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 خلص انزصانحو
 

   ( اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم )حتَٔؼ جزء مـ ـتٚب / ظـوان افرشوفي

 (وجقب افىّْٖٕٜٔ يف افرـقع وافًجقد إػ أول بٚب افقتر: مـ أول بٚب )

 هـ  804ـ  723فإلمٚم ظّر بـ ظع بـ ادَِـ  

 :ظذ مَدمٜ وؿًّغ اصتِّٝ    /خطي افبحٌ

ـّ :  افؼسم األول ٕنٖتف وضٌِف فًِِؿ ورحالتف  :، وحٔٚتف اخلٚصٜف افًٚمٜوؾٔف افُالم ظـ حٔٚة اده

ثؿ افتًريػ  ،هٝ ففوبًض إٓتَٚدات افتل وّج  ،وصٔقخف وتالمٔذه ومٗفٍٚتف وثْٚء افًِامء ظِٔف

وإٔف مـ أؾوؾ  ذوح افًّدة  (اإلظالم)وافتًريػ بُتٚب  ،ؾفبُتٚب ظّدة إحُٚم ومّٗل 

 ،وادالحيٚت ظِٔف ،وذـر مهٚدره ومْٟٓ ابـ ادَِـ ؾٔف ،ؾفوتقثٔؼ ًٌٕٜ افُتٚب دّٗل  ،وأمجًٓٚ

 .ووصػ ًٕخف

إػ أول يف افرـقع وافًجقد  مـ أول بٚب ووجقب افىّْٖٕٜٔ  )حتَٔؼ افُتٚب بدايٜ:افؼسم افثوين 

ح ؾٔف ادهْػ ثامٕٜٔ وظؼيـ حديثٚ مـ أحٚديٞ افًّدة أورد حتتٓٚ شًٌٚ وؿد ذ  (بٚب افقتر

وثامٕغ حديثٚ مرؾقظٚ إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ واثْل ظؼ أثرا مقؿقؾٚ ظذ افهحٚبٜ ريض اهلل 

 :فٝ إفٔٓٚ يف هذا افٌحٞ وأمهٓٚافْتٚئٟ افتل تقّص وذـرت ؾٔٓٚ   ،خٚمتٜ افٌحٞظْٓؿ ، ثؿ ذـرت 

ـ ابـ ا حٔٚة -1 َّ يف ظٓد ازدهٚر افًِؿ، يف ظٓد ادامفٔؽ٪ٓهتامم بًض مِقـٓؿ ظٚش حٔٞ  ،دِ

 .بٚفًِؿ وافًِامء

مـ  وذفؽ ،مُٕٚتف يف احلديٞ وظِقمف وافٍَف وأصقفف وظِقّ  ،ن يف زمٕٚفابـ ادِّؼ  صٓرة -2

 .ضالبف خالل ثْٚء افًِامء ظِٔف، وـثرة

ـّ  -3 وأصٌح أظجقبٜ  ،سه يف افتهْٔػحتك ؾٚق ظِامء ع ،ن وجقدهتّٚق لؾٚت ابـ املـثرة مه

 .زمٕٚف وأثْك افًِامء ظذ مهٍْٚتف

وأشامء  ،ا مـ افَْقٓتوحٍظ ـثرً  ،حٔٞ مجع خالصٜ ذوح افًّدة ٪ؿّٜٔ هذا افُتٚب -4

حتك أصٌح هذا افُتٚب مقشقظٜ  ،افُتٛ افتل ؾَدت يف جمٚٓت صتك وبجّٔع ادذاهٛ

 .صٚمِٜ ومـ إٍٔس ـتٌف
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يف َٕد ادذاهٛ وافرجٚل وحًـ  ،فًٌٚرة وحًـ إشِقبز هذا افُتٚب بقوقح امتّل  -5

وـثرة افًزو  ،وإمٕٜٚ يف افَْؾ ،وؽرائٛ ادًٚئؾ ظْد بًض ادذاهٛ ،فٍِقائدآختٔٚر 

 .دون ـِؾ

 ظٌدافرحٔؿ افٌٚمدي: افدـتقر /        ادـشـرف 

  .مـٚجـًتـر يف ؿـًـؿ افُتٚب وافًْٜ/      ادـرحـؾــي 

 تـرــل بـ شِٔامن ادحٔـًْل  /     افـطـوفـى 
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شكز ٔذقديز 
ًٛ ــثرً محًدا ،احلّـد هلل  أحـّده ظذ  ٕٚ ويروـك ،ا ؾٔف ، ـام  ـٛ رّب ا مٌـٚركً ا ضـٔ

، ؾٓق صٚحٛ افٍوؾ وأهؾ افثْٚء وامتْٕٚفوأصُره ظذ ؾوِف  ،تقؾـَٔـف وإحًٕٚـف

ادغ وظذ آفف وأصحٚبف فع، ادًٌقث رمحف لصع وأشِؿ ظذ افٌْل إمغشٌحٕٚف، وأ

 ـ:، ثؿ أمٚ بًدأمجًغ، ومـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ

وٓ يًًْل وإٔٚ أؿىػ ثّرة هذه  (1)(مـ مل ينُر افْٚس مل ينُر اهلل ):  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل ؾَد 

افُريّغ بًد  ، إٓ أن أصُر وافدّي شتّتع هبذا افٌحٞ وبِحيٚت إـامففوأ افرشٚفٜ

وصجًٚين ظذ حٍظ افَرآن افُريؿ  ،افًِؿ وأهِف ّب ؾَد ؽرشٚ يف ؿٌِل ح ٪صُر اهلل

وأرؾع درجتف يف  ،يأؽٍر فقافدِ  ، وذف احلديٞ وؾوِف، ؾٚفِٓؿٕٚ يل ذؾفووّ 

ِّٝت  حٍظ،وأيـادٓدّي   .ن هلٚ اخلٚمتٜ يٚ رب افًٚدغوأحسِ  ظٓٚ بٚفهحٜ وافًٚؾٜٔوافدد وم

افُريؿ  صٔخل:شٚفٜيف هذه افر ل بٚإلذاف ظعّ ـر بًدمهٚ مـ تٍّض بٚفّش  ثؿ أخّص 

 افٌٚمدي  ظٌدافرحٔؿ /ووافدي افرحٔؿ افدـتقر

ادخىقضٜ يف د ظنتٓٚ مع صٔخل وإٔٚ أظرض ظِٔف تِؽ افِحيٚت ال ىفـ إٔسف 

يَرأ ـؾ مٚ أـتٌف ، ثؿ اا حرًف وهق يَٚبِٓٚ مًل حرًف  ،مًجده وظذ مدار شْٜ ـٚمِٜ

فٜ ، ـؾ ذفؽ بهدر أو جؿ ،أو زيٚدة ؾٚئدة ،يرصدين إػ حذف ؾوِٜف ،ـِّٜ ـِّٜ

                                                 

شـ إفٔؽ مٚ جٚء يف افنُر دـ أح: أخرجف افسمذي يف شْْف، يف ـتٚب افّز وافهِٜ، بٚب(1)

برؿؿ  (17/380)واإلمٚم أمحد يف مًْده. حديٞ حًـ صحٔح:وؿٚل (1955)برؿؿ(4/339)

برؿؿ  (2/365)وأبق يًذ يف مًْده (3582)برؿؿ (4/51)وافىزاين يف إوشط (11280)

ْف اهلٔثّل يف جمّع افزوائد (1122) ًّ  (8/331)واحلديٞ ح
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، وظِؿ وأدب  ٍٛ ـّ  مؾٚهلل ،وإخالص يزيدك رؽٌٜ يف افىِٛرح ي بٖؾـوؾ جٚزه ظ

 .ويف صحتف ووؿتف ،وبٚرك فـف يف ظـِّف وظـِّف ،اجلزاء

بًد اهلل ظز وجؾ يف هذا افًّؾ مـ  ظعَّيل  ه ؾوٌؾ ـر اجلزيؾ فُؾ مـ ّل م بٚفّش ـام أتَدّ 

ِّؿ أو صٚحٛ ؿريٛ ٕٚيػ بـ ؿٌالن /صٔخل افدـتقر :مـر مْفبٚفذّ  وأخّص ،أو مً

 .(مِتَك أهؾ احلديٞ)فرمحـ افٌٚمدي ادؼف ظذ مقؿعاظٌد /وافنٔخ .افًتٌٔل

 . خي افٌٚمدي/وإشتٚذ .ظًٔك أبق افًٔد/وإشتٚذ

ا افٌحٞ روا يل مٚ تٔن مـ خمىقضٚت ٕٚدرة جًدا ومّٜٓ يل يف هذوّف ذيـ ال

 .ةتقجٔٓٚهتؿ ادقؾؼواشتٍدت ـثًرا مْٓؿ ومـ 

مٚ  ومجًٓؿ فُّؾ  "ظقةمُتٌٜ إمٚم افد"خقاين افَٚئّغ ظذ إ و ٓ يٍقتْل ؾوُؾ 

اء وافٌٚحثغ وتذفِٔٓؿ افهًٚب أمٚم افَرّ  ، تٚجف ضٚفٛ افًِؿ مـ مراجع ومهٚدر

 . جًؾ اهلل هذه ادُتٌٜ مـ افهدؿٚت اجلٚريٜ ظِٔٓؿ بًد ممٚهتؿ ،خٚصٜ

بٚفنُر ـِٜٔ  وأخّص  ،م افَرىـر وافدظٚء فًِّئقفغ يف جٚمًٜ أوأختؿ بٚفّش 

وا يف خدمٜ افًِؿ افذيـ مل يَّك  ،وؿًؿ افُتٚب وافًْٜ  افدظقة وأصقل افديـ

وجًؾ  ،ؾال حرمٓؿ اهلل إجر ،دـ أراد مقاصِٜ افدراشٚت وتًٔر افًٌَٚت ،وأهِف

 .، واحلّد هلل رب افًٚدغ اهلل ذفؽ يف مٔزان حًْٚهتؿ
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 ـةاملـقـــدهــــ

ٕحّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍره ، وًٕقذ بٚهلل مـ ذور إًٍْٔٚ وشٔئٚت  ،إن احلّد هلل

فف ، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف ، وأصٓد أن ٓ إفف  أظامفْٚ ، مـ  ده اهلل ؾال موّؾ 

ا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف إٓ اهلل ، وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن  ّدً 

. وشِؿ 

   ڤ  ڤ  ڦ   ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ (1) 

          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  (2)ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ
 

     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲

 (3)  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮴﮳

هق  آهتاممبّزيد مـ  ّص وأؾوؾ مٚ ُخ ؾٝ ؾٔف إيٚم ، ؾ٘ن أوػ مٚ ُسِ : ا بًد ثؿ أمّ 

 إحٚديٞو ظِٔف وشِؿ،وؿد تيٚؾرت أيٚت صذ اهللجؾ وشْٜ ٌٕٔف ـتٚب اهلل ظزو

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     :ـام ؿٚل تًٚػ ،بقجقب إخذ هبام

ڃ  ڃ  ڃ
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     : تًٚػوؿٚل (4)

                                                 

 شقرة آل ظّران (102)آيٜ(1)

 ءشقرة افًْٚ (1)آيٜ (2)

 شقرة إحزاب (71-70)آيٜ (3)

 شقرة افْحؾ (89)آيٜ (4)
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ترـٝ ) ظِٔف وشِؿ وؿٚل صذ اهلل (1) ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

 .(2)(ـتٚب اهلل وشْتل: وا بًدمهٚ ؾُٔؿ صٔئغ فـ توّؾ 

يـ يٍْقن ظْٓٚ حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل اينّ ض اهلل هلذه افًْٜ ظِامء رّب وؿد ؿّل   

وؿد بذفقا جٓدهؿ يف تدويـ افًْٜ ويف ذحٓٚ ودراشٜ  ،وتٖويؾ اجلٚهِغ ،ادٌىِغ

 ،م يف أحٚديٞ إحُٚم مْٓٚتُّؾ  ظذ مـ ، وافسـٔزوبٔٚن ؽريٌٓٚ ،أحقال رجٚهلٚ

ٕيره يف  وهق ـتٚب ظزّ  .ٓبـ ؿدامٜ ادَدد "ظّدة إحُٚم"ومـ ذفؽ ـتٚب 

وبٔٚن أحُٚمف  ،هذا افٌٚب ممٚ حدا بٚفُثر مـ افًِامء إػ افًُقف ظذ ذحف

بـ اذح افنٔخ اإلمٚم ادتَـ ظّر بـ ظع  :ومًٚئِف وـٚن مـ أؾوؾ افؼوح ظِٔف

ُٝ وافذي ُق  "اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم"و ذحف يف ـتٚبْٚ هذا وه ،نّق ادؾ  م

م ؾَد تُّؾ  ،يف ضًِٜٔ ذوح افًّدة ويًدّ  ،بتحَٔؼ جزء مْف وهق ـتٚب ٍٕٔس يف بٚبف

 ،مـ ؽر تًَٔد أو خِؾ أو تَهر ،وحٜاوظذ أحٚديٞ افًّدة بًٌٚرة شِٜٓ  ؾٔف

مـ افُتٛ  ،مـ مْٚؿٌٓؿ ءذـر أخٌٚرهؿ ورب ،ا ؾٔف افُالم ظذ رواة إحٚديٞنً مٌّل 

ومٚ إىقى ظِٔف احلديٞ  ،ذع يف افُالم ظذ أفٍٚظ احلديٞ وؽريٌفيثؿ  ،ادًتّدة

بـ او ،ا ظذ ـتٚب ابـ دؿٔؼ افًٔدمًتّدً  ،افٍَٜٓٔ وإصقفٜٔ آشتدٓٓتمـ 

ز وحترير فًِّٚئؾ بجّع ممّل ، وؽرهؿ وافَٚيض ظٔٚض،وافٍٚـٓل وافْقوي،افًىٚر

 .ا إفٔٓٚ مٚ إٍرد بتحريره وترجٔحفؾٓق ذح مجع بغ ظدة ـتٛ موًٚف  ،بٍٓؿ دؿٔؼ

                                                 

 شقرة احلؼ (7)آيٜ (1)

وافٌَٔٓل يف  (319)برؿؿ (1/172)ن حديٞ أو هريرة م أخرجف احلٚـؿ يف مًتدرـف وافٍِظ فف، (2)

وؿٚل ظْف  (149)برؿؿ (4/245)وافدارؿىْل يف شْْف (20124)برؿؿ (10/114)افًْـ افُزى

 (1/525)إير صحٔح اجلٚمع افهٌر . حٔححديٞ ص: إفٌٚين
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 .ن ـثًراظـ ذح صٔخف ابـ ادِّؼ  "ؾتح افٌٚري"بـ حجر يف ـتٚبف ااحلٚؾظ ؿد َٕؾ و 

. وؽرهؿ"ٕٔؾ إوضٚر"وافنقـٚين يف  "ذح افًْـ"افًٔقضل يف َٕؾ ظْف وـذا 

دون  ،وافٍقائد ادْثقرة يف بىقن افُتٛ ،ادًٚئؾتٔف افُثر مـ ؾٚفُتٚب  ّؾ بغ دّف 

  .و تَرير فًِّٚئؾ، مع حترير أو تىقيؾ أو إخالل بٚدًْك أو تَهر وٍ ْش َح 

 :ر أشٌٚب ـثر ة مْٓٚكِ مٚ ذُ  هذا افُتٚب ؽرَ  اختٔٚروؿد دظٚين إػ 

مٝ ؾٔف رشٚئؾ رؽٌتل يف ادنٚرـٜ يف حتَٔؼ هذا افًٍر ادٌٚرك حٔٞ  -1 ؿد ُؿدِّت

اه ومٚجًتر، ومل يٌؼ ؾٔف إٓ جزء يًر٪ ؾحرصٝ أن أـقن ممـ دـتقر

ًٌٚ يف إخراج هذا  ك مْف ظًك أن أـقن شٌ َّ صٚرك يف حتََٔف، وإـامل مٚ تٌ

 .افًٍر ادٌٚرك فىٌِٜ افًِؿ، وإثراء ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ هبذا افساث ادٌٚرك

ام وظِقم وبغ أدفٜ إحؽ ،جيّع بغ احلديٞ وافٍَف رؽٌتل يف حتَٔؼ ـتٚب -2

ز يف افَْؾ، افتّّل ، مع ومهىِح احلديٞ وافٌِٜ،مـ أصقل افٍَف أفٜ

يف هذا وؿد وجدت بٌٔتل  .وصْٚظٜ افٍٚئدة، ظذ آشتٌْٚط وافدربٜ

 .افُتٚب ادٌٚرك

ـّ  إٔفوثْٚء افًِامء ظِٔف، و، ةؿّٜٔ هذا افُتٚب افًِّّل  -3  ؾٚت مـ أؾوؾ مه

 .ظٜ وَٕقٓت ٕٚدرةوّ دٚ اصتّؾ ظِٔف مـ ؾْقن متـ ٪نابـ ادِّؼ 

اإلمٚم احلٚؾظ ب ووصٍٓؿ ففافًِامء ظِٔف  وثْٚء، ن وصٓرتفمُٕٜٚ ابـ ادِّؼ  -4

ـّ   .ؾغ يف زمٕٚفوظّدة اده

ة بف يف ذحف فِحديٞ وشره ظذ مْٓجّل وظدم تنعّ  ،ز افُتٚب بٍقائدهمتّل  -5

ادٗفػ هبٚ حٔٞ ذـر يف مَدمتف إٔف حك افُالم ظذ  وافتزام ،واوحٜ
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ّْٔتف يف افٍهؾ افثٚفٞ مـ ادَدمٜ .شٜ أؿًٚماحلديٞ بخؿ ثؿ ذـرهٚ ـام ب
(1). 

ين يف هذا افًّؾ بًض افًٌَٚت افتل ٓ ختٍك ظذ ضٚفٛ افتحَٔؼ وـٚن توؿد واجف

 :مـ أمهٓٚ 

مع أهنٚ مـ أؾوؾ  ،ت فديؿط وافىّس يف ادخىقضٚت افتل تّٔن ـثرة افّس  -1

ُّـن  صز  ، بُّؾ صافـ وؿد ؿّٝ بًْخ ،وبًوٓٚ ـتٛ يف ظك ادٗفػ ،شخاف

م شامظف ومَٚبِتف ث ،اوتًجِٔف صقدًّيت  ،فٜمسّس  ؿراءةً  بَراءتفؿّٝ  ثؿّ  ،وإٔٚة

ّٜٔ افًْخ، وبًد تدويـ افٍروق  مٚ ـتٌتف ظذ ،ؿّٝ بَّٚبِٜ بْٔٓٚظذ بَ

 .ظٌدافرحٔؿ/افدـتقرراءة ـٚمِٜ ظذ صٔخل ومؼيف إصؾ مرة أخرى ق

وافُتٛ بًوٓٚ مـ ادخىقضٚت  بـٝوإحٚٓتف إػ  نـثرة مهٚدر ابـ ادِّؼ  -2

 .بًد بحٞ صديد إٓ افتل مل يتٔن يل افقؿقف ظِٔٓٚ افْٚدرة 

ب ادامرشٜ ٕشِقبف ممٚ يتىّؾ ٪ ظدم ذـره فًٌض ادهٚدر افتل َٕؾ مْٓٚ -3

 و ٚوفٜ افتٍريؼ بغ مَقٓتف ومَْقٓتف وآشتَراء،شف يف افُتٚبٜومًرؾٜ َٕػ 

إحُٚم "ا يف َِٕف مـ د وؿع ذفؽ ـثرً وق ،ع إٔف َٕؾ مْٓٚدهٚدره ادتقّق 

ومـ  ،ٓبـ افًىٚر "افًدة ذح افًّدة"ومـ  ،ٓبـ دؿٔؼ افًٔد "إحُٚم

 ."ذح افْقوي ظذ مًِؿ"

أو يذـر مٗفٍف بُْٔتف  ،بف تبٌر مٚ اصتٓر ذـره رمحف اهلل فًٌض ادهٚدر -4

ًٕٚ ٓ يذـر و ،ف بُثرة افتهْٔػرِ وؿد يَْؾ ظـ إمٚم عُ  ،بٚشّف او أحٔٚنً  أحٔٚ

                                                 

ـ يف ـتٚبف: يٖد يف ادٌحٞ افرابعس (1) َّ  (69ص).مْٟٓ ابـ ادِ
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 .(1)مهدر ذفؽ افَْؾ مـ مهٍْٚتف

ا وبًوٓٚ ٓ يزال خمىقطً  ،اـثرة إحٚٓتف ظذ ـتٌف خٚصٜ وهل ـثرة جدً  -5

ابـ حجر بٖٕف أظجقبٜ ظكه يف ـثرة  تِّٔذهوؿد صدق ؾٔف وصػ 

بؾ ؿد ضٌع ـتٚب خٚص بّٗفٍٚتف ادخىقضٜ مجًٓٚ افدـتقر  ،افتهٕٚٔػ

 .(2)هذفؽ يف ترمجٝ شٖٔدٕٚس افًالمٜ ـام 

ـّ  -6 ؾتجده ٓ يًٌٖ بٚإلحٚفٜ  ،ف ظذ مقاوع يف ٍٕس افُتٚبـثرة إحٚٓت اده

وفق ـٚن بَّدار شىر أو ـِامت  ،ظذ مٚ شٌؼ أو اإلصٚرة إػ مٚ شٖٔد

 .وذفؽ حلرصف ظذ ظدم افتُرار يف افؼح ٪ مًدودة

ـّ  اظتامد -7 ثؿ ظذ  ،ابهٍتف صٚؾًًل  ٪ف بٚفدرجٜ إوػ ظذ ـتٛ افنٚؾًٜٔاده

ًٛ  واشسشٚففب ادٚفُٜٔ ـٝ . ايف مًٚئؾ افٍَف وأصقفف ظذ هذيـ ادذهٌغ ؽٚف

 .مْٓٚ بحّد اهلل وآشتٍٚدةفإلضالع ظذ هذه ادهٚدر  وؿد ـٕٚٝ ؾرصٜ

             

                                                 

 (264)ظذ ذفؽ  يف إير مثٚٓ (1)

 (40)ظْد ذـر مٗفٍٚتفشٖٔد  (2)
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 :هذا وؿد اؿتوٝ خىٜ افٌحٞ ظذ أن تُقن ـٚفتٚيل

 ذطح انثحس

: ؿًّغمَدمٜ و ظذ  تنتّؾاؿتوٝ خىٜ افٌحٞ أن 

 :دمٜ ؾَد شٌَٝ ، وافًَامن مهٚ ؾٖمٚ ادؼ

 .ؾهقل دراشٜ افُتٚب وحتتف أربع:افؼسم األول

 .افْص ادحَؼ:افؼسم افثوين

 :دراشٜ افُتٚب:افؼسم األول            

 :مٌٚحٞ ةترمجٜ ادهْػ وحتتف ثالث:افػصل األول

:  وحتتف أربًٜ مىٚفٛ  "ظك ادٗفػ"حٔٚتف افًٚمٜ :ادبحٌ األول

. احلٔٚة افًٔٚشٜٔ :  ادطؾى األول

. احلٔٚة آجتامظٜٔ :  ادطؾى افثوين

. احلٔٚة افًِّٜٔ :  ادطؾى افثوفٌ

 .احلٔٚة افدئْٜ :  ادطؾى افرابع

: وحتتف مىٚفٛ  .حٔٚتف اخلٚصٜ:ادبحٌ افثوين

. اشّف وـْٔتف :  ادطؾى األول

. مقفده وٕنٖتف  :  ادطؾى افثوين

. اخلَُِٜٔ أوصٚؾف اخلََِٜٔ و:  ادطؾى افثوفٌ

1 
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 .أوٓده :  ادطؾى افرابع

ُّٝن :ةحٔٚتف افًِّّل :ادبحٌ افثوفٌ  :مىٚفٛ ةوحتتف ش

 .ورحالتف ضٌِف فًِِؿ:ضؾى األولامل

 .صٔقخف وتالمذتف:ادطؾى افثوين

 .مٗفٍٚتف:ادطؾى افثوفٌ

. ظَٔدتف :ادطؾى افرابع

 .وؾٚتف :ادطؾى اخلومس 

 .ثْٚء افًِامء ظِٔف  :ادطؾى افسودس

 :افتًريػ بُتٚبف ظّدة إحُٚم ومٗفٍف،وحتتف ثالث مٌٚحٞ:افثوين افػصل

 .ترمجٜ احلٚؾظ ادَدد:ادبحٌ األول

 .افتًريػ بُتٚب ظّدة إحُٚم وأمهٔتف:ادبحٌ افثوين

 .أهؿ ذوحف:ادبحٌ افثوفٌ

دراشٜ ـتٚب اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم،وؾٔف شًٌٜ :افػصل افثوفٌ

 :مٌٚحٞ

 .حَٔؼ يف اشؿ افُتٚب اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم افٝ:ادبحٌ األول

 .يف تقثٔؼ ًٌٕٜ افُتٚب إػ ادٗفػ:ادبحٌ افثوين

 .ثْٚء افًِامء ظذ ـتٚب اإلظالم وإؾٚدة ادتٖخريـ مْف:ادبحٌ افثوفٌ

 .مْٟٓ ابـ ادَِـ يف ـتٚبف:ادبحٌ افرابع
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افذي ؿّٝ مهٚدر ابـ ادَِـ رمحف اهلل يف هذا اجلزء :ادبحٌ اخلومس

 .بتحََٔف 

 .ادَٚرٕٜ بْٔف وبغ إحُٚم إحُٚم :ادبحٌ افسودس

 .مالحيٚت ظذ ـتٚب اإلظالم اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف :ادبحٌ افسوبع

 :وؾٔف مٌحثٚن:افػصل افرابع

 .وصػ افًْخ ادًتّدة يف هذا افٌحٞ:ادبحٌ األول

 .مْٓجل يف افتحَٔؼ:ادبحٌ افثوين

 افْص ادحَؼ :اينافؼسم افٌ          

 

2 
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 بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 

 

 

 

 انفصم األٔل
:.يف ذزمجح ادلصُف ٔفيّ يثاحس 
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 ػصز ادلإنفيف احلياج انؼايح :ادلثحس األٔل

 

ر بّـ حقفف، ومـ ٓ صؽ أن اإلًٕٚن بىًٌٔتف جمٌقل ظذ آجتامع، ويتّٖث 

ؽهـ مـ صجرة  ؾٓقتف،افًك افذي ظٚش ؾٔف٪ ن صخّخ وِّت كَ افًقامؾ افتل ُت  أهؿّ 

ر بٚفًقامؾ افتل تٖد ظِٔٓٚ، وتيٓر اجتٚهٚتف ذفؽ افًك،يؼب مـ مؼهبٚ ويتّٖث 

ف ذفؽ افًك ورؽٌٚتف وتًُْس ظذ ٕتٚجف افٍُري وٕنٚضف افًّع،وؾؼ طرو

م فف مـ وفذا ـٚن مـ ادٓؿ دراشٜ افًك افذي ظٚش ؾٔف افنخص ادسَج ومٗثراتف 

 .ةة وافديّْل ة وافًِّّل ة وآجتامظّل ّي ظدة ٕقاحل،وأمهٓٚ افْٚحٜٔ افًٔٚس

وحتك شْٜ هـ 723:ن ؾٓق مٚ بغ ظٚمافذي ظٚش ؾٔف ابـ ادِّؼ  ؾلمو افزمن

 هـ804:وؾٚتف ظٚم

 .ووؾٚةوٕنٖة ا مقفدً  ،ؾٓق بالد مك أروف وأمو ادؽون   

شٚتذة ادٗفػ جمّقظٜ مـ إيف ترمجٜ مْل يف ـتٚبٜ هذا ادٌحٞ وؿد تَدَّيل 

ا ٓفتزامل ،واشتٍدت مـ بحقثٓؿ،وٕيرً ئؾ فِدـتقراه وفِامجًتريف رشٚ إؾٚوؾ

 .يف خىٜ افٌحٞ بٚفُالم يف ظك ادٗفػ ؾَد ـتٌٝ هذا ادٌحٞ بٚختهٚر صديد
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: افٛمطديٞ ظـ هذا ادٌحٞ يُقن يف أربًٜ وفًؾ افح

 احلياج انضياصيح:األٔل ادلطهة

ذت مـ مك ظٚصّٜ ّتخن رمحف اهلل يف ظٓد دوفٜ ادامفٔؽ،وؿد اظٚش ابـ ادِّؼ 

هـ يف ظٓد افْٚس  ّد بـ ؿالوون،مـ أصٓر 723ن ظٚم ابـ ادِّؼ  وفد اإلمٚمو .هلٚ

 افًِىٜ يف دوفتٓؿ،وؿد بٌِٝ افدوفٜ يف ظٓده أوج مِقك ادامفٔؽ،وخر مـ تقّػ 

ن ؾسة صٌٚه وأول وظٚش ؾٔٓٚ ابـ ادِّؼ .هتٚ وازدهٚرهٚ واشتَرارهٚ وحوٚرهتٚؿقّ 

 ـٌر ظذ صخهٔتفالثر إ ،ؾُٚن هلذا آشتَرار وافىِٛ يف اجلدّ  صٌٚبف وإىالؿف

هـ يف حُؿ افًِىٚن 804وـٕٚٝ وؾٚتف ظٚم . وظذ مقاصِتف فِىِٛ رمحف اهلل

 .(1)ؾرج بـ برؿقق افْٚس

 :احلياج االجرًاػيح:انصاَي ادلطهة
ز دوفٜ ّي رت احلٔٚة آجتامظٜٔ يف دوفٜ ادامفٔؽ بٚحلٔٚة افًٔٚشٜٔ،وأـثر مٚ يؿتّٖث 

ضٌَٜ هلٚ مـ  ات يف مك ظٚصّٜ افدوفٜ،ؾُّؾ ادامفٔؽ هق ؿٔٚم افْيٚم افىٌَل،وبٚفذّ 

                                                 

ؾرج بـ برؿقق اجلرـز ادَِٛ بٚفْٚس ،زيـ افديـ أبق افًًٚدات ، ادكي ادقفد : ابـ برؿقق هق  (1)

دْنٖ وهق افًِىٚن افًٚدس وافًؼون مـ مِقك افسك فِديٚر ادكيٜ وافثٚين مـ اجلراـًٜ وأمف أم وفد وا

رومٜٔ تًّك صريـ ، شامه أبقه بٌِٚن ثؿ شامه ؾرجٚ ومـ ؾوٚئِف تًّره ادًجد احلرام مـ احلريؼ افقاؿع بف 

ٕربىٜ بًد احلريؼ ،  ؿٚل ظْف افًخٚوي هـ ومـ خرتف إظٚدة ا 802فِٜٔ افًٌٝ فِِٔتغ بَٔتٚ مـ صقال شْٜ 

هـ   815ـٚن شِىٕٚٚ مٌٓٔٚ ـريام ،وفُْف مًروف بٚرتُٚب ادحرمٚت واديٚمل وافٍتؽ افًئؿ ، وؿتؾ شْٜ : 

وإير افُالم حقل هذا   ( 2/48)وإير إظالم فِزرـع  (3/242)إير ترمجتف يف  افوقء افالمع 

  .( 11ـ  10ـ 9 )ف مـ إجزاء ادىِٛ يف ـتٚب افْجقم افزاهرة بتك
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أهؾ افدوفٜ  (1)آمتٔٚزات واحلَقق مٚ فٔس فِىٌَٜ إدٕك،ؾّْٓؿ ـام ذـر ادَريزي

ق هبؿ فٌٚظٜ،ويَٚل هلؿ أصحٚب افزز،ويِحا، ثؿ ثؿ أهؾ افًٔٚر،وأويل افًّْٜ

 ؾِح وافزراظٚت شُٚن إريٚف،ثؿ افٍَراء،وهؿ جّؾ ثؿ أهؾ ال أصحٚب ادًٚش،

وؿد ـٚن أهؾ  .افٍَٓٚء وضالب افًِؿ،ثؿ أصحٚب ادٓـ،ثؿ ذووا احلٚجٜ وادًُْٜ

ومل يًِؿ افًٚمٜ مْٓؿ .بذخ وافِٓقويُثرون مـ ال، افدوفٜ يتًّْقن بخرات افٌالد

ن ،وـٚٓ يُِّقن ـٚمؾ احلريٜ يف إًٍٔٓؿؾَد ـٚن أصحٚب افىٌَٚت افدون 

. ا مجع افْٚس فَِٔٚم بذفؽضريًؼ  أو ينّؼ  ،افًِىٚن إذا أراد أن ئَؿ بْٚءً 

(2)يَقل ادَريزي
حتك صٚرت افْٚس تٗخذ مـ ادًٚجد واجلقامع يف افًحر ))

  .((رةا مـ افًخ افْٚس بٌٔقهتؿ خقًف ؾتًّس  ،ومـ إشقاق 

 احلياج انؼهًيح:انصانس ادلطهة
وامؾ افًٔٚشٜٔ وآجتامظٜٔ،إٓ أن رؽؿ مٚ ـٕٚٝ تًٕٚٔف مك مـ بًض افع

وـٕٚٝ .ة ؾٔٓٚ ؿد بٌِٝ ذروهتٚ،وـٕٚٝ ؿٌِٜ افًِامء وضالب افًِؿاحلٔٚة افًِّّل 

 .ادًٚجد يف دوفٜ ادامفٔؽ ٓ ختِق مـ دار فُِتٛ وحَِٚت مْيّٜ فِتدريس

فٔؽ يف بذـر ادًٚجد يف ظٓد دوفٜ ادام "اخلىط"وؿد اظتْك ادَريزي يف ـتٚبف 

وذـر مثًٚٓ ظذ  (3)ؾٖتك بٚفقء افُثر ومٚ يَٚم ؾٔٓٚ، ،ا وذـر مـ بْٚهٚمك ووصٍف

يتْٚؾس افْٚس مـ  مدارس افدٕٔٚ،ـٕٚٝ مـ أجّؾ :وؿٚل"اددرشٜ افهٚجٜٔ" ذفؽ

                                                 

  ( 73 ) إؽٚثٜ إمٜ بُنػ افٌّٜ ص(1)

 (10/156)افْجقم افزاهرة(2)

 (3/326)اخلىطإير (3)
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وفذفؽ ؾال ظجٛ أن خيرج . ضٌِٜ افًِؿ يف افْزول هبٚ ويتنٚحْقن  يف شُْك بٔقهتٚ

م وافتهْٔػ مـ أمثٚل ابـ دؿٔؼ يف ذفؽ افًٓد يف مك وبالد افنٚم جٓٚبذة افًؾ

وافٍَٔف (هـ807ت)واهلٔثّل(هـ706ت)ث افًراؿلوادحدِّت  (هـ703ت)افًٔد 

واحلٚؾظ (هـ728ت)مـ افنٚم صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔو (هـ705ت) افٌَِْٔل

  (هـ771ت)وتٚج افديـ افًٌُل  (هـ747ت)واإلمٚم افذهٌل(هـ 742ت) يادزّ 

 .(هـ804ت)ن مٚمْٚ ابـ ادِّؼ وإ  (هـ774ت)خ ابـ ـثر وادٗرِّت 

مـ هق زمـ ازدهٚر ادذهٛ وافَرن افثٚ ،وؿد ـٚن افَرن افًٚبع  

ؾٔف ضٌَٜ مـ افًِامء افذيـ مجًقا بغ ظِقم احلديٞ وافٍَف  توإتؼ.افنٚؾًل

خراج ؿقاظده،مـ أمثٚل ابـ وختريٟ إحٚديٞ وتثٌٔٝ أصقفف واشٝ

ـ وؿد ٓزمف (1)(هـ772ت)ي وإشْق (هـ727ت)وافَّقيل  (هـ710ت)افرؾًٜ

وبّذهٛ  ،ةن هبذه احلٔٚة افًِّّل ر ابـ ادِّؼ ؾال ؽرو أن يتّٖث  ـرمحف اهلل ن ابـ ادِّؼ 

 .افنٚؾًل خٚصٜ

 احلياج انديُيح:انزاتغ ادلطهة

احلٔٚة افًٔٚشٜٔ ظذ حٔٚة افْٚس وشِقـٓؿ،وظٌٚداهتؿ وافًٚمٜ ـ يف إًًُٝ 

ًٜ وؿد ـٕٚٝ دوفٜ  ،تٌع دـ ؽِٛ افٌٚفٛ ـ يف آظتَٚد   دْٟٓ إصٚظرة ادامفٔؽ راظٔ

وؿٓروا افْٚس وامتحْقهؿ،حتك أصٌحٝ هلذا ادذهٛ ادُٕٜٚ يف ،وٌٕذوا خالؾف

وخيىٛ بف ظذ  ،س يف ادًٚجدهؿ،وصٚر هق افذي يدرّ هؿ وخّٚص ؿِقب افْٚس،ظٚمّ 

 .فهٌٚر يف بٔقهتؿ ومدارشٓؿن لادْٚبر،ويِّؼ 

                                                 

 184إير ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ ص(1)
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ى مل يٌؼ افٔقم مذهٛ خيٚفٍف إٓ أن حٝ..)): ويهػ ادَريزي ذفؽ بَقفف

ّٕف ،يُقن مذهٛ احلْٚبِٜ م ـٕٚقا ظذ مٚ أتٌٚع اإلمٚم أو ظٌد اهلل أمحد بـ حٌْؾ،ؾ٘

 .((مٚ ورد ظـ افًِػ ـٚن ظِٔف افًِػ،ٓ يرون تٖويؾ

ا هلذه هلؿ افزوايٚ تَديًس ت وإٔنٖ،واهتّٝ دوفٜ ادامفٔؽ بىرائؼ افهقؾٜٔ

ـّ ا جًؾ ـثرً  وهذا (1)افىقائػ رون هبذه يتّٖث ، ؾغ يف ذفؽ افزمٚنمـ افًِامء واده

ن ظٍك اهلل ظْف،وفذفؽ جتد فف ابـ ادِّؼ  ا ظذ اإلمٚموؿد إًُس ذفؽ أيًض  ادنٚرب،

ـّ  ويف بٚب افهٍٚت فف  "ضٌَٚت إوفٔٚء"وهق ـتٚب ا هبذا افنٖن،ا خٚصًّيت ًف مه

مـ هذه افرشٚفٜ،وـام ـام أذٕٚ فف يف مقاوًف  ،تٖويالت ـثرة ظذ ضريَٜ إصٚظرة

 .شْذـره يف مٌحٞ ظَٔدتف،إن صٚء اهلل

                                                 

 (3/306)اخلىط فَِّريزي (1)
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 :ٔحترّ يطانة  اخلاصححياذّ يف  :ادلثحس انصاَي

ا ممـ ا ـٌرً وهلذا وجد اهتاممً  ،ة صٓرةف صٚحٛ صخّخ فَد ـٚن ادّٗل 

ؾَد ظْل بٚفسمجٜ فف  ،ظٚسه،وممـ أتك بًده مـ افًِامء وافدارشغ وضٌِٜ افًِؿ

وؿد اجتٓدت أن أختك يف  اجتٓد بحًٌف، وـؾٌّل  (1)ريـمغ وادتّٖخ مـ ادتَدّ  ـثرٌ 

 .شٖل اهلل اإلظٕٜٚ وافتقؾٔؼفسمجٜ ظذ أهؿ مٚ ورد مـ ذفؽ، وأهذه ا

َضثّ  ٔامسّ   :ادلطهة األٔل 
 ظّر بـ ظع بـ أمحد بـ  ّد بـ ظٌد اهلل افناج إٕهٚري افقادي:ؾٓق أمو اشؿه

ًٛ  افنٚؾًل ،امقفدً ،ادكي ٕصؾا يافتُرور ،إٕدفز رآ  .(2)امذه

 مْٓٚ إػ افتُرور،ومُٞ ؾٔٓٚ مدة لؾتحقّ  ،اإٔدفًز ـٚن أصؾ أبٔف ف:وأمو كسبه

 .ب إفٔٓٚسِ ا٪وبذا نُ وأؿرأ أهِٓٚ افَرآن،وحهؾ فف مـ أهِٓٚ مٚٓ ـثرً 

حٔٞ أن أبٚه ارحتؾ مـ افتُرور إػ مك وٕزل  ،ًٌٕٜ إػ مك :ادكيثؿ  

ًٌٕٜ إػ مديْٜ وادي آش  :آيش وافوادي(3)ؾقفد فف هبٚ ابْف هذا ل،تٖهّ بٚفَٚهرة،وهْٚك 

                                                 

ؿٚت وضٛ (5/42)وإٌٕٚء افٌّر  (6/100)فًِخٚوي  إير افوقء افالمع  :ترمجتفوفالشتزادة مـ (1)

وـتٚب ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وذـر بًض ظِامئٓؿ  (5/57)وإظالم (4/53)افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ 

ظٌد اهلل افِحٔٚين ومَدمٜ ـتٚب :ومَدمٜ ـتٚب  حتٍٜ ادحتٚج ٓبـ ادَِـ بتحَٔؼ افدـتقر(192ص)

  (1/195)ؾتحلخٚفد افربٚط ومجًٜ :دار افٍالح،ب٘ذاف افنٔخ:افتقؤح ذح اجلٚمع افهحٔح حتَٔؼ

 (5/57)واإلظالم  (3/199) افوقء افالمع(2)

 (1/129)وذيقفف تذـرة احلٍٚظ (3)
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ذفؽ إٔف دٚ .ًٌٕٜ إػ إٔهٚر ادديْٜ بْل إوس واخلزرج:واألكصوري (1)سبٕٕٚدل

افٍتح اإلشالمل فٌرٕٚضٜ ٕزفٝ هبٚ بًض افٌَٚئؾ افًربٜٔ،ؾُٚن مْٓؿ مجٚظٜ مـ  تؿّ 

ن ـ ؾٔام يٌدوـ ظرو تْحدر أصقفف مـ فّؼ ؾٚبـ امل:مجٚل افًٔد يَقل إشتٚذ. إٕهٚر

ـّ  ًٌٕٜ إػ ادذهٛ افنٚؾًل٪حٔٞ:افشوؾعي .(2)مهإٕهٚر ريض اهلل ظـ ن يف تٍ

ـّ    .(3)ظذ ؾَف ادذهٛ ورجٚفف،ـام شٖٔد ،وذوحٚتف ؾٚتفمه

ئف يف مذهٛ اإلمٚم مٚفؽ،وصٌِف رِ ْق يف ظًٔك ادٌرو أن ُي وؿد أراد مرّب 

 .لؾٍع"ادْٓٚج"بْل مجٚظتف بٖن يَرئف ؾٔف،وفُـ أصٚر ظِٔف بًض 

: ٓ أن ابـ ؾٓد ذـر أن ـْٔتفإ، ايُْك أبٚ حٍص ـام يف ادهٚدر ـِفف:وأمو ــقته

. (4)له ذـر ذفؽ بٚظتٌٚر اشؿ ابْف ظع، إٓ أن ادنٓقر إوّ فًّؾ و. ظع أبق

ظّره ،وأبٚه ؿد تقيّف  وذفؽ أنّ   ،نابـ ادِّؼ رمحف اهلل ب افنٔخ ؾَد ظرف:وأمو فؼبه

ن ظًٔك ادٌرو،وـٚن يِّؼ :إػ صديَف افنٔخ ،شْٜ وـٚن ؿد أوىص بف ؿٌؾ وؾٚتف

ب ذـر إٔف ـٚن يُره أن يِّؼ و .(5)هؾًرف ب ج بٖمفؾتزوّ   افَرآن يف اجلٚمع افىقفقين

                                                 

آش بٚفٍتح وافنغ خمٍٍٜ، وربام مدت مهزتف،مديْٜ : وؿٚل يٚؿقت احلّقي(129ص )حلظ إحلٚظ (1)

ر مًجؿ إظ .بْٔٓٚ وبغ ؽرٕٚضٜ أربًقن مٔالً . إصٚت بٕٕٚدفس،وتْحدر ظِٔٓٚ أهنٚر مـ جٌٚل افثِٟ

 (1/198)افٌِدان

  (1/195)إير مَدمٜ افتقؤح يف ذح افهحٔح (2)

 "ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وذـر بًض ظِامئٓؿ"وإير ـذفؽ ـتٚب ( 40ص)شٖٔد يف ذـر مٗفٍٚتف  (3)

 (195ص)

 (1/195)ومَدمٜ افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح  197حلظ إحلٚظ ص(4)

 (5/42)إٌٕٚء افٌّر(5)
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وـٚن ؾٔام بٌِْل يٌوٛ مْٓٚ،بحٔٞ مل يُتٌٓٚ )):يَقل افًخٚوي رمحف اهلل .بذفؽ

 ًٛ ؿد ـٚن أبقه و(1).((نافٔؿ افْحقي،وهبٚ اصتٓر يف بالدا ابـ بخىف،إٕام ـٚن يُتٛ ؽٚف

 .(2)ا بٚفتَدما مًروًف ٕحقًي 

 َٔشأذّ يٕندِ: ادلطهة انصاَي 
ل شْٜ ثالث وظؼيـ وشًٌامئٜ فِٓجرة،يف يقم يف افَٚهرة يف ربٔع إوّ  وفد

ثٚين ظؼيٜ،وهق إصح ـام ذـر ذفؽ :وؿٔؾ افًٌٝ رابع ظؼيٜ،

 (3)((هيدؿرأتف بخط )):افًخٚوي،وؿٚل

وؾٚة وافده يف افَٚهرة ـ ـام شٌؼ ـ يف رظٚيٜ زوج أمف  ؾَد ٕنٖ بًد:وأمو كشلته

ّٓ :افنٔخ ظذ رؽٌٜ وافده،ؾٖحًـ رظٚيتف، ؾحٍظ  ه بْٚءً ظًٔك ادٌرو وافذي تق

أحد أصحٚب أبٔف  ،وصٌِف بُتٛ ادٚفُٜٔ،ثؿ أصٚر ظِٔف ابـ مجٚظٜ ،افَرآن وافًّدة

ؾُٚن  ،اوإٔنٖ فف ريعً  ،ذـر إٔف حهؾ فف مْف خر ـٌرو ،ؾحٍيف"ادْٓٚج"أن يَرئف 

وَٕؾ افًخٚوي ظـ صٔخف ابـ .ر فف بَٜٔ مٚفف فُِتٛ وؽرهٚيُتٍل بٖجرتف،وتقّف 

ثغ ؾُٚن بٌِْٚ إٔف حي يف افىٚظقن افًٚم بٔع ـتٛ بًض ادحدّ )):حجر ؿقفف

مـ  اهٝ إػ مْزيل،ؾٖخذت ـًٔس ؾتقّج :ٓ ئٌع إٓ بٚفَْد احلٚرض،ؿٚل افقّو 

 بع فف:ا إٓ ؿٚلودخِٝ احلَِٜ ؾهٌٌتف،ؾكت ٓ أزيد يف افُتٚب صًٔي  افدراهؿ،

                                                 

 (6/100) ) عمافالافوقء (1)

 195ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وبًض رجٚهلؿ ص(2)

 195وادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وذـر بًض ظِامئٓؿ ص (3/199)  عافالمإير افوقء (3)
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 (1).((اؾُٚن ؾٔام اصسيتف مًْد اإلمٚم أمحد بثالثغ درهؿً 

 ؽففتقؾر افدواظل وتٍرّ  ٪ضِٛ احلديٞ يف صٌره بًٍْف،ؾٖؿٌؾ ظِٔف وظْل بفو

ويَٚل إٔف ؿرأ يف  .احلٚؾظ ادزي:واشتجٔز فف مـ ظدة ظِامء يف مك،ودمنؼ مْٓؿ

حتك ـٚن  ،واصتٌؾ بٚفتهْٔػ وهق صّٚب (2).هٚا وأذن فف بٚإلؾتٚء يفـؾ مذهٛ ـتًٚب 

 .(3)اأـثر أهؾ افًك تهًْٔػ 

  : ادلطهة انصانس 
َخل
  ٔصافّ اا
ْخل
  ِخل ل

َّي
  

ُخل
 ج ٔاا
ُخل
  ِخل ل

َّي
 ج 

 

ّٛ )):ؿٚل ظْف تِّٔذه ابـ حجر رمحف اهلل ادزاح  ـٚن مديد افَٚمٜ،حًـ افهقرة، 

مالزمٜ آصتٌٚل وافُتٚبٜ،وـٚن حًـ ادحٚرضة،مجٔؾ إخالق،ـثر  وادداظٌٜ،مع

((بفاإلٕهٚف،صديد افَٔٚم مع أصحٚ
ث ادحدّ ـ وؿرأت بخط افزهٚن )):اؿٚل أيًض و(4)

ووصٍف بًًٜ افًِؿ وـثرة افتهٕٚٔػ،وَٕؾ ظْف  ،إٔف ٓزمف ؾٌٚفغ يف إضرائف ـ بحِٛ

ع ظـ اـؿ،وإٔف ـٚن ـثر إٓجامشْٜ يف جٚمع افح إٔف ـٚن يًتُػ يف رموٚن يف ـّؾ 

 وإٔف ـٚن حًـ اخلِؼ،ـثر ادروءة ،ك هبؿوافتزّ  ،فٍَراءلافْٚس،وـٚن ـثر ادحٌٜ 

صُٚفتف حًْٜ وـذا )) :ا شٌط ابـ افًجّلوؿٚل أيًض (5)((هوهق ـام ؿٚل ؾٔام صٚهدٕٚ

 .((ا ؿطؾِؿ أره مْحرًف  ،مع افتقاوع واإلحًٚن،ٓزمتف مدة ضقيِٜ .خَِف

                                                 

 (6/100)  عافالمافوقء (1)

 (1/129)تذـرة احلٍٚظ وذيقفف (2)

 (1/145)حًـ ادحٚرضة يف أخٌٚر مك وافَٚهرة (3)

 (5/45)إٌٕٚء افٌّر(4)

 (2/319)مع ادٗشسادٟ(5)
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ا ظـ افْٚس،ٓ يرـٛ إٓ إػ درس أو ٕزهٜ،وـٚن ـٚن مَْىعً )):ٕف أيوٚوؿٚل ع

 .(1)((مشْٜ بجٚمع احلٚك يًتُػ ـّؾ 

 ٔالدِ : ادلطهة انزاتغ 
ـً ف ابـ ادِّؼ خّؾ  ب بْقر افديـ،ترجؿ فف افًخٚوي ظع،ويِّؼ :ا هقا وحٔدً ن اب

يف،ؾحٍظ وٕنٖ يف ـْػ أب ،شْٜ ثامن وشتغ وشًٌامئٜ ،وفد يف شٚبع صقال)) :ؾَٚل

 ًٛ  ،بًد مقتفوأبٔف  ةاحلس يف وأجٚز فف مجٚظٜ،ودرّ  ،ا،وظرض ظذ مجٚظٜافَرآن وـت

ًٛ )):ؿٚل.((وٕٚب يف افَوٚء بٚفَٚهرة وؽرهٚ ف خّؾ (2)((ها مـومل يُـ مثؾ أبٔف وٓ ؿري

وؿد أدرك . خدجيٜ وصٚحلٜ:اجلالل ظٌد افرمحـ، وأختٚه: هؿ ،ثالثٜ مـ افقفد ظعّ 

وـٚن  ،رض ظِٔف وأجٚزه،وبٚذ يف وطٚئٍف،وٕٚب يف افَوٚءوع ه ظعّ اجلالل جدّ 

ـً إًٕٚنً  وؿد تتِّذ ظِٔف ـثرون ممـ ٓ ٕىٔؾ بذـرهؿ ـام  .ا،ذا شُْٜٔ ووؿٚرا حً

ـّ  (3)يافًخٚو ذـرهؿ مـ مـ ؾؤِٚت افًْٚء، وممـ يًؾِّت  وأمٚ خدجيٜ وصٚحلٜ ؾُ

ظذ جدهٚ  ويذـر افًخٚوي ظـ صٚحلٜ أهنٚ شًّٝ. افًْٚء اخلط وأحُٚم احلٔض

 :وؿٚل مْٓٚ افٍوالء ومحؾ ظْٓٚ افًخٚوي وشّع  ،ثٝ ظْفادًًِؾ وؽره، وحدّ 

 .(4)عاجلّل اهلل رحؿ هـ876 ومٚتٝ يف رموٚن شْٜ.ـٕٚٝ ـٚشّٓٚ

                                                 

 (3/201) افوقء افالمع(1)

 (5/268)  افوقء افالمع(2)

 .ادهدر افًٚبؼ(3)

 (5/428)ادهدر افًٚبؼ(4)
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 حياته العلوية:الثالثاملبحث 

طهثّ نهؼهى ٔرحالذّ :ادلطهة األٔل

طهثّ نهؼهى 
 ه بف ٕحقؾٚة وافده،وؿد اّتٟبًد و ، رظٚيتفتقّػ  ذـرٕٚ أن افنٔخ ظًٔك ادٌرو

ه احلديٞ ظذ ابـ شٔد افْٚس،وافَىٛ احلٌِل،ثؿ عُ مَ ْس أافًِؿ مْذ صٌره،حٔٞ 

. مْٓؿ احلٚؾظ ادزي شًك فتحهٔؾ اإلجٚزة فف مـ ظِامء مك وافنٚم،

. ؽففتقؾر افدواظل وتٍرّ  ٪ؾٖؿٌؾ ظِٔف وظْل بف ،وضِٛ احلديٞ يف صٌره بًٍْف

ظّدة "ـحٍظ افَرآن واهتؿ بو((لافتحخظْل يف صٌره ب)):ؿٚل ابـ حجر

ثؿ أراد ظّف أن يَرئف يف مذهٛ مٚفؽ،ؾٖصٚر ظِٔف  ،وحٍيٓٚ مـ افهٌر "إحُٚم

فذي أصٚر ظِٔف هق ابـ مجٚظٜ أحد ا(1).(("جادْٓٚ"بًض بْل مجٚظتف أن يَرئف 

إٔف اصتٌؾ )):أصحٚب أبٔف،ـام ذـر ذفؽ افًخٚوي،وَٕؾ ظـ افزهٚن احلٌِل ؿقفف

ٍّـن  اصتٌؾ )):اوؿٚل أيًض .((وأذن فف بٚإلؾتٚء ؾٔف ،احتك ؿرأ يف ـؾ مذهٛ ـتًٚب  يف ـؾ ؾ

بٚفتهْٔػ وهق صٚب،بحٔٞ ؿرأت فف بخىف إجٚزة ـتٌٓٚ وهق بُّٜ يف ذي احلجٜ 

 مًْد و ،اتف افُتٛ افًتٜإن مـ مروّي : وهق جتٚه افًٌُٜ ؿٚل ؾٔٓٚ   هـ761شْٜ

إػ ...وافٌَٔٓل ،افدارؿىْلوشْـ  ،افنٚؾًل وأمحد وافدارمل،وصحٔح ابـ حٌٚن

 (2) ((نواجتٓٚده يف ذفؽ افس ، حرصفآخر مٚ يٌّغ 

                                                 

 (1/129)تذـرة احلٍٚظ وذيقفف و (2/217)إٌٕٚء افٌّر(1)

 .بتكف (3/199)مع  ٓافوقء ال(2)
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 رحالذّ

ؾٚرحتؾ يف  ،وافًامع مـ ظِامء إمهٚر ،يف إخذ ظـ ظِامء بِده ـ رمحف اهللـ اجتٓد 

يف إخذ مـ ظِامء افٌِد ثؿ ـ وـام هل ظٚدة ادحدثغ ـ  ضِٛ افًِؿ يف صٌٚبف

: ضِٛ وافتحهٔؾآرحتٚل فؾ

يف ذي احلجٜ شْٜ إحدى وشتغ  ،وـٚن مـ أوػ رحالتف وهق صٚب إػ مُٜ (1

ظْد ذـره  ،ؿد أثٌٝ هذه افرحِٜ يف ذحف فٌِخٚريو (1).ةوشًٌامئٜ فِٓجر

 (2).ةٓبـ أو حزة،وإٔف رآه بّؽ

وأصٚر إػ هذه افرحِٜ أـثر افذيـ ترمجقا  (هـ770)ورحِتف إػ دمنؼ شْٜ (2

ًٛ )): ؿٚل ابـ حجل.نٓبـ ادِّؼ  ا فًامع ورد ظِْٔٚ دمنؼ يف شْٜ شًٌغ ضٚف

ا ظذ بؾ ـتٛ فف تَريظً  ه بف،ويف هذه افرحِٜ اجتّع بٚفًٌُل وٕقّ  ،احلديٞ

ؿد ذـر هق بًٍْف و(3)((اختريٟ افراؾًل فف،وأفزم افًامد بـ ـثر ؾُتٛ فف أيًض 

رأيتٓٚ يف  محص مـ افنٚم)):ذحف فٌِخٚري ؿٚل ـام يف ،إٔف رحؾ إػ افنٚم

 (4)((اإفٔف رحِتل

وفَٚئف بٚفًالئل  ،برؾَٜ افتَل بـ راؾع (هـ749)شْٜ إػ افَدس ورحؾ (3

 (5).ظووصٍف بٚفنٔخ اإلمٚم احلٚف

                                                 

 (3/199)مع  ٓافوقء ال(1)

 (24/556)وؤح فؼح اجلٚمع افهحٔحفٝذـر ذفؽ ظْف تِّٔذه شٌط،ـام يف حٚصٜٔ ا(2)

 (4/46)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ (3)

 (2924)ظْد احلديٞ رؿؿ  (17/661)إير ـتٚبف افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح (4)

 (3/199)مع  ٓافوقء ال(5)
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يف أثْٚء ترمجتف فإلمٚم  "افٌدر ادْر" ذه افرحِٜ يف ـتٚبفا هوؿد ذـر أيًض 

أخزٕٚ بَٜٔ  ومـ حديثف مٚ)):ؾَٚل ظْد شٔٚؿف مجِٜ مـ أحٚديثف ،افراؾًل

((افًالئل بٚفَدس افؼيػ بَراءد ظِٔف افديـ احلٍٚظ صالح
وذـرهٚ (1)

  ظْد ـالمف ظذ ظزو إئّٜ حلديٞ "افٌدر ادْر"ا يف مقوع آخر مـ أيًض 

وهق ـام ؿٚفقا ؾَد )):ؿٚل ،إػ صحٔح ابـ خزيّٜ (افًقاك مىٓرة فٍِؿ)

. (2)((ارأيتف ـذفؽ ؾٔف بٚفَدس افؼيػ يف رحِتل إفٔف

 (3).ورحؾ إػ افَراؾٜ (4

وبذل إثامن فُتٛ ا ا ظذ اؿتْٚءحريًص ـٚن رمحف اهلل  ،فًِؿرحِتف فىِٛ اوخالل 

مـ ترجؿ فف  وفذا ؾُّؾ صٚر ظْده مـ افُتٛ افقء افُثر٪  حتك ،افُثرة يف اؿتْٚئٓٚ

ـام َٕؾ  ،ين حٚففحرصف افنديد مع شٌٛ ذفؽ ـٚن و ،م ظـ مُتٌتفتُّؾ 

 ـّؾ  ،افربع ل فف مـ ريعـٚن يتحّص )):ندَريزي ؿقفف ظـ ابـ ادِّؼ ا افًخٚوي ظـ

((الوظدم افًل ،مع رخٚء إشًٚر مثَٚل ذهٛ :يقم
(4).  

ر بٚفَٚهرة أـثر مـ ـتٌف مل أ)):ـ  م ظـ احلٚؾظ افًراؿلدٚ تُّؾ ـ وؿٚل ابـ حجر 

ًٛ أن ابـ ادِّؼ :ويَٚل وأجزائف ((هٚا مـن ـٚن أـثر ـت
ن ا أن مُتٌٜ ابـ ادِّؼ وذـر أيًض (5)

                                                 

 (1/323)افٌدر ادْر (1)

 (1/687)افٌدر ادْر(2)

مك، وهبٚ أبْٜٔ جِِٜٔ، و ّٚل واشًٜ، خىٜ بٚفًٍىٚط مـ مك، وهل افٔقم مَزة أهؾ :افَراؾٜ (3)

ٔٝ هبؿ:وؿراؾٜ ّّ  (4/317)إير مًجؿ افٌِدان. بىـ مـ مًٚؾر ٕزفقهٚ ؾً

 (6/100)مع  ٓافوقء ال(4)

 (4/176) افوقء افالمع(5)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 31

ظْده مـ افُتٛ مٚ ٓ يدخؾ )):يّتُِٓٚ ؾَٔقلٓ بًض افُتٛ افتل  ـٕٚٝ حتتقي

 (1)((ةومْٓٚ مٚ هق مـ أوؿٚف اددارس،ٓشٔام افٍٚوع ،حتٝ احلك،مْٓٚ مٚ هق مُِف

 اهلل ويّن )): "افٌدر ادْر" وؿد أصٚر بًٍْف ظـ ـثرة ـتٌف،ؾَٚل يف مَدمتف فُتٚبف

ـّ  ،تًٚػ فْٚ شٌحٕٚف ـّ مـ  ،ةوفف احلّد واد  افُتٛ افتل  تٚج إفٔٓٚ ضٚفٛ هذا افٍ

. (2)((ةيف آخر اخلىٛ ،هٚ فؽزيٚدة ظذ مٚئٜ تٖفٔػ،ـام شٖظدّ 

وفُـ هذه ادُتٌٜ وأـثر تِؽ افُتٛ ؿد احسؿٝ يف آخر حٔٚتف،وهذا مـ 

ؾٓل ظْد بًوٓؿ يف احلٔٚة  بف اهلل بًض افًِامء افهٚحلغ، افذي يٌتع ،إٔقاع آبتالء

 ّٛ وفُـ )):ن حجر رمحف اهلل ظـ هذه احلٚدثٜيَقل اب.ٕٚئٓؿ وأمقاهلؿإفٔٓؿ مـ أب أح

وراح مْٓٚ مـ افُتٛ  ،ٕن ـتٌف أحرؿٝ ؿٌؾ مقتف بَِٔؾ مل يقجد مـ ذفؽ بًده٪

وؿِٝ يف ذفؽ أخٚضٌف بًد احساق  ،اادقؿقؾٜ رء ـثر جدً  افًٍْٜٔ ادقؿقؾٜ وؽر

: ـتٌف

ـّ ٓ ُي  أن   ك يٚ هاج افديـزظج

إن  إٔـ

 

بُتٌؽ أفًـ افْران  فًٌٝ 

هلل ؿد ؿربتٓٚ ؾتٌَِٝ  

 

 (3)((نوافْٚر منظٜ إػ افَربٚ 

 

 

                                                 

 (5/45)إٌٕٚء افٌّر (1)

 (1/279)افٌدر ادْر (2)

 (122ص)وإير ذيؾ افدرر افُٚمْٜ  (6/105)  افوقء افالمع(3)
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 ه شيٕخ:ادلطهة انصاَي
ومـ وظِامء إمهٚر، ،مـ صٔقخ بِده ،ن بْخٌٜ مـ افًِامءوؾؼ اهلل ابـ ادِّؼ 

 .، وؽرهؿوابـ هنٚم ،انحّل  وأو ـٚفًٌُل افًِؿ يـ بٍْقنادختّص 

: وهؿ ـٚفتٚيل بغ ظذ حروف ادًجؿمرّت  ،هؿأـتٍل بذـر أصٓر فًّع و 

يف يف إصقل ـام ذـر ذفؽ ؿرأ ظؾ  (هـ757ت)إبراهٔؿ بـ إشحٚق ادْٚوي  (1

 (1)((هذح ادًٚمل يف إصقل وؿرأت ظِٔف ؿىًٜ مـ)):ؿٚلو ،بًٍْف

 (2)(هـ741ت)إبراهٔؿ بـ ظع افزرزاري  (2

 (3)(هـ479ت)إبراهٔؿ بـ ٓجغ افرصٔدي  (3

 (4)(هـ749ت)بـ أو بُر افرحٌل  أبق بُر بـ ؿٚشؿ (4

 (5)(هـ778 )وفقفده ظع شْٜ ،أمحد بـ إبراهٔؿ بـ يقٕس افدمنَل،أجٚز فف (5

بـ  وفقفده ظع ،أجٚز فف  (هـ778ت)أمحد بـ شٚمل بـ يٚؿقت ادُل ادٗذن  (6

ـ َّ  (6)ادِ

 (7)(هـ744ت)أمحد بـ ـنتٌدى بـ ظٌد اهلل افهريف  (7

                                                 

 (1/17)فدرر افُٚمْٜ ا(1)

 (34ص)مَدمٜ ضٌَٚت إوفٔٚء (2)

 (6/100)  افوقء افالمع(3)

 .ادهدر افًٚبؼ(4)

 (1/97)افدرر افُٚمْٜ (5)

 (1/134)افدرر افُٚمْٜ(6)

 (6/100)مع  ٓافوقء ال(7)
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 (1)(هـ744ت)أمحد بـ ظع بـ أيقب ادنتقيل   (8

 (2)هأخذ ظْف افٍؼ (هـ757ت)أمحد بـ ظّر افْنٚئل ـامل افديـ اخلىٔٛ  (9

 (3)(هـ765ت)أمحد بـ  ّد افًَٔع احلٌِل احلٍْل  (10

 (5)هوفقفد ،أجٚز فف  (هـ776ت)(4)ينأمحد بـ  ّد افًَىال (11

 (6)هوفقفد ،أجٚز فف  (هـ772ت)أمحد بـ  ٔك بـ إشحٚق افنٌٔٚين  (12

اء افَرر إشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر افنٚؾًل،ـٚن ظامد افديـ أبق افٍد (13

ؿٚل .واحلٍٚظ،إتٓك إفٔف ظِؿ افتٚريخ واحلديٞ وافتًٍر ؿدوة افًِامء

 (7)((هـ774شًّٝ مْف ؿىًٜ مـ أحُٚمف افُزى ت)):افناج

 (8)تأخذ ظْف افَراءا  (ـه749ت)برهٚن افديـ افرصٔدي  (14

 (9)ناحلًـ بـ شديد افدي (15

                                                 

 ادهدر افًٚبؼ(1)

 (1/225)افدرر افُٚمْٜ (2)

 (1/289)افدرر افُٚمْٜ (3)

إير  .ادهٚدر ـام يفوافهقاب مٚ أثٌتف  (1/61)ظًَالين يِٜ افٍزاين ـتٌٝ الجؿ:يف رشٚفٜ افدـتقرة(4)

 (1/355)افدرر افُٚمْٜ

 (1/300)افدرر افُٚمْٜ (5)

 (1/328)افدرر افُٚمْٜ (6)

 (4/237)ابـ ؿٚيض صٌٜٓ (7)

 (1/508) )وافٌدر افىٚفع  (6/100)مع ٓافوقء ال(8)

 (6/100) افوقء افالمع(9)
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صٚحٛ جٚمع  ،اإلمٚم ادنٓقر (هـ761ت)ي خِٔؾ بـ ـُِٔدي افًالئ (16

ؿرأ ظِٔف يف بٔٝ ادَدس ـتٚبف جٚمع ، افتحهٔؾ يف أحُٚم ادراشٔؾ

 .(1)ابٚفغً  وأثْك ظِٔف افًالئل ثْٚءً   ،افتحهٔؾ

 .(2)أجٚز فف ،افنّس افًًَالين ادَري (17

شّع ظِٔف صحٔح مًِؿ   (هـ789ت)ظٌد افرمحـ بـ أمحد افهٚحلل  (18

 .(3)هوؽر

 صٔخ افنٚؾًٜٔ يف ظكه ،بـ احلًـ إشْقي ظٌد افرحٔؿ (19

 .(4)(هـ772ت)

مـ   (هـ767ت)ادًروف بٚبـ مجٚظٜ  ،ظٌد افًزيز بـ  ّد ادكي (20

و ختريٟ أحٚديٞ  ،ـتٚب ادْٚشؽ افُزى و افهٌرى فف  ،أظالم افنٚؾًٜٔ

 .(5)افراؾًل

تٚريخ مك   ،  و ظٌد افُريؿ بـ ظٌد افْقر بـ مْر، فف ـتٚب  اإلدٚم (21

 .(6)(هـ735ت)

 (هـ761ت)ادنٓقر بٚبـ هنٚم  ،ظٌد اهلل بـ يقشػ أبق  ّد افْحقي (22

                                                 

 (4/126)ومًجؿ ادٗفٍغ  ادهدر افًٚبؼ(1)

 ادهدر افًٚبؼ(2)

 ادهدر افًٚبؼ(3)

 (6/102)افوقء افالمع(4)

 (5/257)ومًجؿ ادٗفٍغ  (6/100) افوقء افالمع(5)

 (6/110)وصذرات افذهٛ  (6/100) افوقء افالمع(6)
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 .(1)ةوصٚحٛ افتهٕٚٔػ افْٚؾع ،صٔخ افًربٜٔ

 (2)(هـ788ت)ظٌد افقهٚب بـ  ّد افَروي اإلشُْدراين  (23

 (3)نث ظْف ابـ ادِّؼ حدّ . ظع بـ أمحد بـ ؿهقر افديـ (24

اإلمٚم  (هـ756ت)ظع بـ ظٌد افُٚيف افًٌُل إٕهٚري افنٚؾًل  (25

ـّ  ،احلٚؾظ ادنٓقر  (4)اـتًٚب  150ف ٕحق صٚحٛ افتهٕٚٔػ ادنٓقرة،ص

 (5)(هـ782ت)وفقفده  ،أجٚز فف ،ظّر بـ محزة بـ يقٕس افًدوي (26

 (6)(هـ741ت) ّد بـ أمحد افٍٚرؿل ادكي بدر افديـ  (27

ادًروف بٚفذهٌل  ،صّس افديـ أبق ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد بـ ظثامن (28

 (7)(هـ748ت)وصٚحٛ افتهٕٚٔػ ادنٓقرة  ،حٚؾظ زمٕٚف

 (8)(هـ776ت) ّد بـ ظٌد افرمحـ بـ ظع افزمردي  (29

 (9)(هـ672ت) ّد بـ ظٌد اهلل افىٚئل افًالمٜ افنٚؾًل إمٚم افْحٚة  (30

 (1)(هـ741ت) ّد بـ ؽٚيل بـ ٕجؿ افدمٔٚضل  (31

                                                 

 (6/163)ومًجؿ ادٗفٍغ  (6/100)مع ٓافوقء ال(1)

 (2/430)افدرر افُٚمْٜ (2)

 (3/19)ـٚمْٜ افدرر ال(3)

 (7/127)ومًجؿ ادٗفٍغ  (3/63)وافدرر افُٚمْٜ  (6/100)مع ٓافوقء ال(4)

 (3/161)افدرر افُٚمْٜ (5)

 (3/315)افدرر افُٚمْٜ (6)

 (3/336)افدرر افُٚمْٜ (7)

 (3/499)وافدرر افُٚمْٜ  (6/100)مع ٓافوقء ال(8)

 (10/114)ومًجؿ ادٗفٍغ  (3/499)افدرر افُٚمْٜ (9)
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 (2)(هـ854ت)أبق افٍتح  ،صدر افديـ ، ّد بـ  ّد ادٔدومل (32

إديٛ ادنٓقر  ،افنٓر بٚبـ شٔد افْٚس ،مد افًّٔري ّد بـ مح (33

 (3)(هـ734ت)

ـتٛ ظِٔف  (هـ747ت) ّد بـ  ّد بـ ّٕر هاج افديـ افُٚتٛ  (34

 (4)وب اخلط ادْس

اإلمٚم  (هـ745ت)افٌرٕٚضل أبق حٔٚن إٕدفز  ف ّد بـ يقس (35

 (5)ةأخذ ظْف افًرو ،صٚحٛ افٌحر ادحٔط ،افْحقي افٌُر

ؿِٟٔ بـ ظٌد اهلل احلٍْل صٚحٛ افتهٕٚٔػ افتل تربق ظذ مٌِىٚي بـ  (36

 (6)هـ762ٓزمف وخترج بف ت ادٚئٜ

واحلٚؾظ  ،اإلمٚم افٌُر ،يقشػ بـ افزـل ظٌد افرمحـ احلٌِل ادزي (37

  (هـ742ت)  افًِؿ

 . (هـ745ت)يقشػ بـ  ّد ادًدين احلٌْع مجٚل افديـ  (38

                                                 

 (6/100)مع ٓافوقء ال(1)

 (4/157)وافدرر افُٚمْٜ   (6/100)مع ٓافوقء ال(2)

 .ادهدر افًٚبؼ(3)

 (4/350)وافدرر افُٚمْٜ  (6/100)مع ٓافوقء ال(4)

 (12/130)ومًجؿ ادٗفٍغ  (4/302)وافدرر افُٚمْٜ  (6/100)مع ٓافوقء ال(5)

 .ادهدر افًٚبؼ(6)
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 ذّذاليذ: ادلطهة انصانس 
ًٟ  ـ رمحف اهللـ  نيًتز ابـ ادِّؼ  وذفؽ يرجع إػ  ٪با فِىاّل مـ أـثر افًِامء ختري

حتك ظرؾف ،ه افتل بٌِٝ أؾٚقوـثرة تهٕٚٔػ ورحٚبٜ صدره، ،صٓرتف يف ظكه

وؿد ذـر . وتْٚؾس ضالب افًِؿ ظذ ذف افَراءة ظِٔف افَٚو وافداين

ب ضٚل مٚ بغ افًخٚوي رمحف اهلل مْٓؿ مٚ يربق ظذ مخس وتًًغ ومٚئٜ،

ضٚفٌغ فٔهؾ افًدد إػ  ،مجِٜٔ افٍزاين:وأوٚؾٝ هلؿ افدـتقرة. وضٚفٌٜ

بغ ظذ حًٛ حروف مرّت  ، هْٚ أؿتك ظذ ادنٓقريـ مْٓؿوفًّع (1)197

 :ادًجؿ وهؿ ـٚفتٚيل

 (2)(هـ852ت)إبراهٔؿ بـ صدؿٜ ادَدد احلٌْع  (1

 (3)(هـ864ت)افنٓر بٚفزمزمل  ،إبراهٔؿ بـ ظع افٌٔوٚوي ادُل (2

 افًجّل افقؾٚء ادًروف بًٌط ابـ أبق ،راهٔؿ بـ  ّد افىرابِزإب (3

ن ذحف ـتٛ ظـ ابـ ادِّؼ  ،افتهٕٚٔػ افُثرة صٚحٛ(هـ841ت)

 (4).يفٌِخٚر

 (5)(هـ845ت)اإلمٚم ادٗرخ ادنٓقر  ،أمحد بـ ظع ادَريزي،تَل افديـ (4

                                                 

افوقء  وفالشتزادة يف مًرؾٜ ضالب ابـ ادَِـ إير (1/89)فتٓٚ إير ترمجٜ ادٗفػ يف مَدمٜ رشٚ(1)

 (1/247)يحومَدمٜ ـتٚب افتقؤح فؼح اجلٚمع افهح (1/55)افالمع

 (1/55) افوقء افالمع(2)

 45مًجؿ افنٔقخ ٓبـ ؾٓد ص(3)

 .حََٝ وضًٌٝ أخرا يف دار افٍالح واظتّدهتٚ وزارة إؿٚف يف ؿىر (1/139)افوقء افالمع (4)

 (500 3/2)افًِقك (5)
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 خٚمتٜ احلٍٚظ ،افنٓر بٚبـ حجر ،ينأمحد بـ ظع افُْٚين افًًَال (5

  (1)(هـ852ت)

و ؾتح افٌٚري  ،ا بُتٌف افُثرةؾَد إتٍع أيًض  ،(2)مٚ أؾٚد احلٚؾظ مـ دروس صٔخفك

 .معء بٚفَْقل ظـ صٔخف

مـ ـٌٚر أئّٜ  ،احلٌْع ،افٌٌدادي ادقفد ،أمحد بـ ٕك افتًسي إصؾ (6

 (3).هاحلْٚبِٜ يف وؿٝ

 ويًرف بٚبـ افٍرات ،ظٌد افرحٔؿ بـ  ّد أبق  ّد افًز افَٚهري (7

 (4)(هـ851ت)

 (5)(هـ856ت)ظع بـ أمحد بـ إشامظٔؾ افََِنْدي افنٚؾًل   (8

وهق آبـ  (هـ807ت)ن يًرف ـٖبٔف بٚبـ ادِّؼ  ،ظع بـ ظّر بـ ظع بـ أمحد (9

 (6).هافقحٔد ٕو

ادًروف بٚبـ متريٜ  ، ّد بـ أو بُر بـ  ّد افنٚؾًل ادَرئ (10

 (7)((ءافًِػ إتَٔٚصٔخ افَراء وبَٜٔ ))ـب:وصٍف ابـ حجر (هـ837ت)

                                                 

 (6/105)مع ٓافوقء ال(1)

إير مثًٚٓ ظذ ذفؽ َٕقٓت ابـ حجر رمحف اهلل ـ مـ هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف ـ يف ؾتح  (2)

 .وؽرهٚ ـثر جداً  (2/300)و(1/451)افٌٚري

 (2/333)مع ٓافوقء ال(3)

 (4/186)مع ٓافوقء ال(4)

 (5/161)مع ٓافوقء ال(5)

 (5/267)مع ٓافوقء ال(6)

 (7/199)مع ٓافوقء ال(7)
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11)  ُٛ خ ادٗرّ  (هـ855ت)هقد ـ بٚفوؿ ـ افنٚؾًل افًًقدي  ّد بـ أمحد اف

 (1).صٚحٛ ـتٚب صٍٚء افٌرام بٖخٌٚر افٌِد احلرام ،ادنٓقر

 صٔخ احلرم،ويًرف بٚفتَل ، ّد بـ أمحد افٍٚد ادُل ادٚفُل (12

 (2)(هـ832ت)افٍٚد  

صٚحٛ حٔٚة  (هـ808ت)ي أبق افٌَٚء افدمر ، ّد بـ مقشك بـ ظًٔك (13

 (3).فوؽره مـ افتهٚين  ،احلٔقان

: ومن تالمذته من افـسوء

 (4)(هـ846ت)خدجيٜ ابْٜ أو ظٌد اهلل  ّد افًَىالين  (1

 (5)(هـ880ت)رؿٜٔ ابْٜ ظع بـ  ّد ادحع  (2

 (6)(هـ862ت)زيْٛ ابْٜ افرى  ّد بـ ادحٛ افىزي  (3

 (7)(هـ855ت) ؽهقن ابْٜ افْقر ظع أم افقؾٚء افًَِٜٔٔ (4

 (8)(هـ842ت)افنٓر بٚبـ ادرجٚين،أم احلًغ شًٚدة ابْٜ ظٌد ادِؽ افٌُري (5

                                                 

 (7/2)مع ٓافوقء ال(1)

 (7/18)مع ٓافوقء ال(2)

 (10/59)مع ٓافوقء ال(3)

 (313ص)مًجؿ افنٔقخ (4)

 (12/35)مع ٓافوقء ال(5)

 (12/48)مع ٓافوقء ال(6)

 (12/85) )مع ٓافوقء ال(7)

 (12/140)مع ٓافوقء ال(8)
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 (1)(هـ837ت)واشّٓٚ شًٔدة  ،أم ـِثقم ابْٜ ادحٛ  ّد بـ أمحد افىزي (6

 (2).ةأم ـامل ظٚئنٜ ابْٜ ظٌد افرمحـ بـ ظع افْقيري ادُل (7

 (3)(هـ874ت)ادحدث افَدد،هٚجر ابْٜ  ّد بـ  ّد افؼف أو افٍوؾ (8

 يإنفاذّ:راتغادلطهة ال

ٓء ؤه)):حتك ؿٚل ابـ حجر ،ن رمحف اهلل ممـ اصتٓر بُثرة افتهٕٚٔػابـ ادِّؼ 

افثالثٜ ـ يًْل افًراؿل،وافٌَِْٔل،وابـ ادَِـ ـ ـٕٚقا أظجقبٜ هذا افًك ظذ رأس 

يف افتقشع يف مًرؾٜ مذهٛ :وافثٚين.يف مًرؾٜ احلديٞ وؾْقٕف:إول :افَرن

واحد مـ افثالثٜ وفد ؿٌؾ  يف ـثرة افتهٕٚٔػ،وؿد رأيٝ ـّؾ :وافثٚفٞ .اؾًلافش

((ؿلن ثؿ افٌَِْٔل ثؿ افًراهلؿ ابـ ادِّؼ ومٚت ؿٌِف بًْٜ،ؾٖوّ  .أخر بًْٜ
(4) 

افناج افٌَِْٔل،وافناج ابـ  أربًٜ تًٚسوا)):وؿٚل افًٔقضل رمحف اهلل

،وأظِّٓؿ افٍَف ومدارـف افٌَِْٔلن،وافزيـ افًراؿل،وافْقر اهلٔثّل،أظِّٓؿ بادِّؼ 

 (5)((ين، وأحٍيٓؿ فِّتقن اهلٔثؿا ابـ ادِّؼ وأـثرهؿ تهًْٔػ  بٚحلديٞ ومتقٕف افًراؿل

 

دـتقر افًٌٛ يف ذفؽ ـام يذـره الو(1)فؿد ذـروا أن فف ٕحق ثالثامئٜ مهـو

                                                 

 (12/151)مع ٓافوقء ال(1)

 (12/153)مع ٓفوقء الا(2)

 (12/131)مع ٓافوقء ال(3)

 (6/105)مع ٓإير افوقء ال(4)

 (2/406)إير تدريٛ افراوي(5)
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: يًقد إػ ظقامؾ ظدة مْٓٚ ظٌد اهلل بـ شًٚف افِحٔٚين

 .مع ؿِٜ افًٔٚل ،ا ظِٔففٜ منٚؽِف٪ٕٕف ـٚن مقشعً ؽف فًِِؿ وافتٖفٔػ،وقتٍرُّن  (1

 .مُتٌتف افوخّٜ يف خمتِػ ؾروع ادًرؾٜ (2

 .افًؼيـ يٌِغ وهقمل،ب بًض مهٍْٚتفَت كَ وهقصٚب،ؾَد،بٚفتٖفٔػ اصتٌٚفف (3

وهظتف يف افَراءة وافُتٚبٜ،ؾَد ذـر ظْف تِّٔذه شٌط  ،شًٜ دائرتف افًِّٜٔ (4

يف يقم ،فِّحٛ افىزي "مإحُٚ"بـ افًجّل إٔف ضٚفع جمِديـ مـ ا

 .واحد

ف ظـ افتٖفٔػ،إٓ ؿٌٔؾ امتداد حٔٚتف افًِّٜٔ،ؾَد ظٚش ثامٕغ شْٜ،ومل يتقّق  (5

  (2).وؾٚتف بًٚم أو ظٚمغ

وؿد ضٌع  ،ل حكهٚ ـثرة إحٚفتف فُتٌفممٚ يرؽٛ يف احلهقل ظِٔٓٚ، ويًفّ و

يف ةـتٚب خٚص بّٗفٍٚتف ادخىقضٜ بُّتٌٜ ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقدي

وافتل ٓ  ،ضٌع فف مخًٜ مـ افُتٛ ادّٜٓ يف بٚهبٚو (3)ٕقات إخرةافس

 "ـتٚب افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح"يًتٌْل ظْٓٚ ضٚفٛ ظِؿ مثؾ

افٌدر ادْر يف ختريٟ "وـتٚب "اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم"وـتٚب 

وؽرهٚ ممٚ   "حتٍٜ ادحتٚج إػ أدفٜ ادْٓٚج"وـتٚب  "افراؾًل افٌُر

                                                 

 (5/41)إٌٕٚء افٌّر (1)

 (67ص)حتٍٜ ادحتٚج  ـتٚبف بتكف مـ مَدمٜ (2)

 إير مَدمٜ افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح.دار افًالمٜ بٚفٍٔقم:ٕٚس افًالمٜ ضًٌتف/دـتقرفؾ(3)

(01/295) 
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 (1):تٚيلالحف وّـ أهؿ ـتٌف، وهل مرتٌٜ ظذ احلروف اهلجٚئٜٔ كشْقّض 

وهق . اإلصٚرات إػ مٚ وؿع يف ادْٓٚج مـ إشامء وإمٚــ وافٌِٚت (1

 (2).جخمتك فُتٚبف هنٚيٜ ادحتٚج إػ مٚ يًتدرك ظذ ادْٓٚ

  افٍَف وأصقفف،وهق مـ افُتٛ ادىٌقظٜ يف جمِديـيف(3).رإصٌٚه وافْيٚئ (2

 .بتحَٔؼ محد اخلوري دارة افَرآن وافًِقم بًٌُتٚن،ٕؼتف إ

ـتٚبْٚ افذي وؾَْٚ اهلل بٚدنٚرـٜ يف  وهق.اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم (3

وافُتٚب  (4).هظز ٕير:ؿٚل ظْف مٗفٍف"ظّدة إحُٚم"ـوهق ذح ل،حتََٔف

 ظٌد افًزيز ادنَٔح حٍيف اهلل:ا ظـ دار افًٚصّٜ بتحَٔؼ افنٔخضٌع مٗخرً 

إٓ  ،وشٚبَتف يف إخراج هذا افًٍر ادٌٚرك ـ ٍٕع اهلل بفـ  جتٓٚد افنٔخامع و

أن يف حتََٔف تهحٔػ وحتريػ،ويف افتًِٔؼ ظِٔف ؿهقر يف ـثر مـ 

 .(5) ويف مقاوع أخرى إهاف يف َٕقل ٓ حٚجٜ إفٔٓٚ ،ادقاوع

مع مٚ  ،ؾْٕ٘ل ؿد ؿٚبِٝ هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف ،وفٍِٚئدة وإرادة افْهح

يف مَٚبِٜ  يرةيَٚبِف مـ حتَٔؼ افنٔخ حٍيف اهلل، ؾٚشتدرـٝ ظِٔف يف مقاوع ـٞ

 ا ظذ آختهٚرحرًص  ،ة هذه افرشٚفٜوؿد مجًتٓٚ يف مِحؼ خٚص يف هنٚي، افًْخ 

                                                 

ـتٚب و (1/130)وحلظ إحلٚظ (7/298)فالشتزاد مـ هذه ادهٍْٚت يْير مًجؿ ادٗفٍغ (1)

ومَدمٜ افتقؤح  (196ص) "وـتٌٓؿ ومهىِحٚهتؿ ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وذـر بًض ظِامئٓؿ"

(1/295) 

 .وافُتٚب يف مراحِف إخرة فِىٌع ظْد دار افٍالح (7/298)إير مًجؿ ادٗفٍغ(2)

 (4/45)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ(3)

 (6/101)مع ٓافوقء ال(4)

  (1/297)مَدمٜ افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح  افُالم ظذ هذه افىًٌٜ يفإير(5)
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 .(1)، وبًثٝ مْٓٚ بًْخٜ فِنٔخ٪ فًٔتدرـٓٚ يف ضًٌٚتف افَٚدمٜوظدم تثَٔؾ احلٚصٜٔ

 (2).فاإلذاف ظذ إضرا (4

إـامل  ،ومـ تهٍٕٚٔف ممٚ مل أؿػ ظِٔف)):ؿٚل افًخٚوي.افُاملإـامل هتذيٛ  (5

 (3)((ةـتٛ افًٝالهتذيٛ افُامل،ذـر ؾٔف تراجؿ رجٚل 

ا مٚ  ٔؾ هذا افُتٚب ـثرً (4).افٌدر ادْر يف ختريٟ أحٚديٞ افؼح افٌُر (6

يًتز مقشقظٜ يف بٚب افتخريٟ و (5)هيف هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحَٔؼ ظِٔف

. يف دار اهلجرة بٚخلز ا ـٚمالً بع مٗخرً وؿد طُ .اديٞضرق إح ومجع

 ج افراؾًل ظٌٚرةوؿٚل إٔف أوشع مـ خرّ  وافُتٚب أثْك ظِٔف ابـ حجر،

إٔف أضٚفف بٚفتُرار،وذـر إٔف اشتٍٚد مْف ومـ ؽره يف  إٓ ،وأخِهٓٚ إصٚرة

 .(6)ـتٚبف تِخٔص احلٌر يف ختريٟ أحٚديٞ افراؾًل افٌُر

وؿد ضٌع  (7)ىادْتؼادختك وادًّك ب وخمتك هذا.خالصٜ افٌدر ادْر (7

 محدي افًٍِل،وٕؼتف دار افرصد بٚفريٚض:هـ بتحَٔؼ1406ظٚم  اخلالصٜ

 (8)ؿد وؿػ ظِٔف إذرظل واشتٍٚد مْفو .جحتٍٜ ادحتٚج إػ أدفٜ ادْٓٚ (8

                                                 

 (499ص)إير ادِحؼ يف  (1)

 (4/58)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ(2)

 (5/57)واإلظالم  (6/102)مع ٓافوقء ال(3)

 (4/46)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ(4)

 (441ص)و    (192ص) آً ظذ ذفؽ يفر مٞإظ(5)

 (1/116)إير مَدمٜ افتِخٔص(6)

 (1/720)ـنػ افيْقن(7)

 196ادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ ص(8)
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ا مٚ يقرده وـثرً  .افدـتقر ظٌد اهلل افِحٔٚين:وافُتٚب مىٌقع بتحَٔؼ

 .(1)جيف ختريٟ أحٚديٞ ادْٓٚ :افرشٚفٜ بَقففادهْػ يف هذه 

ؿد ذـره ادٗفػ يف إجٚزتف و(2)يختريٟ أحٚديٞ مْٓٚج إصقل فٌِٔوٚو (9

 .(3)ّي يف جزء حديٞ:ؿٚل بُّٜ

هق ختريٟ ٕحٚديٞ و(4).رتذـرة إخٔٚر بام يف افقشٔط مـ أخٌٚ (10

ـّ فٌِزايل يف افٍَف افنٚؾًل، وـثرً  "افقشٔط" يف ف،خٚصٜ ا مٚ يذـره اده

 (5)"افٌدر ادْر"

ا،اختكهٚ مـ ـتٚبف هل رشٚفٜ خمتكة جدً و(6).افتذـرة يف ظِقم احلديٞ (11

ٕخٌٜ " حجّٓٚ إػ حد ـٌر تنٌف يف ،وتَع يف ثالث ورؿٚت "ادَْع"افٌُر 

 :مْٓؿ ؾؼحٓٚ ؽر واحد مـ افًِامء، ابرً ا كوؿد ٓؿٝ اهتاممً "افٍُر

 :وؿد حََٓٚ إشتٚذ "ـرة احلديٞؾتح ادٌٔٞ بؼح تذ"ادْنٚوي يف ـتٚبف 

 (7).دبٚهلـ "ادجِٜ افًٍِٜٔ"وٕؼت يف . ّد ظزيز صّس

ويَع يف ظؼيـ  ،وهق مـ إٍٔس ـتٌف. افتقؤح يف ذح اجلٚمع افهحٔح (12

                                                 

 ( 375 ) ص آ  ظذ ذفؽ إير مٞ(1)

 (1/508)افٌدر افىٚفع (2)

 (6/101)مع ٓافوقء ال(3)

 .ادهدر افًٚبؼ(4)

 .هٚوؽر (4/303)ويف  (2/482)افٌدر ادْر (5)

 (1/392)ـنػ افيْقن(6)

 (1/307)مَدمٜ افتقؤح (7)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 45

ت أصقهلٚ،أو مل تىٌع، وؿد اشتٍٚد مْف دَ ِق احتٍظ بَْقٓت هٚمٜ ؿد ُف  ا،جمِدً 

وؿد . وؽرهؿ ،وافًْٔل "اريؾتح افٛ"ـٚبـ حجر يف  اح،مـ بًده مـ افّؼ 

 ذح صٔخف افَىٛ احلٌِل ومٌِىٚي ظذ ،اظتّد ؾٔف ادهْػ رمحف اهلل

وهق يف أوفف أؿًد مْف يف آخره،بؾ هق )): وإتَد ابـ حجر هذا افؼح بَقفف

وؿد )): أجٚب ظـ ذفؽ افًخٚوي بَقففو(1)((ىمـ ٕهٍف افثٚين ؿِٔؾ اجلدو

ص فف مـ ذح افَىٛ ادِخِّت  ،يصف مـ ذح صٔخف مٌِىٚؿٚل هق إٔف فّخ 

((احلٌِل،وإٔف زاد ظِٔٓام
وأن افوًػ فٔس  ،هذا آظتذار ؿّربمٚ يفًّؾ و(2)

ذحف فًٌض إحٚديٞ يف ؿقفف ظْد  ،ن،وإٕام هق ممـ شٌَفمـ ابـ ادِّؼ 

  اشسوح)):ومٚ بًده،ؿٚل(6594)حديٞبٚب افَدر يف ـام"افتقؤح"ـتٚب

ومل يزد، ثؿ إتَؾ إػ  مٝ،بف ـِٓٚ تَدّ أبقا :احف ؾَٚلبًض صٔقخْٚ مـ ّذ 

د يف ٕحق حٔٞ تٍرّ  ،آشتئذان ـام ؾًؾ يف إدب إػ وهذا ،اإليامن وافَدر

 ب افٌخٚري ًٍٕف ثالث وظؼون ورؿٜوهق يف ـتٚ ه،يَٚت بخطّ رَ أربع وُ 

 (3)ىإتف.((يف ٕحق ٕهػ جزء،ـام شِػ ،وؿد ذحْٚه بحّد اهلل

شف َف ن ممـ ظرف بىقل نَ أن ابـ ادِّؼ   اأيًض  د هذا آظتذارّي وممٚ يٗ: ؿؾً 

ل افُتٚب أو يف شقاء يف أوّ  ،يف افَْؾ،وؿد ٓحيٝ ذفؽ يف ـتٚبف اإلظالم

  .آخره

وأصدرتف وزارة  ح،وؿد ضٌع ـتٚب افتقؤح  بتحَٔؼ اإلخقة يف دار افٍال

                                                 

 (6/103) افوقء افالمع(1)

 .ادهدر افًٚبؼ(2)

  (1/367) مَّدمٜ افُتٚبإير و (30/124)افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح (3)
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بًْٚيٜ جٔدة  .اجمِدً  (36)وبِغ  اإلشالمٜٔ يف دوفٜ ؿىر، إوؿٚف وافنٗون

ا يف حتَٔؼ هذا ا ـٌرً بٌِْل أن افنٔخ ادنَٔح،ؿد ؿىع صقطً وؾٚخر،وورق 

. بٌٜٔ إخراجف ،افُتٚب

مجًٝ ؾٔف بغ ـالم )):وهق ـتٚب يف افٍروع،ؿٚل ظْف مٗفٍف .مجع اجلقامع (13

ذحف،ومْٓٚجف،ورووتف، وابـ  افراؾًل يف ذحٔف،و رره، وافْقوي يف

اهره،وؽر ذفؽ ممٚ أمهِقه وافَّقيل يف بحره،وجق ،ومىٌِف افرؾًٜ يف ـٍٚيتف

((افتهٕٚٔػ يف ادذهٛ ٕحق ادٚئتغ مـ وأؽٍِقه،ممٚ وؿٍٝ ظِٔف
(1)  

 .(2)هذـر حٚجل خٍِٜٔ إٔف يَع يف ٕحق مٚئٜ جمِد،احسق ؽٚفٛو

 :ؿٚل ظْف مٗفٍف(3)ويف بًض افًْخ حدائؼ إوفٔٚ. حدائؼ احلَٚئؼ (14

خالف  متٚئٜومـ حُٚيٚت افهٚحلغ ٕحق س.ينتّؾ ظذ ٕحق أفٍل حديٞ))

 .(4)ححتََٔف بدار افٍال وافُتٚب تؿّ  .((أثٚر وإصًٚر وافْقادر

ه هق افذي أصٚر افتٌْٔف يف افٍروع فِنرازي،وفًّؾ و.افٍُٚيٜ يف ذح افتٌْٔف (15

وذح افتٌْٔف يف أربع )):يف إجٚزتف افتل ـتٌٓٚ بُّٜ بَقفف ،إفٔف ادٗفػ

 (5)((تداجمّؾ 

                                                 

 (6/102)مع ٓافوقء ال(1)

 (197ص)وادذهٛ ظْد افنٚؾًٜٔ وبًض ظِامئٓؿ وـتٌٓؿ (2/1875)و (1/598)ـنػ افيْقن(2)

 (2/1875)و (1/598)ـنػ افيْقن(3)

 (1/310)إير مَدمٜ افتقؤح (4)

 (1/313)ومَدمٜ افتقؤح (1/491)وـنػ افيْقن  (6/101)مع ٓافوقء ال(5)
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ه شاّم (1)يـام ذـر ذفؽ افًخٚو ،دجمّؾ  ذحٓٚ يف. ذح إربًغ افْقويٜ (16

 .(2)ةوؿد صدر ظـ دار افٍٚروق بٚفَٚهر  ."م إربًغادًغ ظذ تٍفّ "

 .(3)كوهل أفٍٜٔ ابـ مٚل.ذح إفٍٜٔ (17

 .(4)دذح زوائد افسمذي ظذ افهحٔحغ،وأو داو (18

 .(5)ذح زوائد أو داود ظذ افهحٔحغ (19

ويَع يف . ودوافسمذيداوأو  ظذ افهحٔحغ افًْٚئل ذح زوائد (20

 .(6)دجمؾ

مْف  توجد(7).تويَع يف أربع جمِدا. ذح زوائد مًِؿ ظذ افٌخٚري (21

 (8)3012ـ3015ًٕخٜ يف خزإٜ إوؿٚف بٌٌداد برؿؿ 

ؾٔف دنٚيخ افهقؾٜٔ مْذ  ترجؿ   وهق يف ضٌَٚت افهقؾٜٔ، ضٌَٚت إوفٔٚء (22

 :يؼ إشتٚذوهق مىٌقع بتحؼ اهلجري إػ زمْف،  افثٚين افَرن   مْتهػ

 (9).ٕقر افديـ صقريٛ

                                                 

 (6/102)مع ٓافوقء ال(1)

 (1/326)ومَدمٜ افتقؤح  (1/60)إير ـنػ افيْقن (2)

 (7/298)مًجؿ ادٗفٍغ(3)

 (1/559)ـنػ افيْقن (4)

 (6/102)مع ٓفوقء الا(5)

 .ادهدر افًٚبؼ(6)

 (1/509)افٌدر افىٚفع (7)

 (1/317)إير مَدمٜ افتقؤح (8)

 (5/57)وإير إظالم  (1/317)مَدمٜ افتقؤح (9)
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 .(1)ضٌَٚت افَراء (23

 .(2)ضٌَٚت ادحدثغ (24

 وؿد ضٌع يف دار افُتٛ بٕٚردن(3).ظجٚفٜ ادحتٚج إػ تقجٔف ادْٓٚج (25

 .(4)ظز افديـ هنٚم افٌدراين:بتحَٔؼ

 .يف جمِد ؽريٛ يف بٚبف:ؿٚل ظْف مٗفٍف (5).افًدة يف مًرؾٜ رجٚل افًّدة (26

، وؿد ذـر حٚجل  (6)هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف ا يفوؿد أصٚر إفٔف ـثرً 

 . (7)خٍِٜٔ يف ـنػ افيْقن ، وافٌٚبٚين يف هديٜ افًٚرؾغ

ترجؿ ؾٔف فًِامء افنٚؾًٜٔ وؿٚل  (8).ب يف ضٌَٚت محِٜ ادذهٛافًَد ادذهّ  (27

أخذه مـ ضٌَٚت إشْقي، وابـ ـثر، وافًٌُل، ؾِّخص  )):حٚجل خٍِٜٔ

((هنٚ، فُْٓٚ ظنة افستٔٛوزاد وحّرر، ؾهٚرت أحًـ م
(9). 

  .وهق ذح دْٓٚج افىٚفٌغ فِْقوي. ظّدة ادحتٚج إػ ـتٚب ادْٓٚج (28

 

                                                 

 (6/102)مع ٓافوقء ال(1)

 .ادهدر افًٚبؼ(2)

 (4/47)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ (3)

 (1/320)مَدمٜ افتقؤح (4)

 (1/508)افٌدر افىٚفع (5)

 (249)إير مثال  ص(6)

  (1/420)وهديٜ افًٚرؾغ  ( 2/119 )إير ـنػ افيْقن   (7)

 (7/298)مًجؿ ادٗفٍغ (8)

 (7/298)ومًجؿ ادٗفٍغ (2/1152)ـنػ افيْقن(9)
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 وؿد بدأت دار افٍالح،ا مٚ ينر إفٔف يف هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔفوـثرً 

 (1).بتحََٔف

وؿد ضٌع  (2).ؽٚيٜ افًقل يف خهٚئص افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (29

 .وٕؼتف دار افٌنٚئر بٌروت . بحرظٌد اهلل:بتحَٔؼ افُتٚب

وؿٍٝ ظِٔف )):ؿٚل ظْف ابـ حجر (3).مٚ متس إفٔف احلٚجٜ ظذ شْـ ابـ مٚجٜ (30

،وفٔس ؾٔٓام ـٌر أمر،مع إٔف ؿد شٌَف داودزوائد أو  ظِٔف وظذ ذح

((فُِتٚبٜ ظذ ابـ مٚجٜ صٔخف مٌِىٚي
(4) 

: أن ـتٚب (5)ة افًٚرؾغذـر إشامظٔؾ بٚصٚ يف هدّي :تـبقه

 أديٛ يف خمتك افتدريٛافٝ (1

 وترمجٚن صًٛ اإليامن (2

أهنام فإلمٚم افٌَِْٔل٪ـام ذـره حٚجل :وافهحٔح! نمـ وّـ ـتٛ ابـ ادِّؼ 

 .(6)خٍِٜٔ يف ـنػ افيْقن

                                                 

 (1/322)مَدمٜ افتقؤح (1)

 (6/102)ٓمع لافوقء ا(2)

 (2/1005)ـنػ افيْقن (3)

 (6/101)مع ٓوافوقء ال (5/44)إٌٕٚء افٌّر (4)

 (1/420)هديٜ افًٚرؾغ (5)

 (1/330)وإير مَدمٜ افتقؤح (1/270)ـنػ افيْقن (6)
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 شُاء انؼهًاء ػهيّ َٔقدْى نّ:ادلطهة اخلايش
اهلل،وذفؽ فنٓرتف يف زمٕٚف، حتك وصٍف  ـثرت ظٌٚرات اإلضراء وافثْٚء ظِٔف رمحف

((أظجقبٜ افًك يف ـثرة افتهٕٚٔػ))بٖٕف  جر رمحف اهللابـ ح
 :اوؿٚل ظْف أيًض (1)

اصتٓر اشّف وضٚر صٔتف،ورؽٛ افْٚس يف تهٍٕٚٔف٪فُثرة ؾقائدهٚ وبًىٓٚ وجقدة ))

((ترتٌٔٓٚ
(2). 

ـٚن مـ )):وؿٚل ظْف ادَريزي. (3)بٚفنٔخ اإلمٚم احلٚؾظ:ووصٍف احلٚؾظ افًراؿل

ا،وأظيّٓؿ  ٚرضة،صحٌتف شْغ وأخذت ظْف خًِؼ ا وأحًْٓؿ أظذب افْٚس أفٍٚظً 

((ا مـ مرويٚتف ومهٍْٚتفـثرً 
(4). 

أحد منٚيخ اإلشالم،صٚحٛ افتهٕٚٔػ افتل مٚ ؾتح ))بٖٕف  :ووصٍف ؿٚيض صٍد

((ظذ ؽره مثِٓٚ يف هذه إوؿٚت
(5). 

م ؾخر إٕٚم أحد منٚيخ اإلشال ظِؿ إظالم، افنٔخ اإلمٚم،))ـووصٍف افٌامري ب

يـ واددرشغ، شٔػ ادْٚطريـ،مٍتل ظِؿ ادٍٔد بَٜٔ ادهٍْغ،ة افًك ظالم

((ادًِّغ
(6) 

                                                 

 (6/104)مع ٓافوقء ال  (1)

 122ذيؾ افدرر افُٚمْٜ ص  (2)

 (6/106)مع ٓافوقء ال  (3)

 .ادهدر افًٚبؼ  (4)

 .ادهدر افًٚبؼ  (5)

 .ادهدر افًٚبؼ  (6)
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ـّ  مٚ مٚ زاد ؿدر اإلًٕٚن ـّؾ ؿص وافًٔٛ، ؾُّؾ ومع هذا افثْٚء ؾال يًِؿ اإلًٕٚن مـ اف

ـٕٚٝ ـتٚبتف أـثر مـ اشتحوٚره ))يَقل ظْف ابـ حجر رمحف اهلل .. افَْد زاد ظِٔف

ـٚن :ن ظِامء افنٚم ومك،حتك ؿرأت بخط ابـ حجلؾِٓذا أـثر افَقل ؾٔف م

ف افُثر ،ويّٗل ق ظِاًم ا،وٓ  ّؼ ًٕٛ إػ هؿٜ افتهٕٚٔػ،ؾٕ٘ف مٚ ـٚن يًتحي صًٔي ُي 

ه بَدره تٚج افديـ افًٌُل شْٜ ظذ مًْك افًْخ مـ ـتٛ افْٚس،ودٚ ؿدم دمنؼ ٕقّ 

ظامد افديـ ابـ  وأفزم ،ا ظذ ـتٚبف ختريٟ أحٚديٞ افراؾًلشًٌغ،وـتٛ فف تَريظً 

ون يًيّقٕف ـٚفًالئل،وأو افٌَٚء وٕحقمهٚ ا،وؿد ـٚن ادتَدمـثر ؾُتٛ فف أيًض 

ا،وأمٚ افذيـ ؿرؤوا،ورأوه مـ شْٜ شًٌغ ؾام بًدهٚ ه ـٚن يف أول أمره حٚذًق ؾًِّؾ 

ًٛ رَ ْق مل يُـ بٚدٚهر يف افٍتقى وٓ افتدريس،وإٕام ـٚن ُي :ؾَٚفقا ا أ ظِٔف مهٍْٚتف ؽٚف

يـ أهنؿ يًٌْقٕف إػ وـذا َٕؾ ابـ ؿٚيض صٌٜٓ ظـ ادكّي .(1) (( مٚ ؾٔٓٚؾَٔرر ظذ

 .(2)هؿٜ افتهٕٚٔػ

ـّ  ـٚن يُتٛ يف ـّؾ )): اوؿٚل ظْف ابـ حجر أيًض  ((شقاء أتَْف أو مل يتَْف ،ؾ
وؿٚل  (3)

ـّ )): اأيًض  ((مل يُـ يف احلديٞ بٚدتَـ،وٓ فف ذوق أهؾ افٍ
ـٚن )): اوؿٚل ظْف أيًض  (4)

ـً أمره ذـًل يف أول  وصٍف ات افًامع تا،رأيٝ خىقط ؾوالء ذفؽ افًك يف ضٌٚقا ؾى

ة،وفُـ دٚ رأيْٚه مل يُـ يف آشتحوٚر،وٓ يف ّي مبٚحلٍظ وٕحقه مـ افهٍٚت افًؾ

وح وؽٌِٝ ظِٔف افُتٚبٜ،ؾقؿػ ذهْف ه دٚ ضٚل ظّره اشسافتكف بذاك،ؾُٖنّ 

                                                 

 (5/44)إٌٚء افٌّر   (1)

 (4/45) ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ ؾًٜٔضٌَٚت افنٚ  (2)

 (2/315)ادجّع ادٗشس   (3)

 (3/201) افوقء افالمع  (4)
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حتقه يف ـثر مـ منُالت وـٕٚٝ ـتٚبتف أـثر مـ اشتحوٚره،ؾِام دخؾ افنٚم ؾٚ

ٕٚشخ :هؾِؿ يُـ فف بذفؽ صًقر،وٓ أجٚب ظـ رء مْف،ؾَٚفقا يف حّؼ  تهٍٕٚٔف،

(( ؿٌؾ مقتف ؾحجٌف وفده ٕقر افديـ ظع،إػ أن مٚتـثر افٌِط،وؿد تٌّر 
(1). 

 .(2)هذا إٓتَٚد بٖٕف ؽر مٌَقل مـ ؿٚئِف وٓ مريّض  وؿد داؾع افًخٚوي ظْف وردّ 

صٚهدة  ف٪ ؾُتٌفصنيف هذا افُالم مـ افتحٚمؾ مٚ ٓ خيٍك ظذ م)) :وؿٚل افنقـٚين

افًِقم،وؿد اصتٓر صٔتف،وضٚر ذـره ه مـ إئّٜ يف مجٔع مْٚديٜ بٖنّ  بخالف ذفؽ،

((وشٚرت مٗفٍٚتف يف افدٕٔٚ
(3)  

وبٖٕف فٔس فف  ة يف آخر ظّره،يف حٍيف وخّٚص ـ رمحف اهلل ـ ابـ حجر ه ؿدإٝإٕام :ؿِٝ

ـّ  ة ادًٚير  ؿقّ يٞ، وٓ تخذوق أهؾ احلد  .احلديٞ وظِقمف ظْد ابـ حجر يف ؾ

تف يف افتهْٔػ ؾِؿ يُْره،بؾ ذـر إٔف أظجقبٜ افدٕٔٚ يف زمٕٚف،وأمٚ ؿقهلؿ يف وأمٚ ؿقّ 

حَف إٔف ٕٚشخ،ؾال يًٚب ظذ افًٚمل ـثرة َٕقفف،بؾ هق دأب ـثر مـ افًِامء،وؿد َٕؾ 

ن رمحف اهلل،ومـ خالل بؾ إن ابـ ادِّؼ . تحمْف ابـ حجر يف ـثر مـ ادقاوع يف افػ

افتقثٔؼ فَِْقل يف أؽِٛ ادقاوع  صديد "اإلظالم"دراشتل هلذا اجلزء مـ ـتٚب 

،وٓ يًٖم مـ تُرار (4)مهٚدر ةحتك إٕؽ جتد يف افًىر افقاحد أحٕٔٚٚ أـثر مـ ثالث

ؾّٓف  ةة وحًـ إٓتَٚء،وهل دافٜ ظذ ؿقّ زت َٕقٓتف بٚفدّق ،وؿد متّل (5)آشؿ

                                                 

 (4/45)وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ  122ذيؾ افدرر افُٚمْٜ ص  (1)

 (6/104) افوقء افالمع  (2)

 (1/510)افٌدر افىٚفع   (3)

 (153ص) آً ظذ ذفؽ يفإير مٞ  (4)

 (211ص )(113ص)إير مثالً . مرة (35)أـثر مـ بٚشّف  ـّرر افًزو ففؾَد  "افَٚيض ظٔٚض"مثؾ (5)
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افَْقٓت بًٌٚرات ا مـ واشتٌْٚضف،ؾِؿ يُـ حٚضٛ فٔؾ،بؾ جتده يْٚؿش ـثرً 

، وهذا ـثر أو ؽر ذفؽ مـ افًٌٚرات .ؾتٖمؾ:ك ذهـ افَٚرئ بَقففخمتكة،و رّ 

: ،ظدا مٚ يف ذفؽ مـ إوٚؾٚت وؾقائد صٓد فف هبٚ ابـ حجر ًٍٕف ؾَٚل(1)جًدا

((هٚ وجقدة ترتٌٔٓٚرؽٛ افْٚس يف تهٍٕٚٔف فُثرة ؾقائدهٚ،وبًط))
(2)  

 ػقيدذّ:ادلطهة انضادس
ن رمحف اهلل ؿد ظٚس دوفٜ ادامفٔؽ،وؿد ـٕٚٝ ذـرٕٚ ؾٔام شٌؼ أن ابـ ادِّؼ 

إٓ أن يُقن  ،مل يٌؼ افٔقم مذهٛ خيٚفٍف)): راظٜٔ إصٚظرة حتك ؿٚل ادَريزي

مٚ ـٚن ظِٔف  مذهٛ احلْٚبِٜ أتٌٚع اإلمٚم أو ظٌد اهلل أمحد بـ حٌْؾ،ؾ٘هنؿ ـٕٚقا ظذ

((افًِػ،ٓ يرون تٖويؾ مٚ ورد ظـ افًِػ
(3) 

ـّ  افقوع  ر هبذا يل إٔف ممـ تّٖث تٌّغ  ،ؾٚتفوبًد دراشتل هلذا اجلزء مـ مه

يف  ا بْقع مـ اإلؿرار،ويًتخدم فٌٜ أهؾ افُالمإصٚظرة متٚمً افًٚم،ويَْؾ ظَٔدة 

افهٍٚت افقاردة وظْد ذـره فًٌض (4) ؿ بٚحلنقيٜويًؿّ هؿ ظذ مذهٛ افًِػ ردّ 

وٓ يذـر  (5)جتده يًّد إػ تٖويِٓٚ يف احلديٞ مـ ؽر افًٌع ادثٌتٜ ظْد إصٚظرة،

فػ وهق إثٌٚت افهٍٜ مـ ؽر حتريػ وٓ متثٔؾ وٓ تُٔٔػ وٓ ؾٔٓٚ مذهٛ افّس 

 .تًىٔؾ

                                                 

 ( 371ـ183ـ94ص )آً ظذ ذفؽ يفإير مٞ  (1)

 ( 122 )  صذيؾ افدرر افُٚمْٜ  (2)

 (3/306)اخلىط   (3)

 (166ص) آً ظذ ذفؽ يف إير مٞ  (4)

 ( 400ص)وتٖويِف فهٍٜ افرمحٜ  ( 174ص)ادحٌٜ إير مثال تٖويِف فهٍٜ   (5)
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ا ؾَد ن رمحف اهلل بًِامء ذفؽ افًك مـ حٔٞ آظتَٚد أيًض ر ابـ ادِّؼ وـام تٖثَّيل 

 ضٌَٚت"ـتٚبف  ؾٚفذي يَرأ مثالً  م مـ حٔٞ افًِقك وافٍُر افهقيف،ر بفتّٖث 

مـ  يدرك بٖٕف مـ ادْتّغ هلذا ادْٟٓ، بؾ هق مًدود "حدائؼ إوفٔٚء"و  "ٕوفٔٚءا

وؿد ذـر ذفؽ يف  ف وأفًٌٓٚ بٚإلشْٚد،هق ممـ فٌس خرؿٜ افتهقّ ف أظالم افهقؾٜٔ،

وبًوٓٚ إػ  ،بًوٓٚ إػ ظّر ٕتٓلوذـر ظدة أشٕٚٔد ي (1)"ضٌَٚت إوفٔٚء"ـتٚبف 

وؿد ذـر افًخٚوي ظـ صٔخف ابـ حجر ظـ  .(2)وبًوٓٚ إػ ظٚئنٜ وؽرهؿ ظعّ 

فٔس يف ))ؿقفف ،هذه اخلرؿٜ افتل يزظؿ افهقؾٜٔ أن احلًـ افٌكي فًٌٓٚ مـ ظعّ 

ومل يرد يف خز صحٔح وٓ حًـ وٓ ؤًػ، أن افٌْل  ،رء مـ ضرؿٓٚ مٚ يثٌٝ

ٕحد ػ افهقرة ادتًٚرؾٜ بغ افهقؾٜٔ شِؿ أفٌس اخلرؿٜ عصذ اهلل ظِٔف و

ظـ  ؾوالً  ،اؾ٘ن أئّٜ احلديٞ مل يثٌتقا فِحًـ مـ ظع شامعً : إػ أن ؿٚل..أصحٚبف

((أن يًٌِف اخلرؿٜ
ؾف رمحف اهلل إٔف مـ ادٗمْغ ره هبذا ادْٟٓ وتهقّ ظذ تّٖث  وممٚ يدّل  (3)

ضٌَٚت "ـام يف ـتٚبف  !جتّع بفذـر إٔف اؾَد  بقجقد اخلي ظِٔف افًالم،

 (4)"إوفٔٚء

غ بزيٚرة ؿٌقر افهٚحلغ، وحتديد أمٚـْٓٚ وافتزك هبٚ، ؾال يُٚد  ّّ وهق مـ ادٓت

 .(5)ويزار وؿزه مًروف بٚإلجٚبٜ: ل يف آخرهإٓ ؿٚ "افىٌَٚت"يسجؿ ٕحد يف ـتٚبف

                                                 

 (1/79)بَٚت إوفٔٚء ط  (1)

 .ادهدر افًٚبؼ  (2)

 (1/527)ادَٚصد احلًْٜ   (3)

 (3/201) افوقء افالمعوذـر ذفؽ ظْف أيوٚ افًخٚوي يف  (1/91)ضٌَٚت إوفٔٚء   (4)

 ( 123ص  )وإير يف هذه افرشٚفٜ  (78ـ72ـ1/68)إير ضٌَٚت إوفٔٚء (5)
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 ّٝ ة يف ل ـٚن يَْد افهقيفّ ب ،اشِٔؿ مىًِؼ ظذ إٔف  رمحف اهلل مل يُـ يٖخذ هذا ادْٟٓ بٚف

ا يف ذحف فهحٔح افٌخٚري،ومـ ذفؽ تًَِٔف بًض ادقاوع،ـام حهؾ ذفؽ ـثرً 

ـّ ): ظذ حديٞ جٚبر ريض اهلل ظْف ؿٚل د حلقم اهلدي ظذ ظٓد افٌْل صذ اهلل ا ٕتزوّ ـ

إٕف :ظذ افهقؾٜٔ يف ؿقهلؿ وهذا افٌٚب ردّ  )) :ؿٚل رمحف اهلل (1)(ظِٔف وشِؿ إػ ادديْٜ

خٚر ضًٚم فٌد،وأن ادٗمـ افُٚمؾ اإليامن ٓ يًتحؼ اشؿ افقٓيٜ هلل،حتك جيقز ادّ  ٓ

وهل ادَْع واحلجٜ )):إػ ؿقفف((..ا فٌدق بام يٍوؾ ظـ صًٌف،وٓ يسك ضًٚمً يتهدّ 

((ؿقهلؿ افُٚؾٜٔ يف ردّ 
(2)  

 ٔفاذّ:اتغادلطهة انش
 ، شْٜ أربع وثامنع إولفِٜٔ اجلًّٜ شٚدس ظؼ رو ـ رمحف اهللـ ن  ابـ ادِّؼ تقيّف 

رمحف اهلل (3) ،ظـ واحد وثامٕغ شْٜ،ودؾـ مع أبٔف بحقش شًٔد افًًداء،مٚئٜ

ـّ  َب َت وك  ثف مـ ظِؿٍ رَّيل جزاء مٚ وَ ،،وأظيؿ فف افدرجٚتهوـتٛ هففف أجره بًدد مٚ ص

 .يْتٍع بف

                                                 

 (5/2068)ـٚن افًِػ يدخرون يف بٔقهتؿ وأشٍٚرهؿ مٚ  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب إضًّٜ   (1)

 (5108 )برؿؿ

 (26/186)افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح  (2)

 (7/45)ادهدر افًٚبؼ،وصذرات افذهٛ   (3)
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انفصم انصاَي 

ٔيإنفّ  "ػًدج األحكاو"انرؼزيف تكراب 

 :.ٔفيّ يثاحس 
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: ٔفيّ يطانة  انرؼزيف تاحلافع ادلقدصي:ٔلاأل ادلثحس

امسّ َٔضثّ :ادلطهة األٔل 
افديـ أبق  ّد ظٌد افٌْل بـ ظٌد افقاحد بـ ظع بـ  هق اإلمٚم احلٚؾظ،تَّل 

 (1).ثؿ ادَدد ادْنٖ،افهٚحلل احلٌْع،صٚحٛ افتهٕٚٔػ ،ظٔعهور اجلاّم 

يٕندِ َٔشأذّ : ادلطهة انصاَي 
إحدى وأربًغ ومخًامئٜ فِٓجرة،ـام ؿٚفف ابـ خٚفتف شْٜ ، (2)ظٔؾوفد بجاّم 

احلٚؾظ :ثتْل وافدد ؿٚفٝدٚ حدّ  ٪ٕٜأطْف يف ربٔع أخر مـ افسَّيل )):ؿٚل.احلٚؾظ افؤٚء

ؾًّع هبٚ مـ أو  ،اوؿدم دمنؼ صٌرً )):ؿٚل. ((أـز مـ أخل ادقؾؼ بٖربًٜ أصٓر

ؾٖؿٚمٚ  ،ق،هق وادقّف ادُٚرم بـ هالل وؽره،ثؿ رحؾ إػ بٌداد شْٜ إحدى وشتغ

ق مِٔف إػ افٍَف،واحلٚؾظ ظٌد افٌْل مِٔف إػ وـٚن ادقّف .بٌٌداد أربع شْغ

((احلديٞ
(3) 

  : ادلطهة انصانس
َخل
  ٔصافّ اا
ْخل
 ل

ّخل
  ي

ُخل
 ج ٔاا
ُخل
 ل

ّخل
 ج ي

ئّؾ   بؾ  ، ـٚن رمحف اهلل فٔس بٕٚبٔض إمٓؼ )) :ؿٚل ظْف افؤٚء ادَدد

                                                 

 (4/111)وتذـرة احلٍٚظ فِذهٌل  (21/444)شر أظالم افٌْالء (1)

 (2/159)إير مًجؿ افٌِدان. ادَّدشٜبٍتح اجلٔؿ وتنديد ادٔؿ، ؿريٜ يف ٕٚبِس مـ إرض : مّجٚظٔؾ (2)

 (1/184)ذيؾ ضٌَٚت احلْٚبِٜ (3)
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 يـ،ظئؿ اخلِؼ،تٚم افَٚمٜ،ـٖنّ بواشع افٟحًـ افنًر،ـٞ افِحٜٔ، إػ افًّرة

((افْقر خيرج مـ وجٓف،وـٚن ؿد وًػ بكه مـ افٌُٚء وافًْخ وادىٚفًٜ
(1). 

إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ك بٕٚثر،وا بٚفقرع وافًٌٚدة وافتّّس وـٚن مًروًف 

أهؾ ا مـ مٚ أظرف أحدً  )) :ؾٓٚ احلٚؾظ افؤٚء وؿٚل ظْفوشرتف يف جزأيـ أّل  (2)ادُْر

ّٛ شْٜ رأى احلٚؾظ ظٌدال ًٛ  هافٌْل إٓ أح   (3)((اـثرً  اومدحف مدًح  ا،صديدً  اح

ن ن افَرآن،وربام فّؼ ا مـ زمٕٚف،ـٚن يهع افٍجر ويِّؼ ـٚن ٓ يؤع صًٔي )):وؿٚل

 ؾٚحتٜ وادًقذتغ إػ ؿٌٔؾ افيٓربٚل ، ثالثامئٜ رـًٜويهّع  ،أاحلديٞ،ثؿ يَقم ؾٔتقّض 

ؾٍٔىر إن ـٚن  ،أو افًْخ إػ ادٌرب وينتٌؾ بٚفتًّٔع ؾٔهع افيٓر، ؾْٔٚم ٕقمٜ

أ ويهع إػ ؿريٛ ثؿ يتقّض  ،ويهع افًنٚء ثؿ يْٚم إػ ٕهػ افِٔؾ أو بًده،صٚئاًم 

تىٔٛ يل افهالة مٚ دامٝ أظوٚئل :أ شٌع مرات أو أـثر،ويَقلافٍجر،وربام تقّض 

((وهذا دأبف ،رضٌٜ،ثؿ يْٚم ٕقمٜ يًرة ؿٌؾ افٍجر
(4) 

يكاَرّ انؼهًيح ٔشُاء انؼهًاء ػهيّ : نزاتغاادلطهة 

ًٛ ـٚن رمحف اهلل مًروًف     : مْٓٚ  اا بُثرة افتهٕٚٔػ،فف يف احلديٞ وظِقمف ـت

. وؽر ذفؽ "افًّدة"و  "افُامل"و  "هنٚيٜ ادراد"و  "ادهٌٚح"

 وٓ ظـ رجؾ  ٓ يًٖفف أحد ظـ حديٞ إٓ ذـره فف، ،وـٚن ؽزير افًِؿ واإلتَٚن

                                                 

 (21/446)شر أظالم افٌْالء (1)

 (1/184)ذيؾ ضٌَٚت احلْٚبِٜ إير  (2)

 .ادهدر افًٚبؼ(3)

 (4/113)تذـرة احلٍٚظ فِذهٌل (4)
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ٓق إٔؽ حتٍظ مٚئٜ إن رجال  ِػ بٚفطّ :ؾالن بـ ؾالن وًٌٕف،وؿٔؾ ففإٓ ؿٚل هق 

 رَ مل َي )):ؿٚل ظْف افتٚج افُْدي.فق ؿٚل أـثر مـ ذفؽ فهدق:أفػ حديٞ؟ؾَٚل

((احلٚؾظ ظٌد افٌْل مثؾ ًٍٕف،ومل يُـ بًد افدارؿىْل مثِف
ووصٍف افذهٌل يف .(1)

افهٚدق  ،احلٚؾظ افٌُر ظٌد افٌْل اإلمٚم)):بٕٚوصٚف اجلِِٜٔ ؾَٚل "يرافسِّت "

 ّٝ ((اظبع،ظٚمل احلّػ افَدوة،افًٚبد إثري اد
(2) .

اترالؤِ ٔٔفاذّ 
ُٝ )):ؿٚل ابـ رجٛ  فٍيل بٚفَرآن:إػ أن يَقل َي عِ ن افنٔخ،ودُ ِح ام

((وأؾتك أصحٚب افتٖويؾ ب٘راؿٜ دمف ،خمِقق،ؾٖبك،ؾّْع مـ افتحديٞ
(3) .

مْٓٚ مٚ  مع بًض إمراء،ت ظِٔف ا مـ ادقاؿػ افتل مرّ وذـر افذهٌل ضرًف 

هٚهْٚ ؾَٔف ؿٚفقا إٕف :اؿٚل يل ادِؽ افُٚمؾ يقمً )):أبق زـريٚ إمر ؿٚل ذـره

هذا :ه احلٚؾظ ظٌد افٌْل؟ ؿٚلفًّؾ :ث،ؿِٝبذ،هق  دّ :ٓ أظرؾف،ؿٚل:ـٚؾر،ؿِٝ

يىِٛ افدٕٔٚ،وإٔٝ هْٚ أ ٚ ادِؽ،افًِامء أحدهؿ يىِٛ أخرة،وآخر :ؾَِٝ.هق

واهلل :ؾَِٝ. ٓ:ا؟ ؿٚلع يىِٛ صًٔي افرجؾ هؾ جٚء إفٔؽ أو تنّػ  ؾٓذا بٚب افدٕٔٚ

((هٗٓء  ًدوٕف
(4) . 

وأخرج احلٚؾظ إػ بًٌِؽ ثؿ شٚؾر إػ )):وَٕؾ ظـ أو اديٍر افقاظظ ؿقفف

                                                 

 (1/100)ضٌَٚت احلٍٚظ (1)

 (21/444)شر أظالم افٌْالء (2)

 (1/184)ذيؾ ضٌَٚت احلْٚبِٜ (3)

 (21/468)شر أظالم افٌْالء (4)
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 ؾًد ظَٚئد افْٚس ويذـر افتجًٔؿُي :مك وأؾتك ؾَٓٚء مك ب٘بٚحٜ دمف،وؿٚفقا

وؿد تقيف رمحف اهلل .ؾظ ؿٌؾ وصقل افُتٚبؾُتٛ افقزير بٍْٔف إػ ادٌرب،ؾامت احلٚ

((فِٓجرة يف يقم آثْغ افثٚفٞ وافًؼيـ مـ ربٔع إول شْٜ شتامئٜ
(1) .

                                                 

 (21/468)شر أظالم افٌْالء (1)
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انرؼزيف تكراب ػًدج األحكاو  :انصاَي ادلثحس

امسّ انكايم 
. ظّدة إحُٚم مـ ـالم خر إٕٚم ظِٔف افهالة وافًالم

صثة ذأنيفّ 
ـّ  د ؾ٘ن بًض إخقاين شٖفْل اختهٚر مجِٜ يف أحٚديٞ ا بعأمّ )):ؾف رمحف اهللؿٚل مه

 ؾٖجٌتف إػ شٗافف رجٚء. افٌخٚري ومًِؿ:ؾؼ ظِٔف اإلمٚمٚنممٚ اّت  إحُٚم،

((ادًٍْٜ بف 
(1) .

