػبيػار شػهرين فقػ
 ،عطػػاي صػػفوافإمبػػا  ػػص إك ، (ّ)زابػػدة (ِ)]عػػداكة[كعػػادل النػػيب ، صبػػح(ُ)]بػػ [ككػػاف ربيس، مػػن اؼبؤلفػػة قلػػوهبم

                                                           
 (.  ُِِ/ِنوار للقاضي عياض، مادة: ئيم )السيما: العبلمة. مشارؽ األ (ُ)
 مغازم الواقدم اآيت.  م، كاؼببخ  منه  كاضحة يف األصن، كيف )س(: مدار جوفه (ِ)
كاف ئيما اؼببلبكة يـو بػدر عمػابم بػيض قػد أرئػلوها إُف »(، كالط آف بلف : ِْٕ/ٕللسهيلي)(، كالركض األنف َٓٗ/ّمغازم الواقدم ) (ّ)

اؼبعاػم الكخػ  للطػ آف: «. ال يآػربوف ظهورهم، كيـو حن  عمابم ضبر، كَف يقاتن اؼببلبكة يف يـو أال يـو بدر إمبػا كػانوا يكونػوف عػددان كمػددان 
فه ]ركاش الطػػػػ آف، كفيػػػه عمػػػار بػػػػن أ  مالػػػك اعبنػػػيب ضػػػػعٌ : قػػػاؿ اؽبيبمػػػي(، ّٖٗ/ُُ) َُِٖٓ رقم:بػػػاب العػػػ ، مقسػػػػم عػػػن ابػػػن عخػػػػاس،

 (.  ّٖ/ٔ. ؾبمع الزكابد كمنخع الفوابد )األزدم[
الػػ  بائػػػم: اػػر اآيت ذكػػػرش، مػػن الخحػػر الخسػػيط، بينمػػا ذكػػرش ابػػن عخػػد يف األصػػن: حنػػاس، كيف )س(: حسػػاس، كاؼببخػػ  مػػن االصػػابة البػػن ح (ْ)

ئػبلحه كقػاؿ المرأتػه: إٓف ألرجػو أف ىبػدمك   مػنهم،  مػن مكػة أعػدٌ   دبكة يـو الفتح، فلمػا قػرب رئػوؿ    حساف ككاف ضباس/حساف
ب فقالػػ  لػػه: كوبػػك! فػػ ين اػبػػادـ؟ كأقخلػػ  تلومػػه، فإنػػك ؿبتاجػػة إُف  ػػادـ، فاػػرج فلمػػا أبصػػرهم انصػػرؼ حػػر أتػػى بيتػػه فقػػاؿ: اهلقػػي الخػػا

 .  (َُِ/ِابة يف سبييز الصحابة البن حار)اإلصتيعاب اآيت، ك . اإلئ(كأن  لو شهدت يـو اػبندمة. . . )فقاؿ: 
 يف اؼباطوطت : صرنا، كاؼببخ  من االئتيعاب اآيت ذكرش.  (ٓ)
 (.  ِّٗ/ِمعام الخلداف لياقوت اغبموم) (ٔ)
فهػػداش   ف ئػػلم، مث رجػػع إُف مكػػة  مث أئػػلم بعػػد بػػدر باؼبدينػػة، قػػدمها ليقتػػن النػػيب  كػػافران   كهػػ  اعبمحػػي، أبػػو أميػػة، شػػهد بػػدران  عمػػ  بػػن (ٕ)

 (.  ُِِِ/ّ(، كاالئتيعاب البن عخد ال )َِّٗ/ْ. معرفة الصحابة أل  نعيم )يف  بلفة عبماف  مسلمان، تويف 
أزكاجهػن  يسلمن ب رضهن، كهن ه  مهػاجرات، أف نساي كن يف عهد رئوؿ   » :بن شهاب أنه بلغههذش القصة موجودة يف اؼبوط  عن ا (ٖ)

حػػ  أئػػلمن كفػػار. مػػنهن بنػػ  الوليػػد بػػن اؼبغػػ ة. ككانػػ  ربػػ  صػػفواف بػػن أميػػة. ف ئػػلم  يػػـو الفػػتح. كهػػرب زكجهػػا صػػفواف بػػن أميػػة مػػن 
ببلهػػات مالػػك يف موط ػػه مسػػندة إال أربعػػة أحاديػػ [، كهػػذا اغبػػدي  لػػيس منهػػا،  األبنائػػي نػػاقبلن عػػن ابػػن عخػػد الػػ : ] كػػن«. اإلئػػبلـ. . . 
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فكػػاف ، (ٔ)ن يواصػن مػن قطعػهمىػ (ٓ)]الواصػن[مبػا إك ، باؼبكػاف  (ْ)]الواصػن[كليس، كبػ ان   نػه كػاف يػؤذم النػيب أل
 . (ٕ)(هئبلمإكحسن ، ئلمأعطايا كافرة حر  عطاش النيب  ف، فقطعها رحم صفواف بينه كب  النيب 

فمِا اال  ،يلإ نو ألبغِ  اخللِقإعطاين و أعطاين ما أوهللا لقد  :ن صفوان قالأحدثنا سعيد بن ادلسي  : قاؿ
مية بػن  لػف يػـو أباش أقتن  ف النيب أل ،ةهذش العداك  مبا عادل النيب إك  ،يلإح  اخللق نو ألأيعطيين حىت 

 فخينػا رئػوؿ   ، ُف اعبعرانػةإ كهػو كػافر مث رجػع النػيب ، كالطػابف، حنينػان  كشهد صفواف مػع النػيب ، بدر
ليػه إ داـ فػ،   ملػيي نعمػاي كشػايعٍ ُف شً إفاعن صفواف ين ر ، ميةأكمعه صفواف بن ، ليهاإيس  يف الغنابم ين ر 

ػػ أبػػا»: يرمقػػه فقػػاؿ  كرئػػوؿ  ، الن ػػر ، «كمػػا فيػػه، هػػو لػػك»: قػػاؿ، نعػػم: قػػاؿ « عٍ كهػػ  يعاخػػك هػػذا الشًٌ
، عخػدش كرئػوله ف ؿبمػدان أك ، ال  إلػه إف ال أشػهد أ، س نػيبٍفػال نػى إهبػذا  سه ٍفػما طابػ  نػى : فقاؿ صفواف عند ذلك

 .(ٖ)نكاحه عليها قر النيب  ف، ئلم  زكجته قخلهأك ، ئلم مكانهأك 
 ؟ كاف (ٗ)]من أم ئهم[صفواف كه ش من اؼبؤلفة عطاش النيب أذا الذم ه: ف قل ى إف

نصػار يف نػ  حػر تكلمػ  األم حي باؼبؤلفػة قلػوهبم مػن هنػا عطػاي النػيب إمػا أك ): قاؿ السهيلي يف الػركض: قل ي 
الة ببلبػة فللعلمػاي يف هػذش اؼبسػ، ئػيافنا تقطػر مػن دمػابهمأك ، كال يعطينا، عطي صناديد العربي :(َُ)كقالوا، ذلك
 :قواؿأ

                                                                                                                                                                      

كقد كصن ابن الصبلح األربعة بت ليف مستقن كهػو عنػدم كعليػه  طػه، زي  اص، كيف ذلك يقوؿ الكتآف: ]لكن ابن الصبلح  كصلها يف ج
ح مػػن علػػـو ابػػن (، كالشػػذا الفيػػا ّْٓ/ِ) ْْ، رقػػم: شػػرؾ إذا أئػػلم  زكجتػػه. . . [. ين ػػر: موطػػ  مالػػك: كتػػاب النكػػاح، بػػاب نكػػاح اؼب

يف علػػـو اغبػػدي  لنػػور الػػدين كمػػنهل النقػػد  ،(ٔ/ُهور كتػػ  السػػنة اؼبشػػرفة للكتػػآف)(، الرئػػالة اؼبسػػتطرفة لخيػػاف مشػػّٖ/ُالصػػبلح لؤلبنائػػي)
 (.  ُِٓ/ُعرت)

 يف اؼباطوطت : ب ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ (ُ)
 كاضحة، كلعلها: عدلوش، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوط  ه   (ِ)
 هكذا كردت يف اؼباطوطت .  (ّ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من صحيح الخاارم اآيت.  (ْ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من صحيح الخاارم اآيت.  (ٓ)
ال ينقػن مػن صػحيح الخاػارم،  رضبػه   اإلمػاـ العرضػي(، ك ٔ/ٖ) ُٗٗٓ اف ، رقم:صحيح الخاارم: كتاب األدب، باب ليس الواصن باؼبك (ٔ)

 كإمبا ينقن من الس ، كالطخقات. 
 (.  ِْ/ّ)البن األب   بة(، كأئد الغاُٖٕ/ِ معرفة األصحاب البن عخد ال )ين ر: االئتيعاب يف (ٕ)
 .  (ٖحاشية) (ُِّ) صئخ  يف موط  مالك.  (ٖ)
 من ال ئى، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوطت :  (ٗ)
(، كصػحيح مسػلم: كتػاب الكسػوؼ، بػاب َّ/ٓ) ّٖٕٕباب مناق  األنصػار، رقػم: طرؼ حدي  يف صحيح الخاارم: كتاب اؼبناق ،  (َُ)

 (، كاللف  ؼبسلم. ّٕٓ/ِ) َُٗٓاي اؼبؤلفة قلوهبم، رقم: إعط
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ٍػػأنػػه أحػدها أ-[ُ] حػػد كال كػػبلـ أل، ف طبػػس اػبمػػس ملػػك لػػهأل ،كهػػذا القػوؿ مػػردكد، سٍمػػس اػبي عطػػاهم مػػن طبي
 .فيه
ػػػػوؿً ﴿قيػػػًن اأٍلى  :لقولػػػه  ف ذلػػػك  ػػػاص بػػػالنيب أك ، س الغنيمػػػةأمػػػن ر : كالقػػػوؿ البػػػآف-[ِ] ػػػاؿي ًوًَ كىالَرئي  ﴾نٍػفى

ف  ف بعػػض العلمػػاي احػػتل ؽبػػذا القػػوؿ بػػأهػػ   (ُ)يػػةمػػا تقػػدـ مػن نسػػجل هػػذش اآيػػردش  يآػػان أكهػػذا القػػوؿ ، [ُ]األنفػاؿ/
 رد   فػ، فلػم يرجعػوا حػر كػاف الفػتح، مػدش دببلبكتػهأك ، رئػوله  د   أيػنصار ؼبا اهنزمػوا يػـو حنػ  األ
ف يرجػع أضوف ما تر أ»: كقاؿ ؽبم، فلم يعطهم منها شي ان ، جن ذلكأن مً  ُف رئوؿ   إ [ُِظ/]مر الغنابم أ

 رى ًمػأي   نفوئهم بذلك بعد ما فعن مػا فطيٌ ، (ِ)«ُف رحالكمإ نتم برئوؿ   أ رجعوفتك ، كالخع ، الناس بالشاة
 .به
كال مػن ، عطايهم كاف من اػبمس ال من طبػس اػبمػسإف أ (ّ)بو عخيدأكهو الذم ا تارش : كالقوؿ البال -[ّ]
ف فيػػه مصػػلحة أ لأحيػػ  ر  (ْ)يػػة اػبمػػس صػػناؼ اؼبػػذكورة يف األ ف يصػػرفه عػػنأمػػاـ نػػه هبػػوز لئلأك ، س الغنيمػػةأر 

 .(ٓ)(للمسلم 
ذ إ ككاف مشػركان ، عطاشأعطاش ما أكقد ، يبافقلخه على اإل ف النيب ال ليؤلٌ إعطاي صفواف َف يكن إف أ :كاغباصن
 ؟ك من بي  اؼباؿأ، كا تلف يف مؤلفة الكفار هن يعطوف من الزكاة، فهو من مؤلفة الكفار، ذاؾ
 ف   أل ،كال مػػن بيػػ  اؼبػػاؿ، ئػػبلـها اإلأ ػػذف شػػرط أل ،ن الزكػػاةال ًمػػ هنػػم ال يعطػػوف شػػي ان أصػػح عنػػدنا األ 
اؼبنػع  أبتػداك ، عطػاي الكفػار جػابزان إكقد كػاف ، (ٔ)ككق  قلة اؼبسلم ، مركؿ األأليف خببلؼ  ئبلـ عن التاإل عزٌ أ

مػػػرش أف أف الصػػػحيح أل ،عطػػػى مػػػن اػبمػػػسأ يب كالنػػػ، ن  بلفػػػة عمػػػر ًمػػػ :كقيػػػن، ن  بلفػػػة الصػػػدي منػػػه ًمػػػ
ف َف إ، ف القػابم  يرضػوف بػ لعلمػه ش عطػاأف يكػوف قػد أكيبكػن ، من طبس اػبمس :كقين، ماـُف اإلإض مفوٌ 

، يف تلػك القخػة نصػار حػر صبعهػم النػيب ال شػخاف األإكَف ي هػر عػدـ الرضػا ، بػرهمأكفقػد رضػي ، يرضى كلهػم
 .ليهم دبا اعتذرإكاعتذر 

                                                           
 (. ْ/ِ. تفس  السمرقندم  )[ُْاألنفاؿ/ ]كىلًلَرئيوًؿ ﴾ ﴿فى ىَف ًوًَ طبييسىهي  :نساها قوؿ    (ُ)
(، كصػػػحيح مسػػلم: كتػػػاب الكسػػػوؼ، بػػاب إعطػػػاي اؼبؤلفػػػة َّ/ٓ) ّٖٕٕصػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب اؼبناقػػ ، بػػػاب مناقػػػ  األنصػػار، رقػػػم:  (ِ)

 .(ّٕٓ/ِ) َُٗٓقلوهبم، رقم: 
     ، كحػػدث عنػػه  نصػػر بػػن داكد، كلػػه هريػػ  اغبػػدي ، كهػػو هػػ  أبػػو عخيػػد  القائػػم بػػن ئػػبلـ بػػن عخػػد  ، ظبػػع شػػريك بػػن عخػػدأبػػو عيخػىٍيػػدو:  (ّ)

 (.  َْٗ/َُ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قُِّ ، )ت:اآيت صاح  الغريخ 
ػهي كىلًلَرئيػوًؿ كىلًػًذم اٍلقيػٍرلى  هي قوؿ    (ْ) ػٍييو فىػ ىَف ًوًَ طبييسى ػاًكً  كىابٍػًن الَسػًخيًن ًإٍف كيٍنػتيٍم  مىٍنػتيٍم بًػاوًَ : ﴿كىاٍعلىميوا أىمَبىا هىًنٍمتيٍم ًمٍن شى  كىاٍليىتىػامىى كىاٍلمىسى

 . [ُْاألنفاؿ/]كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىى عىٍخًدنىا يػىٍوـى اٍلفيٍرقىاًف يػىٍوـى اٍلتػىقىى اعبٍىٍمعىاًف كىاَوي عىلىى كينًٌ شىٍييو قىًديره ﴾ 
   (.ِّٓ/  ٕالركض األنف للسهيلي) (ٓ)
 (.  ُٓٓ/ٕآف كالعخادم البن حار اؽبيتمي)كربفة اتاج يف شرح اؼبنهاج كحواشي الشرك  (،ِٕ/ُٓشرح النوكم على مسلم ) (ٔ)
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 ؟  ئفياف كه ش ن اؼبؤلفة كعطاي ه  صفواف مً إما القوؿ يف : ف قل ى إف 
 .(ُ)كمن بي  اؼباؿ، ف يعطيهم من الزكاةأماـ كهبوز لئل، كانوا من مؤلفة اؼبسلم   أكل ك: قل ي  
ك مبا كاف من تلػإعطاهم أف ما أ ذ هذش الغنابم من كفار متع  أ ف النيب أل ،الزكاة هنا التتصور: ف قل ى إف 

 ؟(ِ)]للمقاتلة[هنا ح  أالغنيمة مع 
عطػػى هػػؤالي أفلعلػػه برضػػاهم ، هايػػة الرضػػا دبػػا يفعػػن النػػيب  مع ػػم مػػن حآػػر تلػػك الواقعػػة كػػاف راضػػيان : قلػػ ي  

هػذا  (ْ)ركل عن مسػلم (ّ)ف اؼبصنفأعلم اك ،   نفوئهمظهر عدـ الرضا بعآهم طيٌ أمث ؼبا ، عطاهمأاؼبؤلفة ما 
ُف ابػن شػهاب مث ذكػر إف كصن أُف إنه يسرد السند أل ،نه ذكر بعض السندأفيه كقد كقع ، كما ترل (ٓ)اغبدي 
كهو جابز عنػد اػدب  ،  رمث ذكر بعض اغبدي  لآل، مث ذكر تكملة السند، منت اغبدي : مأ (ٔ)]اؼبنت[بعض

ى ذا كفػػإ»: ظبعػػ  ئػػفياف يقػػوؿ: ضبػػدأقػػاؿ ،  ضبػػد بػػن حنخػػن أككػػاف يقػػع ذلػػك مػػن ، صػػاؿ السػػنداتكال يبنػػع 
ـي   (ٖ)عػػرجعػػن األ (ٕ)ادنػبػػا الز أظبعػػ  : ئػنادشإعليػػه  أكقػػر ، اغبػدي  «كػػن معػػه فلي، فليالسػه، كم طعامػػهحػػدى أ اػبػاد
  كم بعآان ػػػػػػال يقتن بعآ يا أيها الناس»كقوله أيآان: حدبنا ئفياف: قاؿ:  ،(ٗ)به عن النيب     هريرةأعن 
 افػػػػليمعػن ئ (ُِ)  زيػادأيػد بػن ز ي: ئػنادشإعليػه  ئرً كقيػ، «(ُُ)ؼذٍ فارموها دببن حصػى اػبىػ، (َُ)ذا رميتم اعبمرةإ
 .(ّ)به عن النيب : يع ، (ِ)أمهعن ، (ُ)حوصبن عمرك بن األا

                                                           
 معػػػآف ألفػػػاظ اؼبنهػػػاج للشػػػربي  مغػػػ  اتػػػاج إُف معرفػػػة(، ك ّٓٗ/ُأئػػػى اؼبطالػػػ  لزكريػػػا األنصػػػارم )(، ك َْٓ/ٖاغبػػػاكم الكخػػػ  للمػػػاكردم) (ُ)

(ْ/ُٕٖ  .) 
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
 . هو القاضي عياض  (ّ)
 (.  َُٖٔ/ْ) ُِّّشي ان قط فقاؿ ال، رقم:   صحيح مسلم: كتاب الففآابن، باب ما ئ ن رئوؿ    (ْ)
 كإنػه ألبغػض اػبلػ  إِف فمػا زاؿ يعطيػ  حػر أنػه . . . . حدبنا ئعيد بن اؼبسي  أف صفواف قاؿ ك  لقػد أعطػآف مػا أعطػآف»اغبدي  هو:  (ٓ)

 . كهو عند مسلم الساب ، كئي يت اعبواب عن االنقطاع الواقع عند بعد ئعيد. «ألح  اػبل  إِف
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٔ)
اؼبعػػػركؼ بػػػ   الزنػػػاد بقػػػة فقيػػػه ركل عػػػن األعػػػرج، كيػػػركم عنػػػه مالػػػك كالليػػػ  أبػػػو الزنػػػاد: عخػػػد   بػػػن ذكػػػواف القرشػػػي أبػػػو عخػػػد الػػػرضبن اؼبػػػدٓف  (ٕ)

 (.  َِّ/ُ(، كتقري  التهذي  البن حار)ْٗٓ/ُ. الكاشف للذهيب)(قُُّ: )تكالسفياناف، 
: )تالزهػػػرم،  : اإلمػػػاـ، اغبػػػاف ، اغباػػػة، اؼبقػػػرئ، أبػػػو داكد عخػػػد الػػػرضبن بػػػن هرمػػػز اؼبػػػدٓف، األعػػػرج، ظبػػػع مػػػن أ  هريػػػرة، حػػػدث عنػػػهاألعػػػرج (ٖ)

 (.  ٗٔ/ٓي للذهيب ). ئ  أعبلـ النخبل(قُُٕ
 (.  ُْ/ْالتلايص اغبخ  ابن حار)(، قاؿ ابن حار: ]إئنادش صحيح[. ِِٗ/ُِ) ّّٖٕمسند أضبد: مسند أ  هريرة، رقم:  (ٗ)
 (.  َُٖ/ُ)للفيومي اعبمرة: هي ؾبتمع اغبصى دبى فكن كومة من اغبصى صبرة. اؼبصخاح اؼبن  يف هري  الشرح الكخ   (َُ)
 (.  ُِْ/ُيف هري  ألفاظ الشافعي لؤلزهرم)حصى اػبذؼ: اغبصى الصغار مبن النول يرمى هبا ب  أصخع . الزاهر  (ُُ)
كػػاف بقػػة يف نفسػػه إال أنػػه ا ػػتلط يف   ػػر   :يزيػػد بػػن أ  زيػػاد القرشػػي، ركل عػػن عخػػد الػػرضبن بػػن أ  ليلػػى، كركل عنػػه زابػػدة، قػػاؿ ابػػن ئػػعد (ُِ)

 (.  ّّْ/ٖ)(، كالتاريجل الكخ  للخاارم َٗٓ/ُ. الكواك  الن ات البن الكياؿ)(قُّٔ: ت)عمرش. 
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، عػن فػبلف: فيقػوؿ؟ اؿ عمػنقى فبلف فيػي : فيقوؿ، ال هكذا يذكر اغبدي إث دًٌ َف يكن وبيى  ف شريكان أضبد أى كى حى كى  
ُف عمرك ئواي  إش دى كيسوؽ ئنى ،   نا به فبلفأكذا  بن عخد    عن جابر (ْ)عمرك بن دينار لككاف يقوؿ رك 

 .(ٓ)(ـ ؾبلس أكاف ذلك يف ؾبلس 
ػػدًٌثُف عػػدـ معرفإكقػػد ئػخق  ، ال اعػػرؼ اظبػه :عرابيِاً أن أ :وروي  النػػيب  جِِاءه .حلػ  ال هػػاف اغبلػيب (ٔ)[ ته]ؿبي
.  ًتفهاـ على حد قولهذؼ نبزة االئحب .ليكإ حسنتأ :ئ قال ،عطاهأف يطل  منو شيئا(ٕ): 
 عدد الرمن كاغبصى كالرتاب   هبران  :قل ؟ خهاربمث قالوا     
حسآف دبا إرضي  من أ: نه قاؿ طل  الزيادة على ما طل  كيك أ؟ حسانهإمبا ائتفهمه ليعلمه هن اكتفى من إك 

َف تفعػػن : مأ ،مجلِِتأوَّل  .حسػػانان إعطيتػػ  أعػػد مػػا أٓف ال أل ،َف ربسػػن: مأ َّل :عِِرايفقِِال األ .ليػػكإدفعػػ  
 ،ليِِوإوقِِاموا  .دبػػه بػػالنيب أئػػاي أعػػرا  ف ذلػػك األأؼبػػا  فغضِِ  ادلسِِلمون .صبػػيبلن  عػػبلن كالفً ، حسػػنان  عػػبلن معػػي فً 

معى القػوؿ دكف  (ٖ)شارةف يف اإلأل ،عرابكاعبملة بعدها الؿبن ؽبا من اإل، هنا مفسرة فٍ أ ، فو  نْ أليهم إشار أف
 :ئ قِِِِال .عطػػػػاش ف، حسػػػػافمػػػػن اإلشػػػػي ان : مأ، واا ه شِِِِيئاً  ،ليِِِِوإرسِِِِل أو  ،و خِِِِل ادلنِِِِزل ئ قِِِِام .(ٗ)حركفػػػػه

ههنػا  نٍ ف تكػوف ًمػأينخغػي : قيػن) وعشِةة خِةاً  ىِلٍ أنعِم ف ِزاك هللا مِن  :قال .أحسن  إليك: أم ؟حسنتأ

                                                                                                                                                                      
ئليماف بن عمرك بػن األحػوص اعبشػمي، كيقػاؿ: األزدم، الكػويف. ركل عػن: أبيػه عمػرك بػن األحػوص كلػه صػحخة، كعػن أمػه أـ جنػدب كؽبػا  (ُ)

 (.  ْٗ/ُِالكماؿ يف أظباي الرجاؿ للمزم)ت. غذي  صحخة، ركل عنه: شخي  بن هرقدة، ذكرش ابن حخاف يف كتاب البقا
، ركل عنهػػػا: ابنهػػػا أـ ئػػػليماف بػػػن األحػػػوص: أـ جنػػػدب األزديػػػة، كالػػػدة ئػػػليماف بػػػن عمػػػرك بػػػن األحػػػوص، ؽبػػػا صػػػحخة. ركت عػػػن: النػػػيب  (ِ)

 (.  َُّ/ٔاألب  ) (، كأئد الغابة البنّّٔ/ّٓالكماؿ للمزم) .ئليماف بن عمرك بن األحوص، كعخد   بن شداد بن اؽباد
بػػاب يف ئػػنن أ  داكد: كتػاب اؼبنائػك، (، ككػذا ُِٔ/ّٖ) ُِِّٖرك بػػن األحػوص عػن أمػػه، رقػم: مسػند أضبػد: حػدي  ئػػليماف بػن عمػ (ّ)

 ٕٖٗقػم: ر (، ئػنن الرتمػذم: أبػواب اغبػل، بػاب ماجػاي أف اعبمػار الػ  يرمػى هبػا مبػن حصػى اػبػذؼ، ََِ/ِ) ُٔٔٗرمي اعبمار، رقػم: 
 [.  ]هذا حدي  حسن صحيح: قاؿ الرتمذم(، ك ِّْ/ّ)

ئػ   ق(.ُِٔ )ت:عمرك بن دينار اعبمحي، من البقات، ظبع من: ابن عخاس، كجػابر بػن عخػد  ، حػدث عنػه قتػادة بػن دعامػة، كالزهػرم،  (ْ)
 (.  ُِْ/ُالبن حار) (، كتقري  التهذي ََّ/ٓأعبلـ النخبلي للذهيب)

غيػػ  بشػرح ألفيػػة علػى السػػند ال يبنػع الوصػػن، كاألمبلػة الػ  ذكرهػػا تػدكر علػػى هػذش اؼبسػ لة. ين ػػر: فػتح اؼبذكػر الشػيجل هنػػا مسػ لة  تقػػدٔف اؼبػنت  (ٓ)
 (.  ُْٗ/ّاغبدي  للسااكم)

 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته الئتقامة السياؽ.  (ٔ)
االئػتفهاـ كهػذا عنػد الػخعض لػيس بائػتفهاـ إمبػا هػو علػى اإللػزاـ قابله عمر بن أ  ربيعة، ككجه االئتشهاد: أهنم قػالوا: أربخهػا مث أئػقط ألػف  (ٕ)

 (.  ِِٗ/ُ) ب أل  إئحاؽ اغبصرم الق كآفزهر اآداب كشبر األلخاين ر: كالتوبيجل ك نه قاؿ: قالوا أن  ربخها! كهو من الخحر الرجز. 
 .  (ف شار إليهم)يريد قوله:   (ٖ)
     (.  ّٕٕ/ُشرح شذكر الذه  البن هشاـ ) (ٗ)
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ػةن يف اأٍلىٍرًض ىبىٍليفيػوفى﴾: بدلية مبلها يف قوله  ًبكى ػايي عبىىعىٍلنىػا ًمػٍنكيٍم مىبلى كههنػا ، بػدلكم: مأ [َٔ]الز ػرؼ/﴿كىلىػٍو نىشى
  انتهى. (ُ)(ليه إكعش ته الذين َف وبسنوا ، هلهأف اؼبراد أكعش ة على ، هنأن مً  بدالن  :مأ
كمػا يػوهم هػذا   كالعشػ ة لغػ  النػيب ، هليػةبخػات األإك ، كعشػ ة، هػبلن أففي كونه ، ليس مراد هذا القابن :قوؿأك 

 :ماإ، ن ههناكوف مً تف أفالصواب ، هله كعش تهأنه أ نس  له يف أراد أ مباإك ، القابن
: مأ، جػن ذكػر  أل: مأ[ ِِ]الزمػر/﴿فػىوىيٍػنه لًٍلقىاًئػيىًة قػيليػوبػيهيٍم ًمػٍن ًذٍكػًر اوًَ﴾: قوله تعػاُف للتعلين على حدٌ  -[ُ]
 .هن ِف كعش ةأنك أل ،ؾ     ان جزا
 [ُٓٔ]الشػعراي/ ﴿أىتىػٍ تيوفى الػذٍّكرىافى ًمػنى اٍلعىػالىًم ى﴾ :قولػه حػدٌ كالفعن علػى ، ن اؼبفيدة للتمييزف تكوف مً أكهبوز  -[ِ]
 .هن كالعش ةن ب  األمً  جزاؾ     ان  [ُِ/ك]كالتقدير ، ن ب  العاؼب فبتازين هبذا الفعن مً : مأ
 ؟ شكال ه ي ، للنيب  هبلن أعرا  ليس األ: ف قل ى إف 

ف تكػوف أكُف كاأل، ُف النػيب إرؽ بالقرابػة هال  قخابػن العػرب ؽبػم ًعػذ إبه ، >ع ك <هله أن لعله كاف مً : قل ي 
 نٌو ن ً ػػػًمػػػ كجػػػزاؾ    ػػػ ان ، ن صػػػاٌفًمػػػ جػػػزاؾ    ػػػ ان : ف مبػػػن هػػػذش تػػػد ن علػػػى اؼبفػػػرد مبػػػن قولػػػكأل،تعليليػػػة 
قوله بعد  كهو قلتَ  (ّ)ما نك قلتَ إ :فقال لو النيب . (ِ)فت من ال التعلينإكال يستقيم يف مبن ذلك ، كصدي 

يِديهم مِِا أحببِِت فقِل بِِني أن إن رلِك شِِيء فِصِااي ِمِِأ سِ ْفِِوا نَِ  .صبلػ أكال ، حسػػن أال : ليػهإحسػانه إ
ُف كونػه إكقػوع مػا قالػه ، مبػا نسػ إك ، مػامهمأك  ما يف نقله حبآػرغمأك ، (ْ)]حبآريت[ما قل ى : أم ،قلت بني يدي

حىت يذى  ما ا صِدورىم  .صحابهأف يوجه به أد را ف، ف هذا القوؿ كقع منه دبواجهة النيب أل ،يديهمأب  
مػػا بعػػد زكاؿ : كالعشػػي، ُف الػػزكاؿإمػػن طلػػوع الفاػػر : الغػػداة) و العشِِيأفلمِِا  ِِان الغِِداة  ،نعِِم :عليِِك قِِال
عراي قِال مِا ن ىذا األإ: فقال ، جاء. (ٓ)(كصبلة العصػر، كصبلة العشي صبلة ال هر، ُف هركهباإالشمس 

 : خببلفه يف قوله  نه رضي حقان أقاؿ : مأ، هنا قوؿ اغب : الزعم ،نو رضيأقال فز ناه فزعم 
ا ًوًَ  كيكػوف ، كالزعم يكوف حقػان ، بقوؽبم الخاطن: مأ، (ٔ)عمهم بآم الزامكقرئ بزي  ،[ُّٔ]األنعػاـ/ ﴾ًبزىٍعًمًهمٍ ﴿هىذى
 : (ٕ)قاؿ الشاعر، باطبلن 

                                                           
 (.  ّٖٓ/ٗأل  حياف) الخحر ايط يف التفس  (ُ)
 يف بياف ذلك كأفاد.   رضبه    اإلماـ العرضيكقد أجاد  (ِ)
 موصولة دبعى الذم، ك  تعاُف أعلم. ( ما قل )ما هنا يف قوله  (ّ)
 يف اؼباطوطت : وبصرىى، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ْ)
 (.  َُّ/  ِقخاؿ ال بلـ ألنه يعشي الخصر عن الرؤية. مشارؽ األنوار للقاضي عياض، مادة: عشي)كظبي  بالعشي ألجن إ (ٓ)
 (.  ُِٗ/  ّطيخة ) -قرأها الكسابي بالآم، كالخاقي بفتحها. تفس  الخغوم  (ٔ)
ػدي إال يف قابله: عمرك بن ش س، كهو من الخحر اؽبزج. كزعم هنا دبعى كعد، ككفن، كالزعيم الكفين. قػاؿ ابػن  ال(ٕ) ويػه: كَف هبػيي الػزعم فيمػا وبيٍمى

 (. ُّّ/  ِّ(، ك تاج العركس للزبيدم، مادة: زعم)ّٓٓ/ُبيت ، أحدنبا هذا الخي . اكم البن ئيدش)
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نعِِِم : قِِِال؟  ِِِذلكأ .مػػػراأل: مأ، ؿبػػػذكؼ أككػػػذلك اعبػػػار كاجملػػػركر  ػػػ  مختػػػد، كقولػػػه اغبػػػ ، (ُ)كمػػػا قػػػاؿ: مأ
بعهِا النِا  مثلي ومثل ىذا مثل رجل لِو ناقِة شِر ت عليِو فاتا : فقال  ،اً ةْ ىل وعشةة خَ أن ف زاك هللا مِ 
فّتوجِو ذلِِا بِِني  ،علِِمأرفِِق  ِِا مِنكم و أين إفنِِا اىم صِاحبها خلِِوا بيِِين وبِني نِِاق  فِ ،َّل نفِوراً إفلِم يزيِِدوىا 

 . (ِ)(يآان أكاعبمع قماـ بآم القاؼ ، بآم القاؼ الكنائة: القمامة) رضمام األخذ ذلا من قُ أيديها و 
حيِ    لِو تِر ّتكمينّ إو  ،واسِّتو  عليهِا .(ّ)(كشد عليهػا رحلهػا، برك ): مأ ،ىا حىت جاءت واسّتناختفر ّ 

يف الكتػ   علػى نعػوت النػيب  مطلعػان  (ْ)ك[، ]مهتمػان لعػن الرجػن كاف قال الرجل ما قال فقّتلّتموه  خل النِار
ف الرجػن  أك ، كحلمػه، فكػاف مػرادش االطػبلع علػى كرمػه، جػودش رً كٍ ذً ك ، كاغبلم فيها بغاية الكـر  ى عً نه ني أل ،السالفة
 (ٔ)بعػػد أف ]كصػػن[ (ٓ)]ئػػيما[ئبلمهرجػػوا إهنػػم أك ، مػػافأ كبػػ  الصػػحابة عهػػد، كال، لػػيس بينػػه مشػػركان  ان كػػافر كػػاف  

كلػو ، كائتزادش ليطلع علػى قولػه، كؿ ليطلع على حلم النيب حساف األكهو قد جحد اإل ،ليهإ  إحساف النيب
 كبدت عبلمػات صػدؽ النػيب ، فسعد ئعادة، حسانان إكزادش ، فص  عليه النيب ، يف أكؿ مرة ؼبات كافران  نى تً قي 

 .(ٕ)بو الشيجل بسند ضعيفأك ، ف هذا اغبدي  ركاش الخزارإك ، كؿ كهلة لد ن النار هذاألو قتلوش يف ك ، عندش
نِِا أو  ،لِِيكمإخِِر  أن أحِِ  أين إفِِ ،صِِااي شِِيئاً أن حِِد ِمِِأ َّل يبلغِِين مِِنكم عِِن :نِِو قِِالأ وروي عنِِو 

فيكػػوف ، اغبػػدي  «حػػد شػػي ان أصػػحا  عػػن أن حػػد ًمػػأال يخلغػػ  »: بلفػػ  ذكػػارشأكركاش النػػوكم يف  سِِليم الصِِدر
ا مشلػػه مػػ، هصػػحابأفلػػو كقػػع التخليػػغ عمػػن لػػيس مػػن ، صػػحابهأف يخلغػػوا عػػن أصػػحابه أل (ٖ)فالنهػػي يف ركايػػة اؼبصػػنًٌ 

                                                           
 (.  ِٓٔ/ُِن ر: لساف العرب البن من ور اإلفريقي، مادة: زعم )ي (ُ)

    (.  َُُ/ْنهاية البن األب ، مادة: قمم )ال (ِ)        
 (.  َّٓ/ٓط األع م البن ئيدش، مادة: نوخ)اكم كاي (ّ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ْ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٓ)
 ان للسياؽ، أم يف الزمن اؼباضي. يف اؼباطوطت : يصن، باؼبآارع، لكنه ه  منائ  للسياؽ، لذا كضع  ما كجدته منائخ (ٔ)
 ،(، كأ ػبلؽ النػيب أل  الشػيجل األصػخهآف: مػاركم يف ك مػه الغػي  كحلمػه ِْٗ/ُٓ)  ٕٖٗٗمسند الخزار: مسند أنس بػن مالػك، رقػم:  (ٕ)

 قػػاؿا اإلئػػناد[، هبػػذا اللفػػ  إال مػػن هػػذا الوجػػه هبػػذ  (، قػػاؿ الخػػزار: ]كهػػذا اغبػػدي  ال نعلمػػه يػػركل عػػن رئػػوؿ   ِْٕ/ُ) ُٕٕ رقػػم:
ركاش الخػزار، كفيػه قولػه: ]العراقي: ]بطوله أ رجه الخزار كأبو الشيجل من حدي  أ  هريرة بسند ضعيف[، كبػىػَ  الشػيجل اؽبيبمػي ئػخ  الآػعف ب

(، ُٔ/ٗبمػػي)الزكابػػد كمنخػع الفوابػػد للهي(، كؾبمػػع ٖٓٔ/ُزبػريل أحاديػػ  اإلحيػػاي للعراقػي) إبػراهيم بػػن اغبكػم بػػن أبػػاف كهػو مػػرتكؾ[. ين ػػر:
 ليدؿ على ضعف ئند اغبدي . ( ركم)كيلح  القارئ دقة لف  القاضي عياض عندما أكرد اغبدي  بصيغة: 

 .  القاضي عياض  (ٖ)

 ً  أٍرزىاؽي الًعخاًد كمىا زىعىمعلى    على     هىلىٍكنا إٍف هىلىٍك ى كإمَبىا تقوؿ  تى ي    
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  مسػعود عػن أكالرتمػذم عػن ،   داكدأئػنن  (ُ)]يف[ف اغبػدي  مػركم أذكػار علػى هػذا الػذم خبػبلؼ ركايػة األ
النيب 

 .نه مبيمةأل ،مبا هناهم عن ذلكإك ، (ِ)
فػبلف : ُف اؼبقػوؿ عنػه كقولػهإقوؿ الغ   ن ينمٌ مبا تطل  يف الغال  على مى إالنميمة ): بو حامد الغزاِفأماـ قاؿ اإل 

ػرً كى   ئػوايه  هي في ٍشػش كى رى ٍكػما يي  في شٍ ك: هاكليس  النميمة ـبصوصة بذلك بن حدٌ ، يقوؿ فيك كذا ك أ، ه اؼبنقػوؿ عنػههى
كئػواي  ، ك كبوهػاأ، اييباإل كأ، ك الرمزأ، ك الكتابةأ، الكشف بالقوؿكئواي كاف ، بال  (ّ)]كرهه[كأ، ليهإاؼبنقوؿ 

كهتػك السػرت ، فشاي السػرإ: (ْ)فحقيقة النميمة، ـ ه شأكئواي كاف عي  ، عماؿك األأ، قواؿكاف اؼبنقوؿ من األ
(هي في شٍ ش كى رى كٍ عما يي 

(ٓ). 
، ف ينهػى الناقػػنأليػه شػيي إن ًقػني  نٍ كهكػذا هبػػ  علػى كػن مىػ، عنهػا هي صػحابى أيف هػذا اغبػدي   كقػد هنػى النػيب  

 .ح فعلهكينصحه كيقخٌ 
 ؟ «نا ئليم الصدرأليكم ك إ رج أف أ  حً أي »: فما معى: ف قل ى إف 

ف إفػ، ليه الكػبلـإن قى ماـ الذم نػى نكهو ال، حد منكمأ (ٔ)]ًمن أف يخغض[هبوز أف يكوف معناش ئليم الصدر: قل ي 
 كالػػخغض يف   ، عنػػد    (ٕ)ألنػػه بغػػيض[،غآػػه يف   تعػػاُف]يخفأليػػه إهبػػ  علػػى اؼبنقػػوؿ ): الغػػزاِف قػػاؿ
، ف النمػاـ كػاذبأل ،نػه يكػذبأف اعتقػد يف رجػن مسػلم أن ئػليم الصػدر ًمػ: ف يكوف معنػاشأكهبوز ، (ٖ)(كاج 

 .(ٗ)نه فائ  بنص القراف مردكد اػب أل ،ف ال يصدؽ النماـأكهب  على كن مؤمن 

                                                           
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُ)
(، كركايػػة القاضػػي عيػػاض موجػػودة  يف أ ػػبلؽ النػػيب ّٓٓ/ُ) ُٕٔاألذكػػار للنػػوكم ، بػػاب النهػػي عػػن نقػػن اغبػػدي  إُف كالة األمػػور، رقػػم:  (ِ)

اغبػدي  مػن اجمللػس،  (، كئنن أ  داكد: كتاب األدب، باب يف رفػعَِٕ/ُ) ْٖأل  الشيجل األصخهآف: ما ركم عن عفوش كصفحه، رقم: 
أبػو داكد،   (، ئػك  عنػهَُٕ/ٓ) ّٖٔٗ، رقػم: (، كئنن الرتمػذم: أبػواب اؼبناقػ ، بػاب يف فآػن أزكاج النػيب ِٓٔ/ْ) َْٖٔرقم: 

تقريػ  التهػذي   ]صػدكؽ[.: (. كقػاؿ ابػن حاػر عنػهّٓٓ/ِلػذهيب: ] بقػة [. الكاشػف للػذهيب)كيف ئندش الوليد ابن أ  هشاـ، قػاؿ عنػه ا
 (.  ْٖٓ/ُالبن حار)

 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من اإلحياي للغزاِف اآيت.  (ّ)
 (.  ُٗٓ/ُٔإلفساد. شرح النوكم على مسلم )ي نقن كبلـ الناس بعآهم إُف بعض على جهة اقاؿ النوكم يف تعريف النميمة: ه (ْ)
 (.  ُٔٓ/ّإحياي علـو الدين  للغزاِف) (ٓ)
 كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  (ٔ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من اإلحياي اآيت.  (ٕ)
 (.  ُٔٓ/ّ(، ك)ُْْ/ِللغزاِف)إحياي علـو الدين  (ٖ)
ػػػػايىكيٍم فىاًئػػػػ ه بًنىخىػػػػإو فػىتىخػىيَػنيػػػػوا أىٍف تيًصػػػػيخيوا قػىٍومنػػػػا ً ىهىالىػػػػةو فػىتيٍصػػػػًخحيوا ﴿ :اآيػػػػة هػػػػي قولػػػػه تعػػػػاؿ (ٗ) ػػػػا الَػػػػًذينى  مىنيػػػػوا ًإٍف جى  ﴾عىلىػػػػى مىػػػػا فػىعىٍلػػػػتيٍم نىػػػػاًدًم ى يىػػػػا أىيّػهى

 . [ٔاغبارات/]
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]ئيػويان[ظػن بػاؼبنقوؿ عنػه اؼبسػلم أف أن م الصػدر ًمػئػلي: (ُ)ف يكوف معنػاشأكهبوز  
﴿اٍجتىًنخيػوا كىبًػ نا : لقولػه  (ِ)

كػاف   نٍ ما مىػأك ، فسادذا قصد الناقن اإلإمذمـو  (ّ)]الكبلـ[لكن نقن [ُِاغبارات/] ﴾ًإَف بػىٍعضى الَ نًٌ ًإمٍثه  ًمنى الَ نًٌ 
 فيمػػا ركاش ابػػن مسػػعود ، عػػن النػػيب  كقػػد صػػحٌ ، فػػبل، ذلكهبتنػػ  األ، كيتحػػرل الصػػدؽ، مقصػػدش النصػػيحة

، كجػه    [ِِظهػر/]هبػذا  ك  ما أراد ؿبمػد : نصارن األفقاؿ رجن مً ، قسمة قسم رئوؿ   : قاؿ
 (ْ)«فصػػ ، كبر مػػن هػػذا كذم بػػألقػػد ، رحػػم   موئػػى»: كقػػاؿ، ر كجهػػهفتمٌعػػ،   تػػه ف، تيػػ  رئػػوؿ    ف

ذا كػاف النقػن ال مصػلحة فيػه إال إ كال يكػوف حرامػان ،  ػواز النميمػة): ؿ النػوكمكقد قػا، ركاش الخاارم يف صحيحه
ككػذا لػو ، رش منهفحذٌ ، ظلمان  نه يريد يؤذم شاصان أن شاص ك كاجخة كمن اطلع مً أ، ال فهي مستحخةإك ، ةشرعي
،  أي رقم مقالة عخػد   بػن أزيد بن  نى قى كقد نػى . (ٓ)(فبل منع من ذلك، له كالية بس ة بابتة مببلن  نٍ كمى ، ماـ   اإلأ
 .(ٔ)على ذلك زيده  رى قًٌ  ي ف
ن تفِرض علِيهم  قولِو أشِياء اافِة أ (ٕ)ّتِو[ راى]و ،ليو علِيهميوتسِه ،ختفيفو عنهم :مّتوأن شفقّتو على ومِ 
:  طلػ  علػى الفعػن كعلػى بكسػر السػ  يي  :السػواؾ ،مرهتم بالسواك مع  ِل وضِوءم  ألأشق على أن ألوَّل

مػػرغم بائػػتعماؿ أل: مأ، ف يػػراد العػػود بتقػػدير مآػػاؼأكهبػػوز ، كاؼبػػراد هنػػا الفعػػن، م يتسػػوؾ بػػهالػػذ العػػود مػػببلن 
 .(ٗ)نيبه كت، لكن صاح  اكم جوز تذك ش، (ٖ)زهرمنيبه هلط قاله األ قاؿ  واز ت نٍ كمى ، ركَ ذى كهو مي ، السواؾ

                                                           
  بشػػػرح اعبػػػامع الصػػػغ  (، كالتيسػػػُّٖٖ/ٗتيح شػػػرح مشػػػكاة اؼبصػػػابيح للقػػػارم)مسػػػاكبهم. مرقػػػاة اؼبفػػػاأم ئػػػليم الصػػػدر نقػػػي القلػػػ  ًمػػػن  (ُ)

 (.  َِٕ/َُفة األحوذم للمخاركفورم)(، كربٖ/ِللمناكم)
 يف اؼباطوط : ئواي، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ّ)
(، ككػػػذا صػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب الكسػػػوؼ، بػػػاب إعطػػػاي ِٓ/ٖ)ََُٔاب الصػػػ  علػػػى األذل، رقػػػم: صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب األدب، بػػػ (ْ)      

أعطػى اؼبؤلفػة قلػوهبم ليسػتميلهم لئلئػبلـ، فقػاؿ رجػن:  ، إف هػذش لقسػمة   (، كحاصله  أف النيب ّٕٗ/ِ) َُِٔاؼبؤلفة قلوهبم، رقم: 
، كسبعر كجهه: أم تغ . كأصله قلة النآارة كعدـ إشراؽ اللوف، من قوؽبم: مكػاف أمعػر، كهػو اعبػدب يها كجه   ما عدؿ فيها كما أريد ف
 (.  ِّْ/ْنهاية البن األب ، مادة: معر )الذم ال  ص  فيه. ال

 (.  ُُّ/ِشرح النوكم على مسلم ) (ٓ)
به  ألنػه  ػاؼ ضػرر هػذا   ، كقد أ   زيد رئوؿ   ( حر ينفآوا من حولهال تنفقوا على من عند رئوؿ  )كهو قوؿ  عخد   بن أ :  (ٔ)

صػحيح ك (، ُِٓ/ٔ) ََْٗرقػم: ، ﴾إذا جػايؾ ؼبنػافقوف قػالوا نشػهد. .﴿: اؼبناف  على اؼبسلم  ليحرتز منػه. صػحيح الخاػارم: بػاب قولػه
 (.  َُِ/ُٕلى مسلم )شرح النوكم عك (، َُِْ/ْ) ِِٕٕمسلم: كتاب صفات اؼبنافق  كأحكامهم، رقم: 

 (.  ُِْ/ُكحاشية الشم  ) -ى يف اؼباطوطت : كراهية، كاؼببخ  من الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطف (ٕ)
 مأبػو منصػور ؿبمػد بػن أضبػد بػن طلحػة بػن نػوح بػن األزهػر األزهػرم اؽبػركم الٌلغػو : (، كاألزهػرمُْٕ/َُذي  اللغة لؤلزهرم، مػادة: ئػوؾ)غ (ٖ)

 (.  ُٕٕ/ْ) . إنخاش الركاة للقفطي(قُّٕ: )ت  اللغة، حدث عنه أبو عخيد اؽبركم صاح  الغريخ ، ، له  كتاب غذيالشافعي
 (.  ُْٖ/ٓاؼباصص البن ئيدش اؼبرئي) (ٗ)
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، صبػػاعبػػه مػػن اإل عتػػدٌ ن يي صبػػاع مىػػإا بكال يف ه هػػ، حػػواؿ ال يف الصػػبلةكلػػيس بواجػػ  يف حػػاؿ مػػن األ، نةهػػو ئيػػك )
كقػػاؿ ، تخطػػن صػػبلته ذا تركػػه الإلكػػن ، ال ػػاهرم كجوبػػه للصػػبلة (ِ)داكد (ُ)]أصػػحابنا عػػن[ئػػفرايي  منكنقػػن اإل

ئػفرايي  مػا نكػركا علػى اإلأصػحابنا أ رك  كمت، (ْ)ف تركه بطل  صبلتهإ، هو كاج  فيها: (ّ)ئحاؽ بن راهويهإ
صبػػاع هػػ  بعػػد انعقػػاد اإل (ٔ)]داكد[كمػػع ذلػػك ـبالفػػة، نػػه ئػػنة كمػػذه  هػػ شأ: مذهخػػه كقػػالوا، (ٓ)]داكد[نقلػػه عػػن
كػػد ائػػتحخابه يف مواضػػع  كيت، فهػػو ئػػنة علػػى كػػن حػػاؿ، َف يصػػح عنػػه كمػػا نقػػن عػػن ابػػن راهويػػه، صبػػاعمآػػرة لئل

 اجخػػان لػو كػاف ك : قػاؿ الشػافعي ، ف السػػواؾ لػيس بواجػ أكيف هػذا اغبػدي  دليػن علػى ، منهػا الوضػوي للصػبلة
كجػه الداللػة : كبركف قػالواللوجوب كما قاؿ به األ (ٕ)]ليس[مرف األأكفيه دلين على ، ـ َف يش أمرغم به ش  أل
ذا قاـ دليػن علػى إال إكهذا االئتدالؿ ال يتم : قاؿ النوكم، هبابهإف اؼبرتكؾ هو أفدؿ على ، تفاؽنه مسنوف باالأ
كفيػه دليػن ظػاهر علػى رفػ  ، «مػرغم بالسػواؾمػ  ألأشػ  علػى أ فألػوال »: قولػه  ةحال ف السواؾ كاف مسنونان أ

 .(ٖ)(مته ب النيب 
، كرامي إياؾ لوجود زيدإامتنع : مأ: كرمتكلوال زيد أل: كبو، (ٗ)كُفلوال لربط امتناع البانية لوجود األ: فاف قل ى 
 ؟كاؼبشقة فبتنعة، مر بالسواؾأ ف النيب أل،مر موجودكههنا األ

مػػرش أك ، هبػػابإمػػر أمػػرغم بالسػػواؾ مػػ  ألأشػػ  علػػى أف ألػػوال ـبافػػة : مأشػػيي : خػػ  علػػى تقػػديرالكػػبلـ م: قلػػ ي  
 .هباب فبتنع لوجود ـبافة اؼبشقةإمر أبالسواؾ 

                                                           
 ه  كاضحة يف األصن، كيف)س(: أصحاب، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُ)
 ه  كاضحة يف األصن، كاؼببخ  من)س(.  (ِ)
، إئحاؽ بن إبراهيم بن راهويه، صبع ب  الفقػه كاغبػدي ، كالػورع، ، ككػاف أحػد أبمػة اإلئػبلـ، كركل عػن الشػافعي، ظبػع منػه هو اغباف  البقة (ّ)

 (.  ٗٗ/ُتقري  التهذي  البن حار)(، ك ّٖٓ/ُُ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قَِّ: )تالخاارم كمسلم، 
 (.  ّٖ/ُاغباكم الكخ  للماكردم) (ْ)
 : كارد، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوطت  (ٓ)
 يف اؼباطوطت : كاكرد، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٔ)
 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٕ)
(، كفػتح الوهػاب بشػرح ّٔ/ُ)الطالػ  للشػيجل زكريػا األنصػارم (، كأئػى اؼبطالػ  يف شػرح ركضُِٕ/ُ ر: اجملموع شرح اؼبهذب للنوكم)ين (ٖ)

شػرح النػوكم علػى مسػلم (، ك ُْٖ/ُمعػآف ألفػاظ اؼبنهػاج للشػربي ) (، كمغػ  اتػاج إُف معرفػةُٔ/ُل الطبلب للشيجل زكريػا األنصػارم)منه
 (. ّٕٔ، ّٕٓ/ ِ(، كفتح الخارم البن حار )ُْْ/ّ)

ػا اٍئػمي اوًَ كىبًػ نا كىلىيػىٍنصيػرىَف اَوي  ﴿كىلىٍوالى دىٍفعي اوًَ الَناسى بػىٍعآىهيمٍ : ككقوله تعاُف (ٗ)  مىػٍن يػىٍنصيػريشي بًخػىٍعضو ؽبىيدًٌمىٍ  صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهى
امتنع البػػآف ]اؽبػػدـ[لوجود [ أم امتنػػع هػػدـ الصػػوامع كالخيػػع كالصػػلوات كاؼبسػػاجد بسػػخ  دفػػع   النػػاس، فػػَْ /ًإَف اَوى لىقىػػًومب عىزًيػػزه﴾ ]اغبػػل
 (.  ٕٗٓ/ُلدآف يف حركؼ اؼبعآف للمرادم)األكؿ]الدفع[. ين ر: اعبى ا
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كقػاؿ ابػن الصػبلح ، صػحعماؿ الوضوي علػى األأن س مً كقخن التلخٌ ، كئنية السواؾ يف الوضوي ؿبلها قخن التسمية)
، (ِ)ـ حخيخػػػةأك ، كعابشػػػة، كالعخػػػاس، كزيػػػد بػػػن  الػػػد، بػػػو هريػػػرةأاغبػػػدي  ركاش ف هػػػذا إهػػػذا ك . (ُ)(عنػػػد اؼبآمآػػػة

: قػاؿ رئػوؿ   : قػاؿ من حػدي  األعػرج عػن أ  هريػرة (ّ)فحدي  أبو هريرة ركاش األبمة الستة يف كتخهم
مػػػع كػػػن  »: كقػػػاؿ الخاػػػارم، هػػػذا لفػػػ  مسػػػلم «مػػػرغم بالسػػػواؾ عنػػػد كػػػن صػػػبلةمػػػ  ألأشػػػ  علػػػى أف ألػػػوال »

عػن  كالرتمػذم، بػو داكدأ رجػه  ف مػا حػدي  زيػدأك ، (ٓ)«ش  علػى اؼبػؤمن أف ألوال »: كقاؿ النسابي، (ْ)«صبلة
مػػػرغم مػػػ  ألأشػػػ  علػػػى أف ألػػػوال »: يقػػػوؿ ظبعػػػ  رئػػػوؿ   : قػػػاؿ (ٔ)  ئػػػلمة عػػػن زيػػػد بػػػن  الػػػد اعبهػػػ أ

موضػع القلػم  هً نًػذي أي ن السػواؾ ًمػ فإك ، هبلػس يف اؼبسػاد يػ  زيػدان أفر : بو ئػلمةأقاؿ ، (ٕ)«بالسواؾ عند كن صبلة
كبلغػ  : (ٖ)قػاؿ الخيهقػي، حػدي  حسػن صػحيح :قػاؿ الرتمػذم، ُف الصبلة يستاؾإككلما قاـ ، الكات  فً ذي أي من 

، كبلنبا عندم صحيح: (ٗ)قاؿ الرتمذم، صحأ  ئلمة عن زيد بن  الد أحدي  : نه كاف يقوؿأعن الخاارم 
موضػع  النػيب  فً ذي أي ن كػاف السػواؾ ًمػ  »: قػاؿ جػابر بػن عخػد  ئحاؽ بسندش عػن إكقد ركم عن ؿبمد بن 

كػانوا يػد لوف علػى : عػن العخػاس قػاؿ  رجػه الخػزار بسػندش ف، ما حػدي  العخػاسأك ، (َُ)«الكات  فً ذي أي  نٍ القلم مً 
                                                           

أئػػى اؼبطالػػ  يف شػػرح ركض (، ك ّْٔ/ِن ػػر: الوئػػيط يف اؼبػػذه  للغػػزاِف)كقػػاؿ ابػػن حاػػر اؽبيتمػػي: بعػػد هسػػن الكفػػ  كقخػػن اؼبآمآػػة. ي (ُ)
 (.  ِٕ/ُدمة اغبآرمية البن حار اؽبيتمي)لقؤف شرح اؼبقكاؼبنهاج ا، (ّْ/ُال  للشيجل زكريا األنصارم)الط

 أـ حخيخة، كهي هبػا أشػهر مػن اظبهػا، ، تكٌى بن صار بن حرب بن أمية بن عخد مشس األموية، زكجة النيب أـ حخيخة: رملة بن  أ  ئفياف  (ِ)
 (.  َُْ/ٖيف سبييز الصحابة البن حار) . اإلصابة( باؼبدينةقْْ: )ت

 ِِٓتػ  الطهػارة، بػاب السػواؾ، رقػم: ا(، كصػحيح مسػلم: كْ/ِ) ٕٖٖرم: كتاب اعبمعػة، بػاب السػواؾ يػـو اعبمعػة، رقػم: صحيح الخاا (ّ)
(، كئػنن الرتمػذم: أبػواب الطهػارة، بػاب مػا جػاي يف السػواؾ، ُِ/ُ) ْٔكئنن أ  داكد: كتاب الطهارة، باب السواؾ، رقػم: (.، َِِ/ُ)

ئػنن ابػن ماجػه: كتػاب ك  ،(ُِ/ُ) ٕالطهػارة، بػاب الر صػة يف السػواؾ بالعشػي للصػابم، رقػم: ئنن النسابي: كتػاب ك  ،(ّْ/ُ) ِِرقم: 
 .  «مع كن صبلة» ، أما الخاارم بلف :«عند كن صبلة»(، ككن الركايات بلف : َُٓ/ُ) ِٕٖالطهارة كئننها، باب السواؾ، رقم: 

   .(ْ/ِ) ٕٖٖصحيح الخاارم: كتاب اعبمعة، باب السواؾ يـو اعبمعة، رقم:  (ْ)
(، ككػػػذا صػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب ُِٗ/ّ) َُّّالسػػػنن الكػػػ ل للنسػػػابي: كتػػػاب الطهػػػارة، بػػػاب السػػػواؾ للصػػػابم بالغػػػداة كالعشػػػي، رقػػػم:  (ٓ)

 (.  َِِ/ُ) ِِٓلطهارة، باب السواؾ، رقم: ا
 .كهػو ابػن طبػس كشبػان  ،باؼبدينػة (قٖٔ)ت:  كركل عنه أبو ئلمة بن عخد الرضبن ،كاف صاح  لواي جهينة يـو الفتح: زيد بن  الد اعبه  (ٔ)

 (.  ْٗٓ/ِاالئتيعاب البن عخد ال )
 ِّ(، كئػػنن الرتمػػذم: أبػػواب الطهػػارة، بػػاب ماجػػاي  يف السػػواؾ، رقػػم: ُِ/  ُ، )ْٕئػػنن أ  داكد: كتػػاب الطهػػارة، بػػاب السػػواؾ، رقػػم:  (ٕ)

 . (، كقاؿ الرتمذم: ]حدي  حسن صحيح[ّٓ/ُ)
َف ينقػن  رضبػه   اإلمػاـ العرضػي(، ك َٔ/ُ) ُٔٓاب الطهػارة، بػاب ت كيػد السػواؾ عنػد القيػاـ إُف الصػبلة، رقػم: السنن الك ل للخيهقي: كت (ٖ)

 ذاته حدي  الرتمذم.  اغبدي  بن ينقن تعقي  الخيهقي على اغبدي ، كهو
   .(ّْ/ُ) ِِئنن الرتمذم: أبواب الطهارة، باب ما جاي يف السواؾ، رقم:  (ٗ)
(، كقاؿ فيه الخيهقػي: ]ركاش عػن ابػن ُٔ/ُ) ُٕٓلخيهقي: كتاب الطهارة، باب  ت كيد السواؾ عند القياـ إُف الصبلة، رقم: السنن الك ل ل (َُ)

ركاش الطػػ آف مػػن حػػدي  وبػػىي بػػن ]كَف يػػركش عػػن ئػػفياف إال وبػػىي، كوبػػىي بػػن يبػػاف لػػيس بػػالقوم عنػػدهم[. كقػػاؿ ابػػن حاػػر:  ،إئػػحاؽ ئػػفياف
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السػواؾ  مػ  لفرضػ  علػيهمأشػ  علػى أف أفلػوال ، ائػتاكوا (ُ)حػان لٍ قػي  يَ لىػد لوف عى ت»: كَف يستاكوا فقاؿ، النيب 
 .(ِ)«عند كن صبلة كما فرض  عليهم الوضوي

   يبمػة أ رجػه ابػن أـ حخيخػة أكحػدي  ، (ّ) رجه ابن حخػاف يف صػحيحهأما حدي  عابشة رضي   عنها أك  
مػػ  أشػػ  علػػى أف ألػػوال »: يقػػوؿ ظبعػػ  رئػػوؿ   : ـ حخيخػػة رضػػي   عنهػػا قالػػ أبسػػندش عػػن  (ْ)يف تارىبػػه

 .«فضؤك كن صبلة كما يتو   مرغم بالسواؾ عندأل
 رى مىػأى نػه أ:   طالػ  أيف ئننه بسندش عن علي بػن  (ٓ)كالخيهقي،  رجه الخزار يف مسندشأن فآن السواؾ ما كمً 

فيػدنو ، نػه مث قاـ يصلي قاـ اؼبلك  لفػه يسػتمع قر ، ذا تسوؾإف العخد إ»: رئوؿ   (ٔ)]قاؿ[: بالسواؾ كقاؿ
ػطى فى ، ال جػاي يف جػػوؼ اؼبلػكإف  ن القػر ن فيػه شػػيي ًمػ ػػرج ًمػ فمػا، (ٕ)منػه حػر يآػع فػػاش علػى فيػه م كفػػواهأ كاري هًٌ

                                                                                                                                                                      

إئحاؽ عن أ  جعفر عنه كقاؿ: تفرد به وبىي بن اليماف، كئ ن أبو زرعة عنه يف العلن فقاؿ: كىًهػمى فيػه وبػىي  اليماف عن ئفياف عن ؿبمد بن
 (.  ِْٖ/ُالبن حار)بن يباف إمبا هو عند ابن إئحاؽ عن أ  ئلمة عن زيد بن  الد ًمن فعله[. التلايص اغبخ  ا

لح، كاعبمع: قلح، من قوؽبم للمتوئػجل البيػاب: قلػح، كهػو حػ  علػى ائػتعماؿ السػواؾ. القلح: صفرة تعلو األئناف، ككئجل يركخها. كالرجن أق (ُ)
 (.  ٗٗ/ْلنهاية البن األب ، مادة: قلح)ا

ركاش أضبػػػد، ]: مآػػطرب[، كقػػػاؿ فيػػه اؽبيبمػػي]: (، قػػاؿ فيػػػه العراقػػيُُّ/ْ) َُّّمسػػند الخػػزار: فبػػا ركل سبػػػاـ بػػن العخػػاس عػػػن أبيػػه، رقػػم:  (ِ)
الزكابػد كمنخػع ؾبمػع ، ك (ُٔٓ/ُاؼبغ  عن ضبػن األئػفار للعراقػي)، كاللف  له. كفيه أبو علي الصيقن، كهو ؾبهوؿ[. ين ر: كالط آف يف الكخ 
 (.  ُِِ/ُالفوابد للهيبمي)

ا (، ككػذِّٓ/ّ) َُٗٔعند كن صبلة أراد به عند كن صػبلة يتوضػ  ؽبػا، رقػم:   صحيح ابن حخاف: كتاب الطهارة، ذكر الخياف ب ف قوله  (ّ)
]ركاش الخػزار، كفيػه معاكيػة بػن وبػىي الصػديف، : (، قػاؿ فيػه اؽبيبمػيَُٕ/ُٖ) ُِٓبشػة رضػي   عنهػا، رقػم: الخحر الز ار، للخػزار: مسػند عا

يف[. تقريػػػ  التهػػػذي  البػػػن ]ضػػػع: (، كقػػػاؿ  ابػػػن حاػػػر عػػػن معاكيػػػة الصػػػديفٕٗ/ِالزكابػػػد كمنخػػػع الفوابػػػد لليهبمػػػي)كهػػػو ضػػػعيف[. ؾبمػػػع 
 (.  ّٖٓ/ُحار)

البػن  التلاػيص اغبخػ [. (. قاؿ ابػن حاػر: ]ئػندش حسػنُِِ/ِ) َِِٓتاريجل ابن أ   يبمة، السفر البال : مث د ل  ئنة عشر، رقم:  (ْ)
 (.  ِْٓ/ُحار)

قػػاؿ الخػػزار:  ،عنػػد الخيهقػػي -فيمػػا ظهػػر ِف -(، كَف أجػػدشُِْ/ِ) َّٔمسػػند الخػػزار: فبػػا ركل ئػػعد بػػن عخيػػدة عػػن أ  عخػػد الػػرضبن، رقػػم:  (ٓ)
بإئػػناد أحسػػن مػػن هػػذا اإلئػػناد، كقػػد ركاش هػػ  كاحػػد عػػن اغبسػػن بػػن عخيػػد  ، عػػن ئػػعد بػػن  ذا اغبػػدي  ال نعلمػػه يػػركل عػػن علػػي ]كهػػ

كقػػاؿ اؽبيبمػػي: ]ركاش الخػػزار ، [لقػػن: ]رجػػاؿ اؼبرفػػوع رجػػاؿ الصػػحيحموقوفػػان[، كقػػاؿ ابػػن اؼب عخيػػدة، عػػن أ  عخػػد الػػرضبن السػػلمي، عػػن علػػي 
 (.  ٗٗ/ِالزكابد كمنخع الفوابد للهيبمي)(، كؾبمع ُٓ/ِاؼبن  البن اؼبلقن)ات[. الخدر كرجاله بق

 يف اؼباطوطت : كماؿ، كاؼببخ  من السنن الك ل للخيهقي، كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٔ)
 رتيػػ  الشػػرابع للكائػػآفابع يف ت(، كبػػدابع الصػػنُّ/ُلصػػبلة. ين ػػر: اؼبخسػػوط للسر سػػي )كلعلػػه ؽبػػذا السػػخ  كػػرش الفقهػػاي تغطيػػة الفػػم يف ا (ٕ)

ك القػػػوان  الفقهيػػػة البػػػن  (،ِْٔ/ُّالػػػذ  ة للقػػػرايف )(، ك َّٓ/ُشػػػرح ـبتصػػػر  ليػػػن للحطػػػاب الػػػرعي )(، كمواهػػػ  اعبليػػػن يف ُِٔ/ُ)
 ك(، ُِّ/ُدمػػة اغبآػػرمية البػػن حاػػر اؽبيتمػػي)(، كاؼبنهػػاج القػػؤف شػػرح اؼبقُٖ/ُ اغبآػػرمي)(، كًاؼبقدمػػة اغبآػػرمية لعخػػد  ِٖٖ/ُجػػزمي)

الفػػػػركع مػػػػػد بػػػػن مفلػػػػػح  الفػػػػركع كتصػػػػػحيح (، كَْٕ/ُخػػػػ  علػػػػػى مػػػػنت اؼبقنػػػػػع البػػػػن قدامػػػػػة)(، كالشػػػػػرح الكُْٗ/ُاؼبغػػػػ  البػػػػػن قدامػػػػة )
 (.  َْٕ/ُللمرداكم )(، كاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػببلؼ ٕٓ/ِاؼبقدئي)
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صػحا   ف مبػن هػذا ال يقولػهأل ،يف حكػم الرفػع فه نػه كقٍػأعلى  بغ  كونه موقوفان  (ُ)كَف يعله عخد اغب . «ف  للقر 
 .(ِ)فيه ؾباؿ[ ِِ/ك]نه ليس لبلجتهاد أل ،ال عن ظباع من النيب إ

كهػو مػا ، (ّ)«صػبلة الليػن مبػى مبػى»: راد به حدي أقوؿ أ: شيانا الرضي ابن اغبنخلي قاؿ ،وخرب صالة الليل
ف ألػدلين الح لػه علػى ، (ٓ)ربػعاأل كهنػاران  فيهػا لػيبلن ، فآػنف األأعلى  (ْ)كؿبمد رضبهما  ، بو يوئفأائتدؿ به 

: مأ، (ٖ)«(ٕ)]أضبزهػػا[عماؿفآػػن األأ»: فآػػن غبػػدي أفتكػػوف ، علػػى الخػػدف شػػ ٌ أفتكػػوف ، ةربريبػػ (ٔ)دٔفأربػػع األ
كلييهػػا أباعتخػػار فآػػن التشػػهد بػػ   (ٗ)«صػػبلة الليػػن مبػػى مبػػى»: ؿ بعآػػهم حػػدي كَ أى كقػػد ، شػػقها علػػى الخػػدفأ
 .انتهى. (َُ) ر هو  بلؼ ال اهر كما ال ىبفى ك 
كػرش كهػو يف كػوف فآػن يف النفػن مػا ذ كػوف األ  (ك   صبلة اللين) :ف َف يرد بقولهف اؼبصنًٌ إف: كالن أما أ: قوؿأنا أك 

معطػوؼ  (ك   صبلة اللين): ف قولهإف، فرض عليناف تي أ شي  ف النيب أما يقتآي  ربعان أك أصبلة اللين مبى 

                                                           
 (.ْْٕ/ُه: ألحكػاـ الكػ ل، يف اغبػدي . )، يف كتابػ(قِٖٓ )ت:اط، هو عخد اغب  بن عخد الرضبن األزدم، اإلشخيلي، اؼبعركؼ بابن اػبػرٌ  (ُ)

 (.  ُ/ُين ر: كشف ال نوف غباجي  ليفة)
 (.  ُِحاشية ) (ُّٕين ر تعريف اؼبوقوؼ: ص ) (ِ)
يػػن (، كصػػحيح مسػػلم: كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين، بػػاب صػػبلة اللِْ/ِ) ّٗٗاب مػػا جػػاي يف الػػوتر، رقػػم: صػػحيح الخاػػارم: كتػػاب اعبمعػػة، بػػ (ّ)

 (.  ُٔٓ/ُ) ْٕٗمبى، كالوتر، رقم: مبى 
 ، كاف فقيهان عاؼبان حاف ان، ظبع أبا القاضي أبو يوئف يعقوب بن إبراهيم األنصارم، كهو صاح  أ  حنيفة : أبو يوئف كؿبمد (ْ)
 افعي، ػػػث عنه الشدٌ ػػح فة،ػػػػظبع من أ  حني ،ؿبمد بن اغبسن الشيخآفهو د: ػػػػػ، كؿبم(قُِٖ: )تإئحاؽ الشيخآف، توُف القآاي،    
 (.  ُٔٓ/ِكتاريجل بغداد للاطي  الخغدادم )(، ّٖٕ/ٔ. كفيات األعياف البن  لكاف)(قُٖٗ :)ت   
اران هػذا يف النهػار أربػػع ركعػات، أمػػا يف الليػن، فقػػد ذهػ  أبػو حنيفػػة إُف أهنػا كالليػػن أم أربػع أربػػع، كعنػد ؿبمػد كأبػػو يوئػف فمبػػى مبػى، كاعتخػػ (ٓ)

 .  ين ر الخدابع كاال تيار اآتي بالرتاكيح. 
 (.  ٕٔ/ُين اؼباتار البن مودكد اؼبوصلي)أم األربع ركعات بتحريبة كاحدة. اال تيار لتعل (ٔ)
 (.  َْْ/ُلنهاية البن األب ، مادة: ضبز)ا ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الخدابع اآيت، ك (ٕ)
كَف يػػػرك يف شػػػيي مػػػن  ،]قػػاؿ اؼبػػػزم: هػػػو مػػػن هرابػػ  األحاديػػػ : (، كجػػػاي يف كشػػػف اػبفػػػايَْْ/ُز)كرد يف النهايػػة البػػػن األبػػػ ، مػػػادة: ضبػػ (ٖ)

انتهػى. كذكػر  .«األجػر علػى قػدر التعػ »الكت  الستة، كقاؿ القارم يف اؼبوضوعات الك ل: معنػاش صػحيح ؼبػا يف الصػحيح  عػن عابشػة: 
كهػػو يف هنايػػة ابػػن األبػػ  مػػركم عػػن ابػػن عخػػاس « أجػػرؾ علػػى قػػدر نصػػخك إمبػػا» يف الآللػػ  عقخػػه: أف مسػػلمان ركل يف صػػحيحه قػػوؿ عابشػػة: 

 للعالػوٓف: أقواهػا كأشػدها. [. كشػف اػبفػاي -كهػو باغبػاي اؼبهملػة كالػزام-«أضبزها »: أم األعماؿ أفآن؟ قاؿ:  بلف : ئ ن رئوؿ   
انت ػرم، »اس بنسػك  كأصػدر بنسػك كاحػد؟ قػاؿ: كلف  حدي  مسلم عن أـ اؼبؤمن ، قال : قلػ : يػا رئػوؿ  ، يصػدر النػ(. ُٕٓ/ُ)

 -قػػػاؿ  -كلكنهػػػا علػػػى قػػػدر نصػػػخك أك  - قػػػاؿ أظنػػػه قػػػاؿ هػػػدان  -ي منػػػه، مث القينػػػا عنػػػد كػػػذا ككػػػذا فػػػإذا طهػػػرت فػػػا رجي إُف التنعػػػيم، فػػػ هلٌ 
 (.  ٕٖٔ/ِ) ُُُِبياف كجوش اإلحراـ، رقم: صحيح مسلم: كتاب اغبل، باب «. نفقتك

 لسابقة.ين ر زبرهبه الصفحة ا ((ٗ
 العنايػػػة شػػػرح اؽبدايػػػة للخػػػابريت(، ك ٕٔ/ُشػػػرح بدايػػػة اؼبختػػػدم للمرهينػػػآف) (، كاؽبدايػػػة يفِْٗ/ُابع يف ترتيػػػ  الشػػػرابع للكائػػػآف)بػػػدابع الصػػػن (َُ)

 (، كقد حبب  عن كبلـ ابن اغبنخلي فلم أجدش يف كتخه اؼبطخوعة فيما ظهر ِف. َْٓ/ُ)
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كلػيس يف كػوف صػبلة الليػن ، أف تفػرض علينػا (ِ)] شػية[شػياي أفراد أن مً  فيكوف فردان ، (ُ)كقوله  نٍ مً  ): على قوله
تػػػى يف رمآػػػاف كمػػػا صػػػرح بػػػه اعبػػػبلؿ أ (ك ػػػ  صػػػبلة الليػػػن): بقولػػػهنعػػػم مػػػرادش ، ن ذلػػػكشػػػيي ًمػػػ ربعػػػان أك أمبػػػى 

 رجػػػػػػه أحػػػػػدي  صػػػػػبلة الليػػػػػن يف رمآػػػػػاف ): حيػػػػػ  قػػػػػاؿ (ْ)هػػػػػذا الكتػػػػػاب حاديػػػػػ أيف زبػػػػػريل  (ّ)السػػػػػيوطي
 .(ٓ)(الشيااف

فػرض ف يي أتػرؾ قيػاـ رمآػاف  شػية  ف النػيب أف يف ذلػك اػبػ  أل ،كلو َف يصرح السيوطي بػذلك لكػاف معلومػان 
ى يف صػػػلٌ  ف رئػػػوؿ   أففػػػي صػػػحيح مسػػػلم بسػػػندش عػػػن عابشػػػة رضػػػي   عنهػػػا ، فيعاػػػزكا عنػػػه ،متػػػهأعلػػػى 

ك أ، مث اجتمعػػوا يف الليلػػة البالبػػة، فكبػػر النػػاس، (ٔ)ن القابلػػةمث صػػلى ًمػػ ،فصػػلى بصػػبلته نػػاس، اؼبسػػاد ذات ليلػػة
ٓف أال إلػم يبنعػ  مػن اػبػركج ف، ي  الػذم صػنعتمأقد ر »: صخح قاؿأفلما ، ليهم رئوؿ   إفلم ىبرج ، الرابعة
ف أعػن عابشػة رضػي   عنهػا   رلأمث ذكر مسلم ركاية ، كذلك يف رمآاف: قاؿ (ٕ)«ف يفرض عليكمأ  شي 

، صخح الناس يتحدبوف بػذلك ف، ى رجاؿ بصبلتهفصلٌ ، ى يف اؼبسادفصلٌ ، ن جوؼ اللين رج مً : رئوؿ   
فلما كان  الليلة الرابعة عاز اؼبساد ، وا بصبلتهفصلٌ ، لة البانيةيف اللي فارج رئوؿ   ، كبر منهمأفاجتمع 
حر  ليهم رئوؿ   إفلم ىبرج ، الصبلة: فطف  رجاؿ منهم يقولوف، ليهم رئوؿ   إفلم ىبرج ، هلهأعن 

ٍػإف، مػا بعػدأ»: د فقػاؿمث تشػهٌ ، قخػن علػى النػاسأفلما قآى الفار ،  رج لصبلة الفار نكم  شػ يَ لىػعى  فى نػه َف ىبى
 .(ٖ)«فرض عليكم صبلة اللين فتعازكا عنهاتي ف أكلك   شي  ، الليلة
كظاهر ، صلهأن نه يسقط التكليف مً إف، كليس اؼبراد العاز الكلي، فترتكوها مع القدرة عليها، يش  عليكم: مأ)

نه أ: ية االفرتاضكقد قين يف كجه  ش، توقع افرتاض صبلة اللين صباعة على كجود اؼبواظخة عليها نه أاغبدي  
 حػػ َ  ف، ف كاظخػػ  علػػى هػػذش الصػػبلة مػػع اعبماعػػة افرتضػػتها علػػيهمإنػػك إ: ليػػهإكحػػى أ ف يكػػوف   أوبتمػػن 

، ب الػ  داـك عليهػارى ف يكوف ذلك كقع يف نفسه كما اتف  يف بعض القيػأكوبتمن ، فرتؾ اؼبواظخة، التافيف عنهم
                                                           

 . « لوال أف أش . . .: » كقوله: أم قوله  (ُ)
 يف اؼباطوطت : حر، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
منهػا   ،عخد الرضبن بن كماؿ الػدين السػيوطي، احآػرش كالػدش كعمػرش بػبلث ئػن  ؾبلػس ابػن حاػر مػرة كاحػدة، كصػل  مصػنفاته كبػو السػتمابة (ّ)

 (.  ُٓ/ّاف اإلئبلـ للغزم)(، كديو ُٓ/ُور السافر ي الدين العيدركس). الن(قُُٗ: )تكتاب بغية الوعاة، 
 (.  ُٕٖ/ُهور كت  السنة اؼبشرفة للكتآف)فا الرئالة للسيوطي، كهو مطخوع. اؼبستطرفة لخياف مشمناهن الصفا يف زبريل أحادي  الشٌ (ْ)
 (.  َٕمناهن الصفا للسيوطي) (ٓ)
 (.  ُِ/ّاؼبقخلة. فتح الخارم البن حار )من القابلة: أم من الليلة  (ٔ)
(، ككػػػذا صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب ِْٓ/ُ) ُٕٔ -ُٕٕلم: كتػػػاب صػػػبلة اؼبسػػػافرين، بػػػاب الرتهيػػػ  يف قيػػػاـ رمآػػػاف، رقػػػم: صػػػحيح مسػػػ (ٕ)

 (.  َٓ/ِ) ُُِٗعلى صبلة اللين، رقم:   اعبمعة، باب ربريض النيب 
اػػارم: كتػػاب صػػبلة (، صػػحيح الخِْٓ/ُ) ُٕٔ - ُٖٕصػػحيح مسػػلم: كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين، بػػاب الرتهيػػ  يف قيػػاـ رمآػػاف، رقػػم:  (ٖ)

 (. ْٓ/ّ) َُِِالرتاكيح، باب فآن من قاـ رمآاف، رقم: 
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]يى يَن[مػةن األًمػ حدان أف أف يكوف  شي أكوبتمن ، فافرتض 
فيكػوف علػى هػذا ، ن مداكمتػه عليهػا الوجػوبًمػ (ُ)

، ف تفرض عليكمأعماؿ ال  كاقتدل الناس به فيه أن ذا كاظ  على شيي مً إنه أ كاف حكم النيب : معى قوله
 .هتخاع ظنٌ إن ظن ذلك كما هب  على اجملتهد كمقلديه فتا  على مى ، ت نوها فرضان : مأ

كفيه ، ن أعماؿ ال  كاقتدل الناس به فيه أف يفرتض عليهمإذا كاظ  على شيي مً  أنه كاف حكم النيب   :كقين
كاقتػدل بػه ، كَف تفػرتض علػى النػاس كمواظختػه علػى ركاتػ  الفػرابض، شياي كبػ ةأكاظ  على  ف النيب أل ،ن ر

، عليػػه لليػػن فرضػػان ؼبػػا كػػاف قيػػاـ ا ن النػػيب ًمػػ رى دى ف يكػػوف هػػذا الكػػبلـ صىػػأكوبتمػػن ، صػػحابهأيف اؼبواظخػػة عليهػػا 
صن يف الشرع ف األأل ،هً مً كٍ حي  يفبينه كبينهم  ف يسوم   أليهم كالتزموا معه قياـ اللين إذا  رج إنه أفاشي 

 .ه يف العخادةتً مَ أي اؼبساكاة بينه كب  
ف   أن ًمػػ ئػػرايف تفػػرض علػػيهم صػػبلة الليػػن مػػع مػػا بخػػ  يف حػػدي  اإلأ كيػػف  شػػي النػػيب : ف قلػػ ى إفػػ 

ن التخػػدين كيػػف يقػػع اػبػػوؼ ًمػػ نى ًمػػأى  ذان إفػػ، (ِ)«كهػػي طبسػػوف ال يخػػدؿ القػػوؿ لػػدم ،هػػن طبػػس»: انه قػػاؿئػػخح
 ؟الزيادة
ن ة باالقتػداي ال ًمػَمػفعاله الشرعية ذب  على األي أك ، ف صبلة اللين كان  كاجخة عليه إ: (ّ)]اػبطا [قاؿ: قل ي 
كال يلػـز ، فتا  عليه، رذٍ ؼبري على نفسه صبلة نى كهذا كما يوج  ا، د على اػبمسبنشاي فرض جديد زاإطري  

ػ، فػرض الصػبلة طبسػ  ف   أكهػو ،  ػر كفيػه احتمػاؿ : قػاؿ، صن الشرعأمن ذلك زيادة فرض يف   طَ مث حى
ر كى نٍ تػى ٍسػَف يي ، منػه كالتزم  ما ائػتعفاش ؽبػم نخػيهم ، مة فيما كه  ؽباذا عادت األإف، ها بشفاعة النيب مع مى 
، علػيهم لتقصػ هم فيهػا    ابى مث عىػ، أنفسػهم نً خىػن قً ًمػ ةالرهخانيػ علػيهم كمػا التػـز نػاسه  ذلك فرضػان   خي بٍ أف يػى 
نىاهىا مىا ابٍػتىدىعيوهىا كىرىٍهخىانًَيةن  كىرىضٍبىةن  رىٍأفىةن  اتَػخػىعيوشي  اَلًذينى  قػيليوبً  يف  كىجىعىٍلنىا﴿ :فقاؿ   اوًَ  فً ًرٍضػوىا ابًٍتغىايى  ًإاَل  عىلىٍيًهمٍ  كىتىخػٍ
نىا رًعىايىًتهىا حى َ  رىعىٍوهىا فىمىا ف أ فاشػي النػيب ، [ِٕ /]اغبديػد﴾ فىاًئػقيوفى  ًمػنػٍهيمٍ  كىكىًب ه  أىٍجرىهيمٍ  ًمنػٍهيمٍ   مىنيوا اَلًذينى  فىآتػىيػٍ

 النػيب لىػػػع اجخان اف ك ػػػػػاـ اللين كػػػػػػف قيأكهذا مخ  على ، ة عليهمػقػػطع العمن شفػػػقػػػف، ل كأك يكوف ئخيلهم ئخين 
 ،ئػراي ف حػدي  اإل بػ (ْ)جػاب عػن ذلػك الكرمػآفأك ، مػرين نػزاعه ن األفعاله يف كػن ًمػ كعلى كجوب االقتداي ب
 .كَف يتعرض للزيادة، ن النقص عن اػبمسمً  نً مٍ داؿ على األى  [ِّظهر/]

                                                           
 يف اؼباطوطت : بطي، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ُ)
(، كصػحيح مسػلم: كتػاب اإليبػاف، بػاب اإلئػراي ٖٕ/ُ) ّْٗالصبلة يف اإلئراي، رقم:  صحيح الخاارم: كتاب الصبلة، باب كيف فرض  (ِ)

 (.  ُْٖ/ُ)ُّٔرقم:  ،برئوؿ   
 يف اؼباطوطت : اػبطاب، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت، كقد حبب  عنه يف معاَف السنن للاطا  فلم أجدش فيما ظهر ِف.  (ّ)
، يف كتابػه: الكواكػ  الػدرارم شػرح صػحيح الخاػارم، كقػد طخػع الكتػاب يف (قٕٔٗ )ت: ،مشس الدين: ؿبمد بن يوئف بن علػي الكرمػآف (ْ)

ا، كَف ىبن هذا الشرح من بعض أكهاـ كبعض التكرار، كما قاؿ ابػن قاضػي شػهخه كلكنػه جليػن . ين ػر: كشػف ال نػوف  ُِجزينا يف  ِٓ ؾبلدن
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،    هنٌ أمردكد  «القوؿ لدماليخدؿ »: (ُ)]بنسجل[كالنقص كالقوؿ، التخدين شامن لكبل القسم  الزيادة :قوؿأك  
فػػرض صػػبلة الليػػن باعبماعػػة يف اؼبسػػاد حبيػػ  هبعػػن  ف الػػذم  ػػاؼ منػػه النػػيب  بػػ: جيػػ أي ك ، ينسػػجل كاػبػػ  ال

ف أٓف  شػي  إ» :ليػه حػدي  زيػد بػن بابػ   إيف صػحة النفػن بالليػن كمػا يػوم التهاد يف اؼبساد صباعة شػرطان 
ن التامػع يف اؼبسػاد فمػنعهم ًمػ، (ِ)«ا أيهػا النػاس يف بيػوتكمو كلو كت  عليكم ما قمتم به فصلٌ  ،يكت  عليكم

ف يكػوف أنػه وبتمػن  ب يآػان أ  ى ٍيػجً أي ك ، اؼبواظخػة علػى ذلػك يف بيػوغم يف هً نًػذٍ إً مػع  نى ًمػأى ك ، ن اشػرتاطهعليهم مً  إشفاقان 
 يآػان أ  ى ٍيػجً أي ك ، (ّ)عياف كما قاؿ قـو بذلك يف صػبلة العيػدال على األ ،لكن على الكفاية ف يكوف فرضان أ شي 

ال تنػايف فػرض  (ْ)]اؼبػركم[شػكاؿ يف ذلػك إكال  ،فرتض عليهم قياـ رمآاف فقط ال قياـ كػن ليلػةف يي أنه  شي  ب
 .(ٓ)(كهذا فرض نادر يف كن ئنة يف شهر منها، رض اؼبتكرر يف كن عاـفف ذلك يف الأل ،اػبمس فقط
ذا قػاـ بػه ئػقط عػن إف الػخعض مػن اؼبكلفػ  أل ،الكفاية ال مشقة فيػه ف فرضأل ،ين اعبواب  ن رذكعندم يف ه

 .ن شهور السنةككذا ال مشقة يف قياـ رمآاف فقط مً ، كفركض الكفاية كب ة جدان ، الخاق 
هػا مشػقة  ؼبػا ر  ف النػيب أك ، صػنكانػ  هػي األ  ربعػان أف الصػبلة أف ابػن اغبنخلػي قصػد أفبلف ال اهر  :ما بانيان أك  

 :ككبػن نقػػوؿ، ربػع كجػه اؼبشػقة يف األكبػَ   (ٔ)«صػبلة الليػػن مبػر مبػى  »: متػه قصػد بتافيػف عػنهم فقػاؿأعلػى 
ف صبلة النافلة يف اللين كالنهار أمن اؼبعلـو )كأ ،ربعان أنكم اتركوا صبلغا أَف يخ  فيه «صبلة اللين مبى»: حدي 

                                                                                                                                                                      

(. كقػػد حببػػ  عنػػه فلػػم أجػػدش فيمػػا ظهػػر ِف َُٕ/ُحػػ  كاؼبصػػادر مػػد عاػػاج اػبطيػػ )(، كػػات يف اؼبكتخػػة كالخُْٓ/ُغبػػاجي  ليفػػة)
 كهو الفتح البن حار اآيت.  اإلماـ العرضيقن عنه فاكتفي  باؼبصدر الذم ن

 ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  وازيف اؼباطوطت :  (ُ)
 ُّٕ ذاف، بػػػاب صػػػبلة الليػػػن، رقػػػم:. صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب اآ«فػػػإف أفآػػػن الصػػػبلة صػػػبلة اؼبػػػري يف بيتػػػه إال اؼبكتوبػػػة»كتتمػػػة اغبػػػدي :  (ِ)

(ُ/ُْٕ  .) 
علػى الكفايػة يف ظػاهر اؼبػذه  اغبنخلػي، إذا قػاـ هبػا مىػن يكفػي ئػقط  عػن الخػاق ، كإف اتفػ  أهػن بلػد علػى تركهػا قػاتلهم صبلة العيد فػرض  (ّ)

 (، كربفػػػة الفقهػػػاي للسػػػمرقندمّٕ/ِمؤكػػػدة. ين ػػػر: اؼبخسػػػوط للسر سػػػي )اإلمػػػاـ، كعنػػػد اغبنفيػػػة: كاجخػػػة، كعنػػػد الشػػػافعية كاؼبالكيػػػة: ئػػػنة 
(، كالتلقػػػ  يف ِّٓ/ُا تصػػػار اؼبدكنػػة ػبلػػػف القػػػ كآف)(، كالتهػػػذي  يف ٖٓ/ُاتػػػار البػػػن مػػودكد اغبنفػػػي)ليػػػن اؼب(، كاال تيػػار لتعُٓٔ/ُ)

(، ك اؼبقدمػة اغبآػرمية ِ/ٓاجملمػوع شػرح اؼبهػذب )(، ك ُِٖ/ُ(، جامع األمهات البن اغباجػ )ّٓ/ُاؼبالكي لعخد الوهاب بن علي)الفقة 
يف فقػػه اإلمػػاـ أضبػػد البػػن (، كالكػػايف ِٕٗ/ُض الطالػػ  للشػػيجل زكريػا األنصػػارم)رح رك (، كأئػػى اؼبطالػػ  يف شػػَُٗ/ُ) لعخػد   اغبآػػرمي

 (.  ِِٕ/ِاؼبغ  البن قدامة)(، ك ّّٖ/ُقدامة)
 يف اؼباطوطت : مركيه، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ْ)
 (.  ُْ-ُّ/ّالفتح البن حار )ين ر:  (ٓ)
(، كصػػحيح مسػػلم: كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين، بػػاب صػػبلة الليػػن ِْ/ِ) ّٗٗالػػوتر، رقػػم:  صػػحيح الخاػػارم: كتػػاب اعبمعػػة، بػػاب مػػا جػػاي يف (ٔ)

 (.ُٔٓ/ُ) ْٕٗمبى مبى، كالوتر، رقم: 
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ف صػػبلغا أ (ُ)كأكبػػر العلمػػاي، دضبػػأك ، فعنػػد الشػػافعي، فآػػنمبػػا اػبػػبلؼ يف األإك ، جػػابزة ربعػػان أ ربعػػان أك ، بنتػػ  بنتػػ 
 .(ّ)(فآنأ ربعان أجعن صبلغا  (ِ)بو حنيفةأك ، ربع ركعات مع جواز الوصن ب، كهناران  فآن ليبلن أبنت  بنت  

 (ْ)]قآاي ما[ك ربع فما فوقها ؼبا فيه من الراحة هالخان ن األ ف على اؼبصلي مً أن كن ركعت  مبا كاف السبلـ مً إك )

 ف يف الفصػػػن ئػػػبلم إك ، عمػػػاؿ الوصػػػن كيػػػفأن كبػػػر ًمػػػأعمػػػاؿ الفصػػػن  ف الإك . (ٔ)((ٓ)]من أمػػػر مهػػػم[يعػػػرض
 .ال كاحدإكالوصن ليس فيه من ذلك ، (ٕ)]كتكخ يت إحراـ[

، عنػه كقد هنى النيب ، (ٖ)(كشرب بينهما، كنأمن ه   فصاعدان ، صـو يوم  كهو) :اىم عن الوصاليّ إوهنيو 
 لسػػػػ   إٓف»: قػػػاؿ، نػػػك تواصػػػػنإ: قػػػػالوا، هنػػػػى عػػػن الوصػػػاؿ  ف النػػػيبأ عػػػػن ابػػػن عمػػػػر  ففػػػي الصػػػحيح 

«ىقى ئٍ أي ك ، معى طٍ أي ٓف إ، كهي تكم
 فنهػاهم رئػوؿ   ، علػيهم فشػ ٌ ، فواصن الناس، كاصن نه أ كللخاارم، (ٗ)

«ىقى ئٍ أي ك ، معى طٍ أي ظن أٓف إلس  كهي تكم »: قاؿ؟ نك تواصنإ: قالوا، ف يواصلواأ
(َُ). 

لنػػا  دَ لػػو ميػػ»: فقػاؿ، فخلغػػه ذلػػك، مػن اؼبسػػلم  فواصػػن نػػاسه ،   ػػر شػهر رمآػػافيف  كاصػػن : نػػسأكيف ركايػة  
وفقي مًٌ عى تػى مي يدع الٍ  لواصلنا كصاالن ، الشهر

ظػن يطعمػ  أٓف إلسػ  مػبلكم : أك قػاؿ، نكم لستم مبليإ، تعمقهم (ُُ)
 .(ُِ)«كيسقي ، ر  

                                                           
(، كالػػػذ  ة للقػػػرايف ُِٕ/ُتهػػػد كهنايػػػة اؼبقتصػػػد البػػػن رشػػػد)ككػػػذا عنػػػد اإلمػػػاـ مالػػػك صػػػبلة الليػػػن كالنهػػػار ركعتػػػ  ركعتػػػ . ين ػػػر: بدايػػػة اجمل (ُ)

خػ  (، كاغبػاكم الكَُٓ/ٕ(، كاألـ للشػافعي )ُٔٗ/ُ كآف ألضبد بن هاّف النفراكم)الدكآف على رئالة ابن أ  زيد الق(، كالفواكه َِْ/ِ)
(، كاؼبغػػػ  البػػػن َُْ/ُضبػػػد ركايػػػة أ  داكد الساسػػػتآف )(، كمسػػػابن اإلمػػػاـ أٔٓ/ْ(، كاجملمػػػوع شػػػرح اؼبهػػػذب للنػػػوكم)ِٖٗ/ِللمػػػاكردم)
 (.  ّْٗ/ُمنت اإلقناع للخهويت)القناع عن (، ككشاؼ ُٗ/ِقدامة )

قػػى عنػػد أ  حنيفػػة األفآػػن أربػػع يف الليػػن كالنهػػار، كعنػػد  الصػػاحخاف يف الليػػن مبػػى، كيف النهػػار أربػػع ركعػػات. ين ػػر: ؾبمػػع األهنػػر يف شػػرح ملت (ِ)
 (.  ُِٕ/ُالدقاب  كحاشية الشليب للزيلعي)(، كتخي  اغبقاب  شرح كنز ُُّ/ُاألحبر لشياي زادش)

 (، ه  أنه نقن عن أ  حنيفة بالتاي . َٓ-ْٗ/  ّالخارم البن حار ) فتح (ّ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ْ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح اآيت.  (ٓ)
 (.  ْٕٗ/ِفتح الخارم البن حار ) (ٔ)      
 بخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼب (ٕ)
 (.  ُّٗ/ٓنهاية البن األب ، مادة: كصن )ال (ٖ)
، رقم:  (ٗ)  (، كئي يت الخاارم. ْٕٕ/ِ) َُُِصحيح مسلم: كتاب الصياـ، باب النهي عن الوصاؿ يف الصـو
، باب بركة السحور من ه  إهباب، رقم:  (َُ)  (.  ِٗ/ّ) ُِِٗصحيح الخاارم: كتاب الصـو
نهايػة (، كالِٖٕ/ُّد فيػه. فػتح الخػارم البػن حاػر ): فهو باؼبهملة كبتشديد اؼبيم مث قاؼ كمعناش التشػديد يف األمػر حػر يتاػاكز اغبػالتعم  (ُُ)

 (.  ِٗٗ/ّالبن األب ، مادة: عم  )
 (.  ٖٓ/ٗ) ُِْٕمن الَلٍو، رقم: هبوز صحيح الخاارم: كتاب التم ، باب ما  (ُِ)
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ف ينتهػػوا عػػن أبػػوا أفلمػػا ، ؿ يف الصػػـوعػػن الوصػػا هنػػى رئػػوؿ   : قػػاؿ،   هريػػرة أعػػن  كيف ركايػػة للخاػػارم
ف أبػوا أكالتنكيػن ؽبػم حػ   (ِ)«(ُ)]لػزدتكم[  ر لو ت»: فقاؿ، كا اؽببلؿأمث ر ، مث يومان ، كاصن هبم يومان ، الوصاؿ
 ؟ك مكركشأ، ك حراـأ، هن هو جابز، نه قد ا تلف يف الوصاؿإمث ، ينتهوا
 : فقين 
، يػاـككػاف ابػن الػزب  يواصػن األ، كه ش من السػلف، د   بن الزب كهذا يركل عن عخ، عليه رى دً ف قى إجابز -[ُ])

كذكػػر معػه مػن الصػػحابة ، كػاف يواصػػن طبسػة عشػر يومػان ف ابػن الػزب  أ (ّ)ئػناد صػػحيحإ  شػيخة بأكركل ابػن 
[ أكمن التابع  عخد الرضبن بن ،   ئعيدأ   أ يآان أ هيم بن يزيػد براإك ، كعامر بن عخد   بن الزب ، (ْ)]أنػيٍعمو

 .(ٕ)بو نعيم يف اغبليةأكما نقله   ياعبواز  (ٔ)]أبو[ك، (ٓ)التيمي
]حيَاًتهم[كمن 

م لًػفعي ، قػرهم علػى فعلػهأفلو كاف النهي للتحرٔف ؼبا ، (ٗ)صحابه بعد النهي كاصن ب ف النيب أ (ٖ)
كَف يقصد ، عليه َف يش ٌ  فمن، (ُ)كالتافيف عنهم كما صرح  به عابشة يف حديبها، راد بالنهي الرضبة ؽبمأنه أ

                                                           
 اؼببخ  من صحيح الخاارم اآيت. ، ك يف اؼباطوطت : يف ذلكم (ُ)
، باب التنكين ؼبن أكبر الوصاؿ، رقم:  (ِ) (، ككذا يف صػحيح مسػلم: كتػاب الصػياـ، بػاب النهػي ّٕ/ّ) ُٓٔٗصحيح الخاارم: كتاب الصـو

، رقم:   (.  ْٕٕ/ِ) َُُّعن الوصاؿ يف الصـو
(، كقوله: ]بإئػناد صػحيح[ مػن كػبلـ ابػن حاػر ُّّ/ِ) ٗٗٓٗمصنف ابن أ  شيخة: كتاب الصياـ، من ر ص يف الوصاؿ للصابم، رقم:  (ّ)

 رضبه   ينقن هذش الركاية من الفتح كليس من األصن.  اإلماـ العرضييف الفتح كهو حيكمه منه عليه، ك 
 يف اؼباطوطت : يعمر، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش.  (ْ)
(، ابػن أ  أنعػم يف َّّ/ِ) ٖٖٓٗة: ما قػالوا يف الوصػاؿ يف الصػياـ مػن هنػى عنػه: رقػم: كرد كصاؿ أ   أ  ئعيد يف مصنف ابن أ  شيخ (ٓ)

(، عػػامر بػػن عخػػد   بػػن الػػزب  َف أجػػدش ُّّ/ِ) ٖٗٓٗمصػػنف ابػػن أ  شػػيخة: كتػػاب الصػػياـ، بػػاب مػػن ر ػػص يف الوصػػاؿ للصػػابم، رقػػم: 
(، كإبػراهيم بػن ُُُ/ُالبػن ئػعد) -مػتمم التػابع   -خقػات الكػ ل عند ابن أ  شيخة، لكن كجدته يف طخقات ابن ئػعد يف ترصبتػه لػه: الط

إٓف ). كذكػرش  اؼبػزم بلفػ : (ما أكل  منذ أربع  ليلة إال حخة عن  ناكلنيها أهلػي، ف كلتهػا، مث لف تهػا)اـ السنة بلف : يزيد التيمي، ذكرش قوٌ 
(، كغػذي  الكمػاؿ ْٗٔ/ُاـ السػنة)ؿبمد األصخهآف اؼبعػركؼ بقػوٌ   ر: ئ  السلف الصاغب  إلظباعين بنين. (ألمك  ببلب  يومان ال  كن

 (. ِّّ/ِاي الرجاؿ للمزم)يف أظب
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش.  (ٔ)
 د بن ػػػػػػػػيم أضبػػػػ  نعاي ألػػػػيػػػات األصفػػػػخقػػػػػكط ياي،ػػػػحلية األكل(، َٖ/ّيم األصخهآف كصاله يف اغبلية )أكس بن عخد   أبو اعبوزاي، ذكر أبو نع (ٕ)

كػ  ذكر فيه زهػد اؼبتقػدم ، كاؼبتػ  رين، كفبػن ا تصػرش الشػيجل األ هػ(َّْ: ت  بن أضبد بن إئحاؽ بن موئى بن مهراف األصخهآف ) عخد    
، كأظباش: الخغيػة يف ا تصػار  (ق ّٖٔ )ت:ك  عر  الشه  بالشيجل األ ؿبىي الدين اؼبعركؼ بابن يؿبمد بن على بن عخد   بن العر  الطاب

 (.  ُُْ/ِهدية العارف  للخابآف)ك  ،(ُِِْ/ِكشف ال نوف غباجي  ليفة)   كتاب اغبلية أل  نعيم.
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش.  (ٖ)
 «.  فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ، كاصن هبم يومان، مث يومان، . . .  »ئخ  اغبدي  يف الخاارم كلف ه:  (ٗ)
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قػداـ إ: يآػان أدلػة اعبػواز أكمػن ، َف يبنػع مػن الوصػاؿ، كال رهػ  عػن السػنة يف تعايػن الفطػر، هن الكتابأموافقة 
 .قدموا عليهأال ؼبا إك ، للتحرٔف ف النهي للتنزيه الأهنم فهموا أعلى  دؿٌ فعليه بعد النهي  الصحابة 

 .(ِ)بو حنيفةأ، به قاؿ مالكك ، هبوز الوصاؿ ال: كبركفكقاؿ األ-[ِ]
، هنمػػا كراهػػة ربػػرٔفأصػػحهما أ: كؽبػػم يف هػػذش الكراهػػة كجهػػاف، صػػحابه علػػى كراهتػػهأك ، (ّ)كنػػص الشػػافعي-[ّ]

 .(ْ)(هنا للتنزيه أكالبآف 
كػاف   ذا الوصػاؿ يف الصػـو نفػبلن إ، الفطر بػ  الصػوم  كاجػ ): لشيجل شيو نا القاضي زكريا (ٓ)كيف شرح الركض

ببل عذر  عمدان  ومان عي طٍ باللين مى  كن كال ي، كبر ف، ف يصـو يوم أكهو ، للنهي عنه يف الصحيح  ،اـحر  ك فرضان أ
ألف ربػرٔف  ،كهػو ظػاهر اؼبعػى: (ٕ)ككبػوش ال يبنػع الوصػاؿ قػاؿ يف اؼبهمػات، اعى مى ف اعبً ته أكقآي، (ٔ)ذكرش يف اجملموع

م وًٌ قىػػال يآػػعف بػػن يػي  [ِّ/ك] ككبػػوش، عبمػػاعكفعػػن ا، كئػػابر الطاعػػات، كالصػػبلة، الوصػػاؿ للآػػعف عػػن الصػػياـ
                                                                                                                                                                      

كهػػو يف « إٓف لسػػ  كهي ػػتكم إٓف يطعمػػ  ر  كيسػػق »، فقػػالوا: إنػػك تواصػػن، قػػاؿ: «عػػن الوصػػاؿ رضبػػة ؽبػػم  هنػػى رئػػوؿ   »كلف ػػه:  (ُ)
سػػلم: كتػػاب الصػػياـ، بػػاب النهػػي عػػن الوصػػاؿ يف (، ككػػذا صػػحيح مّٕ/ّ) ُْٔٗصػػحيح الخاػػارم: كتػػاب الصػػياـ، بػػاب الوصػػاؿ، رقػػم: 

، رقم:   (.  ٕٕٔ/ِ) َُُٓالصـو
(، كبػػػدابع ّْْ/ُين ػػػر: ربفػػػة الفقهػػػاي للسػػػمرقندم) قػػػاؿ اغبنفيػػػة، كاؼبالكيػػػة بكراهػػػة الوصػػػاؿ، كذكػػػرش ابػػػن عابػػػدين ضػػػمن الكراهػػػة التنزيهيػػػة. (ِ)

 عػػػي(، كتخيػػػ  اغبقػػػاب  شػػػرح كنػػز الػػػدقاب  كحاشػػػية الشػػػليب للزيلَُٓ/ُ(، كربفػػػة اؼبلػػوؾ للػػػرازم)ٕٗ/ِابع يف ترتيػػػ  الشػػػرابع للكائػػػآف)الصػػن
(، كمراقػػػي الفػػػبلح شػػػرح نػػػور اإليآػػػاح ِٖٕ/ِػبػػػال  كتكملػػػة الطػػػورم البػػػن قبػػػيم)(، كالخحػػػر الرابػػػ  شػػػرح كنػػػز الػػػدقاب  كمنحػػػة اِّّ/ُ)

(، كالفواكػه الػدكآف ُّٔ/ّن للارشػي )(، كشػرح ـبتصػر  ليػّٗٗ/ِلين يف شرح ـبتصر  لين للرعي )(، كمواه  اعبِّٕ/ُ) للشرنخبلِف
 (.  َّٓ/ُالق كآف البن هاّف النفراكم) على رئالة ابن أ  زيد

الطػػػػػالخ  كعمػػػػػدة اؼبفتػػػػػ  (، كركضػػػػػة ّٕٓ/  ّ(، كالخيػػػػػاف يف مػػػػػذه  اإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي للعمػػػػػرآف)ّٕٓ/ٔاجملمػػػػػوع شػػػػػرح اؼبهػػػػػذب للنػػػػػوكم) (ّ)
 ، كإمبا ينقن من الفتح البن حار اآيت. ينقن من كت  الشافعية ال رضبه    اإلماـ العرضي(، ك ّٖٔ/ِللنوكم)

 (، كئي يت قوؿ أضبد  واز الوصاؿ إُف السحر. َِْ/ْنتهى النقن من الفتح البن حار )ا (ْ)
ركض ، كهػػػو مطخػػػوع، ك رضبػػػه    ق(ِٔٗ)ت:لشػػػيجل اإلئػػػبلـ أبػػػو وبػػػىي زكريػػػا بػػػن ؿبمػػػد األنصػػػارم  :أئػػػى اؼبطالػػػ  شػػػرح ركض الطالػػػ  (ٓ)

، ا تصػػرش مػػن ركضػػػة الطػػالخ  لئلمػػػاـ هػػػ( رضبػػػه   ِٓٗ)ت: لشػػرؼ الػػػدين إظباعيػػن بػػن أ  بكػػػر بػػن عخػػد   اليمػػػ  اؼبقػػرئ : الطالػػ 
 ف العلميػػػة لعخػػػد العزيػػػز بػػػن قائػػػمالنػػػوكم، اؼباتصػػػرة مػػػن العزيػػػز شػػػرح الػػػوجيز لئلمػػػاـ الرافعػػػي، كالػػػوجيز لئلمػػػاـ الغػػػزاِف. ين ػػػر: الػػػدلين إُف اؼبتػػػو 

(ُ/ُِْ ،ِِْ  .) 
ه، كصػن إُف بػاب الربػا، ف يف فقه الشافعية تويف قخن أف يتٌمػمن أصبع ما دكًٌ  (هػٕٔٔ)ت: اجملموع شرح اؼبهذب: لئلماـ وبىي بن شرؼ النوكم  (ٔ)

، كشػػرح ؿبمػػد حسػػ  العقػػيب اعبػػزي ُٕ-ُّ، كتػػابع الشػػيجل قبيػػ  اؼبطيعػػي الشػػرح مػػن ُِ، ُُ، َُكشػػرح الشػػيجل علػػي السػػخكي األجػػزاي: 
 ربقيػ  الػرتاث للسػيد رزؽ الطويػن. ين ػر: مقدمػة يف أصػوؿ الخحػ  العلمػي ك (هػْٕٔ)ت: ، ك اؼبهذب، أل  إئحاؽ بن علي الش ازم ُٖ
 (.  ّٕٓ/ٔاجملموع شرح اؼبهذب للنوكم)(، ك ِْٗ/ُح  كاؼبصادر مد عااج اػبطي )(، كات يف اؼبكتخة كالخُِّ/ُ)

، كعليهػػا تتمػػات: للشػػريف عػػز الػػدين: (قِٕٕ )ت:الػػدين عخػػد الػػرحيم بػػن حسػػن األئػػنوم، الشػػافعي  اؼبهمػػات علػػى الركضػػة: للشػػيجل صبػػاؿ (ٕ)
، (قَٖٖ )ت: ، كعليهػػا تعقخػػات، للشػػيجل الشػػهاب أضبػػد بػػن العمػػاد األقفهسػػي(قْٕٖ )ت:ضبػػزة بػػن أضبػػد  الدمشػػقي اغبصػػ  الشػػافعي 

، كظبَػػػاش: )مهمػػػات (قَٖٔ )ت:يم بػػػن اغبسػػػ  العراقػػػي اغبػػػاف . ظبػػػاش: )التعليػػػ  علػػػى اؼبهمػػػات(، كائػػػتدرؾ عليهػػػا زيػػػن الػػػدين عخػػػد الػػػرح
 (.  ُُْٗ/ِهمات(. كشف ال نوف غباجي  ليفة)اؼب
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كتعخػ  : كابن الصػبلح كبػوش قػاؿ، اعبرجآف رى كى كذى ، كصاؼ الصابم أف يستدٔف صبيع أهو : (ُ)لكن قاؿ يف الخحر
ن تعػػاطي ًمػػ مسػػاؾ كتػػارؾ النيػػة ال يكػػوف امتناعػػه لػػيبلن مور باإل ف اؼبػػأف يصػػـو يػػوم  يقتآػػي  كهػػ ش بػػ، (ِ)الرافعػػي

 .انتهى. (ّ)(نه جرل على الغال أف ال اهر أال إألنه ليس ب  صوم  ، كصاالن ر طً فٍ مي الٍ 
 رجه أ  ئعيد اػبدرم الذم أغبدي   (ْ)ُف السحرإؽ جواز الوصاؿ ائحإضبد بن حنخن ك أكا تار ابن كه  ك 
اؿ ال كهػذا الوصػ، (ٓ)«فليواصػن إُف السػحر، ف يواصػنأراد أفػ يكم ، ال تواصػلوا»: عنػه  هالخاارم يف صحيح

ف جػواز أ :كقػد قػاؿ العلمػاي، نػه يػؤ رأال إألنػه يف اغبقيقػة دبنزلػة عشػابه  ،ت  عليػه شػيي فبػا يرتتػ  علػى هػ شيرت 
ن  صابص النيب الوصاؿ كاف مً 

 .(ٕ)«ٓف لس  كهي تكمإ»: فقد قاؿ، (ٔ)
ف ج ين أكئط األ  رج الط آف يفأك ، كئخ  ربريبه الشفقة عليهم، (ٖ)«ال تواصلوا »: كحاة اعبمهور قوله  

 .(ٗ)ئنادش ليس بصحيحإلكن  «ن بعدؾحد مً كال وبن أل، كصالك نى خً قد قى  ف   إ»: قاؿ للنيب 
ن اغباػر علػى بطنػه ًمػ فما باله كاف يشػدٌ ، يطعمه كيسقيه كوف     ف ئخ  كصاؿ النيب أم لً عي : ف قل ى إف

    ؟يطعمه ؼبا جاع كلو كاف    !(َُ)اعبوع
كػاف   نػه إف، حاديػ  الػواردةهبذا اغبدي  حيػ  ائػتدؿ بػه علػى تآػعيف األ (ُُ)د يبسك ابن حخافق): قل ي  

فكيػف يرتكػه ، ذا كاصنإكيسقيه  كاف يطعم رئوله   ألف   : ن اعبوع قاؿاغبار على بطنه مً  هبوع كيشدٌ 
                                                           

، كهػػو: (قُٕٖ: )تالخحػػر اؼبػػواج، شػػرح اؼبنهػػاج، شػػرح بػػه منهػػاج الطػػالخ  للنػػوكم، للشػػيجل، اإلمػػاـ: ؿبمػػد بػػن فاػػر الػػدين األبػػار، اؼبػػاردي ،  (ُ)
 (.  َِٓ/ِ(، كهدية العارف  للخابآف)ُٕٖٓ، ُِْٖ/ِغباجي  ليفة) لدان. كشف ال نوفأربعة عشر ؾب

 (.  ُْٗ/ٔح العزيز بشرح الوجيز للرافعي )فت (ِ)
 (.  ُْٗ/ُض الطال  للشيجل زكريا األنصارم)أئى اؼبطال  يف شرح رك  (ّ)
(، ُُِِ/ّ) ه إلئػحاؽ بػن منصػور اؼبػركزماهويػ(، كمسابن اإلماـ أضبد كإئحاؽ بن ر ّٗٗ/ِتصر  لين للرعي )مواه  اعبلين يف شرح ـب (ْ)

 (.  َّٓ/ّفة الراجح من اػببلؼ للمرداكم )(، كاإلنصاؼ يف معر ٓٗ ٓالفركع كتصحيح الفركع للمرداكم)(، ك ُٕٓ/ّاؼبغ  البن قدامة )ك 
، باب الوصاؿ إُف السحر، رقم:  (ٓ)  (.  ّٖ/ّ) ُٕٔٗصحيح الخاارم: كتاب الصـو
 (.  ُْٖ/ِ(، كاػبصابص الك ل للسيوطي)ُٔٓ/ُالرئوؿ البن اؼبقلن) ؿ يف  صابصهاية السو  (ٔ)      
، باب بركة السحور من ه  إهباب، رقم:  (ٕ)  (.ِٗ/ّ) ُِِٗصحيح الخاارم: كتاب الصـو
:  صػػحيح الخاػػارم«. لسػػ  ك حػػد مػػنكم إٓف أطعػػم، كأئػػقى، أك إٓف أبيػػ  أطعػػم كأئػػقى»قػػالوا: إنػػك تواصػػن، قػػاؿ: « ال تواصػػلوا»كسبامػػه:  (ٖ)

، باب الوصاؿ، رقم: كتاب   (.  ّٕ/ّ) ُُٔٗالصـو
(، كقوله: ]إئنادش ليس بصحيح[ ًمن كػبلـ ابػن حاػر فهػو حكػم ِٕٕ/ّ) ُّّٖاؼبعام األكئط للط آف: باب الخاي، من اظبه بكر، رقم:  (ٗ)

 (.  َِٓ/ْ . ان ر: فتح الخارم البن حار )على ئند اغبدي
(، قػػاؿ فيػػه اؽبيبمػػي]ركاش الطػػ آف يف ِْْ/ُ)ٕٗٗاأللػػف، مػػن اظبػػه أضبػػد، رقػػم: ط للطػػ آف: بػػاب كرد هػػذا  يف حػػدي  يف اؼبعاػػم األكئػػ (َُ) 

 (.  َّٕ/ٖالزكابد كمنخع الفوابد للهيبمي)األكئط كإئنادش حسن[. ؾبمع 
، ذكػػر الزجػػر عػػن الوصػػاؿ  (ُُ)         ال تواصػػلوا. »:  لػػه (، كهػػذا اغبػػدي  اؼبػػراد بػػه قو ّْٓ/ٖ) ّٕٗٓيف الصػػياـ، رقػػم: يف صػػحيحه: كتػػاب الصػػـو

  .» . . 
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]يػيٍغً [كمػػػػػاذا: مث قػػػػػاؿ! هُف شػػػػػد اغباػػػػػر علػػػػػى بطنػػػػػإحػػػػػر وبتػػػػػاج   ابفػػػػػان 
ف أعػػػػػى مث ادَ ؟ عبػػػػػوعاغباػػػػػر مػػػػػن ا (ُ)

ػػمبػػا هػػي اغبي إك ، فبػػن ركاش (ِ)]تصػػحيف[ذلك ةزى ٍاػػصبػػع حي : مأ، بػػالزام زي اى
، مقالتػػه هػػذش كبػػر العلمػػاي ردٌ ألكػػن  (ّ)

، (ٓ)باؽبػاجرة  ػرج رئػوؿ   : قػاؿ ن حػدي  ابػن عخػاس ًمػ (ْ) رج يف صحيحهأنه أعليه به  دّ رى بلغ ما يػي أك 
ا كالػذم نفسػي بيػدش أنػك »: فقػاؿ، ال اعبوعإا نى  رجى أما : قاال، «رجكما أما »: فقاؿ،  كعمر ، با بكرأل أفر 
، اغباػػر مػػن اعبػػوع (ٔ)]تيغػػ [كمػػا : مػػا قولػػهأك ، مػػا سبسػػك بػػه دَ فهػػذا اغبػػدي  رى ، اغبػػدي  «ال اعبػػوعإ ػػرج  أمػػا 

 ى لٍ الّصػػ مي يٍ ًقػػنػػه يي أفاوابػػه 
ذا ربػػط عليػػه إفػػ، بطنػػه يً انىػػبً نال، صػػاحخه عػػن القيػػاـ فى عي ذا  ػػبل ردبػػا ضىػػإألف الػػخطن  ،(ٕ)

ذا إفػ، ف الػخطن  وبمػبللى جٍ ف الػرًٌ أظػن أكنػ  : ن كقػع لػه ذلػككقػوم علػى القيػاـ حػر قػاؿ بعػض مىػ، اغبار اشتد
يلًٌػػمى التَ  (ٖ)«يطعمػػ  ر  كيسػقي »: ف يكػوف اؼبػػراد بقولػهأكوبتمػػن ، ٍ  لى جٍ الػخطن وبمػػن الػرًٌ 

كالتغػػذم ، دبشػاهدته (ٗ)
 .(ُِ)((ُُ)ُف هذا جنح ابن القيمإك ، يف مناجاته ككونه مستغرقان ، ُف لقابهإبقربه كالشوؽ  (َُ)ة الع رٌ قػي كى ، دبعارفه

                                                           
 يف اؼباطوطت : تع ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش، كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُ)
هو التغي  كذلػك إمػا أف يكػوف يف نقػط )ك التصحيف: عرفه السااكم بقوله: يف اؼباطوطت : تآعيف، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ِ)

مػػة ابػػن الصػػبلح يف ، كيكػػوف يف السػند كاؼبػػنت، كينقسػػم أيآػػان إُف تصػحيف ظبػػع، كبصػػر كهػػو الغالػ . مقد(يف حركاغػػا كئػػكناغااغبػركؼ، أك 
(، كهػو ِِِ/ُؽبدايػة يف علػم الركايػة للسػااكم)(، كالغاية يف شػرح اْٗٔ/ِنع يف علـو اغبدي  البن اؼبلقن)(، كاؼبقَِٖ/ُعلـو اغبدي  )

 هنا تصحيف يف اؼبنت. 
 (.  ّْْ/ُنهاية البن األب ، مادة: حاز )اغباز: أم مشد إزارش. ال (ّ)
موطػ  مالػك: كتػاب (، ك ُٔ/ُِ) ُِٔٓصحيح ابن حخاف: كتاب األطعمة، ذكر األمر بتحميد   جن كعبل عند الفػراغ مػن الطعػاـ، رقػم:  (ْ)

 (.  ِّٗ/ِ) ِٖاي يف الطعاـ كالشراب، قم: ، باب ما جصفة النيب 
اشتداد اغبر منتصف النهار، م  وذة من اؽبار: كهو الرتؾ، ظبيػ  اؽبػاجرة هػاجرة، ألف كػن شػيي يرتكهػا كيهػرب منهػا، فمػببلن النػاس  اؽباجرة: (ٓ)

. اؼباصػػص البػػن ئػػيدش، مػػػادة: (ِْٔ/ٓلنهايػػػة البػػن األبػػ ، مػػادة، هاػػر)يرتكوهنػػا كيػػذهخوف إُف بيػػوغم، كمنػػه: صػػبلة اؽبػػاجرة أم ال هػػر. ا
 (.  ِّْ/ُر الصحاح للرازم، مادة: هار)تاـبك  ،(ّْٗ/ِهار)

 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ٔ)
اإلربافات السػنية باألحاديػ  القدئػية ك (، ُِٕ/ٕين ر: الع  للالين، مادة: صل )الصل : ال هر، كاؼبراد ما يقيم اغبياة، كوبف  الصحة.  (ٕ)

 (.  ُٔٓ/ُحادي  القدئية للمناكم)بشرح األكمعه النفحات السلفية 
 (.  ٖٓ/ٗ) ُِْٕمن الَلٍو، رقم: هبوز صحيح الخاارم: كتاب التم ، باب ما  (ٖ)
 التملػي: التمتػػع بالشػػيي، يقػػاؿ: مػبلؾ   حخيخػػك أم متعػػك بػػه كأعاشػػك معػه طػػويبلن، مػػن اإلمػػبلي كهػػو التػ   ، كإطالػػة العمػػر. ين ػػر: لسػػاف (ٗ)

 (.  ّْٗ/َُاألع م، البن ئيدش، مادة: ملو)(، كاكم كايط َِٗ/ُٓ)ي: ملالعرب البن من ور، مادة
بػه، كهػي مشػت  مػن القػرار، فػإف العػ  إذا رأت مػا يسػر الػنفس ئػكن  إليػه مػن الن ػر إُف هػ ش.  ت به عينك من شيي تسػرٌ ة الع : ما قرٌ قرٌ  (َُ)

 (.  ّّٕ/ُكفوم، مادة: قرر)(. الكليات للُِٓ/ُة البن دريد األزدم، مادة: قرر)صبهرة اللغ
 (.  ِّ/ِيف هدم    العخاد البن القيم) زاد اؼبعاد (ُُ)
 (.  َِٖ/ْنتهى النقن من الفتح البن حار )ا (ُِ)
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طعمػة اعبنػة  يػه بيغذٌ  ف   أفياوز ، على بابه «يطعم  كيسقي »: ف يكوف قوله أعلى تقدير  :قوؿأ ناأك 
ش اغباػر يف كشػدٌ  فاوعه،  ف هبوع دبقتآى الطخع الخشرم يف ه  ذلك الوقأكال ينايف ذلك ، عند الوصاؿ فقط

 .بطنه كاف يف ه  حالة الوصاؿ
 ؟ فما فابدة الوصاؿ فحين ذ: ف قل ى إف

، خبػبلؼ هػذاي اعبنػة (ِ)ه يستعن الخدف كيلهي النفس عن مشاهدة اؼبلكػوتنٌ إف، فيما عدا الدنيا (ُ)التعلين: قل ي 
 .طعاـ على ه  بابهف اإلإ: قاؿف يي أُف إفبل وبتاج 
عنػ   نٍ كفػتح بانيػه ًمػ، كلػهأبآػم ، مّتِوأت ناِعَ  خِول الكعبِة لِئال تُِ  .مته كراهتهأن شفقته على كمً : مأ ،و راىّتو

(ّ)]يوقػػع[: مأ، بتشػػديد النػػوف كفػػرح تعنيتػػان 
، (ْ)(كالآػػرر كاؼبشػػقة  مث كاػبطػػيف اؼبشػػقة كاإل): مأ ،متػػه يف العنػػ أ 

حيػػ   ن اؼبنائػػك اقتػػداي بػػالنيب وؽبػػا ًمػػم هبعلػػوف د ألهٌنػػ ،ة بػػد وؿ الكعخػػةمتػػه اؼبشػػقأف يصػػي  أ يى ًشػػمبػػا  ى إك 
، ه مع كونه كرش ذلك د لهاكلكنٌ ، ه كرش د وؿ الكعخةنٌ إمث ، كقد ال يتيسر، قد يتيسر د وؽباك  ،د لها يف نسكه

كاغباكم عن عابشة ، كصححه هو كابن  زيبة، كالرتمذم، بو داكدأفقد جاي يف حدي  ركاش ، ما كراهته لد وؽباأ
، الكعخػػة د لػػ ي »: فقػػاؿ، مث رجػػع كهػػو ك يػػ ، كهػػو قريػػر العػػ ، ن عنػػدها ػػرج ًمػػ لنػػيب ف اأرضػػي   عنهػػا 

 .(ٔ)«م أعلى  (ٓ)كوف شقق أف أ اؼ  ف
كهي َف ، ف اخوبة عابشةأككجه سبسكه ، منائك اغبل نٍ ف د وؿ الخي  مً أالعلماي  نٍ قاؿ مً  نٍ ك هبذا مى كقد سبسٌ 

 ذلك يفكَف يكن ، عاـ الفتح مبا د لهاإ ف النيب إ: اؼبنائك قاؿ نٍ مً  َف هبعله نٍ ف مى إف، تكن معه يف عاـ الفتح
 ،مبا كان  يف حاة الوداعإك ، ف عابشة َف تكن معه يف فتح مكة اؼبنائك ب نٍ جاب الذم جعله مً  ف، اليـو ؿبرمان 

                                                           
 اش به كما يعلن الصػيب بشػيي مػن الطعػاـ يسػتغ ؽبٌ  :أم ،له بالشيي تعليبلٌ العلن: كهو ما يعلن به اؼبريض من الطعاـ اػبفيف، كيقاؿ أيآان: علٌ  (ُ)

 (.  ْٗٔ/ُُالعرب البن من ور، مادة: علن) (، كلسافُِٕ/ُتار الصحاح للرازم، مادة: علن)به عن اللنب. ين ر: ـب
، كيقػاؿ لػه: عػاَف الشػهادة. كلكػوف عػاَف الشػهادة بالنسػخة إُف ، كهو عاَف الغي ، كاؼبلك بالآم: ما يدرؾ باغبسٌ اؼبلكوت: ما َف يدرؾ باغبسٌ  (ِ)

كالبػآف ملكوتػان، ؼبػا تقػرر أف زيػادة اؼبخػآف تػدؿ علػى زيػادة اؼبعػآف. معاػم الفػركؽ اللغويػة  ،ن الخحر، يسػمى األكؿ: ملكػان عاَف الغي  كالقطرة م
 (.  ُُٓ/ُ) أل  هبلؿ العسكرم

 ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. يرفعيف اؼباطوطت :  (ّ)
 (.  َّٔ/ّ) النهاية البن األب ، مادة: عن  (ْ)
ألنػػوار للقاضػػي عيػػاض، ة كبقػػن. ين ػػر: مشػػارؽ ااؼبشػػقة كهػػي اعبهػػد، يقػػاؿ شػػقق  عليػػه شػػقان: بفتحهمػػا إذا د لػػ  عليػػه مشػػقٌ  شػػقق : مػػن (ٓ)

 (.  ِٖٓ/ِمادة: شق )
(، كئػػػنن الرتمػػػذم: أبػػػواب اغبػػػل، بػػػاب ماجػػػاي يف د ػػػوؿ  ُِٓ/ِ) َِِٗئػػػنن أ  داكد: كتػػػاب اؼبنائػػػك، بػػػاب يف د ػػػوؿ الكعخػػػة، رقػػػم:  (ٔ)

(، كحكم عيه الرتمذم بقوله: ] هذا حدي  حسن صػحيح[، كئػنن ابػن ماجػه: كتػاب اؼبنائػك، بػاب د ػوؿ ُِْ/ّ) ّٕٖالكعخة كرقم: 
صػػػحيح ابػػن  زيبػػػة: كتػػاب اؼبنائػػػك، بػػاب ذكػػر الػػػدلين علػػى أف د ػػػوؿ الكعخػػة لػػػيس بواجػػ ، رقػػػم: ك (، َُُٖ/ِ) َّْٔالكعخػػة، رقػػم: 

 (.  ِٓٔ/ُ) ُِٕٔاب اؼبنائك، رقم: (، كاؼبستدرؾ على الصحيح  للحاكم: أكؿ كتّّّ/ْ) َُّْ
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يف حدي  ابن  كالخيهقي، كقد ركل ابن  زيبة، مر متف  عليهأفهذا ، د ن الكعخة ما كونه أك ، ؿبرمان  ككاف  
 .(ُ)«له ك رج مغفوران ، ن د ن الخي  د ن يف حسنةمى »: قاؿ رئوؿ   : قاؿ  عخاس

، الخيػ  هػػو د ػن رئػوؿ   »: بيػػه قػاؿأعػن  (ِ)كيف صػحيح الخاػارم بسػندش عػن ئػاَف بػػن عخػد   بػن عمػر
، ًفىى كى  نٍ كؿ مىػػػأ حػػوا كنػػ ي فلمػػا فت، هلقوا علػػيهم فػػ، (ّ)كعبمػػاف بػػػن طلحػػة، كبػػبلؿ، [ِْظهػػر/]ئػػامة بػػن زيػػد أك 

 .(ٓ)«نعم ب  العمودين اليماني : قاؿ؟ رئوؿ    (ْ)[]صلىلته هن فس، ببلالن   ي يٍ قً لى فػى 
حػر ، ر يبشػيٍهػال َ  نى خىػكهبعن الخاب قً ، الوجه ح  يد ن نى خى ذا د ن الكعخة مشى قً إكاف  ف ابن عمر أكفيه 

ف أ»  ػ ش بػبلالن أي يتػو ى اؼبكػاف الػذم فيصػلٌ ، عري أىذٍ ن بػبلث ريػ  ًمػكجهػه ق نى خىػكبػ  اعبػدار الػذم قً ، يكوف بينه
 .(ٔ)«م نواحي الخي  شايأف يصلي يف أ سه  حد بأكليس على ، ى فيهصلٌ  رئوؿ   

كَف ، د ػن كدعػا فيػه»: نػهأئػامة بػن زيػد أموها علػى ركايػة كقػدٌ ،  ذ بركايػة بػبلؿهن اغبدي  على األأصبع أقد ك )
فوجػػػ  ، (ٗ)ألنػػػه معػػػه زيػػػادة علػػػم ،ـ علػػػى النػػػايفدَ قىػػػمي   ٍ خًػػػبٍ مي كالٍ ، (ٖ)ئػػػامة نػػػاؼو أك ،  ه خًػػػبٍ مي  الن ألف بػػػبل ،(ٕ)«يصػػػنًٌ 

                                                           

(، كالسػنن الكػ ل للخيهقػي: كتػاب اغبػل، بػاب ِّّ/ْ) َُّّصحيح ابن  زيبة: كتػاب اؼبنائػك، بػاب ائػتحخاب د ػوؿ الكعخػة، رقػم:  (ُ) 
مػي: ]فيػه عخػد   كقاؿ الخيهقي: ]تفرد به عخػد   بػن اؼبؤمػن كلػيس بقػوم[، كقػاؿ اؽبيب ،(ِٖٓ/ٓ) ِٕٓٗد وؿ الخي  كالصبلة فيه، رقم: 

 (.  ِّٗ/ّالزكابد كمنخع الفوابد للهيبمي)بن اؼبؤمن كبقه ابن ئعد كه ش كفيه ضعف[. ؾبمع ا
     يد بػػػنػػػػػه ضبػػػػػػػػػركل عن ر،ػػػػػػػػد   بػػػن عمػػػػػػػػػ، ركل عػػػن أبيػػػه عخئػػػاَف بػػػن عخػػػد   بػػػن عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب، أحػػػد فقهػػػاي اؼبدينػػػة، كػػػاف بختػػػان فاضػػػبلن  (ِ) 

 (.  ِِٔ/ُتقري  التهذي  البن حار )(، ك ُُّْ/ٗلطل  يف تاريجل حل  البن العدٔف). بغية اق(َُٔ)ت:الطوين، 
    ، ف عطػػاشعبمػػاف بػػن طلحػػة العخػػدرم، أئػػلم عبمػػاف بػػن طلحػػة يف هدنػػة اغبديخيٌػػة، كهػػاجر مػػع  الػػد بػػن الوليػػد، كشػػهد الفػػتح مػػع النػػيٌب  (ّ) 

 (.  ّّٕ/ْ سبييز الصحابة البن حار)ابة يفاؼبدينة. اإلصق( بِْ )ت:مفتاح الكعخة، 
 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من صحيح الخاارم اآيت.  (ْ) 
(، كصػحيح مسػلم: كتػاب اغبػل، بػاب ائػتحخاب د ػوؿ الكعخػة ُْٗ/ِ) ُٖٗٓ، باب إهبلؽ الخي ، رقػم: صحيح الخاارم: كتاب اغبل (ٓ) 

 (.  ٕٔٗ/ِ) ُِّٗ- ُّٗللحاج، رقم: 
 (.  َُٓ/ِ) ُٗٗٓارم: كتاب اغبل، باب إهبلؽ الخي ، رقم: صحيح الخا (ٔ) 
 (.  ٖٔٗ/ِ) َُّّصحيح مسلم: كتاب اغبل، باب ائتحخاب د وؿ الكعخة، رقم:  (ٕ) 
 يػػدعو مث اشػػتغن أئػػامة   كأمػػا نفػػي أئػػامة فسػػخخه أهنػػم ؼبػػا د لػػوا الكعخػػة أهلقػػوا الخػػاب كاشػػتغلوا بالػػدعاي فػػرأل أئػػامة النػػيب )قػػاؿ النػػوكم:  (ٖ) 

فػػر ش بػػبلؿ لقربػػه كَف يػػرش أئػػامة لخعػػدش   يف ناحيػػة أ ػػرل كبػػبلؿ قريػػ  منػػه مث صػػلى النػػيب   بالػػدعاي يف ناحيػػة مػػن نػػواحي الخيػػ  كالنػػيب 
ا كاشتغاله ككان  صبلة  فيفة فلم يرها أئامة إلهبلؽ الخاب بعدش كاشػتغاله بالػدعاي كجػاز لػه نفيهػا عمػبلن ب نػه كأمػا بػبلؿ فحققهػا فػ    هبػ

 (. ِٖ/ٗشرح النوكم على مسلم ) (. أعلمك 
 (، كشػػػرح تنقػػػيح الفصػػػوؿ للقػػػرايفَّ/ُغيػػػ  بشػػػرح ألفيػػػة اغبػػػدي  للسػػػااكم)(، كفػػػتح اؼبُُِ/ُي)شػػػرح علػػػن الرتمػػػذم البػػػن رجػػػ  اغبنخلػػػ (ٗ)

ج اؼبعػركؼ بػابن أمػ  اغبػا (، كالتقريػر كالتحخػ  علػي ربريػر الكمػاؿ بػن اؽبمػاـ ابػن ُْٓ/ْايط يف أصوؿ الفقػه للزركشػي) (، كالخحرّٗٔ/ُ)
 (، كالنقن من شرح مسلم للنوكم. َُّٓ/ ّالتحخ  شرح التحرير للمرداكم)ك (، ُٔ/ّاؼبوق  اغبنفي )
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: د لهػػػا كانػػػ  ذات ركػػػوع كئػػػاود بػػػدلين قػػػوؿ ابػػػن عمػػػر  حػػػ كصػػػبلته الػػػ  صػػػبلها يف الكعخػػػة ، ترجيحػػػه
[ك ] نىًسٍي ي

 .(ِ)(ىئاله كم صلٌ أف أ (ُ)
 :اتبعد هارته قدـ مكة مر  ف النيب أكاغباصن 

، كالصػور الشػنيعة، صػناـألهنػا كانػ  مشػحونة باأل ،الكعخػة ح كَف يػد ن النػيب )، (ّ)يف عمرة القآاي: كُفاأل 
 . (ْ)(ألف الغلخة كان  عبهة الكفر ،زالتهإكهو ه  قادر على ، ل بل يرل فيها اؼبنكر ،فلم يد لها

 .ن د وؿ الكعخةس يف الشركط سبكينه مً كلي، كاشرتطوا عليه شركطان ، ألنه د ن مكة يف عمرة القآاي: كقين
قػدـ »: قػاؿ ، عػن ابػن عمػر ففػي صػحيح مسػلم بسػندش، كيف ذلػك اليػـو د ػن الكعخػة، يف فػتح مكػة: البانيػة

مث ، ففػتح الخػاب، فاػاي باؼبفتػاح، ُف عبمػاف بػن طلحػةإرئػن  ف، الكعخػة فنػزؿ بفنػاي، يـو فػتح مكػة رئوؿ   
، مث فػتح الخػاب ان يَػلً وا فيػه مى بيػخً لى فػى ،  لً هٍ  ي فػ، مر بالخابأك ، كعبماف بن طلحة، زيدئامة بن أك ، كببلؿ، د ن النيب 
 يه ػػػػى فلٌ ػػػػػن صػػػػه: بلؿػػػػػػػػل  لخػػػػػقػػػػػرش فػػػػػػبإكببلؿ على ،  ارجان  فتلقي  رئوؿ   ، الناس فخادرتي : قاؿ عخد  

 (ٓ)«؟ ىئاله كم صلٌ أ فٍ أ  ي يٍ سً كنى : قاؿ، اي كجههقى لٍ العمودين تً  ب : قاؿ؟ ينأ: نعم قل : قاؿ؟    رئوؿ
 ؟ـ الأنه د ن الكعخة فيها أكا تلف  النقوؿ يف ، كقد قدـ مكة، يف حاة الوداع: لبالبةا
، كهػو قريػر العػ ، ن عندها رج مً  نه أ: كهو، بو داكدأك ، فحدي  عابشة رضي   عنها الذم ركاش الرتمذم)

 .(ٔ)«م أكوف شقق  على أف أ اؼ  ف، د ل  الكعخة»: ك ي  فقاؿ  كهو، مث رجع
، (ٖ)كبذلك جـز بذلك الخيهقي، (ٕ)فيها ألف عابشة كان  مع النيب  ،ف هذش القصة كقع  يف حاة الوداعإف 

 .(ِ)((ُ)كجـز به ا  الط م

                                                           
 يف اؼباطوطت : كلي ، كاؼببخ  من شرح النوكم اآيت ذكرش.  (ُ)
 (.  ِٖ/ٗشرح النوكم على مسلم ) (ِ)
هنالػػك بعػػد   بعة للهاػػرة، بعػػد هػػزكة  يػػ ، كفػػ  معاهػػدة اغبديخيػػة، كقػػد تػػزكج النػػيب عمػػرة القآػػاي: كتسػػمى بعمػػرة القصػػاص يف السػػنة السػػا (ّ)

 (.  ُُٗ/ِ(، كعيوف األبر البن ئيد الناس)ُِٗ/ُالبن حـز )إحبلله ميمونة بن  اغبارث. جوامع الس ة 
 (.  ْٔٔ/ّين ر: فتح الخارم البن حار ) (ْ)
 (.  ٔٔٗ/ِ) ُِّٗ- ّٖٗخة، رقم: صحيح مسلم: كتاب اغبل، باب ائتحخاب د وؿ الكع (ٓ)
(، كئػػػنن الرتمػػػذم: أبػػػواب اغبػػػل، بػػػاب ماجػػػاي يف د ػػػوؿ  ُِٓ/ِ) َِِٗئػػػنن أ  داكد: كتػػػاب اؼبنائػػػك، بػػػاب يف د ػػػوؿ الكعخػػػة، رقػػػم:  (ٔ)

ائػك، بػاب د ػوؿ (، كحكم عيه الرتمذم بقوله: ] هذا حدي  حسن صػحيح[، كئػنن ابػن ماجػه: كتػاب اؼبنُِْ/ّ) ّٕٖالكعخة كرقم: 
 (.  َُُٖ/ِ) َّْٔلكعخة، رقم: ا

صػحيح الخاػارم: كتػاب «. عاـ حاة الوداع، ف هللنا بعمػرة. . .    رجنا مع رئوؿ   »بلف : عن عابشة رضي   عنها، أهنا قال :  (ٕ) 
 (.  ّٕٖ/ِ) ُُُِبياف كجوش اإلحراـ، رقم: (، كصحيح مسلم: كتاب اغبل، باب ُٕٓ/ٓ) ّْٓٗم، باب حاة الوداع، رقم: اؼبغاز 

  (.  ِٖ/ٕ)ّٖٔٗجوز التمتع كالقر ف، رقم: معرفة السنن كاآبار للخيهقي: كتاب اؼبنائك، باب  (ٖ)    
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كَف ، حػػدنباأى يف ع مػػرت  صػػلٌ الخيػػ  كقػػ ف يكػػوف د ػػوؿ النػػيب أمػػن تى وبيٍ  (ّ)قػػد قػػاؿ اؼبهلػػ  شػػارح الخاػػارمك ) 
صػبلته  ىفػن ئػامةأ فٌ إفػ -كبػبلؿ ئامةأيف اعبمع ب  حديبي  (ٓ)]األشخه[ :(ْ)كقاؿ ابن حخاف،  رليف األ يصنًٌ 
كاش ر ى فيهػا علػى مػا ا د ػن الكعخػة يف الفػتح صػلٌ َمػلى  :فيقػاؿ، اف يف كقتػ   ن اػبػعىػف هبيٍ أ -(ٔ)]أبختهػا[كببلؿ، فيها

ألف ابػػن  ،الػػ  حػػل فيهػػا (ٕ)]حاتػػه[فػػي ابػػن عخػػاس الصػػبلة يف الكعخػػة يفن نعػػكهب، عػػن بػػبلؿ  ابػػن عمػػر 
يف تػاريجل  (ٖ)]األزرقػي[لكن ،ئػامةأُف إك  ُف بػبلؿإبخاتػه إئػند أبختهػا ك أكابػن عمػر ، ئامةأُف ش إئندكأعخاس نفاها 

  .كؿكبر العلماي على األأك  ،(ُُ)(حاة الوداع (َُ)يف]ه  [ الكعخة د وؿ النيب  ىنف (ٗ)مكة
 

                                                                                                                                                                      

      : أضبػد بػن عخػد   الطػ م مث اؼبكػي، ظبػع ابػن اعبميػزم، لػه كتػاب يف اػ  الطػ مك  ،(ٖٔ/ُئػيد الخشػر ػ  الػدين الطػ م )  بلصة ئ  (ُ)  
 (.  ُٖ/ٖت الشافعية الك ل للسخكي ). طخقا(قْٗٔ: )تح على التنخيه، فآن مكة حافن كله شر 

 (.  ْٔٔ/ّين ر: فتح الخارم البن حار ) (ِ)  
  اؼبهلػػ : ابػػن أ  صػػفرة أبػػو القائػػم مهلػػ  بػػن أضبػػد بػػن أئػػيد بالتصػػغ  األئػػدم اؼبػػرم األندلسػػي اػػدث اؼبػػالكي اؼبعػػركؼ بػػابن أ  صػػفرة  (ّ)  

 مػػد بػػن  لػػف بػػن اؼبػػرابط، اعبػػامع الصػػحيح لئلمػػاـ الخاػػارم يف ؾبلػػدات، كقػػد ا تصػػرش تلميػػذش أ  عخيػػد   ؿبف شػػرح ، صػػنٌ (ق ّْٓ )ت:
، كاظبػػه: األجوبػػة اؼبرعخػػة علػػى اؼبسػػابن اؼبسػػتغربة مػػن الخاػػارم (قّْٔ: )تكزاد عليػػه فوابػػد ابػػن عخػػد الػػ   ق(،ْٖٓ )ت:الصػػديف.  األندلسػػي

رضبه   ينقن كبلمػه مػن  اإلماـ العرضي(. ك ُْٓ/ُ(، ككشف ال نوف غباجي  ليفة)ْٖٓ/ِ) للخابآفئ ن عنها اؼبهل . ين ر: هدية العارف 
 الفتح البن حار اآيت. 

 (.  ّْٖ/ٕ)صحيح ابن حخاف  (ْ)
 ه  كاضح يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ٓ)
 لسياؽ. ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته ل (ٔ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ٕ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت.  (ٖ)   
االزرؽ أبػػو ضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن الوليػػد بػػن عقخػػة بػػن أمػػد بػػن عخػػد   بػػن : ار مكػػة، كيسػػمى فآػػابن مكػػة لؤلزرقػػيتػػاريجل مكػػة، كيسػػمى أ خػػ (ٗ)       

، كا تصػرها ؿبمػد (ق ِّٔ)ت: تقي الدين عخػد اؼبلػك األرمنػ  اؼبصػرم الشػافعي  :، كقد ن مها األرم (قِِّ )ت: يالوليد االزرقي اؼبك
هديػة العػارف  . ، كائم ـبتصرش: زبدة األعمػاؿ ك بلصػة األفعػاؿ يف التػاريجل(ق ُٖٓ)ت:  بن عمر بن ؿبمد بن على ئيد الدين االئفراي ا
 كالنقن من الفتح البن حار اآيت. (. ِّٕ/ُ(، كأ خار مكة لؤلزرقي )َُُ، ُُ/ِ(، )ِٕٔ/ُلخابآف)ل

يقػوؿ: ظبعػ  هػ  كاحػد مػن  -بػن عيينػة-ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ، كالذم ذكرش األزرقي: ظبع  ئػفياف (َُ)
 (.  ِّٕ/ُأ خار مكة لؤلزرقي )«. مث حل فلم يد لها ، ن الكعخة مرة كاحدة عاـ الفتحإمبا د  أف رئوؿ   » :أهن العلم يذكركف

فػبل يبتنػع أف يكػوف د لهػا عػاـ الفػتح  ،كإذا كػاف األمػر كػذلك)  ابػن حاػر علػى األزرقػي بقولػه: (، كعٌقػْٗٔ/ّفتح الخػارم البػن حاػر ) (ُُ) 
كقد كقع عند الدارقط  مػن طريػ  ضػعيفة مػا يشػهد ؽبػذا اعبمػع  ،السفر ال الد وؿ كيكوف اؼبراد بالواحدة ال  يف    ابن عيينة كحدة ،مرت 

 .  (ك  أعلم
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كيف ، كيقللهػا، ىبففهػا): مأ ،يسمع بكاء الصيب فيّت ِوا ا صِالتو ان  .نهأمته أكمن شفقته على : مأ ،نوأو 
]اعبىػػػػٍوز[ننػػػػه مً إ: كقيػػػػن، (ِ)ك]أئػػػػرعوا هبػػػػا[، فوهػػػػا فٌ : مأ (ُ)«ذبػػػػوزكا يف الصػػػػبلة»: اغبػػػػدي 

، كهػػػػو القطػػػػع، (ّ)
ُف إيػػؤدم  (ٓ)]ذبوزان[فعػػنيال   ألنػػه ،جخػػاتواكزبفيػػف صػػبلته لػػذلك حبيػػ  اليفوتػػه شػػيي مػػن ال. (ْ)(كالسػػ 

 .فساد الصبلة
 ُف عػػادة قػػـو طػػويبلن إبالنسػػخة  فقػػد يكػػوف الشػػيي  فيفػػان ، ضػػافيةمػػور اإلن األكزبفيفهػػا ًمػػ، تطويػػن الصػػبلة فٌ إ مث) 

الف ال ىبيىػك  ،كالسػاود علػى بػبلث تسػخيحات، مػاـ يف الركػوعال يزيػد اإل :(ٔ)كقوؿ الفقهػاي، ينرً  ى  بالنسخة لعادة 
، ف ال يكوف ذلػك تطػويبلن أ يقتآي  يف اػب ألف رهخة الصحابة  ،نه كاف يزيد على ذلكأ ما كرد عن النيب 

كالنسابي عن ، بو داكدأ رجه أن اغبدي  الذم التافيف مً   ذ حدٌ أكُف ما أك : قاؿ ابن حار يف شرح الخاارم
، (ٖ)ئػػنادش حسػػنإ (ٕ)«ب ضػػعفهمقػػدر القػػـو كا، مػػاـ قومػػكإنػػ  أ»: قػػاؿ لػػه ف النػػيب أ  العػػاص أعبمػػاف بػػن 

 .(َُ)(نس ؿبن التافيفأعن  -(ٗ)الخنآف- يف مسلم يف ركاية باب كقد بٌ  ، صله يف مسلمأك 

                                                           
صػحيح مسػلم:  يف (، كبلف  قريػ َُُ/ُٔ) ََُٗٗ، رقم:  أضبد: مسند أ  هريرة  هذا اؼبنت موجود من حدي  أ  هريرة يف مسند  (ُ)

(، كمػن حػدي  ابػن عخػاس يف  اؼبعاػم الكخػ  للطػ آف: بػاب ُّْ/ُ) ْٕٔقػم: فيػف الصػبلة يف سبػاـ، ر كتاب الصبلة، بػاب أمػر األبمػة زب
الزكابػد كقػاؿ فيػه اؽبيبمػي: ]ركاش الطػ آف، كرجالػه رجػاؿ الصػحيح[. ؾبمػع ، (ُٕ/ُِ) ُِّّٖخ  عن ابن عخاس، رقػم: الع ، ئعيد بن ج

 (.  ُّٔ/ُكمنخع الفوابد للهيبمي)
 من النهاية البن األب  اآيت ذكرش. ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ   (ِ)
 يف اؼباطوطت : اغبور، كاؼببخ  من النهاية البن األب  اآيت ذكرش.  (ّ)
 (.  ُّٓ/ُالنهاية يف هري  اغبدي  كاألبر البن األب ، مادة: جوز ) (ْ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٓ)
(، ُِ/ُ(، كاؼبخسػػوط للسر سػػي )ٓ/ُصػػن اؼبعػػركؼ باؼبخسػػوط للشػػيخآف )التسػػخيح ببلبػػان هػػو أدْف الكمػػاؿ. ين ػػر: األ الػػذم كقفػػ  عليػػه بػػ ف (ٔ)

األـ للشػػػافعي (، ك ِِٓ/ِالػػػذ  ة للقػػػرايف )(، ك َِٔ/ُدينػػػة البػػػن عخػػػد الػػػ )(، كالكػػػايف يف فقػػػه أهػػػن اؼبُْ/ُبدايػػػة اؼبختػػػدم للمرهينػػػآف)ك 
بػػن راهويػػه أل  يعقػػوب  (، كمسػػابن اإلمػػاـ أضبػػد كإئػػحاؽُّ/ُ)التنخيػػة يف الفقػػه الشػػافعي للشػػ ازمك (، َُٕ/ٖـبتصػػر اؼبػػزٓف )(، ك ّّ/ُ)

 (.  ُٗ/ُربع شرح زاد اؼبستقنع للخهويت)(، كالركض اؼبٕٓٓ/ِاؼبركزم)
زبػاذ اؼبػؤذف الػذم ال (، كئػنن النسػابي: كتػاب األذاف، أُْ/ُ) ُّٓئنن أ  داكد: كتاب الصبلة، بػاب أ ػذ األجػرة علػى التػ ذين، رقػم:  (ٕ)

قػـو فليافػف،  ن أـٌ (، ككػذا موجػود يف ئػنن ابػن ماجػه: كتػاب إقامػة الصػبلة كالسػنة فيهػا، بػاب مىػِّ/ِ)ِٕٔي  ذ على أذانػه أجػران، رقػم: 
 (.  ُّٔ/ُ)ٕٖٗرقم: 

 امن الكن معاملته. فع، ]إئنادش حسن[ من كبلـ ابن حار اآيت، كاقدر القـو ب ضعفهم: أم اجعن الكن يف قدر األضعف: قوله (ٖ)
 .(قُِّ: )تعخد   بن عمر، حدث عنه عطاي بن أ  رباح،  ؿبمد الخنآف، من البقات، حدث عن: باب  بن أئلم أبو باب  الخنآف (ٗ) 

 (.  ُِّ/ُتقري  التهذي  البن حار)(، ك َِِ/ٓ  أعبلـ النخبلي للذهيب )ئ      
 (.  ُٗٗ/ِالنقن من فتح الخارم البن حار )انتهى  (َُ)
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يف الركعػة  أقػر   نػهأ»:   شػيخة مػن طريػ  عخػد   كلف ػهأكيف مسػند ابػن ، (ُ)«بالسورة القصػ ة أفيقر »: كلف ه 
 .كهو مرئن، (ِ)«يات يف البانية بببلث  أفقر  ،فسمع بكاي صيب، كُف بسورة طويلةاأل
 (ّ)]إذا ظبػع حبػػس[طالػػة الركػوع إصػبلته لخكػاي الصػػيب علػى جػواز  العلمػاي بتافيػف النػػيب  احػتل بعػػضكقػد ) 

فكيػػف يقػػاس  ،التافيػػف ضػػد التطويػػن: ف قلػػ ى إفػػ، علػػى التافيػػف هبػػوز ذلػػك قيائػػان : فقػػاؿ، (ْ)دا ػػن ليدركػػه
ف يف التطوين  ؽ بينهما بلكن قد يفرٌ  ،جن ـبلوؽيف الصبلة أل نى عً منهما في  بَلن ف كي أ يقاس عليه  امع: قل ي ؟ عليه
كبػذلك ، علػى اعبماعػة مػاَف يشػ ٌ  [ِْ/ك]ؿبػن ذلػك  :قػاؿف يي أفينخغػي ، جػن كاحػدة على صباعػة ألد اؿ مشقٌ إ
 .(ٔ)(ئحاؽإك  (ٓ)دأضبدش قيٌ 
 نسأبسندش عن  ففي صحيح الخاارم ،كاش الشياافألنه ظبع بكاي الصيب ر  ،يف الصبلة شز وٌ ذبحدي   فٌ إك  هذا 
ف النيب أبه نه حدٌ أ ز يف صػبليت ذبوٌ  ف، ظبع بكاي الصيب ف، طالتهاإريد أنا أك ، د ن يف الصبلةٓف ألإ»: قاؿ
كىٍجًد أمهن شدة علم مً أفبا 

 .(ٖ)«من بكابه (ٕ)
، كهػػو يف الصػػبلة، (ٗ)[ه]أٌمػػيسػػمع بكػػاي الصػػيب مػػع  كػػاف رئػػوؿ     »: قػػاؿنػػس أكيف مسػػلم بسػػندش عػػن 

 .(َُ)«بالسورة القص ة :ك قاؿأ، بالسورة اػبفيفة أفيقر 

                                                           
 (.  ِّْ/ُ) َْٕصحيح مسلم: كتاب الصبلة، باب أمر األبمة بتافيف الصبلة يف سباـ، رقم:  (ُ)
(، فيػه: َْٕ/ُ) ََْٖٔف أجدش يف مسندش بن يف مصنفه، مصنف ابن أ  شيخة: كتاب الصبلة، من كاف ىبفف الصبلة لخكاي الصػيب: رقػم: (ِ)

بن ئػابط هػو عخػد   فهػو صػحا ، كإف كػاف عخػد الػرضبن بػن عخػد  بػن ئػابط فهػو تػابعي ٍف، فإف كاف اإ. . .  عن ابن ئابط أف النيب 
بقة كب  اإلرئاؿ، لكن جاي التصريح ب نه عخد الرضبن يف الفتح البن حار فهو حدي  مرئن، فسند هػذا اغبػدي  ضػعيف لئلرئػاؿ. ين ػر: 

(، َِِ/ِ(، كفػػػتح الخػػػارم البػػػن حاػػػر )َّْ/ُتهػػػذي  البػػػن حاػػػر)(، كتقريػػػ  الّْ/ُيف ـبتصػػػر علػػػـو اغبػػػدي  النخػػػوم ) اؼبنهػػػن الػػػركم
 ينقن اغبدي  من الفتح كعخارته تدؿ على ذلك.   رضبه    اإلماـ العرضي(، ك ٕٖ/  ْاإلصابة يف سبييز الصحابة )ك 

 يف األصن: كائح ؾبرد، كيف )س(: كائح حبػػػػػػػػػػػػػر، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت ذكرش.  (ّ)
كال يشػرؾ بعخػادة ربػه ﴿كبػ  اػبلػ ، قػاؿ   تعػاُف:   ألف انت ػارش فيػه تشػريك يف العخػادة بػ     ية كاؼبالكيػة إُف أنػه ال ينت ػرش،ذه  اغبنف (ْ)

االنت ػار إذا   كألف اإلماـ م مور بالتافيف رفقان باؼبصل ، كذه  اغبنابلة كهو أحد األقػواؿ عنػد الشػافعية: إُف أنػه يكػرش[ َُُ]الكهف/﴾أحدان 
ألنه ينفػع الػدا ن كال يشػ  علػى  يش  عليهم لكونه يس ان ينت رش، كاف يش  على اؼب موم ، ألف الذين معه أع م حرمة من الدا ن، كإف َف

 . (ٔحاشية ) (ُٕٗ) صاؼب موم . ين ر: 
 ين ر قوؿ أضبد يف اغباشية السابقة.  (ٓ)
 (. َِّ/  ِفتح الخارم البن حار ) (ٔ)
  األصن: ك دامة، كاؼببخ  من)س(، كضعته، ألنه مواف  لصحيح الخاارم. يف (ٕ)
 (.  ُّْ/ُ) َٕٗصحيح الخاارم: كتاب األذاف، باب من أ ف الصبلة عند بكاي الصيب، رقم:  (ٖ)
 يف اؼباطوطت : أنه، كاؼببخ  من صحيح مسلم اآيت.  (ٗ)
 (.  ِّْ/ُ) َْٕصيب، رقم: صحيح مسلم: كتاب الصبلة، باب زبفيف الصبلة لخكاي ال (َُ)
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ف يكػوف أالحتمػاؿ  ،كفيػه ن ػر: قػاؿ ابػن حاػر، د ػاؿ الصػخياف اؼبسػادإقد ائتدؿ هبذا اغبدي  علػى جػواز ك )
 .(ُ)(ن اؼبساد حبي  يسمع بكايشيف بي  يقرب مً  ان فى لَ الصيب كاف ـبيى 

ككاف ، مه حآرت اؼبسادأك ، «مهأيسمع بكاي الصيب مع »: نس يف ركاية مسلمأتماؿ قوؿ يرد هذا االح :قوؿأك 
 . الصيب معها

 ؟ما حكم د وؿ الصخياف اؼبساد: ف قل ى إف
ن منعػوا ًمػ ف كاف تنايسػهم لػه هالخػان إف، ػبوؼ تنايسهم اؼبساد (ِ)زينف كانوا ه  فبيٌ إن د وله يبنعوف مً : قل ي 

(ّ)ال كػرشإك ، ف هل  تنايسهم لػه حػـر سبكيػنهم منػهإك ، منعهم منه ال فيندبإك ، د وله كجوبان 
كعلػى كػن حػاؿ ، 

، ف النساي ؽبن اغبآور يف اعبماعػة لكنهػا مسػتحخة يف حقهػنأكقد ائتدؿ هبذا اغبدي  على ، يبنعوف من د وله
 (ٔ)مػػاي  إسبنعػػوا  ال»: لقولػػه  (ٓ)فآػػن ؽبػػنأكصػػبلغن يف بيػػوغن ، يف حػػ  الرجػػاؿ (ْ)ف كانػػ  فػػرض كفايػػةإك 

كألف . (ٖ)«كبيوغن    ؽبن، سبنعوا نسايكم اؼبساجد ال»:   داكد قاؿ رئوؿ   أكيف    . (ٕ)«مساجد  
 .اؼبساد مع الرجاؿ (ٗ)كيكرش حآور ه  ذكات اؽبي ات، َف يكرش ؽبنٌ ، اعبماعة فلو تركنى ، ئرت ؽبنٌ أالخيوت 

                                                           
 (.  َِِ/ِفتح الخارم البن حار ) (ُ)
عبػواب، الػذم عنػدش القػدرة علػى التفريػ  بػ  األشػياي، كهػو الػذم يفهػم اػبطػاب كيػرد اهػو ز، ن ميٌ ز: بآم اؼبيم ككسر الياي. ائم فاعن مً اؼبميٌ  (ِ)

(، ٗٔ/ُ)اؼبطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ اؼبقنػػػع أل  عخػػػد   الخعلػػػي  بػػػن ىبتلػػػف بػػػا تبلؼ األشػػػااص. ، كال ينآػػػخط بسػػػنٌ كيفػػػرؽ بػػػ  الآػػػار كالنػػػافع
 (.  َْٔ/ُعام لغة الفقهاي لقلعاي كقنييب)كم

 (.  ُٖٔ/ُض الطال  للشيجل زكريا األنصارم)ين ر: أئى اؼبطال  يف شرح رك  (ّ)
، كيف قػػوؿ   ػػر للشػػافعية: فػػرض كفايػػة: ين ػػر: صػػبلة اعبماعػػة للرجػػاؿ: عنػػد اغبنفيػػة ك الشػػافعية ك اؼبالكيػػة: ئػػنة مؤكػػدة، كعنػػد اغبنخليػػة كاجخػػة (ْ)

ان  الفقهيػػػػػة البػػػػػن جػػػػػزئي (، كالقػػػػػو ِّْ/ِشػػػػػرح اؽبدايػػػػػة لخػػػػػدر الػػػػػدين العيػػػػػ )(، كالخنايػػػػػة ٕٓ/ُيػػػػػار لتعليػػػػػن اؼباتػػػػػار البػػػػػن مػػػػػودكد)اال ت
كالكػػايف يف فقػػه  (،ُِٖ/ْاجملمػػوع شػػرح اؼبهػػذب للنػػوكم)ك (، ّٖ/ُكعمػػدة اؼبفتػػ  يف الفقػػه للنػػوكم)(، كئػػنة منهػػاج الطػػالخ  ْٖ/ُالكلػػيب)

 (.  ِٕٖ/ُاإلماـ أضبد )
(، كاغبػػػػػاكم الكخػػػػػ  َِٕ/ُالقػػػػػ كآف البػػػػػن هػػػػػاّف النفػػػػػراكم) (، كالفواكػػػػػه الػػػػػدكآف علػػػػػى رئػػػػػالة ابػػػػػن أ  زيػػػػػدُُٗ/ّاؼبخسػػػػػوط للسر سػػػػػي ) (ٓ)

 (.  ُْٗ/ِ(، كاؼبغ  البن قدامة )ُٓ/ِللماكردم)
ر: الصػحاح للاػوهرم، مػادة: أمػا ، فاؼبراد هبن النساي، ئواي كن حرابػر أـ ال. ين ػإُف    ألمة:  بلؼ اغبرة، كاعبمع إماي، كهنا أضيف ا (ٔ)

 (.  ُُٔ/ْشرح النوكم على مسلم )(، ك ُِِٕ/ٔ)
(، كصػػحيح ٔ/ِ) ََٗصػػحيح الخاػػارم: كتػػاب اعبمعػػة، بػػاب هػػن علػػى مػػن َف يشػػهد اعبمعػػة هسػػن مػػن النسػػاي كالصػػخياف كهػػ هم؟ رقػػم:  (ٕ)

 (.  ِّٕ/ُ) ِْْة، باب  ركج النساي إُف اؼبساجد، رقم: مسلم: كتاب الصبل
(، قػاؿ النػوكم: ]كيف ركايػة أل  داكد بإئػناد ُٓٓ/ُ) ٕٔٓئنن أ  داكد: كتاب الصبلة، باب ما جاي يف  ركج النسػاي إُف اؼبسػاد، رقػم:  (ٖ)

 (.  ٖٕٔ/ِوكم)صحيح على شرط الخاارم[، كذكر ركاية أ  داكد.  بلصة األحكاـ للن
نهايػة البػن األبػ ، مػادة: هيػ  ذكات اؽبي ات: هم ذكات اغبيسن كاعبماؿ، كمن سبين النفوس إليها، فيكرش ؽبن اػبركج، ؼبا فيًه من الفتنة. ين ر: ال (ٗ)

 (.  َْ/ٗ(، كفتح الخارم البن رج  )ِٖٓ/ٓ)
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ل أر  ف رئػوؿ   ألػو »: عػن عابشػة رضػي   عنهػا قالػ   ففػي الصػحيح ،كالسيد سبكينهن، كيكرش للزكج)
ال »: كالنهػي يف  ػ  مسػلم، كػبػوؼ الفتنػة. (ُ)«ئرابينإ  نساي ب  عى نً اؼبساد كما مي  حدث النساي ؼبنعهنٌ أما 

نػه  إف، ىهشػتتي ن ال ك ؿبموؿ علػى مىػأ، ال يرتؾ للفآيلة، ألف اغب  الواج  ،للتنزيه (ِ)«ماي   مساجد  إسبنعوا 
ذا إ»: كيف صػػػػحيح مسػػػػلم، مػػػػن اؼبفسػػػػدةأك ، ذنته ئػػػػتاذا إذف ؽبػػػػا  ف يػػػػأكمػػػػا ينػػػػدب ؽبػػػػا اغبآػػػػور ينػػػػدب للػػػػزكج 

 .(ّ)«ذنوا ؽبن ف، ُف اؼبسادإنساككم ذنكم  ئتا
ف َف يكػن ؽبػا إفػ. (ْ)«نعهػايبفػبل ، ُف اؼبسػادإتػه أحػدكم امر أذن   ذا ائػتإ»: قاؿ رئػوؿ    كيف الصحيح 

 .(ٓ)(كجدت شركط اغبآور حـر اؼبنعك ، كِف كأك ئيد أزكج 
فاجعل رلك لو ا اة ورمحة وصالة  ،وُ و لعنّتُ أو ا رجل سببّتُ يّ أ :فقال وعاىده ن  عا ربو أ :ومن شفقّتو 

 ليك يوم القيامةإوقربة تقربو  ا  وطهوراً 
، لٌعانػػان بعػػ  أٓف َف إ»: ن حػػدي مػػر ًمػػ مػػا (ٔ)]كبػػ [، قػػوؿ كجػػه اعبمػػع بينػػهأ): ابػػن التػػاديف يقػػاؿ شػػيانا الرضػػ 

إٓف »: فقػاؿ،   َف يكػن لػيلعنعًػمث ؼبػا بي ، إف اللعن الذم صدر منه كاف قخن الخعبة (ٕ)«كرضبة، كلكن بعب  داعيان 
اؼبعاهػػػدة  ؼبػػػا عاهػػػد    نػػػه أ :قػػػاؿف يي أظهػػػر كاأل، بػػػن هػػػ  لعػػػاف هػػػذا مػػػا ظهػػػر ِف: مأ، «لٌعانػػػان َف أبعػػػ  

فلػػػم يكػػػن هػػػو ، يف ال ػػػاهر ف كػػػاف لعنػػػان إك ، ن اللعػػػن رضبػػػة يف اغبقيقػػػةعبػػػة ًمػػػمنػػػه بعػػػد الخ يصػػػدر اؼبػػػذكورة صػػػار مػػػا
]لقوله منافيان  (ٗ)فلم يكن ذلك، يف اغبقيقة (ٖ)]يلعن  :«لٌعانػان خعػ  نػه َف يي أألنػه مريػد  « لٌعانػان بع  أٓف َف إ 

مػػر كمػػاؿ قيقػػة بػػ ف هػػذا  األكرضبػػة ح، ظػػاهران  لٌعانػػان عػػ  ف يكػػوف بي أعبػػواز  مطلقػػان  لٌعانػػان خعػػ  نػػه َف يي أ ال، حقيقػػة
 .انتهى. (َُ)(كرضبة كلك  بعب  داعيان ، ن قاؿفيومن< شبة مى 

                                                           
يح مسػػػلم: كتػػاب الصػػػبلة، بػػػاب  ػػػركج (، كصػػػحُّٕ/ُ) ٖٗٔصػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب األذاف، بػػاب  ػػػركج النسػػػاي إُف اؼبسػػػاجد، رقػػم:  (ُ)

 (، كاللف  ؼبسلم. ِّٗ/ُ) ْْٓقم: النساي إُف اؼبساجد، ر 
 ين ر زبرهبه الصفحة السابقة. ((ِ
 . فيما ظهر ِف (، كَف أجدش يف مسلمُِٕ/ُ) ٖٓٔصحيح الخاارم: كتاب األذاف، باب  ركج النساي إُف اؼبساد، رقم:  (ّ)
 . فيما ظهر ِف (، كَف أجدش يف مسلمُّٕ/ُ) ٕٖٓاب ائت ذاف اؼبرأة زكجها، رقم: صحيح الخاارم: كتاب األذاف، ب (ْ)
 (.  َُِ/ُض الطال  للشيجل زكريا األنصارم)أئى اؼبطال  يف شرح رك  (ٓ)
 ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. كهييف اؼباطوطت :  (ٔ)       
 (.  ََِٔ/ْ) ِٗٗٓكاب كه ها، رقم: لعن الدصحيح مسلم، كتاب ال  كالصلة، باب: النهي عن  (ٕ)
 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٖ)
 .  ذلك: أم اللعن الصادر من النيب  (ٗ)
 أف لػه  كػاف هبػوز  )، قػاؿ ابػن القػاص: كهػذا اللعػن  ػاص بػالنيب . يف كتخػه اؼبطخوعػة حبب  عن قوؿ ابػن اغبنخلػي فلػم أجػدش فيمػا ظهػر ِف (َُ)     

 (، كاػبصػابص الكػ ل للسػيوطيُّٖ/ُؿ يف  صػابص الرئػوؿ البػن اؼبلقػن). هايػة السػو (من ه  ئػخ  يقتآػيه ألف لعنتػه رضبػة  يلعن شي ان 
(ِ/ِْٓ  .) 
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ن رضبػػة   بعػػاد ًمػػعخػػارة عػػن اإل): اللعػػنك ، ؼبػػن ال يسػػتح  لٌعانػػان َف يكػػن  النػػيب  :بػػا  قػػوؿ مسػػتعينان أنػػا أك 

بالرضبػة    الػذم كصػفهم    بلؽ اؼبؤمنأن مً  رضبة    (ِ)]اإلبعاد من[ا يوج دبكليس الدعاي ، (ُ)
ف اؼبؤمن إك ، (ٔ)يشد بعآهم بعآا كاعبسد الواحد (ٓ)كجعلهم كالخنياف، (ْ)كالتقول، كالتعاكف على ال ، (ّ)بينهم
ن هنايػة فهو ًمػ، ن رضبة   بعاد مً كهي اإل، نة يه اؼبؤمن باللعٌ أفمن دعا على ، (ٕ) يه ما وب  لنفسهوب  أل
لعػن »: كؽبػذا جػاي يف اغبػدي  الصػحيح، هبػ كيػدعو عليػه، دش اؼبسػلم للكػافركهػذا هايػة مػا يػوٌ  ،كالتػدابر، اؼبقاطعة

كقيػن ، كرضبػة   ،  ػرةكهذا يقطعػه عػن نعػيم اآ، ألف القاتن يقطع اؼبقتوؿ عن منافع الدنيا (ٖ)«اؼبؤمن كقتله
 ظهركهذا هو األ، مثكقتله يف اإل  :معى لعن اؼبؤمن
كال شػػهداي يػػـو ، انوف شػػفعايال يكػػوف اللٌعػػ»: كقػػاؿ . (ٗ)«لٌعانػػان ف يكػػوف أي لصػػدي  ال ينخغػػ»: كؽبػػذا قػػاؿ 
: كمعػػى قولػػه،  ػػواهنم الػػذين ائػػتوجخوا النػػارإال يشػػفعوف يػػـو القيامػػة حػػ  يشػػفع اؼبؤمنػػوف يف : مأ (َُ)«القيامػػة
 .(ُِ)سبلـن الرئن عليهم البتخليغ الرئاالت مً  (ُُ)] األمم[ال يكونوا شهداي على: «كال شهداي»

                                                           
لنهايػػة  ػػر: اينقػػن مػػن شػػرح النػػوكم اآيت. ين  رضبػػه    اإلمػػاـ العرضػػيأصػػن اللعػػن: الطػػرد كاإلبعػػاد مػػن  ، كمػػن اػبلػػ  السػػ  كالػػدعاي، ك  (ُ)

، كالصػػػحاح للاػػػوهرم، مػػػادة: لعػػػن (َِِ/ُفػػػاظ الشػػػافعي للهػػػركم، مػػػادة: لعػػػن)(، كالزاهػػػر يف هريػػػ  ألِٓٓ/ْالبػػػن األبػػػ ، مػػػادة: لعػػػن)
(ٔ/ُِٗٔ  .) 

 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
نػىهيم﴾. ﴿ ؿبيىَمده رىئيوؿي اوًَ :كدلين ذلك قوؿ   تعاُف  (ّ)  . [ِٗالفتح/]كىاَلًذينى مىعىهي أىًشَدايي عىلىى اٍلكيَفاًر ريضبىىايي بػىيػٍ
مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف﴾ :كدليله قوؿ     (ْ)  [.ِاؼبابدة/ ]﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلً ًٌ كىالتَػٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
بػػػاب  كشػػػخك أصػػػابعه. صػػػحيح الخاػػارم: كتػػػاب الصػػػبلة،« لمػػػؤمن كالخنيػػاف يشػػػد بعآػػػه بعآػػاإف اؼبػػػؤمن ل»قػػػاؿ:   يػػدؿ عليػػػه قػػػوؿ النػػيب  (ٓ)

(، كاللفػػ  ُٗٗٗ/ْ) ِٖٓٓاب تػػراحم اؼبػػؤمن ، رقػػم: (، كصػػحيح مسػػلم، كتػػاب الػػ  كالصػػلة، بػػَُّ/ُ) ُْٖتشػػخيك األصػػابع، رقػػم: 
 للخاارم. 

هم، كتعػػاطفهم مبػػن اعبسػػد إذا اشػػتكى منػػه عآػػو تػػداعى لػػه ئػػابر اعبسػػد مبػػن اؼبػػؤمن  يف تػػوادهم، كتػػراضب: » يػػدؿ عليػػه قػػوؿ رئػػوؿ    (ٔ)
(، كصػحيح مسػلم، كتػاب الػ  كالصػلة، َُ/ٖ)َُُٔرضبة الناس كالخهػابم، رقػم صحيح الخاارم: كتاب األدب، باب «. بالسهر كاغبمى. 

 (، كاللف  ؼبسلم. ُٗٗٗ/ْ) ِٖٔٓرقم:  باب تراحم اؼبؤمن ،
أل يػه مػا وبػ   صػحيح الخاػارم: كتػاب اإليبػاف، بػاب مػن اإليبػاف أف وبػ «دكم، حر وب  أل يه مػا وبػ  لنفسػهال يؤمن أح»جاي بلف :  (ٕ)

 (.  ُِ/ُ) ُّلنفسه، رقم: 
(، ك صػحيح ِٔ/ٖ)  َُٓٔ كيػن فهػو كمػا قػاؿ، رقػم: هو جزي من حدي  يف صػحيح الخاػارم: كتػاب األدب، بػاب مػن كفػر أ ػاش بغػ  ت (ٖ)

 (.  َُْ/ُ)  َُُقتن اإلنساف نفسه، رقم:  هل  ربرٔف مسلم: كتاب اإليباف، باب
 (.  ََِٓ/ْ) ِٕٗٓ: صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، ، باب النهي عن لعن الدكاب كه ها، رقم (ٗ)
 (.  ََِٔ/ْ) ِٖٗٓلعن الدكاب كه ها، رقم: صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب النهي عن  (َُ)
 (.  ُْٗ/ُٔبخ  من شرح النوكم على مسلم ): األعم، كاؼبه  كاضحة يف اؼباطوطت  لعلها (ُُ)
 ن يف ػػتػػادة كهي القػػػػهػػػػرزقوف الشػػكالبآف: ال ي ،قهمػػػػم لفسػػػػهادغػػال تقخن ش :ا أمػػػػداي يف الدنيػػػػػػػاألكؿ: ال يكونوف شه ،كهناؾ قوالف   راف (ُِ)

 (.  ُْٗ/ُٔتعاُف. شرح النوكم على مسلم )   ئخين     
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ف يكػػوف أال ينخغػػي لصػػدي  »:  ػػر ركاش مسػػلم يف صػػحيحه كقولػػه يف حػػدي  ، (ُ)«لٌعانػػان   عىػػبػٍ أي َف »: كقولػػه  
كال ، كَف يقػػن العنػػان ، كبػػار اللعػػنإ: كمعنػػاش، كردش بصػػيغة اؼبخالغػػةأ، (ّ)«انوف شػػفعايال يكونػػوف اللٌعػػ»ك، (ِ)«لٌعانػػان 
كهػو ، فياػرج منػه اللعػن اؼبخػاح، ال ؼبػن يقػع منػه قلػيبلن ، هو ؼبػن يكبػر اللعػنمبا إـ يف اغبدي  ألف هذا الذٌ ، ٍ ى نً العً 

كلعػػػػػن   ، (ٓ)كلعػػػػػن   اليهػػػػػود كالنصػػػػػارل، [ِٓظهػػػػػر/] (ْ)لعنػػػػػة   علػػػػػى ال ػػػػػاؼب : ػالػػػػػذم كرد الشػػػػػرع بػػػػػه كػػػػػ
، بيهأُف ه  إكمن انتمى ، (ٗ)رينكاؼبصوٌ ، (ٖ)كشاهدش، ككاتخه، كموكله، كلعن    كن الربا، (ٕ)كالوامشة، (ٔ)الواصلة

 .(ُِ)((ُُ)رض منار األَ  ك هى أ، (َُ)ك يواِف ه  مواليهأ
 (ُْ)كصباعة كاف يدعو علػيهم يف قنػوت صػبلة الصػخح، با جهنأفلعن ، صدر منه لعن بعد الخعبة  (ُّ)ما[بين]
 ،لعنػػػػن الػػػمً  ران ػػبػػػػمك: مأ، لٌعانان ن َف يكن ػػػكػػػل، لةػػػػػمػػػػن يف اعبػػػكاف يلعػػػػػف، رػػػػػكفػػػػوتوف على الػػػػم يبػػػػهن ه بػػػػمػػػػػلعل

                                                           
 (.  ََِٔ/ْ) ِٗٗٓلعن الدكاب كه ها، رقم: صحيح مسلم، كتاب ال  كالصلة، باب: النهي عن  (ُ)
 (.  ََِٓ/ْ) ِٕٗٓلعن الدكاب كه ها، رقم: باب النهي عن  صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، (ِ)
 (.  ََِٔ/ْ) ِٖٗٓلعن الدكاب كه ها، رقم: صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب النهي عن  (ّ)
 [.ُٖهود/] ﴾كرد لعن   تعاُف لل اؼب  يف قوؿ   تعاُف﴿أىالى لىٍعنىةي اوًَ عىلىى ال َاًلًم ى  (ْ)
صػػحيح الخاػػارم: كتػػاب اعبنػػابز، بػػاب «. لعػػن   اليهػػود كالنصػػارل، ازبػػذكا قخػػور أنخيػػابهم مسػػادان : » مبػػاؿ لعػػن اليهػػود كالنصػػارل قولػػه  (ٓ)

اؼبسػاجد علػى القخػور، (، كصحيح مسلم: كتاب اؼبسػاجد، بػاب النهػي عػن بنػاي ٖٖ/ِ) َُّّؼبساجد على القخور، رقم: ذ امايكرش من ازبا
 (.  ّٕٕ/ُ) َّٓرقم: 

 (.  ُِٗ/ٓلنهاية البن األب ، مادة: كصن)الواصلة: ال  تصن شعرها بشعر   ر زكران. ا (ٔ)
ذلك. هريػ  اغبػدي  إبرة، مث وبشى بكحن أك نين، فيزرؽ أبرش أك ىبآر، كالوامشة من تقػـو بػالوامشة: م  وذة من الوشم، كهو أف يغرز اعبلد ب (ٕ)

لعػػػػن   الواصػػػػلة : » (. كجػػػػاي لعػػػػن الواصػػػػلة كالوامشػػػػة يف قولػػػػه ُٖٗ/ٓنهايػػػػة البػػػػن األبػػػػ ، مػػػػادة: كشػػػػم )(، كالْٗٔ/ِالبػػػػن اعبػػػػوزم )
(، كصػػػحيح ُٓٔ/ٕ) ّّٗٓاب الوصػػػن يف الشػػػعر، رقػػػم: بػػػ اب اللخػػػاس،ن ػػػر: صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػي«. كاؼبستوصػػػلة، كالوامشػػػة كاؼبسػػػتومشة

 (.  ُٕٕٔ/ّ) ُِِْلواصلة كاؼبستوصلة، رقم: مسلم: كتاب اللخاس، باب ربرٔف فعن ا
 (.  ُُِٖ/ّ) ُٕٗٓباب لعن  كن الربا، رقم: كرد ذلك يف صحيح مسلم: كتاب الطبلؽ،  (ٖ)
 (.  ُٔ/ٕ) ّْٕٓغي كالنكاح الفائد، رقم: حيح الخاارم: كتاب الطبلؽ، باب مهر الخص«. كلعن   اؼبصورين». . . كرد ذلك بلف :  (ٗ)
عػػى إُف هػػ  أبيػػه، أك انتمػػى إُف هػػ  مواليػػه، فعليػػه لعنػػة   كاؼببلبكػػة كالنػػاس أصبعػػ ، ال يقخػػن   منػػه يػػـو القيامػػة كمػػن ادٌ  »بلفػػ : كرد ذلػػك  (َُ)

 (.  ُُْٕ/ِ) َُّٕالعتي  ه  مواليه، رقم: باب ربرٔف توِف صحيح مسلم: كتاب الطبلؽ، « صرفان، كال عدالن 
كلعػن   مػػن »منػار األرض: صبػع منػػارة كهػي العبلمػػة ذبعػن بػػ  اغبػدين للاػػار كاعبػار كتغي هػا: هػػو أف يػد لها يف أرضػػه، ككرد ذلػك بلفػػ :  (ُُ)

نػػوار للقاضػػي (، كمشػػارؽ األُٕٔٓ/ّ)ُٖٕٗرقػػم: بح لغػػ    تعػػاُف، صػػحيح مسػػلم: كتػػاب الصػػيد، بػػاب ربػػرٔف الػػذ«. هػػ  منػػار األرض
 (.  ِٗ/ْزـبشرم)(، كالفاب  يف هري  اغبدي  للِّ/ِعياض، مادة: نور )

 (.  ُْٗ -ُْٖ/ُٔمن شرح النوكم على مسلم ) اإلماـ العرضيانتهى نقن  (ُِ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُّ)
صػحيح الخاػارم: كتػاب اؼبغػازم، بػاب هػزكة «. هم العن ب  غبياف، كرعبلن، كذكواف، كعصػية عصػوا   كرئػوله. . . الل»بخ  ذلك بلف :  (ُْ) 

(، ُّٓٗ/ْ) ُِٕٓلغفػػػار كأئػػػلم، رقػػػم:   (، كصػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب الفآػػػابن، بػػػاب دعػػػاي النػػػيب َُٓ/  ٓ) ََْٗالرجيػػػع، رقػػػم: 
 كاللف  ؼبسلم. 
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نه يبوت علػى الكفػر  أؼبن علم  كيلعن على اػبصوص، كالفسقة على العمـو، الكفار على العمـو مبا كاف يلعنإك  
، نػه مػؤمنأمػع ، نػهفيلع، هي خي ًآػغٍ ف بعػض النػاس يػي أنه ردبا صدر منه يف حػاالت الخشػرية أمث ،   ؽب أك ،   جهن ك

فكلمػػاش ، فرجػػبل د ػػن علػػى رئػػوؿ   : بشػػة رضػػي   عنهػػا قالػػ عاعػػن  ففػػي صػػحيح مسػػلم، كهػػو رضبػػة
 ن اػبػ  شػي ان صػاب ًمػأيا رئوؿ   ؼبػن : قل ي ، فلما  رجا، امى هي خػَ كئى ، فلعنهما، هآخاش ف، هو درم ماأبشيي ال 

ػػهي تػى نٍ عى لى : قلػػ ي ، «كمػػا ذاؾ»: قػػاؿ، صػػابه بػػه هػػذافأمػػا   ر   علمػػ  مػػا شػػارط ي  مػػا كى أى »: قػػاؿ، ماهي كئػػخختػى ، امى
ك أ»: كيف ركايػػة، (ُ)«جػػران أك ، فاجعلػػه لػػه زكػػاة، ك ئػػخختهأ، هي م اؼبسػػلم  لعنتيػػ فػػ، نػػا بشػػرأمبػػا إاللهػػم : قلػػ ي ؟ عليػػه
تقربػػه بػػه  كقربػػة، كزكػػاة، فاجعلهػػا لػػه صػػبلة، جلدتػػه، لعنتػػه، شػػتمته، م اؼبػػؤمن   ذيتػػه فػػ»: كيف ركايػػة. (ِ)«جلدتػػه

لػػن  كإٓف ازبػػذت عنػػدؾ عهػػدان ، مبػػا ؿبمػػد بشػػر يغآػػ  كمػػا يغآػػ  الخشػػرإ»: كيف ركايػػة. (ّ)«ليػػك يػػـو القيامػػةإ
ٓف اشػرتط  علػى ر  إ»: كيف ركايػة، (ْ)«ربػةكقي ، فاجعلهػا كفػارة، ك جلدتػهأ، ك ئػخختهأ، يبا مؤمن  ذيته ف، يهً نً زبلفى 
 ، مػ  أن عليه مً  حد دعوتي أا يّبى  ف، هآ  كما يغآ  الخشرأك ، رضى كما يرضى الخشرأنا بشر أمبا إ: فقل

 .(ٓ)«كقربة، كزكاة، ف ذبعلها له طهوران أ هن بدعوة ليس ؽبا ب
، كاالحتيػػػاط ؽبػػػم، كاالعتنػػػاي دبصػػػاغبهم، متػػػهأمػػػن الشػػػفقة علػػػى  حاديػػػ  مخينػػػة مػػػا كػػػاف عليػػػه النػػػيب فهػػػذش األ)

قػػةلى طٍ مي ن بػػاقي الركايػػات الٍ تخػػ  اؼبػػراد منهػػا ًمػػ  ػػران  كهػػذش الركايػػة اؼبػػذكورة ، كالرهخػػة يف كػػن مػػا يػػنفعهم
مبػػا إنػػه أك ، (ٔ)

، ككاف مسلمان ، كاللعن، كالس ، هبل للدعاي عليهأذا َف يكن إككبو ذلك ، كزكاة، ككفارة، يكوف دعاؤش عليه رضبة
 .كَف يكن ذلك رضبة، كاؼبنافق ، على الكفار ال فقد دعا إك 
 ؟ككبو ذلك، ك يلعنهأ، ك يسخهأ، للدعاي عليه هبلن أس ن ليكيف يدعو على مى : ف قل ى إف 
 :كجهاف: فاعبواب 
مػارة  ب في هػر للنػيب ،  ه كلكنػه يف ال ػاهر مسػتوجً ، مػركيف بػاطن األ، عند    هبلن أف اؼبراد ليس أ: كؿاأل 

 . مر ه  مستحً كيكوف يف باطن األ، لذلك، هي شرعية ائتحقاقى 

                                                           
اللهػػػم ف يبػػػا مػػػؤمن ئػػػخخته، »(، كيف الخاػػػارم بلفػػػ : ََِٕ/ْ) ََِٔ، رقػػػم: بػػػاب مػػػن لعنػػػه النػػػيب  صػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب الػػػ  كالصػػػلة، (ُ)

، رقػػم: «مػػن  ذيتػػه فاجعلػػه لػػه زكػػاة كرضبػػة: » صػػحيح الخاػػارم: كتػػاب الػػدعوات بػػاب قػػوؿ النػػيب «فاجعػػن ذلػػك لػػه قربػػة إليػػك يػػـو القيامػػة
ُّٔٔ (ٖ/ٕٕ  .) 

 (.  ََِٖ/ْ) َُِٔ -ٖ ٗ، رقم: لعنه النيب  صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب من (ِ)
 (.  ََِٖ/ْ) َُِٔ - َٗ، رقم: صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب من لعنه النيب  (ّ)
 (.  ََِٖ/ْ) َُِٔ - ُٗ، رقم: صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب من لعنه النيب  (ْ)
 (.  ََِٗ/ْ) َِّٔرقم: ، صحيح مسلم: كتاب ال  كالصلة، باب من لعنه النيب   (ٓ)
. (هػػو لفػػ  داؿ علػػى معػػى هػػ  شػػابع يف جنسػػه)، كعكسػػه اؼبقيػػد: (مػػا دؿ علػػى شػػابع يف جنسػػه)اؼبطلقػػة: مػػ  وذة مػػن اللفػػ  اؼبطلػػ  كهػػو:   (ٔ)

 (.  َّٓ -ّْٖ/ِاغباج  أل  القائم األصفهآف) بياف اؼباتصر شرح ـبتصر ابن
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يبينه  ٍ بى رً تى : كقوله  ،العادة جرت به  ه ف اؼبراد ئى أ: كالبآف
(ىقى لٍ حى  لرى قٍ كعى ، (ُ)

(ِ). 
حػد ال يسػتح  كال لعػن أل، ئػ ه   يقع منه َف، ما اشرتط ف يشرتط على ربه أنه قخن أالذم ي هر  :قوؿأك 

، مػع كونػه يف اغبقيقػة لػيس لعنػان  ادران نػال إكبعػد االشػرتاط َف يقػع منػه ، ن يسػتح  ذلػككئػ  مىػ، مبا لعنإك ، ذلك
 .كطهرة، كزكاة، مبا هو رضبةإك ، ف ذلك ليس بلعن ب جاب لعلمهأجاب عابشة دبا أكؽبذا ، ا هو رضبةمبإك 

وقد أمر ملك اوبال  ،قد مسع قول قومك لك وما ر وا عليك إن هللا  :ودلا  ذبو قومو أتاه جربيل فقال
ن شِِئت أن أطبِِق علِِيهم مِِرين  ِِا شِِئت إ :وقِِال ،م عليِِوفنِِا اه ملِِك اوبِِال وسِِلّ  ،لّتِِأمره  ِِا شِِئت فِِيهم

: (ٔ)]الصػغآف[كقاؿ، (ٓ)ككاف]قعيقعػاف[، (ْ)كالػذم يقابلػه، بػاؼبعامت  نبػا جػخبل مكػة أبػو قخػيس)، (ّ)األخشبني
يىػا بػذلك لصػبلبتهما، هو بور: مىن قاؿ كالكرمآف مى هً ككى ، (ٕ)بن هو اعبخن الذم يشرؼ على قعيقعاف   ً لىػكهً ، كظبيًٌ

 .(ٖ)(كوبتمن أف يرادا هبما يص اف طخقان كاحد، أف يلتقيا على مىن دبكةكاؼبراد بإطخاقهما ، حاارغما
 :كأقػػوؿ، وحِِده َّل يشِِرك بِِو شِِيئاً  ِمِِن أصِِال م َمِِن يعبِِد هللا  ن خيِِر  هللا أبِِل أرجِِو  :قِِال النِِيب 

ن كنالػػ  قػػري  ًمػػ،  ػػرج إُف الطػػابف ؼبػػا هلػػك أبػػو طالػػ  ألف النػػيب  ،ملػػك اعبخػػاؿ أتػػاش ؼبػػا رجػػع ًمػػن الطػػابف
نػىعىة هبم ًمن ، صرة ًمن بقيفك رج معه زيد بن حاربة يلتمس النٌ )، ماَف تكن تناؿ منه يف حياته رئوؿ    كاٍلمى

كهػم ، فلما انتهػى إُف الطػابف عمػد إُف نفػر ًمػن بقيػف، به ًمٍن    (ٗ)قومه كرجاي أف يقخلوا منه]ما جايهم[

                                                           
هػذش األلفػاظ هػ  مقصػودة، كإمبػا تػذكر يف معػرض التعاػ . ين ػر: هريػ  اغبػدي  البػن اعبػوزم إف  :إف َف تفعػن، كقيػن افتقرت :ترب  يداؾ (ُ)

 (.  ّٓ/ُنهاية البن األب ، مادة: أرب )(، كالَُٓ/ُ)
      إهنػػػػػا ربلػػػػ  قومهػػػػػا كتعقػػػػػرهم أم  :(. كعقػػػػػرل حلقػػػػى: نبػػػػػا صػػػػػفتاف للمػػػػرأة إذا كصػػػػػف  بالشػػػػـؤ يعػػػػػ ُِٓ/ُٔشػػػػرح النػػػػػوكم علػػػػى مسػػػػػلم ) (ِ)

 (.  َُ/ّلفاب  يف هري  اغبدي  للزـبشرم)م من شؤمها عليهم كؿبلهما مرفوع أم هي عقرل حلقى. اتست صله
 (.  ِّ/ِنهاية البن األب ، مادة:  ش  )األ ش : كن جخن  شن هلي  اغباارة. ال (ّ)
 (.  ِّ/ِنهاية البن األب ، مادة:  ش  )هو اعبخن األضبر. ين ر: ال (ْ)
ظبػػػي: قعيقعػػػاف لقعقعػػػة السػػػبلح فيػػػه. الػػػركض األنػػػف ، ك (َُُ/ْغػػػذي  األظبػػػاي كاللغػػػات للنػػػوكم) ف، كاؼببخػػػ  ًمػػػنيف اؼباطػػػوطت : قعيفعػػػا (ٓ)

 (.  ُٕ/ِ)للسهيلي 
العػدكم العمػػرم  ياغبسػن بػػن ؿبمػد بػػن اغبسػن بػن حيػػدر بػن علػػ: ، كاؼببخػػ  مػن الفػػتح البػن حاػر اآيت، كالصػػغآفالصػنعآفيف اؼباطػوطت :  (ٔ)

 يف ؾبلػػد . لعػػن هػػذا يف شػػرحه لصػػحيح الخاػػارم كهػػو شػػرح ـبتصػػر ،بخغػػداد (ق َٓٔ)ت:بػػو العخػػاس الصػػغآف اؽبنػػدم مػػاـ رضػػي الػػدين أاإل
(. حببػ  عنػػه يف اؼبطخػوع فلػم أجػػدش لػذا اكتفيػ  باؼبصػػدر ُِٖ/ُ(، ك هديػة العػػارف  للخابػآف)ِٓٓ/ُين ػر: كشػف ال نػوف غبػػاجي  ليفػة)

 اآيت.  كهو فتح الخارم اإلماـ العرضيالذم نقن عنه 
 (.  َُٗ/ْللغات للنوكم)كهو اعبخن األضبر. غذي  األظباي كا (ٕ)
 (.  ُّٔ/ٔفتح الخارم البن حار ) (ٖ)
 (.  ُْٗ/ُ)يف اؼباطوطت : فاجاهبم، كاؼببخ  من ئ ة ابن هشاـ  (ٗ)
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]كعنػد  (ِ)كحخيػ  بنػو عمػرك بػن عمػ ، كمسػعود، (ُ)ياليػن كهػم إ ػوة ببلبػة عخػد، كأشػرافهم، يوم ذ ئادة بقيػف
ككلمهػػم دبػػا جػػايهم لػػه ًمػػن نصػػرته ، لػػيهم رئػػوؿ   إفالػػس ، (ْ)مػػن قػػري  من]بػػ  صبػػح[ (ّ)أحػػدهم امػػرأة[
طي ري هو يبىٍ : فقاؿ له أحدهم، كالقياـ معه على مىن  الفه ًمن قومه، على اإلئبلـ

    كػاف  بياب الكعخػة إفٍ  (ٓ)
 رئوالن  ل ن كن ى ، بدان أكلمك أك  ال : كقاؿ البال ، !يرئله ه ؾ ان حدأ ما كجد   أ: كقاؿ اآ ر، أرئلك

ش   ذعػاأ- تكذب على   كل ن كن ى ، رد عليك الكبلـأف أن مً  ع م  طران أألن   ،كما تقوؿ  ن   مً 
ػلًٌ كى أي ف أما ينخغي ِف  -من ذلك (ٔ)] ػ [ن س ًمػ يػ دقػك ، همن عنػدًمػ فقػاـ رئػوؿ   ، كمى

كقػد قػاؿ ، بقيػف 
هػػػركا بػػػه أك ، فلػػػم يفعلػػػوا، هقومىػػػ غى ليػػػخػٍ يػى  فٍ أى  رئػػػوؿ    [ِٓكجػػػه/]ككػػػرش ، «فػػػاكتموا، ف فعلػػػتم مػػػا فعلػػػتمإ»: ؽبػػػم

 .(ٖ)(كيصيحوف به حر اجتمع عليه الناس، ونهكعخيدهم يسخٌ ، (ٕ)ئفهايهم
، ب  صفيهم جعن ال يرفع رجليه رئوؿ    فلما مرٌ ، ريقه على طٍ  فَ فقعدكا له صى : (ٗ)قاؿ موئى بن عقخة) 

 (ُُ)لقتػػػػهأذذا إكػػػػاف   نػػػػه أ :زاد ئػػػػليماف التيمػػػػي، دمػػػػوا رجليػػػػهأباغباػػػػارة حػػػػر  (َُ)ال رضػػػػاونباإكال يآػػػػعهما 

 .!كهم يآحكوف، ذا مشى رصبوشإف، فيقيمونه،  ذكف بعآديه في، رضُف األإاغباارة قعد 
 .ئه منه شااجان أحر لقد شل يف ر ، بنفسه (ُ)]يقيه[ اربةكزيد بن ح :(ُِ)كقاؿ ابن ئعد 

                                                           

بعػد قتػن عػركة بػن مسػعود، كأرئػػلوا    مػن كجػوش بقيػف، كهػو الػذم أرئػلته بقيػف إُف رئػوؿ   كػاف كجهػان   :عخػد ياليػن بػن عمػرك البقفػي (ُ)  
 (.  َٕٓ/ّكلهم. أئد الغابة البن األب )  معه طبسة رجاؿ ف ئلموا كلهم كحسن إئبلمهم، كانصرفوا إُف بقيف، ف ئلموا

مػا بقػي مػن الربػا. .  حخي  بن عمرك بن عم  البقفي. ركل ابن جرير من طري  عكرمة يف قوله تعاُف: ﴿ يا أيها الذين  منػوا اتقػوا   كذركا (ِ)  
ابة البػػػػن [ اآيػػػػة، قػػػػاؿ: نزلػػػػ  يف بقيػػػػف، مػػػػنهم مسػػػػعود كحخيػػػػ  كربيعػػػػة كعخػػػػد ياليػػػػن بنػػػػو عمػػػػرك بػػػػن عمػػػػ . اإلصػػػػِٖٕ /﴾ ]الخقػػػػرة... 

 (.  ُٗ/ِحار)
 (.  ُْٗ/ُ)يف اؼباطوطت : ككهيد احدهم ارادش، كاؼببخ  من ئ ة ابن هشاـ  (ّ)
 ؼبصدر الساب . يف اؼباطوطت : هي ضبح، كاؼببخ  من ا (ْ)
 (.  ُُٗٓ/ّر: الصحاح للاوهرم، مادة: مرط )أم ينزعها. ين  (ٓ)
 (.  ُْٗ/ُ)ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من  ئ ة ابن هشاـ  (ٔ)
نػوار شػارؽ األاعباهػن، كالسػفه يف األصػن: اػبفػة كالطػي . كئػفه فػؤلف رأيػه إذا كػاف مآػطربان ال ائػتقامة لػه. م :كقيػن ،اػبفيػف العقػن :السفيه (ٕ)

 (.  ّٕٔ/ِنهاية البن األب ، مادة: ئفه )(، كالِِٕ/ِللقاضي عياض، مادة: ئفه )
 (.  ُْٗ/ُ)ئ ة ابن هشاـ  (ٖ)
الكاشػػػف  .ق(ُُْنػػػه)ت: موئػػػى بػػػن عقخػػػة ابػػػن أ  عيػػػاش األئػػػدم مػػػوُف  ؿ الػػػزب  بقػػػة فقيػػػه إمػػػاـ يف اؼبغػػػازم َف يصػػػح أف ابػػػن معػػػ  ليٌ  (ٗ)

 (.  ِٓٓ/ُالتهذي  البن حار)(، كتقري  َّٔ/ِللذهيب)
 (.  ِِٗ/  ِؽ كالكسر. النهاية البن األب ، مادة: رضجل )ضجل: الشدخ، كالدٌ الرٌ  (َُ)
 (.  َِٕ/ُنوار للقاضي عياض، مادة: ذل  )عآته كأكجعته كأكهنته. مشارؽ األ :كقين ،أذلقته اغباارة: أم بلغ  منه اعبهد (ُُ)
كيػدؿ علػى ذلػك  الينقن عن ابن ئعد كإمبا ينقن عن ابن ئيد الناس   رضبه    ماـ العرضياإل(، ك ُٓٔ/ُن ئعد)الطخقات الك ل الب (ُِ)

 عخارته يف ئ ته. 
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– لػػةو خى فائػػت ن يف ظػػن حى ، ن حػػوابطهمُف حػػابط ًمػإفعمػػد ، ف دمػػان فالػػص مػػنهم كرجػبلش تسػػيبل: قػاؿ ابػػن عقخػػة 
نبػا   فلمػا ر ، ابنػا ربيعػةى  كشػيخةي ، ذا يف اغبابط عتخةي إك ، عه وجى كهو مكركب مي ، -(ِ)ن الكـركهي القآي  مً  :بفتحت 

ػ ػػهي ضًبى لػػه رى  ربركػػ ٍ  كمػالقيى ، ش ابنػػا ربيعػػة فلمػػا ر : قػاؿ، كرئػػوله ، ن عػػداكغما  مكاهنمػػا ؼبػػا يعلػم ًمػػ شى رً كى ، امى
مث اذهػ  ، فآػعه يف هػذا الطخػ ،  ً نى ن هذا العً مً  ان فى طٍ ذ قي  ي : فقاال له، اسعدَ : قاؿ لهيي  ؽبما نصرانيان  بلمان وا هي عي دى فى 
: مث قػاؿ لػه، قخن به حر كضعه ب  يدم رئػوؿ   أمث ، اسففعن عدَ ، منهكن  له ي فقن، ُف ذلك الرجنإبه 
ف إك  : اس يف كجهػػه فقػػاؿفن ػػر عػدَ ، كػنأبسػػم   مث : قػاؿ، فيػه يػػدش الشػػريفة فلمػػا كضػع رئػػوؿ   ، نكيػ

 :قػاؿ؟ ينػككمػا دً ؟ اسعػدٌ  نػ  يػاأم الػخبلد أ نٍ كًمػ: فقاؿ لػه رئػوؿ    ،هن هذش الخبلدأهذا لكبلـ ما يقوله 
 .«َر مى  بنً  ن قرية الرجن الصاٌف يونسى مً »: فقاؿ له رئوؿ   ، (ّ)هن نينولأن نا مً أك ، نصرآف

اس ك  عدَ  ف. «نا نيبأك ،  ي كاف نخيان أذاؾ »: قاؿ رئوؿ   ! مر بني  كما يدريك ما يونسي : اسقاؿ له عدٌ 
، هػذا الرجػن سى أر  ني خًٌػقى كيلك مالػك تػي : قاال له، اسفلما جاينبا عدٌ ، هكرجلي، كيديه، ئهأر  ني خًٌ قى يػي  ُف رئوؿ   إ

كوبػك : قػاال، ال نيبإمر ال يعلمه  علم  بألقد ، ن هذامً  رض شيي   ه يا ئيدم ما يف األ: كقدميه قاؿ، كيديه
 .ينه   من دً  (ْ)دينك[ ]فإفٌ ينكك عن دً نَ اس ال يصرفػى يا عدَ 

 شػػدٌ أتػػى عليػػك يػػـو كػػاف أهػػن : هنػػا قالػػ  للنػػيب أن عابشػػة رضػػي   عنهػػا بسػػندش عػػ (ٓ)كيف صػػحيح الخاػػارم
عرض  نفسػي  (ٔ)]العقخة إذ[ ما لقي  منهم يـو شدٌ أككاف ، ن قومكلقد لقي  مً »: فقاؿ، حدأن يـو عليك مً 

، الإتف  فلػم ائػ، نا مهموـه أك ، فانطلق  على كجهي، ُف ما أردتي إخ  فلم هبي ، بلؿكي على ابن عخد يالين بن عخد  
 : فقاؿ، فنادآف، ذا فيها ج ينإف، فن رت، ظلت أنا بسحابة قد أ ذاإف، ئيأفرفع  ر ، (ٕ)نا بقرف البعال أك 

                                                                                                                                                                      
 (.  ُٔٓ/ُمن عيوف األبر البن ئيد الناس) ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  (ُ)
 (.  ُٓٔٔ/ْالصحاح للاوهرم، مادة: حخن) (ِ)
كهػي اليػـو أطػبلؿ ك بػار.  ،، على الآفة اليسرل لنهر دجلة مقابلة مدينة اؼبوصن يفصػن بينهمػا النهػربالعراؽ  نينول: قرية يونس بن مر  (ّ)

 (.  ِّ/يف الس ة النخوية لعات  اغبر )ين ر: معام اؼبعاَف اعبغرافية 
 ة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من اؼبصدر عيوف األبر اآيت. ه  موجود (ْ)
(، ككػػػذا يف صػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب اعبهػػػاد ُُٓ/ْ) ُِّّأحػػػدكم:  مػػػ  كاؼببلبكػػػة    ، بػػػاب إذا قػػػاؿصػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب بػػػدي اػبلػػػ (ٓ)

 (.  َُِْ/ّ) ُٕٓٗمن أذل اؼبشرك  كاؼبنافق ، رقم:   كالس ، باب ما لقي النيب 
 يف اؼباطوطت : القيامة أك، كاؼببخ  من  (ٔ)
نػػػة كالخقػػػاع البػػػن مشابػػػن مكػػػة، علػػػى يػػػـو كليلػػػة. مراصػػػد االطػػػبلع علػػػى أظبػػػاي األمك قػػػرف البٌعالػػػ : هػػػو قػػػرف اؼبنػػػازؿ، ميقػػػات أهػػػن قبػػػد تلقػػػاي (ٕ)

 (.  َُِٖ/ّالقطيعي)
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، فػػيهم مرش دبػػا شػػ  ى  لتػػ، اعبخػػاؿ كى لىػػليػػك مى إكقػػد بعػػ  ، كا عليػػككمػػا ردٌ ، قػػد ظبػػع قػػوؿ قومػػك لػػك ف   إ
؟  شػخ عليهم األ  ى خً طٍ أي ف أف ش   إ؟ فما ش  ، كػػػػياؿبمد ذلك ل :قاؿػػػػم علي فسلٌ ػػػػف، خاؿػػػػك اعبػػػفنادآف مل
 .(ُ)(«اليشرؾ به شي ا يعخد    نٍ صبلهبم مى أن مً     جى ًر ف ىبيٍ و أرجأبن »:  فقاؿ النيب

ف كزبفيػ، (ِ)اؼ[الكػ]بلؿ بآمابن عخد كي ، مث الـ، مث ربتانية ئاكنة، ف الـ مكسورةليالين بتحتانية كبعد األك )
  ف عخدى أهن النس  أكعند ، هي ف الذم كلمه عخد يالين نفسي إ (ّ)كالذم يف اؼبغازم، كنانة  :كاظبه،  رش الـ ك ، البلـ
، مسػعود :عخػد ياليػن (ٓ)]ابػن[ ائم: اؿقى كيػي ، (ْ)ؼنه عخد يالين بن عمرك بن عم  بن عو أك ، بوشأ وش ال أكبلؿ 
 كىقىاليوا﴿ : قوله يف (ٔ)كقد قاؿ بعآهم، فو يٍ قً ن بى لطابف مً هن اأكابر أن ككاف ابن عخد يالين مً ، خ عمركأكله 
ا نػيٌزًؿى  لىٍوالى  مػا إ: كبالرجػن، كالطابف، مكة :(ٕ)اؼبراد بالقريت  [ُّ /ؼ]الز ػر ﴾عىً يمو  اٍلقىٍريػىتػىٍ ً  ًمنى  رىجينو  عىلىى اٍلقيٍر في  هىذى
 .(ٖ)(ما ابن عخد يالينإك ، بن ربيعةاعتخة 
لػه  رى أف عخد ياليػن َف أ) :(ٗ)قاؿ يف شرحه على الخاارم، الدين اغبليب ئخط ابن العاميف الشيجل برهاف أعلم اك 

 ػػػوش حخيػػػ  حبػػػاي مهملػػػة بعػػػدها بػػػاي موحػػػدة أمػػػا أك ، (ُُ)علػػػى دينػػػه (َُ)[هكػػػهبل ]كال ػػػاهر، يف الصػػػحابة ذكػػػران 
سػػعود يف  ػػو مأحخيػػ  بػػن عمػػ  بػػن عػػوؼ البقفػػي : فقػػاؿ مػػا لف ػػه، (ُِ)فقػػد ذكػػرش الػػذهيب يف ذبريػػدش، مكسػػورة

                                                           
 (.  ُٓٓ/ُاألبر البن ئيد الناس اليعمرم )انتهى النقن من عيوف  (ُ)
 يف اؼباطوطت : الكبلـ، كاٍلميبخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
 (، كعيوف األبر الساب ، كه هم. َٗ/ُوية كأ خار اػبلفاي البن حخاف )لنخ(، كالس ة اُْٗ/ُ)ين ر: ئ ة ابن هشاـ  (ّ)
 (.  َُْ/ُ)(، كاعبوهرة يف نس  النيب كأصحابه العشرة لل م التلمسآف َْْ/ُّأنساب األشراؼ للخبلذرم ) (ْ)
 (.  ُّٓ/ٔالخارم البن حار ) ئاقطة من اؼباطوطت ، كاؼببخ  من فتح(ٓ)
 (.  ُّٓ/ٔ ر: فتح الخارم البن حار )ينش. خد بن ضبيد يف تفس  نسخه ابن حار إُف ع (ٔ)
 (.  ِٔٓ/ّين ر: تفس  السمرقندم ) (ٕ)
 (.  ُّٓ/ٔالنقن من فتح الخارم البن حار )انتهى  (ٖ)
كهػػو  ،حالتلقػػيح لفهػػم قػػارئ الصػػحي :كائػػم شػػرحه ق(ُْٖ )ت:الشػػيجل برهػػاف الػػدين إبػػراهيم بػػن ؿبمػػد اغبلػػيب اؼبعػػركؼ بسػػخط ابػػن العامػػي  (ٗ)

ككػذا الػتقط منػه اغبػاف  ابػن حاػر  ق(،ْٕٖ )ت:كـبتصػر هػذا الشػرح لئلمػاـ ؿبمػد بػن ؿبمػد الشػافعي  ،كفيه فوابد حسػنة ،خبطه يف ؾبلدين
ر الصػحاح السػتة مػد صػدي  حي  كاف حبل  ما ظن أنه ليس عندش لكونػه َف يكػن معػه إال كػراريس يسػ ة مػن الفػتح. ين ػر: اغبطػة يف ذكػ

 كهو ه  مطخوع.  (،ُٖٔ/ُ اف)
 يف اؼباطوطت : هبلله، كاٍلميبخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (َُ)
 (.  ُِٗ/ٓحابة. ين ر: اإلصابة البن حار )كقد جاي ابن حار بعد ابن ئخط العامي كأبخ  عخد يالين يف الص (ُُ)
ة الذين كردت أظباؤهم يف أئد الغابػة البػن األبػ  كيقػع د فيه الذهيب أظباي الصحابكقد جرٌ ق(. ْٖٕ)ت:  التاريد يف أظباي الصحابة للذهيب (ُِ)

(، كالرئػػالة اؼبسػػتطرفة لخيػػاف ُّٓ/ُؼ نفػػس. كشػػف ال نػػوف غبػػاجي  ليفػػة)يف ؾبلػػدين لطيفػػ  ا تصػػرش كزاد عليػػه، كفيػػه كبػػو مػػن شبانيػػة  ال
 (.  ُْٓ/ُاإلئبلمية عماد صبعة) (، كاؼبكتخةَِْ/ُهور كت  السنة اؼبشرفة للكتآف)مش
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يػػركل عنػػه يف السػػؤاؿ لكػػن  (ُ)مسػػعود بػػن عمػػرك البقفػػي كيف التاريػػد أيآػػان . صػػحخته ن ػػر ذكػػرش ابػػن منػػدش انتهػػى
 .انتهى. (ئندش كاش

[يػد]يز كركل عنػه ئػعيد بن، (ِ)كراهيػة السػؤاؿ  مسعود بن عمػرك البقفػي ركل عػن النػيب ): كيف االئتيعاب
(ّ) ،

 .(ٓ)((ْ)ار[]العطكالذم انفرد حبديبه ؿبمد بن جامع 
 :(ٔ)شار الصرصرم بقولهأُف هذش القصة إك 

ػػػػػػػػػػػػمي   اشي أىذاهي     افً ػػ كل إُف ظنٌو بقل  عػػػػػف           فى ىتى بىقيفان فىاعرتى
  افػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػابه يػػػػػػػػػعنػػػػػػلٌيةو لػػػػػعيف             كىابنػػػػػػػػػا رىبيعىةى شىيخة كىأى وشي  
ػػػبل      مع عٌداس النصرآف (ٕ)بًالًقطفً       فىحىنتهيما رىًحمه عىلىيًه فى ىرئى
ا عىٌما ]رىأل[   فػىرىأل عىبلماًت النيخػيَوًة فىاهتىدل  كىلىًكن نبي

(ٖ)
 عميافً  

 .(ٗ)فآمنوا به، رئن   له اعبنألليلة كيف تلك ا

                                                           

 قوله تعاُف: ﴿ كقالوا لوال نزؿ هذا القر ف على رجن من القريت  ع يم ﴾جاي يف ئخخ  نزكؿ سعود بن عمرك بن عم  البقفي، م (ُ) 
 (.  ُٖ/ٔعود بن عمرك. اإلصابة البن حار)نزل  يف رجن من بقيف كرجن من قري ، كالبقفي هو مسأهنا [ ُّ /]الز رؼ

يم، مسعود بػن عمػرك، اؼبعام الكخ  للط آف: باب اؼب«. فما يكوف له عند   كجه ،حر وبل  كجهه كهو ه  ،ال يزاؿ العخد يس ؿ»كلف ه:  (ِ)
الزكابػد كمنخػع الفوابػد ؾبمػع . ]ركاش الخزار، كالطػ آف يف الكخػ ، كفيػه ؿبمػد بػن أ  ليلػى، كفيػه كػبلـ [: (، كقاؿ اؽبيبميّّّ/َِ) َٕٗرقم: 

عخػػد   بػػن أضبػػد بػػن حنخػػن، عػػن أبيػػه: كػػاف ئػػي  اغبفػػ ، مآػػطرب اغبػػدي ، كػػاف فقػػه ابػػن أ  ليلػػى  ]قػػاؿ: مقػػاؿ اؼبػػزٌ (، ك ٔٗ/ّللهيبمػػي)
: (، كقػاؿ ابػن حاػرِٕٔ/ِٓذي  الكماؿ يف أظبػاي الرجػاؿ )غ .[ ضطراب، كقاؿ النسابي: ليس بالقومأح  إلينا من حديبه، يف حديبه ا

 (.  ّْٗ/ُ]صدكؽ ئيي اغبف  جدان[. تقري  التهذي  )
 (: ىريد، كاؼببخ  من االئتيعاب البن عخد ال  اآيتيف األصن بريد، كيف)س  (ّ)
 يف اؼباطوطت : الغفارم، كاؼببخ  من االئتيعاب البن عخد ال  اآيت، كؿبمد بن جامع الخصرم العطار. ركل عن ضباد  بن زيد.  (ْ)  

 اغبدي .فه أبو يعلى. كقاؿ أبو حام: كتخ  عنه، كهو ضعيف كركل عنه أبو يعلى. قاؿ ابن عدم: ال يتابع على أحاديبه. كضعٌ       
 (.  ْٖٗ/ّميزاف االعتداؿ للذهيب)      
 (.  ُّْٗ/ّ معرفة األصحاب البن عخد ال )االئتيعاب يف (ٓ)
 (.  ٕمن الخحر الكامن. نونية الصرصرم)(ٔ)

(، كؾبمػن اللغػة ُُْٕ/ْ[. الصػحاح للاػوهرم، مػادة: قطػف)ِّالقطف: بالكسر: العنقود، ك معه جاي القر ف: ﴿قطوفها دانية﴾]اغباقػة/ (ٕ)
   (.ٖٕٓ/ُالبن فارس، مادة: قطف )

 (.  ٕ) ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من نونية الصرصرم (ٖ)
أتػػآف كإنػه ». . . بنالػة، كقػد بخػػ  ذلػك يف صػحيح الخاػارم بلفػ :   كهػم مػن جػن نصػػيخ ، كقػد اجتمػع هبػم النػيب  ،كػاف عػددهم ئػخعة  (ٗ)

صػحيح الخاػارم: كتػاب «. كفد جن نصيخ ، كنًٍعمى اعبن، فس لوٓف الزاد، فدعوت   ؽبم أف ال يبركا بع م، كال بركبة إال كجدكا عليهػا طعامػان 
   (.  ُٖٓ/ُالناس)(، كعيوف األبر البن ئيد ْٕ ٓ) َّٖٔق ، باب ذكر اعبن، رقم: اؼبنا
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رض مِِِر السِِِماء واألأ ن هللا إ :قِِال للنِِِيب  ن جربيِِِلأ (ُ)ىِِِو حممِِد بِِِن ادلنكِِِدر :ورو  ابِِن ادلنكِِِدر
ر[ :فقال ،ن تطيعكأواوبال  : قاؿ شيانا الرضي بن التاديف ،ن يّتوب عليهمأ م  لعل هللا أعن  (ِ)]ُأَؤخِّ

ذا إ مبػا يكػوف هػذا مرئػبلن إك ، [ِٔظهػر/]يع  ابن اؼبنكػدر تػابعي  ألف ؿبمدان  ،(ّ)ئنهذا مر : قاؿ ال هاف اغبليب)
 (ْ)مػػاـ الشػػافعيكهػػو الػػذم نػػص عليػػه اإل، ال ؾبػػاؿ لبلجتهػػاد فيػػه يكػػوف مرفوعػػان  ذا قػػاؿ قػػوالن إف الصػػحا  أقلنػػا 
 .قاله ال هاف اغبليب. (ٓ)(ذا قاله التابعي مرئبلن إفيكوف ، كه ش
كعنػد ، صحاب القركف الببلبة مقخػوؿ عنػدناأذ مرئن إقخوله  نٍ رئاله ال يبنع مً إف أال إهو مرئن نعم ): (ٔ)قوؿأك  

 (ٗ)فمرئػػن الصػػحا  :مػػا عنػػد الشػػافعيأك ، (ٖ)صػػوؿل هػػاف قػػاـ علػػى ذلػػك يف األ  بػػن هػػو فػػوؽ اؼبسػػند (ٕ)مالػػك
                                                           

. ئػ  أعػبلـ (قَُّ: )تمػر، كجػابر، حػدث عنػه الزهػرم، كقػاؿ ابػن معػ ، كأبػو حػام: بقػة. ؿبمد بن اؼبنكػدر التيمػي، حػدث عػن ابػن ع (ُ) 
 (.  ّّٓ/ٓالنخبلي للذهيب )

 (.  ُِٓ/ُالشم  ) كحاشية ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى (ِ)
، كا تلػػف فيمػػا إذا ( قػػاؿ رئػػوؿ    )لصػػحابة كجالسػػهم، إذا قػػاؿ: الػػذم لقػػي صباعػػة مػػن ا   عليهػػا: حػػدي  التػػابعيصػػورة اؼبرئػػن اؼبتفػػ (ّ)

، كأف انقطع اإلئناد قخن الوصوؿ إُف الصحا ، فالذم قطع به اغباكم اغباف  أبو عخد   كه ش مػن أهػن اغبػدي  أف ذلػك ال يسػمى مرئػبلن 
كاحػدان ظبػي منقطعػان فحسػ ، كإف كػاف أكبػر مػػن  ي شاصػان ن ئػقط ذكػرش قخػن الوصػوؿ إُف التػابعاإلرئػاؿ ـبصػوص بالتػابع . بػن إف كػاف مىػ

كاحػػد ظبػػي معآػػبلن، كيسػػمى أيآػػا منقطعػػان، كاؼبعػػركؼ يف الفقػػه كأصػػوله أف كػػن ذلػػك يسػػمى مرئػػبلن، كإليػػه ذهػػ  مػػن أهػػن اغبػػدي  أبػػو بكػػر 
، كأمػا مػا ركاش تػابعي التػابعي نػيب إال أف أكبػر مػا يوصػف باإلرئػاؿ مػن حيػ  االئػتعماؿ مػا ركاش التػابعي عػن ال)اػبطي  كقطع به، كقػاؿ: 

يف شػػػػػػػرح تقريػػػػػػػ  النػػػػػػػواكم  (، كتػػػػػػػدري  الػػػػػػػراكمُٓ/ُمػػػػػػػة ابػػػػػػػن الصػػػػػػػبلح يف علػػػػػػػـو اغبػػػػػػػدي  )مقد. (، فيسػػػػػػػمونه اؼبعآػػػػػػػنعػػػػػػػن النػػػػػػػيب 
 (.  ُِٗ/ُللسيوطي)

لكونػه فبػا  ،عطػاش حكػم اؼبرفػوعحيػ  أ (فرضػ  الصػبلة ركعتػ  ركعتػ )كهو ال ٌاهر من احتااج الشافعٌي رضبػه   يف اعبديػد بقػوؿ عابشػة:  (ْ) 
(، كئػػي يت  ٕٔ/ُة كأفعػػاؽبم أل  يائػػر الزهػػرآف)(، كمػػا لػػه حكػػم الرفػػع مػػن أقػػواؿ الصػػحابَِٖ/ُاألـ للشػػافعي )ين ػػر: ال ؾبػػاؿ للػػرأم فيػػه. 

 كبلـ الشارح عن قوؿ التابعي يف األمور ال  ال ؾباؿ لبلجتهاد فيها. 
كالػذم كجدتػه  ،ككػذا حببػ  يف كتػ  شػياه ال هػاف اغبلػيب فكػذا َف أجػدش ،أجػدش يف كتخػه اؼبطخوعػة حبب  عن نقن ابن اغبنخلي عن شياه فلػم (ٓ)

 (.  َٕ/ُـو األبر البن اغبنخلي التاذيف). قفو األبر يف صفوة عل( هو قوؿ التابعي قاؿ رئوؿ )قوؿ ابن اغبنخلي عن اؼبرئن: 
 القابن هنا رضي الدين ابن اغبنخلي التاديف اغبنفي.  (ٔ)
 (.  ٕٔ/ُصفوة علـو األبر البن اغبنخلي) ين ر: قفو األبر يف (ٕ)
ض أمػرش للسػامع ين ػر فيػه كَف كذلك يقتآي كبوقػه بعدالتػه، كأمػا إذا أئػند فقػد فػوٌ  ،ميرًئن قد تذمم الراكم كأ ذش يف ذمته عند   تعاُفألف الٍ  (ٖ)

 (.  َّٖ/ُيف)ئاؿ. شرح تنقيح الفصوؿ للقرايتذفبه، فهذش اغبالة أضعف من اإلر 
كَف يسػمعه منػه، إمػا لصػغر ئػنه، أك تػ  ر إئػبلمه أك هيابػه عػن شػهود ذلػك. مبػن مػا يركيػه   مرئن الصحا : ما يركيه الصحا  عن النيب  (ٗ)

 كَف يسمعوش منه، كهػو ذلػك يف حكػم اؼبوصػوؿ اؼبسػند، ألف ركايػتهم عػن الصػحابة،  ابن عخاس كه ش من أحداث الصحابة عن رئوؿ   
كهػػو مػػذه  صبهػػور اػػدب . كقػػاؿ أبػػو إئػػحاؽ اإلئػػفراي : ال وبػػتل بػػه بػػن  ،كاعبهالػػة بالصػػحا  هػػ  قادحػػة، ألف الصػػحابة كلهػػم عػػدكؿ

أك صػػحا  ألنػػػه قػػد يػػػركم عػػن هػػػ  صػػحا . قػػػاؿ النػػػوكم:   حكمػػه حكػػػم مرئػػن هػػػ ش إال أف يخػػ  أنػػػه ال يرئػػن إال مػػػا ظبعػػه مػػػن النػػػيب 
ألف ركايػتهم عػن هػ  الصػحا  نػادرة، كإذا رككهػا بينوهػا فػإذا أطلقػوا ذلػك، فال ػاهر أنػه عػن الصػحابة  ،تل بػه مطلقػان كالصواب األكؿ كأنػه وبػ)

(، كاؼبنهػػن الػػركم يف ِٔ/ُ(، كاجملمػػوع شػػرح اؼبهػػذب )ٔٓ/ُمػػة ابػػن الصػػبلح يف علػػـو اغبػػدي  ). مقد( كالصػػحابة كلهػػم عػػدكؿ ك  أعلػػم
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ن  كيف التنقػيح ًمػػ، (ِ)وليةصػال بشػرط ذكػر يف الكتػػ  األإ، فػػبل (ُ)]القرن  اآ ػرين[صػحابأمػا مرئػػن أك ، مقخػوؿ
صبػاع علػى ذلػك ف حكايػة اإلأال إ آػان أيضبػد أعند  فيكوف مقخوالن ، صباعحكاية قخوؿ مرئن باإل: (ّ)صولناأكت  

 .انتهى. (ٔ)((ٓ)نه ال وبتل بهأ :(ْ)ئفرايي  كما نقله عنه العراقيئحاؽ اإلإبو أئتاذ فقد قاؿ األ، ه  جيدة
ن كبلـ بن يكوف مً  ،ن كبلـ الصحا فبل يكوف مً ، ليس لبلجتهاد فيه ؾباؿ قاؿ قوالن ذا إف التابعي أ :(ٕ)ناأقوؿ أك 

مػر السػماي أ ف   أ  خػارش عػن النػيب إكههنػا ، (ٖ)فيكوف مرئبلن ، ن النيب كالتابعي َف يسمع مً ، النيب 
فيكػػوف ، نػػه الصػػحا كقػػد ئػػقط م، ُف النػػيب إرفػع  فيكػػوف  ػػ ان ، كيف   ػرش لػػيس لبلجتهػػاد فيػػه ؾبػػاؿ، رضكاأل

د ػػن عػػن ئػػعيد بػػن أكؽبػػذا ): نػػه مػػذه  مالػػك قػػاؿأعػػى كادٌ ، (ٗ)بػػو بكػػر بػػن العػػر أكػػذا قػػاؿ القاضػػي   مرئػػبلن 
لكن مرئن ئعيد بن اؼبسي  مقخوؿ حػر   .(َُ)(يف حكم اؼبرفوع اؼبرئن اؼبسي  صبلة اؼببلبكة  لف النيب 

بخػػػػ  عػػػػدـ أك ، ُف الشػػػػافعي لكونػػػػه حقػػػػ إؼبرئػػػػن عػػػػدـ قخػػػوؿ ا ةنسػػػػخك ) .الػػػػذم يرئػػػػن اؼبرئػػػػن (ُُ)عنػػػد الشػػػػافعي
كحكػػاش ، كالن ػر يردكنػػه، صػػوؿصػحاب األأاه  كصبػػ، ن الفقهػايكصباعػة ًمػػ، ال فامهػور اػػدب إك ، االحتاػاج بػػه

 .بو عخد   عن ئعيد بن اؼبسي أاغباكم 

                                                                                                                                                                      

قػد يف علػـو اغبػدي  (، كمػنهل النَُٓ/ُح من علػـو ابػن الصػبلح لؤلبنائػي)(، كالشذا الفيا ْٓ/ُاعة)علـو اغبدي  النخوم البن صبـبتصر 
 (.  ّّٕ/ُللعرت)

 ه  كاضحة، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ُ)
 كئي يت كبلـ الشارح عن هذش الشركط.  (ِ)      
كهو: مػنت لطيػف مشػهور، كقػد شػرحه  ق(ْٕٕ )ت:خو ، الخاارم، اغبنفي تنقيح األصوؿ: للعبلمة، صدر الشريعة: عخيد   بن مسعود ا (ّ)

هػػ( بشػػرح   ػر هػػو ِٕٗت: )مسػعود بػػن عمػر التفتػػازآف الشػافعييف: )التوضػيح، يف حػن هػػوامض التنقػيح(، كجػاي بعػػدش الشػيجل ئػػعد الػدين 
ل نػػػوف عػػػن أئػػػامي الكتػػػ  كالفنػػػوف (، ككشػػػف آُ/ِلتلػػػويح علػػػى التوضػػػيح للتفتػػػازآف)التلػػػويح إُف كشػػػف حقػػػاب  التنقػػػيح. ين ػػػر: شػػػرح ا

 (.  ِٖٗ/ُتوف العلمية لعخد العزيز قائم)الدلين إُف اؼبك  ،(ْٖٗ/ُ)
 (.  ُِْ/  ُكذلك يف شرح التخصرة كالتذكرة ألفية العراقي لزين الدين العراقي) (ْ)
إمبا يركم عن الصحابة، ككلهػم عػدكؿ، بينمػا َف يعتػ ش أبػو كإمبا اعت ش اعبمهور يف حكم اؼبتصن، ألف الصحا   ،الآم  يعود ؼبرئن الصحا  (ٓ)

 (.  ْٗ/ُا تصار علـو اغبدي  البن كب  )إئحاؽ، الحتماؿ تلقيهم عن التابع . الخاع  اغببي  إُف 
 (. ٖٔ-ٕٔ/ ُصفوة علـو األبرالبن اغبنخلي ) قفو األبر يفين ر:  (ٔ)
 .   اإلماـ العرضيالقابن هنا  (ٕ)
[ أيًجٍي ى مػن اعػرتض يف إد ػاؿ اؼبقطػوع كاؼبوقػوؼ يف علػـو اغبػدي ، فػتح  ]اعتخار كبلـ التابعي فيما ال اجتهاد فيه من النيب : كمكهبذا اغب (ٖ)

 (.  ُٔٔ/ُغي  بشرح ألفية اغبدي  للسااكم)اؼب
 (.  ٗٓٔ/ِاؼبسالك يف شرح موط  مالك البن العر )  (ٗ) 
(، لكنهػػػا جػػػايت بلفػػػ : ُٔٔ/ُيػػػ  بشػػػرح ألفيػػػة اغبػػػدي  للسػػػااكم )(، كفػػػتح اؼبغُِْ/ُح للزركشػػػي )النكػػ  علػػػى مقدمػػػة ابػػػن الصػػػبل (َُ)

 .  (صبلة اؼببلبكة  لف اؼبصلي)
 (.  ُْٖ/ُغي  بشرح ألفية اغبدي  للسااكم)ن الشافعي مرائين ابن اؼبسي ، ألهنا فػيتًٌش  فوجدت مسندة. فتح اؼبخكقد ق (ُُ) 
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ن اؼبالكيػة ابػن كردش ًمػ، (ُ)شنػه يػردٌ إف، سػعيد بػن اؼبسػي ب صبع التابعوف على قخوله مػركده أ: ابن جرير الط م كقوؿي  
مث الػػػذين ،  ػػػ  القػػػركف قػػػرٓف»: كائػػػتدالؿ قػػػابلي اؼبرئػػػن حبػػػدي ، (ّ)ٓفبػػػو بكػػػر الخػػػاقبلأكالقاضػػػي ، (ِ)عخػػػد الػػػ 
ن ن القػرن  مىػفيمن بعػد الصػحابة ًمػ، ال فقد كجدإك ، كبرهل  األنه ؿبموؿ على األ اغبدي  مردكد ب (ْ)«يلوهنم

 .(ٓ)(ف ذلك كب  فيهم مشتهرإف، ن بعد القركف الببلبةبقلة خببلؼ مى  كجدت فيه الصفات اؼبذمومة لكن
[ةعى يػٍ ]ؽبىً عن ابن ): نعيم (ٔ)]أل [اؼبرئن ما يف اغبلية  ُف ردٌ إفبا يرشدنا  

رج يقػوؿ بعػد ان اػبػو ًمػ نه ظبع شياان أ (ٕ)
انتهػى . (ٖ)(ناش حػديباٌ صػ ٌ  ران مػأذا هوينػا إا ا كنٌػنٌػإ ذكف ديػنكم ف ين فان ركا عمن تحادي  دً ف هذش األإ :تابما 

 (ٗ)]ال هػػػػر[ك  قاصػػػػمة ، ف هػػػػذشإ): ٓفبػػػػن حاػػػػر العسػػػػقبلاكنػػػػادرة دهػػػػرش الشػػػػهاب ، كلػػػػذا قػػػػاؿ حػػػػاف  عصػػػػرش
 .(َُ)(كالصحابة متوافركف، ئبلـاإل أبدعة اػبوارج كان  يف مخد إذ، للمحتا  باؼبرئن

                                                           
فإنػه وبتمػن أف يكػوف تابعيػان لعػدـ تقيػدهم بالركايػة  ،ج باؼبرئػن، كذلػك للاهػن بالسػاقط يف اإلئػنادالآم  يعود للمرئن، كاؼبعػى يػرد االحتاػا  (ُ)

وبتمػػن أف  لعػػدـ تقيػػدهم بالبقػػات، كعلػػى تقػػدير كونػػه بقػػة وبتمػػن أف يكػػوف ركل عػػن تػػابعي أيآػػان  ،عػػن الصػػحابة، مث وبتمػػن أف يكػػوف ضػػعيفان 
 (.  ُٖٕ/ُ ر: فتح اؼبغي  للسااكم )ين .بر ما كجد من ركاية بعض التابع  عن بعضإُف ئتة أك ئخعة، فهو أك ، كهلم جران يكوف ضعيفان 

كهػو يف نفسػه بقػة كجػ  قخػوؿ حديبػه مرئػله  ،فػإف كػاف ال ي  ػذ إال عػن بقػة ،كاألصن يف هذا الخاب اعتخار حػاؿ اػدث)قاؿ ابن عخد ال :  (ِ)
. التمهيػد ؼبػا يف (التوقف عمػا أرئػله حػر يسػمي مػن الػذم أ ػ ش. . .  كإف كاف ي  ذ عن الآعفاي كيسامح نفسه يف ذلك كج  ،كمسندش

(، كحبب  عن قوؿ الط م فلم أجدش فيمػا تػويف ِف مػن كتخػه، ككجػدت أف ابػن عخػد الػ  نقػن ُٕ/ُعآف كاألئانيد البن عخد ال )اؼبوط  من اؼب
ؼبرئػػػن كَف عػػػنهم إنكػػػارش كال عػػػن أحػػػد األبمػػػة بعػػػدهم إُف رأس كزعػػػم الطػػػ م أف التػػػابع  ب ئػػػرهم أصبعػػػوا علػػػى قخػػػوؿ ا)قػػػوؿ الطػػػ م بلفػػػ : 

 (.  ْ/ُ. التمهيد البن عخد ال )(اؼبابت 
ؿبمػػد بػػن الطيػػ  الخغػػدادم، ككػػاف يآػػرب اؼببػػن بفهمػػه كذكابػػه. ظبػػع: أبػػا بكػػر أضبػػد بػػن جعفػػر القطيعػػي، حػػدث عنػػه: أبػػو بكػػر الخػػاقبلٓف:  (ّ)

الخػػػاقبلٓف  (، كردٌ ِٕٔ/ُ(، كالػػػديخاج اؼبػػػذه  البػػػن فرحػػػوف)َُٗ/ُٕـ النػػػخبلي للػػػذهيب ). ئػػػ  أعػػػبل(قَّْ: )تاغبػػػاف  أبػػػو ذر اؽبػػػركم، 
 (.  ّٔٓ/ِاالنتصار للقر ف للخاقبلٓف )للمرئن ظاهر يف إعراضه عن بعض األحادي  ألهنا مرئلة. ين ر: 

 اإلمػػاـ العرضػػي(، ك ُِٔٗ/ْ) ِّّٓم: م مث الػذين يلػػوهنم، رقػصػحيح مسػػلم: كتػاب فآػػابن الصػحابة، بػػاب فآػن الصػػحابة مث الػذين يلػػوهن (ْ)
 ينقن من فتح اؼبغي ، كليس من صحيح مسلم، كعخارته تدؿ على ذلك.   رضبه   

 .  (ُٕٗ/ُالنقن من فتح اؼبغي  للسااكم ) هناية (ٓ)
 يف األصن: االيف، كيف)س(: الىف، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ٔ)
يعػة بفػتح الػبلـ ككسػر اؽبػاي ابػن عقخػة اغبآػرمي، بخػ  مػن اؼبػد ن للحػاكم اآيت. كابػن ؽبيعػة: عخػد   ابػن ؽبىً ه  كاضػحة يف اؼباطػوطت ، كاؼب (ٕ) 

. تقريػػػ  التهػػػػذي  البػػػػن (قُْٕ: )تصػػػدكؽ  لػػػػط بعػػػػد احػػػرتاؽ كتخػػػػه، ظبػػػػع مػػػن عخػػػػد الػػػػرضبن بػػػن هرمػػػػز األعػػػػرج، حػػػدث عنػػػػه البػػػػورم، 
 (.  ُّٗ/ُحار)

نسػػػخه السػػػااكم للحليػػػة عػػػن ابػػػن ؽبيعػػػة، بينمػػػا أكردش اغبػػػاكم عػػػن أ  نعػػػيم اغبلػػػيب عػػػن ابػػػن ؽبيعػػػة، فلعلػػػه حببػػػ  يف اغبليػػػة فلػػػم أجػػػدش، ، كقػػػد  (ٖ)
أبػو  الصواب، ككذا اػبطي  الخغدادم، كلعله توهم مىن نسخه أل  نعيم األصخهآف ظنان منه ب ف أبا نعيم هو األصخهآف كهو كما ذكػرش اغبػاكم:

(، ك ُّٕ/ُك داب السػامع للاطيػ  الخغػدادم )(، كاعبػامع أل ػبلؽ الػراكم ّٓ/ُاإلكليػن للحػاكم) ؼبد ن إُف كتػابنعيم اغبليب. ين ر: ا
 (.  ُُٖ/ُفتح اؼبغي  للسااكم )

 يف اؼباطوطت : الطرز، كاؼببخ  من لساف اؼبيزاف اآيت.  (ٗ)
 (.  ُُ/ُلساف اؼبيزاف البن حار) (َُ)
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كػاف ديدنػه الركايػة عػن   نكدبىػ، ن كخار التػابع ي مً ف يكوف التابعأ: كالشرط الذم اشرتطه الشافعي يف قخوؿ اؼبرئن
 :ضبػد قػاؿأكتخعػه يف ذلػك ،  ػرت بالوجػه اآاهنا كجػدت مشػاهدأكؽبذا وبتل دبرائين ئعيد بن اؼبسي  ، البقات

 :مورأحد  عتآادش بان مرئبلته مع يرل مً  مرائيله كلها صحاح ال
 .ك ضعيفأن ك حسأن صحيح ن طري    ر مً مً  يت مسندان  ف يأ: كؿاأل )

 .ن طري    ر مرئبلن ف يعتآد دباي ه مً أ: البآف
 .افقة قوؿ بعض الصحابةو ف يعتآد دبأ: البال 
صباع على ن اإلمً  (ِ)كما نقله يف تنقيح صدر الشريعة اغبنفي .(ُ)(هن العلمأفر به جن أف يعتآد بكونه أ: الرابع
وؿ مرئػػن الصػػحا  خػػصبػػاعهم علػػى قإن ػػػػقػػكقػػد ن،  ػػػػػػهػػن اغبديأصبػػاع إراد بػػه أفقػػد ، ف مرئػػن الصػػحابة مقخػػوؿأ

و بػأئػتاذ كقػوؿ األ): مث قػاؿ، يف عػدـ قخولػه (ْ)بػ ابػن األ خاؿ خبػبلؼ نقلػهػػػعراقي ه  مػػػػػػة الػػفيػػػلأيف  (ّ)السااكم
 ألف ذلػك كقػع يف عصػر الشػافعي ،ئػحاؽأبػو إانعقد على قخوله قخػن كجػود  (ٔ)صباعألف اإل (ٓ)]ضعيف[ئحاؽإ
  .(ٕ)(صباع الساب يرفع اإل كاػببلؼ البلح  ال، عصار ر عن هذش األ ئحاؽ متإبو أك ، ما قخلهك 

                                                           
 (.  ُٔ/ُاجملموع شرح اؼبهذب للنوكم)ين ر:  (ُ)
لػه التنقػيح صبػع فيػه بػ  كػبلـ الخػزدكم ككػبلـ ابػن اغباجػ ،  عػاَف ؿبقًٌػ ، : عخيػد   بػن مسػعود اخػو  الخاػارم اغبنفػي،ر الشريعة اغبنفيصد (ِ)

 .(ُٕٗ/ْ) للزركلي األعبلـ ،(ُّ/ِات اغبنفية أل  العدؿ اعبماِف)تاج الرتاجم يف طخق ق(،ْٕٕ)ت:  كشرحه اؼبسمى بالتوضيح
خػ  إليػه اغبػدي ، لػه فػتح اؼبغيػ  بشػرح ألفيػة اغبػدي   ؿبمد بن عخد الرضبن السااكم، حآر إمػبلي اغبػاف  بػن حاػر صػغ ان فحي : السااكم (ّ) 

 (.  ُٖٓ/ِطالع للشوكآف)(، كالخدر الُِٓ/ُ. ن م العقياف للسيوطي)ق(َِٗ)ت: كشرح التقري  للنوكم يف ؾبلد، 
رئػػن أف التػػابعي كالصػػحا  إذا عيػػرؼ بصػػريح  ػػ ش أك بعادتػػه أنػػه ال يػػركم إال عػػن صػػحا ، قيخػػن كاؼباتػػار علػػى قيػػاس رد اؼب)قػػاؿ ابػػن األبػػ :  (ْ)

 صػػوؿ البػػن األبػػ . جػػامع األ(مرئػػله، كإف َف يعػػرؼ ذلػػك، فػػبل يقخػػن، ألهنػػم قػػد يػػرككف عػػن هػػ  الصػػحا  مػػن األعػػرا  الػػذم ال صػػحخة لػػه
(ُ/ُُٖ  .) 