يُٓج ادلصُف يف كراتّ 
: ص يف أمقرمْٓجف يتِّخ 

 افٌخٚري ومًِؿ  ـام ذـر : ظذ مٚ اتٍؼ ظِٔف افنٔخٚن ف ادّٗل  اؿتهٚر   -أ 

ّٛ ، يف مَدمتف   .(2)اا فٌِخٚري ودًِؿ أحٔٚنً أورد أؾرادً  إٔف ظذ نه ابـ ادِّؼ وؿد ٕ

 .ةاؿتهٚره ظذ إحٚديٞ يف إحُٚم افٍَّٓل  -ب 

 .بٚب افتل تدور ظِٔٓٚ إحُٚم يف ـّؾ  ،ةاؿتهٚره ظذ إحٚديٞ افُعّ  -ج 

حذؾف فألشٕٚٔد واؿتهٚره ظذ افراوي مـ افهحٚبٜ ؾَط،ومـ افتٚبًغ  -د 

 .اأحٔٚنً 

 .أو بًّْٚه ظـ صحٚو آخر ،بٍِيففِحديٞ أحٕٔٚٚ دا آخر صٚهذـره  -ه 

                                                 

 ( 3 ص) "ظّدة إحُٚم"مَدمٜ (1)

ـ يف ـتٚبف:مٜإير ادٌحٞ افرابع مـ هذه ادَد (2) َّ  .( 69ص ). مْٟٓ ابـ ادِ
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أو . ويف فٍظ فٌِخٚري:ؿقل ؿد يذـر يف احلديٞ أـثر مـ روايٜ فِهحٚو،يف -و 

 .ويف فٍظ دًِؿ

 ؾٌدأ بُتٚب افىٓٚرة،ثؿ افهالة يٜ،ب إحٚديٞ حًٛ إبقاب افٍَفرّت  -ز 

 .إػ أن ختؿ بٌٚب افًتؼ ظذ ضريَٜ ـتٛ افٍَف ،وهُذا

 .ايؼح افٌريٛ يف بًض إحٚديٞ،وإن ـٚن ذفؽ ؿِٔؾ جدً ا أحٔٚنً  -ح 

. مخًٜ ظؼ ومخًامئٜ حديٞ:هذا وؿد بٌِٝ أحٚديٞ افُتٚب

 ًْيح انكراب 
ين هبٚ افًِامء يف مْٟٓ هذا افُتٚب مـ ادختكات افتل عُ  يًدّ 

.  افىِٛ،وووع فف افٌَقل بغ افًِامء وافًٚمٜ

هل أظال درجٚت افهحٜ،وهل  تف يف إٔف توّـ إحٚديٞ افتلوتُّـ أمهّل 

وفذفؽ . ف رمحف اهللثؿ يف ادْٟٓ ادثٚيل افذي شٚر ظِٔف ادّٗل .ؾؼ ظِٔف افنٔخٚنمٚ اّت 

فؼح ؽره  ق ظِٔف،ومٚ بغ خمتٍك فف،ومٚ بغ مًؾِّت  ا مٚ بغ صٚرحاهتؿ بف افًِامء ـثرً 

 :افُتٚب ذان رمحف اهلل يف شٌٛ اختٔٚره ففوفذفؽ يَقل ابـ ادِّؼ  .افُتٚب ظذ هذا

صٝ افُالم ظِٔٓٚ ـ أي ظذ أحٚديٞ افًّدة ـ ٌُٕٓٚب مجٔع ادذاهٛ وخّص ))

((ظِٔٓٚ
وؿد حَؼ اهلل رجٚء مّٗفٍف واشتجٚب دظٚءه، ؾام مـ مذهٌلٍّن )):وؿٚل أيًوٚ .(1)

ّٛ ظذ حٍيٓٚ وآؿتٌٚس مْٓٚ ((إٓ وأـ
(2) 

                                                 

 (1/72)إير اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم(1)

 (1/128)ادهدر افًٚبؼ (2)
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 ْى شزٔح كراب ػًدج األحكاو :انصانس ادلثحس

 انري اصرفاد يٍ 
ّخل
ف ْا ادلصٍ

تٖفٔػ  ّد بـ ظع بـ وهٛ بـ :إحُٚم إحُٚم ذح ظّدة إحُٚم (1

وهذا افُتٚب  (هـ 702ـ625)مىٔع افَنري تَل افديـ ابـ دؿٔؼ افًٔد 

 يف وافُتٚب مىٌقع،ضٌع ؿدياًم . (1)هق أؿدم ذح فُتٚب ظّدة إحُٚم

بًٜ هـ وافط1342:ٕر افدمنَل يف مك شْٜم  ّد:اهلْد،ثؿ ضًٌف افنٔخ

هـ 1371:افىًٌٜ إوػ شْٜ.أمحد  ّد صٚـر:ادتداوفٜ أن هل بتحَٔؼ

 ـام شٖٔد افُالم ظِٔف يف ادٌحٞ افَٚدم.بٌروتظٚمل افُتٛ مـ 

 .إن صٚء اهلل 

تٖفٔػ ظع بـ إبراهٔؿ بـ داود بـ افًىٚر افنٚؾًل : افًدة ذح افًّدة (2

د اشتٍٚد وق وهذا افُتٚب أوشع مـ ـتٚب ابـ دؿٔؼ،(هـ724ـ654)

ا ظذ ذح صحٔح مًِؿ ؾف ـثرً اظتّد مّٗل و. ان مْف ـثرً افٍٚـٓل وابـ ادِّؼ 

وٓ ظجٛ يف ذفؽ،ؾَد ـٚن مـ ـٌٚر تالمذة . فِْقوي وظذ ؽره مـ ـتٌف

، وضًٌتف إوػ اً وافُتٚب ضٌع حديٞ. اإلمٚم افْقوي،ومـ ادالزمغ فف

 .هـ مـ دار افٌنٚئر اإلشالم1427ٜٔ:شْٜ

ؾف ظّر بـ ظع بـ شٚمل افِخّل دّٗل :ؾٓٚم يف ذح ظّدة إحُٚمريٚض إ (3

 يف ؿٚل (هـ731ـ654)افٍٚـٓٚين أو افٍٚـٓل اإلشُْدراين تٚج افديـ

                                                 

 (1/12)ث إشتٚذ ظٌد افهّد افزادظلبح اشتٍدتف مـ(1)
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ٓبـ  (ق)فِْقوي و  (ح)فَِٚيض ظٔٚض و  (ع)إٔف رمز يف ذحف بـ  مَدمتف

إحُٚم "ا فًِّٚئؾ مـ ـتٚب وافُتٚب أـثر اشتًًٔٚب . (1)دؿٔؼ افًٔد

وتقجد مْف صقرة يف مرـز ،اطً وهق مٚ زال خمىق "افًدة"ومـ   "إحُٚم

وظْدي  495برؿؿ  افًِّل ظـ أصؾ يف مُتٌٜ خدا بخش  بٚهلْد افٌحٞ

ـ يف  َّ مْٓٚ ًٕخٜ وهل افتل اظتّدهتٚ يف مَٚبِٜ افْهقص افتل َِٕٓٚ ابـ ادِ

 .هذا افُتٚب ظـ افٍٚـٓل

 ّد افٌٌدادي ادًروف ؾف ظع بـ دّٗل :ظدة إؾٓٚم يف ذح ظّدة إحُٚم (4

   (2)(هـ741ـ678)بٚخلٚزن

ؾف  ّد بـ أمحد بـ  ّد افتًِّٚين  دّٗل :تًٔر ادرام يف ذح ظّدة إحُٚم (5

وهق يف مخس جمِدات،مجع ؾٔف بغ ذحل ابـ دؿٔؼ  (3)(هـ871ـ711)

 .(4)ا مـ افٍقائد اجلِِٜٔوأوٚف إػ ذفؽ ـثرً  ،اـٓٚينوافػ

احلًـ افهًٌل ؾف ظٌد افَٚدر بـ  ّد بـ أو دّٗل :ذح ظّدة إحُٚم (6

 .(5)افنٚؾًل أمغ افديـ

                                                 

 (أ/1/3)مريٚض إؾٓٚ(1)

 (5/5)وإظالم (3/97)افدرر افُٚمْٜ (2)

 (3/360)وافدرر افُٚمْٜ   396إير يف ترمجتف افديٌٚج ادذهٛ ص(3)

 180وافرشٚفٜ ادًتىرؾٜ ص  399إير افديٌٚج ادذهٛ ص(4)

 (7/415،42)بٍقائد ظّدة إحُٚم اإلظالم(5)
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 انصانسالفصل 

 :.وفيه هباحث  دراسة كتاب اإلعالم
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 (اإلػالو تفٕائد ػًدج األحكاو) انرحقيق يف اصى انكراب:ادلثحس األٔل

: يدل ظذ ثٌقتف مٚ يع

بٍقائد ظّدة  وشّٔتف اإلظالم))ن يف خىٌتف يف هذا افُتٚبن ادِّؼ ؿقل اب (1

((إحُٚم
(1)  

يف ترمجٜ اإلمٚم افٌخٚري  "افتقؤح بؼح اجلٚمع افهحٔح"ا يف ـتٚبف ؿقفف أيًض  (2

وأؿقال إئّٜ يف تٍؤِف وتًئّف وتٍرده هبذا افنٖن منٓقرة،وؿد ذـرت ))

((مجِٜ مْٓٚ يف اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم
(2)  

إيوٚح يف ـتٚو ادًّك حًـ وؿد أووحتف أ))"افٌدر ادْر"ؿقفف يف ـتٚبف (3

 (("اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم"بـ

 وتؼبتل ،ودار افُتٛ ادكيٜ ،هريٜإز :مجٔع افًْخ ظذ ؽالف إثٌٚتف (4

إٓ أن هذه إخرة ظذ ؽالف اجلزء إول مْٓٚ ؾَط ظْقان اإلظالم ، وافيٚهريٜ

 .(3)ؿِؿ مـ افْٚشخ ه شٌؼوفًّؾ  (افٌٚء)بدل  (يف)ؾذـر   ،يف ؾقائد ظّدة إحُٚم

اإلظالم :وفف ذح افًّدة،شامه)):ؿٚل ذـر ابـ ؿٚيض صٌٜٓ اشؿ افُتٚب ـٚمالً  (5

((بٍقائد ظّدة إحُٚم
(4)  

 .(5)"افوقء افالمع"افًخٚوي يف ـذفؽ ذـره و (6

                                                 

  (1/73)اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚمٕير ا(1)

 (1/9)فؼح اجلٚمع افهحٔحافتقؤح (2)

 ( 84 ص)إير افهٍحٜ افرابًٜ مـ صقر افًْخ يف هذه افرشٚفٜ  (3)

 (4/58)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ (4)

 (6/11)افوقء افالمع (5)
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يف ذٕشيق َضثح انكراب ئىل ادلإنف :ادلثحس انصاَي
ا ـقن أمرً تاد كتن ابـ ادِّؼ  ؾفإػ مّٗل   "اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم"ًٌٕٜ افُتٚب 

ن وافُتٛ مـ خالل ؿراءد فسمجٜ ابـ ادِّؼ  ،ومل أجد مـ ٕٚزع ؾٔف ،ا ظِٔفجمّعً 

ـّ  .صٜ بذفؽادخّص  : ؾف مٚ يعومـ إدفٜ ظذ ثٌقت ًٌٕٜ افُتٚب ده

ـّ  (1 افٌدر "ـام ؿٚل يف  ،إخرى ف إػ هذا افُتٚب يف مٗفٍٚتفإحٚفٜ اده

ٓم ظذ حديٞ أو هريرة يف ذح افًّدة أووحٝ افؽ وؿد)):"ادْر

((ؾِراجع مْف
 .وؽر ذفؽ ـثر.(1)

ـّ  (2 فف يف أوّ  ،ن ظذ افًْخ ادخىقضٜ هلذا افُتٚبف ابـ ادِّؼ إثٌٚت اشؿ اده

 (2)ويف آخره،ـام شتالحظ يف صقر ادخىقضٚت

مثؾ وذفؽ يف مقاوع ـثرة .ظذ ـتٌف إخرى يف هذا افُتٚبإحٚفتف  (3

((يف ذح ادْٓٚجت ذفؽ وؿد أووح)):ؿقفف
(3)

يف خترجيل  ذـرهتٚو))

((ٕحٚديٞ افراؾًل
 .ادحَؼ ـام شساه يف هذا افّْص  ،وؽر ذفؽ ـثر(4)

 مثؾ ابـ.نإػ ابـ ادِّؼ   "اإلظالم"ؿغ بًٌْٜ ـتٚب تكيح ـثر مـ ادحّؼ  (4

. (5)ؽرهؿو ،وافنقـٚين ،وافًٔقضل ،وافًخٚوي ،وابـ ؾٓد ،ؿٚيض صٌٜٓ

                                                 

 (66ص)وإير ـذفؽ إمثِٜ افًٚبَٜ يف ادٌحٞ إول  (4/217)افٌدر ادْر(1)

 ( 84ص)إير صقر ادخىقضٚت  (2)

 (313ص)إير ادثٚل  (3)

 (192ص)إير ادثٚل  (4)

وحًـ  (6/101)ٓمع لوافوقء ا (199)وحلظ إحلٚظ ص (4/58)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ :إير (5)

 (1/508)وافٌدر افىٚفع  (1/438)ادحٚرضة 
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   (اإلػالو)شُاء انؼهًاء ػهى كراب :زادلثحس انصال

 
ّخل
ريٍ يُّ ٔئفادج ادلرأخ

 ،واحلديٞ ،مٚ بغ افتًٍر ،ا مـ افًِقمهذا افُتٚب ادٌٚرك حقى ـثرً 

ؾال ظجٛ أن يُقن مـ . وافٌِٜ وؽرهٚ ،وإدب ،وافساجؿ ،وافٍَف وافتٚريخ

 فدات،ظزّ واإلظالم يف ثالث مٟ)):ن ـام صٓد فف بًٍْف ؾَٚلأحًـ ـتٛ ابـ ادِّؼ 

((ٕيره
(1). 

واإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم )):ء ؾَٚل ابـ ؿٚيض صٌٜٓوأثْك ظِٔف افًِام

((مـ أحًـ مهٍْٚتف
اجلالل بـ ظٌد افرمحـ بـ ظع بـ )):نوـٚن حٍٔد ابـ ادِّؼ  (2)

((ادَِـ يًتْل بؼحف ويدرشف فتالمٔذه
(3) .

ح بف يف أـثر مـ وّس "اريؾتح افٛ"يف ـتٚبف  ،اوؿد اشتٍٚد مْف ابـ حجر ـثرً 

  .(4)مقضـ

 . وؽرهؿ. (6)وـذا افنقـٚين (5)"ذح افًْـ"واشتٍٚد مْف ـذفؽ افًٔقضل يف 

                                                 

 (6/101) افوقء افالمع(1)

 (4/58)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ (2)

 (4/102) افوقء افالمع(3)

 (4/463)و (2/300)إير ؾتح افٌٚري(4)

 (1/222)إير ذح افًْـ فًِٔقضل (5)

 (1/322)إير ٕٔؾ إوضٚر  (6)
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يُٓج اتٍ ادلهقٍ يف كراتّ :ادلثحس انزاتغ
وحكت )) :متفحٔٞ ؿٚل يف مَدّ  ،ن رمحف اهلل مْٓجف يف هذا افُتٚبذـر ابـ ادِّؼ 

: يف مخًٜ أؿًٚم افُالم

ومقفده  ،ووٌط ًٌٕف ،وبٔٚن حٚفف ،مـ ذـر مـ رواة احلديٞافتًريػ ب:األول

ة يف مًرؾٜ افًدّ : يتفؾ٘ين أؾردت هذا بٚفتهْٔػ وشؿّ . ظذ وجف آختهٚر، ووؾٚتف

.  (1)رجٚل افًّدة

مـ أؾراد افهحٔحغ،وهق خمٚفػ  ،يف افتٌْٔف ظذ أحٚديٞ وؿًٝ يف افُتٚب:افثوين

. يف اخلىٌٜ فؼضف

. وهلل احلّد ،ه مـ ادٌٓامت،وؿد طٍرت بٌٚفٌفبٔٚن مٚ وؿع يف:افثوفٌ

. وؽريٌف ،وبٔٚن إظراب مٚ ينُؾ ،يف وٌط فٍيف:افرابع

 وافٍروع ـ وهق ادٓؿ ـ اإلصٚرة إػ بًض مٚ يًتٌْط مـ احلديٞ وإصقل :اخلومس

ـّ ـ  يل حًٛ مٚ تّٔن .وؽرهٚ،وإدب واجلّع  ،مٚ ٓ جيتّع يف ؽره ـ هبٍوؾ اهلل وم

  وادجّؾوإيوٚح مٚ ؾٔف مـ افْٚشخ وادًْقخ،وافًٚم واخلٚص، وادٌّغ  بغ خمتٍِٓٚ،

 ،وذـر وجٓٓٚ،ومٚ ييٓر مْٓٚ ظذ وجف اإلٕهٚف ،ؾٔف وتٌٔغ ادذاهٛ افقاؿًٜ

  .ييٓرومٚٓ

. اح مـ إيراد مًٚئؾ ٓ تًتٌْط مـ أفٍٚظ احلديٞ ؾًِف بًض افّؼ وأظرض ظاّم 

وٝ فف تًرّ  ؾ٘ن ،  شتٌْٚطيف وجقه آ  ؾًِف ؿقم مـ آشسشٚلا ظاّم وأظرض أيًض 

                                                 

 (48ص)شٌَٝ اإلصٚرة إػ هذا افُتٚب يف  (1)
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إػ ادٗاخذات،اح مـ تٌع ذفؽ ظذ مٚ وؿع فِّؼ وأُ . طٓقره وظدمِ  ،ظدههٝ ظذ ُب بَّيل نَ 

((ا إن صٚء اهلل تًٚػ  مـ افٍقائد وافٍرائدؽر ذفؽ ممٚ شساه واوًح 
(1)  

 إٓ بًض ،بام ذـره يف مْٓجف وشٚر ظِٔف رمحف اهلل ـ  ادهْػ ـوّ   وؿد

. ممٚ شٖذـره يف مقضْف إن صٚء اهلل، حيٚت افًٔرةادال

                                                 

 (1/72)بٍقائد ظّدة إحُٚم اإلظالم إير (1)
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يصادر اتٍ ادلهقٍ رمحّ اهلل : ادلثحس اخلايش

يف ْذِ انزصانح انري  ًد ترحقيقٓا  

ومـ ادًروؾغ  ،ن رمحف اهلل مـ ادقشقظٚت افًِّٜٔ يف زمٕٚفيًتز ابـ ادِّؼ 

. هذا افؼح وفذفؽ ـثرت إحٚٓتف يف ،ـام شٌؼ يف ترمجتف ،بُثرة مجًف فُِتٛ

ّٜٔ يف افَْؾ، ؾٓق يذـر افُتٚب وادّٗفػ يف افٌٚفٛ، إٓ يف  ّٔز بٕٚمٕٜٚ افًِّ ومت

ذح "و "افًدة"و  "اإلحُٚم"افتل اظتّد ظِٔٓٚ ـثًرا، يف هذا افؼح، مثؾادهٚدر 

ظذ مًرؾٜ  يًغ  وممٚ . مـ ادقاوع ؾَد ُيٌٍؾ ذفؽ يف ـثر  "افْقوي ظذ مًِؿ

ًٚ ،  ودون  تّكف    تّؿ  ، إٔف  افٍٚئدة ، أو تِؽ  افَقل  مهدر ذفؽ بَْؾ  افْص متٚم

ٍَس ذفؽ اإلمٚم ادَْقل ظْف، َظَرف يف  َٕ افٌٚفٛ، ؾ٘ذا اشتىٚع افٌٚحٞ أن يًرف، 

ؿٚئِف، ومهدر هذا افَقل مـ ـتٌف، وؿد حهؾ يل ذفؽ ـثرًا يف َٕقٓتف ظـ ابـ 

 .(1)دؿٔؼ، وظـ افْقوي، وظـ ابـ افًىٚر، رمحٓؿ اهلل

ـّ   يف هذا افًَؿ افذي حََتف ،فوإفٔؽ جمّقظٜ مـ ادهٚدر افتل ذـرهٚ اده

. ؿٝ يف حكهٚ إن صٚء اهلل تًٚػوأرجق أن أـقن ؿد وّف 

 :اظتّد ظِٔٓٚ ـثًرا يف ـتٚبف، وهل ـٚفتٚيلهٚ بٚدهٚدر افتل أوشٖبد

فَْؾ ظْف ن مـ اوؿد أـثر ابـ ادِّؼ . ٓبـ دؿٔؼ افًٔد رمحف اهلل:إحُٚم إحُٚم .1

ا،وخٚصٜ يف مًٚئؾ إصقل،ؾَد جتدهٚ مَْقفٜ بىقهلٚ أحٔٚنً  ،وبال ظزوٍ بًزوٍ 

                                                 

 (99ـ  98ص)إير أمثِٜ ظذ ذفؽ يف َِٕف ظـ ابـ دؿٔؼ افًٔد (1)

 (179 ص)ه ظـ افْقوي ويف َٕؾ

 (116 ص)ويف َِٕف ظـ ابـ افًىٚر
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  اف يف ـثر مـ إحٔٚن،أمٚ ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ ؾِؿ يَْؾ ظْف ـثرً وبدون تّك 

 .ة ادًٚئؾ ؾٔف مَٚرٕٜ بٌرهفَّؾ 

 أيًوٚا افُتٚب ؿد أـثر مـ إخذ ظْف وهذ. ٓبـ افًىٚر :افًدة ذح افًّدة .2

ين ظزؾٝ حتك أنّ .ترتٌٔٓٚ سِ ْف نَ ،وِب ا يَْؾ مْف ظدة مًٚئؾ مـ ؽر ظزوٍ يٚنً وأح

 ا ظذ ظدم توخٔؿ احلقارحرًص  ،ؾٚئدة بٍّردهٚ هلذا ادهدر ظـ ظزو ـّؾ 

حديٞ مـ ظّدة إحُٚم إػ مُٚن ؾقائده  واـتٍٔٝ بٚإلصٚرة حتٝ ـّؾ 

 مٚ شٖذـره ك. بـ افًىٚرٓ "افًدة"ويف  ،ٓبـ دؿٔؼ  "إحُٚم"ا يف ظّقمً 

 .إن صٚء اهلل ،فتحَٔؼيف ايف مْٓجل 

 ادهٚدر أهؿ   ثٚفٞ ويًتز يف ٕيري  . فإلمٚم افْقوي:ذح صحٔح مًِؿ .3

ؾَد أـثر مـ افَْؾ   ،مـ ـتٚب اإلظالم ،يف هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف

 .ظْف وخٚصٜ يف ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ،وَٕؾ آتٍٚق واإلمجٚع

ن رمحف اهلل ة هذا افُتٚب ظْد ابـ ادِّؼ أمهّل  وتُّـ. فٍِٚـٓل:ريٚض إؾٓٚم .4

ؾٓؿ مـ  ،وافْقوي ،وابـ افًىٚر ،بخالف ابـ دؿٔؼ ،ؾف مٚفُلأن مّٗل 

ا يف َٕؾ أؿقال ادٚفُٜٔ ظذ هذا افنٚؾًٜٔ وظذ مذهٌف،وفذفؽ اظتّد ـثرً 

 "ادْتَك"و "ادٍٓؿ فَِرضٌل"و ،بٚإلوٚؾٜ إػ ـتٛ ابـ ظٌد افز ،افُتٚب

أو ؿقل ٕحد  ،ن يقرد مذهٛ مٚفؽ يف مًٖفٜيُٚد ابـ ادِّؼ فٌِٚجل، وٓ 

 .(1)"ريٚض إؾٓٚم"إٓ وجتده يف  ،ادٚفُٜٔ

  ـ يف هذا اجلزءـ  وؿد أـثر مـ افَْؾ ظْف.  ظٔٚضفَِٚيض :إـامل ادًِؿ .5

                                                 

 . (341ص)إير مثٚٓ ظذ ذفؽ يف (1)
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وهق يف هذا ادهدر ؿد . "ريٚض إؾٓٚم"حتك ـٚد يٍقق َٕقٓتف ظـ  

 اح بٚفُتٚب أحٔٚنً يف بٌَِف،وؿد يّك وؿد يُٝ ،ح بٚشؿ افَٚيض ظٔٚضيّك 

 ."اإلـامل"ؿٚل صٚحٛ :ح،وؿد خيتك ذفؽ بَقففوؿد ٓ يّك 

 يف هذا ،ن رمحف اهللهل أـثر مٚ اشتٍٚد مْف ابـ ادِّؼ  ،هذه ادهٚدر اخلًّٜ

ؾٍل ذح ، صفمهدر حًٛ ختّص  وأمٚ مٚ ظداهٚ ؾٖٔخذ مـ ـّؾ  ،افؼح

  فِجقهري "افهحٚح"تٚب افٌٚفٛ إػ ك يرجع يف ،افٌريٛ يف افٌِٜ

. وهُذا..إػ ـتٚب ابـ بنُقال ،ويف ادٌٓامت

: بٜ ظذ حًٛ حروف ادًجؿوإفٔؽ بَٜٔ هذه ادهٚدر مرّت 

 .فِجقزؿٚين  إبٚضٔؾ وادْٚـر .1

ّٛ  ":ؽٚيٜ إحُٚم"إحُٚم افُزى  .2  .افديـ افىزي دح

 .ٕو حٚمد افٌزايل:إحٔٚء ظِقم افديـ .3

 .فِْقوي :إذـٚر .4

 .ٓبـ ظٌد افز :ظٚبآشتل .5

 .نبـ ادِّؼ ٓ :اإلصٚرات إػ مٚ وؿع يف ادْٓٚج مـ إشامء وإمٚــ وافٌِٚت .6

 .ٓبـ ادْذر :اإلذاف ظذ مذاهٛ أهؾ افًِؿ .7
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 .ٓبـ إشتٚذ:ذح افقشٔط .39

 ٓبـ افهالح: ذح منُؾ افقشٔط .40

 .فِجقهري :يف افٌِٜ افهحٚح .41

 .صحٔح ابـ حٌٚن .42

 .صحٔح ابـ خزيّٜ .43

 .صحٔح أو ظقإٜ .44
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ادلقارَح تيُّ ٔتني ئحكاو األحكاو : ادلثحس انضادس
ّٛ وهذا يـ،ـٕٚٚ صٚؾًّل  تًٚػ ن رمحٓام اهللابـ دؿٔؼ وابـ ادِّؼ   ب افتَٚرب ممٚ يً

 ؾٓق ظٚفٜ ظِٔف  ،مـ أتك بًد ابـ دؿٔؼ ـّؾ  فٔف أنّ عوممٚ يٌٌْل افتٌْٔف  افؼحغ يف   

يف هذا  نيف ـثر مـ ادًٚئؾ ظذ هذه إحٚديٞ يف إحُٚم،وؿد شٌؼ ابـ ادِّؼ 

وفذا ؾٓق ؿد َٕؾ خالصٜ اخلالصٜ  اؾٚـٓل،ـام أذٕٚ شٚبًؼ وال ،ارافؼح ابـ افًطّ 

: مٚ يعيفمجؾ افٍرق بغ افؼحغ ويُّـ أن نّ "إحُٚم"مـ ـتٚب 

ًٛ يؼ ذح ابـ دق (1 ؾٔف  "ٓماإلع"بْٔام ،اؾٔف افسـٔز ظذ مًٚئؾ أصقل افٍَف ؽٚف

 .وؽرهٚ وافٌِقيٜة واحلديثّل  مـ افْٚحٜٔ افٍَٜٓٔ ،عتقّس 

 ـتٚب أمٚ.يف ـثر مـ إفٍٚظ ،اإلمجٚلو ،آختهٚر هفي" حُٚماإل"ـتٚب (2

وظٌٚرتف  ،اخلالف ، خٚصٜ يف مًٚئؾشٚئؾاملؾٕ٘ف يًتىرد يف بًض  "اإلظالم"

 .يف ـثر مـ ادقاوع ،أشٓؾ وأووح

 واشتٌْٚضفمّٗفٍف  مـ اجتٓٚد ؾٓق فتهْٔػ،مٚ يُقن بٚ أصٌف "اإلحُٚم"ـتٚب (3

ظىل افُتٚب ض ادقاوع،وهذا مٚ ُي إٓ يف بع ،دون افرجقع إػ ؽره مٌٚذة،

يًتّد ظذ افَْؾ  "اإلظالم" ـتٚببْٔام . ا يف بٚبفوجيًِف إمٚمً   ،ة واشتَالًٓ ؿقّ 

ك جتد يف افٌٚفٛ يف افهٍحٜ حتك إنّ  ،يُثر مـ افرجقع فِّهٚدرو افٌٚفٛ،يف 

 أربع يف افًىر افقاحد كب مرّ يبؾ ؿد  مهٚدر، ةافقاحدة أـثر مـ ثالث

 .(1)مهٚدر

ـّ واشؿ مّٗل  ،فف مـ اشّف  " حُٚماإل"بـتٚ (4 هذه افًْٜ  ؾف ٕهٔٛ،ؾٓق ممـ ش

                                                 

 (153ص)يف مثًٚٓ ظذ ذفؽإير (1)
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 أوجف مرّتٌٜاح،وذفؽ يف تًَٔؿ افُالم ظذ احلديٞ إػ احلًْٜ مـ بغ افّؼ 

 ـتٚبف يف نوـذفؽ ؾًؾ ابـ ادِّؼ  .بحٔٞ ٓ يتداخؾ افؼح بًوف بًٌض

ـ، أن إٓ"اإلظالم" َّ ثؿ  ،ًٓ راوي أوّ وترمجتف فؾ ،ؾٚؿف يف حًـ افستٔٛ ابـ ادِ

 .ا ممـ شٌَف ـٚبـ افًىٚروؿد اشتٍٚد ذفؽ أيًض  . وهُذا ..افٌريٛ ذحيف 

بف  ؾال مترّ  تف يف اإلحٚٓت ظذ ذحف يف ٍٕس افُتٚب،يف دّق ن ابـ ادِّؼ ز متّل  (5

 .إٓ وأصٚر إػ مقوًٓٚ،وإن ـٕٚٝ يًرة ،ؾٚئدة شٌؼ ذـرهٚ

 ة يف افٍَف ادَٚرن،ؾٓق  تؿّ مـ افُتٛ ادختّص  دّ عَ يُّـ أن ُي  "اإلظالم"ـتٚب (6

، وإن ـٚن يف افٌٚفٛ يرجع إػ ظِٔٓٚ وافردّ  ،هتؿبذـر أؿقال ادذاهٛ وأدّل 

 مل  تؿّ  "اإلحُٚم"بْٔام ـتٚب . يف افٌٚفٛـتٛ افنٚؾًٜٔ، ويرّجح أؿقاهلؿ 

بحُؿ  ٪إٓ ؾٔام ٕدر،ويف افٌٚفٛ ٓ يتجٚوز مذهٌل افنٚؾًل ومٚفؽ ،بذفؽ

 .يـممٚرشتف هلذيـ ادذهٛ

ّٔز  (7 ـام جًِف  ،تقؤح إشامء ادٌّٜٓبؼح افٌريٛ،و "اإلظالم"ـتٚبمت

 و مـ هذا اجلزء افذي ؿّٝ بتحََٔف مٚ مرّ  وؿد افتزمف يف ـّؾ  ،ا يف مْٓجفذطً 

 .إٓ ؾٔام ٕدر ،بذفؽ ٓ  تؿّ  ،بْٔام ٕرى ابـ دؿٔؼ رمحف اهلل

 احلديٞ طٚهر مـوادًِقمٜ ،ةافٌدهّل  ذـر ادًٚئؾ يف يًتىرد"اإلظالم"ـتٚب (8

ويٌقص يف اشتٌْٚط  ،خيتك احلديٞ ظذ أهؿ مًٚئِف "اإلحُٚم"ـتٚب بْٔام 

ژ  ژ  ڑ  چ  ،وادًٚئؾ افتل تٌٔٛ ظـ ذهـ افَٚرئ مـ افقهِٜ إوػ

يِغ مـ  تٚجف بحًٛ أؾٓٚم افْٚس مـ هذيـ افًٛ ؾُِّؾ  (1)چڑ  ک

                                                 

 (٦٠ ):شقرة افٌَرة آيٜ (1)
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  يالحظاخ ػهى كراب اإلػالو:ادلثحس انضاتغ

  و انذ   ًد ترحقيقّانقش يٍ ذالل
ؼمـ  َّيَل  :أهؿ ادالحيٚت افتل وؿٍٝ ظِٔٓٚ يف هذا اجلزء ادح

ظدم ظزوه فِّهٚدر افتل اظتّد ظِٔٓٚ ـثرًا يف ـتٚبف، خّٚصٜ ـتٚب  (1

 .ٓبـ افًىٚر، إٓ يف بًض ادقاوع "افًدة"ٓبـ دؿٔؼ، وـتٚب  "اإلحُٚم"

ّٔد (2 ابف، إٓ إٔف يف مقاوع ـ رمحف اهلل ـ بّْٓجف افذي ذـره يف مَّدمٜ ـٝ هتَ

 وهذا خالف مٚ ذـره  يًرة اشسشؾ يف احلديٞ ظـ بًض إظالم، 

 .يف ادَّدمٜ، مـ ذـر حٚل ادسَجؿ فف، ظذ وجف آختهٚر

3)  ًٚ  .اإلـثٚر مـ افَْقٓت، دون ذـر رأيف يف ادًٖفٜ ؽٚفٌ

 احلديٞ  ، وؿد شٌؼ بٔٚن ذفؽ يف وأحٚديٞ افهٍٚت تٖويِف ٔيٚت (4

 .ه رمحف اهللظـ ظَٔدت 

 ،ن َٕؾ ٕحد مـ إئّٜ أو يذـر صٌٜٔ فِتًجٛ مـ هذا افَقلمؿ اشتٌرابف (5

ّٟ  اشتٌراب أو  ّؾ  مع إٔف يف احلََٜٔ فٔس  ّؾ   وؿد اشتدرك ظِٔف بتً

. (1)ابـ حجر رمحف اهلل ذفؽ يف بًض ادقاوعافًالمٜ  

                                                 

 (494)(456ص)إير مثًٚٓ ظذ ذفؽ يف  (1)
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 :ٔفيّ يثحصاٌ انزاتغانفصم 
ْذا انثحس ٔصف انُضد ادلؼرًدج يف :ادلثحس األٔل

، إٓ أن بًض ًٕخف مل ـتٚب منٓقر"اإلظالم"يـ أن ـتٚب مـ ادًِقم فدى ادختّص 

 صٚمِٜ فِجزء افذي ؿّٝ بتحََٔف ،يل ـ بحّد اهلل ـ ثالث ًٕخ توؿد تّٔن . تُتّؾ

. هلٚيف أوّ  طٍ ْق فقجقد َس  ٪فُـ مل أشتٍد مْٓٚ ،وهْٚك ًٕخٜ رابًٜ

: وإفٔؽ وصػ هذه افًْخ

تقجد هبٚ يرفْديٜ واإلًٕخٜ خمىقضٜ يف مُتٌٜ تؼبتل وهل :افـسخي األصل (1

ا فُْٓٚ أؾوؾ افًْخ وأمجِٓٚ خطًّيت  ،وهل مـ افًْخ افْٚؿهٜ(324)حتٝ رؿؿ

هـ وٕٚشخٓٚ تِّٔذ 790ف ظٚموؿد ـتٌٝ يف ظك ادّٗل .اطً وشْؼ  هٚ خىًٖ وأؿّؾ 

تٌدأ مـ . ةإبراهٔؿ بـ  ّد بـ ظع افنٓر ب٘مٚم ادٚفُّل :وهق نٓبـ ادِّؼ 

 وتْتٓل بْٓٚيٜ ـتٚب آظتُٚف وشِؿ اب صٍٜ صالة افٌْل صذ اهلل ظِٔفـٝ

زء افذي ؿْل اهلل ظز وجؾ أن افٟوؿد وّف . فٝ ٕؽْٝ ظـ مجٔع افًْخمِّت وفق كُ 

ومقجقد بُٚمِف يف هذه افًْخٜ  ذيـ افُتٚبغ،ؿّٝ بتحََٔف هق مٚ بغ ه

وؿد َِٕٝ  (ص  )ا بًْخٜوؿد اظتّدهتٚ بدون ظْٚء ورمزت فف .وهلل احلّد

وظدد إشىر .فقحٜ (244) فقحٚهتٚه،وظدد ف افذي بخطّ مـ أصؾ ادّٗل 

تٌدأ .ـِّٜ تَريٌٚ 12يف ـؾ شىر  وظدد افُِامت.اشىرً (25)ورؿٜ  يف ـّؾ 

ـّ  بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ،رّب )):افهٍحٜ إوػ بَقفف ي برمحتؽ،بٚب أظ

ٕجز )) :ا ـتٛة مْفحويف آخر صػ ((..صٍٜ صالة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
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اجلزء افثٚين مـ ذح افًّدة فنٔخْٚ افنٔخ افًالمٜ هاج افديـ ابـ افنٔخ 

  ((..تًْٚ اهلل بٌَٚئفاإلمٚم افًٚمل افًالمٜ أو احلًـ ظع إٕهٚري افنٚؾًل أم

ـّ تلٕؼ))إػ ؿقفف ه،ختؿ اهلل فف بٚفهٚحلٚت،ومجٔع ف افذي بخطّ هٚ مـ أصؾ اده

ـتٚب احلٟ إن صٚء اهلل،أظٚن اهلل ظذ إـامفف  يتِقه يف افثٚفٞ . ادًِّغ

وذفؽ بتٚريخ مًٚء يقم إحد شٚدس صًٌٚن  موآفف وصحٌف وشّؾ  (1)بّحّد

.  ((م مـ شْٜ تًًغ وشًٌامئٜ فِٓجرة افٌْقيٜادُرّ 

بًد إصؾ ورمزت  ،وؿد اظتّدت ظِٔٓٚ بٚفدرجٜ افثٕٜٚٔ:افـسخي افظوهريي (2

هٚ ة مـ أربًٜ أجزاء،وخطُّن نٌ امِٜ،ومُقَّيل وتًتز مـ افًْخ افؽ (ظ)هلٚ بٚحلرف

وظِٔٓٚ بًض  مجٔؾ،إٓ أهنٚ ٓ ختِق مـ بًض افىّس وافًَط،وواوح 

وؿد .مثؾ إصؾ افذي اظتّدٕٚهإػ هٚ وٓ يهؾ ووقح خطّ  افتهحٔحٚت،

ـام جٚء يف آخر اجلزء  ،هبخطّ  ومـ أصؾٍ  (هـ766)ف شْٜبٝ يف حٔٚة ادّٗل ِت كُ 

وظذ افٌالف ختؿ ادُتٌٜ  ،ة يف ادُتٌٜ افيٚهريٜوهذه افًْخٜ مقجقد. افرابع

 5337، 5334،5335)افًْخٜ بدمنؼ ورؿؿ افيٚهريٜ مُتٌٜ:وظْقإف

يف  ،وتقجد هلٚ صقرة ـٚمِٜ يف ؿًؿ ادخىقضٚت بٚدُتٌٜ ادرـزيٜ (5336،

وتقجد .(2164إػ2157)جزء يف جمِديـ،وأرؿٚمٓٚ مـ  أربًٜ أجزاء،ـّؾ 

 برؿؿ خىقضٚت يف مُتٌٜ احلرم ادُلامل هلٚ أيوٚ صقرة يف ؿًؿ

وٕٚشخ هذه  .إٓ أن اجلزء افرابع ؽر مقجقد مًٓٚ (506،505،504)

                                                 

شتًٕٜٚ ظٌٚدة هلل وٓ صؽ أن آ ( 84ص) افِقحٜ افثٚفثٜ مـ صقر افًْخهُذا ـتٌٝ ـام شتالحظ يف (1)

ٓ تىِٛ إٓ مـ اهلل وحده ، وٓ تىِٛ مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  وٓ مـ ؽره ؾٔام ٓ يَدر ظِٔف خٚصٜ 

 .بًد مقتف صِقات رو وشالمف ظِٔف 
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  ّد بـ شِٔامن بـ ظقض بـ شِامن افٌُري افنٚؾًل:افًْخٜ افيٚهريٜ هق

وظدد افُِامت يف افًىر .اشىرً (30)إػ  (29 )وظدد إشىر يف افهٍحٜ

(12)  ًٛ  . اـِّٜ تَري

اإلظالم يف ؾقائد ظّدة ":ؽالف إولوؿد ـتٛ ظذ ال

ن ن ظّر بـ ظع بـ ادِّؼ تٖفٔػ افنٔخ هاج افديـ ابـ ادِّؼ "إحُٚم

وبدايٜ افهٍحٜ إوػ بًد  .افنٚؾًل،ادتق  شْٜ أربع وثامٕامئٜ رمحف اهلل

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  چ  بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ)) :افٌالف مُتقب

  ((.. أتؿ احلّد وأـِّفاحلّد هلل(1)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

آخر ـتٚب ذح افًّدة فِنٔخ اإلمٚم )) :ويف هنٚيٜ اجلزء افرابع ـتٛ افْٚشخ

 ((..اإلمٚم افًٚمل افًالمٜ أو احلًـ ،أو حٍص ظّر بـ افنٔخ ،افًٚمل افًالمٜ

 ّد بـ شِٔامن  ،ؿف فًٍْف أمجع ؾَر رمحٜ ربف،ادًسف بذٌٕفوظّؾ )) :إػ ؿقفف

مـ صٓقر  ،مٚن افٌُري افنٚؾًل،يف مًتٓؾ ربٔع أخربـ ظقض بـ شؾا

ؽٍر اهلل فف وفقافديف وجلّٔع ادًِّغ،وـتٌف  ،شْٜ شٝ وشتغ وشًٌامئٜ

.  ((ؾف،افِٓؿ صؾ ظذ  ّد وآففه مّٗل أمجع مـ خطّ 

ا،حتك ـٚن وهل ؿِِٜٔ افًَط،فُْٓٚ ـثرة إخىٚء جدً :افـسخي األزهريي (3

 ورؿّٓٚ يف إزهريٜ  (ز)د رمزت هلٚ بٚحلرف وق أـثر مـ ؽّْٓٚ، رمٓٚ ظعَّيل غُ 

حديٞ (361 )وصقرهتٚ يف مرـز افٌحٞ افًِّل برؿؿ (3149/42181 )

 وتٚريخ ًٕخٓٚ.وتْتٓل بآخر ـتٚب آظتُٚف ،وهل تٌدأ مـ أول افُتٚب

                                                 

 (10): شقرة افُٓػ آيٜ (1)
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فقحٜ وظدد افًىقر يف افهٍحٜ ( 381 )وظدد افِقحٚت (هـ1125)

تٛ وؿد كُ  (475/2 )مٜٔ برؿؿوهل مقجقدة يف اجلٚمًٜ اإلشال .اشىرً (30)

گ   گ  ڳ  ڳ  چ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ )) :ل صٍحٜ مْٓٚ مٚ ٕهفيف أوّ 

(1)چڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
وحًٌْٚ اهلل )):ويف آخر صٍحٜ مْٓٚ ـتٛ((

 .((موًٕؿ افقـٔؾ،وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ  ّد وآفف وصحٌف وشّؾ 

فزـٚة، وهنٚيتٓٚ آخر افُتٚب وهل ٕٚؿهٜ تٌدأ مـ أّول ـتٚب ا:افـسخي افرابعي (4

ّٔدة، ومهدرهٚ مُتٌٜ إزهر، ورؿّٓٚ   (829)وؾٔٓٚ شَط، وـتٚبتٓٚ ؽر ج

، مُقٕٜ مـ جزأيـ، وظدد إشىر (240)وظدد أوراؿٓٚ ًٜ ـتٌٝ  (29)ورؿ

 (890)ظٚم

                                                 

 (10): شقرة افُٓػ آيٜ(1)
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انرحقيق    يفيُٓج: ادلثحس انصاَي
وجًِٝ   (إصؾ)هلٚ بـورمزت ،وجًِتٓٚ أصالً  (تؼبتل)اظتّدت ًٕخٜ  -1

 .ا مًٚظدةبٚؿل افًْخ ًًٕخ 

 . (ز)و  (ظ) :وؿٚبِتف بٚفًْختغ ،ؿّٝ بًْخ اجلزء ادىِقب حتََٔف ـٚمالً  -2

أذت إػ آختالف بغ افًْخ يف اهلٚمش،ؾام ـٚن مـ شَط أو ضّس  -3

وؿّٝ [ ]هُذا يـوفقوظدم ووقح يف إصؾ جًِتف بغ معأ

وأذت إػ ذفؽ  ،افًْخ إخرى يف افْص مـ بتهحٔحف،وأثٌٝ افهقاب

 .يف احلٚصٜٔ

 ، أثٌتف يف افْص،أو ختريٟ يف افًْخٜ إصؾ ،ـٚن هْٚك إحلٚق أثٌٝ  إذا  -4

 .وأذت إػ ذفؽ يف احلٚصٜٔ

أذت إفٔف  ،يف افًْخ إخرى،إحلٚقـٚن مـ شَط أو خىٖ أو  أذت إػ مٚ -5

 .ووًف بغ ؿقشغيف احلٚصٜٔ دون 

ـّ جًِٝ ادهٚدر افتل اظتّد  -6 ا مًٚظدة ًًٕخ  ،وَٕؾ مْٓٚ ـثًرا فظِٔٓٚ اده

 .ظْد احلٚجٜ

7-  ّٝ افَْط افتل  افتزمٝ ؿقاظد اإلمالء ادتًٚرف ظِٔٓٚ يف هذا افًك،ؾٖثٌ

 إذا ـٕٚٝ بغ ظِّغ ،،وحذؾٝ إفػا،يف ًٕخٜ إصؾأمهِٓٚ افُٚتٛ ـثرً 

 مـ وؿد أثٌتٓٚ افْٚشخ يف ـثر.أحدمهٚ أب فمخر، مٚ مل يُـ مـ أّول افًىر

، وافتزمٝ اظد اإلمالء،دون اإلصٚرة إػ ذفؽادقاوع،ؾحذؾتٓٚ مراظٚة فَق

ظالمٚت افسؿٔؿ ادًروؾٜ، ؾام ـٚن مـ اشتدراك ظذ ًٕخٜ إصؾ، جًِتف 
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وفألحٚديٞ چ چ وجًِٝ فميٚت افَرإٜٓٔ إؿقاس ادزهرة [ ]بغ مًَقؾغ

 ((  ))ؿقاس افتْهٔص وٕؿقال افًِامء ادَْقفٜ أ (  )وأثٚر ؿقشغ ـٌريـ 

ـٚمِٜ ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  (افهالة وافًالم)بذـر (ز )ًٕخٜ  أثٌٝ -8

 تؾَد ـتٛ  (ظ)و  (إصؾ)ة خٕس فمقوع بخال وشِؿ بًد ذـره يف ـّؾ 

ّٝ  . ادخىقط يف مجٔع   (افًالم  ظِٔف ) : بٍِظ  ـام  ـٚمِٜ   افهالة  وؿد أثٌ

فَقفف  ا ظذ زيٚدة إجر وامتثًٚٓ حرًص  دون اإلصٚرة إػ ذفؽ (ز)يف ًٕخٜ 

 ومٚ ـٚن شقى(1)چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  شٌحٕٚف

ّٛ  اختالف يف افهالة مـ افٍِيٜ هذه  .يف مقوًف هٝ ظِٔفوافتًِٔؿ ؾَد ٕ

ومٚ ـٚن مـ خىٖ يف ـتٚبٜ .بذـرة افًقرة ورؿؿ أيٜ ،ظزوت أيٚت افَرإٜٓٔ -9

ُّٝن  (افْص)أيٚت يف  افهقاب دون اإلصٚرة إػ  ؾ٘ين ؿّٝ بتهحٔحف وأثٌ

حئ   چ وؿد حهؾ ذفؽ يف بًض ادقاوع ـام يف تهحٍٔف فَقفف تًٚػ.ذفؽ

(2)چمئ  ىئ  
  .(بام ـًٌٝ يداك)ـتٌٝ  

 :ـٚفتٚيلؾٔٓٚ مْٓجل ؾُٚن إحٚديٞ  خرجٝ  -10

ؿٚبِٝ أحٚديٞ افًّدة ظذ أصِٓٚ يف افهحٔحغ، ثؿ أذت إػ فٍظ  (أ 

 .احلديٞ، إن ـٚن يف افٌخٚري أو مًِؿ

ًٚ مْٓٚ مٝ بتخريٟ إحٚديٞ افٝق  (ب  ي ذـرهٚ ادهّْػ بْهٓٚ، أو ذـر ضرؾ

ًٚ فٍِٚئدة ًٚ ضٌِ  .ومٚ أصٚر إفٔف ؾْٕ٘ل أخرجف مع ذـر فٍيف أحٕٔٚ

                                                 

 (56):شقرة إحزاب آيٜ (1)

 (30): شقرة افنقرى آيٜ (2)
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مع ذـر ،هبام  ، أو يف أحدمهٚإذا ـٚن احلديٞ يف افهحٔحغاـتٍٔٝ  (ج 

ذفؽ  وأوٍٝ إػ ورؿؿ احلديٞ،واجلزء، وافهٍحٜ، ،وافٌٚب،افُتٚب

  فٍِٚئدةمٔاًم تمـ صحٔح افٌخٚري ت ،ث يف ادقاوع إخرىأرؿٚم إحٚدي

ـّ  هق ادقاؾؼ دٚ ذـره ،ل مْٓٚإوّ  ؿؿوجًِٝ افرّ   .فاده

بّهدره ا مٌتدًئ  ،إذا ـٚن يف ؽر افهحٔحغاجتٓدت يف ختريٟ احلديٞ  (د 

واجلزء وافهٍحٜ، فٌٚب، واافذي ذـره ادهّْػ، ذاـرًا اشؿ افُتٚب، 

ثؿ ،ثؿ افًْٚئل ،ثؿ افسمذي ،أبق داود:إربعبٚفًْـ ورؿؿ احلديٞ، ثؿ 

 يل مـ ـتٛ ثؿ أتًٌتٓؿ بام تّٔن  .ـذفؽا مقوًف ابـ مٚجٜ،ذاـرً 

رؿؿ احلديٞ ؾَط دون اجلزء وافهٍحٜ، وإحٚديٞ إخرى،مع ذـر 

إٓ إذا ّسح ادهّْػ بٚشؿ .ا ظذ آختهٚرحرًص  ،افُتٚب وافٌٚب

 .ادهدر

ؾْٕ٘ل أو حُؿ ظِٔف بٚفوًػ،  ، احلديٞ ظذف حُاًم إذا مل يذـر ادّٗل  (ه 

ًٚ  أجتٓد يف افٌحٞ  يف احلُؿ ظِٔف، مـ ادتَّدمغ ظـ أؿقال افًِامءأيو

صًٔٛ :واشتٍدت ـثرًا مـ تهحٔحٚت إفٌٚين، ومـ حتَٔؼ افنٔخ

 .(1)إرٕٗوط، وؽره دًْد اإلمٚم أمحد

فنٓرهتؿ وذفؽ  ،هؿشقى افهحٚبٜ روقان اهلل ظع ترمجٝ فألظالم -11

وجًِٝ ، فًٓقفٜ افقصقل إػ ترامجٓؿ يف افُتٛ اخلٚصٜ هبؿ و

، وأذت إفٔف ظْد تُرار آشؿ ، إٓ إذا ـٚن  ل مقوع ذـر ؾٔفافسمجٜ يف أوّ 

                                                 

 (ضًٌٜ مٗشًٜ افرشٚفٜ)شْد اإلمٚم أمحدم (1)
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 .ذـره ـثرا 

مع آظتامد ظذ  ،هٚ إصِٜٔإػ مهٚدر ،إؿقال افٍَٜٓٔ وافٌِقيٜ ظزوت -12

افؼوح   هذه  ظذ د مٚ يًتؿ ا ـثرً  ٕن ادٗفػ   وذفؽ ٪ إحٚديٞ ذوح

 .يف َٕؾ إؿقال

ـ رمحف اهلل، اظتّد ظذ ـتٚبأذت إػ أن  -13 َّ ٓبـ دؿٔؼ،  "اإلحُٚم"ابـ ادِ

وؿد أـثر افَْؾ مْٓام جدًا، بًزٍو وبٌر ظزٍو . ٓبـ افًىٚر "افًدة"وـتٚب

ًٕٚ، أ إػ مُٚن ذحف مـ  "افًّدة"حتٝ ـؾ حديٞ مـ أحٚديٞ ؾٖذتحٔٚ

ـ افُتٚبغ، حتك ٓ أُ  َّ ثَؾ احلٚصٜٔ بُثرة اإلحٚٓت، إٓ إذا ّسح ابـ ادِ

 .بٚشّٓام يف افًزو، ؾ٘ين أصر إػ ذفؽ يف احلٚصٜٔ

ّٜٔ ، وبَِْف  فًٌض افٍقائد  ادًٚئؾ ادهّْػ يف  بسجٔحٚت  اـتٍٔٝ  -14   اخلالؾ

 ًٚ ومل أتًّرض دْٚؿنتٓٚ، إٓ إذا ـٚن هْٚك زيٚدة ؾٚئدة أو تٌْٔف، وذفؽ حرص

 .صٚر، وظدم إخراج افُتٚب ظـ مَهقده يف افتحَٔؼظذ آخٝ

 .ظْد احلٚجٜ ،وافقؿٚئع ،وافتًريػ بٕٚمٚــ ،ؿّٝ بؼح افٌريٛ -15

 :وجٚءت ظذ افْحق افتٚيل ،ؿّٝ بقوع افٍٓٚرس افًِّٜٔ -16

 .ؾٓرس أيٚت افَرإٜٓٔ (أ 

 .وأثٚرؾٓرس إحٚديٞ  (ب 

 .ؾٓرس إظالم (ج 

 .ؾٓرس إفٍٚظ افٌريٌٜ (د 

 .ادراجعادهٚدر وؾٓرس  (ه 

. ؾٓرس ادقوقظٚت (و 
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 القسن الثاني
 

النص احملقق
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بوب وجوب افطؿلكقـي دم افرـوع وافسجود 

حذؾف (1)وافنٔخ أي ويف اجلِقس بغ افًجدتغ ـ ـام شٖٔد ـ 

يف احلديٞ  وجقهبٚ يف آظتدال  ،اأيًض  وصّح  ااختهٚرً 

ـ أظْل حديٞ  

 (4)أخرجف ابـ حٌٚن ،(3)راؾع(2)بن حديٞ رؾٚظٜ مـ فُـ  ادًـلءصالتف ـ

  .(5)هصحٔح يف

                                                 

 (57ص)ابـ ؿدامٜ رمحف اهلل ، وؿد شٌَٝ ترمجتف يف ادَدمٜ  (1)

  (ظ)يف إول، بدايٜ افِقح   

ّْٔتف .ـتٌٝ إفػ ، وؿد حذؾتٓٚ يف هذا ادقوع ومٚ صٚهبف مراظٚة فَقاظد اإلمالء (ظ)يف إصؾ و(2) ـام ب

 .يف ادَّدمٜ

ُّـن بـ مٚفؽ افزُّن : رؾٚظٜ بـ راؾع (3)  ، وصحٛ ظِٔٚ وصٓد مًف ؿٌٚء، وصٓد بدرا مع افٌْل رؿل، ـٚن مـ اف

 (2/489)إير ترمجتف يف اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ.اجلّؾ وصٍغ، مٚت ـ رمحف اهلل ـ يف أول خالؾٜ مًٚويٜ

تف يف أن ترجؿ (3/49)وؿد ذـر يف حٚصٜٔ إظالم فِزرـع (1/147)وآشتًٔٚب يف متٔٔز إصحٚب

ورجًٝ إػ ترمجتف يف اإلصٚبٜ ؾِؿ أجده ـام ؿٚل، وإٕام ؿٚل ذفؽ . واشتُْره (2524)برؿؿ  ،تٚبًل:اإلصٚبٜ

. راؾع بـ رؾٚظٜ بـ راؾع بـ مٚفؽ بـ افًجالن ٓ تهح فف صحٌٜ: ؿٚل أبق ظّر، اظٜيف ترمجٜ راؾع بـ رف

. رؾٚظٜ بـ مٚفؽ ؾٕ٘ف تٚبًل، ٓ صحٌٜ فف مل أره يف احلديٞ مًْقبٚ ؾِؿ يتًغ ـقٕف راؾع بـ: ؿٚل ابـ حجر

  (2670)وترمجٜ (2534)ترمجٜ (2/437):إير اإلصٚبٜ

 :ؿٚل احلٚـؿ. ّد بـ حٌٚن أبق حٚتؿ افًٌتل احلٚؾظ، صٚحٛ إٕقاع ومٗفػ ـتٚو اجلرح وافتًديؾ(4)

تقيف . ((شد فٍوِفـٚن مـ أوظٜٔ افًِؿ يف افٌِٜ وافٍَف واحلديٞ وافقظظ ومـ ظَالء افرجٚل، وـٚن ُيح))

 :بٚفقؾٔٚت افقايف وإير يف ترمجتف (6/9):فًٚن ادٔزان. فِٜٔ اجلًّٜ ثٚمـ صقال شْٜ أربع ومخًغ

 (3/920):وتذـرة احلٍٚظ (2/317)

ن ؾ٘ذا رؾًٝ رأشؽ ؾٖؿؿ صٌِؽ حتك ترجع افًيٚم إػ مٍٚصِٓٚ، ؾ٘ذا شجدت ؾّؽِّت ))وفٍيف  (5)

أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  ((ك افٔنىشجقدك، ؾ٘ذا رؾًٝ رأشؽ ؾٚجِس ظذ ؾخذ

= 
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 ظِٔف هوأؿرّ  (2)هيف أهنٚ ؽر مذـقرة: مـ أصحٚبْٚ (1)احلرمغ ظذ ؿقل إمٚم وؾٔف ردّ 

                                                 

ذـر افٌٔٚن بٖن ؾرض ادرء يف صالتف ؿراءة ؾٚحتٜ افُتٚب يف ـؾ رـًٜ مـ صالتف، ٓ  :بٚب: يف ـتٚب افهالة

اإلمٚم أمحد يف أخرجف و(1787)برؿؿ  (5/88)ظـ بٚؿل صالتف  هؿراءتف إيٚهٚ يف رـًٜ واحدة جتزئأن 

مـ ٓ ئَؿ صٌِف يف افرـقع  :بٚب:وأبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة (18995)م برق (31/328)مًْده 

مٚ جٚء يف وصػ  :بٚب:  وافسمذي يف شْْف يف ـتٚب افهالة (861ـ  857)برؿؿ  (1/320)وافًجقد 

افرخهٜ يف ترك افذـر يف افرـقع  :بٚب: وافًْٚئل يف ـتٚب افتىٌٔؼ (302)برؿؿ  (2/100)افهالة 

مٚ جٚء يف افقوقء ظذ أمر اهلل تًٚػ  :بٚبيف ـتٚب افىٓٚرة : وابـ مٚجف يف شْْف (1053)رؿؿ ب (2/193)

: وافىزاين يف افٌُر(3673)برؿؿ  (2/345): وافٌَٔٓل يف افُزى.خمتكا (460)برؿؿ  (1/156)

 (1/95): وافدارؿىْل يف شْْف (545)برؿؿ  (1/274): وابـ خزيّٜ يف صحٔحف(4525)برؿؿ  (5/35)

برؿؿ  (1/257):وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف(3739)برؿؿ  (2/370): وظٌد افرزاق يف مهٍْف (4)برؿؿ

برؿؿ  (9/178):وافٌزار يف مًْده (1290)برؿؿ  (1/232): وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر(2958)

وأبق (134)برؿؿ  (1/34):وافنٚؾًل يف مًْده (1329)برؿؿ  (1/350): وافدارمل يف شْْف(3727)

وأبق  (189)برؿؿ  (3/319): وافٌخٚري يف افتٚريخ افٌُر(6623)برؿؿ  (11/498):  يف مًْدهيًذ

وابـ  (194)برؿؿ (1/58): وابـ اجلٚرود يف ادْتَك(1372)برؿؿ  (1/196): داود افىٔٚفز يف مًْده

 (881)برؿؿ  (1/368): واحلٚـؿ يف مًتدرـف (1976)برؿؿ  (3/479)يف أحٚد وادثٚين: ظٚصؿ أو

 ادهٚبٔح يف منُٚةوصححف إفٌٚين ـام يف خترجيف  .وؿٚل صحٔح ظذ ذط افنٔخغ، وواؾَف افذهٌل

 (31/328)حديٞ صحٔح: وؿٚل  ََقا مًْد اإلمٚم أمحد  (804)برؿؿ  (1/177)

، صٚحٛ افتهٕٚٔػ. ظٌد ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ، أبق ادًٚيل اجلقيْل افنٚؾًل: إمٚم احلرمغ هق (1)

ادًٚيل يف مروف دخِٝ ظذ أو : ؿٚل أبق افٍتح افىزي افٍَٔف. ب ب٘مٚم احلرمغجٚور بُّٜ وادديْٜ ؾِؼِّت 

أين ؿد رجًٝ ظـ ـؾ مَٚفٜ ختٚفػ افًْٜ، وأين أمقت ظذ مٚ يّقت ظِٔف ظجٚئز  أصٓدوا ظعّ : ؾَٚل

ووؾٔٚت  (5/165):ؾًٜٔ فًٌُِلضٌَٚت افنٚ: هـ  إير  ترمجتف يف478: تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. ًٕٔٚبقر

 (18/468):وشر أظالم افٌْالء (2/80):إظٔٚن

ًٚ افْقوي ظْف َِٕف ـام  (2)  ويف ؿٌِل مـ إجيٚهبٚ رء: وٕص ـالمف رمحف اهلل ؿٚل (3/376)يف ادجّقعأيو

حتك ))وؿٚل يف بٚؿل إرـٚن ( (ل ؿٚئامحتك تًتد))ؿٚل يف حديٞ ادزء صالتف  وشٌٌف أن افٌْل 

ـّ   . ((تىّئ
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ا يف اجلِقس بغ افًجدتغ، وهق يف افهحٔح ٍٕٚهٚ أيًض : وأؽرب مْف إٔف (1)افراؾًل

فٌٞ يف  أدٕك: اومًْٚهٚ ذعً (3)آشتَرارأصِٓٚ يف افٌِٜ : وافىّْٖٕٜٔ. (2)اأيًض 

يف  ادؼوعافٌِٞ ؿٌؾ افذـر :ويف إـّؾ .ل حده يف إؿّؾ ــ بًد بِقغ أوّ افرّ 

 .(5)ؿٚفف صٚحٛ  اإلؿِٔد.وبذفؽ يًرف مٚ بغ ذفؽ. (4)بًد بِقغ أـِّف ،افرــ

ـّ   :افٌٚب ف يفوذـر اده

                                                 

وَٕؾ افراؾًل ظـ إمٚم  (1/256)وؿٚل يف تِخٔص احلٌر(3/403)إير افؼح افٌُر فِراؾًل (1)

ومل يتًٌَف افراؾًل، وهق مـ  (افخ...يف ؿٌِل مـ افىّْٖٕٜٔ يف آظتدال رء: احلرمغ يف افْٓٚيٜ إٔف ؿٚل

ظٜ فُتٛ احلديٞ ادنٓقرة ؾوال ظـ ادقاوع افًجٌٜٔ افتل تَيض ظذ هذا اإلمٚم بٖٕف ـٚن ؿِٔؾ ادراج

ؽرهٚ، ؾ٘ن ذـر افىّْٖٕٜٔ يف اجلِقس بغ افًجدتغ ثٚبٝ يف افهحٔحغ، وأمٚ افىّْٖٕٜٔ يف آظتدال 

 .ـام شٌؼ ختريٟ احلديٞ ظْد ابـ حٌٚن وؽره. ثؿ ذـره... ؾثٚبٝ يف صحٔح ابـ حٌٚن ومًْد أمحد

صٚحٛ . ريؿ بـ  ّد بـ ظٌد افُريؿ افراؾًل افَزويْلاإلمٚم اجلِٔؾ أبق افَٚشؿ ظٌد افؽ:وافراؾًل هق

هـ إير يف ترمجتف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ 623تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. وهق ذح ظذ افقجٔز فٌِزايل. افؼح افٌُر

 (5/108):وصذرات افذهٛ (22/252):وشر أظالم افٌْالء (8/281):فًٌُِل

وؿد ذـر افٌخٚري رمحف اهلل يف صحٔحف يف ذفؽ  (93 ص)ه مـ حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظــام شٖٔد  (2)

وذـر ؾٔف حديٞ مٚفؽ بـ  (1/281 )(بٚب ادُٞ بغ افًجدتغ)بٚبٚ مًتَال يف ـتٚب افهالة وهق

 ((بغ افًجدتغ ؿريٌٚ مـ افًقاء ورـقظف وؿًقده ـٚن شجقد افٌْل  ))وفٍيف  (785)احلقيرث برؿؿ 

 اضّٖن بف افَرار: يَٚل. ت واشتَرشُـ وثٛ: اضّٖن: ؿٚل (2/566)إير ادًجؿ افقشٔط (3)

 (2/206)فَِرايف "افذخرة"إير ـتٚب (4)

ظٌد افرمحـ بـ إبراهٔؿ افٍزاري، تٚج افديـ ادًروف بٚبـ افٍرـٚح، ؾَٔف أهؾ : هق "اإلؿِٔد"صٚحٛ  (5)

ومل يتّف، وإٕام بِغ ؾٔف  "تٌْٔفال"وهق ذح "اإلؿِٔد فدر افتَِٔد"وـتٚبف (هـ690)تقيف رمحف اهلل شْتٜ. افنٚم

 (8/161)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ افُزى: إير يف ترمجتف. ومل أؿػ ظذ هذا افُتٚب . حإػ ـتٚب افُْٚ

 (1/489)وـنػ افيْقن (3/293)وإظالم
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 (1)احلديٌ األول 

 شؾمـ ريض اهلل ظـه ـ أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و(2)ةحديٌ أيب هرير

م ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه دخل ادسجد ؾدخل رجل ؾصذ  م جوء ؾسلّل )

، ؾنكك مل تصلّل  ،ارجع ؾصلّل : ؾؼول(3)[ؾرد افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم  ]وشؾم

: م ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؾؼول م جوء ؾسلّل  ـك صذّل (4)ؾرجع   ؾصذّل 

م ظذ افـبي م جوء ؾسلّل ، ث ـك صذّل ؾرجع ؾصذّل ] ؾنكك مل تصلّل  ،ارجع ؾصلّل 

وافذي :  ال و ؾؼول (5)[ؾنكك مل تصلّل  ،ارجع ؾصلّل : صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؾؼول

إذا ؿؿً إػ افصالة ؾؽز،  م : ؾؼول. بعثك بوحلق مو أحسن ؽره، ؾعؾؿـي

راـعو،  م ارؾع حتى  اؿرأ مو تقرس معك من افؼرآن،  م ارـع حتى تطؿئن

ا،  م ارؾع حتى تطؿئن اجًد  م اشجد حتى تطؿئن س ؿوئك تعتدل

                                                 

 .وؿد ـتٛ إظداد بًد ذفؽ.مراظٚة فِستٔٛ ايف افًْخ وإٕام ـتٌتف (احلديٞ إول): مل يذـر  ـِّٜ(1)

 ( 2/70 )آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب: وف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير فِقق (2)

 .( 4/316)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ ( 1/700)وأشد افٌٚبٜ

ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ ٕصؾ  "ظّدة إحُٚم"ويف بَٜٔ افًْخ، وـذا يف بًض متقن (إصؾ)شٚؿط يف  (3)

 .احلديٞ يف افٌخٚري ومًِؿ

. مرتغ (ؾهذ  )ر  فُِّٜ تُرا (ظ)يف (4)

 ومـ أصؾ احلديٞ يف افٌخٚري (ظ)وأثٌتف مـ  (ز)ويف  (إصؾ) يفمٚ بغ ادًَقؾغ شٚؿط  (5)
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  (1)  (ـؾفو جوفسو،واؾعل ذفك دم صالتك

  

 (3)همن وجو ظؾقه افؽالم(2)و

 احلديٞأن ذـر  بًد(5)والكُ ْش ذـره ابـ َب (4)اـذ دهق خال،هذا افرجؾ ادٌٓؿ:أحدهو

  ٔك بـ خالد بـ روايٜ  ٔك بـ ظع واحلديٞ مـ ،روايٜ رؾٚظٜ بـ راؾعمـ 

                                                 

حد إمتٚم افرـقع وآظتدال ؾٔف وافىّْٖٕٜٔ  :بٚبأخرجف افٌخٚري هبذا افٍِظ يف ـتٚب صٍٜ افهالة  (1)

 (1/263)م وادٖمقم يف افهِقات ـِٓٚوجقب افَراءة فإلمٚ :بٚبويف (760)ورؿؿ احلديٞ  (1/274)

ويف ـتٚب إيامن (5897  )(5/2307)مـ رد ؾَٚل ظِٔؽ افًالم :ويف ـتٚب اإلشتئذان بٚب(724)

: وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة بٚب (6290 )(6/2455)إذا حْٞ ٕٚشٔٚ يف إيامن :وافْذور بٚب

 (911  )(2/10)وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـؾ رـًٜ 

   (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ فقاو ا(2)

 (170ـ1/165)ٓبـ دؿٔؼ افًٔدحُٚم اإلبْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب هذه إوجف بًض إير  (3)

 (506ـ1/497)افًدة ٓبـ افًىٚرو

 (ـام )ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

  (2/583)شامء ادٌّٜٓ ٓبـ بنُقالؽقامض إ (5)

شؿ خِػ بـ ظٌد ادِؽ بـ مًًقد بـ مقشك بـ اإلمٚم احلٚؾظ  دث إٕدفس أبق افَٚ :هق بشؽوال وابن

فُٚف بٍتح افٌٚء ادقحدة، وشُقن افنغ ادًجّٜ، ووؿ ا: ده ابـ خُِٚن بٚحلروف، ؾَٚلؿّل . بنُقال

تقيف ـ رمحف اهلل ـ بَرضٌٜ  "ؽقامض إشامء ادٌّٜٓ"و "تٚريخ إٕدفس"صٚحٛ . وبًد افقاو أفػ وٓم

وضٌَٚت  (21/139):وشر أظالم افٌْالء (2/204) :ٕظٔٚنوؾٔٚت ا: هـ إير يف ترمجتف578:شْٜ

 (1/279):احلٍٚظ
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 .لؾِٔتٖمّ . (5)ـذا أخرجف أبق داود .(4)ظـ رؾٚظٜ (3)جده ظـ (2)ظـ أبٔف (1)افزرؿل

وخمتِػ ؾٔٓٚ، وفٔس . متٍؼ ظِٔٓٚ: اظِؿ أن افقاجٌٚت يف افهالة ظذ رضبغ : وكقفو

 وجِٓف هذا افرجؾ ادهّع  (7)أمهِف (6)بؾ حلك مٚ ،ا حلكهٚاحلديٞ مقوقعً  هذا

 اجٛؾٓق و مٚ ذـره ؾٔف (9)أنظذ ،(8)بف افُثر مـ افٍَٓٚء يف صالتف، وؿد اشتدّل 

                                                 

إير يف  (هـ129):مٚت ـ رمحف اهلل ـ شْٜ.  ٔك بـ ظع بـ  ٔك بـ خالد بـ راؾع افزرؿل إٕهٚري (1)

  (3068)رؿؿ /8):وافتٚريخ افٌُر (2/311):وتَريٛ افتٓذيٛ (11/225):هتذيٛ افتٓذيٛ: ترمجتف

رؿل، مـ أهؾ ادديْٜ، ذـره ابـ حٌٚن يف افثَٚت، تقيّف ريض  :وافده (2) ظع بـ  ٔك بـ خالد إٕهٚري افزُّن

 (11/172)وهتذيٛ افُامل (6/300)افتٚريخ افٌُر فٌِخٚري: إير يف ترمجتف (هـ129)اهلل ظْف شْٜ 

 (7/205)وافثَٚت ٓبـ حٌٚن 

. إٕف وفد ظذ ظٓد افٌْل : ؿٔؾ. ري افزرؿل ٔك بـ خالد بـ راؾع بـ مٚفؽ بـ افًجالن إٕهٚ (3)

مٚت يف حدود افًًٌغ ووهؿ مـ ؿٚل مٚت بًد ادٚئٜ، : وؿٚل ابـ حجر 128:مٚت ـ رمحف اهلل ـ شْٜ: وؿٔؾ

ترمجٜ  (8/269):افتٚريخ افٌُر:وإير يف ترمجتف (1/590)تَريٛ افتٓذيٛ. ذاك حٍٔده  ٔك بـ ظع

 (6/544):واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (2963)

 (90 ص)شٌَٝ ترمجتف  (4)

.  (91 ص)شٌؼ خترجيف   (5)

شِٔامن بـ إصًٞ بـ صداد : وؿٔؾ. مٚن بـ إصًٞ بـ إشحٚق بـ بنر بـ صداديلس:هق وأبو داود

أبق داود أحد أئّٜ افدٕٔٚ ؾَٓٚ وظِام وحٍيٚ وًُٕٚ وورظٚ : إزدي افًجًتٚين، أبق داود ؿٚل ظْف أبق حٚتؿ

تقيف ـ رمحف اهلل ـ . خِؼ أبق داود يف افدٕٔٚ فِحديٞ ويف أخرة فِجْٜ: مقشك بـ هٚرون وؿٚل. وإتَٕٚٚ

 (2/404):ووؾٔٚت إظٔٚن (11/355):هتذيٛ افُامل: هـ إير يف ترمجتف275:شْٜ

 (ظ)شٚؿط مـ  (بؾ حلك مٚ )ؿقفف (6)

 (مٚ أمهِف)بًد ؿقفف  (ادهْػ  )زيٚدة ـِّٜ   (ظ)يف (7)

  (1/166)م ابـ دؿٔؼ رمحف اهلل  يف إحُٚم إحُٚمَٕؾ ذفؽ ظْف (8)

 (ظ)شٚؿط مـ  (أن )حرف (9)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 96

 .اا فٌٔٚن شْـ افهالة اتًٍٚق بقاجٛ، وفٔس احلديٞ مقوقعً  ومٚ مل يذـره ؾٔف فٔس

 (2)واجٌٚت جمّع ظِٔٓٚ،أرـٚن افهالة وترتٔٛ يف افتنٓد إخر(1)ة  وافًَقدؾٚفّْل 

ػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وافتنٓد إخر، وافهالة ع .وفًٔٝ مذـقرة يف احلديٞ

 :اجلّٓقر وأوجٛ (4)افنٚؾًلأوجٌٓٚ  (3)ادختِػ ؾٔف مـ،وافًالم يفوشِؿ ف

ة اخلروج مـ ؿقل بقجقب ينّ  (7)وفِنٚؾًل .(6)افتنٓد:وـثرون (5).افًالم

  (1).ل، وـذا افتًٌٔح وتٌُرات إٓتَٚٓتافتنٓد إوّ  (9)وأوجٛ أمحد .(8)افهالة

                                                 

 (وافًَقد )ـتٌٝ   (ز)يف (1)

 (124ـ 4/188)وادجّقع فِْقوي (1/37)إير اإلمجٚع ٓبـ ادْذر (2)

 (ظ)شٚؿىٜ مـ  (ؾٔف)ـِّٜ (3)

 . (2/316)واحلٚوي افٌُر فِاموردي(3/503)إير افؼح افٌُر فِراؾًل (4)

 (4/215)وصحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (2/331)إير احلٚوي افٌُر (5)

 (4/107)وصحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (1/613)إير ادٌْل (6)

 ّد بـ إدريس بـ افًٌٚس بـ ظثامن افَرر أبق ظٌد اهلل افنٚؾًل ادُل، ٕزيؾ  :هق افنٚؾًلاإلمٚم (7)

مٚ رأيٝ أمحد بـ حٌْؾ ئّؾ إػ أحد مِٔف إػ : ل أبق داودوؿٚ. إمٚم ظكه وؾريد دهره: ؿٚل ظْف ادزي. مك

وذفؽ إٔف ـتٛ فف ـتٚب  ((مٚ أصّع صالة إٓ وأدظق فِنٚؾًل ؾٔٓٚ)): ، وؿٚل ابـ مٓدي رمحف اهللافنٚؾًل

وافتٚريخ  (24/355):هتذيٛ افُامل: ترمجتف  هـ إير يف204:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. "افرشٚفٜ"

 (1/96)واددخؾ إػ مذهٛ اإلمٚم افنٚؾًل (10/5): أظالم افٌْالءوشر (1/42):افٌُر

 (2/339)واحلٚوي افٌُر(3/519)افؼح افٌُر فِراؾًل ؿقفف يف إيرو (8)

خرجٝ :  ؿٚل افنٚؾًل .إمٚم أهؾ افًْٜ اإلمٚم أبق ظٌد اهلل أمحد بـ  ّد بـ حٌْؾ  افنٌٔٚين افٌٌدادي،(9)

وؿٚل ظْف إبراهٔؿ . وؾ وٓ أظِؿ وٓ أؾَف وٓ أتَك مـ أمحد بـ حٌْؾمـ بٌداد ؾام خٍِٝ هبٚ رجال أف

هق اإلمٚم حَٚ وصٔخ : وؿٚل ظْف افذهٌل. رأيٝ أبٚ ظٌد اهلل ـٖن اهلل مجع فف ظِؿ إوفغ وأخريـ: احلرو

و إٔير افتٚريخ  (358ـ11/177):هـ  شر أظالم افٌْالء241:تقيف رمحف اهلل شْٜ. اإلشالم صدؿٚ

 (1/63):ووؾٔٚت إظٔٚن ( 2/5):افٌُر
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  واجٛ، ذـقر يف احلديٞمـ أن امل، ؾٚجلقاب ظام اشتدل بف افُثر مـ افٍَٓٚء

  ؾٔٓٚ وادختِػ  ،  ظِٔٓٚ ادجّع   بٚتمـ افقاج مٚ ذـرٕٚ  مع   ـفٔس بقاجٛ  وؽره 

ا ظْدظِٔف إن ـٚن مًِقمً  ادجّع  أن  ـ


افًٚئؾ مل  تٟ إػ بٕٔٚف، وـذا ادختِػ ؾٔف، 

اشتدٓهلؿ ظذ افقجقب بذـره يف  (2)وجف ،ظْد مـ يقجٌف بحِّف ظذ ذفؽ

أن   (3)وظدمف بًدمف، أن إمر يتًِؼ بٚفقجقب، وأن ظدمف فٔس  دجرد ،احلديٞ

إصؾ ظدم افقجقب، بؾ ٕمر زائد وهق أن مٚ ذـره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف هذا 

وهق يَتيض إحهٚره ؾٔام  ،وتًريػ واجٛ افهالة ،تًِٔؿ وبٔٚن فِجٚهؾ ،احلديٞ

مـ ادهع مـ افقاجٛ ؾٔٓٚ   اءةؿٝ بف اإلسوؿقيٝ رتٌٜ احلك ؾٔف بذـر مٚ تًّؾ  ،ذـر

ممٚ وؿًٝ ؾٔف اإلشٚءة  ،ق بف، وذفؽ دفٔؾ ظذ ظدم آؿتهٚر ظذ ادَهقدومٚ مل تتًّؾ 

،ؾَط


ؾِؽ  ،ا يف احلديٞيف وجقبف، وـٚن مذـقرً   (4)ءظِاممقوع اختِػ ال ؾُّؾ 

 مقوع اختٍِقا يف حتريّف، ؾِؽ أن تًتدل ظذ ظدم ك بف يف وجقبف، وـّؾ أن تتّّس 

ّٛ ريّف٪ ٕٕف فق ححتر أمر بٖوداده،  (5)ؾ٘ن افْٓل  ظـ افقء. هس بودّ م فقجٛ افتِ

                                                 

 (1/694)ادٌْل ؿقفف يف إيرو (1)

 (ز)ـ  2بدايٜ افِقح ـ  

ًٚ . بزيٚدة افقاو. ووجف اشتالهلؿ: ـذا يف مجٔع افًْخ، وفًّؾ إًٕٛ فًِٔٚق أن يَٚل (2) فُٔقن مقاؾَ

 (1/166)فًِّْك ادذـقر يف إحُٚم إحُٚم

. بٚفٌٚء (بّجرد)ـتٌٝ  (ظ)يف  (3)

 ايٜ افِقح افثٚينبد 

ومٚ أثٌتف هق افهقاب وهقادقاؾؼ دٚ يف إحُٚم  (افًِامء)بدل مـ  (افٍَٓٚء)ـتٌٝ  (ز)يف  (4)

 (1/166)إحُٚم

 (بٚفقء)ـتٌٝ   (ز)يف  (5)
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 ّٛ ًٛ وفق ـٚن افتِ ذـر : رٕٚه، ؾ٘ذا إتٍك ذـره ـ أظْلظذ مٚ ؿرّ  ،ا فذـرس بٚفود واج

 ّٛ مقوع  س بٚفود ـ إتٍك مِزومف، وهق افْٓل ظـ ذفؽ افقء، وـّؾ إمر بٚفتِ

يف ظدم  (1)بف تتًّؽ ؾِؽ أيوٚ أن ،يف احلديٞ اومل يُـ مذـقرً  ،اختٍِقا يف وجقبف

 وبٔٚن،  (2)دٚ تَدم مـ  ـقٕف مقوع  تًِٔؿ ٪مذـقر ؾٔف ا، بُقٕف ؽر وجقبف أيّض 

يُّـ  ،ؾيٓرت افَريْٜ مع ذفؽ ظذ ؿهد ذـر افقاجٌٚت، ؾٓذه افىرق افثالثٜ

فتحَٔؼ يف إٓ أن ظذ ضٚفٛ ا ،آشتدٓل هبٚ ظذ ـثر مـ ادًٚئؾ ادتًَِٜ بٚفهالة

ذـقرة ـامل ورـإم(3)صٚءـرق احلديٞ وإحـمع طـج:داهٚـإح :وطٚئػ ثالث هذا

اشتّراره ظذ ضريَٜ : افثٕٜٚٔ .ؾٕ٘ف واجٛ ،د مْٓٚـزائد ؾٚفزائـبٚل ذـ،وإخهيف

مٚ يسـف يف آخر، ؾَِْٔٛ  ٕيره  بؾ يًتًّؾ  ،واحدة ؾٔٓٚ، ؾال يًتًّؾ يف مُٚنٍ 

يف ـالم   ا، ؾٕ٘ف ؿد يَع هذا آختالفواحدً  ظامًٓ افَقإغ ادًتزة يف ذفؽ اشٝ

إمٚ ظذ ظدم افقجقب،  ،ظذ أحد أمريـ دفٔالً  إذا أؿٚم:افثٚفثٜ .مـ ادْٚطريـ(4)ـثر

مٚ مل يًٚروف مٚ هق أؿقى مْف، وهذا يف بٚب   ،ؾٚفقاجٛ افًّؾ بف  ،أو افقجقب

وإذا . افدفِٔغ يًّؾ بفأؿقى  جيٛ  افتحرز ؾٔف أـثر ؾِْٔير ظْد افتًٚرض ،(5)افٍْل

وجٚءت صٌٜٔ إمر يف  ذـره يف احلديٞ،  (6)[دمبع]ظذ ظدم وجقب رء   اشتدّل 

                                                 

 (ظ)شٚؿط مـ (بف  )ؿقفف  (1)

. بٚفالم (فِتًِٔؿ)ـتٌٝ   (ظ)يف  (2)

 (واحهٚر)ـتٌٝ   (ظ)يف  (3)

 (ـثريـ  )(ظ)يف (4)

 (افٍْل)بدٓ مـ  (افٌٌل    )(ز)يف(5)

 (1/166)وهق ادقاؾؼ دٚ يف إحُٚم إحُٚم  (ظ)وافتهحٔح مـ (تَدم)يف إصؾ   (6)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 99

. مٜؾٓل مَدّ  ،حديٞ آخر

 إمر  ظذ  افْدب  (1)مؾ   صٌٜٔوُتح  ،ظذ ظدم افقجقب إن احلديٞ دّل : وإن ؿٔؾ 

افذـر يف أن ظدم : مٜ أخرى، وهلف ظذ مَدّ ٕٕف متقّق  فُـ ظدم افقجقب أؿقى٪

مَّيل ادراد  َث  افروايٜ يدل ظذ ظدم افقجقب٪ٕن
مـ  (3)ـر يف ٍٕس إمرأن ظدم افذِّت  :(2)

ؽر   ،وظدم افذـر يف ٍٕس إمر ،ؾٕ٘ف مقوع افٌٔٚن افنٚرع يدل ظذ ظدم افقجقب

افذـر يف ٍٕس  (4)ظذ  إٕام يدّل  ،ظدم افذـر يف افروايٜ، وظدم افذـر يف افروايٜ

مٜ أوًػ أو بٖن إصؾ ظدمف، وهذه ادَدّ  ،فق ـٚن  فذـر: أن يَٚل بىريؼ (5)إمر

إثٌٚت فزيٚدة، ؾًّٔؾ  ، ؾٚحلديٞ افذي ؾٔف إمر .امـ دٓفٜ إمر ظذ افقجقب أيًض 

ه بْٚء ظذ إظامل صٌٜٔ إمر يف افقجقب افذي هق طٚهر ؾٔٓٚ، هبٚ، وهذا افٌحٞ ـّؾ 

ق إػ ادقازٕٜ ؾٔحتٚج افْٚطر ادحّؼ .ذـروادخٚفػ خيرجٓٚ ظـ حََٔتٓٚ، بدفٔؾ ظدم ال

ـّ  ـّ  (6)ادخٚفٍٜافروايٜ ادًتٍٚد مـ ظدم افذـر يف  بغ افي مـ ـقن  ادًتٍٚد وبغ افي

. بافهٌٜٔ فِقجق

                                                 

 (صٌٜٔ)بدٓ مـ  (صٍٜ)ـتٌٝ (1/166)يف إحُٚم إحُٚم (1)

ٜ)ـتٌٝ "إحُٚم إحُٚم"ويف  (ثؿّ )هُذا ـتٌٝ يف مجٔع افًْخ (2) ّّ  (1/166) (ث

 (ظ)وافتهحٔح مـ (ؽر ظدم افذـر يف افروايٜ، وظدم افذـر يف ٍٕس إمر)زيٚدة (ز)ويف (إصؾ)يف  (3)

 (1/167)" حُٚم إحُٚمإ"ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ فًِّْك، ودٚ يف 

إحُٚم "وحذؾٓٚ هق ادْٚشٛ فًِٔٚق، وهق ادقاؾؼ فًِّْك يف (ظدم)زيٚدة ـِّٜ (ظ)ويف (إصؾ)يف  (4)

 (1/167) "إحُٚم

. (ز)هذا افًىر شٚؿط  يف (ٍٕس إمر)إػ ؿقفف (ير ظدم افذـرغ)مـ ؿقفف (5)

إحُٚم "وافتهحٔح مـ أصؾ افَْؾ (افروايٜ)بدًٓ مـ (ادخٚفٍٜ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف  (إصؾ)يف  (6)

 .ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ فًِّْك (1/167) "إحُٚم
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((وافثٚين ظْدٕٚ أرجح)):(1)ؿٚل افنٔخ تَل افديـ
(2) .

إذا تَرر أن ظدم افذـر يف احلديٞ يدل ظذ : وفثفو


وا ظدم افقجقب، ؾَد اشتدل

 أن اإلؿٚمٜ ؽر: إوػ.هبذا احلديٞ ظذ مًٚئؾ مـ حٔٞ إهنٚ ؽر مذـقرة ؾٔف

احلديٞ إمر  (4)دٚ ورد يف بًض  ضرق (3)بقجقهبٚ  : وؿٚل بًض افًِامء. واجٌٜ

 تٚج إػ ظدم ] ـر يف احلديٞ ظذ ظدم افقجقباشتدل بًدم افذِّت  ؾّـ.(5)هبٚ

                                                 

افًٔد تٍَف ظذ وافده وـٚن وافده  بـ دؿٔؼبـ وهٛ بـ مىٔع افَنري ادكي  تَل افديـ  ّد بـ ظع (1)

صٚحٛ افتهٕٚٔػ ادنٓقرة، ودؿٔؼ افًٔد . مٚفُل ادذهٛ، ثؿ تٍَف ظذ افنٔخ ظز افديـ ؾحَؼ ادذهٌغ

: أن شٌٛ تًّٔتف إٔف ـٚن يف يقم ظٔد وظِٔف ضًِٔٚن صديد افٌٔٚض، ؾَٚل بًوٓؿ: وؿٔؾ. وهٛ:فَٛ جلده

يف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض : هـ إير ترمجتف702:ـ شْٜ تقيف ـ رمحف اهلل. ـٖٕف دؿٔؼ ظٔد٪ ؾَِٛ بف

 (4/1481):وتذـرة احلٍٚظ (2/228)صٌٜٓ

 ((وافثٚين ظْدٕٚ أرجح)): إػ ؿقفف هْٚ (97ص ) ((ؾُؾ مقوع اختِػ افٍَٓٚء يف وجقبف)): مـ ؿقفف (2)

 (167 -1/166)مـ إحُٚم إحُٚم بتّكفَِٕف 

 (ظ)ـ2بدايٜ افِقح ـ  

 (2/105)إيراحلٚوي افٌُر.اهد وظىٚء، وؿٚل إوزاظل بقجقهبٚ إٓ أن إذان يْقب ظْٓٚمْٓؿ مٟ (3)

وَٕؾ ابـ  (2/10)إير ٕٔؾ إوضٚر. وَٕؾ افنقـٚين ظـ اإلمٚم أمحد واإلمٚم مٚفؽ وداود افَقل بقجقهبٚ

افؼح افٌُر . رإذان واإلؿٚمٜ واجٌٚن ظذ ـؾ مجٚظٜ يف احلي وافًػ: ؿدامٜ ظـ ابـ ادْذر إٔف ؿٚل

(1/390) 

 (ظ)شٚؿىٜ مـ (ضرق)ـِّٜ  (4)

برؿؿ  (91ص) ـام يف روايٜ أو داود افًٚبَٜ( (ؾٖؿؿ ثؿ ـزِّت   ))مـ حديٞ رؾٚظٜ بـ راؾع وفٍيف  (5)

اإلؿٚمٜ دـ يهع  :بٚب: ـتٚب إذان (1631)برؿؿ  (1/507)ظْد افًْٚئل يف افُزى  وورد  (861)

ويف شْـ افٌَٔٓل  (91ص)ـام شٌؼ خترجيف  (545)ابـ خزيّٜ برؿؿ  وحده ووردت ـذفؽ يف صحٔح

 .(3789)برؿؿ  (1/380)افُزى 
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ؾَد  ،إمر بٚفقجقب اخلهؿ، ؾ٘ن صّح  ظْد(1)[رجحٚن افدفٔؾ  افدال ظذ وجقهبٚ

 وإٓ ؾٔتًٚرض(2)افدفٔؾ ظذ ظدم افقجقب ؾَد تؿّ  وإن مل يهّح ، افؼضغ ظدم أحد

. افقجقب ويٌَك افْدب ؾْٔتٍل ،صّح  وإمر هبٚ فق،ظدم افذـر

أن دظٚء : افثٕٜٚٔ .(3)ؾفب٘شْٚد مل يوعّ  ،يف شْْف أخرجف أبق داود هذا إمر ؿد: ؿِٝ 

ؽر واجٛ٪ ٕٕف مل يذـر ؾٔف، ومـ َٕؾ مـ ادتٖخريـ ـ مـ ؽر آشتٍتٚح 

: افثٚفثٜ .(5)إػ مذهٛ افنٚؾًل ـ إٔف ؿٚل بقجقبف ؾَد ؽِط ووهؿ (4)ادًْقبغ

وتٌُرات  ام، وووع افٔد افّْٔك ظذ افٔنىافتًقذ ورؾع افٔديـ يف تٌُرة اإلحر

وووع افٔد افّْٔك  ،إٓتَٚٓت، وتًٌٔحٚت افرـقع وافًجقد، وهٔئٚت اجلِقس

 ذـرٕٚه   مٚ  إٓ ، ، فٔس بقاجٛ يف احلديٞ يذـر  مل   ذفؽ ممٚ ، وؽر  ظذ افٍخذ

. (6)وادختِػ ؾٔف مـ  ادجّع  ظِٔف

 بام ذـرٕٚ  ،ظذ ظدم وجقب افتنٓد (7)اشتدل بًض ادٚفُٜٔ :افرابعي واخلومسي

 .ـرمـ ظدم افذِّت 

 

                                                 

  (ظ)ؽر واوح يف إصؾ وأثٌتف مـ  ادًَقؾغمٚ بغ  (1)

 (ظ)شٚؿط مـ هذا افًىر (ظدم افقجقب)إػ ؿقفف  (افدال ظذ وجقهبٚ)مـ ؿقفف (2)

وصّحح إفٌٚين إشْٚده، ـام يف صحٔح وؤًػ شْـ  (100ص)ت اإلصٚرة إػ فٍيف، وخترجيف شٌؼ (3)

 (2/361)أو داود 

 .(ادٍنيـ)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 .أن افَٚئؾ هق افَٚيض ظٔٚض رمحف اهلل (1/167)ذـر يف إحُٚم إحُٚم  (5)

 (4/108)ذـر هذه ادًٖفٜ ـٚمِٜ افْقوي يف ذح مًِؿ (6)

 (1/106)وإير بدايٜ ادجتٓد(1/167)إحُٚم إحُٚم  (7)
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 شالم، فُـ افدفٔؾ ظذ وجقبف أؿقىلظذ ظدم وجقب ا (1)بف احلٍْٜٔ واشتدّل 

ٕمر بف، وهق راجح، وؿد تَع ادْٚطرة بغ افرجحٕٚغ لاب افتنٓد وـذفؽ دفٔؾ إيٟ

بٖن دٓفٜ افٍِظ ظذ افقء ٓ تٍْل مًٚروف ادٕٚع افراجح، فُقهنٚ أمر يرجع إػ 

ت ويثٛ  ،د ظذر أحد افرجحٕٚغوذفؽ يّفِّت  ،افٍِظ، أو إػ أمر فقجقد افْير إفٔف

 متؾ أمريـ ظذ افًقاءبٍِظ يح احلُؿ وٓ يٍْل وجقد ادًٚرض، أمٚ فق اشتدّل 

 افذي جيٛ افًّؾ بف ،افدفٔؾ افتٚم فُٕٚٝ افدٓفٜ مْتٍٜٔ، وؿد يىِؼ افدفٔؾ ظذ

  (2)دٓفٜ وذفؽ يَتيض ظدم وجقب ادًٚرض افراجح، فُـ إوػ أن يًتًّؾ  يف

أفٍٚظ افُتٚب وافًْٜ افىريؼ إول


. ظك ادًٚرض ؾًِٔف افٌٔٚندّ ومـ ا

  (ؾُّز ): ه ظِٔف بَقفففّْص  ٪ؾٔف دفٔؾ ظذ وجقب افتٌُر بًْٔف :(3)افسودشي

 (5)وبٖي فٍظ أتك بف  حهؾ ،ادراد مْف افتًئؿ: يَقل ـ(4)وهق أبقحٍْٜٔـ وادخٚفػ 

                                                 

 (3/128)وإير افٌحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ(1/167)إحُٚم إحُٚم  (1)

، وهق وافهقاب مٚ أثٌتْٚه فًٔتَٔؿ ادًْك (يف دٓفتف)  ـتٌٝ (إصؾ)ويف  (ودٓفٜ)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف(2)

. (1/168) "إحُٚم إحُٚم"ادقاؾؼ دٚ يف

 (ز)ـ3بدايٜ افِقح ـ  

 (1/168)إير إحُٚم إحُٚم (3)

افتّٔل ـ بوؿ افزاي وـن افىٚء ـ  يوطِ زُ ظٚمل افًراق وؾَٔف ادِٜ اإلمٚم أبق حٍْٜٔ افًْامن بـ ثٚبٝ بـ  (4)

 ((مٚ رأيٝ يف افٍَف مثِف )): ؿٚل ظْف ابـ ادٌٚرك .إٕف مـ أبْٚء افٍرس: افُقيف مقػ بْل تٔؿ اهلل بـ ثًٌِٜ، يَٚل

شر : إير يف ترمجتف (هـ150)تقيف رمحف اهلل شْٜ ((ظذ أو حٍْٜٔافْٚس يف افٍَف ظٔٚل )): وؿٚل ظْف افنٚؾًل

ؿقفف يف إير و (1/13)وضٌَٚت احلٍٚظ (8/81):وافتٚريخ افٌُر (6/390) :أظالم افٌْالء

 (1/35)ادًٌقط

 (ز)شٚؿىٜ مـ (حهؾ)ـِّٜ (5)
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ّٛ ٕيرً  (3)ومل يًده إػ ؽرهافتًئؿ بٍِظ افتٌُر،(2)ؿك(1)وؽره د بف ا إػ افتً

   .اهلل أـز: بخهقص افتًئؿ بف، وهق  (4)ٓحتٔٚط ؾٔف  اإلتٌٚعوا

واظِؿ أن رتٛ إذـٚر


ى بآخر، وٓ تًٚرض بُقن مٚ يتٖدّ  ى بذـرٍ خمتٍِٜ، ؾال يتٖدّ 

ّٛ ادًْك مٍٓقمً  افتًئؿ  ؾٓؿ مـ افرـقع ا يف افتٍهٔؾ، ـام ُي د واؿعً ا، ؾَد يُقن افتً

د يُتػ بف، ؾُذفؽ فٍظ افتٌُر، ويتّٖي  ا آخر ملبٚخلوقع، وفق أؿٚم مَٚمف خوقعً 

اصتٓر يف   (6)ومٚ  (اهلل أـز):  (5)بٚشتّرار ظّؾ إمٜ ظذ افدخقل يف افهالة وهق

افتخهٔص ؾٓل   (7)ظِٜ مًتٌْىٜ تًقد ظذ افْص بٚإلبىٚل  أو إصقل بٖن ـّؾ 

ضِؼ أن م ج حُؿ ادًٖفٜ، ؾٕ٘ف إذا اشتٌْط مـ افّْص رَّيل ظذ هذا ُيخ[(8)و] بٚضِٜ

. ؾٔخرج ظـ افٍٚئدة ،يؿ هق ادَهقد، بىؾ خهقص افتٌُرافتًظ

 

                                                 

. مُررة مرتغ (ز)ـتٌٝ يف إصؾ و (ؽره)ـِّٜ (1)

 (ؾن  )(ظ)يف(2)

واحلْٚبِٜ ـام يف  (1/151)وافنٚؾًٜٔ ـام يف مٌْل ادحتٚج (1/265)ة ـام يف ذح خمتك خِٔؾادٚفُل (3)

وَِٕف ظـ ابـ مًًقد، وضٚووس، ومٚفؽ، وافثقري، وافنٚؾًل، وظٚمٜ أهؾ  (1/540)ٓبـ ؿدامٜ ادٌْل

 .بْٔتفٕن إفػ وافالم مل تٌّره ظـ  (اهلل إـز)تًَْد بَقفف: افًِؿ، إٓ أن افنٚؾًل ؿٚل

 (آتًٚع)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (4)

 ٞبدايٜ افِقح افثٚف 

 (ظ)شٚؿط مـ (وهق) :وؿقفف (5)

 (وممٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

 (أو)بدٓ مـ  (واو)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

 (1/168) "إحُٚم إحُٚم"ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف (ز)و (ظ)ومـ  (إصؾ)شٚؿىٜ مـ (افقاو) (8)
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هٚ، وهق مذهٛ افنٚؾًل ؾٔف وجقب افَراءة يف افهالة يف افرـًٚت ـّؾ  :افسوبعي

 ٕٜأن افٍٚحتٜ ؽر متًّل  ،مـ هذا افىريؼ ،فُـ طٚهر هذا احلديٞ .(1)واجلّٓقر

  جًِٓٚ واجٌٜ مْٓؿ (4)ٍٕٜٔأبٚ ح (3)أنٕقهٚ فِقجقب، إٓ ظلَّيل  (2)وافٍَٓٚء إربًٜ

 .وفًٔٝ بٍرض، ظذ أصِف يف افٍرق بغ افقاجٛ وافٍرض

(7)أو صٍرة و ّد بـ (6)وربًٜٔ ،ظـ ظع بـ أو ضٚفٛ(5)وحُك افَٚيض
  

 . ة ظـ مٚفؽ، وهل صٚذّ إٔف ٓ جتٛ ؿراءة أصالً : (8)وأصحٚب مٚفؽ

                                                 

 (4/108)ح افْقوي إير صحٔح مًِؿ بؼ (1)

 (4/103)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي و (1/560)إير ادٌْل  (2)

 (ظ)شٚؿط مـ (أنّ )حرف (3)

 (1/160)وبدائع افهْٚئع (1/19)إير ادًٌقط  (4)

  (2/149)إـامل ادًِؿ (5)

ب أبق افٍوؾ ظٔٚض بـ مقشك بـ ظٔٚض افٔحهٌل إٕدفز ثؿ افًٌتل ادٚفُل، ظٚمل ادٌر :هق وافؼويض

مـ مٗفٍٚتف منٚرق إٕقار و إـامل ادًِؿ يف ذح صحٔح مًِؿ و افنٍٚء  . وإمٚم أهؾ احلديٞ يف زمٕٚف

وافهِٜ تٚريخ أئّٜ إٕدفس  (20/212):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف544:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ

 (1/270):وافديٌٚج ادذهٛ (2/429):ٓبـ بنُقال

وخ افَرر مقٓهؿ، أبق ظثامن ادًروف بربًٜٔ افرأي، وهق مـ صٌٚر بد افرمحـ ؾرُّن ربًٜٔ بـ أو ع (6)

ّٝ : ؿٚل ابـ شًد. افتٚبًغ تقيف . ، صٚحٛ افرأيؾَٔف ادديْٜ: ؿٚل ظْف افذهٌل. يؿقٕف دقوع افرأـٕٚقا ي

 :افٌُروافتٚريخ  (3/475):واجلرح وافتًديؾ (6/89):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف42:شْٜ

(3/286) 

ـِ  دِ ْد  ّد بـ أمحد بـ أُ  (7) . ص افَٚبزفف ذح يف اختهٚر مِّخ . ب بـ أو صٍرةؾرة، أخق ادّٓؾ أو ُص  ب

 (1/362):وافديٌٚج ادذهٛ(8/234):مًجؿ ادٗفٍغ: هـ إير يف ترمجتف420:تقيف ـ رمحف اهلل ـ ؿٌؾ شْٜ

ظٚمر إصٌحل اددين أبق ظٌد اهلل صٔخ اإلشالم وحجٜ  إمٚم دار اهلجرة مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ أو (8)

ـٚن مٚفؽ إذا أراد أن  دث تقوٖ وفٌس أحًـ ثٔٚبف وفٌس ؿًِْقة : إمٜ، صٚحٛ ادذهٛ، ؿٚل اخلزاظل

= 
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 :(1)ثالثٜ أؿقال ،رـًٜ ويف مذهٛ مٚفؽ يف ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـّؾ 

جتٛ يف : وافثٚفٞ .يف إـثر: وافثٚين .رـًٜ ـّذهٛ اجلّٓقر جتٛ يف ـّؾ : أحدهٚ

  (4)ٓ جتٛ افَراءة  يف: وأبقحٍْٜٔ (3)وإوزاظل (2)وؿٚل  افثقري .رـًٜ واحدة

ّٛ  ،بؾ هق بٚخلٔٚر، افرـًتغ إخرتغ  .(5)ح، وإن صٚء شُٝإن صٚء ؿرأ، وإن صٚء ش

افٍٚحتٜ يف   (7)وجقب  ،مـ افًِػ واخلِػ  (6)افًِامء وافهحٔح افذي ظِٔف  مجٓقر

اؾًؾ ذفؽ يف صالتؽ  ثؿّ )  :ـ  فألظراو افًالمافهالة و ٪ فَقفف ـ ظِٔف(8)رـًٜ ـّؾ 

                                                 

هـ إير يف 179:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. ر بف حديٞ رشقل اهلل قِّت وَ أُ : ومنط حلٔتف، ؾَٔؾ فف يف ذفؽ، ؾَٚل

 (8/48):وشر أظالم افٌْالء (7/1323):وافتٚريخ افٌُر (27/91):ب افُاملهتذي: ترمجتف

 (1/298)وذح خمتك خِٔؾ فِخرر(1/519)إير افتٚج واإلـِٔؾ دختك خِٔؾ (1)

ؿٚل ظْف . ل زمٕٚف يف ظِقم افديـ وافتَقىشٍٔٚن بـ شًٔد بـ منوق أبق ظٌد اهلل افثقري، شٔد أه (2)

 (9/151):تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف161:احلديٞ تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜأمر ادٗمْغ يف : صًٌٜ

 (4/101):وهتذيٛ افتٓذيٛ  (3/104):وإظالم

إوزاظل : افٍَٔف اجلِٔؾ ظٌد افرمحـ بـ ظّرو بـ أو ظّرو إوزاظل ظٚمل أهؾ افنٚم، ؿٚل ظْف مٚفؽ (3)

وشر  (5/326):فٌِخٚري افتٚريخ افٌُر: ر يف ترمجتفهـ إظ57:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. إمٚم يَتدى بف

 (7/107):أظالم افٌْالء

 (إٓ يف)ـتٌٝ   (ظ)يف (4)

وإير  (4/103)يف ذحف دًِؿافْقوي وَٕؾ هذه إؿقال  (1/502)إير افًدة ذح افًّدة (5)

 (1/18)ادًٌقط فِنخز

 (اجلّٓقر مـ افًِامء)ـتٌٝ  (ز)يف (6)

 (ظ)ضٜ مـ شٚق (وجقب)ـِّٜ (7)

 (1/560)َِٕف ظْٓؿ ابـ ؿدامٜ يف ادٌْل  (8)
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(1)(هٚـّؾ 
ؿرأ ؾٔٓٚ بٍٚحتٜ ٓ جتزئ صالة ٓ ُي ) :  ـ افًالمافهالة ومع ؿقفف ـ ظِٔف    

ّٛ  (2)رواه ابـ خزيّٜ  (افُتٚب  أو هريرة  (5)روايٜ مـ (4) ٔٓاميف صح (3)انوابـ ح

ٓ صالة إٓ بٍٚحتٜ ) :افًالم ـ افهالة و أن ادراد مـ ؿقفف ـ ظِٔف وهق مٌّغ 

أن : واجلقاب ظـ افروايٜ يف هذا احلديٞ .ٓ ٍٕل افُامل ،ظدم اإلجزاء   (6)(افُتٚب

  دٓئؾ إجيٚهبٚا بْٔف وبغ مجعً  ،ا زاد ظذ افٍٚحتٜ بًدهٚمؿ اؿرؤوا مٚ تّٔن  ،ادراد مْف

ثؿ اؿرأ بٍٚحتٜ )  :داود يف شْْف مرؾقظٜ افتل رواهٚ أبق ،إحٚديٞ احلًْٜده وتّٗي 

(7)(ومٚ صٚء اهلل)  :ويف روايٜ (افُتٚب، ومٚ تٔن مـ افَرآن
   

                                                 

وجقب  :بٚب: ب ظِٔف اإلمٚم مًِؿ بَقففبقَّيل و (93ص)ـام يف افٌخٚري ومًِؿ، وؿد شٌؼ خترجيف  (1)

 (397)برؿؿ . ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـؾ رـًٜ

تقيف  (ب افتقحٔدـتٚبٚ ومْٓٚ ـتٚ(140)مهٍْٚتف تزيد ظذ  .  ّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ احلٚؾظ احلجٜ (2)

 7/196:واجلرح وافتًديؾ 14/365:شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف311:ـ رمحف اهلل ـ شْٜ

 ( 90ص)شٌَٝ افسمجٜ فف يف  (3)

يف هذا اخلز  بٚب ذـر افدفٔؾ ظذ أن اخلداج افذي أظِؿ افٌْل )أخرجف ابـ خزيّٜ يف ـتٚب افهالة   (4)

وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن يف (490)برؿؿ  (1/248 )(ة مًفهق افَْص افذي ٓ جتزئ افهال

يف هذا اخلز هق افَْص افذي ٓ جتزئ  بٚب ذـر افٌٔٚن بٖن اخلداج افذي ؿٚل رشقل اهلل )ـتٚب افهالة  

بٚب وجقب ؿراء افٍٚحتٜ يف )وأصِف ظْد مًِؿ يف ـتٚب افهالة  .(1789)برؿؿ  (5/91 )(افهالة مًف

مـ صذ صالة مل يَرأ ؾٔٓٚ بٍٚحتٜ افُتٚب ))مـ حديٞ أو هريرة وفٍيف   (904)برؿؿ  (2/9) (ـؾ رـًٜ

 ( (ؾٓل خداج

 (يف روايٜ)ـتٌٝ   (ظ)يف(5)

 وافٌَٔٓل يف افًْـ افهٌرى (2262)برؿؿ (2/372)ورد هبذا افٍِظ ظْد افىزاين يف إوشط (6)

 (120ص)ادة ـام شٖٔد واحلديٞ أصِف يف افهحٔحغ مـ حديٞ ظٛ (355  )(1/236)

فًجقد مـ ٓ ئَؿ صٌِف يف افرـقع وا :بٚبأخرجف أبق داود مـ حديٞ رؾٚظٜ يف ـتٚب افهالة   (7)

ًٚ هبذا واحلديٞ ( (أن تَرأ ثؿ اؿرأ بٖم افَرآن وبام صٚء اهلل))وفٍيف  (859)برؿؿ  (1/321) أخرجف أيو

= 
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 ّٛ (1)ظـ أو شًٔد اخلدري ،ان يف صحٔحفوروى ابـ ح
ٕٚ صذ اهلل ظِٔف أمرٕٚ ٌّٕل ):  

  .(2)( يف افهِقاتومٚ تّٔن  وشِؿ أن َٕرأ بٍٚحتٜ افُتٚب

ّٛ  (4)أمحد  يف مًْده وأظال أنّ  (3)هوأظال مـ هذا  ـّؾ : ؿِٝ  انوابـ ح

جٚء رجؾ ورشقل ): حديٞ رؾٚظٜ بـ راؾع افزرؿل ؿٚل  (6)رويٚ  مـ (5)يف صحٔحف 

 ًٛ ا مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ثؿ اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف ادًجد ؾهذ ؿري

 أظد صالتؽ، ؾٕ٘ؽ : م ظِٔف ؾَٚل فف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿؾًّؾ إكف إفٔف، 

                                                 

ٌّٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن   "وأثٚر مًرؾٜ افًْـ"وافٌَٔٓل يف  (1890)برؿؿ (5/217)افٍِظ ابـ ح

 .هذا حديٞ حًـ: وؿٚل (3/10) "ذح افًْٜ"وافٌٌقي يف (1269)برؿؿ (2/497)

 3/78واإلصٚبٜ  1/181آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير  (1)

 . 4/44وافتٚريخ افٌُر 

صٍٜ افهالة وذـر افٌٔٚن بٖن  :بٚباإلحًٚن يف ـتٚب افهالة  أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف  ـام يف (2)

 (1790)برؿؿ  (5/92)يف هذا اخلز هق افَْص افذي ٓ جتزئ افهالة مًف  اخلداج افذي ؿٚل رشقل اهلل 

ترك  :بٚبأبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  أخرجفو (10998)برؿؿ  (17/30)و اإلمٚم أمحد يف مًْده

 (2/60)افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى أخرجف و (818)م برق (1/300)بٍٚحتٜ افُتٚب  افَراءة يف صالتف

برؿؿ  (1/278)يد يف مًْده وظٌد بـ حؿ (1210)برؿؿ  (2/417)وأبق يًذ يف مًْده  (2290)برؿؿ 

إشْٚده صحٔح وظذ : ؿٚل ظْف  ََق ادًْد و (2/243)ؿّقى إشْٚده ابـ حجر ـام يف افٍتح و (879)

 .  ورجٚفف ثَٚت رجٚل افنٔخغ ؽر أو ٕية ؾّـ رجٚل مًِؿ وهق ثَٜذط مًِؿ 

 (ظ)شٚؿىٜ مـ (ـِف)ـِّٜ (3)

 .حديٞ صحٔح: وؿٚل  ََف (18995)برؿؿ  (38/478)يف مًْده  أخرجف أمحد (4)

ًٚ ابـ أو صٌٜٔ  (1787)برؿؿ  (5/88)أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (5) وأخرجف أيو

واحلديٞ صّححف إفٌٚين، ـام يف منُٚة ادهٚبٔح  (135)برؿؿ (1/34)فنٚؾًل يف مًْده وا (1/220)

(1/177) 

 (ظ)شٚؿط مـ  (مـ)حرف (6)
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إذا اشتٌَِٝ افٌَِٜ،    : يٚ رشقل اهلل ـٔػ أصْع؟ ؾَٚل: إػ أن ؿٚل. مل تهّؾ 

ترجؿ ظِٔف ابـ .  (رـًٜ ثؿ اصْع ذفؽ يف ـّؾ    : إػ أن ؿٚل ، ثؿ اؿرأ بٖم افَرآن ؾُّز 

ادهع يف صالتف ؿراءة ؾٚحتٜ افُتٚب يف  ؾرض افٌٔٚن بٖنّ  (1)ذـر)):حٌٚن يف صحٔحف

  ((جتزئف ظـ بٚؿل صالتف ،اهٚ يف رـًٜ واحدةؿراءتف إّي  (2)ٓ أن ،رـًٜ مـ صالتف ـّؾ 

أمٚ روايٜ افزائد  .افٍٚحتٜ:  أن ادراد بام تّٔن ا، ويٌّغ جدً  ؾٕ٘ف مٓؿّ  ، ؾٚشتٍد هذا : ؿِٝ

ؿِف افنٔخ تَل افديـ ظـ ؾَد ؿٚل بف مجٚظٜ مـ افتٚبًغ وؽرهؿ، ون (3)ظِٔٓٚ

اؿرأ ):ومحِقا احلديٞ ظذ مـ ظجز ظـ افٍٚحتٜ، وـذا حديٞ أو هريرة (4)إـثريـ

ره ـام ر ذفؽ وتذكّ ٓ تدّب  .ع ًٍٕؽشؿِ أن ادراد اؿرأهٚ ًها بحٔٞ ُت    (5)(هبٚ يف ًٍٕؽ

شّع بحٔٞ ُي  ،٪ ٕن افَراءة ٓ تىِؼ إٓ ظذ حرـٜ افًِٚن(6)محِف بًض ادٚفُٜٔ

مـ ؽر حرـٜ  ،ر افَرآن بٌَِفظذ أن اجلْٛ فق تدّب  (7)ؾؼ افًِامءؾًف، وهلذا اّت ن

ًٛ ٓ يُقن ؿٚرًئ  ،بًِٕٚف ه اجلْٛ ظذ رَّيل مَ مٜ، وـذفؽ فق أَ ا فَراءة اجلْٛ ادحرّ ا مرتُ

ؾدل ظذ أن مراد أو هريرة مٚ .ؿرأت بٌَِل: ؿٌِف مـ ؽر فٍظ جٚز، مع إٔف يَٚل

ي صذ اهللفف ؾًؾ افْٛ ذـرٕٚ، ويدّل 
 مذهٛ  ثؿّ  .ظِٔف وشِؿ يف ؿراءتف وأصحٚبف

                                                 

 (وذـر)زيٚدة واو  (ظ)يف(1)

 (ٕن)ـتٌٝ  (ظ)يف(2)

 (107ـ  106ص)ـام شٌؼ يف روايٜ أو داود، وابـ حٌٚن وؽرمهٚ  (3)

 (1/169)إير إحُٚم إحُٚم (4)

 (904)ورؿؿ افروايٜ  (94ص)خترجيف يف صحٔح مًِؿ  شٌؼ (5)

 (1/196)وادْتَك ذح ادقضٖ (4/103)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (6)

 (4/103)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي و (1/503)إير افًدة ذح افًّدة  (7)

 (ظ)ـ3بدايٜ افِقح ـ  
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 بحديٞ  ، ظّالً  وادٍْرد اإلمٚم وادٖمقم  ظذ  أهنٚ واجٌٜ : ومـ واؾَف (1)افنٚؾًل

 اؿرأ مٚ تّٔن ):أن يُقن ادراد بَقفف (2)إٕف ٓ يهّح  ثؿّ  (اؿرأ هبٚ يف ًٍٕؽ) :أو هريرة 

(3)(مًؽ
ّٝ : إن ادجّؾون، فاإلمجٚل افذي يريده إصقيلّ   وح ادراد مْف، وهذا مٚ مل ي

 ّٝ أحٚديٞ تًٔغ   حتك فق مل ترد ،ـؾ مٚ تّٔن  (4)وح ادراد، إذ يَع امتثٚفف  بًٍؾم

 ؾرد ، وإن أريد بٚدجّؾ افذي ٓ يتًّغ (5)تّٔن  ٓـتٍْٔٚ يف آمتثٚل  بُؾ مٚ ،افٍٚحتٜ

ـام يف شٚئر   ،ٓشؿمـ أؾراده، ؾٓذا ٓ يّْع آـتٍٚء بُؾ ؾرد يْىِؼ ظِٔف ا

افهالة ؿٚت، ثؿ ادىِؼ جيقز تَٔٔده وافًٚم جيقز ختهٔهف،  ؾَقفف ظِٔف َل ادطْ 

  افذي يَتيضد بَٔد ادتّٔن مىِؼ وهق مَّل (ٓ صالة إٓ بٍٚحتٜ افُتٚب)(6)افًالمو

 مـ ـّؾ  (8)ا هْٚؾِٔس ادىِؼ مىًِؼ  ،اتؾرد مـ أؾراد ادتّٔن  ؿراءة ـّؾ  [(7)افتخٔر يف]

 وٕير ادىِؼ افذي ٓ يْٚيف افتًٔغ  ادخهقص يَٚبؾ افتًٔغ، (9)وافَٔد، وجف

                                                 

 (4/103)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (1)

َِٕف بتكف مـ إحُٚم  ((فُثرة حٍظ ادهِغ هلٚ ؾٓل ادتٔنة)): إػ ؿقفف ((ٓ يهح ثؿ إٕف :مـ ؿقفف (2)

 (1/169)إحُٚم

ويف مًِؿ  (760 )و(724)ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (94ص)شٌؼ خترجيف يف افٌخٚري ومًِؿ  (3)

(911) 

. (ز)مـ +شٚؿىٜ (بًٍؾ)ـِّٜ (4)

 (بام تٔن)ـتٌٝ  (ز)يف(5)

 (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ  (ظِٔف افهالة وافًالم )إػ ؿقفف  (شٚئر ـام يف)مـ ؿقفف (6)

 (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(7)

مرتغ وفًِف  (مـ ؾرد مـ أؾراد ادتٔنات ؾِٔس ادىِؼ مىِؼ هْٚ )تُررت هذه اجلِّٜ  (ظ)هْٚ يف (8)

. خىٖ مـ افْٚشخ

. (وافتَٔٔد)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)
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 ،د حْٔئذاؿرأ افٍٚحتٜ ؾٕ٘ف  ّؾ ادىِؼ ظذ ادَّل :ثؿ يَقل، ااؿرأ ؿرآنً :أن يَقل 

وٓ تنس حلؿ افوٖن، مل  ،اصس يل حلاًم : فًٌده وهق إٔف فق ؿٚل: ح ذفؽ بّثٚل ويقّض 

وفق. يتًٚرض

حلؿ اصس أّي : ؿٚل 


 وٓ تنس حلؿ افوٖن، يف وؿٝ واحدٍ  ،صئٝ

ر ظِٔف، وإٕام ٕن شٔٚق افُالم يَتيض تًٔر إم، وأمٚ افتخهٔص ؾٖبًد .فتًٚرض

فُثرة  ٪ وهق افٍٚحتٜوأريد هبٚ رء مًّغ (افذي)بًّْك (مٚ)يَرب هذا إذا جًِٝ

 .يـ هلٚ ؾٓل ادتٔنةحٍظ ادهّؾ 

 

ل مـ ٓ يًتَد وجقهبٚ بٖن وؿد يتخّل . يْٜ ؾٔفوافىّٖن (1)ؾٔف إجيٚب افرـقع :افثومـي

ّٔٚامل]هؾ تدخؾ يف : افٌٚيٜ ؽ
أشٍِتٓٚ يف احلديٞ افًٚذ  ،أم ٓ؟ ؾٔف مذاهٛ مخًٜ [(2)

وصػ افرـقع ، ا ق بغ أن يُقن مـ جْس ادٌّل ، ؾّـ ؾرّ (3)مـ ـتٚب افىٓٚرة

ارتٍع بقصػ، حتك فق ؾروْٚ إٔف رـع ومل يىّئـ  (4)مًفبقصػ ووصػ افىّْٖٕٜٔ 

  . ا فِىّْٖٕٜٔمىِؼ افرـقع مٌّل   (5)مًّك افرـقع، ومل يهدق ظِٔف إٔف  جًؾ

  (1)وهق ؿقل  أن افىّْٖٕٜٔ ٓ جتٛ: ريـظك بًض ادتّٖخ وادّ 

                                                 

 بدايٜ افِقح افرابع 

 (ز)ـ4ح ـافِق  

. وٓ مًْك فقجقدهٚ (افٍٚحتٜ)زيٚدة ـِّٜ  (ظ)يف (1)

 (1/169) "إحُٚم إحُٚم"وافتهحٔح مـ أصؾ افَْؾ (ادًْك)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف (إصؾ)يف  (2)

 (1/336)ـتٚب افىٓٚرة احلديٞ افًٚذ اإلظالم  (3)

 (ز)شٚؿىٜ مـ (مًف)ـِّٜ (4)

 (ؾًؾ)ـتٌٝ  (ظ)يف(5)
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ـٍ مـ حٔٞ إن إظراو صّذ   (2)ابـ افَٚشؿ ثالث مرات، وافًٌٚدة بدوهنٚ   ؽر مىّئ

ه افنٚرع ، وفق ـٚن ـذفؽ مل يَرّ اؾٚشدة، وفق ـٕٚٝ ؾٚشدة فُٚن ؾًؾ إظراو ؾٚشدً 

ل إمر يف افىّْٖٕٜٔ ُحؿ ،ر هبذه افدظقى ظدم افقجقبوإذا تَرّ . ظِٔف يف حٚل ؾًِف

ل  وافدظقى وهذا افتخّل  .ظذ ظدم افُامل (ك مل تهّؾ ؾ٘نّ ):ظذ افْدب، ويف ؿقفف

. ؾٚشدان خمٚفٍٚن ددفقل افٍِظ ومٍٓقم افؼيًٜ

ا دـ ٍٕك وجقب افرؾع ـقع وآظتدال ؾٔف، خالًف ؾٔف وجقب افرؾع مـ افر :افتوشعي

ويف مذهٛ مٚفؽ  (3)وجقهبام: ومذهٛ افنٚؾًل .مـ افرـقع وآظتدال ؾٔف

أن ادَهقد مـ افرؾع افٍهؾ، وهق : مـ ؿٚل بًدم افقجقب ، اشتدّل (4)خالٌف 

 ت ظِٔفؾ٘ن افٍهؾ مَهقد، وصٌٜٔ إمر دّل  وهق ؤًػ. هؾ بدون آظتدال

  . (5)ترـفؾال  جيقز  

مْٓام  هؾ ـّؾ : يف آظتدال واجلِقس بغ افًجدتغ ،(6)وظْد افنٚؾًٜٔ خالف أيًوٚ

 . (7)وؿد أووحٝ ذفؽ يف  ذح ادْٓٚج ! مَهقد أم ٓ؟

                                                 

 . (1/524)ـِٔؾ دختك خِٔؾتٚج واإلإير ال(1)

أبق ظٌد اهلل ادكي افٍَٔف، صٚحٛ  ،ظٌد افرمحـ بـ افَٚشؿ بـ خٚفد بـ جْٚدة افًتَل:ابـ افَٚشؿ هق (2)

 (1/586):تَريٛ افتٓذيٛ: هـ إير يف ترمجتف191:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. مٚفؽ وراويٜ ادًٚئؾ ظْف

 (1/27):وضٌَٚت احلٍٚظ (1/85):وافديٌٚج ادذهٛ (6/91) :وافقايف بٚفقؾٔٚت

 (1/582)ويف ادٌْل  (1/170) "إحُٚم إحُٚم"ادًٖفٜ يف  إير (3)

  (1/425)إير خالف ادٚفُٜٔ يف افتٚج واإلـِٔؾ دختك خِٔؾ  (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ترـف)ـِّٜ  (5)

 (4/318)رديٜويف ذح افٌٓجٜ افق (4/108)إير اخلالف يف ذح مًِؿ فِْقوي  (6)

 (1/211)إير ظجٚفٜ ادحتٚج إػ تقجٔف ادْٓٚج ٓبـ ادَِـ   (7)
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  (1)مـ ؿٚل يف ظدم وجقب افىّْٖٕٜٔ بٖن اهلل ،وؿريٛ مـ هذا آشتدٓل يف افوًػ

ى  زاد ظذ مٚ يًؿّ ؾِؿ يٖمر ـ شٌحٕٚف ـ بام (2)چڳ  ڳچ تًٚػ ـ ؿٚل

إمر بام   (4)أن ادُِػ خيرج  ظـ ظٓدة جًدا، وٓ صّؽ  وهق واهٍ   .(3)ارـقًظٚ وشجقدً 

 ،وهق افىّْٖٕٜٔ ،خيرج ظـ ظٓدة إمر أخر (6)فُـ ٓ (5)وشجقًدا ى رـقًظٚيًؿّ 

إٓ بًٍِٓٚ وبف  هؾ امتثٚفف، ـام  هؾ امتثٚل إمر يف افرـقع وافًجقد بًٍؾ 

. اهؿمًاّم 

  ـٚفُالم يف افرـقع  وافُالم ؾٔف،  ؾٔف(7)[وافىّْٖٕٜٔ]ؾٔف وجقب افًجقد :افعورشة

. (8)وافرؾع مْف ـام مرّ 

، وهق (9)ـام مرّ  .وافىّْٖٕٜٔ ؾٔف ،ؾٔف وجقب اجلِقس بغ افًجدتغ :احلوديي ظؼة

 ًٛ . (10)اسيح افروايٜ افتل شْذـرهٚ ؿري

                                                 

 (ؾ٘ن اهلل )ـتٌٝ  (ظ)يف  (1)

 شقرة احلٟ(٧٧)آيٜ (2)

 (1/105)وهق ؿقل أو حٍْٜٔ ـام يف بدائع افهْٚئع  (3)

 (مـ ظٓدة)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. (ظ)شٚؿط مـ (اوشجقدً  )إػ ؿقفف (وهق واهٍ )مـ ؿقفف  (5)

. (ز)ط مـشٚق (ٓ)حرف  (6)

. شٚؿىٜ مـ متـ إصؾ وأؤٍٝ يف هٚمنف (افىّْٖٕٜٔ)ـِّٜ  (7)

 ( 111ـ  110 ص)أي يف ادًٖفٜ افثٚمْٜ وافتٚشًٜ افًٚبَتغ   (8)

 ( 92 ص) شٌؼ تَريره يف  (9)

 (118ص)يًْل يف احلديٞ افَٚدم   (10)
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. (1)ـام ذـرٕٚه .رـًٜ ؾٔف وجقب ذفؽ يف ـّؾ  :افثوكقي ظؼة

وإيوٚح ادًٖفٜ  ،يف  افتًِٔؿ  ومالضٍتف ،م واجلٚهؾؾٔف افرؾؼ بٚدتًّؾ  :افثوفثي ظؼة

 تّؾ حٚفف   (2)ٓٓت افتل ، دون ادُؿّ فف، وتِخٔص ادَٚصد وآؿتهٚر ظذ ادٓؿّ 

. حٍيٓٚ وافَٔٚم هبٚ

 ظٌٚداتؾًؾ اجلٚهؾ بٌر ظِؿ يف الوؾٔف دٓفٜ ظذ أن  )): ؿٚل افَٚيض ظٔٚض

. (4)(( (ؾٕ٘ؽ مل تهّؾ ) :فَقفف ٪إػ اهلل ـ تًٚػ ـ وٓ جتزئ (3)[بف بؿرّ َت ُي ٓ]

ًٔٚ ، فًّؾ اٍت ؾٔف اشتدراجف بًٍؾ مٚ جِٓف مرّ  :افرابعي ظؼة ه أن يُقن ؾًِف ٕٚش

ره ؾًٍِٔف مـ ؽر تًِٔؿ وأمر، وفٔس ذفؽ مـ بٚب افتَرير ظذ ؾٔتذكّ  (5)ؽٚؾالً أو

. ٓ ظـ ؽٍِٜ ؤًٕٚن ،اخلىٖ، وؾًِف ظـ جٓؾق اخلىٖ، بؾ مـ بٚب حتّؼ 

وإٔف ٓ ينسط  ،شالم وتُراره ظذ ؿرب ادتالؿٔغؾٔف اشتحٌٚب ال :اخلومسي ظؼة

 :(6)خالف مٚ أصًر بف حديٞ أو هريرة يف أو داود ،قيف تُراره افتٍرّ 

                                                 

 (110ص)أي يف ادًٖفٜ افثٚمْٜ   (1)

 (ظ)شٚؿط مـ  (ٓ)حرف  (2)

 (ظ)مـ وأثٌتف (إصؾ)يف  ؽر واوحادًَقؾغ  مٚ بغ(3)

 (2/156)إـامل ادًِؿ   (4)

. (ظٚؿال)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف  (5)

يف افرجؾ يٍٚرق افرجؾ ثؿ يَِٚه أيًِؿ  :بٚبأخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب إدب    (6)

 اين يف مًْدبروافط (8856)برؿؿ  (6/450)وافٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن  (5200)برؿؿ  (2/772)ظِٔف

وافٌٌقي  (5154)برؿؿ  (13/153)وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر . (2072)برؿؿ  (3/197 ) افنٚمٔغ

وافٌخٚري يف إدب ادٍرد  (6350)برؿؿ  (11/233)وأبق يًذ يف مًْده  (12/294)يف ذح افًْٜ 

 (1/398)ادٍرد صحٔح إدب يف واحلديٞ صححف إفٌٚين مرؾقظٚ ومقؿقؾٚ  (1010)برؿؿ  (1/349)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 114

 ؾ٘ن حٚفٝ بْٔٓام صجرة أو جدار أو حجر، ثؿ ،م ظِٔففَل أحدـؿ أخٚه ؾًِّٔؾ (1)إذا)

وإن مل يُـ فف مرة، وهذا  ظِٔف يف ـّؾ  وجقب افردّ : اوؾٔف أيًض   (2)  (م ظِٔففَٔف ؾًِّٔؾ 

صٌٜٔ  (4)وؾٔف أن .(3)فُْف مذـقر ؾٔف يف بًض ضرؿف يف افهحٔح ذـر يف هذا احلديٞ

ة تُرار حتّل  ،وٕير تُرار افردّ  (5)بٚفقاو (وظِٔؽ افًالم  أو  ،وظُِٔؿ افًالم):افردّ 

واإلحرام  ،ن، وشجقد افتالوةحُٚيٜ ؿقل ادٗذِّت و ،ظذ ؿرب ادًجد بٚفدخقل

 تُرار افردّ  ،وؿهد إظراو بتُرار شالمف .ادهحػ وافقوقء دّس (6)فدخقل مُٜ

ا زارهؿ ـ ظِٔف ملّ   (7)ة شًدا  فدظٚئف  ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ـام يف ؿّص اشتُثٚرً 

                                                 

. (ز)مـ  شٚؿط (إذا):ؿقفف (1)

. (ظ)هذا اجلزء شٚؿط مـ  (ؾًِِٔؿ ظِٔف )إػ ؿقفف  (وإٔف ٓ ينسط )مـ ؿقفف  (2)

تُررت يف افٌخٚري ( (وظِٔؽ افًالم، ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ مل تهؾ))وفٍيف   (94ص)شٌؼ خترجيف   (3)

ويف مًِؿ برؿؿ  (5897)حديٞ رؿؿ  (افًالم ظِٔؽ: مـ رد ؾَٚل ):بٚبمرتغ، ـام يف ـتٚب آشتئذان  

(911). 

. (وأن)ـتٌٝ   (ز)يف  (4)

ٓٚ مـ   (5) وٓ أظِؿ هؾ أراد افتٍريؼ  (1/505)ٓبـ افًىٚر "افًدة ذح افًّدة"هُذا َٕؾ افٍٚئدة بْهِّت

يٚت  افتل بْٔٓام يف صٌٜٔ اجلّع وادٍرد، أم أراد افتٍريؼ بذـر افقاو مـ ظدمٓٚ؟ وؿد وؿٍٝ ظذ مجٔع افروا

ًٚ يف صٌٜٔ اجلّع، بؾ ـِٓٚ يف صٌٜٔ ادٍرد (94ص)و (91ص)شٌؼ خترجيٓٚ فِحديٞ  . ؾِؿ أجد مْٓٚ صٔئ

بدون ذـر افقاو، ثؿ شٚق . ظِٔؽ افًالم: مـ رّد ؾَٚل :بٚبوإٕام أورد افٌخٚري يف ـتٚبف ـ ـام شٌؼ ـ 

 .احلديٞ

. (ز)شٚؿىٜ مـ (مُٜ)ـِّٜ  (6)

  (1/429) :واإلصٚبٜ (1/178):آشتًٔٚب:إير ظْف اهللريض فِقؿقف ظذ ترمجتف  (7)

 ( 1/270):وافًر
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. (3)(2)وافًْٚئل (1)ـام أخرجف أبق داود ،افًالمافهالة و

ٓ تهح صالتف،  ،بًٌض واجٌٚت افهالة ؾٔف أن مـ أخّؾ  :افسودشي ظؼة

.  مل يهّؾ : بؾ يَٚل ،اًي يًّك مهّؾ وٓ

إٔف ـ ظِٔف افهالة : ـٔػ ترـف افنٚرع يهع مراًرا صالة ؾٚشدة؟ ؾجقابف: ؾ٘ن ؿِٝ

بؾ ـٚن  (5)وافثٚفثٜ ؾٚشدة هبٚ يف ادرة افثٕٜٚٔ(4) [يٖت]وافًالم ـ مل يًِؿ مـ حٚفف إٔف 

                                                 

برؿؿ (4/5119)ـؿ مرة يًِؿ افرجؾ يف آشتئذان  :بٚبأخرجف أبق داود يف ـتٚب إدب  . احلديٞ(1)

ؾرد شًد ( (افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل )): ؾَٚل زارٕٚ رشقل اهلل : ظـ ؿٔس بـ شًد ؿٚل)وفٍيف  (5187)

افًْٚئل يف أخرجف و (ذره يُثر ظِْٔٚ افًالم: ؟ ؾَٚلأٓ تٖذن فرشقل اهلل : ؾٔٚ، ؿٚل ؿٔس ؾَِٝردا خ

وافىزاين  (15476)برؿؿ  (24/222)وأخرجف أمحد يف مًْده  (10156)برؿؿ  (6/89)افًْـ افُزى

يف افىحٚوي و (3744)برؿؿ  (9/197)وأخرجف افٌزار يف مًْده  (890)برؿؿ  (18/349 )يف افٌُر

وافٌخٚري يف إدب ادٍرد  (8808)برؿؿ  (6/439)وافٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن  (4/242)منُؾ أثٚر

: واحلديٞ ؿٚل ظْف  ََق ادًْد (19425)برؿؿ  (10/381)وظٌد افرزاق  (1073)برؿؿ  (1/368)

ػ  . ّد بـ ظٌدافرمحـ بـ أشًد مل يثٌٝ فف شامع مـ ؿٔس بـ ظٌٚدهفإشْٚده ؤًػ إلَٕىٚظف ،  ًّ وو

ًٚ ـام يف صحٔح وؤًػ أو داود   (1/185)إشْٚده إفٌٚين أيو

 . ف افًْـ وؽرهٚأمحد بـ صًٔٛ بـ ظع أبق ظٌد افرمحـ افًْٚئل اإلمٚم اجلِٔؾ احلٚؾظ، مهـ  (2)

ؾٚـتٛ فْٚ مْف افهحٔح : ٓ، ؿٚل: وشٖل أمر أبٚ ظٌد افرمحـ ظـ شْْف أصحٔح ـِف؟ ؿٚل:ؿٚل ابـ إثر

 :تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. اختٔٚر ابـ افًْل ادجتْكوهذا مل يهح بؾ :ؿٚل افذهٌل .بٚفْقنى، دجتـد اؾجرّ 

وهتذيٛ  (1/59):وضٌَٚت احلٍٚظ (14/125):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف302

 (1/23):افُامل

 (ظ)شٚؿىٜ مـ  (وافًْٚئل)ـِّٜ  (3)

ؾٚجلقاب إٔف صذ اهلل  )): مٚ ٕهف "افًدة"ويف ـتٚب  (مل يٖت)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف  (إصؾ)يف (4)

 .ومٚ أثٌتف يف ادتـ هق إؿرب فًِّْك ((ظِٔف وشِؿ مل يٖت هبٚ

 (ز)شٚؿط مـ(وافثٚفثٜ ؾٚشدة  )إػ ؿقفف  (ؾجقابف )مـ ؿقفف   (5)
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ظذ  (1)اهٚة إوػ  إّي  تّال ظْده إٔف يٖد هبٚ صحٔحٜ، وؾًؾ افرجؾ افداخؾ يف ادرّ 

ن أمره ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ بٚفرجقع وافهالة وتوؿّ . وجف افٌٍِٜ وافًْٔٚن

وهل إؿٚمٜ ظذره بٚفٌٍِٜ : مـ ؽر تٍهٔؾ، ؾٚئدة زائدة جمّالً  (2)[إٔف مل يهّؾ ]وبٔٚن 

مع أن ذفؽ أبِغ يف افتًِٔؿ  ،اوظْٚدً  ا إٔف ؾًِف جٓالً ا فذفؽ، إظالمً ويزً وافًْٔٚن تٟ

ـام ،وافتًريػ وإدب وأخذ مٚ جيٓؾ بَقفف فف وفٌره


أمرهؿ بٚإلحرام بٚحلٟ ثؿ 

. فُٔقن أبِغ يف تَرير ذفؽ ظْدهؿ (3)بًٍخف إػ افًّرة

، وآظساف بًدم ؾٔف إٔف يٌٌْل فِجٚهؾ أن يًٖل افتًِٔؿ مـ افًِامء :افسوبعي ظؼة

. بف ويًتدّ  وأن يَرّ  ،افًِؿ

                                                 

 (ز)و(ظ)يف إصؾ ـِّٜ ؽر واوحٜ وأثٌتٓٚ مـ  (1)

 (1/506)ادقاؾؼ دٚ يف افًدة وهق (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ  (2)

 (ظ)ـ4بدايٜ افِقح ـ  

أحِقا مـ إحرامُؿ بىقاف افٌٔٝ : إٔف ؿٚل ظـ افٌْل ))ـام يف حديٞ جٚبر ريض اهلل ظْف، وفٍيف    (3)

أخرجف .ديٞافح( (..وا ، ثؿ أؿّٔقا حالٓ حتك إذا ـٚن يقم افسويٜ ؾٖهِقا بٚحلٟوبغ افهٍٚ وادروة، وؿّك 

 (2/568) ج وؾًخ احلٟ دـ مل يُـ مًف هديبٚفحإلؾراد افتّتع واإلؿران وا :ـتٚب احلٟ بٚبافٌخٚري يف 

 ـ٘هالل افٌْل  مـ أهؾ يف زمـ افٌْل  :بٚبويف ـتٚب احلٟ أيوٚ يف  (1495ـ1493)ورؿؿ احلديٞ  

ويف  (2/594 )(1568)تَيض احلٚئض ادْٚشؽ ـِٓٚ إٓ افىقاف بٚفٌٔٝ  :بٚبو (2/564 )(1482)

اإلصساك يف اهلدي وافٌدن  :بٚبويف ـتٚب افؼـٜ  (2/632 )(1693)ظّرة افتًْٔؿ  :بٚببقاب افًّرة أ

بًٞ ظذ  :بٚبويف ـتٚب ادٌٚزي  (2/885 )(2371)وإذا اذك افرجؾ افرجؾ يف هديف بًد مٚ أهدى 

ـّ  (4/1582 )(4095)وخٚفد إػ افّٔـ ؿٌؾ حجٜ افقداع  فق  )):   ؿقل افٌْل :بٚبي ويف ـتٚب افتّ

هنل : بٚفُتٚب وافًْٜ بٚب آظتهٚمتٚب ويف ك (6/2642 )(6803( )(اشتٌَِٝ مـ أمري مٚ اشتدبرت 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب (6/2681 ) (6933)إٓ مٚ تًرف إبٚحتف وـذفؽ أمره : ظذ افتحريؿ  افٌْل 

 (2996)برؿؿ  (4/35)بٔٚن وجقه اإلحرام  :بٚباحلٟ  
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ؾٔٓٚ، وتًريٍف افهقاب  ؾٔف وجقب افْير إػ صالة اجلٚهؾ وأظامفف :افثومـي ظؼة

. وٓ افدخقل ؾٔام ٓ يًْل (2)مـ بٚب  افتجًس (1)وأن ذفؽ  فٔس، ومٚ جِٓف

:ةافتوشعي ظؼ

. هٚبٍرائوٓٚ وذوط (3)إذا أتك ،اؾٔف جقاز صالة افٍرض مٍْردً  

 إذا ؿّٝ) :فَقفف ؿٌؾ افدخقل ؾٔٓٚ ظذ افَٚدر فِهالة افَٔٚم ؾٔف وجقب:افعؼون

 .(افهالة ؾُّز  إػ

                                                 

. (ظ)مـشٚؿىٜ  (فٔس)ـِّٜ  (1)

 (15/499)تٚج افًروس  إير. هق افٌحٞ ظـ ظقرات افْٚس:  واصىالحٚادس بٚفٔد : اجلس فٌٜ  (2)

أن افتجًس افٌحٞ ظـ ظقرات افْٚس : وافٍرق بغ افتجًس وافتحًس ـام ؿٚل  ٔك بـ أو ـثر 

ويروى  (1/320)ٕحٚديٞ افْٚس إٔير افزاهر يف مًٚين ـِامت افْٚس فألٌٕٚري  آشتامعوافتحًس هق 

ٓ يًٌد أحدمهٚ ظـ أخر افتحًس يف اخلر وافتجًس يف : شئؾ ظـ افٍرق بْٔٓام ؾَٚل  إٔف ظـ ابـ ظٌٚس

. (1/18)ٕير مًجؿ افٍروق افٌِقيٜ فًًُِري ا .افؼ

 بدايٜ افِقح اخلٚمس 

. (أتك)بًد ـِّٜ  (أي)زيٚدة ـِّٜ   (ظ)يف  (3)
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اجلًِٜ بًد :يف هذا احلديٞ(3)يف صحٔحف(2)روى افٌخٚري :ونوافعؼ(1)احلوديي 

افًجدة افثٕٜٚٔ


ومل يَؾ أحد بقجقهبٚ، بؾ اختٍِقا يف اشتحٌٚهبٚ، وهذه افروايٜ 

: ؾَد يَٚل. (4)ظُِٔؿ افًالم: ؾَٚل آشتئذان، يف بٚب مـ ردّ  ذـرهٚ يف ـتٚب

.  فف إـّؾ مـ حٚل افهالة ٓ إؿؾذـرهٚ ؾٔف إٔف يٌّغ 

 بزيٚدات روى افًْٚئل هذا احلديٞ مـ روايٜ رؾٚظٜ بـ راؾع :افثوكقي وافعؼون

تَص انصًٔئٚ، مْٓٚ (6)إتَهٝوإن  ت صالتؽؿد تؿّ ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ ف):زيٚدة(5)ومْٓٚ

                                                 

. ـذفؽ يف بَٜٔ إظداد افتٚء  تُتٛومل ،بدون تٚء (احلٚدي  )(ز)و (ظ)يف  (1)

وهل فٍيٜ بخٚريٜ  ن إبراهٔؿ بـ ادٌرة بـ  بردزبفأبق ظٌد اهلل  ّد بـ إشامظٔؾ ب :اإلمٚم افٌخٚري  (2)

رأيٝ أبٚ زرظٜ ـٚفهٌل جٚفًٚ بغ يدي  ّد بـ إشامظٔؾ فًٖٔفف : يَقل إبراهٔؿ اخلقاص. اعافزرّ  :مًْٚهٚ

وؿٚل  .افُتٚب مـ زهٚء شتامئٜ أفػ حديٞ أخرجٝ هذا: ي رمحف اهلل وؿٚل افٌخٚر. ظـ ظِؾ احلديٞ

افهحٔح حديثٚ إٓ اؽتًِٝ ؿٌؾ ذفؽ وصِٔٝ : مٚ ووًٝ يف ـتٚو: ؿٚل يل  ّد بـ إشامظٔؾ: افٍربري

وشر أظالم  (1/131):افُٚمؾ ٓبـ ظدي: هـ إير يف ترمجتف256:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. رـًتغ

 (2/555):رة احلٍٚظوتذك (391):افٌْالء

  (ز)شٚؿىٜ مـ  (صحٔحٜ)ـِّٜ   (3)

 (ظ)ـ5بدايٜ افِقح ـ  

ثؿ اشجد حتك تىّئـ شٚجدا ثؿ ارؾع حتك تىّئـ جٚفًٚ ثؿ ))وفٍظ احلديٞ  (94ص)شٌؼ خترجيف   (4)

يف أصؾ احلديٞ و ((تؽ ـِٓٚاشجد حتك تىّئـ شٚجدا ثؿ ارؾع حتك تىّئـ جٚفًٚ ثؿ اؾًؾ ذفؽ يف صال

ومل أجدهٚ بٚجلّع   (11/44)ـذفؽ يف افٍتح   وهل  ( 2306 /5)بٚإلؾراد  ( ظِٔؽ افًالم )ي  يف افٌخٚر

ـّ   .فـام أصٚر اده

. (وؾٔٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (إتَص)ـتٌٝ  (ز)يف  (6)
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(1)(هٚومل تذهٛ ـّؾ  ،مـ صالتؽ
(( وهق حديٞ ثٚبٝ )) :(2)افز ؿٚل ابـ ظٌد  .  

(3) 

يف ادًٖفٜ ؿٌِٓٚ مـ اإلصُٚل، ويف حديٞ رؾٚظٜ هذا مٚ هق  ويف هذه افزيٚدة مٚ مرّ  

. اؽر واجٛ أيًض 

وـٚن هْٚك رء آخر  تٚج إفٔف ، ؾٔف أن ادٍتل إذا شئؾ ظـ رء :وافعؼون افثوفثي

ّٛ افًٚ  فف أن يذـره فف، ويُقن هذا مـ افْهٔحٜ، ٕن  ئؾ ومل يًٖفف ظْف، يًتح

. (5)وآشتٌَٚل (4)مف افقوقءيف احلديٞ مـ روايٜ رؾٚظٜ إٔف ظّؾ 

                                                 

 (1631)وهل ظْد افًْٚئل برؿؿ (100ص )شٌؼ ختريٟ احلديٞ   (1)

حٚؾظ ادٌرب وصٚحٛ . أبق ظّر: افز افَرضٌل ـْٔتفيقشػ بـ ظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظٌد :هق اإلمٚم  (2)

 (18/153):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف463:وتقيف ـ رمحف اهلل ـ يف صٚضٌٜ شْٜ. افتهٕٚٔػ

 (2/352):وترتٔٛ اددارك (1/431): وضٌَٚت احلٍٚظ

ًٚ افزيًِل يف بحثٝ ظْف ؾٔام تّٔن يل مـ ـتٛ ابـ ظٌد افز، ؾِؿ أؿػ ظِٔف، وؿد َِٕف  (3) تٌٔغ " ظْف أيو

ًٚ ظـ ابـ ظٌد افز وا (1/106)" احلَٚئؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ حلديٞ صححف إفٌٚين، وَٕؾ هذا افَقل أيو

 (1/129)ـام يف صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ 

. (بٚفقوق)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

إذا أردت أن تهع ))ه وؽر  (18995) وفٍيف ـام يف روايٜ اإلمٚم أمحد (91ص)شٌؼ ختريٟ احلديٞ   (5)

 ((اشتٌَؾ افٌَِٜؾتقوٖ ؾٖحًـ ووقءك ثؿ 
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 افؼراءة دم افصالة وجوب بوب
(1) 

 

:  شتٜ أحٚديٞ  (2)ذـر ؾٔف  رمحف اهلل

احلديٌ األول 

 

اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم أن رشول  ـ  ـ ريض اهلل ظـه ظن ظبودة بن افصومً

(3)(ال صالة دن مل يؼرأ بػوحتي افؽتوب  ): ؿول
   .

 

: افؽالم ظؾقه من شبعي أوجه

 

بـ ارم هْ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ بـ ؿٔس بـ أَ : يف افتًريػ براويف، هق أبق افقفٔد :األول

ـْ يس بـ َث هر بـ َق ِف  بـ ام بـ  مٚفؽ بـ شٚمل  بـ ظقف بـ ظّرو بـ ظقف ظِٛ بـ ؽ

 . (4)زرج إٕهٚري اخلزرجل  افًٚدل، أخق أوس بـ افهٚمٝافخ

                                                 

بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ حًٌْٚ اهلل وًٕؿ  ))ـتٛ ؾٔٓٚ  ،ففمع مَدمٜ يف أوّ  (ظ)هْٚ بدايٜ اجلزء افثٚين مـ (1)

 .وفًٔٝ مقجقدة يف بَٜٔ افًْخ ((افقـٔؾ، ربْٚ آتْٚ مـ فدٕؽ رمحٜ وهٔي فْٚ مـ أمرٕٚ رصدا

. و ـتٌٝ يف اجلزء افثٚين (ظ)شٚؿىٜ مـ اجلزء إول مـ  (ه اهلل رحؿ)ـِّٜ (2)

وجقب افَراءة فإلمٚم وادٖمقم يف افهِقات ـِٓٚ يف احلي  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افهالة  (3)

وجقب  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة   (723)برؿؿ  (1/263) وافًٍر، ومٚ جيٓر ؾٔٓٚ ومٚ خيٚؾٝ

  (900)برؿؿ  (2/8 )(يف ـؾ رـًٜ ؿراءة افٍٚحتٜ

اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  و (1/118):اإلشتًٔٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير   (4)

 (3/389):وهتذيٛ افُامل  (1/92)وأشد افٌٚبٜ  (1/156)
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 وهق أحد افٌَْٚء  ،بـ افًجالن  (1)بـ مٚفؽ  فٜة افًغ بْٝ ظٌٚدة بـ ْٕض ؿرَّيل : أمف 

ٕهنؿ ـٕٚقا يف  ٪وا ؿقاؿؾإٕام شؿّ  (3)و (2)افَقاؿؾ فِٜٔ افًٌَٜ، ومـ  ثْل ظؼاإل

اذهٛ حٔٞ : يريدون ،صئٝ حٔٞ (4)ؿقؿؾ: اجلٚهِٜٔ إذا ٕزل هبؿ افؤػ ؿٚفقا

  .(5)ؿٚفف ابـ حٌٚن .دؾ٘ن فؽ  إمٚن، ٕٕؽ يف ذمّ  ،صئٝ، وؿدر مٚ صئٝ

رشقل اهلل صذ  ىوآخ هٚ، ، وادنٚهد ـّؾ (7)، وبدًرا(6)إوػ وافثٕٜٚٔ صٓد افًٌَتغ

ًٞ (8)اهلل ظِٔف وشِؿ بْٔف وبغ أو مرثد افٌْقي ؾَٚ اّت ]ا ، فف مٚئٜ حديٞ وثامٕقن حدي

. يـبحديثغ، ومًِؿ بآخرَ  افٌخٚري وإٍرد، ظذ شتٜ(9)[مْٓٚ

                                                 

. مرتغ (ظ)تُررت يف  (بـ مٚفؽ)ـِّٜ  (1)

. (افَقاؾؾ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف  (2)

. (ظ)يف افقاو شٚؿىٜ (3)

. (ؿقؿؾ  )(ظ)وأظٔد ًٕخٓٚ يف اجلزء افثٚين مـ (ؿقؾؾ  )(ز)و (ظ)يف  (4)

 (3/302)ـتٚب افثَٚت  (5)

يف افًٌٜٔ إوػ  وؿٌؾ اهلجرة وؿد اجتّع مع افٌْل   ،وشؿامل يف أيٚم   بّْك  ـٕٚٝإوػ  بًٜٔ افًٌَٜ   (6)

ٕير افٌدايٜ وافْٓٚيٜ ا .ا دٚ ٕزفٝ ظِٔف بًٜٔ افًْٚءًق ْف يًْل وِ  ،يٝ بًٜٔ افًْٚءوشؿّ  ،اثْٚ ظؼ رجال مـ اخلزرج

ثؿ واؾقه مـ افًٚم ادٌَؾ وـٚن ظددهؿ ثالثٜ وشًٌقن رجال وامرأتٚن ؾٌٚيًقه بًٜٔ افًٌَٜ افثٚين  (3/184)

 (3/253)يف أوشط أيٚم افتؼيؼ ؿٌؾ شْٜ مـ اهلجرة افٌدايٜ وافْٓٚيٜ 

ـٕٚٝ افقاؿًٜ  وهبٚ ،بْٔف وبغ افًٚحؾ فِٜٔ ،وادي افهٍراء أشٍؾ ،مٚء منٓقر بغ مُٜ وادديْٜ:بدر(7)

إٔير . يف صٓر رموٚن شْٜ اثْتغ فِٓجرة ،ق بغ احلؼ وافٌٚضؾادنٓقرة افتل أطٓر اهلل هبٚ اإلشالم وؾرّ 

 (1/357)ومًجؿ افٌِدان (1/156)افرحٔؼ ادختقم

 . 3/1وأشد افٌٚبٜ  1/36اإلصٚبٜ و 1/432اإلشتًٔٚب  : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير  (8)

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ افًْخٜ (9)
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 رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ زمـ  يف مجع افَرآن )):(1)ؿٚل  ّد بـ ـًٛ افَرطل 

 ، وظٌٚدة (3)، وأوّ (2) مًٚذ :مخًٜ مـ إٕهٚر
 رداءوأبق افدّ  (5)وبأبق أّي  و(4)

(6)
))

ثؿ إتَؾ إػ  (9) [ؾٖؿٚم بحّص] ًمٚا ومًؾِّت إػ افنٚم ؿٚيًض  (8)هف ظّروّج (7)

 :مْٓؿ  (10)[مـ افهحٚبٜ] روى ظْف مجٚظٜ ،هبٚ  افَوٚء  يِلَ ل مـ وَ ؾًِىغ، وهق أوّ 

                                                 

ْف  (2/589)إير ؿقفف يف ـْز افًامل   (1) ًّ ًٚ ابـ حجر يف ؾتح افٌٚري وح   (9/53)وذـره أيو

، وـٚن ملسو هيلع هللا ىلص ّد بـ ـًٛ بـ شِٔؿ افَرطل افتٚبًل ادنٓقر وؿٔؾ إٔف وفد يف حٔٚة افرشقل :هق وافؼرطي

شٌع ظؼة : إٔف مٚت شْٜ: وؿد ؿٔؾ: شٌل ؿرييٜ شُـ افُقؾٜ ثؿ حتقل إػ ادديْٜ، ؿٚل ابـ حٌٚن أبقه مـ

 (6/345)اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ . ظِٔف وظذ أصحٚبفـ ادًجد ـ ومٚئٜ يف ادًجد ـٚن يَص ؾًَط 

 (5/351):وافثَٚت ٓبـ حٌٚن (26/340): هتذيٛ افُامل: وإير يف ترمجتف

واإلصٚبٜ يف  1/439آشتًٔٚب  يف مًرؾٜ إصحٚب : ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف إير  فِقؿقف  (2)

 . 1/443وشر أظالم افٌْالء  3/98متٔٔز افهحٚبٜ 

 . (9/53)ومـ ؾتح افٌٚري  (ز)و  (ظ)وأثٌتف مـ  (إصؾ)ؽر واوح يف  ( َوّ أُ )اشؿ   (3)

 (ظ)ين مـ افًْخٜ ويف اجلزء افثٚ (ز)شٚؿط مـ  (ظٌٚده )اشؿ  (4)

واإلصٚبٜ يف  1/303وأشد افٌٚبٜ  1/125آشتًٔٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف إير   (5)

 . 3/136وافتٚريخ افٌُر 1/227متٔٔز افهحٚبٜ 

    1/380آشتًٔٚب  يف   مًرؾٜ   إصحٚب :فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف  إير   (6)

 . 7/76وافتٚريخ افٌُر  1/883وأشد افٌٚبٜ  2/327متٔٔز افهحٚبٜ  واإلصٚبٜ يف

 (أبق داود)ـتٌٝ  (ظ)يف اجلزء إول مـ افًْخٜ  (7)

. (ظ)يف مىّقس (وجٓف ظّر)ؿقفف (8)

ؿديؿ وبِد منٓقر  :ص بٚفُن ثؿ افًُقن وافهٚد مِّٜٓوِحؿْ (ظ)وأثٌتٓٚ مـ (إصؾ)مىّقشٜ يف  (9)

. (2/302)إٔير مًجؿ افٌِدان  .وحِٛ وهل بغ دمنؼ ،رمًقّ  ـٌر

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ (10)
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، (4)اهلل ظٌد و]،  (3)افقفٔد :ا بْقه، وروى ظْف أيًض (2)، وجٚبر بـ مٚفؽ (1)إٔس

ن ع ،مٚت شْٜ أربع وثالثغ.ظٌٚدة، ومجٚظٜ مـ افتٚبًغ وؽرهؿ (6)[بْق (5)وداود

وهق منٓقر هبٚ  بٌٔٝ ادَدس (8)ودؾـ.(7)مخس وأربًغ: اثْغ وشًٌغ شْٜ، وؿٔؾ

  (9).ؿريٛ مـ بٚب افرمحٜ يزار

                                                 

  1/35آشتًٔٚب  يف  مًرؾٜ  إصحٚب  :  فِقؿقف  ظذ  ترمجتف  ريض  اهلل  تًٚػ  ظْف   إير   (1)

 . 1/79وأشد افٌٚبٜ  1/126واإلصٚبٜ  يف متٔٔز افهحٚبٜ 

واإلصٚبٜ يف  1/162وأشد افٌٚبٜ  1/65آشتًٔٚب : ٕف إير فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ع  (2)

 . 2/207وافتٚريخ افٌُر  1/434متٔٔز افهحٚبٜ 

روى ظـ وافده وروى ظْف  افقفٔد بـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ إٕهٚري أبق ظٌٚدة ، وفد يف حٔٚة افٌْل   (3)

ٕف ـ يف خالؾٜ ظٌد ادِؽ بـ مروان وتقيف ـ ريض اهلل ع. وـٚن ثَٜ ؿِٔؾ احلديٞ. ظٌٚدة بـ افقفٔد: وفده

 (3/239) :وافُٚصػ(8/148):تٚريخ افٌخٚريالو(31/31):ذيٛ افُاملتف: إير يف ترمجتف. بٚفنٚم

مل أؿػ فف ظذ ترمجٜ، ومل يذـره ادزي وافذهٌل وابـ حجر ؾّٔـ رووا ظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ، وإٕام   (4)

 (14/185):هتذيٛ افُامل: إير. يد اهلل ، وفٔس ظٌد اهللبع: ذـر ادزي وابـ حجر ممـ روى ظـ ظٌٚدة ابْف

 (5/99):وهتذيٛ افتٓذيٛ (2/5):وشر أظالم افٌْالء

. ذـره ادزي ممـ رووا ظـ وافده ظٌٚدة بـ افهٚمٝ ـ ريض اهلل ظْٓؿ ـ ومل أؿػ فف ظذ ترمجٜ خٚصٜ  (5)

 (5/99):وهتذيٛ افتٓذيٛ (14/184):إير هتذيٛ افُامل

. (ز)و (ظ)مـ  وأثٌتف (إصؾ)يف  ؽر واوحادًَقؾغ  مٚ بغ  (6)

 وافَقل إول أصح ـام ذـره يف أشد افٌٚبٜ (14/189)إير هتذيٛ افُامل. ؿٚفف اهلٔثؿ بـ ظدي  (7)

(3/160) 

. (ودؾـ)ـِّٜ ؽر واوحٜ بًد ؿقفف  (ظ)يف  (8)

وؿد ؿٚل  (1/508)افًىٚر يف افًدةادٗفػ يريد افزيٚرة افؼظٜٔ، ٕٕف أخذ افٍٚئدة مـ ابـ  فًّؾ   (9)

هق أحد أبقاب ادًجد إؿل يف افًقر افؼؿل، وبجٌٕٚف بٚب افتقبٜ، ومل : وبٚب افرمحٜ. وزرتف هبٚ: بًدهٚ

= 
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 ّٛ  ادنٓقر:(3)ابـ ضٚهر  وؿٚل (2)، ودؾـ بٌٔٝ ادَدس(1)بٚفرمِٜ مٚت:انؿٚل ابـ ح

 ه ـ بًٌٚدة بٍتحٓٚـ بوؿ افًغ ينتٛ بٚدةعُ  :ؾوئدة.(6)بٚفنٚم(5)بَزس (4)إٔف مٚت

 صٔخ افٌخٚري (7)ة افقاشىلبٚد ّد بـ عَ :وهؿ مجٚظٜ مْٓؿ ،وختٍٔػ افٌٚء

. 

                                                 

إير إٕس اجلِٔؾ بتٚريخ افَدس واخلِٔؾ، فًِِّٔل . يٌؼ يف ادًجد إٓ افٌْٚء افًِٔامين، شقى هذا ادُٚن

(2/27) 

وهل أرض شِٜٓ  ،بْٔٓٚ وبغ افٌحر مًٚؾٜ ٕهػ بريد مـ جٜٓ افٌرب ،وشط ؾًِىغ مديْٜ يف: افرمِٜ(1)

 (3/69)ومًجؿ افٌِدان  (2/67). إٔير إٕس اجلِٔؾ بتٚريخ افَدس واخلِٔؾ .ـثرة إصجٚر وافْخؾ

 (3/303)افثَٚت ٓبـ حٌٚن  (2)

أضراف افُتٛ "فتهٕٚٔػ فف  ّد بـ ضٚهر بـ ظع أبق افٍوؾ ادَدد ـٚن أحد احلٍٚظ، ـثر ا  (3)

 :مٔزان آظتدال: هـ إير يف ترمجتف157:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ "إًٕٚب"و "أضراف افٌرائٛ"و"افًتٜ

 (3/258) "اإلظالم"وإير هذا افَقل ظْف يف ـتٚب (3/1242):وتذـرة احلٍٚظ (3/587)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (إٔف مٚت)مجِٜ  (4)

ة ووؿ افراء وشغ مِّٜٓ  ـِّٜ رومٜٔ واؾَٝ مـ افًربٜٔ افَزس بوؿ أوفف وشُقن ثٚين: برسُق (5)

. (4/305)ويًْل افْحٚس اجلٔد وهل جزيرة يف بحر افروم إٔير مًجؿ افٌِدان 

وأشد افٌٚبٜ  (1/243)فإلشتزادة مـ شرة ظٌٚدة ريض اهلل ظْف إير اإلشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب (6)

وهتذيٛ افُامل  (6/92)وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري  (3/620)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (2/73)

(14/183) 

 ّد بـ ظٌٚدة بـ افٌخسي : وافقاشىل هق . وأحلَٝ هبٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ (افقاشىل)ـِّٜ   (7)

إير يف . روى ظْف افٌخٚري وأبق داود وؽرهؿ، وذـره ابـ حٌٚن يف ـتٚب افثَٚت ،إشدي افقاشىل

 (9/126):وافثَٚت (25/447):لهتذيٛ افُام: ترمجتف

 ٜوأظٔد ـتٚبٜ أول افٌٚب إػ هذا ادقوع يف اجلزء افثٚين، وؿد أصٚر  (ظ)هْٚ إتٓك اجلزء إول مـ ًٕخ

 تؿ افثِٞ إول مـ اإلظالم بؼح ظّدة إحُٚم فِحٚؾظ )): فؽ، وؿٚل يف آخر اجلزء إولافْٚشخ إػ ذ

ٕٜ بُثرة افتهٕٚٔػ، افناج ظّر ابـ ادَِـ رمحف اهلل تًٚػ، رمحٜ واشًٜ، اجلٌٓذ ادٍْرد ظذ رأس ادٚئٜ افثٚم

وجقب افَراءة يف افهالة، وهق مُرر مع هذه احلهٜ افتل يف هذا ادجِد  :بٚبيتِقه يف أول افثِٞ افثٚين، 

= 
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   .ؾٚحتٜ افُتٚب شّٔٝ بذفؽ، ٕٕف اؾتتح هبٚ افَرآن وهلٚ أشامء أخر : وكقفو

 ،أصِف فقءا ٕن أصؾ افَرآن مْٓٚ بدئ، وأمّ ٪أم افُتٚب:ثٕٚٔٓٚ .افَرآن أمّ : أحدهٚ

. (1) دحٔٝ إرض مـ حتتٓٚ ،افٌالد ٕهنٚ أصؾ ٪افَرى ت مُٜ أمّ شّّل  ومْف

ؿرأ هبٚ وُي  ،بُتٚبتٓٚ يف ادهحػ(2)بدئ،وإمٚم دٚ يتِقهٚ مـ افًقر مٜٕهنٚ مَدّ : وؿٔؾ

ت مثٚين ، وشّّل (4)ؾٚق افًِامءٕهنٚ شٌع آيٚت بّٚت ٪افًٌع ادثٚين:ثٚفثٓٚ (3)افهالة يف

َّيـل ٕهنٚ ُت  مٔٝ مثٚين ٕن اهلل س)): وؿٚل جمٚهد. رـًٜ ى يف افهالة وتَرأ يف ـّؾ ث

((خرهٚ هلؿاشتثْٚهٚ هلذه إمٜ، وادّ 
ـّ  (5) اهلل  تًٚػ  ظذ رشقفف صذ اهلل ظِٔف  وؿد امت

  .وادراد هبٚ ؾٚحتٜ افُتٚب(6)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅچ:  ؾَٚل هبٚ   وشِؿ

 ٓ تًٌٔوٓٚ ٕن (7)بٚفٍٚء.افقاؾٜٔ:شٚدشٓٚ .افهالة:خٚمًٓٚ .شقرة احلّد: رابًٓٚ

                                                 

مد مـ هذا افٌٚب فٔثؼ افقاؿػ مـ أهؾ افًِؿ ظذ هذيـ ادجِديـ بهحٜ افَٔد، وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ مح

 .((وظذ آفف وصحٌف وشِؿ

أي  ،أدحٚه ءحٔٝ افقافًٌط دَ : حل هق وافدّ  (1/333)ذـر هذا افَقل ٍٕىقيف ـام يف تٚج افًروس   (1)

.  (1/1654)إٔير افَٚمقس ادحٔط  .بًىتف

. (واو)بزيٚدة  (و بدئ)ـتٌٝ  (ظ)يف(2)

 (1/10)إير زاد ادًر ٓبـ اجلقزي  (3)

 (1/101)شره اتٍٚق افًِامء ظذ ذفؽ ذـر ابـ ـثر يف تػ  (4)

إٕف تقيف : ويَٚل. صٔخ افَّراء وادٍّنيـ: ؿٚل ظْف افذهٌل. جمٚهد بـ جز، أبق احلجٚج ادُل: وجمٚهد هق 

 (5/278)وإظالم  (6/25)مٔزان آظتدال : هـ إير يف ترمجتف104:رمحف اهلل وهق شٚجد شْٜ

 (1/49)مًٚمل افتْزيؾ فٌٌِقي  (5)

 شقرة احلجر(٨٧)ة آي(6)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ  (بٚفٍٚء )ؿقفف  (7)
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احلٚدي  .(1)برافؽ:ظٚذهٚ .إشٚس:تٚشًٓٚ .افنٍٚء:ثٚمْٓٚ .افُٚؾٜٔ :ابًٓٚس .جيقز

، ذـرمهٚ (2)افرؿٜٔ: افثٚفٞ ظؼ . افَرآن افًئؿ :افثٚين ظؼ .افنٚؾٜٔ :ظؼ

  .(3)افَرضٌل

 .(5)مْف ؾراجًٓٚ افَرضٌل خمتكي فتًٍر وؿد أووحتٓٚ يف(4)أربًٜ ظؼ اشاًم  ؾٓذه

ومْع

ؾال يًّك ،  بٖن هذا اشؿ افِقح ادحٍقظزظاًم بٖم افُتٚب : تًّٔتٓٚ بًوٓؿ 

مـ ؿرأ ):ؿٚل ظـ أو هريرة(8)، ؾَد ثٌٝ يف صحٔح مًِؿ(7)وهق ؽِط، (6)بف ؽره

                                                 

 ( 1/40 )هُذا ـتٌٝ يف مجٔع افًْخ ، وفًِٓٚ خىٖ مـ افْٚشخ ، وادراد بٚفُْز ـام يف تًٍر إفقد (1)

 (ز)و  (ظ)شٚؿط مـ  (افرؿٜٔ: افثٚفٞ ظؼ. افَرآن افًئؿ: افثٚين ظؼ)ؿقفف (2)

 ّد بـ أمحد بـ أو بُر إٕهٚري اخلزرجل إٕدفز  :فَرضٌل هقوا (1/111)ذـرهٚ يف تًٍره  (3)

 (5/322):إظالم: هـ إير يف ترمجتف671:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. أبق ظٌد اهلل افَرضٌل مـ ـٌٚر ادٍنيـ

 (1/79):وضٌَٚت ادٍنيـ فًِٔقضل

ًٚ ؾٔام تّٔن يل إفٔفثر ظذ افرابع ظؼ ـام أصٚر ومل أع( 1/111)رجًٝ  إػ افَرضٌل   (4) ، ومل أجده مُتقب

 .مـ افًْخ

 .بـ ادَِـ ومل أؿػ ظِٔفاوًٌٕف إػ  (1/534)ذـر هذا افُتٚب حٚجل خٍِٜٔ يف ـنػ افيْقن   (5)

 بدايٜ افِقح افًٚدس. 

 (1/101)ـام ذـره ابـ ـثر يف تًٍره. إٔس واحلًـ وابـ شريـ: ممـ ـره هذا آشؿ  (6)

 (ب/ 1/87)مـ ريٚض إؾٓٚم ظـ افٍٚـٓل ر َٕؾ هذا اإلُٕٚ(7)

ر، صٚحٛ اظ إثمـ حّػ و ،مًِؿ بـ احلجٚج بـ مًِؿ أبق احلًغ افَنري افًْٔٚبقري أحد إئّٜ  (8)

فق أن أهؾ احلديٞ يُتٌقن احلديٞ مئتل شْٜ : يَقل شًّٝ مًِامً : بـ ظٌدان يَقل مُل. ادًْد افهحٔح

وشر  (1/51):ضٌَٚت احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف261:ه اهلل ـ شْٜتقيف ـ رحؿ. ؾّدارهؿ ظذ هذا ادًْد

 (12/557):أظالم افٌْالء
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 احلّد هلل )  اأيًض  امرؾقعً  ظْف أو داود ويف شْـ (1)(افُتٚب أجزأت ظْف بٖمّ 

(2)(وأم افُتٚب، وافًٌع ادثٚين، أم افَران ،رب افًٚدغ
  .

ؾٔف دفٔؾ ظذ وجقب   (ٓ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحتٜ افُتٚب):ؿقفف :ثافوجه افثول

اإلمجٚل  (3)ؿراءهتٚ يف افهالة، ووجف آشتدٓل طٚهر، واظتَد بًض ظِامء إصقل

احلََٜٔ ؾال شٌٔؾ  (5)احلََٜٔ وافُامل  أمٚ ٍٕل (4)ٍٕل فدورإف بغ  ٪يف مثؾ هذا افٍِظ

ٕن اإلوامر إٕام احتٟٔ إفٔف  ،ل، وهق مْتٍػ  تؿ (6)إوامر  فِزومف ٍٕل ـّؾ  ٪إفٔف

                                                 

 (910)برؿؿ  (2/10)وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـؾ رـًٜ  :بٚبأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة    (1)

 :بٚب ـتٚب صٍٜ افهالة ( (وإن مل تزد ظذ أم افَرآن أجزئٝ))يٞ أخرجف افٌخٚري أيوٚ فُـ بٍِظ واحلد

ًٚ بخٚري وؿد وردت تًّٔتٓٚ بٖم افُتٚب ظْد ال:ؿِٝ (738)برؿؿ  (1/267)افَراءة يف افٍجر  مـ أيو

إذا أشّع اإلمٚم  :بٚبـتٚب صٍٜ افهالة  ( (ـٚن يَرأ بٖم افُتٚب وشقرة مًٓٚ))حديٞ أو ؿتٚدة وفٍيف 

 (743 )و (745)برؿؿ  (1/270)أيٜ 

وأخرجف أيوٚ هبذا . (1459)برؿؿ  (1/544)ؾٚحتٜ افُتٚب  :بٚب أخرجف أبق داود يف ـتٚب افقتر   (2)

 يف مًْده وأمحد(3124)برؿؿ  (5/297)شقرة احلجر  :بٚبافٍِظ افسمذي يف ـتٚب تًٍر افَرآن  

 (2/539) يف شْْف وافدارمل(36)برؿؿ  (1/312) يف شْْف وافدارؿىْل (9790)برؿؿ  (15/491)

  . (12/442)جلٚمع افهٌراين ـام يف صحٔح وؤًػ احف إفٛواحلديٞ صّح  (3374)برؿؿ 

إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿ رجٚل ثَٚت رجٚل افنٔخغ ؽر إشامظٔؾ بـ ظّر ؾّـ : ادًْد وؿٚل  ََق

 (15/491) : ادًْد  .رجٚل مًِؿ

 وافَٚيض ،أبق ظع اجلٌٚئل :ادَهقد هبؿو (1/509)وافًدة (1/171)إير إحُٚم إحُٚم  (3)

 (3/19)واإلحُٚم فممدي 3/54ـام يف افٌحر ادحٔط. اجلٌٚرظٌد  

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ٍٕل)ـِّٜ  (4)

. (أمٚ ٍٕل)ؿٌؾ ـِّٜ    (واو)زيٚدة   (ز)يف (5)

 (ظ)ؽر واوحٜ يف (إوامر)ـِّٜ  (6)
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  تٚج إػ إوامر أـثر مْف، وإوامر افُؾ   ؾال ،ورة، وهل تْدؾع ب٘وامر ؾردفِّي 

 ات أصؾ افهحٜ، ؤٍٕف يًٚرض إصؾؾ٘ن إوامر افُامل يَتيض إثٛ ،يتْٚؿض

  (1)فٍظ  لإذا ُحؿ  اإلمجٚل، وهذا إٕام يتؿّ ؾٔتًّغ  وفٔس واحد مْٓام بٖوػ مـ أخر،

ظذ ؽر ظرف افؼع، أمٚ إذا محؾ ظذ ظرف افؼع  ،افهالة وافهٔٚم وؽرمهٚ

 ؾ٘ن أفٍٚظ ي إػ اإلمجٚل،ا حََٜٔ، وٓ  تٚج إػ اإلوامر ادٗدّ ؾُٔقن مْتًٍل 

 اتظلَّيل افنٚرع  ّقفٜ ظذ ظرؾف يف افٌٚفٛ٪ ٕٕف ادحتٚج إفٔف، ؾٕ٘ف بًثف فٌٔٚن افؼَّيل 

دجّقع افهالة افتل ؾٚظ يف افٌِٜ، ثؿ إن افهالة اشؿٌ ٓ فٌٔٚن مقوقظٚت إل

 

 رـًٜ، فَقفف ـ ظِٔف افهالة  ٓ ـّؾ  ،حََٜٔ ريّٓٚ افتٌُر وحتِِٔٓٚ افتًِٔؿتح

(2)(مخس صِقات ـتٌٓـ اهلل ظذ افًٌٚد يف افٔقم وافِِٜٔ):وافًالم ـ 
 ؾِق ـٚن ـّؾ   

                                                 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (فٍظ)ـِّٜ  (1)

 (ز)ـ  6بدايٜ افِقح ـ. 

مـ حديٞ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ ريض  (388)برؿؿ  (1/191)حلّٔدي يف مًْده أخرجف هبذا افٍِظ ا  (2)

مخس صِقات ـتٌٓـ اهلل ظذ افًٌٚد يف افٔقم وافِِٜٔ ؾّـ أتك  )): يَقل اهلل ظْف ؿٚل شًّٝ رشقل اهلل 

ـٚن حَٚ ظذ اهلل ظز وجؾ أن يدخِف اجلْٜ، ومـ مل يٖت هبـ ؾِٔس  ،هبـ مل يْتَص مـ حَٓـ رء فَِٚدريـ

يف ـتٚب أبق داود ( (افٔقم وافِِٜٔ))وأخرجف بدون فٍيٜ ( (إن صٚء ظذبفظْد اهلل ظٓد، إن صٚء ؽٍر فف و فف

ادحٚؾيٜ ظذ  :بٚبوافًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب افهالة   (1422)برؿؿ  (1/534) ؾّٔـ مل يقتر: افقتر  بٚب

مٚ  :بٚبافهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ   وابـ مٚجف يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ (461)برؿؿ  (1/230)افهِقات اخلّس 

 (37/366)وأمحد يف مًْده  (1401)برؿؿ  (1/449)جٚء يف ؾرض افهِقات اخلّس وادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ 

 (1577)برؿؿ  (1/446)وافدارمل يف شْْف  (268)برؿؿ  (1/123)ومٚفؽ يف ادقضٖ  (22693)برؿؿ 

وافىحٚوي  (6852)برؿؿ  (2/91)ه وابـ أو صٌٜٔ مهْػ (4575)برؿؿ  (3/5)وظٌد افرزاق يف مهٍْف 

 (20761)برؿؿ  (10/217)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (2679)برؿؿ  (7/183)يف منُؾ أثٚر 

 (6/174)وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (2184)برؿؿ  (3/247 )وافىزاين يف مًْد افنٚمٔغ

= 
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ْٛ : فَٚل ،رـًٜ تًّك صالة . ظؼة صالة عَ ش

 بْٚءً   ٪ؿد يًتدل بٚحلديٞ مـ يرى وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـؾ رـًٜ :افوجه افرابع

. (2)ٕٚ ظدمفرـًٜ تًّك صالة، وؿد وّ  (1)[ـّؾ ]ظذ أن 

 ظذ إٔف يَتيض بْٚءً  ٪(4)واحدة(3)بف مـ يرى وجقهبٚ يف رـًٜ ؿد يًتدّل  :اخلومس

ؿراءهتٚ  ؾ٘ذا حهؾ مًّك  ، افٍٚحتٜ ظْد ؿراءة  افهالة   حهقل اشؿ
 ٛوج 

ى  هؾ بَراءهتٚ مرة واحدة، ؾقجٛ افَقل بحهقل أن حتهؾ افهالة، وادًؿّ  

بىريؼ ادجٚز   (5)فُـ يىِؼ ظذ اجلزء،  ى افهالة، بدفٔؾ أن إضالق اشؿ افُّؾ مًؿّ 

 .ٓ احلََٜٔ

واجلقاب ظـ هذا إٔف دٓفٜ مٍٓقم ظذ صحٜ افهالة بَراءة افٍٚحتٜ يف رـًٜ، ؾ٘ذا  

. ًمٚ ظِٔفمَدّ  ـٚن ،رـًٜ يف ـّؾ  ادْىقق ظذ وجقهبٚ دّل 

                                                 

صحٔح ثٚبٝ وأخرجف أبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ حديٞ  (23/288)وؿٚل ابـ ظٌد افز يف افتّٓٔد  (2417)برؿؿ 

 (1/447)وؿٚل ابـ افًرو يف ظٚروٜ إحقذي (1/188)وادْذري يف افسؽٔٛ وافسهٔٛ (5/150)

وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ يف ذحف فًِّدة  (4/20)حديٞ صحٔح وصححف افْقوي  يف ادجّقع

وحُؿ ظِٔف ادٗفػ بٚفهحٜ يف . صٚفح إشْٚده (8/4229)حديٞ متقاتر وؿٚل افذهٌل يف ادٓذب (33ص

.  (5/389)ـتٚبف افٌدر ادْر

 (37/366) : ادًْد  .وهذا إشْٚد رجٚفف ثَٚت  ،حديٞ صحٔح: ادًْد وؿٚل  ََق

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (إصؾ)شٚؿىٜ مـ  (1)

 (1/171)وإير إحُٚم إحُٚم  (105 ص)ـام شٌؼ يف   (2)

. (ز)شٚؿط مـ  (يف رـًٜ)إػ ؿقفف  (بْٚء ظذ)مـ ؿقفف  (3)

  (105ص)وهق ؿقل فِامفُٜٔ ـام شٌؼ   (4)

  (ظ)ـ  6بدايٜ افِقح ـ. 

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ  (فُـ)ـِّٜ  (5)
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 .صالة:، ٕن صالة ادٖمقم(1)[أمقمامل]بف مـ يرى وجقهبٚ ظذ  ؿد يًتدّل  :افسودس

 مدِّت ُق  ،ؾتْتٍل ظْد إتٍٚء ؿراءهتٚ، ؾ٘ن وجد دفٔؾ يَتيض ختهٔهف مـ هذا افًّقم 

 ةإٔف ـ ظِٔف افهال)ظذ ظّقمف، وهق  مٚ يدّل  بؾ صّح : ؿِٝ.وإٓ ؾٕٚصؾ افًّؾ بف

فًُِؿ تَرؤون خِػ :فٝ ظِٔف افَراءة يف صالة افٍجر، ؾِام ؾرغ ؿٚلوافًالم ـ ثُؼ 

 ٓ تًٍِقا إٓ بٍٚحتٜ افُتٚب، ؾٕ٘ف ٓ صالة:ؾَٚل!ًٕؿ هذا يٚ رشقل اهلل: ؿِْٚ إمٚمُؿ

 .ـام ؿٚفف ابـ حٌٚن ، وصحٌٔح  (2)ـام ؿٚفف افسمذي حديٞ حًـ  (دـ مل يَرأ هبٚ 

لوَّيل ؤَ مُ   (3)أو ،ومٚ ظٚرض هذا ؾؤًٌػ  
(4) .

                                                 

ومـ أصؾ  (أ/1/87) ريٚض إؾٓٚموافتهحٔح مـ  (افًّقم)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف  (إصؾ)يف  (1)

 (1/172)افَْؾ يف إحُٚم إحُٚم 

ظًٔك بـ شقرة بـ مقشك بـ افوحٚك افًِّل افسمذي افيير احلٚؾظ صٚحٛ أبق ظًٔك  ّد بـ   (2)

ظروتف ظذ ظِامء احلجٚز وافًراق وخراشٚن ؾروقا بف، ومـ ـٚن هذا : ؿٚل ظـ ـتٚبف اجلٚمع. اجلٚمع

 :ضٌَٚت احلٍٚظ:هـ إير يف ترمجتف279:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. افُتٚب يف بٔتف ؾُٖٕام يف بٔتف ٌٕل يتُِؿ

 (13/270):وشر أظالم افٌْالء (1/54)

. (ز)شٚؿىٜ مـ(أو)فٍيٜ  (3)

مـ ترك افَراءة يف صالتف بٍٚحتٜ افُتٚب  :بٚبأخرجف أبق داود يف ـتٚب افهالة  هذا احلديٞ   (4)

وأخرجف افسمذي يف . مـ حديٞ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ ريض اهلل ظْف وهذا فٍيف (823)برؿؿ  (1/33)

ويف افٌٚب ظـ أو : وؿٚل (311)برؿؿ  (2/116)اء يف افَراءة خِػ اإلمٚم مٚ ج :بٚبأبقاب افهالة  

افًْٚئل يف أخرجف و.هريرة وظٚئنٜ وإٔس وأو ؿتٚدة وظٌد اهلل بـ ظّر، وحديٞ ظٌٚدة حديٞ حًـ

برؿؿ  (1/319) خِػ اإلمٚم ؾٔام جيٓر بف اإلمٚم ؿراءة افَرآن :بٚبافُزى يف ـتٚب اؾتتٚح افهالة  

ورواه افٌخٚري يف جزء افَراءة خِػ  (22694)برؿؿ  (37/368)أمحد يف مًْده  وأخرجف(992)

وافىزاين يف ادًجؿ افهٌر  (2742)برؿؿ  (2/164)وافٌَٔٓل يف افُزى (251)برؿؿ  (1/124)اإلمٚم

 (1/318)وافدارؿىْل  يف شْْف (321)برؿؿ  (1/88)وابـ اجلٚرود يف ادْتَك  (643)برؿؿ  (1/384)

= 
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ة وجٌٝ ويف مذهٛ افنٚؾًل يف وجقب ؿراءهتٚ ظذ ادٖمقم تٍهٔؾ، إن ـٕٚٝ هّي 

اح ا، وتًٌف بًض ّذ أهنٚ جتٛ ؿىعً  ،يف افٍُٚيٜ(2)ظك ابـ افرؾًٜوادّ . (1)ادنٓقر ظذ

ا ظذ ة وجٌٝ أيًض وإن ـٕٚٝ جٓرّي .(4)واخلالف يف افراؾًل. (3)هذا افُتٚب ظِٔف

. (5)افَقفغ أصّح 

إن ؿرأ ادٖمقم خِػ إمٚمف حٚل اجلٓر )): (6)ادٚفُل وؿٚل افنٔخ تٚج افديـ افٍٚـٓل

                                                 

وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (3756)برؿؿ  (1/328 )وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (5 )برؿؿ

 (3/36)يّٜ يف صحٔحف وابـ خز. إشْٚده ؿقي: وؿٚل  ََف صًٔٛ إرٕٗوط (1785)برؿؿ  (5/86)

وؿٚل رواة هذا احلديٞ أـثرهؿ أئّٜ وـِٓؿ  (869)برؿؿ  (1/364)واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (1581)برؿؿ 

تهحٔح أو داود  (1/454)وؿد ذـر ابـ حجر يف افتِخٔص .ظذ ذضٓام ثؿ ذـر فف صقاهد ثَٚت

وؿٚل ابـ ادَِـ بًد خترجيف . وافسمذي وابـ حٌٚن واحلٚـؿ وافٌَٔٓل فِحديٞ وذـر فف صقاهد حًْٜ

أخرجف افٌخٚري يف : وؿٚل. هذا احلديٞ جٔد أخرجف إئّٜ (3/547)فِحديٞ يف افٌدر ادْر

  .فَراءة خِػ اإلمٚم، تجٚ بفا:ـتٚب

ح بًامظف مـ وؿد ّس  ،إشحٚقوهذا إشْٚد حًـ مـ أجؾ  ّد بـ  ،صحٔح فٌره: ادًْد  ََقظْف وؿٚل 

 (22745)مُحقل يف افروايٜ إخرى برؿؿ 

 (5/76)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (1)

محد بـ  ّد بـ ظع إٕهٚري أبق أ:وابـ افرؾًٜ هق (2/186)افٍُٚيٜ يف ذح افتٌْٔف فِنرازي  (2)

ٕٚطره ابـ تّٜٔٔ وؿٚل . "ـٍٚيٜ افٌْٔف يف ذح افتٌْٔف" افرؾًٜ، ؾَٔف صٚؾًل، وـتٚبف  افًٌٚس ادًروف بٚبـ

افدرر : هـ إير يف ترمجتف710:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. رأيٝ صٔخٚ يتَٚضر ؾَف افنٚؾًٜٔ مـ حلٔتف: ظْف

  (1/112):فنٚؾًٜٔوضٌَٚت ا (1/79):)ر افىٚفع وافٌد (1/284):مْٜافُٚمْٜ يف أظٔٚن ادٚئٜ افثٚ

 (1/172)وهق ابـ دؿٔؼ رمحف اهلل، ـام يف إحُٚم إحُٚم  (3)

 (3/308)افؼح افٌُر فِراؾًل  (4)

 (3/310)افؼح افٌُر فِراؾًل  (5)

. وظِٔٓٚ رضب يًر (تٚج افديـ)بًد ؿقفف  (ابـ افٍدـٚح )ـتٛ  (ظ)يف  (6)
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ورأى ؿقم بىالن صالتف، وؿد روي ذفؽ ظـ . وٓ تٌىؾ صالتف ،ؾٌئس مٚ صْع

((افنٚؾًل
 !.ظجٔٛ: بئس مٚ صْع: وؿقفف .(2)ومٚ َِٕف ظـ افنٚؾًل ؽريٛ (1)

 . د ظذ افٍٚحتٜبف ظذ ظدم وجقب مٚ زا ؿد يًتدّل  :افسوبع

وظْد .(5)(وجقب ثالث آيٚت):(4)ظثامن بـ أو افًٚص(3)ظـ ظّرو وروي 

 . (6)ؾؤِٜ: وافثٚين.إٔف شْٜ: إول:ادٚفُٜٔ حُٚيٜ ؿقفغ

د إمر، وظدم ومْنٖ اخلالف افْير إػ تٖكّ )): ؿٚل صٚحٛ افٌٔٚن وافتَريٛ

ّٝ تٖكّ  ظدا افٍٚحتٜ ؾٔٓٚ شْٜ، مٚ ظدا ظٚت، ؾام ضقّ ده، وهذا يف افٍرائض، أمٚ افًْـ واف

                                                 

  (أ/1/87)ريٚض إؾٓٚم فٍِٚـٓل ـتٚبف  إير   (1)

افًالمٜ افْحقي ظّر بـ ظع بـ شٚمل بـ صدؿٜ افِخّل اإلشُْدري تٚج افديـ افٍٚـٓل أو :وافٍٚـٓل هق

تقيف ـ رمحف اهلل ـ . ادقرد يف ادقفد، وريٚض إؾٓٚم يف ذح ظّدة إحُٚم: افٍٚـٓٚين مـ تهٍٕٚٔف

 (6/96):وصذرات افذهٛ (5/56):ظالمهـ إير يف ترمجتف ا731ٕ:شْٜ

ًٚ ظـ افنٚؾًل، افٌٚجل ـام يف ادْتَك فؼح ادقضٖ وؿد ٕؼ: ؿِٝ (2) وادنٓقر ظـ  (1/200)فف أيو

ـام َِٕف ظْف ادٚوردي يف احلٚوي . يَرأ خِػ اإلمٚم، جٓر أو مل جيٓر، بٖم افَرآن: افنٚؾًل رمحف اهلل إٔف ؿٚل

 (2/325)افٌُر 

 (ز)ومـ (ظ)شٚؿط مـ  (مروظـ ع)ؿقفف  (3)

اإلصٚبٜ يف و (1/318)يف مًرؾٜ إصحٚب  اإلشتًٔٚب :فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير   (4)

 (6/612):وافتٚريخ افٌُر (4/451)متٔٔز افهحٚبٜ 

  (3/312 ) وادحذ (3/381)وادجّقع  (1/555 )ادٌْل أؿقاهلؿ يف إير   (5)

ظذ ؾًِف ميٓرا فف وافٍؤِٜ  واطٛ افٌْل  افًْٜ ظْد ادٚفُٜٔ هل مٚو (1/274)خِٔؾذح خمتك   (6)

 (1/57)إٔزل رتٌٜ مـ افًْٜ إٔير اإلهبٚج يف ذح ادْٓٚج 
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((رـًتل افٍجر، ؾٚدنٓقر ظْدهؿ آؿتهٚر ؾٔٓٚ ظذ افٍٚحتٜ
(1) .

                                                 

 ـٚن إمًٚمٚ يف افٍَف افُريؿ بـ ظىٚء اهلل اإلشُْدري، أبق  ّد ظٌد :صٚحٛ افٌٔٚن وافتَريٛ هق  (1)

 ومل يُِّف يف ٕحق شٌع جمِدات،(ذح افتٓذيٛتَريٛ يف افٌٔٚن وال)وـتٚبف هق  وإصقل وافًربٜٔ،

افديٌٚج : هـ إير يف ترمجتف612:تقيف شْٜ. وافتٓذيٛ هق هتذيٛ افىٚفٛ فًٌد احلؼ بـ  ّد افًّٓل

هذا إير و. وبحثٝ ظـ هذا افُتٚب، ومل أؿػ ظِٔف (5/319): ومًجؿ ادٗفٍغ (1/269):ادذهٛ

 (2/15)ذح خمتك خِٔؾ فِخررافَقل يف 
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احلديٌ افثوين 

 

ـون رشول اهلل صذ اهلل ):األكصوري ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول (1) ظن أيب ؿتودة

افؽتوب  من صالة افظفر  بلم (2)األوفقغ ظؾقه وشؾم يؼرأ دم افرـعتغ 

وـون يؼرأ . ع اآليي أحقوكوشمِم دم األوػ، ويؼك دم افثوكقي، يُي وشورتغ، يطول 

ودم ]دم افعك بػوحتي افؽتوب وشورتغ، يطول دم األوػ، ويؼك دم افثوكقي 

وـون يطول دم األوػ من صالة افصبح  (4)[بلم افؽتوب(3)األخريغ افرـعتغ

(5)(ويؼك دم افثوكقي
  

                                                 

 1/86آشتًٔٚب  يف  مًرؾٜ  إصحٚب  :  فِقؿقف  ظذ  ترمجتف  ريض  اهلل  تًٚػ  ظْف  إير   (1)

 . 11/302واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 

. (إوفتغ )ـتٌٝ  (ز)يف (2)

. (إخرتغ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (3)

 يٞ بًد ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿيف هنٚيٜ احلد (ز)و (ظ)ويف  (إصؾ)مٚ بغ ادًَقؾغ ـتٛ يف  (4)

ومـ مهدره يف  (1/172)ومـ إحُٚم إحُٚم  (1/31)افًدة وافتهحٔح مـ متـ  (ويَتك يف افثٕٜٚٔ)

 .افهحٔحغ ظذ اختالٍف يف بًض أفٍٚطف

ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  )بٍِظ  افَراءة يف افيٓر :أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة  بٚب  (5)

يف افرـًتغ إوفٔغ مـ صالة افيٓر بٍٚحتٜ افُتٚب وشقرتغ يىقل يف إوػ ويَك يف افثٕٜٚٔ  يَرأ

ويًّع أيٜ أحٕٔٚٚ ، وـٚن يَرأ يف افًك بٍٚحتٜ افُتٚب وشقرتغ ، وـٚن يىقل يف إوػ ، وـٚن يىقل يف 

افَراءة يف افًك  :بٚب يف و (725) برؿؿ (1/264) .افرـًٜ إوػ مـ صالة افهٌح ويَك يف افثٕٜٚٔ 

إذا )) :بٚبويف  (1/269 )(743( )(يَرأ يف إخريغ بٍٚحتٜ افُتٚب )) :بٚبويف  (1/264 )(728)

وأخرجف مًِؿ يف  (1/270 )(746( )(يىقل يف افرـًٜ إوػ ))وبٚب  (745( )(شّع إمٚم أيٜ 

 (1040)برؿؿ ( 2/37) افَراءة يف افيٓر وافًك: بٚبـتٚب افهالة  
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 :(1)وجوهافؽالم ظؾقه من 

. (2)ريػ براويف، وؿد شِػ يف بٚب آشتىٚبٜافتع :األول

 أخرى، وأمٚ مٚ ينٔع ظذ(4)تثْٜٔ ،إخريٚن (3)وـذفؽ ،أوػ تثْٜٔ،إوفٔٚن:افثوين

ّٛ (5)ؾّرجقح فغبٕٚوّ  وتثْٔتٓٚ  إوػ إفًْٜ مـ  ه ظِٔف افنٔخ تَل يف افٌِٜ، ـام ٕ

 .(6)افديـ

فؼؾٓٚ وارتٍٚظٓٚ : ثٕٚٔٓٚ.ختٓٚأ ٍٕٓهٚهلٚ ظـ: أحدهٚ:وافًقرة يف مًْٚهٚ أؿقال

ٕهنٚ ؿىًٜ مـ افَرآن:ثٚفثٓٚ. (7)شقر:ـام يَٚل دٚ ارتٍع مـ إرض


مـ ؿقهلؿ 

ا٪ ٕٓوامم مٚ ؾٝ وأبدفٝ واوً ثؿ خّػ  يُقن أصِٓٚ اهلّز ؾًذ هذا (8)شقر:فٌَِٜٔ

ـ  رْ وَ ُس : ومجع شقرة. شقرةً : فتاممٓٚ وـامهلٚ، مـ ؿقهلؿ فِْٚؿٜ افتٚمٜ: رابًٓٚ.ؿٌِٓٚ

. (9)راتوْ ورات، وَس بٍتح افقاو ـ وجيقز أن جتّع ظذ ُس 

                                                 

يف و (1/172) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير (1)

 (1/510)ٓبـ افًىٚر ظدة الـتٚب  

 (1/489)آشتىٚبٜ: ـتٚب افىٓٚرة  بٚب  (2)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (ـذفؽ)ـِّٜ  (3)

. يف ادقوًغ (تٌْٔف)ـتٌٝ  (ز)يف  (4)

. (ؾّرجقع)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 (1/172)إحُٚم إحُٚم  (6)

. (شقرة)ـتٌٝ  (ظ)يف  (7)

 بدايٜ افِقح افًٚبع .

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ (مـ ؿقهلؿ فٌَِٜٔ شقر)ؿقفف  (8)

 (1/339)ويف افهحٚح يف افٌِٜ  (1/66)ٕير هذه  إؿقال يف تًٍر افَرضٌل ا(9)
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أن : ويف افهٌح (1)افًك و يـ مـ افيٓرياحلُّٜ يف ؿراءة افًقرة يف إول :افثوفٌ

 ٕٚس بٚفٌٔع وافؼاء وتًٛ إظاملافيٓر يف وؿٝ ؿٚئِٜ، وافًك يف وؿٝ صٌؾ ال

ر ٓصتٌٚفف ة فٔدرـٓام ادتّٖخ فتٚ بٚفَراءوافهٌح يف وؿٝ ؽٍِٜ بٚفْقم آخر افِٔؾ، ؾىقّ 

مـ افَٚئِٜ وافتًٛ وافْقم، وإن ـٕٚٝ ؿراءهتام يف افًك أؿك مـ افهٌح  ،بام ذـرٕٚ

. وافيٓر

ل ادٖمقم ؾؤِٜ أوّ  (2)فٔدرك:احلُّٜ يف تىقيؾ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ ؿهًدا :افرابع

. (3)افهالة مجٚظٜ

ا ا،  تّؾ إٔف ـٚن مَهقدً يٚنً إشامظف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ أيٜ أح :اخلومس

، بؾ جيقز ةّي فهحٜ افهالة افن(5)[ذطب]فٔس (4)ظذ أن اإلهار ؾُٔقن دفٔالً 

ا فِجقاز، مع أن اإلهار ؾُٔقن ذفؽ بٔٚنً . واإلهار أؾوؾ ،ؾٔٓٚ اجلٓر واإلهار

ـّ   ريف افتدّب  فالشتٌراقبؾ ـٚن  هؾ بًٌؼ افًِٚن  ،اة، و تّؾ إٔف فٔس مَهقدً ش

                                                 

. (ظ)ؽر واوحٜ يف (افًك)ـِّٜ   (1)

. (فٔدرـٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

ؾيْْٚ إٔف يريد بذفؽ أن يدرك  )):ظـ أو ؿتٚدة ؿٚلوؿد ورد ذفؽ مكحٚ بف ـام يف روايٜ أو داود   (3)

 (800)برؿؿ  (1/294)مٚ جٚء يف افَراءة يف افيٓر  :بٚبأخرجف يف ـتٚب افهالة  ( (افْٚس افرـًٜ إوػ

ظٌد افرزاق يف مهٍْف و (1855)برؿؿ  (5/164)وأخرجف ـذفؽ ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن 

وظٌد بـ محٔد يف مًْده  (2316)برؿؿ  (2/66)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (2675)برؿؿ  (2/104)

  (1580)برؿؿ  (3/36( )(فٔتٖدى افْٚس))وأخرجف ابـ خزيّٜ يف صحٔحف بٍِظ (198)برؿؿ (1/97)

إٔير فًٚن افًرب . إوداد افق ـتّف وأطٓره وهق مـ وأّه  ،وهق مٚ أخٍٔٝ ،مـ افّن : ار اإله(4)

(4/356) 

. (ز)و (ظ):وافتهحٔح مـ.بدون افٌٚء  (ذط):يف إصؾ ـتٌٝ (5)
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. ٕطٓر، فُـ اإلشامع يَتيض افَهد ففوهق ا

. (1)وؿد شِػ ،تَتيض افدوام يف افًٍؾ  (ـٚن) ؾٔف أنّ  :افسودس

رـًٜ، وؿد شِػ ذفؽ مع آختالف  وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ يف ـّؾ  (2)[ؾٔف] :افسوبع

 ًٛ . (3)اؾٔف ؿري

 (4)حُّٓام يـ إوفغ مـ افيٓر وافًك،ويفؾٔف مؼوظٜٔ افًقرة يف افرـًٝ:افثومن

. وـذفؽ افهٌح ،ادٌرب وافًنٚء

وـذا افًنٚء ، افًكإخريغ مـ افيٓر و ؾٔف أن افًقرة ٓ تؼع يف :(5)افتوشع 

 ـام ّٕص (6)ا مًٌقًق افنٚؾًل، إٓ أن يُقن ادهّع  وثٚفثٜ ادٌرب، وهق أصٓر ؿقيلّ 

. مـ شقرة فئال ختِق صالتف  (7)ظِٔف

ٓرتٌٚط افَراءة  ة٪مـ ؿدرهٚ مـ ضقيؾ أؾوؾ ،ؾٔف أن ؿراءة شقرة ـٚمِٜ:(8)افعورش 

بخالف ؿدرهٚ مـ ضقيِٜ، ؾٕ٘ف ؿد خيٍك  ،بًوٓٚ بًٌض يف ابتدائٓٚ وإتٓٚئٓٚ

                                                 

ان وؿد ذـر ذفؽ أبق حّل  ،يف إحٚٓتف رمحف اهلل وهذا اإلضالق ؿٌِٔؾ  ،مل يذـر يف أي مقوع ذـر ذفؽ(1)

شقرة  ـٚن ظُِٔؿ رؿٌٔٚ إن اهلل :ؿقفف تًٚػوذفؽ يف آيٚت ـثرة مثؾ  ،آشتّرارتٍٔد  (ـٚن): ؾَٚل

 .(9/23)ٕير مًجؿ افَقاظد افًربٜٔ ا .وؽرهٚ (1)افًْٚءآيٜ

. (ز)و(ظ)وأثٌتٓٚ مـ افًْخٜ  (إصؾ)شٚؿىٜ مـ  (2)

 (105ص)إير اخلالف   (3)

. (ـّتٓام)ـتٌٝ  (ز)يف  (4)

. (افتٚشع)بدل  (افًٚذ  )(ظ)يف  (5)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ يف  (مًٌقؿٚ)ـِّٜ  (6)

 (4/174)ح مًِؿ  بؼح افْقوي صحل (7)

. (افًٚذ)بدل  (احلٚدي ظؼ)ـتٌٝ  (ظ)يف (8)
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  ذور وهق ،آرتٌٚط ظذ أـثر افْٚس أو ـثر مْٓؿ، ؾٌٔتدئ ويَػ ظذ ؽر مرتٌط

إلخالفف


.  (1)شقرة واختِػ ظْد ادٚفُٜٔ يف آؿتهٚر ظذ بًض.بْيؿ اإلظجٚز

 جٚئز، ٕن افرشقل صذ : وؿٔؾ .مُروه، ٕٕف خالف مٚ مٙ بف افًّؾ :ؾَٔؾ

ؿد اهلل ظِٔف وشِؿ


افٌٔٚن  ال صٚحٛق .(2)ؿرأ بًٌض شقرة يف صالة افهٌح

 (3)فٜعْ إٕام ؾًؾ ذفؽ، يف افهٌح ٕٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ أخذتف َس )) :وافتَريٛ

ظذ شقرة، ٕٕف ظّؾ آؿتهٚر  وإحًـ ظْدهؿ ؾال حجٜ ؾٔف فِجقاز.ؾرـع

((افًِػ
(4).  

رشقل  افْيٚئر افتل ـٚن فَد ظرؾٝ): (5)جيقز افزيٚدة ظِٔٓٚ فَقل ابـ مًًقد: وؿٔؾ

                                                 

  (ز)ـ  7افِقح ـ .

. (صقرة)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

 (ظ)ـ  7بدايٜ افِقح ـ. 

ا ظـ ظٌد اهلل بـ افًٚئٛ يف ـتٚب ًق ورد ذفؽ يف افٌخٚري مًّؾ وؿد  (1/182)ى ذح ادقضٖإير ادْتؼ  (2)

 ل شقرةوبٖوّ  ،م، وبًقرة ؿٌؾ شقرةيـ افًقرتغ يف افرـًٜ، وافَراءة بٚخلقاداجلّع ب :بٚبصٍٜ افهالة 

افَراءة يف افهٌح ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص،  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  (1/268)

افهٌح بُّٜ ؾٚشتٍتح شقرة ادٗمْقن حتك جٚء ذـر مقشك  صذ فْٚ افٌْل  ))وظٌد اهلل بـ افًٚئٛ بٍِظ

 (2/39( )(شًِٜ ؾرـع ون، أو ذـر ظًٔك ـ  ّد بـ ظٌٚد ينؽ، أو اختٍِقا ظِٔف ـ أخذت افٌْل وهٚر

 (1050)برؿؿ 

ٕير ا. ظٚل ومقوًف مـ احلِؼمـ افسُّن : ظِٜ وافسَّيل  .(أحدثف صًِف )(ز)ـتٌٝ يف   (ظِفأخذتف س)ؿقفف  (3)

 (4/245)ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر

 (133ص) ـتٚب وبهٚحٌف شٌؼ افتًريػ بٚل  (4)

 .( 2/171 )واإلصٚبٜ( 1/304آشتًٔٚب  )فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف إير   (5)
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َّيـل   .(1)(رـًٜ يـ شقرة، شقرتغ يف ـّؾ ؾذـر ظؼ .اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَرن بْٔٓ

 إٔف ٓ: منٓقر مذهٛ مٚفؽ(2)و .بٖن ذفؽ  ّقل ظذ افْقاؾؾ: وأجٔٛ ظـ هذا 

ٓ بٖس )):  "ادجّقظٜ"وؿٚل مٚفؽ يف .(3)يًَؿ شقرة يف رـًتغ، ؾ٘ن ؾًؾ أجزأه

((ومٚ هق افنٖن بف
(4) .

، وـذفؽ ؾٔف تىقيؾ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ يف افهٌح وافيٓر وافًك :احلودي ظؼ

  .ادٌرب وافًنٚء

، وآختالف وجٓٚن (5)وؿد اختِػ افًِامء يف ذفؽ مـ افنٚؾًٜٔ وؽرهؿ

ل إوػ إٔف ٓ يىقّ  ـاوهق ادْهقص أيًض ـ أصٓرمهٚ ظْدهؿ :فنٚؾًلٕصحٚب ا

ل بدظٚء ظذ إٔف ضقَّيل  (8)فقهوتٖوَّيل   ،احلديٞ(7)[هذا]وهق خمٚفػ فيٚهر ،(6)ظذ افثٕٜٚٔ

 (9)[احلّؾ]بداخؾ، ويف هذا  ٓ يف افَراءة، أو ظذ إٔف أحسَّيل  ،ذآؾتتٚح وافتًقّ 

                                                 

 (742)برؿؿ  (1/268)اجلّع بغ افًقرتغ يف افرـًٜ  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة    (1)

افستٔؾ يف افَراءة ومٚ يُره أن : بٚب و (4/1911 )(4710)تٖفٔػ افَرآن : ويف ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن بٚب 

ترتٔؾ  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكهٚ   (4/1924 )(4756) ذ ـٓذ افنًر 

 (1945)برؿؿ  (2/204) وإبٚحٜ شقرتغ ؾٖـثر يف افرـًٜ (وهق اإلؾراط يف افنظٜ)افَراءة واجتْٚب اهلذّ 

. (منٓقر)ؿٌؾ ـِّٜ  (وهق)زيٚدة  (ز)يف (2)

 (1/182)طر ادْتَك ذح ادقضٖان  (3)

َّيـل  بحثٝ ظـو (3/485)ابـ بىٚل ذحؿقفف يف إير   (4)  .ادذـقر ؾِؿ أجده فاده

 (4/106)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوياخلالف يف ٕير ا  (5)

 (3/341)إير ادجّقع  (6)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (إصؾ)شٚؿىٜ مـ متـ   (7)

. (وتٖوفقه)بدل  (هومٚ أخرج)ـتٌٝ  (ظ)و (ز)يف (8)

  (ظ)وأثٌتٓٚ مـ (إصؾ)ؽر واوحٜ يف  (9)
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ّٛ  ٕن افًٔٚق فَِراءة، وإٓتيٚر ٓ٪وًػ ٓ يف  ،د وافرـقعإٓ يف افتنفّ  يًتح

واختٚره   (3)ؿٚل افٌَٔٓل(2)وبف وهق افهحٔح:وافثٚين.(1)افَٔٚم، وحديٞ أو ؿتٚدة ؾٔف

ظـ ظٚمٜ أصحٚبْٚ  (4)وَِٕف افَٚيض أبق افىٔٛ ب وادحََقنواختٚره أبق افىّل 

ل مـ ، ؾًذ هذا مـ ؿٚ(5)ا فيٚهر افًْٜل افَراءة يف افثٕٜٚٔ ؿهدّ يىقّ : يـاخلراشٚينّ 

مْٓٚ يف  ؾَقا ظذ أهنٚ أخّػ اّت  ،أصحٚب افنٚؾًل بٚشتحٌٚب افًقرة يف إخرتغ

 إذا ؿِْٚ بتىقيؾ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ  ،يف تىقيؾ افثٚفثٜ ظذ افرابًٜ واختٍِقا .إوفٔغ

.  ٓ، جزًمٚ فًدم افْص ؾٔٓٚ:أحدمهٚ:ضريَغظذ 

                                                 

 (134ص)شٌؼ خترجيف    (1)

 (ـام ) (ظ)ـتٌٝ يف (وبف)ؿقفف  (2)

ة ؿرى دّ ّعِ  (بٔٓؼ)اإلمٚم احلٚؾظ افًالمٜ صٔخ خراشٚن، أبق بُر أمحد بـ احلًغ بـ ظع اخلراشٚين و   (3)

مٚ مـ : ؿٚل اإلمٚم اجلقيْل .افًْـ افُزى:  صٕٚٔػ مْٕٓٚػ افٝبقرك فف يف ظِّف وص. مـ أظامل ًٕٔٚبقر

. ؾَٔف صٚؾًل إٓ وفِنٚؾًل ظِٔف مْٜ إٓ أبٚ بُر افٌَٔٓل، ؾ٘ن ادْٜ فف ظذ افنٚؾًل فتهٍٕٚٔف يف ٕكة مذهٌف

 (1/75):ووؾٔٚت إظٔٚن (18/163):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف458:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ

ؿِٝ فَِٚيض : إلمٚم افًالمٜ ضٚهر بـ ظٌد اهلل بـ ضٚهر افىزي افنٚؾًل ؾَٔف بٌداد ؿٚل ابـ بُرانا  (4)

تقيف ـ رمحف . ومل؟ ومٚ ظهٔٝ اهلل بقاحدة مْٓٚ ؿط: أو افىٔٛ صٔخْٚ فَد متًٝ بجقارك أ ٚ افنٔخ، ؿٚل

 :وصذرات افذهٛ (17/668):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف450:اهلل ـ ظـ مٚئٜ وشْتغ، شْٜ

 (16/401): توافقايف بٚفقؾٔٚ (3/283)

 (1/248)م يف رووٜ افىٚفٌغ ذـره ظْف  (5)
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 (3)فؽ ؾٍٔف حديٞ يف  افتِخٔصوفٔس ـذ (2)بيف  ذح ادٓذّ  (1)فف افْقويـذا ظّؾ 

 يف افيٓر (5)ظـ ظٌد اهلل بـ أو أو  (4)مـ حديٞ ًٕٔؿ بـ ضرؾٜ ،فِخىٔٛ

، ثؿ اظِؿ إٔف فٔس يف (6)ضريَٜ افراؾًل  وهل ،ضرد اخلالف: وافثٕٜٚٔ.وادٌرب

وؿد ثٌٝ يف افهحٔح بٔٚن  ض فتىقيؾ افهالة بٚفَراءة وٓ ؿكهٚاحلديٞ تًرّ 

. (7)ذفؽ

                                                 

اإلمٚم افٍَٔف احلٚؾظ صٔخ اإلشالم  ٔل  افديـ أبق زـريٚ  ٔك بـ ذف احلقراين افنٚؾًل، صٚحٛ   (1)

فًىٚر أن  ٔل افديـ، ذـر إٔف ـٚن يَرأ ذـر بـ ا. افتهٕٚٔػ افْٚؾًٜ، افزاهد أمر بٚدًروف، افًٚمل ادجتٓد

: هـ إير يف ترمجتف676تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. ـؾ يقم اثْل ظؼ درشٚ ظذ منٚخيف ذحٚ وتهحٔحٚ

  (4/1470):وتذـرة احلٍٚظ (1/98):ضٌَٚت افًٌُل

 (4/175)وـذا يف ذحف فهحٔح مًِؿ  (3/341)ادجّقع ذح ادٓذب  (2)

أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ ادًروف بٚخلىٔٛ افٌٌدادي : واخلىٔٛ هق (789/)  افرشؿدتنٚبف يفتِخٔص ا  (3)

فف أـثر مـ . افتهٕٚٔػ وخٚمتٜ احلٍٚظ احلٚؾظ افْٚؿد صٚحٛ: ؿٚل ظْف افذهٌل. أبق بُر، صٚحٛ افتٚريخ

 (18/292):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف463:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. شتٜ ومخًقن مهٍْٚ

 (3/1135):تذـرة احلٍٚظو

ُْٔؿ بـ َضرَؾٜ تٚبًل ، حدث ظـ ظٌد اهلل بـ أو أو  وروى ظْف مًٚويٜ بـ شِّٜ افْكي ، إير  (4) ًُٕ

.  ( 2/134)تِخٔص ادتنٚبف يف افرشؿ فٌٌِدادي  

 1/261آشتًٔٚب يف   مًرؾٜ  افهحٚبٜ  :  فِقؿقف  ظذ  ترمجتف  ريض  اهلل  تًٚػ  ظْف  إير   (5)

 . 5/24وافتٚريخ افٌُر  4/18واإلصٚبٜ 

  (1/182)إير مٌْل ادحتٚج إػ مًرؾٜ أفٍٚظ ادْٓٚج  (6)

إذا أم أحدـؿ  )): بٕٔٚف إمجًٚٓ مـ حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل (7)

ٍّػ، ؾ٘ن ؾٔٓؿ افهٌر وافٌُر وافؤًػ وادريض، إذا صّذ  ( (وحده ؾِٔهّؾ ـٔػ صٚءافْٚس ؾِٔخ

برؿؿ  (2/42)أمر إئّٜ بتخٍٔػ افهالة يف متٚم : واحلديٞ  أخرج اإلمٚم مًِؿ يف ـتٚب افهالة بٚب

(1074).   
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افًٌٛ يف تىقيؾ  ـٖنّ )): صالة افًُقف (1)بٚب يف  افديـ افنٔخ تَّل ؿٚل  :تـبقه

أن افْنٚط يف افرـًٜ إوػ يُقن أـثر، ؾْٚشٛ افتخٍٔػ يف  ،إوػ ظذ افثٕٜٚٔ

((ا مـ ادِؾافثٕٜٚٔ حذرً 
ّٛ ، وصٌٔف هبذا افتًِٔؾ.إتٓك.(2) افتًِٔؾ )) :ه ظِٔف افٍٚـٓلـام ٕ

ٕن اإلًٕٚن : ؿٚفقا. ؾع وادًٍقل بٚفْهٛٓختهٚص افٍٚظؾ بٚفر: ظْد افْحٚة

ُٖ (3)بًد ة، ثؿ يتْٚول ادًٍقل يتْٚول افٍٚظؾ أوٓ بَقّ   يف إول إثَؾ يظطبوًػ، ؾ

((وهق افْهٛ يف افثٚين إخّػ  يوهق افرؾع، وأظط
(4) .

ثؿ اظِؿ بًد ذفؽ إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ اظتز مًْك ادْٚشٌٜ افًٚفٍٜ، 

إذا ؿٚم أحدـؿ مـ افِٔؾ ؾِٔهّؾ ):ؾَٚل يف ؿٔٚم افِٔؾ،
  ّل رـًتغ خٍٍٔتغ، ثؿ فٔىق

(5)(مٚ صٚء
ف إػ حالوة افتثَٔؾ ادْٚشٌٜ يف ذفؽ اشتدراج افٍْس مـ افتخٍل وـٖنّ   

                                                 

. (ز)شٚؿىٜ مـ  (بٚب)ـِّٜ  (1)

 (1/237)إحُٚم إحُٚم  (2)

 (بًدد)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

  (أ/1/125)ة افًُقف صال :بٚبإٔير ؿقل افٍٚـٓل يف ريٚض إؾٓٚم ـتٚب افهالة  (4)

مٚ ذـره ادهْػ أن افٍٚظؾ أؿقى مـ : إول : ظِؾ افْحٚة إختهٚص افٍٚظؾ بٚفرؾع ٕربًٜ أوجف : ؾٚئدة 

أن افٌرض افٍرق بغ افٍٚظؾ وادًٍقل ؾٌٖي : ادًٍقل وافوّٜ أؿقى احلرـٚت ؾجًؾ فف مٚ يْٚشٌف ، افثٚين

ل وافوؿ أثَؾ مـ افٍتح ؾجًؾ إثَؾ فألؿؾ وإخػ أن افٍٚظؾ أؿؾ مـ ادًٍق: ر حهؾ جٚز ، افثٚفٞ

إير افٌِٚب ظِؾ . أن افٍٚظؾ ؿٌؾ ادًٍقل فٍيٚ ومًْك ؾجًؾ فف أول احلرـٚت وهل افوّٜ: فألـثر ، افرابع

 (1/87)وأهار افًربٜٔ فألٌٕٚري (1/152)افٌْٚء واإلظراب 

    بدايٜ افِقح افثٚمـ. 

ًٚ برؿؿ  (1/508)ظتغ اؾتتٚح صالة افِٔؾ برك :بٚبب افتىقع  أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚ (5) مرؾقظ

ًٚ ظـ أو هريرة برؿؿ ( (ثؿ فٔىّقل مٚ صٚء ))بدون ؿقفف (1325) ورواهٚ  (1326)ورواه هبذا افٍِظ مقؿقؾ

= 
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ة افًْـ افراتٌٜ ؿٌؾ افهِقات، وـذفؽ ذـر افًِامء مْٚشٌٜ ذظّل  .وهق افتىقيؾ

ة إحُٚم وتُثرهٚ، وذظّل  ،يزوـذفؽ إذا اظتزت مْٚشٌٜ افتْزيؾ فُِتٚب افًز

 فُٔقٕٚ أثٌٝ ٪إػ افتثَٔؾ وافتُثر ،ؾٕ٘ؽ جتدهٚ مًتدرجٜ مـ افتخٍٔػ وافتَِٔؾ

 خذوا مـ افًّؾ) :ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ   (1)ؿٚل وأبًد مـ ادِؾ، وهلذا 

 (..(2)مٚ تىَٔقن

ػ افقجقب إٓ أن ع د ؾًِف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ٓ يدّل اظِؿ أن جمرّ  :افثوين ظؼ

                                                 

ًٚ افٌَٔٓل يف افُزى  وؿٚل ظْف إفٌٚين ( 132 )برؿؿ   (1/288)وافديِّل  (4447)برؿؿ  (3/6)ظْف أيو

، وادحٍقظ وؿٍف ظذ أو هريرة: اهللرمحف   (2/59)إير ؤًػ شْـ أو داود . رؾًف صٚذٌّل

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ؿٚل)ـِّٜ  (1)

وافتهحٔح مـ ًٕخٜ  (مٚ تىَٔقن)بًد ـِّٜ  (احلديٞافدوام ظِٔف )زيٚدة  (إصؾ)يف ًٕخٜ   (2)

 "يف افٌخٚري ومًِؿ : بٚدًْك  ) يٞ يف افهحٔحغ هذه افزيٚدة مقجقدة يف أصؾ احلدوفًٔٝ  (ز)و(ظ)

وإن أحٛ  إظامل إػ اهلل مٚ دووم  16309ادًْد اجلٚمع  "وـٚن أحٛ افديـ إفٔف مٚ داوم ظِٔف صٚحٌف 

: هٚ يف ـتٚب افهقم  بٚبوٓ يف ؽرمهٚ وؿد أخرجف افٌخٚري مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظـ "ظِٔف وإن ؿؾ 

 (43)أحٛ افديـ إػ اهلل أدومف : ويف ـتٚب اإليامن بٚب  (1869)ؿؿ احلديٞ ور (2/695) صقم صًٌٚن

 (1/386)برؿؿ  (1100)مٚ يُره مـ افتنديد يف افًٌٚده برؿؿ : ويف أبقاب افتٓجد بٚب  (1/24)

وـذا  (2779)برؿؿ  (3/161)يف ؽر رموٚن  صٔٚم افٌْل  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهٔٚم  

 (2/67)وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (24584)برؿؿ  (6/84)يف مًْده  أخرجف اإلمٚم أمحد

برؿؿ  (24/222)وافىزاين يف افٌُر  (2079)برؿؿ  (3/283)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (353)برؿؿ 

  (2/142)وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر  (4924)برؿؿ  (3/17)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (20585)

 (افدوام ظِٔف)ـِٓؿ هبذا فٍِظ بدون زيٚدة  (1485)برؿؿ  (1/432)بـ محٔد يف مًْده وظٌد (548)برؿؿ 

، وإٕام ورد ذفؽ بٚدًْك ـام يف افٌخٚري  ظِٓٚ شٌؼ ؿِؿ مـ ٕٚشخف رمحف اهللول (إصؾ)افقاردة يف ًٕخٜ 

  .( 16039)إير مًْد اجلٚمع  (وـٚن أحٛ افديـ إفٔف مٚ داوم ظِٔف صٚحٌف  )ومًِؿ وفٍيف 
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ظل يف ـثر مـ أؾًٚفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ادُّن (1)[ؾَد]ا دجّؾ  إٔف وؿع بٔٚنً يتٌّغ 

ظل، ؾٕ٘ف  ادّ خٚرج ظاّم  أهنٚ بٔٚن فف ، فُـ ذفؽ يف ادحّؾ : افتل ؿهد إثٌٚت وجقهبٚ

ؾًؾ  ٓ جمردّ إ: فٔس يف ؿراءتف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ افًقرة مع افٍٚحتٜ هْٚ

اختالف افًِػ يف وجقب ؿراءة افًقرة  ،مٝ يف افٌٚب ؿٌؾ هذااؾسؿٚ، وؿد ؿدّ ف

 .(2)مع افٍٚحتٜ ودفِٔف وظدمف

. يف احلديٞ أيوٚ جقاز إوٚؾٜ تًّٜٔ افهالة إػ وؿتٓٚ :افثوفٌ ظؼ

 ،ف ظذ افَٔغؾٔف آـتٍٚء بيٚهر احلٚل يف إخٌٚر دون افتقّق  :افرابع ظؼ

ؾٖخذ مـ   ،ايًّع أيٜ أحٔٚنً :شقرة إٓ بًامع مجًٔٓٚ، وؿد ؿٚلؿراءة  (3)نقَّيل َي َت ُي إذٓ

 ن ذفؽا ظذ هذه افَريْٜ، ويًٌد أن يُقن تّٔؼ اظتامدً  ،شامع ذفؽ ؿراءة مجًٔٓٚ

مـ   (ـٚن)ظْد ؾراغ افهالة مع مٚ يف فٍظ   ـ ظِٔف افهالة وافًالم خٌٚره ـإب 

. (4)ـام شِػ ،واماإلصًٚر بٚفدّ 

                                                 

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(1)

  (108ص)افٌٚب ؿٌِف إير   (2)

. (يتَٔـ)بدٓ مـ  (يتٌغ  )(ز)و(ظ)ـذا يف إصؾ ويف (3)

 (137ص)شٌَٝ اإلصٚرة إفٔف  (4)
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احلديٌ افثوفٌ 

 

شؿعً رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه ):بر بن مطعم  ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿولظن ج

(1)(وشؾم يؼرأ دم ادغرب بوفطور
   .

 

: (2)من وجوهافؽالم ظؾقه 

ؿٌؾ  ، أشِؿمدينّ  ؿرّر أبق ظدي،: ويَٚل. هق أبق  ّدو،يف افتًريػ براويف :أحدهو

 (3)امـ فٌس ضًِٔٚنً  إٕف أول: يقم افٍتح، وـٚن أحد إذاف، ؿٔؾ: وؿٔؾ .ظٚم خٔز

ًٞ  .بٚدديْٜ إٍرد افٌخٚري بحديٞ، ومًِؿ ؾَٚ ظذ شتٜ، وا ، اّت روي فف شتقن حدي

. (4)بٚدديْٜ شْٜ أربع: شْٜ ثامن، وؿٔؾ: وؿٔؾ ومخًغ مٚت شْٜ تًع .بآخر

حٚل ؿدومف وهق  ،هذا احلديٞ ممٚ شًّف جٌر مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : وكقفو

                                                 

ويف ـتٚب  (731)برؿؿ  (1/265) اجلٓر بٚدٌرب: ب صٍٜ افهالة  بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚ  (1)

 صٓقد ادالئُٜ بدرا برؿؿ  :بٚبويف ـتٚب ادٌٚزي  (3/1110 )(2885)ذـغ برؿؿؾداء امل: اجلٓٚد بٚب 

وأخرجف  (4/1839 )(4573)تًٍر شقرة افىقر برؿؿ :ويف ـتٚب افتًٍر بٚب (4/1475 )(3798)

  (1063)برؿؿ  (2/41)افَراءة يف افهٌح  :بٚبمًِؿ يف ـتٚب افهالة  

يف و  (1/173) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف أحٕٔٚٚ  بْهٓٚ وبتكفهذه إوجف بًض إير   (2)

 (1/513)ٓبـ افًىٚر  ـتٚب افًدة

فًٚن فٔس يافط :ؿٚل إصًّل . يقوع ظذ افُتٍغ وافيٓر  ،أشقد ،هق رضب مـ إـًٜٔ: افىًِٔٚن(3)

ُٖ  (تٚفنٚن)بًرو وأصِف ؾٚرد إٕام هق    . 324/ 1 ، منٚرق إٕقار(6/124)إٔير فًٚن افًرب . ظربؾ

 (1/232)يف مًرؾٜ إصحٚب  آشتًٔٚبيف  ،وشْٜ وؾٚتف ،إشالمف ةوشـ ،إير هذه إؿقال يف ـْٔتف(4)

 (1/462)وفإلشتزاده مـ ترمجتف ريض اهلل ظْف إٔير اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (11/45)وافقايف بٚفقؾٔٚت 

 (2/223)وافتٚريخ افٌُر (1/398)وأشد افٌٚبٜ
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 بٖصحٚبف ادٌرب ؾقاؾَتف وهق يهّع ):ى، ٓ بًد إشالمف ؿٚلشٚرَ ك يف ؾداء إُ مؼ

﮴  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  چ وؿد خرج صقتف مـ ادًجد  ،أو افًنٚء، ؾًًّتف يَرأ

(1)چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮵
ظـ  ّد بـ (2)رواه ابـ صٓٚب.(ع ؿٌِلدِ ؾُٖٕام ُص :ؿٚل 

  :برافزهري يَقل ظْف يف هذا افخ (4)أصحٚب وبًض.ظـ أبٔف(3)بـ مىًؿاجٌر 

ؾُٚد ؿٌِل(5)چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ


ى شٚرَ متف يف أُ ، ؾِام ؾرغ مـ صالتف ـّؾ يىر

فق ـٚن افنٔخ:ؾَٚل بدر


ًٔٚ ؾٖتٕٚٚ ؾٔٓؿ صّػ  مـ حديٞ  (6)افىزاين ورواه (ظْٚهأبقك ح

                                                 

 (٨ – ٧)آيٜ  شقرة افىقر (1)

أن فف : ذـر افٌخٚري ظـ ادديْل. افَرر افزهري أبق بُر اددين  ّد بـ مًِؿ بـ ظٌٔد اهلل بـ صٓٚب  (2)

هتذيٛ : ترمجتف إير . افزهري أحًـ افْٚس حديثٚ: وَٕؾ أجري ظـ أو داود إٔف ؿٚل. ٕحق أفٍل حديٞ

 (2/80):وشٗآت أجري (693)ة ترجؿ (1/220):وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (26/419):افُامل

افتٚريخ . مـ أظِؿ ؿريش بٖحٚديثٓٚ: ظْف ابـ إشحٚق  ّد بـ جٌر بـ مىًؿ بـ ظدي افَرر، ؿٚل  (3)

 :هتذيٛ افُامل: رمجتفإير يف ت. يف خالؾٜ ظّر بـ ظٌد افًزيز تقيف بٚدديْٜ، (1/52)افٌُر فٌِخٚري 

 (4/543):أظالم افٌْالء شرو (24/573)

 (9/148)ـام ذـر ذفؽ ابـ ظٌد افز يف افتّٓٔد ،رمحف اهللبـ ظْٜٔٔ وهق شٍٔٚن   (4)

 شقرة افىقر(٣٥)آيٜ (5)

 (ز)ـ8افِقح ـ 

 (ظ)ـ8بدايٜ افِقح ـ. 

ريـ ظِؿ ادًؿّ  ،شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب افىزاين  أبق افَٚشؿ، صٚحٛ ادًٚجؿ افثالثٜ، اإلمٚم احلٚؾظ  (6)

: شٖل وافدي أبٚ افَٚشؿ ظـ ـثرة حديثف، ؾَٚل: يَقل أبق بُر بـ أو ظع. أصٓرمٚئٜ شْٜ وظؼة : ظٚش

 :هـ إير شر أظالم افٌْالء360:تقيف ـ رمحف اهلل ـ شْٜ. ثالثغ شْٜ ـ يًْل احلهرـ  ظذ افٌقاريـْٝ إٔٚم 

 (3/912):وتذـرة احلٍٚظ (16/119)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 147

ؿٚل  (ظـ ؿٌِل):إػ ؿقفف ..ظـ أبٔف ظـ جده (1)إبراهٔؿ بـ  ّد بـ جٌر بـ مىًؿ

ًٞ  ،براهٔؿ هذاوٓ  ٍظ إل)): افىزاين (2)ا ؽر هذاا مًْدً حدي
وإبراهٔؿ هذا : ؿِٝ .((

ل ؿٌؾ اإلشالم وهذا افْقع مـ إحٚديٞ ؿِٔؾ، يًْل افتحؿّ  ٓ أظرف حٚفف، 

. (4)وٓ خالف ؾٔف (3)[وإداء بًده]

إٔف  (6)ل افُتٚبـام شٌؼ يف أوّ (5)[إػ مًٍقل واحدإٓ ٓ يتًدى  (شًّٝ):     وفثفو] 

فًٍؾ افقاؿع بًد ادًٍقل يف مقوع احلٚل، ؾَٔرأ يف هذا احلديٞ يف افهحٔح وأن ا

. مقوع احلٚل، أي شًّتف يف حٚل ؿراءتف

 .(7)نَي دْ مَ : م اهلل ظِٔف مقشك وهقاجلٌؾ افذي ـّؾ : افىقر :رابعفو

 

                                                 

وهق جمٓقل احلٚل فف ظْد : ؿٚل ابـ حجر. مدإبراهٔؿ بـ  ّد بـ جٌر بـ مىًؿ روى ظـ أبٔف مح  (1)

 :وهتذيٛ افتٓذيٛ (24/573):إير هتذيٛ افُامل. فٔس فف ؽره: افىزاين يف افٌُر حديٞ واحد، وؿٚل

  (300)ترمجٜ رؿؿ  (1/200):وفًٚن ادٔزان (9/77)

برؿؿ  (2/265)ويف ادًجؿ افهٌر  (1503)برؿؿ  (2/117)أخرجف افىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (2)

 .وؾٔف ذـر هذا افَقل (1141)

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (إصؾ)ؽر واوحٜ يف   (3)

يف افذمل أو ادؼك مٚ جٚء  :بٚبفِخىٔٛ افٌٌدادي  "افٍُٚيٜ يف ظِؿ افروايٜ"ادًٖفٜ يف ـتٚب إير   (4)

 (76ص) يًّع احلديٞ 

. (ظ)وأثٌتف مـ (لإص)ؽر واوح يف  (مًٍقل واحد)إػ ؿقفف  (ثٚفثٓٚ)مـ ؿقفف  (5)

 .مل يؼ إػ مقوع ذـره ـام هل ظٚدتف يف حتديد ادقاوع   (6)

وهل أـز مـ تٌقك  ، ٚذيٜ فتٌقك ،مديْٜ ظذ بحر افَِزم ،بٍتح أوفف وشُقن ثٕٚٔف وؾتح افٔٚء: مديـ (7)

ظجؿ افٌِدان إٔير م. وؿٔؾ هل اشؿ افٌَِٜٔ ،وهبٚ افٌئر افتل اشتَك مْٓٚ مقشك ظِٔف افًالم فًٚئّٜ صًٔٛ

(5/77) 
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: ج بَْؾ اشؿ افًقر ظذ فٍيٓٚ وٓ بد، ؾٕ٘ف فق حُٚهٚ فَٚلؾٔف ظدم افتحرّ  :خومسفو

. (1)جٚء فذفؽ ٕيٚئر ـثرة،وؿد ورِ افطُّن وَ ِب 

إٓ افًقرة افتل : ٓ يَٚل ، وؿٚل(2)ا دـ مْعشقرة ـذا خالًف :ولؾٔف جقاز ق :شودشفو

بًقرة افىقر، ويف افْٓل حديٞ : تذـر ؾٔٓٚ افٌَرة مثاًل، ٕن ؿقفف بٚفىقر تَديره

. (3)فُْف ؤًػ ،مرؾقع

                                                 

  (150ص)ـام شٖٔد يف حديٞ افزاء   (1)

ظْد  (7/491)، وؽره، ـام ذـر ذفؽ ابـ بّىٚل يف ذحف فٌِخٚري وهق رأي فِحجٚج بـ يقشػ  (2)

يف هذا : ؿٚل ابـ بىٚل ((هذا وافذي ٓ إفف ؽره، مَٚم افذي إٔزفٝ ظِٔف شقرة افٌَرة)): ؿقل ابـ مًًقد

شقرة افٌَرة، وٓ شقرة آل ظّران، ـام ؿٚل احلجٚج، وؿد : ؿٚلإٕف ٓ جيقز أن ُي : يَقلاحلديٞ رد ظذ مـ 

إذا ؿٚل شقرة افٌَرة، وشقرة آل ظّران، ؾَد أوٚف افًقرة إػ : وؿٚفقا. شٌَف إػ ذفؽ بًض افًِػ

هؾ افًِؿ بُتٚب وؿٚل أ. افًقرة افتل يذـر ؾٔٓٚ افٌَرة: افٌَرة، وافٌَرة ٓ شقرة هلٚ، وإٕام افهقاب أن يَٚل

بٚب افدار، : فًٔٝ هذه إوٚؾٜ مِؽ وٓ إوٚؾٜ ٕقع إػ جًْف، وإٕام هل إوٚؾٜ فٍظ، بّْزفٜ ؿقفؽ: اهلل

د اهلل نؾٖوٚف افَقل إػ جزيؾ افذي ٕزل بف مـ ع {إٕف فَقل رشقل ـريؿ}ومثؾ ؿقفف تًٚػ. وهج افدابٜ

 هـ.ا. ؾٔف أؿؾ شٌٛوهذا مـ اتًٚع فٌٜ افًرب، تؤػ افقء إػ مـ فف . تًٚػ

ٓ تَقفقا شقرة افٌَرة )): ؿٚل رشقل اهلل : وهق مروي ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف، وفٍيف  ؿٚل  (3)

وٓ شقرة آل ظّران وٓ شقرة افًْٚء، وفُـ افًقرة افتل تذـر ؾٔٓٚ افٌَرة، وافًقرة افتل يذـر ؾٔٓٚ آل 

ؿٚل اهلٔثّل يف جمّع (5755)برؿؿ  (6/47)وشط أخرجف افىزاين يف إ( (ظّران، وـذفؽ افَرآن ـِف

يف شْده ظٌٔس بـ مّٔقن  (9/88)وؿٚل احلٚؾظ يف افٍتح (4/77)افزوائد ؾٔف ظٌٔس بـ مّٔقن مسوك 

هق :وَٕؾ ظـ أمحد إٔف ؿٚل (1/182) وأورده ابـ اجلقزي يف ادقوقظٚت:ؿٚل. افًىٚر وهق ؤًػ

ن ـ هذا حديٞ مًِقل بًًٔك ب(1/173)ٕحٚديٞ افُنٚف ـ ـام يف خترجيف : وؿٚل افزيًِل. حديٞ مُْر

برؿؿ  (2/519)وأخرجف افٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن ووًٍف ظـ إٔس . مّٔقن، وهق ؤًػ ٓ  تٟ بف

ثؿ . ظٌٔس بـ مّٔقن مُْر احلديٞ، وهذا ٓ يهح،وإٕام يروى ؾٔف ظـ ابـ ظّر مـ ؿقفف: وؿٚل (2582)

  (2583)ذـره مقؿقؾٚ ظذ ابـ ظّر برؿؿ 
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مًْٚه يف افرـًتغ  ،ضقرؿراءتف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ يف ادٌرب بٚل: (1)شوبعفو

ظِٔف افًّؾ ظْد  جيٓر ؾٔٓام بٚفَراءة، ٓ يف افثٚفثٜ مْٓٚ، وافذي اشتَرّ  إوفٔغ افتل

، وهذا احلديٞ خيٚفٍف، ؾ٘ن افىقر مـ أوشٚط شقر (2)تَهر افَراءة ؾٔٓٚ افٍَٓٚء،

 ٓ يف ادٌرب، وـذفؽ مٚ ،ومثِٓٚ مؼوع يف افًك وافًنٚء (3)يف افهالة افَراءة 

ؾ٘مٚ أن  ّؾ  .(4)(ؿراءتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف ادٌرب بٕٚظراف)ثٌٝ يف 

 أو ظذ بٔٚن ،آشتحٌٚب ؾَٔتؤٚن (5)[يف ادٌرب]احلديثٚن ظذ رجحٚن ؿراءهتام  

ر ، فُقهنام ؽر متُرّ (6)ظِٔف افًّؾ مـ تَهر افَراءة جقازمهٚ، وإؾوؾ مٚ اشتَرّ 

ًٛ ؿراءهتام، ؾٔدٓن ظذ اجلقاز، ٓ وبغ  ،ا ظذ رجحٚهنام، وؾرق بغ ـقن افقء مًتح

                                                 

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ (شٚبًٓٚ)ـِّٜ  (1)

 (1/281)ذح خمتك خِٔؾ فِخررو (1/643)إير ـالم افٍَٓٚء ظذ هذه ادًٖفٜ يف ادٌْل   (2)

. (ز)و(ظ)شٚؿط مـ (يف افهالة)ؿقفف  (3)

ظـ ))وفٍيف (730)برؿؿ  (1/265)افَراءة يف ادٌرب  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة    (4)

يَرأ  مٚفؽ تَرأ يف ادٌرب بَهٚر افًقر، وؿد شًّٝ افٌْل : ؿٚل يل زيد بـ ثٚبٝ: مروان بـ احلُؿ ؿٚل

ؿٚل : ويف روايٜ اإلمٚم أمحد (8/656)افٍتح .   أراد بذفؽ شقرة إظراف: ؿٚل ابـ حجر( (بىقػ افىقفٔغ

  (21646)برؿؿ  (35/507). افإظر: مٚ ضقل افىقفٔغ ؿٚل: ابـ أو مُِٜٔ ؿِٝ فًروة

وأحلؼ يف هٚمنف  (إصؾ)شٚؿط مـ متـ  (5)

ؾٚحلؼ أن افَراءة يف  (2/260)ؿٚل افنقـٚين يف ٕٔؾ إوضٚر فًّؾ هذا افَقل فٔس ظذ إضالؿف،: ؿِٝ (6)

ادٌرب بىقل ادٍهؾ وؿهٚره، وشٚئر افًقر شْٜ، وآؿتهٚر ظذ ٕقع مـ ذفؽ إن إوؿ إفٔف اظتَٚد إٔف 

وأمٚ ادٌرب ؾُٚن هديف ؾٔٓٚ خالف ظّؾ افٔقم٪ ؾٕ٘ف : وؿٚل ابـ افَٔؿ . شْٜ دون ؽره، خمٚفػ هلديف ال

وأمٚ ادداومٜ ؾٔٓٚ ظذ ؿهٚر  (ادرشالت)ومرة بـ  (افىقر)ومرة بـ . يف افرـًتغ (إظراف)صالهٚ مرة بـ 

 .(1/203)إٔير زاد ادًٚد. تادٍهؾ دائام ؾٓق ؾًؾ مروان بـ احلُؿ، وهلذا إُٔر ظِٔف زيد بـ ثٚب
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مٜ، ؾٕ٘ف بٚفىقر متَدّ  ـ ا، ـٔػ وؿراءتف ـ ظِٔف افهالة وافًالمـقن ترـف مُروهً 

. ؾ٘ن ذفؽ ـٚن يف آخر افًْٜ افثٕٜٚٔ مـ اهلجرة ٪مٜظَٛ ؽزوة بدر، وهل متَدّ 

صذ اهلل  وافهحٔح ظْدٕٚ أن مٚ صح مـ ذفؽ ظـ افٌْل)) :ؿٚل افنٔخ تَل افديـ

 ائز مـ ؽر ـراهٜ،حلديٞ جٌر هذاؾٓق ج ،يُثر مقاطٌتف ظِٔف (1)ممٚ مل ،ظِٔف وشِؿ

توـحديٞ ؿراءة إظراف ؾٔٓٚ، ومٚ صّح 

 ؾٓق يف درجٜ ،ادقاطٌٜ ظِٔف 

((وافًالم ـ مُروه ـ ظِٔف افهالة ؽره ممٚ ؿرأه أنّ  ٓ آشتحٌٚب، يف افرجحٚن 
(2).  

                                                 

. (مٚ مل)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

     بدايٜ افِقح افتٚشع. 

 (1/174)إحُٚم إحُٚم  (2)
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 احلديٌ افرابع

 

أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ـون ):ريض اهلل ظـفك ـ   ء بن ظوزبظن افزا

دم شػر ؾصذ افعشوء اآلخرة، ؾؼرأ دم إحدى افرـعتغ بوفتغ وافزيتون، ؾك 

(1)(ا أحسن صوتو أو ؿراءة مـهشؿعً أحًد 
   .

 :(2)وجوهافؽالم ظؾقه من 

 ابـ ه صحٚويف افتًريػ براويف، وؿد تَدم بٕٔٚف يف بٚب اإلمٚمٜ وأن :أحدهو

. (3)يـ وشًٌغتإحدى أو اثـ: صحٚو، وإٔف مٚت شْٜ

ظـ  ة افَراءة يف افهالة، وؿد ثٌٝؿٚن بٍُّٔل هذا احلديٞ وافذي ؿٌِف يتًّؾ  : وكقفو

ـّ افَكافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف ذفؽ أؾًٚل خمتٍِٜ يف افىقل و ف بًض ، وص

 وافيٓر افتىقيؾ يف افهٌح،وافذي اختٚره أصحٚبْٚ .اا مٍردً ؾٔٓٚ ـتًٚب  اظاحلّػ 

                                                 

ويف  (733)ورؿؿ احلديٞ  (1/265)فًنٚء يف ااجلٓر : بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة   (1)

 (4669 )(وافتغ  )تًٍر شقرة : ويف ـتٚب افتًٍر بٚب  (1/266 )(735 )(افَراءة يف افًنٚء ): بٚب

 (7107( )(ادٚهر بٚفَرآن مع افًٍرة افُرام افزرة )) ؿقل افٌْل : ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب  (4/1893)

 (1067ـ1065)برؿؿ  (2/41)افَراءة يف افًنٚء  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  (6/2743)

 .وافٍِظ فف

يف و (1/172) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف أحٕٔٚٚ  بْهٓٚ وبتكفهذه إوجف بًض إير  ا (2)

 (1/515)ٓبـ افًىٚر ظدة الـتٚب  

وفِقؿقف ظذ ترمجٜ افزاء بـ ظٚزب ريض اهلل ظْف   (2/578)اإلمٚمٜ :بٚبـتٚب افهالة  "اإلظالم"  (3)

 .2/117وافتٚريخ افٌُر 1/278واإلصٚبٜ   1/48آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب : إير
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يف افهٌح  يقاؾؼ وؽرهؿ. (2)افتَهر يف ادٌرب وافتقشط يف افًك وافًنٚء(1)و

ّٛ : مـ ادٚفُٜٔ، باجلاّل  ؿٚل صٚحٛ .(3)وادٌرب وخيٚفػ يف افٌٚؿل تىقيؾ  يًتح

. (4)وافتقشط يف افًك ،وافًنٚء افَراءة يف افهٌح وافيٓر، وافتخٍٔػ يف ادٌرب

 دون ذفؽ  (5)يىقل يف افهٌح ثؿ افيٓر دوهنٚ ثؿ افًنٚء)):يف  ادْتَك وؿٚل افٌٚجل

((وخيٍػ يف افٌٚؿل
 .(7)ادٌرب، ثؿ ادٌرب دوهنٚ دونافًك ثؿ : وؿٚل ؽرمهٚ. (6)

 .وافتَهر يف ادٌرب ،افتىقيؾ يف افهٌح: ظِٔف افًّؾ وافذي اشتَرّ : ؿِٝ

                                                 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (افقاو) (1)

 (2/546)يف احلٚوي افٌُر رمحف اهلل ٕص ـالم افنٚؾًلإير و (3/385)إير ادجّقع  (2)

 (1/643)إير ادٌْل  (3)

: واصتٓر افُتٚب بغ افٍَٓٚء بـ اجلالب وخمتك اجلالب وصٚحٌف هق (افتٍريع   )هق ـتٚب: باجلالّ   (4)

اشؿ دـ جيِٛ افرؿٔؼ :احلًـ بـ اجلالب افٌكي ادٚفُل، واجلالب أبق افَٚشؿ ظٌٔد اهلل بـ احلًغ بـ

 (234ص)إير اصىالح ادذهٛ ظْد ادٚفُٜٔ دحّد إبراهٔؿ ظع . هـ378:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وافدواب

ومَدمٜ ـتٚب افتٍريع دحََف حًغ  (4/193)وإظالم (3/285)تٚريخ إدب افًرو: وإير يف ترمجتف

   ( 1/21افدمهٚين  

. (ز)و  (ظ)شٚؿط مـ (ثؿ افًنٚء)إػ ؿقفف  (وافتقشط يف افًك)مـ ؿقفف  (5)

أبق افقفٔد شِٔامن بـ خِػ بـ شًد بـ أيقب ادٚفُل :وافٌٚجل هق. (1/179)ادْتَك ذح ادقضٚ  (6)

: ر يف ترمجتفهـ إظ474:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وهل مديْٜ بٕٕٚدفس (إٕدفز افٌٚجل، وهذه افًٌْٜ إػ  بٚجٜ

   (3/344) :وصذرات افذهٛ (1/384):وؾٔٚت إظٔٚن

 (1/281)ذـره يف ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (7)
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 (2)فراحتٓٚ بٚفْقم٪ إًٌٚثٓٚ فِتىقيؾو، إًٌٚط افٍْس :ذفؽ(1)ذظٜٔ ة يفافًّؾ  وفًّؾ  

يف افْٓٚر  واشتَٔٚطٓٚ بًده ٕنٔىٜ، بخالف ادٌرب، ؾ٘هنٚ ظْد افٍراغ مـ افًًل

ؾٝ فِّت وظْد حٚجٜ افْٚس إػ ظنٚء صٚئّٓؿ، وأـِٓؿ ظَٛ تًٌٓؿ وصٌِٓؿ، ؾُخ 

وافًالم ـ يف افًنٚء  ؾحْٔئذ تُقن ؿراءتف ـ ظِٔف افهالة ،فذفؽ افَراءة بٚفتَهر

وهق مْٚشٛ  ،فُقٕف يف افًٍر ٪افَراءة(3)وهل مـ ؿهٚر شقر ،يـ وافزيتقنبٚفٝ

 ّٝ . فتًٛ ادًٚؾر واصتٌٚفف ٪خٍٔػفِ

 (5)وادهًٌل .وظَقد ادختك ،وافٌدايٜ و اإلحٔٚء،يف  اخلالصٜ (4)وؿد ذـر افٌزايل

ّٛ :(6)يف  ذح ادختك ٱ  ٻ  چ: افهٌح يف إوػ أن يَرأ يف أن ادًٚؾر يًتح

(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :يف افثٕٜٚٔو(7)چٻٻ
وؾٔف حديٞ يف  

                                                 

. (مؼوظٜٔ)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

. (ز)و(ظ)شٚؿط مـ  (بٚفْقم)ؿقفف  (2)

. (ؿهٚر شقر)بًد ؿقفف  (ادٍهؾ)زيٚدة ـِّٜ   (ظ)يف  (3)

حجٜ اإلشالم :  د افىقد افنٚؾًل افٌزايل، ؿٚل ظْف افذهٌلأبق حٚمد  ّد بـ  ّد بـ  ّد بـ أحؿ  (4)

 ، ومٚ مـ ذط افًٚمل إٔف ٓ خيىيوأظجقبٜ افزمٚن، صٚحٛ افتهٕٚٔػ وافذـٚء ادٍرط، وهق إمٚم ـٌر

افُٚمؾ ٓبـ : هـ إير يف ترمجتف505شْٜ:تقيف رمحف اهلل. ؽزافٜ: ي بذفؽ ًٌٕٜ إػ ؿريٜ يَٚل هلٚوشؿّ 

 (19/322):وشر أظالم افٌْالء (10/491):إثر

هـ 550:ظثامن بـ  ّد بـ أو أمحد ادهًٌل صٚرح خمتك اجلقيْل ووؾٚتف ؿٚل افًٌُل فًِف يف حدود  (5)

  (291)ترمجٜ  (1/307):وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ صٌٜٓ (7/209):ضٌَٚت افًٌُل: إير يف ترمجتف

مٚ أصٚر  إفٔف ،  وؿد بحثٝ ظـ هذه افُتٛ ادذـقرة ك (1/154)إير هذا افَقل يف إحٔٚء ظِقم افديـ   (6)

 .ؾِؿ أؿػ ظِٔٓٚ

 شقرة افُٚؾرون(١)آيٜ (7)
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. (2)يف إشْٚده ؤًٍٚن: ادًجؿ افٌُر فِىزاين

. (3)ـام مرّ  ،يف احلديٞ ختٍٔػ افَراءة يف صالة افًٍر : وفثفو

ـّ إذا حّس   (4)هٕنّ   ٪ا حتًغ افهقت بٚفَراءةؾٔف أيًض  :رابعفو ة هنٚ يف افًٍر مع إٔف مي

. أوػ ؾٍل ؽره ،ةافتًٛ وادنّؼ 

موًٚؾٚ، وافرد ظذ إصًّل  يف  ،ظنٚء أخرة: ا جقاز ؿقلؾٔف أيًض  :خومسفو

 .ةوأن ذفؽ مـ ؽِط افًٚمّ . (5)إُٕٚره ذفؽ

                                                 

 شقرة اإلخالص(١)آيٜ (1)

صذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٖصحٚبف يف شٍر ):ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:فٍظ احلديٞ  (2)

  (ؿرأت بُؿ ثِٞ افَرآن وربًف : وؿٚل {أحد ؿؾ هق اهلل} و {ؿؾ يٚ أ ٚ افُٚؾرون} صالة افٍجر ؾَرأ

 واحلديٞ ذـره اهلٔثّل يف جمّع افزوائد.أجده يف ادًجؿ افٌُر فِىزاين وفًِف يف اجلزء ادٍَقد مْف ومل

  ((وؾٔف جًٍر بـ أو جًٍر وؿد أمجًقا ظذ وًٍف)):وؿٚل. وظزاه فِىزاين يف افٌُر أيوًٚ  (2/120)

 1/274، وؾوٚئؾ افَرآن دحّد بـ افييس  2/473د ظٌد بـ محٔد وأخرجف أيوٚ بٍِيف يف مًـ

مـ ضريؼ مْدل بـ ظع ظـ جًٍر بـ أو جًٍر (852)برؿؿ(2/53)وأخرجف ظٌد بـ محٔد يف ادْتخٛ

ومهٚ . ((شْده ؤًػ٪فوًػ مْدل وجًٍر بـ أو جًٍر)):وؿٚل. إصجًل ظـ أبٔف ظـ ابـ ظّر بف

ًٚ بـ ظدي يف افُٚمؾ.نافؤًٍٚن ادنٚر إفٔٓام يف ادٝ  .يف شْده جًٍر وأبقه:وؿٚل (2/567)وأخرجف أيو

 (2/490)وؿٚل ظْف أبق حٚتؿ يف اجلرح وافتًديؾ . هق مُْر احلديٞ، ـام ؿٚل افٌخٚري: وؿٚل ظـ جًٍر

 رجٚفف ثَٚت إٓ مْدل )):(1/434)ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر يف ٕتٚئٟ إؾُٚر .ؤًػ، مُْر احلديٞ جداً 

 ((ؤًػ مـ افًٚبًٜ)) (545)وؿٚل ظْف يف افتَريٛ ((يف وًػبـ ظع، ؾػا

(3)   ًٚ  (153ص)شٌؼ ؿريٌ

. (ٕهنٚ)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (4)

اإلمٚم افًالمٜ فًٚن افًرب أبق شًٔد : إصًّل هق و (4/183)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (5)

ؿٚل . ؿريٛ: ظٚصؿ، وفٌَف:أبٔف ظٌد ادِؽ بـ ؿريٛ بـ ظٌد ادِؽ إصًّل افٌكي افٌِقي، يَٚل اشؿ

= 
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 ظـ  ،ادٚفُل يف  ذح افرشٚفٜ وَٕؾ افزٕٚد .أيًوٚ(1)وظزاه بًوٓؿ إػ افنًٌل

ن فْٚ افًجٚب، وشُٔق (3)افًجٛ وهق مـ(2)أن ذفؽ مـ حلـ افٍَٓٚء: بـ ظٌٚدةا

. (4)مـ ؿقفف بٚب جٚمع ،يف احلديٞ اخلٚمس ،ظذ هذه ادَٚفٜ دّ ظقدة يف افرّ 

. فًِِؿ وافًّؾ هبٚ ،تفا َٕؾ أؾًٚفف وأؿقافف وأحقافف إػ أمّ ؾٔف أيًض  :شودشفو

 ذـر صٍٜ ؿراءتف يف افرـًٜ إخرىمل ي  (يف إحدى افرـًتغ): ؿقفف :شوبعفو

ؾٔحتّؾ


ة، و تّؾ أن يُقن أدرك مًف رـًٜ خّٚص أن يُقن إٕام أدرك مًف تِؽ ال

. وؾٔف بًد ،يف إحدى افرـًتغ ؾَط ،مجِٜ افهالة، إٓ إٔف إٕام اشتّع فَراءتف

  (أو)أن تُقن : لإوّ ،ؾٔف احتامٓن (مْف ،أو ؿراءة ،اأحًـ صقًت )ؿقفف  : ومـفو

  .ا وؿراءةـ ـٚن أحًـ افْٚس صقًت  بًّْك افقاو ٕٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم

                                                 

إير يف هـ 215:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وأثْك ظِٔف اإلمٚم أمحد يف افًْٜ. ادزد ـٚن إصًّل بحرا يف افٌِٜ

 (10/175)وشر أظالم افٌْالء  (5/428):تٚريخ افٌخٚري:ترمجتف

ذاحٔؾ بـ ظٌد  ظٚمر بـ:وافنًٌل هق (1/516)افًدة ذح افًّدة ذـره ظْف ابـ افًىٚر يف  (1)

ابـ ظٌٚس يف : ظِامء افْٚس ثالثٜ: ظٚمر بـ ظٌد اهلل، ؿٚل ابـ ظْٜٔٔ: ظّرو اهلّداين ثؿ افنًٌل، ويَٚلأبق

زمٕٚف، وافنًٌل يف زمٕٚف، وافثقري يف زمٕٚف، وـٚن ممـ خرج مع ابـ إصًٞ ثؿ طٍر بف احلجٚج وظٍك 

 (14/28):وهتذيٛ افُامل (4/294):أظالم افٌْالءشر : هـ إير يف ترمجتف106:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ظْف

افًالمٜ يقشػ بـ ظّر افزٕٚد ادٚفُل :وافزٕٚد هق. بحثٝ ظـ هذا افُتٚب، ؾِؿ أؿػ ظِٔف  (2)

 (1/841):إير ـنػ افيْقن. (ذح رشٚفٜ ابـ زيدون)صٚحٛ

. (ال)بدون  (ظجٛ)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

 (338ص)يغ، يف افقجف افثٚفٞ مـ احلديٞ اخلٚمس شٖٔد اخلالف يف ذفؽ بغ افُقؾٔغ وافٌك (4)

 (ظ)ـ9بدايٜ افِقح ـ. 
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ا حلًـ صقتف هؾ ـٚن مًتّعً   (3)وإٔف صّؽ (2)فِنّؽ   (أو)أن تُقن: (1)ثٕٚٔٓام

 ،إػ ضٔٛ افٌّْٜ، وحًـ افَراءة يرجع ،أو حلًـ ؿراءتف، ؾحًـ افهقت ،خٚصٜ

. يرجع إػ حًـ إداء

                                                 

. (ثٕٚٔٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 :ـَقل افنٚظر .، وؿد تٖد بًّْك افقاو ظْد أمـ افٌِسٕصؾ دائاموهذا هق ا (2)

بـ ذح او (1/377)اق ٕير ظِؾ افْحق ٓبـ افقرّ ا.أي وـٕٚٝ فف ؿدرا...إٝ ظذ ؿدرجٚء اخلالؾٜ أو ك

 (3/233)ظَٔؾ

 (ز)ـ 9بدابٜ افِقح ـ. 

. (ز)و(ظ)شٚؿط مـ (وإٔف صؽ)ؿقفف  (3)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 157

احلديٌ اخلومس 

 
 

أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم بعٌ )ـ ريض اهلل ظـفو ـ  (1)ظن ظوئشي

ٱ  ٻ  ٻ  چ رسيي، ؾؽون يؼرأ ألصحوبه دم صالهتم، ؾقختم بـ  رجال ظذ

(2)چٻ  ٻ  
ؾؾك رجعوا ذـروا ذفك فرشول اهلل صذ اهلل ظؾقه  

 يشء يصـع ذفك؟  شؾوه أليّل :وشؾم،ؾؼول رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

ؾؼول  وجل ـ ؾلكو أحى أن أؿرأ هبوألألو صػي افررن ـ ظزّل : ؾؼول (3)ؾسلفوه

(4)(وجل ـ حيبهأخزوه أن اهلل ـ ظزّل  : صذ اهلل ظؾقه وشؾم رشول اهلل
   .

: (5)من وجوهافؽالم ظؾقه 

                                                 

  4/1881آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب :  فِقؿقف ظذ ترمجتٓٚ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ  إير   (1)

 . 7/188وأشد افٌٚبٜ  13/38واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 

 . اإلخالصشقرة  (  ١ )آيٜ  (2)

. بٚفقاو (وشٖفقه)ت ـتٛ (ز)يف (3)

أمتف إػ تقحٔد اهلل تٌٚرك  مٚ جٚء يف دظٚء افٌْل  :بٚبأخرجف افٌخٚري هبذا افٍِظ يف ـتٚب افتقحٔد    (4)

اجلّع بغ افًقرتغ يف افرـًٜ وافَراءة  :بٚبويف ـتٚب صٍٜ افهالة  (6940)برؿؿ (6/2686 )(وتًٚػ

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب صالة ادًٚؾريـ    (741 )(1/268)بٚخلقاتٔؿ وبًقرة ؿٌؾ شقرة وبٖول  شقرة  

  (1926)برؿؿ  (2/200 )(ؿؾ هق اهلل أحد)ؾوؾ ؿراءة       :بٚب

يف و (1/174) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير   (5)

 (1/516)ٓبـ افًىٚر ظدة الـتٚب  
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 .(1)ـِثقم بـ اهلدم: ة اشّفهذا افرجؾ ادًٌقث ظذ افنّي  :األول

((هق ؿتٚدة بـ افًْامن افيٍري)): (2)وؿٚل ابـ بنُقال يف مٌٓامتف
(3)  .