 (.  ُِٗ/ُح اؼبغي  للسااكم )اؼببخ  من فته  موجودة يف اؼباطوطت ، ك  (ٓ)
. ك ابػن اؽبمػاـ يف (كمرئن الصحا  مقخوؿ باإلصباع كوبمن على السػماع)فبن نقن اإلصباع على قخوؿ مرئن الصحا : التفتازآف عندما قاؿ: " (ٔ)

التفصػين قخػوؿ مرئػن الصػحا  كاؼباتػار يف ). ك ابػن اغبنخلػي عنػدما قػاؿ: (كتقرر يف علم األصػوؿ أف مرئػن الصػحا  مقخػوؿ باإلصبػاع)قوله: 
. بينمػػا قػػاؿ الػػخعض بوجػػود  ػػبلؼ يف هػػذش اؼبسػػ لة مػػع إشػارته إُف ضػػعف كشػػذكذ مىػػٍن رَد مرئػػن الصػػحا ، كػػابن قدامػػة عنػػدما (إصباعػان. . . 

هػذا كلػه )ا قػاؿ: . كالنػوكم عنػدم(فقالوا: اليقخن مرئن الصػحا . . .  قوم وشذّ مقخولة عند اعبمهور.  - -مرائين أصحاب النيب )قاؿ: 
إال أف تتخػػ  الركايػػة عػػن صػػحا  ك    مرسِِل غِِةه  :وقيِِليف هػػ  مرئػػن الصػػحا ، أمػػا مرئػػله فمحكػػـو بصػػحته علػػى اؼبػػذه  الصػػحيح، 

  التقريػ(، ك ّّٔ/ُلناظر كجنػة اؼبنػاظر البػن قدامػة). فكبلـ النوكم عن اؼبذه  البآف بػ) قين( يش  به إُف ضعف هذا القوؿ. ركضة ا(أعلم
صػفوة  (، كقفػو األبػر يفّٔ/َُتح القدير للكماؿ ابن اؽبماـ )(، كفُٓ/ِلتلويح على التوضيح للتفتازآف)(، كشرح آّ/ُكالتيس  للنوكم )

 (.  ٕٔ/ُعلـو األبر البن اغبنخلي)
 (.  ُّٗ/ُغي  بشرح ألفية اغبدي  للسااكم)ين ر: فتح اؼب (ٕ) 
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ف يسػػقط علػػيهم صػػاعقة أ :طاعػػة السػػمايإك ، فيهلكػػوف بينهمػػا، ف يطخػػ  علػػيهم جخلػػ أ :طاعػػة اعبخػػاؿ لػػهإكمعػػى 
 .صبلهبمأن ئيوجد مً  ًلمىنٍ  كرامان إ دركهم حلم النيب أكلكن ، قاركنيان  ف ىبسف هبم  سفان أ :رضكاأل، شبودية

، اع لعخػادش بػاؼبغفرةرٌجػ :مأ)اب تػوٌ  ك  ، كقخػوؿ التوبػة، يرجػع علػيهم بالرضبػة: (يتػوب   علػيهم)كمعى قوله 
عػػن  ذا كصػػف هبػػا العخػػد كػػاف رجوعػػان إفػػ، الرجػػوع :صػػن التوبػػةأك ، عػػانتهم علػػى التوبػػةإهػػو الػػذم يكبػػر : ك يقػػاؿأ

 .(ُ)(ُف اؼبغفرةإيد هبا الرجوع عن العقوبة رً أي   ذا كصف هبا الخارمإاؼبعصية ك 
 .ئخاب اؼبغفرة ف يلهمهم التلخس ب ُف اؼبغفرة بإيرجع عن عقوبتهم : (يتوب عليهم)فمعى 

َ ما خُ  :قالت عائشة رضي هللا عنها ى مػا  يػ: مأ) يسرمهاأَّل اخّتار إمرين أبني  رسول هللا  ةِّ ن مػرين ًمػأبػ    ًٌ
  ًٌ هبػم فاعػن  يػأك ، مث فيهاإمور الدين ال أألف  -مثاً إمامل يكن _قوؽبا يف هذا اغبدي  بعد ذلك مور الدنيا بدلين أ

 اهنػػػػػإئػػػػػهلهما مث أم أ (:يسػػػػػرنباأا تػػػػػار  ) كقولػػػػػه ،ن قخػػػػػن اؼبالػػػػػوق كًمػػػػػأ ف يكػػػػػوف   أن عػػػػػم ًمػػػػػأليكػػػػػوف 
تػػػار ىب (ّ)]حينػػػذو[نهإف، مثلػػػئل [ِٔ/ك] م مقتآػػػيان أ: مثِِِاإ ،يسػػػركاأل ئػػػهناأل مػػػا كػػػافئػػػهن ن األًمػػػ (ِ)]ائػػػتبن [

فيػػػػػه  يسػػػػػرنبا مػػػػاَف يكػػػػػن  أال ا تػػػػار إ»: كئػػػػػط رجػػػػه الطػػػػػ آف يف األأنػػػػس الػػػػػذم أكيف حػػػػػدي  ، شػػػػداأل
«طه اى ئى 

ففيػه ،    نً خىػن قً مػا ًمػأك ، اؼبالػوق  كاضػح نً خىػن قً مث فيػه ًمػإكمػاال ، مثإككقوع التايػ  بػ  مػا فيػه ، (ْ)
ف ىبػػ ش    مكػن ذلػػك بػأمث ُف اإلإذا ضبلنػػا علػى مػػا يفآػي إلكػن ، بػػ  جػابزينمبػػا يكػوف إألف التايػ   ،شػكاؿإ
   كعدـ التفػرغ لعخػادة   ، ن الفتنة بالدنيامته مً أرض ما ىبشى على ن كنوز األف يفتح عليه مً أب ،  كبػ
 .(ٓ)(ئهن منهأف كان  السعة إك ، فياتار الكفاؼ، ال الكفاؼإف ال يؤتيه أ

كقد ئخ  منػا كػبلـ ، مث فيهإ كما ال مثإىب ش ب   ال ك  ، معصـو ال فهو إك ، مثاإلُف إ رَ  ما جى مثفاؼبراد باإل
ففيهما كاللف  للخاارم بسندش عن عابشة ، كهو حدي  ركاش الشيااف يف صحيحهما، طوين على هذا اغبدي 

ى  يػػ مػػا»: هنػػا قالػػ أرضػػي   عنهػػا  ]كػػاف  فإفػػ، شبػػان إيسػػرنبا مػػاَف يكػػن أا تػػار ال إمػػرين قػػط أبػػ   رئػػوؿ     ًٌ
 ،ات   ػػػهك حرمػػػنتتف أال إ يي قطٌ ػػػػه يف شػػػػلنفس وؿ   ػػػػكما انتقم رئ، س منهػػػػػبعد الناأكاف  (ٔ)إشبان[

                                                           
 (.  ّٕ/ُم)تنزين كأئرار الت كين للخيآاك أنوار ال (ُ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (ِ)
 يف اؼباطوطت : ح، كاؼببخ  من الفتح البن حار اآيت. (ّ)
َف يرك هػذا اغبػدي  )(، كحكم الط م على هذا اغبدي  بالتفرد بقوله: ُٕ/ٗ) ُِٓٗ، باب اؼبيم، مصع ، رقم: اؼبعام األكئط: للط آف (ْ)

 . كالنقن من الفتح. (مد بن عابلف إال عمر بن ؿبمد اعبحشي، تفرد به عخيد   بن ؿبمد اعبحشيعن ؿب
 (.  ٕٓٓ/ٔفتح الخارم البن حار )ين ر:  (ٓ)
 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الصحيح  اآيت.  (ٔ)
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 ،شعلػػى مقصػػود دؿٌ أك ، كىف دبػػرادشأذكػػر اغبػػدي  برمتػػه لكػػاف  (ِ)فف اؼبصػػنًٌ أكلعمػػرم لػػو ، (ُ)«هبػػا فينػػتقم   
 ال فيمػػا، غبػػاحكتػػرؾ اإل، كاالقتنػػاع باليسػػ ،  ػػذ بالشػػيي العسػػرن هػػذا اغبػػدي  اغبػػ  علػػى تػػرؾ األألنػػه يوجػػد ًمػػ

 .ليهإيآطر 
(ّ)]باػبػاي[) ـبافػة السػآمة علينػا ،لنا بادلوعظة اافة السِممة علينِايّتخوّ   ان رسول هللا   :وقال ابن مسعو  

 

فيفعلػه كػن يػـو ـبافػة ، ن ذلػككال يكبػر ًمػ، كنصػيحتنا، ات يف تػذك ناكقيراعي األ: مأ، كالواك اؼبشددة، اؼبعامة
، ؿوٌ اػدبعػى الت يآػان أف كالتاػوٌ ، «ننػايتاوٌ »: لرك كييػ، صػلحهأك ، (ْ)ذا تعهػدشإ  ػاؿ اؼبػاؿ ىبولػه  ػوالن : قػاؿيي ، اؼبلن

كقػوؽبم . . . (ٔ)نفصػيغة التفعػ (ٓ)اجتنػ  اػبيانػة فيػه[ :]أمكحف ػه، ذا تعهػدشإف الشيي زبوٌ : قاؿيي ، كهو التعهد
با عمرك بن العبلي ظبػع أف أ: كقد قين، مثكاإل م جان  اغبن أ: مثٌ  كت،  نٌ ربك ، كهو النـو، اؽباود  ى د جانى غاٌ 
ككػػبل اللف ػػ  ، جػػن الركايػػةفلػػم يرجػػع أل، ش عليػػه بػػالنوففػػردٌ ، «لنػػاوٌ ايت»: فقػػاؿ، ذا اغبػػدي عمػػ  وبػػدث هبػػاأل

حػػواؽبم أ يطلػػ  :مأ ،باغبػػاي «لنػػايتحوٌ »كالصػػواب ، (ٖ)]الشػػيخآف[و عمركبػػأقػػاؿ : (ٕ)للهػػركم الغػػريخ كيف ، جػػابز
كالصػواب : قػاؿ ابػن حاػر يف فػتح الخػارم، وافيملٌػ، كال يكبػر علػيهم، فػيع هم فيهػا، ال  ينشػطوف فيهػا للموع ػة

كركايػػػة    كابػػػنأ عػػػن  (ٗ)فقػػػد ركاش منصػػػور، باػبػػػاي اؼبعامػػػة كالػػػبلـ «لنػػػايتاوٌ »: كهػػػي، كُفن حيػػػ  الركايػػػة األًمػػػ
   .انتهى. (َُ)(كصح اؼبعى بطن االعرتاض ، ذا بخت  الركايةإك ، عم األ
 

                                                           
  صػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب الفآػػػابن، بػػػاب مخاعدتػػػه (، ك ُٖٗ/ْ) َّٔٓ: ، رقػػػمكتػػػاب اؼبناقػػػ ، بػػػاب صػػػفة النػػػيب : صػػػحيح الخاػػػارم (ُ)

 (.  ُُّٖ/ْ) ِِّٕلآلباـ، رقم: 
 .  القاضي عياض (ِ)
 (.  ُِٔ/ُ، كاؼببخ  من الفتح البن حار )ه  كاضحة يف اؼباطوطت  (ّ)
 (.  ٖٖ/ِلنهاية البن األب ، مادة:  وؿ)ا (ْ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من الفتح البن حار (ٓ)
 (.  ّْٕ/ِ . معام ديواف األدب للفارا )لتفعن: هو فبا زيدت يف أكله تاي مع تكرير العا (ٔ)
 كالنقن من الفتح البن حار. (. َٓٔ/ِالغريخ  للهركم، مادة:  وؿ ) (ٕ)
حابيان. حدث عػن: علػي، : ئعد بن إياس الكويف، أدرؾ اعباهلية، ككاد أف يكوف صالشيخآف. فتح الخارم البن حار، كأبو عمرك الشيخآف هو (ٖ)

لػػك. ئػػ  أعػػبلـ النػػخبلي للػػذهيب قػػه ابػػن معػػ ، مػػات: يف  بلفػػة الوليػػد بػػن عخػػد اؼبركل عنػػه: كاألعمػػ ، كعػػاش: مابػػة عػػاـ كعشػػرين عامػػان، كبٌ 
(ْ/ُّٕ  .) 

 بو حام الرازم:منصور بن اؼبعتمر، أبو عتاب السلمي، يركم عن: أ  كابن، كعامر الشعيب، ركل عنه أيوب الساتيآف، قاؿ أ (ٗ) 
 (.  َِْ/ٓ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قُّّ: )تاألعم : حاف ، يدلس، كىبلط، كمنصور: أتقن منه، ال ىبلط كال يدلس.         
 (.  ُّٔ-ُِٔ/ُفتح الخارم البن حار )ين ر:  (َُ) 
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ػػػمعنػػػاش يتاػػػذنا : عػػػرا قػػػاؿ ابػػػن األك ) بػػػو أكقػػػاؿ ، يصػػػلحنا: كقيػػػن، باؼبوع ػػػة: مأ، هبػػػا (ُ)ناجينػػػا[يي ]: كقيػػػن، الن وى  ى
، (ّ)م عليهػا كمػا وبػخس اػبػوؿوبخسػه: كقيػن، رشكئػاٌ ، لػكلػػه لٌ ذ: مأ، له   وٌ  : قاؿيي ، للنا هباذي: (ِ)عخيدة
 .(ٕ)(يتعهدهم: مأ، هنمظنها يتاوٌ أك : (ٔ)]قاؿ[، (ٓ)صمعيكَف يعرفها األ :(ْ)بو عخيدأقاؿ 
  .(ٖ)(هذا مللتإ: كئآمة، ـ ئآما ئأن الشيي ئ م  مً : يقاؿ، اؼبلن): باؼبد ـبافة السآمة هي: كقوله 

ف يبلحػػػ  فيػػه معػػػى أُف إكلػػػيس متعلػػ  بالسػػػآمة حػػر ، ىبػػاؼ علينػػػا السػػآمة: مأ، علينػػػا متعلػػ  دباافػػػة): كقولػػه
  .(ٗ)(فيتعػػدل بعلػػى، علػػى كػػذا شػػ ٌ  :قػػاؿيي ، السػػآمة معػػى اؼبشػػقة نى مًٌ آىػػك يي أ ،السػػآمة الطاربػػة علينػػا: مأ، ؤالطػػر 
ف كانػػ  اؼبداكمػػة إك ، ن العمػػن الصػػاٌف  شػػية اؼبػػبلؿكاغبػػد ًمػػ، ن هػػذا اغبػػدي  ائػػتحخاب تػػرؾ اؼبداكمػػةكيؤ ػػذ ًمػػ)

  :نها على قسم مطلوبة لك
 .ما كن يـو مع عدـ التكلفإ -[ُ]
 .يف اعبمعة ما يومان إك  .بنشاط جن الراحة ليقخن على البآفأل ،فيكوف يـو الرتؾ، بعد يـو يومان ما إك  -[ِ]
هػػذا  مراعػػاة النشػػاط، كأ ػػذ بعػػض العلمػػاي مػػنمػػع ة كالآػػابط اغباجػػ ،شػػااصاألك  ،حػػواؿكىبتلػػف بػػا تبلؼ األ 

يف اؼبواظخػػػة عليهػػػا يف كقػػػ  معػػػ  دابمػػػان، كجػػػاي عػػػن مالػػػك مػػػا يشػػػخه  (َُ)يه هػػػ  الركاتػػػ اغبػػػدي  كراهيػػػة تشػػػخ
  .(ُُ)ذلك(
  :قػاؿ (ِ)]أبػو كابػن[هو (ُ)بسػندش عػن شػقي  كاللفػ  ؼبسػلم ففيهمػا، ف هذا اغبدي  مػركم يف الصػحيح إك  هذا

أعلمػػه  :فقلنػػا، (ّ)يػػة الناعػػيبنػػا يزيػػد بػػن معاك  فمػػرٌ ، كننت ػػرش، عنػػد بػػاب عخػػد   يعػػ  ابػػن مسػػعود كنػػا جلوئػػان 
                                                           

 (.  ِْٖ/ُمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من (ُ) 
 معمر بن اؼببى التيمي موالهم، الخصرم، النحوم، حدث عنه هشاـ بن عركة، كحدث عنه أبو عخيد القائم بن ئبلـ، له : أبو عخيدة (ِ) 

 (.  ُْٓ/ُتقري  التهذي  البن حار)(، ك ْْٓ/ٗ. ئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )(قَِٗ: )تكتاب هري  اغبدي ، كهو صدكؽ،        
ػػوىؿي الرجػػن: الػػذين  (ّ)  َولىػػكى   مػػاؿى فػػبلف، أم: مَلكػػ  إيٌػػاش، كاألصػػن يف اػبػػوؿ الرعػػاة، كيقػػاؿ ى              فػػبلف  :يبلػػك أمػػرهم. كقػػاؿ: هػػو مػػن قػػوؽبم:  ى

 (.  ِٓ/ِكلمات الناس أل  بكر األنخارم)يرعى عليهم. ين ر: الزاهر يف معآف   :أم ،ىبوؿ على عياله
 (. كالنقن من اؼبشارؽ. ُُِ/ُـ، مادة:  وؿ )يد القائم بن ئبلهري  اغبدي  أل  عخ (ْ) 
 عي صاح ػػ: عخد اؼبلك بن قري   بن أصمع، ظبع شعخة بن اغبااج، ركل عنه أبو عخيد القائم بن ئبلـ، كاف األصماألصمعي (ٓ) 

 (.  َُٕ/ّن  لكاف)(، كفيات األعياف البُٕٗ/ِ. إنخاش الركاة للقفطي)(قُِٓ: )تككبو، كإمامان يف األ خار كالنوادر،  لغة      
 (.  ِْٖ/ُمن مشارؽ األنوار للقاضي عياض )ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ   (ٔ) 
 (.  ِْٖ/ُمن مشارؽ األنوار للقاضي عياض )هناية النقن  (ٕ) 
 (. ِّٖ/ِلنهاية البن األب ، مادة: ئ ـ)ا (ٖ) 
 (.  ْٓ/ِين ر: عمدة القارم للعي  ) (ٗ) 
 لسػػنن الركاتػػ : )كا تلػػف اصػػطبلحهم يف الركاتػػ  أيآػػان فمػػنهم مىػػن قػػاؿ: هػػي النوافػػن اؼبؤقتػػة بوقػػ  ـبصػػوص كعػػٌد منهػػا اقػػاؿ الرافعػػي يف  (َُ) 

 (.  ُُِ/ْالرتاكيح كصبلة العيدين كصبلة الآحى، كمنهم مىن قاؿ: هي السنن التابعة للفرابض(. الشرح الكخ  للرافعي )
 (.  ُُّٔفتح الخارم البن حار ) ( ُُ) 
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لػيكم إ ػرج أف أفمػا منعػ  ،  ػ  دبكػانكمأٓف إ»: فقػاؿ، ف  رج علينا عخػد  أفلم يبخ  ، فد ن عليه، دبكاننا
 .(ٓ)«ـبافة السآمة علينا (ْ)]األياـ[كاف يتاولنا باؼبوع ة يف   ف رئوؿ   إم كي لَ مً أي ف أال كراهية إ
الػرضبن  عخػد بػاأيػا : فقػاؿ لػه رجػن ،يـو طبيس كنَ نىا  ري كًٌ ذى كاف عخد   يي   :قاؿ كابنو  أ  عن شقي و  كيف ركاية ؼبسلم 
ف إم كيػلَ مً أي ف أال كراهيػة إحػدبكم أف أمػا يبنعػ  »: فقػاؿ، نك حدبتنا كن يـوأكنشتهيه لوددنا ، نا كب  حديبكإ

 .(ٔ)«ياـ كراهية السآمة علينالنا باؼبوع ة يف األكاف يتاوٌ   رئوؿ   
، مػا ائػتقخاؿإك ، مػا حػاؿإ، لنػاكيتاوٌ ، كػاف لبخػوت   هػا ماضػيان : ف قلػ ى إفػ: يف شرح الكرمآف علػى الخاػارمك ) 

 ؟ فما كجه اعبمع بينهما
 قػوؽبم: (ٕ)صوليوفزمنة قاؿ األفاجتماعهما يفيد مشوؿ األ، ككذا الفعن اؼبآارع، كاف قد يراد به االئتمرار: قل ي 

 .انتهى. (ٖ)(زمافكرار الفعن يف األكاف حام يكـر الآيف يفيد ت
ف اقرتف بالفعن مػا يػدؿ إك ، فعاؿ نكراتألف األ ،كال يفيد الشموؿ، الفعن اؼببخ  ال داللة له على العمـو :قوؿأك 

: نػسأمبخػ  كقػوؿ  [ِٕظهػر/]ألنػه فعػن  ،نػه العمػـو لػهأصػح الػوجه  أف إفػ، كاف يفعػن: على االئتمرار كبو
 فأن فمقتآػػػػاش كقػػػوع اعبمػػػع لكػػػػن علػػػى اؼبػػػرجح ًمػػػػ، (ٗ)«الصػػػبلت  يف السػػػفر هبمػػػع بػػػػ  كػػػاف رئػػػوؿ   »

، فػادة كػاف التكػرارإكعلػى تقػدير ، نػه كػاف هبمػع بينهمػا يف السػفر دابمػان أال إ   ان  ما تػإك ، ما تقديبان إ (َُ)]اعبمع[
 .(ُُ)فالتكرار ال يلـز منه العمـو

                                                                                                                                                                      

، أدرؾ النيب  (ُ)           ،ػػػػػنه األعمػػػلي، ركل عػػػر كعػػػػػدث عن: عمػػػػبقات، حػػػػكما ر ش، من ال - -شقي  بن ئلمة أبو كابن األئدم، ـبآـر
 (.  ِٖٔ/ُتقري  التهذي  البن حار)(، ك ُُٔ/ْئ  أعبلـ النخبلي للذهيب )ين ر: . (قِٖ: )ت              

  ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ. ه  كاضحة يف اؼباطوطت (ِ)
يزيػػد بػػن معاكيػػة الناعػػي الكػػويف، ذكػػر أبػػو بكػػر بػػن أ   يبمػػة أنػػه معػػدكد يف العخػػاد، كذكػػرش ابػػن حخػػاف يف كتػػاب البقػػات، كقػػاؿ: قتػػن هازيػػان  (ّ)

 (.  ِْٔ/ِّالكماؿ يف أظباي الرجاؿ للمزم)غذي   بفارس. 
 اآيت. صحيح مسلم  ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من (ْ)
(، كصػػػحيح مسػػػلم: كتػػػاب صػػػفة القيامػػػة، بػػػاب ٕٖ/ٖ)ُُْٔوع ػػػة ئػػػاعة بعػػػد ئػػػاعة، رقػػػم: صػػػحيح الخاػػػارم: كتػػػاب الػػػدعوات، بػػػاب اؼب (ٓ)

 (، ُِِٕ/ْ) ُِِٖ- ِٖاد يف اؼبوع ة، رقم: االقتص
 .  (ُِّٕ/ْ) ُِِٖ - ّٖصحيح مسلم: كتاب صفة القيامة، باب االقتصاد يف اؼبوع ة، رقم:  (ٔ)
ي علػى صبػع اعبوامػع غبسػن (، كحاشية العطار على شرح اعببلؿ الػُّٖ/ِاغباج  أل  القائم األصفهآف) بياف اؼباتصر شرح ـبتصر ابن (ٕ)

 (.  ِْ/ِالعطار)
 دكف نسختها للكرمآف.  (ْٓ/ِعمدة القارم للعي  ) (ٖ)
إذا   كػاف النػيب »(. بلفػ : ْٖٗ/ُ) َْٕصػبلت  يف السػفر، رقػم: ال يف صحيح مسػلم: كتػاب صػبلة اؼبسػافرين، بػاب جػواز اعبمػع بػ   (ٗ)

 «.  أراد أف هبمع ب  الصبلت  يف السفر، أ ر ال هر حر يد ن أكؿ كق  العصر، مث هبمع بينهما
 ه  موجودة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  كضعته ؼبنائخته للسياؽ.  (َُ)
 (.  ُِٓ/ّالناار اغبنخلي)ك  اؼبن  البن ـبتصر التحرير شرح الكو ين ر:  (ُُ)
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ن كبر اقق  مً أكهو الذم عليه : قاؿ ،كال عرفان ، ال لغة ،فيد التكرارتكاف ال   فَ إ): كقاؿ النوكم يف شرح مسلم
كػاف حػام يقػرم : فقػوؽبم، فػبل، الإك ، دلين على التكرار من  ارج عمن به ف دؿٌ إف، ةفهي تفيدش مرٌ ، صوليوفاأل

جػػػود أ: كػػػاف النػػػيب   »: كمنػػػه قػػػوؿ عابشػػػة رضػػػي   عنهػػػا، ائػػػتفيد التكػػػرار مػػػن  صػػػوص الواقعػػػة، الآػػػيف
 ةػػػػػوؿ عابشػػػكق، (ِ)«ات عند الصاراتػػػػػػػف بعرفػػقػػػػػي  كاف النيب» :ابةػض الصحػػػػػبلؼ قوؿ بعػػػػػػخب، (ُ)«الناس

ال مػػرة إنػػه َف يقػػع كقوفػػه بعرفػػة الصػػارات إف، (ّ)«حرامػػهكإل، غًبًلًٌػػهً  رئػػوؿ     ي يًٌػػطى أي كنػػ    »: رضػػي   عنهػػا
  .(ْ)(ككاف ذلك يف حاة الوداع، نها معهكعابشة رضي   ع، حرامهإككذا ، كاحدة

 عليِِك :ف علِِت تِِر  ه فقِِال ذلِِا رسِِول هللا  ،وفيِِو صِِعوبة هنِِا ر بِِت بعِِةاً أوعِِن عائشِِة رضِِي هللا عنهِِا 
ل   ئػػ: قػػاؿ، بيػػهأعػػن  (ٓ)ففيػػه بسػػندش عػػن اؼبقػػداـ بػػن شػػريح،   داكدأكهػػذا اغبػػدي  مػػذكور يف ئػػنن ، بِِالرفق
 ،رةػػػػػػداكة مػػػػراد الخه أنإك  ،بلعػػػػػػػُف هذا التًٌ إدك ػػخػػػػي كاف رئوؿ   : ال ػػػػقػػخداكة فعن الرضي   عنها ة ػػػػػػعابش
ال إف الرف  َف يكن يف شيي قط إف، عابشة قي يافي ارٍ »: بن الصدقة فقاؿ ِف يا عابشةإن مً  ةن مى رَ ؿبيى  ناقةن  ِفإرئن  ف 

 .(ٔ)«ال شانهإن شيي قط مً  عى نًز زانه كال
ؾبػارم اؼبػاي  (ٖ)بلعكالػتٌ ، ككسػرها، كفيها لغتاف فتح الخػاي، (ٕ)كاؼبقاـ فيها، ُف الخدكإالخداكة اػبركج  ): اؿ اػبطا ق
 :(َُ)كمػن هػذا قػوؽبم، كَف ترضى، لنذَف تك ، (ٗ)]َف تػيرٍكى [ هي ال  :ةمى رَ حى مي كالٍ ، ئفن كاحدغا تلعةأُف إن فوؽ مً 
 انتهى. (ُُ)(كَف هبالسهم ، اؼبصر َف ىبالط الناس كؿ ما يد نأذا كاف إـ رَ عرا  ؿبي أ

                                                           
مػػن الػػريح أجػػود النػػاس بػػاػب    صػػحيح مسػػلم: كتػػاب الفآػػابن، بػػاب كػػاف النػػيب ك  ،(ٖ/ُ) ٔخاػػارم، بػػاب بػػدي الػػوحي، رقػػم: صػػحيح ال (ُ)

 (، كيف الخاب عن أنس ك ابن عخاس يف الصحيح ، كالنقن من شرح النوكم على مسلم. َُّْٖ)  َِّٖاؼبرئلة، رقم: 
. صػػحيح مسػػلم: كتػػاب اغبػػل، بػػاب حاػػة «حػػر أتػػى اؼبوقػػف، فاعػػن بطػن ناقتػػه القصػػواي إُف الصػػارات»ن حػػدي  طويػػن فيػػه: بخػ  هػػذا مػػ (ِ)

 (.  َٖٗ/ِ) ُُِٖ، رقم: النيب 
،  (، كصػػحيح مسػػلم: كتػػاب اغبػػل،ُّٔ/ِ) ُّٗٓالطيػػ  عنػػد اإلحػػراـ، رقػػم: صػػحيح الخاػػارم: كتػػاب اغبػػل، بػػاب  (ّ) بػػاب الطيػػ  للمحػػـر

 كالنقن من شرح النوكم على ملم. (. ْٖٔ/ِ) ُُٖٗرقم: 
 (.  ُِ/ٔشرح النوكم على مسلم ) (ْ)
. اؼبقداـ بن شريح بن هآف بن يزيد اغباربي ركل عن: أبيه شريح بن هان ، كركل عنه: إئرابين بن يونس، كئػفياف البػورم، قػاؿ النسػابي: بقػة (ٓ)

 (.  ْٕٓ/ِٖ اغبدي . غذي  الكماؿ للمزم)زاد أبو حام: صاٌف
 ريك بن ػػػندش: شػػػ  عنه أبو داكد كيف ئػػئك(، ّ/ّ) ِْٖٕؽبارة كئكى الخدك، رقم: ئنن أ  داكد: كتاب اعبهاد، باب ما جاي يف ا (ٔ)

 (.  ِٔٔ/ُىبط . تقري  التهذي  البن حار)   ابن أ  مبر أبو عخد   اؼبدٓف صدكؽ عخد     
 (.  ِِٖٕ/ٔالصحاح للاوهرم، مادة: بدا) (ٕ)
 (.  ُْٗ/ُنهاية البن األب ، مادة: تلع )ال (ٖ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، كاؼببخ  من معاَف السنن للاطا .  (ٗ)
)(، كأئاّْْ/ُهري  اغبدي  للاطا  ) (َُ)  (.  ُٖٓ/ُس الخبلهة للزـبشرم، مادة: حـر
 (.  ِّْ/ِلاطا )معاَف السنن ل (ُُ)
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]ًَفى َفٍى يستشهد[ فما قاؿ اؼبصنًٌ  :ف قل ى إف 
حبدي  مسػلم يف صػحيحه بسػندش عػن  رفيقان  على كوف النيب  (ُ)

فقػػاؿ لػػه رئػػوؿ   ، دكوبػػ، أقبشػػة :ئػػود يقػػاؿ لػػهأيف بعػػض أئػػفارش كهبلمػػه  كػػاف رئػػوؿ   : قػػاؿ نػػس أ
 :«بالقوارير كيدؾ رفقان ر  ،قبشةأ يا»(ِ). 
مهن باعػز ى النساي بالقوارير لآػعف كظبٌ ، ئوقك بالقوارير رف  يفا: قبشةأم يا أ ،النساي ةضعف :اؼبراد بالقواريرك )

 ؟ليهاإنكسار ئراع االإبقاركرة الزجاج لآعفها ك  تشخيهان 
، ككػػاف وبػػدك ؽبػػن، ف حسػػن الصػػوتقبشػػة كػػاأف أ :(ّ)كمعنػػاش، شػػةقبٍ أى مور بػػالرف  يف هػػذا اغبػػدي   ألف اؼبػػ :قلػ ي  

، (ٔ)شكيقػع يف قلػوهبن حػدايي ، ف يفتػنهنأن من ًمػ فلػم يػ، (ٓ)خي ٍشػكمػا فيػه تى ، كالرجػز، (ْ)ن القػريضًمػ كينشد شي ان 
 .عن ذلك مرش بالكفٌ  ف
م علػػى كيػػتكل، ن الرفػػ  الػػذم كبػػن فيػػهكالرفػػ  هبػػذا اؼبعػػى لػػيس ًمػػ، (ٕ)]الزنػػا[يػػة قٍ الغنػػاي ري : مبػػاؽبم اؼبشػػهورةأن كًمػػ 

ئػػػػػرع  يف أذا ظبعػػػػػ  اغبػػػػػداي إبػػػػػن ألف اإل ،راد بػػػػػه الرفػػػػػ  يف السػػػػػ ف ييػػػػػأنعػػػػػم وبتمػػػػػن ، بػػػػػه اتصػػػػػاؼ النػػػػػيب 
شػػػدة  (َُ)]عنػػػد[ ألف النسػػػاي يآػػػعفنى  ،عػػػن ذلػػػك (ٗ)]فنهاش[تعختػػػهأك ، الراكػػػ  (ٖ)ف زعاػػػ [، ائػػػتلذتهك ]اؼبشػػػي
 .(ُُ)(اؼ ضررهن كئقوطهنكىبي ، اغبركة

                                                           
 عته ؼبنائخته للسياؽ. يف اؼباطوطت : َفى تستشهد، كاؼببخ  كض (ُ)
(، ككػذا صػحيح الخاػارم: كتػاب األدب، بػاب مػا ُُُٖ/ْ) ِِّّللنسػاي، رقػم:   صحيح مسػلم كتػاب الفآػابن، بػاب يف رضبػة النػيب  (ِ)

 (.  ّٖ/ٖ)ُُٔٔيف قوؿ الرجن كيلك، رقم:  جاي
النسػاي، فشػخههن  سػ  يشػ  علػى الراكػ   صوصػاى كهناؾ معػى   ػر للحػدي  كهػو أف اإلبػن: كانػ  كلمػا ظبعػ  اغبػداي أئػرع ، كإئػراع ال (ّ)

مػن حػدي  الصػحيح  البػن  ككاف ال اي بن مالك وبدك بالرجاؿ. كشف اؼبشكن ،بالقوارير لآعف بنيتهن. فابدة: كاف أقبشة وبدك بالنساي
 (.  ُٖٔ-ُٖٓ/ِِصحيح  الخاارم ) (، كعمدة القارم شرحِِٕ/ّاعبوزم)

 (.  ُْ/ْألب ، مادة: قرض )نهاية البن االقريض: الشعر. ال (ْ)
 (.  ّْٗ/ِلنهاية البن األب ، مادة: شخ )تشخي  الشعر: ترقيقه بذكر النساي. ا (ٓ)
 (.  ُْٖ/ُنوار للقاضي عياض، مادة: حدك )اغبداي: هناي ئواؽ اإلبن كزجرش هبا كأصله اإلتخاع حدا وبدكا إذا أتخع شي ا مشارؽ األ (ٔ)
لغػ ش،  نسػ  أيآػان كهػو أحػد أمبػاؿ العػرب كينسػ  للحطي ػة كيي (. ُٖ/ُٓاؼببخ  مػن شػرح النػوكم علػى مسػلم)ه  كاضحة يف اؼباطوطت ، ك  (ٕ)

(، كؾبمػع األمبػاؿ ُّٓ/  ُالشعر كالشعراي لعخد   بػن مسػلم الػدينورم)كمعناش أف الغناي يذكر بالدنيا كبالشهوات كبالتاِف فهو مدعاة للزنا. 
 .  (ٕٔ/  ِألضبد بن ؿبمد النيسابورم)

 ه  كاضحة يف اؼباطوطت  شرح النوكم على مسلم الساب .  (ٖ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت  شرح النوكم على مسلم الساب .  (ٗ)
 ه  كاضحة يف اؼباطوطت  شرح النوكم اآيت.  (َُ)
 (.  ُٖ/ُٓالنوكم على مسلم ) انتهى النقن من شرح (ُُ)
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تػى حبػدي  هػو نػصه أك ، عػرض عنػهأكلغػ ش  لػه لكن ؼبا كػاف ؿبػتمبلن  ، بابهن الرف  الذم كبن يفمً  حين ذو فيكوف 
(ُ) 

 .فيما كبن فيه
 

                                                           
 (.  ِْٕٖ/ٔالتحرير للمرداكم)التحخ  شرح  النص: ما ال وبتمن الت كين. (ُ)
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 [الرحم وصلة العهد وحسن الوفاء :عشر الثامن الفصل]                     
ىل إمسػاف كنايػة نػا اإ  :صلة الػحم : )ُب النهاية ,وحسن العهد وصلة الرحم يف الوفاء ما خلقه أو : فصل
ك أ، دكا عػػ فٍ إككػػكل  ، مػػهلا٢ت كالحفػػهب  ػػ  كالحنايػػة أل، كالتعطػػع نلػػ ه ، صػػهاركاأل، ا ذكم النسػػ قػػح ُت ً ػػاأل
، هلض نػا الػهلاك اككفػةكا٢تاء ف ػو ًنػ، لةن كصً  كصل رٛتو يصلها كصلن : قاؿيي ، وكقطع الحم  ضد ذل  كلٌ ، اك ؤ ساأ
 .(ّ)((ِ)هحكالصًٌ ، ا نلقة القحا ةك  نه   ً ، و  ا   نوقد كصل ذل  كلٌ  (ُ)]إل ه [مسافاإو  نأفك
، كالتناصػ ، كٕتػ   هلاصػلتها  ػالتهلدد، يارمػ  الػدًٌ  : ػةفالعا، كخاصػة اليت تهلصػل نا ػة :الحم : (ْ)قاؿ القحطيبك )

كتققػد ،  زيػد التققػد نلػل القحيػ  : ػا الػحم  ا٠تاصػةأك ، كا١تسػتب ة، كالق ػاـ  ػاٟتقهلؽ الهلاة ػة، نصاؼكالعدؿ كاإ
تكػهلف صػلة  :(ٕ)ٚتػحةيب أكقػاؿ ا ػا ، (ٔ) حاتػ  اسػتبقاقه  ُب ذلػ  (ٓ)]تتقػاكت[كالتغافػل نػا زم ػ  ك، مهلا٢ت أ

ا  كا ً ػأيصاؿ  ا إكا١تعٌت اٞتا ع ، ك الدناء، ك طلقة الهلةو، ك دفع الضحر، ك العهلف نلل اٟتاةة،  ا١تاؿ الحم 
ف كػػانهلا  إفػػ، ىػػل اسػػتقا ةأىػػل الػػحم  أذا كػػاف إ٪تػػا يسػػت ح إكىػػكا ، ا الشػػح ْتسػػ  الطاقػػة كػػا ً ػػأكدفػػع  ػػا ، ا٠تػػَت
ف أصػػحكا أذا إهػػ   نلإٍب ، هػػد ُب كن هػػ ىػػص صػػلته   شػػحط  ػػكؿ اٞت ف قػػاطعته  ُب   ، ك فجػػاران أكقػػارا 

كم يسػق   ػع ذلػ  صػلته   الػدناء   هػح الغ ػ  ،  س   ٗتلقه  نا اٟتػهب ذل  يهلة   قاطعته  ُب   
 .(ٖ)(ىل الطحيقة ا١تثللإف يعهلدكا أ

 :قيال ,بيو برير د يد بين د يدأحيدثنا  :قيال ,علييه (9)مساعييل بقيراءيإبيو عيامر د يد بين أفحدثنا القاضي  
 :بيو داودأحدثنا  :قال ,عرايبحدثنا ابن األ :قال ,حاسبو د د الن  أحدثنا  :قال ,السحاق احلب  إبو أحدثنا 
ركل ننو ال خػارم ُب  ،الكىلص الن سا هلرم ىهل): حدثنا د د بن حيىي :قال . اـ صام  السنا ا١تشههلرةىهل اإ

                                                           
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا النهاية اآلٌب.  (ُ)
 ػا كػاف  ػا خلطػة تشػ و القحا ػة  :أف النسػ   ػا رةػع إىل كمدة قحي ػة  ػا ةهػة اآل ػاء، كالصػهح :الصهح: مح ة التزكيج. كالقحؽ   نػو ك ػُت النسػ  (ِ)

 (. ّٔ/ّنهاية م ا األثَت،  ادة: صهح )٭تدثها التزكيج. ال
 (.  ُُٗ/  ٓالنهاية م ا األثَت اٞتزرم،  ادة كصل)(ّ)
، كركل ننػو  اإةػازة ع  ػا ا ػا ركاج، ك ػا اٞت  ػزمٝتػ القحطيب.  صنع التقسَت ا١تشػههلر،  ا أٛتد ا٠تزرةص ا١تالكص أ هل ن د   القحطيب: ٤ت د (ْ)

 (ِٗ/ُق(. ط قات ا١تقسحيا للس هلطص )ُٕٔكلده شهاب الديا أٛتد، )ت: 
 (.  ُْٖ/َُث ت  ا فت  ال ارم م ا مجح )غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١ت (ٓ)
 ينقل نا القت  م ا مجح اآلٌب.  -رٛتو   تعاىل-(، كالش خ العحضصِْٕ/ُٔتقسَت القحطيب ) (ٔ)
أ ػهل ن ػح  أ هل الع اس أٛتد  ا ن د ا١تل   ا  هلسل  ا أيب ٚتحة األ ػهلم  ػهلمى ، انقػحد ُب ز انػو  إةػازة اإ ػاـ أيب ن ػحك الػدا ، كأةػاز لػو أيضػان  (ٕ)

 (.  ُٗ/َِسَت أنلـ الن لء للكىيب ). ق(.ّّٓ )ت: ا ن د الرب كمدث ننو كلده، ا
 (.  ُْٖ/َُلنقل  ا فت  ال ارم م ا مجح )هناية ا (ٖ)
 (.  ُ)اش ة(، مَُٕص) ، كتس ل العحض:القحاءة نلل الش خ :ين ح (ٗ)
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: يب داكدأقػاؿ ا ػا  ،(ُ) اٝتػو ١تػا ةػحل   نه ػا [ِٕكةػو/]قص  كم يكاد ال خارم يي : صب بو قاؿ الربىاف اٟتليب
مد أىل ز انو ك َت القدر مافظ أ اـ إىهل :  هل ماًبأكقاؿ ،  َت ا١تؤ نُت ُب اٟتديثأككاف  ،مدثنا ٤ت د  ا ٭تِت

  .(ّ)(ر عة  هلاضعأُب  (ِ)خحج لو ال خارمأكلو ست كٙتانهلف سنة ، تهلُب سنة ٙتاف كٜتسُت ك ئتُت، ـنلاأل
 (ْ)] طا  ا[ك القاؼ ا١تثناة، اكقد تسكٌ ، ىهل العهلقص  قت  العُت كالهلاك) : د بن سنانحدثنا د: قاؿ
ر عػػػػػُت أ ػػػػػات سػػػػػنة ثػػػػػلث ك  (ٔ)صػػػػػدكؽ:  ػػػػػهل مػػػػػاًبأقػػػػػاؿ ، (ٓ)ةػػػػػاز القنطػػػػػحة، ن ػػػػد القػػػػػ   ركل ننػػػػػو ال خػػػػػارم 

كسػػػتُت  ػػػهل مػػػاًب تػػػهلُب سػػػنة تسػػػع أك  ،ٛتػػػدأقػػػو كثٌ ، ا٠تحسػػػا ) بيييرا يم بييين  ه يييانإحيييدثنا : قػػػاؿ. (ٖ)((ٕ)ك ئتػػػُت
   .(ٗ)(صباب الكت  الستةأخحج لو أ،ك ئة

 .(ُ)(قو ٚتانات  ات سنة ثلثُت ك ئةكثٌ ، ا ا   سحة العق لص ىهل) :عن بُديل

                                                           
 العا م فاٝتعهلا  نو، قػاؿ: ١تا كرد ال خارم ن سا هلر، قاؿ ٤ت د  ا ٭تِت الكىلص: اذى هلا إىل ىكا الحةل الصاّب وكالكم ةحل   نه ا: أنٌ  (ُ)

فكى  الناس إل و كاق لهلا نلل الس اع  نو، مىت ظهح ا٠تلل ُب ٣تال  ٤ت ػد  ػا ٭تػِت فبسػده  عػد ذلػ  كتكلٌػ  ف ػو، ك٦تػا تكلػ  ف ػو 
 (.ّْٓ/ِأنو نس  إل و القهلؿ ٓتلهب القحآف كىهل  نو  حاء. ين ح: تاريخ  غداد للخط   ال غدادم )

خ ، كلػدل رةػهلنص للكاشػع ذكػح الػكىيب ُب هنايػة تحٚتػة الػكىلص) (ال خارم نا ٤ت د  ا ٭تػِت أر عػة كثلثػُت مػديثان  لكا ا ا مجح قاؿ: )ركل (ِ)
فتشػػَت إىل  أصػػباب السػػنا األر عػػة، كلػػ   إىل نػػدد أماديػػث ال خػػارم الػػيت ركاىػػا نػػا  (ْ) )خ( تعػػٍت أف ال خػػارم ركل ننػػو أ ػػا ، م ػػث( 4

 ،كىنػػاؾ امت ػػاؿ آخػػح، كىػػهل شػػهحة ٤ت ػػد  ػػا ٭تػػِت ّتػػد أ  ػػو ل إىل ىػػكا الغلػػ  ُب تقسػػَتىا،كاشػػقو أدٌ   الػػكىلص، فعػػدـ الحةػػهلع لح ػػهلز الػػكىيب ُب
 ا خالد الكىلص، كنند ا رةعت لل خارم كةدتو ركل ُب صػب بو أر عػة اٝتو: ٤ت د  ا ٭تِت  ا ن د   ألف  ،٤ت د  ا خالد الكىلص :ف قاؿ

العحضػػص أف ىػػكه فقػػ  ىػػص أماديػػث الػػكىلص، كلكػػا ىنػػاؾ أماديػػث أخػػحل للػػكىلص ُب الشػػ خ  )الػػكىلص(، ف ػػاٌ  أماديػػث نػػا ٤ت ػػد  ػػا خالػػد
مػدثنا ٤ت ػد  ػػا خالػد، ك ػحة مػدثنا ٤ت ػد  ػػا  :ف ػحة يقػهلؿ ،ألف ال خػارم لػػو أسػلهلب خػاص ُب ركايتػو نػا الػػكىلص ،صػب   ال خػارم غػَت ىػكه

كا أشػػػار ا ػػػا مجػػػح ننػػػد ا قػػػاؿ: )ك م يصػػػحح ال خػػػارم  ػػػو ن ػػػد  ، ك ػػػحة مػػػدثنا ٤ت ػػػد، ككػػػل ذلػػػ  يقصػػػد  ػػػو ٤ت ػػػد  ػػػا ٭تػػػِت الػػػكىلص، كإىل ىػػػ
، ك ػا ق لػو الػكىيب (ك م يقػل ُب  هلضػع ثنػا ٤ت ػد  ػا ٭تػِت ،كتػارة ٤ت ػد  ػا خالػد ،كتارة ثنا ٤ت د  ا ن د   ،ثنا ٤ت د :]الكىلص[  ل يقهلؿ تارة

(، كالكاشػػػػع ُٔٓ-ُِٓ/ٗ) كي  م ػػػػا مجػػػػحكي  التهػػػػ.  ػػػػ(أشػػػػار إىل ىػػػػكا فقػػػػاؿ: ) كم يكػػػػاد ال خػػػػارم يقصػػػػ   اٝتػػػػو ١تػػػػا كقػػػػع   نه ػػػػا
(ِ/ِِٗ  .) 

 (.  ُِٖ/ُِللكىيب)سَت أنلـ الن لء (، ك ِِٗ/ِين ح: الكاشع للكىيب) (ّ)
 (.  َُِٕ/ّك ا١تؤتلع كا١تختلع للدارقطٍت )(، ُٖٗ/ُؤتلع كا١تختلع م ا الق سحا  )غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا ا١ت (ْ)
 (ّ(، ماش ة)ُِِالقنطحة ص ) ةازين ح  عٌت قهل٢ت   (ٓ)
ـي القهلؿ  تهلث قو نلل قهلؿ أيب ماًب، ألف أ ا مػاًب ٦تػا كي  (ٔ) (، ُْْ/ُ) ا١تتكل ػهلف ُب الحةػاؿ للسػخاكمالتشػدد ُب نقػده الحةػاؿ. ين ػح:  ع ًصػييقَد

 (.  َّٕ/ُالحفع كالتك  ل للكنهلم)(، ك ُُِ/ُغ ث  شحح ألق ة اٟتديث للسخاكم)كفت  ا١ت
ُب كفاتػػو، كامخػػتلؼ ٤تصػػهلر  ػػُت سػػنة ثنتػػُت كنشػػحيا ك ئتػػُت، ك ػػُت ثػػلث كنشػػحيا ك ئتػػُت، كم يهلةػػد قػػهلؿ  هلفاتػػو سػػنة ثلثػػة ىنػػاؾ اخػػتلؼ  (ٕ)

(، ٕٗ/ٗ(، كالثقػػػات م ػػػا م ػػػاف )َُٗ/ُلك ػػػَت لل خػػػارم ْتهلاشػػػص ا١تط ػػػهلع )كأر عػػػُت، كذلػػػ  ُب  ػػػا اطلعػػػت نل ػػػو  ػػػا تػػػحاة   ثػػػل: التػػػاريخ ا
 (، كغَتى . َٖٔ/ِا ع الصب   أليب الهلل د ال اةص)و ال خارم ُب اٞتالتعديل كالتجحي ، ١تا خحج لك 

   (. ِِّ/ِٓالك اؿ ُب أٝتاء الحةاؿ لل زم) كي   (ٖ)
 (.  ُِْ/ُالكاشع للكىيب) (ٗ)
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قاؿ  ، هب نق لص  صحمقىهل ن د    ا ش) :بيهأعن . (ِ)( هل داكدأم إ ٮتحج لو  م) :عن عبد الررمي بن عبد هللا
 . (ْ)(سنة ٙتاف ك ئة اٟتجاج (ّ)[اـ]أيتهلُب ، غَته ضان يأقو ككثٌ ، ىهل ثقة ٖت ل نلل نلص : ٛتدأ

ىػل أُب  دَ نيػث ع يبي  ن ييُ أقبيل  بيعيا   عت الني  ايب: قاؿ. (ٓ)(العا حم سكا  كة) ءاسيب احل أعبد هللا بن عن 
كٖتحيع م ، (ٕ)كىهل تصب ع، (ٔ)ءا الشقا ا٠تنساُب ىا ش نسخة  ً  دى ةً  هب ككي قركل ننو ن د    ا ش ،ال صحة
 ػهل أك ، ءاسىػيب اٟت ٍ أف كػهلف اٟتػديث  ػا  سػند ،   ػوأنػا  ءاسى يب اٟت ٍ أخحل نا ن د    ا أكُب نسخة ، ة  ونرب 
 .(َُ)مست عاباُب  (ٗ)]كقد ةاء ذكحه [  نا الصهلاب  اك ، (ٖ)٪تا ىهل ةاىلصإك ، سل أنو أم يعحؼ  ءاسى اٟت ٍ 

ن آتييه ايا يف أه فوعدتُي ,ليه بقيية ت  ي يق  وب   ,ثن يبعيأببيي  قبيل  بايعت الن   :ءيب احل ساأقال عبد هللا بن 
نيا  هنيا أعلي   في  لقيد قيققت   ييا: فقيال ,ذا  و يف مرانيهإفجئت ف ,بعد ثالث   مث ذكرتُ  ,فنسيتُ  ,مرانه

 . (ُُ)كنتظر أمنذ ثالث 
كقػد  كىػهل كػكل  ك ػع، خلفػو نل ػو مػحاـإف أك ،  الهلنػد ءكاف ٬ت  نل و الهلفا  ف النيب أكقض ة ىكا اٟتديث  
نلػل نػـز  كىػهل، ا كنػدكىكا ينػزؿ نلػل  ىػ، ا نل ات النقاؽ ً  خلؼ الهلند مىت ةعلو إُب النهص نا  غى هللً  ي 

                                                                                                                                                                      

 د  ػػا زيػػػد. ين ػػح: الكاشػػع للػػػكىيبث نػػا صػػق ة  نػػػت شػػ  ة كأنػػ ، ركل ننػػػو شػػع ة، كٛتػػاىػػهل  ػػديل  ػػا   سػػػحة العق لػػص،  ػػا الثقػػػات، مػػدٌ  (ُ) 
(ُ/ِْٔ  .) 
(، كقػػاؿ ننػػو ا ػػا ْْٔ/ِ  سػػحة.   ػػزاف امنتػػداؿ للػػكىيب) د ننػػو  ػػديل  ػػان ػػد الكػػح   ػػا ن ػػد    ػػا شػػق هب العق لػػص ال صػػحم، م ييعػػحؼ. تقػػحٌ   (ِ) 

 (.  ُّٔ/ُههلؿ[. تقحي  التهكي  م ا مجح)]٣ت :مجح
 (.  ِْٓ/ٓ)  كي  التهكي  م ا مجح: الثققص كايل العحاؽ. ين حُب ا١تخطهلطتُت: أ اـ كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ، كاٟتجاج ىهل  (ّ) 
 (.  ِّٓ/ٓ كي  التهكي  م ا مجح) (ْ)
 (.  ْٕٓ/ُالكاشع للكىيب) (ٓ)
(، كشػحح الشػقا ١تػل نلػص ُِٔ/ُ ٍت )كماشػ ة الشػ كقد ذىكىح الشػ ٍتي كالقػارمي تلػ  النسػختُت كأث تػا الصػهلاب. الشػقا  تعحيػع مقػهلؽ ا١تصػطقل (ٔ)

 (.  ِٖٖ/ُ)القارم
 يبىػَحؼ. ين ػح: التصب ع: تغ َت ُب محؼ، أك محكؼ،  ػع  قػاء صػهلرة ا٠تػ  ُب السػ اؽ  النسػ ة إىل الػنق ، فػإف كػاف التغ ػَت ُب الشػكل فهػهل الٍ  (ٕ)

 (.  ُُٖ/ُ) م ا مجحنزىة الن ح ُب تهلض   ٩ت ة القكح 
(، فائػدة: ن ػػد   لػو مػػديث كامػػد ُِٗ/ٓكي  التهػكي  م ػػا مجػػح) ػػن ػح: ي. ٦تػا ذكػػح أف كالػد ن ػػد   ةػاىلص، كم إسػػلـ لػػو ا ػا مجػػح (ٖ)

 (.  ُِٗ/ٓسناده.  كي  التهكي  م ا مجح)٥تتلع ُب إ
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت كا١تث ت كضعتو ١تناس تو لس اؽ.  (ٗ)
 (.  ِٖٗ/ّن د الرب) ين ح: امست عاب ُب  عحفة األصباب م ا (َُ)
 ح   ا ػػػػػػكػػػػندنا ن د الػػػػػػكا نػػػػى»ِت: ػػػػ د  ا ٭تػػػػ(، قاؿ أ هل داكد: ] قاؿ ٤تِٗٗ/ْ) ْٔٗٗ اب ُب العدة، رق : دب، سنا أيب داكد: كتاب األ(ُُ)

 قاؿ أ هل داكد: ىككا  لغٍت نا نلص  ا ن د  ، قاؿ أ هل داكد:  لغٍت أف  شح  ا السحم، ركاه نا ن د الكػح   ػا ن ػد  « ن د    ا شق هب     
  ا شق هب[. ا
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كقػاؿ ، ٍب نل ػوإفػل ، ا الهلفػاءا لػو نػكر  نعػو ً ػك ىػ، ا نػـز نلػل الهلفػاء ا  ىػأف، ا غَت نكركتحؾ الهلفاء  ً ، ا٠تلع
 :« ً    ف يقصأو كُب ن ت، الحةلى  الحةلي  دى عً يى  فٍ أ عً لٍ ا ا٠تي ل»(ُ). 

ىل قصػة إشػار أكلقػد  .خلػعأذا إ: مأ (ِ)«ٍب نل ػوإفل ، ف يقصأكُب ن تو ، خاهأذا كند الحةل إ»: خحآكُب لقظ 
 :(ّ)ُب نهلن تو م ث قاؿ الصحصحمي  ءيب اٟت ساأا ا 

 الػػػػػػهلىُبا الَصػػػػػػاًدؽي الهلىنػػػػػػد الَػػػػػػكم كىػػػػػػهل        
 

 
 
 

دافً ػػػػػػػػػػػػػػعػػً افى يىهل ػػان ٥تيٍلقػػان لػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػ                         

 

عػػػػػػػػػػػػتى ً ًصػػػػػػػػػػػػدًقًو كىكىفائًػػػػػػػػػػػػوً أ     أ     كى  ػػػػػػػػػػػػا ٝتًى
 
 
 

 
 

 كػػػػػػػػػػػػاف كانىػػػػػػػػػػػػدى صػػػػػػػػػػػػام ان ٔتىكػػػػػػػػػػػػافً           ًإذا
ـى يىحقػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ثىلثػػػػػػػػػػػػػػػػػان  مى يػػػػػػػػػػػػػػػػػزىؿ          فىأىقػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
          

  يتىػػػػػػػػػػهلا مػػػػػػػػػػىَت أىتػػػػػػػػػػاهي الَصػػػػػػػػػػاًم ي الٍ            
هنيا  إ ,هنا كانت صيديقة ددةيةإف ,نةىل بيت فالإوا اا اذ ب :ادية قال ي   أُ ذا إ كان الن   :نس أوعن  

 .كانت حتب خدةة رض  هللا عنها
 .(ٓ)(نحفهاأم : )قل  نا الربىافإقاؿ ٤تدث  ،نة ا١تككهلرةكفل (ْ)دب ا١تقحدىكا اٟتديث ركاه ال خارم ُب األ

ن  إمسعه ييذكر ا و أكنت ة ما غرت على خدةة ملا  أعلى امر  (6)]ماغرت[ :وعن عائشة رض  هللا عنها قالت
ة أ ح اك ، هلر ي رةل غى : قاؿيي ، ةة كاألنقى  َ  ً ىص اٟتى : )ثَتالغَتة قاؿ ا ا األ ,(ٕ)ىل خالئلهاإكان ليذبح الشاة فيهديها 

ػػغى ]ةأا ػػح   إ»: كُب ركايػػة، يشػػًتؾ ف ػػو الػػككح كاألنثػل هلمن عيػألف فػى ، غ ػهلر  ػػل ىػػاء ل[حى  ػٍ
، ا الغػػَتةل ً ػػلىػػعٍ كىػص فػى ، «(ٖ)

 .(ُ)(نلل: ػفغار يتعدل  ، غار غَتةى أىلص أنلل ٍحتي غً : قاؿيي 
                                                           

 ُُٖٖيب القاس  الطػربم، رقػ : شحح أصهلؿ انتقاد أىل السنة كاٞت انة أل لكا كةدتو ُبنس و الس هلطص أليب يعلل لكٍت  م أةده ُب  سنده،  (ُ)
 َََُِين ػػػح: القػػػت  الك ػػػَت ُب ضػػػ  الزيػػػادة إىل اٞتػػػا ع الصػػػغَت للسػػػ هلطص، رقػػػ : . (، كمكػػػ  نل ػػػو ا١تنػػػاكم  أنػػػو مػػػديث مسػػػأَُٗ/ٔ)
 (.  ّٖٓ/ٓ) (، ف ض القديح لل ناكمْٓ/ّ)

ء ُب نل ػة ا١تنػافهب، رقػ : (، كسػنا الًت ػكم: أ ػهلاب اإٯتػاف،  ػاب  ػا ةػاِٗٗ/ْ) ْٓٗٗدب،  ػاب ُب العػدة، رقػ : سػنا أيب داكد: كتػاب األ (ِ)
 ، ػهل النع ػاف كم أ ػهل كقػاص: ]ىكا مديث غحي ، كل   إسناده  القهلم، نلص  ا ن ػد األنلػل ثقػة، كم يعػحؼ أقاؿ الًت كم، (َِ/ٓ)ِّّٔ

 ك٫تا ٣تههلمف[. 
 (.  ِٕ. ين ح: نهلن ة الصحصحم الصقبة ) ا ال بح الكا ل (ّ)
ث ن ػػد    ػػا ن ػػحك، رقػػ : ا١تسػػتدرؾ للبػػاك : كتػػاب الػػرب كالصػػلة، مػػديك (، َٗ/ُ) ِِّا١تعػػحكؼ، رقػػ :  م:  ػػاب قػػهلؿاألدب ا١تقػػحد لل خػػار  (ْ)

 (، كقاؿ اٟتاك : ]ىكا مديث صب   اإسناد ك م ٮتحةاه[، كقاؿ الكىيب: ]صب  [. ُّٗ/ْ)ّّٕٗ
ت نا كػلـ الربىػاف ُب كت ػو ا١تط هلنػة فلػ  أةػده ف  ػا . كقد ْتث(ىػ ُْٖ: )ت ػ: س   ا ا العج ص ىهل  حىاف الديا إ حاى    ا ٤ت د، كيعحؼ  (ٓ)

 ظهح يل. 
 (.  ُِٔ/ُكماش ة الش ٍت ) غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا الشقا  تعحيع مقهلؽ ا١تصطقل (ٔ)
لنهايػػة أم ُب  اطنػػو. ا ا٠تلئػل: ٚتػػع خل لػػة كىػػص الصػػديقة،  ػػأخهلذ  ػا ا٠تلػػة  الضػػ : كىػػص  الصػػداقة كا ػػة الػيت ٗتللػػت القلػػ  فصػػارت خللػػو: (ٕ)

 (.  ِٕ/ِم ا األثَت،  ادة: خلل)
ًَِ » غَت كاضػبة ُب ا١تخطػهلطتُت، كا١تث ػت سػنا النسػائص، كىػهل ةػزء  ػا مػديث زكاج أـ سػل ة ننػد ا قالػت لع ػح:  (ٖ) أٌ ً ا ػحأة   أىٍخػربٍ رىسيػهلؿى ا

(، ككػكا ا١تسػتدرؾ نلػل الصػب بُت ُٖ/ٔ) ِّْٓ ،رق :كػاح،  ػاب إنكػاح ام ػا أ ػوكتػاب الن« -أم لػديها ًصػٍ  ة-غى ػٍحىل، كىأىٌ ً اٍ ػحىأىةه  يٍصػً  ىةه 
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ا ةػل  ػا صػدر  نػو ً ػأا ً ػ نلػل رسػهلؿ    ت٪تػا كانػإإف غَتة نائشة رضص   ننها : )ا ا اٟتن لص (ِ)]قاؿ[
     .انتهل. (ّ)(القعل اللسا  ا١تككهلر

، ال هػػإك  لػػو ، هػػال ن لنػػيب ٪تػػا كػػاف نلػػل خد٬تػػة  سػػ   ثنػػاء اإك ، كػػا غػػَتة نائشػػة نلػػل النػػيب ت  م :قػػهلؿأك 
 ٪تا ىهل ٟتسا ٝتتهاإك ، كم ٞت ا٢تا، كا ة اليت ل ست لصهلر ا، ل ها  عد ا١تهلت يعٍت الحنايةإ هل ا كن حه  (ْ)ل[ ٍ ]قػى 

، ا ىػكا الق  ػلفهػكا ً ػ، ك ٯت ػلأ ل هػاإل غػَته ين ػح أذا ر إتػو أغػار الحةػل نلػل ا ح : ا ىػكا الق  ػل قػهل٢ت ك ً ، كفعا٢تا
 .>ة صلة الغَتةأٍب نلل ا ح <: قهللو، نلل: ػ فههل  تعد 

ُب  (ٓ)]ن ا دكهنػا[فك ػع، ٪تػا غػَت  سػتنكح كقهلنهػا  ػا النسػاء القاضػلتإك ، فقص ىػكا اٟتػديث ث ػهلت الغػَتة)
ك  نػت ، ثػحأكلكػا كانػت تغػار  ػا خد٬تػة  ،ف نائشة رضػص   ننهػا كانػت تغػار  ػا نسػاء النػيب إك ، القضل

ا الغػػَتة الػػيت ت نقسػػها ً ػػأف  ػػحَ أ عػػد  سػػ ا ان أفػػككحت ، ا خد٬تػػة رضػػص   ننهػػاا ً ػػنائشػػة سػػ   ا١ت الغػػة ُب غَت ػػ
هنػػا أ»: فقالػػت ك ػػا ةػػاء ننهػػا ُب ركايػػة، ىل غػػَتىاإا   ػػل الػػزكج  ا ػػة الشػػههلان ة كىػػص الغػػَتة ً ػػ، تعتادىػػا النسػػاء
٢تػػػػا  لشػػػػهادة النػػػػيب  ا٪تػػػػا غػػػػارت نل هػػػػإك ، (ٕ)«يتهػػػػاأك ػػػػا ر »: خػػػػحلأكُب ركايػػػػة ، (ٔ)«ف يتػػػػزكةٍتأىلكػػػػت ق ػػػػل 

 كىػهل يػهلى ، ىل غَتىػاإ. . . . ف صػحمتأىل إدل ذلػ  أمػىت ، ا نسائو ك امت تهلة  تقض لها نلل غَتىا  ً 
ك ػػػا ةػػػاء ُب ركايػػػة   « نهػػػا خػػػَتان   ػػػدل    أقػػػد »: كقالػػػت، نلػػػل درةػػػة  نهػػػا ُب اٞتنػػػةأك ، فضػػػل  نهػػػاأهنػػػا أ

ىلكػت ُب الػدىح قػد أ ػدل     (ٖ)الشػدقُت اءش ٛتػح قػحي ئزا نجػانجػهلز ً ػ [ِٖ/ظ]ا ً ػككح تػ ا »: لل خارم
 خَتان  نها»(ٗ). 

                                                                                                                                                                      

(، كقػػاؿ اٟتػػاك : ]ىػػػكا ُٖ/ْ)ٕٗٓٔأ  ػػة رضػػص   ننهػػا، رقػػ : ، ذكػػح أـ ا١تػػؤ نُت أـ سػػل ة  نػػػت أيب  للبػػاك : كتػػاب  عحفػػة الصػػبا ة 
ل  ػا النهايػة م ػا األثػَت السػا هب، كا ػا األثػَت ىنػا يػككح ركايػة ينقػ رٛتػو   مديث صب   اإسناد[، كقاؿ الكىيب: ]صب  [. كالش خ العحضص
 أخحل ٟتديث أـ سل ة ُب النهاية، كل   لعائشة رضص   ننه ا. 

 (.  َُْ/ّ) هناية النقل  ا النهاية م ا األثَت،  ادة: غى ػىحى  (ُ)
 ق ل قائلو، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ. ُب ا١تخطهلطتُت:  (ِ)
 كت  ا ا اٟتن لص ا١تط هلنة فل  أةده ف  ا ظهح يل.   ْتثت ُب (ّ)
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، ككضعتها ل ت  الس اؽ.  (ْ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا فت  ال ارم السا هب.  (ٓ)
  ا مجح اآلٌب. (، كالنقل  ا القت  مّٖ/ٓ) ُّٖٔخد٬تة، رق :   صب   ال خارم: كتاب ا١تناق ،  اب تزكيج  النيب  (ٔ)
،  ػػػاب فضػػػائل (، كصػػػب    سػػػل : كتػػػاب القضػػػائلّٖ/ٓ) ُّٖٖخد٬تػػػة، رقػػػ :   صػػػب   ال خػػػارم: كتػػػاب ا١تناقػػػ ،  ػػػاب تػػػزكيج النػػػيب  (ٕ)

 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح اآلٌب. ُٖٖٗ/ْ) ِّْٓخد٬تة، رق : 
نػػػهلار للقاضػػػص ن ػػػاض،  ػػػادة: ٛتػػػح ي ػػػهب ُب ف هػػػا   ػػػاض.  شػػػارؽ األ  كن ػػػارة نػػػا سػػػقهلط أسػػػناهنا  ػػػا ذلػػػ  فلػػػ ربى ٛتػػػحاء الشػػػدقُت   الغػػػة ُب الًكػػػ (ٖ)

(ُ/ََِ  .) 
(، ك صػػػب    سػػػل : كتػػاب فضػػػائل الصػػػبا ة،  ػػػاب ّٗ/ٓ) ُِّٖخد٬تػػة، رقػػػ :   صػػب   ال خػػػارم: كتػػػاب ا١تناقػػ ،  ػػػاب تػػػزكيج النػػػيب  (ٗ)

 (.  ُٖٖٗ/ْ)ِّْٕ نُت رضص   ننها، رق : فضائل خد٬تة أـ ا١تؤ 
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دؿ نلل  تككثحة الككح ، ا ٗت ل ٤ت ة غَتىا أكثح  نهاكأصل غَتة ا١تحأة  ً ، إياىا فأمد األس اب كثحة ذكح النيب 
ك ػا أمػ  ، ٣تػحد ذكػحكتػارة  ػككحىا ُب نسػائو ، كالثنػاء ننهػا تػارة، ٢تا  ػدمها ك حادىا  ككح النيب ، كثحة ا ة

فعطػع ، (ِ)«نل هػا ئػوكثنا، ا كثػحة ذكػحه إياىػاً ػ»: (ُ) سػنده نػا ىشػاـ كقد أخحج النسائص، ش ئا أكثح  ا ذكحه
٠تد٬تػػة رضػػص   ننهػػا  م يكػػا نلػػل سػػنا  لكػػا ٤ت ػػة النػػيب ، الثنػػاء نلػػل الػػككح  ػػا نطػػع ا٠تػػاص نلػػل العػػاـ

 :(ّ)َتة نائشػػػة رضػػػص   ننهػػػا  م يكػػػا إم لػػػكل  ك٢تػػػكا قالػػػتكغػػػ، كإ٪تػػػا كانػػػت ر ان ػػػة  ، ا ػػػة الشػػػههلان ة
 .(ْ)(« ثلث سنُت ٍتق ل أف يتزكة ىلكتٍ »
ا قصػ  م صػخ  ف ػو ح خد٬تة رضص   ننها    ت ُب اٞتنة  ً أف ي شٌ  ن  و  أ ح أف   : الس   الثا  
 .(ٓ)نص  ك ا ةاء ُب الصب بُتكم
عٍ ػنً  ي ا  اء  هلمدة ىهل لؤلؤة ٣تهلفة كاسػعة كالقصػح الٍ  قت  القاؼ كا١ته لة  عدى :القص ك )

كالنكتػة ُب تع ػَته ، (ٔ)
كُب ، هنػػا قالػػت ذلػػ  إمحازىػػا قصػػ  السػػ هب م ػػث  ػػادرت إىل اإٯتػػافأاإشػػارة إىل  ا لؤلػػؤك م يقػػل ً ػػ،  القصػػ 

كانػػت   إذىػػا لػػ   لغَت  سػػتهلاء  ػػاا امككػػكا كػػاف ٠تد٬تػػة ً ػػ، و ػػ  ا ةهػػة اسػػتهلاء أكثػػح أناخػػحل ً ػػأالقصػػ   ناسػػ ة 
ا ٢تا  ً  أند    كا١تحاد  ال  ت أنو زائد نلل  ا، ك م يصدر  نها  ا يغض و ق ٌ ، محيصة نلل رضاه  كل ٦تكا

، لػػككح ال  ػػت  عػػٌت لط ػػع: (ٕ)كقػػاؿ السػػه لص ، م تنصػػ   سػػ  و :أم، (م نصػػ  ف ػػو): ثػػهلاب الع ػػل ك٢تػػكا قػػاؿ
فلػ  يكػا نلػل كةػو األرض ُب أكؿ ،  اإسلـ  نقػحدة  ػوٍب صارت ر ة   ت ُب، ألهنا كانت ر ة   ت ق ل ا١ت عث

،  لق و ان ككح غال يالقعل  (ٖ)]ةزاء[ك كىص فض لة  ا شاركها ف ها غَتىا، م   تهاإسلـ إ  ت  يهـل  عث النيب 
، كُب ذكػح ال  ػت  عػٌت آخػح: قػاؿ ا ػا مجػح، كالقصػح فلهكا ةػاء  لقػظ ال  ػت دكف الغحفػة، شحؼ  نوأكإف كاف 

                                                           
 نػػػلـ النػػ لء للػػػكىيب. سػػَت أ(قُْٔ: )تة  ػػا الػػػز َت  ػػا العػػػهلاـ األسػػدم، ثقػػة فق ػػػو، ٝتػػع  ػػا أ  ػػػو، مػػدث ننػػػو الثػػهلرم،  ػػػا نػػحك ىػػهل ىشػػاـ  (ُ)

 (.  ّٕٓ/ُ(، ك تقحي  التهكي  م ا مجح)ّْ/ٔ)
ش خ العحضػػص ػػػػػػ، كال«إياىػػا، كثنائػػو نل هػا. . . .   حة ذكػػح رسػهلؿ   ػػػػػحت ٠تد٬تػة، لكثػػػػػك ػػا غ   هلؿ   ػػػػحت نلػػل ا ػػحأة لحسػػػػغ ػػا »كلق ػو:  (ِ)

 َّّٖينقػػل  ػػا القػػت  م ػػا مجػػح اآلٌب. السػػنا الكػػربل للنسػػائص: كتػػاب ا١تناقػػ ،  ػػاب  ناقػػ  خد٬تػػة رضػػص   ننهػػا، رقػػ :    تعػػاىل رٛتػػو
 ََْٔالعهػػػد  ػػػا اإٯتػػػاف، رقػػػ :  صػػػب   ال خػػارم: كتػػػاب األدب،  ػػػاب مسػػػا. (، كىػػكا اٟتػػػديث لػػػو طػػػحؽ أخػػػحل ُب الصػػػب بُتَّٗ/ٕ)
 (.  ُٖٖٖ/ْ)ِّْٓد٬تة رضص   ننها، رق : صب    سل : كتاب القضائل،  اب فضائل خ (، كٗ/ٖ)

د٬تػة صػب    سػل : كتػاب القضػائل،  ػاب فضػائل خ (، كٗ/ٖ) ََْٔ: صب   ال خارم: كتاب األدب،  اب مسا العهد  ا اإٯتاف، رق  (ّ)
 (.  ُٖٖٖ/ْ)ِّْٓرضص   ننها، رق : 

 (.  ُّٔ/ٕرم م ا مجح )النقل  ا فت  ال اهناية  (ْ) 
 نُت (، كصػب    سػل : كتػاب القضػائل،  ػاب فضػائل خد٬تػة أـ ا١تػؤ ٔ/ّ) ُِٕٗب  ىت ٭تل ا١تعت ح، رق : صب   ال خارم: كتاب اٟتج،  ا (ٓ)

 (.  ُٕٖٖ/ْ)ِِّْرضص   ننها، رق : 
   (. كالنقل  ا القت  م ا مجح اآلٌب.ٕٔ/ْنهاية م ا األثَت،  ادة: قص  )ال (ٔ)
 (. ِٕٕ/ِ)الحكض األنع للسه لص  (ٕ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح السا هب.  (ٖ)
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 ﴾ىػل ال  ػتأإ٪تػا يحيػد   ل ػكى  نػنك  الحةػز ﴿: ألنػو ١تػا نػزؿ قهللػو تعػاىل، ل هػاإ ع أىل   ت النػيب ألف  حة
اللهػػػ  ىػػػؤمء أىػػػل »: فقػػػاؿ، لهػػػ   كسػػػاءفجلٌ ، كنل ػػػان  كمسػػػ نان  كمسػػػنان ، فاط ػػػة دنػػػا رسػػػهلؿ    [ّّ]األمػػػزاب/
، كفاط ػة  نػت خد٬تػة، سنُت  ا فاط ػةألف اٟت، ىل ال  ت ىؤمء إىل خد٬تةأك حةع ، أخحةو الًت كم (ُ)«  يت

ىػػل ال  ػػت الن ػػهلم إىل خد٬تػػة دكف أف هػػح رةػػهلع ، صػػغَت ٍب تػػزكج  نتهػػا  عػػدىا ُب   ػػت خد٬تػػة كىػػهل أكنلػػص نشػػ
 .(ِ)(غَتىا ككا قاؿ

١تا ةعل آلس ة  ُب اٞتنة أنو  ةعل ٠تد٬تة رضص   ننها   تان  ُب< أف    ف الثلثةأي هح يل >  :كأقهلؿ
 ُب   ػىٍ تنػا ًنٍنػدىؾى  يل  ا ٍػاً  رىبًٌ  ًإذ قالػتٍ ﴿ :ُب اٞتنة  ػدنائها   تان  -ُب اٞتنة كقد صارت زكةة للنيب - هلفة فحنأا ح 
تػػو الػػيت أم ح  ف ٬تعػػل   أالعػػدؿ  اى فً ػػ، ٯتاهنػػا ٔتهلسػػل إك ، كن لػو لصػػربىا نلػػل فحنػػهلف، [ُُ]التبػػح /﴾اٞتٍىنَػةً 

، خحكيػةأك  ألهنا زكةة دن هلية، ُب اٞتنة سنت صب تو ُب الدن ا   تان مأكقهل ها ك ، ندائو  ا قهل وأيكاء إصربت نلل 
ال  ػت  كقػد كصػع النػيب ، اٞتنػة ُبمػهب   نػاء ال  ػت ٢تػا أفل ةـح كانت خد٬تػة ، خحكية فق أكآس ة زكةة لو 

 قػػت  ا١ته لػػة كا١تعج ػػة  عػػدىا  هلمػػدة  :(ّ)كالصػػخ  ،نصػػ م صػػخ  ف ػػو كم : )نػػوأالػػيت  شػػحت  ػػو خد٬تػػة  
قػػػص ىػػػاتُت الصػػػقتُت أنػػػٍت ن ناسػػػ ة : (ٓ)كقػػػاؿ السػػػه لص. التعػػػ  :(ْ)كالنصػػػ . كا١تنازنػػػة  حفػػػع الصػػػهلت، حالصػػػ ا 
 كم، ىل رفػػع الصػػهلت كم  نازنػػةإهلةػػو ٖتفلػػ  ، ةا تػػو خد٬تػػة طهلنػػان أٯتػػاف إىل اإ١تػػا دنػػا  نػػو أ: كالتعػػ ، ا١تنازنػػة

ف يكهلف  نزلتها اليت  شحىا  ا أ  فناس ،نت نل و كل نسَتتع  ُب ذل   ل أزالت ننو كل كمشة كنص  كىهلٌ 
 .(ٔ)(ر ا  الصقة ا١تقا لة لقعلها

يب أركاه ال خػػارم نػػا نلػػص  ػػا  (ٕ)«كخػػَت نسػػائها خد٬تػػة، خػػَت نسػػائها  ػػح »: قػػهلؿ النػػيب : السػػ   الثالػػث
   .نساء الدن ا: مأ، طال  

 يت ك ا أخد٬تة نلل نساء  تٍ لى ضًٌ لقد في »: قاؿ ا مديث ن ار  ا ياسح نا النيب  ً  كالطربا ، خحج ال زارأك )
 .سنادكىهل مديث مسا اإ، (ُ)«فضلت  ح  نلل نساء العا١تُت

                                                           
، كالشػ خ (، كقاؿ الًت كم: ]ىػكا مػديث مسػا صػب  [ٗٗٔ/ٓ) ُّٕٖةاء ُب فضل فاط ة، رق :  سنا الًت كم: أ هلاب ا١تناق ،  اب  ا (ُ)

 . ٌب كم  ل  نقل كلـ ا ا مجح اآلم ينقل ن ارة الًت  رٛتو   تعاىل العحضص
 (.  ُّٖ/ٕفت  ال ارم م ا مجح )انتهل النقل  ا  (ِ)
 (.  ُْ/ّنهاية م ا األثَت،  ادة: صخ  )(، كالُِٔ/ُم،  ادة: صخ  )ين ح: الصباح للجهلىح  (ّ)
 (.  ِٔ/ٓنهاية م ا األثَت،  ادة: نص  )(، كالِِٓ/ُالصباح للجهلىحم،  ادة: نص  ) (ْ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح اآلٌب. ِٕٕ/ِ)األنع للسه لص  الحكض (ٓ)
 (.  ُّٖ/ٕال ارم م ا مجح )هناية النقل  ا فت    (ٔ)
(، كصب    سل : كتاب القضػائل،  ػاب فضػائل خد٬تػة ّٖ/ٓ) ُّٖٓخد٬تة، رق :   صب   ال خارم: كتاب ا١تناق ،  اب تزكيج النيب  (ٕ)

   (.  ُٖٖٔ/ْ)َِّْ:  نُت رضص   ننها، رق أـ ا١تؤ 
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كػهلف تف م أ٭تت ػل : ا قػاؿكقػهلؿ  ىػ، ا نائشػة رضػص   ننه ػافضػل ً ػأف خد٬تػة أ٢تػكا اٟتػديث نلػل  ؿَ دً كاستي  
ضػع ع  ػحدكد  ،النسػاء ال هلالػغفلعػل ا١تػحاد  ،ألهنا كاف ٢تا نند  هلت خد٬تة ثلث سػنُت، نائشة دخلت ُب ذل 

ك٦تػػا ، نػػ  ٦تػػا كانػػت  هلةػػهلدةأك ،  لػػغت م  اٍ  ىػػكى ، ا ال هلالػػغنػػ  ً ػػأ ػػة أك الػػدن ا ف ا١تػػحاد  لقػػظ النسػػاء نسػػاء األأ ػػ
فضػل نسػاء اٞتنػة أ»: خحةو اٟتاك   ا مديث ا ا ن اس  حفهلنان أك ، سناد صب  إخحج النسائص  أكقد ، ستهلةد
نػػػػا ا ػػػػا  كأخػػػػحج ا ػػػػا ن ػػػػد الػػػػرب، كيػػػػلأكىػػػػكا نػػػػ  صػػػػحي  م ٭تت ػػػػل الت، (ِ)«كآسػػػػ ة، ك ػػػػح ، كفاط ػػػػة، خد٬تػػػػة
 (ّ)«ٍب آسػػ ة، ٍب خد٬تػػة، ٍب فاط ػػة، سػػ دة نسػػاء العػػا١تُت  ػػح »: قػػاؿ رسػػهلؿ   : قػػاؿ ، [ِٖك/]ن ػػاس
 .(ٓ)(حفع اإشكاؿيكىكا مديث مسا : (ْ)قاؿ
: مأ، ٚتػػػع خل لػػػة: )كا٠تلئػػػل، اٌ هيسػػػع  ػػػاا نهػػػلهػػػا  ئلخف هػػػدم ُب ، نػػػو كػػػاف يػػػك   الشػػػاةأ: السػػػ   الحا ػػػع 

  ػػا]: كقهللػػو، ٢تػػا مػػىت كػػاف يتعاىػػد صػػهلام ا ا (ٕ)] اسػػت حار م ػػو ٢تػػا[ا اإشعارفقػػص ىػػكا اٟتػػديث ً ػػ، (ٔ)صػػديقة
(ع ى ا الشًٌ  ً «  ا يش عها » :(ٗ)كُب ركاية، (ٖ)يكق ها[  ا :أم ،يسعها

(َُ). 
، ا ةاريتػػو  اريػػةنػػو ً ػػإف، ى   ا ػػح إم إه  نهػػا كمدأكػػاف ٚت ػػع  ػػل  ، )نػػو كػػاف لػػو  نهػػا كلػػدأ: السػػ   ا٠تػػا   

ٍب ، ر ػع زينػ ك ناتػو األ ا عػدى كأ، ةق ػل ال عثػ ك ػات صػغَتان ، ك و كػاف يكػٌٌت ، كمده  نها القاس أا كا١تتقهب نل و  ً 
فكاف يقاؿ ، كن د   كلد  عد ال عث، صغح  ا فاط ةأـ كلثهـل أكانت : كق ل، (ُُ)ٍب فاط ة، ـ كلثهـلأٍب ، رق ة
: فقلػتي  غضػ تو يهل ػان أف: قالػت نائشػة،  اتقػاؽ ك ػات الػككهلر صػغاران ، خػهلاف لػوأ٫تػا : كيقػاؿ، الطاىح كالط ػ : ول

                                                                                                                                                                      
، ا ، كلكػا كةدتػو ُب تقسػَت الطػربمُب  عػاة  الطػرب  -ف  ػا ظهػح يل-(، ك م أةػدهِٓٓ/ْ) ُِْٕ سند ن ار  ا ياسػح، رقػ :  سند ال زار:  (ُ)

 (، ك قهللو: ]مديث صب   اإسناد [ ا كلـ ا ا مجح كىهل ميك ه  نو  نلل سند اٟتديث. ّٗٗ/ٔ) َّّٕ: رق 
كا١تسػتدرؾ نلػل الصػب بُت للبػاك : كتػاب (، ّٖٖ/ٕ) ِٕٖٗقػ   ػح   نػت ن ػحاف، رقػ : سائص: كتاب ا١تناق ،  اب  ناالسنا الكربل للن (ِ)

قهللػو: ] إسػػناد صػب   [ ػػا  ك (. َِْ/ّ) ِْٖٓرقػػ : ، : ك ػنه  خد٬تػػة  نػت خهليلػػد  ػا أسػػد  ػا ن ػػد العػزل ،  ػػاب  عحفػة الصػبا ة 
 كلـ ا ا مجح. 

 ىكا مديث مسا[ ا كلـ  ا ا مجح.  (، كقهللو: ]ُِِٖ/ْب م ا ن د الرب)  عحفة األصباامست عاب ُب (ّ)
 القائل ىنا ا ا ن د الرب.  (ْ)
 (.  ُّٔ/ٕفت  ال ارم م ا مجح )هناية النقل  ا  (ٓ)
 (.  ِّٕ/ُنهلار للقاضص ن اض،  ادة: خلل ) شارؽ األ (ٔ)
  غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب.(ٕ)
 ُب ا١تخطهلطتُت:  ا يكق ها، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب.  (ٖ)
 (.  ُّٔ/ٕفت  ال ارم م ا مجح )ين ح: ركاية النسقص.  ىص ، كقاؿ:ذكحىا ا ا مجح (ٗ)
 (.  ُّٔ/ٕالنقل  ا فت  ال ارم م ا مجح )هناية  (َُ) 
ن ػػػدة القػػػارم شػػػحح صػػػب   ال خػػػارم أٚتعػػػُت.  فاط ػػػة زكةػػػة نلػػػص زينػػػ  ىػػػص زكةػػػة ا ػػػا أيب العػػػاص، كرق ػػػة كأـ كلثػػػهـل زكةتػػػا نث ػػػاف، ك  (ُُ)

(ٖ/َُّ  .) 
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٬تػاد إكىػص كثػَتة كػل  نهػا كػاؼ ُب ، سػ ابا األككػاف م ػو ٢تػا ١تػا تقػدـ ً ػ، (ُ)«  رزقت م هػاإ»: خد٬تة فقاؿ
 .(ِ)(ىت  اتتنو  م يتزكج نل ها مأ و خد٬تة ُب الدن ا   أك٦تا كاف، ا ة
م ػو أك ، اءىػاقسػهل نل ػو ل: مأ، ليهاإفارتاح  .خت خد٬تػةأ: مأ ,ختهاأ .نلل النيب : مأ، ذنت عليهأواست
]أر٭تصه[رةػل: ك نو قػهل٢ت ، م  توأك ، ذا  لت إل وإ رتاح ارت امان أكارٖتت ، ان ٭تٍ راح رى ألل عحكؼ  تي مٍ رً ) :يقاؿ

ذا  إ (ّ)
  َت ا١تؤ نُتأٯتدح  (ٓ)النا غة اٞتعدمكقد قاؿ ، يحتاح للندل (ْ)خ ان [س]كاف

 :(ٔ) ن د    ا الز َت
ـي عٍ كنث اف كالقاركؽ فارتاح  ي       لنا الصديهب ١تا كل تنا مك تى                د

 .(ٖ)(ؿككسهل نل و ال ، دـعٍ  ي الٍ   ي نقٍ  (ٕ)]ٝتبت[: مأ
 ػا ن ػد العػزل  ػا ن ػد لػ  كالػد ا ػا ككانػت زكج الح  ػع ، (ٗ)ذنت نل و ىص ىالة  نت خهليلدأختها اليت استأك )

كقد ىػاةحت ، كىهل ظاىح  كا اٟتديث، كقد ذكحكىا ُب الصبا ة، زكج زين   نت النيب  (َُ)العاص  ا الح  ع
ٔتكػة م ػث كانػت نائشػة  ف يكهلف دخلت نلل النيب أك٭تت ل ، (ُُ)كاف  ا  ألف دخهل٢تا نل و ، ىل ا١تدينةإ

نػػا ىشػػاـ  ػػكا  (ُ)]سػػل ة[ ػػا طحيػػهب ٛتػػاد  ػػا  :(ُِ)محً قً سػػتغٍ  ي خػػحج الٍ ألكػػا  .رضػػص   ننهػػا ُب  عػػض سػػؤالو
                                                           

(، ككػكا الشػ خ العحضػص ينقػل ُٖٖٖ/ْ) ِّْٓنُت رضص   ننهػا، رقػ : صب    سل : كتاب فضائل الصبا ة،  اب فضائل خد٬تة أـ ا١تؤ  (ُ)
 ىكه الحكاية  ا القت  م ا مجح. 

 (.  ُّٕ/ٕ) النقل  ا فت  ال ارم م ا مجحهناية  (ِ) 
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا النهاية اآلٌب.  (ّ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا النهاية اآلٌب.  (ْ)
، كػاف شػانحان  (ٓ) َِ َِ إذ ةػاء  ا٢تػدل ، نػاشطهليػل الع ػح النا غة اٞتعػدٌم: قػ    ػا ن ػد ا . . . ُب اٞتاىل ػة كُب اإسػلـ، كىػهل القائػل أت ػت رسػهلؿ ا

 (.  َّٖ/ٔ. اإصا ة م ا مجح)،  قص مىت خلفة ن د    ا الز َت كيتلهل كتا ا كاجملٌحة نٌَتان 
(،  ػا ْ/ْ) الكا ػل ُب اللغػة كاألدب لل ػربديت  ُت الناس ُب العدؿ فاستهلكا. . . فعاد ص امان مال  الل ل   ل . كُب ال  ت اآلخح قاؿ: كسهلٌ  (ٔ)

 نهاية م ا األثَت. ال بح الهلافح. كالنقل  ا ال
 غَت كاضبة ُب األصل، كا١تث ت  ا)س(.  (ٕ)
 (. ِْٕ/ِلنهاية م ا األثَت،  ادة: ركح)ا (ٖ)
 (.  ِْٕ/ٕالغا ة م ا األثَت) أسد (ٗ)
ا مجػػح اآلٌب، ينقػػل تحٚتتػػو كتحٚتػػة أ ػػو ىالػػة  ػػا القػػت  م ػػ رٛتػػو   تعػػاىل (، كالشػػ خ العحضػػصَِٔ/ٕا ة ُب ٘ت  ػػز الصػػبا ة م ػػا مجػػح)اإصػػ (َُ)

 كل    ا كت  الًتاة . 
 الض َت يعهلد لل دينة.   (ُُ)
ينقػل كػلـ  رٛتػو   تعػاىل ىػػ(، كالشػ خ العحضػص ِّْ عحفة الصبا ة. للبافظ العل ة أيب الع ػاس، ةعقػح  ػا ٤ت ػد ا١تسػتغقحم النسػقص )ت:  (ُِ)

كغَتىػا، ككثػَتان  ػا ينقػل ننػو ا ػا مجػح ُب القػت  ُب كل ػو  يب ا١تستغقحم  ا القت  م ا مجػح اآلٌب، كلل سػتغقحم كتػ  أخػحل كشػ ائل النػ
(، ّٖٖ/ٕ ػػا مجػػح. فػػت  ال ػػارم م ػػا مجػػح )، ك م أقػػع نلػػل كتػػاب ا١تسػػتغقحم  عحفػػة الصػػبا ة، لػػكا اكتق ػػت  ػػالعزك م نػػا الصػػبا ة 

 (.  ٔٔ/ُالعزيز ا٢تل ل) لع د حمػ  ا٢تجػػػا لقحف ا٠تا ُب اػػػ(، كالتصن ع ُب السنة الن هلية كنلهل هُّٕٗ/ِ)ٟتاةص خل قةل نهلف كشع اك 
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 ىالػػػةي »: كقػػػاؿ، فانت ػػػو، كػػػلـ ىالػػػة (ّ)ئًلىتىػػػوي[قا]ُب  فسػػػ ع النػػػيب ، ىالػػػة :قػػػاؿ لػػػوا ػػػا ٠تد٬تػػػة يي  ـى دً قىػػػ: (ِ)السػػػند
، ا طحيػهب ٘تػ   ػ كسػ كركل الطػربا  ُب األ، خػت خد٬تػة رضػص   ننهػاأالصهلاب ىالة : قاؿ ا١تستغقحم، «ةي ىال

ىالػػػة »: كقػػػاؿ، ىل صػػػدرهإو فضػػػ ٌ ، فاسػػػت قظ، كىػػػهل راقػػػد، نػػػو دخػػػل نلػػػل النػػػيب أ  ػػػو أنػػػا  (ْ)كزيػػػد  ػػػا ىالػػػة
حًٌ  ػى كا ا ن د الٍ ، افكذكح ا ا م ٌ ، (ٓ)«ىالة

 يضان أفلعلو كاف ٠تد٬تة كلد ، يب ىالة الت   صأُب الصبا ة ىالة  ا  (ٔ)
اف ئكاهنا اسػػتئكا اسػػتكنػػحؼ ً ػػ، ل هػػاإكىػػص الػػيت ارتػػاح ، الػػة  نػػت خهليلػػدة نل ػػو ىنى ذً أف ا١تسػػتأكاٟتاصػػل ، اٝتػو ىالػػة

 ػالعُت ا١ته لػة  ػا  (ٖ)«اعى تىػارٍ »: كقػد كقػع ركايػة لل خػارم ،ح خد٬تػةككٌ تػف، ختهػاأ (ٕ)[صػهل ا  صػهلت]خد٬تة لش و
اىتػػز لػػكل  : مأ ، اٟتػػاء ا١ته لػػة (َُ)«ارتػػاح»: كُب ركايػػة ،كىػػهل التغػػٌَت ، كا١تػػحاد  نػػو مز ػػو، (ٗ)كىػػهل القػػزع، كعالػػح 

نػو ارتػاح ٢تػا  ػككهلر أك ، خت خد٬تة  نت خهليلػد نلػل النػيب أنٍت مديث دخهلؿ أىكا اٟتديث ك ) .(ُُ)(سحكران 
خػػػت أذنت ىالػػة  نػػػت خهليلػػد أاسػػت: )سػػنده نػػا نائشػػػة رضػػص   ننهػػا قالػػػت فق ػػػو ، (ُِ)ُب صػػب   ال خػػارم

 ،  ػػػػػكلػػاح لػػػػػػػػػػتر اػػػف :(ُّ)ةػػػركاي كل  كُبػػاع لػػػػػارتػػف، جةػػػػديػئكاف خػػػػػحؼ استػعػػػػػف، و ػػهلؿ اللػػػػل رسػػلػػػجة نػػػديػخ
الشػدقُت ىلكػػت ُب  اءز قػحيش ٛتػػح ئا نجػػاا نجػػهلز ً ػ ػػا تػككح ً ػ: فغػػحت فقلػت: فقالػت، «اللهػ  ىالػػة»: فقػاؿ

 . نها خَتان   دل    أالدىح قد 
                                                                                                                                                                      

 ُب ا١تخطهلطتُت: سل ، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب.  (ُ)
 قهللو:  كا السند: أم سند الصب   كىهل ىشاـ  ا نحكة نا أ  و نا نائشة رضص   ننها.  (ِ)
 ُب ا١تخطهلطتُت: قا ل و، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب.  (ّ)
ا ة (، كاإصػَّٔ/ْالػده. أسػد الغا ػة م ػا األثػَت )يد  ا ىالة  ا أيب ىالة، ذكحه ا ا األثَت، كا ا مجح ُب تحٚتة ىالة  ا أيب ىالة يحكم نػا ك ز  (ْ)

 (.  َْٔ/ُٔب ٘ت  ز الصبا ة م ا مجح)
٣ت ػػع الزكائػػد . [إسػػناده ٚتانػػة  م أنػػحفه ]كُب : (، قػػاؿ ا٢ت ث ػػصُُّ/ْ) ّْٕٗلعػػُت،  ػػا اٝتػػو نلػػص، رقػػ : ا١تعجػػ  األكسػػ  للطػػربا :  ػػاب ا (ٓ)

 ُٓٗٓ  ،  ػػػا اٝتػػػو ٤ت ػػػد، رقػػػ : (، كىنػػػاؾ طحيػػهب آخػػػح ٢تػػػكا اٟتػػػديث ُب ا١تعجػػ  األكسػػػ  للطػػػربا ،  ػػػاب ا١تػػّٕٕ/ٗك ن ػػع القهلائػػػد لله ث ػػػص)
ل، تقػػػحد  ػػػو: نػػػهلح  ػػػا  م يػػػحك ىػػػكا اٟتػػػديث نػػػا ىشػػػاـ  ػػػا نػػػحكة إم ٛتػػػاد  ػػػا سػػػل ة، كم نػػػا ٛتػػػاد إم  ؤ ػػػ(، كقػػػاؿ ننػػػو الطػػػربم: ]ِّٗ/ٓ)

 ينقل نا القت  م ا مجح.  رٛتو   تعاىل م   [. كالش خ العحضص
(، ك امسػت عاب ّْٕ/ّ. الثقات م ا م ػاف )(لو صب ة  اف ُب الثقات: )ىالة  ا أيب ىالة الت   ص  ا خد٬تة ا حأة رسهلؿ   قاؿ ا ا م ٌ  (ٔ)

 (.  ُْٕٓ/ْ  عحفة األصباب م ا ن د الرب)ُب
 ُب ا١تخطهلطتُت: صهلر ا  صهلرت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب.  (ٕ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ّٗ/ٓ)ُِّٖد٬تة رضص   ننها، رق : خ  صب   ال خارم: كتاب ا١تناق ،  اب تزكيج النيب  (ٖ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ُِِّ/ّالصباح للجهلىحم،  ادة: ركع ) (ٗ)
  سل  اآلٌب. صب    (َُ)
 (.  َُْ/ٕ ا فت  ال ارم م ا مجح ) هناية النقل (ُُ)
(، كصػػػب    سػػػل : كتػػػاب القضػػػائل،  ػػػاب فضػػػائل ّٗ/ٓ) ُِّٖخد٬تػػػة، رقػػػ :   صػػػب   ال خػػػارم: كتػػػاب ا١تناقػػػ ،  ػػػاب تػػػزكيج النػػػيب  (ُِ)

 ، كالنقل  ا القت  م ا مجح. (ُٖٖٗ/ْ)ِّْٕ نُت رضص   ننها، رق : خد٬تة أـ ا١تؤ 
 .  (، ك سل : )ارتاح(ركاية ال خارم: )ارتاع (ُّ)
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 (ِ)]الشدقُت[ (ُ)]ْت حة[ك حادىا، كالش خهلخة، ىل الكربإألف  حادىا نس تها : )هنا ٛتحاء الشدقُتأكصقتها   ٪تاإك  

 .(ّ)ٛتحأكىهل ، م ٟت  اللثةإداخل ف ها  ك م ي هبى ، سناهنا سقطتأف أ
فتكػػهلف نائشػػة ُب ،  نػػو يكػػهلف تقحيػػحان  « نهػػا خػػَتان      ػػدل ى أقػػد »: نلػػل قهل٢تػػا سػػكهلت النػػيب : ف قلػػتى إفػػ

 ؟ ح  العك ف األأكاٟتاؿ ، ا خد٬تةفضل  ً أ ح نق  األ
 ة ػػػػػػػػػا نائشػػػن (ْ) ػػػػػيب ٧ت أكقد ركل ا ا ، ا٢تاػػػػكدفع  ق، هانل ها كل   ل ردٌ ، نلل ذل  ىا  م يقحٌ : قلتي  

، مديثػػة السػػا،  ك ػػَتة السػػا  ػػدل    أقػػد »: قالػػت نائشػػة ،كالطػػربا ، ٛتػػدأخحةػػو أ  ننهػػا ك ػػا  رضػػص
 .(ٓ)«م ٓتَتإذكحىا  عد ىكا أكالكم  عث   اٟتهب م : مىت قلت، فغض 

 قالػة نائشػة رضػص  ُب ردٌ  نائشة رضػص   ننهػا فقػاؿ  نا (ٔ) ا طحيهب  سحكؽ كالطربا ، يضان أٛتد أخحج أك 
 .(ٖ)(اٟتديث (ٕ)«يب الناس كقح ذإآ نت يب ،  نها خَتان   دلٍت   أ ا »:   ننها

ا ىكا اٟتافظ ك ع  م يعحؼ نج   ً أ  إ: قهلؿأك . ةأنحؼ ىكه ا١تح أم : قاؿ الربىاف اٟتليب ةأودخلت عليه امر 
: ةثا ػػة فقػػاؿ ٢تػػا النػػيب : اٝتهػػا، مسػػانة ا١تزن ػػة: )فق ػػو امسػػت عاب م ػػا ن ػػد الػػرب كهلرة ُبكىػػص  ػػك  !ةأىػػكه ا١تػػح 

ا مسا العهد  ً »: كيقهلؿ، يصلها كاف رسهلؿ   ،  «نت صديقة خد٬تة رضص   ننهاأف، نت مسانةأ ل »
: فقػػاؿ، ةةثا ػػ: قالػػت، «نػػتأا  ىػػ »: كىػػص نجػػهلز فقػػاؿ ٢تػػا، ىل النػػيب إهنػػا ةػػاءت أك٭تكػػل : قػػاؿ، «ٯتػػافاإ

                                                           
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ُ)
 غَت كاضبة ُب األصل، كا١تث ت  ا)س(.  (ِ)
 (.  َْْ/ُنهاية م ا األثَت،  ادة: ٛتح )(، كالََِ/ُنهلار للقاضص ن اض،  ادة: ٛتح ) شارؽ األين ح:  (ّ)
 : ن د    ا أيب ٧ت  ، أ ػهل يسػار الثققػص اإ ػاـ، الثقػة ا١تكػص. كاسػ  أ  ػو: يسػار،  ػهلىل األخػن   ػا شػحيهب الصػبايب. مػدث نػا: ا ا أيب ٧ت  (ْ)

 (.  ُِٓ/ٔ. سَت أنلـ الن لء للكىيب )ق(ُُّ )ت:٣تاىد، كطاككس، مدث ننو شع ة، 
(، كْتثػػت ننػػو ُب  سػػند أٛتػػد فلػػ  أةػػده، كرةػػاؿ ُْ/ِّ) ِّا، رقػػ : ننهػػا١تعجػػ  الك ػػَت للطػػربا :  سػػند النسػػاء،  ناقػػ  خد٬تػػة رضػػص    (ٓ)

قػاؿ النػهلكم:  ػػأف ركايػة ا ػا أيب ٧تػػ    ،سػنده ثقػات إم أف ف ػو  ا ػػا أيب ٧تػ   كىػهل  ػػدل ، كىػهل ىنػا يػحكم  العنعنػػة، نػا نائشػة رضػػص   ننهػا
 ػػهل زرنػػة: ن ػػد    ػػا أيب ٧تػػ   يسػػار ا١تكػػص ذكػػحه ا ػػا ا١تػػديٍت تكثػػح نػػا ٣تاىػػد، كقػػاؿ الػػكىيب: ك م أةػػد لػػو شػػ ئان نػػا أمػػد ً ػػا الصػػبا ة، قػػاؿ أ

ا ركايػػة ا ػػا أيب ٧تػػ   نػػا نائشػػة ُب الكتػػ  السػػتة فهلةدتػػو يػػحكم ننهػػا  هلاسػػطة: أ ػػا نػػا نػػ، كقػػد ْتثػػت أمػػدان ً ػػا الصػػبا ة  فػػ  ا  م يلػػهبى 
(، ْْٕ/ُٖ( ك)ُِٖ/ُٔ) ُب أٝتػػاء الحةػػاؿ لل ػػزمالك ػػاؿ  ػػكي  ين ػػح: أنلػػ . تعػػاىل ٣تاىػػد أك نػػا نطػػاء، ف ػػاىح السػػند امنقطػػاع، ك  

(، كٖتقػػة التبصػػ ل ُب ذكػػح ركاة ِْٕ/ٔ) أنػػلـ النػػ لء ط اٟتػػديث للػػكىيبسػػَت ك  ،(َِٕ/ِك ػػكي  األٝتػػاء كاللغػػات للنػػهلكم)(، ٓٗ/ُِك)
   (.  ِْٓ/ُ ا مجح)، كتقحي  التهكي  م(ٓٓ/ْ(، ك)ٓٓ/ٔك كي  التهكي  م ا مجح)، (َُٗ/ُحاس ل أليب زرنة، ا ا العحاقص)ا١ت

   ،ث نا: ن ح، كركل ننو: الشعيب، كقاؿ ٭تِت  ا  عُت:  سحكؽ ثقة، م يسأؿ نا  ثلو، مدٌ أ هل نائشة، كؽ  ا األةدع  ا أ  ة سح  (ٔ)
 (.  ِٔٓ/ِ(، كالكاشع للكىيب)ّٔ/ْ. سَت أنلـ الن لء للكىيب )(قّٔ: )ت   
(، كا١تعجػ  الك ػَت للطػربا :  سػند النسػاء،  ناقػ  ّٔٓ/ُْ) ِْْٖٔص   ننها، رقػ  يهب رض سند الصديقة نائشة  نت الصد ، سند أٛتد (ٕ)

(، ِِْ/ٗالزكائػد ك ن ػع القهلائػد لله ث ػص)(، كقاؿ ف و ا٢ت ث ػص: ]ركاه أٛتػد، كإسػناده مسػا[. ٣ت ػع ُّ/ِّ)ِِخد٬تة رضص   ننها، رق : 
 كالنقل  ا القت  م ا مجح. 

 (.  َُْ/ٕح )ين ح: فت  ال ارم م ا مج (ٖ)
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ل  ًػقٍ تػي أى فقالػت نائشػة رضػص   ننهػا ، ٓتػَت: قالػت، «؟ نت   عدناأك ع ؟  ك ع مالك   »: فقاؿ، « ل مسانة»
هنػا إ: كق ػل، (ُ)«ٯتػافا اإف مسا العهػد ً ػإك  ،ياـ خد٬تةأ هنا كانت تأت ناإ»: العجهلز قاؿ [ِٗظهح/]نلل ىكه

ف   إ»: كىػص الػيت قػاؿ ٢تػا رسػهلؿ   ، ا ػة الل ػلاجملتهػدة قهلٌ سػدية العا ػدة األ (ِ)]القحشػ ة[تو يٍ هلى اٟتهلمء  نت تػي 
 ذنت نلػػل النػػيب أهنػػا اسػػتأكث ػػت ، اٟتػػديث (ّ)«مػػىت ٘تلػػهلا ٯتػػلٌ  م ،ق ػػل نل هػػاأف، كىػػص نجػػهلز، ذف ٢تػػاأفػػ، 

ف مسػا إك ، يػاـ خد٬تػةأت نػا أهنػا كانػت تإ»: فقػاؿ؟ ق ػاؿتق ػل نلػل ىػكه ىػكا اإ: فقالت نائشػة رضػص   ننهػا
 .(ْ)(«ٯتافا اإلعهد  ً ا

كارتاح ، كاست شح، ذا فحح  وإىشاشة   قت  ا٢تاء: مأ، شهى  ح يػى ىش ٢تكا األ :يقاؿ): ثَتيةُب النهاية األ هلا فهش  
 .انتهل. (ٔ)((ٓ)«نا صائ أك ، تي لٍ  ػَ فقى ، ىششت يهل ان »:  ك نو مديث ن ح ، كخع لو
 .ةل دخهل٢تا نل وأل: مأ، ةلهافحح أل: مأ، مـ التعل ل( ٢تا : )فعلل ىكا يكهلف اللـ ُب 
: مأ، دييانن حسين العهيد مين اإإو  ,يام خدةةأتينا أهنا كانت تإ :قال ,فل ا خرجت ,حسن السؤال عنهاأو 

 ,هُ ف  وص يو ، ٯتافا اإف مقظ الصب ة  ً إ: نو يقهلؿأكالصب ة ك، كا١تهلدة ا الحنايةنساف  ً اٟتقاظ كىهل  ا ٭تق و اإ
 اٍ كيقػػع نلػػل كػػل  ىػػ، قػػاربىػػ  األ :الػػحم : )ُب النهايػػة ،كييان يصييل ذوه ر ييه  :لفقييا ,بعضييهم .النػػيب : مأ

كىػهل ، ـحَ ك٤تيىػ، ـحذك رمػ  ٤تىٍػ: قػاؿيي ، قػارب  ػا ةهػة النسػاءطلهب ُب القحائض نلل األكيي ، ك  نو نس ، ٬ت ع   ن 
 .انتهل. (ٕ)(كا٠تالة، كالع ة، ختكاأل، كال نت، ـا م٭تل نكامو كاأل ى 

                                                           
(، كقاؿ الكىيب: ]نلل شحطه ا كل   لػو نلػة[، كقػارف ا ػا ِٔ/ُ)َْب اإٯتاف، مديث  ع ح، رق : ا١تستدرؾ نلل الصب بُت للباك : كتا (ُ)

اٟتػديث ن د الرب  ُت ىكا اٟتديث كالكم يل و فقاؿ: ]ىكه الحكايػة أكىل  الصػهلاب  ػا ركايػة  ػا ركل ذلػ  ُب اٟتػهلمء  نػت تهليػت، ك  أنلػ ، ف
 (.  َُُٖ/ْ  عحفة األصباب م ا ن د الرب)نند أيب ناص  كاختلع نل و ف و[. امست عاب ُب

 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا امست عاب اآلٌب.  (ِ)
ل ػػػو  ػػػا داـك نل ػػػو   مػػػىت ٘تلػػػهلا، ككػػػاف أمػػػ  الػػػديا إ نلػػػ ك   ػػػا الع ػػػل  ػػػا تط قػػػهلف، فػػػهل  م ٯتػػػلٌ »اٟتػػػديث ُب الصػػػب بُت، كلقػػػظ  سػػػل :  (ّ)

صػػب    سػػل : كتػػاب صػػلة ا١تسػػافحيا ك (، ُٕ/ُ) ّْلػػديا إىل   أدك ػػو، رقػػ : ، صػػب   ال خػػارم: كتػػاب اإٯتػػاف،  ػػاب أمػػ  ا«صػػام و
 (.  ِْٓ/ُ)ٖٕٓأ ح  ا نع  ُب صلتو، رق : كقصحىا،  اب 

أف الشػ خ العحضػص لػ   ٣تػحد ناقػل فبسػ   ػل يػدقهب الكػلـ كىنػا ي ػدك ةل ػان ك ػع  (، كَُُٖ/ْانتهل النقػل  ػا امسػت عاب م ػا ن ػد الػرب) (ْ)
 ك٭تققو، كيشَت إىل الصهلاب. 

أرأيػػت لػػهل ٘تض ضػػت ٔتػػاء كأنػػت : » لػػت كأنػػا صػػائ ، فقػػاؿ رسػػهلؿ   ن   ػػان، ق ٌ  فقلػػت: صػػنعت ال ػػهـل أ ػػحان   فأت ػػت رسػػهلؿ   »كتت تػػو:  (ٓ)
(، كالسػػنا ّْٗ/ُ) ِّٕ ، رقػػ :ا٠تطػػاب  سػػند أٛتػػد:  سػػند ن ػػح  ػػا «. فقػػ  : » فقلػػت: م  ػػأس  ػػكل ، فقػػاؿ رسػػهلؿ   « صػػائ 

(، كقاؿ النسائص: ]كىكا مديث  نكح، ك كَت  ػأ هلف، كن ػد ا١تلػ  ِّٗ/ّ) َّّٔـ، ا١تض ضة للصائ ، رق : الكربل للنسائص: كتاب الص ا
 (.  ُٖٓ/ن لص )ا١تقد ة ا ن د ا٢تادم اٟتتنق   التبق هب مك  ، ا سع د ركاه ننو غَت كامد، كم ندرم ٦تا ىكا[ا

 (.  ِْٔ/ٓنهاية م ا األثَت،  ادة: ىشش )ال (ٔ)
 (.  َُِ/ِنهاية م ا األثَت،  ادة: رم  )ال (ٕ)
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 كتع ػَته  القعػل ا١تضػارع، ككػاف ىنػا يق ػد امسػت حار، ك  صػاىحةأك  نػو قحا ػة ، ا   نػ الػحم  كػل  ىػ ركاك اٞت لة قػدٌ 

وقيال  ,فضيل مينهمأن  يو ن ييؤثر م عليى م يأن غي  م   .ف صلتو لككم رٛتو  ست حة  نػو إ: مأ، يضان أيق ده 
: ك٬تػهلز ف ػو ، لا  يػأى كالػ لؿ  شػتهب  ػا )، االهل  يب  ها ب  لّ بيُ أسي ن هليم ر يا  أغي   ,وليياءأن ليسيوا   بيب فالأن آل إ

ا فتبػو  نػاه نلػل الكسػح  ك ىػ، اؿً كًٚتىػ، لو  ثػل ٚتىىػ لو لىػلؿ ٚتػع  ػى ا الػ ً نو  ً إف، كةوأكالكسح ، ككسحىا، فت  ا١تهلمدة
كًنزىاؿ
ا ألف ً ػ، (ِ)نلػل القط عػة  ي  ٍ ال يػ هبى لًػطٍ أي ذل  نلل الصلة ك ػا  هبى طلً أي ك ، اكةدى كىهل النَ ، للكال لؿ ٔتعٌت ال ى ، (ُ)

]اٍل يػػٍ  [ٓتلؼ أليقىػػوي كتى ، ف هػػاصػػل ٭ت ػػع  ػػا ٕتف أشػػاف النػػداكة 
، ًل الػػحم   ىػػ  للػػتي : قػػاؿيي  ،نو التقحيػػهبأف ػػا شػػ، (ّ)

]نىػػػػَديٍػتػيهىا[: مأ، من لى ك ًػػػػ، ًل لىػػػػك ػى 
ػػػػ (ْ) ف كقػػػػو أ: ل ػػػػكقػػػػالهلا ُب ال خ، لدى نطػػػػاء النَػػػػطلقػػػػهلا نلػػػػل اإأكقػػػػد ، (ٓ)ةلى  الصًٌ

 .(ٖ)«كلهل  السلـ، رما ك أ لهلا »: كُب اٟتديث، (ٕ)الكقُت مكُب اٞتهلاد ىهل ند ،(ٔ)]نىًديَة[ل ست
 ؟ك ٣تازأ، طلؽ ال لؿ نلل صلة الحم  ىل ىهل مق قةإ: ف قلتى إف

ت ن ػػت ف هػػا  ػػا لَػػذا  ػي إهنػػا أرض ال ا سػػة ّتػػا ع ل األلة الػػحم    ٌػػًصػػ (ٗ)]شػػَ و[نوإف، كاسػػتعارة،  ػػل ىػػهل ٣تػػاز: قلػػتي 
، كامةت ػػاع، كالتػػهلادد، لقػػةكاأل، ٙتػػحت ا ػػةأذا كصػػلت إككػػكل  الػػحم  ، ك٨تػػهل ذلػػ  كزرع حكظهػػح  نػػو ٙتػػ، ين ػػت
ػػًح ذا تي إككػػكا ، كالصػػقا ، ك نقعتهػػا،  هػػح ف هػػا الث ػػحاتتك م ، كاٞت ػػاد،   ف هػػا ى  ىػػكرث ذلػػ  الٍ أ لٌو رض  غػػَت  ىػػت األكى

: وفا١تشػ ٌ ، م م لػ  ف هػاأ: ٚتػادكناقػة  ،ف هػام ن ػت : مأ، اده ٚتىى  ةه نى سى : ك نو قهل٢ت ، كال غض، ءكرث ذل  اٞتقاأك 
كىػص تصػح٭ت ة ، ف كهلف استعارة تصح٭ت ة ت ع ػة، لكا  ص غة القعل ،و  وكقد ذكح ا١تش ٌ ، ال لؿ: و  وكا١تش ٌ ، الصلة

                                                           

ـً  (ُ)    دؿ نزاؿ.  (ىككا ُب ا١تخطهلطتُت، كُب القت  اآلٌب م ا مجح: ) ثل قىطىاـً كمىكا
 و   تعاىل ينقل  عناىا  ا القت  م ا مجح. رٛت (، كالش خ العحضصُّٓ/ُنهاية م ا األثَت،  ادة:  لل )ال (ِ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح.  (ّ)
 ُب ا١تخطهلطتُت:  كا ا، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح.  (ْ)
 (.  ُُْٔ/ْحم،  ادة:  لل )الصباح للجهلى (ٓ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  اآلٌب.  (ٔ)
ينقػػل ىػػكا نػػا  رٛتػػو   تعػػاىل (، كالشػػ خ العحضػػصٔٓ/َْج العػػحكس للز  ػػدم،  ػػادة: نػػدم )(، كتػػا َِٔٓ/ٔ)مالصػػباح للجػػهلىحم،  ػػادة: نػػد (ٕ)

 القت  م ا مجح. 
ار، كف ػو (، كقػاؿ ف ػو ا٢ت ث ػص: ]ركاه ال ػز ّّٕ/ِ) ُٕٕٖلة،  ػاب صػلة الػحم ، رقػ : كشع األستار نا زكائد ال ػزار لله ث ػص: كتػاب الػرب كالصػ  (ٖ)

(، كتقحيػػ  ُِٓ/ٖ) الزكائػػد ك ن ػػع القهلائػػد لله ث ػػص]ضػػع ع[. ٣ت ػػع  :الػػرباء  ػػا ن ػػد    ػػا يزيػػد الغنػػهلم كىػػهل ضػػع ع[، كقػػاؿ ننػػو ا ػػا مجػػح
 .  (ُُِ/ُالتهكي  م ا مجح)

 (.  ِّْ/َُث ت  ا فت  ال ارم م ا مجح )ُب ا١تخطهلطتُت: نس و، كا١ت (ٗ)
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]سأ يلها[»: ُب قهللو (ُ)صل ةأ
ػلا  ػي أى »  عد قهللو «  ل٢تا»: تل  قهللوأ م : ف قلتى إف، «ل٢تا  ى  (ِ) كةػهلد  نػو يق ػدإف «اهى

 ؟ؿلى ال ً 
ك ػا ق ػل    نػو شػ ئان  (ْ)]ي ػهب[ م هب  ػا ْت ػثئػاسػتهلن   ػا ٢تػا  ػا الػ لؿ الل  أ (ّ)]إىل[شارةلإلك ، لل  الغة: قلتي 

، (ٔ)((ٓ)]أم زلز٢تػػػػا الشػػػػديد الػػػػكم م شػػػػصء فهلقػػػػو[ [ُ]الزلزلػػػػة/رض زلزا٢تػػػػا﴾ذا زلزلػػػػت األإ﴿ : ػػػػكل  ُب قهللػػػػو 
 .>ف يصدر  نوأكالكم نك  <
 .«يب فلفأآؿ »: كقهللو
ف نػػدـ أكىػػكا   ػػٍت نلػػل ، قػػارب كػػانهلا  ػػع النػػيب أف ٢تػػ  إفػػ، ذل ا١تسػػل هلف  ػػكل أح  ػػاٝته  لػػئل يتػػك م يصػػحٌ )

ا كخشػص ً ػ، فنقػل اٟتػديث، ا  عػض الػحكاة للبػديثف الكنايػة كقعػت ً ػألكا اٟتهب ، ا النيب التصحي  كقع  ً 
 ننػو الػكم كا١تكٌٌت ، ك ُب مقه اأ،  ا ُب مهب غَتهإك ،  ا ُب مهب نقسوإ، ف يًتت  نل و  قسدةأالتصحي   امس  

لكػػا  ككػػاف  نافقػان  (ٕ)«نػو رةػػل لعػُتإ»: يب العػاص الػػكم قػاؿ ننػو رسػػهلؿ   أ م يصػحح  اٝتػو ىػػهل اٟتكػ   ػػا 
 .فكىهل ن  نث اف  ا نقا، سل و  عد ذل إمسا 

كآؿ ، فآؿ  ػٍت فػل: لقػاؿ، (ٖ) ػحكان ُت[]كلػهل كػانهلا  «فيب فػلآؿ أ»:  ػاه قهللػوألكػا ي،   ػةأا١تحاد     نػهلا  :كق ل 
 .رادة العاـإك  ح ا٠تاصكٍ ا ق  ل ذً ف يكهلف  ً ألكا ٯتكا ، ـ٬تهلز تقسَت ا٠تاص  العا كم،   ةأا  ٍت يب العاص  ً أ
ف ىكا إف ،صل مديث ن حك  ا العاص أكاف ُب  (ُ)ا ا  كح  ا العحيب ذكح ُب سحاج ا١تحيديأف القاضص إٍب  

،  كةػـز ا ػا العػحيب  ػكل، فيب فػلأىل آؿ إفغػَته ، يب طالػ أف آؿ أ ا العاص نا النػيب اٟتديث ركاه ن حك  

                                                           
(، كين ػح الت ع ػة َُِ/ُد( ُب الشػجانة. الكل ػات للكقػهلم)١تستعار اس  ةن  ف كهلف ا١تستعار لػو كػكل  كػػ)أسامستعارة األصل ة: أف يكهلف ا (ُ)

ج العػػحكس للز  ػػدم،  ػػادة: تػػا . كقػػد أشػػار الز  ػػدم إىل أف إطػػلؽ الػػ لؿ نلػػل صػػلة الػػحم  ٣تػػاز، كلػػ   ْتق قػػة. ين ػػح: (ّ( ماشػػ ة)ُٖٕص)
 (.  ٔٓ/َْندم )

 ، كا١تث ت  ا القت  اآلٌب. غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت (ِ)
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ّ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ْ)
(، كتقسػَت القػحطيب ّٖٕ/ْم )ُب التقاسػَت. تقسػَت الز٥تشػح  ، كٔتعػٌت قحيػ  كرداآلٌبغَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجػح  (ٓ) 

 (.  ٗٔٔ/ّتقسَت النسقص )(، ك ُْٕ/َِ)
 (.  ِّْ/َُين ح: فت  ال ارم م ا مجح ) (ٔ)
، كقػػػد ذىػػػ  ن ػػػحك  ػػػا العػػػاص يلػػػ   ث ا ػػػو ل لبقػػػٍت، فقػػػاؿ ك٨تػػػا ننػػػده:  كلق ػػػو: نػػػا ن ػػػد    ػػػا ن ػػػحك، قػػػاؿ: ) كنػػػا ةلهلسػػػان ننػػػد النػػػيب  (ٕ)

 ). قػػاؿ ا٢ت ث ػػص: ]ركاه أٛتػػد،(ؼ داخػػلن، كخارةػػان مػػىت دخػػل فػػلف، يعػػٍت اٟتكػػ زلػػت كةػػلن، أتشػػهلٌ     ػػا فػػهل« ل ػػدخلا نلػػ ك  رةػػل لعػػُت»
(، ُُِ/ُ) الزكائػد ك ن ػع القهلائػد لله ث ػص(، ك٣ت ػع ُٕ/ُُ) َِٓٔن ػحك، رقػ : ،  سػند ن ػد    ػا كرةالو رةاؿ الصػب  [.  سػند أٛتػد
 كالنقل  ا القت  م ا مجح اآلٌب. 

 ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  غَت كاضبة ُب (ٖ)
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 يب طالػػ أىل التبا ػػل نلػػل آؿ نلػػص  ػػا إكنسػػ و ، ك ػػالغ ُب التشػػن ع نل ػػو، كشػػنع نل ػػو،  ػػو  عػػض النػػاسعقٌ تلكػػا 
  ػػػ ي لكػػػا ىػػػكا الٍ ، كنػػػنه ف ىػػػكا أككػػػ، (ِ) يب نعػػػ أُب  سػػػتخحج  ف ىػػػكه الحكايػػػة  هلةػػػهلدةفػػػإ، ع غػػػَت  صػػػ  نًٌ شى
ػػػ ي الٍ  : قػػػػاؿ ا ػػػػا مجػػػػح ُب شػػػػحح ال خػػػػارم ،كلػػػػ   كػػػػكل ، يب طالػػػػ أكمد أنلػػػػل  ف ُب ذلػػػػ  نقصػػػػان أع تػػػػهلى  نًٌ شى

كمد أف ُب إفػ، اجمل ػهلع (ّ)ف ا١تػحاد  ػالنقصأكىػهل ، يب طال أآؿ  ٍت ؤ ُب   ستلـز نقصان يكللبديث ٤ت ل صب   م
نػلء إكال ػد الطػهلىل ُب ، سػلـك٢ت ػا السػا قة ُب اإ، ١تػؤ نُتا سػادات ا ً  [ِٗ/ك] ك٫تا، كنل ان ، يب طال  ةعقحان أ

ف يكػهلف أ: (ٓ)ك٭تت ل: قاؿ، (ْ)فكاف ا١تحاد  النقص اجمل هلع م اٞت  ع، سل وإسل  كمسا أكنق ل ، ٯتافكل ة اإ
كٌب ألقػػد »: شػػعحميب  هلسػػل األأُب  كقهللػػو  (ٔ)]سػػائغ[طلؽإكىػػهل ،  ػػهل طالػػ  نقسػػوأ :يب طالػػ أا١تػػحاد  ػػ ؿ 

: (ٗ)ثَتيػػةكُب النهايػػة األ ،(ٖ)٪تػػا ىػػص لػػداكد نقسػػوإك ، كا١تػػزا َت ل سػػت آلؿ داكد: مأ (ٕ)«ا  ػػزا َت آؿ داكدً ػػ  ػػاران  ز 
كداكد ىػهل ، كمػلكة نغ تػو  صػهلت ا١تػزا َت، يب  هلسػلأمسا صػهلت  و النيب كقد ش ٌ ، لة اليت يز ح  اا١تز ار اآل
.  عنػاه ىهنػا الشػخ : كق ػل،  قب ػة «آؿ داكد»: هللػوكاآلؿ ُب ق، ل ػو ا١تنتهػل ُب مسػا الصػهلتإك ، النيب 

                                                                                                                                                                      
ق(، كلػػو ّْٓا ػا العػػحيب القاضػػص أ ػػهل  كػػح ا١تعػػافحم امشػػ  لص األندلسػػص )ت:  :كيقػػاؿ ،سػحاج ا١تحيػػديا:  ػػد  ػػا ن ػػد   ا١تعػػحكؼ  ػػا ا ا١تغػػحيب (ُ)

 ينقػػل  ػػا القػػت  السػػا هب م ػػا مجػػح.- تعػػاىلرٛتػػو  -أيضػػان تحت ػػ  ا١تسػػال  ُب شػػحح  هلطػػأ  الػػ ، كشػػحح صػػب   ال خػػارم، كالشػػ خ العحضػػص
 (.  َٗ/ِين ح: ىدية العارفُت لل ا ا )

ا١تسػتخحج نلػل صػب   «. يا فاط ة، أنقكم نقس   ا النػار، فػإ  م أ لػ  لكػ   ػا   شػ ئان، غػَت أف لكػ  رٛتػان سػأ لها   ل٢تػا. . . »: كف و (ِ)
ىػػ(، كا١تسػتخحج: أف يػأٌب ا١تصػنع إىل كتػاب ال خػارم، أك  سػل   َّْد األصػ ها  )ت:  سل   للبػافظ أيب نعػ  ، أٛتػد  ػا ن ػد    ػا أٛتػ

 سػػل ، ف جت ػػع إسػػناد ا١تصػػنع  ػػع إسػػناد ال خػػارم، أك  سػػل  ُب شػػ خو، أك  ػػا  ف خػػحج أماديثػػو  أسػػان د لنقسػػو  ػػا غػػَت طحيػػهب ال خػػارم، أك
 َْٓ[، ، رقػػػ : ُِْ /]الشػػػعحاء ﴾كأنػػػكر نشػػػَتت  األقػػػح ُت﴿ :فهلقػػػو. ا١تسػػػند ا١تسػػػتخحج نلػػػل صػػػب    سػػػل  أليب نعػػػ  :  ػػػاب قػػػهلؿ   

(، ُِٗ/ُ) َِْ[، رقػػػ : ُِْ /]الشػػػعحاء ﴾كأنػػػكر نشػػػَتت  األقػػػح ُت﴿(، كصػػػب    سػػػل : كتػػػاب اإٯتػػػاف،  ػػػاب ُب قهللػػػو تعػػػاىل: ِٕٔ/ُ)
(، كالتصػػن ع ُب ُّ/ُ)للكتػػا نة ا١تشػػحفة   ػػاف  شػػههلر كتػػ  السػػالحسػػالة ا١تسػػتطحفة لك (، ُُِ/ُالتػػككحة ألق ػػة العحاقػػص للعحاقػػص)كشػػحح الت صػػحة ك 

 (.  ّّ/ُا   ا٢تجحم لع د العزيز ا٢تل ل)السنة الن هلية كنلهل ها ُب القحف ا٠ت
 .  (ل سهلا يل  أكل اءُب اٟتديث السا هب: )  نقص الهلمية، كىص قهللو  (ّ)
 (.  َِْ/َُال عض. فت  ال ارم م ا مجح ) ىهل  ا إطلؽ الكل كإرادة :أم (ْ)
إف  قػػهلا نلػػل أصػػنا ه    ؾ كةػػو آخػػح: أهنػػ  ل سػػهلا يل  أكل ػػاء إف  م يسػػل هلا، كيت عػػهلا الػػديا اٟتػػهب، فػػل أكػػهلف ٢تػػ  كل ػػان كنصػػَتان أ ػػاـ   كىنػػا (ٓ)

 كشحكه ، لكا ذل  م يعٍت ندـ صلته ، كىهل  عٌت صب   كىكا الهلةو   ٍت نلل مكؼ ا١تضاؼ. 
 مجح اآلٌب. ُب ا١تخطهلطتُت: ساىع، كا١تث ت  ا القت  م ا  (ٔ)
(، كصػػػػب    سػػػػل : كتػػػػاب صػػػػلة ُٓٗ/ٔ) َْٖٓت  ػػػػالقحاءة للقػػػػحآف، رقػػػػ : صػػػب   ال خػػػػارم: كتػػػػاب فضػػػػائل القػػػػحآف،  ػػػػاب مسػػػػا الصػػػػهل  (ٕ)

 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح اآلٌب. ْٔٓ/ُ) ّٕٗسُت الصهلت  القحآف، رق : ا١تسافحيا،  اب استب اب ٖت
  لسػت أخػٌ  قػحا يت كم فصػ ليت األدنػُت  هلميػة دكف ا١تسػل ُت، كإ٪تػا رٛتهػ   عػص ُب الطال  ػة فسػأ لها أ :هكقد نيًقل نا ا ا العحيب قهللو: )ك عنػا (ٖ)

 (.  ُُٕ/ ّ. دل ل القاٟتُت لطحؽ رياض الصاٟتُت للصديقص الشافعص)(  ل٢تا: أم أنط ها مقها
 (.  ُِّ/ِلنهاية م ا األثَت،  ادة: ز ح)ا (ٗ)
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،  ا طال  نقسوأفعلل ىكا يكهلف ا١تحاد ، كَب نقسوأ هل أ :كا١تحاد، (ُ)«كَبأيب أالله  صل نلل آؿ »: كقهللو، انتهل
، ايتػوكٛت، كنصػحه،  حهأ   ػككػاف القػ ٌ ،   ػوأكشػق هب ، وَ ػل  لكهلنػو نى سٍ نتقاء ٦تا  م يي و  الككح   الغة ُب ام٪تا خصٌ إك 

 .(ِ)(ا  هلمتوفل ا  م يت عو نلل دينو انتقل  ً ، ك ع ذل 
يب أهنػػ  آؿ أا م ػػث يب طالػػ  ً ػػأف آؿ أفػػا١تحاد  ،يب طالػػ أف آؿ يب فػػلأف يػػحاد  ػػ ؿ أنلػػل تقػػديح  :قػػهلؿأنػػا أك 

قػػحب أكايل أي   م أكُب ىػػكا تن  ػػو نلػػل ، كصػػلمه  ٯتػػاهن إا م ػػث كل ػػاء يل ً ػػأ ػػا ىػػ  أك ، كل ػػاء يلأطالػػ  ل سػػهلا 
٪تػا إ»: ُب ىكا اٟتػديث  عػد ذلػ  ك٢تكا قاؿ ، النس  بً حٍ ا م ث قػي  ً  م، كصلمو ٯتانوإا م ث م  ً إالناس 

كػاف غػَت   اٍ كلػ   كل ػص  ىػ، د  ػٍت ُب النسػ عيػف  ػى إك ، ا كػاف صػاٟتان ف كل ص  ىػإ : )مأ، «كل ص   كصاّب ا١تؤ نُت
: فا١تعٌت، ٛت  ان  كلهل كاف قحي ان ، الهلمية  ُت ا١تسل  كالكافحانقطاع : كفائدة اٟتديث، (ّ)ف قحب  ٍت نس ةإك ، صاّب
، ا اٟتػػهب الػػكم لػػ   لغػػَتهنلػػل الع ػػاد ً ػػ وي لىػػ ةلػػو ١تػػاكايل ألأك ،   ًمػػأي ٪تػػا إك ،  القحا ػػة النسػػ ة مػػدان أكايل أي   م أ
ٯتػػاف كالصػػلح كايل  اإأا كايل  ىػػأك ، ا ن ػػاد   تعػػاىل ا١تػػؤ نُت لهلةػػو   تعػػاىلً ػػ ا كػػاف صػػاٟتان    ىػػًمػػأي ك ، كايلأك 

 .(ْ)(رنل لككم الحم  مقه  جملحد الحم ألكا  ع ذل  ، ـ مأٛتص ر ا ذكم سهلاء كانهلا  ً 
فق و  ا مديث ن حك  ا العاصركاه ال خارم ُب صب بو  ً  ،فنٍت نقص كمية آؿ فلأف ىكا اٟتديث إىكا ك 
ُب كتاب : قاؿ ن حك_ يبى أى ف آؿ إ»: يقهلؿ سحٌ غَت  ةهاران  ٝتعت رسهلؿ   : ف ن حك  ا العاص قاؿأ سنده 

[٤ت د  ا ةعقح  ]أى ػيلاها  ً ىل٢تا[ كلكا ٢ت  رٛتان ، ٪تا كل ص   كصاّب ا١تؤ نُتإ، كل ائصأل سهلا   -(ٓ)]  اضه
(ٔ)»(ٕ). 

 ذا قيام  لهياإو  ,ذا سجد وضعهاإف ,ابنته زينب حي لها على عاتقه ةابن مامةأُ ب .النيب : مأى صل  وقد كان 
، هشػ   كسػح ا١تػ   ً : كق ػل، لقػ   (ٖ)  هػاأكاسػ  -يب العػاص  ػا الح  ػعأاس  ل نػت  :فإنو  ض  ا٢ت زة،  ا ةأي أ ا )
 ػا ن ػد العػزل ا -كق ػل  قسػ   ػا الح  ػع نلػل الصػهلاب، كق ل القاسػ ، ىش  : كق ل، ىاش : كق ل، ياسح: ق لك 

كقػػد ٛتلهػػا ُب ، ٭ت هػػا ككػػاف رسػػهلؿ   ،  هػػا زينػػ   نػػت رسػػهلؿ   أ، (ٗ) ػػا ن ػػد  نػػاؼ القحشػػ ة الع شػػ  ة
                                                           

اء ١تػػػا أتػػػل (، كصػػػب    سػػػل : كتػػػاب الكسػػػهلؼ،  ػػػاب الػػػدنُِْ/ٓ) ُْٔٔ ػػػاب غػػػزكة اٟتدي  ػػػة، رقػػػ : زم، صػػػب   ال خػػػارم: كتػػػاب ا١تغػػػا (ُ)
 (.  ٕٔٓ/ِ) َُٖٕ صدقتو، رق : 

 (.  ُِْ/َُين ح: فت  ال ارم م ا مجح) (ِ)
 .  كالنقل  ا القت  اآلٌب(، ٖٖ/ّشحح النهلكم نلل  سل  ) (ّ)
 (.  ُِْ/َُفت  ال ارم م ا مجح ) (ْ)
   ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا صب   ال خارم اآلٌب. غَت كاض (ٓ)
 ُب ا١تخطهلطتُت: سايلها سل٢تا، كا١تث ت  ا صب   ال خارم اآلٌب.  (ٔ)
(، ككػػكا صػػب    سػػل : كتػػاب اإٯتػػاف،  ػػاب  ػػهلمة ا١تػػؤ نُت ٔ/  ٖ) َٗٗٓصػػب   ال خػػارم: كتػػاب األدب،  ػػاب تي ػػلا الػػحم    ل٢تػػا، رقػػ :  (ٕ)

 (، كاللقظ لل خارم. ُٕٗ/  ُ) ُِٓ : ك قاطعة غَتى ، رق
 (.  َْٗ/ْاألثَت)(، كأسد الغا ة م ا َُُٕ/ْ  عحفة األصباب م ا ن د الرب)امست عاب ُب (ٖ)
 نس ة إىل ن د ل ، كىهل ٨تت ٢تكا امس .  (ٗ)
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ا١تغػَتة  ٍب تزكةهػا  عػد نلػص، كفاة فاط ة رضص   ننها  هلصػ تها لػو  عد تزكةها نلص، الصلة ١تزيد ٤ت تها
هنػا إ: كق ػل، ك اتػت ننػد ا١تغػَتة، ك و كػاف يكػٌٌت ، فهللدت لو ٭تِت،  ا نهلفل  ا اٟتارث  ا ن د ا١تطل   ا ىاش 

كقد  كؿ  عاكيػة ، خهلةإكلو ٚتانة ، نصار نلصأا ككاف  ً ، يةؤ كا١تغَتة ىكا كاف لو ر ، م لل غَتةك ،  م تلد لعلص
كلػ   ، فلػ  تقعػل، ف تتػزكج  ػوأنلػل  لػع دينػارأ ئة  -ف خلت نلص أىكه  عد - ا ة أل  يب سق افأ ا 

 .(ُ)(قاط ة رضص   ننها٪تا العق  لإ، ـ كلثهـل رضص   ننهاكم أل، كم لحق ة، لزين   نت رسهلؿ   
كلهػا ُب   ػزاف النػػيب  خهل ػػاإألف < ػل ، ألهنػػا ذات العقػ  فقػ ، ا  نػات النػيب فضػػل ً ػأكلػ   كػهلف فاط ػة 

 ،كىهل ُب   زاف فاط ة<. 
 ؟(ِ)«فضل  ناٌبأهنا إ»: قاؿ نا زين  ف النيب أ خحج الطباكمأ: ف قلتى إف 

ػػػنٍ ىػػػهل مػػديث  ي : قلػػتي  كىػػػ   ف   إٍب ، فضػػػلأهنػػػا كانػػت ُب ذلػػػ  الهلقػػت أف صػػ  ف ب ػػػل نلػػل إك ، (ّ)حكى
 .(ْ)ا  ناتومد  ً أكالك اؿ  ا م يشحكها ف و ، مهلاؿ السن ةكاأل، ا ا١تزايافاط ة  ً 

، العػػاص  ػػا الح  ػػع  ػػا ن ػػد العػػزل  ػػا ن ػػد لػػ   ػػا ن ػػد  نػػاؼ  ػػهلأ فهػػهل : ا ػػة ا١تػػككهلرةأ ػػهل أ  ػػهل العػػاصأ ػػا أك )
 .(ٓ)( هليهاخت خد٬تة ألأيب العاص ىالة  نت خهليلد أـ أك ، يب العاصأكر  عة  ا ن د العزل ن  

 اىػا كػاف مػُت ٛتػل أألف ،   هػاأىل إك م ينسػ ها ،   هػا زينػ   نػت النػيب أىل إ ا ػة ا١تػككهلرة أي ع كنس  ا١تصنًٌ )
 .(ٔ)(ينان  هليو دً أشحؼ أىل إ  سى نٍ كالهللد يػي ،  نتو  شحكان  النيب 
سػلـ يهػدـ  ػا ألف اإ، ربة ٔتػا  ضػلكمًنػ، نو  ؤ اأم  إف   نل و اآلكم ٭تك،  هل العاص  ات  ؤ نان أ: ف قلتى إف

 ؟ هاأىل إف ا اٟتا ل لو نلل نس تها ،   هاأىل إف ينس ها أفكاف ين غص لل صنع ، ق لو
 : هلرأ حاف  ل أاٟتا ل لو نلل ذل  : قلتي 

                                                           
 (.  َِ/ٕ ا األثَت )م(، كأسد الغا ة ُٖٖٕ/ْامست عاب ُب  عحفة األصباب )ين ح:  (ُ)
(، ُّّ/ُ) ُِْل  ناتػػػو  ػػػا ىػػػص  ػػػنها، رقػػػ : ُب أفضػػػ  ل اآلثػػػار للطبػػػاكم،  ػػػاب   ػػػاف  شػػػكل  ػػػا ركم نػػػا رسػػػهلؿ   شػػػحح  شػػػك (ِ)

]كقػد : قاؿ ف ػو ا ػا مجػح(، ْٔ/ْ) ّٖٔٔ، رق :  ، ذكح  نات رسهلؿ    كا١تستدرؾ نلل الصب بُت للباك : كتا ة  عحفة الصبا ة 
 (.  َُٗ/ٕين ح: فت  ال ارم م ا مجح )ديث. أخحج الطباكم كاٟتاك   سند ة د[ٍب ساؽ اٟت

كإف اصػػطل  ا١تتػػأخحكف نلػػل أف ا١تنكػػح ىػػهل  ،فكثػػَتان  ػػا يطلقػػهلف النكػػارة نلػػل ٣تػػحد التقػػحد ،كم يعػػٍت قػػهل٢ت  ىػػكا مػػديث  نكػػح أف راكيػػة غػػَت ثقػػة (ّ)
ُب شػػػػػحح تقحيػػػػػ  النػػػػػهلاكم  ي  الػػػػػحاكمخػػػػػالع الثقػػػػػة غػػػػػَته  ػػػػػا الثقػػػػػات فهػػػػػهل شػػػػػاذ. تػػػػػدر  إذا ػػػػػا أك  ،اٟتػػػػػديث الػػػػػكم ركاه ضػػػػػع ع ٥تالقػػػػػان لثقػػػػػة

 (، كا١تحاد  النكارة ىنا التقحد. ََِ/ُحفع كالتك  ل للكنهلم)(، كالِٕٔ/ُللس هلطص)
، كنقػل اٟتػاك  (زين  نلل سائح  ناتػو فػإف ذلػ  كػاف كم ا نػة لػو يهل ئػك  قحي   نو قهلؿ الطباكم: )كأ ا  ا ذكح ف و  ا تقض ل رسهلؿ    (ْ)

. شػػحح (أفضػل  نػػاٌب  عنػػاه: أم ً ػا أفضػػل  نػاٌب، ك العػػحب قػػد تقػهلؿ أفضػػل: تحيػػد ً ػا أفضػػل): قهللػػو -٤ت ػػد  ػا إسػػباؽ_ نػا اإ ػػاـ أ ػهل  كػػح
 (.  ْٕ/ْا١تستدرؾ نلل الصب بُت للباك  )(، ك ُّٔ/ُ شكل اآلثار للطباكم)

 (.  ُِٖ/ٔ ا األثَت)مأسد الغا ة  (ٓ)
 (.  ُٗٓ/ُفت  ال ارم م ا مجح ) (ٔ)
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 . هل قتادةأكىهل ، ُب ذل  راكم اٟتديث عى  ً نو تى أ: كؿاأل
ـ الػػيت ىػػص لكهلهنػػا  نتػػا ٢تػػكه األ،  ا ػػةأفقػػد قصػػد  ػػكل  تشػػحيع ،  هػػاتل سػػت كسػػائح األ ـف ىػػكه األإ: الثػػا 
 .ا رسهلؿ    ضعة  ً 

، رمػاـو لألتً لى ع ُب صػدد   ػاف ًصػف ا١تصػنًٌ إفػ، ك ػُت النػيب ،  ا ػةأي   الػيت  ػُت مً الػحَ  ظهػارإ [َّظهػح/]: الثالث 
 .ك ُت النيب ، اليت   نها  م ي هح ةهة الحم ، يب العاصأ ا ة  نت أ: نو قاؿأكلهل 
ف يحكػػػع أراد أذا إمػػػىت »: يب داكدكأل، (ُ)«ذا ركػػػع كضػػػعهاإفػػػ»: كُب ركايػػػة ١تسػػػل ) .سيييجد وضيييعهاذا إفػػػ، كقهللػػػو
ف أكىػػكا صػػحي  ُب . (ِ)«افحدىػػا ُب  كاهنػػ، خػػكىاأا سػػجهلده ذا فػػحغ ً ػإكسػػجد مػػىت ، ٍب ركػػع، فهلضػػعها، خػكىاأ
ف يكػهلف أيشػ و : لػو ا٠تطػايب م ػث قػاؿكٌ أٓتلؼ  ػا ، م  نها نو كالهلضع كانت  ، فعاؿ اٟتاصلة ُب اٟت لاأل

ف أىل إ٤ت هللػػة  (ّ)]فت قػػل[، ا سػػجهلدهف ػػنهض ً ػػ، كالتز تػػو، طحافػػوأذا سػػجد تعلقػػت  إفػػ، لقتػػوأالصػػ  ة كانػػت قػػد 
ف لقػظ ٛتػل م يسػاكم لقػظ كضػع أا ا١تعلػهـل ً ػ: قاؿ ا ا دق ػهب الع ػد. (ْ)كىكا كةهو نندم: فَتسلها قاؿ، يحكع
فالقعػل الصػادر  كضػع فعلػل ىػكا ٓتػلؼ وي لىػكلػهل كػاف غػَته ٛتىَ ، ف ٛتػل كػكاا نقهلؿ فلألنٌ ،  اقتضاء فعل القانلُب

ذا إفػ»: الصػب بة وً قًػحي يػت ُب طي أف ر أ ىلإمسػ  ىػكا أكقػد كنػت : (ٓ)قػاؿ، الع ػل لا ًقػ ى فػى ،  نو ىهل الهلضع م الحفع
ىل ن ػل  إ ػح ٭تػهلج ف ىػكا األإفػ، اٟتػديث ٔتػا يطػا هب القهلانػدكيػل أىل تإكم نئك م ٭تتػاج ، انتهل. (ٔ)«نادىا أقاـ 

 :كيلتأكلهله  تأكقد ، كىهل   طل للصلة، كثَت  تهلاؿ
فقػػص صػػب    سػػل  ،  ع ػػد (ٖ)]تأكيػػل[كىػػهل ، نػػا  الػػ  (ٕ)كىػػكا ركاه ا ػػا قاسػػ ، ف ذلػػ  كػػاف ُب النافلػػةأ: ك٢تػػاأ
ُب ال هػح  ا ٨تا ننت ػح النػيب    ن»: يب داكدأكُب سنا   .(ٗ)« ا ة نلل ناتقوأي ك ، يـؤ الناس »: يت النيب أر 
، فكػرب، فق نػا خلقػو، فقػاـ ُب  صػله،  ا ػة نلػل ناتقػوأي ك  ،ل نػاإذ خػحج إىل الصػلة إكقد دنػاه  ػلؿ ، ك العصحأ

                                                           
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ّٖٓ/ُ) ّْٓالص  اف ُب الصلة، رق :  ب ا١تساةد،  اب ةهلاز ٛتلصب    سل : كتا (ُ)
سػػنا أيب داكد:  ، (ككػػكا ننػػد أيب داكد  لقػػظ: )كيع ػػدىا إذا قػػاـ(، ِِْ/ُ) َِٗاب الع ػػل ُب الصػػلة، رقػػ :  ػػكتػػاب الصػػلة، سػػنا أيب داكد:   (ِ)

 (، سكت ننو أ هل داكد، كرةالو ثقات، كالنقل  ا لقت  م ا مجح. ُِْ/ُ)ُٖٗ اب الع ل ُب الصلة، رق : كتاب الصلة، 
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب، كضعتها ل تض  ا١تعٌت.  (ّ)
  ينقل كلـ ا٠تطايب  ا القت  م ا مجح اآلٌب. رٛتو   تعاىل (، كالش خ العحضصُِٕ/ُ عا م السنا للخطايب) (ْ)
 القائل ا ا دق هب الع د.  (ٓ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ِٓٓ/ُن دة األمكاـ م ا دق هب الع د) إمكاـ األمكاـ شحح (ٔ)
: )تا ػا قاسػ : أ ػػهل ن ػد   ن ػد الػػحٛتا  ػا القاسػػ   ػا خالػد  ػػا ةنػادة العتقػص  ػػالهلمء ا١تػالكص، كىػػهل صػام  ا١تدكنػة كننػػو أخػكىا سػػبنهلف،  (ٕ)

 (.  ُِٗ/  ّاألن اف ) . كف ات(قُُٗ
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا القت  م ا مجح اآلٌب، كضعتها ل تض  ا١تعٌت.  (ٖ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ّٖٓ/ُ) ّْٓالص  اف ُب الصلة، رق :  صب    سل : كتاب ا١تساةد،  اب ةهلاز ٛتل (ٗ)
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 ا ػة ف هػا ىػص أي ف تل  الصلة اليت ٛتػل أ :(ّ)كت عو السه لص، (ِ)كقاؿ الز َت  ا  كار (ُ)«كىص ُب  كاهنا، ككربنا
 .الص  صلة 
 اٍ كثح  ً أُب صلتو  هي حَ سً  كشغلتٍ ، فلهل تحكها ل كتٍ ،  حىاأا يكق و ف ذل  كاف للضحكرة م ث  م ٬تد  ى أ: ثان ها
 حىػا ةػاز ُب النافلػة أا يكق ػو ف كةد  ىػإ: ت اع  ال أا  ً  (ْ)كقاؿ ال اةص، كىهل  نقهلؿ نا  ال ، ْت لها وً لً غٍ شي 

 .(ٓ)ف  م ٬تد ةاز ف ه اإك ، دكف القحيضة
ألف ىػػكا كقػػع  عػػد ، كف ػػو ْتػػث،  تبػػح  الع ػػل ُب الصػػلة خى ًسػػني  (ٔ)ف اٟتػػديث  نسػػهلخأنػػا  الػػ   لى ًقػػني : ثالثهػػا 

 .(ٕ)«لن غٍ شي ف ُب الصلة لى إ»: ق ل ا٢تجحة كقد قاؿ النيب ، ا٢تجحة
ا خصائ  النيب ف ذل   ً أ: را عها 

الػو كيل الصػب    ػا قأكالت، صل ندـ امختصاصألف األ، كف و ن ح، (ٖ)
، ا خصػػػائ  النػػػيب نػػػو ً ػػػأك عضػػػه  ، ف ىػػػكا اٟتػػػديث  نسػػػهلخأادنػػػل  عػػػض ا١تالك ػػػة : ف قػػػاؿأالنػػػهلكم  عػػػد 
ل   ُب اٟتػديث  ػا ٮتػالع قهلانػد ك ، ككل ذل  دناكم  اطلة  حدكدة م دل ل نل ها، نو كاف للضحكرةأك عضه  
ى  ٤ت هللة نلل الطهارة مىت تت ُت ةسادأك ، طقاؿكث اب األ، ك ا ُب ةهلفو  عقهل ننو، د ص طاىحألف اآل، الشحع
ػأككػ ،(ٗ)ذلػ  ل  ػاف اٞتػهلاز كفعل النيب ، تٍ قى حَ قى ك تػى أ، تٍ لَ ذا قػى إن اؿ ُب الصلة م ت طلها كاأل، النجاسة  حى ف السًٌ
فخػػالقه  ُب ، كنػػدـ امكػػًتاث  ػػا، ا كحاىػػة ال نػػات ػػا كػػاف نل ػػو كقػػار العػػحب ً ػػ دا  ا ػػة ُب الصػػلة رى أي ُب ٛتلػػو 

                                                           
(، سػكت ننػو أ ػهل داكد، كف ػو: ٭تػِت  ػا خلػع ال ػاىلص أ ػهل سػل ة ُِْ/ُ) ُٖٗالصػلة، رقػ : اب الع ػل ُب سنا أيب داكد: كتاب الصلة،  ػ (ُ)

(، كالنقػل ٖٗٓ، ْٕٔ/ُالعنعنػة. ين ػح: تقحيػ  التهػكي  )ال صحم صدكؽ، كف ػو أيضػان ٤ت ػد  ػا إسػباؽ، صػدكؽ يػدل ، كىػهل يػحكم  صػ غة 
  ا القت  م ا مجح. 

  الكم كققت نل و  ا ا١تنتخ  للػز َت: نػدـ ٖتديػد الصػلة. ين ػح: ا١تنتخػ   ػا كتػاب أزكاج النػيب الكم ُب القت  نا الز َت: صلة الص  ، ك  (ِ)
الز َت  ا  كار  ا ن د    ا  صع   ا ثا ت  ا ن د    ا الز َت  ا العػهٌلاـ، كىػهل  ػا الثقػات.  (، كالز َت  ا  كار ىهلِّ/ُللز َت  ا  كار)

 (.  ُِْ/ُتقحي  التهكي  م ا مجح)(، ك ِّٓ/ّاض)ق(. تحت   ا١تدارؾ للقاضص ن ِٔٓ)ت: 
 (، كالش خ العحضص ىنا ينقل نا القت  م ا مجح. ُِٖ/ٓ)الحكض األنع للسه لص  (ّ)
: سػػل  اف  ػػا خلػػع ال ػػاةص، ٝتػػع  ػػا أيب  كػػح ا٠تط ػػ ، مػػدث ننػػو أ ػػهل  كػػح الطحطهلشػػص لػػو  ُب الققػػو كتػػاب ا١تنتقػػل ُب شػػحح ا١تهلطػػأ ال ػػاةص (ْ)

 (.  ُُٕ/ٖرؾ كتقحي  ا١تسال  للقاضص ن اض). تحت   ا١تدا(قْْٕ: )ت يؤلع  ثلو، نشحيا ٣تلدان  م
ككةو ذل  أف النهلافل قد يًتخ  ف ها   سَت الع ل كأ ح القحض آكد ف ج  أف يتقحغ ٢تا  ا ٚت ػع األن ػاؿ ككضػع أ ا ػة ننػد السػجهلد كٛتلهػا  (ٓ)

 (.  َّْ/ُلل اةص) أقل شحح ا١تهلطفل. ا١تنتنند الق اـ  ا الع ل الكم يست اح  ثلو ُب النهلا
 (.  ِْٖ/ُال  اف كالتبص ل م ا رشد) (ٔ)
 (.  ٓٔ/ِ) ُُِٔالسلـ ُب الصلة، رق :  صب   ال خارم: كتاب اٞت عة،  اب ميحد (ٕ)
 (.  ُْٕ/ِين ح: ا٠تصائ  الكربل كللس هلطص)لكهلنو  عصهل ان ً ا أف ت هلؿ كىهل ما لها.    ا خصائصو  (ٖ)
 (، كالنقل  ا القت  م ا مجح. ِّ/ٓلل  سل  )شحح النهلكم ن (ٗ)
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ذل   القعل  دًٌ كرى ، العحب (ُ)]أىنػىقىًة[كىهل الصلة   الغة ُب رد، فضل اٟتامتأكحاـ مىت ُب ح ها ىكا اإ كأك ، ذل 
 . القهلؿ هً دًٌ ا رى قهلل  ً أ
ان حى  ى جٍ تى ٍسػػُب صػػلتو  ي  (ّ)]ْت لػػو[ص لت طلػػهلف صػػلة ا١تصػػ (ِ)أنػػت   عشػػح الشػػافع ُت: فػػإف قلػػتى  

كىػػكه كانػػت ، (ْ)
 ؟ ةحى  ً جٍ تى سٍ فلعلها كانت  ي ، صغَتة
 .(ٓ)( هاأأك غسلتو ، ال تٍ لى سى  ا ة م نئك غى أي ف تكهلف أم يناُب ذل   قالة الشافعص ٞتهلاز : قلتي 
 يب قتػػادة األنصػػارمأ سػػنده نػا  فق ه ػا كاللقػػظ لل خػارم،  ا ػة ركاه الشػػ خافأي  ف مػػديث ٛتػل النػػيب إك  ىػكا 
يب العػػاص  ػػا ر  عػػة  ػػا أا ً ػػ ؿ    ا ػػة  نػػت زينػػ   نػػت رسػػهل أي كىػػهل ما ػػل ، كػػاف يصػػلص  ف رسػػهلؿ   أ»

٪تػا ىػػهل ا ػػا إفجعلػػو ا ػا ر  عػػة ك ، كػكا سػػاؽ نسػ و ال خػػارم (ٔ)«ذا قػػاـ ٛتلهػػا إك ، ذا سػػجد كضػعهاإفػ، ن ػد لػػ 
 .(ٖ)(نو ا ا الح  ع ك ا قحرنا سا قان أ : )كالصهلاب، (ٕ)أُب ا١تهلط كقد ت ع ال خارم ُب ذل   الكان ، الح  ع
] ػىٍلد ػػة[ث  ػػا ر عػػص  ػػا ىػػهل اٟتػػار  : )يب قتػػادةأكنػػا 

النع ػػاف فػػارس : كق ػػل اٝتػػو، نصػػارم سػػل صأ ػػهل قتػػادة أ (ٗ)
، كصػلل نل ػػو نػو  ػات  الكهلفػة ُب خلفػة نلػص أكالصػػب   ، ر ػع كٜتسػُتأ ػات  ا١تدينػة سػنة ، رسػهلؿ   

 .(ُُ)(ك٦تا ركل ننو سع د  ا ا١تس  ، (َُ)نو شهد  دران أكقاؿ  عضه  
ككػػػػكل  الػػػػكيا ، كافػػػػد:  ىي كف الػػػػ لد كامػػػػدي دي حً كيىػػػػ، ىػػػػ  القػػػػهـل ٬تت عػػػػهلف :هلفػػػػدال ) دف ييييبييييو قتييييادة وقييييد و  أ قييييال

]إذا دى فىػػهلى فػى ، وي تيػػدٍ فى كٍ كأى ، ده فهػػهل كافًػػ، دي ًقػػيى  دى فىػػكى : كغػػَت ذلػػ  تقػػهلؿ (ُ)كانتجػػاع، (ُِ)اء لزيػػارة كاسػػًتٍفىادو [ ػػح األ]يقصػػدكف
 .(ّ)((ِ)أشحؼ[

                                                           
 (.  ٕٔ/ُنهاية م ا األثَت،  ادة: أنع )أنقة: يقاؿ أنع  ا الشصء يأنع أنقا إذا كحىو كشحفت نقسو ننو. ال (ُ)
 (.  َْٕ/ُ عا  ألقاظ ا١تنهاج للشح  ٍت) (، ك غٍت اتاج إىل  عحفةُْٕ/ُ هلع شحح ا١تهكب للنهلكم)اجمل (ِ)
 ضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعت ١تناس تو للس اؽ. غَت كا (ّ)
حح ركض الطالػ  لزكحيػا امستج ار: الت س   اٞت ار، كىص األمجار الصغار، كا١تستج ىح اٟتجار اليت استج ح  ػا. ين ػح: أسػٌت ا١تطالػ  ُب شػ (ْ)

 (.  ِِٗ/ُلنهاية م ا األثَت،  ادة: ٚتح)(، كإُْ/ُاألنصارم)
 (.  ِٗٓ/ُالقت  م ا مجح ) نتهل النقل  اا (ٓ)
(، كصػب    سػل : كتػاب ا١تسػاةد، َُٗ/ُ) ُٔٓنلػل ننقػو ُب الصػلة، رقػ : صب   ال خارم: كتاب الصلة،  اب إذا ٛتل ةارية صغَتة  (ٔ)

 (، كاللقظ لل خارم. ّٖٓ/ُ)ّْٓل الص  اف ُب الصلة، رق :  اب ةهلاز ٛت
 (.  َُُٕ)ُٖةا ع الصلة، رق : ،  اب كتاب قصح الصلة ُب السقح هلطأ  ال :   (ٕ)
 (.  ُٗٓ/ُفت  ال ارم م ا مجح ) (ٖ)
 كض طها:  لد ة  القت ، ك لك ة،  الكاؿ ا١تعج ة كالض .  ،(َٓٔ/ُ ا األثَت)مغَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا أسد الغا ة  (ٗ)
 (.  ِِٕ/ٕا ة ُب ٘ت  ز الصبا ة م ا مجح)عدىا. اإصفقد اتققهلا نلل أنو شهد أمدان ك ا   ،ُب مُت اختلقهلا ُب شههلده  دران  (َُ)
ا١تسػػػ   (، ك ػػػكي  التهػػػكي  م ػػػا مجػػػح، ُب تحٚتػػػة ا ػػػا َٓٔ/ُا األثػػػَت)م ػػػ(، كأسػػػد الغا ػػػة ُُّٕ/ْن ػػػح: امسػػػت عاب م ػػػا ن ػػػد الػػػرب )ي (ُُ)

 (.  ْٖ/ْإث ات ركاية سع د ننو )
 (.  ْٕٓ/ِة. الصباح للجهلىحم،  ادة: رفد )امسًتفاد: امستعانك  ا النهاية اآلٌب. ُب ا١تخطهلطتُت: ام ح الزيادة اك امستقادة، كا١تث ت  (ُِ)
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، كفػت  النػهلف، اهػكٗتق ق،  تشديد ال ػاء ىل النيب إألنو ىهل الكم  عثه  ، ىل النجاشصإ نسهلب : مأ, للنجاق 
كٗتق ػػػع ال ػػػاء  ػػػع فػػػت  النػػػهلف اٝتػػػو ، ككسػػػحىا، أنػػػو  تشػػػديد ال ػػػاء  ػػػع فػػػت  النػػػهلف :(ْ)دبكُب ديػػػهلاف األ، ككسػػػحىا

« ةبٍ صى »: يب ش  ةأا ا  [َّكةو/]كُب  سند ، (ٓ)ك ا ةاء ُب ال خارم «صب ةأ»
سكاف إك ،  قت  الصاد (ٔ)

ػ: كق ػل، ل  سيػ :(ٗ)واٝت كق ل، (ٖ)نط ة: صب ةأك عٌت ، مصةاٝتو  كبهلؿ  ا : (ٕ)ق لك ، اٟتاء ا١ته لتُت ، اـزمى
ل ػو مػػُت إ ػػا٢تجحة   ػحى  أ، صػباب النػػيب أا كمسػا سػػَتتو ٚتانػة كثػَتكف ً ػػ، ل ػو لعدلػػوإكىػهل الػكم ىػػاةح 

قػا هلا ننػد النجاشػص أف، لقتنػةرض اٟت شػة ٥تافػة اأىل إ٢ت   ا٢تجحة  فى ذً أف، ا اا كال لءصبا و  ً أل  ا يص   أر 
، سػػلـىل اإإيػػدنهله  كتا ػػان   كقػػد كتػػ  لػػو النػػيب ، غػػَت خػػائقُت كن ػػدكا   ، نػػز  قػػاـأك ، ارهلى مسػػا ًةػػأُب 
كتػػهلُب ُب ، (َُ)يب طالػ أنلػل يػد ةعقػػح  ػا  سػػل أك ،  ا  ػو فػ،   ػة سػػنة سػت  ػا ا٢تجػػحةأرسػلو  ػع ن ػػحك  ػا أك 

، ألنو رةل  سل  آ ػا  حسػهلؿ    كذل ، (ُُ)ل نل و  ا١تدينةصلٌ ك ، يهـل تهلُب كنعاه النيب ، رة  سنة تسع
يقػػهـل ْتقػػو ُب الصػػلة  اٍ ك م يكػػا ْتضػػحتو  ىػػ، ىػػل الكقػػحأٯتانػػو  ػػُت ظهػػحا  إنػػو كػػاف يكػػت  أم إ قو نلػػل ن هلتػػوكصػػدٌ 
ص آخػح كيل ٧تاشػ ،صػب ةأك١تػا  ػات ، مػهب النػاس  ػوأك ، ألنو ن  و ككل ػو، ف يصلص نل وأ فلـز رسهلؿ   ، نل و
كقد خل  ، كم اٝتو، سل وإك م يعحؼ ، ك م يزؿ كافحان ، ىبأف، سلـىل اإإ يدنهله كتا ان   ل و النيب إفكت  ،  عده

                                                                                                                                                                      
 (.  ِِ/ٓلنهاية م ا األثَت،  ادة: ٧تع)امنتجاع كالنجعة: طل  الكأل ك ساق  الغ ث. كانتجع فلف فلنان: طل   عحكفو. ا (ُ)
 النهاية اآلٌب. ُب ا١تخطهلطتُت: أم أشحفت، كا١تث ت  ا  (ِ)
 (. َِٗ/ٓنهاية م ا األثَت،  ادة: كفد )ال (ّ)
ٟت شػػػة. أدب الكاتػػػ  م ػػػا قت  ػػػة (، كالنجاشػػػص نلػػػ ه ١تػػػا  لػػػ  إّْ/ُفعػػػاؿ،  قػػػت  القػػػاء ككسػػػح الػػػلـ) عجػػػ  ديػػػهلاف األدب للقػػػارايب  ػػػاب  (ْ)

 (.  ُِّ/ُُب التقسَت أليب م اف األندلسص)(، كال بح ا   ّٕ/ُ)
 ّٕٕٖالنجاشػص، رقػ : صػب   ال خػارم: كتػاب ا١تناقػ ،  ػاب  ػهلت «. هل هلا فصػلهلا نلػل أخػ ك  أصػب ة ات ال هـل رةل صاّب، فق»كلق و:  (ٓ)

 (، كاللقظ لل خارم. ٕٓٔ/ِ) ِٓٗلتك َت نلل اٞتنازة، رق : (، كصب    سل : كتاب الكسهلؼ،  اب ُب آُ/ٓ)
ةػػاء ذات يػػهـل   د الط السػػص، كلق ػػو ننػػد أٛتػػد: أف رسػػهلؿ    م أةػػده ُب ا١تسػػند م ػػا أيب شػػ  ة، ككػػكا ُب  صػػنقو،   ن ػػا ركاه أٛتػػد كأ ػػهل داك  (ٔ)

، فقػػا هلا فصػػلهلا نل ػػو.  سػػند أٛتػػد«  صػػب ة النجاشػػص»قػػالهلا:  ػػا ىػػهل يػػا رسػػهلؿ  ؟ قػػاؿ:  «صػػلهلا نلػػل أخ لكػػ   ػػات  غػػَت أرضػػك »فقػػاؿ: 
 ُُْٔة  ػا أسػ د الغقػارم، رقػ : مكيقػ(، ك سند أيب داكد الط السػص: ٗٔ/ِٔ) ُُْٕٔم مكيقة  ا أس د، رق : مديث أيب سح٭تة الغقار 

 (.  ْٕٕ/ِكائد ا١تسان د العشحة لل هلصَتم)(، كقاؿ ف و ال هلصَتم: ]ركاه أ هل داكد الط السص  سند صب  [. إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهحة  ز ّٓٗ/ِ)
 (.  ُٗ/ٖن دة القارم ل در الديا الع ٍت) (ٕ)
 (.  ُٕٔ/ُلس هلطص)اٟتهلال  شحح  هلطأ  ال  ل(، كتنهليح ٖٗ/ْتقسَت الثعليب ) (ٖ)
 (.  ْْٗ/ِّج العحكس للز  دم،  ادة: صب  )تا (، ك ِِ/ٓلشهاب الديا الزرقا  ا١تالكص) شحح الزرقا  نلل ا١تهلاى  اللدن ة  ا١تن  ا دية (ٗ)
 قان كخيلقان أش و الناس خىل  ةعقح  ا أيب طال ، يكٌت أ ا ن د  ، ككاف ةعقح(، ك ّٗٓ/ُ ح: اإصا ة ُب ٘ت  ز الصبا ة )ين (َُ)

 مُت فت  خ رب، استشهد ، ككاف ةعقح  ا ا١تهاةحيا األكلُت، ىاةح إىل أرض اٟت شة، كقدـ  نها نلل رسهلؿ    حسهلؿ        
 (.  ِِْ/ُامست عاب م ا ن د الرب) .(قٖ: )ناـُب  ؤتة      
أىٍنلى ىهيػػ  ٔتهلتػػو ُب ال ػػهـل   ، ألنػػو   عجػػزة  ػػا  عجػزات النػػيب (، كُب قصػػة النجاشػػص ّْٖ/ُا ة ُب ٘ت  ػػز الصػػبا ة م ػػا مجػح)ين ػح: اإصػػ (ُُ)

  ا  ُت أرض اٟت شة كا١تدينة.  دً عٍ الكم  ات ف و  ع  ػي 
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، ىل كسػحلإ ةتػؤ كتػ  ق ػل    »: ف نػيب   أكُب صػب    سػل  نػا قتػادة ، ك م ٯت ز   نه ا،  عضه  ىكا  كاؾ
 .ل نل ولَ كل   ىهل  النجاشص الكم صى ، (ُ)«   ىلإىل كل ة ار يدنهلى  إك ، ىل النجاشصإك ، ىل ق صحإك 

 .لػ ه إمُت ىاةحكا : مأ ,صحابناهنم كانوا ألإ :فقال هلم ,نرفيك :صحابهأفقال له  ,خيدمهم فقام الن  
 .كافئهمأُ ن أ بُ ح  أُ ين إو  نيم  ر  ر  مُ 
 ؟خد ه  النيب   ى فلً ، صبا و ٢ت   كاف ت ٢ت أخد ة : ف قلتى إف
كا تهػاف ، د نػا التػنع ٍعػكال ػي ، خػلؽ األن  ػاء التهلاضػعأا ف ً ػإف، ة ٢ت   نقسوأفاكهلف ا١تكتف أكل    دى صى قى : قلتي  

ػػكًًٌ ُتى أيكيل ﴿ :ىل ذ هػػا  قهللػػو إشػػَت أكقػػد ، ىل الحفاى ػػة ا١تك هل ػػةإكلػػئل ٮتلػػدكا ،  ػػ  الػػنق  ل سػػ ٌ  كىذىٍرً  كىاٍل يكى
ٍلهيٍ  قىًل لن  ًة كى ىهًٌ  .[ُُ]ا١تز ل/﴾ النَػٍع ى

صػبا و مػُت نزلػهلا أكح ػهلا أت ٢تػ  نلػل كػهلهن   ذا كػاف  كافػإصباب النجاشص أذل    فعل النيب : ف قلتى إف
 ؟ولي عٍ  ا نل و فً  لى عى ألنو فػى ، كم تقضلن  ةن لى فل  يكا فعلو صً ،    كاف قد فعل  عه   ثل  ا فعلهلا

ىل إمسػاف ا ق  ػل اإل كػهلف ً ػ ،ىػهلكلكنػو فعػل ، صػبا وأألف ذل  كػاف نلػل ، يلز و  ل فعل  عه   ا م: قلتي 
ف ٮتػد ه  أصػبا و  ػأألهنػ   م يكح ػهلا ، كحا ػان إك ع ذل  زاد القػهـل ، كاف نل ه   حان أل ننه  صبا و م ث ٖت َ أ

 هلفػد ن ػد  كىكا ٓتلؼ  ا فعلو النيب ، ك ا مصل ٢تؤمء الهلفد  ق ٌ  كحا ان إمد  ل  م ٭تصل أل،  ثل ٤ت د 
كػح ه  أك ، ٢ت  نػا  لدىػ أكسػ، ف ٢تػ  ا١تقػاؿمأف أق ػل  عػد أ ػل  ، م ٮتػد ه   نقسػو نوإف، الق   ١تا قد هلا نل و

نلػ    لدنػا أنػت أ ػص يػا رسػهلؿ   أيب ك أ ػ: كقػاؿ لػو قػائله ، قحيػة ٢ت  نا  لدى  قحيةأكس، ككقحى  ف و، ُب ٤تلو
]فيًسػ ى[ك، نا كطئػت  لدكػ أ»: فقاؿ ، نا

 ، عشػح األنصػار يػا»: قػائلن  ق ػل نلػل األنصػارأ (ّ)]ٍب[، «يل ف هػا (ِ)
 (ْ)«سػل هلا طػائعُت غػَت  كػػحىُتأ يثػاران إك ، اران عى ٍشػأى شػ و شػصء  كػ  أسػلـ شػ اىك  ُب اإأهن  إفػ، خػهلانك إكح ػهلا أ

صبا و ك ا كقع أل ه  إألنو  م يكى  ، ٪تا  م ٮتد ه   نقسوإك ،  سند صب   ٛتد  ا من لأكركاه ، اٟتديث
  .لهلفد النجاشص

                                                           
نػا قتػادة (، كىػهل ُّٕٗ/ّ) ُْٕٕ، رقػ :  إىل  لػهلؾ الكقػار يػدنهلى  إىل     صب    سل : كتاب اٞتهاد كالسَت،  اب كت  النػيب  (ُ)

لهلةػػهلد سػػند آخػػح للبػػديث ذكػػحه النػػهلكم ُب شػػحمو نلػػل  سػػل   لقػػظ: نػػا قتػػادة مػػدثنا أنػػ ، كىػػهل تصػػحي   ،دةنػػا أنػػ ، كم تضػػح ننعنػػة قتػػا
ػػاؼ  ػػا شػػ   عػػدـ السػػ اع، كقػػد أرسػػل النػػيبي  ، السػػ اع ن ػػدى    ػػا ميكافػػة إىل كسػػحل كًدم ػػة إىل ق صػػح، كن ػػحك  ػػا أ  ػػة إىل   فػػزاؿ  ػػا ٮتي
 (.  ُِٖ/ٖفت  ال ارم م ا مجح )ين ح: . النجاشص

 ُب ا١تخطهلطتُت: فت ، كا١تث ت  ا  سند أٛتد اآلٌب.  (ِ)
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، لعلها سقطت سههلان، كا١تث ت  ا  سند أٛتد اآلٌب.  (ّ)
(، كقصػة كفػػد ن ػد القػػ   ثا تػػة ُب ال خػارم  سػػند آخػح. صػػب   ال خػػارم:  ّٓٔ/ِٗ) ُُّٖٕث كفػػد ن ػد القػػ  ، رقػػ :  سػند أٛتػػد: مػدي (ْ)

الزكائػػد ك ن ػػع القهلائػػد . ٣ت ػػع (رةالػػو ثقػػات)(، كقػػاؿ ا٢ت ث ػػص ُب السػػند األكؿ: ُْ/ٖ) ُٕٔٔألدب،  ػػاب قػػهلؿ الحةػػل  حم ػػان، رقػػ : كتػػاب ا
 (.  ُٖٕ/ٖلله ث ص)
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لػػع أٍب ، ٍب  ػػ  ، ٍب  ثنػػاة ٖتت ػػة سػػاكنة،  قػػت  الشػػُت ا١تعج ػػةىػػص: )الشييي اء  ميين الرضيياعةختييه أوملييا جيي ء ب
 -ا غػػَت يػػاءٔتػػ    شػػدكدة ً ػػ يضػػان أ- الشػػ اء :قػػاؿ ٢تػػاكيي ، م  ػػكا امسػػ إكم تعػػحؼ ُب قهل هػػا ، ن ػػث ا١ت ػػدكدةأالت

كالش  اء ىكه كانت ، الحضانة ا ً   هل رسهلؿ   أ هلىا ىهل أك ،  نت اٟتارث  ا ن د العزل  ا رفانة  ا ىهلازف
 :كتقهلؿ، النيب   ي قً حٍ كىص اليت كانت تػي ،  ها مل  ة ُب تح  ة النيب  شاركة أل

  صأيب ك أا نسل كل    ً        صػػػػػػػػ أخص ك م تلده أىكا                       
 .(ِ)(و الله  ف  ا تن لأ٪تف       ع  (ُ)]٥تهلؿ[ا فديتو  ً                       
 تدنػػو يػػكى   كانػػان  نػػو كانػػت مل  ػػة مإ: )نػػا ا ػػا ن ػػاس  كا ػػا نسػػاكح،  ػػهل نعػػ  أك ، كقػػد ركل ا ػػا سػػعد

، ختػػو الشػػ  اءأفهلةدتػػو  ػػع ، فخحةػػت مل  ػػة تطل ػػو، ه ىل الػػ ي إختػػو الشػػ  اء أفخػػحج  ػػع ، فغقلػػت ننػػو،  ع ػػدان 
ذا سار سارت  عو إك ، ذا كقعإنل و  لا  ً يت غ ا ة تي أر   و  ا كةدنا محان أ يا: ختوأفقالت ، ُب ىكا اٟتح: فقالت

 .(ّ)(ىل ىكا ا١تهلضعإمىت انتهل 
ٍب الداؿ ا١ته لة ذكػحه الػكىيب ، ف اٝتها ةدا ة  اٞت  إ: ق ل، فهص صبا  ة، سل هاإكمسا ، سل ت الش  اءأك 

ف اٝتهػػا إ: كق ػل، ف اٝتهػػا مد ػةأ اٟتػاء ا١ته لػػة  ػع  ػ   : مأ ،ا ػةككذكػػح ُب م، (ْ)ُب ٕتحيػده ُب ْتػث الشػ  اء
فالشػػ  اء ، كنلػػل كػػل مػػاؿ، افػػةكٝتاىػػا م ف النػػيب أ: )ا سػػ د النػػاس ػػكذكػػح ا، كالقػػاء، افػػة  اٟتػػاء ا١ته لػػةكم

 .غَته ٝتاءأف ٢تا إف. (ٓ)(لق  ٢تا
 ؟ةأ٢تكه ا١تح  فل  كاف الش  اء لق ان  ،ك ذـأدح ٔتشعح أاللق   ا  :ف قلتى إف

رض كىػػهل األ ،ا الشػػ اـ  شػػُت كيػػاءلػػو  ىػػ ان كى ٍخػػأصػػل السػػهلة الل نػػة ذ  عنػػاه ُب األإٔتػػدمها  شػػعاران إألف ف ػػو : قلػػتي 
 .(ٔ)كُب ذل   دح ٢تا ،السهلة

كُب ، ىل مدافة  القاءإ  هي حى  ػَ كغى ، ّت   ك    :كق ل، كلو ماء  ه لةأكُب ، مدا ة  ا١ت   كمن أف اٝتها إ: ف قلتى إف
 ؟صلصذل  اٝتها األ حى  ػَ كغى ، فعل ذل   ى لً فى ، كلو ماء  ه لةأ

                                                           
 (.  ِِْ/ُ  النق   ٟتسُت الدًٌيار  كحم )ُب ا١تخطهلطتُت: فبهلؿ، كا١تث ت  ا تاريخ ا٠ت    ُب أمهلاؿ أنق (ُ)
(، كتػػاريخ ا٠ت ػػػ   ُب َِٓ/ٖصػػا ة ُب ٘ت  ػػز الصػػبا ة م ػػػا مجػػح)(، ك اإَُٖٗ/ْ عحفػػة األصػػػباب م ػػا ن ػػد الػػػرب) ين ػػح: امسػػت عاب ُب (ِ)

 (، كال  تُت  ا ال بح الهلافح. ِِْ/ُ  النق   ٟتسُت الدًٌيار  كحم )أمهلاؿ أنق
ح يل  ً ػا كتػ  أيب نعػ   كالػدمئل ك عحفػة ُب  ػا تػهلف-(، كْتثػت َّٔ/ْ(، كتػاريخ د شػهب م ػا نسػاكح )ُُِ/ُم ا سعد) الط قات الكربل (ّ)

]سكتهلا ننو. تحكػو أٛتػد، كا ػا ٪تػَت[. التػاريخ الك ػَت : كُب سنده ٤ت د  ا ن ح الهلاقدم ا١تد  القاضص قاؿ ننو ال خارمفل  أةده،  -الصبا ة 
 (.  ْٖٗ/ُ]  ًتكؾ  ع سعة نل و[. تقحي  التهكي  ): (، كقاؿ ننو ا ا مجحُُٖٕ)لل خارم 

 (.  ُّْ/ُُب األلقاب م ا مجح العسقل )قع نلل التجحيد، لكا كةدتو ُب  نزىة األل اب  م أ(ْ)
 (. ِْْ/ِاألثح م ا س د الناس ال ع حم) ن هلفين ح:  (ٓ)
 (.  ُُِٖ/ُ   للقَتكز آ ادم،  ادة: ش  )القا هلس ا (ٔ)
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فقص ىكيا امٝتُت ، كيطلهب ةداـ نلل  قطهلنة الربكة، كةدا ة  عنا٫تا القطع، ألف خدا ة، [ُّظهح/]: قلتي  
كالنػيب ، كخالقهػا ، إ٢تهػاهنػا صػغَتة مقػَتة  ػُت يػدم أف عنػاه الصػغَتة ك :(ِ) ا مدافةأك ، (ُ)تقاؤؿ  قطع  حكتها

  حى  َػػػكنى ، ختهػػاأهنػػا إ: كق ػػل، الشػػ  اء  نػػت مل  ػػةكثػػح العل ػػاء نلػػل أك ، ٝتػػاء  ػػا ف ػػو تهلاضػػعا األكػػاف ٭تػػ  ً ػػ 
: مأ، يف سييبايا  ييوازن :كلػػكا قػػاؿ ا١تصػػنع، ختػػو كانػػت ُب سػػيب ىػػهلازفأف أىل إشػػارة لإل (ختػػوأصء  ّتػػ)ا١تصػػنع 
،   ضػ  ا١تػػ ) ةبّيق يت عنيده ُد  أحببيت أن إ :وقيال هليا ,وتعرفيت ليه ببسيا هليا رداء  .ا ٚتلػة السػيبكانػت ً ػ

، لكنو  ع كهلنو ىهل الق ػاس قل ػل،  ٤تيى  :قاؿ ُب اس  ا١تقعهلؿف يي أكالق اس ، م أعهلؿ  اض و كفت  اٟتاء اس   ق
 .ككا ُب القا هلس. (ّ)(عئك ع ٥تالقتو للق اس ىهل كثَت شا، ٤ت هلب نلل غَت الق اس: كيقاؿ

 ل ذلػ  كتقصػ، ل هػاإمسػاف نقعهػا  اإ: مأ, عهياف ت   ,فاختيارت قومهيا ,ىل قومكإو متعتك ورجعت أ ةم  رّ ر  مُ 
 خػت رسػهلؿ   أكقد ت الشػ  اء  نػت اٟتػارث  ػا ن ػد العػزل : )قاؿ (ْ) هل القت  ال ع حم ُب سَتتوأ ا قالو 

، ا ُب ظهػحمهى  ػٍ نً تى نضٍضػ ةن نَضػ: تقالػ «؟ ك ا نل ة ذلػ »: قاؿ، خت أ  إيا رسهلؿ   : فقالت ، ا الحضانة
 صلل     فعحؼ رسهلؿ   : قاؿ -نل ها القخك  عت دان صل أ٣تلست  نلل كركص كىهل : مأ-  ى تي كى رًٌ هلى تػى نا  ي أك 

 فٍ أم  ػػت أف إك ، م  ػػت فعنػػدم ٤ت ػػة  كح ػػةأف إ»: ىػػا كقػػاؿكخَتٌ ، ةلسػػها نل ػػوأك ، ٢تػػا رداءه (ٓ)]ف سػػ [العل ة
نطاىػا أ نػوأ نػهل سػعد  فزن ػتٍ ، فقعػل، ىل قػهل صإكتػحد  ، ًٍت عي تًٌ  ل ٘تيى : قالت، «تي لٍ عى ىل قهل   فػى إكتحةعص ،  ً عى تًٌ  ى أي 

: (ٔ) ػهل ن ػحأكقػاؿ ، ا نسػله ا  ق ػةفلػ  يػزؿ فػ ه  ً ػ، خػحمػدا٫تا اآلإكةاريػة فزكةػت ،  كبػهلؿ :قاؿ لويي  غل ان 
]ميكافة[كٝتاىا، كشاءن ، ان  ى عى كنػى ، كةارية، دو  ي نٍ أى ثلثة  النيب  نطاىاأف، سل تأف

 .( اء لق  الش :كقاؿ، (ٕ)
] ًػجىادو[ف قدرًب نللإ»: وً لً ػ ٍ ػىػخػقاؿ لً  ف النيب أ : )كُب  غازم الهلاقدم

َ لً قٍ فل يػي ، (ٖ) مدث أكقد كاف ، « نك   ى
] ًػػجىاده[ك ػخػأف، تػاه رةػل  سػل أفكاف قػد ، ا  ٍت سعدككاف  ً ، ن   ان  مدثان 

 ومحقػأٍب  ،نضػهلان  نضػهلان  وي عىػطَ قى فػى  (ٗ)

                                                           
 (:  َٗ/ُِلساف العحب م ا  ن هلر اإفحيقص،  ادة: ةدـ) (ُ)
 (.  ُٗٗ/ُ(، كأساس ال لغة للز٥تشحم )ّٕٓ/ّيضان: غحي  اٟتديث م ا قت  ة )فت فلنان: خد تو كخققت إىل طانتو، كيقاؿ أيقاؿ: مد (ِ)
 (.  َٕ/ُ   للقَتكز آ ادم،  ادة: م  )القا هلس ا (ّ)
(. كُب سنده ٤ت د  ػا إسػباؽ  ػا يسػار ْٖٓ/ِأيضان ا ا ىشاـ ُب سَتتو ) (، كذكحىاِْْ/ِا س د الناس أ هل القت  ال ع حم)ن هلف األثح م  (ْ)

 اف صػدكقان كػ]: (، كقػاؿ ننػو الػكىيبِٖٖ/ُ  عحفة نل اء اٟتديث للخل لص )]ثقة[. اإرشاد ُب: أ هل  كح ا١تطليب إ اـ ا١تغازم. قاؿ نا ا٠تل لص
(، ُٔٓ/ِالكاشػػع ) .نػػة[كاختلػع ُب اممتجػػاج  ػػو كمديثػػو مسػا كقػػد صػػببو ٚتا ،كلػػو غحائػ  ُب سػػعة  ػػا ركل تسػػتنكح ، ػا ْتػػهلر العلػػ 

 (، كىهل ُب سَتة ا ا ىشاـ يحكم  ص غة  لقظ: مدثٍت. ْٕٔ/ُ[. تقحي  التهكي  م ا مجح)دل ]صدكؽ ي: كقاؿ ننو ا ا مجح
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا ا١تصدر السا هب، كضعتها لضحكرة الس اؽ.  (ٓ)
 (، كالنقل  ا ن هلف األثح. ُُٕٖ/ْم ا ن د الرب)   عحفة األصبابىهل ا ا ن د الرب. امست عاب ُب (ٔ)
 ُب ا١تخطهلطتُت: مدافة، كا١تث ت  ا ن هلف األثح  السا هب.  (ٕ)
 . اآلٌب ُب ا١تخطهلطتُت: ٧تاد، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم (ٖ)
 . اآلٌب ُب ا١تخطهلطتُت: ٧تاد، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم (ٗ)
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]ةيح و[ؼى حً فكاف قد ني ،  النار
 اء  نػت اٟتػارث  ػا ن ػد العػزل ىل الشػ إهله فضػ ا  ،خكتو ا٠ت لأف، (ِ)]فهحب[، (ُ)

خػػػػت أ  ك  إ: فجعلػػػػت الشػػػػ  اء تقػػػػهلؿ، (ّ)]فعَنقػػػػهلا نل هػػػػا ُب السػػػػ اؽ[، ا الحضػػػػانةً ػػػػ رسػػػػهلؿ    خػػػػتً أ
تػػهلا  ػػا رسػػهلؿ   أمػػىت ، النػػاس نلػػل ىػػهلازف شػػدٌ أككػػانهلا ، ا األنصػػارخػػكىا طائقػػة ً ػػأك ، كم يصػػدقهلهنا، صػػام ك 
، لنػيب قػاؿ ا ،ختػ أ  إ٤ت د  يا: فقالت :« كتيػرًٌ هلى تػى نػا  ي أك ، اهى ػٍ  ػػً ننضضتى  ةن نَضػ: قالػت، «ك ػا نل ػة ذلػ  

]الٌسػحىًر[ ػهلادم 
 فعػحؼ رسػػهلؿ   ،   الثػدمتيػ ػ  قػد نازنٍ أي ك ،  ػصأي ك ،   ػ أك ، يبأ  ى ٍهػك٨تػا يهل ئػك نحنػل  ػي ، (ْ)

  ػوأ٢تا نػا أكسػ، ن نػاه كد عػت،    ػاكرَمػ، «اةلسػص نل ػو»: ٍب قػاؿ، ف سػ  ٢تػا رداءه، فهلث ػت قائ ػان ، العل ة
ف أم  ػت أف إك ، ة ىػحَ كى ة  ي  َػق  ص ننػدنا ٤تيى أفػ، م  ػتأف إ»: ٍب قػاؿ، خربتو ٔتهل  ا ُب الز ػافأف، ا الحضانة  و  ً أك 

ثلثػة  نطاىا رسهلؿ   أف، سل تأك ، ىل قهل صإرةع أ: قالت، «ىل قهل  إرةعت   ً تً لى صً ىل قهل   كى إتحةعص 
درؾ نسػلها ُب  ػٍت أنػو أيب أخػرب  أ: (ٓ)فزكةهله اٞتارية قاؿ ن د الص د،  كبهلؿ: اؿ لومدى  يقأكةارية ، دو  ي نٍ أى 

] ًػجىاد[ا النسهلة ُب هى  ى لَ كى فى ، ىل  نز٢تاإكرةعت الش  اء ، سعد
، كيعقهل ننػو، نو يه و لوأ وي تٍ  ى فكلَ ، ل وإفحةعت ، (ٔ)

[ٍب، فقعػػل ] أى ىػػحى
ػػأ٢تػػا   عػػَت  (ٕ) ، افقىػػحٍ يب  ػي أك ع هػػا ، خ هػػاأك ، ختهػػاأخربتػػو  أف؟ نه ا  قػػص  ػػكسػػأ٢تا  ىػػ، ياحى ك  ع ػٍ

  إفػ، تكػهلنُت  ػع قهل ػ  ىل اٞتعحانةإارةعص »: ٍب قاؿ ٢تا رسهلؿ    ،٢تا ننه  رسهلؿ   أس ـو هلٍ قى خربتو  ً أك 
 قص  اٍ  ى كلً ، كشاء ٢تا، ان  ى عى طاىا نػى أنف،  اٞتعحانة ككافاىا رسهلؿ   ، ىل اٞتعحانةإ فحةعتٍ ، «ىل الطائعإ ضص أ
  .(ٖ)(ىل   تهاأا  ً 
ع استشػهد ف ا١تصنًٌ إف، ا ق  ل صلة الحم ىل ىهل  ً  ،ا الحضانةختو  ً أكىص  ،للش  اء النيب  ةي لى صً  قلتى : فإف

، نسػ    نهػا كىػكه م. (ٗ)(٬ت ػع   نػ  ك  نػو نسػ  اٍ نػو  ىػأ : )فو صام  النهايةكالحم  نحٌ ،  قصتها نلل ذل 
 ؟ا ق  ل صلة الحم تو ٢تا  ً فك ع يكهلف صل، ك ُت النيب 

                                                           
 .  اآلٌب  غازم الهلاقدم ُب ا١تخطهلطتُت: ةحمو، كا١تث ت  ا (ُ)
 .  اآلٌب غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم (ِ)
 . اآلٌب غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم (ّ)
:  كسػػح أٌكلػػو، كفػػت  ثان ػػو، كىػػهل  ػػا الٌسػػٌحة الػػيت تقطعهػػا القا لػة، كا١تقطػػهلع سػػٌح كال ػػاقص سػػٌحة، كال (ْ)        ػحىري     ٌسػػحر،  قػػت  السػػُت ككسػػحىا، لغػػة ُب الٌسػػٌح، السًٌ

 (.  َُِ/ّة.  عج  ال لداف ل اقهلت اٟت هلم)ألن  اء، كىهل نلل أر عة أ  اؿ  ا  كٌ الٌسحر: ا١تهلضع الكم سيَح ف و اك 
   يدم  ا كت  الًتاة . ُت  (، ك م أةد لو تحٚتة ف  آٖٖ/ّقدم.  غازم الهلاقدم )ن د الص د  ا ٤ت د السعدم،  ا ش هلخ الهلا ىهل (ٓ)
 ا١تخطهلطتُت: ٧تاد، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم.  ُب (ٔ)
 غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا  غازم الهلاقدم.  (ٕ)
قػػاؿ ا ػػا إسػػباؽ، كمػػدثٍت  عػػض  ػػٍت سػػعد  ػػا ] لقػػظ:  (ْٖٓ/ِكذكحىػػا ا ػػا ىشػػاـ ُب سػػَتتو )، (ُْٗ/ّانتهػػل النقػػل  ػػا  غػػازم الهلاقػػدم ) (ٖ)

 سند. فاٞتهالة كاضبة ُب ال[.  كح. . . . 
 (.  َُِ/ِنهاية م ا األثَت،  ادة: رم  )ال (ٗ)
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ف  ػا كقػع أنو نلػل ك ُب  ع ػ  شػؤ  ةعػل للحضػانة مكػ  النسػ  لكا رسػهلؿ   ، حكً ذي   ا: نع  الحم : قلتي  
  عحكفان  ىل النيب إسدكا أهن  أهن  م ةـح إف، مسافة نلل اإأا ق  ل ا١تكاف  ها يكهلف  ً أ ها ك كأل،  نو للش  اء

 .ياـ الحضاعأمُت كاف نندى  
 ؟ُب ذل  ك ا السحٌ ؟ ةعل الحضاع  ثل النس  ف   أ ا اٟتك ة ُب : ف قلتى إف
: يب شػػ  ةأن ػاس ف  ػػا ركاه ا ػػا  قػػاؿ ا ػػا ك٢تػكا، ة  عػػان أكا١تػػح  ف سػ   اللػػ  ىػػهل  ػاء الحةػػلأ: السػػح ُب ذلػػ  قلػتي  
ٍت اٟتاصػػػل  ػػػُت اللػػػ  ىػػػهل ا١تػػػ أفكػػػاف  نشػػػ، اللػػػ  كطػػػل الحةػػػل زكةتػػػو يػػػدرٌ : يضػػػان أ، (ِ)«اللقػػػاح كامػػػد (ُ)]م[»

: ُب اٟتػديث الصػب   كقػد قػاؿ النػيب ، الػهلطءه أنضاء الحض ع تتقهلل  الل  الكم  نشػأفصارت ، ا١تتناكبُت
ا ف صػػَت الهللػػد كجػػزء ً ػػ، (ْ)كػػل الػػكم يػػدفع اٞتػػهلعإف اللػػ  سػػد  سػػد األ: مأ، (ّ)«ا اجملانػػة٪تػػا الحضػػانة ً ػػإ»

 .ا كطئو ً  أ س   كهلنو نشلو  [ُّكةو/]ألف الل  مصل ، ا زكةهاك ً ، ا١تحضعة
ا طلؽ ك ػا ث ػت ً ػنلل اإ صباب رسهلؿ   أا آخح  ا  ات  ً  ،نا ح  ا كاثلة ىهل: )بو الطفيلأوقال  

، (ٔ)كقػد ةػـز  ػكل   سػل   ػا اٟتجػاج. (ٓ)«رض رةػل رآه غػَتمك ػا نلػل كةػو األ، ت رسهلؿ   يي أر »: قهللو
، سػنة سػ ع ك ئػة: كق ػل، سػنة اثنتػُت ك ئػة ٔتكػة :كق ػل، ٢تجػحةا اسػنة  ئػة ً ػ كقد  ػات، ىل اٟتديثأٚتع نل و أك 

 :كق ػػػل، ك ػػػات ٔتكػػػة، (ٗ)ٛتػػػد  ػػػا مجػػػح ُب  كي ػػػو ُب تحٚتػػػة نكػػػحاشأكصػػػببو ، (ٖ)سػػػنة نشػػػحة ك ئػػػة :(ٕ)كق ػػػل

                                                           
 ُب ا١تخطهلطتُت: نند، كا١تث ت  ا  صنع ا ا أيب ش  ة اآلٌب.  (ُ)
ػٌحًيَةه، فأرضػعت إمػدا٫تا غل ػان، كأرضػعت إمػدا٫تا ةاريػة، ىػل يصػل  للغػلـ أف يتػزكج اٞتاريػة؟ قػفقد  (ِ) اؿ: سيػًئلى ا ػا ن ػاس نػا رةػل لػو ا ػحأة كىسي

(، ككػكا سػنا الًت ػكم: أ ػهلاب ُٕ/ْ) ُّْٖٕلهلا ُب ل  القبػل، رقػ :  صنع ا ا أيب ش  ة: كتاب النكاح،  اب  ا قا. «لقاح كامدم، ال»
كرةالػو  (،َِٔ/ِ) ٓاع،  اب رضانة الصغَت، رقػ : (،  هلطأ  ال : كتاب الحضْْٔ/ّ) ُُْٗةاء ُب ل  القبل، رق :  الحضاع،  اب  ا

 ثقات.
الحضػانة (، كصب    سل : كتػاب اٟتػج،  ػاب إ٪تػا َُ/ٕ) َُِٓم رضاع  عد مهللُت، رق : ب النكاح،  اب  ا قاؿ: صب   ال خارم: كتا (ّ)

 (.  َُٖٕ/ِ)ُْٓٓ ا اجملانة، رق : 
 (.  ُْٖ/ٗفت  ال ارم م ا مجح )ين ح: اجملانة. ك عٌت اٟتديث ك ا قاؿ ا ا مجح: أنو م رضانة  عتربة إم ا١تغن ة نا  (ْ)
 (.  َُِٖ/ْ)َِّْأ  ض  ل   الهلةو، رق :   ل : كتاب القضائل،  اب كاف النيب صب    س (ٓ)
 . ا١تصدر السا هب. ( قاؿ  سل   ا اٟتجاج: )  ات أ هل الطق ل سنة  ائة ككاف آخح  ا  ات  ا أصباب رسهلؿ     (ٔ)
 (.  ُُّ/ْألق ة اٟتديث للسخاكم) غ ث  شحح. فت  ا١ت(قاؿ السخاكم: )كأكثح  ا ق ل ُب كفاتو: إهنا سنة نشح ك ائة (ٕ)
ٙتػػاف سػنُت، ككػػاف يسػػكا   نػا ح  ػػا كاثلػة  ػػا ن ػد   الكنػػا  الل ثػص، أ ػػهل الطق ػل، كىػػهل  كن تػػو أشػهح، كلػػد نػاـ أمػػد، أدرؾ  ػا م ػػاة النػيب  (ٖ)

 (.  ُّٗ/ٕ) م ا مجح(، كاإصا ة ُّْ/ّاألثَت)م ا الكهلفة، ٍب انتقل إىل  كة. أسد الغا ة 
مػديثُت، ركم أنػػو شػهد اٞت ػل  ػع السػػ دة نائشػة فىًضػًحبى ضػػح ة نلػل أنقػو نػػاش   ركل نػػا النػيب  ، ػا ذكيػ  الت   ػػص أ ػهل الصػه اء نكػحاش (ٗ)

أنػو أك ػل  ائػة سػنة  ػا ن ػحه م أنػو نػاش  عػد  :كا١تحاد  ا ىػكا إف صػبت ىػكه اٟتكايػة  ػع انقطانهػا ،انتهل . عدىا  ائة سنة كأثح الضح ة  و
، نلػػل (ق َُُ )ت:أ ػػهل الطق ػػل نػػا ح  ػػا كاثلػػة  ، ألف ذلػػ   سػػتب ل إذ اػػدثهلف قػػد اتققػػهلا نلػػل أف آخػػح الصػػبا ة  هلتػػان الضػػح ة  ائػػة سػػنة

 (.  ِٕٓ/ٕلصب  .  كي  التهكي  م ا مجح)ا
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، تك  ل لتك  ىكهيٍ أى رى أى »: ُب آخح ن حه ف  ا ص  ننو  قهللو ل ها رسهلؿ   إشار أكىهل آخح ا١تئة اليت ،  الكهلفة
 .خحةو ال خارم ُب صب بوأ (ُ)«مده أرض ىهل ال هـل نلل ظهح األ اٍ  ى ػً ي قل   س  ئة سنة مأر  فإف
 ؟مصإل اس ك ، فا٠تضح مص: (ِ)ف قلتى إف 
ك النػػػاس الػػػكيا أمي قػػػل ٦تػػػا تػػػحكهن  : كق ػػػل  عػػػٌت اٟتػػػديث، فلػػػ  يػػػدخل ُب الع ػػػهـل، ٫تػػػا كانػػػا ُب ال بػػػح: قلػػػتي  

نػو لػ   إف  ػا ن سػل أك ، كا٠تضح طهلؿ ن حه خػارؽ للعػادة، العا ة مهلاؿتعدكهن  ُب الناس اٞتارم نل ه  األ
ُب الصػبا ة شػهد اٞت ػل  ػع نائشػة رضػص    دٌ كقػد نيػ،  ػا نكػحاش  ػا ذؤيػ أك ، رض  ل ىػهل ُب السػ اءُب األ
ا نػاش ً ػ (ْ)]م أنػو[ا ن ػحه  ئػةً ػ (ّ)[ك ل]أنػوأ: ف  عنػاهإف، نقو ناش  عدىا  ئة سنةأ حح ةحامة ُبكةي ، ننها
ف آخػػح أكىػػهل ٤تػػاؿ متقػػاؽ اػػدثُت نلػػل ، ىل دكلػػة الع اسػػ ُتإألنػػو لػػهل كػػاف لػػكل  لعػػاش ، ـ اٞتحامػػة  ئػػة سػػنةيػػهل 

 .كلكل  ناش  ئة كنشحيا سنة،  هل الطق لأ الصبا ة  هلتان 
كالح  ػػػػع  ػػػػا ٤ت ػػػػهلد ، ة ػػػػَت  ػػػػا اٟتػػػػارث (ٓ) [ىػػػػ]ك، يب الطق ػػػػل ٞت انػػػػةأ عػػػػد  ن ػػػػت صػػػػب ة النػػػػيب دا أكقػػػػد )

كيسػػح  ػػا ، ةعقػػح  ػػا نسػػطهلر الحك ػػص (ٖ)[ك]أكنسػػطهلر ، ك ع ػػح، ا٢تنػػدياف (ٕ)]سػػح ات [ك، كرتػػا، (ٔ)]ا١تػػارديٍت[
 (ٗ)]كىػكه دنػػاكم[،  ػات سػنة اثنتػػُت كثلثػُت كسػت ئة: نػو ف  ػػا ق ػلإف، ن  ػد   الػكيا كػاف آخػػحى  رتػا ا٢تنػدم

]الٍػ يعىَ ح[كدنهلل ،  اطلة
ك٤ت ػد ، ٛتػد  ػا من ػلأكىكا ، كك ع م، كافًتل ك اطلة، ككب   صافبة النيب  (َُ)

ٚتعػػُت أسػػباؽ  ػػا راىهليػػو رضػػهلاف   نلػػ ه  إٍب ،  ػػاـ  الػػ كق ػػل اإ،  ا نػػا الشػػافعصإك ، ٝتان ػػل ال خػػارمإ ػػا 
 نػو  نلػل سػندان أ مػدان أ م يكػا  ا الصبا ة  هلةػهلدان مد  ً أكلهل كاف ، سناد ة لطل  نلهل اإئقطار الناىل األإرملهلا 
 .(ُُ)(اؿاب دةَ ككَ ،  يب الطق لأ ف دنص الصب ة  عد ، لهل الثلث اتا العمصل ٢ت   ً  ف غاية  اأ ع 

                                                           
م » : ائل الصػػبا ة،  ػػاب قهللػػو (، كصػػب    سػػل : كتػػاب فضػػّْ/ُ) ُُٔ ػػاب السػػ ح ُب العلػػ ، رقػػ : صػػب   ال خػػارم: كتػػاب العلػػ ،  (ُ)

 (.  ُٓٔٗ/ْ)ِّٕٓ، رق : «نق   نقهلسة ال هـل تأٌب  ائة سنة، كنلل األرض
 (.  ُِّ/ِين ح: قص  األن  اء م ا كثَت) (ِ)
 (.  ّْْ/ْ) م ا مجح ا اإصا ة  ُب ا١تخطهلطتُت: ك ل، كا١تث ت (ّ)
 (.  ّْْ/ْ)م ا مجح ا اإصا ة  ُب ا١تخطهلطتُت: ألنو، كا١تث ت (ْ)
  شصء ُب)س(، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ. ُب األصل: ىهل، كم (ٓ)
 (.  ُُّ/ْغ ث  شحح ألق ة اٟتديث للسخاكم)غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا فت  ا١ت (ٔ)
 (.  ُُّ/ْفت  ا١تغ ث  شحح ألق ة اٟتديث )غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا  (ٕ)
 (.  ُُّ/ْغ ث  شحح ألق ة اٟتديث )فت  ا١تغَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا  (ٖ)
 مشصء ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو الس اؽ.  (ٗ)
لػػو،  (، ك يعىَ ػح ا١تغػػحيب ادنػػل الصػب ة ك صػػافبة النػػيب ُُّ/ْفػػت  ا١تغ ػث  شػػحح ألق ػػة اٟتػػديث )غػَت كاضػػبة ُب ا١تخطػػهلطتُت، كا١تث ػت  ػػا  (َُ)

 الس ع ائة أك  عدىا.  كقهللو لو: )نىَ حىؾ  (، كاف ُب مدكد
 (.  ُُّ/ْغ ث  شحح ألق ة اٟتديث للسخاكم)هناية النقل  ا ا١ت (ُُ) 
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ن م يي :فقلييتُ  ,فجلسييت علييه ,فبسيا هلييا رداء  ,ة حي  دنييت منييهأقبلييت اميير أذ إنييا غيالم أو  ,ييت النيي  أر 
يب ذؤيػ  أمل  ػة  نػت : )عابت سػقاؿ ا ا ن د الػرب ُب ام، مل  ة هناأ: ال اىح, رضعتهأمه اليت أ :فقالوا , ذ 
ن ػد    ػا  ركل ننهػا، فجلسػت نل ػو، ل هػا ك سػ  ٢تػا رداءهإفقػاـ ، تتػو يػهـل منػُتأهنػا إ: ق ػل، حضعة النػيب  

 .انتهل. (ُ)(ةعقح
تت يهـل أهنا أك ا ذكحه ا ا ن د الرب ، (ّ)ان[سل ]إكم، حؼ ٢تا صب ةعٍ م يػي  ) :(ِ) هل ٤ت د الد  اطصأقاؿ اٟتافظ  

كا ػػا ، فهػػكا كلػو م يصػػ ، كركل ننهػػا ن ػػد    ػا ةعقػػح، كركت ننػو، داءهر  انػو  سػػ  ٢تػػأك ، ىل النػػيب إمنػُت 
 :كق ػػل، (ْ)]ةدا ػػة[كاٝتهػػا ، ٪تػػا ىػػص  نتهػػا الشػػ  اء  نػػت اٟتػػارثإ، ل ػػو يػػهـل منػػُتإتػػت أكالػػيت ، ةعقػػح  م يػػدركها

ٍب انصػحفت  ،كٚتػلن  ر عػُت شػاةأنطتهػا أف، ق ػل الن ػهلة ُب ز ػاف خد٬تػة ٪تا ةاءتو ٔتكة قػدٯتان إكمل  ة ىكه ، مكافة
 .انتهل. (ىلهاأىل إ

هنػا أك ، ع انقلػو ا١تصػنًٌ  (ٓ)كقػد مكػل الػكىيب، كُب غَت منػُت ،ل و  عد الن هلةإف ٣ت ئها أع يقتضص ك ا ساقو ا١تصنًٌ 
ف إفػ، ىل النػيب إك٣تػصء كفػدى  ، ف كاف ذل  نق  انقضاء مػحب ىػهلازفإف،  اٞتعحانة كىهل يقس  ٟت ان ، ةاءتو

كمػحر الػكىيب ، ٪تػا ىػص الشػ  اء  نػت مل  ػةإتػت ىنػاؾ أفهكه اليت ، كىهل  اٞتعحانة، يب ىل النإكفد ىهلازف ةاء 
، ف ثهلي ػة  اتػت سػنة سػ ع ق ػل كقعػة ىػهلازفأ: )لكا يحد نل ػو ،يب ٢ت أ هلمة  (ٔ)تتو  اٞتعحانة ثهلي ةأف يكهلف اليت أ

 .(ٖ)(اتاهن ا  أ ربى خٍ أي ف، (ٕ)كنا ا نها  سحكح، ؿ نا ثهلي ةأ كة س ك١تا فت  النيب 

                                                           
 (.  ُُّٖ/ْ  عحفة األصباب م ا ن د الرب)امست عاب ُب (ُ)
يعػحؼ  ػا ا اػدث الشػافعص  مأ ػهل ٤ت ػد الػد  اطص ا١تصػح  ،اٟتافظ شحؼ الػديا هل تاٟتسا  ا شحؼ ال يبأن د ا١تؤ ا  ا خلع  ا  :الد  اطص (ِ)

 ط قػػات، ك (ُُّٔ) ين ػػح: ىديػػة العػػارفُت لل ا ػػا  ، كقػػد ْتثػػت ننػػو فلػػ  أةػػده. لػػو كتػػاب سػػَت النػػيب  ق(، َٕٓ)ت: ا١تاةػػد نزيػػل د شػػهب 
 .(ُٓٗ/ُ)م ا كثَت الشافع ُت

 ُب ا١تخطهلطتُت: اسل ل، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ّ)
 (.  ْٖ/ٕ) م ا األثَتالغا ة ُب ا١تخطهلطتُت: مداةة، كا١تث ت  ا أسد  (ْ)
 (.  ِّٓ/ِللكىيب) (، كتاريخ اإسلـِِِ/ِ)سَتة للكىيبين ح: سَت أنلـ الن لء  (ٓ)
ي عػػث إل هػػا إىل    لػػ  ا نهػػا  سػػحكح، ككانػػت  ػػهلمة أليب ٢تػػ  أنتقهػػا نػػاـ ا٢تجػػحة. ككػػاف النػػيب   قػػاؿ الػػكىيب: ) تهلف ػػت ثهلي ػػة  حضػػعة النػػيب  (ٔ)

أف ن ػحة اٞتعحانػة  عػد  :(، كأث ػت أيضػان ِّٗللكىيب)سػَتة . سػَت أنػلـ النػ لء ( حةعػة  ػا خ ػرب سنة سب ىت ةاءه  هل ا  كة  صلة ككسهلة. م
(، كغػػزكة منػػُت  ّّٓ/ِللػػكىيب). تػػاريخ اإسػػلـ (غػػزكة منػػُت كذلػػ  ُب قهللػػو: )كن ػػحة  ػػا اٞتعحانػػة، م ػػث قسػػ  غنػػائ  منػػُت ُب ذم القعػػدة

 ػع القػارؽ  ػُت  أف الػيت أتتػو  اٞتعحانػة ثهلي ػة(، فك ػع قػاؿ الػكىيب: َُٖٖ/ّلسػَت. ين ػح:  غػازم الهلاقػدم ) اك ػا ُب للهجػحة سنة مثاينكانػت 
 كفاة ثهلي ة، كن حة اٞتعحانة! ! !. 

َِ   ، ككانت ثهلي ة تحضعوا ا ثهلي ة  حضعة رسهلؿ   :  سحكح (ٕ)      ككانػت  يصػلها كىػهل ٔتكػة، ق ل مل  ة  ل  ا نها  سػحكح، ككػاف رسػهلؿ ا
 ك م أقػع ُب شػصء  ػا الطػحؼ نلػل إسػلـ قػاؿ ا ػا مجػح:  ، سػحكح ق لهػاخد٬تة تكح ها،  اتت ثهلي ة سنة س ع  حةعو  ا خ رب، ك ات ا نهػا 

 (.  َٔ/ٖ. اإصا ة ) ا نها  سحكح، كىهل ٤تت ل
 (.  ِٖ/ُم ا ن د الرب)(، كامست عاب ٕٖ/ُم ا سعد)الط قات الكربل   (ٖ)
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ف أكالصػب   ، (ُ) ػهل داكد ُب سػننو  سػند مسػاأيب الطق ػل ركاىػا أرادىػا ا١تصػنع نػا أك ىكه القصة اليت  :قهلؿأك 
خػحج أك ، (ِ)كامػدان  كقػد ركل الطػربا  ٢تػا مػديثان ، ك عػدىا، ق ػل الن ػهلة هنا كفػدت نلػل النػيب أك ، سل تأمل  ة 

ل ػػو إفشػػكت ، كقػػد تػػزكج خد٬تػػة رضػػص   ننهػػا ،ٔتكػػة ف مل  ػػة قػػد ت نلػػل رسػػهلؿ   أ: )صػػام  الهلفػػا
، لل ع نػػػة (ّ) هلقعػػػان  ان ك عػػػَت ، ر عػػػُت شػػػاةأنطتهػػػا أف، خد٬تػػػة فكلػػػ  رسػػػهلؿ   ، كىػػػلؾ ا١تاشػػػ ة، ةػػػدب الػػػ لد
 .(ْ)(هسل ت ىص كزكةها ك ايعاأف، سلـل و  عد اإإىلها ٍب قد ت أىل إكانصحفت 

 :(ٓ)سل ت  قهللوأ هناأىل إ اـ الصحصحم ُب نهلن تو شار اإأكقد  
 كمهلل القخارى رض عوي  ل ػػػػػػػػاف   اًنوً ػػػػسىعدىت مىل  ىةي ًظئحهي ً حض 
  و كأتاهنا ُب الحك  خَت أتاف    دىتػػػػػػػكىرىأىت  ًًو ال ػىحىكات ً نكي غى  

    ُب الز ا ا ل كأق ل الثديػػػػػاف    كىغىدىت تدرا ٢تىا الشًٌ اهي العجعي 
   افً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاشًد دارى أى ػػػػػػػػػػفػىتى ػىهَلآ لًل   هىاػػػػػػػكىمىل لي ًو كىأىٍسلى ىت فىأىتىت إًلى 
، ثقػة، ةل ػل، تػا عص، كفػت  ا١تػ  ،  ضػ  العػُت [ِّظهػح/] ػح  ػا السػائ  ني : ) واصػهل ، وعن ع رو بن السيائب

 .(ِ)(كا ا ٢ت عة، (ُ)كننو الل ث، يحكم نا ا ا زيد

                                                           
ع،  ػا اٝتػو إ ػحاى  ، رقػ : ا١تعج  األكسػ  للطػربا :  ػاب األلػ (، كّّٕ/ْ) ُْْٓاب ُب  ح الهلالديا، رق : اآلداب،   سنا أيب داكد: كتاب(ُ)

 (.  ِٗٓ/ٗ) لله ث ص د ك ن ع القهلائد(، كقاؿ ا٢ت ث ص: ] نند أيب داكد  عضو. ركاه الطربا ، كرةالو كثقهلا[. ٣ت ع الزكائْٓ/ّ)ِِْْ
(، كقد ركل ننها ن ػد    ػا ةعقػح  ػا أيب طالػ ،  لقػظ: ُِِ/ِْ) ْٓٓل  ة  نت أيب ذؤي ، رق :  اب اٟتاء، م ا١تعج  الك َت للطربا : (ِ)

مػػدثتٍت مل  ػػة  نػػت أيب ذؤيػػ  السػػعدية، ىنػػا ت هػػح  حانػػة الشػػ خ العحضػػص ُب اٟتػػديث م ػػث ذكػػح ركايػػة الطػػربا  ا١تصػػحمة  سػػ اع ن ػػد    ػػا 
لحكايات اليت م تصحي   الس اع ف ها كحكاية ا ا م ػاف الػيت ركل ننهػا  العنعنػة  ل ػدؿ نلػل ركايػة ن ػد   ةعقح  ا مل  ة، ك م يككح غَتىا  ا ا

أصا تنا سنة شػه اء فلػ  ت ػهب لنػا شػ ئا فخحةنػا ]نا مل  ة  ا ةهة، كنلل إسل ها  ا ةهة أخحل. كاٟتديث الكم ركتو مديث طهليل طحفو: 
 ثتٍت[مػػد]]ركاه أ ػػهل يعلػػل كالطػػربا   نبػػهله، إم أنػػو قػػاؿ: : ، كقػػاؿ ا٢ت ث ػػص[   الحضػػعاء. . . . ُب نسػػهلة  ػػا  ػػٍت سػػعد  ػػا  كػػح إىل  كػػة نلػػت

الزكائػػد (، ك٣ت ػػع ٖٔ/ٔ) م ػػا األثػػَتأسػػد الغا ػػة ( ك ِِّٗ، ِِّٓ/ٔات[.  عحفػػة الصػػبا ة أليب نعػػ   )مل  ػة  نػػت أيب ذؤيػػ ، كرةا٢ت ػػا ثقػػ
 (.  ُِِ/ٖك ن ع القهلائد لله ث ص)

 (.  َُّّ/ّح: الصباح للجهلىحم،  ادة: كقع ) هلقع، أم  كلل. ين يقاؿ: طحيهب  (ّ)
(: كقػد ألٌػع اٟتػافظ ُٓ/ُُب سػَتة سػاكا اٟتجػاز للطهطػاكم) (، كةػاء ُب هنايػة اإ٬تػازٕٔالهلفا  تعحيع فضػائل ا١تصػطقل م ػا اٞتػهلزم )ص:  (ْ)

ك ق ػت مل  ػة مػىٌت »كقػاؿ ُب سػَتتو:  ،سػلـ السػ دة مل  ػة(أ هل سع د نلء الديا  ػا  غلطػام ُب إسػل ها ةػزءن كٝتػاه )التبقػة اٞتسػ  ة ُب إ
ٔتكػة، كقػد تػزكج خد٬تػة، فشػكت إل ػو ةػدب الػ لد كىػلؾ ا١تاشػ ة، فكلٌػ  ٢تػا خد٬تػة فأنطتهػا أر عػُت شػاة ك عػَتان،   قد ت نلل رسهلؿ   

قػد ت نلػل   نل ػو كقضػل ماةتهػا، فل ػا تػهلُب  كانصحفت إىل أىلها. كقد ت نل و أيضػان ُب يػهـل منػُت، فقػاـ ٢تػا ك سػ  ٢تػا رداءه، فجلسػت
(. ك٦تػا ِٗ/ُم ػا سػعد)أىب  كح الصديهب فصنع ٢تا  ثل ذل ، ٍب ن ح، فقعل ذل ، كىكه القصة  حسلة نا ن ػح  ػا سػعد الط قػات الكػربل 

ن ػح:  عحفػة الصػبا ة أليب مجػح. ي ايدؿ نلل إسل ها أف أىل الًتاة  ذكحكىا ُب كت  الصبا ة كػ أيب نع  ، كا ػا ن ػد الػرب، كا ػا األثػَت، كا ػ
 (.  ٕٖ/ٖم ا مجح)(، كاإصا ة ٗٔ/ٕ ا األثَت )م(، أسد الغا ة ُُّْٖم ا ن د الرب)(، كامست عاب ِِّٓ/ٔنع   )

 (، كاأل  ات  ا ال بح الكا ل. ٓنهلن ة الصحصحم) (ٓ)
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ف ن ػػػح أ ػػػع ، ف ن ػػػح شػػػاىد القضػػ ةأيقتضػػص  عا١تصػػػنًٌ  (ّ)]صػػن ع[ظاىح، يوميييا   كيييان جالسيييا     ن رسييول هللاأ
: قػػاؿ، (ٔ)ا دا٢ت ػػٛتػػد  ػػا سػػع د أفق ػػو نػػا ، (ٓ)يب داكدأا سػػنا خػػكه ً ػػأكقػػد ، (ْ)كىػػكا اٟتػػديث  حسػػل، تػػا عص

 : و ػػػلػهلؿ الػػػف رسأو ػػػغػػنو  لأو ػػػثائ  مدٌ ػػػح  ا السػػػف ن أ (ٕ)حك  ا اٟتارثػػمدثٍت ن : قاؿ، مدثنا ا ا كى 
نقلػػو    ػػا السػػائ حف ن ػػأل، ف اٟتػػديث  حسػػلأيب داكد  ػػا يقتضػػص أفقػػص ن ػػارة ، فػػككحه، «. . . ف ةالسػػاكػػا»

 ا داكد ُب صن عو لكاف أع كافهب ف ا١تصنًٌ أفلهل ، فل   ف و  ا يقتضص ذل ، ع ا صن ع ا١تصنًٌ أك ، (ٖ) طحيهب ال لغ
 .كىلأ
كُب ، سػػل أك ، سػػلـدرؾ اإأكقػػد ، اٟتػػارث  ػػا ن ػػد العػػزل  ػػا رفانػػة  ػػا ىػػهلازف: ىػػهل, لرضيياعةبييو  ميين اأقبييل أف

ٔتكػة  نػو قػدـ نلػل النػيب إ: ق ػل، ا الحضػانةً ػ  ػهل النػيب أ، اٟتارث  ا ن د العػزل: )نع للسه لصالحكض األ
: قػالهلا؟ ك ػا يقػهلؿ: فقػاؿ؟ ىكا ا يقهلؿ ا ن   (َُ)ارً متس ع يا  مأ: قحيش لوفقالت ، (ٗ)]القحآف[نل و ؿى زً نٍ أي مُت 
فقػػد ، طانػػوأا ا نصػػاه كيكػػـح ف ه ػػا  ىػػف ه ػػا  ىػػ داريػػا يعػػكب ف  أك ، ي عػػث  عػػد ا١تػػهلت ف   أيػػزن  
ف النػػاس إ: نػػ  تقػػهلؿأكيزن ػػهلف ، كلقهل ػػ  يشػػكهلن ،  ى  الىػػ ٍتىٌ م  ػيػػأ: فقػػاؿ، تػػاهأف، ؽ ٚتانتنػػاكفػػحَ ،  حنػػاأشػػتت 

                                                                                                                                                                      
النػػ لء  . سػػَت أنػػلـ(قُٕٓ: )تأيب ر ػػاح، ركل ننػػو ا ػػا ٢ت عػػة، ٝتػػع: نطػػاء  ػػا  ػػا الثقػػات، نػػا م الػػديار ا١تصػػحية،  ،الل ػػث  ػػا سػػعد القه ػػص (ُ)

 (.  ْْٔ/ُ(، كتقحي  التهكي  م ا مجح)ُّٔ/ٖ) للكىيب
، صػػدكؽ ، ركل ننػػو ا ػػا ا١ت ػػارؾ،ا٢تػػاء ككسػػح الػػلـ  قػػت  ، كا ػػا ٢ت عػػة: ن ػػد    ػػا ٢ت عػػة ا١تصػػحم، كالل ػػث  ػػا سػػعدا ػػا زيػػد ىػػهل: أسػػا ة  ػػا زيػػد (ِ)    

(، ّّٓ/ُِالك ػػػػاؿ ُب أٝتػػػػاء الحةػػػػاؿ لل ػػػػزم) ػػػػكي  رٛتػػػػو   تعػػػػاىل  ػػػػكا التصػػػػهلي . ين ػػػػح:  كقػػػػد أةػػػػاد الشػػػػ خ العحضػػػػص. ق(ُْٕ)ت: 
 .  (ُّٗ/ُ)م ا مجح التهكي  تقحي ، ك (َْٓ/ٕ(، ك كي  التهكي  م ا مجح. )ُٔ/ِالكاشع للكىيب)ك 

   ُب األصل: ض ع، كُب )س(: ض ع، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ. (ّ)
 .(ٔ(. ماش ة )َِٓين ح تعحيع ا١تحسل ص) (ْ)
سػػكت ننػػو أ ػػهل داكد، ك ُب سػػنده: أٛتػػد  ػػا سػػع د  ػػا  شػػَت (، ّّٕ/  ْ) ُْٓٓسػػنا أيب داكد: كتػػاب األدب،  ػػاب ُب  ػػح الهلالػػديا، رقػػ :  (ٓ)

 (. ٕٗ/  ُا٢ت دا  أ هل ةعقح ا١تصحم صدكؽ. تقحي  التهكي  م ا مجح)
داكد،   عقػح ا٢ت ػدا  اٟتػافظ، صػام  ا ػا كىػ . كيػحكم نػا الشػافعص، كإسػباؽ  ػا القػحات، مػدث ننػو: أ ػهلأٛتػد  ػا سػع د  ػا  شػح أ ػهل ة (ٔ)

 (.  ٕٗ/ُتقحي  التهكي  م ا مجح)(، ك ِِّ/ُِ. سَت أنلـ الن لء للكىيب )(قِّٓ: )تكىهل صدكؽ، 
    كقػػػاؿ أ ػػهل مػػاًب الػػػحازم: كػػاف ن ػػػحك أمقػػظ أىػػػل ن ػػحك  ػػا اٟتػػػارث  ػػا يعقػػػهلب، ركل نػػا سػػػع د  ػػا أيب ىػػلؿ، ركل ننػػػو صػػاّب  ػػػا ك سػػاف، (ٕ)

 (.  ّْٗ/ٔ. سَت أنلـ الن لء للكىيب )(قُْٖ: )ت م يكا لو ن َت ُب اٟتقظ ُب ز انو.  ز انو،
 لػػهلؾ ، أنػػو قػػاؿ: )لل  ىػص الػػيت يقػػهلؿ ف هػػا  الػػ :  لغػػٍت أك ٨تػػهله  ػػا غػػَت أف ي ػػُت  ػػا ركل ننػػو، كقهللػػو:  لغػػٍت نػػا أيب ىحيػػحة نػػا رسػػهلؿ    (ٖ)

ن ػد الػرب قهللػو:   ص نػا ا ػاػػػػػػػػل األ ناسػػػػقػػػنفقػد : امتصػاؿ مكػ   لغػات  الػ ك . كىص  ىنػا قػهلؿ ن ػح  ػا السػائ : أنػو  لغػو. (طعا و ككسهلتو
)كقػد كُب ذل  يقػهلؿ الكتػا :  ،ةهلصل ىكه األماديث األر عف ،ا ا الصلح ٍب ةاء (،)كل  لغات  ال  ُب  هلطأه  سندة إم أر عة أماديث

(، كالحسػالة ّٖ/ُح لأل ناسػص). ين ػح: الشػكا الق ػاح  ػا نلػهـل ا ػا الصػل(كىػهل ننػدم كنل ػو خطػو ،كصل ا ا الصلح األر عة  تأل ع  سػتقل
 (.  ِٗٔ/ُنا  ناىج ادثُت ألٛتد ناةص) الضهلء الل ع ا١ت ُت، ك (ٔ/ُللكتا )ا١تستطحفة 

 األنع. غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا الحكض  (ٗ)
 .  تحخ   ٟتارث (َُ)
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،  ػتأ كلهل قد كاف ذل  ال هـل يػا، زن  ذل أنا أنع  »: فقاؿ ، ك نارأ ةنة ىلإ ٍب يصَتكف، هلف  عد ا١تهلتثي عى  ػٍ يػي 
خك ألهل قد : سل و ككاف يقهلؿإسل  اٟتارث  عد ذل  كمسا أف، «مديث  ال هـل  ى فى حًٌ نى أي   دؾ مىت  خكتي ألقد 
 .انتهل. (ُ)(حسلٍت مىت يدخلٍت اٞتنةيي  ٍب، ص  ا قاؿػنً فى حَ عى فػى ،   دم

 به أنػػػو ف لػػػ  القبػػػل ٭تػػػـح ألأك ، للحضػػػ ع  ػػػان أسػػػ ل ف زكج ا١تحضػػػعة يي أ ػػػا   ن ػػػة نلػػػل أن رث للبػػػا كتسػػػ  ة النػػػيب 
ا رضػعتو ً ػأفل ٖتل لو  نت زكج ا١تحأة الػيت ، رتضع الصغَت  ل نوافتنتشح اٟتح ة ١تا ،  وأي ف ا١تحضعة أك ا   ،للحض ع

 .غَتىا  ثلن 
ك٭تػل لػو ،  ػدان أ٭تػـح نل ػو نكامهػا  نػو يصػَت ا نهػاأك  ،كا١تحضػعة،  ة نلػل ث ػهلت اٟتح ػة  ػُت الحضػ عٚتعت األأكقد )

كم ٬ت  نلل كامػد ، فل يتهلارثاف، ا كل كةو هل ة  ً مكاـ األأتحت  نل و  كم، كا١تسافحة كا٠تلهلة  ا، ل هاإالن ح 
كم يسػػق  ننهػػا القصػػاص ، (ِ)]يعقػػل ننهػػا[كم، شػػهادتو لػػو تػػحدٌ  كم، يعتػػهب نل ػػو  ا١تلػػ  كم،  نه ػػا نققػػة اآلخػػح

نو ُب ذلػ  أك ، كمد ا١تحضعةأك ، ٚتعهلا نلل انتشار اٟتح ة  ُت الحض عةأك ، مكاـةن  ُت ُب ىكه األفه ا كاأل، لو قت
 ف ػػػكى نا، ك شػػػ هةأ ك كطئهػػػا ٔتلػػػ أ، ةألكهلنػػػو زكج ا١تػػػح  ،ل ػػػو اللػػػ إ ػػػا الحةػػػل ا١تنسػػػهلب أك ، ا النسػػػ كهللػػػدىا ً ػػػ

، خهلاتػوأك ، خهلتػوإكمد الحةػل أك ، لػو كيصػَت كلػدان ، ك ػُت الحضػ ع كافة ث هلت مح ة الحضػاع   نػو (ّ)ك كى  العل اء
 .(ْ)(كمد الحةلأكمد الحض ع أكيكهلف ، خهلاتو ن اتوأك ، ن اـ الحض عأخهلة الحةل إكيكهلف 

م تث ػت اٟتح ػة  ػُت : فقػالهلا، (ٔ)ل ػةكا ػا ني ، ىػل ال ػاىحأ مإك م ٮتػالع ُب ىػكا ) :(ٓ)ع ُب شحح  سل قاؿ ا١تصنًٌ  
ػػهلىاتيكيٍ  ً ػػاى الَحضىػػانىًة﴾ :هلا  قهللػػو كامتجػػ، كالحضػػ ع، الحةػػل ػػاتيكي ي الػػَلٌب أىٍرضىػػٍعنىكيٍ  كىأىخى ك م  ،[ِّ]النسػػاء/ ﴿كىأيَ هى

 .(ُ)(نا نائشة رضص   ننها (ٕ)]ا١تازرم[كنقلو، كالع ة ك ا ذكحىا ُب النس ، يككح ال نت
                                                           

مدثٍت كالدم إسباؽ  ا يسار، نػا رةػاؿ  :قاؿ ،مدثنا ا ا إسباؽ :قاؿ ،، كسنده: يهلن   ا  كَت(ََُ -ٗٗ/ِللسه لص)الحكض األنع  (ُ)
اؾ كىنػػا يػهلرم  صػػ غة التبػديث، كإسػػباؽ: ثقػة، كىنػػ ،ف ػهلن  ك٤ت ػػد  ػا إسػػباؽ صػدكقاف إم أف ا ػا إسػػباؽ يػدل  ػا  ػٍت سػػعد  ػا  كػػح. 