((اشّف يف ادٌٓامت ٓ أظِؿ))ـ  وأمٚ ابـ افًىٚر  ؾَٚل يف ـ ذحف
ؾٚشتٍد إٔٝ ممٚ  (4)

. ذـرتف فؽ

ؿٌؾ  ،وهل افىٚئٍٜ افتل يًٌثٓٚ اإلمٚم مـ اجلٔش، افنايٚ واحد:ةافنّي  : (5) وكقفك 

فُقهنؿ خالصٜ افًًُر ٪وا بذفؽدخقل دار احلرب، يٌِغ أؿهٚهٚ أربًامئٜ، شؿّ 

                                                 

بـ احلٚرث إٕهٚري ، صٔخ إٕهٚر ، ٕزل ظِٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف  ـِثقم بـ اهلدم بـ امرئ افَٔس (1)

،  9/260آشتًٔٚب : إير يف ترمجتف . وشِؿ أول مٚ ؿدم إػ ادديْٜ بٌَٚء تقيف ريض اهلل ظْف ؿٌؾ يقم بدر 

.  1/242، شر أظالم افٌْالء  495/ 4أشد افٌٚبٜ 

ادديْٜ،  ر٪ٕن ـِثقم بـ اهلدم مٚت يف أوائؾ مٚ ؿدم افٌْل افتًٔغ ٕظ اؿٔؾ إن يف هذ:ؿٚل ابـ حجر:  ؾوئدة

 (5/582)وإير اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (3/150)إير ؾتح افٌٚري. . وذفؽ ؿٌؾ أن يًٌٞ افنايٚ

 (1/84)ؽقامض إشامء ادٌّٜٓ افقاؿًٜ يف متقن إحٚديٞ ادًْدة ٓبـ بنُقال  (2)

: طٍري إٕهٚري، ظٌَل، صٓد بدرًا، وادنٚهد ـِٓٚ، إير يف ترمجتفؿتٚدة بـ افًْامن بـ زيد ال  (3)

: ؿٚل ابـ حجر رمحف اهلل(5/426)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (1/394)آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب 

ه ه بٖٕف ؿتٚدة بـ افًْامن، ؾٖبًد جدا٪ؾ٘ن يف ؿهٜ ؿتٚدة إٔف ـٚن يَرؤهٚ يف افِٔؾ يرددهٚ، فٔس يفوأمٚ مـ ؾّن 

 (3/150)إير ؾتح افٌٚري .ٓ يف شٍر وٓ يف حي ،هبٚ إٔف أمّ 

ظع بـ إبراهٔؿ بـ داود بـ شِامن أبق احلًـ ظالء : وابـ افًىٚر هق (1/516)افًدة ذح افًّدة  (4)

افديـ بـ افًىٚر افنٚؾًل ويل منٔخٜ دار احلديٞ افْقويٜ وهق أصٓر أصحٚب اإلمٚم افْقوي وـتٚبف هق  

ـ يف هذا افؼح، ـام افًدة يف ذح افًّدة: ضٚر ادًّكذح ابـ افع َّ ، وهق مـ ادهٚدر ادّٜٓ ٓبـ ادِ

 :ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ افُزى فًٌُِل: هـ إير يف ترمجتف724:تقيف رمحف اهلل شْٜ .ذـرٕٚ يف ادَدمٜ

 (6/63):وصذرات افذهٛ (10/130)

. (افثٚين)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (5)
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ا ثقن هًّيت ٕهنؿ يٌع: وؿٔؾ.افٍْٔس وهق(1)افنّي  افقء مٖخقذ مـ وخٔٚره،

 ًٜ خر افنايٚ ):وجٚء(5).وهذه يٚء ،اءٌ رَ  (4):هال (3)ٓم ٕن ٪وفٔس بٚفقجف (2)وخٍٔ

 :ومٍرد صحٛ .راخْف وأَ ، ـٍرخ ،صحٛ مجع: وإصحٚب.(6)(أربًامئٜ رجؾ

. (7)بـراـٛ وركْ  صٚحٛ

                                                 

 (افني افني)بدٓ مـ  (تنيال)ـتٛ   (ز)و(ظ)يف (1)

 (1/264)وإير افَقفغ يف تٚج افًروس (1/517)إير افًدة ذح افًّدة  (2)

 (ز)شٚؿط مـ (ٓم)حرف  (3)

 .(افتني)ـتٌٝ   (ز)و (ظ)يف (4)

. (يٚء)وهذه  (واو)افنى   (ٓم):  ؿٚل (1/264)وافْص ـام يف تٚج افًروس (تٚء)ـتٌٝ  (ظ)يف(5)

برؿؿ  (2/341)ؾٔام يًتحٛ مـ اجلٔقش: يف ـتٚب اجلٓٚد بٚب ظٌٚس أخرجف أبق داودمـ حديٞ ابـ  (6)

وابـ خزيّٜ  (1555)برؿؿ (4/124)مٚ جٚء يف افنايٚ : يف ـتٚب افًر بٚب وافسمذي وحًْف (2613)

 (2/110)واحلٚـؿ يف مًتدرـف (11/17)وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن (1/255)يف صحٔحف

. صحٔح ظذ ذط افنٔخغ، ومل خيرجٚه، خلالف بغ افْٚؿِغ ؾٔف ظـ افزهري، وواؾَف افذهٌلإشْٚد :وؿٚل

 (3/60)واحلديٞ صححف إفٌٚين ـام يف افًًِِٜ افهحٔحٜ 

 (1/375)وإٔير خمتٚر افهحٚح  (2/1)َِٕف ظـ افَرضٌل يف ادٍٓؿ (7)
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مًِؿ رأى رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ  ـّؾ : افهحٚو :ؾوئدة

وأشٍِتف يف ذح حديٞ  (2).يف ظِقم احلديٞ ،ه يف ادَْعـام أووحٝ (1)إصح

. (3)ااخلىٌٜ أيًض 

. وافتٖمر ظِٔٓؿ ،ؾٔف اشتحٌٚب افًٌقث وافنايٚ : (4) وفثفو 

. ؾٔف أن أمرهؿ يٗمٓؿ يف صالهتؿ :رابعفو

وؿد ثٌٝ ذفؽ مـ ؾًِف صذ  ،ؾٔف جقاز ؿراءة شقرتغ مع افٍٚحتٜ يف رـًٜ :خومسفو

جٚء رجؾ إػ ابـ ):ؿٚل  (5)ؾٍل افهحٔحغ مـ حديٞ أو وائؾاهلل ظِٔف وشِؿ، 

                                                 

يف ذحف فهحٔح  ػ اجلّٓقر ـامافْقوي هذا افَقل إ َب َس ونَ (1/171)إير مَدمٜ ابـ افهالح  (1)

ـٚفًّك وٕحقه  ،ج بًض افهحٚبٜ مـ افذيـ ـٚن هلؿ  ظٚرضرِ افتًريػ ُيخ طٚهرو: ؿِٝ  (16/85)مًِؿ 

مٗمْٚ بف ومٚت ظذ ملسو هيلع هللا ىلص هق مـ فَل افٌْل : بـ حجر افهحٚو بتًريػ أصّؾ مـ هذا ؾَٚل اف وؿد ظرّ 

وؿٚل افًراؿل رمحف اهلل يف تًريػ  (58ص  )ٕير متـ ٕخٌٜ افٍُرا .اإلشالم وفق ختِِٝ ردة يف إصح

يف حٚل إشالمف ، هُذا أضَِف ـثر مـ أهؾ ملسو هيلع هللا ىلص ادنٓقر بغ أهؾ احلديٞ إٔف مـ رأى افٌْل : افهحٚو

 ؾّـ صحٌف ومل يره فًٚرض بْيره ٓإو ،وال ادٕٚع مـ افرؤيٜ ـٚفًّكهؿ يف ذفؽ مع زاحلديٞ ، ومرادُ 

ا ا أو يقمً مـ صحٌف شْٜ أو صٓرً : ؿٚل أمحد بـ حٌْؾ  .ابٜ بال خالفمًدود يف افهح ،ـٚبـ أم مُتقم وٕحقه

ملسو هيلع هللا ىلص افهحٚو مـ فَل افٌْل: أن يَٚل  ،آظساضؾٚفًٌٚرة افًٚدٜ مـ .ؾٓق  مـ افهحٚبٜ ،أو شٚظٜ أو رآه

 (  1/205)ف مـ ـتٚبف ذح افتٌكة وافتذـرةإتٓك بتّك . ثؿ مٚت ظذ اإلشالم ،مًِاًم 

 (2/491)احلديٞ ٓبـ ادَِـ  ادَْع يف ظِقم  (2)

 (1/114)إير ذح حديٞ خىٌٜ افُتٚب  (3)

. إػ افقجف افًٚدس (افثٚفٞ)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (4)

ٕير اإلصٚبٜ يف متٔٔز و (1/214)يًٚب يف مًرؾٜ إصحٚب اإلشٝ :فِقؿقف ظذ ترمجتف إير   (5)

 ( 4/245):وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (3/386)افهحٚبٜ
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ل افِِٜٔ يف رـًٜؿرأت ادٍّص :مًًقد ؾَٚل

افنًر، فَد  ا ـٓذِّت هذًّيت : ؾَٚل ابـ مًًقد 

ؾذـر ظؼيـ  ،ظرؾٝ افْيٚئر افتل ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَرن بْٔٓـ

.  (1)(شقرتغ يف ـؾ رـًٜ: لشقرة مـ ادٍّص 

افرمحـ وافْجؿ يف رـًٜ، واؿسبٝ ):بٔٚن هذه افًقر يف شْـ أو داود وؿد جٚء

وشٖل  ،يف رـًٜ، وافىقر وافذاريٚت يف رـًٜ، وإذا وؿًٝ وٕقن يف رـًٜ (2)واحلٚؿٜ

وافْٚزظٚت يف رـًٜ، و ويؾ فِّىٍٍغ وظٌس يف رـًٜ، وهؾ أتك وٓ أؿًؿ  شٚئؾ

رت يف ان وإذا افنّس ـقّ يتًٚءفقن وادرشالت يف رـًٜ، وافدخ يف رـًٜ، وظؿّ 

(3)(رـًٜ
(6)(ل يف رـًٜر وادزمِّت واددثِّت ):(5)إظراو (4)ابـ وزاد يف روايٜ   

   .

بام رواه  ،رْ يف جقاز اجلّع بغ افًقَ  (7)احتٟ أن افنٚؾًل : ويف ادًرؾٜفٌَِٔٓل

                                                 

 فِقح افًٚذبدايٜ ا. 

 (139ص)شٌؼ خترجيف    (1)

 (اخلَِف)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

برؿؿ  (1/528)حتزيٛ افَرآن  :بٚب  ،أخرجف أبق داود يف أبقاب ؿراءة افَرآن وحتزيٌف وترتِٔف  (3)

 (1747)برؿؿ (5/155)وافٌزار يف مًْده  (4467)برؿؿ  (3/9)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى (1398)

وافىزاين يف افٌُر  (538)برؿؿ  (1/269)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (4/24)ة وافٌٌقي يف ذح افًـ

 (5/140)واحلديٞ صححف إفٌٚين يف ـتٚبف صحٔح شْـ أو داود  (9881)برؿؿ  (10/34)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (ابـ)فٍيٜ  (4)

ؿٚل ظْف . صٔخ احلرمأمحد بـ  ّد بـ زيٚد، أبق شًٔد بـ إظراو، افٌكي افهقيف، ٕزيؾ مُٜ و: هق  (5)

شر أظالم افٌْالء : هـ إير يف ترمجتف340:تقيف شْٜ. اإلمٚم ادحّدث، افَدوة، افهدوق احلٚؾظ: افذهٌل

 (3/852)وتذـرة احلٍٚظ  (2/354)وصذرات افذهٛ  (15/407)

 (1396)برؿؿ (1/444)حتزيٛ افَرآن : أخرجٓٚ أبق داود يف أبقاب ؿٔٚم افِٔؾ، بٚب  (6)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (احتٟ)ـِّٜ  (7)
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إٔف ؿرأ بٚفْجؿ ؾًجد ) ظـ ظّروبام رواه يف مقوع آخر  (1)ظّر  ابـ ظـ  ،ب٘شْٚده

هذا؟  أتًتحٛ إٔٝ،ؿِٝ فِنٚؾًل:(2)ؿٚل افربٔع (هٚ، ثؿ ؿٚم ؾَرأ شقرة أخرىيف

 إٔٚ بجّٔع ذفؽ : ؿٚل افٌَٔٓل ـيًْل اجلّع بغ افًقرـ ًٕؿ، وأؾًِف : ؿٚل

((ٕٚ افربٔع ظـ افنٚؾًل(5)افًٌٚس (4)[أبق]ٕٚ (3)شًٔدأبق
ٌٛ  وهذا ٕصٌّل : ؿِٝ .(6)  ؽري

                                                 

وفِقؿقف ظذ ترمجٜ  ظٌد اهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْف   (1/536)مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓل  (1)

وأشد افٌٚبٜ  (4/181)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (1/190)آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب :إير

 (5/125)وافتٚريخ افٌُر  (2/153)

جلٌٚر أبق  ّد ادكي ادٗذن صٚحٛ افنٚؾًل وخٚدمف وراويٜ ـتٌف، روي افربٔع بـ شِٔامن بـ ظٌد ا  (2)

تقيف رمحف اهلل . افربٔع راويٜ ـتٌل: فق أمُْْل أن أضًّؽ افًِؿ ٕضًّتؽ، وؿٚل: أن افنٚؾًل ؿٚل فف

 (2/132):وضٌَٚت افًٌُل (12/587):هـ إير يف ترمجتف شر أظالم افٌْالء270:شْٜ

صريف افًْٔٚبقري، ـٚن وافده شًٔد  ّد بـ مقشك بـ افٍوؾ بـ أو ظّرو ال هق افنٔخ افثَٜ أبق  (3)

هـ 421:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ظّرو مثريٚ، وـٚن يٍْؼ ظذ إصؿ ؾُٚن ٓ  دث حتك  ي  ّد هذاأبق

  (3/220):وصذرات افذهٛ (17/350):شر أظالم افٌْالء: إير يف ترمجتف

. (ظ)شٚؿىٜ مـ إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (4)

وشّع احلديٞ  ،ف افٌالدضقّ  ،ادًروف بٕٚصؿّ  ،أبق افًٌٚس  ّد بـ يًَقب بـ يقشػ افًْٔٚبقري(5)

وإٕام مجًف  ،فٔس مـ مجع افنٚؾًلو ،مًروٌف  (مًْد افنٚؾًل )و،وشّع مـ افربٔع ـتٛ افنٚؾًل  ،افُثر

ظذ مٚ ـٚن ظْد  مَهقرٌ  وإٕام هق ،ومل يًتقظٛ مجٔع أحٚديٞ افنٚؾًل ،مـ شامظٚت إصؿ بًض أصحٚبف

شر أظالم (1/133)ؿٚيض صٌٓف ٓبـهـ إٔير يف ترمجتف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ 346تقيف رمحف اهلل شْٜ  .إصؿّ 

 ( 15/452)افٌْالء 

 (807)برؿؿ  (2/465)افَراءة بًد أم افَرآن  :بٚبذـر ذفؽ افٌَٔٓل يف ـتٚبف مًرؾٜ افًْـ وأثٚر    (6)

وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (487)برؿؿ  (1/206)مٚم مٚفؽ يف ادقضٖ وهذا إثر أخرجف أيوٚ اإل

 وظٌد افرزاق . مكحٚ بٚفًقرة افثٕٜٚٔ افتل ؿرأهٚ بًد افْجؿ، وهل افزفزفٜ (3564)برؿؿ  (1/312)

  (182)برؿؿ  (1/47)وابـ اجلًد يف مًْده  (2724)برؿؿ  (2/116)يف مهٍْف 
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 .يف اشتحٌٚب ذفؽ

أن إضالق افْيٚئر ظذ : أوردٕٚه، وهل (1)[فذيا]مًًقد ق بحديٞ ابـتتًّؾ  :ؾوئدة

 أو ،أو افَهص ،أو احلُؿ ،اصساك مٚ بْٔٓام يف ادقظيٜ،ادراد بف فًّؾ  ،هذه افًقر

. (2)ٕير: ؾ٘ن افَريـ يَٚل فف فَِّٚرٕٜ٪ أو ،يف افَدر  فِتَٚرب

 ّٛ  افًقرل أن افتْير بغ هذه أختّل  وـْٝ )):(3)يف  أحُٚمف افىزي ؿٚل ادح

وؿد ،اا مْٓٚ يًٚوي صًٔي ؾِؿ أجد صًٔي ، ااظتزتف (4)فتًٚو ام يف ظدد أي حتك

 ادٚظقن ةافٍٚتح(6):متًٚوٍ  أي أحد وظؼون ٕيًرا ظدد آيٚهتٚ  ٕيٚئر يف ظدّ (5)ذـرت

 ،افرمحـ افَهص ،احلٟ ، اجلٚثٜٔاإلهاء، إبراهٔؿ ٕقنيقشػ ،  افزمر (7)إٍٕٚل

 احلجرات،افٍتح  احلديد ،ؾٚضر شٌٖ، ادِؽ افٍجر ،فًجدةا افذاريٚت ،افروم صٚد

                                                 

. (ظ) وافتهحٔح مـ (افتل)يف إصؾ ـتٌٝ  (1)

 .(5/315)وفًٚن افًرب  (5/171)إٔير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر (2)

هق اإلمٚم ادحدث ؾَٔف احلرم، أبق افًٌٚس أمحد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد بـ أو بُر ادُل افنٚؾًل،   (3)

ؽٚيٜ اإلحُٚم  ): وـتٚبف هذا خمىقط ومقجقد يف مُتٌٜ افيٚهريٜ بدمنؼ، واشّف. مهْػ إحُٚم افُزى

ومل . وبّرـز افٌحٞ افًِّل بجٚمًٜ أم افَرى ًٕخٜ مهقرة ظْف (1203)حتٝ رؿؿ  (اديٞ إحُٚمٕح

ويٌدأ مـ بٚب صالة اجلًّٜ ويْتٓل بٌٚب صدؿٜ  (769)أجد ؾٔٓٚ شقى اجلزء افثٚفٞ مـ هذا افُتٚب برؿؿ 

ب ذح وفف ـتٚ(382)وهق مهقر مـ افًْخٜ ادقجقدة يف مُتٌٜ إوؿٚف بٚفربٚط برؿؿ  ،افتىقع

وادْٓؾ افهٚيف  (1/107)ضٌَٚت احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف694تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽره(افتٌْٔف

     (8/18) وضٌَٚت افًٌُل (1/64)وادًتق  بًد افقايف

. (حتك)بدٓ مـ  (حغ)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. مرتغ (ز)تُرر ًٕخف يف (وؿد ذـرت)ؿقفف  (5)

. (متًٚويٜ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (6)

. (ز)شٚؿىٜ مـ  (إٍٕٚل)ـِّٜ  (7)
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 افىالق ،افَٚرظٜ  (1)افًٚديٚت افوحك،  ادْٚؾَقن اجلًّٜ  ،افزوج ،ادجٚدفٜافتٌٚبـ

ـّ  ٕقح، (3)(2)افتحريؿ ّٛ  إٍٓىٚر ،ظؿ يتًٚءفقن افَٔٚمٜ  ،راددثِّت  لادزمّ  ،اجل ح ش

(5)[افٍِؼ] تٌٝ ،هلٚـؿ ، افَدر افٍٔؾافزفزفٜ ا ،افتغ مل يُـ  ،أمل ٕؼح (4)افًِؼ،
  ،

 .ًٓ ه أوّ وهق أـثر ممٚ ظدّ .(7)إتٓك(( ،ؿريش(6)افُقثر ، افْكافًك 

ؾٔف دفٔؾ ظذ إٔف ـٚن يَرأ بٌرهٚ، فُْف   (ؾٔختؿ بَؾ هق اهلل أحد)   :ؿقفف :شودشفو

خيتؿ أم ـٚن  ؟وخيتؿ هبٚ يف تِؽ افرـًٜ ؟هؾ ـٚن يَرأ هبٚ مع ؽرهٚ يف رـًٜ واحدة

ل ل، وافثٚين  تِّف افٍِظ، وظذ إوّ هبٚ آخر رـًٜ يَرأ هبٚ افًقرة؟ افيٚهر إوّ 

وظذ ـ (8)ـام أشٍِتفـ  يُقن ؾٔف دٓفٜ ظذ جقاز اجلّع بغ شقرتغ يف رـًٜ واحدة

ويف صحٔح افٌخٚري يف بٚب .(10)ا دـ إُٔرهخالًف  ،ؿراءة شقرة بًْٔٓٚ (9)فزوم جقاز

ـٚن رجؾ مـ ): ظـ إٔس ـ ا بهٌٜٔ جزمتًًِٔؼ  ـ رـًٜ اجلّع بغ شقرتغ يف

مٚ اؾتتح شقرة يَرأ هبٚ هلؿ يف افهالة ممٚ يَرأ إٕهٚر يٗمٓؿ يف مًجد ؿٌٚء، وـٚن ـّؾ 

                                                 

. يف خٕٜٚ واحدة (افوحك، افًٚديٚت، افَٚرظٜ)ـتٌٝ  (ظ)هُذا يف إصؾ ويف (1)

. يف خٕٜٚ واحدة (افىالق افتحريؿ)ـتٌٝ  (ظ)هُذا يف إصؾ ويف (2)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ  (افتحريؿ)إػ  (افوحك)مـ ؿقفف  (3)

. (ز)شٚؿط مـ (افًِؼ)إػ  (اددثر)مـ ؿقفف  (4)

. وهق ادقاؾؼ فًدد آيٚت افًقرتغ(ظ)وافتهحٔح مـ (افًِؼ)يف إصؾ ـتٌٝ  (5)

 .وفَِّهقد ومٚ ذـرتف هق ادقاؾؼ فألصؾ ،ٕٚشخوفًِف خىٖ مـ ال (افتُقير  )(ز)و (ظ)يف (6)

. ذـرهٚ هدا ومل يراظل افٍقاصؾ بغ افْيٚئر إٓ أحٕٔٚٚ (ز)يف ًٕخٜ  (7)

 (160ص)ق ذفؽ يف شٛ  (8)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (فزوم)ـِّٜ  (9)

 (1/34)وافٌِٚب يف ذح افُتٚب  (1/16)وهؿ احلٍْٜٔ إٔير بدايٜ ادٌتدئ   (10)
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اؾتتح بـَؾ هق اهلل أحد حتك ؾرغ مْٓٚ ، ثؿ يَرأ بًقرة أخرى مًٓٚ، وـٚن يهْع  ،بف

رـًٜ ذفؽ يف ـّؾ 

ثؿ ٓ ترى أهنٚ ]ذه افًقرة إٕؽ تٍتح بف: مف أصحٚبف وؿٚفقاؾُّؾ  

مٚ إٔٚ [(1):ؾ٘مٚ تَرأ هبٚ، وإمٚ تدظٓٚ، وتَرأ بٖخرى، ؾَٚل ،حتك تَرأ بٖخرى ،جتزئؽ

ـؿ بذفؽ ؾًِٝ، وإن ـرهتؿ ترـتُؿ، وـٕٚقا يرون إٔف أؤمّ  (2)أن بتٚرـٓٚ إن أحٌٌتؿ

وه هؿ ؽره، ؾِام أتٚهؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أخزمـ أؾوِٓؿ، وـرهقا أن يٗمّ 

ومٚ  ِّؽ ظذ ،يٚ ؾالن؟ مٚ يًّْؽ أن تًٍؾ مٚ يٖمرك بف أصحٚبؽ : اخلز، ؾَٚل

ّٛ : فزوم هذه افًقرة يف ـؾ رـًٜ؟ ؾَٚل ّٛ : هٚ، ؿٚلإين أح (3)(اهٚ أدخِؽ اجلْٜك إّي ح
  

 ة، و تّؾوهذا اإلمٚم  تّؾ أن يُقن هق ادًٌقث ظذ هذه افنّي : ؿِٝ

أن يُقن ؽره

 .

. أن يًٖل افًٚئؾ ظـ ؿهده وشٌٛ ؾًِف ،افًٚمل فًِّئقلؽل ؾٔف إٔف يْٛ :شوبعفو

ظْدهؿ، وهلذا ذـره افهحٚبٜ  (5)مًٓقًدا مل يُـ  (4)صًْف ؾٔف أن هذا افذي  : ومـفو

ه أؿرّ  ،فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، فُْف دٚ ذـر افقجف افذي ـٚن مـ أجِف يًٍؾ ذفؽ

                                                 

 (ظ)ـ10بدايٜ افِقح ـ. 

. (ظ)وافتهحٔح مـ(إصؾ)ؽر واوح يف  (1)

. (ز)و(ظ)شٚؿط مـ (أن)حرف  (2)

اجلّع بغ افًقرتغ يف افرـًٜ، وافَراءة بٚخلقاتٔؿ،  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة    (3)

 (6940): ويف ادقوع افتٚيل (741)برؿؿ  (1/268 )وبًقرة ؿٌؾ شقرة وبٖول شقرة

 (ز)ـ10افِقح ـ. 

. (صًْٚه)ـتٌٝ   (ز)يف  (4)

. (مَهقدا )(ز)و (ظ)ـتٌٝ يف (مًٓقدا )ـِّٜ  (5)
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ه فئال ؾٖؿرّ   (1)ؾٔف ب يف افدخقلوافسؽل ،ل اإلشالمٕن ذفؽ ـٚن يف أوّ : ؿٔؾ. ظِٔف

. (2)ٕٝ أصقل افتقحٔديَع افتٍْر، وٓ شٔام ظـ هذه افًقرة افتل توؿّ 

ـ تًٚػ ـ   ت بهٍٚت افرّب  تّؾ أهنٚ اختّص   (ٕهنٚ صٍٜ افرمحـ): ؿقفف :توشعفو

و تّؾ أن . ٕٝ مجًٔٓٚدون ؽرهٚ، بًّْك ظدم إحهٚرهٚ ؾٔٓٚ، ٓ أهنٚ توؿّ 

  ظـ ذفؽ افذـر بٚفقصػؾًّز  ،ن ادراد ؾٔٓٚ ذـر صٍٜ افرمحـذـر، ؾُٔق: يوّر

. (5)أهنٚ ٍٕس افقصػ:ؾَٚفقا (4)ةوؽِٝ احلنقّي   .(3)وإن مل يُـ ٍٕس افقصػ

                                                 

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ  (ؾٔف)ـِّٜ  (1)

 (5/250)بـ رجٛ ح افٌٚري ٓؾٝإير  (2)

 (1/174)إير إحُٚم إحُٚم  (3)

هق افٍوؾ افذي ٓ يًتد بف واحلنق مـ افْٚس افذيـ ٓ يًتد هبؿ إٔير هتذيٛ : احلنق مـ افُالم  (4)

وهذا افَِٛ مـ إفَٚب افتل يىَِٓٚ أهؾ افٌدع ظذ أهؾ افًْٜ فٔتؿ هلؿ تٍْر افْٚس ظْٓؿ  (2/148)افٌِٜ

ؾٖمٚ فٍظ : و ؿٚل صٔخ اإلشالم( 1/14)وظٜ ادٔنة يف إديٚن وادذاهٛ وإحزاب ادًٚسة  إٔير ادقس

إن أول : احلنقيٜ ؾِٔس ؾٔف مٚ يدل ظذ صخص مًغ، وٓ مَٚفٜ مًْٜٔ، ؾال يدرى مـ هؿ هٗٓء، وؿد ؿٔؾ

 (2/520)ادْٓٚجإٔير  (..اـٚن ظٌد اهلل بـ ظّر حنقًي : ؿٚلؿد مـ تُِؿ هبذا افٍِظ ظّرو بـ ظٌٔد، ف

مذهٛ افًِػ روقان اهلل )) :ؿٚل صٔخ اإلشالم بـ تّٜٔٔ رمحف اهلل ،هؿافًِػ ـّؾ  بهق مذهبؾ  :ؿِٝ(5)

ظِٔٓؿ إثٌٚت افهٍٚت وإجراؤهٚ ظذ طٚهرهٚ وٍٕل افٍُٜٔٔ ظْٓٚ ، ٕن افُالم يف افهٍٚت ؾرع ظـ افُالم 

 إثٌٚت افهٍٚت ، إػ أن ؿٚل وظذ هذا مٙ يف افذات ، وإثٌٚت افذات إثٌٚت وجقد ٓ إثٌٚت ـٍٜٔٔ ؾُذفؽ

ويف حديٞ ظٚئنٜ حجٜ دـ ))وؿٚل بـ حجر رمحف اهلل  (7-4/6) ٕير جمّقع افٍتٚوىا .((افًِػ ـِٓؿ

مـ  ،هذه فٍيٜ اصىِح ظِٔٓٚ أهؾ افُالم:ؾَٚل بـ حزم ا أثٌٝ أن هلل صٍٜ وهق ؿقل اجلّٓقر ، وصذّ 

ؾٓق مـ  ،بحديٞ ظٚئنٜ اظسوقاؾ٘ن  ،وٓ ظـ أحد مـ أصحٚبف ومل تثٌٝ ظـ افٌْل  ،ادًتزفٜ ومـ تًٌٓؿ

صٍٜ افرمحـ ـام جٚء  {ؿؾ هق اهلل أحد}وظذ تَدير صحتف ؾـ  :ؿٚل ،راد شًٔد بـ أو هالل وؾٔف وًػأف

يف هذا احلديٞ ، وٓ يزاد ظِٔف ، بخالف افهٍٜ افتل يىَِقهنٚ ، ؾ٘هنٚ يف فٌٜ افًرب ٓ تىِؼ إٓ ظذ جقهر 

ّٝ ..ذا ؿٚلأو ظرض ك وـالمف إخر مردود  .ؾال يِتٍٝ إفٔف يف تؤًٍف ،بف اجآحتٟؾؼ ظذ ؟ ، وشًٔد م

= 
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هذه افًقرة اصتِّٝ ظذ اشّغ مـ أشامئف تًٚػ يتوّْٚن مجٔع  : (1)افعورش  

مد  و افّص  ،حدإ  :يف ؽرهٚ مـ مجٔع افًقر، ومهٚ (2)مل يقجدا  ،أوصٚف ـامفف

. وصقؾٜ بجّٔع صٍٚت افُامل وافًيّٜامل ،ؾ٘هنام يدٓن ظذ أحديٜ افذات ادَدشٜ

 

  ّٛ  وإن  ،وبٕٔٚف أن إحد وافقاحد)): ه ظذ ذفؽ افَرضٌل يف ذحف ؿٚلٕ

ًٜ  (3)رجًٚ  وذفؽ أن اهلّزة ادٌَِْٜ (4)، ؾَد اؾسؿٚ اشتًامًٓ وظرًؾٚإػ أصؾ واحد فٌ

وهل راجًٜ إػ ٍٕل افًدد  ،ؾٓام مـ افقحدة ،دمـ وّح  ،ن افقاوأحد مٌَِْٜ ع (5)مـ

ؽر أن اشتًامل افًرب ؾٔٓام خمتِػ، ؾ٘ن افقاحد ظْدهؿ أصؾ افًدد، مـ  وافُثرة

ض فٍْل مٚ شقاه، وهلذامدفقفف، ويتًرّ   يثٌٝ وإحد ،ض فٍْل مٚ ظداهؽر تًرّ 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  دمٚ ؾٔٓٚ أح: ب يف افٍْل، ؾَٚفقاأـثر مٚ اشتًِّتف افًر

                                                 

 أشامئفؾٍل إثٌٚت  {وهلل إشامء احلًْك ؾٖدظقه هبٚ }ؾٚق اجلّٔع ظذ إثٌٚت إشامء احلًْك ، ؿٚل تًٚػ بّٚت 

وؿد ؿٚل : إػ أن ؿٚل رمحف اهلل  .فذاتؾَد وصػ بهٍٜ زائدة ظذ ا ًٓ مٞ إثٌٚت صٍٚتف ، ٕٕف إذا ثٌٝ إٔف حلٌّل 

 شف ظام يهٍقٕف بف مـ صٍٚت افَْص ه ٕػؾْزّ  {شٌحٚن ربؽ رب افًزة ظام يهٍقن}شٌحٕٚف وتًٚػ 

 (13/356)ٕتٓك ـالمف بتكف مـ ؾتح افٌٚري ا ((مف أن وصٍف بهٍف افُامل مؼوع ومٍٓق

. (ظٚذهٚ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف  (1)

. بدون إفػ (مل يقجد)ـتٌٝ   (ز)يف  (2)

. (إجتًّٚ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (3)

 (1/386)إٔير مًجؿ افٍروق افٌِقيٜ فًًُِري (4)

. (ظـ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف  (5)

 11:بدايٜ افِقح 
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رأيٝ واحًدا مـ : هْٚ واحد، ؾ٘ن أرادوا اإلثٌٚت ؿٚفقا: ومل يَقفقا(1)چٿٿ

منًر بقجقده  ،هْٚ أحًدا، وظذ هذا ؾٕٚحد يف أشامئف تًٚػ: افْٚس، ومل يَقفقا

ظْف  بَّيلرَ ظْف بقجقد افقجقد، وربام عَ  بَّيلرُ عَ افذي ٓ ينٚرـف ؾٔف ؽره، وهق امل ،اخلٚص بف

ن جلّٔع أوصٚف ؾٓق ادتوؿّ : مدوأمٚ افّص .(2)مغ بٖٕف أخص وصٍفبًض ادتُؾ

هٚ، إفٔف يف احلقائٟ ـّؾ  (3)[دُ مَ ْص ُي ] افذي إتٓك شٗدده بحٔٞ :مدافُامل، ؾ٘ن افّص 

 .حََٜٔ(6)[خهٚل افُامل]مجٔع  (5)ممـ حٚز ا إٓ ذفؽ حتًَٔؼ  ، وٓ يهّح (4)ؿهدأي ُي 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ :مد افذيافّص  وذفؽ ٓ يُّؾ إٓ هلل ـ تًٚػ ـ ؾٓق إحد

(7)چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ؾَد طٓر هلذيـ آشّغ مـ صّقل  

مـ إشامء، وأهنام فًٔٚ  (8)فٌرمهٚ مٚ فٔس  ،افدٓفٜ ظذ اهلل ـ تًٚػ ـ وصٍٚتف

((مقجقديـ يف رء مـ شقر افَرآن
ّٛ ؾِٓذا ظّؾ : ؿِٝ.(9)  بٖهنٚ ،اهٚه إّي ل ح

. صٍٜ افرمحـ

                                                 

 شقرة اإلخالص(٤)آيٜ (1)

 (1/46)ٕير افًَٔدة افتدمريٜ ا(2)

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ (إصؾ)ؽر واوحٜ يف  (3)

 (3/99)افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر و (1/308)إٔير ؽريٛ افَرآن (4)

. (ؾّـ جٚز)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

. (ظ)وأثٌتف مـ (إصؾ)واوح يف  ؽر(6)

 شقرة اإلخالص (٤ – ٣)آيٜ (7)

. (فٌرهٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (8)

 (2/441)ادٍٓؿ إػ هْٚ إتٓك ـالم افَرضٌل رمحف اهلل يف  (9)
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 (3)افتقحٔد ،افتٍريد(2)شقرة :هلذه افًقرة ظؼيـ اشاًم (1)اخلىٔٛذـر ابـ  :ؾوئدة

 :ٕهنٚ ٕزفٝ حغ ؿٚفقا ٪إلخالص، افْجٚة، افقٓيٜ، افًٌْٜا ،شقرة افتجريد

ا وافًالم ـ دٚ شّع ؿٚرًئ  دٚ روي إٔف ـ ظِٔف افهالة ٪ادًرؾٜ (4)(كإًٛ فْٚ رّب )

(6)(هد ظرف رّب هذا ظٛ):  (5) [ ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ]يَرؤهٚ
 اجلامل 

 حتيادالئُٜ  ادًقذة، افهّد، إشٚس، ادًٕٜٚ، ادحي٪ٕن، ، ادزيٜ (7)ةشقشادؼ 

                                                 

ٛ بٚبـ  خىٔٛ :ابـ اخلىٔٛ ادَهقد بف  (1) َّ  ّد بـ ظّر بـ احلًـ افتّٔل :افّري وهقافرازي ويِ

إير .افٌُري أبق ظٌد اهلل  ؾخر افديـ افرازي اإلمٚم ادٍّن أصِف مـ ضزشتٚن ومقفده يف افّري وإفٔٓٚ ًٌٕتف

 (6/13)وإظالم (1/486)ووؾٔٚت إظٔٚن (4/90)ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ : يف ترمجتف

. (ز)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف  (شقرة)ـِّٜ  (2)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (افتقحٔد)ـِّٜ  (3)

ب يف ـتٚ (3364)برؿؿ  (5/451)افسمذي يف شْْف  مـ حديٞ أو بـ ـًٛ واحلديٞ أخرجف  (4)

برؿؿ  (5/452)وأورده أيوٚ مـ ضريؼ آخر مرشال ظـ أو افًٚفٜٔ ومـ شقرة اإلخالص: افتًٍر  بٚب

أخرجف افٌٌَٔٓل يف صًٛ  (21219)برؿؿ  (35/143) يف مًْده أمحدو. وؿٚل هذا أصح  (3365)

وؿٚل حديٞ صحٔح  (3987)برؿؿ  (2/589)واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (101)برؿؿ  (1/113)اإليامن 

 .ؾٔف  ّد بـ مٔنة ؾٔف اوىراب: وؿٚل (1/245)وافٌخٚري يف افتٚريخ افٌُر  .اإلشْٚد ومل خيرجٚه

 ظذ بـ مٔنة افهٚؽٚين، افوًػ بغِّت  ؾٔف  ّد:وؿٚل (7/460)وأخرجف ابـ ظدي يف افُٚمؾ يف افوًٍٚء

ادًْد  وؿٚل ظْف  ََق(11/350).وًٍف إفٌٚين يف شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜو .روايتف

 .أو شًد  ّد بـ مٔن وأو جًٍرإشْٚده ؤًػ فوًػ : (35/143)

. افًْٜ وأثٌتٓٚ مـ مهٚدرهٚ يف ـتٛ (ز)و(ظ)مٚ بغ ادًَقؾغ شٚؿط مـ إصؾ ويف  (5)

 (2524)برؿؿ  (2/499)وافٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن  (2460)برؿؿ  (6/213)أخرجف ابـ حٌٚن   (6)

ـام يف ٕتٚئٟ  ،ابـ حجر ظْف ؿٚلواحلديٞ  (1641)برؿؿ  (1/298)وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر 

 . إشْٚده جٔد :(2/456)يف صٍٜ افهالة  وؿٚل إفٌٚين. حديٞ حًـ :(1/489)إؾُٚر

. (32/161)ـتٌٝ بٚفًغ ادِّٜٓ وافتهحٔح مـ تًٍر افرازي  (ز)و (ظ)يف إصؾ و (7)
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ٕقر ) : فًامظٓٚ، ادٍْرة٪ٕن افنٔٚضغ تٍْر ظْد ؿراءهتٚ، افزاءة، افْقر، يف احلديٞ

(1)(افَرآن ؿؾ هق اهلل أحد
((، إمٚن 

(2) .

 رة، وٓ يدل ظذ أهنٚ أؾوؾ افًقرهذه افًق يف هذا احلديٞ ؾؤِٜ:احلودي ظؼ

  (3).بؾ أؾوِٓٚ افٍٚحتٜ، ؿٚفف ابـ افًىٚر يف  ذحف

ؿٚل ):، ؿٚل(4)ادًّذ  بـا ده مٚ أخرجف افٌخٚري مـ حديٞ أو شًٔدويّٗي : ؿِٝ

ـّ : مرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشّؾ  ؿٌؾ  ،ك شقرة هل أظيؿ افًقر يف افَرآنٕظِّ

ـّ : ؿِٝ فف ،ؾِام أراد أن خيرج ،م أخذ بٔديأن خترج مـ ادًجد، ث ك أمل تَؾ ٕظِّ

افًٚدغ هل افًٌع ادثٚين  احلّد هلل رّب : يف افَرآن؟ ؿٚل (5)هل أظيؿ شقرة  شقرة

. (6)(افذي أوتٔتف ،وافَرآن افًئؿ

                                                 

 ويف ؽرائٛ افَرآن فًِْٔٚبقري (30/534)وذـره يف افتحرير وافتْقير  (1/373)بهٚئر ذوي افتّٔٔز (1)

 .ومل يذـروا فف إشْٚدا (6/594)

ّٝ بٍْس افستٔٛ،  ،ـٚمِٜ(32/161)افرازي يف تًٍره  اذـره  (2) مل يذـر  اشؿ، إٓ إٔف  ظِٔؾ فُّؾ مع اف

رة: وؿٚل (ادزيٜ) ِّـت  .ادذ

 (1/519)افًدة ذح افًّدة  (3)

تقيف ريض اهلل ظْف . احلٚرث بـ ٍٕٔع بـ ادًذ مـ بْل زريؼ: صحٚو جِٔؾ وأصح مٚ ؿٔؾ يف اشّف  (4)

 :بٜ يف متٔٔز افهحٚبٜواإلصٚ (11/279):آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب : هـ إير يف ترمجتف74:شْٜ

(11/165) 

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ  (هل أظيؿ شقرة)ؿقفف  (5)

ويف  (4204)برؿؿ   (4/1623)مٚ جٚء يف ؾٚحتٜ افُتٚب  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افتًٍر    (6)

رء وؿٌِف يٚأ ٚ افذيـ آمْقا اشتجٌٔقا هلل وفِرشقل إذا دظٚـؿ دٚ  ُٔٔؿ وأظِّقا أن اهلل  قل بغ امل} :بٚب

 {شًٌٚ مـ ادثٚين وافَرآن افًئؿ وفَد أتْٔٚك}:وبٚب  (4/1704 )(4370) {وإٔف إفٔف حتؼون 

  (4/1913 )(4720)ؾوؾ ؾٚحتٜ افُتٚب : ويف ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن بٚب  (4/1704 )(4426)
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إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ؿٚل )ويف صحٔح ابـ حٌٚن مـ حديٞ إٔس

 :ؾتال ظِٔف: رآن؟ ؿٚلأٓ أخزك بٖؾوؾ افؼ:(1)فرجؾ

. ((2) چ پ پ  پ  پچ  

 (6)، ظـ أبٚن(5)ظـ زائدة(4)ظـ حًغ اجلًٍل (3)ويف مًْد ظٌد بـ محٔد

 

                                                 

حٌٚن حديثٚ يف  ذـره افٌخٚري يف افهحٚبٜ وروى فف ابـ: ظٌد اهلل بـ جٚبر افٌٔٚيض ، ؿٚل ابـ حجر    (1)

 ( 2/264 )وإير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب  (4/33)ؾوؾ افٍٚحتٜ اإلصٚبٜ 

 :بٚبأخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن يف ـتٚب افرؿٚئؼ  ، واحلديٞ  شقرة افٍٚحتٜ (٢)آيٜ (2)

فًْٚئل يف افًْـ وا (774)برؿؿ  (3/51)ؿراءة افَرآن ذـر افٌٔٚن بٚن ؾٚحتٜ افُتٚب مـ أؾوؾ افَرآن 

وؿٚل صحٔح ظذ  (2056)برؿؿ  (1/747)واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (10559)برؿؿ  (6/181)افُزى 

 وذـره ادْذري يف افسؽٔٛ وافسهٔٛ (2358)برؿؿ  (2/444)ذط مًِؿ وافٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن 

افهحٔحٜ برؿؿ  إير افًًِِٜ. حديٞ صحٔح: وؿٚل إفٌٚين. إشْٚده صحٔح أو حًـ: وؿٚل (2/311)

(1499) 

(3)   ْٛ ـُ  دُ ظ ـِ  دِ َي حؿُ  ب روى ظْف مًِؿ بـ . ظٌد احلّٔد: ، ؿٔؾ إن اشّفرَّيل أبق  ّد ادًروف بٚفَؽ  ،ٕك ب

 (18/524):هتذيٛ افُامل: هـ إير يف ترمجتف249:مٚت رمحف اهلل شْٜ. احلجٚج، وـٚن ممـ مجع وصْػ

 (8/401):وافثَٚت

هـ إير يف 203:مٚت شْٜ. أبق ظٌد اهلل مقػ اجلًٍل مـ أهؾ افُقؾٜ: حًغ بـ ظع اجلًٍل ـْٔتف  (4)

 (8/184):وافثَٚت ٓبـ حٌٚن (2/381):تٚريخ افٌخٚري: ترمجتف

صدوق مـ أهؾ افًِؿ تقيف رمحف اهلل : فٝ افُقيف، ؿٚل ظْف أبق زرظٜة افثٍَل أبق افصَّيل دامَ بـ ُق  ةُ دَ ائِ زَ   (5)

وتٚريخ  (3/613):واجلرح وافتًديؾ (9/273):هتذيٛ افُامل: هـ إير يف ترمجتف161هـ أو160:شْٜ

 (3/432):افٌخٚري افٌُر

تٌر : ة إٕهٚري افٌكي مـ ـٌٚر ادحدثغ، ؿٚل ظع بـ ادديْل ظـ  ٔك بـ افَىٚنعَ ان بـ صؿْ َب أَ   (6)

. مٚ يرويف مًتَٔؿ إٕام ظٔٛ ظِٔف اختالضف دٚ ـز، ومل يًْٛ إػ افوًػ ٕن مَدار: بٖخرة، وؿٚل ابـ ظدي

= 
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ؾٚحتٜ افُتٚب ) :ؿٚل رؾًف إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (2)ظـ ابـ ظٌٚس (1)ظـ صٓر

. (3)وهذا إشْٚد ؤًػ  (ثِثل افَرآن تًدل

هق أن اهلل  ،أي افنٖن هذا ،هق افنٖن (اهلل أحد)وّر افنٖن و  (هق) :افثوين ظؼ

خزه، وجيقز أن  (أحد (4)اهلل) مٌتدأ، واجلِّٜ افتل هل(هق)ـف ،واحد ٓ ثٚين فف

ك مـ ٕحٚس أو مـ رّب ): ٕهنؿ ؿٚفقا ٪بًّْك ادًٗول ظْف ،مٌتدأ (هق)يُقن 

أو خز  بدل مْف، (أحد)مٌتدأ،ولا لخزً  (اهلل)جيقز أن يُقن  ،ؾًذ هذا (5)(ذهٛ

                                                 

وتقيف . صدوق تٌر آخرا وحديثف ظْد مًِؿ متٚبًٜ: ؿٚل ظْف ابـ حجر. روى فف افٌخٚري يف ادٍرد ومًِؿ

 :ومٔزان آظتدال (1/103):وافتَريٛ (2/12):وهتذيٛ افُامل:ـ إير يف ترمجتفه153:رمحف اهلل شْٜ

(1/122) 

فَٔٝ : يزيد بـ افًُـ، ؿٚل ظْف صًٌٜ تمقػ أشامء بـب إصًري افنٚمل أبق شًٔد َش وْ بـ َح  رُ صفْ   (1)

ٓ بٖس : وؿٚل افسمذي ظـ أمحد. ـٚن  ٔك بـ شًٔد ٓ  دث ظْف: وؿٚل ابـ ادديْل. صٓرا ؾِؿ أظتد بف

صدوق ـثر اإلرشٚل : وؿٚل ابـ حجر. حًـ احلديٞ وؿقى أمره: بحديثف، وظـ افٌخٚري إٔف ؿٚل

 (1/441):وافتَريٛ (3/210):هـ إير يف ترمجتف فًٚن ادٔزان100:مٚت رمحف اهلل شْٜ. وإوهٚم

 (12/578):وهتذيٛ افُامل

 1/284آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف وأروٚه  إير   (2)

 . 5/3وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري  3/290وأشد افٌٚبٜ  2/330واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 

واحلديٞ  (678)ؿؿ بر (1/227)ادْتخٛ مـ مًْد ظٌد بـ محٔد  مًْد ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْف   (3)

ًٚ افًٔقضل يف افدر ادْثقر  ًّػ إشْٚده أيو فتٍرد أبٚن وصٓر بف ، ؾٖمٚ إول ؾَد تٌر بآخرة ،  (1/15)و

  ( 1/441)وأمٚ افثٚين ؾُثر إوهٚم ، ـام ؿٚل احلٚؾظ يف افتَريٛ 

. (ز)و (ظ)ٓفٜ شٚؿط يف فٍظ افٟ (4)

وأبق يًذ يف  (2602)برؿؿ (2/96)أخرجف افىزاين يف إوشط، مـ حديٞ إٔس ريض اهلل ظْف  (5)

واحلديٞ ؿٚل ظْف اهلٔثّل يف جمّع  (4/133)وذـره اإلصٌٔع يف إحُٚم افُزى  (2/329)مًْده 

وهق ثَٜ، ويف رجٚل أو يًذ  رجٚل افٌزار رجٚل افهحٔح، ؽر دفٔؿ بـ ؽزوان،: (7/126)افزوائد 

= 
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  (أحد): اخلز، ومهزة (أحد)و (هق)بدٓ مـ  (اهلل)وجيقز أن يُقن مٌتدأ  ذوف

بدل مـ واو٪ٕٕف بًّْك افقاحد، وإبدال افقاو ادٍتقحٜ مهزة ؿِٔؾ

جٚء مْف امرأة  

. اهلّزة أصِٜٔ: ، وؿٔؾ(1)يقهق افٍتقرنَ وَ ٕٚه٪ٕٕف مـ اْل وَ : إٔٚه،وإصؾ

ّٛ أخِز ):وافًالم ـ  ةؿقفف ـ ظِٔف افهال :افثوفٌ ظؼ   تّؾ أن  (هوه أن اهلل  

ّٛ  بًٌٛ و تّؾ أهنٚ ،بًٌٛ ؿراءهتٚ ،(2)فف  ٌٜ اهلل   فذـر ،تفمٚ صٓد بف ـالمف مـ  

 مٚ صٓد بف(4)و و تّؾ أهنٚ بًٌٛ ؿراءهتٚ(3).وصحٜ اظتَٚده ،شٌحٕٚف افرّب  صٍٜ

. دٚ ذـر(5)ادحٌٜ ؾ٘ن ؿراءهتٚ شٌٛ ظـ 

. أؾوؾ ادىِقبٚت (6)[و ٌٜ صٍٚتف]أن  ٌٜ اهلل ـ تًٚػ ـ ؾٔف  :افرابع ظؼ

 

 هل ٍٕس: وؿٔؾ. (7) ٌٜ اهلل ـ تًٚػ ـ فًٌٚده إرادة ثقاهبؿ  وتًّْٔٓؿ :اخلومس ظؼ

                                                 

وصّححف إفٌٚين، ـام يف طالل اجلْٜ يف ختريٟ افًْٜ ٓبـ . وافىزاين، ظع بـ أو شٚرة، وهق ؤًػ

 .رجٚفف رجٚل افنٔخغ، ؽر دفٔؿ، وهق ثَٜ، وؿد تقبع: وؿٚل (692)برؿؿ  (1/366)أو ظٚصؿ 

  (ظ)ـ11بدايٜ افِقح ـ. 

 (2/297)رآن فًُِزي إٔير افتٌٔٚن يف إظراب افؼ(1)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ  (فف)فٍيٜ  (2)

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ (وصحٜ إظتَٚده)إػ ؿقفف  (و تّؾ)مـ ؿقفف  (3)

. (ز)افقاو شٚؿىٜ مـ  (4)

. بدون اهلٚء (ادحٛ  )(ز)يف  (5)

. (ظ)وأثٌتف مـ (إصؾ)ؽر واوح يف  (6)

 (13/357)ن حجر يف ؾتح افٌٚريهذا ؿقل ادٚزري ومـ تًٌف، ـام ذـره اب  (7)
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 .(2)وافتًْٔؿ ٓ اإلرادة (1)اإلثٚبٜ

ـ وهق  و ٌٜظٌٚده فف ـ شٌحٕٚف وتًٚػ ـ ٓ يًٌد ؾٔٓٚ ادٔؾ مْٓؿ إفٔف ـ شٌحٕٚف

مِٔٓؿ إفٔف ٓشتحَٚؿف ـ شٌحٕٚف وتًٚػ ـ : ؾحََٜٔ  ٌٜ ظٌٚده فف ،ادٔؾ س ظـمتَدّ 

 ّٛ ّٛ : وؿٔؾ .(3)ة مـ مجٔع وجقهٓٚادح : وؿٔؾ. هتؿ فف اشتَٚمتٓؿ ظذ ضٚظتف 

. (4)آشتَٚمٜ ثّرة ادحٌٜ

َّيٝل  ؿٚل: ؾوئدة افىٚظٜ (6)مًَٕٜٚ ادحٌٜ)): (5)شسيشٓؾ بـ ظٌد اهلل اف


ومٌٚيْٜ 

((ادخٚفٍٜ
(7).  

                                                 

. (اإلبٕٜٚ   )(ز)ـتٌٝ يف (اإلثٚبٜ)ـِّٜ  (1)

 (166ص) شٌؼ تَرير مذهٛ افًِػ يف إثٌٚت افهٍٚت هلل ظز وجؾ(2)

  (3/102)ذـر ذفؽ افَٚيض ظٔٚض يف إـامل ادًِؿ  (3)

 (6/96)إٔير هذه إؿقال يف صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (4)

َّيٝل   (5) ظٜ ومقاظظ حًْٜ، ؿٔؾ إٕف أتك افهقيف افزاهد، فف ـِامت ٕٚف ،أبق  ّد ،شسيشٓؾ بـ ظٌد اهلل اف

تقيف . حتك أؿٌِف، ؾٖخرجف فف أخرج يل فًٕٚؽ هذا افذي حدثٝ بف أحٚديٞ رشقل اهلل : داود ؾَٚلأبٚ

 (10/189):وحِٜٔ إوفٔٚء (13/330):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف283:رمحف اهلل شْٜ

. (مًٚفَٜ)ـتٌٝ  (ز)يف  (6)

 (ز)ـ11فقح ـ. 

 3/12إٔير مدارج افًٚفُغ (7)
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((ادحٌٜ ادقاؾَٜ)):(1)وذبٚريافرُّن  أبق ظع وؿٚل
فٔس )):(3) ٔك بـ مًٚذ وؿٚل.(2)

ّٛ افهٚدق مـ ادّ  . ((تف ومل  ٍظ حَقؿفظك  

ا بهٍٜ افرب ـ شٌحٕٚف وتًٚػ ـ ـٚن ؾٔف أن مٚ ـٚن مـ افتالوة متًًِؼ  :افسودس ظؼ

ـر أن افَرآن ذَ دٚ  ،افنٔخ ظز افديـ بـ ظٌد افًالم فُـ ؿٚل ،افتالوات أؾوؾ 

ّٛ : يًَْؿ إػ ؾٚوؾ ومٍوقل ل ـالم اهلل يف اهلل ، وافثٚين ؾٕٚوّ )) :تـآيٜ افُرد وت

ـالمف يف ؽره، ٓ يٌٌْل أن يداوم ظذ ؿراءة افٍٚوؾ وترك ادٍوقل، ؾٕ٘ف ـ ظِٔف 

((ي إػ ًٕٕٔٚفوافًالم ـ مل يًٍِف وٕٕف يٗدّ  افهالة
(4). 

                                                 

بوؿ افراء وشُقن افقاو ـٚن بٌدادي إصؾ  ،وذبٚريأمحد بـ  ّد بـ افَٚشؿ، افنٔخ أبق ظع افرُّن   (1)

احلديٞ إبراهٔؿ احلرو،  مـ أبْٚء افقزراء، ويتهؾ ًٌٕف بُنى إٔق ذوان، وـٚن ؾَٔٓٚ  دثٚ، صحٛ يف

 (2/296):وصذرات افذهٛ (3/48):ضٌَٚت افًٌُل:هـ إير يف ترمجتف323:اهلل فف شْٜ محفتقؾر

 (10/356):حِٜٔ إوفٔٚءو

 1/44إٔير ؾتح افٌٚري ٓبـ رجٛ   (2)

ؿٚل يف وؾٔٚت .  ٔك بـ مًٚذ افرازي افقاظظ مـ ـٌٚر ادنٚيخ فف ـالم جٔد ومقاظظ منٓقرة  (3)

وشر أظالم  (10/51):حِٜٔ إوفٔٚء: مٚئتغ بًْٔٚبقر إير يف ترمجتفوتقيف شْٜ ثامن ومخًغ و:إظٔٚن

 وؿد بحثٝ ظـ هذا افَقل يف ميٕٚف ؾِؿ أجده (6/165)ووؾٔٚت إظٔٚن (13/15):افٌْالء

.   (2/9)طر هذا افَقل يف ؾٔض افَدير ذح اجلٚمع افهٌر ان  (4)

ه ابـ دؿٔؼ بف تِّٔذُ فّؼ  ، صٔخ اإلشالم  ،افَٚشؿ افًِّلأو   بـ افًالم  ظٌد  ظٌد افًزيز بـ   :هق  وظز افدين

افًٔد بًِىٚن افًِامء، إمٚم ظكه بال مْٚزظٜ، افَٚئؿ بٕٚمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر يف زمٕٚف، وفد يف 

دمنؼ وتقػ اخلىٚبٜ يف اجلٚمع إمقي إػ أن أخرجف ادِؽ افهٚفح إشامظٔؾ إػ مك بًٌٛ إُٕٚره ظِٔف 

افىٌَٚت : هـ إير يف ترمجتف660:وتقيف رمحف اهلل شْٜ. فٍِرٕٟ، وظدم دظٚئف فف يف اخلىٌٜ (صٍد)تًِٔؿ 

 (4/21) :وإظالم (8/209):افُزى فًٌُِل
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احلديٌ افسودس 

 

  : أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿول دعوذ):اهلل ظـه ـظن جوبر ـ ريض 

صؾقً بسبح اشم ربك األظذ، وافشؿس وضحوهو وافؾقل إذا ؾؾوال

(2)(وذو احلوجي(1)وافصغر يغشى، ؾنكه يصع وراءك افؽبر
 

(3)  

 :(4)وجوهافؽالم ظؾقه من 

. (5)وافتًريػ براويف تَدم يف آخر بٚب اجلْٚبٜ

ـٚن افَقل دًٚذ، وهل صالة افًنٚء،  ةذه افروايٜ يف أي صال يف همل يًّغ  :أحدهٚ

  (6)(واؿرأ بٚشؿ ربؽ، ثؿ افِٔؾ إذا يٌنك): ويف روايٜ هلام ـام ثٌٝ يف افهحٔحغ

                                                 

.  بدٓ مـ افهٌر ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف إصؾ ويف افٌخٚري (وافؤًػ )(ز)ويف (ظ)يف (1)

برؿؿ  1/249ل مـ صُٚ إمٚمف إذا ضقّ : مٚمٜ  بٚباجلامظٜ واإليف ـتٚب  ،وهذا فٍيف ،أخرجف افٌخٚري  (2)

: ويف بٚب  (1/248 )(669)برؿؿ .أذا ضقل إمٚم ، وـٚن فِرجؾ حٚجٜ ؾخرج ؾهذ: ويف بٚب  (673)

ٓ إـٍٚر مـ ؿٚل ذفؽ متٖوِّت  مـ مل ير: ويف ـتٚب إدب بٚب  (1/250 )(679)ا برؿؿ ؿقمً  أمَّيل  مّ إذا صذ ُث 

 (1/41)افَراءة يف افًنٚء  :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  (5/2264 )(5755)برؿؿ جٚهالً أو

  (1068)برؿؿ 

. بٕٚفػ (وذا احلٚجٜ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (3)

يف و (1/175) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير (4)

 (1/519)ٓبـ افًىٚر ظدة الـتٚب  

 (2/94)اجلْٚبٜ :بٚبـتٚب افىٓٚرة   "ماإلظال" (5)

ب مل أجدهٚ يف روايٚت افٌخٚري وإٕام هل يف مًِؿ مـ ضريؼ افِٔٞ ظـ أو افزبر ظـ جٚبر يف ـتٚ(6)

 (2/195) وإير ؾتح افٌٚري  (1069)برؿؿ  (2/42) افَراءة يف افًنٚء: افهالة  بٚب
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ـل إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿإٔف ُش (1)وؿد شِػ يف بٚب اإلمٚمٜ

تىقيِف  

 .، وٓ تْٚيف بْٔٓام(2)ايف صالة افهٌح أيًض 

 إذا ـٚن إمًٚمٚ ،يف افًنٚء هذه افًقرة أو ؿدرهٚ  (3)اشتحٌٚب ؾٔف دٓفٜ ظذ : وكقفو

وافذي ٓ يًّع ؿراءة اإلمٚم، وهذه افًقرة أؾوؾ مـ ؽرهٚ  ،ويف حُّف ادٍْرد

َّيٝل  مٚ ورد صحًٔحٚ أو حًًْٚ ظْف  ادحٚؾيٜ ظذ ـّؾ   يٌٌْل ٕهٔص ظِٔٓٚ، وـذفؽفِ

 .ؾًاًل أو ؿقًٓ أو تَريًرا ،ة يف افهالةصذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ افَراءة ادختِػ

تُـ مـ أهِف، ـام أؾٚده  ةاظّؾ بٚحلديٞ وفق مرّ :وفَد أحًـ مـ ؿٚل مـ افًِامء 

يف هذا ٕير، ؾٕ٘ف يَتيض  )):واظسض افٍٚـٓل ؾَٚل.(4)افنٔخ تَل افديـ

                                                 

 (2/597)اإلمٚمٜ :بٚبـتٚب افهالة "اإلظالم" (1)

 ٜ12:افِقح بداي 

يٚ رشقل اهلل إين ٕتٖخر ظـ صالة افٌداة مـ أجؾ : ؿٚل رجالً  أنّ  ،مـ حديٞ أو مًًقد إٕهٚري  (2)

ختٍٔػ اإلمٚم يف افَٔٚم  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ  . احلديٞ.. ؾالن ممٚ يىٔؾ بْٚ

 (672)برؿؿ .لمٚمف إذا ضقّ مـ صُٚ إ: ويف ٍٕس افُتٚب بٚب   (670)ورؿؿ احلديٞ  (1/248)

ويف  (1/46 )(90)افٌوٛ يف ادقظيٜ وافتًِٔؿ إذا رأى مٚ يُره برؿؿ: ويف ـتٚب افًِؿ بٚب  (1/249)

: ويف ـتٚب إحُٚم بٚب  (5/2265 )(5759)مٚ جيقز مـ افٌوٛ وافندة ٕمر اهلل : ـتٚب إدب بٚب 

 (6/2617 )(6740)هؾ يَيض افَٚيض أو يٍتل وهق ؽوٌٚن 

  (1072)برؿؿ  (2/42) مر إئّٜ بتخٍٔػ افهالة يف متٚمأ :بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة   

. (ظذ آشتحٌٚب)ـتٌٝ   (ظ)يف  (3)

 (2/20)إحُٚم إحُٚم  (4)
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، ـام جٚء يف ذفؽ مثاًل  (1)وٕحق أو افىقر ادٌرب مرة  اشتحٌٚب ؿراءة إظراف يف

((مع اشتّرار افًّؾ ظذ خالف ذفؽ (2) احلديٞ
(3) .

ة، وؿد ديـ إٔف ؾًؾ ذفؽ مرّ وؿد بٌِْل ظـ افنٔخ تَل ال ،مٕٚع مـ ذفؽ وأّي : ؿِٝ

. إٔٚ أيًوٚ، وهلل احلّد ؾًِتف

ّٛ ): وافًالم ـ  ؿقفف ـ ظِٔف افهالة : وفثفو ح اشؿ ربؽ إظذ، وافنّس بً

  ؾٚفقاو إذ هق ادْٚشٛ فِتخٍٔػ،  ٪ة مْٓٚادراد بقاحد (ووحٚهٚ، وافِٔؾ إذا يٌنك

. أو: هْٚ بًّْك

ـّ  (افٌُر)ـادراد ب :رابعفو  (5)وؿد تَدم ؾَف هذا احلديٞ يف بٚب اإلمٚمٜ(4)ادً

ٓ صؽ أن افهالة ختتِػ إضٚفتٓٚ :(6)واوًحٚ وٓ بٖس بتجديد افًٓد بف ؾَْقل

ؾرًدا، ؾ٘ذا ـٚن ادٖمقمقن  إمًٚمٚ أو مٖمقًمٚ أو مـوختٍٍٔٓٚ بٚختالف أحقال ادهّذ 

وا، ُف فَّيل َخ  ،وا، وإذا مل يُـ ـذفؽُل وَّيل طَ  ،وٓ صٌؾ فإلمٚم وٓ هلؿ ،يٗثرون افتىقيؾ

                                                 

. بزيٚدة اهلٚء (وٕحقه)ـتٌٝ   (ظ)يف  (1)

 ؿراءة شقرة افىقر،و (149ص)شٌؼ ختريٟ احلديٞ يف ؿراءتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًقرة إظراف  (2)

ؾداء : ويف ـتٚب اجلٓٚد بٚب  (731)برؿؿ  (1/265 )اجلٓر يف ادٌرب :بٚبيف ـتٚب صٍٜ افهالة  

 (3798)صٓقد ادالئُٜ بدرا برؿؿ  :بٚبويف ـتٚب ادٌٚزي  (3/1110 )(2885)ادؼـغ برؿؿ 

 (4/1839 )(4573)برؿؿ( (وافىقر  ))تًٍر شقرة : ويف ـتٚب افتًٍر بٚب  (4/1475)

  .(1063)برؿؿ  (2/41) افَراءة يف افهٌح: اب افهالة  بٚبوأخرجف مًِؿ يف ـٝ

 (أ/1/90)ريٚض إؾٓٚم   (3)

. بدون ادٔؿ (افًـ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (4)

 (2/597)شٚبع، ظـ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْفاإلمٚمٜ، ظْد احلديٞ ال: ـتٚب افهالة، بٚب "اإلظالم" (5)

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ (ؾَْقل)إػ ؿقفف  (ؿدموؿد ت)مـ ؿقفف  (6)
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ـٌُٚء افىٍؾ وٕحقه، وظذ : اإلضٚفٜ ثؿ يًرض مٚ يَتيض افتخٍٔػ (1)رادُت  وؿد

 َئ رِ ْق ُت ل إحٚديٞ يف تىقيِف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ وختٍٍٔف، وإذا اْس ذفؽ تتْزّ 

. ؾتُقن اإلضٚفٜ فٌٔٚن اجلقاز. ، وافتخٍٔػ أـثرجد افتىقيؾ إمًٚمٚ أؿّؾ وُ  ،ؾًِف

(2)(ريـمُْؿ مْػِّت  إنّ ):احلديٞ افًٚفػ هْٚك وافتخٍٔػ فُقٕف أؾوؾ، وظِٔف دّل 
  . 

ٓ تَدير  ،إن تىقيِف وختٍٍٔف فٌٔٚن أن افَراءة ؾٔام زاد ظذ افٍٚحتٜ)): وؿٔؾ

وايٚت ظِٔٓٚ، ٓتٍٚق افر افٍٚحتٜ ؾَط٪(3)افقاجٛ بؾ ،بؾ جيقز ؿِِٔٓٚ وـثرهٚ ،ؾٔٓٚ

وتىقيِف يف بًض   ،هنٚة افتل وّ فًِّؾ   ٪افًْٜ افتخٍٔػ: وبٚجلِّٜ واختالؾٓٚ ؾٔام زاد

 فَقفف ـ ظِٔف افهالة مع ؿهد إرادة افتىقيؾ،   (4)((ةؿف إتٍٚء افًّؾ إوؿٚت فتحّؼ 

 ز يفؾٖجتقّ  (5)بُٚء افهٌّل   ؾٖشّع أريد إضٚفتٓٚ   افهالة إين ٕدخؾ يف  ) وافًالم ـ 

                                                 

  .(وؿد تزداد)ـتٌٝ  (ز)ويف(وؿد تزاد)ـتٌٝ  (ظ)يف(1)

وادَهقد حديٞ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف ظـ افٌْل صذ  (178ص)يًْل يف ـتٚب اإلمٚمٜ، ـام أصٚر   (2)

ريـ، ؾّٖيُؿ أّم افْٚس ؾؾ ))اهلل ظِٔف وشِؿ وفٍيف ٍّ يقجز، ؾّ٘ن مـ ورائف افٌُر يٚ أ ٚ افْٚس إّن مُْؿ مْ

افٌوٛ يف ادقظيٜ وافتًِٔؿ إذا : واحلديٞ أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افًِؿ، بٚب( (وافهٌر وذا احلٚجٜ

ختٍٔػ اإلمٚم بٚفَٔٚم وإمتٚم افرـقع : ويف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ، بٚب (90)برؿؿ (1/46)رأى مٚ يُره 

مٚ جيقز مـ : ويف ـتٚب إدب، بٚب (672)برؿؿ. ا ّضقلمـ اصتُك إمٚمف إذ: وبٚب (670)وافًجقد برؿؿ

هؾ يَيض افَٚيض أويٍتل : ويف ـتٚب إحُٚم، بٚب (5759)برؿؿ  (5/2265)افٌوٛ وافندة ٕمر اهلل 

أمر إئّٜ بتخٍٔػ : وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة، بٚب (6740)برؿؿ  (6/2617)وهق ؽوٌٚن 

 (1072)برؿؿ (2/42)افهالة يف متٚم 

. (بؾ افقاحد)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

 (4/174)يف ذحف دًِؿـام افْقوي اإلمٚم ذـره   (4)

. (افهٌل)بدٓ مـ  (افىٍؾ  )(ز)يف (5)
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(1)(مفخمٚؾٜ أن تٍتـ أّ  ٪صالد
ّٝ ):وهلذا ؿٚل دًٚذ   . (2)(اان إٔٝ؟مرتغ أوثالًث أؾ

فُٔقن مٌَاًل  ٪فل، وإٓ خّػ ضقّ (3)ووجد ًٍٕف مٌَِٜ ظذ افتىقيؾ مٍْرًدا وإن ـٚن 

ًٕس أحدـؿ  إذا)  وافًالم ـ  وهلذا ؿٚل ـ ظِٔف افهالة ،ظذ صالتف يف مجٔع حٚٓتف

(4)(يف صالتف ؾِرؿد
. رخقًؾٚ مـ افًآمٜ وظدم افتدّب  ،أي بًد ؾراؽف مْٓٚ وختٍٍٔٓٚ   

فُقٕف أدظك إػ افٌَقل وافًّؾ  ٪إحُٚم فِْٚس يف هذا احلديٞ تًُِٔؾ  :خومسفو

. وأثٌٝ يف افَِقب ،بٚفًِؿ

ـّ يف إمقر إخرويٜ ،وافنٍَٜ ظِٔٓؿ ،ؾٔف أيًوٚ افرؾؼ بٚفوًٍٚء :شودشفو ك ، ؾام ط

. بٌرهٚ مـ أمقر افدٕٔٚ

ّٝ  ؾٔف أيوٚ حتًغ افًٌٚرة يف افتًِٔؿ  :شوبعفو مـ ؽر ،افدال ظذ إمر خهٔصبٚف

 

ـُ  ٪تًٚضل فٍيف . ؾرة افٍْقس ظْفمراظٚة ف

                                                 

 ورؿؿ (1/250)مـ أخػ افهالة ظْد بُٚء افهٌل  :بٚبيف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ   أخرجف افٌخٚري  (1)

إتيٚر : ويف ـتٚب صٍٜ افهالة بٚب  (678-676)، برؿؿشٚبَغويف افُتٚب وافٌٚب ال(675)احلديٞ 

أمر إئّٜ ختٍٔػ  :بٚبيف ـتٚب افهالة   وأخرجف مًِؿ  (1/296) (830)برؿؿ ،افْٚس ؿٔٚم اإلمٚم افًٚمل

  (1082)برؿؿ  (2/44)افهالة يف متٚم 

 (673)ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (176ص)شٌؼ خترجيف  (2)

. بًد ـِّٜ افتىقيؾ (بؾ)زيٚدة  (ز)يف (3)

 ومـ  ،افقوقء مـ افْقم :بٚب  ،يف ـتٚب افقوقء ،مـ حديٞ ظٚئنٜ ،أخرجف افٌخٚري هبذا افٍِظ  (4)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب صالة  (209)برؿؿ  (1/87)  اير مـ افًًْٜ وافًًْتغ أو اخلٍَٜ ووقءً  مل

بٖن يرؿد أو يًَد  ، أو مـ اشتًجؿ ظِٔف افَرآن أو افّذـر،أمر مـ ًٕس يف صالتف: بٚب  ،ادًٚؾريـ وؿكهٚ

  (1871)برؿؿ  (2/190) حتك يذهٛ ظْف ذفؽ

 (ظ)ـ12بدايٜ افِقح ـ .
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 .، وفقٓ، وفقمٚ، وإَّٓيل هالَّيل :هذه أحد حروف افتحؤض، وهل أربًٜ (فقٓ): ومـفو

حتؤًوٚ، وإذا  (1)[ل، ؾ٘ذا وفٔٓٚ ادًتٌَؾ ـٕٚٝبٕٚؾًٚ]وهل مـ احلروف ادختهٜ 

. (2)وفٔٓٚ ادٚيض ـٕٚٝ تقبًٔخٚ

                                                 

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ (إصؾ)ؽر واوح يف  (1)

 (4/442)وذح افرى ظذ افُٚؾٜٔ (4/56)إير ذح ابـ ظَٔؾ  (2)
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بوب ترك اجلفر ببسم اهلل افررن افرحقم 

 

أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم    :ظن أكس بن موفك ـ ريض اهلل ظـه ـ 

پ  پ  چ افصالة بـ  (1)ـوكوا يػتتحون ،وأبو بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفك

ؾؾم  ،يً مع أيب بؽر وظؿر وظثكنصلّل )  :ودم روايي.(3)((2)چپپ

يً خؾف صلّل ) :ودسؾم.(4)(بسم اهلل افررن افرحقم: ا مـفم يؼرأأشؿع أحًد 

حون ؾًشًؾؽوكوا ي ،افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم وأيب بؽر وظؿر وظثكن

(5)چ پ  پ  پ  پچ افصالة بـ 
 بسم اهلل افررن افرحقم  يذـرون  ال 

. (7)(آخرهو(6) دمدم أول ؿراءة وال

 

                                                 

. (ز)شٚؿط مـ (ـٕٚقا يٍتتحقن)ؿقفف  (1)

 شقرة افٍٚحتٜ(٢)آيٜ(2)

  (710)برؿؿ   (1/259)  افتٌُر  مٚ يَقل بًد  :بٚبافهالة   صٍٜ  ـتٚب  يف  افٌخٚري  أخرجف   (3)

 . 664وأبق داود 

ؾُٕٚقا }وفٍيف   بٚفًٌِّٜحجٜ مـ ؿٚل ٓ جيٓر  :بٚب  ،وردت هذه افزيٚدة ظْد مًِؿ يف ـتٚب افهالة  (4)

  (916)برؿؿ (2/12).{يًتٍتحقن افهالة 

 شقرة افٍٚحتٜ(٢)آيٜ (5)

. (ز)شٚؿط يف (يف)حرف  (6)

  (917)برؿؿ  (2/12)ا يف افٌٚب افًٚبؼ أخرجف أيًض (7)
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: (1)ظؾقه دم وجوهافؽالم 

. (2)يف افتًريػ براويف، وؿد تَدم يف بٚب آشتىٚبٜ :أحدهو

م افُالم ظذ اؾتتٚح افهالة بٚحلّد هلل رب افًٚدغ، وتٖويِف يف بٚب صٍٜ تَدّ  : وكقفو

. (3)صالة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ـّ مٚ ترجؿ ٕٚشٛٓ ُت  ،افروايٜ افثٚفثٜ : وفثفو . (4)ففؾتٖمّ  ،ف فٌِٚبه اده

. ا بٚفٌٚءهق برؾع افدال ظذ احلُٚيٜ، وإن ـٚن جمرورً   (بٚحلّد ):ؿقفف :رابعفو

مـ ٓ يرى ،بٚفروايٜ افثٚفثٜ اشتدّل  :خومسفو


وؿد أشٍِٝ (5)افًٌِّٜ مـ افٍٚحتٜ

ًٛ  ،اخلالف يف ذفؽ . (6)ايف افٌٚب ادنٚر إفٔف ؿري

                                                 

يف و (1/175) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير   (1)

 (1/522)ٓبـ افًىٚر ظدة الـتٚب  

 (1/421)  آشتىٚبٜ :بٚب ،ـتٚب افىٓٚرة "اإلظالم"  (2)

أن افنٚؾًل  :رمحف اهللهْٚك وذـر  (3/34)صٍٜ صالة افٌْل  :بٚبفهالة تَدم يف ـتٚب ا  (3)

ظذ أن ادراد يًتٍتح افَراءة بًقرة احلّد، ـام َِٕف ظْٓؿ افْقوي يف  ،افَٚئِقن بٖهنٚ مـ افٍٚحتٜ ،وإـثرون

 (4/214)ذح مًِؿ

وؿٚل افهًْٚين يف شٌؾ افًالم  .ؿطيريد أن افراويٜ افثٚفثٜ ٍٕٝ افَراءة بٚفًٌِّٜ مىَِٚ وفٔس اجلٓر هبٚ ف(4)

زيٚدة يف ادٌٚفٌٜ يف افٍْل، وإّٓ ؾٕ٘ف فٔس يف آخرهٚ بًِّٜ، و تّؾ أن يريد  (وٓ يف آخرهٚ):ؿقفف (1/172)

 .بآخرهٚ افًقرة افثٕٜٚٔ، افتل ُتَرأ بًد افٍٚحتٜ

  ٜ(ز)ـ12افِقح ـبداي. 

 (4/30)إير رد ادحتٚر. بق حٍْٜٔ وآخرونمـ افهحٚبٜ، وؿٚل بف مٚفؽ وأ ،وأوّ  ،وهق ؿقل إٔس  (5)

 (1/166)وإير شٌؾ افًالم (1/544)ومقاهٛ اجلِٔؾ يف ذح خمتك خِٔؾ

 .يف افقجف افثٚين مـ هذه إوجف: يًْل  (6)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 184

 (1)وهق مذهٛ أو حٍْٜٔ ،إهنٚ مْٓٚ وٓ جيٓر هبٚ: لبٚفثٕٜٚٔ مـ يَق اشتدّل  :شودشفو

 .ترـٓٚ ًها وجًٓرا: (4)مذهٛ مٚفؽ:(3)وادذاهٛ يف ذفؽ ثالثٜ.(2)وأمحد

. بف اجلٓر: (5)ومذهٛ افنٚؾًل.مٚ ذـرتف: ومذهٛ أو حٍْٜٔ وأمحد

ـام  اءمـ افٍَٓٚء وافَرّ  ،وافتٚبًغ ؾّـ بًدهؿ ،وهق ؿقل أـثر افًِامء مـ افهحٚبٜ

مل ):(9)يف روايٜ صًٌٜ (8)[إٔف جٚء]ظذ  (7)افْقوي يف  ذح ادٓذب ظْٓؿ  (6)ففٕؼ

(10) (افرمحـ افرحٔؿ بًٌؿ اهلل جيٓروا
   

                                                 

 (1/528)إير حٚصٜٔ رد ادحتٚر  (1)

 (1/555)إير ادٌْل  (2)

ويف منُٚة  (2/47)يهر هبٚ يف حتٍٜ إحقذإير اخلالف خمتكا يف ؿراءة افًٌِّٜ واخلالف يف افٟ  (3)

 (2/462) ادهٚبٔح مع ذحف مرؿٚة ادٍٚتٔح

 (2/252)إير مقاهٛ اجلِٔؾ ذح خمتك خِٔؾ  (4)

 (1/478)إير هنٚيٜ ادحتٚج إػ ذح ادْٓٚج  (5)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ـام َِٕف)مجِٜ  (6)

 (3/288)ادجّقع ذح ادٓذب  (7)

. [ظ]ؽر واوح يف إصؾ وأثٌتف مـ  (8)

فف : ؿٚل افٌخٚري ظـ ظع بـ ادديْل. ة بـ احلجٚج بـ افقرد افًتُل إزدي، أبق بًىٚم افقاشىلبعش  (9)

هـ إير 160:ة وحده يف هذا افنٖن، تقيف رمحف اهلل بٚفٌكة شْٜمّ ـٚن صًٌٜ أُ : وؿٚل أمحد. ٕحق أفٍل حديٞ

 (7/202):وشرأظالم افٌْالء (4/244):وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (12/479):يف ترمجتف هتذيٛ افُامل

 (2/51)افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى و. (13784)برؿؿ  (21/302)أخرجٓٚ اإلمٚم أمحد يف مًْده   (10)

برؿؿ  (1/249)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (3)برؿؿ  (1/315)وافدارؿىْل يف شْْف  (2243)برؿؿ 

برؿؿ  (1/208)وابـ اجلًد يف مًْده  (4144)برؿؿ  (1/361)يف مهٍْف وابـ أو صٌٜٔ  (495)

 ابـ تّٜٔٔ يف افٍتٚوى ظْف ؿٚلاحلديٞ و (181)برؿؿ  (1/55)وابـ اجلٚرود يف ادْتَك  (1373)

= 
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ـٕٚقا يٍتتحقن افَراءة، )  وروايٜ)):ؿٚل افٌَٔٓل .(1)(مل يُقٕقا جيٓرون):ويف روايٜ

((أوػ أن تُقن  ٍقطٜ   (بٚحلّد هلل رب افًٚدغ
إٕف )): (3)ينوؿٚل افدارؿط.(2)

((ادحٍقظ
يًْل يٌدؤون بَراءة)): ال افنٚؾًلق.(4)


ؿٌؾ مٚ يَرأ  ،أم افَرآن 

((بًدهٚ
(5) .

                                                 

إشْٚده ؿقي ظذ ذط مًِؿ ؾٔف إحقص بـ : ادًْد وؿٚل ظْف  ََق. حديٞ صحٔح (22/278)

 (21/302): ادًْد   .جٚل اإلشْٚد ثَٚتجقاب صدوق ٓ بٖس بف وبٚؿل ر

واإلمٚم أمحد يف  (1803)برؿؿ  (5/106)حًٚن هبذا افٍِظ أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإل  (1)

 (2/51)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى (13915)برؿؿ  (21/368( )(ؾُٕٚقا ٓ جيٓرون))مًْده بٍِظ 

برؿؿ  (1/203)وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر  (6) برؿؿ (1/316)وافدارؿىْل يف شْْف  (2243)برؿؿ 

 (183)برؿؿ  (1/55)وابـ اجلٚرود يف ادْتَك  (923)برؿؿ  (1/146)وابـ اجلًد يف مًْده  (1103)

 .مٕع: إٔٝ شًّتف؟ ؿٚل: وؾٔف ؿٚل صًٌٜ فَتٚدة

 (ص)افٌخٚري وؿد شٌؼ ختريٟ هذه افٍِيٜ يف  (2244)برؿؿ  (2/51) بَٔٓلافًْـ افُزى فؾ  (2)

اإلمٚم أبق احلًـ ظع بـ ظّر بـ أمحد افٌٌدادي ادَرئ ادحدث، مـ أهؾ  ِٜ دار افَىـ بٌٌداد، ـٚن   (3)

 . مـ بحقر افًِؿ، صْػ افتهٕٚٔػ، وشٚر ذـره يف افدٕٔٚ، وهق أول مـ صْػ افَراءات

: ٕو ظٌد اهلل احلٚـؿؿٔؾ . إتٓك إفٔف ظِق إثر وادًرؾٜ بًِؾ احلديٞ وأشامء افرجٚل: وؿٚل ظْف اخلىٔٛ

هـ إير يف 385:تقيف رمحف اهلل شْٜ . هق مٚ رأى مثؾ ًٍٕف، ؾُٔػ إٔٚ؟: هؾ رأيٝ مثؾ افدارؿىْل؟ ؾَٚل

 (12/34):وتٚريخ بٌداد (16/449):شر أظالم افٌْالء: ترمجتف

 (6)برؿؿ  (1/316) افُزىذـره يف افًْـ   (4)

 13:بدايٜ افِقح 

 (2245برؿؿ  2/51 افُزى  افًْـ ذـره ظْف افٌَٔٓل يف  (5)
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ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ):(2)ظـ أبٔف(1)لمٌّػ   ابـ ظٌد اهلل بـ ويف روايٜ

 (5)ـذا يف احلديٞ (جيٓرون (4)ٓ ون يًْلأيَر(3)ٓ ،وظّر وأبق بُر

(7)(ٓ جيٓرون):(6)ويف روايٜ شٍٔٚن
فُْف حديٞ (ونأٓ يَر): ومل يَؾ 

  .ظٌد اهلل جمٓقل ٪ ٕن  ابـ(8)اظؤًػ، ـام ؿٚفف احلّػ 

                                                 

ًٚ بٚشّف  يف مًْد اإلمٚم أمحد   (1) يزيد بـ ظٌد اهلل بـ :واشّف (16787)برؿؿ (27/342)ورد مّكح

: ؿٚل ابـ حجر (1/154)مٚ جٚء يف ترك اجلٓر   :بٚبمٌٍؾ، وؿد أخرج فف افسمذي يف ـتٚب افهالة 

ومقشقظٜ رجٚل افُتٛ  (2/374):تًجٔؾ ادًٍْٜ :إير. حديثف يف افسمذي فُْف مل يًّك يف روايتف

  (4/256):افتًًٜ

واإلصٚبٜ  (1/305)إير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب. فِقؿقف ظذ ترمجتف  ريض اهلل ظْف (2)

 (1/677)وأشد افٌٚبٜ  (4/242)

 مرتغ (ز)حرف افالم تُرر ًٕخٜ يف (3)

. ت يف هٚمنفوأحلؼ (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ون يًْل ٓأيَر )مجِٜ  (4)

برؿؿ  (2/52)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (20/459)ورد هبذا افٍِظ ظْد اإلمٚم أمحد يف مًْده  (5)

 (4205)برؿؿ  (7/211)وأبق يًذ يف مًْده  (2249)

ؿٚل ظْف . شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ بـ أو ظّران بـ مّٔقن اهلاليل أبق  ّد افُقيف إظقر، أحد أئّٜ اإلشالم  (6)

 1/21:احلٍٚظ ضٌَٚت: هـ إير يف ترمجتف198:تقيف رمحف اهلل شْٜ. مٚ رأيٝ أظِؿ بٚفًْٜ مْف: محداإلمٚم أ

   3/423:ومٔزا ن آظتدال 1/6:وافًز يف خز مـ ؽز

أبق ًٕٚمٜ ؿٔس بـ ظٌٚيٜ مل  تٟ بف : وؿٚل  (2249)برؿؿ  (2/52)ذـرهٚ افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى   (7)

وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف  (1)برؿؿ  1/3149)رجٓٚ افدارؿىْل يف شْْف افنٔخٚن واهلل أظِؿ وأخ

  (1802)برؿؿ  (5/105)اإلحًٚن 

مٚ جٚء يف ترك اجلٓر بًٌؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ  :بٚبافسمذي يف شْْف يف أبقاب افهالة   احلديٞ أخرجف(8)

وافًْٚئل يف شْْف يف  .حديٞ ظٌد اهلل بـ مٌٍؾ حديٞ حًـ: ؿٚل أبق ظًٔك (244)برؿؿ  (2/12)

وافٌَٔٓل يف افًْـ  (908)برؿؿ  (2/135)ترك اجلٓر بًٌؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ  :بٚبـتٚب آؾتتٚح  

وافىحٚوي . ؾٔف أبق ًٕٚمٜ ؿٔس بـ ظٌٚيٜ، مل  تٟ بف افنٔخٚن:وؿٚل (2249)برؿؿ  (2/52)افُزى 

= 
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ـّ  ٓ اجلٓر  ،ن مْف ترك اجلٓرادتّٔؼ  (مل أشّع)  : (1)ف افثٕٜٚٔوروايٜ اده

يف ظدم افذـر، فُْٓٚ مًِقفٜ، ٕن مًِاًم ؿٚل يف  ةٌ ؾيٚهر: وأمٚ افثٚفثٜ.امىًِؼ 

ـٚن جيٓر )(5)أن ظّر(4)دةَ ْب عَ  ظـ  (3)، ثْٚ إوزاظل(2)ثْٚ افقفٔد بـ مًِؿ)):صحٔحف

وتٌٚرك اشّؽ، وتًٚػ جدك،  ،شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك  :هبٗٓء افُِامت يَقل

 :ثف ؿٚلإٔف حدّ  ،(7)إٔف ـتٛ إفٔف خيزه ظـ إٔس بـ مٚفؽ (6)وظـ ؿتٚدة  (وٓ إفف ؽرك

ؾُٕٚقا  وأو بُر وظّر وظثامن ،وشِؿيٝ خِػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف صّؾ )

                                                 

 (4128)برؿؿ  (1/359)مهٍْف  وابـ أو صٌٜٔ يف (1097)برؿؿ  (1/202)يف ذح مًٚين أثٚر 

وؿٚل إفٌٚين  (4205)برؿؿ  (7/211 )وأبق يًذ (2600)برؿؿ  (2/88)وظٌد افرزاق يف مهٍْف 

اجلٓر بٚفًٌِّٜ حديٞ وـؾ مٚ ورد يف افٌٚب ٓ يهح إشْٚده ويف افهحٔح يف رمحف اهلل ٓ يهح 

: ( 27/342 )ادًْد واحلديٞ ؿٚل ظْف  ََق ( 5/467)ٕير افًًِِٜ افؤًٍٜا .خالف ذفؽ

 .إشْٚده صحٔح 

. بدل مـ افثٕٜٚٔ (افثٚفثٜ)ـتٌٝ  (ظ)و (ز)يف (1)

وتقيف رمحف . مقػ افًٌٚس، روى فف اجلامظٜ: وؿٔؾ. افقفٔد بـ مًِؿ افَرر، أبق افًٌٚس مقػ بْل أمٜٔ  (2)

وإير  (1/1041)ب تَريٛ افتٓذي. ثَٜ، فُْف ـثر افتدفٔس وافتًقيٜ: ؿٚل ظْف ابـ حجرهـ 195:اهلل شْٜ

 (9/222) :وثَٚت ابـ حٌٚن (9/211):شر أظالم افٌْالءو (31/86):هتذيٛ افُامل: يف ترمجتف

 (105ص)شٌَٝ ترمجٜ إوزاظل  (3)

هـ 127:تقيف رمحف اهلل شْٜ. أبق افَٚشؿ إشدي افُقيف، أحد إئّٜ، ٕزل دمنؼ ،ظٌدة بـ أو فٌٚبٜ  (4)

 (5/229):و شر أظالم افٌْالء(6/114):افتٚريخ افٌُروإير  (1/629):تَريٛ افتٓذيٛ

. يف هٚمنف وأحلؼ (ظ)شٚؿط مـ متـ  (أن ظّر ةبدَ عَ )ؿقفف  (5)

هـ إير يف ترمجتف 117:مٚت رمحف اهلل شْٜ. إـّف ،افٌكي ،أبق اخلىٚب ،ؿتٚدة بـ دظٚمٜ افًدود  (6)

 (7/185):بريخ افؽوافتٚر (2/26):وتَريٛ افتٓذيٛ (1/7):ضٌَٚت احلٍٚظ

 (123ص)شٌَٝ افسمجٜ ٕٕس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف   (7)
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بًؿ اهلل افرمحـ : ٓ يذـرون (1)چپ  پ  پ  پچ افَراءة بـ يًتٍتحقن 

، ثْٚ (3)ثْٚ  ّد بـ مٓران: ثؿ ؿٚل مًِؿ (وٓ يف آخرهٚ(2)افَراءة افرحٔؿ يف أول 

إٔف  (4)بـ ظٌد اهلل بـ أو ضِحٜ أخزين إشحٚق: افقفٔد بـ مًِؿ ظـ إوزاظل ؿٚل

. (5)إتٓك. ؾذـر ذفؽ ..إٔس بـ مٚفؽشّع 

 مـ ـتٌٓٚ، وٓ مـ محِٓٚ  ٓ ًِٕؿ ،أن يف إشْٚده ـتٚبٜ: إول:وجٓغة مـ وبٔٚن افًّؾ 

، وهق افقفٔد، وٓ يًٍْف (6)سإٔف اصتّؾ ظذ ظًْْٜ مدّل : افثٚين.همَ كْ أَ  دَ لِ وؿتٚدة وُ 

س صٔخ ًٍٕف أن ٓ يدّل  :تك ف بٚفتحديٞ، ؾٕ٘ف اصتٓر بتدفٔس افتًقيٜ، وهق

                                                 

 افٍٚحتٜشقرة  (2): آيٜ(1)

. بدون أل (ؿراءة)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (2)

هـ 239:تقيف رمحف اهلل شْٜ. أبق جًٍر افرازي، ذـره ابـ حٌٚن يف ـتٚب افثَٚت ، ّد بـ مٓران اجلامل  (3)

وافتٚريخ  (26/522):هتذيٛ افُامل: ترمجتف ر يفوإظ (9/93):افثَٚت. أو ؿريٌٚ مْف

  (777)ترمجٜ (1/245):افٌُر

أو ضِحٜ زيد بـ شٓؾ إٕهٚري اددين افٍَٔف، وـٚن  ابـ صٚحٛ رشقل اهلل   ،إشحٚق بـ ظٌد اهلل  (4)

هـ 132:مٚت رمحف اهلل شْٜ. ا، وأبقه ظٌد اهلل ؿد حُْف افٌْل م ظِٔف أحدً مٚفؽ يثْل ظِٔف وٓ يَدِّت 

 (2/444):وهتذيٛ افُامل (6/33):هـ إير يف ترمجتف شر أظالم افٌْالء134:وؿٔؾ

 (179ص) خترجيف  إػ هْٚ إتٓك ؿقل اإلمٚم مًِؿ، ذـره يف ـتٚب افهالة ـام شٌؼ (5)

 إٕف مـ ؿٌٔؾ ادرشؾ وادَْىع،حتك يتٌّغ : ؿٔؾ. هق افذي يَٚل ؾٔف ؾالن ظـ ؾالن: افًًْْٜ يف اإلشْٚد (6)

ّٝ :وافهحٔح. صٚفف بٌرهات ًشٚ، وبؼط إمُٚن فَٚء صؾ،بؼط أن ٓ يُقن ادًًْـ مدلِّت إٔف مـ ؿٌٔؾ اد

ذهٛ :حف ابـ افهالح وؿٚلوهذا مٚ رّج  (1/148)إير ادَْع يف ظِقم احلديٞ ٓبـ ادَِـ. بًوٓؿ بًًوٚ

 (1/36)إيرمَدمٜ ابـ افهالح.إػ هذا اجلامهر مـ أئّٜ احلديٞ وؽرهؿ
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مْٓٚ مٚ رواه افٌخٚري ظـ   ،ثٚبتٜ ، ٓ شٔام وؿد ظٚروف أحٚديٞ(1)وفُـ صٔخ صٔخف

ـٔػ ـٕٚٝ ؿراءة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟  ،ئؾ إٔسُس ):ؿتٚدة ًٍٕف، ؿٚل

 افرمحـ، ومدّ  بًؿ اهلل، ومدّ  ا، ثؿ ؿرأ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ، مدّ ـٕٚٝ مدًّيت : ؿٚل

هلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًتٍتح أـٚن رشقل ا):ال إٔس أيًض وؿد شي .(2)(افرحٔؿ

(3)چپ  پچ بـ
وٓ شٖفْل  إٕؽ شٖفتْل ظـ رء مٚ أحٍيف: ؿٚلأو بٚفًٌِّٜ؟ ف 

 وؿٚل.(5)خزيّٜ  حف ابـوصّح (4)رواه اإلمٚم أمحد(ظْف أحد ؿٌِؽ

((ٓ جرم. إشْٚده صحٔح)):افدارؿىْل
(6). 

ٕف واوىرابف، فتِقّ  ٪ٓ  تٟ بف ،حديٞ إٔس افًٚفػ)):(7)ؿٚل ابـ ظٌد افز

 ـزت ): واختالف أفٍٚطف مع تٌٚير مًٕٚٔٓٚ، وؿد شئؾ إٔس ظـ ذفؽ، ؾَٚل

                                                 

ـّ ٕقع مـ إٔقاع تدفٔس اإلشْٚد وؿد ظرّ  :فتًقيٜفٔس اتد (1) أن يروي : وصقرة ذفؽ ،ف يف ادتـؾف اده

 ـقن افثَتٚن ؿد فَل أحدمهٚ أخرافراوي حديًثٚ ظـ صٔخ ثَٜ وذفؽ افثَٜ يرويف ظـ ؤًػ ظـ ثَٜ، وي

وهذا افْقع . ؿٜ افثٚينوجيًؾ اإلشْٚد ظـ صٔخف افثَٜ ظـ افٞ ،شَط افؤًػ افذي يف افًْدس يفُ ؾٖٔد اددّل 

وإير ادَْع يف ظِقم احلديٞ  (1/43)إير تًٔر مهىِح احلديٞ. إٔقاع افتدفٔس مـ افتدفٔس هق ّذ 

(1/154) 

  (4759)برؿؿ  (4/1925)مد افَراءة  :بٚبأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن    (2)

 (٢)شقرة افٍٚحتٜ آيٜ  (3)

 .إشْٚده صحٔح : وؿٚل ظْف  ََقه  (12700)رؿؿ ب (20/126)مًْد اإلمٚم أمحد   (4)

  .(494)برؿؿ  (1/249 )(ذـر افدفٔؾ ظذ أن بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ آيٜ :بٚبصحٔح ابـ خزيّٜ    (5)

 اجلٓر بًٌؿ اهلل افرمحـ ذـر اختالف افروايٜ يف :بٚبأخرجف افدارؿىْل يف شْْف يف ـتٚب افهالة    (6)

ًٚ افٌَٔٓل يف مًرؾٜ افًْـ  .هذا إشْٚد صحٔح: وؿٚل (10)برؿؿ  (1/316) افرحٔؿ واحلديٞ أخرجف أيو

 (789)برؿؿ (2/444)وأثٚر 

 (119ص)شٌَٝ افسمجٜ ٓبـ ظٌد افز  (7)
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 بٚفهحٜ مْٓٚ فف(2)ؾٚحلجٜ ؿٚئّٜ بام صٓد ،وأمٚ أحٚديٞ اجلٓر: ؿِٝ  .(1)(( (ؤًٕٝ

 ابـ و(5)وأم شِّٜ(4)أو هريرة :ظـ شتٜ مـ افهحٚبٜ روي (3)وهق مٚ

  (7)،وإٔس(6)ظٌٚس

                                                 

 (1/32)ٓبـ ظٌد افز .ؾٔام بغ افًِامء يف ؿراءة بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ مـ آختالف ،إير اإلٕهٚف  (1)

 (2/230) افتّٓٔدوذـره بًّْٚه يف (28)برؿؿ 

. (ينٓد)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ متـ  (وهق مٚ)إػ ؿقفف  (ؿِٝ)مـ ؿقفف  (3)

 .رويْٚه ظـ أو هريرة ب٘شْٚد صحٔح: وؿٚل (2236)برؿؿ  (2/49)أخرجف افٌَٔٓل يف شْْف   (4)

  .افذهٌل واؾَفو.ط افنٔخغ، ومل خيرجٚهػ ذصحٔح ع: وؿٚل (1/356)أخرجف احلٚـؿ يف ادًتدرك (5)

وأشد  (1/622) يف مًرؾٜ إصحٚب آشتًٔٚبٕير فِقؿقف ظذ ترمجٜ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ا

 (2/201)وشر أظالم افٌْالء (8/221)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (1/422)افٌٚبٜ

 (2227)برؿؿ  (2/47)أخرجف افٌَٔٓل يف شْْف   (6)

 صِٔٝ خِػ افٌْل  )) ظـ إٔس وفٍيف   (24)برؿؿ  (1/308)رؿىْل يف شْْف  أخرجف افدا  (7)

اءة بًؿ اهلل افرمحـ بَر  ـٕٚقا جيٓرون هؿ ؾُّؾ  ،وخِػ أو بُر وخِػ ظّر وخِػ ظثامن وخِػ ظع

أخرجف و .محـ افرحٔؿ يف افهالة واجلٓر هبٚوجقب ؿراءة بًؿ اهلل افر:ـتٚب افهالة  بٚب يف( (افرحٔؿ

إٕام ذـرت هذا احلديٞ صٚهدا دٚ تَدمف ثؿ تًٌَف : وؿٚل  (855)برؿؿ  (1/359) ادًتدرك احلٚـؿ يف

 .ؾٖصٓد بٚهلل وهلل إٔف ـذب! أمٚ اشتحك ادٗفػ أن يقرد هذا احلديٞ ادقوقع: افذهٌل يف افتِخٔص وؿٚل 

  ظِٔف أن هذا ختريٟ هذا يف ادًتدرك مـ ادهٚئٛ، ومـ يخ (4/365)ـام يف ؾتح افٌٚري: ؿٚل ابـ رجٛ

ـذب ظذ مٚفؽ، وإٔف مل  دث بف ظذ هذا افقجف ؿط، إٕام روي ظـ محٔد ظـ إٔس، أن أبٚ بُر وظّر وظثامن 

 . ـٕٚقا ٓ يَرؤون بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
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 ؿٚل ذفؽ احلٚؾظ أبق صٚمٜ  .(4)بـ جْدب(3) وشّرة(2)ضٚفٛ(1)أو  ظع بـو

ومتًددة ظـ مجٚظٜ (6)[ـثرة]بًد أن ذـر أن إحٚديٞ افقاردة يف اجلٓر  (5)ادَدد

ًٚٔ رووا ذفؽ ظـ افٌْل صذ  (7)مـ افهحٚبٜ يرتَل ظددهؿ إػ أحد وظؼيـ صحٚب

ومل يرد : هؿ مـ ظٌٚرتف ؿٚلمـ ُف  ومْٓؿ ،ح بذفؽمْٓؿ مـ ّس  ،اهلل ظِٔف وشِؿ

  ابـ ظـ : إحدامهٚ:روايتٚن تكيح بٚإلهار هبٚ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إّٓ 

. (8)ل وهل ؤًٍٜمٌّػ 

                                                 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (أو )ـِّٜ  (1)

 (2 )برؿؿ (1/302)أخرجف افدارؿىْل يف شْْف   (2)

 2/654آشتًٔٚب  يف  مًرؾٜ  إصحٚب :   اهلل  تًٚػ ظْف  إير فِقؿقف  ظذ  ترمجتف  ريض  (3)

 . 1/472وأشد افٌٚبٜ  1/460واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  

  (28)برؿؿ (1/309)وافدارؿىْل يف شْْف  (855)برؿؿ  (1/359)أخرجف احلٚـؿ يف مًتدرـف (4)

ٛ بذفؽ فنٚمٜ ظٌد افرمحـ بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ ادَدد افدمنَل افش  (5) َّ اؾًل ادًروف بٖو صٚمٜ وف

. أخذ ظـ صٔخ اإلشالم افًز بـ ظٌد افًالم،وؿٔؾ إٔف بِغ رتٌٜ آجتٓٚد. ـٌرة ـٕٚٝ ؾقق حٚجٌف إين

وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ (15/212)شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف665:تقيف رمحف اهلل ؿتٔال بدمنؼ شْٜ

  (5/318):وصذرات افذهٛ (8/165):افُزى

. (ظ)شٚؿىٜ مـ إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(6)

أبق بُر، وظثامن، وظع، وضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل،  (855)برؿؿ  (1/359)ذـر مْٓؿ احلٚـؿ يف مًتدرـف   (7)

وجٚبر، وظٌد اهلل بـ ظّر، واحلُؿ بـ ظّر، وافًْامن بـ بنر، وشّرة بـ جْدب، وبريدة إشِّل، 

ظّر بـ اخلىٚب، وابـ ظٌٚس، وابـ افزبر،  (49ـ2/48)افُزى وذـر مْٓؿ افٌَٔٓل يف . وظٚئنٜ

 . ظامر بـ يٚه، وصداد بـ أوس، و ّد افَرطل ( 1/81)وذـر مْٓؿ ابـ ظٌد افز يف اإلٕهٚف. ومًٚويٜ

 (186ص)شٌؼ خترجيف    (8)
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 ومْٓؿ مـ اشتدّل .فٜ بام أوجٛ شَقط آحتجٚج هبٚوهل مًّؾ  (1)ظـ إٔس: وافثٕٜٚٔ

(2)(ؿًّٝ افهالة بْٔل وبغ ظٌدي ٕهٍغ):بحديٞ
، (3)ريؾ ؾٔف فإلهاوٓ دل 

وأمٚ أحٚديٞ اجلٓر ؾٚحلجٜ ؿٚئّٜ بام صٓد فف بٚفهحٜ مْٓٚ وهق مٚ روي ظـ : ؿٚل

((شتٜ
، ؾذـرهؿ (4)


  ،ٕحٚديٞ افراؾًل (6)هٚ إٔٚ يف  خترجيلؿد بًطُّن و  (5)ـام أشٍِتف 

. وبٚهلل افتقؾٔؼ .ؾراجًف إن صئٝ

 

                                                 

 (182 ص)وهق حديٞ افٌٚب    (1)

 (904 )برؿؿ (2/9)يف ـؾ رـًٜ  ؿراءة افٍٚحتٜأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب وجقب   (2)

  ( 3774 )وابـ مٚجف  ( 900  )وافًْٚئل ( 2877 )وافسمذي  ( 699  )وأبق داود ( 174  )وادقضٖ

  . ( 7502  )وأمحد

 (1/555)يف ادٌْل ٓبـ ؿدامٜ احلٌْع إير افَقل  (3)

 بفوفّؼ  (3/568)افٌدر ادْر:وهق ـتٚب ٍٕٔس ـام ذـر ذفؽ ظْف ابـ ادَِـ يف "افًٌِّٜ"يف ـتٚبف   (4)

 (3/291)وإير ادجّقع.وهق مٚ روي ظـ شتٜ ؾذـرهؿ: ؿقففبٖو  ّد ادَدد وشٚق ـالمف إػ  

فف ـتٚب  ،أبٚ صٚمٜ ادَدد أنّ  (1/272)هدايٜ افًٚرؾغ:ـتٚبف وذـر افٌٚبٚين يف (5/284)وظّدة افَٚري 

 .مٗفٍٚتف ثؿ شٚق مجِٜ مـ. افًٌِّٜ إصٌر و افًٌِّٜ إـز

 (ظ)ـ 13بدايٜ افِقح ـ 

  .(ز)و (ظ)شٚؿط مـ  (ـام أشٍِٝ)ؿقفف (5)

 افٌدر ادْر يف ختريٟ إحٚديٞ وأثٚر افقاؿًٜ يف افؼح افٌُر فِراؾًل: إير ـتٚب ادٗفػ (6)

 (569ـ3/563)
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بوب شجود افسفو 

. (2)بٚفٌٍِٜ: وهريه افٟوؾّن  (1)مهدر شٓٚ يًٓق: افًٓق

. (3)وحديٞ ظٌد اهلل ابـ بحْٜٔ. ذـر ؾٔف حديٞ أو هريرة

                                                 

 (14/406)إير فًٚن افًرب  (1)

مٚظٔؾ بـ محٚد اجلقهري أبق ٕك افٍٚراو، إس: واجلقهري هق  (1/337)إير افهحٚح يف افٌِٜ   (2)

تقيف . صٚحٛ افهحٚح، ؿٚل يٚؿقت احلّقي ـٚن مـ أظٚجٔٛ افزمٚن، ذـٚء وؾىْٜ، وخىف ييب بف ادثؾ

  (1/446):وبٌٜٔ افقظٚة فًِٔقضل (2/269):هـ إير مًجؿ إدبٚء393:رمحف اهلل شْٜ

وأشد افٌٚبٜ  (1/300)يف مًرؾٜ إصحٚب  بآشتًٔٚ :فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير   (3)

 (5/10)وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (2/364):واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (1/584)
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احلديٌ األول 

صذ بـو رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه ):ظن أيب هريرة ؿول (1)ظن حمؿد بن شرين

هو أبو هريرة، وفؽن وشكّل : وشؾم إحدى صاليت افعق، ؿول ابن شرين

دم  (2)معروضي ؾؼوم إػ خشبيؾصذ بـو رـعتغ  م شؾم، : كسقً أكو، ؿول

ادسجد، ؾوتؽل ظؾقفو ـلكه ؽضبون، ووضع يده افقؿـى ظذ افقرسى، وصبك 

 تِم جَخ رَخ ، وخَخ [(3)ووضع خده األيؿن ظذ طفر ـػه افقرسى  ]بغ أصوبعه

ودم افؼوم أبو بؽر  ؿكت افصالة: ظون من أبواب ادسجد، ؾؼوفواافرسرَّس 

: دم يديه ضول، يؼول فه وظؿر ؾفوبو أن يؽؾكه، ودم افؼوم رجل

مل أكس ومل  :ؿول أم كسقً؟  ت افصالةيو رشول اهلل أؿكُي : ؿول (4)افقدينذو

كعم، ؾتؼدم ؾصذ مو ترك  م : ؾؼوفوا   أـك يؼول ذو افقدين؟:ؾؼول .تؼك

                                                 

افتٚريخ افٌُر :، وفالشتزادة مـ شرتف رمحف اهلل، إير (195ص  )ترجؿ فف ادهّْػ، ـام شٖٔد   (1)

                     (   4/619  )وشر أظالم افٌْالء (1/90):فٌِخٚري

.. وافهقاب مٚ أثٌتف وهق ادقاؾؼ دٚ يف إصؾ ويف افٌخٚري ومًِؿ (مًسوف  )(ظ)يف (2)

  .(468 )شٚؿط مـ ًٕخٜ ادخىقط ، وأثٌتٓٚ مـ أصؾ احلديٞ يف افٌخٚري  (3)

 ( 202 ص)شٖٔد افتًريػ بف، وترمجٜ ادهّْػ فف،  (4)
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ؾربك (1) أو أضول،  م رؾع رأشه ؾؽز ـز وشجد مثل شجوده م شؾم، 

. (3)(م م شلّل : ؿول حصغ نب(2)ؾـبئً أن ظؿران  :مشلفوه  م شلّل 

 :(4)وجوهافؽالم ظؾقه من 

 إٔس مقػ ،هق اإلمٚم افربٚين افتٚبًل ، ّد بـ شريـ هذا :أحدهو

                                                 

وافتهحٔح مـ  (مثؾ شجقده أو أضقل ثؿ رؾع رأشف ؾُز ثؿ ـز وشجد  )زيٚدة  (ظ  )يف إصؾ و (1)

 ( 468 )ومـ أصؾ احلديٞ يف افٌخٚري  (ز)

 1/374آشتًٔٚب  يف  مًرؾٜ   إصحٚب   : فِقؿقف ظذ ترمجتف  ريض اهلل  تًٚػ  ظْف  إير   (2)

 . 22/319وهتذيٛ افُامل  1/869وأشد افٌٚبٜ  2/313واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 

 (1/182 ) تنٌٔؽ إصٚبع يف ادًجد وؽره:يف أبقاب ادًٚجد  بٚبوافٍِظ فف،  أخرجف افٌخٚري   (3)

وأخرجف أيوٚ يف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ بٚب هؾ يٖخذ إمٚم إذا صؽ بَقل افْٚس  (468)ورؿؿ احلديٞ 

شجدتغ  إذا شِؿ يف رـًتغ أو يف ثالث ؾًجد: ويف ـتٚب افًٓق بٚب  (1/252 )(683-682)برؿؿ

مـ يُز يف شجدد افًٓق برؿؿ : ويف بٚب  (1/411 )(1169)مثؾ شجقد افهالة أو أضقل برؿؿ

برؿؿ  مٚ جيقز مـ ذـر افْٚس ، ٕحق ؿقهلؿ افىقيؾ وافَهر: ويف ـتٚب إدب بٚب  (1/412 )(1172)

ذان وافهالة مٚ جٚء يف إجٚزة خز افقاحد افهدوق يف إ: ويف ـتٚب افتّْل بٚب  (5/2249 )(5704)

افًٓق  :وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب(6/2648 )(6823)وإحُٚم  برؿؿ  وافهقم وافٍرائض

 (1322-1316)برؿؿ (2/86)ة وافًجقد فف يف افهال

 ٓبـ دؿٔؼ افًٔد "حُٚماإل"هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب بًض إير  (4)

 (1/527)افًىٚر ٓبـ" افًدة"ومـ ـتٚب  (1/177)
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صٍٜٔ  وأمف(1)افتّر ظغ ومـ س وأبقه مٚفؽ بـا 

 (7)أوٓد شريـ (6)وـريّٜ (5)وحٍهٜ (4)ومًٌد(3)افهديؼ وهق أخق إٔس (2)مقٓة 

ظثامن ا مـ خالؾَٜت َي ِق ، وفد فًْتغ َب (8)حلًــٚن إمٚم وؿتف بٚفٌكة مع ا


 ومٚت بًد 

                                                 

بِدة ؿريٌٜ مـ إٌٕٚر ؽرو افُقؾٜ وافتّر هبٚ ـثر جدا وهل ظذ ضرف افزيٜ وهل ؿديّٜ : ظغ افتّر(1)

ًٕٚئٓٚ وؿتؾ  ىهـ وـٚن ؾتحٓٚ ظْقة ؾ21ًٛيد شْٜ أؾتتحٓٚ ادًِّقن يف أيٚم أو بُر ظذ يد خٚفد بـ افقل

ويف هتذيٛ افُامل  (4/176)مًجؿ افٌِدان إٔير . رجٚهلٚ ؾّـ ذفؽ افًٌل وافدة  ّد بـ شريـ

 .أن وافده ـٚن مـ افًٌل ـام ذـر ادهّْػ (5/332)وتٚريخ بٌداد  (25/344)

وافدة  ّد بـ شريـ، ومقٓة ٕو بُر افهديؼ، وهل حجٚزيٜ، وـٚن يًجٌٓٚ افهٌغ، وـٚن  ّد   (2)

 (7/198):ٕير ضٌَٚت ابـ شًدا. د صٌغ هلٚ ثٔٚبٚا اصسى هلٚ أفغ مٚ جيد، ؾ٘ذا ـٚن يقم ظلإذا اصسى هلٚ ثقًب 

 (4/619):شر أظالم افٌْالءو

: إير يف ترمجتف. إٔس هق ابـ شريـ، مقػ إٕهٚر، آخر بْل شريـ مقتٚ، وفد يف آخر خالؾٜ ظثامن  (3)

 (1/110):وتَريٛ افتٓذيٛ (2/32):وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (3/308):افقايف بٚفقؾٔٚت

. بـ شريـ إٕهٚري افٌكي، أـز إخقتف، وهق بكي تٚبًل مٚت رمحف اهلل ظذ رأس ادٚئٜمًٌد   (4)

وفًٚن  (5/432):وافثَٚت ٓبـ حٌٚن (7/206):افىٌَٚت افُزى ٓبـ شًد: إير يف ترمجتف

 (3/250):ادٔزان

. فف ظذ حٍهٜؾضِّت مٚ أدرـٝ أحدا  أُ : ؿٚل إيٚس بـ مًٚويٜ. أم اهلذيؾ افٌكيٜ ،حٍهٜ بْٝ شريـ  (5)

 :وافقايف بٚفقؾٔٚت (4/507):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجت110ٚٓ:يٝ رمحٓٚ اهلل يف حدودتقّف 

 (12/409):وهتذيٛ افتٓذيٛ (4/305)

 (4/609):ذـرهٚ افذهٌل يف مٔزان آظتدال. ـريّٜ بْٝ شريـ  (6)

 رايَٚج رْ يف خالؾٜ أو بُر مـ شٌل َج وشٌل  ،ةشريـ بـ أو ظّرة وافد  ّد وإخقتف، أدرك اجلٚهع  (7)

 :اإلصٚبٜ: إير يف ترمجتف. ظؼة: ـف إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف، وـٚن فف شًٌٜ مـ افقفد، وؿٔؾومتؾَّيل 

 (4/606):وشر أظالم افٌْالء (2/313)

ثؿ إتَؾ إػ  ظٚمل ؾَٔف، وفد وٕنٖ بٚدديْٜ ،يًٚر افٌكي مقٓهؿ، أبق شًٔدأو احلًـ بـ  احلًـ   (8)

وهق ؾهٔح تٚبًل ثَٜ . ظ ؤًْٕٚشِقا احلًـ٪ ؾٕ٘ف حِػ : ظـ إٔس ريض اهلل ظْف إٔف شئؾ ؾَٚل يوافٌكة، رُ 

= 
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. وهق أثٌٝ مـ احلًـ.يف صقال شْٜ ظؼ ومٚئٜ ،احلًـ بامئٜ يقم

ُّٞن رأى ابـ شريـ ـٖن اجلقزاء تَدَّيل   يّقت احلًـ : تف وؿٚلا ؾٖخذ يف وّو ريَّيل مٝ اف

مٚ )): (2)فًجعق ارَّيل وَ ؿٚل مُ .مٜ يف افتًٌر، وـٚن ظالّ (1)هق أذف مْل ،وأمقت بًده

((وٓ أورع يف ؾَف مْف ،رأيٝ أحًدا أؾَف يف ورع
مـ يىٔؼ مٚ )): (4)وؿٚل أبق ؿالبٜ.(3)

((يرـٛ مثؾ حد افًْٚن (5) ّد يىٔؼ
(6) .

                                                 

تقيف رمحف . اتف ظـ إٔس بـ مٚفؽس، روى ظـ ظدد مـ افهحٚبٜ، وأـثر مروّي ا ويدّل رشؾ ـثرً إٓ إٔف ـٚن ُي 

 :وإظالم (7/136):وصذرات افذهٛ (2/263):هتذيٛ افتٓذيٛ: إير يف ترمجتف .هـ110:اهلل شْٜ

(2/226) 

 (ز)ـ13افِقح ـ. 

 (2/277)وحِٜٔ إوفٔٚء (4/618)إٔير شر أظالم افٌْالء  (1)

ـٚن ثَٜ ظٚبد، وروى : ؿٚل ابـ شًد. اإلمٚم أبق ادًتّر افٌكي ،ج بـ ظٌد اهلل افًجعصّرِ مُ  ق بـرِّت وَ مُ   (2)

أمًُقا فْٚ هذه افكة، ؾ٘ن احتجتؿ : ق رمحف اهلل جئئْٚ ؾَٔقلن مقرِّت ـٚ: محٚد بـ زيد ظـ مجٔؾ بـ مرة ؿٚل

ٕير منٚهر ا .تقيف رمحف اهلل يف افًراق يف وٓيٜ ابـ هٌرة شْٜ مخس ومٚئٜ. ؾٍَٖٕقهٚ ؾُٔقن آخر ظٓده هبٚ

 (4/206):وتٚريخ اإلشالم (1/549)وتَريٛ افتٓذيٛ (1/90)ظِامء إمهٚر

 (2/56)وادًرؾٜ وافتٚريخ (4/609)ءشر أظالم افٌْال ٕيرا  (3)

تقيف رمحف اهلل . ظٌد اهلل بـ زيد بـ ظّر اجلرمل، أحد إئّٜ إظالم، بكي ـثر احلديٞ  (4)

 (4/468):أظالم افٌْالء وشر (5/92):افتٚريخ افٌُر: هـ إير يف ترمجتف105:هـ وؿٔؾ104:شْٜ

 (1/5):وضٌَٚت احلٍٚظ

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ( ّد)اشؿ  (5)

 (2/267)وحِٜٔ إوفٔٚء (4/609)شر أظالم افٌْالء  (6)
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رأيتف يف افًقق ؾام)) (2)أبق ظقإٜ(1)ؿٚل 


((إٓ ذـر اهلل  رآه أحد
 (4)  [يرده]وؿٚل .(3)

((ظوق مْف ـٚن إذا ذـر ادقت، مٚت ـؾ)): إؿىع
روى ظـ ضٚئٍٜ مـ  (5)

أخٔف   ظـ ،(6)ومـ ظزيز مٚ وؿع فف، إٔف روى ظـ أخٔف  ٔك بـ شريـ.افهحٚبٜ

فٌٔؽ حجٚ حَٚ ) :فٔف وشِؿرشقل اهلل صذ اهلل ع ؿٚل  :ظـ إٔسإٔس بـ شريـ،

 ّٛ (7)(ورًؿٚ ادً تً
   .

                                                 

 (ز)شٚؿىٜ مـ (ؿٚل)ـِّٜ  (1)

هق اإلمٚم احلٚؾظ، )): افقوٚح بـ ظٌد اهلل، مقػ يزيد بـ ظىٚء افٔنُري، ؿٚل ظْف افذهٌل: أبق ظقإٜ(2)

أظالم افٌْالء  هـ شر176:تقيف رمحف اهلل يف شْٜ. ((افثٌٝ،  ّدث افٌكة، وـٚن مـ أرـٚن احلديٞ

 (11/118)وهتذيٛ افتٓذيٛ  (8/181)افتٚريخ افٌُر : وإير يف ترمجتف أيوًٚ  (8/217)

 14:بدايٜ افِقح 

 (4/610)وشر أظالم افٌْالء (2/63)خٕير إثر يف ـتٚب ادًرؾٜ وافتٚريا  (3)

 (3/34):ٓ يف اإلـاملوافهقاب مٚ أثٌتف ـام وٌىف ابـ مٚـق (زهر)ـتٛ  (ز)و(ظ)ويف  (إصؾ)يف   (4)

ـام يف هذا ادتـ ويف شر أظالم  (زهر )وؿد وؿع افتهحٔػ يف اشّف إػ . دهر إؿىع بوؿ افدال: وؿٚل 

ـٚن دهر إؿىع شٚئال : روى ظـ ابـ شريـ، وروى ظْف شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ، وؿٚل ظْف (4/610):افٌْالء

 (3/445):إير  اجلرح وافتًديؾ. يًٖل، وـٚن مُْر افًْٔغ

 (4/610)وشر أظالم افٌْالء (2/63)ادًرؾٜ وافتٚريخ  (5)

 ٔك بـ شريـ إٕهٚري أبق ظّرو افٌكي مقػ إٔس، أخق  ّد ـٕٚٝ وؾٚتف بٚفىٚظقن بٚفٌكة يف   (6)

 (2/305):وافتَريٛ (8/275):وافتٚريخ افٌُر (3/261):إير يف ترمجتف فًٚن ادٔزان. حدود افتًًغ

 (11/228):هذيٛوهتذيٛ افٝ

وؿٚل اهلٔثّل  (38/45)وابـ ظًٚـر يف مًجّف  (6803)برؿؿ  (2/139)أخرجف افٌزار يف مًْده  (7)

ًٚ، ومل يًؿ صٔخف يف ادرؾقع: (3/226)يف جمّع افزوائد  ًٚ، ومقؿقؾ وَِٕف ابـ حجر يف . أخرجف افٌزار مرؾقظ

= 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 199

 

 :خرىأ ويف روايٜ .ـذا جٚء يف هذه افروايٜ( بْٚصّذ )ؿقفف :افوجه افثوين

افنغ وتنديد  هبٍتح افًغ وك:ِرّ افعَ :افثٚفٞ .( بْٚصّذ )بدل  (1)( فْٚصّذ ) 

. افٔٚء

((هق ظْد افًرب مٚ بغ زوال افنّس وؽروهبٚ)): إزهري ؿٚل
 ومْف ؿقل:ؿٚل (2)

وأصِف  (4)(مٚ أدرـٝ افْٚس إٓ وهؿ يهِقن افيٓر بًّق ): (3)افَٚشؿ بـ  ّد

((ٕيرت إفٔٓٚ ظـ طِّٜ ،وظنقت إػ افْٚر ،(5)افيِّٜ، ومْف ظنٚ افٌك
(6). 

                                                 

ه، وـذا ؿٚل افٌقصري ، يف إحتٚف ظـ  ٔك، وفٔس ظـ أخل (1317)برؿؿ  (4/168)ادىٚفٛ افًٚفٜٔ 

 .رواتف ثَٚت: وؿٚل (2485)برؿؿ  (3/49)اخلرة 

 (1318)ورؿّٓٚ  (195ص) احلديٞ يٜ جٚءت ظْد مًِؿ وؿد شٌؼ ختريٟهذه افروا  (1)

وفًٚن  (1/183)ٕير خمتٚر افهحٚحاو (1/71)ٕير ؿقفف يف ـتٚبف افزاهر يف ؽريٛ أفٍٚظ افنٚؾًلا  (2)

هـ  282: ّد بـ أمحد بـ إزهر أبق مْهقر إزهري اهلروي،وفد شْٜ: زهري هق وإ (15/56)افًرب

تقيف رمحف اهلل .. هتذيٛ افٌِٜ: وـٚن صديد إٓتهٚر ٕفٍٚظ افنٚؾًل وأحد إئّٜ يف افٌِٜ ومـ مٗفٍٚتف

 :وبٌٜٔ افقظٚة (3/63):وضٌَٚت افًٌُل افُزى (5/311):إظالم: هـ إير يف ترمجتف370:شْٜ

(1/19)  

إير . افَٚشؿ بـ  ّد بـ أو بُر افهديؼ افتّٔل اددين اإلمٚم، ٕنٖ يف حجر ظّتف ظٚئنٜ ؾٖـثر ظْٓٚ  (3)

 (1/5):وضٌَٚت احلٍٚظ( 7/212):وافقايف بٚفقؾٔٚت (1/23):افًز يف خز مـ ؽز: يف ترمجتف

وأخرجف  (2067)برؿؿ  (1/546)أخرجف ظٌد افرزاق يف مهٍْف يف ـتٚب افهالة  بٚب وؿٝ افيٓر   (4)

  (10)برؿؿ  (1/53)وذـره ابـ ظٌد افز يف آشتذـٚر  (12)برؿؿ  (1/9)مٚفؽ يف ادقضٖ 

 (1/467)إير خمتٚر افهحٚح . ظنٚ يًنق، إذا وًػ بكه: يَٚل (5)

 (1691)إير افَٚمقس ادحٔط ص  (6)
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 إحٚديٞ ويف بًض(1)(افيٓر أو افًك:إحدى صالد افًّق ):ويف صحٔح مًِؿ

(2)افيٓر أهنٚ
 .(3)وهذا آختالف يف ؿؤٜ واحدة:ؿٚل بًوٓؿ  

((افتٚريخ إٓ أن يثٌٝ  ،تٚن خمتٍِتٚنو تّؾ أن تُقن ؿيّض )): (4)يزةزِ ؿٚل ابـ َب 
(5). 