 (. ُّٔ، ْٕٔ، َُّ/ُحي  التهكي  )ين ح: تقةهالة كاضبة ُب ركاية إسباؽ نا  عض رةاؿ  ٍت سعد. 
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا شحح النهلكم اآلٌب.  (ِ)
١تغػٍت م ػا قدا ػة ا(، ك َِٕ/ُٖاجمل هلع شحح ا١تهكب للنػهلكم)(، ك ُٕٔ/ْ(، ك شحح ٥تتصح خل ل للخحشص )ِّٔ/ِٖتقة الققهاء للس حقندم) (ّ)

(ٖ/ُُٕ  .) 
 (.  ُٗ/َُسل  )شحح النهلكم نلل   (ْ)
 (.  ِّٓ/ْللقاضص ن اض) إك اؿ ا١تعل  شحح صب    سل  (ٓ)
ق(. سػَت أنػلـ النػ لء ُّٗ: تأ ػهل  شػح ال صػحم ا١تعػحكؼ  ػا ا نل ػة ثقػة مػافظ، ) ،ا ا نل ة: إٝتان ل  ا إ حاى    ا  قس  األسدم  هلمى  (ٔ)

 (َُٓ/ُتقحي  التهكي  م ا مجح)ك (، ُُِ/ٗ)للكىيب
شػحح صػب    سػل ، لػو ق(، ّٔٓا١تازرم )ت:  صا١تازرم ىهل اٟتافظ ٤ت د  ا نلك غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  ا شحح النهلكم اآلٌب.  (ٕ)

النػػهلكم  شػػحح اسػػتهلَب  ػػا ُب  كٝتػػل الشػػحح: ا١تعلػػ   قهلائػػد  سػػل  أك لػػو القاضػػص ن ػػاض  ػػا  عػػده ك٘ت ػػو كٝتػػاه إك ػػاؿ ا١تعلػػ  كتل٫تػػا ٤تػػص الػػديا
(، كاٟتطػة ُب ٖٖ/ِىدية العارفُت لل ا ػا )(، ك َُُ/ٖرؾ كتقحي  ا١تسال  للقاضص ن اض)تحت   ا١تدا. الكتا ُت كزاد نل ه ا فجاء شحما كاف ان 

 (.  ِٕ/ُالستة  د صديهب خاف القنهلةص) ذكح الصباح
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ا ٭تػػـح ً ػػ»: ىػػص الػػيت ركت مػػديثشػػة رضػػص   ننهػػا ئف ناأكةػػو الن ػػح  :قػػهلؿأك ، كف ػػو ن ػػح: )قػػاؿ ا ػػا مجػػح
فلػ  أذف أسػتافل ػا ، ا النسػ ٭تـح  ً  ف الحضاع ٭تـح  اأم تعل   كمن أنع  كانت ، (ِ)«ا النس الحضاع  ا ٭تـح  ً 

  ٍ عىػػيب القي أخػػهل أ
ذف النػػيب أف تدخلػػو نل هػػا مػػىت تسػػتأ ػػت أف، كىػػهل ن هػػا  ػػا الحضػػانة  عػػد  ػػا نػػزؿ اٟتجػػاب، (ّ)

 ، فل ػػػا ةػػػاء النػػػيب فلػػػ  ذا كانػػػت تث ػػػت ألإفػػػ، (ْ)لػػػو ذنػػػتٍ أذف لػػػو فأف تػػػأ حىػػػا أف  الػػػكم صػػػنعتٍ خربتػػػو أ
كلػ   ، ا ا١تتقػد ُتنعػ  قػاؿ  ػكل  ٚتانػة ً ػ،  ػهلةالحضػاع األ (ٔ)[ ػا ] القعػ  يبفك ع م تث ت أل، (ٓ)الع هل  ة
ػػػاتيكي ي الػػػَلٌب أىٍرضىػػػٍعنىكيٍ   :كم دل ػػػل ٢تػػػ  ُب آيػػػة، ل ػػػةكا ػػػا ني ،  ػػػداكد ٥تصهلصػػػان  ػػػهلىاتيكيٍ  ً ػػػاى الَحضىػػػانىًة﴾﴿كىأيَ هى  كىأىخى
ف أ ػػ: ا م ػث الن ػحكامػتج  عضػه  ً ػ، يػدؿ نلػل نق ػو ن ػا نػداه ف ٗتصػ   الشػصء  ػاٟتك  مأل، [ِّ]النسػاء/
نو ق اس ُب  قا لة أ :  ى  ٍ ةً أي ك ، ىل الحةلإاٟتح ة  نتشحتفك ع ، ةأا ا١تح ٪تا ينقصل  ً إك ، ا الحةلينقصل  ً  الل  م
ىل إك ، ف يكػهلف الحضػاع   نه ػاأفهلةػ  ، ة  عػان أكا١تح  ف س   الل  ىهل  اء الحةلإف يضان أك ، ول إلتقت فل يي ، الن 
 .(ٖ)(«اللقاح كامد» (ٕ): قهللو شار ا ا ن اس أىكا 

طػلؽ  حضػعتو إا هنػا ىػص ا١تت ػادرة ً ػأل، هنا مل  ةأ: ال اىح, ةأقبلت امر أمث  ,فقعد عليه ,فوض  له بعض ثوبه
 ،ي. كصار ذل  ٝتة لػو، ورضانإهنا اشتهحت  أل : مأ، فجلسيت علييه ,خيرن جانبيه اآفوض  هلا قق ثوبه م 

                                                                                                                                                                      
 (.  ُٗ/َُشحح النهلكم نلل  سل  ) (ُ)
 ػػا ٭تػػـح  ػػا سػػنا النسػػائص: كتػػاب النكػػاح،  ػػاب (، ك ْْٓ/ّ) ُُْٕاء ٭تػػـح  ػػا الحضػػاع، رقػػ : هلاب الحضػػاع،  ػػاب  ػػا ةػػسػػنا الًت ػػكم: أ ػػ (ِ)

كتػاب الشػهادات،  ػاب : ال خارم نا ا ا ن اس ك٨تهله ُب [،ىكا مديث مسا صب  ] :(، كقاؿ ف و الًت كمٗٗ/ٔ) َُّّالحضاع، رق : 
ألنػػػو يػػػتكل  نػػػا  ، م يػػػككح ركايػػػة ال خػػػارم رٛتػػػو   تعػػػاىل (، كلعػػػل الشػػػ خ العحضػػػصَُٕ/ّ) ِْٓٔل األنسػػػاب كالحضػػػاع، رقػػػ : الشػػػهادة نلػػػ

 الس دة نائشة رضص   ننها كمديث ال خارم ل    ا ركايتها رضص   ننها. 
ُب الحضاع ُب ا١تهلطػأ، كقػد اختلػع  أكثح ٦تا ةحل  ا ذكحه ُب مديث نائشة أفل  أخهل أيب القيعىٍ  : قاؿ ا ا ن د الرب: م أنل  لو خربان كم ذكحان  (ّ)

(، كاإصػػػػػا ة م ػػػػػا َُِ/ُضػػػػػانة. امسػػػػػت عاب م ػػػػػا ن ػػػػػد الػػػػػرب)ف ػػػػػو. فق ػػػػػل: أ ػػػػػهل القعػػػػػ  . كق ػػػػػل: أخػػػػػهل أيب القعػػػػػ  . نػػػػػ  نائشػػػػػة  ػػػػػا الح 
 (.  َِٓ/ُمجح)

، فػإف أخػاه أ ػا القعػ    النػيب  استأذف نلص أفل  أخهل أيب القع    عد ا أنزؿ اٟتجاب، فقلت: م آذف لو مىت أستأذف ف و» كلق و: قالت:  (ْ)
، فقلت لو: يا رسهلؿ   إف أفل  أخا أيب القعػ   اسػتأذف فأ  ػت أف  ل   ىهل أرضعٍت، كلكا أرضعتٍت ا حأة أيب القع  ، فدخل نلص النيب 

عٍت، كلكػا أرضػعتٍت ا ػحأة ، قلت: يا رسهلؿ   إف الحةل ل   ىهل أرضػ«ك ا  نع  أف تأذ  ن  ؟ : » آذف لو مىت أستأذن ، فقاؿ النيب 
ػٍ ئان ﴿صب   ال خارم: كتاب تقسػَت القػحآف،  ىػابي قػىهٍللًػًو: «. ائك  لو فإنو ن   تح ت ٯت ن »أيب القع  ، فقاؿ:  َِى   ًإٍف تػيٍ ػديكا شى أىٍك ٗتيٍقيػهلهي فىػًإَف ا

ػٍصءو نىًل  ػان  ضػانة  ػا  ػاء القبػل، كتػاب اٟتػج،  ػاب ٖتػح  الح   (، كصػب    سػل :َُِ/ٔ) ْٕٔٗ[، رقػ : ٓٓ﴾ ]األمػزاب/. . كىافى ً كيلًٌ شى
 (.  َُٗٔ/ِ) ُْْٓرق : 

 أم كهلنو ن ان، كىهل أخهل األب، كل    ا الع هـل كا٠تصهلص.  (ٓ)
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ٔ)
 .  (ِماش ة) (ِٖٔ) :س هب ٗتح٬تو (ٕ)
   (.  ُُٓ/ٗين ح: فت  ال ارم م ا مجح ) (ٖ)
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ٍب ، (ُ)(ا ةانػػ  ال  ػػُت  ػػثلن م ةانػػ  كطػػحؼ ذيلػػو ً ػػأ: ) ػػاه نلػػل شػػهبأةلػػ  أنػػو كػػاف أل، خػػحةانػػ  ثهل ػػو اآل
 خػهله  مأفل ا ةاء ، كس نلل الطحؼ األ ك قص ىهل ةالسان ، ا ةان  الش اؿ  ثلن  و نلل طحؼ ذيلو  ً أةل  أ

، ةلسػو  ػُت يديػوأك ، كح ػو ٔتجػحد الق ػاـأف، خػاه  كانػوأا ثهل ػو لػ جل  ك م ٯتكنػو ا٠تػحكج ً ػ، ا الثهلب شصءي هب  ً 
يأقبيل أمث . ثهل ػو لكا  م ٬تل  نلل شصء  ػا : مأ ،جلسيه بيني يدييهأو  فقيام رسيول هللا  ,ن الرضياعةخيو  م 

 [ِّكةػو/]كا ػا مل  ػة ، ا الحضػانةلقػاؿ لػو ً ػكلهل كاف  حاده غَته ، كىهل ا ا مل  ة، ا الحضانةخهله ا١تعههلد  ً أ
 ف النػػيب أل، ك م ٧تػػـز  ػػكل ، هنػػا مل  ػػةأال ػػاىح : ٪تػػا قلنػػاإك ، (ِ)ن ػػد    ػػا اٟتػػارث  ػػا ن ػػد العػػزل: ىػػكا ىػػهل

رضػعتو أذ ذاؾ إككػاف يحضػع ،  سػحكح :قػاؿ لػوككػاف ٢تػا ا ػا يي ، يب ٢تػ أرضعو نسهلة  تعددات  نها ثهلي ة  ػهلمة أ
كأـ ، (ْ)كخهللة  نت ا١تنكر  ػا زيػد  ػا ل  ػد، كمل  ة، (ّ)سل ان إ عل  لوك سحكح ا نها م يي ، يا ان أ ق ل قدـك مل  ة

كؿ أة سػعدية غػَت مل  ػة ذكحىػا ا ػا القػ   ُب أكا ػح ، ا اٟتهلاضػاهنا ً ػأكال اىح ، (ٓ)القت  ال ع حم ٯتا ذكحىا أ هلأ
فقػد ، (ٔ)«نػا ا ػا العهلاتػ أ»: كيػل قهللػو أتمػد القػهللُت ُب أكىػهل ، كٚتانػة نسػهلة اسػ  كػل  ػنها ناتكػة، ا٢تدم
 :كيلوأق ل ُب ت

 .رضعنو تس ل كل كامدة  نها ناتكةأا سل   ف ثلث نسهلة  ً أ-[ُ]
النيب ة ةدك ، ـ كى أك ، ـ ىاش  ناتكة  نت  حةأك ، ـ ن د  ناؼأناتكة  نت ىلؿ : كق ل ا١تحاد  العهلات -[ِ]
 األكق [ و ىص ناتكة  نتأل[(ٕ). 

ػػنػػا ا ػػا العهلاتػػ  ً ػػأ»: قػػاؿ رسػػهلؿ   : )ثَتيػػةاألكُب النهايػػة  صػػل العاتكػػة أك ، ٚتػػع ناتكػػة: العهلاتػػ ، «  ٍ لى ا سي
 :ا أ هات النيب كالعهلات  ثلث نسهلة كا  ً ،  َت ف هاأناتكة م ت ك٩تلةه ، ة  الط  خى ض ًٌ تى  ي الٍ 
 .قصص (ٗ)] ا[ـ ن د  ناؼأكىص ،  ا ذكهلاف (ٖ)]فاِب[ناتكة  نت ىلؿ  ا: مداىاإ-[ُ]

                                                           
 (.  َُِٓ/ْالصباح للجهلىحم،  ادة: شقهب) (ُ)
. اإصػػػا ة ُب ٘ت  ػػػز  ن ػػػد    ػػػا اٟتػػػارث  ػػػا ن ػػػد العػػػزل السػػػعدم، أخػػػهل النػػػيب صػػػلل   نل ػػػو كآلػػػو كسػػػل   الحضػػػانة. أسػػػل   عػػػد كفػػػاة النػػػيب  (ِ)

 (.  ْٔ/ٓالصبا ة )
 .  (ِماش ة) ( ِٖٗين ح الصقبة ) (ّ)
.  ، كىص اليت أرضػعت إ ػحاى   ا ػا رسػهلؿ    د  ا ل  د  النجارية، أسل ت أـ  حدة ك ايعت رسهلؿ   ىص أـ  حدة خهللة  نت ا١تنكر  ا زي (ْ)

 (.  ّْٔ/ٖ(، كالط قات الكربل م ا سعد)ُّّٖ/ْ  عحفة األصباب م ا ن د الرب)امست عاب ُب
 (.  ْٔ/ُ هلف األثح أليب القت  ال ع حم )ن (ٓ)
[. ٣ت ػع  ةالػو رةػاؿ الصػب  (، كقػاؿ ا٢ت ث ػص]ركاه الطػربا ، كر ُٖٔ/ٕ) ُِْٕٔت، س ا ة  ػا ناصػ ، رقػ : السا١تعج  الك َت للطربا :  اب  (ٔ)

 (.  ُِٗ/ٖالزكائد ك ن ع القهلائد لله ث ص)
 (.  ّٖ/ِؼ ا١تصطقل أليب سعد الن سا هلرم)ُب ا١تخطهلطتُت: األرق ، كا١تث ت ً ا شح  (ٕ)
 ة م ا األثَت. ُب ا١تخطهلطتُت: فاّب، كا١تث ت  ا النهاي (ٖ)
 ُب ا١تخطهلطتُت: ك، كا١تث ت النهاية األثَتية.  (ٗ)
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 .ـ ىاش   ا ن د  ناؼأكىص ، (ُ)]فاِب[ناتكة  نت  حة ىلؿ  ا: كالثان ة-[ِ]
ا كىل ً ػػػفػػاأل، ـ النػػيب أ (ِ)]آ نػػة[يبأـ كىػػ  أكىػػص ، ة  ػػػا ىػػلؿحَ كقػػ   ػػا  يػػناتكػػة  نػػت األ: كالثالثػػة-[ّ]

 .  تقخح  كه الهلمدة ٍ لى سي  ك نهل، كالثان ة ن ة الثالثة، العهلات  ن ة الثان ة
ف رسػهلؿ   أك ، لػعه أشػهده  ػنه  : مأ،  عػو يػهـل القػت  فػت   كػة تٍ قىػلَ أى هنػا أ :(ّ)   قاخح أخػحل  نهػا ٍ لى كل ٍت سي 
  ف أ: ىل الكهلفػة كال صػحة ك صػح كالشػاـأىل إف ن ح كت  أك نها ، ٛتحأككاف ، لهليةلهلاءى  يهل ئك نلل األ ـى دَ قى

 ىل ال صحة أك عث ، (ْ) صلى حقد السا ت ة  ا فى ىل الكهلفة ني أف عث ، فضلو رةلن أل  لد ا كي يل  ً إا عثهلا 
ػػػ ]ً صػػػح  ىٍعػػػاى[ىػػػل أك عػػػث ، (ٓ) صلى ٣تاشػػػع  ػػػا  سػػػعهلد السا

ػػػ(ٔ) نػػػهلر  ػػػا األأىػػػل الشػػػاـ أك عػػػث ، ل ص ػػػا  حيػػػد السا
 .(ٖ)((ٕ) صلى السا 

ييب هلب مرضيعته ب  أىل ثويبة موالة إوكان يبعث  ُب  فهػهل ثا ػت، ا ثهلي ػةرضػع ً ػ  ػا كػهلف النػيب أ, وكسيوة ة  ل  ص 
ـ أف أخربتػو أ (ٗ)يب سػل ةأف زينػ   نػت إ:  سنده نا نحكة  ا الػز َت قػاؿ كاللقظ لل خارم، فق ه ا، الصب بُت
 نعػ  لسػتي : قالػت، «؟ كٖت ػُت»: قػاؿ، يب سػق افأخيت  نت أانك   ،رسهلؿ   يا: يب سق اف قالتأم   ة  نت 

ػإهنػ»: قاؿ، خيتأ (َُ)]خَت[ركٍت ُباا شم   ى أك ، خل ة ي ػل   ً  نػ  ٗتطػ   نػت أقػد  لغػٍت : قلػتي ، «يل لا ا مٖتًى
، (ُّ)ُب مجحم (ُِ) م تكا ر   يت لهل»: قاؿ، نع : قلتي ، «ـ سل ة أ نت »: (ُُ)]قاؿ[ ـ سل ة رضص   ننهاأ

                                                           
 غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت كا١تث ت  ا النهاية اآلت ة. (ُ)
 .  نة، كا١تث ت  ا النهاية األثَتيةا اُب ا١تخطهلطتُت:  (ِ)
 (.  ََْ/ِ)سَتة ا ا ىشاـ  (ّ)
  ػػع زاػػػػػػػػػطاب نلػل  عػػض فتهلمػػات العػحاؽ، غػػػػػػػ ح  ػا ا٠تػػػػة، كيقػػاؿ لػو أيضػػان نت ػة  ػػا يح ػػهلع، كػاف أ ػػَتان لعنت ػة  ػػا فحقػد السػػل ص، لػػو صػب ة كركايػػ (ْ)

 (.  ُِّٓ/ْ(، ك عحفة الصبا ة أليب نع   )َُِٗ/ّكتُت. امست عاب م ا ن د الرب)غز      رسهلؿ
اإسػلـ  قػد  ضػت ا٢تجػحة ألىلهػا، كلكػا نلػل ا٢تجػحة، فقػاؿ:أل ايعػو نلػل   ٣تاشع  ػا  سػعهلد  ػا ثعل ػة السػل ص. قػاؿ ٣تاشػع: أت ػت النػيب  (ٓ)

 (.  ُْٕٓ/ْٞت ل. امست عاب م ا ن د الرب)كاٞتهاد كا٠تَت. قتل ٣تاشع يهـل ا
 ُب ا١تخطهلطتُت: ال صحة نا، كا١تث ت  ا النهاية األثَتية.  (ٔ)
 (.  َّٓ/ْ. اإصا ة م ا مجح ) اف  ع  عاكية كك  ،أ هل األنهلر السل ص: ن حك  ا سق اف  ا األكق   ا أصباب النيب  (ٕ)
 (.  ُٕٗ/ّاألثَت،  ادة: نػت  ) م االنهاية  (ٖ)
ركل ننهػا  زينػ . ، كاف اس  زين   ػحة، فسػ اىا رسػهلؿ   أ ها أـ سل ة زكج النيب  ا١تخزك  ة، ر   ة رسهلؿ    زين   نت أيب سل ة  (ٗ)

 (.  ُٗٓ/ٖ(، كاإصا ة م ا مجح)ُْٖٓ/ْعة. امست عاب م ا ن د الرب)ز ا نها أ هل ن  دة  ا ن د    ا 
 ُب ا١تخطهلطتُت: مح، كا١تث ت  ا صب   ال خارم اآلٌب.  (َُ)
 ُب ا١تخطهلطتُت: قالت، كا١تث ت  ا صب   ال خارم اآلٌب.  (ُُ)
نػهلار للقاضػص ن ػاض،  ػادة: ح:  شػارؽ األ ػا كيقػهـل  أ حىػا. ينألف الػزكج يح   هػ ،ر   ػة:  نػت ا١تػحأة  ػا غػَت الػزكج، نلػل كزف فع لػة ٔتعػٌت  قعهللػة (ُِ)

 (.  ِٖٕ/ُر   )
ُب  :أم ،كىػػهل اٟتضػػػا كالثػػهلب، كإف أريػػد  ػػػو اٟتضػػانة فػػالقت  م غػػَت، كا١تعػػػٌت ا١تػػحاد ىنػػا  ػػػالقت  ، قػػت  اٟتػػاء ككسػػػحىا كسػػكهلف اٞتػػ   :مجػػحم (ُّ)

 (.  ُُٖ/ُاض،  ادة: مجح)ألنهلار للقاضص ن مضانيت، كتح  يت، كٖتت رناييت. ين ح:  شارؽ ا
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 رضع رسػهلؿ   أا كؿ  ى أك . (ِ)«كاخهلاتً أكم ، كا ناتً  صَ لى نى  اى ضٍ حً عٍ فل تػى ، (ُ)اىا ثهلي ةي أ ك ، رضعتٍتأ املت يل 
، ق لػو ٛتػزة  ػا ن ػد ا١تطلػ  ترضػعأككانػت قػد ، ف تقػدـ مل  ػةأق ػل  يا ػان أ سػحكح  :ي  ة  ل  ا ا ٢تا يقاؿ لوهل ث

 قػحيش ُب ]تنهلؽ ل   ارسهلؿ    يا: قلت: قاؿ يب طال أكنا نلص  ا ، (ّ)سد ا سل ة  ا ن د األأك عده 
تلػ  »: قػاؿ؟  نػت ٛتػزةأنعػ  : قلػتي ، «كنندؾ»: قاؿ -ل ه إتتشهلؼ ُب قحيش كم تتزكج : مأ-  (ْ)[؟ كتدننا
 .(ٓ)«ا الحضانةخص  ً أا نة 
يصػ   كىػكا م: قػاؿ ، ػهل ن ػح  ػا ن ػد الػرب ٨تػهلهأكمكػل ، ر ع سػناأ ػ ا النػيب ً ػ ساٌ أف ٛتزة أ: كذكح الز َت) 

كػهلف تف أم إ رضػعته ا ثهلي ػة  ػع رسػهلؿ   أسػد كن ػد    ػا ن ػد األ، ف ٛتػزةأف اٟتديث الثا ػت أل، نندم
 .ص أكىكا . (ٔ)( سنتُت سا  ا النيب أف ٛتزة أ: كقاؿ ا ا اسباؽ، رضعته ا ُب ز انُتأقد 
 :كقػاؿ، كفػت  الػهلاك  عػدىا يػاء  ثنػاة ٖتت ػة ٍب  ػاء  هلمػدة ذكحىػا ا ػا  نػدة ُب الصػبا ة، ي ة  ض  الثػاء ا١تثلثػةهلى كثػي )

كػاف   ف النػيب أ (ٖ)كالػكم ُب السػنا، سػل ها غػَتهإمػدا ذكػح أنعل   م :(ٕ) هل نع  أكقاؿ ، سل هاإاختلع ُب 
 ػا ا١تدينػة  (ٗ)] كسػهلة كصػلة[ل هاإككػاف يحسػل ، ككانت تدخل نل و  عد  ا تزكج خد٬تػة رضػص   ننهػا، يلز ها
، نتقهػاأ هل ٢تػ  أيب ٢ت  كاف أثهلي ة  هلمة »: كقاؿ نحكة، ك ات ا نها  سحكح، ف كاف  عد فت  خ رب  اتتأىل إ
لػهب أ  م : ػهل ٢تػ أقػاؿ ؟  ػاذا لق ػت: قاؿ (َُ)]ً شحًٌ ًم  ةو[ىلوأو  عض يى رً أي  هل ٢ت  أات فل ا  ، رضعت النيب أف

                                                           
 (.  ُْْ/ٗالقانل. فت  ال ارم م ا مجح ) كىهل  ا تقد  ا١تقعهلؿ نلل (ُ)
ػلىعى ﴿صب   ال خارم: كتاب النكاح،  ىابي  (ِ) (، كصػب    سػل :  ُُ/ٕ) َُٕٓ، رقػ : [ِّ/]النسػاء ﴾كىأىٍف ٕتىٍ ىعيػهلا  ػىػٍُتى األيٍختػىػٍُتً ًإَم  ىػا قىػٍد سى

 (.  َُّٕ/ِ)ُْْٗرق :  ،ح   ة، كأخت ا١تحأةكتاب اٟتج،  اب ٖتح  ال
ٓتػَت،   ، كننػد كفاتػو قػاؿ: اللهػ  اخلقػٍت ُب أىلػصق(ّ)ت: ن ػد    ػا ن ػد األسػد، أرضػعتو ثهلي ػة  ػهلمة أيب ٢تػ ، أ هل سػل ة  ػا ن ػد األسػد:  (ّ)

اب م ػا ػػػػػامست ع، كسػل ة، كزينػ .  ػو: ن ػحر  ػ   ن نلل زكةتػو أـ سػل ة، فصػارت أ ػا لل ػؤ نُت، كصػار رسػهلؿ    فأخلقو رسهلؿ   
 (،  ٔٔٓ/ُ) كاشع للكىيبكال ،(َْٗ/ّن د الرب)

اآلثػػار  شػػارؽ األنػػهلار نلػػل صػػباح  .كالن قػػة ا٠ت ػػار ،، كا١تث ػػت  ػػا صػػب    سػػل  اآلٌب، كتنػػهلؽ: أم ت ػػالغ ُب امخت ػػارمتتػػهلؽُب ا١تخطػػهلطتُت:  (ْ)
 (.  ْْ/ُللقاضص ن اض،  ادة: نهلؽ)

ة األخ  ػػػا (، كصػػػب    سػػػل : كتػػػاب اٟتػػػج،  ػػػاب ٖتػػػح  ا نػػػُُْ/ٓ) ُِْٓ،  ػػػاب ن ػػػحة القضػػػاء، رقػػػ :    ال خػػػارم: كتػػػاب ا١تغػػػازمصػػػب (ٓ)
 (، كاللقظ ١تسل . َُُٕ/ِ) ُْْٔالحضانة، رق : 

يل فاكتق ػت  ا١تصػػدر ، كقػػد ْتثػت ُب ٚتهػػحة نسػ  قػػحيش للػز َت  ػػا  كػار فلػػ  أةػد قهللػػو ف  ػا ظهػػح (َّٕ/ُامسػت عاب ُب  عحفػػة األصػباب ) (ٔ)
 الكم نقل ننو العحضص كىهل امست عاب. 

، كقػػػاؿ ا ػػػا األثػػػَت أف ا١تػػػحاد (غػػػَت ا١تتػػػأخح -(، كلقػػػظ أ ػػػهل نعػػػ  : ) كم أنلػػػ  أمػػػدا أث ػػػت إسػػػل ها_ثهلي ةِّْٖ/ٔ عحفػػػة الصػػػبا ة أليب نعػػػ   ) (ٕ)
(، ْٕ/ٕ) ده فلػ  أةػده تػحة  ٢تػا. أسػد الغا ػة م ػا األثػَت ا١تتأخح ىهل ا ا  نده، لكا ْتثػت ننهػا ُب  عحفػة الصػبا ة، كغػَته  ػا كتػ  ا ػا  نػ

 كالنقل  ا القت  اآلٌب. 
(ٖ)

  (. ِ، ماش ة )(ِٗٗص) :ين ح م أةده ُب السنا، ك لقظ قحي  ُب ط قات ا ا سعد.  
 (.  ِٖ/ُا امست عاب ُب  عحفة األصباب )غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت   (ٗ)
 ، كا١تث ت  ا صب   ال خارم اآلٌب. ُب ا١تخطهلطتُت:  شحم ة (َُ)
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[تي  قً سي ] أ عدك  غَت 
كالػكم ُب السػَت ، رضػانهاإف نتقو ٢تػا كػاف ق ػل أكال اىح ، (ِ)«نتاقص ثهلي ةإُب ىكه   (ُ)

 .(ٓ)(طهليل(ْ)] دىح[، رضاعنتقها ق ل اإأ ا ٢ت  أف أكىهل  (ّ) ٮتالقو
 ػا ٢تػ   ػهلمدة أنتاقهػا كػاف ١تػا  شػحت إف أ: )(ٕ)ُب ا١تهلاىػ  اللدن ػة (ٔ)ش اخنا الشػهاب القسػطل أش خ كذكح  

 .(النيب 
ككقػع ، نػو  قػت  اٟتػاءأ :(ٖ)كُب شحح السنة لل غهلم،  كسح اٟتاء ا١ته لة: ) ا ٢ت  ُب ا١تناـ  شح م  ةأل أكالكم ر 
، صلو  ا اٟتهل ةأ ذإ سهلء ماؿ : مأ، كىهل تصب ع، ّت   :(َُ)كُب ا١تشارؽ،  ا٠تاء ا١تعج ة (ٗ)]ا١تست لص[نند 

 .ق لها  ا منكسارفال اء  نقل ة نا كاك ، كاٟتاةة، كىهل ا١تسكنة
ف الكػافح ينقعػو ن لػو أفهػهل يقتضػص ،  هل ٢ت  انتقع  ػع كقػحه  عتػهب ثهلي ػةأف يكهلف أىكا ا١تناـ يقتضص : ف قلتى إف 

 ؟[ِّ]القحقاف/ ﴾  ىا نىً ليهلا ً ٍا نى ىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى ىاءن  ىٍنثيهلرناكىقىًدٍ نىا ًإىلى ﴿:  كقد قاؿ   ، الصاّب
فالػكم ،  سػندان  ف يكػهلف  هلصػهلمن أكنلػل تقػديح ، ا مدثو  وك م يككح  ى ، ف نحكة تا عصأل، ىكا خرب  حسل: قلتي 

 .[ّّ/ظ]٭تتج  و  يا  ناـ مؤ ُب ا٠ترب ر 

                                                           
 ُب األصل: سقت، كُب)س(: سقت، كا١تث ت  ا صب   ال خارم.  (ُ)
 (.  ٗ/ٕ) َُُٓ[، رق : ِّ /]النساء ﴾كىأيَ هىاتيكي ي الَلٌب أىٍرضىٍعنىكي ٍ ﴿صب   ال خارم: كتاب النكاح،  ىابي  (ِ)
كمكػل السػه لص أيضػان أف نتقهػا   ،كذلػ   عػد اإرضػاع  ػدىح طهليػل ،  أنتقهػا ق ػل ا٢تجػحةكىػهل أف أ ػا ٢تػ ،ن ارة القت : )كالكم ُب السَت ٮتالقو (ّ)

 (.  ُْٓ/ٗفت  ال ارم م ا مجح )(. كاف ق ل اإرضاع
 (.  ُْٓ/ٗغَت كاضبة، كا١تث ت  ا فت  ال ارم م ا مجح) (ْ)
 (.  ُْٓ-ُْْ/ٗفت  ال ارم م ا مجح ) (ٓ)
فهػػحس (. ِّٗت: قسػػطل  الشػػافعص ا١تصػػحم اإ ػػاـ العل ػػة اٟتجػػة اٟتػػافظ، أخػػك نػػا السػػخاكم. )شػػهاب الػػديا أٛتػػد  ػػا ٤ت ػػد ا٠تط ػػ  ال (ٔ)

 (.  ٕٔٗ/ِالقهارس للكتا )
نقػػع. كتػاب ةل ػػل القػػدر، كثػػَت ال  ، كىػػهل(ٖٗ/ُ) ا١تهلاىػ  اللدن ػػة،  ػػا١تن  ا ديػػة ُب السػَتة الن هليػػة. ُب ٣تلػػد. للشػػ خ، أٛتػد القسػػطل  ا١تصػػحم (ٕ)

، كىػهل شػحح مافػل ُب: أر ػع (قُُِِ ، )ت:٤ت د  ا ن ػد ال ػاقص  ػا يهلسػع الزرقػا ، ا١تصػحم، ا١تػالكص  َت ُب  ا و. كشحمو العل ةل   لو ن
 (.  ُٖٔٗ/ِا ص الكت  كالقنهلف ٟتاةص خل قة)٣تلدات. كشع ال نهلف نا أس

ٚتػع ُب ىػكا الكتػاب  ػا تقػحؽ  ػا اٟتػديث اػتج  ػو ،  ع ارة ا ا مجػح (ٕٔ/ٗ)، (قُٔٓ: ، )تشحح السنة لإل اـ مسُت  ا  سعهلد ال غهلم (ٖ)
، اختصػحه نػدة نل ػاء  ػا   ػنه  ان  ع أ هلاب العل ، فجاء كتا ػو ةا عػُب الصباح كالسنا كا١تسان د كا١تعاة  كاألةزاء، كقد اختار أماديثو  ا ٚت

ل نػػهلف نػػا أسػػا ص الكتػػ  كالقنػػهلف كشػػع ا  ُب ٥تتصػػح شػػحح السػػنة(. . كٝتػػاه: )اٞتنػػة(قِِٕ )ت: ،رضػػص الػػديا: إ ػػحاى    ػػا ٤ت ػػد الطػػربم
 (.  ُٕٖ/ُبث كا١تصادر  د نجاج ا٠تط  )(، كات ُب ا١تكت ة كال ََُْ/ِ)

: اػدث الصػادؽ، إ ػحاى    ػا أٛتػد ال لخػص أ ػهل إسػباؽ، كا١تست لص ،(ُْٓ/ٗ)ُب ا١تخطهلطتُت: ا١تسل ص، كا١تث ت  ا فت  ال ارم م ا مجح  (ٗ)
، (ُٕٖ/ُق(. التق  ػػد م ػػا نقطػػة)ّٕٔ)ت:  ق، ٝتعػػو  نػػو أ ػػهل ذر ن ػػد  ػػا أٛتػػد ا٢تػػحكم  ػػ لخُّْقح ػػحم سػػنة ٝتػػع صػػب   ال خػػارم  ػػا ال
 (.  ِْٗ/ُٔكسَت أنلـ الن لء للكىيب )

ر نلػػػػل صػػػػباح اآلثػػػػار للقاضػػػػص اٞت    ػػػػل ذكحىػػػػا  ا٠تػػػػاء.  شػػػػارؽ األنػػػػهلا ػػػػ شػػػػارؽ األنػػػػهلار للقاضػػػػص ن ػػػػاض، كلكػػػػا القاضػػػػص  م يػػػػككح م  ػػػػة  (َُ)
 (، كالنقل  ا القت  اآلٌب. ُِٗ/ُن اض)
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ا دخػػهلؿ ةهػػن  ك ػػا يقعػػل الكػػافح ً ػػ  ٍ لًٌ خى ػم ييػػ نػػو ى ػػاء  نثػػهلران أ: ف ا١تػػحاد  نهػػايػػة ألم يعػػارض ذلػػ  اآل يضػػان أك  
 مأ، ُب دخػهلؿ اٞتنػة نقعػان  هً دً م ػث  م ٬تيٍػ م يناُب ةعلو ى اء  نثهلران ، ككهلنو ٮتقع ننو العكاب ُب اٞت لة،  ا١تؤ ا
 ا طال  نقعو  ا كاف ٭تهلط النيب أف أتحل 

 (ّ)كالدرؾ، (ِ)اتا الغ ح خك   ده ُب الشدائد مىت انتقل  ً أكي، (ُ)

 .(ٓ)((ْ)ىل الضبضاحإسقل األ
ىل   عػد  ،ن د العزل  ا ن د ا١تطل : اٝتو، ىهل ن  النيب ، (ٔ)( عتقها: )مأ هل ٢ت  الكم ىهل  هلىل ثهلي ة أك 

 هل سق اف  ا أككاف ، ا كقعة  درىل  كة  ً إ ا اٟتارث  هل سق اف أناش مىت كصل : كق ل، ياـ كافحان أ در  س عة 
ك ات ، سل وإكمسا ، سل ألكنو  عد ذل   ،ذ ذاؾ كافحان إككاف ، ا الحضانةخاه  ً أك ،   النيب اٟتارث ا ا ن

سػو أر  (ٖ)]فلعػت[، ـ القضػل زكةػة الع ػاس  ع ػهلد ا٠ت  ػة ضػح ة  نكػحةأكضػح تو ، (ٕ) هل ٢ت   عد كصهللو  العدسةأ
 .ا س ع ل اؿكثح  ً أ (ٗ)] در[ف كهلف نلل ىكا ناش  عد كقعة، شجة  نكحة

                                                           
نعػػػ ، ىػػػهل ُب »نػػا الع ػػػاس  ػػػا ن ػػػد ا١تطلػػػ ، أنػػػو قػػػاؿ: يػػػا رسػػػهلؿ  ، ىػػػل نقعػػػت أ ػػا طالػػػ   شػػػصء، فإنػػػو كػػػاف ٭تهلطػػػ  كيغضػػػ  لػػػ ؟ قػػػاؿ:  (ُ)

 َِٗ، رقػػػػ :  صػػػػب    سػػػػل : كتػػػػاب اإٯتػػػػاف،  ػػػػاب شػػػػقانة النػػػػيب «. ضبضػػػػاح  ػػػػا نػػػػار، كلػػػػهلم أنػػػػا لكػػػػاف ُب الػػػػدرؾ األسػػػػقل  ػػػػا النػػػػار
(ُ/ُْٗ  .) 

نسػػأؿ   . لنػػَتافتػػو اغ ػػحات:  ػػأخهلذ  ػػا الغ ػػح  قػػت  الغػػُت كسػػكهلف ا١تػػ  : الكثػػَت، أم يغ ػػح  ػػا دخلػػو كيغط ػػو، فكأنػػو داخػػل ةهػػن  كقػػد غطٌ  (ِ)
 (.  ّّٖ/ّنهاية م ا األثَت،  ادة: غ ح ). ين ح: الالعاف ة  قضلو

نهايػػػة م ػػػا األثػػػَت،  ػػػادة: درؾ نػػػار. كالػػػدرؾ إىل أسػػػقل، كالػػػدرج إىل فػػػهلؽ. الالػػػدرؾ  التبحيػػػ ، كقػػػد يسػػػكا. كامػػػد األدراؾ، كىػػػص  نػػػازؿ ُب ال (ّ)
(ِ/ُُْ  .) 

 (.  ٕٓ/ّا األثَت،  ادة: ضبض  )الضبضاح ُب األصل:  ا رىَؽ  ا ا١تاء نلل كةو األرض  ا ي لغ الكع ُت، فاستعاره للنار. النهاية م  (ْ)
 (.  ُْٓ/ٗ)  ا فت  ال ارم م ا مجح انتهل نقل الش خ العحضص (ٓ)
 (.  ِِٗٓ/ٔالصباح للجهلىحم،  ادة: كيل ) (ٔ)
ا األثػػػػَت،  ػػػػادة: العدسػػػػة: ىػػػػص  ثػػػػحة تشػػػػ و العدسػػػػة، ٗتػػػػحج ُب  هلاضػػػػع  ػػػػا اٞتسػػػػد،  ػػػػا ةػػػػن  الطػػػػانهلف، تقتػػػػل صػػػػام ها غال ػػػػان. النهايػػػػة م ػػػػ (ٕ)

 (.  َُٗ/ّندس)
كُب ، (ُْٔ/ِ) للقحاى ػدم،  ػادة: فلػع  العػُت ين ػح: .شػقت(، ك عػٌت فلعػت: ْٕٔ/ُ)ُب ا١تخطهلطتُت: تلقت، كا١تث ت  ػا سػَتة ا ػا ىشػاـ  (ٖ)

 ػػع أـ القضػػل كالع ػػاس_ فقػػاؿ أ ػػهل ٢تػػ   _كػػاف غل ػػان للع ػػاس  سػػل ان  كىػػص أف أ ػػا رافػػع  ػػهلىل رسػػهلؿ    ،ضػػحب أـ القضػػل أليب ٢تػػ  قصػػة
 نػا القػهـل ف نبنػاى  أكتافنػا يقهلدكننػا ك ػع شػاءكا،  ا أخص، أخرب  ك ع كاف أ ح الناس؟ قػاؿ: ك   ػا ىػهل إم أف لقاأليب سق اف  عد  در: يا 

شػ ئان، كم   ، نلل خ ل  لػهب،  ػُت السػ اء كاألرض، ك   ػا تل ػهب ت قػص  ضان  كيأسحكننا ك ع شاءكا، كأ     ع ذل   ا ١تت الناس، لق نا رةامن 
: تلػ  ك  ا١تلئكػػة، قػاؿ: فحفػػع أ ػهل ٢تػ  يػػد فضػحب  ػا كةهػػص ضػح ة شػديدة. قػػاؿ: كثاكرتػو  فػػامت لٍت  ،هيقػهـل ٢تػا شػػصء. قػاؿ أ ػهل رافػػع، قلػتي

كقالػػت:  ،، فقا ػػت أـ القضػػل إىل ن ػػهلد  ػػا ن ػػد اٟتجػػحة، فأخكتػػو فضػػح تو  ػػوفضػػحب يب األرض، ٍب  ػػحؾ نلػػص يضػػح ٍت، ككنػػت رةػػل ضػػع قان 
 (.  ْٔٔ/ُ)استضعقتو أف غاب ننو س ده. ين ح: سَتة ا ا ىشاـ 

 ١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ. غَت  هلةهلدة ُب ا١تخطهلطتُت، كا (ٗ)
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ىل الكن ػػة لكػػهلف إيب ٢تػػ  مػػُت ذكػػحه ُب القػػحآف أنػػا اسػػ   كاٟتك ػػة ُب نػػدكؿ ال ػػارم : )لربىػػاف اٟتلػػيبكقػػاؿ ا
 .انتهل. (ُ)(غَت ذل  :كق ل، ١تناس ة مالو  النار: كق ل، اٝتو ن د العزل

 ؟م طحيهبأ  دملة ىكه التكن ة نلل كهلنو ةهن  ان : ف قلتى إ: قهلؿأك 
 طلهب نل و دؿ نلل كهلنػو ذاأذا إف، صلضاُب الكم ىهل األمظ ف ها ا١تعٌت اإف الكٌت يلأنو كناية  انت ار إ: قلتي 
ضػاُب الػػداؿ نلػػل كهلنػػو كىاىنػػا ا١تعػػٌت اإ، (ِ)ردة الػػلـزإك ، الكنايػػة ذكػػح ا١تلػزـك :نػا أقػػهلؿأك ، م صػػام  نػػارأ٢تػ  

 ضاُب مز ان عٌت اإكا١ت، ف يكهلف ا١تعٌت العل ص  لزك ان أف كاف  لم تو  طحيهب الدملة  إف، صام  ٢ت  لهل لهلمظ
صػلص كا١تعػٌت األ، م الشػخ  ا١تعػُتإ  ل    عناه لى كالعى ،  لى ف ىكا نى أل،  لَ سى فهكا غَت  ي ، ا ق  ل الكنايةل كهلف  ً 
قسػاـ أمػد أهن  قالهلا ُب اللق  الػكم ىػهل أم تحل أ ،ا  اب الكنايةفك ع يكهلف ذل   ً ، كم  لزك ان ، ل   مز ان 

، التزا  ػةنلػل  ػدح أك ذـ دملػة   ػادؿٌ : كلػهل كػاف ا١تػدح كالػكـ مز ػُت لػو لقػاؿ، ك ذـأٔتػدح  (ّ)] ا أشعح[: العل 
كىػػهل ، يػػد  الكنايػػة ا١تعػػٌت اللغػػهلمرً أي ف إنعػػ  ، ا ق  ػػل الكنايػػةم ً ػػ، ا ق  ػػل التعػػحيضف يكػػهلف ً ػػأكننػػدم الصػػهلاب 
ُب  دب النػيب أ ْتػث كقػد  ػح  عنػا الكػلـ نلػل التكن ػة ُب، فهػهل  ػكا ا١تعػٌت شػا ل للتعػحيض، خلؼ الصحي 

 .(صبا وأككاف يكٍت : )قهللو
كىػكا اٟتػديث ركاه ، حيدأن قرابتها فقيل ال ن بق  م  سأل م  ،  ا ا٢تجػحة ان ف  هل ا كاف س عأكتقدـ ، تمات فل ا

 .(ٓ)خح نا القاس   ا ن اس  حسلن آك ا طحيهب ، ىل العل أا نا غَت كامد  ً  (ْ)كالهلاقدم، ا ا سعد
، فهػػص ٫تػػزة قطػػع، ىػػهل  قػػت  ا٢ت ػػزة: ق ػػل، بشييرأ .للنػػيب : مأ :هللا عنهييا قالييت لييهويف حييديث خدةيية رضيي  

 .فعاؿفههل  ا  اب األ، فحح: مأ،  شاران إ شح ي شح أا  ً   ح  أخهلذان أكيكهلف فعل 
 ػح  نػو  قتهلمػة  نػاء فه ػزة األ ،فعػلأتل ٔتاضػ و نلػل زنػة أف، فححم أ حى شى  ٍ أك : )كيؤيده  ا ُب القا هلس م ث قاؿ 

ا  ػػل ىػػهل ً ػػ، كىػػص م تكػػهلف  قتهلمػػة، ا اجملػػحد لتكػػهلف ٫تزتػػو كصػػل ة ػػح ً ػػأفهػػهل لػػ   فعػػل ، صػػل ا١تحفػػهلضنلػػل األ
 . (ٔ)(ا١تزيد

                                                           
 (. كقد ْتثت نا كلـ الربىاف فل  أةده ف  ا ظهح يل. ُْٖ/ْتقسَت الز٥تشحم ) (ُ)
[، كيسػ ل ا١تلػزـك ِِ]األن  ػاء/« لػهل كػاف ف ه ػا آ٢تػة إمٌ   لقسػدتا»كضا   ا١تلزـك  ا ٭تسا ف و )لهل( كاللـز  ػا ٭تسػا ف ػو الػلـ كقهللػو تعػاىل:  (ِ)

 (.  ُِٔ/ُأللق ة ا ا  ال  ) شحح األلهل (، كماش ة الص اف نلل َْٓ/ُن ح: شحح تنق   القصهلؿ للقحاُب)ـز ٣تازان  حسلن. يكإرادة الل
 ُب ا١تخطهلطتُت:  ا الشعح، كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ّ)
 (، ك م أةده ُب  غازم الهلاقدم. ٕٖ/ُ) م ا سعدالط قات الكربل  (ْ)
اٟتػديث  كٔتػا أف -ف  ػا ظهػح يل-ن اس اللهيب، كاٟتديث ف و الهلاقدم كىػهل  ػًتكؾ، كف ػو أيضػان إ ػحاى    ػا ن ػاس  م أةػد لػو تحٚتػة ىهل القاس   ا (ٓ)

 (.  َِٓ/ِالكاشع للكىيب)ك (، ٕٖ/ُ) م ا سعدسنده ضع ع، ك  تعاىل أنل . ُب الط قات الكربل ف حسل، 
 (.  ُّٓ/ُآ ادم،  ادة:  شح)    للقَتكزالقا هلس ا (ٔ)
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ػ ٍ مػ  القػحآف فل ى أا  ى »: كُب مديث ن د  ): ثَتيةلكا ُب النهاية األ ػ ي لٍ كى ، فل قػحح: مأ (ُ)«حشى نػو إ: ٍب قػاؿ، حَ سى
ػػػا  ى ً ػػػ ػػػ ٍ يػى  حى شى ػػػ ٍ اً  ػػػح  نػػػو ف كػػػهلف فعػػػل األ، لػػػ م نلػػػل زنػػػة نلػػػ  يعأ ػػػالقت   حٍ شى ح   ػػػزة كصػػػل  كسػػػهلرة ٍب شػػػُت شى

 .(ِ)( قتهلمة
، ٖتزف كم، فححاك ،  شحأل   ٪تا قلتي إ: مأ، ف ىكه اٞت لة القس  ة  حت ة نلل  ا ق لهاأىكه القاء تق د  ,فو هللا 
، مز ا ا٠تػػػٍب نػػػهلف ً ػػ،  هل ةٍب زام  ضػػ، ٍب مػػاء  ه لػػػة،  ال ػػػاء ا١تثنػػاة التبت ػػة ا١تقتهلمػػػة ,كنُييزُ حي    ال .ف   أل

 خزم ٮتػزل خزيػان  :قاؿيي ، ٍب ياء ساكنة  ا اٟتزف، ٍب زام  عج ة  كسهلرة، ٍب خاء  عج ة،  ض  ال اء (ّ)كركم
تػػت خد٬تػػة ّت لػػة اسػػتئناف ة تق ػػد   ػػاف سػػ   أٍب , بييدا  أ . هانػػان  ذلػػ لن  م ٬تعلػػ    : مأ: (ْ)كىػػاف، ذا ذؿإ

ا كتػػ  كػػهلف قػػد نل تػػو ً ػػتف أكٯتكػػا ، كالتت ػػع   اسػػتقحاء نل تػػو  امسػػتقحاءكىػػهل سػػ ،  ػػدان أننػػو  (ٓ)]ا٠تػػزم[نقص
ا مػػاز ف  ىػػأفادىػػا أفلعلػػو ، ككتا تػػو ٧ت ػػل الع سػػهلم  م يزايػػل تلكتػػولإل كػػاف ٣تػػاكران   (ٔ)ف ا ػػا ن هػػا كرقػػةإفػػ، ٝتاكيػػة

نيك إ : ننهػاخػلؽ م ػث قالػت رضػص  صػهلؿ  كػاـر األمػهلا أنو أفنعتتو   ،خلؽ  م يربح ُب نز  ن ع كاـر األ
 .(ٖ)(حةػػاىػػ  أك  صػػػ  ن  ك  نو قحا ة  نس ا ى : ) كالحمً ، (ٕ)(مسافاإ: )الصلة ,ملتصل الرح  

 
 
 

                                                           
ا القػحآف. إف   م يعػكب قل ػان كنػل القػحآف، كإف ىػكا القػحآف  أد ػة  ، ف ػا دخػل ف ػو فهػهل ؤك اقػح »ذكحه النػهلكم نػا ن ػد    ػا  سػعهلد  قػاؿ:  (ُ)

ن ػح:  صػنع ي. ] هلقػهلؼ[، كرةالػو ثقػات،: ، كذكح  ا ا أيب ش  ة ةزءان  نو، كككا الدار ص، قاؿ ف و ا ػا مجػح«آ ا ك ا أم  القحآف فل  شح
فضػل  ػا قػحأ سػنا الػدار ص: كتػاب فضػائل القػحآف،  ػاب (، ك ُّّ/ٔ) ََّٕٗ الهلص ة  القحآف، رقػ : ا ا أيب ش  ة: كتاب فضائل القحآف، ُب

ك إٖتػػػػاؼ ا١تهػػػػحة م ػػػػا مجػػػػح (، َٕ/ُسػػػػلع ُب اٟتػػػػحكؼ كاألصػػػػهلات للنػػػػهلكم)ةػػػػزء ف ػػػػو ذكػػػػح انتقػػػػاد ال(، ك َِّٗ/ْ) ّّٔٔالقػػػػحآف، رقػػػػ : 
(َُ/ّّٓ  .) 

 (.  ُِٗ/ُنهاية م ا األثَت،  ادة:  شح )ال (ِ)
زنػ :  اٟتػاء ا١ته لػػة كالنػهلف (ّ) : شػػحح ين ػحفهػص ركايػة  ع ػح.  - ضػ  ال ػاء ك٬تػهلز فتبهػا-م ٮتزيػ   ا٠تػاء ىػص ركايػة يػهلن  كنق ػل، كأ ػا ركايػة م ٭تي

 (.  َُِ/ِالنهلكم نلل  سل  )
 (. َّ/ِ)مألثَت،  ادة: خز لنهاية م ا ا(، كأِِّ/ٔالصباح للجهلىحم،  ادة: خزا ) (ْ)
 ُب ا١تخطهلطتُت، اٞتزء كا١تث ت كضعتو ١تناس تو للس اؽ.  (ٓ)
، كنػا ىشػاـ  ػا نػحكة، نػا أ  ػو، قػاؿ: سػاٌب أخ لهلرقػة رةػلن، فتنػاكؿ الحةػل كرقػة، فسػٌ و، كرقة  ا نهلفل األسدٌم، ا ا ن  خد٬تة زكج النيب  (ٔ)

ُب كشػػع األسػػتار نػػا زكائػػد  اٟتػػديثك (، ْْٕ/ٔاإصػػا ة م ػػا مجػػح)«. أك ةٌنتػػُت ة ةنٌػػةىػػل نل ػػت أٌ  رأيػػت لهلرقػػ»، فقػػاؿ: ف لػػغ النػػيبٌ 
 ]ركاه ال زار  تصلن ك حسلن،. . . كرةاؿ ا١تسند : ا٢ت ث ص (، قاؿُِٖ/ّ) َِٕٓلن هلة،  ناق  كرقة، رق : ال زار لله ث ص: كتاب نل ات ا

 (.  ُْٔ/ٗله ث ص)الزكائد ك ن ع القهلائد لكا١تحسل رةاؿ الصب  [. ٣ت ع       
 (.  ُّٗ/ٓنهاية م ا األثَت،  ادة: كصل )ال (ٕ)
 (.  َُِ/ِة: رم  )النهاية م ا األثَت،  اد (ٖ)
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ػلَػكى تى  ػا يػي  لًٌ ا كيػالثقػل ً ػ:  قت  الكػاؼ ىهل) ّل:يير  ييل اليييوحت   ػ ىػ»: (ُ)ك نػو اٟتػديث، الع ػاؿ لا ع كالكى  لن ا تػحؾ كى
 .ككل  ا تكلقهلا لو، ثقا٢ت أك ، ن اؿ الناس ننه  ؤنةهل ٖت ل  أ :أم، (ِ)(ن امن : مأ «صَ لى كنى  يلَ إف
ف أكم ٯتتنػػع ، ألف ا١تعػػدـك م يكسػػ ، عػػدـ ي الصػػهلاب الٍ  :(ّ)ك٢تػػكا قػػاؿ ا٠تطػػايب،  ضػػ  التػػاء) رسييب املعييدوموتُ 

، كالكسػػ  ىػػهل امسػػتقادة، ف الققػػَت كا١تعػػدـك الػػكم  ػػاتأل، الققػػَت ا١تسػػكُت: مأ، ـدى ٍعػػ ي ـك نلػػل الٍ دي ٍعػػ ى يطلػػهب الٍ 
فتع نػػو نلػػل ، فقػػَتان  نػػاةزان  ق د رةػػلن سػػتتأف  نػػتأ رغ ػػتى   هلةػػهلدان  ف يسػػتق د  ػػامن أ ذا رغػػ  غػػَتؾإ: قالػػت هنػػاأفك

ػ ػو غى دى عٍ يػى  م: كق ػل  عنػاه، كتهلسع نل و  ع شتو، نهلائ  الدىح  ،سػ وكٍ يي ك ، ف صػ  و ىػهل، كيعجػز ننػو، كم ٬تػده، هحي  ػٍ
 .   قت  محؼ ا١تضارنةسً كٍ تى  :كق ل، طاى  حـكنأك ، ه  ١تعدـك ى كسى أ (ْ)]كاف[: نسانان إنحايب ٯتدح أقاؿ 
ركايػػة ضػػ   :نػػٍتأكىل هنػػا الحكايػػة األكقػػد كةَ ، صػػ أالحكايػػة  [ّّ/كةػػو] كىػػكه: (ٓ)قػػاؿ ا١تصػػنع ُب شػػحح  سػػل  

ف تعدل ، الناس  ام ٬تدكنو نند غَتؾ صتعط :ك عناىا، هنا تل ف كةَ إك ، ا تل رة   ً أكىكه ، ا١تضارنة محؼ
 .كس تو ٔتعٌتأك ، الحةل  امن  تي  ٍ سى كى : قاؿيي ، نطلأا  اب كهلف  ً كي، ىل  قعهللُتإ
ككانػػت العػػحب يت ػػادمهلف  كسػػ  ا١تػػاؿ ،  نػػو  ػػام يصػػ  و غػػَتؾ صػػ  ي كتي ،   ا١تػػاؿ ا١تعػػدـكتكًسػػ: كق ػػل  عنػػاه 

 .(ٔ)(ُب التجارة ككاف ٤ت هلظان ، تاةحان  ق ل ال عثة  ككاف النيب، مس  ا قحيش
 .(ٖ)((ٕ)]قارو[كا١تد، كالقت ، كالقصح، حل  الكسححل الض ع قً قى ) :يقاؿ، وتقره الضيف :كقهل٢تا

  .(ٗ)(ة ض عأقاؿ لل ح كيي ، كض قاف كض هلؼ ض اؼأ ع نلل كقد ٬تي ، كاٞت ع اس  يطلهب نلل الهلامد: )كالض ع
. (َُ)(ينػزؿ  ػو  ػا ا١ته ػات كاٟتػهلادث :مأ ،نسػافكىػص  ػا ينػهلب اإ، ٚتػع نائ ػة: مأ), وتعني على نوائب احلق

كقػد ٚتعػت ُب ، نػا   مقػان  ف يكػهلف ذلػ  الػكمأكا١تصػاّب  شػحط ، تعُت الناس نلل  ا نزؿ     ا اٟتهلائج: مأ

                                                           
سػػػنا أيب داكد: كتػػػاب ك (، ٕٔ/ٕ) ُّٕٓ، رقػػػ : « أك ضػػػ انا فػػػإيل ػػػا تػػػحؾ كػػػلن : »  ػػػاب قػػػهلؿ النػػػيب كتػػػاب النققػػػات، صػػػب   ال خػػػارم:   (ُ)

 (، كاللقظ أليب داكد. ُِّ/ّ)ِٖٗٗ، رق :  َتاث ذكم األرماـ القحائض،  اب ُب
 (.  ُٖٗ/ْلنهاية م ا األثَت،  ادة: كلل)ا (ِ)
رٛتػػو   تعػػاىل نػػا القػػت  م ػػا مجػػح، كيػػدؿ نلػػل ذلػػ  ن ػػارة القػػت ، كْتثػػت ُب كتػػ  ا٠تطػػايب ك عػػا م السػػنا، كغحيػػ   ينقػػل الشػػ خ العحضػػص (ّ)

 (.  ِْ/ُفت  ال ارم م ا مجح ) .ف  ا ظهح يل اٟتديث، كإصلح غل  ادثُت، فل  أةده
 (.  ِْ/ُكضعتو  ا فت  ال ارم م ا مجح )غَت كاضبة ُب ا١تخطهلطتُت، كا١تث ت  (ْ)
 (، كالنقل  ا القت  اآلٌب. ُّٗ/ُللقاضص ن اض) إك اؿ ا١تعل  شحح صب    سل  (ٓ)
 (.  ِٓ/ُفت  ال ارم م ا مجح ) (ٔ)
 السا هب.  إضافة، كا١تث ت  ا ا١تصدرُب ا١تخطهلطتُت:  (ٕ)
 (.  ُْٓ/ُنيب ا١تصطقل أليب شا ة ا١تقدسص)شحح اٟتديث ا١تقتقل ُب   عث ال (ٖ)
 (.  ُِّٗ/ْالصباح للجهلىحم،  ادة: ض ع) (ٗ)
 (.  ُِّ/ٓلنهاية م ا األثَت،  ادة: نهلب)ا (َُ)
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، ؿك  ا١تػاأ،  ػا  ال ػدفإك ، ةانػ ىل األإ كأ، قػاربىل األإ ػا إ: مسػافف اإأل، خػلؽصهلؿ  كػاـر األأىكا النعت 
 .ف  ا ذكح ٣ت هلع كذل  كلو،  حهأا م يستقل  ك نلل  ى أ،  حهأا يستقل   ى   ا نللإك 
 .ىهل صلة الحم  :كؿفاأل 
 .الض ع ءقحاإ :كالثا  
 . حهأيستقل   ا مىل  ى إمساف اإ يضان أكىهل ، لًٌ ٛتل الكى  :كالثالث 
 .(ُ)ا يستقلىل  ى إمساف اإ يضان أكىهل ، نانة نلل نهلائ  اٟتهباإ :كالحا ع 

 

 

 

                                                           
(، ٕ/ُ) ّرقػػ :  ، ػػاب  ػػدء الػػهلمص ب   ال خػػارم:كىػػهل ُب صػػ ،مػػديث السػػ دة خد٬تػػة رضػػص   ننهػػا ركتػػو السػػ دة نائشػػة رضػػص   ننه ػػا (ُ)

 (.  ُّٗ/ُ) َُٔاف،  اب  دء الهلمص، رق : كصب    سل : كتاب اإٯت
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 [التواضع: عشر التاسع الفصل]                              
 :ما تواضعه أو : فصل      

قػاؿ  ،ضم جناحو حٌب يػنقض ذاإكسر الطائر ): قاؿيي . (ُ)(كخفض ا١بانب، التواضع كسر ا١بناح: قاؿ ا١بنيد) 
﴿كىاٍخًفػٍض : ّب قولػو تعػأبكُب الكشػافف  تفسػ .قالػو ُب الحػحاح. (ّ)(ذا البػازم كسػرإتقضى البػازم : (ِ)العجاج

ًن اتَػبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى  ذا إك ، كخفضو، ف ينحط للوقوع كسر جناحوأراد أذا إر ئالطا) [ُِٓ]الشعراء/ ﴾جىنىاحىكى ًلمى
كمنو  :قاؿ ،كلْب ا١بانب، للتواضع فجعل خفض ا١بناح عند اال٫بطاط مثلن ، ف ينتهض للطّباف رفع جناحوأراد أ

 :قوؿ بعضهم
 جدالن أ (ْ)]رفعو[فل تك ُب   نت الشهّب ٖبفض ا١بناحأك   

 .(ٓ)(ينهاه عن التكرب بعد التواضع
فسػػره بػػو  حسػػن تفاسػػّبه مػػاأك . (ٔ)(كتػػرؾ االعػػَباض علػػى ا٢بكػػم، االستسػػلـ للحػػ ): ػػػػػػكفسػػر القشػػّبم التواضػػع ب

، (ٕ)«النػػاس طي ٍمػػكغى ، ٢بػػ  بطػػر ارٍب الًكػػ»: كالضػػد يعػػرؼ بضػػده حيػػ  قػػاؿ، ضػػده الػػوم ىػػو التكػػرب رسػػوؿ   
 خػلؽ لػو فرفػافف خلػ  التواضػع كسػائر اأأاعلػم ): فقػاؿ ،بػو حامػد الاػ إبأسػلـ كضػ  معنػاه حجػل اإأكلقػد 
، كمولػػل، ٔب النقحػػاف يسػػمى ٚباسسػػان إكفرفػػو الػػوم ٲبيػػل ، ٔب ال يػػادة يسػػمى تكػػربان إفطرفػػو الػػوم ٲبيػػل ، لككاسػػط

، مػػػور ذمػػػيمف كػػػل فػػرُب اأإفػػ، ن غػػّب ٚباسػػػ كًمػػػ، ع ُب غػػػّب مولػػلف يتواضػػأكاحملمػػػود ، كالوسػػط يسػػػمى تواضػػعان 
: مأ، فهػو متواضػع، خر عػنهمأن تػكمىػ، فهو متكػرب، مثالوأ فمن يتقدـ على، كسافهاأ ٔب   إمور حب اأأك 

ٍب ، جلسػو فيػوأك ، فتنحػى لػو عػن ٦بلسػو، (ٖ)إسػكاؼو ذا دخػل عليػو إكالعػآب ، الػوم يسػتح  هً رً دٍ ن قىػًمػ كضع شيئان 
مود ػػػػبػل احمل، مودػػػػغّب ٧ب يضان أكىو ، كتولل،  ػػاسػػقد ٚبػػػف، دار خلفوػػػاب الػػٔب بإدا ػػػكغ، لوػػػكسول لو نع، قدـت

                                                           

 (.  ُّْ/ِياؾ نستعْب )مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإذكره ابن القيم ُب  (ُ)  
 )ت: ُب اللاػػل، كىػػو أكؿ مػػن رفػػع الرجػػ ، اَّلَل بػػن رؤبػػل السػػعدم، يكػػُب أبػػا الٌشػػعثاء، كيعػػرؼ بالعٌجػػاج الراجػػ  ا٤بشػػهور، ككػػاف رأسػػان  : عبػػدالعجػػاج (ِ)  

 (.  ُِٔ/ٔكسّب أعلـ النبلء للوىيب )(، َّّ/ِكفيات اأعياف البن خلكاف). (قُْٓ
 (.  َٖٓ/ِ)، مادة: كسر للفارايبالححاح  (ّ)

ا١بنػػاح  شػػبو بطػػائر يػػرؽ أفراخػػو كٱبفػػض إليهػػا جناحػػو رٞبػػل ٥بػػا، فاسػػتعار خفػػض، كىنػػا تفسػػّب ال ٨بشػػرم ا ٌبطخطػػوفتْب: كقعػػو، كا٤بثبػػت مػػن ُب ا٤ب (ْ)         
كالرفػع فبػاؽ  طخفض ا١بناح: كنايل عما يل مو من الرقػل كالرٞبػل كاللػْب، كرفعػو: كنايػل عػن القسػوة كا١بفػوة، كبػْب ا٣بفػضفلولك على سبيل التمثيل، 

 .  (ّْْ/ُ) اللال البن فارس، مادة: جدؿ مقايي كاأجدؿ: الحقر. ينظر: لتضاد، كىو من البحر ا٤بتقارب. ا
 (.  َّْ/ّتفسّب ال ٨بشرم ) (ٓ)
 (.  ِٕٓ/ُالرسالل القشّبيل ) (ٔ)

      ، كغمػػػط النػػػاس:يقبلػػػو فػػػل ا٢بػػػ  عػػػن يتكػػػرب : أفبطػػػر ا٢بػػػ ك (، ّٗ/ُ) ُٗصػػػحي  مسػػػلم: كتػػػاب الػػػرب كالحػػػلل، بػػػاب ٙبػػػر  الكػػػرب كبيانػػػو، رقػػػم:  (ٕ)         
 .  (ّٕٖ/ّ)، كمادة: غمط (ُّٓ/ُ)البن اأثّب، مادة: بطر ينظر: النهايلاحتقارىم. 

 (.  ْٖٔ/ُ) ،مادة:سكفيقاؿ: إف كل صانع عند العرب: إسكاؼ. ٦بمل اللال البن فارس (ٖ)
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ن ك٤بػػن يقػػرب ًمػػ، مثالػػوف يتواضػػع ٗبثػػل ىػػوا أأفينباػػ  ، ف يعطػػى كػػل ذم حػػ  حقػػوأكىػػو ،   تعػػأب العػػدؿ عنػػد
مثػاؿ أك ، كالسػع ، جابػل دعوتػوإك ، فػ  ُب السػؤاؿكالرٌ ، شػر ُب الكػلـكالبً  ،فبالقيػاـ،  وقً ما  تواضػعو للّسػأف، درجتو
كىػوال ، كال يستحػاره، فػل ٰبقػره، خػوؼ منػو علػى غػّبهأبل يكػوف علػى نفسػو ، منو ف اليرل نفسو خّبان أك ، ذلك

ػػكلً ، قػػرافف يتواضػػع لأأسػػبيلو ُب اكتسػػاب التواضػػع  ذان إفػػ، كخاٛبتػػو، مػػرهأيعػػرؼ خاٛبػػل  ٱبػػف عليػػو  ن دكهنػػم حػػٌبمى
 .انتهى. (ُ)(التواضع احملمود ُب ٦بال  العادات لي كؿ بو الكرب عنو

: كُب نسػػطخل, قلهىىك اىى اً أو  ,شىىا ال ىىاس تواضىىعاً أفكىىان  ,ورفعىىر رت تىىه .كدرجتػػو مقامػػو: مأ، علىىع علىىو م صىى ه
، « هػم كػربان قلأ»: شػكاؿ ُب نسػطخل٭بػا اإإك ، (ِ)شػكاؿ فيهػاإكىػوه النسػطخل ال ، الكػرب لػو: مأ، « عدمهم كػربان أ»
عػن  ا٤برسػلْب  ك٫باشػ  سػيد، ف الكرب خلػ  ذمػيمأ، نو معدـك فيو بالكليلأصل الكرب مع أنو يقتض  كجود إف
﴿كىقىػاليوا قػيليوبػينىػا غيٍلػفه بىػٍل لىعىػنػىهيمي اَّلَلي  :ٌب ٗبعػُب النفػ  كمػا ُب قولػو أقػل يػأ: لكػن لفػ ، ف يتحػف بشػ ء منػوأ

ٲبػاهنم بػالنيب إف عػدـ إفػ، هنػا ُب حػ  اليهػودإف، صػلن أٲبػاف ٥بػم إ هنػم الأمػع  [ٖٖ]البقػرة/ًمنيػوفى ًبكيٍفرًًىٍم فػىقىًليلن مىػا يػيؤٍ 
 ككفػركا ببعضػها كمػا ، هنم آمنػوا ببعضػهاإفػ، ٔب مػاُب التػوراةإٲباف ف كجهنا اإإنعم ، ٲباف بالكليلينف  عنهم اإ

فتكػػػوف القلػػػل علػػػى معناىػػػا ، [ٖٓ]البقػػػرة/ ﴾تىٍكفيػػػريكفى بًػػػبػىٍعضو ﴿أىفػىتػيٍؤًمنيػػػوفى بًػػػبػىٍعًض اٍلًكتىػػػاًب كى  :هنمأقػػػاؿ تعػػػأب ُب شػػػ
ال يلاػػو : مأ، (ّ)«اللاػػو لّ ًقػػكػػاف يي   ف النػػيب إ»: كقػػد جػػاءت القلػػل ٗبعػػُب النفػػ  ُب قولػػو ُب ا٢بػػدي ، ا٢بقيقػػ 

القلػل علػى فيكػوف ، لكػن قلػيلن ، ن النػيب فكػاف يحػدر ًمػ، كالدعابػل باللاو مػا يشػمل ا٥بػ ؿ دى يٍ رً أي ف إنعم ، صلن أ
مػػر لػػي  كُب نفػػ  اأ، صػػورتو صػػورة الكػػرب ف يكػػوف ا٤بػػراد بػػالكرب مايشػػمل شػػيئان أنػػو ٯبػػوز أ (ْ)ٕبكقػػد رهػػر ، باهبػػا
كػػاف   كالنػػيب ، ثػػار ذلػػكآكعلػػى ، تقػػر بػػو النػػاسٰبف الكػػرب مقػػوؿ باالشػػَباؾ علػػى خلػػ  نفسػػا  ذمػػيم أ، بكػػرب

ن بػاب التحػدث بالنعمػػل  كىػ  ًمػػ، ورهتا صػػورة التكػربككػاف يظهػر منػػو كلمػات صػ، ن النػػاس   ًمػ يػباض كثػّبان 
مػا  لػو رآ  موسػى »: كقولػو، (ٓ)«صػحايبأن دىن رجػل ًمػأفضل العآب على العابد كفضل  على »: كقولو 

                                                           
 (.  ّٖٔ/ّللا إب)إحياء علـو الدين  (ُ)
شػػػػػرح الشػػػػفا ٤بػػػػػل علػػػػػ  . (طخل أعػػػػػدمهم كػػػػربان: )أهنػػػػػا ُب اأصػػػػوؿ ا٤بحػػػػػححل، كىػػػػػ  أجػػػػود مػػػػػن نسػػػػطخل أقلهػػػػػم كػػػػربان قػػػػاؿ علػػػػػ  القػػػػارم علػػػػػى نسػػػػ (ِ)

 (.  ِْٗ/ُالقارم)
(، ككػػوا ا٤بسػػتدرؾ علػػى الحػػحيحْب للحػػاكم: كتػػاب َُٖ/ّ) ُُْْسػػنن النسػػائ : كتػػاب ا١بمعػػل، بػػاب مايسػػتحب مػػن تقحػػّب ا٣بطبػػل، رقػػم:  (ّ)

(، كقػػاؿ ا٢بػػاكم: ]ىػوا حػػدي  صػحي  علػػى شػػرط ُٕٔ/ِ) ِِْٓ، رقػم: بػاب: مػػن كتػػاب آيػات رسػػوؿ   تػواري  ا٤بتقػػدمْب مػن اأنبيػػاء، 
 كافقو الوىيب. الشيطخْب كٓب ٱبرجاه[، ك 

 ُب اأصل: أم، كا٤بثبت من)س(.  (ْ)
: كتػاب العلػم، بػاب ا٢بػ  علػى (، كسػنن أيب داكدَٓ/ٓ) ِٖٓٔسنن الَبموم: أبواب العلم، باب  مػا جػاء ُب فضػل الفقػو علػى العبػادة، رقػم:  (ٓ)

(، كسنن ابن ماجو: كتاب اإٲباف كفضػائل الحػحابل كالعلػم، بػاب فضػل العلمػاء، كا٢بػ  علػى فلػب العلػم، ُّٕ/ّ) ُّْٔفلب العلم، رقم: 
 : ] ىوا حدي  حسن صحي  غريب[. قاؿ الَبموم(، كاللف  للَبموم، ُٖ/ُ) ِِّرقم: 
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راد ا٣بلػ  أ [ّْ/ظ] فإك ، فتكػوف القلػل علػى باهبػا، ف كػاف يريػد بػالكرب مػا يشػمل ذلػكإفػ، (ُ)«تباع اال إكسعو 
نػػو بلػػ  أن االفػػلع علػػى كافيػػك ًمػػ): مأ، وحسىى   .كػػوف القلػػل ٗبعػػُب النفػػ تف أفيتعػػْب ، كىػػو الظػػاىر، الػػوميم

ر نه خ  أ. (ِ)(ن التواضعالاايل القحول مً  ن أفاختىار  ,ع ااً  أو ن ياً  ملكاً  ن يكون ن ياً أبني  .   هي رى يػَ خى : مأ، يِّ
ن اٚبػػاذ كػػوف شػػؤكنو كشػػؤكف ا٤بلػػوؾ ًمػػتف أبعػػد تفضػػلو عليػػو بالرسػػالل بػػْب  خػػّبه   : مأ ،ع ىىااً  يكىىون ن يىىاً 

ف يكػوف مػع أكبْب ، ف ا٤بلوؾأك٫بو ذلك ٩با ىو ش، كا٣بيوؿ العظيمل، كا٢بجاب، كا٣بدـ ا٤برفهْب، ا١بنود ا٤بنعمْب
كيكػوف ، بيتػو مّ قي ككونو يػى ، ن الثيابن لب  ا٣بشن مً مً  يفعل بشؤكف ا٤بنهمكْب ُب خدمل   : مأ، نبوتو عبدان 
رهػػار إاختػػار  كلكنػػو ، ن ملػػوؾ الػػدنيا كلهػػمعظػػم ًمػػأكلػػو شػػاء لكػػاف ُب شػػؤكنو ، كٱبػػدـ ضػػيفو، لػػوىأُب مهنػػل 
شرؼ ا٢باالت كحالػل أهبا ُب  كقد نعتو   ، مسلك العبوديل فكاف ُب كل شؤكنو سالكان ، كالتواضع، العبوديل

اءىكيٍم ﴿كىًإٍف كيٍنتيٍم ُب رىٍيبو ٩بَا نػى َلٍ  :ن اؿ القرآف عليو حي  قاؿ إ نىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو كىاٍدعيوا شيهىدى
 لًٍلعىػػالىًمْبى  لًيىكيػػوفى  عىٍبػػًدهً  عىلىػػى اٍلفيٍرقىػػافى  نػىػػَ ؿى  الَػػًوم تػىبىػػارىؾى ﴿ :كقػػاؿ، [ِّ]البقػػرة/ًمػػٍن ديكًف اَّللًَ ًإٍف كيٍنػػتيٍم صىػػاًدًقْبى 

ػاٍمػدي َّللًَ الَػًوم أىنٍػػ ىؿى عىلىػى عىٍبػًدًه اٍلًكتىػاا٢بٍى ﴿ :كقػاؿ ، [ُ]الفرقػاف/ نىًويرنا فػوكره  [ُ]الكهػف/  بى كىٓبٍى ٯبىٍعىػٍل لىػوي ًعوىجن
ـى عىٍبدي اَّللًَ يىػٍدعيوهي  :كُب قولو ، كالتحدم، ن اؿ القرآف عليوإسبحانو بالعبوديل ُب مقاـ  ، [ُٗ]ا١بػن/﴿كىأىنَوي لىَما قىا
﴿سيٍبحىافى اَلًوم أىٍسرىل  :ٔب السموات حي  قاؿإكذكره هبا ُب مقاـ رفعتو ،    ٔبإفوكره هبا ُب مقاـ الدعوة 

ٍولىػوي لًنيرًيىػوي ًمػٍن آيىاتً   نىػا إًنَػوي ىيػوى الَسػًميعي اٍلبىًحػّبي ًبعىٍبًدًه لىٍيلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً ًإٔبى اٍلمىٍسًجًد اٍأىٍقحىػى الَػًوم بىارىٍكنىػا حى
ػػػى  :كقػػػاؿ تعػػػأب، [ُ/]اإسػػػراء فو ُب ىػػػوه ا٢بػػػاالت العليػػػل ٗبقػػػاـ فقػػػد شػػػرٌ ، [َُ]الػػػنجم/ ﴿فىػػػأىٍكحىى ًإٔبى عىٍبػػػًدًه مىػػػا أىٍكحى
: (ٓ)عػن الشػعيب قػاؿ (ْ)يب ىنػدأُب تارٱبػو مػن فريػ  داكد ابػن  (ّ)ٞبػدأخرج أك  : سرافيلإفقال له , العبوديل

فكػػػاف يكلمػػػو ، ثػػػلث سػػػنْب سػػػرافيل إبنبوتػػػو  فقػػػرف، ربعػػػْب سػػػنلأكىػػػو ابػػػن ، النبػػػوة علػػػى النػػػيب  تن لػػػأ»
فنػػ ؿ ، فلمػػا مضػػت ثػػلث سػػنْب قػػرف بنبوتػػو جربيػػل ، كٓب ينػػ ؿ عليػػو القػػرآف علػػى لسػػانو، كالشػػ ء، الكلمػػل

                                                           
(، كقػاؿ فيػو ا٥بيثمػ : ]ركاه أٞبػد كأبػو يعلػى كالبػ ار، كفيػو ٦بالػد بػن سػعيد، ّْٗ/ِّ) ُُٔٓٓ، رقػم:  مسند أٞبد، مسند جػابر بػن عبػد   (ُ)

تقريػب ]لػي  بػالقوم كقػد تاػّب ُب آخػر عمػره[. : (، كقػاؿ عنػو ابػن حجػرُْٕ/ُضعفو أٞبػد كٰبػٓب بػن سػعيد كغّبٮبػا[. ٦بمػع ال كائػد للهيثمػ  )
 (.  َِٓ/ُالتهويب البن حجر)

 (. َُُ/ُحسب)اح للجوىرم، مادة: الححينظر:  (ِ)
ىػػو أٞبػػد بػػن حنبػػل، كإٔب ذلػػك أشػػار السػػيوف  ُب ا٣بحػػائخ عنػػدما قػػاؿ: )كأخػػرج أٞبػػد بػػن حنبػػل كيعقػػوب بػػن سػػفياف ُب تارٱبيهمػػا كابػػن سػػعد  (ّ)

 (.  ُٕٓ/ُا٣بحائخ الكربل للسيوف ). (كالبيهق  عن الشعيب قاؿ ن لت عليو النبوة كىو ابن أربعْب. . . إْب
ابػػن أيب ىنػػد: ىػػػو ا٢بػػاف  أبػػػو ٧بمػػد داكد بػػػن أيب ىنػػد دينػػػار بػػن عػػػوافر ا٣براسػػا ، مػػػن الثقػػات ا٤بتقنػػػْب، مػػن شػػػيوخو عػػامر الشػػػعيب، كسػػعيد بػػػن  (ْ)

 (.  ََِ/ُكتقريب التهويب البن حجر)(، ّٕٔ/ٔسّب أعلـ النبلء للوىيب ). ق(َُْ)ت: ا٤بسيب، حدث عنو ٞباد بن زيد، 
(، كُب السػػند: عثمػاف بػػن أٞبػػد  السػماؾ، أبػػو عمػػر ِّ/ُحػػْب بعػ  نبيػػان )  : ٝبػػاع أبػػواب ا٤ببعػ ، بػػاب سػػن رسػوؿ   دالئػل النبػػوة للبيهقػ  (ٓ)

: الػػدقاؽ. صػػدكؽ، ككػػلـ الشػػعيب كإف كػػاف موقوفػػان إال أنػػو لػػو حكػػم الرفػػع أنػػو ٩بػػا ال اجتهػػاد لػػو فيػػو، فيكػػوف مرسػػلن، كجػػاء ُب هتػػويب الكمػػاؿ
 (.  ُّ/ّ) كمي اف االعتداؿ للوىيب(، ّٓ/ُْويب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ ). هت(كاد يرسل إال صحيحان )كمرسل الشعيب صحي ، ال ي
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نػػػو ا٤بوكػػػل أبػػػو  سػػػرافيل إكا٢بكمػػػل ُب توكيػػػل : قػػػاؿ ابػػػن عسػػػاكر، (ُ)«القػػػرآف عليػػػو علػػػى لسػػػانو عشػػػرين سػػػنل
كانقطػاع الػوح  كمػا ككػل بػوم ، مؤذنػل بقػرب السػاعل كنبوتػو ، اـ السػاعلكقيػ، بالحور الػوم فيػو ىػلؾ ا٣بلػ 

كٖبالػد بػن سػناف ، رضاسم ا٤بلك الوم يطوم اأ: (ِ)اقيلنالقرنْب ر 
فكانػت معجػ ة ، مالػك خػازف النػار (ّ)

 ٓب يردىػػا لد الػػيمن لػػوبػػ ُبكمعجػػ ة خالػػد رد نػػار رهػػرت مػػن غػػار ، كغرهبػػا، رض شػػرقهانػػو ملػػك اأأذم القػػرنْب 
يب أعػػن  (ْ)ٞبػد ُب مسػػندهأا٢بػػدي  ركاه  ملكػان  ف يكػوف نبيػػان أف حػدي  ٚبيػػّبه بػػْب إك ، حرقػت تلػػك الػبلد ىػػواأ

ف   إ): (ٓ)فقػاؿ ابػن عبػاس، هبػوا اللفػ  لكػن البيهقػ  ركاه عػن ابػن عبػاس ، كالبيهق  عن ابن عبػاس، ىريرة
 ٔب نبيو صلى   إرسل أ  ن ا٤بلئكػل معػو جربيػل ًمػ ملكػان ،   فقػاؿ ا٤بلػك لرسػوؿ :ف   إ 

  ٔب جربيػػػل إفالتفػػػت نػػػيب   صػػػلى   عليػػػو ، نبيػػػان  ف تكػػػوف ملكػػػان أكبػػػْب ، نبيػػػان  ف تكػػػوف عبػػػدان أٱبػػػّبؾ بػػػْب 
كػل بعػد تلػك الكلمػل أفمػا : قػاؿ، «نبيػان  كوف عبػدان أبل »: فقاؿ رسوؿ   ، ف تواضعأشار أف، كا٤بستشّب لو

عػػن عائشػػل رضػػ    عنهػػا ك ، (ٔ)يضػػا هبػػوا اللفػػ  ابػػن ا١بػػوزم ُب الوفػػاءأكركاه ، (   حػػٌب لقػػ  متكئػػان  فعامػػان 
 ف شػػئت نبيػػان إ: عليػػك السػػلـ كيقػػوؿ أيقػػر  ف   ربػػك إ: فقػػاؿ، جػػاء  ملػػك»: قػػاؿ رسػػوؿ   : قالػػت
 ركاه ابػن (ٕ)«دان عبػ نبيػان : ف ضػع نفسػك فقلػتي أ ٕبإشػار أف، ٔب جربيل ت إفنظر ، ملكان  ف شئت نبيان إك ، عبدان 

                                                           
، كإف علمػاءىم كأىػل قاؿ ٧بمد بػن سػعد: فػوكرت ىػوا ا٢بػدي  حملمػد بػن عمػر، فقػاؿ: لػي  يعػرؼ أىػل العلػم ببلػدنا أف إسػرافيل قػرف بػالنيب   (ُ)

إسػناد صػحي  )، كقػد أجػاب عػن ذلػك ابػن كثػّب بقولػو: (ربيل من حْب أن ؿ عليو الوح  إٔب أف قػبض ٓب يقرف بو غّب ج)السّبة منهم يقولوف: 
كأمػػا الشػػي  شػػهاب الػػدين أبػػو شػػامل فإنػػو قػػد قػػاؿ: . إٔب الشػػعيب كىػػو يقتضػػ  أف إسػػرافيل قػػرف معػػو بعػػد اأربعػػْب ثػػلث سػػنْب ٍب جػػاءه جربيػػل

فكػػاف يلقػػ  إليػػو  ،أمػػره الرؤيػػا. ٍب ككػػل بػػو إسػػرافيل ُب تلػػك ا٤بػػدة الػػٍب كػػاف ٱبلػػو فيهػػا ٕبػػراء فإنػػو ٯبػػوز أف يكػػوف أكؿ ،كحػػدي  عائشػػل ال ينػػاُب ىػػوا
و ثلث مرات، فحكت عائشل ما جرل لو مع جربيػل كٓب ٙبػك مو بعدما غطن فعلن  ،إٔب أف جاءه جربيل لو كٛبرينان  الكلمل بسرعل كال يقيم معو تدرٯبان 

كالطبقػػات الكػػربل البػػن (، ٖ/ّ) البػػن كثػّب . البدايػل كالنهايػػل(أك ٓب تكػػن كقفػػت علػى قحػػل إسػػرافيلمػا جػػرل لػػو مػع إسػػرافيل اختحػػاران للحػدي ، 
 (.  ُُٗ/ُسعد)

 (.  ُِٕ/ِالبدايل كالنهايل ) (ِ)
بػػػن كثػػػّب ال خالػػػد بػػػن سػػػناف العبسػػػ ، كقػػػد كػػػاف ُب زمػػػن الفػػػَبة كقػػػد زعػػػم بعضػػػهم أنػػػو كػػػاف كػػػاف نبيػػػان ك  تعػػػأب أعلػػػم. البدايػػػل كالنهايػػػل ط الفكػػػر (ّ)

(ِ/ُُِ  .) 
(، قػاؿ فيػو ا٥بيثمػ : ركاه أٞبػد، كالبػ ار، كأبػو يعلػى، كرجػاؿ اأَكلىػٍْب رجػاؿ الحػحي [. ٦بمػػع ٕٔ/ُِ) َُٕٔمسػند أيب ىريػرة، رقػم: أٞبد، مسػند (ْ)

 (.  ُٗ/ٗل كائد ك منبع الفوائد للهيثم )ا
(، ككػوا ا٤بعجػػم الكبػػّب ٖٕ/ٕ) ُِّّٕ، رقػػم: أمػا أنػػا فػػل آكػل متكئػػان ﴿السػنن الكػػربل للبيهقػػ : كتػاب النكػػاح، بػػاب مػا ركم عنػػو، ُب قولػػو:  (ٓ)

(، كقػػاؿ الػػ ين العراقػػ  بضػػعفو، كقػػاؿ فيػػو ا٥بيثمػػ : ]ركاه ِٖٖ/َُ)َُٖٔٔللطػػربا : بػػاب العػػْب، علػػ  بػػن عبػػد   بػػن عبػػاس عػػن أبيػػو، رقػػم: 
ال كائػػػد كمنبػػػع الفوائػػػد (، ك٦بمػػػع ُِْٓ/ُيػػػ  اإحيػػػاء لػػػ ين الػػػدين العراقػػػ )الطػػػربا ، كفيػػػو بقيػػػل بػػػن الوليػػػد كىػػػو مػػػدل [. ينظػػػر: ٚبػػػري  أحاد

 (، كبقيل يركم ىنا بالعنعنل. َِ/ٗللهيثم )
 (.  ُّْالوفا بتعريف فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص: ) (ٔ)
ال كائػػد كمنبػػع إسػػناده حسػػن[. ٦بمػػع (، كقػػاؿ فيػػو ا٥بيثمػػ : ] ركاه أبػػو يعلػػى، ك ُّٖ/ٖ) َِْٗا٤بوصػػل : مسػػند عائشػػل، رقػػم:  مسػػند أيب يعلػػى (ٕ)

 (.  ُٗ/ٗالفوائد للهيثم )
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، جػال  بينمػا رسػوؿ    »: قػاؿ عػن ابػن عبػاس  هبػو الليػ  السػمرقندم بسػندأكركل ، ا١بوزم ُب الوفػاء
فلػػم ، ُب زيارتػك ذف ربػو أن السػماء ٓب ينػ ؿ حػٌب اسػػتنػ ؿ ًمػػ كه لىػمى  واىػ: معػو قػاؿ جربيػػل  كجربيػل 
 ف   إ: فقػاؿ، «كعليك السلـ»: سوؿ   فقاؿالسلـ عليك يا ر : فقاؿ، حٌب جاء ا٤بلك ال قليلن إٲبك  
ن غّب بعدؾ مً  حدان أكال يعطيو ، قبلك حدان أ وً طً عٍ كمفاتي  كل ش ء ٓب يػي ، خ ائن كل ش ء (ُ)ؾ أف يعطيك[ّب ]ٱب
 .(ّ)«يـو القيامل ٕبإبل ٯبمعها »: فقاؿ النيب ، (ِ)ٯبمعها لك يـو القيامل[ ]أك لك شيئان  رى خى ف ينقخ ٩با ادَ أ

نىى  سىىيا ولىىا أ .جلػػو ٨بلحػػان أ: مأ, عطىىاك  ىىا تواضىىع  لىىهأقىىا  ن هللا إفىى: سىىرافيل ع ىىا  لىى إفقىىال لىىه 
 (ٓ)]للجميػع[٭با خخ يـو القيامػل بػولك لظهػور ذلػك ُب ذلػك اليػـو إك . (ْ)(ىو الوم يفوؽ قومو): السيد, آدم

ػػػٍوـى َّللًَ اٍلوى  :مػػن غػػػّب منازعػػػل كمػػػا ُب قولػػػو  ٍلػػػكي اٍليػى ػػػًن اٍلمي  ت شىىىن ع ىىىه نْ ول مرىىىأو  .[ُٔ]غػػػافر/ اًحػػػًد اٍلقىَهػػاًر ﴿ًلمى
ـ كاف ٩بػن   أفاؽ قبلأف، صع  نٍ فيمى ، كافأدرم أفل ، ذا موسى بافش بساؽ العرشإف»: ما حدي أك ، رضاأل

ن سػػيادتو لولػػد كًمػ، فػػلؽن يفيػ  علػػى اإكؿ مىػػأنػػو أف يعلػم أ قبػػل فقػػد قالػو صػػلى   ، (ٔ)«اسػتثُب   
نػا أ»: خػرج الَبمػوم قػاؿ رسػوؿ   أفقػد ، م يقرعػو ليػدخلهاأيقػرع بػاب ا١بنػل  نٍ كؿ مىػأنػو أ: مػلآدـ يـو القيا

 .(ٖ)«كال فطخر، ا٤بؤمنْب (ٕ)]فقراء[كمع ، فيدخلنيها[ ّْ/ك]فيفت    ٕب ، ٰبرؾ حل  ا١بنل نٍ كؿ مى أ

                                                           
 ٱبّبؾ بْب أف تكوف يعطيك، كا٤بثبت من تنبيو الاافلْب ا ٌب. ُب ا٤بطخطوفتْب:  (ُ)

 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من تنبيو الاافلْب ا ٌب.  ((ِ
، حدثِب الثقل بإسناده عػن فػاككس، عػن ابػن عبػاس قاؿ: (، ِّٓ/ُ) َّٓم، رقم: تنبيو الاافلْب بأحادي  سيد اأنبياء كا٤برسلْب للسمرقند (ّ)

أعلػػم، كُب ذلػػك يقػػوؿ ابػػن الحػػلح: )ال ٯبػػ ئ التعػػديل علػػى اإهبػػاـ مػػن غػػّب تسػػميل تعػػأب فظػػاىر ىػػوا السػػند الضػػعف ١بهالػػل بعػػض ركاتػػو، ك  
٤بػػن اكتفػػى  ف بػػو، فيمػػا ذكػػره ا٣بطيػػب ا٢بػػاف  كالحػػّبُب الفقيػػو كغّبٮبػػا، خلفػػان أك ٫بػػو ذلػػك مقتحػػران عليػػو ٓب يكتػػ ا٤بعػػدؿ، فػػإذا قػػاؿ: حػػدثِب الثقػػل

بػػولك، كذلػػك أنػػو قػػد يكػػوف ثقػػل عنػػده، كغػػّبه قػػد افلػػع علػػى جرحػػو ٗبػػا ىػػو جػػارح عنػػده أك باإٝبػػاع، فيحتػػاج إٔب أف يسػػميو حػػٌب يعػػرؼ، بػػل 
أجػ أ ذلػك ُب حػ  مػن يوافقػو ُب موىبػو، علػى مػا اختػاره بعػض  لػولك عا٤بػان إضرابو عن تسميتو مريب يوقع ُب القلوب فيو تػرددان، فػإف كػاف القائػل 

 (.  َُُ/ُمل ابن الحلح ُب علـو ا٢بدي  ). مقد(احملققْب
 (.  ِٔ/ُّسيد)هتويب اللال لأزىرم، مادة:  (ْ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ٓ)
رجػػلف: رجػػل مػػن ا٤بسػػلمْب، كرجػػل مػػن اليهػػود، فقػػاؿ ا٤بسػػلم: كالػػوم اصػػطفى ٧بمػػدان علػػى العػػا٤بْب، فقػػاؿ  ىػػو فػػرؼ حػػدي و قحػػتو أنػػو  اسػػتبٌ  (ٔ)

، فػأخربه اليهودم: كالوم اصطفى موسى على العػا٤بْب، قػاؿ: فاضػب ا٤بسػلم عنػد ذلػك فلطػم كجػو اليهػودم، فػوىب اليهػودم إٔب رسػوؿ   
ال ٚبػػّبك  علػػى موسػػى، فػػإف النػػاس يحػػعقوف يػػـو القيامػػل، فػػأكوف ُب أكؿ مػػن يفيػػ ، فػػإذا : »ٗبػػا كػػاف مػػن أمػػره كأمػػر ا٤بسػػلم، فقػػاؿ رسػػوؿ   

(، كصػحي  مسػػلم:  َُٖ/ٖ) ُٕٓٔا٢بػدي . صػحي  البطخػارم: كتػػاب اللبػاس، بػاب نفػ  الحػػور، رقػم:  «موسػى بػافش ٔبانػب العػػرش. . . .
 (.  ُْْٖ/ْ) ِّّٕ. رقم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 

 ٤بطخطوفتْب: نفر، كا٤بثبت من الَبموم. ُب ا (ٕ)
: ]ىػوا حػدي  غريػب[، كفيػو زمعػل بػن قػاؿ الَبمػوم(، ٕٖٓ/ٓ) ُّٔٔ، رقػم: سنن الَبموم ت بشار: أبواب الفضائل، باب ُب فضل النػيب  (ٖ)

مػػد فيفتحػػوف ٕب، كيرحبػػوف فآخػػو ٕبلقػػل بػػاب ا١بنػػل، فأقعقعهػػا فيقػػاؿ: مػػن ىػػوا  فيقػػاؿ: ٧ب»صػػاّب ا١بنػػدم ضػػعيف، كبلفػػ  قريػػب عنػػد الَبمػػوم: 
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ول أو . ال بشػػػفاعتو إيفػػػت   نػػػو الإف، فيػػػدخلها ا٤بؤمنػػػوف، ن يقرعػػػو ليفػػػت كؿ مىػػػأنػػػو أ: ف يكػػػوف معنػػػاهأكٲبكػػػن  
  فما معناه، (ُ)«ن يشفعكؿ مى أنو أ»: جاء ُب ا٢بدي : ف قلتى إف، شافع
كمعػػػُب ، خػػػرحػػػدٮبا قبػػػل ا أكتقبػػػل شػػػفاعل ، فقػػػد يشػػػفع اثنػػػاف، كتقبػػػل، ن ٘بػػػاب شػػػفاعتوكؿ مىػػػأمعنػػػاه : قلػػػتي 

ػػػمي كالٍ ، كا١بػػرائم، السػػػؤاؿ ُب التجػػاكز عػػػن الػػػونوب): الشػػفاعل ػػػمي كالٍ ، الػػػوم يقبػػل الشػػػفاعلع بكسػػر الفػػػاء فًٌ شى ع فَ شى
 .(ِ)(بفتحها الوم تقبل شفاعتو

 : (ّ)كلقد صرح الحرصرم ُب نونيتو هبوه القحل فقاؿ
 شاءى ًمن أىمرىيًن ييشتػىرىفافً  ما        لىػػػػػػػػرىهي عى ػػػػػػػػػػػػػػكىلىقىد أىتى مىلكه فىطخىيَ     
 افً ػمىلكان رىسوالن كافى ذا سيلط           ًإف شاءى عىبدان ميرسىلن أىك ًإف يىشىأ   
 افً ػػَديَ ػػػ ًَة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو رىبًٌ العً ػػػػػلَ ػػػلً             ان ػػػػػػػػارى عىبدان ميرسىلن ميتىواًضعػػفىاخت   

: قىال, مخى  مةىريف م زلىه بقرب ىر سى ر سى ع و  (4)يت عليىهاءبقىر  -رمحىه هللا-بو الوليا بن العواد الفقيىه أحاث ا 
يوسف بن عبد   بن ٧بمد بن عبد الػرب بػن ىو ): بو عمرأحاث ا : قال. الاسا  ىو :بو علي احلافظأحاث ا 

كعبػػد ، ث عػػن خلػػف بػػن القاسػػمكحػػدَ ، خػػر سػػنل ٜبػػاف كسػػتْب كثلٜبئػػلكلػػد ُب ربيػػع ا  ،عاصػػم النمػػرم القػػرفيب
, بػػو القاسػم عبػػد   السػػقط أن مكػػل كًمػ،  بػن سػػعيدن محػر عبػػد الاػػِبجػػاز لػو ًمػػأك ، كغّبٮبػػا الػوارث بػػن سػفياف

ربيػػع  (ٓ)مػػات رٞبػػو   ليلػػل ا١بمعػػل سػػل ، لػػو ا٤بحػػنفات ا٤بشػػهورة، سػػنادكعلػػو قػػدره علػػو اإ، مامتػػوإكانتهػػى مػػع 
 .(ٕ)(بو بكر ٧بمد بن بكرأ) (ُ)]حدثنا[ (ٕ)حاث ا ابن ع ا املؤمن: قاؿ .(ٔ)(ربع مئلأخر سنل ثلث كستْب ك ا 

                                                                                                                                                                      

سػػورة بػػِب إسػػرائيل، رقػػم:  كقػػاؿ عنػػو الَبمػػوم: ]ىػػوا حػػدي  حسػػن[. سػػنن الَبمػػوم ت بشػػار: أبػػواب تفسػػّب القػػرآف، بػػاب: كمػػن «يب،. . . . 
 (.  ُِٕ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)ُٗٓ/ٓ) ُّْٖ

، كنقػل السػيوف  عػن الرافعػ  قولػو: )فيػو دليػل علػى أف غػّبه «اأنبيػاء تبعػان أنا أكؿ الناس يشفع ُب ا١بنل، كأنػا أكثػر »جاء ُب صحي  مسلم بلف :  (ُ)
أنػا أكؿ النػاس يشػفع : ». صػحي  مسػلم: كتػاب اإٲبػاف، بػاب ُب قػوؿ النػيب (يشفع، كيشفع ككونو أكال ُب الشفاعل، كالتشفيع يبْب علػو مرتبتػو

 (.  ٖٕٗ/ِاتوم على جامع الَبموم للسيوف )(، كقوت ا٤بُٖٖ/ُ)ُٔٗرقم: « أكثر اأنبياء تبعان ُب ا١بنل كأنا 
(، كأكثر العلماء على أف الشفاعل ى  ا٤بقاـ احملمود، فقد قاؿ الطربم: )ٍب اختلف أىل التأكيػل ُب معػُب ْٖٓ/ِنهايل البن اأثّب، مادة: شفع )ال (ِ)

امل للشػفاعل للنػاس لػّبٰبهم رهبػم مػن عظػيم مػا ىػم فيػو مػن يـو القي ذلك ا٤بقاـ احملمود، فقاؿ أكثر أىل العلم: ذلك ىو ا٤بقاـ الوم ىو يقومو 
 (.  ِٔٓ/ُٕتفسّب الطربم ) (.شٌدة ذلك اليـو

 (.  ِٔمن البحر الكامل. نونيل الحرصرم ) (ّ)
 .  (ُحاشيل) (َُٕ) صى  أحد فرؽ ٙبمل ا٢بدي ، كتسمى العرض، كسب  الكلـ عليها. ينظر  (ْ)   

     (.ِّْ/ُه. الححاح للجوىرم، مادة: سل  )أمضيتو كصرت ُب آخر  مأخوذ من قو٥بم: سلطخت الشهر، إذا (ٓ)
 (.  ٔٔ/ٕكفيات اأعياف البن خلكاف) (ٔ)
ؿ   رجػاعبد   بػن ٧بمػد بػن عبػد ا٤بػؤمن أبػو ٧بمػد، ركل عنػو أبػو عمػر بػن عبػد الػرب، قػاؿ عنػو الػوىيب: كػاف تػاجران صػدكقان. بايػل ا٤بلػتم  ُب تػاري (ٕ)

 (.  ْٖٗ/ِ(، كمي اف االعتداؿ للوىيب )ِّّ/ُلضيب)أىل اأندل  أيب جعفر ا
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ىبن در ا  :يب شىي رأبىو بكىر بىن أحىاث ا : قػاؿ .صػاحب السػنن (ّ)]السجسػتا [ ىػو :بىو داودأحىاث ا : قػاؿ, راسر
، (ْ)كىػو ٩بػن قفػ  القنطػرة، لالعبس  الكوُب ا٢باف  صػاحب التحػانيف ا١بٌمػ يب شيبلأبن اىو عبد   بن ٧بمد )
حجػػل ثقػػل مػػات سػػنل تسػػعل  ،ئمػػل السػػتلاأ خػػرج لػػوأ) :حىىاث ا ع ىىا هللا بىىن  ىىي: قػػاؿ. (ٓ)(ليػػو ا٤بنتهػػى ُب الثقػػلإك 

، لػف حػدي أالكوُب العلػم ا٤بشػهور لػو ، ا٥بلٕب، بو سلملأ، مسعر بن كداـ ىو) :عن مسعر. (ٔ)(كتسعْب كمئل
ن العبػاد القػانتْب تػوُب سػنل كىػو ًمػ، تقانػوإن كنا نسميو ا٤بحػحف ًمػ: يت مثلو قاؿ شعبلأمار : (ٕ)قاؿ ابن القطاف

ٍب موحػػدة ، ٍب النػػوف السػػاكنل، بفػػت  العػػْب) :  ْ ىىيب العر أعىىن . (ٖ)(ئمػػل السػػتللػػو اأ خػػرجأٟبػػ  كٟبسػػْب كمئػػل 
يب أعىن . (َُ)(بو داكدأخرج لو أ، الكوُب، العدكم، بن كعب (ٗ)]عبيد[ٍب سْب مهملل ا٠بو ا٢بارث بن ، مفتوحل

، (ُُ)]سػليماف[ع بنٍيػبػى كىػو تػي  ،ٍب سػْب مهملػل، كتشػديد ا٤بوحػدة ا٤بفتوحػل، كالػداؿ، بفت  العػْب ا٤بهملػل : بّ ار العر 
ٍب عػْب مهملػل كػوا ذكػره الػوىيب ُب ، ٍب مثنػاة ٙبتيػل سػاكنل، ٍب موحػدة مفتوحػل، ن فػوؽع بضم التاء ا٤بثناة ًمػيٍ بػى كتػي 

لكػن  ,(ُ)مػّب بػن مػاكوالكمػاؿ اأإككػوا ُب ، كُب الكاشػف، ُب حػرؼ التػاء ُب ا٤بيػ اف يضػان أكذكػره ، (ُِ)التوىيب

                                                                                                                                                                      
ػل، فرجعػت إٔب نسػطخل ثالثػل للشػفا فوجػدت: حػدثنا ابػن عبػد ا٤بػؤم (ُ) ن ُب ا٤بطخطوفتْب: حػدثنا ابػن عبػد ا٤بػؤمن ىػو أبػو بكػر ٧بمػد بػن بكػر  ابػن دىاسى

ل ُب سػّب أعػلـ النػبلء: فظهػر أف ابػن داسػل ىػو أبػو بكػر، حدثنا ابن داسل، فهما إذان راكياف كلي  راكو كاحد، كللتأكد رجعػت إٔب ترٝبػل ابػن داسػ
 (.  َُّ/ُالشفا، كحاشيل الشمِب )(، ك َُْ/ُِلـ النبلء ط ا٢بدي  للوىيب )سّب أعابن عبد ا٤بؤمن شي  ابن عبد الرب.  تلموتوكًمن 

أبػا داكد السجسػتا ، ركل عنػو: أبػو سػليماف ٞبػد ا٣بطػايب،  الشي ، الثقل، العآب، أبو بكػر ٧بمػد بػن عبػد الػرزاؽ بػن داسػل البحػرم، التمػار، ٠بػع: (ِ)
 (.  ّٖٓ/ُٓ) لـ النبلء للوىيبسّب أعق(. . ّْٔ)ت: كعبد   بن ٧بمد بن عبد ا٤بؤمن القرفيب شي  ابن عبد الرب، 

 ُب ا٤بطخطوفتْب: السطختيا ، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ّ)
 .  (ّحاشيل) (ُِِ)ينظر معُب قف  القنطرة ص  (ْ)
 (.  ُِِ/ُُ، كسّب أعلـ النبلء للوىيب )(ِٗٓ/ُينظر: الكاشف للوىيب) (ٓ)
ينظػر:  ىو ا٢باف ، الثقل، اإماـ، عبد   بن ٭بّب أبو ىشاـ ا٥بمدا ، ا٣بارُب، الكوُب، كركل عن: ىشاـ بن عركة، حدث عنػو: أٞبػد بػن حنبػل.  (ٔ)

 (.  ِّٕ/ُ(، كتقريب التهويب )ٕٓ/ٔيب التهويب )(، كهتوِْْ/ٗ) للوىيبسّب أعلـ النبلء 
: )تالػػوىم كاإيهػػاـ، ابػػن القطػػاف: ىػػو ا٢بػػاف  أبػػو ا٢بسػػن علػػ  بػػن ٧بمػػد ا٢بمػػّبم ا٤بعػػركؼ بػػاين القطػػاف، ٠بػػع مػػن أيب ذر ا٣بشػػِب، لػػو كتػػاب  (ٕ)

 (.  َّٔ/ِِ. سّب أعلـ النبلء للوىيب )(قِٖٔ
 (.  ِٖٓ/ُالتهويب البن حجر) (، كتقريبُُّ/َُهتويب التهويب البن حجر) (ٖ)
 (.  َُّ/ُكحاشيل الشمِب ) ُب ا٤بطخطوفتْب: عيد، كا٤بثبت من الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بحطفى (ٗ) 
 ركل عن: القاسم بن ٧بمد بن أيب بكر الحدي ، ركل عنو شعبل بن ا٢بجاج، قاؿ عنو ابن حجر:ك (، ُْٓ/ّْ) للم مهتويب الكماؿ ينظر:  (َُ)    
 كقد ٕبثت عن كفاتو فلم أجدىا. (. ِٔٔ/ُتقريب التهويب البن حجر)ينظر: ا٤بحدر الساب ، ك  مقبوؿ.            

 (.  ُٓٓ/  ْ)للوىيبُب ا٤بطخطوفتْب: سليم اف، كا٤بثبت من مي اف االعتداؿ  ((ُُ
اه الكاشػف، كقػد اختحػر ك٠بٌػ ،ٍب اختحػر الػوىيب التػوىيب ،توىيب التهويب اختحره الوىيب من كتاب ا٤بػ م  هتػويب الكمػاؿ ُب أ٠بػاء الرجػاؿ (ُِ)

، ك٠بػػػاه: خلصػػػل قََٗالتػػوىيب، أٞبػػػد بػػػن عبػػػد   بػػن أيب ا٣بػػػّب عبػػػد العلػػػيم بػػػن عبػػد   حسػػػن اأنحػػػارم ا٣ب رجػػػ  السػػاعدم ا٤بولػػػود سػػػنل 
: معجػم ينظػر(. ٓٓ/ُل تػوىيب هتػويب الكمػاؿ للطخ رجػ  )لكػن كجػدت خلصػ ،، كٓب أجػد التػوىيبتوىيب هتػويب الكمػاؿ ُب أ٠بػاء الرجػاؿ

 .  (َِٖ/ُ)للكتا (، كالرسالل ا٤بستطرفل ََّ/ُبوعات العربيل كا٤بعربل لسركي )ا٤بط
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م أ (ّ)كٮبػػػا ا٢بػػػافط بػػػن خليػػػل الدمشػػػق >كمػػػاؿ ن اإ يػػػت ُب حاشػػػيل ُب نسػػػطخٍب ًمػػػأر ): (ِ)قػػػاؿ الربىػػػاف ا٢بلػػػيب
بالتػػاء فهػػو  ان ف تبيعػػإ: مػػّب ُب قولػػويب حػػاًب كاتبعػػو علػػى ذلػػك اأأكىػػوا ٩بػػا كىػػم فيػػو ابػػن : كا٢باشػػيل، <كمػػاؿاإ 

لػو ترٝبػل ، لػدار قطػِبكا، بػو داكدأخػرج لػو أ: ككولك قاؿ البطخارم ُب باب ا٤بيم ُب منيػع، (٭با ىو منيعإتححيف 
 .(ْ)  ال يعلم حالو ىل ىو ثقل أك ال: مأ، ف فيو جهاللإكقاؿ ، ُب ا٤بي اف

ىو بفت  : ن قاؿكاحملدثْب مى ، ىل اللالأن كمً ، ككسر ا١بيم، بضم التاء ا٤بثناة فوؽ:  ػً بػيػجً ىو التي ) :يب مرزوقأعن  
ػػػإالتػػػاء كا٤بشػػػهور الضػػػم منسػػػوب     ٞبػػػد بػػػن عبػػػدأقػػػاؿ ، ثقػػػل، تػػػابع ، كىػػػو محػػػرم ،(ٓ)يب قبيلػػػل معركفػػػلػً ٔب ٘بي

: يب حػػاًبأىػػوا قػػوؿ  كال يعػػارض، (ٖ)يب حبيػػبأركل عنػػو ي يػػد بػػن ، (ٕ)]ركل عػػن حبػػيش الحػػنعا [: (ٔ)العجلػػ 
كػػوا قػػاؿ . (كقػػد عرفػػو غػػّبه، عرفػػوأال : قػػاؿ بػػل، فيػػو (َُ)]ٯبػػرح[بػػا حػػاًب ٓبأف أ، (ٗ)يب يقػػوؿ ىػػو ٦بهػػوؿأ٠بعػػت 

                                                                                                                                                                      
ل  بػن ػػػػحر عػػػػػػف  أبػو نػػػػػن ا٤بؤتلف كا٤بطختلف مػن اأ٠بػاء كالكػُب كاأنسػاب، البػن مػاكوال الباػدادم، كىػو اأمػّب ا٢باػػاإكماؿ ُب رفع االرتياب ع (ُ)

ذيػػل  (ىػػػِٗٔت: ابػػن نقطػػل الباػػدادم )ؽ، كأيب بكػػر ٧بمػػد بػػن عبػػد الاػػِب ٦بلػػدين. فبػػع ُب ا٥بنػػد كتركيػػا كالعػػرا يقػػع ُب (ىػػػْٖٔت:   ) ىبػػل
مقدمػػػل ُب أصػػػوؿ ينظػػػر: تكملػػػل إكمػػػاؿ اإكمػػاؿ.  (ىػػػَٖٔت:كصػػػنف الشػػػي  ٝبػػاؿ الػػػدين ابػػػن الحػػػابو  ) ،إكمػػػاؿ اإكمػػاؿ: للكتػػاب، ا٠بػػػو
 (.  ّٖ/ُرزؽ الطويل)لسيد البح  العلم  ل

 (.  ِْٗ/ُلإلكماؿ. اإكماؿ البن ماكوال )كلـ الربىاف ا٢بليب جاء ُب ىامش نسطخل اأصل  (ِ)
: ىو ا٢باف  أبو ا٢بجػاج يوسػف بػن خليػل الدمشػق  ا٢بلػيب، مػن شػيوخو ا٢بسػْب بػن إبػراىيم العطػار النحػرم ا٤بعػركؼ ا٢بافط ابن خليل الدمشق  (ّ)

 (.  ُٔٔ/ْ(، ك)ِِٗ/ِ. اإكماؿ البن ماكوال)ق(ْٖٔ: )ت ،بابن الربيب، كمن تلموتو ابن ماكوال
 (.  َُٓٓ/ّ ا٤بؤتلف كا٤بطختلف للدارقطِب )ُب ((. جاء ا٠بو: )منيعْٖ/ٗ)التاري  الكبّب للبطخارم  (ْ)
 (.  َِٕ/ُُب هتويب اأنساب البن اأثّب) (، اللبابُٗ/ّاأنساب للسمعا  ) (ٓ)
  بن صاّب بن مسلم العجل ، الكوُب، ٠بع مػن حسػن ا١بعفػ ، حػدث عنػو صػاّب بػن أٞبػد، لػو   العجل : ا٢باف  أٞبد بن عبد  أٞبد بن عبد (ٔ)

 (.  َٓٓ/ُِ. سّب أعلـ النبلء للوىيب )(قُِٔ )ت:محنف ُب ا١برح كالتعديل، 
 (.  ِٕٔ/ِاات للنوكم)هتويب اأ٠باء كاللُب ا٤بطخطوفتْب: عن حسن الحاا ، كا٤بثبت من   (ٕ)
٧بمػػد. ُب خلفػػل مػػركاف بػػن  ق(ُِٖ، )ت: كػػاف ثقػػل كثػػّب ا٢بػػدي   ،ب. يكػػُب أبػػا رجػػاء. مػػؤب لبػػِب عػػامر بػػن لػػؤم مػػن قػػريشي يػػد بػػن أيب حبيػػ (ٖ)

 (.  ّٔٓ/ٕالطبقات الكربل البن سعد)
 -ِ مشػػهورين. ٦بهػػوؿ العػػْب: مػػن ركل عنػػو راك كاحػػد، كال تقبػػل ركايتػػو عنػػد ا١بمػػاىّب. كأقػػل مػػا يرفػػع ا١بهالػػل ركايػػل اثنػػْب-ُيقسػػم اوهػػوؿ إٔب:  (ٗ)

يطلػػ   ا٤بسػػتور: مػػن ركل عنػػو اثنػػاف فحػػاعدان، كٓب يوثػػ . فهػػو عػػدؿ الظػػاىر خفػػ  البػػافن. كالتحقيػػ  أف ركايػػل ا٤بسػػتور ك٫بػػوه، ٩بػػا فيػػو االحتمػػاؿ، ال
لنظػػػػػر البػػػػػن (، كن ىػػػػػل آَ-ْٗ/ُالتقريػػػػػب كالتيسػػػػػّب للنػػػػػوكم )ينظػػػػػر: القػػػػػوؿ بردىػػػػػا، كال بقبو٥بػػػػػا، بػػػػػل يقػػػػػاؿ: ىػػػػػ  موقوفػػػػػل إٔب اسػػػػػتبانل حالػػػػػو. 

وجػػد فػػرؽ بػػْب قػػوؿ أكثػػر احملػػدثْب ُب حػػ  الػػراكم أنػػو ٦بهػوؿ، كبػػْب قػػوؿ أيب حػػاًب: إنػػو ٦بهػػوؿ، فػػإهنم يريػػدكف بػػو غالبػػان جهالػػل كي(. َُُ/ُحجػر)
 أيب بػػنل )ربيعػػ: كلفػػ  ابػػن أيب حػػاًب(. ِِٗالرفػػع كالتكميػػل للكنػػوم)ينظػػر: العػػْب بػػاال يػػركم عنػػو إال كاحػػد، كأبػػو حػػاًب يريػػد بػػو جهالػػل الوصػػف. 

 ركل ،السػػبام الحػنعا    عبػد بػن حػنش عػػن ركل ،التجيػيب حسػاف بػن الػرٞبن عبػػد مػؤب مػرزكؽ بػأيب كيكػُب  ،سػػليم بػن ربيعػل :كيقػاؿ  ،سػليم
 حػاًب أيب البػن كالتعػديل ا١بػرح. (قبلػ  مػن كبعضػو ذلػك بعػض يقوؿ أيب ٥بيعل، ٠بعت كابن ي يد ابن كنافع أيوب بن كٰبٓب حبيب أيب بن ي يد عنو
(ّ/ْٕٕ)  . 

 ُب ا٤بطخطوفتْب: ٱبرج، كا٤بثبت من هتويب اأ٠باء ا ٌب.  (َُ)



 
- 310 - 

 وي قى ػػػثَ كى ، سػعيد بػن حػ كر: قػاؿكيي ، كا٠بػو حػ كر، (ِ)]الراسبػػ [بو غالب أىوا )يب غالب أعن  .(ُ)النوكم ُب هتويبو
 .(ٓ)(قطِبالدار  وي قى ػػثَ ككوا كى ، نو صاّب ا٢بدي إ: (ْ)كقاؿ، (ّ)ابن معْب

: ؿكيقػػا، كتشػػديد اليػػاء، كفػػت  الػػداؿ ا٤بهملػػل، بضػػم الحػػاد مٌ دى صيػػ كىػػو) :ىػػو البػػاىل  الحػػحايب، مامىىرأيب أعىىن 
بكسػر  (ٕ)]بن ريػاح[فهػو صػدم بػن عجػلف بػن كالبػل با٤بوحػدة، كعبػاس، كالػلـ كالعبػاس، لفبػاأ (ٔ)م[الحد]

ن ن تػوُب ًمػر مىػػػػىػو آخ: قيػل، سػنل سػتل كٜبػانْب: كقيػل، حدل كٜبانْبإكهبا توُب سنل ، الراء سكن محر ٍب ٞبخ
 .(ٖ)(كعامل حديثو عند الشاميْب، بالشاـ  الححابل

ن ى العحػا ًمػلػالتػوك  ع): قػاؿ ابػن عبػاس  ,علىع عصىا متواةاً  خرج علي ا رسول هللا , ماملأ بوأ مأ: قال
ركاه ُب . (ٗ)(مر بػػالتوك  علػػى العحػػاأكيػػ، عليهػػا أعحػػا يتوكػػ ككػػاف لرسػػوؿ   ، خػػلؽ النبيػػْب علػػيهم السػػلـأ

العحػا : عحػ  منهػا   ككػاف لرسػوؿ ، كىػو يتحامػل علػى عحػا، خػرج :مأ. (َُ)(التحامػل):  كالتػوك. الوفاء
نجى ػػػػحٍ ػككػػاف لػػو مً ، عليهػػا أالػػٍب كػػاف يتوكػػ

ة[ر حى طخٍ ػًمػػ]ك، (ُُ)
: كقػػاؿ ابػػن ا١بػػوزم. كقضػػيب يسػػمى ا٤بمشػػوؽ، (ُِ)

 .(ُّ)(قضيب ىو اليـو عند ا٣بلفاء كاف لرسوؿ   )

                                                           

، كىػػو كتػػاب، مفيػػد، مشػػهور. ُب ٦بلػػد ٝبػػع فيػػو (قٕٔٔ )ت:ٰبػػٓب بػػن شػػرؼ النػػوكم.  ٧بيػػ  الػػدين لإلمػػاـ (ِٕٔ/ِ)هتػػويب اأ٠بػػاء كاللاػػات  (ُ) 
للاػػ إب، كالتنبيػػو للشػػّبازم، كالػػوجي  للاػػ إب، كالركضػػل للنػػوكم. كقػػاؿ: إف ىػػوه  ٤بهػػوب للشػػّبازم، كالوسػػيط األفػػاظ ا٤بوجػػودة ُب ٨بتحػػر ا٤بػػ  ، ك

ي ، جػلؿ الػدين عبػدالرٞبن ػػػػػػ، ك٠باه: بالفوائد السنيل، كللشي : عبد الرٞبن بن ٧بمد البسطام الست ٘بمع ما ٰبتاج إليو من اللاات، ٣بحو الش
 .  (ُْٓ/ُام  الكتب كالفنوف ٢باج  خليفل)ف الظنوف عن أس. ٨بتحر ذلك الكتاب أيضان. كشق(ُُٗ)ت: السيوف . 

 ُب ا٤بطخطوفتْب: الراسى، كا٤بثبت من هتويب ابن حجر ا ٌب، كالراسيب نسبل لبِب راسب.  (ِ)
. سػػّب (قِّّ: )تابػن معػػْب: شػػي  احملػػدثْب، أبػو زكريػػا ٰبػػٓب بػػن معػْب، مػػن الثقػػات ا٢بفػػاظ، ٠بػػع مػن ابػػن ا٤ببػػارؾ، حػػدث عنػو أٞبػػد بػػن حنبػػل،  (ّ)

 (.  ٕٗٓ/ُتقريب التهويب البن حجر)(، ك ُٕ/ُُأعلـ النبلء للوىيب )
(. َْْ/ُ) ُب شػرح تقريػب النػواكم للسػيوف  كتكوف ٤بن يكتب حديثػو للعتبػار. ينظػر: تػدريب الػراكم ،صاّب ا٢بدي : ا٤برتبل الرابعل من التوثي  (ْ)

يقػػػوؿ الػػػوىيب: )قسػػػم مػػػنهم ُب متعنػػػت ُب ا١بػػػرح متثبػػػت ُب التعػػػديل يامػػػ  الػػػراكم  كُب ذلػػػك ،كتوثيػػ  ابػػػن معػػػْب يؤخػػػو بػػػو كيعػػػض عليػػػو بالنواجػػػو
قولػو ُب ا١بػرح كالتعػديل . ذكػر مػن يعتمػد (بالالطتْب كالثلث كيلْب بولك حديثو فهوا إذا كث  شطخحان فعض على قولو بناجويك كٛبسػك بتوثيقػو

   (.ُُٕ/ُللوىيب)
 (.  ُٕٗ/ُِهتويب التهويب البن حجر) (ٓ)
 (.  ُٕٔ/ِهتويب اأ٠باء كاللاات للنوكم)  ا٤بطخطوفتْب: الحد، كا٤بثبت منُب (ٔ)
 (.  ُٕٔ/ِ)للنوكمثبت من هتويب اأ٠باء كاللاات ُب ا٤بطخطوفتْب: رباح با٤بوحدة، كا٤ب (ٕ)
 (.  ُٕٔ/ِهتويب اأ٠باء كاللاات للنوكم) (ٖ)
 (.  ِّْالوفا بتعريف فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص) (ٗ)
   (. ِٖ/ُللجوىرم، مادة: ككأ) الححاح (َُ)
 احملجن عحا معقفل الرأس كالحو١باف، سيأٌب معناىا.  (ُُ)
 (، كاسم ا٤بطخحرة: العيرجيوف. ّٕٖ/ِعيوف اأثر أيب الفت  اليعمرم)ُب ا٤بطخطوفتْب: ٨بحر، كا٤بثبت من  (ُِ)
 (.  ِّْالوفا بتعريف فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص) (ُّ)
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علػػى النػػاس  قبػػلأٍب ، هػػافحكٌ ، فػػرأل ٬بامػػل، فػػدخل ا٤بسػػجد، كاليػػ اؿ ُب يػػده منهػػا، ٰبػػب العػػراجْب: ككػػاف  »
كنػػػا ُب جنػػػازة ُب بقيػػػع »: قػػػاؿ ،يب فالػػػب أعػػػن علػػػ  بػػػن  كُب صػػػحي  مسػػػلم، ا٢بػػػدي  (ُ)«. . . ماضػػػبان 
. رتوطخحٗب تٍب جعل ينك،  ى كَ نى فػى ، ةر ػطًٍخػحى كمعو م، كقعدنا حولو، فقعد،    [ّٓرهر/]تانا رسوؿأف، الارقد
 .ا٢بدي  (ِ)«. . 

عحػػا ): كاحملجػػن. (ّ)(رةحػػكُب يػػده ٨ب، ٱبطػػب كػػاف  ف رسػػوؿ   أ): كُب الوفػػاء عػػن عبػػد   بػػن الػػ بّب 
، ك مقرعلأ، ك عكازهأ، ن عحاهفيمسكو مً ، نساف بيدهره اإحتػطخػػما ي :كاحملضرة، كا٤بيم زائدة، و١بافل كالحَ فى قَ عى مي 

كىػػػو ، االنعػػػراج نلػػػوف ًمػػػعٍ كىػػػو فػي ، ؽوٍ العًػػػ (ْ)ر الػػػوم فيػػػو  ػػػاري فصػػػىػػػو العػػػود اأ :كالعرجػػػوف، عليػػػو ئكقػػػد يتكػػػ
   .(ٓ)(كبسكوف الراء، كىو بضم العْب، كالنوف زائدتاف، كالواك، االنعطاؼ

 :(ٔ) ك  در الحرصرم حي  قاؿ ُب نونيتو 
 كىعىحاهي ٤بٌا مىٌسها بًيىميًنًو               فىضيلىت عحان صارىت ًإٔب ثيعبافً   
 .ٔب ثعباف عحا موسى إراد بالعحا الٍب صارت أ
  ت عحا موسى لى ضي كيف فى   عحا النيب : ف قلتى إف

ٔب إعػادت  كعحا موسػى ، كداـ ذلك حٌب مات النيب ، (ُ)بيضأ انقلبت سيفان  ا بينف عحا نأ: قلتي 
 .عجازن باب اإبل  مً أ فكانت عحا نبينا ، كٔبحالتها اأ

                                                           
، كا٤بلػػك عػػن ٲبينػػو، فػػل يتفػػل عػػن أيسػػر أحػػدكم أف يبحػػ  ُب كجهػػو  إف أحػػدكم إذا اسػػتقبل القبلػػل فإ٭بػػا يسػػتقبل ربػػو »ؿ: كتتمػػل ا٢بػػدي   فقػػا (ُ)

صحي  البطخارم: كتاب الحلة، بػاب اليبحػ  عػن ٲبينػو  .«ٲبينو، كال ُب قبلتو، كليبح  عن يساره، أك ٙبت قدمو، فإف عجل بو أمر فليقل ىكوا
(، كسػػنن أيب َِّّ/ْ) ََّٖحػػدي  جػػابر الطويػػل، رقػػم:  (، كصػػحي  مسػػلم: كتػػاب ال ىػػد كالرقػػائ ، بػػابَٗ/ُ) َُْحػػلة، رقػػم: ُب ال

 (، كاللف  أيب داكد. َُّ/ُ) َْٖل الب اؽ ُب ا٤بسجد، رقم: داكد: كتاب الحلة، باب كراىي
(، َِّٗ/ْ) ِْٕٔو كشػػقاكتو كسػػعادتو، رقػػم: صػػحي  مسػػلم: كتػػاب القػػدر، بػػاب كيفيػػل خلػػ  ا دمػػ  ُب بطػػن أمػػو ككتابػػل رزقػػو كأجلػػو كعملػػ (ِ)

مػػا »(، كتتمػػل ا٢بػػدي : ٍب قػػاؿ: ٔٗ/ِ)ُِّٔكقعػػود أصػػحابو حولػػو، رقػػم:  كصػػحي  البطخػػارم: كتػػاب ا١بنػػائ ، بػػاب موعظػػل احملػػدث عنػػد القػػرب،
قػاؿ فقػاؿ رجػل: يػا رسػوؿ   « ةمنكم من أحد، ما من نف  منفوسل، إال كقد كتب   مكاهنا من ا١بنػل كالنػار، كإال كقػد كتبػت شػقيل أك سػعيد

من كاف من أىل السعادة، فسيحّب إٔب عمػل أىػل السػعادة، كمػن كػاف مػن أىػل الشػقاكة، فسيحػّب »أفل ٭بك  على كتابنا، كندع العمل  فقاؿ: 
فييسػػركف لعمػػل أىػػل  اعملػػوا فكػػل ميسػػر، أمػػا أىػػل السػػعادة فييسػػركف لعمػػل أىػػل السػػعادة، كأمػػا أىػػل الشػػقاكة»فقػػاؿ: « إٔب عمػػل أىػػل الشػػقاكة

  فأمػػا مػػن أعطػػى كاتقػػى، كصػػدؽ با٢بسػػُب، فسنيسػػره لليسػػرل، كأمػػا مػػن ٖبػػل كاسػػتاُب، ككػػوب با٢بسػػُب فسنيسػػره للعسػػرل﴿، ٍب قػػرأ: «الشػػقاكة
 [. ٔ /]الليل

 (.  ِّْالوفا بتعريف فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص)  (ّ)
العػػرب البػػن منظػػور، مػػادة:  ػػرخ (، كلسػػاف ُّٕٗ/ ٓاح للجػػوىرم، مػػادة:  ػػل )الحػػح. الشػػمركخ: غحػػن دقيػػ  ينبػػت ُب أعلػػى الاحػػن الالػػي  (ْ)

(ّ/ُّ  .) 
 (.  ُٗٗ/ّكالًعٍوؽ: النطخلل، مادة: عوؽ ) (،َِّ/ّ) مادة: عرج(، ك ّٔ/ِ) مادة: خحر(، ّْٕ/ُنهايل البن اأثّب، مادة: حجن )ال (ٓ) 
 (.  ّٔنونيل الحرصرم ) (ٔ)
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 (.فحػػيحان  (ِ)[ف كػػاف]كإن جنسػػو العجػػمكىػػو ًمػػ، عجػػمأٝبػػع ): عىىا كتقومىىوا امىىا تقىىوم األ ال: فقىىال فقم ىىا لىىه
ىىعر يى   ، ن ا٤بػػؤمنْب بالقيػػاـكػػراـ ًمػػكاإ ، ىػػل الفضػػلأكػػراـ إن منػػع قػػد اسػػتدؿ هبػػوا ا٢بػػدي  مىػػ)، (ّ)بعضىىاً  ك بعضىىهكظِّ

 (ٓ)نػػو حػػدي  ضػػعيف مضػػطربأب :(ْ)جػػاب عنػػو الطػػربمأكقػػد ، ن ذلػػك قػػـو احتجػػوا ٗبثػػل ىػػوا ا٢بػػدي كا٤بػػانع ًمػػ
، مػّب ا٤بػػؤمنْبأبػػاه دخػل علػى  معاكيػػل أف أ :ٕبػدي  عبػػد   بػن بريػدة يضػػان أكاحتجػوا ، (ٔ)عػرؼن اليي السػند فيػو مىػػ

 .(ٖ)(«كجبت لو النار لو الرجاؿ قيامان  لى ثَ مى تى ف يػى أحب أن مى »: (ٕ)قاؿ ف النيب أخربه أف
ن كػػاف فيػػو فضػػيلل رػػاىرة ًمػػ  فٍ إكالقيػػاـ للػػداخل مسػػتحب ): (ٗ)نحػػارمشػػياخنا زكريػػا اأأكُب شػػرح الػػركض لشػػي  

، رًٌ ػػػكيكػوف ىػوا القيػاـ للبً ، اك ٫بوٮبػأ، ك كاليػل محػحوبل بحػيانلأ، مًحػك رى أ، ك كالدةأ، ك شػرؼأ، صلحك أ، علم
بل يظهر كجوبو ُب ىوا ال ماف : (َُ)ذرع قاؿ اأ، كا٣بلف للسلف تباعان إعظاـ كاإ، حَباـ ال للرياءكاال، كراـكاإ 
علػى الػداخل ٧ببػل  ـي ري حٍ ػكيىػ، ن باب دفػع ا٤بفاسػدفيكوف مً  ،ليو ابن عبد السلـإشار أكالتقافع كما ، للعداكة دفعان 

                                                                                                                                                                      
كػاف ُب يػده مػػن    قضػيبان  مل بػن أسػلم بػن حػريش يػـو بػػدر، فبقػ  أعػ ؿ ال سػلح معػو، فأعطػاه رسػوؿ   انكسػر سػيف سػل»جػاء ُب ا٤باػازم:  (ُ)

سػعل كُب سػنده: الواقػدم: مػَبكؾ مػع  »عراجْب ابن فاب، فقػاؿ: اضػرب بػوإ فػإذا ىػو سػيف جيػد، فلػم يػ ؿ عنػده حػٌب قتػل يػـو جسػر أيب عبيػد
ا٤بػد  صػدكؽ يهػم. ينظػر (. كفيػو أيضػان أسػامل ابػن زيػد الليثػ  ْٖٗ/ُويب البػن حجػر)(، كتقريػب التهػَِٓ/ِعلمو. ينظػر: الكاشػف للػوىيب)

 (. باإضافل لإلهباـ ُب قولو عن رجاؿ من بِب عبد اأشهل. ٖٗ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)ِِّ/ُالكاشف )
لاػل أعػاجم، فحػيحان كػاف أك غػّب فحػي . ينظػر: هتػويب الُب ا٤بطخطوفتْب: فاف، كا٤بثبت ٤بناسػبتو السػياؽ، أنػو يقػاؿ رجػل عجمػ ، إذا كػاف مػن ا (ِ)

 (.  ِْٗ/ُللهركم، مادة: عجم)
. ينظػر: (، رجالو ثقػات إال أف فيػو تبيػع بػن سػليماف كىػو ٦بهػوؿّٖٓ/ْ) َِّٓقياـ الرجل الرجل، رقم:  سنن أيب داكد: كتاب اأدب، باب ُب (ّ)

 (.  َُّ/ُجر)(، كتقريب التهويب البن حّٖٓ/ُمي اف االعتداؿ للوىيب)

 ٕبثت عن قوؿ الطربم ُب تارٱبو، كغّبه من كتبو فلم أجده، لوا اقتحرت على نقل ابن حجر ا ٌب.  (ْ)
ا٤بضػػطرب: ىػػو ا٢بػػدي  الػػوم يػػركل علػػى أكجػػو ٨بتلفػػل متقاربػػل، فػػإف رجحػػت إحػػدل الػػركايتْب ٕبفػػ  راكيهػػا أك كثػػرة صػػحبتو ا٤بػػركم عنػػو، أك غػػّب  (ٓ)

يكػػوف مضػػطربان، كاالضػطراب يوجػػب ضػػعف ا٢بػػدي  إشػػعاره بعػػدـ الضػبط، كيقػػع ُب اإسػػناد تػػارة كُب ا٤بػػًب أخػػرل  ذلػك: فػػا٢بكم للراجحػػل، كال
 (.  ْٓ/ُالتقريب كالتيسّب للنوكم )، ك (ْٗ/ُ) ا٢بدي  علـو ُب الحلح ابن مقدملكفيهما من راك أك ٝباعل. 

 تبيع بن سليماف.: بوا٤براد  (6)
قيػاـ  (، كسنن الَبموم: أبواب اأدب، باب ما جػاء ُب كراىيػلّٖٓ/ْ)  ِِٗٓقياـ الرجل للرجل، رقم: باب ُب سنن أيب داكد: كتاب اأدب،  (ٕ)

  .[ىوا حدي  حسن](، كقاؿ الَبموم: ُٗ/ٓ) ِٕٓٓالرجل للرجل، رقم: 
 (.  َٓ/ُُبن حجر )فت  البارم ال (ٖ)
العلئػ  ا٢بنفػ ،  كسػراج الػدين البلقيػِب، كحػدث عنػو ع من ابن حجر العسػقل ،زكريا اأنحارم: زكريا بن ٧بمد اأنحارم السنيك ، ا٤بحرم، ٠ب (ٗ)

 (.  ُٖٗ/ُشرة للا م). الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئل العا(قِٗٗ: ، )تشرح الركض كابن حجر ا٥بيثم ، من مؤلفاتو
شػػرحْب  شػػرح ا٤بنهػاج للنػػوكم، ككػػاف يعجبػاف بقراءتػػو، ك كالػػوىيب: أٞبػػد بػن ٞبػػداف أبػػو العبػاس اأذرعػػ  الشػػافع ، كقػرأ بنفسػػو علػػى ا٤بػ م اأذرعػ  (َُ)

 (.  ِّٗ، ُِٗ/ُا٤بنهل الحاُب البن تارم بردم) .(قّٖٕ: )تمفيدين ٠بى أحدٮبا القوت، كا خر الانيل، 
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كا٤بػػػراد ، (ُ)«ن النػػػارمقعػػػده ًمػػػ أفليتبػػػو ، لػػػو النػػػاس قيامػػػان  لى ػثَػػػمى تى ف يػى أحػػػب أن مىػػػ»: ففػػػ  ا٢بػػػدي  ا٢بسػػػن، القيػػػاـ لػػػو
 ،ليو البيهق إشار ألو كعادة ا١ببابرة كما  كيستمركا قيامان ، ف يقفواأ بتمثلهم لو قيامان 

فل يتجػو ، لو ال على الوجو ا٤بوكور كرامان إحب ذلك أن ما مى أقراف على اأ كتطاكالن ، حب القياـ لو تفاخران  وي لي ثػٍ كمً 
 .انتهى. (ِ)(. . . عليو ابن العماد وى ػبَ ػػػػلتححيل ا٤بودة نى ، ُب ىوا ال ماف نو صار شعاران أ، ٙبرٲبو

 (ّ)ُب فضػل الشػيطخْب قػرة العػْب :ُب كتػاب لػو ٠بػاه بن الربىػاف ا٢بلػيب بو ذرأكابن ٧بدثها  كقد ذكر ٧بدث حلب
فقاـ ٥بما رسوؿ   ، كعمر ، بو بكرأفدخل ، ىل بيتو حولوأك ، صحابو كانوا ُب ا٤بسجدأك ، ف النيب ل أرك 
 ،بػػػوينلأ: ال ثلثػػػلإف يقػػػـو بعضػػػنا لػػػبعض ألسػػػت قػػػد هنيتنػػػا عػػػن أرسػػػوؿ    يػػػا: فقػػػاؿ لػػػو بعػػػض جلسػػػائو ،

فقمػت ، ٥بمػا كاف عندم جربيل فلما دخل قػاـ جربيػل   »: فقاؿ   ٓب يعمل بعلموكلعا، كلسلطاف عادؿ
 .انتهى. (ْ)«نا مع جربيلأ

ٔب إقومػوا  :بػاب قػوؿ النػيب : كتػرجم لػو البطخػارم بقولػو، كغّبٮبػا ك٩با يسػتدؿ علػى اسػتحبابو حػدي  الشػيطخْب
، ابػػن معػػاذ : مأ، لػػى حكػػم سػػعدىػػل قريظػػل ن لػػوا عأف أ يب سػػعيد ا٣بػػدرم أٔب إٍب سػػاؽ سػػنده ، سػػيدكم

ىػؤالء ن لػوا »: فقػاؿ، فقعػد عنػد النػيب ، «ك قػاؿ خػّبكمأ، ٔب سػيدكمإقومػوا »: فقػاؿ، فجػاء، رسل النػيب أف
 .(ٓ)«حكمت ٗبا حكم بو ا٤بلك»: فقاؿ، كتسىب ذراريهم، ف تقتل مقاتلتهمأحكم أ  إف: قاؿ «على حكمك

ل فافمػل رضػ    عنهػا ابنتػو قػد أذا ر إ كػاف رسػوؿ   »: الػتق، عن عائشل رض    عنهػا خرج النسائ أك 
، بػو داكدأ يضػان أخرجػو أكقػد ، (ٔ)«خػو بيػدىا حػٌب ٯبلسػها ُب مكانػوأٍب ، ليهػا فقبلهػاإٍب قػاـ ، رحػب هبػا، قبلػتأ

ك٩بػػا ، (ُ)لكػػن بػػدكف ذكػػر القيػػاـ، صػػلو ُب الحػػحيحْبأك ، (ٕ)كا٢بػػاكم، كصػػححو ابػػن حبػػاف، نوكحٌسػػ، كالَبمػػوم
                                                           

 .  (ٔحاشيل ) (ُٖٖ) ص :سب  ٚبرٯبو (ُ)
ىػو اإمػاـ أٞبػد بػن  :كابػن العمػاد ،ا اكتفيػت بأسػُب ا٤بطالػبلػو(، كٓب أقف على كتػب بػن العمػاد، ُٖٔ/ْ) أسُب ا٤بطالب للشي  زكريا اأنحارم (ِ)

عماد بن ٧بمد الشي  شػهاب الػدين اأقفهسػ  ا٤بحػرم، أخػو عػن الشػي  ٝبػاؿ الػدين اإسػنوم، لػو كتػاب القػوؿ التػاـ ُب أحكػاـ ا٤بػأمـو كاإمػاـ 
 (.  ُٓ/ْبقات الشافعيل البن قاض  شهبل )ف. ق(َٖٖ)ت: 

ْب كالحهرين كالسبطْب، للمحدث أٞبد بػن إبػراىيم بػن ٧بمػد بػن خليػل الطرابلسػ  اأصػل ا٢بلػيب الشػافع ، موفػ  الػدين قرة العْب ُب فضل الشيطخ (ّ)
 كشػػف. ينظػػر:  (قْٖٖ: )تأبػػو ذر، ابػػن اإمػػاـ العػػآب ا٢بػػاف ، برىػػاف الػػدين أيب الوفػػا سػػبط ابػػن العجمػػ ، أخػػو عػػن كالػػده كعػػن ابػػن حجػػر، 

 (.  ٖٖ/ُ(، كاأعلـ لل ركل  )َّ/ُقياف ُب أعياف اأعياف للسيوف )العنظم ، ك (ُِّٓ/ِ)٢باج  خليفل الظنوف
لسػػلـ الحػػفورم ا٤بتػػوَب: ٓب أقػػف علػػى كتػػاب قػػرة العػػْب، كٕبثػػت عػػن ا٢بػػدي  فوجدتػػو ُب ن ىػػل اوػػال  كمنتطخػػب النفػػائ  لعبػػد الػػرٞبن بػػن عبػػد ا (ْ)

 (، كىو عن أيب ىريرة دكف ذكر السند. ُْٓ/ِىػ )ْٖٗ
(، كصػػحي  مسػػلم: كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، ٗٓ/ٖ) ِِٔٔ، رقػػم: «قومػػوا إٔب سػػيدكم»: رم: كتػػاب االسػػتئواف، بػػاب قػػوؿ النػػيب صػػحي  البطخػػا (ٓ)

 (.  ُّٖٖ/ّ) ُٖٕٔنقض العهد، رقم: باب جواز قتاؿ من 
، رقم:  السنن الكربل للنسائ : كتاب عشرة النساء، (ٔ)  (.  ُِٗ/ٖ) ُِٗٗباب قبلل ذم ٧بـر
(. سػػنن الَبمػػوم: أبػػواب ا٤بناقػػب، بػػاب مػػا جػػاء ُب فضػػل فافمػػل ّٓٓ/ْ) ُِٕٓمػػا جػػاء ُب القيػػاـ، رقػػم:  تػػاب اأدب، بػػابسػػنن أيب داكد: ك (ٕ)

] ىػوا حػدي  حسػن صػحي  غريػب مػن ىػوا الوجػو[، (، كاللفػ  للنسػائ ، كحكػم عليػو الَبمػوم بقولػو: ََٕ/ٓ) ِّٕٖعنها، رقػم:  رض   
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كقػد ، (ِ)يهركؿ حٌب صػاف  كعػب بػن مالػك ٤بػا تػاب   عليػو    دػيٍ بى ػتدؿ بو على ذلك قياـ فلحل بن عي يس
علػػػى ن القيػػػاـ القػػػائلْب بعػػػدـ اسػػػتحبابو ن ا٤بػػػانعْب ًمػػػكًمػػػ، ن ا٤بالكيػػػلكىػػػو ًمػػػ، (ّ)بػػػو عبػػػد   بػػػن ا٢بػػػاجأاعػػػَبض 

ر بػػو لسػػعد ىػػو القيػػاـ ا٤بتنػػازع فيػػو ٤بػػا خػػخ بػػو مو ألػػو كػػاف القيػػاـ ا٤بػػ): فقػػاؿ، االسػػتدالؿ ٕبػػدي  سػػعد بػػن معػػاذ
 لكػاف ىػو ، كالػرب، كػراـكلػو كػاف القيػاـ لسػعد علػى سػبيل اإ ، فعػاؿ القػرب التعمػيمأصػل ُب ف اأإفػ، نحاراأ
مر ف اأأذلك على  دؿٌ  كالفعلوه، كالفعلو، مر بوأفلما ٓب ي، كابر الححابلأن ن حضر مً مر بو مى أك ، ن فعلوكؿ مى أ

ف كأ، ن ا٤برض كما جاء ُب بعػض الركايػات٭با ىو لين لوه عن دابتو ٤با كاف فيو مً إك ، ّب ما كقع الن اع فيوبالقياـ لا
نحػار ال  ف ا٤بػراد بعػض اأأنحػار بػولك دكف ا٤بهػاجرين مػع فلولك خخ اأ، ف القبيلل ٚبدـ كبّبىاأعادة العرب 

كعلػى تقػدير ، كسػيدىم دكف ا٣بػ رج، ممػنه[ ّٓ/ك] ف سػعد بػن معػاذ أ، نحػارن اأكس ًمػكىػم اأ، كلهػم
ذا إكالقيػاـ للاائػب ، نو غائب قدـبل أ، فلي  ىو ا٤بتنازع فيو، لعانمور بو حينئو ٓب يكن لإلأف القياـ ا٤بأتسليم 

ن ن تلػػك ا٤بن لػػل الرفيعػػل ًمػػ٭بػػا ىػػو لتهنئتػػو ٗبػػا ححػػل لػػو ًمػػإف يكػػوف القيػػاـ ا٤بػػوكور أكٰبتمػػل : قػػاؿ، (ْ)قػػدـ مشػػركع
]رشػػد يب الوليػػد بنأٍب نقػػل ابػػن ا٢بػػاج عػػن ، يضػػان أجػػل التهنئػػل مشػػركع كالقيػػاـ أ، ٗبػػا ٰبكػػم بػػو ارضػػكال، ٙبكيمػػو
 :كجوأربعل أالقياـ على  (ٓ)أف[
 .على القائمْب لو رمان اكتع قاـ لو تكربان ف يي أف يقـو ٤بن يريد أكىو : كؿ ٧بظوراأ
ف يػدخل نفسػو بسػبب ذلػك أكلكن ٱبشػى ، ائمْبكاليتعارم على الق، ف يقع ٤بن ال يتكربأكىو : كالثا  مكركه 

 .ن التشبيو با١ببابرةماٰبور ٤با فيو مً 
 .معو التشبيو با١ببابرة ني مى ؤٍ كيػي ، كراـ ٤بن ال يريد ذلكف يقع على سبيل الرب كاإ أكىو : الثال  جائ  

                                                                                                                                                                      

فافمػل أهنػا أكؿ الحػ  بػو مػن أىلػو بعػد كفاتػو، رقػم:   ، ذكػر إخبػار ا٤بحػطفى قػب الحػحابل عػن منا  كصحي  ابن حباف: كتاب إخباره 
(، كقػػػػاؿ ُٕٔ/  ّ)ِّْٕ، رقػػػػم: (، كا٤بسػػػػتدرؾ علػػػػى الحػػػػحيحْب للحػػػػاكم، ُب ذكػػػػر مناقػػػػب فافمػػػػل بنػػػػت رسػػػػوؿ   َّْ/ُٓ) ّٓٗٔ

 الوىيب: ]بأنو صحي [. 
(ُ)

«. ٍب أجلسػها عػن ٲبينػو، أك عػن  الػو. . . « مرحبػا بػابنٍب: »، فقػاؿ النػيب مشػ  النػيب  أقبلت فافمل ٛبش  كػأف مشػيتها: »فرؼ ا٢بدي ك  
، بػاب (، ك صحي  مسلم: كتاب فضػائل الحػحابل َِْ/ْ)ِّّٔالنبوة ُب اإسلـ، رقم:  صحي  البطخارم: كتاب ا٤بناقب، باب علمات

  ( كاللف  للبطخارم.َُْٗ/ْ)َِْٓ، رقم: فضائل فافمل بنت النيب 

بػاب حػدي  توبػل كعػب، (، كصػحي  مسػلم: كتػاب التوبػل، ٔ/ٔ) ُْْٖحػدي  كعػب بػن مالػك، رقػم:  صحي  البطخارم: كتاب ا٤باازم، بػاب (ِ)
 (.َُِِ/ْ) ِٕٗٔرقم: 

أبػػو   ، ٠بػػع منػػو٧بمػػد بػػن ٧بمػػد الشػػي  أبػػو عبػػد   العبػػدرم ابػػن ا٢بػػاج ٠بػػع مػػن أيب القاسػػم عبيػػد بػػن ٧بمػػد اإسػػعردم ا٤بوفػػأ ركايػػل ٰبػػٓب بػػن ٰبػػٓب (ّ)
 (.  ُْٓ/ُ(، كالوفيات البن رافع )ُٕٖ/ُ. الواُب بالوفيات للحفدم)ق(ّٕٕ)ت: حفخ عمر بن ٧بمد الدمنهورم، 

 (، كالنقل من الفت  ا ٌب. ُٖٕ/ُا٤بدخل البن ا٢باج ) (ْ)
 (.  ُٓ/ُُسلف، كا٤بثبت من فت  ابن حجر)ُب ا٤بطخطوفتْب: ر  (ٓ)
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و هبا ئددت لو نعمل فيهنن ٘بٔب مى إ كأ، بقدكمو ليسلم عليو ن سفر فرحان ف يقـو ٤بن قدـ مً أكىو : كالرابع مندكب 
 .(ُ))ك محيبل يع يو هباأ
ك أ، كجعلػػػو القيػػػاـ للتهنئػػػل، كذلػػػك ٩بػػػا الشػػػك فيػػػو، ن النػػػيب كالعلمػػػاء كقػػػع فعلػػػو ًمػػػ، للحػػػلحاء القيػػػاـ :قػػػوؿأك 

مػردكد  ن الو عن دابتو لكونو كاف مريضػان إكٞبلو القياـ لسعد بن معاذ على ، ك ٫بو ذلك خلؼ الظاىرأ، للمعونل
كىػوا ، صػعبان  مػران أن الو عػن دابتػو ٓب يكػن إف إف،  الوإنك اثنْب بأ، ن ا١بماعلمر كاحد مً ألكاف  ،اف كولكف لو كأب
قومػػا ٥بػػوا : لقػػاؿ ذ لػػو كػػاف لكونػػو مريضػػان إنػػو سػػيدىم أخػػوه بعنػػواف أف يأٔب إ مػػر معلػػـو كٓب يكػػن ذلػػك ٧بتاجػػان أ

نػػو ٓب ياػب عػػن أ، لم بػوَسػفهػوا غػػّب مي ، و غائبػان مػا جعلػػأك ، ٔب ىػػوا ا٤بػريضإحػد مػنكم أك لػػيقم أ، فػان لوه، ا٤بػريض
، كا٤بدينػل ٢بظػل ج ئيػل كبػْب بػِب قريظػل، ٔب بػِب قريظػلإكخػرج ، كىػو ُب ا٤بسػجد، تركو ف النيب أ، عرفان  النيب 

اليهػود  اف ٦بػرد رضػأ، فبعيػد جػدان ، مػا احتمػاؿ التهنئػلأك ، ن سػفرًمػ كال القػادـ منػو قادمػان ، فمثل ىوا ٓب يعد غيبل
بالتهنئػل  كموافقػل حكمػو ٢بكػم ا٤بلػك لكػاف ذلػك حقيقػان ، ليػو بعػد حكمػوإنعم لػو قػاـ ، ٕبكمو ال يعد ىوا نعمل

 .حْب كاف  حكمو حكم   
   مر ا٤بهاجرين بالقياـأي مٍ ػلى  مى ػلً : ف قلتى إف 

نحػار ٔب اأإادتو ضػاؼ سػيأ فػالنيب ، نحػارن اأالطائفػل ًمػ (ِ)سػيد[: ]كػػنػو إف، لعدـ جرياف العلل فػيهم: قلتي 
 .هنا للتعميمأ ن مقالل النيب ف الظاىر ا٤بتبادر مً أرادة اوموع على إب

  «ٔب سػػيدكمإقومػػوا »: قػػاؿ رسػػوؿ    ،كا٤بسػػلمْب ٔب رسػػوؿ   إفلمػػا انتهػػى سػػعد ): كُب السػػّبة اليعمريػػل
 هبػػا النػػيب  مَ عىػػ: نحػػار فيقولػػوفاأ مػػاأك ، نحػػاراأ راد رسػػوؿ   أ٭بػػا إ: فيقولػػوف، ن قػػريشمػػا ا٤بهػػاجركف ًمػػأف

 .(ّ)(ا٤بسلمْب
  نحار فقطف ا٣بطاب لأأين فهم ا٤بهاجركف أن مً : ف قلتى إف
ن كس ًمػػػ٭بػػػا سػػػيادتو علػػػى اأإ، سػػػيادة لػػػو علػػػى ا٤بهػػػاجرين كال، ن ا٤بهػػػاجرينفضػػػل ًمػػػأن كونػػػو ٓب يكػػػن ًمػػػ: قلػػػتي  
 .ف سيادة سعد بن عبادة على ا٣ب رج منهمأكما ،  نحاراأ
ف يكػوف سػعد بػن معػاذ أفيلػـ  علػى التعمػيم ، ف الظػاىر التعمػيمأنحار ا٣بطاب مػع كيف عممت اأ: ف قلتى إف
  ن كل ا٤بسلمْبفضل مً أ
 كجعلتمػوه سػيدان ، نػتمأ قومػوا للػوم سػودٛبوه: بػل معنػاه، فضػلكمأسيدكم على تقدير تعميمػو لػي  معنػاه : قلتي  

 .حي  رضيتم ٕبكمو

                                                           

 (.  ُٓ/ُُفت  البارم البن حجر ) (ُ) 
 ُب ا٤بطخطوفتْب: كاسد، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ِ) 
 (.  َُٓ/ِعيوف اأثر أيب الفت  اليعمرم) (ّ) 
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يريػد : كقػاؿ، (ُ)ركاه ا٣بطػايب، «ٔب سػيدنا ىػوا مػا يقػوؿ ىكػواإانظركا »: ادة لسعد بن عب كقد قاؿ النيب )
 .(كرأسناه عليهم، ناه على قومودٍ وَ ن سى ٔب مى إانظركا 

 لتهنئتػو ٭بػا كػافإف قيػاـ فلحػل أبػ (ِ)كاعَباض ابن ا٢باج على االحتجاج للقيػاـ بقيػاـ فلحػل بػن عبيػد   لكعػب)
، كلػو كػاف قيامػو ٧بػل النػ اع ٤بػا انفػرد بػو، كرده ُب ا٤بحػافحلأ٭با إك ، طخارم للقياـكلولك ٓب ٰبت  بو الب، كمحافحتو
 .(ْ)((ّ)]بينهما[٭با انفرد بو فلحل لقوة ا٤بودةإك ، حد ٩بن حضرأكال فعلو ، مر بوأكال ، قاـ ف النيب أفلم ينقل 

ال ورد إفقيامو ٓب يكن ، و جال كى، ف يفعل فلحل ذلكأكا٤بحافحل أمكن ، ٤با كاف قيامو ورد التهنئل :قوؿأك 
 .كا٤بطخالفل مكابرة، كراـ لكعباإ 
  ن الححابلحد مً كال أ، لكعب كرامان إٓب يقم  فما باؿ النيب : ف قلتى إف

لكنػػو ٓب يػػنخ إال علػػى ، ن قػػاـ لػػونحػػار مىػػن اأف ًمػػأمهػػاجرم غػػّبه يقتضػػ   ٕبَ إك  ٓب يقػػم : قػػوؿ كعػػب: قلػػتي 
، بػػل يكػػوف بالبشاشػػل، ُب القيػػاـ كػػراـ ُب ذلػػك العحػػر ٓب يكػػن ٧بحػػوران ف اإ أ، كعػػدـ قيػػاـ غػػّب فلحػػل، فلحػػل
، كاسػتنارة كجهػو الشػريف، كا٤بسػرة، رهػار الفػرحإك ، كـر كعبا ببشاشػلأ كالنيب ، كالكلمل الطيبل، رهار ا٤بسرةإك 

القػـو  مر النػيب أ٭بػا ٓب يػإك ، عليػو رهار ا٤بسرة بتوبػل   إب وكرمأن ا٤بهاجرين كغّبه مً ، كرمو بالقياـأكفلحل 
ُب  كػراـ لػي  منححػران كاإ ، كراـ الفضػلءإ٭با ىو إف ا٤بستحب أ، ا  مستحبانى عى دَ نو على مي أبالقياـ لكعب مع 

مػػره بػػو أف عػػدـ أمرىم بالقيػػاـ علػػى أكػػراـ ٓب يػػن اإ كرمػػوه كػػل كاحػػد بنػػوع ًمػػأل الحػػحابل كلهػػم أفلمػػا ر ، القيػػاـ
ذا إك ): كقوؿ ابن ا٢باج، كذلك كاؼ ُب االستحباب، قره عليوأك ، فلحل ٕبضرتو كقد فعلو الينف  استحبابو كيف

 (ٓ)(كال يظػن هبػم ذلػك، ن ا٤بهػاجرين قػد تػرؾ ا٤بنػدكبن حضر مً ف يكوف مى أفعل فلحل على ٧بل الن اع لـ   لى ٞبيً 
 :ن كجوهمردكد مً 

[ ّٔ/ظ]ن ا٤بنػدكبات ىػل يكػوف ذلػك ًمػ هنػم تركػوا منػدكبان أكىػب ، ف الححابل ٓب يفعلوا كل ا٤بندكباتأ: كؿاأ 
 .لفاظ النيب أن ن القياـ كالسماع مً ُب ما ىو أىم مً  نقحان 
، مػا النػيب أك ، نػو دخػل علػيهمأفػل يحػدؽ علػى كعػب ، قاـ كعبهنم كانوا بعيدين عن مي أٰبتمل : (ٔ)]الثا [ 
كػابر العلمػاء يقومػوا  حػاد أن عادة   مً كلي، ىو ٕبر علمو  (ُ)ذ[ستا]أ ن تلموةٗبن لل تلميو مً  نو كاف يعد كعبان إف

                                                           
 (.  ُْٓ/ُغريب ا٢بدي  للطخطايب ) (ُ)
الػك، رقػم: حػدي  كعػب بػن م صػحي  البطخػارم: كتػاب ا٤باػازم، بػاب«. فقاـ إٕب فلحل بن عبيػد   يهػركؿ حػٌب صػافحِب كىنػا . . . »كفيو:  (ِ)

 (.  َُِِ/ْ) ِٕٗٔباب حدي  توبل كعب، رقم: (، كصحي  مسلم: كتاب التوبل، ٔ/ٔ) ُْْٖ
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من الفت  ا ٌب.  (ّ)
 (.  ِٓ/ُُفت  البارم البن حجر ) (ْ)
 (.  ِٓ/ُُ)، كاللف  البن حجر ُب الفت   (ُٗٔ/ُ) ا٢باج البن ينظر: ا٤بدخل (ٓ)
 ٤بطخطوفتْب: الثال ، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ. ُب ا (ٔ)
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 االرضػػ رهػػر لػػو أفلمػػا ، بعػػد غضػػبو عليػػو كيرضػػى عنػػو النػػيب ، لتىػػقٍ ف يػي أبػػ كػػاف راضػػيان   ف كعبػػان أفلبػػتهم علػػى 
 .ف يفعل القياـأفماذا عسى بعد ذلك ، وبً رى أى كهنايل ، عنو كاف ذلك غايل مطلبو ربو  ابسبب رض

ٰبتمػل ): فافمل رضػ    عنهػا بقولػو (ِ)لبنتو ى استحباب القياـ بقياـ النيب ما  رد ابن ا٢باج االستدالؿ علأك 
ن ؼ ًمػرً كال سػيما مػا عيػ، ٥بػا ال علػى كجػو القيػاـ ا٤بتنػازع فيػو كرامػان إجلسها ُب مكانو إجل ف يكوف القياـ ٥با أأ

 .(ّ)(جلسها ُب موضعو مستل مل لقياموإرادة إفكانت ، فيها كقلل الفرش، ضي  بيوهتم
ن نقػل ىػوه القحػل ف ا٤بقحود ًمػإف، ن القياـف ينخ عليو مً ألو كاف ىوا االحتماؿ ىو الواقع لكاف أكٔب ب :قوؿأك 
ن القيػاـ ٥بػا كمػا ىػو بػديه  قول ًمػأجلسها ُب مكانو إكرامها بإك ، لسيدة نساء العا٤بْب كراـ النيب إعلـ باإ
، ٔب ىوا ا٢بدإن ضي  بيوهتم ف الظاىر خلؼ ما قالو مً أعلى فعدـ النخ عليو ٲبنع ىوا االحتماؿ ، فيو كي شى اليي 

 بػػػو بكػػػر أفنهػػػرىم ، ُب بيتهػػػا كػػػاف نائمػػػان   ُب بيػػػت عائشػػػل كالنػػػيب  (ْ)]بعػػػاث[نحػػػار بيػػػـو غنػػػاء اأكحػػدي  ً 
ف بيوهتم ضيقل فالنيب أ بٍ كىى  ،ف بيت عائشل كاف فيو سعل ٰبمل لفافمل فيو ٦بل  ٯبل  فيوأيؤذف ب (ٓ)ا٢بدي 
  فلػم يقػم ، للقيػاـ مػردكدة فػدعول كػوف ذلػك مسػتل مان ، ن غػّب قيػاـن مكانػو ًمػف ينتقل ًمػأٲبكنو  كاف  علػى
 .كراـ فافمل رض    عنهاإال ورد إقدامو أ
جلسػػو أك ، ن الرضػػاعل ٤بػػا قػػدـ عليػػو قػػاـ لػػوخيػػو ًمػػأمػػا رد ابػػن ا٢بػػاج االسػػتدالؿ علػػى اسػػتحباب القيػػاـ بقحػػل أك )

ك أ، ف يوسع لو ُب الػرداءأما بإ، خ٭با قاـ لأإك ، خن اأكٔب بو مً أ٧بل الن اع لكاف الوالداف لو كاف : نوأب (ٔ)مكانو
، ن الرضاعل ال ٲبنع استحباب القيػاـكعدـ قيامو لوالديو مً ، خيوأ كرامان إنو قاـ أا ٪بـ  بنٌ أفهو مردكد ب، ُب اول 

، كػراـن اإ كرمهمػا بنػوع آخػر ًمػأو نَػفأ، بويوقيامو أما عدـ أك ، عليو قرٌ أك ، مر بوأك ، فا٤بستحب ما فعلو النيب 
 .ليهماإسداء ا٤بعركؼ إجلسهما على ردائو مع إكرامهما إكيكف  ُب 

                                                                                                                                                                      
 ُب ا٤بطخطوفتْب: استاد، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ُ)
، بػاب (، ك صػحي  مسػلم: كتػاب فضػائل الحػحابل َِْ/ْ)ِّّٔالنبوة ُب اإسلـ، رقم:  صحي  البطخارم: كتاب ا٤بناقب، باب علمات (ِ)

 .  (َُْٗ/ْ)َِْٓ: ، رقمفضائل فافمل بنت النيب 
 .  (ُّٕ/ُا٤بدخل البن ا٢باج ) (ّ)
 . ا ٌبُب ا٤بطخطوفتْب: بااث، كا٤بثبت من البطخارم كمسلم  (ْ)
(، كصػحي  مسػلم: كتػاب صػلة العيػدين، بػاب الرخحػل ُب ُٔ/ِ) ْٗٗب كالػدرؽ يػـو العيػد، رقػم: صحي  البطخارم: كتاب ا١بمعل، باب ا٢برا (ٓ)

 (.  َٗٔ/ِ) ِٖٗالعيد، رقم:  حيل فيو أياـاللعب الوم المع
كػػاف جالسػػا يومػػا، فأقبػػل أبػػوه  مػػن الرضػػاعل، فوضػػع لػػو بعػػض ثوبػػو، فقعػػد عليػػو، ٍب أقبلػػت أمػػو فوضػػع ٥بػػا شػػ  ثوبػػو مػػن    أف رسػػوؿ   » كلفظػػو (ٔ)

اب ُب بػر الوالػدين، رقػم: بػ سػنن أيب داكد: كتػاب اأدب،«. فأجلسو بػْب يديػو  جانبو ا خر فجلست عليو ٍب أقبل أخوه  من الرضاعل، فقاـ 
صػػدكؽ. تقريػػب التهػػويب البػػن  سػػكت عنػػو أبػػو داكد، ك ُب سػػنده: أٞبػػد ابػػن سػػعيد بػػن بشػػّب ا٥بمػػدا  أبػػو جعفػػر ا٤بحػػرم(، ّّٕ/ْ) ُْٓٓ
 (.  ٕٗ/ُحجر)
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كٰبػت  علػى ، كلػو مػرة كاحػدة، كقػد فعلػو ، ٲبنػع ذلػك اسػتحباب القيػاـ (ُ)]ال[، نو ٓب يكرمهما بالقياـأ بٍ كىى  
ليػو إو تيػأمر اكرحلػت ، ٔب الػيمن يػـو الفػت إ٤بػا فػر » جهػل  ُب قحػل عكرمػل بػن  خرجػو مالػكأاستحبابو ٗبػا 

٤بػا قػدـ  كبقياـ النػيب ، (ِ)«كرمى عليو رداءه، ليو فرحان عكثب ، ه النيب آفلما ر ، ٔب مكل مسلمان إعادتو أحٌب 
 ل ػػػػػػػ  عائشػػػػكٕبدي، (ّ)«   خيربػػػتػفػػك بأ، رػػفػػػػػعػبقدـك ج رّ سى أي ما ػػػيهأدرم بأما »: كقاؿ، جعفر من ا٢ببشل فقاـ

، (ْ)[قػػػونفاعت]، فقػػػاـ النػػػيب ، فقػػػرع البػػػاب، ُب بيػػػٍب كالنػػػيب ، قػػػدـ زيػػػد بػػػن حارثػػػل ا٤بدينػػػل»:   عنهػػػا رضػػػ 
 .(ٕ)(ن ٧بل الن اعف قيامو ىوا ٥بؤالء لي  مً أب: (ٔ)جاب ابن ا٢باجأك ، (ٓ)«كٞبلو
كالػوم ، كػراـكاإ ، نازع فيو ىو القياـ للقادـ على سبيل الػربف القياـ ا٤بتأن كلـ ابن ا٢باج الوم فهمناه مً  :قوؿأك 

، ُب من لػو نسػاف جالسػان ف كػاف اإإفػ، ف ا٤بتنازع فيو ىو القيػاـ لػو عنػد رؤيتػوأ): (ٖ)قالو ابن القيم ُب حاشيل السنن
،  يبنػى الكبػْب قػدـك عكرمػل علػ، م فػرؽ بينػوأفػ، بقدكمو كفرحان ، كرامان إك ، فقاـ لو بران ، كدخل عليو رجل كامل

 .(كفرح النيب 
  ـدً قى فػى ، عكرمل كاف مسافران : ف قلتمإف
م فػرؽ أٍب ، فا١بهػل ا١بامعػل الفػرح بقػدـك كػل منهمػا، لديػو فحضػر، عػن صػاحب اولػ  خر كاف غائبان كا : قلنا
النػيب فقػدمت علػى ، ٭بػا كانػت ُب ا٤بدينػلإك ، هنػا ٓب تكػن مسػافرة قػدمتإف، كبْب قدـك فافمل على النػيب ، بينو
 ، ًفهػوا ٓب يػرد ، فقػاـ لػو  عنػد رؤيتػو، فمػر عليػو رجػل، نساف جالسان نعم لو كاف اإ، ٔب بيتوإن بيتها كجاءت م

كيكػوف السػبب ، كلكػن ىػل ىػو كالقيػاـ للقػادـ عليػو، ف يكوف الن اع فيوأفينبا  ، حدي  ن النيب ُب كقوعو مً 
كراـ بسبب ن جعل الرب كاإ فمنهم مى   ٔب ٦بل  ىو فيوإولو كدخ، ك قدكمو عليوأ، ُب القياـ للقادـ ىو ٦برد رؤيتو

                                                           
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ُ)
 (، كالنقل من الفت  ا ٌب. ْٓٓ/ِ) ْٔذا أسلمت زكجتو قبلو، رقم: ؾ إموفأ مالك: كتاب النكاح، باب نكاح ا٤بشر  (ِ)
(، كا٤بستدرؾ على الححيحْب للحاكم: كتػاب تػواري  ا٤بتقػدمْب َُٖ/ِ) َُْٕجعفر بن أيب فالب، رقم:  ا٤بعجم الكبّب للطربا : باب ا١بيم، (ّ)

 (، كقاؿ الوىيب ُب تعليقو عليو: ]صحي [. ُٖٔ/ِ) ِْْٗٔب إٔب ا٢ببشل، رقم: من اأنبياء، كا٤برسلْب، ا٥بجرة اأك 
 ُب ا٤بطخطوفتْب: فأعتقو بإسقاط النوف، كا٤بثبت من سنن الَبموم ا ٌب.  (ْ)
: ]ىوا حدي  حسن غريب ال نعرفو مػن حػدي  ال ىػرم إال قاؿ الَبموم(، ٕٔ/ٓ) ِِّٕا٤بعانقل كالقبلل، رقم:  سنن الَبموم: باب ما جاء ُب (ٓ)

  من ىوا الوجو[.
 (.  ُٖٕ/ُينظر: ا٤بدخل البن ا٢باج ) (ٔ)
 (.  ِٓ/ُُفت  البارم البن حجر )ينظر:  (ٕ)
اوتػىب، ذكػر ابػن القػيم فيػو أف ا٢بػاف  زكػ   :ىو شرح ٤بطختحر سنن أيب داكد للحاف  ا٤بنورم، كاسػم ٨بتحػر ا٤بنػورم(: سنن أيب داكد)شرح السنن  (ٖ)

و مػا ىػوب ىػو بػو اأصػل كزاد عليػو مػن الكػلـ علػى علػل سػكت عنهػا إذ ٓب يكملهػا كتحػحي  الدين ا٤بنورم قد أحسن ُب اختحػاره فهوبتػو ٫بػ
حاشػيل أحاديثو كالكلـ على متوف مشكلل ٓب يفت  معضلو، كبسط الكلـ على مواضع لعل النارر ال ٯبدىا ُب كتاب سواه. ينظػر: عػوف ا٤بعبػود ك 

 (.  ُِٖ/ُصدي  خاف ) مدحمل(، كا٢بطل ُب ذكر الححاح الستل ٓٗ/ُْابن القيم )
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ف قلنػا الثػا  إك ، كؿ فهػوا موجػود ُب ا٤بػارىػو اأ: ف قلنػا السػببإفػ، ن جعلها بسػبب قدكمػو عليػوكمنهم مى ، رؤيتو
 .فهوا غّب موجود فيو

عػػن ، (ُ)نػػو حسػػن صػػحي  غريػػبأ: كقػػاؿ، خرجػػو الَبمػػومأالػػوم  نػػ  أمػػا تقولػػوف ُب حػػدي  : ف قلػػتى إفػػ
ن كراىيتػو كه ٓب يقوموا ٤با يعلموف ًمػأذا ر إككانوا ، ن رسوؿ   ليهم مً إحب أٓب يكن شطخخ »: قاؿ، ن أ

  (ِ)«لولك
، صػاب النحػارلألػئل يحػيبهم مػا ، فػراء ُب شػانون اإصػحابو ًمػأكاف ٱباؼ على   ف النيب أٱبفاؾ  ال: قلتي  

فمػا كػاف ، عػاجمن سػنن اأمتػو ًمػأككػاف ٱبػاؼ علػى ،  هي دَ وا سىػٔب ىػإيػؤدم  ف يفتحوا بابػان أرادكا أفكانوا كلما 
 ن ىػوا القبيػل هنيػو كًمػ، العقػل [ّٔ/ك]ٔب ٙبكػيم ٧بػض إهنػم قػـو ٲبيلػوف أ، صحابوأهنم بْب ك دخاؿ شؤ إيريد 

ٔب إمػر ف يتػدرج اأأ نو ٨بافػلأفػراء ُب شػعػن اإ ىينهػ (ْ)]حرصػو[كػاف لكثػرة   كىو ، (ّ)عن اٚباذ قربه مسجدان 
لوه ففٌضػ، نوأفػرت الشػيعل ُب شػأ يب فالػب أفهػوا علػ  بػن ، ن ذلػكمتػو ًمػأٱبػاؼ علػى  فكػاف ، دبىػعٍ ف يػي أ

كىػػوا ، كجعلػػوه ربػػان ، ف عبػػدكهأٔب إمػػر ٍب ٓب يػػ ؿ اأ، لوه علػػى الشػػيطخْبف فٌضػػأٔب إفػػراؤىم إٍب زاد ، علػػى عثمػػاف
سػػػلـ زكريػػػا ُب شػػػرح ناه عػػػن شػػػي  اإكا٢بػػػ  ُب ىػػػوه ا٤بسػػػالل مػػػا قػػػدم ىػػػوا  (ٓ)[غػػػّبه حقػػػو ُب]مػػػر مػػػأموفاأ

 .(ٔ)الركض
 
 

                                                           

كإف كانػػت   ،صػػحي  غريػػب فهػػو ،فػػإف كانػػت تلػػك الطػػرؽ كلهػػا صػػحيحل ،حسػػن صػػحي  غريػػب: أم أف أصػػل ا٢بػػدي  بػػدأ غريبػػان ٍب تتعػػدد فرقػػو ((ُ
علػػػل الَبمػػػوم البػػػن رجػػػب  فهػػػو صػػػحي  حسػػػن غريػػػب. شػػػرح ،كإف كػػػاف بعضػػػها صػػػحيحان كبعضػػػها حسػػػنان  ،حسػػػن غريػػػب فهػػػو ،كلهػػػا حسػػػنل
 (.َٗٔ/ِا٢بنبل )

(، كقػاؿ الَبمػػوم: ]ىػوا حػػدي  حسػن صػػحي  َٗ/ٓ) ِْٕٓقيػاـ الرجػػل للرجػل، رقػػم:  سػنن الَبمػوم: أبػػواب اأدب، بػاب مػػا جػاء ُب كراىيػػل (ِ)
 غريب من ىوا الوجو[. 

قحػػر الحػػلة ُب  كتػػابموفػػأ مالػػك:  «. يعبػػد. اشػػتد غضػػب   علػػى قػػـو اٚبػػوكا قبػػور أنبيػػائهم مسػػاجد اللهػػم ال ٘بعػػل قػػربم كثنػػان » جػػاء بلفػػ :  (ّ) 
لعػن   اليهػود »: ُب مرضػو الػوم ٓب يقػم منػو (، ككوا كرد عن عائشل، قالػت: قػاؿ رسػوؿ   ُِٕ/ُ) ٖٓباب جامع الحلة، رقم: السفر، 

بػاب د، كتػاب ا٤بسػاجصػحي  مسػلم:  «. فلوال ذاؾ أبرز قربه، غّب أنو خش  أف يتطخو مسػجدان »قالت: « كالنحارل، اٚبوكا قبور أنبيائهم مساجد
 (.  ّٕٔ/ُ) ِٗٓا٤بساجد على القبور، رقم: النه  عن بناء 

 ، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ. غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب (ْ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ُب ح  غّبه، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ٓ)
    .  (ِحاشيل ) (ُّّينظر الحفحل ) (ٔ)
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لنفػ  مػا ، (ُ)ا٤بفيدة للححػر (٭باإ): ػػتى بأ ، ل  اما جيل  الع اأو , ال الع اأنا ع ا آال اما يأ ا إ :وقال
، ن ا١بيػوشًمػ نػو ٤بػا منحػو   أن ما كاف يظن فيو العرب مً  (ِ)نو لدفعأ، ضاُبإفا٢بحر ، يناُب صفل العبوديل

، فػدفع ذلػك بإتيانػو بحػيال ا٢بحػر، نو شػأف ا٤بلػوؾأكإف شػ، لػوؾ الػدنيان مي ك ًمػلًػنػو مى أكا١بنود الكثّبة ، اكركالعس
 .نا عبدأ٭با إك ، ن ملوؾ الدنياك مً نِب ملً أال يظهر يب : أم
نػاُب يي  ال كػان فكونػو ملً ،    كالسلـ على ىيئل ا٤بلػوؾ كػاف عبػدان  نبياء عليهم الحلةن اأن كاف مً مى : ف قلتى إف

  كونو عبد   
ن كػػاف كمىػػ، شػػيئان  ٯبعػػل لػػو مػع    ٕبيػ  ال نػػو ٰبكػم مقػػاـ العبوديػػل   أ لكػػن مػراد النػػيب ، نعػػم: قلػتي 

، دخلهػا (ّ)ك٥بػوا ٤بػا دخػل مكػل يػـو فتحهػا، ف يكوف فيو شائبل ٩با يناُب كماؿ العبوديلأعلى ىيئل ا٤بلوؾ البد لو 
 .ل   لعظم سو خضوعان أر  مطأفئكىو 
  كل العبدأكل كما يأيف يك: ف قلتى إف
افوى خى  عً ن كضٍ كابر مً كل اأأال كما ي، رضكل على اأأكاف ي: قلتي  

نػو أ كقػد ركم عػن ا٢بسػن ، ك٫بػوه، (ْ)
اػػػدل عليػػػو كال يي  ،كال تقػػػـو دكنػػػو ا٢بجػػػاب ،بػػػوابمػػػا كػػػاف تالػػػ  دكنػػػو اأ ،ك  ال»: فقػػػاؿ، ذكػػػر رسػػػوؿ   

كيوضػػع ، رضككػػاف ٯبلػػ  بػػاأ، لقيػػو ف يلقػػى نػػيب   أراد أن مىػػ كلكنػػو كػػاف بػػارزان ، ح عليػػو هبػػاكال يػػرا ، با١بفػػاف
 .(ٓ)«يده  -ك - كيلع ، كيردؼ عبده، كيركب ا٢بمار، كيلب  الالي ، رضفعامو باأ

كٯبيػب دعػوة ، كيعقل الشاة، رضكل على اأأكي، رضٯبل  على اأ كاف رسوؿ   »: كعن ابن عباس 
 : (ٕ)ك  در الحرصرم  حي  قاؿ ُب نونيتو. (ٔ)«ا٤بملوؾ

ًلسيوي ًبل         بًاأىرًض مىأكى     فىرشو كىًفعًل العبًد ذم ا٣بضعافً  ليوي كى٦بى
 ؼى دٍ ت رً ػػػػنػػػػك: قػػاؿ، ل ػػػػاذ بػػن جبػػػػػػنده عػػن معػػػػػػبس ركل البطخػػارم، ف خلفىىهدِ رْ ويى ىى ,يراىىب احلمىىار واىىان 
  العبػاد ػػػكمػا ح، علػى العبػاد يامعاذ ىل تدرم ماح    »: فقاؿ، رػيٍ فى عي : قاؿ لويي ، رعلى ٞبا    رسوؿ

، يئان ػػػػركوا بػو شػػػػكاليش، دكهػػػف يعبأباد ػػػػعلػى الع     ػػػف حإفػ: قػاؿ، لمػعػأولو ػػػػ  كرس: قلتي  « على   
                                                           

 (.  ُّْ/ُالتطبي  النحوم لعبده الراجح  )(، ك َٗٓ/ِشرح الكافيل الشافيل البن مالك) (ُ)
 غّب كاضحل ُب اأصل، كا٤بثبت من)س(.  (ِ)
 مكل عاـ الفت .   سيأٌب الكلـ على دخوؿ سيدنا ٧بمد  (ّ)
 (.  ٖٗ/ِلنهايل البن اأثّب، مادة: خوف)ا٣بواف: ما يوضع عليو الطعاـ عند اأكل. ا (ْ)
شػػد: لعػ  اأصػػابع، رقػػم: جػػامع معمػػر بػن راك  ،(َُِ/ُ) ٕٓٓاب مػػا جػاء ُب الفقػػر، رقػم: كال ىػػد لنعػيم بػػن ٞبػاد: بػػال ىػد كالرقػػائ  البػن ا٤ببػػارؾ  (ٓ)

 (. ُْٓ، ّْٓ، َُٔتقريب التهويب البن حجر). كرجالو ثقات. . . ، عن ا٢بسن أف النيب  بسنده(، ُْٖ/َُ) ُٓٓٓٗ
ا٥بيثمػػ  بقولػػو: ]إسػػناده حسػػن[. ٦بمػػع  قػػاؿ(، ٕٔ/ُِ) ُِْْٗابػػن عبػػاس، رقػػم:  ّب، عػػنا٤بعجػػم الكبػػّب للطػػربا : بػػاب العػػْب، سػػعيد بػػن جبػػ (ٔ)

 (.  َِ/ٗال كائد كمنبع الفوائد للهيثم )
 (.  ٗٓ/ُمن البحر الكامل. نونيل الحرصرم ) (ٕ)
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ػبى أي فػل أ: رسػوؿ   يػا فقلػت ،«ب مػن اليشػرؾ بػو شػيئان وًٌ عىػف اليػي أ العبػاد علػى   كح   : فقػاؿ، ر بػو النػاسشًٌ
«لواكً تَ يى ال تبشرىم فػى »

(ُ). 
كاؼ عليو قطيفل إركب على ٞبار على  ف رسوؿ   أ»: سامل بن زيد أبسنده عن  كُب صحي  البطخارم

   .(ِ)«كراءه سامل أردؼ أك 
رة ٱبالطها ة ٞبيٍ رى فٍ كالعي ،   بولك للونوػػًٌ مػنو سي أَباب كلوف ال: (ّ)كى ، ن العفرةلو مً  خوان أ عفّبان  كتسميل ٞباره ) 

ػكىػوا ا٢بًٍ ، كىػو كىػم، كضبطو بعضػهم بػالاْب ا٤بعجمػل، بياض ػار غػّب ا٢بً مى  كزعػم ابػن، ورفيػعٍ يػى : ار الػوم يقػاؿ لػومى
ة كى رٍ ىػداه فػىػأعفػور كيى   ىداه ا٤بقوقً أ ٍّب فى عي : فقاؿ، ه الدمياف كردَ ، (ٓ)مدٍ اه صاحب ا٥بى وَ كقػى ، هنما كاحدأ (ْ)دكسبٍ عى 

 نػاقلن  (ٔ)ن حجل الوداع جـ  بو النوكممً  النيب  ؼى عفور مات منحرى ف يى أكالححي  ، بالعك : كقيل، بن عمرك
نػػو أ: قيػػل، فكانػػت قػػربه، ُب بئػػر ح نفسػػو يػػـو مػػات النػػيب رى فىػػ :كقيػػل، (ٕ)لػػو عػػن ابػػن الحػػلح رٞبهمػػا   تعػػأب

]جىدًٌه[ننو خرج مً أك ، نو كاف ليهودمأ رى كً كذي ، م النيب لَ نو كى أك ، ربى يٍ ن خى مى  وي مى نً غى 
نبياء وب اأكي ري لً   اران سبعوف ًٞب  (ٖ)

، ككػػػاف يركبػػػو ُب حاجتػػػو، عفػػػوران فسػػػماه يى ، نبيػػػاءنػػػت خػػػاًب اأأك ، كٓب يبػػػ  مػػػنهم غػػػّبم: (ٗ)]فقػػػاؿ[،علػػػيهم السػػػلـ
يب ا٥بيػثم ٔب بئػر أإجػاء  لمػا مػات النػيب ف، ليػوإرسػل أنػو أفيعػرؼ الرجػل ، سػوأفيقرع بابػو بر ، ٔب الرجلإكيرسلو 
 .(ُ)((ُُ)لو ىكوا ركم فكانت قربان ، فَبدل فيها، (َُ)]التيهاف[بن

                                                           
 اب من(، صحي  مسلم: كتاب اإٲباف، بِٗ/ْ) ِٖٔٓاسم الفرس كا٢بمار، رقم: صحي  البطخارم: كتاب ا١بهاد كالسّب، باب  (ُ)
 (.  ٖٓ/ُ) َّاإٲباف كىو غّب شاؾ، رقم:   ب لق     
(، ككػوا صػػحي  مسػلم: كتػاب ا١بهػػاد كالسػّب، بػػاب ُب ٓٓ/ْ) ِٕٖٗالػردؼ علػى ا٢بمػػار، رقػم:  بػػابكتػػاب ا١بهػاد كالسػّب، صػحي  البطخػارم:   (ِ)

 (.  ُِِْ/ّ) ُٖٕٗإٔب  ، رقم:   دعاء النيب 
 ثّب. الفت ، كلي  من النهايل البن اأ ن  تعأب ينقل ا٤بعُب م رٞبو اإماـ العرض (، ك ِّٔ/ّفر )نهايل البن االثّب، مادة: عال (ّ)
٠باعػو  ابن عبدكس: أبو ا٢بسن أٞبد بػن ٧بمػد بػن أٞبػد بػن عبػدكس ال عفػرا ، مػن الثقػات. ركل عػن: ابػن ماسػ . قػاؿ ا٣بطيػب: كتبػت عنػو مػن (ْ)

 (.  ُِٖ/ ُ(، كتاري  باداد للطخطيب)ُِ/ُٖللوىيب ) (. سّب أعلـ النبلءقّّٗ)ت: ، الححي 
. زاد ا٤بعػاد ُب ىػدم خػّب العبػاد البػن (أف عفػّبان، كيعفػور كاحػد، عفػّب تحػاّب يعفػور تحػاّب الَبخػيم -ك  أعلػم  -كذلػك عنػدما قػاؿ: )كالظػاىر     (ٓ)

  (.َُِ/ُالقيم ا١بوزيل)
 (.  ِِّ/ُشرح النوكم على مسلم ) (ٔ)
 النقل من الفت  ا ٌب. (، ك ُٖٔ/ُمسلم البن الحلح) صيانل صحي  (ٕ)
 (.  ٗٓ/٤ٔبثبت من فت  البارم البن حجر )غّب كاضحل ُب اأصل، كُب )س(: جسده، كا (ٖ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من ا٤بحدر الساب ، كالقائل يعفور.  (ٗ)
    : مالػػػك بػػػن التيهػػػاف، كػػػاف أحػػػد النقبػػػاء ليلػػػل حػػػدر السػػػاب ، كأبػػػو ا٥بيػػػثم بػػػن التيهػػػافُب اأصػػػل: النبهػػػاف، كغػػػّب كاضػػػحل ُب)س(، كا٤بثبػػػت مػػػن ا٤ب (َُ)

     :، كقيػػل. كاختلػػف ُب كقػػت كفاتػػو، فػػوكر خليفػػل عػػن اأصػػمع ، قػػاؿ: سػػألت قومػػو، فقػػالوا: مػػات ُب حيػػاة رسػػوؿ   العقبػػل، ٍب شػػهد بػػدران 
 (.  ُّٕٕ/ْذلك. االستيعاب البن عبد الرب) غّب

ابػن حجػر: ]كقػع ذلػك ُب حػدي  فويػل ذكػره بػن حبػاف ُب ترٝبػل ٧بمػد بػن مرثػد ُب الضػعفاء[، كقػاؿ ابػن حبػاف: ]ال أصػل لػو كلػي  سػنده قاؿ  (ُُ)
   ، كقد أجاد اإماـ العرض  عندما اتى بػ)ركم( ليدؿ على تضعيفو.(ٗٓ/ٔ(، كفت  البارم البن حجر )َّٗ/ِباف )بش ء[. اوركحْب البن ح
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كثلثْب  بلاوا نيفان  (ِ)ابن مندة: كىو ا٢باف ، ردفهم رسوؿ   أ٠باء الوين أفجمع ، كقد اعتُب بعض ا٢بفاظ 
 .(ّ)ليفأقالو السراج ابن ا٤بلقن لكن ٓب نقف على ىوا الت رديفان 
(ْ)سػػامل بػػن زيػػدأردافػػو أن ًمػػ دَ نػػو عىػػأستحضػػره أكالػػوم ): قػػاؿ ا٢بػػاف  برىػػاف الػػدين ا٢بلػػيب ُب شػػرح البطخػػارم 

 
ُب  كعثمػػاف بػػن عفػػاف ، ُب ا٥بجػػرة كالحػػدي  ، كػػاؼإخػػرل علػػى أكمػػرة ، ن عرفػػلًمػػ راجعػػان  ردفػػو النػػيب أ

حػد ابػِب فافمػل أك ، بػْب يديػو (ٓ) بػن جعفػركعبػد  ، ُب حجػل الػوداع يب فالػب أكعلػ  بػن ، ن بػدرقدكمو ًمػ
  كقػػثم خلفػػو، مامػػوأجعلػػِب »: خػػرلأكُب ، (ٔ)«ن بػػِب ىاشػػمكغلمػػْب ًمػػ، نػػاأٞبلػػِب »: كُب ركايػػل ،خلفػػو»(ٕ) ،

، كا٢بسػن بػن علػ ، ٔب مػُبإن م دلفػل خوٮبا الفضل ُب حجػل الػوداع ًمػأك ، (ٖ)خوه عبيد  أك ، كعبد   بن عباس
قػاؿ يي ، كمعػاذ بػن جبػل مػرة علػى ٞبػار، يب سفيافأكمعاكيل بن ، [ّٕ/ظ]كىوا خلفو ، امودَ قي  خوه ا٢بسْب ىواأك 
كثابػػت بػػن ، كزيػػد بػػن حارثػػل، (ٗ)بػػو ذر الافػػارم علػػى ٞبػػارأك ، ال مػػؤخرة الرجػػلإكبينػػو ، كمػػرة لػػي  بينػػو، عفػػّب: لػػو

كسػهل بػن ، نحارمحل اأبو فلأكزيد بن سهل ، كوعكسلمل بن اأ، (ُِ)بن سويد (ُُ)[ريدشال]ك، (َُ)الضحاؾ

                                                                                                                                                                      
 (.  ٗٓ/ٔفت  البارم البن حجر ) نهنايل النقل م (ُ)
أعػلـ   ىػػ(. سػّب ُُٓ: تىو ا٢باف  ٰبٓب بن عبػد الوىػاب بػن ٧بمػد ابػن إسػحاؽ بػن ٧بمػد بػن ٰبػٓب العبػدم اأصػبها ، أبػو زكريػا، ابػن منػده ) (ِ)

 (.  ّٓٗ/ُٗ)للوىيبالنبلء 
بػػػػّبكت، ككانػػػت الطبعػػػػل اأكٔب عػػػػاـ،  –تػػػػو دار: ا٤بدينػػػل للتوزيػػػػع البػػػػن منػػػده، بتحقيػػػػ : ٰبػػػػٓب غػػػ اكم، فبع  ا٠بػػػو: معرفػػػػل أسػػػام  أرداؼ النػػػػيب  (ّ)

 ق، كيقع ُب ج ء كاحد. َُُْ
 (.  ّٔٗ/ِ) َُِٖرفات إٔب ا٤ب دلفل، رقم: باب اإفاضل من عكتاب ا٢ب ، صحي  مسلم:  ينظر:  (ْ)
 )ت: عنػػو كعػػركة بػػن الػػ بّب كالشػػعيب كغػػّبىم. بػػن أيب فالػػب بػػن عبػػد ا٤بطلػػب، لػػو صػػحبل، كركل عػػن علػػ  بػػن أيب فالػػب. ركل عبػػد   بػػن جعفػػر (ٓ)

 (.  ْٗ/ّأسد الاابل البن اأثّب ) ق(.ْٖ
 (.  ِٖ/ُل أسام  أرداؼ النيب البن منده)معرف (ٔ)
 ،عػوا ىػوا إٕبارف :فقػاؿ ،علػى دابػل  النػيب  ذ مػرٌ إلػو رأيتػِب كقثمػان كعبيػد   ابػِب العبػاس ك٫بػن صػبياف نلعػب »بلف : أف عبد   بن جعفر قػاؿ:  (ٕ)

 (.  ِٗ/ُل أسام  أرداؼ النيب البن منده)معرف«. ارفعوا ىوا إٕب فجعلو كراءه :فجعلِب أمامو كقاؿ لقثم
      ركل ،. كركل: عنػػػو كعػػػن أبيػػػو العبػػػاسعبيػػػد   بػػػن عبػػػاس بػػػن عبػػػد ا٤بطلػػػب، أبػػػو ٧بمػػػد ا٤بػػػد ، كىػػػو شػػػقي  عبػػػد   بػػػن عبػػػاس،. رأل النػػػيب  (ٖ)

 (.  َٔ/ُٗ(، ك)َِٔ/ُٓالكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ للم م). هتويب (قٕٖ: )تار، عنو: سليماف بن يس
: كتػاب لحػاكمل كا٤بستدرؾ علػى الحػحيحْب، )كاسم الباب غّب موجود((، ّٕ/ْ) ََِْا٢بركؼ كالقراءات، رقم:  سنن أيب داكد: كتابينظر:  (ٗ)

  حي [. (، كقاؿ الوىيب: ]صِٕٔ/ِ) ُِٔٗ، رقم: التفسّب، من قراءات النيب 
يػـو ا٣بنػدؽ كدليلػو إٔب ٞبػراء اأسػد، ككػاف ٩بػن   ثابت بن الضحاؾ بن أميل اأنحػارم ا٣ب رجػ ، ، كػاف ثابػت بػن الضػحاؾ رديػف رسػوؿ    (َُ)

 (.  َِٓ/ُصاّب. االستيعاب البن عبد الرب)بايع ٙبت الشجرة بيعل الرضواف، كىو 
 (. ُٓ/ُم  أرداؼ النيب البن منده)ل أساُب ا٤بطخطوفتْب: الثريد، كا٤بثبت من معرف (ُُ)
 الشريد بن سويد الثقف . كقيل: إنو من حضػرموت كلكػن عػداده ُب ثقيػف. ركل عنػو ابنػو عمػرك بػن الشػريد، كيعقػوب بػن عاصػم. االسػتيعاب ُب (ُِ)

 (.  َٖٕ/ِمعرفل اأصحاب البن عبد الرب)



 
- 323 - 

سػامل أك ، ن بػِب عبػد ا٤بطلػبكغػلـ ًمػ، كعبد   بن ال بّب، يـو الفت  (ِ)يب العاص بن الربيعأكعل  بن ، (ُ)ءبيضا
ن خيػرب كػوا ُب راد بػولك قدكمػو ًمػأ٭بػا إك ، ـ ا٤بػؤمنْب ٤بػا قػدـ بالشػاـ كػوا فيػوأ (ْ) يػكصػفيل بنػت ح، (ّ)بن عمّب
، بػو ىريػرةأك ، (ٕ)]إيػاس[بوأك ، (ٔ)يب الحػلت الافػارمأميل بنت أك ، بو الدرداءأك ، ـكى  ُب جهل الشا، (ٓ)الححي 

كىػو ُب الَبمػوم ُب تفسػّب ، ف ُب بعػض السػننإفػ كجربيػل ، (ٖ)كخػوات بػن خبػّب، كقي  بن سعد بن عبادة
لى ايى فما زى »: كُب النسائ  ُب التعبّب، سورة سبحاف

 .(ُُ)«(َُ)[. . . ]رأيا ا١بنل حٌب، رهر الرباؽ (ٗ)
]زًرًٌ بػن  عػن (ُِ)يب النجػودأبػن ن حدي  ٞبػاد بػن زيػد عػن عاصػم مً  ٔب صحي  ابن حبافإ ان مع ك  يت حديثان أكر  

] حيبػىٍيشو
بدابػل  ػً ى تأي نو أال إ، ال»: قاؿ  بو مسر أببيت ا٤بقدس حْب  ؿ حويفل ىل صلى رسوؿ   أنو سأ (ُّ)

                                                           
ف سػهل ٩بػن أرهػر إسػلمو ٗبكػل، كتػوُب سػهل كأخػوه سػهيل با٤بدينػل، ُب حيػاة سهل بن بيضاء، كى  أمػو، كاسػم أبيػو كىػب بػن ربيعػل الفهػرم، ككػا (ُ)

 (.  ُّْ/٤ِبسجد. أسد الاابل البن اأثّب)، كصلى عليو ُب ارسوؿ   
لم ُب حيػػاة ػػػػ  ا٢بػػػػػػناى فو، كتػػوُب علػ ، كقػػدػػػػ  أردؼ عليػػان خلػػػػػمكػػل يػـو الفت شم ، ك٤بػػا دخػػل رسػػوؿ   ػػػػػػػػربيع العبػػػػػػػعلػ  بػػن أيب العػػاص بػػن ال (ِ)

 (.  ُُٖ/ْ. أسد الاابل البن اأثّب )   رسوؿ
ُب سػفر يػـو حنػْب فأصػابنا مطػر ٓب يبػل أسػافل نعالنػا،   ، قػاؿ: كنػا مػع النػيب أسامل بن عمّب ا٥بوٕب، لو صحبل كركايل، من حديثػو عػن النػيب  (ّ)

 (.  ٖٕ/ُاب البن عبد الرب)الكم. االستيعأف صلوا ُب رح  فنادل منادم رسوؿ   
 رمضػاف ُب ق( َٓ)ت: ُب سػنل سػبع مػن ا٥بجػرة، ركل عنهػا عبػد   بػن عمػر، كأنػ  بػن مالػك،   صفيل بنت حي  بن أخطب، ت كجها النيب  (ْ)

 (.  ُُٕٖ/ْ معرفل اأصحاب البن عبد الرب)زمن معاكيل. االستيعاب ُب
 (.  َُْٕ/ِ) ُّٓٔتو، رقم: فضيلل إعتاقو أمصحي  مسلم: كتاب ا٢ب ، باب  (ٓ)
(، ِِٕ/ٖالطبقػات الكػربل البػن سػعد ) خيػرب.  أميػل بنػت قػي  أيب الحػلت الافاريػل، أسػلمت كبايعػت بعػد ا٥بجػرة كشػهدت مػع رسػوؿ     (ٔ)

 (.  ُّ/ٔكأسد الاابل البن اأثّب )
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من ا٤بحدر ا ٌب.  (ٕ)
(، كأسػد الاابػل ْٓٓ/ِ. االسػتيعاب ُب معرفػل اأصػحاب البػن عبػد الػرب)( با٤بدينػلقَْ: )ت، ف أحػد فرسػاف رسػوؿ   كػا: خوات بن جبّب (ٖ)

 (.  ُٖٗ/ِالبن اأثّب )
 (.  َُِٕ/ْل. الححاح للجوىرم، مادة: زيل )ا٤ب ايلل: ا٤بفارق (ٗ)
رهر الرباؽ حٌب رأيا ا١بنل كالنػار ككعػد ا خػرة أٝبػع، ٍب رجعػا عودٮبػا  -قاتفر -فما زايل»ُب ا٤بطخطوفتْب: رجعا، كا٤بثبت من الَبموم، كا٢بدي :  (َُ)

 «.  على بدئهما
، [ىػػوا حػػدي  حسػػن صػػحي ]: قػػاؿ الَبمػػوم(، َّٕ/ٓ) ُّْٕسػػورة بػػِب إسػػرائيل، رقػػم:  سػػنن الَبمػػوم: أبػػواب تفسػػّب القػػرآف، بػػاب كمػػن (ُُ)

 (، كاللف  للَبموم، كلو فري  آخر عند ابن حباف، كسيأٌب. ُٕٗ/ُ) َّٗة، باب فرض الحلة، رقم: السنن الكربل للنسائ : كتاب الحل
صػدكؽ لػو أكىػاـ حجػل ُب القػراءة كحديثػو ُب ] حدث عن زر بن حبيش، قاؿ ابن حجر:عاصم بن أيب النجود اأسدم، مقرئ العحر، الكوُب.  (ُِ)

 (.  ِٖٓ/ُالتهويب البن حجر) تقريب(، ك ِٔٓ/ٓ. سّب أعلـ النبلء للوىيب )(قَُِ: ، )تالححيحْب مقركف[
 كىو من النيب  زر بن حبيش اأسدم، أدرؾ ا١باىليل كٓب يرى  ُب ا٤بطخطوفتْب: ابن جيش، ا٤بثبت من صحي  ابن حباف ا ٌب، كزر ىو (ُّ)
 ق(. االستيعابّٖ)ت: ، جلل التابعْب من كبار أصحاب ابن مسعود، كركل عنو الشعيب، ككاف عا٤با بالقرآف قارئان فاضلن من الثقات    
 (.  ُِٓ/ُتقريب التهويب البن حجر)(، ك ّٔٓ/ِ) البن عبد الرب    
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مػػا ُب  مى رً أي ك ، بيػػت ا٤بقػػدس ىتػػأن ليلتػػو حػػٌب معػػو ًمػػ فػػانطل ، صػػاحبو ا رديػػفي ٮبي حػػدي أ فحملػػو عليهػػا جربيػػل 
 .(ُ)«كلو صلى لكانت سنل، فيو لًٌ حى فلم يي ، بدئهماعلى  اٮبي دى وٍ ٍب رجعا عى ، رضكما ُب اأ، السموات

نػػػو شػػػػرح إكيريػػػد الربىػػػاف ا٢بلػػػػيب بشػػػيطخو الشػػػارح الشػػػي  سػػػراج الػػػػدين عمػػػر بػػػن ا٤بلقػػػن ف- قػػػاؿ شػػػيطخنا الشػػػارح
ن يعػِب ًمػ: مػنهم -ن شرح ىوا الكتاب يعِب صحي  البطخػارمُب كتاب اللباس مً  عظيمان  حافلن  شرحان  (ِ)البطخارم

ـ حبيبػػػػل أك ، كصػػػػفيل، كقػػػػي  بػػػػن سػػػػعد بػػػػن عبػػػػادة، بػػػػو ىريػػػػرةأك ، كعبػػػػد   بػػػػن جعفػػػػر، كالد العبػػػػاسأ رداؼاأ
 .انتهى. (ْ)((ّ)ا١بهنيل

ردؼ رسوؿ   أنو أرقم أذكر زيد بن  كُب الَبموم
(ٓ). 

ن تعليػ  ا٢بػاف  برىػاف الػدين ا٢بلػيب علػى الشػفا كقػد كجػدت ُب نسػطخٍب ًمػ، (ٔ)جػابر بػن عبػد   رى كً ذي كُب الشفا 
كقػد ، ربعػْبأكزاد كالػدم علػى ذلػك فػبلاهم ٟبسػل ك : بػو ذرأعلى ىامشها قاؿ كلده العلمل موفػ  الػدين  مكتوبان 

 : (ٕ)نظمتهم فقلت
 (ٖ)دػػػػػػػػػػػػػػػػػفمنهم عل  كعثماف شري  ّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردافو جم غفأك   
 د  ػػػػػػػػػػػػػػػػكابن جعفر كزيد كعب  سامل كالحدي أكجربيل ك  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسامأكوا قاؿ شارح   ساػػػػػػػػػػػػكالد عبأٍب سهيل ك  

                                                           
 (.  ِّّ/ُ) ْٓ، رقم: صحي  ابن حباف: كتاب اإسراء، ذكر ركوب ا٤بحطفى  (ُ)
و عشػػرين كبػػّب، ُب ٫بػػ ، شػػرح بػػو صػػحي  البطخػػارم، كىػػو شػػرح(قَْٖ )ت: ،شػػواىد التوضػػي  لسػػراج الػػدين عمػػر بػػن علػػ  بػػن ا٤بلقػػن، الشػػافع  (ِ)

 (.  ُْٓ/٢ُباج  خليفل)٦بلدان. كشف الظنوف عن أسام  الكتب كالفنوف 
عػن نسػيم الريػػاض شػرح شػػفاء القاضػ  عيػاض للطخفػػاج  منتهػى السػػؤؿ  نقػػلن   ذكرىػا عبػد   بػػن سػعيد ا٢بضػػرم  فػيمن كػاف مػػن أرداؼ النػيب  (ّ)

 .  (ْٗٓ/ِد   بن سعيد)بلع على كسائل الوصوؿ إٔب  ائل الرسوؿ 
جػابر بػن عبػد  ، كقد فات الربىػاف مػن اأرداؼ ٓب أقف على كتاب الربىاف لكن رجعت إٔب اأصل الوم نقل عنو الربىاف كىو كتاب ابن منده  (ْ)

اؼ أسػػام  أرد معرفػػل، ذكػػرىم ابػػن منػػده ُب معرفػػل اأرداؼ. ينظػػر: كٓب يسػػمو، كأبػػو أمامػػل البػػاىل    كأبػػو ا٤بلػػي ، كرجػػل مػػن أصػػحاب النػػيب 
 (.  ٖٖ -ُّ/ُالنيب البن منده )

قػاؿ:  ،لئن رجعتم إٔب ا٤بدينل ليطخرجن اأع  منها اأذؿ، قػاؿ زيػد: كأنػا ردؼ رسػوؿ   » كذلك ُب حدي  فويل بعد أف قاؿ ابن أيب سلوؿ:  (ٓ)
(، كقػاؿ الَبمػوم ]ىػوا ُْٔ/ٓ) ُّّّ باب كمن سورة ا٤بنافقْب، رقػم:أبواب تفسّب القرآف، سنن الَبموم: «. فسمعت عبد   بن أيب،. . . 

 حدي  حسن[. 
. الشػفا بتعريػف حقػوؽ («خلفو فالتقمػت خػاًب النبػوة بفمػ  فكػاف يػنم علػ  مسػكان   أردفِب النيب »جاء بلف : )كركل ا٤ب   كا٢بريب عن جابر:  (ٔ)

 (.  ّٔ/ُكحاشيل الشمِب ) ا٤بحطفى
رٞبػػو   تعػػأب ُب  ق(ُِٖٗ)ت: لػػديار اليمنيػػل ٧بمػػد بػػن أٞبػػد عبػػد البػػارم اأىػػدؿ ا٤براكعػػ مػػن البحػػر ا٤بتقػػارب، كقػػد شػػرح ىػػوه اأبيػػات مفػػٍب ا (ٕ)

لعبػػد     منتهػى السػػؤؿ علػى كسػػائل الوصػوؿ إٔب  ائػػل الرسػوؿ . اإرداؼ  إٙبػاؼ الٌنجبػػاء الظٌػراؼ ٗبػػن ثبػت ٥بػػم مػن النػػيب  :رسػالل ٠باىػػا
 (.  ٔٗٓ/ِا٢بضرم )

« ىػل معػك مػن شػعر أميػل بػن أيب الحػلت  »فقػاؿ:   فرد كفيو: )عن عمرك بن الشريد، عػن أبيػو قػاؿ: أردفػِب النػيب ذكره البطخارم ُب اأدب ا٤ب (ٖ)
 كرجالو ثقات. (، ِٖٕ/ُ) ٕٗٗقوؿ الرجل يا ىنتاه، رقم: . باب (، حٌب أنشدتو مائل بيت«ىيو»قلت: نعم. فأنشدتو بيتا، فقاؿ: 
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 لػػػػمعاكيل قي  بن سعد صفي   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالدكس  فهو نبي 
 درداءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو الأمعاذ قوؿ أس   مػػػػػػػػػػػػػػكسبطاه ماذا عنه   
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلي ف قاـ ٍبىَ إ   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعقبل كآمن برير 

ف ترخيم ما لي  منادل جائ  إف، ني إٔبوؼ تاء الت هاكرٟبٌ ، ـ ا٤بؤمنْبأراد بريرة موالة عائشل أنو إ: قوؿ الظاىرأ
كبتػو ُب حجرىػا ٕبيػ  بقيػت ىػ  خلفػو رديفػل أر ك ، هنا ركبػتإف، ـ النيب أراد بآمنل أنو أ: كالظاىر، (ُ)ُب الشعر

قحػل الرضػاع تاف ٥بػا كمػا ُب أركبتو بْب يديها على أهنا إف، حليمل (ِ)رئره ف يعدٌ أككاف ينبا  ، اىى ّبًٍ لو ُب بعض سى 
 (ّ)ن كتب السّبمً 

 ما كجهو فجميلأعل  ك  كسبطو (ْ)[ريف]الظات كواؾ خوَ  
، زينػب يب العػاص بػن الربيػع كػاف ابػن بنػت النػيب أكىػو علػ  بػن  ، كسبطو عل  ابن بنتو عل: راد بقولوأقوؿ أك 

حسػػن مقبػػوؿ ٍب  :مأ ،فجميػػل هدليلػػو كمسػػتند: مأ، ردؼ عليػػان أ كجػػو كػػوف النػػيب  :مأ (ٓ)مػػا كجهػػوأك : كقولػػو
 : (ٔ)قاؿ
 فقدرىم ُب العا٤بْب جليل كوعأ       وا بنت قي  خولل كابنك  

 .(ٕ)«ناء كاحدإ ُب اختلفت يدم كيد رسوؿ   »: قالت، ـ صبيل ا١بهنيلأ خولل ىوه تكٌُب 
 :ٍب قاؿ. (ٖ)(ردفت النيب أكلعلها ، ى  خولل بنت قي ): بو عمرأقاؿ 
 كىو ككيل، كحسيب  ، (َُ)[اس]إيبا أ          د ز ك ، ثلث (ٗ)]غلماف[كولك   

                                                           
 (.  ِّٗ/ِالكتاب لسيبويو )ينظر:  (ُ)
 (.  ُْٓ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: رأر )لظئر: ا٤برضعل غّب كلدىا. الا (ِ)
 (.  ُٓٔ/ُ)ينظر: سّبة ابن ىشاـ  (ّ)
 (.  ٓٗٓ/ِ)  غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من منتهى السؤؿ على كسائل الوصوؿ إٔب  ائل الرسوؿ  (ْ)
 (.  ٓٗٓ/ِللحضرم )  سؤؿ على كسائل الوصوؿ إٔب  ائل الرسوؿ ركايل أخرل للبيت: علٌ  ككجو الٌنقل فيو ٝبيل. منتهى ال (ٓ)
 من البحر الوافر.  (ٔ)
(، كسػػػنن ابػػػن ماجػػػو: كتػػػاب الطهػػػارة، بػػػاب الرجػػػل ك ا٤بػػػرأة َِ/ُ) ٖٕوء بفضػػػل كضػػػوء ا٤بػػػرأة، رقػػػم: سػػػنن أيب داكد: كتػػػاب الطهػػػارة، بػػػاب الوضػػػ (ٕ)

 (.  ّٕٕ/ُللبوصّبم)]كرجالو ثقات[. إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة : (، كقاؿ البوصّبمُّٓ/ُ)ِّٖيتوضآف من إناء كاحد، رقم: 
 (.  ُّْٗ/ْ معرفل اأصحاب البن عبد الرب)االستيعاب ُب (ٖ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: عثماف، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو السياؽ.  (ٗ)
(، فقػد جػاء ٓٗٓ/ِبػد   بػن سػعيد ا٢بضػرم  )لع  ُب ا٤بطخطوفتْب: أناس، كا٤بثبت من منتهى السؤؿ على كسػائل الوصػوؿ إٔب  ائػل الرسػوؿ  (َُ) 

  قػػل ىػػو   أحػػد﴿ فقلػػت: مػػا أقػػوؿ  قػػاؿ:« قػػل»فقػػاؿ ٕب:   كنػػت رديػػف النػػيب    كنػػت رديػػف النػػيب » ُب ا٢بػػدي  عػػن أيب إيػػاس قػػاؿ: 
قػاؿ ٕب: ) قػل، قلػت: مػا أقػوؿ  قػاؿ: فقرأهتػا، ٍب  [ُ /]النػاس  قل أعوذ برب النػاس﴿ ، فقلت: ما أقوؿ  قاؿ:«قل»فقرأهتا، ٍب قاؿ:  [ُ /]اإخلص

ينظػر: مسػند ا٢بػارث البػن أيب أسػامل: كتػاب التفسػّب، « ما تعوذ ا٤بتعوذكف بشػ ء أفضػل منهػا»فقرأهتا ٍب قاؿ:  [ُ /]الفل   قل أعوذ برب الفل ﴿
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 :كلو قاؿ، ف ا٤بعدكد موكرأ، ني أغلماف ثلثل بتاء الت: ف يقوؿأف الحواب أال ٱبفى  :قوؿأك  
 كحسيب   فهو ككيل (ُ)[اس]إيبا أكزد      ثلثل غلماف ف دىم 

 .كٔبألكاف  
ف إفػػ، كىػػ  ا٤بعػػُب العػػرُب، كاحػػدان  يريػػد با٤بسػػاكْب كالفقػػراء شػػيئان نػػو أالظػػاىر , وجيىىال  الفقىىراء ,ويعىىود املسىىااني

ٓب ٯبعػل   ف   أكا٤بػراد ، كبالعك ، كصى للفقراء دخل ا٤بسكْبأكىوا لو ، كا٤بسكْب متساكياف عرفان ، الفقّب
ك أ، ف ذا جػػاهذا كػػاإال إ كػػابر الػػدنيا ال يعػػودكف مريضػػان أف إفػػ، ىػػل الػػدنياأرب الػػوم عنػػد ن الًكػػًمػػ شػػيئان  ُب نبيػػو 
: صػػحابنا الشػػافعيْبأن لكػػن قػػاؿ السػػبك  ًمػػ ،كػػاف يعػػودىم  كالنػػيب ، كالفقػػراء، كيتكػػربكف علػػى الضػػعفاء، مػػاؿ
نػػػو أ ذا كػػػاف فيػػػو خضػػػوع   إغنيػػػاء النػػػاس أيطلػػػ  علػػػى  (ِ)ن السػػػكوفخوذ ًمػػػأف ا٤بسػػػكْب مػػػأالػػػوم عنػػػدم )

كمنػػو قػػوؿ النػػيب ، مسػػكْب
كقرينػػل ، كال ٧بمػػل لػػو غػػّب ذلػػك. (ْ)(« مسػػكينان متػػِبأك ، حييػػِب مسػػكينان أاللهػػم  »:(ّ)

ػػًل : مػػا قولػػو أك ، ليػػوإكترشػػد ، ا٢بػاؿ تشػػهد لػػولك ػػا كىاٍلميؤىَلفى هى ػػاًكًْب كىاٍلعىػػاًمًلْبى عىلىيػٍ قىاتي لًٍلفيقىػػرىاًء كىاٍلمىسى ﴿ًإ٭َبىػا الَحػػدى
ًبيًل اَّللًَ كىاٍبنً  فاقتضػت ، [َٔ]التوبػل/ الَسػًبيًل فىرًيضىػلن ًمػنى اَّللًَ كىاَّلَلي عىلًػيمه حىًكػيمه  قػيليوبػيهيٍم كىُب الٌرًقىاًب كىاٍلاىارًًمْبى كىُب سى

ف يطلػ  علػى أكال ٯبػوز ، عػم٭بػا ىػو لأإصػل الوضػع أك ، كالوقػف علػيهم، ككػولك الوصػيل، القرينل فيو عػدـ ا٤بلػك
 كالػدنيا عنػد رسػوؿ   ، ٤بػاؿا ـى دً ن عىػنػو مىػأ: ن تفسّب الفقػّبفهم مً كال مسكْب ٕبسب ما يي ، نو فقّبأ النيب 

عػن الكفايػل  كٓب يكػن ناقحػان ، غػُب القلػوب بػا  أكقلبػو ، اهى ضى رٍ فلم يػى ، منها ككاف متمكنان ، الت ف جناح بعوضل
. 
، يوجػد عنػده ذلػك ن النػو يعػود مىػأدنيػوم بػدليل  ا٤برضػى داعو  [ّٕ/ك]ٓب يكن لعيادتو  نو أا٤براد ىنا  :قوؿأك  
يب أ ٔبإبسػػنده  ففػػ  صػػحي  البطخػػارم، للمسػػلم علػػى ا٤بسػػلم ٤برضػػى لكػػوف عيػػادة ا٤بػػريض حقػػان ٭بػػا كػػاف يعػػود اإك 

 .(ٓ)«كفكوا العا ، كعودكا ا٤بريض، فعموا ا١بائعأ»: قاؿ رسوؿ   : قاؿ، شعرم موسى اأ

                                                                                                                                                                      

تقريػػب التهػػويب ن ا٤بَبككػػْب. (، كُب سػػنده عبػػد الع يػػ  بػػن أبػػاف، كصػػاّب بػػن حسػػاف مػػُّ  ِ)ِْٕخػػلص، كا٤بعػػوذتْب، ، رقػػم: بػػاب سػػورة اإ
(ُ/ّٓٔ ،ُِٕ  .) 

 ُب ا٤بطخطوفتْب: أناس، كا٤بثبت من ا٤بحدر الساب .  (ُ)
 (.  ّٖٓ/ِنهايل البن اأثّب، مادة: سكن )(، الُِٕ/ُلناس البن اأنبارم، مادة: سكن)ينظر: ال اىر ُب معا  كلمات ا (ِ)
فػركاه ] :ىػوا حػدي  غريػب[، كقػاؿ النػوكم: ]قػاؿ(: ٕٕٓ/ْ) ِِّٓاء ا٤بهػاجرين يػدخلوف فقػر  سنن الَبموم: أبواب ال ىد، باب ما جاء ُب أف (ّ)

كإسػناده ضػعيف[، كقػاؿ ابػن حجػر: ]ضػعيف كعلػى تقػدير ثبوتػو  الَبموم ُب جامعو ُب كتاب ال ىد كالبيهق  ُب سننو كغّبٮبا من ركايل أنػ  
        اومػػوع بػػو التواضػػع كاإخبػػات، كأف ال يكػػوف مػػن ا١ببػػارين ا٤بتكػػربين[. النهايػػل ا ٌب، ك  كقػػاؿ ابػػن  اأثػػّب: ]أراد فػػا٤براد بػػو أف ال ٯبػػاكز بػػو الكفػػاؼ[

 (.  ِْٕ/ُُكفت  البارم البن حجر )، (ُٔٗ/ٔشرح ا٤بهوب للنوكم)
   (.  َْٗ/ٖا٢باكم الكبّب للماكردم )ٕبثت عنو ُب كتب السبك  كالفتاكل فلم أجده فيما رهر ٕب. كبلف  قريب ُب  (ْ)
 (.  ٖٔ/ْ) َّْٔ، باب فكاؾ اأسّب، رقم: صحي  البطخارم: كتاب ا١بهاد كالسّب (ٓ)
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مورات عيػادة أا٤بػن ٝبلل مً  دَ كعى ، (ُ)«كهنانا عن سبع، بسبع مرنا رسوؿ   أ»: قاؿ ،عن الرباء بن عازب كفيو 
هنػػا ليسػػت كاجبػػل يعػػِب علػػى أٝبػػاع علػػى صػػحابنا نقػػل اإأن ف النػػوكم ًمػػإفػػ، مػػر نػػدبأمور هبػػا أكىػػ  مػػ، ا٤بػػريض
 ،(ِ)عيافاأ
ػػ (ْ)كيػػد الطلػػبأفمػػراده بػػالوجوب ت، (ّ)بػػاب كجػػوب عيػػادة ا٤بػػريض: مػػا قػػوؿ البطخػػارم ُب صػػحيحوأك    نً نى علػػى سى

 .(ٓ)«غسل ا١بمعل كاجب على كل ٧بتلم»: قولو 
 :قػاؿ ،عػرايب يعػودهأدخػل علػى  ف النػيب أ ،مػا ركاه عكرمػل عػن ابػن عبػاس : فمثا٥با، ما عيادتو للمساكْبأ

، كلإ فهور: قلتى : قاؿ، «ف شاء   إس فهور أال ب»: ذا دخل على مريض يعوده قاؿ لوإ ككاف النيب 
 .ركاه البطخارم(ٔ)«ان ذإعم فن»: فقاؿ النيب ، بل ى  ٞبى تفور على شي  كبّب ت يره القبور

 كىاٍصربٍ ﴿: حٌب قاؿ لو   ، (ٕ)لىل الحفٌ أن ٦بالسل ما كاف ديدنو مً : فمنها، ما ٦بالستو للمساكْب كالفقراءأك 
اةً  رىبَػهيمٍ  يىٍدعيوفى  اَلًوينى  مىعى  نػىٍفسىكى  ػوي  ييرًيػديكفى  كى اٍلعىًشػ ًٌ  بًاٍلاىػدى نىػاؾى  تػىٍعػدي  كىالى  كىٍجهى  كىالى  الػّدنٍػيىا ا٢بٍىيىػاةً  زًينىػلى  تيرًيػدي  عىػنػٍهيمٍ  عىيػٍ
ػوىاهي  كىاتَػبىػعى  ًذٍكرًنىا عىنٍ  قػىٍلبىوي  أىٍغفىٍلنىا مىنٍ  تيًطعٍ  ػافى  ىى  (ٖ)نىػ ًٌ ن رؤسػاء الكفػر ٤بػا قػاؿ لػو قػـو ًمػ [ِٖ]الكهػف/  فػيريفنػا أىٍمػريهي  كىكى

ليوا أىنػيػػػػٍؤًمني لىػػػػكى كىاتَػبػىعىػػػػكى قىػػػػا﴿: كمػػػػا قػػػػاؿ قػػػػـو نػػػػوح لنػػػػوح  (ٗ)السػػػػك٪بف حػػػػٌب أىػػػػؤالء الػػػػوين رٰبهػػػػم ريػػػػ  الضػػػػ

                                                           
(، ككػػػوا صػػػحي  مسػػػلم: كتػػػاب اللبػػػاس كال ينػػػل، بػػػاب ٙبػػػر  ُٕ/ِ) ُِّٗمػػػر بإتبػػػاع ا١بنػػػائ ، رقػػػم: صػػػحي  البطخػػػارم: كتػػػاب ا١بنػػػائ ، بػػػاب اأ (ُ)

، كإبػرار أمرنػا »(، ا٢بدي : ُّٓٔ/ّ)َِٔٔالوىب كالفضل، رقم:  استعماؿ إناء باتبػاع ا١بنػائ ، كعيػادة ا٤بػريض، كإجابػل الػداع ، كنحػر ا٤بظلػـو
كاأنػواع الثلثػل اأخػّبة:  «القسم، كرد السلـ، كتشميت العاف ، كهنانا عن: آنيل الفضل، كخاًب الوىب، كا٢برير، كالديباج، كالقس ، كاإستربؽ

 ثياب ٙبوم ا٢برير. 
 (.  ُّ/ُْشرح النوكم على مسلم ) (ِ)
 (.  ُُٓ/٤ٕبرضى، باب كجوب عيادة ا٤بريض )صحي  البطخارم: كتاب ا (ّ)
)ٰبتمػػل أف يكػػوف اأمػػر علػػى الوجػػوب ٗبعػػُب الكفايػػل كإفعػػاـ ا١بػػائع كفػػك اأسػػّب كٰبتمػػل أف يكػػوف : : كعػػودكا ا٤بػػريضقػػاؿ ابػػن بطػػاؿ ُب قولػػو  (ْ)

تحػل إٔب الوجػوب ُب حػ  بعػض دكف بعػض كعػن الطػربم تتأكػد  ى  ُب اأصل نػدب كقػد :، كقاؿ ا١بمهور(للندب للح  على التواصل كاألفل
(، كفػت  البػارم البػن حجػر ّٕٓ/ٗ. شػرح صػحي  البطخػارم البػن بطػاؿ )كتسن فيمن يراعى حالو كتباح فيما عػدا ذلػك ،ُب ح  من ترجى بركتو

(َُ/ُُِ  .) 
 (.  َٖٓ/ِ) ْٖٔمن الرجاؿ، رقم: كل بال    صحي  مسلم: كتاب صلة ا٤بسافرين كقحرىا، باب كجوب غسل ا١بمعل على (ٓ)
 (.  ُُٕ/ٕ) ٔٓٔٓباب عيادة اأعراب، رقم: صحي  البطخارم: كتاب ا٤برضى،  (ٔ)
لنهايػػل البػػن أىػػل الحػػفل: ىػػم فقػػراء ا٤بهػػاجرين، كمػػن ٓب يكػػن لػػو مػػنهم منػػ ؿ يسػػكنو فكػػانوا يػػأككف إٔب موضػػع مظلػػل ُب مسػػجد ا٤بدينػػل يسػػكنونو. ا (ٕ)

 (.  ّٕ/ّاأثّب، مادة: صفف)
 غّب كاضحل ُب اأصل، كا٤بثبت من )س(.  (ٖ)
ن لت ا يل ُب سلماف، كصهيب، كعمار بن ياسر، كخباب بن اأرت، كعامر بن فهّبة، ك٫بوىم من الفقراء قػالوا: بينػا رسػوؿ   »قاؿ ابن عباس:  (ٗ)

  عنده سلماف على بساط منس  با٣بوص أم ، حن الف ارم، فجعل يدفعػو ٗبرفقػو كينحيػو، منسوج إذ دخل عليو عيينل بن ح :جال  ذات يـو
إنػػو حػػٌب أخرجػػو مػػن البسػػاط. ككػػاف علػػى سػػلماف  لػػل قػػد عػػرؽ فيهػػا فقػػاؿ عيينػػل: إَف لنػػا شػػرفان، فػػإذا دخلنػػا عليػػك فػػأخرج ىػػوا أك اضػػربو، فػػو   
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تيػو أٱبحػهم ٗبػا ي ككػاف ، سػلـضػياؼ اإأىم »: بو ىريرة أىل الحفل كما قاؿ أك ، [ُُُ]الشعراء/ٍأىٍرذىليوفى ا
 .(ِ)«حد أعلى  كال، كال ماؿ، ىلأعلى  (ُ)ككانوا ال يلوكف، ن ا٥بديلتيو مً أفيما ي، كيشركهم، ن الحدقلمً 
، نػ ؿ عليػو (ّ)يػفه رً ككػاف با٤بدينػل عى ، علػى النػيب  ـى دً ذا قىػإكػاف الرجػل »: ي  ابػن حبػافكصح، ٞبدأكُب مسند  
فقػراء  صحاب الحػفل ناسػان أكاف ): قاؿ (ٓ)خرج ابن سعدأك ، (ْ)«صحاب الحفلأذا ٓب يكن لو عريف ن ؿ مع إف
 .(منازؿ ٥بم ككانوا يناموف ُب ا٤بسجد ال مأكل ٥بم غّبه ال

فينحػرؼ ، مر كػل رجػلأفيػ، مسػينا حضػرنا رسػوؿ   أذا إككنػا ، لىػل الحػفٌ أن مً  كنت»: بو ىريرة أكقاؿ 
ػػبعى  فيػػؤتى النػػيب ، كثػػرأك أ، قػػلأك أ، ن يبقػػى عشػػرةفيبقػػى مىػػ، كثػػرأك أ، لجيػػبرى  ذا فرغنػػا  إفػػ، فيتعشػػى معهػػم، اءشى

 نػا مػع رسػوؿ   أا مػنبي: قػاؿ (ٕ)ن حدي  معاكيل بن ا٢بكممً  بو نعيم ُب ا٢بليلأكركل ، (ٔ)«ناموا ُب ا٤بسجد
، انخامسػ  كرسػوؿ   ، ربعػلأكالثلثػل حػٌب بقيػت ُب ، كالػرجلْب، نحػارن اأفجعل يوجػو الرجػل ًمػ، لُب الحفٌ 
 .ا٢بدي  (ٖ)«. . . عائشل عشينا يا»: فقاؿ، «انطلقوا بنا»: فقاؿ
، ٠بػػػػػاءأفػػػػػ اد ، (ٗ)لم بػػػػػو عبػػػػد الػػػػػرٞبن السػػػػأكتبعػػػػو ، عػػػػػرايببػػػػػو سػػػػعيد بػػػػػن اأأىػػػػػل الحػػػػفل أقػػػػد اعتػػػػػُب ٔبمػػػػع ك )
 .(ُُ)(كائل ا٢بليلأبو نعيم ُب أبينهما (َُ)]ٝبع[ك

                                                                                                                                                                      

دخلوا عليػػك، أك اجعػػل لنػػا ٦بلسػػان ك٥بػػم ليػػؤذيِب رٰبػػو، أمػػا يؤذيػػك رٰبػػو  فػػإذا خرجنػػا مػػن عنػػدؾ، فػػأدخلهم كأذف ٥بػػم بالػػدخوؿ إف بػػدا لػػك أف يػػ
 (.  ّْْ/ِتفسّب السمرقندم ). [ِٖ]الكهف/ كاصرب نفسك. . . . ﴿: ٦بلسان، فن ؿ قولو   

ُب ر (، أمػػا ركايػػل البطخػػارم السػػابقل: ]ال يػػأككف [، ككػػوا ُب السػػّب. اأنػػوإِٗ/ْنهايػػل البػػن اأثػػّب، مػػادة: لػػوا )ال يلػػوكف: أم ال يلتفتػػوف إلػػيهم. ال (ُ)
 (.  ُِِ/ُ ائل النيب ا٤بطختار للباوم)

 (.  ٔٗ/ٖ) ِْٓٔ، رقم: صحي  البطخارم: كتاب الرقاؽ، باب كيف كاف عيش النيب  (ِ)
ب. الحػحاح كيسػمى أيضػان النقيػمنػو أحػوا٥بم، فعيػل ٗبعػُب فاعػل،  العريف: ىو القيم بأمور القبيلل أك ا١بماعل من الناس يل  أمورىم كيتعرؼ اأمّب (ّ)

 (.  ُِٖ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: عرؼ )(، ك الَُِْ/ْوىرم، مادة: عرؼ )للج
صػحي  ابػن حبػاف: تػابع كتػاب التػاري ، ذكػر اإخبػار عػن كصػف الػبعض ا خػر مػن (، ك ّْٔ/ِٓ) ُٖٖٗٓأٞبد، حدي  فلحل، رقػم: مسند  (ْ)

(، قػاؿ عنػو الػوىيب: ُٔ/ّ) َِْٗكتاب ا٥بجرة، رقم:   حاكم:(، ا٤بستدرؾ على الححيحْب للٕٕ/ُٓ) ْٖٔٔلدنيا على ا٤بسلمْب، رقمسعل ا
 (.  ّٗٔ/ٔسناد[. إٙباؼ ا٤بهرة البن حجر )صحي  اإ]صحي [، كقاؿ ابن حجر: ]

 (.  ُٔٗ/ُقات الكربل البن سعد)الطب (ٓ)
  (.  ِّٓ/ُياء كفبقات اأصفياء أيب نعيم)كجدتو لكن عن أيب ذر. حليل اأكل (ٔ)
 (.  ِّْ/ْأسد الاابل البن اأثّب )ك (، ِّٖ/ٕ)لو صحبل يعد ُب أىل ا٢بجاز. التاري  الكبّب للبطخارم  معاكيل بن ا٢بكم السلم  (ٕ)
 (.  ّّ/ِاء كفبقات اأصفياء أيب نعيم )حليل اأكلي (ٖ)
عػن عمػر كعثمػاف كركل عنػو  ماـ أبو عبد الرٞبن السلم  مقرئ الكوفل، مػن الثقػات،إىو  عبد   بن حبيب بن ربيعل ا: أبو عبد الرٞبن السلم  (ٗ)

 (.  ِٗٗ/ُحجر) (، كتقريب التهويب البنْْٓ/ُالكاشف للوىيب). (قّٕ: )تعاصم بن أيب النجود، 
 (.  ِٕٖ/ُُُب ا٤بطخطوفتْب: جعل، كا٤بثبت من فت  البارم البن حجر) (َُ)
 (.  ِٕٖ/ُُفت  البارم البن حجر ) (ُُ)
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تى أفػ، تػى مػؤب لػو خيافػان أ ف رسػوؿ   أ»: نػ أبسنده عن  كما ُب صحي  البطخارم، وجييب دعوة الع ا 
 .كقد تقدـ ذلك، (ّ)«كلوأي يت رسوؿ   أحبو منو ر أزؿ أفلم ، (ِ)]يأكلو[فجعل، (ُ)بدباء
، صػحابوأٓب يكػن لػو ٦بلػ  ٲبتػاز بػو عػن : مأ، هبك حيثما انتهع به اجملل   لى  صحابه خمتلطاً أً وجيل  بني  

ٯبلػػ  بػػْب رهػػرا   كػػاف رسػوؿ   »: قػػاال،بػػو ذر أك ، بػػو ىريػرةأفقػػد ركل ، بػل ٯبلػػ  بيػػنهم كواحػد مػػنهم
يعرفػو الاريػب  عػل لػو ٦بلسػان ف ٪بأ ٔب النػيب إفطلبنػا ، ؿى أى ٍسػيهم ىو حػٌب يى أفل يدرم ، فيج ء الاريب، صحابوأ
 .(ٓ)«ككاف ٯبل  عليو ك٪بل  ٔبانبيو، ن فْبمً  (ْ)انان كَ فبنينا لو دي ، تاهأذا إ

 »(6)برت ال صارى ابن مرمي أال تطروين اما »:  قال: قال, ويف حايث عمر
 ا ُب مػػدح عيسػػى كغلػػو ، ف النحػػارل ٤بػػا بػػالاواأ :كمعنػػاه. (ٕ)(كالكػػوب فيػػو، ٦بػػاكزة ا٢بػػد ُب ا٤بػػدح): فػػراءاإ
﴿يىػا أىٍىػلى اٍلًكتىػاًب الى تػىٍاليػوا ُب ًديػًنكيٍم كىالى تػىقيوليػوا عىلىػى اَّللًَ ًإاَل :    كقد قػاؿ، كخرجوا عن سنن ا٥بدايل، ضلوا

ػا ًإٔبى مىػٍر ىى كى  تيػوي أىٍلقىاىى ثىػله ا٢بٍىَ  ًإ٭َبىا اٍلمىًسي ي ًعيسىى اٍبني مىٍر ىى رىسيوؿي اَّللًَ كىكىًلمى ريكحه ًمٍنػوي فىػآًمنيوا بًػاَّللًَ كىريسيػًلًو كىالى تػىقيوليػوا ثىلى
ػػػٍبحىانىوي أىٍف يىكيػػوفى لىػػوي كىلىػػػده لىػػوي مىػػا ُب الَسػػػمىاكىاًت كىمىػػ ػػٍم ًإ٭َبىػػػا اَّلَلي إًلىػػوه كىاًحػػده سي ػػرنا لىكي يػٍ ا ُب اٍأىٍرًض كىكىفىػػى بًػػػاَّللًَ انٍػتػىهيػػوا خى

ف إفػ، كتػارة ىػو  ، هنم جعلوه تارة ابن   سبحانوأ راء النحارل ُب شاف عيسى فإك ، [ُُٕ]النساء/ كىًكيلن 
، العلػم (َُ)قنـوأكيعنوف بالكلمل ، (ٗ)رعت بناسوتودكت، ف الكلمل اٙبدت ٔبسد عيسى إ): قالوا (ٖ)ا٤بلكانيل

خػرب   أكقد ، ما تدرع بو ابنبل ا٤بسي  مع ، بنان اكال يسموف العلم قبل تدرعو ، قنـو ا٢بياةأكيعنوف بركح القدس 
ثىػلو كىمىػػا ًمػٍن إًلىػوو ًإاَل إًلىػػوه كىاًحػده كىًإٍف ٓبٍى يػىٍنتػىهيػ: فقػاؿ، عػنهم ُب القػرآف وا عىَمػػا ﴿لىقىػػٍد كىفىػرى الَػًوينى قىػػاليوا ًإَف اَّللَى ثىالًػ ي ثىلى

                                                           
كىو القػرع الػوم يؤكػل بتسػكْب الػراء كىػو ٝبػع كاحػدة دبػاءة. مشػارؽ اأنػوار للقاضػ  عيػاض،  ضان دباء: بضم الداؿ كتشديد الباء ٩بدكد كيقحر أي (ُ)

 (.  ِِٓ/ُا )مادة: دب
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من صحي  البطخارم ا ٌب.  (ِ)
 (.  ٖٕ/ٕ) ّّْٓفعمل، باب الدباء، رقم: صحي  البطخارم: كتاب اأ (ّ)
 .  (ْحاشيل) ،(َُٖللجلوس عليها. ينظر الحفحل )الدكاف: الدكل ا٤ببنيل  (ْ)
اإٲبػػاف كاإسػػلـ، رقػػم:  سػػنن النسػػائ : كتػػاب اإٲبػػاف كشػػرائعو، صػػفلك  ،(ِِٓ/ْ) ْٖٗٔم: سػػنن أيب داكد: كتػػاب السػػنل، بػػاب ُب القػػدر، رقػػ (ٓ)

 . رجالو ثقاتك (، َُُ/ٖ) ُْٗٗ
ػػا﴿:  حي  البطخػػارم: كتػػاب أحاديػػ  اأنبيػػاء، بىػػابي قػىػػٍوًؿ اَّللًَ صػػ ((ٔ ػػٍر ُب الًكتىػػاًب مىػػٍر ىى ًإًذ انٍػتىبىػػوىٍت ًمػػٍن أىٍىًلهى  ّْْٓ[، رقػػم: ُٔ /]مػػر   كىاذٍكي
(ْ/ُٕٔ.) 

 (. ُِّ/ّ)مالنهايل البن اأثّب، مادة: فر  (ٕ)
كىػم منسػوبوف إٔب  ،لنسطوريلا٤بلكانيل: أحدل فرؽ النحارل، كى  أكربىم، كىم منسوبوف إٔب ملكاف كىم أقدمهم، ، كتقسم النحرانيل أيضان إٔب ا (ٖ)

انيػل. كأىل الػرـك كلهػم ملك ،كىم قليل ،نسطورس ككاف أحدث رأيان فنفوه عن ٩بلكل الرـك فلي  هبا أحد منهم، كاليعقوبيل ينسبوف إٔب مار يعقوب
 (.  ِٓ/ُمفاتي  العلـو للطخوارزم )

 (.  ِٓ/ُ)للطخوارزم . مفاتي  العلـو  من اسم   الناسوت: لفظل مشتقل من الناس كالرٞبوت من الرٞبل كاللىوت: مشت   (ٗ)
: الحفل عند النحارل كي عموف أف اأب كاالبن كركح القدس ثلثل أقانيم    (َُ)  (.  ِٓ/ُحفوف. مفاتي  العلـو للطخوارزم )عما ي تعأباأقنـو
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 ف مر  كلدت قػدٲبان إك ، زٕبأقد   :ا٤بسي  يضان أكقالوا ، [ّٕا٤بائػدة/]يػىقيوليوفى لىيىمىَسَن اَلًوينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىوىابه أىلًيمه 
نػػت نػػك أإ: ٪بيػػل حيػػ  قػػاؿكالبنػػوة علػػى ا٤بسػػي  ٤بػػا كجػػدكا ُب اإ، بػػوة علػػى   فلقػػوا لفػػ  اأأك ، ٥بػػان إ زليػػان أ
 .(ُ)ن اوازكلعل ذلك مً ، حقان  نت ابن   نك أإ: عوف الحفا كحي  قاؿ لو ، بن الوحيداال
ُب كتابػػو  خػػرب ربنػػا أكعػػنهم ، لػػو ىػػو ا٤بسػػي فحػػار اإ، كدمػػان ، انقلبػػت الكلمػػل ٢بمػػان : قػػالوا ،كاليعقوبيػػل مػػنهم 

ثىلو كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإاَل إًلىوه كىاًحده كىًإٍف ٓبٍى يػىٍنتػىهي  :حي  قاؿ فى لىيىمىَسَن وا عىَما يػىقيوليو ﴿لىقىٍد كىفىرى اَلًوينى قىاليوا ًإَف اَّللَى ثىاًل ي ثىلى
 .(ٕ)([ّٕ]ا٤بائدة/اَلًوينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىوىابه أىلًيمه 

يػػا ٧بمػػد : قػػاؿ ف رجػػلن أ، بسػػنده عػػن أنػػ   كركل صػػاحب الوفػػا، فقولىىوا ع ىىا هللا ورسىىوله ,نىىا ع ىىاأ ىىا إ 
]كيا خّبىنا[، كابن سيدنا، يا سيدنا [ّٖ/ظ]

، الناس قولوا بقولكم يا أيها»: فقاؿ رسوؿ   ، ناكابن خّبً ، (ّ)
ك  ما أحب أف ترفعو  فوؽ من لٍب الٍب ، كرسولو عبد   ،أنا ٧بمد بن عبد  ، الشيطاف (ْ)]ال يستٍهوًيَنكم[ك

 .(ٓ)«فيها أن لِب   
إٔب جػاء رجػل : قػاؿ (ٕ)عػن أبيػو (ٔ)ؼ بن عبد   بػن الشػطخّبرًٌ طى ٠بعت مي : قاؿ، بسنده عن قتادة أيضان  كُب الوفا
 هػػا فيهػػامي ظى عٍ أى  (ٖ)]أنػػت[: فقػػاؿ، «السػػيد ىػػو   »: فقػػاؿ رسػػوؿ   ، أنػػت سػػيد قػػريش: فقػػاؿ، النػػيب 
، (َُ)«الشػيطاف (ٗ)يستجرنكم[ال]ك، يها الناس قولوا بقولكمأيا »: فقاؿ رسوؿ   ، علىا فيها قوالن أك ، فوالن 

كمػػا تسػػموف   كال تسػػمو  سػػيدان ، كمػػا ٠بػػا      الن كرسػو  ادعػػو  نبيػػان : مأ، «قولػػوا بقػػولكم»: كمعػُب قولػػو 
 .سباب الدنياأحدكم ٩بن يسودكم ُب أ  لست كإف، رؤسائكم

                                                           
يا أـ حقيقيػل ٥بػم، ككمػا يقػاؿ لطػلب ا خػرة: أبنػاء ا خػرة، كال يعػِب كمػا يقػاؿ لطػلب الػدنيا: أبنػاء الػدنيا، كال يعػِب أف الػدن  ،من ٦بػاز اللاػل :أم (ُ)

 (.  ِٕ/ِينظر: ا٤بلل كالنحل للشهرستا )ذلك أف ا خرة أيـه حقيقيل ٥بم. 
(، كىػ  مػا ذكػره الشهرسػتا  ٍُٕر ىى  )ا٤بائػدة/لكن ا يل الٍب تناسب الرد عليهم ى  قولو تعأب: ﴿لىقىٍد كىفىرى اَلًوينى قىاليوا ًإَف اَّلَلى ىيػوى اٍلمىًسػي ي ابٍػني مىػ (ِ)

 (.  َّ -ِٕ/ِكالنحل )ُب ا٤بلل، 
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من مسند أٞبد ا ٌب.  (ّ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: اليستهونكم، كا٤بثبت من مسند أٞبد ا ٌب.  (ْ)
. ثقػػات كرجالػػو (ِّ/َِ) ُُِٓٓ، رقػػم: مسػػند أنػػ  بػػن مالػػك  (، كمسػػند أٞبػػد،ُِّالوفػػا بتعريػػف فضػػائل ا٤بحػػطفى البػػن ا١بػػوزم ص) (ٓ)

 (.  َٗٓ/ُقاؿ ابن حجر: ىوا الرجل أرنو عبد   بن الشطخّب. إٙباؼ ا٤بهرة البن حجر)(، كقولو: )أف رجلن 
      . (قٓٗ: )ت مطػػػػرؼ بػػػػن عبػػػػد   بػػػػن الشػػػػطخّب العػػػػامرم، تػػػػابع  كبػػػػّب، مػػػػن الثقػػػػات، حػػػػدث عػػػػن علػػػػ ، ركل عنػػػػو أخػػػػوه أبػػػػو العػػػػلء ي يػػػػد، (ٔ) 

 (.  ّْٓ/ُتقريب التهويب البن حجر)(، ك ِٗٔ/ِالكاشف للوىيب)
 (.  َُٕ/ّمطرؼ. أسد الاابل البن اأثّب )عبد   بن الشطخّب العامرم. لو صحبل، سكن البحرة، ركل عنو ابنو  (ٕ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب: كا٤بثبت من مسند أٞبد ا ٌب.  (ٖ)
 صل، كُب)س(: يستهو بكم، كا٤بثبت من مسند أٞبد ا ٌب. غّب كاضحل ُب اأ (ٗ)
ُب  (، كبلفػػ  قريػػبِّْ/ِٔ) َُّٕٔبػػد   عػػن أبيػػو، رقػػم: ككجدتػػو ُب مسػػند أٞبػػد، مطػػرؼ بػػن ع-فيمػػا رهػػر ٕب-ٕبثػػت ُب الوفػػا فلػػم أجػػده (َُ)

 د، كرجالو ثقات. (، سكت عنو أبو داك ِْٓ/ْ) َُْٖٔب كراىيل التمادح، رقم: سنن أيب داكد: كتاب اأدب، باب 
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ف يكػػوف  أكال ، بػػولك النػػيب  فلػػم يػػرضى ، ن ىػػوا القائػػل ملحظػػل سػػيادة الػػدنياًمػػ مى ًهػػفى   ف النػػيب أكا٢باصػػل  
نػا أ»: ك٥بػوا قػاؿ ، يشعر بولك حدي  الشفاعلكما   ال فهو سيد ٝبيع ا٣بل    إك ، كابر الدنياأحاد آك

 .من ذلك الرجل معُب ىوه السيادة ٤با هناه عن ذلك كلو فهم النيب ، (ُ)«كال فطخر، سيد كلد آدـ
 :قىىال, ليىى  حا ىىرإن يل إ: فقالىى  .النػػيب  :مأ ,ة اىىان يف عقلهىىا شىىيء  اءتىىهأن امىىر أ نىى  أوعىىن 

 :نػػػػ  أقىىىال  ,قضىىىىي حا تىىىى أليىىىى  حىىى  إا لىىى  ي بىىىىرف املاي ىىىر شىىىىة  أم فىىىيفن يف أيىىىىا  ,ا لسىىىي
 .(ِ)ىوا حدي  صحي  ركاه مسلم ,ليها ح  فرغ  من حا تهاإ فجل  ال يب  ,فجلس 

  ف يطيع ٦بنونلأ كيف ساغ للنيب : ف قلتى إف
 .بل كاف جنوهنا منقطعان ، ة ٓب تكن مسلوبل العقل بالكليلأىوه ا٤بر : قلتي 
هنػا كانػت تحػرع إك ، رىا با١بنػلكبشٌ ، كشهد ٥با النيب ، ٯبل رض    عنهاككانت ماشطل خد، رفى ـ زي أهنا ى  إف)
ة أىػػوه ا٤بػػر : قػػاؿ، بلػػى: قلػػت  ىػػل ا١بنػػلأن ة ًمػػأيػػك امػػر رً أي ال أ: يب ربػػاحأبػػن  ءعطػػالكقػػاؿ ابػػن عبػػاس ، (ّ)ن ا١بػػنًمػػ

كلػك ، ئت صػربتف شإ»: قاؿ (ْ)]ٕب[ دع   اف، كشفأت  إك ، عرى صٍ أي   إ: فقالت، تت النيب أالسوداء 
ف ال أ فػػػػػادع   ، كشػػػػػفأت  إ: فقالػػػػػت، صػػػػػربأ: قالػػػػػت، «ف يعافيػػػػػكأ ف شػػػػػئت دعػػػػػوت   إك ، ا١بنػػػػل
 .(ٔ)(سديلة اأرى يػٍ عى ع سي رى حٍ ف الٍب كانت تي إ :كقيل، (ٓ)فدعا ٥با، كشفأت

نو  أ  ا سابقان كبينَ ، يب فالب عموأكمع ، ساملأكمع ، ركبو مع معاذ, يراب احلمار اان رسول هللا : ن أقال 
 .(ٖ)جابتو دعوة عبده ا٣بياط كما قررنا سابقان إك، وجييب دعوة الع ا .(ٕ)كاف لو ٞبّب

انحػرؼ  نػو إف، ن ا٣بنػدؽمنحػرفو ًمػ رى ثٍػػإً ككانػت ، بػِب قريظػل يـو غػ ا رسػوؿ   : مأ, اان يوم بين قريظرو 
 :كقيػػل، قػػاـ با٣بنػػدؽ ٟبسػػل عشػػر يومػػان أف قػػد ككػػا، ن ذم العقػػدةربعػػاء لسػػبع  ليػػاؿ بقػػْب ًمػػيػػـو اأ (ٗ)ن ا٣بنػػدؽًمػ
ك  ماكضػعناه إ قػد كضػعت السػلح: فقػاؿ، تػاه جربيػل أكاغتسػل ، ك٤با كضع السلح، ربعل كعشرين يومان أ

                                                           
ن سػنن الَبمػوم: أبػواب تفسػّب القػرآف، بػاب كمػ(، كاللفػ  لػو، ككواَُْْ/ِ) َّْٖاعل، رقػم: سنن ابن ماجو: كتػاب ال ىػد، بػاب ذكػر الشػف  (ُ)

 (، قاؿ الَبموم: ]كىو حدي  حسن[. َّٖ/ٓ)ُّْٖسورة بِب إسرائيل، رقم: 
 (.  ُُِٖ/ْ) ِِّٔالناس، رقم: من   صحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب قرب النيب  (ِ)
 (ّْٗ، ُٕٗ/ٖٛبيي  الححابل ) اإصابل ُبينظر:  (ّ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من. صحي  البطخارم ا ٌب.  (ْ)
 (، كصػحي  مسػلم: كتػاب الػرب كالحػلل كا داب، بػابُُٔ/ٕ) ِٓٔٓمػن يحػرع مػن الػري ، رقػم:  صحي  البطخارم: كتاب ا٤برضى، بػاب فضػل (ٓ)

 (.  ُْٗٗ/ ْ)ِٕٔٓثواب ا٤بؤمن فيما يحيبو من مرض، رقم: 
 (.  ُٕٗ/ٖبالتحاّب. اإصابل البن حجر)ا٤بستافرم:  سيعىيػٍرىة ضبطها. (ُُٓ/َُفت  البارم البن حجر ) (ٔ)
 (.ُِّينظر الحفحل ) (ٕ)
 .  (ٔحاشيل ) (ُٗٔينظر الحفحل ) (ٖ)
 (.  ْٔ/ّ سعد النيسابورم)ؼ ا٤بحطفى أيبشر ك (، َْْ/ِينظر: ماازم الواقدم ) (ٗ)
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البيض  م دؽَ هي نػَ ػقَ دي فو  أى ، عليك سلحك م فشدٌ قي : (ِ)]كعند ابن عائو[، (ُ)ٔب بِب قريظلإشار أك ، ليهمإج ري خٍ أي 
ن ذم القعػدة ربعػاء لسػبع بقػْب ًمػكذلػك يػـو اأ، يػا خيػل   اركبػوا: ينػادم ا منادو نَ كبع  يومئو مً ، (ّ)فاعلى الح
اد بػػػو قىػػػىػػػو ا٢ببػػػل الػػػوم يػي ): كا٣بطػػػاـ، ن ليىىى حب ىىىل ِمىىى .اـطىػػػكضػػػع لػػػو خً : مأ, علىىىع محىىىار خمطىىىوم. ربػػػعأسػػػنل 
 .(ٓ)(ليف النطخل معركؼ): كالليف. (ْ)(البعّب
]بػىٍرذىعىتػػوي[: وي كافيػػكًك ، غػػرابكي ، كػػاؼ ا٢بمػػار ككتػػابإ): ُب القػػاموس، اىىافإعليىىه 

 (ٕ)]أم بتشػػديد[اؼَكػػكاأ، (ٔ)
 .انتهى  .(ٖ)(اٚبوه: كيفان أكاؼ تاإ  فٌ كَ أك ، ه عليوشدَ : ا٢بمارى  فى كى آك ، صانعو :الكاؼ
 .(ٗ)كالبيهق ، بو داكدأف ىوا ا٢بدي  ركاه إك  ىوا
: ثّبيػػلُب النهايػػل اأ, خر فيجيىىب ِ هالىىر الّسىىز الشىىعي واإىل خ ىىإاعع واىىان ي ىى .نػػ  بػػن مالػػك أ :مأ: قىىال
، الدسػم ا١بامػد :كقيػل، كالشػحم، ليػلن اأيػب ًمػذً أي ىػو مػا  :كقيػل، ىالػلإبػو  (َُ)دىاف ٩بايؤتدـن اأكل ش ء مً )
 .(ُ)كابن ماجو ُب سننو، (ُّ)كىوا ا٢بدي  ركاه الَبموم ُب الشمائل. (ُِ)(ا٤بتاّبة الري  (ُُ)]السنطخل[ك

                                                           

٤بػػا رجػػع يػػـو ا٣بنػػدؽ ككضػػع السػػلح، كاغتسػػل فأتػػاه جربيػػل كقػػد عحػػب رأسػػو الابػػار،   عػػن عائشػػل رضػػ    عنهػػا: أف رسػػوؿ   »كلفظػػو:  (ُ) 
«.  لػيهم رسػوؿ   قػاؿ، ىػا ىنػا، كأكمػأ إٔب بػِب قريظػل، قالػت: فطخػرج إ« فػأين: »فقاؿ: كضعت السلح فو  ما كضعتو، فقاؿ رسػوؿ   
(، كصػحي  مسػػلم: كتػػاب ا١بهػاد كالسػػّب، بػػاب ُِ/ْ) ُِّٖبعػػد ا٢بػرب كالابػػار، رقػػم: صػحي  البطخػػارم: كتػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، بػاب الاسػػل 

 (، كاللف  للبطخارم. ُّٖٗ/ّ) ُٕٗٔقتاؿ من نقض العهد، رقم: جواز 
٧بمد بػن عائػو أبػو عبػد   القرشػ  صػاحب ك . (ِْٗ/ُ)للقسطل يل با٤بن  احملمديل ا٤بواىب اللدن ُب ا٤بطخطوفتْب: كعبد بن عايد، كا٤بثبت من  (ِ)

(. سػػّب أعػػلـ النػػبلء قِِّ، ٠بػػع مػػن ٧بمػػد بػػن عمػػر الواقػػدم، حػػدث عنػػو  أٞبػػد بػػن أيب ا٢بػػوارم قػػاؿ عنػػو ابػػن حجر]صػػدكؽ[، )ت: ما٤باػػاز 
 (.  ْٖٔ/ُتقريب التهويب البن حجر )ك (، َُْ/ُُللوىيب )

 (.  ّٓٓ/ُل اللال البن فارس، مادة: صفا )ا٢بجر اأمل ، كىو الحفواف. ٦بمالحفا:  (ّ)
 (.  َٓ/ِالبن اأثّب، مادة: خطم)النهايل  (ْ)
 (.  ُِْٗ/ْالححاح للجوىرم، مادة: ليف ) (ٓ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من قاموس احمليط ا ٌب.  (ٔ)
 ٤بناسبتو للسياؽ. ُب ا٤بطخطوفتْب: أم شديد، كا٤بثبت كضعتو  (ٕ)
 (.  ِٕٗ/ُ) مادة: أكفالقاموس احمليط، للفّبكزآبادم،  (ٖ)
كٓب أجػػػده عنػػػد أيب داكد كلعلػػػو أراد أيب داكد  (ْٖٓ/َُ) ِْٖٕتواضػػػع كتػػػرؾ ال ىػػػو، رقػػػم: شػػػعب اإٲبػػػاف للبيهقػػػ : حسػػػن ا٣بلػػػ ، فحػػػل ُب ال (ٗ)

ا١بنػػػائ ، بػػػاب آخػػػر، رقػػػم:  سػػػنن الَبمػػػوم ت بشػػػار: أبػػػواب. (َٔٔ/ّ) ِِِٔنػػػ  بػػػن مالػػػك، رقػػػم: مسػػػند أيب داكد الطيالسػػػ : أالطيالسػػػ . 
(، كا٤بسػتدرؾ علػى الحػحيحْب ُّٖٗ/ِ)ُْٖٕمػن الكػرب كالتواضػع، رقػم:  (، كسنن ابػن ماجػو: كتػاب ال ىػد، ، بػاب الػرباءةِّٖ/ِ) َُُٕ

 .  (، كقاؿ عنو الوىيب: ]صحي [َٔٓ/ِ)ّّْٕفسّب، تفسّب سورة ؽ، رقم: للحاكم: كتاب الت
ـي: كىو ما يطيب بو الطعاـ. ٦بمي (َُ)  (.  َٗ/ُل اللال البن فارس، مادة: أدـ )ؤتدـ بو: مأخوذـ من اإدا
 ُب ا٤بطخطوفتْب: السطخنل، كا٤بثبت من النهايل اأثّبيل، كيقاؿ بال ام بدؿ السْب.  (ُُ)
 (.  َْٖ/ِة: سن  )(، كمادْٖ/ُنهايل البن اأثّب، مادة: أىل )ال (ُِ)

 .  (ِّٕ/ُ) ّّْ، رقم: ل للَبموم ط ا٤بكتبل التجاريل: باب ماجاء ُب تواضع رسوؿ   الشمائل احملمدي (ُّ)
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وعليىىه قطيفىىر مىىا . (ّ)(اؿو بىػػ  و لًػػخى  ): مأ ،ثّّ رر . (ِ)(كالسػػرج للفػػرس،  الرحػػل للبعػػّب)، علىىع رحىىل وحىى   :قىىال
 .(ْ)(كساء لو ٟبل): ى ، ربع دراهكأتساوي 

كىػػو فلػػب ا٤بن لػػل ُب قلػػوب ، (ٔ)ن الرؤيػػلمشػػت  ًمػػ): الريػػاء ,(5)عىىرال ريىىاء فيىىه وال     اللهىىك ا علىىه حجىىاً  :فقىىال
، كيطلػب بالعبػادات، عمػاؿ سػول العبػادةأكا٤بن لػل يطلػب ُب القلػوب ب، فطلب ا١بػاه، ا٣بّبرائهم خحاؿ إالناس ب
ىػو  :اءػػػػػالري دٌ ػػػػػفح، اػػػػرهارىإك ، تاادػػػػوب بالعبػػػلػػػ لل ُب القػػػػػػمنػلب الػػػػطػػػادة بػػػم العػػػكػػػوص ٕبػػػاء ٨بحػػػريػػػم الػػػكاس
ػػكالٍ ، ائ  ىػػو العابػػدرى مي فػػالٍ ، العبػػاد بطاعػػل    ءة ار إ ، ائ ىػػو النػػاس ا٤بطلػػوب رؤيػػتهم لطلػػب ا٤بن لػػل ُب قلػػوهبمرى مي
 .(ٕ)(رهارىاإبو ىو ا٣بحاؿ الٍب قحد ا٤برائ   ىائى رى مي كالٍ 
، (ٖ)«خلقو امعي بو سى     عى ع الناس بعملو ٠بىَ ن ٠بىَ مى »: كُب ا٢بدي ، ن السماعفه  مشتقل مً  ): لعى مٍ ما السي أك 

ػػأى »: كُب ركايػػل رهػػره أذا إ: ك٠بػػع فػػلف بعملػػو، ذا شػػهرتوإ لن عى مً ٍسػػكتى  بالرجػػل تسػػميعان  تي ٍعػػيقػػاؿ ٠بىَ ، (ٗ)«خلقػػو عى امً سى
َػأ: فهػو صػفل   ، بػالرفع «خلقػو سامعي »: كقد ركم ُب ىوا ا٢بدي ، عمى سٍ يي لً  الػوم ٠بػع خلقػو بػو  ع  ي م ٠بى

، (ُ)خلقػػو يػػـو القيامػػل (ُُ)٠بػػاعأع بػػو يسػػمًٌ   ف  أراد بػػو أ. «(َُ)سػػامع خلػػ أ»: ركاه [ّٖ/ك]ن كمىػػ، النػػاس

                                                                                                                                                                      
(، كالفػػت  ِّٓ/ُٙبفػػل اأشػػراؼ ٗبعرفػػل اأفػػراؼ  )نظػػر: يٕبثػػت ُب سػػنن ابػػن ماجػػو فلػػم أجػػده، كقػػد عػػ اه ا٤بػػ م للَبمػػوم فقػػط، ككػػوا السػػيوف .  (ُ)

اب الػػرىن ُب كبلفػػ  قريػػب ُب صػػحي  البطخػػارم: كتػػاب الػػرىن، بػػ، (ّٖٓ/ِ)ُْٖٔ، رقػػم: مع الحػػاّب، للسػػيوف الكبػػّب ُب ضػػم ال يػػادة إٔب ا١بػػا
 (.  ُِْ/ّ) َِٖٓا٢بضر، رقم: 

 (.  َُٕٕ/ْظر: الححاح للجوىرم، مادة: رحل)ين (ِ)
 (.  ِِٖ/ُالححاح للجوىرم، مادة: رث ) (ّ)
نهايػل البػػن اأثػّب، مػػادة: ٟبػػل كىػػ  اأسػود مػػن الثيػاب. ينظػػر: الكا٣بيميػل: ٝبػػع ٟبيلػل،  ،(ُْٖ/ِيػػاض، مػادة: قطػػف )مشػارؽ اأنػػوار للقاضػ  ع (ْ)

(ِ/ُٖ  .) 
كىػػو صػػدكؽ. ينظػػر: الكاشػػف  ،ُب سػػنده الربيػػع بػػن صػػبي  ،(ٓٔٗ/ِ) َِٖٗاب ا٢بػػ  علػػى الرحػػل، رقػػم: سػػنن ابػػن ماجػػو: كتػػاب ا٤بناسػػك، بػػ ((ٓ

(، َّٖ/  ِالرقاش  كىػو ضػعيف. ينظػر: الكاشػف للػوىيب) ي يد بن أبافكفيو أيضان (، َِٔ/ُ)البن حجرويب (، كتقريب التهِّٗ/ُ)للوىيب
 (.  ٗٗٓ/ُكتقريب التهويب البن حجر)

 (، كالنقل من اإحياء ا ٌب. ِْٕ/ُ) للفيوم ا٤بنّب  (، كا٤بحباحِٔٗ/ُْالعرب البن منظور، مادة: رأل) ينظر: لساف (ٔ)
 (.  ِٕٗ/ّ)للا إبهى النقل من إحياء علـو الدين انت (ٕ)
 ْْٖٗباب القاؼ، القاسػم، رقػم: (، كا٤بعجم اأكسط للطربا : َّْ/ُُ) ّٖٗٔ، رقم: بن العاص  كٞبد: مسند عبد   بن عمر مسند أ (ٖ)

بػػاب الكبػػّب للطػػربا ،  (، كا٤بعجػػمِٗٓ/ُّ)ُُْْْبػػن عمػػرك بػػن العػػاص، رقػػم: عبػػد   بػػاب العػػْب، ا٤بعجػػم الكبػػّب للطػػربا ، ك (، ُِٕ/ٓ)
قاؿ ا٥بيثمػ : ]ك٠بػى الطػربا  الرجػل، كىػو خيثمػل بػن عبػد الػرٞبن، فبهػوا االعتبػار رجػاؿ (، ك ْٓٓ/ُّ)ُْْْٕرقم: ك، العْب، عبد   بن عمر 

 (.  ِِِ/َُل كائد كمنبع الفوائد للهيثم )أٞبد، كأحد أسانيد الطربا  ُب الكبّب رجاؿ الححي [. ٦بمع ا
 (، كالنقل من النهايل ا ٌب. ِّٔ/ُْشرح السنل للباوم ) (ٗ)
 غّب كاضحل ُب اأصل، كا٤بثبت من )س(.  (َُ)
ػػع أسػػامع يريػػد أف   تعػػأب يسػػمع أسػػامع النػػاس هبػػوا الرجػػل يػػـو القيامػػل، كأسػػامع  أجػػود كأحسػػن ُب ا (ُُ) . ٤بعػػُبأراد ٝبػػع السػػمع أ٠بيػػع ٍب ٝبػػع اأ٠بي

   (.  ِِٓ/ِغريب ا٢بدي  للقاسم بن سلـ )
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  رآء ، آءن ر مىػ: كىػوا معػُب ف يعطيػو شػيئان أن غػّب راه ثوابػو ًمػأك ، عػو   ن ٠بَػع النػاس بعملػو ٠بَ راد مىػأ: كقيل
 يريو   : مأ، بو ٠بعػو   أراد بعملػو النػاس أن مىػ: كقيػل، منو كال يعطيو شيئان ، الثواب ف فكػا، النػاس

ػكٰبيٍ ، و النػاسعى ٍب يظهػره ليسػمى ، ُب السػر صػا٢بان  ف يفعػل فعػلن أراد أن مى : كقيل معناه، ذلك ثوابو ف   إفػ، د عليػومى
  غىرىضػو[للناس  ظهركيي ، ع بومًٌ سى يي[

ٔب نفسػو إن نسػب ريػد مىػيي : كقيػل،   تعػأب ف عملػو ٓب يكػن خالحػان أك ، (ِ)
٭بػا فعلػو إ»: كُب ا٢بػدي ، (ّ)]كوبػو[كيظهر، يفضحو ف   إف، يحنعو ٓب عى خّبان دَ اك ، ٓب يفعلو صا٢بان  عملن 
 .(ٓ)(و الناس كيركهعى مى ليسٍ : مأ، (ْ)«كرياء، عل٠بي 

كذلػػك بػػافلع ، كا٤بن لػػل ُب القلػػوب بالطاعػػات، كىػػو فلػػب ا١بػػاه، (ٔ)كالسػػمعل ٗبعػػُب كاحػػد، ف الريػػاءأكا٢باصػػل 
 .تهايؤ ك بر أ، ما بسماع خربىاإ، العباد على العبادة

  كال ٠بعل، ف ال ٯبعل ُب عملو رياءأ ؿ   أفكيف يس، كالسمعل، ن الرياءمعحـو مى  ىو : ف قلتى إف
 .ال   إ يقحد ال ال فهو إك ، متو كيف فري  القبوؿ عند   أم لًٌ عى ليػي : قلتي  

، نو زىدأك ، فيو ٨بتاران  ٭با كافإ، ن كونو ح  على رحل رثٌ ف ما كقع منو مً إ: مأ، رضهذا وقا فتح  عليه األ
ليو إ  ى عً كبي ، رض فتحت عليوف مقاليد كنوز اأإكيف ك ،  قتاران إكال ، كلي  عج ان ، عرض عن التدن  ب ينل الدنياأك 

٠بعػػت : قػاؿ، بسػنده عػن جػابر بػن عبػد    (ٕ)كُب كتػاب الوفػػاء، عجػ ان  زىػد مكػاف ال فكػاف زاىػدان ، ٝبيعهػا
 .(ٗ)«ن سندسمً  عليو قطيفل (ٖ) لى بػٍ أى ليد الدنيا على فرس مقا تي يٍ تً أ»: يقوؿ رسوؿ   

                                                                                                                                                                      
 (.  ِّٔ/ُْشرح السنل للباوم ) (ُ)
 ا٤بطخطوفتْب: عرضو، كا٤بثبت من النهايل البن اأثّب. ُب  (ِ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من النهايل البن اأثّب.  (ّ)
 (ُّْ/ ِع كه للنهايل. ٝبع الوسائل ُب شرح الشمائل للقارم) كالقارم،كالوين نقلوا ا٢بدي ، فيما رهر ٕب ٕبثت عنو فلم أجده (ْ)
ع)هاانتهى النقل من الن (ٓ)  (.  َُْ/ِيل البن اأثّب، مادة: ٠بًى
جػػم لاػػل الفقهػػاء ٗبعنيػػْب أف الػػواك للماػػايرة، كلعػػل الفػػرؽ بينهمػػا أف السػػمعل تكػػوف ُب اأقػػواؿ، كالريػػاء ُب اأفعػػاؿ. مع الريػػاء كالسػػمعل الظػػاىر أف (ٔ)

 (.  َِٓ/ُلقلعج ، كقنييب)
 (.  ُِٖ) فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص الوفا بتعريف (ٕ)
 (.  ُُْٓ/ْاض. الححاح للجوىرم، مادة: بل )أبل : من البلقل، كالبلقل: كل لوف خالطو بياض، كقيل ىو السواد كالبي (ٖ)
 ال كائػػد كمنبػػع. ٦بمػػع [ركاه أٞبػػد، كرجالػػو رجػػاؿ الحػػحي ](، كقػػاؿ ا٥بيثمػػ : َّٗ/ِِ) ُُّْٓابر بػػن عبػػد  ، رقػػم: مسػػند أٞبػػد: مسػػند جػػ (ٗ)

هايػػل البػػن اأثػػّب، مػػادة: سػػندس كغلػػي  الػػديباج يسػػمى االسػػتربؽ. ينظػػر: الن( الثيػػاب)لسػػندس: مػػا رؽ مػػن الػػديباج(. كاَِ/ٗالفوائػػد للهيثمػػ )
(ِ/َْٗ)  . 
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جوامػػع  عطيػػتي أي ك ، رت بالرعػػبًحػػني »: قػػاؿ رسػػوؿ   : قػػاؿ، يب ىريػػرة أبسػػنده عػػن   كُب صػػحي  مسػػلم
 .(ِ)«فوضعت ُب يدم، رضذ ج ء ٗبفاتي  خ ائن اأإ، نا نائمأكبينا ، (ُ)الكلم
 .(ّ)ا[هن]كأنتم تنتثلو  ،فقد ذىب رسوؿ   :  بو ىريرة أقاؿ  
، قاليػػدأك ، قليػػدإ: كقيػػل، مقليػػد: كقيػػل، ن لفظهػػاال كاحػػد ٥بػػا ًمػػ، ا٤بفػػاتي  –الواقػػع ُب حػػدي  الوفػػاء - كا٤بقاليػػد)

﴿لىػػوي مىقالًيػػدي الَسػػماكاًت كىاٍأىٍرًض كىالَػػًوينى  : ُب قولػػو  (ْ)صػػلها فارسػػيل ذكػػر ذلػػك ال ٨بشػػرم ُب كشػػافول أكالكلمػ
: قلػتي   كالفارسػيل، ما للكتاب الع ي  ا٤ببػْب: ف قلتى إف: ٍب قاؿ، [ّٔ]ال مر/اَّللًَ أيكلًئكى ىيمي ا٣ٍباًسريكفى  كىفىريكا بًآياتً 
 .(خرج االستعماؿ ا٤بهمل عن كونو مهملن أحا٥با عربيل كما أالتعريب 

 : (ٓ)شار الحرصرم حي  قاؿأٔب ىوا إك 
 افً حى لى سراة حً عى  ليوً إل دى هٍ تػي    اهى ٝبيعي  وزً ني الكي  مقاليدي  تٍ ثى عً بي   
فلػػػم ينػػػ ي ، وئػػػانػػػو ضػػػن ٗبأ، ححػػػانان   بكسػػػر ا٢بػػػاء الفػػػرس ٠بػػػ (ٔ)رهػػػر ححػػػاف: مأ

ٍب قػػػاؿ  ،ال علػػػى كرٲبػػػلإ (ٕ)
 : (ٖ)الحرصرم بعد ذلك
 مكافإفلو استقاـ ال ىد عن    ن سندسمً  ت عليو قطيفللى عً جي  

ٔب إكىو ما يهدل ، ا٥بدم: فيقاؿ، تشديدكٯبوز فيو ال، بتطخفيف الياء: ا٥بدم),  ل  مةر بانر ههاى يف حجأو 
 :ُب قوؿ فرفل تكن ىديا كمان  ف ٓبإك ، بلكقد يطل  على ٝبيع اإ، ن النعم لتنحرالبيت ا٢براـ مً 

بػػل تسػػميل للشػػ ء باسػػم فل  ا٥بػػدم علػػى مطلػػ  اإأفػػ، فيهمػػا بتشػػديد اليػػاء، (ٗ)مٌ دكمػػات الػػو ، ىلكػػت ا٥بػػدمٌ  
 . بعضو

                                                           
بلطفػو ُب األفػاظ اليسػّبة منػو معػا  كثػّبة، كاحػدىا جامعػل: أم كلمػل جامعػل، كمنػو ا٢بػدي   القػرآف، ٝبػع    :يعػِب« أكتيت جوامع الكلػم» (ُ)

ف العػرب (، كلسػآِٗ/ُنهايػل البػن اأثػّب، مػادة: ٝبػع )أم أنػو كػاف كثػّب ا٤بعػا  قليػل األفػاظ. ال« كاف يتكلم ٔبوامع الكلػم  أنو»  ُب صفتو 
 (.  ْٓ/ٖالبن منظور، مادة: ٝبع)

م: كتػاب صػحي  البطخػار  (، ككػوإُّ/ُ) ِّٓجدان كفهوران، رقػم: صحي  مسلم: كتاب ا٤بساجد كمواضع الحلة، باب جعلت ٕب اأرض مس (ِ)
 (.  ْٓ/ْ) ِٕٕٗ: نحرت بالرعب. . ، رقم: ا١بهاد كالسّب، باب قوؿ النيب 

لقاضػ  ُب اأصل: تتلوهنا، كُب)س(: نتسلوهنا، كا٤بثبت من صحي  مسلم الساب . كتنتثلوهنا أم تستطخرجوف ما فيها كتتمتعوف بو. مشارؽ اأنػوار ل (ّ)
 (.  ْ/ِعياض، مادة: نثل )

 (.  َُْ/ْتفسّب ال ٨بشرم ) (ْ)
 (.  ْٓ/ُ)نونيل الحرصرم . من البحر الكامل (ٓ)
 (. ّْٔ/ِلنهايل البن اأثّب، مادة: سرل)سراة كل ش ء رهره كأعله. ا (ٔ)
 (.  ُٕٕ/ُّ)كويب اللال لأزىرم، مادة: ن  ين ك: الن ك: الوثب. هت (ٕ)
 (.  َِالبيت من البحر الكامل. نونيل الحرصرم) (ٖ)
 (.  ّٗٓ/ُٓ)مالعرب البن منظور، مادة: ىد . لساف(د ىلكت اإبل كيبست النطخيلقاؿ ابن منظور: )أرا (ٗ)
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 كسػػفلى قػػي ، (ِ)كتػػيم، ٱبففػػوف اليػػاء (ُ)سػػدأكبنػػو ، ىػػل ا٢بجػػازأك ، بلهػػمإً كػػم : مأ  كػػم ىػػدم فػػلف: كيقػػاؿ 
، ك٠بيػػػت بدنػػػل لعظمهػػػا، شػػػبوأبػػػل كىػػػ  باإ، كالبقػػػرة، كالناقػػػل، كالبدنػػػل تقػػػع علػػػى ا١بمػػػل) .(ْ)(اليػػػاء (ّ)]يثقلػػػوف[
ىػل أف إ: ل لػوقيػ: (ٓ)كُب حػدي  الشػعيب، ٔب بيػت   ا٢بػراـإا١بمػل ا٤بهػدم  كأ، كتطل  على ٦برد الناقػل، ك٠بنها

عتػ  أمػن : مأ<كػوف النػيب >ٍب ت كجها كاف كمن يركب بدنتػو ا٤بهػداة ، متوأعت  الرجل أذا إ: العراؽ يقولوف
ال عػػػن إفػػػل تركػػػب ، ُب ا٢بػػػ     ٔب بيػػػتإفهػػػ  ٗبن لػػػل البدنػػػل الػػػٍب هتػػػدل ، فقػػػد جعلهػػػا ٧بػػػررة   ، متػػػوأ

    .(ٔ)(ا٤بهداةمتو ا٤بعتقل كاف كمن ركب بدنتو أذا ت كج إف، ضركرة
ففيػػو ، ُب صػػحيحو ككػػاف ذلػػك ُب حجػػل الػػوداع ركاه البطخػػارم، ىػػدل مئػػل بدنػػل ُب حجػػو ذلػػكأ كػػوف النػػيب 
ٍب ، فقسػمتها، مر  بلحومهػاػأفػ، مئػل بدنػل ىػدل النػيب أ»: حدثػو قػاؿ  ف عليػان أ (ٕ)ىيب ليلػأٔب ابن إبسنده 

 .(ٗ)«فقسمتها، ٍب ٔبلودىا، فقسمتها، (ٖ)]ًٔبًل٥با[مر  أ
٫بػر »: قػاؿ، علػ   عػن (ُ)عبػد الػرٞبن بػن أيب ليلػى[ عػن] (َُ)يب ٪بػي  عػن ٦باىػدأابن عن  بو داكدأخرج أك  

 .(ّ)«(ِ)]سائرىا[ فنحرت، مر أك ، ثلثْب بدنل النيب 

                                                           
 كىػػو اسػػم عػػدة مػػن القبائػػل. ينظػػر: لػػب اللبػػاب ُب ٙبريػػر ،اأسػػد: بسػػكوف ا٤بهملػػل نسػػبل إٔب قبيلػػل اأزد إبػػداالن مػػن الػػ ام سػػينان كبفتحهػػا إٔب أسػػد (ُ)

 (.  ُّ/ُاأنساب للسيوف )
كىم بطن من بكر بن كائل، كتيم الرباب كىم من بُب عبد مناة، كتػيم ربيعػل، كتػيم بػن مػٌرة مػنهم أبػو بكػر  ،يم   بن ثعلبلكىم ت ،اسم لقبائل :تيم (ِ)

 (.  ُُِ/ّعا  )(، كاأنساب للسمُُْ/ُالبن دريد اأزدم، مادة: تيم ) . ٝبهرة اللال الحدي  
ر بػػن نػػ ار. ياؽ. قػػي : اسػػم لقػػي  بػػن ثعلبػػل بػػن بكػػر بػػن كائػػل، كقػػي  عػػيلف بػػن مضػػغػػّب كاضػػحل ُب ا٤بطخطػػوفتْب، كا٤بثبػػت كضػػعتو ٤بناسػػبتو للسػػ (ّ)

 (.  ّٖٓ/َُاأنساب للسمعا  )
 (.  ّٗٓ/ُٓ)ملساف العرب البن منظور، مادة: ىد (ْ)
تْب: رجل مػن أىػل الكتػاب ثلثل يؤتوف أجرىم مر »قاؿ:   ا٢بدي : فقاؿ الشعيب: حدثِب أبو بردة بن أيب موسى، عن أبيو، أف رسوؿ    ٛباـك  (ٓ)

فػػآمن بػػو كاتبعػػو كصػػدقو، فلػػو أجػػراف، كعبػػد ٩بلػػوؾ أدل حػػ    تعػػأب كحػػ  سػػيده، فلػػو أجػػراف، كرجػػل كانػػت لػػو أمػػل   آمػػن بنبيػػو، كأدرؾ النػػيب 
ا٢بػدي  باػّب شػ ء، فقػد  ، ٍب قػاؿ الشػعيب للطخراسػا : خػو ىػوا «فاواىا، فأحسن غواءىا، ٍب أدهبا فأحسن أدهبا، ٍب أعتقها كت كجها فلو أجراف 

صػحي  مسػلم:  ك (، ُّ/ُ) ٕٗيم الرجػل أمتػو كأىلػو، رقػم: كاف الرجل يرحل فيما دكف ىوا إٔب ا٤بدينل. صحي  البطخارم: كتاب العلم، باب تعلػ
 النقل من النهايل البن اأثّب. (، ك ُّْ/ُ) ُْٓ، رقم: كتاب اإٲباف، باب كجوب اإٲباف برسالل نبينا ٧بمد 

 (.  َُٖ/ُل البن اأثّب، مادة: بدف)لنهايا (ٔ)
رسػوؿ    عبد الرٞبن بػن أيب ليلػى اأنحػارم الكػوُب، حػدث عػن عمػر كعلػ ، كحػدث عنػو اأعمػش، قػاؿ: )أدركػت عشػرين كمائػل مػن أصػحاب (ٕ)

 (.  ِِٔ/ْسّب أعلـ النبلء للوىيب ) ق(.َُٓ ، )ت:)من اأنحار، إذا سئل أحدىم عن ش ء، كد أف أخاه كفاه 
 ُب ا٤بطخطوفتْب: حل٥با، كا٤بثبت من صحي  البطخارم ا ٌب.  (ٖ)
لحػػدقل بلحػػـو (، كصػػحي  مسػػلم: كتػػاب ا٢بػػ ، بػػاب ُب إُِ/ِ) ُُٖٕيتحػػدؽ ٔبػػلؿ البػػدف، رقػػم: صػػحي  البطخػػارم: كتػػاب ا٢بػػ ، بػػاب  (ٗ)

ن أيب ليلػى بحػيال محػرحل بسػماعو مػن علػ  رٞبػو   حيػ  ذكػر ركايػل ابػ اإماـ العرضػ (، كيظهر ىنا مدل دقل ْٓٗ/ِ) ُُّٕا٥بدم، رقم: 
   عن عل  مستطخدمان فيها العنعنل. طخارم عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى كى  التحدي ، بسبب كجود ركايل أخرل ُب الب

 ماءػػاىّب علػػشٗبكل كىو ساجد. مق( َُِ)ت: ٦باىد بن جرب ك قيل بن جبّب مؤب عبد   بن السائب القارئ، ككاف من الثقات،  (َُ)
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، ٔب ا٤بنحػرإ ٍب انحػرؼ رسػوؿ   »: ف فيػوإفػ، الطويػل ُب حدي  جابرو  ص  منو ما كقع ُب صحي  مسلمأك  
ف البدف كانػت مئػل أن ذلك مً  ؼى رً عي فػى ، (ْ)«شركو ُب ىديوأما بق  غّب ما  عطى عليان أٍب ، كستْب بدنل ان فنحر ثلث
ابػػن : بينػػو كبػػْب ركايػػل ا١بمعبػػ ضػػان أي ؼى رً كعيػػ، البػػاق ك٫بػػر علػػ  ، كثلثػػْب ٫بػػر منهػػا ثلثػػان  ف النػػيب أك ، بدنػػل
كال ، (ٓ)«كثلثػْب ثلثػان  ٍب ينحػر النػيب ، لثػْبكث ف ينحػر سػبعان أ مػر عليػان أٍب  ،٫بر ثلثػْب نو أ»: سحاؽإ
 ف إ»: اؿػق  باسػػػن ابن عػػػع يب داكدأنن ػػػفف  س، ورػػػن الوكوز مً ػػػػتبل ٯب، لػػػػبن اإاث مً ػػػندم باإػػػػتخ ا٥بػػػػطخػي

]بػيرىةه [سػػوأيب جهػػل ُب ر كػػاف أ  ٝبػػلن  ىػػدل عػػاـ ا٢بديبيػػل ُب ىػػدايا النػػيب أ    رسػػوؿ
ن فضػػل لياػػي  ًمػػ (ٔ)

 .(ٕ)«ا٤بشركْب [ّٗ/ظ]الكفار بولك 
ن نػػو كػػاف يكػػره ذلػػك ًمػػأ: كقػػد ركم عػػن عبػػد   بػػن عمػػر بػػن ا٣بطػػاب ، راف ُب ا٥بػػدم جػػائ ةكٍ ف الػػوي أففيػػو )
  .(ٖ)(ناثاإ لهدف يي أكيرل ، بلاإ
  .عن جابر بن عبد    (ٗ)ركاه مسلم ُب صحيحو، مئل بدنل ىداء النيب إف حدي  أكقد قررنا  ىوا 

كقػد اختلػف مػٌب كػاف الفػت  ، كذلك ُب شهر رمضػاف سػنل ٜبػاف, مكر .على النيب : مأ (ٓٔ)عليه  حر تِ وملا ف  
  ن الشهرمً 
يب أٍب ذكػػر عػػن  ،  مكػػل لػػثلث عشػػرة ليلػػل خلػػت مػػن رمضػػافصػػبٌ  نػػو أ: (ُُ)ففػػ  الحػػـو مػػن صػػحي  مسػػلم 

 .(ُِ)«ن رمضافعشرة مضت مً  تٌ سً لً  غ كنا مع رسوؿ   »: سعيد قاؿ
 .(ُ)«ك تسع عشرةألسبع عشرة »: كُب ركايل، «ثنٍب عشرة»: كُب ركايل، «شرة خلتلثماف ع»: كُب ركايل

                                                                                                                                                                      

 (.  َِٓ/ُتقريب التهويب البن حجر) ،(ُّّ/ُاأمحار البن حباف)    
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من سنن أيب داكد، لعلها سقطت سهوان.  (ُ)
 ُب اأصل: سانرىا، كُب)س( سامرىا، كا٤بثبت من سنن أيب داكد.  (ِ)
: ٧بمػػد بػن عبيػػد بػن ٧بمػد بػػن كاقػد احملػػاريب فيػو (ُْٖ/ِ) ُْٕٔقبػل أف يبلػػ ، رقػم: ا عطػػب سػنن أيب داكد: كتػاب ا٤بناسػػك، بػاب ُب ا٥بػدم إذ (ّ)

 (.  ْٓٗ، ْٕٔ/ُيركم بالعنعنل. تقريب التهويب )٧بمد بن إسحاؽ، كىو صدكؽ يدل  كىنا ك الكوُب صدكؽ، 
 .  (ٖٖٔ/ِ) ُُِٖ، رقم: صحي  مسلم: كتاب ا٢ب ، باب حجل النيب  (ْ)
 تو ُب سنن أيب داكد الساب . ىو ٧بمد بن إسحاؽ، كركاي (ٓ)
 (.  ُِِ/ُنهايل البن اأثّب، مادة: برر )ك الربة: حلقل ٘بعل ُب ٢بم اأنف. الُب ا٤بطخطوفتْب: يره، كا٤بثبت من سنن أيب داكد.  (ٔ)
ادة النفيلػػ ، ككػػوا موفػػأ مػػن زيػػ( (، كفيػػو أف قولػػو: )ياػي  بػػولك ا٤بشػػركْبُْٓ/ِ) ُْٕٗاسػػك، بػػاب ُب ا٥بػػدم، رقػػم: سػنن أيب داكد: كتػػاب ا٤بن (ٕ)

 (.  ّٕٕ/ُ) ُّٖب ما ٯبوز من ا٥بدم، رقم: مالك: كتاب ا٢ب ، با
 (.  ُِٓ/ِمعآب السنن للطخطايب) (ٖ)
 (ٖٖٔ/ِ) ُُِٖ، رقم: صحي  مسلم: كتاب ا٢ب ، باب حجل النيب  (ٗ)
 غّب كاضحل ُب اأصل، كا٤بثبت من)س(.  (َُ)
 (، كا٢بدي  من كلـ ال ىرم. ٖٕٓ/ِ) ُُُّشهر رمضاف للمسافر، رقم: ـ كالفطر ُب صحي  مسلم: كتاب الحياـ، باب جواز الحو  (ُُ)
 (.  ٖٕٔ/ِ) ُُُٔ -ُّٗب شهر رمضاف، رقم:  صحي  مسلم: كتاب الحياـ، باب جواز الحـو كالفطر (ُِ)
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، ن رمضافخرج ُب غ كة الفت  من ا٤بدينل لعشر مً  نو أكا٤بشهور ُب كتب ا٤باازم ): قاؿ النوكم ُب شرح مسلم
 .(ِ)(كدخلها لتسع عشرة منو

كُب كتػػػاب شػػػرؼ  .(ّ)لفػػػان أا اثػػػِب عشػػػر كػػػانو : كعػػػن ا٢بػػػاكم، الؼآكػػػانوا عشػػػرة )  ودخلهىىىا شيىىىوش املسىىىلمني
ف قػاؿ أٔب إ (ٔ)لفػان أك اثػِب عشػر أالؼ آ كػانوا عشػرة: (ٓ)كقاؿ ٰبٓب بػن سػعيد. (ْ)لفان أكانوا اثِب عشر : ا٤بحطفى

 .انتهى. (ٕ)(الؼآك عشرة أالؼ آمالك خرج ُب ٜبانيل 
 ُب صحي  البطخارم الؼ ماآعشرة  كيؤيد كوهنم، (ٖ)«الؼآك٫بن بشر كثّب قد بلانا ستل »: كُب مسلم ُب ال كاة

ك٠بعػػت سػعيد بػػن ا٤بسػيب يقػػوؿ مثػػل ، ف رسػػوؿ   غػ ا غػػ كة الفػػت  ُب رمضػافأ»: خػربهأبسػنده عػػن ابػن عبػػاس 
 .(ٗ)ذلك

 (ُُ)دى يٍػػػػدً حػػػػٌب إذا بلػػػػ  الكى  رسػػػػوؿ    صػػػػاـ»: ف ابػػػػن عبػػػػاس قػػػػاؿأخػػػػرب  أ (َُ)  بػػػػن عبػػػػد   كعػػػػن عبيػػػػد
ن ا٤بدينل كمعػو خرج ُب  رمضاف مً  ف النيب أ :كقاؿ ابن عباس، (ِ)اففى سٍ كعي ، (ُ)ا٤باء الوم بْب قديد (ُِ)]كىو[
 ا٢بدي  ركاه البطخارم (ّ)«الؼآعشرة 

                                                                                                                                                                      
 (.  ٕٖٕ/ِ) ُُُٔ - ُْٗب شهر رمضاف، رقم  الركايات الثلث ُب صحي  مسلم: كتاب الحياـ، باب جواز الحـو كالفطر (ُ)
 (.  ِّْ/ٕشرح النوكم على مسلم )  (ِ)
]علػػػى شػػػرط البطخػػػارم : (، كقػػػاؿ الػػػوىيبّٖٕ/ِ) ِّّٕتفسػػػّب سػػػورة يوسػػػف، ، رقػػػم: ا٤بسػػػتدرؾ علػػػى الحػػػحيحْب للحػػػاكم: كتػػػاب التفسػػػّب،  (ّ)

 كمسلم[، كالنقل من الفت  ا ٌب. 
. شػػرؼ ا٤بحػػطفى أيب سػػعد (ة آالؼ مػػن ا٤بهػػاجرين كاأنحػػار كسػػائر العػػربإٔب قػػريش ُب عشػػر   الػػوم كجدتػػو ُب الشػػرؼ. )كخػػرج رسػػوؿ    (ْ)

 (.  ٕٓ/ّم)النيسابور 
  ،ٰبٓب بن سعيد بن أباف بن سعيد اأموم، أخو ا٤باازم عن ابن إسحاؽ، حدث عنو أٞبد بن حنبل، قاؿ عنو ابن حجر: ]صدكؽ يارب[ (ٓ)

 (.  َٗٓ/ُيب التهويب البن حجر )تقر (، ك ُّٗ/ٗسّب أعلـ النبلء للوىيب ). (قُْٗ: )ت    
أخبػار مكػل للفػاكه ، رقػم:  من أىل ا٤بدينل بثمانيل آالؼ أك عشرة آالؼ كمػن أىػل مكػل بػألفْب.  بلف : ٠بعت ابن ا٤بسيب يقوؿ خرج النيب  (ٔ)

 (، كىو من مرسلت ابن ا٤بسيب. َِٓ/ٓ) ُٖٗ
 (.  ْ/ٖفت  البارم البن حجر ) (ٕ)
 (.  ّٕٔ/ِ) َُٗٓاإسلـ، رقم:  ؼ، باب إعطاء ا٤بؤلفل قلوهبم علىصحي  مسلم: كتاب الكسو  (ٖ)
(، ككػوا صػحي  مسػلم: كتػاب الحػياـ، بػاب جػواز الحػـو ُْٓ/ٓ) ِْٕٓكة الفػت  ُب رمضػاف، رقػم: صحي  البطخارم: كتاب ا٤باازم، باب غػ   (ٗ)

 (. . ْٖٕ/ِ) ُُُّلفطر ُب شهر رمضاف، رقم: كا
 حباف البن . مشاىّب علماء اأمحارق(ٖٗ)ت: ] ثقل فقيو ثبت[، : ل بن مسعود ا٥بوٕب قاؿ عنو ابن حجرعبيد   بن عبد   بن عتب (َُ)
 (.  ِّٕ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)َُٔ/ُ)   
 السػنل ُب( كػم مػن مكػل، علػى فريػ  ا٤بدينػل. ا٤بعػآب اأثػّبة َٗأرض بػْب عسػفاف كخلػيخ علػى مسػافل )«: ا٢بمػض»الكديد: يعرؼ اليـو باسػم  (ُُ)

 (.  ُِّ/ُكالسّبة حملمد شرَاب)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من صحي  البطخارم ا ٌب.  (ُِ)
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 ضػان أيف الراحلػل يسػمى أكذكر الضػمّب باعتبػار ، (ْ)]الراحلل[: مأ ,سه ح  ااد دي  قادمتهأعلع رحله ر  أبأب
 وسربيػالبعػّب ٗبن لػل قى  روٍ ى  ا٣بشبل الٍب ُب مقدمل كى ): القادملك ، ٔب رسوؿ   إف يعود الضمّب أكٯبوز ، بالرحل
 .(ٓ)(جرٍ السَ 
 :ن كجوهذلك اليـو تواضع مً  ن النيب كقد رهر مً ، هلل  تواضعاً  
 .(ٔ)حراـ كوا ُب صحي  مسلمإكعليو عمامل سوداء باّب ، نو دخل مكل يـو الفت أ: كؿاأ 
 ٔبإظر ػػػػنأ  أػػػػك»: اؿػػق ,(ٖ)و[ػػػ]عن أبي (ٕ) [ػػػػ]حيرىيٍ مرك بنػػػػن عػػػػع، تفيوػػػػن كػػػػػمل بيماػػػػى فرُب العػػػػػرخأنو أ: الثا  

 .(َُ)«رخى فرفيها بْب كتفيوأقد ، (ٗ)انيلقى رٍ كعليو عمامل سوداء حى ، يـو فت  مكل    رسوؿ
بكسػر ا٤بػيم كسػكوف ): كىػو، (ُُ)«رفى اٍ مً ػسػو الػأكعلػى ر ، دخل يـو فت  مكػل»: عند البطخارم ن  أكُب ركايل   

 .(ُّ)((ُِ)]الرأس[كفت  الفاء رداء ينس  من الدركع على قدر ، الاْب ا٤بعجمل
  سو ا٤بافرأف على ر أ كأ، سو عمامل سوداءأف على ر أركايل  (ُْ)]بْب[كيف ا١بمع: ف قلتى إف

                                                                                                                                                                      
ُب (، كا٤بعػػآب اأثػػّبة ُّّ/ْم. معجػػم البلػػداف ليػػاقوت ا٢بمػػوم)( كػػَُِقديػػد: مػػن أكديػػل ا٢بجػػاز يقطعػػو الطريػػ  مػػن مكػػل إٔب ا٤بدينػػل علػػى ٫بػػو ) (ُ)

 (.  ِِِ/ُب)السنل كالسّبة حملمد شرَا
 (. ُِٗ/ُُب السنل كالسّبة حملمد شرَاب)كم من مكل  اال على فري  ا٤بدينل. ا٤بعآب اأثّبة َٖعيٍسفاف: بلد على مسافل  (ِ)
 (كٲبكػن ا١بمػع بػْب الركايػات ]سػتل، ٜبانيػل، عشػرة، اثنػا عشػرُْٔ/ٓ) ِْٕٔكة الفت  ُب رمضاف، رقػم: صحي  البطخارم: كتاب ا٤باازم، باب غ  (ّ)

اثنػا عشػر ألفان[ بأهنم أكؿ ما خرجوا ستل ا ؼ، ٍب تلحقوا، فحاركا ٜبانيل آالؼ، ٍب تلحقوا، فحاركا عشرة، كانضم إليهم ألفاف من مكػل فحػاركا 
 ألفان، ك  تعأب أعلم. 

 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ْ)
اػػرب ُب ترتيػػب ا٤بعػػرب (، كالقربػػوس: حنػػو السػػرج كىػػو اسػػم مػػا يكػػوف ُب مقػػدـ السػػرج كمػػؤخره. ا٤بِْٓ/ّّاج العػػركس لل بيػػدم، مػػادة: قػػدـ)تػػ (ٓ)

 (.  ُِّ/ُللطخوارزم )
 (.  َٗٗ/ِ) ُّٖٓـ، رقم: صحي  مسلم: كتاب ا٢ب ، باب جواز دخوؿ مكل باّب إحرا (ٔ)
 ك القرش . لو كأبيو صحبل. قاؿ ابن حٌباف: كلد ُبعمرك بن حري  بن عمر ُب ا٤بطخطوفتْب: حرث، كا٤بثبت من صحي  مسلم ا ٌب، ك  (ٕ)

 (.  َُٓ/ْ) اإصابل البن حجر ق(.ٖٓ)ت: ، كعمر، كعل ، كابن مسعود كغّبىم ، كأيب بكر،أياـ بدر، كقد ركل عن النيٌب       
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من صحي  مسلم ا ٌب.  (ٖ)
نهايػل البػن اأثػّب، مػادة: حػرؽ إٔب ا٢بػرؽ بفػت  ا٢بػاء كالػراء. ال -ب يػادة األػف كالنػوف -حرقتػو النػار، كأهنػا منسػوبلا٢برقانيل: ى  الػٍب علػى لػوف مػا أ (ٗ)

(ُ/ِّٕ  .) 
سػػنن النسػػائ : كتػػاب  ( عػػدا كلمػػل حرقانيػػل، فإهنػػا مػػنَٗٗ/ِ) ُّٗٓوؿ مكػػل باػػّب إحػػراـ، رقػػم: صػػحي  مسػػلم: كتػػاب ا٢بػػ ، بػػاب جػػواز دخػػ (َُ)

العرضػػػ  رٞبػػػو  : دمػػػ   مػػػاـ فلعػػػل اإ «عمامػػػل حرقانيػػػل  رأيػػػت علػػػى النػػػيب »( بلفػػػ : ُُِ/ٖ) ّّْٓا٢برقاتيػػػل، رقػػػم:  العمامػػػلال ينػػل، لػػػب  
 يـو الفت .   ا٢بديثْب ليعط  القارئ صورة كاضحل عن نوع عمامل رسوؿ   

 (.  ُْٔ/ٕ) َٖٖٓللباس، باب ا٤بافر، رقم: صحي  البطخارم: كتاب ا (ُُ)
 : الرامْب، كا٤بثبت من الححاح ا ٌب. ُب ا٤بطخطوفتْب (ُِ)
 (.  ُٕٕ/ِالححاح للجوىرم، مادة: غفر ) (ُّ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ُْ)
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كؿ دخولػػو كػػاف علػػى أف أبػػ): سػػلمكٝبػػع ا٤بحػػنف بينهمػػا ُب شػػرح م، (ُ)العمامػػل السػػوداء كانػػت فػػوؽ ا٤بافػػر: قلػػتي 
: بػػدليل قولػػو ُب حػػدي  عمػػرك بػػن حريػػ ، زالػػل ا٤بافػػرإسػػو العمامػػل بعػػد أٍب بعػػد ذلػػك كػػاف علػػى ر ، سػػو ا٤بافػػرأر 
 .(ّ)(٭با كانت عند باب الكعبل بعد ٛباـ فت  مكلإف ا٣بطبل أ، (ِ)«كعليو عمامل سوداء، خطب الناس»
ػأي ك يب بكػر أ كىػو بػْب، نو دخلها على ناقتو القحواءأ): الثال    ٓبك ، (ٓ)]ا٣بضػراء[كىػو ُب كتيبتو، (ْ)بػن ا٢بضػّب دً يٍ سى

ل أكر ، بػو سػفيافأك٤بػا رآه ، كلًػنػو مى أ نَ ظىػلػئل يي      على ا٣بيل الٍب ى  مركوب ا٤بلوؾ تواضػعان  يدخلها راكبان 
إ خيػك عظيمػان ألػك ابػن صػب  مي ألقػد : قػاؿ للعبػاس  -مػع العبػاس ككاف كاقفػان - لو هبا لى بى ىوه ا١بنود الٍب ال قً 
  .(ٔ)(هنا النبوةإ: فقاؿ لو العباس

ف أال فجػائ  إك ، سػلـكؿ دخولػو ُب اإأنػو كػاف ُب أن النبػوة مػع ًمػ ك ٦بػردان لٍ مي ػف ذكػر الػأ، نكػر عليػو العبػاسأ٭با إك 
ػػوي كى  :ُب داكد  فقػػد قػػاؿ   ، ف كػػاف للنػػيب إك ، كػػان لٍ يسػػمى مثػػل ىػػوا مي  ٍدنا ميٍلكى ػػدى ػػلى ﴿كىشى آتػىٍينػػاهي ا٢بًٍٍكمى
ػػدو ًمػػٍن  :كقػػاؿ سػػليماف ، [َِ/ص ]سػػورةكىفىٍحػػلى ا٣بًٍطػػاًب   ػػا الى يػىٍنبىاًػػ  ًأىحى ػػٍب ٕب ميٍلكن ﴿قىػػاؿى رىبًٌ اٍغًفػػٍر ٕب كىىى

٤بػػػا جػػػاء ُب  كػػان لً مى  رهػػػر ُب تسػػػميل  حػػاؿ النػػػيب أف الكراىيػػل أغػػػّب  [ّٓ/ ص ]سػػورةبػىٍعػػًدم إًنَػػػكى أىنٍػػتى اٍلوىَىػػػابي 
شػار أف، ٔب جربيػل إفالتفػت ، كػان لً مى  ك نبيػان أ، عبػدان  ف يكوف نبيػان أ بْب ّبًٌ ف رسوؿ   عليو كسلم خي أ: دي ا٢ب
 .(ٕ)«جوع يومان أك ، شبع يومان أ عبدان  بل نبيان »: فقاؿ، ف تواضعأليو إ

                                                           
 (.  ِٕٓ/َُفت  البارم البن حجر ) (ُ)
   (.َُٚبرٯبو الحفحل السابقل، حاشيل) ينظر (ِ)
: )فيحتمػل أف العمامػل كانػت ٙبػت ُب ا٤بحػدر السػاب  (. كقػاؿ القاضػ  عيػاض أيضػان ِْٔ/ْيػاض) للقاضػ  ع إكماؿ ا٤بعلم شرح صػحي  مسػلم (ّ)

 .  (على رأسو على ما ذكرناه  ذكر من ذكر أنو دخل مكل كى ا٤بافر، صيانل لرأسو من برد ا٤بافر كخشونتو، فلما ن ع ا٤بافر رهرت العمامل الٍب
 امرئ القي  بن اأكس اأنحارم، أسلم قبل سعد بن معاذ على يدم محعب بن عمّب، أسيد بن حضّب بن ٠باؾ بن عتيك بن رافع بن  (ْ)
 (.  ِٗ/ُ معرفل اأصحاب البن عبد الرب). االستيعاب ُب(قَِ: )تككاف ٩بن شهد العقبل الثانيل، شهد بدران كما بعدىا،    
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ا٢بضرا، كا٤بثبت من الطبقات ا ٌب.  (ٓ)
 (.  َُّ/ِالبن سعد)ل الطبقات الكرب  (ٔ)
(، كُب ا٤بعجػم الكبػّب للطػربا : بػاب ِٕٓ/ٔ) َُٕٔبػاب اأكػل متكئػان، رقػم:  حديثاف فرفو اأكؿ: ُب السنن الكربل للنسائ : كتػاب الوليمػل، (ٕ)

إال أف  وليػد كىػػو مػػدل [ا٥بيثمػػ : ]ركاه الطػػربا ، كفيػو بقيػػل بػػن القػاؿ (، ِٖٖ/َُ)َُٖٔٔبػػن عبػػاس عػن أبيػػو، رقػػم:  العػْب، علػػ  بػػن عبػد  
ال كائػػػػد كمنبػػػػع الفوائػػػػػد كايػػػػل النسػػػػػائ  كذلػػػػك لقػػػػوؿ بقيػػػػل حػػػػدثِب ال بيػػػػػدم كىػػػػ  صػػػػيال صػػػػرَح فيهػػػػا بالسػػػػػماع. ٦بمػػػػع اُب ر غػػػػّب قػػػػادح التػػػػدلي  
ا حػدي  : ]ىػوقاؿ الَبمػوم(، ٕٓٓ/ْ) ِّْٕلكفاؼ كالحرب عليو، رقم: سنن الَبموم ، باب ما جاء ُب ا(، كفرفو الثا  ُب َِ/ٗللهيثم )
 حسن[. 
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ُب  لقولو  ملكان  سمىيف أنكره ربعل بعده مر ا٣بلفاء اأأك ، يب سفياف يقوم ىوا  ا٤بعُبأعلى  نكار العباس إك 
 .(ُ)«ٍب يكوف جبابرة، ٍب يكوف ملوؾ، ءمراأي ٍب يكوف ، يكوف بعدم خلفاء»: خرآحدي  
ك  لًػنػو مى أف يلحظػوا فيػو أىػل مكػل أ (ِ)]إال خوفػان علػى [ر يـو الفت  ىػوا التواضػع ال ائػدهً ظٍ ٓب يي  ف النيب إك  ىوا

 .٭با ىو خليفل كما قررناإك ، كلً نو مى أن ظى  يي لئل ،ُب زم التواضع (ّ)ٔب الشاـإكما دخل عمر بن ا٣بطاب 
ف أ»: بػن عمػر بسنده عن عبد    فف  صحي  البطخارم،  سامل بن زيد أكىو مردؼ ، نو دخلهاأ: الرابع 

ف الراكػب أٱبفػى  كال، ا٢بدي  (ْ)«سامل بن زيدأ على مكل على راحلتو مردفان أن قبل يـو الفت  مً أ رسوؿ   
 .منو (ٓ)]تواضع[ يكوف ذلك ان حدأردؼ أذا إف أالعظيم الش

  قالػو ُب حًٌ لى لف العمامل دكف التػَ  ): عتجاركاال .(ٔ)ٞبراء[ ًحبػىرىةو  ]بػيٍردو لً قَ بشي  ره جً تى ػػعٍ ػػكىو مي ، دخلها نو أ: ا٣بام  
 .(ٕ)(القاموس

، رضػػ    عنهػػاعػػن عائشػػل  ففػػ  الػػدالئل البيهقيػػل، <عمػػر جديػػد [ّٗ/ك]تػػرب >ن ف لػػواءه كػػاف ًمػػأ: السػػادس 
لو َجػرى مي  (ٗ)طو رٍ ن ًمػقطعػل ًمػ ءسػودا(ٖ)]كرايتػو[، بػيضأيػـو الفػت  مكػل  كاف لواء رسوؿ   »: قالت

ككانػت ، (َُ)
 .(ُُ)«ابقى ى العي مَ سى الرايل تي 

                                                           
(، كقػاؿ فيػو ا٥بيثمػ : ]ركاه الطػربا ، كفيػو ٝباعػل ٓب ّْٕ/ِِ) ّٕٗ، أبػو جػابر الحػدُب، رقػم: ا٤بعجم الكبّب للطػربا : مسػند مػن يعػرؼ بػالكُب (ُ)

ؼ حػاؿ جػابر كالػد أعرفهم[. كنقل ابن كثّب عن ابن اأثّب قولو عن جابر بن ماجػد الحػدُب: ]قػد اختيلػف ُب حديثػو[، كقػاؿ ابػن حجػر: ]ال أعػر 
 (.  ّٓ/ٕ) ابل ُب ٛبيي  الححابل البن حجر(، ك اإصَُٗ/ٓ، ٦بمع ال كائد كمنبع الفوائد )(ٔٔ/ِامع ا٤بسانيد كالسنن البن كثّب)قي [. ج

 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ِ)
 (.  ِّّ/ُفتوح الشاـ للواقدم) (ّ)
 (.  ٔٓ/ْ) ِٖٖٗالردؼ على ا٢بمار، رقم:  ا١بهاد كالسّب، باب صحي  البطخارم: كتاب (ْ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ٓ)
الحػػػحاح للجػػػوىرم، مػػػادة: بػػػرد . كالػػػربدة: كسػػػاء أسػػػود مربػػػع فيػػػو صػػػور(. َْٓ/ِثبػػػت مػػػن سػػػّبة ابػػػن ىشػػػاـ )غػػػّب كاضػػػحل ُب ا٤بطخطػػػوفتْب، كا٤ب (ٔ)

للقاضػػػػ  عيػػػػاض، مػػػػادة: حػػػػرب  : بػيػػػػريد الػػػػيمن كا٢بػػػػربة ثػػػػوب أخضػػػػر كلػػػػو مػػػػن التحبػػػػّب كىػػػػو التحسػػػػْب. ينظػػػػر: مشػػػػارؽ اأنػػػػوارربةا٢بػػػػ(، ك ْْٕ/ِ)
(ُ/ُٕٓ  .) 

 (.  ّْٔ/ُ)مادة: عجرالقاموس احمليط، للفّبكز آبادم،  (ٕ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من الدالئل ا ٌب.  (ٖ)
 (.  ّٕٕ/ُنوار للقاض  عياض، مادة: مرط )اف. مشارؽ اأا٤برط: كساء من صوؼ أك خ  أك كت (ٗ)
هػا صػور مرجل: يركل با١بيم كا٢باء، فا١بيم معناه أف عليها نقوشا ٛبثاؿ الرجاؿ، كمنو: كبػرد مرجػل: فيػو صػور كحػور الرجػاؿ، كا٢بػاء معنػاه أف علي (َُ)

لنهايػػػل البػػػن اأثػػػّب: مػػػادة: (، كإّٗ/ٕ سػػػيده، مػػػادة: رجػػػل)اأعظػػػم البػػػِب الرحػػػاؿ، كىػػػ  اإبػػػل بأكوارىػػػا. كمنػػػو ثػػػوب مرجػػػل. احملكػػػم كاحملػػػيط
 (.  ُّٓ/ْرجل)

ككػوا ُب تػاري  (، مػن فريػ  ابػن إسػحاؽ، ٖٔ/ٓمكل يـو الفت  )  ، باب دخوؿ النيب دالئل النبوة للبيهق : ٝباع أبواب ماازم رسوؿ    (ُُ)
. تقريػب التهػويب يػركم بالعنعنػل كر أف عائشل، ابن إسحاؽ: صدكؽ يدل : ابن إسحاؽ عن عبد   بن أيب بكفيو(، ْٖٓ/ِاإسلـ للوىيب )

(ُ/ٕٔ  .) 
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 ل ما أكر ، (ِ)ولػػػم في وً ػػػبً  وؿ   ػػػػا ن ؿ رسػػػػػػ٤ب»: اؿػػػػػق (ُ)كر بن حـ ػػػيب بأن ػػػػع قيلػػػػػل البيهػػػػُب الدالئ: سابعػػػػػال 
ليحػػيب  وونني ػثٍػػػػعي  (ّ)]قػػد كػػاد[: نػػو ليقػػوؿإحػػٌب  يتواضػػع    ن الفػػت  جعػػل رسػػوؿ   بػػو ًمػػ    كرمػػوأ

 .(ْ)«لحٍ كاسطل الرَ 
]كذقنيػػػوي علػػػى رىٍحلػػػو[، يػػػـو الفػػػت  دخػػػل رسػػػوؿ   »: قػػػاؿ نػػػ  أعػػػن  فيهػػػاك . (ٓ)(ىػػػو اللحيػػػل): كالعثنػػػوف

(ٔ) 
«عان شًٌ طخى تى مي 

(ٕ). 
الرعػدة  وي خوتٍػأك ، يػـو الفػت  كلػم النػيب   ف رجػلن أ فيمػا ركل ابػن مسػعود، التواضػع ن صػري ما نط  بو مً : الثامن 

 .(ٖ)«كل القديدأة من قريش كانت تأنا ابن امر أ٭با إىوف عليك ف»: فقاؿ النيب 
قػػػاؿ شػػػي  شػػػيوخنا ا١بػػػلؿ  ,تفضىىىلوين علىىىع يىىىون  بىىىن مىىى  ال .قػػػوؿ النػػػيب : مأ, قولىىىه ومىىىن تواضىىىعه 

حػػدكم أال يقػولن »: ن حػػدي  ابػن مسػعودُب صػحي  البطخػارم ًمػ كالػوم، يػو هبػوا اللفػػ قػف علأ ٓب): السػيوف 
ف أمػا ينباػ  لعبػد »: يب ىريػرة أك  ،ن حدي  ابن عبػاس مً  كُب الححيحْب (ٗ)«ن يون  بن مٌب  خّب مً أ

نػا أيقػوؿ ف أمػا ينباػ  لنػيب »: مػن حػدي  عبػد   بػن جعفػر يب داكدكأ، (َُ)«ن يون  بػن مػٌب  خّب مً أيقوؿ 
 .انتهى. (ُِ))(ُُ)«ن يون  بن مٌبفضل مً أ

                                                           
عمػرك   أبو بكػر بػن ٧بمػد بػن عمػرك بػن حػـ  مػن سػادات التػابعْب ا٠بػو كنيتػو، مػن الثقػات، ركل عػن خارجػل بػن زيػد، حػدث عنػو عبػد الػرٞبن بػن (ُ)

 (.  ِْٔ/ُتقريب التهويب البن حجر)(، ك ُِٓ/ُاىّب علماء اأمحار البن حباف )ق(. مشَُِاأكزاع ، )ت: 
 جػركؿ ذم فول: كاد ٗبٌكل كىو اليـو داخل العمراف، كعليو عدة أحياء منها: العتيبل كجركؿ كمعظم شارع ا٤بنحور، كا٫بحػر االسػم اليػـو ُب بئػر ُب (ِ)

 (.  ُٖٗ/ُيل حملمد شرَاب)٤بعآب ا١بارافمعجم ا (، كٖٔٗ/٠ّباء البلد للبكرم)أتسمى بئر فول. معجم ما استعجم من 
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من الدالئل ا ٌب.  (ّ)
، و عػن عبػد   بػن أيب بكػر بػن حػـ (، كىػٖٔ/ٓمكل يـو الفػت  )  ، باب دخوؿ النيب دالئل النبوة للبيهق : ٝباع أبواب ماازم رسوؿ    (ْ)

 (.  َْٓ/ِة ابن ىشاـ )فحدثِب عبد   بن أيب بكر، ًب الكلـ عليو سابقان. سّب ككوا ُب سّبة ابن ىشاـ، بلف : قاؿ ابن إسحاؽ: 
 (.  ّٗ/ِ) مادة: عثناحملكم كاحمليط اأعظم، البن سيده،  (ٓ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ككقفو على رجلو، كا٤بثبت من ا٤بحدر الساب .  (ٔ)
 (.  ٖٔ/ٓمكل يـو الفت  )  وؿ النيب باب دخ، ٝباع أبواب ماازم رسوؿ   دالئل النبوة للبيهق :  (ٕ)
القديػد: اللحػم ا٤بملػوح : ]على شرط البطخارم كمسػلم[. قاؿ الوىيب(، َٓ/ّ) ّْٔٔكم: كتاب  ا٤باازم، رقم: ا٤بستدرؾ على الححيحْب للحا  (ٖ)

 (.  ِِ/ْنهايل البن اأثّب، مادة: قدد )اوفف ُب الشم ، فعيل ٗبعُب مفعوؿ ال
 (.  ُٗٓ/ْ) ُِّْ[، رقم: ُّٗ /]الحافات  كإف يون  ٤بن ا٤برسلْب﴿ب أحادي  اأنبياء، باب قوؿ   تعأب: صحي  البطخارم: كتا (ٗ)
(، ٕٓ/ٔ) ُّْٔ[، رقػػػم: ٖٔ /]اأنعػػػاـ  كيػػػون ، كلوفػػػان ككػػػلن فضػػػلنا علػػػى العػػػا٤بْب﴿صػػػحي  البطخػػػارم: كتػػػاب تفسػػػّب القػػػرآف، بػػػاب قولػػػو:  (َُ)

 كالنقل من مناىل الحفا ا ٌب. (، ُْٖٔ/ْ)ِّٕٕ، رقم: يون   كصحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب ُب ذكر
(، سػػكت عنػػو أبػػو داكد، ُب سػػنده: ُِٕ/ْ) َْٕٔهم الحػػلة كالسػػلـ، رقػػم: سػػنن أيب داكد: كتػػاب السػػنل، بػػاب ُب التطخيػػّب بػػْب اأنبيػػاء علػػي (ُُ)

نعنػل. تقريػب التهػويب البػن ٧بمػد بػن إسػحاؽ ا٤بػدل  يػركم بالععبد الع ي  بن ٰبٓب بػن يوسػف البكػائ  أبػو اأصػب  ا٢بػرا  صػدكؽ، كفيػو أيضػان: 
 .  (ْٕٔ-ّٗٓ/ُحجر)

 (.  ٕٓعن مناىل الحفا للسيوف ) اإماـ العرض انتهى نقل  (ُِ)
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ف أقػوؿ أكال »: كقاؿ ُب آخرىػا، يب ىريرة ُب قحل ا٤بسلم الوم لطم اليهودمأن حدي  مً  كُب صحي  البطخارم)
نػا أف يقػوؿ أحػد مػا ينباػ  أ»: ُب حدي  ابن عبػاس  كُب ركايل الطربا ، (ُ)«ن يون  بن مٌبفضل مً أ حدان أ

ٔب جهػل إشػار أف، (ّ)«ُب الظلمػات نو سػب    أ»: كُب ركايل للطحاكم، (ِ)«ن يون  بن مٌبعند   خّب مً 
نػو أ (ْ)«فقػد كػوب، ن يون  بن مٌبنا خّب مً أن قاؿ مى »: كقد كقع ُب صحي  البطخارم ُب ركايل، ا٣بّبيل ا٤بوكورة
كىػػو ٧بكػػ  عػػن كىػػب ، مػػوأم ف مػػٌب اسػػأن زعػػم ٔب الػػرد علػػى مىػػإشػػارة إففيػػو ، بيػػوأٔب إكنسػػبو ، قػػاؿ بعػػد ذلػػك

]ميػػنىػػبًٌػوو بن
كقيػل ، صػ أكالػوم ُب الحػحي  ، (ٗ)ثػّب ُب الكامػلكتبعػو ابػن اأ، (ٖ)كذكره الطربم، (ٕ)أُب ا٤ببتد (ٔ)[(ٓ)
: كقيل،  عنو بفلفب ككٌُب الراكم اسم اأ  ى سً نى فػى ، صل يون  بن فلفنو كاف ُب اأأ، بيوأٔب إكنسبو : سبب قولو

: فقػاؿ، ٍب اعتػور، مػوأكىػ  ، يػون  بػن مػٌب :بيػوأفقاؿ الػوم نسػ  اسػم ، موأٔب إب ُب نسبتو ف ذلك ىو السبإ
٭بػا قػاؿ إ: قػاؿ العلمػاء، وي فيػلّ كى كتى  كيػلأىػوا الت دي ٍعػكال ٱبفى بػي ، وي بى سى نى اه لو فػى ٠بىَ : مأ، بيوأٔب إ (َُ)]أم شيطخو[كنسبو 

فػػل ، بػػولك وً ًمػػلٍ ف كػػاف قالػػو قبػػل عً إك ، فضػػل ا٣بلػػ أ نػػوأم لًػػعٍ أي ف أف كػػاف قالػػو بعػػد إ ذلػػك تواضػػعان  رسػػوؿ   

                                                           
(، ككػػػوا ُٗٓ/ْ) ُّْْ، رقػػػم: [ُّٗ /]الحػػػافات  كإف يػػػون  ٤بػػػن ا٤برسػػػلْب﴿صػػحي  البطخػػػارم: كتػػػاب أحاديػػػ  اأنبيػػػاء، بػػػاب قػػػوؿ   تعػػػأب:  (ُ)

(، كالقحػػل باختحػػار: أنػػو ححػػل خػػلؼ بػػْب يهػػودم ُّْٖ/ْ) ِّّٕ، رقػػم:   مسػػلم: كتػػاب الفضػػائل، بػػاب مػػن فضػػائل موسػػى صػػحي
على البشر قاؿ: فسمعو رجل من اأنحػار فلطػم كجهػو، قػاؿ: تقػوؿ: كالػوم   كمسلم ُب السوؽ فقاؿ اليهودم: ال، كالوم اصطفى موسى 

، كذكػػر ا٢بػػدي ، كالنقػػل مػػن فاضػػب النػػيب   بػػْب أرهرنػػا، فاشػػتكى اليهػػودم إٔب النػػيب   علػػى البشػػر كرسػػوؿ     اصػػطفى موسػػى 
 الفت  ا ٌب. 

(، ككػػوا ُب صػػحي  البطخػػارم: كتػػاب أحاديػػ  اأنبيػػاء، ْٖ/ُُ) ُُُِِاىػػد عػػن ابػػن عبػػاس، رقػػم: ا٤بعجػػم الكبػػّب للطػػربا : بػػاب العػػْب، ، ٦ب (ِ)
، رقػم: (، كصػحي  مسػلم: كتػاب الفضػائل، بػاب ُب ذكػر يػون  ُّٓ/ْ)ّّٓٗ، رقػم: «ىػل أتػاؾ حػدي  موسػىك »باب قػوؿ   تعػأب: 

 (، كاللف  للطربا . ُْٖٔ/ْ) ِّٕٕ
 ينقل عن الفت  البن حجر ا ٌب.  رٞبو   تعأب اإماـ العرض ك  (،ُّٔ/ْ) ُُٕٔ ا ثار، للطحاكم، رقم: شرح معا  (ّ)
 (.  ُِْ/ٔ) َْٖٓ[، رقم: ُّٗ /]الحافات  كإف يون  ٤بن ا٤برسلْب﴿صحي  البطخارم: كتب تفسّب القرآف، باب  (ْ)
. كفيػػات (قُُْ: )تكىػػب بػػن منبػػو  اليمػػا ، صػػاحب اأخبػػار كالقحػػخ، ككانػػت لػػو معرفػػل بأخبػػار اأكائػػل، مػػن الثقػػات، ركل عػػن أيب ىريػػرة،  (ٓ)

 (.  ٖٓٓ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)ّٓ/ٔاأعياف البن خلكاف)
 (.  ِْٓ/٤ٔبثبت من فت  البارم البن حجر ) ا٤بطخطوفتْب، كاغّب كاض  ُب (ٔ)
، بينمػا ٪بػد أف الػوىيب نسػب ق(ِِٖت:)مبتدأ ا٣بل ، ينسب لعبد ا٤بنعم بن إدري  بن سناف ىو ابن بنت كىب بن منبو أحد أصحاب السػّب،  (ٕ)

ىديػػل (، ك ُْٓ/ُٗالػػواُب بالوفيػات ٣بليػػل الحػػفدم)(، ك ُٕٓ/ُٔ)لعبػد ا٤بػػنعم التحػػدي  كتػػاب ا٤ببتػدأ، عػػن أبيػػو. ينظػػر: تػاري  اإسػػلـ للػػوىيب 
 (.  ُّٗ/ٔمعجم ا٤بؤلفْب لكحالل)، ك (ِٗٔ/ُالعارفْب للبابا )

 (. ُُ/ِتاري  الطربم) (ٖ)
 /سػػػنلرتبػػػو علػػػى السػػػنْب، ابتػػػدأ فيػػػو مػػػن أكؿ ال مػػػاف كانتهػػػى إٔب  (،ىػػػػَّٔت:( لإلمػػػاـ ا٤بػػػؤرخ عػػػ  الػػػدين بػػػن اأثػػػّب )ِّٗ/ُالكامػػػل ُب التػػػاري ) (ٗ)

كيعد تاري  ابن اأثّب من أىم محادر التاري  اإسلم ، كلو أٮبيل خاصػل ُب أحػداث ا٢بػركب الحػليبيل. مقدمػل ُب أصػوؿ ، ج ءُِ، ُب /قِٖٔ
 كالنقل من الفت  ا ٌب. (، ُِٕ/ُُب ا٤بكتبل حملمد عجاج ا٣بطيب) (، كحملاتُٗ/ُالبح  العلم  السيد رزؽ الطويل)

 ل، كُب)س(: اىب شيطخو، كا٤بثبت من الفت  ا ٌب. ُب اأصل: ايب سبح (َُ)
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ػػ: كقيػػل، شػػكاؿإ ػػكر ٤بػػا ٱبىٍ بالػػوًٌ  يػػون ى  خَ خى ػػ نٍ ى علػػى مىػػشى  رً ٍكػػفبػػال  ُب ذً ، ف يقػػع ُب نفسػػو تنقػػيخ لػػوأقحػػتو  عى ٠بًى
ػػػلً  (ُ)وً لً ٍضػػػفى  ىػػػ  ك ، كغػػػّبه، سػػػانيد عػػػن ابػػػن مسػػػعودأب (ِ)م ُب تفسػػػّبهدًٌ كقػػػد ركل قحػػػتو الّسػػػ، ىػػػوه الوريعػػػل دًٌ سى

 .(ْ)(ُب كتب التفسّب (ّ)موكورة
نػا أ»: قاؿ رسوؿ   : قاؿ  ثبت ُب  صحي  مسلم: ف قلتى إ, ن ياءال تفضلوا بني األ، النيب : مأ، وقال

 .ي ا٢بد (ٓ)«عنو القربش  نٍ ي نٍ كؿ مى أك ، دـ يـو القياملآسيد كلد 
، كالشػدائد بئػليػو ُب النواإع  ى ٍفػىػو الػوم يػي : (ٕ)هكقػاؿ غػّب ، (ٔ)و ُب ا٣بػّبقومى  وؽي في السيد ىو الوم يػى : قاؿ ا٥بركم)

، خػرةكا  كىػو سػيدىم ُب الػدنيا، كتقييػده بيػـو القيامػل، ا عػنهمهى كيػدفعي ، مهي ىى ل عػنهم مكػارً كيتحمَ ، مرىمأفيقـو ب
 .(ٖ)(معاند ٖبلؼ الدنيا كال، كال يبقى منازع، حدأدده لكل ؤ ُب يـو القيامل يظهر سو نأ
فكيػف ينهػى عػن التفضػيل ، كعلػى ٝبيػع النبيػْب علػيهم السػلـ، ر ا٣بل ئعلى سا يل لنبينا فضلفهوا يثبت اأ 

 ؟[ِّٓ]البقرة/  ﴿تًٍلكى الّرسيلي فىَضٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو : كمع ذلك فقد قاؿ   ، بينهم
 :جوبلأمثالو ٖبمسل أك ، يب عن ذلكجً أي : قلتي 
      ل بػػػلَضػػػن فى ف مىػػػأك ، فنهػػػى عػػػن التفضػػػيل بػػػل توقيػػػف، نػػػو سػػػيد كلػػػد آدـأم لىػػػعٍ ف يػى أنػػػو قػػػاؿ ذلػػػك قبػػػل أ): كؿاأ 

 .فقد كوب، علم
 .كتواضعان ، دبان أنو قالو تأ: الثا  
 ذ إ  ػػػػػض منو السيما ُب جهل يونػػػػػك الاأ، مفضوؿػػػقيخ الػػػػػٔب تنإيؤدم  يلو ػػػػه  عن تفضػػػػػػػف النأ: الثال  

              ن رتبتو الرفيعل كا٫بطاط مً  ن اليعلم منو بولك غضاضلمى   ً فٍ لئل يقع ُب نػى ، خربأعنو ٗبا     خربأ            

                                                           
 .  الضمّب يعود ليون  بن مٌب  (ُ)
صػنف تفسػّب القػرآف، ، ق( ُِٕالسيدًٌم: إ٠باعيل بن عبد الرٞبن بن أىب ذؤيب السدم )بضم السْب ا٤بهملل كتشديد الداؿ( سكن الكوفل )ت:  (ِ)

م، كابن أيب حػاًب كمػا قػاؿ ابػن حجػر: )قػد أخػرج الطػربم كابػن أيب حػاًب كغّبٮبػا ُب تفاسػّبىم كلعل تفسّبه مفرؽه بْب ثنايا التفاسّب كتفسّب الطرب 
، كقػاؿ السػػيوف  عنػو: ) كتفسػػّب إ٠باعيػػل السػدم يػػورده بأسػانيد إٔب ابػػن مسػػعود (ُب السػػور مػػن فريػ  أسػػباط بػن نحػػر عنػػو تفسػّب السػػدم مفرقػان 

لكػػن التفسػػّب الػػوم ٝبعػػو ركاه أسػػباط بػػن نحػػر كأسػػباط ٓب يتفقػػوا عليػػو، غػػّب أف أمثػػل  ،كابػػن عبػػاس كركل عػػن السػػدم اأئمػػل مثػػل الثػػورم كشػػعبل
(، كىديػػػػػػل العػػػػػػارفْب ِّٖ/ْإتقػػػػػػاف ُب علػػػػػػـو القػػػػػػرآف للسػػػػػػيوف )(، كآُّ/ُ. هتػػػػػػويب التهػػػػػػويب البػػػػػػن حجػػػػػػر)(التفاسػػػػػػّب تفسػػػػػػّب السػػػػػػدم

 (.  َِٔ/ُللبابا )
 (.  ّٕ/ٔم )(، كتفسّب ا٤باكردُٕٖٗ/ٔ) تفسّب ابن أيب حاًبينظر:  (ّ)
 (.  ِْٓ/ٔفت  البارم البن حجر ) (ْ)
 (.  ُِٖٕ/ْ) ِِٖٕ، رقم: صحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا  (ٓ)
 (.  ْٕٗ/ّالاريبْب للهركم، مادة: سود) (ٔ)
 (.  َِّ/ِمشارؽ اأنوار، مادة: سود )ُب لقاض  عياض ا (ٕ)
 (.  ّٕ/ُٓكم على مسلم )شرح النو  (ٖ)
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﴿ًإٍذ أىبى ى ًإٔبى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف : ذ قاؿ   تعأب عنوإ          
     عنده  مى لٍ العً  نٍ مى ل لً يَ فرٗبا ٱبيى  [َُْ]الحافات/ (ُ)

 .كالسلـ الحلة فضلأكعلى نبينا  رفعل كعليو قدره زاد   ، ولكحطيطتو ب          
 .كالفتنل كما ىو ا٤بشهور ُب سبب ا٢بدي ، ٔب ا٣بحوملإ٭با هنى عن تفضيل يؤدم إ: الرابع 
 ورو مي أي ك ، ٭با التفاضل با٣بحائخإك ، فل تفاضل فيها، النبوة  ً فٍ ف النه  ٱبتخ بالتفضيل ُب نػى أ: ا٣بام  

 .نبياءعلى ٝبيع اأ فضليل ٧بمد أكمع ذلك ٯبب على ا٤بسلم اعتقاد  .(ِ)(زائدة عليها لخر أ         
ن اختػػار  علػػى ٝبيػػع العػػا٤بْب ًمػػ ف   إ»: قػػاؿ رسػػوؿ   : قػػاؿ، عػػن جػػابر  خػػرج صػػاحب الوفػػاءأ 

 .(ّ)«النبيْب كا٤برسلْب
 تفضػيلن  النػيب  لى َضػنػو فى أ، ذلػك ا٤بسػلمن عن ذلك التفضيل الوم كقػع ًمػ هنى ) ,وال ختيوين علع موسع

شػعار إفيػو  [َْ/ظ] ف تفضػيلو لنبينػا أك أ، ٔب دليػل كمػا تشػعر عبارتػو ذلػكإعنو برأيو غػّب مسػتند فيػو  صادران 
كمثػل ىػوا  ، بيػاف ا٢بػ ل ال كنػ اعو  لو ٖبحػوم وي لىػعى ك فػى أ عن مثل ىػوا التفضػيل فنه  النيب ،  تنقيخ كليم   

َبؾ ييػ نػواع الفضػائل ٕبيػ  الأٔبميػع  ف ا٤بػراد ال تفضػلوا تفضػيلن إ: اؿقىػيػي  ك الأ، هبػا نحػرة الػنف  دى يٍػرً أي كلمػل حػ  
، ىل الكتابأ٭با ى  ٧باكلل إخبار الواردة ُب النه  عن التطخيّب اأ: (ْ)قاؿ ا٢بليم  ُب منهاجو، للمفضوؿ فضيلل
حػػدٮبا أف ٱبػرج أ (ٓ)[نٍ ]ييػػؤمى كقعػػت بػْب مػدعيْب ٓب ذاإف ا٤بطخػايرة أ، نبيػػاء علػى بعػض با٤بطخػػايرةكتفضػيل بعػض اأ

فػػل ، جحػػافٔب مقابلػػل الفضػػائل ليححػل الرّ إ ذا كػاف التطخيػػّب مسػتندان أمػػا إف، ٔب الكفػػرإفيفضػ  ، خربػػا  بػاالزدراء
 .(ٔ)(يدخل ُب النه 

ٔب إ كاللفػ  للبطخػارم بسػنده، ْبن  حػدي  ففػ  الحػحيحكىو بعػض ًمػ، خرجو الشيطخافأف ىوا ا٢بدي  إك  ىوا
علػى   الػوم اصػطفى ٧بمػدان ك : فقػاؿ ا٤بسػلم، كرجػل مػن اليهػود، رجل من ا٤بسلمْب استبَ : قاؿ يب ىريرة أ

فرفػػع ا٤بسػػلم عنػػد ذلػػك ، علػػى العػػا٤بْب كالػػوم اصػػطفى موسػػى : فقػػاؿ اليهػػودم، العػػا٤بْب ُب قسػػم يقسػػم بػػو
                                                           

 .  (ٗٓ/ُ)للراغب اأصفها  القرآف غريب ُب ينظر: ا٤بفردات. ىربيعِب: إذ  ًإٍذ أىبى ى  (ُ)
 (.  ُِّ/ُٓشرح النوكم على مسلم )ينظر:  (ِ)
 : قػػاؿ ػػػػػاعدة بلفػػػػػن عػػو  بػػن سػػػػ(، ذكػػره ابػػن ا١بػػوزم بػػدكف سػػند، ككرد عنػػد الطػػربا  عِٕٗالوفػػا بتعريػػف فضػػائل ا٤بحػػطفى البػػن ا١بػػوزم ص ) (ّ)

إف   تبارؾ كتعأب اختار ، كاختار ٕب أصحابان، فجعل ٕب منهم كزراء، كأنحػاران، كأصػهاران، فمػن سػبهم، فعليػو لعنػل   كا٤بلئكػل »:    رسوؿ
، كقػػاؿ الطػػربا : ]ال يػػركل ىػػواف ا٢بػػديثاف عػػن عػػو  بػػن سػػاعدة إال هبػػوا اإسػػناد، تفػػرد هبمػػا: ٧بمػػد بػػن فلحػػل التيمػػ [. ا٤بعجػػم «كالنػػاس أٝبعػػْب

 (.  ُْْ/ُ) ْٔٓألف، من ا٠بو أٞبد، رقم: أكسط الطربا : باب اا
، كىػو كتػاب جليػل. ق(َّْ )ت: ،منهاج الدين ُب شعب اإٲباف. للشي ، اإماـ، أبو عبد  : حسْب بن ا٢بسن ا٢بليمػ ، ا١برجػا ، الشػافع  (ْ)

.  ق(ٕٕٗ)ت:   الػػدين: ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا٣بطيػػب، الشػػربيِب. كشػػرحو:  ػػ، ُب ٫بػػو: ثػػلث ٦بلػػدات، كنظمػػو نػػور الػػدين علػػ  اأ ػػو  الشػػافع 
 (.  ُُٕٖ/٢ِباج  خليفل)كشف الظنوف 

 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من الفت  ا ٌب.  (ٓ)
 (.  ْْٔ/ٔفت  البارم البن حجر )ينظر:  (ٔ)
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 ال»: فقػػاؿ ، ا٤بسػػلم رً ٍمػػأى ك ، هً رً ٍمػػأى  نخربه الػػوم كػػاف ًمػػأفػػ، ٔب النػػيب إفػػوىب اليهػػودم ، فلطػػم اليهػػودم، يػػده
 ذا موسػػى إفػػ، كؿ مػػن يفيػػ أكوف أفػػ، (ُ)ف النػػاس يحػػعقوفإفػػ، ٚبػػّبك  علػػى موسػػى عليػػو الحػػلة كالسػػلـ

 . (ّ)«ـ كاف ٩بن استثُب     أفاؽ قبلأف، كاف فيمن صع أدرم أفل ، ٔبانب العرش (ِ)بافش
ٍب نػػوف سػػاكنل ٨بتػػـو ، بفػػاء مكسػػورة (ْ)حػػاصنٍ دم ا٤بلطػػـو ىػػو فً كاليهػػو ، بػػو بكػػر الحػػدي  أكا٤بسػػلم اللفػػم )

: (ٓ)يب سػعيدخػرل أأبػدليل ركايػل  «علػى العػا٤بْب»: بو بكػر ٤بػا عمػم اليهػودم بقولػوأ٭با غضب إك ، بحاد مهملل
ٌب منػػا كػػلـ فويػػل علػػى ىػػوا ا٢بػػدي  عنػػد ذكػػر أسػػيك  .(ٔ))«م خبيػػ  علػػى ٧بمػػدأ بػػا بكػػر قػػاؿ لليهػػودمأف أ»

 . (ٕ)لو ٝبيعوف ا٤بحنًٌ 
ف أ، كفيػو نظػر، قبػل النبػوة افكػ: قػاؿ، بعض العلماء الشك على رػاىره لى ٞبىى ), براهيكإحن بالش  من أوحنن 
ن كسوسػل مً  كاف ذلك ناشئان : كقيل، (ٖ)كبعدىا، قبل البعثل مطلقان  نبياء معحوموف عن الشك ُب قدرة   اأ

كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىبًٌ أىًرً  كىٍيفى ٙبيًٍ  ﴿: كذلك، (ٗ)«ل ُب القرآفهنا أرجى آيإ»: حٌب قاؿ ابن عباس  لغّب ثابت
ػًئَن قػىٍلػيب قىػاؿى فىطخيػٍو أىٍربػىعىػلن ًمػنى الطَػٍّبً فىحيػٍرىي  ٍوتىى قىاؿى أىكىٓبٍى تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلىػى كىلىًكػٍن لًيىٍطمى َ اٍجعىػٍل عىلىػى كيػلًٌ اٍلمى َن إًلىٍيػكى ٍبي

ػػٍعي ٍبيَ  ان ءجيػػ ٍ  جىبىػػلو ًمػػنػٍهينَ  ػػَن يىٍأتًينىػػكى سى دخػػل قلػػب : (َُ)قػػاؿ عطػػاء، [َِٔ]البقػػرة/كىاٍعلىػػٍم أىَف اَّللَى عى ًيػػ ه حىًكػػيمه   ان اٍدعيهي
                                                           

 (.  ِّ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: صع  )ا٤بوت كثّبا. ال الحع : أف ياشى على اإنساف من صوت شديد يسمعو، كرٗبا مات منو، ٍب استعمل ُب (ُ)
 (.  ُّٓ/ُنهايل البن اأثّب، مادة: بطش )بافش: أم متعل  بو بقوة. كالبطش: اأخو القوم الشديد. ال (ِ)
ن فضػائل موسػى (، كصحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب مػُٕٓ/ْ) َّْٖاء، باب كفاة موسى، رقم: صحي  البطخارم: كتاب أحادي  اأنبي (ّ)

 :رقم ،ِّّٕ (ْ/ُْْٖ  .) 
 اص إٔب ػػػػػػنحػػػولو، فجاء فػػػػهو لقػػػػػعلى كج كر ػػػو بػػػربو أبػػػػفض (ارىم، كاف يقوؿ: )إف   فقّب ك٫بن أغنياءػػػػػود كأحبػػػػػماء اليهػػػػػًفٍنحاص: من عل (ْ)

ػػػػعى اَّلَلي قػىػػػػٍوؿى الَػػػػًوينى قىػػػػاليوا ًإَف اَّلَلى فىًقػػػػّبه »  يشػػػػتك  مػػػػن أيب بكػػػػر، فػػػػأن ؿ   تعػػػػأب:  رسػػػػوؿ          أسػػػػباب النػػػػ كؿ. [ُُٖ/آؿ عمػػػػراف]«.. .لىقىػػػػٍد ٠بًى
 (.  ََّ/ُض اأ٠باء ا٤ببهمل البن بشكواؿ)غوام .(، كقد قاؿ ابن بشكواؿ بأف فنحاص ىو ا٤بلطـو ُب قحل تفضيل موسىُّّ/ُللواحدم )

، ()رجػل مػن اأنحػار (، لكػن القائػل فيػوُُِ/ّ) ُِِْشػطخاص، كا٣بحػومل، رقػم: ، بػاب مػا يػوكر ُب اإصػحي  البطخػارم: كتػاب ا٣بحػومات (ٓ)
، كقاؿ ابن حجر ُب ذلك: )ككوا كقع ُب حدي  أيب سعيد أف الوم ضربو رجل من اأنحار كىػوا يعكػر كلي  فيو تحري  بأيب بكر الحدي  

قطعػان   مػن أنحػار رسػوؿ    فػإف أبػا بكػر الحػدي   ،كاف ا٤براد باأنحار ا٤بعُب اأعػمعلى قوؿ عمرك بن دينار أنو أبو بكر الحدي  إال إف  
 (.  ْْْ/ٔ. فت  البارم البن حجر )(بل ىو رأس من نحره كمقدمهم كسابقهم قولو فأخربه الوم كاف من أمر ا٤بسلم

 .(ّْْ/ٔينظر: فت  البارم البن حجر ) (ٔ) 
 (.  ّْٖ/ُللقاض  عياض)تػىٍفًضيًلًو. الشفا  نحادي  الواردة ُب النه  عكذلك ُب الفحل الثا  عشر اأ (ٕ)
: )فمػػن رػػن أف النػػيب  (ٖ) كىػػوا ا٢بػػدي  حجػػل لنػػا علػػى نفػػ   ،علػػى إحيػػاء ا٤بػػوتى فقػػد كفػػر  شػػك قػػط ُب قػػدرة ربػػو   كُب ذلػػك يقػػوؿ ابػػن حػػـ 

أحػ  بالشػك فػإذا كػاف   د مػن القػدرة مػا شػاىد إبػراىيم شػكان لكػاف مػن ٓب يشػاى  لو كاف الكلـ من إبػراىيم  :أم ،الشك عن إبراىيم
 (. ٔ/ْ) . الفحل ُب ا٤بلل كاأىواء كالنحل البن حـ (أبعد من الشك  من ٓب يشاىد من القدرة ما شاىد إبراىيم غّب شاؾ فإبراىيم 

]يعِب: بْب ا٤بنكػدر، : و انقطاع[. قاؿ ابن حجر(، قاؿ عنو الوىيب: ]فيِٖٗ/ْ) َٕٕٔحاكم: كتاب التوبل، رقم: ا٤بستدرؾ على الححيحْب لل (ٗ)
 (.  َٔ/ٖرك[. إٙباؼ ا٤بهرة البن حجر )كابن عباس، كابن عم

 (.  َٖٓ/ِ(، كتفسّب ابن أيب حاًب )َْٗ/ٓتفسّب الطربم ) (َُ)
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، مػا ربػك: ف ٭بػركد ٤بػا قػاؿ لػوأكػاف سػبب ذلػك : كقيػل، قاؿ ذلػكف، بعض ما يدخل قلوب الناس براىيم إ
بعػد ذلػك ربػو  بػراىيم إؿ أفسػ، ٩بػا جػرل بينهمػا    فوكر بعض مػا قضػى، ريب الوم ٰبي  كٲبيت: قاؿ
 ف يطمػئن أ رادأفػ، ليػوإكيشػتاؽ ، حػب ذلػكأكلكػن ، ن غّب شػك منػو ُب القػدرةحياء ا٤بوتى مً إف يريو كيفيل أ

 ً  رٍ دً قٍػػأى : كقيػػل معنػػاه، نػػك ٙبيػػ  ا٤بػػوتىأ هنػػم يعلمػػوفأا٤بػػراد ليطػػئمن قلػػيب : (ُ)كقػػاؿ عكرمػػل، رادهأقلبػػو ٕبحػػوؿ مػػا 
 :يػػب بقولػػوجً أي ك٥بػػوا ، ا٤بػػوتى علػػى يديػػو ف ٰبيػػ    أنػػو فلػػب أراد أفػػ، دب ُب السػػؤاؿأفتػػ، حيػػاء ا٤بػػوتىإعلػػى 
ٔب رؤيػل إ شد اشتياقان أ٫بن : فقاؿ بعضهم، «(ِ)]بالشك[ح أ٫بن »: ٍب اختلفوا ُب معُب قولو، ليك إفحرىن ﴿

 لػو كػاف الشػك متطرقػان : مأ، يشػك ف الأكٔب أ براىيم إفػ، ذا ٓب نشػك ٫بػنإ: كقيػل معنػاه، ىيمابػر إن ذلك ًمػ
ك أ، منػو ٭بػا قػاؿ ذلػك تواضػعان إك ، نػو ٓب يشػكأفػاعلموا ، شػكأ  ٓب أم تي ٍمػلً كقػد عى ، بػوح  أنا أ نبياء لكنتي ٔب اأإ
: قػاؿ للنػيب  ف رجػلن أ (ّ)ن  عنػد مسػلمأكىو كقولو ُب حدي  ، براىيمإفضل من أنو أف يعلمو   بأ لً بٍ ن قػى مً 
شػػك : ف ا يػػل ٤بػػا ن لػػت قػػاؿ بعػػض النػػاسأف سػػبب ا٢بػػدي  إ: كقيػػل، «بػػراىيمإ (ْ)[ؾاذ]»: قػػاؿ، الربيػػلخػػّب  يػػا
راد مػػا جػػرت بػػو العػػادة ُب أك ، «بػػراىيمإن حػػ  بالشػػك ًمػػأ٫بػػن »: فبلاػػو ذلػػك فقػػاؿ، ك نبينػػا شيػػكٓب يى ، بػػراىيمإ

  .فقلو ٕب ف تقولو لفلفأردت أمهما  :قاؿ ف يدفع عن آخر شيئان أراد أا٤بطخافبل ٤بن 
   (ٓ)«ن القرآفرجى آيل مً أيل ف ىوه ا إ»: ف قلت ما معُب قوؿ ابن عباس إف

كال ، ٝبػػاؿٲبػػاف يكفػػ  فيػػو اإف اإك أأ، حيػػاء ُب الػػدنياكسػػؤاؿ اإ، علػػى   (ٔ)الؿدٍ ن اإ٤بػػا فيهػػا ًمػػ: قلػػتي 
 .كٕب ، ٍّبو قً نٍ ٔب تػى إٰبتاج 

ما الشك أك ، ا٣بوافر الٍب ال تثبت «ح  بالشكأ٫بن »: قوؿ النيب كا٤براد بالشك الواقع ُب : (ٕ)قاؿ ابن عطيل
]مى يَػػػلو[ن غّبمػػػرين ًمػػػكىػػػو التوقػػػف بػػػْب اأ: (ٖ)ا٤بحػػػطل 

  فهػػػو منفػػػ  عػػػن ا٣بليػػػل ، خػػػرحػػػدٮبا علػػػى ا أ (ٗ)
علػى  كيػف دؿٌ  ػػػنػو بإف يضػان أك : قاؿ، فكيف ٗبن بل  رتبل النبوة، ٲباف ُب قلبوكقوعو ٩بن رس  اإ دي عي بػٍ نو يػى أ، قطعان 

                                                           
 (، كالنقل من الفت  ا ٌب. َُٓ/ِتفسّب ابن أيب حاًب ) (ُ)
 (.  ُِْ/ٔلبارم البن حجر )٤بثبت من فت  اغّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا (ِ)
 (.  ُّٖٗ/ْ) ِّٗٔئل إبراىيم ا٣بليل، رقم: صحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب من فضا (ّ)
 (.  ُِْ/٤ٔبثبت من فت  البارم البن حجر )ُب ا٤بطخطوفتْب: ذلك، كا (ْ)
 (.  ٗحاشيل) الحفحل السابقل، :ينظر ٚبرٯبو عند ا٢باكم (ٓ)
 (.  ُُْ/ُلال البن دريد اأزدم)ذا كث  ٗبحبل صاحبو فأفرط عليو. ٝبهرة الإ االدالؿ: أدؿ الرجل إدالالن  (ٔ)
حػدث لػو كتػاب التفسػّب ا٤بعػركؼ، (، كابن عطيل: أبو ٧بمػد عبػد ا٢بػ  بػن ا٢بػاف  أيب بكػر غالػب بػن عطيػل الارنػاف . ّّٓ/ُتفسّب ابن عطيل ) (ٕ)

 (.  َُْ/ُْلنبلء للوىيب). سّب أعلـ ا(قُْٓ: )تعن أيب عل  الاسا ، حدث عنو أبو القاسم بن حبيش ا٢باف ، 
 (.  ٖٗ/ُجوي . الفركؽ اللاويل للعسكرم )فالشك استواء فرُب التجوي ، أما الظن فهو رجحاف أحد فرُب الت (ٖ)
 (.  ُّْ/٤ٔبثبت من فت  البارم البن حجر )ُب ا٤بطخطوفتْب: مريل، كا (ٗ)
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فكيػػف ُب ا يػػل سػػؤاؿ عػػن ىيئػػل   ؿ كمػػا تقػػوؿ كيػػف علػػم فػػلفك ؤ كا٤بسػػ موجػػود مقػػرر عنػػد السػػائل شػػ ءو  حػػاؿً 
 .(ُ)(نو ثابت مقررإف، حياءحياء ال عن نف  اإاإ

  ى  أل يوسى  .مػدة لبثػو: مأ، ىنػا محػدريل ررفيػل: مػا، ل ىث ل ثى  يف السىجن مىا لو: قولو كمن تواضعو 
 .(ن السجندعاه للطخركج مً  (ِ)الوم[]): مأ، الااعي

كا أى كٝباعتػو ر ، ف الع يػ إٍب ، نو راكدىا عن نفسهاأن ة الع ي  مً أليو امر إ (ّ)]ع ت[ما  كسبب سجن يوسف )
كقلػل صػربىن عػن ، يػدماأ (ٓ)كحػ ٌ ، كشػهادة الشػاىد، ربيػن دي ًمػ القمػيخ (ْ)دًٌ قى علمات دالل على براءة يوسف كى 

، (ٕ)العامػػػػلُب [ َْكجػػػػو/]ف ال تشػػػػيع أللقحػػػػل  (ٔ)]أف يسػػػػجنوه كتمانػػػػان[ ر ٥بػػػػمفعنػػػػد ذلػػػػك رهػػػػ، لقػػػػاء يوسػػػػف
 فأٔب إمػػنهم  (ٗ)]الوجػػل[ك، ن النػػاسىػػا ا٣بجػػل ًمػػأ١بأ: كقيػػل، عنػػو (ٖ)كبينهػػا لتححػػل ٥بػػا السػػلوة كللحيلولػػل بينػػو

 : (ُُ)ن نظره كما قيلت مً عى نً ذا مي إكتسفر  با٢بجاب (َُ)]رضيت[
 ملأن اللقاء كمشتاؽ بل مل مً أ   مشتاؽ على (ُِ)]صبابل[كما  
: كقيػل، (ُٓ)ة الع ي  تػراكد فتاىػا عػن نفسػوأف امر أن مً  (ُْ)شاعتف يقطع ا٤بقالل الٍب أٔب إ (ُّ)يسجنوه[ف ]أ كاأى فر 
ف عػػرؼ إك -ف الع يػػ أكػػ،  تسػػع سػػنْب: كقػػاؿ عكرمػػل، شػػهران  ثلثػػل عشػػر :كقيػػل، شػػهرأسػػتل  (ُٔ)[يسػػجنوه ف]أ كاأر 

قاؿ ابن عباس ، ُب سجنوة أفاع ا٤بر أ - براءة يوسف 
 : يوسف ثلث عثرات رى ثػى عى : (ُٕ) 

                                                           
 (.  ُّْ/ٔفت  البارم البن حجر )هنايل النقل من  (ُ)
 (.  َِٔ/ُغّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من ا٤بشارؽ للقاض  عياض، مادة: دعو، ) (ِ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: غرت، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ّ)
 .  (ِِٓ/ِ) للجوىرم، مادة: قدد ، كالححاح(ْٖٓ/ِقيَد: انش . تفسّب ال ٨بشرم ) (ْ)
 (.  ّٕٖ/ّ، مادة: ح ز)لجوىرمح ه كاحت ه، أم قطعو. الححاح ل: يقاؿ (ٓ)
 (.  ُٖٔ/ٗتفسّب القرفيب )ُب ا٤بطخطوفتْب أهنم يستحيونو ٤با: كا٤بثبت من   (ٔ)
 ُب اأصل: العادة، كا٤بثبت من )س(. (ٕ)
طػور، مػادة: (. لسػاف العػرب البػن منْٗ/ُّ)وويب اللال للهػركم، مػادة: سػلالسلوة: رخاء العيش. هت السلوة عنو: سله كسل عنو: نسيو، كأصل (ٖ)

 (.  ّْٗ/ُْ)وسل
 ُب ا٤بطخطوفتْب: الرحل، كا٤بثبت من تفسّب القرفيب.  (ٗ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: صب، كا٤بثبت من تفسّب القرفيب.  (َُ)
 (.  ٔٔ/ٔالتوكرة ا٢بمدكنيل البن ٞبدكف) قالو أبو الطيب ا٤بتنيب، كىو من البحر البسيط. (ُُ)
 من تفسّب القرفيب.  ُب اأصل: صابو، كُب)س(: حسابو، كا٤بثبت (ُِ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: أهنم يسحنونو، كا٤بثبت لضركرة السياؽ.  (ُّ)
 ُب اأصل: ساغت، كا٤بثبت من)س(.  (ُْ)
 (.  ِٓٓ/ِاحشل كىو ٲبتنع. تفسّب ا٣بازف )تراكد: تطلب منو الفاحشل، كإ٭با كاف التعبّب بػ: تراكد، كلي  راكدت لإلشارة إٔب أهنا  تطلب منو الف (ُٓ)
  ا٤بطخطوفتْب: اهنم يسجنونو، كا٤بثبت من تفسّب القرفيب. ُب (ُٔ)
 ]ىو خرب منكر[. : (. قاؿ عنو الوىيبّٕٕ/ِ) ِّّّ، تفسّب سورة يوسف، رقم: ا٤بستدرؾ للحاكم: كتاب التفسّب (ُٕ)
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 .(ُ)نجً ة الع ي  فسي أبامر  مَ حْب ىى  -[ُ]
ػػػػػػٍجًن ًبٍضػػػػػػعى ا﴿: (ِ)فػػػػػػٌبكحػػػػػػْب قػػػػػػاؿ لل -[ِ] ػػػػػػاهي الَشػػػػػػٍيطىافي ًذٍكػػػػػػرى رىبًٌػػػػػػًو فػىلىبًػػػػػػ ى ُب السًٌ ػػػػػػٍرً  ًعٍنػػػػػػدى رىبًٌػػػػػػكى فىأىٍنسى ذٍكي

 .[ِْ]يوسف/ًسًنْبى 
ػػا اٍلعًػّبي إًَنكيػمٍ : أخوتػو كحػْب قػاؿ -[ّ] ػرىؽى أىخه لىػوي ًمػػٍن : فقػالوا، [َٕ]يوسػف/ لىسػػارًقيوفى  ﴿أىيَػتػيهى ﴿ًإٍف يىٍسػرًٍؽ فػىقىػػٍد سى

 .(ّ)([ٕٕ]يوسف/وفى قػىٍبلي فىأىسىَرىىا ييوسيفي ُب نػىٍفًسًو كىٓبٍى يػيٍبًدىىا ٥بىيٍم قىاؿى أىنٍػتيٍم شىٌر مىكىاننا كىاَّلَلي أىٍعلىمي ٗبىا تىًحفي 
ػػٍبعه ًعجػػاؼه  :رؤيػػاه (ْ)]ا٤بلػػك[ل أف لبػػ  ُب السػػجن بضػػع سػػنْب ر أنػػو بعػػد إٍب  ػػٍبعى بػىقىػػراتو ٠ًبػػافو يىػػٍأكيليهيَن سى ﴿سى

ن عىػفلم ٯبد ٥بػا مي ، [ّْ]يوسف/ بيلتو خيٍضرو كىأيخىرى ياًبساتو كىسىٍبعى سينٍ  فقػاؿ ا٤بلػك عنػد ، ىػا لػو يوسػف ربَ عى فػى ، اربًٌ
ٍلوي مىػػا بػػاؿي النًٌٍسػػوىًة الػػَلٌب قىطٍَعػػنى أىيٍػػًديػىهيَن ًإَف رىيبًٌ أى ٍسػػاهي الَرسيػػوؿي قػػاؿى اٍرًجػػٍع ًإٔب رىبًٌػػكى فى ﴿ائٍػتيػػوً  بًػػًو فػىلىَمػػا جػػاءى : ذلػػك

ٍيػًدًىَن عىلًػػيمه    ى بً نػػو حيػػأك ، ل بػوأف تتضػ  براءتػػو للملػك ٩بػػا ر أال إكٯبيػب الػػداع  ، ف ٱبػػرج أىبأفػ، [َٓ]يوسػف/ًبكى
كقػد ركم عػن النػيب ،   ى  الىااعيل ىث يوسى  أل لو ل ث  يف السىجن مىا: يب فعند ذلك قاؿ الن، ـربل جي 
 لػتم  أكٓب ، جبػت الػداع أكلػو لبثػت السػجن لبثػو ، حليمػان  خ  يوسف لقد كاف صػابران أيرحم   »: نو قاؿأ
 .(ٓ)«العور

كاف   ونإ، رجت سريعان ٕب ٣بإ لى سً رٍ أي ٍب ، نا احملبوسألو كنت ، يوسف  يرحم   »: (ٔ)]الطربم[ كُب ركايل
 .«ناةأذا  حليمان 
لػو كنػت مكانػو ، عػن البقػرات لى ئً يافر لػو حػْب سيػ ك  ، ككرمو، كصربه، ن يوسفلقد عجبت مً »: كقاؿ 
 .(ُ)«كنت مكانو لبادرهتم الباب لو، تاه الرسوؿألقد عجبت منو حٌب ، ف ٱبرجو أشَبط أخربهتم حٌب أ٤با 

                                                           
ػػافى رىبًٌػػ: كُب ذلػػك يقػػوؿ   تعػػأب (ُ) ػػَم هًبىػػا لىػػٍوالى أىٍف رىأىل بػيٍرىى َػػٍت بًػػًو كىىى ػػاءى ﴿كىلىقىػػٍد ٮبى ػػوىًلكى لًنىٍحػػًرؼى عىٍنػػوي الّسػػوءى كىاٍلفىٍحشى ، كالكػػلـ فيػػو [ِْ]يوسػػف/ ...ًو كى

 (.  ُٔٔ/ٗالربىاف ما ىم. تفسّب القرفيب )ل ألوال أف رأل برىاف ربو ىم هبا، كلكن ٤با ر  :تقد  كتأخّب، أم
كااللتجػاء إليػو، فبػدؿ أف   أف الشػيطاف أنسػى يوسػف ذكػر   بػو: أم ر معُب قولو: اذكر  عند ربك: أم سيدؾ ا٤بلك، فأنساه الشػيطاف ذكػر  (ِ)

 (.  ُٔٗ/ٗنظر: تفسّب القرفيب )ييشكو أمره  ، شكاه ٤بطخلوؽ، فلولك لب  ُب السجن بضع سنْب. 
 (.  ُٕٖ/ٗمن تفسّب القرفيب )هنايل النقل  (ّ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ليتم ا٤بعُب.  (ْ)
رب أر  كيػػف ٙبيػػ  ا٤بػػوتى قػػاؿ: أكٓب تػػؤمن قػػاؿ بلػػى كلكػػن ليطمػػئن ﴿إذ قػػاؿ:   ٫بػػن أحػػ  بالشػػك مػػن إبػػراىيم »الحػػحيحْب بلفػػ : جػػاء ُب  (ٓ)

صػحي  «. كيرحم   لوفان لقد كاف يأكم إٔب ركن شديد، كلو لبثت ُب السجن فوؿ لب  يوسػف أجبػت الػداع »، قاؿ: « [َِٔ /]البقرة  قليب
ػػػوؿي قىػػاؿى اٍرًجػػػٍع ًإٔبى رىبًٌػػػكى فىاٍسػػأىٍلوي مىػػػا بىػػػاؿي النًٌٍسػػوىًة ﴿القػػػرآف، بىػػػابي قػىٍولًػػًو:البطخػػارم: كتػػػاب تفسػػّب  ػػػاءىهي الَرسي  ْْٗٔرقػػػم:  ،[ُٓ /]يوسػػػف  ...فػىلىَما جى

 (، كاللف  ٤بسلم. ُّّ/ُ) ُُٓلقلب بتظاىر اأدلل، رقم: (، ك صحي  مسلم: كتاب اإٲباف، باب زيادة فمأنينل إٕ/ٔ)
تفسػّب نظػر: ي٤بطخطوفتْب الطربا ، لكن لدل الرجوع لكتب التطخري  كالكشاؼ فقد نسبو للطربم، فتن أنو من ركايػل الطػربم كلػي  الطػربا ، ُب ا (ٔ)

 (، كُب سنده رجل مبهم، كىو الوم حدث عن أيب ال نادُّْ/ُٔ) ُّٔٗٗالطربم، رقم: 
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ف أنػػو خشػػ  أ كذلػػك، لػػرباءة السػػاحل كفلبػػان ، كصػػربان ، نػػاةأ  مػػن يوسػػف  كػػاف ىػػوا الفعػػل): قػػاؿ ابػػن عطيػػل
يقولػػوف ىػػوا الػػوم ك ، فػػّباه النػػاس بتلػػك العػْب، صػفحان  (ِ)]ذنبػػو[مرأكيسػػكت عػػن ، ن ا٤بلػػك مرتبػلكينػػاؿ ًمػػ، ٱبػرج
، (ّ)ءاحظج لإلكحينئو ٱبر ، كا٣بّب، ن العفلتحق  من لتو مً تك ، بْب براءتوتف أ  راد يوسف أف، ة الع ي أامر  دراك 

مرم ىل أكينظر ُب ، كقل لو يستقح  عن ديِب، النسوة اؿي ٔب ربك قل لو ما بى إارجع : فلهوا قاؿ للرسوؿ، كا٤بن لل
 .(ٓ)(بظلم (ْ)]أك[سجنت ٕب 

ٍب ىػو يػوىب بنفسػو عػن ، ٔب ا٣بػركجإا٤ببادرة  ؾً رٍ ناة كتػى كاأ، بالحرب  يوسف  كيف مدح النيب   :ف قيلإف
   غّبه قد مدح هبا حاؿ
ليقتدم بو  مران أف يفعل أكىو ، مأن الر خر مً آ خو لنفسو كجهان أ ف النيب أالوجو ُب ذلك ): قاؿ القرفيب: قلت
 .(ٕ)(فهوا ىو ا٢بـ ، ٢باحإن غّب مً  (ٔ)]بالتدري [ٍب يربئ ساحتو، ف ٱبرج سريعان أكىو ، الناس

 ٔب مػاإٓب يلتفػت  ف النػيب أى  ): (ٗ)خرلأنكتل  (ٖ)كلقد ذكر الشي  العارؼ ٧بي  الدين بن عريب ُب فحوصو
 .(يربئ ساحتو  ك كاف ىو أ، عليو كاتكاالن ، ن براءة الساحل اكتفاء بعلم   مً   ليو يوسف إ التفت
صػلها أك ، ا٤بطخلوقػوف: الربيػل)، بىراهيكإ  .خػّب الربيػل: مأ، يا خي ال يىر  اك: للذي قال له, النيب : مأ وقال
كالدريػل ، (ُُ)إنبػاتن صػلها ًمػأكالنبػوة ، تأن بػر صلها مً أك ، الربيل: (َُ)حرؼأؾ ا٥بم ة ُب ٟبسل كالعرب تَب ، تأبر 
 .(ُ)(تأن خبكا٣بابيل مً ، تأن رك صلها مً أكالركيل ، تأن در صلها مً أك 

                                                                                                                                                                      
-عمػرك بػن دينػار، عكرمػلعػن  ابن عيينػلعن  عبد الرزاؽعن  بن ٰبٓب العبدم (، كا٢بدي  عن: ا٢بسنُّٔ/ُٔ) َُّْٗتفسّب الطربم، رقم:  (ُ)

. . . ا٢بػدي ، رجالػو ثقػات، بػل فػيهم حفػاظ كػابن عيينػل، فظػاىر سػنده أنػو صػحي  مرسػل، ك   قػاؿ رسػوؿ    :قاؿ -ىو مؤب ابن عباس
 (.  ُِْ، ّٕٗ  ّْٓ، ِّْ، ِْٓ/ُتقريب التهويب )ينظر: أعلم. 

 ل: دينو، كغّب كاضحل ُب)س(، كا٤بثبت من تفسّب ابن عطيل. ُب اأص (ِ)
 (.  ِْٖ/ّ، مادة: حظ  )ليلا٢بظوة: ا٤بكانل كا٤بن لل من ذم سلطاف. العْب للطخ (ّ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من تفسّب ابن عطيل.  (ْ)
 (.  ِِٓ/ّتفسّب ابن عطيل)( ٓ)
 تو ٤بناسبتو للسياؽ. غّب كاضحل ُب ا٤بطخططتْب، كا٤بثبت كضع (ٔ)
 (.  َِٕ/ٗتفسّب القرفيب ) (ٕ)
كقػد اختحػره ابػن  (ّٖٔ)ت: فحوص ا٢بكم: للشػي  ٧بيػ  الػدين أيب عبػد  : ٧بمػد بػن علػ ، ا٤بعػركؼ: بػابن عػريب الطػائ ، ا٢بػاٛب ، اأندلسػ  (ٖ)

)ت: ن عبػػد   الحػػوُب، التلمسػػا . عػػريب بكتػػاب: نقػػش الفحػػوص، كمػػن شػػركح الفحػػوص: شػػرح الشػػي ، عفيػػف الػػدين: سػػليماف بػػن علػػ  بػػ
 (.  ُُِٔ/٢ِباج  خليفل)كىو شرح: ٨بتحر. ينظر: كشف الظنوف  ،(َٗٔ

 .  ٕبثت عنو ُب الفحوص البن عريب فلم أجده فيما رهر ٕب (ٗ)
أصػلو مػن البنػاء كا٣بابيػل أصػلها مػن خبػأت قاؿ أبو عبيدة: )ثلثل أحرؼ تركت العرب ا٥بم  فيها كأصلو ا٥بم  الربيل للطخل  من برأ اَّلَل ا٣بل  كالبنا  (َُ)

 (.  ُُٓ/ِ. غريب ا٢بدي  للطخطايب )(الش ء
 الساب .  ىكوا ُب ا٤بطخطوفتْب، كلعلها البنوة. ينظر ا٤بحدر (ُُ)
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 .كسيأٌب الكلـ ُب ىوه اأحادي  بعد ىوا إف شاء  ، (ِ)كىوا ا٢بدي  ركاه مسلم ُب صحيحو
: مأ يف صىفته .كغّبىم، ا٣بدرم: مأ، يب سعياأو  .رسوؿ    (ّ)ابن عل  سبط: مأ، وعن عائشر واحلسن

، كالركايل بفت  ا٤بػيم، كخدمتهم، تهملى وٍ بً : مأ), هلهأواان يف بيته يف مه ر  ,وبعضهك يزيا علع بعض .النيب 
: يقػػاؿ كال، ا٣بدمػلا٤بهنػل بفػػت  ا٤بػيم ىػػ  : صػػمع قػاؿ اأ، أثبػػات خطػكىػػو عنػد اأ: قػػاؿ ال ٨بشػرم، كقػد تكسػر

هنػػت القػػـو مى : قػػاؿيي ، كاحػػدة لػػلو عٍ نػػو جػػاء علػػى فػى أال إدمػػل كخً ، لسػػلجً : لػػو قيػػل مثػػل ككػػاف القيػػاس، هنػػل بالكسػػرمً 
ػػمٍ أي ك ، همني ًهػػمٍ أي   ػ نًػػاىً ٝبػػع علػػى مى أف أكػػره أ»: ماف كُب حػػدي  سػػل، لو  ُب ا٣بدمػػلوابتػػ: مأ، متهنػػو أك ، همني هى
«ٍْبً تػى نى هٍ مى 

 .(ٓ)(كالطب  مثلن ، خادم  خدمتْب ُب كقت كاحد كا٣بب  ٝبع علىأ: مأ، (ْ)
 .(ٔ)(ملقمعناه البح  عن ال): ل فكال، سكاف ثانيوإكلو ك أبفت  , لي ثوبهفْ يىر 

قاؿ الشي  سراج الدين بن ا٤بلقن ُب غايل السوؿ ُب خحائخ الرسوؿ 
نو ٓب أ: سبع نالب (ٖ)كُب الشفاء ): (ٕ)

 .(ٗ)(كتكرٲبان ، لو لقمل يؤذيو تعظيمان كٓب يكن ا، يقع على ثيابو ذباب قط
 :مرينأكىوا الكلـ ٰبتمل ، قاؿ تلميوه الربىاف ا٢بليب

فيحتػاج ، كؿذا كػاف اأإفػ، كلكنػو ال يؤذيػو، نػو يكػوف عليػوأك أ، فيؤذيو، نو ٓب يكن عليو قمل بالكليلأ): حدٮباأ 
. (سػوألػ  ر فٍ ـ حػراـ كانػت تػى أف أ (َُ)مػا صػ  ككػوا، لػ  ثوبػوفٍ نػو كػاف يػى أن ًمػ: مأ، كبػْب مػا تقػدـ، ٔب ا١بمع بينوإ

 .انتهى

                                                                                                                                                                      
 (.  ُِّ/ُنهايل البن اأثّب، مادة: برأ )ال (ُ)
 (.  ُّٖٗ/ْ) ِّٗٔ، رقم: صحي  مسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراىيم ا٣بليل  (ِ)
    (.  ُُِٗ/ّد. الححاح للجوىرم، مادة: سبط )السبط: كاحد اأسباط، كىم كلد الول (ّ)
ىػػو سػػليماف بػػن حيػػاف، كىػػو صػػدكؽ  :أبػػو خالػػد اأٞبػػر، (يركيػػو أبػػو خالػػد اأٞبػػر عػػن أيب غفػػار عػػن أيب عثمػػاف النهػػدم: )ذكػػره ابػػن قتيبػػل كقػػاؿ (ْ)

عثمػػػاف النهػػػدم ثقػػػل، فظػػػاىر السػػػند أنػػو  حسػػػن، ك  تعػػػأب أعلػػػم. ينظػػػر: الكػػػُب كاأ٠بػػػاء ىػػػو الطػػػائ  لػػػي  بػػػو بػػأس، كأبػػػو  :ٱبطػػئ، كأبػػػو غفػػػار
، َِٓ/ُ(، كتقريػػػب التهػػػويب )ِْٔ/ِ(، كغريػػػب ا٢بػػػدي  البػػػن قتيبػػػل )ُٖٕٗ/ ّ( ا٤بتفػػػ  كا٤بفػػػَبؽ للطخطيػػػب الباػػػدادم) َٕٓ/ِللػػػدكاليب)
ُّٓ ،ُٓٗ .) 

 (.  ّٓٗ/ّا٢بدي  لل ٨بشرم)هنايل النقل من الفائ  ُب غريب  (ٓ)
 (.  ْْٕ/ّ) النهايل البن اأثّب، مادة: فل (ٔ)
 (.  َّٔ/ُؿ ُب خحائخ الرسوؿ البن ا٤بلقن)غايل السو  (ٕ)
. الرسػالل كىػو غػّب مطبػوع شفاء الحدكر ُب أعلـ نبوة الرسوؿ كخحائحو لإلماـ ا٣بطيب أيب الربيػع سػليماف بػن سػبع بضػم البػاء كإسػكاهنا السػبٍب (ٖ)

 (.  َِِ/ُهور كتب السنل ا٤بشرفل )بياف مشا٤بستطرفل ل
)ٓب يكػن فيػػو قمػل، أنػو نػػور، كأف أصػلو مػن العفونػل، كال عفونػػل فيػو، كأكثػره مػػن : كلفػ  ابػن أيب سػبع ُب كتابػػو شػفاء الحػدكر نقلػػو ال رقػا  بقولػو (ٗ)

 (.  ََِ/ٕديل )شرح ال رقا  على ا٤بواىب اللدنيل با٤بن  احملم. (العرؽ، كعرقو فيب
ككانػت أـ حػراـ ٙبػت عبػادة بػن الحػامت  -يدخل على أـ حراـ بنت ملحاف فتطعمػو   كاف رسوؿ   » لك م حدي  فويل فرفو: ثبت ذ (َُ)

صػػحي  البطخػػارم: كتػػاب ا١بهػػاد كالسػػّب، بػػاب الػػدعاء با١بهػػاد كالشػػهادة .«، فأفعمتػػو كجعلػػت تفلػػ  رأسػػو. . . فػػدخل عليهػػا رسػػوؿ    -
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تسػتدع  كجػود  بالكليػل ال (ُ)ف كانػت السػالبلإك ، رهػر االحتمػالْب ىػو الثػا أك ): قاؿ شيطخنا الرض  بػن ا٢بنبلػ 
 .انتهى. (على ما قرره ا٤بنطقيوف (ِ)ا٤بوضوع

عنػو بالكليػل  [ُْ/ظ]لب القمػل سػ، ٓب يكػن القمػل يؤذيػو: سػبع حيػ  قػاؿ (ّ)بػو[أ]يلـ  ٩با نػخ عليػو : قوؿأك 
كيلػـ  مػن ، للقمػل الزمػله  نػو خاصػله أيػواء كذ اإإ، فيػو جلػ ه كىػو ، ذل مقارف لوكاأ الإف القمل ٓب يوجد إف، عرفان 

 ىلػو نفػ يػواء الزمػان ا ٓب يكػن اإَمػٓب يوجػد فيػو قمػل ٖبػلؼ الػوباب لى : نػو قػاؿأفك، يواء نف  القمػل عرفػان نف  اإ
ٍب  (ْ)[نفيػونف أ ]نفػ  إيػواءهمػا القمػل فيلػـ  منأك ، يواءه نفيوإن نف  يلـ  مً  نو الأ، يواءهإ فً كٓب ين، كقوعو عليو

ػػنػػا ني إ ، شػػريك البػػارم لػػي  بحػػّبان : قػػوؿتف ألػػك ف، (ٓ)تسػػتلـ  كجػػود ا٤بوضػػوع ف السػػالبل الكليػػل البسػػيطل الأم لًٌ سى
لكػن ىػوا القائػل ، (ٔ)كجػود ا٤بوضػوع كىػ  تسػتدع ، هنػا موجبػل معدكلػلشريك غّب بحّب أ: ف تقوؿأكلي  لك 

ٓب : نػو قػاؿأفك، ن تعريػف العمػل بػلـ العهػد الػوىِب الػوم ىػو ُب ا٤بعػُب نكػرةف كوهنا سالبل كليل استفيد مً أفاد أ
ف السػالبل البسػيطل التسػتلـ  إ: كلػي  مػراد ا٤بنطقيػْب بقػو٥بم، (ٕ)ف النكرة ُب سياؽ النف  تعػمأ، يكن قمل يؤذيو
بػل ٯبػوز ، ُب نفسػو ف ا٤بوضوع يكوف موجػودان أيستلـ   بل ال، ا٤بوضوع يوجد ُب ٧بل ٨بحوص فأكجود ا٤بوضوع 

علػى النػيب  ف يكوف القمل موجػودان أفل يلـ  ، لنا ُب شريك البارمف يسلب ا٢بكم عن موضوعها ا٤بعدـك كما مثٌ أ
 ،يوجد كلكنو ال. 
   (ٖ)ـ حراـأكقحل ،   ثوبونو كاف يفلأن كبْب ما ذكرًب مً ، فما ا١بمع بينو: ف قلتى إف

                                                                                                                                                                      

كقػد ٕبثػت ، (. كاللفػ  للبطخػارمُُٖٓ/ّ) ُُِٗضػل الاػ ك ُب البحػر، رقػم: صحي  مسلم: بػاب فك (، ُٔ/ْ) ِٖٖٕرجاؿ كالنساء، رقم: لل
 ٕب.  عن كلـ الربىاف فلم أجده ضمن كتبو ا٤بطبوعل فيما رهر

 (.  ُِٗ/ُا٤بوضوع. ينظر: الكليات للكفوم)بينما اإٯباب يستدع   (ُ)  
كا٤بوضػػػػوع كاحملمػػػوؿ ُب مقػػػػدمٍب القيػػػاس تسػػػػمى:  (،القػػػوؿ، كيسػػػػمى ا٣بػػػرب أم احملكػػػـو بػػػػو: )٧بمػػػوالن ا٤بوضػػػوع: ىػػػو ا٤ببتػػػػدأ، أم احملكػػػـو عليػػػػو ُب  (ِ) 

(، كقد ٕبثت عن كلـ الرض  ُب كتبو ا٤بطبوعل فلػم أجػده فيمػا ٖٗ/ُا٢باجب أيب القاسم اأصفها ) . بياف ا٤بطختحر شرح ٨بتحر ابن()حدكدان 
 رهر ٕب. 

 .  أف ٧بلها الرفع، ك  تعأب أعلمكضعتو ٤بناسبل السياؽ  كا٤بثبتسبع  أيبُب ا٤بطخطوفتْب:  (ّ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ْ)
 (.  ُُّ/ُ  على ٝبع ا١بوامع ٢بسن العطار)حاشيل العطار على شرح ا١بلؿ احمللينظر:  (ٓ)
   (.ّْ/ُىػ)ِٕٗحرير أمّب بادشاه ا٢بنف تيسّب التينظر:  (ٔ)
[. شػػرح ٨بتحػر الركضػػل ْ /]اإخػلص  أحػػد كٓب يكػن لػػو كفػوان ﴿لعػل أكضػػ  كأسػهل مثػػاؿ علػى أف النكػػرة ُب سػياؽ النفػػ  تعػم ىػػو قولػو تعػػأب:   (ٕ)

 (.  ّْٕ/ِللطوُب)
فػػل عثمػػاف. ق( فػػدفنت فيهػػا، ككػػاف أمػػّب ذلػػك ا١بػػيش معاكيػػل بػػن أيب سػػفياف ُب خلِٕأـ حػػراـ بنػػت ملحػػاف، استشػػهدت ُب غػػ كة قػػربس عػػاـ ) (ٖ)

 (.  ّٕٓ/ٖابل ُب ٛبيي  الححابل البن حجر)اإص
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رل النػيب تػا َمػـ حػراـ لى أفكانػت ، ن البحػ  عنػو كجػودهيلػـ  ًمػ كال، ىو البح  عػن القمػل: ل فف الأقررنا : قلتي 
 كتبػػوؿ[، تفحػػخ ]رأسػػوفكانػػت ، ك الرباغيػػ أ، ن القمػػلكػػو ًمػػٰبنػػو كسػػائر البشػػر أظن تفػػ، (ُ)سػػوأك ر ٰبػػ(ِ) 

 .(ّ)ت عليو قملل كاحدةأر هنا أكٓب يثبت ، يرل منها كال، جهدىا
مػن ركايػل ىشػاـ  كصػححو ابػن حبػاف سػعدكابػن ، ٞبػدأخرجػو أقد كقع ُب حدي  لعائشػل رضػ    عنهػا ك ىوا )

ٱبػػيط »: يحػنع ُب بيتػػو قالػت كػاف رسػػوؿ    مػػا»: قلػػت لعائشػل رضػػ    عنهػا :قػاؿ (ْ)]عن أبيػػو[بػن عػركة
]ٱبيط حػػدكم ُب بيتػػوأمػػا يعمػػل »: كُب ركايػػل البػػن حبػػاف، (ٓ)«ل مػػا يعمػػل الرجػػاؿ ُب بيػػوهتم مػػكيع، كنعلػػو، ثوبػػو
ن البشػر  ًمػ بشػران  الإكػاف  مػا»: ن ركايل ال ىرم عن عركة عن عائشل بلف مً  (ٖ)ٞبدكأ. (ٕ)«(ٔ)دلوه[ يرقعك ، ثوبو

                                                           

 -ككانػت أـ حػراـ ٙبػػت عبػادة بػن الحػػامت  -يػدخل علػى أـ حػػراـ بنػت ملحػاف فتطعمػػو   ثبػت ذلػك ُب الحػػحيحْب بلفػ : كػاف رسػػوؿ    (ُ) 
حكك يػػا ػػػػػػكمػػا يض لت:ػػػػػػحك، قالػػت: فقػػػػػ، ٍب اسػػتيق  كىػػو يض، فنػػاـ رسػػوؿ   و علىى  تفلىىي رأسىىه، فأفعمتػػو فػػدخل عليهػػا رسػػوؿ   

، شػك (ناس من أمػٍب عرضػوا علػ  غػ اة ُب سػبيل  ، يركبػوف ثػب  ىػوا البحػر ملوكػا علػى اأسػرة، أك: مثػل ا٤بلػوؾ علػى اأسػرة    قاؿ: ) رسوؿ
رأسػػو، ٍب اسػػتيق  كىػػو يضػػحك، فقلػػت: كمػػا ، ٍب كضػػع إسػػحاؽ، قالػػت: فقلػػت: يػػا رسػػوؿ  ، ادع   أف ٯبعلػػِب مػػنهم، فػػدعا ٥بػػا رسػػوؿ   

قالػػت: فقلػػت: يػػا رسػػوؿ   ادع   أف  -كمػػا قػػاؿ ُب اأكؿ   -« نػػاس مػػن أمػػٍب عرضػػوا علػػ  غػػ اة ُب سػػبيل  »يضػػحكك يػػا رسػػوؿ    قػػاؿ: 
 خرجػت مػن البحػر، فهلكػػت. ، فركبػت البحػر ُب زمػاف معاكيػػل بػن أيب سػفياف، فحػرعت عػن دابتهػا حػْب«أنػت مػن اأكلػْب»ٯبعلػِب مػنهم، قػاؿ: 

(، كصػػػحي  مسػػػلم: كتػػػاب ُٔ/ْ) ِٖٖٕدة للرجػػػاؿ كالنسػػػاء، رقػػػم: صػػػحي  البطخػػػارم: كتػػػاب ا١بهػػػاد كالسػػػّب، بػػػاب الػػػدعاء با١بهػػػاد، كالشػػػها
 (، كاللف  للبطخارم. ُُٖٓ/ّ) ُُِٗضل الا ك ُب البحر، رقم: اإمارة، باب ف

 بتو للسياؽ. غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناس (ِ)
بػأف التفلػ  السػتقوار مػا علػ  بثوبػو مػن غػّبه،  :، كمن الزمو كجود ش ء يؤذيػو قمػل أك برغػوث أك ٫بػو ذلػك، كٯبػاب«يفل  ثوبو)»كقاؿ ال رقا :  (ّ)

دفػع ٕبثػو، بػأف التفليػل إزالػل ، كمػر أف شػيطخنا ، انتهى ملطخحان كإف ٓب يؤذه، كفيو: إف أذاه غواؤه من البدف، كإذا امتنع الاواء ٓب يعش ا٢بيواف غالبان 
. (ٯبػػوز أنػو فػػله قبػػل مضػ  مػػدة، ال يحػػرب فيهػا علػػى عػػدـ الاػػواء القػور ا٢باصػػل مػػن غػّبه، ال القمػػل ك٫بػػوه، كال يلػـ  أنػػو حيػػواف، كبتقػديره حيوانػػان 

 (.  ََِ/ٕواىب اللدنيل با٤بن  احملمديل )شرح ال رقا  على ا٤ب
 ت من ا٤بحدر الساب . غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثب (ْ)
 الطبقػات الكػربل البػن سػعد، ذكػر صػفل أخػلؽ رسػوؿ   ك (، َّٗ/ُْ) َِّْٗائشل بنت الحدي ، رقم: مسند أٞبد، مسند الحديقل ع (ٓ)

و عػن خدمتػو، ُب بيتػصحي  ابن حباف: كتاب ال ينل كالتطيب، باب التواضع كالكرب، ذكر ما ٯبب على ا٤برء من ٦بانبل الَبفع بنفسو ك (، ّٔٔ/ُ)
يػػػػػػ  اإحيػػػػػػاء لػػػػػػ ين الػػػػػػدين (، كقػػػػػػاؿ الػػػػػػ ين العراقػػػػػػ  عػػػػػػن ركايػػػػػػل عائشػػػػػػل: ]كرجالػػػػػػو رجػػػػػػاؿ الحػػػػػػحي [. ٚبػػػػػػري  أحادَْٗ/ُِ) ٕٕٔٓرقػػػػػػم: 
 (. كالنقل من الفت  البن حجر ا ٌب. ُْٖ/ُالعراق )

 ُب ا٢باشيل على اأصل: يرقع ثوبو، كالش ء ُب)س(، كا٤بثبت من صحي  ابن حباف ا ٌب.  (ٔ)
ُب سػػنده ا٢بسػػْب بػػن أٞبػػد بػػن بسػػطاـ ٓب أجػػد لػػو (، َْٗ/ُِ) ٕٔٔٓب التواضػػع كالكػػرب، رقػػم: صػػحي  ابػػن حبػػاف: كتػػاب ال ينػػل كالتطيػػب، بػػا (ٕ)

(، كتقريػػػب ّّٔ/ُ) ابػػػن حجػػػر: صػػػدكؽ. ينظػػػر: الكاشػػػف للػػػوىيبحسػػػْب بػػػن مهػػػدم قػػػاؿ عنػػػو الػػػوىيب ك  ترٝبػػػل فيمػػػا رهػػػر ٕب كُب سػػػنده أيضػػػان 
 ، كبقيل رجالو ثقات. (ُٗٔ/ُالتهويب البن حجر)

بػػل ىػػ  ركايػػل ٰبػػٓب بػػن سػػعيد عػػن القاسػػم عػػن عائشػػل. مسػػند أٞبػػد ، مسػػند  ،ليسػػت عػػن ال ىػػرم عػػن عػػركة ىػػوه الركايػػل الػػٍب أتػػى هبػػا عنػػد أٞبػػد (ٖ)
اد ذكرىػا عػن ىػ  عػن ال ىػرم لعلػو أر « كيرقػع دلػوه»(، لكن ركايل ابن حبػاف اأخػّبة: ِّٔ/ّْ) ُِْٗٔل رض    عنها، رقم: الحديقل عائش

 ابن حباف، كسيأٌب ٚبرٯبها أيضان من الشمائل. 
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يب أكُب ركايػػل حارثػػل بػػن ، كالبػػ ار، خرجػػو الَبمػػوم ُب الشػػمائلأ (ُ)«كٱبػػدـ نفسػػو، كٰبلػػب شػػاتو، كػػاف يفلػػ  ثوبػػو
 ككػاف رجػلن ، كػـر النػاسأك ، لػْب النػاسأكػاف »: عن عائشػل رضػ    عنهػا عنػد ابػن سػعد (ّ)عن عمرة (ِ)اؿجالر 
 .(ْ)«امان سَ نو كاف بى أال إن رجالكم مً 

ٱبلػدكا  (ٔ)]لػئل[ك، كامتهاف الػنف  ليسػًب هبػم، كالبعد عن التنعم، نبياء التواضعخلؽ اأأن مً : (ٓ)قاؿ ابن بطاؿ
ػػػػػػػػػػٍم : ٔب ذمهػػػػػػػػػػا بقولػػػػػػػػػػو إشػػػػػػػػػػّب أكقػػػػػػػػػػد ، يػػػػػػػػػػل ا٤بومومػػػػػػػػػػلٔب الرفاىإ ٍلهي ػػػػػػػػػػًل كىمىهًٌ ػػػػػػػػػػوًًٌبْبى أيكٕب النَػٍعمى ﴿كىذىٍرً  كىاٍلميكى

 .(ٕ)([ُُ]ا٤ب مل/قىًليلن 
 .(ٗ)(الضم كا١بمع: صل ا٣بحفأك ، ليطخيطو عليها (ٖ)]فاقان على فاؽ[  عليهابيط أم): وخيص  نعله
كا٤بػوإب ، العبيػد مػنفقػد كػاف لػو خػدـ كثػّبكف ، و يفعل ذلػك دائمػان نأ يفعل ذلك ُب ا١بملل ال: مأ، وخيام نفسه

 :منهم
 .(ُُ)ك عشر سنْبأ، (َُ)تسع سنْب خدمو:  ن  بن مالكأ-[ُ]
 .(ِ)]كضوئو[صاحب: (ُ) سلم كفيهم ربيعل بن كعب اأ-[ِ]

                                                           
(، ِِٖ/ُ) ّّْ، رقػم: الشػمائل احملمديػل للَبمػوم، بػاب مػا جػاء ُب تواضػع النػيب ا٢بدي  من ركايل ٰبٓب بن سعيد عن عمػرة عػن عائشػل ُب  (ُ)

]ىػوا حػدي  صػاّب اإسػناد. أخرجػو: أبػو عيسػى  :الػوىيب قاؿ(، ك ِّٗ/ُٖ)ِْٔمنْب رض    عنها، رقم: كمسند الب ار، مسند عائشل أـ ا٤بؤ 
(، كُب سنده: عبد   بػن صػاّب، أبػو صػاّب ا٤بحػرم كاتػب الليػ  قػاؿ عنػو ابػن ُٖٓ/ٕل[. سّب أعلـ النبلء للوىيب )الَبموم ُب كتاب الشمائ

كىػػاـ[. ]صػػدكؽ لػػو أ :ضػػرم  قػػاؿ عنػػو ابػػن حجػػر]صػػدكؽ كثػػّب الالػػط ثبػػت ُب كتابػػو ككانػػت فيػػو غفلػػل[، كفيػػو أيضػػان معاكيػػل بػػن صػػاّب ا٢ب: حجػػر
 (، كبقيل رجالو ثقات. ّٖٓ، َّٖ/ُتقريب التهويب البن حجر)

: )تضػػػعفو أٞبػػػد، كابػػػن معػػػْب، ركل عنػػػو الثػػػورم، حارثػػػل بػػػن أيب الرجػػػاؿ: ىػػػو ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن النجػػػارم، حػػػدث عػػػن جدتػػػو عمػػػرة كأبيػػػو،  (ِ)
 (.  ُْٗ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)ْْٔ/ُ. ينظر: مي اف االعتداؿ للوىيب)(قُْٖ

)ت: عائشػػل. حػػػدث عنهػػا: كلػػػدىا أبػػػو الرجػػاؿ ٧بمػػػد بػػن عبػػػد الػػػرٞبن،  عمػػرة بنػػػت عبػػد الػػػرٞبن اأنحػػػاريل، النجاريػػل، مػػػن الثقػػات، حػػػدثت عػػػن (ّ)
 (.  َٕٓ/ُ(، كتقريب التهويب البن حجر)َٕٓ/ْالنبلء للوىيب ) . سّب أعلـق(َُٔ

ينظػػر:  (، كسػػنده ضػػعيف لضػػعف ابػػن أيب الرجػػاؿ، ك  تعػػأب أعلػػم.ّٓٔ/ُ)  ن سػػعد، ذكػػر صػػفل أخػػلؽ رسػػوؿ   الطبقػػات الكػػربل، البػػ (ْ)
 (.  ُْٗ/ُتقريب التهويب البن حجر)

 .  (ِّٓ/ٗشرح صحي  البطخارم البن بطاؿ ) (ٓ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ال، كا٤بثبت من شرح ابن بطاؿ كضعتو ٤بناسبتو للسياؽ.  (ٔ)
 (.  ُْٔ/َُقل عن فت  البارم البن حجر )لنهنايل ا (ٕ)
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من ا٤بشارؽ ا ٌب.  (ٖ)
 (.  ِّْ/ُثار، للقاض  عياض، مادة: خحف )ينظر: مشارؽ اأنوار على صحاح ا  (ٗ)
. صػحي  مسػلم:  «قػط  عػاب علػ  شػيئان تسع سنْب، فما أعلمو قاؿ ٕب قط: ٓب فعلت كػوا ككػوا  كال  خدمت رسوؿ   »عند مسلم بلف :  (َُ)

 (َُْٖ/ْ) َِّٗأحسن الناس خلقان، رقم:   باب كاف رسوؿ   كتاب الفضائل، 
دب، صػحي  البطخػارم: كتػاب اأ. «عشػر سػنْب، فمػا قػاؿ ٕب: أؼ، كال: ٓب صػنعت  كال: أال صػنعت  خػدمت النػيب »عند البطخػارم بلفػ :  (ُُ)

 (.  ُْ/ٖ) َّٖٔباب حسن ا٣بل ، رقم: 
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 .(ّ)صاحب مطهرتو استشهد يـو حنْب:  ٲبنأـ أٲبن ابن أكمنهم  -[ّ]
، كالنعلػْب، كالسػواؾ، (ٓ)[(ْ)]الًسػوادككػاف صاحب، كلػْبحػد السػابقْب اأأ:  ن مسعودكمنهم عبد   ب-[ْ]

جعلهمػا ُب ذراعيػو حػٌب  ذا جلػ إك ، لبسػو نعليػوأ ذا قػاـ النػيب إككػاف ، ن النػيب ككاف يل  ذلك مً ، كالطهور
 .يقـو
 .سفاراأ ُب (ٕ)و[]بالتو يقود بككاف صاحب: (ٔ)   بن عامر ا١بهِببكمنهم عقبل بن عامر بن ع-[ٓ]
(ٖ)سلع بن شريكأ كمنهم-[ٔ] 

  :صاحب راحلتو . 
 .(ٗ) بو ذر جندب بن جنادة الافارمأ كمنهم-[ٕ]
 .(َُ) لـ سلمأكمنهم مهاجر مؤب -[ٖ]
(ُُ)]حنْب[كمنهم -[ٗ]

  : كالد عبد   مؤب ابن عباس كاف ٱبدـ النيب. 
 . (ُ) ىلؿ بن ا٢بارث كا٠بو، كخادمو، مواله: بو ا٢بمراءأكمنهم -[َُ]

                                                                                                                                                                      
     ركل عنػػو أبػػو ككػػاف ٱبػػدـ رسػػوؿ   ، مػػن أىػػل الحػػفل . ككػػاف يل مػػو. ككػػاف ٧بتاجػػان قػػدٲبان  أسػػلم كصػػحب النػػيب  ربيعػػل بػػن كعػػب اأسػػلم :  (ُ)

 (.  ّّٖ/ِبن عبد الرب)(، كاالستيعاب الِّْ/ْات الكربل البن سعد)سلمل ابن عبد الرٞبن بن عوؼ. الطبق
 (.  ِٖٔ/ِ)البن اأثّب٤بثبت من أسد الاابل وفتْب، كاغّب كاضحل ُب ا٤بطخط (ِ)
)(، ك ُِٖ/ُاالستيعاب ُب معرفل اأصػحاب ) (ّ) ل البػن  (، كالسػّبة النبويػَّٖ/ِعيػوف اأثػر البػن سػيد النػاس)(، ك ُِٗ/ُجوامػع السػّبة البػن حػـ 

 (.  َِٔ/ْكثّب )
نهايػػل مػػن إدنػػاء سػػوادؾ مػػن سػػواده: أم شطخحػػك مػػن شطخحػػو. الىػػو  :إذا سػػاررتو، كقيػػل السػػواد بالكسػػر: السػػرار. يقػػاؿ سػػاكدت الرجػػل مسػػاكدةن  (ْ)

 (.  ُْٗ/ِالبن اأثّب، مادة: سود )
إذنػك عىلىػَ  أف ييرفػع ا٢بجػاب، : »ٕب رسػوؿ    : قػاؿقػاؿ مسػلم عػن ابػن مسػعود أخػرجستيعاب، كقػد ُب ا٤بطخطوفتْب: الوساد، كا٤بثبت من اال (ٓ)

(، َُٖٕ/ْ) ُِٗٔذف رفػػػع حجػػػاب ك٫بػػػوه، رقػػػم: كتػػػاب ا داب، بػػػاب جػػػواز جعػػػل اإصػػػحي  مسػػػلم:   .«كأف تسػػػتمع ًسػػػوادم، حػػػٌب أهنػػػاؾ
    (.  ٖٖٗ/ّ معرفل اأصحاب البن عبد الرب)كاالستيعاب ُب

عليهػا، كتػوُب ُب آخػر  خلفػل معاكيػل، كقػد ركل عنػو مػن الحػحابل جػابر،  عقبل بن عامر بن عب  ا١بهِب، سكن عقبل بن عامر محػر، ككػاف كاليػان  (ٔ)
 (.  َُّٕ/ّعباس. االستيعاب البن عبد الرب)كابن 

 (.  ُْٔ/ُُق)ِْٗت:  سبل ا٥بدل كالرشاد ُب سّبة خّب العباد حملمد بن يوسف الشام من نعليو كيعود بو، كا٤بثبت ُب ا٤بطخطوفتْب:  (ٕ)
كصػاحب راحلتػو  التيمػ ، خػادـ رسػوؿ    اأعػوج   أسلع بن شريك (، ك ُِٓ/ْا٤بن  احملمديل لل رقا  )شرح ال رقا  على ا٤بواىب اللدنيل ب (ٖ)

 (.  ُّٗ/ُالك . االستيعاب البن عبد الرب)ن ؿ البحرة، ركل عنو زري  ا٤ب
 (.  ُْٕ/ُُلعباد حملمد بن يوسف)سبل ا٥بدل كالرشاد ُب سّبة خّب ا (ٗ)
فلػػم يقػػل لشػػ ء صػػنعتو ٓب صػػنعتو كال لشػػ ء   خػػدمت النػػيب »: ، قػػاؿ مهػػاجر مػػؤب أـ سػػلملكػػاف ٱبػػدـ رسػػوؿ   : لمهػاجر مػػؤب أـ سػػلم (َُ)

 (.  َٔ/ّمعجم الححابل البن قانع )«. كتوتركتو ٓب تر 
، فوىبػػو للعبػػاس عٌمػػو (، كحنػػْب: كػػاف غلمػػان للنٌػػيٌب ِٕٓ/ُبػػا٤بن  احملمديػػل للقسػػطل ) ُب ا٤بطخطػػوفتْب: حسػػْب، كا٤بثبػػت مػػن ا٤بواىػػب اللدنيػػل (ُُ)

، فقػػػاؿ: حبسػػػتو أشػػػربو. . . توٌضػػػأ خػػػرج بوضػػػوئو إٔب أصػػػحابو، فحبسػػػو حنػػػْب. فشػػػكوه إٔب النػػػيب ، ككػػػاف إذا فأعتقػػػو، ككػػػاف ٱبػػػدـ النػػػيٌب 
 (.  ُِِ/ِابل ُب ٛبيي  الححابل البن حجر)ا٢بدي . اإص
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بو السم أكمنهم -[ُُ]
(ِ) . 

 .(ْ)سامل بن زيد كغّبىاأكالدة  (ّ)ليٲبن ا٢ببشأـ أبركل : كمن النساء-[ُِ]
 .(ٓ)(قمل ا٤بكنسلكا٤ب، كالقمامل الكناسل، يكنسو): مأ, ويقك ال ي  
و كػانوا يقومػوف هبػػوه امىػػدَ ف خي أ مػع فكػاف يفعلػػو تواضػعان ، ف عقػل البعػّب مػن كرػػائف ا٣بػدـأمػػع , ال عىي (ٔ)يعقىلو 

، لقحػػد التواضػػع: مأ, اىىل مىىع ا ىىادمأوي .(ٕ)(ا١بمػػل الػػوم يسػػتق  عليػػو ا٤بػػاء): ىػػو ه  حر ِضىىويعلىى  نا .ا٣بدمػػل
حػػدىم  أف ٯبعلػػوا أ متػػو علػػىأك٥بػػوا حػػ  ، ك حػػران أ، ف يكػػوف رقيقػػان أن عػػم ًمػػأ، نثػػىكاأ، كا٣بػػادـ يطلػػ  علػػى الػػوكر

كرري ٍعػمى سػنده عػن الٍ ب ففػ  صػحي  البطخػارم، خواهنمإك
كعلػى ، (َُ)للٌػكعليػو حي ، (ٗ)ةوبػبػا ذر بالرَ أ لقيػتي : قػاؿ ,(ٖ)

ن كػاف فمى ، يديكمأٙبت  جعلهم    كم خولكمنخواإ»: ف قاؿ النيب أٔب إلتو عن ذلك أفس، حلل ولمغ
 .(ُُ)«عينوىمأف ف كلفتموىمإف، كال تكلفوىم ما يالبهم، كليلبسو ٩با يلب ، كلأ٩با ي وفليطعم، خوه ٙبت يدهأ

ػلً ف ٯبيٍ ألػو بػاكً ؤى ف يػي أيستحب لسيد العبد ): شياخنا القاض  زكرياأكُب شرح الركض لشي   ف ٓب إك ، كػل معػولأ وي سى
فػىٍليػيرىكغٍ ، لو ن جلوسو معو توقّبان ك امتنع ىو مً أ، ف ٓب ٯبلسو معوأكلو بؤا ي

 سد مسدت ّبةبلو من الدسم لقمل ك (ُِ)

                                                                                                                                                                      
    ، مشػهور    ، كػاف ٱبػدـ رسػوؿمػؤب النٌػيٌب  -ىلؿ بػن ا٢بػارث، أبػو ا٢بمػراء(، ك ُٓٓ/ْواىب اللدنيل با٤بن  احملمديل )شرح ال رقا  على ا٤ب (ُ)

 (.  ِّّ/ٔ(، كإمتاع اأ٠باع للمقري م)ِْٗ/ٔ، ككاف ٕبمخ. اإصابل البن حجر)بكنيتو
ياسػل مػن بػوؿ ا١باريػل، كيػرش مػن بػوؿ : » ُب بوؿ ا١باريل كالالـ، كىو قولػو   حديثو عن النيب ، قيل: ا٠بو زياد ،أبو السم : خادـ النيب  (ِ) 

 (.  ُٔٓ/ٓاأثّب)أسد الاابل البن «. الـال
كحاضػػنتو كرثهػػا مػػن أبيػػو، ٍب أعتقهػػا ا٠بهػػا: بركػػل، كقػػد ت كجهػػا عبيػػد بػػن ا٢بػػارث ا٣ب رجػػ ، فولػػدت لػػو أٲبػػن، ٍب   أـ أٲبػػن بركػػل مػػوالة رسػػوؿ   (ّ)

 (.  ِِّ/ِ. سّب أعلـ النبلء للوىيب ) ت كجها زيد بن حارثل فولدت لو أسامل بن زيد، توفيت ُب خلفل عثماف 
، كأـ عيػػاش،  (، كغّبىػػا مثػػل: أميمػػل: كانػػت توٌضػػئ رسػػوؿ  ُْْ- ُِْ/ُُ)حملمػػد بػػن يوسػػفكالرشػػاد ُب سػػّبة خػػّب العبػػاد  سػػبل ا٥بػػدل (ْ)

 كرضول، كسلمل، كغّبىن. 
 (.  ُٖٓ/ِ ثار للقاض  عياض، مادة: قمم )ينظر: مشارؽ اأنوار على صحاح ا (ٓ)
 (.  َِٖ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: عقل )بو البعّب الوم كاف يؤخو ُب الحدقل. ال وم يعقلط، كمنو العقاؿ: ا٢ببل اليعقل: أم يرب (ٔ)
 (.  ُٔ/ِثار، للقاض  عياض، مادة: نض  )ينظر: مشارؽ اأنوار على صحاح ا  (ٕ)
قػاؿ الػػوىيب: تػػوُب سػػنل بضػػع ا٤بعػركر بػػن سػػويد اأسػػدم، حػػدث عػن: ابػػن مسػػعود، كأيب ذر، كركل عنػػو: كاصػػل اأحػدب، كثقػػو: ٰبػػٓب بػػن معػػْب،  (ٖ)

 (.  ُْٕ/ْسّب أعلـ النبلء للوىيب )ينظر: . كىو من التابعْب كٜبانْب
ىػػػ بسػػبب ا٢بػػركب، كىػػ  قريبػػل مػػن منطقػػل ٪بػػد. ينظػػر:  ُّٗٞبػػى إبػػل الحػػدقل، كانػػت قريػػل عػػامرة كلكنهػػا خٌربػػت سػػنل  الَربػػوة: جعلهػػا عمػػر  (ٗ)

 (.  ُِٓ/ُكا٤بعآب اأثّبة حملمد شرَاب)(، ّّٔ/ِللبكرم) أ٠باء البلد كا٤بواضع معجم ما استعجم من
 (.  ِّْ/ُلنهايل البن اأثّب، مادة: حلل)ا٢بلل: كاحدة ا٢بلل، كى  بركد اليمن، كال تسمى حلل إال أف تكوف ثوبْب من جن  كاحد. ا (َُ)
ـ ا٤بملػوؾ صػحي  مسػلم: كتػاب اأٲبػاف، بػاب إفعػاكػوا  ،(ُٓ/ُ) َّاصػ  مػن أمػر ا١باىليػل، رقػم: صحي  البطخارم: كتػاب اإٲبػاف، بػاب ا٤بع (ُُ)

 (.  ُِّٖ/ّ)٩ُُٔٔبا يأكل، رقم: 
ان. هتويب اللفعامويػيقىاؿ: ركَغى فلف  (ُِ)  (.  ُٔٔ/ٖ) مادة: ركغال، للهركم، : ًإذا رَكاه دى٠بى
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فضػػػػل أجػػػػلس معػػػػو ف اإأ مى لًػػػػعي فػى ، ٍب يناكلػػػػو ذلػػػػك، ك لقمتػػػػْبأ، (ُ)ضػػػػ  النهمػػػػلتق كال، حػػػػاّبة هتػػػػي  الشػػػػهوةال
 ف إكالسيما ، كدآمرين ٤بن عاِب الطعاـ حد ىوين اأأٍب ، كا٤بناكلل ليتناكؿ القدر الوم يشتهيو (ِ)]الَبكي [نمً 

ك أ، اكلػػػو لقمػػػلفلين، ف ٓب ٯبلسػػػو معػػػوإفػػػ، حػػػدكم خادمػػػو بطعامػػػوأتػػػى أذا إ»: (ّ)حضػػػر ا٤بعػػػاِب ٣بػػػرب الحػػػحيحْب
ٕبى نو كى إف، لقمتْب

حىرَهي  (ْ)
وجى لى كعً ، (ٓ)

، اهتكىػوا يقطػع شػهو ، [ُْ/ك] شػاىدهالنف  ٤بػا تي  ؼي وّ شى كا٤بعُب فيو تى . «(ٔ)
 .خلؽكمكاـر اأ، للتواضع مر ُب ا٣برب ٧بموؿ على الندب ندبان كاأ
الػراج  عنػد الشػافع  الوجػوب علػى ف أٍب قػاؿ فظهػر ، حاصلو الوجوب نحان  الشافع  عن  (ٕ)سنومنقل اإ 

 .(ٖ)(الرافع  وي َجحى يدؿ على ذلك بل على مار  ف النخ الأذرع  به اأكردَ ، فع اخلؼ ما رجحو الر 
، عليهػػا ف العجػػن رٗبػػا كػػاف عسػػران أ، كيؤنػػ  وكرف ا٣بػػادـ ييػػأكقػػد بينػػا ، مػػع ا٣بػػادـ: مأ, معهىىا يعجىىن ككػػاف 

ن العمػػل مػػاال كال تكلفػػوىم ًمػػ»: دي  الحػػحي  الػػوم ركاه الشػػيطخافكُب ا٢بػػ، ف تقػػـو بػػو كحػػدىاأكالتقػػدر علػػى 
 .(ٗ)«عينوىمأف، ف كلفتموىمإف، يطيقوف

: يطيقػػػػو علػػػػى الػػػػدكاـ ٣بػػػػرب مسػػػػلم علػػػػى الػػػػدكاـ ال متػػػػو عمػػػػلن أك أ، السػػػػيد عبػػػػده في لًٌػػػػكى يي  ال): كُب شػػػػرح الػػػػركض
 علػػػى الػػػدكاـ ف يكلفػػػو عمػػػلن أفػػػل ٯبػػػوز ، (َُ)«كاليكلػػػف مػػػن العمػػػل مػػػاال يطيػػػ ، ككسػػػوتو، لػػػوؾ فعامػػػومللم»

] ]يػىٍقًدري
، كقاتعماؿ الشاقل ُب بعض اأف يكلفو اأأفل ٯبوز للسيد ، (ُ)ٍب يعج  عنو، ك يومْبأ، عليو يومان  (ُُ)

                                                           
: الرغيػػب الػػوم ٲبتلػػئ بطنػػو كال تنتهػػ  (ُ) نفسػػو ك اليشػػبع. احملكػػم كاحملػػيط اأعظػػم، البػػن سػػيده،  الػػنهم كالنهامػػل: إفػػراط الشػػهوة ُب الطعػػاـ، كا٤بنهػػـو

 (.  ّّٓ/  ْمادة: هنم )
 .  غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب ا ٌب (ِ)
، ا٤بملوؾ ٩بػا يأكػل (، كصحي  مسلم: كتاب اأٲباف، باب إفعاـِٖ/ٕ) َْٔٓب اأكل مع ا٣بادـ، رقم: صحي  البطخارم: كتاب اأفعمل، با (ّ)

 (.  ُِْٖ/ّ) ُّٔٔرقم: 
 ي  البطخػارم لبػدر الػدين العيػِبكىٕبى: إما من الواليل، أم: تؤب ذلك، كإما من الوٕب، كىو القرب أم: قاسػى كلفػل اٚبػاذه. عمػدة القػارم شػرح صػح (ْ)

(ُّ/ُُْ  .) 
 (.  ُِْٗ/ٔتي  شرح مشكاة ا٤بحابي  للقارم)حىَرًه: أم ناره أك تعبو. مرقاة ا٤بفا (ٓ)
ي  البطخػػارم لبػػد لجػو: أم عملػػو، كفيػػو ا٤بواسػاة ُب الطعػػاـ ال سػػيما ُب حػ  مػػن صػػنعو كٞبلػػو، أنػو ٙبمػػل حػػره كعملػو. عمػػدة القػػارم شػرح صػػحع (ٔ)

 (.  ِٕٖ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: عل  )(، كالُُْ/ُّالدين العيِب )
الرافعػػ  كفػػت  الع يػػ  فلػػم أجػػد قولػػو فيمػػا رهػػر ٕب، لػػوا اكتفيػػت رجعػػت إٔب كتػػب اإسػػنوم فلػػم أجػػد قولػػو فيمػػا رهػػر ٕب، ككػػوا رجعػػت إٔب كتػػب  (ٕ)

عبػد الػرحيم بػن ا٢بسػن اإسػنوم ا٤بحػرم، أخػو عػن السػبك  لػو كتػاب التمهيػد ُب  ىػوسػنوم بالنقل عن ا٤بحدر اأصػل كىػو أسػُب ا٤بطالػب، كاإ
 (.  ٖٗ/ّبقات الشافعيل البن قاض  شهبل )ق(. ينظر: فِٕٕاأصوؿ )ت: 

 (.  ْْٓ/  ّلب ُب شرح ركض الطالب ل كريا اأنحارم)أسُب ا٤بطا (ٖ)
 (.  ُُحاشيل ) السابقل، فحلحالمر ُب  (ٗ)
 (.  ُِْٖ/ّ) ُِٔٔا٤بملوؾ ٩با يأكل، رقم:  صحي  مسلم: كتاب اأٲباف، باب إفعاـ (َُ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: يعور، كا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب ا ٌب.  (ُُ)
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كُب العمػػػػل فػػػػرُب ، كاالسػػػػتمتاع، راحتػػػػو ُب كقػػػػت القيلولػػػػلإكيتبػػػػع السػػػػيد ُب تكليػػػػف رقيقػػػػو مػػػػا يطيقػػػػو العػػػػادة ُب 
 .انتهى. (ِ)(النهار

ن فمعاكنتهػػا ًمػػ، ف كانػػت قػػادرةإك ، فمعاكنتهػػا كاجبػػل، ف كانػػت عػػاج ة عػػن العجػػنإ ف خػػادـ النػػيب أ كا٢باصػػل
 .حسافباب الرب كاإ

، نبيػػاء علػػيهم السػػلـكسػػّبة اأ، كػػاف يػػدخل السػػوؽ  ف النػػيب أفيػػو داللػػل علػػى  ,ن السىىوقوحيمىىل بضىىاعته ِمىى
ٍلنى : قاؿ تعأب، كالحلحاء كانت مستمرة بولك ـى كىٲبىٍشيػوفى ﴿كىمىا أىٍرسى لىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلْبى ًإاَل إًنَػهيػٍم لىيىػٍأكيليوفى الطَعىػا ا قػىبػٍ

ػػافى رىبّػػكى بىًحػػّبنا  نىػػلن أىتىٍحػػربيكفى كىكى للمشػػركْب  فقػػد ن لػػت زجػػران ، [َِ]الفرقػػاف/ ُب اٍأىٍسػػوىاًؽ كىجىعىٍلنىػػا بػىٍعضىػػكيٍم لًػػبػىٍعضو ًفتػٍ
ا٤بشػركوف رسػوؿ    رى يَػػ٤بػا عى ): كقػاؿ ابػن عبػاس، سػواؽكٲبش  ُب اأ، عاـكل الطأىوا الرسوؿ ي ماؿً : حي  قالوا

  ػػػػػ، كػػػػػل الطعػػػػػاـأ٥بػػػػػوا الرسػػػػػوؿ ي مػػػػػا: وال كقػػػػػالاقىػػػػػبالفى  فن لػػػػػت تع يػػػػػل لػػػػػو فقػػػػػاؿ جربيػػػػػل، لػػػػػولك النػػػػػيب  فى  ً حى
ٍلنىا قػى : كيقوؿ لك، رسوؿ   ربك يقرئك السلـ السلـ عليك يا: (ّ)]السلـ[عليو ػًلْبى ﴿كىمىا أىٍرسى لىكى ًمػنى اٍلميٍرسى بػٍ

ـى  نىلن أىتىٍحربيكفى كىكىافى رىّبكى بىًحّبنا  ًإاَل إًنَػهيٍم لىيىٍأكيليوفى الطَعىا  [َِ]الفرقاف/كىٲبىٍشيوفى ُب اٍأىٍسوىاًؽ كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ
 .(ْ)(يبتاوف ا٤بعاش ُب الدنيا: مأ
 ف النيب أ (ٓ)ن حدي  جبّب بن مطعممً  كصححو ا٢باكم، كالب ار، ٞبدأخرجو أقد جاء ُب حدي  : ف قلتى إف

  (ٔ)«سواؽاأ ٔب   إباض البقاع أك ، ٔب    ا٤بساجدإحب البقاع أ»: قاؿ

                                                                                                                                                                      
أك يػومْب أك  مػن العمػل إال مػا يطيػ  يعػِب بػو ك  تعػأب أعلػم إال مػا يطيػ  الػدكاـ عليػو لػي  مػا يطيقػو يومػان  : ) كمعػُب ال يكلػفقاؿ الشػافع   (ُ)

، ٍب يع جػ اف عػن ثلثل ك٫بو ذلك ٍب يعج  فيما بق  عليو كذلك أف العبد ا١بلد كاأمل ا١بلدة قد يقوياف على أف ٲبشيا ليلل حٌب يحبحا كعامل يـو
كليلػػل كال ينامػػاف فيهمػػا ٍب يعجػػ اف عػػن ذلػػك فيمػػا يسػػتقبلف كالػػوم يلػػـ  ا٤بملػػوؾ لسػػيده مػػا كصػػفنا مػػن العمػػل  مػػل يومػػان ذلػػك كيقويػػاف علػػى أف يع
 (.  َُُ/ٓ. اأـ للشافع  )(الوم يقدر على الدكاـ عليو

 (.  ْٓٓ/ّرح ركض الطالب ل كريا اأنحارم)أسُب ا٤بطالب ُب ش (ِ)
 (.  ِّّ/ُمن أسباب الن كؿ للواحدم)٤بثبت غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا (ّ)
ضػػعيف[. ا٣بحػػائخ (، كنقػػل السػػيوف  عػػن ابػػن عسػػاكر قولػػو: ]ىػػوا حػػدي  منكػػر إسػػحاؽ كػػواب كجػػويرب ِّّ/ُأسػػباب النػػ كؿ للواحػػدم) (ْ)

قػاؿ ، رم(، كقد ٕبثت عن قوؿ ابن عساكر فلم أجده فيما رهر ٕب. كإسحاؽ ىو إسحاؽ بن بشر، أبو حويفػل البطخػاّّْ/ِالكربل للسيوف )
مػػَبكؾ[. ميػػ اف كقػػاؿ الػػدارقطِب: كػػواب ، كقػػاؿ ابػػن حبػػاف: ال ٰبػػل حديثػػو إال علػػى جهػػل التعجػػب، ]تركػػوه، ككوبػػو علػػ  بػػن ا٤بػػديِب: عنػػو الػػوىيب

: (، كقػػػاؿ عنػػػو ابػػػن حجػػػرِٖٗ/ُعنػػػو الػػػوىيب ]تركػػػوه [. الكاشػػػف ) (، كجػػػويرب ىػػػو جػػػويرب بػػػن سػػػعيد اأزدم، قػػػاؿُْٖ/ُاالعتػػػداؿ للػػػوىيب)
 (.  ُّْ/  ُان[. تقريب التهويب البن حجر)]ضعيف جد

جبّب بن مطعم بن عدم القرش ، يكُب أبا ٧بمد، كاف جبّب مػن حلمػاء قػريش كسػاداهتم، ككػاف عا٤بػان بالنسػب أسػلم جبػّب بػن مطعػم فيمػا يقولػوف  (ٓ)
 (.  ِِّ/ُق. االستيعاب البن عبد الرب)ٗٓ يـو الفت ، توُب با٤بدينل عاـ:

 َّّْبػػػ ار، جبػػػػّب بػػػن مطعػػػم رقػػػػم: مسػػػند ال(، ك َّٖ/ِٕ) ُْْٕٔأٞبػػػد، حػػػدي  جبػػػّب، رقػػػػم: مسػػػػند عػػػن أبيػػػو، ُب عػػػن جبػػػّب بػػػن مطعػػػػم  (ٔ)
(، ٗ/ِ) ُِْٗحبيػب بػن أيب حبيػب، رقػم:  ا٤بستدرؾ على الححيحْب للحاكم: كتاب البيػوع، حػدي  (، كمن حدي  ابن عمر ُب ِّٓ/ٖ)

 كاللف  للب ار. قاؿ عنو الوىيب: ]صحي [، 
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ف دخػوؿ أن ا٤بسػاجد علػى ن كثػّب ًمػكثر مً أفيها  رب سوؽ يوكر   إال فك ، ىوا خرج ٨برج الاالب): قلتي  
 .(ِ)(كالتواضع، لكن يَبتب على دخو٥با ت كيل النف  ٧بمودان  (ُ)لواتوف ٓب يكن إسواؽ اأ

ُب ا٢بكمػل حػٌب  ف ثلٜبئػل كسػتْب محػحفان ن ا٢بكمػاء صػنَ مً  ف حكيمان أ): حياءبو حامد الا إب ُب اإأكقد ذكر 
قبػل أال   إك ، اقان فى رض نً ت اأنك قد مأإٔب نبيو قل لفلف إ كحى   أف، من لل نو قد ناؿ عند   أرن 
، ل ريب ػحبػػػػت مػاػػػػد بلػػػػػف قا : اؿػػػػػػكق، رضحت اأػػػػػت (ّ)كانفػػػرد ُب سػػػرب، ىفتطخلػػػ: قػػػاؿ ن نفاقػػػك شػػػيئان ًمػػػ
، كآكلهم، كجالسهم، كخالط العامل، سواؽفدخل اأ: قاؿ، نك لن تبل  رضامإ: ٔب نبيو قل لوإ  كحى  أػف
 .(ْ)(قد بلات رضائ  ليو ا فإكحى أف، سواؽكمشى ُب اأ، كل الطعاـ بينهمأك 

 .سواؽ للبيع كالشراءيدخلوف اأ صحاب النيب أن كقد كاف ا٤بهاجركف مً 
كقاؿ ، «اعقى نػي ػيٍ سوؽ قػى »: قاؿ  «فيو ٘بارة ن سوؽو ىل مً »: ٤با قدمنا ا٤بدينل فقلتي  كقاؿ عبد الرٞبن بن عوؼ 

  (ٓ)«سػػواؽباأ   الحػػف ٥بػػاأ»: كقػػاؿ عمػػر   «لػػو  علػػى السػػوؽد»: قػػاؿ عبػػد الػػرٞبن بػػن عػػوؼ : نػػ أ
 .كوا ُب صحي  البطخارم

 ليػػو النػػيب إفالتفػػت ، بػػا القاسػػمأ رجػػل يػػا: فقػػاؿ، ُب السػػوؽ كػػاف النػػيب : قػػاؿ نػػ  أكفيػػو بسػػنده عػػن  
« ػتً يى نػٍ كي وا بً نّ كى كالتى ، ٠بوا با٠ب »: فقاؿ النيب ، ىوا ٭با دعوتي إ: فقاؿ

(ٔ). 
دخلػت علػى  (ٕ)ن الثقيلػلهنػا ىػ  ا٣بفيفػل ًمػى فٍ إ، خىذأاملاي ىر لتهىل أ مىاءإن مر مِ اان  األ  نْ إ :ن  أوعن 

مػػا الػػلـ ُب أك ، ناسػػطخان  ماضػػيان  كىػػ  كػػوف مػػدخو٥با فعػػلن ، كثػػر حاالهتػػاأعلػػى ٭بػػط  كجػػاءتٍ ، لػػتٮبٍ أي ف، ٝبلػػل فعليػػل
كٚبلػيخ  ،سػبلتوكيػد النًٌ لفادهتػا إفادت مػع أكى  الـ االبتداء ، صلها التشديدأ (ٖ)ف ىوهأفه  دليل على ، خوألت

ال إف كانػت جػائ ة أبعد  (ُ)الزمل ك٥بوا صارت، النافيل فٍ إك ، ن الثقيللف ا٤بطخففل مً إ (ٗ)]الفرؽى بْب[ا٤بضارع للحاؿ
 :ثبات كقولوذا دؿ دليل على قحد اإإ

                                                           
 ل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من )س(. غّب كاضح(ُ)
 (.  ّّٗ/ْالبن حجر ) فت  البارم (ِ)
 (.  ُْٕ/ُرض. الححاح للجوىرم، مادة: سرب)الَسرب: بيت ُب اأ (ّ)
 (.  َِْ/ِإحياء علـو الدين للا إب) (ْ)
مػػن قػػو٥بم: صػػفقل رإبػػل كصػػفقل خاسػػرة.  كالحػػف : أم التبػػايع، مػػأخوذة(. ٓٔ/ّلبيػػوع، بػػاب مػػا ذكػػر ُب اأسػػواؽ )صػػحي  البطخػػارم،: كتػػاب ا (ٓ)

 (.  ّٖ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: صف  )(، الَُٖٓ/ْللجوىرم، مادة: صف  ) الححاح
التكػِب (، ككػوا صػحي  مسػلم: كتػاب ا داب، بػاب النهػ  عػن ٔٔ/ّ) َُِِمػا ذكػر ُب اأسػواؽ، رقػم: صحي  البطخارم: كتاب البيوع، بػاب  (ٔ)

 (، كاللف  للبطخارم. ُِٖٔ/ّ)ُُِّبأيب القاسم، رقم: 
 (.  ْٕ/ُازؿ ا٢بركؼ أيب ا٢بسن الرما )(، كمنُُْ/ُات أيب القاسم ال جاج )اللم (ٕ)
 يعود الضمّب إٔب مشددة النوف، كإٌف ا٤بشددة، ى  الٍب تنحب االسم كترفع ا٣برب.  (ٖ)
 (.  ُِٕ/ُّبدر الدين العيِب)ي  البطخارم لُب ا٤بطخطوفتْب: الفرؽ ى ، كا٤بثبت من عمدة القارم شرح صح (ٗ)
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 .(ّ)]توديع[وعد غّببلو ٓب ٛبنوا    منكي يٍ يـو بػى  (ِ)]٫بىٍبًػ [ف كنت قاض إ 
ف أف التواضػػع احملمػػود أقػػد ذكػػركا : ف قلػػتى إفػػ, (4)حىى  تقضىىي حا تهىىافت طلىىن بىىه حيىىث شىىاءت  بيىىا ال ىىيب 

ن فهػوا الفعػل ًمػ، ى ٚباسسػان مَ سىػٔب النقحػاف يي إفطرفػو الػوم ٲبيػل ، فرفيػو مػومـو  لى كًكػ، يكوف على حالل كسطى
  حكمو ما النيب 
مثػاؿ ذلػك أك ، السع  ُب حاجتوجابل دعوة إك ، كالرف  ُب السؤاؿ، ُب الكلـ رى شٍ ف البً إف، ىو تواضع ٧بمود: قلتي 

ٝبلػػل ًمػػن أف  حيػػاءكقػػد ذكػػر الاػػ إب ُب اإ، التواضػػع (ٓ)لكالفقػػراء مػػن أٝبػػ فالسػػع  ُب حاجػػل ا٤بسػػاكْب، ا٤بسػػكْب
، ثقل ذلك عليو [ِْ/ظ]ف إف، قاربك اأأ، ٔب السوؽ ُب حاجل الفقراءإف ٲبر أ): امتحانات النف  ُب التواضع

ػفهو كً  ُب   و بٍ طخي ػال لًػإفػور الػنف  لػي  نف، عليهػا ج يػل (ٔ)]الثػواب[ك، خػلؽن مكػاـر اأفعػاؿ ًمػف ىػوه اأإفػ، ره بػٍ
ٝبل من أمل ف السع  هبوا النمط ُب حاجل ىوه اأأذلك على  فدؿٌ   .(ٕ)(عليو لزالتو با٤بواربإفليشتال ب، البافن
 .فعاؿحسن اأأك ، خلؽاأ

ى: فقال لىه ,ن هي ته رعاةصابته مِ أودخل عليه ر ل ف ن ة ِمىأنىا ابىن امىر أ ىا إ , ِلىين لسى   ر إفى ,ن عليى وِّ هر
، رجػػف): رعػػدأكمعػػُب ، عػػن ابػػن مسػػعود (ٖ)ىػػوا ا٢بػػدي  ركاه ابػػن ا١بػػوزم ُب الوفػػاء، اىىل القايىىاأقىىريت ت
 :ذ قاؿإرعد كعب بن زىّب أكقد لفظو . (ٗ)(كاضطرب

 (َُ)[الًفيلي ]ما لىٍو يىٍسمىعي  أىرىل كىأى٠ٍبىعي    وـي بًوً ػػػػػػػػػػػأىقيوـي مىقىامان لىٍو يػىقي  لىقىدٍ  
 لػػػػػػػػػػػػػويػػػػٍ نػػػتى ، َلوً ػػبإذًف ال، نى الٌنيبٌ ػػػػػمً    إالٌ أٍف يىكيوفى لىوي ، لىظىٌل يػيٍرعىدي  

  :(ُُ)ٔب ذلك الحرصرم ُب نونيتو حي  قاؿإشار أكقد ، كيرجف، لظل يضطرب: مأ

                                                                                                                                                                      
 (.  ُُْ/ُاللمات لل جاج )ينظر:  (ُ)
 .  كٓب ينسب البيت الشعرم أحد(، َّٔ/ُبيب عن كتب اأعاريب البن ىشاـ)غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من ماِب الل (ِ)
 لبحر البسيط. (، كىو من أَّ/ُثبت من ماِب اللبيب البن ىشاـ )غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب: كا٤ب (ّ)
 (.  َِ/ٖ) َِٕٔاأدب، باب الكرب، رقم:  صحي  البطخارم: كتاب (ْ)
 غّب كاضحل ُب اأصل، ا٤بثبت من)س(.  (ٓ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: الَباب، كا٤بثبت من اإحياء ا ٌب.  (ٔ)
 (.  ّٖٔ/ّإحياء علـو الدين للا إب) (ٕ)
ككػػػوا ، (َُُُ/ِ) ُِّّفعمػػػل، بػػػاب القديػػػد، رقػػػم: سػػػنن ابػػػن ماجػػػو: كتػػػاب اأ (.ُّّالوفػػػا بتعريػػػف فضػػػائل ا٤بحػػػطفى البػػػن ا١بػػػوزم ص ) (ٖ)

 (، كقاؿ الوىيب: ]على شرط البطخارم كمسلم[. َٓ/ّ)ّْٔٔتاب ا٤باازم كالسّب، رقم: ا٤بستدرؾ على الححيحْب للحاكم: ك
 (.  ْْٕ/ِر: الححاح للجوىرم، مادة: رعد )ينظ (ٗ)
،. . . ميتػَيمه إثرىىػا١بمهرة. قا٥با كعب ُب اعتواره من النيب ُب ا٤بطخطوفتْب: القيل كا٤بثبت من ا (َُ)  ، كُب مقػدمتها: بىانىػٍت سيػعىادي، فػىقىٍلػيب اليػىػٍوـى مىٍتبيػوؿي

، كى  من البحر البسيط. ٝبهر  ٓبٍى يػيٍفدى   (.  ُِٓ/ٕا٢بيواف للجاح )ك  ،(ِّٔ/ُة أشعار العرب أيب زيد القرش )مىٍكبوؿي
 (.  ِٔل الحرصرم)نونيمن البحر الكامل.  (ُُ)
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يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قاؿى ا١بىليل القىدًر لًلّرعبػػػػػػػػػػػػػػػػػافً     ػبىلن  كىرىآهي  إًنساف فىأرعدى ىى
نا ابني آكً   لىي ى التىجىبّػري يا فىٌب ًمن شا  لىًل القىديًد فىل ترع        أى

كٝبعػو ، كيؤنػ ، اسػم مػوكر ىػو) (ُ)شىىى سىراويلاف دخلى  السىوق مىع ال ىيب  :قال, يب هريرة أوعن 
، ف حقرهتا اسم رجػلإككولك ، ٓب تحرفها ٠بيت هبا رجلن  فٍ إك ، (ّ)رة عند سيبويوُب النك (ِ)]محركفل[سراكيلت

ن غػّب تعريػف ف صارت ًمػإهنا أ، اسم رجل: بقولو دى يًٌ ٭با قػي إك ، حرؼ مثل عناؽأثلثل  نمً  كثرأهنا مؤن  على أ
نػػو ٝبػػع أكيػػ عم ، نكػػرةُب ال يضػػان أن اليحػػرفو كُب النحػػويْب مىػػ: قػػاؿ ا١بػػوىرم، علمػػ  لػػ كاؿ صػػيال منتهػػى ا١بمػػوع

 :كينشد، كسركالل، سركاؿ
 (ْ)[فلىٍي  يرًٌؽ ٤بستىعًطفً ]    علىٍيًو ًمنى الّلٍؤـ ًسٍركىالله    

 (ٓ)]كٰبت  ُب ترؾ صرفو بقوؿ ابن مقبل[
 سراكيلى رام ي ٌ  ُب فػىٌبى فارًس  (ٔ)[أىتىى ديكهنا ذىب الرٌياًد كأنَوي ] 

 .(ٕ)(ولقأكالثا  ، كؿكالعمل على القوؿ اأ
ليكػوف  ، صػلنػو ٝبػع ُب اأأباالتفػاؽ مػع  نػو ٩بنػوع مػن الحػرؼأكعػ اه ، (ٗ)كبو يرد على ابن مالػك، (ٖ)ىوا كلمو

، كىػو معػرب سػركاؿ، عجمػ أ: كلػولك اضػطرب فيػو فقيػل، صػليلفتعترب فيو ا١بمعيل اأ، للضبع مان لى كحضاجر عى 
، كى  لاػل ُب السػراكيل، تقديران ، لسركالل يب جعل ٝبعان عر : ك٫بوه كقيل، ن محابي ُب العربيل مً  وفحمل على موازن

، (ُُ)سلوازن فمعرب مً  ف كاف سراكيل معربان إف، (َُ)حادي  العربيل نظّب لوأنو ٓب يوجد ُب أ عجميان أكونو  كيقوم
                                                           

ياطػ  مػن أصػل الفطخػو إٔب القػدـ، كلعلهػا عػدة أنػواع، كىػ  فارسػيل معربػل. ينظػر: التوقيػف  :السراكيل: ما ياطػ  السػرة كالػركبتْب كمػا بينهمػا، كقيػل (ُ)
 (. ِْٖ/ُموعل من ا٤بؤلفْب، مادة: سرؿ)ا٤بعجم الوسيط وك  ،(ُٕٓ/ُت التعاريف للمناكم، مادة: رجل)على مهما

 ُب ا٤بطخطوفتْب: معركؼ، كا٤بثبت من الححاح للجوىرم.  (ِ)
بػا كبػّبان سيبويو عمرك بن عثماف بن قنػرب يكػُب أبػا بشػر، كػاف كثػّب اوالسػل للطخليػل، لػو كتػاب ُب النحػو، ككػاف ا٤بػديِب يقػوؿ: مػن أراد أف يعمػل كتا (ّ)

 (.  ّْٔ/ِلقفط )النحاة ل . إنباه الركاة على أنباه(قُٕٗ )ت:ُب النحو بعد كتاب سيبويو فليستح . 
 (، كىو من البحر ا٤بتقارب. ِِٔ/ُمن شرح ديواف ا٤بتنيب للعكربم )غّب موجود ُب الححاح، كا٤بثبت  (ْ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: كٙبن  ُب ترؾ حرمل تقوؿ ابن عقيل، كا٤بثبت من الححاح للجوىرم.  (ٓ)
 (، كىو من البحر الطويل. ِِٔ/ُكربم )من شرح ديواف ا٤بتنيب للعغّب موجودة ُب الححاح كا٤بثبت  (ٔ)
 (.  ُِٕٗ/ٓالححاح للجوىرم، مادة: سرؿ ) (ٕ)
 .  الضمّب يعود للجوىرم (ٖ)
 (.  َُُِ/ّك بشرح ألفيل ابن مالك للمرادم)توضي  ا٤بقاصد كا٤بسال (ٗ)

كنقػل ابػن ا٢باجػب أف مػن العػرب مػن يحػرفو، ، (بل قد ذكر اأخفش أنو ٠بع ًمن العرب سركالل. كقػاؿ أبػو حػاًب: )مػن العػرب مػن يقػوؿ سػركاؿ ((َُ
، كغّبه مثبت كا٤بثبت مقػدـ علػى النػاُب.  ،كال يضر إنكار ابن مالك ذلك عليو نظػر: يأنو ناقل كمن نقل حجل على من ٓب ينقل، فابن مالك ناؼو

 (.  ُِّ/ِتحري  على التوضي  البن الوقاد)شرح ال
 ىكوا ُب ا٤بطخطوفتْب.  (ُُ)
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 . .ك، سأف سػر بالفارسػيل ر أ سػوأن ر ف سراكيل معناه ُب الفارسػيل مػدٔب ًمػأ، كذلك، شبوأكالثا  ، من سراكي ك 
 .جيبو الوم يسميو الفرس سر سأن ر فكولك السراكيل ٩با يدٔب مً ، ءرخاكاإ ءدالاإ (ُ) ...
  السراكيل ىل لب  النيب : ف قلتى إف

ربعػػػػل أكاشػػػػَباىا ب، كٓب يلبسػػػػها، كلكنػػػػو اشػػػػَباىا، لػػػػب  السػػػػراكيل ٓب يثبػػػػت انػػػػو ): قػػػػاؿ الربىػػػػاف ا٢بلػػػػيب: قلػػػػتي 
 .(ِ)(دراىم

نو أن ا٥بدم كقد كقع ُب مكاف مً : قاؿ، ربعل دراىمأكا٤بعركؼ ب، اشَباىا بثلثل دراىم نوأحياء للا إب ككقع ُب اإ
 .انتهى. (ّ)كىو سب  قلم ،لبسها
  ك الأ، لب  السراكيل نو أخبار خلؼ ُب كقع بْب نقلل اأ: قوؿأك 
ٓب يلبسػػها ، تػػللػػب  السػػراكيل يػػـو ق»: ف عثمػػاف أن  ٗبػػا نقلػػوا أكيسػػت: نػػو ٓب يلبسػػهاأب فجػػـ  بعضػػهم -[ُ] 

 لػو كػاف النػيب ، غايػل ا٢بػرص علػى متابعػل النػيب  كاف حريحان  نوإف، (ْ)«سلـإقط قبل ذلك ُب جاىليل كال 
 .يلبسها ُب غّب يـو القتللبسها لكاف عثماف 

  قد زكجتك إ»: ٔب رسوؿ   إف النجاش  كتب أ (ٔ)]عن أبيو[عن بريدة (ٓ)كركل ابن ا١بوزم ُب الوفا-[ِ]
، كسػػراكيل، ىػػديت لػػك ىديػػل جامعػػل قميحػػان أك ، يب سػػفيافأبنػػت  لـ حبيبػػأكىػػ  علػػى دينػػك ، ن قومػػكة ًمػػأر امػػ
، كغػػّبه، مػػل عحػػره ُب ا٢بػػدي ككػػاف علَ ، ٔب كونػػو لبسػػهما الحرصػػرمإكقػػد مػػاؿ  .(ٕ)«جْبذكخفػػْب سػػا، افػػان طى كعً 

 :(ٖ)كقد قاؿ ُب نونيتو
ىحوفي بًًلبًسًو          

ا ا٣بيَفافً         شىريؼى الَسراكيلي ا٤ب  كىبًلبً  ساقىيًو ٠بى

                                                           
 طخطوفتْب. غّب كاضحل ُب ا٤ب (ُ)
 .  فيما رهر ٕب  كتبو ا٤بطبوعل فلم أجدهُبٕبثت عنو  (ِ)
يم، مػن ا٠بػو ٧بمػد، رقػم: سراكيل بأربعل دراىم ُب ا٤بعجم اأكسػط، للطػربا : بػاب ا٤بػ  (، كحدي  شراء النيب ِِّ/ْإحياء علـو الدين للا إب)(ّ)

كائػػد ا٤بسػػانيد ن بػػن زيػػاد بػػن أنعػػم اأفريقػػ [. إٙبػػاؼ ا٣بػػّبة ا٤بهػػرة ب  (، قػػاؿ البوصػػّبم: ]ىػػوا إسػػناد ضػػعيف، لضػػعف عبػػد الػػرٞبّْٗ/ٔ) ْٗٓٔ
 (.  َّْ/ُحفظو[. تقريب التهويب البن حجر)]ضعيف ُب : (، كقاؿ عنو ابن حجرْٖٗ/ْالعشرة للبوصّبم)

 د ا٤بسػانيد العشػرة للبوصػّبمب كائػ] كركاتو ثقات[. إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهػرة البوصّبم:  قاؿ(، ْٓٓ/ُ) ِٔٓ، رقم: عفاف  مسند أٞبد، عثماف بن (ْ)
(ٖ/ُُ  .) 

 (.  ِّٖالوفا بتعريف فضائل ا٤بحطفى البن ا١بوزم ص: )   (ٓ)
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من أخلؽ النيب ا ٌب.  (ٔ)
اء ُب ا٣بػف اأسػود، ، باب مػا جػ(، ككوا سنن الَبموم: أبواب اأدبُٗٓ/ِ) ِٖٓ، رقم: أخلؽ النيب أيب الشي  اأصبها : صفل ردائو  (ٕ)

(، كقػاؿ الَبمػوم: ]ىػوا حػدي  حسػن[. كالعطػاؼ: الػرداء. ك٠بػ  عطافػان لوقوعػو علػى عطفػ  الرجػل، كٮبػا ناحيتػا عنقػو، ُِْ/ٓ) َِِٖرقم: 
 (.  ِٕٓ/ّنهايل البن اأثّب، مادة: عطف )كمنو ا٤بعطف. ال

 (.  ِّمن البحر الكامل. نونيل الحرصرم ) (ٖ)
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ف ال نكػتم ُب مقػدار مػا يبيػع أن العػدؿ ف ًمػأ، ف تػرج بػأمػره أ٭بػا إ، أر ى ن و زِ ، انزّ للىور . النيب : مأ, وقال 
 عد   أن كرفل التطفيف الٍب كال ٱبلخ مً ، كُب الكيل، كاالحتياط فيو، كذلك بتعديل ا٤بي اف، ك يشَبمأ، بو

ر هى ظٍ سػػتى فليي ، بػػل يتحػػور، كالعػػدؿ ا٢بقيقػػ ، خػػوأذا إقخ يػػنك ، عطػػىأذا إرج  يػػف أال بػػإكمرتكبهػػا الويػػل  ،لفاعلهػػا
ال أ): ك٥بػػوا كػػاف بعضػػهم يقػػوؿ، اهف يتعػػدَ أكمالػػو يوشػػك بن استقضػػى حقػػو ف مىػػإفػػ، كالنقحػػاف، ور ال يػػادةهيػػظي بً 

كيػل ٤بػن يبيػع : ككػاف يقػوؿ، ه زاد حبػلعطػى غػّب أذا إك ، خو نقخ حبػلأذا إفكاف ، بلٕب ن   تشَبم الويل مً 
  .(ّ))بويل (ِ)]فوىب[ن باعمى  (ُ)]أخسر[كما، رضكاأ، عرضها السموات ل جنلن بٕب

، ال ي يػده علػى حقػوإ شػيئان  حدان أنو ما كاف يعط  إف،    رسوؿي  -االحَباز عن ىوه البليل- س  للقـوأكلقد 
تقاضػى  ف رجػلن أ يب ىريػرة أبسنده عن    صحي  البطخارمفف، ن دينُب قضاء ما ل مو مً  كىوه سّبة نبينا 

، لػو بعػّبان  كاري تػى كاٍشػ، ف لحاحب ا٢ب  مقػاالن إدعوه ف»: فقاؿ، صحاب النيب أبو  مَ هى فػى ، لو فأغل ،    رسوؿى 
 .(ْ)«حسنكم قضاءأف خّبكم إف، وهعطي أف، كهاشَبي »: قاؿ، ونًٌ ن سً فضل مً أال إد ٪بال : قالوا، «ياهإوه طي عٍ أى ك 

 «صػػػل ركعتػػػْب»: فقػػػاؿ، ضػػػحى: قػػػاؿ اهي رى أي كىػػػو ُب ا٤بسػػػجد ، تيػػػت النػػػيب أ: قػػػاؿ جػػػابر  كُب الحػػػحيحْب
 .(ٓ)كزاد ، فقضا ، ككاف ٕب عليو دين، [ِْ/ك]

، يب ىريػرة أعػن  (ٔ)بو يعلى ا٤بوصل  ُب مسػندهأكقد ركاه ، ف ىوا ا٢بدي  ركم بقحل فويللإف، و ار القصر
ككػاف ، ربعػل دراىػمأفاشػَبل سػراكيل ب، (ٕ)ٔب البػ ازينإفجلػ  ، مع رسوؿ    ؽ يومان دخلت السو : كلفظو قاؿ

ن ف ىػػوه الكلمػػل مػػا ٠بعتهػػا ًمػػإ: فقػػاؿ الػػوزاف، « ًجػػرٍ أى ك ، فٍ زً »: فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ   ، ىػػل السػػوؽ كزاف يػػ فأ
فطػػرح ، ال تعػػرؼ نبيػػك فٍ أك نىػػيػٍ ُب دً  ءكا١بفػػا، وىنن ىػػوا الػػك ًمػػبػػكفػػى : فقلػػت لػػو: بػػو ىريػػرة أقػػاؿ ، حػػدأ

 ىا يفعىل هىذا إيىا هىذا  :وقىال ,يىا  م ىه يق لهىا فجىذا ال ىيب  نْ أيريا  ىل يا رسول هللا إووثب ، ا٤بي اف
ىرْ أر نىا ر ىل مى كك فىوزن و أ ىا إ  ِلى ر  ولسى    ,عا ك  لواهااأل بىو أقىال  ,السىراويل خىذ رسىول هللا أو  ,  ر

                                                           
 وفتْب: اخر، كا٤بثبت من اإحياء. ُب ا٤بطخط (ُ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: فول، كا٤بثبت من اإحياء.  (ِ)
 (.  ٕٕ/ِإحياء علـو الدين، للا إب)هنايل النقل من  (ّ)
(، ككػػػوا صػػػػحي  مسػػػلم: كتػػػاب الطػػػػلؽ، بػػػاب مػػػػن ُُٔ/ّ) َِّٗبػػػػاب اسػػػتقراض اإبػػػل، رقػػػػم: صػػػحي  البطخػػػارم: كتػػػػاب ُب االسػػػتقراض،  (ْ)

 (.  ُِِٓ/ّ)َُُٔقضى خّبان منو، رقم: ئان فاستسلف شي
(، كصػػػػحي  مسػػػػلم: كتػػػاب صػػػػلة ا٤بسػػػػافرين كقحػػػػرىا، بػػػػاب ُُٕ/ّ) ِّْٗسػػػػتقراض، بػػػاب حسػػػػن القضػػػػاء صػػػحي  البطخػػػػارم: كتػػػػاب ُب اال (ٓ)

 (.  ْٓٗ/ُ)ُٕٓٙبيل ا٤بسجد بركعتْب، رقم: استحباب 
راق : ]أخرجو أبو يعلػى. . . ، كإسػناده ضػعيف[، كقػاؿ ا٥بيثمػ : ]ركاه أبػو (، قاؿ العِّ/ُُ) ُِٔٔوصل ، أيب ىريرة، رقم: مسند أيب يعلى ا٤ب (ٔ)

ال كائػد (، ك٦بمػع ٖٖٓ/ ُ  اإحيػاء لػ ين الػدين العراقػ  )يعلى، كالطربا  ُب اأكسط، كفيو يوسف بن زياد البحرم، كىوضعيف[. ٚبػري  أحاديػ
 (.  ْٓٔ/٢ْبدي [. مي اف االعتداؿ للوىيب)منكر ا] :عن يوسف بن زياد(، كقاؿ البطخارم ُِِ/ٓكمنبع الفوائد للهيثم )

 (.  َُٖ/ُي  اللال البن فارس، مادة: ب ز)ب ازين: ٝبع ب از كىو بائع الب ، كالب  نوع من الثياب مقاي (ٕ)
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، يعجػ  عنػو ف يكػوف ضػعيفان أال إ, حيملىه نْ أحىن بشىيةه أء صىاحب الشىي: فقىال ,محلىه ع ىهأل فذه     :هريرة
، كالليػػػل، كا٢بضػػػر، جػػػل ُب السػػػفرأ: قػػػاؿ  نػػػك لتلػػػب  السػػػراكيلإ: يػػػا رسػػػوؿ   قػػػاؿ قلػػػت، خػػػوه ا٤بسػػػلمأفيعنػػػو 
 كوا أخرجو ابن حباف عن أيب«سَب منوأ جد شيئان أفلم ، بالسَب مرتي أ  إف، كالنهار
  .خرهآٔب إفجوب يده ، يقبلها نيب ٔب يد الإفوثب : فقولو  .(ُ)يعلى
ك أ، سػػوأك ر أ، ف تقبيػػل يػد الرجػػلأن تقبيػل يػػده مػع ن ذلػك الرجػػل ًمػػكًٌػػكٓب ٲبيى ، يػده ٓب جػوب النػػيب : ف قلػػتى إفػ

ف أ)، فمسػتحب، مػور الدينيػلن اأك ٫بوىػا ًمػأ، كصػيانتو، ك شػرفوأ، ك علمػوأ، ك صػلحوأ، ف كػاف ل ىػدهإرجلو 
 .  (ِ)(بو عبيدة يدهأ ٤با دخل الشاـ قبل عمر 
كٓب يلحػ  فيػو جانػب ، كػابر الػدنياأك ، ف يعظمػو علػى سػنن ا٤بلػوؾأراد أنػو أ، ن ذلػكًمػ ٭با منعػو النػيب إ: قلتي 

ككػره ، عػاجمف ذلػك سػنل اأأك٥بػوا ذكػر لػو ، كال يريػده، ن ذلػكًمػ أكاف يتػرب   كالنيب ، كاود الربا ، ٥ب الع  اإ
ن تواضػػع لاػِب لانػاه ذىػػب مىػ»: ففػ  ا٢بػدي ، ُبك غػػأ، ك شػوكلأ، جػاه ذا (ّ)]كػاف[ذا إيػل يػد الاػػّب بالعلمػاء تق
 .«ف ٰبملوأح  بشيئو أصاحب الش ء : فقاؿ، ٞبلوفوىبت أ، خو السراكيلأٍب »: كقولو، (ْ)«ثلثا دينو
ل ن ٝبلػػػًمػػػ): حيػػػاءبػػػو حامػػػد الاػػػ إب ُب اإأسػػػلـ كقػػػد ذكػػػر حجػػػل اإ، لػػػ  للنػػػيب ف التواضػػػع  خي أ :كا٢باصػػػل

، بػت نفسػو ذلػكأف إفػ، ٔب البيػتإن السػوؽ و ًمػائًػقى فػى كري ، ىلػوأكحاجػل ، ف ٰبمل حاجل نفسػوأامتحانات التواضع 
ال عنػػد مشػػاىدة إف كػػاف ال يثقػػل إك ، فهػػو كػػرب، ف كػػاف يثقػػل ذلػػك عليػػو مػػع خلػػو الطػػرؼإفػػ، ك ريػػاءأ، فهػػو كػػرب
ٮبػػػل النػػػاس فػػػب أكقػػػد : قػػػاؿ، يتػػػدارؾ ف ٓبإكعللػػػو ا٤بهلكػػػل ، مػػػراض القلػػػبأن ككػػػل ذلػػػك ًمػػػ، فهػػػو ريػػػاء، النػػػاس
كالقلػوب ال تػدرؾ السػعادة ، جسػاد قػد كتػب عليهػا ا٤بػوت ال ٧بالػلف  اأأجسػاد مػع كاشتالوا بطػب اأ، القلوب

ػػػًليمو : ذ قػػػاؿ   إ، ال بسػػػلمتهاإ ػػػعي مىػػػاؿه كىالى بػىنيػػػوفى ًإاَل مىػػػٍن أىتىػػػى اَّللَى ًبقىٍلػػػبو سى فى ، [ٖٗ-ٖٖ]الشػػػعراء/﴿يػىػػػٍوـى الى يػىنػٍ

 يا أبا يوسف قد كاف ُب غلمانك كبنيك: فقيل لو، أنو ٞبل  ح مل حطب كيركل عن عبد   بن سلـ 

                                                           
ُب كإف كانػػت الحػػلة بلفػػ  قريػػب: صػػحي  ابػػن حبػػاف: كتػػاب الحػػلة، بػػاب ذكػػر البيػػاف بػػأف اأمػػر بالحػػلة ُب ثػػوبْب إ٭بػػا أمػػر ٤بػػن كسػػع   عليػػو  (ُ)

 .  (ُْٔ/ْ) ُُْٕثوب كاحد ٦ب ئل، رقم: 
      ا١بليػػػػل  اأنػػػػ :  تارٱبػػػػوُب (قِٖٗت: )(، كذكػػػػره عبػػػػد الػػػػرٞبن العليمػػػػ  ٕٓ/ُُأهبػػػػرم. فػػػػت  البػػػػارم البػػػػن حجػػػػر )ذكػػػػره ابػػػػن حجػػػػر عػػػػن ا (ِ)  

(ُ/ِِٓ  .) 
 غّب موجودة ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت كضعتو ٤بناسبتو السياؽ.  (ّ)  
، كمػن تضعضػع على ربو، كمن أصب  يشكو محيبل ن لت بو فإ٭با يشػكو    على الدنيا أصب  ساخطان  من أصب  ح ينان »ذكره البيهق  بلف :  (ْ)

شػػعب اإٲبػاف للببيهقػ : بػاب ُب الحػرب علػى ا٤بحػػائب، « لاػِب لينػاؿ مػن دنيػاه أحػبط   ثلثػ  عملػػو، كمػن أعطػ  القػرآف فػدخل النػار فأبعػده  
(. قاؿ البيهق  ]تفرد بو كىب بن راشد هبوا اإسناد، كركم ذلػك بإسػناد آخػر ضػعيف[، ّْٕ/ُِ) ُٕٓٗكر ما ُب اأكجاع، رقم: حل ُب ذ ف

كىػب ]قػاؿ ابػن عػدم: لػي  حديثػو با٤بسػتقيم، أحاديثػو كلهػا فيهػا نظػر. كقػاؿ الػدارقطِب: مػَبكؾ. عػن كقد نقل الوىيب كابن حجر أقػواؿ العلمػاء 
 (.  َِّ/ٔ) (، كلساف ا٤بي اف البن حجرِّٓ/ْٕباؿ[. مي اف االعتداؿ للوىيب) اف: ال ٰبل االحتجاج بوكقاؿ ابن حب
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ـ  عػن العطتػو ًمػأمنها ٗبػا  (ُ)]يقنع[فلم، نفس  ىل  تنكر ذلك بى رًٌ جى أي ف أردت أكلكن ، جلأ: قاؿ، ما يكفونك
فقػػد ، ك الشػػ ءأ، ن ٞبػػل الفاكهػػلمىػػ»: (ْ)ربكُب ا٣بػػ، (ّ)ـ كاذبػػلأىػػ  صػػادقل أحػػٌب جربتهػػا  (ِ)]اأنفػػل[علػػى تػػرؾ 

 .انتهى. (ٓ)(«ن الكربمً  ئبر 
، بػو عبيػدة بػن ا١بػراحأكقػد كػاف  (ٔ)ٔب عيالػوإن شػ ء ن كمالػو مػا ٞبػل ًمػالرجػل ًمػ خي قً نٍ ال يػي : كقد قاؿ عل  )

ن بػػل ًمػػقأ بػػا ىريػػرة أيػػت أر : يب مالػػكأكقػػاؿ ثابػػت بػػن . (ٕ)ٔب ا٢بمػػاـإخشػػب  نٍ ًمػػسػػطلن لػػو مػػّب ٰبمػػل أكىػػو 
يب أابػػن  مػػّب يػػاكسػػع الطريػػ  لأأ: فقػػاؿ، كىػػو يومئػػو خليفػػل ٤بػػركاف علػػى ا٤بدينػػل، ن حطػػبالسػػوؽ ٰبمػػل ح مػػل ًمػػ

كُب يػػده اليمػػُب ، بيػػده اليسػػرل ٢بمػػان  قػػان لًٌ عى مى  ٔب عمػػر إنظػػر أ  أكػػ: قػػاؿ (ٗ)بػػن نباتػػل  صػػبكعػػن اأ. (ٖ)مالػػك
فحملػو ُب ، بػدرىم اشَبل ٢بمػان   يت عليان أر  ضهم كقاؿ بع. (ُُ)حٌب دخل رحلو، سواؽدكر ُب اأي (َُ)الدرة
 .(ُّ)((ُِ)ف ٰبمل ىواأح  أبو العياؿ أ، ال: قاؿ  مّب ا٤بؤمنْبأٞبل عنك يا أ: فقلت لو، توملحف

                                                           
 غّب كاضحل ُب ا٤بطخطوفتْب، كا٤بثبت من اإحياء.  (ُ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: اال معو، كا٤بثبت من اإحياء.  (ِ)
ال يػػدخل »يقػػوؿ:   ب، فقػػاؿ: أدفػػع بػػو الكػػرب، إ  ٠بعػػت رسػػوؿ   جػاء بلفػػ : أف عبػػد   بػػن سػػلـ، مػػر ُب السػػوؽ كعلػػى رأسػػو ح مػل حطػػ (ّ)

ا٤بسػػتدرؾ علػػى الحػػحيحْب للحػػاكم: كتػػاب معرفػػل الحػػحابل، ذكػػر مناقػػب عبػػد   بػػن «. ا١بنػػل مػػن كػػاف ُب قلبػػو مثقػػاؿ حبػػل مػػن خػػردؿ مػػن كػػرب
 ] سآب بن إبراىيم كاه[. :(، كقاؿ فيو الوىيبَْٕ/ّ) ٕٕٓٓسلـ، رقم: 

]ُب إسػناده ضػعف[، كقػاؿ العراقػ : ]أخرجػو : (، كقػاؿ البيهقػ َْٗ/َُ) ّٖٕٓ، فحل ُب التواضػع، رقػم: إٲباف للبيهق : حسن ا٣بل شعب ا (ْ)
 (.  ُِْٖ/ُ) ٚبري  أحادي  اإحياء للعراق «[. من ٞبل بضاعتو»البيهق  ُب الشعب من حدي  أيب أمامل كضعفو بلف  

 (.  ّٖٔ/ّإحياء علـو الدين للا إب) (ٓ)
 ٕبثت عنو فلم أجده لوا اكتفيت بالنقل عن ا٤بحدر الوم نقلو كىو إحياء علـو الدين ا ٌب.  (ٔ)
(، ُب سػػنده سػػعيد بػػن عبػػد الع يػػ  التنػػوخ  الدمشػػق  ثقػػل إمػػاـ سػػواه أٞبػػد ُِٗ/ُ) ٕٗالػػدنيا، بػػاب التواضػػع، رقػػم: التواضػػع كا٣بمػػوؿ البػػن أيب  (ٕ)

 (.  ِّٖ/ُ) (، كتقريب التهويب البن حجرُْٗ/ِ. ينظر: مي اف االعتداؿ للوىيب) آخرةباأكزاع  كقدمو أبو مسهر لكنو اختلط ُب
(، لكنػػو جػػاء عػػن ثعلبػػل بػػن أيب مالػػك القررػػ ، كلػػي  عػػن ثابػػت بػػن أيب ّْٖ/ُء كفبقػػات اأصػػفياء، أيب ىريػػرة )ذكػػره أبػػو نعػػيم ُب حليػػل اأكليػػا (ٖ)

كقػاؿ  ،]٨بتلػف ُب صػحبتو: (، كقػاؿ ابػن حجػرِْٖ/ُالكاشػف ) .]لو رؤيػل[ :عنو الوىيبمالك كٓب أجد ترٝبل لثابت، كثعلبل بن أيب مالك قاؿ 
 (.  ِِٓ/ُابل ُب ٛبيي  الححابل البن حجر)(، كاإصُّْ/ُقل[. تقريب التهويب البن حجر)تابع  ث :العجل 

بػػػالرفض[. ينظػػػر: الكاشػػػف  ]مػػػَبكؾ رمػػػ : ر]تركػػػوه[. كقػػػاؿ عنػػػو ابػػػن حجػػػ: أصػػػب  بػػػن نباتػػػل التميمػػػ ، ٓب أقػػػف علػػػى كفاتػػػو، قػػػاؿ عنػػػو الػػػوىيب (ٗ) 
 (.  ُُّ/ُ(، تقريب التهويب البن حجر)ِْٓ/ُللوىيب)

 .  (ُْٔ/ِل البن دريد اأزدم، مادة: درر)الدرة: كى  السوط الوم يضرب بو. ينظر: ٝبهرة اللا (َُ)
، صػدكؽ :]قػاؿ ابػن معػْب: بكػّب، جػاء ُب الكاشػف (، كُب سنده يون  بػنُِّ/ُ) ٗٗالدنيا، باب التواضع، رقم: التواضع كا٣بموؿ البن أيب  (ُُ)

(، كفيػػو أيضػػػان ُّٔ/ُ]صػػػدكؽ ٱبطػػئ[. تقريػػب التهػػػويب ): (، كقػػاؿ عنػػػو ابػػن حجػػرَِْ/ِلػػػي  ٕبجػػل[. الكاشػػف للػػػوىيب) :كقػػاؿ أبػػو داكد
 اأصب  كقد سب  الكلـ عنو. 

اشػػم بػن الربيػد الكػػوُب صػدكؽ يتشػػيع، كفيػو أيضػػان صػاّب بيػػاع ُب سػنده علػػ  بػن ىك (، ُْٗ/ُ) ُٓٓللبطخػارم، بػػاب الكػرب، رقػػم: اأدب ا٤بفػرد  (ُِ)
 (.  َْٔ، ِْٕ/ُ) ينظر: تقريب التهويب البن حجر اأكسيل مقبوؿ يركم ىوا ا٢بدي  عن جدتو كقد ٕبثت عن اسم جدتو فلم أجده.

 (.  ّٓٓ/ّإحياء علـو الدين ) (ُّ)
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٩بػا  لمػا تػر : يب سػعيد ا٣بػدرمقلػت أ): (ُ)يب سلملأقاؿ ابن ، كقد كرد حدي  صحي  ُب بياف تواضع النيب 
 ككػل، لػب   اك ، شػرب  اك ، ل  كيػ: خػ أابػن  كا٤بطعم فقػاؿ يػا، كا٤بركب، كا٤بشرب ،ن ا٤بلب الناس مً  ثى دى حٍ أى 

مػن ا٣بدمػل  (ِ)]بيتػك[  ُبكعػالً ، كسػرؼ، فهو معحػيل، ك ٠بعلأ، ك رياءأ، ك مباىاةأ، وه ىٍ ن ذلك دخلو زى ش ء مً 
كٱبحػػف ، كٰبلػػب الشػػاة، كيقػػم البيػػت، كيعتقػػل البعػػّب، كػػاف يعػػاِب الناضػػ ،  يعػػاِب ُب بيتػػو كػػاف رسػػوؿ    مػػا

ف أٲبنعػو ا٢بيػاء  كال، كيشػَبم الشػ ء مػن السػوؽ، عيػاأذا إكيطحػن عنػو ، كل مع خادمػوأكي، كيرقع الثوب، النعل
ػكيي ، كالكبػّب، كالحػاّب، كالفقّب، كيحاف  الاِب، ىلوأٔب إفينقلب ، ٯبعلو ُب فرؼ ثوبو كأ، يعلفو بيده  مبتػدئان  مي لًٌ سى
 له لَ كحي ، ٤بدخلو له لَ ىل الحلة ليست لو حي أن مً ، ك عبدأ حر، بيضأك أ سودأ، ك كبّبأ ن صاّبن استقبلو مً على مى 
ال إف ٓب ٯبػػػد إك ، ليػػػوإ كال ٰبقػػػر مػػػا دعػػػ ، غػػػربأشػػػع  أف كػػػاف إك ،  ًعػػػذا دي إف ٯبيػػػب أن يسػػػتح  مىػػػ ال، ٤بطخرجػػػو
، كػر  الطبيعػػل،  ا٣بلػ  ْبلػ[ ّْ/ك]ىػْب ا٤بؤنػػل ، كال عشػاء لاػداء، لعشػػاء ءداغػ (ٓ)[يرفػعال ] (ْ)الػدقل (ّ)حشػف

ن متواضػع ًمػ، ن غػّب عنػفشػديد ًمػ، ن غػّب عبػوس٧بػ كف ًمػ، ن غػّب ضػحكبساـ ًمػ، فلي  الوجو، ٝبيل ا٤بعاشرة
ن قػط ًمػ (ٔ)مشػفػراؽ ٓب يبدائػم اإ، رقيػ  القلػب، كمسػلم، رحيم لكل ذم قػرىب، ن غّب سرؼجواد مً ، للوغّب م
بػػو أفحػػدثتها ٗبػػا قػػاؿ ، فػػدخلت علػػى عائشػػل رضػػ    عنهػػا: يب سػػلملأقػػاؿ ابػػن . ٔب فمػػعإكٓب ٲبػػد يػػده ، شػػبع
ك]ٓب يػىبيػٌ [، قػط شػبعان  لػئٓب ٲبت ف رسػوؿ   أخربؾ أذ ما إكلقد قحر ، حرفان  أخطأما : فقالت، سعيد

ٔب إ (ٕ)
يلتػػوم ليلتػػو حػػٌب  ف كػػاف ليظػػل جائعػػان إك ، (ٖ)]الاػػُب[ك ن اليسػػارليػػو ًمػػإ حػػبَ ف كانػػت الفاقػػل أإك ، حػػد شػػكولأ

كرغػد عيشػها ، كٜبارىػا، رضؤتى بكنػوز اأفيي ، ف يسأؿ ربو أكلو شاء ، فما ٲبنعو ذلك عن صياـ يومو، يحب 
نفسػػ  لػػك : قوؿأفػػ، مسػػ  بطنػػو بيػػدمأف، ن ا١بػػوعكٌب ًمػػأي رٞبػػل لػػو ٩بػػا  كرٗبػػا بكيػػتي ، كماارهبػػا لفعػػل ن مشػػارقهاًمػػ

ن كٕب العػـ  ًمػأن خػوا  ًمػإيػا عائشػل »: يقػوؿف، ن ا١بػوعكٲبنعػك ًمػ، ن الػدنيا بقػدر مػا يقوتػكاػت ًمػلػو تبلَ  ءالفدا
فقػدموا ، فمضػوا علػى حػا٥بم، ن ىػواشػد ًمػأقد صػربكا علػى مػا ىػو ، فضل الحلة كالسلـأكعليو ، الرسل عليهم
صرب أف، دكهنم يب ف يقحرأف ترفهت ُب معيشٍب إ، ستح أجد  أف، ج ؿ ثواهبمأك ، هبمآكـر مأف، على رهبم 

                                                           
)ت: ، أمػو أـ سػلمل ا٤بطخ كميػل أـ ا٤بػؤمنْب، يكػُب أبػا حفػخ، ربيػب رسػوؿ    عمر بن أيب سلمل بن عبد اأسود بن ىػلؿ القرشػ  ا٤بطخ كمػ ، (ُ)

 (.  ُُٗٓ/ّ معرفل اأصحاب البن عبد الرب). االستيعاب ُببا٤بدينلق(ّٖ
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ىتك، كا٤بثبت من اإحياء.  (ِ)
 (.  ُّٗ/ُ)نهايل البن اأثّب، مادة: حشف ا٢بشف: الضعيف من التمر الوم ال نول لو. ال (ّ)
 (.  ُِٕ/ِلنهايل البن اأثّب، مادة: دقل)ا. التمر كيابسو مءالدقل: ىو رد (ْ)
 ُب اأصل: يوقع، كا٤بثبت من اإحياء.  (ٓ)
 (.  ُّٕٖ/ٓل. الححاح للجوىرم، مادة: بشم )البشم: التطخم (ٔ)
 ُب ا٤بطخطوفتْب: ٓب بع ، كا٤بثبت من اإحياء ا ٌب.  (ٕ)
 ن، كا٤بثبت من اإحياء ا ٌب. ُب ا٤بطخطوفتْب: الا (ٖ)
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، خوا إن اللحػػػوؽ بػػػٕب ًمػػػإحػػػب أن شػػػ ء كمػػػا ًمػػػ، خػػػرة ُب ا نقخ حظػػػ  غػػػدان أف يػػػ نٕب ًمػػػإحػػػب أيسػػػّبة  يامػػػان أ
 .(ُ)(فو  ما استكمل بعد ذلك ٝبعل حٌب قبضو   : قالت عائشل رض    عنها «خلئ أك 

                                                           
 اأسػػػػفار ٞبػػػػل عػػػػن ا٤باػػػػِب .إسػػػػناد[ علػػػػى لػػػػو أقػػػػف ٓب بطولػػػػو ]ا٢بػػػػدي (. قػػػػاؿ العراقػػػػ : ّٕٓ/ّل مػػػػن إحيػػػػاء علػػػػـو الػػػػدين للاػػػػ إب)انتهػػػػى النقػػػػ (ُ)

   .(ّْٓ-ّْٓ): لكغّبه، كقد سب  الكلـ عنها. ينظر الحفح سنن الَبمومُب   الحفات عن النيب  ثبتت بعضكقد  ،(ُِّٕ/ُ)للعراق 
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 اللهجة[ وصدق والعفة واألمانة العدل: العشرون ]الفصل            
 :عدله ماأو : صلف
: ف رػ ؿ، كيطلػ  ملػا ال  ػ  اؼبع ػعؼ د لعدالػ ، كىػع قرػ ر، رفػبل هبػع ، ىل اؽبػعلإىنػ  ىػع مػدـ اؼب ػ  ): العدؿ 

  .(ُ)(ر   مدؿ
ػ ًء ﴿ًإَف اَّللَى يىٍأقي ي دً ٍلعىدٍ : كفس  ادن مب س العدؿ يف قعلو ) ٍحسى ًف كىإًيتى ًء ًذم اٍلريٍ َبى كىيػىنػٍهىػا مىػًن اٍلحىٍشاى ًؿ كىاإٍلً

: كقػ ؿ ادػن م  نػ ، العػدؿ الحػ ض: كق ػ ، (ِ)ال هللاإلو إدبل  [َٗ/]النشػ كىاٍلميٍنكىً  كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىَلكيٍم تىذىَّك يكفى﴾
ىػع ّكػ  قحػ كض : العػدؿ: (ّ)كقػ ؿ ادػن مط ػ  .نصػ ؼالعػدؿ اإل: كقػ ؿ ملػي ، العدؿ استعاء الس  كالعبلن  

 .(ْ)(مط ء اغب إك ، نص ؼكاإل، كت ؾ الظلم، ق ن تداء األأكش ائع يف ، ن مر ئدقً 
نو أف اؼب اد ىن  الثر  يعين أكالظ ى   .(ٓ)(ق فكاأل، كالثر ، كالعديع ، كالعب دة، ترع ملا الط م ): ق ن األ، مانتهأو 
    حعاؽبمأك ،  سقعاؿ النأدو يف  ّك ف قعثعق ن. 
: مأ, ماِ  اِان ةً َجِصِدهه  ذلَْ أالاِاس و  فّ َعِأعِدل الاِاس و أمِ  الاِاس و آ فكِان  ,هِ تِِجَ دق ذلَْ وصِ  هِ تِ فّ وعِ 

فهػػع ، مػ  يعػ  محػ : يرػ ؿ، كالنزاىػ  مػن الاػػيء، الصػر: كق ػ  العحػ ، كالسػااؿ قػن النػػ س، ّكحػو مػن اغبػ اـ)
كيف   (ٕ)«يب ذرأ ػػػدؽ قػػػن أقػػػن ذم ؽب ػػػ   قػػػ »: كيف اغبػػػدي  ،ىػػػي اللسػػػ ف):  ػػػدقهم ؽب ػػػ أك  .(ٔ)(مح ػػػ 

 .(ٗ)(دو كلعأكؽبج د لايء ، ف لله   اللس ف، (ٖ)«يب ذرأ دؽ ؽب   قن أ»: خ آحدي   

                                                           
 (.  َُٗ/ّمدؿ )النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ُ)
 ،فهع  دكؽ ي سػ  مػن ادػن مبػ س :أق  ملي دن أيب طلش (، كّك  ر  ؿ سنده دب تب   دكؽ، ِٕٗ/ُٕالطرم قسندان تحسري الطرم ) ذّك ه (ِ)

تر يػػػل التهػػػذيل أرسػػػ  مػػػن ادػػػن مبػػػ س ك  يػػػ ه[. ...]ملػػػي دػػػن أيب طلشػػػ  :كىنػػػ  يػػػ كم مػػػن ادػػػن مبػػػ س دكف كاسػػػط ، قػػػ ؿ منػػػو ادػػػن ح ػػػ 
(ُ/َِْ  .) 