. (7)ادحََغ ؽره ظـ (6)وَِٕف

 

 ا يف صحٔح مًِؿ وـٚن يفنً جذع مـ ٕخؾ، ـذا جٚء مٌلَّيل : اخلنٌٜ ادًرووٜ :افرابع

وافيٚهر أن هذه اخلنٌٜ هل اجلذع افذي ـٚن خيىٛ )): ؿٚل افٍٚـٓل.(8)ؿٌِٜ ادًجد

                                                 

 (1316)ورؿؿ افروايٜ  (195ص) احلديٞ شٌؼ ختريٟ  (1)

افىقيؾ وافَهر : فٌخٚري يف ـتٚب إدب  بٚب مٚ جيقز مـ ذـر افْٚس ٕحق ؿقهلؿأخرجف ا  (2)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب افًٓق يف افهالة وافًجقد فف  (5704)ورؿؿ احلديٞ  (5/2249)

  (1319)برؿؿ  (2/87)

وإير  (3/26)شٚئلوافًْدي يف حٚصٔتف ظذ افـ (3/97)وهؿ إـثر ـام رجح ذفؽ احلٚؾظ يف افٍتح  (3)

 (1/321)منُٚة ادهٚبٔح

أبق  ّد :ة بٍتح افٌٚء وـن افزاء  هق يزَ زِ وابـ َب    (أ/1/93)إٔير هذا افَقل يف ريٚض إؾٓٚم  (4)

ذح  إحُٚم فًٌد : دثٚ ففهـ ، ـٚن إمٚمٚ وؾَٔٓٚ مح616:افتقٕز ظٌد افًزيز بـ إبراهٔؿ افَرر، وفد شْٜ

: إير يف ترمجتف 663:هـ وؿٔؾ662:تقيف رمحف اهلل شْٜ .ح إشامء احلًْكوذ ،وذح افتَِغ ،احلؼ

 (1/202)وإًٔٚهبؿ افرواة وؤح ادنتٌف يف وٌط أشامءوت (5/239)مًجؿ ادٗفٍغ

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ز)شٚؿىٜ مـ متـ (افتٚريخ)ـِّٜ  (5)

 (5/69)وهق افْقوي رمحف اهلل ـام يف ذحف دًِؿ  (6)

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ (فف ؽره ظـ ادحََغوٕؼ)ؿقفف  (7)

 (1316)ورؿؿ افروايٜ  (195ص) احلديٞ شٌؼ ختريٟ  (8)
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((ًٓ ظِٔف أوّ 
ًٛ )  :جٚء يف حديٞ ظّران   (ـٖٕف ؽوٌٚن)  :وؿقفف.(1) (2)(اؾخرج مٌو

  

وفذفؽ  إػ مٚ ـٚن يًتَد خالؾف هُ َب َس إذ نَ  م٪ا ظذ ادتُّؾ وٌف  تّؾ أن يُقن إُٕٚرً وغ

مل يذـره  ،أن يُقن ؽوٌف ٕمر آخر و تّؾ ،ا ظـ ذفؽًف أؿٌؾ ظذ افْٚس متُّش 

((ل أطٓرإوّ  وـٖنّ )): ؿٚل افَرضٌل.افراوي
ابـ بزيزة  (4)وأطْف: وؿٚل بًوٓؿ. (3)

 ، طٓر ظِٔف، وإٓ ؾال مقجٛ فف يف هذا افقؿٝوٛ ظاّم وا بٚفغافهحٚبٜ ظزَّيل  فًّؾ ))

. ((ي طٚهًراأ

َ  :اخلومس : وجيقز ؾٔف إػ اخلروج: ة وافراء ـ ادنظقنادّٓؾ ظٚن ـ بٍتح افًغافنَّيل

افًغ  يف افٌخٚري بوؿّ  (6)إصٔع ووٌىف:ؿٚل (5)ـام َِٕف افَٚيض ،إشُٚن افراء

. (7)ثٌٚنؾزان، وـثٔٛ وكُ وإشُٚن افراء، ؾُٔقن مجع هيع، ـٍَٔز وُق 

                                                 

 (أ/1/93)ريٚض إؾٓٚم   (1)

افًْـ افُزى  (ؾخرج مٌوٌٚ جير رداءه  )  (1322)ظْد مًِؿ برؿؿ  (195ص)احلديٞ  شٌؼ ختريٟ  (2)

 .جير إزاره  ( 990 )، ابـ خزيّٜ  ( 14877  )جير ثقبف  ( 4070 )فًِْٚئل ، وافىزاين يف افٌُر

 (2/194)ؿٚفف يف ادٍٓؿ  (3)

 (أ/1/93)هذا افيـ َِٕف ظـ افٍٚـٓل ـام يف ريٚض إؾٓٚم   (4)

 (2/213)منٚرق إٕقاروإير ؿقفف يف  (104ص)افَٚيض ظٔٚض افٔحهٌل، وؿد شٌَٝ ترمجتف   (5)

، تٍَف بٕٕٚدفس وافَروان، ودخؾ مك وافًراق، ثؿ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ إصٔع أبق  ّد افَرضٌل  (6)

هـ إير 392:وتقيف شْٜ .ـتٚب أثٚر وافدٓئؾ يف اخلالف صْػ. رجع إػ بِده، وإتٓٝ إفٔف افريٚشٜ

 (3/1024):وتذـرة احلٍٚظ (1/164):ضٌَٚت افٍَٓٚء

 (8/151)وفًٚن افًرب  (2/913)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر(7)
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((خىٖ وـن افًغ)):(1)اوؿٚل اخلطّ  
مقا، ومل يٌِثقا، ٕن وإٕام خرجقا ومل يتُّؾ  .(2)

 وٕزول افؼائع، ؾخرجقا بٕٚغ ظذ أن افًْخ ؿد وؿع، وأنّ  (3)افقحل افزمـ زمـ 

. ؾٚؿٓؿ ظذ افًْٔٚند اّت ت، ويٌعُ افهالة ؿد ؿُك 

ـ هق بوؿ افَٚف وـن افهٚد ـ وروي بٍتح   (ة؟افهال ِت ِسَ أُق ):ؿقفف :افسودس

، ؿٚفف افْقوي يف ل أصٓر وأصّح ووؿ افهٚد، وـالمهٚ صحٔح وفُـ إوّ  افَٚف

. ظذ اظتَٚد وؿقع مٚ جيقز مـ افًْخ   أؿكت افهالة؟  :وإٕام ؿٚفقا.(4)ذحف

ثؿ  بٚء مقحدة  ثؿ راء ثؿ ،ـ بُن اخلٚء ادًجّٜ اُق َب رْ افِخ  (5)اشّف ذو افٔديـ    :افسوبع

ؿٚل  .(7)أبق افًريٚن: ـ بـ ظّرو، وهق شِّل مـ بْل شِٔؿ، ـْٔتف (6)أفػ، ثؿ ؿٚف

                                                 

. أبق شِٔامن: ، أحد أحٍٚد زيد بـ اخلىٚب،وهق شٌٛ ًٌٕتف، ـْٔتفاخلىٚو  مد بـ إبراهٔؿ مد بـ محمح  (1)

تقيف . وؽره يف ذح ادنُؾ مـ أحٚديٞ افٌخٚريو أظالم افًْـ  ،إصالح ؽِط ادحدثغ:   ن مٗفٍٚتفم

 (3/127):وصذرات افذهٛ (3/209):هـ إير تذـرة احلٍٚظ386:رمحف اهلل شْٜ

 (1/28)ح ؽِط ادحدثغ فِخىٚوإير إصال  (2)

. بدون ال (وحل)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

 (5/68)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (4)

. (وؿٔؾ اشّف ظّره)هْٚ تًِٔؼ   (ظ)يف هٚمش  (5)

 (2/680)هُذا وٌىف يف ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر  (6)

 (1/16)شامء ادٌّٜٓ يف إٌٕٚء ادحُّٜوإ (2/420)إير يف ترمجتف اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (7)

ؾَٚل رجؾ يَٚل فف )ظـ ظّران بـ حهغ  ( 19111 )ورد يف روايٜ أمحد واخلربوق (1/141)وآشتًٔٚب

ويف افَقم  )روايٚت ـثرة  ( 576  )اخلربٚق مـ أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ويف افًْـ افُزى

يَٚل فف اخلربٚق ، وـٚن ضقيؾ ) ( 4070)يف روايٜ ادًجؿ افٌُر و(ن رجؾ يف يديف ضقل يَٚل فف ذو افٔدي

ابـ : ويف مًْد افىٔٚفز  (اخلربٚق رجؾ بًٔط افٔديـ ) ( 83  )مًْد افنٚؾًلويف  (4107) رؿؿب (افٔديـ

 .(87)اخلربٚق
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 .(1)اظٚش بًد وؾٚة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ زمٚنً : مجٚظٜ

(2)ا ادَتقل يقم بدرمٚفغ أيًض وهق ذو افشِّت )):ؿٚل افزهري 
ف واختُؾ .(3)ؾٔفضقه وؽّؾ ((

يف يديف، وهق مٚ يف افُتٚب، وهق ؿقل  لٍ فىق: ؾَٔؾ. يف شٌٛ تًّٔتف بذفؽ

  .وهق افيٚهر (4)افٌخٚري

                                                 

  (2/475)وإير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب (13/186)ذـره يف ـتٚب افقايف بٚفقؾٔٚت (1)

 .إٔير ؿقل افزهري يف ادهدريـ افًٚبَغ(2)

ٓ أظِؿ أحدا مـ أهؾ افًِؿ واحلديٞ ادْهٍغ ؾٔف ظقل ظذ حديٞ ابـ صٓٚب يف : ؿٚل ابـ ظٌد افز  (3)

ؿهٜ ذي افٔديـ٪ ٓوىرابف ؾٔف،وإٔف مل يتؿ فف إشْٚدا وٓ متْٚ، وإن ـٚن إمٚمٚ ظئام يف هذا افنٖن، ؾٚفٌِط ٓ 

ؾِٔس  ملمٚل فٔس دخِقق، وـؾ أحد يٗخذ مـ ؿقفف ويسك إٓ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وسيًِؿ مْف أحد، وافؽ

  (1/366)إير افتّٓٔد. ؿقل ابـ صٓٚب إٔف ادَتقل يقم بدر حجٜ٪ ٕٕف ؿد تٌغ ؽِىف يف ذفؽ

 (  194  ص)ـام يف حديٞ افٌٚب   (4)
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(1) (بًٔط افٔديـ):ووؿع يف روايٜ
ٕٕف ـٚن يًّؾ بٔديف، : وؿٔؾ.بدل ذفؽ وهق هق  

 (5)يف  ذح افتٌْٔف (4)اجلٔع ؿهر افٔديـ، حُٚه   (3)ـٚن ٕٕف :وؿٔؾ.(2)ابـ ؿتٌٜٔ ؿٚفف

                                                 

 (899)مًِؿوردت يف و (نبًٔط افٔدي) (195ص)مـ حديٞ ظّران، ـام شٌَٝ اإلصٚرة إفٔف   (1)

، ويف ( 566،  564 )وافًْٚئل يف افُزى (1214 )وافًْٚئل ( 1/284 )روايٜ ادقضٖ و (افنامفغذو)

يَٚل فف ذو افنامفغ بـ ظٌد ظّرو بـ ٕوِٜ اخلزاظل ، وهق حِٔػ ) ( 1549 )شْـ افدارمل ظـ أو هريرة 

 (2739)يح ابـ حٌٚن  صح ويف 5727 )(ذو افنامفغ )مًْد أو يًذ ادقصع ويف  (بْل زهرة 

ويف ) ( 2730)يف صحٔح ابـ حٌٚن و( 985،  984 )ـذفؽ يف ابـ خزيّٜو (افنامفغ بـ ظٌد ظّرو ذو)

: افْقويؿٚل . ( 826 )ومثِف ابـ خزيّٜ (افَقم رجؾ إمٚ ؿهر افٔديـ وإمٚ ضقيِٓٚ يَٚل فف ذو افٔديـ 

هذا ـِف رجؾ  (رجؾ بًٔط افٔديـ )ويف روايٜ  ( يده ضقل رجؾ يَٚل فف اخلربٚق ، وـٚن يف (افٔديـ ذو)

رجؾ  ، ( 2/346). واحد اشّف اخلربٚق بـ ظّرو بُن اخلٚء وفٌَف فىقل يديف وهق مًْك بًٔط افٔديـ

يَٚل  فف  ذو افنامفغ  وهق  ؽر  آخر  رجؾ  ويف افهحٚبٜ  اخلربٚق ،  يَٚل فف ذو افٔديـ فىقل يديف ، وهق

ذو افٔديـ ؽر ذي : وهؿ افزهري ؾجًِٓام واحدا ، وؿد بغ افًِامء ومهف ، ؿٚل ابـ ظٌد افز افٔديـ ، وذي 

بـ اافنامفغ ، ؾ٘ن ذا افٔديـ هق افذي جٚء ذـره يف شجقد افًٓق وإٔف اخلربٚق ، وأمٚ ذو افنامفغ ؾٕ٘ف ظّر 

شؿ ذي افٔديـ اخلربٚق ، وهق ذهٛ إـثر إػ أن ا: ن حجر ب، ؿٚل ا( 2/486)ظقن ادًٌقد . ظّرو إتٓك 

 . افراجح يف ٕيري 

   (3/837)منُٚة ادهٚبٔحو (3/100)إير ؾتح افٌٚري  (2)

ـَ ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افدِّت : هق   بيوابن ؿتي ـٚن رأشٚ يف افًربٜٔ : ؿٚل اخلىٔٛ. ادروزي: ي، وؿٔؾرِ وَ ي

تقيف رمحف اهلل  .و منُؾ افَرآن ،احلديٞوتٖويؾ خمتِػ  ،ادًٚرف  :وافٌِٜ وإخٌٚر، ومـ مٗفٍٚتف

 (2/63):وبٌٜٔ افقظٚة (10/170) :تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف276:شْٜ

. (إٕف ـٚن)ـتٌٝ  (ظ)و (ز)يف (3)

. (اخلِٔؾ)ـتٌٝ   (ز)يف  (4)

وفف وإير ق ومل أؿػ ظِٔف،(2/1904)إير ـنػ افيْقن (مقوح افًٌٔؾ يف ذح افتٌْٔف)ـتٚبف هق   (5)

 (3/100) ؾتح افٌٚرييف

= 
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 تّؾ إٔف)): وؿٚل افَرضٌل

ه يف وؿد شاّم : ويؾ افٔديـ بٚفًّؾ وبٚفٌذل، ؿٚلـٚن ط 

 وـٚن يف يديف ضقل و تّؾ أن يُقن رجالً :  (2)ؿٚل  (1)(اخلربٚق)حديٞ ظّران 

((آخر
 .(5)((4)أو افٔد ،ؾٖتٚه ذو افٔديـ) ويف مًجؿ اإلشامظٔع .بًٔد جًدا: ؿِٝ.(3)

ّٛ ):ؿقفف :افثومن   ّد بـ شريـ:هق افَٚئؾ (مثؿ شّؾ :ئٝ أن ظّران بـ حهغ،ؿٚلؾْ

. بؾ بقاشىٜ ،ح بٖٕف مل يًّع ذفؽ مـ ظّرانفراوي ظـ أو هريرة، وهق مّك ا

 شتٜ، وإن ـٚن ادٚزري رمحف اهلل ،يف افهالة اظِؿ أن أحٚديٞ بٚب افًٓق:افتوشع

 (6)ذـرهٚ مخًٜ

                                                 

ّٛ .ذح  افتٌْٔف: فف ،افًزيز بـ ظٌد افُريؿ اجلٔعظٌد : هق  واجلقع ه افْقوي وابـ افهالح وابـ دؿٔؼ وؿد ٕ

إير و (2/75)، ـام ذـر ذفؽ ابـ ؿٚيض صٌٜٓ يف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ د ظذ أن يف افُتٚب َٕقٓت بٚضِٜافًل

 (1/373) :ؿٚت إشْقيوضٛ (5/107):ضٌَٚت افًٌُل: أيوًٚ  يف ترمجتف

 (ظ)ـ14بدايٜ افِقح ـ. 

 (1321)ورؿؿ افروايٜ  (195 ص) شٌؼ خترجيف   (1)

. (ز)شٚؿىٜ  مـ (ؿٚل)ـِّٜ  (2)

 (2/188)ادٍٓؿ  (3)

. (ز)و(ظ)شٚؿط مـ اجلزءهذا  (أو افٔد)إػ ؿقفف  (جؿويف مع)مـ ؿقفف  (4)

  (15)برؿؿ  (1/331)مًجؿ اإلشامظٔع   (5)

إٌٓرت : أبق بُر أمحد بـ إبراهٔؿ بـ افًٌٚس اجلرجٚين، صٔخ ادحدثغ، ؿٚل ظْف افذهٌل: هق  واإلشكظقع

تذـرة : هـ إير يف ترمجتف371:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ادًجؿ و ادًْد وؽرمهٚ:  فف. بحٍظ هذا اإلمٚم

 (3/75):وصذرات افذهٛ (3/947):احلٍٚظ

  (1/420)ادًِؿ بٍقائد مًِؿ(6)

= 
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 م إٔف شّؾ ) وهق  ،ظّران بـ حهغ حديٞ   ؽٍؾوأَ   (2)وؽره  (1)وتًٌف افْقوي

(3) (م، ثؿ شجد شجدتغ رـًٜ، ثؿ شّؾ صّذ  ثؿ ،يف ثالث
وإٕام مل يذـره ٕٕف رأى إٔف  

، ٕٕف  يًدد حديٞ أو هريرة أّٓ  ،يف مًْك حديٞ ذي افٔديـ، ويِزمف ظذ هذا

 .(4)ظْده يف مًْك حديٞ أو شًٔد

إٔف شجد :وؾٔف. ؾِؿ يدر ـؿ صّذ  ؾّٔـ صّؽ  (5)حديٞ أو هريرة: لاحلديٞ إوّ 

 .ذـر مقوًٓامومل ي ،شجدتغ

 .مؿٌؾ أن يًّؾ  شجدشجدتغ إٔف:وؾٔف،اأيًض  ؾّٔـ صؽ(6)أو شًٔد حديٞ:افثٚين

                                                 

ـٚن أحد : ؿٚل ظْف افذهٌل. اإلمٚم افًالمٜ أبق ظٌد اهلل  ّد بـ ظّر افتّّٔل ادٚزري ادٚفُل: و ه وادوزري

مٚت . وؽره ،ادًِؿ بٍقائد مًِؿ:  فف. إذـٔٚء ادقصقؾغ، وإئّٜ ادتٌحريـ، وـٚن بهرا بًِؿ احلديٞ

 (4/114) :صذرات افذهٛو (20/104):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف536:رمحف اهلل شْٜ

 (5/56 ) صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (1)

 (2/280) ـٚفَٚيض ظٔٚض يف اإلـامل  (2)

  (1321)ورؿؿ افروايٜ  (195)احلديٞ يف مًِؿ شٌؼ ختريٟ  (3)

 (2/176) إير ادٍٓؿ فَِرضٌل  (4)

احلديٞ  ورؿؿ (1/413)وع أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افًٓق  بٚب افًٓق يف افٍرض وافتط  (5)

 (583)ويف ـتٚب إذان بٚب ؾوؾ افتٖذيـ  (1174)برؿؿ  افًٚبَغ افُتٚب وافٌٚبويف  (1175)

ويف  (1/409 )(1164)يٍُر افرجؾ افق يف افهالة برؿؿ: ويف أبقاب افًّؾ يف افهالة بٚب  (1/220)

اب ادًٚجد  أخرجف مًِؿ يف ـٝ (3/1196 )(3111)صٍٜ أبِٔس وجْقده برؿؿ : ـتٚب بدء اخلِؼ بٚب 

 (1293)برؿؿ  (2/82)بٚب افًٓق يف افهالة وافًجقد فف

 (1300)برؿؿ  (2/84)افًٓق يف افهالة وافًجقد فف  :بٚب أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  (6)
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 وؾٔف افَٔٚم إػ خٚمًٜ، وإٔف شجد بًد افًالم (1)مًًقد  ابـ حديٞ : افثٚفٞ

افًالم : افذي ذـره ادهْػ مـ روايٜ أو هريرة، وؾٔف (2)حديٞ ذي افٔديـ: افرابع

 .(3)، وإٔف شجد بًد افًالموافُالم وادق مـ اثْتغ 

 (5)ظّر بـا ظٌد اهلل وؿد روى ؿهٜ ذي افٔديـ)) :(4)ؿٚل أبق ظّر

                                                 

أن رشقل  ))وفٍيف (1168)رؿؿب (1/411)ػ مخًٚ أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افًٓق  بٚب إذا ص  (1)

ؾًجد شجدتغ  صِٔٝ مخًٚ،: ومٚ ذاك؟ ؿٚفقا: أزيد يف افهالة؟ ؾَٚل: ل ففصذ افيٓر مخًٚ ؾَل اهلل 

مٚ : وبٚب  (1/156 )(392)افتقجٔف ٕحق افٌَِٜ حٔٞ ـٚن برؿؿ : يف أبقاب افٌَِٜ بٚب و( (بًدمٚ شِؿ

ويف ـتٚب افتّْل  (1/157 )(396)جٚء يف افٌَِٜ ومـ ٓ يرى اإلظٚدة ظذ مـ شًّٓٚ ؾهذ إػ ؽر افٌَِٜ 

 (6822)مٚ جٚء يف إجٚزة خز افقاحد افهدوق يف إذان وافهالة وافهقم وافٍرائض وإحُٚم : ب بٚ

برؿؿ  (2/84)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب افًٓق يف افهالة وافًجقد فف (6/2648)

  (13015ـ1302)

 (195 ص)شٌؼ خترجيف   (2)

 (ز)شٚؿط مـ (وادق) ؿقفف (3)

ظْف هذا افَقل بتكف مـ افتّٓٔد  وؿد َٕؾ ( 119 ص)فز، وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف أبق ظّر ابـ ظٌد ا (4)

(1/360) 

 شِؿ يف افرـًتغ مـ افيٓر وافًكيف أبقاب افهالة  بٚب افرجؾ يوحديٞ ابـ ظّر أخرجف افسمذي  (5)

ظَٛ حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف وؿٚل يف افٌٚب ظـ ظّران بـ حهغ  (399)برؿؿ  (2/247)

ؾّٔـ شِؿ ظـ اثْتغ  :بٚب ،ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚوابـ مٚجف يف .ابـ ظّر وذي افٔديـ و

  (3727)برؿؿ  (2/359)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (1213)برؿؿ  (1/383)ثالث أو

برؿؿ  (1/444)افىحٚوي يف مًٚين أثٚر و  (1034)برؿؿ  (2/117)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف         

ابـ حجر يف ـتٚبف  واحلديٞ ؿٚل ظْف (4514)برؿؿ  (1/393)ابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف و (1378)

يف ـتٚب صحٔح ابـ مٚجف  ،إفٌٚينأيًوٚ صححف و. حديٞ صحٔح :(1/321) مقاؾَٜ اخلز اخلز

  (1007)برؿؿ 
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  بوؿ احلٚء ادِّٜٓ(1)جْي دَ ُح   بـة ومًٚوي

                                                 

ائل يف وافْس (1025)برؿؿ  (1/391)أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب إذا صذ مخًٚ  (1)

اإلمٚم أمحد يف مًْده  و (664)برؿؿ  (2/18)شْْف يف ـتٚب إذان  بٚب اإلؿٚمٜ دـ ٕز رـًٜ مـ صالتف 

ًٕٔٝ مـ : صذ يقمٚ ؾًِؿ وإكف وؿد بَل مـ افهالة رـًٜ، ؾٖدرـف رجؾ ؾَٚل أن رشقل اهلل ))

رـًٜ، ؾٖخزت بذفؽ افْٚس  ؾرجع ؾدخؾ ادًجد وأمر بالٓ ؾٖؿٚم افهالة، ؾهذ بٚفْٚس. افهالة رـًٜ

ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل ريض اهلل : ؾَٚفقا. هق هذا: ٓ إٓ أن أراه ؾّر و ؾَِٝ: أتًرف افرجؾ؟ ؿِٝ: ؾَٚفقا يل

برؿؿ  (6/395)وأخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (272554)برؿؿ  (45/227( )(ظْف

برؿؿ  (1/392)بـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف وا (1052)برؿؿ  (2/128)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (2674)

برؿؿ  (1/392)واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (3730)برؿؿ  (2/359)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (4509)

 .  وؿٚل هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ظذ ذط افنٔخغ وواؾَف افذهٌل (960)

ّٝ : (1/27)هؾ مُٜوؿد ؿٚل أبق داود ظـ شْْف يف رشٚفتف ٕأبق داود  شُٝ ظْفاحلديٞ و ظْف  ـؾ مٚ شُ

وفِقؿقف  .إػ إٔف صحٔح اإلشْٚد (268ص)وؿد أصٚر اإلصٌٔع يف مَدمٜ إحُٚم افهٌرى .ؾٓق صٚفح

 3/101واإلصٚبٜ  1/443ظذ ترمجٜ مًٚويٜ بـ حديٟ بـ جٍْٜ ريض اهلل تًٚػ ظْف إير آشتًٔٚب 

 . 3/6وتٚريخ افىزي
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وهق مًروف  ،واشّف ظٌد اهلل بـ مًًدة ،وصٚحٛ اجلٔقش (1)حهغ وظّران بـ

 .(2)وشِؿ اهلل ظِٔف صذ فف روايٜ ظـ افٌْل، بـ مًًدةايف افهحٚبٜ ب

ـّ  حديٞ:اخلٚمس افَٔٚم مـ اثْتغ : وؾٔف بًد هذا فابـ بحْٜٔ وؿد ذـره اده

، وؿٚل (4)ًٓ حديٞ ظّران افذي أشٍِْٚه أوّ : افًٚدس.(3)وافًجقد ؿٌؾ افًالم

افنٔخ تٚج افديـ

ًٞ )):افٍٚـٓل   امجِٜ إحٚديٞ افقاردة يف ذفؽ ثالثٜ ظؼ حدي

((منٓقرة يف ـتٛ احلديٞ
. ترجع إػ هذه افًتٜ هٚوفًّؾ : ؿِٝ.(5)

                                                 

 (1322)يح مًِؿ ورؿؿ افروايٜ يف صح (195ص )شٌؼ خترجيف   (1)

بـ مًًدة ظٌد اهلل مـ أصحٚب ا: وؿٚل يف آخره (2302)برؿؿ  (3/7)افىزاين يف إوشط أخرجف   (2)

وؿٚل اهلٔثّل . ، مل يرو هذا احلديٞ ظـ ابـ جريٟ إٓ ظٌد افرزاق تٍرد بف إبراهٔؿ بـ  ّد بـ برةافٌْل 

 . إبراهٔؿ  بـ  ّد بـ برة:خ افىزاينرجٚفف رجٚل افهحٔح، خال ر (2/155)ـام يف جمّع افزوائد

ابـ مًًقد بـ ؿٔس افٍزاري، يًرف بهٚحٛ : ظٌد اهلل بـ مًًدة، وؿٔؾ:هق   واشؿ صٚحٛ اجلٔقش

يف مًرؾٜ  اإلشتًٔٚب: إير يف ترمجتف. اجلٔقش٪ٕٕف ـٚن أمرا ظِٔٓٚ يف ؽزوة افروم دًٚويٜ

 (6/1):وافقايف بٚفقؾٔٚت  (2/170):يف متٔٔز افهحٚبٜ واإلصٚبٜ (1/302):إصحٚب

  .(243ص)شٖٔد خترجيف يف مقوًف   (3)

 (195 ص)خترجيف   شٌؼ  (4)

 (ز)ـ14افِقح ـ. 

 (أ/1/91 )ريٚض إؾٓٚم  (5)
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وؿد اختِػ افًِامء يف إخذ هبذه

، ؾّْٓؿ مـ وؿػ ظِٔٓٚ يف (1)إحٚديٞ 

، وواؾَف أمحد يف افهِقات (3)، ـداود افيٚهري(2)مقاوًٓٚ، ومْع افَٔٚس ظِٔٓٚ

 ؿٌؾ افًالم فُّؾ  ،يًجد ؾٔام شقاهٚ:ادذـقرة خٚصٜ، وخٚفٍف يف ؽرهٚ، وؿٚل

شٓق  يف ـّؾ  هق خمّر : ؾَٚل بًوٓؿ ،ا، واختِػ هٗٓءمْٓؿ مـ ؿٚس ظِٔفو.(4)شٓق

: وؿٚل أبق حٍْٜٔ .(5)يف افزيٚدة وافَْص ،إن صٚء شجد بًد افًالم، وإن صٚء ؿٌِف

 .(7)بٚؿل إحٚديٞ ظِٔف  (6)لوتٖوَّيل   ،((إصؾ ؾٔف افًجقد بًد افًالم))

                                                 

 15:بدايٜ افِقح 

 (2/335)إير اخلالف ـٚمال يف صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (1)

 (4/170)إير ادحذ  (2)

هر بٚفَقل بٕٚخذ ل مـ َج ب بٚفيٚهري، وـٚن أوّ ادِؼَّيل  ،أبق شِٔامن ،هٚينداود بـ ظع بـ خِػ إصٛ  (3)

: تقيف رمحف اهلل شْٜ. بيٚهر افُتٚب وافًْٜ، وترك افتٖويؾ وافَٔٚس، ومـ إئّٜ ادجتٓديـ يف اإلشالم

وفًٚن  (1/4):وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ(1/49):ت احلٍٚظضٌَٚ: إير يف ترمجتف. هـ يف بٌداد270

 (2/422):ادٔزان

 (1/697)وافؼح افٌُر ٓبـ ؿدامٜ (1/709)إير ادٌْل  (4)

ٓ خالف بغ افٍَٓٚء يًْل مجٔع افًِامء أن : ؿٚل صٚحٛ احلٚوي :  4/155ؿٚل افْقوي يف ادجّقع    (5)

شجقد افًٓق جٚئز ؿٌؾ افًالم وبًده ، وإٕام اختٍِقا يف ادًْقن وإوػ ، ؾذهٛ افنٚؾًل ، ومٚ ٕص ظِٔف  

افَديؿ واجلديد أن إوػ ؾًِف ؿٌؾ افًالم يف افزيٚدة وافَْهٚن ، وؿٚل أبق حٍْٜٔ وافثقري إوػ ؾًِف يف 

بًد افًالم يف افزيٚدة وافَْهٚن ، وؿٚل مٚفؽ إن ـٚن فَْهٚن ؾٕٚوػ ؾًِف ؿٌؾ افًالم ، وإن ـٚن فزيٚدة 

 (1/213)هٚجإػ مًرؾٜ أفٍٚظ ادـ ومٌْل ادحتٚج. ؾٕٚوػ ؾًِف بًد افًالم 

. (وتٖول)بدٓ مـ  (ومٚ دل)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

  (1/214)وحتٍٜ افٍَٓٚء فًِّرؿْدي (2/94)إير حٚصٜٔ رد ادحتٚر  (7)
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 .(1)يٞ إفٔفة إحٚدبَّل  ، وردّ ((إصؾ ؾٔف افًجقد ؿٌؾ افًالم)):وؿٚل افنٚؾًل

((وإٓ ؾٌَِف ،إن ـٚن افًٓق زيٚدة ؾًٌده)): وؿٚل مٚفؽ
ؾٖمٚ افنٚؾًل ؾَٚل يف .(2)

ظذ افًجقد ؿٌؾ افًالم مع  ظٓٚ، وّٕص ؾ٘ن ـٕٚٝ خٚمًٜ صّػ : حديٞ أو شًٔد

حديٞ ابـ مًًقد يف افَٔٚم إػ   (4)ليوأوت  ،ز ـٚدقجقد، وادجقّ (3)جتقيز افزيٚدة

وافًالم ـ مٚ ظِؿ افًٓق إٓ  ظذ إٔف ـ ظِٔف افهالة ،مخٚمًٜ وافًجقد بًد افًال

ظذ أهنٚ  ،حديٞ ذي افٔديـ [(5)لويتٖوَّيل ]بًد افًالم، وفق ظِّف ؿٌِف فًجد ؿٌِف، 

ؿٚل افْقوي .  ؾتدارـف بًده ،ؾًٓٚ ظـ افًجقد ؿٌؾ افًالم ،صالة جرى ؾٔٓٚ شٓق

 صٚؾًلال وأؿقى ادذاهٛ هْٚ مذهٛ مٚفؽ، ثؿ مذهٛ)): يف  ذح مًِؿ

 فق ؿقل ـّذهٛ مٚفؽ، وؿقل بٚفتخٔر، وظذ افَقل بّذهٛ مٚفؽ (6)[وفِنٚؾًل]

((شجد ؿٌؾ افًالم ،وشٓق بَْهٚن ،شٓق بزيٚدة: اجتّع يف صالتف شٓقان
(7). 

وٓ خالف بغ هٗٓء ادختٍِغ وؽرهؿ : ومجٚظٜ مـ أصحٚبْٚ ،ؿٚل افَٚيض ظٔٚض

إٔف جيزيف، وٓ تًٍد : فِزيٚدة أو فَِْص ،هإٔف فق شجد بًد افًالم أو ؿٌؾ ،مـ افًِامء

وفق شٓٚ شٓقيـ ؾٖـثر، ـٍٚه فِجّٔع . (8)صالتف، وإٕام اختالؾٓؿ يف إؾوؾ

                                                 

 (213/)1ومٌْل ادحتٚج (4/180)افؼح افٌُر فِراؾًل  (1)

 (10/204)وافتّٓٔد (1/220)إير اددوٕٜ  (2)

 (5/56 )إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (3)

. (ز)وافتهحٔح مـ  (وتْٚول)ـتٌٝ  (ظ)ويف  (إصؾ)يف (4)

. (ز)وافتهحٔح مـ  (ظ)ويف  (إصؾ) ؽر واوحٜ يف (5)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (6)

 (5/56)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (7)

 (5/56)صحٔح مًِؿ بؼح  افْقوي(2/283)إير إـامل ادًِؿ   (8)
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شٓق  فُّؾ ):وظـ ابـ أو فٔذ .(2)ومجٓقر افتٚبًغ(1)[إربًٜ]شجدتٚن، وبف ؿٚل 

(3)(شجدتٚن
ـّ  (5)[ثؿ].(4)وؾٔف حديٞ ؤًػ    (6).ة ظْد افنٚؾًلشجقد افًٓق ش

                                                 

. (ظ)بتٓٚ مـؽر واوحٜ يف إصؾ وأث (1)

 .ظذ ذفؽآتٍٚق  (1/729)يف ادٌْل  َٕؾ ابـ ؿدامٜو (5/56)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (2)

: هق  وابـ أو فٔذ (4484)برؿؿ  (1/390)ورد مـ ؾًِف ريض اهلل ظْف يف مهْػ ابـ أو صٌٜٔ   (3)

داود بـ أو : شٚر، وؿٔؾي: أبق  ّد إٕهٚري، واشؿ وافده: افرمحـ بـ أو فٔذ أبق ظًٔك، ويَٚلظٌد

ـٚن ظٌد افرمحـ بـ أو فٔذ يهع ؾ٘ذا دخؾ : ؿٚل ظْف إظّش. افُقيف افٍَٔف مـ أبْٚء إٕهٚر. أحٔحٜ

أدرـٝ ظؼيـ ومٚئٜ مـ أصحٚب رشقل اهلل : وروى ظىٚء ظـ ابـ أو فٔذ إٔف ؿٚل. افداخؾ ٕٚم ظذ ؾراصف

  ّهـ 82:بقؿًٜ اجلامجؿ شْٜ محف اهللرتقيف ؿٔؾ . خٚه ـٍٚهأن أ مـ إٕهٚر، إذا شئؾ أحدهؿ ظـ رء ود

 (10/201 ):وتٚريخ بٌداد (4/262):شر أظالم افٌْالء: إير يف ترمجتف

أخرجف أبق داود يف ( (فُؾ شٓق شجدتٚن بًد افتًِٔؿ: ؿٚل رشقل اهلل ))حديٞ ثقبٚن وفٍيف  مـ  (4)

ابـ مٚجٜ يف شْْف  و (1040)برؿؿ  (1/401)س و جٚلشْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب مـ ٕز أن يتنٓد وه

اإلمٚم  و (1219)برؿؿ  (1/385 )(يف ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  بٚب ؾّٔـ شجدهٚ بًد افًالم

وافٌَٔٓل  (3533)برؿؿ  (2/322)افرزاق يف مهٍْف  وظٌد  (22417)برؿؿ  (37/97)مًْده  أمحد يف

وافىزاين  (4483)برؿؿ  (1/390)ن أو صٌٜٔ يف مهٍْف واب (3638)برؿؿ  (2/337)يف افًْـ افُزى 

وافىٔٚفز يف مًْده  (1634)وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر برؿؿ  (1412)برؿؿ  (2/92)يف ادًجؿ افٌُر 

ووًٍف افذهٌل يف تَْٔح  (1/92)واحلديٞ وًٍف ابـ حجر ـام يف بِقغ ادرام (997)برؿؿ  (1/134)

 (2/417)وابـ ؿدامٜ يف ادٌْل (4/143)وٚ افْقوي ـام يف ادجّقعوممـ وًٍف أي (1/197)افتحَٔؼ

زهر وهق ابـ شٚمل افًْز روى ظْف مجع وذـره ابـ حٌٚن يف . إشْٚده ؤًػ: ادًْد وؿٚل ظْف  ََق

 .افثَٚت

  .(ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(5)

وـذا يف حتٍٜ ادحتٚج  3/119 وؿٚل شْٜ أي مٗـدة 3/115وأشْك ادىٚفٛ  (1/204)مٌْل ادحتٚج  (6)

 6/500يف ذح ادْٓٚج 
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افَٚيض  (3)[وؿٚل] .(2)ا، وحُل ظـ مٚفؽ أيًض (1)اجٛ ظْد أو حٍْٜٔو

ـّ )): افقهٚبظٌد مٚ  :ل هقؾٕٚوّ )): ؿٚل ادٚزري.(4)((ةمْف مٚ هق واجٛ، ومْف مٚ هق ش

إٕف إذا ٕز مٚ ؿٌؾ افًالم حتك ضٚل، تٌىؾ صالتف،  :ظذ ؿقفْٚ ،ـٚن ؿٌؾ افًالم

((مٚ ـٚن بًد افًالم: وافثٚين
(5). 

وهق يف . يـق بٖصقل افدِّت ؾّْٓٚ مٚ يتًّؾ   ،(6)ةؾقائد أصقيلّ  يف هذا احلديٞ  :افعورش

صِقات اهلل ظِٔٓؿ  إٌٕٔٚء ظذ  ،جقاز افًٓق يف إؾًٚل: لإوّ :مقوًغ

.  يف إؿقال: وافثٚين  .وشالمف

                                                 

 (2/83)وحٚصٜٔ رد ادحتٚر (1/209)حتٍٜ افٍَٓٚء  (1)

 (2/286)ومقاهٛ اجلِٔؾ (1/191)إير بدايٜ ادجتٓد  (2)

  .(ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(3)

  (2/286)إير ؿقفف يف مقاهٛ اجلِٔؾ  (4)

ظع بـ ٕك بـ أمحد بـ حًغ افٌٌدادي أبق  ّد، أحد أئّٜ ادٚفُٜٔ، ـٚن بـ ا: هق  وافؼويض  ظبد افوهوب

هـ إير 422:تقيف رمحف اهلل شْٜ .و ذح اددوٕٜ إدفٜ يف مًٚئؾ اخلالف:  فٍٚتفمـ مٗ. اؾَٔٓٚ أديٌٚ صٚظرً 

 (12/32):وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ (3/223) :وصذرات افذهٛ (2/387):وؾٔٚت إظٔٚن: يف ترمجتف

 (1/420)بٍقائد مًِؿ  مادًؾ  (5)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؾقائد أصقفٜٔ)ؿقفف  (6)
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إٓ مـ خٚفػ  ،(1)وؿٌؾ اخلقض يف ذفؽ، ؾٚظِؿ أهنؿ مًهقمقن مـ افٍُر وافٌدظٜ

َٝ ُي ]ٓ   ممـ  (2)مـ اخلقارج [دّ ظ
ظِٔٓؿ إطٓٚر ـِّٜ افٍُر  افرواؾض (4)وأجٚز بف  (3)

 ،افُذب ظِٔٓؿ يف تٌِٔغ افؼائع وإحُٚم اإلهلٜٔ ظذ أنّ  ،، واإلمجٚع ؿٚئؿ(5)تَٜٔ

جيقز، وـذفؽ افًْٔٚن ؿٌؾ افتٌِٔغ، وـذا بًده ظذ ؿقل اجلّٓقر، وـذا اإلمجٚع ٓ

                                                 

. وـذفؽ ٓ خالف أهنؿ مًهقمقن مـ افهٌٚئر افتل تزري بٍٚظِٓٚ وحتط مْزفتف وتًَط مروءتف    (1)

 (3/53)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي .  ( 1/328)إير افْقوي بؼح مًِؿ 

  (3/372)إير ؿقهلؿ يف مْٓٚج افًْٜ  (2)

بحروراء   جتًّقااو ،هؿ  افذيـ خرجقا ظذ أمر ادٗمْغ ريض اهلل ظْف حغ جرى أمر احلُّغ:  واخلوراج

وهؿ  ،ةبذي افثدّي  ادًروُف  ،اء وحرؿقص بـ زهر افٌجعورئًٔٓؿ ظٌداهلل بـ افُقّ  ،مـ ٕٚحٜٔ افُقؾٜ

م يّرؿقن مـ افديـ ـام يّرق افًٓؿ شٔخرج مـ وئوي هذا افرجؾ ؿق)ملسو هيلع هللا ىلص ادٚرؿٜ افذيـ ؿٚل ؾٔٓؿ افٌْل 

  (1/114)ٕير ادِؾ وافْحؾ فِنٓرشتٚينا .ةؾٖوهلؿ ذو اخلقيكة وآخرهؿ ذو افثدّي  (مـ افرمٜٔ

 .(ز)و(ظ)وافهقاب مٚ أثٌتف مـ  (يًتّد)يف إصؾ   (3)

. بزيٚدة حرف افتٚء (وأجٚزت  )(ز)و (ظ)يف (4)

هؿ افَٚئِقن ب٘مٚمٜ : افرواؾضو (5/390)اب جٚمع افدظٚءإير مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح ب(5)

إٔير ادقشقظٜ . ويزظّقن إٔف أحؼ بٚخلالؾٜ دون افنٔخغ وظثامن بـ ظٍٚن ظع ريض  اهلل ظْف بًد افٌْل 

افراؾوٜ هؿ افذيـ يتزؤن مـ : وؿٚل اإلمٚم أمحد  (1/51)ادٔنة يف افٍرق وإديٚن وادذاهٛ ادًٚسة

ويًٌقهنؿ ويْتَهقهنؿ ويٍُرون إئّٜ إٓ إربًٜ ظع وظامر وادَداد وشِامن إٔير  ملسو هيلع هللا ىلصأصحٚب  ّد 

وَٕؾ صٔخ اإلشالم ابـ تّّٜٔٔ ظـ إصًري أهنؿ شّقا راؾوٜ ٕهنؿ رؾوقا  (1/82)افًْٜ فإلمٚم أمحد 

خرج إمٚمٜ أو بُر وظّر ثؿ ؿٚل وافهحٔح أهنؿ شّقا راؾوٜ دٚ رؾوقا زيد بـ ظع بـ احلًغ حغ 

ويتقػ أبك بُر وظّر ودٚ شّع مـ ملسو هيلع هللا ىلص بٚفُقؾٜ وـٚن زيد يٍوؾ ظع بـ أو ضٚفٛ ظذ شٚئر أصحٚب افٌْل

ًٕؿ ؾَٔٚل : بًوٓؿ افىًـ يف أو بُر وظّر إُٔر ذفؽ ؾتٍرق ظْف افذيـ بٚيًقه ؾَٚل هلؿ رؾوتّقين ؿٚفقا 

 (3/272)بتكف مـ مْٓٚج افًْٜ . أهنؿ شّقا راؾوٜ فَقل زيد بـ ظع
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  .(2)ويف افًٓق خالٌف (1)اخلىٖ يف افٍتقى دتًؿّ   ظذ إٔف ٓ جيقز ظِٔٓؿ ،اؿٚئؿ أيًض 

وهق مذهٛ :أحدهٚ:ك مخًٜق بٖؾًٚهلؿ وأؿقاهلؿ، ؾٚدذاهٛ يف ذلوأمٚ مٚ يتًّؾ 

ا، وؿٚفقا بقؿقظٓٚ ، جيقز ظِٔٓؿ اإلؿدام ظذ افهٌٚئر وافٌُٚئر مىًِؼ (3)احلنقيٜ

. (4)مْٓؿ

                                                 

 ،ؾؼ اجلّٓقر ظذ أن إٌٕٔٚء مًهقمقن يف تٌِٔغ افرشٚفٜاّت  :ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔف رمحف اهلل  (1)

وـؾ مٚ يٌٌِقٕف ظـ اهلل ظز وجؾ مـ إمر  ،ؾٚق ادًِّغّت ان يًتَر يف صي مـ افؼيًٜ خىٖ بجيقز أوٓ

ومٚ أمروهؿ بف وهنقهؿ ظْف  ،مغومٚ أخزوا بف وجٛ تهديَٓؿ ؾٔف ب٘مجٚع ادًؾ ،وافْٓل جيٛ ضٚظتٓؿ ؾٔف

   (3/220)وجٌٝ ضٚظتٓؿ ؾٔف ظْد مجٔع ؾرق إمٜ إٓ ظْد ضٚئٍٜ مـ اخلقراج إٔير مْٓٚج افًْٜ

وادٍٓؿ دٚ أصُؾ مـ تِخٔص ـتٚب (4/2)ٓبـ حزم ،إير يف هذه ادًٖفٜ افٍهؾ يف ادِؾ وافْحؾ  (2)

 (2/185)مًِؿ فَِرضٌل 

 (166 ص)مٜٔ شٌؼ افتًِٔؼ ظذ هذه افتس(3)

زون ظِٔٓؿ افٌُٚئر واجلّٓقر أـثر افْٚس أو ـثر مْٓؿ ٓ جيقّ : ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل   (4)

ون ظِٔٓٚ بؾ  هؾ هلؿ بٚفتقبٜمْٓٚ رُّن َق إهنؿ ٓ ُي  :يَقفقن ،زون افٌُٚئرهؿ ومـ جيقّ  ،زون افهٌٚئرافذيـ جيقّ 

 (3/221)افًْٜ مْٓٚج. ذفؽمـ ادْزفٜ أظيؿ ممٚ ـٕٚقا ؿٌؾ 
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ٚ (1)مذهٛ افرواؾض: ثٕٚٔٓٚ ًَ ا وٓ شًٓقا وٓ مدً ٓ ع ،ٓ جيقز ذفؽ ظِٔٓؿ مىِ

وأمٚ افهٌٚئر وافٌُٚئر شًٓقا ؾجٚئزة ظِٔٓؿ  ،ٓ جيقز افٌُٚئر ظًّدا:ثٚفثٓٚ.تٖويالً 

بؼط ظدم اإلسار

ٓ جيقز ظِٔٓؿ : رابًٓٚ.(2)ٕٕف ـٌرة، وهق ؿقل أـثر ادًتزفٜ 

ُٟ  تًّد ذفؽ، وفُـ جيقز صدور ذفؽ ظذ شٌٔؾ اخلىٖ يف افتٖويؾ، ؿٚفف ائلبَّيل اف
(3). 

: يزةزِ ؿٚل ابـ َب .وٓ بٚفتٖويؾ اخلىٖ، وجيقز شًٓقا ،ٓ جيقز ذفؽ ظًّدا: اخٚمًف

. ظذ جقاز وؿقع افهٌٚئر مْٓؿ، وأن افٌُٚئر ٓ جتقز ظِٔٓؿ: إصٚظرةومجٓقر ))

ظٓٚ مًهقمقن مْٓٚ وؿق (5)وـثرة  ،تُرار افهٌٚئر (4)أنّ  ؾؼ اجلّٓقر ظذ واّت : ؿٚل

                                                 

 (1/308)ويف تًٍر افَرضٌل (3/371)و (2/429)إٔير ؿقهلؿ يف مْٓٚج افًْٜ  (1)

 (ظ)ـ15بدايٜ افِقح ـ. 

خر افًك إمقي اوأوٕنٖت يف  ،ظـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ واجلامظٜ إحرؾٝمـ افٍرق افتل : ادًتزفٜ   (2)

وشٌٛ  ،رهٚ بًٌض افًٍٍِٚت ادًتقردةفتّٖث  ،د يف ؾٓؿ افًَٔدة اإلشالمٜٔوؿد اظتّدت ظذ افًَؾ ادجرّ 

وؿٔؾ ٕن واصؾ بـ ظىٚء  ،تًّٔتٓؿ بذفؽ ؿٔؾ ٕهنؿ ؿٚفقا بقجقب إظتزال مرتُٛ افٌُرة ومَٚضًتف

بتكف مـ ادقشقظٜ . (أظتزفْٚ واصؾ)ل حَِٜ خٚصٜ بف ؾَٚل احلًـ أظتزل حَِٜ احلًـ افٌكي وصّؽ 

 (1/225)دي و إير ؿقهلؿ يف إحُٚم فمم (1/64)ظٚسةادٔنة يف إديٚن وادذاهٛ وإحزاب امل

   (1/381)افٍخر افرازي إٔير ؿقفف يف تًٍر   (3)

بّلوئيو ُٟ أبق ظع  ّد بـ ظٌد افقهٚب بـ شالمٜ بـ خٚفد : هق اجلُي بٚفوؿ ثؿ  (ىّب ُج )ائل ًٌٕٜ إػ ّب اف

وظْف  ،ال افذهـّد  ،ا يف افًِؿوشعً وـٚن ظذ بدظتف مٝ ،بِد مـ ظّؾ خقزشتٚن ، صٔخ ادًتزفٜ ،بٚفتنديد

ـّ  ،أخذ أبق احلًـ إصًري ؾـ افُالم هـ  شر أظالم افٌْالء 303:ن  تقيف اجلٌٚئل شْٜثؿ خٚفٍف وٕٚبذه وتً

وؾرق  (2/41):فذهٛصذرات ا:أيوٚ و إير يف ترمجتف (2/97)ومًجؿ افٌِدان فِحّقي (14/183)

  (1/85):  وضٌَٚت ادًتزفٜ

. (ز)و (ظ)ؿط مـشٚ (أن)حرف  (4)

. (وـره  )(ز)ـتٌٝ يف (وـثرة)ـِّٜ  (5)
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 ا،واجلّٓقر ظذ أهنؿادُروه ؿهدً (1)ممقاؿًتف يف واختٍِقا :ؿٚل .ـٚفٌُٚئر

(2)مًهقمقن مْف
 (4)وافْيٚر  (3)افًِامء ز افًٓق ظِٔٓؿ ظٚمٜ ر ذفؽ ؾجقّ إذا تَرّ   .((

 مًًقد بٖٕف ـ ظِٔف افهالة بف يف حديٞ ابـ ٌح وهذا احلديٞ دال ظِٔف، وهق مكَّيل 

افًْٔٚن  :ءوهق طٚهر افَرآن، ومـ أفٍٚظ افًِام(6)((5)تًْقن يًْك ـام )وافًالم ـ 

 (7)فغت ضٚئٍٜ مـ ادتقغِّت وصذَّيل    .ل افْٚسأوّ  ٕٚسٍ  ُل وأوّ  .فٔس بٌدع يف اإلًٕٚن

د صقرة افًْٔٚن، وٕحٚ إػ وإٕام يًْك ؿهًدا أو يتًؿّ  (8)ٓجيقز افًٓق ظِٔف:ؾَٚفٝ

 (10)يف ـتٚبف إوشط  (9)شٍرائْلاديٍر إأئّٜ افتحَٔؼ وهق أبق ؿقهلؿ ظئؿ مـ

                                                 

. (مقاؾَتٓؿ  )(ز)ـتٌٝ يف (مقاؿًتٓؿ)ـِّٜ  (1)

 (200 ص)يزة زِ وؿد شٌَٝ افسمجٜ ٓبـ َب  (أ/1/95)طر ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم فٍِٚـٓل ان  (2)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)ويف متـ  (ز)شٚؿىٜ مـ (افًِامء)ـِّٜ  (3)

وتًٍر افَرضٌل  (1/177)حُٚم إحُٚموإ (3/54)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي يف  ؿقففإير   (4)

(3/292 ) 

 .(يًْقن)ـتٌٝ   (ز)يف (5)

 (392)ورؿؿ افروايٜ  (207ص ) ظْد افٌخٚري مـ حديٞ ابـ مًًقد، شٌؼ خترجيف  (6)

  (2/185)وضٚئٍٜ مـ أربٚب ظِؿ افَِقب ـام ذـر ذفؽ افَرضٌل يف ادٍٓؿ افٌٚضْٜٔوهؿ   (7)

. بٚفتَديؿ وافتٖخر (ظِٔف افًٓق)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (8)

شٍرائْل ًٌٕٜ إػ وإ.فنٚؾًل، صٚحٛ افتًٍر افٌُرأبق اديٍر ا ،شٍرائْلضٚهر بـ  ّد آ  (9)

ظذ مْتهػ افىريؼ مـ  ،بِٔدة حهْٜٔ مـ ٕقاحل ًٕٔٚبقر ،رايغ  بٚفٍتح ثؿ بٚفًُقن وؾتح افٍٚءَف ْس أَ 

وتقيف رمحف اهلل بىقس (1/177)ف هبٚ يٚؿقت احلّقي يف مًجؿ افٌِدان بىٓٚ وظرّ هُذا ض ،جرجٚن

وإظالم  (5/11):وضٌَٚت افًٌُل (18/401):شرأظالم افٌْالء : هـ إير يف ترمجتف471:شْٜ

(3/223) 

 (2/185)بحثٝ ظـ هذا افُتٚب ؾِؿ أؿػ ظِٔف وإٔير ؿقفف يف ادٍٓؿ فَِرضٌل   (10)
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د مًتحٔؾ بًٔد٪ إلخٌٚره ـ ظِٔف د مع افضِّت ومجع افضِّت . شديدوهذا مْحك ؽر 

افهالة، وٕن صقرة  ُل بطِ ة ُت وافًالم ـ إٔف يًْك، وٕن إؾًٚل افًّدّي  افهالة

ومًْٝ .زان فٌِر بٚإلخٌٚرـهقرة افًٍؾ افًّدي، وإٕام يتّّل   (1)افًْٔٚين افًٍؾ 

ـام أمجًقا ظذ  ،ٓؽٜٔ وافًٌٚداتافًٓق ظِٔف يف إؾًٚل افٛ: ا ضٚئٍٜ مـ افًِامءأيًض 

 يف ذفؽ  افقاردة يف إؿقال افٌالؽٜٔ، وأجٚبقا ظـ افيقاهر  ،مًْف، واشتحٚفتف ظِٔف

افًٓق ٓ  ؾ٘نّ  ٪وافهحٔح اجلقاز. (2)وإفٔف مٚل إشتٚذ أبق إشحٚق اإلشٍرائْل

وهل بٔٚن  مل حتهؾ ؾٔف مًٍدة،بؾ حتهؾ ؾٔف ؾٚئدة، ،ظِٔف ؿرّ ة، وإذا مل ُي يْٚؿض افٌْقّ 

ظِٔف ؾٔام  ٓ يَرّ : ؿٚفقا ،وافذيـ أجٚزوا افًٓق . وتَرير إحُٚمأحُٚم افتّٖد 

ضريَف افٌالغ

أم ٓ  ،آتهٚل بٚحلٚدثٜ ،هؾ مـ ذط افتٌْٔف ،واختٍِقا.افًٍع 

ةينسط؟ بؾ جيقز افساخل إػ أن تَْىع مدّ 


افتٌِٔغ وهق افًّر؟ وهذه افقاؿًٜ 

: ومذهٛ إـثريـ .ؿد وؿع افٌٔٚن ؾٔٓٚ ظذ آتهٚل ،هأظْل احلديٞ افذي ٕحـ يف

أن افهحٔح )):وـذا ؿٚل افَرضٌل يف ذحف. (3)افثٚين: ل، واختٚر إمٚم احلرمغإوّ 

                                                 

 .(شٔٚنافـ)ـتٌٝ   (ظ)يف(1)

  . (5/61)وصحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (2/185)إير هذا افَقل يف ادٍٓؿ فَِرضٌل   (2)

ا، ؽِٛ ا ؿقامً امً ـٚن صقّ  إشٍرائْل، إبراهٔؿ بـ  ّد بـ حًغ إمقي،: شٍرائْل هقإ  أبو إشحوقو

وشر أظالم  (1/55):افٌِٚب: هـ إير يف ترمجتف402:ظِٔف مًرؾٜ احلديٞ وضرؿف تقيف رمحف اهلل شْٜ

 (17/353) :افٌْالء

 (ز)ـ15افِقح ـ .

 16:بدايٜ افِقح 

 (1/177)إير ادًٖفٜ يف إحُٚم إحُٚم  (3)
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ظِٔف مٚ جيقز   ؾٔجقز إذ هق واحد مـ ٕقع افٌؼ،  ٪اأن افًٓق ظِٔف جٚئز مىًِؼ 

 ه بالغ إحُٚم ؿقًٓ وؾًالً ؽر أن مٚ ـٚن مْف ؾٔام ضريؼ ،إذا مل يَدح يف حٚفف ٪ظِٔٓؿ

 ظذ ًٕٕٔٚف  رَّيل ِق إفٔف، ؾ٘ن أُ  (1)[إذا دظٝ احلٚجٜ]ه ظِٔف بَّيل نَ ظذ ًٕٕٔٚف، بؾ ُي  رُّن َق ٓ ُي 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ڭچؾذفؽ مـ بٚب افًْخ ـام ؿٚل ـ تًٚػ ـ  (2)فذفؽ

ال يف إؾع  صذ اهلل وشِؿ ظِٔف م افَٚيض ظٔٚض افًٓق ظِٔف وؿسَّيل . (4)(( (3)چۈ

مـ إؾًٚل  ،وإػ مٚ فٔس ضريَف افٌالغ، وٓ بٔٚن إحُٚم ،مٚ ضريَف افٌالغ:إػ

ر وأبك ذفؽ بًض مـ تّٖخ  .(5)افٌَِٜٔ وإذـٚر بف مـ افًٌٚدات افٌؼيٜ ممٚ خيتّص 

واشتْتٟ بذفؽ  ،ه بالغـّؾ  ،وإؿراره ،وأؾًٚفف ،إن أؿقال افرشقل: ، وؿٚل(6)ظـ زمْف

 .ؾٔام ضريَف افٌالغ (7)[افًهّٜ] أن ادًجزة تدل ظذ ظذ افًهّٜ يف افًّؾ بْٚءً 

شٓق بٚفٍرق بغ ظّد أو ،ذفؽ يف حق هبٚ افًهّٜ، ومل يكهٚ بالغ تتًّؾ وهذه ـّؾ 

ى ؾ٘ن شقّ   ،افٌالغ يف إؾًٚل مـ حٔٞ افتٖد بف صذ اهلل وشِؿ ظِٔف [(8)، أخذو]

                                                 

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (1)

. (ـذفؽ )ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 إظذشقرة  (٧ – ٦ ):آيٜ(3)

 (2/185)ادٍٓؿذـر ذفؽ افَرضٌل   (4)

 (2/286)إـامل ادًِؿ (5)

 (1/177)إير إحُٚم إحُٚم  (6)

  .(ظ)وافتهحٔح مـ (إصؾ)مىّقشٜ يف (7)

ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف أصؾ افَْؾ مـ إحُٚم إحُٚم  (واحد)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف (إصؾ)يف  (8)

(1/177) 
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يف جقاز  ،واختٍِقا)): يضؿٚل افَٚ .ظِٔف وافًٓق، ؾٓذا احلديٞ يردّ  (1)[افًّد]بغ 

مـ أؾًٚفف  ،وبٔٚن أحُٚم افؼع ،ق بٚفٌالغيف إمقر افتل ٓ تتًّؾ  ،افًٓق ظِٔف

وهق إؿقال وهق يًَْؿ إػ مٚ : وأمٚ افثٚين .زه اجلّٓقروأذـٚر ؿٌِف ؾجقّ  ،وظٚداتف

ا ضروء افًٓق يف إؿقال وافًٓق ؾٔف ممتْع إمجٚظٚ ـٚفًّد، وأمّ  ضريَف افٌالغ

وٓ  ،إفٔٓٚ  (2)ويٜ، وؾٔام فٔس شٌِٔف افٌالغ مـ إخٌٚر افتل ٓ مًتْد فألحُٚمافدين

٪ إذ ٓ مًٍدة ؾٔف، وفٔس هق مـ زه ؿقمٌ ؾجقّ  ،أخٌٚر ادًٚد ومٚ ٓ يوٚف إػ وحل

((ق بف إػ افَدح يف افؼيًٜافتل يتىرّ  ،بٚب افتٌِٔغ
واحلؼ ـام ؿٚل افَٚيض .(3)

 ،يف خز ٌف ْل خز مـ إخٌٚر، ـام ٓ جيقز ظِٔٓؿ ُخ  ّل يف ك ،ادْع ظذ إٌٕٔٚء: ظٔٚض

ا جقاز افًٓق وأمّ .وٓ رى وٓ ؽوٛ ،ٓ يف صحٜ وٓ مرض ،ٓ ظًّدا وٓ شًٓقا

ؾٌر ممتْع، ـام وؿع يف تَِٔح افْخؾ وؿد : يف أمقر افدٕٔٚ ،ظِٔف يف آظتَٚدات

: وافهٍٚت (5)افذاتومًرؾٜ  ،يـق بٚفدِّت وأمٚ جقازه يف اظتَٚد يتًّؾ . (4)اشتدرـف

ق بام ذـرٕٚ مـ هذا احلديٞ ؿقفف ـ ظِٔف وافذي يتًّؾ .(6)اؾٚفًٓق ظِٔف ؾٔف  ٚل إمجٚعً 

                                                 

 .(ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ، وأثٌتٓٚ مـ   (1)

. (ٓ  تًتْد إحُٚم)ـتٌٝ   (ظ)و (ز )يف (2)

 (5/62)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي و (2/286)َِٕف بتّكف مـ إـامل ادًِؿ   (3)

مـ  وجقب امتثٚل مٚ ؿٚفف ذظٚ دون مٚ ذـره  :بٚب  ،يف ـتٚب افٍوٚئؾ ،أخرجف مًِؿ يف صحٔحف  (4)

ن مر بَقم يَِحق ظـ إٔس أن افٌْل ))وفٍيف  (6277)برؿؿ  (7/95)فرأي مًٚيش افدٕٔٚ ظذ شٌٔؾ ا

إٔتؿ : ؿٚل. ؿِٝ ـذا وـذا: مٚ فْخُِؿ؟ ؿٚفقا: ؾخرج صٔهٚ ؾّر هبؿ ؾَٚل: ؿٚل. فق مل تًٍِقا فهِح: ؾَٚل

 ((أظِؿ بٖمر دٕٔٚـؿ

. (افذات)بدٓ مـ  (افديـ)ـتٌٝ   (ز)و (ظ)يف (5)

 (1/177)إير إحُٚم إحُٚم  (6)
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(1)(ذفؽ مل يُـ ـّؾ ):ويف روايٜ أخرى (مل إٔس ومل تَك):وافًالم ـ  افهالة
ؾٕ٘ف   

وؿد  .ظِٔف اخلِػ ؾٕ٘ف مًتحٌٔؾ  ،وافًالم ثٌٝ مـ حٚفف ظِٔف افهالة بام ،منُؾ

 ُٝ ا، وـٚن إمر أن ادراد مل يُـ افَك وافًْٔٚن معً : لإوّ  (2)ظـ ذفؽ بقجقهر ذِ اظ

ة وهق صٚدق ؾٔٓٚ، إذ مل جيتّع وؿقع إمريـ، وإٕام وؿع أحدمهٚ، ّي ـذفؽ، ؾٍْك افُّؾ 

. افًِامء أفؼ ـّؾ  (3)مل: أجزائٓٚ، ؾ٘ذا ؿٚل  جزء مـ   ٍٕل ـّؾ  ،ةّي وٓ يِزم مـ ٍٕل افُّؾ 

ويف هذا ٕير٪ٕن فٍظ ذي  (4)مْف ا مْٓؿ، وٓ يِزم ذفؽ واحدً  ٓ يٍٓؿ إٔف مل يِؼ

بدفٔؾ  ،ٓ يَتيض جمّقع إمريـ،وإٕام مًْٚه افًٗال ظـ أحدمهٚ ٓ بًْٔف ،افٔديـ

ه، وهذان نّ أن ادراد اإلخٌٚر ظـ اظتَٚد ؿٌِف وظ: افثٚين.(أم)حرف ادًٚدفٜ وهق

ؾال يهح ؾٔٓٚ هذا افتٖويؾ،  ،وػإُ  ل مْٓام بٚفروايٜ افثٕٜٚٔ،وأمٚافقجٓٚن خيتص إوّ 

ظذ مذهٛ مـ يرى أن مدفقل افٍِظ اخلزي هق  ؾٓق مًتّرٌّل  ،وأمٚ افقجف افثٚين

ؾٔهر  (5)[ؾٓق افثٚبٝ يف ٍٕس إمر]إمقر افذهْٜٔ، ؾٕ٘ف وإن مل يذـر ذفؽ 

 : هذيـ افقجٓغ، وؿٚل (7)ظذ (6)ـٚدٍِقظ بف، واؿتك افْقوي يف  ذح مًِؿ 

فثٚينإن ا


 مل إٔس)روايٜ:ظذ صحتف وإٔف ٓ جيقز ؽره ويدّل : ؿٚل. هق افهقاب

                                                 

 (2/87) (1318 )ورؿؿ افروايٜ (202ص)روايٜ مًِؿ وؿد شٌؼ خترجيٓٚ   (1)

 (1/178)إحُٚم إحُٚمذـرهٚ بتّكف مـ   (2)

. (ز)و (ظ)شٚؿط مـ (مل)حرف  (3)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (مْف)ـِّٜ  (4)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ  (5)

 (5/69)فْقويبؼح امًِؿ  صحٔح  (6)

. (ظذ)بدٓ مـ  (ظـ)ـتٌٝ   (ز)يف (7)

 (ظ)ـ16بدايٜ افِقح ـ. 
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. ف مٚ شقاهؾٕ٘ف وعّ  وهق افهقاب:ؿٚل افَرضٌل.إمريـ ىؾْػ   (ومل تَك 

ؾٔيٓر  ،أن احلٚفػ بٚهلل ظذ رء يًتَده ،ومـ هذا مٚ ؿد صٚر إفٔف أـثر افًِامء)):ؿٚل

ٓؽٜٔ، ٓ حْٞ ؾٔٓٚ، وهل افتل مل   (1)افّٔغ إٔف بخالف مٚ حِػ ظِٔف، أن تِؽ 

(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   چ :ب افَِٛ، حٔٞ ؿٚلسيوٍٓٚ اهلل إػ ك
: ؿِٝ ((

ُٝ  ،تِس مٚ ُق )  : (3)مًْده يف روايٜ افناج ،د هذا افقجفويّٗي   أينِّت  وٓ ظِّ

ـْف مؾ ظذ افًالم، أي إٔف ـٚن مَهقًدا، لُيح   (َس نْ مل أَ ):أن ؿقفف: افثٚفٞ .(4)(ًٕٔٝ

ـّ  افتامم،ومل يَع شًٓقا يف ًٍٕف، وإٕام وؿع افًٓق يف ظدد افرـًٚت، وهذا  بْك ظذ ط

 افٍرق بغ افًٓق وافًْٔٚن: (5)افرابع.ئؾ ظْف ُس ا ظاّم ٪ ٕٕف حْٔئذ ٓ يُقن جقاًب بًٔدٌ 

 فًْٔٚن، ٕٕف ؽٍِٜ ومل يٌٍؾ ظْٓٚؾٕ٘ف ـٚن يًٓق وٓ يًْك،وفذفؽ ٍٕك ظـ ًٍٕف ا

ًٜ  ومٚ ؾٔٓٚ صٌالً  ،افهالة وـٚن صٌِف بحرـٚت ذـره افَٚيض . ظْٓٚ هبٚ، ٓ ؽٍِ

فًٌٚرة ظـ حََٜٔ افًٓق وفٔس ؾٔف تِخٔص ا)):يال افنٔخ تَل افدّ ق.(6)ظٔٚض

 ظذ مـ افٍِظ   يتِقح ه وـٖنّ  افٌِٜ،  اشتًامل  يف  بْٔٓام افٍرق   دِ عْ ُب   مع وافًْٔٚن،

                                                 

. (افّٔغ)بدٓ مـ  (افْٓل) ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 (2/192)، وإير ٕص ـالم افَرضٌل يف ادٍٓؿ  شقرة افٌَرة (٢٢٥)آيٜ (2)

ه يف اجلزء ادٍَقد وهق بتحَٔؼ افنٔخ إرصٚد احلؼ إثري، وفًّؾ  ،اجبع مـ مًْد افنَّيل مل أجده يف مٚ طُ   (3)

 ن مٓران افًْٔٚبقري، صٚحٛ ادًْدم باحلٚؾظ أبق افًٌٚس  ّد بـ إشحٚق بـ إبراهل: اج هق وافّن . مْف

 :أظالم افٌْالء شرو (1/61):ضٌَٚت احلٍٚظ: ترمجتف هـ إير يف313:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وصٔخ خراشٚن

 (6/29):موإظال (14/388)

. (ز)و (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ  (أين ًٕٔٝ)إػ ؿقفف  (ؿِٝ ويٗيد هذا)مـ ؿقفف  (4)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (افرابع)ـِّٜ (5)

 (1/178)وإير إحُٚم إحُٚم(2/289)إـامل ادًِؿ   (6)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 223

 ق هبٚ، وافًٓق ظدم افذـر ٕمر يتًّؾ  ق بٚفهالةـر ٕمر ٓ يتًّؾ أن افًْٔٚن ظدم افذِّت  

: ـر، وافًٓقل ظدم افذِّت د أمقرهٚ، حتك يتحّص اإلظراض ظـ تٍّؼ :يُقن افًْٔٚنو

  خيصـّع  حتٌَٔؼ   ،بًد مٚ ذـرٕٚه ،وفٔس يف هذا. ـر، ٓ ٕجؾ اإلظراضظدم افذِّت 

((افًٓق وافًْٔٚن
هذا افقجف)): اأيًض  وؿٚل افَرضٌل .(1)


فٔس بقء، إذ ٓ يًِؿ 

إٕام إٔٚ بؼ ): م ؾَد أوٚف افًْٔٚن إػ ًٍٕف يف ؽر مٚ مقوع، ؾَٚلافٍرق، وفق شّؾ 

(2)(ؾ٘ذا ًٕٔٝ ؾذـروين ،إًٔك ـام تًْقن
((وؽر ذفؽ 

يف  (4)يؽرشاافَؽ  وؿٚل .(3)

وافًٓق .ترـف مـ ؽر ظِؿ: ءافًٓق يف افّق )):غريبه


. ترـف مع افًِؿ: ظـ افقء

(5)چڃ  چ  چ  چ  چچ:ومْف ؿقفف تًٚػ
: وافًٓق يف افهالة)):ؿٚل((

افٌٍِٜ ظام ـٚن :افًٓق(7)و.اـٚن مذـقرً   (6)دق ـر دٚ هق ظدم افذِّت : وافًْٔٚن. افًْٔٚن

((يُـ  مل وظاّم  ،ـريف افذِّت 
(8).  

                                                 

 .ادهدر افًٚبؼ  (1)

 17:بدايٜ افِقح 

  (1/156 )(392)مـ حديٞ ابـ مًًقد ورؿؿ افروايٜ ( 207)شٌؼ خترجيف يف افٌخٚري ص  (2)

 (2/192)ادٍٓؿ  (3)

 (افُٚصٌردي)ـتٌٝ   (ز)و (ظ)يف (4)

 (ز)ـ16افِقح ـ. 

 شقرة ادٚظقن(٥)آيٜ (5)

 .وإحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ؿد)فٍيٜ (6)

  .(وافًٓق)بدٓ مـ  (إذا افًٓق)ـتٌٝ   (ز)يف  (7)

بٚفتَٚء افًٚـْغ وافنغ  ،ؽرؽري، ؾَٔف وأصِف مـ ـْٚش  ّد بـ  ّد بـ ظع افُْٚش :  ؽري هقافُْٚش  (8)

يف وشط بالد افسك ،  ،شٚؾر إفٔٓٚ مـ شّرؿْدوهل مديْٜ ي ،هُذا وٌىٓٚ احلّقي ،امًجّٜ و افٌغ أيًض 

= 
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ى بًٍْف، وأحًـ مْف أن يتًدّ : وافًْٔٚن .ى بحرف اجلريتًدّ  افًٓق: ؿٚل ؽرهو

   (1)چڭ  ڭ  ڭچ :ؿقفف ـ تًٚػ ـ  ها، ومـيىِؼ ظذ ترك افقء ظّدً : افًْٔٚن

وهذا هق افذي يًْل بف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ ))ؿٚل صٚحٛ افٌَس

((ًٍٕف
(2) .

ا ذـر افَٚيض ظٔٚض ـ رمحف اهلل ـ إٔف طٓر فف مٚ هق أؿرب وجفً : اخلٚمس

ادوٚؾٜ إفٔف .ًٕٔٝ:مٚ إُٔرإٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ إنّ ))وهق  ،وأحًـ تٖويالً 

  .(3)(دِّت نُ : وفُْف بئًام ٕحدـؿ أن يَقل ًٕٔٝ):و افذي هنك ظْف، بَقففوه

وؿد صؽ افراوي . (ىسَّيل نَ وفُـ أُ )(5)ظذ افٍْل(4)(ًٕكإين ٓ أَ ):وؿد روي 

هْٚ (أو)وأن    (ىٕسَّيل أُ ) أو   (ىسنْ أَ ):بًوٓؿ يف افروايٜ إخرى، هؾ ؿٚل(6)رأي ظذ

ّٝ : فِنؽ، وؿٔؾ ؽِٛ مرة مـ ؿٌؾ صٌِف وشٓقه، ومرة ُي وأن هذا يُقن  ،ؿًٔؿبؾ فِ

                                                 

 :هـ إير705:هٚ تقيف شْٜوـتٚبف ادنٚر إفٔف وؽر خمتك أشد افٌٚبٜ:  فف ـتٛ مْٓٚ .فجٚور بُّٜ وتهقّ 

 (7/32) :وإظالم (1/230)بٌٜٔ افقظٚة يف ضٌَٚت افٌِقيغ وافْحٚة و (4/430)مًجؿ افٌِدان

 شقرة افتقبٜ(٦٧)آيٜ (1)

 ّد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد ادًروف بٚبـ : وصٚحٌف هق  (1/256)ظذ مقضٖ مٚفؽ بـ إٔسافٌَس   (2)

و ادًٚفؽ يف ذح  ،أحُٚم افَرآن :  ـثرة حًْٜ مْٓٚافًرو ادًٚؾري، صْػ يف ؽر ؾـ تهٕٚٔػ مِٔحٜ 

رتٔٛ وت (1/148):افديٌٚج ادذهٛ: هـ إير يف ترمجتف543:وؽرهٚ تقيف رمحف اهلل شْٜ ،مقضٖ مٚفؽ

 (12/228):وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ (1/64):اددارك

ورؿؿ احلديٞ  (4/1921)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن  بٚب اشتذـٚر افَرآن وتًٚهده   (3)

(4744) 

 (969)برؿؿ  (1/7) مٚم مٚفؽمقضٖ اإل  (4)

. (ز)شٚؿط مـ (ظذ افٍْل)ؿقفف (5)

. هٚمنفوأحلَٝ يف  (ز)شٚؿىٜ مـ متـ (رأي )ـِّٜ  (6)
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ذفؽ  ـّؾ ):وؿٚل. افًٚئؾ بذفؽ افٍِظ إُٔره  شٖففدّٚف، نَّيل ظذ ذفؽ، وجيز ظِٔف فُٔس 

 وـذفؽ  ،(1)ؾٌّغ  افَك أمٚ  (، ومل تَكمل إَٔس ) :إخرى  ويف افروايٜ  .(مل يُـ

 .(2)((نّ ُس اين ٕوفُـ اهلل ٕسَّيل  ،مـ ؿٌؾ ٍٕز وؽٍِتل ظـ افهالة مل إٔس حََٜٔ 

 ؾ٘ذا ًٕٔٝ ،ى ـام تًْقنَس نْ أَ ) :اأيًض (3)وهذا يٌىِف ؿقفف)): ؿٚل افَرضٌل

(4)(روينؾذكِّت 
ظذ جٜٓ افزجر واإلُٕٚر، بؾ ظذ جٜٓ  ،وأيًوٚ ؾِؿ يهدر ذفؽ ظْف  

((ا ؾال يُقن جقاًبٚ دٚ شئؾ ظْفوأيًض  ،دٚ ؿٚفف افًٚئؾ ظْف ،افٍْل
 (6)[ٕحقه]وٕحك (5)

إٔف  (8)مـ حديٞ ابـ مًًقد ،اظِؿ إٔف ثٌٝ يف افهحٔح)):(7)الؾؼ افنٔخ تَل افديـ

بف، وفُـ إٕام  ٌٕٕٖتُؿ   (10)رء يف افهالة  (9)حدثفق):صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل

وهذا يًسض ظذ مٚ ذـره افَٚيض  (11)(((روينؾ٘ذا ًٕٔٝ ؾذكِّت ى ـام تًْقن،َس أنْ  بٌؼ 

 ، وؿد ًٌٕف إفٔف (12)يٚن إفٔفإُٔر ًٌٕٜ افْس، مـ إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

                                                 

. (ـؾ ذفؽ مل يُـ، ويف افروايٜ إخرى: ٓ، وؿٚل)هْٚ  زيٚدة مجِٜ  (ز)و(ظ)يف (1)

 (1/178)وإٔير إحُٚم اإلحُٚم (2/289)وإـامل ادًِؿ  (2)

. (ز)و(ظ)شٚؿىٜ مـ (ؿقفف)ـِّٜ  (3)

 (1302)ويف مًِؿ  (392)ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (207ص)شٌؼ خترجيف    (4)

 (2/192)ادٍٓؿ  (5)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (6)

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؾَٚل)ـِّٜ  (7)

 (207ص)ت اإلصٚرة إػ خترجيف يف شٌؼ  (8)

 (حدث)بدٓ مـ  (وجدت)ـتٛ  (ز)و (ظ)يف (9)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (صي)ـِّٜ  (10)

 (1/179)إحُٚم إحُٚم  (11)

 (2/289)ذـره يف إـامل ادًِؿ  (12)
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وافًالم ـ  ا مـ إٔف ـ ظِٔف افهالةتغ، ومٚ ذـره أيًض يف حديٞ ابـ مًًقد هذا مرّ 

ٕحدـؿ أن يَقل ًٕٔٝ آيٜ  بئًام) : (1)ؾٔف افذي أظرف  ،ًٕٔٝ ـذا   : هنك أن يَٚل

(2)(ـذا
 ،إفٔٓٚفإلوٚؾٜ  إلوٚؾٜ ًٌٕٜ افًْٔٚن إػ أيٜ، وٓ يِزم مـ افذمّ  وهذا ذمّ   

م، ويٌَح بٚدًِؿ إوٚؾٜ رء، ؾ٘ن أيٜ مـ ـالم اهلل ادًظّ  فإلوٚؾٜ إػ ـّؾ  افذمّ 

  (3)يًٌْف ًٕٔٚن ـالم اهلل ـ تًٚػ ـ إػ ًٍٕف، وفٔس هذا ادًْك مقجقًدا يف ـّؾ  ًٕٔٚن

ٌٜ  ،ؾال يِزم مًٚواة ؽر أيٜ هلٚ، وـٔػ مٚ ـٚن ،إػ ًٍٕف مل يِزم مـ  فق مل تيٓر مْٚشٌ

مل يِزم أن يُقن ؿقل افَٚئؾ ًٕٔٝ،  ،مل يِزم ذفؽ وإذا ،اخلٚص افذم افًٚم مّ افذ

 م بًض ادتٖخريـودٚ تُّؾ  ؾُْٔر، حتٝ افذمّ  داخالً  ،افذي أوٚؾف إػ ظدد افرـًٚت

أن افًهّٜ إٕام تثٌٝ يف اإلخٌٚر  ،ظذ هذا ادقوع ذـر أن افتحَٔؼ يف اجلقاب ظْف

اأمَّيل ، افذي ؿٚمٝ ظِٔف ادًجزة ظـ اهلل يف إحُٚم وؽرهٚ، ٕٕف
إخٌٚره ظـ إمقر (4)

. (5)ؾٔجقز ظِٔف ؾٔف افًْٔٚن افقجقديٜ

بالؽٚت  (6)مـ وهق ،مَْىع اإلشْٚد  (نّ ى ُٕس سَّيل نَ أو أُ ،شك نْ إين َٕ )  :حديٞ :تـبقه

                                                 

. (ز)و (ظ)اؿىٜ مـس (ؾٔف)ـِّٜ  (1)

 (4744)برؿؿ  (4/1921)اشتذـٚر افَرآن وتًٚهده : أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن، بٚب  (2)

وأخرجف مًِؿ يف  (4752)برؿؿ  (4/1923)ًٕٔٝ آيٜ ـذا وـذا؟ : ًٕٔٚن افَرآن، وهؾ يَقل: ويف بٚب

برؿؿ  (2/191)يٜ ـذا، وجقاز ُإًٔٔتٓٚ ًٕٔٝ آ: إمر بتًٚهد افَرآن، وـراهٜ ؿقل: صالة  ادًٚؾريـ، بٚب

(1877) 

. (ًٌٕف)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

. (إٕام)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (4/266)وإير ظّدة افَٚري (1/179)إحُٚم إحُٚمهذا افَقل ٓبـ دؿٔؼ ـام يف   (5)

. (ز)مـ شٚؿط (مـ)حرف (6)
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مـ  ،ٓ أظِّف هبذا افٍِظ يروى مًًْدا وٓ مَىقًظٚ)): ؿٚل ابـ ظٌد افز. (1)ادقضٖ

((وجفؽر هذا ال
ـّ سَّيل نَ وفُـ أُ  ،ىَس نْ إين ٓ أَ )  ويف ضريؼ آخر: ؿِٝ.(2) (3)(ى ٕش

وؿد   

يف  (4)ًٕكيفْ  ،ادَهقد بف افْقم وافَٔيٜ)): وؿٚل بًوٓؿ.هذه   (أو)م افُالم ظذ تَدّ 

ويًْك يف افْقم افَٔيٜ

ؾٖوٚف ًٕٔٚن افَٔيٜ إػ ًٍٕف، وأوٚف ًٕٔٚن افْقم  

 إين ٓ إًٔك  : وؿٚل بًوٓؿ.(6)ريـؽره مـ ادتّٖخ  واشتًٌده (5)حُٚه افٌٚجل .((إفٔف

: ؿٚل ابـ بزيزة .(7)هل إفٔفظذ ظٚدة افٌؼ، وإًٔك افقء مع إؿٌٚيل ظِٔف وتقّج 

ّٝ   (أو)ة، ؾُٔقن ة وادجٚزّي احلََّٔل :يح ظْدٕٚ إٔف خرج خمرج افًٌْتغوافهح)) ؿًٔؿ فِ

 افًٌْٜ افروايٜ افثٕٜٚٔ تٌّغ ا، ثؿ أوٚؾف إػ اهلل، فؾٖوٚف افًْٔٚن إػ ًٍٕف جمٚزً 

((احلََٜٔٔ
(8) .

ى َس نْ إين َٕ )حديٞ  أنَّيل :  (9)"ذح أحُٚم ظٌد احلؼ"َٕؾ ابـ بزيزة يف   :ؾوئدة

                                                 

ٓ يًرف هبذا افٍِظ يف :(2/7)، يف آشتذـٚر ؿٚل ابـ ظٌد افزو (224ص)ادقضٖ شٌؼ خترجيف يف   (1)

 .وضٖ وهق ؽر مًْدامل

 (24/375)افتّٓٔد  (2)

   (225)برؿؿ  (1/1009) مٚفؽ يف ادقضٖ  (3)

. بدون افٍٚء(يًْك)ـتٌٝ   (ز)و(ظ)يف (4)

 (ظ)ـ17بدايٜ افِقح ـ .

 ( 1/234)ادْتَك ذح ادقضٚ  (5)

 (ب/1/94)ريٚض إؾٓٚم  (6)

 (1/92)وتْقير احلقافؽ (1/234)ادْتَك ذح ادقضٖ   (7)

 (ب/1/94)إٔير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم   (8)

 .بًد افٌحٞ ظْف ومل أؿػ فف ظذ هذا افؼح (200ص ) هيزَ زِ ٓبـ َب  شٌَٝ افسمجٜ  (9)
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ىسَّيل نَ أُ أو
ـّ ٕ  : وثٕٚٔٓٚ .افقاؿًٜ يف ادقضٖ ادىًقن ؾٔٓٚ ،أحد إحٚديٞ إربًٜ   (ش

إذا ):حديٞ: وثٚفثٓٚ.(2)، وشٖٔد يف بٚبف(1)احلديٞ افذي يف شٌٛ إظىٚء فِٜٔ افَدر

(3)(ؾتِؽ ظغ ؽديَٜ ،ثؿ تنٚمٝ ةٌ إٔنٖت بحريَّيل 
 :ؿٚل   أخز مًٚذ):ؿقفف: ورابًٓٚ  

                                                 

وفٍيف  (698)برؿؿ  (1/321)أخرجف مٚفؽ يف ادقضٖ يف ـتٚب آظتُٚف  بٚب مٚ جٚء يف فِٜٔ افَدر   (1)

ي أظامر افْٚس ؿٌِف أو مٚ صٚء اهلل مـ ذفؽ ؾُٖٕف تَٚس أظامر أمتف أٓ يٌٌِقا مثؾ افذي بٌِف أر) أن افٌْل 

وذـره ابـ ظٌد افز يف آشتذـٚر  (ؽرهؿ يف ضقل افًّر ؾٖظىٚه اهلل فِٜٔ افَدر خر مـ افػ صٓر 

فقجقه، إٓ مٚ ٓ أظِؿ هذا احلديٞ يروى مًْدا وٓ مرشال مـ وجف مـ ا: وؿٚل (664)برؿؿ  (3/416)

وهذا أحد إحٚديٞ افتل : يف ادقضٖ، وهق أحد إربًٜ إحٚديٞ افتل ٓ تقجد يف ؽر ادقضٖ وؿٚل أيوٚ 

إٍٔرد هبٚ مٚفؽ وفُْٓٚ رؽٚئٛ وؾوٚئؾ وفًٔٝ أحُٚمٚ وٓ بْك ظِٔٓٚ يف ـتٚبف وٓ يف مقضئف حُام إٔير 

 .(24/373)افتّٓٔد

 (5/393)فَدريٖد يف ـتٚب افهٔٚم بٚب فِٜٔ ا(2)

 (452)برؿؿ  (1/192)افْجقم آشتّىٚر ب :بٚب  ،يف ـتٚب آشتًَٚء ،ك يف ادقضٖأخرجف مٚل (3)

هذا احلديٞ ٓ أظرؾف بقجف مـ افقجقه )): وؿٚل (422)برؿؿ  (2/439)وذـره ابـ ظٌد افز يف آشتذـٚر 

افنٚؾًل يف ـتٚب آشتًَٚء ظـ إبراهٔؿ  يف ؽر ادقضٖ ومـ ذـره إٕام ذـره ظـ مٚفؽ يف ادقضٖ إٓ مٚ ذـره

ة ؾٓق إذا إٔنٖت بحريٜ ثؿ اشتحٚفٝ صٚمّل :  ؿٚل بـ  ّد بـ أو  ٔك ظـ إشحٚق بـ ظٌد اهلل أن افٌْل 

وابـ أو  ٔك مىًقن ظِٔف مسوك، (2119)برؿؿ  (6/46)افٌَٔٓل يف ادًرؾٜ ظـ افنٚؾًل و ((أمىر هلٚ

ا مسوك احلديٞ، وهذا احلديٞ ٓ  تٟ بف أحد مـ ؾروة، ؤًػ أيًض  هق ابـ أو ،وإشحٚق بـ ظٌد اهلل

ٓ  تٟ بف :(6/340)يف ؾتح افٌٚري  وؿٚل ابـ رجٛ .إتٓك ـالمف.أهؾ افًِؿ بٚحلديٞ٪ ٕٕف فٔس فف إشْٚد

مـ حديٞ ظٚئنٜ (7973)برؿؿ  (17/49)وؿد ورد ـام يف مًجؿ افىزاين إوشط. ن أهؾ افًِؿأحد م

ؿٚل ( (إذا إٔنئٝ افًامء بحريٜ ثؿ تنٚءمٝ ؾٓق ظغ ؽديَٜ)):  إٔف ؿٚل ا ظـ افٌْل ريض اهلل ظْف

ؿف ؽر وؿد وّث  ،يف افقاؿدي ـالم: وؿٚل  (2/2179)وذـره اهلٔثّل يف ادجّع. د بف افقاؿديتٍرّ :افىزاين

شُتقا :وؿٚل (1/178)ذـره افٌخٚري يف افتٚريخ افٌُر و. ؿقاثِّت ة رجٚفف ٓ بٖس هبؿ، وؿد وُ وبَّل . واحد

مسوك احلديٞ وَٕؾ افذهٌل يف شر   : (1/233)ظْف، ترـف أمحد وابـ ّٕر وؿٚل افًْٚئل يف افوًٍٚء 

 .مسوك احلديٞ: ظـ مًِؿ وؽره ؿقهلؿ  (9/457)أظالم افٌْالء 
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حغ ووًٝ رجع يف  مٚ أوصٚين بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ آخر

ؾٕ٘ف خٚفػ يف زيٚدة ادٌٍر شٚئر  ،(2)حديٞ ادٌٍر هبٚ َق ْفَح وؿد أَ  .احلديٞ(1)(افٌرز

ـّ  ،ويف هذا ٕير ،ابأصحٚب ابـ صف . (3)ه مل يهّح ؾَد تقبع ظِٔف، فُ

 ؾ٘ن بًض مـ : ق هبذا احلديٞ مـ أصقل افٍَفؾٔام يتًّؾ  :احلودي ظؼ(4)افوجه 

ـّ  ّٟ  ،يف ذفؽ فص مـ حٔٞ إٕف ـ ظِٔف  ،بف ظذ جقاز افسجٔح بُثرة افرواة احت

 .(5)افهالة وافًالم ـ ضِٛ إخٌٚر افَقم بًد إخٌٚر ذي افٔديـ

                                                 

وذـره (1602)برؿؿ  (2/902)أخرجف مٚفؽ يف ادقضٖ يف ـتٚب حًـ اخلِؼ  بٚب يف حًـ اخلِؼ   (1)

ا ظـ مًْدً  ،وٓ يٗخذ هذا احلديٞ هبذا افٍِظ: وؿٚل (1667)برؿؿ  (8/273 )ظٌد افز يف آشتذـٚرابـ 

يٚ مًٚذ اتؼ اهلل وخٚفؼ افْٚس )):  دٚ بًٞ مًٚذا إػ افّٔـ ؿٚل فف ، وإٕام ادحٍقظ أن رشقل اهلل افٌْل 

مـ حديٞ مًٚذ وٓ  ٌٕل مَْىع جدا وٓ يقجد مًْدا ظـ ال (24/300)وؿٚل يف افتّٓٔد((بخِؼ حًـ

  (1603)برؿؿ  (2/102)ؤًػ افسؽٔٛ وافسهٔٛ:ووًٍف إفٌٚين يف ـتٚبف. ؽره هبذا افٍِظ

ظـ ))وفٍظ احلديٞ   (3/703)ٕير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر ا. افدارع ظذ رأشفمٚ يًٌِف : ؽٍر هق املِ   (2)

زظف جٚءه رجؾ ؽٍر ؾِام نَ ؾتح وظذ رأشف املِ دخؾ مُٜ يقم ال مٚفؽ ظـ ابـ صٓٚب ظـ إٔس أن رشقل اهلل 

 . ( 4/403)إير آشتذـٚر ( (اؿتِف متًِؼ بٖشتٚر افًٌُٜ، ؾَٚل رشقل اهلل  ابـ خىؾٍ : ؾَٚل 

حديٞ مٚفؽ ظـ ابـ صٓٚب ظـ إٔس هذا إٍرد بف مٚفؽ ظـ ابـ صٓٚب مل يروه ظـ : افز ؿٚل ابـ ظٌد(3)

روي مـ وجقه ٓ تهح، وافهحٔح ؾٔف إٍراد مٚفؽ ظـ ابـ ابـ صٓٚب أحد ؽره مـ وجف صحٔح، وؿد 

 أيـ رـز افٌْل  :افٌخٚري يف ـتٚب ادٌٚزي  بٚب أصِف يفواحلديٞ .(4/403)ر آشتذـٚر إٔظ. صٓٚب

دخقل احلرم ومُٜ : وجزاء افهٔد بٚب  اإلحوٚرويف ـتٚب  (4035)رؿؿ احلديٞ ب (4/1561)افرايٜ 

 (3/1107 )(2879)ؿتؾ إشر وؿتؾ افهز :  ـتٚب اجلٓٚد بٚب ويف (2/655 )(1749)بٌر إحرام 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب احلٟ  بٚب جقاز دخقل مُٜ  (5/2188 )(5471)ؽٍراملِ : ويف ـتٚب افٌِٚس بٚب 

 (3374)برؿؿ  (4/111)بٌر إحرام 

. (ز)و (ظ)شٚؿىٜ مـ (افقجف)ـِّٜ   (4)

 (4/601)ذـر ذفؽ افرازي يف ـتٚبف ادحهقل   (5)
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((ويف هذا بحٞ)):يـافدّ  صٔخ تَلؿٚل ال
أي مـ حٔٞ إٕف فٔس ادىِقب هْٚ . (1)

بؾ (2)واإلخٌٚر لافًٗال فِتحؿّ 

ظْف وحتََٔف ٓ فِسجٔح  ادًئقل]فتَقيٜ إمر 

ؾ٘ن  (4)[آشتهحٚبب] افَقل: أصقل افٍَف(3)[ا مـويتًِؼ بف أيًض . فِتًٚرض

أؾًٚفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ا ظذ افٌٚفٛ مـ أظِّقا افيٚهر جرًي  ،هظٚن افْٚس

وإٔف فِتؼيع، ؾ٘ن افقؿٝ ؿٚبؾ فًِْخ، وذا افٔديـ أظّؾ آشتهحٚب، وهق 

تًٚرض ظْدهؿ  ،وافَقم افذيـ شُتقا ،(5)فذفؽ  اشتّرار حُؿ افهالة ؾًٖل

ؾِؿ جيزمقا ،إصؾ وافيٚهر

ظذ  ؿرّ مع ظِّٓؿ بٖٕف ٓ ُي  ،بٚفَك، ومل يًتٍّٓقا 

 .خىٖ

                                                 

 (1/179)إحُٚم إحُٚم َٕؾ هذا افقجف وافتًِٔؼ ظِٔف مـ  (1)

. (وفإلخٌٚر)ـتٌٝ   (ظ)يف (2)

 18:بدايٜ افِقح 

 (ز)و (ظ)وأثٌتٓٚ مـ وفًِف فًقء افتهقير، (إصؾ)هذه اجلِّٜ ؽر  مقجقدة يف  (3)

. يٚقوهق ادقاؾؼ فِسِّت  (ز)و(ظ)وافتهحٔح مـ  (وآشتهحٚب)ـتٌٝ  (إصؾ)يف   (4)

: ضِٛ افهحٌٜ، وـؾ رء ٓزم صٔئٚ ؾَد اشتهحٌف، وشّل هذا افْقع: وآشتهحٚب يف افٌِٜ 

هق احلُؿ : ويف افؼيًٜ. اشتهحٚب احلٚل٪ٕن ادًتدل جيًؾ احلُؿ افثٚبٝ يف ادٚيض مهٚحٌٚ فِحٚل

وإٔير  (3/545)اهـ  ـنػ إهار.بثٌقت أمر يف افزمٚن افثٚين بْٚء ظذ إٔف ـٚن ثٚبتٚ يف افزمٚن إول

 فًٌُِل (3/173)اإلهبٚج يف ذح ادْٓٚج

. (فذفؽ)بدٓ مـ  (ـذفؽ)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 (ز)ـ17افِقح ـ .
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 مع افٌْل أبٚ هريرة صّذ  أنّ : إوػ،وؾٔف ؾقائد ،افٍروعق بف مـ ؾٔام يتًّؾ  :افثوين ظؼ

مـ اثْتغ، ومًِقم أن أبٚ هريرة  (1)م  مْٓٚصذ اهلل ظِٔف وشِؿ هذه افهالة افتل شّؾ 

شقى هذه  ،م، وإٔف مل  هؾ فف صحٌٜ مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشّؾ  أشِؿ ظٚم خٔز

 .ؾال يُقن مًْقًخٚ ،ًران متٖخِّت ؾُٔقن حديٞ ذي افٔدي ،اددة

يِتٌس  ٓ يّْع افروايٜ خهقًصٚ إذا مل  ،أن ًٕٔٚن افراوي فًغ ادروي: (2)افثٕٜٚٔ

 .ب٘هبٚمف حُؿ

ظذ طـ افتامم  إذا ـٕٚٝ بْٚءّ  ،ة اخلروج مـ افهالة وؿىًٓٚأن ينّ :افثٚفثٜ

 (5)[أن ـالم]:ةاخلٚمس.ٓ يٌىِٓٚ (4)أن افًالم شًٓقا: (3)افرابًٜ .بىالهنٚ ٓ يقجٛ

ـّ  كوـذل، افْٚد ٓ يٌىِٓٚ مْٓؿ إئّٜ  وبف ؿٚل اجلّٓقر(6)إٔف فٔس ؾٔٓٚ افذي يي

تٌىؾ : يف أصح افروايتغ ظْف وافثقري وأصحٚبف، وخٚفػ أبق حٍْٜٔ ،(7)افثالثٜ

وزظّقا أن ؿهٜ ذي . ٪ حلديٞ ابـ مًًقد وؽرها أو جٚهالً صالتف بٚفُالم ًٕٚد 

ه يف افهالة ـٕٚٝ ؿهٝ وأنّ  ،ذا افٔديـ ؿتؾ يقم بدر ظذ أنّ  بْٚءً بف، (8)افٔديـ مًْقخٜ

                                                 

 (مْٓٚ)بدل (ؾٔٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)و(ز)يف  (1)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (افثٕٜٚٔ)ـِّٜ  (2)

. (رابًٓٚ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (3)

. (أن افًالم ظّدا)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (4)

. (ظ) إصؾ، و أثٌتٓٚ مـؽر واوحٜ يف (5)

. (ظ)تُررت مرتغ يف  (وـذفؽ افذي ييـ إٔف فٔس ؾٔٓٚ)مجِٜ  (6)

 (4/90)وادجّقع (1/735)إير ادٌْل  (7)

ويف ٕٔؾ  (1/171)شقط فِنخزوادٛ (11/452)إير تٍهٔؾ ؿقهلؿ يف ذح مًٚين أثٚر  (8)

 (2/360)إوضٚر فِنقـٚين 
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ر اإلشالم ظـ بدر٪ وٓ يّْع مـ هذا ـقن أو هريرة رواه وهق متّٖخ :ؿٚفقا.ؿٌؾ بدر

مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ؿد يروي مٚ ٓ  يه بٖن يًًّف ٕن افهحٚوّ 

افًْخ حلديٞ أو هريرة ظٚء ادّ  إٔف ٓ يهّح : واجلقاب ظـ ذفؽ.صحٚو آخرأو

ظذ أن حديٞ  (1)ثغ وأهؾ افًروٓتٍٚق افًِامء مـ ادحدّ  ،بحديٞ ابـ مًًقد

حغ رجع مـ أرض احلٌنٜ ؿٌؾ اهلجرة، وحديٞ أو  ،ـٚن بُّٜ (2)ابـ مًًقد

 بدفٔؾ مٚ ذـرٕٚه مـ ،ًرا ظـ ظٚم خٔزـٚن بٚدديْٜ متّٖخ  ،هريرة يف ؿهٜ ذي افٔديـ

 أن ـالم: افًٚدشٜ.(3)ـام شِػ ،مف ظٚم خٔزصٓقده افَهٜ وإشال 

: ظـ مٚفؽ (6)وروى ابـ افَٚشؿ.(5)إلصالح افهالة يٌىِٓٚ ظْد اجلّٓقر (4)افًّد 

مـ آشتًٍٚر وافًٗال ظْد  ،م بف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿم بام تُّؾ إٔف فق تُّؾ 

بـ ااحلٚرث  وؿٚل.(7)وإجٚبٜ ادٖمقمغ، أن صالهتؿ تٚمٜ ظذ مَتٙ احلديٞ افنّؽ 

: وؿٚفقا افَٚشؿ ظـ مٚفؽهؿ ظذ خالف مٚ ؿٚل ابـ أصحٚب مٚفؽ ـّؾ )):مًُغ

((ل اإلشالمـٚن هذا أوّ 
ة م مـ اثْتغ مـ افربٚظّل إن شّؾ : ؾَٚل واشتثْك شحْقن](8)

                                                 

 (1/353)إير افتّٓٔد  (1)

 (1302)ويف مًِؿ  (1168)ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (207ص)شٌؼ خترجيف (2)

(3)  ًٚ  (231ص)ذـره ؿريٌ

. (افًٌد)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (1/735)ادٌْل  (5)

  (111ص )شٌَٝ افسمجٜ ٓبـ افَٚشؿ  (6)

 (1/343)وافتّٓٔد (1/218)إير اددوٕٜ(7)

  (1/346)إير افتّٓٔد ٓبـ ظٌد افز   (8)

= 
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((، وإن وؿع يف ؽر ذفؽ بىِٝ(2)[مل تٌىؾ ،افُالم هْٚك (1)ؾقؿع
وأبٚح اإلمٚم . (3)

وافهحٔح مٚ ذهٛ إفٔف اإلمٚم مٚفؽ )): ؿٚل افَرضٌل.(4)أمحد ذفؽ فإلمٚم وحده

 إحُٚم وظّقم افؼيًٜ يمـ تًدّ  ،ومحاًل فف ظذ إصؾ افُّع  ،ا بٚحلديٞكً متّس 

فُٚن ؾٔف  ،ظكم مـ اخلهقصٜٔ٪إذ ٓ دفٔؾ ظِٔٓٚ، وفق ـٚن رء ممٚ ادّ ا دٚ يتقهّ ودؾعً 

ٕف ـام ؾًؾ يف حديٞ و ـٚن فٌّل ول ،ازه إمجٚعً جيقّ   وٓ ،تٖخر افٌٔٚن ظـ وؿٝ احلٚجٜ

(6)وفـ جتزئ ظـ أحد بًدك،هبٚ وّح  :حٔٞ ؿٚل(5)أو بردة بـ ٕٔٚر
واظتذر :ؿِٝ ((

                                                 

ؾٖثْك : شئؾ ظْف اإلمٚم أمحد. أبق ظّرو احلٚرث بـ مًُغ بـ  ّد بـ يقشػ: بـ مًُغ هق رثواحلو

هـ إير يف 250:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ٓ بٖس بف: وؿٚل ابـ مًغ. مٚ بٌِْل ظْف إٓ خرا: ظِٔف خرا وؿٚل

 (1/106)وافديٌٚج ادذهٛ (4/26):ترتٔٛ اددارك: ترمجتف

. (فقؿع)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

.. (ظ)هذه اجلِّٜ ؽر  مقجقدة يف إصؾ  ٕيرا فقجقد ؿص  يف ادخىقط وأثٌتٓٚ مـ(2)

  (1/173)وادْتَك  (1/346)إير افتّٓٔد ٓبـ ظٌد افز   (3)

احلّخ إصؾ، افَرواين ادٚفُل،  ،ظٌد افًالم بـ شًٔد بـ حٌٔٛ افتْقخل ،أبق شًٔد :هق وشحـون

أصِف ضٚئر شحْقن فَٛ شحْقن٪ حلدتف يف ادًٚئؾ، و. افرمحـ بـ افَٚشؿصٚحٛ اددوٕٜ وراو ٚ ظـ ظٌد 

وافديٌٚج  (12/63):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف240:تقيف رمحف اهلل شْٜ. بٚدٌرب

 (1/106)ادذهٛ

 (2/97)واإلٕهٚف (1/740)إير ادٌْل  (4)

ظّف، صٓد بدرا وادنٚهد ـِٓٚ : بـ ظٚزب، وؿٔؾهٚين بـ ٕٔٚر بـ ظّرو أبق بردة افٌِقي، خٚل افزاء   (5)

 :هتذيٛ افُامل: هـ إير يف ترمجتف45:تقيف ريض اهلل ظْف يف خالؾٜ مًٚويٜ شْٜ. مع رشقل اهلل 

  (413)ترمجٜ (/9):واجلرح وافتًديؾ (33/71)

حر ل يقم افـه افٌخٚري يف ـتٚب افًٔديـ  بٚب إكجأخرواحلديٞ  (2/189)ذـره يف ادٍٓؿ  (6)

وبٚب افتٌُر إػ افًٔد برؿؿ  (1/328 )(922)ويف بٚب اخلىٌٜ بًد افًٔد برؿؿ (912)رؿؿب (1/325)

ـالم : وبٚب  (1/331 )(933)وبٚب اشتٌَٚل اإلمٚم افْٚس يف خىٌٜ افًٔد برؿؿ  (1/329 )(925)

= 
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: ثٕٚٔٓٚ.(2)وؿد أشٍِْٚ بىالٕف(1)ًٕخف:أحدهٚ:فقن ظـ هذا احلديٞ بٖوجفإوّ 

 ٕٕف خالف ٪وؾٔف بًدٌ  ،ٓ بٚفْىؼ ،واإلمٚء(3)تٖويؾ ـالم افهحٚبٜ بٖٕف بٚإلصٚرة

يف (4)اد بـ زيدـٚن ؿد ورد يف حديٞ حؿّ  مـ حُٚيٜ افراوي فَقهلؿ، وإنافيٚهر 

 :واأأوم ن اجلامظٜأ ) :(5)ب٘شْٚد صحٔح، ـام ؿٚفف افْقوي يف ذحف ٕو داود روايٜ

 اـالمً  وبًوٓؿ يُقن بًوٓؿ ؾًؾ ذفؽ إيامءً (7)بٖن اجلّع ؾُّٔـ(6)(أي ًٕؿ

                                                 

ويف ـتٚب  (1/334 )(940)اإلمٚم وافْٚس يف خىٌٜ افًٔد ، وإذا شئؾ اإلمٚم ظـ ر وهق خيىٛ برؿؿ 

وحك بٚجلذع  )ٕو برده  وبٚب ؿقل افٌْل  (5/2108 )(5225)شْٜ إوحٜٔ برؿؿ : إوٚحل بٚب 

وبٚب افذبح بًد افهالة برؿؿ  (5/2112 )(5237-5236)برؿؿ  (دكعبجتزء ظـ أحد مـ ادًز وفـ 

ٕيامن ويف ـتٚب ا (5/2114 )(5243)وبٚب مـ ذبح ؿٌؾ افهالة أظٚد برؿؿ  (5/2113 )(5240)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب إوٚحل  (6/2456 )(6296)يف إيامن برؿؿ إذا حْٞ ٕٚشٔٚ : وافْذور بٚب 

  (5188)ورؿؿ احلديٞ  (6/75)بٚب وؿٝ إوحٜٔ 

. (ًٕخٜ)بدٓ مـ  (ٕتجف)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

 (226ص)ـام شِػ    (2)

. بدون افٌٚء (اإلصٚرة)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (3)

أصِف مـ شجًتٚن، احلٚؾظ افثٌٝ، أحد  ،افيير ،أبق إشامظٔؾ إزدي إزرق ،ن درهؿبمحٚد بـ زيد   (4)

وؾٔف يَقل . فٔس أحد أثٌٝ مـ محٚد بـ زيد: ؿٚل ظْف  ٔك بـ مًغ. إظالم

 زيد ت محٚد بـائ...        مٚ       أ ٚ افىٚفٛ ظؾ:                                 ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك رمحف اهلل 

ثؿ ؿٔده بَٔــــد ...        تَتٌس حِام وظِام                                                                                     

 (1/228):وتذـرة احلٍٚظ (7/456):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف179:تقيف رمحف اهلل شْٜ

 (5/73)فْقوي بؼح  امًِؿ  صحٔح  (5)

وافدارؿىْل  (1010)ؿؿ بر (1/385)أخرجف أبق داود يف ـتٚب افهالة  بٚب افًٓق يف افًجدتغ   (6)

  (3721)برؿؿ  (2/357)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (1)برؿؿ  (1/366)يف شْْف 

. بدون افٌٚء (أن)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (7)
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افثٚفٞ.بًوٓؿ واجتّع إمران يف حّؼ 

وإجٚبتف  ،هؿ ـٚن إجٚبٜ فِنٚرعـالم أنّ  :

 بٚفَقل، ؾٍُٔل أن اإلجٚبٜ ٓ تتًّغ :بٖن ؿٚل (1)ةواظسض ظِٔف بًض ادٚفُّل  .واجٌٜ

جلقاز أن  ،ٓ يِزم مْف احلُؿ بهحٜ افهالة ،ؾٔف اإليامء، وظذ تَدير أن جيٛ افَقل

مًتًَدا م إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ تُّؾ : افرابع.جتٛ اإلجٚبٜ ويِزم آشتئْٚف

 زيـ افًْخ، ؾِؿ يُـ ـالم واحد مْٓؿ مٌىالً مقا جمقِّت وافهحٚبٜ تُّؾ  ،فتامم افهالة

يٚ رشقل اهلل أؿكت افهالة أم : أن ذا افٔديـ ؿٚل): وهذا يوًٍف مٚ يف ـتٚب مًِؿ

ـٚن بًض  ؿد: ؾَٚل (ذفؽ مل يُـ ـّؾ ) : ـ  ًٕٔٝ؟ ؾَٚل ـ ظِٔف افهالة وافًالم

أصدق :رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ افْٚس ؾَٚل ذفؽ يٚ رشقل اهلل؟ ؾٖؿٌؾ

ـؾ ):وؿقفف. (ذفؽ مل يُـ ـّؾ ): بًد ؿقفف (2)(ًٕؿ يٚ رشقل اهلل: ؾَٚفقا ؟ذو افٔديـ

 .افًْخ (3)[افًِؿ بًدم]مقا بًديدل ظذ ظدم افًْخ، ؾَد تُّؾ   (ذفؽ مل يُـ

ّٛ ويلُ )):يـافدّ  ؿٚل افنٔخ تَّل  ؿد ـٚن  ] :ل ذي افٔديـيف ؿق ،هْٚ فُْتٜ فىٍٜٔه هٚتْ

  :ؾ٘ن ؿقفف   (ذفؽ مل يُـ ـّؾ  )  :ـ  بًد ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم (4)   [بًض ذفؽ

وهق ظدم  ،اإلخٌٚر ظـ حُؿ ذظل: أحدمهٚ: (5)أمريـ نيوؿّ   (ـؾ ذفؽ مل يُـ)

وأحد هذيـ إمريـ  وهق افًْٔٚن ،اإلخٌٚر ظـ أمر وجقدي: وافثٚين.افَك

                                                 

 (ظ)ـ18بدايٜ افِقح ـ .

 (1/180)إحُٚم إحُٚمإير   (1)

 (2/87 )(1318)ورؿؿ افروايٜ  (195 ص)شٌؼ خترجيٓٚ يف مًِؿ   (2)

. (ظ)ؽر واوح يف إصؾ وأثٌتف مـ(3)

  .(ظ)ؽر واوح يف إصؾ و أثٌتف مـ(4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (أمريـ)ـِّٜ  (5)
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ق ظْد ذي ظـ إمر افؼظل، وأخر متحّؼ  و، وهق اإلخٌٚرجيقز ؾٔف افًفٓ

افٔديـ، ؾِزم أن يُقن


((بًض ذفؽ ـام ذـر
أن إؾًٚل افُثرة افتل : افًٚبًٜ.(1)

فًٔٝ مـ جْس أؾًٚل افهالة، إذا وؿًٝ شًٓقا ٓ تٌىؾ افهالة، بدفٔؾ إٔف صذ 

وإتٕٔٚف  ،م إػ مْزففمنٔف صذ اهلل ظِٔف وشؾ:اهلل ظِٔف وشِؿ جرى مْف أؾًٚل ـثرة

 ا خرج هظٚن افْٚس، وـالمف فذي افٔديـواشتْٚده إفٔٓٚ ملّ ، يف ؿٌِٜ ادًجد اجذعً 

مف إلمتٚموتَدّ  وؽره


: ويف هذه ادًٖفٜ وجٓٚن ٕصحٚبْٚ.(2)مٚ بَل مـ صالتف

 .وهق ادختٚر)):يف حتََٔف ؿٚل افْقوي.(4)ظدم افٌىالن:(3)مهٚ ظْد ادتقيّل أصّح 

وتٖويؾ احلديٞ صًٛ ظذ افَٚئؾ  افٌىالن، وهق منُؾ: ادذهٛ ور يفوادنف

ا إن ـٕٚٝ خهقًص  ،اؾ٘هنٚ ٓ تٌىؾ ؿىعً  (5)ؿٜادتٍرِّت  ا إؾًٚل افَِِٜٔ أو افُثرةأمّ .هبذا

((فًذر
جقاز افٌْٚء ظذ افهالة بًد افًالم شًٓقا، ومجٓقر افًِامء : افثٚمْٜ.(6)

                                                 

 19:بدايٜ افِقح 

 (1/180)إحُٚم إحُٚم  (1)

 (ز)ـ18افِقح ـ. 

 .(195ص )ديٞ ظذ اختالف هذه افروايٚت، يف وهذا حديٞ افٌٚب، وؿد شٌؼ ختريٟ افح  (2)

:  ـٚن ؾَٔٓٚ  ََٚ وحزا مدؿَٚ، فف ـتٚب: ؿٚل ظْف افذهٌل. ظٌد افرمحـ بـ مٖمقن ادتقيل أبق شًد  (3)

 (4/358):هـ إير صذرات افذه478ٛ:مٚت رمحف اهلل شْٜ .و خمتك يف افٍرائض ،و اخلالف ،ةافتتؿ

 (1/305):إشْقيوضٌَٚت  (2/314):ووؾٔٚت إظٔٚن

 (1/182)وإٔير افَقل يف أشْك ادىٚفٛ يف ذح رووٜ افىٚفٛ (1/540)افًدة يف ذح افًّدة   (4)

. (ادٍرؿٜ)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف (5)

 .مل أؿػ ظذ هذا افُتٚب فِْقوي   (6)
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م مـ رـًتغ، إذا شّؾ  ،ذفؽ إٕام يُقن إػ أن :وذهٛ شحْقن مـ ادٚفُٜٔ.(1)ظِٔف

بًد ؿىع افهالة ؤٕٜ اخلروج  (3)[وفًِف رأى أن افٌْٚء](2)ظذ مٚ ورد يف احلديٞ

وهق افًالم مـ  ،ٕٜيف هذه افهقرة ادًّل  وإٕام ورد افّْص  ،مْٓٚ ظذ خالف افَٔٚس

ـام ؿٚل  واجلقاب ظْف.، ويٌَك ؾٔام ظداه ظذ افَٔٚساثْتغ، ؾَٔتك ظذ مقرد افّْص 

وإن خٚفػ افَٔٚس  ،إٔف إذا ـٚن افٍرع مًٚوًيٚ فألصؾ حلؼ بف)): افنٔخ تَل افديـ

إن ـٚن هق اخلروج  ،ظْد بًض أهؾ إصقل، وؿد ظِّْٚ أن ادٕٚع فهحٜ افهالة

ـّ ة وافًالم، وهذا ادًْك ؿد أُ مْٓٚ بٚفّْل  يف  وٓ ؾرق ،افتامم بٚفْص فٌل ظْد ط

((رـًٜ أو رـًتغ أو ثالث (5)بًد بغ ـقٕف ،إػ هذا ادًْك (4)افًٌْٜ
أي ؾ٘ذا افٍرع (6)

م شًٓقا هذا احلديٞ، ؾ٘ن إصؾ يف جقاز افٌْٚء إذا شّؾ  ،يف مًْك إصؾ بال ؾرق

فف ـام  ؾٓق يف مًْك إصؾ، ومًٚوٍ  ن، وؾرظف افًالم مـ رـًٜ أو ثالثوهق رـًتٚ

ومٚ ظداه  ورد يف هذا احلديٞ،ز افٌْٚء بامتَدير افَرب يف جقا: افتٚشًٜ.ره افنٔخؿرّ 

ا ظذ روايٜ مـ خهقًص ،وهق ؿقّي  (7)ؾال جيقز ؾٔف افٌْٚء، وهق وجف ظْدٕٚ،ضقيؾ

 :ظْدهؿ وإصّح .ثؿ خرج مْف ـ وصؾ إػ مْزفف روى إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم

                                                 

 (4/479)وَِٕف ظْٓؿ افًراؿل ـام ذـره يف ٕٔؾ إوضٚر (1/181)إحُٚم إحُٚم  (1)

  (1/181)إحُٚمإحُٚم   (2)

. (ظ)ؽر واوح يف إصؾ و أثٌتف مـ (3)

. (بٚفًٌْٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

. (ـقٕف بًذر)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 ( 1/181)إحُٚم إحُٚم  (6)

 (4/122)إير ادجّقع  (7)
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وأبك  (3).دار رـًٜقبؿ :وبًوٓؿ .(2)ره بًوٓؿ بَّدار افهالةوؿدَّيل  .(1)إتٌٚع افًرف

روي . (4)مٚ مل يْتَض ؾٔف ووقء ،جيقز افٌْٚء وإن ضٚل: وؿٚل، مغض ادتَدّ ذفؽ بع

ة ذظّل : افًٚذة.(5)ذفؽ ظـ ربًٜٔ، وؿٔؾ ٕحقه ظـ مٚفؽ وفٔس ذفؽ بّنٓقر ظْف

افثٕٜٚٔ  .افهالة أن شجقد افًٓق شجدتٚن ـًجقد:احلٚديٜ ظؼة.شجقد افًٓق

احتامل ضرآن شٓق : يف آخرهٚوؿٔؾ حُّٜ ـقٕف  .إٔف يف آخر افهالة فإلتٌٚع: ظؼة

 إٔف مل يُـ يف آخر إٔف فق شجد ثؿ تٌّغ  ،ع ظذ ذفؽ، ويتٍرّ فُِّؾ  جٚبًرا ؾُٔقن  ،آخر

أن يًجد :إحدامهٚ :ر ذفؽ يف صقرتغويتهقّ  يف آخرهٚ  (6)إظٚدتف فزمف ،افهالة

ؾِٔزمف إمتٚم افيٓر  ،فًِٓق يف اجلًّٜ، ثؿ خيرج افقؿٝ وهق يف افًجقد إخر

وتهؾ بف افًٍْٜٔ إػ  أن يُقن مًٚؾًرا ؾًٔجد فًِٓق:وافثٕٜٚٔ .افًجقد وئًد

 . (7)افًجقد وئًد  افقضـ أو يْقي اإلؿٚمٜ ويتؿّ 

د يتداخؾ، وٓ يتًدد بتًدد أشٌٚبف، ؾٕ٘ف ؿد تًدّ   (8)افًٓق أن شجقد : افثٚفثٜ ظؼة

 .(1)فًِامءد افًجقد، وهذا مذهٛ مجٓقر ايف هذا احلديٞ افَقل وافًٍؾ، ومل يتًدّ 

                                                 

 (4/90)إير ادجّقع  (1)

 (4/115)وهق ؿقل أو هريرة ـام َِٕف ظْف افْقوي يف ادجّقع(2)

 .يف ادجّقع ـام يف ادهدر افًٚبؼ ،أو افىٔٛ فَٚيضوهق ؿقل ا  (3)

 (1/540)َِٕف ابـ افًىٚر يف افًدة  (4)

 (3/243)وضرح افتثريٛ (2/190)إير ادٍٓؿ  (5)

. (إظٚدة)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

. (افًجقد)بدٓ مـ  (افًٓق)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ  (افًٓق)ـِّٜ  (8)

 (2/287)وإير مقاهٛ اجلِٔؾ (1/729)وَِٕف ابـ ؿدامٜ يف ادٌْل(1/182)إير إحُٚم إحُٚم  (1)
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 د ملؾ٘ن اّتح ده، ق بغ احتٚد اجلْس وتًدّ مـ ؾرّ : ومْٓؿ .(1)دهبتًدّ : ومْٓؿ مـ ؿٚل

د وهذا احلديٞ دفٔؾ ظذ خالف هذا ادذهٛ، ؾٕ٘ف ؿد تًدّ  ،(2)دد وإٓ تًدّ يتًدّ 

 .د افًجقدومل يتًدّ  اجلْس بٚفَقل وافًٍؾ

 

                                                 

 (2/289)وهق ؿقل ابـ أو فٔذ ـام ذـره افٌجرمل يف حتٍٜ احلٌٔٛ ظذ ذح اخلىٔٛ  (1)

 (2/289)وَِٕف افٌجرمل يف حتٍٜ احلٌٔٛ ظـ إوزاظل (1/29)إير ادٌْل  (2)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 240

 

ه ؿٌؾ إن ـٚن أحدمهٚ  ّؾ (3)[شِّٜ بـ أو(2)وظٌد افًزيز(1)وؿٚل ابـ أو حٚزم] 

بام ؿٌِف، وبًد  مل يتداخال، ويًجد ؿٌؾ افًالم دٚ خيتّص  ،وأخر بًده ،افًالم

أن  ؾ شجقد افًٓق بًد افًالم، وؿد : افرابًٜ ظؼة.(4)بام بًده افًالم دٚ خيتّص 

متَدّ 

مذهٌْٚ وتٖفٔػ   وتَرير (5)يف افقجف افتٚشع ،اختالف افًِامء يف ذفؽ 

وؿٌِف يف  ،ث ظِٔف، وإحٚديٞ ثٚبتٜ يف افًجقد بًد افًالم يف افزيٚدةإحٚدي

ؿٌؾ افًالم ـٚفنٚؾًل  افَْص، وظذ ذفؽ مجع مٚفؽ بْٔٓٚ، وافذيـ ؿٚفقا بٖن افُّؾ 

: أحدهٚ، ، اظتذروا ظـ إحٚديٞ افتل جٚءت بًد افًالم بقجقه(6)ومـ واؾَف

ر إمريـ مـ ؾًِف ـ ظِٔف إن آخ):أن افزهري ؿٚل: أحدمهٚ:دظقى افًْخ فقجٓغ

                                                 

مـ أئّٜ افًِؿ دٜ بـ ديْٚر، اإلمٚم افٍَٔف أبق متٚم اددين ـٚن ظٌد افًزيز بـ أو حٚزم س: ابـ أو حٚزم  (1)

تقيف رمحف اهلل ؿٔؾ . مل يُـ بٚدديْٜ بًد مٚفؽ أؾَف مـ ظٌد افًزيز بـ أو حٚزم: ظْف اإلمٚم أمحدؿٚل  . بٚدديْٜ

 (5/382):واجلرح وافتًديؾ (8/363):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف184:وهق شٚجد شْٜ

افٍَٔف افتّٔل . ؽره: مّٔقن، ويَٚل: ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ أو شِّٜ ادٚجنقن، واشؿ أو شِّٜ  (2)

ِّٛت : وابـ ادٚجنقن ه أهؾ ادديْٜ ؾًرب ،ادٚيُقن:اخلّر، وهق بٚفٍٚرشٜٔهتٚ بؿٔؾ ٕن وجْتٔف ـٕٚتٚ محراويـ، ؾن

م ؾِام ؿدم بٌداد ـتٌقا ظْف،وأؿٌؾ إػ افًْٜ وـٚن يَقل بٚفَدر وافُال. ؽر ذفؽ: وؿٔؾ ادٚجنقن:ؾَٚفقا

هتذيٛ : هـ إير يف ترمجتف164:تقيف رمحف اهلل شْٜ. جًِْل أهؾ بٌداد  دثٚ، وـٚن صدوؿٚ ثَٜ: ؾُٚن يَقل

 (10/436):وتٚريخ بٌداد (18/152):افُامل

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾغ ؽر واوح يف إصؾ وأثٌتف مـ (3)

 (2/287)واهٛ اجلِٔؾوم (1/29)إير ادٌْل  (4)

  (ظ)ـ19بدايٜ افِقح ـ .

 (205ص)  إير بدايٜ افقجف افتٚشع  (5)

 (211ص)شٌؼ ذـر أؿقاهلؿ  (6)
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مـ  ،أن افذيـ رووه ؿٌؾ افًالم: افثٚين .(1)(ـ افًجقد ؿٌؾ افًالم وافًالم افهالة

ل بٖن روايٜ افزهري وؿد اظسض ظذ إوّ .وأصٚؽري افهحٚبٜ ،ري اإلشالممتّٖخ 

ومل يَع ذفؽ  اد ادحّؾ مرشِٜ، وفق ـٕٚٝ مًْدة ؾؼط افًْخ افتًٚرض بّٚتح

 ،وايٜ افزهري، ؾٔحتّؾ أن يُقن أخر هق افًجقد ؿٌؾ افًالمًحٚ بف يف رمّك 

واحد،   أن ادحّؾ ج إػ افًْخ، فق تٌّغ وِ افَْص، وإٕام يَع افتًٚرض ادْح  فُـ يف  ّؾ 

م تَدّ  ،ٓ يِزم مْف ،م اإلشالم وافُزبٖن تَدّ  ،واظسض ظذ افثٚين.(2) ذفؽومل يتٌّغ 

 .مٚ، ثؿ رووه بًدمهٚل، بؾ ؿد يُقن ؿٌِفافروايٜ حٚل افتحؿّ 

افًالم ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (افًالم)ـتٖويِٓٚ ظذ أن ادراد ب:افثٚين افقجف

افذي يف افتنٓد، أو يُقن تٖخرمهٚ بًده ظذ شٌٔؾ افًٓق، ومهٚ بًٔدان،فًٌؼ 

ٓ ل،يف افًالم إػ افذي يَع بف افتحّؾ  افٍٓؿ


افذي يف افتنٓد، وإصؾ ظدم افًٓق 

 وأيًوٚ ؾٓق مَٚبؾ. إػ إؾًٚل افؼظٜٔ مـ ؽر دفٔؾ ؽر شٚئغ (3)[هقوتىرّ ]

. ظذ شٌٔؾ افًٓق ،ه بًد افًالم وتَديّف ؿٌِف ّؾ :وهق أن يَقل احلٍْل بًًُف 

ؾٚٓظساض ظِٔف بٖن ضريَٜ  افسجٔح بُثرة افرواة، وهق إن صّح : افقجف افثٚفٞ

                                                 

 (2/340)ذـره افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى ظـ افنٚؾًل ظـ مىرف بـ مٚزن ظـ مًّر ظـ افزهري   (1)

زهري مَْىع مل يًْده إػ أحد مـ وذـره أيوٚ يف روايٜ حرمِٜ إٓ أن ؿقل ال: وؿٚل ظٌَف (3652)برؿؿ 

 .افهحٚبٜ، ومىرف بـ مٚزن ؽر ؿقي

 (1/250)إير افٌَس  (2)

 20:بدايٜ افِقح 

وهق إًٕٛ  (1/183)وافتهحٔح مـ إحُٚم اإلحُٚم (وتىريَف)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف إصؾ ويف  (3)

. فًِٔٚق
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ا ظْد ظدم إمُٚن اجلّع، وأيًض  ،يفاجلّع أوػ مـ ضريَٜ افسجٔح، ٕٕف إٕام يهٚر إل

 .افتًٚرض، واحتٚد مقوع اخلالف مـ افزيٚدة وافَْهٚن ؾال بد مـ افْير يف  ّؾ 

اظتذروا ظـ إحٚديٞ ادخٚفٍٜ فذفؽ  ،اه بًد افًالم مىًِؼ بٖن  ّؾ : وأمٚ افَٚئِقن

افثٚين (1)افًالم(ؿٌؾ افًالم)إمٚ بٖن ادراد بَقفف :أويؾبٚفٝ

بًد ) و بٖن ادرادأ 

شجقد افهالة، ومٚ  (وشجد شجدتغ)أو بٖن ادراد بَقفف  ،افثٚين افًالم: (افًالم

، ـام ؿٚفف افنٔخ تَل ؤًٌػ  وافُّؾ  ،مـ احتامل افًٓق ظٚئد هْٚ ،فقنذـره إوّ 

ٓ يُقن إٓ بًد افتًِّٔتغ  ،شجقد افًٓق (2)[أن]وإول يٌىِف )):افديـ ؿٚل

ؽر مٚ  ،ٌٕؾ إػ اجلّع بغ إحٚديٞ بىريؼ أخرىوذهٛ أمحد بـ ح .(3)((اؾًٚق اّت 

حديٞ ؾٔام ورد ؾٔف، ومٚ مل يرد ؾٔف حديٞ  ذهٛ إفٔف مٚفؽ، وهق أن يًتًّؾ ـّؾ 

أن يَع يف : هذا ٕير إػ أن إصؾ يف اجلٚبر وـٖنّ  ،(4)افًجقد ؾٔف ؿٌؾ افًالم ؾّحّؾ 

 ظداه ظذ إصؾ افْص، ويٌَك ؾٔامادجٌقر ؾال خيرج ظـ هذا إصؾ إٓ يف مقرد 

ّٝ  وهذا ادذهٛ مع مذهٛ مٚفؽ اجلّع، وظدم شِقك ضريؼ  يف ضِٛ(5)ؾَٚنم

ح ؿقل مٚفؽ بذـر ادْٚشٌٜ يف افٍرق ويسّج  فُْٓام اختٍِٚ يف وجف اجلّع، افسجٔح

 بغ افزيٚدة وافَْهٚن، وإذا طٓرت ادْٚشٌٜ، وـٚن احلُؿ ظذ وؾَٓٚ ـٕٚٝ

                                                 

. (ز)افثٕٜٚٔ شٚؿىٜ مـ (افًالم)ـِّٜ  (1)

  (ز)ـ19افِقح ـ .

. (ظ)ير واوحٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـغ(2)

 (1/183)إحُٚم إحُٚم  (3)

 (1/709)وادٌْل (1/183)إحُٚم إحُٚم  (4)

. (ؾٔتَٚن)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)
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 .ص ذفؽ بّقرد افّْص ا، ؾال يتخّص يف مجٔع  ّٚففاحلُؿ  ة ظؿّ ة، وإذا ـٕٚٝ ظّؾ ظّؾ  

 ن مل يًٓقاإمًف، و ؾًٔجدون ق بٚدٖمقمغأن حُؿ شٓق اإلمٚم يتًّؾ : اخلٚمًٜ ظؼة

ا شجد، بدفٔؾ أن افَقم شجدوا مًف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًٓقه يف هذا احلديٞ ملّ 

م إن ـٚن شّؾ م مـ افهحٚبٜ، ومل يّش، ومل يمـ مل يتُّؾ  يف حّؼ  وهذا إٕام يتؿّ 

 .ـام يف شجقد افهالة ،أن افتٌُر يف شجقد افًٓق: افًٚدشٜ ظؼة.ـذفؽ

إٔف ٓ يؼع افتنٓد بًد شجقد افًٓق، ؾٕ٘ف مل يذـر يف هذا احلديٞ : افًٚبًٜ ظؼة

 :اشتدٓهلؿ ذفؽ ـثًرا، ؾَٔقفقن وؿد ؾًؾ افًِامء يف ظذ ظدمف يف احلُؿ ؾدّل 

 .(1)افًالم ؾٔف إذا ـٚن شجقد افًٓق ؿٌؾ افؽوؿد اختِػ أصحٚب م .فق ـٚن فذـر

((بسـف ظذ ذفؽ ؾَد يًتدّل )):ؿٚل افنٔخ تَل افديـ
مـ  فُْف ؿد صّح : ؿِٝ.(2)

جقاز : افثٚمْٜ ظؼة.ؾٚشتٍده ،(3)حديٞ ظّران، ـام شٖذـره فؽ، يف احلديٞ افثٚين

وهق وجف  ،إمًٚمٚ ـٚن أو مٖمقًمٚ ، يف ؿدر صالة ًٍٕف إػ ؿقل ؽرهرجقع ادهّع 

 إٓ ظذ يَغ ًٍٕف، إٓ ٓ يًّؾ ادهّع : وؿٚفقا . (5)ظذ خالؾف واجلّٓقر  (4)ظْدٕٚ

 وأجٚبقا. افتقاتر ممـ  هؾ افَٔغ بَقهلؿ، وهق أن يٌٌِقا حدّ  (6)ادخزون أن يُقن

 ؾِام  رجقًظٚ إػ ؿقففر،ٓهلؿ فٔتذكّ   ظِٔف افهالة وافًالمظـ هذا احلديٞ بٖن شٗافف 

                                                 

 (1/183)إحُٚم إحُٚم  (1)

 ادهدر افًٚبؼ  (2)

 (250ص)شٖٔد يف   (3)

 (5/73)فْقويبؼح امًِؿ  صحٔح  (4)

 (1/543)دةَِٕف ظْف ابـ افًىٚر يف افع  (5)

. (ادخزون)بدٓ مـ  (ادجٔزون)ـتٌٝ  (ظ)يف(6)
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وفق جٚز ترك يَغ ًٍٕف وافرجقع إػ ؿقل ؽره،  ،ذـر افًٓق ؾٌْك ظِٔف روه،ذكّ 

(1)(مل إٔس ومل تَك)  : ظِٔف افهالة وافًالمحغ ؿٚل فف  افٔديـرجع إفٔف دٚ ؿٚل ذو 
  

افرجقع إػ : (3)يف ذفؽ ظـ مٚفؽ ؿقفغ(2)ؾ٘ن مل يٍد خزهؿ افًِؿ ؾذـر ابـ افَهٚر

ؿٚل (6)و .(5)وبٚفثٚين ؿٚل ابـ مًِّٜ(4)[حٌٔٛابـ ]ل ؿٚلؿقهلؿ وظدمف، وبٕٚوّ 

ه اهلل نَ ؾِؿ يرجع حتك يؼَّيل   :ثٌٝ يف أو داود يف هذا احلديٞ بًْٔف)): صٚحٛ افٌَس

                                                 

 (4/208)إير ادجّقع ذح ادٓذب  (1)

افٍَٔف ادٚفُل أبق احلًـ ظع بـ ظّر بـ أمحد افنرازي افٌٌدادي ادًروف بٚبـ افَهٚر، فف ـتٚب يف   (2)

ٓ أظِؿ فِامفُٜٔ : ظْف افنرازيؿٚل  .ل اخلالف بغ ؾَٓٚء إمهٚرظْقان إدفٜ يف مًٚئ:  اخلالف اشّف

وتٚريخ (1/170)هـ إير ضٌَٚت افٍَٓٚء فِنرازي397:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ـتٚبٚ يف اخلالف أحًـ مْف

 (3/173):وتٚريخ افساث افًرو فًزـغ (12/41):بٌداد

 (2/184)وادٍٓؿ (2/312)إير مقاهٛ اجلِٔؾ يف ذح خمتك خِٔؾ  (3)

  (ز)و (ظ)بٚدًجّٜ، يف مجٔع ادقاوع، وافتهحٔح مـ  (ابـ خٌٔٛ) (إصؾ)ـتٛ يف   (4)

ظٌد ادِؽ بـ حٌٔٛ بـ شِٔامن افًِّل افَرضٌل ادٚفُل، ؾَٔف أهؾ إٕدفس، ـٚن ؾَٔٓٚ : هق وابن حبقى

تقيف رمحف اهلل . وؽرهٚ ،و افًْـ ،افقاوحٜ يف افٍَف:   افٍَف مْٕٓٚحقيٚ صٚظرا ًٕٚبٜ، صْػ ـتٛ ـثرة يف

وشر أظالم  (3/30):وترتٔٛ اددارك (1/164)ضٌَٚت افٍَٓٚء فِنرازي: هـ إير يف ترمجتف238:شْٜ

 (12/102) :افٌْالء

ـٚن أحد ؾَٓٚء ادديْٜ مـ أصحٚب مٚفؽ، وـٚن : ؿٚل أبق حٚتؿ. مٜ بـ هنٚم بـ خمزومشَؾ  ّد بـ مَ   (5)

ترتٔٛ : هـ إير يف ترمجتف216:رمحف اهلل شْٜ تقيف. مجع افًِؿ وافقرع: ؿٚل ظْف افنرازي. أؾَٓٓؿ، وهق ثَٜ

 (4/71):واجلرح وافتًديؾ (5/438):وافىٌَٚت ٓبـ شًد (3/131):اددارك فَِٚيض ظٔٚض

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (افقاو) (6)
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(( تًٚػ
وهؾ ينسط يف ادخز ظدد، ٕٕف مـ بٚب )):ؿٚل افَرضٌل يف ذحف.(1)

 وابـ (3)ٕصٓٛ: لإوّ  :ٕٕف مـ بٚب ؿٌقل اخلز؟ ؿقٓن (2)ٓ أو افنٓٚدة

((بٔٛح
ًٛ دوٓ حجٜ يف هذا احلديٞ ظذ اصساط افًد(4) افتٚشًٜ  .(5)ا، دٚ شتًِّف ؿري

ّٟ :(6)ظؼة افٌخٚري ظذ  يف هذا احلديٞ تنٌٔؽ إصٚبع يف ادًجد، وبف احت

هذه  (9)افُالم ظذ ،وؿد أؾردت(8)هٚصالة، ٕٕف  ّؾ لـام يف ا ، وـرهف ؿقمٌ (7)اإلبٚحٜ

أن ؾٔف دٓفٜ : ظك بًوٓؿادّ : افًؼون .(10) ظٚروفواب ظاّم مع افٟ ،ادًٖفٜ يف جزء

                                                 

 أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب افًٓق يف افًجدتغواحلديٞ  (1/249)افٌَس  (1)

ووًٍف  .مرشؾإٕف : ظـ هذا احلديٞ (6/457)، يف ؾتح افٌٚري ن رجٛابؿٚل  (1014)برؿؿ  (1/388)

 (1012)برؿؿ  (3/12)ؤًػ أو داود : إفٌٚين يف ـتٚبف

. بٚفتْقيـ (أوٓ )(ز)يف (2)

ؿٚل ظْف . ظّرو افًٚمري ادكي صٚحٛ مٚفؽأصٓٛ بـ ظٌد افًزيز أبق : ؾَٔف افديٚر ادكيٜ  (3)

افًز يف خز مـ : هـ إير يف ترمجتف204:تقيف رمحف اهلل شْٜ. مـ أصٓٛمٚ أخرجٝ مك أؾَف : افنٚؾًل

 (2/150):وضٌَٚت افٍَٓٚء (1/161):وترتٔٛ اددارك (1/84):ؽز

 (2/184)ادٍٓؿ  (4)

 (246ص)شٖٔد يف   (5)

. (افتٚشع ظؼة)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

تنٌٔؽ إصٚبع  :بٚب(1/182)ب افٌخٚري يف صحٔحف  وؿد بقّ   (195ص )احلديٞ شٌؼ ختريٟ   (7)

 (1/182 )(468)ورؿؿ افروايٜ  .يف ادًجد وؽره

 (1/696)ومْٓؿ احلْٚبِٜ ـام يف ادٌْل  (8)

. (ظ)شٚؿىٜ يف (افُالم ظذ)مجِٜ(9)

  (1/420)وإير هديٜ افًٚرؾغ. مل أؿػ ظذ هذا اجلزء وّـ مٗفٍٚتف  (10)

دٚ ؾٔف مـ : ـّٜ افْٓل ظـ افتنٌٔؽ يف ادًجد؟ ؾَٔؾاختِػ افًِامء يف ح)) :رمحف اهلل ؿٚل افنقـٚين:ؾوئدة

هؿ ذفؽ دآً ظذ وجًؾ بًض. فدٓفٜ افنٔىٚن ظذ ذفؽ: وؿٔؾ. دٚ ؾٔف مـ افتنٌف بٚفنٔىٚن: وؿٔؾ. افًٌٞ

= 
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أن روايٜ افٍرع مٌَقفٜ، وهق  ،وخٚفٍف راويف ظْف ،ث إذا إُٔر احلديٞظذ أن ادحدِّت 

احلٚديٜ وافًؼون.(1)خالًؾٚ ٕو حٍْٜٔ ،مذهٛ اجلّٓقر

أن : اظك بًوٓؿ أيًض ادّ : 

  يًّؾ بف وحده حتك إوؿّ ؾٔف أن خز افقاحد فٔس بحجٜ، ٕن خز ذي افٔديـ مل

وهق ـقن افقاؿًٜ يف  بف، ؿريْٜ مًْٝ مـ افًّؾ مّ أن َث : وجقابف .(2)إفٔف خز ؽره

افثٕٜٚٔ .فقجقد ادًٚرض(3)بف وإٍراد افقاحد مْٓؿ يّْع مـ افًّؾ مجع ظئؿ

يف أن احلٚـؿ إذا : ؾٔف حجٜ دٚفؽ ظذ أو حٍْٜٔ)): ؿٚل افَٚيض ظٔٚض: وافًؼون

((إٔف يّؤف ،ؾنٓد ظْده صٚهدان بحُّفحُّف  ٕز
وؿٚل أبق حٍْٜٔ .(4)

 ٓ ظذ ًٍٕف ،ره، وٓ تٌَؾ افنٓٚدة إٓ ظذ ؽرهٓ يّؤف حتك يتذكّ :(5)وافنٚؾًل

 (7)[امل]،إػ أن ـٚن ،مل يُـ (6)إٔف  ؿىع بفوافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد رجع ظاّم 

 .مـ خٍِف ظْده صٓد

                                                 

 إير ٕٔؾ إوضٚر. ((وطٚهر افْٓل ظـ افتنٌٔؽ افتحريؿ، فقٓ حديٞ ذي افٔديـ.تنٌٔؽ إحقال

(2/380) 

 (2/274)ت وافدرر يف ذح ٕخٌٜ افٍُر ٓبـ حجرإير افٔقاؿل  (1)

   (ظ)ـ  20بدايٜ افِقح ـ .