 (، كالنر  قن تحسري الر طيب اآليت. ُْٔ/ّتحسري ادن مط   ) (ّ)
 ك  أ د قعؿ ادن م  ن  كملي قسندان لذا اّكتح ت د لنر  قن تحسري الر طيب.  (ُٔٔ/َُ طيب ) ي  النر  قن تحسري الرهن (ْ)
 (.  ُٕ/ُأقن )النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ٓ)
 (.  ِْٔ/ّمح  )النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ٔ)
 ]ىذا حدي  حسن غ يل قن ىذا الع و[.  :(، كق ؿ الرتقذمٗٔٔ/ٓ) َِّٖسنن الرتقذم: أدعاب اؼبن قل، د ب قن قل أيب ذر، رقم:  (ٕ)
ركاه أضبػػد كالرتقػػذم ]: (، كقػػ ؿ الع لػػعٍلٓٓ/ُ) ُٔٓسػػنن ادػػن ق  ػػو: ّكتػػ ب اإليبػػ ف كفبػػ ئ  الصػػش د  كالعلػػم، دػػ ب فبػػ  أيب ذر، رقػػم:  (ٖ)

ظلػػت اػببػػ اء كال أقلػػت قػػ  أ: ، كلػػو شػػ ىد أخ  ػػو العسػػك م مػػن أيب الػػدرداء دلحػػ كادػػن ق  ػػو كالطػػراٍل دسػػند   ػػد مػػن ادػػن ممػػ ك ق فعمػػ ن 
[. ّكاػػػػ  اػبحػػػػ ء للع لػػػػعٍل يف النكػػػػت مػػػػن شػػػػ ح ألح ػػػػ  الع اقػػػػي  الغػػػػراء قػػػػن ذم ؽب ػػػػ  أ ػػػػدؽ قػػػػن أيب ذر، كذّكػػػػ ه السػػػػ  كم قطػػػػعالن 

 (، كالنر  قن النه ي  الدن األثري. ُٖٕ/ِ)
 (.  ُِٖ/ْؽبج )النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ٗ)
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، ىػػع اؼبعػػ دم اػػآدف أل، د مطػػ  تحسػػريمآا ملػػا اػػدى مطػػ  العًػػ،  ادَ وِعِِ (1)]ُُمِِاوهو [اعِِ ل لِِه  ِِ ل  مث 
ىل إه قنهم  هب كر حدَ  ف ّك  كاحدو أّك  ن اغبدًٌ ح مل  قً كىي قي ، كاؼبن زم ، ع دةىي اؼب): ةكا دَ ، كاؼبن زع، كاؼب  ل 

  فيه مِ  مني مما مجع هللا مى األسَ اان يُ : (3)سحاقإهال ا   , منيواان يسمى هبل نبوته  األ .(ِ)(خ اآل
ّ  [َِ] ْاَِد ِذي اْلَعِْرِش َمِكِنيٍ ِذي هُِِّوٍة عِ  [ُٗ] ﴿ِإنُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َاِريٍ : وهال تعاىل, خالق الصاحلةاأل َّ  ٍٍ ُمطَِا

ف أّكثػػ  اؼبحسػ ين ملػػا أف ال سػػعؿ الكػػ َل إفػػ)ف ػو نظػػ  ، أاثِِر ادلفسِِري  علِِى أنِِه ُممِِد  [ُِ]التكػػعي / َأِمِنٍي 
، (ٓ)ّكػ َل ملػا هللا تعػ ىل  نػو لرػعؿ رسػعؿ مػن هللا إ :كاؼبعػى، (ْ)كالبػش ؾ، كقتػ دة، كىع قػعؿ اغبسػن،  ري 

 رىبًٌ  ًقػنٍ  تػىٍنزًيػ ه ﴿: درعلػو ىل هللا إنو مزاه إمث ، دو كسحريان ، ود متب ر ّكعنو ن قل  ىل  ري  إؿ ض ؼ الرع أك 
قػػ  الصػػح ت الػػ  أك ، ىػػع ؿبمػػد : كق ػػ  ال سػػعؿ الكػػ َل، لػػ علم أف الكػػبلـ  سػػبش نو، [َٖ]العاقعػػ /﴾اٍلعىػػ لىًم ى 

 :ألف قعلػو، ن انطب قهػ  ملػا ؿبمػد ظهػ  ًقػأ ل وكانطب قه  م، ف لظ ى  انطب قه  ملا  ري ، ذّك ت دعد ذلك
 ﴾﴿قكػ : كّكػذا قعلػو، ملػا قػعادـ  ن حػو  كقعتػو لرلعػو قػدائن لػعط ، ﴿ذم قعة﴾ ىي يف  ري  ظػ ى ة

 ﴿قطػػ ع: كقعلػػو، ذف لك اقتػػو إدغػػري  (ٔ)ىل سػػبع  سػػ ادق ن إيػػدخ   كدر ػػ  م ل ػػ  منػػد هللا ، ذم قنزلػػ  :مأ
 قػػ ؿ  ريػػ  ، سػػ م د سػػعؿ هللا أأنػػو ؼبػػ   ط مػػ  للمبلئكػػ  عبريػػ   نكًقػػ، يف السػػمعات :مأ، ﴾مثىَ 

افػتح لػو  هػنم حػ  : كقػ ؿ ؼب لػك خػ زف النػ ر، كرأل قػ  ف هػ ، فػدخله ، فحتح لو، افتح لو: ل ضعاف خ زف اعبن 
، ف اؼبػػػ اد ؿبمػػػد أن قػػػ ؿ كقىػػػ، ملػػػا الػػػعحي الػػػذم هبػػػيء دػػػو: مأ، ﴿أقػػػ ﴾، كفػػػتح لػػػو، فأط مػػػو، ينظػػ  إل هػػػ 

الرلػػعب ملػا ط متػػو السػػ م  فبػػن  هللا   ى بىػػ ى : مأ، مبػػ ء الػػعحي ﴿قطػ ع﴾أذم قػػعة ملػػا ضبػ  : (ٕ) ؼبعى[]فػ
 .(ٖ)(ط ع هللا أ

                                                           
 (.  ِٖٔ/ُؿبذكؼ األس ن د )لاح  دتع ي  حرعؽ اؼبصطحا اؾب كدة، كاؼبثبت قن يف اؼب طعطت :  (ُ)
 (.  ّّٓ/ُحدد)النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ِ)
 (.  ٖٕ/ُسش ؽ )إسرية ادن  (ّ)
تػػ دة   أ ػػد حػػدي  اغبسػػن كالبػػش ؾ قسػػندان ف ّكتح ػػت د ؼبصػػدر الػػذم نرػػ  منػػو اؼبصػػن  كىػػع تحسػػري الرػػ طيب اآليت، د نمػػ  ك ػػدت ّكػػبلـ ق (ْ)

 (، كر  ؿ سنده ثر ت. ِٖٓ/ِْ الطرم )قسندان يف تحسري
 ػ قع الب ػ ف . ينظػ : كإىل ىذا ذىل الطرم، ك السم قندم، كادن فعرؾ، كالثع ليب، كاؼب كردم، كالراريم، كالعاحػدم، كالسػمع ٍل، كالزـباػ م (ٓ)

 ن تحسػػػري الرػػػ آف للثعػػػػ ليب(، كالكاػػػ  كالب ػػػ ف مػػػُْٔ/ّتحسػػػري ادػػػن فػػػعرؾ )ك  ،(ُٓٓ/ّحبػػػ  العلػػػـع للسػػػم قندم)ك (، ُٓٔ/ِْللطػػػرم )
(، ُّْ/ْكالتحسػػػري العسػػػ ح للعاحػػػدم )(، ْٗٔ/ّكلطػػػ ئ  اإلشػػػ رات للراػػػريم )، (ُِٖ/ٔكالنكػػػت كالع ػػػعف للمػػػ كردم)(، ُِْ/َُ)
 .  (ُِٕ/ْحر ئ  غعاقض التنزي  للزـبا م) (، كالكا ؼ منَُٕ/ٔتحسري السمع ٍل )ك 

(، كالتعق ػ  ملػا قهمػ ت التعػ ري  للمنػ كم، ُُٔ/ٔسػ دؽ )كػم الدػن سػ ده، قػ دة: الس داؽ: ق  أح ط د لبن ء قػن غػري سػر . ينظػ : ا (ٔ)
 (.  ُّٗ/ُس دؽ )ق دة: 

 غري كاضش  يف اؼب طعطت : كاؼبثبت قن اؼبصدر الس د .  (ٕ)
 (.  َِْ/ُٗنتها النر  من تحسري الر طيب )ا (ٖ)
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ول  واخل أوا مُ كّ حَ  (1)اً  از حأي صارت أ ت عاد  اب الكعبة فيم  يضع احلجر ز اودلا اختلفت هريش وحت
ركل ), هِِد رنِِياا  ِِه, مِِنيا ُممِِد هِِ ا األهِِ : فقِِالوا ,واخِِل وذلِِ  هبِِل نبوتِِه فِِاذا  ِِالا   ,علِِيه 

ّك نػػت الكعبػػ  فػػعؽ الر قػػ  : (ٓ)قػػ ؿ ,(ْ)مػػن مبػػد هللا دػػن مب ػػد دػػن ممػػري (ّ)قػػن ط يػػ  ادػػن  ػػ يج (ِ)الحػػ ّكهي
كنرػ  ادػن ح ػ  مػن ، ثبلثػ  سػن  رسػعؿ هللا  [ّْ/ك]كذلك ؼب  دلػ  ، كتسر حه ، ق يش رفعه  (ٔ)]فأردات[

 .(ٖ)(كما ين سن  طبس ن ذ ذاؾ إ ف مم ه أ: (ٕ)سش ؽإادن 
، ف هنػػدـ، مل ػو الػدى  فمػػ ٌ ، فبنتػو العم لرػ ، ف هنػػدـ، قػ  ملػػا الب ػت الػدى ): نػػو قػ ؿأ سػش ؽ دػن راىعيػوإكركل 

قػ يش يهػ دعف ىػدـ  ّك نػتك ، يعقئػذ شػ ب بنتػو قػ يش كرسػعؿ هللا ف، ف هنػدـ، فم  مل و الػدى ، (ٗ)مىي  ٍ فبنتو  ي 
ك ػػ دؼ الػػذم ك ػػد الكنػػز منػػده ، ؽ ً سيػػفى ، ّكنػػز  (ُُ)دئػػ  ف ػػوالكعبػػ  كّكػػ ف يف  ػػعؼ ، (َُ)دن ئهػػ  ػػ  الكعبػػ  أل

 ةدَ كّكػػ ف البشػػ  قػػد رقػػا دسػػح ن  إىل ً ػػ، فرطعػػت قػػ يش يػػده، امػػ خز دػػن ممػػ ك دػػن (ُِ)دكيػػك]قعىل لبػػين قيلىػػٍ ح[
فته ػأ ؽبػم ، كّكػ ف دبكػ  ر ػ  قبطػي قبػ ر، فأمػدكه لتسػر حه ، فأخذكا أخا هب ، فتشطمت، ال ـك ذب رن ل    قً 

، هدل ؽب  ّك  يـعكّك نت ح   زب ج قن دئ  الكعب  ال  ّك ف يط ح ف ه  ق  ّك ف يي ، ه شحسهم دعض ق  يصليف أن
، (ُْ)كّكاػػػت، (ُّ)لػػػتأحز اكذلػػػك أنػػػو ّكػػػ ف ال يػػػدلعهن  إال ، كّك نػػػت فبػػػ  يهػػػ دعف، اػػػ ؼ ملػػػا  ػػػدار الكعبػػػ تفت

                                                           
 (.  َُٗ/ُ)زب أحزاد ن: أم طعائ  كصب م ت. ينظ : الصش ح لل عى م، ق دة: ح (ُ)
الح ّكهي: مبد هللا دن ؿبمد اؼبكػي، الحػ ّكهي. ظبػع: أدػ  وبػأ دػن أيب قسػ ة، فكػ ف آخػ  قػن حػدث منػو. ركل منػو: اغبػ ّكم، كلػو تصػ ن   يف  (ِ)

 (.  ْْ/ُٔسري أمبلـ النببلء للذىيب )ق(. ُّٓأخب ر قك . )ت: 
 ردػ ح، حػدث منػو األكزامػي، ثرػ  فر ػو ف ضػ  كّكػ ف يػدل  كي سػ ، حػدث مػن مطػ ء دػن أيبادن   يج: مبد اؼبلك دن مبد العزيز دػن  ػ يج،  (ّ)

 (.  ّّٔ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )(، ك ِّٓ/ٔسري أمبلـ النببلء للذىيب ). (قَُٓ: )ت
دػن ق مػعف مبد هللا دن مب د دن ممري الل ثي أدع ى شم قن مب د أى  قك ، ركل من مبد هللا دن مب س، كمبد هللا دػن ممػ ، ركل منػو إدػ اى م  (ْ)

 (.  ُّٔ/ُا ىري ملم ء األقص ر الدن حب ف)ق ق(.ُُّ)ت:  ،الص ئ ، ق ؿ أدع زرم ، كأدع ح مت: ثر 
 .  (َُِ/ٓ) ُٕٗأخب ر قك  للح ّكهي: رقم:  (ٓ)
 (.  ُْٔ/ٕفتح الب رم الدن ح   )يف اؼب طعطت : ق  زادت، كاؼبثبت قن  (ٔ)
 (.  َُْ/ُالسري كاؼبغ زم الدن إسش ؽ). (اؾ ادن طب  كثبلث  سن إذ ذ  سش ؽ: ) كرسعؿ هللا إ  ء يف سرية ادن  (ٕ)
 (.  ُْٔ/ٕالنر  قن فتح الب رم الدن ح   )هن ي   (ٖ)
 (.  ُُٕ/ْالع  لل ل   )  ىم: حي قن ال من. نزلعا قك ، كتزكج ف هم إظب م  .  (ٗ)
سػػرية ادػػن ىاػػ ـ فػػعؽ دعبػػه  دكف قػػبلط يبسػػكو. انظػػ :  غػػري كاضػػش  يف األ ػػ ، كاؼبثبػػت قػػن)س(، كذلػػك ألهنػػ  ّك نػػت رضػػم ن: أم ح ػػ رة (َُ)

(ُ/ُّٗ  .) 
 غري كاضش  يف األ  ، كاؼبثبت قن )س(.  (ُُ)
 (.  ُّٗ/ُكاؼبثبت قن سرية ادن ىا ـ )غري كاضش  يف األ  ، كيف)س(: قعىل قلرح،  (ُِ)
 (.  ّٕٗ/ُحزؿ )ري، ق دة: احزألت: أم ارتحعت، كير ؿ احزألت اإلد  يف السري إذا ارتحعت. النه ي  الدن األث (ُّ)
ّكات: ّكا ش األفعا:  عت  لدى  إذا رب ّكت. كقد ّكات تكػش. كلػ    ػعت فمهػ ، فػإف ذلػك فش شهػ . النه يػ  الدػن األثػري، قػ دة:   (ُْ)

 (.  ُٕٔ/ّْكاش)
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 ع دعػ  هللا صػنمػ  ّك نػت تملػا  ػدار الكعبػ  ّك ؽاػ ٌ ت  ىػي يعقػ ن تمفب ن، (ُ)]يه دعهن [فك نعا، كفتشت ف ى 
،  ػ فمنػدن  م قػ  ر ، ردنػ أرضي ق  قد  أف هللا  إن  لن  ع: فر لت ق يش، فذىل هب ، فأختطحه ، إل ه  ط ئ ان 

 ك ٍمػػػقػػ ـ أدػػع كىػػػل دػػن مى ، كدن  هنػػػ ، ىم يف ىػػدقه  ى ٍقػػػصبعػػعا أى أفلمػػ  ، اغب ػػػ  كقػػػد ّكح نػػ  هللا ، كمنػػدن  خاػػل
ي  قعا  قػ يش ال تػدخلعا : فر ؿ، ن يده ح  ر ع إىل قعضعوفعثل قً ،  ان ن الكعب  ح فتن كؿ قً ، (ِ)اؼب زكقي

ق ئػ   :كق ػ ، ن النػ سأحػد ًقػ كال قظلمػ ي ، كال د ػع ردػ ،   دغػيٍهػف هػ  قى   ي خي دٍ ال ط ب ن ال يىػإن ّكسبكم يف دن  هن  قً 
مث إف النػػ س ىػػ دعا ، (ْ)]أخػػذت  ػػزءان[أت للكعبػػ  ّكػػ  ط ئحػػ  قػػنهم ز مث إف قػػ يش ذبػػ، (ّ)ذلػػك العل ػػد دػػن اؼبغػػرية

 اللهم: كىع يرعؿ، مث ق ـ مل ه ، فأخذ اؼبععؿ، ّكم يف ىدقه ؤ أدد أن : فر ؿ العل د دن اؼبغرية، كف قعا قنو، ىدقه 
، فرتدص الن س تلك الل ل ، ن ن ح   ال ّكنمث ىدـ قً ، ن يد إال اػبري اللهم إن  ال (ٔ)نىزًغ[  ]: كير ؿ، (ٓ)[ع ى تػي ]  

ي هللا قػ  ػػػػػػفرػد رض، يءػػػػػكإف   يصػبو ش،   ّك نػتػػػػػكرددن ىػ  ّكم،  ئ ن ػػػػػدـ قنهػ  شهنػ     لأي فإف ، ننظ : كق لعا
كىػدـ النػ س قعػو حػ  انتهػا اؽبػدـ إىل أسػ س إدػ اى م ، فهدـ، ملا مملو  دي ن غن ل لتو فأ بح العل د قً ،  نعن 
 ، د  ح  ين قنهػ   (ٖ)وتى لى تػى فأدخ  ر   قن ق يش مى ، خذ دعبه  دعب ن آ (ٕ)]ّك ألسنم [عا إىل ح  رةبى فٍ أى

 .(َُ)(ف نتهعا من ذلك األس س، قك  دأس ى  (ٗ)فلم  رب ؾ اغب   تنربت،   أحدنب هبل رلع 
ى  ح  عٍ نػى مث دػى ، ةدى مع ملا حً ذبقب ل    ّ ن ق يش صبعت اغب  رة لبن ئه  ّكي مث إف الرب ئ  قً ): (ُُ)ق ؿ ادن إسش ؽ

، (ُ)]ربػػ كزكا[ ت يػػد أف ت فعػػو إىل قعضػػعو دكف األخػػ ل حػػ ختصػػمعا ف ػػو ّكػػ  قب لػػ   ف، دلػػ  البن ػػ ف قعضػػع الػػ ّكن

                                                           
 (.  ُّٗ/ُكاؼبثبت قن سرية ادن ىا ـ )غري كاضش  يف اؼب طعطت ،  (ُ)
 يل.    أ د لو ت صب  ف م  ظه  (ِ)
تثب ػت «. ذرٍل كقػن خلرػت كح ػدا »د لسش ، فأنزؿ هللا ف و:   ل د دن اؼبغرية اؼب زكقي، ّك ف قن األشداء ملا اؼبسلم ، كقد اهتم النيب الع  (ّ)

 (.  ْٓ/ُ  النبعة أليب اغبس  اؼبعتزيل)دالئ
 يف اؼب طعطت : أحدك اخ ا، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ْ)
للر ضػي  األنػعار قاػ رؽ  ت ع: ف لبمري يععد للكعب : أم   تحػزع.  كالبمري يف(، ُٓٗ/ُثبت قن سرية ادن ىا ـ)يف اؼب طعط : ي ع، كاؼب (ٓ)

 .  (َِّ/ُ)م  ض، ق دة: ركع
  نػػزغ: أم   مبػػ  مػػن دينػػك، يرػػ ؿ زاغ مػػن الط يػػ  يزيػػ  إذا مػػدؿ منػػو. النه يػػ  غػػري كاضػػش  يف اؼب طػػعطت ، كاؼبثبػػت قػػن اؼبصػػدر السػػ د ، ك  (ٔ)

 (.  ِّْ/ِزي  )الدن األثري، ق دة: 
ػػن ـ كىػػع حددػػ  اعبمػػ  كأحػػدى  سػػن ـ دحػػتح السػػ . قاػػ رؽ األنػػعار  (ٕ) يف اؼب طػػعطت : السػػن ، كاؼبثبػػت قػػن سػػرية ادػػن ىاػػ ـ. كاألسػػنم : صبػػع سى

 (.  ِِّ/ِسنم )للر ضي م  ض، ق دة: 
 (.  َُٖ/ّمت  )الا   كاغب  . النه ي  الدن األثري، ق دة:  العتل : ممعد حديد يهدـ دو اغب ط ف. كق  : حديدة ّكبرية يرلع هب  (ٖ)
 (.  َُٕ/ٓنرض )تنربت: اىتزت. النه ي  الدن األثري، ق دة:  (ٗ)
 وػػلػ ت مدا مبد الػػػػ لو ثرػػػر ك (، ّٗٗ/ّ) َُِٕمن م ئا  رضي هللا منه ، رقم:  قسند إسش ؽ دن راىعيو: در   أح دي  من قا    (َُ)

 (.  ُّٗ/ُ، كّكأنو دقج د  ركاي  ادن راىعيو كادن ىا ـ يف سريتو )(ُّّ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )خيثى م فإنو  دكؽ. دن مثم ف دن ا    
 .  (، كاإلق ـ الع ضي ىن  ال ينر  قن سرية ادن إسش ؽ د  ينر  من سرية ادن ىا ـُٔٗ/ُ)سرية ادن ىا ـ  (ُُ)



 
- 979 - 

يػ  قعاػ  : ق ػ  دػن اؼبغػريةأي فرػ ؿ أدػع ، كتن  ػحعا، فتاػ كركا، مث إهنم ا تمععا يف اؼبسػ د، مدكا للرت ؿأك ، كرب لحعا
أكؿ  فكػ ف، فحعلػعا، ن د ب اؼبسػ د يربػي د ػنكم ف ػون يدخ  قً ف م  زبتلحعف ف و أكؿ قى ، مكي نى  ػٍ ق يش ا علعا دػى 

، فلمػػػ  انتهػػػا إلػػػ هم، ؿبمػػػد (ِ)]رضػػػ ن  دػػػو ىػػػذا[ىػػػذا األق : فلمػػػ  رأكه قػػػ لعا، ن دخػػػ  ملػػػ هم رسػػػعؿ هللا قىػػػ
تأخػذ  لً : مث قػ ؿ، فعضػعو ف ػو د ػده، فأخػذ الػ ّكن، دػو يتىى فػأي ، إيل ثعدػ ن  (ّ)ىلمػعا: قػ ؿ رسػعؿ هللا ، كأخركه اػبػر

، مل ػو ىػع د ػده مث دػى (ْ)]كضػعو[لػعا حػ  إذا دلغػعا دػو قعضعوفحع، مث ارفععا صب ع ن ، ن الثعبّك  قب ل  دن ح   قً 
 .(ٓ)(شب ف ما ة ذرام ن  كّك نت الكعب  ملا مهد رسعؿ هللا 

 :(ٔ)كإىل ذلك أش ر اإلق ـ أدع زّك ي  وبأ الص   م يف نعن تو ح   ق ؿ
 دً لسى ً  ًقنوي قىعاًمدي اغب ط فً  كىدػىنىت قػي ىيش البى تى ح ى تػىهىَدقىػػت 

 اشتىَد يف اغبى ىً  الكى ًَل نًزاميهيػػػػػػػػػػػم          قىن ًقنهيم لًلَ فًع ًقنوي ييعػػػػػػػػػػػػػ فً كى 
َ ارتىبعا ف ًو دًأىَكًؿ داًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و          فىأىتا األىق ي الطى ًٌلي األىردافً    (ٕ)مثي

  حىزـى الكيهعًؿ كىقػيَعةى الايبٌػػػػػػػػ فً  عل         كىىعى ادني طبى و قىع ثىبلث ى احتى 
  ٍل ػػػػػػػػدكفى الثدً لَ فًع دكنػىهيم كى  ػػػػػػػػػػػ و         كىاختىَص يف كىضًع اإًلزاًر حًبًكمى 

  ؟زار حبكم  إىل آخ هكاختص يف كضع اإل: ق  قعى قعؿ الص   م: فإف قلتى 
ك  يع ػد يف أحػد ، دسػبل رفػع اغب ػ  إىل قرػ ه حكمػ  مظ مػ  اخػتص هبػ أشػ ر دػذلك إىل أنػو كقػع لػو : قلتي  

ك ػػ ء ذلػػك قب نػػ ن يف ، كىػػع ممػػو العبػػ س، د لثػػ ٍل كدكف رف رػػو يف ذلػػك اؼبعػػر منػػو، فبػػن ّكػػ ف ح ضػػ ان رافعػػ ن إزاره
 ؼبػػ  دن ػت الكعبػ  ذىػل النػػيب: قػ ؿ، فح ػو دسػػنده إىل  ػ د  دػن مبػد هللا ، حػدي  ركاه الب ػ رم يف  ػش شو

 ، كمب س مب س للنيب  فر ؿ، ينربلف اغب  رة :  إىل  ف ػ َ ، زارؾ ملا رقبتك ير ػك قػن اغب ػ رةإا ع

                                                                                                                                                                                     
معمػػ  قػػن اؼبػػالح ، قػػ دة: كقعػػى ربػػ كزكا: اكبػػ ز ّكػػ  ف يػػ  مػػن اآلخػػ . اؼبع ػػم العسػػ ح ج يف اؼب طػػعطت : هبػػ كركا، كاؼبثبػػت قػػن ادػػن ىاػػ ـ، (ُ)

 (.  َِٔ/ُحعز)
 يف اؼب طعطت : ك  ن  هبذا، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ.  (ِ)
 (.  ِِٕ/ٓلنه ي  الدن األثري، ق دة: ىلم)ىلمعا إيَل: أم أمطعٍل، كاأل   يف ىلم: تع ؿ. ينظ : ا (ّ)
 (.  ُٖٗ/ُ : كصبعو، كاؼبثبت قن سرية ادن ىا ـ)يف اؼب طعطت(ْ)
(، كقصػػ  دنػػ ء الكعبػػ  يف قصػػن  مبػػد الػػ زاؽ الصػػنع ٍل: ّكتػػ ب ُٖٗ -ُٔٗ/ُىاػػ ـ )(، كالنرػػ  قػػن سػػرية ادػػن َُٕ/ُسػػش ؽ )إسػػرية ادػػن  (ٓ)

كقػ ؿ (، ُِٖ/ّٗ) ََِّٖحػدي  أيب الطح ػ ، رقػم: (، كط ؼ قنو يف قسند أضبد، َُِ/ٓ) َُٔٗد ب دن  ف الكعب ، رقم:  اؼبن سك،
 (.  ِٖٗ/ّلزكائد كقنبع الحعائد، لله ثمي)قنو، كر  ؽبم  ر  ؿ الصش ح[. ؾبمع ا ركاه الطراٍل يف الكبري دطعلو، كركل أضبد ط ف ن ]: اؽب ثمي

 (.  ٔقن البش  الك ق . نعن   الص   م) (ٔ)
 (.  ُِّ/ُيف اللغ  الع د   أليب إسش ؽ الط ادلسي) األرداف: أس ف  األّكم ـ، كاحدى  ردف. ّكح ي  اؼبتشح  كهن ي  اؼبتلح  (ٕ)
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 :كالترػدي ، كف ػو حػذؼ. (ُ)مل ػو إزاره فاػد، «إزارم إزارم»: فر ؿ، مث أف ؽ، كت م ن ه إىل السم ء، األرض
 .يحع  ذلك ف  ٌ 

يػ  ؿبمػد غػح  :فنػعدم، اغب  رة قعهم إذا انكاحت معرتوينر   فب نم  رسعؿ هللا »: كيف حدي  أيب الطح  
 .(ّ)«(ِ)]ذلك[ ت لو معرة دعدئفم  ر ، فذلك أكؿ ق  نعدم، معرتك

وبحظو يف  ػغ ه أنػو  وبدث مم  ّك ف هللا ، ف م  ذّك  يل كّك ف رسعؿ هللا ، يف اؼببع : سش ؽإكذّك  ادن 
، ل َ عىػػ  قػػد تػى نىػػلّ لػػبعض قػػ  يلعػػل دػػو الغلمػػ ف ّكي  نرػػ  ح ػػ رةن[ ْْ/ظ]ن قػػ يش لرػػد رأيتػػين يف  غلمػػ ف ًقػػ»: قػػ ؿ

: شػػد مل ػػك إزارؾ قػػ ؿ: مث قػػ ؿ«! اهي رى أى قػػ   نًػػػي الّكػػممى كى مل ػػو اغب ػػ رة إذ لى   ي ًمػػف علػػو ملػػا رقبتػػو وبىٍ ، كأخػػذ إزاره
إمبػ  كردت ىػذه الرصػ  ): قػ ؿ السػه لي. (ْ)«د  أ ػش يب نٍ قى  يَ لى ك إزارم مى ، مم أمث  علت ، فاددتو ملي»
 .(ٓ)(االّكته ؿ كق ة يف ح ؿ، فهي قص  أخ ل ق ة يف الصغ ، فإف  ح أف ذاؾ ّك ف يف  غ ه، دن  ف الكعب  يف

 د ربػػافػػبل يسػػتش   ، الغلمػػ ف (ٔ)]ًفٍعػػ ى[ ى عى إذا فػى  كقػػد يطلػػ  ملػػا الكبػػري غػػبلـه ): قػػ ؿ ادػػن ح ػػ  يف  فػػتح البػػ رم
 .(ٕ)(الرص  امتم دان ملا التص يح د ألكل   يف حدي  أيب الطح   ىذا

ك ششو من ؾب ىد ، كاغب ّكم، كإف حدي  ؼب  اختلحت ق يش مند دن ء الكعب  اغبدي  أخ  و أضبد يف قسنده
كالطػػراٍل يف األكسػػح مػػن ملػػي دػػن أيب ، (ِ)كادػػن أيب أسػػ ق ، كادػػن راىعيػػو، (ُ)مػػن قػػعاله مبػػد هللا دػػن السػػ ئل

 .(ّ)ط لل

                                                           
متنػػ ء حبحػػ  (، كّكػػذا  ػػش ح قسػػلم: ّكتػػ ب اغبػػ ض، دػػ ب االُْ/ٓ) ِّٖٗدػػ ب دن ػػ ف  الكعبػػ ، رقػػم:  ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب اؼبن قػػل،  (ُ)

 (.  ِٕٔ/ُ) َّْالععرة، رقم: 
 قسند أضبد اآليت. يف اؼب طعطت : كال قب ، كاؼبثبت قن  (ِ)
(، ُٗٗ/ْ) ّٕٕٓشػػ ّكم: ّكتػػ ب اللبػػ س، رقػػم: (، كاؼبسػػتدرؾ ملػػا الصػػش ش  للُِٖ/ّٗ) ََِّٖضبػػد، حػػدي  أيب الطح ػػ : أقسػػند  (ّ)

 ق ؿ منو الذىيب: ] ش ح[. 
كسنده: حدثن  أضبد: ن  يعن  من دن إسػش  قػ ؿ: فشػدثين كالػدم إسػش  دػن يسػ ر ممػن حدثػو مػن (. ٕٗ/ُالسري كاؼبغ زم الدن إسش ؽ) (ْ)

كاحػػػػد[. ق ػػػػزاف االمتػػػػداؿ  حو غػػػػري]ضػػػػعٌ : . فأضبػػػػد دػػػػن مبػػػػد اعببػػػػ ر دػػػػن ؿبمػػػػد العطػػػػ ردم أدػػػػع ممػػػػ  الكػػػػعيف قػػػػ ؿ منػػػػو الػػػػذىيبرسػػػػعؿ هللا 
(، كيػػعن  دػن دكػري كىػع  ػدكؽ منػػد ُٖ/ُللسػرية  ػش ح[. تر يػل التهػذيل ) ]ضػػع   كظب مػو: (. كقػ ؿ منػو ادػن ح ػ ُُِ/ُللػذىيب)

(، كؿبمػػد دػػن إسػػش ؽ دػػن يسػػ ر ُّٔ/ُ(، ك تر يػػل التهػػذيل الدػػن ح ػػ )ِْٓ/ٗىيب )لنػػببلء للػػذالػػذىيب كادػػن ح ػػ . ينظػػ : سػػري أمػػبلـ ا
]ثرػػ [. تر يػػل  :(، لكنػػو يػػ كم  دصػػ غ  التشػػدي  مػػن كالػػده كإسػػش ؽْٕٔ/ُ] ػػدكؽ يػػدل [. تر يػػل التهػػذيل ):  ػػ قػػ ؿ منػػو ادػػن ح

يبكػػػن أف يكػػػعف   و مػػػن رسػػعؿ هللا (، لكػػػن ىنػػ ؾ اإلهبػػػ ـ يف الػػ اكم الػػػذم أخػػذ منػػػو إسػػش ؽ، فمػػػن حدثػػَُّ/ُالتهػػذيل الدػػػن ح ػػ )
]كال يربػ  حػدي  اؼبػبهم، قػ    يسػم، ألف شػ ط قبػعؿ اػبػر مدالػ  ركاتػو، كقػن :  ش يب كيبكن أف يكػعف تػ دعي. كيف ذلػك يرػعؿ ادػن ح ػ 

 (.  ُِٓ/ُيف تعض ح لبب  الحك  الدن ح   )أهبم اظبو ال يع ؼ م نو، فك   مدالتو [. نزى  النظ  
 (. ُْٔ/ِلسه لي )ل ال كض األن  (ٓ)
 غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن الحتح الدن ح  .  (ٔ)
 (.  ُْٔ/ٕفتح الب رم الدن ح   ) (ٕ)
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ال د ػع دػػن : ىػع، مث قػػ م،   قحتعحػػ  دعػدى  قثنػ ة سػ ّكن اػبػ ء اؼبع مػػ  يل هػ  قثلثػدبػم ) :ي ثِوعِ  الر يِع  ِِ  خُ 
  خبػدػن ط  أدإىل أيب ثعر دن مبد قن ؼ دن  (ٓ)]نسبو[أدع يزيد الثعرم  دن مبد هللا دن قعىب (ْ)ئذ[م ]م دن  خث

تػعيف  (ٕ)]ـببتػ ن[ّكػ ف كرمػ ن ق نت ن   ،كيػ كم منػو الاػعيب، (ٔ)كأيب أيػعب، يػ كم مػن ادػن قسػععد، ل أس دػن قبػ إدن 
 .(8)(  دبع كست سن

، إىل رسِول هللا  .ن يتشػ ّكمح طػ  دكم تػو قىػكحذؼ الح مػ  لعػدـ اإل، د لبن ء للمحععؿ: أم, حاا تَ اان يُِ 
طلػ  اعب ىل ػ  غ لبػ ن ملػا الػزقن الػذم ّكػ ف تي ، ل اإلسِال به يف اجلاهلية، كاج كر ىع ن ئل  الح مػ ، ىذا  اعب ر

ػ  يػىٍغاىػا طى ئًحىػ ن ًقػٍنكيٍم  :كقنػو قعلػو ، بعػ  رسػعؿ هللا قب  أف يي  َ أىنٍػػزىؿى مىلىػٍ كيٍم ًقػٍن دػىٍعػًد اٍلغىػمًٌ أىقىنىػ ن نػيعى سن ﴿مثي
َتػٍهيٍم أىنٍػحيسيهيٍم يىظيّنعفى دً َّللًَ غى ػٍ ى اغبٍى ًٌ ظىَن اعبٍى ًىًلَ ً ﴾ ﴿كىقػىػٍ فى يف دػي يػعًتكيَن : كقعلو ، [ُْٓ]آؿ ممػ اف/كىطى ئًحى ه قىٍد أىنبى

﴾كىالى تػى  إف ىػذا ىػع اؼبػ اد قػن ): قػ ؿ النػعكم يف شػ ح قسػلم فػإف قلػتى ، [ّّ]األحػزب/ بػىَ ٍ نى تػىبػىػ ّجى اعبٍى ًىًل َػً  اأٍليكىلى
 .(ٗ)(ااعب ىل   ح   أت

 يب ظبعػت أى ): كقعؿ ادػن مبػ س . (َُ)(رأيت يف اعب ىل   ق دة زنت): رعلعف يف قعؿ أيب ر  ء العط ردمتم  ف
 ؟كادن مب س إمب  كلد دعد البعث  (ُ)(  ّكأس ن دى ق ن اسرن: يرعؿ يف اعب ىل  

                                                                                                                                                                                     
ّكػ ف قػن قػ اء الرػ آف، أخػذ منػو ؾب ىػد، كقػ ت مبػد هللا دػن السػ ئل دبكػ  يف إقػ رة ادػن الػزدري ك ػلا مل ػو ادػن ، مبد هللا دن الس ئل اؼب زكقي (ُ)

 (.  ٖٗ/ْ د  يف سب  ز الصش د  الدن ح  )مب س. اإل 
ىػع اغبػ رث دػػن ؿبمػد دػػن أيب أسػ ق  التم مػػي، ظبػع ؿبمػػد دػن ممػػ  العاقػدم، ركل منػو أدػػع دكػ  دػػن أيب الػدن  ، كؿبمػػد دػن   يػػ  الطػرم، قػػ ؿ  (ِ)

االمتػػػػػػػداؿ  (، كق ػػػػػػػزافّٖٖ/ُّ. سػػػػػػػري أمػػػػػػػبلـ النػػػػػػػببلء للػػػػػػػذىيب )ق(ِِٖ)ت: الػػػػػػػدارقطين: قػػػػػػػد اختلػػػػػػػ  ف ػػػػػػػو، كىػػػػػػػع منػػػػػػػدم  ػػػػػػػدكؽ. 
 (.  ِْْ/ُللذىيب)

: رقػػممػػن أيب الطح ػػ ، (، كاؼبسػػتدرؾ ملػػا الصػش ش  للشػػ ّكم: ّكتػػ ب اللبػػ س، ُِٖ/ّٗ)ََِّٖحػػدي  أيب الطح ػػ ، رقػػم:  قسػند أضبػػد، (ّ)
، رقػم: ، مػن أيب الطح ػ در   أح ديػ  مػن قاػ    مػن م ئاػ : قسند إسش ؽ دن راىعيوك (، ق ؿ منو الذىيب: ] ش ح[، ُٗٗ/ْ) ّٕٕٓ
(، كمػعايل اغبػ رث، ُْٔ/ُ) ّٖٖ، رقػم: مػن ملػي (، كقسند اغب رث، الدن أيب أس ق : ّكت ب اغبج، د ب يف دن ء الكعبػ ّٗٗ/ّ) َُِٕ

 .(َٓ/  ّ) ِِْْرقم: من ملي،  (، كاؼبع م األكسح للطراٍل: د ب األل ، قن اظبو إد اى مَٔ/ُ)ٔٔالدن أيب أس ق ، رقم: 
 قن هتذيل الكم ؿ للمزم اآليت يف اؼب طعطت : م دد، كاؼبثبت (ْ)
 ضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. ك يف اؼب طعطت : ىسىو، كاؼبثبت  (ٓ)
، كتػعيف د لرسػطنط ن   ]اسػطنبعؿ[ قػن أرض الػ ـك سػن  أدع أيعب: اظبو خ لد دن زيد الن ػ رم، شػهد العربػ  كسػ ئ  اؼباػ ىد قػع رسػعؿ هللا  (ٔ)

 (.  َُٔٔ/ْدن مبد الر)يزيد. االست ع ب الطبس ، كّك ف ذلك ربت راي  
 (.  ْ/ِ) لنه ي  الدن األثري، ق دة: خبت(. كـببت ن: أم خ شع ن قط ع ن. اُّٗ/ُت ، كاؼبثبت قن الك ش  للذىيب)غري كاضش  يف اؼب طعط (ٕ) 
اػببل ػػػ : (، كيف َِٔ/ُ(، كتر يػػػل التهػػػذيل الدػػػن ح ػػػ )ُّٗ/ُ(، كالك شػػػ  للػػػذىيب)َٕ/ٗالكمػػػ ؿ يف أظبػػػ ء ال  ػػػ ؿ للمػػػزم) هتػػػذيل (ٖ)

ٍ ثىم دحتح اؼبع م)  (، كاألّكث  دأنو: خيػث م. ُُٓ/ُ   تذى ل هتذيل الكم ؿ لل زر ي)خبل (.  كاؼبثلث  د نهم  ربت ن   س ّكن خى
 (.  ُّٗ/ُ. ش ح النعكم ملا قسلم )(ظبعا دذلك لكث ة  ه الهتم  النعكم: )اعب ىل   ق  قب  دعث  رسعؿ هللا يرعؿ كيف ذلك  (ٗ)
أليب ر ػ ء  (، كّكػذا نسػبو ادػن ح ػ ُْٕ/ُٓظػ : ؾبمػعع الحتػ كل الدػن ت م ػ )ت م   لصش ح الب  رم من أيب ر  ء العطػ ردم. ين نسبو ادن (َُ)

 ػػػش شو قػػػن قػػػعؿ ممػػػ ك دػػػن ق مػػػعف. ّكتػػػ ب اؼبن قػػػل، دػػػ ب يف د نمػػػ  أكرده الب ػػػ رم  ،(ُْٗ/ٕ)دكف إح لتػػػو للب ػػػ رمالعطػػػ ردم يف الحػػػتح 
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. . كاستدؿ، (ّ) ]نظ ان[أف ف ه: كال يلتحت إىل قعؿ ادن ح   يف ش ح الب  رم، النعكم ح  (ِ)]ق  ق لو[: قلتي 
كيف ، ألف قػػ اد النػػعكم أف قعػػى اعب ىل ػػ  اغبر رػػي الػػذم كضػػع لػػو اللحػػ  ىػػع ىػػذا، يف قثػػ  ىػػذه الصػػعر (ْ) ...

، كرسػػعلو  ن اعبهػػ  دػػ  اعب ىل ػػ  أم اغبػػ ؿ الػػ  ّك نػػت مل هػػ  العػػ ب قبػػ  اإلسػػبلـ ًقػػ): األثرييػػ النه يػػ  
 .(ٓ)(كغري ذلك، كالت ر، كالكر، نس بكاؼبح خ ة د أل، كش ائع الدين

 (ٔ)]قتمػثبلن[ن ّكػ ف  كيطلػ  ملػا أحػعاؿ قىػ، كاغب    أف اعب ىل   ىػع الػزقن الػذم ّكػ ف قبػ  أف يبعػ  النػيب 
ف ػك : أم (ٕ)«قػ ؤ ف ػك   ىل ػ اإنػك »: أليب ذر كإف ّكػ ف يف اإلسػبلـ ّكرػعؿ النػيب ، عاؿ أى  اعب ىل ػ دأح

 .ن قعقهمن قـع لعط قع أنو ل   قً ّكم  يسما ال    اؼبتلعط دأنو قً   ،ن  ح ت أى  ذلك الزقن ح  قً 
من أيب  (ٖ)ش ب  يف قسندهىذا اغبدي  أخ  و ادن أيب , وهللا إين ألمني يف السماء أمني يف األرض: وهال 

دعػ  ملػي دػن : يف حػدي  أيب سػع د اػبػدرم ح ػ  قػ ؿ فرد د نو النػيب ، أق  ّكعنو أق ن ن يف السم ء .(ٗ)رافع
: قػػ ؿ، (ُّ)ن ت اهبػػ   ًقػػصَ شى ػ تيػػ (ُِ)كظ ي ٍرػػقى  (ُُ)َلدً يف أى  (َُ)ى بػػ قػػن الػػ من دذي  إىل رسػػعؿ هللا  أيب ط لػػل 

                                                                                                                                                                                     

لم دعػػد أف قػػبض ػػػػػكىػػع شػػ ب مث أسش ف أدرؾ النػػيب ػػػػػ: ممػػ اف دػػن قلط ردمػػػػػ ء العػػػػػكأدػػع ر (. ْْ/ٓ) ّْٖٗرسػػ ق  يف اعب ىل ػػ ، رقػػم: ال
ق(. االسػػت ع ب الدػػن َُٕإىل  نتػػو، كىػػع قػػن الثرػػ ت)ت: فعػػداده يف التػػ دع  ألف إسػػبلقو ّكػػ ف دعػػد أف قػػبض هللا  ػػح و هللا  رسػػعؿ

 .  (ُِٓ/ٕ) الدن ح   اإل  د (، ك ُٕٓٔ/ْ) مبدالر
 (.  ِْ/ٓ) َّْٖد ب أي ـ اعب ىل  ، رقم:  ش ح الب  رم: ّكت ب اؼبن قل،  (ُ)
 يف اؼب طعطت : قث لو، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ِ)
 (.  ُْٗ/ٕؼبثبت قن فتح الب رم الدن ح   )يف اؼب طعطت : قط ا، كا (ّ)
 ب. يف األ  : ق  ّك اقه ، كيف)س(: ق ىش قه ، ك  أىتًد إىل الصعا (ْ)
 (.  ِّّ/ُنه ي  الدن األثري، ق دة:  ه  )ال (ٓ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٔ)
اؼبملػعؾ فبػ    يب ف، د ب إطعػ ـ(، ك ش ح قسلم: ّكت ب األُٓ/ُ) َّ  ي قن أق  اعب ىل  ، رقم:  ش ح الب  رم: ّكت ب اإليب ف، د ب اؼبع (ٕ)

 (.  ُِِٖ/ّ)ُُٔٔيأّك ، رقم: 
(، كقػ ؿ ُّّ/ُ) ٖٗٗ، يزيػد مػن أيب رافػع، رقػم: اؼبع م الكبري للطراٍل: د ب ال ػ ءكك دتو يف حب  منو يف قسند ادن أيب ش ب  فلم أ ده،  (ٖ)

 (.  ُِٔ/ْف و اؽب ثمي: ] ضع   [. ؾبمع الزكائد كقنبع الحعائد لله ثمي)
، فأمترػو، ، ، فلمػ  أسػلم العبػ س داػ  أدػع رافػع دإسػبلقو النػيب ، فعىبػو للنػيب ، ّكػ ف للعبػ س دػن مبػد اؼبطلػل: قعىل النػيب أدع رافع  (ٗ)

 (.  ُٔٓٔ/ْ(، ك)ّٖ/ُ. االست ع ب الدن مبد الر)كتعيف يف خبلف  ملي ، كّك ف قبط  ن 
 :كبع قعيسػ  كي سػ . كق ػ  ألف الذىل يان ، كاؼبان  الثبلثي إذا  غ  أغب  يف تصغريه اؽب ء، ،ذى ب : ىي تصغري ذىل، كأدخ  اؽب ء ف ه  (َُ)

 (.  ُّٕ/ِنه ي  الدن األثري، ق دة: ذىل ) ى  ملا لحظه . الىع تصغري ذىب  ملا ن   الرطع  قنه ، فصغٌ 
 (.  ِْ/ُ  ض، ق دة: أدـ)اأٍلىًدَل كاألدـ كىىيعى اعٍبلد. قا رؽ األنعار للر ضي م (ُُ)
 (.  ُٕٗ/ِنعار للر ضي م  ض، ق دة: ق ظ ) رؽ األقر كظ: دد  د لر ظ كق   الر ظ الرا  الذم يدد  دو. قا (ُِ)
 :قػ  ثبػت كق ػ  :أم ،ق  حص  يف يده قنو شيء:ير ؿ ، كأ   حص  ثبت،   ربص  قن ت اهب : أم   زبلص كتص  ح  يثبت قنه  التر (ُّ)

 (.  َِٓ/ُنعار للر ضي م  ض، ق دة: حص  )ر ع كحصلت األق  حررتو كأثبتو. قا رؽ األ
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كإقػ  مػ ق  ، إقػ  ملرمػ : كال ادػع (ِ)كزيػد اػب ػ ، كاألق ع دػن حػ د ، (ُ)دن ددر   ن أردع  نح  د  مي  د فرسمه  
أال »: فرػػ ؿ، فبلػػ  ذلػػك النػػيب : قػػ ؿ، ن ىػػاالءّكنػػ  كبػػن أحػػ  هبػػذا ًقػػ: دػػن الطح ػػ  فرػػ ؿ ر ػػ  قػػن أ ػػش دو

يف  ػػش ح  كىػػع، اغبػػدي  دطعلػػو «. . كقسػػ ءن ، ن يف السػػم ء يػػأت ين خػػر السػػم ء  ػػب ح ن كأنػػ  أقػػ  قىػػ، عٍلني قى تػػأٍ 
ػفلً ، كأق  ّكعنو أق  أىػ  األرض .(ّ)الب  رم يف آخ  اؼبغ زم كقسػلمهم أصبعػعا ملػا ، عف أىػ  األرض ّكػ ف ىمكى

 .أنو آقنهم
ن اػدث  كقػد ترػدـ قنػ  أف ّكثػريان ًقػ، عليِه(5)] قِراء[[ .(ْ)( ةكَ اغبػ ف  ادػن سيػ ىع) :حدثاا أ و علي الصديف

أضبػػد دػػن  ىػػع) :حِِدثاا أ ِِو الفضِِل  ِِ  خِِ ون: قػػ ؿ .ن لحظػػوسػػم ع ًقػػهبعلػػعف الرػػ اءة ملػػا الاػػ   قسػػ كي  لل
ىػع أضبػد دػن مبػد العاحػد دػن ) :حِدثاا أ ِو يعلِى ا ِ  زوج احلِرة: قػ ؿ (ٔ)(كف اغبػ ف خػري اغبسن دن أضبػد دػن 

ىػػػع اغبسػػػن دػػػن ؿبمػػػد دػػػن أضبػػػد دػػػن شػػػعب  اؼبػػػ كزم ) :يحِِِدثاا أ ِِِو علِِِي السِِِاج: هِِِال .(ٕ)(ؿبمػػػد دػػػن  عحػػػ 
م ز ىع ؿبمد دن أضبد دن ؿببعب أدع العب س ابعيب اؼب ك ) :ثاا ُممد    ُمبوب ادلروزيحد :ق ؿ. (ٖ)(السن ي

أدػػع م سػػا ؿبمػػد دػػن م سػػا دػػن سػػعرة  ىػػع) :حِِدثاا أ ِِو عيسِِى احلِِاف : قػػ ؿ .(ٗ)(راكم  ػػ قع الرتقػػذم منػػو

                                                           
ددر: م  ن  دن حصن دن حذيح  دن ددر الحزارم، شهد الحتح قسلم ن، كّك ف قن اؼبالحػ  قلػعهبم، كقػن األمػ اب اعبحػ ة، ّكػ ف فبػن ارتػد مي  ن  دن  (ُ)

 (.  ُّٖ/ْدك . أسد الغ د  الدن األثري ) كتبع طل ش  األسدم، كق ت  قعو، فأيًخذى أسريان، ، فأسلم، فأطلرو أدع
زيػػد اػبػػري، كأقطػػع لػػو أرضػػ  يف  يف كفػػد ط ػػة سػػن  تسػػع، كأسػػلم، كظبػػ ه رسػػعؿ هللا  لػػا رسػػعؿ هللا ىػػع زيػػد دػػن قهلهػػ   الطػػ ئي، قػػدـ م (ِ)

 (.  ٗٓٓ/ِع ب الدن مبد الر)، فلم  ك   إىل دلده ق ت. االست ؿبمعق ن  ق  : ق ت زيد اػب   قنص فو قن مند النيب ، ن ح تو
، دػػ ب ذّكػػ  (، ك ػػش ح قسػػلم: ّكتػػ ب الكسػػعؼُّٔ/ٓ) ُّْٓلػػل، رقػػم:   ملػػي دػػن أيب ط  ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب اؼبغػػ زم، دػػ ب دعػػ (ّ)

 (.  ِْٕ/ِ) َُْٔاػبعارج، رقم: 
ػػَك ىة الس قسػػطي، ّكػػ ف ح فظػػ ن للشػػدي  كأظبػػ ء ر  لػػو كمللػػو، ظبػػع قػػن ادػػن مبػػد الػػر،   (ْ) اغبسػػ  دػػن ؿبمػػد، أدػػع ملػػي الصػػديف اؼبعػػ كؼ دػػ دن سي

 (.  َُْ/ُج اؼبذىل الدن ف حعف)الديب  . (قِّٔ: )تحدث منو الر ضي م  ض إ  زة، 
ملػػا الاػػ   (، كتسػػما الرػػ اءة ُّْ/ُكح شػػ   الاػػمين )غػػري كاضػػش  يف اؼب طػػعطت ، اؼبثبػػت قػػن نسػػ   الاػػح  دتع يػػ  حرػػعؽ اؼبصػػطحا  (ٓ)

 .  (ُح ش  ) (َُٕالع ض، ينظ  الصحش  )
رػ ت، ظبػع قػن أضبػد دػن مبػد العاحػد، أدػع يعلػا، حػدث منػو أدػع ىع اغب ف  اغب   أضبد دن خريكف البغدادم، اؼبرػ ئ، ادػن البػ قبلٍل، قػن الث  (ٔ)

 (.  َُٔ/ُٗ)للذىيب(، كسري أمبلـ النببلء ُٖ/ِ. اؼبرتى يف س د الكى للذىيب)(قْٖٖ: )تدن سك ة، املي 
ؿ اػبط ػل  البغػدادم، قػ أضبد دن مبد العاحد دن ؿبمد، أدع يعلا اؼبع كؼ د دن زكج اغب ة، ظبع أدع اغبسن الدار قطين، حدث منػو اػبط ػل  (ٕ)

 (.  ْْٓ/ٓت ري  دغداد لل ط ل البغدادم). (قْٖٖ: )ت، منو: ]ّك ف  دكق ن[
اغبسػػن دػػن ؿبمػػد دػػن أضبػػد دػػن شػػعب  أدػػع ملػػي اؼبػػ كزم السػػن ي سػػكن دغػػداد، قػػن الثرػػ ت، حػػدث مػػن أيب العبػػ س ؿبمػػد دػػن أضبػػد ابػػعيب،  (ٖ)

 (.  َْٓ/ٖت ري  دغداد لل ط ل البغدادم) .(قُّٗ: )تحدث منو أدع يعلا أضبد دن مبد العاحد، 
: )ت]ظب مػػو  ػػش ح[، : قػػ ؿ اغبػػ ّكم، اإلقػػ ـ، اػػدث، راكم  ػػ قع الرتقػػذم، ؿبمػػد دػػن أضبػػد دػػن ؿببػػعب اؼبػػ كزم، كأدػػع مبػػد هللا اغبػػ ّكم ىػػع (ٗ)

 (.  ّٕٓ/ُٓ)للذىيب. سري أمبلـ النببلء (قّْٔ
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 لػػػعػػػبلء اؽبمذاٍل اغب ف ، )ىع دبم الكػػػ ؼ، كفػػتػح ال اء، كىع ؿبػمػد دن ا :ريبأ و اُ حدثن  : ق ؿ .(ُ)(الرتقذم
 قػػ ؿ ،كادػػن خزيبػػ ، (ّ)كالسػػ اج، كركل منػػو أ ػػش ب الكتػػل السػػت ، كخلػػ ، كادػػن اؼببػػ رؾ، (ِ)ركل مػػن ىاػػ م

كّكػ ف أّكػر قػن أضبػد ، تػعيف سػن  شبػ ف كأردعػ  كقئتػ ، ظه  د لكعف  لو ثبلشبئ  ألػ  حػدي : (ٓ)دةمر (ْ)]ادن[
 .(ٕ)(كغريه، [ْْ/ك](ٔ)كثرو النس ئي، دن حنب  دثبلث سن 

كي كم ، كالثعرم، (ٖ)ي كم من ضبزة، ثر ، قع كي  دن ىا ـ الرص ر الكعيف ىع)  :معاوية    هشا حدثن  : ق ؿ
تػػعيف سػػن  طبػػ  كماػػ ين ، (ُُ)كلػػ   دػػذاؾ، ىػػع  ػػ ٌف: قػػ ؿ ادػػن قعػػ ، (َُ)كاغبسػػن دػػن ملػػي، (ٗ)منػػو أضبػػد

 .(ُِ)(كقئ 
دػن مبػد هللا (ُْ)ك[ممػ  ] ىػع)  :عِ  أ  إسِحاق .ملػا ملػمكىػع قاػهعر ّكنػ ر ، (ُّ)(الثػعرمىػع ): ع  سفيان

 .(ُ)(مبلـاؽبمذاٍل السب عي الكعيف أحد األ

                                                           
 (.  َِٕ/ُّ(. سري أمبلـ النببلء للذىيب )قِٕٗ)ت: ، اؼبث  يف اغبح  لو ّكت ب اعب قع، قن تبلق ذ الب  رم، كّك ف يب ب دو (ُ)

)ت: فمػػ  قػػ ؿ يف حديثػػو أخرنػػ  فهػػع ح ػػ  كقػػ    يرػػ  ف ػػو أخرنػػ  فلػػ   داػػيء، ، ىاػػ م دػػن داػػري، ّكػػ ف ثرػػ  ّكثػػري اغبػػدي  ثبتػػ ن يػػدل  ّكثػػريان  (ِ)
 (.  ِِٕ/ٕالطبر ت الكرل الدن سعد ) ق(.ُّٖ

اى م دن قه اف الثرحي الس اج أدع العب س الن س دعرم، قن الثر ت، ظبع قػن ادػن راىعيػو، ركل منػو ؿبمػد دػن إظب م ػ  ؿبمد دن إسش ؽ دن إد   (ّ) 
 (.  ٔٓ/ِ. ت ري  دغداد لل ط ل)(قَُّ: )تالب  رم، 

 (.  ّٖٓ/ٗ)الدن ح  هتذيل التهذيل (، ك َِٖ/ِ ، كاؼبثبت قن الك ش  للذىيب )غري كاضش  يف اؼب طعطت (ْ)
)ت:  ،ف  أضبػػػد دػػػن ؿبمػػػد دػػػن سػػػع د الكػػػعيف، حػػػدث منػػػو أدػػػع أضبػػػد اغبػػػ ّكم. قػػػ ؿ منػػػو الػػػذىيب: ]ضػػػعحو غػػػري كاحػػػد، كقػػػعاه آخػػػ كف. [اغبػػػ  (ٓ)

 (.  ُّٔ/ُ(، كق زاف االمتداؿ للذىيب)ُّْ/ُٓسري أمبلـ النببلء للذىيب ) (.قِّّ
 (.  ِٕٓ/ُللكنعم)فبن ينًص  كييعتر. ينظ : ال فع كالتكم    ذّك  العلم ء دأف تعث   النس ئي قعتر ك  حو ال يعتر إال إذا كافرو غريه (ٔ)
 (.  َِٖ/ِالك ش  للذىيب) (ٕ)
(. ّٖٓ/ٖاعبػػ ح كالتعػػدي  الدػػن أيب حػػ مت )ق(. ُٖٓ)ت: ، ]  ػػدكؽ زاىػػد ردبػػ  كىػػم[: ىػػع ضبػػزة دػػن حب ػػل الزيػػ ت، قػػ ؿ منػػو ادػػن ح ػػ  (ٖ)

 (.  ُٕٗ/ُ(، كتر يل التهذيل الدن ح  )ُّٓ/ُالك ش  للذىيب)
 (.  ُِٗ/ِٖكم ؿ يف أظب ء ال   ؿ للمزم)ىع أضبد دن حنب . هتذيل ال (ٗ)
 (.  ِّٖ/ُالك ش  للذىيب). ق(ِِْىع اغبسن دن ملي اػببلؿ قن الثر ت اغبح ظ. )ت:  (َُ) 
رت دػو كال تظػنن أف ذلػك يرعؿ اللكنعم: )ّكثريان ق  ذبد يف ق زاف االمتداؿ كغريه يف ح  ال كاة نربل مػن وبػأ دػن قعػ  أنػو لػ   داػيء فػبل تغػ (ُُ)

ذّكػ  ادػن الرطػ ف الح سػي  :فرد ق ؿ اغب ف  ادن ح   يف قردق  فتح الب رم يف ت صب  مبد العزيػز دػن اؼب تػ ر البصػ م ،ال اكم ؾب كح جب ح قعم
 (.  ُِِ/ُ. ال فع كالتكم   للكنعم)(أف أح ديثو قل ل  :أف ق اد ادن قع  قن قعلو ل   دايء يعين

 (، كتر يػػػػػل التهػػػػػػذيل الدػػػػػن ح ػػػػػػ ِٕٕ/ِ. الك شػػػػػ  للػػػػػػذىيب)(َِْأك َِٓ )تػػػػػػعيفعطت : كيف الك شػػػػػػ ، كغػػػػػريه: ىكػػػػػذا يف اؼب طػػػػػ (ُِ)
أدع مبد هللا سح  ف دن سع د دن قس كؽ، الثعرم الكعيف، أصبع الن س ملا دينػو ككرمػو كزىػده كثرتػو، ظبػع قػن أيب إسػش ؽ السػب عي، حػدث  (ُّ)

 (.  ّٖٔ/ِاألم  ف الدن خلك ف). كف  ت (قُُٔ: )تمنو األكزامي، 
 (.  ّٔ/ٖهتذيل التهذيل الدن ح  )(، ك ِٖ/ِش  للذىيب)الك يف اؼب طعطت : مم ، دبم الع ، كىع ـب ل  للرتا م، كاؼبثبت قن  (ُْ)
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كتعقػػ  ادػػن حبػػ ف يف  ،يػػ كم مػػن ملػػي كممػػ ر، األسػػدم :كيرػػ ؿ، (ِ)[زمنػػالغ]: ىػػع)، عِِ  ناةيِِة  ِِ  اعِِب
   .(ّ)(اه غريهكقعٌ ، تعث رو

، مث قتػػ  يػػـع دػػدر ّكػػ ف ان ، ظبػػو ممػػ ك دػػن ىاػػ ـا، مػػدك هللا ف مػػعف ىػػذه األقػػ  ىػػع) :أن أ ِِا ةهِِل عِِ  علِِي 
 كؼبػ  رآه النػيب ، األنصػ ري ف اءكادػن محػ  ، قتلػو ادػن ممػ ك دػن اعبمػعح، كّك نت ددر يف السن  الث ن   قػن اؽب ػ ة

أدػع : أم، هِال. (ٓ)(دػ   هػ أ فسم ه النيب ، كّك ف  اظبو أد  اغبكم, (ْ)«قت  ف معف ىذه األق »: قرتعالن ق ؿ
﴿هَِْد نَِْعلَُِ  ِإنُِّه لََيْحُزنَُِ  الِِّ ي : فِننزل هللا , إنا ال نك    ولك  نك ب مبا ةئت  ه: للا   . ه 

كركل ىػػذا أيبػػ ن أدػػع ، اآليػػ  [ّّ]األنعػػ ـ/يَُِقولُِِوَن فَِِِانُِّهْ  ال ُيَكِِ ِّ ُوَنَ  َولِكِِّ  الَِِّاِلِمنَي  ِ يِِاِت انِّ َ َْحُِِدوَن 
كإنك منػدن  ، كهللا ق  نكذدك: فر لعا ي  ؿبمد، كأ ش دو، ق  دأيب  ه   أف رسعؿ هللا): فإنو ق ؿ (ٔ)ق س ة

نبػ  دبعػى : ق ػ ، (ٕ)كقاػددان ، ـبححػ ن ، يكػذدعنك: قػ ئ فنزلت ىػذه اآليػ  ك، كلكن  نكذب ق   ئت دو، لص دؽ
قػ أ ملػا  كركم أف ر ػبلن ، كىي ق اءة ملػي ، خت ر أدع مب دة ق اءة الت ح  اك ، (ٖ)]ّكشزنتو كأحزنتو[، كاحد

كقعػػػى يكػػػذدعنك منػػػد أىػػػ  ، األقػػػ   ألهنػػػم ّكػػػ نعا يسػػػمعف النػػػيب ، فػػػإهنم ال يكػػػذدعنك: (ٗ) ادػػػن مبػػػ س 
الهبػػدكنك  : (ُ)أم دػ لت ح  ، عنكدي ذً ٍكػال يي  كقعػػى، قلػت كيػػ دكف مل ػك قػ ، ينسػبعنك إىل الكػذب: (َُ)اللغػ 

                                                                                                                                                                                     
 )ت: ،ممػػ ك دػػن مبػػد هللا دػػن ملػػي دػػن أضبػػد دػػن ذم وبمػػد دػػن السػػب ع، قػػن الثرػػ ت، حػػدث مػػن ملػػي كأسػػ ق  دػػن زيػػد، ركل منػػو األممػػش (ُ)

 (.  ِّْ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )ك  ،(ّْٕ/ٔ)الت ري  الكبري للب  رم   .(قُِٕ
 يف اؼب طعطت : الغزم، كاؼبثبت قن هتذيل التهذيل اآليت.  (ِ)
لتهػذيل ينظػ : تر يػل ا ّك لع لي، كادن ح  ، كال تب  ـب لح  ادن حب ف كمدـ ترعيتو ألف ادن حب ف فبن لو تعنت كاس اؼ يف   ح ال  ػ ؿ. (ّ)

 (.  ّّٓ/ُ(، كال فع كالتكم   للكنعم)َُْ/َُهتذيل التهذيل الدن ح  )(، ك ٕٓٓ/ُالدن ح  )
]ركاه الطػػراٍل، كر  لػو ر ػ ؿ الصػػش ح : (، قػ ؿ اؽب ثمػيْٖ/  ٗ) ْْٕٖدلحػ  ق يػل يف اؼبع ػم الكبػػري للطػراٍل: دػ ب العػ ، دػػ ب، رقػم:    (ْ)

 (.  ٕٗ/ٔ)لله ثميمع الزكائد كقنبع الحعائد ؾب .[مد دن كىل دن أيب ّك يب  كىع ثر غري ؿب
 (.  َُٕ/ُ)(، كسرية ادن ىا ـ ُٗ/ُينظ : قغ زم العاقدم ) (ٓ)
حػدث منػو: ، قػن العبػ د األكل ػ ء  أدع ق س ة مم ك دن ش حب   اؽبمداٍل الكعيف، قن الثر ت، حػدث مػن ممػ ، كّكػ ف إقػ ـ قسػ د دػين كادمػ  (ٔ)

 (.  ُّٓ/ْ د. سري أمبلـ النببلء للذىيب ) لعا: ق ت يف كالي  مب د هللا دن زيأدع كائ ، كالاعيب، ق ؿ ادن سعد: ق
السػػبع  يف خح حػػ .  ﴾ال يكػػذدعنك﴿ :قاػػددة، كقػػ أ نػػ فع كالكسػػ ئي ﴾ال يكػػذدعنك﴿ :فرػػ أ ادػػن ّكثػػري كم  ػػم كأدػػع ممػػ ك كضبػػزة كادػػن مػػ ق  (ٕ)

 (.  ِٕٓ/ُالر اءات الدن ؾب ىد)
 (.  ُْٔ/ٔتحسري الر طيب )ثبت قن غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼب (ٖ)
] ركاه الطػػراٍل، كف ػػو داػػ  دػػن : (، قػػ ؿ اؽب ثمػػيُِّ/ُِ) ُِٖٓٔ اؼبع ػػم الكبػػري للطػػراٍل: دػػ ب العػػ ، البػػش ؾ مػػن ادػػن مبػػ س، رقػػم: (ٗ)

لػ   درػعم يف اغبػػدي . ]قػ ؿ أدػع حػػ مت: : نرػ  اؼبػزم أقػػعاؿ العلمػ ء ف ػو فرػػ ؿ(، ك َِ/ٕ. ؾبمػػع الزكائػد كقنبػع الحعائػػد )ممػ رة، كىػع ضػع  [
كقػػ ؿ الب ػػ رم: تعػػ ؼ كتنكػػ . كقػػ ؿ النسػػ ئي: ضػػع  . كقػػ ؿ أدػػع أضبػػد دػػن مػػدم:   أر يف أح ديثػػو حػػديث ن قنكػػ ان، كىػػع منػػدم حديثػػو إىل 

 (.  ُِّ/ُ]ضع  [. تر يل التهذيل ): (، ق ؿ منو ادن ح  ُّٕ/ْق  أق ب[. هتذيل الكم ؿ للمزم )االستر 
 (.  ُْٖ/ِقع ٍل الر آف للنش س )ك  ،(ُِٔ/ْ، كت ج الع كس للزد دم، ق دة: ّكذب)َّٓ/ ُيد، ق دة: ّكذب) ة اللغ  الدن در صبه (َُ)
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الهبػدكنك ّكػذاد ن  :أم، ك دتػو خبػ بلن : أم، وكأخبلتػ، ك دتػو ّكػذاد ن : أم، أّكذدتػو د لكذب ّكمػ  ترػعؿ تأيتّك ذد ن 
 .(ّ)(ال يكذدعنك حب   كال د ى ف: كملا التاديد، ق   ئت دو (ِ)]إف تدد كا[

 ال هنػػػمإ: كالن أفإنػػػو قػػػ ؿ ، ن التنػػػ قضيف اآليػػػ  ًقػػػ يتػػػعىممسػػػا أف  كح  ػػػ  استاػػػه د اؼبصػػػن  د آليػػػ  يػػػدفع  قػػػ 
 الػ   ػ ء هبػ  ؿبمػد  ك  حػد آيػ ت هللا ، ت هبػ ال   ئ مث أخر أهنم هبشدكف آي ت هللا ، يكذدعنك

كأيبػ ن ، كإال ف  شػدكف قتعػد دنحسػو، كؽبذا مػداه د لبػ ء، كقد ضمن هبشدكف قعى يكذدعف قكذب لو الس م 
 قػىٍبلًػػكى  ًقػػنٍ  ريسيػػ ه  ّكيػػذًٌدىتٍ  كىلىرىػػدٍ ﴿: دعػػد ذلػػك ح ػػ  قػػ ؿ لػػو بله هللا تػػهنػػم ّكػػذدعه يف اعبملػػ  قػػ  أيػػدؿ ملػػا 

ػػػذًٌديعا قىػػػ  لىػػػامى  فىصىػػػبػى يكا ػػػَ   كىأيكذيكا ّكي ػػػ تً  قيبىػػػدًٌؿى  كىالى  نىٍصػػػ ينى  أىتىػػػ ىيمٍ  حى ًلمى ػػػ ءىؾى  كىلىرىػػػدٍ  اَّللًَ  ًلكى ػػػًل ى  نػىبىػػػإً  ًقػػػنٍ   ى  ﴾اٍلميٍ سى
 .حي تكذيبو قطلر ن ن، ال يكذدعنك: فهذه اؼبر ل  تاع  دأف ل   اؼب اد قن قعلو، [ّْ]األنع ـ/

 :إف ّك ف د لتاديد، يكذدعنك﴾ ﴿ ال: أف قعى قعلو فإق  أف ير ؿ يف نحي ىذا التعىم )
 (ْ)]شػػاكنك[ دػػ  أنػػت منػػدىم قع ػػعؼ د لصػػدؽ يف صب ػػع، ال وبكمػػعف مل ػػك دػػأف سػػ  تك الكػػذب -[ُ]

كىػذا ىػع قػ اد ، فػإهنم هبشػدكف ذلػك، اؼبعػر منػو دآيػ ت هللا  ق مدا الاأف الذم أت ػت دػو قػن منػد هللا 
 .اؼبصن  يف استاه ده هبذه اآلي 

، كإذا خلػػػعا دأنحسػػػػهم، كيف نحعسػػػهم، كيف دػػػ طن األقػػػ ، إهنػػػم ال يكػػػذدعنك يف اغبر رػػػػ : كأقػػػ  أف يرػػػ ؿ -[ِ]
 .(ٓ)]حسدان[كلكنهم يظه كف التكذيل ح نئذ

كلكػػنهم ، كآيػػ ت هللا الػػ  أت ػػت هبػػ ، كيػػدد كا شػػأنك، قعنػػعا النظػػ أإهنػػم ال يكػػذدعنك إذا : كإقػػ  أف يرػػ ؿ-[ّ]
 .(ٔ)(ف شدكى ، ممعا من التدد 

، يف   قعػػو (ٖ)حسػػري[الت]كقػػد انحػػ د دإخ ا ػػو يف دػػ ب، ّكمػػ  تػػ ل أخ  ػػو الرتقػػذم (ٕ)كإف ىػػذا اغبػػدي ، ىػػذا 
مػػن ادػػػن  (ٗ)كالث ن ػػ  مػػن إسػػش ؽ دػػػن قنصػػعر، قػػ  ذّكػػ ه اؼبصػػػن : كأخ  ػػو يف ذلػػك البػػ ب قػػػن طػػ ير  األكىل

                                                                                                                                                                                     
غ يل الر آف الدػن قت بػ  ك  ،(ُٖ/ُك  الر آف الدن قت ب  الدينعرم)كلكنهم دآي ت هللا هبشدكف. تأكي  قا د لت ح  ، أراد: ال هبدكنك ّكذاد ن  (ُ)

(ُ/َّ  .) 
 (.  ُْٔ/ٔكا، كاؼبثبت قن تحسري الر طيب ) يديف اؼب طعطت : أف ي (ِ)
 (.  ُْٕ/ٔهن ي  النر  قن تحسري الر طيب ) (ّ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو الس  ؽ.  (ْ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٓ)
 (.  ُٖٓ/ُِانتها النر  قن تحسري ال ازم) (ٔ)
 . . . اآلي . فأنزؿ هللا : إن  ال نكذدك كلكن نكذب دب   ئت دو للنيب قعؿ أيب  ه  ىع  (ٕ)
 يف اؼب طعطت : التغري، كاؼبثبت قن الرتقذم.  (ٖ)
. سػػري (قُِٓ: )تاغبػ ف  أدػع يعرػعب إسػش ؽ دػن قنصػعر دػن  اؼبػ كزم، قػن الثرػ ت، ظبػػع قػن ادػن م  نػ ، حػدث منػو أدػع دكػ  دػن خزيبػ ،  (ٗ)

 (.  َُّ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )(، ك ِٖٓ/ُِنببلء للذىيب )أمبلـ ال
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كىكػذا ، (ّ)(كىػذا أ ػح): قػ ؿ ك  يػذّك  مل ػ ن ، أف أد   ه  (ِ)إسش ؽ من ن     أيبمن سح  ف من  (ُ)قهدم
   .من سح  ف (ْ)ركاه مبد العزيز دن أيب مثم ف

﴿ال :   ىػذه ال كايػ  لػنعلم أف قعػى قعلػوذّكػ  اؼبصػنًٌ : أم ,كِ    ومِا أنِت فياِا مبَُكِّ بٍ نال  :(5)وروى غ  
ن كبػن كلكػ، كدأدػك الصػدؽ كإمبػ  طب عتػك، أك ف ك سػ   ، ال يرعلعف أف الكذب لك م دة: أم يكذدعنك﴾

 يبى كاظبػػو أي ، ىػع حل ػػ  دػين زىػػ ة لػو  ػػشب ): قػ ؿ الػػذىيب , ِِ  يِِري  اسن األخِِإ :وهيِل .قبشػد قػػ   ئػت دػػو
ّك ف يـع ددر يـع اعبمع   ب ش  تسػع ماػ ة قػن رقبػ ف سػن  اثنتػ  ) ،لقي أ ا ةهل يو   در. (ٔ)(قدَل العف ة
االماِِا ينِِنين عِِ  ُممِِد صِِاوق أ   يِِا أ ِِا احلكِِ  لِِيس هاِِا غِِ ي وغِِ   يسِِمع   :فقِِال لِِه. (ٕ)(قػػن اؽب ػػ ة

 . (8)وهللا إن ُممداً لصاوق وما ا ب ُممد هط: فقال أ و ةهل؟ ااذب
، إسػك ف الػ اء (ٗ)غػري كاحػد قػنهم اعبػعى م اكحكػ، كفػتح الػ اء ملػا اؼباػهعر، ىػع دكسػ  اؽبػ ء، لهْ رَ وسنل هِ  

ىع أدع سح  ف     ) :ا سفيانأ  .من النيب : أم، عاه .كالعلم   كىع غري قنص ؼ للع م ، كّكس  الر ؼ
كّكػ ف شػ   ، أسلم زقن الحػتح، اؼبكي دن ح ب دن أق   دن مبد ي  دن مبد قن ؼ دن قصي الر شي األقعم

، كشػهد حن نػ ن ، فأسلم ىنػ ؾ، د لط ي  قب  دخعؿ قك  لحتشه  كلري النيب ، ق يش (َُ)]كرئ  [قك  إذ ذاؾ
، كشهد الريقػعؾ، كفرئت م نو يعقئذ، كشهد الط ئ ،   أكق  كأردع، قئ  دعري (ُُ)قن غن ئمه  كأمط ه النيب 

                                                           
. سػػري (قُٖٗ )ت: ،مبػػد الػػ ضبن دػػن قهػػدم العنػػرم، قػػن الثرػػ ت اغبحػػ ظ، ظبػػع قػػن سػػح  ف، كشػػعب ، حػػدث منػػو: ادػػن اؼببػػ رؾ، كادػػن كىػػل (ُ)

 (.  ُّٓ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )(، ك ُِٗ/ٗأمبلـ النببلء للذىيب )
   ىع السب عي. :دع إسش ؽأ، ك (ٕٓٓ/ُ)الدن ح   التهذيل ملي، قن الثر ت.ينظ :تر يل ي كم من سدماأل ّكعل ن     دن (ِ)
 .  (ُِٔ /ٓ) َّْٔسنن الرتقذم، أدعاب التحسري، د ب: كقن سعرة األنع ـ، رقم: يف الر ئ : الرتقذم، كاغبدي   (ّ)
 الدػػن الثرػ ت كغػريه. ضب ػػد دػن ؿبمػد دلػػده أىػ  منػو ركل الثػػعرم، سػح  ف مػن يػػ كم زائػدة، دػن مثمػػ ف خػن الػ ازم مثمػػ ف أيب دػن العزيػز مبػد (ْ)

   .(ّٓٗ/ٖ) حب ف
 كهللا تع ىل أملم. -ف م  ظه  يل-كقد حبثت منه  فلم أ دى كنسبه  اؽب ثمي للرتقذم. ينظ  اؼبصدر الس د ، البمري يععد للرتقذم،  (ٓ)
خػن  األخػن  دبػين زىػ ة، فسػمي دػذلك،  :ءىم اػبػر أف أدػ  سػح  ف قبػ  دػ لعري، فر ػ كإمب  لرل األخن ، ألنو ر ػع دبػين زىػ ة قػن دػدر ؼبػ   ػ (ٔ)

 (.  ُِٗ/ُن ح  )(، كاإل  د  الدِْٓ/ُسري أمبلـ النببلء للذىيب)سرية تعيف يف أكؿ خبلف  مم . 
كىػع األشػه  كىػع قػ   قػن رقبػ ف يعقػ ن  سبع ما ، د نم  ق ؿ ادن سعد: إهن  ّك نت لصب ش  (ُٖٗ/ّؼ اؼبصطحا أليب سعد الن س دعرم)ش    (ٕ)

 (.  ٕٗ/ّري  اؼبلعؾ كاألقم الدن اعبعزم)(، كاؼبنتظم يف ت ُْ/ِالطبر ت الكرل الدن سعد)ينظ : ر شو ادن اعبعزم. 
تر يػػػل ك (، ّّّ/ُُ تعػػػ ىل أملػػػم. تحسػػػري الطػػػرم )أخ  ػػػو الطػػػرم يف تحسػػػريه قػػػن ط يػػػ  أسػػػب ط مػػػن السػػػدم، كىػػػع ط يػػػ  ضػػػع  ، كهللا (ٖ) 

 (.  َُٖ، ٖٗ/ ُ) التهذيل
 (.  ُِٖ/ُّالع كس للزد دم، ق دة: ى ق  ) (، كت جُْٖٗ/ٓح الع د   لل عى م، ق دة: ى ق )الصش ح ت ج اللغ  ك ش   (ٗ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (َُ)
 َل، فػداؾ أىيب كأقػي، كهللا لرػػد ح ردتػك فلػنعم اػػ رب ّكنػت، كلرػػد كهللا إنػك لكػػن الغنػ ئم قػػ ؿ لػو أىديػع سػػح  ف: )قػ  كدعػد أف أمطػ ه النػػيب  (ُُ)

 (.  ٗ/  ّالدن األثري). أسد الغ د  (س ؼبتك فنعم اؼبس   أنت،  زاؾ اَّلَل خرينا
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كتػعيف سػن  ، مث حسػن إسػبلقو نػزؿ اؼبدينػ ، كّك ف قػن اؼبالحػ  قلػعهبم، كأش افهم كّك ف أدع سح  ف قن ذب ر ق يش 
 .(ُ)(كىع ادن شب ف كشب ن  سن ، [ْٓ/ظ] سن  أردع كثبلث  :كق  ، إحدل كثبلث 

إمب  مدؿ إىل , ال: هال؟ ك ب هبل أن يقول ما هال ال (2)]تتهمونه[هل اات   .أم ى ق  أليب سح  ف: فقال
 ؟(ْ)] دقو[ى  يكذب تر ي ان ؽبم ملا :السااؿ من نح  الكذب دأف يرعؿ (ّ)التهم  من[من ]السااؿ

 ن ى قػ  أليب سػح  ف حػ  ّكتػل رسػعؿ هللا كىذا السااؿ كقػع ًقػ، ألف التهم  إذا انتحت انتحا نح  الكذب
 كأقػػػ ه أف يدفعػػػو إىل مظػػػ مً ، (ٓ)كدعػػػ  دػػػذلك الكتػػػ ب قػػػع دح ػػػ  الكلػػػيب، ى قػػػ  ّكت دػػػ ن يػػػدمعه إىل اإلسػػػبلـإىل 

ف هػػ  ل كدعثػػو يف اؼبػػدة الػػ  مػػ د، كّك نػػت ّكت دػػ  الكتػػ ب، كىػػع ى قػػ ، دصػػ ل إىل ق صػػ  ل دفعػػو مظػػ مي  (ٔ)دصػػ ل
يف ذم الرعػدة قػ ؿ أدػع  (ٕ)غبديب ػ كاؼبػدة ّك نػت يف السػن  الس دسػ  يف ا، كّكح ر قػ يش، أد  سح  ف رسعؿ هللا 

 .(ٖ)(ّك ف دع  الكت ب سن  ست  ): مم 
 أم، فكتػػل ى قػػ ، ف فػػع إل ػػو الكتػػ ب يف اػػـ  سػػن  سػػبع قػػع دح ػػ ، (ٗ)[مػػصحبو  ػػلر]): كقػػ ؿ ؿبمػػد دػػن ممػػ 

دػ  ، ّكػذب مػدك هللا لػ   ىػع دبسػلم»: قػ ؿ، ّكت دػو  فلمػ  قػ أ رسػعؿ هللا ، كلكين قغلعب ملػا أقػ م، قسلم
 .(َُ)(«ا نص ان توىع مل

كقػد ركل أدػع حػ مت . (ُُ)]داػيء[كلػ   ، دػ  أسػلم: كق ػ ، ك  يحعػ ، كّكػ د، أق ىم د إلسبلـ): كق ؿ ادن الر م
، ق صػ  اتبػع ؿبمػدان  إفَ أال : فنػ دل ق  ق صػ  قن ديػوفػأ: كف ػو، فػذّك  حػديث ن مػن أنػ ، (ُ)ادن حب ف يف  ػش شو

                                                           
 (.  َُِ/ٔ) د  الدن ح  اإل ك  ،(ٗ/ّ(، كأسد الغ د  الدن األثري)ُْٕ/ِ قع ف  األ ش ب الدن مبد الر)االست ع ب يفينظ :  (ُ)
 (.  ُّٓ/ُكح ش   الامين ) غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن نس   الاح  دتع ي  حرعؽ اؼبصطحا (ِ)
 (. ّٓ/ُؼبثبت قن فتح الب رم الدن ح   )غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كا (ّ)
 يف اؼب طعطت : حذفو، كاؼبثبت قن الحتح الدن ح   الس د .  (ْ)
إىل ق صػ ، كقػد  ، كدعثو رسػعؿ هللا يف  عرتو أح  ن ن كّك ف  ري  يأيت النيب    حل رسعؿ هللا ، دن خل ح  الكليب دح   الكليب: دح   (ٓ)

 (.  ِّّ/ِ(، كاإل  د  الدن ح  )ٔ/ِ كي . أسد الغ د  الدن األثري )نزؿ دقا  كم ش إىل خبلف  قع
 (.  ّْ/ُقع م اؼبع   اعبغ اف   لع ت  اغب يب) . ع   فظ  درم  السعريدص ل: قعضع د لا ـ، كّك نت دص ل قدين  حعراف، كىي اآلف ت د (ٔ)
أهنػ  ظب ػت اغبديب ػ  داػ  ة حػدد ء   :، ربتهػ ، كق ػ  اغبديب  : كىي ق ي  قتعسط ، ظب ت دبئ  ىن ؾ مند قس د الا  ة الػ  دػ يع رسػعؿ هللا (ٕ)

(، كاؼبعػ   األثػػرية ِِٗ/ِة. قع ػم البلػػداف ل ػ قعت اغبمػػعم) ػد ّكػم غػ ب قكػػ  ملػا ط يػػ   /ِِ/ّك نػت يف ذلػك اؼبعضػػع، كترػع اآلف ملػػا 
 (.  ٕٗ/ُ)مد ش ٌاب السن  كالسرية يف

 (.  ُْٔ/ِ قع ف  األ ش ب الدن مبد الر)االست ع ب يف (ٖ)
 د مػػػد دػػػن رية خػػػري العبػػػ(، كسػػػب  اؽبػػػدل كال شػػػ د يف سػػػَِٖ/ُثبػػػت قػػػن اػبصػػػ ئص الكػػػرل للسػػػ عطي)يف اؼب طػػػعطت : لربػػػو ربمػػػص، كاؼب (ٗ)

 (.  ِّٓ/ُُيعس )
 (، كس أيت زب يج اغبدي  مند ادن حب ف. ّٖٗ/ٕينظ : ال كض األن  ) (َُ)
 (.  ُُٕ/ُيف ىدم خري العب د الدن الر م) يف اؼب طعطت : دين، كاؼبثبت قن زاد اؼبع د (ُُ)
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مث أقػػ  ، ٍل خػػ ئ  ملػػا فبلكػػ أقػػد تػػ ل : فرػػ ؿ ل سػػعؿ هللا ، اشع كقػػد تسػػلَ ، هي دي ٍنػػفأقبػػ   ي ، كتػػ ؾ النصػػ ان  
فرػػ ؿ ، كدعػػ  إل ػػو دػػدن نري، إٍل قسػػلم: كّكتػػل إىل رسػػعؿ هللا ، أال إف ق صػػ  قػػد رضػػي مػػنكم: قن ديػػ ن ينػػ دم

 .(ِ)(«د  ىع ملا نص ان تو، ّكذب مدك هللا ل   ىع دبسلم  »: رسعؿ هللا 
 فنزؿ، ككامدىم أف يأت هم يف الع ـ اؼبرب ، (ّ) ت  اؼبسلم  يـع قات كقد ق ّك  ، كالرعؿ دأنو أسلم كاه  دان 

 ن اؽب ػػ ة د لرسػػطنط ن   مث أخػػذت الػػببلد قنػػو إىل أف ىلػػك سػػن  ماػػ ين ًقػػ، فلػػم هبػػيء، (ْ)أل لػػو إىل تبػػعؾ
ؿ ى قػ  منهػ  أدػ  سػح  ف يف قصػ  طعيلػ  قػذّكعرة يف أكؿ  ػش ح أسئل  سػأن صبل  كىذا سااؿ قً ، ملا نص ان تو

عنػو د لكػذب قبػ  تهمىػ  ّكنػتم ت: كاستدؿ دأ عد  ىذه األسئل  ملا نبعتو ح  ق ؿ ى ق  حػ  سػألو، الب  رم
كيكذب ، قد م فت أنو   يكن ل دع الكذب ملا الن س: فر ؿ ى ق ، ال): فر ؿ أدع سح  ف؟ أف ترعؿ ق  ق ؿ

 .(ٓ)(ملا هللا 
النسػػب  إىل  >حاػي دػن دحػ م<لنػ س منػو الكػذب دعػد لػئبل يػػأث  ا، كإمبػ    ىبػر أدػع سػح  ف منػو دأنػو يكػذب

كذلػػػك أف أدػػػ  ، قنػػػو (ٔ)]ينػػػ [فلم، كقػػػد أراد أف يعػػزك إل ػػػو الكػػػذب، كّك نػػػت مػػػ ران مظ مػػػ ن منػػػد العػػػ ب، الكػػذب
ىػع  كقػ : قػ ؿ، أال أخرؾ منو خران تع ؼ دو أنو قد ّكذب ،يه  اؼبلكأ): سح  ف ق ؿ ؽب ق  ؼب  سألو ىذا السااؿ

كر ع إل ن  يف ، (ٕ)ف  ء قس دّكم ىذا قس د إيل  ء، ن أرضن  أرض اغبـ  يف ل ل   أنو خ ج قً إنو زمم لن: قلت
إٍل  : قػ ؿ، كقػ  ملمػك هبػذا: قػ ؿ،  ػدؽ: فرػ ؿ، إيل  ء مند رأس ق صػ  (ٖ)كدط ي  تلك الل ل  قب  الصب ح ق ؿ

ّكلهػػ  غػػري دػػ ب كاحػػد   فلمػػ  ّك نػػت تلػػك الل لػػ  أغلرػػت األدػػعاب، ّكنػػت ال أنػػ ـ ل لػػ  حػػ  أغلػػ  أدػػعاب اؼبسػػ د
، فػػدمعت الن ػػ رين، (ٗ)]نزاكؿ  ػػببلن[فلػػم نسػػتطع أف كب ّكػػو ّكأمبػػ ، كقػػن حببػػ يت، ف سػػتعنت مل ػػو ممػػ يل، غلبػػين

                                                                                                                                                                                     
 َْْٓا طمػػػع يف إسػػػبلقهم، رقػػػم: قػػػن اؼباػػػ ّك  إذ ػػػش ح ادػػػن حبػػػ ف: ّكتػػػ ب السػػػري، دػػػ ب يف اػببلفػػػ  كذّكػػػ  اإلد حػػػ  لئلقػػػ ـ قبػػػعؿ اؽبػػػداي   (ُ)

 ، ث دت  يف الصش ش ، اآليت ذّك نب . (، كقص  ذى ب دح   ؽب ق  كسااؿ ى ق  من النيب ّٕٓ/َُ)
 (.  ُُٕ/ُ) هن ي  النر  قن زاد اؼبع د يف ىدم خري العب د الدن الر م (ِ)
ىػػػ، كىػػي اآلف ق يػػ   ّٖكػػم  نػػعب الكػػ ؾ. كقعػػت هبػػ  اؼبع ّكػػ  اؼباػػهعرة سػػن    /ُُ/ملػػا قسػػرية  -شػػ قي األردف -قاتػػ : ترػػع يف الػػدي ر األردن ػػ  (ّ)

 (. ِّٕ/ُيف السن  كالسرية مد ش َاب)اؼبع   األثرية . م ق ة د لسك ف
دينػػ  كتسػػما غػػزكة العسػػ ة، كّك نػػت يف زقػػن مسػػ ة، كيف فصػػ  الصػػ   يف شػػدة اغبػػ ، ّكػػ ف ذلػػك يف السػػن  الت سػػع  لله ػػ ة. كىػػي تبعػػد مػػن اؼب (ْ)

 (.  ٗٓ/ُلع ت  اغب يب)(، كقع م اؼبع   اعبغ اف   ُٓٓ/ِ(، كسرية ادن ىا ـ )َٗٗ/ّ( ّكم. ينظ : قغ زم العاقدم )ٖٕٕي الن )
(، كّكػػذا  ػػش ح قسػػلم: ّكتػػ ب اعبهػػ د كالسػػري، ْٔ/ْ) ُِْٗالنػػ س، رقػػم:    ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب اعبهػػ د كالسػػري، دػػ ب دمػػ ء النػػيب  (ٓ)

 (.  ُّّٗ/ّ)ُّٕٕبلـ، رقم: إىل ى ق  يدمعه إىل اإلس، د ب ّكت ب النيب 
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٔ)
 (.  ِّٗ/ُ. قع م البلداف ل  قعت اغبمعم)إيل  ء: اسم قدين  د ت اؼبردس، ق  : قعن ه د ت هللا (ٕ)
. كىع ذ (ٖ)  (.  ُّٓ/ُه ي  الدن األثري، ق دة: دط ؽ )ك قنصل كتردـ مندىم. النالبط ي : كىع اغب ذؽ د غب ب كأقعرى  دلغ  ال ـك
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن اؼبصدر اآليت.  (ٗ)
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ف نظػ  قػن ، فػبل نسػتط ع أف كب ّكػو حػ  يصػبح، كالبن ػ ف (ُ)]النًٌ  ؼ[ىػذا دػ ب سػرح مل ػو: فر لعا، فنظ كا إل و
الػػذم يف زاكيػػػ   (ِ)]اغب  [فػػإذا، فلمػػػ  أ ػػبشت غػػدكت مل همػػػ ، البػػ د  قحتػػعح  كت ّكػػػتي  ف  عػػتي ، اأيػػن أتػػ

كقد  لا ، ىذا الب ب الل ل  إال ملا نيب  ى بً ق حي : فرلت أل ش يب، ث  ق دح الداد أكإذا ف و ، رعبثاؼبس د ق
م دػو ّكي  ى َاػنب ػ ن دى  يػ  قعاػ  الػ ـك ألسػتم تعلمػعف أف دعػد م سػا : لرعقػو فرػ ؿ ق صػ ، الل ل  يف قس دن  ىذا

قد  علو يف غريّكم يف أق  قنكم  فإف هللا : ق ؿ، دلا: ق لعا؟ ف كم  عف أف هبعلو هللا  ٍ سا دن ق َل تػى م 
 .(ّ)(يبعه  ح   يا ء ن هللا كىي رضب  قً ، ض   قنكم دلدان أك ، مددان 

  دػ ؿ النػيب فمػ نحعػوي: فإف قلػتم؟ ىذا التصدي  الذم اتص  دو ى ق  ى  يعد إيب ن ن ن فع ن يـع الر  ق : فإف قلتى 
 فس كا اإليب ف د لتصدي  (ْ)فم  د ؿ صب م  األش م ة، ال ينحعو: كإف قلتم؟ شهد ف و دأنو د ؽ ملا نص ان تو ،

فمػ  دػ لكم   ، كاإلذم ف ّكػ ف قع ػعدان يف ى قػ  دػ  ّكػ ف قع ػعدان ف ػو ال رػ ، كالتصدي  مب رة من إذم ف النسب 
 ؟ذبعلعه قاقن ن 

كيػػ تبح تسػػل مه  قػػع ، يبػػ ف ؾبػػ د التصػػدي  قػػ    تتشػػدث الػػنح  دبعاطػػأة الرلػػلال يكحػػي يف حصػػعؿ اإل: قلػػتي 
كقػػع ذلػػك ، حػػ  فلػػع  ػػدؽ قصػػدؽ دػػأف قػػ   ػػ ء دػػو ؿبمػػد ، إذمػػ ف الرلػػل ؽبػػذا اإليبػػ ف قػػن ّكػػبلـ الػػنح 

كأقػػػ  ، ّكػػػ ف قاقنػػػ ن جػػػ د ذلػػػك ملػػػا الرػػػعؿ دػػػأف اإليبػػػ ف ىػػػع التصػػػدي  فرػػػح،  ف مػػػ  أدرؾ طػػػأت الػػػنح  الرلػػػلاك 
كاؼبع ف  دب  دى  ل سػت دإيبػ ف منػد أىػ  السػن  خبلفػ ن ، ا قع ف سمٌ فإنو يي ، إذا خبل من قعاطأة النح التصدي  

 .[ْٓ/ك] (ٔ)كل سعا دباقن ، ّكم  يع فعف أدن ءىم  كقد ّك ف ال هعد يع فعف رسعؿ هللا ، (ٓ)لبعض الردري 
                                                           

(. ٖ/ِ) كالثبلثػ  اػبلحػ ء أليب ال د ػع اغبمػريم   ء دبػ  تبػمنو قػن قغػ زم رسػعؿ هللاغري كاضػش  يف األ ػ ، كيف)س(: اعبػ ف، كاؼبثبػت االّكتحػ (ُ)
   (.  ِِ/ٓنه ي  الدن األثري، ق دة: قب  )صبع قبح ، كىي أسكح  الب ب، أم ق  يكعف يف أمبله. ال كالن  ؼ:

 يف اؼب طعطت : اغبم ، كاؼبثبت قن اؼبصدر اآليت.  (ِ)
الحػػتح ال عمػػ م  أليب (، كم ػػعف األثػػ ٖ/ِ  اػبلحػػ ء أليب ال د ػػع اغبمػػريم)كالثبلثػػ هن يػػ  النرػػ  قػػن االّكتحػػ ء دبػػ  تبػػمنو قػػن قغػػ زم رسػػعؿ هللا  (ّ)

(ِ/ِّٔ  .) 
 (.  ّٖٓ/ُم  نسل إىل األشع م الدن مس ّك )تب   ّكذب اؼبحرتم ف  (ْ)
إمبػػػ   :ستأنح  العلػػػم أمػػػػػػػدرى ، كإمبػػػ  ىػػي قػػػػػػػػ  ير  درهتم أم أف هللا ػػػػػػالردريػػ : ىػػػم اؼبعتزلػػػ  كيلربػػعف د لردريػػػ  إلسػػػن دىم أفعػػػ ؿ العبػػ د إىل ق (ٓ)

كظب ت ىذه الح ق  قدري  إلنك رىم الرػدر، كفبػن قػ ؿ قػنهم دػأف اإليبػ ف ىػع اؼبع فػ  اعبهػم دػن  -نسأؿ هللا الع ف  -كقعمه دعد   هللا  يعلمه 
مػعف  حعاف كأدع اغبسن الص غبي أحد رؤس ء الردري ، مندق  ق لعا دأف اإليب ف ىع اؼبع ف  د لرلػل! كىػذا الرػعؿ ظػ ى  الحسػ د فػإف الزقػو أف ف  

لرػد ملمػت قػ  ﴿ ، فإهنم م فعا  دؽ قعسا كى ركف مل هم  الصػبلة كالسػبلـ، ك  ياقنػعا هبمػ ، كؽبػذا قػ ؿ قعسػا لح مػعف: كقعقو ّك نعا قاقن
ك شػدكا هبػ  كاسػت رنته  أنحسػهم ظلمػ  كملػعا فػ نظ  ّك ػ  ّكػ ف ﴿. كق ؿ تع ىل: [َُِ /]اإلس اء ﴾أنزؿ ىاالء إال رب السم كات كاألرض دص ئ 

ش ح النعكم ملػا قسػلم ك  ،(ِٓٔ/ّ(، كاؼبعاق  لعبد الدين اإلهبي)ِّّ/ُالطش كي  لؤلذرمي) . ينظ : ش ح[ُْ /]النم  ﴾م قب  اؼبحسدين
(ُ/ُْٓ  .) 

عؿ الدي نػ  أليب (، كاإلد نػ  مػن أ ػُُٕ/ُؼ اؼبصػل  أليب اغبسػن األشػع م)قرػ الت اإلسػبلق   كاخػتبل .ف إليب ف قعؿ كممػ ، يزيػد كيػنرص (ٔ)
 (.  ِٕ/ُاغبسن األشع م)
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كىع النب  دن اغب رث دن ملرمػ  دػن  ، ان يـع ددر ّك ف    ى تً د لب د اؼبع م  ىع الذم قي ) :وهال الاضر    احلارث
ّكػ ف ان قتلػػو    ى تًػػكقي ، يػػـع دػدر  ى ًسػأي ، لػدة دحػتح الكػػ ؼ دػن مبػػد قنػ ؼ دػن مبػػد الػدار دػػن قصػي الر شػػي العبػدرمّكى 

،  ى تًػكإمبػ  قي ، يـع ددر ّك ف ان   ى تً كالسري ملا أنو قي ، كأصبع أى  اؼبغ زم، رسعؿ هللا  أق د ملي دن أيب ط لل 
 :ن صبلته أد  ت ن قاهعرة قً  قػيتػىٍ ل ق لت أختو   ى تً كؼب  قي ، كاؼبسلم ، د األذل لئلسبلـألنو ّك ف شدي

  ػػػػػػقن  بح خ قس  كأنت قعفٌ   (ُ)[قظٌن ]ي  راّكب  إٌف األث               
 (ِ) ػػػػػػئل زبحق  إف تزاؿ هب  الٌن           ػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإٌف رب أدل  دو ق ت ن         

 (ّ) ػػػػػػكأخ ل زبن دعاّكحه   دت      ه ػػػػػػػػػػػػػقسحعح ةه رٍ كمى . قيٌن إل و
 (ْ)د  ّك   يسمع قٌ ت ال ينط    ى  يسمعٌن الٌنب  إف ن ديتو

 (ٓ)َ ؽي ػػػػػػػيف قػىٍعًقهى  كىاٍلحىٍش ي فىٍش ه قيعٍ     و ػػػػػػػأىؿبيىَمدي يى  خى ػٍ ى ضىٍنًء ّكى يبى 
 (ٔ) ػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػقٌن الح  كىع اؼبغ   ا   ّك ف ضٌ ؾ لع قننت كردٌب ق   

  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليع دًًو قى  يػيٍنحً ػػػػػػػػػػدًأىمىَز قى  يػىغٍ    نٍ ػػػػأىٍك ّكيٍنتى قى ًد ى ًفٍديى و فػىٍل ػيٍنًحرى 
  ي ػػػػػػػػػػػػػػهيٍم إٍف ّكى فى ًمٍت ه يػيٍعتى ػػػػػػرّ ػػػػػكىأىحى    فى لَنٍب ي أىقٍػ ىبي قىٍن أىسىَ ٍت قػى ىادى ن 

  ػ ـ ىن ؾ تارٌ ػػػػَّلَل أرح  عشوػػػػػػػنػػػت  (ٖ)[أد و]س عؼ دين(ٕ)[ظٌلت]
عىبن  ًنَ ً  قيتػٍ  (ٗ) فو قيعىَث ي ػػػعى مى ػػػػػػػػػػرىٍس ى اٍلميرىَ ًد كىىي     ىبػٍ نا  يػيرى دي إىلى اٍلمى

                                                           
قعضػػع ف ػػو قػػر النبػػ  كاؼبظنػػ  قعضػػع الظػػن ت يػػد أف األث ػػ  قظنػػ  أف  :األث ػػ ك ، (ِْ/ِ)يف اؼب طػػعطت : قط ػػ ، كاؼبثبػػت قػػن سػػرية ادػػن ىاػػ ـ  (ُ)

إف األث ػ  ييظىػن أف تبلغػو يف  ػبح الل لػ   يػ  راّكبػ ن  :تص  إل و  ب ش  ل ل  خ قس  كقعؽب  كأنت قعف  أم إف كفرت لط يرك ك  ربد منو كاؼبعػى
 (.  ََْ/ُش ح ديعاف اغبم س  للتريزم ) .اػب قس  إف كفرت إىل الط ي  ك  تزغ منو، كالب ت قن البش  الك ق 

 الن  ئل: اإلد  الك اـ، كزبح : تس ع.  (ِ)
تػزاؿ ال ّك ئػل تتشػ ؾ  العرة: دقع  الع ، كالعاّك : الس ئ ، كي كل:   دت ؼب ئشه ، كقعى الب ت :إذا ك لت ىذا اؼبك ف فبل  س ّكنو رب   ال (ّ)

 (.  ََْ/ُ. ش ح ديعاف اغبم س  للتريزم )هب  قين إل و كدلغو مرة قصبعد  استنزفه  قن الع  فرده كأخ ل آخذة د غبل 
 (.  َُْ/ُ. ش ح ديعاف اغبم س  للتريزم )ملا النب  أف يسمع نداءؾ إف ّك ف اؼب ت يسمع أك ينط  :اؼبعى (ْ)
يػػ  ؿبمػػد إف الػػ  كلػػدتك ّك يبػػ  قعقهػػ  كالػػذم كلػػدؾ سػػ د م يػػ  يف  :كاؼبعػػى ،قػػن لػػو مػػ ؽ يف الكػػـ  :كاؼبعػػ ؽ ،الك يبػػ  :كالن  بػػ  ،العلػػد :البػػنء (ٓ)

 (.  َُْ/ُ. ش ح ديعاف اغبم س  للتريزم )الكـ  فأنت خبل   ش يح 
مل ػك إذ قػد يعحػع  كلػ   ىػذا م بػ ن  ،كأطلرتػوقَن: مح ، كان : الاديد الغػ  ، كاؼبعػى إذا ّكنػت ّكػذلك فمػ  ّكػ ف يبػ ؾ لػع قننػت ملػا أخػي  (ٔ)

 (.  َُْ/ُ. ش ح ديعاف اغبم س  للتريزم )الح  قع انطعائو ملا الغ   كاغبن 
تترطػع  يف اؼب طعطت : ّكلت، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ، كتنعشو تتن كلو كالبلـ يف  للتع ل كاؼبعى   يرتلو أحد غري دين أد و فع ب  قػن أرحػ ـ (ٕ)

 (.  َُْ/ُح ديعاف اغبم س  للتريزم )ش   .ىن ؾ
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ، كتنعشو: تتن كلو، تار : تترطع.  (ٖ)
ر َػػد، كالعػػ ٍل: األسػػري (ٗ)

ي
، ك ػػران: حبسػػ ن حػػ  يرتػػ ، كاؼبعػػى: أنػػو يرػػ د للمػػعت دعػػد اغبػػب ، كىػػع قتعػػل ي سػػ  ال سػػ : اؼباػػي الثر ػػ  ّكماػػي اؼب

 (.  ُّّ/ُ اغب  ز لعبد اعبب ر كاػبح  ي)، أم: كىع أسري قعث . قص  األدب يفرس  اؼبر د
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 .(ُ)(لع دلغين ىذا الاع  قب  قتلو ؼبننت مل و: ق ؿ رسعؿ هللا أف  :ر ؿيي 
فغلطػػػ  ف ػػػو غلطػػػ  ، (ِ)كأدػػػع نعػػػ م األ ػػػبه ٍل، كأقػػػ  ادػػػن قنػػػده، ّكعنػػػو قتػػػ  ّكػػػ ف ان ىػػػع الصػػػعاب  ): قػػػ ؿ النػػػعكم 

 :ف حا 
كادػػن  ،كإمبػػ  ىػػع ملرمػػ  دػػن ّكلػػدة ىكػػذا ذّكػػ ه الػػزدري دػػن دكػػ ر، أهنمػػ  قػػ ال يف نسػػبو ّكلػػدة دػػن ملرمػػ : أحػػدنب 
 .ن أى  ىذا الحنكخبلئ  ال وبصعف قً ، (ّ)الكليب

ن كّكػػ ف قسػػلم ن ًقػػ، ن اإلدػػ كأمطػػ ه قئػػ  ًقػػ، شػػهد النبػػ  دػػن اغبػػ رث حن نػػ ن قػػع النػػيب : أهنمػػ  قػػ ال: كالثػػ ٍل 
عػعا ملػا أنػو قتػ  يػـع صبأفرػد ، (ْ)كاؼبغػ زم كىػذا غلػح دإصبػ ع أىػ  السػري، ا ذلك إىل ادػن إسػش ؽكمزكى ، اؼبالح 
 .(ٓ)( ف ان ددر ّك

ى  يف دَ كمىػػػ، أهنػػػ  دنتػػػو): كالػػػذم مل ػػػو ادػػػن مبػػػد الػػػر يف االسػػػت ع ب، لػػػ  ىػػػذه ىػػػي أخػػػت النبػػػ  ٍ تػى ملػػػم أف قػي اك 
إهنػ  : ق ػ ، أد ى  يػـع دػدر  ػران  كقت  رسعؿ هللا ، إهن  ّك نت ربت مبد هللا دن اغب رث: ق  : ق ؿك ، الصش د 

فلمػػػ  دلغتػػػو دكػػػا حػػػ  ، دأد  هتػػػ  ىػػػذه ت إىل النػػػيب كأرسػػػل، ؿبسػػػن  (ٔ)]شػػػ م ة[كّك نت، أسػػػلمت يػػػـع الحػػػتح
 .(ٕ)(لع دلغين شع ى  قب  أف أقتلو ق  قتلتو: كق ؿ، خبلت غب توا

 .(ٖ)(كّكذلك كقع يف الدالئ ، كّكذا ق ؿ الزدري دن دك ر، الصش ح أهن  دنت النب ): ق ؿ السه لي
                                                           

]ذّكػ  ىػذا : (، كق ؿ ادػن مبػد الػرّْ/ِ(، كسرية ادن ىا ـ )ّّٗ/ٔ) الدن ح  (، كاإل  د  َُٓٗ/ْنظ : االست ع ب الدن مبد الر )ي (ُ) 
 قع فػ  ملمػ ء م   أقػ  ملػا حديثػو كىػع قػن الثرػ ت. ينظػ : اإلرشػ د يفاػبر مبد هللا دن إدري  يف حديثو[. كمبد هللا دن إدري  ىػع األكد

 (.  ِّْ/ُاغبدي  لل ل لي )
 كهللا تع ىل أملم.  -ف م  ظه  يل- (، كحبثت يف قع ف  الصش د  الدن قنده فلم أ دهِٔٗٔ/ٓقع ف  الصش د  أليب نع م ) (ِ)
عبلقػ ، األخبػ رم، النسػ د  األكحػد، أدػع اؼبنػذر ىاػ ـ ادػن األخبػ رم البػ ى  ؿبمػد دػن ادن الكليب: ىع أدع اؼبنذر ىاػ ـ دػن ؿبمػد دػن السػ ئل ال (ّ)

 (.  َُُ/َُ. سري أمبلـ النببلء للذىيب )(قَِٔ: )ت، ، الا عي، أحد اؼبرتكّك  ّكأد والس ئل دن دا  الكليب، الكعيف
: قئػػ  دعػػري. ينظػػ   كأمطػػ ه النػػيب ، أسػػلم و ء يف السػػري أنػػلعػػ  سػػبل الغلػػح ىػػع االشػػتب ه دػػأخو ّكػػ ف للنبػػ ، قػػد أسػػلم، كأظبػػع النبػػري فرػػد  ػػ (ْ)

 (.  ِٓٓ/ِقعف لنعر الدين اغبليب )إنس ف الع عف يف سرية األق  اؼبأ
ئػ  قػن اإلدػػ . شػ ح الاػػح  يػـع حنػػ  ق  يمطػفهػع أخػػعه كّكػ ف قػن اؼبالحػػ  كأي  :(، أقػ  النبػػري د لتصػغرئُِ/ِهتػذيل األظبػ ء كاللغػػ ت للنػعكم) (ٓ)

 (.  َّْ/ُللر رم)
 (.  َُْٗ/ْ قع ف  األ ش ب الدن مبد الر)غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن االست ع ب يف (ٔ)
 النػػدـ، ألنػو ال يرػػعؿ كال يحعػ  إال حرػػ ن   كلػػ   قعػى ّكبلقػو قػ ؿ ادػػن اؼبنػري: )(. َُْٗ/ْ قع فػ  األ ػػش ب الدػن مبػػد الػر)االسػت ع ب يف (ٕ)

نػػ ه: لػػع شػػحعت منػػدم هبػػذا الرػػعؿ لرلبػػت شػػح مته ، فح ػػو تنب ػػو ملػػا حػػ  الاػػ فع  كالبػػ ام  كال سػػ م  كاغبػػ  ال ينػػدـ ملػػا فعلػػو، كلكػػن قع
يػػػ  . شػػػ ح الزرقػػػ ٍل ملػػػا اؼبعاىػػػل اللدن ػػػ  دػػػ ؼبنح امد(االسػػػتعط ؼ د لاػػػع ، فػػػإف قكػػػ ـر األخػػػبلؽ ترتبػػػي إ ػػػ زة الاػػػ م  كتبل غػػػو قصػػػده

 (.  ّّٕ/ِللزرق ٍل)
كالظػػ ى   -ف مػػ  ظهػػ  يل–كقػػد حبثػػت يف دالئػػ  النبػػعة أليب نعػػ م، كّكػػذا دالئػػ  النبػػعة للب هرػػي، فلػػم أ ػػده  (.ِٖٔ/ٓالػػ كض األنػػ  للسػػه لي) (ٖ)

اغبػػ ف  أدػػع ؿبمػػد الس قسػػطي  دػػن قطػػ ؼ دػػن سػػل م ف دػػن مػػعؼ العػػعيف أهنػػ  الػػدالئ  يف اغبػػدي  لر سػػم دػػن ث دػػت دػػن حػػـز دػػن مبػػد الػػ ضبن 
كيػدؿ ملػا نرػ  منػو يف الػ كض يق(، فػإف السػه لي  َِّصبع اغبدي  ر ع إىل دلػده )ت: ادث اؼب لكي رح  قع أد و إىل قص  كاغب ق  ك 
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ق يل العهد دػ لع عد : أم. (ُ)(ضد الردَل): اغبدي ، ثاً دَ هد اان ُممد فيك  غالماً حَ  .قتعل  در ؿ، لقريش
 .كأكؿ العم  أم ّك ف ش د ن ، فشداث  السن ّكن ي  من الاب ب، يف الدن  

وأصِدهك  حِديثاً   .كأحسػنكم سػرية ق ضػ   (ِ)]خػريان[ن ىػع فػ كم كدػ  أظهػ ّكم أّكثػ  قىػ :أم ,أرناا  فيك 
وهللا مِِا هِِو  ال !سِِاحر :   ِِه هلِِت الشِِيب وةِِاءا  مبِِا ةِِاءا  وأعَمكِِ  أمانِِة حِِر إذا رأيِِت  يف صِِدغيه

تػىٍنزًي ي  (ُ)﴿حم : كقد رق ه دأنو س ح  صب م  قن اؼبا ّك  قنهم العل د دن اؼبغرية اؼب زكقي ؼب  نزؿ ، ساحر هط
ػػػًديًد اٍلًعرىػػػ ًب ًذم الطَػػػعٍ  (ِ)اٍلًكتىػػػ ًب ًقػػػنى اَّللًَ اٍلعىزًيػػػًز اٍلعىلًػػػ ًم  ػػػعى إًلىٍ ػػػًو غىػػػ ًفً  الػػػَذٍنًل كىقى دًػػػً  التَػػػػٍعًب شى ًؿ الى إًلىػػػوى ًإاَل ىي

ن ّكػبلـ كال ًقػ، ىع قػن ّكػبلـ اإلنػ  ق كهللا لرد ظبعت قنو ّكبلق ن ): ظبعو العل د ير أى  فر ؿ [ّ]غ ف /اٍلمىًصريي ﴾
كقػػ  ، علػػا مل ػػوكقػػ  يي ، كإنػػو ل علػػع، ؽدً ٍغػػمي كإف أسػػحلو لى ، كإف أمػػبله ؼبثمػػ ، كمل ػػو لطػػبلكة، كإف لػػو غبػػبلكة، اعبػػن

مث إف أدػ  ، العل ػد روب نػ  قػ يش: كّكػ ف يرػ ؿ، العل ػد لتصػبعف قػ يش ّكلهػ  (ّ)أ ػب: فر لت قػ يش، دا يرعؿ ىذا 
: فرػػػ ؿ، كقأّكػػػ  أيب دكػػػ ، الحت   ػػػو إىل قأّكلػػػو،  لكبلـ الػػػذم أتػػػا دػػػودػػػ  هػػػ  مػػػرَيه دأنػػػو إمبػػػ  قػػػدح النػػػيب 

نػ [هػ  رأيتمػعهف، كإمب  أنتم تزممػعف أف ؿبمػدان ؾبنػعف، كالعزل ق  يب ح    إىل ذلك، كالبلت : قػ لعا، (ْ)]قح ىبي
]كظبعنػ  ، لكهنػ اكرأينػ  ، كلرػد رأينػ  الكه نػ ، ؟ قػح (ٓ)]يتكَهني[فهػ  رأيتمػعه، فتزممعف أنو ّكػ ىن: ق ؿ، كهللا ال

؟ قػح فهػ  رأيتمػعه نطػ  داػع ، كتزممػعف أنػو شػ م : قػ ؿ، كهللا ال: ق لعا؟ فه  رأيتمعه ّكذلك، (ٕ)[(ٔ)س عهم
ػػ كّكػػ ف النػػيب ، ال: مل ػػو ّكػػذد ن قػػح قػػ لعا (ٖ)دتم[]  ٌ فهػػ ، مػػعف أنػػو ّكػػذابفتزم: قػػ ؿ، ال: قػػ لعا ي الصػػ دؽ ظبيًٌ

                                                                                                                                                                                     

 (، كىديػػػػ  العػػػػ رف  للب دػػػػ ٍلُّْ/ْ)للسػػػػه لي. ينظػػػػ : الػػػػ كض األنػػػػ  (الػػػػدالئ  يف ث دػػػػت دػػػػن ق سػػػػم ذلػػػػك قعلػػػػو يف قعضػػػػع آخػػػػ : )كذّكػػػػ 
(ُ/ِٖٔ  .) 

 (.  َّٓ/ُه ي  الدن األثري، ق دة: حدث)الن (ُ)
  : حرا، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. يف اؼب طعطت (ِ)
 بأ: أم خ ج قن دين إىل دين، ير ؿ  ب  إىل الايء يصبع إذا ق ؿ، كإف نحسو لتصبع إىل اػبري، أم سب ػ  إل ػو، ف لػذم يصػبع يب ػ  مػن دينػو  (ّ)

 بأ(، كالنه يػ  الدػن األثػري، قػدة:  ػّٕٓ/ُأسػ س الببلغػ  للزـباػ م)(، ك ِْٓ/ُ  للر سم دػن سػبلـ )د ذب ه دين آخ . ينظ : غ يل اغبدي
(ّ/َُ  .) 

، كاؼبثبػػت أخذتػو قػن السػػري قػع تغ ػري دسػػ ح ل ن سػل السػ  ؽ. سػػرية ادػن ىاػػ ـ (يف اؼب طػعطت : قػح وبنػػ ، كالػذم يف السػري: )فمػػ  ىػع خبنرػو (ْ)
نػػ : أم (. َِٕ/ُ) (، ْٖ/ُ يػػل السػػري الدػػن أيب ال ّكػػ ب) ح غاالختنػػ ؽ، كالبػػ   الػػذم يصػػ ل اجنػػعف. ينظػػ : اإلقػػبلء اؼب تصػػ  يف شػػكىبي
 (.  ٖٓ/ِلنه ي  الدن األثري، ق دة: خن )كا

 كهللا تع ىل أملم. . رضبو هللا تع ىلي يف اؼب طعطت : دكهن، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سب  الس  ؽ الذم أتا دو اإلق ـ الع ض (ٓ)
  د لكهػ ف، ألهنػم ّكػ نعا ي ك ػعف أقػ كيلهم الب طلػ  دأسػ  ع تػ كؽ كإمبػ  ضػ ب اؼبثػ، س ع الكبلـ: كىع ائػتبلؼ أكاخػ ه ملػا قصػد كنسػ  كاحػد (ٔ)

الس قع ، ف ستم لعف هب  الرلعب، كيستصغعف إل ه  األظب ع. فأق  إذا كضع الس ع يف قعاضعو قػن الكػبلـ فػبل ذـ ف ػو. كّك ػ  يػذـ كقػد  ػ ء 
 (.  ُِٓ/ْنه ي  الدن األثري، ق دة: ّكهن )كال، (ُٓٓ/ِيل اغبدي  للزـبا م، ق دة: س ع)ّكثريا. الح ئ  يف غ     يف ّكبلـ رسعؿ هللا 

 (.  َُِ/ُسش ؽ )إ، كاؼبثبت، قن سرية ادن غري كاضش  يف اؼب طعطت  (ٕ)
 يف اؼب طعطت :   ىم، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو الس  ؽ.  (ٖ)
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، قػ  ىػع إال سػ ح : فرػ ؿ، مث مػب ، مث نظػ ،   يف نحسػوفحَكػ، فمػ  ىػع: فر لػت قػ يش، األق  قن ّكث ة  ػدقو
اٍرٍل كى ﴿ذى  :يف حرػػػػػو ؿى زً نٍ فػػػػػأي ، كقعال ػػػػػو، ككلػػػػػده، كأىلػػػػػو، أقػػػػػ  رأيتمػػػػػعه يحػػػػػ ؽ دػػػػػ  ال  ػػػػػ  لىٍرػػػػػتي كىًح ػػػػػدن  ﴾قىػػػػػٍن خى

 .(ُ)([ُُ]اؼبدث /
ّكبلق ن   ن ّكبلـ النب  دن اغب رث إمب  اقتص  مل و قع أف لو يف شأف النيب ر الذم ذّك ه اؼبصن  قً دٍ مث ىذا الرى 

ألنػو ّكػ ف أّكػر ، كإمب  نرػ  ّكػبلـ النبػ ، دؽ اغبدي  ك ، ؿب  الا ىد ملا أنو ّك ف مظ م األق ن  ألف، طعيبلن 
كقد ذّك  ادن ، كالحب  ق  شهدت دو األمداء، كقع ذلك أغ ؽ لو دب  ذّك ، كأشدىم لو مداكة، أمداء النيب 

حػػ ؿ  (ْ)كرأل فشػػبلن ، حب ػػ  رأس النػػيب  (ّ) أف النبػػ  قػػ ؿ ذلػػك حػػ  أراد أدػػع  هػػ  أف ي ضػػ): (ِ)إسػش ؽ
كسػػتأيت ، «ريػػ ذاؾ  »: فرػػ ؿ، فػػذّك  ذلػػك ل سػػعؿ هللا ، كيبسػػت يػػده ملػػا اغب ػػ ، فحػػ  ى ردػػ ن ، كد نػػو د نػػو

قػػ  أت ػػتم لػػو حب لػػ   كهللا قػػد نػػزؿ دكػػم أقػػ ، يػػ  قعاػػ  قػػ يش: قػػ ـ فرػػ ؿ،  فلمػػ  ظبػػع ذلػػك النبػػ، الرصػػ  دبػػ  ف هػػ 
كأمظمكػم أق نػ  حػ  إذا رأيػتم يف ، كأ ػدقكم حػديث ن ، ّك ف ف كم ؿبمد غبلقػ ن حػدث ن أرضػ ّكم فػ كمقد   (ٓ)دعد

 كقػػػػػد رأيػػػنػػػػ  السػػػػػشػػػػػػػ ة ،  ح ػػػػػػع دسػػو ق  ىػػػػػلػػػكال،  ػػػػس ح :مػػػتػػػلػػػو قػػػػػػم دػػػػ ءّكػػػػػك ، لػػػػ ػػػػػػػػػػالا [ْٔ/ظ]و ػػػ ػػػ دغ

                                                           
]ذّكػ ه ادػن مبػد الػػر يف : (، كقػ ؿ الع اقػػيِٖٗ/ُ)ُّْ  ػػلعات هللا ملػ هم، رقػم: شػعل اإليبػػ ف للب هرػي: اإليبػ ف د سػ  هللاانتهػا النرػ  قػن  (ُ)

كّكػذا  ،خ لػد دػن مربػ « دػدؿ»االست ع ب دغري إسن د كركاه الب هري يف الاعل قن حدي  ادن مب س دسند   د إال أنو ق ؿ العل ػد دػن اؼبغػرية 
عة للب هرػي: صبػ ع (، كدالئػ  النبػِٓٔ/ُكسرية ادن ىاػ ـ ) ،(ِّْ/ُزب يج أح دي  اإلح  ء للع اقي )ذّك ه ادن إسش ؽ يف السرية دنشعه[. 

 (.  َُِ/ِأدعاب اؼببع )
(، كسػػنده: نػػ  أضبػػد: نػػ  يػػعن  مػػن ادػػن إسػػش  قػػ ؿ: فػػذيًّك ى يل أف ِٗٗ/ُالر ئػػ  ىنػػ  ادػػن ىاػػ ـ يف سػػريتو )(، ك ََِ/ُسػػش ؽ )إسػػرية ادػػن  (ِ)

 ضػػػػعحو غػػػػري كاحػػػػد[. ق ػػػػزاف االمتػػػػداؿ للػػػػذىيب]: قػػػػ ؿ:. . . فأضبػػػػد دػػػػن مبػػػػد اعببػػػػ ر دػػػػن ؿبمػػػػد العطػػػػ ردم قػػػػ ؿ منػػػػو الػػػػذىيب  رسػػػػعؿ هللا 
(، كيػعن  دػن دكػري كىػع  ػدكؽ منػد الػذىيب ُٖ/ُللسػرية  ػش ح[. تر يػل التهػذيل ) ]ضػع   كظب مػو: كق ؿ منو ادن ح ػ  ،(ُُِ/ُ)

منػػو  (، كؿبمػػد دػػن إسػػش ؽ دػػن يسػػ ر قػػ ؿُّٔ/ُتر يػػل التهػػذيل الدػػن ح ػػ )(، ك ِْٓ/ٗـ النػػببلء للػػذىيب )كادػن ح ػػ . ينظػػ : سػػري أمػػبل
(، كادن إسش ؽ أهبم الاػ ص الػذم ركل منػو، إف ّكػ ف قػ اده درعلو]فػذّك  يل [ أم ْٕٔ/ُ] دكؽ يدل [. تر يل التهذيل ): ادن ح  

 ال اكم يف اغبدي  الس د  فهع أيب ن قبهم ح   يرعؿ: حدثين ش   قن أى  قك . 
 (.  َُٗ/ُ)ؼبغ ب يف ت ت ل اؼبع ب للمط زمي ض : ال ض  الكس  كالادخ. ينظ : ا (ّ)
ح األمظػػم الدػػن  سػػ ده، قػػدة: (، كاكػػم كاػػ ْٓٓ/ُ  الدػػن دريػػد األزدم، قػػ دة: فشػػ )الحشػػ : الػػذّكى  قػػن ّكػػ  ح ػػعاف. ينظػػ : صبهػػ ة اللغػػ (ْ)

 (.  ّْٗ/ّفش )
سػرية ادػن إسػش ؽ . [ينر  اإلق ـ الع ضي من ادن ىا ـ كادن ىا ـ ينر  من ادن إسش ؽ، كالػذم منػد ادػن إسػش ؽ: ]قػ  أشػلتم لػو نبلػو دعػد (ٓ)

كهللا قد نزؿ دكػم أقػ  قػ  أشػلتم  لػو نبلػو ]أق  لح  ادن إسش ؽ:  ،(. ف لظ ى  أف ىذا لح  ادن ىا ـِٗٗ/ُ(، كسرية ادن ىا ـ )ََِ/ُ)
ال دعد[ فك ف األكىل نسػبته  الدػن ىاػ ـ ألف االخػتبلؼ يف اللحػ  حصػ  منػده، كف ئدتػو تظهػ  دػأف الرػ رئ منػدق  ي  ػع لسػرية ادػن إسػش ؽ 

 هبد اللح  اؼبذّكعر د نم  هبده مند ادن ىا ـ. 
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، كظبعنػ  سػ عهم، (ِ)ك]زب ليػػ ىهيم [ قػد رأينػ  الكهنػ ، نكهللا قػ  ىػع دكػ ى، ّكػ ىن: كقلػتم كمىٍردىىم، (ُ)كنحثهم 
ػػقػػ  ىػػع داػػ ،ال كهللا، شػػ م : كقلػتم ػػزى كظبعنػػ  أ ػػن فو ّكلهػػ  ىى ، ع  م  لرػػد رأينػػ  الاًٌ ػػزىهي ك ، وي  ى ال ، ؾبنػػعف: كقلػػتم، رى ى

، فإنػو، فػ نظ كا يف شػأنكم، كال زبل طػو، كال  كسعسػتو، (ّ)وً رً نٍ شى دًػفم  ىع ، لرد رأين  اعبنعف، كهللا ق  ىع دب نعف
، ىػػع فبػػن يػػاذم رسػػعؿ هللا ك ، ن شػػ  ط  قػػ يشكّكػػ ف النبػػ  دػػن اغبػػ رث ًقػػ، كهللا قػػد نػػزؿ دكػػم أقػػ  مظػػ م

، متي ٍسػػػػػػػكأح ديػػػػػػػ  ري ،   أح ديػػػػػػػ  قلػػػػػػػعؾ الحػػػػػػػ سهبػػػػػػػ معلَػػػػػػػتك ، (ْ)ريةػًشػػػػػػػػكّكػػػػػػػ ف قػػػػػػػدـ ال، كينصػػػػػػػل لػػػػػػػو العػػػػػػػداكة
ن قىػر قعقو قػ  أ ػ ب ذَ حى ك ، كحده فذّك  ف و هللا ، ؾبلس ن  فك ف إذا  ل  رسعؿ هللا ، (ٔ)[(ٓ)]اٍسًبٍنًدي رك

، كهللا ي  قعا  ق يش أحسن حديث ن قنو، ن أ: مث ق ؿ، يف ؾبلسو إذا ق ـ وي حى لى خى ، ن نرم هللا ن األقم قً قبلهم قً 
 (ٖ)]دب ذا[: يرعؿي  (ٕ)]اٍسًبٍندي ر[ك، كرستم، م من قلعؾ ف رسهي ثػي دًٌ شى ػمث يي ، ن حديثوفأن  أحدًٌثيكم أحسن قً ، مَ لي هى فػى 

ن الر آف قنه  نزؿ ف و شب ف آي ت قً كقد ، قث  ق  أنزؿ هللا  ؿي زً نٍ أي سى : كىع الذم ق ؿ؟ ؿبمد أحسن حديث ن قين
لىا مىلىٍ ًو آيى تػينى  قى ؿى أىسى ًطريي اأٍلىَكلًػ ى﴾ :قعلو  فحػي شػأنو ، ف ػو أسػ طري األكلػ   ى ًّكػكّكلمػ  ذي ، [ُٓ]الرلػم/﴿ًإذىا تػيتػٍ

  قػ  ٍصػحى دً ىم منػد نٍ ًقػ (َُ)]ل ػأتعا[إىل يهعد (ٗ)حو  ٍ عىػكمربػ  دػن أيب قي ، مث إف ق يا ن أرسلعا النب  دن اغبػ رث، نزؿ
]ثبلثػ  فهػع كمػن ال كح، كقص  ذم الرػ ن ، قص  أى  الكه : فسألعه من األقعر الثبلث ، د نهم كد  النيب 

                                                           
األثػػري، قػػ دة: نحػػ  نحػػ : النحػػ  دػػ لحم كىػػع شػػب و دػػ لنح ، كىػػع أقػػ  قػػن التحػػ ، ألف التحػػ  ال يكػػعف إال كقعػػو شػػيء قػػن ال يػػ . النه يػػ  الدػػن  (ُ)

(ٓ/ٖٖ  .)    
كت. هم، ، يرػػ ؿ: زبػػ ًف يف  ػػدرم قنػػو شػػيء، كذلػػك إذا شػػكغػػري كاضػػش  يف اؼب طػػعطت ، كاؼبثبػػت قػػن ادػػن ىاػػ ـ اآليت. زبػػ عبهم: تنػػ زم (ِ)

 (.  ُُّ/ُالصش ح لل عى م، ق دة: خلج)
 (.  ُْٓٔ/ْم، ق دة: حن )(، كالصش ح لل عى  ِٓٔ/ُ، كركم: خبنرو. سرية ادن ىا ـ )اغبن : الغ   (ّ)
 . قع ػم   الن ػ  قعقػع اغبػرية ملػا أق ػ ؿ قػن آثػ ر الكعفػاغًبرية: قدين  ّك نت م  م  قلعؾ ػبػم اؼباػهعرين د ؼبنػ ذرة. كقػد احتلػت ال ػـع قدينػ (ْ)

 (.  َُٖ/ُ السرية النبعي  لع ت  اغب يب)(، كقع م اؼبع   اعبغ اف   يفِّٖ/ِالبلداف ل  قعت اغبمعم)
دىػم، كسػس نسػ ئهم، ندي ر ادن ن غب ّكم دبلد الح س كّك ف ش  م ن قرداق ن خ ض العديد قػن اؼبعػ رؾ ضػد الػرتؾ كانتصػ  ملػ هم كغػزا دبلبّك ف إس (ٓ)

ندي ر ملػا يػد رسػتم، بفشسد األبي االدنى ملا ىذه االنتص رات، فأرسلو ل ر ت  رستم الاديد دس ست ف، فدارت د نهم  قع رؾ قيًت  ف ه  إسػ
د ػػو، ندي ر فسػػ ر االدػػن إىل س سػػت ف فرتػػ  رسػػتم كأخعتػػو، كدػػذلك أخػػذ دثػػأر أبكىػػع ادػػن إسػػ ،كدعػػد قػػعت قلػػك الحػػ س اسػػتلم اغبكػػم  حح ػػده

األرب يف  (، ك هن يػػ ُِٗ -ُُٗ/ِتػػ ري  ادػػن خلػػدكف )ك  ،(ْٔٓ/ُنتصػػ رات. ينظػػ : تػػ ري  الطػػرم )كسػػ ر ملػػا دردػػو يف الحتعحػػ ت كاال
 (.  ُِٔ/ُٓفنعف األدب للنعي م)

 يف اؼب طعطت : استبدادىم، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ (ٔ)
 يف اؼب طعطت : استبدادىم، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ.  (ٕ)
  اؼب طعطت : م د، كاؼبثبت قن ادن ىا ـ. يف (ٖ)
د لصػػح اء قتلػػو م  ػػم دػػن ث دػػت دػػن أيب  -قر ػػدان -، قيتًػػ   ػػران مربػػ  دػػن أيب قيعىػػٍ حو قػػن دػػين مبػػد قنػػ ؼ ّكػػ ف قػػن اؼباػػ ّك  الػػذين يػػاذكف النػػيب  (ٗ)

 (.  ْٖ/ُاػبلح ء الدن حب ف ) عي  كأخب ر(، كالسرية النبُّٖ/ُمرل غزكة ددر. قغ زم العاقدم ) كذلكاألقلح دأق  النيب 
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (َُ)
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إف  :ك  يرػ  «سػأخرّكم غػدان »: فر ؿ ؽبم رسػعؿ هللا ، (ِ)تػىرىعًٌؿ[قي ]فهع، كإال، أخرّكم دذلك ّك ف نب  ن  (ُ)إف[
كىػي قػذّكعرة يف السػرية  .(ّ)( ؽ طبػ  ماػ ة ل لػ  إىل آخػ  الرصػ فأدطأ منو العحي يف قعؿ ادػن إسػش، ش ء هللا
ىذا اغبدي  أكرده ، مرأة هط ال ميل  رههااما دلست يد  يد  .من النيب : أم, ويف احلديث عاه .الته ق  

لػػك كاؼبػػ اد دكعنػػو يب، العحػػ  (ْ)]ينػػ يف[فػػإف ؼبػػ  اؼبػػ أة الػػ  ال يبلػػك االسػػتمت ع هبػػ  ح اـ، شػػ ىدان ملػػا سبػػ ـ محتػػو
كقػ  مػدا ، فػإف قػ  يػد اقػ أة ىػي ؿبػـ  لػو  ػ ئز، قػ ن  ى أـ ؿبيٍ   لو أف يبسػه  سػعاء ّك نػت زك ػ  لػو أـ أقػ: أم، رقه 
 .فهع ح اـ، ذلك

ن مػ (ٓ)ن ط ي  إظب م   دن مبػد الػ ضبنقً  كادن قنده، كالطرم، كالبزار، كادن حب ف، أخ ج ادن خزيب : فإف قلتى 
كقددن  أيدين  ًقن داخػ  ، يده ًقن خ رج الب ت فمدٌ : تللنس ء ق ل لنيب قب يع  ا: أم، يف قص  اؼبب يع   دتو
 .ألهنن كضعن أيديهن يف يده الا يح ،   يبد يده للنس ء إال فإنو . (ٔ)«اللهم اشهد»: مث ق ؿ، الب ت

﴿أىٍف :  فرػ أ مل نػ،   رسػعؿ هللا نىػعٍ د يػى ): رضي هللا منه  ق لت (ٕ)دسنده من أـ مط   كّكذلك حدي  الب  رم
ػػٍ ئن ﴾ ي  فبلنػػ  أريػػد أف ػنًػػتٍ دى عى سٍ أى : ق لػػت، اقػػ أة يػػدى  تفرببػػ، كهن نػػ  مػػن الن  حػػ ، [ُِ]اؼبمتشنػػ /الى ييٍاػػ ًٍّكنى دًػػ َّللًَ شى

فإنػػػو أيبػػػ ن ياػػػع  دػػػأهنن ّكػػػن يب يعنػػػو . (ٖ)(فب يعهػػػ ، تٍ عىػػػكر ى ، ف نطلرػػػت، شػػػ ئ ن  فمػػػ  قػػػ ؿ ؽبػػػ  النػػػيب ، أ زيهػػػ 
 ؟دأيديهن

ن ّكػ ف يبػتشن قىػ  أف رسػعؿ هللا : يف ذلك حدي  م ئا  الذم ركاه منه  م كة أهن  أخرتػو اؼبعمعؿ دو: قلتي  
ػػ ءىؾى اٍلميٍاًقنىػػ تي يػيبى ًيٍعنىػػكى مىلىػػا أىٍف الى : يرػػعؿ هللا ، ن اؼباقنػػ ت هبػػذه اآليػػ ىػػ    إل ػػو ًقػػ ػػ  النَػػيبّ ًإذىا  ى ﴿يىػػ  أىيّػهى

ػػٍ ئن  كىالى يىٍسػػ ًٍقنى  ًينىػػوي دػىػػٍ ى أىيٍػػًديًهَن كىأىٍر يًلًهػػنَ  ييٍاػػ ًٍّكنى دًػػ َّللًَ شى دىىيػػَن كىالى يىػػٍأًت ى دًبػيٍهتىػػ فو يػىٍحرتى كىالى  كىالى يػىػػٍزًن ى كىالى يػىٍرػػتػيٍلنى أىٍكالى
                                                           

 ث ل  ؽبعر اف، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  :يف اؼب طعطت  (ُ)
 (.  ََّ/ُ)يف)س(: قنرعؿ، كاؼبثبت قن سرية ادن ىا ـ غري كاضش  يف األ  ، ك   (ِ)
 (.  َُّ/ُىا ـ ) سرية ادنهن ي  النر  قن  (ّ)
 يف اؼب طعطت : س ىف، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ْ)
(، ُُّ/ّ]قربػعؿ[. هتػذيل الكمػ ؿ للمػزم):البص م. ركل من:  دتو أـ مط   األنص ري ، ق ؿ ادن ح ػ  دن مط  إظب م   دن مبد ال ضبن  (ٓ)

 (َُٖ/ُكتر يل التهذيل الدن ح  )
ك ػش ح ادػن حبػ ف: ّكتػ ب اعبنػ ئز، الز ػ  مػن اتبػ ع ، (ُُِ/ّ) ُِِٕإسػر ط اعبمعػ  مػن النسػ ء   ، ذّكػ  ش ح ادن خزيب : ّكت ب اعبمعػ (ٔ)

(، كحبثػػػػت يف اإليبػػػػ ف ّْٓ/ِّ)تحسػػػػري الطػػػػرم ك (، ّْٕ/ُ) ِِٓالبػػػػزار، أـ مط ػػػػ ، رقػػػػم:  قسػػػػندك (، ُّّ/ٕ) َُّْاعبنػػػػ ئز  ءنسػػػػ الا
 ِِٔ، رقػم: قسػند أيب يعلػا اؼبع ػلي: قسػند ممػ  دػن اػبطػ ب ك مػ  دػدا يل، كالتعح د كالحعائد كقع ف  الصش د  الدن قنػده، فلػم أ ػده ف 

 (.  ْٓ/ُّكا  األست ر من زكائد البزار )  ]مند أيب داكد، كأى  الصش ح ط ؼ قنو[. :(، كق ؿ اؽب ثمئُٗ/ُ)
  تػػػداكم اعب حػػػا، ؽبػػػ  مػػػن النػػػيب ، سبػػػ ض اؼب ضػػػا، ك كّك نػػػت تغػػػزك ّكثػػػريان قػػػع رسػػػعؿ هللا أـ مط ػػػ  رضػػػي هللا منهػػػ : نسػػػ ب  دنػػػت اغبػػػ رث،  (ٕ)

 (.  ُْٕٗ/ْلر)االست ع ب يف قع ف  األ ش ب الدن مبد ا .أح دي  ركل منه  أن  دن ق لك
  ش ح قسلم: ّكت ب الكسػعؼ، دػ بك  ،(َُٓ/ٔ) ِْٖٗاؼباقن ت يب يعنك، رقم:   ش ح الب  رم: ّكت ب تحسري الر آف، د ب إذا   ءؾ (ٖ)

 (.  ْٔٔ/ِ)ّٔٗالتاديد يف الن  ح ، رقم: 
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فمػن : ق لت م ئا : ةق ؿ م ك  [ُِ]اؼبمتشن /يػىٍعًص نىكى يف قىٍع يكؼو فػىبى ًيٍعهيَن كىاٍستػىٍغًحٍ  ؽبىيَن اَّللَى ًإَف اَّللَى غىحيعره رىًح مه﴾
 اقػ أةو  دى كهللا قػ  قسػت يػده يىػ كال، ّكبلقػ ن ،  «قػد د يعتػك»: قػ ؿ ؽبػ  رسػعؿ هللا ، ن اؼباقنػ تأق  هبذا الا ط ًقػ

 .(ُ)«قد د يعتك ملا ذلك»: رعلودقح يف اؼبب يع  ق  يب يعهن إال 
كلػ   ، از أف يكػعف ذلػك د ؼبب يعػ عبػع ، ن داخػ  الب ػت ال يلػـز قنػو اؼبػ أيديهن قً  (ِ)]قىدًٌ[نملا أف ق  كرد قً )

كلعػ  ذلػك اؼبػد  ، التػأخ  مػن الربػعؿ :ف ؼب اد قنػو، كأق  قبض تلك اؼب أة يدى ، كال د ؼب ، ف و تص يح د ؼبص فش 
حػػ   مػػن الاػػعيب أف النػػيب  دػػ   ػػ ء أف ذلػػك ّكػػ ف حب ئػػ  يف حػػدي  ركاه أدػػع داكد يف اؼب اسػػ  ، ّكػػ ف حب ئػػ 

 (ٓ)مبػد الػ زاؽ كأخ  ػو أيبػ ن ، (ْ)«ال أ ػ فح النسػ ء»: كقػ ؿ، فعضعو ملا يده، (ّ)مٌو  ً طٍ قً  دو  ٍ بػي د يع النس ء أتا دً 
، ق سػػبلن  (ٖ)قػػن ط يػػ  قػػ   دػػن أيب حػػ ـز (ٕ)كأخ  ػػو أيبػػ ن سػػع د دػػن قنصػػعر، ق سػػبلن  (ٔ)مػػن إدػػ اى م الن عػػي

كتغم  ، يف إن ء ّك ف ق ة  يب يع النس ء يغم  يده  أنو »: من أد ف دن   ٌف كأخ ج ادن إسش ؽ يف اؼبغ زم
  .(َُ)«النس ء دعاسط  مم  دن اػبط ب  د يع أف النيب »: كقد أخ ج الطراٍل، (ٗ)«اؼب أة يدى  ف و

                                                           
 (.  َُٓ/ٔ) ُْٖٗقم: ، ر [َُ]اؼبمتشن / ش ح الب  رم: ّكت ب تحسري الر آف، د ب ﴿إذا   ءّكم اؼباقن ت قه   ات﴾ (ُ)
 غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ِ)
. النه يػ  الدػن األثػري،   ػ د ربمػ  قػن قبػ  البشػ ين ىا حلػ د د قط م: ىع ض ب قن الركد ف و ضب ة، كؽب  أمبلـ ف ه  دعض اػباعن ، كق  :  (ّ)

 (.  َٖ/  ْق دة: قط  )
 .  (ِْٕ/ُ) ّّٕكد، رقم: اؼب اس   أليب دا  (ْ)
( من طػ ككس مػن أد ػو، كلػ   مػن الاػعيب، ، كر ػ ؿ السػند منػد مبػد الػ زاؽ ٕ/ٔ) ِٖٔٗع ٍل، د ع  النس ء، رقم: قصن  مبد ال زاؽ الصن (ٓ)

  (، كتر يػػػػل التهػػػػذيل الدػػػػن ح ػػػػِِْ/ِ تعػػػػ ىل أملػػػػم. الك شػػػػ  للػػػػذىيب)ش ، ف كػػػػعف ق سػػػػ   ػػػػش ح، كهللاثرػػػػ ت، فظػػػػ ى  السػػػػند الصػػػػ
، يصػ فح النسػ ء كملػا يػده دلحػ : ّكػ ف رسػعؿ هللا  (َّْ/ّ) َِّّاؽ، سػعرة اؼبمتشنػ ، رقػم: تحسري مبد ال ز يف ك (. َٖٓ -ِْْ/ُ)

 .  الثعب، كىع قن ق س  إد اى م
ن األسعد الن عي أدع مم اف الكعيف الحر و ثرػ  إال أنػو ي سػ  ّكثػريان، ركل مػن خ ل ػو األسػعد كمبػد الػ ضبن ادػين يزيػد، إد اى م دن يزيد دن ق   د (ٔ)

 (، كتر يػػل التهػػذيل الدػػن ح ػػ ُٕٕ/ُ(، كهتػػذيل التهػػذيل الدػػن ح ػػ )ِِٕ/ُ. الك شػػ  للػػذىيب)(قٗٔ )ت: ،األممػػش كيػػ كم منػػو
(ُ/ٗٓ  .) 

 . سع د دن قنصعر كّكذا يف سننو يف تحسري-ف م  ظه  يل-  أ ده  (ٕ)
يف مهػده، قػن الثرػ ت، كركل مػن صب ػع العاػ ة إال مبػد الػ ضبن دػن مػعؼ فإنػو   وبحػ  لػو منػو   ق   دن أيب ح ـز األضبسػي،   يػ  النػيب  (ٖ)

 (.  ْٔٓ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )ك  ،(ُِٖٓ/ّق(. االست ع ب الدن مبد الر)ٖٗ)ت: 
(، كقػ ؿ السػه لي: ]كلػػ   ىػذا د ؼباػػهعر كال ىػع منػد أىػػ  اغبػدي  د لثبػػت[، ْٓ/ْالػػ كض األنػ  للسػػه لي )(، ك ُٖٓ/ِقغػ زم العاقػدم ) (ٗ)

 ، ك  أ ده يف اؼبغ زم الدن إسش ؽ، كاللح  للسه لي. كىع من يعن  من أد ف دن أيب   ٌف
: -أـ مط ػػ -دلحػػ : ق لػػت (ْٓ/ِٓ) ٖٓسػػ ب (، رقػػم: دتػػو أـ مط  )ناؼبع ػػم الكبػػري للطػػراٍل: دػػ ب النػػعف، إظب م ػػ  دػػن مبػػد الػػ ضبن مػػن   (َُ)

ج النسػػ ء يف فب يعنػػ ه، كدلحػػ  ق يػػل يف سػػنن أيب داكد: ّكتػػ ب الصػػبلة، دػػ ب خػػ ك  -ممػػ  -فأخ  نػػ  أيػػدين  قػػن خػػ رج البػػ ب كأخػػ ج يػػده 
 ػػػدكؽ. تر يػػػل  سػػػكت منػػػو أدػػػع داكد، كيف سػػػنده: إسػػػش ؽ ادػػػن مثمػػػ ف الكػػػبليب أدػػػع يعرػػػعب البصػػػ م(، ِٔٗ/ُ) ُُّٗالع ػػػد، رقػػػم: 

 (، كالنر  قن الحتح الدن ح  . َُِ/ُالتهذيل الدن ح  )
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[  رى  ػٍ قػى دنت ري   مى  ٍ قى من أي  كأخ ج النس ئي كالطرم ي  : فرلن، أهن  دخلت يف نسعة تب يع: أخرتو (ُ)]در ف  قيصىَغ ه
 نَ أهنػن ّكيػ»: (ّ)كقػد  ػ ء يف أخبػ ر أخػ ل، (ِ)« ػ فح النسػ ءأإٍل ال »: ح يػدؾ نصػ فشك فرػ ؿسي رسعؿ هللا ادٍ 

 .(ْ)(«ن فعؽ ثعبيأخذف د ده مند اؼبب يع  قً 
، أصِدق الاِاس ذلجِِة: وصِِفه   يف(ٓ)كقػد ركاه الرتقػذم يف الاػم ئ ، ويف حِديث علِي  ِ  أ  بالِِب 

كاؼبل  قد أصبععا ملػا ك ػعب مصػم  ، عأى  الا ائ ألف) [ْٔك/]كإمب  ّك ف أ دقهم ؽب   ، كنطر ن ، أم ّكبلق ن 
، إىل اػببلئػ  كق  يبلغعنو من هللا ، ع ز الر طع ملا  دقهم ّكدمعل ال س ل األنب  ء من الكذب فب  دؿ اؼب

كقنػع األسػت ذ أدػع ، كىػع ؿبػ ؿ، ألدل إىل إدط ؿ دالل  اؼبع ػزة ،كاالفرتاء يف ذلك مربلن ، كلع   ز مل هم الترعؿ
كالنسػ  ف لداللػ  اؼبع ػزة ، ّكثري قن األئم   دكر الكذب مػن األنب ػ ء ملػا سػب   السػهعك ، إسش ؽ اإلسح اي ين

 .(ٕ)(كىع فبتنع، لدالل  اؼبع زة (ٔ)]نرب ن[فك ف، يف ذلك  ي لٍ فلع   ز اػبي ، ملا  دقهم يف تبل   األحك ـ
، دتػ ن يف الصػش حق ؿ ىذا اؼبرعؿ ح ؿ ّكعنػو ث : أم، ح ؿ قن قرعؿ الرعؿ، يف الصحيح. النيب : أم، وهال
  .(ٗ)«كيلك»: كالذم يف  ش ح الب  رم يف د ب األدب, (8)وحي 

كال ، للػذم يسػتشره : ككيػ  ترػ ؿ، ا لػوثى  ٍ كيػي ، م مل وحَ  ى تػى ف ي ، ستشره يال  تر ؿ ؼبن كقع يف ىلك  ّكلم : كيحك )
، كالػعيح تػ حم،   قبػعحالعيػ: قػ ؿ األ ػمعي ،(ِ)قػ ؿ اؼبػ زٍل ،(ُ)قػ ؿ ثعلػل ،(َُ)فادن ّك سػ : كق ؿ، يرتحم مل و

                                                           
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت الحتح الدن ح   اآليت.  (ُ)
سػػػنن الرتقػػػذم: (، كدلحػػػ  ق يػػػل يف ّّْ/ِّتحسػػػري الطػػػرم )ك (، ُْٗ/ٕ)ُُْٖ ، دػػػ ب د عػػػ  النسػػػ ء، رقػػػم: سػػػنن النسػػػ ئي: ّكتػػػ ب الب عػػػ (ِ)

 (، كق ؿ الرتقذم: ]ىذا حدي  حسن  ش ح[. ُُٓ/ْ) ُٕٗٓ ء يف د ع  النس ء، رقم: ق    د بأدعاب السري، 
كىػع حػدي   -ف مػ  ظهػ  يل-كقػد ر عػت لتحسػري وبػأ دػن سػبلـ فلػم أ ػده. (ق ؿ ادن ح  : )أخ  و وبأ دػن سػبلـ يف تحسػريه مػن الاػعيب (ّ)

   (.ّٕٔ/ٖ ن لكبلـ ادن ح  . فتح الب رم )ق س  أرسلو الاعيب تبع
 (.  ّٕٔ/  ٖانتها النر  من الب رم الدن ح   ) (ْ)
(، كقػػد حكػػم مل ػػو الرتقػػذم درعلػػو: ]ىػػذا حػػدي  لػػ   ُٗ/ُ) ٔ، رقػػم: الاػػم ئ  امديػػ  للرتقػػذم، دػػ ب قػػ   ػػ ء يف خلػػ  رسػػعؿ هللا  (ٓ)

 (.  ّٓ/ٔ) ّّٖٔ: أدعاب اؼبن قل، د ب، رقم: سنن الرتقذم. [إسن ده دبتص 
 (.  ِْٓ/ّقن اؼبعاق  لعبد الدين اإلهبي)  ن، كاؼبثبتيف اؼب طعطت : دعب (ٔ)
 (.  ِْٓ/ّاؼبعاق  لعبد الدين اإلهبي) (ٕ)
(، كقػ ؿ منػػو الع اقػي: ]أخ  ػػو أدػػع ُِْ/ُ)ُٕقػػ  ركم قػن محػػعه ك ػحشو، رقػػم: هبػذا اللحػػ  أكرده أدػع الاػػ   األ ػبه ٍل يف أخػػبلؽ النػيب،   (ٖ)

 (.  ّٖٔ/ُح دي  اإلح  ء للع اقي )زب يج أالا   قن حدي  ادن مم  دإسن د   د[. 
اإلقػ ـ الع ضػي رضبػو هللا قػ ؿ: دػ ب (، يبلحػ  أف ّٖ/ٖ) ُّٔٔيف قػعؿ ال  ػ  كيلػك، رقػم:  ش ح الب  رم، ّكت ب األدب، د ب ق    ء  (ٗ)

ا   أمػدؿ، قػد كيلػك، كقػن يعػدؿ إذ» الػذم أشػ ر إل ػو الع ضػيلحػ  الاألدب لكنو ّكت ب األدب، فهع يطل  اسم الكت ب ملا الب ب، لكن 
(، ََِ/ْ) َُّٔالنبػعة يف اإلسػبلـ، رقػم: دػ ب مبلقػ ت ، لػ   يف ّكتػ ب األدب دػ  يف ّكتػ ب اؼبن قػل«خبت كخس ت إف   أّكن أمدؿ

 (.  َْٕ/ِ) َُّٔ  اػبعارج ك ح هتم، رقم: كاغبدي  أيب ن يف  ش ح قسلم: ّكت ب الكسعؼ، د ب ذّك
لػػو التصػػ ن   ، سػػن، أخػػذ مػػن اؼبػػرد كثعلػػل كّكػػ ف ادػػن ؾب ىػػد اؼبرػػ ئ يرػػعؿ: ىػػع أكبػػا قنهمػػ ادػػن ّك سػػ ف: ؿبمػػد دػػن أضبػػد دػػن ّك سػػ ف أدػػع اغب (َُ)

 (.  ِْ/ِلصحدم)ل د لعف  ت ق(. العايفِٗٗكاألقعاؿ اؼباهعرة يف التح سري كقع ٍل اآلي ت كّك ف فعؽ الثر  )ت: 
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كيػػػػح ز ػػػػ  : كقػػػػ ؿ سػػػػ بعيو، كلػػػػ   اؼبػػػػ اد دػػػػو التصػػػػغري الصػػػػن مي، ىػػػػي دكهنػػػػ  يف الػػػػرتحم: أم، تصػػػػغريى  ككيػػػػ 
تعيػ  ال  ػ  : يرػ ؿ، (ٔ)اغبػزف: العيػ  (ٓ)كق ؿ ادػن م فػ ، (ْ)كي  ؼبن كقع يف اؽبلك ك ، ملا اؽبلك  (ّ)]أش ؼ[ؼبن
كّكػ  قػن ، (ٕ)اؼباػر  قػن العػذاب: كمػن ادػن مبػ س العيػ ، كاؼبكػ كه كإمبػ  يرػ ؿ ذلػك منػد اغبػزف، د لعي دم  إذا 

 (ٖ)كقػػ ؿ الحػػ اء، اؽبلكػػ : كالعيلػػ ، كالعيػػ ، [ْٗ]الكهػػ /﴿يػػ  كيلتنػػ ﴾: كقنػػو قعلػػو ، كقػػع يف ىلكػػ  دمػػ  د لعيػػ 
، فع ػلتو العػ ب دػ لبلـ كقػدركا أهنػ  قنػو، حزف لػو: أم، كم لحبلف: حزف ّكم  ترعؿ: أم، كم: األ   يف العي 

 .(َُ)]الغ يب [ّكذا ق لو اؽب كم يف. (ٗ)(أم دعى ف
ترتبي أف اؼبرعؿ لػو ذلػك يسػتش  «كي »: فإف ركاي ، «كيح»كركاي  ، « كي»ّك   اعبمع د  ركاي : فإف قلتى 

 ؟ترتبي مدـ االستشر ؽ«كيح»: كركاي ، العذاب
ن ى ان ح ػػ  ّكػػ ف ًقػػكال يسػػتش  ذلػػك ظػػ ، ىػػع قسػػتش  قػػن  هػػ  إثب تػػو هبػػذا الػػذنل الػػذم إسػػ ءتو ف ػػو: قلػػتي 

، خبػػػػتى  التػػػػ ء يفركم دحػػػػتح )، إن   أعِِِِدل وخسِِِِرتَ  خبِِِِتَ ؟ فمِِِِ  يعِِِِدل إن   أعِِِِدل .قظهػػػ م اإلسػػػػبلـ
[ح  : كتر يػػ  الحػػتح، كقعػػى البػػم ظػػ ى ، كدبػػمه  ف همػػ ، كخسػػ تى  أنػػ  ال  إذا ّكنػػتي  أيهػػ  التػػ دع (ُُ)]خبػػت ى

 .(ُّ)(شه أكالحتح ، ال يعدؿ نٍ قى  (ُِ)قرتدي ن ك  لكعنك ت دع ن ، أمدؿ

                                                                                                                                                                                     
كّكتػػ ب الرػػ اءات، كّكػػ ف يرػػعؿ: ظبعػػت قػػن   ح كالتصػػ ن  الحصػػلػػو ثعلػػل: أضبػػد دػػن وبػػأ دػػن يزيػػد الاػػ ب ٍل قػػعالىم، البغػػدادم، قػػن الثرػػ ت،  (ُ)

 (.  ٓ/ُْ. سري أمبلـ النببلء للذىيب )(قِٖٗ: )تالرعاري م ق ئ  أل  حدي ، كظبع قن ؿبمد دن سبلـ اعبمشي، 
أسػ ق ، كؿبمػد دكػ  دػن ؿبمػد البصػ م،  ػ حل التصػ ي  كالتصػ ن  . أخػذ مػن: أيب مب ػدة، كاأل ػمعي. ركل منػو: اغبػ رث دػن أيب : اؼب زٍل (ِ)

 (.  َِٕ/ُِ. سري أمبلـ النببلء للذىيب)(قِْٕ: )تدن يزيد اؼبرد، كالزقو، ا
 (.  َُِْ/ٔيف اؼب طعطت : اس ؼ، كاؼبثبت قن الغ يب  لله كم) (ّ)
 (.  ٖ/ِاأل معي يف تحسري الر طيب )(، كّكذا ينظ  قعؿ س بعيو ك ُْٕ/ُظ : الصش ح لل عى م، ق دة: كيح)ين (ْ)
. الػديب ج اؼبػذىل يف قع فػ  ( دتػعن قَّٖ: )ت : ؿبمد دن ؿبمد دن م ف  التعنسي يكى أد  مبد هللا، ظبع قػن أيب مبػد هللا اآلدلػي، ادن م ف (ٓ)

 (.  ِّْ/ِ  يف طبر ت الر اء الدن اعبزرم)(، كغ ي  النه يّّٕ/ُأم  ف ملم ء اؼبذىل الدن ف حعف)
 (.  ّْٗ/ُتحسري ادن م ف  ) (ٔ)
 (.  ٖ/ِمب س دكف سند. تحسري الر طيب ) ؿ ادنذّك  الر طيب قع  (ٕ)
وبأ دن زي د أدع زّك ي  الح اء قعىل دين أسد، ّكتل يف قع ٍل الر آف، كملعقو. كحدث مػن: سػح  ف دػن م  نػ . ركل منػو: سػلم  دػن م  ػم، قػن  (ٖ)

(، كقعػػػػػ ٍل الرػػػػػ آف للحػػػػػ اء ِِْ/ُٔ ري  دغػػػػػداد لل ط ػػػػػل )(، كتػػػػػُٕٖ/ُري  العلمػػػػػ ء النشػػػػػعي  للتنػػػػػعخي )تػػػػػ . (قَِٕ: )تالثرػػػػػ ت. 
(ّ/ِْٓ  .) 

 (َِِْ/ٔانتها النر  من الغ يب  لله كم، ق دة: كيح، ككي ) (ٗ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (َُ)  

 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ُُ)
 يف األ  : قحرتي ، كاؼبثبت قن)س(.  (ُِ)

 (.ُٗٓ/ٕينظ : ش ح النعكم ملا قسلم ) (ُّ)
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يػػ اسػػم ذم  قػػعصإف ح  : كق ػػ ، (ُ)]ح قعص[لعبػػد هللا دػػن ذم اػبعيصػػ ة ن النػػيب ىػػذا خطػػ ب ًقػػك ) ، (ِ)الثيدى
كأنػو ، كذّك  أنو ّك ف لو يف فتعح الع اؽ أث  ؿبمعد، دن زىري يف الصش د ح قعص  (ّ)كقد ذّك  أدع  عح  الطرم

كزمػم دعبػهم ، (ٓ)قعهم  ى تً فري ، ع اػبعارجمث   ر ق، يف ح كدو كّك ف قع ملي ، (ْ)الذم افتتح سعؽ األىعاز
 الػػػػذم خعطػػػػل هبػػػػذه اؼبر لػػػػ  يف األح ديػػػػ  (ٔ)]ذّك  ىػػػػذا الر ئػػػػ [كأّكثػػػػ  قػػػػ ، كلػػػػ   ّكػػػػذلك، الثديػػػػ أنػػػػو ذك 
[، الع نػػ (ٖ)]غػػ ئ [الع نت  ؼي  ً ٍاػػكىػػي أنػػو قي ، كقػػد ذّكػػ  يف دعػػض ال كايػػ ت لػػو أك ػػ ف ن ، (ٕ)]قبهمػػ ن[  (ٗ)]ن ًشػػزي

، الػػػذم أخ  ػػػو أضبػػػد ةكك ػػػحو يف حػػػدي  أيب دكػػػ  ، اإلزار(َُ)]قياػػػمًٌ [، الػػػ أس ؿبلػػػعؽ، ّكػػػ  اللش ػػػ ،  اعببهػػػ 
كيف ، (ُِ)«ؿبلػػػعؽ الػػػ أس دػػػ  م ن ػػػو أثػػػ  السػػػ عد (ُُ)]قياػػػمًٌ [، طعيػػػ ، فأتػػػ ه ر ػػػ  أسػػػعد »: كالطػػػرم دلحػػػ 

   أسػػعدى  يػػكرى ، كّكػػ ف يرسػػمه ، دػػدن نري أتػػا رسػػعؿ هللا »: (ُ)الػػذم أخ  ػػو أضبػػد أيبػػ ن  (ُّ)حػػدي  أيب دػػ زة
    .(ِ)(«د  م ن و أث  الس عد، الاع  عـً مي طٍ قى 

                                                           
(، كىػػع ذك اػبعيصػػ ة التم مػي غػػري ذم اػبعيصػػ ة ال مػ ٍل الػػذم دػػ ؿ يف ّّْ/ِكاؼبثبػػت قػن اإل ػػ د  الدػػن ح ػ  ) يف اؼب طػعطت : ح فػػعض، (ُ)

 (.  ُِٓ/ِؼبس د. أسد الغ د  الدن األثري)ا
 (.  ُّْ/ِاإل  د  الدن ح   ) .ػبعارج يف النه كافذًٍّك  ف من قيًت ى قع ا كؽبذا ال   يف األ  : الثعي ، (ِ)
 .  (ٕٔ/ْ)يف ت رىبوالطرم ذّك ه  (ّ)
صػ ة األىعاز: لحظ  ف رس  ، كد لع يب ىي األحعاز، ألف الح س إذا نطرعا د غب ء لحظعه ى ء، فر لعا يف حسػن ىسػن، كتطلػ  ملػا اؼبنطرػ  دػ  الب (ْ)

 (.  ِٖٓ/ُ : قع م البلداف ل  قعت اغبمعم)كف رس. ينظ
 (، ك  ء يف ت ري  الطرم قرت  ح قعص ملا يد   ش دن رد ع  يكى دأيب اؼبعتم  الكن ٍل. ٕٖ/ٓ(، ك)ِْٕ-ٕٔ/ْت ري  الطرم) (ٓ)
 (.  ِِٗ/ُِثبت قن فتح الب رم الدن ح   )يف اؼب طعطت :   ىد، كاؼب (ٔ)
  يسػم ر ػبلن ّكػ ف أك اقػ أة ّكرعلػو: أخػرٍل ر ػ  أك شػ   أك فػبلف  ف ػو راكو اغبػدي  الػذم اؼببهم: ك ، يف اؼب طعطت : قنهم ، كاؼبثبت قن الحتح (ٕ)

كيستدؿ ملا قع ف  اسم اؼببهم دعركده قن ط يػ  أخػ ل قسػما ف هػ ، كال يربػ  حػدي  اؼبػبهم قػ    يسػم، ألف شػ ط قبػعؿ اػبػر ، أك دعبهم
ّكػ ف  اؼبػبهم يف السػند أقػ  أـ ّكػ ف يف اؼبػن فػبل يبػ . ينظػ : نزىػ  مدال  راكيو، كقن أهبم اظبو ال تع ؼ  م نو، فك   تع ؼ مدالتو؟! ىذا إف  

 ،(ُُٓ/ُ(، كشػػ ح لببػػ  الحكػػ  للرػػ رم )ِٖٗ/ْفػػتح اؼبغ ػػ  داػػ ح ألح ػػ  اغبػػدي  )(، ك ََُ/ُيف تعضػػ ح لببػػ  الحكػػ  الدػػن ح ػػ  )النظػ  
 كىن  كقع اإلهب ـ يف اؼبن. 

 يف اؼب طعطت : م ين، كاؼبثبت قن الحتح. (ٖ)
 ، كاؼبثبت قن الحتح. ن  ز طعطت : يف اؼب (ٗ)
 يف اؼب طعطت : قستم ، كاؼبثبت قن الحتح. (َُ)
 يف اؼب طعطت : قستم ، كاؼبثبت قن الحتح. (ُُ)
البػػػزار د ختصػػػ ر، كالطػػراٍل، كف ػػػو مطػػػ ء دػػػن  (، كقػػػ ؿ ف ػػػو اؽب ثمػػي: ركاه أضبػػػد، كَٖ/ّْ) َِّْْ، حػػػدي  أيب دكػػ ة، رقػػػم: قسػػند أضبػػػد (ُِ)

 مػن األسػت ر ّكاػ  ، ك  أ ػده يف الطػرم أك الطػراٍل د نمػ  ك دتػو يف(ِِٕ/ٔئػد لله ثمػي)اختلح. ؾبمع الزكائػد كقنبػع الحعاالس ئل، كقد 
 .  (ُّٔ/ِ) ُِٖٓالبزار لله ثمي: ّكت ب أى  البغي، د ب مب دهتم كمبلقتهم، رقم:  زكائد

دػػ زة قػػديب ، كشػػهد فػػتح قكػػ ، غػػزا خ اسػػ ف كقػػ ت هبػػ  يف أيػػ ـ يزيػػد دػػن نبػػل  دػػن مب ػػد دػػن اغبػػ رث، أدػػع دػػ زة األسػػلمي، أسػػلم أدػػع أدػػع دػػ زة:  (ُّ)
 (.  ُْٓٗ/ْكي . االست ع ب الدن مبد الر )قع كي  أك يف آخ  خبلف  قع 
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كيف ، نػ ن حي ًقػ أتا ر   د عبع انػ  قنصػ ؼ النػيب : ق ؿ ،كسبل ىذا اػبط ب ق  ركاه   د  دن مبد هللا 
كىػػع الػػذم ذّك نػػ  اظبػػو ، أم ذلػػك ال  ػػ -: فرػػ ؿ، يرػػبض قنهػػ  يعطػػي النػػ س كرسػػعؿ هللا ، ثػػعب دػػبلؿ فبػػ 

، «  أّكػن أمػدؿ إفٍ  كخسػ تى ، لرد خبػتى ؟ يعدؿ إذا   أّكن أمدؿ نٍ كقى ، كيلك»: ؿق ، امدؿ ي  ؿبمد -آنح ن 
قع ذ هللا أف يتشدث الن س أٍل أقت  »: فر ؿ، دمين ي  رسعؿ هللا فأقت  ىذا اؼبن ف : فر ؿ مم  دن اػبط ب 

ن السػػػهم ًقػػػػ (ْ)]يب ؽ[قنػػػو ّكمػػػػ  (ّ)]يب قػػػػعف[ كأ ػػػػش دو يرػػػ ؤكف الرػػػػ آف ال هبػػػ كز حنػػػ   ىم إف ىػػػذا، أ ػػػش يب
 .ّكذا يف  ش ح قسلم (ٓ)«ال ق  

 دعػ  ملػي : من أيب سػع د اػبػدرم قػ ؿ كيف ركاي  لو ، (ٔ)«يرسم قغ ًل ّك ف رسعؿ هللا   »: كيف ركاي  لو
 (ٖ)األق ع دن حػ د : د  أردع  نح  رسمه  رسعؿ هللا ف، يف ت دته  إىل رسعؿ هللا  (ٕ)]دذىب [كىع د ل من 

مث أحػد  كزيػد اػبػري الطػ ئي، مث أحػد دػين ّكػبلب (ٗ)كملرم  دن مبلث  الع ق م، در الحزرامكم  ن  دن د، اغبنظلي
فعلت  (َُ)]إمب [إٍل»: فر ؿ رسعؿ هللا ؟ دمن تك ،  ن ديد قبد يعطتفر لعا ، فغببت ق يش: ق ؿ، دين نبه ف

ؿبلػػػعؽ ، عببهػػػ ا ةنػػػ ت، الع نػػػ  (ُِ)]غػػػ ئ [قاػػػ ؼ الع نت ، ّكػػػ  اللش ػػػ ،  ف ػػػ ء ر ػػػ ، «(ُُ)]ألتػػػألحهم[ذلك
ين ملػا ني قى أٍ يػأ، إف مصػ تو فمػن يطػع هللا »: فرػ ؿ رسػعؿ هللا : قػ ؿ، يػ  ؿبمػد، اتػ  هللا : فرػ ؿ، ال أس

 ، ن الرـع يف قتلو ي كف أنو خ لد دن العل د ف ستأذف ر   قً ، مث أدد  ال   : ق ؿ «؟ عٍلني أى  األرض كال تأقى 
                                                                                                                                                                                     

ركاه أضبػػد كاألزرؽ دػػن قػػ   كثرػػو ادػػن حبػػ ف، كدر ػػ  (، كحكػػم مل ػػو اؽب ثمػػي درعلػػو: ]ِٔ/ّّ) ُّٖٕٗ، حػػدي  أيب دػػ زة، رقػػم: قسػػند أضبػػد (ُ)
 (.  ِِٗ/ٔائد كقنبع الحعائد لله ثمي)ر  ؿ الصش ح[. ؾبمع الزك ر  لو 

 (.  ُّٗ/ّنه ي  الدن األثري، ق دة: طمم )(، كطم شع ه: أم  زه كاستأ لو. الِّٗ/ُِفتح الب رم الدن ح   ) (ِ)
 يف اؼب طعطت : يبزقعف د لزام، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم اآليت.  (ّ)
اؼبثبت قن  ش ح قسلم اآليت. كيب قعف قن الدين ق كؽ السهم قن ال ق  : أم هبعزكنو كىب قعنو كيتعدكنػو، ّكمػ  يف اؼب طعطت : يبزؽ د لزام، ك  (ْ)

فكػػذلك دخػػعؿ ىػػاالء يف اإلسػػبلـ مث  ،قنهػػ  شػػيء ىبػػ ؽ السػػهم الاػػيء اؼب قػػي دػػو كىبػػ ج قنػػو، يعػػين إذا دخػػ  ف هػػ  مث خػػ ج قنهػػ    يعلػػ  دػػو
(، َِّ/ْنه يػػ  الدػػن األثػػري، قػػ دة: قػػ ؽ )(، كالِٔٔ/ُسػػم دػػن سػػبلـ ): غ يػػل اغبػػدي  للر خػػ ك هم قنػػو   يتمسػػكعا قنػػو داػػيء. ينظػػ 

 (.  ُٗٓ/ٕكش ح النعكم ملا قسلم )
 (.  َْٕ/ِ) َُّٔ -ُِْذّك  اػبعارج، رقم:   ش ح قسلم: ّكت ب  بلة الكسعؼ، د ب (ٓ)
 (.  َْٕ/ِ) َُّٔ، د ب ذّك  اػبعارج، رقم:  ش ح قسلم: ّكت ب  بلة الكسعؼ (ٔ)
 يف اؼب طعطت : تذىب ، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم.  (ٕ)
، كشػػهد فػػتح قكػػ  كحن نػػ ن كالطػػ ئ ، كىػػع قػػن اؼبالحػػ  قلػػعهبم كقػػد األقػػ ع دػػن حػػ د  التم مػػي اج شػػعٌي، قػػ ؿ ادػػن إسػػش ؽ: كفػػد ملػػا النػػيب  (ٖ)

 (.  ِِٓ/ُ د  يف سب  ز الصش د  الدن ح  )حسن إسبلقو. اإل 
، ارتػػد مث أسػػلم مػػ قبلن  ّكػػ ف قػػن أشػػ اؼ دػػين رد عػػ  دػػن مػػ ق ، كّكػػ ف قػػن اؼبالحػػ  قلػػعهبم، كّكػػ ف سػػ دان يف قعقػػو، حل مػػ ن   ملرمػػ  دػػن مبلثػػ  العػػ ق م، (ٗ)

 (.  ِٖ/ْهب . أسد الغ د  الدن األثري ) فرب  ذلك قنو، كحسن إسبلقو، كاستعملو مم  ملا حعراف فم ت
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم.  (َُ)
 كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم.  غري (ُُ)
 يف اؼب طعطت : م د ، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم.  (ُِ)
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، عف أىػػ  اإلسػػبلـليػػتػي رٍ يػى  (ِ)الهبػػ كز حنػػ   ىمالرػػ آف  قػػـع يرػػ ؤكف ىػػذا (ُ)ةًبػػئٍ ن ضً إف ًقػػ»:  فرػػ ؿ رسػػعؿ هللا
  ى ٍتػػلػػنهم قػى م ألقتي هي درّكػػتػي ألػػئن ،   َػػقً ن ال َ ؽ السػػهم ًقػػ  ن اإلسػػبلـ ّكمػػ  يبػػقػػعف ًقػػ  يب ،األكثػػ ف [ْٕظ/]عف أىػػ  مي دى كيىػػ

 .(ْ)«شبعد  ى تٍ قػى » :ؼبسلم ركاي  كيف، (ّ)«م دو 
كلعلػو ): قػ ؿ دعبػهم ىذا الر ئ  قػع ّكعنػو كقػع قنػو انترػ ص د سػعؿ هللا ن قت  قً  ن رسعؿ هللا كٌ كإمب    يبيى 
 هب  الدـ اؽي  ى كشه دة العاحد ال يػي ، كإمب  نر  منو كاحده ، مل و ذلك تٍ بي ثٍ ألنو   يػى ،   يع قبو)(ٓ). 

 «ي  ؿبمد هللا  كات ً ، امدؿ ي  ؿبمد»: كيدفعو قعلو، ىذا التأكي  د ط ): ق ؿ اؼبصن  يف ش ح قسلم
هللا أف   ذى عى قى »: فر ؿ، يف قتلو  النيبى   كخ لده ، خط ب قعا ه  حبب ة اؼبؤل ح  استأذف مم ي  وي بى كخ طى 

ن اؼبن فر  الذين قع غريه قً  وي كى لى سٍ قعو قى  كى لى كسى ، فهذه ىي العل ، «أ ش دو  ي تي رٍ يػى  يتشدث الن س أف ؿبمدان 
 ثى دَ شى تى لئبل يػى ، كتأل ح ن لغريىم، النر  دىم استبر ءن   ى بػى لكنو  ى ، وي ىى  ً قنهم يف غري قعطن ق  ّكى  عى كظبىً ، (ٔ)]آذكه[

َ ما خُ  :هالت عائشة رني هللا عاها. (ٕ)(أ ش دو ف نح كا  ي تي رٍ الن س أنو يػى  يف أمري  إال اختار  رسول هللا   ِّ
، ن شاكهن قً : أم، ن أقعر الدن  قً ): اؼب اد د ألق ين, ن اان إمثًا اان أ عد الااس ماهاف ,أيسرمها ما   يك  إمثاً 

ى ف م  خي  (ٖ)]أهبم[ك، كتعلر هت  ق    يكن ذلك ، أـ الن س، ن أف يكعف اؼب ريًٌ ىع هللا قً  مَ ل كعف أمى  ريًٌ
ن حدي  أن  قً  (َُ)كسحكأخ ج الطراٍل يف األ، (ٗ)]األشد[ىبت ر ح نئذو نو إف، مثلئل قرتب  ن : أم، األسه  إشب ن 

 :«نب  ق    يكن  يس  أال اخت ر إ بى ن قً كق  ال إمث ف و قً ، ككقعع الت  ري د  ق  ف و إمث، «ف و س ح  

                                                           
 (. ّ/ِربو. غ يل اغبدي  الدن اعبعزم )البئبة: األ   كاؼب اد ىب ج قن نسلو كم (ُ)
ز حنػ   ىم ل صػ  قلػعهبم كلػ   ذلػك ىػع اؼبطلػعب ال هب كز حن   ىم: قعن ه أف قعق ن ل   حظهم قن الر آف إال ق كره ملا اللسػ ف فػبل هبػ ك  (ِ)

 (.  َُٓ/ٔل. ينظ : ش ح النعكم ملا قسلم )د  اؼبطلعب تعرلو كتدد ه دعقعمو يف الرل
  ب ػػػعح د، دػػػػػ ب التػػػػػتػػػػػ ش ح الب  رم: ّكك  ،(ُْٕ/ِ) َُْٔ -ُّْذّك  اػبعارج، رقم:   ش ح قسلم: ّكت ب  بلة الكسعؼ، د ب (ّ)

 (.  ُِٕ/ٗ) ِّْٕ[، رقم: ْ﴾ ]اؼبع رج: /تع ج اؼببلئك  كال كح إل و﴿ تع ىل: قعؿ هللا     
عػػ  (، كّكػذا  ػػش ح الب ػ رم: ّكتػػ ب اؼبغػ زم، دػػ ب دِْٕ/ِ) َُْٔ -ُْْذّكػػ  اػبػعارج، رقػػم:   ػش ح قسػػلم: ّكتػ ب الكسػػعؼ، دػ ب (ْ)

 (ُّٔ/ٓ)ُّْٓملي دن أيب ط لل، رقم: 
 (.  ُٖٓ/ٕلم )ش حو ملا قسنر  النعكم ىذا الرعؿ يف   (ٓ)
 يف اؼب طعطت : أدره، كاؼبثبت اؼبصدر اآليت.  (ٔ)
 (.  ُّٖ/ ّللر ضي م  ض)  هن ي  النر  قن إّكم ؿ اؼبعلم ش ح  ش ح قسلم (ٕ)
 يف اؼب طعطت : اهبت، كاؼبثبت قن الحتح.  (ٖ)
 يف اؼب طعطت : االسد، كاؼبثبت قن  الحتح.  (ٗ)
ركاه الطػراٍل يف األكسػح كالصػغري، كف ػو قػػن   ](، كقػ ؿ ف ػو اؽب ثمػػي: ُٕ/ٗ) ُِٓٗم، قصػعل، رقػم: اؼبع ػم األكسػح للطػراٍل: دػ ب اؼبػػ  (َُ)

، (، كقػػن حػػدي  م ئاػػ  منػػد الب ػػ رم: ]قػػ   يػػأمث[،  ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب اغبػػدكدُٔ/ٗالزكائػػد كقنبػػع الحعائػػد لله ثمػػي)أمػ فهم[. ؾبمػػع 
  لحػػػ : ]قػػػ    يكػػػن إشبػػػ ن[،  ػػػش ح قسػػػلم: ّكتػػػ ب الحبػػػ ئ ، دػػػ ب قب مدتػػػو (، كمنػػػد قسػػػلم دَُٔ/ٖ)ٖٕٔٔدػػ ب إق قػػػ  اغبػػػدكد، رقػػػم: 

 (.  ُُّٖ/ْ) ِِّٕلآلث ـ، رقم: 
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ال يكعف إال د  أق ين   وً لً بى ن قً ألف الت  ري قً ، ، فح و إشك ؿ  هللا بى ن قً قً  كأق ، اؼب لعق  كاضح
ن مل و قً  د  أف يحتح هللا   أقكن ذلك ّكأف ىبريه هللا، ي إىل اإلمثبً حٍ لكن إذا ضبلن ه  د  ق  يػي ،   ئزين

 ، ؼحى ن الدن   إال الكى كد  أف ال يات و قً ، قثبلن  ن االشتغ ؿ دو أال يتح غ لعب دة هللا ّكنعز األرض ق  ىباا قً 
لثبعت  (ُ)]اػبط ئ [كاإلمث ملا ىذا أق  نسيب ال ي اد قنو قعى: ق ؿ ادن ح  ، أسه  قنو السعى كإف ّك نت 
 .تهاان. (ِ)(العصم  لو

دػ  اؼبػ اد قنػو قػ  يػادم ، أف يكػعف ىػع اإلمث« قػ    يكػن إشبػ ن »: ن قعؿ م ئا  رضػي هللا منهػ ال يلـز قً : وأهول
لػئبل ترػع أقتػو يف ، قػ ؿ إىل الرن مػ  دػ لرعت كذلػك ّككعنػو ، كقعع الن س يف اآلث ـ: أم، إىل العقعع يف اآلث ـ

ػلًٌ هنػ  قػن غػري  هػ  حً كيطلبع ، فريتكبػعف اآلثػ ـ، االهنم ؾ يف طلػل الػدن   كلػع أنػو أخػذ ّكنػعز األرض   يكػن ،  هى
ى كؽبػػذا خيػػ، ف معػػعا الػػدن  ، (ّ)]هب ئتػػو[اإلمث ملػػا أقتػػو إذا اقتدكا مبػػ إك ، مل ػػو يف ذلػػك إمث ل لػػ  اإلسػػ اء دػػ  أّكػػ   ريًٌ

لغػعت لػع أّكلػت العسػ  »: فر ؿ لػو  ريػ ، خت ر اللنب قع أف العس  ألذ كأّكلو أسه  ف، كأّك  العس ، اللنب
يتصػعر الت  ػري دػ  قػ  ف ػو إمث : (ٓ)كقػ ؿ الب بػ كم يف شػ ح اؼبصػ د ح) .من األسه  لػذلك ضى  ى مٍ فأى ، (ْ)«أقتك

 .انتها. (ٔ)(ن الكح ركق  ال إمث ف و إذا  در قً 
ى اؼب لػػػعؽىػػػذا قبػػػين ملػػػا أف: كأقػػػعؿ  ػػػريًٌ  كملػػػا ترػػػدي  أف         ، فػػػبل يصػػػح، كأقػػػ  إذا ّكػػػ ف اػبػػػ ل  فػػػ مبلن ، ]ف مػػػ  خي

كأف يكػػعف قسػػلم ن لكنػػو ، ف  ػػعز أف يكػػعف قسػػلم ن قل ػػ  الدي نػػ ، فػػبل يلػػـز أف يكػػعف ّكػػ ف ان ، اؼب لػػعؽ (ٕ)يكػػعف[
ن ًقػ فحػي الصػش ح، للت سري ملا الن س ّكػ ف يػأق   أقتػو أقػ ان أّك ػدان دػذلك ن ّكث ة حبو كقً ،   ى  دب  ف و إمث

 أدػػػ  قػػػعسػػا   كؼب  دػعػ  ،(ٖ)«كال تنح كا، كسكنعا، كال تعس كا، يس كا»: ق ؿ النيب : ق ؿ حدي  أن  

                                                           
 يف اؼب طعطت : اػبطئ ، كاؼبثبت قن  الحتح.  (ُ)
 (.  ٕٓٓ/ٔفتح الب رم الدن ح   ) (ِ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت  كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ّ)
 (.  ِٓ/ٓ) ّٕٖٖن قل، د ب اؼبع اج، رقم: للنب كالعس  يف  ش ح الب  رم: ّكت ب اؼبحدي  الت  ري د  ا (ْ)
ىػػع قصػػ د ح السػػن   :ربحػػ  األدػػ ار، كاؼبصػػ د ح . شػػ ح اؼبصػػ د ح كظبَػػ ه(قٖٓٔ )ت: ن  ػػ  الػػدين مبػػد هللا دػػن ممػػ  الب بػػ كم الر ضػػي اإلقػػ ـ (ٓ)

/ ِّكاػ  الظنػعف مػن أسػ قي الكتػل كالحنػعف غبػ  ي خل حػ )، ك (ُٕٓ/ٖ) للسػبكي الكػرل الا فع   ينظ : طبر ت. (قُٔٓ)ت:للبغعم 
 (، ك  أق  ملا ىذا الكت ب ؽبذا اّكتح ت د ؼبصدر الذم نر  منو الع ضي كىع الحتح اآليت الدن ح  . ُٖٗٔ

 (.  ِٓٓ/َُفتح الب رم الدن ح   ) (ٔ)
ف يكػعف اؼب لػعؽ كاؼبثبػت كضػعتو ل ػتم ا ل  فػبل ملػا انػو ملػا ترػدي  ذا ّكػ ف اػبػاقػ  املػا خػري اؼب لػعؽ ك  غري كاضش  يف األ   كيف )س(: ق  (ٕ)

 الس  ؽ. 
دػػ ب األقػػ  (، ك ػػش ح قسػػلم: ّكتػػ ب اعبهػػ د كالسػػري، َّ/ٖ) ُِٓٔ: يسػػ كا، رقػػم:  ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب األدب، دػػ ب قػػعؿ النػػيب  (ٖ)

 (.  ُّٗٓ/ّ)ُّْٕد لت سري، رقم: 
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ركاه (ُ)«كتط كمػػػػ ، كال تنحػػػػ ا، كداػػػػ ا، كال تعسػػػػ ا، سػػػػ اي»: دػػػػن  بػػػػ  إىل الػػػػ من قػػػػ ؿ ؽبمػػػػ   كقعػػػػ ذ، األشػػػػع م 
 .أيب ن  ركاه الب  رم(ِ)«ك  تبعثعا قعس ين، إمب  دعثتم ق س ين»: كق ؿ ، الب  رم

ػؿبمد دن يزيد دػن مبػد األّكػر دػن مي  عى): ورِّ بَِ ادلُ  (ّ)وهال أ و العباس  دػن حسػ ف دػن سػل م ف دػن سػعد دػن رٍي مى
ك]ّكث ة ، األدب (ْ)]غزارة[ك ّك ف قن العلم  ،مبد هللا دن زيد دن ق لك األزدم البص م اؼبع كؼ د ؼبع ف  النشعم

لػا قػ  لػ   مل ػو كّكػـ  العاػ ة م، كقلعّك ػ  اج لسػ ، كد ام  الب  ف، كفص ح  اللس ف، كحسن اإلش رة، (ٓ)اغبح [
 ق ؿ، ف دتدأ ق اءتو ملا اؼب زٍل، مث تعيف اعب قي، (ٔ)ق أ ّكت ب س بعيو ملا اعب قي، أك تأخ  منو، أحد فبن تردقو

كسػبل تسػم تو دػ ؼبرد ، كال يػ ل دعػده قثلػو، أدع العب س قث  نحسو فبػن ّكػ ف قبلػو   ي ى : (ٕ)إظب م   دن إسش ؽ
فك ىت الذى ب ، كاؼبذاّك ة، (ٗ)طلبين للمن دق  (ٖ)[الا ط  ف   حل]أ سبل ذلك: نر  الرحطي منو أنو ق ؿ

: فرػ ؿ يل أدػع حػ مت، ف ػ ء رسػعؿ الػعايل يطلبػين، (َُ)فدخلت ملػا أيب حػ مت سػه  دػن ؿبمػد الس سػت ٍل، إل و
ل   : فر ؿ، ال سعؿ (ُِ)]إىل[ مث خ ج، كغطا رأسو، فدخ  ف و -ف رغ (ُُ) يعين غبلؼ قزقل- ادخ  يف ىذا

ػػتَ كفػى ، قػػ ؿ فأدخػػ  الػػدار، أنػػو دخػػ  إل ػػك تي رًٍ ٍخػػأي : فرػػ ؿ ،ىػػع منػػدم ن طػػ ؼ يف ّكػػ  قعضػػع ًقػػك ، فػػدخ ، ه اى

                                                           
 ػش ح قسػلم: ّكتػ ب اعبهػ د كالسػري، ك  ،(ُِٔ/ٓ) ّْْْ، كقع ذ إىل الػ من، رقػم:  قعسا ش ح الب  رم: ّكت ب اؼبغ زم، د ب دع  أيب (ُ)

 ،. كتط كمػ : أم تعافرػ  يف اغبكػم كال زبتلحػ ((، كاللح  للب  رم، كقسػلم دزيػ دة: )كال زبتلحػ ُّٗٓ/ّ)ُّّٕيف األق  د لت سري، رقم:  د ب
 (.  ُِٔ/ُّ رد . فتح الب رم الدن ح   )األف ذلك يادم إىل اختبلؼ أتب مكم  ف حبي إىل العداكة مث 

(، كذلػػك يف قصػػ  األمػػ ايب الػػذم دػػ ؿ يف َّ/ٖ) ُِٖٔا البػػعؿ يف اؼبسػػ د، رقػػم:  ػػش ح الب ػػ رم: ّكتػػ ب العضػػعء، دػػ ب  ػػل اؼبػػ ء ملػػ (ِ)
 اؼبس د. 

(. ّٖٖ/ِاؼبزىػػ  يف ملػػـع اللغػػ  للسػػ عطي )دػػن ثػىٍعلىػػل. اف ئػػدة: إذا أطلػػ  البصػػ يعف أدػػ  العبػػ س فػػ ؼب اد دػػو اؼبػػرًٌد، كإذا أطلرػػو الكعف ػػعف فػػ ؼب اد  (ّ)
. (قػ ؿو كأشه  ّكتل اؼبرَد: الك ق  يف اللغ  كاألدب، كق   يف ّكت دو: )قن   ير أ الك ق  فلػ   دك قػ ، كقػن   يرػ أ أقػ يل الرػ يل فهػع لػؤلدب 

 (.  ِٖٔ/ُئم  النشع كاللغ  للحريكزآد دم)البلغ  يف ت ا م أ
 (.  ِِْ/ّل كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)، كيف)س(: غ اذة، كاؼبثبت قن إنب ه اةغداذيف األ  :  (ْ)
 (.  ِْٔ/ّل كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)يف اؼب طعطت : كّكس ت اغبحص، كاؼبثبت قن إنب ه ا (ٓ)
بػػػ ء يف طبرػػػ ت ق(. نزىػػ  األلِِٓأدػػع ممػػػ ،  ػػ ٌف دػػػن إسػػش ؽ اعب قػػػي، أخػػذ اللغػػػ  مػػن األ ػػػمعي، كلػػو ـبتصػػػ ه اؼباػػهعر يف النشػػػع، )ت:  (ٔ)

 (.  ُُٕ/ُاألدد ء لؤلنب رم)
ق(. الػديب ج ِِٖالر ضي أدع إسش ؽ إظب م   دن إسش ؽ دن ضب د دػن زيػد األزدم البصػ م، أخػذ مػن ادػن اؼبػديين، ّكػ ف ثرػ   ػدكق ن، )ت:  (ٕ)

 (.  ّٗ/ُأم  ف ملم ء اؼبذىل الدن ف حعف)اؼبذىل يف قع ف  
 (.  ِْٔ/ّال كاة ملا أنب ه النش ة لرحطي)س(: ش ط، كاؼبثبت قن إنب ه يف األ  : الا ط ، كيف) (ٖ)
 (.  ّٖٓ/ٗ. كم الدن س ده، ق دة: ندـ )اؼبن دق : اج لس  ملا الا اب. كالندَل: اؼبن دـ (ٗ)
إمػ اب الرػ آف، قػ ؿ منػو  أدع ح مت سه  دن ؿبمد دن مثم ف الس ست ٍل، ظبع قن يزيد دن ى ركف، حػدث منػو أدػع داكد كالنسػ ئي، لػو ّكتػ ب (َُ)

 (.  ِٖٓ/ُ(. تر يل التهذيل الدن ح  )ِٖٔ/ُِ. سري أمبلـ النببلء للذىيب)(قِٓٓ: )تادن ح  ] دكؽ [. 
 (.  ُُْ/  ِٗاؼبزقل :   ة، أك خ د   خب اء يرد ف ه  اؼب ء، كىي لغ  م اق   يستعمله  أى  دغداد. ت ج الع كس، للزد دم ) (ُُ)
 طعطت ، كاؼبثبت قن اؼبصدر الس د . غري قع عدة يف اؼب  (ُِ)
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سػػ قع تك ! دد اؼبػػرى اؼبػػرى : كينػػ دم ملػا اؼبزقلػػ ،  ف عػ  أدػػع حػػ مت يصػػحًٌ ، مث خػػ ج، ك  يحطػػن لغػػبلؼ اؼبزقلػػ ، الػدار
 .انتها. (ُ)(فله عا دو، الن س دذلك

 (ّ)خبػح الاػ   ّكمػ ؿ الػدين الػدقريم ق أتي ): ق ؿ[ ْٕ/ك] (ِ)ين النص يبكرأيت خبح ق ضي الرب ة  بلؿ الد
قػ ؿ البطل عسػي يف ّكت دػو غػ ر اؼبسػ ئ  الػذم شػ ح ، ألف قسػ ئلو تعػذب ّكعذكدػ  اؼبػ ء اؼبػرد، إمب  ظبا اؼبرد: ق  

كق ػ  عبمػ ؿ ك هػو ، عػذب ّكعذكدػ  اؼبػ ء البػ ردتألف قسػ ئلو ، ي  ؿبمد دن يزيػد  اؼبػردإمب  ظبي : اؼبرد (ْ)ف و ّك ق 
 انتها. (ٓ)(ر   قرسم كؿبسن :كّكذلك ير ؿ، فإنو ير ؿ يف ذلك ر   قرد إذا ّك ف صب   الع و

كدفػن ، كلػو تسػع كسػبععف سػن ، ق ت اؼبرد يـع االثن  لل لتػ  در تػ  قػن ذم اغب ػ  سػن  طبػ  كشبػ ن  كقئتػ )
، اؼبػرد يف ذم اغب ػ  سػن  طبػ  كشبػ ن  كقئتػ قػ ت : كقػ ؿ الصػح ر، يف قر د  د ب الكعف  يف دار اشرتيت لػو

 .(ٔ)(ملا التسع  إنو ن ؼ: كق ؿ دعبهم، كذّك  غريه يف ذم الرعدة
 عى كاًسػ (ٕ)[:أم، ]خيٍسػ ىك ب َ عىػالح س قي  كي لً كيحتح قى ، ّكس ل دكس  الك ؼ  ): يف الر قعس هس  اسرى أيامه 
    .انتها. (ٖ)(كلٍ مي ػال

]دن شػ كافكىػع أنع ، كىػع الػذم كلػد يف زقنػو النػيب ، أنعش كاف :كاؼب اد ىن ، سك الح  لى ن قى د  ىع اسم لك  قى 
فمػزؽ ، كدم ه إىل اإلسػبلـ، الكت ب كأق  الذم ّكتل إل و النيب ، (ٗ)قب ذ دن فريكز دن يزد  د دن هب اـ  عر[

                                                           
 (. ِْٔ -ُِْ/ّل كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)إنب ه ا (ُ)
ق(. الكعاّكػػل ُٔٗؿبمػد دػن ممػ  دػن ىبػ  هللا ق ضػي الربػ ة  ػبلؿ الػػدين النصػ يب اغبلػيب الاػ فعي، قػ أ ملػا السػ  كم دعػض قالح تػو)ت:  (ِ)

 أق  ملا قالح تو.  (، ك ٗٔ/ُ ة دأم  ف اؼبئ  الع ش ة للغزم)الس ئ
 د لر ى ة. ذي  التر  د  ق(َٖٖ)ت: ؿبمد دن قعسا الدقريم اؼبص م الا فعي. ظبع قن صب ؿ الدين األسنعم، ك ن  ح  ة اغب عاف،  (ّ)

 (.  ِٔ/ْبر ت الا فع   الدن ق ضي شهب  )(، كطِٗٔ/ُأليب الط ل الح سي)   
، صبػػع ىػػذا الكتػػ ب دػػ  اللغػػ  كاألدب كالنشػػع (ىػػػِٖٓت: ) ،مػػد دػػن يزيػػد اؼبعػػ كؼ دػػ ؼبردالك قػػ  يف اللغػػ  كاألدب: للعبلقػػ  أيب العبػػ س ؿب (ْ)

قن أشع ر الع ب كنث ىم، ك  ىب  الكت ب قػن أخبػ ر اغبػ ب  ان النشعي ، ّكم  ضم د  دفت و ّكثري كالتص ي ، فتن كؿ قب ي  لغعي  كدعض اؼبس ئ  
، ك  أق  ملػا ذًٍّكػ و لاػ ح البطل عسػي. ينظػ : ّكاػ  الظنػعف ق(ّٖٓ ، )ت:قسطيالس   كالس  س  كاألدب، ش حو: ؿبمد دن يعس  اؼب زٍل

 (.  ِّٖ/ُش  كاؼبص در مد م  ج اػبط ل)(، ك ت يف اؼبكتب  كالبُِّٖ/ِ قي الكتل كالحنعف غب  ي خل ح )من أس
رًٌد مػن دق ًرػو كمعيصػًو، فأ  دػو دأحسػن  ػعاب، فرػ ؿ لػو: قػم أف اؼب زٍل ؼب   ن  ّكت دو األل  كالبلـ سأؿ اؼب :كق   يف سبل تسم تو د لػميبػىٌ ًد (ٓ)

(، كقػػد حبثػػت مػػن ّكػػبلـ ّْٔ/ِاؼبزىػػ  يف ملػػـع اللغػػ  للسػػ عطي )فأنػػت اؼبػػرًٌد )دكسػػ  الػػ اء( أم اؼبٍثبًػػت للشػػ  فغػػرَيه الكعف ػػعف، كفتشػػعا الػػ اء. 
  بلؿ الدين النص يب فلم أ ده ف م  ظه  يل. 

 (.  ِْٕ/ّ كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)لانتها النر  قن إنب ه ا (ٔ)
 يف األ  : خس  أكيل، كيف)س(: ح كال، كاؼبثبت قن الر قعس اآليت.  (ٕ)
 (.  َْٕ/ُ ح للحريكزآد دم، ق دة: ّكس )الر قعس ا (ٖ)
أنعشػ كاف: ؾبػدد اؼبلػك ألنػو صبػع (، كقعػى ٖٗ/ِركا، كاؼبثبػت قػن تػ ري  الطػرم )يف اؼب طعطت : قن ق ػ د دػن قػركرين دػن دخػ ا دػن هبػ اـ  ػع  (ٗ)

 (.  ُّٕ/ُدعد شت ت. ال كض األن  للسه لي)قيٍلكى ف رس 
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 (ِ)ن دػن الػعردمكقػد أشػ ر إىل ذلػك الاػ   زيػن الػدي، (ُ)ؽأف يبػزؽ قلكػو  ّكػ  فبػزٌ  الكت ب فدم  مل و النيب 
دتمزيػػ   >قػػن قنطػػ ر فبلكػػ  قػػرياط تعف ػػ  ّكسػػ  الكسػػ <قػػ  ّكػػ ف أحػػعج ّكسػػ ل أف يعػػعض مػػن : ح ػػ  قػػ ؿ

، كالذم أخذ اؼبسػلمعف قنػو الػببلد. (ّ)أنعش كافدن أد كيز دن ى قز : فهع .فكم أذاقو هللا سبزير ن دتمزي ، الكت ب
 .يزد   دن شه ي ر: فهع، مثم ف  (ْ)]أي ـ[ ى تً كقي 

 نو ػػػد يف زقػػػػػذم كلػػػػ كاف الػػػػ يدان دو أنعشػػػق« ع دؿػػػػن اؼبلك الػػػيف زق تي دٍ ػػػػكلً »:  ؿ يف حدي ػػػرق ذا يي : لتى ػػػػػقفإف 
 ؟ال ى  ىع حدي   ش ح أك هللا  رسعؿ
  أضبد ظبعت أد: (ٕ)دن السمع ٍل اغب ف (ٔ)[سعد]كقد ق ؿ أدع ، (ٓ)ال أ   لو): ق ؿ الام  الس  كم: قلتي 

ظبعػت الزّكػي أدػ  مبػد هللا : يرػعؿ (َُ)ظبعت أد  مبد هللا ؿبمد دن مبػد العاحػد اغبػ ف : يرعؿ (ٗ)دب ك (ٖ)السن ي

                                                           
: دعػػ  دكت دػػو إىل ّكسػػ ل، قػػع مبػػد هللا دػػن حذافػػ  السػػهمي  فػػأق ه أف يدفعػػو إىل مظػػ م البشػػ ين، كرد منػػد الب ػػ رم دلحػػ : أف رسػػعؿ هللا  (ُ)

 ػش ح «أف يبزقػعا ّكػ  فبػزؽ  فػدم  ملػ هم رسػعؿ هللا »أف ادػن اؼبسػ ل، قػ ؿ:  فدفعو مظ م البشػ ين إىل ّكسػ ل، فلمػ  قػ أه قزقػو، فشسػبت
 ّك لسػػرية ريكرد يف السػػ«قػػزؽ هللا قلكػػو»(، كأقػػ  لحػػ ٖ/ٔ) ِْْْإىل ّكسػػ ل كق صػػ ، رقػػم:   الب ػػ رم: ّكتػػ ب اؼبغػػ زم، دػػ ب ّكتػػ ب النػػيب 

 (.  ِٕٗ/ُعي  كأخب ر اػبلح ء الدن حب ف )النب
د ػت،  /َََٓ/ لبه   العردي  يف نظم اغب كم قن فػ كع الاػ فع   يف ّك كنث ان  م  دن قظح  اؼبع م، لو قصنح ت نظم ن مزين الدين دن العردم:  (ِ)

 (.  ُِٖ/ُ اء اؼبدح النبعم مد درن ر )(، كقع م أمبلـ شعُٕٓ/ّ. فعات العف  ت مد دن ش ّك )(ـ ُّْٖىػ/  ْٕٗ )ت:تعيف 
(، كقعػى أد كيػز د لع د ػ : اؼبظحػ ، كّكػ ف ًقػن أشػد قلػعؾ فػ رس دطاػ ن، كأنحػذىم رأيػ ن دلػ  قػن الػذّك ء ِِْ/ُّينظ : فتح الب رم الدن ح ػ  ) (ّ) 

ػػٍم ًقػػٍن دػىٍعػػًد غىلىػػًبًهٍم ِ( غيًلبىػػًت الػػّ كـي )ُ﴿ا  ): كالن ػػدة كالظحػػ  قػػ    يكػػن لغػػريه، كقػػد انتصػػ  ملػػا الػػ ـك كنػػزؿ يف أقػػ ه ( يف أىٍدٌلى اأٍلىٍرًض كىىي
/سى ػىٍغًلبيعفى﴾   (.  ُْٖ-ُٕٔ/ِت ري  الطرم ) .[ّ]ال ـك

، كإمبػػػ  قتلػػو أحػػد رم تػػػو يف قدينػػ  قػػػ ك ألف يزد ػػ د   ييرتػػػ  أقػػ ـ مثمػػ ف  يكاؼبثبػػػت كضػػعتو ؼبن سػػبتو السػػػ  ؽ التػػ رىبيف اؼب طػػعطت  اقػػ ـ،  (ْ)
د لك ق : يزد  د دػن شػه ي ر دػن أد كيػز دػن (، كاظبو ُْٕ/ُنظ : ت ري  الطرم)يدح رس ح   ًك ىد قرتعالن يف د ت طش فو ّك ف قد عبأ إل و. 

 ى قز دن أنعش كاف. 
يف شػػ ح تر يػػل  ]قػػعؽبم ىػػذا اغبػػدي  لػػ   لػػو أ ػػ ، أك ال أ ػػ  لػػو. قػػ ؿ ادػػن ت م ػػ : قعنػػ ه: لػػ   لػػو إسػػن د[. تػػدريل الػػ اكم :قػػ ؿ السػػ عطي (ٓ)

]كقػن قصػػطلش تو يف ىػذا الكتػ ب قعلػػو يف : ر  ػد(، كقػ ؿ الاػػ   نػعر الػدين العػػرت مػن ا ػطبلح السػػ  كم يف اؼبَّٓ/ُالنػعاكم السػ عطي)
 (.  َِْ/ُهج النرد يف ملـع اغبدي  للعرت)أم ل   لو سند، كل   يف ّكت ب قن ّكتل اغبدي [. ينظ : قن ()ال أ   لو :اغبدي 

 (.  َٕٕ/ُ)للس  كمد، كاؼبثبت قن اؼبر  د اغبسن  يف اؼب طعطت : سع  (ٔ)
االسػتمبلء، كالتشبػري يف  ك ّكتبػو ىػي: األنسػ ب، كأدب اإلقػبلء  -ف مػ  ظهػ  يل-عد السػمع ٍل فلػم أ ػدهحبثت ف م  د  يدم قن ّكتل أيب سػ (ٕ)

 لذا اّكتح ت د ؼبصدر الذم نر  منو الع ضي كىع اؼبر  د اغبسن  اآليت.  اؼبع م الكبري، كفب ئ  الا ـ
 (.  ٕٗٓ/ّد كاؼبعاضع للبك م )ظب ء الببلأالسن ي: نسب  لر ي  سنج كىي قن ق ل ق ك. قع م ق  استع م قن  (ٖ)
 ظبػػػ ء الػػػببلد كاؼبعاضػػػع للبكػػػ مأقػػػ ك: قدينػػػ  دحػػػ رس، اؼبػػػ ك د لح رسػػػ  : اؼبػػػ ج، كىػػػي اآلف دكلػػػ  ت ّكم نسػػػت ف. ينظػػػ : قع ػػػم قػػػ  اسػػػتع م قػػػن  (ٗ)

 (. َُٖ/ُيف السن  كالسرية مد ش َاب)اؼبع   األثرية ك  ،(ُُِٔ/ْ)
أدع مبد هللا ؿبمد دن مبد العاحد دن ؿبمد األ به ٍل، الدق ؽ، قػن شػ عخو دػن قنػده، حػدث منػو: : اغب ف أدع مبد هللا ؿبمد دن مبد العاحد  (َُ) 

لحي)ت:   .  (ْٕٓ/ُٗق(. سري أمبلـ النببلء للذىيب)ُٔٓالسًٌ
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وبكػا أف الر ضػي : قػ ؿ (ِ)ظبعػت ؿبمػد دػن مبػد العاحػد األ ػبه ٍل: يرػعؿ (ُ)إظب م   دن مبد الغػ ف  الح رسػي
فرلػت لػو يػ  رسػعؿ هللا دلغػين : يف اؼبنػ ـ قػ ؿ لنػيب أنػو رأل ا :ن الصػ غب حكػا لػو شػ   ًقػ (ّ)ريمأد  دك  اغب
، ىػذا ّكػذب: فرػ ؿ ،كإٍل سألت اغب ّكم أدػ  مبػد هللا اغبػ ف  مػن ىػذا، يف زقن اؼبلك الع دؿ كلدتي : أنك قلتى 

كقػػػػ ؿ اغبل مػػػػي يف ، انتهػػػػا قػػػػ  ق لػػػػو السػػػػمع ٍل . ػػػػدؽ أدػػػػع مبػػػػد هللا: فرػػػػ ؿ النػػػػيب ، ك  يرلػػػػو رسػػػػعؿ هللا 
ال لع ػػػحو ، ا دػػومى دٍ فػػإطبلؽ العػػ دؿ مل ػػػو لتع يحػػو د السػػم الػػذم ّكػػػ ف ييػػ، كإف  ػػػح، صػػحي ال ونػػإ: (ْ)الاػػعل
: كك ػػحو دػػذلك دنػػ ء ملػػا امترػػ د اؼبعترػػدين ف ػػو أنػػو ّكػػ ف مػػدالن ّكمػػ  قػػ ؿ هللا ، كالاػػه دة لػػو لػػذلك، د لعػػدؿ

ػػػػ ػػػػ  أىٍغنىػػػػٍت مىػػػػنػٍهيٍم آؽًبىػػػػتػيهيمي الَػػػػً  يىػػػػٍدميعفى ًقػػػػٍن ديكًف اَّللًَ ًقػػػػٍن شى ػػػػ ى ﴿فىمى ػػػػٍم غى ػٍ ػػػػ ءى أىٍقػػػػ ي رىدًٌػػػػكى كىقىػػػػ  زىاديكىي ٍيءو لىَمػػػػ   ى
﴾ ن وبكػم دغػري قػ  حكػم هللا قىػ كال هبعز أف يسػمي رسػعؿ هللا ، (ٓ)ق  ّك ف مندىم آؽب : أم [َُُ]ىعد/تػىٍتًب لو
  انتها .م دالن. 

يف ت صبتػػو  (ٗ)ادػن ر ػل (ٖ)]الزين[فبػػ  أكرده اغبػ ف  (ٕ)اغبنبلػي (ٔ)[ممػػ  دػن قداقػ  ]أيبكا مػن الاػ   شٍ ػكقػ  ييػ 
 «يف زقن اؼبلك الع دؿ ّكس ل كلدتي »: ق ؿ قد   ء يف اغبدي  أف النيب  (َُ): ن طبر ت اغبن دل  أنو ق ؿقً 

                                                           
: )تسػػػن اغبػػػ ف ، إظب م ػػػ  دػػػن مبػػػد الغػػػ ف ، أدػػػع مبػػػد هللا الح رسػػػي، قػػػن الثرػػػ ت، ظبػػػع قػػػن: أيب قنصػػػعر البغػػػدادم، ركل منػػػو ادنػػػو أدػػػع اغب (ُ)

 (.  ِِٔ/ُٗ، كسري أمبلـ النببلء للذىيب )(ُْٓ/ُن س دعر لتري الدين الص يح ين) . اؼبنت ل قن ّكت ب الس  ؽ لت ري (قَْٓ
 دعانتده، قن أى  أ به ف. ظبع أد  دكػ  ؿبمػد دػن لعلو أدع ط ى ، ؿبمد دن مبد العاحد األ به ٍل، اؼبع كؼؿبمد دن مبد العاحد األ به ٍل:  (ِ)

 (.  ُُِٓ/  ُمبد هللا دن ريذه البيب. اؼبنت ل قن قع م ش عخ السمع ٍل أليب سعد السمع ٍل)
أدع دك  أضبد دن أيب ملي اغبريم، الن س دعرم، الا فعي، قن الثر ت، حدث من أيب ؿبمد الحػ ّكهي اؼبكػي، حػدث الر ضي أد  دك  اغبريم:  (ّ)

 (.  ُٖٗ/ٔالعايف د لعف  ت )(. ّٔٓ/ُٕنببلء للذىيب). سري أمبلـ الق(ُِْ)ت: منو أدع ؿبمد اعبعيين، 
 (.  ْح ش  ) ،(ّْٓ. ينظ : الصحش  )(قَّْ )ت:حس  اغبل مي،  شعل اإليب ف: أليب مبد هللا (ْ)
م، ك  يكعنػعا كقعى اآلي : ق  نحعتهم مب دة آؽبػتهم، الػ  يػدمعف قػن دكف هللا قػن شػيء إمبػ  ظبػ ىم آؽبػ  ملػا ك ػو اجػ ز، يعػين: آؽبػتهم دػزممه (ٓ)

 (.  َُٕ/ِهللا قن شيء. تحسري السم قندم )آؽب  يف اغبر ر . كقعن ه: أ ن قهم ال تردر أف سبنعهم قن مذاب 
 (.  َٕٕ/ُثبت قن اؼبر  د اغبسن  للس  كم)يف اؼب طعطت : ادن مم  دن نداق ، كاؼب (ٔ)
رػػ ت . ذيػػ  طب(قَٕٔ: )تة دػػن أيب الصػػر ، حػػدث منػػو اؼبنػػذرم، ؿبمػػد دػػن قداقػػ  اؼبردسػػي، مث الدقاػػري، ظبػػع قػػن ؿبمػػد دػػن ضبػػز  اػػدث (ٕ)

 (.  َُٖ/ّاغبن دل  الدن ر ل اغبنبلي)
 يف اؼب طعطت : الذم، كاؼبثبت قن قر  د الس  كم.  (ٖ)
 ب الر ضػي مبد ال ضبن دن أضبد دن ر ل  البغدادم الدقاري اغبنبلي، ظبع قن ؿبمد دػن اػببػ ز، لػو ّكتػ ب طبرػ ت اغبن دلػ  ذيػ  دػو ملػا ّكتػ (ٗ)

 (.  َُٔ/ُلدين)(، كال د العاف  الدن ن    أُّ/ٕاؼبنه  الص يف الدن تغ م د دم) .(قٕٓٗ: )تأيب يعلا الح اء، 
 .  (ُُٗ/ّر ت اغبن دل  الدن ر ل اغبنبلي)ذي  طب (َُ)
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كإف ضػػبح اغبك يػػ  كهللا ، فلعػػ  الن قػػ  للشك يػػ    يبػػبح لحػػ  الاػػ  ، كإف  ػػح، (ُ)ال يصػػح النرطػػ ع سػػنده
 .(ِ)(اؼبعف 
فرد حكم دأف للشدي  أ بلن غري ،    أد  مم  دن قداق  ّك ف إق ق ن ؿبدث ن ق اد الس  كم دذلك أف الا: كأقعؿ

الاػ   أدػ  ممػ  مػن ذلػك  (ّ)[وب شػي]فأ ػ ب دبػ  ، أف اغبػدي  ال أ ػ  لػو: كقػد قػ ؿ ىػع، السند  أنو قنرطع
 .د  اغبدي  ال أ   لو، دأف راكم الرص    يببح لحظو

. ويِو  الشِمس للحِوائ  ,ويِو  ادلطِر للشِرب واللهِو ,ويِو  اليِي  للصِيد ,يصلح يو  الِريح للاِو  :فقال
كأدرؾ ، كدخػػ  دغػػداد، ىػػع اغبسػػ  دػػن ؿبمػػد دػػن خ لعيػػو النشػػعم اللغػػعم قػػن أىػػ  نبػػذاف): هِِال ا ِِ  خالويِِه

كقػ أ ، (ٖ)كادػن دريػد، الزاىػد (ٕ)]كأيب ممػ [، (ٔ)كادن ؾب ىد، (ٓ)أيب دك  دن األنب رم: العلم ء هب  قث  (ْ)]أىً َل [
دػػن اك ػػشل سػػ   الدكلػػ  ، كانترػػ  إىل الاػػ ـ، ّكػػ ف قنتصػػ ان لػػو ملػػا أيب الحػػ رسك ، (ٗ)سػػع د السػػريايف أيبملػػا 
كم ش دعد س   الدكلػ  يف  ػشب  ، (ُ)]التصن  [ك، كضبص لئلف دة، (ُُ) ف رق كق َ ، تصدر حبلل (َُ)ضبداف

 :ن شع هكغريه قن آؿ ضبداف قً ، كلده ش ي 
                                                           

كحكمػو البػع  لل ه لػ  حبػ ؿ الػ اكم ، اؼبنرطع: أنو ق  سرح قػن ركاتػو راك كاحػد غػري الصػش يب أك أّكثػ  قػن اثنػ ، لكػن داػ ط مػدـ التػعايل ((ُ
(، كشػػ ح ُٓٗ/ُ) للسػ  كم(، كفػتح اؼبغ ػ  داػ ح ألح ػ  اغبػدي  ُِٓ/ُشػ ح التبصػ ة كالتػػذّك ة للع اقػي )ح قػن السػند. ينظػ : الػذم أيسػرً 

 (.ُِْ/ُلبب  الحك  للر رم )
 (.  َٕٕ/ُنر  قن اؼبر  د اغبسن  للس  كم)انتها ال (ِ)
 كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو الس  ؽ.  غري كاضش  يف اؼب طعطت ، (ّ)
 (.  ّٗٓ/ُل كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)يف اؼب طعطت : حل ، كاؼبثبت قن إنب ه ا (ْ)
 أدع دك  ؿبمد دن الر سم دن دا ر دن األنب رم، اؼبر ئ النشعم. حدث منو أدع اغبسن الدار قطين، ق ؿ منو اػبط ل: ]ّك ف  دكق ن[.  (ٓ)

 (.  ِْٕ/ُٓ(، كسري أمبلـ النببلء للذىيب)ِٗٗ/ْغداد ت دا ر لل ط ل). ت ري  د(قَّْ )ت:     
. (قِّْ )ت:قػن الثرػ ت، قصػن  ّكتػ ب السػبع ، ّكػ ف شػ   الرػ ٌاء يف كقتػو، ظبػع قػن قنبػ ،  ،أضبد دن قعسا دن ؾب ىد البغدادم أدع دك  (ٔ)

 (.  ِِٕ/ُٓسري أمبلـ النببلء للذىيب )(، ك ّّٓ/ٔلل ط ل)ت ري  دغداد 
 اؼبصدر الس د .  ، كاؼبثبت قناؼب طعطت : كادن مميف  (ٕ)
أدع دك  ؿبمد دن اغبسن دن دريد األزدم، ظبع قػن أيب حػ مت الس سػت ٍل، لػو اعبمهػ ة يف اللغػ ، كغ يػل الرػ آف، قػ ؿ منػو الػذىيب: ]ّكػ ف آيػ   (ٖ)

 (.  ٕٗ/ُٓالنببلء للذىيب )، كسري أمبلـ (ِّْ/ْ. كف  ت األم  ف الدن خلك ف)(قُِّ: ) ،قن اآلي ت يف قعة اغبح [
]ّكػ ف إق قػ ن يف الع د ػ ،  ػ حل تصػ ن  ، : أدع سع د اغبسن دػن مبػد هللا دػن اؼب زدػ ٍل السػريايف، قػ أ الرػ آف ملػا ادػن ؾب ىػد، قػ ؿ منػو الػذىيب (ٗ)

 (.  ِْٗ/ُٔ(. سري أمبلـ النببلء للذىيب )قّٖٔف و دين ككرع[، )ت: 
ملػ هم، كيرػػ ؿ: قػ  ا تمػػع دبػػ ب  لػو قػػن الػػ ـك أردعػعف كقعػػ ، أّكث ىػ  ينصػػ ه هللا  ل، ، يرػػ ؿ: متٌ ملػي دػػن مبػد هللا دػػن ضبػداف  ػػ حل حلػ (َُ)

 (.  ُٕٖ/ُٔ. سري أمبلـ النببلء للذىيب )(قّٔٓ: )ت ،قلك قن الاع اء ق  ا تمع دب دو
سػببو، كىػي أف قنطرػ  اعبزيػ ة ىنػ  ىػي  تبلؼى  قػن اعبزيػ ة، كؽبػذا االخػن مػدٌ ديػ ر دكػ ، قػن قػدف أرق ن ػ  الصػغ ل، كىنػ ؾ قىػ ىػيقٌ  ف رق :  (ُُ)

ق يبػ  قػن  اؼبنطر  اصعرة د  هن م د ل  كالحػ ات فهػي ؿب طػ  د ؼبػ ء ّكػ عبزي ة يف البشػ ، كهنػ  الحػ ات إمبػ  ينبػع قػن ىبػب  أرق ن ػ  كىػذه اؼبدينػ 
ى  قػن إرق ن ػ  كذلػك لر هبػ  قػن ىبػبته . ينظػ : مػدٌ  كقػن -الحػ ات كد لػ –صعرة دػ  النهػ ين ى  ت دع  لل زيزة امترى  دأهن  ؿبقن دعو فمن مدٌ 
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 فبل خري ف من  درتو اج ل   (ِ)]س دان[إذا   يكن  در اج ل   
 فرلت لو قن أ   أنك ف رس   بلن ػػػػػػػػػػػػػ  ق  يل رأيتك را ئكّكم ق  

 .(ّ)(ق ت حبلل يف سن  سبع  كثبلشبئ  
نَِْيا َوُهْ  َعِ  اْْلِخَرِة ُهْ  َغاِفُلوَن : سياسة ونياه عرفه   ما اان أ  /]الػ   ﴿يَِْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَ  احْلََياِة الده     [ٕـك
ق لػو ، كّك ػ  يبنػعف (ٓ)]يغ سػعف[كّك ػ   (ْ)]وبصػدكف[زرمعف كق  يق  ، يعلمعف أق  قع شهم كدن  ىم: يعين)

ىػػع قػػ  : كق ػػ ، (ٕ)كغػػ س أشػػ  رى ، كتسػػر   أهنػػ ر الػػدن  ، ىػػع دن ػػ ف الرصػػعر: كقػػ ؿ البػػش ؾ، (ٔ)ادػػن مبػػ س
، الظػػػ ى : كق ػػػ ، (ٗ)ق لػػػو سػػػع د دػػػن  بػػػري (ٖ)سػػػرتاؽ الاػػػ  ط  السػػػمعان أقػػػعر الػػػدن   منػػػد يلر ػػػو الاػػػ ط ف ًقػػػ

﴿أىـٍ ًدظىػػ ًى و ًقػػنى اٍلرىػػٍعًؿ دىػػٍ  زييًٌػػنى لًلَػػًذينى ّكىحىػػ يكا قىٍكػػ يىيٍم كى يػػّدكا مىػػًن : ّكمػػ  قػػ ؿ يف قعضػػع آخػػ ، (َُ)ك]البػػ طن[
ػػ دو  الَسػػًب ً  كىقىػػٍن ييٍبػػًل ً  ػػ  لىػػوي ًقػػٍن ىى ن ملػػم أحػػدىم لػػ  كهللا ًقػػد: (ُُ)حػػ  قػػ ؿ اغبسػػن البصػػ م [ّّ]ال مػػد/﴾اَّلَلي فىمى

 : (ُِ)كق ؿ دعبهم [ْٖ/ظ]د لدن   أنو ينرد الدراىم ف  رؾ دعزنو كال وبسن أف يصلي 
 يف  عرة ال    السم ع اؼببص    كقن البل   أف ت ل لك   حب ن   

                                                                                                                                                                                     

ع م قػن أظبػ ء الػببلد قع ػم قػ  اسػتك (، ُْٖ/ِت ؽ ىف اخػرتاؽ اآلفػ ؽ لئلدريسػي)(، كنزى  اؼباػُُُ/اؼبس لك كاؼبم لك لبل ط  م )النص
 (. كىي ال ـع ت دع  لرتّك  . ُِٖٔ/ْك)، (ُّٖ/ِ)للبك مكاؼبعاضع 

(، كًقػػن قصػػنح تو: ّكتػػ ب االشػػتر ؽ. ّكتػػ ب اعبمػػ  ىف َّٔ/ُلػػ كاة ملػػا أنبػػ ه النشػػ ة للرحطػػي)إنبػػ ه ابػػت قػػن ، كاؼبثالبػػ  يف اؼب طػػعطت :  (ُ)
 (.  َّٔ/ُل كاة ملا أنب ه النش ة للرحطي)النشع، ّكت ب الر اءات. ّكت ب إم اب ثبلث  سعرة قن الر آف العزيز. إنب ه ا

 (، كالب ت  ًقن البش  الطعي . ُّٕ/ُليب)ؼبثبت قن يت م  الدى  للثع يف اؼب طعطت : سبب ، كا (ِ)
 (.  َّٔ/ُنب ه ال كاة ملا أنب ه النش ة )هن ي  النر  قن إ (ّ)
 (.  ٕ/ُْف، كاؼبثبت قن تحسري الر طيب )يف اؼب طعطت : وبص ك  (ْ)
 يف اؼب طعطت : يع شعف، كاؼبثبت قن تحسري الر طيب.  (ٓ)
   (، كر  ؿ سنده ثر ت.ٕٓ/َِتحسري الطرم ) (ٔ)
 (.  ِٗٗ/ْ كردم يف تحسريه النكت كالع عف)  أ ده لو سندان، كأقدـ قن ذّك ه دكف إسن د اؼب (ٕ)
 (.  ِّٗ/ْ ه دكف إسن د ادن مط   يف تحسريه )  أ ده لو سندان، كأقدـ قن ذّك (ٖ)
 قاػػ ىري ملمػػ ء األقصػػ ر الدػػن حبػػ فسػػع د دػػن  بػػري دػػن ىاػػ ـ، أدعمبػػد هللا قػػن الثرػػ ت، قتلػػو اغب ػػ ج دػػن يعسػػ  سػػن  طبػػ  كتسػػع   ػػران.  (ٗ)

 (.  ِّْ/ُتر يل التهذيل الدن ح  )ك (، ُّّ/ُ)
 يف اؼب طعطت : الب ط ، كاؼبثبت قن تحسري الر طيب.  (َُ)
اغبسػػػػن البصػػػػ م: اغبسػػػػن دػػػػن أيب اغبسػػػػن (، ك ٓ/ّحبػػػػ  العلػػػػـع للسػػػػم قندم)ك (، كيف تحسػػػػري السػػػػم قندم، َّٖٖ/ٗتحسػػػػري ادػػػػن أيب حػػػػ مت ) (ُُ)

. سػػري أمػػبلـ النػػببلء للػػذىيب (قَُُ: )تأيب اغبسػػن يسػػ ر، كّكػػ ف ثرػػ  ي سػػ ، كيػػدل ، ركل منػػو أيػػعب، كضب ػػد الطعيػػ ، البصػػ م، كاسػػم 
(ْ/ِٕٓ  .) 

   يرعؿ:ذىل ال   ؿ اؼبرتدل دحع ؽبم. . . كاؼبنك كف لكٌ  أق  قنك أدع األسعد الدؤيل، كىع قن البش  الك ق ، كيف قردقتهق لو:  (ُِ)
 (.  ِٕ/ٓالتذّك ة اغبمدكن   الدن ضبداف) ن دعبهم. . . دعب ن ل دفع قععر من قععر.كدر ت يف خل  يزيٌ      
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 .(ُ)(ع ػػػػػػػػػػػػػػػكإذا يص ب ددينو   يا    وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفطن دك  قص ب  يف ق ل  
أ ةِِزأ   ياِِه و ِِني ّ ةِِزّ  ,لافسِِه وةِِزءٌ  ,ألهلِِه وةِِزءٌ  ,هلل  ةِِزءٌ  :أ هنِِار  ثالثِِة أةِِزاءةِِزّ  لكِِ  نبياِِا و 

قػع شػأف قلػك  بػ ر م دػد للنػ ر ّكػ ف  دػ   ق  ضب  ادن خ لعيػو ملػا أف يػذّك  شػأف النػيب : فإف قلتى  الااس
 ؟(ِ)]الن س[ّك  اؼببلئك  قع أراذؿكأم نسب  لذً  ؟قا ؾ دو ؾبعسي

ف اػي ، ف ادػن خ لعيػو نرػ  شػأنوأفكػ، كسػداد الػ أم، إل ػو حسػن العرػ  (ّ)]أكل[ألف ّكس ل ّك ف قلك: قلتي 
، سػديده  تػعىم أف ذلػك مرػ ه  فبػ در إىل ردٌ ، ف تبععنػو، ف ستشسػنعا ذلػك، ملا قلػعؾ اإلسػبلـ أف يسػمععا دػذلك

 !ملا دار البر ء ن اغب كغح  مم  يف د طنه  قً ، ن ظعاى  الدن  ن أخذ حظو قً كّك   يعد م قبلن قى 
 .فأمربو دذّك  س د العربلء 

 ؟ كق  قعى د طنه  الذم   وب طعا دو ملم ن ؟ ملمعه ق  قعى ظ ى  اغب  ة الدن   الذم: فإف قلتى 
 :كد طن، للدن   ظ ى : قلتي 

، الذىلن قً  (ْ)كصبع الرن طري اؼبرنط ة، تب ع للاهعاتاك ، كتنزه، كقا ب، ن قأّك فم  ت ل ف ه  قً : أق  ظ ى ى 
 .كاغب ث، كاألنع ـ، (ٓ)كاػب   اؼبسعق ، كالحب 

كلػع ملمػعا دػ طن الػدن   ؼبػ  غحلػعا مػن ، كأهن  سػب   إىل دار ال نحػ د ؽبػ ، ف لنظ  إل ه  دع  أهن  ف ن  : كأق  د طنه 
 أىنٍػحيًسػًهٍم قىػ  خىلىػ ى اَّلَلي ﴿أىكى ٍى يػىتػىحىَكػ يكا يف : يف ّكت دػو العزيػز ىػذه اآليػ  مربهػ  درعلػو كؽبػذا ؼبػ  ذّكػ  هللا ، اآلخ ة

ًػػ ثًػػرينا ًقػػنى النَػػ ًس دًًلرىػػ ًء رىهبًٌ ػػمثا كىًإَف ّكى ػػ و قيسى ػػ  ًإاَل دًػػ غبٍى ًٌ كىأى ى نػىهيمى ػػ ًف يكفى ﴾الَسػػمى كىاًت كىاأٍلىٍرضى كىقىػػ  دػى ػٍ /ٍم لىكى ، [ٖ]الػػ ـك
ف علمعف أنو تع ىل ق  ، عا التحك  يف قلعهبمك  وبدث، كقص كا النظ  مل و، أهنم ملمعا ظ ى  اغب  ة الدن   فرح: أم

ٍلػً  الَسػمى كىاًت كىاأٍلىٍرًض رىدَػنىػ   :ّكم  ق ؿ هللا   ،ن اؼب لعق ت إال د غب كق  د نهم  قً  خلرهم  ﴿كىيػىتػىحىَك يكفى يف خى
ا دى ًطبلن سيٍبشى نىكى فىًرنى  مىذىابى الَن ًر﴾  .(ٔ) [ُُٗ]آؿ مم اف/قى  خىلىٍرتى ىىذى

 .(ٕ))أك لعا إيل): أم, أ ليوين: ويقول ,يستعني  اخلاصة على العامة, النيب : أم، فكان

                                                           
 (.  ٖ/ُْنتها النر  قن تحسري الر طيب )ا (ُ)
 يف اؼب طعطت : اغبدادين، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ِ)
 يف اؼب طعطت : ادعم، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ّ)
نه يػػ  الدػػن األثػػري، قػػ دة: طػػ ر، كالرنطػػ ر قػػ ء  لػػد ثػػعر ذىبػػ ن، كق ػػ : شبػػ نعف ألحػػ . كق ػػ : ىػػع صبلػػ  ّكثػػرية ؾبهعلػػ  قػػن اؼبػػ ؿ الالرنػػ طري: صبػػع قن (ْ)

 (.  ُُّ/ْقنط )
)قسعق : أم قعلم ، قأخعذ قن السعق ، د لبم: العبلق  ذبع  ملا الا (ٓ)  (.  ُٓٓٗ/ٓ ة. الصش ح لل عى م، ق دة: سـع
 (.  ٖ/ُْ(، كتحسري الر طيب )َّٖٖ/ٗ) ح مت تحسري ادن أيبينظ :  (ٔ)
 (.  ُُّٔ/ْنظ  الصش ح لل عى م، ق دة: دل )قأخعذ قن اإلدبلغ، أم: اإليص ؿ، كقنو التبل  . ي (ٕ)
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  ِمِ آماِه هللا  , الغهِاإ  ال يسِتطيع  لغ حاةِة َمِأ  مَ  .فأالا: مأ, نها  ال يستطيع إ الغي فحاةة مَ 
اق  د لعبػ د ت ييػىػع كقػ: كقػ ؿ اغبسػن، كالبعػ  ّكػذا قػ ؿ ادػن مبػ س، أىعاؿ يػـع الر  قػ  كىع): (1)الفٍز األان

اؼبػػعت دػػ  اعبنػػ   حى دًػػكذي ، (ّ)ىػػع إذا أطبرػػت النػػ ر ملػػا أىلهػػ : كسػػع د دػػن  بػػري، كقػػ ؿ ادػػن  ػػ يج ،(ِ)إىل النػػ ر
 .(ٔ)(ىع النح   األخرية): كمن ادن مب س. (ٓ)(كالح اؽ، ىع الرط ع : (ْ)كق ؿ ذك النعف اؼبص م، كالن ر

ن ذىػػل هبلسػػعف إف للمهػػ   ين قنػػ د  ًقػػ»: سػػعؿ هللا قػػ ؿ ر : قػػ ؿ مػػن أيب سػػع د اػبػػدرم  أخػػ ج البػػزار
 .(ٕ)«ن الحزع األّكرمل ه  يـع الر  ق  قد أقنعا قً 

ػػدى »: قػ ؿ مػن النػػيب  كأخػ ج الطػػراٍل مػن أيب أق قػػ    ًقػػنلػم دبنػػ د  يف الظّ  (ٖ)]إىل اؼبسػػ  د[   ً ػلًػدٍ مي ػال  ً اًٌ
 .(ٗ)«عفمي زى حٍ كال يػى ، الن س عي زى حٍ نعر يـع الر  ق  يػى 

                                                           
(، كّكػذا الطػراٍل يف الكبػري: دػ ب اؽبػ ء، قػن اظبػو ىنػد دػن أيب ُُٗ/ُ) ُّٗرقػم: ، د ب ق   ء يف تعاضعوأخ  و الرتقذم يف الام ئ ،  ((ُ

كأدلغػػػعٍل ح  ػػػ  قػػػن ال يسػػػتط ع إدبلغهػػػ  إيػػػ م، فإنػػػو قػػػن أدلػػػ  سػػػلط ن  ح  ػػػ  قػػػن ال يسػػػتط ع »...(، دلحػػػ :ُٕٓ/ِِ) ُْْى لػػػ ، رقػػػم: 
 (.َّٔ/ُ، ق ؿ الر رم: ]ركاه الطراٍل يف الكبري دسند حسن[.ش ح الاح  ؼببل ملي الر رم)»إدبلغه  إي ه ثبت هللا قدق و يـع الر  ق ...