 (1/73)ـٚدًتزفٜ وإير افَقل واجلقاب ظْف يف تدريٛ افراوي فًِٔقضل  (2)

. (ظ)شٚؿىٜ يف  (بف)فٍيٜ  (3)

 (2/291)إـامل ادًِؿ (4)

 (2/194)إير ادٍٓؿ  (5)

. بدون اهلٚء (أن)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

وهق  (2/291)وافتهحٔح مـ أصؾ افَْؾ يف إـامل ادًِؿ  (بام)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)ويف  (إصؾ)يف   (7)

 .ادْٚشٛ فًِٔٚق
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وفؽ . هذا ـالمف .ٓ فَٔغ مـ خٍِف (2)اهلل هنَ إػ مٚ يؼَّيل  إٕام ـٚن رجقظف: وؿٔؾ:(1)ؿٚل

يَٚس ظِٔف، وافذي يف حديٞ ذي   ؾال ،بٚب افنٓٚدة أؤؼ مـ بٚب اخلز: أن تَقل

م فف أن رجقظف إذا شّؾ  ،دٚفؽ هذا إٕام يتؿّ )):وؿٚل افَرضٌل.خز هق افٔديـ إٕام

((ن ؿد ًٕٔفٕف مٚ ـٚفِهالة إٕام ـٚن ٕجؾ افنٓٚدة، ٓ ٕجؾ تّٔؼ 
افثٚفثٜ .(3)

 ؟ثؿ ؿٚم مـ جمًِف ،ماختِػ ظْدٕٚ ؾّٔـ شّؾ )): مـ ادٚفُٜٔ ؿٚل افٌٚجل: وافًؼون

وؿٚل ابـ ٕٚؾع.صالتف مّ إػ إٔف جيِس ثؿ يَقم ويٝ ابـ افَٚشؿ ؾذهٛ

: 

دخؾ ب٘حرام ومل  ،أو ثالث رـًتغ م مـفق شّؾ : بٔٛح وؿٚل ابـ . (4)ٓ جيِس 

((جيِس
 .يدل فِثٚين   ( مٚ تركم ؾهّذ ؾتَدّ ) :ؿقفف يف احلديٞوطٚهر : ؿِٝ.(5)

مٚه، دٚ ؽِٛ ظِٔٓام مـ يؼ وافٍٚروق أن يُؾِّت إٕام هٚب افهدِّت : وافًؼون (6)افرابًٜ

ؿٚل . أمر مٚ وؿعمع ظِّٓام بٖٕف شٌّٔغ  ،وإـٌٚر مَٚمف افؼيػ ،احسامف وتًئّف

ظذ  دفٌٔؾ  ،فٔديـ ظذ افًٗاله بًد افْٓل ظـ افًٗال، وإؿدام ذي اوفًّؾ )): افَرضٌل

                                                 

 .يًْل افَٚيض ظٔٚض، رمحف اهلل (1)

. (ظ)فٍظ اجلالفٜ شٚؿط مـ (2)

 (2/194)ادٍٓؿ  (3)

 21:بدايٜ افِقح 

 بـ ٕٚؾع افهٚئغ ادخزومل د اهللظٛ: صٚحٛ رأي مٚفؽ مـ ـٌٚر ؾَٓٚء ادديْٜ، اشّف: ابـ ٕٚؾع هق (4)

تقيف رمحف اهلل . تًٍر ادقضٖ:  ّد اددين ـٚن بٚرظٚ يف افٍَف فُْف مل يُـ متقشًٚ يف احلديٞ، وففأبق

شر أظالم و (1/356):وترتٔٛ اددارك (5/438):ضٌَٚت ابـ شًد: هـ إير يف ترمجتف206:شْٜ

 (10/371):افٌْالء

   (1/712)ٕتَكإٔير هذه إؿقال يف امل  (5)

  .(افرابع)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)
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((وظذ اظتْٚئف بٖمر افهالة ،م افًِؿحرصف ظذ تًّؾ 
أن : اخلٚمًٜ وافًؼون.(1)

بدفٔؾ أن ،افَٔغ ٓ يدؾع إٓ بَٔغ

أن ؾرض افهالة أربع  ٕٚذا افٔديـ دٚ ـٚن متٔؼِّت  

هؾ ؿكت )حتك اشتٍٓؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (2)[بفيـ]مل  ،رـًٚت

ورجع إػ مٚ ؿىع ظْف  ظْده ؾدؾًف بٚفَٔغ افًٚرض وذفؽ فِنّؽ (ٓ؟ ة أمافهال

ؿٌؾ ؿقفف إٓ مل ُي  ،ا مـ اجلامظٜ إٍرد بفظك صًٔي أن مـ ادّ : افًٚدشٜ وافًؼون .افنّؽ 

ظك رؤيٜ اهلالل وؿد جًِف افًِامء أصاًل ؾّٔـ ادّ . بًد شٗال اجلامظٜ ومقاؾَتٓؿ فف

هٗٓء صٓقد )): وؿد ؿٚل شحْقن .(3)ن افْٚسوإٍرد بذفؽ دو وِ ْح يف يقم افصَّيل 

((شقء
واظِؿ أن ابـ افًرو .افهحٔح ؾٔف خروجف بٚفّْص  ،جيٚب ظـ هذا: ؿِٝ .(4)

 . (5)يـل ؾقائد هذا احلديٞ إػ مٚئٜ ومخًغ ؾٚئدة يف ـتٚب افْرِّت وصَّيل 

 :وافٍقائد افيٚهرة مْف أربع)) :ؿٚل افٍٚـٓل

 .أن افًْٔٚن ٓ يًهؿ مْف أحد: إوػ

 .أن افَٔغ ٓ يدؾع إٓ بَٔغ: افثٕٜٚٔ

 .ا إٍرد بف ٓ يٌَؾ إٓ بًد شٗاهلؿظك صًٔي أن مـ ادّ : افثٚفثٜ

                                                 

 (2/188)ادٍٓؿ  (1)

  (ز)ـ20افِقح ـ. 

مل تَْط، ومٚ أثٌتف هق  (ز)ويف (بفمل يـ)بدٓ مـ  (حتك ثٌتف)ـتٌٝ  (ظ)ويف (يٌْف)ـتٌٝ (إصؾ) يف (2)

. إًٕٛ فًِٔٚق

 (1/342)ذـره يف افتّٓٔد  (3)

 (5/505)إير حٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افٌُر  (4)

إير . اوز ؾٔف احلد ؾٖخرج مْف مٚئٜ ومخًغ مًٖفٜ مـ افٍَفورأيٝ بٚفثٌر مـ ُيٟ: ابـ افًرو ؿٚل  (5)

 .ومل أؿػ ظذ افُتٚب ادذـقر (1/246)افٌَس ٓبـ افًرو
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((افُالم يف افهالة: افرابًٜ
وجدت ؾقائده  ،فٝ مٚ ذـرتف فؽوإٔٝ إذا تٖمّ : ؿِٝ.(1)

. واهلل ادقؾؼ. افيٚهرة أـثر مـ هذا

                                                 

 (ب/1/95)ريٚض إؾٓٚم   (1)
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احلديٌ افثوين 

 

 أصحوب افـبي صذ اهلل ظؾقه ـون منوـ ظن ظبد اهلل  ابن بحقـي، 

 هبم افظفر ؾؼوم دم افرـعتغ أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم صذّل ):ـ  وشؾم

حتى إذا ؿه صالته واكتظر افـوس  ،ؾؼوم افـوس معه ،األوفقغ ومل جيؾس

(1)(م م شلّل  ،م وهو جوفس، ؾسجد شجدتغ ؿبل أن يسلّل ـزّل  ،تسؾقؿه
   .

 

 :(2)وجوهافؽالم ظؾقه من 

صٍٜ صالة افٌْل صذ اهلل ظِٔف   (3)بٚب يف افتًريػ براويف، وؿد شِػ يف  :أحدهو

. (4)وشِؿ

 تٚب  بٚفقاو ويف مًِؿ بٚفٍٚءـذا يف افؽ (5) [ومل جيِس]  : ؿقفف : وكقفو

                                                 

ًٛ   إول  افتنٓد مل ير   مـ : بٚب  ،أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة  (1) ؿٚم   افٌْل   ٕن ، اواج

 (796)ويف بٚب افتنٓد يف إوػ برؿؿ (795)ورؿؿ احلديٞ  (1/285)مـ افرـًتغ ومل يرجع 

 (1167-1166)مٚ جٚء يف افًٓق إذا ؿٚم مـ رـًتل افٍريوٜ برؿؿ : ويف ـتٚب افًٓق بٚب  (1/285)

إذا : ـتٚب إيامن وافْذور بٚب ويف  (1/413 )(1173)مـ يُز يف شجدد افًٓق : ويف بٚب  (1/411)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب افًٓق يف افهالة  (6/2455 )(6293)حْٞ ٕٚشٔٚ يف إيامن 

  (1297)ورؿؿ احلديٞ  (2/83)وافًجقد فف 

 حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإل ٕهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚبإير بًض هذه افقجقه وؽرهٚ ب  (2)

 (1/544)ٓبـ افًىٚر و افًدة  (1/184)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (بٚب)ـِّٜ  (3)

 (3/133)احلديٞ احلٚدي ظؼ ـتٚب افهالة  بٚب صٍٜ صالة افٌْل (4)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(5)
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ّٛ  وفٔس يف احلديٞ ٕصٌّل )): ال افَٚيضق  ه صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يدل ظذ إٔف متك تْ

دجلء ؾٚء افتًَٔٛ بًد ذـر افَٔٚم  يدّل   (ؾِؿ جيِس):هأؿٌؾ افرـقع أم ٓ؟ فُـ ؿقل

((افتٌْٔف فف إٔف مل يرجع إػ اجلِقس بًد
(1) .

ٚ  إمٚ : ؾٔف دفٔؾ ظذ أن افًجقد ؿٌؾ افًالم : وفثفو ًَ يَقفف افنٚؾًل وإمٚ   ـام  ،مىِ

. (2)ـام ؿٚفف مٚفؽ ،يف افَْص

فًٔٚ برـْغ يف افهالة  ،س ففل واجلِقا ظذ أن افتنٓد إوّ ؾٔف دفٔؾ أيًض  :رابعفو

 (4)وافنٚؾًل(3)جزمهٚ بٚفًجقد، وهبذا ؿٚل مٚفؽ إذ فق ـٕٚٚ واجٌغ دٚ٪ وٓ واجٌغ

مهٚ واجٌٚن، وإذا شٓٚ جزمهٚ بٚفًجقد : وؿٚل أمحد يف ضٚئٍٜ ؿِِٜٔ.(5)وأبق حٍْٜٔ

  .(6)ظذ مَتٙ احلديٞ

 .(8)جمّع ظِٔف إٔف يؼع افتٌُر فًجقد افًٓق، وهذا  (7)ؾٔف  :خومسفو

م أم ٓ؟ وافهحٔح د ويًّؾ م ويتنفّ هؾ يتحرّ : واختٍِقا ؾٔام إذا ؾًِٓام بًد افًالم

  .(9)م وٓ يتنٓدإٔف يًّؾ : ظْدٕٚ

                                                 

 (2/284)إـامل ادًِؿ (1)

 (210ص)ذـر اخلالف يف ادًٖفٜ شٌؼ   (2)

 (2/287)إير مقاهٛ اجلِٔؾ فؼح خمتك خِٔؾ  (3)

 (5/59)افْقوي إير صحٔح مًِؿ بؼح   (4)

 (1/137)إير حتٍٜ افٍَٓٚء  (5)

 .(1/606)ادٌْل ، مٚ ذـره يفمذهٛ افِٔٞ وإشحٚقأيًوٚ وهق   (6)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؾٔف)ـِّٜ (7)

 (5/59)وظـ افْقوي يف ذحف دًِؿ (1/545)َِٕف ظـ ابـ افًىٚر يف افًدة (8)

 (1/545)وافًدة ٓبـ افًىٚر  (5/59)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (9)
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إػ إثٌٚت :(2)وذهٛ افْخًل. (1)وروي ذفؽ ظـ إٔس ،وذهٛ احلًـ إػ ٍٕٔٓام

إػ إٔف : (5)فؽوذهٛ مٚ.(4) إػ افتخٔر يف ذفؽ (3)وذهٛ ظىٚء. د دون افًالمافتنفّ 

هؾ جيٓر بًالمٓام ـًٚئر :شجقده بًد افًالم، واختِػ ؿقفف م يفد ويًّؾ يتنفّ 

وأوػ افروايتغ ظـ مٚفؽ )): ؿٚل افَرضٌل (6)افهِقات أم ٓ؟ وهؾ  رم هلام أم ٓ؟

تف، ٕٕف ؿد إٍهؾ ظـ حُؿ وٓ بد مـ ينّ : ٓ فًِجقد ؿٚل ،أن هذا افتٌُر فإلحرام

((افهالة
(7). 

يف حديٞ  ،إذا ؾًِتٚ بًد افًالم  (8)هلام افًالم وثٌٝ )): ؿٚل افْقوي يف  ذحف    

((حديٞ دومل يثٌٝ يف افتنفّ )):ؿٚل ((وحديٞ ذي افٔديـ ،ابـ مًًقد
(9) 

                                                 

: وفٍيف (1/412)يتنٓد يف شجدد افًٓق أخرجف افٌخٚري ظْٓام مًَِٚ يف أبقاب افًٓق  بٚب مـ مل  (1)

 (3504)برؿؿ(2/315)ظٌد افرزاق أخرجف و. ((ٓ يتنٓد: وشِؿ إٔس واحلًـ ومل يتنٓدا، ؿٚل ؿتٚدة))

اإلمٚم احلٚؾظ ؾَٔف افًراق : أبق ظّران ؿٚل ظْف افذهٌل ظل، افْخ بـ يزيد بـ ؿٔس بـ إشقد إبراهٔؿ  (2)

 (1/4):ضٌَٚت احلٍٚظ: وإير  ترمجتف يف (4/520):هـ شر أظالم افٌْالء69:أحد إظالم تقيف شْٜ

  (4/8)ٓبـ حٌٚن  وافثَٚت (1/25)ووؾٔٚت إظٔٚن

 (309ص)، وشٖٔد ـالم ادهّْػ ظْف يف ظىٚء بـ افًٚئٛ (3)

 (7/213)ظْٓام ابـ رجٛ يف ؾتح افٌٚري َِٕف   (4)

 (5/59)إيرصحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (5)

. وأحلَٝ يف هٚمنف(ظ)شٚؿىٜ مـ هذه إشىر(هلام أم ٓوهؾ  رم )إػ ؿقفف(وذهٛ احلًـ)مـ ؿقفف  (6)

 (5/113)ادٍٓؿ  (7)

. بتَديؿ وتٖخر (افًالم هلام)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (8)

 (5/60)ٕقوي صحٔح مًِؿ بؼح ال  (9)
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((ؾٔف حديٞ إٔف مل يهّح )): اب  أيًض وؿٚل يف  ذح ادٓذّ  .ظٚهـذا ادّ 
وتًٌف تِّٔذه  (1)

وافسمذي مـ حديٞ  ؾٍل شْـ أو داود (3)ذـرا وفٔس ـام (2)ار يف  ذحفابـ افًطّ 

ؾًجد شجدتغ،  ، هبؿ ؾًٓٚأن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صّذ )ظّران بـ حهغ 

ا يف وأخرجف ابـ حٌٚن أيًض . (4)ؿٚل افسمذي حًـ ؽريٛ. (مد وشّؾ ثؿ تنفّ 

صذ هبؿ ؾًجد شجدد افًٓق، ثؿ   ـ  إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم): وفٍيف صحٔحف

(5)(مد وشّؾ تنفّ 
   .

 مقجٛ فًِجقد  بٍّرده لد إوّ هبذا احلديٞ ظذ أن ترك افتنفّ  اشتدّل  :شودشفو

                                                 

 (4/146)ادجّقع  (1)

 (545/ 1)افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر   (2)

. بدون إفػ (ذـر)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

برؿؿ  (1/401)أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب شجدد افًٓق ؾٔٓام تنٓد وتًِٔؿ   (4)

 (2/240) افتنٓد يف شجدد افًٓق أخرجف افسمذي يف شْْف يف أبق افهالة  بٚب مٚ جٚء يفو (1041)

  ..هذا حديٞ حًـ ؽريٛ: وؿٚل أبق ظًٔك (395)برؿؿ 

برؿؿ  (6/392)أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن يف ـتٚب افهالة  بٚب شجقد افًٓق   (5)

وأبق ظقإٜ يف  (3712)برؿؿ  (2/354)افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  واحلديٞ أخرجف أيوًٚ  (2670)

وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  .افتًِٔؿ بًد شجدد افًٓق :بٚب  (1926)برؿؿ  (1/515)رجف مًتخ

وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (247)برؿؿ  (1/72)وابـ اجلٚرود يف ادْتَك (466)برؿؿ  (18/194)

وؿٚل ابـ رجٛ يف  (1207)برؿؿ  (1/469)صححف وواحلٚـؿ يف مًتدرـف  (1062)برؿؿ  (2/134)

. ٓ يف شجدد افًٓق ،ةافهحٔح يف حديٞ ظّران ذـر افتنٓد يف افرـًٜ ادَيّض )) (7/215)ؾتح افٌٚري

ٓ يثٌٝ مْٓٚ  ،افتنٓد يف شجقد افًٓق مـ وجقه أخرملسو هيلع هللا ىلص وؿد روي ظـ افٌْل . وأصٚر إػ ذفؽ افٌَٔٓل

ون شٚئر د ،د بف أصًٞ وهق ابـ ظٌد ادِؽتٍرّ  ٪رجٚفف ثَٚت، فُـ ذـر افتنٓد صٚذّ : وؿٚل إفٌٚين.((رء

 . (2/129)ٕير إرواء افٌِٔؾا .ه افٌَٔٓل وافًًَالينأصحٚب ابـ شريـ، وبذفؽ أظّؾ 
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وؾٔف ٕير٪ٓحتامل

ة وجٚء هذا مـ افيور. ك اجلِقس ففا ظذ ترًب أن يُقن مرّت  

. (1)ه ظِٔف افنٔخ تَل افديـبَّيل نَ  ،افقجقديٜ

اجلِقس، وهق طٚهر ظذ  ؾٔف دفٔؾ ظذ متٚبًٜ اإلمٚم ظْد افَٔٚم ظـ هذا :شوبعفو

 ل شْٜ، ؾ٘ن ترك افًْٜ فإلتٔٚن بٚفقاجٛ واجٛإن اجلِقس إوّ : مـ يَقل ؿقل

. (2)ومتٚبًٜ اإلمٚم واجٌٜ

. إٔف ئٍُف شجدتٚن ،ا ظذ إٔف إذا شٓك شٓقيـ أو أـثرؾٔف دفٔؾ أيًض  : ومـفو

صدق حََٜٔ إٕام ي (ؿٙ صالتف)  :ؾٔف افتًٌر بٕٚـثر ظـ اجلِّٜ ؾ٘ن ؿقفف :توشعفو

. ـٚفتٌُر فالؾتتٚح: ا مـ افهالة ؾٓق مـ مجِتٓٚإذ افتًِٔؿ وإن ـٚن خمرًج ، بٚفتًِٔؿ

ويف  مْحك يف ٍٕس افًجقد ،وافذي ؿٌِف ،واظِؿ أن افُالم ظذ هذا احلديٞ

رٕٚه ره وصٍتف وحُّف، وٓ خيٍك ظِٔؽ ذفؽ ممٚ ؿرّ ه وتُرّ يف  ّؾ   لوإوّ  .(3)أشٌٚبف

.  رهفؽ ؾٔٓام ؾتدّب 

                                                 

 (ظ)ـ 21بدايٜ افِقح ـ. 

 (1/184)إحُٚم إحُٚم  (1)

اجلِٔؾ ذح خمتك  مقاهٛإير . وهق ادنٓقر مـ مذهٛ ادٚفُٜٔ (1/184)إير إحُٚم إحُٚم   (2)

 (1/184)وإير إحُٚم إحُٚم (2/233)خِٔؾ

. (ظ)ؽر واوحٜ يف (ويف أشٌٚبف)مجِٜ  (3)
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بوب ادرور بغ يدي ادصع 

 

ذـر ؾٔف أربًٜ أحٚديٞ

 :

احلديٌ األول 

ؿول ):ظن أيب جفقم بن احلورث بن افصؿي األكصوري ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول 

موذا ظؾقه  ،بغ يدي ادصعّل  يعؾم ادورّل   فو : رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

(1)(بغ يديه ا فه، من أن يؿرّل من اإل م، فؽون أن يؼف أربعغ خرً 
   .

. (ا أو شـيا أو صفرً أربعغ يومً : ال أدري ؿول):(2)رضؿول أبو افنرَّس 

 

: (3)وجوهافؽالم ظؾقه من 

: ؿٚل (4)ابـ ظٌد افزّ  ـام ذـره ،هق ظٌد اهلل بـ جٓٔؿ: يف افتًريػ براويف :األول

:ؿٚل. بـ ـًٛ وّ إٔف ابـ أخٝ أُ : ويَٚل


 ق وفًٝ أؿػ ظذ ًٌٕف يف إٕهٚر، وؾرَّيل 

                                                 

 22:بدايٜ افِقح 

 (488)رؿؿب (1/191)ي ادهع أخرجف افٌخٚري يف أبقاب شسة ادهع  بٚب إثؿ ادٚر بغ يد  (1)

  (2160)رؿؿب (2/58)ٕع ادٚر بغ يدي ادهع وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب م

  (256ص)يف  أديسترجؿ فف ادهّْػ ـام   (2)

 (1/185) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير (3)

  (1/546)ٓبـ افًىٚر ظدة اليف ـتٚب  و 

 (2/882)آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب  (4)

  (ز)ـ 21افِقح ـ.                       
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، وؿد (2)مهٚ واحد: ؿٚل وؽره ،ةبْٔف وبغ أو جٓٔؿ بـ احلٚرث بـ افهؿّ  (1)أبقظّر

وأمٚ أبق افْي .(3)أووحٝ ذفؽ ؾٔام أؾردتف مـ افُالم ظذ رجٚل هذا افُتٚب

ظـ أو جٓٔؿ، واشّف شٚمل   (4)شًٔد  بـ  بن  ظـ  احلديٞ  راوي  ؾٓق  :ادذـقر

. (5)وظؼيـ ومٚئٜ ت شْٜ تًعبـ أو أمٜٔ وهق تٚبًل ثَٜ، مٚا

مٍٓقمف أن افَٚئؿ وافَٚظد وافْٚئؿ (ادٚرّ ):ـ ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم :افوجه افثوين

. وؽره بخالؾف، وإٔف ٓ إثؿ ظِٔف

مْٚه يف ظُس مٚ ؿدّ  ،ؾٔف افتًٌر بٚفًٌض ظـ افُّؾ   (ادهع بغ يدّي ) :ؿقفف:افثوفٌ

ا ـٚن أـثر ظّؾ اإلًٕٚن  بٚفٔديـ ملّ بَّيلروإٕام عَ : (7)ؿٔؾ.(6)احلديٞ افذي ؿٌؾ هذا افٌٚب

                                                 

. (أبق ظّر)بدٓ مـ  (ابـ ظّر)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

جده  اشؿ  افهّٜ   بـ  ؿٚل أن احلٚرث مـ   وًٕٛ بْٔٓام،  ق ومل يٍرِّت  اإلصٚبٜ ،   حجر يف  ابـ ذـره   (2)

حديثٚه :وؿٚل  إٔهٚري  إٔف  اهلل  رمحف  افْقوي وأثٌٝ  (7/73)يف متٔٔز افهحٚبٜ إير اإلصٚبٜ. إػ افقهؿ

 إير هتذيٛ إشامء وافٌِٚت. بـ افهّٜظٌد اهلل بـ احلٚرث :يف افهحٔحغ ٕٕف إٔهٚري ٕجٚري اشّف

 (1/1155)أشد افٌٚبٜو (2/822)آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب  :أيوًٚ  ترمجتفيف وإير  (3/84)

 (9/20)اري وافتٚريخ افٌُر فٌِخ

 .مـ ادَّدمٜ (48ص)وشٌؼ افتًريػ بف  (يف مًرؾٜ رجٚل افًّدة دةافع)تٚبف ك(3)

 إير . يروي ظـ أو هريرة وظـ زيد بـ خٚفد ،  يغ مـ أهؾ ادديْٜ بـ شًٔد مقػ احليمْه ُب   (4)

  (1/125) :وافتَريٛ (1/21):وافًز (4/78):ثَٚت ابـ حٌٚن: ترمجتفيف 

وتَريٛ  (10/127)وهتذيٛ افُامل (4/111)مـ ترمجتف إٔير افتٚريخ افٌُر فٌِخٚري فالشتزادة(5)

 (1/226)افتٓذيٛ

  (129ص)شٌؼ يف   (6)

 (1/408)ٕير افَقل يف تًٍر افٌحر ادحٔطأ  (7)
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(1)چحئ   مئ  ىئ  چ :هبام، حتك ًٕٛ افًُٛ إفٔٓام يف ٕحق
. وأصٌٚهف 

روي بٚفْهٛ . (خًرا):ؾٔف فٌٔٚن اجلْس، وؿقفف   مـ  (مـ اإلثؿ):ؿقفف:افرابع

 ةٓختٚر وؿقف هذه اددّ : ومًْٚه. وافرؾع ظذ إٔف اشؿ ـٚن، أو خزهٚ، وهق طٚهر

(3)(اأربًغ خريًػ ):(2)اروروى افٌزّ .ظذ مٚ ظِٔف مـ اإلثؿ
وذـر ابـ أو  .  

واظِؿ أن .وتنديدٌ  هذا تٌِٔظٌ  وـّؾ .  (خًرا فف فُٚن أن يَػ مٚئٜ ظٚم):(5)ؾٔف(4)صٌٜٔ

                                                 

 شقرة افنقرى(٣٠)آيٜ (1)

ؿٚل ظْف . صٚحٛ ادًْد افٌُر ،اإلمٚم احلٚؾظ ،أبق بُر افٌزار ،أمحد بـ ظّر بـ ظٌد اخلٚفؼ  (2)

 :تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف292:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ثَٜ خيىلء ويتُؾ ظذ حٍيف: افدارؿىْل

 (2/653):وتذـرة احلٍٚظ (13/554):أظالم افٌْالء وشر (4/334)

وذـره اإلصٌٔع يف إحُٚم افُزى  (3782)برؿؿ  (9/239)ٕده أخرجف افٌزار يف مس  (3)

حديٞ صّٚذ، ـام يف ـتٚبف : وؿٚل ظْف إفٌٚين. ومل جيزم بهحتف (2/585)وابـ حجر يف افٍتح (2/166)

 (1/77)ؤًػ افسؽٔٛ وافسهٔٛ 

أبق بُر بـ ظٌد اهلل بـ  ّد بـ إبراهٔؿ بـ ظثامن افًٌز افُقيف ادًروف بٚبـ أو صٌٜٔ : أو صٌٜٔابـ   (4)

تقيف رمحف . روى ظْف افٌخٚري ومًِؿ وؽرمهٚ. ـٚن أبق بُر متَْٚ حٚؾيٚ: ؿٚل ظْف اخلىٔٛ. احلٚؾظ افثٌٝ

 :وتذـرة احلٍٚظ (6/2):وهتذيٛ افتٓذيٛ (10/66):تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف235:اهلل شْٜ

(2/432) 

يف ـتٚب إؿٚمٜ افهالة  ،ه يف شْْفابـ مٚج أيوًٚ  أخرجفاحلديٞ و (2/282)مهْػ ابـ أو صٌٜٔ   (5)

برؿؿ  (2/371)واإلمٚم أمحد يف مًْده  (946)برؿؿ  (1/304 )ادرور بغ يدي ادهع :بٚب  ،وافًْٜ ؾٔٓٚ

 (1/84)وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر  (2365)م برق (6/129)، ـام يف اإلحًٚنابـ حٌٚنو(8824)

احلديٞ وًٍف افٌقصري يف افزوائد و (814)برؿؿ  (2/14)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (73)برؿؿ 

إشْٚده  : ( 14/431)وؿٚل ظْف  ََق ادًْد  (1/78)وإفٌٚين يف ؤًػ افسؽٔٛ وافسهٔٛ  (1/320)

 .ؤًػ 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 258

 يف صحٔح افٌخٚري (2)ظـ أو اهلٔثؿ (1)هق يف بًض روايٚت أو ذرّ   (مـ اإلثؿ):ؿقفف

ّٛ  (3)ؾَط . (4)ه ففؾتْ

، فُـ فُٔقن أردع ظـ ادرور بغ يدي ادهّع  ،وؿع اإلهبٚم يف متٔٔز افًدد :امسافخ

. (5)ا يف روايٜ أخرى ـام شٌؼؿد ورد مًٍن 

 يف ضريؼ ًيٚ بقؿقؾف يف افهالة، بٖن يهّع هذا إذا مل يُـ ادهع متًدِّت  : (6)افسودس 

                                                 

احلٚؾظ اإلمٚم ادجقد : ي د بـ افًامك ادٚفُل ، ؿٚل ظْف افذهٛأبق ذر اهلروي ظٌد بـ أمحد بـ  ؿ  (1)

ادًتّع واحلّقي : افًالمٜ ، صٔخ احلرم ، صٚحٛ افتهٕٚٔػ وراوي افهحٔح ظـ افثالثٜ 

افُٚمؾ : وإير  ( 17/554 )هـ شر أظالم افٌْالء  434وافُنّْٔٓل ، تقيف رمحف اهلل شْٜ 

  .( 4/696)ارك وترتٔٛ ادد ( 9/514 )ٓبـ إثر  

ِْل  ّد بـ مُل بـ زراع ادروزي ، ؿٚل ظْف افذهٌل   (2) َٓ ٔ
ِّ ْن ُُ ادحدث افثَٜ ـٚن صدوؿٚ ، : أبق اهلٔثؿ اف

وإير  (16/492)هـ شر أظالم افٌْالء 389تقيف رمحف اهلل شْٜ . وحدث بهحٔح افٌخٚري مرات 

  .(10/437)وإًٕٚب  ( 3/132)صذرات افذهٛ 

 (مـ اإلثؿ)زاد افُنّْٔٓل : (1/585) ؾتحال ذه افزيٚدة يف افٌخٚري، وؿٚل ابـ حجر يفمل أجد ه  (3)

ؾٔحتّؾ  (يًْل مـ اإلثؿ)وفًٔٝ هذه افزيٚدة يف رء مـ افروايٚت ظْد ؽره، فُـ يف مهْػ ابـ أو صٌٜٔ

 .أن تُقن ذـرت يف أصؾ افٌخٚري حٚصٜٔ، ؾيْٓٚ افُنّْٔٓل أصالً 

تًَٛ ابـ افهالح يف  :وؿٚل  (4/205)افٌدر ادْر ـتٚبف   أيوٚ يف  افتٌْٔف  اهلل هذاذـر ابـ ادَِـ رمحف   (4)

. بٚب إثؿ ادٚر:ا، وفُـ ترجؿ افٌخٚري وؽره ظِٔفتكيًح  (اإلثؿ)فٔس ؾٔف فٍظ : افًجع وؿٚلظذ منُِف 

ـثؿ ق. هذا ـالمف.وشٔٚق احلديٞ دال ظذ ظيؿ اإلثؿ ؾٔف، وإمر بَتٚفف دال ظِٔف أيوٚ َّ وؿد :ال ابـ ادِ

ظِّٝ إٔف ؾٔف يف بًض افىرق ظْف، ؾال اظساض إذن ظذ افًجع، وؿد تٚبًف افْقوي ظذ هذا افذهقل يف 

 إتٓك.وظزاهٚ فِرهٚوي يف أربًْٔف (3/220)ذح ادٓذب

  (257ص)أي ظْد افٌزار وابـ أو صٌٜٔ ـام شٌؼ خترجيف   (5)

. (ز)شٚؿىٜ مـ  (افًٚدس)ـِّٜ  (6)
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أن يُقن : هلٚأوّ :(1)لأربًٜ أحقا ثؿ فِامرّ . أو يف ؽرهٚ، إػ ؽر شسة وٕحقهٚ افْٚس

: ثٕٚٔٓٚ.إن مرّ   فذفؽ، ؾٚإلثؿ خٚص بٚدٚرّ ض ادهّع فف مْدوحٜ ظـ ادرور، ومل يتًرّ 

مْدوحٜ ظـ ادرور، ؾٚإلثؿ خٚص   درور افْٚس ظِٔف، وفٔس فِامرّ ض ادهّع أن يتًرّ 

 وفتًرّ  ؾؾأمٚ ادهّع : مْدوحٜ، ؾٖٔثامن ض وفِامرّ أن يتًرّ : ثٚفثٓٚ.دون ادٚرّ  ،بٚدهّع 

وٓ يُقن  ،ض ادهّع أن ٓ يتًرّ : رابًٓٚ.ؾِّروره مع إمُٚن أن ٓ يًٍؾ ،وأمٚ ادٚرّ 

ويٖثؿ )):يف ؿقفف ابـ احلٚجٛ  (2)ذفؽ مْدوحٜ، ؾال يٖثؿ واحد مْٓام، وؿد مجع فِامرّ 

((وفف مْدوحٜ ض وادٚرّ  إن تًرّ ادهّع 
 [دّ أش أن إثؿ ادٚرّ )) ابـ ظٌد افزّ ]وذـر .(3)

((بغ يديف ثؿ افذي يدظف يّرّ مـ إ(4)
وادنٓقر ظْد ادٚفُٜٔ أن افًسة حٔٞ يٖمـ . (5)

 (7)ياًم رِ وشٌٛ اخلالف أن افًسة هؾ جًِٝ َح )):ؿٚل أبق افىٚهر. (6)ادرور مىِقبٜ

ؾ٘ن : ؿٚل. اهٚ، أو حذًرا مـ ادرور ادنٌؾ ففحتك يَػ ظْدهٚ وٓ يتًدّ  ،فِهالة

                                                 

 (1/549)هٚ ظـ ابـ افًىٚر يف ذح افًدةَٕؾ(1)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ذفؽ)ـِّٜ  (2)

   (أ/1/96)إٔير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم فٍِٚـٓل   (3)

افٍَٔف ادٚفُل أبق ظّرو ظثامن بـ ظّر ادًروف بٚبـ احلٚجٛ افُردي ادكي : هق  وابن احلوجى

اشتخرجف مـ شتغ . هٚتاجلٚمع بغ إمّ : ويًّك خمتك افٍَف: بظِقم صتك، فف ـتٚافدمنَل، برع يف 

وافديٌٚج  (4/211):إظالم: هـ إير يف ترمجتف646:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ـتٚبٚ يف افٍَف ادٚفُل

 (5/654):وـنػ افيْقن (2/86):ادذهٛ

 (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ  (4)

. (21/148)افتّٓٔد(5)

 (2/59)خمتك خِٔؾ اجلِٔؾ ذحإير ؾتح   (6)

إير . مٚ حتّٔف وتَٚتؾ ظْف: واحلريؿ مْؽ. مٚ أؤػ إفٔٓٚ مـ حَقؿٓٚ ومراؾَٓٚ ،احلريؿ مـ افدار (7)

 (1/1411)افَٚمقس ادحٔط
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مل جتٛ مع : وإن ؿِْٚ بٚفثٚين .ة، وإن أمـ ادروروػ وجٌٝ افًسة إؿِْٚ بٚفًّؾ 

((إمـ
واختٍِقا هؾ شسة اإلمٚم ًٍٕٓٚ شسة دـ خٍِف، أم )):ؿٚل افَٚيض ظٔٚض.(1)

ون إػ ؾٚق ظذ أهنؿ مهّؾ ة، وهق شسة دـ خٍِف؟ مع آّت هل شسة فف خّٚص 

((شسة
(2) .

إذا مل يُـ   ،ادهّع   يدّي ظـ ادرور بغ ،ؾٔف افْٓل إـٔد وافزجر افنديد: افسوبع

. هوافدخقل بْٔف وبغ رّب  ، هق بهددهدٚ ؾٔف مـ صٌؾ ؿٌِف ظاّم  ٪ًيٚمتًدّ   (3)ادهّع 

ه بًض ادٚفُٜٔ بٚإلمٚم وخّص  (4)[مهؾٍ  افْٓل يف ـّؾ ] طٚهر احلديٞ ظّقم :افثومن

ٍٜ  ،بغ يديف ه مـ يّرُّن وادٍْرد، وأن ادٖمقم ٓ يّي   (5)يف ذفؽ ظذ ـراه

. هق بًٔدٌ و

                                                 

:  ّد بـ أمحد بـ ظٌد اهلل افذهع، ؾَٔف مٚفُل  ّدث، تقّػ افَوٚء بّك، وتقيّف هبٚ شْٜ: أبق افىٚهر (1)

ّٔٚت  (2/9)وترتٔٛ اددارك  (5/311)إظالم فِزرـع : ٕير يف ترمجتفا (هـ367)  (2/34)وافقايف بٚفقؾ

 .وبحثٝ ظـ افَقل ادًْقب إفٔف، ؾِؿ أؿػ ظِٔف

  (4/222)وإيرصحٔح مًِؿ  بؼح افْقوي (2/233)إـامل ادًِؿ(2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (إذا مل يُـ ادهع)مجِٜ  (3)

  .(ظ)ثٌٝ مـؽر واوحٜ يف إصؾ ومٚ أ(4)

 (2/274)إير آشتذـٚر  (5)
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احلديٌ افثوين 

 

شؿعً رشول اهلل صذ اهلل ):ظن أيب شعقد اخلدري ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول

 ؾلراد أحٌد  ،يسسه من افـوس  أحدـم إػ يشء إذا صذرَّس   : ظؾقه وشؾم يؼول

(1)(صقطون هو ؾنكك  ،ؾؾقؼوتؾه ،ؾؾقدؾعه، ؾنن أبى ،أن جيتوز بغ يديه
  .   

 

 :(2)وجوهمن افؽالم ظؾقه 

                                                 

ورؿؿ  (1/191)يف أبقاب شسة ادهع  بٚب يرد ادهع مـ مر بغ يديف هبذا افٍِظ أخرجف افٌخٚري   (1)

وأخرجف  (3/1193 )(3100)برؿؿ  ،بِٔس وجْقدهإويف ـتٚب بدء افقحل بٚب  صٍٜ  (487 )احلديٞ

.  (1156)ورؿؿ احلديٞ  (2/57)يدي ادهع مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب مْع ادٚر بغ 

أي ؾًِف ؾًؾ افنٔىٚن ، ٕٕف أبك إٓ افتنقيش ظذ ادهع ، وإضالق افنٔىٚن ظذ : ؿٚل ابـ حجر : ؾٚئدة 

فٍظ افنٔىٚن يىِؼ  {صٔٚضغ اإلٕس واجلـ }ادٚرد مـ اإلٕس شٚئغ صٚئع وؿد جٚء يف افَرآن ؿقفف تًٚػ 

و تّؾ أن يُقن ادًْك ؾٕ٘ام احلٚمؾ فف ظذ ذفؽ افنٔىٚن .اإلٕس ، وؾٔف بحٞ  حََٜٔ ظذ اجلْل وجمٚزا ظذ

ادداؾًٜ افِىٍٜٔ ٓ حََٜٔ  (ؾَِٔٚتِف  ): أن ادراد بَقفف  (ؾٕ٘ام هق صٔىٚن  ): واشتٌْط ابـ أو مجرة مـ ؿقفف .

ٕحقهٚ ، وإٕام جٚز افًٍؾ ٕن مَٚتِٜ افنٔىٚن إٕام هل بٚٓشتًٚذة وافتًس ظْف بٚفتًّٜٔ و: افَتٚل ، ؿٚل 

إير ؾتح افٌٚري . افًٔر يف افهالة فِيورة ، ؾِق ؿٚتِف حََٜٔ ادَٚتِٜ فُٚن أصد ظذ صالتف مـ ادٚر 

(2/363) 

فق يًِؿ ادهع مٚ يَْص مـ صالتف بٚدرور بغ يديف مٚ صذ إٓ إػ رء يًسه مـ  )ظـ ظّر : ؾٚئدة أخرى 

ؿٚل . أو صٌٜٔ ظـ ابـ مًًقد أن ادرور بغ يدي ادهذ يَىع ٕهػ صالتف  وروى ابـ. أبق ًٕٔؿ  (افْٚس 

  .( 1/584 )ؾتح افٌٚري . حُّٓٚ حُؿ افرؾع ٕن مثِٓٚ ٓ يَٚل مـ بٚب افرأي : ابـ حجر 

 هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدبًض إير   (2)

 (1/550)ب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚرومـ ـتٚ (1/185)
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. (1)وافتًريػ براويف شِػ يف بٚب إذان

  ( أحدـؿ إػ رء يًسه مـ افْٚسإذا صّذ ): ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ :األول

 (2)مٚ يًسه مـ مجٚد وحٔقان، إٓ مٚ ثٌٝ ادْع مـ اشتٌَٚفف مـ آدمل يف ـّؾ  هق ظٚمّ 

ذفؽ بًض  ومٚ يف مًْك ذفؽ، وؿد ـره (3)أو مٚ أصٌف افهْؿ ادهّقد  إفٔف

أو حٔقان  ، بآدمل  تًّس   فق)) :  ادتقيّل  وؿٚل   .(5)يف ادرأة  مٚفؽ وـرهف   .(4)افٍَٓٚء

ٕٕف ينٌف ظٌٚدة ٪مل يًتحٛ فف ذفؽ

((مـ يًٌد إصْٚم 

وؿٚل افنٚؾًل يف .(6)

مٚ صٌِٝ ٕهنٚ رّب  ؛ؾٖمٚ ؿقفف يف ادرأة ؾيٚهر (7)((ةٓ يًتس بٚمرأة وٓ داّب )):افٌقيىل

                                                 

ـتٚب افهالة  إظالم بٍقائد إحُٚم  وافسمجٜ يف  (2/470)يف بٚب إذان شٌَٝ اإلصٚرة إفٔف،   (1)

 (2/322)بٚب ادقاؿٔٝ

ًٚ مًتَاًل ؾَٚل  (2)  صٚحٌف أو ؽره يف صالتف وهق يهعاشتٌَٚل افرجؾ  بٚب  :أورد افٌخٚري يف ذفؽ بٚب

بف، ؾٖمٚ إذا مل ينتٌؾ ؾَد ؿٚل زيد   اصتٌؾ  هذا إذا إٕام   وهق يهع، افرجؾ   أن يًتٌَؾ  ظثامن ـره  : وؿٚل

  (1/192 )يٝ٪ إن افرجؾ ٓ يَىع صالة افرجؾبـ ثٚبٝ مٚ بٚلا

 (263ص)شٖٔد احلديٞ يف   (3)

  (2/70)وادٌْل (3/219)ـٚفنٚؾًٜٔ واحلْٚبِٜ إير ادجّقع  (4)

 (1/246)افٌُر فِدردير إير افؼح  (5)

 (ظ)ـ22بدايٜ افِقح ـ. 

 (236ص)وؿد شٌَٝ افسمجٜ فِّتقيّل يف  (أ/1/96)افٍٚـٓل يف ريٚض إؾٓٚم ظْف هَٕؾ(6)

وهق خمتك  (خمتك افٌقيىل)أي يف  (يف افٌقيىل)وؿقفف  (3/218)ذـره افْقوي يف ادجّقع  (7)

 ،أـز أصحٚب افنٚؾًل، وخٍِٔتف يف حَِتف ،ى ليقشػ بـ : هق وافٌقيىل. ومل أؿػ ظِٔف (إم)مـ

بّجِز مـ يقشػ بـ  ٔك وفٔس أحد مـ أصحٚو أظِؿ  فٔس أحّؼ : ، وؿٚلبذفؽفف  أوىص 

وإٕام ؾٚؿف ادزين، وافربٔع، يف َٕؾ ادذهٛ، وافدؾٚع ظْف٪ ٕهنؿ ظٚصقا بًده ثالثغ  ((هذا فًٚين))وؿٚل.مْف

ًٚ، وبًٌٛ مٚ ابتع بف مـ افًجـ خِؼ : هـ بًٌٛ مًٖف231ٜ:تقيف رمحف اهلل يف افًجـ شْٜ، حٔٞ ظٚم

= 
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ـٚن ):ـ ة ؾٍل افهحٔحغ ظـ ابـ ظّر إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالمٕف، وأمٚ افداّب ذه

(1)(وـٚن ابـ ظّر يًٍِف)  :زاد افٌخٚري يف روايٜ  ( إفٔٓٚيًرض راحِتف ؾٔهّع 
 

 افًّؾ بف ؾٔتًّغ افنٚؾًل مل يٌٌِف هذا احلديٞ،وهق صحٔح ٓ مًٚرض فف،(2)وفًّؾ 

. (3)حديٞ ؾٓق مذهٌف ذا صّح ٓ شٔام وؿد أو صٕٚٚ افنٚؾًل بٖٕف إ

 (5)أو صامفف، وٓ يهّد هلٚ (4)فّْٔٔف ؾٚفًْٜ أن جيًِٓٚ مَٚبِٜ ، إػ شسةإذا صّذ :ؾوئدة

                                                 

دخؾ إػ مذهٛ اإلمٚم وامل (2/177):افساث وتٚريخ (1/3):افنٚؾًٜٔ ضٌَٚت: إير يف ترمجتف. افَرآن

 (1/108)افنٚؾًل 

 (1/190)ل أخرجف افٌخٚري يف أبقاب شسة ادهع  بٚب افهالة إػ افراحِٜ وافًٌر وافنجر وافرج  (1)

ًٚ يف و (485)ورؿؿ احلديٞ  ة يف مقاوع افهال: ـتٚب ادًٚجد بٚب هل افروايٜ ادنٚر إفٔٓٚ، وأخرجف أيو

ورؿؿ احلديٞ  (2/55)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب شسة ادهع (1/166 )(420) اإلبؾ

(1145-1157)  

. (وفًؾ)بدٓ مـ  (ومل)ـتٌٝ  (ظ)يف(2)

إذا صح احلديٞ ؾٚرضبقا بَقيل ))ا وؿٚل أيًض  مٚم افنٚؾًل رمحف اهللاصتٓرت هذه افُِّٜ ظـ اإل  (3)

حديثٚ ملسو هيلع هللا ىلص ذا رويٝ ظـ رشقل اهللإ ،ينأرض تَّؾ  وأّي  ،شامء تيِْل أّي )) :وؿٚل افربٔع شًّتف يَقل ((احلٚئط

 (10/35)شر أظالم افٌْالءيف و (1/136)يف ادجّقع. ؿقال ظْفٕير هذه إا ((م أؿؾ بفلف

. بدون افالم (ئّْف) ـتٌٝ (ظ)يف (4)

يهع إػ ظقد  مٚ رأيٝ رشقل اهلل : ظـ ادَداد بـ إشقد ؿٚل))دٚ أخرج أبق داود يف شْْف    (5)

أخرجف يف ـتٚب (. (ظّقد وٓ صجرة إٓ جًِف ظذ حٚجٌف إيّـ أو إين، وٓ يهّد فف صّداوٓ

واإلمٚم أمحد يف شْْف  (692)برؿؿ  (1/256)افهالة  بٚب إذا صذ إػ شٚريٜ أو ٕحقهٚ أيـ جيًِٓٚ مْف 

وافٌَٔٓل يف افًْـ  (610)برؿؿ  (20/259)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر (23820)برؿؿ  (39/243)

ؾٔف  (1/127)واحلديٞ ؿٚل ظْف ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يف هتذيٛ افًْـ (3285)برؿؿ  (2/271)افُزى 

فٔس : ؿٚل ظٌد احلؼ. حجر ظـ وٌٚظٜ بْٝ ادَداد ظـ أبٔٓٚ افقفٔد بـ ـٚمؾ ظـ ادِٓٛ بـ: ثالثٜ جمٚهٔؾ

= 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 264

. تَِٚء وجٓف (1)جيًِٓٚ أي

  (ؾِٔدؾًف):ـ ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم:افثوين


 هذا إمر افيٚهر ؾٔف افقجقب

ا مـ وٓ أظِؿ أحدً )): ؿٚل افْقوي.(2)دؾؼ افًِامء ظذ إٔف أمر ٕدب متٖكّ اّت  فُـ

((ؽر واجٛ ،بٖٕف مْدوب ،ح أصحٚب افنٚؾًل وؽرهؿبؾ ّس  ،افًِامء أوجٌف
(3) 

. (4)(يف ٕحره ؾِٔدؾع)وجٚء يف روايٜ دًِؿ 

ط بسك افهالة إفٔٓٚ ط يف ترك افهالة إػ شسة، أمٚ إذا ؾرَّيل هذا دـ مل يٍرّ  :افثوفٌ

  وراء مقوع افًجقد مل يُره، وإن مرّ  ؾّـ مرّ  ،أو تٌٚظد ظْٓٚ ظذ ؿدر ادؼوع 

ة ذفؽ تَهره حٔٞ مل يَرب مـ  أن يَٚتِف، وظّؾ مقوًف ـره، وفُـ فٔس فِّهّع 

  (6)ظذ ،ؾَقاوـذفؽ اّت )):ؿٚل. (5) ؾٚق افًِامء ظذ ذفؽَٕؾ افَٚيض ظٔٚض اّت . افًسة

 إصٚرةبمقؿٍف إمٚ  ه مـ ادق إفٔف فٔدؾًف، وإٕام يدؾًف ويردّ إٔف ٓ جيقز فِّهّع 

                                                 

 (1/250)وإفٌٚين يف ـتٚبف ؤًػ شْـ أو داود (7/80)ؾف ابـ ظدي يف افُٚمؾووعّ   .إشْٚده ؿقيٚ

  (109)برؿؿ 

. (ظ)ؽر واوحٜ يف (جيًِٓٚ)ـِّٜ (1)

 23:بدايٜ افِقح 

. ذـر روايٜ فإلمٚم أمحد بٚفقجقب فيٚهر إخٌٚر  َِٕف ابـ مٍِح ظـ أـثر أهؾ افًِؿ اشتحٌٚب رده و  (2)

 .(1/429)ادٌدع ذح ادَْع

 ا ظذ ؿقلًب مًّؼ  (1/584)وؿٚل بـ حجر يف افٍتح  (4/223)ٕير ؿقل افْقوي يف ذحف دًِؿا (3)

 هـأ.بخالؾٓؿ ح بقجقبف أهؾ افيٚهر ؾُٖن افنٔخ مل يراجع ـالمٓؿ ؾٔف أو مل يًتدّ ّس  ؿد:افْقوي 

 (1157)ورؿؿ افروايٜ يف مًِؿ  (261ص )خترجيف شٌؼ  (4)

 ( 2/234)إـامل ادًِؿ  (5)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ظذ)ـِّٜ  (6)
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أو بقء

 وإٕام ،بغ يديف ،دٍ عْ مـ ُب  ٕن مًٍدة ادق يف صالتف أظيؿ مـ مرور ادٚرّ  

وإٕام  (1) مـ شستف بٚفَرب مر ادهّع وهلذا أُ  ،مـ مقؿٍف أبٔح فف ؿدر مٚ تْٚوفف يده

 مرّ  ؾَقا ظذ إٔف إذاوـذفؽ اّت )):ؿٚل. ((بٚإلصٚرة أو افتًٌٔح ،ه إذا ـٚن بًًٔدايردّ 

فف وتٖوّ  (2)ها روي ظـ بًض افًِػ إٔف يردّ إٓ صًٔي  ،اا ثٚينً فئال يهر مرورً  ،هيردّ ٓ

((بًوٓؿ
يف مقوع شجقده خٚصٜ  إٕام يدؾًف إذا مرّ )): وؿٚل صٚحٛ افٌَس .(3)

((شقاء ووع بغ يديف شسة أم ٓ
. د، ومٚ ذـره يف افثٚين فٔس بجّل (4)

فٔس ادراد هبٚ ادَٚتِٜ بٚفًالح،   (ؾَِٔٚتِف)م ـظِٔف افهالة وافًال ؿقفف ـ   :افرابع

اإلؿٌٚل : مـ ؿٚظدة (5)ظِؿ دٚ بٚإلمجٚع، ٕن ذفؽ خمٚفػ ،ي إػ اهلالكوٓ بام يٗدّ 

وظيؿ  (6)ظذ افهالة،وآصتٌٚل هبٚ، وافًُقن ؾٔٓٚ، ودٚ ظِؿ مـ حتريؿ دم ادًِؿ

                                                 

 (ز)ـ22افِقح ـ. 

برؿؿ  (1/257)ن افًسة احلديٞ ـام أخرجف أبق داود يف ـتٚب افهالة  بٚب افدٕق مرد ذفؽ يف و  (1)

صذ أحدـؿ إػ شسة ؾِٔدن مْٓٚ ٓ يَىع إذا )): إٔف ؿٚل ظـ شٓؾ بـ أو حثّٜ ظـ افٌْل  (695)

 (1/172)ـام يف حتََٔف منُٚة ادهٚبٔح واحلديٞ صححف إفٌٚين ( (افنٔىٚن ظِٔف صالتف

أحد بغ يديف وهق يهع  إذا مرّ  ،ـٚن ابـ مًًقد: أخرجف ابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف ظـ ابـ مًًقد ؿٚل  (2)

 (2908 )برؿؿ (1/252 ).((مرور ادرء بغ يديف ،ٓة ادرءإٕف فَٔىع ٕهػ ص)): ه، ويَقلافتزمف حتك يردّ 

 .وذـره يف افٍتح وؿقاه 

 وإٔير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (2/234)هذا ٕص ؿقل افَٚيض ظٔٚض رمحف اهلل يف إـامل ادًِؿ (3)

(4/223) 

 (224ص)وؿد شٌَٝ افسمجٜ فهٚحٛ افٌَس، وهق ابـ افًرو  (1/342)افٌَس  (4)

. (بام ظِؿ)ت ـتٛ (ظ)يف (5)

ٓ  ؾ دم امرئ مًِؿ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأين )):  ؿٚل بـ مًًقد ريض اهلل ظْف أن افٌْل اظـ   (6)

أخرجف ( (افثٔٛ افزاين، وافٍْس بٚفٍْس، وافتٚرك فديْف ادٍٚرق فِجامظٜ: رشقل اهلل إٓ ب٘حدى ثالث

= 
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 يْتٓل إػ إظامل ادْٚؾٜٔ فِهالةة ادْع فف ظذ ادرور بحٔٞ ٓ ؿقّ : وإٕام ادراد حرمتف

ا مـ أهار مل يٍٓؿ هًّيت  ،رمتّٖخ   فتٍٝ فَقل أخرٍق وٓ ُي )): ؿٚل افَرضٌل يف ذحف

((وٓ ؿٚظدة مـ ؿقاظدهٚ ،افؼيًٜ
ه إذا أراد ادرور بغ يديف ؾردّ : (2)ؿٚل أصحٚبْٚ.(1)

يف،ـٚفهٚئؾ ظِٔف ى إػ ؿتِف ؾال رء ظؾمْف، وإن أدّ  ؾ٘ن أبك ؾٌٖصدّ  ،بٖشٓؾ افقجقه

ؾِق  وهل مٌٚحٜ، ؾال وامن ؾٔٓٚ ،أبٚح فف افؼع مَٚتِتف  (3)وؿد. ففأو مٚ، ٕخذ ًٍٕف

أم  ،وهؾ جتٛ ديٜ. (4)ؾٚق افًِامءظِٔف بّٚت  دَ وَ ؿٚتِف بام جيقز ؿتٚفف بف ؾِٓؽ، ؾال َق 

 حوصّح  (6)ومهٚ ؿقٓن يف مذهٛ مٚفؽ (5)ا؟ ؾٔف مذهٌٚن فًِِامءيُقن هدرً 

ؾع إٔف رُ )وروي ظـ ظثامن ـ ريض اهلل ظْف ـ .(7)ةأصحٚبْٚ وجقب افدّي  ادٚوردي مـ

                                                 

وأخرجف  (6484)رؿؿ ب (6/2521 ){بٚفٍْس أن افٍْس}اهلل تًٚػافٌخٚري يف ـتٚب افديٚت  بٚب ؿقل 

  (4468) رؿؿب (5/106)بف دم ادًِؿ مًِؿ يف ـتٚب افًَٚمٜ  بٚب مٚ يٌٚح 

 (2/105)ادٍٓؿ  (1)

 (1/230)زي إير افتٌْٔف فِنرا  (2)

. (ظ)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف (وؿد)فٍيٜ  (3)

 (4/223)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (4)

 .(4/223)ادهدر افًٚبؼ  (5)

 (1/246)وحٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افٌُر (1/534)إير مقاهٛ اجلِٔؾ يف ذح خمتك خِٔؾ  (6)

صٚحٛ افتهٕٚٔػ  (مٚء افقرد)ظع بـ  ّد بـ حٌٔٛ أبق احلًـ ادٚوردي، وًٌٕتف إػ  : ادٚوردي هق  (7)

تٚريخ : هـ إير يف ترمجتف450: تقيف رمحف اهلل شْٜ. يف ؾَف افنٚؾًٜٔ، و احلٚوي ،ٕحُٚم افًِىٕٜٚٔا:  فف

وؿد بحثٝ ظـ  (2/387):وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ فألشْقي (12/80):وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ (12/102):بٌداد

 .ؿقفف يف احلٚوي، ومٚ تّٔن مـ ـتٌف، ؾِؿ أؿػ ظِٔف
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ومل يذـر إٔف  (1)(ترـف فُٚن أهقن فق: ا بغ يديف ؾُن إٍٔف، ؾَٚلإفٔف إًٕٚن دؾع مٚرًّيت 

 تّؾ أن يُقن ادراد هْٚ بٚدَٚتِٜ افًِْٜ، وافَتٚل بًّْك )): وؿٚل افٌٚجل.أفزمف افديٜ

: و تّؾ أن يُقن مًْٚه (2)چٺ  ٺ  ٺ  چ :افًِْٜ جٚء يف ؿقفف تًٚػ

ِّـت  ((ؾفؾًِٔ
(3) .   

                                                 

ذـره و (2384)برؿؿ  (2/34) مٚ يَىع افهالة :ـتٚب افهالة  بٚبأخرجف ظٌد افرزاق يف مهٍْف يف  (1)

ؾّٔر فُٚن أهقن  فق ترـتف)): ظـ ٕٚؾع ظـ مٚفؽ أن ظثامن ريض اهلل ظْف ؿٚل فف (1/373)فٌٚجل يف ادْتَك ا

         ((مـ هذا

 (7/372)إير تًٍر افٌٌقيوشقرة افذاريٚت (١٠)آيٜ   (2)

  (1/584)ؾتح افٌٚري : إير . وَِٕف ابـ حجر أيوٚ ظـ افٌٚجل واشتٌربف   (3)
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(1)ـَتِف: ؾًِـ ادٗمـ:ويف إول ٕير: ؿِٝ
 حريؿ ادهّع )):وؿٚل صٚحٛ افٌَس.  

ٚ وشٚجًدا مَدار مٚ يًتَّؾ  ،إذا مل يُـ شسة ًً ((ؾٔف ؿٚئاًم وراـ
وذهٛ بًض )): ؿٚل. (2)

: وؿٔؾ.ا بغ يديف بَّدار رمٜٔ شٓؿأحدً  يّرّ  إػ ؽر شسة ٓ افًِامء إػ إٔف إذا صّذ 

. ادوٚربٜ بٚفًٔػ: وؿٔؾ. (3)مَدار ادىٚظْٜ: وؿٔؾ. مَدار رمح: وؿٔؾ. رمٜٔ حجر

ؾحِّقه ظذ مجٔع إٔقاع ادَٚتِٜ، ومل .   ؾَِٔٚتِف   : ه أوؿًٓؿ ؾٔف ؿقففوهذا ـّؾ : ؿٚل

 وبٚفًِٚن: ؿٚل بًوٓؿ أو بآفٜ، حتك ،، ـٕٚٝ بٔد(4)ادداؾًٜ: يٍّٓقا أن افَتؾ فٌٜ

ؾ٘ن امرؤ ؿٚتِف أو ):وفٔس بهحٔح، دٚ ثٌٝ ظْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف افهٔٚم

(5)(ؾَِٔؾ إين صٚئؿ ،صٚمتف
وبغ  ،ق بغ ادنٚمتٜ افتل هل راجًٜ إػ افَقلؾٍرّ .  

                                                 

 اومـ فًـ مٗمـ)):ؿٚل أن رشقل اهلل  :، وؾٔفثٚبٝ بـ افوحٚك ريض اهلل ظْف ديٞورد ذفؽ مـ ح  (1)

ورؿؿ  (5/2247) مٚ يْٓك ظْف مـ افًٌٚب وافًِـ :بٚب  ،أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب إدب( (ففؾٓق ـَٝ

ويف ـتٚب إيامن  (1/459 )(1297)مٚ جٚء يف ؿٚتؾ افٍْس : ويف ـتٚب اجلْٚئز بٚب  (5700)احلديٞ 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب اإليامن  بٚب ؽِظ حتريؿ ؿتؾ اإلًٕٚن ًٍٕف  (6/2451 )(6276)فْذور وا

  (316)ورؿؿ احلديٞ  (1/73)

 (  1/344)افٌَس  (2)

 (13/265)إير فًٚن افًرب. مـ افىًـ، ويُقن بَّدار افرمح أو احلربٜ: ادىٚظْٜ (3)

وفٔس ـؾ ؿتٚل  ،أي داؾًف ظـ ؿٌِتؽ .صٔىٚن هؾ٘نؿٚتِف :ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :ؿٚل ابـ إثر (4)

 (1/7437)وإير تٚج افًروس(4/20)افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر.بًّْك افَتؾ

هؾ : وبٚب  (1795)ورؿؿ احلديٞ  (2/670)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افهقم  بٚب ؾوؾ افهقم   (5)

ا يذـر يف ادًؽ برؿؿ م :ويف ـتٚب افٌِٚس بٚب (2/673 )(1805)يَقل أين صٚئؿ إذا صتؿ برؿؿ

برؿؿ   {يريدون أن يٌدفقا ـالم اهلل}ؿقل اهلل تًٚػ  :ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب (5/2215 )(5583)

وأخرجف مًِؿ  (6/2741 )(7100)وروايتف ظـ ربف برؿؿ  ذـر افٌْل : وبٚب  (6/2723 )(7054)

  (2759)ورؿؿ احلديٞ  (3/157 )(يف ـتٚب افهٔٚم  بٚب حٍظ افًِٚن فِهٚئؿ
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. (1)حتٝ أخر ظذ ظدم دخقل أحدمهٚ ادَٚتِٜ، ؾدّل 

. يف افهالة دهِحتٓٚ مـ ؽر ـراهٜ يف احلديٞ دفٔؾ ظذ جقاز افًّؾ :اخلومس

يًْل أن امتْٚظف مـ  (ؾٕ٘ام هق صٔىٚن):ـ  ـ ظِٔف افهالة وافًالم: ؿقفف: افسودس

مـ  افرجقع ظـ ادرور ؾًؾ مـ أؾًٚل افنٔىٚن، ؾٖصٌف ؾًِف ؾًِف، ٕن افنٔىٚن بًٔدٌ 

آمتْٚع مـ افرجقع (2)و إٕام محِف ظذ ادرور: وؿٔؾ.اخلر وؿٌقل افًْٜ

(3)(ؾ٘ن مًف افَريـ)  ادراد بٚفنٔىٚن افَريـ، ـام يف احلديٞ: وؿٔؾ.صٔىٚنال
  . 

 

 .ؾٔف جقاز إضالق فٍظ افنٔىٚن يف مثؾ هذا :افسوبع

 

ظيؿ رتٌٜ افهالة، ومْٚجٚة افرب ـ تًٚػ ـ واحسام ادهع  ؾٔف افتٌْٔف ظذ :افثومن

 هنٚ حٚفٜ ظئّٜ هق بهدده، ؾ٘ؿٌِف وصٌِف ظاّم  (4)وظدم تًٚضل أشٌٚب هتقيش

. خٚص بٚهلل ـ تًٚػ ـ ومَٚم ـريؿ

  

                                                 

ًٚ يف مقاهٛ اجلِٔؾ  (1/344)فٌَس ا  (1)  (2/236)وإير هذه إؿقال أيو

 .(ز)شٚؿىٜ مـ  (افقاو)(2)

 واحلديٞ (4/223)ويف صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (2/235)إير افَقفغ يف إـامل ادًِؿ   (3)

مـ حديٞ  (1158)ورؿؿ احلديٞ  (2/58)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب مْع ادٚر بغ يدي ادهع

إذا ـٚن أحدـؿ يهع ؾال يدع أحدا يّر بغ يديف، ؾ٘ن أبك ؾَِٔٚتِف : ؿٚل أن رشقل اهلل ))ابـ ظّر وفٍيف  

 ((ؾ٘ن مًف افَريـ

 (1/705)إير خمتٚر افهحٚح .مـ اإلصٌٚل: هتقيشال (4)
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. إذا احسق (2)[مـ صٚط]: وؿٔؾ.دن إذا بعُ طُ افنٔىٚن مٖخقذ مـ َش : (1)افتوشع

 (3)افْقن ظذ صىـ ٕصٚفٜ  سفوترـف، يف فافك يٌْْل ، وظِٔٓامل أصّح وإوّ 

. (4)وٓ يكف ظذ صٚط فزيٚدهتٚ

                                                 

. (افتٚشع)بدٓ مـ  (ؾٚئدة)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

. شٚؿىٜ يف إصؾ وأحلَٝ يف هٚمنف (2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (افْقن)ـِّٜ  (3)

 (1/313)ويف ادهٌٚح ادْر  (2/1160)إير افَقفغ يف افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر (4)
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احلديٌ افثوفٌ 

 

ا ظذ رور أتون، وأكو يومئذ أؿبؾً راـًى ):ريض اهلل ظـه ـ ؿولاس ـ ظن ابن ظىّل 

ؿد كوهزت االحتالم، ورشول اهلل صذ

 بوفـوس بؿـى اهلل ظؾقه وشؾم يصعّل  

 ، ؾـزفً، ؾلرشؾً األتونإػ ؽر جدار، ؾؿررت بغ يدي بعع افصفّل 

(2)(أحد ودخؾً دم افصف، ؾؾم يـؽر ذفك ظعّل  (1)[رتعت]
   .

 

 :(3)وجوه منافؽالم ظؾقه 

 

. (4)وافتًريػ براويف شٌؼ يف بٚب آشتىٚبٜ

                                                 

 (ظ)ـ23بدايٜ افِقح ـ. 

. ادقاؾؼ دٚ يف إصؾ يف افٌخٚري افهقابهق و (ترتع  )(ظ)ويف (يرتع)يف إصؾ ـتٌٝ  (1)

ورؿؿ احلديٞ  (1/187)شسة اإلمٚم شسة مـ خٍِف  :ابب ،أخرجف افٌخٚري يف أبقاب شسة ادهع  (2)

ويف ـتٚب صٍٜ  (1/41 )(76)متك يهح شامع افهٌر برؿؿ: وأخرجف أيوٚ يف ـتٚب افًِؿ بٚب  (471)

هؿ اجلامظٜ وافًٔديـ واجلْٚئز روووقء افهٌٔٚن ومتك جيٛ ظِٔٓؿ افًٌؾ وافىٓقر وحض: بٚب ،افهالة

 (1758)حٟ افهٌٔٚن برؿؿ :بٚب ،أبقاب اإلحهٚر وجزاء افهٔدويف  (1/249 )(823)وصٍقؾٓؿ برؿؿ 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب  (4/1601 )(4150)حجٜ افقداع برؿؿ: بٚب ،ويف ـتٚب ادٌٚزي (2/657)

 (1153-1152)برؿؿ  (2/57)شسة ادهع  :بٚب  ،افهالة

 ـٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدهذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحبًض إير   (3)

 (1/552)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/186)

 (172ص )ؿد شٌَٝ اإلصٚرة إفٔف  و (1/504)ـتٚب افىٓٚرة  بٚب آشتىٚبٜ   (4)
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ظـ يقٕس  ة، وحُلانَ َت أَ : (2)وٓ تَؾ (1)احلّر إٕثك مـ جْس   انُ إَت    :األول

ظذ ):ؾَقفف يف هذه افروايٜ (3).صَٜ يف دمنؼمَ ة ودِ َس رَ ة وظجقزة وَف انَ أَت : وؽره

محٚر

وهق بدل   (5)ي يف ذح مًِؿ، ـام ذـره افْقو(4)هل روايٜ افٌخٚري  (أتٚن 

  (6)(محٚر):وإخرى (أتٚن):ة، ودًِؿ روايتٚن، إحدامهٚمـ محٚر، وتًٌد ؾٔف افقصٍّل 

.  إٔف إٔثكوبغَّيل  ـر وإٕثكافذَّيل  فٍِظ احلامر ؾٔام يًؿّ  ؾروايٜ افٌخٚري ؾٔٓٚ اشتًامٌل 

((محٚرة: وربام ؿٚفقا فألتٚن)): ؿٚل اجلقهري.ومثِف فٍظ افنٚة واإلًٕٚن
(7) .

((بتْقيـ احلرؾغ ،محٚر أتٚن)) :وؿٚل ادحٛ افىزي يف  أحُٚمف 
(8). 

 .(9)إٕام هق ظذ اإلوٚؾٜ: وؿٚل بًوٓؿ 

. وهق افٌِقغ: وآحتالم مًروف. أي ؿٚربتف ودإٔتف   (ٕٚهزت آحتالم)ؿقفف :افثوين

                                                 

. (احلّر)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

ٔٝ ـام يف ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر  (2) ُِّت ة يف ؽريٛ وإير افْٓٚي (1/3)ذـر ذفؽ ابـ افً

 (1/26)إثر

أبق ظٌد افرمحـ يقٕس بـ حٌٔٛ افوٌل : ويقٕس هق  (7/38)إير ؿقفف يف إشٍٚر افٍهٔح فِٓروي   (3)

 (8/191) :شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف183:تقيف رمحف اهلل شْٜ. مقٓهؿ افٌكي، إمٚم افْحق

 (1/458):ؿراءوؽٚيٜ افْٓٚيٜ يف ضٌَٚت ال (8/413):وافتٚريخ افٌُر

 24:بدايٜ افِقح 

 (471)ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (271ص)شٌؼ خترجيف   (4)

 (4/221)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (5)

 (1153)ورؿؿ افروايٜ افثٕٜٚٔ  (1152)إوػورؿؿ افروايٜ  (271ص) احلديٞ شٌؼ ختريٟ (6)

 (1/167)خمتٚر افهحٚح  (7)

 (160ص )شٌؼ افتًريػ بف وبُتٚبف    (8)

 (2/69)إير ظّدة افَٚري  (9)
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وهق روايٜ ظـ مٚفؽ، وأخرى ظْف شٌع  (2)[شْٜ]مخس ظؼة:بٚفًـ(1)ه ظْدٕٚوحدّ 

: ثٚفثٓٚ ظْدهؿ ة أؿقالؾٍٔف ثالث(4)اإلٌٕٚت ، وأمٚ(3)ظْف ثامين ظؼة وادنٓقر ةظؼ

 (6)افُٚؾر دون ادًِؿ ومذهٌْٚ إٔف ظالمٜ يف حّؼ  .(5)يًتز يف اجلٓٚد وٓ يًتز يف ؽره

 وفد ؿٌؾ اهلجرة ،ابـ ظٌٚس(8)نأ :مـ ؿٚل د ؿقليّٗي  (آحتالم(7)ٕٚهزت):هْٚ وؿقفف

 اخالًف  ،(9)ظْد مقتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ابـ ثالث ظؼة وإٔف ،بثالث شْغ

 (10)وافًالم ظْد مقتف ظِٔف افهالة ،ظؼ شْغ ظّره:دـ ؿٚل

.  (1)(إٔف ـٚن ظّره إذ ذاك مخس ظؼة)ظْف(11)شًٔد بـ جٌر وروى

                                                 

 (3/215)إير ـتٚب إم فِنٚؾًل  (1)

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (ز)شٚؿىٜ مـ إصؾ ومـ  (2)

 (5/291)وذح خمتك خِٔؾ اخلرر  (1/333)افُٚيف يف ؾَف أهؾ ادديْٜهذه افروايٚت يف إير   (3)

 (1/90)مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء.ظذ ظٕٚتفطٓقر افنًر افٌِٔظ : وإٌٕٚت افٌالم،َت َب مـ نَ : اإلٌٕٚت(4)

 (5/292)إير ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (5)

 (13/359)إير ادجّقع  (6)

. (ٕٚهزت)بدٓ مـ  (ؿٚربٝ)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ (أن)حرف  (8)

 (3/934)وهق ؿقل افقاؿدي وافزبر ـام يف آشتًٔٚب  (9)

 (1/553)فًّدة ٓبـ افًىٚرإير افًدة ذح ا  (10)

أبق ظٌد اهلل افُقيف افتٚبًل : أبق  ّد، ويَٚل ،افقافٌل مقٓهؿ ،شًٔد بـ جٌر بـ هنٚم إشدي  (11)

أتًٖفقين وؾُٔؿ ابـ أم : اجلِٔؾ واإلمٚم افٌُر شٔد افتٚبًغ، ـٚن ابـ ظٌٚس إذا شٖفف أهؾ افُقؾٜ ؿٚل

تؾ رمحف ُق . إػ ظِّف ومٚ ظذ وجف إرض أحد إٓ وهق مٍتَرٌ  ؿتؾ احلجٚج شًٔدا:وؿٚل اإلمٚم أمحد. دمهٚء

 (1/4):وضٌَٚت احلٍٚظ (4/321):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف95:اهلل شْٜ

تقيف رشقل )): ث ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل دّ  ،ظـ شًٔد بـ جٌر: وفٍيف ،أخرجف اإلمٚم أمحد يف مًْده  (1)

: ويف ادًجؿ افٌُر فِىزاين ظْف روايتٚن.(3543)برؿؿ  (5/474) ((وإٔٚ ابـ مخس ظؼة شْٜ اهلل 

= 
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مٝ هذا اخلالف يف ترمجتف يف بٚب وؿد ؿدّ  .إٔف افهقاب: (1)وؿٚل اإلمٚم أمحد

واهلل أظِؿ، افتقـٔد هلذا   (ٕٚهزت آحتالم)  :ؾٚئدة ؿقل ابـ ظٌٚسو .(2)آشتىٚبٜ

ـّ  ،احلُؿ .  (3)ؽر وظدم افتّٔٔزأن ظدم اإلُٕٚر شٌٌف افصِّت  حتك ٓ يي

خرجٝ تًِٛ : رتًٝ اإلبؾ إذا رظٝ، يَٚل: يَٚل ترظك:    (عَت رْ َت ) مًْك :افثوفٌ

ع بُن افتٚء وترِت  ،اإلبؾ إٌٔٝ مٚ رتع ؾٔف: تًْؿ وتِٓق، وأرتع افٌٔٞ أي: ؾستع أي

.  (5)يف افرظل(4)تًٍٔؾ

                                                 

إٔٚ ابـ مخس ): وافروايٜ افثٕٜٚٔ (10575)برؿؿ  (10/234)ؿٌض وهق ابـ ظؼ شْغ  إوػ أن افٌْل 

 (15534)برؿؿ  (9/465)جمّع افزوائد. وذـره اهلٔثّل يف (10578)برؿؿ  (10/235) (ظؼة شْٜ

صحٔح ظذ ذط : أخرجٓٚ احلٚـؿ يف مًتدرـف وؿٚل (مخس ظؼة)صحٔح وروايٜ رجٚفف رجٚل ال: وؿٚل 

ِّـت    (6276)برؿؿ  (3/614). هافنٔخغ، ومل خيرجٚه، وهق أوػ مـ شٚئر آختالف يف ش

 (2/103)إير ادٍٓؿ  (1)

أهؾ  أن افذي ظِٔف  ،وذـر ادٗفػ هْٚك (1/507)إير اخلالف يف ـتٚب افىٓٚرة  بٚب آشتىٚبٜ   (2)

ومٚ ؿٚفف أهؾ افًر وافًِؿ : وؿٚل ابـ ظٌدافز  ،ظؼة شْٜ ثالثملسو هيلع هللا ىلص ن ظّره حغ تقيف رشقل اهللأ ،افتٚريخ

وهق ؿقهلؿ أن ابـ ظٌٚس ـٚن ابـ ثالث ظؼة شْٜ يقم تقيف رشقل  ،بٖيٚم افْٚس ظْدي أصح واهلل أظِؿ

 (1/284)ٕير اإلشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ا.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ  (افتّٔٔز)إػ ؿقفف  (ئدة ؿقل ابـ ظٌٚسوؾٚ)مـ ؿقفف  (3)

  )8/112)ٕير فًٚن افًرب او  (ز)ؽر مَْقضٜ وافتهحٔح مـ  (ظ)يف إصؾ و(4)

 (1/241)وافهحٚح يف افٌِٜ (2/472)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر (5)
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ت َي مِّت وُس  .(2)وـتٚبتٓٚ بٕٚفػ وتذـرهٚ (1)[وترـف]إجقد سؾٓٚ   (ىمـ)  :افرابع

(4)چۀ   ڻ   ۀ     چ ومْف ؿقفف تًٚػيراق،: مـ افدمٚء أي ،مْك هبٚدٚ ُي :(3)ىمـ
 

. (6)[ؽر ذفؽ:(5)وؿٔؾ]

(7)(بًرؾٜ)   :ويف روايٜ دًِؿ   (بّْك) آه يهّع إٔف ر  :يف هذه افروايٜ :اخلومس
وهق   

. (8)تٚن ّقل ظذ أهنام ؿيّض 

 ز احلامر، ومٚ يف مًْٚه، وأن افقيليف احلديٞ دفٔؾ ظذ رـقب افهٌل ادّلِّت ]:افسودس

. ٓ يًّْف مـ ذفؽ

. ؾٔف دفٔؾ أيوٚ ظذ صحٜ صالة افهٌل (9):[افسوبع

                                                 

. (ظ)و أثٌتٓٚ مـ (ز)شٚؿىٜ مـ إصؾ و (1)

وإير  (6/498)ؽٜافهحٚح يف افؾ.ر مكوفومًْك مَهقر، مقوع بُّٜ،وهق مذكَّيل : يؿٚل اجلقهر (2)

 (1/307)ضٚوؽريٛ احلديٞ فِخ

 (1/307)وإير ؽريٛ احلديٞ فِخٚضٚو(4/222)صحٔح مًِؿ  بؼح افْقوي   (3)

 شقرة افَٔٚمٜ(٣٧)آيٜ (4)

وؿٔؾ أن آدم متْك اإلجتامع مع  .ادْٜٔ مـ ،هبٚ افٌُش افذي ؾدى بف إشامظٔؾ ظِٔف افًالم يمـه ٕن: ؿٔؾ  (5)

ـّ : إن جزيؾ ظِٔف افًالم دٚ أتك آدم ؿٚل فف: ويَٚل. حقاء ؾٔٓٚ وؿٔؾ ؽر . هق جٌؾ بُّٜ: وؿٚل افٌُري. مت

 (7/118)وظّدة افَٚري (10/25)إير ادٍٓؿ . ذفؽ

. ا ظـ مقوًفوإحلؼ يف اهلٚمش بًٔد (ظ)شَط مـ متـ إصؾ وأحلؼ يف هٚمنف وشَط مـ متـ   (6)

  .(1154)حلديٞ ورؿؿ ا (2/57)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب شسة ادهع   (7)

ؿٚل افْقوي  ّؾ  (بًرؾٜ):ع ظْد مًِؿ مـ روايٜ ابـ ظْٜٔٔووق: (1/572)ر يف افٍتح ؿٚل ابـ حٟ (8)

ول احلديٞ، ؾٚحلؼ أن قوٓ شٔام مع احتٚد خمرج  ،ب بٖن إصؾ ظدم افتًددقِّت عُ ذفؽ ظذ أهنام ؿؤتٚن، وُت 

 .صٚذّ  (بًرؾٜ)ابـ ظْٜٔٔ 

. مٚ بغ ادًَقؾغ شٚؿط مـ متـ إصؾ وأحلؼ يف هٚمنف (9)
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 شسة دـ خٍِف، ـذا اشتٌْىف افْقوي يف ذحفا أن شسة اإلمٚم ؾٔف أيًض  :افثومن

 (2).ظؼ افثٚين ـام شتًِّف يف افقجف،ض هلٚوفٔس يف احلديٞ تًرّ !،وتقبع ظِٔف(1)مْف

. فا جقاز إرشٚل افدابٜ مـ ؽر حٚؾظ أو مع حٚؾظ ؽر مُّؾ ؾٔف أيًض  :افتوشع

أمٚم  دهِحٜ أرجح مْٓٚ، ؾ٘ن ادرور ،ا احتامل بًض ادٍٚشدؾٔف أيًض  :افعورش

مهِحٜ راجحٜ، ؾٚؽتٍرت  وافدخقل يف افهالة ويف افهّػ  ،يـ مًٍدةادهّؾ 

. ادًٍدة فِّهِحٜ افراجحٜ مـ ؽر إُٕٚر

اشتدٓفف ظذ ظدم بىالن افهالة  (أحد ؾِؿ يُْر ذفؽ ظعّ )  :ؿقفف:احلودي ظؼ

 إٔف ؽر مٗاخذ بًٍِف وبّرور: إوػ:دروره بًدم اإلُٕٚر مْٓؿ فًٍِف، فٍٚئدتغ

ٓحتّؾ  ،، أمٚ ؾًِف ؾٕ٘ف فق ـٚن يف شـ افهٌر وظدم افتّٔٔزاحلامر بغ يدي افهّػ 

ـّ  ،صٌر شْف بًٌٛ أن يُقن ظدم اإلُٕٚر ظِٔف فًدم مٗاخذتف ّٛ فُ   ه ظِٔف بَقففه ٕ

ا فًدم بىالن افهالة بّرور مـ هق يف هذا افًـ، ومل تٖـٔدً    (ٕٚهزت آحتالم)

 ٕٕف أـثر ؾٚئدة، ؾٕ٘ف إذا دّل  ،ظـ ظدم إُٕٚرهؿ دًٓ بًدم اشتئْٚؾٓؿ افهالة ب يًتدّل 

ظذ ظدم إؾًٚده افهالة  دّل  ،ظدم إُٕٚرهؿ ظذ أن هذا افًٍؾ ؽر ممْقع مـ ؾٚظِف

وهق أن ، ، وٓ يًُْس هذاإذ فق أؾًدهٚ ٓمتْع إؾًٚد صالة افْٚس ظذ ادٚرّ 

صالة، ويّتْع ادرور ظذ ال  تًٍد جلقاز أن ٓ ،مل يّتْع ظذ ادٚرّ   تًٍد فق مل:ؿٚلُي 

ي حٔٞ يُقن فف مْدوحٜ ظْف، إٕف ،، ـام َٕقل يف مرور افرجؾ بغ يدي ادهّؾ ادٚرّ 

أن ظدم اإلُٕٚر  ،، ؾثٌٝ هبذاافهالة ظذ ادهّع   تًٍد يّتْع ظِٔف ادرور، وإن مل 

دفٔؾ ظذ اجلقاز، واجلقاز دفٔؾ ظذ ظدم اإلؾًٚد، وإٔف ٓ يًُْس، ؾُٚن 

                                                 

 (4/222)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (1)

  (277ص)وشٖٔد يف  (احلٚدي ظؼ)ـتٌٝ   (ظ)يف (2)
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. أـثر ؾٚئدة مـ آشتدٓل بًدم اشتئْٚؾٓؿ افهالة ،بًدم اإلُٕٚرآشتدٓل 

 ا أو ؽرهٓ خيِق إمٚ أن يُقن ادهع إمٚمً  ،مرور احلامر بغ يدي ادهّع  :افثوين ظؼ

أو إػ ؽر شسة، ؾ٘ن ـٚن إػ شسة ؾٓل  ، إػ شسةا ؾال خيِق أن يهّع ؾ٘ن ـٚن إمٚمً 

 ه هذا احلديٞ بغ يدي بًض افهػ ٓ ـّؾ وراءه، ؾٚدرور وؿع يف(1)شسة دـ

ؾٕٚـثرون مـ افٍَٓٚء ظذ  ،، وإن ـٚن إػ ؽر شسةؾال يّي  ،واإلمٚم شسة فُِّؾ 

:   ظِٔف فَقفف ، وطٚهر هذا احلديٞ يدّل (2)ٓ تًٍد افهالة بّرور رء بغ يديف إٔف

 يِزم مـ ظدم شسة ؽرهٚ مـ ؽره فذـرهٚ، وإن ـٚن ٓ مَّيل وفق ـٚن َث  (بٌر جدار)

وادٖمقم بىريؼ إخص ظدم إظؿ، (3)ٕٕف ٓ يِزم مـ ظدم،اجلدار ظدم افًسة

ظذ ؿىع  مْٓٚ مٚ دّل وؿد وردت أحٚديٞ مًٚروٜ فذفؽ،.إوػ وادٍْرد ـذفؽ

مـ حديٞ وهق صحٔح أخرجف مًِؿ .واحلامروافُِٛ إشقد ادرأةافهالة بّرور

افُِٛ) أن  وؾٔف أو ذر 


وتدبر  أهنٚ تٌَؾ ، ووجف ذفؽ يف ادرأة (4)(انإشقد صٔط

 ق ؾَد تًّؾ وأمٚ احلامر  .وحٌٚئِف مـ مهٚئد افنٔىٚن  وأهنٚ   ، صٔىٚنيف صقرة 

                                                 

 (1/554)افًدة  ومـ أصؾ افَْؾ يف (ظ)وافتهحٔح مـ  (دـ)بًد ؿقفف  (مـ )زيٚدة  (إصؾ)يف  (1)

 (1/187)إير إحُٚم إحُٚم  (2)

. (ز)شٚؿط مـ (مـ ظدم)إػ ؿقفف  (اجلدارظدم )مـ ؿقفف  (3)

 (ظ)ـ14بدايٜ افِقح ـ. 

ظـ أو ذرريض  (1165)ورؿؿ احلديٞ  (2/59)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب ؿدر مٚ يًس ادهع   (4)

إذا ؿٚم أحدـؿ يهع ؾٕ٘ف يًسه إذا ـٚن بغ يديف مثؾ آخرة افرحؾ، ؾ٘ذا مل : ؿٚل رشقل اهلل : ؿٚل))اهلل ظْف وفٍيف  

ؿِٝ يٚ أبٚ ذر مٚ بٚل افُِٛ . يُـ بغ يديف مثؾ آخرة افرحؾ، ؾٕ٘ف يَىع صالتف احلامر وادرأة وافُِٛ إشقد

افُِٛ إشقد : ـام شٖفتْل ؾَٚل شٖفٝ رشقل اهلل : يٚ ابـ أخل: إشقد مـ افُِٛ إمحر وإصٍر؟ ؿٚل

 ((صٔىٚن
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ظذ ؿىًٓٚ بّرور  مٚ دّل :ومْٓٚ.(2)وإهنٚؿف ظْد رؤيتف (1)افنٔىٚن بف يف دخقل افًٍْٜٔ

. (3)وافْكاين وادجقد واخلْزير، وهق ؤًػ افٔٓقدّي 

                                                 

ظـ ابـ ظٌٚس  (1/115)وافىزي يف تٚرخيف (4/428)هذا إثر ذـره افًٔقضل يف افدر ادْثقر (1)

أول مٚ محؾ ٕقح يف افٍِؽ مـ افدواب افذرة، وآخر مٚ محؾ احلامر، ؾِام أدخؾ احلامر ودخؾ صدره )):وؾٔف

ِّؼ إبِٔس فًْف اهلل بذٌٕف ؾِؿ تًتَؾ رجاله، ؾجًؾ ن حتك . و ؽ ادخؾ ؾْٔٓض ؾال يًتىٔع: وح يَقلتً

خّذ افنٔىٚن  ،ؾِام ؿٚهلٚ ٕقح ،ت ظـ فًٕٚفؿٚل ـِّٜ زّل .ؿٚل ٕقح و ؽ ادخؾ وإن ـٚن افنٔىٚن مًؽ

بًد ذـره هلذا إثر  (3/187)وؿٚل ابـ ظىٜٔ يف ادحرر افقجٔز ((افخ...شٌِٔف ؾدخؾ ودخؾ افنٔىٚن مًف

    .ا ـِف ؿهص ٓ يهح إٓ فق اشتْد واهلل أظِؿ ـٔػ ـٚنوهذ :ؿٚل افَٚيض أبق  ّد:وؽره

 ):وؾٔف. ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف (1108)برؿؿ (1/333)فِحديٞ افذي رواه ظٌد بـ محٔد يف مًْده (2)

 (إذا شًّتؿ ٌٕٚح افُِٛ أو هنٔؼ احلامر ؾٚشتًٔذوا بٚهلل مْف٪ ؾٕ٘ف ٓ يْٓؼ احلامر وٓ يٌْح افُِٛ حتك يريٚه

 (4/320)وؿٚل ظْف إفٌٚين يف افًًِِٜ افؤًٍٜ (2/717)ه ابـ اجلقزي يف افًِؾ ادتْٚهٜٔواحلديٞ وًػ

 .ؤًػ جداً 

وفٍيف  (704)برؿؿ  (1/259 )أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب مٚ يَىع افهالة   (3)

ؾٕ٘ف يَىع صالتف  إذا صذ أحدـؿ إػ ؽر شسة )):ؿٚل أحًٌف ظـ رشقل اهلل : ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل))

( (افُِٛ واحلامر واخلْزير وافٔٓقدي وادجقد وادرأة، وجيزئ ظْف إذا مر بغ يديف ظذ ؿذؾٜ بحجر

 وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر (3301)برؿؿ  (2/275)واحلديٞ أخرجف افٌَٔٓل يف افُزى 

 (576)برؿؿ  (1/200)وظٌد بـ محٔد يف مًْده . دون ذـر ادجقد (2432)برؿؿ  (1/458)

أن افٌزار  (1/128)وذـر ابـ افَٔؿ يف هتذيٛ افًْـ  (2352)برؿؿ  (2/27)وظٌد افرزاق يف مهٍْف 

، بف إبراهٔؿ وؽره ـْٝ أذاـر ،يف ٍٕز مـ هذا احلديٞ رء: ؿٚل أبق داود. ا ظذ ابـ ظٌٚسأخرجف مقؿقًف 

ومل أشّع هذا ، وؾٔف ُٕٚرة ،اخلْزير وذـر ((ة بحجرظذ ؿذف))وادُْر ؾٔف ذـر ادجقد، وؾٔف )) :ؿٚل

ؾف إفٌٚين واحلديٞ وعّ . ((احلديٞ إٓ مـ  ّد بـ إشامظٔؾ وأحًٌف وهؿ٪ ٕٕف ـٚن  دثْٚ مـ حٍيف

   (1/254)ٕير ؤًػ شْـ أو داودا .ٓ تَقم بف حجٜ :وَٕؾ ظـ افنقـٚين ؿقفف 
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افَىع ظـ اخلنقع وافذـر : ل بٖن ادراد بٚفَىعظـ إوّ  (1)افنٚؾًل وؽرهوأجٚب 

َّيٕلفؽؾ هبٚ وآفِشُّن  .ؾٚدرأة تٍتـ. ةا تًٍد افهالفتٍٚت إفٔٓٚ، ٓ أ


وافُِٛ واحلامر 

(2)چمث  ىث  يث جثيت   چ ؿٚل ـ تًٚػ ـ . فٌَح أصقاهتام
ڭ  چ :ؿٚلو 

أيٜچۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 شٔام إشقدٓ ،وفٍْقر افٍْس مـ افُِٛ(3)

َٖ لَّيل ه وِق ِت اَح َح َل واحلامر لِ (4)تفظٚدّي  وـراهٜ فقٕف، وخقف  .(5)يف ظْد دؾًف وخمٚفٍتفتِّت ة ت

وبًوٓؿ .(6)ظك أصحٚبْٚ ًٕخف بحديٞ ابـ ظٌٚس هذا وحديٞ ظٚئنٜ أدوادّ 

وادرؤوا مٚ  ،ٓ يَىع افهالة رء):ظك ًٕخف بحديٞ أو شًٔد اخلدري ادرؾقعادّ 

ودظقى افًْخ  (8)ف هذا احلديٞابـ حزم وعّ  فُـ (7)أبق داودأخرجف   (اشتىًتؿ

                                                 

 (3/222)إير ادجّقع . ـٚخلىٚو وؽره مـ ادحََغ  (1)

 25:دايٜ افِقحب 

 شقرة فَامن(١٩)آيٜ (2)

 شقرة إظراف  (١٧٦)آيٜ (3)

. (ظٚديتف)بدٓ مـ  (ظٚدتف)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

أحلّٝ افْٚؿٜ وأفّح اجلّؾ إذا فزمٚ . أي فزومف ادُٚن (حلٚحتف)ومًْك  (2/222)إير َِٕف إـامل ادًِؿ   (5)

 (2/577)إير فًٚن افًرب. مُٚهنام ؾِؿ يزحٚ

 (275ص)شٖٔد خترجيف إن صٚء اهلل  و (1/554)ر افًدة ذح افًّدة إظ  (6)

برؿؿ  (1/262)ٓ يَىع افهالة رء : أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب مـ ؿٚل  (7)

برؿؿ  (1/250)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (3325)برؿؿ  (2/278)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (719)

ووًٍف   (3/246)دجّقعواحلديٞ وًٍف افْقوي يف ا (1/405)ح افًْٜ وافٌٌقي يف ذ (2883)

  (1/263)إير ؤًػ شْـ أو داود . تف جمٚفد بـ أو شًٔد اهلّداين، وهق دء احلٍظظّؾ :وؿٚل، إفٌٚين

 .ه أبق افقداك ؤًػ، وجمٚفد مثِفيف:ؿٚل رمحف اهلل (4/13)ادحذ  (8)

= 
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ى ر اجلّع وافتٖويؾ، وأنّ بًد تًذّ  ،إن ثٌٝ تٚريخ تٖخر افْٚشخ ظـ ادًْقخ ،دةجّل 

وافُِٛ  ،وادرأة ،وؿد اختِػ افًِامء يف ؿىع افهالة بّرور احلامر.هلٚ ذفؽ

 ،يَىًٓٚ افُِٛ إشقد)): وؿٚل أمحد. (1) يَىع هٗٓء افهالة: ؾَٚل ؿقم. إشقد

((ويف ؿٌِل مـ ادرأة واحلامر رء
ن افُِٛ مل جيلء يف افسخٔص ؾٔف أ:ووجف ؿقفف.(2)

 ؾٍٔٓٚ حديٞ ظٚئنٜ أد، ويف احلامر: وأمٚ ادرأة. رء يًٚرض هذا احلديٞ

ٓ تٌىؾ : (5)وؿٚل إئّٜ افثالثٜ ومجٓقر افًِػ واخلِػ (4)بـ ظٌٚسا(3)[حديٞ]

 .(6)فقه ـام شِػء مـ هٗٓء وٓ ؽرهؿ، وتٖوّ افهالة بّرور ر

وجزم افَقل . جزم افَقل بٖٕف ٓ تَىع ادرأة واحلامر: ظـ أمحد (7)إثرم وحُك

                                                 

ابـ حزم رجؾ مـ افًِامء افٌُٚر : ؿٚل ظْف افذهٌل. د بـ شًٔد بـ حزمأبق  ّد ظع بـ أحؿ: وابـ حزم هق  

ادحذ ٓبـ حزم : مٚ رأيٝ يف ـتٛ اإلشالم مثؾ: وؿٚل افًز بـ ظٌد افًالم. ؾٔف أدوات آجتٓٚد ـٚمِٜ

ووؾٔٚت  (3/321):تذـرة احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف456:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وادٌْل ٓبـ ؿدامٜ

 (1/340):إظٔٚن

 (1/554)شٚق اخلالف ـٚمال مـ افًدة ذح افًّدة   (1)

 (2/81)إٔير ادٌْل  (2)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ، و أثٌتٓٚ مـ (حديٞ)ـِّٜ  (3)

 ( 271 ص)ؿد شٌؼ خترجيف هق حديٞ افٌٚب، وو  (4)

 (1/555)إٔير افًدة ذح افًّدة   (5)

 .افَىع ظـ اخلنقع وافّذـر: بَىع افهالةبٖن ادَهقد  (279ص)تّٖوفقه ـام شِػ يف  (6)

أمحد بـ  ّد بـ هٚين افىٚئل ، اإلمٚم أبق بُر :وإثرم هق (1/555)َِٕف ظـ ابـ افًىٚر يف افًدة  (7)

يَٚل إٔف  افًْـ وؽرهٚ مـ افتهٕٚٔػ، وـٚن مـ أذـٔٚء إئّٜ، وـٚن: احلٚؾظ أحد إئّٜ ادنٚهر صٚحٛ

وضٌَٚت  (1/91):افًز يف خز مـ ؽز: هـ إير يف ترمجتف261:ه اهلل شْٜتقيف رحؿ. أحٍظ مـ أو زرظٜ

 (1/50):وضٌَٚت احلٍٚظ (1/24):احلْٚبِٜ
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ظذ ادَتيض  ،ر ادَتيض فًدم افًٍٚد تٖخُّن أن يتٌّغ : أحدمهٚ:ف ظذ أمريـبذفؽ يتقّق 

 أن مرورأن يتٌّغ : وافثٚين.يف افتحَٔؼ ظْد ادٌٚفٌٜ فًٍِٚد،وؾٔف ظٌن 

دٚ  ادرأة مًٚوٍ  

ٕٜ وفًٔٝ هذه بٚفٌّل )): ؿٚل افنٔخ تَل افديـ. (1)مـ افهالة إفٔٓٚ راؿدة حُتف ظٚئنٜ

شٌٛ  أهنٚ ذـرت أن افٌٔقت فٔس ؾٔٓٚ حْٔئذ مهٚبٔح، ؾًِّؾ :لإوّ ،ظْدٕٚ فقجٓغ

ٓ ]إن مرور ادرأة ومنٔٓٚ: فق ؿٚل أن ؿٚئالً : وافثٚين.ادنٚهدة هلٚ هذا احلُؿ ظدم

بغ يديف ؾال يًٚويف يف احلُؿ، مل يُـ  ا اظساوفيف افتنقيش ظذ ادهّع  (2)[يًٚويف

((ة مثؾ هذااهرّي ف افظّ مـ تّك  ذفؽ بٚدّتْع، وفٔس بًٌٔدٍ 
(3) .

دٓفٜ ظذ أن ظدم    (أحد ؾِؿ يُْر ذفؽ ظعّ ):يف ؿقل ابـ ظٌٚس : (4)افثوفٌ ظؼ 

 وبٚفًِؿ ؾٚء ادقإع مـ اإلُٕٚر،ٕٝاإلُٕٚر حجٜ ظذ اجلقاز، فُْف مؼوط بٚ

افًٌٛ يف ؿقل ابـ ظٌٚس ذفؽ دون  وذفؽ طٚهر، وفًّؾ  ،ٓع ظذ افًٍؾبٚٓطّ 

إٔف ذـر أن هذا افًٍؾ ـٚن بغ يدي بًض  ،ومل يُْر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ؿقفف

وٓ  اجلقاز أن يُقن افهػ ممتدً  ،، وفٔس بالزم مـ اضالع افنٚرع ظذ ذفؽافهّػ 

 ؾال جيزم بسك إُٕٚره مع اضالظف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هذا افًٍؾ مْف، يرى

  ضالع مع ظدم ادٕٚعؾال يقجد ذط آشتدٓل بًدم اإلُٕٚر ظذ اجلقاز، وهق اإل

                                                 

 (ز)ـ24افِقح ـ .

. (ان افهالة إفٔٓٚ واحدة )ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ(ٓ يًٚويف)ـِّٜ  (2)

 (1/187)إحُٚم إحُٚم  (3)

. بدٓ مـ افثٚفٞ ظؼ (افثٚين ظؼ)ت ـتٛ (ظ)يف (4)
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ادنُقك ؾٔف،وهق  (1)[ن، ؾسكؾّـ رأى هذا افًٍؾ، ؾٓق ادتّٔؼ ] أمٚ ظدم اإلُٕٚر

ن، وهق آشتدٓل  ظِٔف وشِؿ، وأخذ ادتّٔؼ آشتدٓل بًدم إُٕٚر افٌْل صذ اهلل

افٌْل  (أحد ؾِؿ يُْر ذفؽ ظعّ ):فِقاؿًٜ، وإن ـٚن  تّؾ ؿقفف يـاِي افرَّيل  بًدم إُٕٚر

ٚ٪ ٕٕف ٓ مًْك  (أحد):صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؽره فًّقم فٍظ ًٍ إٓ أن ؾٔف وً

 (2)[دموع]فالشتدٓل بًدم إُٕٚر ؽر افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مع حيتف

. ظدٍ إُٕٚره إٓ ظذ ُب 

                                                 

. (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ إصؾ و أثٌتف مـ (ؾسك)إػ ؿقفف  (ؾّـ رأى )مـ ؿقفف  (1)

. وإحلَٝ يف هٚمنف  (إصؾ)شٚؿىٜ مـ متـ  (2)
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احلديٌ افرابع 

 

بغ يدي رشول اهلل صذ  (1)أكوم  ــً):ظن ظوئشي ـ ريض اهلل ظـفو ـ ؿوفً

إذا و، ؾنذا شجد ؽؿزين، ؾؼبضً رجعرَّس  ،ورجالي دم ؿبؾته ،اهلل ظؾقه وشؾم

(2)(ؿوم بسطتفك، وافبقوت يومئذ فقس ؾقفو مصوبقح
  . 

 

 :(3)وجوهافؽالم ظؾقه من 

 

. (4)وافتًريػ براويف شِػ يف افىٓٚرة

                                                 

. (إٔٚم)بدٓ مـ  (إٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

ورؿؿ  (1/150)فهالة ظذ افٍراش  يف أبقاب افهالة يف افثٔٚب  بٚب اهبذا افٍِظ  أخرجف افٌخٚري   (2)

افهالة إػ افنير : يف أبقاب شسة ادهع بٚب أخرجف بٖفٍٚظ خمتٍِٜ  و (377-375)احلديٞ 

: وبٚب  (489)اشتٌَٚل افرجؾ صٚحٌف أو ؽره يف صالتف وهق يهع برؿؿ: وبٚب  (1/190 )(486)برؿؿ

ٓ يَىع : مـ ؿٚل : وبٚب  (491)برؿؿافتىقع خِػ ادرأة : وبٚب  (490)افهالة خِػ افْٚئؿ برؿؿ

هؾ يٌّز افرجؾ امرأتف ظْد افًجقد فُل يًجد : ويف بٚب  (1/192 )(493-492)افهالة ر برؿؿ

 (1151)مٚ جيقز مـ افًّؾ يف افهالة برؿؿ: ويف أبقاب افًّؾ يف افهالة بٚب  (1/194 )(497)برؿؿ  

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  (5/2314 )(5920)افنير : بٚب  انآشتئذويف ـتٚب  (1/405)

  (1173 )ورؿؿ احلديٞ (2/60)آظساض بغ يدي ادهع  :بٚب

 ( 1/492 )إير ؾتح افٌٚري  (بًىتٓٚ  )ووؿع بٚإلؾراد  (بًىتٓام  )وردت : ؿٚل ابـ حجر : ؾٚئدة 

 بـ دؿٔؼ افًٔدهذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبًض إير   (3)

 (1/556)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/188)

  (1/230)ـتٚب افىٓٚرة  بٚب افىٓٚرة   (4)
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 ٕؿٌض ،أي ضًـ بٖصًٌف يفَّيل )): ؿٚل صٚحٛ ادىٚفع   (ؽّزين):ؿقهلٚ :األول

((مـ ؿٌِتف رجعَّيل  
 (3)[يف]وإن اختِػ (2)يُقن بٚفٔد وبٚفًغ: وافٌّز .إتٓك.(1)

  (4)لؾّـ إوّ  . مًْٚمهٚ

 (5)ـًقهبٚ أو تًتَٔامـنت                      ؿقمٍ  وـْٝ إذا ؽّزت ؿْٚةَ 

(6)چىئ  ىئ  ىئ    یچ ؿقفف ـ تًٚػ ـ : ومـ افثٚين
  

ِّـت أ: بف مـ يَقل اشتدّل  :افثوين  .(7)شٚء ٓ يَْض افقوقءن دس اف

 

                                                 

وهق اإلمٚم افًالمٜ أبق إشحٚق  (ادىٚفع ظذ افهحٔح)صٚحٛ  (بوؿ افَٚؾغ)ول  رُق هق ابـ ُق   (1)

هـ 569:وتقيف رمحف اهلل شْٜ. ظٜٔ افًِؿإبراهٔؿ بـ يقشػ بـ إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ بٚديس، وـٚن مـ أو

. فَِٚيض ظٔٚض(منٚرق إٕقار)ووًف ظذ ؽرار   (مىٚفع إٕقار ظذ صحٔح أثٚر):  واشؿ ـتٚبف

وافُتٚب ٓ يزال خمىقضٚ، وتقجد ًٕخٜ مْف يف اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ وهل ٕٚؿهٜ ومْف صقرة يف مرـز افٌحٞ 

وـنػ  (20/520):أظالم افٌْالء شر: إير يف ترمجتف .(فٌٜ 319)رؿؿافًِّل بجٚمًٜ أم افَرى ب

 (6/277): وتٚريخ بروـِامن (2/1715):افيْقن

 (3/723)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر   (2)

. (ظ)وأثٌتف مـ  (ز)شٚؿط مـ إصؾ ومـ  (3)

. (ظ)شٚؿط مـ (ؾّـ إول)ؿقفف  (4)

 (5/388)إير فًٚن افًرب. ظجؿهذا افٌٔٝ فزيٚد إ  (5)

 شقرة ادىٍٍغ(٣٠)آيٜ (6)

إٔف ٓ يَْض : وظـ أمحد روايٜ ثٕٜٚٔ. مس فٌر صٓقةهذا ادنٓقر مـ مذهٛ اإلمٚم أمحد، إذا ـٚن افّؾ   (7)

وبف ؿٚل أبق حٍْٜٔ إٓ . وروي ذفؽ ظـ ظع، وابـ ظٌٚس، وظىٚء، وضٚووس، واحلًـ، ومنوق. مىَِٚ

 (1/219)إير ادٌْل. أن يىٖهٚ دون افٍرج، ؾْٔتؼ ؾٔٓٚ
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افْقوي يف    (2)ؿٚل. ، ومحِقا احلديٞ ظذ إٔف ؾقق حٚئؾ(1)ظذ افَْض: واجلّٓقر

((ظذ ظدم افَْض وهذا هق افيٚهر مـ حٚل افْٚئؿ، ؾال دٓفٜ ؾٔف)) ذحف
(3) .

 ؾٚق آّت  (5)ؾّحّؾ   ،تًرؾٓٚ ، ٓ بٖس أن (4)وهذه ؾروع ظذ مذهٛ مٚفؽ يف افِّس 

يف ـٌرة ؽر  رم، ؿهدهٚ أم ٓ، ؾ٘ن  ،ةوجدت افِذّ  إذا  ،ظْدهؿ  (6)ظذ افَْض

ق ؾال َٕض، وبًوٓؿ ؾرّ  ،، وإن مل يَهد ومل جيدؾُذفؽ ظذ إصّح  ،ؿهد ومل جيد

 ةفِزوم افِذّ  ٪ؾؿ تَْض ظذ ادنٓقربِٜ يف الوافُؼ .وظدمٓٚ ظْد ؾَد احلٚئؾ ةبغ افِذّ 

 ة بٚفْير ٓ تَْض ظذ إصّح وافِذّ  ،واحلٚئؾ اخلٍٔػ ـٚفًدم،ويف افُثٔػ ؿقٓن

. ؟(8)ٓ ظذ فزوم ادذي أم افُٚمؾ ؿقٓن، بْٚءً  (7)اإلًٕٚظ ويف

دت بفأرا  (وافٌٔقت يقمئذ فٔس ؾٔٓٚ مهٚبٔح):ؿقهلٚ :افثوفٌ

آظتذار ظـ ظدم  

حٔٞ ٓ  ،وافًالم ـ وظِّٓٚ بف يف افيِّٜ ؿٌوٓٚ رجِٔٓٚ ظْد شجقده ـ ظِٔف افهالة

ؾٔٓٚ مهٚبٔح   (9)فق ـٚن  ،ب٘صًٌفوقء يف افٌٔٝ، ـل ٓ حتقجف إػ ضًـ رجِٔٓٚ 

                                                 

 .وهق روايٜ ثٚفثٜ ظـ اإلمٚم أمحد (1/219)ادٌْل  (1)

. (ظ)مىّقشٜ يف (ؿٚل)ـِّٜ  (2)

 (4/230)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (3)

 (1/155)إير ذح خمتك خِٔؾ اخلرر  (4)

. (دحؾ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ظذ افَْض)مجِٜ  (6)

 (7/464)إير فًٚن افًرب. ار ذـرهإتش: وإًٕٚظ افرجؾ. افنٌؼ:اإلًٕٚظ  (7)

 (ب/1/97)َٕؾ هذه إؿقال مـ ريٚض إؾٓٚم (8)

 (ظ)ـ25بدايٜ افِقح ـ .

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شَىٝ مـ متـ (فق ـٚن)مجِٜ  (9)
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ظْد شجقده، و تّؾ أهنٚ ذـرت ذفؽ فتٖـٔد آشتدٓل ظذ حُؿ مـ إحُٚم 

 إػ افْٚئؿ أو إػ ادرأة، أو فًٍؾ مثؾ افٌّز يف تٍٚر صالة ادهّع ة، إمٚ ٓغافؼظّل 

. افهالة فِحٚجٜ

ٍٞ (1)ؾٔف جقاز افهالة إػ افْٚئؿ وإن ـٚن امرأة، وؿد ـرهف مٚفؽ :افرابع ورد  ٪ حلدي

 اإلًٕٚنأن يهّع  هنك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ): ؾٔف، رواه ابـ ظّر

 إػ ٕٚئؿ 

ـّ   (ثأو متحدّ  ٌٞ فُ    .(3)يف مقوقظٚتف (2)[اجلقزؿٚين]ـام ؿٚفف  ،بٚضٌؾ  ه حدي

 فهالة دٚ خيرج مْف وهق يف ؿٌِتفا لتْزيفً  ،وإٕام ـرهف مـ ـرهف)):ؿٚل افَٚيض ظٔٚض

                                                 

 (1/533)وافتٚج واإلـِٔؾ (1/557)افًدة ذح افًّدةإير   (1)

 26:بدايٜ افِقح 

. مِٜ يف مجٔع افًْخ وافتهحٔح مـ ـتٛ افساجؿبٚفراء ادف (اجلقرؿٚين)ـتٌٝ   (2)

صْػ ظدة ،ٕٚحٜٔ مـ مهذان:احلًغ بـ إبراهٔؿ بـ حًغ اهلّذاين اجلقزؿٚين، وجقزؿٚن:واجلقزؿٚين هق  

وهق  تٍق ظذ أحٚديٞ مقوقظٜ وواهٜٔ ))ؿٚل ظْف افذهٌل . (إبٚضٔؾ)ـتٛ يف ظِؿ احلديٞ ومْٓٚ ـتٚبف 

هـ  وإير صذرات افذهٛ 543:تقيف شْٜ (4/70)تذـرة احلٍٚظ((م ؾٔفضٚفًتف واشتٍدت مْف مع أوهٚ

 (1/48)و ادًغ يف ضٌَٚت ادحدثغ(4/135)

هذا حديٞ مقوقع وـٔػ يْٓك )) :ؿٚل، وحُؿ ظِٔف بٚفقوع فابـ حٌٚن يف ـتٚب ادجروحغ  ذـره  (3)

. (1/93)ادجروحغ. ((افٌَِٜيهع بٚفِٔؾ وظٚئنٜ مًسوٜ بْٔف وبغ  ظـ افهالة إػ افْٚئؿ وؿد ـٚن 

أبٚن بـ شٍٔٚن وهق متٓؿ وروي مـ حديٞ ابـ :ؾٔف (147)وؿٚل افذهٌل يف تِخٔص افًِؾ ادتْٚهٜٔ ص

ٓ تهِقا خِػ افْٚئؿ وٓ )بٍِظ  (3330)رؿؿ احلديٞ (2/279)ظٌٚس ظْد افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى

.   ل ظـ  ّد بـ ـًٛ وهق مسوكو مرسؿٚل افٌَٔٓل وهذا أحًـ مٚ روي يف افٌٚب وه (ادتحدث

 . ( 55/132)فٔس هلذا احلديٞ ضريؼ يثٌٝ  : وؿٚل افًَٔع 

  .( 18/398)هتذيٛ افُامل . روي هذا احلديٞ مـ ؽر وجف ـِٓٚ واهٜٔ : وؿٚل ابـ حجر 
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تف بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف ومحؾ بًض افًِامء هذا احلديٞ ظذ جقاز ذفؽ وخهقّو 

مـ افٍتْٜ بٚدرأة واصتٌٚل  ، يًرض فٌره يف افهالةهف ظاّم وشِؿ دون ؽره٪فتْزُّن 

مع أن هذه احلٚفٜ ـٕٚٝ بٚفِٔؾ وافٌٔقت فٔس ؾٔٓٚ  ،رهٚوافْير إفٔٓٚ وتذكّ  ،افَِٛ هبٚ

((مهٚبٔح
(1) .

يف احلديٞ  ،افُالم ظذ هذه ادًٖفٜ ؾٔف أن ادرأة ٓ تَىع افهالة، وؿد مرَّيل  :اخلومس

افَِٛ ظـ  ُش وِّت رور ؿد ُيفَ ق يف ادًْك بغ مرورهٚ وٕقمٓٚ، ؾ٘ن املوؿد يٍرّ ، (2)ؿٌِف

. (3) افهالة أـثر مـ افْقم يف افيِّٜ وظدم افرؤيٜ

. (4)ؾٔف أن افًّؾ افًٔر ٓ يًٍد افهالة :افسودس

، (6)وـرهف مٚفؽ ،  فِّهّع  شسة  ادرأة  ة أن تُقن ـراهّل  ظدم  ؾٔف  : (5)افسوبع

ًٔٚ   احلٔقان  إػ افهالة  افًِامء   وـره بًض   افهالة جتقيز  مع  ،   و ؽرهأ ـٚن  آدم

 بقجٓف ـٚن مًتٌَاًل فِّهّع  (8)إذا بام  ،دمَّل  وـٖٕف  ّقل أو (7)إػ ادوىجع

                                                 

 (2/223)إـامل ادًِؿ  (1)

 (279ص)شٌؼ اخلالف يف  (2)

 (1/557)إير افًدة ذح افًّدة  (3)

ر مْف مٚ ورد يف افٌخٚري يف ـتٚب أبقاب شسة ادهع  بٚب إذا محؾ جٚريٜ صٌرة ظذ ظَْف يف وأطف  (4)

ـٚن يهع وهق حٚمؾ أمٚمٜ بْٝ )) أن رشقل اهلل  وفٍيف  ظـ أو ؿتٚدة  (494)برؿؿ  (1/193)افهالة 

 ((محِٓٚ وٕو افًٚص بـ افربٔع بـ ظٌد صّس ؾ٘ذا شجد ووًٓٚ وإذا ؿٚم زيْٛ بْٝ رشقل اهلل 

 (1/557)إير افًدة ذح افًّدة  (5)

 (1/533)وافتٚج واإلـِٔؾ (3/176)إير ذح ابـ بىٚل  (6)

 (1/558)ذـره ظْٓؿ ابـ افًىٚر يف افًدة(7)

. (ظ)شٚؿط مـ (إذا)حرف  (8)
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. ؾال ـراهٜ ،فف بًٌض بدٕف، أمٚ إذا ـٚن مًتدبًراأو
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 وظدم افتنقيش ظِٔٓؿ يف ٕقمٓؿ وموجًٓؿ، وإن ـٚن  ،ؾٔف افِىػ بٕٚهؾ :افثومن

.  ظٌٚدةظذ افزوج ـٍِٜ يف ذفؽ وهق يف

ظذ حتريؿ افهالة ظذ احلٚئض، ٕهنٚ فق ـٕٚٝ ضٚهًرا  بف بًوٓؿ اشتدّل  :افتوشع

.  ، وٓ دٓفٜ ؾٔف دٚ ذـره  مًففَٚمٝ تهّع 
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بوب جومع 

ِّـت  ا خمتٍِٜ، افتًٌر بذفؽ ؾغ  ؾٔام مجع أحُٚمً جرت ظٚدة اده

. أحٚديٞ تًًٜ ـ (1)اهلل وذـر ؾٔف ـ رمحف

احلديٌ األول 

 

صذ اهلل  افـبي ؿول :بن ربعي األكصوري ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿولتودة ظن أيب ق

ًّل  ،إذا دخل أحدـم ادسجد):ظؾقه وشؾم (2)( رـعتغى يصعّل ؾال جيؾس ح
  .      

 


 :(3)وجوهمن افؽالم ظؾقه 

. (4)وافتًريػ براويف شِػ يف بٚب آشتىٚبٜ

، ٓ افًٚم، وأظْل اخلٚص: اظِؿ أن ادراد هْٚ بٚدًجد: وؿٌؾ أن ٕخقض يف هذا

جًِٝ يل إرض مًجًدا ):وافًالم ـ  مٚ جٚء يف ؿقفف ـ ظِٔف افهالة: بٚفًٚم

                                                 

. (ز)فٍظ اجلالفٜ شٚؿط مـ (1)

ورؿؿ  (1/391)وع مثْك مثْك يف أبقاب افتىقع  بٚب مٚ جٚء يف افتطهبذا افٍِظ  أخرجف افٌخٚري   (2)

 (433)إذا دخؾ ادًجد ؾِرـع رـًتغ :يف ـتٚب ادًٚجد بٚب  أخرجف و (1110)احلديٞ 

ورؿؿ  (2/155)وأخرجف مًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ  بٚب اشتحٌٚب حتٜٔ ادًجد برـًتغ (1/170)

 (1688)احلديٞ 

 (ز)ـ25افِقح ـ .

 وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدهذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ بًض إير   (3)

 (1/559)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/189)

  (1/489)ـتٚب افىٓٚرة بٚب اإلشتىٚبٜاإلظالم (4)
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(1)(وضٓقًرا
 إػ ـّؾ   (2)بًٍْف يففتًدّ  ٪مًٍقل بف ،وادًجد هْٚ. وهق واوح جعّ   

أيٜ چۇ  ۆ   ۆ  چ :ٓ طرف، ومْف ؿقفف تًٚػ ،مُٚن خمتّص 
(3)

  

ة ادًجد برـًتغ، وهل شْٜ ب٘مجٚع بٚب حتّل يف هذا احلديٞ اشتح :افوجه األول

. (7)وؿٚل داود وأصحٚبف بٚفقجقب (6)وجقهبام ظذ ظدم (5)، واجلّٓقر(4)ادًِّغ

ة وهذا ظذ اصىالح ادٚفُّل  ،مـ افًْـ: أهنام مـ افْقاؾؾ وؿٔؾ وطٚهر مذهٛ مٚفؽ

هنل ظـ بٚل ،، ومتًؽ مـ ؿٚل بٚفقجقب(8)يف افٍرق بغ افًْـ وافْقاؾؾ وافٍوٚئؾ

اجلِقس ؿٌؾ افرـقع، وطٚهره افتحريؿ وبٚفروايٜ افقاردة بهٌٜٔ إمر هبام وطٚهره 

ظذ  إػ افدفٔؾ، وؽرهؿ اشتدّل  ، ومـ أزاهلام ظـ افيٚهر ؾٓق  تٚج(9)افقجقب

                                                 

جًِٝ يل إرض مًجدا )):بٚب ؿقل افٌْل أخرجف افٌخٚري يف أبقاب ادًٚجد احلديٞ   (1)

ويف أبقاب اخلّس  (1/128 )(328)م برؿؿمدويف ـتٚب ال (427)ديٞ ورؿؿ افح (1/168( )(وضٓقرا

وأخرجف مًِؿ يف أول ـتٚب  (3/1135 )(2954)برؿؿ {ؾ٘ن هلل مخًف وفِرشقل }ؿقل اهلل تًٚػ : بٚب 

  (1191)ورؿؿ احلديٞ  (2/63)ادًٚجد 

. (فًٍْف)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

 شقرة افٍتح(٢٧)آيٜ (3)

 (1/559)ةإٔير افًدة ذح افًّد  (4)

 (1/189)إير إحُٚم إحُٚم  (5)

. (وجقهبٚ )ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

 (5/226)بؼح افْقوي مًِؿ صحٔح إير   (7)

 (1/189)حُٚمإإحُٚم ٕير ا (8)

ورؿؿ افروايٜ  ((ؾِرـع رـًتغ ؿٌؾ أن جيِسإذا دخؾ أحدـؿ ادًجد ))وفٍيٓٚ ظْد افٌخٚري    (9)

 ـٚن يل ظذ: مًِؿ أيوٚ مـ حديٞ جٚبر ريض اهلل ظْف ؿٚلوجٚءت صٌٜٔ إمر يف صحٔح  (433)

= 
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ـّ  مخُس ):ظدم افقجقب بَقفف (1)(اهلل ظذ ظٌٚده صِقات ـتٌٓ
 وبَقفف فًِٚئؾ   

(عوَّيل إٓ أن تطَّيل  ٓ،)؟ؽرهٚ هؾ ظعَّيل :ا ؿٚلملّ  
(2)

 ومحؾ صٌٜٔ إمر ظذ افْدب  

                                                 

وأخرجف يف صالة ( (صؾ رـًتغ)):  ؾَوٚين وزادين، ودخِٝ ظِٔف ادًجد ؾَٚل يل نٌ ْي دَ  رشقل اهلل  

 (1689)برؿؿ  (2/155)ادًٚؾريـ  بٚب اشتحٌٚب حتٜٔ ادًجد برـًتغ 

مخس صِقات : يَقل شًّٝ رشقل اهلل : ؿٚل ظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ ريض اهلل ظْف))فٍظ احلديٞ   (1)

 فف ظْد اهلل ظٓد أن يدخِف اجلْٜ ـٚن ،ع مْٓـ صٔئٚ اشتخٍٚؾٚ هبــتٌٓـ اهلل ظذ افًٌٚد ؾّـ جٚء هبـ مل ييضِّت 

واحلديٞ أخرجف أبق داود يف ( (ومـ مل يٖت هبـ ؾِٔس فف ظْد اهلل ظٓد إن صٚء ظذبف وإن صٚء أدخِف اجلْٜ

وافًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب . (1422)برؿؿ  (1/534)ؾّٔـ مل يقتر  :بٚب  شْْف يف ـتٚب افقتر

وابـ مٚجف يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ . (461)برؿؿ  (1/230)ادحٚؾيٜ ظذ افهِقات اخلّس 

شْده وأمحد يف م. (1401)برؿؿ  (1/449)ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف ؾرض افهِقات اخلّس وادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ 

 (2/91)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (268)برؿؿ  (1/123) افؽ يف ادقضٖوم (22745)برؿؿ  (5/315)

برؿؿ  (3/5)وظٌد افرزاق يف مهٍْف  (1577)برؿؿ  (1/446)وافدارمل يف شْْف  (6852)برؿؿ 

رؿؿ ب (2/8)وافٌَٔٓل يف شْْف  (1732)برؿؿ  (5/23)وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (4575)

برؿؿ  (1/191)واحلّٔدي يف مًْده  (2679)برؿؿ  (7/183)وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر  (2058)

 (23/288)وؿٚل ابـ ظٌد افز يف افتّٓٔد   (9315)برؿؿ  (9/126)وافىزاين يف إوشط . (388)

 . (1/88)حديٞ صحٔح ثٚبٝ واحلديٞ صححف إفٌٚين يف صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ

ر افرأس ثٚئمـ أهؾ ٕجد  جٚء رجؾ إػ رشقل اهلل : ظـ ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل ؿٚل))ث  فٍظ احلدي  (2)

مخس : شّع دوي صقتف وٓ يٍَف مٚ يَقل حتك دٕٚ، ؾ٘ذا هق يًٖل ظـ اإلشالم، ؾَٚل رشقل اهلل ُي 

ـتٚب أخرجف افٌخٚري يف . احلديٞ ((ٓ إٓ أن تىقع: ظع ؽرهٚ؟ ؿٚلهؾ : ؾَٚل. صِقات يف افٔقم وافِِٜٔ

وجقب صقم : ويف ـتٚب افهقم بٚب  (46)ورؿؿ احلديٞ  (1/25)اإليامن  بٚب افزـٚة يف اإلشالم 

 (2/951 )(2532)ـٔػ يًتحِػ برؿؿ: ويف ـتٚب افنٓٚدات بٚب  (1/669 )(1792)رموٚن برؿؿ

 ةقٓ جيّع بغ متٍرق ، خنٜٔ افهدوع متيف افزـٚة ، وأن ٓ يٍرق بغ مٟ: ل بٚب َي ويف ـتٚب افِح 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب اإليامن  بٚب بٔٚن افهِقات افتل هل أحد أرـٚن (6/2551 )(6556)برؿؿ

 (109)ورؿؿ احلديٞ  (1/31)اإلشالم 
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ٚ بهٌٜٔ إمر ،تإجيٚهبؿ افهالة ظذ ادّل  ،ينُؾ ظذ ذفؽ ًٕؿ  ًُ . متً

. وهل ـراهٜ تْزيف ،ؾٔف افتكيح بُراهٜ اجلِقس بال صالة : (1)افثوين 

 هق مذهٛ مجٚظٜ، وـرهٓٚو ،ة يف أي وؿٝ ـٚنؾٔف اشتحٌٚب افتحّل  :افثوفٌ

وجٓٚن ظْد ]ومهٚ. يف وؿٝ افْٓل،ومٚفؽ،(2)وافِٔٞإوزاظل،و حٍْٜٔأبق

ؾَط، وإن  (3)[ افتحٜٔإٔف يُره إن دخؾ فٔهّع : ظْدهؿ وجف ثٚفٞ وإصّح  افنٚؾًٜٔ

ظـ  وأمٚ مٚ حُٚه افَٚيض ظٔٚض .(4)وؽره ؾال مـ اظتُٚف ،دخؾ ٕمر آخر

  ٪تًٍر افهٌح مٚ ملوبًد  ،افنّس رّ َف ْص افنٚؾًل مـ جقاز صالهتٚ بًد افًك مٚ مل َت 

ّٛ  (5)إذ هل ظْده مـ افْقاؾؾ افتل هلٚ شٌٛ ه ؾٌر مًروف ظـ أصحٚبف هُذا، ـام ٕ

 يف هذيـ بٚفْٓل ظـ افهالة: مـ ؿٚل بٚفُراهٜ واشتدّل . (6)افديـ ظِٔف افنٔخ تَّل 

. (7)افقؿتغ

                                                 

. وهُذا إػ آخر إوجف (افثٚفٞ)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 ـٚن: ؿٚل ظْف افذهٌل. افِٔٞ بـ شًد افٍّٓل مقٓهؿ أبق احلٚرث افٍَٔف، وأصِف ؾٚرد أصٌٓٚين  (2)

افًز يف : هـ إير يف ترمجتف175:تقيف رمحف اهلل شْٜ. إمٚمٚ ثَٜ حجٜ رؾًٔٚ واشع افًِؿ شخٔٚ جقادا  تنام

 (5/248):وإظالم (1/49):خز مـ ؽز

. (ظ)ؽر واوح يف إصؾ و أثٌتف مـ مٚ بغ ادًَقؾتغ(3)

 (1/560)َٕؾ هذا إؿقال ظـ ابـ افًىٚر يف افًدة  (4)

 (3/28)مإـامل ادًؾ (5)

 (1/190)إحُٚم إحُٚم (6)

هنك ظـ افهالة بًد افٍجر حتك )) ظـ أو هريرة ريض اهلل ظْف أن رشقل اهلل ))وفٍظ احلديٞ    (7)

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة  بٚب افهالة ( (تىِع افنّس وبًد افًك حتك تٌرب افنّس

مٚ : ويف أبقاب افهالة يف افثٔٚب بٚب  (559) ورؿؿ احلديٞ (1/212)بًد افٍجر حتك ترتٍع افنّس 

 (563)ٓ يتحرى افهالة ؿٌؾ ؽروب افنّس برؿؿ: وبٚب  (1/144 )(360)يًس مـ افًقرة برؿؿ

= 
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 ة ٓ شٌٛ هلٚ، ٕٕف ـ ظِٔف افهالبٖن افْٓل إٕام هق ظاّم : مـ ؿٚل بًدمٓٚ  وأجٚب 

ومل يسك افتحٜٔ يف حٚل مـ  (2)(بًد افًك رـًتغ شْٜ افيٓر (1)صّذ ) وافًالم ـ 

مع أن افهالة يف حٚل  (3)إحقال، بؾ أمر افداخؾ يقم اجلًّٜ واإلمٚم خيىٛ هبٚ

فسـٝ  ،ة تسك يف حٚل مـ إحقالة، ؾِق ـٕٚٝ افتحّل إٓ افتحّل  ،اخلىٌٜ ممْقع مْٓٚ

 وافًالم ـ خىٌتف ة ؿٌؾ افًَقد وؿىع ـ ظِٔف افهالةأن، ٕٕف ؿًد وهل مؼوع

دٚ  ،ة يف مجٔع إوؿٚتة آهتامم بٚفتحّل ة، ؾِقٓ صدّ  افتحّل مف، وأمره أن يهّع وـّؾ 

هذا آهتامم، وٓ صؽ أن افُالم يف هذه ادًٖفٜ يٌْك ظذ مًٖفٜ أصقفٜٔ  اهتؿّ 

مـ  مـ وجف، خّٚص  ر ظٚمّ مْٓام بٚفًٌْٜ إػ أخ ـؾٌّل  ،انمٚ إذا تًٚرض ّٕص : وهل

                                                 

ورؿؿ  (2/206)وأخرجف مًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ  بٚب إوؿٚت افتل هنل ظـ افهالة ؾٔٓٚ  (1/213)

  (1957)احلديٞ 

. (يهع)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

صٌِْل : وؿٚل. بًد افًك رـًتغ صذ افٌْل )): ظـ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ، ؾظ احلديٞل  (2)

مٚ يهذ  :أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة بٚب( (ٕٚس مـ ظٌد افَٔس ظـ افرـًتغ بًد افيٓر

د وف: ويف ـتٚب ادٌٚزي بٚب  (1176)ورؿؿ احلديٞ  (1/213)بًد افًك مـ افٍقائٝ وٕحقهٚ 

وأخرجف مًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ وؿكهٚ  بٚب مًرؾٜ افرـًتغ (4/1589 )(4112)ظٌدافَٔس برؿؿ

 (1970)ورؿؿ احلديٞ  (2/210)بًد افًك  تغ ـٚن يهِٔٓام افٌْل افّؾ 

: خيىٛ افْٚس يقم اجلًّٜ ؾَٚل جٚء رجؾ وافٌْل : ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل ؿٚل))فٍظ احلديٞ    (3)

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب اجلًّٜ  بٚب إذا رأى اإلمٚم ( (ؿؿ ؾٚرـع رـًتغ: ؿٚل. ٓ: ؿٚل. أصِٔٝ يٚ ؾالن

مـ جٚء واإلمٚم : يف بٚب و (888)ورؿؿ احلديٞ  (1/315)رجال جٚء وهق خيىٛ أمره أن يهع رـًتغ 

مثْك وع مثْك مٚ جٚء يف افتط: ويف أبقاب افتىقع بٚب (1/315 )(889)رـًتغ خٍٍٔتغ برؿؿ خيىٛ صذ

ورؿؿ  (3/14)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب اجلًّٜ  بٚب افتحٜٔ واإلمٚم خيىٛ (1/392 )(1113)برؿؿ

 (2057)احلديٞ 
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مـ أصُؾ  (1)وهل وجف، 

 وؿد أشٍِتٓٚ يف بٚب ادقاؿٔٝ يف ،(2)مًٚئؾ إصقل 

ؿغ يف هذا إػ افقؿػ حتك يٖد بسجٔح وذهٛ بًض ادحّؼ .احلديٞ افًٚذ مْف

. (3)أو ؽرهٚ خٚرج بَريْٜ

تِػ ؾٔف ة ادًجد؟اخهؾ يرـع حتّل  ،دخؾ ادًجد بًد ؾًؾ رـًتل افٍجر إذا :افرابع

إٔف : رـع وروى ظْف ابـ افَٚشؿإٔف ي: رمحف اهلل، ؾروى ظْف أصٓٛ(4)مٚفؽ ؿقل

((وهق اجلٚري ظذ افٍَف)):ؿٚل صٚحٛ  افٌٔٚن وافتَريٛ (5).يرـعٓ
(6) .