 يف سنده راكو قبهم كىي قعلو)من ر  (، كدر   ر  لو ثر ت. ك (، ِْٓ/ُٖ) تحسري الطرم  (ِ)
] لػػ   دػػ لرعم[، :(، كيف سػػنده: ؿبمػػد دػػن يزيػػد الع لػػي أدػػع ىاػػ ـ ال فػػ مي الكػػعيف قػػ ؿ منػػو ادػػن ح ػػ ُْٓ/ُٖذّكػػ ه الطػػرم يف تحسػػريه ) (ّ)

كقػد تغػري[، كمطػ ء دػن السػ ئل الثرحػي الكػعيف قػ ؿ منػو ادػن  ] ػدكؽ م دػد ىبطػاء ّكثػريان  :كوبأ دن يب ف الع لػي الكػعيف قػ ؿ منػو ادػن ح ػ 
 (، كدر   سنده ثر ت. ٖٗٓ، ُْٓ، ُّٗ/ُختلح[. تر يل التهذيل الدن ح  )] دكؽ ا: ح  

 ]كق  ق  ركل قن اغبدي ، كال ّك ف يترنو[. : ثعد ف دن إد اى م اؼبص م، حدث منو أضبد دن  ب ح. ق ؿ منو الذىيب: ذك النعف اؼبص م (ْ)
 (.  ّّٓ/ُُ(، كسري أمبلـ النببلء للذىيب)ُّٓ/ُ. كف  ت األم  ف الدن خلك ف)(قِْٖ: )ت     

 (.  ّْٔ/ُُتحسري الر طيب ) (ٓ)
]  يكػن فبػن يسػتأى  أف يكتػل منػو : كيف سنده: سعد دن ؿبمػد العػعيف: نرػ  اػبط ػل مػن أضبػد قعلػو يف سػعد(. ِْٓ/ُٖتحسري الطرم ) (ٔ)

(، ْٖ/ّ)ك ،(ّّٖ/ٔاعبػ ح كالتعػدي  الدػن أيب حػ مت )كدر   ر  لو أق  ح الن قنو. ينظ : (، ُّٖ/َُدغداد ) ت ري  .ف قعضع ن لذاؾ[كال ّك 
 (.ّّٗ، ُِٔ/ُ)الدن ح  تر يل التهذيل ك (، ِّٕ/ّ)الدن مدمالك ق  يف ضعح ء ال   ؿ 

دػ ب فبػ  اؼبهػ   ين،  ثمػي: ّكتػ ب اؽب ػ ة كاؼبغػ زم،ّكاػ  األسػت ر مػن زكائػد البػزار لله  يف قسػند البػزار، كإمبػ  يف -ف م  ظه  يل-  أ ده  (ٕ)
. ؾبمػػع الزكائػد كقنبػػع   ر  لػو ثرػ ت[ ػػ(، قػ ؿ اؽب ثمػػي: ]ركاه البػزار مػن شػػ  و ضبػزة دػػن ق لػك دػن ضبػػزة، ك  أم فػو، كدرَّٔ/ِ)ُّٕٓرقػم: 

 كهللا تع ىل أملم.  -ف م  ظه  يل-(. كقد حبثت منو فلم أ د قن ت  م لوِْٓ/ٓالحعائد )
، إذا سػػػػ ركا قػػػػن أكؿ الل ػػػػ . كاالسػػػػم الػػػػدًف  قع ػػػػعدة يف اؼب طػػػػعطت ، كاؼبثبػػػػت قػػػػن قع ػػػػم الطػػػػراٍل اآليت. غػػػػري (ٖ) كاؼبػػػػدعب : يرػػػػ ؿ أدًف الرػػػػـع

الصػػش ح لل ػػعى م، قػػ دة: ك (، ُُٕ/ُداؿ. فػػتح البػػ رم الدػػن ح ػػ  )د لتش يػػك، كالدعبػػ ، فػػإف سػػ ركا قػػن آخػػ  الل ػػ  فرػػد اَدعبػػعا دتاػػديد الػػ
 (.  ُّٓ/ُ) دًف

(، كقػػ ؿ ف ػػو اؽب ثمػػي: ]ركاه الطػػراٍل يف ُِْ/ٖ) ّّٕٔمػػن أيب أق ق ) ػػدم(، رقػػم: اؼبع ػػم الكبػػري للطػػراٍل: دػػ ب الصػػ د، سػػلم  الر سػػي  (ٗ)
   .(ُّ/ِالزكائد كقنبع الحعائد لله ثمي)الكبري كف و سلم  العبسي من ر   قن أى  د تو ك  أ د قن ذّك نب [. ؾبمع 
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يف  اؼبتشػػ دعف يف هللا »: يرػػعؿ ظبعػػت رسػػعؿ هللا : قػػ ؿ مػػن أيب الػػدرداء  كأخػػ ج الطػػراٍل يف األكسػػح 
كأخػ ج أضبػد . (ُ)«عفميػزى حٍ كال يػى ، النػ س عي زى ٍحػيػى ، ملػا قنػ د  قػن نػعر، يػـع الر  قػ  يػـع ال ظػ  إال ظلػو ظ  هللا 

 :ق ؿ رسعؿ هللا  :ق ؿ نو من ادن مم  كحسٌ ، كالرتقذم
كر   ّك ف ، كىم دو راضعف، قعق ن  ـَ أى  ر  ه : ال يهعؽبم الحزع األّكر يـع الر  ق ، سكن قً قً (ِ)بلث  ملا ّكثب فث» 
 .(ّ)«كح  قعال و، أدل ح  هللا  كمبده ، كل ل ، ف يف ّك  يـعذً اى يػي 

، ودع بػػػ: أم، كالػػػ اء، دحػػػتح الرػػػ ؼ ىػػػع: )أحِِِدٍ  لِ رْ َقِِِال يؤاخِِِ  أحِِِداً  ِ  اِِِان رسِِِول هللا   :وعِِِ  احلسِِِ 
 ا  ػػػػػػنده من م ئػػػػػدس  شوػػػػ  رم يف  ش ػػػػػػد ركل البػػػق: لتى ػػػػػإف قػػػػػػف، أحداً على أحد قُ دِّ صَ وال يُ  .(ْ)(كهتمتو

كهللا قػػ  ّكػػ ف ملػػا ظهػػػ   ،يػػػ  رسػػعؿ هللا: فر لػػت، (ٓ) ػػ ءت ىنػػد دنػػػت متبػػ  دػػن رد عػػ : رضػػي هللا منهػػ  ق لػػت
  ءبػػملػػا ظهػػ  األرض قػػن أىػػ  خً كقػ  أ ػػبح ال ػػـع ، ن أىػػ  خب ئػػكذلعا ًقػػيػػأف  أحػػل إيلَ  (ٔ) ءبػػاألرض أىػ  خً 
ػػػػإف أدػػػػ  سػػػػح  ف ر ػػػػ  قً : مث ق لػػػػت، ن أىػػػػ  خب ئػػػػككا ًقػػػػعػػػػز أحػػػػل إىل أف ي ن أف فهػػػػ  ملػػػػي حػػػػ ج ًقػػػػ، (ٕ) كه سًٌ

 فرػػد أخػػذ النػػيب ، (ٗ)«ن قعػػ كؼال حػػ ج مل ػػك أف تطعمػػ هم ًقػػ»: قػػ ؿ ؽبػػ ؟  نىػػ لى  ى الػػذم لػػو مً  (ٖ)]ًقػػن[أطعم
     ؟ يسمع ّكبلقوقع أنو   ملا أيب سح  ف  مى كى كحى ، درعؿ ىند

  يعلم  كإف، ككلدى  د ؼبع كؼ، ن ق لو ق  يكح ه قبا ملا أيب سح  ف دأف لزك تو أف تأخذ قً  النيب : قلتي 
 .كا ل مل و (َُ)]الرىٍدر[ألف ذلك، ك  ي ضى ، دو

                                                           
(، قػ ؿ الطػراٍل: ]  يػ ك ىػذا اغبػدي  مػن حكػ م دػن ّك سػ ف ٖٓ/ِ) ُِّٖلػ ، قػن اظبػو أضبػد، رقػم: ٍل: دػ ب األاؼبع م األكسح، للطػرا (ُ)

 .إال وبأ دن زيد، كال من وبأ إال ملي دن ث دت اعبزرم، تح د دو: ًحيَب ؿبمد دن ح مت[
 (.  ُِٓ/ْ، ق دة: ّكثل )نه ي  الدن األثريالكثب ف: صبع ّكث ل. كالكث ل: ال ق  اؼبستط   ادكدب. ال (ِ)
بػ  اؼبملػعؾ الصػ ٌف، رقػم: ، أدػعاب الػر كالصػل ، دػ ب قػ   ػ ء يف ف(، كسػنن الرتقػذمُْٕ/ٖ) ْٕٗٗقسند أضبد، مبد هللا دػن ممػ ، رقػم:  (ّ)

 (، ق ؿ ف و الرتقذم: ]ىذا حدي  حسن غ يل[، كاللح  ألضبد. ّٓٓ/ْ) ُٖٔٗ
 (.  ْٓ/ْنه ي  الدن األثري، ق دة: ق ؼ )لو، كق فو دكذا: أم أض فو إل و كاهتمو دو. القأخعذ قن قعؽبم: ق ؼ الذنل كاقرتفو إذا مم (ْ)
ىند دنت متب  دن رد ع ، أـ قع كي ، أسلمت م ـ الحتح دعد إسبلـ زك ه  أيب سح  ف دػن حػ ب، ، تعف ػت ىنػد دنػت متبػ  يف خبلفػ  ممػ  دػن  (ٓ)

 (.  ُِِٗ/ْ) قع ف  األ ش ب الدن مبد الراالست ع ب يف. اػبط ب 
 (.  ٗ/ِنه ي  الدن األثري، ق دة: خبأ ). الشع  اػبب ء: أحد د عت الع ب قن كد  أك  عؼ، كال يكعف قن (ٔ)
 (.  ِّّ/ْنه ي  الدن األثري، ق دة: قسك ). كىع قث  الب    كزن  كقعى. القس ك: أم خب   يبسك ق  يف يديو ال يعط و أحدان  (ٕ)
 كاؼبثبت قن  ش ح الب  رم اآليت. غري قع عد يف اؼب طعطت ،  (ٖ)

 ػػش ح قسػػلم: ّكتػػ ب اغبػػدكد، (، كّكػػذا ٔٔ/ٗ) ُُٕٔ: ّكتػػ ب األحكػػ ـ، دػػ ب قػػن رأل للر ضػػي أف وبكػػم دعلمػػو، رقػػم:  ػػش ح الب ػػ رم ((ٗ
 (.ُّّٗ/ّ)ُُْٕد ب قب   ىند، رقم: 

 الحعز، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. يف اؼب طعطت :  (َُ) 
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 لكػن زمػم دعبػهم أنػو خػ ج ـبػ ج، كإف للر ضػي أف وبكػم دعلمػو، (ُ)علمػوددذلك قب ء  كّك ف قب ء النيب )
، ػيحتًػػتى سٍ مي ػكّكػػبلـ اؼبحػ  ينػزؿ ملػا ترػدي   ػش  إهنػ ء ال، يف ذلػك دبنزلػ  ّكػبلـ اؼبحػ  كّكػبلـ النػيب ، (ِ)الحيتػٍ ىػ []

دػأف األغلػل  :لكػن أ ػ ب دعبػهم، (ّ)حرػك  ػ ز لػك اسػت ح ؤه قػع اإلقكػ ف إف ثبت أنو يبنعػكً : فكأمب  ق ؿ
قػ  ذّكػ  يف قصػ  ىنػد أنػو  مل ػو أنػو  دّ  ى لكػن يػيػ، وف  ل تنزي  لحظو مل ، كاإللزاـ، اغبكم ن أحعاؿ النيب قً 
رصػػ  ىنػػد ملػػا دفك ػػ  يصػػح االسػػتدالؿ ، دػػ  ظػػ ى  األقػػ  أنػػو   يسػػمع ىػػذه الرصػػ  إال قنهػػ ،  ػػدقه  مي لىػػعٍ يػى 

زكج ادنتػػو أـ حب بػػ   ألنػػو ، ك ػػه ه، [ْٖ/ك] كأقػػعؿ أدػػع سػػح  ف ّكػػ ف ق يػػل النػػيب ، حكػػم اغبػػ ّكم دعلمػػو
 .(ْ)(رضي هللا منه 

كيعلػػػم ذلػػػك ، ف أدػػ  سػػػح  ف ر ػػػ  شػػش ح يرػػػرت ملػػػا م  لػػوأ (ٓ)]يعلػػػم[ فػػػ لنيب ، نظ نػػػ  إىل ظػػػ ى  األقػػ  فػػإف
كتأّكػد ذلػك د ؼبصػ ى ة ملػا ، كالبلػد، كاؼباػ رّك  يف الرب لػ ، كالعلم اغب  ػ  د لر ادػ ، كالاه ة، كالتعات ، د لسم ع
، كإقػػ  دػػعحي، الردسػػ   (ٔ)]دط يػػ [ قػػ إ، نبػػ  يف دػػبلد دع ػػدةك  صػػ ق ك  ّكػػ ف يطلػػع ملػػا أقػػ  ّكسػػ ل  أف النػػيب 

فلػػم يكػػن ،  ػػدؽ ىنػػد   يأق ىػػ  د ألخػػذ كلػػع   يعلػػم رسػػعؿ هللا ، فك ػػ  ال يطلػػع ملػػا حػػ ؿ أيب سػػح  ف
 .كإمب  أخذ دعلمو، آخذان أد  سح  ف درعؿ ىند رسعؿ هللا 

ألف ، الغ ئػل دػذلكيف الرػعؿ د لربػ ء ملػا  كل   قب ء ملا الغ ئل ّكم  استدؿ دو دعض الا فع   ؼبذىبهم)
 .(ٖ)(كال قتعاري ن ، (ٕ)]قسترتان[ك  يكن ، ىذه اؼبر ل  دبك  كإمب  ّك ف ح ؿ قعؿ النيب ، أد  سح  ف   يكن غ ئب ن 

                                                           
: ق ؿ اغبنح  : إذا قبا دعلم استح ده يف زقن الربػ ء كقك نػو: هبػعز يف حرػعؽ العبػ د، كال هبػعز يف اغبػدكد اػب لصػ ، ألف قب ء الر ضي دعلمو (ُ)

اغبػػدكد تػػدرأ د لاػػبه ت، خبػػبلؼ الرصػػ ص فإنػػو حػػ  العبػػد، كحرػػعؽ العبػػ د ال وبتػػ ط يف إسػػر طه ، كّكػػذا حػػد الرػػذؼ، ألف ف ػػو حػػ  العبػػد، 
إذا قبا دعلم، استح ده يف غري زقن الرب ء كقك نو، أك يف زق ف الرب ء يف غري قك نػو، كذلػك قبػ  أف يصػ  كّكبلنب  ال يسرط ف دابه . ، ك 

ف]ؿبمد كأدػػع يعسػػ [: هبػػعز ف مػػ  سػػعل اغبػػدكد  إىل البلػػد، الػػذم كيل قبػػ ءه، فإنػػو ال هبػػعز منػػد أيب حن حػػ  أ ػػبلن. كقػػ ؿ الاػػ فع  ، كالصػػ حب
هبػػعز، كقػػ ؿ اؼب لك ػػ  كاغبن دلػػ : ال يربػػي اغبػػ ّكم دعلػػم نحسػػو قطلرػػ ن، كّكػػذا كاؼبعتمػػد منػػد اؼبتػػأخ ين قػػن اػب لصػػ ، فأقػػ  يف اغبػػدكد اػب لصػػ  فػػبل 

 .لػػعال قبػػ ة السػػعء لرلػػت إف للشػػ ّكم أف وبكػػم دعلمػػو :اغبنح ػػ  كىػػع اؼبحػػ  دػػو، لحسػػ د قبػػ ة الػػزقن، كقػػ ؿ ادػػن ح ػػ : )كقػػن مث قػػ ؿ الاػػ فعي
لكثػػ ة قػػن يتػػعىل  ،ف تعػ  حسػػم قػػ دة ذبػػعيز الربػ ء دػػ لعلم يف ىػػذه األزقػػ ف اؼبتػأخ ة ،الظػػن د ؼبتػػأخ انتهػا كإذا ّكػػ ف ىػػذا يف الزقػ ف األكؿ فمػػ  

ل ػػػ  الدػػػن قػػػنح اعبك (، ّْٗ/ٓ شػػػ   ادػػػن م دػػػدين )(، كالػػػدر اؼب تػػػ ر كحٕ/ٕ ئع للك سػػػ ٍل). دػػػدائع الصػػػن(اغبكػػػم فبػػػن ال يػػػاقن ملػػػا ذلػػػك
 (.  َُٔ/ُّ(، كفتح الب رم الدن ح   )ْٗ/َُاؼبغين الدن قداق  )ك  (،َّٕ/ْزّك ي  األنص رم)ل(، كأسى اؼبط لل ّْْ/ٖمل ش)

 (.  َُْ/ُّثبت ًقن فتح الب رم الدن ح   )غري كاضش  اؼب طعطت ، كاؼب (ِ)
 (.  ِٖٗ/ُٔللم كردم ) كلع ّك ف فت  ، لر ؿ: هبعز أف تأخذم. اغب كم الكبري (ألنو ق ؿ ؽب : )خذم ،ىع حكم :ق   (ّ)
 (.  َُْ/ُّلحتح الدن ح   )هن ي  النر  قن ا (ْ)
 غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٓ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٔ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن فتح الب رم اآليت.  (ٕ)
 (.  َُٓ/ٗب رم الدن ح   )فتح ال (ٖ)
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فػأر ع ، كغريىػ ، (ِ)قػذّكعرة يف ّكتػل الحرػو ّك لكح يػ  الدػن ال فعػ  اغػري ىػذ (ُ)]دالئػ [نعم للرب ء ملػا الغ ئل
 .(ْ)أخ  و أدع داكد يف اؼب اس   (ّ)عركإف حدي  اغبسن اؼبذّك، إل ه  ىذا

 ػػػ حل التصػػػ ن   ، العػػػ  ، اإلقػػػ ـ، البغػػػدادم (ٓ)]اآلقلػػػي[ؿبمػػػد دػػػن   ي  ىػػػع) :وذاِِِر أ ِِِو ةعفِِِر الطِِِني
تلم ػذ إق قنػ  الاػ فعي  (ٔ)أخػذ الحرػو مػن الزمحػ اٍل، كالتحسري اؼباته  قعلده سن  أردع كما ين كقئت ، العظ م 
 ، يرعؿ، (ٖ)ظبعت ملي دن مبد هللا اللغعم: ق ؿ اػبط ل، (ٕ)فعي ال د ع اؼب ادمكّكذا أخذه من تلم ذ الا :

، أظهػػػ ت قػػػذىل الاػػػ فعي : قػػػ ؿ ادػػػن   يػػػ ، قكػػػ  ادػػػن   يػػػ  أردعػػػ  سػػػن  يكتػػػل ّكػػػ  يػػػـع أردعػػػ  كرقػػػ 
 .(ُِ)   ادن س يجػػػػػش، (ُُ)عؿػػػػػػا ر األحػػػػػدن د (َُ)م ف[ػػػػ]مثر ه ػػػلػػكت، ن ػػػػػ  سػػػػغداد ماػػدو دب (ٗ)ديت[ػػػػقتا]ك
قن لط ػ  : ن صبل  قصنح توكقً ، كا ته ده إىل ق  اخت ره يف ّكتبو، فلم  اتسع ملمو أداه حبثو: (ُّ)ق ؿ الح غ ٍل 

تػعيف ، ىػع ثبلثػ  كشبػ نعف ّكت دػ ن ك ، كاحػتج لػو، دهك ػعَ ، كىع قذىبو الذم اختػ ره، الرعؿ يف أحك ـ ش ائع اإلسبلـ
 .(ُ)(يف شعاؿ سن  ما  كثبلشبئ  من ست كشب ن  سن 

                                                           
   ، كيف)س(: كالد ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. يف األ  : كأل (ُ)
، شػ ح دػو التنب ػو للاػريازم، كىػع شػ ح ّكبػري، يف (قُٕٔ)ت:  ،الكح ي  لن م الدين: أضبد دن ؿبمد دن ملػي، اؼبعػ كؼ: دػ دن ال فعػ  الاػ فعي (ِ)

 (.  ْٖٗ/ُ قي الكتل كالحنعف غب  ي خل ح )ّكا  الظنعف من أس   .كبع: ما ين ؾبلدان 
 «.  ال يأخذ أحدا در ؼ، كال يصدؽ أحدا ملا أحد  ّك ف رسعؿ هللا »كىع قعلو:  (ّ)
 ػػدكؽ، كدر ػػ  ر  لػػو  أدػػع  ػػ ٌف اإلنطػػ ّكي، ؿببػػعب دػػن قعسػػا، كىػػع :(، كيف سػػندهّْٖ/ُ) ُْٓيب داكد: دػػ ب األدب، رقػػم: اؼب اسػػ   أل (ْ)

 (.  ُِٓ/ُ)أملم. تر يل التهذيل الدن ح   ثر ت، ف كعف ق س  حسن، كهللا تع ىل
 يف اؼب طعطت : االدلا، كاؼبثبت آقلي ألنو ًقن أى  آق  طرست ف.  (ٓ)
: )تاغبسػػن دػػن ؿبمػػد دػػن الصػػب ح البغػػدادم ّكػػ ف إق قػػ ن  لػػ بلن فر هػػ ن ؿبػػدث ن فصػػ ش ن دل غػػ ن ثرػػ ن ثبتػػ ن، ركل منػػو الب ػػ رم، كالنسػػ ئي، الزمحػػ اٍل:  (ٔ)

 (.  ُُْ/ِكي )طبر ت الا فع   الكرل للسب. ( يف رقب فقَِٔ
طبرػػ ت الاػػػ فع   . (قَِٕ: )تال د ػػع اؼبػػ ادم: ال د ػػػع دػػن سػػػل م ف اؼبػػ ادم، قػػن الثرػػػ ت، ظبػػع الاػػػ فعي، ركل منػػو أدػػع داكد الس سػػػت ٍل،  (ٕ)

 (.  َِٔ/ُ يل التهذيل الدن ح  )(، كترُُّ/ِالكرل للسبكي )
ن سػبٌلـ، كّكػ ف الٌطعسػي شػديد اػبػبلؼ قػع ادػن السػٌك ت، ألهنمػ  أخػذا ملي دن مبد هللا دن سن ف الٌطعسي، قن أ ش ب أَب مب د الر سم د (ٖ)

 (.  ِٖٓ/ِي)من نص اف اػب اس ٍل. كاختلح  ىف ّكتبو دعد قعتو. ك  يكن لو قصٌن . إنب ه ال كاة ملا أنب ه النش ة للرحط
 يف اؼب طعطت : افتديت، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٗ)
  ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. غري كاضش  يف اؼب طعطت (َُ)
   مثم ف دن سع د دن دا ر أدع الر سم األمبػ طي البغػدادم األحػعؿ، أحػد أئمػ  الاػ فع   يف مصػ ه، أخػذ الحرػو مػن اؼبػزٍل كال د ػع، كأخػذ منػو:  (ُُ)

 (.  ُٕٔ/ُ. طبر ت الا فع   الدن ّكثري)دبغداد ق(ِٖٖ)ت: أدع العب س دن س يج، 
كدػو انتاػ  قػذىل  د دػن ممػ  دػن سػ يج البغػدادم، الر ضػي الاػ فعي، ظبػع قػن اغبسػن دػن ؿبمػد الزمحػ اٍل تلم ػذ الاػ فعي،أدع العبػ س، أضبػ (ُِ)

 (.  ُْٗ/ُ(، كطبر ت الا فع   الدن ّكثري)َُِ/ُْ. سري أمبلـ النببلء للذىيب )(قَّٔ: )ت، الا فعي دبغداد
. ق(ِّٔ )ت:مػن أيب  عحػ  الطػرم، لػو ّكتػ ب التػ ري  الػذم ذيػ  دػو تػ ري  الطػرم،  مبد هللا دن أضبد  الح غ ٍل األقري، قن الثر ت، ركل (ُّ)

 (.  ُّّ/ُٔ، كسري أمبلـ النببلء للذىيب )(ُُ/ِٕت ري  دقا  الدن مس ّك  )



 
- 333 - 

 ل ذل  ِِرتني اِِِِلون  ه غ  مِِِاهلية يعمِِِِيء مما اان أهل اجلِِِممت  شِا هِم :  ِِِلاع  ا, ي ِِِع  عل
ليلِِة  هلِِتُ ,  رسِِالته ّ مِِا مهمِِت  سِِوء حِِر أاِِرمو هللا ,  يِِو و ِِني مِِا أريِِد مِِ  ذلِِ  هللا  حيِِول

دبم اؼبػ م ، (ِ)[الشباب]فنمسر هبا اما يسمر ,لو أ صرت يل غامي حر أوخل مكة: ليال  اان يرعى معي
 :ق ؿ الا م  ل بلن كىع التشدث ، دحتشت ):  مى ن السى   قً ف هم

 ك  يسم  دبك  س ق ، أن      الصح  (ّ)]إىل[ّكأف   يكن د  اغب عف  
ػ،  مى قأخعذ قػن الَسػ: ق  ، كالسم  ن م ة أحػد األلػعاف اؼب ّكبػ  ًقػكالّسػ، ن السػم ةكىػع قػأخعذ ًقػ، الرمػ   ي كىػع ظًٌ

 .(ْ)(السعاد كالب  ض
: كد لحػ ء ىػػع، دحػتح اؼبهملػ  كسػػكعف الػزام, فِاً زْ   مكِة مسعِِت عَ أول وار ِمِ (5)]ةئِِت[حرفخرةِت لِ ل  

 .(ٔ)(ّك  لعل مزؼ  :كق  ، كغريى  فب  يب ب دو، ىي الدفعؼ :كق  ، كىي اؼببلىي،  ؼبع زؼداللعل )
س فما أيقَو إال مس الشم ,ب على أذين فامترِ ضُ فَ  ,فجلست أنَر, الدفول وادلزام  لعرس  عضه  

  عد ذل   شيء( ّ   أه ّ  ,خرى مثل ذل أمرة  (7)]عراين[ّ  ,ييئاً  هضِ أفل   ,فرةعت
 :ف و أحب ث
 :األكؿ (ٖ)]البش [

 ؟ال، إف نبو دذلك ى  يااخذ دو أك: إف قلتى 
 :ىذا اؽبم ال يااخذ دو ألق ين: قلتي 

 .فلم يرع لذلك التش َل، إف ذلك قب  كركد الا ع: األكؿ 
 ؟هللا  (ٗ)] ٍى ي ض ه[فلمى ، دو ش عه  دٍ  ً يى ح     : فإف قلتى 

                                                                                                                                                                                     
إق قنػ   كىػع غػري ،أدػع  عحػ  الطػرمرسِت  : ىنػ ؾ رافبػي ييػدما: ؿبمػد دػن    يػ  دػن ف ئػدة(. ََُ/ُبر ت الا فع   الدن ق ضػا شػهب  )ط (ُ)

 (.  ُٖٕ/ُف االمتداؿ لزين الدين الع اقي)أدع  عح  الطرم، ف الختبلؼ د نهم  يف اعبد. ينظ . ذي  ق زا يزيدىذا فهع ؿبمد دن   ي  دن 
 غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن نس   الاح  قع ح ش   الامين.  (ِ)
اغبى ػعف:  بػ  دبكػ ، كق ئلػو: ممػ ك دػن اغبػ رث دػن قبػ ض دػن ممػ ك يتأسػ  ملػا غري قع عد يف اؼب طعطت ، كاؼبثبػت قػن لسػ ف العػ ب، ك  (ّ)

 (.  َُٗ/ُّ)، ق دة:ح ن دن قنظعرلس ف الع ب الينظ : الب ت، كق  : غريه، كىع قن البش  الطعي . 
 (.  ّٕٔ/ْ)ق دة:ظب الدن قنظعر، لس ف الع ب  (ْ)
 (.  ُّٕ/ُالاح  ح ش   الامين )ت قن نس   يف األ  : الحت، كغري كاضش  يف)س(، كاؼبثب (ٓ)
 (.  َِّ/ّنه ي  الدن األثري، ق دة: مزؼ )ال (ٔ)
بػػت قػػن الاػػح  دتع يػػ  حرػػعؽ اؼبصػػطحا كح شػػ   الاػػمين غػػري كاضػػش  يف األ ػػ ، كىػػعيف اغب شػػ   يبػػ  الصػػحش  كغػػري قع ػػعدة يف)س(، كاؼبث (ٕ)

 (.  ْٔٔ/ُ) كالدن ف رس، ق دة: م   امرتاه نبو. ؾبم  اللغ (، كقعى م اٍل: غا ين، ير ؿ: م اٍل ىذا األق ، أم: غا ي ك ُّٕ/ُ)
 غري قع عدة يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو الس  ؽ.  (ٖ)
 يف األ  : ي ض، كيف)س(: ي ضو، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ٗ)
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ن األنب ػػ ء قبلػػو نػػيب ًقػػ (ُ)]وبػػٌ ًـ[ك  ، تبػػ ع شػػ ائع األنب ػػ ء قبلػػو ن دػػ  النػػ س قػػأقعر دًقػػ خبصع ػػو ألنػػو ّكػػ ف: قلػػتي 
 .ملا ذلك اطلع ملا أف آالت اللهع ح اـ يف ش ائع اإلسبلـ ح  أطلعو هللا  ك  يكن ، آالت اللهع

 :نظ  إف   يحع لكن يي ، ك  يحعله  ال يااخذ دو، كاؼب ء إذا ىم دحع  اؼبعص  ، دو ىمَ  أنو: الث ٍل
ػ وً تًػكؾب ىدى ، كاقتن مو، س ئ  وي ألف نبىَ ، ّكتبت لو حسن : وكندق ن ملا نبٌ ، ن هللا فإف ت ّكو خعف ن قً  -[ُ]  وي نحسى

االقتنػػ ع د ج ىػػدة ملػػا خػػبلؼ الطبػػع ك ، ملػػا كفػػ  الطبػػع ال يػػدؿ ملػػا سبػػ ـ الغحلػػ  مػػن هللا  كاؽبػػمٌ ، حسػػن 
 .يف قعافر  الا ط ف هً دًٌ ن  ً أشد قً ، كىع العم   ، يف ـب لح  الطبع هي دَ ف ً ، وبت ج إىل قعة مظ م 

فع    (ِ)و ]أم[فإف نب، مل و س ئ  ّكتبتٍ : ن هللا مل و الحع  الع ئ  أك ت ّكو لعذر ال خعف ن قً  رى دًٌ كإف قي -[ِ]
رب ذاؾ : ق لػت اؼببلئكػ »: ق ؿ رسعؿ هللا  لدل   ملا ىذا التحص   ق  كرد يف الصش حكا، الرلل اخت  رم

ف ّكتبعى  ، كإف ت ّكه ، ف ّكتبعى  مل و دبثله ،  هى لى مً ارقبعه  فإف مى : فر ؿ، دوكىع أدص  ،  يد أف يعم  س ئ يمبدؾ 
 .ن خعيفقً : أم (ْ)«(ّ)] ى َام[إمب  ت ّكه  قن، لو حسن 

 :البش  الث ٍل
ػػػل ى »: قػػػ ؿ رسػػػعؿ هللا  كيف  ػػػش ح الب ػػػ رم، يف قلتنػػػ  تٍ قىػػػ ًٌ اؼبعػػػ زؼ حي  فإ يف أقػػػ  أقػػػعاـ يسػػػتشلعف  نَ عنى كي

 ى اغبً 
، أهن  تدمع إىل شػ ب اػبمػ : (ٕ)كاؼبعى يف رب يبه ، كىي آالت اؼببلىي، (ٔ)«كاؼبع زؼ، كاػبم ، كاغب ي ، (ٓ)

، ف شػػػـ  البػػػ ب هبػػػػ ، (َُ)كالكمن ػػػ ، (ٗ)كاعبنػػػك، (ٖ)ال دػػػ ب: ن اؼبعػػػ زؼكًقػػػ، كالتاػػػبو دأىػػػ   اؼبع  ػػػي حػػػ اـ
ن ضػ ب دػ لععد كأكؿ قىػ، كينعش ركح ن   اإلنس ف، ألنو ىبح  األحزاف، كللا فع   ك و ضع   يف ربل   الععد

كىػذا ، كتزيػد يف الناػ ط، كترعم اؽبمػ ، ل اؽبمذىً ن ح ّك ت نحس ن   تي كىع ق ّكل قً : ق لعا، القك دن قتعشلح

                                                           
 يف اؼب طعطت : وب ز، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ.  (ُ)
  طعطت ، كاؼبثبت كضعتو ؼبن سبتو للس  ؽ. غري قع عدة يف اؼب (ِ)
 غري كاضش  يف اؼب طعطت ، كاؼبثبت قن  ش ح قسلم اآليت.  (ّ)
ػػػبلىـى اَّللًَ ﴿:  ػػػش ح الب ػػػ رم: ّكتػػػ ب التعح ػػػد، دػػػ ب قػػػعؿ هللا تعػػػ ىل (ْ) (، ك ػػػش ح ُْْ/ٗ) َُٕٓ، رقػػػم: [ُٓ /]الحػػػتح ﴾يي ًيػػػديكفى أىٍف يػيبىػػػدًٌليعا ّكى

 (، كاللح  ؼبسلم. ُُٕ/ُ) ُِٗإذا ىم العبد حبسن ، رقم: د ب قسلم: ّكت ب اإليب ف، 
 (.  ّٔٔ/ُنه ي  الدن األثري، ق دة: ح ر )اغب  دت ح   ال اء: الح ج أم استشبلؿ الزن . ينظ : ال (ٓ)
 (.  َُٔ/ٕ) َٗٓٓكيسم و دغري اظبو: رقم:   ش ح الب  رم: ّكت ب األش د ، د ب ق   ء ف من يستش  اػبم  (ٔ)
 (.  ّْْ/ْاؼبط لل للا   زّك ي  األنص رم )أسى  :ينظ  (ٕ)
 (.  ِْٕ/ِت ج الع كس للزد دم، ق دة: ردل)ال د ب: آل  ؽبع ؽب  أكت ر يب ب هب .  (ٖ)
 (.  ََُ/ِٕ ج الع كس للزد دم، ق دة:  نك)اعبنك: الذم ىع آل  يب ب هب  ّك لععد. ت (ٗ)
 (.  ٕٗٗ/ِمعم  قن اؼبالح ، ق دة: ّكمن )لعس ح جالكمن  : آل  ط ب ذات أردع  أكت ر كقعس. اؼبع م ا (َُ)
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الاػػػ   ّكمػػػ ؿ  ك درٌ ، مػػػن ذّكػػ  هللا  [ْٗ/ظ] كأشػػػغله ،  ػػػ  كىػػع أّكثػػػ  اؼببلىػػػي ط دػػ ن و ّكلَػػػال يرتبػػي حً 
 :(ُ)ح   ق ؿ يف قنظعقتو الدين الدقريم

 زافػػػػػػػػػػػػػػػػػق لعا تزي  أث  األح    زافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنغم ت الععد للمش
 كاغبـز أف ال تتبع ادن حـز   فأ ـز ملا التش َل أم حـز

    رػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؼبزق كالععد كاعبنك   رػػػػػػػرد أد شت منده األكتف
  :كخت ف، الدؼ   ئز لع س: الث ل  بش ال 

، (ّ)]فػػدخ  حػػ  ديػػيًنى ملػػَي[  ػػ ء النػػيب : ق لػػت ،(ِ)ذعًٌ عىػػع دنػػت قي ػػػػًٌ  دى مػػن ال ّ  فلمػػ  ركل الب ػػ رم: أقػػ  األكؿ
: ق لػت إحػداىن، ن آدػ ئي يػـع دػدرًقػ  ى تً ن قي قى  نى دٍ دي نٍ كيػى ، ؼًٌ  دن د لدّ ي ت لن  يب ً يٍ ف علت  ع  ف ل  ملا ف اش

 .(ٓ)«ترعل  كقعيل الذم ّكنتً ، ي ىذامً دى »: فر ؿ ، ق  يف غد مي لى عٍ يػى  (ْ)]نىبًػػيه[كف ن 
، كا علػػعه يف اؼبسػػ  د، أملنػػعا ىػػذا النكػػ ح»: قػػ ؿ مػػن م ئاػػ  رضػػي هللا منهػػ  أف النػػيب  كيف سػػنن ادػػن ق  ػػو

 .(ٕ)«كاغب اـ الب ب د لدؼ فص  ق د  اغببلؿ»: ح ادن حب ف حدي   شكيف  .(ٔ)«دعا مل و د لدؼكاض  
 .كالنس ء، كصبهعر العلم ء   يحٌ ًقعا يف  عاز ض ب الدؼ د  ال   ؿ

 ؟مده يف أفع ؿ اعب ىل   فم  د ؿ النيب ، ىذا الدؼ ّك ف يف م س بي  ٍ ضى : فإف قلتى 
كالنكػ ح ، كالدؼ ح اـ ملا أف ىذا الب ب ملا الػدؼ أدػ ح ألنكشػ  اإلسػبلـ، رألف اعبمع د  اؼبزق : قلتي  

 . ن   ي كنو ش م أق كإظه ره ، اؼبذّكعر   يكن إسبلق  ن 
فػإف ّكػ ف يف ، أنػو ّكػ ف إذا ظبػع الػدؼ دعػ »: مػن ممػ   فلمػ  ركل ادػن أيب شػ ب ، أمػين اػبتػ ف: كأق  الث ٍل

 .(ُ)« ةنب  مم  د لدرٌ كإف ّك ف يف غري ، أك اػبت ف سكت، النك ح

                                                           
 قن البش  البس ح. كقد حبثت من األد  ت فلم أ دى  ضمن اؼبطبعع.  (ُ)
 (.  ُِّ/ٖ. اإل  د  الدن ح  )ال د ع دنت قععذ األنص ري  الن  ري ، ّك نت قن اؼبب يع ت د ع  الا  ة (ِ)
 قن  ش ح الب  رم اآليت. ، كاؼبثبت يف اؼب طعطت : د    حس  دن ملي  (ّ)
 يف اؼب طعطت : ىي، كاؼبثبت قن  ش ح الب  رم اآليت.  (ْ)
 (.  ُٗ/ٕ) ُّْٕٓكت ب النك ح، د ب، رقم:    ش ح الب  رم: (ٓ)
، دػػ ب إمػػبلف (، كسػػنن ادػػن ق  ػػو: ّكتػػ ب النكػػ حَّٗ/ّ) َُٖٗء يف إمػػبلف النكػػ ح، رقػػم: سػػنن الرتقػػذم: أدػػعاب النكػػ ح، دػػ ب قػػ   ػػ  (ٔ)

: ]حػػدي  غ يػػل حسػػن يف قػػ ؿ الرتقػػذم(، كاللحػػ  للرتقػػذم، ، كلحػػ  ادػػن ق  ػػو: ]كاضػػ دعا مل ػػو د لغ دػػ ؿ[، ُُٔ/ُ)ُٖٓٗ، رقػػم: النكػػ ح
 ىذا الب ب[. 

 سػػنن النسػػ ئي: ّكتػػ ب النكػػ ح، إمػػبلف النكػػ حك  ،(َّٗ/ّ) َُٖٖء يف إمػػبلف النكػػ ح، رقػػم: سػػنن الرتقػػذم: أدػػعاب النكػػ ح، دػػ ب قػػ   ػػ  (ٕ)
(، ك  ُُٔ/ُ) ُٖٔٗدػػ ب إمػػبلف النكػػ ح، رقػػم:  (، كسػػنن ادػػن ق  ػػو: ّكتػػ ب النكػػ ح،ُِٕ/ٔ) ّّٗٔ، رقػػم: د لصػػعت كضػػ ب الػػدؼ

  .أ ده يف  ش ح ادن حب ف ف م  ظه  يل، كق ؿ الرتقذم: ]حدي  ؿبمد دن ح طل حسن[
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أف النػيب : كادػن حبػ ف، فرػد ركل الرتقػذم، كقدـك غ ئل إظه ران للس كر، ّك لع د  ،كاػبت ف  سعكّكذا يب ح لغري ال
 يػ  رسػعؿ هللا إٍل نػذرت إف ردؾ هللا : فر لػت، ؼب  ر ع إىل اؼبدين  قن دعض قغ زيو   ءتو   ري  سػعداء  

 .(ِ)«فأكؼ دنذرؾ، إف ّكنت نذرت»: فر ؿ ؽب ، لغن ءكا، س ؼب ن أف أض ب د  يديك د لدؼ
 (ٔ)لكػػن  ػػ حل اؼبهػػذب، (ٓ)كالغػػزايل، (ْ)كمل ػػو  ػػ ل إقػػ ـ اغبػػ ق ، لػػذلك (ّ)ولٌػػن أطلػػ  حً ن أ ػػش دن  قىػػفًمػػ

 .(ٖ)[  ورب] (ٕ)أطل 
، يف قسػػػنده (َُ)كأخ  ػػػو دتم قػػػو ادػػػن راىعيػػػو، «د سػػػ لتو»: أخ  ػػػو البػػػزار إىل قعلػػػو (ٗ)ف ىػػػذا اغبػػػدي إك  اىػػػذ 

مػػن  ن تر يػػ  محتػػو حتػػعل مل ػػو ًقػػاقػػ  ، مث إف قن سػػب  ىػػذا اغبػػدي  لرتصبػػ  الحصػػ ، (ُُ)كالب هرػػي يف الػػدالئ 
 .ادم إىل ارتك ب ق  يك ىو هللا تشهعات 

 

                                                                                                                                                                                     
  ادػػن سػػريين دلحػػ : ] أيٍنًبٍئػػتي أف (، قػػن حػػديْٓٗ/ّ) َُِْٔ  قػػ لعا يف اللهػع، رقػػم: دنشػعه  يف قصػػن  ادػػن أيب شػػ ب : ّكتػػ ب النكػػ ح، قػػ (ُ)

كىػع الػذم  ،ألنو قن فع  س دن  مم ، كيف سنده ؾبهػعؿ ،مم  ّك ف إذا ظبع  عت  أنك ه، فإف ّك ف م س ن أك خت ن  أق ه[، فهع حدي  قعقعؼ
 (.  ّٕٗ/ْتل  ص اغببري الدن ح  )أنبأ ادن سريين، فهع قعقعؼ ضع   السند، كهللا تع ىل أملم. ال

(، حكػم مل ػو الرتقػذم درعلػو: ِٔ/ٔ) َّٗٔححػص ممػ  دػن اػبطػ ب، رقػم: قذم ت داػ ر: أدػعاب اؼبن قػل، دػ ب يف قن قػل أيب سنن الرت  (ِ)
(، ك ػش ح ادػن حبػ ف:  ِّٕ/ّ) ُِّّقػن العفػ ء د لنػذر، رقػم:  ]حسن  ش ح غ يل[، كسنن أيب داكد: ّكت ب الكح رات، دػ ب قػ  يػاق 

 (.  ِِّ/َُ) ّْٖٔقب ء الن ذر، رقم:  د ح ّكت ب النذكر، ذّك  اػبر الداؿ ملا إ
 البمري يععد ملا الدؼ.  (ّ)
طلػػل يف درايػػ  اؼبػػذىل لل ػػعيين هن يػػ  اؼب (.قػػ ؿ إقػػ ـ اغبػػ ق  اعبػػعيين: )كال وبىٍػػـ  ضػػ بي الػػدؼ إذا   تكػػن مل ػػو  بل ػػ ، فػػإف ّكػػ ف، فع هػػ ف (ْ)

(ُٗ/ِِ  .) 
 (.  ََّ/ِإح  ء ملـع الدين للغزايل) (ٓ)
، كشػ حو الاػ   اإلقػ ـ ؿب ػي الػدين أدػع زّك يػ  وبػأ دػن ق(ْٕٔ ، )ت:اإلق ـ أيب إسش ؽ إد اى م دػن ؿبمػد الاػريازم الاػ فعي اؼبهذب للا   (ٔ)

(، كىديػػػػ  العػػػػ رف  ُُِٗ/ِغبػػػػ  ي خل حػػػػ ). ّكاػػػػ  الظنػػػػعف و اجمػػػػعع دلػػػػ  ف ػػػػو إىل دػػػػ ب ال دػػػػ ، يف ّكت دػػػػق(ٕٔٔ ، )ت:شػػػػ ؼ النػػػػعكم
 (.  ِْٗ/ُمد م  ج اػبط ل)(، ك ت يف اؼبكتب  ُْٕ/ِللب د ٍل)

فرػػ   . اؼبهػػذب يف(ح ػػ  أ ػػ ز الػػدؼ يف العػػ س كاػبتػػ ف، ك  هبػػزه يف غػػري ذلػػك، فرػػ ؿ: )كهبػػعز ضػػ ب الػػدؼ يف العػػ س كاػبتػػ ف دكف غرينبػػ  (ٕ)
 (.  ِْْ/ّاإلق ـ الا فعي للاريازم )

النه يػػ  الدػػن  .اغبػػ ج كىػػع البػػ  ، كيرػػع ملػػا اإلمث كاغبػػ اـة قػػن قػػأخعذ :، كرب  ػػوغػري كاضػػش  يف اؼب طػػعت ، كاؼبثبػػت كضػػعتو ؼبن سػػبتو للسػػ  ؽ (ٖ)
 (.  ُّٔ/ُق دة: ح ج)، األثري

ادػن -كىػع يف قسػند البػزار، قػ  ركل ؿبمػد دػن ملػي دػن أيب ط لػل .«ق  نبمت دايء فب  ّك ف أى  اعب ىل   يعملعف دػو غػري قػ ت . . . » :ىع (ٗ)
 لله ثمػػي كقنبػػع الحعائػػد ف ػػو اؽب ثمػػي: ]ركاه البػػزار، كر  لػػو ثرػػ ت[. ؾبمػػع الزكائػػد قػػ ؿ كقػػد (،َِْ/ِ) َْٔ، رقػػم: مػػن ملػػي  -اغبنح ػػ 

(ٖ/ِِٔ  .) 
 .  أ ده يف قسند ادن راىعيو ف م  ظه  يل ((َُ

 .(ّّ/ِ، )قن اآلي ت دعد كالدتو، د ب ق    ء يف حح  هللا تع ىل رسعلو  دالئ  النبعة للب هري: صب ع أدعاب ق  ظه  من رسعؿ هللا  (ُُ)
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 اهلدي[ وحسن واملروءة والتؤدة والصمت الوقار :والعشرون احلادي ]الفصل                
 :وأما وقاره :فصل 
ػلٍ حً ): أم   فػػ  انرًٌ : وي ٍيػػانتػّ ): ُب انقػاوسس، وتؤدتمم ، وصمممت  .كػاا ُب انهاايػػ . (ُ)(كقػػاران  ري ًقػػيى  رى قػىػكقػػو كى ، ىي تىػػانػى زى كرى ، ىي مى

 .(ِ)(أىٍوًاٍلىي[: أم، ]زيوان ؾى وى يٍ كتػى ، وئً تّ ا: أم، يا ياا ؾى وى يٍ تػى : يقاؿ
: ن  انتػددة كننػى قػاؿكيػس ًوػ، مكي لً ٍسػعلػ  رً : أم، (ّ)«مكي وى ٍيػتػى »: قػاؿ ؽبمػا عمػر  ،ُب حويث علي كانعباسك )

، (ٓ)«بػا (ْ)[وكمشيػأنٍ  اوٍ ئًػاتّ ]»: قاؿ أف عمر  نكن انام ُب ركاي  انبخارم، ان دى نٍ تى  تىًئوى : قاؿيي ، كمتى دى تػيدى انزوسا 
ّّ : دى أّ سى كتػىػػ، ىً ى كقسنًػػلًػػعً ُب فً  دى نى اتّػػ: قػػاؿيي ، ينتػػنكيػػس ان، كيػػس أوػػر بػػانتددة ػػعٍ كمل يػى ، تبّ ػػػػػثى كتػى ، إذا تػػن ُب  (ٔ)]اتّئًػػٍو[ك، لجى

وراعػػاة اوحػػساؿ انػػ  تكػػسف علػػ  ): اؼبػػركوةك ، انهػػ  : أم، ومروءتمم  .(ٕ)(كأصػػل انيػػاو كاك، تٍ بّ ػثىػػتػى : أم، أوػػرؾ
: أنػى قػاؿ كقػو ركم عػن انهػ  ، كال يتسجػى إنياػا ذـ باسػتققاؽ، يظار علياا قبيح عػن قدػو أفضلاا حىت ال

ػػكى ، وػػن عاوػػل انهػػاس فلػػم يظلماػػم» ، فاػػس فبػػن كملػػت وركوتػػى، ماي فٍ لً خٍ ػفلػػم ييػػ ككعػػويم ،ماي بػٍ اً ٍكػػم فلػػم يى اي ثػى وّ حى
، عػػن ااثػػاـ (ٗ)عى لّ دىػػتى كيػى ، راـأف يتعفػػع عػػن اغبػػ: كقػػاؿ بعضػػام اؼبػػركوة، (ٖ)«ىي تيػػسّ خي ككجبػػت أي ، اػػرت عوانتػػىظك 

                                                           
 (.  ُِّ/ٓكقر )انهااي  البن اوثري، وادة:  (ُ)
 (.  َِٕ/ُ)وادة: تندانقاوسس ايط  نلفريكزآبادم،  (ِ)
هقػػل وػػن انقػػاوسس اػػيط، كاغبػػويث وسجػػسد (، كانٕٗ/ْ) َّْٗأيضػػان ُب صػػقيح انبخػػارم: كتػػاب فػػرض اػبمػػ ، رقػػم: « تيػػوكم»ركايػػ :  (ّ)

 دكف ذكر نلباب. 
 صقيح انبخارم ااٌب. غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون  (ْ)
(، كصػػقيح ومػػلم: كتػػاب اعباػػاد كانمػػري، بػػاب حكػػم ٖٗ/ٓ) َّّْصػػقيح انبخػػارم: كتػػاب اؼببػػازم، بػػاب حػػويث بػػ  انهضػػري، رقػػم:  (ٓ)

 . ل ون انهااي  البن اوثري(، كانهقُّٕٕ/ّ)ُٕٕٓانفيو، رقم: 
 التئو، كاؼبثبت ون انهااي  ااٌب. ُب اؼبخطسطتني:  (ٔ)
 (.  ُٖٕ/ُتند )، وادة: ريهناي  انهقل ون انهااي  البن اوث (ٕ)
 (، كُب سػػهوو ؿبمػػو بػػن اغبمػػن بػػن أضبػػو بػػن ؿبمػػو بػػن وسسػػ  بػػن عمػػراف أبػػس اغبمػػنيٖٕ/ُعلػػم انركايػػ  نلخطيػػد انببػػوادم ) انكفايػػ  ُب (ٖ)

كتػد عهػى ]، كتعقبى ابن حجػر بقسنػى: [وتام بانكاب، ال يهببي انركاي  عهى]اويسازم، كيعرؼ بابن أيب علي اوصبااين، قاؿ عهى اناي : 
كيػس أبػس انسنيػو انػوريهكي ُب وػا ظبعػى وػن أضبػو بػن  ،أبس بكر اػبطيد وتام بانكاب ال يهببي انركاي  عهى كاف يضػ  اوسػانيو ظبػاو بعضػام

انتا  كيػاا انػام عػزاو إأل اويػسازم مل يقلػى اػبطيػد ُب حػ  اويػسازم إمبػا قانػى  .يى جراب انكابداص باويساز فقاؿ: كها نممٌ علي اعب
قػاؿ اػبطيػد: كابػػن اندػقر كػػاف   ،دخػػل علػ  اويػسازم حػػويثان أ ،ابػن اندػقر :ُب أثهػاو ترصبتػى ُب حػػ  ؿبػوث وػن أصػػقاب اغبػويث يقػاؿ نػػى

وقمد رأناما لوامواأي أصموثً  مسمعة فاهم  فيحما صمنيأ  م   من أ  باػا كيضػعاا علػ  انشػيسخ قػاؿ اػبطيػد: كاابا يمػرؽ اوحاديػث كيركٌ 
فكالـ  اػبطيد إذان كما حق  كدق  ابن حجػر نػي  ُب ابػن أيب علػي االصػبااين، كامبػا ُب ابػن اندػقر، كع تعػاأل أعلػم، ، [الفوارس وغعه

ك تػاري  دوشػ  البػن (، ِٓٔ/ِببػواد نلخطيػد انببػوادم )يهظػر: تػاري   .طائي: ُب حويثى ضععكفيى أيضان عبو ع بن أضبو بن عاور ان
 (.  ُِْك/ٓنماف اؼبيزاف البن حجر)(، ُٔٓ/ّزاف االعتواؿ نلاي )(، كوئِْ/ٓعماكر )

 .(ْٕ/ّصلع )ن اوثري، وادة: يتدلع: أصل اندلع: اورض اندلب ، كاؼبراد يها اؼببانب  كانتشود ُب ترؾ ااثاـ. يهظر: انهااي  الب (ٗ)
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كال ، (ُ)ؽّ تىً ٍمػػن ال يى كال يمػػتطيل علػػ  وىػػ، كال يطمػػ  فيمػػا ال يمػػتق ، عػػن انظلػػم عّ كيػػكيى ، يهدػػع ُب اغبكػػمك 
]ييعنيى[
 (ّ)[]ييقبًٌحي وػا كال يفعلى ، كاإلٍب، ري زٍ انسً  ىبي قي عٍ دبا يػى  رّ مً كال يي ، عل  شريع ان يّ نً كال يدثر دى ، قسيان عل  ضعيع (ِ)

ػػػ، كاالسػػػم رى كٍ انػػػاًٌ  كاؼبػػػركوة تػػػنورؾ ، انعقػػػل يػػػنورؾ بػػػاونف : كاؼبػػػركوة فقػػػاؿ بػػػني انعقػػػل ؽً رٍ كسػػػئل بعضػػػام عػػػن انفى
كسػئل ، كصػل  انػرحم، يػي تقػسل ع : فقػاؿ، عن اؼبػركوة بن اػبطاب  عمرى   كسنؿ وعاكي ي ، باوصبل

ى ابهىػ كسػنؿ وعاكيػ ي ، اغبرف  فيمػا أحػل ع ك ، يي انعف  عما حـر ع : فقاؿ ,(ْ)عهاا اؼببرية بن شعب 
فقػػاؿ وعاكيػػ  ، كانعفػػس عهػػو انقػػورة،  كانشػػكر علػػ  انهعمػػ، يػػي اندػػى علػػ  انبلػػسل: فقػػاؿ، عػػن اؼبػػركوة (ٓ)يزيػػو
 .(ٕ)(أنت و  حقان  :(ٔ)نى

ػكا أيػو»: كُب اغبػويث، كانطريقػ ، كاؽبيئػ ، انمرية): اؽبوم، وحسن ادن  ، مػريتىبكا سػري : أم، (ٖ)«ارعّمػ مى وى يى
 .(َُ)(«ؿبمو  يومي  مى وٍ إف أحمن اؽبى »: (ٗ)كُب اغبويث، كا هبيئتىنكهتي

]كوثهاة وػػن أسػػفل كاعبيػػاين نمػػب  إأل جيػػاف بػػاعبيم ُب أكنػػى، انبمػػاين يػػس) :اين احلمماف فنممدااا أ ممو هجلمم  ا ي مم
 ، انتمايلكابن وانك صاحد ، كون ياو انبلوة أبس علي ياا، كيي بلوة ُب اونون ، (ِ)((ُ)وشودة[

                                                           
انػ  يرقػ  هبػػا صػاحد اافػ  كػػاغبم  كاندػرع كغػػري  يمػتقي( فاػي وػػنخسذة وػن انرقيػػ  ال يتفػ  علػ  وىػػن ال خػوـ عهػوو، كإف كانػػت )ال :أم (ُ)

يكػرو وهاػا وػا    أف انرقػ :ال يهكػر علػ  وىػن ال يمػتقي، كقػو جػاو ُب بعػي اوحاديػث جسازيػا، ككجػى اعبمػ  بيهامػا :ذنك ون اافات، أم
نافعػػ  ال ؿبانػ  فيتكػػل علياػػا، كال يكػػرو   كػاف ببػػري انلمػػاف انعػريب، كببػػري أظبػػاو ع تعػػاأل كصػفاتى ككالوػػى ُب كتبػػى اؼبهزنػ ، كأف يعتقػػو أف انرقيػػ

 (.  ِْٓ/ِرقي )وادة: وهاا وا كاف ُب خالؼ ذنك، كانتعسذ بانقرآف كأظباو ع تعاأل، كانرق  اؼبركي  ُب انمهن. انهااي  البن اوثري، 
 (.  ُّٕ/ُون أدب انونيا كانوين نلماكردم)غري كاضق  ُب اوصل، كُب)س(: يعروسف، كاؼبثبت  (ِ)
 (.  ُّٕ/  ُغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون أدب انونيا كانوين ) (ّ)
كقيػل: إف أكؿ وشػايوو اغبويبيػ . كػاف وػن ديػاة  ،ـ واػاجران اؼببرية بن شعب  بن أيب عاور انثقفي، يكىن أبا عبو ع، أسػلم عػاـ اػبهػوؽ، كقػو (ْ)

 (.  ُْْٓ/ْ وعرف  اوصقاب البن عبو انى). االستيعاب ُب( بانكسف قَٓ: )تانعرب، 
ركل عهى عبو اؼبلػك بػن وػركاف، قػاؿ انػاي : ]نػى علػ  يهاتػى حمػه  كيػي غػزك انقمػطهطيهي ،  ،يزيو بن وعاكي  بن أيب سفياف، ركل عن أبيى (ٓ)

 (. ِّٖ/ْكفسات انسفيات مو بن شاكر)(، ّٓ/ْ) نلاي انهبالو ق(. سري أعالـ ْٔكاف أوري ذنك اعبيش[. )ت: ك 
فلػػم أجػػو ؽبػػا سػػهو حمػػد وػػا ظاػػر ه كأقػػوـ وػػن ذكريػػا ؿبمػػو بػػن اؼبرزبػػاف)ت:  ،نعمػػرك  كاؼببػػرية كابهػػى يزيػػو حبثػػت عػػن سػػداؿ وعاكيػػ   (ٔ)

 (.  ُِٕ/ُق( ُب كتابى اؼبركوة)َّٗ
 (.  ُُِّلماكردم )يهتاي انهقل ون أدب انونيا كانوين ن (ٕ)
إين »قػػاؿ:   (، كنفظػػى: عػػن حايفػػ  قػػاؿ: بيهػػا كبػػن عهػػو رسػػسؿ ع ّٗٗ/ّٖ)ِّّٖٔومػػهو أضبػػو: حػػويث حايفػػ  بػػن انيمػػاف، رقػػم:  (ٖ)

، كعهػو «ار كعاػو ابػن أـ عبػونمػت أدرم وػا قػور بقػائي فػيكم، فاقتػوكا بانلػاين وػن بعػوم ػ يشػري إأل أيب بكػر كعمػر ػ كايػوكا يػوم عمػ
(، كقػاؿ انتوػام: ٖٔٔ/ٓ)ّٕٗٗ، سهن انتوام: أبػساب اؼبهاقػد، وهاقػد عمػار بػن ياسػر، رقػم: «كايتوكا هبوم عمار»انتوام بلفظ: 

 ]ياا حويث حمن[. 
 َٖٗٔدػا،، رقػم: صػقيح انبخػارم: كتػاب اودب، بػاب ُب اؽبػوم ان .«إف أحمن اغبػويث كتػاب ع»يس طرؼ حويث كطرفى اوكؿ:  (ٗ)

(ٖ/ِٓ  .) 
 (.  ِّٓ/ٓ) ميوانهااي  البن اوثري، وادة:  (َُ)
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كانظاير أف ، كيي دكف انمماع ُب نفظ انشي ، أحو أقماـ ربمل اغبويث :كيي، (ّ)إجاأة .كأبس حياف شارحى
 رفػػ  أنػػساع اإلجػػازةأفإهنػػا ، يكػػسف إجػػازة وعػػني ؼبعػػنيف، نوػػا وػػ  صباعػػ  وعيهػػنيف) .كحػػوو ىنػػ وجػػاز أشػػيخى اؼبػػاكسر 

 (ٓ)]ال خػػالؼ ُب جػػساز انركايػػ [: أبػػس انسنيػػو انبػػاجي كقػػاؿ انقاضػػي، (ْ)إذا كانػػت ؾبػػردة عػػن اؼبهاكنػػ  ،كأعاليػػا

 .(ٔ)(كادع  فيى اإلصباع، كخلفاا، ن سلع ياو اوو اإلجازة وً ب
 [ْٗكجى /]؟ فلم قيوو اؼبدهع باإلجازة، إذا كاف جساز انركاي  باإلجازة ؾبمعان عليى: فإف قلتى 

 :تقييوو باإلجازة ووسر: قلتي   
 .وهاا كما قررنا ل نف انمماع أعنيفيو ورتب  انتقمل ب: أكؽبا 
 (ٕ).ف نقل اإلصباع ُب جساز انركاي  هباإك ، أف انباجي نقل اػبالؼ ُب انعمل ؽبا: ثانياا 
فقػو ، أنػى باطػل): بل قاؿ ابػن اندػالح، نإلصباع غلط وهى ىي لي قٍ بل نػى ، اإلصباع لي قٍ م نى نػى لّ مى ف انباجي مل يي أ: ثانثان  

كيػس إحػول انػركايتني عػن ، كاوصػسنيني، كانفقاػاو، ن أيػل اغبػويثة صباعػات ًوػخانع ُب جساز انركايػ  باإلجػاز 
كانعمػػل ، كاندػػقيح جػػساز انركايػػ  هبػػا، كنػػس جػػازت نبطلػػت انرحلػػ ، عػػوـ جسازيػػاب: بػػل قػػاؿ شػػعب ، انشػػافعي 

 .(ٖ)(اهب

                                                                                                                                                                          
 (.  ُْٗ/ّانقاضي عياض نلشااب انتلمماين) غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني كاؼبثبت  ون أزيار انرياض ُب أخبار  (ُ)
   .  (ٓحاشي  ) (ْٔيهظر ترصبتى اندفق  ) (ِ)
 (.  ْ(. حاشي  )ٓٔيهظر وعىن اإلجازة. ص) (ّ)
كتد ووػري انمػري  كتابػا كقػاؿ: ال تقػرأو حػىت تبلػ     أف رسسؿ ع »اؼبهاكن : ون أقماـ انتقمل كاوصل فياا وا علقى انبخارم ُب انعلم:   (ْ)

كصػػلى انبياقػػي كانطػػىاين بمػػهو حمػػن. قػػاؿ انمػػايلي: «  وكػػاف كػػاا ككػػاا، فلمػػا بلػػ  ذنػػك اؼبكػػاف قػػرأو علػػ  انهػػاس كأخػػىيم بػػنور انهػػ  
بى انبخارم عل  صق  اؼبهاكن ، فكانك انعامل إذا ناكؿ انتلميا كتابا جاز نى أف يركم عهى وا فيى، قاؿ: كيس فقػى صػقيح، ك اؼبهاكنػ ، احتج 

 يي ضرباف وقركن  باإلجازة، كؾبردة، فاؼبقركن  أعلػ  أنػساع اإلجػازة وطلقػا، كوػن صػسريا أف يػوف  انشػي  إأل انطانػد أصػل ظباعػى أك وقػابالن 
سؿ: ياا ظباعي أك ركاي  عن فالف فاركو أك أجزت نك ركايتػى عػ ، ٍب يبقيػى وعػى سبليكػا أك نيهمػخى أك كبػسو، انضػرب انثػاين: ا ػردة بى، كيق

علػ : يػاا ظبػػاعي، فػال ذبػسز انركايػػ  هبػا علػ  اندػػقيح انػام قانػى انفقاػػاو كأصػقاب اوصػسؿ، كعػػابسا اػوثني ا ػػسزين،  بػنف يهاكنػى وقتدػػران 
، كحكػػي عػػن أيب نعػػيم انزيػػرم، كوانػػك، كغرينبػػا، إطػػالؽ حػػوثها كأخىنػػا ُب انركايػػ  باؼبهاكنػ ، كيػػس وقتضػػ  قػػسؿ وػػن جعلاػػا ظباعػػان  زكقػو جػػسٌ 

اوصبااين كغريو جسازو ُب اإلجػازة ا ػردة. ، كيػس اندػقيح انػام عليػى اعبماػسر كأيػل انتقػرم اؼبهػ  كزبديدػاا بعبػارة وشػعرة هبػا: كقػوثها 
 أنفيػػ  بشػرح اؼببيػػث فػتح، (ُٓٔ/ُ) اغبػػويث علػـس ُب اندػػالح ابػن وقووػػ يػس وػػا فعلػى انقاضػػي عيػاض ُب انشػػفا. يهظػر: كأخىنػا إجػػازة، ك 

 (.  ْٕٔ/ُُب شرح تقريد انهساكم نلميسطي) توريد انراكم، ك (َّٖ/  ِ)نلمخاكم اغبويث
 (.  ُُٓ/ُغبويث )و  ابن اندالح ُب علـس اانبالؼ ُب جساز انسالي ، كاؼبثبت وقوُب اؼبخطسطتني:  (ٓ)
 (.  ُُٓ/ُو  ابن اندالح ُب علـس اغبويث )وقوهناي  انهقل عن  (ٔ)
 (.  ُُٓ/ُاندالح ُب علـس اغبويث ): وقوو  ابن يهظر  (ٕ)
 اؼبدور انماب .   (ٖ)



 

 

 
- 416 - 

ا ُب أصػػلي إين أجزتػػك أف تػػركم عػػ  وػػ: عأف أبػػا علػػي اعبيػػاين قػػاؿ نلمدػػهٌ  ن عبػػارة اؼبدػػهعٍب انػػام يظاػػر ًوػػ
فإنػى ، وهارضمت  تتا م  .ٍب بعو ذنك قابل وا كتبى وهى بنصػل شػيخى كمػا قػاؿ، وهى ىي فنخا اؼبدهع  كتبى ، ياا

: (ُ)ؼبػاعأك إجازة بػل قػاؿ اؼبدػهع ُب اإل، هبد عل  انطاند وقابل  كتابى بكتاب شيخى انام يركم عهى ظباعان 
 لي ثىػػض وى ارً عىػػكال يػي ، دي تيػػكٍ انػػام يى  لي ثىػػوى : (ِ)]اوكزاعي[ؿبػػل قػػا، وهاػػا بػػووقابلػ  انهمػػخ  بنصػػل انمػػماع وتعيهػػ  ال)

 .(كال يمتهجي، انام يوخل اػبالو
صػوؽ اؼبعارضػ   وػ  أ: (ّ)قػاؿ أبػس انفضػل اعبػاركدم، كمل ياكر اؼبدهع انام عارض وعى أنى عارضى وػ  نفمػى

عػػن  (ْ)ؼبػػاعهع ُب اإلكال يقلػػو غػػريو كحكػػاو اؼبدػػ، التدػػح وقابلتػػى وػػ  أحػػو غػػري نفمػػى: كقػػاؿ بعضػػام، نفمػػك
ع مل يمػم  كنكػن اؼبدػهًٌ ، كانظاير أف وقابل  اؼبدهع كانت علػ  كتػاب شػيخى ابػن علػي، بعي أيل انتققي 

أف عاوػ  أيػل اغبػويث يبهعػسف وػن ركايػ  انػراكم إذا قابػل علػ  أصػل  ): (ٓ)كقػو ذكػر اػبطيػد انببػوادم، وهى فيػى
ح ُب ذنػػك إذا كػػاف نػػى إجػػازة عاوػػ  عػػن شػػيخى ؼبركياتػػى  ابػػن اندػػال صى ّخػػنعػػم رى ، انػػام مل يمػػم  فيػػى يػػس شػػيخى
 .(ٔ)(حيهئاو فيجسز نى ، كلاا
ٍب ، كتشػويو انػالـ، يػس بكمػر انػواؿ): قاؿ انشي  برياف انوين اغبلػ  ،(7)]الِدثئ [حدااا أ و العباس  :قال

 .(ٖ)(كع أعلم، همب انياو كأف بعويا ، كانظاير أهنا وكمسرة، نبزة وضمسو  كاا ُب انهمخ  ان  كقفت علياا
تػى علػ  أفقر ، ركايػ  اعبلػسدم): حػني ذكػر أسػانيوو إأل ومػلم وػا نفظػى (ُ)قاؿ أبس علي انبماين ُب تقييو اؼبامػل

 .(ْ)(سه  سبعني كأرب  وئ (ّ)]تسُب دبويه  اؼبري [يئاؼبعركؼ بابن انوال (ِ)]انعارم[أيب انعباس أضبو بن أن  

                                                           
كتػػاب جػػاو  جيػػو   (يػػػْٓٓ ت:)اإلؼبػػاع إأل وعرفػػ  أصػػسؿ انركايػػ  كتقييػػو انمػػماع: نلقاضػػي اغبػػافظ أيب انفضػػل عيػػاض بػػن وسسػػ  انيقدػػ   (ُ)

ـ دبدػػر. دار انػػتاث انقػػايرة َُٕٗ -يػػػ ُّٖٗأفػػاد ًوػػن ودػػهفات وىػػن سػػبقى كزاد علياػػا. طبػػ  بتققيػػ  اوسػػتاذ انمػػيو أضبػػو صػػقر سػػه  
 (ُٖٓ/ُلقاضي عياض)(، كاإلؼباع نِِّ/ُقث كاؼبدادر مو عجاج اػبطيد)كاؼبكتب  انعتيق  تسن . ات ُب اؼبكتب  كانب

 (.  َُٔ/ُؼبثبت ون اإلؼباع نلقاضي عياض )ني: اوزرعي، كاُب اؼبخطسطت (ِ) 
اغبافظ اؼبػتقن ؿبمػو بػن أضبػو اعبػاركدم، اؽبػركم. ظبػ : حاوػو (، كأبس انفضل اعباركدم: ّٓٓ/ُه  ُب علـس اغبويث البن اؼبلقن)يهظر: اؼبق (ّ)

 (.  ّْٖ/ُٕانهبالو نلاي ) سري أعالـق(. ُّْبن ؿبمو انرفاو، حوث عهى: أبس عطاو عبو اوعل  اؼبليقي، )ت: 
 (.  ُٗٓ/ُاإلؼباع نلقاضي عياض) (ْ)
: )ت: اغبػػػافظ انثقػػػ  اغبجػػػ  أضبػػػو بػػػن علػػػي انببػػػوادم، صػػػاحد تػػػاري  ببػػػواد، أخػػػا انفقػػػى عػػػن أيب اغبمػػػن اػػػاولي، اػبطيػػػد انببػػػوادم (ٓ)

فيػات اوعيػػاف ، كواتػا ُب سػه  كاحػػوة. ك . كانعجػد أنػى كػػاف ُب كقتػى حػافظ اؼبشػػرؽ، كأبػس عمػر يسسػػع بػن عبػػو انػى حػافظ اؼببػػرب(قّْٔ
 (.  ِٗ/ُالبن خكاف)

 (.  َٓٓ/ُة أنفي  انعراقي )انتبدرة كانتاكر  ىشرحنقل قسنى انعراقي ُب  (ٔ)
(، كيػػي نمػػب  ؼبويهػػ  دالم بلػػوة ُب اونػػون ، كيػػي بلػػوة ُّٕ/ُُب اؼبخطػػسطتني: انػػوالم، كاؼبثبػػت وػػن نمػػخ  انشػػفا وػػ  حاشػػي  انشػػم ) (ٕ)

 (.  ّٔٓ/ِاختاؽ اافاؽ نإلدريمي) (، نزي  اؼبشتاؽ ُبَْٔ/ِف نياقست اغبمسم)ؼبويه  اؼبري . وعجم انبلوا ساحلي  تابع 
 .  كع أعلم .فيما ظار ه حبثت عن قسنى فلم أجوو ضمن اؼبطبسع (ٖ)
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حمدااا : قمال، (7)حمدااا الجلؤلمؤي: قمال، (6)حمدااا أ مو هبمد ل المورا : لقما، (5)حدااا أ مو رر اهلمروي: قاؿ
: بتشػويو انػالـ، (ٗ)محمدااا هبمد  المربن  من  م   : قاؿ، (ٖ)(سليماف بن اوشعث صاحد انمهن) :أ و داود

قػػاؿ ، كيػػس ببػػوادم، فهمػػد إنياػػا، سػػكهاا، (َُ)عبػػو انػػرضبن بػػن ؿبمػػو بػػن سػػالـ بػػن ناصػػح انطرسسسػػييػػس )
ثقػػػ  كردبػػػا : افبػػػكقػػػاؿ ابػػػن ح، شػػػي  :(ُُ)كقػػػاؿ أبػػػس حػػػاًب، ال بػػػنس بػػػى: كقػػػاؿ ُب وسضػػػ  آخػػػر، ثقػػػ  :انهمػػػائي
كيػػس جػػو انػػالـ بتشػػويو  أنػػى): وكُب تعليػػ  انشػػم  علػػ  انشػػفا .(ُّ)(أخػػرج نػػى أبػػس داكد كانهمػػائي، (ُِ)خػػانع

]يػيٍهمىد[عبو انرضبن 
 .انتا . (إنيى (ُْ)

                                                                                                                                                                          
ق(، كيػس وطبػسع. ُب ْٖٗمػي  )ت: نوناو يضبو انبماين أبس علأتقييو اؼبامل كسبييز اؼبشكل ُب رجاؿ اندقيقني نلقمني بن ؿبمو بن  (ُ)

 (.  ُُّ/ُ)نلباباينكيوي  انعارفني (، َْٕ/ُاوي انكتد كانفهسف غباجي خليف )جزأين. كشع انظهسف عن أس
انػػوالئي، نمػػب  إأل )(. كقػػاؿ ابػػن حجػػر فيػػى: َٕٓ/ِغػػري كاضػػق  ُب اؼبخطػػسطتني، كاؼبثبػػت وػػن تبدػػري اؼبهتبػػى بتقريػػر اؼبشػػتبى البػػن حجػػر) (ِ)

كالة اونػػػون  البػػػن ضبيػػػو علػػػي انبمػػػاين. يهظػػػر: جػػػاكة اؼبقتػػػب  ُب ذكػػػر  ث أبػػػس انعبػػػاس انػػػوالئي عػػػن أيب، كقػػػو حػػػوٌ (ح انػػػواؿداليػػػ ، بفػػػت
 (.  ٔٔ/ُاوزدم)

ك اؼبريػ : وػن أشػار وػوف اونػون  تقػ  علػ  (. َٕٓ/ُِب اؼبخطسطتني: غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون تبدري اؼبهتبى البػن حجػر) (ّ)
 (.  ََُ/ُانويار نلماف انوين ابن اػبطيد)سط كيي ون أيم اؼبرافئ فياا. وعيار االختيار َب ذكر اؼبعايو ك شاطئ اؼبتس 

كيػاا اغبػويث حػوثهاو أبػس  قػاؿ اإلوػاـ أبػس علػي )حبثت عهى ُب تقييو اؼبامل نلبمػاين مل أجػو قسنػى فيمػا ظاػر ه، كوػا كجوتػى يػس قسنػى:  (ْ)
 فظ  انسحيوة عن أيب انعباس انعارم. ل(، كياو يي انّٖٗ/ُييز اؼبشكل ويب علي انبماين)سب. تقييو اؼبامل ك (انعباس انعارم

اإلوػػاـ عبػػو ع بػػن أضبػػو بػػن ؿبمػػو أبػػس ذر اؽبػػركم، أصػػلى وػػن يػػراة، كسبػػايد دبػػايد وانػػك، ظبػػ  وػػن أيب اغبمػػن انػػوارقط ، كأيب إسػػقاؽ  (ٓ)
 (.  ِِٗ/ٕرؾ كتقريد اؼبمانك نلقاضي عياض). ترتيد اؼبوا(قّْٓ: )تاؼبمتملي، كاف بدريان باغبويث كعللى، كيبٌيز انرجاؿ، 

كاف شيخان صاغبان، عفيفان، سويو انمرية، ظب  أبا إظباعيػل عبػوع   ،أبس عبو ع ؿبمو بن أيب بكر أضبو بن ؿبمو انسراؽ اؼبقرئ ون أيل يراة (ٔ)
عجػػػم انكبػػػري ويب سػػػعو ق(. انتقبػػػري ُب اؼبْْٓ، )ت: قػػػي اؽبػػػركينيبػػػن عبػػػو انساحػػػو اؼبليبػػػن ؿبمػػػو اوندػػػارم، كأبػػػا عطػػػاو عبػػػو اوعلػػػ  ا

 (.  َٖ/ِانممعاين)
يػػس اػػوث ؿبمػػو بػػن أضبػػو بػػن عمػػرك أبػػس علػػي انلدنػػدم انبدػػرم، حػػوث عػػن أيب داكد انمجمػػتاين بانمػػهن، ككػػاف يػػوع  كراؽ أيب داكد،  (ٕ)

كاة انمػػهن . انتقييػػو ؼبعرفػػ  ر (قّّّ: )تبػػن جعفػػر اؽبػػا ي،  كانػػسراؽ ُب نبػػ  أيػػل انبدػػرة: انقػػارئ نلهػػاس. حػػوث عهػػى أبػػس عمػػر انقاسػػم
 (.  َّٕ/ُٓالـ انهبالو نلاي )(، كسري أعْٗ/ُكاؼبمانيو البن نقط )

يس انثق  اغبافظ سليماف بن اوشعث بن إسقاؽ، أبس داكد اوزدم انمجمتاين، ظب  ون أيب انسنيو انطيانمي، حوث عهػى أبػس عبػو انػرضبن  (ٖ)
 (.  ٕٓ/َُنلخطيد ) دببوا. تاري  (قِٕٓ: )ت ،انهمائي

 (.  َٕٗ/ِ) ُب شرح تقريد انهساكم نلميسطي يهظر: توريد انراكم (ٗ)
، كيػي انيػـس تابعػ  نتكيػا. يه (َُ) ظػر وعجػم انبلػواف انطرسسسي: نمب  ؼبويهػ  طرسػسس كيػي وويهػ  بثبػسر انشػاـ بػني أنطاكيػ  كحلػد كبػالد انػرـك

 (.  ُِٗ/ُد كأخبار انعباد نلقزكي )انبال(، كآثار ِٖ/ْنياقست اغبمسم)
يكتد حويثى كيهظر فيى. يهظر: انر ك  بقسنى: )شي (، اصطالح خاصويب حاًب  (ُُ)  .  (َُٓ/ُف  كانتكميل نلكهسم)يع : أنى ي
 (.  ّّٖ/ٖانثقات البن حباف ) (ُِ)
   (.  ِٔٔ/ٔيد البن حجر)كهتايد انتاا(، ِْٔ/ُعن انكاشع نلاي ) رضبى ع تعاأل اإلواـ انعرضيانتا  نقل  (ُّ)
 (.  ُّٕ/ُؼبثبت ون انشفا كحاشي  انشم  )ُب اؼبخطسطتني: بمبد، كا (ُْ)
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، ــ يس عبو انرضبن بن ؿبمو بن ساٌل نشم  أف عبو انرضبن بن ساٌل كا، مل أقسؿ انام وش  عليى انىياف اغبل ك 
، ـذكػػر ُب وسضػػ  عبػػو انػػرضبن بػػن سػػالٌ  (ِ)رأيػػت ُب كتػػاب انثقػػات البػػن حبػػاف (ُ)]وين[، وان جػػو نػػىكأف سػػاٌل 

فكالنبػا ، وان جووفجعل يهاؾ ساٌل ، ـكُب وسض  آخر ذكر عبو انرضبن بن ؿبمو بن ساٌل ، (ّ)اوأبوان كجعل ساٌل 
 (ْ)كإف اؼبدػهع، ـعبو انرضبن  بن ؿبمو بػن سػاٌل  كنلشم  عل  جعلى، كال أدرم وا اغباول نلىياف اغبل ، ق ث

وػ  إوكػاف أف يكػسف أبػس ؟ وان أبػاوكهبعال سػاٌل ، ـهبعالف عبو انرضبن بن ساٌل  كمًلى ، فهمبى إأل جوو، ارتكد ذبسزان 
ـ وسثػ  تسثيقػان ارتكاب انتجػسز كعبػو انػرضبن بػن سػاٌل ن كُب ذنك سالو  وً ، ـانرضبن بن ساٌل  داكد ركل عن عبو

ـ اٌل ػػػػػن بػن سػػػػنكػن عبػو انرضب، ـاٌل ػػػػػػػأنى ىبانع كما عػزم إأل عبػو انػرضبن بػن ؿبمػو بػن س (ٓ)]ياكر[كمل ، قطعيان 
يػركم ، بػن حػرب (ٔ)هيتػى[ك]انبدػرة  ن أيلي انقرشػي ًوػقً مى جي ػـ بػن عبػو ع بػن سػامل انػيس عبػو انػرضبن بػن سػاٌل 

، ـحػوثها عبػو انػرضبن بػن سػاٌل : قػاال، بػس يعلػ أك ، (ٕ)ا أبػس خليفػ هحػوث: قاؿ ابن حباف، بن طامافإبراييم  عن
ن وىػػ»: قػػاؿ  عػػن انهػػ  حػػوثها ابػػراييم بػػن طامػػاف عػػن أيب إسػػقاؽ انمػػبيعي عػػن أنػػ  بػػن وانػػك : قػػاؿ

 .(كوئتني (ٗ)[]ثالثنيوات عبو انرضبن بن سالـ سه  إحول ك، (ٖ)«ورة صل  ع عليى عشران  يّ لى صل  عى 
                                                           

 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ُ)
اكم عػن تسثيػ  قػاؿ انمػخ ، كصبػ  فيػى، كأحػاط. كيػس: عمػوة اػوثني ُب يػاا انفػن،(قّْٓ)ت:انثقات نلقافظ: ؿبمو بن حباف انبم ،  (ِ)

 علػ  انزائػو اندػقيح ُب سػلع كمػا جػرح فيػى يظاػر كمل كاحػو، إال عهػى يػرك مل كوػن بػل عيهػى، جاانػ  زانػت وػن فػيام يورج ابن حباف بننى:
اوي انكتػػػد كانفهػػػسف غبػػػاجي . كشػػػع انظهػػػسف عػػػن أسػػػاعبماػػػسر عهػػػو انتسثيػػػ  ُب كػػػاؼ غػػػري كذنػػػك أيضػػػا، انعػػػني ؾباػػػسؿ كُب اندػػػقيقني،

  .(ّْٗ/  ْ)نلمخاكم اغبويث أنفي  بشرح اؼببيث فتحك (، َُْٕ/ِخليف )
انثقػػات البػػن حبػػاف  [.عػػن وهثػػسر بػػن عبػػو انػػرضبن ركل عهػػى ابهػػى عبػػو انػػرضبن بػػن سػػاٌلـ ركلسػػاٌلـ بػػن عبيػػو قػػاؿ ابػػن حباف:] كؿاؼبسضػػ  او (ّ)

: عبػو انػرضبن كؿفػاو(، ّّٖ/ٖن حبػاف )انثقػات البػ. ...[عبػو انػرضبن بػن ؿبمػو بػن سػاٌلـقاؿ ابن حباف: ]: خراؼبسض  ااك   ،(ِٔٗ/ٖ)
: فاػس عبػو انػرضبن بػن سػػاٌلـ بػن ناصػح، فيختلفػاف ُب اعبػو. فامػػا شخدػاف ـبتلفػاف، كتسثيػ   ابػن حبػػاف ُب ثػػاينبػن سػاٌلـ بػن عبيػو، أوػا انا

 انثاين نألب ساٌلـ بن عبيو، كني  نلسنو عبو انرضبن. 
 .  انقاضي عياض  (ْ)
 كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، (ٓ)
 (.  ّٕٗ/ٖكاؼبثبت ون انثقات البن حباف )ُب اؼبخطسطتني: انهدرة كتيب ، (ٔ)
اف ثق ، صادقان، ونوسنان، ظبػ  وػن انقعهػ ، كأبس خليف : اإلواـ انعالو  اوث اوديد اوخبارم شي  انسقت أبس خليف  انفضل بن اغبباب،   (ٕ)

 (.  ٕ/ُْسري أعالـ انهبالو نلاي  ). ( بانبدرةقَّٓ: )تباف ، حوث عهى أبس حاًب بن ح
(، ، كرجانػى ّٕٗ/ٖبمػهوو ابػن حبػاف ُب ُب انثقػات ) (، ككاا أكردوٕٓ/ٕ) ََِْأيب يعل  اؼبسصلي: ومهو أن  بن وانك، رقم:  ومهو (ٖ)

 بػن عمػرك بػن انعػاص ُب صػقيح ومػلم: كتػاب ثقات. كأبس إسقاؽ انمبيعي يس عبو ع بن عمرك، كياا اؼبػ  ثابػت وػن حػويث عبػو ع
 (.  ِّْ، َٗ/ُتقريد انتاايد البن حجر)ك (، ٖٖ/ُ)ّْٖاندالة، باب انقسؿ وثل قسؿ اؼبدذف، رقم: 

م انػام يػتكلم عليػى ابػن حبػاف لىػ(، نكػن نػول انرجػسع نلثقػات تبػني أف انعى ّٕٗ/ٖكاؼبثبت ًون انثقات البن حبػاف )ُب اؼبخطسطتني: شبانني،  (ٗ)
رضبػى ع،  اإلوػاـ انعرضػيبن عبو ع بن سامل اعبمقي، كني  عبو انرضبن بػن سػالـ كمػا ذكػر  -بانعني اؼبامل - ه معبو انرضبن بن  يس:

 «. ، عشران ون صل  علي ورة »كيس انام يركم حويث: 
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، كهيتػى أبػس ؿبمػو،  اوعػسر وػسأل سػليماف بػن ؾبانػو وػسأل أيب جعفػر اؽبػا ي يػس) :حدااا حجاج  ن حمممد: قاؿ
، كأيل انعراؽ، (ّ)كركل عهى قتيب  بن سعيو، ركل عن ابن جريج كشعب ، (ِ)كسكن اؼبديد ، (ُ)أصلى ون تروا

وػا  : (ٓ)]فيى[كقاؿ أضبو ، كخل  (ْ)كيالؿ بن انعالو ،كانزعفراين صاحد انشافعي، بل ركل عن أضبو بن حهبل
بلبػػػ  أف ابػػػن وعػػػني كتػػػد  :قػػػاؿ أبػػػس داكد، جػػػوان ن أوػػػرو ًوػػػ (ٔ)]كرفػػػ [، كأشػػػو تعايػػػوو نلقػػػركؼ، كػػػاف أضػػػبطى

ن ربيػػ  ثهػػني نيػػسوني ًوػػوػػات بببػػواد سػػه  طبػػ  أك سػػت كوئتػػني يػػـس اال ،(ٕ)]كبسان وػػن طبمػػني أنػػع حػػويث[عهػػى
 .(ٖ)(م  انمت اوكؿ كقو أخرج نى اوئ

كيػركم عهػى ، (َُ)وػ أكصػا، وػسأل انتس ، بػن سػعو(ٗ)]شرحبيل[ك، يركم عن أبيى) :هن هبد الربن  ن أ  الزناد
كقػػاؿ أبػػس ، يػػس أثبػػت انهػػاس ُب يشػػاـ بػػن عػػركة: قػػاؿ ابػػن وعػػني، (ُ)كعلػػي بػػن حجػػر، (ُِ)ك]يهػػاد[، (ُُ)نػػسين
 .كاا ُب انكاشع نلاي . (ّ)(كاف يف  بببوادف، تسُب سه  أرب  كسبعني كوئ ، ال وبتج بى: كغريو(ِ)حاًب

                                                           
وعجػػػم انبلػػػواف ُب أكزبكمػػػتاف. يهظػػػر: تروػػا: وويهػػػ  وشػػػاسرة وػػػن أواػػات اؼبػػػوف، راكبػػػ  علػػػ  هنػػػر جيقػػسف وػػػن جانبػػػى انشػػػرقي، كيػػػي انيػػـس  (ُ)

 (.  ُْ(، كوسسسع  أطل  اغبويث نشسقي أبس خليل)ِٔ/ِ)نياقست
نطاكي  كبالد انرـك يبر فياا هنر جيقاف كيهفا وهاا فيمتو أربع  أوياؿ ٍب يدػد ُب انبقػر اؼبتسسػط كيػي أاؼبديد : ثبر ون ثبسر انشاـ، بني  (ِ)

 (.  ُْٓ/  ٓ(، ك )ُٔٗ/  ِوعجم انبلواف نياقست اغبمسم)يهظر: ي . قرب طرسسس، كيي انيـس ضمن اورض انتك
: )تكقػػاؿ أبػػس حػػاًب: ثقػػ ،  ،قػػاؿ وبػػق: ثقػػ  ،قتيبػػ  بػػن سػػعيو بػػن صبيػػل أبػػس رجػػاو انثقفػػي كظبػػ  وانػػك بػػن أنػػ ، ركل عهػػى أضبػػو بػػن حهبػػل (ّ)

 (.  َّٔ/ّي عياض)ك ترتيد اؼبوارؾ نلقاض(، َْٔ/ُِبواد كذيسنى نلخطيد انببوادم )تاري  ب  ق(.َِْ
)ت: يػػالؿ بػػن انعػػالو انبػػايلي، كركل عهػػى انهمػػائي، كخيثمػػ ، كانهجػػاد، كطائفػػ ، كقػػاؿ أبػػس حػػاًب: صػػوكؽ. كقػػاؿ انهمػػائي: نػػي  بػػى بػػنس،  (ْ)

 (.  ُّٓ/ْويزاف االعتواؿ نلاي ) .ق(َِٖ
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ٓ)
 (.  ِْٓ/ٓانكماؿ ُب أظباو انرجاؿ نلمزم) ككق ، كاؼبثبت ًون هتايد ُب اؼبخطسطتني: (ٔ)
 (.  ْٓٓ/ُٓب اؼبخطسطتني: كساوي طبمني أنع جريت، كاؼبثبت ون هتايد انكماؿ نلمزم) (ٕ)
 (.  ْٕٓ_ِْٓ/ٓهتايد انكماؿ نلمزم) (ٖ)
]صػػوكؽ : بر بػػن عبػػو ع، قػػاؿ عهػػى ابػػن حجػػركشػػرحبيل بػػن سػػعو، ركل عػػن: جػػاُب اؼبخطػػسطتني: سػػرجيل، كاؼبثبػػت وػػن انكاشػػع ااٌب،  (ٗ)

 (.  ِٓٔ/ُتقريد انتاايد البن حجر)(، ّْْ/ّّهتايد انكماؿ نلمزم). (قُِّ )ت: ،خرة[آاختلط ب
]صػوكؽ اخػتلط بػآخرة قػاؿ ابػن عػوم ال بػنس بركايػ  انقػوواو عهػى   :ظب  ابن عباس، قاؿ عهى ابػن حجػر صا، بن أيب صا،، وسأل انتسأو ، (َُ)

 (.  ِْٕ/ُكتقريد انتاايد البن حجر)(، ُِٗ/ْ). انتاري  انكبري نلبخارم (قُِٓ: )تذئد كابن جريج[، كابن أيب 
: )تنػػسين: ؿبمػػو بػػن سػػليماف اوسػػوم، انببػػوادم، نزيػػل اؼبديدػػ ، وػػن انثقػػات، ظبػػ : وانػػك بػػن أنػػ ، حػػوث عهػػى أبػػس داكد كانهمػػائي،  (ُُ)

 (.  ُْٖ/ُد انتاايد البن حجر)كتقري(، ََٓ/ُُسري أعالـ انهبالو نلاي  ). (قِْٓ
انزيػػػو، وػػػن انثقػػػات، حػػػوث عػػػن: ب كتػػػا  نػػػى ،يهػػػاد بػػػن انمػػػرم انتميمػػي انػػػوارويك ُب اؼبخطػػسطتني: ييػػػاد، كاؼبثبػػػت وػػػن انكاشػػػع ااٌب.  (ُِ)

البػػن كتقريػػد انتاػايد (، ْٓٔ/ُُسػري أعػػالـ انهػبالو نلػاي  ) ق(.ِّْ)ت: يشػيم، كابػن أيب انزنػػاد، حػوث عهػػى أبػس انعبػاس انمػػراج، 
 (.  ْٕٓ/ُ) حجر
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، ثابػت [َٓظاػر/]يػس وػسأل زيػو بػن ): (ْ)]انكمػاؿ[قاؿ ابن اعبػزرم ُب ، بيالعزنز  ن واهبد هن همر  ن 
 .(ٔ)(ذا نٍ ؼ وى رى عٍ ال يػي ): قاؿ اناي . (عبو انرضبن بن أيب انزناد: كعهى، (ٓ)يركم عن خارج  بن زيو

وػن فقاػاو ، أبس يزيو: كهيتى،  خارج  بن زيو بن ثابت اوندارم اؼبوين يس): لفعت خارجة  ن أند نقو : قال
كأـ ، كعمػى يزيػو، كظبػ  أبػاو زيػوان ، أدرؾ عثمػاف بػن عفػاف ، أبػس عبػو ع انتػابعي: كقيل كهيتػى، اؼبويه  انمبع 

اتفقػػػسا علػػػ   تسثيقػػػى ، مكانزيػػػرم ككػػػاف إواوػػػان بارعػػػان ُب انعلػػػ، ركل عهػػػى سػػػامل بػػػن عبػػػو ع، (ٕ)انعػػػالو اوندػػػاري 
 .(ٖ))كيس أحو انفقااو انمبع ، كجالنتى
 :كيم
 .  سعيو بن اؼبميد-[ُ] )
 . كعركة بن انزبري-[ِ]   

 .(ٗ)  كانقاسم بن ؿبمو-[ّ]   
 . كعبيو ع بن عبو ع بن عتب  بن ومعسد-[ْ]   
  . كخارج  بن زيو-[ٓ]   

                                                                                                                                                                          
م عن عبو انرضبن بػن أيب انزنػاد، ركل عهػى انبخػارم كومػلم، كقػاؿ انهمػائي: ثقػ ، وػنوسف، ك علي بن حجر انمعوم، أبس اغبمن اؼبركزم. ير  (ُ)

 (.  َٗٓ/ُُكسري أعالـ انهبالو نلاي  )(، ّٓٓ/َِهتايد انكماؿ نلمزم). ق(ِْْ)ت:  ،حافظ
 (.  ِٕٓ/ُانرف  كانتكميل نلكهسم)تسثيقى نكهام مل يعتىكا جرحى إال اذا كافقى غريو فبن ييهدع كييعتى. يهظر:  أبس حاًب فبن اعتى انعلماو (ِ)
 (.  ِٕٔ/ُانكاشع نلاي ) (ّ)
كانكمػػاؿ، ُب وعرفػػ  انرجػػاؿ نلشػػي ، (. ْْٕ/ُِنكمػػاؿ ُب أظبػػاو انرجػػاؿ نلمػػزم )هتػػايد اُب اؼبخطػػسطتني: اعبمػػاؿ، كوػػا ذكػػرو كجوتػػى ُب  (ْ)

، كٍب (قِْٕ )ت:صبػاؿ انػوين يسسػع اؼبػزم   نلقػافظ: . ك هتايد انكمػاؿق(ََٔ )ت:قافظ: عبو انب  بن عبو انساحو اؼبقوسي، نل
ٍب ػبػص ابػن حجػر  ، هتػايد انتاػايد: فكػاف كتابػىنلمػزم كزاد عليػى فسائػو كثػرية،   هتػايد انكمػاؿ جاو شػي  اإلسػالـ ابػن حجػر كػبػص 

اوي انتاػايد ُب أظبػاو انرجػػاؿ تػرجم فيػػى نكػل راك دبػا ال يزيػػو علػ  ثالثػػ  أسػطر. كشػع انظهػػسف عػن أسػػتقريػػد  :كتابػى يػاا ُب كتػػاب ظبػاو
 .(َُُٓ، ٔٓٗ/ِانكتد كانفهسف غباجي خليف )

خارجػ  بػػن زيػػو بػػن ثابػػت اوندػارم انفقيػػى، كأحػػو انفقاػػاو انمػػبع  اوعػالـ، حػػوث عػػن: أبيػػى، يزيػػو، كأسػاو  بػػن زيػػو، ركل عهػػى أبػػس انزنػػاد،  (ٓ)
 (.  ٕٓ/ّكهتايد انتاايد البن حجر)(، ّْٕ/ْسري أعالـ انهبالو نلاي  ). (قََُ: )تقاؿ انعجلي: ووين تابعي ثق ، ك 

 (.  ُِِ/ّويزاف االعتواؿ نلاي ) (ٔ)
اف رسػسؿ ع ون اؼببايعات، حويثاا عهػو أيػل اؼبويهػ . ركل عهاػا خارجػ  بػن زيػو بػن ثابػت، كعبػو اؼبلػك بػن عمػري، ككػأـ انعالو اونداري :  (ٕ)

   يعسديا ُب ورضاا. ركت عن: انه .(ْاالستيعاب البن عبو انى/ُْٖٗ ،)(ّٓكهتايد انكماؿ نلمزم/ّٕٕ  .) 
 (.  ُِٕ/ُهتايد اوظباو كانلبات نلهسكم) (ٖ)
انزنػػاد عبػػو ع بػػن انقاسػػم بػػن ؿبمػػو بػػن أيب بكػػر اندػػوي  انقرشػػي، وػػن انثقػػات، ركل عػػن: أسػػلم وػػسأل عمػػر بػػن اػبطػػاب، ركل عهػػى كأبػػس  (ٗ)

تقريػػد انتاػػايد البػػن (، ِْٕ ِّهتػػايد انكمػػاؿ نلمػػزم). (قَُٕ: )تذكػػساف، قػػاؿ وانػػك ُب انقاسػػم: كػػاف وػػن فقاػػاو يػػاو اووػػ . 
 (.  ُْٓ/ُحجر)
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 .(ُ) كسليماف بن يمار-[ٔ]   
 :كُب انماب  ثالث  أقساؿ-[ٕ]    

 . سامل بن عبو ع بن عمر: قيل يس-]أ [                            
 . أبس سلم  بن عبو انرضبن: كقيل-]ب[                            
 . أبس بكر بن عبو انرضبن بن اغبارث بن يشاـ: كقيل-]ج[                            

ػػػ، كػػػانسا كثػػػريين ُب انتػػػابعني  كإف، ٍب إف انفقاػػػاو ن بػػػني انفقاػػػاو انػػػاين كػػػانسا بعػػػو يػػػدالو بػػػانتمييز ًوػػػ صّ فإمبػػػا خي
، بانفقػػى انتػػاـ ؼى رً ككػػانسا فبػػن عيػػ، كإفتػػائام، ككػػانسا يهتاػػسف إأل قػػسؽبم، وف انهػػاس أصبعػػسا علػػ  رأياػػم، اندػػقاب 
كال ، فهظػركا فياػا، ن  دخلػسا فياػا صبيعػان ككػانسا إذا جػاوهتم اؼبمػن: قػاؿ ابػن اؼببػارؾ، كانفػالح، كانفضػل، كاندالح

ر بػػن عبػػو ع اغبلػػ  ًضػػكقػػو نظػػم ؿبمػػو بػػن يسسػػع بػػن اػبى ، فيهظػػركف فياػػا، يقضػػي انقاضػػي حػػىت يرفػػ  إنػػيام
أبس بكر بن عبػو انػرضبن بػن : كاختار ُب انماب  أنى، اؼبشاسركفسه  أرب  عشرة كستمئ  انمبع  ى  اؼبتسَب (ِ)اغبهفي

شياغبارث بن يشاـ انقر 
 :(ْ)فقاؿ ,(ّ)

 فقممتى ًضيػٍزىل عن اغب  خارجى    ػػػػػػػػػػػػػيقتوم بنئم كل وىن ال أال
 ىػػػػػػػػػػػػػػػسليماف خارج أبسبكر سعيو  ع عركة قاسم عبيو: فخايم

 كؿبمو بن أيب بكر، كال صقب  نى، فنبسو يمار، ون أبهاو اندقاب  إال سليماف كلام ك 
قػاؿ أنػى وػا كتبػت يي : (ٓ)قاؿ انمخاكم ُب فتح اؼببيث، ن صباريمو انرضبن بن اغبارث وً كعبو ع بن  عتب  كعب

ػ، أك انقػست إال بػسرؾ فيػى، كضػعت ُب شػيو وػن انػزادك أظباؤيم  : بػل كيقػاؿ، كشػباى، سس وػن اافػ  كانمػ مى لً كسى
 .انتا . (نلقفظ ُب كل شيو (ٔ)]إهنا أواف[

                                                           
   (.  ِٓٓ/ُانتاايد البن حجر) أـ سلم  ثق  فاضل أحو انفقااو انمبع . تقريد :كقيل ،سليماف بن يمار اؽباله اؼبوين وسأل ويمسن  (ُ)
بن اوبػيي انشػاري بقاضػي انعمػكر، ظبػ   وػن اغبػافظ علػي بػن اؼبفضػل اؼبقوسػي، اؿبمو بػن يسسػع بػن اػبضػر بػن عبػو ع اغبلػ  عػرؼ بػ (ِ)

 (.  ُْٔ/ِقات اغبهفي  ي انوين اغبهفي). اعبساير اؼبضي  ُب طب( ُب روضافقُْٔ )ت:
اظبػػى كهيتػػى، كنػػو ُب خالفػػ  عمػػر بػػن اػبطػػاب، وػػن انثقػػات، ككػػاف يمػػم  رايػػد ي: أبػػس بكػػر بػػن عبػػو انػػرضبن بػػن اغبػػارث بػػن يشػػاـ انقرشػػ (ّ)

 (. ٗٓ/ُطبقات انفقااو نلشريازم). (قْٗ: )تقريش، كيس أحو فقااو اؼبويه  انمبع . حوث عن أيب يريرة، حوث عهى انشع ، 
 ون انبقر اؼبتقارب.  (ْ)
 )ت:ػػ، شػرح فياػا أنفيػ  زيػن انػوين انعراقػي (قَِٗ :ت)ن عبو انػرضبن انمػخاكم نإلواـ ؿبمو ب (ُٕٓ/ْ)شرح أنفي  اغبويث فتح اؼببيث (ٓ)

كاؼبكتبػػ  (، ُٔٓ/ُوي انكتػػد كانفهػػسف غبػػاجي خليفػػ  )، كأنفيػػ  انعراقػػي يػػي نظػػم ؼبقووػػ  ابػػن اندػػالح. كشػػع انظهػػسف عػػن أسػػا ق(َٖٔ
 (.  َِٓ/ُ) اإلسالوي  نعماد صبع 

 ؼبدور ااٌب، كضعتاا نيتم انمياؽ. غري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون ا (ٔ)
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ككاف ، رضبى ع تعاأل (ّ)ٍب اغبراين، (ِ)انبمطاوي. . . (ُ)يككجوت خبط شي  شيسخي أيب بكر بن ؿبمو اغببش
كسػقاو إيايػا زانػت عهػى ، كعلقاػا علػ  امػـس، ن كتػد أظبػاويموى - انفقااو انمبع ): عبوان تقيان صاغبان وا نفظى

 .(ْ)(عبيو ع عركة قاسم سعيو أبس بكر سليماف خارج  -اغبم  بإذف ع 
: فػإف قلػتى ، وف ذنك يهاُب انسقػار، يوو كرجلى: ػك،   ن أطراف نتاد رخرج ييااً مِ وقر الااس ثأ  ان الايب 

 ؟االعتبار  ُب انسقار فبا كاف باطهان 
نػس »: شػنف رجػل يعبػث بلقيتػى ُب اندػالة ُب كؽبػاا قػاؿ ، كأدؿ دنيػل عليػى، نلباطن (ٓ)]يشري[انظاير: قلتي 

 .(ٔ)«خش  قلد ياا ػبشعت جسارحى
: قػػاؿ رسػػسؿ ع : قػػاؿ، بمػػهوو عػػن أيب بكػػرة  لػػ  وتكئػػان ففػػي صػػقيح انبخػػارمهب كػػاف : فػػإف قلػػتى 

، ككػػاف وتكئػػان -كعقػػسؽ انسانػػوين، اإلشػػراؾ بػػا»: قػػاؿ، بلػػ  يػػا رسػػسؿ ع: قػػانسا؟ «أال أخػػىكم بػػنكى انكبػػائر»
 .(ٕ)«نيتى سكت: فما زاؿ يكرريا حىت قلتي ، أال كقسؿ انزكر-قاؿففجل  

(ٖ)]عمر[كُب حويث)
 ،قػو أثػر انمػرير »: بػونيل قسنػى (َُ)وضطج : أم. (ٗ)«كيس وتكئ عل  سرير»: قاؿ

 .(ُُ)(«ُب جهبى
كال ىبفػ  ، (ُ)«ذنك اوبػيي اؼبتكػئ»: فقانسا، أيكم ابن عبو اؼبطلد :ككق  ُب حويث ضماـ بن ثعلب  ؼبا قاؿ

 .أف يظار بعي أطرافى وّ أف اؼبتكئ ال بي 
                                                           

 (.  ُّْاغببشي: نمب  نلقبش ، كيي انيـس إثيسبيا، كأريتيا. أطل  انمرية انهبسي  نشسقي أبس خليل) (ُ)
وعجػػم بمػػطاـ: بانكمػػر ٍب انمػػكسف: بلػػوة كبػػرية بقػػسو ، كقػػسو  يػػي بػػني انػػرم كنيمػػابسر، كيػػي انيػػـس ُب ضػػمن اوراضػػي اإليرانيػػ . يهظػػر:  (ِ)

 (.  ُِ(، كأطل  اغبويث انهبسم نشسقي أبس خليل)ُْْ/ْك)(، ُِْ/ُواف نياقست اغبمسم)انبل
 وػنحرّاف: قدب  ديار وضر، كيي ون وهاط  اعبزيرة ادسرة بني انفرات كدجل ، بيهاا كبني انريا يـس كبني انرق  يسواف. وعجػم وػا اسػتعجم  (ّ)

 (.  ِّٓ/ِواف نياقست اغبمسم)كوعجم انبل(، ُّٖ/ِأظباو انبالد كاؼبساض  نلبكرم)
 فلم أجوو فيما ظار ه.  اإلواـ انعرضيحبثت عن اؼبدور انام نقل عهى  (ْ)
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ٓ)
يػػث انرسػػسؿ نلقكػػيم أحاد (، ككػػاا نػػسادر اوصػسؿ ُبِٔٔ/ِ) َّّٖودػهع عبػػو انػػرزاؽ: كتػاب اندػػالة، بػػاب انعبػػث ُب اندػالة، رقػػم:  (ٔ)

(، كقػػاؿ فيػػى انعراقػػي: ]أخرجػػى انتوػػام اغبكػػيم ُب انهػػسادر وػػن حػػويث أيب يريػػرة بمػػهو ضػػعيع أنػػى وػػن قػػسؿ سػػعيو بػػن َُِ/ّانتوػػام)
 (.  ُٖٕ/ُاؼبميد ركاو ابن أيب شيب  ُب اؼبدهع كفيى رجل مل يمم[. زبريج أحاديث اإلحياو نزين انوين انعراقي)

(، كصػػقيح ومػػلم: كتػاب اإليبػػاف، بػػاب بيػػاف ُِٕ/ّ) ِْٓٔانشػاادات، بػػاب وػػا قيػل ُب شػػاادة انػػزكر، رقػم: صػقيح انبخػػارم: كتػػاب  (ٕ)
 (، كاغبويث يس عن أيب بكرة عن أبيى. ُٗ/ُ)ٕٖأكى انكبائر، رقم: 

 (.  ٔٔ/ُُغري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ٖ)
 (.  ِٗ/ٕ) ُُٗٓكتاب انهكاح، باب وسعظ  انرجل ابهتى غباؿ زكجاا، رقم:   صقيح انبخارم:بهقسو ون حويث عمر ُب  (ٗ)
 (.  ُُِ/ُااثار نلقاضي عياض، وادة: تكن)وشارؽ اونسار عل  صقاح  (َُ)
 (.  ٔٔ/ُُانفتح البن حجر) (ُُ)
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ن ن يػس صػادؽ ًوػكوبضػرو وىػ، ظاػسر شػيو إأل أطرافػى كػاف يفعلاػا نػادران اعبلمػات انػ  كانػت تػددم إأل : قلتي  
كػػاد نفيػػان علػػ  بابػػى كػػاف وعػػىن   يي ٍفػػنػى  لى عًػػإف جي ، «شػػيئان  جي ًر خٍ ػال يكػػاد ييػػ»: فقسنػػى،  ّفػػذنػػك خً  وّ عيػػفبػػن ال يػى  ىً بً قٍ صىػػ

كإف مل ، نفػػي ذنػػك وبانبػػ فيكػػسف ، كعظػػم رزانتػػى، ة كقػػارووّ ن ًشػػن أطرافػػى ًوػػأف ىبػػرج شػػيئان ًوػػب يقػػار  ال: انكػػالـ
الن مً تى ٍشػػبػػني أصػػقابى وي  (ِ)]أحيانػػى[فكػػاف وعظػػم ، كنكهػػى أخػػرج، جًر خٍ ػهبعػػل نفيػػان حقيقيػػان يكػػسف وعػػىن مل يكػػو ييػػ

 .ن أطرافىعل  عوـ إخراج شيو وً 
ولممكلك  ممان أ مسممر  ، يدنمم  إرا ججلمميف ا اسجلمميف احتممى  ممان ر ممول ل : وروى أ ممو  ممعيد ا ممدري 

   .(3)حمتبياً  ججلو   
بضػم  :(ٓ)دػاورفي يػي انقي ): حتبػاو بانيػواؼبشػاسرة أف اال، (4)أن  تر ع ورمبا ججليف القرفصاء: وهن جا ر  ن فرة

كإف  ، تى دٍ وى كانفػاو وىػ، انقػاؼ تى مٍ مى ف ضىػإ :(ٔ)قػاؿ انفػراو وه كوىػ ٍب صػاد واملػ ، كانفاو بيهاما راو ساكه ، انقاؼ
ػػػكى  ػػػلٍ انقرفدػػػاو جً : قػػػاؿف، فدػػػاو باالحتبػػػاو بانيػػػوكقػػػو فمػػػر أبػػػس عبيػػػوة انقر ، تى رٍ دىػػػقى  تى رٍ مى كيػػػوير ، يػبًػػػتى قٍ مي ػان  ي مى

جلمػػػ  : كقيػػػل، بػػػاوانقرفدػػػاو يػػػي االحت :قيػػػل :(ٕ)كقػػػاؿ اؼبدػػػهع ُب شػػػرح ومػػػلم، كيويػػػى علػػػ  سػػػاقيى،ذراعيى
زً سفً تى مٍ مي ػان

]أنيىًتًى[ل عل  جي لم  انرّ جً : كقيل، (ٖ)
(ٗ))(َُ). 

قػػاؿ ابػػن ، علػػ  أنػػى مل وبتػػد بيويػػى فػػوؿٌ  (ُُ)«لبلػػ  كبيػػوو عمػػيدي »: وف فيػػى، هجليمم  دل  ة نممجلممي  وحممدنق قم   :قػػاؿ
فلعلػى ُب انسقػت انػام ، كتػارة يكػسف بثػسبو ، فإنػى تػارة يكػسف بانيػوين، كال دالن  فيى عل  نفػي االحتبػاو): حجر
 .(ْ)(ركبتيىظارو ك ك ، االحتباو أف هبم  ثسبى :(ّ)كغريو، (ِ)كقو قاؿ ابن فارس، كاف ؿبتبيان بثسبى (ُ)]قػىٍيل [رأتى

                                                                                                                                                                          
 (.  ِّ/ُ) ّٔباب وا جاو ُب انعلم، رقم: صقيح انبخارم: كتاب انعلم،  (ُ)
كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ، كيهاؾ وعػىن آخػر ذكػرو انقػارم ُب شػرح قسنػى: ال ىبػرج شػيئان وػن أطرافػى: أم ًوػن ُب اؼبخطسطتني: حمهاتى،  (ِ)

 (.  َّٖ/ُشرح انشفا نلقارم)هظر: يبزاؽ كوا شاهبى. 
بػن إبػراييم شػي   ]عبػو ع: (، كقػاؿ أبػس داكدِِٔ/ْ) ْْٖٔباب ُب جلسس انرجل، رقم: بلفظ قريد ُب سهن أيب داكد: كتاب اودب،  (ّ)

 وهكر اغبويث[. 
 .  سينٌب زبرهبى (ْ)
 (.  ْٕ/ْاي  البن اوثري، وادة: قرفص )(، كانهاُُٖ/ِنسار نلقاضي عياض، وادة: قرؼ )وشارؽ او (ٓ)
 اؼبشارؽ نلقاضي عياض انماب .  (ٔ)
 (. ُّْ/ ٔإكماؿ اؼبعلم شرح صقيح وملم  نلقاضي عياض)  (ٕ)
 (.  َُٓ/  ْ)سُب جلمتى كال يمتقر فياا. انهااي  البن اوثري، وادة: قلاؼبمتسفز: انام يتململ  (ٖ)
 (.  ٓٔ/ُُُب اوصل: انيو، كُب)س(: انييى، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ٗ)
 (.  ٔٓ/ُُهناي  انهقل عن انفتح البن حجر) (َُ)
هاايػ  البػن اوثػري، كعمػيد: أم جريػوة وػن انهخػل. ان غبػويث قيلػ  كمػا يػي عادتػى ُب تػنخري زبػريج اغبػويث، اإلوػاـ انعرضػيسينٌب زبريج  (ُُ)

 (.  ِّْ/ّوادة: عمد )
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 .(ٓ)«بفهاو انكعب  ؿبتبيان بيوو يكاا رأيت انه  »: قاؿ ،بمهوو عن ابن عمر   كُب صقيح انبخارم
ػبٍ عػن نً  هن  رسػسؿ ع »: قاؿ، عن أيب يريرة  كرد ُب صقيح انبخارم: فإف قلتى  أف وبتػ  انرجػل : نٍيً تػى مى

، انساحػو نػي  علػ  أحػو شػقيى (ٔ)]بانثسب[تملكأف يشػ، ُب انثسب انساحو ني  علػ  فرجػى وهػى شػيو [َٓ/ك]
 .(ٕ)«هاباةمي ػكان، اؼبالوم  نكع

 (ٗ)]انثػػسب[كأف وبتػػ  انرجػل ُب، (ٖ)وً امّ هنػػ  عػن اشػػتماؿ انّدػ»: أف انهػ  ، كفيػى عػػن أيب سػعيو اػبػػورم 
 ؟كاف أكثر جلماتى  االحتباو  فكيع ذاؾ و  كسنى . (َُ)«انساحو ني  عل  فرجى وهى

كُب ، فتبػػػوك عسرتػػػى، رؾ أك زاؿ انثػػػسبربػػػونػػػى إذا مل يكػػػن عليػػػى إال ثػػػسب كاحػػػو ردبػػػا ، ا هنػػػ  عهػػػىإمبػػػ): قلػػػتي  
وف ، سابىػػفػػإذا أرادكا أف يمػػتهوكا احتى ، نػػي  ُب انػػىارم حيطػػاف: أم. (ُُ)«باالحتبػػاو حيطػػاف انعػػر »: اغبػػويث

، سة بانكمػربٍ ػًقػػكاالسػم ان، احتبػاو احتػ  وبتػ : قػاؿكيي ، (ُِ)]اعبػوار[كيدريكا ؽبم، ن انمقسطاالحتباو يبهعام وً 
هن  ، (ُْ)«سة يـس اعبمع  كاإلواـ ىبطدبٍ قي ػهن  عن ان أنى »: كوهى اغبويث، بان كحي ، (ُّ)]ًحبان[كاعبم ، كانضم
 .(ُٓ)(كيعرض طاارتى نالنتقاض، فال يمم  اػبطب ، وف االحتباو هبلد انهـس، عهى

                                                                                                                                                                          
 (.  ٓٔ/ُُغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ُ)
 (.  ِِٔ/ُمل انلب  البن فارس، وادة: حبك)االحتباو: شو اإلزار. ؾب :قاؿ ابن فارس (ِ)
 (.  ُِٕ/ُلقميوم)نكوملم رم يهظر: تفمري غريد وا ُب اندقيقني انبخا (ّ)
 (.  ٓٔ/ُُانتا  انهقل ون انفتح البن حجر) (ْ)
 (.  ُٔ/ٖ) ِِٕٔاب االحتباو بانيو، رقم: صقيح انبخارم: كتاب االستئااف، ب (ٓ)
 غري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون صقيح انبخارم انماب .  (ٔ)
(. كاؼبهابػاة: أف يقػسؿ انرجػل ندػاحبى: انبػا إه ُْٖ/ٕ) ُِٖٓكاحػو، رقػم: حتبػاو ُب ثػسب صقيح انبخارم: كتاب االسػتئااف، بػاب اال (ٕ)

، كاؼبالومػ : أف يقػسؿ: إذا ؼبمػت ثػسيب أك ؼبمػت ثسبػك ة وػن غػري عقػو، كال يدػحانثسب، أك أنباو إنيك، نيجد انبي ، فيكسف انبيػ  وعاطػا
 (.  ّٗٓ/ْفتح انبارم البن حجر )(، ك ِٗٔ/ْ(، كوادة ؼب  )ٔ/ٓنهااي  البن اوثري، وادة: نبا)فقو كجد انبي . ا

ونػى يمػو اؼبهافػا كلاػا فتدػري   ،اشتماؿ اندػماو: يػس أف ىبلػل جمػوو بػانثسب ال يرفػ  وهػى جانبػان كال يبقػي وػا ىبػرج وهػى يػوو، كظبيػت صػماو (ٖ)
 (.  ْٕٕ/ُ(، كفتح انبارم البن حجر )ْٓ/ّنهااي  البن اوثري، وادة: صمم)كاندخرة اندماو ان  ني  فياا خرؽ. ا

 ُب اؼبخطسطتني: انشرب، كاؼبثبت ون صقيح انبخارم ااٌب.  (ٗ) 
 (.  ُْٖ/ٕ) ِِٖٓحتباو ُب ثسب كاحو، رقم: صقيح انبخارم: باب اال (َُ)
يهظػػػر: اؼبقاصػػػو اغبمػػػه   (، كقػػػاؿ انمػػػخاكم بضػػعفى.ِٔٗ/ٖ) ِٖٓٓم، فدػػػل ُب انعمػػػائم، رقػػم: شػػعد اإليبػػػاف نلبياقػػػي: اؼبالبػػ  كانػػػز  (ُُ)

 (، كانهقل ون انهااي . ْٔٔ/ُنلمخاكم)
 (.  ّّٔ/ُ)سغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انهااي  البن اوثري، وادة: حب (ُِ)
 (.  ّّٔ/ُ)سغري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انهااي  البن اوثري، وادة: حب (ُّ)
: أبػػساب اعبمعػػ ، بػػاب وػػا جػػاو ُب  (، كسػػهن انتوػػامَِٗ/ُ) َُُُحتبػػاو كاالوػػاـ ىبطػػد، رقػػمسػػهن أيب داكد: كتػػاب اندػػالة، بػػاب اال (ُْ)

  [.كياا حويث حمن](، كقاؿ انتوام: َّٗ/ِكرايي  االحتباو كاالواـ ىبطد )
 (.  ّّٓ/ُ)سهناي  انهقل عن انهااي  البن اوثري، وادة: حب (ُٓ)
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كانتوػام ، كيػس حػويث أخرجػى أبػس داكد، قتانيػ  بعػويا الـكسكسف انت، بفتح انقاؼ فاي): ل يٍ كأوا حويث قػى 
الـ ػػػػػػػانم: اؿػػػػػػقػػػل فػػػػػػاو رجػػػػػػجػػػػف: انتػػػػػػػػػػػػيلػػ  قأف قً : كفيػػى، بمػػهو ال بػػنس بػػى ىي نىػػسّ كطى  ,(ُ)كانطػػىاين، ُب انشػػمائل

كبيوو ، فػىهػىفىضىتىا، قو كانتا بزعفراف نٍي تػى يّ لى وي  اؿه ظٍبى كعليى أى ، «كعليك انمالـ كرضب  ع»: فقاؿ، رسسؿ عيا كػػػيػػػعل
يدي مً عى 

ن وً  تي وٍ عً رٍ   أي مى لٍ جً ػ  ُب انشًٌ خى تى مي ػان رسسؿ ع  فلما رأيتي  :قانت ،كيس قاعو انقرفداو، رى شّ قى   وي لى خٍ ػنى   
، «مػػكيه  عليػك انمػػكيه يػا و -إهّ  رٍ ظيػػهٍ كمل يػى -»: فقػاؿ ،اؼبمػػكيه  تى وٍ عىػرٍ أى : فقػاؿ جليمػػى يػا رسػػسؿ ع ،ؽرى انفىػ

، (ِ)]انثػػسب انبػػاه[كيس، بفتقتػػني لو صبػػ  ظبىىػػ: «اؿه ظٍبىػػفيػػى أى »: كقسنػػى، ن انرعػػد اغبػػويثفػػايد عػػ  وػػا أجػػو ًوػػ
 .(ْ)(ة كيي انرداووتثهي  وال :(ّ)كوليتني بانتدبري

 ؟ؽرى ن انفى وً  امل أرعوت نفما: فإف قلتى 
ٍيبىًتى[ؼبػػا كانػػت سػػاوع  قبػػل رؤيتى: قلػػتي  ]نػػػًاى

، جلسسػػامكولػػسؾ انػػونيا هبلػػ    سػػهنفظهػػت أنػػى علػػ  ، ىً النتًػػكجى  ،(ٓ)
كذنػك اندػػيت مل ، كجانمػان جلمػػتام علمػت أف تلػك اؽبيبػػ ، كعليػى أثػػساب انفقػراو، فلمػػا رأتػى، كينكػل كػنكلام

هبػػسز أف يكػػسف  «اؼبتخشػػ  فلمػػا رأيػػت رسػػسؿ ع »: كقسؽبػػا. (ٔ)(خافػػت): أم، ففرقػػت، يكػػن إال ووػػر إؽبػػي
عػن  تٍ وهنا عى ، كيس اوظار، كهبسز أف يكسف بدري ، (ٕ)علمي  فانرؤي ، يكسف وفعسالن ثانيان نرأيتاؼبتخش  أف 

، خانػو (ٖ)]أبػس[: بسعبو ع كقيػلأ): كأوا جابر بن ظبرة يس، فاؼبتخش  نعت نرسسؿ ع ، رؤيتاا بعني رأساا
وػػات أيػػاـ بشػػر بػػن ك ، تػػىن هبػػا داران كاب، حليػػع نبػػ  زيػػرة نػػزؿ انكسفػػ  ،كيػػس ابػػن أخػػت سػػعو بػػن أيب كقػػاص 

 .(َُ)(تسُب سه  ست كستني أياـ اؼبختار: كقيل، (ٗ)وركاف

                                                           
بهػت ـبمروػ  كبػري نلطػىاين: بػاب انقػاؼ، قيلػ  (، كاؼبعجػم انِِٔ/ْ) ْْٕٖبػاب ُب جلػسس انرجػل، رقػم: سهن أيب داكد: كتاب اودب،  (ُ)

(، كقسنػػى: ]بمػػهو البػػنس ٖٓ/ُ)ْٔ، رقػػم: (، كانشػػمائل امويػػ  نلتوػػام: بػػاب وػػا جػػاو ُب نبػػاس رسػػسؿ ع ٖ/ِٓ) ُانعهىيػػ ، رقػػم: 
كػر بػن كائػل. اإلصػاب  البػن بوػ  حريػث بػن حٌمػاف كافػو بػ  بهت ـبرو  انتميمي ، يػاجرت إأل انهػٌ   : قيل قيل . ون كالـ ابن حجر بى[

 (.ِٖٖ/ٖحجر )
 (.  ٓٔ/ُُُب اوصل: انهسف انثاين، كُب)س(: انهسف، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ِ)
 (، كانهقل ون انفتح البن حجر. َْْ/ِهااي  البن اوثري، وادة: ظبل )ان (ّ)
 (.  ٓٔ/ُُهناي  انهقل ون انفتح البن حجر) (ْ)
 ني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ. غري كاضق  ُب اؼبخطسطت (ٓ)
 (. ّْٖ/ّااي  البن اوثري، وادة: فرؽ. )انه (ٔ)
 (.  َّٔ/ّإأل أنفي  ابن وانك البن يشاـ) أم قلبي . أكضح اؼبمانك (ٕ)
 (.  ْٖٖ/ُانباب  البن اوثري) أسوغري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون   (ٖ)
ف كريبان فبوحان. كدارو بووشػ  بعقبػ  اندػسؼ، كإنيػى يهمػد ديػر بشػر انػام عهػو حجػريان. كالو أخػسو عبػو بشر بن وركاف اووسم انقرشي، ككا (ٗ)

 (.  ُِّ/ٓاري  دوش  البن وهظسر اإلفريقي). ـبتدر ت(قّٕ: )تاؼبلك اؼبدرين: انكسف  كانبدرة، 
 (.  ْٖٖ/ُالبن اوثري)هناي   انهقل أسو انباب   (َُ)
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كيػس حػويث جػابر بػن ظبػرة يػاا ركاو ، (ُ)«اؼبمتشػار وػدسبن»: أنػى قػاؿ نى أحاديث وهاػا وػا ركاو عػن انهػ  ك 
: ركمك ، (ِ)«ربػػػ  ُب ؾبلمػػػى حػػػىت تطلػػػ  انشػػػم  حمػػػهان تإذا صػػػل  انفجػػػر  كػػػاف انهػػػ  »: كنفظػػػى انهمػػػائي

، ذياب اغبمرة وهاػا :كاؼبراد بطلسعاا حمهاو، ن انشم فبوكدان ودنث أحمن ندبان عل  اغباؿ وً  (ّ)«حمهاو»
علػ  أنػى صػف   ان هى مى كاندساب حى ، أنى أخطن (ْ)]انتسربش [كزعم . ، . . كاستهارهتا كاا ركيهاو ُب نم ، كإشراقاا

 .ان هى مى طلسعا حى : مأ، ؼبدور ؿباكؼ
 ! ف يكسف انتعبري باؼبدور صسابان أك ، نباؼبو خط وف يكسف حمهاأكجد أنام ا او: قسؿأك 

، كقووػى انيمػػىن إأل جانػد يمػػارو، كيبػػو ركبتيػى انيمػىن إأل جانػػد يبيهػى، أف يقعػػو علػ  كركيػى: كانتبػ  ُب اعبلػسس
فاػػس ال ، الةكػػاف خػػارج اندػػ  كتربعػػى ، (ٓ)]يبيهػػى[كقووػػى انيمػػرل إأل جاند، كركبتػػى انيمػػرل إأل جانػػد يمػػارو

، أك تربػ ، أك تػسرؾ، ن افػتاشفػإف عجػز عػن انقيػاـ صػل  قاعػوان كيػع شػاو ًوػ، كأوػا ُب اندػالة، يهئػاو بنس بػى ح
 :كنلشافعي ُب اوفضل قسالف، كإمبا اػبالؼ ُب اوفضل، كياا ال خالؼ فيى عهونا

فكانػت أكأل وػن ، اندالة (ٕ)[ُب]وهنا ييئ  وشركع ، فيجل  وفتشان ُب وسض  قياوى: (ٔ)كيس اوظار، اوكؿ 
 .(ٖ)ونى ال يلي  باػبشسع، انتب 

 .(فاوني  هبا انتب  ونى است ؽبا، كأوا اؼبرأة، جلبانرّ ): (ٗ)كخدى اؼباكردم ون انشافعي  ُب اغباكم

                                                           
(، كيػس وػركم عػن غػريو كػنيب يريػرة سػهن انتوػام: أبػساب اودب، بػاب ٕٖ/ٔ) ٕٖٗٓبػاب اؼبػيم، ؿبمػو، رقػم: : اؼبعجم اوكسط نلطىاين (ُ)

 : ] ياا حويث حمن[. كقاؿ انتوام ،(ُِٓ/  ٓ)ِِِٖأف اؼبمتشار ودسبن. رقم: 
 داكد: كتػاب اودب، بػاب ُب (، كسػهن أيبَٖ/ّ) ُّٕٓودػالو بعػو انتمػليم، رقػم: سهن انهمػائي: كتػاب انمػاس، بػاب قعػسد اإلوػاـ ُب  (ِ)

 ُب ودػػػػالو بعػػػػو اندػػػػبح، رقػػػػم:  ( كصػػػػقيح ومػػػػلم: كتػػػػاب اؼبمػػػػاجو، بػػػػاب فضػػػػل اعبلػػػػسسِّٔ/ْ) َْٖٓنرجػػػػل هبلػػػػ  وتبعػػػػان، رقػػػػم: ا
ا (، كانلفظ ني  نلهمائي، كإمبا يػس ًوػن ركايتػني اوكأل ركايػ  ومػلم: أخػا وهاػا نفظػ : حمػهان، كانركايػ  انثانيػ  ويب داكد: أخػْْٔ/ُ)َٕٔ

 أعلم. تعاأل وهاا نفظ  ترب ، كع 
(، سػػكت عهػػى أبػػس داكد، ك رجانػػى ثقػػات، كأبػػس داكد ِّٔ/ْ) َْٖٓسػػهن أيب داكد: كتػػاب اودب، بػػاب ُب انرجػػل هبلػػ  وتبعػػان، رقػػم:  (ّ)

 (.  ُّْ/ُعبيو. تقريد انتاايد البن حجر) عمر بن سعو بن اغبفرم يس
: فضػل ع انتسربشػ  ؿبػوث فقيػى وػن أيػل شػرياز، انتسربشػ  (، كِٕٗٗ/ٕورقاة اؼبفػاتيح نلقػارم) غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون (ْ)

 (.  ّْٗ/ٖطبقات انشافعي  انكىل نلمبكي ). (قَٔٔ )ت:شرح ودابيح انببسم شرحان حمهان، 
 غري كاضح ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ٓ)
 (.  ُُّ/ْكم)شرح اؼبااب نلهس ا مسع  (ٔ)
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ٕ)
 (.  َّٗ/ْ. ا مسع شرح اؼبااب نلهسكم)(يعقو وفتشان وف انتبي  قعسد انعادة كاالفتاش قعسد انعبادة فكاف االفتاش أكأل)قاؿ انهسكم:  (ٖ)
، كيػػس كتػػاب عظػػيم. ُب عشػػر ؾبلػػوات، مل ق(َْٓ )ت:انشػػافعي.  اكردم انبدػػرماغبػػاكم انكبػػري نلقاضػػي أيب اغبمػػن علػػي بػػن ؿبمػػو اؼبػػ (ٗ)

اوي انكتػػد كانفهػػسف ككشػػع انظهػػسف عػػن أسػػ ،(ُٕٗ/ِاغبػػاكم انكبػػري نلمػػاكردم)يدنػػع ُب اؼبػػايد وثلػػى، شػػرح بػػى ـبتدػػر اؼبػػزين . يهظػػر: 
   .(ُّٓٔ/ِ(، ك)ِٖٔ/ُغباجي خليف )
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تدػر ككػالـ انشػافعي ُب اؼبخ: نكػن قػاؿ اوذرعػي، ياا نبري اؼبػاكردم أين مل أرى : (ُ)قاؿ انهسكم ُب شرح اؼبااب
، أف انتب  إذا عجز عن انقياـ أك صل  انهافل  قاعوان أفضل: (ِ)نعم نص انشافعي ُب انبسيطي، يشاو نلماكردم

، (ّ)«يدػػلي وتبعػػان  رأيػػت رسػػسؿ ع »: عػن عائشػػ  رضػػي ع عهاػػا قانػت كاختػارو انمػػبكي ؼبػػا ركل انهمػػائي
 (ٕ)كابػن عمػر، (ٔ)نكػن كرد عػن أنػ ، بيػاف اعبػسازإمبا فعل ذنك ن بننى : (ٓ)انقسؿ اوكؿ (ْ)]بتجيح[كأجاب 
  نكن اوفضل ُب اوكؿ االفتاش، ن غري كراي وً  ان ئز جا وّ عى فكيع يػي ، كأوا ُب انتشاوين، أهنما كانا يفعالنى ،

كعل  أم كيفي  قعػو ُب  بل ،كخارجاا ن غري كراي  ُب اندالةكاغباصل أف انتب  جائز وً ، (ٖ)كُب اوخري انتسرؾ
ت اندالة اورب  جلم  االستاح  كاعبلم  يي انمجوتني كجلم  انتشاو اوكؿ كجلم  انتشاو اوخري جلما

أك ، أك أحػونبا، أـ ناصػبان ركبتيػى، أـ وػادان رجليػى، أـ وتبعػان ، أـ وتسركػان ، جاز ون غري كراي  سساو جلػ  وفتشػان 
 .(ٗ)غري ذنك كال كراي  ُب جلم  ون اعبلمات سسل اإلقعاو

 ؟(أف جلم  انتب  فعل اعببابرة): ُب فقى اغبهفي  (َُ)قو ذكر صاحد االختيار: تى فإف قل
كقػو ، ن أف هبل  جلمػ  اعببػابرةوً  كانتساض  ، ن اودبوً  [ُٓ/ظ]قلبى  سوحاشا ذنك اؼبتخش  اؼبمل: قلتي 

أهنػا رأتػى يدػلي » :رضػي ع عهاػا ن انهمػائي عػن عائشػ كركيها وً ، (ُ)«أنى كاف يتب »: ركيها عن جابر بن ظبرة
 .(ِ)«وتبعان 

                                                           
 . مسع فلم أجوو فيما ظار هحبثت عهى ُب ا  (ُ)
 (.  ُُّ/ْنبسيطي ُب ا مسع شرح اؼبااب )نقل انهسكم قسؿ ا (ِ)
(، ككػػاا اؼبمػػتورؾ علػػ  اندػػقيقني نلقػػاكم: كتػػاب ِِْ/ّ) ُُٔٔب كيػػع صػػالة انقاعػػو، رقػػم: سػػهن انهمػػائي: كتػػاب قيػػاـ انليػػل، بػػا(ّ)

 (، كقاؿ اناي : ]عل  شرطاما[. ّٖٗ/ُ) ْٕٗعبو انرضبن بن واوم، رقم: انطاارة، حويث 
 اؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ْ)
 (.  ٖٕ/ُْاا انتجيح ُب شرحى عل  وملم )ذكر انهسكم ي (ٓ)
ص انتبػػ  ُب اندػػالة، رقػػم: ودػػهع ابػػن أيب شػػيب : كتػػاب صػػالة انتطػػسع، وػػن رخػػ«. رأيػػت أنمػػان، يدػػلي وتبعػػان علػػ  طهفمػػ »كرد بلفػػظ:  (ٔ)

 (، كرجانى ثقات. ِّ/ِ)ُِّٔ
 (، كرجانى ثقات. ّّ/ِ) ُّٔٔاندالة ون كرو ذنك، رقم: كتاب صالة انتطسع، انتب  ُب   ودهع ابن أيب شيب ، (ٕ)
فبػن ذكػػر ذنػػك اؼبػػاكردم كصػػسرة االفػػتاش: أف يهدػد رجلػػى انيمػػىن كيضػػج  انيمػػرل كهبلػػ  علياػا وفتشػػا ؽبػػا كيكػػاا يكػػسف ُب اعبلمػػ  بػػني  (ٖ)

اورض. غبػػاكم  ضػػج  انيمػػرل كىبرجاػػا عػػن كركػػى انيمػػىن كيفضػػي دبقعػػوو إألانمػػجوتني. أوػػا انتػػسرؾ ُب انثػػاين: أف يهدػػد رجلػػى انيمػػىن كي
 (.  ُِّ/ِانكبري نلماكردم)

اإلقعػاو: أف يلدػػ  انرجػػل أنيتيػػى بػػاورض، كيهدػػد سػػاقيى كفخايػػى، كيضػػ  يويػى علػػ  اورض كمػػا يقعػػي انكلػػد. كقيػػل: يػػس أف يضػػ  أنيتيػػى  (ٗ)
(، ُٖٓ/ُولتقػ  اوحبػر إلبػراييم اغبلػ ) يهظػر كرايػ  اإلقعػاو:(، ك ٖٗ/ْ)يثري، وادة: قعنهااي  البن اوعل  عقبيى بني انمجوتني. يهظر: ا

 (.  ِْٓ/ُالبن قواو  ) (، كانكاُبُُّ/ْ(، كا مسع نلهسكم)ٔٗ/ُ  اوواات البن اغباجد )جاوك 
االختيػػار  .كيػػس شػػرح نكتابػػى اؼبختػػار ،(قّٖٔ: )تعبػػو ع بػػن ؿبمػػسد بػػن وػػسدكد اؼبسصػػلي اغبهفػػي،  ؾبػػو انػػوين  االختيػػار: ويب انفضػػل (َُ)

 (.  ُِِٔ/ِاوي انكتد كانفهسف غباجي خليف )كشع انظهسف عن أس(، ك ِٔ/ُؼبسصلي )نتعليل اؼبختار نعبو ع بن ؿبمسد ا
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 ؟كانتسرؾ، فتاشفما بانكم فضلتم انتب  عل  اال: فإف قلتى 
كترفػى  وهنػا جلمػ  راحػ : نعػم نػس قيػل، كاف أكثػر جلسسػى ُب اندػالة يػاتني اعبلمػتني  وف رسسؿ ع : قلتي 

ملّ مى بل غري وي ، فعلاا فيى نظر كنكن جعلاا جلم  اعببابرة بعو ثبست أف انه  ، نكاف نى كجى
(ّ). 

 :أنى جل  عل  كيفيات كلاا جائزة بال كراي  عن انه   لى قً كاغباصل أنى ني 
 .(ْ)انتب  كقو قررناو: اوكأل 
 .«كردبا قعو انقرفداو»: جلم  انتب  :(ٓ)قاؿ ُب ركاي ، أف جابر بن ظبرة: انثاني  

 .(ٔ)(ت  بيويىقٍ مي ػيي جلم  ان): قاؿ ُب انهااي 
 .(ٕ)«بفهاو انكعب  ؿبتبيان بيويى رأيت رسسؿ ع »: ُب صقيقى بمهوو كما ركاو انبخارم  ،ن عمر قاؿ اب 

إف : كقػػاؿ انفػػراو، ٍب صػػاد كوػػوة، دػػاو بضػػم انقػػاؼ كانفػػاو بيهامػػا راو سػػاكه في رٍ يػػي انقي : قيػػل): فاالحتبػػاو بانيػػو
ػػكإف كى ، تى دٍ وى كانفػػاو وىػػ، انقػػاؼ تى مٍ مى ضىػػ ُب  كانقرفدػػاو انبخػػارمي  ل بػػني االحتبػػاو بانيػػوكقػػو سػػس ، تى رٍ دىػػقى  تى رٍ مى

 .(َُ)(ذراعيى كيويى عل  ساقيى (ٗ)]يوير[ات  م ي لٍ انقرفداو جً  :(ٖ)ن كالـ أيب عبيو فإنى قاؿوً  وصقيقى أخا
اؼبمجو ومتلقيان كاضعان إحول قوويى عل  ُب  رأيت رسسؿ ع »: قاؿ، ركل عباد بن سبيم عن عمى: انثانث  

 .(ُُ)«اوخرل

                                                                                                                                                                          
 .  (ِحاشي  ) (ِْٔى. يهظر اندفق  )سب  زبرهب (ُ)
 . (ّحاشي  ) (ِْٕسب  زبرهبى. يهظر اندفق ) (ِ)
فهػزؿ  كاف ينكػل يسوػا وتبعػان »، حىت ركم أنى: «كاف يتب  ُب جلسسى ُب بعي أحسانى: »ني  بقسم، فإف انه  كياا  )قاؿ انمرخمي:  (ّ)

كػػاف  ُب ومػػجو رسػػسؿ ع  ، كيػػس كػػاف وهزيػػا عػػن أخػالؽ اعببػػابرة ككػػانك عاوػػ  جلػػسس عمػػر«كػػل كمػػا تنكػػل انعبيػػو  :عليػى انػػسحي
(، كانبقػر انرائػ  ِٕ/ُخمػي ). اؼببمػسط نلمر (ى انكرايػ  أنػى جلػسس اعببػابرة نػي  بدػقيحكوا قيل ُب كج)، كجاو ُب انبقر انرائ : (وتبعان 
 (.  ِٓ/ِكهز انوقائ  البن قبيم اؼبدرم )شرح  

(، كشػرح ُُّ/ْا مػسع شػرح اؼباػاب )(، ك ٔٗ/ُ  اوواات البػن اغباجػد اؼبػانكي)جاو(، ك ْْٔ/ُبوين )انور اؼبختار كحاشي  ابن عا (ْ)
 (.  ٖٔ/ِ)انزركشي 

 .  (ّ-ِ، حاشي  )(ِْٔ. يهظر اندفق  )مل أجو ياو انزيادة ون حويث جابر بل ثبتت ون حويث قيل  (ٓ)
 (.  ْٕ/ْهااي  البن اوثري، وادة: قرفص)ان (ٔ)
 (.  ُٔ/ٖ) ِِٕٔنيو، كيس انقرفداو، رقم: صقيح انبخارم: كتاب االستئااف، باب االحتباو با (ٕ)
 (.  َُٖ/ِدة: قرفص )ث نلقاسم بن سالـ، واغريد اغبوي (ٖ)
 انفتح ااٌب. غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون  (ٗ)
 (.  ٓٔ/ُُنهقل عن فتح انبارم البن حجر )هناي  ا (َُ)
(، كصػقيح ومػلم: كتػاب انليػاس كانزيهػ ، َُِ/ُ) ْٕٓ اؼبمجو كوػو انرجػل، رقػم: صقيح انبخارم: كتاب اندالة، باب االستلقاو ُب (ُُ)

 (.  ُِٔٔ/ّ) ََُِتلقاو، رقم:  إباح  االسباب ُب
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هنػػ  عػػن  أف رسػػسؿ ع »: عػػن جػػابر  ففػػي صػػقيح ومػػلم، عػػن االسػػتلقاو قػػو هنػػ  انهػػ  : فػػإف قلػػتى 
كيػس ومػتل  علػ  ، إحول رجليى عل  اوخرل لجي أف يرف  انرّ ك ، كاالحتباو ُب ثسب كاحو .(ُ)«واشتماؿ اندما

، ُب إزار كاحػو  كال ربتػدً ، ش ُب نعػل كاحػوسبال »: قاؿ، أف انه  ، بمهوو عن جابر  كفيى أيضان ، ظارو
 ؟(ِ)«كال تض  إحول رجليك عل  اوخرل إذا استلقيت، وكال تشتمل اندما، كال تنكل بشمانك

 .(ّ)(انهاي عل  حني ىبش  أف تبوك انعسرة لّ كي  أك، إف انهاي انسارد ُب ذنك وهمسخ): قاؿ اػبطايب: قلتي  
انهاػػي عػػن االسػػتلقاو رافعػػان إحػػول رجليػػى علػػ   أحاديػػث): ففػػي شػػرح ومػػلم قػػاؿ، ككافقػػى علػػ  ذنػػك انهػػسكم

فكػػاف علػػ  كجػػى ال يظاػػر وهاػػا ، كأوػػا فعلػػى ، أك شػػيو وهاػػا، اوخػػرل  ؿبمسنػػ  علػػ  حانػػ  يظاػػر فياػػا انعػػسرة
 .(ْ)(كال كراي  فيى عل  ياو اندف ، كياا ال بنس بى، شيو

 مى لًػفقػو عي ، كإال، أك كبػس ذنػك، أك طلػد راحػ ، ن تعػدأك حاجػ  ًوػ، فعل يػاا نضػركرة نعلى ): قاؿ انقاضي
أك ، كانقرفداو، كيس أكثر جلسسى، أك ؿبتبيان ، بل كاف هبل  وتبعان ، الؼ يااُب ا او  عل  خً   ىي أف جلسسى 

 .انتا . (ٓ)(كانتساض ، ن جلمات انسقارا وً اى اى بػٍ كشً ، وعقبان 
بػى جػـز كفبػن ، يثبػت باالحتمػاؿ كال، إف انهم  وفتقر إأل نػصك   فياا نظر كيع ٍب إف دعسل اػبطايب انهم) 

]كوىن تبعى[، (ٖ)كجـز ابن بطاؿ، ن اوثنيكغرينبا وً ، (ٕ)كانببسم، (ٔ)انبياقي
 .(َُ)(بننى وهمسخ (ٗ)

 ؟ككض  إحول انرجلني عل  اوخرل، وا عل  انهاي عن االستلقاو: فإف قلتى 

                                                           
 َِٗٗ-ِٕلني علػػػ  اوخػػػرل، رقػػػم: صػػػقيح ومػػػلم: كتػػػاب انلبػػػاس كانزيهػػػ ، بػػػاب ُب وهػػػ  االسػػػتلقاو علػػػ  انظاػػػر ككضػػػ  إحػػػول انػػػرج (ُ)

(ّ/ُُٔٔ  .) 
 (.  ُِٔٔ/ّ) َِٗٗ-ّٕ، رقم: ...صقيح وملم: كتاب انلباس كانزيه ، باب ُب وه  االستلقاو عل  انظار  (ِ)
 (.  ُْٗ/ْعامل انمهن نلخطايب)يهظر: و (ّ)
   (.  ٖٕ/ُْشرح انهسكم عل  وملم ) (ْ)
 (.  ُّْ/ٔنلقاضي عياض)  إكماؿ اؼبعلم شرح صقيح وملم (ٓ)
كيشػػبى أف يكػػسف انهاػػي عػػن أف يرفػػ  انرجػػل إحػػول رجليػػى علػػ  اوخػػرل وػػ  ضػػي  ومػػتلقيا وػػن أجػػل انكشػػاؼ انعػػسرة، وف )قػػاؿ انبياقػػي:  (ٔ)

رجليى عل  اوخرل و  ضي  اإلزار، مل يملم ون أف يهكشع شيو ون فخايى كانفخا عػسرة، فنوػا إذا كػاف اإلزار  اؼبمتلقي إذا رف  إحول
سرة نلدػالة كغرييػا، . انمهن انكىل نلبياقػي: كتػاب اندػالكة، بػاب كجػسب سػت انعػ(أك كاف البمى عن انتكشع وتسقيا فال بنس بى ساببان 
 (.  ُّٕ/ِ) َِّٗرقم: 

وسضػ  انهاػي، كع أعلػم، أف يهدػد انرجػل ركبتػى، فيعػرض علياػا رجلػى اوخػرل كال إزار عليػى، أك إزارو ضػي ، يهكشػع وعػى ): قػاؿ انببػسم (ٕ)
 (.  ّٖٕ/ِ. شرح انمه  نلببسم )(بعي عسرتى، فإف كاف اإلزار ساببا حبيث ال تبوك وهى عسرتى فال بنس

 (.  ُِِ/ِشرح صقيح انبخارم البن بطاؿ ) (ٖ)
 (.  ّٔٓ/ُُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر)غري كاضق   (ٗ)
 (.  ّٔٓ/ُانفتح البن حجر) (َُ)
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ن مل ىبشػ  شػيئان كوىػ، ن انعػسرةو وً ن ظاسر شين ىبش  وً ن اغبويث أف ذنك عاـ ُب وى انام استفوناو وً : قلتي 
، ن انعػسرةانهاي عػن ذنػك ال ىبػتص حبانػ  ظاػسر شػيو ًوػفػ، (ُ)فيقتػاج إأل علػ ، نس ثبػت وحػو وهػى علػ  انهاػي

بػػػن  فلػػػيحن طريػػػ  فػػػركم ًوػػػ، ن حػػػويث قتػػػادة بػػػن نعمػػػافًوػػػ قػػػو أخػػػرج انبياقػػػي ُب اوظبػػػاو كاندػػػفات :فيقػػػسؿ
بيهمػػا أنػػا ُب اؼبمػػجو إذ جػػاو قتػػادة بػػن : قػػاؿ، (ْ)و بػػن حهػػنيعبيػػعػػن  ,(ّ)ارثعػػن سػػعيو بػػن اغبػػ ,(ِ)سػػليماف
فسجوناو ومتلقيان كاضعان رجلػى ،   بها إأل أيب سعيولً طى انٍ : ٍب قاؿ، جل  نلقويث فثاب إنيى انهاسف، (ٓ)انهعماف

: اؿقػ، (ٔ)]يا ابن آدـ أكجعتػ [ سبقاف ع: كقاؿ أبس سعيو، فقرصاا قتادة قرص  شويوة، انيمىن عل  انيمرل
 «ٍب كض  إحول رجليى عل  اوخرل، استلق  ىي قى لٍ ؼبا قض  خى  إف ع »: قاؿ ف رسسؿ ع إ، تي دٍ رى ذاؾ أى 
 .(ٕ)ياا حويث وهكر: قاؿ انبياقي، «ي أف يفعل يااقً لٍ ن خى ال يهببي وحو وً »: ٍب قاؿ
ػػٍب ذى  كقػػاؿ ، كمل يرضػػى، كوػػ  ذنػػك غضػػد وهػػى، نقػػل يػػاا عػػن أيػػل انكتػػاب قتضػػي أف انهػػ  تأحاديػػث  رى كى
﴾: تعاأل هػىايمىا ُب ًسّتً  أىيّاـو كىوىا وىّمهىا ًوٍن نيبيسبو  .[ّٖ /]سسرة ؽ﴿كىنىقىٍو خىلىٍقهىا انّممىاكىاًت كىاٍوىٍرضى كىوىا بػىيػٍ

 ش  ػػػػػػػػعهى عائ كقو أخىتٍ ، مجيل رض همن تتجلم  غعمممنع ،توت ث نتتجلم ا غع حاجةممممممسع السمو ان  
جلػ  إأل جانػد  -أبػا يريػرة  :تعػ - أال يعجبػك أبػس فػالف»: ع عهاا حيث قانػت نعػركة بػن انػزبري يرض
ػػػككهػػػت أي ،   ذنػػػكعي مً ٍمػػػيي  ث عػػػن رسػػػسؿ ع وًٌ قى ػٌب ييػػػرى ٍجػػػحي  ػػػ، حي بًٌ سى كنػػػس أدركتػػػى ، ً  قى بٍ فقػػػاـ قبػػػل أف أقضػػػي سي

كػاف   كوػراد عائشػ  رضػي ع عهاػا أنػى ، (ٖ)«مل يكن يمرد اغبػويث كمػردكم رسسؿ ع  إفّ  :نرددت عليى
كُب ، نػػئال يلتػػب  علػػ  انمػػاو ، ال يمػػرد انكػػالـ سػػردان ومػػتعجالن ، كوػػ  قلتػػى كػػاف يػػتكلم وػػتماالن ، قليػػل انكػػالـ

                                                           
 ، كانت وققم  ُب سهو حويث انهعماف، كضعتاا يها ؼبهاسبتاا نلمياؽ. (شيئان نس ثبت وحو وهى عل  انهاي فيقتاج إأل عل )ى: قسن (ُ)
ل اؼبويهػػ  كحفػػاظام، ركل عػػن ؿبمػػو بػػن ومػػلم بػػن شػػااب انزيػػرم، ركل عهػػى وبػػق وػػن وتقػػ  أيػػ أبػػس ،فلػػيح بػػن سػػليماف اػبزاعػػي االسػػلمي (ِ)

 (.  ِِٓ/ُشايري علماو اوودار البن حباف)و ق(.ُٖٔ )ت:إسقاؽ بن عيم  بن انطباع، 
ث، ذكػرو ابػن ن اغبػار ابن اؼبعل   ظب  ابػن عمػرك جػابران كعبػو ع بػن حهػني، ركل عهػى عمػرك بػ :كيقاؿ ،سعيو بن اغبارث قاضي  أيل اؼبويه  (ّ)

 (. َّٖ/َُ(، كهتايد انكماؿ نلمزم)ّْٔ/ّ)انثقات. انتاري  انكبري نلبخارم حباف ُب 
ضػػر. ككػػاف ثقػػ  كنػػي  بكثػػري عبيػػو بػػن حهػػني وػػسأل آؿ زيػػو بػػن اػبطػػاب، ركل عبيػػو بػػن حهػػني عػػن أيب يريػػرة كابػػن عبػػاس، ركل عهػػى أبػػس انه (ْ)

 (ُِٖ/ٓ(، كانطبقات انكىل البن سعو)ْْٔ/ٓ) خارم. انتاري  انكبري نلب( باؼبويه قَُٓ: )ت ،اغبويث
فوف  حوقتى بيوو حىت كضعاا وسضعاا، فجػاوت كإهنػا وحمػن عيهيػى كوػا قتادة بن انهعماف انظفرم اوندارم، كأصيبت عيهى فنتسا انه   (ٓ)

 (.  ُّٗ/ٓاإلصاب  البن حجر)(، ك ُِْٕ/ّ. االستيعاب البن عبو انى) ورضت بعوو. وات ُب خالف  عمر 
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون اؼبدور اوظباو كاندفات ااٌب.  (ٔ)
 (، كقاؿ انبياقي: ]ياا حويث وهكر[. ُٖٗ/ِ) ُٕٔر ُب انقوـ، كانرجل، رقم: اوظباو كاندفات نلبياقي: باب وا ذك (ٕ)
قيح ومػػػلم: كتػػػاب فضػػػائل اندػػػقاب ، بػػػاب وػػػن (، كصػػػَُٗ/ْ) ّٖٔٓ، رقػػػم: صػػػقيح انبخػػػارم: كتػػػاب اؼبهاقػػػد، بػػػاب صػػػف  انهػػػ   (ٖ)

 (.  َُْٗ/ْ)ِّْٗ، رقم: يريرة فضائل أيب 
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، (ُ)«فدػالن تفامػى انقلػسب إمبػا كػاف حػويث رسػسؿ ع »: ن ركايػ  ابػن اؼببػارؾ عػن يػسن ظباعيلي وً ركاي  اإل
كتمػػاف    (ِ)وركػػى وعػػرةتفكػػاف ىبشػػ  أف ، عػػن انهػػ   لى مّ قى ػكػػاف يكثػػر انركايػػ  نكثػػرة وػػا تىػػفإمبػػا   ،كأوػا أبػػس يريػػرة

 .(ّ)«أعبمى ع بلجاـ ون نار يـس انقياو  ،ىي مى تى ككى  ان مى لٍ عً  مى لً ن عى وى »: شار إنياا بقسنى مي ػانعلم ان
عػػن عائشػػ   بخػػارمففػػي صػػقيح ان، علػػ  أف يبتمػػم [ُٓ/ك]ال يزيػػو ُب ضػػقكى : أم، و ممان ضممنت  تبسممماً 
، (ْ)«مػػميتبإمبػا كػػاف ، أرل ؽبساتػػى وهػػى حػىتضػػاحكان  طّ عان قىػػمً جٍ تى ٍمػوي  انهػػ   وػا رأيػػتي »: رضػي ع عهاػػا قانػػت

 .(ٓ)الن بكليتى عل  انضقكبً قٍ وا رأيتى ومتجمعان ون جا  انضقك حبيث يضقك ضقكان تاوا ن وي : أم
كانهساجػا ، ركاو انبخػارم (ٔ)«ضػقك حػىت بػوت نساجػاوف»: جاو ُب حويث اؼبساق  ُب روضاف أيلػى: فإف قلتى 

 ؟كال يظار فياا شيو إال عهو اؼببانب  ُب انضقك، اوضراس (ٕ)]اؼبعجم  يي[باعبيم كانواؿ
، ـ علػ  انهػاُبوّ قىػوي  تٍ بً ثٍ مي ػكانػ، كأبس يريرة أثبػت وػا شػايوو، إمبا نفت رؤيتاا، ياا ال يهاُب حويث عائش : قلتي 

فإف  ، ن انمركرظار اوسهاف وً تانبماط انسجى حىت : كانضقك، انضقك ئادً بى وى : انتبمم): كقو قاؿ أيل انلب 
، كإف كػاف بػال صػست يػس انتبمػم، فانضػقك، كإال، فاػس انقاقاػ ، ن بعيػو  ًوػمى ٍمػككاف حبيػث يي ، بدستكاف 

، د علػ  ذنػككردبػا زا، كػاف ُب أكثػر أحسانػى ال يزيػو علػ  انتبمػم  كانام ظار نهػا وػن ؾبمػسع اوحاديػث أنػى 

                                                           
 «يفامػى كػل وػن ظبعػى فدػالن  كالوػان    كػاف كػالـ رسػسؿ ع »(، كبلفػظ قريػد ّٕٓ/ٕ) ّّْٗل  اؼبسصػلي: عائشػ ، رقػم: ومهو أيب يع (ُ)

، سػهن انتوػام: أبػساب اؼبهاقػد، بػاب ُب كػالـ انهػ  ك (، ُِٔ/ْ) ّْٖٗسهن أيب داكد: كتاب اودب، باب اؽبوم ُب انكالـ، رقػم: 
 [. ]ياا حويث حمن صقيح ال نعرفى إال ون حويث انزيرم: (، كقاؿ انتوامََٔ/ٓ) ّّٗٔرقم: 

 . كاؼبشػقاؼبعرة: يي انشوة كاؼبشق  تديد اإلنماف، كأصلى ون انعر كيػس اعبػرب، فػاؼبعىن يدػيبكم وػهام أوػر تكريسنػى، كذبػوكف فيػى انشػوة،  (ِ)
 (.  ٔٓٓ/ْف انعرب البن وهظسر، وادة: عرر)(، كنماّٖ/ّيهظر: غريد اغبويث نلخطايب )

(، كسػهن انتوػام: أبػساب انعلػم، افتتاحيػ  انكتػاب ُب اإليبػاف، ُِّ/ّ) ّٖٓٔرقػم: سهن أيب داكد: كتاب انعلم، باب كرايي  وه  انعلم،  (ّ)
ن سػئل كسهن ابن واجى: افتتاح انكتاب ُب اإليباف كفضائل اندػقاب  كانعلػم، بػاب وػ(، ِٗ/ٓ)ِْٗٔجاو ُب كتماف انعلم، رقم: باب وا 

 (، كقاؿ انتوام]حويث أيب يريرة حويث حمن[. ٔٗ/ُ) ُِٔعن علم فكتمى، رقم: 
(، كيػػس جػزو ًوػن حػويث ُب صػقيح ومػلم: كتػاب صػػالة ِْ/ٖ) َِٗٔبػاب انتبمػم كانضػقك، رقػم: صػقيح انبخػارم: كتػاب اودب،  (ْ)

 (، كانلفظ نلبخارم. ُٔٔ/ِ) ٖٗٗرؤي  انريح كانبيم، رقم:  ستمقاو، باب انتعسذ عهواال
 (.  ُْٓ/ُونسار نلقاضي عياض، وادة: صب )وشارؽ ا (ٓ)
ه، قػاؿ:  قػاؿ: نػي « أعتػ  رقبػ »، فقاؿ: يلكت، كقعػت علػ  أيلػي ُب روضػاف، قػاؿ: ، قاؿ: أت  رجل انه  كنفظى: أف أبا يريرة  (ٔ)

قػاؿ إبػراييم: انعػرؽ اؼبكتػل  -قػاؿ: ال أجػو، فػنٌب بعػرؽ فيػى سبػر « فػنطعم سػتني ومػكيهان »قاؿ: ال أستطي ، قػاؿ:  «ن وتتابعنيفدم شاري»
حػىت بػوت نساجػاو،   قاؿ: عل  أفقر و ، كع وا بػني البتياػا أيػل بيػت أفقػر وهػا، فضػقك انهػ  « أين انمائل، تدوؽ هبا»فقاؿ:  -

 (.  ِّ/ٖ) َٕٖٔباب انتبمم كانضقك، رقم: انبخارم: كتاب اودب، صقيح «. فننتم إذان »قاؿ: 
 (.  َٓٓ/َُُب اؼبخطسطتني: اؼبامل ، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ٕ)
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كانػام يهببػي نلمػدون إذا ، ونػى يػايد انسقػار، كاإلفػراط فيػى، كاؼبكركو وػن ذنػك إمبػا يػس اإلكثػار وهػى، فضقك
 .(ُ)(بى دبا يس انباند عليى  انام كاظد عليى يس انتبمم لوى تى قٍ أراد أف يػي 

: أم، [ُّ]انطارؽ/نىقىٍسؿه فىٍدله﴾ ﴿إًنّىي  :كوهى قسنى ، كانباطل، بيهان ظايران يفدل بني اغب  أم) :و  م  فص ً 
(نى دّ رى كال وى ، ال رجع  فيى: أم، (ّ)«لدٍ فى  بنورو  نىارٍ مي فى »: كُب حويث كفو عبو قي ، (ِ)فاصل قاط 

(ْ). 
 .(ٓ)(انكالـ انزائو عل  اؼبقدسد: انفضسؿ) :ث فضول وث تقصعك

أف  :يعػ . حجلم وحيماء وخمع وأمانمة جمجلس  جمجليف ،  و ان ضنك أصنا   هاده التبسم توقعًا ل  واقتداء 
سا عل  هي وّ قو أى ك ، أك بعضام، كاف وهى وا يكريى ا انمسف  رى اً ظٍ أي  فلعل فيى وا إفٍ  ،يى إذا خاضسا ُب اغبويثمً انً ؾبيى 

، ا انمسف أف يطل  أحو علياػا دّ فال وبيً ، كسف عهويم أوان تفاوحاديث ان  ذبرم بيهام ، أسراريم اغباضرين
 .(ٔ)(إفشاؤوانتقوث دبا يكرو اؼبملم ): وف انهميم  يي، نك اغبويث كاف مباوان ذظار ن أفمى 

إال ثالث  سػفك دـ ، ا ان  باووان »: قاؿ رسسؿ ع : قاؿ ،كقو أخرج أبس داكد عن جابر بن عبو ع 
قػػاؿ رسػػسؿ ع : اؿكأخػػرج انػػويلمي عػػن أسػػاو  بػػن زيػػو قػػ. (ٕ)«اقتطػػاع وػػاؿ ببػػري حػػ   كأ، حػػراـ فػػرج أك، حػػراـ
 :« فال وبل ؼبدون أف يرف  عل  ودون قبيقان ، ا ان  أوان»(ٖ). 

 إمبػػا»: ورسػػالن  قػػاؿ رسػػسؿ ع : وػػن حػػويث أيب بكػػر بػػن ؿبمػػو بػػن حػػـز قػػاؿ كأخػػرج عبػػو انػػرزاؽ ُب جاوعػػى
 .(ٗ)«عن صاحبى وا يكرو يفشيفال وبل وحو أف ، يتجان  اؼبتجانمسف بنوان  ع 

ن اػبيانػ  أف وبػوث أال وً ، وان ن اوأال كوً »: قاؿ رسسؿ ع : قاؿ، لم ُب صقيقى عن أن  كأخرج وم
 .(ُ)«اكتمى فيفشيى: فيقسؿ، انرجل أخاو باغبويث

                                                           
 (.  َْٓ/َُفتح انبارم البن حجر ) (ُ)
 (.  َِْ/ٓ(، كتفمري انببسم )َّٔ/ِْتفمري انطىم )يهظر:  (ِ)
 .(ُْ/ٖ) ُٕٔٔجل ورحبان، رقم: قسؿ انر  صقيح انبخارم: كتاب اودب، باب (ّ)
 (.  ُْٓ/ّهااي  البن اوثري، وادة: فدل )ان (ْ)
 (.  ِٗ/ُهتايد انلب  نلاركم، وادة: فضل)يهظر:  (ٓ)
 (.  ُٔٓ/ّهظر: إحياو علـس انوين نلبزاه)ي (ٔ)
عن ابن أخػي جػابر بػن عبػوع،  (، سكت عهى أبس داكد، كفيىِٖٔ/ْ) ْٖٗٔباب ُب نقل اغبويث، رقم: سهن أيب داكد: كتاب اودب،  (ٕ)

   (.ِّٔ/ُصوكؽ. تقريد انتاايد البن حجر) عبو ع بن ناف  انكسُب أبس جعفر اؽبا ي وساليم مل أعرفى، ككاا فيى
 (، كقو ذكرو انويلمي دكف سهو. ُِٓ/ْ) ُٓٔٔلويلمي: باب اؼبيم، رقم: انفردكس دبنثسر اػبطاب ن (ٖ)
 ػان  ؽ فيما ظاػر ه، كيػس ُب جػاو  وعمػر بػن راشػو يركيػى عػن عبػو انػرزاؽ  جػاو  وعمػر بػن راشػو، بػاب امل أجوو ُب  ودهع عبو انرزا (ٗ)

، َٕٔ/ِعلػػل انتوػػام البػػن رجػػد اغبهبلػػي) يػػس حػػويث ورسػػل سػػهوو حمػػن، كع أعلػػم. شػػرحك  (،ِِ/ُُ) ُُٕٗٗباووانػػ ، رقػػم: 
 (.  ُْٓ، ّْٓ/ ُحجر )(، كتقريد انتاايد البن ّٖ/ُِر)(، كهتايد انتاايد البن حجٕٔٓ
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يػـس انقياوػ  انرجػل يفضػي  ن أعظم اووان  عهو ع إف وً »: قاؿ رسسؿ ع : كعن أيب سعيو اػبورم قاؿ
 .(ِ)« يهشر سرياٍب، أك تفضي إنيى، إأل اورأتى

تكلمػسا ، فكانسا إذا تكلمػسا، كانت ييبتى كافرة عهو أصقابى: أم، األصوات .ُب ؾبلمى : أم، ث ترفع في 
قو رفعسا أصػساهتم ُب قدػ  اإلفػك اؼبركيػ  ُب كتػد : فإف قلتى ، كمل يكسنسا يرفعسف أصساهتم، كانمكيه ، بانمكسف

رى اى عٍ تػى فاسٍ ، فقاـ رسسؿ ع »): (ّ)رم ُب قد  اإلفككانلفظ نلبخا، ففياما، كثرية وهاا اندقيقاف
يسوئا  (ْ)

ن ا وً نى ري اي عٍ يا وعشر اؼبملمني ون يػى »: كيس عل  اؼبهى، فقاؿ رسسؿ ع : قانت «بن سلسؿ يبىٌو ن عبو ع بن أي وً 
عليػى إال   وػا علمػتي الن جيػكنقػو ذكػركا رى ، علػ  أيلػي إال خػريان  فػس ع وػا علمػتي ، رجل قو بلب  أذاو ُب أيل بي 

، أنا أعارؾ وهى: فقاؿ يا رسسؿ ع، فقاـ سعو بن وعاذ اوندارم، «ل عل  أيلي إال وعيخي وٍ كوا كاف يى ، خريان 
قانػت عائشػ  رضػي ع ، ففعلهػا أوػرؾ، ن اػبػزرج أورتهػان إخسانهػا ًوػكإف كاف وً ، كاف ون اوكس ضربت عهقى  إفٍ 

فقػاؿ  -كنكػن احتملتػى اغبميػ ، ككػاف قبػل ذنػك رجػالن صػاغبان ، و اػبػزرجكيػس سػي - فقػاـ سػعو بػن عبػادة: عهاا
فقػاؿ نمػعو ، كيػس ابػن عػم سػعو، رٍيو ضىػبن حي  وي يٍ سى فقاـ أي ، كال تقور عل  قتلى، نعمر ع ال تقتلى كابتى : نمعو

كاػبػػزرج حػػىت نبػػسا  ساغبيػػاف اوك فثػػار ، فإنػػك وهػػاف  ذبػػادؿ عػػن اؼبهػػافقني، ىي هّػػلى تػي قٍ هػى كػػابت نعمػػر ع ن: بػػن عبػػادةا
 ؟(ٓ)(كسكت، ىبفضام حىت سكتسا فلم يزؿ رسسؿ ع ، قائم عل  اؼبهى كرسسؿ ع ، يقتتلسا

كانقػـس ، كإف كق  شر خبالؼ ذنك كاف نػادران ، اؼبراد أف انباند ُب ؾبلمى انشريع أف يملك فيى اودب: قلتي  
 .نكذنعلى اقتض  ، أذايم إال ُب شنف بعضام بعضان  مل يمتسً 

                                                                                                                                                                          
رضبػى ع أراد  اإلوػاـ(، كنعػل ِّْ/ِنلعجلػسين)كعػزاو انعجلػسين نلعمػكرم. يهظػر: كشػع اػبفػاو  -فيمػا بػوا ه -أجوو ُب صقيح ومػلممل (ُ)

م، فهمػػبى خطػػنن غبػػويث أنػػ ، كاغبػػويثاف ذكرنبػػا انعجلػػسين، فهمػػد اوكؿ نلعمػػكر  ،زبػػريج حػػويث أبػػا سػػعيو اػبػػورم ااٌب ونػػى ُب ومػػلم
: كركم وػن طريػ  قػاؿؼبملم، كوبتمل اػبطن ون انهاسػ ، كع تعػاأل أعلػم. كذكػر انمػخاكم غبػويث أنػ  سػهوان -حويث أيب سعيو-كانثاين

كػػاف ، كرجػاؿ انمػهو  ثقػات إال أف فيػى عمػرك بػن عبيػو  ن عبيػو عػن اغبمػػن عػن أنػ  ورفسعػان سػلم بػن جهػادة حػوثها أبػس أسػاو  عػن عمػرك بػ
، (انواعي  إأل انبػوع ال هبػسز االحتجػاج بػى عهػو أئمتهػا قاطبػ ، ال أعلػم بيػهام فيػى خالفػان )اؿ أبس حاًب بن حباف انبم : داعي  إأل بوعتى، كق

(، ُُٓ/ُوػػ  ابػػن اندػػالح ُب علػػـس اغبػػويث )كيػس وػػايد انكثػػري وػػن انعلمػػاو، فعلػ  يػػاا فمػػهو اغبػػويث ضػػعيع، كع تعػػاأل أعلػم. وقو
 (.  ْٗٓ/ُ(، ك اؼبقاصو اغبمه  نلمخاكم)ِْْ، ِْٓ، ُٕٕ/ُتقريد انتاايد )ك 

 (.  َُُٔ/ِ) ُّْٕ إفشاو سر اؼبرأة، رقم: صقيح وملم: كتاب اغبج، باب ربرمي (ِ)
 (.  ٔٓ/ُهااي  البن اوثري، وادة: أفك )(، كانُِٕٓ/ْب. اندقاح نلجسيرم، وادة: أفك )اإلفك: انكا (ّ)
 (.  َٕ/ِونسار نلقاضي عياض، وادة/عار )على، كقيل: وىن يهدرين عليى. وشارؽ اتى عل  سسو فنون يقـس بعارم إف كاف :استعار: أم (ْ)
بػاب ُب (، كصػقيح ومػلم: كتػاب انتسبػ ، ُّٕ/ّ) ُِٔٔنهماو بعضان بعضػان، رقػم: صقيح انبخارم: كتاب انشاادات، باب تعويل ا (ٓ)

 (.  ُِِٗ/ْ) َِٕٕحويث اإلفك، رقم: 
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انرجل  تي هٍ بػى أى : يقاؿ، انقسؿ ثً فى كاف يداف ؾبلمى عن رى ،  بقبيح فى رٍ كى اٍ يي ال : مأ): ُب انهااي ، في  احلرم ن     ؤ  وث تم  
، تفمػويا يًٌ ًمػكيػي انعقػوة تكػسف ُب انقً ، نبىػن اوي كيس ونخسذ وً ، فاس ونبسف، سوسي  (ُ)خًبًّل ً إذا رويتى  ىي هي بػي آك ، ىي هي بً آ

 : فككوهى حويث اإل، (ِ)«فيى انهماو تٍ هى ػػبًٌ أي عر إذا أنى هن  عن انشًٌ »: ويثكوهى اغب، كتعاب هبا
 :كوهػى حػويث أيب انػورداو ، [ِٓ/ظ]  انتامػ: ني بٍػكاوى ، اهتمسيا: أم (ّ)«سا أيليهي بػى أى ن أناس كا علي وً أشري »
 .(ٓ)(«ا دبا ني  فيهايهى كًٌ فيها فردبا زي  (ْ)]دبا ني [نى بى دٍ نػي أف »
   .(ٔ)(ككشع ستيا، كيي كل ون حـر يتكاا،   حرو صب): ـرى كاغبي 

كأنػى مل يكػن ، كانسقػار، م بانمػكسفاي فى صىػكى ): ُب انهاايػ ،  أمنما هجلمر رهه محم ال مع  ،إرا تتجلم أطر  ججلسماهه
 .(ٖ)(وف انطري ال تكاد تق  إال عل  شيو ساكن،  فّ كال خً ، (ٕ)[شه يٍ طى ]فيام
ن حيػث يػس كانلفػظ ًوػ، بى ياا انلفػظ يوى رً ونى أي ، وبتوأ ودخر، (9)ؤًا[]تتفّ رخ و: كقسنى، خى وقوـ، صفت  وا

يػػػاا انلفػػػظ : أم (َُ)«كال قػػػسة إال بػػػا كهػػػز وػػن كهػػػسز اعبهػػػ  ال حػػػسؿ»: نفػػظ يدػػػح أف وبكػػػم عليػػػى كقسنػػى 
بانضػػم كيػػي ): طسةػخي ن انػػكأصػػلى خطػػس وػػنخسذ ًوػػ، ا وعتػػل انػػالـطىػػكىبطػػس وضػػارع خى ، وػػاكسر ُب صػػف  انهػػ  

 .(ُُ)(طسة بفتح اػباو فاي اؼبرةخى ػكأوا ان، وا بني انقووني ُب اؼبشي وي عٍ بػي 

                                                           
 (.  ُٕٖٔ/ْر: اندقاح نلجسيرم، وادة: خلل )نى صف  سيئ . يهظاػبل : اػبدل ، كاؼبعىن إذا نمبت  (ُ)
كف عهو انطىاين، كفيى: عن انشع  قاؿ: كاف رجاؿ ُب اؼبمػجو يتهاشػوكف انشػعر فنقبػل ابػن انػزبري فقػاؿ: أُب حػـر ع كعهػو بيػت ع يتهاشػو (ِ)

عػػن انشػػعر إذا   تفمػػو نفمػػك، إمبػػا هنػػ  رسػػسؿ ع  : نػػي  بػػك بػػنس يػا ابػػن انػػزبري إف ملانشػعر؟ فقػػاؿ رجػػل وػػن أصػػقاب رسػػسؿ ع 
]ركاو انطػىاين، كفيػى وػن مل يمػم[. اؼبعجػم : أنفقػت فيػى، كأصػل انػرزأ: انػهقص، كقػاؿ اؽبيثمػي :أم، أبهت فيى انهماو أك تركزئػت فيػى اووػساؿ

(. كانهقػػل وػػن ِٖٕ/ٖبػػ  انفسائػػو نلايثمػػي)انزكائػػو كوه(، كؾبمػػ  ُِٔ/ِِتفمػػري حػػويث يهػػو بػػن أيب يانػػ  ) انكبػػري نلطػػىاين: بػػاب اؽبػػاو،
 انهااي  ااٌب. 

رقػم: [، ُٗ /]انهػسر ﴾...إف اناين وببػسف أف تشػي  انفاحشػ  ُب انػاين آوهػسا ؽبػم عػااب أنػيم ﴿صقيح انبخارم: كتاب تفمري انقرآف، باب  (ّ)
 .  (ُِّٕ/ْ) َِٕٕ ، باب حويث اإلفك، رقم: (، كصقيح وملم: كتاب انتسبَُٕ/ٔ) ْٕٕٓ

 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انهااي  البن اوثري.  (ْ)
 (.  ُٕ/ُانهااي  البن اوثري، وادة: أبن) (ٓ)
)يهظر: ا (ٔ)  (.  ّّٕ/ُنهااي  البن اوثري، وادة: حـر
 . انهااي  ااٌبغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون  (ٕ)
 (.  َُٓ/ّهااي  البن اوثري، وادة: طري )ان (ٖ)
 (.  َُّ/ُ، كاؼبثبت ون شرح انشفا نلقارم)غري كاضق  ُب اوصل، كُب)س(: تكفيا (ٗ)
صػػقيح انبخػػارم: كتػػاب «. ال حػػسؿ كال قػػسة إال بػػا»قلػػت: بلػػ ، قػػاؿ: « أال أدنػػك علػػ  كلمػػ  وػػن كهػػز اعبهػػ »ُب اندػػقيقني بلفػػظ:  (َُ)

خفػػي  ومػػلم: كتػػاب انػػاكر كانػػوعاو، بػػاب اسػػتقباب (، كصػػقيحٕٖ/ٖ) َْٗٔكالقػػسة إال بػػا، رقػػم:  انػػوعسات، بػػاب قػػسؿ ال حػػسؿ
 (.  َِٕٔ/ْ) َِْٕاندست باناكر، رقم: 

 (.  ُٓ/ِ)سهااي  البن اوثري، وادة: خط(، كانِِّٖ/ٔ)ساندقاح نلجسيرم، وادة: خط (ُُ)
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كوعػػىن ، قػػو أخطػػن: (ِ)قػػاؿ اوزيػػرم ،ك ػػاالن  سبايػػل كمػػا تتكفػػن انمػػفيه  يبيهػػان : أم، تكفػػن: (ُ)قػػاؿ  ػػر): دكانتكّفػػ
ػػ دانتكّفػ هػان ك ػاالن إمبػػا يػس وػػن كانتمايػػل يبي: قػاؿ، بدصػكنمبػا يػهقط وػػن : كيػاا كقسنػػى، (ّ)وفبشػا نً هى اؼبيػل إأل سى
 .(ْ)(اػبيالو

كُب حػػويث علػػي ، تتمايػػل علػػ  ظبتاػػا انػػام تقدػػو: أم، نكانمػػفيه  تتكّفػػ)
يتكفػػن كنمبػػا يػػهقط وػػن » :(ٓ)

 .نلاركم انبريبنيكياا يفمر وا قبلى كاا ُب ، (ٔ)(«صبد
كأوػػا إذا كػػاف ، كقدػػو لكإمبػػا يكػػسف وػػاوسوان إذا اسػػتعم، كيػػاا ال يقتضػػيى انلفػػظ): ع أنػػى قػػاؿكنقػػل عػػن اؼبدػػهًٌ 

 .انتا . (ٕ)(فال ىقي لي خي 
 خلػػ  ؿبمػػوان  فػػإف ع ، أف يكػػسف ذنػػك ُب خلػػ  انهػػ   (ٖ)]هبػػسز[انتبخػػت ُب اؼبشػػي وػػاوـس ال :كأقػػسؿ

 ن اؼبدوهني فلس رأل أحو وً ، ن اؼبدوهني نرضي عهىنس اقتول بى أحو وً   و لي عى إال عل  خي بفال يط، قوكة نلمدوهني
فردبا يظػن أف ، كون أين يعلم ُب بادئ انرأم أف ياا طب  نى، يبشي وتبختان وحد أف يقتوم بى رسسؿ ع 

كُب انهااي  ، فااو اؼبقان  ون اؼبدهع غري ورضي ، ع  يضً رٍ فيما ال يػي  فيق ، س   بىنفيت، ذنك يفعلى بقدو
، اـ يكػػػاا ركم غػػػري وامػػػسزوّ يػػػل إأل قيػػػسبا: أم، (ٗ)«يػػػان تكفًٌ   كػػػاف إذا وشػػػ  تكّفػػػ»:   ً فى كُب ًصػػػ): اوثرييػػػ 

، نن تكّفػ نى كتكّفػ، ان وى وّ قىػـ تػى وّ قىػتػى : ػكػ،  له ّعػفى ن اندػقيح تػى ًوػ لى ّعػفى تػى وف ودور ، كبعضام يركيى وامسزان ، كاوصل اؽبمز
 تٍ فى فًٌ فإذا خي ، ان يى مًٌ مى   تى مّ مى تى ك ، يان   زبفًٌ زبفّ : رت عني اؼبدور وهى كبسانكمى  فنوا إذا اعتلّ ، كاؽبمزة حرؼ صقيح
 .انتا  .(َُ)(يان بانكمركصار تكفًٌ ، اؽبمزة انتققت باؼبعتل

 :وف انهاقص، يان مهًٌ ػ  تػل إذا كاف ناقدان كبس سبهّ إمبا انكمرت عني اؼبدور ُب انتفعّ  :كأقسؿ
 .فلمجانم  انكمرة انياو إف كاف يائيان -[ُ]

                                                           
نػػركاة (، كإنبػاو اَُِْ/ّ. وعجػم اودبػػاو نيػاقست اغبمػػسم )(قِٓٓ: )ت ػر بػن ضبوكيػػى  اؽبػركم انلبػػسم، وػن انثقػػات، أخػا عػن انفػػراو،  (ُ)

 (.  ٕٕ/ِعل  أنباو انهقاة نلقفطي)
 (، كانهقل ون اؼبشارؽ ااٌب. ُِِ/ُ، وادة: كفن)يهظر: هتايد انلب  نألزيرم (ِ) 
 (.  ُِّٖ/ٓو. اندقاح نلجسيرم، وادة: سهن )انمىهىنى: انطريق . يقاؿ: استقاـ فالف عل  سهن كاح (ّ)
 (.  ّْْ/ُدة: كفن )نسار نلقاضي عياض، واوشارؽ او (ْ)
 (.  ْحاشي ) (ّْٔاندفق  ) :يهظرُب  ائل انتوام  (ٓ)
 (.  ُّٖٔ/ٓانبريبني نلاركم، وادة: كفن) (ٔ)
 (.  ّْْ/ُنسار نلقاضي عياض، وادة: كفن )وشارؽ او (ٕ)
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ٖ)
 .(ّحاشي  ) (ّْٔاندفق  ) يهظرانتوام.   ائل (ٗ)
 (.  ُّٖ/ْهااي  البن اوثري، وادة: كفن )ان (َُ)
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كانضػػم   ، تمكن كاك قبلاػػا ضػػم  كجػػد قلػػد انػػساك يػػاوفألنػػى إذا كػػاف ُب آخػػر االسػػم اؼبػػ: كإف كػػاف كاكيػػان -[ِ]
يػي طلػػد ا انمػ  وػػ  انيػاو انػػ  آنػت اؽبمػػزة : فانعلػػ ، كخففػػت اؽبمػزة بقلباػػا يػاو، فػإذا كػػاف وامػسزان ، (ُ)كمػرة

قػسم اوعضػاو غػري ومػتخ : أم،  ان إرا مشر مشر جمتمعماً  :أنى كقو ركم ُب صف  وشيى ، إنياا وسجسدة
 .(اوعضاو غري ومتخ ُب اؼبشي (ِ)]قسم[نى شويو اغبرك بن): انهااي  كفمرو ُب، ُب اؼبشي

، اؼبشػي  (ْ)[]ذريػ ، يسنػان  يشػيبك ، (ّ)]ىبطػس تكفيػان[، إذا زاؿ زاؿ تقلعػان »: كقاؿ ابػن أيب يانػ  ُب صػف  وشػيى 
 .«دبى ن صى إذا وش  كنمبا يهقط وً 

يزكؿ قانعان : أم، فاس ودور دبعىن انفاعل: ا انفتحأو، كضماا، بفتح انقاؼ (ٓ)«إذا زاؿ زاؿ قلعان »: كُب ركاي )
يػاا اغبػرؼ  قػرأتي : (ٔ)كقػاؿ اؽبػركم، فاس إوػا ودػور أك اسػم كيػس دبعػىن انفػتح :كإوا بانضم، برجلى ون اورض

كيس كلم  ، (ٕ)ككاا قرأتى خبط اوزيرم، ككمر انالـ، عان بفتح انقاؼلً قى : ُب كتاب غريد اغبويث البن اونبارم
ن اورض قريػد بعضػى كانتقلػ  ًوػ، ن اندػبدكاالكبػوار ًوػ، (ٖ)«ن صػبدكنمبػا يػهقط ًوػ»: ويث آخػرجاو ُب حػ

 .(ٗ)(كوبادرة شويوة، كال يتبني وهى ُب ياو اغبان  استعجاؿ، أراد أنى يمتعمل انتثبت، ن بعيوً 
، كيػػي وشػػي  أكه انعػػـز ،اندػػبد وػػن طً قى هٍ مي ػكقػػاؿ انػػ  ىً تً لى مٍ جي ػن اورض بًػػاالرتفػػاع ًوػػ: انتقلػػ ): كقػػاؿ ابػػن انقػػيم

يبشػػي قطعػػ  كاحػػوة كننػػى  وىػػن ن انهػػاسًوػػ (َُ)]نألعضػػاو[كأركحاا، اتيى شٍ مً ػانػػ كيػػي أعػػوؿي ، كانشػػجاع ، كاؽبمػػ 

                                                           
 (.  ََّ/ُن االستاباذم )ركن انوين يهظر: شرح شافي  ابن اغباجد (ُ)
 (.  ِٕٗ/ُغري كاضق  ُب اوصل، كُب)س(: قاي، كاؼبثبت ون انهااي  البن اوثري، وادة: صب ) (ِ)

(ّ)
  وشػيى تكفيان[ ُب أخالؽ انه  ويب انشي  اوصػبااين: صػف  بلفظ: ]تكفك ، ل انتوام ااٌبكاؼبثبت ون  ائ غري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، 

(، كعهو انتوام ون حػويث علػي بلفػظ:  ]تكفػا تكفػدان[. سػهن انتوػام ت بشػار: أبػساب اؼبهاقػد، بػاب ِٕ/ِ)ُِّرقم:  ،،كانتفاتى
 ن صقيح[.(، قاؿ انتوام: ]ياا حويث حمّْ/ٔ) ّّٕٔ، رقم:،ُب صف  انه 

: ضػػعيع رافضػػي، نكػػن يهػػاؾ  ، كفيػػى صبيػػ  بػػن عمػػري(ُِ/ُ) ٕ، رقػػم: ، بػػاب وػػا جػػاو ُب خلػػ  رسػػسؿ ع انشػػمائل امويػػ  نلتوػػام (ْ)
أحاديػػث تػػوؿ علػػ  صػػق  يػػاا اغبػػويث، كقػػو أفػػرد ؽبػػا انبياقػػي بابػػان كػػاوالن، فقػػاؿ: ]بػػاب ذكػػر أخبػػار ركيػػت ُب  ائلػػى كأخالقػػى علػػ  طريػػ  

او ؼبا ركيها ُب حويث يهو بن أيب يان  باندق [ كع تعاأل أعلم. يهظر: دالئل انهبسة نلبياقي: صبػاع أبػساب صػف  رسػسؿ ع االختدار تش
 (، كتقريػػػػػػد انتاػػػػػػايد البػػػػػػن ُْٖ/ُِ(، كهتػػػػػػايد انتاػػػػػػايد البػػػػػػن حجػػػػػػر)َّٖ/ُكػػػػػػر أخبػػػػػػار ركيػػػػػػت ُب  ائلػػػػػػى. . . )، بػػػػػػاب ذ

 (.  ِْٓ، ُِْ/ُحجر)
 .  (ِٖٓ/ُ)  : باب جاو  صف  انه يدالئل انهبسة نلبياق (ٓ)
 (ُٖٕٓ/ٓانبريبني نلاركم، وادة: قل ) (ٔ)
 (.  ُٔٔ/ُل  )هتايد انلب  نألزيرم، وادة: ق (ٕ)
 (.  ْحاشي  ) ُب  ائل انتوام. (ٖ)
 (.  َُُ/ْنهااي  البن االثري، وادة: قل )انتا  انهقل ون ا (ٗ)
 البن انقيم.  غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انزاد (َُ)
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نػوالنتاا ، فاػي وشػي  واوسوػ  أيضػان  (ُ)]اويسج[مػلكأوا اؼبشي بانزعاج وشي اعب، فاي واوسو ، خشب  ؿبمسن 
إف اؼبشػاة شػكسا : كُب بعي اؼبمانيو، ك االن ، شيى يبيهان نتفات ُب حاؿ وى اال رى ثػى كٍ أى انعقل سيما إف  (ِ)]ًخّفً [عل 

اػبفيع انام ال  كي وٍ كيس انعى )، (ْ)(«الفمى استعيهسا بانهّ » :(ّ)فقاؿ، ن اؼبشي ُب حج  انسداعوً  إأل رسسؿ ع 
، يػاف علػي يسنػان : يقػاؿ، لػنيكان، كاؽبػسف انرفػ ، كاؽبػساف، اؽبػسف: ةقاؿ أبس عبيو)  وميش  اوناً  .(ٓ)(يزعج اؼباشي

]انرفػ   وعهػاو: قاؿ أبػس بكػر : (ٔ)]انبريػبػني[كُب، كانلني، بانرف : أم، كباؽبسيها، جو أورم باؽبسف: كيقاؿ، كيسانان 
كوهػى قسنػى ، كانتثبػت، وعهػاو انتفػ : كاؽبسف، كننى يبيو ُب وشيتى كما يبيو انبدن إذا حركتى انرياح (ٕ)انلني[: أم
 : ونا ﴾ ﴿كىًعبىػػادي ػػالى ػػاطىبػىايمي اعبٍىػػاًيليسفى قىػػانيسا سى ٍسننػػا كىًإذىا خى قػػاؿ  [ّٔ]انفرقػػاف/انػػّرضٍبىًن انّػػًاينى يبىٍشيػػسفى عىلىػػ  اٍوىٍرًض يى

 .انتا  .(ٗ) (بانمكيه  كانسقار: (ٖ)ؾبايو
كنمبػا »: ايػ كُب رك ، اؼبسضػ  اؼبهقػور): كاندػبد قػاؿ ُب انهاايػ  اوثرييػ ، يهػزؿ وهػى أم :بب  ن ص م أمنا نان  ِمم

كغػػػػريو  ، ن وػػػػاوعلػػػػ  اإلنمػػػػاف ًوػػػػ دّ دىػػػػكانفػػػػتح اسػػػػم ؼبػػػػا يي ، كانضػػػػم، بػػػػانفتح لرك ييػػػػ (َُ)«سببي ن صىػػػػم ًوػػػػسً ٍاػػػػيػى 
سراي كانطّ 

قوواو ُب بطػن  تٍ بّ دى حىت إذا انٍ »: حويث انطساؼكُب ، دو بى كانضم صب  صى ، [ِٓ/ك] سؿً مي كانبى ، (ُُ)
أك قريد بعضػى ، ن اورض دبعىن كاحوكانتقل  وً ، ن صبدوً كاالكبوار ،  عى مٍ مى ػاكبورت ُب ان :أم، (ُِ)«انسادم

 .(ُّ)(ون بعي

                                                           
 (.  ُُٔ/ُُب يوم خري انعباد البن انقيم) ُب اؼبخطسطتني: أال يس، كاؼبثبت ون زاد اؼبعاد(ُ)
 ُب اؼبخطسطتني: صف ، كاؼبثبت ون انزاد البن انقيم.  (ِ)
]علػػ  : انػػاي  (، كقػػاؿُُُ/ِ) ُِْٗبػػن يزيػػو اوندػػارم، رقػػم:  اؼبمػػتورؾ علػػ  اندػػقيقني نلقػػاكم: كتػػاب اعباػػاد، حػػويث عبػػو ع (ّ)

كائػػػػػو اؼبمػػػػػانيو انعشػػػػػرة ]ركاو إسػػػػػقاؽ، كرجانػػػػػى ثقػػػػػات، كاغبػػػػػاكم، كانبياقػػػػػي[. إربػػػػػاؼ اػبػػػػػرية اؼباػػػػػرة بز  :كقػػػػػاؿ انبسصػػػػػريم ،شػػػػػرط ومػػػػػلم[
 (.  ُِٓ/ّنلبسصريم)

 (.  ُِٔ/ُانتا  انهقل ون انزاد البن انقيم) (ْ)
 (.  ْٗ/ٓ  البن اوثري، وادة: نمل )انهااي (ٓ)
 خطسطتني، كاؼبثبت، كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ. غري كاضق  ُب اؼب (ٔ)
 ُب اوصل: نتثهيى، كُب)س(: نتشهيى، كاؼبثبت ون انبريبني نلاركم اؼبدور انماب .  (ٕ)
 (.  ِّٗ/ُٗتفمري انطىم ) (ٖ)
 (.  ُُٓٗ/ٔانتا  انهقل عن انبريبني نلاركم) (ٗ)
   .(، كرجانى ثقاتِٕٔ/ْ) ْْٖٔباب ُب يوم انرجل، رقم:  سهن أيب داكد: كتاب اودب،«كنمبا ياسم ُب صبسب»جاو بلفظ:  (َُ)
 (.  ُْٕ/ّانّطاسر: بانفتح اؼباو انام يتطار بى، كبانضم: انتطار. انهااي  البن اوثري، وادة: طار ) (ُُ)
 (.  ٖٖٔ/ِ) ُُِٖ، رقم: يس جزو ون حويث طسيل ُب صقيح وملم: كتاب اغبج، باب حج  انه   (ُِ)
 (.  َُُ/ْ(، )ْ/ّنهااي  البن اوثري، وادة: صبد)اهناي  انهقل ون  (ُّ) 
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أحػػوان أسػػرع ُب  وػػا رأيػػتي »: وػػا تقسنػػسف ُب قػػسؿ أيب يريػػرة  :فػػإف قلػػتى ، ىُب وشػػي (ُ)]يمػػتعجل[ يكنمل: أم
 ؟(ِ)«كيس غري وكتث، إنا نهجاو أنفمها، كنمبا اورض تطسل نى،  ن رسسؿ ع وشيى وً 
نكهػى كػاف ، ادرة شػويوةبػكو، ن يػاو اغبانػ  اسػتعجاؿكال يبػني وهػى ًوػ، كػاف يمػتعمل انتثبػت  اؼبراد أنػى : قلتي 

 .(ّ)(كانتنين كانتثبت، فعوـ غبسقام نى نمع  خطاو و  انتمال، أم كاس  اػبطس): ذري  اؼبشي
ر وث  غمممع ضمممج :أي ،ل  ِ ممموث و   ض  رِ اً نعمممر  ا مشممميت  أنممم  غمممع غ مممع  مِ ت  ج  مم ممم رإرا مشمممر مشممم :وا احلمممدنق

 .(ْ)(ُب اؼبشي خو رٍ تػى مٍ أم شويو اغبرك  قسم اوعضاو غري وي ): قاؿ ُب انهااي  ، مً تى جٍ مي ػان،  س ن
كوهػى حػويث ، تي ٍلػلً وى كى ، أم ضػجرت: ض غرضػان قاـ أغػرً مى ػبان تي ضٍ رً غى كقو ، كانضجر، انقل : ضو رً غري غى ): كقسنى
«يًضػرى شػتو غى فنقمت هبا حىت ا، حىت نزنت جزيرة انعرب تي رٍ مً فى »: موً عى 

كػاا ُب . (ٔ)(أم ضػجرم كوالنػ  (ٓ)
 .(ٖ)(أورو إأل غريو لي كً انعاجز انام يى : كقيل، (ٕ)[افباعب]ك، انبليو): لكً كانسى ، انهااي 

: انػػػواؿ كسػػػكسف، اؽبػػػوم بفػػػتح اؽبػػػاو، إن أحسمممن اهلمممدي امممدي حمممممد  :وقمممال هبمممد ل  مممن مسمممعود 
 .(ٗ)(انطريق  اغبمه  انداغب )

وف فيػى ، نكهػى ُب حكػم اؼبرفػسع، ن كالـ ابػن ومػعسد ونى جعلى وً ، ياا اغبويث وسقسؼأف  ىكظاير صهيع
، سا اوحاديػث اؼبرفسعػ جيػرّ وف انعلمػاو انػاين خى ، كيس أحو أقماـ اؼبرفسع، ن صفات انه  خباران عن صف  وً إ

، ىً ًقػػلٍ أكثريػػا تتعلػػ  بدػػف  خى  فػػإف كػػاف، ن صبلتاػػا اوحاديػػث انػػساردة ُب  ائػػل انهػػ  كاقتدػػركا علياػػا ذكػػركا ًوػػ
وػا  ): وف اؼبرفػسع، (َُ)كيػس وهػورج فيمػا كػاف ورفسعػان ، كعفػسو، ىً ًمػلٍ كقً   ىً ًقػلي ككػاا بدػف  خي ، كشعرو، كذاتى كسجاى

 .(ُُ)(كاف وضافان إأل انه  

                                                           
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى نيتم انمياؽ.  (ُ)
 (. قاؿ انتوام: ]يااحويث غريد[. ِْ/ٔ) ّْٖٔ، رقم: سهن انتوام: أبساب اؼبهاقد، باب صف  انه  (ِ)
 (.  ُٖٓ/ِهااي  البن اوثري، وادة: ذرع )(، ك انَُُِ/ّ) نلجسيرمح دقا ونخسذ ون انتاري  ُب اؼبشي، كيس ربريك اناراعني. ان (ّ)
 (.  ِٕٗ/ُهااي  البن اوثري، وادة: صب  )ان(ْ)
 (ذكرو اػبطايب ومهوان، كرجانى ثقات. َُِ/ُغريد اغبويث نلخطايب) (ٓ)
 (.  َّٔ/ّهااي  البن اوثري، وادة: غرض )ان (ٔ)
 هااي  ااٌب. ان اعباف، كاؼبثبت ونُب اؼبخطسطتني:  (ٕ)
 (.  ِِِ/ٓهااي  البن اوثري، وادة: ككل )ان (ٖ)
 (.  ِّٓ/ٓ)مانهااي  البن اوثري، وادة: يو(ٗ)
 أك ، طاعػػ  بننػػى اوفعػػاؿ وػػن فعػػل علػػ  اندػػقايب وبكػػم أف ذنػػك كوػػن، أيضػػان  انرفػػ  حكػػم فلػػى كػػاا، نفعػػل كهػػاكػػاا قػػسؿ اندػػقايب:    (َُ)

 .  عهػى تلقػاو فبػا ذنػك أف انظػاير وف. « انقاسػم أبػا عدػ  فقػو فيػى يشػك انػام انيػـس صػاـ وػن»: عمار كقسؿ ،وعدي  أك نرسسنى،
   (.ُّٖ-ُِّ/ُ)نزي  انهظر ُب تسضيح لبب  انفكر البن حجر يهظر: 

 (.  ُّٗ/ُح نألبهاسي)(، كانشاا انفيا ِّ/ُ(، كانتقريد كانتيمري نلهسكم )ْٓ/ُو  ابن اندالح ُب علـس اغبويث )وقو (ُُ)
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ن كػالـ ابػن ومػعسد جػاو ُب ركايػ  أخػرل ع ًوػدهً مي ػعلػ  أف يػاا اغبػويث انػام جعلػى انػ كياا وضاؼ إنيػى 
، كنػػي  ُب انبخػػارم، كقػػو أخرجػػى أصػػقاب انمػػهن، كخػػرج فياػػا بػػانرف ، نكػػن عػػزاو إأل رسػػسؿ ع  ى عهػػ

عليػى  :أم، كني  يػس علػ  شػرطى، ورفسعان بزيادة فيى ن حويث جابر كأخرجى وملم وً ، (ُ)نكهى عل  شرطى
  جعفر بن ؿبمو بن علػي بػن ن طريكغرييم وً ، (ِ)كابن واجى، كأضبو، كانهمائي، كأخرجى أيضان أبس داكد، أيضان 

عػن جعفػر عػن أبيػى عػن  (ٓ)عػن وبػق انقطػاف (ْ)وضبػو: بننفػاظ ـبتلفػ  وهاػا عػن أبيػى عػن جػابر  (ّ)اغبمػني
كأحمػػن اؽبػػوم ، إف أحمػػن اغبػػويث كتػػاب ع»: كػػاف يقػػسؿ ُب خطبتػػى بعػػو انتشػػاو  جػػابر أف رسػػسؿ ع 

 .(ٔ)«ككل بوع  ضالن  »: كزاد ُب ركاي ، «ر ؿبوثاهتاكشر اووس  -قاؿ وبق كال أعلم إال قاؿ- يوم ؿبمو 
بمػػهوو إأل  ففػػي صػػقيح انبخػػارم، أشػػبى  انهػػاس يػػويان هبػػوم رسػػسؿ ع  كقػػو كػػاف عبػػو ع بػػن ومػػعسد 

ػ كظبىٍ اٌلن إف أشبى انهاس دى »: قاؿ، حايف  بن انيماف  رج ػي ٍخػػن حػني يى أـ عبػو ًوػ البػن برسػسؿ ع  (ٕ)يان وٍ تان كيى
  .(ٖ)«ال نورم وا يده  ُب أيلى إذا خال، يتى إأل أف يرج  إنيىن بوً 
كنقػو أتػ  ، البػن ومػعسد شػاو نػى هبػا حايفػ   (ٗ)]فضػيل [فانك، عبو ع بن ومعسد: كاؼبراد بابن أـ عبو) 

فإنػى اقتدػر ُب انشػاادة نػى  «ن حني ىبرج إأل حػني يرجػ وً »: حمن حيث قيو ذنك بقسنى زباحتا حايف  
ونػى جػسز أف يكػسف إذا خػال بنيلػى أف «ال أدرم وػا يدػه  ُب أيلػى»: كإمبا قاؿ،   وا يبكهى وشايوتىبانك عل

كمل هبعل انيقني ، ن ابن أـ عبوقهى وً س كأنا أقسؿ إف حايف  أخى فبا ي :اا قاؿ ابن حجرن، ىبانع يوم انه  
ونػى ـبلػص ُب ، كانعالنيػ  ُب انمػر د كإف كاف انباند عل  انظن اقتواو ابػن ومػعس ، وتعلقان بنحسانى إذا خال

                                                           

شرح لبب  انفكػر نلقػارم يهظر: انبخارم: أف يكسف انراكم قو ثبت نى نقاو ون ركل عهى كنس ورة، بيهما اكتف  وملم دبطل  اؼبعاصرة. شرط  ((ُ
(ُ/ِْٕ.) 