                                                 

. (وهق)ـتٌٝ   (ز)يف (1)

 (ظ)ـ26بدايٜ افِقح ـ. 

: أن هذه ادًٖفٜ ٓ ختِق مـ ثالث حٚٓت: ظثّٔغ رمحف اهللبـ ذـر افنٔخ  ّد : ؾٚئدة (2)

 .مقم أحدمهٚ بٚٔخر، ؾٔخهص بفأن يَقم دفٔؾ ظذ ختهٔص ع

ؿقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف :ظّؾ بٚفراجح، مثؾأن ٓ يَقم دفٔؾ ظذ ختهٔص ظّقم أحدمهٚ بٚٔخر، يفُ 

ؾٕٚول  (..ٓ صالة بًد افهٌح حتك تىِع افنّس ):وؿقفف (احلديٞ..إذا دخؾ أحدـؿ ادًجد):وشِؿ

فقؿٝ ظٚم يف افهالة، ينّؾ حتٜٔ ادًجد خٚص يف ا:ظٚم يف افقؿٝ، وافثٚين ،خٚص يف حتٜٔ ادًجد

وإٕام رجحْٚ ذفؽ ٕن ختهٔص ظّقم افثٚين، ؿد ثٌٝ . وؽرهٚ، فُـ افراجح ختهٔص ظّقم افثٚين بٕٚول

إن مل يَؿ دفٔؾ وٓ مرجح  فتخهٔص ،رووٜ وإظٚدة اجلامظٜ، ؾوًػ ظّقمفبٌر حتٜٔ ادًجد ـَوٚء ادػ

ؾٔام ٓ يتًٚروٚن ؾٔف، وافتقؿػ يف افهقرة افتل يتًٚروٚن  ،هناموجٛ افًّؾ بٍُؾ م ،ظّقم أحدمهٚ بٚفثٚين

ٓ يُّـ ؾٔف اجلّع وٓ افًْخ ؾٔٓٚ فُـ ٓ يُّـ افتًٚرض بغ افْهقص يف ٍٕس إمر ظذ وجف 

ِّغ وفُـ ؿد يَع ذفؽ وٓ افسجٔح، ٕن افْهقص ٓ تتْٚؿض، وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد بّغ وب

 (1/79)إتٓك ـالمف مـ إصقل مـ ظِؿ إصقل. واهلل أظِؿ. صقرهبحًٛ ٕير ادجتٓد، فؼ

 (2/308)ـتٚب افهالة بٚب ادقاؿٔٝ(3)

 .وإحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (مٚفؽ)ـِّٜ (4)

 (20/101)إير هذه إؿقال يف افتّٓٔد  (5)

 (133ص)شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب وصٚحٌف   (6)
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 (1)يرـًٓام وهق ؿقل اجلّٓقر مـ أهؾ افًِؿ وطٚهر هذا احلديٞ يَتيض إٔف: ؿِٝ

إٓ رـًتل  ،ٓ صالة بًد افٍجر):مـ مْع رـقظٓام بحديٞ ؤًػ وهق واشتدّل 

(2)(افٍجر
   .

 .(3)ف يف ذفؽ مٚفؽهؾ يرـًٓام؟ خّػ  ،اإذا دخؾ ادًجد جمتٚزً  :اخلومس

 ٓ تتْٚول هذه ادًٖفٜ ،وظْدي أن دٓفٜ هذا احلديٞ)): (4)ؿٚل افنٔخ تَل افديـ 

 ا ؿٌؾ افرـقع، ؾ٘ذا مل  هؾؾٕ٘ٚ إن ٕيرٕٚ إػ صٌٜٔ افْٓل ؾٓق يتْٚول جِقًس  

                                                 

 (1/562)افًدة ذح افًّدة  (1)

 27:بدايٜ افِقح 

ظتغ أخرجف افسمذي يف شْْف يف أبقاب افهالة  بٚب مٚ جٚء ٓ صالة بًد ضِقع افٍجر إٓ رك  (2)

وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (5811)برؿؿ  (10/72)واإلمٚم أمحد يف مًْده  (419)برؿؿ  (2/278)

وافدارؿىْل يف شْْف  (4228)برؿؿ  (2/465)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (13291)برؿؿ  (12/341)

 (2/135)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (5608)برؿؿ  (9/460)وأبق يًذ يف مًْده  (1)برؿؿ  (1/419)

 (2/119)ح افًْٜ وافٌٌقي يف ذ (4760)برؿؿ  (3/53) وظٌد افرزاق يف مهٍْف (7369)ؿؿ بر

. ي٪ حلٚل إشامظٔؾ بـ ؿٔسوفِحديٞ صٚهد مـ حديٞ أو هريرة فُـ وًٍف ابـ ظدي وافذهٌل واهلٔثؿ

وفف صٚهد أيوٚ  (2/221)وجمّع افزوائد (1/245)ومٔزان آظتدال (1/490)إير افُٚمؾ يف افوًٍٚء

واهلٔثّل٪ حلٚل ظٌد افرمحـ بـ زيٚد  ،مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص، وأظِف افٌَٔٓل وابـ ظٌد افز

وؿٚل افنٔخ  (2/221)وجمّع افزوائد (20/101)وافتّٓٔد (2/465)إير افًْـ افُزى. اإلؾريَل

شتدرك ظِٔف افنٔخ إفٌٚين رمحف او. إشْٚده صحٔح  (2/280)أمحد صٚـر ـام يف تًَِٔف ظذ شْـ افسمذي

ؽر صحٔح وفق إٔف ؿٚل حديٞ صحٔح . ؿقل افنٔخ أمحد صٚـر يف تًَِٔف أن إشْٚده صحٔح: اهلل بَقفف 

 : (10/72وؿٚل ظْف  ََق ادًْد  (2/236)د إٔير إرواء افٌِٔؾبٚفْير إػ جمّقع هذه افىرق دٚ أبع

. حديٞ صحٔح بىرؿف وصقاهده 

 (1/189)إير اددوٕٜ  (3)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ (ؿٚل افنٔخ تَل افديـ)ؿقفف  (4)
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وإن ٕيرٕٚ إػ صٌٜٔ إمر، ؾٕٚمر يقجد برـقع ؿٌؾ .مل يًَؾ افْٓل ،اجلِقس أصالً 

((مل خيٚفػ إمر ،اجِقس، ؾ٘ذا إتٍٔٚ معً 
(1) . 

ة ظذ داّل  (حلٚجتف (3)[يذهٛأو ] (2)[صٚء]ثؿ فًَٔد بًد إن ):وروايٜ أو داود: ؿِٝ

. (4)اشتحٌٚهبٚ فِّجتٚز، فُـ يف إشْٚدهٚ رجؾ جمٓقل

 فتْٚول فٍظ احلديٞ ـّؾ  ٪مًجد يدخِف ة مؼوظٜ فُّؾ رـًتٚ افتحّل  :افسودس

ًٕؿ  (6)تف افىقاف فإلتٌٚعوجًِقا حتّل  ،ادًجد احلرام (5)[ظْف]مًجد، وؿد أخرجقا 

 ،(8)فف ع مٚفؽ، وسَّيل  (7)ادديْٜ  ٓ فًِّجد ؾٚظِّف، وافداخؾ مًجد ،ة فٌِٔٝهق حتّل 

. (9)ؿٌؾ افتحٜٔ ،ظِٔف وشِؿرشقل اهلل صذ اهلل ظذ أن يٌدأ بٚفًالم 

                                                 

 (1/191)إحُٚم إحُٚم  (1)

. و داودو أثٌتٓٚ مـ أصؾ احلديٞ يف أ (ز)و(ظ)بٔٚض يف ًٕخٜ إصؾ و (2)

. وهق ادقاؾؼ دٚ يف أو داود (ظ)بدون افػ وافتهحٔح مـ  (ويذهٛ )(ز)ـتٌٝ يف إصؾ و (3)

يف ـتٚب افهالة  بٚب مٚ  .، ظـ رجؾ مـ بْل زريؼ، ظـ أو ؿتٚدة بفأخرجف أبق داود يف شْْفاحلديٞ   (4)

 يف رشٚفتف ٕهؾ مُٜ وشُٝ ظْٓٚ، وؿد ؿٚل(468)برؿؿ  (1/176)جٚء يف افهالة ظْد دخقل ادًجد 

ُّٝن : (1/27) . ين إشْٚده صحٔح ظذ ذط افٌخٚريواحلديٞ ؿٚل ظْف إفٌٚ. ظْف ؾٓق صٚفح ـؾ مٚ شُ

. دون هذه افزيٚدة (5/311)ظّرو بـ ُشِٔؿ افزرؿل، ـام جٚء يف روايٜ فإلمٚم أمحد : وافرجؾ ادجٓقل هق

ثَٜ مـ ـٌٚر افتٚبًغ، : ن أو ؿتٚدة، وؿٚلوذـره ابـ حجر ممـ روى ع (2/367)ٕير صحٔح شْـ أو داودا

 (1/736)وتَريٛ افتٓذيٛ  (7/325)هـ إير فًٚن ادٔزان 104:مٚت شْٜ

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (5)

 (1/191)إحُٚم إحُٚم  (6)

. (بدر وادديْٜ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (7)

. (ز)شٚؿط مـ (فف)فٍظ  (8)

 (2/69)افتٚج واإلـِٔؾ  (9)
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ؾ٘ن افًالم ٓ (2)ابـ افَٚشؿ (1)واشتحٌف ،يٌدأ بٚفهالة ؿٌِٓٚ)): ة يَّيل ِب ْت وؿٚل يف افعُ 

ة مـ مجِٜ إـرامف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ امتثٚل أوامره، وافتحّل  (3)وٕن،  يٍقت هبٚ

((ا أمر هبٚمؿّ 
هٚ، وإن ـٚن وؽر(5)اجلًّٜ إٔف ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ مًجد: واظِؿ .(4)

 .(7) ٚ واحلٚفٜ هذهٓ يهّؾ :(6)ؿٚل ا دٚفؽ ؾٕ٘فخالًف   ادْزاإلمٚم ظذ

دَٚبِف، ووؿع  ، وطٚهر هذا احلديٞ يدّل ظذ إصّح  ،ة فف افًٔد ٓ حتّل مهّذ  :افسوبع

افًٔد يف ادًجد،  وافًالم ـ مل يهّؾ  تَل افديـ إٔف ـ ظِٔف افهالة هْٚ يف ـالم افنٔخ

ٌٛ (9)، وتٚبًف ظِٔف بًوٓؿ(8) وٓ َٕؾ ذفؽ   ! ،وهق ظجٔ

                                                 

. (حٌفتواس)بدٓ مـ (واشتحًْف)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

 (2/69)افتٚج واإلـِٔؾ  (2)

. بدون افْقن (وٓ)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

وافًتٌٜٔ مًْقبف إػ مهٍْٓٚ ؾَٔف إٕدفس  ّد بـ أمحد  (أ/1/98)إٔير افَقل يف ريٚض إؾٓٚم   (4)

 (2/1124)إٔير ـنػ افيْقن .هـ وهل مًٚئؾ يف مذهٛ اإلمٚم مٚفؽ254افًتٌل افَرضٌل ادتق  شْٜ 

. (اجلّع)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؿٚل)ـِّٜ  (6)

وممـ ؿٚل بف مع مٚفؽ و افثقري، وابـ شريـ، وظىٚء،  (2/264)إير افتٚج واإلـِٔؾ دختك خِٔؾ  (7)

  (395)حديٞ برؿؿ  (1/497)إير ظقن ادًٌقد. وافْخًل، وؿتٚدة، وأصحٚب افرأي

 (1/191)حُٚمإحُٚم إ  (8)

 (1/564)ـام َٕؾ ابـ افًىٚر يف افًدة ذح افًّدة   (9)
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 هبؿ يف مًجد يف وافًالم ـ صّذ  إٔف ـ ظِٔف افهالة)(1)ؾٍل شْـ أو داود وابـ مٚجف

. (5)حديٞ صحٔح اإلشْٚد: (4) وؿٚل احلٚـؿ (3)(ادىر  (2)[ٕجؾ]يقم ظٔد

ؿٚشف  :رتُرّ ومـ ؿٚل ٓ ت. يف إصّح  ٍب رْ ر افدخقل ظذ ُق ر افتحٜٔ بتُرّ تتُرّ  :افثومن

                                                 

ـتٚبف : ؿٚل ابـ حجر.  ّد بـ يزيد افربًل مقٓهؿ أبق ظٌد اهلل بـ مٚجف افَزويْل احلٚؾظ: ابـ مٚجف  (1)

يف هـ إير 273:تقيف رمحف اهلل شْٜ. يف افًْـ جٚمع جٔد ـثر إبقاب وافٌرائٛ، ؾٔف أحٚديٞ ؤًٍٜ جدا

 (7/144):وإظالم (9/530):وهتذيٛ افتٓذيٛ (2/189): تذـرة احلٍٚظ: ترمجتف

. (ظ)مىّقس يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (2)

. واحلَٝ يف هٚمنف (ظ)مىّقشٜ يف (ادىر)ـِّٜ  (3)

 ّد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد افوٌل افىٓامين افًْٔٚبقري أبق ظٌد اهلل اإلمٚم احلٚؾظ صٚحٛ : احلٚـؿ هق   (4)

تقيف رمحف اهلل . وؽرهٚ (و تراجؿ افنٔقخ (تٚريخ ًٕٔٚبقر:  شتدرك ظذ افهحٔحغ ومـ تهٍٕٚٔفامل

 (6/227):وإظالم (3/1039):وتذـرة احلٍٚظ (5/473):تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف405:شْٜ

اب يهع أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بو(1094)برؿؿ  (1/435)أخرجف احلٚـؿ يف مًتدرـف  (5)

ابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ  و  (1162)برؿؿ  (1/451 )(بٚفْٚس افًٔد يف ادًجد إذا ـٚن يقم مىر

وافٌَٔٓل  (1313)برؿؿ  (1/416)افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف صالة افًٔد يف ادًجد إذا ـٚن مىر 

ح ومل خيرجٚه ، وؿٚل افذهٌل ظذ حديٞ صحل: ؿٚل احلٚـؿ   (6051)برؿؿ  (3/310)ـزى يف افًْـ ال

وؿٚل افذهٌل يف مٔزان  (2/611)وًٍف ابـ حجر يف تِخٔص احلٌرواحلديٞ  (1/435)ذضٓام 

إير ٕٔؾ . يف إشْٚده رجؾ جمٓقل: وؿٚل افنقـٚين وافهًْٚين. حديٞ مُْر (3/315)آظتدال

 (2/18)ظٔػ شْـ أو داود ابف ضووًٍف إفٌٚين ـام يف ـٝ (2/112)وشٌؾ افًالم (3/359)إوضٚر

وأطْف خىٖ مـ افىٚبع أو افْٚشخ ، ؾٕ٘ف خىٖ . ظذ ذضٓام : وؿع يف تِخٔص ادًتدرك ؿقل افذهٌل : وؿٚل 

.  إتٓك .  ض ، وأمٚ تهحٔح احلٚـؿ ؾّـ تًٚهِف افذي اصتٓر بف 

افذهٌل يف وذـره  (3/310)وؿد ورد ذفؽ مـ ؾًؾ ظّر وظع ريض اهلل ظْٓام ـام يف شْـ افٌَٔٓل 

 (3/283)ادختك
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، وينٌف مـ (1)بٌر إحرام ،اهٍ كّ وَف  ،ادٍ ّي وَص  ،اٍب طّ ر دخقفف إػ مُٜ مـ َح ظذ مـ تُرّ 

دخؾ ادًجد يقم اجلًّٜ وؿد اؽتًؾ هلٚ


إن ـٚن )):خرج حلٚجٜ، وؿد ؿٚل مٚفؽ ثؿّ 

 ًٛ ((ا مل يًد ؽًِف، وإن تىٚول أظٚدؿري
وهذا افَٔٚس افًٚفػ يٌْك ظذ جقاز (2)

يرجع ذفؽ  زه بًوٓؿ، وحْٔئذٍ فػ ؾٔف، وؿد مًْف بًوٓؿ، وجقّ افَٔٚس ظذ ادخٝ

. (3)دةيـ ؾٔف أؿقال متًدّ إػ ختهٔص افًّقم بٚفَٔٚس، وفألصقيلّ 

ة إٓ بًٍؾ رـًتغ، وٓ يف طٚهر احلديٞ دفٔؾ ظذ إٔف ٓ حتهؾ افتحّل  :افتوشع

ًٛ   حتهؾ ة، بؾ ينسط أن يْقي هبام افتحّل  ا أو بٍرض أو ٍٕؾ آخر، شقاء ـٚن رات

ًٜ مىًِؼ  ، وـذا ٓ حتهؾ بٚجلْٚزة وشجدة افتالوة وافنُر (4)ظذ افهحٔح ا، ٓ رـً

ظذ صالة رـًتغ، وفٔس ذفؽ يف مًْٚمهٚ، إٓ أن يُقن ادٍٓقم مـ احلديٞ  فِّْص 

 فف، فُـ تًئّف برـًتغ أبِغ يف صٌؾ ادًجد بًٌٚدة مىَِٜ ظْد افدخقل تًئاًم 

 فشجدة أو ؿٔٚم، ـٔػ وادًتز يف افًٌٚدات افتقؿلإـرامف واحسامف مـ رـًٜ أو 

. ظذ خالؾف ومل يرد مٚ يدّل  

تف وؾًِف مٚ يْٚيف ة وادُتقبٜ، حهِتٚ فف، ٕٕف فٔس يف ينّ فق ٕقى بهالتف افتحّل  :ؾرع

. ادٖمقر

                                                 

 (1/564)وهق وجف ٕصحٚب افنٚؾًل ـام يف افًدة  (1)

 (ز)ـ26افِقح ـ. 

 (1/227)إير اددوٕٜ  (2)

وهق جٚئز ظْد  (2/361)يف اإلحُٚم فممدي ، يف مًٖفٜ ختهٔص افًّقم بٚفَٔٚس ، إير إؿقال  (3)

 (9/205)ملمـ أهؾ إصقل ـام ذـر ذفؽ افْقوي يف ذحف دس افُثر

 (1/565)افًدة ذح افًّدة : إير . وهق وجف ظْد افنٚؾًل ، وافهحٔح ـام ذـر (4)
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 (1)[وجٓٚن]ة ظْد صًقده ادْز؟ ؾٔفاخلىٔٛ هؾ يًتحٛ فف افتحّل  :افعورش

. (2)ظِٔف افًّؾٓ، و: مهٕٚصحٚبْٚ وأصّح 

 أو افهالة تَٚم ،ة إذا دخؾ واإلمٚم يف مُتقبٜافتحّل   تُره  :احلودي ظؼ

. إؿٚمتٓٚ أو ؿربٝ

ة؟ َٕؾ  أـثر مـ رـًتغ بتًِّٜٔ واحدة، هؾ حتهؾ افتحّل فق صّذ :افثوين ظؼ

. (4)ًٕؿ: ظـ إصحٚب(3)بادٓذّ  افْقوي يف  ذح 

  ادراد بٚفهالة ويُقن ،هٚ جٚزثؿ ؿًد وأتؿّ ،ًمٚافيٚهر إٔف فق أحرم هبام ؿٚئ :افثوفٌ ظؼ

  .م هبٚافتحرّ : يف احلديٞ

                                                 

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (1)

 إير ادجّقع.  إٔف ٓ يهِٔٓام: وادذهٛ ظْدهؿ. اجلرجٚين، وافٌْدٕٔجل: ممـ ذـر آشتحٌٚب  (2)

(4/448) 

. (بادٓذ)بدٓ مـ  (مًِؿ)ـتٌٝ   (ظ)يف (3)

 (5/226)وصحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (4/56)إير ادًٖفٜ يف ادجّقع ذح ادٓذب   (4)
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احلديٌ افثوين 

 

م افرجل م دم افصالة، يؽلّل ــو كتؽلّل ):ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول بن أرؿمظن زيد 

(1)چپ  پ   پ  چ  :صوحبه وهو إػ جـبه دم افصالة، حتى كزفً
مركو ؾلُي  

(2)(بوفسؽوت وألقـو ظن افؽالم
   .

 

 :(3)وجوهافؽالم ظؾقه من 

: أصٓرهٚ (4)هق إٔهٚري خزرجل، يف ـْٔتف أؿقال: يف افتًريػ براويف :األول

روي فف ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ، (5) إزل افُقؾٜ وابتْك هبٚ دارً ظّرو، أبق

 ًٞ  . بًتٜ (6)ومًِؿ  بحديثغ، افٌخٚري  ؾَٚ ظذ أربًٜ، وإٍردا، اّت وشِؿ شًٌقن حدي

                                                 

 شقرة افٌَرة(٢٣٨)آيٜ (1)

ورؿؿ  (1/402)أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افًّؾ يف افهالة  بٚب مٚ يْٓك مـ افُالم يف افهالة   (2)

وأخرجف (4/1648 )(4260)مبرق {وؿقمقا هلل ؿٕٚتغ }: ويف ـتٚب افتًٍر بٚب  (1142)احلديٞ 

ورؿؿ  (2/71 )(مًِؿ وافٍِظ فف يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب حتريؿ افُالم يف افهالة وًٕخ مٚ ـٚن مـ إبٚحتف

 (1231)احلديٞ 

  (1/192) حُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔداإلـتٚب يف بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ هذه إوجف بًض إير   (3)

 (1/565)ٓبـ افًىٚر ظدة اليف ـتٚب  و

 أبق إًٜٔٔ، : وؿٔؾ. أبق شًٔد: وؿٔؾ. أبق شًد: وؿٔؾ. أبق ظٚمر:وؿٔؾ. و وهق أصٓرهٚ أبق ظّر: ؿٔؾ  (4)

 (2/535)يف مًرؾٜ إصحٚب  إير آشتًٔٚب. ـام ذـر ذفؽ ابـ ظٌد افز ظـ افقاؿدي واهلثٔؿ بـ ظدي

 .هُذا يف ادخىقط  (5)

. (ز)و (ظ )وافتهحٔح مـ  بحديثغ وم خ)ـتٌٝ إصؾ  يف (6)
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. (1)إٔس ومجٚظٜ ـثرة مـ ـٌٚر افتٚبًغ، مٚت بٚفُقؾٜ شْٜ ثامن وشتغ روى ظْف

ـّ ):ؿقفف :افثوين هذا حُّف حُؿ ادرؾقع، وٓ جيلء ؾٔف    يف افهالة (2)(ما ٕتُّؾ ـ

افتٍهٔؾ بغ اإلوٚؾٜ إػ زمْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وبغ ظدمٓٚ، ٕٕف ذـر ٕزول 

(3)چ پ  پ   پچ أيٜ
ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ومًِقم أهنٚ ٕزفٝ  

. اا، وـٚن ذفؽ ٕٚشًخ مروا وهنقا ظـ افُالم فًٌوٓؿ بًًض حتك أُ ، وشِؿ 

اوي ذـر افرَّيل  : بف ظذ افْٚشخ وادًْقخ، وهق (4)شتدّل ُي  هذا افٍِظ أحد مٚ  :افثوفٌ

وفٔس ـَقفف)): ؿٚل افنٔخ تَل افديـ. (5)م أحد احلُّغ ظذ أخرتَدُّن 

هذا  

ٓحتامل أن  ٪ير بٔٚن افتٚريخ، ؾ٘ن ذفؽ ؿد ذـروا إٔف ٓ يُقن دفٔالً مًْقخ مـ غ

((اجتٓٚدي مْف يُقن احلُؿ بٚفًْخ ظـ ضريؼ
(6) .

ظذ أن حتريؿ افُالم ـٚن، يف هذا احلديٞ دٓفٜ  :افرابع

بٚدديْٜ بًد اهلجرة، ؾ٘ن  

                                                 

 وأشد افٌٚبٜ (2/535)فإلشتزادة مـ ترمجتف ريض اهلل ظْف إٔير اإلشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب(1)

 (3/385)وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري (1/389)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (1/391)

. (ظ)مىّقشٜ يف (ـْٚ ٕتُِؿ)مجِٜ  (2)

 شقرة افٌَرة(٢٣٨)آيٜ (3)

  .(مٚ يدل)ـتٌٝ  (ظ)يف(4)

واظالم  (3/108)وادقاؾَٚت فِنٚضٌل(1/439)هذا افتًريػ يف ؿقاضع إدفٜ يف إصقل ذـر (5)

 (1/17)ادقؿًغ

 (ظ)ـ27بدايٜ افِقح ـ. 

 (1/192)إحُٚم إحُٚم  (6)

 28:بدايٜ افِقح 
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  (1)إػ  ،شِؿمقن خِػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف ووأخز أهنؿ ـٕٚقا يتُّؾ  ،زيًدا مدين

ُّٕنف ـّ ):مـ حديٞ ابـ مًًقد وا، وصّح أن  م ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إذ ا ًّٕؾ ـ

ـّ    ؿدمْٚ مـ أرض احلٌنٜ أتْٔٚهؾِاّم  ،أرض احلٌنٜ  (2)مـ أدؿٌؾ أن نّ  ،ا بُّٜـ

ّٝ  ،ؾٖخذين مٚ ؿرب ومٚ بًد ،؟!ؾِؿ يردّ  ،مْٚ ظِٔفؾًّؾ  ؾًٖفتف  ،ى ؿوقا افهالةح

م يف وإٕف ؿد أحدث مـ أمره أن ٓ ٕتُّؾ  ،دث مـ أمره مٚ صٚءإن اهلل يح:ؾَٚل

(3) (افهالة
   .

(4)چپ  پ   پ چ  :ؿقفف ـ تًٚػ ـ  :اخلومس
 : وؿٔؾ. مًْٚه مىًٔغ: ؿٔؾ 

وَٕؾ ؽره ظـ . (6)مـ ؽر زيٚدة ظذ ذفؽ حُٚمهٚ افْقوي يف ذحف(5)شٚـتغ

ٹ  ٿ  ٹ    ٹ   چ  :تًٚػ ـ، ومْف ؿقفف ـ (7)لحقا إوّ أهنؿ رّج  ، يـادٍنِّت 

                                                 

. (إػ)بدٓ مـ  (إٓ)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (ظ)شٚؿط مـ (مـ)حرف  (2)

افٌخٚري يف ـتٚب افًّؾ  واحلديٞ أصِف يف  ( 3575 )افٍِظ برؿؿ  اإلمٚم أمحد يف مًْده هبذا أخرجف  (3)

ٓ يرد افًالم : ويف بٚب  (1141)ورؿؿ احلديٞ  (1/402)  يف افهالة  بٚب مٚ يْٓك مـ افُالم يف افهالة

 (3662)هجرة احلٌنٜ برؿؿ: ويف ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ بٚب  (1/407 )(1158)يف افهالة برؿؿ

يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب حتريؿ افُالم يف افهالة وًٕخ مٚ ـٚن مـ إبٚحتف وأخرجف مًِؿ (3/1405)

 (3575)برؿؿ  (6/46)وبٍِظ ادهْػ أخرجف اإلمٚم أمحد يف مًْده  (1229)ورؿؿ احلديٞ  (2/71)

 وؽره

 شقرة افٌَرة  (٢٣٨)آيٜ (4)

  (ظ  )يف  ثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف إصؾومٚ أ (شٚـْغ  )(ز)يف (5)

  (5/27)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  إير  (6)

 وإير أصحٚب هذا افَقل يف تًٍر افىزي (1/567)ـام ؾًؾ ابـ افًىٚر يف ذح افًدة  (7)

 .إٔف بًّْك افىٚظٜ: ورجح ابـ جرير رمحف اهلل (5/231و5/228)
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(1)چٹ
ّٛ  ويف صحٔح ابـ .اأي مىٔعً    (3)[اخلدري]أو شًٔد (2)[مـ حديٞ] انح

(5) (يذـر ؾٔف افَْقت ؾٓق افىٚظٜ  (4)يف افَرآن حرف ـّؾ ):رؾًف
إن ادراد بف : وؿٔؾ 

ظذ أن افهالة افقشىك افهٌح مـ حٔٞ  ؾٔٓٚ افدظٚء، حتك جًؾ ذفؽ دفٔالً 

ې  چ :ومْف ؿقفف تًٚػ. (7)يـأي مهّؾ  ،افَْقت افهالة: وؿٔؾ. (6)بٚفَْقت ؿراءهتٚ

(9)چ(8)ائى ې   ى
افَْقت يْكف يف )): وؿٚل افَرضٌل.  (10)أي مهّؾ  

                                                 

 شقرة افْحؾ(١٢٠)آيٜ (1)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (2)

. (ظ)وأثٌتٓٚ يف  (ز)ن إصؾ ويفشٚؿىٜ م (اخلدري)ـِّٜ  (3)

. (ظ)شٚؿط مـ (يف افَرآن)ؿقفف (4)

يف ـتٚب افز واإلحًٚن  بٚب مٚ جٚء يف افىٚظٚت  ، أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (5)

وافىزاين يف إوشط (11711)برؿؿ  (18/239)وأمحد يف مًْده (309)برؿؿ  (2/7)وثقاهبٚ 

وذـره اهلٔثّل يف جمّع افزوائد (1379)برؿؿ  (2/522)و يًذ يف مًْده وأب(5181)برؿؿ  (5/234)

يًذ  وويف إشْٚده أمحد وأب: أخرجف أمحد وأبق يًذ وافىزاين يف إوشط: وؿٚل  (10868)برؿؿ  (7/38)

وؿٚل ابـ . ابـ هلًٜٔ، وهق ؤًػ، وؿد  ًـ حديثف، ويف رجٚل إوشط رصديـ بـ شًد وهق ؤًػ

  .إشْٚده ؤًػ ٓ يًتّد ظِٔف، ورؾًف مُْر (1/231)يره ـثر يف تٍس

وافَٚئؾ بذفؽ هق ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْف ـام يف تًٍر افىزي  (1/192)إير إحُٚم إحُٚم  (6)

(5/235) 

 (1/290)وإير تًٍر افٌٌقي (1/567)إير افًدة ذح افًّدة   (7)

. (ز)مىّقس يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(8)

 ورة افزمرس  (٩)آيٜ (9)

 (ظ)هذا اجلزء  شٚؿط مـ  (أي مهؾ)إػ ؿقفف  (وؿٔؾ أن ادراد بف يف افدظٚء)مـ ؿقفف (10)
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ة، وافًُقت، وضقل افَٔٚم افىٚع (1)[خمتٍِٜ بًّْك]افؼع وافٌِٜ ظذ إٔحٚء 

: يؾوق. (3)[واإلخالص]واإلؿرار بٚفًٌقديٜ،(2)[واخلوقع] وافدظٚء ،واخلنقع

ؿْٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف ):ومْف احلديٞ أصِف افدوام ظذ افقء

(5)(ظذ ؿٌٚئؾ مـ افًرب، صًٓرا  (4)[يدظق]وشِؿ
 )) :ؿٚل .أي أدام افدظٚء وافَٔٚم فف 

((افًُقت واخلنقع: وافالئؼ بٚٔيٜ مـ هذه ادًٚين
ويف )): ؿٚل افنٔخ تَل افديـ.(6)

((فِّنسك وقعٌ ؾٓؿ مْف إٔف مقمٚ ُي  ،ـالم بًوٓؿ
أصِف افدوام )): وؿٚل افَٚيض.(7)

((ؾٔٓٚ وـذفؽ افداظل وافَٚرئ وافًٚـٝ يؿ افىٚظٜ ؿٕٚٝدِ مُ ظذ افقء، َف 
ؿٚل .(8)

أي ظـ افُالم  ،وفٍظ افراوي ينًر بٖن ادراد بٚفَْقت يف أيٜ افًُقت)): افنٔخ

وهذا هق : لة، ؿٚا، ؾ٘ن افهالة فٔس ؾٔٓٚ حٚفٜ شُقت حََّٔل ٓ مىًِؼ  ،ادذـقر

                                                 

. (ظ)ؽر واوح  يف إصؾ و أثٌتف مـ (1)

. ومـ متـ إصؾ وأحلَٝ يف هٚمنف (ز)ومـ  (ظ)شٚؿىٜ مـ (اخلوقع)ـِّٜ  (2)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ و أثٌتف مـ  (3)

. (ظ)صؾ و أثٌتف مـؽر واوح يف إ (4)

ورؿؿ احلديٞ  (4/1500)   اب ؽزوة افرجٔع ورظؾ وذـقانأخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ادٌٚزي  ب  (5)

ويف ـتٚب  (1/340 )(958-957)افَْقت ؿٌؾ افرـقع وبًده : ويف ـتٚب افقتر بٚب  (3865ـ3860)

وٓ حتًٌـ  }اهلل تًٚػ وبٚب ؾوؾ ؿقل (3/1031 )(2647)مـ يُْٛ يف شٌٔؾ اهلل برؿؿ: اجلٓٚد بٚب 

 (2899)وبٚب افًقن بٚددد برؿؿ (3/1036 )(2659)أيٜ برؿؿ  {يؾ اهلل أمقاتٚافذيـ ؿتِقا يف شٛ

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب اشتحٌٚب افَْقت يف مجٔع افهالة إذا ٕزفٝ بٚدًِّغ (3/1115)

 (1586)ورؿؿ احلديٞ  (2/137)ٕٚزفٜ 

 (4/183)ٕير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثروا (2/147)ادٍٓؿ  (6)

 (1/192)إحُٚم إحُٚم  (7)

 (2/261)افَٚيض ظٔٚض ـام يف إـامل ادًِؿ  (8)
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افتل تنًر بتًِٔؾ مٚ شٌؼ   (افٍٚء)افتل فٌِٚيٜ، و   (حتك)ظِٔف فٍظ  إرجح٪ دٚ دّل 

((دٚ يٖد بًدهٚ ،ظِٔٓٚ
 (1) .

 ظِٔف(2)مقؿقًؾٚ بؾ يُقن ،ل مْزفٜ ادرؾقعٓ يْزَّيل ّ ،ـالم افهحٚو يف افتًٍر :افسودس

ق بًٌٛ ٕزول آيٜ أو تًِٔؾ وٕحقمهٚؾ٘ن ـٚن ـالمف يتًّؾ 

ل مْزفٜ ادًْد هق مْزَّيل ف 

ادراد بٚفَْقت يف أيٜ  افديـ، مـ أنّ  حف افنٔخ تَّل ، وهبذا يَقى مٚ رّج (3)ادرؾقع

. (4)افًُقت

هذا حُّف حُؿ ادرؾقع، وٓ   (ؾٖمرٕٚ بٚفًُقت وهنْٔٚ ظـ افُالم):ؿقفف :افسوبع

ـّ  جيلء ؾٔف اخلالف افنٓر ي فْزول يف ذفؽ، بدفٔؾ منٚهدة افراو ظْد أهؾ هذا افٍ

. (5)أيٜ وجًِف ؽٚيٜ فسك افُالم

                                                 

 (1/192)أي ابـ دؿٔؼ رمحف اهلل ـام يف إحُٚم إحُٚم  (1)

. (مرؾقظٚ)ـتٌٝ   (ظ)يف (2)

 (ز)ـ27افِقح ـ. 

أضِؼ احلٚـؿ افَقل بٖن تًٍر : وؿٚل   (1/127)ٕع وهذا مٚ ؿرره أيوٚ ابـ ادَِـ رمحف اهلل يف ـتٚبف ادؼ(3)

فًِٔؿ ضٚفٛ افًِؿ أن تًٍر افهحٚو افذي صٓد افقحل وافتْزيؾ   ):افهحٚو مرؾقع وؿٚل يف ادًتدرك 

مٚ ؿٔؾ أن تًٍر افهحٚو حديٞ : ؿٚل ف وؿد أجٚب افًراؿل ظـ ؿقل احلٚـؿ (ظْد افنٔخغ حديٞ مًْد 

ـَقل جٚبر ريض اهلل ظْف  ، يتًِؼ بًٌٛ ٕزول آيٜ خيز بف افهحٚو أو ٕحق ذفؽ ؾٕ٘ام ذفؽ يف تًٍر ، مًْد

ـؿ حرث ؤًٕٚ ) وفد أحقل ؾٖٕزل هلل ظز وجؾـٕٚٝ افٔٓقد تَقل مـ أتك أمرأة مـ دبرهٚ يف ؿٌِٓٚ جٚء ال

ملسو هيلع هللا ىلص ؾٖمٚ شٚئر تٍٚشر افهحٚبٜ افتل ٓ تنتّؾ ظذ إوٚؾٜ ر إػ رشقل اهللافٌَرة ،   223أيٜ  (فُؿ 

طر ؿقل انو (1/70)ح ذح مَدمٜ ابـ افهالحٕير افتَٔٔد واإليوٚا. واهلل أظِؿؾًّدودة يف ادقؿقؾٚت 

 .(2/283)احلٚـؿ يف ادًتدرك 

 (1/192)إير إحُٚم إحُٚم   (4)

 (1/28)وهق ؿقل أـثر أهؾ افًِؿ مـ أصحٚب احلديٞ، ـام ذـر ذفؽ ابـ افهالح يف مَدمتف  (5)
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يـ يف افهالة وأمجع افًِامء ؾٔف دٓفٜ ظذ حتريؿ مجٔع إٔقاع ـالم أدمّل  :افثومن

وفٌر إَٕٚذ هٚفؽ  ،مهِحتٓٚ فٌر ،ظًٚدٚ بتحريّف ،أن افُالم ؾٔٓٚ ظٚمًدا (1)ظذ

 (2)بىؾ افهالةيمٓقر هلٚ، وأمٚ افُالم دهِحتٓٚ، ؾَٚل إربًٜ وافٟ ٌل طِ ْب مُ  ،وصٌٓف

، وـالم افْٚد ٓ يٌىِٓٚ (3)زه إوزاظل، وبًض أصحٚب مٚفؽ وضٚئٍٜ ؿِِٜٔوجقَّيل 

. (6)لطِ ْب ُي : ون وأبق حٍْٜٔ، وؿٚل افُقيفّ  (5)ْل طُ واجلّٓقرمٚ مل َي  (4)ظْد افنٚؾًل

ى ـالًمٚ ؾٓق مْٓل ظْف، ومٚ ٓ مٚ يًؿّ  إمر بٚفًُقت يَتيض أن ـؾَّيل  :افتوشع

يف   (7)افٍَٓٚء وؿد اختِػ . ًمٚ ؾدٓفٜ احلديٞ ؿٚسة ظـ افْٓل ظْفى ـاليًؿّ 

 ة وحٚجٜ، وـٚفٌُٚءفٌر ظّؾ  ،هؾ تٌىؾ افهالة أم ٓ؟ ـٚفٍْخ وافتْحْح:أصٔٚء

ى ؾٓق داخؾ حتٝ افٍِظ، ومٚ ٓ يًؿّ  ،ى ـالًمٚوافذي يَتؤف افَٔٚس أن مٚ يًؿّ 

ؾِراع ذضف يف مًٚواة افٍرع  ؾّـ أراد إحلٚؿف بف ـٚن ذفؽ بىريؼ افَٔٚس، ،ـالًمٚ

افُالم  يـ، ؾ٘ن أؿّؾ مَ هِ ْف فألصؾ، واظتز أصحٚبْٚ طٓقر حرؾغ وإن مل يُقٕٚ مُ 

                                                 

إير . وَٕؾ ابـ ؿدامٜ أيوٚ اإلمجٚع ظذ ذفؽ (1/735)ؿقال يف افًدة ذح افًّدةإير هذه إ  (1)

 (1/735)ادٌْل

 يف صحٔح مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب حتريؿ افُالم يف، وأطٓر مْف حديٞ مًٚويٜ بـ احلُؿ   (2)

صالة ٓ إن هذه ال))  ، وؾٔف ؿٚل (1227)ورؿؿ احلديٞ   (2/70) افهالة وًٕخ مٚ ـٚن مـ إبٚحتف

 ( (يهِح ؾٔٓٚ رء مـ ـالم افْٚس، إٕام هق افتًٌٔح وافتٌُر وؿراءة افَرآن

 (1/66)وافُٚيف يف ؾَف أهؾ ادديْٜ (2/30)إير افتٚج واإلـِٔؾ  (3)

 (4/109)افؼح افٌُر فِراؾًل  (4)

 (1/735)إير ادٌْل  (5)

 (1/233)إير بدائع افهْٚئع   (6)

 . (1/193)هق ادقاؾؼ دٚ يف إحُٚم إحُٚممٚ أثٌتف و (افٍَٓٚء)بدٓ مـ  (افًِامء)ـتٌٝ   (ظ)يف (7)
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مـ ـقن احلرؾغ   بالزم فٔس : وفَٚئؾ أن يَقل)):ؿٚل افنٔخ تَل افديـ .(1)حرؾٚن

 حرؾغ ـالًمٚ، وإن مل يُـ ـذفؽ ؾٚإلبىٚل بف ٓ أن يُقن ـّؾ  (2)[مْٓام ـالم]فيتّٖل 

 ٍب كَّيل رَ ـؾ مُ : ؾِراع ذضف، افِٓؿ إٓ أن يريد بٚفُالم بؾ بٚفَٔٚس ،يُقن بٚفْص

. ((يْدرج ادْٚزع ؾٔف حتٝ افٍِظ إٓ أن ؾٔف بحًثٚ ؾحْٔئذ  ،مًمٚ ـٚن أو ؽر مٍفِ مٍفِ 

ى ادٍِقظ بف ٓ يًؿّ   (3)حٔٞ وإؿرب أن ْٕير إػ مقاؿع اإلمجٚع واخلالف)):ؿٚل

ى  إحلٚؿف بٚفُالم أحلَْٚه بف، ومٚ مل جيّع ظِٔف مع ـقٕف ٓ يًؿّ ع ظذجؿِ ـالًمٚ، ؾام أُ 

ـُ  ـالًمٚ  ((ؾٔف ظدم اإلبىٚل، ومـ هذا اشتوًػ افَقل ب٘حلٚق افٍْخ بٚفُالم  يوِّت َق ؾ

وهذا رـٔؽ  ،ل افٌىالن بٖٕف ينٌف افُالمومـ وًػ افتًِٔؾ ؾٔف ؿقل مـ ظّؾ )): ؿٚل

وافًالم ـ ٍٕخ يف صالة افًُقف يف  ةإٔف ـ ظِٔف افهال)مع ثٌقت افًْٜ افهحٔحٜ 

مـ حديٞ  (5)وافًْٚئل أخرجف أبق داود   افًُقف  ٍٕخف يف : ؿِٝ .(4)(((شجقده

                                                 

 (4/89)إير ادجّقع فِْقوي   (1)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ (2)

. (حٔٞ)بدٓ مـ  (حتك)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

 (1/193)إحُٚم إحُٚم  (4)

  (1196)برؿؿ  (1/462)ؿٚل يرـع رـًتغ أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب آشتًَٚء  بٚب مـ (5)

ظدين أن رب أمل تًدين أٓ تًذهبؿ وإٔٚ ؾٔٓؿ، أمل ت: ثؿ ؿٚل. أف. أف: ثؿ ٍٕخ يف آخر شجقده ؾَٚل  ): وؾٔف 

افًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب افًُقف يف بٚب ٕقع آخر مـ صالة افًُقف  و(ٓ تًذهبؿ وهؿ يًتٌٍرون

واإلمٚم أمحد يف مًْده  (324)برؿؿ  (1/265)تٚب افنامئؾ وافسمذي يف ك (1482)برؿؿ  (3/137)

فًْـ افُزى وافٌَٔٓل يف ا (1392)برؿؿ  (2/322)وابـ خزيّٜ يف صٔحٔحف  (6483)برؿؿ  (11/21)

واحلديٞ أخرجف افٌخٚري مًَِٚ ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو يف أبقاب افًّؾ يف  (3179)برؿؿ  (2/252)

ؿٚل ظْف افْقوي يف  (1/406 )(فٌهٚق وافٍْخ يف افهالةافهالة يف أول  بٚب مٚ جيقز مـ ا

= 
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روايٜ ظىٚء بـ افًٚئٛ، وهق مـ افثَٚت، فُْف  (2)مـ ، وهق(1)ظٌد اهلل بـ ظّرو

ًٕؿ راوي هذا احلديٞ رواه ظْف ؿٌؾ اختالضف،وهق صًٌٜ رمحٜ اهلل  .(3)اختِط بآخره

. (4)فٔفع

ّٟ   (5)هذا ادظك بًوٓؿ أن يف  :افعورش إن إمر بٚفقء فٔس : ة دـ يَقلاحلديٞ ح

ًٔٚ ظـ ودّ  ًٔٚ ظـ ودّ هن   (وهنْٔٚ ظـ افُالم): ، دٚ احتٚج إػ ؿقفف(6)هه، إذ فق ـٚن هن

. ففبًد ذـر إمر بٚفًُقت، وفٔس ذفؽ بيٚهر دـ تٖمّ 

                                                 

أمحد ل وؿٚ. ؾٔف، وروي مـ ضريؼ آخر صحٔحظىٚء بـ افًٚئٛ، وهق خمتِػ :يف إشْٚده (5/15)ادجّقع

 (2/124)حًـ وصححف إفٌٚين يف إرواء افٌِٔؾ حديٞ(9/197)جيف دًْد اإلمٚم أمحد يف ختر :صٚـر

 (1/292)إصحٚب يف مًرؾٜ  آشتًٔٚب :  هلل ظْف  وأروٚه  إير فِقؿقف  ظذ  ترمجتف  ريض  ا(1)

 (4/192)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (1/657)وأشد افٌٚبٜ

. (ظ)شٚؿط مـ (مـ)حرف  (2)

ثَٜ رجؾ صٚفح مـ : افًٚئٛ بـ مٚفؽ افثٍَل ، أبق افًٚئٛ ، شئؾ اإلمٚم أمحد ظْف ؾَٚل  هق ظىٚء بـ  (3)

ثَٜ يف حديثف افَديؿ إٓ إٔف تٌر ، وؿٚل : اختِط ، وؿٚل ظْف افًْٚئل : بـ مًغ خٔٚر ظٌٚد اهلل ، ؿٚل ا

مٚ : مٚ شًّٝ أحدا مـ افْٚس يَقل يف ظىٚء صٔئٚ يف حديثف افَديؿ ، ؿٔؾ فٔحٔك : ظْف ابـ افَىٚن 

شًّتٓام بآخرة ، تقيف : ًٕؿ ، إٓ حديثغ ـٚن صًٌٜ يَقل : حدث شٍٔٚن وصًٌٜ أصحٔح هق ؟ ؿٚل 

وإير ـتٚب مْٟٓ افًْٚئل يف اجلرح وافتًديؾ  ( 1/10 )ضٌَٚت احلٍٚظ . هـ  136ه اهلل شْٜ رحؿ

  .(7/251)افثَٚت ٓبـ حٌٚن ( 20/86)،هتذيٛ افُامل  ( 6/465 )افتٚريخ افٌُر  ( 5/2059)

  (184)شٌَٝ افسمجٜ فف   (4)

. (ظ)شٚؿط مـ (هذا)اشؿ اإلصٚرة  (5)

ـثر مـ افنٚؾًٜٔ، وافذي ظِٔف ظٚمٜ افًِامء وأهؾ احلديٞ أن إمر بٚفقء هنل وهؿ مجٓقر ادًتزفٜ و  (6)

 (7/275)ظّدة افَٚري و  ( 2/334)ادحهقل فِرازي إير .ظـ وده
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احلديٌ افثوفٌ 

 

هريرة ـ ريض اهلل ظـفك ـ ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه  ظن ظبد اهلل بن ظؿر وأيب

وشؾم

إذا اصتد احلر ؾلبردوا ظن افصالة، ؾنن صدة احلر من ؾقح  )  : ؿول 

(1)(جفـم
  

 
 

: (2)وجوهافؽالم ظؾقه من 

 

م يف ، وبحٚل أو هريرة تَدّ (3)وافتًريػ بحٚل ابـ ظّر تَدم يف بٚب آشتىٚبٜ

. (4)افىٓٚرة

ـّ فق ذـر امل :األول فُٕٚٝ ، يف بٚب ادقاؿٔٝ  ، ف هذا احلديٞ وافذي بًدهص

                                                 

 (ظ)ـ28بدايٜ افِقح ـ. 

ورؿؿ احلديٞ  (1/198)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة  بٚب اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر   (1)

وأخرجف (3/1190 )(3087)صٍٜ افْٚر وأهنٚ خمِقؿٜ برؿؿ: ويف ـتٚب بدء اخلِؼ بٚب  (512ـ  510)

ورؿؿ  (2/107)بٚب اشتحٌٚب اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر  ،مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة 

 (1426)احلديٞ 

 29:بدايٜ افِقح 

 ب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدهذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚبًض إير   (2)

 . (1/570)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/193)

 .(1/459)ـتٚب افىٓٚرة بٚب اإلشتىٚبٜ(3)

 .(1/209)ـتٚب افىٓٚرة بٚب افىٓٚرة (4)
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    .(1)مْٚشٌتف طٚهرة

. تف وشىقظف وإتنٚره وؽِٕٔٚف، ؿقّ اصتداد احلرّ  :افثوين

. (2)روا افهالة إػ افزد، واضٌِقه هلٚ، وشٖٔد وٚبىفأخِّت   (أبردوا)مًْك  :افثوفٌ

تٖد   (ظـ)و (3)إخرى افروايٜ أي بٚفهالة، ـام جٚء يف   (ظـ افهالة):ؿقفف :افرابع

 بًّْك ظـ  يف ؿقفف (افٌٚء)مٔٝ ظـ افَقس وبٚفَقس، ـام تٖدر: ؿٚفقا  ،بًّْك  افٌٚء

(5)چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ (4)تًٚػ
رمٔٝ : ظْف، ومْع بًض أئّٜ افٌِٜ: أي 

فتف ظذ ـام أووحتف يف افتٓذيٛ افذي ذّي  (7)، وَٕؾ جقازه مجٚظٜ(6)بٚفَقس

  .ٕقوي رمحف اهللفؾ (8)افتحرير

                                                 

وهذا تٌْٔف فىٔػ مـ ابـ ادَِـ رمحف اهلل ٕن هذا احلديٞ طٚهره يف حُؿ تٖخر افيٓر وهق افقؿٝ (1)

يف حُؿ افهالة ومٚ  (  321  )إلختٔٚري هلٚ ؾْٚشٛ ذـره يف ـتٚب ادقاؿٔٝ ، وـذا حديٞ إٔس بًده صا

 .هق وؿتٓٚ 

 ( 315ص  )يٖد وٚبىف يف افقجف افتٚشع   (2)

. بدون أل (اخرى)ـتٌٝ   (ظ)يف  (3)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ز)شٚؿىٜ مـ متـ (تًٚػ)ـِّٜ  (4)

 نافٍرؿٚشقرة  ( ٥٩ ): آيٜ   (5)

 (1/206)ـٚحلريري يف ـتٚبف درة افٌقاص يف أوهٚم اخلقاص  (6)

 (1/399)وأدب افُٚتٛ  (2/267)إير مًٚين افَرآن . ـٚفٍراء وابـ ؿتٌٔف وابـ مٚفؽ وؽرهؿ  (7)

 (1/198)ومٌْل افٌِٔٛ ظـ ـتٛ إظٚريٛ ٓبـ هنٚم

فِنرازي  ( ذح افتٌْٔف ):هق  (افتحرير  )وّـ مٗفٍٚت ادٗفػ و  ( افتٓذيٛ ) مل أؿػ ظذ ـتٚب  (8)

ـنػ  : طران ( إػ تهحٔح افتٌْٔف  إرصٚد افٌْٔف )وخمتك شامه  ( افٍُٚيٜ )وٓبـ ادَِـ ذح فِتٌْٔف وهق 

 (1/489)افيْقن
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إذا ؾًِف يف برد  ،أبرد ؾالن ـذا: أبردوا افهالة يَٚل: زائدة أي (ظـ)وؿد تُقن

. أي أبًدوا هبٚ ظـ احلرّ   (يف افهالة أبردوا ظـ احلرّ ):ويروى.افْٓٚر

  (حوْ َف  )وإشُٚن افٔٚء ادثْٚة حتٝ وبٚحلٚء ادِّٜٓ، وروي، بٍتح افٍٚء   (حْي َف ):اخلومس

وؽِٕٔٚف ينٌف  ة احلرّ أن صدّ : ومًْٚه (2)يف  هنٚيتف (1)ذـره ابـ إثر  ،ءاايل بٚفقاو بدل

ـّ  يٛ إذا ؾٚح افطِّت : يَٚل)): (4)ؿٚل اجلقهري.(3)ؾٚحذروه واجتٌْقا رضره ،مٕٚر جٓ

((وح، وٓ يَٚل ؾٚحٝ ريح خٌٔثٜيُػ 
. ل هذا احلديٞ مع ـالمف هذاوفٔتٖمّ  ـذا ؿٚل (5) 

بٚفِٔؾ وافْٓٚر،  وهق احلرّ  ،   احلرور  و  احلرّ ))  : (6)ؿٚل إزهري :افسودس

و تّؾ   )): ؿٚل افَٚيض ظٔٚض يف  إـامفف  .(7)(( ؾال يُقن إٓ بٚفْٓٚر: افًّقموأمٚ

  ((افزد  مـ  أصدّ    افزمٓرير  ـام أن    ،احلرّ   مـ  أصدّ    احلرور  أن يُقن 
(8) .

مـ ؾٔح  ة احلرّ صدّ  أنّ  أهؾ افًْٜ وطٚهر احلديٞ افذي يَتؤف مذهٛ :افسوبع

                                                 

أبق افًًٚدات  ، ابـ إثر اجلزري ، هق مٌٚرك بـ  ّد بـ  ّد بـ ظٌد افُريؿ افنٌٔٚين: ابـ إثر  (1)

ـتٚب افْٓٚيٜ يف  ):  وـتٚبف هق. ـٚن ؾٚوال رئًٔٚ منٚرا إفٔف: ؿٚل ظْف افًٌُل. إلمٚم افًالمٜجمد افديـ ا

وصذرات  (5/153):ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ: هـ إير يف ترمجتف606:تقيف رمحف اهلل شْٜ.  (ؽريٛ احلديٞ

 (3/257):وإٌٕٚء افرواة (5/22):افذهٛ

 (3/955)افْٓٚيٜ يف ؽريٛ احلديٞ  (2)

 (5/120 )حٔح مًِؿ بؼح افْقويإير ص  (3)

 (193 ص )شٌَٝ افسمجٜ فِجقهري  (4)

افهحٚح  خمتٚر وـذا هق يف  (إذا يٍقح )بدٓ مـ (إذا توقع  )وؾٔف  (2/54)يف افٌِٜ  خمتٚر افهحٚح  (5)

(1/517) 

  ( 199ص )شٌَٝ افسمجٜ فألزهري   (6)

 (2/469)بـ ؿتٌٜٔ ؽريٛ احلديٞ ٓ ٕير او (1/434)يٛ افٌِٜ فألزهريهتذ  (7)

 (2/324)إـامل ادًِؿ  (8)
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ـّ  ًٌٚ، ؾ٘هنٚ خمِقؿٜ مقجقدة ،م حََٜٔجٓ ٚ وتَري ًٓ ٓ اشتًٚرة وتنٌٔ
، وؿد ثٌٝ يف (1)

ٍٕس : ا ؾٖذن هلٚ بًٍْغاصتُٝ افْٚر إػ رّبف):افهحٔح إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل

. (2)احلديٞ بىقفف(وٍٕس يف افهٔػ ،يف افنتٚء

ـّ  :ؾوئدة َّيـل ] بئر :  مٖخقذة مـ ؿقل افًرب ، مجٓ [ماجٓ
، (4)إذا ـٕٚٝ بًٔدة افًَر  (3)

. يف ؽرهٚ (5)يًتًّؾ و ،وهذا آشؿ أصِف افىٌَٜ افًِٔٚ

بًىتٓٚ يف   ،(6)مذـقرة يف ـتٛ افٍَٓٚء إٕام يؼع يف افيٓر بؼوط  ، اإلبراد :افثومن

 وؿٚل أصٓٛ. ؾَط ة احلرّ وطٚهر احلديٞ مْٓٚ اصساط صدّ . وؽره(7)ذح ادْٓٚج

                                                 

مجٓقر أهؾ افًْٜ واجلامظٜ : ؿٚل ابـ حزم  رمحف اهلل تًٚػ  (5/120)  إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي(1)

أن اجلْٜ وافْٚر خمِقؿتٚن ، ومٚ ًِٕؿ دـ ؿٚل أهنام مل خيَِٚ بًد حجٜ أصال ، وافزهٚن أهنام خمِقؿتٚن أن افٌْل 

ه وشِؿ رأى اجلْٜ فِٜٔ اإلهاء وأخز أن افْٚر اصتُٝ  إػ رهبٚ ؾٖذن هلٚ بًٍْغ ٍٕس يف افنتٚء صذ اهلل ظع

افًَٔدة وإير  (4/68)وافٍهؾ يف ادِؾ وإهقاء وافْحؾ: إتٓك بتكف مـ ـتٚبف . وٍٕس يف افهٔػ 

 .(1/73)افىحٚويٜ

: أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد بٚب و ( 3087 )ورؿؿ افروايٜ  (310 ص)شٌؼ خترجيف يف افٌخٚري   (2)

  ( 1432 )ورؿؿ احلديٞ  ( 2/108 )اشتحٌٚب اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر 

. (ظ)بدون ادٔؿ وافتهحٔح مـ (جْٓٚ)يف إصؾ ـتٌٝ  (3)

 (1/855)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (4)

. (أو يًتًّؾ)ـتٌٝ   (ز)يف (5)

يف مًٚجد : افثٚفٞ . أن يُقن يف افٌِدان احلٚرة : افثٚين . ر صدة افح: إول : وهل ثالثٜ ذوط   (6)

 (1/433)ادٌْل و (3/63)ادجّقع  إير . اجلامظٚت 

 (1/166)  ( ظجٚفٜ ادحتٚج إػ تقجٔف ادْٓٚج  )ـتٚبفإير   (7)

 (ز)ـ28افِقح ـ. 
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ؾٍل صحٔح افٌخٚري مـ (1)ا، وخٚفػ مجٔع افًِامءيؼع يف افًك أيًض :افُلامل

(2) (أبردوا بٚفيٓر):حديٞ أو شًٔد
ا يف افهٔػ ر افًنٚء أيًض يّٗخ )):وؿٚل أمحد. 

((دون افنتٚء
(3). 

                                                 

 ( 1/27)إير ادْتَك  (1)

ورؿؿ احلديٞ  (1/199)اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر  أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة  بٚب  (2)

  (3/1190 )(3086)صٍٜ افْٚر وأهنٚ خمِقؿٜ برؿؿ: ويف ـتٚب بدء اخلِؼ بٚب  (513)

 (1/113)إير مًٚئؾ اإلمٚم أمحد  (3)
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 (3)(2).وضقفف يف افنتٚء ،فَك افِٔؾ يف افهٔػ ،  (1)بٔٛح وظُس ابـ 

ٚ وإيٚم ؽر افنديدة احلرّ  ،يف افنتٚء ومٍٓقم احلديٞ ظدم اإلبراد: ؿِٝ  ًَ  مىِ

. (5)ـام شٖٔد(4)مٚفؽ وخٚفػ يف ذفؽ 

ـّ  اختِػ يف مَدار وؿتف، ؾَْؾ افنٔخ تَّل  :افتوشع يف افديـ ظـ بًض مه

مَدار مٚ ييٓر فِحٔىٚن ،ل افقؿٝ ر افهالة ظـ أوّ أن يٗخِّت  : أن اإلبراد:افنٚؾًٜٔ

إػ  ،ر افيٓر يف احلرّ يّٗخ   إٔف َٕؾ ظـ ادٚفُٜٔو. وٓ  تٚج إػ ادق يف افنّس طّؾ 

. (7)أـثر مـ ذراع (6)أن يهر افٍلء

ه أن اإلبراد تٖخر افيٓر إػ ّٕص  (9)طٚهر ؿقل مٚفؽ أو أنّ   (8)افٍٚـٓل وَٕؾ: ؿِٝ

أحٛ إيل أن :ى يف ذفؽ بغ افهٔػ وافنتٚء، ؾَٚلوَّيل ا، وَس أن يُقن افٍلء ذراعً 

 ومٚ ظزاه افنٔخ تَّل  )): ، ؿٚل(10)تٚء وافٍلء ذراع افيٓر يف افهٔػ وافشيهّع 

دون  (11)[احلرّ ]وختهٔص إـثريٜ:صٔئغ فَقل مٚفؽ يف افديـ فِامفُٜٔ خمٚفػ

                                                 

 ( 244ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف يف   (1)

. (ز)نهذا افًىر شٚؿط م (يف افنتٚء)إػ ؿقفف  (وظُس ابـ حٌٔٛ)مـ ؿقفف (2)

  (1/27)إير ادْتَك  (3)

. (ز)شٚؿط مـ (مٚفؽ)اشؿ  (4)

 (5/3)إير افتّٓٔد شٖٔد يف افقجف افتٚشع بًده ،  و (5)

 (1/64)وإير افهحٚح يف افٌِٜ (1/291)افَٚمقس افٍَٓل. افيؾ بًد افزوال يًٌْط ذؿًٚ :افٍلء (6)

  ( 1/193 )إير َٕؾ ابـ دؿٔؼ ٕؿقاهلؿ يف إحُٚم إحُٚم   (7)

 (ب /1/99 )وإير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم  (افٍٚـٓل)بدٓ مـ  (افَٚيض)ت ـتٛ (ظ)يف (8)

. (أو)بدٓ مـ  (أن )ـتٌٝ  (ظ)يف (9)

 (1/156)إير ٕص ؿقل مٚفؽ رمحف اهلل يف اددوٕٜ  (10)

 .(ظ)بٚدًجّٜ وافتهحٔح مـ  (اجلر)يف إصؾ ـتٌٝ (11)
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(1)افنتٚء
أن ادًتز أن يْكف مْٓٚ  طٚهر افّْص )): وؿٚل ابـ افرؾًٜ. ؾِْٔير ذفؽ((

((ؿٌؾ آخر افقؿٝ
اهلل صذ اهلل ن رشقل أن مٗذّ )ده حديٞ أو ذر ويّٗي : ؿِٝ. (2)

 شٚوى افيّؾ  (3)حتك: ؿٚل أبرد : ؾَٚل فف ،ن وـٚن يف شٍرظِٔف وشِؿ أراد أن يٗذّ 

هؾ يْتٓل إػ ٕهػ افَٚمٜ : إٔف (5)وحُك افزٕٚد ادٚفُل .(4)رواه افٌخٚري   (افتِقل

 ؿٚل. أو إػ ثِثٔٓٚ أو إػ ثالثٜ أربٚظٓٚ أو إػ مَدار أربع رـًٚت؟ ؾٔف أربًٜ أؿقال

مع  ، وؿد يّتدّ وٓ يّتدّ  احلرّ  ؾَد ينتدّ : فٜ ظذ أحقالوإؿقال مْزّ )):(6)يادٚزر

ؾ٘ضالق إؿقال مع اختالف  ،احلرّ  ينتّؾ ادُٚن ظذ برودة يُْن ؾٔف (7)وؿد ،ذفؽ

((إحقال خىٖ
(8) .

ل ؿقفف ظِٔف يف افهالة، ؾّْٓؿ مـ مل يره وتٖوَّيل   (9) براداختِػ افٍَٓٚء يف اإل :افعورش

                                                 

 .ادهدر افًٚبؼ مـ ريٚض إؾٓٚم  (1)

  ( 5/21 )إير ؿقفف يف ظّدة افَٚري فًِْٔل  (2)

. (:حتك ؿٚل)تَديؿ وتٖخر   (ظ)يف  (3)

ويف ـتٚب  (603)أخرجف افٌخٚري هبذا افٍِظ يف ـتٚب إذان يف  بٚب إذان فًِّٚؾر ورؿؿ احلديٞ   (4)

 (514) افًٍر برؿؿوبٚب اإلبراد بٚفيٓر يف (511)اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر برؿؿ: مقاؿٔٝ افهالة بٚب 

وأخرجف مًِؿ  (3/1189 )(3085)صٍٜ افْٚر وأهنٚ خمِقؿٜ برؿؿ : ويف ـتٚب بدء اخلِؼ بٚب  (1/199)

ورؿؿ احلديٞ  (2/108)يف ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة  بٚب اشتحٌٚب اإلبراد بٚفيٓر يف صدة احلر 

(1431) 

 ( 152ص   )"ذح رشٚفٜ ابـ زيدون  "شٌؼ افتًريػ بف وبُتٚبف   (5)

 ( 335ص  )وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف يف  (ادٚوردي)ـتٌٝ   (ظ)يف (6)

. (ظ)ؽر واوحٜ يف (وؿد)فٍيٜ  (7)

 (2/20)إير ؿقل ادٚزري يف افٍتح  (8)

. (اإلبراد)بًد ـِّٜ  (هق)زيٚدة  (ظ)يف (9)
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وبرد  ففأوؿًقهٚ يف برد افقؿٝ، وهق أوّ : بًّْك (أبردوا بٚفهالة)  :ة وافًالمافهال

: ثؿ اختٍِقا .، واجلّٓقر ظذ افَقل بف(1)فف، وبرداه ضرؾٚه، ومهٚ برداهافْٓٚر أوّ 

اختٍِقا ؾّْٓؿ مـ : وافَٚئِقن بٖٕف ظزيّٜ. (3)رخهٜ: وؿٔؾ. (2)إٕف ظزيّٜ: ؾَٔؾ

ويٌْْل ظذ ذفؽ أن مـ .(4)ه واجٛ، حُٚه افَٚيضإن: إٕف شْٜ، ومْٓؿ مـ ؿٚل: ؿٚل

ُّـن  (5)نٍّن  يف بٔتف أو منك يف كِ صّذ  رخهٜ مل : فف اإلبراد؟ إن ؿِْٚ إػ ادًجد، هؾ يً

ـّ  فقرود  ٪وهق إؿرب ،أبرد ،شْٜ: وإن ؿِْٚ. ة ظِٔف يف افتًجٔؾفف، إذ ٓ منّؼ  يً

ـّ  مـ ة مـ أن صدة احلرّ إمر بف، مع مٚ اؿسن بف مـ افًّؾ  م، وذفؽ مْٚشٛ ؾٔح جٓ

 ة أو مىَِٜ، وهذا خّٚص ر وإحٚديٞ افدافٜ ظذ افتًجٔؾ وؾؤِتف ظٚمّ ، فِتٖخر

ؾال مٌٚٓت مع صٌٜٔ إمر

افتًجٔؾ أؾوؾ ٕٕف : ة بَقل مـ ؿٚلومْٚشٌٜ افًّؾ  

ح بًض رجَّيل ة، ؾ٘ن مراتٛ افثقاب إٕام يرجع ؾٔٓٚ إػ افْهقص، وؿد ُت أـثر منّؼ 

. (6)ؿٜ هبٚبحًٛ ادهِحٜ ادتًّؾ  ،ظذ مٚ هق أصؼ مْٓٚ،  ةاخلٍٔػ افًٌٚدات

                                                 

 (5/21)إير ادًٖفٜ يف ظّدة افَٚري فًِْٔل   (1)

 (5/117)ء ـام يف ذح مًِؿ فِْقويوهق ؿقل اجلّٓقر مـ افًِام  (2)

 (4/32)إير ؾتح افٌٚري ٓبـ رجٛ. وهق ؿقل افِٔٞ بـ شًد، وضٚئٍٜ مـ أصحٚب افنٚؾًل  (3)

 (2/323)إـامل ادًِؿ  (4)

ُّـن  (5)
 (2/125)إير افهحٚح يف افٌِٜ. إؽىٜٔ: وإـَّْيلٜ، أـْٚن : افًسة، واجلّع:افُِ

 (ظ)ـ29بدايٜ افِقح ـ. 

 (1/571)وافًدة ذح افًّدة (1/194)ر إحُٚم إحُٚمإظ  (6)
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ظْدٕٚ أن اإلبراد وإصّح : ؿِٝ

 ظذ إٔف رخهٜ (2)يف افٌقيىل ، ًٕؿ ّٕص (1)شْٜ 

وأمٚ افْقوي ،  (5)يف  منُِف ـام َِٕف ظْف ابـ افهالح (4)افنٔخ أبق ظع  (3)حفوصّح 

ّٛ ويّٗي  بٚفنذوذ، فُْف مل  ُف ؿقًٓ، (6)ؾقصٍف يف  رووتف . (8)أد (7)ابده حديٞ خ

                                                 

 30:بدايٜ افِقح 

 (3/62)إير ادجّقع  (1)

 ( 255 ص )شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب   (2)

. بدون  اهلٚء (وصحح)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

ـْ  أبق ظعافنٔخ  (4) ؾَٔف افًك وظٚمل خراشٚن ، صْػ : ؿٚل ظْف افًٌُل  احلًغ بـ صًٔٛ،،  يِج افً

ضٌَٚت . هـ430ح ادختك ، وهق افذي ئًّف إمٚم احلرمغ بٚدذهٛ افٌُر ، تقيف رمحف اهلل شْٜ ذ

شر أظالم و ( 1/207 )إير ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ و (4/344):افنٚؾًٜٔ افُزى

 (17/526):افٌْالء

  ( 2/25)إير ذح منُؾ افقشٔط ٓبـ افهالح   (5)

: ؿٚل ظْف إشْقي. ن بـ ظٌد افرمحـ بـ ظثامن افُردي افنٓرزوري تَل افديـظثام: هق  ابن افصالحو

 : فف. وؿػ ظذ ـتٛ ؽريٌٜ وظِؼ مْٓٚ أمقرا مّٜٓ وؾقائد مجٜ يف إٔقاع مـ افًِقم بٌِٝ جمِدات ـثرة

هـ إير يف 643:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ويًرف بَّدمف ابـ افهالح وؽره ، وظِقم احلديٞ (ذح مًِؿ )

 (6/257)ومًجؿ ادٗفٍغ  1/312:ووؾٔٚت إظٔٚن 4/1430:تذـرة احلٍٚظ: مجتفتر

 (1/184)إير رووٜ افىٚفٌغ  (6)

شتًٔٚب يف مًرؾٜ آو ( 2/258 )اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير  (7)

وافتٚريخ  (2/258)متٔٔز افهحٚبٜواإلصٚبٜ يف  (1/315)وأشد افٌٚبٜ ٓبـ إثر (1/130)إصحٚب

  (3/215)افٌُر فٌِخٚري

 (320 ص)شٖٔد خترجيف    (8)
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 مهٚ ظْدأصّح : ظذ وجٓغ (2)بٚجلًّٜ يف اإلبراد  (1)اختِػ أصحٚبْٚ :احلودي ظؼ

. شْٜ ؾٔٓٚ افتٌُر ، ؾ٘ن (4)اوهق منٓقر مذهٛ مٚفؽ أيًض  .(3)ٓ يؼع:مجٓقرهؿ

 ٕن فٍيٜ افهالة يف احلديٞ تىِؼ ظذ افيٓر واجلًّٜ ٪يؼع: وؿٚل بًوٓؿ

بٖٕف : واجلقاب ظـ تًِٔؾ اجلّٓقر. (7)حف افًجع، وصّح (6)ؾٔٓٚ مًتّرٌّل  (5)لوافتًع

أهنؿ ) فُـ ؿد ثٌٝ يف افهحٔح ،ادًجد ظْد إتيٚر اإلمٚم ي بحرّ ؿد  هؾ افتٖذِّت 

  ون بفيًتيّؾ مـ صالة اجلًّٜ وفٔس فِحٔىٚن ف ـٕٚقا يرجًقن
ة مـ صدّ   ( (8)

. اإلبراد هبذا ظذ ظدم  (9)ؾدّل  ،ل افقؿٝافتٌُر هبٚ أوّ 

                                                 

 (1/571)وافًدة ذح افًّدة (1/194)إير إحُٚم إحُٚم  (1)

. (بٚجلِّٜ)ـتٌٝ   (ز)يف (2)

 (1/126)ومٌْل ادحتٚج (3/63)إير ادجّقع  (3)

 (1/216)ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (4)

. (وافتًِٔؾ)بدٓ مـ  (وافتًجٔؾ) ـتٌٝ (ظ)يف (5)

 (5/120)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (6)

وادقجقد مْف جمِدان إول وافثٚين ومهٚ خمىقضٚن  (ذح منُالت افقجٔز وافقشٔط  )فًِف يف ـتٚبف   (7)

فنٚؾًل، ادَهقد بف أبق افٍتح ا: وافًجع (1/301)يف دار افُتٛ افًِّٜٔ ـام ذـره افزرـع يف إظالم 

ـٚن ؾَٔٓٚ مُثًرا : ؿٚل إشْقي أشًد بـ  ّقد بـ خِػ أبق افٍتح افًجع،: وهق .وفٔس ادحدث ادنٓقر

وإير يف  (2/83):هـ ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ فألشْقي600:تقيف رمحف اهلل شْٜ. مـ افروايٜ زاهًدا ورًظٚ

 ( 2/208):وـنػ افيْقن (4/1369):تذـرة احلٍٚظ:ترمجتف

 (4/1529)دٜ بـ إـقع أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ادٌٚزي  بٚب ؽزوة احلدئٌٜ مـ حديٞ س  (8)

 (3/9)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب اجلًّٜ  بٚب صالة اجلًّٜ حغ تزول افنّس  (3935)ورؿؿ احلديٞ 

  (2030)ورؿؿ احلديٞ 

. (ؾدل)بدٓ مـ  (ؿدم)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)
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ّٛ  ظقرض هذا احلديٞ بحديٞ :افثوين ظؼ صُقٕٚ إػ افٌْل ) اب يف صحٔح مًِؿخ

(1) (ؾِؿ ينُْٚ ،افرموٚء م حرّ صذ اهلل ظِٔف وشّؾ 
واجلقاب ظْف مـ     

ٕهنؿ دٚ صُقا ذفؽ ـٕٚقا بُّٜ وحديٞ اإلبراد بٚدديْٜ  ،ًٕخف: أحدمهٚ:(2)أوجف

ّٛ ، أن جيّع بْٔٓام : اثٕٚٔف.ؾٕ٘ف مـ روايٜ أو هريرة اب ظذ ؾٔحّؾ حديٞ خ

أن جيّع بْٔٓام : ثٚفثٓٚ افتٖخر اإلبراد ظذ افرخهٜ وافتخٍٔػ يف وحديٞ ،إؾوؾ

ّٛ  ،فألمر بف وافتًِٔؾ ٪اإلبراد شْٜ  بٖن  ،اأيًض  ا اب أهنؿ ضٌِقا تٖخرً و ّؾ حديٞ خ

 أشٍِتف يف افُالم ظذ ، ويف هذا ٕير، ـامًٓ ا ظذ ؿدر اإلبراد افذي ذـرٕٚه أوّ زائدً 

 .(3)احلديٞ افثٚفٞ مـ بٚب ادقاؿٔٝ ؾراجًف مْف

                                                 

تَديؿ افيٓر يف أول افقؿٝ يف ؽر صدة احلر  أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب اشتحٌٚب  (1)

 .(1437)ورؿؿ احلديٞ  (2/109)

 (1/572)إير افًدة ذح افًّدة  (2)

 (2/242)ـتٚب افهالة بٚب ادقاؿٔٝ اإلظالم  (3)
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احلديٌ افرابع 

 

من )  :ظن أكس بن موفك ـ ريض اهلل ظـه ـ ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿول

ٺ  ٺ  چ إذا ذـرهو، ال ـػورة هلو إال ذفك   هوؾؾقصل صالة كيس

(2)((1)چٺ
أن (4)اؾؽػورته ،م ظـفوأو كو،  (3) صالة من كيس ):ودسؾم   

(5)(يصؾقفو إذا ذـرهو
   .

 

 :(6)وجوهافؽالم ظؾقه من 

. (8)بٚب آشتىٚبٜ (7)وافتًريػ براويف شِػ يف

 بْقم أو ًٕٔٚن ،إذا خرجٝ ظـ افقؿٝإٔف يِزمف افهالة ، مًْك احلديٞ  :األول

                                                 

 شقرة ضف(١٤)آيٜ (1)

ا إذيف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة  بٚب مـ ٕز صالة ؾِٔهؾ  (ؾِٔهؾ إذا ـرهٚ  )بٍِظ أخرجف افٌخٚري   (2)

يف ـتٚب وافٍِظ فف   وأخرجف مًِؿ  (572)ورؿؿ احلديٞ  (1/215) ذـرهٚ وٓ ئًد إٓ تِؽ افهالة

وؿٚل يف  (1598)ورؿؿ احلديٞ  (2/142)ادًٚجد  بٚب ؿوٚء افهالة افٍٚئتٜ واشتحٌٚب تًجٔؾ ؿوٚئٓٚ 

  (ؿؿ افهالة فذـريأو):  شًّتف يَقل بًدُ : ؿٚل مهٚم : ؿٚل مقشك : آخره 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (صالة)مٜ ـؾ (3)

 .وافتهحٔح مـ أصؾ احلديٞ يف مًِؿ (ؾٍُٚرتف)ـتٌٝ  (ز)و(ظ)يف إصؾ و(4)

 (1600)أخرجف مًِؿ يف افُتٚب وافٌٚب افًٚبَغ ورؿؿ افروايٜ   (5)

 هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدبًض إير   (6)

 (1/572)تٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚرومـ ك (1/194)

. (يف)بدٓ مـ  (مـ)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

 (1/421) ـتٚب افىٓٚرة بٚب آشتىٚبٜ  (8)
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. ت، وهذا ٓ خالف ؾٔف، ـثرت افهِقات أو ؿّؾ وتُقن ؿوٚءً 

يِزمف إٔف ٓ ،بًض افْٚس ؾٔام زاد ظذ مخس صِقات وصذّ )): حفؿٚل افَرضٌل يف  ذ

((احلديٞ ؿوٚء، وهق خالف ٓ يًٌٖ بف٪ ٕٕف خمٚفػ فّْص 
هٝ هذه ووّج : ؿِٝ .(1)

ادَٚفٜ


ـٚحلٚئض، واخلّس : افتُرار(2)ةبّنّؼ  يًَط بٖن افَوٚء ،ظذ ؽِىٓٚ

ؿيض احلٚئض اخلّس ة ظِٔٓٚ يف ؿوٚئٓٚ، بخالف مٚ زاد، ويِزم ظذ هذا أن تمنّؼ ٓ

ٓ تٍريط مـ جٓتٓٚ   ٕٕف ٪ة، وٓ ؿٚئؾ بف، وٓ  ًـ إحلٚق افْٚد هبٕٚٓتٍٚء ادنّؼ 

 .مـ تَهر ٌب ؾٕ٘ف يُّْف افتحٍظ وآهتامم، ؾًّف رَضْ بخالؾف،

  ـٍٚرة هلٚ ؽر ؾًِٓٚ وؿٝ ذـرهٚيًْل إٔف ٓ  (ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ)مًْك :افثوين

ـٌرهٚ ممٚ يدخِف  ،مـ ظتؼ أو صدؿٜ، أو صٔٚم ،هلٚع ؾعيِزمف رء آخر موٓ

 اإلبدالو تّؾ أن مراده إٔف ٓ بدل فَوٚئٓٚ، ـام يَع . مع وجقب ؿوٚئف، افٍُٚرة 

. مـ اإلتٔٚن هبٚ بؾ ٓ بدّ  ، أو إٔف ٓ يٍُل جمرد افتقبٜ ،اراتيف بًض افُّػ 

ق دٖمقر بف، ؾٔتًّؾ ا ليَتيض ؾًِٓٚ ظْد ذـرهٚ، ؾتهر ضرًف  ،إمر بَوٚئٓٚ :افثوفٌ

 امـ ترـٓٚ ظٚمدً  ا ظذ افقجقب يف حّؼ إٔف ـذفؽ، إمّ  إمر بٚفًٍؾ ؾٔف، وٓ صّؽ 

.  وٓ جيٛ افْٚئؿ وافًٚهل ؾٕ٘ف جيٛ ظذ افٍقر، أو ظذ آشتحٌٚب يف حّؼ 

 

                                                 

 (2/309)ادٍٓؿ  (1)

 (ز)ـ29افِقح ـ .

. بٚفالم (دنَٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)
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افَوٚء ظذ   (3)إٔف جيٛ : (2)ويف وجف](1)وهذا افتٍهٔؾ هق افهحٔح ظْد افنٚؾًٜٔ 

ٚ افٍقر ًَ  ظذ افٍقر (6)[ظذ ظدم وجقب افَوٚء (5)واشتدل بًض افًِامء (4)مىِ

وافْقم، بٖٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ مل يَض صالة افهٌح حتك (7)افًْٔٚن بًذر

ـّ  مٕٚع مـ ادٌٚدرة إػ  مَّيل ف ذفؽ ظذ إٔف ٓ يُقن َث ه يتقّق خرجقا مـ افقادي، فُ

 وافهالة حْٔئذٍ  ،ضٚفًٜ ئذٍ أن ادٕٚع ـقن افنّس ـٕٚٝ حغ: ظك بًوٓؿوادّ  ؾًِٓٚ

وأبق حٍْٜٔ جئزهٚ يف هذا . مُروهٜ، وذفؽ مردود بٖهنٚ ـٕٚٝ صٌح افٔقم

 ،(10)وؾٔف رء شٖٔد يف افقجف افًٚدس .(9)افديـ ، ـذا ذـره افنٔخ تَّل (8)افقؿٝ

(12)(افنّس ؾام أيَيٓؿ إٓ حرّ ) يف احلديٞ   (11)وبٖن
وذفؽ يُقن بٚٓرتٍٚع،   

                                                 

 (1/128)مٌْل ادحتٚج  (1)

 (1/573)إير افًدة ذح افًّدة  (2)

. (جيٛ إٔف)وتٖخر تَديؿ  (ظ)يف (3)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (مىَِٚ)ـِّٜ  (4)

 (1/194)إير إحُٚم إحُٚم  (5)

. (ز)و (ظ)مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ (6)

 .(بًد افًْٔٚن)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

  (2/13)وبدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع  (1/443)إير ادًٌقط  (8)

  (1/194 )إحُٚم إحُٚم  (9)

 ( 332ص  )شٖٔد افقجف افًٚدس  (10)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (بٖن)فٍيٜ  (11)

وإٕٚ أهيْٚ حتك ـْٚ  ـْٚ يف شٍر مع افٌْل  )): حديٞ ظّران بـ احلهغ ريض اهلل ظْف وفٍيف ؿٚل  (12)

 أخرجف. احلديٞ( (..يف آخر افِٔؾ وؿًْٚ وؿًٜ وٓ وؿًٜ أحذ ظْد ادًٚؾر مْٓٚ، ؾام أيَيْٚ إٓ حر افنّس

ورؿؿ احلديٞ  (1/130) فىٔٛ ووقء ادًِؿ ئٍُف مـ ادٚءافٌخٚري يف ـتٚب افتّٔؿ  بٚب افهًٔد ا

= 
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ظِٔف  ـقن افقادي بف صٔىٚن، ـام دّل  ،ع مـ ؾًِٓٚ ظذ افٍقروؿديًتَد أن ادٚن

ة فِتٖخر واخلروج، ـام أن هذا ظّؾ  ظْف، وٓ صّؽ   بٚخلروج ر ذفؽؾٖخَّيل  (1)احلديٞ

ٚ ،  (2)ظِٔف احلديٞ دّل  ًً ظذ تَدير أن يُقن افقاجٛ ، وفُـ هؾ يُقن ذفؽ مٕٚ

ٚ ظذ  عيّتـ ؾال  .(3)افديـ ـام ؿٚفف افنٔخ تَّل  ،ادٌٚدرة؟ يف هذا ٕير ًً أن يُقن مٕٚ

أن  )):مْٓٚ ظـ حديٞ افقادي بٖجقبٜ وأجٚب صٚحٛ افٌَس.تَدير جقاز افتٖخر

أن ذفؽ ـٚن : ومْٓٚ.؟ـٔػ يُقن افًّؾ يف افَوٚء ،افتٖخر ـٚن ٕٓتيٚر افقحل

((آشتَٔٚظ وافْنٚط مجٔع افْٚس(4)مإٔف فٔع: ومْٓٚ.واشتؼاؾف افًذر ًزا ظـ حترّ 
(5). 

بٖٕف)):افَٚيض ظٔٚض وأجٚب

واظسض أن أيٜ مُٜٔ : مًْقخ هبذا احلديٞ، ؿٚل 

(6)چ  ٺ  ٺ  ٺ چيًْل ؿقفف ـ تًٚػ ـ 
وهذه افَهٜ ـٕٚٝ بًد اهلجرة  

                                                 

ظالمٚت افٌْقة يف : ويف ـتٚب ادْٚؿٛ بٚب  (3/134 )(341)افتّٔؿ رضبٜ برؿؿ : ويف بٚب  (337)

ة وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب ؿوٚء افهالة افٍٚئٝ (3/1308 )(3378)اإلشالم برؿؿ 

 (1596)ورؿؿ احلديٞ  (2/141)واشتحٌٚب تًجٔؾ ؿوٚئٓٚ 

احلديٞ أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب ؿوٚء افهالة افٍٚئتٜ واشتحٌٚب تًجٔؾ ؿوٚئٓٚ   (1)

ؾِؿ ًٕتَٔظ حتك  ظرشْٚ مع ٌٕل اهلل : ؿٚل))ظـ أو هريرة وفٍيف   (1593)ورؿؿ احلديٞ  (2/138)

 ( (ـؾ رجؾ برأس راحِتف ؾ٘ن هذا مْزل حيٕٚ ؾٔف افنٔىٚن فٖٔخذ: ضًِٝ افنّس ؾَٚل افٌْل 

. (ظ)شٚؿط مـ (دل ظِٔف احلديٞ)إػ ؿقفف  (ؾٖخر ذفؽ)مـ ؿقفف  (2)

 (1/195)إحُٚم إحُٚم   (3)

، وافتهحٔح مـ أصؾ افَْؾ يف افٌَس  ، وهق ادقاؾؼ  (فًِٔؿ  )ـتٌٝ  (ز  )و  (ظ  )إصؾ ويف يف (4)

  .فًِٔٚق 

 (1/101)افٌَس  (5)

 (ظ)ـ30بدايٜ افِقح ـ .

 شقرة ضف(١٤)آيٜ (6)
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ؾٓق مًتْد فميٜ : وأمٚ احلديٞ. (1)يهح افًْخ ؿٌؾ ورود إمر بف ؾال بٖظقام

((ظدم اجلّعأو إػ  ،ؾ٘ن افًْخ  تٚج إػ تقؿٔػ: اومٖخقذ مْٓٚ، وأيًض 
(2) .

وهق يف  ،ةجيٛ افستٔٛ يف ؿوٚء افهالة، ؾِق ذـر افٍٚئتٜ ادّْز : إذا ؿِْٚ :افرابع

ؾٔف تٍهٔؾ (3)هؾ يَىًٓٚ؟ فِامفُٜٔ ،صالة

وبغ أن  (4)وادٖمقم  واإلمٚم بغ افٍذّ : 

ٚ هلؿ، وحٔٞ  ؾال يًتّرّ . بًد رـًٜ أم ٓ ـريُقن افذِّت  ًَ آشتدٓل هبذا احلديٞ مىِ

ـر، ومـ إٔف يَتيض إمر بٚفَوٚء ظْد افذِّت  (5)مْف ؾقجف افدفٔؾ ،يَىًٓٚ: اليؼ

  مًًْك ؾًِٔف أن يٌغِّت  ،رضورة ذفؽ ؿىع مٚ هق ؾٔف، ومـ أراد إخراج رء مـ ذفؽ

ٚ مـ إظامل افٍِظ يف افهقرة افتل خيرجٓٚ، وٓ خيِق هذا افتّك  ًً ف مـ ٕقع مٕٚ

. (6)جدل، ـام ؿٚفف افنٔخ تَل افديـ

ظذ افًٚمد بٚفسك مـ ضريؼ إوػ، ـام ؿٚفف افنٔخ تَل ، وجقب افَوٚء  :امسافخ

َ َف مع ؿٔٚم افًذر بٚفْقم وافًْٔٚن، ؾٕ٘ف إذا مل تَع ادًٚ ٜ، افديـ تَع مع  (7) َٓ  نْ َٕ

                                                 

ؿٚل ويف       هذا . مـ خٔز  اح أن هذه افَهٜ وؿًٝ يف رجقظف جزم بًض افؼَّيل :ؿٚل  ابـ حجر   (1)

إٔير . وذـر احتامٓ آخر أن تُقن وؿًٝ يف رجقظٓؿ مـ احلدئٌٜ أو أن تُقن وؿًٝ افَهٜ مرتغ.  ٕير

 (2/36  -1/450)ؾتح افٌٚري

 (2/372)إـامل ادًِؿ   (2)

 (4/6)إير ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (3)

 31:بدايٜ افِقح 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (وادٖمقم)فٍيٜ  (4)

. (مْف)بدٓ مـ ـِّٜ  (مـ إٔف)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 (1/195)إحُٚم إحُٚم  (6)

. (ظ)شٚؿط مـ (ٓ)حرف  (7)
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د أن ؿوٚء افًٚم: ظـ  بًض ادنٚئخ، وحُك افَٚيض ظٔٚض .(1)ظدم افًذر أوػ

ٕٕف بٌٍِتف ظْٓٚ   (هٚ إذا ذـرهٚؾِٔهؾ)  :وافًالم ـ مًتٍٚد مـ ؿقفف ـ ظِٔف افهالة

، وهذا ؤًػ، ـام ؿٚفف (2)فزمف ؿوٚؤهٚ ،ـٚفْٚد، ومتك ذـر ترـف هلٚ،  وظّده

ظذ مٚ ؿٌِف، وهق  ـالم مٌّْل    (هٚ إذا ذـرهٚؾِٔهؾ):٪ ٕن ؿقفف(3)افديـ افنٔخ تَّل 

ظذ (إذا ذـرهٚ (4)[ؾِٔهِٔٓٚ]):وافوّر يف ؿقفف. (مـ ٕٚم ظـ صالة أو ًٕٔٓٚ)

ـْ  وهق  ،افْقم وافًْٔٚن ة أو افتل وؿع افْقم ظْٓٚ، ؾُٔػ  ّؾ ظذ ودّ يَّيل سِ افهالة اد

ٓة ؾِٔهِٓٚ إذا مـ ذـر ص: مٌتدأ مثؾ أن يَٚل (5)ـالًمٚ ـر وافَٔيٜ، ًٕؿ فق ـٚن افذِّت 

 ،مـٚفْٚد، إن أراد بذفؽ إٔف مثِف يف احلؽ:ل  تّاًل، وأمٚ ؿقففيذـرهٚ فُٚن مٚ ق

ت مل يُـ ذفؽ مًتًٍٚدا مـ افٍِظ، بؾ مـ افَٔٚس أو مـ صّح  ؾٓل دظقى، وفق

ٓ ):مٍٓقم اخلىٚب افذي أذٕٚ إفٔف، وـذا مٚ ذـر يف هذا مـ آشتْٚد إػ ؿقفف

وافْٚئؿ وافْٚد ٓ ذٕٛ هلام، . وافٍُٚرة إٕام تُقن مـ افذٕٛ (ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ

مـ ٕٚم ظـ ):ه مًقق ظذ ؿقففٕن افُالم ـّؾ ا، أيًض  وإٕام افذٕٛ فًِٚمد ٓ يهّح 

وافوامئر ظٚئدة إفٔٓٚ، ؾال جيقز أن خيرج ظـ اإلرادة، وٓ أن  ّؾ  (صالة أو ًٕٔٓٚ

ارة هْٚ أؿرب وأين مـ أن يَٚل إن افُالم افٍِظ مٚ ٓ  تِّف، وتٖويؾ فٍظ افُّػ 

 ر افٍُٚرة وفٔس طٓق ذفؽ ممتْع،   ؾ٘ن ه، افدال ظذ افقء مدفقل بف ظذ ودّ 

                                                 

 ( 1/195 )إحُٚم إحُٚم   (1)

 (2/373)مإـامل ادًؾ  (2)

 .(1/195)إحُٚم إحُٚم   (3)

. شَط مـ متـ إصؾ وأحلؼ يف هٚمنف (4)

. (ظ)شٚؿط مـ (ـالمٚ)فٍيٜ  (5)
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يف أن ادراد  اجلعّ   (1)بف افْص  مُ ادَ َص افذي ُي  ،يٕٛ بٚفيٓقر افَقّ يف اإلصًٚر بٚفذَّيل 

ة أو افتل وؿع افْقم ظْٓٚ، وؿد وردت ـٍٚرة افَتؾ خىٖ مع ظدم افهالة ادّْز 

  وجقاز(3)وـٍٚرة افّٔغ بٚهلل مع اشتحٌٚب احلْٞ يف بًض ادقاوع،  (2)افذٕٛ

 . (4)ذٕٛ وٓ ابتداء افّٔغ

ؾٚجلّٓقر ظذ وجقب افَوٚء : مـ ترك افهالة ظًّدا)): وؿٚل افَرضٌل يف  ذحف

 افرمحـ افنٚؾًلوأو ظٌد (6)ظـ داود صٚذّ  (5)[طٚهر] ظِٔف، وؾٔف خالف

إٔف ؿد ثٌٝ إمر بَوٚء : أحدهٚ،،وؿد احتٟ اجلّٓقر ظِٔٓؿ بٖوجف(7)(إصًري)

                                                 

. مرتغ (ظ)تُرر ًٕخف يف (بف افْص)ؿقفف  (1)

أيٜ شقرة افًْٚء آيٜ  {ومـ ؿتؾ مٗمْٚ خىٖ ؾتحرير رؿٌٜ مٗمْٜ وديٜ مًِّٜ إيل أهِف}ـام يف ؿقفف تًٚػ  (2)

(92) 

إين واهلل ـ إن صٚء اهلل ـ ))وؾٔف   ـام ورد يف افهحٔحغ مـ حديٞ أو مقشك ريض اهلل ظْف ظـ افٌْل   (3)

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب ( (ٓ أحِػ ظذ يّغ ؾٖرى ؽرهٚ خرا مْٓٚ إٓ أتٔٝ افذي هق خر وحتِِتٓٚ

وأخرجف مًِؿ يف  (6342)ورؿؿ احلديٞ  (6/2471)ـٍٚرات إيامن  بٚب افٍُٚرة ؿٌؾ احلْٞ وبًده 

  (4354)ورؿؿ احلديٞ  (5/83)ـتٚب إيامن  بٚب ٕدب مـ حِػ ئّْٚ ؾرأى ؽرهٚ خرا مْٓٚ 

 (ز)ـ30افِقح ـ .

  (1/196)َِٕف ـٚمال مـ إحُٚم إحُٚم (4)

 .(ظ)شٚؿىٜ مـ إصؾ وأثٌتٓٚ مـ  (طٚهر)ـِّٜ  (5)

 (2/238)ادحذ ٓبـ حزم  هذا افَقل يف  وإير (210ص )داود افيٚهري وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف  (6)

 (2/2)وذـر هذا افَقل وٕكه افنقـٚين يف ٕٔؾ إوضٚر

 (ظ)حلَٝ يف هٚمش إصؾ وأو (ز)و(ظ)شٚؿىٜ مـ متـ إصؾ و (إصًري)ـِّٜ   (7)

ادتُِؿ أمحد بـ  ٔك بـ ظٌد افًزيز، روى ظـ افقفٔد بـ مًِؿ وصحٌف : افرمحـ افنٚؾًل هق ظٌدأبقو

 (3/168):إير فًٚن ادٔزان. صٚؾًل، وـٚن مـ ـٌٚر افًِامءال
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((ؾٚفًٚمد أوػ مع أهنام ؽر مٖثقمغ، ،افْٚد وافْٚئؿ
 متف ظـ افنٔخوهذا مٚ ؿدّ  (1)

وافًٚمد ذاـًرا فسـٓٚ ؾِزمف   (إذا ذـرهٚ) :بَقففافتًّؽ : ثٕٚٔٓٚ)).(2)افديـ تَّل 

مـ حهؾ مْف : أي   (مـ ٕز صالة)  :ؿقفف  (3)بًّقم افتًّؽ : ثٚفثٓٚ.ؿوٚؤهٚ

ظذ هذا ؿقفف ـ  هق افسك، شقاء ـٚن مع ذهقل أو مل يُـ، وؿد دّل : وافًْٔٚن ًٕٔٚن،

 .أي ترـقا مًرؾٜ اهلل وأمره ؾسـٓؿ يف افًذاب (4)چڭڭڭچ :تًٚػ

وافٍُٚرة    (ؾٍُٚرهتٚ أن يهِٔٓٚ إذا ذـرهٚ ،مـ ٕز صالة) :افتًّؽ بَقفف: رابًٓٚ

 ًٛ  أن يُقن ا، وافْٚد بًّْك افذاهؾ فٔس بآثؿ، ؾتًّغ إٕام تُقن ظـ افذٕٛ ؽٚف

(5)چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ؿقفف: مًٓٚخٚ.افًٚمد هق ادراد بٍِظ افْٚد
 أي  

ٕن  لأن افَوٚء جيٛ بٚخلىٚب إوّ : شٚدشٓٚ.ؾٔٓٚ ظذ أحد افتٖويالت  (6)فتذـرين

وإٕام  ف ـٚفديقنٓ يًَط وجقهبٚ، ٕهنٚ ٓزمٜ يف ذمٜ ادُّؾ  ،خروج وؿٝ افًٌٚدة

 ؾَدهٚ أو ؾَد ذضٓٚ، ومل  هؾ رء مـ ذفؽ، وهذا أحد افَقفغ ،افًٌٚدة يًَط

((يـ وافٍَٓٚءتْٚ إصقيلّ ٕئؿّ 
هذا افَقل خىٖ مـ )): وؿٚل افْقوي يف  ذحف.(7) 

((ؿٚئِف وجٓٚفٜ
. ومل يزد ظذ ذفؽ (8)

                                                 

 (2/309)ادٍٓؿ  (1)

 (325 ص)ـام شٌؼ يف   (2)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (بًّقم)ـِّٜ  (3)

 شقرة افتقبٜ(٦٧)آيٜ (4)

 ضف شقرة  ( ١٤  )آيٜ (5)

.  ( 2/309 )ا يف ادٍٓؿ ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف إصؾ ومل (فتذـري)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

 (2/309)ادٍٓؿ إػ هْٚ إتٓك ـالم افَرضٌل رمحف اهلل تًٚػ يف   (7)

 (5/183)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي  (8)
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ـّ  ابـ حزم صذّ )): (1)يف  ادقفد وؿٚل ابـ دحٜٔ إٔف  يف ذفؽ وخٚفػ اجلّٓقر، وط

ٕدق ظِٔف بَهٜ افخ ثؿ ردّ  .((ة جٚءت ظـ بًض افتٚبًغيًر يف ذفؽ بروايٜ صٚذّ 

َّيـل لِّت َص ٓ ُي ):، وـذفؽ حديٞ(2)وٓ أصحٚبف حتك ؽربٝ افنّس ،هق حٔٞ مل يهّؾ   َي

هٚ بًوٓؿ إٓ ومل يهّؾ  ،ؾخرجقا مٌٚدريـ (4)((3)[ؿرييٜ] أحدـؿ افًك إٓ يف بْل

.  بًد افٌروب، فَقفف ذفؽ هلؿ يف بْل ؿرييٜ

                                                 

ظّر بـ احلًـ بـ ظع أبق اخلىٚب ابـ دحٜٔ : و ابـ دحٜٔ (افتْقير يف مقفد افناج ادْر)اشؿ افُتٚب  (1)

أهؾ شٌتٜ بٕٕٚدفس، ـٚن ـثر افقؿًٜٔ يف افًِامء وإئّٜ ؾٖظرض افٌُِل أديٛ ؾريض حٚؾظ فِحديٞ مـ 

هـ 633:تقيف شْٜ (ادىرب مـ أصًٚر أهؾ ادٌرب):بًض مًٚسيف ظـ ـالمف، ومـ تهٍٕٚٔف أيوٚ

 (22/389):وشر أظالم افٌْالء (1/103):ضٌَٚت احلٍٚظ:وإير (5/44):إظالم

بًدمٚ ؽربٝ افنّس  ،  جٚء يقم اخلْدق، ر بـ اخلىٚب أن ظؿ، ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف ))وفٍيف    (2)

ؿٚل افٌْل ! يٚ رشقل اهلل مٚ ـدت أصع افًك حتك ـٚدت افنّس تٌرب: ؾجًؾ يًٛ ـٍٚر ؿريش ؿٚل

 :( ٚٓواهلل مٚ صِٔت )  . ٚؽربٝ افنّس ؾَّْٚ إػ بىحٚن ؾتقوٖ فِهالة، وتقوٖٕٚ هلٚ ؾهذ افًك بًدم

افٌخٚري يف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة  بٚب مـ صذ بٚفْٚس مجٚظٜ بًد ذهٚب  أخرجف (ثؿ صذ بًدهٚ ادٌرب

 (1/215 )(573)ويف بٚب ؿوٚء افهِقات إوػ ؾٕٚوػ برؿؿ (571)ورؿؿ احلديٞ  (1/214)افقؿٝ 

: ويف أبقاب صالة اخلقف بٚب  (1/229 )(615)مٚ صِْٔٚ برؿؿ: ؿقل افرجؾ : ويف ـتٚب إذان بٚب 

ؽزوة اخلْدق : وـتٚب ادٌٚزي بٚب  (1/321 )(903)احلهقن وفَٚء افًدو برؿؿ افهالة ظْد مْٚهوٜ

  (4/1509 )(3886)برؿؿ

 .بٚفوٚد (ز)و (ظ)ـتٌٝ يف إصؾ ويف (3)

أخرجف افٌخٚري مـ حديٞ ابـ ظّر يف أبقاب صالة اخلقف  بٚب صالة افىٚفٛ وادىِقب راـٌٚ   (4)

مـ إحزاب وخمرجف  مرجع افٌْل : اب ادٌٚزي بٚب ويف ـٝ (904)ورؿؿ احلديٞ  (1/321 )(وإيامء

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب افدفٔؾ  (4/1510 )(3893)إػ بْل ؿرييٜ و ٚستف إيٚهؿ برؿؿ 

  (1462)ورؿؿ احلديٞ  (2/113)دـ ؿٚل افهالة افقشىك هل صالة افًك 
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وظـ  ذح  فف وجف حًـ ؾذـره، (1):  افديـ ؾَٚل يف  ؿقاظده وأمٚ افنٔخ ظزّ 

  أنّ ،(3)إٔف حُك يف بٚب شجقد افًٓق ظـ ابـ ـٟ: (2)افقشٔط  ٓبـ آشتٚذ

  (وهذا ؽريٛ، وؿد أشٍِْٚ (5)اأيًض  ـٚن ٓ يرى بَوٚئٓٚ ،  (4)افنٚؾًل بْٝ ابـ

ـّ (6)افَرضٌل حُٚه ظـ أو ظٌدافرمحـ افنٚؾًل أنّ  اهٚ بًوٓؿ ٓبـ ، وهذه افُْٜٔ ـ

يره، ؾٚهلل أظِؿبْٝ افنٚؾًل أيًوٚ وبًوٓؿ فغ

.  

                                                 

 (2/6)ؿقاظد إحُٚم  (1)

 ومل أؿػ ظِٔف  (1/90)جمِدات ـام ذـره يف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ يف ٕحق ظؼة  (ذح افقشٔط  )(2)

 ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل بـ ظِقان اإلمٚم افزاهد أو  ّد إشدي احلٌِل ادًروف: وابـ إشتٚذ هق 

 (22/303):هـ  إٔير شر أظالم افٌْالء623:تقيف رمحف اهلل شْٜ. بٚبـ إشتٚذ 

افنٓٔد، ـٚن ييب بف ادثؾ يف حٍظ ادذهٛ،  ـٟم يقشػ بـ أمحد بـ وهق أبق افَٚس،  افديْقرؿٚيض   (3)

شر أظالم : هـ إير يف ترمجتف405:وؿدمف بًوٓؿ ظذ أو حٚمد، ؿتؾ يف افديْقر رمحف اهلل شْٜ

  (7/65):ووؾٔٚت إظٔٚن (2/44):واإلـامل (17/183):افٌْالء

 أبق بُر ابـ بْٝ افنٚؾًل: أبق  ّد، وؿٔؾ :أمحد بـ  ّد بـ ظٌد اهلل أبق ظٌد افرمحـ، وؿٔؾ  (4)

ضٌَٚت : إير يف ترمجتف. إٍرد بًّٚئؾ ؽريٌٜ: ؿٚل افْقوي. وابـ ظّف، أمف زيْٛ بْٝ اإلمٚم افنٚؾًل 

  (2/557):وهتذيٛ إشامء وافٌِٚت (11/240):شر أظالم افٌْالء  (1/4):افنٚؾًٜٔ

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (أيوٚ)فٍيٜ  (5)

 ( 327ص )ه شٌَٝ افسمجٜ ل(6)

 (ظ)ـ31بدايٜ افِقح ـ .
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ترك بًًوٚ مـ إبًٚض ٓ يًجد إٔف إذا : وٕير هذه ادَٚفٜ وجف منٓقر ظْدٕٚ 

وؿٚل .(4)رٓ ـٍٚرة ؾٔٓٚ وإثّٓٚ أظيؿ مـ أن يُّػ (3)ؿٚفقا (2)مقسوافّٔغ افغَ  .(1)فف

شٌٛ اخلالف يف هذه)): صٚحٛ ادًِؿ

حُؿ افًٚمد مًتٍٚد مـ دفٔؾ  أنّ  ، ادًٖفٜ 

اخلىٚب، ؾ٘ن افًٚمد أوػ  (5)[تٌْٔف]إن افًٚمد بخالف افْٚد أو مـ اخلىٚب، ف

بف،  ا، ؾٚفًٚمد أحّؼ إٔف إن جًؾ افَوٚء يف افْٚد تٌِٔظً  بٚفَوٚء مـ افْٚد، واحلّؼ 

ه ؾٚفًٚمد ودّ (6)بَدره يًتدرك بَوٚئف مٚ ؾٚتف  وإٔف ،وإن جًؾ مـ بٚب افرؾؼ

ّٟ ُي ؾال (8)افْٚؾغ (7)اهرة ظذ أهؾ افظحلؼ بف، وٓ يَقم بف ح
))

(9) .

                                                 

 (7/10)إير حتٍٜ ادحتٚج يف ذح ادْٓٚج  (1)

ًٚ ظذ ظِؿ مْف:يـغَ بٍتح ال: مقسافّٔغ افغَ  (2) .. اشؿ ؾٚظؾ ٕهنٚ تٌّس صٚحٌٓٚ يف اإلثؿ٪ ٕٕف حِػ ـٚذب

 (6/156)وفًٚن افًرب (2/453)ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ (ؿٚفقا)ـِّٜ  (3)

 (23/193)إير ظّدة افَٚري. وهؿ اجلّٓقر  (4)

 32:بدايٜ افِقح 

. (ظ)فًٔٝ مَْقضٜ يف إصؾ وافتهحٔح مـ (5)

. (بَدره)بدٓ مـ  (بًذره)ـتٌٝ  (ز)يف (6)

 (327 ص ) ـام شٌؼ ؿقهلؿ  (7)

. (افٌٚؿغ)ـتٌٝ   (ز)يف (8)

  (1/441)م إٔير ادًِؿ بٍقائد مًؾ  (9)

و مٚزر بٍتح افزاي وؿد  ادٚفُل  أبق ظٌد اهلل  ّد بـ ظع بـ ظّر ادٚزري ادٚزري  :هق  صوحى ادعؾمو

ـٚن مـ  (ادًِؿ يف ذح مًِؿ:  تُن ، وهل بِدة يف جزيرة صَِٜٔ وهق افٌحر ادتٍْـ ادحدث مهْػ

تقيف رمحف اهلل يف . صقؾغ وإئّٜ ادتٌحريـ ـٚن أحد إذـٔٚء ادق: ، وؿٚل ظْف افذهٌل  ـٌٚر أئّٜ زمٕٚف

= 
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ّٟ (إذا ذـرهٚ):يف ؿقفف :افسودس  :ة فِجّٓقر ظذ أو حٍْٜٔ حٔٞ يَقلح

ّٛ  .(1)ادسوـٜ ٓ تَٙ بًد افهٌح، وٓ بًد افًك إنّ   : ؿٚل. (2)ه ظِٔف افَرضٌلـام ٕ

 ؾتًٍؾ ظْد حوقر شٌٌٓٚ متك ،أهنٚ صالة جتٛ بًٌٛ ذـرهٚ ،ـٓؿووجف متّس ))

(4)چ ٺ  ٺ  ٺچ افتًِٔؾ يف ؿقفف ـ تًٚػ ـ ح بوؿد ّس  حي(3)مٚ
ؾ٘ن  

َّيٝل  ٓ صالة ):وٓ يًٚرض هذا بَقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ، ظِٔؾ طٚهًرا افالم فِ

(5)(حتك تىِع افنّس ،بًد افهٌح
يف جْس افهِقات، وذاك خٚص  ؾ٘ن هذا ظٚمٌّل    

٪ ظذ اخلّٚص  بْٚء افًٚمّ : يـوافقجف افهحٔح ظْد إصقيلّ .ةيف افقاجٌٚت ادَيّض 

 مع،وهق أوػ مـ افسجٔح بٚتٍٚقوبف يُّـ افٟذفؽ يرؾع افتًٚرض،إذ

((يـإصقيلّ 
(6) .

                                                 

ووؾٔٚت  (20/104):وشر أظالم افٌْالء (1/305):إٔير تٌهر ادْتٌف بتحرير ادنتٌف. هـ536:شْٜ

 (4/285):إظٔٚن

 (1/399)إير ذح مًٚين أثٚر  (1)

 (2/310)ادٍٓؿ  (2)

. (ظ)شٚؿط مـ (مٚ)حرف  (3)

 شقرة ضف(١٤)آيٜ (4)

فٍِظ أخرجف افٌخٚري مـ حديٞ أو شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف يف ـتٚب افهقم  بٚب افهقم هبذا ا  (5)

ٓ يتحرى افهالة ؿٌؾ : ويف أبقاب مقاؿٔٝ افهالة بٚب  (1893)ورؿؿ احلديٞ  (2/703 )(يقم افْحر

ؾوؾ  افهالة يف مًجد مُٜ وادديْٜ : ويف ـتٚب افتىقع بٚب  (1/212 )(561)ؽروب افنّس برؿؿ

وـتٚب اإلحهٚر وجزاء  (1/400 )(1139)مًجد بٔٝ ادَدس برؿؿ: وبٚب  (1/398 )(1132)مبرق

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب صالة ادًٚؾريـ  بٚب إوؿٚت (1/659 )(1765)حٟ افًْٚء برؿؿ: افهٔد بٚب 

  (1960)ورؿؿ احلديٞ  (2/207)افتل هنل ظـ افهالة ؾٔٓٚ 

  .( 294ص  )ادًٖفٜ ثالث حٚٓت  ، وشٌؼ أن ذـرٕٚ هلذه (2/310)ادٍٓؿ (6)
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ٺ  ٺ  چ اشتدٓفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ بَقفف تًٚػ :افسوبع

مٚ مل يرد ذظْٚ بخالؾف، ٕن  ،ذع مـ ؿٌِْٚ ذع فْٚ دفٔؾ ظذ أنّ   (1)چٺ

وهق ؿقل أـثر )): فٔف افًالم ـ ؿٚل افَرضٌلاخلىٚب هبذه أيٜ إٕام هق دقشك ـ ع

((أصحٚبْٚ
ذع مـ ؿٌِْٚ  ٓ خالف ظـ مٚفؽ أنّ )): افٌَس  (3)صٚحٛ وؿٚل  . (2)

(4)ات مـ ادقضٖذع فْٚ، وؿد ٕص ظِٔف يف ـتٚب افدّي 
ذع مـ )): وؿٚل افَرايف .((

حتريؿ  افتقراةأن يف : مل يًِؿ إٓ مـ ؿٌِٓؿ، ـام يزظّقن: ؿًؿ:ؿٌِْٚ ظذ ثالثٜ أؿًٚم

ا وأمرٕٚ ٕحـ أيًض  ،ظِؿ بؼظْٚ: وؿًؿ.(6)ةبٌِـ أمف، ينرون إػ ادوّر  (5)اجلدي

(7)چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲ ﮳چ بف ـَقل ـ تًٚػ ـ 
ظِؿ : وؿًؿ  

: ا، وافثٚينا فْٚ ؿىعً فٔس ذعً : لا هلؿ، ومل ٕٗمر ٕحـ بف، ؾٕٚوّ إٔف ـٚن ذعً بؼظْٚ

 .اذع فْٚ ؿىعً 

                                                 

 شقرة ضف(١٤)آيٜ (1)

 (2/311)ادٍٓؿ  (2)

. (صٚحٛ)بدٓ مـ  (أصحٚب)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

 (4/476)وإير افتٚج واإلـِٔؾ (2/864)مقضٖ مٚفؽ  (4)

ّٔده بًوٓؿ بُقٕف يف افسَّيل . ظْٚق:وإٕثك ، هق افذـر مـ أوٓد ادٚظز:اجلدي (5) ادْر ادهٌٚح . ٕٜ إوػوؿ

 (1/119)وإير خمتٚر افهحٚح (1/93)يف ؽريٛ افؼح افٌُر

وافٌِـ . بـ ادٚرضضٌخ افِحؿ بٚفؾَّيل أن ُت :وادوّرة ظْد افًرب. مريَٜ تىٌخ بٌِـ وأصٔٚء:ادوّرة (6)

 (5/177)وفًٚن افًرب (1/642)إير خمتٚر افهحٚح. هق افذي  ذي افًِٚن ؿٌؾ أن يروب:ادٚرض

 ادٚئدةشقرة (٤٥)آيٜ (7)
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((افْزاع ّل مح (1)هق:وافثٚفٞ
ظذ افًَؿ افثٚين، وفٔس افْزاع ؾٔف  واحلديٞ إٕام دّل . (2)

. ـام َِٕف افَرايف

(3)چ  ٺ  ٺ  ٺ چ  :ؿقفف:افثومن
 :اختِػ أهؾ افتًٍر يف ؿقفف 

إذا : افالم فِيرف،أي: وؿٚل افْخًل. (4)فتذـرين ؾٔٓٚ: ؾَٚل جمٚهد چٺچ

ٓ تذـر ؾٔٓٚ : وؿٔؾ. ديٞإذا ذـرت أمري بًد مٚ ًٕٔٝ، ومْف افح: أي (5)ذـرتْل

وهق  )):(6)ؿٚل افَرضٌل. افالم فِتًٌٔٛ: وؿٔؾ. ا فذـريصُرً : وؿٔؾ. ؽري

. (7){ىـرأؿؿ افهالة فِذِّت }:ارئ صٚذًّيت ويَرب مْف ؿقل افْخًل، وُق  .((أووحٓٚ

وأبغ إؿٚويؾ ظْدي أن ]:ؿٚل. أؿؿ افهالة ٕذـرك بٚددح، حُٚه افٌٚجل: وؿٔؾ

ّٟ  (8)[حغ تذـرهٚأؿؿ افهالة : ادًْك بٚٔيٜ ظذ  ٕٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ احت

                                                 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (هق)فٍيٜ  (1)

أمحد بـ إدريس بـ ظٌد افرمحـ افَرايف ادٚفُل : وافَرايف هق  (2/15)ذح تَْٔح افٍهقل فَِرايف  (2)

:  مْٓٚ ،شٚرت مهٍْٚتف مًر افنّس: ؿٚل يف افديٌٚج. صٓٚب افديـ أبق افًٌٚس، إتٓٝ إفٔف رئٚشٜ ادٚفُٜٔ

تقيف رمحف اهلل . وؽرهٚ ذخرة وـتٚب افتَْٔح و ذح  هقل افرازييف ؾروع افنٚؾًٜٔ و ال افَقاظد

 (2/1359):وـنػ افيْقن (1/37):وافديٌٚج ادذهٛ (1/94): إظالم: هـ إير يف ترمجتف684:شْٜ

 شقرة ضف(١٤)آيٜ (3)

 ( 125ص  )وشٌَٝ افسمجٜ دجٚهد  (5/267)إير تًٍر افٌٌقي  (4)

 ( 252ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فِْخًل (3/25)إير تًٍر افثًٚفٌل  (5)

 (2/311)َٕؾ هذه إؿقال مجًٔٚ مـ ادٍٓؿ  (6)

وتَرأ بالمغ  (2/311)بتٖٕٔٞ فِذـر، وهل ؿراءة ابـ صٓٚب ـام ذـر ذفؽ افَرضٌل يف ادٍٓؿ  (7)

 (9/275)إير تًٍر ابـ أو حٚتؿ. وتنديد افذال

. (ظ)يف إصؾ وأثٌتف مـ ؽر واوح  (8)
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(1) (ؾِٔهِٓٚ إذا ذـرهٚ ،مـ ٕٚم ظـ صالة أو ًٕٔٓٚ): ؿقفف
  .

ا، وهق أوػ(3)اهفؽ إّي  (2)[ييرفتذك]أي : وؿٚل افَٚيض ظٔٚض

  (4)احلديٞ فًٔٚق  

دٚء ، وهق ؿقل أـثر افع (ى فِذـر )ؿراءة   (5)ويًوده،  وآحتجٚج هبٚ

. (6)يـوادٍّن 

ظذ أن مـ  (ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ)  :شتدل بَقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـُي  :افتوشع

إػ : (7)افرأي وذهٛ بًض أصحٚب. ؿٙ ظْف، وٓ جتز باملمٚت وظِٔف صالة ٓ ُي 

 ّؾ احلديٞ ظذ حٚل احلٔٚة، وأمٚ بًد ادقت : هبذا وافَٚئؾ. (8)ظْف ضًؿُي  إٔف 

ّٛ  (9)ٓصساـٓام ٪ابٚفهقم يف اإلضًٚم وافَوٚء أيًض ؾِٔتحؼ  . د افٌدينّ يف مًْك افتً

 فف  شتدّل وُي . (1)اشتحٌٚب ؿوٚء افًْـ افراتٌٜ: ؿقيل افنٚؾًل أصّح  : (10)افعورش 

                                                 

  (11/177)إير تًٍر افَرضٌلو(1/25)تَكادـ  (1)

 (2/372)فَْؾ يف إـامل ادًِؿوافتهحٔح مـ أصؾ ا (فتذـري)ـتٌٝ (ز)و (ظ) يف إصؾ و (2)

 .إؿرب فًِّْكوهق

 (2/372)إـامل ادًِؿ  (3)

  (ز)ـ 31افِقح ـ .

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (احلديٞ)ـِّٜ  (4)

. (ويًودهٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 (6/218)وتًٍر افٌحر ادحٔط (4/49)فقجٔزإير ادحرر ا (6)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (افرأي)ـِّٜ  (7)

. ويف وجف ظْد افنٚؾًٜٔ إٔف يىًؿ ظـ ـؾ صالة مدا (3/161)وهؿ احلٍْٜٔ إير ؿقهلؿ يف ادًٌقط  (8)

 (1/24)إير إظٕٜٚ افىٚفٌغ

. (ٓصسـام)ـتٌٝ  (ز)يف (9)

. (افًٚذ)بدل مـ ـِّٜ  (ؾرع)ـتٌٝ  (ظ)يف (10)
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.  (2)اوبٌره مـ إدفٜ أيًض  بًّقم هذا احلديٞ 

ػ حديٞ ظَٛ حديٞ إٔس هذا رًدا ع  روى اجلقزؿٚين يف مقوقظٚتف : (3)ؾوئدة 

 يٚ رشقل :ؿٚل رجؾ :ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل ؿٚل)بٚضؾ مـ حديٞ ظىٚء بـ أو ربٚح 

  :ـٔػ أؿيض؟ ؿٚل يٚ رشقل اهلل: اؿض مٚ ترـٝ، ؾَٚل: إين ترـٝ افهالة ؾَٚل! اهلل

ثؿ   (ٓ بؾ ؿٌؾ  :ؿٌؾ أم بًد؟ؿٚل يٚ رشقل اهلل:ؿٚل   مثِٓٚ صالةً  ،صالةٍ  مع ـّؾ  صّؾ 

. (4) مل ُٕتٌف إٓ هبذا اإلشْٚد هذا حديٞ ؽريٛ: ؿٚل

                                                 

 (1/171)إير إم   (1)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ  (وبٌره مـ إدفٜ أيوٚ)ؿقفف  (2)

. (ؾٚئدة)بدٓ مـ ـِّٜ  (افًٚذ)ـتٌٝ   (ظ)يف (3)

وؿٚل افذهٌل يف  (2/397)وذـره ابـ اجلقزي يف مقوقظٚتف  (2/50)إبٚضٔؾ وادْٚـر فِجقزؿٚين  (4)

 . اه ابـ حٌٚنم بـ ظٌد اهلل افزاهد، وهَّيل شَؾ :ؾٔف (2/185)مٔزان آظتدال
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احلديٌ اخلومس 

 

 مع ـون يصعّل  ،أن معوذ بن جبل)  ظن جوبر بن ظبد اهلل ـ ريض اهلل ظـه ـ 

 هبم افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظشوء اآلخرة،  م يرجع إػ ؿومه، ؾقصعّل 

(1)(تؾك افصالة
   .

: (2)وجوهافؽالم ظؾقه من 

 

. (4)افتّٔؿ ؿٌٔؾ  (3)شِػيف افتًريػ براويف وؿد  :أحدهو

رجٚل  مـ افُالم ظذ وترمجتف مًٌقضٜ ؾٔام أؾردتف ،وؿع يف احلديٞ ذـر مًٚذ : وكقفو

. افٌِٔؾ جتد مٚ ينٍل ،، ؾراجًٓٚ مْف(5) هذا افُتٚب

ـَ  ،ؾٔف دفٔؾ ظذ جقاز مثؾ هذا  (ظنٚء أخرة)  :ؿقفف : وفثفو ف رَّيل ر إػ ادعَ كَّيل وإوٚؾٜ اد

                                                 

ديٞ ورؿؿ افح (1/250)ؿقمٚ  أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ  بٚب إذا صذ ثؿ أمَّيل   (1)

: وبٚب (1/248 )(669-668)برؿؿمٚم وـٚن فِرجؾ حٚجٜ ؾخرج ؾهذ إذا ضقل اإل: ويف بٚب  (679)

إـٍٚر مـ ؿٚل ذفؽ متٖوٓ  مـ مل يرَ : يف ـتٚب إدب بٚب و (1/249 )(673)مـ صُٚ إمٚمف إذا ضقل برؿؿ

يف ـتٚب افهالة  بٚب افَراءة يف افًنٚء  وافٍِظ ففأخرجف مًِؿ و (5/2264 )(5755)أو جٚهال برؿؿ

 (1070)ورؿؿ احلديٞ  (2/42)

يد هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افعبًض إير   (2)

 (1/575)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/196)

 . (2/94)ـتٚب افىٓٚرة آخر بٚب اجلْٚبٜ وؿٌٔؾ افتّٔؿ  (3)

. (افٔتٔؿ)ـتٌٝ   (ز)يف (4)

 ( 48 )شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب يف ادَدمٜ ص   (5)
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ـَ ف إذا ـٚن ادًرَّيل   ظْف ب٘وٚؾٜ ادقصقف إػ صٍتف، وهق مذهٛ بَّيلرعَ ر، وُي كَّيل صٍٜ فِّ

وحٔٞ : ون، ؿٚفقاومًْف افٌكّي .ظنٚء أخرة، ومًجد اجلٚمع: ؾَٔٚل. يـافُقيفّ 

إٕام هق ظذ تَدير مقصقف  ،ف يف افهٍٜ وادقصقفر إػ ادًرّ جٚء إوٚؾٜ ادّْؽ 

. (1)اجلٚمع ف  ذوف، وهق افًنٚء أخرة، ويف مًجد ادُٚنمًرّ 

ٕٕف يَتيض أن يُقن: ؿٚل. افًنٚء أخرة: وؿد مْع بًض افًِامء ؿقل :رابعفو

 مَّيل َث  

ؾ٘ن َٕؾ تًّٜٔ . مررت برجؾ وامرأة أخرى، وبٚفًُس: وػ، ـام ٓ يَٚلظنٚء أُ 

، وإٓ ؾٍُٔٔٓؿ دفٔاًل ظذ(2)ادٌرب ظنٚء ؾٓق وجف ؿقل اجلّٓقر


جقاز ذفؽ ؿقفف 

  (ؾال تنٓد مًْٚ افًنٚء أخرة ،مٚ امرأة أصٚبٝ بخقًراأّي ) : م ــ ظِٔف افهالة وافًال

 .  ؾٓٚ بذفؽوْص  ،مـ افهحٚبٜ (3)وثٌٝ يف مًِؿ ظـ مجٚظٚت.رواه مًِؿ

                                                 

از إوٚؾٜ ادقصقف إػ وإير اخلالف بغ افُقؾٔغ وافٌكيغ يف جق (1/579)افًدة ذح افًّدة  (1)

 (2/797)وتقؤح ادَٚصد وادًٚفؽ بؼح أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ (1/90)صٍتف يف حترير أفٍٚظ افتٌْٔف

 (ظ)ـ32بدايٜ افِقح ـ. 