سهن انهمائي: كتاب انمػاس، بػاب (، ك ِٗٓ/ِ) ٕٖٔع اندالة كاػبطب ، رقم: صقيح وملم: كتاب صالة اؼبمافرين كقدريا، باب زبفي (ِ)
لػػم، بػػاب اإليبػػاف، كفضػػائل اندػػقاب  كانع (، كسػػهن ابػػن واجػػى: افتتػػاح انكتػػاب ُبٖٓ/ّ) ُُُّانػػاكر بعػػو انتشػػاو، رقػػم:  نػػسع آخػػر وػػن

   .(، كسينٌب عهو أيب داكدُٕ/ُ)ْٓاجتهاب انبوع، رقم: 
ت أيل انبيت، قػاؿ عهػى ابػن اندادؽ كهيتى أبس عبو ع ون سادا :جعفر بن ؿبمو بن علي بن اغبمني بن علي بن أىب طاند انام يقاؿ نى (ّ)

 (.  ُُْ/ُانتاايد البن حجر)(، ك تقريد َِٓ/ُشايري علماو اوودار البن حباف)ق(. وُْٖ[، )ت: صوكؽ]: حجر
 .(َِّ/ِِ)ُُّْْ: ومهو أضبو: جابر بن عبو ع، رقم (ْ)
ق(. سػري أعػالـ ُٖٗ)ت: ، وػتقن حػافظ[ ]ثقػ :انقطاف، ظب  ون سليماف انتميمي، حػوث عهػى شػعب ، قػاؿ عهػى ابػن حجػر وبق بن سعيو (ٓ)

 (.  ُٗٓ/ُ(، كتقريد انتاايد البن حجر)ُٕٓ/ٗ) انهبالو نلاي 
 يي ركاي  وملم. (ٔ)
يػػس وػػن انمػػمت: انطريػػ . يقػػاؿ انػػـز يػػاا انمػػمت، كفػػالف حمػػن  :حمػػن ييئتػػى كوهظػػرو ُب انػػوين، كنػػي  وػػن اغبمػػن كاعبمػػاؿ. كقيػػل :أم (ٕ)

 (.  ّٕٗ/ِبن اوثري، وادة: ظبت )هااي  الانممت: أم حمن انقدو. ان
 (.  ِٓ/ٖ) َٕٗٔب ُب اؽبوم اندا،، رقم: صقيح انبخارم: كتاب اودب، با (ٖ)
 (.  َُٓ/َُُب اؼبخطسطتني: فدلى، كاؼبثبت ون  انفتح البن حجر) (ٗ)
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وػػ   كانعالنيػػ  علػػ  أف ابػػن ومػػعسد مل يكػػن وطلقػػان علػػ  يػػوم انهػػ   مػػاكم فيػػى انمػػرتن كاؼبخلػػص وىػػ، ذنػػك
: (ُ)ُب غريد اغبويث وو يٍ بػى كقو أخرج أبس عي ، فكاف وتبعان ؽبويى فيما اطل  عليى، كوداحبتان، نمائى ُب عشرهتن

ف اغباوػػل ؽبػػم علػػ  نفكػػ، فيتشػػباسف بػػى، ىً نًٌػػكدى ، كيويػػى، ىً تًػػد كػػانسا يهظػػركف ُب ظبىٍ أف أصػػقاب عبػػو ع بػػن ومػػعس 
اعلمػسا »: ظبعػت ابػن ومػعسد قػاؿ: كيػد قػاؿ ن ابػنعػ كأخرج انبخارم ُب اودب اؼبفػرد، ذنك حويث حايف 

، انػػرأم لً بىػػقً  ناؿ ًوػػقىػػال يػي  ىي ليػػثػٍ كوً ، كسػػهوو صػػقيح، (ِ)«ن بعػػي انعمػػلاؽبػػوم ُب آخػػر انزوػػاف خػػري ًوػػ نى ٍمػػأف حي 
أشبى  كاف عمر : قاؿ وانك : فإف قلتى ، اؽبوم نً مٍ عل  حي   صي رً قٍ ػككاف ابن ومعسد وجل ياا كاف يى 

 ؟(ّ)كبعبو ع ابهى ساؼبان ، كأشبى انهاس بعمر ابهى عبو ع، انهاس هبوم رسسؿ ع 
 :قلتي 
كوػا ، تً مٍ بانّمػ فيقمػل شػبى ابػن ومػعسد ، ى  انشػبلّػعى تػى الخػتالؼ وي [ ّٓ/ظ]ن اؼبقػانتني اليػواف   ًوػ -[ُ]
 .ككبسيا، ينكقسؿ وانك بانقسة ُب انوًٌ ، وعى رى كً ذي 
كيديػػو قػػسؿ وانػػك وػػا أخػػرج انبخػػارم ُب  ، بعػػو وػػست عمػػر  أف تكػػسف وقانػػ  حايفػػ  كقعػػتٍ  لي مى تى قٍ ػكييػػ -[ِ]

قاؿ : فإف قلتى ، «مر ن عوً  نـز نطري  انه  أ (ْ)]أحوه[مل يكن»: قاؿ، كتاب رف  انيوين عن جابر 
 ؟فما كجاى .قسؿ حايف  وقوـ عل  قسؿ وانك: (ٓ)انواكدم

ػػبً ن وانػػك فكػػاف أدرل ًوػػ، انهػػ   دى قً وف حايفػػ  صػػقايب صىػػ: قلػػتي   كوانػػك ومػػتهو ُب ، كيويػػى  ىً تً مٍ مى
 .كني  اػبى كاؼبعايه ، كاوخبار، ذنك إأل انركايات

 ؟ي باؼبعايه اػبى انام كصل إأل وانك كاف أصل: قلتى  فإف
ن وً  رى ثػى كٍ فقايف  أى ، كاؼبعاشرة، وب  عل  كثرة االختالط ىليئإف ذنك ون قا: اؿقى اوحمن ُب اعبم  أف يػي : قلتي  

،  كغػػريو اخػػتلط بعمػػر، نػػى أشػػبى انهػػاس يػػويان هبػػوم رسػػسؿ ع نفشػػاو نػػى ب،  االخػػتالط بػػابن ومػػعسد
 لً مل يىػػ فػإف ابػن ومػعسد ، اؼبعػسؿ علياػا ُب ذنػكي يػكػسف وقانػ  وانػػك تأف  فشػاو نػى بػانك علػ  أين أقػسؿ
سػريتى ُب خدػسص    كإف سػار ابػن ومػعسد، كسار فياا سػرية انهػ   ،اإلواو  انعظم  ان  كنياا عمر

                                                           
ع ف أصػقاب عبػوإ)زيرم كابن اعبسزم: إذا كاف اؼبراد بنيب عبيو صاحد انبريبني فقو حبثت عن قسنى فلم أجوو فيما بوا ه  نكن قاؿ او  (ُ)

غريػػد (، ك ْٕ/ُْ)نألزيػػرم. هتػػايد انلبػػ  (بػػن ومػػعسد كػػانسا يرحلػػسف إأل عمػػر بػػن اػبطػػاب فيهظػػركف إأل ظبتػػى كيويػػى كدنػػى فيتشػػباسف بػػىا
 (، كانهقل ون انفتح البن حجر. ْٓٗ/ُاغبويث البن اعبسزم )

كسهوو صقيح [وػن قػسؿ ابػن حجػر فاػس حكػم وػن ](، كقسنى: ِٕٓ/ُ) ٖٕٗ، رقم: اؽبوم كانممت اغبمن: باب نلبخارماودب اؼبفرد  (ِ)
 (.  َُٓ/َُاغبافظ ابن حجر عل  ياا اغبويث بدق  انمهو. انفتح البن حجر)

 . حبثت عن قسؿ اإلواـ وانك فلم أجوو فيما ظار ه ُب غري اؼبدور انام نقل عهى انعرضي كيس انفتح البن حجر  (ّ)
 (.  ّٔ/ُ) ِْن ُب اندالة نلبخارم، رقم: أصلى، كاؼبثبت ون قرة انعيهني برف  انيوي ُب اؼبخطسطتني: (ْ)
 (.  َُٓ/َُانفتح البن حجر)ناا اكتفيت باؼبدور انام نقل عهى اؼبدنع كيس  ،مل أجو كتاب انواكدم ضمن اؼبطبسع (ٓ)
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كقػػو كػػاف أوػػري  كيػػع  ،علػػ  يويػػى نػػس كه اإلواوػػ  انعظمػػ    لىػػطّ نكػػن مل يي ، كاوعمػػاؿ اندػػاغب ، اوخػػالؽ
، شػػي  سػػريتى بػػني انهػػاس كلاػػمتف، ريسػػريتى ُب كػػل شػػدكنى كمػػا يػػس شػػنف انهػػاس وػػ  اووػػكانهػػاس يرتقبػػسف  اؼبػػدوهني

فيكػسف اؼبطلػ  علػ  وسافقػ  سػريتى نمػرية ، كيويػى، أنػى أشػبى انهػاس بمػريتى مػرية انهػ  بن أحػاط علمػان وى  مى لً عى فػى 
أحػوان كػاف أشػبى  ا رأيػتي و»: عن عائش  رضي ع عهاا قانت كُب انمهن كومتورؾ اغباكم، صبعان كثريان  انه  
كوبكػ  ، ل يػاا علػ  انهمػاو كػاا قيػلمى يػػيقٍ ك ، (ُ)«ن فاطمػ  رضػي ع عهاػاًوػ برسػسؿ ع  اّلن دى ك ، كيويان ، ظبتان 

وم ػػػػػرو أف يهظػر إأل يػوىػن سػ» :قػاؿ، عػن عمػر  كأخػرج أضبػو، كذنػك حبمػد اإلطػالع، ضبلػى علػ  إطػالؽ
]بػىٍعػوى[نفيقمل ذنػك علػ  وى ، (ِ)«اوسسدفليهظر إأل عمرك بن  ،سؿ ع ػػػرس

كعػن عبػو انػرضبن ، اندػقاب  (ّ)
]جيبري بن نػيفىري[بن

، وػا رأيػت  أشػبى صػالة» :(ٓ)فقاؿ، يدلي حج عمرك بن اوسسد فرآو ابن عمر : قاؿ (ْ)
 .(ٔ)(«ن ياا انرجلوً  برسسؿ ع   ن نبم كال، ان كال خشسع، كال يويان 
 ؟فما انفرؽ بيهاما تً مٍ كانمّ  ؿً كانوّ ، اؽبوم ري كٍ اديث ذً قو كق  ُب ياو اوح: فإف قلتى 

 .(ٕ)(كانطريق ، كاؽبيئ ، انمرية): موٍ اؽبى : قلتي 
انػوعاو نػى  :فػإف وعهػاو، بانمػني اؼباملػ  (ٗ)«تمػميت انعػاط »: كوهػى، (ٖ)(فمعهاو اؽبيئػ  اغبمػه ): كأوا انممت

بفػتح انػواؿ اؼباملػ  كمػا قػاؿ  ؿي كأوا انػوّ ، نعاط وف ييئ  انعاط  يهزعج وجل ا، بنف يكسف عل  ييئ  حمه 

                                                           
 اطم وام: أبساب اؼبهاقد، باب وا جاو ُب فضل ف(، كسهن انت ّٓٓ/ْ) ُِٕٓسهن أيب داكد: كتاب اودب، باب وا جاو ُب انقياـ  (ُ)
امل بػػػن عبيػػػو انهخعػػػي، ؤقػػػم: اؼبمػػػتورؾ علػػػ  اندػػػقيقني نلقػػػاكم: كتػػػاب اودب، حػػػويث سػػػ، ك (ََٕ/ٓ)ِّٕٖرضػػػي ع عهاػػػا، رقػػػم:     

 .(، كجاو ُب تلخيص اناي : ]عل  شرط انبخارم كوملم[َّّ/ْ)ُٕٕٓ
زبػػػريج أحاديػػػث اإلحيػػػاو ]ركاو أضبػػػو بإسػػػهاد جيػػػو[. : (، كقػػػاؿ انعراقػػػيِٗٔ/ُ) ُُٓ، رقػػػم: ومػػػهو أضبػػػو: ومػػػهو عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب  (ِ)

. تػػسُب ُب خالفػػ  عبػػو اؼبلػػك بػػن ث عػػن: عمػػر، حػػوث عهػػى: ؾبايػػو(. كعمػػرك بػػن اوسػػسد انعهمػػي، وػػن انثقػػات، حػػوُٖٖٓ/ُنلعراقػػي )
 (.  ُْٖ/ُ(، ك تقريد انتاايد البن حجر)ٕٗ/ْاف. سري أعالـ انهبالو نلاي  )ورك 

 (.  َُٓ/َُغري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ّ)
 ،وػن انثقػات ،فػري اغبضػروي أبػس ضبيػو(، كعبو انػرضبن بػن جبػري بػن نَُٓ/َُغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت فتح انبارم البن حجر) (ْ)

 (.  ّّٖ/ُتقريد انتاايد البن حجر)ك ، (ِْٖ/ُشايري علماو اوودار البن حباف)وات ُب كالي  يشاـ بن عبو اؼبلك. و
(، كرجانػػى ثقػػات إال أف فيػى بقيػػ  بػػن انسنيػػو، كيػػس ٕٔ/ِ) َّٗن بػػن جبػػري بػن نفػػري، رقػػم: ومػهو انشػػاويني نلطػػىاين: صػػفساف بػن عبػػو انػػرضب (ٓ)

 (.  ُِٔ/ُ)بن حجرال تعاأل أعلم. تقريد انتاايد صوكؽ كثري انتوني ، إال أنى يها صرّح بانمماع، فيكسف انمهو حمن، كع
 (.  ُُٓ/َُهناي  انهقل ون انفتح البن حجر) (ٔ)
 (.  ِّٓ/ٓ)مانهااي  البن اوثري، وادة: يو (ٕ)
 (.  َِِ/ِنسار نلقاضي عياض، وادة: ظبت)وشارؽ او (ٖ)
إذا »سؿ ع؟ ، قػػاؿ: قيػػل: وػػا يػػن يػػا رسػػ« حػػ  اؼبمػػلم علػػ  اؼبمػػلم سػػت»قػػاؿ:   كرد ُب اندػقيح بلفػػظ: عػػن أيب يريػػرة، أف رسػػسؿ ع  (ٗ)

«. نقيتػػى فمػػلم عليػػى، كإذا دعػػاؾ فنجبػػى، كإذا استهدػػقك فاندػػح نػػى، كإذا عطػػ  فقمػػو ع فمػػمتى، كإذا وػػرض فعػػوو كإذا وػػات فاتبعػػى
 (.  َُٕٓ/ْ) ُِِٔنلمملم رد انمالـ، رقم:  صقيح وملم: كتاب ااداب، باب ون اؼبملم
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، كحمػن انمػرية، كانسقػار، ن انمكيه عبارة عن اغبان  ان  يكسف علياا اإلنماف وً : تي مٍ كانمّ ، ؿي انوّ ): ُب انهااي 
 .(ُ)(كاؽبيئ ، كاالستقاو  ُب اؼبهظر، كانطريق 
فاػل ، ف نبػريو يػويان حمػهان أم صػاغبان فيقتضػي ذنػك أ « أحمػن اؽبػوم يػوم ؿبمػو »: قسنػى : فإف قلػتى 

كحيػث قلػتم بػانك فمػا وعػىن قػسؿ ؟ ن صلقاو اووػ يس ن  أك يكسف نبري اونبياو وً  نٍ مى ػً ىبتص اؽبوم اندا، ب
 ؟(ِ)«ن طبم  كعشرين جزوان ون انهبسةانممت اندا، جزو وً ك ، اؽبوم اندا،»: انه  
ن صبلػ  كًوػ، ن  ائل اونبياو عليام انمػالـأف ياو اػبالؿ وً ): ايتىوعىن اغبويث كما قانى ابن اوثري ُب هن قلتي 

الؿ كاف فيى اػبً  ون صب  ياكال أف وى ، كني  اؼبعىن أف انهبسة تتجزأ، ن أجزاو أفعاؽبمكإهنا جزو وعلـس وً ، خداؽبم
كهبػسز أف ، قػاؿ،  ن عكإمبػا يػي كراوػ  ًوػ،   باوسػباببى لى تػى جٍ ػكال ويػ، فػإف انهبػسة غػري وكتمػب ، جزو وػن انهبػسة

 .(ّ)(كزبديص ياا انعود فبا يمتنثر دبعرفتى انه  ، كدعت إنيى، وا جاوت بى انهبسة: راد بانهبسةيي 
، انتػػنين ُب انكػػالـ: انتتيػػل)، أو تر مميل، ترتيممل  ممان ا  مم م الامميب   :قممال ،وهممن جمما ر  ممن هبممد ل 

ػػ ،كتبيػػني انلفػػظ، كانتماػػل ػػقٍ ر اوي سٍ كيػػس اؼبشػػبى بهػىػػ، لً تّ رى مي ػاان بػػانثبر انػػذنػػك تػػرتيالن تشػػبي يى ظبيًٌ  لى تّػػرى : قػػاؿيي ، (ْ)سافقي
 .(ٓ)(كترتل فياا، انقراوة
: يقػاؿ، ترتيػل: أم (ٕ)«كػاف ُب كالوػى ترسػيل» -أم ُب اغبػويث- فيػى): ففػي انهاايػ  اوثرييػ  (ٔ)]انتسػيل[كأوا
، إذا أذنػػػػت»: كوهػػػػى حػػػػويث عمػػػػر ، ل سػػػػساوكيػػػػس كانتتيػػػػ، شػػػػيى إذا مل يعجػػػػلكوى ، نرجػػػػل ُب كالوػػػػىا لى ّسػػػػرى تػى 

 .(ُ)(كالتعجل، تنفّ : أم (ٖ)«فتسل

                                                           
كاؼبػػػراد باالسػػتقاو  ُب اؽبيئػػػ : أم حمػػن ييئتػػى كوهظػػػرو ُب انػػوين، كنػػي  وػػػن اغبمػػن كاعبمػػػاؿ. (. ُُّ/ِنهاايػػ  البػػن اوثػػػري، وػػادة: دنػػل)ا (ُ)

 (.  ّٕٗ/ِ) انهااي  البن اوثري، وادة: ظبت
إف اؽبػػوم اندػػا،، كانمػػمت اندػػا، جػػزو وػػن سػػبعني »قػػاؿ:   كرد يػػاا ُب انفػػتح البػػن حجػػر دكف سػػهو، كجػػاو بلفػػظ قريػػد: عػػن انهػػ   (ِ)

قػػػاؿ اؽبيثمػػػي: ]ركاو ك  ،(َُٔ/ُِ) َُِٖٔيػػػاف عػػػن ابػػػن عبػػػاس، رقػػػم: اؼبعجػػػم انكبػػػري نلطػػػىاين: بػػػاب انعػػػني، أبػػػس ظب«. وػػػن انهبػػػسة جػػػزوان 
(، َٗ/ٖانزكائػػو كوهبػػ  انفسائػػو نلايثمػػي)ؾبمػػ   .[يػػى ضػػعع، كبقيػػ  رجانػػى رجػػاؿ اندػػقيحانطػػىاين، كفيػػى قػػابسس بػػن أيب ظبيػػاف كيػػس ثقػػ  كف

 (.  ْْٗ/ُتقريد انتاايد البن حجر)نني[.  ]فيى: كقاؿ ابن حجر عن قابسس
 (.  َٓ/ُق)ُُٖٖسف انمفاري  اغبهبلي ككاا نساو  اونسار انباي  ويب انع، (ِٓٔ/ُنهااي  البن اوثري، وادة: جزأ)ا (ّ)
، كاندػػػقاح (ٕٓ/ُيػػػ  البػػػن اوثػػػري، وػػػادة: أققػػػساف )اوققػػػساف: يػػػس انبػػػابسنج، كيػػػس نبػػػت طيػػػد انػػػريح، كتيشػػػّبى بػػػى اوسػػػهاف. يهظػػػر: انهاا (ْ)

 (.  ََُٓ/ّنلجسيرم، وادة: قرص )
 (.  ِٓٔ/ُُانعرب البن وهظسر، وادة: رتل )نماف  (ٓ)
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ٔ)
 سينٌب زبرهبى عهو أيب داكد.  (ٕ)
: أبػساب اندػالة، بػاب وػا جػاو ُب  سػهن انتوػامابر ُببهقسو وػن حػويث جػ، كيس حويث وسقسؼ، ك (ْْٓ/ُ) ىسههُب  انوارقط أخرجى  (ٖ)

حويث جابر ياا حويث ال نعرفى إال وػن يػاا انسجػى وػن حػويث عبػو اؼبػهعم، )(، كقاؿ انتوام: ّْٕ/ُ) ُٓٗ، رقم: انتسل ُب ااذاف



 

 

 
- 443 - 

عػػن  (ّ)]كابػػن أيب شػػيب  ُب ودػػهفى[، ركاو أبػػس داكد« ليرسػػتأك  (ِ)]ترتيل[كػػاف ُب كالوػػى» :كإف حػػويث، يػػاا
 .كابن عمر ، جابر

كيػس ربيػد رسػسؿ ع ، سبػيم مػرك بػنكيس سبيمي ون بػ  أسػيو بػن عى ، يس يهو بن أيب يان ) :وقال ا ن أ  االة
  زكج انهػػ   [ّٓ/ك]أوػػى خوهبػػ  بهػػت خسيلػػو ،كفاطمػػ  علػػيان ، كأـ كلثػػـس، كرقيػػ ، زيهػػد: كأخساتػػى ووػػى

، بػػن زرارة بػػن كقػػواف(ْ)]نبػػاش[: فقيػػل، كاختلػػع ُب اسػػم أيب يانػػ ، ككػػاف أبػػسو حليػػع بػػ  عبػػو انػػوار، انمػػالـ
كأكثػر أيػل انهمػد ىبانفسنػى ُب ، بػن انهبػاش بػن زرارة قانػى انػزبري وانػك: كقيػل، وانك بن زرارة بػن انهبػاش: كقيل
، كػػاف زكج خوهبػػ  رضػػي ع عهاػػا قبػػل انهػػ  ،  أبػػس يانػػ  يهػػو بػػن انهبػػاش بػػن زرارة: كقػػاؿ ابػػن انكلػػ ، اظبػػى

يهو  لى تً كقي ، بل شاو أحوان : كقيل، كشاو يهو بن أيب يان  بوران ، كابن ابهى يهو بن يهو، فسنوت نى يهو بن يهو
ف يهو بػن يهػو إ: كقيل، يهو بن يهو بن أيب يان  و  ودعد بن انزبري لى تً كقي ، يـس اعبمل يٌو لً ابن أيب يان  و  عى 

 .(ٓ)(فال عقد ؽبم ركل يهو بن أيب يان  حويث صف  انه  ، كانقرض عقبى، بن أيب يان  وات بانبدرة
ن ع اػبػسؼ ًوػ أم) :واحلمكر. (ٔ)(اقتضايا اغباؿعوـ اػبف  إذا  كيس: )مِ جل  هجلر أر ع هجلر احلِ   ان  توت  

 ، ًن ع فإف اػبسؼ و   كانه  ، وعرف  انعبو بربى رى وٍ قى   كاف أعرؼ خل  ع  بربى )(ٕ) . 
 .(ٖ)(ن سسو انعاقب  ُب ح  أوتى كانهظر ُب اووسر حاران وً ، انتوبري :أم): والتقدنر
أف يعػػرؼ أف انبػػاقي أكأل : (ُ)]فمثانػػى[، ا وعرفػػ  ثانثػػ مػػد يمػػتثمر وهاحضػػار ؼبعػػرفتني ُب انقلػػإ كيػػس) :والتفتممر
كيػي أف ، فيقدػل نػى وػن يػاتني اؼبعػرفتني وعرفػ  ثانثػ ، ن انػونياٍب يعػرؼ أف ااخػرة أبقػ  ًوػ، ن انفاينباإليثار وً 

                                                                                                                                                                          

(، ُٕٔ/ُ. انكاشػػع )]كاو[: ، كعبػػو اؼبػػهعم بػػن نعػػيم اوسػػسارم أبػػس سػػعيو انبدػػرم صػػاحد انمػػقاو، قػػاؿ عهػػى انػػاي (كيػػس إسػػهاد ؾباػػسؿ
 (.  ّٔٔ/ُ]وتكؾ[. تقريد انتاايد ): كقاؿ عهى ابن حجر

 (.  ِِّ/ِهااي  البن اوثري، وادة: رسل )ان (ُ)
 غري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ِ)
(، كودػهع ابػن َِٔ/ْ) ّْٖٖانكالـ، رقم:  ب اؽبوم ُبركاي  جابر ُب سهن أيب داكد: كتاب اودب، باغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، ك  (ّ)

: حدػل انػتدد فائػوة(، عن جابر أك ابػن عمػر، ََّ/ٓ)ِِْٗٔ  قبل أف يسنو نى، رقم: أيب شيب : كتاب اودب، وا قانسا ُب انرجل يكت
ترتيػػػل أك ترسػػػيل، قػػػاؿ نلػػػراكم ُب يػػػاا اغبػػػويث ُب انمػػػهو، كاؼبػػػ ، ُب انمػػػهو عهػػػووا قػػػاؿ عػػػن جػػػابر أك ابػػػن عمػػػر، كُب اؼبػػػ  عهػػػووا قػػػاؿ: 

ظبعػت جػابر بػن عبػو ع. إربػاؼ اػبػرية اؼباػرة  :يقػسؿ يميااً كيي قسنى: ثها ومعر، ظبعػت  انبسصريم: ]كيس إسهاد ضعيع، عباان  انتابعي[
 (.  ُِٖ/ُكائو اؼبمانيو انعشرة نلبسصريم)بز 

 (.  ّٖٗ/ُٓب اؼبخطسطتني: بهاشع، كاؼبثبت ون  أسو انباب  البن اوثري) (ْ)
 (.  ّٖٗ/ٓالبن اوثري)أسو انباب   (ٓ)
 (.  ّْْ/  ُيهظر: انهااي  البن اوثري، وادة: حلم )  (ٔ)
 (.  ِٔٔ/ِر: اندقاح نلجسيرم، وادة: حار )يهظ (ٕ)
 (.  ٕٖٕ/ِاندقاح نلجسيرم، وادة: قور ) (ٖ)
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، أكأل باإليثػػػار فػػااخرة، ككلمػػا يػػس أبقػػػ  أكأل باإليثػػار، ااخػػػرة أبقػػ  وػػن انػػػونيا: فيقػػسؿ، ااخػػرة أكأل باإليثػػار
 .(ِ)(كاف ؿببان نزيادة انعلم  كاستجالب وعرف  نيمت حاصل  كانه  ،  انعلمريكثتكفائوة انتاكر 

نس عو كلماتى أك وفرداتى  :أم: ) حدنمساً لو هده العاد ألحصاه ث  د ِ ي     ان   :قالت هائشة رض  ل هاحا
كإف حػويث عائشػ   يػاا .(ٓ)((ْ)]انكػالـ[نى كاف قليل كاؼبراد بانك أ، كبل  آخريا، ذنك (ّ)[وطاؽ]أك حركفى

 .(ٔ)رضي ع عهاا ياا ركاو انشيخاف
نيمما م ن د  إيل ِممم ب  ب ِممح  : ونقممول ،هجليحمما يممب ال يممب والرائنممة احلسمماة ونسممتعمجلحا  مسممعاً ويمم    و ممان 

كاؼبرسػػلني علػػػيام ، انهبيػػني  ي ٍبػػػن طى اي بػّ فػػألف حيػػ، أوػػػا انهمػػاو) ،هيمميف ا الصمم ة ة  رّ قم ممم ت  جل ممعِ الاسمماء وال يممب وج  
مى رًٌ ٍب سيػػ، زوهاػػا ُبكػػاف عهػػوو سػػارة أصبػػل اوػػرأة  فاػػاا إبػػراييم خليػػل ع ، اندػػالة كانمػػالـ

كػػاف ك ، ؽبػػاجر (ٕ)
كػاف عهػوو تمػ  كتمػعسف    كداكد ، كحبػان ؽبػا، كيي ُب وك  عل  انىاؽ شػبفان ؽبػا، يا ُب كل يـس وراتيزكر 
ػفي »: قػاؿ أف انهػ   عػن أنػ   كأخرج انطػىاين  .(ٗ)(ك اؼبرأة ان  واؿ إنيااوئ  تل نّ اي لى مّ ككى ، (ٖ)اورأة  تي لٍ ضًٌ

 .(َُ)«انبطش ةً وّ كشً ، اعمى ككثرة اعبً ، كانشجاع ، بانمماح : عل  انهاس بنرب 
: قيل ون  «كين إحول عشرة اورأة، يوكر عل  نمائى ُب انماع  انساحوة كاف   »: كون صقيح انبخارم 
 .(ُُ)«عط  قسة ثالثنيكها نتقوث أنى يي »: قاؿ؟ يقىكاف يطكى أى 

 .(ُِ)«ن أيل اعبه قسة بض  كأربعني رجالن كل رجل وً »: كعن طاككس كؾبايو
                                                                                                                                                                          

 (.  ِْٓ/ْت ون إحياو علـس انوين نلبزاه)غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثب (ُ)
 (.  ِْٔ-ِْٓ/ْ)نلبزاهو علـس انوين إحيا (ِ)
 .  انفتح ااٌبغري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون  (ّ)
 انفتح ااٌب. ُب اؼبخطسطتني: اوكل، كاؼبثبت ون  (ْ)
 (.  ٖٕٓ/ٔفتح انبارم البن حجر ) (ٓ)
ب انتثبػػت ُب انزيػػو كانرقػػائ ، بػػا (، كصػػقيح ومػػلم: كتػػابَُٗ/ْ) ّٕٔٓ، رقػػم: صػػقيح انبخػػارم: كتػػاب اؼبهاقػػد، بػػاب صػػف  انهػػ  (ٔ)

 (.  ِِٖٗ/ْ)ِّْٗاغبويث، رقم: 
 (.  ُُّ/ِالبن اونبارم، وادة: سرر)كانمر: اعبماع. انزاير  ،ون انمر فعلي  كظبيت بانك، الزباذ صاحباا إيايا نلهكاح، كيي (ٕ)
 (.  ُِٖ/ُِ)[. تفمري انطىم ِْ /صسسرة ﴾ ]...نًعىاًجىً  ﴿قىاؿى نىقىٍو ظىلىمىكى ًبميدىاًؿ نػىٍعجىًتكى ًإألى : كرد ُب تفمري قسنى تعاأل (ٖ)
 (.  ُِِ/ِني  باؼبهح اموي  نلقمطالين)يهظر: اؼبسايد انلو (ٗ) 
(، كقاؿ فيػى انعراقػي: ]أخرجػى انطػىاين ُب اوكسػط وػن حػويث ْٗ/ٕ) ُٖٔٔمو، رقم: اؼبعجم اوكسط نلطىاين: باب اؼبيم، ون اظبى ؿب (َُ)

إنػى وهكػر كُب اندػقيقني وػن  :. كرجانػى ثقػات. كقػاؿ صػاحد اؼبيػزاف(س بػنرب : بانمػخاو كانشػجاع . . . اغبػويثفضلت عل  انهػا)أن  
 (.  َْٖ/ُث اإلحياو نزين انوين انعراقي )أجسد انهاس كاتفقا عليى ون حويث ابن عباس[. زبريج أحادي  حويثى: كاف رسسؿ ع 

 (.  ِٔ/ُ) ٍِٖٔب عاد، رقم: اب إذا جاو  صقيح انبخارم: كتاب انبمل، ب (ُُ)
كس ُب ومػهو ك (، كعػن طػاٖٕٖ/ِ) ْْٗ، رقػم: ومهو اغبارث البن أيب أساو : كتاب عالوات انهبسة، باب فيمػا فضػلى ع بػى كأجلػى  (ُِ)

ؿ انتػػابعني فػػإف أقػػسا)(، كقػػسؿ انتػػابعي إذا كػػاف فبػػا ال ؾبػػاؿ نلػػرأم فيػػى يػػس وػػن قبيػػل اؼبرفػػسع، جػػاو ُب انهكػػت: ٖٕٖ/ِ)ّْٗاغبػػارث، رقػػم: 
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، ن أيػل اعبهػ  نػيعط قػسة وئػ  ُب اوكػػلإف انرجػل ًوػ»: قػاؿ رسػسؿ ع : قػاؿ ،عػن زيػو بػن أرقػم ضبػوأكأخػرج 
 .(ُ)«كانشاسة، اعمى كاعبً ، ربً كانشّ 

كإلظاػػار اؼبعجػػزة انبانبػػ  ُب ، علياػػا انرجػػاؿ  ي لًػػطّ ن تػػزكج  انهمػػاو ؼبدػػلق  تبليػػ  اوحكػػاـ انػػ  ال يى ًوػػ كإمبػػا أكثػػر
، فكػػاف يطػػسؼ علػػ  نمػػائى ُب انمػػاع  انساحػػوة، كوػػ  ذنػػك، ونػػى كػػاف كثػػري اعبػػسع قليػػل اوكػػل، خػػرؽ انعػػادة
 .فسائو نقل ؿباسهى انباطه ن كوً ، ن ذنك أف انهكاح ُب حقى عبادةكوً ، طاؽ و  قل  نألكلكذنك ال يي 
، انطيػد دّ ري أنػى كػاف ال يػىػ»: عػن أنػ    ن  ؿببتػى نػى ال يػردو ففػي صػقيح انبخػارمفقػو كػاف ًوػ: يػدكأوا انطًٌ 

 .(ِ)«انطيد دّ ري كاف ال يػى   أف انه   مى عى زى كى 
، (ّ)«طيػػد قػػط فػػردو علػػ  انهػػ   ضى رً وػػا عيػػ»: بلفػػظ ن كجػػى آخػػر عػػن أنػػ  ًوػػ ُب حػػويث ركاو انبػػزارك )

قػاؿ : قػاؿ، ن ركاي  اوعػرج عػن أيب يريػرة كصققى ابن حباف وً ، كانهمائي، كأخرج أبس داكد، كسهوو حمن
ن يػاا كأخرجى ومػلم ًوػ، (ْ)«لً مٍ انريح خفيع اغبى  دي يًٌ فإنى طى ، فال يردو، عليى طيد ضى رً ن عي وى »: رسسؿ ع 

كوبتمػل أف : قاؿ اؼبهارم ،ل بقل  ؽبا رائق  طيب ك  :كانروباف، « ديٍ طً »بوؿ  « افوبر  »: انسجى نكن عهوو كق 
[ن ورسػل أيب عثمافكُب انتوػام ًوػ، ن انرائق أنى وشت  وً  :يع  ،يدراد بانروباف صبي  أنساع انطًٌ يي  : (ٓ)]انهّػٍاػًومًٌ
اف انهػ  إمبػا كػ: قاؿ انقاضي أبس بكر بن انعػريب .(ٔ)«فإنى خرج ون اعبه ، فال يردو، أحوكم انروباف يى طً عٍ إذا أي »

                                                                                                                                                                          

كواايبام ال ووخل ؽبا ُب اغبويث فكيع يكسف نسعػان وهػى نعػم هبػيو يهػا وػا بػني ُب اؼبسقػسؼ وػن أنػى إذا كػاف ذنػك ال ؾبػاؿ نالجتاػاد فيػى 
ر ثػسي -باإلضػاف  البػن أبػاف–نكهى ُب كال انمهوين عن عبو انعزيز بن أباف، كيس وػتكؾ، كُب انمػهو اوكؿ فيػى ، (أف يكسف ُب حكم اؼبرفسع

(. تقريػد ُُِ/ُٖانكماؿ ُب أظباو انرجػاؿ نلمػزم)بن أيب فاخت ، كيس ضعيع، فمهوا اغبويث ضعيع، كع تعاأل أعلم. يهظر: هتايد 
 (.  ُِْ/ُو  ابن اندالح نلزركشي )انهكت عل  وقو(، ك ّٔٓ، ُّٓ/ُانتاايد )

كفياػا واتشػتايى »نلهمائي: كتػاب انتفمػري، قسنػى تعػاأل:  (، ككاا انمهن انكىلٓٔ/ِّ) ُُّْٗويث زيو بن أرقم، رقم: ، حومهو أضبو (ُ)
(، كقػػاؿ انعراقػػي: ]أخرجػػى انهمػػائي ُب انكػػىل بإسهادصػػقيح[. زبػػريج َِٓ/َُ)ُُُْْ، رقػػم: [ُٕانزخػػرؼ/]« عػػنياونفػػ  كتلػػا او

 (.  ُِٗٗ/ُث اإلحياو نزين انوين انعراقي )أحادي
 (.  ُٕٓ/ّ) ِِٖٓؽبوي ، رقم: ال ييرد ون اصقيح انبخارم: كتاب اؽبب ، باب وا (ِ)
(، كقسنػى ]كسػػهوو حمػن[ يػس وػن انفػتح البػػن حجػر كيػس حكػمه وػػن ِٗ/ُّ) ْْٗٔضبػزة أنػػ  بػن وانػك، رقػم: ومػهو انبػزار، ومػهو أيب  (ّ)

 (.  ُّٕ/َُابن حجر عل  سهو اغبويث. انفتح البن حجر)
ل، (، كسػػهن أيب داكد: كتػػاب انتجػػُٕٔٔ/ْ) ِِّٓم: بػػاب اسػػتعماؿ اؼبمػػك، رقػػصػػقيح ومػػلم: كتػػاب اونفػػاظ وػػن اودب كغرييػػا،  (ْ)

(، كصػػقيح ابػػن حبػػاف: كتػػاب ُٖٗ/ٖ)ِٗٓٓكتػػاب انزيهػػ ، انطيػػد، رقػػم: (، كسػػهن انهمػػائي:  ٖٕ/ْ)ُِْٕبػػاب ُب رد انطيػػد، رقػػم: 
 (.  َُٓ/ُُ)  َُٗٓيد إذا عرض عليى، رقم: اؽبب ، ذكر انزجر عن رد اؼبرو انط

: عبػػو انػرضبن بػن وػل أدرؾ اعبايليػػ  كال صػقب  نػى أسػػلم ثبػػت وػن سػهن انتوػام ااٌب، ك غػري كاضػح ُب اؼبخطػسطتني، كاؼب (ٓ) أبػػس عثمػاف انهّػٍاػًومًٌ
 (.  ُّٓ/ُ، تقريد انتاايد البن حجر)(ُٗٓ/ُشايري علماو اوودار البن حباف). وق(ٓٗ)ت: عل  عاو عمر، ون انثقات، 

]يػػاا حػػويث ورسػػل  :(، كقػػاؿ عهػػى ابػػن حجػػرَُٖ/ٓ) ُِٕٗد انطيػػد، رقػػم:  كراييػػ  ر سػػهن انتوػػام: أبػػساب اودب، بػػاب وػػا جػػاو ُب (ٔ)
   (.ُّٖ/ُُو اؼبمانيو انثماني  البن حجر)حمن[. اؼبطاند انعاني  بزكائ
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 كهنيػػى عػػن رد ، ن ال يهػػاجي غػػريوونػػى كػػاف يهػػاجي وىػػ، ن غػػريوكغباجتػػى إنيػػى أكثػػر ًوػػ، ال يػػرد انطيػػد بتػػى فيػػى
يتطيػد تػارة  ككاف ، فاس وردكد بنصل انشرع، كأوا وا ال هبسز أخاو، أخاو (ُ)]وا هبسز[انطيد ؿبمسؿ عل 

مػػ  ذب: كقػػاؿ انػػواكدم، (ِ)دّكػػرى وي  دً ٍيػػن انطًٌ يػػي نػػسع ًوػػك ، علػػ  زنػػ  عظيمػػ [ ْٓ/ظ] كراويػػندبعجمػػ   رىةيرً اّ بانػػ
فكػل طيػد ، كعلػ  يػاا: ريػرة قػاؿذفلػانك ظبعػت ، كاندػسؼ، عرُب انّشػ رّ اٌ تيػٍب ، لي خى هٍ كتػي ،  ي قى مٍ ٍب تي ، وفرداتى

 (ّ)كجػػػـز انهػػػسكم، عرفػػػى أيػػػل اغبجػػػاز كغػػػرييمين انطيػػػد ـبدػػػسص ريرة تفػػػرع ًوػػػانكػػػن انػػػ، ريػػػرةذوركػػػد يمػػػم  
 .(ٓ)(او بى ون اؽبهوهبي  دو يٍ طً  (ْ)قدًد[ ]فتاتبننى

  انػػسداع ّجػػُب حى  ةو يرى رً اى بًػػ بيػػومّ  رسػػسؿ ع  تي ٍبػػيّ طى »: عػػن عائشػػ  رضػػي ع عهاػػا قانػػت كُب صػػقيح انبخػػارم
 .(ٔ)«كاإلحراـ، لًٌ لقً نً 
ػػػ  :ُب صػػػقيح ومػػػلمك  بنطيػػػد »: قانػػػت؟ رسػػػسؿ ع  ئلت بػػػنم شػػػيو طيبػػػتً أف عائشػػػ  رضػػػي ع عهاػػػا سي

  ػبلػسؼ»: كؽبػاا قػاؿ، ضرب بى اؼبثل ؼبا كاف أطيد اوشياويي  كؽباا كاف ، كاؼبراد بنطيد اؼبمك. (ٕ)«يدانط
 .(ٖ)«ن ريح اؼبمكفم اندائم أطيد عهو ع وً 

ن حػويث اوكزاعػي بمػهوو اغبػويث أخرجػى انطػىاين ُب اوكسػط ًوػ. (ٗ)«حبد إه وػن دنيػاكم»: كأوا حويث 
 .إنى عل  شرط وملم: كقاؿ، اغباكم ُب اؼبمتورؾ كركاو، عن أن  عن انه  

، (َُ)ن اإلحيػاومل أقػع علياػا إال ُب وسضػعني ًوػ): ن زيػادة ثػالث قػاؿ انمػخاكمكوا اشتار ُب ياا اغبػويث ًوػ
، كوا رأيتاا ُب شيو ون طػرؽ يػاا اغبػويث بعػو وزيػو انتفتػيش: قاؿ، (ُُ)ن انكشاؼتفمري سسرة آؿ عمراف وً 

                                                           
 (.  ُّٕ/َُُب اؼبخطسطتني: ربسؿ اؽبهوم، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ُ)
 (.  ُٕٓ/ِهااي  البن اوثري، وادة: ذرر )ان (ِ)
 (.  ََُ/ٖل  وملم )شرح انهسكم ع (ّ)
 ُب اؼبخطسطتني: تقات، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر.  (ْ)
 (.  ُّٕ/َُتا  انهقل ون انفتح البن حجر )ان (ٓ)
، رقػم: (، كصػقيح ومػلم: كتػاب اغبػج، بػأُْ/ٕ) َّٗٓ: صقيح انبخارم: كتاب انلباس، باب اناريرة، رقػم (ٔ) -ّٓب انطيػد نلمقػـر

ُُٖٗ (ِ/ْٖٕ  .) 
، رقم: : كتاب اغبج، باب صقيح وملم (ٕ)  (.  ْٕٖ/ِ) ُُٖٗ - ّٔانطيد نلمقـر
فضػل اندػياـ، (، كصػقيح ومػلم: كتػاب اندػياـ، بػاب ُْٔ/ٕ) ِٕٗٓوا ياكر ُب اؼبمػك. رقػم:  صقيح انبخارم: كتاب انلباس، باب (ٖ)

 .(َٕٖ/ِ) ُُُٓقم: ر 
قػاكم: كتػاب انهكػاح، رقػم: (، كاؼبمػتورؾ علػ  اندػقيقني نلْٓ/ٔ) ِٕٕٓاؼبعجم اوكسػط نلطػىاين: بػاب اؼبػيم، وػن اظبػى ؿبمػو، رقػم:  (ٗ)

 (، كجاو ُب تعلي  اناي : ]عل  شرط وملم[. ُْٕ/ِ) ِٕٔٔ
 (.  َّ/ِإحياو علـس انوين نلعراقي) (َُ)
 (.  ّٖٖ/ُتفمري انزـبشرم ) (ُُ)
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فػإف اندػالة نيمػت ، (ِ)كزيادتػى ؿبيلػ  نلمعػىن: قػاؿ، إنى مل يرد فيى نفظ ثػالث: (ُ)فقاؿ، كبانك صرح انزركشي
 .(ْ)(عل  وعهاو وسجاان وا ثبت فيى انثالث (ّ)بن فسرؾ كقو تكلم اإلواـ أبس بكر، ن انونياوً 

 :(6)أنى عل  حو قسؿ انشاعر (ٓ)كتسجياى عل  تقوير ذكر ثالث
 واه ككهت ؽبن قووان وسنعان          اورة انثالث  أيلكت حإف او 
 عان ػػػػػػػػػػفراف فال أزاؿ وسنػػػػػػػػػبانزع          لي ػػػػػػػػػػػػمر كاؼباو انقراح كأطّ اػب

كيػػس أف : (ٕ)]انطي[ن قبيػػلكيبكػػن أف هبعػػل ًوػػ، ن قبيػػل انتبليػػدن انػػونيا ًوػػأف إطػػالؽ كػػسف انػػثالث ًوػػ: كحاصػػلى
 :(ٖ)كأنشو انزـبشرم، لمتكلمن ضو رى بى كيمكت عن بعي نً ، ٍب ينٌب ببعي،  ه ُب انكالـ صبىٍ  ري كى اٍ يي 

ثان فػىثػيٍلثػيايمي   ًهيفى ي أٍثالى  كىثػيٍلثه ًوٍن وىسىانًياىا ًونى اٍنعىًبيوً    كىانىٍت حى

                                                           
 (.  ُُٖ/ُُب اوحاديث اؼبشتارة نلزركشي) انتاكرة (ُ)
 نتاكرة جاوت بلفظ: ـبل  نلمعىن. يهظر: اؼبدور انماب . يكاا ُب اؼبقاصو اغبمه  نكن ُب ا (ِ)
 حبثت عن قسؿ ابن فسرؾ ُب تفمريو كُب كتابى وشكل اغبويث فلم أجوو فيما ظار ه.  (ّ)
 (.  ِْٗ/ُهقل ون اؼبقاصو اغبمه  نلمخاكم)هناي  ان (ْ)
حبػد إه »: ، عػن أنػ  قػاؿ: قػاؿ رسػسؿ ع السماد يهاؾ تسجيى آخر غببد إه ون دنياكم ثالث، ون حيث انمػهو كاؼبػ  فمػن حيػث (ٓ)

كرجانػػى ثقػػات إال أف فيػػى: سػػالـ ابػػن سػػليماف اؼبػػزين أبػػس اؼبهػػار انقػػارلو انهقػػسم  «وػػن انػػونيا: انهمػػاو، كانطيػػد، كجعػػل قػػرة عيػػ  ُب اندػػالة
ُب انػونيا جعػل كننػى وهاػا، كيديػوو وػا فلسقػسع قػرة عيهػى  املمنانبدرم، كيس صوكؽ، فمهوو حمن، كع تعاأل أعلػم، كأوػا صػقتى وػن جاػ  

: ، كقػػاؿ انتوػػام«أال إف انػػونيا ولعسنػػ  ولعػػسف وػػا فياػػا إال ذكػػر ع كوػػا كاالو كعػػامل أك وػػتعلم: »أخرجػػى انتوػػام كيػػس قػػسؿ رسػػسؿ ع 
ص اغبػويث، كع تعػاأل ككجى االستشااد بى: أف اندالة يي ذكر  عزكجل، كذكر ع عزكجل ون انونيا بػه[، ياا حويث حمن غريد]

 ِِِّ، رقػم: سهن انتوام: أبساب انزيو، باب وا جػاو ُب يػساف انػونيا علػ  ع ك  (،َّٕ/ُٗ) ُِِْٗومهو أضبو، رقم: ك  ،أعلم
 (.  ُٕٕ/ُع  ُب اوخبار اؼبسضسع  نلقارم)(، كاوسرار اؼبرفس ُِٔ/ُ)البن حجر ، كتقريد انتاايد (ُٔٓ/ْ)

كمل ياكر إاٌل اثهتني: انطٌيد كانٌهمػاو! ! نتػايد نفػ  انمػاو   « ثالث»، قاؿ ؼبسايد دكف عزكيا وحو كقانسا: إنى ذكريا انقمطالين ُب ا (ٔ)
يػػػػػ  كػػػػل وػػػػايد فبكػػػػػن ُب تعيػػػػني وػػػػا يدػػػػػلح جعلػػػػى وثػػػػػاال نلمػػػػتكؾ، كوهػػػػى قػػػػػسؿ انشػػػػاعر انمػػػػػاب . يهظػػػػر: اؼبسايػػػػد انلونيػػػػػ  بػػػػاؼبهح امو

 (.  ّّٔ/ُنعبو ع بن سعيو اغبضروي )  ائل انسصسؿ إأل  ائل انرسسؿ (، ك وهتا  انمدؿ عل  كسُِِ/ِنلقمطالين)
ي: أف يػػاكر شػػيئان كيطػػسم (، كوعػػىن انطٌػػِّٔٓ/ٖتيح شػػرح وشػػكاة اؼبدػػابيح نلقػػارم)غػػري كاضػػق  ُب اؼبخطػػسطتني، كاؼبثبػػت ًوػػن ورقػػاة اؼبفػػا (ٕ)

 ذًكر ااخر دالن  عل  شارتى. 
بػػ  بكػػر كتقطػػن انيماوػػ  كوعهػػاو: أف يػػاو انقبيلػػ  وهقمػػم  أثالثػػان، فثلثاػػا وػػن انعبيػػو اورقػػاو، كثلثاػػا وػػن عبريػػر ُب قبيلػػ  بػػ  حهيفػػ  كيػػي وػػن  (ٖ)

كمل يػػػاكر انثلػػػث انثانػػػث، ونػػػى وػػػن اؼبعلػػػـس أنػػػى مل يبػػػ  إال انمػػػادة « وػػػن»عتقػػػ  انقبيلػػػ  أك وػػػن عتقػػػ  انعبيػػػو. كعليػػػى فاالضػػػاف  علػػػ  وعػػػىن 
قػػي وػػن انعبيػػو إأل انعتقػػ . كيػػاا وبتمػػل انػػاـ، كأف ثلػػث انقبيلػػ  فقػػط كػػراـ كانبػػاقي نئػػاـ. كوبتمػػل اوشػػراؼ، بػػونيل اغبدػػر ُب اوثػػالث، كانت 
أف جرير أنشوو كرجل ون حهيف  حاضػر، فقيػل نػى: وػن أم قمػم أنػت. فقػاؿ: وػن انثلػث اؼبلبػ   :اؼبوح كأف خووام ون انعبيو كثري، كقيل

نلبػػػػػاب ُب نػػػػػد ا، ك (ّّْ/ُنلعمػػػػػكرم) ، كاندػػػػػهاعتني: انكتاب كانشػػػػػعر(ّٖٖ/ُانبقػػػػػر انبمػػػػػيط. تفمػػػػػري انزـبشػػػػػرم )ذكػػػػػرو. كيػػػػػس وػػػػػن 
 (.  ْٖ/ُربريراونماب نلميسطي)
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كمل  «دى بًٌػحي »: كإمبػا قػاؿ، كإال فاػي عبػادة ؿبضػ ، ان ؽبػافىػرى ن انونيا باعتبػار كػسف انػونيا طى اندالة وً  وّ عكيبكن أف تي 
نيػوؿ علػ  أف حبػى نػي  إال نربػى  تي بٍ بى حٍ أى  لٍ قي يػى 

كمل يضػفاا إأل نفمػى نإلشػارة إأل ، كأضػاؼ انػونيا إنػيام، (ُ)
 .كال يس وهاا، كأهنا نيمت وهى، ؾبانبتى إيايا
، كذنػك، (ِ)كحدسؿ أولي ُب اندالة، كؿبب ، امى هى وي  لي يٍ نػى : أم «عي  ُب اندالة ةي رّ قػي  تٍ لى عً كجي » :كوعىن قسنى 

كنػس كػاف ظػايرو  ، كاؼبشػايوة، كاقعػان ُب دائػرة انعبسديػ  نػى انباطن مل يزؿ بقلبى وقػبالن علػ  ع  يّ كً لى وى  ونى 
، بعبادو أف جعل باطهى فمن نطع ع ، ن علسوىكاالقتباس وً ، ر عل  ـبانطتىبشن انكباطهى مل يقور أحو وً 
كإذا ، لػسم انقلػدونػى عي ، كال يهػاـ قلبػى، تهػاـ عيهػاوكنػانك كانػت ، كظايريم بشريان ، ان يكباطن صبي  اونبياو ولك

ان بىػػرٍ قػي  فػػازداد ، كباطهػػى بػػني يػػوم اػبػػان   كصػػار بظػػايرو، دخػػل ُب اندػػالة اشػػتبل ظػػايرو أيضػػان عػػن اػبلػػ 
كتلػك انزيػادة انػ  يػي ، نػسر بدػرو إأل نػسر بدػريتى (ّ).. . كنػسر علػ  نػسر، كوشايوة عل  وشايوة، ربعل  قي 

، كيػػػي ركحاػػػا، كال شػػػك أف تلػػػك اغبػػػاؿ وبػػػايرة نػػػهف  اندػػػالة، انعػػػني ةً رّ قػيػػػ: ػيػػػي اؼبعػػػى عهاػػػا بػػػ غايػػػ  انمػػػعادة
كنػػاؿ وػػا نػػاؿ وػػن انقػػرب كانكراوػػ  سبػػىن ، ؼبػػا عػػرج بػػى كنقػػل بعضػػام أنػػى ، فتكػػسف أعظػػم وهاػػا، كاؼبقدػػسد وهاػػا
، بن كمػاؿ انقػر نػى ًوػ علػ  وػا حدػل كأف ال يعسد إأل وا قبلػى بػل يمػتقر ُب حضػرة انػرب ، االستمرار عليى

أنى كلما دخل ُب اندالة فاز دبػا فػاز بػى  وى عً ككي ، كربديل انكمالت ؽبم، بانعسد إأل اػبل  نتبلي  انرساالت رى وً فني 
 .فاس قرة عيهى ُب اندالة، كنعم  إذ ذاؾ فضالن ون ع 

: قػاؿ ،بػن عبػاس بمػهوو عػن ا ففػي سػهن أيب داكد ،هني  همن المافيف ا ال عمام والشمرا  :ومن مروءت  
 .(ْ)«أف يتهف  ُب اإلناو أك يهف  فيى هن  رسسؿ ع »
فيقػ  ُب ، كرطسبػ  فمػى، ن ريقػىًوػ (ٓ)]أف يػىز شػيو[ن أجػل وػا ىبػاؼفقو وبتمػل أف يكػسف انهاػي عػن ذنػك ًوػ 

فيكػػسف ، فتعلػ  انرائقػػ  باؼبػػاو نرقتػػى كنطفػػى، ن يشػػرب وتبػػريةن بعػػي وىػػكقػػو تكػػسف انهكاػػ  ًوػ، اؼبػاو أك ُب انطعػػاـ
فػػإف  ، وف انػهف  وحػو وعهيػني، كأف ال يتػهف  فيػػى، اوحمػن ُب اودب أف يتػهف  بعػو إبعػادو  اإلنػػاو عػن فمػى

فليمطػى بإصػب  أك ، ن أجػل قػال يبدػرو فيػىكإف كػاف ًوػ، فليدػى حػىت يػىد، ن حػرارة انطعػاـ أك انشػرابكاف وً 
 .فال حاج  بى إأل أف يهف  فيى حباؿ، خبالؿ أك كبسو

                                                           
 (.  ُٖٗ/ِاؼبوخل البن اغباج )يهظر:  (ُ)
إأل  ان  ابػن انقػيم. رسػ(كقرة انعني فسؽ اب  فإنى نػي  كػل ؿببػسب تقػر بػى انعػني كإمبػا تقػر انعػني بػنعل  ابسبػات)كُب ذنك يقسؿ ابن انقيم:  (ِ)

 (.  ُّ/ُأحو إخسانى )
 ُب اؼبخطسطتني: الكبراؽ.  (ّ)
(، كسػػهن انتوػػام: أبػػساب اوشػػرب ، بػػاب وػػا ّّٖ/ّ) ِّٖٕنشػػراب كانتػػهف  فيػػى، رقػػم: سػػهن أيب داكد: كتػػاب اوشػػرب ، بػػاب انػػهف  ُب ا (ْ)

 [.  (، كقاؿ انتوام: ]ياا حويث حمن صقيحَّْ/ْ) ُُٖٖٖب انشراب، رقم:  جاو ُب كرايي  انهف 
 (.  ِْٓ/ُُب اؼبخطسطتني: يبوكا، اؼبثبت ون شرح سهن ابن واجى نلميسطي) (ٓ)
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يتػػهف  ُب اإلنػػاو  كػػاف أنػػ    »: قػػاؿ ،  بػػن عبػػو عاوىػػبمػػهوو عػػن شبيى  ركل انبخػػارم ُب صػػقيقى: تى فػػإف قلػػ
كبػني اغبػويث انػام ، مػ  بػني يػاا اغبػويثفكيػع هبي  (ُ)«كػاف يتػهف  ثالثػان   كزعػم أف انهػ  ، وػرتني أك ثالثػان 

فػال يتػهف  ، ذا شرب أحوكمإ»: قاؿ رسسؿ ع : قاؿ ،عن أيب قتادة كُب صقيح انبخارم، بل؟ سب  ذكرو
 ؟(ِ)«بيميهى وي رى كى فال يبمح ذى ، كإذا باؿ أحوكم [ْٓ/ك]ُب اإلناو 

ن يتػهف  كحانػ  انفعػل علػ  وىػ، فقانػ  انهاػي عهػى علػ  انتػهف  داخػل اإلنػاو، ذنك ؿبمسؿ عل  حانتني): قلتي 
  خػارج فى نكػن ىبػرج انػهػى ، وف يتهف  حان  انشرب ون اإلنانك  :كانثاين، ن انهايعل  ظايرو وً  :فاوكؿ، خارجى
بػاب انهاػي عػن : فقاؿ ُب اغبويث اوكؿ، كنقو أشار إأل ذنك انبخارم ُب ترصب  اغبويثني، ال ُب اإلناو، اإلناو

، ؿ انشػػربأف انشػػارب قػػو يطػػسٌ : كحاصػػلى، بػػاب انشػػرب بهفمػػني أك ثالثػػ : كقػػاؿ ُب انثػػاين، انتػػهف  ُب اإلنػػاو
ػػفى كضػػاؽ نػى  احػػوو ك   و فى هػى فلػػس شػػرب بًػػ، ىي ميػػفى فيضػػي  نػى  فػػإذا ، فريتكػػد هنيػػان ، ُب كسػػط اإلنػػاو  ى فى هػى ردبػػا أخػػرج انػػ، ىي مى

ػػ، كيعػػسد إأل انشػػرب، كيتػػهف  خارجػػى، احتػػاج إأل ذنػػك وبػػسؿ اإلنػػاو كردبػػا ، بهفمػػني بى رً فقػػو صػػوؽ عليػػى أنػػى شى
عػن  انتوػامكأخػرج ، كاف يتػهف  علػ  انشػراب الفيػى داخػل اإلنػاو  فاؼبعىن أف انه  ، طاؿ فاحتاج إأل ثالث 

، «أيرقاا»: قاؿ؟ انقااة أرايا ُب اإلناو :هن  عن انهف  ُب انشراب فقاؿ انرجل أف انه  : أيب سعيو اػبورم
 .(ّ)«انقوح عن فيك نً فنب»: قاؿ؟ كاحو  و فى ن نػى فإين ال أركل وً : قاؿ

يتػػهف  ُب  فػػال، إذا شػػرب أحػػوكم»: قػػاؿ رسػػسؿ ع : قػػاؿ، وػػن حػػويث أيب يريػػرة   كأخػػرج ابػػن واجػػى
 .(ْ)«فليهح اإلناو ٍب نيعو إف كاف يريو، فإذا أراد أف يعسد، اإلناو

ػفى كانتػهف  فيػى أف ال هبعػل نػى ، فاغباصل أف اؼبراد بانهاي عن انهف  ُب اإلناو كنػي  اؼبػراد أف ال ، داخػل اإلنػاو ىي مى
ن مل يتهف  فنوا وى ، ل اإلناوإمبا هن  عن انتهف  داخ: كقاؿ عمر بن عبو انعزيز، نلراح  ان يتهف  خارجى طلب

 .(ٓ)(كيس تفديل حمن، شاو فليشرب بهف  كاحو فإفٍ 
انهف  ُب انطعاـ »): أنى قاؿ ن حويث عائش  رضي ع عهاا عن انه  وً  (ُ)كُب عسارؼ انعارؼ نلماركردم

يث يقتضي انتفاو ياا اغبو: قيل (ّ)«فإف اغبار غري ذم برك ، أبردكا بانطعاـ»: كُب اغبويث، (ِ)«يايد انىك 
                                                           

 (.  ُُِ/ٕ) ُّٔٓب بهفمني أك ثالث ، رقم: صقيح انبخارم: كتاب اوشرب ، باب انشر  (ُ)
 أبيى. (، كاغبويث عن قتادة عن ُُِ/ٕ) َّٔٓانتهف  ُب اإلناو، رقم:  صقيح انبخارم: كتاب اوشرب ، باب انهاي عن (ِ)
: ]يػػاا حػػويث حمػػن قػػاؿ انتوػػام(، َّّ/ْ) ُٕٖٖ  انػػهف  ُب انشػػراب، رقػػم: سػػهن انتوػػام: أبػػساب اوشػػرب ، بػػاب وػػا جػػاو ُب كراييػػ (ّ)

نهاايػ  البػن صقيح[، كأبن انقوح عن فيك: أم افدػلى عهػى عهػو انتػهف  نػئال يمػقط فيػى شػيو وػن انريػ ، كيػس وػن انبػني: انبعػو كانفػراؽ. ا
 (. كانهقل ون انفتح ااٌب. ُٕٓ/ُبني) اوثري، وادة:

( قػػاؿ انبسصػػريم: ]يػػاا إسػػهاد صػػقيح رجانػػى ثقػػات[. ُُّّ/ِ) ِّْٕانتػػهف  ُب اإلنػػاو، رقػػم:  سػػهن ابػػن واجػػى: كتػػاب اوشػػرب ، بػػاب (ْ)
 (.  ْٕ/  ْودباح ا نزجاج  ُب زكائو ابن واجى نلبسصريم)

 (.  ّٗ/َُنهقل ون فتح انبارم البن حجر )انتا  ا (ٓ)
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، ان نلىكػ  السػتقان  نفػي اؼبهتفػي كاسػتقان  ربدػيل اغباصػلبى يً اٍ فػال يكػسف انػهف  فيػى ويػ، ن انطعػاـ اغبػارانىك  وً 
دكػػل ُب غانػػد انعػػادة إال وػػ  انػػهف  كانػػهف  ونػػى ال يي ، بننػػى وبتمػػل أنػػى أراد أنػػى غػػري ذم بركػ  :عػػن ذنػػك دى ٍيػكأجً 
كبرد صػار غػري ذم بركػ   ػرد انػهف  ، فيى  ى فً فإف ني ، اغبار غري ذم برك  غبرارتى كوبتمل أف يكسف، نلىك  ده يً اٍ وي 

 .انتا . (ٓ)(وهى(ْ)[ذيبت ]قوكصار كننى ذك برك ، فيى حبيث نسالو نكاف ذا برك  نعوـ حرارتى
ي  ؾبػرد  باغبػار انػام ال بركػ  نػى  نػ فمػرادو (ٔ):أوػا أكالن ، ن انتكلػع غػري سػويوياا جساب و  وا فيى ًوػ :كأقسؿ

كيوخل إأل اؼبعػوة ، كيس حار، بل اؼبراد انطعاـ انام يدكل، كإال نكاف كل طب  حار غري ذم برك ، كسنى حاران 
كنظػري ، ن غػري أضػرارسػاغتى ًوػ ك، ن وضػبىانطبيعػ  نعػوـ انػتمكن ًوػ (ٕ)]كف [ني  نػى بركػ  نعػوـ اؼبلػاة ُب أكلػى

كإف ، كيس حػار انتفػت بركتػى، ىي لى كى فإف أى ، (ُ)سباغؼبهعى اإل (ٖ)ذنك كراي  انعلماو نلسضسو باؼباو انشويو انمخسن 
 .ذيبت بركتى بانهف  دو رٍ نفخى ُب بػى 

                                                                                                                                                                          
انشػػي  اإلوػػاـ انقػػوكة، انعػػارؼ. اػػوث شػػي  ]عػػسارؼ اؼبعػػارؼ نلشػػي  عمػػر بػػن ؿبمػػو بػػن عبػػو ع انمػػاركردم، كقػػو كصػػفى انػػاي  بقسنػػى:  (ُ)

 )ت:، ككتابى انعسارؼ يػتكلم فيػى عػن اوخػالؽ، كانرقػائ ، كقػو شػرح انعػسراؼ عػز انػوين ؿبمػسد بػن علػ  انكاشػي [اإلسالـ، أكحو اندسفي 
، (ق ْٖٗ )ت:اح اؽبوايػ  كوفتػػاح انكفايػ ، كقػو كضػػ  حاشػي  علياػا انشػػي  عبػو ع بػن سػػعو انػوين انمػهول اؼبػػوين ظبػاو ودػب (،قّٕٓ

 (.  ُِٗ/ْإيضاح اؼبكهسف نلباباين)ك  ،(ّّٕ/ِِنلاي )يهظر: سري أعالـ انهبالو  .كمل أقع عليى
ركاو انهقػػاش عػػن عائشػػ  ورفسعػػان كقػػاؿ: كضػػعى )ئػػو ا مسعػػ : (، كجػػاو ُب انفساَّٗ/  ْ)َٔٗٔانفػػردكس دبػػنثسر اػبطػػاب نلػػويلمي، رقػػم:  (ِ)

ع بن اغبارث اندهعاين. قاؿ ُب انآلألو: قاؿ أضبو ُب ومهوو: حوثها عبو انرضبن بػن واػوم عػن إسػرائيل عػن عبػو انكػرمي عػن عكروػ  عبو
: إخػراج أضبػو ؽبػاا اؼبػ  هبػاا اإلسػػهاد ال -ينانشػسكا-عػن انػهف  ُب انطعػاـ كانشػػراب. انتاػ . قلػت قػاؿ: هنػ  رسػسؿ ع  ،عػن أيب عبػاس

: ومػهو ]ركاو أضبػو بمػهو حمػن[. ومػهو أضبػو :، فاغبويث  ثابت عن ابن عباس، ُب ومهو أضبو، كقاؿ انقػارم(يهاُب كسف اوكؿ وسضسعان 
 (.  ُٔٓ/ُانفسائو ا مسع  نلشسكاين)(، ك ِّٖ/ِ)(، ككشع اػبفاو نلعجلسين ِٔ/ٓ)ُِٕٖابن عباس، رقم: 

]ركاو انطػىاين ُب اوكسػط كفيػى عبػو ع بػن : (، كقػاؿ اؽبيثمػيَِٗ/ٔ) َِٗٔيم، وػن اظبػى ؿبمػو، رقػم: اؼبعجم اوكسط نلطىاين: باب اؼبػ (ّ)
عبػو ع بػن يزيػو انمػعوم، ذكػرو ابػن حبػاف ُب  :كيقاؿ نى، (َِ/ٓانزكائو كوهب  انفسائو نلايثمي)يزيو انبكرم كقو ضعفى أبس حاًب[. ؾبم  

(، كأبػس حػاًب وعػركؼ بتعهتػى ُب جػرح انرجػاؿ، فػال يدخػا بقػسؿ ُّ/ٕحبػاف )(، كانثقػات البػن ِِٕ/  ٓات. انتاري  انكبري نلبخارم )انثق
 يب حاًب إال إذا كافقى فبن يعتى، فكيع كقو خانفى ابن حباف، و  أف ابن حباف أيضان وعػركؼ بانتعهػت ُب انرجػاؿ إال أنػى  كثقػى، كُب ذنػكأ

ال اذا كافقػى غػريو فبػن يهدػع كيعتػى، فمػهام أبػس حػاًب كانهمػائي كابػن وعػني كابػن إياا اعبارح تسثيقى وعتى كجرحى ال يعتى ) يقسؿ انلكهسم:
سػػراؼ ُب اعبػػرح كانتعهػػت فيػػى فليثبػػت انعاقػػل ُب انػػركاة انػػاين تفػػردكا  ػػرحام انقطػػاف كوبػػق انقطػػاف كابػػن حبػػاف كغػػرييم فػػاهنم وعركفػػسف باإل

 (.  ِٕٓ/ُ) نرف  كانتكميل نلكهسما(. كنيتفكر فيى
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ْ)
 هناي  انهقل عن انعسارؼ نلماركردم مل أقع عليى ضمن اؼبطبسع فيما ظار ه.  (ٓ)
 يكاا ُب اؼبخطسطتني.  (ٔ)
 ُب اؼبخطسطتني: كق ، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ٕ)
 (. ُْ/ ُاؼبب  البن قواو  ): يهظر (ٖ)
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 ؟ن وركوتىعن انهف  ُب انطعاـ كانشراب وً  مل كاف هني انه  : فإف قلتى 
كوة كمػا ال ن اؼبػر كذنػك ًوػ، (ّ)]انشرو[كعن عوـ، (ِ)]انتددة[ي عنػبً هٍ وف ترؾ انهف  إأل أف يىد انطعاـ يػي : قلتي  

كما  (ْ)كياا اوور ضبلى أكثر انشافعي  عل  انهوب)،   األ ل مما نجل .انهاس أور انه  : أم، األمرو  .ىبف 
، ن اوـ علػػ  انسجػػسبكُب وسضػػ  آخػػر ًوػػ، (ٔ)ُب انرسػػان  نكػػن نػػص انشػػافعي، (ٓ)ٍب انهػػسكم، جػػـز بػػى انبػػزاه

[ك، ن رأس انثريػوأف اوكل ًوػ: ـبتدرو كنقل انبسيطي ُب، كذكرو عهى اندريُب ُب شرح انرسان  علػ   (ٕ)]انتػىٍعػرًٍي ى
هبػاو اؼبمػنن   (ٗ)انبيضػاكم ُب وهااجػى لى ثّػكوى ، كغري ذنك فبا كرد اوور بضػوو حػراـ، كانًقرآف ُب انتمر، (ٖ)انطري 

ن ابػػ (ُُ)كنقػػل انتػػاج، (َُ)«كػػل فبػػا يليػػك»: أعػػ  إذا كػػاف اووػػر نلسجػػسب يقتضػػي ربػػرمي ضػػوو بقػػسؿ انهػػ  
، ن أكػل فبػا ال يليلػى عاؼبػان بػانهاي كػاف عاصػياى آشبػان علػ  أف وىػ (ُّ)أف انشافعي نص ُب غري وسضػ  :(ُِ)انمبكي

                                                                                                                                                                          
نػسار نلقاضػي عيػاض، وػادة: سػب  إسباغ انسضسو: أم إكمانى كإسباوى كاؼببانب  فيى، كوهػى قػسؽبم: كأسػب  ع عليػى انهعمػ ، أم أسباػا. وشػارؽ او (ُ)

 (.  ُُِّ/ْ(، كاندقاح نلجسيرم، وادة: سب )َِٓ/ِ)
 اسبتى نلمياؽ. غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبه (ِ)
 ُب اؼبخطسطتني: انمرة، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى نلمياؽ.  (ّ)
(، ُّٕ/ِ زيػو انقػريكاين وضبػو بػن غػا )هظػر: انفساكػى انػوكاين علػ  رسػان  ابػن أيبي. فبا يلػيفقانسا: يمتقد اوكل  ،ككاا اؼبانكي  كاغبهبلي  (ْ)

 .(ُّٕ/ٓ)نلباسٌب اإلقهاع و  عن انقهاع كشاؼك 
 (.  ُُٗ/ُّعل  وملم )ح انهسكم شر  (ٓ)
أرسػػلى إأل   كيػػس أكؿ وػن أنّػعى ُب أصػسؿ انفقػى، كظبػيى بانرسػان  وف انشػافعي  (يػػَِْ ت:)انرسػان : نإلوػاـ ؿبمػو بػن إدريػ  انشػافعي  (ٔ)

و بػن جىٍعفىػر بػن أىضٍبػو بػن يزًيػو انّدػيػٍرىُب يػػ(، كؿبيىّمػَّّ :كىفبّػٍن شػرحاا: ؿبيىّمػو بػن عبػو ع انّدػيػٍرىُب )تابن واػوم كيػس وقووػ   كتابػى اوـ،
بًػػري انّشاًشػػي )تّْٗ :حمػػاف بػػن ؿبيىّمػػو اٍنقػػٍزًكيً  اٍووىػػًسم )تيػػػ(، ك ّّٓ :)ت . يهظػػر: إسبػػاـ يػػػ(ّٓٔ :يػػػ(، كؿبيىّمػػو بػػن عىلػػٌي انقٌفػػاؿ اٍنكى

 (.  ِِٔ/ ُو عجاج اػبطيد)قث كاؼبدادر م(، ات ُب اؼبكتب  كانبٓٔ/ُانوراي  نقراو انهقاي  نلميسطي)
هاايػػ  انتعػػري : نػػزكؿ اؼبمػػافر آخػػر انليػػل نزنػػ  نلهػػـس كاالسػػتاح . ان(، ك ِِٓ/ٗغػػري كاضػػق  ُب اؼبخطػػسطتني، كاؼبثبػػت وػػن انفػػتح البػػن حجػػر) (ٕ)

 (.  َِٔ/ّالبن اوثري، وادة: عرس )
 (.  َّٔ/ٕيهظر: اوـ نلشافعي )  (ٖ)
، كؼبهاػػاج  شػػركح كثػػرية وهاػػا ق(ٖٓٔ)ت: ،ي، نإلوػػاـ، ناصػػر انػػوين: عبػػو ع بػػن عمػػر انبيضػػاكموهاػػاج انسصػػسؿ، إأل علػػم اوصػػسؿ نلقاضػػ (ٗ)

شرح اإلواـ، صباؿ انوين: عبو انرحيم بن حمن اوسهسم، ظباو: هناي  انمسؿ، ُب شرح وهاػاج اوصػسؿ، كويب زرعػ : أضبػو بػن عبػو انػرحيم 
نمػػسؿ شػػرح كيػػس هنايػػ  ا ،وصػػسؿ، كمل أقػػع علػػ  اؼبهاػػاج فهقلػػت عػػن أحػػو شػػركحى، ظبايػػا: انتقريػػر، ؼبػػا ُب وهاػػاج اق(ِٖٔ )ت:انعراقػػي. 

 (.  ُٕٖٗ/ِغباجي خليف )كشع انظهسف ، ك (َُٔ/ُوهااج انسصسؿ نألسهسم)
 سينٌب ُب اندفق  انقادو .  (َُ)
كـبتدػر  ائر ُب وػايد انشػافعي انتاج ابن انمبكي: عبو انسياب بن علي، ظب  ون اؼبزم كاناي ، عمل كتابا حػافالن ُب اوشػباو كانهظػ (ُُ)

 (.  َُِ/ُٗ. انساُب بانسفيات نلدفوم)(قُٕٕ: )تابن اغباجد، كطبقات انشافعي ، 
 (.  ُٕ/ِانوين انمبكي، ككنوو تاج انوين)اإلهباج ُب شرح اؼبهااج نتقي  (ُِ)
 (.  َّٔ/ٕاوـ نلشافعي )يهظر:   (ُّ)
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كشػع انلػب  عػن   :أنى صب  نظائر ياو اؼبمنن  ُب كتػاب نػى ظبػاو (ُ)كنقل عن كانوو انشي  تقي انوين انمبكي
[ك، (ِ)اؼبمائل اػبم  ]نىدىرى

 .(ْ)(انقسؿ بنف اوور فياا نلسجسب (ّ)
 ؟كيع كرد اوور بى: فإف قلتى 

كهػت ُب : عن عمر بن أيب سلم  قاؿ كانلفظ ؼبملم، كق  ذنك ُب عوة أحاديث وهاا حويث انشيخني: قلتي 
ػػ»: فقػػاؿ ه،  فى قٍ ككانػػت يػػوم تطػػيش ُب انّدػػ، انهػػ   رً ٍجػػحً  فبػػا  لٍ ككيػػ، بيميهػػك لٍ ككيػػ، ع  مّ يػػا غػػالـ سى

فجعلت آخا وػن غبػم ، أكلت يسوان و  رسسؿ ع : سلم  قاؿ (ٔ)]بن أيب[كُب ركاي  نى عن عمر، (ٓ)«يليك
 أنػػ  حيػث قػاؿ- ؼبػا تػػزكج زيهػد بهػت جقػػشك ، «(ٕ)]كيػل فبػػا يليػك[»: فقػػاؿ رسػسؿ ع ، حػسؿ اندػقف 

-   قػػاؿ انهػػ فرجعػػت فػػإذا ، ففعلػػت انػػام أوػػرين: قػػاؿ «ن نقيػػتى كادع ه وىػػ، ادع ه رجػػاالن ظبػػايم»: نػػى
]اغبىٍيمى [كض  يوو انشريف  عل  تلك فرأيت انه  ، ص بنيلىانبيت غا

ٍب جعل ، كتكلم فبا شاو ع ، (ٖ)
اغبػويث كػاا   (ٗ)«كنينكػل كػل رجػل فبػا يليػى اذكركا اسػم ع »: كيقسؿ ؽبم، يوعس عشرة عشرة ينكلسف وهى

 .ُب باب انهكاح يس ُب صقيح انبخارم
سجػػسب بقػػاؿ فيهببػػي أف يي ، لػػ  كجػػسب اوكػػل فبػػا يليػػى  نألوػػر بػػانكنقلػػتم عػػن انشػػافعي أنػػى نػػص ع: فػػإف قلػػتى 

 ؟اوكل بانيمني [ٓٓ/ظ]

                                                           
  اإلسػالـ ظبػ  وػن اغبػافظ شػرؼ انػوين انػووياطي، حػوث عهػى اؼبػزم كانػاي ، نػى تقي انوين انمبكي: علي بن عبػو انكػاُب انمػبكي، شػي (ُ)

 (.  ِٓٗ/ُ(، كوعجم انشيسخ نلمبكي )ُّٗ/َُبقات انشافعي  انكىل نلمبكي ). ط(قْٕٗ: )تشرح اؼبهااج نلهسكم، 
اوكػل فبػا  -ُيػي: اػبمػ  ؼبمػائل ، كاق(ٕٔٓ )ت:علي بن عبو انكػاُب انمػبكي،  كشع انلب  عن اؼبمائل اػبم  نلشي  تقي انوين (ِ)

، كندػر انقػػسؿ بػػنٌف اووػػر انقػػراف بػني سبػػرتني أكػػالن  -ٓ . اشػػتماؿ انٌدػػٌماو -ْ .انتعػري  علػػ  قارعػػ  انٌطريػ  -ّ . وػػن رأس انٌثريػػو -ِ .يلػي
(، كوهتاػػ  ُْْٗ/ِاوي انكتػػد كانفهػػسف غبػػاجي خليفػػ )فياػػا نلسجػػسب. انتاػػ . نكهػػى اختيػػار نػػى، كاؼبعتمػػو خالفػػى. كشػػع انظهػػسف عػػن أسػػ

 (.  ُِٖ/ِ، نعبو ع بن سعيو اغبضروي )انمدؿ عل  كسائل انسصسؿ إأل  ائل انرسسؿ 
 (.  ِِٓ/ُٗب اوصل: بدر، كُب )س(: نص، كاؼبثبت ون انفتح البن حجر) (ّ)
 (.  ِِٓ/ٗانتا  انهقل ون انفتح البن حجر) (ْ)
طعػاـ صقيح وملم: كتػاب اوشػرب ، بػاب آداب ان(، ك ٖٔ/ٕ) ّٕٔٓعاـ، رقم: نتممي  عل  انطصقيح انبخارم: كتاب اوطعم ، باب ا (ٓ)

 (.  ُٗٗٓ/ّ) َِِِ -َُٖكانشراب، رقم: 
 (.  ُٗٗٓ/ّ) َِِِ -َُٗطعاـ كانشراب، رقم: ُب اؼبخطسطتني: رال، كاؼبثبت ون صقيح وملم: كتاب اوشرب ، باب آداب ان (ٔ)
 ، كاؼبثبت ون صقيح وملم انماب . غري وسجسدة ُب اؼبخطسطتني، نعلاا سقطت ساسان  (ٕ)
 .غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون صقيح انبخارم ااٌب  (ٖ)
رضبػػػى ع، قػػػاؿ: ُب بػػػاب  اإلوػػػاـ انعرضػػػي(، كاؼبالحػػػظ أف ِِ/ٕ) ُّٔٓبػػػاب اؽبويػػػ  نلعػػػركس، رقػػػم: صػػػقيح انبخػػػارم: كتػػػاب انهكػػػاح،  (ٗ)

 انهكاح، كأراد بى انكتاب، كع أعلم. 
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ن حػويث سػلم  ًوػ  ففي صقيح وملم، قاؿ ذنك كيع كقو كرد انسعيو ُب اوكل بانشماؿيهببي أف يي : قلتي  
ال »: قػػاؿ، ال أسػػتطي : قػػاؿ «بيميهػػك (ُ)]كيػػل[»: فقػػاؿ، رأل رجػػالن ينكػػل بشػػمانى بػػن اوكػػسع أف انهػػ  

ػًوػػ كأخػػرج انطػىاين. (ِ)«وي ٍعػػاسػتطعت فمػػا رفعاػػا إأل فيػى بػى  عػػن عقبػ  بػػن عػػاور أف  (ّ)  اوسػػلمي عى يػٍ بػى ن حػػويث سي
 .(ْ)فماتت، فنصاهبا طاعسف، زةبفمرت ب: قاؿ«ةى زّ غى أخايا داو »: فقاؿ، بيع  تنكل بشماؽبارأل سي  انه  

ن وىػ»: عائشػ  رضػي ع عهاػا كمػا ركاو ومػلم عننشيطاف ن عمل اكأنى وً ، كقو كرد انهاي عن اوكل بانشماؿ
 .(ٓ)«أكل بشمانى أكل وعى شيطاف

ن وهكػرم أف انشػيطاف ن غػري داع إال أف يكػسف ًوػعلػ  ا ػاز ًوػ (ٔ)كضبلى انطيػ ، حدص لي كٍ انشيطاف أى  لي كٍ كأى  
ال »): قسنػػى  ففػػي شػػرح ومػػلم عهػػو، نكػػن ضبػػل انهػػسكم اووػػر باوكػػل بػػانيمني علػػ  انهػػوب، ينكػػل حقيقػػ 

، فلينكػل بيميهػى، إذا أكل أحػوكم»: كُب ركاي  ابن عمر ، (ٕ)«فإف انشيطاف ينكل بشمانى، تنكلسا بانشماؿ
كال ينخػا »: ككاف ناف  يزيػو فياػا، «كيشرب بشمانى، فإف انشيطاف ينكل بشمانى، فليشرب بيميهى، كإذا شرب

فػإف كػاف ، ككرايتامػا بانشػماؿ، انشػرب بػانيمني ك، كلفيى استقباب او -قاؿ انشارح- (ٖ)«هبا كال يعط  هبا
كأشػػار إأل أف ، فػػال كرايػ  ُب انشػماؿ، ن وػػرض أك جراحػ  أك غػري ذنػكعػار يبهػ  اوكػل أك انشػػرب بػانيمني ًوػ

 .(ٗ)(إمبا كاف نكىو «ال استطعت»: عل  ذنك انرجل انام أكل بشمانى بقسنى دعاو انه  

                                                           
 صقيح وملم ااٌب. كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت ون  غري (ُ)
 (.  ُٗٗٓ/ّ) َُِِاب انطعاـ كانشراب، رقم: صقيح وملم: كتاب اوشرب ، باب آد (ِ)
قػاؿ: وػن اسػتطاع وػهكم أف يبػست باؼبويهػ  فليمػت، فإنػى ال سبيع  بهت اغبارث اوسلمي ، ؽبا صقب ، ركل عهاا ا بن عمػر أف رسػسؿ ع  (ّ)

 (.  ُِٕ/  ٖ(، كاإلصاب  البن حجر)ُٖٗٓ ْاو ، االستيعاب البن عبو انى)يـس انقي أك شايوان  ا أحو إال كهت نى شفيعان يبست هب
نػي   اإلوػاـ انعرضػي( و  اختالؼ ُب انلفظ، كانلفظ انام نقلى ِّْ/ُٕ) ٕٖٗم، اؼببرية بن يهو، رقم: اؼبعجم انكبري نلطىاين: باب اؼبي (ْ)

(، كذكػرو ابػػن حجػر أيضػػن بقسنػػى: ِِٓ/ٗفػػتح انبػػارم البػن حجػػر )بػػل يػس ًوػػن انفػػتح انػام يهقػػل بػوكرو عػػن انطػىاين. وػن انطػػىاين وباشػرة 
 ]عن ؿبمو بن انربي  اعبيزم ُب ومهو اندقاب  اناين نزنسا ودر كسهوو حمن[. 

 ش  ػػػػمهو اندويق  عائػػػػو أضبو: ومهػػػػػلم فاس عن جابر بلفظ آخر، وػػػػمهوو أوا حويث ومػػػػو ُب وػػػػهو أضبػػػػتني، نكهى عػػػػػكاا ُب اؼبخطسط (ٓ)
( ُٖٗٓ/ّ) َُِٗاب انطعػاـ كانشػراب، رقػم: (، كصػقيح ومػلم: كتػاب اوشػرب ، بػاب آدِٗ/  ُْ) ِْْٕٗع عهاػا، رقػم:  رضي     

كوػن حػويث )كاػبطن يها ني  ُب انفتح، بػل ُب انهقػل عػن انفػتح، كنفػظ انفػتح: «. ال تنكلسا بانشماؿ فإف انشيطاف ينكل بشمانى»بلفظ: 
 (.  ِِٓ/ٗ. فتح انبارم البن حجر )(بر عهو وملم كعهو أضبو بمهو حمن عن عائش  رفعتىجا

كربريػرو أف يقػاؿ: ال يػنكلن أحػوكم بشػمانى كال يشػربن هبػا، فػإنكم إف فعلػتم ذنػك كهػتم أكنيػاو انشػيطاف، فػإف انشػيطاف وبمػل )قاؿ انطيػ :  (ٔ)
 (.  ِّٗٔ/ٕة اؼبدابيح نلقارم)تيح شرح وشكا. ورقاة اؼبفا(أكنياوو ون اإلن  عل  ذنك

 (.  ُٖٗٓ/ّ)َُِٗ ، باب آداب انطعاـ، رقم: صقيح وملم: كتاب اوشرب (ٕ)
 (.  ُٗٗٓ/ّ)ََِِ-َُٔاب آداب انطعاـ، رقم: صقيح وملم: كتاب اوشرب ، ب (ٖ)
 (.  ُِٗ/ُّشرح انهسكم عل  وملم ) (ٗ)
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كيػس صػقايب  (ِ)راعػي انعػريبن  بنف ياا انرجل بمر(ُ)كرد قسنى، اف وهافقان أنى ك): كزعم اؼبدهع ُب شرح وملم
 .(ّ)(وشاسر
ن ن انسسػػط أك ًوػػككػػاا اوكػػل ًوػػ، أف اوصػػح ُب وػػايبها أف اوكػػل فبػػا يلػػي غػػريو وكػػركو كرايػػ  تهزيػػى): كاغباصػػل
وشػػتمالن علػػ   كقػػو ضبػػل أصػػقابها نػػص انشػػافعي علػػ  انتقػػرمي علػػ  وػػا إذا أكػػل فبػػا يلػػي غػػريو أكػػالن ، اوعلػػ 

، كأيضػػػان انكرايػػػ  ؿبلاػػػا ُب غػػػري كبػػػس انفاكاػػػ  فبػػػا يهتقػػػل أوػػػا انفاكاػػػ ، يػػػااو ال  ػػػرد اوكػػػلفقروتػػػى نإل، يػػػااواإل
 .(ْ)(فيجسز أف ينكل اإلنماف فبا يلي غريو، ككبسيا

فمػػا زانػػت تلػػك : كهػػت غالوػػان إأل أف قػػاؿ»: ُب ركايػػ  غبػػويث عمػػر بػػن أيب سػػلم  قػػاؿ كُب صػػقيح انبخػػارم
مل (ٕ)،كاوكػػػػػل فبػػػػػا يليػػػػػى، كاوكػػػػػل بػػػػػانيمني، االبتػػػػػواو بانتمػػػػػمي : أم، (ٔ)صػػػػػف  أكلػػػػػي: أم (ٓ)«وي ٍعػػػػػي بػى ػتًػػػػػمى عٍ طً 
 .دبا أدبى بى رسسؿ ع  (ٗ)[وتندبان ]علياا (ٖ)[وساظبان ]يزؿ

فانمػػساؾ سػػه  باتفػػاؽ انعلمػػاو كافػػ  إال وػػا ) .كيػػس عهػػونا كعهػػو انعلمػػاو كافػػ  أوػػر نػػوب ,(10)واألمممر  السمموا 
أف داكد أكجبػى كمل : (ُِ)كحكػ  اؼبػاكردم ُب اغبػاكم، كأكثر أصقابها عن داكد أنػى أكجبػى، (ُُ)انشي  أبس حاوو

كيػاا انهقػل ، فػإف تركػى عمػوان بطلػت صػالتى، يس كاجػد: (ُّ)كقاؿ إسقاؽ بن رايسيى: يبطل اندالة بتكى قاؿ
ككبن نقسؿ حىرىفى عن انسجػسب قسنػى ، (ُ)كاحتج داكد بظاير اوور، كال يدح عهى، (ُْ)عن إسقاؽ غري وعركؼ

                                                           
(، كقػاؿ ُِٗ/ُّهظػر: شػرح انهػسكم علػ  ومػلم )يتقتضػي انهفػاؽ بػل اؼبعدػي . تعقبى انهسكم ُب شرحى عل  وملم بػنف انكػى كاؼبخانفػ  ال  (ُ)

 (.  ِْْ/ُاب  ُب سبييز اندقاب  البن حجر). اإلص(كيبكن اعبم  أنى كاف ُب تلك اغبان  مل يملم ٍب أسلم بعو ذنك)ابن حجر: 
اب  ُب سبييػػػػػز اندػػػػػقاب  البػػػػػن . يهظػػػػػر: اإلصػػػػػبشػػػػػري :بشػػػػػر، كقيػػػػػل :بمػػػػػر كقيػػػػػل :قيػػػػػل ،بمػػػػػر بػػػػػن راعػػػػػي انعػػػػػري اوشػػػػػجعٌي، ـبتلػػػػػع ُب اظبػػػػػى (ِ)

 (.  ِّْ/ُحجر)
 (.  ُِٓ/ٔنلقاضي عياض)  إكماؿ اؼبعلم شرح صقيح وملم (ّ)
 (.  ِِٖ/ّرح ركض انطاند نزكريا اوندارم)أسىن اؼبطاند ُب ش (ْ)
   (.  ٖٔ/ٕ) ّٕٔٓاـ كاوكل بانيمني، رقم: صقيح انبخارم: كتاب اوطعم ، باب انتممي  عل  انطع (ٓ)
 (.  ِّٓ/ٗيهظر: فتح انبارم البن حجر ) (ٔ)
 يكاا ُب اؼبخطسطتني، كنس أنى قاؿ: كفيى وهقب  نعمر بن أيب سلم ، الستقاـ اؼبعىن كما ُب انفتح انماب  البن حجر.  (ٕ)
 غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼبهاسبتى انمياؽ.  (ٖ)
 هاسبتى انمياؽ. غري كاضق  ُب اؼبخطسطتني، كاؼبثبت كضعتى ؼب (ٗ)
 وعطسؼ عل  قسنى كون وركوتى اوور بانمساؾ.  (َُ)
انشػي  أضبػو بػن ؿبمػو اإلسػفرايي ، تفقػى بػنيب اغبمػن  :(، كأبػس حاوػوُِْ/ّ. يهظػر: شػرح انهػسكم علػ  ومػلم )أبس حاوو يػس اإلسػفراي  (ُُ)

 (.  ّّٕ/ُدالح)انفقااو انشافعي  البن ان ق(. طبقاتَْٔاؼبرزباف، ككاف ون انثقات. )ت: 
 (.  ّٖ/ُاغباكم انكبري نلماكردم) (ُِ)
 اؼبدور انماب .  (ُّ)
 اؼباكردم كيس اؼبدور انماب .  نقلى (ُْ)
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 :«إذ نػػػس كػػػاف كاجبػػػان ووػػػرهتم بػػػى شػػػ  أـ مل (ِ)«نػػػسال أف أشػػػ  علػػػ  أوػػػ  ووػػػرهتم بانمػػػساؾ عهػػػو كػػػل صػػػالة
 .(ّ)(يش 

، كانمػساؾ، كانتعطػر، اغبياو: ن سهن اؼبرسلنيأرب  وً »: قاؿ رسسؿ ع : قاؿ، عن أيب أيسب  كُب انتوام
   .كاغبياو بانياو ال بانهسف كما تسيم، حويث حمن: امقاؿ انتو (ْ)«كانهكاح

انعقوة اؼبتشهج  اعبلػو ُب ظاػسر  :(ٓ)كيي،   بضمااصبيى رٍ بفتح انباو اؼبسحوة صب  بػي ) :والرواجب نقاء الرباجمإ و
 رؤكس كاوشاج ، فانركاجد: يي اؼبفاصل ان  تلي، بني انركاجد (ٔ)كسطااُب كيي وفاصلاا ان  ، اوصاب 
، انركاجػػػد: (ٕ)كقػػػاؿ أبػػػس عبيػػػو، بانشػػػني اؼبعجمػػػ  يػػػي اؼبفاصػػػل انػػػ  تلػػػي ظاػػػر انكػػػع: كاوشػػػاج ، اب اوصػػػ

، اػاائكيػاو يػي اؼبػنوسر بإنق، (ٖ)كآخػركف، ككاا قانػى صػاحد اكػم، كانىاجم صبيعان يي وفاصل اوصاب  كلاا
اوشػػاج  ال ذبمػػ  انسسػػ  كمػػا وف ، كانركاجػػد دكف اوشػػاج ، كإمبػػا أوػػر بإنقػػاو انػػىاجم، وهنػػا ذبمػػ  انسسػػ 

   .(ٗ)(ذبمعاا فيى
كيػػي بكمػػر انفػػاو كأصػػلاا ): طػػرةأوػػرو باسػػتعماؿ خدػػاؿ انفً  ن وركوتػػى ًوػػ: أم، وا ممتعمال خصممال الف ممرة

ًِّ ذىنًػػكى انػػوًٌيني ف﴿ ً قػػاؿ ع ،  قى لٍ خً ػانػػ ػػا الى تػىٍبػػًويلى ػًبىٍلػػً  ا اى ًِّ انّػػً  فىطىػػرى انهّػػاسى عىلىيػٍ اٍنقىػػيًٌمي كىنىًكػػّن أىٍكثػىػػرى طٍػػرىتى ا
ػػسفى﴾ /انهّػػاًس الى يػىٍعلىمي ن ًوػػ فيمػػا ركاو ومػػلم ُب صػػقيقى كيػػس قسنػػى ، باسػػتعماؽبا كاؼبػػراد أوػػرو  .(َُ)([َّ]انػػرـك

، إعفػػاو انلقيػػ ك ، وػػن انفطػػرة قػػص انشػػارب عشػػر»: قػػاؿ رسػػسؿ ع ): ركايػػ  عائشػػ  رضػػي ع عهاػػا قانػػت
قػػاؿ  «كانتقػػاص اؼبػػاو، كحلػػ  انعانػػ ، كنتػػع اإلبػػط، كغمػػل انػػىاجم، اوظفػػار كقػػص، كاستهشػػاؽ اؼبػػاو، كانمػػساؾ

                                                                                                                                                                          
فرأل ُب أسهاهنم صفرة، فقػاؿ، وػا ه أراكػم تػوخلسف علػي قلقػا اسػتاكسا. كيػاا أوػر يقتضػي  كظاير اوور: عهووا دخلسا قـس عل  انه    (ُ)

 انسجسب. اؼبدور انماب . 
 ِِٓنطاارة، باب انمػساؾ، رقػم: صقيح وملم: كتاب ا(، ك ْ/ِ) ٕٖٖانمساؾ يـس اعبمع ، رقم:  صقيح انبخارم: كتاب اعبمع ، باب (ِ)

 (، كانلفظ ؼبملم. َِِ/ُ)
 (.  ُّْ/ ّهناي  انهقل عن شرح انهسكم عل  وملم ) (ّ) 
 : ]حويث حمن غريد[. قاؿ انتوام(، ّّٖ/ّ) ََُٖ او ُب فضل انتزكيج، رقم:سهن انتوام : أبساب انهكاح، باب وا ج (ْ)
 (.  ُُّ/ُااي  البن اوثري، وادة: برجم )انه (ٓ)
 انضمري يعسد نألصاب ، أم فانىاجم ُب كسط اوصاب  بني انركاجد، كاوشاج .  (ٔ)
 (.  ُّٔ/ُدهع ويب عبيو انقاسم بن سالـ)انبريد اؼب (ٕ)
هظػػسر، (، كنمػاف انعػرب البػن وَُٕٖ/ٓاندػقاح نلجػسيرم، وػػادة: بػرجم )(، ك ٖٗٓ/ٕوػادة: بػرجم) اوعظػم البػن سػػيوو، اكػم كاػيط (ٖ)

 (.  ْٔ/ُِفدل انباو، وادة: برجم )
 (.  ِْٖ/ُاؼبااب نلهسكم)هناي  انهقل عن ا مسع شرح  (ٗ)
 (.  ُٔٓ/ِونسار نلقاضي عياض، وادة: فطر)وشارؽ ا (َُ)
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 -كيػػس أحػػو ركاتػػى- قػػاؿ ككيػػ ، كنمػػيت انعاشػػرة إال أف تكػػسف اؼبضمضػػ  -أحػػو ركاتػػى- (ُ)ودػػعد بػػن شػػيب 
 .(ْ)كانداد اؼبامل ، كيس بانقاؼ. (ّ)(االستهجاو: (ِ)انتقاص اؼباو

 :كاؼبراد بانفطرة ُب ياا اغبويث
عػو وعػىن بي عتضى ابن اندالح بً اك ، ه انمّ ب فمريا أكثر انعلماو ُب ياا اغبويث: (ٓ)ي انوين قاؿ اػبطايبي قيل)

، فقػػاؼ اؼبضػػاؼ، أك أدب انفطػػرة، فلعػػل كجاػػى أف أصػػلى سػػه  انفطػػرة: ٍب قػػاؿ ،وػػن وعػػىن انفطػػرةوعػػىن انمػػه  ً 
عػن ابػن   ففػي صػقيح انبخػارم، قاؿ انهسكم تفمري انفطػرة يهػا بانمػه  يػس اندػساب، كأقيم اؼبضاؼ إنيى وقاوى

كأصػح وػا فمػر بػى  (ٔ)«كتقلػيم اوظفػار، كنتػع اإلبػط، ه  قػص انشػاربن انّمػًوػ»: قاؿ ،عن انه   عمر 
 .(ٕ)(غريد اغبويث تفمريو دبا جاو ُب ركاي  أخرل السيما ُب صقيح انبخارم

ُب يػػاا   [ٓٓ/ك]نظافػ  جمػمىكأوػػا ، ا قػو تكلمهػػا علػ  خدػاؿ انفطػرة بكػػالـ كاسػ  نػاف  ُب فدػلنّػيػاا كإً 
 .[ٓٓ/ظ]ت فإف فيى وقهعان فارج  إنيى إف أرد، انشرح

 
 
 

 

                                                           
وعرفػػ   .، كقػاؿ انػػوارقط : نػي  بػانقسم، كقػػاؿ أضبػو: أحاديثػػى وهػاكري(ـبتلػع ُب صػػقبتى)نعػػيم:  ودػعد بػن شػػيب  اغبجػ  اؼبكػػي، قػاؿ أبػس (ُ)

   .(َُِ/ْ(، كويزاف االعتواؿ نلاي )ُُْٔ/ّاندقاب  ويب نعيم )
 (.  ّٕٗ/ْون حويث اندقيقني البن اعبسزم) كشع اؼبشكل (ِ)
 (.  ِِّ/ُ) ُِٔة، باب خداؿ انفطرة، رقم: صقيح وملم: كتاب انطاار  (ّ)
 (.  َُٓ/ّشرح انهسكم عل  وملم ). اؼباو استعماؿ بمبد انبسؿ انتقاصكقيل:  (ْ)
 (، كانهقل ون انفتح ااٌب. ُّْ/ْوعامل انمهن نلخطايب) (ٓ)
انعانػػ  كقػػص انشػػارب، رقػػم:  ومػػتخرج أيب عسانػػ : كتػػاب اإليبػػاف، إهبػػاب حلػػ ككجوتػػى ُب  -فيمػػا ظاػػر ه- مل أجػػوو ُب صػػقيح انبخػػارم (ٔ)

(، كقػػػػػاؿ انعراقػػػػػي عػػػػػن اؼبمػػػػػتخرجات: كوػػػػػا تزيػػػػػو فػػػػػاحكمن بدػػػػػقتى. . . فاػػػػػس وػػػػػ  انعلػػػػػس وػػػػػن فائوتػػػػػى، أم: كوػػػػػا تزيػػػػػو ُّٔ/ُ) ِْٕ
اؼبمػػتخرجات، أك وػػا يزيػػو اؼبمػػتخرج علػػ  اندػػقيح وػػن أنفػػاظ زائػػوة عليػػى وػػن تتمػػ  ػػاكؼ، أك زيػػادة شػػرح ُب حػػويث، أك كبػػس ذنػػك، 

 (.  ُِِ/ُانعراقي نلعراقي) ح. شرح انتبدرة كانتاكرة أنفي فاحكم بدقتى، وهنا خارج  ون ـبرج اندقي
 (.  ِْٖ/ُانتا  انهقل عن ا مسع نلهسكم) (ٕ)



 
- ْٕٓ 
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 والـنتــائـــج: ةـــــــــــــــــــمـــــــــاتـــــاخل                         
 راسة ىذه الوريقات من شرح اإلماـ العرضي على منت الشفا للقاضي عياض ما يلي:دلقد ظهر رل بعد 

بة ا١توضوع عدكؿ اإلماـ العرضي من ركاية ألخرل دل يكن عبثيان, بل كاف لفائدة إما تتعلق ٔتناس إفَ -ُ
 .اٟتديث راكمالذم يتكلم عنو أك ب

حضور الشخصية العلمية لإلماـ العرضي, فالشارح دل يكن ٣ترد ناقل فحسب, بل كاف ناقدان أيضان, -ِ
 أ حيث كيًجد.طفلم يكتف بنقل الصواب, بل قاـ بتصويب ا٠ت

يها ٗتر٬تان, كلعلو خٌرجها خرٌج اإلماـ العرضي األحاديث اليت أكردىا خال بعض األحاديث دل أجد لو ف-ّ
يف غَت ىذه الوريقات اليت بُت يدم. كعزا األحاديث فأجاد إال يف النزر اليسَت فجانب الصواب, كلعلو  

 كاف عن سهوو منو.
ث اإلماـ العرضي عن األسانيد, كنػىقىدى الرجاؿ كتعٌقب غَته كاستدرؾ فجاء شرحو حافالن بالفوائد ٖتدٌ -ْ

 اٟتديثية.
انة كح األقواؿ الفقهية, ككاف يف الغالب يذكر أقواؿ ا١تذاىب األربعة, فكٌرس لشرحو مناقش الشار  -ٓ

 فقهية.
ناقش اإلماـ العرضي رٛتو هللا بعضان من مسائل العقيدة اليت تضٌمنتها السَتة النبوية, ٦تا جعلو مرجعان -ٔ

 ييعٌوؿ عليو يف تلك ا١تسائل.
, فأكسبو ذلك قيمة بوية اليت تضٌمنتها سَتة ا١تصطفىذكر اإلماـ العرضي رٛتو هللا األخالؽ الن-ٕ

 تربوية.
اعتٌت اإلماـ العرضي يف شرحو باٞتانب العقلي فقد كاف إلعماؿ الفكر دكر كاضح من خالؿ عرضو -ٖ

الراجح, كما يظهر ذلك من  لألقواؿ ا١تستنبطة من الركايات مث عرضو لألدلة مث مناقشتها كصوالن إذل القوؿ
:.....؟ قلنا:....استخدامو أسل  وب الفنقلة, فإف قلتى

بدأ أكالن بذكر ٚتيع الركايات اليت تتعلق أجاد اإلماـ العرضي يف أسلوبو كعرضو للسَتة النبوية حيث -ٗ
با١تنت مث ذكر ا١تسائل ا١تستفادة من ا١تنت سواء أكانت مسائل فقو أك أصوؿ أك عقيدة أك أخالؽ أك ٨توو. . 

منظومة بشعر العطرة الغريبة, كترٚتتو للرجاؿ, كيف النهاية يذكر تلك السَتة . إخل, مع شرحو للكلمات 
 اإلماـ الصرصرم, فجزاه هللا تعاذل كل خَت, كأجزؿ لو ا١تثوبة.

 فال عجب بعد ذلك أف يعترب ىذا الشرح موسوعة إسالمية تستقى منها علـو شىت.
 
 



 
- ْٖٓ 
- 

 

 ة:ـــــامـــرس العاـــهــــفــــال                                   
 فهــــرس اآليات.

 فهـــرس األحاديث.
 فهـــرس املفردات اللغوية الغريبة.

ة.  فهـــرس األعالم املرتَجم
ة.  فهـــرس الكتب املرتَجم

 فهـــرس البلدان واألماكن.
 فهـــرس القبائل.
 فهـــرس الشعر.

 فهـــرس املراجع.
 فهـــرس املواضيع.
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 اآلياتفهرس                       
 رقم الصفحة طرؼ اآلية                                      

..﴾ ]البقرة/    َّّ [ٖٓ﴿أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو
 َّّ [ٖٖ﴿كىقىاليوا قػيليوبػينىا غيٍلفه بىٍل لىعىنػىهيمي اَّلَلي ..﴾]البقرة/

 َّْ [ِّنػىزٍَلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو ..﴾]البقرة/﴿كىًإٍف كيٍنتيٍم يف رىٍيبو ٦تَا 

...﴾  ]البقرة/  ّْٓ [ِّٓ﴿تًٍلكى الُرسيلي فىَضٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو
 ّْٕ [َِٔ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبًٌ أىًرشل كىٍيفى ٖتيًٍي...﴾]البقرة/

ىَت تػيٍنفً  ُبوفى...﴾]آؿ عمراف/﴿لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَ حى  ٕٔ [ِٗقيوا ٦تَا ٖتًي

 َُِ [ّٗ﴿قيٍل فىٍأتيوا بًالتَػٍوراًة فىاتٍػليوىا ًإٍف كيٍنتيٍم صاًدًقُتى﴾ ]آؿ عمراف/
 ُُّ [ُٖٔكىلىتىٍسمىعيَن ًمنى اَلًذينى أيكتيوا اٍلًكتابى ....﴾]آؿ عمراف/﴿

 ُّٗ [َْألحزاب/﴿مىا كافى ٤تيىَمده أىبا أىحىدو ًمٍن رًجاًلكيٍم...﴾]ا

 ُْٔ [ُٗٓ﴿فىًبما رىٍٛتىةو ًمنى اَّللًَ لًٍنتى ٢تىيٍم, كىلىٍو كيٍنتى فىظِا غىًليظى اٍلقىٍلًب ..﴾]آؿ عمراف/

َ أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد .. ﴾]آؿ عمراف/  ّٕٓ [ُْٓ﴿مثي
ٍلًق الَسمىاكىاًت ..﴾]آؿ عمراف/  َْْ [ُُٗ﴿كىيػىتػىفىَكريكفى يف خى

 ُْٔ [ُٓٓا نقضهم...﴾]النساء/﴿فبم

 ِّٗ [ِّ﴿كىأيَمهىاتيكيمي الاَلِت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى الَرضىاعىًة﴾ ]النساء/

 ِِٗ [ِّ﴿كىأيَمهىاتيكيمي الاَلِت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى الَرضىاعىًة﴾ ]النساء/

 َّّ [ُُٕ ًديًنكيٍم ...﴾ ]النساء/﴿يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا يف 

...﴾]ا١تائدة/  َّّ [ّٕ﴿لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليوا ًإَف اَّللَى ثىاًلثي

ا َّللًَ ًبزىٍعًمًهٍم ﴾ ]األنعاـ/  ُِٗ [ُّٔ﴿ىىذى

...﴾ ]األنعاـ/ ﴿  َّٖ [ّْكىلىقىٍد كيذًٌبىٍت ريسيله ًمٍن قػىٍبًلكى

 ّٕٗ [ّّنيكى ..﴾]األنعاـ/﴿قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَوي لىيىٍحزي 

 ٗٗ [ُٕ﴿كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىًكَن اَّللَى رىمىى﴾]األنفاؿ/

 ُِٓ [ُ﴿قيًل اأٍلىنٍػفىاؿي َّللًَ كىالَرسيوًؿ ﴾]األنفاؿ/

 ُٕٔ [َُٕ﴿ًضرىارنا كىكيٍفرنا كىتػىٍفرًيقنا بػىٍُتى اٍلميٍؤًمًنُتى كىًإٍرصىادنا ًلمىٍن ...﴾]التوبة/

 ُٕٔ [ًِْلكيوفى أىنٍػفيسىهيٍم﴾]التوبة/﴿يػيهٍ 

 َِٓ [ُِٖ﴿بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رىًحيمه﴾]التوبة/
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اًذبيوفى﴾]التوبة/  ُٕٔ [ِْ﴿كىاَّلَلي يػىٍعلىمي ًإنَػهيٍم لىكى

 ُٕٔ [ّْ﴿عىفىا اَّلَلي عىٍنكى دًلى أىًذٍنتى ٢تىيٍم حىىَت يػىتىبػىَُتى ...﴾]التوبة/
 َِّ [ُِٖ﴿عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنُتٍم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رىًحيمه﴾ ]التوبة/

﴾]التوبة/  َِّ [ُِٖ﴿لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو ـ ..ه

قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت .. ﴾ ]التوبة/  ِّٔ [َٔ﴿ًإ٪َتىا الَصدى

ًء بػىنىاِت ىيَن أىٍطهىري لىكيٍم﴾]ىود/  َُْ [ٖٕ﴿ىىؤيالى

 ّْٗ [ِْ﴿اذٍكيٍرشل ًعٍندى رىبًٌكى فىأىٍنسىاهي ..﴾]يوسف/

 ّْٗ [َٕ﴿ أىيَػتػيهىا اٍلًعَتي ًإَنكيٍم لىسارًقيوفى﴾ ]يوسف/

 ّْٗ [ٕٕ﴿ًإٍف يىٍسرًٍؽ فػىقىٍد سىرىؽى أىخه....﴾]يوسف/

ٍبعه ًعجاؼه ..﴾]يوسف/ ﴿سىٍبعى بػىقىراتو ًٝتافو   ّْٗ [ّْيىٍأكيليهيَن سى

...  ّْٗ [َٓ(﴾]يوسف/ّْٗ﴿ائٍػتيوشل بًًو فػىلىَما جاءىهي الَرسيوؿي

﴾ ]يوسف/  ّٔ [َٖ﴿فػىلىٍن أىبٍػرىحى اأٍلىٍرضى
 َّْ [ّّ﴿أىـٍ ًبظىاًىرو ًمنى اٍلقىٍوًؿ..﴾]الرعد/
 ّٗٔ [َٗ﴿ًإَف اَّللَى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ...﴾]النحل/

 َّْ [ُ﴿سيٍبحىافى اَلًذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه ..﴾ ]اإلسراء/
...﴾]اإلسراء:  ا أيؼٌو  ُٔٓ [ِْ﴿ فىالى تػىقيٍل ٢تىيمى

 ّّٗ [ْٗ﴿يا كيلتنا﴾]الكهف/

 َّْ [ُاٟتٍىٍمدي َّللًَ اَلًذم أىنٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىدلٍى ٬تىٍعىٍل لىوي ًعوىجنا﴾ ]الكهف/﴿

 ِّٖ [ِٖنػىٍفسىكى مىعى اَلًذينى يىٍدعيوفى ... ﴾]الكهف/ ﴿كىاٍصربٍ 

...﴾]مرصل/ ـه عىلىٍيكى  ُِٖ [ْٕ﴿سىالى

 ُْٔ [َْ﴿عما قليل...﴾]ا١تؤمنوف/

 ُْٔ [ٔٗ﴿اٍدفىٍع بًاَليًت ًىيى أىٍحسىني الَسيًٌئىة..﴾]ا١تؤمنوف/

 ُُٖ [ٔٗ﴿اٍدفىٍع بًاَليًت ًىيى أىٍحسىني الَسيًٌئىةى...﴾]ا١تؤمنوف/

بىاءن مىٍنثيورنا﴾ ]الفرقاف/  ِٕٗ [ِّ﴿كىقىًدٍمنىا ًإذلى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى

 ّْٔ [ّٔ﴿كىًعبىادي الَرٍٛتىًن اَلًذينى ٯتىٍشيوفى ... ﴾]الفرقاف/

 َّْ [ُلفرقاف/﴿تػىبىارىؾى اَلًذم نػىَزؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرنا﴾]ا
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ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلُتى ..﴾ ]الفرقاف/  ّٖٓ [َِ﴿كىمىا أىٍرسى

...﴾]الشعراء/  ّٓٔ [ٖٗ-ٖٖ﴿يػىٍوـى الى يػىنػٍفىعي مىاؿه كىالى بػىنيوفى ًإاَل مىٍن أىتىى اَّللَى بًقىٍلبو سىًليمو
 ِّٖ [ُُُاأٍلىٍرذىليوفى...﴾]الشعراء/﴿ قىاليوا أىنػيٍؤًمني لىكى كىاتَػبػىعىكى 

نىاحىكى ًلمىًن اتَػبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى﴾ ]الشعراء/  َِّ [ُِٓ﴿كىاٍخًفٍض جى

/  َّْ [ٕ﴿يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا ًمنى اٟتٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىىيٍم ..﴾ ]الرـك

/  َْْ [ٖ﴿أىكىدلٍى يػىتػىفىَكريكا يف أىنٍػفيًسًهٍم .... ﴾]الرـك

/﴿فطٍ  ..﴾]الرـك  ْٓٓ [َّرىتى اَّللًَ اَليًت فىطىرى الَناسى

 َُٓ [ّٓ﴾ ]األحزاب/ ﴿يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىنيوا الى تىٍدخيليوا بػيييوتى الَنًبًٌ 

 َُٓ [ّٓاآلية ]األحزاب/ ﴿ًإَف ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم الَنًبَ فػىيىٍستىٍحًيي ًمٍنكيٍم﴾

ران كىنىًذيران ﴿يا أىيُػهىا الَنًبُ إً   ُُٖ [ْٓ]األحزاب/﴾نَا أىٍرسىٍلناؾى شاًىدان كىميبىشًٌ

﴾ ]األحز   ّٕٓ [ّّب/ا﴿كىقػىٍرفى يف بػيييوًتكيَن كىالى تػىبػىَرٍجنى تػىبػىرُجى اٞتٍىاًىًلَيًة اأٍليكذلى

ٍعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي ًإٍف ىيوى ًإاَل ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبُته   ٕٔ [ٗٔ﴾ ]ي /﴿كمىا عىَلٍمنىاهي الشًٌ

 ّْٓ [َُْ﴿ًإٍذ أىبىقى ًإذلى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف﴾ ]الصافات/
 َّْ [ّٓ﴿قىاؿى رىبًٌ اٍغًفٍر رل كىىىٍب رل ميٍلكنا ..﴾]سورة ص/ 

ٍدنا ميٍلكىوي كىآتػىٍيناهي اٟتًٍٍكمىةى كىفىٍصلى ا٠تًٍطاًب﴾]سورة ص/  َّْ [َِ﴿كىشىدى
 ّّٓ [ٍّٔرًض ..﴾]الزمر/﴿لىوي مىقالًيدي الَسماكاًت كىاأٍلى 

 َّٔ [ُٔ﴿ًلمىًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى َّللًَ اٍلوىاًحًد اٍلقىَهاًر...﴾ ]غافر/

 ّٕٖ [ّ﴿حم  تػىٍنزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى اَّللًَ اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم ... ﴾]غافر/

ا اٍلقيٍرآفي عىلىى رىجيلو ًمنى اٍلقىٍريػى   ِْٖ [ُّتػىٍُتً عىًظيمو﴾]الزخرؼ/ ﴿كىقىاليوا لىٍوالى نػيٌزًؿى ىىذى

ًثَتنا ًمنى الَظنًٌ ًإَف بػىٍعضى الَظنًٌ ًإمٍثه﴾ ]اٟتجرات/  ُِِ [ُِ﴿اٍجتىًنبيوا كى

لىٍقنىا الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ...﴾]سورة ؽ/   َّْ [ّٖ﴿كىلىقىٍد خى

 َّْ [َُ﴿فىأىٍكحىى ًإذلى عىٍبًدًه مىا أىٍكحىى﴾ ]النجم/

 ُٔٔ [ّٔ-ّٓناىيَن ًإٍنشاءن فىجىعىٍلناىيَن أىٍبكاران ﴾]الواقعة/﴿ًإنَا أىٍنشىأٍ 

 َّٕ [َٖ﴿تػىٍنزًيله ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى﴾]الواقعة/
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 ِِٕ [ِٕ﴿ كىجىعىٍلنىا يف قػيليوًب اَلًذينى اتَػبػىعيوهي رىأٍفىةن كىرىٍٛتىةن...﴾ ]اٟتديد/ 

..﴾]ا١تمتحنة/ ﴿يىا أىيُػهىا الَنًبُ   َّٗ [ًُِإذىا جىاءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي يػيبىايًٍعنىكى
 ُِٖ [ٖ﴿الى يػىنػٍهىاكيمي اَّلَلي عىًن اَلًذينى دلٍى يػيقىاتًليوكيٍم ...﴾]ا١تمتحنة/

﴾]الصف/  ٕٔ [ُّ﴿نىٍصره ًمنى اَّللًَ كىفػىٍتحه قىرًيبه
 ِٕٔ [ًُُة﴾]التحرصل/﴿ًإذ قالٍت رىبًٌ اٍبًن رل ًعٍندىؾى بػىٍيتنا يف اٞتٍىنَ 

 ّٖٗ [ُٓ﴿ًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًو آيىاتػينىا قىاؿى أىسىاًطَتي اأٍلىَكًلُتى﴾]القلم/

ـى عىٍبدي اَّللًَ يىٍدعيوهي﴾]اٞتن/  َّْ [ُٗ﴿كىأىنَوي لىَما قىا

﴾]ا١تزمل/ ٍلهيٍم قىًليالن ًة كىمىهًٌ  ّْٓ [ُُ﴿ كىذىٍرشل كىاٍلميكىذًًٌبُتى أيكرل النَػٍعمى

﴾ ]ا١تزمل/﴿ ٍلهيٍم قىًليالن ًة كىمىهًٌ  ِِٖ [ُُكىذىٍرشل كىاٍلميكىذًًٌبُتى أيكرل النَػٍعمى

ا...﴾ ]ا١تدثر/  ّٖٖ [ُُ﴿ذىٍرشل كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدن

 ُْٔ [ُ﴿عم يتساءلوف﴾]عم/

 َّٕ [ُِ[ ًذم قػيَوةو ًعٍندى ًذم ..﴾]التكوير/ ُٗ﴿ًإنَوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرصلو ]

 ُّْ [ُّوي لىقىٍوؿه فىٍصله﴾]الطارؽ/﴿ًإنَ 

 ِْٕ [ُ﴿إذا زلزلت األرض زلزا٢تا﴾]الزلزلة/
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 األحاديثفهرس                           
 الصفحة طرؼ اٟتديث                                

 ُْٗ «إف الناس كانوا يػىتىحَركف هبداياىم يومها يبتغوف......»
 ُّٗ ....«.......بايع النساء بواسطة عمر بن ا٠تطاب  أف النب »
 ُٓٓ «طلب ًمن أيب طلحة ١تا أراد ا٠تركج إذل خيرب...... أف النب »
 َّّ «كاف ييًقُل اللغو...........  إف النب »
 ُٕٕ «أف رجالن ألقم عينو خصاصة الباب...........»
 ُٖٕ «, فتنطلق بو......ًإٍف كانت األىمىة لتأخذ بيد رسوؿ هللا » 
 195  «فأيكم ما صلى بالناس, فليتجٌوز...... إف منكم منفرًين,» 
 َّْ «فصالن تفهمو القلوب...... إ٪تا كاف حديث رسوؿ هللا » 
 ِّٗ « قرأ يف الركعة األكذل بسورة طويلة, فسمع بكاء...... أنو » 
 ُُٔ « يصبغ بالصفرة...... أنو رأل النب » 
 ّّْ «يف الظلمات........... أنو سبح هللا » 
 ٔٗ « أنَو ١تا أراد قتل أييبى بن خلف تطاير الناس عنو......» 
عر إذا أيبًٌػػنىٍت فيو النساء...........»   ّّْ «أنو هنى عن الشًٌ
 ُِْ ...........« إشل دل أبعث لٌعانان » 
 ُْٔ «أبا عيمَت ما فعل النُػغىٍَت...........»
 ْْٗ ........«أبردكا بالطعاـ, فإف اٟتار غَت ذم بركة...»
 ُٓٗ ...........« من النار  أبو بكر عتيق هللا »
 ُّْ «اتًَئٍدا أٍنشيدكم با...........»
ا رديفي صاحبو,...... أيتػًيى بدابة فحملو عليها جربيل »  ِّْ «أحدي٫تي
 ّْٗ «بدنانَت, ككاف يقسمها, كرىجيل أسودى...... أتى رسوؿ هللا »
 ُٖٔ «بصب, فباؿ على ثوبو......  أيِتى رسوؿ هللا»
...... أيِتى رسوؿ هللا »  ُُْ « ٔتيخىَنثو
 ُّّٗ « , كقد ٛتىىلى قػيثىم بُت يديو......أِت رسوؿ هللا »
 ُٗٔ «   أتى موذل لو خياطان, فىأيِتى بديبَاء......»
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 ُُٔ « , كعليو ثوباف أخضراف,......أتيت النب »
 ّْٔ                           «  , كىو يف ا١تسجد......أتيت النب »
 ّّٓ « أتًٍيتي مقاليد الدنيا على فرس أىبٍػلىق......»
 ُْٖ «  أجيبوا ىذه الدعوة إذا......»
 ّٗٓ «  أحب البقاع إذل هللا  ا١تساجد,......»
 ُْْ                     «  احثوا يف كجوه ا١تداحُت الًتاب...........»
 ُْْ ......«  أحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد »
 ِّٓ «     يف إناء كاحد........... اختلفت يدم كيد رسوؿ هللا »
 َُُ «   أخشى أف يأِت أييبىُ بن خلف ًمن خلفي...........»
 ّٕٓ « ٖتت أيديكم...... إخوانكم خولكم جعلهم هللا »
 ُِّ « أدبٍت ريب فأحسن تأديب......»
 َُٔ «    أتاكم كرصل قـو فأكرموه...........إذا »
 ّٕٓ «  إذا أتى أحدكم خادمو بطعامو......»
 ِْْ «       إذا أذنت, فًتسل...........»
 ُِْ «           إذا استأذنت أحدكم امرأتو إذل ا١تسجد, فال ٯتنعها...........»
 ْْٓ «     إذا أيٍعًطيى أحدكم الر٭تاف, فال يرده,......»
 ّْٓ «  إذا أكل أحدكم, فليأكل بيمينو, كإذا شرب, فليشرب بيمينو......»
ا هللا » دى  ُٖٓ «  كاستغفراه...... إذا التقى ا١تسلماف فتصافحا كٛتًى
 ُْٖ «   إذا دعا أحدكم أخاه, فليجب عرسان كاف......»
 ُْٕ «    إذا ديًعيى أحدكم إذل الوليمة فليأهتا......»
 ُِٓ «   يى أحدكم, فليجب,......إذا ديعً »
 ُّّ «    إذا رأيتم ثالثة على دابة......»
 ّْٓ «          إذا زاؿ زاؿ تقلعان,......»
 ْْٖ «         إذا شرب أحدكم, فال يتنف  يف......»
 ْْٗ « إذا شرب أحدكم, فال يتنف  يف......»
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ـي أحدىكم طعامو, فليجلسو......»  ُِٔ «  إذا كفى ا٠تاد
 ُْْ ...........« إذا مدح الفاسق غضب الرب »
 ّْٕ « إذا مشى مشى ميػٍجتىًمعىان......»
 ِْٓ «كليأكل كل رجل ٦تا يليو........... اذكركا اسم هللا »
 ِْٔ «اذىبوا هبا إذل بيت فالنة, فإهنا كانت صديقة ٠تد٬تة......»
 ِٕٖ ......« أىرىأىيٍتكم ليلتكم ىذه, فإف رأس مئة سنة»
 ْْٓ « أربع ًمن سنن ا١ترسلُت اٟتياء, كالتعطر, كالسواؾ, كالنكاح......»
 ُُِ «ارفع يدؾ عن آية الرجم فرفعها فإذا ىي تلوح ٖتتها......»
 ُّْ «اركب أمامي فصاحب الدابة أكذل ٔتيقىدًًٌمها......»
 ّْٔ «استعينوا بالَنسىالف...........»
 َُٔ   ..«استنصت الناس....»
 َُٖ «أىٍسًم ابنك عبد الرٛتن......»
 ّْٔ «اشًتيكه, فأعطيوه, فإف خَتكم أحسنكم قضاء...........»
 ِّٗ «أصدؽ الناس ٢تجة......»
 ُُٕ « أطعموا اٞتائع, كعودكا ا١تريض,......»
 ِّٕ « أطعموا اٞتائع, كعودكا ا١تريض,......»
 ّْٗ «زماف خَت ًمن بعض العمل...........اعلموا أف حيٍسنى ا٢تدم يف آخر ال» 
 ُُْ « أعلنوا ىذا النكاح, كاجعلوه يف ا١تساجد......»
 ٖٔ « أفررمت يـو حينػىٍُت......»
 ِِٓ «أفضل األعماؿ أٛتزىا......»
 ِٖٔ «أفضل نساء اٞتنة خد٬تة,......»
 ُٖٕ    «...    أيقيمت الصالة, كرجل يناجي رسوؿ هللا» 
 ْٖ « و الذم بعثٍت باٟتق ما ٮترج منو......اكتبو ف»
 ِّٖ «أكرموا إخوانكم, فإهنم أشباىكم يف اإلسالـ......»
 ُّٓ «أكره أف أٚتع على مىاًىنًػي مىٍهنىتػىٍُتً...........»
 ِِْ « أال أخربكم بأكرب الكبائر...........»



 
- ْٔٔ 
- 

 ّٔٗ «فيو سخط........... إال اختار أيسر٫تا ما دل يكن  »
 ّٕٔ « أال تٍأمىنيوشل, كأنا أمُت مىن يف السماء......»
 ِّْ « أال كًمن األمانة, أال ًمن ا٠تيانة......»
 ُُٔ « أالتر٭تٍت ًمن ذم ا٠تلصة...........»
 ِْْ «االحتباء حيطاف العرب...........»
 ُٖ ......« اآلف ٛتي الوطي »
 ُْٕ «تك......الثلث, كالثلث كثَت, إنك أٍف تىدىعى كرث» 
 ُّٖ « اٟتمد  إشل ألرجو أف ٯتوت ٚتيعان...........»
 ُُِ « اٟتياء خَت كلو......»
 ُّّ ...........« السيد ىو هللا »
 َِّ «الًكرٍب بطر اٟتق, كغىٍمطي الناس...........»
 ٕٕ «هللا موالنا كال موذل لكم...........»
عة......اللهم اجعلو حجان ال رياء فيو ك »  ّّّ « ال ٝتي
 ْٖ « اللهم إ٪تا ٤تمد بشر, يغضب كما يغضب البشر......»
 ُُٔ «اللهم ثبتو كاجعلو ىاديان مهديان...........»
 ِٕٔ «اللهم صل على آؿ أيب أكىف...........»
 ِٕٔ «اللهم ىؤالء أىل بييت...........»
 ُّٗ   «أدل تسمع ما قالو أبوحيبىاب......»
 َْٓ ......«  يف ظل هللا  ابوف يف هللا ا١تتح»
 ِّْ « اجملال  أمانة......»
 ِّْ « اجملال  باألمانة, إال ثالثة......»
 ُْٓ   «ا١تدح ىو الذبح......»
 ِْٓ «ا١تستشار مؤ٘تن...........»
 ُّٓ «ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم...........»
 ُِِ «النظر إذل الفرج يورث الطم ......»
 ْْٗ « النفخ يف الطعاـ يذىب الربكة......»
 َّٔ «أ٢تاشل الصفق باألسواؽ...........»
 ُْْ «  ا٢تدم الصاحل, كالسمت الصاحل جزء ًمن ٜتسة كعشرين جزءان......»



 
- ْٕٔ 
- 

 ُْٗ «أما ًإنَا دل نػىريَدهي عليك إال أىنَا حيريـه...........»
 ُٗٗ « ,......ا٢تدم ىدم ٤تمد أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب هللا, كخَت »
 ِِٔ « أما بعد, فإنو دل ٮتىٍفى عىلىَي شأنكم الليلة, كلكٍت خشيت أف تيفرض عليكم.....»
ػاد أ٣تاد.. »  ِٔ  «أما بنو ىاشم فأنٍػجى
 ُِٓ « أما ترضوف أف يرجع الناس بالشاة, كالبعَت......»
 َُِ « ك منو,......أما كهللا لئن منعتٍت ىذا ألمنعك ما ىو أشد علي»
 ُُُ «أمرنا أف ٩ترج العواتق......»
 ِّٕ «بسبع, كهنانا عن سبع........... أمرنا رسوؿ هللا »
 ُْٗ « أف أبا طلحة بعث إليو ًبوىرًؾ......»
 ِْٖ « إف أحببت فعندم ٤تبة مكرمة, كإف أحببت......»
 ّْٖ « إف أحسن اٟتديث كتاب هللا, كأحسن ا٢تدم ىدم......»
 ّْٕ « ,......إف أحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد »
ٍديان »  ّْٗ ......«إف أشبو الناس دىاٌلن كٝتىٍتان كىى
 ِّٕ ......« إف آؿ أيب فالف ليسوا رل بأكلياء, »
 ْْْ « إف الرجل ًمن أىل اٞتنة ليعط قوة مئة يف األكل,......»
 ِِْ ..«إف العبد إذا تسوؾ, مث قاـ يصلي قاـ ا١تلك خلفو....»
 ّْٓ «اختارشل على ٚتيع العا١تُت ًمن النبيُت كا١ترسلُت........... إف هللا »
 ُٓٔ     «ال يؤاخذ ا١تزاح الصادؽ...... إف هللا »
ٍلقىوي استلقى...... إف هللا »  َّْ «١تا قضى خى
 َّٔ «ٮتَتؾ أف يعطيك خزائن كل شيء...... إف هللا »
 َّٓ «تكوف عبدان نبيان,...... ٮتَتؾ بُت أف إف هللا »
 ُٖٓ « إف ا١تؤمن إذا لقي ا١تؤمن, كأخذ بيده,......»
 ُٖٓ « إف ا١تسلمىٍُتً إذا التقيا, فتصافحا......»
َناه أبا عبد الرٛتن قبل أف ييولد لو...........»  أف النب »  ُّٗ   «كى
 ُُٗ « ذيًكرى لو صىٍومي,...... أف النب »
 ِْٓ «أخذىا داء غىزَةى...........»رأل سيبيعة تأكل بشما٢تا, فقاؿ  أف النب »
 َُّ «ركب ٛتاران, كعليو إكاؼ...... أف النب »
 ِّٖ «ٝتاىا حذافة...... أف النب »



 
- ْٖٔ 
- 

 ِٕٕ «إهنا أفضل بناِت...........»قاؿ عن زينب  أف النب »
 ُِٗ « كٌناشل......  إف النب »
 ُٖ ......«زؿ عن البغلة فاستنصرن أَف النب »
 ْْٗ «هنى عن النفخ يف الشراب فقاؿ الرجل: القذاة...... أف النب » 
 ّّٔ «إشل قد زكجتك امرأة ًمن قومك,......» أف النجاشي كتب إذل رسوؿ هللا »
 ُّْ « أقبل يـو الفتح ًمن أعلى مكة...... أف رسوؿ هللا »
 ّّٕ «ٟتديبية......أىدل عاـ ا إف رسوؿ هللا »
 ُِّ «ركب على ٛتار...... أف رسوؿ هللا »
 ُُّ «كاف  ٮتطب, كيف يده ٥تصرة......  أف رسوؿ هللا »
 َّْ «دل يكن يسرد اٟتديث كسردكم........... إَف رسوؿ هللا »
 ِْٖ «هنى عن اشتماؿ الصماء........... أف رسوؿ هللا »
 ّّٖ « ح يف رمضاف......أف رسوؿ هللا غزا غزكة الفت»
 ْْٔ «؟......أف عائشة رضي هللا عنها سيئلت بأم شيء طيبًت رسوؿ هللا »
 ُِٕ «, فىًمرض......أف غالمان ليهود كاف ٮتدـ النب »
 ِْٔ « إف فعلتم ما فعلتم, فاكتموا......»
 ِٕٗ «إف يف الصالة لىشيٍغالن...........»
 َّٔ «ل ا١تدينة لتأخذ......إٍف كانت األمة ًمن إماء أى»
 ُٖٕ « ًإٍف كانت الوليدة ًمن كالئد أىل ا١تدينة لتجيء,......»
 َْٓ «إف للمهاجرين منابر ًمن ذىب......»
 ِّْ ......« إف ًمن أعظم األمانة عند هللا»
 ُّٓ « إف منكم مينػىفًٌرين......»
 ّّْ «ينا...........أف نػيٍؤبػىنىبما لي  فينا فرٔتا زيكًٌينىا ٔتا لي  ف»
 ُّٓ « إف ىذا تبعنا فإف شئت أف تأذنلو......»
 ّٓٗ « إف ىذا كأصحابو يقرؤكف القرآف ال ٬تاكز حناجرىم......»
 ُٖٔ « , فسأاله عن تسع آيات......أف يهوديُت أتيا النب »
 ٖٕ « أنا ابن األكوع......»
 ِْٗ «أنا ابن العواتك...........»
 ٖٕ «ٝتتٍت أمي حيدرة......أنا الذم »



 
- ْٔٗ 
- 

 ٕٔ « أنا النب ال كذب أنا ابن عبد ا١تطلب......»
 َّٕ « أنا أكؿ مىٍن ٭ترؾ حلق اٞتنة,......»
 ُّّ «أنا سيد كلد آدـ, كال فخر...........»
 ُّٖ « إنَا لىنىٍكًشري يف كجوه أقواـ, كإف قلوبنا لتلعنهم......»
 ُّٓ « علو رل...........أنت أحق بصدر دابتك إال أف ٕت» 
 ِّٖ ......« أنت إماـ قومك, كاقدر القـو بأضعفهم »
 ُِّ «أنت با٠تيار أربعة أشهر...........»
 ٖٓ « أىنٍػتيٍم أىٍعلىمي بًأىٍمًر دينٍػيىاكيٍم......»
 َّْ « النبوة, كىو ابن أربعُت...... أنزلت على النب »
 ُّٓ ...« انظركا إذل سيدنا ىذا ما يقوؿ...»
 ّٕٔ «إنك امرؤ فيك جاىلية...........»
 ََّ «إنك لتصل الرًحم......» 
 ُُِ «أنكتها, ال يىٍكٍت......»
 ِٖٓ «إ٪تا الرضاعة ًمن اجملاعة...........»
 َِْ « إ٪تا أنا رٛتة مهداة......»
 َِّ « إ٪تا أنا عبد آكل كما يأكل العبد......»
 ّٕٗ « تبعثوا معسرين...... إ٪تا بعثتم ميسرين, كدل»
عة, كرياء...........»  ّّْ «إ٪تا فعلو ٝتي
 ِّْ   ......«إ٪تا يتجال  ا١تتجالسوف بأمانة هللا »
 َُُ « كاف إذا خيًطب إليو إحدل بناتو......  أنو »
 ُّٗ «كاف مرة  يبايع النساء يغم  يده يف إناء,......  أنو »
 ْٖ «  كجنتاه...... كاف يغضب حىت ٖتمر  أنَو »
 ّّٕ « ٨تر ثالثُت...... أنو »
 ِْْ «هنى عن الػحيٍبوة يـو اٞتمعة...... أنو »
 ِّْ « أنو تربع كرٔتا جل  القرفصاء......»
 ُٕٓ  «اطَلىع على أىل بدر...... إنو قد شهد بدران, كما يدريك؟ لعل هللا »
 ُُْ « أنو كاف إذا ٝتع الدؼ بعث......»
 ِٕ « نو كاف راكبان على بغلتو البيضاء أىداىا لو فركة بن نفاثة......أ»



 
- َْٕ 
- 

 ْْْ « أنو كاف ال يػىريُد الطيب......»
 ّّٕ « أنو كاف يكره ذلك ًمن اإلبل, كيرل أف ييهدل اإلناث......»
 ُِٖ .............«, فمر بصبياف, أنو كاف ٯتشي مع رسوؿ هللا » 
 ِّٓ « باب قط,......أنو دل يقع على ثيابو ذ»
 ُٖٔ «  ,.......أهنا أتت بابن ٢تا صغَت دل يأكل الطعاـ إذل رسوؿ هللا »
 ّْٕ «إهنا أرجى آية يف القرآف...........»
 َٕ « أهنا شهباء......»
 ِِٕ « إهنا كانت تأتينا أياـ خد٬تة,......»
 ُّٗ ...«أهنن كيَن يأخذف بيده عند ا١تبايعة ًمن فوؽ ثوب........»
 ُٔٗ « إشل أقـو يف الصالة أريد أف أطوؿ فيها, فأٝتع بكاء الصب,......»
 ِْٔ « إشل امرأة غىيػٍرىل......»
 ُٔٔ « إشل حاملك على كلد الناقة...........»
 ِِٖ « إشل خشيت أف يكتب عليكم......»
 ُُٖ «  إشل راكب غدان إذل يهود, فال تبدؤىم بالسالـ......»
 ِٗٔ «رزقت حبها...........إشل »
 ِّٗ « إشل ألدخل يف الصالة, كأنا أريد إطالتها, فأٝتع بكاء الصب, فإٔتٌوز......»
 ِِٗ « إشل لست كهيئتكم, إشل أيٍطعىم......»
 َِْ «  إشل دل أيٍبعث لٌعانان......»
 َٕ « أىداىا لو فركة بن نػيفىاثة......»
 ُْٗ «أقطان...... إذل النب  أىدت أـ حفيد خالة ابن عباس »
 ُْْ «أىدكا ىىدىمى عَمار...........»
 ّّٔ « مئة بدنة,...... أىدل النب »
 ُٕ «  بغلة...... أىدل النجاشي إذل رسوؿ هللا » 
 ُٕ «  بغلة أىداىا لو كسرل...... أيىًدمى إذل النب »
 ُْْ «أىلكتم, أك قطعتم ظهر الرجل......»
 ِْْ « عليو؟ قلتي اللهم إ٪تا أنا بشر,...... علمت ما شارطتي ريب  أىكى ما»
 ُِٕ ......«  قل ال إلو إال هللا كلمة أىٍشهىدي لك هبا عند هللا »أم عم »
 ٕٕ « أيكم ابن عبد ا١تطلب......»



 
- ُْٕ 
- 

 ُِْ « أٯٌتا رجل سببتيو أك لعنتيوي, فاجعل ذلك لو زكاة كرٛتة......»
 ُُٗ « حامت......إيو يا عدُم بن »
 َّّ  « أيها الناس قولوا بقولكم, كال يستٍهًويَنكم الشيطاف......»
 ُّٔ « بئ  أخو العشَتة...........»
ٍيئنا... بايػىٍعنىا رسوؿ هللا »  َّٗ ......« , فقرأ علينا ﴿أىٍف الى ييٍشرًٍكنى بًاَّللًَ شى
ًر الػميٍدلًػًجُت إذل ا١تساجد......»  َْٓ « بىشًٌ
 ُّْ « بشرىا ببيت يف اٞتنة من قصب ال صخب فيو......»
 ِْٓ ... « ًمن أصالهبم مىن يعبد هللا  بل أرجو أف ٮترج هللا »
 ُٖٔ   «بل أنتم العىَكاركف......»
 َّْ «بل نبيان عبدان أشبع يومان, كأجوع يومان...........»
 ِّٕ «بلوا أرحامكم, كلو بالسالـ...........»
 َُِ « بسمك يف كجو أخيك لك صدقة...........ت»
 ِّٖ «ٕتوزكا يف الصالة...........»
 ِِْ « استاكوا...... تدخلوف عىلىَي قػيٍلحان »
 َُٖ « تسموا باٝتي كال تكتنوا بكنييت......»
 ُْْ « تسميت العاط ......»
 َُٖ «  تيطعم الطعاـ, كتقرأ السالـ......»
 َُِ «اة كالفرقاف...........تقرأ الكتابُت التور »
 ِٓٗ ......« تلك ابنة أخي ًمن الرضاعة... »
 ُّٖ «٘تاـ ٖتيتكم بينكم ا١تصافحة...........»
 ُّْ «تػىٍيدىكيم...........»
 ُّٕ «ثالثة لي  ٢تم عيادة العُت......»
 ّّٕ «إذل ا١تنحر, فنحر ثالثان كستُت بدنة,...... مث انصرؼ رسوؿ هللا »
 ُِٕ ......«  قالوا ٖتبها؟ قلت هبران... مث»
 ِٔٗ « ,......ثويبة موالة أيب ٢تب كاف أبو ٢تب أعتقها, فأرضعت النب »
 َُٗ ......« ًمن الرضاعة  جاءت حليمة بنت عبد هللا أـ النب »
 ِِّ «جعلٍت أمامو, كقثم خلفو...........»
 ّْْ « ًعلىٍت قػيرَةي عيٍت يف الصالة......حيبًٌٌب إرل ًمن دينياكم النساء كالطيب كجي »



 
- ِْٕ 
- 

 ّْٕ «حىت إذا اٍنصىَبٍت قدماه يف بطن الوادم...........»
ما رأيت  أشبو »يصلي, فقاؿ  حج عمرك بن األسود فرآه ابن عمر »

  «صالة,......
44
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 ُُٕ «حق ا١تسلم على ا١تسلم ٜت ......»
 َّْ ...«خطب الناس, كعليو عمامة سوداء........» 
 ِٖٔ «خَت نسائها مرصل, كخَت نسائها خد٬تة...........»
 ِّٓ « البيت ىو, كأسامة بن زيد...... دخل رسوؿ هللا »
 ِّْ «يـو الفتح, كذقنيوي على رىٍحلو...... دخل رسوؿ هللا »
«...........  ِّٓ «دخل كدعا فيو, كدل يصلًٌ
 َّْ ...........«دخل يـو فتح مكة, كعلى رأسو الػًمٍغفىر»
 ُّٔ « فاشًتل سراكيل...... دخلت السوؽ مع النب »
23 « دخلتي الكعبة, فأخاؼ أف أكوف شققت على أميت......» 
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 ُُٓ « دخلنا على أـ سلمة رضي هللا عنها, فأخرجت لنا شعران ًمن.......»
 َُْ «دىًعي ىذا, كقورل الذم كنًت تقولُت...........»
 ّٔٔ « أقبل ًمن السوؽ ٭تمل حزمة ًمن حطب...... ىريرة رأيت أبا »
 ِّْ «بفناء الكعبة ٤تتبيان بيده ىكذا...... رأيت النب »
 ِْٖ «بفناء الكعبة ٤تتبيان بيديو........... رأيت رسوؿ هللا »
 ُٖٖ « يف ا١تسجد ميستلًقيان كاضعان إحدل رجليو على األخرل...... رأيت رسوؿ هللا »
 ِْٖ «  يف ا١تسجد مستلقيان...... أيت رسوؿ هللا ر »
 ِْٔ «يصلي مًتبعان........... رأيت رسوؿ هللا »
مي ٟتمان باٞتعرانة...... رأيت رسوؿ هللا »  َُٗ « يػيقىسًٌ
 ِٖٔ «, كما على كجو األرض رجل رآه غَتم...........رأييت رسوؿ هللا » 
 ّٔٔ «فحملو يف ملحفتو......اشًتل ٟتمان بدرىم,  رأيت عليان »
 ّٕٓ «رأيت يف اٞتاىلية قردة زنت......»
 ُٖٕ    « أيكًذم بأكثر ًمن ىذا...... رٛتة هللا على موسى »
 ّٖٗ « كدل يقل إف شاء هللا, فأبطأ عنو الوحي......« سأخربكم غدان...........»
 ُُْ «  ال......» ؟قاؿ سألت أنسان ىل خضب رسوؿ هللا »



 
- ّْٕ 
- 

 ُّٗ «سبقك هبا عكاشة......»
 ّٗ « سر يا صاحب الفرس...........»
 ّٕٓ «ٝتعت أىيب يقوؿ يف اٞتاىلية اسقنا كأسان دىاقان......»
 ُٖ ......« شاىت الوجوه»
 ُْٕ « شر الطعاـ طعاـ الوليمة ييدعى إليها......»
 ّْٔ « صاحب الشيء أحق بشيئو أٍف ٭تملو,......»
ًدٍيد......  صاـ رسوؿ هللا»  ّّ «حىت إذا بلغ الكى
 ِِٓ «صالة الليل مثٌت مثٌت...........»
 ُّٔ «ضحك حىت بدت نواجذه...........»
 ْْٓ « بيدَم...... طىَيٍبتي رسوؿ هللا »
 ُّٕ « ًمن كجع كاف بًعىيػٍٍتىَ........... عادشل رسوؿ هللا »
 ْٓٓ ......« عشر من الفطرة قص الشارب,»
 ُٖٔ ......«  عقلت ٣تة من النب »
 ُٕٗ « , ككٌفي بُت كٌفيو التشهد......علمٍت النب »  
 ّٗ « عندم فرس أعلفها......»
 ّّٖ «ًلًسٌت عشرة مضت ًمن رمضاف........... غزكنا مع رسوؿ هللا »
 ِّٕ «غسل اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلم...........»
 ُُٔ « غَتكا ىذا الشيب......»
 ٔٗ « ٛتى بنافض........... فأخذهتا»
 َّٔ «فإذا موسى باطش بساؽ العرش, فال أدرم أكاف, فيمىٍن صعق, فأفاؽ قبلي......»
 َِّ ......«  فاٍستيًعَز برسوؿ هللا »
 ُٔٓ «  فألقى طرؼ ثوبو على أنفو, مث قاؿ أؼ......»
 ُّّ « لعن الثالث...... فإف رسوؿ هللا »
 ّْٕ « ينقل اٟتجارة معهم إذا انكشفت عورتو,...... رسوؿ هللا  فبينما»
 ُٕٖ ......«فجعلنا نػىتىبىادىري ًمٍن ركاحلنا, فػىنػيقىبًٌلي يد النب »
 ّْٕ «فىًسٍرتي حىت نزلت جزيرة العرب,......»
 ُُْ «فصل مابُت اٟتالؿ كاٟتراـ الضرب بالدؼ...........»
 ُّْ .....«فضحك حىت بدت نواجذه......»



 
- ْْٕ 
- 

 َُِ « حىت بدت نواجذه...... فضحك رسوؿ هللا »
 َّّ «فضل العادل على العابد كفضلي على أدسل رجل ًمن أصحايب...........»
ٍلتي على الناس بأربع بالسماحة......»  ْْْ « فيضًٌ
 ِْْ ......« فقاؿ جليسو: يا رسوؿ هللا أىٍرعىٍدتى ا١تسكينة, »
 َّّ « اضعان, كأقلهم كربان,......فكاف أشد الناس تو »
 ُْٕ « فيُكوا العاشل, كأجيبوا الداعي,......»
 ِّّ « فما زىايىلى ظهر الرباؽ,......»
 َّٗ ......«فمٌد يده ًمن خارج البيت, كمددنا أيدينا ًمن داخل البيت» 
 ُّْ «فىميٍرنىا بأمرو فىٍصل...........»
 َّٗ «قد بايعتك, كالمان......» ٢تا رسوؿ هللا فمن أقر هبذا الشرط .... قاؿ » 
 ّٓٗ ...........« إف عصيتو, أيٍأمىنيٍت على أىل األرض كال تأمىنيوشل؟  فمن يطع هللا »
 ِّّ « فوهللا ألىديقَػنَػهيم دَؽ البيض على الصفا......»
 ُٓٔ «قاؿ إشل ال أقوؿ إال حقان...........»
 ُّٓ « اؿ لو يا خَت الربية ذاؾ, إبراىيم,......, للذم ققاؿ أم النب »
 ُِْ « أنت أفظ كأغلظ......» لعمر  قالت النسوة ْتضرة النب »
 ّٕٗ «قتل فرعوف ىذه األمة...........»
 ُّٖ «قد أقبل أىل اليمن, كىم أكؿ مىن جاء با١تصافحة...........»
 ِِٔ « أشل خشيت......قد رأيت الذم صنعتم, فلم ٯتنعٍت من ا٠تركج إال »
 ِّْ « قد كاد عيػػثٍػنيونو ليصيب كاسطة الَرٍحل......»
ـى ابن ٠تد٬تة ييقاؿ لو ىالة......»  َِٕ «قىًد
ـى رسوؿ هللا »  ُٓٓ ......«  ا١تدينة, كلي  لو خادـ,  قىًد
 ُّٖ « يف بييت...... قدـ زيد بن حارثة ا١تدينة, كالنب »
 ُّٔ « قلتي عدم بن حامت,......« مىٍن الرجل..», فقاؿ ت عليو قدمت ا١تدينة, فدخل»
 ُْْ «قطعت عنق صاحبك......» 
 ُْٖ «نعم...........»؟ قاؿ أكانت ا١تصافحة يف أصحاب النب   قلت ألن  »
 ُٓٗ « قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب......»
 ْْْ  «قوة بضع كأربعُت رجالن كل رجل ًمن أىل اٞتنة......»
 ُٖٖ « قوموا إذل سيدكم أك قاؿ خَتكم......»



 
- ْٕٓ 
- 

 ُٖٗ «قوموا إذل سيدكم. فأٍنزًليوه...........»
 ُُّ « ٭تب العراجُت,...... كاف  »
 ُّْ « إذا رأل فاطمة رضي هللا عنها ابنتو قد أقبلت,...... كاف »
 َُِ .«دل يتبسم ضاحكان حىت يرتفع.. إذا كاف حديث عهدو ّتربيل  كاف »
   ّْْ « ٭تيىدًٌثي حديثان لو عده العاد ألحصاه...... كاف »
 ْْْ « يدكر على نسائو يف الساعة الواحدة...... كاف »
 ُِٖ «كاف إذا سلم على قـو سلم ثالثان عليهم...........»
 ّْٓ «كاف إذا مشى تكَفى تكفًٌيان...........»
 ُٖٓ «كإذا قدموا ًمن سفر تعانقوا........... كاف أصحاب ٤تمد إذا تالقوا تصافحوا,»
ـى على النب »  ِّٖ « ,......كاف الرجل إذا قىًد
 ِِّ « موضع...... كاف السواؾ ًمن أيذيًف النب »
 ِٕٓ «أجود الناس........... كاف النب »
 ٖٖ « أحسن الناس...... كاف النب »
 ِْٓ «  لسو......إذا صلى الفجر تربع يف ٣ت كاف النب »
 َُٓ « أشد الناس حياء,...... كاف النب »
 ُٓٔ «أفكو الناس........... كاف النب »
 ِِْ « أكقر الناس ال يكاد ٮترج شيئان ًمن أطرافو...... كاف النب »
 ٖٓ « ال تغضبو الدنيا...... كاف النب »
 ُْٕ ....«ال يعود مريضان إال بعد ثالث....... كاف النب »
 ُْٓ « يقبل ا٢تدية, كيثيب عليها........... كاف النب »
 ِٕٓ «يػػػػػقػػف بعرفػػػػػػػات عند الصخرات........... كاف النب »
 ّْٓ «كاف ألُت الناس, كأكـر الناس......»
 ْْٖ « يتنف  يف اإلناء مرتُت أك ثالثان,...... كاف أن  »
 ُِْ ...« كاف أكسع الناس صدران...»
 ُِْ «  . دائم الًبشر......كاف أم النب »
 َِِ « إذا صلى الغداة...... كاف خدـ ا١تدينة يأتوف رسوؿ هللا »
 َُٓ ......« إذا أيِت بطعاـ سأؿ عنو أىدية أـ صدقة؟  كاف رسوؿ هللا »
 ِّْ « إذا جل  يف اجملل  احتىب بيديو...... كاف رسوؿ هللا »



 
- ْٕٔ 
- 

 ُٖٗ « إذا رأل فاطمة رضي هللا عنها ابنتو...... هللا  كاف رسوؿ»
 َُُ « أشد حياء من العذراء...... كاف رسوؿ هللا »
 َْٔ « ال يؤاخذ أحدان بًقىٍرًؼ أحدو...... كاف رسوؿ هللا »
 ِْٓ « يتخٌولنا با١توعظة ٥تافة السآمة علينا...... كاف رسوؿ هللا »

 َُٖ « ظهراشل أصحابو, فيجيء الغريب...... ٬تل  بُت كاف رسوؿ هللا »
 ِّٗ « ٬تل  بُت ظهراشل أصحابو, فيجيء الغريب,...... كاف رسوؿ هللا »
 َِّ « ٬تل  على األرض...... كاف رسوؿ هللا »
 ِٕٓ «٬تمع بُت الصالتُت يف السفر........... كاف رسوؿ هللا »
 ُِٓ ...« ييدعى إذل خبز الشعَت... كاف رسوؿ هللا »
 ُُٕ « يركب اٟتمار, كيلب  الصوؼ...... كاف رسوؿ هللا »
 َُٕ « يعود ا١ترضى, كيشهد اٞتنازة, كيركب اٟتمار,...... كاف رسوؿ هللا »
 ُّّ ......« ٢تما  كاف عندم جربيل فلما دخال قاـ جربيل »
 ُٓٔ «دعابة........... كاف يف النب »
 ِْْ « رتيل, أك ترسيل......ت كاف يف كالـ النب »
 ِْْ «كاف يف كالمو ترسيل...........»
 ُْٔ «كاف ألـ سيليم ابن صغَت...........»
 ُّْ «يـو الفتح مكة أبيض...... كاف لواء رسوؿ هللا »
 ّّّ « كاف ييدعى إذل خبز الشعَت كاإلىالة الَسًنخة فيجيب......»
 ُّٕ « كانت الكعبة فوؽ القامة......»
 ّْٔ «كأ٪تا ينحط ًمن صبب...........»
 ّْٕ «كأ٪تا يػىٍهًوم ًمن صىبيوب...........» 
 ُّّ «كانوا يـو بدر ثالثة على بعَت......» 
 ّّٗ «  يـو فتح مكة, كعليو عمامة...... كأشل أنظر إذل رسوؿ هللا »
 ّٔٔ « مىعىلًٌقان ٟتمان بيده اليسرل...... كأشل أنظر إذل عمر »
 ِِٖ «كتب قبل مؤتة إذل كسرل, كإذل قيصر,......»
 ِّٖ «كذب عدك هللا لي  ىو ٔتسلم, بل ىو على نصرانيتو...........»
 ِْٓ « قاؿ ال أستطيع......« كيل بيمينك...........»



 
- ْٕٕ 
- 

 ّّٔ «كيل , كاشرب , كالب  ......»
 ُُّ «  ,...... هللا ّٓكنا يف جنازة يف بقيع الغرقد, فأتانا رسولظهر/»
 ْْْ «كنا نتحدث أنو ييعطى قوة ثالثُت...........»
 ُٖ ......«كنا كهللا إذا اٍٛتىَر البأس نتقي بو»
 ِٕٓ «ًٟتًلًًٌو, كإلحرامو........... كنت أيطىيًٌبي رسوؿ هللا »
 َُِ « كنت كاتبت أمية بن خلف كتابان أف ٭تفظٍت......»
 ِّٖ « ,......ككنا إذا أمسينا حضرنا رسوؿ هللا كنت ًمن أىل الصٌفة, »
 ُّٗ «ال أصافح النساء...........» 
 ِٖٓ «ال اللقاح كاحد...........»
 ِّٕ ...........«ال بأس طهور إف شاء هللا »
 ّْٓ «ال تأكلوا بالشماؿ, فإف الشيطاف يأكل بشمالو......»
 ُُٖ « ......ـال تبدؤكا اليهود كالنصارل بالسال»
 ََِ «  ال ٖتقرف ًمن ا١تعركؼ......»
 ّْٔ «ال ٗتَتكشل على موسى عليو الصالة كالسالـ,......»
 ِّٗ ......«ال تطركشل كما أطرت النصارل ابن مرصل »
 ُِّ «ال تقوموا كما تقـو األعاجم......»
 ُٖٖ « ال تقوموا كما يقـو األعاجم......»
 ُّٔ « ال تكثركا الضحك......»
 ُٕٔ «ال ٘تار أخاؾ, كال ٘تازحو...........»
 ِْٖ « ال ٘تش يف نعل كاحد, كال ٖتتًب  يف إزار كاحد,......»
 َِْ « ال ٘تنعوا إماء هللا مساجد هللا......»
 َِْ « ال ٘تنعوا نساءكم ا١تساجد......»
 َْٔ «ال حرج عليك أف تطعميهم ًمن معركؼ...........»
 ّْْ «إال با كنز من كنوز اٞتنة........... ال حوؿ كال قوة»
 َِّ « ال كهللا, ما كاف تغلق دكنو األبواب......»
 َِِ «ال يبلغٍت أحد ًمن أصحايب عن أحد شيئان......»
 ُٕٔ «ال ٭تج بعد العاـ ميٍشرًؾ...........»
 ُٕٔ «ال يدخل اٞتنة ٪تاـ...........»



 
- ْٕٖ 
- 

 ُِّ .« ال يركب الدابة فوؽ اثنُت.....»
 ِّْ «ال يقولن أحدكم أشل خَت ًمن يون  بن مىت...........»
 ُِْ « ال يكوف اللٌعانوف شفعاء......»
 ُِْ «ال ينبغي لصديق أف يكوف لٌعانان...........»
يت القلب...........»  ُٖٗ «التكثر الضحك ألف كثرة الضحك ٘تي
 ْٗ « ألطوفىَن الليلة على تسعُت امرأة تلد......»
 ّّٔ «لب  السراكيل يـو قتل, دل يلبسها قط قبل ذلك يف جاىلية كال إسالـ...........»
 ْْٔ « ٠تلوؼ  فم الصائم أطيب عند هللا ًمن ريح ا١تسك......»
 ُُْ «  ا١تتشبهُت من الرجاؿ بالنساء,...... لعن رسوؿ هللا » 
 َّْ « ا النبوة......لقد أصبح ميلك ابن أخيك عظيمان! فقاؿ لو العباس إهن»
 ِٕٓ «لقد أكِت مزماران ًمن مزامَت آؿ داكد...........»
 ٕٖ , كما لنا طعاـ إال األسوداف التمر كا١تاء لقد رأيتػينىا مع رسوؿ هللا »
 ّْٕ « ننقل حجارة...... ْْلقد رأيتٍت يف  غلماف ًمن قريش ظ/»
 َّٓ « لقد عجبت ًمن يوسف, كصربه, ككرمو,......»
لىٍت خد٬تة على نساء أميت......»  ِٖٔ « لقد فيضًٌ
 ُّْ ......« , كاٟتسن, كاٟتسُت لقد قيٍدتي بنب هللا »
 ُُٖ ......« , قلت أخربشل عن  صفة رسوؿ هللا لقيت ابن عمرك بن العاص »
 ُٔٔ , «لست بكاسد........... لكنك عند هللا »
 ْٔ  «للباطل جىولة مث يضمحل...........»
   ْٔ « للباطل نػىٍزكةن,كللحق جولة...........»
 ّٖٓ « للمملوؾ طعامو, ككسوتو......»
 ُُٕ ......« فاحشان كال متفحشان,  دل يكن النب »
 ُّٗ « ,......دل يكن شخص أحب إليهم ًمن رسوؿ هللا »
 ُْٖ ...........«دل يكن ييدعى لو على عهد رسوؿ هللا »
 َْْ ...........«ًمن عمر  ألـز لطريق النب دل يكنأحده »
 َٖ ......«١تا انتهينا إذل كادم حينػىٍُتو استقبلنا ًمٍن ىىوىازفى شيءه » 
 ّّٕ «ينقالف اٟتجارة...... , كعباس ١تا بنيت الكعبة ذىب النب »
 َُٓ « زينب بنت جحش...... ١تا تزكج النب »



 
- ْٕٗ 
- 

 ّٕٗ .....«لو أكلت العسل لغوت أمتك......»
 ُِْ « رأل ما أحدث النساء ١تنعهٌن ا١تسجد...... لو أف رسوؿ هللا »
 َُٓ « لو أيىدم إرل كيراع لقبلت,......» 
 ّٖٓ « لو بلغٍت ىذا الشعر قبل قتلو ١تننت عليو......»
 َِّ «لو تأخر لزدتكم......»
 ِِْ «لو خشع قلب ىذا ٠تشعت جوارحو......» 
 َُٓ « كيراع ألجبت,......  لو ديًعيت إذل»
 ُٕٔ « لو غزكنا معك أغارت طي......»
 ُُْ   «لو قلتم لو يغسل ىذا......»
 َُِ «لو كاف موسى حيان ما كسعو إال إتباعي...........»
 ِٓٗ « لو دل تكن ربيبيت يف حجرم, ماحلت رل أرضعتٍت, كأباىا ثويبة......»
 ِِٗ «  يدع......لو ميَد لنا الشهر, لواصلنا كصاالن »
 ِِّ «لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صالة...........»
 ْْٓ «لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صالة...........»
 ُِِ « لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ مع كل كضوء......»
 َُْ  «, كاٟترير,......ليىكيونىَن يف أميت أقواـ يستحلوف اًٟترى »
 ُّّ «ما أبارل أف أكوف عاشر عشرة على دابة إذا طاقت ٛتل ذلك...........»
 ُّٖ « ما أدرم بأيهما أيسىُر بقدـك جعفر, أك بفتح  خيرب......»
 ّٗ « ما أسكر الفرؽ منو......»
 ُِٓ «.ما أقبح رد ا٢تدية...........»
 ُٕٕ ....«  ما التقم أحد أذف رسوؿ هللا..»
 ُُّ « ما باؿ أقواـ يتنٌزىوف عن الشيء أصنعو......»
 ُُِ « ما باؿ أقواـ يصنعوف أك يقولوف كذا......»
 ُُّ «  ما باؿ أناس يشًتطوف شركطان......»
 ِٔٔ « عجوز ًمن عجائز قريش ٛتراء الشدقُت...... ِٖما تذكر ًمن ظ/»
 ُِٔ ......«  ما حجبٍت رسوؿ هللا »
ى رسوؿ هللا »  ِْٓ «بُت أمرين إال اختار أيسر٫تا...... ما خيَتًٌ
ى رسوؿ هللا »  ّٔٗ « يف أمرين إال اختار أيسر٫تا ما دل يكن إٙتان...... ما خيَتًٌ



 
- َْٖ 
- 

 ّْٕ « ,......ما رأيتي أحدان أسرع يف مشيو ًمن رسوؿ هللا »
 َْْ ......« ًمن فاطمة  هللا  ما رأيتي أحدان كاف أشبو ٝتتان, كىديان, كدىاَلن برسوؿ»
«......  ٖٔ «ما رأيتي أٍشجىعى كال أ٧ٍتىدى
 ُّْ « ميٍستىٍجًمعان قىُط ضاحكان...... ما رأيتي النب »
 َُِ « ميٍستىٍجًمعىان قٌط ضاحكان...... ما رأيت رسوؿ هللا »
 ُُِ «ما رأيت منو كال رأل مٍت......»
 ُّٔ «اتو...........ما رأيتو ضاحكان حىت أرل ٢تو »
 ُٔٗ ......« ما صليت كراء إماـ قٌط أخٌف صالة, كال أمٌت ًمن صالة رسوؿ هللا»
 ْْٓ «طيب قط فرده........... ما عيًرضى على النب »
 ُٕٓ ......«  ما كاف أحد أحسن خيليقىان ًمن رسوؿ هللا »
 ّْٓ « ما كاف إال بشران ًمن البشر كاف يفلي ثوبو,......»
 ّْٓ « يصنع يف بيتو...... ما كاف رسوؿ هللا »
......  ما لقي النب »  ُٗ « كتيبة إال كاف أكؿى مىٍن يىٍضًربي
 َّٗ « ما ١تست يده يد امرأة قط ال ٯتلك رقها......»
 ّٗٔ «ما من ذم ٢تجة أصدؽ من أيب ذر...........»
 ُٖٓ .....«ما ًمٍن مسلمُت التقيا, فأخذ أحد٫تا بيد صاحبو.»
 ُْٖ «ما ًمٍن ميٍسًلمىٍُت يلتقياف, فيتصافحاف إال غيًفرى ٢تما......»
 َْٖ .........« ما ٫تمت بشيء ٦تا كاف أىل اٞتاىلية يعملوف بو غَت مرتُت »
 ّّْ «ما ينبغي ألحد أف يقوؿ أنا عند هللا خَت ًمن يون  بن مىت...........»
 ّّْ «ًمن يون  بن مىت........... ما ينبغي لنب أف يقوؿ أنا أفضل»
 ِْٔ «ماغرت على امرأة ما غرت على خد٬تة......»
   ُِٗ « مثلي كمثل ىذا مثل رجل لو ناقة شردت عليو......»
 ّٕ ......«مَر رسوؿ هللا صلى  هللا عليو كسلم عاـ الفتح, ككاف أبو سفياف بن اٟتارث, »
 ُّٕ  «مر على البيت الدىر, فاهندـ,......»
 ُِٖ «يف نسوة, فسلم علينا........... مر علينا النب »
 ُّٕ « يعودكشل, كأبو بكر...... مرضت مرضان, فأتاشل النب »
 َْْ « مىن أبلغ حاجة مىن ال يستطيع إبالغها......»
 ِٗٗ «مىن أحب القرآف فليىٍبشىر...........»
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َثلى لو الرجاؿ قيامان ك »  ُِّ « جبت لو النار......مىن أحب أف يػىتىمى
 ُٖٖ «مىٍن أحب أف يتمثل لو الرجاؿ قيامان,......»
 ََِ «ًمن أشد الناس عذابان يـو القيامة الذم يصوركف ىذه الصور...........»
 ِْٓ «مىن أكل بشمالو أكل معو شيطاف...........»
 ْٓٓ ......«ًمن الُسنة قص الشارب, كنتف اإلبط,»
 ََّ «فإرَل كعىلىَي........... مىن ترؾ كىالن »
 َُٗ « مىٍن تسىَمى باٝتي فال يكتٍت بكنييت......»
 ّٓٔ «مىن تواضع لغٍت لغناه ذىب ثلثا دينو...........»
 ِّٓ « مىن دخل البيت دخل يف حسنة,......»
 ُّٓ « مىٍن دخل دار أيب سفياف فهو آمن......»
 َْْ «, فلينظر إذل عمرك بن األسود........... مىن سره أف ينظر إذل ىدم رسوؿ هللا»
 ّّْ «بو سىامعي خلقو........... مىن ٝتىَع الناس بعملو ٝتىَعى هللا »
 ُْٖ « مىن صلى عىلىَي مرة صلى هللا عليو عشران......»
 ُّْ « من عامل الناس فلم يظلمهم, كىحىَدثػىهيم فلم يىٍكًذبٍػهيم......»
 ْْٓ « ليو طيب, فال يرده......مىن عيًرضى ع»
تىمىوي, أٞتمو هللا بلجاـ من نار يـو القيامة...........» ان ككى  َّْ «مىن عىًلمى ًعٍلمى
 ّّْ «مىن قاؿ أنا خَت ًمن يون  بن مىت, فقد كذب...........» 
 ِْٕ «ًمن قرية الرجل الصاحل يون ى بًن مىىَت......»
 ُٕٔ ......«مىٍن مزح اٍستيًخَف بو.....»
 ّّٕ « ثالثُت بدنة...... ٨تر النب »
 ّْٕ «٨تن أحق بالشك ًمن إبراىيم...........»
 ُٖٓ «٨تن أحق با١تصافحة...........»
 ّّٓ « نيًصرت بالرعب, كأيعطيتي جوامع......»
 ُّٕ «نعم أخو العشَتة...........»
 ُّْ «  نعم العبد عبد هللا لو كاف يصلي من......»
 ُِٗ « نعم أنا أزعم ذلك, كلو قد كاف ذلك اليـو يا أبت,......»
 ْْٖ « أف يتنف  يف اإلناء...... هنى رسوؿ هللا »
 ُِّ « أف يركب ثالثة على دابة........... هنى رسوؿ هللا »
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تػىٍُتً...... هنى رسوؿ هللا »  ِّْ « عن لًٍبسى
 ِْْ « هنى عن اشتماؿ الَصَماء......»
 َّٕ « ىذا ٤تمد ىذا األمُت, قد رضينا بو......»
 ُْٕ « يف قلوب مىٍن يشاء ًمٍن عباده,...... ىذه رٛتةه كضعها هللا »
«......,  ِِٕ «ىششت يومان, فقىبَػٍلتي
 ٕٕ « ىل أنًت إال إصبع دميت كيف سبيل هللا ما لقيًت......»
 ِّٔ « ُت العمودين......؟ قاؿ نعم قلت أين؟ قاؿ بىل صٌلى فيو رسوؿ هللا »
 ِّٖ  «ىل كنتم تتهمونو بالكذب قبل أف يقوؿ ما قاؿ......»
 ُّٗ   «ىل نفعت أبا طالب بشيء......»
 ِٔٔ «ىلكٍت قبل أف يتزكجٍت بثالث سنُت...........»
 ِّٖ « ىم أضياؼ اإلسالـ......»
 ُّْ « ىم صخب بالنهار......»
 ِِٕ « لقوؿ لدم......ىن ٜت , كىي ٜتسوف ال يبدؿ ا»
 َُٓ « ىو ٢تا صدقة كلنا ىدية......» 
 ِّْ « ىوف عليك فإ٪تا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد......»
 ُّٔ « ىىوًٌف عليك, فإشل لست ٔتىًلك, إ٪تا أنا ابن امرأة ًمن قريش تأكل القديد......»
 َِِ « يتألأل يف اٞتيدير...... كإذا ضحك »
 َُٓ « اٟتياء شعبة من اإلٯتاف......ك »
 ّٕٔ « كهللا إشل ألمُت يف السماء أمُت يف األرض,......»
 ُِْ « كهللا لقد أعطاشل ما أعطاشل كإنو ألبغض ا٠تلق إرل, فما زاؿ يعطيٍت......»
 ُْٓ «كهللا لقد خدمتو تسع سنُت...........» 
 ِّّ « أف يعافيك...... كإف شئت دعوت هللا »
 ّٕٖ « كإف لو ٟتالكة, كعليو لطالكة, كإف أعاله ١تثمر......»
 ّٗ «كإف كجدناه لبحران...........» 
 ِّّ « كأنا كالذم نفسي بيده ما أخرجٍت إال اٞتوع...........»
 ُّٖ «كثب عليو فرحان, كرمى عليو رداءه...........»
 َِّ ..« كجدتي ًمن سورة التوبة آيتُت مع خزٯتة األنصارم....»
 ّٖٓ « كال تكلفوىم ًمن العمل ماال يطيقوف,......»
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 ُٕٔ «كال يطوؼ بالبيت عرياف...........»
 ََْ «كًلٍدتي يف زمن ا١تلك العادؿ...........»
 ٕٓ « إال مئة رجل, كأبو سفياف آخذ بلجامها...... كما مع النب »
 ّّ «ك٨تن بشر كثَت قد بلغنا ستة آالؼ...........»
«...... , كخسرتى  ّْٗ « كيلك, كمىٍن يعدؿ إذا دل أكن أعدؿ؟ لقد خبتى
 ُِٗ « يا أبا ذر األكثركف ىم األقلوف يـو القيامة......»
 ٗٔ « يا أبا عمارة فررمت يـو حنُت؟......» 
 ُٔٔ «يا أـ فالف! إف اٞتنة ال يدخلها عجوز...........»
 ِٖٓ .......«يا أ٧تشة, ركيدؾ رفقان بالقوارير....»
 ُِٔ « يا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضان إذا رميتم اٞتمرة......»
 َُٔ « يا جرير ما زلت سيدان يف اٞتاىلية, كاإلسالـ......»
 َُٗ « يا رسوؿ هللا إشل أختك قاؿ كما عالمة ذلك؟ قالت: عضةن......»
 ُُْ «ُت......سا١تان أف أضرب ب  يا رسوؿ هللا إشل نذرت إف ردؾ هللا »
 ُِّ ......«  يا رسوؿ هللا مىٍن أحق الناس ْتسن صحبيت ؟ »
ٍبًتَيتػٍُتً......»  ُٓٗ «يا صاحب السًٌ
 ُّٔ ......« يا عائشة مىت عهدتيٍت فَحاشان, » 
 ُْٓ «, ككيٍل بيمينك......يا غالـ سىَم هللا »
 ّّْ «يا معشر ا١تسلمُت من يػىٍعذيرينىا ًمن رجل......»
 ُُٓ   «يا نساء ا١تؤمنُت هتادك......»
 ُِٓ «يا نساء النب ال ٖتقرف جارة ٞتارهتا......»
 ُٓٔ «ياذا األذنُت......» 
 ِّٔ « يافىت لقد شققتى علي أنا ىهنا منذ ثالث أنتظرؾ............»
 ُٔٗ « يامعاذ أفتاف أنت, أك قاؿ أفاتن ثالث مراران,......»
 ُِّ ......«دعلى العبا م ماحق هللا يامعاذ ىل تدر » 
 ّْْ «يتكفأ كأ٪تا ينحط من صبب...........»
 ِِٗ «٭تـر ًمن الرضاع ما ٭تـر ًمن النسب...........»
 ِٕٕ « ٭تملها على عاتقو, فإذا سجد كضعها, كإذا قاـ ٛتلها......»
 َّٓ «, لو كنت أنا ابوس......يوسف  يرحم هللا »
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 َّٓ «أخي يوسف لقد كاف صابران حليمان,...... يرحم هللا»
 ّٕٗ « يسرا, كال تعسرا,......» 
 ّٕٗ «يسركا, كال تعسركا, كسكنوا,......»
 ِّّ «يطعمٍت ريب كيسقيٍت...........»
 َُٔ « يطلع عليكم خَت ذم ٯتن كاف......»
 ُّْ «يكوف بعدم خلفاء,»
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 املفردات اللغويةفهرس                         
 الصفحة الكلمة الغريبة ةالصفح الكلمة الغريبة

 ُّٕ احزألت  َّٕ أحزابان 
 ّْٖ  دالؿإلا ِْٓ األخشب

 ّٕٔ  اأٍلىًدصل ُُٗ  أدـ 
 ّّٕ األرداف ِْٔ  أذلقتو اٟتجارة

 َِٖ االستجمار َْٓ إسباغ الوضوء
 ُٕٕ االستعارة التبعية ُِٖ دسًتفااال 

 ّّْ استعذر  ٖٔ االستعارة ا١تكنية

 ِْْ اشتماؿ الصماء ٖٔ  اإلسهاب 
 ُْْ اإلطراء  َُٓ األضب

 ِْٕ االفًتاش ُُٕ اعتقل الشاة 

 ِْْ األقحواف ِّْ اإلفك 

 ِْٕ االقعاء   َُٔ األقط

 ُُّ اإلكاؼ َّّ األقنـو
 ٕٗ اإلكسَت ُُٕ إكاؼ
 َُْ أـ الكتاب ُِٕ ستغراقيةأؿ اال 
 ُِٖ االنتجاع َِْ ألىمىةا

 َِٖ أنفة  ُِٔ أ٩تت 

 ِّٖ أىل الصفة ُِٓ اإلىالة 
 ّْٔ  باطش َُٔ  أكدل 

 ِٗ البدؿ  ُّٕ  البدعة

 ّْ  الربدة ُّٗ برد قطرم
 ّٕٔ البشم  ّْٔ بزازين 
 َُٓ  بٌت هبا  ّّٖ البطريق 

 ُُُ التتميم ِٔ البيضة 
 ُُٔ التدلي ي  ُِْ ٖترجو 

 ِْٓ تربت يداؾ ّْٗ تراكد 
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 ِٖٓ شعرتشبيب ال ُْٓ الًتشيح 
 ُْٓ التعري   ّٕٗ تطاكعا

 َُٔ تقرل حجر نسائو ِِٗ  التعمق 
 ِّّ التملي َٗ  التمرغ 

 ِْٕ التورؾ   ُُّ التنزه

 ُٗٔ ثردت ا٠ترب  ّٕ الثؤلوؿ 
 ُُٔ الثغامة ٕٗ الثرل 
 ُّٖ  اٞتابرة  ٕٓ ثفر  

 ُِٗ جعر َُِ اٞتيدير
 َُْ اٞتنك  ٖٔ اٞتمل 

 ِٖ كدة اٟتاؿ ا١تؤ   َُِ جوز 

 ِٓٗ حجرم ُّْ  ربةاٟت  
 ِٖٓ اٟتداء  ِّّ اٟتجز
 ّٖ حدىم كليالن  ٕٖ اٟتدؽ
 ّّٗ اٟترقانية َُْ اٟتر 

رَهً    ّْٖ حزه ّٕٓ حى

 ّٕٔ اٟتشف ُْٓ  حسبها

 ُِٔ  اٟتلة ُِٔ حصى ا٠تذؼ

 ِٔٔ ٛتراء الشدقُت  ّٕٓ اٟتلة

 ّٖٗ اٟتنق  ْٗ اٟتنث  

 َُٔ اٟتي  َُْ اٟتيا 
 َْٔ خباء  َِٓ  خانقاه

 ُُْ خضب الشيء  ُْٖ ا٠تًتافي 
 ّّْ ا٠تلة   ِْٔ ا٠تالئل  

 َِّ ا٠تواف   ّّّ ٜتل 

 ِّٗ دباء ُٗٔ   دباء

 ِٕٗ الدرؾ  ّٔٔ الدرة  
 ّٕٔ الدقل ْٗ  الدرؾ 
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 ّْٕ ذريع  َُٖ الدٌكاف  

 َِْ ذكات ا٢تيئات ّٕ ذىيبة
 َُْ الرباب   ٕٖ الرؤية البصرية كالقلبية  

 ٕٔ  الرىجىزي   ِٓٗ ربيبة  

 ّٖٓ الرسف   ُُّ رخص لو يف األمر  

 ّٗ  الرطل  ِْٔ  الٌرضخ  
 ّٕٓ ركَغى  ُِٔ رماشل الناس باٟتدؽ

 ُّْ الرياء  ٕٔ الركم 

 ُٓٗ السبتيتُت  ََُ سابغة

 ُّٓ السبط  َُٔ السبحة

 ُّٔ سراكيل  ّٕٖ سجع الكالـ

 ٓٗ السرح  ّٗٓ السرب   

 ّْْ سيٌرم َّٕ السرداؽ 

 ٓٗ السلب  ِْٔ السفيو 
 ّْْ السنن   ّْٖ   السلوة عنو

 ُِّ السيما ّْٓ السواد 
 ِٕ شاعر مطبوع  ٗٔ سيما 

 ُُّ شرًؽ  ُٖ شاىت الوجوه 

 ِّْ شققت ٕٔ  الشعر 
 َُّٗ الشول  ُُّ  الشمركخ

 َُِ صاغيتو َُٕ  الصاع
 ّٕٖ  صبأ  َُِ  صبأ 

 ّٖٓ صربان  ُٗٗ صبحكم 
 ِّّ الصفا   ّْٔ الصعق 

 ٖٔ صفُت  َّٔ الصفق  

 ُٖٗ الصلصلة   ِّّ  الصلب

 ّٖ صيتان   ُِٔ الصهر 

 ّٖٓ الضنء ِٕٗ الضحضاح  



 
- ْٖٖ 
- 

 ّْٕ الطهور    ُٗٗ ضياعان 

 ِٗ الظرؼ  ُٖ الظاىر 

 ُْٕ العالة   ُٕٓ  الظعينة  

 ُْٕ العاشل   ّٔ العاـ كا٠تاص   

 ّٗ العجفاء ّٖٓ عربة
 ُُّ  الًعٍذؽ ِٖٗ العدسة  
 ِّٖ   العريف َْٗ عراشل  
 ّّٔ العطاؼ   َِٓ  العرين 

 ُٕٓ  عقاصها ُْٖ  العقار 
 ُٖٔ   عقلت  ِْٓ عقرل حلقى 

 ِّْ العلل   ّٖٓ عالجو  

 ُٗ العمرد  ِّٔ عمرة القضاء 

 َُّ عيبة الرجل ُُُ  العواتق  
 َُٓ ة الغريز  َِْ عُت غديقة

 ِٕٗ غمرات ُُٖ  غلفان 
 ِٖٗ فلعت ّٖٖ لفحلا  

 ّْٖ قيدَ   ٕٔ القافية
 ََِ القراـ  ِّْ القديد

 َْٔ قرؼ  ِّّ قرٌة العُت 

 ِٖٓ القريض   ٖٖ القر٭تة  

 ُُّ القطيفة ْٗ القيسط 
 َْْ لقناطَتا  ٖٗ القال   

 ُُٓ الكتم   ُٔٔ   كاسدان  
 َٗ الكراع  َْٓ الكثباف  

 َُْ الكمنجة    ُّٕ كشت  

 ُٓٓ   الكيًٌ    ُٖ الكناية 

 ُٔٔ ال يألوا ُٗٗ ال أكاد أدرؾ الصالة
 ِّٖ ال يلوكف  ّٓٗ ال ٬تاكز حناجرىم 



 
- ْٖٗ 
- 

 ٖٓ اليعزب  ُٖ لالستعارة 
 ُِٔ لجمرةل   ِٖ اللجاـ  

 َُِ  اللهوات ُْٖ ٢تدم
 ٕٖ  اجملاز  َُٗ متوركتك  

 ّٖٓ انق ُٓٗ اجملاكزة
 ّٗ  ا١تخفقة ُُٕ  ٥تطـو
 َُٕ ا١تد   ُُْ  ا١تخنث 

 ٓٗ مد٢تمة  َْٓ ا١تدٞتُت 
 ُّْ  ا١ترط ّْ  مرجل 
 َُِ مستجمعان    ّٖٗ ا١تزملة 

 َْْ  مسومة ُُِ مستهجن 
 َُّ ا١تشرفية َْٔ مسيك 
 ُٕٓ ا١تصدر ٕٕ مشطور الَرجز 
 َّْ ا١تعرة ِْْ ا١تطلق   

 ُُُ ا١تفازة ّٖٓ  ا١تعرؽ
 ِْْ ا١تقيد ّٕٔ مقركظ  

 َُٕ ا١تكتل  َُٓ ا١تكتسب
 ُُٖ ا١تلة العوجاء   ِْْ ا١تالمسة 

 ِّْ ا١تلكوت َّّ  ا١تلكانية
 ِِٔ من القابلة   َِْ ا١تمٌيز  

 ِْْ ا١تنابذة ّٖٓ منَ 
 ُٕٓ ا١تندكحة   ّٖٗ ا١تنادمة

وي    ِّٓ ا١توضوع كاموؿ   ٕٕ مىنػٍهيوكى

 َّّ الناسوت  ٗٔ ا١تيل  

 ّّٖ النجاؼ  ّٖٓ النجائب

 ُِٓ النسمة  ّٖٓ النجيبة
 ُٖٔ النىٍضح ِٗٓ النص  
 َُٖ ننعمك عينان  ّٖٖ  نفث



 
- َْٗ 
- 

 ّٕٓ النهم  ٖٔ هنركاف 
 ّْٗ ىديان    ِّّ ا٢تاجرة

 ِّْ الوامشة  ُّٖ ا٢تىول
 ّٖٓ الواكف  ِّْ الواصلة 
 ُٔٗ كجد أمو  ُْٗ الورؾ  

 ٕٗ الوىرل  ُُٔ الوٝتة    
 َُٓ الوىظيفي  َُٓ الوالء 
 ّٕٓ كرلى  ُْٔ اليأس 

 ُّْ يتصلف  ّٖٖ  يرضخ

 ّٓٗ ٯترقوف من الدين مركؽ السهم  ّّٔ ينزك 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ُْٗ 
- 

 األعالم املرتجمم هلمفهرس                            
 الصفحة اسم العلم    الصفحة اسم العلم     

 ّْٕ ابن أيب أسامة   ُّٗ إبراىيم بن يزيد النخعي 

 ُِٔ بن أيب ٚترة ا ُْْ  ابن أيب الدنيا

 ُّٓ ابن أيب شيبة   َُٖ ابن أيب ذئب 

 ُِٕ  ابن أيب ٧تيح ّّٔ ابن أيب ليلى  
 ُُٔ ابن إسحاؽ  َّْ ابن أيب ىند 

 ُِٕ ابن األعرايب ٕٓ ابن األثَت 
 ََِ  ابن اٞتوزم  َِْ   ابن األنبارم

 َِٗ بن السكيت ا ُّْ ابن اٟتاج    

 ٔٔ ابن الصالح  ُِٖ ابن السٍت  

 ٕٕ ابن القطاع  َُُ  لقابسيابن ا 

 ُُٔ ابن القيم   َّٖ ابن القطاف

 َُُ  ابن ا١تبارؾ ّٖٔ ابن الكلب 
 ُْٕ ابن الوراؽ ُِٕ ابن ا١تديٍت 
 ُّٕ ابن جريج ُّٔ ابن بطاؿ 
 ُُُ ابن حجر  َُٗ ابن حباف 

 َُِ  ابن خزٯتة ُِٖ ابن حـز  
 ّٕٕ ابن خَتكف  َّٗ ابن خليل الدمشقي

 َِْ ابن دريد األزدم َّٖ اسىةابن دى 
 َُْ بن رجب ا   ِِِ  بن راىويوا

 ٗٗ ابن سعد   َْٖ ابن سريج 
 ُِِ  ابن شهاب  ٕٔ ابن سَتين  

 ََِ ابن عبد اٟتكم ٕٓ ابن عبد الرب 
 ُِّ ابن عبدكس َّٖ ابن عبد ا١تؤمن  

 ِِٗ   ابن علية ّّٗ  ابن عرفة
 ٖٗ ابن فارس  ُُٖ ابن عيينة 

 ٕٗ ابن قتيبة  ِٕٗ   قاسم ابن 



 
- ِْٗ 
- 

 َُٔ ابن قرقوؿ  َُْ  ابن قدامة ا١تقدسي
 ُْٔ ابن كيساف   ِّٗ ابن كيساف 

 ْٔ ابن مالك  ِّٓ ابن ٢تيعة

 َُّ ابن معُت   َِْ   ابن ٣تاىد

 ِِّ ابن منده  ُِْ ابن منده 
 َّٖ ابن ٪تَت َّٖ  ابن مهدم
 ُّٖ  ابن كىب  ٕٓ ابن ىشاـ

 ُٖٔ ألهبرما ََِ ابن يون 
 ٖٔ أبو إسحاؽ السبيعي   َُْ أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت

 ِْٗ أبو األعور السلمي َِٔ أبو إسحاؽ الشَتازم
 َِٓ أبو اٟتسن البوشنجي   َِّ أبو اٞتوزاء 
 ُٗ أبو الدحداح  ُْٗ  أبو ا٠تصاصية 

 َُٗ أبو الفتح اليعمرم ُِٔ أبو الزناد 
 َْٖ اسم األ٪تاطي أبو الق ُْٔ أبو الفضل اٞتاركدم
 َِٖ أبو القاسم القشَتم َِٔ أبو القاسم الدبوسي

 ٔٔ أبو ا١تظفر السمعاشل  َِٖ أبو القاسم بن عساكر 

 ّٕٓ  أبو أيوب   ِِّ أبو ا٢تيثم بن التيهاف

 ِِٓ أبو بكر الباقالشل ّْٗ أبو برزة
 ُٕٖ أبو بكر بن ا١تقرئ ُٖٓ أبو بكر الُركياشل 
 ُِْ أبو بكر بن عبد الرٛتن  ِّْ  ـأبو بكر بن حز  
 ُُِ أبو حامت  ُْْ أبو بكرة  

 ْٔ أبو حياف  ْْٓ أبو حامد اإلسفرايٍت 

 ُْٖ  أبو خليفة ُّٓ أبو خالد األٛتر 
 ُِٕ أبو داكد ُْٕ أبو داكد 

 ّٕٓ  أبو رجاء العطاردم ُْٕ أبو ذر ا٢تركم
 ّّٗ أبو زكريا الفراء ُُٔ أبو رمثة  

 ٕٔ أبو زيد الفقيو  ُُٔ أبو رمثة

 َِٖ أبو سعد ٤تمد الكنجركذم    َِٖ أبو سعد بن السمعاشل



 
- ّْٗ 
- 

 َِْ أبو سعيد السَتايف   َُُ أبو سعيد ا٠تدرم

 ِٓٗ  أبو سلمة بن عبد األسد ُٕٖ   أبو سعيد ا١تتػىوىرل  
 ٖٗ أبو طلحة زيد بن سهل   ُِٕ أبو طالب بن عبد ا١تطلب  

 ُٕٔ أبو عامر الفاسق   َُٕ أبو عاصم الضحاؾ

 ََْ أبو عبد هللا ٤تمد بن عبد الواحد اٟتافظ ِّٗ   أبو عبد الرٛتن السلمي  
 ْْٓ أبو عثماف النهدم ُِٓ  أبو عيبػىٍيدو 

 ّٕٕ  أبو علي السنجي  ْٔ أبو علي اٞتياشل  

 ُْٕ أبو علي اللؤلؤم  ّٕٕ أبو علي الصديف   
 ُٖٔ بةأبو ليبىا ِْٓ أبو عمرك الشيباشل  
 َِٖ أبو ٤تمد اٞتوىرم  ٔٔ أبو ٤تمد االصيلي   
 َِٔ   أبو ٤تمد عبد هللا بن ٤تمد ا٠تيشىٍت  ُِٕ  أبو ٤تمد بن النحاس  

 ُّٓ أبو مسعود األنصارم َِٔ الشَتازم أبو ٤تمد الفامي
 ُْْ أبو يعلى ُْْ أبو موسى األشعرم

 ٖٗ أبو حنيفة الدينورم  ِِٓ أبو يوسف ك٤تمد 
 ّٖٗ أيب حامت سهل بن ٤تمد  ُِٓ بوذرأ

 َِٗ أٛتد بن سعيد بن بشر  َِٖ  أٛتد بن اٟتسن األزىرم
 َّٗ أٛتد بن عبد هللا العجلي  ُِٔ أٛتد بن عبد العزيز 

 ُّٖ األخن   ٕٔ األخفش

 ُِِ  األزىرم  ُّّ األذرعي   

 ِّّ  أسامة بن عمَت ْٕ أسامة بن زيد 
 َّٖ ن منصورإسحاؽ ب  ّٖٗ إسبنديار  

 ّٖٗ  إٝتاعيل بن إسحاؽ ّٔٓ أسلع بن شريك  
 ََْ إٝتاعيل بن عبد الغافر  َّٗ إٝتاعيل بن عبد الرٛتن 

 َّْ أسيد بن حضَت ُٖٓ  األسود 

 َِٓ  األشعرم    ُّْ األشج 
 ُِٔ األعرج ُٕٗ أشهب 
 ّٓٗ األقرع بن حاب  التميمي   ِِٗ أفلح أخو أيب القيعىٍي  

 َِْ أـ العالء األنصارية ٕٓ رث األنصاريةأـ اٟتا



 
- ْْٗ 
- 

 ِِّ أـ حبيبة  ّٔٓ أـ أٯتن بركة 

 ُِٓ أـ حكيم بنت كادع ِّٓ  أـ حراـ بنت ملحاف

 ُِٕ  أـ سليماف بن األحوص َُٔ أـ سليم بنت ملحاف 
 ُٖٔ  أـ قي  بنت ٤تصن  َّٗ   أـ عطية رضي هللا عنها 

 َُُ خلفأمية بن    ُٗٓ أـ ىانئ بنت أيب طالب 

 َُٔ أن  بن مالك  ِّّ أمية بنت قي  أيب الصلت 
 ِٕٗ الباجي  ْٕ أٯتن ابن أـ أٯتن

 ِّٔ بديل    ٕٔ البخارم

 ُُّ بريرة    ٗٔ الربىاف اٟتلب   

 ُّٗ البغوم ُُِ البزار  
 ُْٓ التاج ابن السبكي ُِْ البوصَتم 

 َُِ تقي الدين بن تيمية اٟتنبلي ُْٓ تقي الدين السبكي
 ِّّ ثابت بن الضحاؾ   ِّٖ ثابت البناشل   

 َُٖ جابر بن عبد هللا األنصارم  ِّٗ ثعلب
 ّٖٗ اٞترمي ّٗٓ جبَت بن مطعم 

 ّْٖ جعفر بن ٤تمد بن علي بن اٟتسُت  ٖٔ جرير  

 ّٗٗ جالؿ الدين النصيب ّٗ جعيل األشجعي  
 ُٗ اٞتوىرم  َُْ اٞتنيد   

 ُٕٓ حاطب    ّْٓ حارثة بن أيب الرجاؿ   

 ّٕٕ حدثنا ٤تمد بن ٤تبوب ا١تركزم ِْٔ   حبيب بن عمرك 
 ُٔٗ  حـز ُٖٓ بن اليماف حذيفة
 ّٖٕ اٟتسن بن علي  َّْ اٟتسن البصرم  

 ّٖٕ ٛتزة الزيات   ُٖٔ ٛتاد بن زيد 

 ّٔٓ حنُت َُٕ ٛتيد  
 َّٓ خالد بن سناف   َِْ خارجة بن زيد 

 َِّ  خزٯتة   ُٓٗ   ا٠ترباؽ  

 ُْٔ ا٠تطيب البغدادم ُّٕ ا٠تطايب  
 ِّّ خوات بن جبَت ٕٔ ا٠تليل 



 
- ْٗٓ 
- 

 ٖٔ الدارمي  ِّٗ خولة بنت ا١تنذر

 ِّٖ دحية الكلب  ُِٕ الداكدم 

 ّٗٗ الدمَتم  ِٖٖ الدمياطي

 ُٔٓ الراغب   ٕٔ الذىب  

 َُْ الربيع بنت معوذ َْٖ الربيع ا١ترادم 

 ّٓٓ ن كعب األسلميربيعة ب  ْٕ ربيعة بن اٟتارث

 َُْ   الزَجاج   ُٕٕ الرضي بن اٟتنبلي

 َْٖ الزعفراشل ُْٖ  الزركشي 
 ّٕٔ  زيد ا٠تيل ُّّ زكريا األنصارم  
 ُٖٔ زيد بن ثابت  ٖٔ زيد بن أرقم  

 ِِّ  زيد بن خالد اٞتهٍت َُْ  زيد بن حارثة الكلب
 ََْ مزين الدين بن الورد َِٕ زيد بن ىالة بن أيب ىالة 
 َُٓ زينب بنت جحش    ِٓٗ زينب بنت أيب سلمة   

 ِْٓ سبيعة ِّٓ سادل بن عبد هللا 
 ِّٓ  السخاكم ُٖٔ  سحنوف
 ّٕٕ السراج ّْْ السدم    

 َُّ سعد بن عبادة  ُٗٓ سعد بن أيب كقاص 
 ِْٗ سعيد بن اٟتارث  ُُٖ سعيد بن أيب ىالؿ 
 َّْ سعيد بن جبَت  ٗٗ سعيد بن ا١تسيب 

 َُٕ سفياف الثورم ُِٗ سعيد بن منصور
لىفي    ّٖٕ سفياف الثورم  ُِٔ السًٌ

 ُِٕ سليماف بن عمرك بن األحوص   ُٖ سلمة بن األكوع 

 َْٖ سناف الٌطوسي َِْ سليماف بن يسار  
 ُُٖ سهيل بن أيب صاحل  ِّّ سهل بن بيضاء

 ِِٔ السيوطي  ُّٔ سيبويو 

 َُُ اٟتجاج  شعبة بن ِّّ الشريد بن سويد 
 ّْْ مشر   ِٔٓ شقيق بن سلمة 

 ُْٗ صاحل بن أيب صاحل ُٕٕ الشمٍت  



 
- ْٗٔ 
- 

 ُّٔ صرد بن عبد هللا األزدم   ِّٓ صدر الشريعة اٟتنفي

 ُْٖ الصعب بن جثامة   ُٗ الصرصرم

 ِْٓ الصغاشل  ٔٔ الصغاشل  
 ُٕٖ صفواف بن عساؿ  َُٔ اٞتمحي صفواف بن أمية 

 ٓٗ صهيب    ِّّ بصفية بنت حيي بن أخط

 ُِٔ الضحاؾ بن قي   َُٕ الصَتيف
 ُْٖ طلحة بن عبيد هللا  ُِٗ  الطحاكم

 ُٖٖ عائشة بنت طلحة  ُْٓ الطيب  
 ُٕٔ عامر بن الطفيل ِّْ عاصم بن أيب النجود   

 ُٖٖ عباد بن ٘تيم ِٕٖ عامر بن كاثلة 
 َُٕ عبد الرٛتن بن سالـ    ُْْ  عبد الرٛتن بن جبَت

 ُُٖ عبد العزيز بن أيب سلمة ا١تاجشوف  ٗٗ  بد الرزاؽع

 َِٕ عبد الغافر بن ٤تمد النيسابورم  َّٖ  عبد العزيز بن أيب عثماف 

 ِّٔ عبد الكرصل بن عبد هللا  ُِٔ عبد الغٍت بن سعيد األزدم
 ٓٗ   عبد هللا بن أيب بكر  ّٕ  عبد هللا بن أيب أمية بن ا١تغَتة

 َْٖ عبد هللا بن أٛتد  الفرغاشل  َُّ ن سلوؿعبد هللا بن أيب ب
 ْٕ عبد هللا بن الزبَت  ِّٗ عبد هللا بن اٟتارث 
 ُّّ عبد هللا بن الشخَت  ّْٕ عبد هللا بن السائب
 ِِّ بن أيب طالب عبد هللا بن جعفر  ُّٓ عبد هللا بن بريدة
 ُُٗ عبد هللا بن سالـ  ُُّ عبد هللا بن ركاحة

 ُٕٗ عبد هللا بن ىشاـ ُّٕ يد بن عمَت عبد هللا بن عب
 ِِّ عبيد هللا بن عباس  ِْٔ عبد ياليل 

 َّْ عبيد بن حنُت   ّّٗ عبيد هللا بن عبد هللا 

 ْٕ عتبة ِْٗ عتبة بن فرقد السلمي
 ِّٓ عثماف بن طلحة   ُْٖ  عثماف بن أيب العاص الثقفي

 َِّ العجاج ُُٓ  عثماف بن موىب 
 ُٕٗ  العراقي ٖٔ عدم بن حامت

 ُُٖ  عطاء بن يسار  ٗٗ عركة بن الزبَت  



 
- ْٕٗ 
- 

 ّٔٓ  عقبة بن عامر  ّٖٗ عقبة بن أيب ميعىٍيطو 
 ُّٗ عكاشة ٕٓ عقيل بن أيب طالب

 ّٓٗ علقمة بن عالثة  ِٕٖ عكراش
 ِّّ علي بن أيب العاص  ُِٗ علقمة بن قي  
 ّٔٔ عمر بن أيب سلمة  ُْٗ  علي بن حجر  

 َِٗ عمرك بن اٟتارث  ّْٓ د الرٛتنعمرة بنت عب 
 ّّٗ عمرك بن حريث  ٓٗ عمرك بن أمية الضمرم

 ُِّ عمَت بن كىب اٞتمحي  ُِٕ عمرك بن دينار 
 ُّٕ الفاكهي   ّٕٔ عييينة بن بدر 

 ُٕ فركة بن عمرك  ٕٔ الفربرم   

 ُِٗ فضيل بن عمرك  ْٕ الفضل بن العباس 
 ِٗٗ عباسالقاسم بن   ِْٗ فليح بن سليماف 

 َُْ القاضي أبا بكر اٟتَتم َِْ القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر 
 ُُٖ القاضي أبو بكر بن العريب َِٔ  القاضي أبو الطيب
 َّْ قتادة بن النعماف  ٔٔ القاضي سراج 
 ُْٖ قتادة     َُُ قتادة بن دعامة 

 ٕٓ قثم بن العباس  ُْٗ قتيبة بن سعيد 
 ِٔٗ القسطالشل   ُِٔ القرطب

 ِِٖ الكرماشل   ِْْ قيلة  

 ُْٗ لوين ٔٗ كعب بن مالك   
 ٕٔ ا١تازرم  َِٗ الليث بن سعد 

 ُّٔ مالك بن ٪تط  ِّٗ ا١تازشل
 ِّٕ  اب الطربم   ِْٗ ٣تاشع بن مسعود السلمي

 َُٕ ٤تمد بن سالـ   ُِٕ  ٤تمد بن ا١تثٌت
 َُْ هاشل٤تمد بن عبد الواحد األصب ُُّ  ٤تمد بن عبد الرٛتن 
 ِّّ ٤تمدبن عائذ   ُِْ ٤تمد بن يوسف بن ا٠تضر   

 ِٕٗ ١تستملي ا  ُٖٔ ٤تمود بن الربيع 

 ِِٕ مسركؽ  ِٖٗ مسركح



 
- ْٖٗ 
- 

 ْٓٓ مصعب بن شيبة   ٖٔ مصعب بن الزبَت 

 ٖٔ معاكية بن قرة   ُّّ مطرؼ بن عبد هللا الشخَت  

 ّٕٓ  ا١تعركر بن سويد  ْٕ معتب بن أيب ٢تب 

 ُِٔ ا١تغَتة بن شبيل   ِٖٖ ر ا١تغريب ميعىمَ 

 ِٕٓ ا١تقداـ بن شريح  ُْْ ا١تغَتة بن شعبة   

 ٓٗ  ا١تنذر بن عمرك الساعدم  ٗٗ  ًمقسم بن ّتيٍرة

 ِّٕ    ا١تهلب ّٔٓ مهاجر موذل أـ سلمة
 ِٗٔ النابغة اٞتعدمٌ   ِْٔ موسى بن عقبة 

 َِٔ ناصر العمرم َّٖ  ناجية
 ْٕ بن اٟتارث بن عبد ا١تطلب نوفل   ُّْ الناقص 

 ِٔٔ ىشاـ بن عركة  ُِٕ ىشاـ أبو مركاف

 ّٔٓ ىالؿ بن اٟتارث ّٕٕ ىشيم بن بشَت
 َْٔ ىند بن عتبة ُْٗ ىالؿ بن العالء 

 ٗٗ  الواقدم   ُّٗ  لواحدما  

 ِّٕ الوليد بن ا١تغَتة ا١تخزكمي   ََّ كرقة 

 ّْٖ ٭تِت بن سعيد  القطاف  ُِٕ  الوليد بن مسلم
 َّ يزيد بن أيب حبيب ّّٖ ٭تِت بن سعيد 

 ُْْ يزيد بن معاكية  ُِٕ يزيد بن أيب زياد 
   ِٔٓ يزيد بن معاكية النخعي   

 

 
 
 
 
 
 



 
- ْٗٗ 
- 

ةفهرس                             الكتب املرتَجم
 

 الصفحة اسم الكتاب 

 َِٔ للفوراشل الشافعي اإلبانة

 ٖٔ إحياء علـو الدين

 ِْٕ كد ا١توصلي اٟتنفياالختيار: أليب الفضل  ٣تد الدين عبد هللا بن ٤تمود بن مود
 ُِّ لزكريا األنصارم أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب
 ُٓٔ للقاضي عياض  إكماؿ اٍلمعلم يف شرح مسلم

 َّٗ اإلكماؿ يف رفع االرتياب عن ا١تؤتلف كا١تختلف من األٝتاء البن ماكوال 
 ُْٔ اإل١تاع إذل معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع للقاضي عياض 

 ُٔٓ ر ايط يف تفسَت القرآف أليب حياف األندلسيالبح
 ُِّ البحر ا١تواج, شرح ا١تنهاج,لفخر الدين األبار, ا١تارديٍت

 ِّٕ تاريخ مكة, كيسمى أخبار مكة, كيسمى فضائل مكة لألزرقي

 َِٖ تاريخ نيسابور لإلماـ اٟتاكم

 َٗ التبصرة للجويٍت

 ِْٖ التجريد يف أٝتاء الصحابة للذىب 
 َّٗ تذىيب التهذيب للذىب 
 ْٔ تسهيل الفوائد البن مالك 

 ُْٔ تقييد ا١تهمل ك٘تييز ا١تشكل يف رجاؿ الصحيحُت للحسُت بن ٤تمد الغساشل 
 ِْٖ لسبط ابن العجمي التلقيح لفهم قارئ الصحيح

 ُِٓ تنقيح األصوؿ: للعالمة, صدر الشريعة: عبيد هللا بن مسعود البخارم
 َُّ لإلماـ النوكم ء كاللغاتهتذيب األٝتا

 ُْٕ الثقات للحافظ: ٤تمد بن حباف البسيت
 ِْٔ اٟتاكم الكبَت للقاضي أيب اٟتسن علي بن ٤تمد ا١تاكردم 

 َِّ حلية األكلياء أليب نعيم



 
- ََٓ 
- 

 َُٖ دالئل اإلعالـ على أصوؿ األحكاـ يف أصوؿ الفقو للصَتيف
 ُٖٓ دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاشل 

 َْٓ سالة: لإلماـ ٤تمد بن إدري  الشافعي الر 
 ٕٗ للسهيليالركض األنف 

 ْٔ ركضة الطالبُت لإلماـ النوكم 

 ِٕٓ سراج ا١تريدين: البن العريب

 ِٕ سَتة مغلطام

 ِٕٗ شرح السنة لإلماـ حسُت بن مسعود البغوم
 ُّٖ البن القيمشرح السنن ) سنن أيب داكد(: 

 ُْٓ شرح ا١تصابيح للبيضاكم
 ّٕٗ شرح ا١تصابيح للبيضاكم

 ِّٓ شفاء الصدكر يف أعالـ نبوة الرسوؿ البن سبع
 ٖٓ الشمائل امدية لإلماـ الًتمذم

 ِّْ  شواىد التوضيح لسراج الدين عمر بن علي بن ا١تلقن
 ْْٗ عوارؼ ا١تعارؼ للشيخ عمر بن ٤تمد بن عبد هللا السهركردم

 ٕٗ أليب عبيد أٛتد ا٢تركم الغريبُت
 َٗ فتح العزيز للرافعي

 ُْٓ فصوص اٟتكم: للشيخ ٤تيي الدين بن عريب 
 ُِْ للسخاكم فتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث
 ِٔ القاموس ايط للفَتكز آبادم

 ُّّ قرة العُت يف فضل الشيخُت كالصهرين ١توفق الدين أبو ذر, ابن سبط ابن العجمي
 ّْْ الكامل يف التاريخ البن األثَت 
 ّٗٗ الكامل يف اللغة كاألدب للمربًٌد
 ُِِ البن عدم  الكامل يف معرفة الضعفاء

 ُْٗ للز٥تشرم يف التفسَت الكشاؼ



 
- َُٓ 
- 

 ُْٓ كشف اللب   عن ا١تسائل ا٠تم  للشيخ تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي 
 َْٕ الكفاية البن الرفعة يف الفقو الشافعي
 ّٖ ٝتاء البلداف كاألماكن ا١تشتبهة للحازميما اتفق لفظ كافًتؽ معناه من أ

 ّّْ مبتدأ ا٠تلق, ينسب لعبد ا١تنعم بن إدري  بن سناف
 ُْٕ مثلث قطرب

 ُِّ للنوكم اجملموع شرح ا١تهذب

 َُْ البن سيده اكم كايط األعظم 

 ُٕٕ مزيل ا٠تفا عن ألفاظ الشفا للشمٍت

 ُٗٔ مستخرج االٝتاعيلي

 ُْٕ للقاضي عياض ى صحاح اآلثارعل مشارؽ األنوار

 َُْ مطلب ا١تعارل يف شرح كسيط الغزارل البن الرفعة
 ِِّ البن منده  معرفة أسامي أرداؼ النب 

 َِٕ معرفة الصحابة. للحافظ العالمة أيب العباس, جعفر بن ٤تمد ا١تستغفرم
 ِِٗ للمازرم ا١تعلم بفوائد مسلم

 َِٕ البن سبط العجمي فظا١تقتفى يف ضبط ألفاظ الشفا للحا

 ِِٔ مناىل الصفا للسيوطي 

 ّْٓ منهاج الدين يف شعب اإلٯتاف للحليمي 
 ُْٓ منهاج الوصوؿ, إذل علم األصوؿ لإلماـ, ناصر الدين: عبد هللا بن عمر البيضاكم

 ُِْ ا١تهذب للشَتازم
 ُِّ ا١تهمات على الركضة:لألسنوم
 ِٔٗ للقسطالشل يف السَتة النبويةا١تواىب اللدنية, با١تنح امدية 

 ُِٓ ميزاف االعتداؿ للذىب

 ِٔ النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر البن اٞتزرم

 َِْ كالكماؿ, يف معرفة الرجاؿ للشيخ, للحافظ: عبد الغٍت بن عبد الواحد ا١تقدسي, 
 ُٓٔ البن اٞتوزم الوفا يف فضائل ا١تصطفى



 
- َِٓ 
- 

ةالبلدان فهرس                                واألمكنة املرتَجم

                  الصفحة              اسم املكان
 ُْٗ ألبواءا  -ُ

 ّٖٓ األثيل  -ِ

 َِٕ   أصبهاف -ّ

 ٕٔ أصيل  -ْ

 ٗٔ أكطاس  -ٓ

 ُٕ أيلة  -ٔ

 ّّٖ  إيلياء -ٕ
 ٓٗ  بئر معونة -ٖ

 ُِْ بسطاـ  -ٗ

 ِّٖ بصرل -َُ

 ُٕٔ تبوؾ -ُُ
 ُْٖ ترمذ -ُِ

 ٗٗ التنعيم  -ُّ

 ّٕ ثنية العقاب -ُْ

 َُٗ اٞتعرانة   -ُٓ

 ْٔ جياف -ُٔ

 ِّٖ اٟتديبية -ُٕ
 ُِْ حرٌاف -ُٖ

 ٖٔ حنُت -ُٗ

 ّٖٗ اٟتَتة – َِ 

 َِٔ خيراسىافي  -ُِ

 ّٔ خيرب  -ِِ

 ُْٔ دالم  -ِّ

 ُٕ دكمة اٞتندؿ  -ِْ

 ِّْ  ذم طول -ِٓ

 َُُ رابغ  -ِٔ

 ّٕٓ الرَبذة -ِٕ
 ٓٗ الٌركحاء -ِٖ



 
- َّٓ 
- 

 ُٕٓ   ركضة خاخ -ِٗ
 ُِٔ السىراة -َّ
رىري ا -ُّ  ِٖٓ لسًٌ

 ٗٗ سرؼ -ِّ

 َُُ سىفىاقي ي   -ّّ

 ََِ  سفط القدكر -ّْ

 ّٖ سلع  -ّٓ

 ُِّ  الطائف  -ّٔ

 ّّٗ عيٍسفاف -ّٕ
 ُْٕ طرسوس -ّٖ
 َُُ  قاب  -ّٗ
 ّّٗ   قديد -َْ
 ُِٔ   قرقيسيا -ُْ

 ِْٕ قرف الثٌعالب-ِْ
 ّّٗ  الكديد -ّْ
 ُُٓ كراع الغميم -ْْ

 ُْٕ ا١ترية -ْٓ

 ّّٖ مؤتة  -ْٔ

 ُٕٔ مسجد لضرار -ْٕ

 ُْٗ ا١تصيصة   -ْٖ
 َِْ مٌيافارقُت  -ْٗ

 ُُْ النقيع -َٓ
 َِٓ ر نيسابو   -ُٓ

 ِْٕ نينول -ِٓ

 ُِٗ ٫تذاف    -ّٓ

 ٕٔ كاسط  -ْٓ

 ُْٗ  كىٌدافي  -ٓٓ

 ََِ  اليمامة-ٔٓ
 
 



 
- َْٓ 
- 

ةفهرس                                           القبائل املرتَجم

 الصفحة        اسم القبيلة      

 ُّٖ أبذل -ُ

 ّّٔ األسد -ِ
 ُّٖ األشعريوف-ّ

 ُُٔ ّتيلة -ْ
 ُِٔ ٕتيب -ٓ

 ّّٔ   تيم -ٔ
 ُّٕ جرىم -ٕ

 ِٗ ٚتح -ٖ

 ُُٔ خثعم -ٗ
 ُُٔ دكس -َُ

 ُٕٔ طي -ُُ

 ُِٕ عنزة -ُِ

 ُٕٔ   ًغفار -ُّ
 ٓٗ ٥تزـك -ُْ

 ُّٔ ٫تداف -ُٓ 

 ٗٔ ىوازف -ُٔ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- َٓٓ 
- 

 األبيات الشعريةفهرس                                     
 الصفحة      طرف البيت

 َّْ ...............                    إذا دل يكن صدر اجملال  سيدان 
 ِٕ ...............                                       أال أبلغ أبا سفياف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت    
 ُِْ ...............                أال كل مىن ال يقتدم بأئمػػػػػػػػػػػػػة 
 ْْٕ ...............                إف األحامرة الثالثة أىلكت      
 360 ...............                إف كنت قاضي ٨تىٍبًػي يـو بػىٍينكيم
ًلسيوي ًبال     ُِّ ...............                     بًاألىرًض مىأكىليوي كى٣تى

 ّّٓ .....بيًعثىٍت مقاليدي الكينيوًز ٚتيعيهىا                      .......... 
 ُِٗ تقوؿ ىىلىٍكنا إٍف ىىلىٍكتى كإ٪َتىا                     ...............
 ِٗٔ حكيتى لنا الصديق ١تا كليتنا                     ...............
ىصوفي بًًلبًسًو                   ...............

 ّّٔ شىريؼى الَسراكيلي ا١ت
 ِّٔ ...............                           ًسٍركىالةه علىٍيًو ًمنى الُلٍؤـ 

ػػػػػػػػػػػػمي                     اهي أىذاىي  َِٓ ...............  فىأىتى ثىقيفان فىاعًتى
 ُُِ فإذا العذارل يف ا٠تدكر حياءيهي                   ...............

 ِّٔ ...............             فػىىتى فارًسّي يف سراكيلى رامحي        
ٍم ًمٍسوىرً   ُٖٓ ...............                         فػىلىىَب فػىلىَب يىدى

ٍيبػىري أىشل  مرحب                  ...............  ّٔ قىٍد عىًلمىٍت خى
 ُْٔ كالَصٍعو يرتع يف الرياض كإ٪تا              ...............   

 َْٖ   يكن بُت اٟتجونإذل الصفا            ...............كأف دل
ثان فػىثػيٍلثػيهيمي  ًنيفىةي أٍثالى  ْْٕ ...............                  كىانىٍت حى

 ُِْ كفاؾ بالعلم يف األٌمٌي معجزة               ...............    
 ّٕ  ػػػػة                 ...............لعمرؾ إشل أٛتل رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُّٔ لىقىٍد أىقيوـي مىقىامان لىٍو يػىقيػػػػػػػػػػػوـي بًًو               ...............
 ُّٗ ٢تا كنية عمرك كلي  ٢تا عمرك               ...............

نيو         .......... اًدرو ًمٍن ليييوًث األيٍسًد مىٍسكى  ُُُ .....مٍن خى
 ُُِ ًمن كل جارية ال مش  تنظرىا             ...............

 ُٗٓ من لطفو ما مر قط بنسوة               ...............  



 
- َٓٔ 
- 
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 املراجع واملصادرفهرس                     
 .القرآف الكرصل (ُ
ن علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن إسػػحاؽ بػػن سػػادل بػػن إٝتاعيػػل بػػن عبػػد هللا بػػن اإلبانػػة عػػن أصػػوؿ الديانػػة, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػ (ِ

 ىػػػ(, اقػق: د. فوقيػػة حسػُت ٤تمػػود, الناشػر: دار األنصػػار ِّْموسػى بػػن أيب بػردة بػػن أيب موسػى األشػػعرم )ا١تتػوىف: 
 .ُ, عدد األجزاء: ُّٕٗالقاىرة, لطبعة: األكذل, 

, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الطيػػػب ٤تمػػػد صػػػديق خػػػاف (ّ بػػػن حسػػػن بػػػن علػػػي ابػػػن لطػػػف هللا اٟتسػػػيٍت البخػػػارم الًقنَػػػوجي  أّتػػػد العلػػػـو
, الطبعة: الطبعة األكذل َُّٕ)ا١تتوىف:   .ُـ, عدد األجزاء:  ََِِ -ىػ ُِّْىػ(, الناشر: دار ابن حـز

ىػػػ((, ا١تؤلػػف: تقػػي ٖٕٓاإلهبػػاج يف شػػرح ا١تنهػػاج ))منهػػاج الوصػػوؿ إرل علػػم األصػػوؿ للقاضػػي البيضػػاكم ا١تتػػويف سػػنو  (ْ
ن أبػػػو اٟتسػػػن علػػػي بػػػن عبػػػد الكػػػايف بػػػن علػػػي بػػػن ٘تػػػاـ بػػػن حامػػػد بػػػن ٭تيػػػي السػػػبكي ككلػػػده تػػػاج الػػػدين أبػػػو نصػػػر الػػػدي
 .ّـ, عدد األجزاء:  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔعاـ النشر: , بَتكت–الوىاب, الناشر: دار الكتب العلمية عبد
أٛتػد بػن أيب بكػر بػن إٝتاعيػل بػن سػليم ا٠تَتة ا١تهرة بزكائد ا١تسانيد العشػرة, ا١تؤلػف: أبػو العبػاس شػهاب الػدين إٖتاؼ  (ٓ
ىػػػ(, تقػػدصل: فضػػيلة الشػػيخ الػػدكتور أٛتػػد معبػػد عبػػد َْٖبػػن قاٯتػػاز بػػن عثمػػاف البوصػػَتم الكنػػاشل الشػػافعي )ا١تتػػوىف: ا

الكرصل, اقق: دار ا١تشكاة للبحث العلمي بإشراؼ أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم, دار النشر: دار الوطن للنشػر, الريػاض, 
 ك٣تلد فهارس(. ٖ) ٗعدد األجزاء: , ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْاألكذل, الطبعة: 

إٖتػػاؼ ا١تهػػرة بالفوائػػد ا١تبتكػػرة مػػن أطػػراؼ العشػػرة, ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر  (ٔ
كحػػد ىػػػ(, ٖتقيػػق: مركػػز خدمػػة السػػنة كالسػػَتة, بإشػػراؼ د زىػػَت بػػن ناصػػر الناصػػر )راجعػػو ك ِٖٓالعسػػقالشل )ا١تتػػوىف: 

كمركػز خدمػة السػنة كالسػَتة  -منهج التعليق كاإلخراج(, الناشر: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصػحف الشػريف )با١تدينػة( 
 (.ُٗـ, عدد األجزاء:  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓالنبوية )با١تدينة(, الطبعة: األكذل, 

ؤكؼ بن تاج العارفُت بػن علػي بػن زيػن اإلٖتافات السنية باألحاديث القدسية, ا١تؤلف: زين الدين ٤تمد ا١تدعو بعبد الر  (ٕ
ىػ(, الشػارح: ٤تمػد منػَت بػن عبػده أغػا النقلػي الدمشػقي األزىػرل َُُّالعابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم )ا١تتوىف: 

 -, اقػػق: عبػػد القػػادر األرنػػاؤكط «النفحػػات السػػلفية بشػػرح األحاديػػث القدسػػية»ىػػػ(, شػػرحو باسػػم ُّٕٔ)ا١تتػػوىف: 
 .ُبَتكت, عدد األجزاء:  -ناشر: دار ابن كثَت دمشقطالب عواد, ال

اقػق: ٤تمػد أبػو , ىػػ(ُُٗاإلتقاف يف علـو القرآف, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي )ا١تتػوىف:  (ٖ
 .ْـ, عدد األجزاء:  ُْٕٗىػ/ ُّْٗالفضل إبراىيم, الناشر: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, الطبعة: 

ىػػػ(, اقػق: الشػػيخ ُُٗلدرايػة لقػػراء النقايػة, ا١تؤلػف: عبػػد الػرٛتن بػػن أيب بكػر, جػالؿ الػػدين السػيوطي )ا١تتػوىف: ٘تػاـ ا (ٗ
 ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗىػ َُْٓبَتكت, الطبعة: األكذل,  –إبراىيم العجوز, الناشر: دار الكتب العلمية 

بػَتكت,  –ىػػ(, الناشػر: دار صػادر ِٖٔد القػزكيٍت )ا١تتػوىف: آثار البالد كأخبار العباد, ا١تؤلف: زكريا بن ٤تمد بن ٤تمو  (َُ
 .ُعدد األجزاء: 



 
- َٖٓ 
- 

أثػػر علػػل اٟتػػديث يف اخػػتالؼ الفقهػػاء, ا١تؤلػػف: مػػاىر ياسػػُت فحػػل ا٢تيػػيت, الناشػػر: دار عمػػار للنشػػر, عمػػاف, الطبعػػة:  (ُُ
 .ُـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  َُِْاألكذل, 

عبػػد هللا بػػن سػػعيد السػػلماشل اللوشػػي األصػػل, الغرنػػاطي األندلسػػي, أبػػو  اإلحاطػػة يف أخبػػار غرناطػػة, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن (ُِ
ىػػػ(, الناشػر: دار الكتػػب العلميػػة, بػػَتكت, الطبعػػة: األكذل, ٕٕٔعبػد هللا, الشػػهَت بلسػػاف الػػدين ابػن ا٠تطيػػب )ا١تتػػوىف: 

 .ْىػ, عدد األجزاء:  ُِْْ
 - ِليػدف,  – ُبػن أٛتػد ا١تقدسػي البشػارم, الناشػر: أحسن التقاسيم يف معرفة األقػاليم, ا١تؤلػف: أبػو عبػد هللا ٤تمػد  (ُّ

. )كلهػػػػػا نفػػػػػ  النسػػػػػخة بًتقػػػػػيم ُُٗٗ/ُُُْمكتبػػػػػة مػػػػػدبورل القػػػػػاىرة, الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة,  - ّدار صػػػػػادر, بػػػػػَتكت, 
 .ُصفحاهتا(, عدد األجزاء: 

بعػة: بػدكف طبعػة إحكػاـ اإلحكػاـ شػرح عمػدة األحكػاـ, ا١تؤلػف: ابػن دقيػق العيػد, الناشػر: مطبعػة السػنة امديػة, الط (ُْ
 .ِكبدكف تاريخ, عدد األجزاء: 

ىػػػ(, ّْٓأحكػػاـ القػػرآف, ا١تؤلػػف: القاضػػي ٤تمػػد بػػن عبػػد هللا أبػػو بكػػر بػػن العػػريب ا١تعػػافرم االشػػبيلي ا١تػػالكي )ا١تتػػوىف:  (ُٓ
عػة: لبنػاف, الطب –راجع أصولو كخرج أحاديثو كعَلق عليو: ٤تمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتػب العلميػة, بػَتكت 

 .ْـ, عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْالثالثة, 
اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن سػػيد الػػدين علػػي بػػن أيب علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن سػػادل الثعلػػب اآلمػػدم  (ُٔ

 .ْلبناف, عدد األجزاء:  -دمشق -ىػ(, اقق: عبد الرزاؽ عفيفي, الناشر: ا١تكتب اإلسالمي, بَتكتُّٔ)ا١تتوىف: 
 –ىػػػػ(, الناشػػػر: دار ا١تعرفػػػة َٓٓعلػػػـو الػػػدين, ا١تؤلػػػف: أبػػػو حامػػػد ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد الغػػػزارل الطوسػػػي )ا١تتػػػوىف:  إحيػػػاء (ُٕ

 .ْبَتكت, عدد األجزاء: 
أخبار مكػة كمػا جػاء فيهػا مػن األثػار, ا١تؤلػف: أبػو الوليػد ٤تمػد بػن عبػد هللا بػن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن الوليػد بػن عقبػة بػن  (ُٖ

ىػػػػ(, اقػػػق: رشػػػدم الصػػػاحل ملحػػػ , الناشػػػر: دار األنػػػدل  َِٓبػػػاألزرقي )ا١تتػػػوىف:  األزرؽ الغسػػػاشل ا١تكػػػي ا١تعػػػركؼ
 بَتكت. –للنشر 

أخبػػػار مكػػػة يف قػػػدصل الػػػدىر كحديثػػػو, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا ٤تمػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن العبػػػاس ا١تكػػػي الفػػػاكهي )ا١تتػػػوىف:  (ُٗ
, عػػػػدد ُُْْت, الطبعػػػػة: الثانيػػػػة, بػػػػَتك  –ىػػػػػ(, اقػػػػق: د. عبػػػػد ا١تلػػػػك عبػػػػد هللا دىػػػػيش, الناشػػػػر: دار خضػػػػر ِِٕ

 ٣تلدات. ّأجزاء يف  ٔاألجزاء: 
االختيػػػار لتعليػػػل ا١تختػػػار, ا١تؤلػػػف: عبػػػد هللا بػػػن ٤تمػػػود بػػػن مػػػودكد ا١توصػػػلي البلػػػدحي, ٣تػػػد الػػػدين أبػػػو الفضػػػل اٟتنفػػػي  (َِ

دين سػابقا(, ىػػ(, عليهػا تعليقػات: الشػيخ ٤تمػود أبػو دقيقػة )مػن علمػاء اٟتنفيػة كمػدرس بكليػة أصػوؿ الػّٖٔ)ا١تتوىف: 
 ُّٕٗ -ىػػ  ُّٔٓبَتكت, كغَتىػا(, تػاريخ النشػر:  -القاىرة )كصورهتا دار الكتب العلمية  -الناشر: مطبعة اٟتلب 
 .ٓـ, عدد األجزاء: 
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أخػػػالؽ النػػػػب كآدابػػػػو, ا١تؤلػػػػف: أبػػػػو ٤تمػػػػد عبػػػػد هللا بػػػػن ٤تمػػػد بػػػػن جعفػػػػر بػػػػن حيػػػػاف األنصػػػػارم ا١تعػػػػركؼ بػػػػأيب الشػػػػيخ  (ُِ
ىػػػػ(, اقػػػق: صػػاحل بػػػن ٤تمػػػد الونيػػػاف, الناشػػر: دار ا١تسػػػلم للنشػػػر كالتوزيػػػع, الطبعػػػة: األكذل, ّٗٔاألصػػبهاشل )ا١تتػػػوىف: 

ُٖٗٗ. 
أدب االمػػالء كاالسػػتمالء, ا١تؤلػػف: عبػػد الكػػرصل بػػن ٤تمػػد بػػن منصػػور التميمػػي السػػمعاشل ا١تػػركزم, أبػػو سػػعد )ا١تتػػوىف:  (ِِ

, عػدد ُُٖٗ – َُُْبػَتكت, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, اقق: ماك  فايسفايلر, الناشر: دار الكتب العلمية ِٔٓ
 .ُاألجزاء: 

أدب الػػدنيا كالػػػدين, ا١تؤلػػػف: أبػػػو اٟتسػػػن علػػػي بػػػن ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن حبيػػػب البصػػػرم البغػػػدادم, الشػػػهَت با١تػػػاكردم  (ِّ
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗىػ(, الناشر: دار مكتبة اٟتياة, الطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر: َْٓ)ا١تتوىف: 

ىػػ(, اقػق: ِٕٔلكاتب )أك( أدب الكٌتاب, ا١تؤلف: أبػو ٤تمػد عبػد هللا بػن مسػلم بػن قتيبػة الػدينورم )ا١تتػوىف: أدب ا (ِْ
 .٤ُتمد الدارل, الناشر: مؤسسة الرسالة, عدد األجزاء: 

ىػػػ(, ِٔٓ األدب ا١تفػػرد بالتعليقػػات, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن إٝتاعيػػل بػػن إبػػراىيم بػػن ا١تغػػَتة البخػػارم, أبػػو عبػػد هللا )ا١تتػػوىف: (ِٓ
ا مػن ٗتر٬تػات كتعليقػات العالمػة الشػيخ اػدث: ٤تمػد ناصػر  حققو كقابلو على أصولو: ٝتَت بن أمػُت الػزىَتم مسػتفيدن

ـ, عػػػػدد  ُٖٗٗ -ىػػػػػ  ُُْٗالػػػػدين األلبػػػػاشل, الناشػػػػر: مكتبػػػػة ا١تعػػػػارؼ للنشػػػػر كالتوزيػػػػع, الريػػػػاض, الطبعػػػػة: األكذل, 
 .ُاألجزاء: 

ىػػ(, اقػق: ٤تمػد ِٔٓإٝتاعيل بن إبراىيم بػن ا١تغػَتة البخػارم, أبػو عبػد هللا )ا١تتػوىف: األدب ا١تفرد, ا١تؤلف: ٤تمد بن  (ِٔ
 .ُ, عدد األجزاء: ُٖٗٗ – َُْٗبَتكت, الطبعة: الثالثة,  –فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

بػػراىيم بػػن عثمػػاف بػػن خواسػػيت العبسػػي األدب البػػن أيب شػػيبة, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر بػػن أيب شػػيبة, عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن إ (ِٕ
ىػػ َُِْلبناف, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, اقق: د. ٤تمد رضا القهوجي, الناشر: دار البشائر اإلسالمية ِّٓ)ا١تتوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗ -
, ادر األرنػػػؤكط ىػػػػ(, ٖتقيػػػق: عبػػػد القػػػٕٔٔاألذكػػػار, ا١تؤلػػػف: أبػػػو زكريػػػا ٤تيػػػي الػػػدين ٭تػػػِت بػػػن شػػػرؼ النػػػوكم )ا١تتػػػوىف:  (ِٖ

 .ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْلبناف, طبعة جديدة منقحة,  –الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع, بَتكت 
دار  -ىػػ(, الناشػر: اٞتفػاف كاٞتػايب ٕٔٔاألذكار للنوكم, ا١تؤلف: أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم )ا١تتوىف:  (ِٗ

 ُـ, عدد األجزاء: ََِْ -ىػُِْٓبعة: الطبعة األكذل ابن حـز للطباعة كالنشر, الط
اإلرشاد يف معرفة علماء اٟتديث, ا١تؤلف: أبو يعلى ا٠تليلي, خليل بن عبد هللا بن أٛتد بن إبراىيم بػن ا٠تليػل القػزكيٍت  (َّ

, َُْٗ الريػػاض, الطبعػػة: األكذل, –ىػػػ(, اقػػق: د. ٤تمػػد سػػعيد عمػػر إدريػػ , الناشػػر: مكتبػػة الرشػػد ْْٔ)ا١تتػػوىف: 
 .ّعدد األجزاء: 

أزىار الرياض يف أخبار القاضي عيػاض, ا١تؤلػف: شػهاب الػدين أٛتػد بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن ٭تػِت, أبػو العبػاس ا١تقػرم   (ُّ
إبػػػراىيم اإلبيػػػارم )ا١تػػػػدرس  -ىػػػػػ(, اقػػػق: مصػػػطفى السػػػػقا )ا١تػػػدرس ّتامعػػػة فػػػػؤاد األكؿ( َُُْالتلمسػػػاشل )ا١تتػػػوىف: 



 
- َُٓ 
- 

 –عظػػيم شػػلب )ا١تػػدرس با١تػػدارس األمَتيػػة(, الناشػػر: مطبعػػة ٞتنػػة التػػأليف كالًتٚتػػة كالنشػػر عبػػد ال -با١تػػدارس األمَتيػػة( 
 .ٓـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ -ىػ  ُّٖٓالقاىرة, عاـ النشر: 

 ىػ(ّٖٓأساس البالغة, ا١تؤلف: أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد, الز٥تشرم جار هللا )ا١تتوىف:   (ِّ
 ُٖٗٗ -ىػػ  ُُْٗلبنػاف, الطبعػة: األكذل,  –, الناشر: دار الكتب العلميػة, بػَتكت ٖتقيق: ٤تمد باسل عيوف السود (ّّ

 .ِـ, عدد األجزاء: 
أسػباب نػػزكؿ القػرآف, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػن علػػي بػػن أٛتػد بػػن ٤تمػػد بػن علػػي الواحػػدم, النيسػابورم, الشػػافعي )ا١تتػػوىف:  (ّْ

 -ىػػػ  ُُِْالػػدماـ, الطبعػػة: الثانيػػة,  –صػػالح ىػػػ(, اقػػق: عصػػاـ بػػن عبػػد اسػػن اٟتميػػداف, الناشػػر: دار اإلْٖٔ
 .ـ ُِٗٗ

االستقصا ألخبار دكؿ ا١تغرب األقصى, ا١تؤلػف: شػهاب الػدين أبػو العبػاس أٛتػد بػن خالػد بػن ٤تمػد الناصػرم الػدرعي  (ّٓ
الػػػػدار  -ىػػػػػ(, اقػػػػق: جعفػػػػر الناصػػػػرم/ ٤تمػػػػد الناصػػػػرم, الناشػػػػر: دار الكتػػػػاب ُُّٓاٞتعفػػػػرم السػػػػالكم )ا١تتػػػػوىف: 

 .ّء, د/ت, عدد األجزاء: البيضا
االسػػتيعاب يف معرفػػة األصػػحاب, ا١تؤلػػف: أبػػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػػد الػػرب بػػن عاصػػم النمػػػرم   (ّٔ

 -ىػػػػ  ُُِْىػػػػ(, اقػػػق: علػػػي ٤تمػػػد البجػػػاكم, الناشػػػر: دار اٞتيػػػل, بَتكت,الطبعػػػة: األكذل, ّْٔالقػػػرطب )ا١تتػػػوىف: 
 .ْعدد األجزاء:  ُِٗٗ

يف معرفة الصحابة, ا١تؤلف: أبو اٟتسن علي بػن أيب الكػـر ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن عبػد الكػرصل بػن عبػد الواحػد  أسد الغابة  (ّٕ
عػػادؿ أٛتػػػد عبػػد ا١توجػػػود,  -ىػػػػ(, اقػػق: علػػػي ٤تمػػد معػػػوض َّٔالشػػيباشل اٞتػػػزرم, عػػز الػػػدين ابػػن األثػػػَت )ا١تتػػوىف: 

ك٣تلػػػػػد  ٕ) ٖـ, عػػػػػدد األجػػػػػزاء:  ُْٗٗ -ػ ىػػػػػُُْٓالناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة, الطبعػػػػػة: األكذل, سػػػػػنة النشػػػػػر: 
 .فهارس(

األسرار ا١ترفوعة يف األخبار ا١توضوعة ا١تعركؼ با١توضوعات الكربل, ا١تؤلف: علي بن )سلطاف( ٤تمد, أبو اٟتسػن نػور  (ّٖ
َتكت, بػ –ىػ(, اقق: ٤تمد الصباغ, الناشر: دار األمانػة / مؤسسػة الرسػالة َُُْالدين ا١تال ا٢تركم القارم )ا١تتوىف: 

 .ُعدد األجزاء: 
أسػػػٌت ا١تطالػػػب يف شػػػرح ركض الطالػػػب, ا١تؤلػػػف: زكريػػػا بػػػن ٤تمػػػد بػػػن زكريػػػا األنصػػػارم, زيػػػن الػػػدين أبػػػو ٭تػػػِت السػػػنيكي  (ّٗ

 ., الناشر: دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخْىػ(, عدد األجزاء: ِٔٗ)ا١تتوىف: 
ىػ(, الناشر: مكتبػة ُُٔبن أيب بكر بن علي ا٢تركم, أبو اٟتسن )ا١تتوىف:  اإلشارات إذل معرفة الزيارات, ا١تؤلف: علي (َْ

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُِّْالثقافة الدينية, القاىرة, الطبعة: األكذل, 
االشػػارات كالتنبيهػػات, ا١تؤلػػف: اٟتسػػُت بػػن عبػػد هللا بػػن سػػينا, أبػػو علػػي, شػػرؼ ا١تلػػك: الفيلسػػوؼ الػػرئي  )ا١تتػػوىف:  (ُْ

 .ُمصر, الطبعة: الثالثة, عدد األجزاء:  –ليماف دنيا, الناشر: دار ا١تعارؼ ىػ(, اقق: سِْٖ



 
- ُُٓ 
- 

اإلصػػػابة يف ٘تييػػػز الصػػػحابة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الفضػػػل أٛتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن حجػػػر العسػػػقالشل )ا١تتػػػوىف:  (ِْ
ت, الطبعػة: األكذل بػَتك  –ىػ(, ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى ٤تمد معوض, الناشػر: دار الكتػب العلميػة ِٖٓ
 .ٖىػ, عدد األجزاء:  ُُْٓ

ىػػ(, اقػق: أبػو الوفػا ُٖٗاألصل ا١تعركؼ با١تبسوط, ا١تؤلف: أبو عبد هللا ٤تمد بن اٟتسن بن فرقد الشيباشل )ا١تتوىف:  (ّْ
 .ٓكراتشي, عدد األجزاء:   –األفغاشل, الناشر: إدارة القرآف كالعلـو اإلسالمية 

ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد مرعػػب, ِْْن السػػكيت, أبػػو يوسػػف يعقػػوب بػػن إسػػحاؽ )ا١تتػػوىف: إصػػالح ا١تنطػػق, ا١تؤلػػف: ابػػ (ْْ
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِِىػ,  ُِّْالناشر: دار إحياء الًتاث العريب, الطبعة: األكذل 

ىػػػ(, ُّٔاألصػػوؿ يف النحػػو, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر ٤تمػػد بػػن السػػرم بػػن سػػهل النحػػوم ا١تعػػركؼ بػػابن السػػراج )ا١تتػػوىف:  (ْٓ
 .ّبَتكت, عدد األجزاء:  –ق: عبد اٟتسُت الفتلي, الناشر: مؤسسة الرسالة, لبناف اق

 .ََِٓأطل  اٟتديث النبوم لشوقي أبو خليل, دار الفكر دمشق, الطبعة الرابعة.  (ْٔ
(ت: ٤تمػػػد كمػػػاؿ, دار القلػػػم العػػػريب ْتلػػػب, ط: ُُٗ/ٔأعػػػالـ النػػػبالء بتػػػاريخ حلػػػب الشػػػهباء مػػػد راغػػػب الطبػػػاخ) (ْٕ

 .ُٖٖٗ, الثانية: ُِّٗاألكذل
ىػػ(, الناشػر: ُّٔٗاألعالـ, ا١تؤلػف: خػَت الػدين بػن ٤تمػود بػن ٤تمػد بػن علػي بػن فػارس, الزركلػي الدمشػقي )ا١تتػوىف:  (ْٖ

 .ـ ََِِأيار / مايو  -دار العلم للماليُت, الطبعة: ا٠تامسة عشر 
الػػػدين ابػػػن قػػػيم اٞتوزيػػػة  إغاثػػػة اللهفػػػاف مػػػن مصػػػايد الشػػػيطاف, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن أيب بكػػػر بػػػن أيػػػوب بػػػن سػػػعد مشػػػ  (ْٗ

ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػد حامػػػد الفقػػػي, الناشػػػر: مكتبػػػة ا١تعػػػارؼ, الريػػػاض, ا١تملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية, عػػػدد ُٕٓ)ا١تتػػػوىف: 
 .ِاألجزاء: 

االقًتاح يف بياف االصطالح, ا١تؤلف: تقي الدين أبو الفتح ٤تمد بن علي بػن كىػب بػن مطيػع القشػَتم, ا١تعػركؼ بػابن  (َٓ
 ُبَتكت, د/ت, عدد األجزاء:  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ١َِٕتتوىف: دقيق العيد )ا

ىػػ(, ٕٕٗاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع, ا١تؤلف: مش  الدين, ٤تمػد بػن أٛتػد ا٠تطيػب الشػربيٍت الشػافعي )ا١تتػوىف:  (ُٓ
 .ُ×  ِ: بَتكت, عدد األجزاء –دار الفكر, الناشر: دار الفكر  -اقق: مكتب البحوث كالدراسات 

اإلقناع يف الفقو الشافعي, ا١تؤلف: أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصػرم البغػدادم, الشػهَت با١تػاكردم  (ِٓ
 .ُىػ(, عدد األجزاء: َْٓ)ا١تتوىف: 

ك اكتفػػػاء القنػػػوع ٔتػػػا ىػػػو مطبػػػوع, أشػػػهر التػػػآليف العربيػػػة يف ا١تطػػػابع الشػػػرقية كالغربيػػػة, ا١تؤلػػػف: ادكارد كرنيليػػػوس فانػػػدي (ّٓ
ىػػػ(, صػػححو كزاد عليػػو: السػػيد ٤تمػػد علػػي البػػبالكم, الناشػػر: مطبعػػة التػػأليف )ا٢تػػالؿ(, مصػػر, عػػاـ ُُّّ)ا١تتػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٔٗ -ىػ  ُُّّالنشر: 

كالثالثػة ا٠تلفػاء, ا١تؤلػف: سػليماف بػن موسػى بػن  -صػلى هللا عليػو كسػلم  -االكتفاء ٔتػا تضػمنو مػن مغػازم رسػوؿ هللا  (ْٓ
بػػػَتكت, الطبعػػػة:  –ىػػػػ(, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة ّْٔحسػػػاف الكالعػػػي اٟتمػػػَتم, أبػػػو الربيػػػع )ا١تتػػػوىف:  سػػػادل بػػػن
 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُِْاألكذل, 



 
- ُِٓ 
- 

إكمػػػاؿ األعػػػالـ بتثليػػػث الكػػػالـ, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا, ابػػػن مالػػػك الطػػػائي اٞتيػػػاشل, أبػػػو عبػػػد هللا, ٚتػػػاؿ الػػػدين  (ٓٓ
ا١تملكػػة السػػعودية,  -مكػػة ا١تكرمػػة  -ق: سػػعد بػػن ٛتػػداف الغامػػدم, الناشػػر: جامعػػة أـ القػػرل ىػػػ(, اقػػِٕٔ)ا١تتػوىف: 

 .ِـ, عدد األجزاء: ُْٖٗىػ َُْْالطبعة: األكذل, 
إكمػػاؿ اإلكمػػاؿ )تكملػػة لكتػػاب اإلكمػػاؿ البػػن مػػاكوال(, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن عبػػد الغػػٍت بػػن أيب بكػػر بػػن شػػجاع, أبػػو  (ٔٓ

ىػػػ(, اقػػق: د. عبػػد القيػػـو عبػػد ريػػب النػػب, الناشػػر: ِٗٔنبلػػي البغػػدادم )ا١تتػػوىف: بكػػر, معػػُت الػػدين, ابػػن نقطػػة اٟت
 .ٓ, عدد األجزاء: َُُْمكة ا١تكرمة, الطبعة: األكذل,  -جامعة أـ القرل 

ىػػ,  ْْٓللقاضي عياض, ا١تؤلف: العالمػة القاضػي أبػو الفضػل عيػاض اليحصػب  -إكماؿ ا١تعلم شرح صحيح مسلم  (ٕٓ
 .ٖعدد األجزاء / 

اإلكماؿ يف رفع االرتياب عن ا١تؤتلف كا١تختلف يف األٝتاء كالكٌت كاألنساب, ا١تؤلف: سعد ا١تلك, أبو نصػر علػي بػن  (ٖٓ
لبنػػاف, الطبعػػة: الطبعػػة األكذل -بػػَتكت-ىػػػ(, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة ْٕٓىبػػة هللا بػػن جعفػػر بػػن مػػاكوال )ا١تتػػوىف: 

 .ٕـ, عدد األجزاء: َُٗٗ-ىػُُُْ
معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع, ا١تؤلف: عياض بن موسػى بػن عيػاض بػن عمػركف اليحصػب السػبيت, أبػو  اإل١تاع إذل (ٗٓ

القػاىرة / تػون , الطبعػة:  -ىػ(, اقق: السيد أٛتد صقر, الناشر: دار الػًتاث / ا١تكتبػة العتيقػة ْْٓالفضل )ا١تتوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء: َُٕٗ -ىػ ُّٕٗاألكذل, 

: الشافعي أبػو عبػد هللا ٤تمػد بػن إدريػ  بػن العبػاس بػن عثمػاف بػن شػافع بػن عبػد ا١تطلػب بػن عبػد منػاؼ األـ, ا١تؤلف (َٔ
بػػػػػػَتكت, الطبعػػػػػػة: بػػػػػػدكف طبعػػػػػػة, سػػػػػػنة النشػػػػػػر:  –ىػػػػػػػ(, الناشػػػػػػر: دار ا١تعرفػػػػػػة َِْا١تطلػػػػػب القرشػػػػػػي ا١تكػػػػػػي )ا١تتػػػػػػوىف: 

 .ٖـ, عدد األجزاء: َُٗٗىػ/َُُْ
ن األمكنة, ا١تؤلف: أبػو بكػر ٤تمػد بػن موسػى بػن عثمػاف اٟتػازمي ا٢تمػداشل, األماكن أك ما اتفق لفظو كافًتؽ مسماه م (ُٔ

ىػ(, اقق: ٛتد بن ٤تمد اٞتاسػر, الناشػر: دار اليمامػة للبحػث كالًتٚتػة كالنشػر, عػاـ النشػر: ْٖٓزين الدين )ا١تتوىف: 
 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُُْٓ

د )أيب بكػػر( بػػن مسػػعود ا٠تشػػٌت اٞتيػػاسل األندلسػػي, اإلمػػالء ا١تختصػػر يف شػػرح غريػػب السػػَت, ا١تؤلػػف: مصػػعب بػػن ٤تمػػ (ِٔ
ىػػػ(, اسػػتخرجو كصػػححو: بػػول  بركنلػػو, الناشػػر: دار الكتػػب َْٔأبػػو ذر, كيعػػرؼ كأبيػػو, بػػابن أيب الركػػب )ا١تتػػوىف: 

 .ُلبناف, عدد األجزاء:  –العلمية, بَتكت 
ىػػػ(, اقػػق: قاسػػم َٖٓمػػراشل )ا١تتػػوىف: اإلنبػػاء يف تػػاريخ ا٠تلفػػاء, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد ا١تعػػركؼ بػػابن الع (ّٔ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََُِ -ىػ  ُُِْالسامرائي, الناشر: دار اآلفاؽ العربية, القاىرة, الطبعة: األكذل, 
ىػػػ(, الناشػػر: ْٔٔإنبػػاه الػػركاة علػػى أنبػػاه النحػػاة, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن يوسػػف القفطػػي )ا١تتػػوىف:  (ْٔ

 .ْىػ, عدد األجزاء:  ُِْْ, بَتكت, الطبعة: األكذل, ا١تكتبة العنصرية
ذيرم )ا١تتػػوىف:  (ٓٔ ىػػ(, ٖتقيػق: سػػهيل زكػار كريػػاض ِٕٗأنسػاب األشػراؼ, ا١تؤلػػف: أٛتػد بػن ٭تػػِت بػن جػػابر بػن داكد الػبىالى

 ُّـ, عدد األجزاء:  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕبَتكت, الطبعة: األكذل,  –الزركلي, الناشر: دار الفكر 



 
- ُّٓ 
- 

ىػػ(, اقػػق: ِٔٓ: عبػد الكػػرصل بػن ٤تمػد بػن منصػػور التميمػي السػمعاشل ا١تػركزم, أبػػو سػعد )ا١تتػوىف: األنسػاب, ا١تؤلػف (ٔٔ
عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن ٭تػػػِت ا١تعلمػػػي اليمػػػاشل كغػػػَته, الناشػػػر: ٣تلػػػ  دائػػػرة ا١تعػػػارؼ العثمانيػػػة, حيػػػدر آبػػػاد, الطبعػػػة: األكذل, 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُِٔٗ -ىػ  ُِّٖ
ُت ا١تأموف, ا١تؤلف: علي بن إبراىيم بن أٛتد اٟتلب, أبو الفرج, نػور الػدين ابػن برىػاف الػدين إنساف العيوف يف سَتة األم (ٕٔ

 .ّىػ, عدد األجزاء: ُِْٕ -بَتكت, الطبعة: الثانية  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية َُْْ)ا١تتوىف: 
رٛتن بػػػػن ٤تمػػػػد بػػػػن عبيػػػػد هللا اإلنصػػػػاؼ يف مسػػػػائل ا٠تػػػػالؼ بػػػػُت النحػػػػويُت: البصػػػػريُت كالكػػػػوفيُت, ا١تؤلػػػػف: عبػػػػد الػػػػ (ٖٔ

 -ىػػُِْْىػػ(, الناشػر: ا١تكتبػة العصػرية, الطبعػة: األكذل ٕٕٓاألنصارم, أبو الربكات, كماؿ الدين األنبارم )ا١تتوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِّ

اٟتي اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تالؼ, ا١تؤلف: عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سػليماف ا١تػرداكم الدمشػقي الصػ (ٗٔ
 .ُِبدكف تاريخ, عدد األجزاء:  -ىػ(, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب, الطبعة: الثانية ٖٖٓاٟتنبلي )ا١تتوىف: 

أنػػوار التنزيػػل كأسػػرار التأكيػػل, ا١تؤلػػف: ناصػػر الػػدين أبػػو سػػعيد عبػػد هللا بػػن عمػػر بػػن ٤تمػػد الشػػَتازم البيضػػاكم )ا١تتػػوىف:  (َٕ
 ُُْٖ -بػَتكت, الطبعػػة: األكذل  –رعشػلي, الناشػر: دار إحيػػاء الػًتاث العػريب ىػػ(, اقػق: ٤تمػد عبػػد الػرٛتن ا١تٖٓٔ
 .ىػ
األنوار يف مشائل النب ا١تختار, ا١تؤلف: ٤تيي السنة, أبو ٤تمػد اٟتسػُت بػن مسػعود بػن ٤تمػد بػن الفػراء البغػوم الشػافعي  (ُٕ

 -ىػػػػ  ُُْٔمشػػػق, الطبعػػػة: األكذل, د –ىػػػػ(, ٖتقيػػػق: الشػػػيخ إبػػػراىيم اليعقػػػويب, الناشػػػر: دار ا١تكتػػػب ُٔٓ)ا١تتػػػوىف: 
 .ِـ, عدد اجمللدات:  ُٓٗٗ

أكضح ا١تسالك إذل ألفيػة ابػن مالػك, ا١تؤلػف: عبػد هللا بػن يوسػف بػن أٛتػد بػن عبػد هللا ابػن يوسػف, أبػو ٤تمػد, ٚتػاؿ  (ِٕ
شػػػػر ىػػػػ(, اقػػػق: يوسػػػػف الشػػػيخ ٤تمػػػد البقػػػاعي, الناشػػػر: دار الفكػػػر للطباعػػػة كالنُٕٔالػػػدين, ابػػػن ىشػػػاـ )ا١تتػػػوىف: 

 .ْ, عدد األجزاء: -كالتوزيع, الطبعة: 
إيضاح ا١تكنوف يف الذيل على كشف الظنوف, ١تؤلف: إٝتاعيل بن ٤تمػد أمػُت بػن مػَت سػليم البابػاشل البغػدادم )ا١تتػوىف:  (ّٕ

ىػػػ(, عػػٌت بتصػػحيحو كطبعػػو علػػى نسػػخة ا١تؤلػػف: ٤تمػػد شػػرؼ الػػدين بالتقايػػا رئػػي  أمػػور الػػدين, كا١تعلػػم رفعػػت ُّٗٗ
 .لبناف –, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب, بَتكت يسبيلكو الكلي

اختصػػػػار علػػػػـو اٟتػػػػديث, ا١تؤلػػػػف: أبػػػػو الفػػػػداء إٝتاعيػػػػل بػػػػن عمػػػػر بػػػػن كثػػػػَت القرشػػػػي البصػػػػرم مث  الباعػػػث اٟتثيػػػػث إذل  (ْٕ
ة, لبنػاف, الطبعػة: الثانيػ –ىػ(, اقق: أٛتد ٤تمد شاكر, الناشر: دار الكتب العلميػة, بػَتكت ْٕٕالدمشقي )ا١تتوىف: 
 .ُعدد األجزاء: 

البحػػػر الرائػػػق شػػػرح كنػػػز الػػػدقائق, ا١تؤلػػػف: زيػػػن الػػػدين بػػػن إبػػػراىيم بػػػن ٤تمػػػد, ا١تعػػػركؼ بػػػابن ٧تػػػيم ا١تصػػػرم )ا١تتػػػوىف:  (ٕٓ
ىػػػػ(  ُُّٖىػػػ(, كيف آخػػره: تكملػػة البحػػػر الرائػػق مػػد بػػن حسػػػُت بػػن علػػي الطػػورم اٟتنفػػػي القػػادرم )ت بعػػد َٕٗ

بػدكف تػاريخ, عػدد األجػزاء:  -ناشػر: دار الكتػاب اإلسػالمي, الطبعػة: الثانيػة كباٟتاشية: منحة ا٠تالق البن عابػدين, ال
ٖ. 



 
- ُْٓ 
- 

ىػػ(, ْٕٗالبحر ايط يف أصوؿ الفقو, ا١تؤلف: أبو عبد هللا بدر الػدين ٤تمػد بػن عبػد هللا بػن هبػادر الزركشػي )ا١تتػوىف:  (ٕٔ
 .ٖـ, عدد األجزاء: ُْٗٗ -ىػ ُُْْالناشر: دار الكتب, الطبعة: األكذل, 

ر اػػيط يف التفسػػَت, ا١تؤلػػف: أبػػو حيػػاف ٤تمػػد بػػن يوسػػف بػػن علػػي بػػن يوسػػف بػػن حيػػاف أثػػَت الػػدين األندلسػػي البحػػ (ٕٕ
 .ىػ َُِْبَتكت, الطبعة:  –ىػ(, اقق: صدقي ٤تمد ٚتيل, الناشر: دار الفكر ْٕٓ)ا١تتوىف: 

الفرغػاشل ا١ترغينػاشل, أبػو اٟتسػن برىػاف  بداية ا١تبتدم يف فقو اإلماـ أيب حنيفة, ا١تؤلف: علي بن أيب بكر بػن عبػد اٞتليػل (ٖٕ
 القاىرة.. –ىػ(, الناشر: مكتبة كمطبعة ٤تمد علي صبح ّٗٓالدين )ا١تتوىف: 

بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد, ا١تؤلف: أبو الوليػد ٤تمػد بػن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن رشػد القػرطب الشػهَت بػابن رشػد  (ٕٗ
ـ,  ََِْ -ىػػ ُِْٓالقاىرة, الطبعة: بدكف طبعة, تػاريخ النشػر:  –ديث ىػ(, الناشر: دار اٟتٓٗٓاٟتفيد )ا١تتوىف: 
 .ْعدد األجزاء:. 

ىػػ(, اقػق: ْٕٕالبداية كالنهاية, ا١تؤلف: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثػَت القرشػي البصػرم مث الدمشػقي )ا١تتػوىف:  (َٖ
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  ,َُْٖعلي شَتم, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب, الطبعة: األكذل 

بػػػدائع الصػػػنائع يف ترتيػػػب الشػػػرائع, ا١تؤلػػػف: عػػػالء الػػػدين, أبػػػو بكػػػر بػػػن مسػػػعود بػػػن أٛتػػػد الكاسػػػاشل اٟتنفػػػي )ا١تتػػػوىف:  (ُٖ
 .ٕـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ -ىػ َُْٔىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية, ٕٖٓ

الكبػَت, ا١تؤلػف: ابػن ا١تلقػن سػراج الػدين أبػو حفػص عمػر بػن  البدر ا١تنػَت يف ٗتػريج األحاديػث كاألثػار الواقعػة يف الشػرح (ِٖ
ىػ(, اقق: مصطفى أبو الغػيط كعبػد هللا بػن سػليماف كياسػر بػن كمػاؿ, َْٖعلي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم )ا١تتوىف: 

 .ٗـ, عدد األجزاء: ََِْ-ىػُِْٓالسعودية, الطبعة: االكذل, -الرياض -الناشر: دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع 
الػػػربدة شػػػرحان كإعرابػػػان كبالغػػػة لطػػػالب ا١تعاىػػػد كاٞتامعػػػات, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد ٭تػػػِت حلػػػو, مراجعػػػة: ٤تمػػػد علػػػي ٛتيػػػد هللا,  (ّٖ

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُِْٔ -دمشق, الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار البَتكِت 
ىػػػػ(, ْٕٗدر الزركشػػػي )ا١تتػػػوىف: الربىػػػاف يف علػػػـو القػػػرآف, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا بػػػدر الػػػدين ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا بػػػن هبػػػا (ْٖ

ـ, الناشػػر: دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة عيسػػى  ُٕٓٗ -ىػػػ  ُّٕٔاقػػق: ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, الطبعػػة: األكذل, 
 .ْكبنف  ترقيم الصفحات(, عدد األجزاء:  -اٟتلب كشركائو, )مث صَورتو دار ا١تعرفة, بَتكت, لبناف  البايب

رجػػاؿ أىػػل األنػػدل , ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٭تػػِت بػػن أٛتػػد بػػن عمػػَتة, أبػػو جعفػػر الضػػب )ا١تتػػوىف: بغيػػة ا١تلػػتم  يف تػػاريخ   (ٖٓ
 .ـ ُٕٔٗالقاىرة, عاـ النشر:  –ىػ(, الناشر: دار الكاتب العريب ٗٗٓ

ىػػ(, ُُٗبغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحػاة, ا١تؤلػف: عبػد الػرٛتن بػن أيب بكػر, جػالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف:  (ٖٔ
 .ِلبناف / صيدا, عدد األجزاء:  -قق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم, الناشر: ا١تكتبة العصرية ا

(, اقػػق: يوسػػف ّٓٔالبلػػداف, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ ا٢تمػػداشل ا١تعػػركؼ بػػابن الفقيػػو )ت  (ٕٖ
 .ُعدد األجزاء:  ـ, ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔا٢تادم, الناشر: عادل الكتب, بَتكت, الطبعة: األكذل, 

ىػػػ(, ُٕٖالبلغػػة يف تػػراجم أئمػػة النحػػو كاللغػػة, ا١تؤلػػف: ٣تػػد الػػدين أبػػو طػػاىر ٤تمػػد بػػن يعقػػوب الفَتكزآبػػادل )ا١تتػػوىف:  (ٖٖ
 .ُـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػُُِْالناشر: دار سعد الدين للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة: األكذل 



 
- ُٓٓ 
- 

مود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بػن حسػُت الغيتػايب اٟتنفػي بػدر الػدين العيػٍت البناية شرح ا٢تداية, ا١تؤلف: أبو ٤تمد ٤ت (ٖٗ
ـ, عػػػػدد  َََِ -ىػػػػػ  َُِْبػػػػَتكت, لبنػػػػاف, الطبعػػػػة: األكذل,  -ىػػػػػ(, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العلميػػػػة ٖٓٓ)ا١تتػػػػوىف: 
 .   ُّاألجزاء: 

م( ابػن أٛتػد بػن ٤تمػد, أبػو الثنػاء, بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب, ا١تؤلف: ٤تمػود بػن عبػد الػرٛتن )أيب القاسػ (َٗ
ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد مظهػػر بقػػا, الناشػػر: دار ا١تػػدشل, السػػعودية, الطبعػػة: األكذل, ْٕٗمشػػ  الػػدين األصػػفهاشل )ا١تتػػوىف: 

 ّـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗىػ / َُْٔ
اليمػػٍت الشػػافعي )ا١تتػػوىف: البيػػاف يف مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػُت ٭تػػِت بػػن أيب ا٠تػػَت بػػن سػػادل العمػػراشل  (ُٗ

ـ, عػػػدد  َََِ -ىػػػػ ُُِْجػػػدة, الطبعػػػة: األكذل,  –ىػػػػ(, اقػػػق: قاسػػػم ٤تمػػػد النػػػورم, الناشػػػر: دار ا١تنهػػػاج ٖٓٓ
 .ُّاألجزاء: 

البيػػاف كالتحصػػيل كالشػػرح كالتوجيػػو كالتعليػػل ١تسػػائل ا١تسػػتخرجة, ا١تؤلػػف: أبػػو الوليػػد ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن رشػػد القػػرطب  (ِٗ
لبنػػاف, الطبعػػة: الثانيػػة,  –ػ(, حققػػو: د ٤تمػػد حجػػي كآخػػركف, الناشػػر: دار الغػػرب اإلسػػالمي, بػػَتكت ىػػَِٓ)ا١تتػػوىف: 
 .ك٣تلداف للفهارس( ُٖ) َِـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ

تػػاج العػػركس مػػن جػػواىر القػػاموس, ا١تؤلػػف: ٤تٌمػػد بػػن ٤تٌمػػد بػػن عبػػد الػػرزٌاؽ اٟتسػػيٍت, أبػػو الفػػيض, ا١تلٌقػػب ٔترتضػػى,  (ّٗ
 .ىػ(, اقق: ٣تموعة من اققُت, الناشر: دار ا٢تدايةَُِٓم )ا١تتوىف: الزَبيد

ىػػػ(, اقػػق: صػػالح بػػن ِٕٗالسػػفر الثالػػث, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر أٛتػػد بػػن أيب خيثمػػة )ا١تتػػوىف:  -تػػاريخ ابػػن أيب خيثمػػة  (ْٗ
ـ, عػػػدد  ََِٔ -ىػػػػ  ُِْٕالقػػػاىرة, الطبعػػػة: األكذل,  –فتحػػػي ىػػػالؿ, الناشػػػر: الفػػػاركؽ اٟتديثػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر 

 .ك٣تلد فهارس( ّ) ْاجمللدات: 
تػػػػاريخ ابػػػػن خلػػػػدكفأديواف ا١تبتػػػػدأ كا٠تػػػػرب يف تػػػػاريخ العػػػػرب كالرببػػػػر كمػػػػن عاصػػػػرىم مػػػػن ذكم الشػػػػأف األكػػػػرب, ا١تؤلػػػػف:  (ٓٗ

ىػػ(, اقػػق: خليػػل َٖٖالرٛتن بػػن ٤تمػد بػػن ٤تمػػد, ابػن خلػػدكف أبػػو زيػد, كرل الػػدين اٟتضػرمي اإلشػػبيلي )ا١تتػػوىف: عبػد
 ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ, الناشر: دار الفكر, بَتكت, الطبعة: الثانية, شحادة

ىػػ(, الناشػر: دار ّْٕتاريخ ابن يون  ا١تصرم, ا١تؤلف: عبد الػرٛتن بػن أٛتػد بػن يػون  الصػديف, أبػو سػعيد )ا١تتػوىف:  (ٔٗ
 ِىػ, عدد األجزاء:  ُُِْالكتب العلمية, بَتكت, الطبعة: األكذل, 

ـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ, ا١تؤلف: مش  الدين أبو عبد هللا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب تاريخ اإلسال (ٕٗ
ىػػ  ُُّْىػ(, اقق: عمر عبد السالـ التدمرم, الناشر: دار الكتاب العريب, بػَتكت, الطبعػة: الثانيػة, ْٖٕ)ا١تتوىف: 
 .ِٓـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ

ت ا١تشاىَت كاألعالـ, ا١تؤلف: مش  الدين أبو عبد هللا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب تاريخ اإلسالـ ككفيا (ٖٗ
 ّٕىػ(, الناشر: ا١تكتبة التوفيقية, عدد األجزاء: ْٖٕ)ا١تتوىف: 

اشػر: ىػػ(, النٔٔٗتاريخ ا٠تمي  يف أحواؿ أنف  النفي , ا١تؤلف: حسُت بن ٤تمد بن اٟتسن الػدًٌيار بىٍكػرم )ا١تتػوىف:  (ٗٗ
 .ِ, عدد األجزاء: -بَتكت, الطبعة:  –دار صادر 



 
- ُٓٔ 
- 

ىػػػ(, اقػػق: ُّّٖتػػاريخ الدكلػػة العليػػة العثمانيػػة, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد فريػػد )بػػك( ابػػن أٛتػػد فريػػد )باشػػا(, اػػامي )ا١تتػػوىف:  (ََُ
 – , الناشػػر: دار النفػػائ ُُٖٗ – َُُْلبنػػاف, الطبعػػة: األكذل,  –إحسػػاف حقػػي, الناشػػر: دار النفػػائ , بػػَتكت 

 .ُبَتكت, عدد األجزاء: 
تػػػاريخ الطػػػربم أ تػػػاريخ الرسػػػل كا١تلػػػوؾ, كصػػػلة تػػػاريخ الطػػػربم, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن جريػػػر بػػػن يزيػػػد بػػػن كثػػػَت بػػػن غالػػػب  (َُُ

ىػػ(, الناشػر: ّٗٔىػ(, )صلة تاريخ الطربم لعريب بن سعد القػرطب, ا١تتػوىف: َُّاآلملي, أبو جعفر الطربم )ا١تتوىف: 
 .ُُىػ, عدد األجزاء:  ُّٕٖ -بعة: الثانية بَتكت, الط –دار الًتاث 

تقييػػد ا١تهمػػل ك٘تييػػز ا١تشػػكل )شػػيوخ البخػػارم ا١تهملػػوف(, ا١تؤلػػف: أبػػو علػػي اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػد الغسػػاشل ككػػاف يىكػػره أف  (َُِ
ا١تملكػػػة ا١تغربيػػػة,  -ىػػػػ(, اقػػػق: األسػػػتاذ ٤تمػػػد أبػػػو الفضػػػل, الناشػػػر: كزارة األكقػػػاؼ ْٖٗيقػػػاؿ لػػػو اٞتيػػػاشل )ا١تتػػػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗ-ىػُُْٖطبعة: بال, ال
ىػػػ(, ّْٔتػػاريخ بغػػداد, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ثابػػت بػػن أٛتػػد بػػن مهػػدم ا٠تطيػػب البغػػدادم )ا١تتػػوىف:  (َُّ

ـ,  ََِِ -ىػػ ُِِْبػَتكت, الطبعػة: األكذل,  –اقق: الدكتور بشار عواد معركؼ, الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 .ُٔعدد األجزاء: 

اقػق: عمػرك , ىػػ(ُٕٓتاريخ دمشق, ا١تؤلف: أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ا١تعػركؼ بػابن عسػاكر )ا١تتػوىف:  (َُْ
ـ, عػدد األجػزاء:  ُٓٗٗ -ىػػ  ُُْٓبن غرامة العمػركم, الناشػر: دار الفكػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع, عػاـ النشػر: ا

 .٣تلدات فهارس( ٔك  ْٕ) َٖ
لف: أبو عبد هللا اٟتاكم ٤تمد بن عبد هللا بن ٤تمد بن ٛتدكيو بن نيعيم بن اٟتكم الضػب الطهمػاشل تاريخ نيسابور, ا١تؤ  (َُٓ

ىػػػػ(, تلخػػيص: أٛتػػػد بػػن ٤تمػػد بػػػن اٟتسػػن بػػن أٛتػػػد ا١تعػػركؼ با٠تليفػػػة َْٓالنيسػػابورم ا١تعػػركؼ بػػػابن البيػػع )ا١تتػػوىف: 
 .ة: د/ هبمن كرٯتي ػ طهرافطهراف, عرٌبو عن الفرسي –النيسابورم, الناشر: كتآتانة ابن سينا 

ىػػ(, اقػق: إبػراىيم مشػ  ِٕٔتأكيل مشكل القرآف, ا١تؤلف: أبو ٤تمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الػدينورم )ا١تتػوىف:  (َُٔ
 لبناف. –الدين, الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت 

ىػػ(, اقػق: علػي ُٔٔ العكػربم )ا١تتػوىف: التبياف يف إعراب القرآف, ا١تؤلف: أبو البقاء عبػد هللا بػن اٟتسػُت بػن عبػد هللا (َُٕ
 .)يف ترقيم مسلسل كاحد( ٤ِتمد البجاكم, الناشر: عيسى البايب اٟتلب كشركاه, عدد األجزاء: 

, ا١تؤلػػف: عثمػػاف بػػن علػػي بػػن ٤تجػػن البػػارعي, فخػػر الػػدين الزيلعػػي  (َُٖ ػػٍلًبًٌ تبيػػُت اٟتقػػائق شػػرح كنػػز الػػدقائق كحاشػػية الشًٌ
ػػٍلًبُ  ّْٕاٟتنفػي )ا١تتػػوىف:  ىػػػ(, اٟتاشػػية: شػػهاب الػػدين أٛتػد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن يػون  بػػن إٝتاعيػػل بػػن يػػون  الشًٌ

ىػػػ, )مث صػػورهتا دار  ُُّّبػػوالؽ, القػػاىرة, الطبعػػة: األكذل,  -ىػػػ(, الناشػػر: ا١تطبعػػة الكػػربل األمَتيػة  َُُِ)ا١تتػوىف: 
 .(ِالكتاب اإلسالمي ط

يب اٟتسػػن األشػػعرم, ا١تؤلػػف: ثقػػة الػػدين, أبػػو القاسػػم علػػي بػػن اٟتسػػن بػػن تبيػػُت كػػذب ا١تفػػًتم فيمػػا نسػػب إذل اإلمػػاـ أ (َُٗ
, عػدد َُْْبَتكت, الطبعة: الثالثػة,  –ىػ(, الناشر: دار الكتاب العريب ُٕٓىبة هللا ا١تعركؼ بابن عساكر )ا١تتوىف: 

 .ُاألجزاء: 



 
- ُٕٓ 
- 

ليماف ا١تػػرداكم الدمشػػقي الصػػاٟتي التحبػَت شػػرح التحريػػر يف أصػوؿ الفقػػو, ا١تؤلػػف: عػالء الػػدين أبػػو اٟتسػن علػػي بػػن سػ (َُُ
 -ىػ(, اقق: د. عبد الرٛتن اٞتربين, د. عوض القرشل, د. أٛتد السػراح, الناشػر: مكتبػة الرشػد ٖٖٓاٟتنبلي )ا١تتوىف: 

 .ٖـ,      عدد األجزاء: َََِ -ىػ ُُِْالسعودية / الرياض, الطبعة: األكذل, 
 بػػن ٤تمػػد بػػن منصػػور التميمػػي السػػمعاشل ا١تػػركزم, أبػػو سػػعد )ا١تتػػوىف: التحبػػَت يف ا١تعجػػم الكبػػَت, ا١تؤلػػف: عبػػد الكػػرصل (ُُُ

ـ, ُٕٓٗ -ىػػػُّٓٗبغػػداد, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: منػػَتة نػػاجي سػػادل, الناشػػر: رئاسػػة ديػػواف األكقػػاؼ ِٔٓ
 .ِعدد األجزاء: 

حيم ا١تبػػػاركفورل )ا١تتػػػوىف: ٖتفػػػة األحػػػوذم بشػػػرح جػػػامع الًتمػػػذم, ا١تؤلػػػف: أبػػػو العػػػال ٤تمػػػد عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن عبػػػد الػػػر  (ُُِ
 .َُبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ُّّٓ

ىػػػ(, ِْٕٖتفػػة األشػػراؼ ٔتعرفػػة األطػػراؼ, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو اٟتجػػاج يوسػػف بػػن عبػػد الػػرٛتن ا١تػػزم )ا١تتػػوىف:  (ُُّ
 .ـُّٖٗىػ, َُّْالطبعة: الثانية:  اقق: عبد الصمد شرؼ الدين, طبعة: ا١تكتب اإلسالمي, كالدار القٌيمة,

ٖتفة التحصيل يف ذكر ركاة ا١تراسيل, ا١تؤلػف: أٛتػد بػن عبػد الػرحيم بػن اٟتسػُت الكػردم الرازيػاشل مث ا١تصػرم, أبػو زرعػة  (ُُْ
, -الريػػاض, سػػنة النشػػر:  –ىػػػ(, اقػػق: عبػػد هللا نػػوارة, الناشػػر: مكتبػػة الرشػػد ِٖٔكرل الػػدين, ابػػن العراقػػي )ا١تتػػوىف: 

 ُألجزاء: عدد ا
ىػػ(, الناشػر: َْٖٓتفة الفقهاء, ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتػد بػن أيب أٛتػد, أبػو بكػر عػالء الػدين السػمرقندم )ا١تتػوىف: ٨تػو  (ُُٓ

 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْلبناف, الطبعة: الثانية,  –دار الكتب العلمية, بَتكت 
ي, ركجعت كصػححت: علػى عػدة نسػخ ٖتفة اتاج يف شرح ا١تنهاج, ا١تؤلف: أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتم (ُُٔ

ٔتعرفػػة ٞتنػػة مػػن العلمػػاء, الناشػػر: ا١تكتبػػة التجاريػػة الكػػربل ٔتصػػر لصػػاحبها مصػػطفى ٤تمػػد, الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة, عػػاـ 
بػػػَتكت, بػػػدكف طبعػػػة كبػػػدكف تػػػاريخ(, عػػػدد  -ـ, )مث صػػػورهتا دار إحيػػػاء الػػػًتاث العػػػريب  ُّٖٗ -ىػػػػ  ُّٕٓالنشػػػر: 
 َُاألجزاء: 

فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ أيب حنيفػػة النعمػػاف(, ا١تؤلػػف: زيػػن الػػدين أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد  ٖتفػػة ا١تلػػوؾ )يف (ُُٕ
بػػَتكت,  –ىػػػ(, اقػػق: د. عبػػد هللا نػػذير أٛتػػد, الناشػػر: دار البشػػائر اإلسػػالمية ٔٔٔالقػػادر اٟتنفػػي الػػرازم )ا١تتػػوىف: 

 .ُ, عدد األجزاء: ُُْٕالطبعة: األكذل, 
ا١تغػػٍت عػػن ٛتػػل األسػػفار يف األسػػفار, يف ٗتػػريج مػػا يف اإلحيػػاء مػػن األخبػػار )مطبػػوع هبػػامش اء أٗتػػريج أحاديػػث اإلحيػػ (ُُٖ

إحيػػاء علػػـو الػػدين(, ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل زيػػن الػػدين عبػػد الػػرحيم بػػن اٟتسػػُت بػػن عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب بكػػر بػػن إبػػراىيم 
, بػػػَتكت َٖٔالعراقػػػي )ا١تتػػػوىف:  ـ, عػػػدد  ََِٓ -ىػػػػ  ُِْٔة: األكذل, لبنػػػاف, الطبعػػػ –ىػػػػ(, الناشػػػر: دار ابػػػن حػػػـز

 .ُاألجزاء: 
ٗتريج األحاديث كاآلثار الواقعة يف تفسَت الكشاؼ للز٥تشرم, ا١تؤلػف: ٚتػاؿ الػدين أبػو ٤تمػد عبػد هللا بػن يوسػف بػن  (ُُٗ

ة: الريػػاض, الطبعػػ –ىػػػ(, اقػػق: عبػػد هللا بػػن عبػػد الػػرٛتن السػػعد, الناشػػر: دار ابػػن خزٯتػػة ٤ِٕٔتمػػد الزيلعػػي )ا١تتػػوىف: 
 .ْىػ, عدد األجزاء: ُُْْاألكذل, 



 
- ُٖٓ 
- 

ىػػػ(, ُُٗتػدريب الػػراكم يف شػرح تقريػػب النػواكم, ا١تؤلػػف: عبػد الػػرٛتن بػن أيب بكػػر, جػالؿ الػػدين السػيوطي )ا١تتػػوىف:  (َُِ
 .ِحققو: أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايب, الناشر: دار طيبة, عدد األجزاء: 

عبػد هللا ٤تمػد بػن أٛتػد بػن عثمػاف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب )ا١تتػوىف:  تذكرة اٟتفاظأطبقات اٟتفاظ, ا١تؤلف: مش  الدين أبػو (ُُِ
 .ْـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗ -ىػُُْٗلبناف, الطبعة: األكذل, -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكتْٖٕ

١تتػوىف: التذكرة اٟتمدكنية, ا١تؤلف: ٤تمد بن اٟتسن بػن ٤تمػد بػن علػي بػن ٛتػدكف, أبػو ا١تعػارل, هبػاء الػدين البغػدادم )ا (ُِِ
 .َُىػ, عدد األجزاء:  ُُْٕىػ(, الناشر: دار صادر, بَتكت, الطبعة: األكذل, ِٔٓ

التػػػذكرة يف األحاديػػػث ا١تشػػػتهرةأ الرلػػػئ ا١تنثػػػورة يف األحاديػػػث ا١تشػػػهورة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا بػػػدر الػػػدين ٤تمػػػد بػػػن  (ُِّ
عبػد القػادر عطػا, الناشػر: دار الكتػب العلميػة ىػػ(, اقػق: مصػطفى ْٕٗهللا بن هبادر الزركشي الشافعي )ا١تتوىف: عبد

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔبَتكت. الطبعة: األكذل, 
ىػػ(, اقػػق: ْْٓترتيػب ا١تػدارؾ كتقريػب ا١تسػالك, ا١تؤلػف: أبػو الفضػل القاضػي عيػاض بػن موسػى اليحصػب )ا١تتػوىف:  (ُِْ

: ٓـ, جػػػزء  َُٕٗ - ُٔٔٗدر الصػػػحراكم, : عبػػػد القػػػاْ, ّ, ِـ, جػػػزء  ُٓٔٗ: ابػػػن تاكيػػػت الطنجػػػي, ُجػػػزء 
امديػػة, ا١تغػػرب,  -ـ, الناشػػر: مطبعػػة فضػػالة ُّٖٗ-ُُٖٗ: سػػعيد أٛتػػد أعػػراب ٖ, ٕ, ٤ٔتمػػد بػػن شػػريفة, جػػزء 

 .ٖالطبعة: األكذل, عدد األجزاء: 
و القاسػم, الًتغيب كالًتىيػب, ا١تؤلػف: إٝتاعيػل بػن ٤تمػد بػن الفضػل بػن علػي القرشػي الطليحػي التيمػي األصػبهاشل, أبػ (ُِٓ

القػػاىرة, الطبعػػة:  –ىػػػ(, اقػػق: أٯتػػن بػػن صػػاحل بػػن شػػعباف, الناشػػر: دار اٟتػػديث ّٓٓا١تلقػػب بقػػواـ السػػنة )ا١تتػػوىف: 
 .ّـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ -ىػ  ُُْْاألكذل 

 الًتغيػػب كالًتىيػػب مػػن اٟتػػديث الشػػريف, ا١تؤلػػف: عبػػد العظػػيم بػػن عبػػد القػػوم بػػن عبػػد هللا, أبػػو ٤تمػػد, زكػػي الػػدين (ُِٔ
بػػػػَتكت, الطبعػػػػة: األكذل,  –ىػػػػػ(, اقػػػػق: إبػػػػراىيم مشػػػػ  الػػػػدين, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العلميػػػػة ٔٓٔا١تنػػػػذرم )ا١تتػػػػوىف: 

 .ْ, عدد األجزاء: ُُْٕ
ىػػ(, حققػو كعلػق ْٕٔتصحيح التصحيف كٖترير التحريف, ا١تؤلف: صالح الدين خليل بػن أيبػك الصػفدم )ا١تتػوىف:  (ُِٕ

القػػػاىرة,  –, راجعػػػو: الػػػدكتور رمضػػػاف عبػػػد التػػػواب, الناشػػػر: مكتبػػػة ا٠تػػػا٧تي عليػػػو كصػػػنع فهارسػػػو: السػػػيد الشػػػرقاكم
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕالطبعة: األكذل, 

التصنيف يف السنة النبوية كعلومها يف القرف ا٠تام  ا٢تجرم, ا١تؤلف: د. عبد العزيز بن عبػد هللا ا٢تليػل, الناشػر: ٣تمػع  (ُِٖ
 .ُشريف با١تدينة ا١تنورة, عدد األجزاء: ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف ال

ىػػػ َُِْالتطبيػػق النحػػوم, ا١تؤلػػف: الػػدكتور عبػػده الراجحػػي, الناشػػر: مكتبػػة ا١تعػػارؼ للنشػػر كالتوزيػػع, الطبعػػة: األكذل  (ُِٗ
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗ

بػن سػعد بػن أيػوب التعديل كالتجريح, ١تن خرج لو البخارم يف اٞتامع الصحيح, ا١تؤلف: أبو الوليد سليماف بػن خلػف  (َُّ
ىػػ(, اقػق: د. أبػو لبابػة حسػُت, الناشػر: دار اللػواء للنشػر ْْٕبن كارث التجيب القرطب الباجي األندلسي )ا١تتوىف: ا

 .ّ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ – َُْٔالرياض, الطبعة: األكذل,  –كالتوزيع 
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ىػػ(, اقػق: ضػبطو كصػححو ٚتاعػة ُٖٔ: التعريفات, ا١تؤلف: علي بن ٤تمد بن علي الزين الشريف اٞترجػاشل )ا١تتػوىف (ُُّ
ـ, عػػدد ُّٖٗ-ىػػػ َُّْلبنػػاف, الطبعػػة: األكذل –مػػن العلمػػاء بإشػػراؼ الناشػػر, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة بػػَتكت 

 .ُاألجزاء: 
تفسَت ابن أيب حامت, ا١تؤلف: أبػو ٤تمػد عبػد الػرٛتن بػن ٤تمػد بػن إدريػ  بػن ا١تنػذر التميمػي, اٟتنظلػي, الػرازم ابػن أيب  (ُِّ

ا١تملكػة العربيػة السػػعودية,  -ىػػ(, اقػق: أسػعد ٤تمػد الطيػب, الناشػر: مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز ِّٕحػامت )ا١تتػوىف: 
 ىػ ُُْٗ -الطبعة: الثالثة 

آخػػػػر سػػػػورة السػػػجدة, ا١تؤلػػػػف: ٤تمػػػد بػػػػن اٟتسػػػػن بػػػن فػػػػورؾ األنصػػػػارم  -تفسػػػَت ابػػػػن فػػػورؾ مػػػػن أكؿ سػػػػورة ا١تؤمنػػػوف  (ُّّ
, ُىػػػ(, دراسػػة كٖتقيػػق: عػػالؿ عبػػد القػػادر بنػػدكيش )ماجسػػتَت(, عػػدد األجػػزاء: َْٔاألصػػبهاشل, أبػػو بكػػر )ا١تتػػوىف: 

 .ـ ََِٗ - َُّْا١تملكة العربية السعودية, الطبعة األكذل:  -الناشر: جامعة أـ القرل 
بػػن تفسػَت أيب السػعود أ إرشػاد العقػػل السػليم إذل مزايػا الكتػػاب الكػرصل, ا١تؤلػف: أبػػو السػعود العمػادم ٤تمػػد بػن ٤تمػد  (ُّْ

 .بَتكت –ىػ(, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ِٖٗمصطفى )ا١تتوىف: 
معادل التنزيل يف تفسَت القرآف, ا١تؤلف: ٤تيػي السػنة, أبػو ٤تمػد اٟتسػُت بػن مسػعود بػن ٤تمػد بػن الفػراء تفسَت البغوم أ (ُّٓ

بػػَتكت, الطبعػػة: –ًتاث العػػريب ىػػػ(, اقػػق: عبػػد الػػرزاؽ ا١تهػػدم, الناشػػر: دار إحيػػاء الػػَُٓالبغػػوم الشػػافعي )ا١تتػػوىف: 
 .ٓىػ, عدد األجزاء:  َُِْاألكذل, 

أنوار التنزيػػل كأسػػرار التأكيػػل, ا١تؤلػػف: ناصػػر الػػدين أبػػو سػػعيد عبػػد هللا بػػن عمػػر بػػن ٤تمػػد الشػػَتازم تفسػػَت البيضػػاكمأ (ُّٔ
بػَتكت, الطبعػة:  –ريب ىػ(, اقق: ٤تمد عبد الرٛتن ا١ترعشلي, الناشػر: دار إحيػاء الػًتاث العػٖٓٔالبيضاكم )ا١تتوىف: 

 .ىػ ُُْٖ -األكذل 
اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف, ا١تؤلف: أبو زيػد عبػد الػرٛتن بػن ٤تمػد بػن ٥تلػوؼ الثعػالب )ا١تتػوىف:  تفسَت الثعالبأ  (ُّٕ

 –ىػػػ(, اقػػق: الشػػيخ ٤تمػػد علػػي معػػوض كالشػػيخ عػػادؿ أٛتػػد عبػػد ا١توجػػود, الناشػػر: دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب ٕٖٓ
 .ىػ ُُْٖ -, الطبعة: األكذل بَتكت

مفػػاتيح الغيػػب أ التفسػػَت الكبػػَت, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن عمػػر بػػن اٟتسػػن بػػن اٟتسػػُت التيمػػي تفسػػَت الػػرازم أ (ُّٖ
بػَتكت, الطبعػة:  –ىػ(, الناشر: دار إحياء الًتاث العػريب َٔٔالرازم ا١تلقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم )ا١تتوىف: 

 .ىػ َُِْ -الثالثة 
, ا١تؤلف: أبو الليث نصر بن ٤تمد بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم )ا١تتوىف: تفسَت السمرقندم أ (ُّٗ  .ىػ(ّّْٕتر العلـو
تفسػػَت القػػرآف, ا١تؤلػػف: أبػػو ا١تظفػػر, منصػػور بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد اٞتبػػار ابػػن أٛتػػد ا١تػػركزل السػػمعاشل  أتفسػػَت السػػمعاشل  (َُْ

(, اقػػػق: ياسػػػر بػػػن إبػػػراىيم كغنػػػيم بػػػن عبػػػاس بػػػن غنػػػيم, الناشػػػر: دار ىػػػػْٖٗالتميمػػػي اٟتنفػػػي مث الشػػػافعي )ا١تتػػػوىف: 
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٖالسعودية, الطبعة: األكذل,  –الوطن, الرياض 



 
- َِٓ 
- 

جامع البياف يف تأكيل القرآف, ا١تؤلف: ٤تمد بن جرير بن يزيػد بػن كثػَت بػن غالػب اآلملػي, أبػو جعفػر أتفسَت الطربم   (ُُْ
 َََِ -ىػػ  َُِْ: أٛتػد ٤تمػد شػاكر, الناشػر: مؤسسػة الرسػالة, الطبعػة: األكذل, ىػ(, اققَُّالطربم )ا١تتوىف: 
 .ِْـ, عدد األجزاء: 

اٞتامع ألحكػاـ القػرآف, ا١تؤلػف: أبػو عبػد هللا ٤تمػد بػن أٛتػد بػن أيب بكػر بػن فػرح األنصػارم ا٠تزرجػي أتفسَت القرطب  (ُِْ
 –إبػػػػراىيم أطفػػػػيش, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب ا١تصػػػػرية ىػػػػػ(, ٖتقيػػػػق: أٛتػػػػد الػػػػربدكشل ك ُٕٔمشػػػػ  الػػػػدين القػػػػرطب )ا١تتػػػػوىف: 

 .٣تلدات( َُجزءا )يف  َِـ, عدد األجزاء:  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة, الطبعة: الثانية, 
مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل, ا١تؤلف: أبو الربكات عبد هللا بن أٛتد بن ٤تمود حػافظ الػدين النسػفي تفسَت النسفي أ (ُّْ

رج أحاديثو: يوسف علي بػديوم, راجعػو كقػدـ لػو: ٤تيػي الػدين ديػب مسػتو, الناشػر: دار ىػ(, حققو كخَُٕ)ا١تتوىف: 
 .ّـ, عدد األجزاء:  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالكلم الطيب, بَتكت, الطبعة: األكذل, 

ا٢تداية إذل بلوغ النهاية يف علػم معػاشل القػرآف كتفسػَته, كأحكامػو, كٚتػل مػن فنػوف علومػو, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد مكػي بػن  (ُْْ
ىػػ(, اقػق: ٣تموعػة ّْٕطالب ٛتىٌوش بن ٤تمد بن ٥تتار القيسي القَتكاشل مث األندلسي القػرطب ا١تػالكي )ا١تتػوىف:  أيب
جامعػة الشػارقة, بإشػراؼ أ. د: الشػاىد البوشػيخي,  -رسائل جامعيػة بكليػة الدراسػات العليػا كالبحػث العلمػي -ُّٗ

جامعػػػة الشػػػارقة, الطبعػػػة: األكذل,  -كالدراسػػػات اإلسػػػالمية  كليػػػة الشػػػريعة  -الناشػػػر: ٣تموعػػػة ْتػػػوث الكتػػػاب كالسػػػنة 
 ., ك٣تلد للفهارس(ُِ) ُّـ, عدد األجزاء:  ََِٖ -ىػ  ُِْٗ

تفسػػػَت غريػػػب مػػػا يف الصػػػحيحُت البخػػػارم كمسػػػلم, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن فتػػػوح بػػػن عبػػػد هللا بػػػن فتػػػوح بػػػن ٛتيػػػد األزدم  (ُْٓ
ىػ(, اقق: الدكتورة: زبيدة ٤تمػد سػعيد عبػد العزيػز, الناشػر: ْٖٖ: ا١تيورقي اٟتىًميدم أبو عبد هللا بن أيب نصر )ا١تتوىف

 .ُ, عدد األجزاء: ُٓٗٗ – ُُْٓمصر, الطبعة: األكذل,  –القاىرة  -مكتبة السنة 
ىػػ(, اقػق: ِٖٓتقريب التهذيب, ا١تؤلف: أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالشل )ا١تتػوىف:  (ُْٔ

 .ُ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ – َُْٔسوريا, الطبعة: األكذل,  –لناشر: دار الرشيد ٤تمد عوامة, ا
التقريػػب كالتيسػػَت ١تعرفػػة سػػنن البشػػَت النػػذير يف أصػػوؿ اٟتػػديث, ا١تؤلػػف: أبػػو زكريػػا ٤تيػػي الػػدين ٭تػػِت بػػن شػػرؼ النػػوكم  (ُْٕ

عػريب, بػَتكت, الطبعػة: األكذل, ىػ(, تقدصل كٖتقيق كتعليق: ٤تمػد عثمػاف ا٠تشػت, الناشػر: دار الكتػاب الٕٔٔ)ا١تتوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ

التقريػر كالتحبػػَت, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا, مشػػ  الػػدين ٤تمػػد بػػن ٤تمػد بػػن ٤تمػػد ا١تعػػركؼ بػػابن أمػػَت حػػاج كيقػػاؿ لػػو ابػػن   (ُْٖ
 .ّاألجزاء: ـ, ُّٖٗ -ىػ َُّْىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية, ٕٖٗا١توقت اٟتنفي )ا١تتوىف: 

التقييػد ١تعرفػة ركاة السػنن كا١تسػانيد, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن عبػد الغػٍت بػن أيب بكػر بػن شػجاع, أبػو بكػر, معػُت الػدين, ابػػن  (ُْٗ
ىػ(, اقق: كمػاؿ يوسػف اٟتػوت, الناشػر: دار الكتػب العلميػة, الطبعػة: الطبعػة ِٗٔنقطة اٟتنبلي البغدادم )ا١تتوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألكذل -ُْٓ



 
- ُِٓ 
- 

التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح, ا١تؤلف: أبو الفضل زين الدين عبػد الػرحيم بػن اٟتسػُت بػن عبػد الػرٛتن بػن  (َُٓ
ىػػػ(, اقػػق: عبػػد الػػرٛتن ٤تمػػد عثمػػاف, الناشػػر: ٤تمػػد عبػػد اسػػن الكتػػب َٖٔأيب بكػػر بػػن إبػػراىيم العراقػػي )ا١تتػػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٔٗىػ/ُّٖٗية با١تدينة ا١تنورة, الطبعة: األكذل, صاحب ا١تكتبة السلف
التلخػػيص اٟتبػػَت يف ٗتػػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبػػَت, ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر  (ُُٓ

, الطبعػة: مصػر –ىػ(, ٖتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب, الناشػر: مؤسسػة قرطبػة ِٖٓالعسقالشل )ا١تتوىف: 
 .ْـ, عدد األجزاء: ُٓٗٗىػ/ُُْٔاألكذل, 

 -ىػػػ َٖٓتلقػػيح فهػػـو أىػػل األثػػر يف عيػػوف التػػاريخ كالسػػَت, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أيب الفػػرج عبػػد الػػرٛتن ابػػن اٞتػػوزم ] (ُِٓ
 .ُ, عدد األجزاء: ُٕٗٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  –ىػ[, الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم ٕٗٓ

التلقػػػػُت يف الفقػػػػة ا١تػػػػالكي, ا١تؤلػػػػف: أبػػػػو ٤تمػػػػد عبػػػػد الوىػػػػاب بػػػػن علػػػػي بػػػػن نصػػػػر الثعلػػػػب البغػػػػدادم ا١تػػػػالكي )ا١تتػػػػوىف:  (ُّٓ
-ىػػػُِْٓىػػػ(, اقػػق: ايب أكيػػ  ٤تمػػد بػػو خبػػزة اٟتسػػٍت التطػػواشل, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة, الطبعػػة: األكذل ِِْ
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِْ

ىػػ(, الناشػر: عػادل ْٕٔا١تؤلػف: أبػو اسػحاؽ إبػراىيم بػن علػي بػن يوسػف الشػَتازم )ا١تتػوىف: التنبية يف الفقو الشػافعي,  (ُْٓ
 .ُالكتب, عدد األجزاء: 

تنبيػػو الغػػافلُت بأحاديػػث سػػيد األنبيػػاء كا١ترسػػلُت للسػػمرقندم, ا١تؤلػػف: أبػػو الليػػث نصػػر بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن إبػػراىيم  (ُٓٓ
بػػػَتكت,  –سػػف علػػػي بػػديوم, الناشػػػر: دار ابػػن كثػػػَت, دمشػػق ىػػػ(, حققػػػو كعلػػق عليػػػو: يو ّّٕالسػػمرقندم )ا١تتػػػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  ُُِْالطبعة: الثالثة, 
ىػػػ(, ْْٕتنقػػيح التحقيػػق يف أحاديػػث التعليػػق, ا١تؤلػػف: مشػػ  الػػدين ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد ا٢تػػادم اٟتنبلػػي )ا١تتػػوىف:  (ُٔٓ

الريػػاض, الطبعػػة:  –ا٠تبػػاشل, دار النشػػر: أضػػواء السػػلف  ٖتقيػػق: سػػامي بػػن ٤تمػػد بػػن جػػاد هللا كعبػػد العزيػػز بػػن ناصػػر
 .ٓـ, عدد األجزاء:  ََِٕ -ىػ ُِْٖاألكذل, 

ىػػ(, الناشػر: ُُٗتنوير اٟتوالك شرح موطأ مالك, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بػن أيب بكػر, جػالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف:  (ُٕٓ
 .ِدد األجزاء: ىػ, ع ُٗٔٗ - ُّٖٗمصر, عاـ النشر:  –ا١تكتبة التجارية الكربل 

ىػػػػ(, عنيػػػت بنشػػػره ٕٔٔهتػػػذيب األٝتػػػاء كاللغػػػات, ا١تؤلػػػف: أبػػػو زكريػػػا ٤تيػػػي الػػػدين ٭تػػػِت بػػػن شػػػرؼ النػػػوكم )ا١تتػػػوىف:  (ُٖٓ
كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة ا١تنَتية, يطلب مػن: دار الكتػب العلميػة, 

 .ْلبناف, عدد األجزاء:  –بَتكت 
ىػػػػ(, ِٖٓهتػػػذيب التهػػػذيب, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الفضػػػل أٛتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن حجػػػر العسػػػقالشل )ا١تتػػػوىف:  (ُٗٓ

 .ُِىػ, عدد األجزاء: ُِّٔالناشر: مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية, ا٢تند, الطبعة: الطبعة األكذل, 
بػو اٟتجػاج, ٚتػاؿ الػدين ابػن الزكػي أيب هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ, ا١تؤلف: يوسف بن عبد الػرٛتن بػن يوسػف, أ (َُٔ

بػػَتكت,  –ىػػػ(, اقػػق: د. بشػػار عػػواد معػػركؼ, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة ٤ِْٕتمػػد القضػػاعي الكلػػب ا١تػػزم )ا١تتػػوىف: 
 .ّٓ, عدد األجزاء: َُٖٗ – ََُْالطبعة: األكذل, 



 
- ِِٓ 
- 

ىػػ(, اقػق: ٤تمػد عػوض مرعػب, َّٕ: هتذيب اللغة, ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم, أبو منصور )ا١تتوىف (ُُٔ
 .ٖـ, عدد األجزاء: ََُِبَتكت, الطبعة: األكذل,  –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 

التهذيب يف اختصػار ا١تدكنػة, ا١تؤلػف: خلػف بػن أيب القاسػم ٤تمػد, األزدم القػَتكاشل, أبػو سػعيد ابػن الرباذعػي ا١تػالكي  (ُِٔ
تور ٤تمػد األمػُت كلػػد ٤تمػد سػادل بػن الشػػيخ, الناشػر: دار البحػوث للدراسػػات ىػػ(, دراسػة كٖتقيػػق: الػدكِّٕ)ا١تتػوىف: 

 .ْـ, عدد األجزاء:  ََِِ -ىػ  ُِّْاإلسالمية كإحياء الًتاث, ديب, الطبعة: األكذل, 
توثيػق السػػنة يف القػرف الثػػاشل ا٢تجػرم أسسػػو كإتاىاتػو, ا١تؤلػػف: رفعػػت بػن فػػوزم عبػد ا١تطلػػب, الناشػر: مكتبػػة ا٠تنػػا٧تي  (ُّٔ
 .ُصر, الطبعة: األكذل, عدد األجزاء: ٔت
توجيو النظر إذل أصوؿ األثر, ا١تؤلػف: طػاىر بػن صػاحل )أك ٤تمػد صػاحل( ابػن أٛتػد بػن موىػب, السػمعوشل اٞتزائػرم, مث  (ُْٔ

حلػب, الطبعػة:  –ىػػ(, اقػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة, الناشػر: مكتبػة ا١تطبوعػات اإلسػالمية ُّّٖالدمشقٌي )ا١تتػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔاألكذل, 

توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالػك, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد بػدر الػدين حسػن بػن قاسػم بػن عبػد هللا بػن علػٌي  (ُٓٔ
ىػ(, شرح كٖتقيق: عبد الرٛتن علي سليماف, أستاذ اللغويػات يف جامعػة األزىػر, ْٕٗا١ترادم ا١تصرم ا١تالكي )ا١تتوىف: 

 .ّـ, عدد األجزاء: ََِٖ -ىػ ُِْٖكر العريب, الطبعة: األكذل الناشر: دار الف
التوقيػػف علػػى مهمػػات التعػػاريف, ا١تؤلػػف: زيػػن الػػدين ٤تمػػد ا١تػػدعو بعبػػد الػػرؤكؼ بػػن تػػاج العػػارفُت بػػن علػػي بػػن زيػػن  (ُٔٔ

رة, القػػػاى-عبػػػد ا٠تػػػالق ثػػػركت ّٖىػػػػ(, الناشػػػر: عػػػادل الكتػػػب َُُّالعابػػػدين اٟتػػػدادم مث ا١تنػػػاكم القػػػاىرم )ا١تتػػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء: َُٗٗ-ىػَُُْالطبعة: األكذل, 

ىػػ(, الناشػر: دار ِٕٗتيسَت التحرير, ا١تؤلف: ٤تمد أمػُت بػن ٤تمػود البخػارم ا١تعػركؼ بػأمَت بادشػاه اٟتنفػي )ا١تتػوىف:   (ُٕٔ
 .ِ×  ْبَتكت, عدد األجزاء:  –الفكر 

الرؤكؼ بن تاج العػارفُت بػن علػي بػن زيػن العابػدين  التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت, ا١تؤلف: زين الدين ٤تمد ا١تدعو بعبد (ُٖٔ
 ىػػ َُْٖالريػاض, الطبعػة: الثالثػة,  –ىػ(, الناشر: مكتبة اإلمػاـ الشػافعي َُُّاٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم )ا١تتوىف: 

 .ِـ, عدد األجزاء: ُٖٖٗ
لناشػػر: مكتبػػة ا١تعػػارؼ تيسػػَت مصػػطلح اٟتػػديث, ا١تؤلػػف: أبػػو حفػػص ٤تمػػود بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػود طحػػاف النعيمػػي, ا  (ُٗٔ

 ُـ, عدد األجزاء: ََِْ-ىػُِْٓللنشر كالتوزيع, الطبعة: الطبعة العاشرة 
, التميمػي, أبػو حػامت, الػدارمي, البيسػيت )ا١تتػوىف:  (َُٕ الثقات, ا١تؤلف: ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بػن معػاذ بػن مىٍعبػدى

ة, ٖتػت مراقبػة: الػدكتور ٤تمػد عبػد ا١تعيػد خػاف مػدير دائػرة ىػ(, طبع بإعانة: كزارة ا١تعارؼ للحكومة العاليػة ا٢تنديػّْٓ
, ُّٕٗأ   ى ُّّٗا١تعػػػارؼ العثمانيػػػة, الناشػػػر: دائػػػرة ا١تعػػػارؼ العثمانيػػػة ْتيػػػدر آبػػػاد الػػػدكن ا٢تنػػػد, الطبعػػػة: األكذل, 

 .ٗعدد األجزاء: 
ىػػػ(, ُّّٓاألزىػػرم )ا١تتػػوىف: الثمػػر الػػداشل شػػرح رسػػالة ابػػن أيب زيػػد القػػَتكاشل, ا١تؤلػػف: صػػاحل بػػن عبػػد السػػميع اآليب  (ُُٕ

 ُبَتكت, عدد األجزاء:  –الناشر: ا١تكتبة الثقافية 



 
- ِّٓ 
- 

بػػػن جػػػامع األصػػػوؿ يف أحاديػػػث الرسػػػوؿ, ا١تؤلػػػف: ٣تػػػد الػػػدين أبػػػو السػػػعادات ا١تبػػػارؾ بػػػن ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد  (ُِٕ
التتمػػة ٖتقيػػق بشػػَت عيػػوف,  -ىػػػ(, ٖتقيػػق: عبػػد القػػادر األرنػػؤكط َٔٔالكرصل الشػػيباشل اٞتػػزرم ابػػن األثػػَت )ا١تتػػوىف: عبػػد

 .مكتبة دار البياف, الطبعة: األكذل,ط دار الفكر, ٖتقيق بشَت عيوف -مطبعة ا١تالح  -الناشر: مكتبة اٟتلواشل 
 .ُجامع األمهات, ا١تؤلف: ابن اٟتاجب الكردم ا١تالكي, عدد األجزاء:  (ُّٕ
 الناشػر: ا١تكتبػة العصػرية, صػيدا  ىػػ(,ُّْٔتوىف: جامع الدركس العربية, ا١تؤلف: مصطفى بن ٤تمد سليم الغالييٌت )ا١ت (ُْٕ

 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْبَتكت, الطبعة: الثامنة كالعشركف, 
اٞتػػػامع ألخػػػالؽ الػػػراكم كآداب السػػػامع, ا١تؤلػػػف: أبػػػو بكػػػر أٛتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ثابػػػت بػػػن أٛتػػػد بػػػن مهػػػدم ا٠تطيػػػب  (ُٕٓ

 .ِالرياض, عدد األجزاء:  –ة ا١تعارؼ ىػ(, اقق: د. ٤تمود الطحاف, الناشر: مكتبّْٔالبغدادم )ا١تتوىف: 
ىػػ(, اقػق:  ّٖٓاٞتباؿ كاألمكنة كا١تياه, ا١تؤلف: أبو القاسم ٤تمود بن عمػرك بػن أٛتػد, الز٥تشػرم جػار هللا )ا١تتػوىف:  (ُٕٔ

القػػاىرة, عػػاـ النشػػر:  –د/ أٛتػػد عبػػد التػػواب عػػوض ا١تػػدرس ّتامعػػة عػػُت مشػػ , الناشػػر: دار الفضػػيلة للنشػػر كالتوزيػػع 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ  ُُّٗ

جذكة ا١تقتب  يف ذكر كالة األندل , ا١تؤلف: ٤تمد بن فتوح بن عبػد هللا بػن فتػوح بػن ٛتيػد األزدم ا١تيػورقي اٟتىًميػدم  (ُٕٕ
 .ـ ُٔٔٗالقاىرة, عاـ النشر:  –ىػ(, الناشر: الدار ا١تصرية للتأليف كالنشر ْٖٖأبو عبد هللا بن أيب نصر )ا١تتوىف: 

تعديل, ا١تؤلف: أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمػد بػن إدريػ  بػن ا١تنػذر التميمػي, اٟتنظلػي, الػرازم ابػن أيب حػامت اٞترح كال (ُٖٕ
 ا٢تنػد, دار إحيػاء الػًتاث العػريب  –ْتيػدر آبػاد الػدكن  -ىػ(, الناشر: طبعة ٣تل  دائرة ا١تعارؼ العثمانيػة ِّٕ)ا١تتوىف: 

 .ـ ُِٓٗىػ  ُُِٕبَتكت, الطبعة: األكذل, 
فيػػو ذكػػر اعتقػػاد السػػلف يف اٟتػػركؼ كاألصػػوات, ا١تؤلػػف: أبػػو زكريػػا ٤تيػػي الػػدين ٭تػػِت بػػن شػػرؼ النػػوكم )ا١تتػػوىف:  جػػزء (ُٕٗ

 .ُىػ(, اقق: أٛتد بن على الدمياطي, الناشر: مكتبة األنصار للنشر كالتوزيع, الطبعة: األكذل, عدد األجزاء: ٕٔٔ
ف( ٤تمػد, أبػو اٟتسػن نػور الػدين ا١تػال ا٢تػركم القػارم )ا١تتػوىف: ٚتع الوسائل يف شرح الشمائل, ا١تؤلف: علي بن )سػلطا (َُٖ

 .ِمصر, طبع على نفقة مصطفى البايب اٟتلب كإخوتو, عدد األجزاء:  -ىػ(, الناشر: ا١تطبعة الشرفية َُُْ
ىػػػ(, َُٕاٞتمػػل يف النحػػو, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد الػػرٛتن ا٠تليػػل بػػن أٛتػػد بػػن عمػػرك بػػن ٘تػػيم الفراىيػػدم البصػػرم )ا١تتػػوىف:  (ُُٖ

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٓٗٗىػ ُُْٔاقق: د. فخر الدين قباكة, الطبعة: ا٠تامسة, 
ىػػ(, حققػو كضػبطو كزاد يف شػرحو: َُٕٚتهرة أشعار العرب, ا١تؤلف: أبو زيد ٤تمد بن أيب ا٠تطاب القرشػي )ا١تتػوىف:  (ُِٖ

   ُ علي ٤تمد البجادم, الناشر: هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع, عدد األجزاء:
ىػػػػ(, اقػػػق: رمػػػزم منػػػَت بعلبكػػػي, ُِّٚتهػػػرة اللغػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو بكػػػر ٤تمػػػد بػػػن اٟتسػػػن بػػػن دريػػػد األزدم )ا١تتػػػوىف:  (ُّٖ

 .ّـ, عدد األجزاء: ُٕٖٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  –الناشر: دار العلم للماليُت 
هللا بػػن علػػٌي ا١تػػرادم ا١تصػػرم  اٞتػػٌت الػػداشل يف حػػركؼ ا١تعػػاشل, ا١تؤلػػف: أبػػو ٤تمػػد بػػدر الػػدين حسػػن بػػن قاسػػم بػػن عبػػد (ُْٖ

األسػػػتاذ ٤تمػػػد نػػػدصل فاضػػػل, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة, -ىػػػػ(, اقػػػق: د فخػػػر الػػػدين قبػػػاكة ْٕٗا١تػػػالكي )ا١تتػػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُّْلبناف, الطبعة: األكذل,  –بَتكت 



 
- ِْٓ 
- 

بػن عمػرك بػن الضػحاؾ بػن ٥تلػد الشػيباشل )ا١تتػوىف:  اٞتهاد البن أيب عاصم, ا١تؤلػف: أبػو بكػر بػن أيب عاصػم كىػو أٛتػد (ُٖٓ
ا١تدينػة ا١تنػورة, الطبعػة: األكذل,  -ىػ(, اقػق: مسػاعد بػن سػليماف الراشػد اٞتميػد, الناشػر: مكتبػة العلػـو كاٟتكػم ِٕٖ
 .ِ, عدد األجزاء: َُْٗ

ف: عبػػد اٟتميػػد بػػن علػػي فقيهػػي, جهػػود العلمػػاء يف تصػػنيف السػػَتة النبويػػة يف القػػرنُت الثػػامن كالتاسػػع ا٢تجػػريُت, ا١تؤلػػ (ُٖٔ
 .ُالناشر: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف با١تدينة ا١تنورة, عدد األجزاء: 

جوامػػػع السػػػَتة النبويػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد علػػػي بػػػن أٛتػػػد بػػػن سػػػعيد بػػػن حػػػـز األندلسػػػي القػػػرطب الظػػػاىرم )ا١تتػػػوىف:  (ُٕٖ
 .ُ, عدد األجزاء: -: بَتكت, الطبعة –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ْٔٓ

, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد علػي بػن أٛتػد بػن سػعيد بػن حػـز األندلسػي القػرطب  (ُٖٖ جوامع السَتة كٜت  رسائل أخػرل البػن حػـز
ـ, عػػػػدد  ََُٗ, ُمصػػػػر, الطبعػػػة:  –ىػػػػػ(, اقػػػق: إحسػػػاف عبػػػػاس, الناشػػػر: دار ا١تعػػػارؼ ْٔٓالظػػػاىرم )ا١تتػػػوىف: 

 .ُاألجزاء: 
ىػػػ(, ضػػبط ُِّٔلبيػػاف كالبػػديع, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن إبػػراىيم بػػن مصػػطفى ا٢تػػامشي )ا١تتػػوىف: جػػواىر البالغػػة يف ا١تعػػاشل كا (ُٖٗ

 ُكتدقيق كتوثيق: د. يوسف الصميلي, الناشر: ا١تكتبة العصرية, بَتكت, عدد األجزاء: 
اشل اٞتػػػوىرة يف نسػػػب النػػػب كأصػػػحابو العشػػػرة, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن أيب بكػػػر بػػػن عبػػػد هللا بػػػن موسػػػى األنصػػػارم التًٌلمسػػػ (َُٗ

ىػػػ(, نقحهػػا كعلػػق عليهػػا: د ٤تمػػد التػػو٧تي, األسػػتاذ ّتامعػػة حلػػب, الناشػػر: دار ْٓٔا١تعػػركؼ بػػالبػيٌرًم )ا١تتػػوىف: بعػػد 
 .ِـ, عدد األجزاء:  ُّٖٗ -ىػ  َُّْالرياض, الطبعة: األكذل,  –الرفاعي للنشر كالطباعة كالتوزيع 

نهج الطػػػالب )مػػػنهج الطػػػالب اختصػػػره زكريػػػا فتوحػػػات الوىػػػاب بتوضػػػيح شػػػرح مػػػأحاشػػػية اٞتمػػػل علػػػى شػػػرح ا١تػػػنهج  (ُُٗ
األنصػػػارم مػػػن منهػػػاج الطػػػالبُت للنػػػوكم مث شػػػرحو يف شػػػرح مػػػنهج الطػػػالب(, ا١تؤلػػػف: سػػػليماف بػػػن عمػػػر بػػػن منصػػػور 

ىػػػ(الناشر: دار الفكػػر, الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة كبػػدكف تػػاريخ, عػػدد َُِْالعجيلػػي األزىػػرم, ا١تعػػركؼ باٞتمػػل )ا١تتػػوىف: 
 .ٓاألجزاء: 

اف علػػى شػػرح األمشػػوسل أللفيػػة ابػػن مالػػك, ا١تؤلػػف: أبػػو العرفػػاف ٤تمػػد بػػن علػػي الصػػباف الشػػافعي )ا١تتػػوىف: حاشػػية الصػػب (ُِٗ
 .ّـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕلبناف, الطبعة: األكذل -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكتَُِٔ

٤تمػػد بػػن ٤تمػػود العطػػار الشػػافعي  حاشػػية العطػػار علػػى شػػرح اٞتػػالؿ الػػي علػػى ٚتػػع اٞتوامػػع, ا١تؤلػػف: حسػػن بػػن- (ُّٗ
 .ِىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: َُِٓ)ا١تتوىف: 

بػػَتكت, عػػدد  –حاشػػيتا قليػػويب كعمػػَتة, ا١تؤلػػف: أٛتػػد سػػالمة القليػػويب كأٛتػػد الربلسػػي عمػػَتة, الناشػػر: دار الفكػػر - (ُْٗ
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ , الطبعة: بدكف طبعة,ْاألجزاء: 

حػػػركؼ ا١تعػػػاشل كالصػػػفات, ا١تؤلػػػف: عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن إسػػػحاؽ البغػػػدادم النهاكنػػػدم الزجػػػاجي, أبػػػو القاسػػػم )ا١تتػػػوىف:  (ُٓٗ
 .ُـ, عدد األجزاء: ُْٖٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  –ىػ(, اقق: علي توفيق اٟتمد, الناشر: مؤسسة الرسالة ّّٕ



 
- ِٓٓ 
- 

الطيػػب ٤تمػػد صػػػديق خػػاف بػػن حسػػن بػػػن علػػي ابػػن لطػػف هللا اٟتسػػػيٍت اٟتطػػة يف ذكػػر الصػػحاح السػػتة, ا١تؤلػػػف: أبػػو  (ُٔٗ
ـ, ُٖٓٗىػػ/ َُْٓبػَتكت, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, الناشػر: دار الكتػب التعليميػة َُّٕالبخارم الًقَنوجي )ا١تتوىف: 

 .ُعدد األجزاء: 
اؽ بػػػن موسػػػى بػػػن مهػػػراف حليػػػة األكليػػػاء كطبقػػػات األصػػػفياء, ا١تؤلػػػف: أبػػػو نعػػػيم أٛتػػػد بػػػن عبػػػد هللا بػػػن أٛتػػػد بػػػن إسػػػح (ُٕٗ

ـ, مث صػػػورهتا عػػػدة دكر ُْٕٗ -ىػػػػ ُّّْٗتػػػوار ٤تافظػػػة مصػػػر,  -ىػػػػ(, الناشػػػر: السػػػعادة َّْاألصػػػبهاشل )ا١تتػػػوىف: 
 -دار الكتػب العلميػة -ّدار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع, بَتكت,  - ِبَتكت,  –دار الكتاب العريب  - ُمنها, 

 .َُدد األجزاء: ىػ بدكف ٖتقيق(, عَُْٗبَتكت )طبعة 
حياة اٟتيواف الكربل, ا١تؤلف: ٤تمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمَتم, أبو البقاء, كماؿ الدين الشػافعي )ا١تتػوىف:  (ُٖٗ

 ِىػ, عدد األجزاء:  ُِْْىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت, الطبعة: الثانية, َٖٖ
بو حفص عمر بن ا١تظفر بن الػوردم, البكػرم القرشػي, ا١تعػرم خريدة العجائب كفريدة الغرائب, ا١تؤلف: سراج الدين أ (ُٗٗ

ىػ(, ا١تنسوب خطأ: للقاضي زيػن الػدين عمػر بػن الػوردم البكػرم القرشػي, اقػق: أنػور ٤تمػود ِٖٓمث اٟتلب )ا١تتوىف: 
 -ىػػػػ  ُِْٖكليػػػة الًتبيػػػة, جامعػػػة عػػػُت مشػػػ , الناشػػػر: مكتبػػػة الثقافػػػة اإلسػػػالمية, القػػػاىرة, الطبعػػػة: األكذل,   -زنػػػاِت 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِٖ

 ., ا١تؤلف: قاـ بإصداره مركز ا١تلك فيصلفهرس ٥تطوطات -خزانة الًتاث  (ََِ
ىػػ(, الناشػر: دار الكتػب ُُٗا٠تصائص الكربل, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بػن أيب بكػر, جػالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف:   (َُِ

 .ِ, عدد األجزاء: -بَتكت, سنة النشر:  –العلمية 
ألثر يف أعياف القرف اٟتادم عشػر, ا١تؤلػف: ٤تمػد أمػُت بػن فضػل هللا بػن ٤تػب الػدين بػن ٤تمػد اػب اٟتمػوم خالصة ا (َِِ

-ُٖٗخالصػة األحكػاـ يف  ْبػَتكت, عػدد األجػزاء:  –ىػػ(, الناشػر: دار صػادر ُُُُاألصل, الدمشقي )ا١تتػوىف: 
ىػػ(, اقػق: حققػو ٕٔٔن شرؼ النوكم )ا١تتوىف: مهمات السنن كقواعد اإلسالـ, ا١تؤلف: أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت ب
 -ىػػػػ ُُْٖبػػػَتكت, الطبعػػػة: االكذل,  –لبنػػػاف  -كخػػػرج أحاديثػػػو: حسػػػُت إٝتاعيػػػل اٞتمػػػل, الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة 

 .ِـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗ
البػارع علػي خالصة تذىيب هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ )كعليو إٖتاؼ ا٠تاصة بتصحيح ا٠تالصػة للعالمػة اٟتػافظ  (َِّ

بػػن صػػالح الػػدين الكوكبػػاشل الصػػنعاشل(, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن عبػػد هللا بػػن أيب ا٠تػػَت بػػن عبػػد العلػػيم ا٠تزرجػػي األنصػػارم 
ىػػػػ(, اقػػػق: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػو غػػػدة, الناشػػػر: مكتػػػب ا١تطبوعػػػات ِّٗالسػػػاعدم اليمػػػٍت, صػػػفي الػػػدين )ا١تتػػػوىف: بعػػػد 

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُُْٔة: ا٠تامسة, حلب / بَتكت, الطبع -اإلسالمية/دار البشائر 
ىػػػ(, ْٗٔخالصػػة سػػَت سػػيد البشػػر, ا١تؤلػػف: أبػػو العبػػاس, أٛتػػد بػػن عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد, ٤تػػب الػػدين الطػػربم )ا١تتػػوىف:  (َِْ

السػػػعودية, الطبعػػػة: األكذل,  –مكػػػة ا١تكرمػػػة  -اقػػػق: طػػػالؿ بػػػن ٚتيػػػل الرفػػػاعي, الناشػػػر: مكتبػػػة نػػػزار مصػػػطفى البػػػاز 
 .ُ, عدد األجزاء: ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ



 
- ِٓٔ 
- 

الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف, ا١تؤلػف: أبػو العبػاس, شػهاب الػدين, أٛتػد بػن يوسػف بػن عبػد الػدائم ا١تعػركؼ  (َِٓ
 .ُُىػ(, اقق: الدكتور أٛتد ٤تمد ا٠تراط, الناشر: دار القلم, دمشق, عدد األجزاء: ٕٔٓبالسمُت اٟتلب )ا١تتوىف: 

ـ يف اصػػطالحات الفنػػوف, ا١تؤلػػف: القاضػػي عبػػد النػػب بػػن عبػػد الرسػػوؿ األٛتػػد نكػػرم دسػػتور العلمػػاء أ جػػامع العلػػو  (َِٔ
لبنػػػاف / بػػػَتكت,  -ىػػػػ(, عػػػرب عباراتػػػو الفارسػػػية: حسػػػن ىػػػاشل فحػػػص, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة ُِ)ا١تتػػػوىف: ؽ 

 .ْـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػ ُُِْالطبعة: األكذل, 
ة, ا١تؤلف: أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساشل, أبػو دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريع (َِٕ

 .ٕاألجزاء: ىػ,  َُْٓ -بَتكت, الطبعة: األكذل  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ْٖٓبكر البيهقي )ا١تتوىف: 
, أبػػػو بكػػػر البيهقػػػي )ا١تتػػػوىف: دالئػػػل النبػػػوة, ا١تؤلػػػف: أٛتػػػد بػػػن اٟتسػػػُت بػػػن علػػػي بػػػن موسػػػى ا٠تيٍسػػػرىٍكًجردم ا٠تراسػػػاشل (َِٖ

 َُْٖ -ىػػ(, اقػق: د. عبػػد ا١تعطػي قلعجػػي, الناشػر: دار الكتػػب العلميػة, دار الريػػاف للػًتاث, الطبعػػة: األكذل ْٖٓ
 .ٕـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ 
لشػػافعي دليػل الفػػاٟتُت لطػرؽ ريػػاض الصػاٟتُت, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد علػي بػػن ٤تمػد بػػن عػػالف بػن إبػػراىيم البكػرم الصػػديقي ا (َِٗ

لبنػػاف,  –ىػػػ(, اعتػػٌت هبػػا: خليػػل مػػأموف شػػيحا, الناشػػر: دار ا١تعرفػػة للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع, بػػَتكت َُٕٓ)ا١تتػػوىف: 
 .ٖـ, عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ  ُِْٓالطبعة: الرابعة, 

 -كالتوزيػع, الريػاض  الدليل إذل ا١تتوف العلميػة, ا١تؤلػف: عبػد العزيػز بػن إبػراىيم بػن قاسػم, الناشػر: دار الصػميعي للنشػر (َُِ
 ُـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  َُِْا١تملكة العربية السعودية, الطبعة: األكذل, 

ىػػػ(, َُْٔدكلػػة اإلسػػالـ يف األنػػدل  )اجمللػػداف األكؿ كالثػػاشل(, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد عبػػد هللا عنػػاف ا١تػػؤرخ ا١تصػػرم )ا١تتػػوىف:  (ُُِ
 ٓالقػاىرة, عػدد اجمللػدات:  –ـ, مطبعػة ا١تػدشل  ُٕٗٗ -ىػػ  ُُْٕالناشر: مكتبة ا٠تا٧تي, القاىرة, الطبعة: الرابعة, 

 .٣تلدات
-َِٗ ََِٖ-اسػطنبوؿ-(. كقػف البحػوث العثمانيػةَْٓالدكلة العثمانية اجملهولة, أٛتد كوندكز, كسعيد أكزكتػورؾ) (ُِِ

اف, الطبعػة الثانيػة, الناشػر: مكتبػة العبيكػالدكلة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي اٟتديث, ا١تؤلػف: إٝتاعيػل يػاغي, تاريخ 
 .ُٖٗٗتاريخ الطبعة: 

الديباج ا١تذىب يف معرفة أعياف علماء ا١تذىب, ا١تؤلف: إبراىيم بن علي بن ٤تمد, ابن فرحػوف, برىػاف الػدين اليعمػرم  (ُِّ
 ُبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ٕٗٗ)ا١تتوىف: 

ىػػ(, ْٖٔد بن إدري  بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشػهَت بػالقرايف )ا١تتػوىف: الذخَتة, ا١تؤلف: أبو العباس شهاب الدين أٛت (ُِْ
: ٤تمػػػد بػػػو خبػػػزة, ُِ - ٗ, ٕ, ٓ - ّ: سػػػعيد أعػػػراب, جػػػزء ٔ, ِ: ٤تمػػػد حجػػػي, جػػػزء ُّ, ٖ, ُاقػػػق: جػػػزء 

 .ك٣تلد للفهارس( ُّ) ُْـ, عدد األجزاء:  ُْٗٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  -الناشر: دار الغرب اإلسالمي
 



 
- ِٕٓ 
- 

ا١تؤلػف: مشػ  الػدين « (, أربػع رسػائل يف علػـو اٟتػديث»ر من يعتمد قولو يف اٞترح كالتعديل )مطبوع ضمن كتاب ذك (ُِٓ
ىػػ(, اقػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة, الناشػر: دار ْٖٕأبو عبد هللا ٤تمد بػن أٛتػد بػن عثمػاف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب )ا١تتػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء: َُٗٗىػ, َُُْبَتكت, الطبعة: الرابعة,  –البشائر 
ذيل التقييد يف ركاة السنن كاألسانيد, ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتد بن علي, تقػي الػدين, أبػو الطيػب ا١تكػي اٟتسػٍت الفاسػي  (ُِٔ

ىػػػػػ(, اقػػػػق: كمػػػػاؿ يوسػػػػف اٟتػػػػوت, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العلميػػػػة, بػػػػَتكت, لبنػػػػاف, الطبعػػػػة: األكذل, ِّٖ)ا١تتػػػػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: َُٗٗىػ/َُُْ

ػػػػالمي, البغػػػػدادم, مث  (ُِٕ ذيػػػل طبقػػػػات اٟتنابلػػػػة, ا١تؤلػػػػف: زيػػػػن الػػػػدين عبػػػػد الػػػػرٛتن بػػػػن أٛتػػػػد بػػػػن رجػػػػب بػػػػن اٟتسػػػػن, السى
الريػاض,  –ىػ(, اقق: د عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت, الناشر: مكتبػة العبيكػاف ٕٓٗالدمشقي, اٟتنبلي )ا١تتوىف: 

 .ٓـ, عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٓالطبعة: األكذل, 
رسالة أيب داكد إذل أىل مكة كغَتىم يف كصف سننو, ا١تؤلف: أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشػَت بػن  (ُِٖ

ًجٍسػػتاشل )ا١تتػػوىف:  بػػَتكت, عػػدد  –ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد الصػػباغ, الناشػػر: دار العربيػػة ِٕٓشػػداد بػػن عمػػرك األزدم السًٌ
 .ُاألجزاء: 

لػف: ٤تمػد بػن أيب بكػر بػن أيػوب بػن سػعد مشػ  الػدين ابػن قػيم اٞتوزيػة )ا١تتػوىف: رسالة ابن القيم إذل احد إخوانػو, ا١تؤ  (ُِٗ
ىػػػ, َُِْالريػػاض, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد ا١تػػديفر, الناشػػر: مطػػابع الشػػرؽ األكسػػط ُٕٓ

 .ُعدد األجزاء: 
ىػػ(, ٖتقيػق: اإلمػاـ الػدكتور عبػد ْٓٔ)ا١تتوىف:  الرسالة القشَتية, ا١تؤلف: عبد الكرصل بن ىوازف بن عبد ا١تلك القشَتم (َِِ

 ِاٟتليم ٤تمود, الدكتور ٤تمود بن الشريف, الناشر: دار ا١تعارؼ, القاىرة, عدد األجزاء: 
الرسػػػالة ا١تسػػػتطرفة لبيػػػاف مشػػػهور كتػػػب السػػػنة ا١تشػػػرفة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا ٤تمػػػد بػػػن أيب الفػػػيض جعفػػػر بػػػن إدريػػػ   (ُِِ

ىػػ(, اقػق: ٤تمػد ا١تنتصػر بػن ٤تمػد الزمزمػي, الناشػر: دار البشػائر ُّْٓالكتاشل )ا١تتػوىف:  اٟتسٍت اإلدريسي الشهَت بػ
 .ُـ, عدد األجزاء: َََِ-ىػُُِْاإلسالمية, الطبعة: السادسة 

الرسػػائل األدبيػػة, ا١تؤلػػف: عمػػرك بػػن ْتػػر بػػن ٤تبػػوب الكنػػاشل بػػالوالء, الليثػػي, أبػػو عثمػػاف, الشػػهَت باٞتػػاحظ )ا١تتػػوىف:  (ِِِ
 ُىػ, عدد األجزاء:  ُِّْ, الناشر: دار كمكتبة ا٢تالؿ, بَتكت, الطبعة: الثانية, ىػ(ِٓٓ

رسػػـو التحػػديث يف علػػـو اٟتػػديث, ا١تؤلػػف: برىػػاف الػػدين أبػػو إسػػحاؽ إبػػراىيم بػػن عمػػر بػػن إبػػراىيم بػػن خليػػل اٞتعػػربٌم  (ِِّ
/ بػػػػَتكت, الطبعػػػػة: األكذل,  لبنػػػػاف -ىػػػػػ(, اقػػػػق: إبػػػػراىيم بػػػػن شػػػػريف ا١تيلػػػػي, الناشػػػػر: دار ابػػػػن حػػػػـز ِّٕ)ا١تتػػػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػ ُُِْ

الرفػػع كالتكميػػل يف اٞتػػرح كالتعػػديل, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد عبػػد اٟتػػي بػػن ٤تمػػد عبػػد اٟتلػػيم األنصػػارم اللكنػػوم ا٢تنػػدم, أبػػو  (ِِْ
الطبعػة:  حلػب, –ىػ(, اقق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة, الناشػر: مكتػب ا١تطبوعػات اإلسػالمية َُّْاٟتسنات )ا١تتوىف: 

 .ُىػ, عدد األجزاء: َُْٕالثالثة, 



 
- ِٖٓ 
- 

الػػركض األنػػف يف شػػرح السػػَتة النبويػػة البػػن ىشػػاـ, ا١تؤلػػف: أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرٛتن بػػن عبػػد هللا بػػن أٛتػػد السػػهيلي  (ِِٓ
ىػػػػ(, اقػػػق: عمػػػر عبػػػد السػػػالـ السػػػالمي, الناشػػػر: دار إحيػػػاء الػػػًتاث العػػػريب, بػػػَتكت, الطبعػػػة: الطبعػػػة ُٖٓ)ا١تتػػػوىف: 
 .ٕـ, عدد األجزاء: َََِىػ/ ُُِْ, األكذل

الػػركض ا١تربػػع شػػرح زاد ا١تسػػتقنع, ا١تؤلػػف: منصػػور بػػن يػػون  بػػن صػػالح الػػدين ابػػن حسػػن بػػن إدريػػ  البهػػوتى اٟتنبلػػى  (ِِٔ
ىػػػ(, كمعػػو: حاشػػية الشػػيخ العثيمػػُت كتعليقػػات الشػػيخ السػػعدم, خػػرج أحاديثػػو: عبػػد القػػدكس ٤تمػػد َُُٓ)ا١تتػػوىف: 

 .ُمؤسسة الرسالة, عدد األجزاء:  -نذير, الناشر: دار ا١تؤيد 
ىػػػ(, ََٗالػػركض ا١تعطػػار يف خػػرب األقطػػار, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن عبػػد هللا بػػن عبػػد ا١تػػنعم اًٟتمػػَتل )ا١تتػػوىف:  (ِِٕ

طبػػػع علػػػى مطػػػابع دار السػػػراج, الطبعػػػة: الثانيػػػة,  -بػػػَتكت  -اقػػػق: إحسػػػاف عبػػػاس, الناشػػػر: مؤسسػػػة ناصػػػر للثقافػػػة 
 .ُجزاء: ـ, عدد األ َُٖٗ

ىػػػ(, ٖتقيػػق: زىػػَت ٕٔٔركضػة الطػػالبُت كعمػػدة ا١تفتػػُت, ا١تؤلػف: أبػػو زكريػػا ٤تيػػي الػدين ٭تػػِت بػػن شػػرؼ النػوكم )ا١تتػػوىف:  (ِِٖ
ـ, عػدد األجػزاء: ُُٗٗىػػ / ُُِْعماف, الطبعػة: الثالثػة,  -دمشق -الشاكيش, الناشر: ا١تكتب اإلسالمي, بَتكت

ُِ. 
عبػد هللا  قو على مذىب اإلماـ أٛتد بػن حنبػل, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد موفػق الػدينركضة الناظر كجنة ا١تناظر يف أصوؿ الف (ِِٗ
ىػػ(, َِٔبن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقي اٟتنبلي, الشهَت بابن قدامة ا١تقدسػي )ا١تتػوىف: ا

 .ِـ, عدد األجزاء: ََِِ-ىػُِّْالناشر: مؤسسة الريٌاف للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة: الطبعة الثانية 
ىػػ(, اقػق: َُٗٔر٭تانة األلٌبا كزىرة اٟتياة الػدنيا, ا١تؤلػف: شػهاب الػدين أٛتػد بػن ٤تمػد بػن عمػر ا٠تفػاجي )ا١تتػوىف:  (َِّ

ـ, عػػدد  ُٕٔٗ -ىػػػ  ُّٖٔعبػػد الفتػػاح ٤تمػػد اٟتلػػو, الناشػػر: مطبعػػة عيسػػى البػػاا اٟتلػػىب كشػػركاؤه, الطبعػػة: األكذل, 
 .ُاألجزاء: 

ىػػػ(, ٕٗٓيف علػػم التفسػػَت, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرٛتن بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد اٞتػػوزم )ا١تتػػوىف:  زاد ا١تسػػَت (ُِّ
 ىػ ُِِْ -بَتكت, الطبعة: األكذل  –اقق: عبد الرزاؽ ا١تهدم, الناشر: دار الكتاب العريب 

الػػدين ابػػن قػػيم اٞتوزيػػة )ا١تتػػوىف:  زاد ا١تعػػاد يف ىػػدم خػػَت العبػػاد, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن أيػػوب بػػن سػػعد مشػػ  (ِِّ
ىػػ ُُْٓمكتبة ا١تنار اإلسػالمية, الكويػت, الطبعػة: السػابعة كالعشػركف,  -ىػ(, الناشر: مؤسسة الرسالة, بَتكت ُٕٓ
 .ٓـ, عدد األجزاء: ُْٗٗ/
(, اقػػق: ىػػَّٕالزاىػر يف غريػب ألفػاظ الشػافعي, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن أٛتػػد بػن األزىػرم ا٢تػركم, أبػو منصػور )ا١تتػوىف:  (ِّّ

 .ُمسعد عبد اٟتميد السعدشل, الناشر: دار الطالئع, عدد األجزاء: 
ىػػػ(, ِّٖالزاىػػر يف معػػاشل كلمػػات النػػاس, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن القاسػػم بػػن ٤تمػػد بػػن بشػػار, أبػػو بكػػر األنبػػارم )ا١تتػػوىف:  (ِّْ

, عػػػػدد ُِٗٗ-ىػػػػػ  ُُِْبػػػػَتكت, الطبعػػػػة: األكذل,  –اقػػػػق: د. حػػػػامت صػػػػاحل الضػػػػامن, الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة 
 .ِاألجزاء: 



 
- ِٓٗ 
- 

ػػٍركىزًُم عىػػًن ابٍػػًن اٍلميبىػػارىًؾ يف  »الزىػػد كالرقػػائق البػػن ا١تبػػارؾ )يليػػو  (ِّٓ ا عىلىػػى مىػػا رىكىاهي اٍلمى ًتًو زىائًػػدن َػػادو يف نيٍسػػخى مىػػا رىكىاهي نػيعىػػٍيمي بٍػػني ٛتى
ىػػ(, ُُٖاٟتنظلػي, الًتكػي مث ا١تػٍركزم )ا١تتػوىف: (, ا١تؤلف: أبو عبد الرٛتن عبد هللا بن ا١تبارؾ بن كاضح « ًكتىاًب الُزٍىدً 

 ُبَتكت, عدد األجزاء:  –اقق: حبيب الرٛتن األعظمي, الناشر: دار الكتب العلمية 
زىػػػر اآلداب كٙتػػػر األلبػػػاب, ا١تؤلػػػف: إبػػػراىيم بػػػن علػػػي بػػػن ٘تػػػيم األنصػػػارم, أبػػػو إسػػػحاؽ اٟتيصػػػرم القػػػَتكاشل )ا١تتػػػوىف:  (ِّٔ

 .ْبَتكت, عدد األجزاء: ىػ(, الناشر: دار اٞتيل, ّْٓ
زىػػػػر األكػػػػم يف األمثػػػػاؿ كاٟتكػػػػم, ا١تؤلػػػػف: اٟتسػػػػن بػػػػن مسػػػػعود بػػػػن ٤تمػػػػد, أبػػػػو علػػػػي, نػػػػور الػػػػدين اليوسػػػػي )ا١تتػػػػوىف:  (ِّٕ

 –دار الثقافػػػػة, الػػػػدار البيضػػػػاء  -ىػػػػػ(, اقػػػػق: د ٤تمػػػػد حجػػػػي, د ٤تمػػػػد األخضػػػػر, الناشػػػػر: الشػػػػركة اٞتديػػػػدة َُُِ
 .ّـ, عدد األجزاء:  ُُٖٗ -ىػ  َُُْا١تغرب, الطبعة: األكذل, 

ىػػػ(, ِّْالسػػبعة يف القػػراءات, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن موسػػى بػػن العبػػاس التميمػػي, أبػػو بكػػر بػػن ٣تاىػػد البغػػدادم )ا١تتػػوىف:  (ِّٖ
 ُىػ, عدد األجزاء: ََُْمصر, الطبعة: الثانية,  –اقق: شوقي ضيف, الناشر: دار ا١تعارؼ 

ئلو كأعػالـ نبوتػو كأفعالػو كأحوالػو يف ا١تبػدأ كا١تعػاد, ا١تؤلػف: ٤تمػػد سػبل ا٢تػدل كالرشػاد, يف سػَتة خػَت العبػاد, كذكػر فضػا (ِّٗ
ىػػػ(, ٖتقيػػق كتعليػػق: الشػػيخ عػػادؿ أٛتػػد عبػػد ا١توجػػود, الشػػيخ علػػي ٤تمػػد ِْٗبػػن يوسػػف الصػػاٟتي الشػػامي )ا١تتػػوىف: ا

 .ُِ: ـ, عدد األجزاء ُّٗٗ -ىػ  ُُْْلبناف, الطبعة: األكذل,  –معوض, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت 
ىػػػ(, ِّٕسػػنن ابػػن ماجػػو, ا١تؤلػػف: ابػػن ماجػػة أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن يزيػػد القػػزكيٍت, كماجػػة اسػػم أبيػػو يزيػػد )ا١تتػػوىف:  (َِْ

 ِفيصل عيسى البايب اٟتلب, عدد األجزاء:  -ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
ًجٍسػػتاشل سػنن أيب داكد, ا١تؤلػف: أبػو داكد سػليماف بػن ا (ُِْ ألشػعث بػن إسػػحاؽ بػن بشػَت بػن شػداد بػن عمػرك األزدم السًٌ

 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  –: ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد, الناشر: ا١تكتبة العصرية, صيدا تىػ(, ِٕٓ)ا١تتوىف: 
ػػٍورة بػػن موسػػى بػػن الضػػحاؾ, الًتمػػذم, أبػػو عيسػػى )ا١تتػػوىف:  (ِِْ ىػػػ(, ِٕٗسػػنن الًتمػػذم, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن عيسػػى بػػن سى

(, كإبػػػراىيم عطػػػوة عػػػوض ا١تػػػدرس يف ّ(, ك٤تمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي )جػػػػ ِ, ُٖتقيػػػق كتعليػػػق: أٛتػػػد ٤تمػػػد شػػػاكر )جػػػػ 
 ىػػ  ُّٓٗمصػر, الطبعػة: الثانيػة,  –(, الناشػر: شػركة مكتبػة كمطبعػة مصػطفى البػايب اٟتلػب ٓ, ْاألزىر الشريف )جػ 

 .أجزاء ٓـ, عدد األجزاء:  ُٕٓٗ
ػػٍورة بػػن موسػػى بػػن الضػػحاؾ, الًتمػػذم, أبػػو عيسػػى )ا١تتػػوىف: سػػنن الًتمػػذم, ا١ت (ِّْ ىػػػ(, ِٕٗؤلػػف: ٤تمػػد بػػن عيسػػى بػػن سى

 ٔـ, عدد األجزاء:  ُٖٗٗبَتكت, سنة النشر:  –اقق: بشار عواد معركؼ, الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
ػػػراـ بػػػن عبػػػد الصػػػمد  مسػػػند الػػػدارمي, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد عبػػػد هللا بػػػن عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن الفضػػػل بػػػنأ سػػػنن الػػػدارمي (ِْْ هبى

ىػػػػػ(, ٖتقيػػػػق: حسػػػػُت سػػػػليم أسػػػػد الػػػػداراشل, الناشػػػػر: دار ا١تغػػػػٍت للنشػػػػر ِٓٓالػػػػدارمي, التميمػػػػي السػػػػمرقندم )ا١تتػػػػوىف: 
 .ْـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  ُُِْكالتوزيع, ا١تملكة العربية السعودية, الطبعة: األكذل, 

وسػػػى ا٠تيٍسػػػرىٍكًجردم ا٠تراسػػػاشل, أبػػػو بكػػػر البيهقػػػي )ا١تتػػػوىف: السػػػنن الكػػػربل, ا١تؤلػػػف: أٛتػػػد بػػػن اٟتسػػػُت بػػػن علػػػي بػػػن م (ِْٓ
 -ىػػ  ُِْْلبنػاف, الطبعػة: الثالثػة,  –ىػ(, اقق: ٤تمد عبد القادر عطا, الناشػر: دار الكتػب العلميػة, بػَتكت ْٖٓ
ََِّ. 



 
- َّٓ 
- 

ىػػػػ(, اقػػػق: َّّالسػػنن الكػػػربل, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػد الػػػرٛتن أٛتػػػد بػػػن شػػعيب بػػػن علػػػي ا٠تراسػػػاشل, النسػػائي )ا١تتػػػوىف:  (ِْٔ
ـ, عػػدد األجػػزاء:  ََُِ -ىػػػ  ُُِْبػػَتكت, الطبعػػة: األكذل,  –حسػػن عبػػد ا١تػػنعم شػػلب, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة 

 .فهارس( ِك  َُ)
اجملتػػػىب مػػػن السػػػنن أ السػػػنن الصػػػغرل للنسػػػائي, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد الػػػرٛتن أٛتػػػد بػػػن شػػػعيب بػػػن علػػػي أسػػػنن النسػػػائي  (ِْٕ

حلػب,  –ىػػ(, ٖتقيػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة, الناشػر: مكتػب ا١تطبوعػات اإلسػالمية َّّا٠تراساشل, النسائي )ا١تتػوىف: 
 .ٖ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ – َُْٔالطبعة: الثانية, 

ىػػػ(, ْٖٕسػػَت أعػػالـ النػػبالء, ا١تؤلػػف: مشػػ  الػػدين أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف بػػن قىاٯٍتػػاز الػػذىب )ا١تتػػوىف:  (ِْٖ
 .ُٖـ, عدد األجزاء: ََِٔ-ىػُِْٕة, الطبعة: القاىر  -الناشر: دار اٟتديث

ىػػػ(, ْٖٕسػػَت أعػػالـ النػػبالء, ا١تؤلػػف: مشػػ  الػػدين أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف بػػن قىاٯٍتػػاز الػػذىب )ا١تتػػوىف:  (ِْٗ
 ىػػ / َُْٓاقق: ٣تموعة من اققُت بإشراؼ الشػيخ شػعيب األرنػاؤكط, الناشػر: مؤسسػة الرسػالة, الطبعػة: الثالثػة, 

 .ك٣تلداف فهارس( ِّ) ِٓـ, عدد األجزاء:  ُٖٓٗ
سَت السلف الصاٟتُت إلٝتاعيل بن ٤تمد األصبهاشل, ا١تؤلف: إٝتاعيل بن ٤تمد بن الفضل بن علػي القرشػي الطليحػي  (َِٓ

ىػ(, ٖتقيق: د. كـر بن حلمي بن فرحػات بػن أٛتػد, ّٓٓالتيمي األصبهاشل, أبو القاسم, ا١تلقب بقواـ السنة )ا١تتوىف: 
 .ُناشر: دار الراية للنشر كالتوزيع, الرياض, عدد األجزاء: ال
ىػػػ(, ُُٓأسػػَتة ابػػن إسػػحاؽ, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ بػػن يسػػار ا١تطلػػب بػػالوالء, ا١تػػدشل )ا١تتػػوىف: السػػَت كا١تغػػازم  (ُِٓ

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٕٗىػ /ُّٖٗبَتكت, الطبعة: األكذل  –ٖتقيق: سهيل زكار, الناشر: دار الفكر 
ة النبوية )من البداية كالنهاية البن كثَت(, ا١تؤلف: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشػي الدمشػقي )ا١تتػوىف: السَت  (ِِٓ

لبنػػػاف, عػػػاـ النشػػػر:  –ىػػػ(, ٖتقيػػػق: مصػػػطفى عبػػػد الواحػػد, الناشػػػر: دار ا١تعرفػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػع بػػػَتكت ْٕٕ
 .ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗ

, التميمػػي, أبػػو حػػامت, السػػَتة النبويػػة كأخبػػار ا٠ت (ِّٓ لفػػاء, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن حبػػاف بػػن أٛتػػد بػػن حبػػاف بػػن معػػاذ بػػن مىٍعبػػدى
ىػ(, صٌححو, كعلق عليو اٟتافظ السيد عزيز بػك كٚتاعػة مػن العلمػاء, الناشػر: الكتػب ّْٓالدارمي, البيسيت )ا١تتوىف: 

 .ِىػ, عدد األجزاء:  ُُْٕ -بَتكت, الطبعة: الثالثة  –الثقافية 
الفيػػاح مػػن علػػـو ابػػن الصػػالح رٛتػػو هللا تعػػاذل, ا١تؤلػػف: إبػػراىيم بػػن موسػػى بػػن أيػػوب, برىػػاف الػػدين أبػػو إسػػحاؽ الشػػذا  (ِْٓ

ىػ(, اقق: صالح فتحي ىلػل, الناشػر: مكتبػة الرشػد, الطبعػة: الطبعػة َِٖاألبناسي, مث القاىرم, الشافعي )ا١تتوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗىػ ُُْٖاألكذل 

لػى ألفيػة ابػن مالػك, ا١تؤلػف: ابػن عقيػل, عبػد هللا بػن عبػد الػرٛتن العقيلػي ا٢تمػداشل ا١تصػرم )ا١تتػوىف: شرح ابػن عقيػل ع (ِٓٓ
القػػػاىرة, دار مصػػػر للطباعػػػة, سػػػعيد جػػػودة  -ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػد ٤تيػػػي الػػػدين عبػػػد اٟتميػػػد, الناشػػػر: دار الػػػًتاث ٕٗٔ

 .ْ: ـ, عدد األجزاء َُٖٗ -ىػ  ََُْالسحار كشركاؤه, الطبعة: العشركف 



 
- ُّٓ 
- 

شرح سنن أيب داكد, ا١تؤلف: أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتاا اٟتنفى بدر الػدين العيػٌت  (ِٔٓ
الريػػػاض, الطبعػػػة: األكذل,  –ىػػػػ(, اقػػػق: أبػػػو ا١تنػػػذر خالػػػد بػػػن إبػػػراىيم ا١تصػػػرم, الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد ٖٓٓ)ا١تتػػػوىف: 
 .لد فهارس(ك٣ت ٔ) ٕـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ-ىػ  َُِْ

شػػرح األمشػػوشل علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك, ا١تؤلػػف: علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن عيسػػى, أبػػو اٟتسػػن, نػػور الػػدين األيمٍشيػػوشل الشػػافعي  (ِٕٓ
 .ْمػ, عدد األجزاء: ُٖٗٗلبناف, الطبعة: األكذل  -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكتََٗ)ا١تتوىف: 

شف عن حقائق السنن(, ا١تؤلف: شرؼ الدين اٟتسُت بػن عبػد هللا شرح الطيب على مشكاة ا١تصابيح ا١تسمى بػ )الكا (ِٖٓ
الريػػاض(, عػػدد  -ىػػػ(اقق: د. عبػػد اٟتميػػد ىنػػداكم, الناشػػر: مكتبػػة نػػزار مصػػطفى البػػاز )مكػػة ا١تكرمػػة ّْٕالطيػػب )
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕك٣تلد للفهارس( )يف ترقيم مسلسل كاحد(, الطبعة: األكذل,  ُِ) ُّاألجزاء: 

صرة كالتذكرة أ ألفيػة العراقػي, ا١تؤلػف: أبػو الفضػل زيػن الػدين عبػد الػرحيم بػن اٟتسػُت بػن عبػد الػرٛتن بػن أيب شرح التب (ِٗٓ
مػػاىر ياسػػُت فحػػل, الناشػػر: دار الكتػػب  -ىػػػ(, اقػػق: عبػػد اللطيػػف ا٢تمػػيم َٖٔبكػػر بػػن إبػػراىيم العراقػػي )ا١تتػػوىف: 

 .ِـ, عدد األجزاء:  ََِِ -ىػ  ُِّْلبناف, الطبعة: األكذل,  –العلمية, بَتكت 
شرح التصريح على التوضيح أك التصريح ٔتضموف التوضيح يف النحو, ا١تؤلف: خالد بن عبػد هللا بػن أيب بكػر بػن ٤تمػد  (َِٔ

-بػَتكت-ىػػ(, الناشػر: دار الكتػب العلميػة َٓٗاٞترجاكٌم األزىرم, زين الدين ا١تصرم, ككاف يعرؼ بالوقاد )ا١تتػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػُُِْلبناف, الطبعة: األكذل 

شرح اٟتديث ا١تقتفى يف مبعث النب ا١تصطفى, ا١تؤلف: أبو القاسم شهاب الػدين عبػد الػرٛتن بػن إٝتاعيػل بػن إبػراىيم  (ُِٔ
 -ىػػػػ(, اقػػق: ٚتػػػاؿ عػػػزكف, الناشػػػر: مكتبػػػة العمػػػرين العلميػػػة ٓٔٔا١تقدسػػي الدمشػػػقي ا١تعػػػركؼ بػػػأيب شػػػامة )ا١تتػػػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗىػ /َُِْلطبعة: األكذل, الشارقة/ اإلمارات, ا
شرح الزرقاشل على ا١تواىػب اللدنيػة بػا١تنح امديػة, ا١تؤلػف: أبػو عبػد هللا ٤تمػد بػن عبػد البػاقي بػن يوسػف بػن أٛتػد بػن  (ِِٔ

-ىػػػُُْٕىػػ(, الناشػر: دار الكتػب العلميػة, الطبعػة: األكذل ُُِِشػهاب الػدين بػن ٤تمػد الزرقػاشل ا١تػالكي )ا١تتػػوىف: 
 .ُِـ, عدد األجزاء: ُٔٗٗ

شرح الزرقاشل على موطأ اإلماـ مالك, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن عبػد البػاقي بػن يوسػف الزرقػاشل ا١تصػرم األزىػرم, ٖتقيػق: طػو  (ِّٔ
 .ْـ, عدد األجزاء: ََِّ -ىػ ُِْْالقاىرة, الطبعة: األكذل,  –كؼ سعد, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ؤ عبد الر 

ىػػػػ(, الناشػػػر: دار ِٕٕف: مشػػػ  الػػػدين ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا الزركشػػػي ا١تصػػػرم اٟتنبلػػػي )ا١تتػػػوىف: شػػػرح الزركشػػػي, ا١تؤلػػػ (ِْٔ
 .ٕـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالعبيكاف, الطبعة: األكذل, 

ىػػ(, ُٔٓشرح السنة, ا١تؤلف: ٤تيي السنة, أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء البغوم الشػافعي )ا١تتػوىف:  (ِٓٔ
دمشػػػػق, بػػػػَتكت, الطبعػػػػة: الثانيػػػػة,  -٤تمػػػػد زىػػػػَت الشػػػػاكيش, الناشػػػػر: ا١تكتػػػػب اإلسػػػػالمي -شػػػػعيب األرنػػػػؤكط ٖتقيػػػػق:
 .ُٓـ, عدد األجزاء: ُّٖٗ -ىػ َُّْ

ىػػ(, الناشػر: َُُْشرح الشفا, ا١تؤلف: علي بن )سلطاف( ٤تمد, أبو اٟتسن نور الدين ا١تػال ا٢تػركم القػارم )ا١تتػوىف:  (ِٔٔ
 .ِىػ, عدد األجزاء:  ُُِْالطبعة: األكذل,  بَتكت, –دار الكتب العلمية 



 
- ِّٓ 
- 

شػػرح العقيػػدة الطحاكيػػة, ا١تؤلػػف: صػػدر الػػدين ٤تمػػد بػػن عػػالء الػػدين علػػٌي بػػن ٤تمػػد ابػػن أيب العػػز اٟتنفػػي, األذرعػػي  (ِٕٔ
ىػػػ(, ٖتقيػػق: ٚتاعػػة مػػن العلمػػاء, ٗتػػريج: ناصػػر الػػدين األلبػػاشل, الناشػػر: دار السػػالـ ِٕٗالصػػاٟتي الدمشػػقي )ا١تتػػوىف: 

 -ىػػػػػػ ُِْٔكالنشػػػػػر التوزيػػػػػع كالًتٚتػػػػػة )عػػػػػن مطبوعػػػػػة ا١تكتػػػػػب اإلسػػػػػالمي(, الطبعػػػػػة: الطبعػػػػػة ا١تصػػػػػرية األكذل  للطباعػػػػػة
 .ُـ, عدد األجزاء: ََِٓ

شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا, ابػػػن مالػػػك الطػػػائي اٞتيػػػاشل, أبػػػو عبػػػد هللا, ٚتػػػاؿ الػػػدين )ا١تتػػػوىف:  (ِٖٔ
ريػػدم, الناشػػر: جامعػػة أـ القػػرل مركػػز البحػػث العلمػػي كإحيػػاء الػػًتاث اإلسػػالمي  ىػػػ(, اقػػق: عبػػد ا١تػػنعم أٛتػػد ىِٕٔ

 .ٓكلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية مكة ا١تكرمة, الطبعة: األكذل, عدد األجزاء: 
الشػػرح الكبػػَت علػػى مػػنت ا١تقنػػع, ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن قدامػػة ا١تقدسػػي اٞتمػػاعيلي اٟتنبلػػي, أبػػو - (ِٗٔ

ىػػػ(, الناشػػر: دار الكتػػاب العػػريب للنشػػر كالتوزيػػع, أشػػرؼ علػػى طباعتػػو: ٤تمػػد رشػػيد ِٖٔرج, مشػػ  الػػدين )ا١تتػػوىف: الفػػ
 .رضا صاحب ا١تنار

حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت, ا١تؤلف: ٤تمػد بػن أٛتػد بػن عرفػة الشرح الكبَت للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي,  (َِٕ
 .ْالناشر: دار الفكر, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء:  ىػ(,َُِّالدسوقي ا١تالكي )ا١تتوىف: 

ىػػػػ( كال تصػػػح نسػػػبتو ففػػػي الكتػػػاب نقػػػوؿ  َِٔشػػػرح ا١تعلقػػػات التسػػػع, ا١تؤلػػػف: منسػػػوب أليب عمػػػرك الشػػػيباشل )ت - (ُِٕ
متػػػػأخرة عػػػػن زمػػػػن أيب عمػػػػرك كلػػػػي  األسػػػػلوب أسػػػػلوبو, ٖتقيػػػػق كشػػػػرح: عبػػػػد اجمليػػػػد ٫تػػػػو, الناشػػػػر: مؤسسػػػػة األعلمػػػػي 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََُِ -ىػ  ُِِْلبناف, الطبعة: األكذل,  –للمطبوعات, بَتكت 
ا١تنهػػاج شػػرح صػػحيح مسػػلم بػػن اٟتجػػاج, ا١تؤلػػف: أبػػو زكريػػا ٤تيػػي الػػدين ٭تػػِت بػػن شػػرؼ أشػػرح النػػوكم علػػى مسػػلم  (ِِٕ

 ُٖ, عػػدد األجػػزاء: ُِّٗبػػَتكت, الطبعػػة: الثانيػػة,  –ىػػػ(, الناشػػر: دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب ٕٔٔالنػػوكم )ا١تتػػوىف: 
 .٣تلدات( ٗ)يف 
شػػػرح تنقػػػيح الفصػػػوؿ, ا١تؤلػػػف: أبػػػو العبػػػاس شػػػهاب الػػػدين أٛتػػػد بػػػن إدريػػػ  بػػػن عبػػػد الػػػرٛتن ا١تػػػالكي الشػػػهَت بػػػالقرايف  (ِّٕ

 -ىػػ  ُّّٗىػ(, اقق: طو عبد الرؤكؼ سعد, الناشر: شركة الطباعػة الفنيػة ا١تتحػدة, الطبعػة: األكذل, ْٖٔ)ا١تتوىف: 
 .ُألجزاء: ـ, عدد ا ُّٕٗ

ىػ(, اقػق: غريػد  ُِْشرح ديواف اٟتماسة, ا١تؤلف: أبو على أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن ا١ترزكقي األصفهاشل )ا١تتوىف:  (ِْٕ
لبنػػػاف, الطبعػػػة: األكذل,  –الشػػػيخ, كضػػػع فهارسػػػو العامػػػة: إبػػػراىيم مشػػػ  الػػػدين, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة, بػػػَتكت 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْ
شػػػرح ديػػػواف ا١تتنػػػب, ا١تؤلػػػف: أبػػػو البقػػػاء عبػػػد هللا بػػػن اٟتسػػػُت بػػػن عبػػػد هللا العكػػػربم البغػػػدادم ٤تػػػب الػػػدين )ا١تتػػػوىف:  (ِٕٓ

بػػَتكت, عػػدد األجػػزاء:  –ىػػػ(, اقػػق: مصػػطفى السػػقا/إبراىيم األبيارم/عبػػد اٟتفػػيظ شػػلب, الناشػػر: دار ا١تعرفػػة ُٔٔ
ْ×ِ. 



 
- ّّٓ 
- 

مػػد « إ٧تػػاح اٟتاجػػة»ىػػػ(,  ُُٗللسػػيوطي )ت « الزجاجػػة مصػػباح»شػػركح:  ّشػػرح سػػنن ابػػن ماجػػو, ٣تمػػوع مػػن  (ِٕٔ
لفخػػر اٟتسػػن بػػن عبػػد « مػػا يليػػق مػػن حػػل اللغػػات كشػػرح ا١تشػػكالت»ىػػػ(,  ُِٔٗعبػػد الغػػٍت اجملػػددم اٟتنفػػي )ت 

 .ُكراتشي, عدد األجزاء:   –ىػ(, الناشر: قدٯتي كتب خانة  ُُّٓالرٛتن اٟتنفي الكنكوىي )
حسػػػػن بػػػػن ٤تمػػػػد بػػػػن شػػػػرؼ شػػػػاه اٟتسػػػػيٍت األسػػػػًتاباذم, ركػػػػن الػػػػدين )ا١تتػػػػوىف:  شػػػػرح شػػػػافية ابػػػػن اٟتاجػػػػب, ا١تؤلػػػػف: (ِٕٕ

ىػ(, اقق: د. عبد ا١تقصود ٤تمد عبد ا١تقصود )رسالة الدكتوراة(, الناشر: مكتبػة الثقافػة الدينيػة, الطبعػة: األكرل ُٕٓ
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِْ -ىػ ُِْٓ

  الػػدين ٤تمػػد بػػن عبػػد ا١تػػنعم بػػن ٤تمػػد اٞتىػػوجىرم القػػاىرم شػػرح شػػذكر الػػذىب يف معرفػػة كػػالـ العػػرب, ا١تؤلػػف: مشػػ (ِٖٕ
ىػػػػ(, اقػػػق: نػػػواؼ بػػػن جػػػزاء اٟتػػػارثي, الناشػػػر: عمػػػادة البحػػػث العلمػػػي باٞتامعػػػة اإلسػػػالمية, ٖٖٗالشػػػافعي )ا١تتػػػوىف: 

ا١تدينػػػػػػػػػة ا١تنػػػػػػػػػورة, ا١تملكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعودية )أصػػػػػػػػػل الكتػػػػػػػػػاب: رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتَت للمحقػػػػػػػػػق(, الطبعػػػػػػػػػة: األكذل, 
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِْ/ىػُِّْ

ىػػػ(, ْْٗشػػرح صػػحيح البخػػارل البػػن بطػػاؿ, ا١تؤلػػف: ابػػن بطػػاؿ أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن خلػػف بػػن عبػػد ا١تلػػك )ا١تتػػوىف:  (ِٕٗ
 -ىػػػػ ُِّْالسػػػعودية, الريػػػاض, الطبعػػػة: الثانيػػػة,  -ٖتقيػػػق: أبػػػو ٘تػػػيم ياسػػػر بػػػن إبػػػراىيم, دار النشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد 

 .َُـ, عدد األجزاء: ََِّ
لًتمذم, ا١تؤلف: زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن, السىػالمي, البغػدادم, مث الدمشػقي, شرح علل ا (َِٖ

األردف, الطبعػة:  –الزرقػاء  -ىػ(, اقق: الدكتور ٫تػاـ عبػد الػرحيم سػعيد, الناشػر: مكتبػة ا١تنػار ٕٓٗاٟتنبلي )ا١تتوىف: 
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕاألكذل, 

سػػليماف بػػن عبػػد القػػوم بػػن الكػػرصل الطػػويف الصرصػػرم, أبػػو الربيػػع, ٧تػػم الػػدين )ا١تتػػوىف:  شػػرح ٥تتصػػر الركضػػة, ا١تؤلػػف: (ُِٖ
ـ,  ُٕٖٗىػػػ /  َُْٕىػػػ(, اقػػق: عبػػد هللا بػػن عبػػد اسػػن الًتكػػي, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة, الطبعػػة: األكذل, ُٕٔ

 .ّعدد األجزاء: 
ىػػ(, الناشػر: دار َُُُالكي أبػو عبػد هللا )ا١تتػوىف: شرح ٥تتصر خليل للخرشي, ا١تؤلف: ٤تمد بن عبد هللا ا٠ترشػي ا١تػ (ِِٖ

 .ٖبَتكت, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء:  –الفكر للطباعة 
شػػرح مشػػكل اآلثػػار, ا١تؤلػػف: أبػػو جعفػػر أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن سػػالمة بػػن عبػػد ا١تلػػك بػػن سػػلمة األزدم اٟتجػػرم ا١تصػػرم  (ِّٖ

 ُُْٓ -يػق: شػعيب األرنػؤكط, الناشػػر: مؤسسػة الرسػالة, الطبعػػة: األكذل ىػػػ(, ٖتقُِّا١تعػركؼ بالطحػاكم )ا١تتػوىف: 
 كجزء للفهارس( ُٓ) ُٔـ, عدد األجزاء:  ُْْٗىػ, 
دقائق أكرل النهى لشرح ا١تنتهى ا١تعركؼ بشرح منتهى اإلرادات, ا١تؤلف: منصػور بػن يػون  بػن شرح منتهى اإلرادات أ (ِْٖ

ىػػػػ(, الناشػػػر: عػػػادل الكتػػػب, الطبعػػػة: األكذل, َُُٓى )ا١تتػػػوىف: صػػػالح الػػػدين ابػػػن حسػػػن بػػػن إدريػػػ  البهػػػوتى اٟتنبلػػػ
 .ّـ, عدد األجزاء: ُّٗٗ -ىػ ُُْْ

 َٓٓالشرح الكبَتأ فتح العزيز بشرح الوجيز ]كىو شرح لكتاب الوجيز يف الفقو الشافعي أليب حامد الغػزارل )ا١تتػوىف:  (ِٖٓ
 ىػ(, الناشر: دار الفكرِّٔ: ىػ( [, ا١تؤلف: عبد الكرصل بن ٤تمد الرافعي القزكيٍت )ا١تتوىف



 
- ّْٓ 
- 

ىػػ(, الناشػر: َْٕشرؼ ا١تصطفى, ا١تؤلف: عبد ا١تلك بن ٤تمد بن إبراىيم النيسابورم ا٠تركوشػي, أبػو سػعد )ا١تتػوىف:  (ِٖٔ
 .ٔىػ, عدد األجزاء:  ُِْْ -مكة, الطبعة: األكذل  –دار البشائر اإلسالمية 

٠تيٍسػػػرىٍكًجردم ا٠تراسػػػاشل, أبػػػو بكػػػر البيهقػػػي )ا١تتػػػوىف: شػػػعب اإلٯتػػػاف, ا١تؤلػػػف: أٛتػػػد بػػػن اٟتسػػػُت بػػػن علػػػي بػػػن موسػػػى ا (ِٕٖ
ىػػ(, حققػو كراجػع نصوصػػو كخػرج أحاديثػو: الػػدكتور عبػد العلػي عبػػد اٟتميػد حامػد, الناشػػر: مكتبػة الرشػد للنشػػر ْٖٓ

: ـ, عػػدد األجػػزاء ََِّ -ىػػػ  ُِّْكالتوزيػػع بالريػػاض بالتعػػاكف مػػع الػػدار السػػلفية ببومبػػام با٢تنػػد, الطبعػػة: األكذل, 
 ., ك٣تلد للفهارس(ُّ) ُْ
الشػػػفا بتعريػػػف حقػػػوؽ ا١تصػػػطفى, ا١تؤلػػػف: عيػػػاض بػػػن موسػػػى بػػػن عيػػػاض بػػػن عمػػػركف اليحصػػػب السػػػبيت, أبػػػو الفضػػػل  (ِٖٖ

 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُْٕ -عماف, الطبعة: الثانية  –ىػ(, الناشر: دار الفيحاء ْْٓ)ا١تتوىف: 
مزيل ا٠تفاء عن ألفاظ الشفاء, ا١تؤلف: أبو الفضػل القاضػي  مذيال باٟتاشية ا١تسماة -الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى  (ِٖٗ

ىػػ(, الناشػر: ّٕٖىػػ(, اٟتاشػية: أٛتػد بػن ٤تمػد بػن ٤تمػد الشػمٌت )ا١تتػوىف: ْْٓعياض بن موسػى اليحصػب )ا١تتػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٗدار الفكر الطباعة كالنشر كالتوزيع, عاـ النشر: 

 علماء الدكلة العثمانية, ا١تؤلف: أٛتد بن مصطفى بن خليػل, أبػو ا٠تػَت, عصػاـ الػدين طاٍشػكيرٍبم الشقائق النعمانية يف (َِٗ
 -بَتكت, سنة النشر:  –ىػ(, الناشر: دار الكتاب العريب ٖٔٗزىادىٍه )ا١تتوىف: 

ىػػ(, ِٕٗىف: الشمائل امدية, ا١تؤلف: ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ, الًتمذم, أبو عيسػى )ا١تتػو  (ُِٗ
 .ُ, عدد األجزاء: -بَتكت, الطبعة:  –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 

ىػػ(, ُِٖصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء, ا١تؤلف: أٛتد بن علي بػن أٛتػد الفػزارم القلقشػندم مث القػاىرم )ا١تتػوىف:  (ِِٗ
 .ُٓالناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت, عدد األجزاء: 

ىػػ(, ٖتقيػػق: ّّٗح العربيػة, ا١تؤلػػف: أبػو نصػػر إٝتاعيػل بػن ٛتػػاد اٞتػوىرم الفػارايب )ا١تتػػوىف: الصػحاح تػاج اللغػػة كصػحا  (ِّٗ
 .ٔـ, عدد األجزاء:  ُٕٖٗبَتكت, الطبعة: الرابعة  –أٛتد عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للماليُت 

د بػن حبػاف بػن معػاذ بػن اإلحساف يف تقريب صػحيح ابػن حبػاف, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن حبػاف بػن أٛتػصحيح ابن حباف أ (ِْٗ
, التميمػػي, أبػػو حػػامت, الػػدارمي, البيسػػيت )ا١تتػػوىف:  ىػػػ(, ترتيػػب: األمػػَت عػػالء الػػدين علػػي بػػن بلبػػاف الفارسػػي ّْٓمىٍعبػػدى

ىػػػ(, حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعلػػق عليػػو: شػػعيب األرنػػؤكط, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة, بػػَتكت, الطبعػػة:  ّٕٗ)ا١تتػػوىف: 
 .جزء ك٣تلد فهارس( ُٕ) ُٖ, عدد األجزاء: ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألكذل, 

صػػحيح ابػػن خزٯتػػة, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ بػػن خزٯتػػة بػػن ا١تغػػَتة بػػن صػػاحل بػػن بكػػر السػػلمي النيسػػابورم  (ِٓٗ
 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, اقق: د. ٤تمد مصطفى األعظمي, الناشر: ا١تكتب اإلسالمي ُُّ)ا١تتوىف: 

ع ا١تسػػند الصػػحيح ا١تختصػػر مػػن أمػػور رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلم كسػػننو كأيامػػو, ا١تؤلػػف: اٞتػػامأصػػحيح البخػػارم  (ِٔٗ
٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدهللا البخارم اٞتعفي, اقق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصػر, الناشػر: دار طػوؽ النجػاة )مصػورة 

 .ٗىػ, عدد األجزاء: ُِِْكذل, عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األ
 



 
- ّٓٓ 
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ا١تؤلػف: مسػلم  ,ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ هللا صلى هللا عليػو كسػلم أصحيح مسلم  (ِٕٗ
ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي, الناشػػر: دار إحيػػاء ُِٔبػػن اٟتجػػاج أبػػو اٟتسػػن القشػػَتم النيسػػابورم )ا١تتػػوىف: 

 .ٓكت, عدد األجزاء: بَت  –الًتاث العريب 
صفة جزيرة األندل  منتخبة من كتاب الركض ا١تعطار, ا١تؤلف: أبو عبد هللا ٤تمػد بػن عبػد هللا بػن عبػد ا١تػنعم اًٟتمػَتل  (ِٖٗ

ىػػػ(, عػػٌت بنشػػرىا كتصػػحيحها كتعليػػق حواشػػيها: إ. اليف بركفنصػػاؿ أسػػتاذ تػػاريخ ا١تغػػرب العػػريب ّتامعػػة ََٗ)ا١تتػػوىف: 
االسػػالمية ّتامعػػة بػػاري , كمػػدير فخػػرم ١تعهػػد األْتػػاث ا١تغربيػػة العليػػا بالربػػاط, الناشػػر: دار  اٞتزائػػر, كمعهػػد الدراسػػات

 ُـ, عدد األجزاء: . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف, الطبعة: الثانية,  –اٞتيل, بَتكت 
ا١تكػٌي, صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ السلف, ا١تؤلف: ٤تمد بن سليماف بن الفاسي )كىو اسم لو( بن طاىر الُركداشل السوسػي  (ِٗٗ

بػػػَتكت,  –ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػد حجػػػي, دار النشػػػر: دار الغػػػرب اإلسػػػالمي َُْٗمشػػ  الػػػدين, أبػػػو عبػػػد هللا )ا١تتػػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٖٗىػ, َُْٖالطبعة: األكذل, 

الصػمت كآداب اللسػاف, ا١تؤلػف: أبػػو بكػر عبػد هللا بػػن ٤تمػد بػن عبيػد بػػن سػفياف بػن قػػي  البغػدادم األمػوم القرشػػي  (ََّ
بػػػػَتكت,  –ىػػػػ(, اقػػػػق: أبػػػو إسػػػػحاؽ اٟتػػػويٍت, الناشػػػر: دار الكتػػػػاب العػػػريب ١ُِٖتعػػػركؼ بػػػابن أيب الػػػػدنيا )ا١تتػػػوىف: ا

 .ُ, عدد األجزاء: َُُْالطبعة: األكذل, 
الصػػناعتُت, ا١تؤلػػف: أبػػو ىػػالؿ اٟتسػػن بػػن عبػػد هللا بػػن سػػهل بػػن سػػعيد بػػن ٭تػػِت بػػن مهػػراف العسػػكرم )ا١تتػػوىف: ٨تػػو  (َُّ

بػػَتكت, عػػاـ النشػػر:  –علػػي ٤تمػػد البجػػاكم ك٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, الناشػػر: ا١تكتبػػة العنصػػرية  ىػػػ(, اقػػق:ّٓٗ
 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُُْٗ

ىػػػ(, الناشػػر: دار صػػادر, ّٕٔصػػورة األرض, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن حوقػػل البغػػدادم ا١توصػػلي, أبػػو القاسػػم )ا١تتػػوىف: بعػػد  (َِّ
 .ِاألجزاء: ـ, عدد  ُّٖٗأفست ليدف, بَتكت, عاـ النشر: 

ىػػ(, اقػق: عبػد ِِّالضعفاء الكبَت, ا١تؤلف: أبو جعفر ٤تمد بن عمرك بن موسى بن ٛتػاد العقيلػي ا١تكػي )ا١تتػوىف:  (َّّ
 .ْـ, عدد األجزاء: ُْٖٗ -ىػ َُْْبَتكت, الطبعة: األكذل,  –ا١تعطي أمُت قلعجي, الناشر: دار ا١تكتبة العلمية 

, الطبعػػػة: ا٠تامسػػػة, عػػػدد -ثُت, ا١تؤلػػػف: أٛتػػػد ٤تػػػـر الشػػػيخ نػػػاجي, الناشػػػر: الضػػػوء الالمػػػع ا١تبػػػُت عػػػن منػػػاىج اػػػد (َّْ
 .ُاألجزاء: 

الضوء الالمع ألىل القرف التاسع, ا١تؤلف: مش  الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بػن أيب بكػر بػن عثمػاف  (َّٓ
 .َٔتكت, عدد األجزاء: ب –ىػ(, الناشر: منشورات دار مكتبة اٟتياة َِٗبن ٤تمد السخاكم )ا١تتوىف: 

ضػػػػياء السػػػػالك إذل أكضػػػػح ا١تسػػػػالك, ا١تؤلػػػػف: ٤تمػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز النجػػػػار, الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة, الطبعػػػػة: األكذل  (َّٔ
 .ْـ, عدد األجزاء: ََُِ -ىػ ُِِْ

ىػػػ(, الناشػػر: دار الكتػػب ُُٗطبقػػات اٟتفػػاظ, ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب بكػػر, جػػالؿ الػػدين السػػيوطي )ا١تتػػوىف:  (َّٕ
 .ُ, عدد األجزاء: َُّْبَتكت, الطبعة: األكذل,  –علمية ال



 
- ّٓٔ 
- 

ىػػػ(, اقػػػق: د. ُٕٕطبقػػات الشػػافعية الكػػػربل, ا١تؤلػػف: تػػػاج الػػدين عبػػد الوىػػػاب بػػن تقػػػي الػػدين السػػبكي )ا١تتػػػوىف:  (َّٖ
ىػػ, ٤ُُّْتمود ٤تمد الطنػاحي د. عبػد الفتػاح ٤تمػد اٟتلػو, الناشػر: ىجػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع, الطبعػة: الثانيػة, 

 .َُعدد األجزاء: 
طبقػػات الشػػافعية, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن عمػػر األسػػدم الشػػهب الدمشػػقي, تقػػي الػػدين ابػػن قاضػػي  (َّٗ

بػػَتكت, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: د. اٟتػػافظ عبػػد العلػػيم خػػاف, دار النشػػر: عػػادل الكتػػب ُٖٓشػػهبة )ا١تتػػوىف: 
 .ْىػ, عدد األجزاء:  َُْٕ

ىػػػ(, ْٕٕشػػافعيُت, ا١تؤلػػف: أبػػو الفػػداء إٝتاعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػَت القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػقي )ا١تتػػوىف: طبقػػات ال (َُّ
 -ىػػػ  ُُّْٖتقيػػق: د أٛتػػد عمػػر ىاشػػم, د ٤تمػػد زيػػنهم ٤تمػػد عػػزب, الناشػػر: مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة, تػػاريخ النشػػر: 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ
٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي بالوالء, البصرم, البغدادم ا١تعػركؼ بػابن سػعد الطبقات الكربل, ا١تؤلف: أبو عبد هللا  (ُُّ

ىػػ  َُُْبػَتكت, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, ٖتقيػق: ٤تمػد عبػد القػادر عطػا, الناشػر: دار الكتػب العلميػة َِّ)ا١تتوىف: 
 .ٖـ, عدد األجزاء:  َُٗٗ -
ىػػػػ(, اقػػػق: ُُء القػػػرف اٟتػػػادم عشػػػر )ا١تتػػػوىف: ؽ طبقػػػات ا١تفسػػػرين, ا١تؤلػػػف: أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد األدنػػػو كم مػػػن علمػػػا (ُِّ

ـ, عػػػدد ُٕٗٗ -ىػػػػُُْٕالسػػػعودية, الطبعػػػة: األكذل,  –سػػػليماف بػػػن صػػػاحل ا٠تػػػزم, الناشػػػر: مكتبػػػة العلػػػـو كاٟتكػػػم 
 .ُاألجزاء: 

لػي ىػػ(, اقػق: عُُٗطبقات ا١تفسرين العشػرين, ا١تؤلػف: عبػد الػرٛتن بػن أيب بكػر, جػالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف:  (ُّّ
 .ُ, عدد األجزاء: ُّٔٗالقاىرة, الطبعة: األكذل,  –٤تمد عمر, الناشر: مكتبة كىبة 

ىػػ(, الناشػر: ّٕٓطلبة الطلبة, ا١تؤلف: عمر بن ٤تمد بن أٛتد بن إٝتاعيل, أبو حفػص, ٧تػم الػدين النسػفي )ا١تتػوىف:  (ُّْ
 .ُىػ, عدد األجزاء: ُُُّا١تطبعة العامرة, مكتبة ا١تثٌت ببغداد, الطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر: 

ىػػ(, ْٖٓالعدة يف أصوؿ الفقو, ا١تؤلف: القاضي أبو يعلى, ٤تمد بن اٟتسػُت بػن ٤تمػد بػن خلػف ابػن الفػراء )ا١تتػوىف:  (ُّٓ
جامعػة  -حققو كعلق عليو كخرج نصػو: د أٛتػد بػن علػي بػن سػَت ا١تبػاركي, األسػتاذ ا١تشػارؾ يف كليػة الشػريعة بالريػاض 

 ٓـ, عػػػدد األجػػػزاء:  َُٗٗ -ىػػػػ  َُُْالمية, الناشػػػر: بػػػدكف ناشػػػر, الطبعػػػة: الثانيػػػة ا١تلػػػك ٤تمػػػد بػػػن سػػػعود اإلسػػػ
 .أجزاء يف ترقيم مسلسل كاحد

العلػػل ا١تتناىيػػة يف األحاديػػث الواىيػػة, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرٛتن بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد اٞتػػوزم )ا١تتػػوىف:  (ُّٔ
ارة العلػػػػػـو األثريػػػػػة, فيصػػػػػل آبػػػػػاد, باكسػػػػػتاف, الطبعػػػػػة: الثانيػػػػػة, ىػػػػػػ(, اقػػػػػق: إرشػػػػػاد اٟتػػػػػق األثػػػػػرم, الناشػػػػػر: إدٕٗٓ
 .ِـ, عدد األجزاء: ُُٖٗىػ/َُُْ

ىػػػ(, ُِْالعلػػل كمعرفػػة الرجػػاؿ, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن حنبػػل بػػن ىػػالؿ بػػن أسػػد الشػػيباشل )ا١تتػػوىف:  (ُّٕ
 .ّاألجزاء: ـ,  َُِ -ىػ  ُِِْة: الثانية, اقق: كصي هللا بن ٤تمد عباس, الناشر: دار ا٠تاشل, الرياض, الطبع
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- 

ىػػػػ(, الناشػػػػر: دار النهضػػػة العربيػػػػة بػػػَتكت, عػػػػدد ُّٔٗعلػػػم العػػػػركض كالقافيػػػة, ا١تؤلػػػػف: عبػػػد العزيػػػػز عتيػػػق )ا١تتػػػػوىف:  (ُّٖ
 .ُاألجزاء: 

لطباعػة علم علل اٟتديث كدكره يف حفظ السنة النبوية, ا١تؤلػف: كصػى هللا بػن ٤تمػد عبػاس, الناشػر: ٣تمػع ا١تلػك فهػد  (ُّٗ
 .ُا١تصحف الشريف با١تدينة ا١تنورة, عدد األجزاء: 

 .ُىػ(, عدد األجزاء: ُُّٕ, ا١تؤلف: أٛتد بن مصطفى ا١تراغي )ا١تتوىف: «البياف, ا١تعاشل, البديع»علـو البالغة  (َِّ
نفػي عمدة القارم شرح صحيح البخارم, ا١تؤلف: أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بػن حسػُت الغيتػام اٟت (ُِّ

 .ُِ×  ِٓبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ٖٓٓبدر الدين العيٌت )ا١تتوىف: 
ىػػ(, اقػق: ٤تمػد  ّْٔالعمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو, ا١تؤلف: أبو على اٟتسن بن رشيق القػَتكاشل األزدم )ا١تتػوىف:  (ِِّ

 .ِـ, عدد األجزاء:  ُُٖٗ -ىػ  َُُْبعة: ا٠تامسة, ٤تيي الدين عبد اٟتميد, الناشر: دار اٞتيل, الط
العناية شرح ا٢تداية, ا١تؤلف: ٤تمد بػن ٤تمػد بػن ٤تمػود, أكمػل الػدين أبػو عبػد هللا ابػن الشػيخ مشػ  الػدين ابػن الشػيخ  (ِّّ

 .َُعدد األجزاء:  ط,-د/تىػ(, الناشر: دار الفكر, الطبعة:ٖٕٔٚتاؿ الدين الركمي البابرِت )ا١تتوىف: 
ٟتارث بن أيب أسامة, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد اٟتػارث بػن ٤تمػد بػن داىػر التميمػي البغػدادم ا٠تصػيب ا١تعػركؼ بػابن عوارل ا (ِّْ

ىػػػ, عػػدد  ُُُْىػػػ(, ٖتقيػػق: أبػػو عبػػد هللا عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد هللا ا٢تليػػل, الطبعػػة: األكذل, ِِٖأيب أسػػامة )ا١تتػػوىف: 
 .ُاألجزاء: 

ة ابػػن القػػيم: هتػػذيب سػػنن أيب داكد كإيضػػاح عللػػو كمشػػكالتو, ا١تؤلػػف: عػػوف ا١تعبػػود شػػرح سػػنن أيب داكد, كمعػػو حاشػػي (ِّٓ
ىػػ(, ٤ُِّٗتمد أشرؼ بن أمَت بن علي بن حيدر, أبو عبد الرٛتن, شرؼ اٟتق, الصديقي, العظػيم آبػادم )ا١تتػوىف: 

 . ُْىػ, عدد األجزاء:  ُُْٓبَتكتالطبعة: الثانية,  -الناشر: دار الكتب العلمية 
ىػػػ(, اقػػق: د َُٕبػػو عبػػد الػػرٛتن ا٠تليػػل بػػن أٛتػػد بػػن عمػػرك بػػن ٘تػػيم الفراىيػػدم البصػػرم )ا١تتػػوىف: العػػُت, ا١تؤلػػف: أ (ِّٔ

 .ٖمهدم ا١تخزكمي, د إبراىيم السامرائي, الناشر: دار كمكتبة ا٢تالؿ, عدد األجزاء: 
يد النػاس, اليعمػرم عيوف األثػر يف فنػوف ا١تغػازم كالشػمائل كالسػَت, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن أٛتػد, ابػن سػ (ِّٕ

بػَتكت, الطبعػة:  –ىػػ(, تعليػق: إبػراىيم ٤تمػد رمضػاف, الناشػر: دار القلػم ّْٕالربعي, أبو الفتح, فتح الدين )ا١تتوىف: 
 .ِ. عدد األجزاء: ُّٗٗ/ُُْْاألكذل, 

العبػاس ابػن  عيوف األنباء يف طبقات األطباء, ا١تؤلف: أٛتد بن القاسم بن خليفة بػن يػون  ا٠تزرجػي موفػق الػدين, أبػو (ِّٖ
 .ُبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, اقق: الدكتور نزار رضا, الناشر: دار مكتبة اٟتياة ٖٔٔأيب أصيبعة )ا١تتوىف: 

غايػػػة النهايػػػة يف طبقػػػات القػػػراء, ا١تؤلػػػف: مشػػػ  الػػػدين أبػػػو ا٠تػػػَت ابػػػن اٞتػػػزرم, ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن يوسػػػف )ا١تتػػػوىف:  (ِّٗ
 .ّىػ ج. برجسًتاسر, عدد األجزاء: ُُّٓة: عٍت بنشره ألكؿ مرة عاـ ىػ(, الناشر: مكتبة ابن تيمية, الطبعّّٖ

غػػرر ا٠تصػػائص الواضػػحة, كعػػرر النقػػائض الفاضػػحة, ا١تؤلػػف: أبػػو إسػػحق برىػػاف الػػدين ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن ٭تػػِت بػػن  (َّّ
ىػػػػ(, ضػػػبطو كصػػػححو كعلػػػق حواشػػػيو ككضػػػع فهارسػػػو: ابػػػراىيم مشػػػ  الػػػدين, ُٖٕعلػػػي ا١تعػػػركؼ بػػػالوطواط )ا١تتػػػوىف: 
 ُـ, عدد األجزاء:  ََِٖ -ىػ  ُِْٗلبناف, الطبعة: األكذل,  –الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت 



 
- ّٖٓ 
- 

[, اقػق: د. سػليماف إبػراىيم ٤تمػد ِٖٓ - ُٖٗغريب اٟتػديث, ا١تؤلػف: إبػراىيم بػن إسػحاؽ اٟتػريب أبػو إسػحاؽ ] (ُّّ
 .ّعدد األجزاء: , َُْٓمكة ا١تكرمةالطبعة: األكذل,  -العايد, الناشر: جامعة أـ القرل 

ىػػػ(, اقػػػق: ٕٗٓغريػػب اٟتػػديث, ا١تؤلػػف: ٚتػػػاؿ الػػدين أبػػو الفػػػرج عبػػد الػػرٛتن بػػن علػػػي بػػن ٤تمػػد اٞتػػػوزم )ا١تتػػوىف:  (ِّّ
 – َُْٓلبنػػػػاف, الطبعػػػػة: األكذل,  –بػػػػَتكت  -الػػػػدكتور عبػػػػد ا١تعطػػػػي أمػػػػُت القلعجػػػػي, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العلميػػػػة 

 .ِ, عدد األجزاء: ُٖٓٗ
ىػػ(, اقػق: صػفواف ِِْا١تؤلف: أبو عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبػد هللا ا٢تػركم البغػدادم )ا١تتػوىف:  الغريب ا١تصنف,  (ّّّ

 ِعدناف داككدم, الناشر: ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورةذ, عدد األجزاء: 
اقػػػق: د. عبػػػد هللا  ىػػػػ(,ِٕٔغريػػػب اٟتػػػديث, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد عبػػػد هللا بػػػن مسػػػلم بػػػن قتيبػػػة الػػػدينورم )ا١تتػػػوىف:  (ّّْ

 .ّ, عدد األجزاء: ُّٕٗبغداد, الطبعة: األكذل,  –اٞتبورم, الناشر: مطبعة العاشل 
غريػػػب اٟتػػػديث, ا١تؤلػػػف: أبػػػو سػػػليماف ٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن ا٠تطػػػاب البسػػػيت ا١تعػػػركؼ با٠تطػػػايب )ا١تتػػػوىف:  (ّّٓ

عبد القيـو عبد رب النب, الناشر: دار الفكػر, الطبعػة: ىػ(, اقق: عبد الكرصل إبراىيم الغرباكم, كخرج أحاديثو: ّٖٖ
 .ّـ, عدد األجزاء: ُِٖٗ -ىػ َُِْ

ىػػ(, اقػق: د. ٤تمػد ِِْغريب اٟتديث, ا١تؤلف: أبو عيبيد القاسم بن سػالٌـ بػن عبػد هللا ا٢تػركم البغػدادم )ا١تتػوىف:  (ّّٔ
 ُْٔٗ -ىػػػ  ُّْٖالػػدكن, الطبعػػة: األكذل,  -دعبػد ا١تعيػػد خػػاف, الناشػر: مطبعػػة دائػػرة ا١تعػارؼ العثمانيػػة, حيػػدر آبػا

 .ْـ, عدد األجزاء: 
ىػػػ(, اقػػق: سػػعيد ِٕٔغريػػب القػػرآف البػػن قتيبػػة, ا١تؤلػػف: أبػػو ٤تمػػد عبػػد هللا بػػن مسػػلم بػػن قتيبػػة الػػدينورم )ا١تتػػوىف:  (ّّٕ

 اللحاـ.
دم, مكتبػة نػزار البػاز, مكػة ق, ٖتقيق: أٛتػد ا١تزيػَُْالغريبُت يف القرآف كاٟتديث أليب عبيد أٛتد بن ٤تمد ا٢تركم ت (ّّٖ

 ـ.ُٗٗٗالرياض, الطبعة األكذل -ا١تكرمة
ىػػ(, ّٖٓالفائق يف غريب اٟتديث كاألثر, ا١تؤلف: أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتػد, الز٥تشػرم جػار هللا )ا١تتػوىف:  (ّّٗ

 .ْاألجزاء: ك ة: الثانية, لبناف, الطبع يف٤تمد أبو الفضل إبراىيم, الناشر: دار ا١تعرفة -اقق: علي ٤تمد البجاكم 
فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر أبػػو الفضػػل العسػػقالشل الشػػافعي, الناشػػر: دار  (َّْ

, رقػػم كتبػػو كأبوابػػو كأحاديثػػو: ٤تمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي, قػػاـ بإخراجػػو كصػػححو كأشػػرؼ علػػى ُّٕٗبػػَتكت,  -ا١تعرفػػة 
 ُّات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز, عدد األجزاء: .طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب, عليو تعليق

ػػػالمي,  (ُّْ فػػػتح البػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم, ا١تؤلػػػف: زيػػػن الػػػدين عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن أٛتػػػد بػػػن رجػػػب بػػػن اٟتسػػػن, السى
٣تػدم بػػن  -٤ِتمػود بػػن شػعباف بػػن عبػد ا١تقصػػود.  - ُىػػ(, ٖتقيػػق: ٕٓٗالبغػدادم, مث الدمشػػقي, اٟتنبلػي )ا١تتػػوىف: 

 ٤ٔتمػد بػن عػوض ا١تنقػوش.  - ٓالسيد عزت ا١ترسػي.  - ْإبراىيم بن إٝتاعيل القاضي.  - ّد ا٠تالق الشافعي. عب
صػربم بػن عبػد ا٠تػالق الشػافعي. الناشػر: مكتبػة  - ٖعػالء بػن مصػطفى بػن ٫تػاـ.  - ٕصالح بػن سػادل ا١تصػراِت.  -

 .ـ ُٔٗٗالقاىرة, الطبعة: األكذل,  –رمُت ا١تدينة النبوية. اٟتقوؽ: مكتب ٖتقيق دار اٟت -الغرباء األثرية 



 
- ّٓٗ 
- 

فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار, ا١تؤلف: اٟتسن بن أٛتد بن يوسف بن ٤تمػد بػن أٛتػد الرُبػاعي الصػنعاشل  (ِّْ
 ُِْٕكذل, ىػ(, اقق: ٣تموعة بإشراؼ الشػيخ علػي العمػراف, الناشػر: دار عػادل الفوائػد, الطبعػة: األُِٕٔ)ا١تتوىف: 

 .)يف ترقيم مسلسل كاحد( ْىػ, عدد األجزاء: 
الفػػتح الكبػػَت يف ضػػم الزيػػادة إذل اٞتػػامع الصػػغَت, ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب بكػػر, جػػالؿ الػػدين السػػيوطي )ا١تتػػوىف:  (ّّْ

عػدد  ـ,ََِّ -ىػػ ُِّْبػَتكت / لبنػاف, الطبعػة: األكذل,  -ىػ(, اقق: يوسف النبهاشل, الناشر: دار الفكػر ُُٗ
 .ّاألجزاء: 

فتح ا١تغيث بشرح الفية اٟتديث للعراقي, ا١تؤلف: مش  الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد الرٛتن بػن ٤تمػد بػن أيب بكػر بػن  (ّْْ
مصػػر, الطبعػػػة:  –ىػػػ(, اقػػػق: علػػي حسػػػُت علػػي, الناشػػػر: مكتبػػة السػػػنة َِٗعثمػػاف بػػن ٤تمػػػد السػػخاكم )ا١تتػػػوىف: 

 .ْ: ـ, عدد األجزاءََِّىػ / ُِْْاألكذل, 
فتح الوىاب بشرح منهج الطالب )ىو شرح للمؤلػف علػى كتابػو ىػو مػنهج الطػالب الػذم اختصػره ا١تؤلػف مػن منهػاج  (ّْٓ

الطػػػالبُت للنػػػوكم(, ا١تؤلػػػف: زكريػػػا بػػػن ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن زكريػػػا األنصػػػارم, زيػػػن الػػػدين أبػػػو ٭تػػػِت السػػػنيكي )ا١تتػػػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُْٗٗىػ/ُُْْىػ(, الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر, الطبعة: ِٔٗ

فتػػػوح الشػػػاـ, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن عمػػػر بػػػن كاقػػػد السػػػهمي األسػػػلمي بػػػالوالء, ا١تػػػدشل, أبػػػو عبػػػد هللا, الواقػػػدم )ا١تتػػػوىف:  (ّْٔ
 ِـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل َِٕ

هردار بن شَتك يو بن فناخسرك, أبو شػجاع الػديلمٌي ا٢تمػذاشل )ا١تتػوىف: الفردكس ٔتأثور ا٠تطاب, ا١تؤلف: شَتكيو بن ش (ّْٕ
 -ىػػػ  َُْٔبػػَتكت, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: السػػعيد بػػن بسػػيوشل زغلػػوؿ, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة َٗٓ
 .ٓـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ

ف: ٤تمػد بػن مفلػح بػن ٤تمػد بػن مفػرج, أبػو الفركع كمعو تصحيح الفركع لعالء الدين علػي بػن سػليماف ا١تػرداكم, ا١تؤلػ (ّْٖ
ىػػ(, اقػق: عبػد هللا بػن عبػد اسػن الًتكػي, ّٕٔعبد هللا, مش  الدين ا١تقدسي الراميٌت مث الصاٟتي اٟتنبلي )ا١تتوىف: 

 .ُُمػ, عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْالناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األكذل 
اٟتسػن بػن عبػد هللا بػن سػهل بػن سػعيد بػن ٭تػِت بػن مهػراف العسػكرم )ا١تتػوىف: ٨تػو  الفركؽ اللغوية, ا١تؤلف: أبػو ىػالؿ (ّْٗ

مصػػر, عػػدد  –ىػػػ(, حققػػو كعلػػق عليػػو: ٤تمػػد إبػػراىيم سػػليم, الناشػػر: دار العلػػم كالثقافػػة للنشػػر كالتوزيػػع, القػػاىرة ّٓٗ
 .ُاألجزاء: 

لعزيػػز بػػن ٤تمػػد البكػػرم األندلسػػي )ا١تتػػوىف: فصػػل ا١تقػػاؿ يف شػػرح كتػػاب األمثػػاؿ, ا١تؤلػػف: أبػػو عبيػػد عبػػد هللا بػػن عبػػد ا (َّٓ
 ـ ُُٕٗلبناف, الطبعة: األكذل, –ىػ(, اقق: إحساف عباس, الناشر: مؤسسة الرسالة, بَتكت ْٕٖ

الفصػػػل يف ا١تلػػػل كاألىػػػواء كالنحػػػل, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد علػػػي بػػػن أٛتػػػد بػػػن سػػػعيد بػػػن حػػػـز األندلسػػػي القػػػرطب  -ّْٕ (ُّٓ
 ّ×  ٓالقاىرة, عدد األجزاء:  –شر: مكتبة ا٠تا٧تي ىػ(, النأْٓالظاىرم )ا١تتوىف: 

ق, كالتعليقػػات بقلػػم أبػػو العػػال عفيفػػي, الناشػػر دار ّٖٔفصػػوص اٟتكػػم: للشػػيخ األكػػرب ٤تيػػي الػػدين بػػن عػػريب -ّْٖ (ِّٓ
 لبناف.-الكتاب العريب, بَتكت



 
- َْٓ 
- 

ىػػػ(, ْٕٕقي )ا١تتػػوىف: الفصػػوؿ يف السػػَتة, ا١تؤلػػف: أبػػو الفػػداء إٝتاعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػَت القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػ (ّّٓ
ىػػػ,  َُّْٖتقيػػق كتعليػػق: ٤تمػػد العيػػد ا٠تطػػراكم, ٤تيػػي الػػدين مسػػتو, الناشػػر: مؤسسػػة علػػـو القػػرآف, الطبعػػة: الثالثػػة, 

 .ُعدد األجزاء: 
فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١تعاجم كا١تشيخات كا١تسلسالت, ا١تؤلف: ٤تمد عىٍبد اٟتىٌي بن عبد الكبَت ابػن ٤تمػد  (ّْٓ

ىػػػػػ(, اقػػػق: إحسػػػاف عبػػػػاس, الناشػػػر: دار الغػػػػرب ُِّٖاإلدريسػػػي, ا١تعػػػػركؼ بعبػػػد اٟتػػػي الكتػػػػاشل )ا١تتػػػوىف: اٟتسػػػٍت 
 .ِ, عدد األجزاء: ُِٖٗ, ِ, الطبعة: ٕٖٕٓ/ُُّبَتكت ص. ب:  -اإلسالمي 

تػػوىف: فهرسػػة ابػػن خػػَت اإلشػػبيلي, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر ٤تمػػد بػػن خػػَت بػػن عمػػر بػػن خليفػػة اللمتػػوشل األمػػوم اإلشػػبيلي )ا١ت (ّٓٓ
بػػػػػَتكت/ لبنػػػػػاف, الطبعػػػػػة: الطبعػػػػػػة األكذل,  -ىػػػػػػ(, اقػػػػػق: ٤تمػػػػػد فػػػػػؤاد منصػػػػػور, الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة ٕٓٓ
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗىػ/ُُْٗ

فهرسػػة اللبلػػي, ا١تؤلػػف: شػػهاب الػػدين أٍٛتىػػد بػػن ييوسيػػف بػػن علػػى بػػن ييوسيػػف الَلٍبلًػػُي أىبيػػو جىٍعفىػػر الفهػػرل ا١تقػػرل اللغػػول  (ّٔٓ
 -ىػ(, اقق: ياسُت يوسػف بػن عيػاش/ عػواد عبػد ربػو أبػو زينػة, الناشػر: دار الغػرب االسػالمية ُٗٔ)ا١تتوىف:  ا١تالكى

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٖٗىػ/ َُْٖبَتكت/لبناف, الطبعة: األكذل, 
, شػهاب الػدين الفواكو الدكاشل على رسػالة ابػن أيب زيػد القػَتكاشل, ا١تؤلػف: أٛتػد بػن غػازل )أك غنػيم( بػن سػادل ابػن مهنػا (ّٕٓ

 -ىػػػ ُُْٓىػػػ(, الناشػػر: دار الفكػػر, الطبعػػة: بػػدكف طبعػػة, تػػاريخ النشػػر: ُُِٔالنفػػراكم األزىػػرم ا١تػػالكي )ا١تتػػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُٓٗٗ

ىػػ(, اقػق: عبػد َُِٓالفوائد اجملموعة يف األحاديث ا١توضوعة, ا١تؤلف: ٤تمػد بػن علػي بػن ٤تمػد الشػوكاشل )ا١تتػوىف:  (ّٖٓ
 ٭تي ا١تعلمي اليماشل, الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت, لبناف الرٛتن بن

فػػيض القػػدير شػػرح اٞتػػامع الصػػغَت, ا١تؤلػػف: زيػػن الػػدين ٤تمػػد ا١تػػدعو بعبػػد الػػرؤكؼ بػػن تػػاج العػػارفُت بػػن علػػي بػػن زيػػن  (ّٗٓ
, الطبعػػة: األكذل, مصػػر –ىػػػ(, الناشػػر: ا١تكتبػػة التجاريػة الكػػربل َُُّالعابػدين اٟتػػدادم مث ا١تنػػاكم القػػاىرم )ا١تتػوىف: 

 ., مع الكتاب: تعليقات يسَتة ١تاجد اٟتمومٔ, عدد األجزاء: ُّٔٓ
سػورية, الطبعػة:  –القاموس الفقهي لغة كاصطالحا, ا١تؤلف: الدكتور سػعدم أبػو حبيػب, الناشػر: دار الفكػر. دمشػق  (َّٔ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗـ, تصوير:  ُٖٖٗىػ أ  َُْٖالثانية 
ىػػ(, ٖتقيػق: مكتػب ٖتقيػق ُٕٖ)ا١تتػوىف:  مؤلف: ٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادالقاموس ايط, ا١ت (ُّٔ

 الًتاث يف مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: ٤تمد نعيم العرقسيوسي, الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشػر كالتوزيػع, بػَتكت 
 ُـ, عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف, الطبعة: الثامنة, 

 , الناشػر: مكتبػة الكليػات األزىريػة,ي٤تمػد عبػد ا١تػنعم خفػاج -قصة األدب يف اٟتجاز, ا١تؤلف: عبد هللا عبد اٞتبار   (ِّٔ
 .ُعدد األجزاء: 



 
- ُْٓ 
- 

قطف الثمر يف رفع أسانيد ا١تنصنفات يف الفنوف كاألثر, ا١تؤلف: صاحل بػن ٤تمػد بػن نػوح بػن عبػد هللا العىٍمػرم ا١تعػركؼ  (ّّٔ
مكػػػة. الطبعػػػة: األكذل,  -ىػػػػ(, اقػػػق: عػػػامر حسػػػن صػػػربم, الناشػػػر: دار الشػػػركؽ ُُِٖتػػػوىف: بػػػالفياَلشل ا١تػػػالكي )ا١ت

 .ُىػ, عدد األجزاء: َُْٓـ_ُْٖٗ
قفػػو األثػػر يف صػػفوة علػػـو األثػػر, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن يوسػػف اٟتلػػب القػػادرم التػػاذيف, اٟتنفػػي رضػػي الػػدين  (ّْٔ

حلػب,  –قق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتبة ا١تطبوعات اإلسػالمية ىػ(, إُٗا١تعركؼ بػ ابن اٟتنبلي )ا١تتوىف: 
 .ُىػ, عدد األجزاء: َُْٖالطبعة: الثانية, 

ىػػػػ(, ُِٖقالئػػػد اٞتمػػػاف يف التعريػػػف بقبائػػػل عػػػرب الزمػػػاف, ا١تؤلػػػف: أبػػػو العبػػػاس أٛتػػػد بػػػن علػػػي القلقشػػػندم )ا١تتػػػوىف:  (ّٓٔ
ـ,  ُِٖٗ -ىػػ ١َُِْتصػرم, دار الكتػاب اللبنػاشل, الطبعػة: الثانيػة, اقق: إبػراىيم اإلبيػارم, الناشػر: دار الكتػاب ا

 .ُعدد األجزاء: 
قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ, ا١تؤلػف: أبػو ٤تمػد عػز الػدين عبػد العزيػز بػن عبػد السػالـ بػن أيب القاسػم بػن اٟتسػن   (ّٔٔ

طػػو عبػػد الػػرؤكؼ سػػعد, الناشػػر:  ىػػػ(, راجعػػو كعلػػق عليػػو:َٔٔالسػػلمي الدمشػػقي, ا١تلقػػب بسػػلطاف العلمػػاء )ا١تتػػوىف: 
 -بػػػػَتكت, كدار أـ القػػػػػرل  -القػػػػاىرة, )كصػػػػورهتا دكر عػػػػػدة مثػػػػل: دار الكتػػػػب العلميػػػػػة  –مكتبػػػػة الكليػػػػات األزىريػػػػػة 

 ِـ, عدد األجزاء:  ُُٗٗ -ىػ  ُُْْالقاىرة(, طبعة: جديدة مضبوطة منقحة, 
ن عبػػػد هللا, ابػػػن جػػػزم الكلػػػب الغرنػػػاطي )ا١تتػػػوىف: القػػػوانُت الفقهيػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو القاسػػػم, ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػ (ّٕٔ

 .ُىػ(, عدد األجزاء: ُْٕ
ىػػ(, ٖتقيػق: ْٕٕقصص األنبياء, ا١تؤلف: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشػي البصػرم مث الدمشػقي )ا١تتػوىف:  (ّٖٔ

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖالقاىرة, الطبعة: األكذل,  –مصطفى عبد الواحدالناشر: مطبعة دار التأليف 
ىػػ(, إعػداد ُُٗقوت ا١تغتذم على جامع الًتمذم, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي )ا١تتػوىف:  (ّٗٔ

 الطالب: ناصر بن ٤تمد بن حامد الغريب, إشراؼ: فضيلة األستاذ الػدكتور/ سػعدم ا٢تػامشي, الناشػر: رسػالة الػدكتوراة 
ىػػػ, عػػدد  ُِْْدعوة كأصػػوؿ الػػدين, قسػػم الكتػػاب كالسػػنة, عػػاـ النشػػر: كليػػة الػػ  -جامعػػة أـ القػػرل, مكػػة ا١تكرمػػة 

 .ِاألجزاء: 
الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة, ا١تؤلف: مش  الدين أبو عبد هللا ٤تمد بن أٛتػد بػن عثمػاف بػن قىاٯٍتػاز  (َّٕ

 -دار القبلػػػة للثقافػػػة اإلسػػػالمية  ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػد عوامػػػة, أٛتػػػد ٤تمػػػد ٪تػػػر ا٠تطيػػػب, الناشػػػر:ْٖٕالػػػذىب )ا١تتػػػوىف: 
 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْمؤسسة علـو القرآف, جدة, الطبعة: األكذل, 

الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد, ا١تؤلف: أبو ٤تمد موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بػن ٤تمػد بػن قدامػة اٞتمػاعيلي ا١تقدسػي مث  (ُّٕ
ىػػػػ(, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة, الطبعػػػة: األكذل, َِٔالدمشػػػقي اٟتنبلػػػي, الشػػػهَت بػػػابن قدامػػػة ا١تقدسػػػي )ا١تتػػػوىف: 

 .ْـ, عدد األجزاء:  ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ



 
- ِْٓ 
- 

الكػػايف يف فقػػو أىػػل ا١تدينػػة, ا١تؤلػػف: أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػرب بػػن عاصػػم النمػػرم القػػرطب  (ِّٕ
مكتبػػة الريػػاض اٟتديثػػة, الريػػاض, ا١تملكػػة ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد ٤تمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػك ا١توريتػػاشل, الناشػػر: ّْٔ)ا١تتػػوىف: 

 .ِـ, عدد األجزاء: َُٖٗىػ/ََُْالعربية السعودية, الطبعة: الثانية, 
الكامػػل يف التػػاريخ, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن أيب الكػػـر ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الكػػرصل بػػن عبػػد الواحػػد الشػػيباشل   (ّّٕ

  قيق: عمر عبد السالـ تػدمرم, الناشػر: دار الكتػاب العػريب, بػَتكت ىػ(, ٖتَّٔاٞتزرم, عز الدين ابن األثَت )ا١تتوىف: 
 .َُـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗىػ / ُُْٕلبناف, الطبعة: األكذل, 

ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػد أبػػػو الفضػػػل ِٖٓالكامػػػل يف اللغػػػة كاألدب, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن يزيػػػد ا١تػػػربد, أبػػػو العبػػػاس )ا١تتػػػوىف:  (ّْٕ
 .ْـ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالقاىرة, الطبعة: الطبعة الثالثة  – إبراىيم, الناشر: دار الفكر العريب

-ىػػ(, ٖتقيػق: عػادؿ أٛتػد عبػد ا١توجػودّٓٔالكامل يف ضعفاء الرجاؿ, ا١تؤلف: أبو أٛتد بن عدم اٞترجاشل )ا١تتوىف:  (ّٕٓ
نػاف, الطبعػة: األكذل, لب-بػَتكت -علي ٤تمد معوض, شػارؾ يف ٖتقيقػو: عبػد الفتػاح أبػو سػنة, الناشػر: الكتػب العلميػة 

 .ـُٕٗٗىػُُْٖ
ىػػ(, اقػق: عبػد َُٖالكتاب, ا١تؤلف: عمرك بػن عثمػاف بػن قنػرب اٟتػارثي بػالوالء, أبػو بشػر, ا١تلقػب سػيبويو )ا١تتػوىف:  (ّٕٔ

 .ْـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالسالـ ٤تمد ىاركف, الناشر: مكتبة ا٠تا٧تي, القاىرة, الطبعة: الثالثة, 
عػػن مػػنت اإلقنػػاع, ا١تؤلػػف: منصػػور بػػن يػػون  بػػن صػػالح الػػدين ابػػن حسػػن بػػن إدريػػ  البهػػوتى اٟتنبلػػى كشػػاؼ القنػػاع  (ّٕٕ

 .ٔىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, عدد األجزاء: َُُٓ)ا١تتوىف: 
الكشػػاؼ عػػن حقػػائق غػػوامض التنزيػػل, ا١تؤلػػف: أبػػو القاسػػم ٤تمػػود بػػن عمػػرك بػػن أٛتػػد, الز٥تشػػرم جػػار هللا )ا١تتػػوىف:  (ّٖٕ

 .ْىػ, عدد األجزاء:  َُْٕ -بَتكت, الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار الكتاب العريب ىػ(, ّٖٓ
ىػػ(, ٖتقيػق: َٕٖكشف األستار عن زكائد البزار, ا١تؤلف: نػور الػدين علػي بػن أيب بكػر بػن سػليماف ا٢تيثمػي )ا١تتػوىف:  (ّٕٗ

 .ْاألجزاء: ك ـ,  ُٕٗٗ -ػ ى ُّٗٗحبيب الرٛتن األعظمي, الناشر: مؤسسة الرسالة, بَتكت, الطبعة: األكذل, 
كشػػف األسػػرار شػػرح أصػػوؿ البػػزدكم, ا١تؤلػػف: عبػػد العزيػػز بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد, عػػالء الػػدين البخػػارم اٟتنفػػي )ا١تتػػوىف:  (َّٖ

 ْىػ(, الناشر: دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: َّٕ
مػػد بػػن عبػػد ا٢تػػادم اٞتراحػػي العجلػػوشل الدمشػػقي, أبػػو الفػػداء كشػػف ا٠تفػػاء كمزيػػل اإللبػػاس, ا١تؤلػػف: إٝتاعيػػل بػػن ٤ت (ُّٖ

ىػػػ(, الناشػػر: ا١تكتبػػة العصػػرية, ٖتقيػػق: عبػػد اٟتميػد بػػن أٛتػػد بػػن يوسػػف بػػن ىنػػداكم, الطبعػػة: األكذل, ُُِٔ)ا١تتػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػ َُِْ

ا١تؤلػػػف: إٝتاعيػػػل بػػػن ٤تمػػػد العجلػػػوشل كشػػػف ا٠تفػػػاء كمزيػػػل اإللبػػػاس عمػػػا اشػػػتهر مػػػن األحاديػػػث علػػػى ألسػػػنة النػػػاس,  (ِّٖ
القػػػػاىرة, عػػػػاـ النشػػػػر:  –ىػػػػػ(, الناشػػػػر: مكتبػػػػة القدسػػػػي, لصػػػاحبها حسػػػػاـ الػػػػدين القدسػػػػي ُُِٔاٞتراحػػػي )ا١تتػػػػوىف: 

 .ىػ ُُّٓ
كشػػف الظنػػوف عػػن أسػػامي الكتػػب كالفنػػوف, ا١تؤلػػف: مصػػطفى بػػن عبػػد هللا كاتػػب جلػػب القسػػطنطيٍت ا١تشػػهور باسػػم  (ّّٖ

بغػػداد )كصػػورهتا عػػدة دكر لبنانيػػة, بػػنف   -ىػػػ(, الناشػػر: مكتبػػة ا١تثػػٌت َُٕٔيفػػة )ا١تتػػوىف: حػػاجي خليفػػة أك اٟتػػاج خل



 
- ّْٓ 
- 

ـ, ُُْٗتػػرقيم صػػفحاهتا, مثػػل: دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب, كدار العلػػـو اٟتديثػػة, كدار الكتػػب العلميػػة(, تػػاريخ النشػػر: 
 .العارفُت(ىداية  ٔ, ٓإيضاح ا١تكنوف, ك  ْ, ّكشف الظنوف, كِ, ُ) ٔعدد األجزاء: 

كشػػػف ا١تشػػػكل مػػػن حػػػديث الصػػػحيحُت, ا١تؤلػػػف: ٚتػػػاؿ الػػػدين أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن علػػػي بػػػن ٤تمػػػد اٞتػػػوزم  (ّْٖ
 .ْ, عدد األجزاء: -الرياض, سنة النشر:  –ىػ(, اقق: علي حسُت البواب, الناشر: دار الوطن ٕٗٓ)ا١تتوىف: 

ايب, أبػو كفاية ا١تتحفظ كهناية ا١تتلفظ يف اللغة العربية, ا١تؤلف (ّٖٓ : إبػراىيم بػن إٝتاعيػل بػن أٛتػد بػن عبػد هللا اللػواِت األىٍجػدى
 -ىػػػ(, اقػػق: السػػائح علػػي حسػػُت, الناشػػر: دار اقػػرأ للطباعػػة كالنشػػر كالًتٚتػػة َْٕإسػػحاؽ الطرابلسػػي )ا١تتػػوىف: ٨تػػو 

 .ُاٞتماىَتية الليبية, عدد األجزاء:  -طرابل  
أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ثابػػت بػػن أٛتػػد بػػن مهػػدم ا٠تطيػػب البغػػدادم )ا١تتػػوىف:  الكفايػػة يف علػػم الركايػػة, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر (ّٖٔ

 .ُاألجزاء: ك ا١تدينة ا١تنورة,  -تبة العلمية ىػ(, اقق: أبو عبدهللا السورقي, إبراىيم ٛتدم ا١تدشل, الناشر: ا١تكّْٔ
الكفوم, أبو البقػاء اٟتنفػي  الكليات معجم يف ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية, ا١تؤلف: أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي (ّٕٖ

, -بػػَتكت, سػػنة النشػػر:  –٤تمػػد ا١تصػػرم, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة  -ىػػػ(, اقػػق: عػػدناف دركيػػش َُْٗ)ا١تتػػوىف: 
 .ُعدد األجزاء: 

الكػػٌت كاألٝتػػاء, ا١تؤلػػف: أبػػو ًبٍشػػر ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن ٛتػػاد بػػن سػػعيد بػػن مسػػلم األنصػػارم الػػدكاليب الػػرازم )ا١تتػػوىف:  (ّٖٖ
 -ىػػ  ُُِْبػَتكت/ لبنػاف, الطبعػة: األكذل,  -اقق: أبو قتيبة نظػر ٤تمػد الفاريػايب, الناشػر: دار ابػن حػـز ىػ(, َُّ
 .ّـ, عدد األجزاء: َََِ

ىػػ(, ُُٗلرذلء ا١تصنوعة يف األحاديث ا١توضوعة, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي )ا١تتػوىف: ا (ّٖٗ
 ُُْٕبػَتكت, الطبعػة: األكذل,  –ح بػن ٤تمػد بػن عويضػة, الناشػر: دار الكتػب العلميػة اقق: أبػو عبػد الػرٛتن صػال

 .ِـ, عدد األجزاء: ُٔٗٗ -ىػ 
ىػػ(, اقػق: مػازف ّّٕالالمات, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن إسحاؽ البغدادم النهاكندم الزجاجي, أبو القاسم )ا١تتوىف:  (َّٗ

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗىػ َُْٓثانية, دمشق, الطبعة: ال –ا١تبارؾ, الناشر: دار الفكر 
اللبػػاب يف اٞتمػػع بػػُت السػػنة كالكتػػاب, ا١تؤلػػف: ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو ٤تمػػد علػػي بػػن أيب ٭تػػِت زكريػػا بػػن مسػػعود األنصػػارم  (ُّٗ

 -الػػدار الشػػامية  -ىػػػ(, اقػػق: د. ٤تمػػد فضػػل عبػػد العزيػػز ا١تػػراد, الناشػػر: دار القلػػم ٖٔٔا٠تزرجػػي ا١تنبجػػي )ا١تتػػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُْٗٗ -ىػ ُُْْلبناف / بَتكت, الطبعة: الثانية,  -دمشق  سوريا /

اللبػػاب يف هتػػذيب األنسػػاب, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن أيب الكػػـر ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الكػػرصل بػػن عبػػد الواحػػد  (ِّٗ
 ..بَتكت –ىػ(, الناشر: دار صادر َّٔالشيباشل اٞتزرم, عز الدين ابن األثَت )ا١تتوىف: 

للبػػاب يف علػػل البنػػاء كاإلعػػراب, ا١تؤلػػف: أبػػو البقػػاء عبػػد هللا بػػن اٟتسػػُت بػػن عبػػد هللا العكػػربم البغػػدادم ٤تػػب الػػدين ا (ّّٗ
ـ, ُٓٗٗىػػػ ُُْٔدمشػػق, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: د. عبػػد اإللػػو النبهػػاف, الناشػػر: دار الفكػػر ُٔٔ)ا١تتػػوىف: 

 ِعدد األجزاء: .



 
- ْْٓ 
- 

ألدب النحػػو كالصػػرؼ كالبالغػػة كالعػػركض كاللغػػة كا١تثػػل, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد علػػي الَسػػراج, اللبػػاب يف قواعػػد اللغػػة كآالت ا (ّْٗ
ـ, عػػػػدد  ُّٖٗ -ىػػػػػ  َُّْدمشػػػػق, الطبعػػػػة: األكذل,  –مراجعػػػػة: خػػػػَت الػػػػدين مشسػػػػي باشػػػػا, الناشػػػػر: دار الفكػػػػر 

 .ُاألجزاء: 
ىػ(, ُُٗوطي )ا١تتوىف: اللباب يف ٖترير األنساب, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيلب  (ّٓٗ

 .ُبَتكت, عدد األجزاء:  –الناشر: دار صادر 
لسػػاف العػػرب, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن مكػػـر بػػن علػػى, أبػػو الفضػػل, ٚتػػاؿ الػػدين ابػػن منظػػور األنصػػارم الركيفعػػى اإلفريقػػى  (ّٔٗ

 .ُٓىػ, عدد األجزاء:  ُُْْ -بَتكت, الطبعة: الثالثة  –ىػ(, الناشر: دار صادر ُُٕ)ا١تتوىف: 
ىػػػ(, اقػػق: ِٖٓا١تيػػزاف, ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر العسػػقالشل )ا١تتػػوىف:  لسػػاف (ّٕٗ

ىػػػػ َُّٗلبنػػػاف, الطبعػػػة: الثانيػػػة,  –ا٢تنػػػد, الناشػػػر: مؤسسػػػة األعلمػػػي للمطبوعػػػات بػػػَتكت  –دائػػػرة ا١تعػػػرؼ النظاميػػػة 
 .ٕـ, عدد األجزاء: ُُٕٗ/
ـ, ََِٔ-ىػػػ١ُِْٕتؤلػف: ٘تػػاـ حسػػاف عمػر, الناشػػر: عػادل الكتػػب, الطبعػة: ا٠تامسػػة اللغػة العربيػػة معناىػا كمبناىػػا, ا (ّٖٗ

 .ُعدد األجزاء: 
ػػػات يف ا١تكتبػػػة كالبحػػػث كا١تصػػػادر, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد عجػػػاج بػػػن ٤تمػػػد ٘تػػػيم بػػػن صػػػاحل بػػػن عبػػػد هللا ا٠تطيػػػب, الناشػػػر:  (ّٗٗ

 .ُـ, عدد األجزاء: ََُِ -ىػ  ُِِْمؤسسة الرسالة, الطبعة: التاسعة عشر 
اللمحة يف شرح ا١تلحة, ا١تؤلف: ٤تمد بػن حسػن بػن ًسػباع بػن أيب بكػر اٞتػذامي, أبػو عبػد هللا, مشػ  الػدين, ا١تعػركؼ  (ََْ

ىػػػػػ(, اقػػػػق: إبػػػػراىيم بػػػػن سػػػػادل الصػػػػاعدم, الناشػػػػر: عمػػػػادة البحػػػػث العلمػػػػي باٞتامعػػػػة َِٕبػػػػابن الصػػػػائغ )ا١تتػػػػوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِْىػ/ُِْْ, الطبعة: األكذل, اإلسالمية, ا١تدينة ا١تنورة, ا١تملكة العربية السعودية

ىػػػػ(, اقػػػق: فػػػائز فػػػارس, الناشػػػر: دار ِّٗاللمػػػع يف العربيػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الفػػػتح عثمػػػاف بػػػن جػػػٍت ا١توصػػػلي )ا١تتػػػوىف:  (َُْ
 .ُالكويت, عدد األجزاء:  –الكتب الثقافية 

يف عقد الفرقػة ا١ترضػية, ا١تؤلػف: مشػ  الػدين, أبػو العػوف  لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا١تضية (َِْ
دمشػق, الطبعػة:  –ىػ(, الناشر: مؤسسػة ا٠تػافقُت كمكتبتهػا ٤ُُٖٖتمد بن أٛتد بن سادل السفاريٍت اٟتنبلي )ا١تتوىف: 

 .ِـ, عدد األجزاء:  ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -الثانية 
 –ىػػػ(, الناشػػر: دار ا١تعرفػػة ّْٖالسرخسػػي )ا١تتػػوىف: ا١تبسػػوط, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن أيب سػػهل مشػػ  األئمػػة - (َّْ

 .َّـ, عدد األجزاء: ُّٗٗ-ىػُُْْبَتكت, الطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر: 
 ىػ(ّْٔا١تتفق كا١تفًتؽ, ا١تؤلف: أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادم )ا١تتوىف:  (َْْ
: دار القػادرم للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع, دمشػق, الطبعػة: دراسة كٖتقيػق: الػدكتور ٤تمػد صػادؽ آيػدف اٟتامػدم, الناشػر (َْٓ

 .ّـ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕاألكذل, 



 
- ْٓٓ 
- 

(, ا١تؤلػف: مشػ  الػدين أبػو ا٠تػَت ٤تمػد « أربػع رسػائل يف علػـو اٟتػديث»ا١تتكلموف يف الرجاؿ )مطبوع ضػمن ٣تموعػة  (َْٔ
ىػػ(, اقػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة, َِٗا١تتػوىف: بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن عثماف بػن ٤تمػد السػخاكم )ا

 ُـ, عدد األجزاء: َُٗٗ -ىػ َُُْبَتكت, الطبعة: الرابعة,  –الناشر: دار البشائر 
ىػػ(, اقػق: ّٕٔا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر, ا١تؤلػف: ضػياء الػدين بػن األثػَت, نصػر هللا بػن ٤تمػد )ا١تتػوىف:  (َْٕ

 .ْالناشر: دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع, الفجالة ػ القاىرة, عدد األجزاء: أٛتد اٟتويف, بدكم طبانة, 
, التميمػػي,  (َْٖ اجملػركحُت مػن اػدثُت كالضػعفاء كا١تًتككػػُت, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن حبػػاف بػن أٛتػد بػن حبػاف بػػن معػاذ بػن مىٍعبػدى

حلػػػب, الطبعػػػة:  –زايػػػد, الناشػػػر: دار الػػػوعي  ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تمػػػود إبػػػراىيمّْٓأبػػػو حػػػامت, الػػػدارمي, البيسػػػيت )ا١تتػػػوىف: 
 .ّىػ, عدد األجزاء: ُّٔٗاألكذل, 

ا١تسػػالك يف شػػرح موطػػأ مالػػك, ا١تؤلػػف: القاضػػي أبػػو بكػػر ٤تمػػد بػػن عبػػد هللا بػػن العػػريب ا١تعػػافرم, شػػهرتو: ابػػن العػػريب,  (َْٗ
ب اإلسػالمي بػَتكت, الطبعػة: اقق: ٤تمد بن اٟتسُت السليماشل + عائشػة بنػت اٟتسػُت السػليماشل, الناشػر: دار الغػر 

 + فهارس(.ٕ) ٖـ, عدد األجزاء: ََِٕىػ, ُِْٖاألكذل 
ىػػ(, اقػق: ٤تمػد ٤تػِت ٣ُٖٓتمع األمثاؿ, ا١تؤلف: أبو الفضل أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم ا١تيداشل النيسابورم )ا١تتػوىف:  (َُْ

 ِبَتكت, لبناف, عدد األجزاء:  -الدين عبد اٟتميد, الناشر: دار ا١تعرفة 
٣تمػػع األهنػػر يف شػػرح ملتقػػى األْتػػر, ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد بػػن سػػليماف ا١تػػدعو بشػػيخي زاده, يعػػرؼ بػػداماد  (ُُْ

 .ِىػ(, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: َُٖٕأفندم )ا١تتوىف: 
لػػػف بػػػن سػػػعد بػػػن أيػػػوب بػػػن كارث التجيػػػب القػػػرطب البػػػاجي ا١تنتقػػػى شػػػرح ا١توطػػػأ, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الوليػػػد سػػػليماف بػػػن خ (ُِْ

ىػػػ, )مث صػػورهتا  ُِّّّتػػوار ٤تافظػػة مصػػر, الطبعػػة: األكذل,  -ىػػػ(, الناشػػر: مطبعػػة السػػعادة ْْٕاألندلسػػي )ا١تتػػوىف: 
 .ٕالطبعة: الثانية, بدكف تاريخ(, عدد األجزاء:  -دار الكتاب اإلسالمي, القاىرة 

ٍعلم بفوائد مسلم, ا١ت (ُّْ
ي
ىػػ(, اقػق: ّٔٓؤلػف: أبػو عبػد هللا ٤تمػد بػن علػي بػن عمػر الَتًميمػي ا١تػازرم ا١تػالكي )ا١تتػوىف: ا١ت

فضيلة الشيخ ٤تمد الشاذرل النيفر, الناشر: الدار التونسية للنشػر, ا١تؤٌسسػة الوطنيػة للكتػاب بػاٞتزائر, ا١تؤٌسسػة الوطنيػة 
 ـ.ُُٗٗـ, كاٞتزء الثالث صدر بتاريخ  ُٖٖٗنية, للًتٚتة كالتحقيق كالٌدراسات بيت اٟتكمة, الطبعة: الثا

ىػػػ(, ٣َٖٕتمػػع الزكائػػد كمنبػػع الفوائػػد, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن نػػور الػػدين علػػي بػػن أيب بكػػر بػػن سػػليماف ا٢تيثمػػي )ا١تتػػوىف:  (ُْْ
 .َُاألجزاء: ك ـ,  ُْٗٗىػ,  ُُْْاقق: حساـ الدين القدسي, الناشر: مكتبة القدسي, القاىرة, عاـ النشر: 

ىػػػ(, دراسػػة ّٓٗاللغػػة البػػن فػػارس, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػاء القػػزكيٍت الػػرازم, أبػػو اٟتسػػُت )ا١تتػػوىف:  ٣تمػػل (ُْٓ
ـ,  ُٖٔٗ -ىػػػ  َُْٔ -بػػَتكت, الطبعػػة الثانيػػة  –كٖتقيػػق: زىػػَت عبػػد اسػػن سػػلطاف, دار النشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة 

 .ِعدد األجزاء: 
ىػػػػ, ٖتقيػػػق: ٤تمػػػد خػػػَت رمضػػػاف يوسػػػف,  َّٗا١ترزبػػػاف ا١تتػػػوىف سػػػنة ا١تػػػركءة, تصػػػنيف: أيب بكػػػر ٤تمػػػد بػػػن خلػػػف بػػػن  (ُْٔ

, بَتكت   ُـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْلبناف, الطبعة: األكذل,  –الناشر: دار ابن حـز



 
- ْٓٔ 
- 

اجملموع شرح ا١تهذب ))مع تكملة السبكي كا١تطيعي((, ا١تؤلف: أبػو زكريػا ٤تيػي الػدين ٭تػِت بػن شػرؼ النػوكم )ا١تتػوىف:  (ُْٕ
 الناشر: دار الفكر. ىػ(,ٕٔٔ

٤تاضػػػرات األدبػػػاء ك٤تػػػاكرات الشػػػعراء كالبلغػػػاء, ا١تؤلػػػف: أبػػػو القاسػػػم اٟتسػػػُت بػػػن ٤تمػػػد ا١تعػػػركؼ بالراغػػػب األصػػػفهاسل  (ُْٖ
 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُِْبَتكت, الطبعة: األكذل,  –ىػ(, الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم َِٓ)ا١تتوىف: 

لواعي, ا١تؤلف: أبػو ٤تمػد اٟتسػن بػن عبػد الػرٛتن بػن خػالد الرامهرمػزم الفارسػي )ا١تتػوىف: ادث الفاصل بُت الراكم كا (ُْٗ
 .ُ, عدد األجزاء: َُْْبَتكت, الطبعة: الثالثة,  –ىػ(, اقق: د. ٤تمد عجاج ا٠تطيب, الناشر: دار الفكر َّٔ

بػػػن عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن ٘تػػػاـ بػػػن عطيػػػة اػػػرر الػػػوجيز يف تفسػػػَت الكتػػػاب العزيػػػز, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد عبػػػد اٟتػػػق بػػػن غالػػػب  (َِْ
بػػَتكت,  –ىػػػ(, اقػػق: عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػايف ٤تمػػد, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة ِْٓاألندلسػػي اػػاريب )ا١تتػػوىف: 

 ىػ ُِِْ -الطبعة: األكذل 
اٟتميػػد  ىػػػ[, اقػػق: عبػػدْٖٓاكػػم كاػػيط األعظػػم, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن سػػيده ا١ترسػػي ]ت:  (ُِْ

 َُ) ُُـ, عػػدد األجػػػزاء:  َََِ -ىػػػ  ُُِْبػػَتكت, الطبعػػة: األكذل,  –ىنػػداكم, الناشػػر: دار الكتػػب العلميػػة 
 .٣تلد للفهارس(

ىػػػ(, ٥ٔٔٔتتػػار الصػػحاح, ا١تؤلػػف: زيػػن الػػدين أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر اٟتنفػػي الػػرازم )ا١تتػػوىف:  (ِِْ
صػػػػيدا, الطبعػػػػة: ا٠تامسػػػػة,  –الػػػػدار النموذجيػػػػة, بػػػػَتكت  -شػػػػر: ا١تكتبػػػػة العصػػػػرية اقػػػػق: يوسػػػػف الشػػػػيخ ٤تمػػػػد, النا

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ / َُِْ
شػػرح الكوكػػب ا١تنػػَت, ا١تؤلػػف: تقػػي الػػدين أبػػو البقػػاء ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد العزيػػز بػػن علػػي الفتػػوحي ٥تتصػػر التحريػػر  (ِّْ

قػق: ٤تمػد الزحيلػي كنزيػو ٛتػاد, الناشػر: مكتبػة العبيكػاف, الطبعػة: ىػػ(, إِٗا١تعركؼ بػابن النجػار اٟتنبلػي )ا١تتػوىف: 
 ْمػ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة الثانية 

ـ, ََُِق, ٖتقيػق ٤تمػد عػزب, ٥ِٕٔتتصر السَتة  النبوية أليب عبد هللا عالء الدين مغلطام بن قلػيج ا١تصػرم ت:  (ِْْ
 القاىرة.-دار ا١تعارؼ

بػَتكت,  –ىػ(, الناشػر: دار ا١تعرفػة ِْٔعيل بن ٭تِت بن إٝتاعيل, أبو إبراىيم ا١تزشل )ا١تتوىف: ٥تتصر ا١تزشل ا١تؤلف: إٝتا (ِْٓ
 .ُـ, عدد األجزاء: َُٗٗىػ/َُُْسنة النشر: 

ىػػػ(, اقػػق: خليػػل إبػػراىم جفػػاؿ, ْٖٓا١تخصػػص, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن سػػيده ا١ترسػػي )ا١تتػػوىف:  (ِْٔ
 ٓـ, عدد األجزاء: ُٔٗٗىػ ُُْٕبَتكت, الطبعة: األكذل,  –العريب الناشر: دار إحياء الًتاث 

مدارج السالكُت بُت منازؿ إيػاؾ نعبػد كإيػاؾ نسػتعُت, ا١تؤلػف: ٤تمػد بػن أيب بكػر بػن أيػوب بػن سػعد مشػ  الػدين ابػن  (ِْٕ
بػػَتكت, الطبعػػة:  –ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد ا١تعتصػػم بػػا البغػػدادم, الناشػػر: دار الكتػػاب العػػريب ُٕٓقػػيم اٞتوزيػػة )ا١تتػػوىف: 

 .   ِـ, عدد األجزاء: ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالثالثة, 
 -دمشػق, الطبعػة: األكذل  –ا١تدائح النبوية حىت هناية العصر ا١تلوكي, ا١تؤلف: د ٤تمود سادل ٤تمد, الناشر: دار الفكر  (ِْٖ

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُُْٕ



 
- ْٕٓ 
- 

بػػن عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن ٛتدكيػػو بػػن نيعػػيم بػػن اٟتكػػم ا١تػػدخل إذل كتػػاب اإلكليػػل, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا اٟتػػاكم ٤تمػػد  (ِْٗ
ىػػػػ(, اقػػػق: د. فػػػؤاد عبػػػد ا١تػػػنعم أٛتػػػد, الناشػػػر: دار َْٓالضػػػب الطهمػػػاشل النيسػػػابورم ا١تعػػػركؼ بػػػابن البيػػػع )ا١تتػػػوىف: 

 .ُاالسكندرية, عدد األجزاء:  –الدعوة 
ىػػ(, ّٕٕي ا١تػالكي الشػهَت بػابن اٟتػاج )ا١تتػوىف: ا١تدخل, ا١تؤلف: أبو عبد هللا ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد العبدرم الفاسػ (َّْ

 .ْالناشر: دار الًتاث, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: 
ىػػ(, الناشػر: دار الكتػب العلميػة, ُٕٗا١تدكنة, ا١تؤلف: مالك بػن أنػ  بػن مالػك بػن عػامر األصػبحي ا١تػدشل )ا١تتػوىف:  (ُّْ

 .ْجزاء: ـ, عدد األُْٗٗ -ىػ ُُْٓالطبعة: األكذل, 
ًجٍسػػػتاشل   (ِّْ ا١تراسػػػيل, ا١تؤلػػػف: أبػػػو داكد سػػػليماف بػػػن األشػػػعث بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن بشػػػَت بػػػن شػػػداد بػػػن عمػػػرك األزدم السًٌ

, عػػػدد َُْٖبػػػَتكت, الطبعػػػة: األكذل,  –ىػػػػ(, اقػػػق: شػػػعيب األرنػػػاؤكط, الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة ِٕٓ)ا١تتػػػوىف: 
 .ُاألجزاء: 

اع, ا١تؤلػػػف: عبػػػد ا١تػػػؤمن بػػػن عبػػػد اٟتػػػق, ابػػػن مشائػػػل القطيعػػػي البغػػػدادم, مراصػػػد االطػػػالع علػػػى أٝتػػػاء األمكنػػػة كالبقػػػ (ّّْ
 .ّىػ, عدد األجزاء:  ُُِْىػ(, الناشر: دار اٞتيل, بَتكت, الطبعة: األكذل, ّٕٗاٟتنبلي, صفٌي الدين )ا١تتوىف: 

ا١تتػػػػوىف: مراقػػػػي الفػػػػالح شػػػػرح مػػػػنت نػػػػور اإليضػػػػاح, ا١تؤلػػػػف: حسػػػػن بػػػػن عمػػػػار بػػػػن علػػػػي الشػػػػرنبالرل ا١تصػػػػرم اٟتنفػػػػي ) (ّْْ
ـ, عػػػدد  ََِٓ -ىػػػ  ُِْٓىػػػ(, اعتػػٌت بػػػو كراجعػػو: نعػػيم زرزكر, الناشػػػر: ا١تكتبػػة العصػػرية, الطبعػػػة: األكذل, َُٗٔ
 .ُاألجزاء: 

مرقػػاة ا١تفػػاتيح شػػرح مشػػكاة ا١تصػػابيح, ا١تؤلػػف: علػػي بػػن )سػػلطاف( ٤تمػػد, أبػػو اٟتسػػن نػػور الػػدين ا١تػػال ا٢تػػركم القػػارم   (ّْٓ
 .ٗـ, عدد األجزاء: ََِِ -ىػ ُِِْلبناف, الطبعة: األكذل,  –ر الفكر, بَتكت ىػ(, الناشر: داَُُْ)ا١تتوىف: 

ىػ(, اقػق: فػؤاد ُُٗا١تزىر يف علـو اللغة كأنواعها, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي )ا١تتوىف:  (ّْٔ
 .ِـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗىػ ُُْٖبَتكت, الطبعة: األكذل,  –علي منصور, الناشر: دار الكتب العلمية 

مسػػالك األبصػػار يف ٦تالػػك األمصػػار, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٭تػػػِت بػػن فضػػل هللا القرشػػي العػػدكم العمػػرم, شػػهاب الػػػدين  (ّْٕ
 .ِٕىػ, عدد األجزاء:  ُِّْىػ(, الناشر: اجملمع الثقايف, أبو ظب, الطبعة: األكذل, ْٕٗ)ا١تتوىف: 

ىػػ(, ّْٔن ٤تمد الفارسي االصطخرم, ا١تعػركؼ بػالكرخي )ا١تتػوىف: ا١تسالك كا١تمالك, ا١تؤلف: أبو اسحاؽ إبراىيم ب (ّْٖ
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِْالناشر: دار صادر, بَتكت, عاـ النشر: 

ىػػػ(, الناشػػر: ْٕٖا١تسػالك كا١تمالػػك, ا١تؤلػف: أبػػو عبيػد عبػػد هللا بػن عبػػد العزيػػز بػن ٤تمػػد البكػرم األندلسػػي )ا١تتػوىف:  (ّْٗ
 .ِـ, عدد األجزاء:  ُِٗٗ: دار الغرب اإلسالمي, عاـ النشر

ىػػػ(, ٚتعػػو كعلػػق عليػػو َّٖالكتػػاب العزيػػزم, ا١تؤلػػف: اٟتسػػن بػػن أٛتػػد ا١تهلػػب العزيػػزم )ا١تتػػوىف:  أ كا١تمالػػك ا١تسػػالك (َْْ
 .ُككضع حواشيو: تيسَت خلف, عدد األجزاء: 



 
- ْٖٓ 
- 

اؽ بػن بشػَت بػن شػداد مسائل اإلماـ أٛتد ركاية أيب داكد السجستاشل, ا١تؤلف: أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسػح (ُْْ
ًجٍستاشل )ا١تتوىف: ا ىػ(, ٖتقيػق: أيب معػاذ طػارؽ بػن عػوض هللا بػن ٤تمػد, الناشػر: مكتبػة ابػن ِٕٓبن عمرك األزدم السًٌ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْتيمية, مصر, الطبعة: األكذل, 
ن هبراـ, أبو يعقوب ا١تػركزم, ا١تعػركؼ مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو, ا١تؤلف: إسحاؽ بن منصور ب (ِْْ

ىػػػػػ(, الناشػػػػر: عمػػػػادة البحػػػػث العلمػػػػي, اٞتامعػػػػة اإلسػػػػالمية با١تدينػػػػة ا١تنػػػػورة, ا١تملكػػػػة العربيػػػػة ُِٓبالكوسػػػػج )ا١تتػػػػوىف: 
 .ٗـ, عدد األجزاء: ََِِ -ىػ ُِْٓالسعودية, الطبعة: األكذل, 

ىػػػػ(, ُّٔراىيم النيسػػػابورم اإلسػػػفراييٍت )ا١تتػػػوىف: مسػػػتخرج أيب عوانػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عوانػػػة يعقػػػوب بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن إبػػػ (ّْْ
ـ. , عػػػػدد ُٖٗٗ -ىػػػػػُُْٗبػػػػَتكت, الطبعػػػػة: األكذل,  –ٖتقيػػػػق: أٯتػػػػن بػػػػن عػػػػارؼ الدمشػػػػقي, الناشػػػػر: دار ا١تعرفػػػػة 

 .ٓاألجزاء: 
م ا١تسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحُت, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا اٟتػػاكم ٤تمػػد بػػن عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن ٛتدكيػػو بػػن نيعػػيم بػػن اٟتكػػ (ْْْ

ىػػػ(, ٖتقيػػق: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا, الناشػػر: دار َْٓالضػػب الطهمػػاشل النيسػػابورم ا١تعػػركؼ بػػابن البيػػع )ا١تتػػوىف: 
 .ْ, عدد األجزاء: َُٗٗ – ُُُْبَتكت, الطبعة: األكذل,  –الكتب العلمية 

مػػد عبػػد السػػالـ عبػػػد ىػػػ(, ٖتقيػػق: ٤تَٓٓا١تستصػػفى, ا١تؤلػػف: أبػػو حامػػد ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد الغػػزارل الطوسػػي )ا١تتػػوىف:  (ْْٓ
 .ُـ, عدد األجزاء: ُّٗٗ -ىػ ُُّْالشايف, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل, 

مسػػند ابػػن أيب شػػيبة, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر بػػن أيب شػػيبة, عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن عثمػػاف بػػن خواسػػيت العبسػػي  (ْْٔ
الريػاض, الطبعػة:  –بػن فريػد ا١تزيػدم, الناشػر: دار الػوطن  ىػ(, اقق: عادؿ بن يوسف العزازم ك أٛتػدِّٓ)ا١تتوىف: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗاألكذل, 

ىػػػػػ(, َِْمسػػػند أيب داكد الطيالسػػػػي, ا١تؤلػػػف: أبػػػػو داكد سػػػليماف بػػػػن داكد بػػػػن اٞتػػػاركد الطيالسػػػػي البصػػػرل )ا١تتػػػػوىف:  (ْْٕ
ـ,  ُٗٗٗ -ىػػػ  ُُْٗعػػة: األكذل, مصػػر, الطب –اقػػق: الػػدكتور ٤تمػػد بػػن عبػػد اسػػن الًتكػػي, الناشػػر: دار ىجػػر 

 .ْعدد األجزاء: 
مسػند أيب يعلػى, ا١تؤلػف: أبػو يعلػى أٛتػد بػن علػي بػن ا١تثيػٌت بػن ٭تػِت بػن عيسػى بػن ىػالؿ التميمػي, ا١توصػلي )ا١تتػوىف:  (ْْٖ

, عػدد ُْٖٗ – َُْْدمشق, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, اقق: حسُت سليم أسد, الناشر: دار ا١تأموف للًتاث َّٕ
 .ُّاء: األجز 

مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد بػػن حنبػػل, ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد هللا أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن حنبػػل بػػن ىػػالؿ بػػن أسػػد الشػػيباشل )ا١تتػػوىف:  (ْْٗ
عػػادؿ مرشػػد, كآخػػركف, إشػػراؼ: د عبػػد هللا بػػن عبػػد اسػػن الًتكػػي, الناشػػر:  -ىػػػ(, اقػػق: شػػعيب األرنػػؤكط ُِْ

 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْمؤسسة الرسالة, الطبعة: األكذل, 
مسند إسحاؽ بن راىويو, ا١تؤلف: أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ٥تلد بن إبراىيم اٟتنظلػي ا١تػركزم ا١تعػركؼ بػػ ابػن  (َْٓ

ا١تدينػػػة ا١تنػػػورة,  -ىػػػػ(, اقػػػق: د. عبػػػد الغفػػػور بػػػن عبػػػد اٟتػػػق البلوشػػػي, الناشػػػر: مكتبػػػة اإلٯتػػػاف ِّٖراىويػػػو )ا١تتػػػوىف: 
 .ٓاء: , عدد األجز ُُٗٗ – ُُِْالطبعة: األكذل, 



 
- ْٓٗ 
- 

البحر الزخار, ا١تؤلػف: أبػو بكػر أٛتػد بػن عمػرك بػن عبػد ا٠تػالق بػن خػالد بػن عبيػد هللا العتكػي ا١تعػركؼ  أمسند البزار (ُْٓ
(, كعػػػادؿ بػػػن سػػػعد )حقػػػق ٗإذل  ُىػػػػ(, اقػػػق: ٤تفػػػوظ الػػػرٛتن زيػػػن هللا, )حقػػػق األجػػػزاء مػػػن ِِٗبػػػالبزار )ا١تتػػػوىف: 
ا١تدينػػة  -(, الناشػػر: مكتبػػة العلػػـو كاٟتكػػم ُٖشػػافعي )حقػػق اٞتػػزء (, كصػػربم عبػػد ا٠تػػالق الُٕإذل  َُاألجػػزاء مػػن 

 .ُٖـ(, عدد األجزاء: ََِٗـ, كانتهت ُٖٖٗا١تنورة, الطبعة: األكذل, )بدأت 
بغية الباحث عن زكائد مسند اٟتارث, ا١تؤلف: أبو ٤تمد اٟتارث بن ٤تمد بػن داىػر التميمػي البغػدادم مسند اٟتارثأ (ِْٓ

ىػػ(, ا١تنتقػي: أبػو اٟتسػن نػور الػدين علػي بػن أيب بكػر بػن سػليماف بػن ِِٖأسامة )ا١تتػوىف:  ا٠تصيب ا١تعركؼ بابن أيب
  ىػ(, اقق: د. حسُت أٛتد صاحل الباكرم, الناشػر: مركػز خدمػة السػنة كالسػَتة النبويػة  َٕٖأيب بكر ا٢تيثمي )ا١تتوىف: 

 .ِ, عدد األجزاء: ُِٗٗ – ُُّْا١تدينة ا١تنورة, الطبعة: األكذل, 
مسػػػند الشػػػاميُت, ا١تؤلػػػف: سػػػليماف بػػػن أٛتػػػد بػػػن أيػػػوب بػػػن مطػػػَت اللخمػػػي الشػػػامي, أبػػػو القاسػػػم الطػػػرباشل )ا١تتػػػوىف:  (ّْٓ

 – َُْٓبػػػػَتكت, الطبعػػػػة: األكذل,  –ىػػػػػ(, اقػػػػق: ٛتػػػػدم بػػػػن عبداجمليػػػػد السػػػػلفي, الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة َّٔ
 .ْ, عدد األجزاء: ُْٖٗ

عيػػاض بػػن موسػػى بػػن عيػػاض بػػن عمػػركف اليحصػػب السػػبيت, أبػػو الفضػػل مشػػارؽ األنػػوار علػػى صػػحاح اآلثػػار, ا١تؤلػػف:  (ْْٓ
 .ِىػ(, دار النشر: ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث, عدد األجزاء: ْْٓ)ا١تتوىف: 

مشكل إعراب القرآف, ا١تؤلف: أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب ٛتىٌوش بن ٤تمػد بػن ٥تتػار القيسػي القػَتكاشل مث األندلسػي  (ْٓٓ
بػػػَتكت, الطبعػػػة:  –ىػػػػ(, اقػػػق: د. حػػػامت صػػػاحل الضػػػامن, الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة ّْٕوىف: القػػػرطب ا١تػػػالكي )ا١تتػػػ

 .ِ, عدد األجزاء: َُْٓالثانية, 
ىػ(, اقػق: الػدكتور َٕٓمشيخة القزكيٍت, ا١تؤلف: عمر بن علي بن عمر القزكيٍت, أبو حفص, سراج الدين )ا١تتوىف:  (ْٔٓ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔسالميةالطبعة: األكذل عامر حسن صربم, الناشر: دار البشائر اإل
ىػػ(, اقػق: خػرح ٣ٗٓٔتمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر, ا١تؤلف: إبراىيم بن ٤تمد بن إبراىيم اٟتىلىب اٟتنفي )ا١تتوىف:  (ْٕٓ

 -ىػػػػ ُُْٗكذل, لبنػػػاف/ بػػػَتكت, الطبعػػػة: األ -آياتػػػو كأحاديثػػػو خليػػػل عمػػػراف ا١تنصػػػور, الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة 
 .ْـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗ

مصػػباح الزجاجػػة يف زكائػػد ابػػن ماجػػو, ا١تؤلػػف: أبػػو العبػػاس شػػهاب الػػدين أٛتػػد بػػن أيب بكػػر بػػن إٝتاعيػػل بػػن سػػليم بػػن  (ْٖٓ
   ,ىػػ(, اقػق: ٤تمػد ا١تنتقػى الكشػناكم, الناشػر: دار العربيػةَْٖقاٯتاز بن عثماف البوصَتم الكنػاشل الشػافعي )ا١تتػوىف: 

 .ْىػ, عدد األجزاء:  َُّْ, الطبعة: الثانية, بَتكت
ا١تصباح ا١تنػَت يف غريػب الشػرح الكبػَت, ا١تؤلػف: أٛتػد بػن ٤تمػد بػن علػي الفيػومي مث اٟتمػوم, أبػو العبػاس )ا١تتػوىف: ٨تػو  (ْٗٓ

 .)يف ٣تلد كاحد كترقيم مسلسل كاحد( ِبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, الناشر: ا١تكتبة العلمية َٕٕ
الكتػػاب ا١تصػػنف يف األحاديػػث كاآلثػػار, ا١تؤلػػف: أبػػو بكػػر بػػن أيب شػػيبة, عبػػد هللا بػػن ٤تمػػد بػػن أشػػيبةمصػػنف ابػػن أيب  (َْٔ

 –ىػػػ(, اقػػق: كمػػاؿ يوسػػف اٟتػػوت, الناشػػر: مكتبػػة الرشػػد ِّٓإبػػراىيم بػػن عثمػػاف بػػن خواسػػيت العبسػػي )ا١تتػػوىف: 
 .ٕ, عدد األجزاء: َُْٗالرياض, الطبعة: األكذل, 



 
- َٓٓ 
- 

ىػػػػ(, ُُِف: أبػػػو بكػػر عبػػػد الػػرزاؽ بػػػن ٫تػػاـ بػػػن نػػافع اٟتمػػػَتم اليمػػاشل الصػػػنعاشل )ا١تتػػوىف: ا١تؤلػػمصػػنف عبػػد الػػػرزاؽ,  (ُْٔ
 .ُُ, عدد األجزاء: َُّْبَتكت, الطبعة: الثانية,  –اقق: حبيب الرٛتن األعظمي, الناشر: ا١تكتب اإلسالمي 

بػػػو عبػػػد هللا, مشػػػ  الػػػدين )ا١تتػػػوىف: ا١تطلػػػع علػػػى ألفػػػاظ ا١تقنػػػع, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن أيب الفػػػتح بػػػن أيب الفضػػػل البعلػػػي, أ (ِْٔ
ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػود األرنػػاؤكط كياسػػُت ٤تمػػود ا٠تطيػػب, الناشػػر: مكتبػػة السػػوادم للتوزيػػع, الطبعػػة: الطبعػػة األكذل َٕٗ
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ ُِّْ

: ثػػركت عكاشػة, الناشػػر: ىػػ(, ٖتقيػقِٕٔا١تعػارؼ, ا١تؤلػف: أبػػو ٤تمػد عبػد هللا بػػن مسػلم بػػن قتيبػة الػدينورم )ا١تتػػوىف:  (ّْٔ
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُِٗٗا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, القاىرة, الطبعة: الثانية, 

 -دمشػػق -ا١تعػػادل األثػػَتة يف السػػنة كالسػػَتة, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد حسػػن شيػػرَاب, الناشػػر: دار القلػػم, الػػدار الشػػامية  (ْْٔ
 .ُ ىػ, عدد األجزاء: ُُُْ -بَتكت, الطبعة: األكذل 

معػػادل السػػنن, كىػػو شػػرح سػػنن أيب داكد, ا١تؤلػػف: أبػػو سػػليماف ٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن ا٠تطػػاب البسػػيت ا١تعػػركؼ  (ْٓٔ
 ـ ُِّٗ -ىػ  ُُّٓحلب, الطبعة: األكذل  –ىػ(, الناشر: ا١تطبعة العلمية ّٖٖبا٠تطايب )ا١تتوىف: 

ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد علػػي الصػػابوشل, الناشػػر: ّّٖ معػػاشل القػػرآف, ا١تؤلػػف: أبػػو جعفػػر النحػػاس أٛتػػد بػػن ٤تمػػد )ا١تتػػوىف: (ْٔٔ
 .َُْٗمكة ا١ترمة, الطبعة: األكذل,  -جامعة أـ القرل 

ا١تعجػػب يف تلخػػيص أخبػػار ا١تغػػرب مػػن لػػدف فػػتح األنػػدل  إذل آخػػر عصػػر ا١توحػػدين, ا١تؤلػػف: عبػػد الواحػػد بػػن علػػي  (ْٕٔ
ح الػػدين ا٢تػػوارم, الناشػػر: ا١تكتبػػة العصػػرية, ىػػػ(, اقػػق: الػػدكتور صػػالْٕٔالتميمػػي ا١تراكشػػي, ٤تيػػي الػػدين )ا١تتػػوىف: 

 .ُـ, عدد األجزاء: ََِٔ -ىػ ُِْٔبَتكت, الطبعة: األكذل, -صيدا
ىػػ(, َّٕا١تعجم, ا١تؤلف: أبو يعلى أٛتد بن علي بن ا١تثيٌت بن ٭تػِت بػن عيسػى بػن ىػالؿ التميمػي, ا١توصػلي )ا١تتػوىف:  (ْٖٔ

 ُ, عدد األجزاء: َُْٕفيصل آباد, الطبعة: األكذل,  -ـ األثرية اقق: إرشاد اٟتق األثرم, الناشر: إدارة العلو 
معجػػم أصػػػحاب القاضػػي أيب علػػػي الصػػػديف, ا١تؤلػػف: ابػػػن األبػػار, ٤تمػػػد بػػػن عبػػد هللا بػػػن أيب بكػػر القضػػػاعي البلنسػػػي  (ْٗٔ

 .ُاء: ـ, عدد األجز  َََِ -ىػ  َُِْمصر, الطبعة: األكذل,  –ىػ(, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ٖٓٔ)ا١تتوىف: 
ا١تعجػػػم األكسػػػط, ا١تؤلػػػف: سػػػليماف بػػػن أٛتػػػد بػػػن أيػػػوب بػػػن مطػػػَت اللخمػػػي الشػػػامي, أبػػػو القاسػػػم الطػػػرباشل )ا١تتػػػوىف:  (َْٕ

القػػاىرة,  –ىػػػ(, اقػػق: طػػارؽ بػػن عػػوض هللا بػػن ٤تمػػد, عبػػد اسػػن بػػن إبػػراىيم اٟتسػػيٍت, الناشػػر: دار اٟتػػرمُت َّٔ
 .َُعدد األجزاء: 

ىػػ(, الناشػر: دار ِٔٔدين أبو عبد هللا ياقوت بػن عبػد هللا الركمػي اٟتمػوم )ا١تتػوىف: معجم البلداف, ا١تؤلف: شهاب ال (ُْٕ
 ,ٕـ, عدد األجزاء:  ُٓٗٗصادر, بَتكت, الطبعة: الثانية, 

معجم الفركؽ اللغوية, ا١تؤلف: أبو ىالؿ اٟتسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ٭تِت بن مهراف العسػكرم )ا١تتػوىف:  (ِْٕ
ق: الشػػيخ بيػػت هللا بيػػات, كمؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي, الناشػػر: مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي التابعػػة ىػػػ(, اقػػ٨ّٗٓتػػو 

 ا١تعجم الكبَت للطرباشل. ُىػ, عدد األجزاء: ُُِْ, الطبعة: األكذل, «قم»ٞتماعة ا١تدرسُت بػ 



 
- ُٓٓ 
- 

ػ(, الناشػػر: مطبعػػة ىػػُُّٓمعجػػم ا١تطبوعػػات العربيػػة كا١تعربػػة, ا١تؤلػػف: يوسػػف بػػن إليػػاف بػػن موسػػى سػػركي  )ا١تتػػوىف:  (ّْٕ
 .ِـ, عدد األجزاء:  ُِٖٗ -ىػ  ُّْٔسركي  ٔتصر 

ىػػ(, الناشػر: ََُِ, ا١تؤلف: عاتق بن غيػث بػن زكيػر الػبالدم اٟتػريب )ا١تتػوىف: معجم ا١تعادل اٞتغرافية يف السَتة النبوية (ْْٕ
 .ُء: ـ, عدد األجزا ُِٖٗ -ىػ  َُِْدار مكة للنشر كالتوزيع, مكة ا١تكرمة, الطبعة: األكذل, 

معجػػم ا١تؤلفػػات األصػػولية الشػػافعية ا١تبثوثػػة يف كشػػف الظنػػوف كإيضػػاح ا١تكنػػوف كىديػػة العػػارفُت, ا١تؤلػػف: ترحيػػب بػػن  (ْٕٓ
( ُُِربيعػػػػػاف الدكسػػػػػرم, الناشػػػػػر: اٞتامعػػػػػة اإلسػػػػػالمية با١تدينػػػػػة ا١تنػػػػػورة, الطبعػػػػػة: السػػػػػنة السادسػػػػػة كالثالثػػػػػوف العػػػػػدد )

 .ـََِْىػ/ُِْْ
ىػػػ(, الناشػػر: َُْٖرضػػا بػػن ٤تمػػد راغػػب بػػن عبػػد الغػػٍت كحالػػة الدمشػػق )ا١تتػػوىف:  معجػػم ا١تػػؤلفُت, ا١تؤلػػف: عمػػر بػػن (ْٕٔ

 .ُّبَتكت, دار إحياء الًتاث العريب بَتكت, عدد األجزاء:  -مكتبة ا١تثٌت 
ا١تعجػػم الوسػػيط, ا١تؤلػػف: ٣تمػػع اللغػػة العربيػػة بالقػػاىرة, )إبػػراىيم مصػػطفى / أٛتػػد الزيػػات / حامػػد عبػػد القػػادر / ٤تمػػد  (ْٕٕ

 الناشر: دار الدعوة.النجار(, 
ىػػ(, ٖتقيػق: دكتػػور َّٓمعجػم ديػواف األدب, ا١تؤلػػف: أبػو إبػراىيم إسػػحاؽ بػن إبػراىيم بػػن اٟتسػُت الفػارايب, )ا١تتػػوىف:  (ْٖٕ

أٛتد ٥تتار عمر, مراجعة: دكتػور إبػراىيم أنػي , طبعػة: مؤسسػة دار الشػعب للصػحافة كالطباعػة كالنشػر, القػاىرة, عػاـ 
 .ْدد األجزاء: ـ, ع ََِّ -ىػ  ُِْْالنشر: 

معجػػم قبائػػل العػػرب القدٯتػػة كاٟتديثػػة, ا١تؤلػػف: عمػػر بػػن رضػػا بػػن ٤تمػػد راغػػب بػػن عبػػد الغػػٍت كحالػػة الدمشػػق )ا١تتػػوىف:  (ْٕٗ
 .ٓـ, عدد األجزاء:  ُْٗٗ -ىػ  ُُْْىػ(, الناشر: مؤسسة الرسالة, بَتكت, الطبعة: السابعة, َُْٖ

صادؽ قنيب, الناشر: دار النفائ  للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع,  حامد -معجم لغة الفقهاء, ا١تؤلف: ٤تمد ركاس قلعجي  (َْٖ
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الثانية, 

معجػػم مػػا اسػػتعجم مػػن أٝتػػاء الػػبالد كا١تواضػػع, ا١تؤلػػف: أبػػو عبيػػد عبػػد هللا بػػن عبػػد العزيػػز بػػن ٤تمػػد البكػػرم األندلسػػي  (ُْٖ
 .ْىػ, عدد األجزاء:  َُّْثة, ىػ(, الناشر: عادل الكتب, بَتكت, الطبعة: الثالْٕٖ)ا١تتوىف: 

معرفػػة أسػػامي أرداؼ النػػب صػػلى هللا عليػػو كسػػلم, ا١تؤلػػف: ٭تػػِت بػػن عبػػد الوىػػاب بػػن ٤تمػػد ابػػن إسػػحاؽ بػػن ٤تمػػد بػػن  (ِْٖ
 –ىػػػػ(اقق: ٭تػػػِت ٥تتػػػارغزاكم, الناشػػػر: ا١تدينػػػة للتوزيػػػع ُُٓ٭تػػػِت العبػػػدم األصػػػبهاشل, أبػػػو زكريػػػا, ابػػػن منػػػده )ا١تتػػػوىف: 

 .ُ, عدد األجزاء: َُُْكذل, بَتكت, الطبعة: األ
معرفة السنن كاآلثار, ا١تؤلف: أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساشل, أبو بكػر البيهقػي )ا١تتػوىف:   (ّْٖ

باكسػتاف(, دار قتيبػة  -ىػ(, اقق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي, الناشركف: جامعة الدراسػات اإلسػالمية )كراتشػي ْٖٓ
 -ىػػػػػ ُُِْالقػػػػاىرة(, الطبعػػػػة: األكذل,  -دمشػػػػق(, دار الوفػػػاء )ا١تنصػػػػورة  -ت(, دار الػػػػوعي )حلػػػػب بػػػػَتك -)دمشػػػق 
 .ُٓـ, عدد األجزاء: ُُٗٗ



 
- ِٓٓ 
- 

ه العبػػػدم )ا١تتػػػوىف:  (ْْٖ معرفػػػة الصػػػحابة البػػػن منػػػده, ا١تؤلػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا ٤تمػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن ٤تمػػػد بػػػن ٭تػػػِت بػػػن مىٍنػػػدى
دكتور/ عػػػامر حسػػػن صػػػربم, الناشػػػر: مطبوعػػػات جامعػػػة اإلمػػػارات ىػػػػ(, حققػػػو كقػػػدـ لػػػو كعلػػػق عليػػػو: األسػػػتاذ الػػػّٓٗ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔالعربية ا١تتحدة, الطبعة: األكذل, 
معرفػػة الصػػحابة, ا١تؤلػػف: أبػػو نعػػيم أٛتػػد بػػن عبػػد هللا بػػن أٛتػػد بػػن إسػػحاؽ بػػن موسػػى بػػن مهػػراف األصػػبهاشل )ا١تتػػوىف:  (ْٖٓ

 ُٖٗٗ -ىػػ  ُُْٗزم, الناشػر: دار الػوطن للنشػر, الريػاض, الطبعػة: األكذل ىػ(, ٖتقيق: عادؿ بن يوسف العزاَّْ
 .أجزاء ك٣تلد فهارس( ٔ) ٕـ, عدد األجزاء: عدد األجزاء: 

معيػػػار االختيػػػار يف ذكػػػر ا١تعاىػػػد كالػػػديار, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا بػػػن سػػػعيد السػػػلماشل اللوشػػػي األصػػػل, الغرنػػػاطي  (ْٖٔ
ىػػ(, الناشػر: مكتبػة الثقافػة الدينيػة, القػاىرة, ٕٕٔبلساف الدين ابػن ا٠تطيػب )ا١تتػوىف: األندلسي, أبو عبد هللا, الشهَت 

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُِّْعاـ النشر: 
ىػػ(, َِٕا١تغازم, ا١تؤلف: ٤تمد بن عمػر بػن كاقػد السػهمي األسػلمي بػالوالء, ا١تػدشل, أبػو عبػد هللا, الواقػدم )ا١تتػوىف:  (ْٕٖ

 .ّ. عدد األجزاء: ُٖٗٗ/َُْٗ -بَتكت, الطبعة: الثالثة  –ر األعلمي ٖتقيق: مارسدف جون , الناشر: دا
ا١تغربأا١تغػػػػرب يف ترتيػػػػب ا١تعػػػػرب, ا١تؤلػػػػف: ناصػػػػر بػػػػن عبػػػػد السػػػػيد أا ا١تكػػػػاـر ابػػػػن علػػػػى, أبػػػػو الفػػػػتح, برىػػػػاف الػػػػدين  (ْٖٖ

يطىٌرًزًٌل )ا١تتوىف: 
 .ُاألجزاء: ف تاريخ, ىػ(, الناشر: دار الكتاب العريب, الطبعة: بدكف طبعة كبدك َُٔا٠توارزمي ا١ت

مغػػٍت اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػػب, ا١تؤلػػف: عبػػد هللا بػػن يوسػػف بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد هللا ابػػن يوسػػف, أبػػو ٤تمػػد, ٚتػػاؿ  (ْٖٗ
دمشػػق,  –ىػػػ(, اقػػق: د. مػػازف ا١تبػػارؾ / ٤تمػػد علػػي ٛتػػد هللا, الناشػػر: دار الفكػػر ُٕٔالػػدين, ابػػن ىشػػاـ )ا١تتػػوىف: 

 .ُاألجزاء: , عدد ُٖٓٗالطبعة: السادسة, 
مغٍت اتاج إذل معرفة معاشل ألفػاظ ا١تنهػاج, ا١تؤلػف: مشػ  الػدين, ٤تمػد بػن أٛتػد ا٠تطيػب الشػربيٍت الشػافعي )ا١تتػوىف:  (َْٗ

 ٔـ, عدد األجزاء: .ُْٗٗ -ىػ ُُْٓىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل, ٕٕٗ
هللا بػػػن أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن قدامػػػة اٞتمػػػاعيلي ا١تقدسػػػي مث ا١تغػػػٍت البػػػن قدامػػػة, ا١تؤلػػػف: أبػػػو ٤تمػػػد موفػػػق الػػػدين عبػػػد  (ُْٗ

ىػػ(, الناشػر: مكتبػة القػاىرة, الطبعػة: بػدكف طبعػة, عػدد َِٔالدمشقي اٟتنبلي, الشهَت بابن قدامػة ا١تقدسػي )ا١تتػوىف: 
 .   ـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ, تاريخ النشر: َُاألجزاء: 

, ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتد بن يوسف, أبو عبد هللا (ِْٗ ىػػ(, اقػق: ّٕٖ, الكاتب البلخػي ا٠تػوارزمي )ا١تتػوىف: مفاتيح العلـو
 .ُإبراىيم األبيارم, الناشر: دار الكتاب العريب, الطبعة: الثانية, عدد األجزاء: 

ا١تفتاح يف الصرؼ, ا١تؤلف: أبػو بكػر عبػد القػاىر بػن عبػد الػرٛتن بػن ٤تمػد الفارسػي األصػل, اٞترجػاشل الػدار )ا١تتػوىف:   (ّْٗ
ػػػد, كليػػػة اآلداب ىػػػػ(, حققػػػو كقػػػُْٕ عمػػػاف, الناشػػػر:  –إربػػػد  -جامعػػػة الَتمػػػوؾ  -دـ لػػػو: الػػػدكتور علػػػي توفيػػػق اٟتىمى

 .ُـ(, عدد األجزاء: ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕبَتكت, الطبعة: األكذل ) –مؤسسة الرسالة 
ػ(, ىػػػّٖٓا١تفصػػل يف صػػنعة اإلعػػػراب, ا١تؤلػػف: أبػػػو القاسػػم ٤تمػػود بػػػن عمػػرك بػػػن أٛتػػد, الز٥تشػػرم جػػػار هللا )ا١تتػػوىف:  (ْْٗ

 .ُ, عدد األجزاء: ُّٗٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  –اقق: د. علي بو ملحم, الناشر: مكتبة ا٢تالؿ 
 



 
- ّٓٓ 
- 

 ا١تقاصد اٟتسنة يف بياف كثَت من األحاديث ا١تشتهرة على األلسنة, ا١تؤلف: مش  الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن  (ْٓٗ
 –مػػػد عثمػػػاف ا٠تشػػػت, الناشػػػر: دار الكتػػػاب العػػػريب ىػػػػ(, اقػػػق: ٤تَِٗعبػػػد الػػػرٛتن بػػػن ٤تمػػػد السػػػخاكم )ا١تتػػػوىف:       

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓبَتكت, الطبعة: األكذل, 
مقػػاالت اإلسػػالميُت كاخػػتالؼ ا١تصػػلُت, ا١تؤلػػف: أبػػو اٟتسػػن علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن إسػػحاؽ بػػن سػػادل بػػن إٝتاعيػػل بػػن  (ْٔٗ

ىػػػػ(, اقػػػق: نعػػػػيم زرزكر, الناشػػػر: ا١تكتبػػػػة ِّْ: عبػػػد هللا بػػػن موسػػػػى بػػػن أيب بػػػردة بػػػػن أيب موسػػػى األشػػػعرم )ا١تتػػػػوىف
 .ِـ, عدد األجزاء: ََِٓ -ىػ ُِْٔالعصرية, الطبعة: األكذل, 

ىػػ(, اقػق: عبػد السػالـ ّٓٗمقايي  اللغة, ا١تؤلف: أٛتد بػن فػارس بػن زكريػاء القػزكيٍت الػرازم, أبػو اٟتسػُت )ا١تتػوىف:  (ْٕٗ
 .ٔـ. عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػ ٤ُّٗٗتمد ىاركف, الناشر: دار الفكر, عاـ النشر: 

ا١تقتػػب  مػػن أنبػػاء األنػػدل , ا١تؤلػػف: ابػػن حيػػاف القػػرطب, حيػػاف بػػن خلػػف بػػن حسػػُت بػػن حيػػاف األمػػوم بػػالوالء, أبػػو  (ْٖٗ
القػػاىرة,  –ىػػػ(, اقػػق: الػػدكتور ٤تمػػود علػػي مكػػي, الناشػػر: اجمللػػ  األعلػػى للشػػؤكف اإلسػػالمية ْٗٔمػػركاف )ا١تتػػوىف: 
 .ُدد األجزاء: ىػ, عَُّٗعاـ النشر: 

ىػػػػ(, ِٖٓا١تقتضػػب, ا١تؤلػػػف: ٤تمػػد بػػػن يزيػػػد بػػن عبػػػد األكػػرب الثمػػػاذل األزدم, أبػػػو العبػػاس, ا١تعػػػركؼ بػػا١تربد )ا١تتػػػوىف:  (ْٗٗ
 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  –اقق: ٤تمد عبد ا٠تالق عظيمة. الناشر: عادل الكتب. 

ىػػ(, ْٖٕن أٛتػد بػن عثمػاف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب )ا١تتػوىف: ا١تقتٌت يف سرد الكٌت, ا١تؤلف: مش  الدين أبو عبد هللا ٤تمد ب (ََٓ
اقػػػق: ٤تمػػػد صػػػاحل عبػػػد العزيػػػز ا١تػػػراد, الناشػػػر: اجمللػػػ  العلمػػػي باٞتامعػػػة اإلسػػػالمية, ا١تدينػػػة ا١تنػػػورة, ا١تملكػػػة العربيػػػة 

 .ِىػ, عدد األجزاء: َُْٖالسعودية, الطبعة: األكذل, 
ا١تؤلػف: عثمػػاف بػن عبػد الػػرٛتن, أبػوعمرك, تقػي الػػدين ا١تعػركؼ بػػابن  مقدمػة ابػن الصػػالحأمعرفة أنػواع علػـو اٟتػػديث, (َُٓ

بػػَتكت, سػػنة  –سػػوريا, دار الفكػػر ا١تعاصػػر  -ىػػػ(, اقػػق: نػػور الػػدين عػػًت, الناشػػر: دار الفكػػرّْٔالصػػالح )ا١تتػػوىف: 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالنشر: 

بن عبػد الػرٛتن بػن أيب بكػر بىافىضػل اٟتٍىٍضػرىمي السػعدم ا١تػذحجي  ا١تقدمة اٟتضرمية )مسائل التعليم(, ا١تؤلف: عبد هللا (َِٓ
 .ُاألجزاء: ك , ُُّْدمشق, الطبعة: الثانية,  –ىػ(, اقق: ماجد اٟتموم, الناشر: الدار ا١تتحدة ُٖٗ)ا١تتوىف: 

يػة للػًتاث, الطبعػة: مقدمة يف أصوؿ البحث العلمي كٖتقيق الًتاث, ا١تؤلف: السيد رزؽ الطويل, الناشػر: ا١تكتبػة األزىر  (َّٓ
 .ُالثانية, عدد األجزاء: 

ا١تقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلماـ أٛتد, ا١تؤلف: إبراىيم بن ٤تمد بن عبد هللا بن ٤تمد ابن مفلػح, أبػو إسػحاؽ,  (َْٓ
 –الريػػػاض  -ىػػػػ(, اقػػػق: د عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن سػػػليماف العثيمػػػُت, الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد ْٖٖبرىػػػاف الػػػدين )ا١تتػػػوىف: 

 .ّـ, عدد األجزاء: َُٗٗ -ىػ َُُْدية, الطبعة: األكذل, السعو 
ا١تقنع يف علـو اٟتديث, ا١تؤلف: ابن ا١تلقن سػراج الػدين أبػو حفػص عمػر بػن علػي بػن أٛتػد الشػافعي ا١تصػرم )ا١تتػوىف:  (َٓٓ

, عػدد ىػػُُّْالسػعودية, الطبعػة: األكذل,  –ىػػ(, اقػق: عبػد هللا بػن يوسػف اٞتػديع, الناشػر: دار فػواز للنشػر َْٖ
 .ِاألجزاء: 



 
- ْٓٓ 
- 

ىػػػػ, ُِْْا١تكتبػػة اإلسػػالمية, ا١تؤلػػف: عمػػػاد علػػي ٚتعػػة, الناشػػػر: سلسػػلة الػػًتاث العػػربب اإلسػػػالمي, الطبعػػة: الثانيػػة  (َٔٓ
 .ُـ, عدد األجزاء: ََِّ

ىػػػػ(, الناشػػػر: ْٖٓا١تلػػػل كالنحػػػل, ا١تؤلػػػف: أبػػػو الفػػػتح ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػرصل بػػػن أا بكػػػر أٛتػػػد الشهرسػػػتاشل )ا١تتػػػوىف:  (َٕٓ
 .ّاٟتلب, عدد األجزاء: مؤسسة 

ىػػ(, اقػق: ّْٖمنازؿ اٟتركؼ, ا١تؤلف: علػي بػن عيسػى بػن علػي بػن عبػد هللا, أبػو اٟتسػن الرمػاشل ا١تعتػزرل )ا١تتػوىف:   (َٖٓ
 .عماف –إبراىيم السامرائي, الناشر: دار الفكر 

, ٖتقيػػق الشػػيخ ٝتػػَت قُُٗمناىػػل الصػػفا يف ٗتػػريج أحاديػػث الشػػفا أليب الفضػػل جػػالؿ الػػدين عبػػد الػػرٛتن السػػيوطي  (َٗٓ
 ـ.ُٖٖٗلبناف, الطبعة األكذل -القاضي, دار اٞتناف للنشر, بَتكت

ا١تنػػػتظم يف تػػػاريخ األمػػػم كا١تلػػػوؾ, ا١تؤلػػػف: ٚتػػػاؿ الػػػدين أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن علػػػي بػػػن ٤تمػػػد اٞتػػػوزم )ا١تتػػػوىف:  (َُٓ
كتػػب العلميػػة, بػػَتكت, الطبعػػة: ىػػػ(, اقػػق: ٤تمػػد عبػػد القػػادر عطػػا, مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا, الناشػػر: دار الٕٗٓ
 .ُٗـ, عدد األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْاألكذل, 

منتهى السؤؿ على كسائل الوصوؿ إذل مشائل الرسوؿ صلى هللا عليػو كآلػو كسػلم, ا١تؤلػف: عبػد هللا بػن سػعيد بػن ٤تمػد  (ُُٓ
جػدة, الطبعػة:  –دار ا١تنهاج ىػ(, الناشر: َُُْعبادم الٌلحجي اٟتضرمٌي الشحارم, مث ا١تراكعي, مث ا١تكي )ا١تتوىف: 

 .ْـ, عدد األجزاء:  ََِٓىػ /  ُِْٔالثالثة, 
ىػػػ(, ُِٗٗمػػنح اٞتليػػل شػػرح ٥تتصػػر خليػػل, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد علػػيش, أبػػو عبػػد هللا ا١تػػالكي )ا١تتػػوىف:  (ُِٓ

 .ٗ: ـ, عدد األجزاءُٖٗٗىػ/َُْٗبَتكت, الطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر:  –الناشر: دار الفكر 
ىػػػػ(, ٕٔٔمنهػػػاج الطػػػالبُت كعمػػػدة ا١تفتػػػُت يف الفقػػػو, ا١تؤلػػػف: أبػػػو زكريػػػا ٤تيػػػي الػػػدين ٭تػػػِت بػػػن شػػػرؼ النػػػوكم )ا١تتػػػوىف:  (ُّٓ

 .ُـ, عدد األجزاء: ََِٓىػ/ِْٓاقق: عوض قاسم أٛتد عوض, الناشر: دار الفكر, الطبعة: األكذل, 
تمػي السػعدم األنصػارم, شػهاب الػدين شػيخ اإلسػالـ, ا١تنهاج القػوصل, ا١تؤلػف: أٛتػد بػن ٤تمػد بػن علػي بػن حجػر ا٢تي (ُْٓ

 .ُـ, عدد األجزاء: َََِ-ىػَُِْىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل ْٕٗأبو العباس )ا١تتوىف: 
 ٓ, عدد األجزاء: -ا١تنهاج الواضح للبالغة, ا١تؤلف: حامد عوسل, الناشر: ا١تكتبة األزىرية للًتاث, الطبعة:  (ُٓٓ
سػورية, الطبعػة: الطبعػة -قد يف علـو اٟتديث, ا١تؤلف: نور الدين ٤تمد عًت اٟتلب, الناشػر: دار الفكػر دمشػقمنهج الن (ُٔٓ

 .ـُٕٗٗ-ىػ ُُْٖالثالثة 
ا١تنهل الػركم يف ٥تتصػر علػـو اٟتػديث النبػوم, ا١تؤلػف: أبػو عبػد هللا, ٤تمػد بػن إبػراىيم بػن سػعد هللا بػن ٚتاعػة الكنػاشل  (ُٕٓ

 –ىػػػ(, اقػػق: د. ٤تيػػي الػػدين عبػػد الػػرٛتن رمضػػاف, الناشػػر: دار الفكػػر ّّٕ)ا١تتػػوىف:  اٟتمػػوم الشػػافعي, بػػدر الػػدين
 .ُ, عدد األجزاء: َُْٔدمشق, الطبعة: الثانية, 

ىػػ(, الناشػر: ْٕٔا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي, ا١تؤلف: أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسػف الشػَتازم )ا١تتػوىف:  (ُٖٓ
 .ّجزاء: دار الكتب العلمية, عدد األ



 
- ٓٓٓ 
- 

ىػػػ(, اقػػق: ٕٔٓا١تواقػػف, ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد الغفػػار, أبػػو الفضػػل, عضػػد الػػدين اإل٬تػػي )ا١تتػػوىف:  (ُٗٓ
 .ّـ, عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبَتكت, الطبعة: األكذل,  –لبناف  -عبد الرٛتن عمَتة, الناشر: دار اٞتيل 

  الػػدين أبػػو عبػػد هللا ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػرٛتن الطرابلسػػي مواىػػب اٞتليػػل يف شػػرح ٥تتصػػر خليػػل, ا١تؤلػػف: مشػػ (َِٓ
 -ىػػػػػ ُُِْىػػػػػ(, الناشػػػػر: دار الفكػػػػر, الطبعػػػػة: الثالثػػػػة, ْٓٗا١تغػػػػريب, ا١تعػػػػركؼ باٟتطػػػػاب الػػػػُرعيٍت ا١تػػػػالكي )ا١تتػػػػوىف: 

 .ٔـ, عدد األجزاء: ُِٗٗ
عبػػد ا١تلػػك القسػػطالشل القتيػػب ا١تصػػرم, أبػػو  ا١تواىػػب اللدنيػػة بػػا١تنح امديػػة, ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أا بكػػر بػػن  (ُِٓ

 .ّ, عدد األجزاء: -مصر, الطبعة:  -ىػ(, الناشر: ا١تكتبة التوفيقية, القاىرةِّٗالعباس, شهاب الدين )ا١تتوىف: 
ا١تؤتلف كا١تختلف البن القيسراشل أ األنساب ا١تتفقة يف ا٠تػط ا١تتماثلػة يف الػنقط, ا١تؤلػف: أبػو الفضػل ٤تمػد بػن طػاىر  (ِِٓ
ىػػػػ(, اقػػػق: كمػػػاؿ يوسػػػف اٟتػػػوت, َٕٓن علػػػي بػػػن أٛتػػػد ا١تقدسػػػي الشػػػيباشل, ا١تعػػػركؼ بػػػابن القيسػػػراشل )ا١تتػػػوىف: بػػػا

 .ُ, عدد األجزاء: ُُُْبَتكت, الطبعة: األكذل,  –الناشر: دار الكتب العلمية 
ف بػن دينػار البغػدادم ا١تؤتىًلف كا١تختىًلف, ا١تؤلف: أبو اٟتسن علػي بػن عمػر بػن أٛتػد بػن مهػدم بػن مسػعود بػن النعمػا (ِّٓ

بػػػَتكت,  –ىػػػػ(, ٖتقيػػػق: موفػػػق بػػػن عبػػػد هللا بػػػن عبػػػد القػػػادر, الناشػػػر: دار الغػػػرب اإلسػػػالمي ّٖٓالػػػدارقطٍت )ا١تتػػػوىف: 
 ك٣تلد فهارس(. ْ) ٓـ, عدد األجزاء: ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة: األكذل, 

١تؤلػػف: بنيػػامُت بػػن دكرمػػوش أركؿ, الناشػػر: ببليوغرافيػػا, ا –ا١تؤلفػػات يف اٟتػػديث كعلومػػو يف العهػػد اٞتمهػػورم يف تركيػػا  (ِْٓ
 ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف با١تدينة ا١تنورة.

 -ىػػػ(, الناشػػر: دار الفكػػر ُُْٕا١تػػوجز يف قواعػػد اللغػػة العربيػػة, ا١تؤلػػف: سػػعيد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد األفغػػاشل )ا١تتػػوىف:  (ِٓٓ
 .ُـ, عدد األجزاء: ََِّ -ىػ ُِْْلبناف, الطبعة:  –بَتكت 

, ا١تؤلػػف: ٤تمػػود ٤تمػػد الطنػػاحي, أبػػو أركل )ا١تتػػوىف: - (ِٔٓ ا١تػػوجز يف مراجػػع الػػًتاجم كالبلػػداف كا١تصػػنفات كتعريفػػات العلػػـو
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔىػ(, الناشر: مكتبة ا٠تا٧تي, القاىرة, الطبعة: األكذل, ُُْٗ

جػػػزءان,  ْٓالكويػػػت, عػػػدد األجػػػزاء:  –اإلسػػػالمية  ا١توسػػػوعة الفقهيػػػة الكويتيػػػة, صػػػادر عػػػن: كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػئوف (ِٕٓ
 - ِْالكويػػت,. . األجػػزاء  –: الطبعػػة الثانيػػة, دارالسالسػػل ِّ - ُىػػػ(, األجػػزاء  ُِْٕ - َُْْالطبعػػة: )مػػن 

 .: الطبعة الثانية, طبع الوزارةْٓ - ّٗمصر, األجزاء  –: الطبعة األكذل, مطابع دار الصفوة ّٖ
ىػػػ(, صػػححو كرقمػػو ُٕٗمالػػك بػػن أنػػ  بػػن مالػػك بػػن عػػامر األصػػبحي ا١تػػدشل )ا١تتػػوىف:  موطػػأ اإلمػػاـ مالػػك, ا١تؤلػػف: (ِٖٓ

لبنػػاف, عػػاـ النشػػر:  –كخػػرج أحاديثػػو كعلػػق عليػػو: ٤تمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي, الناشػػر: دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب, بػػَتكت 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔ

ين أبػػػو عبػػػد هللا ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن عثمػػػاف بػػػن قىاٯٍتػػػاز الػػػذىب ا١توقظػػػة يف علػػػم مصػػػطلح اٟتػػػديث, ا١تؤلػػػف: مشػػػ  الػػػد (ِٗٓ
ىػػػػ(, اعتػػػٌت بػػػو: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػو غيػػػٌدة, الناشػػػر: مكتبػػػة ا١تطبوعػػػات اإلسػػػالمية ْتلػػػب, الطبعػػػة: الثانيػػػة, ْٖٕ)ا١تتػػػوىف: 
 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُُِْ
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ن أٛتػد بػن عثمػاف بػن قىاٯٍتػاز الػذىب )ا١تتػوىف: ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ, ا١تؤلف: مش  الػدين أبػو عبػد هللا ٤تمػد بػ (َّٓ
 ُِّٖلبنػاف, الطبعػة: األكذل,  –ىػ(, ٖتقيق: علػي ٤تمػد البجػاكم, الناشػر: دار ا١تعرفػة للطباعػة كالنشػر, بػَتكت ْٖٕ
 .ْـ, عدد األجزاء:  ُّٔٗ -ىػ 
 .ُالنحو ا١تصفى, ا١تؤلف: ٤تمد عيد, الناشر: مكتبة الشباب, عدد األجزاء:  (ُّٓ
لواضػػح يف قواعػػد اللغػػة العربيػػة, ا١تؤلػػف: علػػى اٞتػػاـر كمصػػطفى أمػػُت, الناشػػر: الػػدار ا١تصػػرية السػػعودية للطباعػػة النحػػو ا (ِّٓ

 .ِ, عدد األجزاء: -كالنشر كالتوزيع, الطبعة: 
ىػػػ(, الناشػػر: دار ا١تعػػارؼ, الطبعػػة: الطبعػػة ا٠تامسػػة عشػػرة, عػػدد ُّٖٗالنحػػو الػػوايف, ا١تؤلػػف: عبػػاس حسػػن )ا١تتػػوىف:  (ّّٓ

 .ْ: األجزاء
ىػػػ(, الناشػػر: ا١تطبعػػو ْٖٗنزىػػة اجملػػال  كمنتخػػب النفػػائ , ا١تؤلػػف: عبػػد الػػرٛتن بػػن عبػػد السػػالـ الصػػفورم )ا١تتػػوىف:  (ّْٓ

 .ِىػ, عدد األجزاء: ُِّٖمصر, عاـ النشر:  –الكاستلية 
ؼ بالشػػريف نزىػػة ا١تشػػتاؽ يف اخػػًتاؽ اآلفػػاؽ, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد هللا بػػن إدريػػ  اٟتسػػٍت الطػػالب, ا١تعػػرك  (ّٓٓ

 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُْٗىػ(, الناشر: عادل الكتب, بَتكت, الطبعة: األكذل, َٔٓاالدريسي )ا١تتوىف: 
نزىػػة النظػػر يف توضػػيح ٩تبػػة الفكػػر يف مصػػطلح أىػػل األثػػر, ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن  (ّٔٓ

ضػػيف هللا الرحيلػػي, الناشػػر: مطبعػػة سػػفَت بالريػػاض, الطبعػػة:  ىػػػ(, اقػػق: عبػػد هللا بػػنِٖٓحجػػر العسػػقالشل )ا١تتػػوىف: 
 .ُىػ, عدد األجزاء: ُِِْاألكذل, 

 .http: //www. shamela. Wsنونية الصرصرم: موقع  الشاملة:  (ّٕٓ
ىػػ(, اقػق: ُُٗنظم العقياف يف أعياف األعياف, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بػن أيب بكػر, جػالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف: - (ّٖٓ

 بَتكت. –حيت, الناشر: ا١تكتبة العلمية فيليب 
نظم حكم األمويُت كرسومهم يف األندل , ا١تؤلف: سادل بن عبد هللا ا٠تلف, الناشر: عمادة البحػث العلمػي باٞتامعػة  (ّٗٓ

 .ِـ, عدد األجزاء: ََِّىػ/ُِْْاإلسالمية, ا١تدينة ا١تنورة, ا١تملكة العربية السعودية, الطبعة: األكذل, 
غصن األندل  الرطيب, كذكر كزيرىا لساف الدين بن ا٠تطيب, ا١تؤلف: شهاب الدين أٛتد بػن ٤تمػد نفح الطيب من  (َْٓ

لبنػػػاف, الطبعػػػة: عػػػدد  -بػػػَتكت  -ىػػػػ(, اقػػػق: إحسػػػاف عبػػػاس, الناشػػػر: دار صػػػادرَُُْا١تقػػػرم التلمسػػػاشل )ا١تتػػػوىف: 
 .ٖاألجزاء: 

بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن حجػر العسػقالشل )ا١تتػوىف:  النكت على كتاب ابن الصالح, ا١تؤلف: أبو الفضل أٛتد بػن علػي  (ُْٓ
ىػػػ(, اقػػق: ربيػػع بػػن ىػػادم عمػػَت ا١تػػدخلي, الناشػػر: عمػػادة البحػػث العلمػػي باٞتامعػػة اإلسػػالمية, ا١تدينػػة ا١تنػػورة, ِٖٓ

 .ـُْٖٗىػ/َُْْ, الطبعة: األكذل, ِا١تملكة العربية السعودية, عدد اجمللدات: 
لػػػف: أبػػػو عبػػػد هللا بػػػدر الػػػدين ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد هللا بػػػن هبػػػادر الزركشػػػي الشػػػافعي النكػػت علػػػى مقدمػػػة ابػػػن الصػػػالح, ا١تؤ  (ِْٓ

الريػػاض, الطبعػػة: األكذل,  –ىػػػ(, اقػػق: د. زيػػن العابػػدين بػػن ٤تمػػد بػػال فػػريج, الناشػػر: أضػػواء السػػلف ْٕٗ)ا١تتػػوىف: 
 .ّـ, عدد األجزاء: ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ
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علي بن ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن حبيػب البصػرم البغػدادم, الشػهَت  تفسَت ا١تاكردم, ا١تؤلف: أبو اٟتسن النكت كالعيوف أ (ّْٓ
بػَتكت /  -ىػ(, اقق: السيد ابن عبد ا١تقصود بػن عبػد الػرحيم, الناشػر: دار الكتػب العلميػة َْٓبا١تاكردم )ا١تتوىف: 
 .ٔلبناف, عدد األجزاء: 

دائم القرشػي التيمػي البكػرم, شػهاب هناية األرب يف فنوف األدب, ا١تؤلف: أٛتد بن عبد الوىػاب بػن ٤تمػد بػن عبػد الػ (ْْٓ
ىػػػػ, عػػػدد  ُِّْىػػػػ(, الناشػػػر: دار الكتػػػب كالوثػػػائق القوميػػػة, القػػػاىرة, الطبعػػػة: األكذل, ّّٕالػػػدين النػػػويرم )ا١تتػػػوىف: 

 .ّّاألجزاء: 
ىيم ىػ(, اقػق: إبػراُِٖهناية األرب يف معرفة أنساب العرب, ا١تؤلف: أبو العباس أٛتد بن علي القلقشندم )ا١تتوىف:  (ْٓٓ

 .ُـ, عدد األجزاء:  َُٖٗ -ىػ  ََُْاإلبيارم, الناشر: دار الكتاب اللبنانُت, بَتكت, الطبعة: الثانية, 
هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ, ا١تؤلف: عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي اإلسنوم الشػافعٌي, أبػو ٤تمػد, ٚتػاؿ الػدين  (ْٔٓ

 .ُاألجزاء: ك ـ, ُٗٗٗ -ىػَُِْلبناف, الطبعة: األكذل -بَتكت-ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ِٕٕ)ا١تتوىف: 
هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب, ا١تؤلف: عبػد ا١تلػك بػن عبػد هللا بػن يوسػف بػن ٤تمػد اٞتػويٍت, أبػو ا١تعػارل, ركػن الػدين,  (ْٕٓ

دار ا١تنهػاج, ىػ(, حققو كصػنع فهارسػو: أ. د/ عبػد العظػيم ٤تمػود الػٌديب, الناشػر: ْٖٕا١تلقب بإماـ اٟترمُت )ا١تتوىف: 
 .ـََِٕ-ىػُِْٖالطبعة: األكذل, 

النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر, ا١تؤلف: ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمػد ابػن عبػد الكػرصل  (ْٖٓ
ر ـ, ٖتقيػق: طػاىُٕٗٗ -ىػػ ُّٗٗبػَتكت,  -ىػ(, الناشػر: ا١تكتبػة العلميػة َٔٔالشيباشل اٞتزرم ابن األثَت )ا١تتوىف: 

 .٤ٓتمود ٤تمد الطناحي, عدد األجزاء:  -أٛتد الزاكم 
هنػػر الػػذىب يف تػػاريخ حلػػب, ا١تؤلػػف: كامػػل بػػن حسػػُت بػػن ٤تمػػد بػػن مصػػطفى البػػارل اٟتلػػب, الشػػهَت بػػالغزم )ا١تتػػوىف:  (ْٗٓ

 .ّىػ, عدد األجزاء:  ُُْٗىػ(, الناشر: دار القلم, حلب, الطبعة: الثانية, ُُّٓ
ؿ صػػلى هللا عليػػو كسػػلم, ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن اٟتسػػن بػػن بشػػر, أبػػو عبػػد هللا, نػػوادر األصػػوؿ يف أحاديػػث الرسػػو  (َٓٓ

 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, اقق: عبد الرٛتن عمَتة, الناشر: دار اٞتيل َِّاٟتكيم الًتمذم )ا١تتوىف: ٨تو 
١ترغينػػاشل, أبػػو اٟتسػػن برىػػاف الػػدين ا٢تدايػػة يف شػػرح بدايػػة ا١تبتػػدم, ا١تؤلػػف: علػػي بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد اٞتليػػل الفرغػػاشل ا (ُٓٓ

 .ْلبناف, عدد األجزاء:  –بَتكت  -ىػ(, اقق: طالؿ يوسف, الناشر: دار احياء الًتاث العريب ّٗٓ)ا١تتوىف: 
ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثػار ا١تصػنفُت, ا١تؤلػف: إٝتاعيػل بػن ٤تمػد أمػُت بػن مػَت سػليم البابػاشل البغػدادم )ا١تتػوىف:  (ِٓٓ

, أعػادت طبعػو باألكفسػت: ُُٓٗ, الناشر: طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة يف مطبعتهػا البهيػة اسػتانبوؿ, ىػ(ُّٗٗ
 .ِلبناف, عدد األجزاء:  –دار إحياء الًتاث العريب بَتكت 

قػق: ىػػ(, ا٫ُُٗتع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع, ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جالؿ الػدين السػيوطي )ا١تتػوىف:  (ّٓٓ
 .ّمصر, عدد األجزاء:  –عبد اٟتميد ىنداكم, الناشر: ا١تكتبة التوفيقية 

ىػػػػػ(, اقػػػػق: أٛتػػػػد ْٕٔالػػػػوايف بالوفيػػػػات, ا١تؤلػػػػف: صػػػػالح الػػػػدين خليػػػػل بػػػػن أيبػػػػك بػػػػن عبػػػػد هللا الصػػػػفدم )ا١تتػػػػوىف:  (ْٓٓ
 .ِٗألجزاء: ك ـ, َََِ -ىػَُِْبَتكت, عاـ النشر:  –األرناؤكط كتركي مصطفى, الناشر: دار إحياء الًتاث 
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ىػػػػ(, اقػػػق: أٛتػػػد ٤تمػػػود َٓٓالوسػػػيط يف ا١تػػػذىب, ا١تؤلػػػف: أبػػػو حامػػػد ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد الغػػػزارل الطوسػػػي )ا١تتػػػوىف:  (ٓٓٓ
 .ٕ, عدد األجزاء: ُُْٕالقاىرة, الطبعة: األكذل,  –إبراىيم, ٤تمد ٤تمد تامر, الناشر: دار السالـ 

 .اشر: دار ا١تعرفةالوفا بتعريف فضائل ا١تصطفى, ا١تؤلف: ابن اٞتوزم, الن (ٔٓٓ
كفػػػاء الوفػػػػاء بأخبػػػػار دار ا١تصػػػػطفى, ا١تؤلػػػػف: علػػػي بػػػػن عبػػػػد هللا بػػػػن أٛتػػػػد اٟتسػػػٍت الشػػػػافعي, نػػػػور الػػػػدين أبػػػػو اٟتسػػػػن  (ٕٓٓ

 ْ, عدد األجزاء: .ُُْٗ –بَتكت, الطبعة: األكذل  –ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ُُٗالسمهودم )ا١تتوىف: 
ؤلف: أبو العباس مش  الدين أٛتد بن ٤تمد بػن إبػراىيم بػن أيب بكػر ابػن خلكػاف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, ا١ت (ٖٓٓ

 .ٕبَتكت, عدد األجزاء:  –ىػ(, اقق: إحساف عباس, الناشر: دار صادر ُٖٔالربمكي اإلربلي )ا١تتوىف: 
ىػػػ(, ِْٗا١تتػػوىف: يتمػػة الػػدىر يف ٤تاسػػن أىػػل العصػػر, ا١تؤلػػف: عبػػد ا١تلػػك بػػن ٤تمػػد بػػن إٝتاعيػػل أبػػو منصػػور الثعػػالب ) (ٗٓٓ

ـ, عػدد ُّٖٗىػػَُّْبَتكت/لبنػاف, الطبعػة: األكذل,  -اقق: د. مفيػد ٤تمػد قمحيػة, الناشػر: دار الكتػب العلميػة 
 .ْاألجزاء: 
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 املواضيعفهرس                                             
 الصفحة املوضوع
 ِ املقدمة:

 ِ أ٫تية البحث
 ّ هأسباب اختيار منهج البحث ك 
 ّ صعوبات البحث
 ّ ىدؼ البحث

 ْ وضوع الكتابم
 ْ خطة البحث.

 ٔ كيشتمل على فصلُت:القسم األول: قسم الدراسة: 
 ٔ :: كفيو مبحثافالفصل األول: التعريف بصاحب الشفا وكتابه

 ٔ (: كفيو مطلباف:القاضي عياضالتعريف بصاحب الشفا ) املبحث األول: 
 ٔ . ا١تطلب األكؿ: عصر القاضي عياض

 ٔ .اٟتالة السياسية
 ٖ .ٟتالة االقتصاديةا

 ٗ .اٟتالة االجتماعية
 َُ .اٟتالة الفكرية

 ُُ .أثر عصر القاضي عياض على نتاجو العلمي
 ُِ    . ا١تطلب الثاشل: التعريف بالقاضي عياض

 ُِ .اسم القاضي كنسبو كنشأتو كرحالتو العلمية
 ُْ .شيوخ القاضي عياض كتالمذتو

 ُٓ  .مؤلفات القاضي عياض
 ُٔ  .اؿ العلماء يف القاضي ككفاتو أقو 

فا للقاضي عياض كفيو ما يلي:املبحث الثاين:   ُٖ الَتعريف بالشًٌ
 ُٖ ا١تطلب األكؿ: الَتعريف ٔتحتويات الكتاب.

فا.  ُٖ ا١تطلب الثاشل: سبب تأليف الشًٌ
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فا.  ُٖ ا١تطلب الثالث: ميزات اتصف هبا الشًٌ
فا.ا١تطلب الرابع: عناية العلماء با  َِ لشًٌ

 ُِ كفيو مبحثاف:الفصل الثاين: الَتعريف بالشيخ عمر العرضي وبشرحه، 
 ُِ كفيو مطلباف:)اإلمام العرضي(: الَتعريف بصاحب الَشرح املبحث األول:  

 ُِ .رٛتو هللا تعاذل ا١تطلب األكؿ: عصر اإلماـ العرضي
 ُِ .اٟتالة السياسية
 ُِ .اٟتالة االقتصادية

 ِِ .االجتماعيةاٟتالة 
 ِّ .اٟتالة الفكرية

 ِْ .أثر عصر اإلماـ العرضي على ٖتصيلو العلمي
 ِْ .رٛتو هللا تعاذل ا١تطلب الثاشل: التعريف باإلماـ عمر العرضي

 ِْ .اٝتو كنسبو كرحالتو
 ِٓ .شيوخ اإلماـ العرضي كتالمذتو

 ِٕ .مؤلفات اإلماـ العرضي
 ِٖ .و هللا تعاذلأقواؿ العلماء فيو, ككفاتو رٛت

فا لإلماـ العرضي, كفيو مااملبحث الثاين  ِٗ يلي: : الَتعريف بشرح الشًٌ
 ِٗ ا١تطلب األكؿ: التحقيق يف عنواف ا١تخطوط, كتوثيق نسبتو إذل مؤلًٌفو.

 َّ ا١تطلب الثاشل: سبب تأليفو للَشرح.
 َّ ا١تطلب الثالث: منهج ا١تؤلًٌف يف شرحو.

فا.ا١تطلب الرابع: مصا  ْْ در ا١تؤلًٌف يف شرحو لكتاب الشًٌ
 ْٓ ا١تطلب ا٠تام : مآخذ على الَشرح.

 ْٔ ا١تطلب السادس: كصف ٥تطوطات الكتاب.
 ْٓ القسم الثاين:

 ْٓ أواًل: متهيد يتضمن منهج التحقيق والتعليق.
 ِٔ كيتضمن ٖتقيق الفصوؿ التالية: ثانياً: النص احملقق:

 ِٔ عة كالنجدة.الفصل الرابع عشر: الشجا
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 َُْ الفصل ا٠تام  عشر: اٟتياء كاإلغضاء.
 ُِّ الفصل السادس عشر: حسن العشرة كاألدب كبسط ا٠تلق.

 َِّ الفصل السابع عشر: الشفقة كالرٛتة.
 ُِٔ الفصل الثامن عشر: الوفاء كحسن العهد كصلة الرحم.

 َِّ الفصل التاسع عشر: التواضع.
 ّٗٔ ألمانة كالعفة كصدؽ اللهجة.الفصل العشركف: العدؿ كا

 ُّْ الفصل اٟتادم كالعشركف: الوقار كالصمت كالتؤدة كحسن ا٢تدم.
 ْٕٓ .ا٠تا٘تة كالنتائج

 ْٖٓ .الفهارس العامة
 ْٗٓ فهػػػػرس اآليات.

 ّْٔ فهػػػرس األحاديث.
 ْٖٓ فهػػػرس ا١تفردات اللغوية الغريبة.

ة.  ُْٗ فهػػػرس األعالـ ا١تًتٚتى
ة.فه  ْٗٗ ػػػرس الكتب ا١تًتٚتى

 َِٓ فهػػػرس البلداف كاألماكن.
 َْٓ فهػػػرس القبائل.
 َٓٓ فهػػػرس الشعر.
 َٕٓ فهػػػرس ا١تراجع.
 ٗٓٓ فهػػػرس ا١تواضيع.
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