، وافهقاب جقازه ـام صح ظـ افٌْل . إصًّل: وممـ مًْف (1/580)إير افًدة ذح افًّدة   (2)

 (4/137)إير افْقوي يف ذح مًِؿ. افًنٚء أخرة إضالق: وظٚئنٜ وإٔس وافزاء ومجٚظٜ آخريـ

 33:بدايٜ افِقح 

أخرجف مًِؿ مـ حديٞ أو هريرة يف ـتٚب افهالة  بٚب خروج افًْٚء إػ ادًٚجد إذا مل يستٛ ظِٔف ؾتْٜ   (3)

 ):افٝق ه ثٌٝ مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ وفٍظ و (1026)ورؿؿ احلديٞ  (2/33)ة َب وأهنٚ ٓ خترج مىلَّيل 

رواه مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب   (فهالة افًنٚء أخرة وافْٚس ظُقف يف ادًجد يْتيرون رشقل اهلل 

مُثْٚ ذات فِٜٔ ))وظـ ظٌداهلل بـ ظّر وفٍيف (963)ورؿؿ احلديٞ  (2/20)اشتخالف اإلمٚم إذا ظرض فف ظذر 

يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب وؿٝ افًنٚء وتٖخر ٚ أخرجف مًِؿ . احلدث( (..فهالة افًنٚء أخرة ْٕتير رشقل اهلل 

( (يٗخر صالة افًنٚء أخرة ـٚن رشقل اهلل ))وظـ جٚبر بـ شّرة وفٍيف  (1478)ورؿؿ احلديٞ  (2/116)

وظـ أشٚمٜ بـ  (1485)ورؿؿ احلديٞ  (2/118)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب وؿٝ افًنٚء وتٖخرهٚ 

= 
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 إٕام وصٍٝ بٚٔخرة: وأجٚب بًوٓؿ ظـ افنٌٜٓ افًٚفٍٜ بٖن ؿٚل

 (1)ڃ  چچ  :ـام وصٍٝ اجلٚهِٜٔ بٕٚوػ يف ؿقفف ،هلٚ أوػ  تُـ ومل  

 مٌ وهْ   ، وهذا(3)جٚهِٜٔ أخرى مَّيل ؾٕ٘ف مل يُـ َث  (2)چچ  چ  چ   

ؾٔف إبراهٔؿ، ـٕٚٝ ادرأة تٌِس افدرع  افذي وفد  (5)افزمـ هل: إوػ  (4)ؾٚجلٚهِٜٔ

مٚ بغ آدم، : وؿٔؾ. (6)مـ افِٗفٗ ؾتّق بف وشط افىريؼ، تًرض ًٍٕٓٚ ظذ افرجٚل

 . (8)ؽر ذفؽ: وؿٔؾ. (7)وٕقح

  .(10)أمجًغ  (9)ا بغ ظًٔك و ّد صذ اهلل ظِٔٓؿ وشِؿم: واجلٚهِٜٔ إخرى

                                                 

احلديٞ ( (..ؿٚم ادٌرب ثؿ إٔٚخ افْٚس يف مْٚزهلؿ، ومل  ِقا حتك أؿٚم افًنٚء أخرةجئْٚ ادزدفٍٜ ؾٖ))زيد وفٍيف  

 (3162)ورؿؿ احلديٞ  (4/73)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب احلٟ  بٚب اإلؾٚوٜ مـ ظرؾٚت إػ ادزدفٍٜ 

. (31)يف افِقح رؿؿ  (ز)مـ هذه افهٍحٜ اختِػ اخلط يف ًٕخٜ (1)

 شقرة إحزاب (٣٣ )آيٜ (2)

صٍٜ ـٚصٍٜ ـ ذـر ذفؽ ابـ ظٚصقر يف افتحرير  (أخرة: هذا اجلقاب إذا ؿِْٚ أن ـِّٜ  (3)

 .وفًٔٝ صٍٜ ظذ ؿهد افتَٔٔد ـام يذـره ادهْػ هْٚ  (11/249)وافتْقير

. (بٚجلٚهِٜٔ)ـتٌٝ   (ظ)يف  (4)

. (افزمـ)بدٓ مـ  (ثؿ مـ)ـتٌٝ    (ظ)يف (5)

ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل  : ( 2/598)اـؿ يف مًتدرـف وأخرج افح (14/179)إير تًٍر افَرضٌل  (6)

  .(.... ـٕٚٝ ادرأة تٌِس افدرع مـ افِٗفٗ  ):  ظْف ؿٚل 

 .افَٚئؾ هق احلُؿ بـ ظْٜٔٔ ـام يف ادهدر افًٚبؼ مـ تًٍر افَرضٌل  (7)

ة إؿقال وإير بَل. مٚ بغ ظًٔك و ّد : وؿٚل افنًٌل. هل مٚ بغ ٕقح وإدريس: ؿٚل ابـ ظٌٚس  (8)

 (14/180)يف تًٍر افَرضٌل

 . (ز) شٚؿىٜ مـ (شِؿ)ـِّٜ (9)

 (20/262)وهذا مٚ ذـره ابـ جرير يف تًٍره  (10)
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َٝ  :خومسفو ل، وهق فِّت نَ يف احلديٞ دٓفٜ طٚهرة ظذ صحٜ صالة ادٍسض خِػ اد

 ،، ٕن مًًٚذا ـٚن يهع افٍريوٜ مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(1)مذهٛ اجلّٓقر

ـذا جٚء  (مُتقبٜ وهلؿ  (3)عتىقّ  فف )ويهع مرة ثٕٜٚٔ بَقمف   (2)ؾروف ؾًَٔط 

وهذه )):ؿٚل افنٚؾًل يف  إم . (6)ثؿ افٌَٔٓل (5)روايٜ افنٚؾًل  (4)يف حٚ بفمكَّيل 

((افروايٜ صحٔحٜ
.  (8)وؽره احٓٚ افٌَٔٓل أيًض ، وصّح (7) 

                                                 

ٓ تهح ، ٕص ظِٔف : إحدامهٚ :ويف صالة ادٍسض خِػ ادتٍْؾ روايتٚن : ؿٚل ابـ ؿدمٜ يف ادٌْل    (1)

بْٚ ، وهذا ؿقل افزهري ومٚفؽ وأصحٚب افرأي أمحد ، يف روايٜ أو احلٚرث وحٌْؾ واختٚرهٚ أـثر أصحٚ

 (4/181)ظذ مًِؿ  إير ذح افْقوي و، (  477 /3 )وافثٕٜٚٔ جيقز ، وهل أصح حلديٞ مًٚذ بـ جٌؾ

. (ؾٚروف)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 (تىقظًٚ )ـتٌٝ (ز)يف (3)

. (ز)شٚؿط مـ (يف)فٍظ  (4)

 (1/57)مًْد افنٚؾًلويف  (237برؿؿ  1/57أخرجف افنٚؾًل يف ـتٚب اإلمٚمٜ   (5)

أخرجف افٌَٔٓل يف شْْف يف مجٚع أبقاب اختالف ٕٜٔ اإلمٚم وادٖمقم وؽر ذفؽ  بٚب افٍريوٜ خِػ   (6)

 (4884)برؿؿ  (3/86)مـ يهع افْٚؾِٜ

 .(1/173)إم  (7)

 (1/274)وممـ أخرجف هبذا افٍِظ افدارؿىْل يف شْْف  (2/366)مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓل  (8)

برؿؿ (2/8)وظٌد افرزاق يف مهٍْف  (2191)برؿؿ  (1/409)وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر (1)ؿؿ بر 

ؾريوٜ ٓ تىقظٚ وأورد احلديٞ  وذـر ابـ خزيّٜ يف صحٔحف أن مًٚذا ـٚن يهع مع افٌْل (2265)

 (1635)برؿؿ  (3/65)خمتكا 
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 ٓ خالف بغ أهؾ افَْؾ فِحديٞ يف )):يف  ٕٚشخف ومًْقخف (2) (1)صٚهغ وؿٚل ابـ 

((إشْٚدهٚ  (3)صحٜ
 ،مـ ؿقل جٚبر  (5)افزيٚدة وافيٚهر أن هذه )):  َلؿٚل افٛ. (4)

((ؾٕ٘ف ٓ يَقل ذفؽ إٓ بًِؿ
ذـرٕٚه يرد بف ظذ مـ ادظك مـ   (7)وبام : ؿِٝ .(6)

 (10)ممـ فف ذب يف احلديٞ،  بًض احلٍْٜٔ ظكوادّ (9)وإدراجٓٚ (8)وًٍٓٚ ادٚفُٜٔ 

                                                 

.. (صٚهغ)ثؿ أحلؼ يف هٚمنف   (بـ هٚصؿ)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

أبق حٍص ظّر بـ أمحد بـ ظثامن يًرف بٚبـ صٚهغ، ـٚن  دثٚ ـثر افتهٕٚٔػ، ذـر إٔف صْػ   (2)

: هـ إير يف ترمجتف385:تقيف رمحف اهلل شْٜ. افتًٍر افٌُر و ادًْد وؽرهٚ:  ثالثامئٜ وثامٕغ مهٍْٚ مْٓٚ

 (7/273):ومًجؿ ادٗفٍغ (5/40):وإظالم (1/346):اإلـامل

. (صحٔحٜ) ـتٌٝ (ظ)يف (3)

 (250)افْٚشخ وادًْقخ ٓبـ صٚهغ ص  (4)

. (افزيٚدة)بدٓ مـ  (افروايٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 (2/366)مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓل  (6)

. (وبام)بدٓ مـ  (مٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

. (افقاو)بدٓ مـ  (أو)ـتٌٝ   (ظ)يف(8)

 (أ/1/102)ريٚض إؾٓٚم فٍِٚـٓل إير   (9)

ؿد روى ابـ ظْٔٔف هذا احلديٞ ظـ ظّرو : فىحٚوي رمحف اهلل ؾَد ؿٚل مًٌَٚ ظذ هذا احلديٞ وهقا  (10)

ؽر إٔف مل يَؾ ؾٔف هذا  ، وشٚؿف أحًـ مـ شٔٚق ابـ جريٟ، وجٚء بف تٚمٚ ، بـ ديْٚر ـام أخرجف ابـ جريٟ 

وجيقز أن ، جريٟ ؾٔجقز أن يُقن ذفؽ مـ ؿقل ابـ ( (هل فف تىقع وهلؿ ؾريوٜ))افذي ؿٚفف ابـ جريٟ 

 ، ؾّـ أي هٗٓء افثالثٜ ـٚن افَقل، وجيقز أن يُقن مـ ؿقل جٚبر ، يُقن ذفؽ مـ ؿقل ظّرو بـ ديْٚر 

إٕام ؿٚفقا ؿقٓ ظذ ، ٕهنؿ مل  ُقا ذفؽ ظـ مًٚذ  ،  إٔف ـذفؽ أم ٓ، ؾِٔس ؾٔف دفٔؾ ظذ حََٜٔ ؾًؾ مًٚذ 

وٕص .  (1/409)إٔير ذح مًٚين أثٚر. بخالف ذفؽوؿد جيقز أن يُقن يف احلََٜٔ ، إٔف ظْدهؿ ـذفؽ 

ٕير ٕهٛ افرايٜ ا. وإٕام هل مـ افرواة ،  ملسو هيلع هللا ىلص ظذ أن هذه افزيٚدة فًٔٝ مـ ـالم افٌْل، افزيًِل 

وإير  (2/196)إير افٍتح . وؿد رد ابـ حجر ظذ افىحٚوي يف افٍتح بٖـثر مـ ثالثٜ أوجف(2/53)

 (3/209) مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح
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 ، وهذا ؽر ؿٚدح(2)يٟمل يذـرهٚ يف احلديٞ، وإٕام ذـرهٚ ابـ جر (1)أن ابـ ظْٜٔٔ

ف أن اإلمٚم أمحد وعَّيل  ويف  ادْتَك. إن شِؿ فف ذفؽ ،د بفؾٚبـ جريٟ ثَٜ يٌَؾ مٚ تٍرّ 

  ٍقطٜ، ٕن ابـ ظْٜٔٔ يزيد ؾٔٓٚ ـالًمٚ  تُقن أخنك أن ٓ)):وؿٚل هذه افزيٚدة

(3)أحد يَقففٓ
))

(4).  

                                                 

 (186)شٌَٝ ترمجتف ص (1)

و خٚفد ادُل، ثَٜ ؾٚوؾ ؾَٔف ظٌد ادِؽ بـ ظٌد افًزيز بـ جريٟ إمقي مقٓهؿ، أبق افقفٔد وأب  (2)

هـ إير 150:اهلل شْٜ  رمحف  تقيف. أوظٜٔ افًِؿ  ـٚن مـ: أمحد اإلمٚم  ؿٚل ظْف . يدفس ويرشؾ  ـٚن إٔف إٓ

 :تٚريخ بٌداد (1/617):وافتَريٛ (1/169):وتذـرة احلٍٚظ (1/13):ضٌَٚت احلٍٚظ: يف ترمجتف

(10/400) 

. (ٓ يَقل فف أحد)ـتٌٝ   (ز)يف (3)

وؿد . ؾِؿ أؿػ ظِٔف  (1/91)يف بٚب صالة ادٍسض خِػ ادتٍْؾ  بحثٝ ظـ هذا افَقل يف ادْتَك  (4)

ًٚ افًْٔل يف ظّدة افَٚري ابـ تّٔٔف أن اإلمٚم أمحد  زظؿ أبق افزـٚت )):وؿٚل (8/414)ذـره ظْف أيو

ًّػ هذه افزي  ((أخنك أن ٓ تُقن  ٍقطٜ:ادة وؿٚلو
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ؾِؿ (3)وصًٌٜ (2)انذاز وؿد روى احلديٞ مْهقر بـ)):يف  ادٌْل (1)زاد ابـ ؿدامٜ

((يَقٓ مٚ ؿٚل شٍٔٚن
ظـ هذه (5)واظتذر ابـ اجلقزي .ؿد ؿٚفف ابـ جريٟ: ؿِٝ. (4)

ـّ : افزيٚدة . (7)وؿد شٌؼ جقاب هذا مـ ـالم افٌَٔٓل .(6)افراوي بٖهنٚ مـ ط

                                                 

ظٌد اهلل بـ أمحد بـ  ّد بـ ؿدامٜ ادَدد افدمنَل أبق  ّد إمٚم إئّٜ ومٍتل إمٜ مـ : ابـ ؿدامٜ  (1)

 (ادٌْل):  ؾؼ ومـ ـتٌفمٚ دخؾ افنٚم بًد إوزاظل أؾَف مـ افنٔخ ادق: أـٚبر ؾَٓٚء احلْٚبِٜ، ؿٚل ابـ تّٜٔٔ

وإير  افٌدايٜ  (1/45):هـ خمتك ضٌَٚت احلْٚب620ِٜ:تقيف شْٜ .(افُٚيف)و  (ادَْع)و  (رووٜ افْٚطر)و 

 (5/88):وصذرات افذهٛ (3/99):وافْٓٚيٜ

: فساجؿ ومْهقر بـ زاذان هق ـتٌٝ زادان بٚدِّٜٓ وافتهحٔح مـ ـتٛ ا (ز)و(ظ)يف إصؾ و  (2)

 ؿٚل. وفد يف حٔٚة ظّر وحدث ظـ إٔس  فقاشىل افثٍَل، ثَٜ ثٌٝ، صٔخ واشط ظِام وظّال،ادٌرة اأبق

تقيف رمحف اهلل . ـٚن ثَٜ حجٜ هيع افَراءة يريد أن يًسشؾ ؾال يًتىٔع، وـٚن خيتؿ يف افوحك: ابـ شًد

واجلرح  5/4419):وشر أظالم افٌْالء (1/10):ضٌَٚت احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف231:شْٜ

 (8/172):افتًديؾو

 ( 184ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف   (3)

 (2/275)مٌِىٚي يف ذحف ٓبـ مٚجفوؿد َِٕف ظْف أيوٚ  يف ادٌْل ؾِؿ أجده :يف ميٕٚف بحٞ ظْف  (4)

افٌُري  ،مجٚل افديـ أبق افٍرج ظٌد افرمحـ بـ ظع بـ ظٌد افرمحـ افَرر، اإلمٚم احلٚؾظ ظٚمل افًراق   (5)

. ي اجلٌْع افقاظظ ادًروف بٚبـ اجلقزي يًقد ًٌٕف إػ أو بُر افهديؼ ريض اهلل ظْفافٌٌداد ،افهديَل

. وؽرهٚ (افْٚشخ وادًْقخ)و  (بًتٚن افقاظيغ)و  (ادجتٌك):واظظ مهْػ فف ٕحق ثالثامئٜ مهْػ مْٓٚ

وافٌدايٜ  (3/140):ووؾٔٚت إظٔٚن (1/98):ضٌَٚت احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف597:تقيف رمحف اهلل شْٜ

 (13/18):وافْٓٚيٜ

 (1/481)إير افتحَٔؼ يف أحٚديٞ اخلالف  (6)

 ( 341ص  )شٌؼ ـالم افٌَٔٓل  (7)
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 مع رشقل اهلل  ّؾ ظذ أن مًًٚذا ـٚن يهّع )):ظْٓٚ بٖن ؿٚل (1)واظتذر ابـ افًرو

 ومع ؿقمف صالة افِٔؾ، ؾٖخز ،ه وشِؿ صالة افْٓٚرصذ اهلل ظع

 بحٚل مًٚذ يف وؿتغ (ع، وهلؿ مُتقبٜوّ ؾٓل فف تطّ ) :افراوي بَقفف 

((ٓ يف وؿٝ 
ثؿ اظِؿ بًد ذفؽ، أن هلؿ يف أصؾ احلديٞ .وهذا بًٔد: ؿِٝ. (2)

ؿٚل .ٕٚؾِٜ، ثؿ بَقمف ؾريوٜ ًٓ  أوّ ه ـٚن يهّع ا فًّؾ أن مًٚذً : (3)إحداهٚ: اظتذارات

 ،صٚروا إفٔف، ؾِٔحؼ بٚدجّالت  ممٚ هذا آحتامل بٖوػ  (4)فٔس و)): افَرضٌل

((يُقن ؾٔف حجٜؾال
ـٔػ )): هذا ظجٔٛ؟ ؿٚل افنٚؾًل ـ ريض اهلل ظْف ـ: ؿِٝ.(5)

ـّ ُي  صالة  أن مًًٚذا جيًؾ صالتف مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتل فًّؾ  ط

ويف اجلّع افُثر . يف ظّره فًٔٝ مًف  هٚواحدة أحٛ إفٔف مـ ـؾ صالة صالّ 

((ٕٚؾِٜ
فَقمف تَقم (8)[فتٖديٜ ؾريوٜ]خٍِف (7)افْٚؾِٜ أن ؾؤِٜ: ظك ابـ افًرووادّ .(6)

مَٚم أداء افٍريوٜ مًف، وامتثٚل أمره ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ يف إمٚمٜ ؿقمف زيٚدة 

. (9)ضٚظٜ

                                                 

 ( 224ص  ) شٌَٝ افسمجٜ ٓبـ افًرو   (1)

 (3/65)ظٚروٜ إحقذي  (2)

  .(أحدهٚ )ـتٌٝ (ظ)يف(3)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ (فٔس)ـِّٜ  (4)

 (2/76)إير ادٍٓؿ  (5)

 (4/238)إير ادجّقع  (6)

. (افْٚؾؾ)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

. (ظ)ضّس يف إصؾ ومٚ أثٌٝ مـ (8)

 (3/65)ظٚروٜ إحقذي  (9)
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بًّٚذ أن ينتٌؾ نّ ظَ ُي إٔف ـٔػ ، هذا آظتٌٚر أيًوٚ  دُ عِ ْب وممٚ ُي : ؿِٝ

بًد إؿٚمٜ  

ؾال صالة  ،إذا أؿّٔٝ افهالة): وافًالم ـ افهالة بْٚؾِٜ، مع ؿقفف ـ ظِٔف افهالة

(1)(ادُتقبٜإٓ
 ٕٚؾِٜ ؽر افهالة افتل أن ٓ يهّع ،بٖن ادٍٓقم: وؿد جيٚب ظـ هذا.  

  آتٍٚق مع   ٍف َت نْ مُ  ، وهذا ادحذور  وؿقع اخلالف ظذ إئّٜ  ادحذور ٕن  تَٚم

ـّ  ،د هذا آتٍٚقيف افهالة ادَٚمٜ، ويّٗي  ؾؾ خِػ افٍرض، أن اجلّٓقر ظذ جقاز اف

ٚ(3)دٚ ، وفق تْٚوفف افْٓل(2)ـام شِػ ًَ أن حديٞ : آظتذار افثٚين.جٚز جقاًزا مىِ

ُٕفِ  ،حغ ـٕٚٝ افٍريوٜ تَٚم يف افٔقم مرتغ ،لـٚن يف إوّ ، مًٚذ ظْف، وهذا  َي حتك 

ل أي يف أوّ  ،بٖن إشالم مًٚذ ـٚن متَدًمٚ،ره بًوٓؿ وؿدَّيل ،(5)(4)ظـ افىحٚويمَْقل 

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صّذ  دوق ،(7)ظـ إصٔع (6)اإلشالم، ـام َِٕف افَٚيض

                                                 

 (ز)ـ32افِقح ـ .

أخرجف مًِؿ مـ حديٞ أو هريرة يف ـتٚب صالة ادًٚؾريـ ، بٚب ـراهٜ افؼوع يف ٕٚؾِٜ بًد ذوع  (1)

 ( 1679 )برؿؿ  ( 2/154 )ادٗذن 

 .( 340ص  )ؿقل اجلّٓقر يف شٌؼ   (2)

. ومثٌٝ يف إصؾ (ظ)مىّقس يف (دٚ)حرف  (3)

صٚؾًٔٚ  مك، ـٚن   مـ صًٔد  ضحٚ إػ   ًٌٕٜ  افىحٚوي،   ادكي افٍَٔف أبق جًٍر ، أمحد بـ  ّد   (4)

هـ 321:هلل شْٜتقيف رمحف ا منُؾ أثٚر ذح و ذح مًٚين أثٚر:  ومـ مٗفٍٚتف ثَٜ ثٌٝ. ثؿ أصٌح حٍْٔٚ

 (1/206):وإظالم (1/339)ضٌَٚت احلٍٚظ: إير يف ترمجتف

 (1/409)إير ذح مًٚين أثٚر فِىحٚوي  (5)

 (2/213)إـامل ادًِؿ  (6)

 ( 201ص  ) شٌَٝ افسمجٜ فألصٔع   (7)
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وؿع ؾٔف ادخٚفٍٜ افيٚهرة  هٍ ْج ظذ وَ  (1)ةبًده شْتغ مـ اهلجرة صالة اخلقف ؽر مرّ 

 ظذ ظدم إيَٚع افهالة يف  ؽر حٚفٜ اخلقف، وذفؽ يدّل بٕٚؾًٚل ادْٚؾٜٔ فِهالة يف 

ادْٚؾٚة وادًٍدات يف ؽر هذه احلٚفٜ، وهذا ٓ (3)[تَع]ٓ  تغ، ظذ وجفمرّ   (2)افٔقم

م إشالم مًٚذ وؾًِف، ـٔػ وادْٚزظٜ واؿًٜ يف أن ذفؽ بتَدير تَدّ  ،ظذ افًْخ يدّل 

: فُْف ؿٚل ،دُح ن ذفؽ ؿٌؾ أُ أر هؾ ـٚن ظَٛ إشالمف أو بًده؟ وؿد روى ابـ جري

ؾال يسك  ،وهذه دظقى ٓ أصؾ هلٚ)): ؿٚل افْقوي يف  ذحف .(4) ((إٕف خز مَْىع))

((طٚهر احلديٞ هبٚ
وا صالة ٓ تهّؾ )يرؾًف ، (7) وحديٞ ابـ ظّر: (6)ؿٚل افٌَٔٓل.(5)

                                                 

مٚ ورد : هٚهرة، مـوؿًٝ ؾٔٓٚ ادخٚفٍٜ يف إؾًٚل افيٚ، وردت صالة اخلقف بروايٚت وصٍٚت خمتٍِٜ   (1)

ورـع ورـع ٕٚس مْٓؿ، ثؿ شجد ، وؿٚم افْٚس مًف ؾُز ؾُزوا مًف  ؿٚم افٌْل : ؿٚل))ظـ ابـ ظٌٚس 

ؾرـًقا  ،وأتٝ افىٚئٍٜ إخرى، وشجدوا مًف، ثؿ ؿٚم فِثٕٜٚٔ ؾَٚم افذيـ شجدوا وحرشقا إخقاهنؿ 

بخٚري يف أبقاب صالة أخرجف ال( (وشجدوا مًف، وافْٚس ـِٓؿ يف افهالة وفُـ  رس بًوٓؿ بًوٚ

 (902)ورؿؿ احلديٞ  (1/320)اخلقف  بٚب  رس بًوٓؿ بًوٚ يف صالة اخلقف 

. (افْقم)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 .(ز)مل تَْط وافتهحٔح مـ  (ظ)يف إصؾ و (تَع)ـِّٜ (3)

 .وفًِف يف هتذيٛ أثٚر وهق ؽر مىٌقع ـٚمالً . بحثٝ ظْف يف جٚمًف ؾِؿ أجده  (4)

ِّد، وـٚن  ؿ:وابـ جريرهق د بـ جرير بـ يزيد افىزي أبق جًٍر ادّٗرخ ادٍّن اإلمٚم، ـٚن جمتًٓدا وٓ يَ

تقيف  (هتذيٛ أثٚر)و  (جٚمع افٌٔٚن يف تًٍر افَرآن)صٚحٛ ـتٚب . ورظٚ ظرض ظِٔف افَوٚء ؾٚمتْع

 (1/325):ءوؽٚيٜ افْٓٚيٜ يف ضٌَٚت افَرا (6/69):إظالم: هـ إير يف ترمجتف310:رمحف اهلل شْٜ

 (11/145):وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ (1/8):وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ

 (4/181)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (5)

 (2/366)مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓل  (6)

. (ابـ ظّر)بًد ؿقفف  (بـ)زيٚدة  (ز)يف (7)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 348

(1)(تغيف يقم مرّ 
ٓ يثٌٝ ثٌقت حديٞ مًٚذ، فالختالف يف آحتجٚج   

بروايٚت


يف إشْٚده وإٍراده، وفالتٍٚق ظذ  ـيًْل ادذـقرـ  (2)بـ صًٔٛارو ظؿ

                                                 

م أدرك مجٚظٜ إذا صذ ث : بٚب  ، يف ـتٚب افهالة ، مـ حديٞ ابـ ظّر، أخرجف أبق داود يف شْْف   (1)

وافًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب اإلمٚمٜ  بٚب شَقط افهالة ظّـ صذ مع  (579)برؿؿ  (1/226)! أئًد

وافٌَٔٓل  (4994)برؿؿ  (9/44)واإلمٚم أمحد يف مًْده  (860)برؿؿ  (2/114)اإلمٚم يف ادًجد مجٚظٜ 

وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (1)برؿؿ  (1/415)وافدارؿىْل يف شْْف  (3467)برؿؿ  (2/303)يف شْْف 

وابـ حٌٚن يف صحٔحف  (13270)برؿؿ  (12/333)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (1641)برؿؿ  (3/69)

واحلديٞ  (6675)برؿؿ  (2/78)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (2396)برؿؿ  (6/155)ـام يف اإلحًٚن 

إشْٚده : ظْف  ََق ادًْد وؿٚل (2/668)وافْقوي يف اخلالصٜ (2/258)صححف ابـ حزم ـام يف ادحذ

 .( 9/44 )حًـ 

 34:بدايٜ افِقح 

هق ابـ  ّد بـ صٚحٛ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،  ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ : ظّرو بـ صًٔٛ (2)

اإلمٚم ادحدث أبق إبراهٔؿ احلجٚزي ؾَٔف أهؾ افىٚئػ، وـٚن يسدد ـثرًا إػ مُٜ :افًٚص ؿٚل ظْف افذهٌل

: ؿِٝ .(22/64)وهتذيٛ افُامل (5/165)إير شر أظالم افٌْالء (هـ118)تقيف شْٜ .ويْؼ افًِؿ

ُٞ  ظّرو بـ صًٔٛ ظـ أبٔف ظـ جده منٓقرة: ومرويٚت ؾٔٓٚ  تفر ـالم افًِامء ظِٔٓٚ وألِّت يف ـتٛ افًْٜ، وـ

شر أظالم  وافؤٚء ادَدد يف ادختٚرة ـام يف ،مًِؿ بـ احلجٚج: ف يف ذفؽإجزاء وافرشٚئؾ وممـ ألَّيل 

درجٜ ، يف بحٞ ؿدمف فْٔؾ أمحد بـ ظٌد اهلل  :إشتٚذ  وؿد مجع أحٚديثٓٚ وؿٚم بدراشتٓٚ (5/167)افٌْالء

واختِػ رأي افًِامء يف آحتجٚج بٖحٚديٞ هذه افًًِِٜ . ادٚجًتر يف ـِٜٔ افؼيًٜ بٚجلٚمًٜ إردٕٜٔ

ومـ مْتٟٓ هنٟ  (6/221)ؿل يف افًْـ افُزىؾّـ  تٟ هبٚ، ومـ متقّؿػ ـٚفنٚؾًل، ـام ذـر ظْف افٌٔف

حٔٞ ؾّرق بغ أن يٍهح ظـ جده  (1/298)افتٍهٔؾ ـٚفدارؿىْل ـام ذـره أمحد صٚـر يف افٌٚظٞ احلثٔٞ

ومـ ضٚظـ يف هذه افًًِِٜ ـٚبـ حٌٚن يف . أو ٓ يٍهح ؾال  تٟ بف. ؾٔحتٟ بف (ظٌد اهلل)إٔف

إمٚ :د بـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص، وؿٚل ظـ جدهصًٔٛ هق صًٔٛ بـ  ؿ: وؿٚل (2/72)ادجروحغ

وإن ظْك جده إظذ، ؾٓق . ؾٓق مرشؾ، ٕٕف مل يدرك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ( ّد)أن يًْل إدٕك 

ًٚ مل يدرـف مٚ مـ تُِؿ يف حديٞ ظّرو بـ صًٔٛ إنو (2/140)وؿٚل افسمذي يف شْْف. مَْىع، ؾ٘ن صًٌٔ

= 
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ة فَّؾ  ٪بَقمف افيورة داظٜٔ إػ صالة مًٚذ(2)أن: افثٚفٞ .(1)آحتجٚج بروايٜ مًٚذ

ـً  اء ذفؽ افقؿٝافَرّ  ـً ،  (3)ى ظـ صالة مًٚذومل يُـ هلؿ ؽ ى ظـ ومل يُـ دًٚذ ؽ

صالتف

ظِّف ـ ظِٔف  ظك ظدمومـ ادّ  .دٌ عْ يف ُب وف .مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 يُْر ظِٔف(4)ومل ،ـل تىقيِف إفٔفبؾ ؿد ُش ، افهالة وافًالم ـ بذفؽ ؾَد أبًد أيًوٚ

                                                 

ؿٔؾ : وؿٚل أجري. ؾٜ جده٪ ـٖهنؿ رأوا إٔف مل يًّع هذه إحٚديٞ مـ جدهوًٍف، ٕٕف  دث ظـ صحل

وأمٚ مـ  (5/319)ادٔزان فِذهٌل. ٓ، وٓ ٕهػ حجٜ: ظّرو بـ صًٔٛ ظـ جده، حجٜ؟ ؿٚل:ٕو داود

رأيٝ أمحد بـ حٌْؾ وظّع بـ  (6/342)ؾَٚل ـام يف افتٚريخ افٌُر، احتٟ هبذه افًًِِٜ ـٚفٌخٚري 

ظٚمٜ أصحٚبْٚ  تجقن بحديٞ ظّرو بـ صًٔٛ ظـ أبٔف ظـ ووإشحٚق بـ راهقيٜ وأبٚ ظٌٔد ادديْل، 

وهُذا َٕؾ ظْف افسمذي يف افًِؾ . مـ افْٚس بًدهؿ؟َف : جده، مٚ ترـف أحد مـ ادًِّغ، ؿٚل

ٌف افذهٌل يف افًر (1/325)افٌُر َّ اشتًٌد صدور هذه إفٍٚظ مـ افٌخٚري، : بَقفف (5/167)وفُـ تً

ؾّـ افْٚس بًدهؿ؟ ثؿ : ؿقلج ظذ ظّرو، أؾساه يظرِّت خٚف أن يُقن أبق ظًٔك وِهؿ، وإٓ ؾٚفٌخٚري ٓ ُي أ

ج بف أصاًل وٓ متٚبًٜ؟ بذ احتٟ بف أربٚب افًْـ إربًٜ، وابـ خزيّٜ، وابـ حٌٚن يف بًض افهقر، ٓ  ٝ

وا بحدث ظّرو، وإذا صٚؤوا أصحٚب احلديٞ إذا صٚؤوا احتٟ: واحلٚـؿ، وروى أبق داود ظـ أمحد ؿٚل

وؿٚل ابـ حجر بًد أن . مـ أظذ مراتٛ احلًـ (5/322)ثؿ ظّد افذهٌل هذه افًًِِٜ يف ادٔزان .ترـقه

ؾ٘ذا صٓد فف  ابـ مًغ، أن : ؿٚل (8/48)أضٚل افٍْس يف احلديٞ ظـ  هذه افًًِِٜ يف هتذيٛ افتٓذيٛ

ايٜ افٌٚؿل أن يُقن وجٚدة صحٔحٜ، وهق أحد أحٚديثف صحٚح ؽر إٔف مل يًًّٓٚ، صح شامظف مْٓٚ ؾغ

افذي اشتَّر ظِٔف ظّؾ  (6/479)اهـ وؿٚل إفٌٚين يف افًًِِٜ افهحٔحٜ.واهلل أظِؿ. وجقه افتحّؾ

 .احلٍٚظ ، ادتَدمغ وادتٖخريـ، آحتجٚج هبٚ

 ( 2/366 )ذـره افٌَٔٓل يف مًرؾٜ افًْـ وأثٚر   (1)

. ق يف هٚمنفوأفح (ز)شٚؿط مـ متـ (أن)حرف  (2)

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ (مًٚذ)إػ ؿقفف  (بَقمف فَِٜ افَراء)مـ ؿقفف (3)

 (ظ)ـ33بدايٜ افِقح ـ. 

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ  (ومل)إػ ؿقفف  (ظِّف ظِٔف افهالة وافًالم)مـ ؿقفف  (4)
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 (2)ؿٚل بف افنٚؾًل: لوبهحٜ صالة ادٍسض خِػ ادتْػِّت  .إٓ افتىقيؾ ؾَط (1)

. (9)ونفُقيفّ وا، (8)وأبق حٍْٜٔ، (7)ومٚفؽ، (6)(5)ومًْف ربًٜٔ. (4)واجلّٓقر (3)وأمحد

واجٛ يف افهقرة  ،أن ائتامم ادٖمقم بٚإلمٚم: واخلالف يف ذفؽ راجع إػ ؿٚظدة وهل

ـّ  م ذفؽ يف احلديٞ ة وافًٍؾ وافَقل؟ أم يف افًٍؾ وبًض افَقل؟ وؿد تَدّ ّي واف

ة يف جقاز اختالف ينّ  ،أن افًِامء اختٍِقا،وٕذـر هْٚ .  (10)اإلمٚمٜ افثٚين مـ بٚب 

ٚ: أوشًٓٚ : ظذ مذاهٛ اإلمٚم وادٖمقم ًَ  اؿتداء ادٍسض (11)ؾٔجقز  ،اجلقاز مىِ

إٓ  افهالتٚن أم ٓ (13)ؾَٝاّت  ي وظًُف، شقاءبٚدٗدِّت   وافَٚيض ،وظًُف(12)لبٚدتْػِّت 

  .(1)ومـ ؿٚل بَقفف أن ختتِػ إؾًٚل افيٚهرة وهق مذهٛ افنٚؾًل

                                                 

. (ظِٔف)بًد ـِّٜ  (ؽره)زيٚدة   (ظ)يف (1)

 (1/140)إحُٚم إحُٚم   (2)

 (2/52) أصح افروايتغ ظْف ـام َٕؾ ذفؽ ابـ ؿدامٜ يف ادٌْليف  (3)

 .ادهدر افًٚبؼ   (4)

. (ومًْف ربًٜٔ)بدٓ مـ  (ومًْف وتًٌف)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 ( 104ص  )وؿد شٌَٝ افسمجٜ فربًٜٔ   (4/181)َِٕف ظْف افْقوي يف ذح مًِؿ  (6)

 (4/469)إير ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (7)

 (2/227)ؾتح افَدير إير   (8)

 (4/181)َِٕف ظْٓؿ افْقوي يف ذح مًِؿ  (9)

  ( 2/555 )اإلمٚمٜ : ، ـتٚب افهالة ، بٚب  (إظالم  )إير ادًٖفٜ ـام ذـر ادهْػ يف  (10)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (ؾٔجقز)ـِّٜ  (11)

. (بٚدتٍْؾ)بدٓ مـ  (بٚدٍْهؾ)ـتٌٝ  (ز)يف (12)

. (اتٍَٝ)مـ بدٓ  (إَوٝ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (13)

 (1/196)إحُٚم إحُٚم   (1)
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 ات، حتك ٓ يهّع افّْل وهق إٔف ٓ جيقز اختالف  ،وهق أؤَٓٚ، مَٚبِف : وثٕٚٔٓٚ

، بٚدٍسض (2)لإٔف جيقز اؿتداء ادتْػِّت : وهق أوشىٓٚ: وثٚفثٓٚ.(1)خِػ ادٍسض لادتّْػ 

ومـ )): افديـ ؿٚل افنٔخ تَّل .(5)ومٚفؽ(4)وهق مذهٛ أو حٍْٜٔ ٓ ظًُف، (3)[و]

((د، ؾًِِٔؿ ذفؽَٕؾ ظـ مذهٛ مٚفؽ مثؾ ادذهٛ افثٚين ؾِٔس بجّل 
ؿٚل .(6)

((َِٕف إن صّح  ،، ؾٓق وهؿٌ وهذا رء مل أره يف مذهٌْٚ أصالً )): (7)افٍٚـٓل
ؿٚل .(8)

 مٚ جًؾ اإلمٚم فٔٗتؿّ إنّ )  :ك ادٕٚع بَقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـويتّّس )): افَرضٌل

(9)(ؾال ختتٍِقا ظِٔف ،بف
((اتوٓ اختالف أظيؿ مـ اختالف افّْل   

 (11)[و]:ؿِٝ.(10)

: وؿٚل ابـ بىٚل. ٓ افٌٚضْٜ ،تالف يف إؾًٚل افيٚهرةؿد يّْع هذا، وإٕام ييٓر آخ

                                                 

 ( 1/582 )ذـر هذا افَقل ابـ افًىٚر يف افًدة  (1)

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ  (ادْتٍؾ)إػ ؿقفف  (خِػ ادٍسض)مـ ؿقفف  (2)

. (ظ)وأثٌتف مـ (ز)شٚؿط مـ إصؾ و (3)

 (2/77)إير بدائع افهْٚئع  (4)

 (4/470)ذح خمتك خِٔؾ فِخرر  (5)

 (1/196)إحُٚم إحُٚم  (6)

  (132ص  ) شٌَٝ افسمجٜ فٍِٚـٓل   (7)

 (أ/1/102)ريٚض إؾٓٚم  (8)

مـ حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف يف ـتٚب اجلامظٜ واإلمٚمٜ  بٚب إؿٚمٜ فف ، افٍِظ وأخرجف افٌخٚري  (9)

 إجيٚب افتٌُر:  ويف ـتٚب صٍٜ افهالة بٚب (689)ورؿؿ احلديٞ  (1/253)افهػ مـ متٚم افهالة 

 (2/19)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب ائتامم ادٖمقم بٚإلمٚم و (1/257 )(701)واؾتتٚح افهالة 

  (957)ورؿؿ احلديٞ 

 (2/76)ادٍٓؿ  (10)

. (ظ)وأثٌتف مـ  (ز)شٚؿط مـ إصؾ ويف (11)
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 دٚ ذظٝ صالة اخلقف مع ـّؾ  ،لفق جٚز بْٚء صالة ادٍسض ظذ صالة ادتّْػ  ))

افهالة مًٓٚ يف ؽر اخلقف، ٕٕف   (1)تهّح  ضٚئٍٜ بًوٓٚ وارتُٚب إظامل افتل ٓ

وتُقن  ،ة مجٔع صالتفضٚئػ  مع ـّؾ ـٚن يُّْف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ أن يهّع 

((افثٕٜٚٔ ؾريوٜ(2)وفِىٚئٍٜ افثٕٜٚٔ فف ٕٚؾِٜ
ٓ حٚجٜ إػ إحٚفٜ هذا، ؾَد وؿع : ؿِٝ.(3) 

ـام (افهالة  ضٚئٍٜ ـّؾ   بُّؾ صّذ )م يف صالة اخلقف هذا مْف صذ اهلل ظِٔف وشّؾ 

.  (5)صحٔح ظذ ذط افنٔخغ: وؿٚل (4)مـ حديٞ أو بُرة  ذـره احلٚـؿ

                                                 

. (تهح)بدٓ مـ  (تهِح  )ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (وفِىٚئٍٜ)بدٓ مـ (وفِهالة)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

، و إير هذا افَقل يف ذح  ذحف فهحٔح افٌخٚري ؾِؿ أجدهميٕٚف مـ بحثٝ ظـ ؿقفف  يف   (3)

بد ادِؽ بـ بىٚل افَرضٌل أبق احلًـ ظع بـ خِػ بـ ع:  وابـ بىٚل هق   (1/164)افسمذي دٌِىٚي 

: هـ إير يف ترمجتف449: شْٜاهلل تقيف رمحف.ظٚمل   ؾَٔف  دث.يٞيف احلد ذح افٌخٚري و آظتهٚم:مٗفػ

 (7/87):ومًجؿ ادٗفٍغ (6/385):وافقايف بٚفقؾٔٚت (1/206):افًز يف خز مـ ؽز

وـٚن مـ ظٌٔد احلٚرث بـ ـِدة بـ ظّرو افثٍَل . ٍٕٔع بـ منوح: ويَٚل. ٍٕٔع بـ احلٚرث:أبق بُرة (4)

فىٚئػ بٌُرة، وٕزل إػ رشقل اهلل صذ إٔف تدػ مـ حهـ ا: ويَٚل. ؾٚشتِحَف، وهق ممـ ؽٌِٝ ظِٔف ـْٔتف

آشتًٔٚب يف مًرؾٜ : هـ إير يف ترمجتف51:تقيف ريض اهلل ظْف شْٜ. اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾُّْٚه أبٚ بُرة

 (6/467)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ (3/75)وأشد افٌٚبٜ (1/484)إصحٚب

صحٔح ظذ : وؿٚل  ( 1251 )برؿؿ  ( 1/487 )أخرجف احلٚـؿ يف مًتدرـف ، يف ـتٚب صالة  اخلقف   (5)

وافدار ؿىْل يف  ( 1368 )برؿؿ  ( 2/307 )ذط افنٔخغ ، وواؾَف افذهٌل ، وابـ خزيّٜ يف صحٔحف 

روي : ، وؿٚل  ( 5834 )برؿؿ  ( 3/260 )وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  ( 41 )برؿؿ  ( 2/61 )شْْف 

أظِف ابـ افَىٚن : يٞ ؿٚل ظْف ابـ حجر يف افتِخٔص مقصقٓ ويروى مرؾقظٚ ، وٓ أطْف إٓ ومهٚ ، واحلد

 .بٖن أبٚ بُرة أشِؿ بًد وؿقع صالة اخلقف بّدة ، وهذه فًٔٝ بًِٜ ، ؾٕ٘ف ؿد يُقن مرشؾ صحٚو 
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إٔف ـ ظِٔف افهالة ):اظْف أيًض  (3)وصحٔح ابـ حٌٚن (2)وافًْٚئل (1)دويف أو داو

يف مذهٛ  ؾرع ؽريى . (5)(ةمرّ  ضٚئٍٜ  (4)بُّؾ  افيٓر ، يف خقٍف وافًالم ـ صّذ 

   (6)؟صالة افتًٌٔح يهّع  مـ خِػ ، افٍريوٜهؾ جيقز أن يهّع : افنٚؾًل

                                                 

 (1/484)  أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب صالة افًٍر  بٚب مـ ؿٚل يهع بُؾ ضٚئٍٜ رـًتغ  (1)

 .  (1250)برؿؿ 

 (836)برؿؿ  (2/103)شٚئل يف شْْف يف ـتٚب اإلمٚمٜ  بٚب اختالف ٕٜٔ اإلمٚم وادٖمقم وأخرجف افـ  (2)

وأصٚر  (2881)برؿؿ  (7/135)أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف يف ـتٚب افهالة  بٚب صالة اخلقف   (3)

برؿؿ  (2/453)إفٔف افسمذي يف شْْف يف ـتٚب أبقاب افًٍر  بٚب صالة اخلقف بًد حديٞ ابـ ظّر 

 (3/86)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (20497)برؿؿ  (34/136)وأخرجف اإلمٚم أمحد يف مًْده  (564)

 (3658)برؿؿ  (9/111)يف مًْده  روافٌزا (12)برؿؿ  (2/61)يف شْْف وافدارؿىْل  (4888)برؿؿ 

 (877)برؿؿ  (1/118)وافىٔٚفز يف مًْده  (1731)برؿؿ  (1/315)وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر 

إشْٚده :وؿٚل (5/8)وذـره ابـ ادَِـ يف افٌدر ادْر (4/406)واحلديٞ صححف افْقوي يف ادجّقع

وصححف إفٌٚين ـام يف ـتٚبف صحٔح . إشْٚده صحٔح (2/246)وؿٚل افزيًِل يف ٕهٛ افرايٜ. صحٔح

  (1248)شْـ أو داود برؿؿ 

. بدون افٌٚء (ـؾ)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (مرة)ـِّٜ (5)

يٚظٌٚس ):ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل فًٌِٚس، هل ـام ورد يف احلديٞ ، صٍٜ صالة افتًٌٔح  (6)

إذا إٔٝ ؾًِٝ ذفؽ ؽٍر اهلل فؽ ، ؟ أٓ أمْحؽ ؟ أٓ أحٌقك ؟ أٓ أؾًؾ بؽ ظؼ خهٚل يٚ ظامه أٓ أظىٔؽ

أن تهع  ، ظؼ خهٚل، وظالٕٔتف هه  ،صٌره وـٌره ، ذٌٕؽ أوفف وآخره ؿديّف وحديثف خىٖه وظّده

 ول رـًٜ وإٔٝ ؿٚئؿ ؿِٝأربع رـًٚت تَرأ يف ـؾ رـًٜ ؾٚحتٜ افُتٚب وشقرة ؾ٘ذا ؾرؽٝ مـ افَراءة يف أ

ثؿ  ، ثؿ ترـع ؾتَقهلٚ وإٔٝ راـع ظؼا ، مخس ظؼة مرة ،  واحلّد هلل وٓ إفف إٓ اهلل واهلل أـز اهلل شٌحٚن

ثؿ ترؾع رأشؽ ، ؾتَقهلٚ وإٔٝ شٚجد ظؼا  ، ثؿ هتقي شٚجدا  ، ا ظؼا  ؾتَقفف، ترؾع رأشؽ مـ افرـقع  

ؾذفؽ مخس وشًٌقن ، ثؿ ترؾع رأشؽ ؾتَقهلٚ ظؼا  ، ثؿ تًجد ؾتَقهلٚ ظؼا  ، مـ افًجقد ؾتَقهلٚ ظؼا  

ؾ٘ن مل تًٍؾ ، إن اشتىًٝ أن تهِٔٓٚ يف ـؾ يقم مرة ؾٚؾًؾ   ، تًٍؾ ذفؽ يف أربع رـًٚت ، يف ـؾ رـًٜ  

= 
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 ومل يذـر (2)ه اهللرحؿ(1)ويلافَؿُّن  ٕجؿ افديـ حُٚمهٚ افَٚيض  ،ؾٔف وجٓٚن

 .راجًحٚ مْٓام

                                                 

ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ، ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ـؾ شْٜ مرة  ، ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ـؾ صٓر مرة  ، ؾٍل ـؾ مجًٜ مرة  

 (1299)برؿؿ (1/499)واحلديٞ رواه أبق داود يف أبقاب صالة افًٍر بٚب صالة افتًٌٔح ( ظّرك مرة

تٚب إؿٚمٜ افهالة وابـ مٚجف يف ك (482)برؿؿ (2/350) وافسمذي يف أبقاب افقتر بٚب صالة افتًٌٔح

 (3/51)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى (1386)برؿؿ (1/442)وافًْٜ ؾٔٓٚ بٚب مٚ جٚء يف صالة افتًٌٔح

وظٌد احلؼ اإلصٌٔع يف إحُٚم  (991)برؿؿ (1/329)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر (4695)برؿؿ

ابـ ادَِـ يف افٌدر وإُٔر ظِٔف ذفؽ  (2/145)وذـره ابـ اجلقزي يف ادقوقظٚت (2/408)افُزى

صحٔح :اهـ واحلديٞ ؿٚل ظْف إفٌٚين.ذـره هلذا احلديٞ يف مقوقظٚتف مـ افٌِق:وؿٚل (4/241)ادْر

ٕص اإلمٚم أمحد : وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل (1/165)إير صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ. فٌره

واشتحٌٓٚ ابـ ادٌٚرك ظـ صٍٜ مل يرد هبٚ . مٚموأئّٜ افهحٚبٜ ظذ ـراهٜ صالة افتًٌٔح، ومل يًتحٌٓٚ إ

ِّٜٔ. اخلز  (5/344)إير افٍتٚوى افُزى. ؾٖمٚ أبق حٍْٜٔ وافنٚؾًل ومٚفؽ ؾِؿ يًتحٌقهٚ بٚفُ

أمحد بـ  ّد بـ أو احلرم افَرر ادخزومل ٕجؿ افديـ افَّقيل : مل أجد هذيـ افَقفغ وافَّقيل هق   (1)

بهًٔد مك، صٚحٛ ـتٚب افٌحر ادحٔط يف ذح  وفٜي مـ أهؾ ؿؿُّن أبق افًٌٚس، ؾَٔف صٚؾًل مك

 :هـ إير يف ترمجتف727:تقيف رمحف اهلل شْٜ. صف يف ـتٚب اجلقاهر وذح مَدمٜ احلٚجٛوفخَّيل ،  افقشٔط 

 (2/254) :وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ صٌٜٓ (1/117):وافهٚيف ادًتقيف بًد افقايف (1/222):إظالم

 (9/30):فًٌُلوضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ل

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (رمحف اهلل)مجِٜ  (2)
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 احلديٌ افسودس

 

 مع رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه ا كصعّل ـنّل ): ـ ؿول ظن أكس ـ ريض اهلل ظـه 

 ،  ن جبفته من األرضؾنذا مل يستطع أحدكو أن يؿكِّك ،  احلرّل  (1)  ةصدّل  دم  وشؾم 

. ((2)بسط  وبه ؾسجد ظؾقه

 

 :(3)افؽالم ظؾقه من وجوه

 

. (4)اويف شِػوافتًريػ بر

                                                 

. (صدة)بدٓ مـ  (جدة )ـتٌٝ   (ز)يف (1)

ورؿؿ  (1/404)أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افًّؾ يف افهالة  بٚب بًط افثقب يف افهالة فًِجقد   (2)

 (378)افًجقد ظذ افثقب يف صدة احلر برؿؿ: ويف أبقاب افهالة يف افثٔٚب بٚب  (1150)احلديٞ 

وأخرجف  (1/201 )(517)وؿٝ افيٓر ظْد افزوال برؿؿ: ويف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة بٚب  (1/151)

ورؿؿ  (2/109)مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب اشتحٌٚب تَديؿ افيٓر يف أول افقؿٝ يف ؽر صدة احلر 

 .وافٍِظ فف (1438)احلديٞ 

 تٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدهذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ كبًض إير   (3)

 (1/583)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/198)

 ( 123 )شٌَٝ افسمجٜ ٕٕس ريض اهلل ظْف ص   (4)
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ـّ ):ؿقفف :األول هذا حُّف حُؿ    (ا ٕهع مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿـ

. (2)[(1)بال خالف، إذ افيٚهر تَريرهؿ ظِٔف وظِّف بف]ادرؾقع

 هق ؽر ادخٔط:  وافثقب فٌٜ. (4)اإلضٚؿٜ،ـام ؿٚفف اجلقهري :آشتىٚظٜ : (3) وكقفو 

 افثقبغ:  ظّرـٚفَّٔص، وؽره، وؿد ؾنَّيل : دخٔطداء واإلزار، وؿد يىِؼ ظذ اـٚفرِّت 

(5)(ـؿ جيد ثقبغّل كُ وَ أَ ) يف ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ   بٚدخٔط
ئؾ ظـ حغ ُس .   

: ؾَقل إٔس.(وؿّٔص (6)أو إزار ،هق إزار ورداء): افهالة يف افثقب افقاحد؟ ؾَٚل

. (7)ى ثقًبٚذفؽ مٚ يًؿّ  يًؿّ (بًط ثقبف)

  . ز افًجقد ظذ ضرف ثقبف ادتهؾ بفيٞ دٓفٜ دـ أجٚيف احلد : وفثفو

                                                 

ًٚ يف ـتٚبف ادَْع يف ظِقم احلديٞ (1) إن مل يوٍف إػ زمـ افٌْل صذ : وؿٚل (1/116)ـذا ؿرره ادٗفػ أيو

وإير مَدمٜ .ٓظف ظِٔف وتَريرهؿ، وإٓ ؾّرؾقع ظذ افهقاب، ٕن افيٚهر اطِّت اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٓق مقؿقف

  .( 1/28)ابـ افهالح 

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف إصؾ، و أثٌتف مـ (2)

. هجوإػ آخر إ (افثٚين)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

  .( 193 )، وشٌَٝ افسمجٜ فِجقهري ص (3/1255)يف افٌِٜ  افهحٚح إير  (4)

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب أبقاب افهالة يف افثٔٚب  بٚب افهالة يف افَّٔص وافناويؾ وافتٌٚن   (5)

 (351)ب افقاحد مِتحٍٚ بف برؿؿافهالة يف افثق: وبٚب  (358)ديٞ ورؿؿ افح (1/143)وافٌَٚء 

ورؿؿ (2/61)ثقب واحد وصٍٜ فًٌف ٓة يفوأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افص (1/141)

  (1178)ديٞ  افح

. (ز)شٚؿط مـ (أو إزاره)ؿقفف  (6)

 (1/584)َِٕف مـ افًدة ذح افًّدة(7)
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ومل : (2)واجلّٓقر، ـام حُٚه ظْٓؿ افْقوي يف ذح مًِؿ (1)أبق حٍْٜٔ وبف ؿٚل

 هبف ظذ افًجقد ظذ ثقبهذا احلديٞ وشِ   (4)لوتٖوَّيل  (3)زه افنٚؾًلجيقِّت 

:ؿٚل افٌَٔٓل. وهق افيٚهر ،ظْف  (5)مٍْهؾ 

حتٔٚط فال ،واحلّؾ ظِٔف أوػ)) 

ك إذا مل يتحرّ  ،فًَقط ؾرض افًجقد، ومحِف إصحٚب ظذ ادتهؾ

((بحرـتف
ل  تٚج إػ إوّ   (7)ظذ بف ومـ اشتدّل )): افديـ ال افنٔخ تَّل ق.(6)

افٍِظ   (8)حٔٞ ة ظذ ادتهؾ بف، إمٚ مـ داّل  (ثقبف)أن تُقن فٍيٜ : أحدمهٚ.أمريـ

ع نَ ن مَ إذ مَ  ،افْزاع ظذ تْٚوفف دحّؾ افدفٔؾ  أن يدّل : وافثٚين .مـ أمر خٚرجأو

، ـٚ بحرـٜ ادهعِّت افًجقد ظذ افثقب ادتهؾ بف، اصسط يف ادْع أن يُقن متحرّ 

ك بٚحلرـٜ وهذا إمر افثٚين شٓؾ اإلثٌٚت٪ ٕن ضقل ثٔٚهبؿ إػ حٔٞ ٓ يتحرّ 

((بًٔدٌ 
(9) .

                                                 

 (1/454)إير حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ  (1)

 (5/121)افْقوي يف ذح مًِؿ  (2)

 (1/584)إير افًدة ذح افًّدة  (3)

. (وتٖول)بدٓ مـ  (ومٚول)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

. (مٍْهؾ)بدٓ مـ  (متهؾ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 (ز)ـ33افِقح ـ. 

 (2/106)شْـ افٌَٔٓل افُزى  (6)

. (ظذ)بدٓ مـ  (ظـ)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

. (حٔٞ)بدٓ مـ (حديٞ)ـتٌٝ  (ز)يف (8)

 (1/199)إحُٚم إحُٚم  (9)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 358

(2)وجٚبر (1)وأمٚ حديٞ أو هريرة: ؿِٝ
افًالم ـ ـٚن يًجد إٔف ـ ظِٔف افهالة و)  

: ؿٚل افٌَٔٓل.(4)مْٓام مسوك، ـام ؿٚفف ظٌد احلؼ ؾٍل إشْٚد ـؾٍّن  (ظاممتف (3)ظذ ـقر

مٚ ؾٔف ؿقل  وأصّح : ؿٚل. مـ ذفؽ ٓ يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رءٌ ))

ًٜ (5)احلًـ افٌكي ّٕف: ظـ افهحٚبٜ ، حُٚي  ـٕٚقا يًجدون وأيد ؿ يف ثٔٚهبؿ مأ

                                                 

 (1564)برؿؿ  (1/400)أخرجف ظٌد افرزاق يف ـتٚب افهالة  بٚب افًجقد ظذ افًاممٜ   (1)

 .حديٞ بٚضؾ (1/357)وؿٚل ظْف أبق حٚتؿ يف افًِؾ

مـ روايٜ ظٌد اهلل أيوٚ واحلديٞ ورد  وؿٚل ؽر  ٍقظ   (6/228)  يف افُٚمؾ  ابـ ظدي  أخرجف   (2)

 (2/128)وؿٚل اهلٔثّل يف جمّع افزوائد  (7184)برؿؿ  (7/170)أو  ظْد افىزاين يف إوشط  بـ أوا

وورد مـ روايٜ إٔس ريض اهلل . يره ؾال أظرؾفشًٔد بـ ظًٌْٜ، ؾ٘ن ـٚن افرازي ؾٓق ؤًػ، وإن ـٚن غ:ؾٔف

ويف افُٚمؾ يف افوًٍٚء . هذا حديٞ مُْر: ؿٚل أو: ثؿ ؿٚل (1/372)أو حٚتؿ يف ـتٚب افًِؾظْد ظْف 

 . حديٞ مُْر:وؿٚل (1/441) ٓبـ ظدي

ظاممٜ وتُقير ال (5/154)فًٚن افًرب. َٕوٓٚ:واحلقر. افُقر تُقير افًاممٜ: وؿٔؾ. افزيٚدة: افُقر (3)

 (4/385)افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر. فٍٓٚ ومجًٓٚ:هق

وؿد . يف إشْٚده ظٌد اهلل بـ  رر،وهق مسوك)):وؿٚل(1/401)ذـره ظٌد احلؼ يف إحُٚم افقشىك  (4)

وهق مـ روايٜ ظّرو بـ صّر ظـ جٚبر اجلًٍل . روي مـ حديٞ جٚبر ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بّثِف

ًٚ فُْف ـٚن . وجٚبر مسوك ظـ آخر مثِف. ظـ ظٌد افرمحـ بـ شٚبط وـٚن ظّرو بـ صّر رجاًل صٚحل

ظٌد احلؼ بـ ظٌد افرمحـ بـ : وظٌداحلؼ هق  .إتٓك  ((ظّرو بـ أو ظّرو:ذهٛ، ويَٚل ففصٚحٛ م

 (إحُٚم افهٌرى):  اهلل إزدي، ـٚن ؾَٔٓٚ ظٚدٚ بٚحلديٞ وظِِف ظٚرؾٚ بٚفرجٚل، مـ مهٍْٚتفظٌد

هـ 581:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽرهٚ (اجلّع بغ افهحٔحغ )و (إحُٚم افقشىك)و  (ـزىإحُٚم ال)و

 (1/292):وهتذيٛ إشامء وافٌِٚت (21/198):شر أظالم افٌْالء: إير يف ترمجتف

   .(196ص )شٌَٝ افسمجٜ فِحًـ افٌكي رمحف اهلل   (5)
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((ظذ ظاممتف ويًجد افرجؾ
ـٕٚٝ )): ؿٚل  (3)إٔف (2)وحُك ادٚوردي ظـ إوزاظل (1)

ظامئؿ


فهٌرهٚ، وـٚن افًجقد ظذ ـقرهٚ ٓ يّْع مـ وصقل  تغأو يلّ  ةً يَّيل َل :افَقم

(4)اجلٌٜٓ إػ إرض
حُٚيٜ أربًٜ أؿقال ظْدهؿ يف افًجقد ظذ  وظـ ابـ رصد.((

 .افًٔرة دون افُثرة جيقز يف افىٚؿٚت: (5)ثٚفثٓٚ )): ـقر افًاممٜ

((بٚذ بقء مـ جٌٓتف إرض، وإٓ ؾال إن ، جيقز: رابًٓٚ
 (6). 

                                                 

افثٔٚب يف أول  بٚب افًجقد ظذ افثقب يف صدة أخرجف افٌخٚري مًَِٚ يف ـتٚب أبقاب افهالة يف   (1)

ويف مًرؾٜ افًْـ وأثٚر  (2498)برؿؿ  (2/106)وأخرجف افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (1/150 )(احلر

وظٌد افرزاق يف مهٍْف  (2739)برؿؿ  (1/238)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (888)برؿؿ  (3/57)

 ( 3/57 )ومًرؾٜ افًْـ وأثٚر  (2497)رؿؿ ب (2/106)افًْـ افُزى  (1566)برؿؿ  (1/400)

 .وهذا إثر أخرجف أيوٚ افٌخٚري مًَِٚ  ( 888 )برؿؿ 

 (105ص  )شٌَٝ افسمجٜ فألوزاظل  (2)

 (ز)شٚؿىٜ مـ (إٔف)فٍيٜ  (3)

 35:بدايٜ افِقح 

 ( فٍٜ أو فٍتغ)  وؿٚل (2/290)احلٚوي افٌُر   (4)

. ؿقل افثٚفٞ ومل يذـر افَقفغ إوفغبدأ بٚل  (ز)و (ظ)هُذا يف إصؾ و (5)

بـ رصد،    ّد  بـ  أمحد  بـ  ّد   افَرضٌل  أبق افقفٔد  :بحثٝ ظـ ؿقفف ؾِؿ أجده وابـ رصد هق   (6)

أديٛ ؾَٔف مٗفػ مل يسك افْير وافَراءة مْذ ظَؾ إٓ فِٜٔ . مـ أظٔٚن ادٚفُٜٔ وهق جد ابـ رصد افًٍِٔقف

هـ 520:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ادًَقل و بدايٜ ادجتٓد و افُِٔٚت يف افىٛ وؽرهٚ  :ومـ مٗفٍٚتف. وؾٚة وافده

 (8/228):ومًجؿ ادٗفٍغ (1/197):وافقايف بٚفقؾٔٚت (19/501):شر أظالم افٌْالء: إير يف ترمجتف
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مْٚه يف ، ويًٚروف مٚ ؿدّ ل افقؿٝ مع احلرّ مَتٙ احلديٞ تَديؿ افيٓر يف أوّ  :رابعفو

ؾال إصُٚل، ٕن افتَديؿ حْٔئذ يُقن شْٜ  (2)إٕف رخهٜ: ، ؾّـ ؿٚل(1)أمر اإلبراد

واإلبراد


  : افَقل  بًوٓؿ د ردّ  ؾَد  مًْقٕٜ   (3)ظزيّٜ إٕف  : ؿٚل  ومـ .جٚئز

أو يُقن ظذ  ،مًْقخ ل افقؿٝ يف صدة احلرّ أن صالهتؿ فِيٓر يف أوّ   يف

إذا جًِْٚ   ٕٕٚ ،و تّؾ ظْدي ظدم افتًٚرض)): ؿٚل افنٔخ تَل افديـ.(4)افرخهٜ

ؾال يًٌد  ،ظذ افذراع يّق ؾٔف إػ ادًجد، أو إػ مٚ زاد اإلبراد إػ حٔٞ يٌَك طّؾ 

(( تٚج مًف إػ بًط افثقب، ؾال يَع تًٚرض رٌّل أن يٌَك مع ذفؽ َح 
وجزم : ؿِٝ.(5)

فٔس يف احلديٞ دفٔؾ ظذ إٔف ـ ظِٔف )):هبذا آحتامل افَرضٌل ؾٕ٘ف ؿٚل يف  ذحف

 بًد اإلبراد، إٓ أهنٚ أخّػ  ة احلرّ افهالة وافًالم ـ ـٚن ٓ يزد، بؾ ؿد يقجد صدّ 

((بِفقممٚ
(6). 

ُٛ  ؾٔف مٚ يدّل  :خومسفو  ة، ـٚحلرّ ٓ شٔام ظْد افيورة وادنّؼ (7)وافثٔٚب طُس ظذ اف

                                                 

 . (313ص  )شٌؼ افُالم ظـ اإلبراد  (1)

 ( 317)ص وهق افِٔٞ بـ شًد وضٚئٍٜ مـ افنٚؾًٜٔ ـام شٌؼ يف  (2)

  (ظ)ـ  34بدايٜ افِقح ـ. 

 (317 )وهؿ اجلّٓقر مـ افًِامء ـام شٌؼ ص  (3)

 وإػ هذا مٚل أبق بُر إثرم وأبق جًٍر افىحٚوي، ـام ذـر ذفؽ ظْٓؿ افًْٔل يف ظّدة افَٚري (4)

(5/24) 

 (1/199)إحُٚم إحُٚم  (5)

 (2/248)ادٍٓؿ  (6)

. (ز)ؽر واوحٜ يف (وافثٔٚب)ـِّٜ  (7)
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(1)(ةِ رَ مْ  ظذ افُخ ـٚن يهّع   وافًالم ـ  إٔف ـ ظِٔف افهالة) وافزد وؿد صّح 
وهل   

ـّ  ظِػ مـ َس  ُل مَ عْ شجٚدة صٌرة ُت  . (2)بٚخلٔقط ُل مَّيل رَ خؾ وُت اف

ق ظّؾ  ه هق إصٍِ٘ن (3)هيدي إرض بجٌٓتف وادهّع  ا أن مٌٚذةؾٔف أيًض  :شودشفو

. (5)وادًتٚد ظدم بًىف  (4)أن إصؾ مُ هِ ْف وذفؽ ُي  ،بًدم آشتىٚظٜ ،بًط افثقب

. ٓ يًٍدهٚ ،ا أن افًّؾ افَِٔؾ يف افهالةؾٔف أيًض  :شوبعفو

                                                 

يف أبقاب افهالة يف افثٔٚب  بٚب  وافٍِظ فف مـ حديٞ مّٔقٕٜ ريض اهلل ظْٓام أخرجف افٌخٚري  (1)

إذا أصٚب ثقب ادهع امرأتف إذا شجد : وبٚب  (374)ورؿؿ احلديٞ  (1/150)افهالة ظذ اخلّرة 

 ويف ـتٚب احلٔض (1/150 )(377-375)افهالة ظذ افٍراش برؿؿ: وبٚب  (1/149 )(372)برؿؿ

 (496-495)ويف أبقاب شسة ادهع برؿؿ (1/125 )(326)افهالة ظذ افًٍْٚء وشْتٓٚ برؿؿ: بٚب 

، وأخرجف مًِؿ يف ادًٚجد  بٚب جقاز اجلامظٜ يف افْٚؾِٜ   (1/193)إذا صذ إػ ؾراش ؾٔف حٚئض : بٚب 

 . (1536)ورؿؿ احلديٞ  (2/128)وافهالة ظذ حهرة ومخرة وثقب وؽرهٚ مـ افىٚهرات 

ٔٝ مخرة ٕن خٔقضٓٚ مًتقرة بًًٍٓٚ (1/326)خمتٚر افهحٚح (2) ّّ إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ . وش

 (2/148)إثر

 . (ظ  )مل تَْط ، وافتهحٔح مـ  (ز  )ويف  (وبدٕف  ) إصؾ ـتٌٝ يف (3)

 (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ (إصؾ)إػ ؿقفف  (ؾٕ٘ف ظِؼ)مـ ؿقفف  (4)

ـام يف حديٞ أو شًٔد اخلدري ريض اهلل  فٔف احلٚل يف مًجد رشقل اهلل ومـ أدفٜ هذا إصؾ مٚ ع  (5)

ؿزظٜ ؾٖمىرٕٚ ؾهذ بْٚ افٌْل  ؾجٚءتـٚن شَػ ادًجد جريد افْخؾ ومٚ ٕرى يف افًامء صٔئٚ ))ظْف وؾٔف  

  حتك رأيٝ أثر افىغ وادٚء ظذ جٌٜٓ رشقل اهلل) ) ب ظِٔف افٌخٚري يف ـتٚب صٍٜ افهالة  بٚبوبقَّيل 

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهٔٚم  بٚب (780)برؿؿ  (1/380)افًجقد ظذ إٕػ وافًجقد ظذ افىغ 

 (2829)ورؿؿ احلديٞ  (3/172)ؾوؾ فِٜٔ افَدر واحلٞ ظذ ضٌِٓٚ 
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احلديٌ افسوبع 

 

ال    :ظؾقه وشؾمؿول رشول اهلل صذ اهلل ):ظن أيب هريرة ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول

(2)(مـه يشء (1)يصع أحدـم دم افثوب افواحد فقس ظذ ظوتؼه
  .   

 

 :(3)وجوهافؽالم ظؾقه من 

مٚ  افناويؾ، وـّؾ  :اإلزار ؾَط، وؿد أحلؼ بف يف ادًْك: بٚفثقب هْٚ ادراد :األول

ـّ  ،يًس بف افًقرة أن هل ظذ خمٚفٍٜ ذفؽ ببحٔٞ يُقن أظٚيل افٌدن مُنقًؾٚ، ؾقرد اف

. جيًؾ ظذ ظٚتَف رء  هؾ افزيْٜ ادًْقٕٜ يف افهالة

ـْ :افًٚتؼ :افثوين ظقاتؼ : ومجًف. (4)ث أيًوٚويٗنَّيل   رمذكّ  وافًْؼ، وهق ِب كِ مٚ بغ اد

. (5)ق ب٘شُٚن افتٚءْت تغ وعُ ق بوؿّ ُت وعُ 

ة يف  جًؾ بًض ثقب ادهع ظذ ظٚتَف إذا ـٚن مُنقًؾٚ، أمٚ إذا ـٚن نَّيل افسُّن  :افثوفٌ

                                                 

بٚإلؾراد يف افهحٔحغ ، وإٕام ظْد افًْٚئل وؽره ـام أخرجف افًْٚئل يف ـتٚب افٌَِٜ بٚب  (ظٚتَف  )  (1)

  .( 769 )برؿؿ  ( 2/71)افثقب افقاحد فٔس ظذ ظٚتَف مْف رء  صالة افرجؾ يف

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افهالة يف افثٔٚب  بٚب إذا صذ يف افثقب افقاحد ؾِٔجًؾ ظذ ظٚتَٔف   (2)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افهالة يف ثقب واحد وصٍٜ فًٌف  (352)ورؿؿ احلديٞ  (1/141)

   (1179)ورؿؿ احلديٞ  (2/61)

 بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدإير بًض هذه إوجف وؽرهٚ   (3)

 (1/585)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/199)

 (1171)إير افَٚمقس ادحٔط ص  (4)

 (10/234)إير فًٚن افًرب  (5)
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 يف أحًـ مٚ جيد مـ ل أن يهّع ُج ًٕؿ يًتحٛ فِرَّيل . (1)[ؾال]شتقًرا بَّٔص وؽرهم

، ؾ٘ن (3)ويتىِٔس)): ؿٚل افَٚيض حًغ.ص ويرتديم ويتَؿّ ويتًؿّ  (2)ثٔٚبف

أو ؿّٔص وهاويؾ، ؾ٘ن اؿتك ظذ  ،اؿتكظذ ثقبغ، ؾٕٚؾوؾ ؿّٔص ورداء

((واحد ؾٚفَّٔص أوػ، ثؿ اإلزار، ثؿ افناويؾ
َٛ  اختٚرو.(4) ِٟ نِ دَ نْ اف ، (5)ّي ي

ِّٝت .(7)أن افناويؾ أؾوؾ مـ اإلزار: وؽرمهٚ (6)يلّ امِ وادَح  ادٚفُل  ايِنّ َس مِ ْل وؿٚل ابـ اف

تُره افهالة يف افناويؾ وافًاممٜ إٓ يف ادْزل، ٕٕف فٔس ظِٔف )): يف  ذح اجلالب

                                                 

. (ظ)مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـ (1)

 (31 )شقرة إظراف آيٜ  {يٚ بْل آدم خذوا زيْتُؿ ظْد ـؾ مًجد }ه ظّقم ؿقفف تًٚػدفٔؾ  (2)

 (142ص  )يٌِس افىًِٔٚن ، وشٌؼ ذـر مًْٚه   (3)

افًالمٜ صٔخ افنٚؾًٜٔ ، ابـ  ّد بـ أمحد ادروذي :  بحثٝ ظـ ؿقفف ؾِؿ أجده و افَٚيض حًغ هق   (4)

 افٍتٚوى:  ومـ مٗفٍٚتف. ن أوظٜٔ افًِؿ وـٚن يَِٛ بحز إمٜـٚن م: ؿٚل ظْف افذهٌل. بخراشٚن أبق ظع

ووؾٔٚت  (18/260):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف462:تقيف رمحف اهلل شْٜ.  وافتًَِٜٔ افُزى

 (4/283):وافقايف (2/134):إظٔٚن

مـ مِحَٚت بٌداد يف وهل بِدة  ّد بـ هٌٜ اهلل بـ ثٚبٝ اإلمٚم أبق ٕك افٌْدٕٔجل ًٌٕٜ إػ  بْدٕٟٔ   (5)

اهلل  تقيف رمحف.ادًتّد يف افٍَف:  ظٜٔ فف ـتٚبٕزيؾ مُٜ يًرف بٍَٔف احلرم، مـ ـٌٚر ؾَٓٚء افنٚفحدود إيران ،

 :وإًٕٚب(2/146):وافقايف بٚفقؾٔٚت (1/45):ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ :هـ إير يف ترمجتف495:شْٜ

(2/337) 

م بـ إشامظٔؾ افوٌل أبق احلًـ ادحٚمع افٌٌدادي، أحد أئّٜ افنٚؾًٜٔ أمحد بـ  ّد بـ أمحد بـ افَٚس  (6)

. ـٚن ظجٌٚ يف افٍٓؿ وافذـٚء وشًٜ افًِؿ: ؿٚل ظْف افذهٌل. ودرس افٍَف ظذ افنٔخ أو حٚمد اإلشٍرائْل

 (1/23):ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ: هـ إير يف ترمجتف415:ادجّقع و ادَْع و افٌِٚب تقيف رمحف اهلل شْٜ: فف ـتٚب

 (1/351)وـنػ افيْقن (17/403):وشر أظالم افٌْالء

 .ٕن افنوايؾ أمجع يف افًس: وؿٚٓ  (1/179)إٔير ؿقهلام يف أشْك ادىٚفٛ يف ذح رووٜ افىٚفٛ (7)
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((ل إذا خرج مْفل ؾٔف، ـام يتجؿّ أن يتجؿّ 
(1).  ٌٛ ن هلل أحؼ  أن يتزّي مْف، ؾٚ وهق ظجٔ

أن اإلمٚم يقم اجلًّٜ : بًد أن َٕؾ ظـ أصحٚبْٚ  ،ار يف  ذحفوؿٚل ابـ افًطّ . ((فف

 ّٛ فٔس مـ زيْتف ))ـٚفرداء وٕحقه، : أن يزيد ظذ شٚئر افْٚس يف افزيْٜ ،فف يًتح

 هق مـ صًٚر افٔٓقد، ؾٕ٘ف ثٌٝ (2)[اإلشالم، بؾ صًٚر فٔس مـ]افىًِٔٚن، ؾٕ٘ف 

افذيـ ، ا  قد أصٌٓٚن افًًٌغ أفًػ   (5)صًٚرإٔف   (4) وؽره (3)ميف صحٔح مًؾ 

ّٛ  ظـ وؿد هنك افنٚرع.خيرجقن مع افدجٚل وشٚئر  (6)بٚفٔٓقد وافْهٚرى  هافتن

                                                 

ظٌد اهلل : وافتًِّٚين هق  ، ومل أؿػ ظذ ذحف ،  (149 )ص(اجلالب   )شٌؼ افُالم ظذ ـتٚب ذح  (1)

ذح ادًٚمل فِرازي : أصقيل فف ادًروف بٚبـ افتًِّٚين أبق  ّد ؾَٔف، فٍٓري افنٚؾًل بـ  ّد بـ ظع ا

ومًجؿ  (4/145):إظالم: هـ إير يف ترمجتف644:ذح دع إدفٜ تقيف رمحف اهلل شْٜو

 (1/1727) :وـنػ افيْقن (6/133):ادٗفٍغ

. (ز)و(ظ)مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ (2)

ورؿؿ  (8/207)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افٍتـ وأذاط افًٚظٜ  بٚب يف بَٜٔ مـ أحٚديٞ افدجٚل   (3)

 ((شًٌقن أفٍٚ ظِٔٓؿ افىٔٚفًٜ، يتٌع افدجٚل مـ  قد أصٌٓٚن )):  وفٍيف ؿٚل  (7579)احلديٞ 

 يف وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام (13368)برؿؿ  (3/224)واحلديٞ أخرجف اإلمٚم أمحد يف مًْده   (4)

وافٌزار يف  (3639)برؿؿ (6/317)وأبق يًذ يف مًْده  (6798)برؿؿ  (15/209)اإلحًٚن

  (4/573)وأخرجف أيوٚ ظٌداحلؼ إصٌٔع يف إحُٚم افُزى (6416)برؿؿ  (2/284)مًْده

. (صًٚير)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 (5/56)إصٚرة افٔد بٚفًالم بٚب مٚ جٚء يف ـراهٜٔ   شتئذانافسمذي يف شْْف يف ـتٚب اإل روى ـام   (6)

فٔس مْٚ مـ تنٌف بٌرٕٚ   )): ؿٚل ظـ ظّرو بـ صًٔٛ ظـ أبٔف ظـ جده أن رشقل اهلل ))  (2695)برؿؿ 

 (5/227)صححف إفٌٚين بنقاهده افًًِِٜ افهحٔحٜ  و(. (احلديٞ...وٓ بٚفْهٚرىٓ تنٌٓقا بٚفٔٓقد 
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ّٛ  (1)افٍُٚر دٚ ؾٔف  ٪يف بالد اإلشالم ،مع أهنؿ يًّْقن مـ فًٌف ،ه هبؿ، وفًـ مـ تن

((مـ افرؾًٜ ظِٔٓؿ بف
ـ رمحف اهلل ـ ٕحقه، ؾٕ٘ف  ٓبـ احلٚج خؾويف ادد.، هذا ـالمف(2)

وؿد ذـر أن أحٌٚر  ،  ة بٚفْٓٚرومذّل  ،بٚفِٔؾ (3)[زيْٜ] ورد يف افىًِٔٚن إٔف)):ؿٚل

ٕٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بهٍٜ هذا افىًِٔٚن ؾقن يف زمـ ٌّٕل رَ عْ افٔٓقد إٕام ـٕٚقا ُي 

ٚ] افٔقم، ؾُٔقن ذفؽ ًٓ ((هبؿ (4)[تنٌ
ظـ افَٚيض حًغ  (6)ومٚ أشٍِْٚه: ؿِٝ .(5)

. يٖبك مٚ ذـراه، ؾٚهلل أظِؿ

مل يٖمـ  ،زر بف ومل يُـ ظذ ظٚتَف مْف رءحُّٜ افْٓل إٔف إذا اّت : ؿٚل افًِامء :افرابع

بخالف مٚ إذا جًؾ بًوف ظذ ظٚتَف، وٕٕف ؿد  تٚج إػ  ،ظقرتف تُْنػ أن 

 (7)إمًٚـف


ـّ يديف، ؾٔنتٌؾ بذفؽ، ويٍقّ  بٔده أو فّْٔك ظذ ة ووع افٔد اتف ش

                                                 

ظع ثقبغ  رأى رشقل اهلل : ن افًٚص ؿٚلظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو ب))روى مًِؿ يف صحٔحف   (1)

فْٓل ظـ أخرجف يف ـتٚب افٌِٚس وافزيْٜ  بٚب ا( (إن هذه مـ ثٔٚب افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ:  مًهٍريـ ؾَٚل

 (5555)ورؿؿ احلديٞ  (6/143)  فٌس افرجؾ افثقب ادًهٍر

 (1/585)افًدة ذح افًّدة  (2)

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ و أثٌتٓٚ مـ(3)

. (ظ)وافتهحٔح مـ (تنٌٔٓٚ)ـتٌٝ  (ز)ٕصؾ ويف يف ا (4)

أمحد بـ  ّد إزدي أبق افًٌٚس ادًروف بٚبـ احلٚج، ـٚن ظالمٜ : وابـ احلٚج هق (1/144)اددخؾ  (5)

تقيف رمحف اهلل . و خمتك خهٚئص ابـ جْل وؽرهٚ اإلمٚمٜ:  افًربٜٔ، ومـ مهٍْٚتفمتٍْْٚ متحََٚ بٚفٌِٜ 

 (184)ص:  وصجرة افْقر افزـٜٔ (1/359):بٌٜٔ افقظٚة:تفهـ إير يف ترجؿ651:شْٜ

 (362 )شٌؼ ـالم افَٚيض يف ص   (6)

. (إمًٚـف)بًد ـِّٜ  (حتٝ )زيٚدة  (ز)يف (7)

 (ز)ـ 34افِقح ـ. 
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. (2)وؽر ذفؽ (1) حٔٞ ذع افرؾع ،افٔنى، حتٝ صدره ورؾًٓام

ّٛ ،افًِامء يف شس افًٚتؼ يف افهالة اختِػ :اخلومس  هؾ هق مًتح

 لإػ إوّ : (7)واجلّٓقر (6)وافنٚؾًل (5)وأبق حٍْٜٔ(4)واجٛ؟ؾذهٛ مٚفؽ(3)أو

إػ  (9)بًض افًِػو (8)وذهٛ أمحد يف ادنٓقر ظْف. ـراهٜ تْزيف ،وأن ترـف مُروه

فيٚهر هذا  ٪إذا ؿدر ظذ شسه أو ووع رء ظِٔف ،ة بسـفافقجقب، وظدم افهّح 

ـّ :وظـ أمحد روايٜ أخرى. احلديٞ  . (10)ه يٖثؿ بسـفأن صالتف صحٔحٜ، فُ

 ّٟ إٔف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ؿٚل ) (1)حديٞ جٚبر يف افهحٔحغ: ة اجلّٓقروح

                                                 

ى بًد تٌُرة اإلحرام فِحديٞ افذي أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب ووع يده افّْٔك ظذ افٔن  (1)

رؾع يديف حغ  إٔف رأى افٌْل )ظـ وائؾ بـ حجر وفٍيف  (923)ؿؿ احلديٞ ور (1/13) حتٝ صدره

دخؾ يف افهالة ـز ـ وصػ مهٚم حٔٚل أذٕٔف ـ ثؿ افتحػ بثقبف، ثؿ ووع يده افّْٔك ظذ افٔنى، ؾِام أراد 

  ( ـع أخرج يديف مـ افثقب ثؿ رؾًٓامأن ير

 (1/199)إير إحُٚم إحُٚم   (2)

. (أو)بدٓ مـ  (أم)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

 (6/375)إير افتّٓٔد   (4)

 (1/219)إير بدائع افهْٚئع  (5)

 (1/89)إير إم  (6)

 (1/586)افًدة ذح افًّدة  (7)

 ( 1/320)إير اإلٕهٚف  (8)

 (1/654)وهق ؿقل ابـ ادْذر، وحُل ظـ أو جًٍر، ـام ذـر ذفؽ ابـ ؿدامٜ يف ادٌْل  (9)

 )إير ادٌْل و (4/232)وذـرهٚ افْقوي يف ذحف دًِؿ (1/586)يف افًدةَِٕٓٚ ظْف ابـ افًىٚر   (10)

1/654 )  

 (354)برؿؿ  ( 1/142 )إذا ـٚن افثقب ؤَٚ : أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افهالة يف افثٔٚب بٚب   (1)

  ( 7705 )برؿؿ  ( 8/232)حديٞ جٚبر افىقيؾ : وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افزهد وافرؿٚئؼ بٚب 
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  يٖمره ومل.   (زر بفا ؾّٚت ًق ؾٚفتحػ بف، وإن ـٚن يضِّت  اؾ٘ن ـٚن واشعً   :فف يف ثقب فف

بقوع رء ظذ ظٚتَف

وجقبف واإلثؿ  (2)ظدم ظذ  ؾدّل   (1)بف مع ؤَف واتزاره 

، وؿٌِٓؿ (5)، وؽرمهٚ(4)وافْقوي (3)هبذا افنٔخ تَل افديـ بسـف، ـذا اشتدّل 

شالم ـ فف بقوع رء ظدم أمره ـ ظِٔف افهالة وال: وؿد يَٚل . (6)افنٚؾًل يف إم

 ،فًِّف بًجزه ظـ شسه، وافًٚجز مًذور يف ذفؽ ،مع ؤؼ ثقبف ، ظذ ظٚتَف

ع مٚفؽ يف ضرح افرداء ظـ ادٌُْغ يف ووّس )): (7)وؿٚل افٌٚجل.بخالف افَٚدر

((وـرهف يف افٍريوٜ ،افْٚؾِٜ
(8) .

                                                 

  ٜ36:افِقحبداي 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (بف)فٍيٜ  (1)

 (ز)شٚؿىٜ مـ (ظدم)فٍيٜ (2)

 (1/586)وافًدة ذح افًّدة (1/200)إحُٚم إحُٚم  (3)

 (4/232)ذح مًِؿ فِْقوي  (4)

 ( 1/586 )ـٚبـ افًىٚر يف افًدة   (5)

 (1/89)إم فِنٚؾًل  (6)

 ( 152ص  )شٌَٝ افسمجٜ فٌِٚجل    (7)

 (1/329)ادْتَك  (8)
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احلديٌ افثومن 

 

ظن

  :ؿول) اهلل ظؾقه وشؾمجوبر بن ظبد اهلل ـ ريض اهلل ظـه ـ  ظن افـبي صذ 

يت وأُي .  ؾؾقعتزفـو، وفقعتزل مسجدكو، وفقؼعد دم بقته  (1)ا أو بصالً  ومً  من أـل 

خز بك ؾقفو من ؾلُي  ،ا، ؾسئلات من بؼول، ؾوجد هلو ريًح رضِم بؼدر ؾقه خَخ 

ـل   :ؿول  رآه ـره أـؾفو ؾؾكّل  (2)[أصحوبه] بوهو إػ بععؿرّل   :افبؼول، ؾؼول

(3)(تـوجي ؾنين أكوجي من ال
  . 

 

 :(4)افؽالم ظؾقه من وجوه

. (5)وافتًريػ براويف شِػ ؿٌؾ افتّٔؿ

                                                 

  (ظ)ـ  35بدايٜ افِقح ـ .

. (بهال أو ثقمٚ )تَديؿ وتٖخر  (ز)يف (1)

أثٌتف هق ادقاؾؼ ومٚ  (أصحٚو)ـتٌٝ ـِّٜ  إصؾ  هٚمشيف و (ز  )و  (ظ  )هُذا يف متـ إصؾ و(2)

  .( 371ص  )، وشٖٔد تًِٔؼ ادهْػ ظذ هذه افٍِيٜ  دٚيف افٌخٚري

تٚب صٍٜ افهالة  بٚب مٚ جٚء يف افثقم افْٔي وافٌهؾ وافُراث يف ك وافٍِظ فف  أخرجف افٌخٚري  (3)

مٚ يُره مـ افثقم وافٌَقل : ويف ـتٚب إضًّٜ بٚب  ( 817ـ  816)ورؿؿ احلديٞ  (1/292)

إحُٚم افتل تًرف بٚفدٓئؾ : ويف ـتٚب اإلظتهٚم بٚفُتٚب وافًْٜ بٚب  (5/2077 )(5137)برؿؿ

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب هنل مـ .(6/2678 )(6926)وـٔػ مًْك افدٓفٜ وتًٍرهٚ برؿؿ

 .( 1284ـ  1281)ورؿؿ احلديٞ   (2/80)حوقر ادًجد ، أـؾ ثقمٚ أو بهال أو ـراثٚ أو ٕحقهٚ 

هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد بًض إير   (4)

 (1/587)افًّدة ٓبـ افًىٚر ومـ ـتٚب افًدة ذح (1/200)

 .( 123 )، وترمجتف يف ص ( 173 ) ذفؽ صشٌَٝ اإلصٚرة إػ  (5)
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 احلْىٜ  افٍقم :ويَٚل(2){وثقمٓٚ}، ويف ؿراءة ابـ مًًقد(1)وموم وُف ُث : يَٚل :األول

تًّٔتف :(4)ويف افهحٔح.(3)حُٚه افًزيزي.  احلٌقب: ص، ويَٚلاحلؿّ : ويَٚل

ـٚن وافنجر يف ـالم افًرب مٚ، ن افٌَقلوهق ظذ خالف إصؾ، ؾ٘هنٚ م ،(صجرة)

 ظـ ابـ ظٌٚس ٕجؿ، وهق ادروّي (5)ؾٓق ظذ شٚق  ّؾ أؽهٕٚف، ومٚ فٔس ـذفؽ

(6)چڎ   ڎ  ڈ چ يف ؿقفف ـ تًٚػ ـ  وابـ جٌر
ا أيًض  (7)ويف افهحٔح 

. (9)(8)ادًتُره ،وادراد ( خًٌٔثٚ ):تًّٔتف

                                                 

 (1/89)وافتٌٔٚن يف تًٍر ؽريٛ افَرآن فِجٔٚين (1/314)إير ؽريٛ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ  (1)

 (2/130)إير تًٍر افىزي  (2)

  (ب/1/103)يف ريٚض إؾٓٚم زيزي افع ٕير ؿقلوا (12/460)إير هذه إؿقال يف فًٚن افًرب  (3)

زيزي، ـٚن ؾهٔحٚ متقاوًٚ أديٌٚ مٍنا فف زيز  بٚفوؿ أبق بُر افًجًتٚين افعُ  ّد بـ عُ : هق وافعزيزي

 (2/195):ضٌَٚت ادٍنيـ فِداودي: هـ إير يف ترمجتف330:تقيف رمحف اهلل شْٜ ، ؽريٛ افَرآن: ـتٚب

 (1/171):وبٌٜٔ افقظٚة (10/293):ومًجؿ ادٗفٍغ

ورؿّٓٚ يف  ( 816 )، ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (367ص  )يف حديٞ جٚبر ، وؿد شٌؼ خترجيف ـام   (4)

  .( 1283 )مًِؿ 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؾٓق)فٍيٜ  (5)

 (7/489)ابـ ـثر و(15/129)تًٍر افَرضٌل ؿقهلام  يف  إير، وشقرة افرمحـ (٦)آيٜ (6)

  .( 1284 )م افروايٜ يف مًِؿ ، ورق ( 367ص  )شٌؼ خترجيف   (7)

. مرتغ (ز)تُرر ًٕخٓٚ يف (ادًتُره)ـِّٜ  (8)

 ( 2/79)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (9)
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. (2)ت بف إرضٌٕٚت اخيَّيل  افٌَؾ ـّؾ : ؿٚل أهؾ افٌِٜ. افٌَقل مجع بَؾ:(1)افثوين 

ّٛ : ؾوئدة إٕف يٍْل  )):ؾَد ؿٔؾ. أن ٓ خيع ادٚئدة مـ رء أخي:  (3)بًوٓؿ اشتح

، وهذا (5)بـ احلٚج يف مدخِف (4)ظٌد اهلل أو ـام ؿٚل، َِٕف أبق. ((أو افنٔىٚن اجلٚنّ 

، ؾٕ٘ف مىردة احيوا مقائدـؿ افٌَؾ):(6) مـ ضريؼ أو أمٚمٜ ،ورد يف حديٞ مرؾقع

(7)(فِنٔىٚن مع افتًّٜٔ
   .

وهق مٚ يىٌخ ؾٔف،  (9)هق يف صحٔح مًِؿ(8)ـذا(بَدر):ؿقفف :افثوفٌ

                                                 

. وافًُس (افثٚين)مُٚن  . (ؾٚئدة)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

و خمتٚر  (1/350)ؿٚفف اجلقهري وابـ ؾٚرس وؽرمهٚ إٔير ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر   (2)

 (1/73)احافهح

. (بًض افًِامء)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

. (أبق ظٌداهلل)بدٓ مـ  (أبق ظٌٔد)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

  .( 364ص   )وشٌَٝ افسمجٜ فف (1/230)اددخؾ ٓبـ احلٚج  (5)

آشتًٔٚب يف مًرؾٜ و (1/55)ة يف متٔٔز افهحٚبٜ اإلصٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير   (6)

 (1/44)وأشد افٌٚبٜ  (1/80)إصحٚب 

ؾٔف افًالء بـ مًِّٜ يروي ظـ افًراؿٔغ :وؿٚل (2/177)ذـره ابـ حٌٚن يف ـتٚب ادجروحغ  (7)

 وذـره ابـ اجلقزي يف ادقوقظٚت. ادَِقبٚت، وظـ افثَٚت ادقوقظٚت، ٓ  ؾ آحتجٚج بف بحٚل

 . أخِؼ بف أن يُقن مقوقظٚ (2/549)وؿٚل ابـ ـثر يف افٌٚظٞ احلثٔٞ. ٓ أصؾ فف:وؿٚل (3/119)

. (ـام)ـتٌٝ   (ز)و (ظ)يف (8)

بٍِظ  (817)يف افروايٜ رؿؿ  ،  ( 367ص  )ويف صحٔح افٌخٚري أيوٚ ـام شٌؼ خترجيف ؿريٌٚ  :ؿِٝ   (9)

 (أد بَدر)
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دتغ ـ ؿٚل افًِامء ـ بٌٚءيـ مقّح  (  بٌدر) (3)وؽرمهٚ (2)وأبقداود (1)ورواه افٌخٚري

ؽٜ ه افرواة وأهؾ افؾوؾنَّيل .(( (4)وهق افهقاب )) :ـام َِٕف ظْٓؿ افْقوي يف  ذحف

  ٓشتدارتف، ـٚشتدارة افٌدر، واشتًٌدوا فٍيٜ ٪ي بدًراؿٚفقا وشؿّ . بؼبٚفطَّيل : وافٌريٛ

. (6)، وؿد ورد اإلذن بٖـؾ افٌَقل ادذـقرة مىٌقخٜ(5)ؾ٘هنٚ تنًر بٚفىٌخ   (افَدر)

، ؾال يًٚرض (7)جيقز أن تُقن ٕٔئٜ ؾال ينًر ـقهنٚ ؾٔف مىٌقخٜ، بؾ: وأمٚ افٌدر

ظك أن طٚهر ـقهنٚ يف افىٌؼ أن تُقن دّ مٚ ُي رّب (8)ضٌقخٜ، بؾذفؽ اإلذن يف أـِٓٚ م

أهنٚ مل يّٝ افىٌخ تِؽ افرائحٜ : بٚفَٚف ؾُٔقن مًْٚه   (بَدر)  :إٔف  مشؾِّت  ٕٔئٜ، وفق

                                                 

 .   ( 6926 )، ورؿؿ افروايٜ    ( 367 ص )ـام شٌؼ خترجيف ؿريٌٚ    (1)

 (3824)برؿؿ  (3/424)ـتٚب إضًّٜ  بٚب يف أـؾ افثقم  أخرجف أبق داود يف شْْف يف  (2)

 (13108 )برؿؿ (7/50)وممـ أخرجف هبذا افٍِظ افٌَٔٓل يف افًْـ افُزى   (3)

 (6140)برؿؿ  (4/240)وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر 

 (5/50)صحٔح مًِؿ  بؼح افْقوي  (4)

 (1/266)وإير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر ادهدر افًٚبؼ ،   (5)

هنك ظـ هٚتغ افنجرتغ )  أخرجف أبق داود يف شْْف مـ حديٞ مًٚويٜ بـ ؿرة ظـ أبٔف أن افٌْل   (6)

. يًْل افثقم وافٌهؾ: ؿٚل (تؿ ٓ بد آـِٔٓٚ ؾٖمٔتقمهٚ ضٌخٚإن ــ: وؿٚل. مـ أـِٓام ؾال يَربـ مًجدٕٚ: وؿٚل

وأخرجف افًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب . (3829)برؿؿ  (3/425)أخرجف يف ـتٚب إضًّٜ  بٚب يف أـؾ افثقم 

واإلمٚم أمحد يف مًْده  (6681)برؿؿ  (4/158)افقفّٜٔ  بٚب افرخهٜ يف أـؾ افٌهؾ وافثقم ادىٌقخ 

وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (3310)برؿؿ  (8/248)وافٌزار يف مًْده  (16247)برؿؿ  (26/180)

وافىحٚوي يف ذح مًٚين  (4845)برؿؿ  (3/78)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (65)برؿؿ  (19/30)

برؿؿ  (1/162)واحلديٞ صححف إفٌٚين يف حتََٔف دنُٚة ادهٚبٔح (6131)برؿؿ  (4/238)أثٚر 

 . 378وورد مـ ؿقل ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ، ـام شٔذـره ادهْػ ص  (736)

 (1/201)إحُٚم إحُٚم  (7)

. (ز)شٚؿط مـ (مىٌقخٜ بؾ)إػ ؿقفف  (ةجيقز أن تُقن ٕٔي)مـ ؿقفف  (8)
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. مْٓٚ، ؾٌَل ادًْك ادُروه، ؾُٖهنٚ ٕٔئٜ

 رٕف مذكّ إ: ادذـقر يف هذه افروايٜ، إذا ؿِْٚ   افَدر  ظٚئد ظذ  (ؾٔف)افوّر يف  :افرابع

يف  افذي  افىًٚم   إػ  ظٚئد افوّر  ؾُٔقن  ثٜ مٗنّ  إهنٚ  : ؿِْٚ ا إذا وأمّ  . (1)وهق فٌٜ

 ثٜ وافوّر يفمٗنّ   رَ دْ افِؼ   دفٔؾ ظذ أن   (ؾٖخز بام ؾٔٓٚ مـ افٌَقل) :وؿقفف.افَدر

يًقد إػ افٌَقل، أو إػ اخلياوات، فُـ ظقده إػ افٌَقل أوػ٪ٕٕف   (بقهٚؿرّ )

 ووؿع .ففؾتٖمّ   ،مـ ـالم افراوي افيٚهر إٔف  (إػ بًض أصحٚبف) : وؿقفف  .أؿرب

 :بدل (أصحٚو(4)إػ بًض)يف متـ احلديٞ(3)(2)يف ذح افنٔخ تَل افديـ

. (5)وٓ إصُٚل ظذ هذه افروايٜ  (أصحٚبف)

ؾٔف دٓفٜ ظذ إبٚحٜ أـؾ افثقم  (6)(ـؾ):ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ :اخلومس

 (8)وحُل ظـ أهؾ افيٚهر. (7)بف وٕحقمهٚ، وهق حالل ب٘مجٚع مـ يًتدّ ]افٌهؾو

                                                 

 (1/7)إير ـتٚب ادذـر وادٕٗٞ فِتًسي. فٌٜ ظْد بًض ؿٔس ـام زظؿ ذفؽ افٍراء  (1)

. (ظ)شٚؿىٜمـ (افديـ)ـِّٜ  (2)

 (1/200)إحُٚم إحُٚم  (3)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (بًض)ـِّٜ  (4)

 ؿربقهٚ )  ٕن فٍيف  ٪( ( ض أصحٚوإػ بع )) : ًٕؼ افًٌٚرة أن يَقل: ؿٚل ابـ حجر رمحف اهلل (5)

َّيـل  ،ؾُٖن افراوي مل  ٍيف  (.أيقب ٕو   (ـٚن مًف )إٔف مـ ـالم افراوي ؿقفف بًده  ى ظْف بذفؽ، ويٗيدؾُ

 (13/332)إير ؾتح افٌٚري

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ـؾ)فٍيٜ  (6)

 (1/588)إيرافًدة ذح افًّدة  (7)

وـذا ؿٚل  (ظـ أهؾ افيٚهر أو بًوٓؿ حتريؿ أـِٓٚ  وحُل  ): (1/588)ؿٚل ابـ افًىٚر يف افًدة   (8)

، ـام هق طٚهر ـالمف  ومل يًّّقا احلُؿ ظِٔٓؿ. (أو بًوٓؿ  ):ؿٚل(1/200)دؿٔؼ يف إحُٚم إحُٚم ابـ

= 
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(1)[حتريّٓٚ
ّٟ . مـ حوقر اجلامظٜ، وهل ظْدهؿ ؾرض ظغ  (2)متْع ٕهنٚ  ة وح

إٕف فٔس و  ،أ ٚ افْٚس) :هذا احلديٞ، وؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ: اجلّٓقر

(3)(اهلل حتريؿ مٚ أحّؾ 
أو ظـ حوقر  ،هق احلوقر مع اجلامظٜوافْٓل إٕام : ؿِٝ.  

 ، بًٌٛ أـِٓٚ ،ومْع حوقر اجلامظٜ وادًٚجد ،ادًجد ؾَط، ويِزم مـ إبٚحٜ أـِٓٚ

 ترك افهالة ،أن ٓ تُقن اجلامظٜ واجٌٜ ظذ إظٔٚن، ٕن مـ ٓزم جقاز أـِٓٚ

ذفؽ آـِٓٚ جٚئز، و وٓزم اجلٚئز جٚئز، وترك اجلامظٜ يف حّؼ  ،آـِٓٚ يف حّؼ  (4)مجٚظٜ

ٓ يّتْع أن يًَط ادٌٚح افٍرض ـٚفًٍر، ؾٕ٘ف : يْٚيف افقجقب ظِٔف، ؾ٘ن ؿِٝ

 أن افًٍر مل يًَط ذفؽ مجِٜ، وإٕام َِٕف: ؾجقابف. افهالة ويَك يًَط افهقم

. بخالف مٚ ٕحـ ؾٔف، ؾٕ٘ف أشَط اجلامظٜ فٌر بدل ،إػ بدل 

م مـ افروائح افُر ٜ بّْع أذاه ،يف احلديٞ دٓفٜ ظذ احسام ادالئُٜ :افسودس

هؾ ـٚن حراًمٚ ظِٔف صذ اهلل : وؿد اختِػ أصحٚبْٚيف افثقم.ممٚ يٗذي، وٕحقهٚ 

افثٚين، وهق طٚهر : مهٚأصّح :هٚ ـٌره؟ ظذ وجٓغأم ـٚن ترـف تْزّ ؟ظِٔف وشِؿ

.   (اهلل و حتريؿ مٚ أحّؾ  (5)فٔس):ادراد بَقفف: بٚفتحريؿ ؿٚل: إحٚديٞ، ومـ ؿٚل

                                                 

ؾحرام ظِٔف أن يدخؾ ، مـ أـؾ مْٓٚ صٔئٚ  إٓ أنَّيل  ، وؿد ٕص ابـ حزم يف ادحذ ظذ إبٚحٜ أـِٓٚ. رمحف اهلل 

 (7/437)إير ادحذ. حتك تذهٛ افرائحٜادًجد 

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ(1)

. (ٓ متْع)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

  .( 1284 )، ورؿؿ افروايٜ يف مًِؿ  ( 367ص   )شٌؼ خترجيف   (3)

. (أل)بزيٚدة  (اجلامظٜ)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (فٔس)فٍيٜ  (5)
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هلٚ ٓ بٚفًٌْٜ ؾٔام أحّؾ  ،تف أمّ بٚفًٌْٜ إػ


. (1)إفٔف

وٕحقهٚ ممٚ  ،افُر ٜ أذاهؿ بٚفروائح   بّْع  ،اؾٔف احسام افْٚس أيًض  :افسوبع

ادًٚجد يف ذفؽ  ؾًٔتزل اجلامظٜ وادًٚجد مـ أـِٓٚ، ويِزم بٔتف، وـّؾ   (2)يٗذي

خٚص أن افْٓل : ، وحُل ظـ بًض افًِامء(3)ةشقاء، وهق مذهٛ افًِامء ـّٚف 

وفًٔتزل  ،ؾًِٔتزفْٚ):بًّجده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ

د ذفؽ بٖن مًجده ـٚن مٌٓط افقحلوأكّ    (مًجدٕٚ

ظّقمف٪ فروايٜ : وافهحٔح 

ـّ ):مًِؿ (4)(ادًٚجد ؾال يَرب
   (مًجدٕٚ) :ؾُٔقن ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ   

 أو ادالئُٜ احلٚرضيـ ،افْٚس  بتًٚوي   لّل مع فِجْس أو فيب ادثٚل، ٕٕف

. (5)وذفؽ ؿد يُقن مقجقًدا يف ادًٚجد ـِٓٚ

                                                 

  (ز)ـ  35افِقح ـ. 

 (1/589)إير افًدة ذح افًّدة  (1)

 .(ظ)شٚؿىٜ مـ  (افُر ٜ وٕحقهٚ ممٚ يٗذي)مجِٜ  (2)

 (1/200)إير إحُٚم إحُٚم  (3)

 37:بدايٜ افِقح 

أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب هنل مـ أـؾ ثقمٚ أو بهال أو ـراثٚ أو ٕحقهٚ ظـ حوقر   (4)

ؾال  )بٍِظ   (1277)وبرؿؿ   (ادًٚجد ؾال يٖتغّ  )وفٍيف  (1276)ورؿؿ احلديٞ  (2/79 )(ادًٚجد

 (يَربـ مًٚجدٕٚ

 (1/589)افًدة ذح افًّدةإير    (5)
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 بًده ظذ   (2)افذي احلديٞ ظذ افثقم وافٌهؾ، ويف احلديٞ (1)[هذا]يف ّٕص  :افثومن

(اثافُرّ ) 
 (5)مـ ادٖـقٓت وؽرهٚ ،مٚ فف رائحٜ ـر ٜ ـّؾ ،  (4)هبٚ ، وأحلؼ افًِامء(3)

 ويِحؼ)): ؿٚل افَٚيض ظٔٚض. ة أـِٓؿ هلٚفندّ  ٪ص هذه إصٔٚء بٚفذـرختخ وفًّؾ 

(6)مـ أـؾ ؾجاًل، وـٚن يتجنٖ هبٚ
 .(7)هـذا َِٕف ظْف افْقوي، وأؿرّ  ((

                                                 

. شَط مـ متـ إصؾ وأحلؼ يف هٚمنف (1)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (افذي)فٍيٜ  (2)

 ( 383 ص )شٖٔد خترجيف   (3)

. (بف)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

 (1/590)دة ذح افًّدةوافع (1/201)إير إحُٚم إحُٚم  (5)

  (ظ)ـ36بدايٜ افِقح ـ. 

ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح .  هؾ مـ افٍؿ ظْد حهقل افنٌع، صقت مع ريح : اجلنٖ (6)

 (1/48)وإير فًٚن افًرب (2/145)افٌُر

 (2/276)يف إـامل ادًِؿوإير ـالم افَٚيض رمحف اهلل  (5/48)افْقوي يف ذح مًِؿَِٕف    (7)
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 أخرجف افىزاين. ورد مْهقًصٚ ظِٔف يف احلديٞ أيًوٚ واشتٍد إٔٝ أن ذـر افٍجّؾ 

  (3)أحٚديٞ ادْٓٚج (2)[ختريٟ ]وؿد أووحٝ افُالم ظِٔف يف (1)مًٚمجف يف أصٌر

  .((فف رائحٜ  جرح يِحؼ هبٚ مـ يف ؾٔف بخر أو بف )): (5)وؿٚل ابـ ادرابط.(4)ذحفو

                                                 

 (1/45)يف ادًجؿ افهٌر واحلديٞ أخرجف افىزاين  (مًٚمجف)بدٓ مـ  (جمٚمًف)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

  (191)برؿؿ  (1/68)ويف إوشط  (37)برؿؿ

  .(ظ)شٚؿىٜ مـ إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(2)

مل يروه ظـ هنٚم بـ :ؿقل افىزاين (526)برؿؿ  (1/448)حتٍٜ ادحتٚج إػ أدفٜ ادْٓٚج:َٕؾ يف ـتٚبف  (3)

هق ثَٜ ٌٕٔؾ أخرج فف افنٔخٚن، ًٕؿ :ثؿ ظِؼ ظِٔف بَقفف. ان إٓ  ٔك بـ راصد تٍرد بف شًٔد بـ ظٍرحس

خيىي :ووًٍف أبق حٚتؿ وابـ حٌٚن ؾَٚل يف افثَٚت.فٔس بقء:افنٖن يف  ٔك بـ راصد، ؿٚل ابـ مًغ

هل افٍجؾ ظزيزة وهذه افزيٚدةو(1878)برؿؿ  (2/172)افٌدر ادْر:وؿٚل ادٗفػ يف ـتٚبف. وخيٚفػ

وهق  ، ؾٔف  ٔك بـ راصد افزاء افٌكي  (2/125) يف جمّع افزوائد  اهلٔثّل ظْف  ؿٚل واحلديٞ .ًٍٕٜٔ

هذه افزيٚدة  رمحف اهلل إفٌٚين ووًػ،  وبَٜٔ رجٚفف ثَٚت وخيٚفػ،  خيىي  : ؤًػ ووثَف ابـ حٌٚن وؿٚل

 (208)برؿؿ  (1/53)ؤًػ افسؽٔٛ وافسهٔٛ:يف ـتٚبف

 (1/311)ظجٚفٜ ادحتٚج إػ ذح ادْٓٚج(4)

وإير ؿقفف أيوٚ يف مقاهٛ اجلِٔؾ يف ذح خمتك   (1/590)ابـ ادرابط ادٚفُل ـام يف افًدة  (5)

  (9/575)وًٕٛ ابـ حجر هذا افَقل يف افٍتح إػ بًض افنٚؾًٜٔ (2/558)خِٔؾ

ابـ ادرابط، مٍتل مديْٜ ادريف  ادٚفُل دأبق ظٌد اهلل  ّد بـ خِػ بـ شًٔد إٕدل: وابـ ادرابط هق 

: هـ إير يف ترمجتف485:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؿٚؤٓٚ مـ ـٌٚر ادٚفُٜٔ، وصٚحٛ ذح صحٔح افٌخٚري

 (2/557):وافهِٜ ٓبـ بنُقال (19/66):شر أظالم افٌْالء
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اب أصحٚب افهْٚئع،ـٚفَّص  ،وأحلؼ افٍَٓٚء بٚفروائح)): (1)ؿٚل ادٚزري

ي هبام وإبرص يف ذفؽ، ٕن افتٖذِّت  (3)ومـ بٚب أوػ ادجذوم :ؿِٝ.(2)((كوافًاّم 

. (5)ًهٚقُّن َف َت :  (4)هُت ْل ُق ، أصدّ 

  افًٔدـّهّذ : يف ؽرهٚ (7)جمٚمع افهالة: ؿٚس افًِامء ظذ ادًٚجد: (6)افتوشع 

وٕحقمهٚ مـ جمٚمع افًٌٚدات، وـذا جمٚمع افًِؿ وافذـر وافقٓئؿ  (8)واجلْٚئز

ادًٚجد  (10)م صٚحٛ افٌَسوؿّس . (9)وٕحقهٚ، وٓ يِتحؼ بذفؽ إشقاق وٕحقهٚ

 ادًٚؾريـ إذا ٕزفقا، و ٔىٜ ومهّذ  ، افًٔدة، ـّهّذ يىٜ ؽر مٌّْل مح)) :إػ رضبغ

(11)ةق بٚدٌّْل وافْٓل إٕام يتًّؾ  )): ؿٚل. ((ة ـًٚئر ادًٚجدمٌّْل 
))  .

                                                 

 ( 206ص  ) شٌَٝ افسمجٜ فِامزري   (1)

 (1/416)ادًِؿ بٍقائد مًِؿ  (2)

. (ومـ بٚب أوػ  ادجذوم)بدٓ مـ  (ومـ تٚب ادحروم)ـتٌٝ   (ز)يف (3)

. (ؿتِف)ـتٌٝ  (ز)ويف (ؾِٝ)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

مْع إجذم وإبرص مـ ادًجد ومـ اختالضٓام ،  وؿد َٕؾ افَٚيض ظٔٚض ظـ افًِامء : ؿِٝ   (5)

وؿٚل  (2/314)ظذ ذح اخلىٔٛ احلٌٔٛ  وحتٍٜ   (3/248)إير حٚصٜٔ افٌجرمل ظذ ادْٟٓ. بٚفْٚس

 .تٖذى بر فحلؼ بذفؽ افهْٚن وافزص افذي ُي وأُ : (2/558)يف مقاهٛ اجلِٔؾ

. (افتٚشع)بدل  (افًٚبع)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (6)

. (افهالة)بدٓ مـ  (افًِامء)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

. (اجلْٚئز)ورضب ظِٔٓٚ بخط وـتٛ بًدهٚ  (وادًٚجد)ـتٌٝ  (ظ)يف (8)

 (1/590)وافًدة ذح افًّدة (1/201)حُٚم إحُٚمإير إ  (9)

 ( 224ص  )صٚحٛ افٌَس هق ابـ افًرو ، وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف   (10)

 (1/114)افٌَس  (11)
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ًٔٚ ٕٕف ويّتْع : ؿٚفقا)): ؿٚل ادٚزري  افدخقل هبذه افروائح ادًجد، وإن ـٚن خٚف

(( ادالئُٜ  ّؾ 
(1) .

صٜ يف مـ إظذار ادرّخ ، ظذ أن أـؾ هذه إمقر ، بٚحلديٞ  ؿد يًتدّل  : (2)افعورش 

إن هذا افُالم خرج خمرج : وؿد يَٚل)): افديـ ؿٚل افنٔخ تَّل . ترك حوقر اجلامظٜ

  (3)أـِٓٚ إٓ أن يدظق إػ  ،ا يف ترـٓٚذفؽ، أن يُقن ظذرً   يَتيض افزجر ظْٓٚ، ؾال

يٍْل  ض أصحٚبف، ؾ٘ن ذفؽ ويًٌد هذا مـ وجف تَريٌف إػ بع )):ؿٚل. رضورة

((افزجر
(4) .

فًِدم وٕحقه، أن  ،مٚ فف ريح ـريف (6)ٕـؾ يٌٌْل إذا ـٚن مًذوًرا  (5)احلودي ظؼ 

ّٛ . ظذر يف حوقره ادًجدُي  ان مـ أصحٚبْٚ يف وؿد ؿٚل اإلمٚم أبق حٚتؿ بـ ح

ان إذا ك ،صٓقده اجلامظٜ مع ،يًئٚذـر إشَٚط احلرج ظـ آـؾ مٚ وصٍْٚ نَ )): صحٔحف

أـِٝ ):ؿٚل (8)ثؿ ذـر ب٘شْٚده إػ ادٌرة بـ صًٌٜ. (7)((هبٚ ى تداو مـ ظِٜ ،مًذوًرا

                                                 

 (1/417)ادًِؿ بٍقائد مًِؿ  (1)

. (افًٚذ)بدٓ مـ  (افثٚمـ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

. (أـِٓٚ)بدٓ مـ  (ترـٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

 (1/201)إحُٚم إحُٚم  (4)

. (احلٚدي ظؼ)بدٓ مـ  (افتٚشع ظؼ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ٕـؾ)بدٓ مـ  (يٖـؾ)ـتٌٝ  (ز)يف (6)

 (2095)برؿؿ  (5/449)إظذار افتل تٌٔح ترـٓٚ وذـره يف ـتٚب افهالة  بٚب ؾرض اجلامظٜ   (7)

ق وصٓد احلدئٌٜ ، ـٚن ادٌرة بـ صًٌٜ بـ أو ظٚمر افثٍَل ، أشِؿ ظٚم اخلْد: افهحٚو اجلِٔؾ   (8)

تقيف ريض . مًٚويٜ وظّرو بـ افًٚص وادٌرة وزيٚد : دهٚة افًرب أربًٜ : مقصقؾٚ بٚفدهٚء ، ؿٚل افنًٌل 

 (6/197)إلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜإير او (1/453)شتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚبآ هـ 50اهلل ظْف شْٜ 

 (28/369)وهتذيٛ افُامل  (1/768)أشد افٌٚبٜو



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 379

 ؾقجدتف ؿد شٌَْل برـًٜ ، رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿثؿ أتٔٝ مهّذ  ،اثقمً 

ـّ  : وجد ريح افثقم، ؾَٚل ، ؿّٝ أؿيضؾِاّم   مـ أـؾ مـ هذه افٌَِٜ ؾال يَرب

يٚ رشقل :  ؿؤٝ افهالة أتٔتف ؾَِٝؾِاّم :  دٌرةا ؿٚل ا،حتك يذهٛ ر ف، مًجدٕٚ

ي مِّت ؾْٚوفْل، ؾقجدتف واهلل شٓاًل، ؾٖدخِتٓٚ يف كُ : ؿٚل. اهلل إن يل ظذًرا، ؾْٚوفْل يدك

وأخرجف أبقداود يف إضًّٜ مـ  (إن فؽ ظذًرا  :ؾَٚل. إػ صدري، ؾقجده مًهقًبٚ

ؾٔف (4)متُّؾ )):وؿٚل (3)فراشٌلا بٖو هالل  ّد بـ شِٔؿ(2)ه  ادْذري، وأظّؾ (1)شْْف

(1) ؽر واحد
.  فُْف صدوق: ؿِٝ. ((

                                                 

أخرجف و (3828)برؿؿ  (3/425)أـؾ افثقم أخرجف أبق داوه يف شْْف يف ـتٚب إضًّٜ  بٚب يف   (1)

برؿؿ  (20/417)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُٔر (18176)برؿؿ  (30/113)اإلمٚم أمحد يف مًْدهأيوٚ 

رؿؿ ب (4/238)وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر (4840)برؿؿ  (3/77)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى (1004)

برؿؿ  (3/86)وابـ خزيّٜ يف صحٔحف   (8656)برؿؿ  (2/249)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف (6132)

 (1/94)إصالح ادًٚجد مـ افٌدع وافًقائد:واحلديٞ وًٍف إفٌٚين يف ـتٚب (1672)

مـ احلٍٚظ ادٗرخغ، ظٚمل بٚحلديٞ ، أبق  ّد ادْذري ، ظٌد افًئؿ بـ ظٌد افَقي بـ ظٌد اهلل   (2)

افسؽٔٛ وافسهٔٛ و خمتك صحٔح مًِؿ و خمتك شْـ أو داود تقػ منٔخٜ :  ومـ مٗفٍٚتف. وافًربٜٔ

وضٌَٚت  (4/1436):تذـرة احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف656:تقيف رمحف اهلل شْٜ. دار احلديٞ بٚفَٚهرة

 (5/108) :افنٚؾًٜٔ

ؿٚل . ـٚن مٍُقؾٚ: راشٛ ؾًْٛ إفٔٓؿ، ؿٔؾأبق هالل افٌكي، ٕزل يف بْل  ،  ّد بـ شِٔؿ افراشٌل  (3)

أدخِف : وؿٚل ابـ أو حٚتؿ. فٔس بف بٖس وفٔس بهٚحٛ ـتٚب: صدوق، وؿٚل مرة: ظْف ابـ مًغ

صدوق ؾٔف : وؿٚل يف افتَريٛ. ثَٜ: وؿٚل ظْف أبق داود.  قل مْف: افٌخٚري يف افوًٍٚء، وشًّٝ أو يَقل

وافتٚريخ  (9/168):هتذيٛ افتٓذيٛ: رمجتفهـ إير يف ت167:تقيف رمحف اهلل شْٜ. فغ

  (1484)ترمجٜ (7/273):واجلرح وافتًديؾ (1/481)وافتَريٛ (297)ترمجٜ (1/105):افٌُر

. (متُِؿ)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (5/330)خمتك افًْـ فِّْذري   (1)
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ؿِٝ يٚ رشقل اهلل؟ هنْٔٚ ظـ ضًٚم ـٚن فْٚ : ؿٚل)ا ظـ ادٌرة أيًض (1)وروى أبق ًٕٔؿ

ـٚن : ؿِٝ   ومٚ ـْتؿ جتدون مـ مًٍْتف؟ :ؿٚل. افثقم: ومٚ هق؟ ؿِٝ  :ؿٚل. إٚؾعً 

َّيـل  ،ُٕؿؾّـ أـِف م  : ؿٚل. يٍْع صدورٕٚ وطٓقرٕٚ حتك يذهٛ  ،مًجدٕٚ ؾال يَرب

.   (2)(ر ٓٚ مْف

م يف افْٚس ويٗذ ؿ ظذ أن مـ تُّؾ  ،بًوٓؿ هبذا احلديٞ اشتدّل  :افثوين ظؼ

. (3)ذـره افَرضٌل يف تًٍره. إٔف خيرج مْف ويًٌد ،بًِٕٚف يف ادًجد

ل يف افٌٔٝ ظْد وجقد إذى واظتزا (4)بٚفًَقد يف احلديٞ إمر :افثوفٌ ظؼ

. ظـ أذاهؿ فُِػِّت  ،افْٚس

ظذ   فمحٚد (5)اجلامظٚت ظذ أن إتٔٚن :  افَٚيض  ؿٚل ؾٔف دفٔؾ ـام :افرابع ظؼ

ٕن إحٔٚء افًْـ افيٚهرة  ،ٕٜافدوام فٔس بٍرض، وإن ـٕٚٝ إؿٚمتٓٚ بٚجلِّٜ متًلِّت 

                                                 

إحقل، فف ـتٚب   احلٚؾظ افٌُر  دث افًك أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ إشحٚق ادٓراين إصٌٓٚين  (1)

ضٌَٚت : هـ إير يف ترمجتف430:تقيف رمحف اهلل شْٜ (ضٌَٚت ادحدثغ وافرواة)و  (دٓئؾ افٌْقة)و  (احلِٜٔ)

 (3/1092):وتذـرة احلٍٚظ (1/91):ووؾٔٚت إظٔٚن (1/85):احلٍٚظ

داود يف ـتٚب واحلديٞ أخرجف بْحقه أبق  (369 )برؿؿ  (1/411)أخرجف أبق ًٕٔؿ يف افىٛ افٌْقي   (2)

 )برؿؿ  (30/143)واإلمٚم أمحد يف مًْده   ( 3826)برؿؿ  (2/388)أـؾ افثقم : إضًّٜ بٚب 

وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  ( 3/77)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (2/510)وابـ أو صٌٜٔ  (18205

، ؽر أن افدار ؿىْل رجٚفف ثَٚت ، رجٚل افنٔخغ : (30/143) :وؿٚل ظْف  ََق ادًْد  (20/1003)

 .هـ .ا (7/140)رجح إرشٚفف ـام يف افًِؾ 

شقرة افْقر {يف بٔقت أذن اهلل أن ترؾع ويذـر ؾٔٓٚ اشّف}ظْد ؿقفف تًٚػ (12/267)تًٍر افَرضٌل  (3)

 (36)آيٜ 

. (بٚفًَقد)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. (اجلامظٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)
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. (1)ؾرض ـٍٚيٜ: ؾرض أي

   (مـ ٓ تْٚجلؾ٘ين إٔٚجل )  :ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ :اخلومس ظؼ

تًٚرروا، وإتجٔتف، إذا خههتف  وتْٚجقا ،ى افَقمَج َت تًٚرر، وانْ ٓ مـ  رُ ارِ َس أي أُ  

.  إٕجٜٔ:ه،واجلّعتًٚرّ  (1)افذي،ظذ ؾًٔؾافْجقى وافْجك،:وآشؿ.مْٚجٚتؽب

                                                 

  (2/276)إـامل ادًِؿ(1)

تٍوؾ صالة اجلامظٜ )ملسو هيلع هللا ىلص مٚفؽ وأو حٍْٜٔ وافنٚؾًل ودفِٔٓؿ ؿقل افٌْل صْػ هق ؿقلمٚ ذـره امل: ؾٚئدة 

 صِْٔٚ ): ؿٚٓ ذيـ ظذ افؾَّيل  يُْر   مل ملسو هيلع هللا ىلص  وٕن افٌْل٪ متٍؼ ظِٔف   (درجٜ  وظؼيـ بخّس  ظذ صالة افٍذ 

بق مقشك وؽرهؿ ؿٚل ابـ مًًقد وأوافذي ظِٔف احلْٚبِٜ وبف   .وفق ـٕٚٝ واجٌٜ ُٕٕر ظِٔٓام (يف رحٚفْٚ

أيٜ وفق مل  (وإذا ـْٝ ؾٔٓؿ ؾٖؿّٝ هلؿ افهالة): ن صالة اجلامظٜ واجٌٜ فِهِقات اخلّس فَقفف تًٚػأ

وافذي ٍٕز بٔده فَد  ): ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص ص ؾٔٓٚ حٚفٜ اخلقف وحلديٞ أو هريرة أن رشقل اهللتُـ واجٌٜ فرخَّيل 

ؾٔٗم افْٚس ثؿ أخٚفػ إػ رجٚل ر رجال مهّٝ أن آمر بحىٛ فٔحتىٛ ثؿ آمر بٚفهالة ؾٔٗذن هلٚ ثؿ آم

وٕٕف مل يرخص فألظّك افذي مل جيد ؿٚئدا ؾٌره : متٍؼ ظِٔف  (ينٓدون افهالة ؾٖحرق ظِٔٓؿ بٔقهتؿ ٓ

ذـر افنٔخ  ّد بـ ظثّٔغ رمحف اهلل هذه إدفٜ فَِٚئِغ و (2/6)إتٓك بتكف مـ ادٌْل. افخ .. أوػ 

صالة اجلامظٜ أؾوؾ مـ صالة  )) أجٚب ظذ مـ اشتدل بَقل افٌْل ثؿ  .بقجقب اجلامظٜ وذـر ؽرهٚ

وهذا :إؾوؾ فٔس بقاجٛ ؾَٚل رمحف اهللو (أؾوؾ  )احلديٞ بٖٕف يدل ظذ ظدم افقجقب ٕٕف ؿٚل ( (افٍذ 

بٔٚن ثقاب صالة اجلامظٜ وأن أجرهٚ أؾوؾ وأـثر ، ٓ حُؿ صالة : آشتدٓل ؤًػ جدا ٕن ادراد هْٚ 

يٚ أ ٚ افذيـ آمْقا هؾ أدفُؿ ظذ جتٚرة  }وذـر إؾؤِٜ ٓ يْٚيف افقجقب ، أٓ ترى إػ ؿقفف تًٚػ  اجلامظٜ

 {تْجُٔؿ مـ ظذاب أفٔؿ  تٗمْقن بٚهلل ورشقفف وجتٚهدون يف شٌٔؾ اهلل بٖمقافُؿ وإًٍُٔؿ ذفُؿ خر فُؿ

وهؾ تَقفقن أن صالة  ، شٌٔؾ اهلل شْٜ أن اإليامن بٚهلل واجلٓٚد يف: ؾٓؾ تَقفقن  وأؾوَؾ  خرَ أيٜ يًْل أَ 

يٚ أ ٚ افذيـ آمْقا إذا ٕقدي فِهالة مـ يقم اجلًّٜ ؾٚشًقا إػ ذـر اهلل }: اجلًّٜ شْٜ ٕن اهلل تًٚػ ؿٚل 

إتٓك بتكف مـ ـتٚبف افؼح ادّتع ظذ زاد ادًتَْع  {وذروا افٌٔع ذفُؿ خر فُؿ إن ـْتؿ تًِّقن 

(4/138) 

. (ز)شٚؿط مـ هذا افًىر (افذي)إػ ؿقفف  (رواتًٚر)مـ ؿقفف (1)
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 :ؿٚل تًٚػ. يؼمجٚظٜ مثؾ افهدِّت  وؿد يُقن افْجك)): (1)ؿٚل إخٍش

وافْجقى اشاًم  (5)افْجل ؿد تُقن )):(4)اءؾرّ ؿٚل ال (3)و ((  (2)چٿ  ٿچ 

. (6)(( ومهدًرا

  : يف ؿقفف (8)ؿٚل أبق افَٚشؿ بـ أو صٍرة)): (7)ؿٚل صٚحٛ اإلـامل  :افسودس ظؼ

((دفٔؾ ظذ أن ادالئُٜ أؾوؾ مـ بْل آدم:   إٔٚجل مـ ٓ تْٚجل
(1). 

                                                 

أبق احلًـ ، شُـ افٌكة وؿرأ ظذ شٌٔقيف، وـٚن أشـ مْف، ؿرأ ظِٔف  ةَ دَ شعَ شًٔد بـ مَ : إخٍش هق   (1)

أحٍظ مـ أخذ ظـ شٌٔقيف إخٍش، وـٚن أظِؿ افْٚس بٚفُالم، : ؿٚل ادزد. افًُٚئل ـتٚب شٌٔقيف

 هـ 221:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽرهٚ تًٍر مًٚين افَرآن و آصتَٚق:  مـ مهٍْٚتفو. وأحذؿٓؿ بٚجلدل

وبٌٜٔ  (1/191):ضٌَٚت ادٍنيـ: إير يف ترمجتف ( 1/688 )وإير ؿقل إخٍش يف خمتٚر افهحٚح 

 (4/242):ومًجؿ إدبٚء (1/590):افقظٚة

 شقرة يقشػ(٨٠)آيٜ (2)

. (ظ)افقاو شٚؿىٜ مـ (3)

ٕٕف ـٚن يٍري افُالم، : ادًروف بٚفٍراء، ؿٔؾ ،يُّن مِ يَؾ أبق زـريٚ  ٔك بـ زيٚد بـ ظٌد اهلل افدَّيل  :هق  اءُ رَّيل افَػ   (4)

هـ 207:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽرهٚ (مًٚين افَرآن و ؽريٛ احلديٞ:  إمٚم افٌِٜ افًربٜٔ، ومـ مهٍْٚتف

 (2/333):وبٌٜٔ افقظٚة (10/261):وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ (2/367) :ضٌَٚت ادٍنيـ: إير يف ترمجتف

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ  (افْجل)إػ ؿقفف  (مجٚظٜ)مـ ؿقفف  (5)

 (15/304)وإير فًٚن افًرب (1/688)خمتٚر افهحٚح افٍراء يف  طر ؿقلان (6)

ادهْػ، وـتٚبف هق إـامل  افَٚيض ظٔٚض افٔحهٌل، ـام هق ادراد إذا أضَِف: صٚحٛ اإلـامل هق   (7)

 (   104 ص )بَٝ ترمجتف يف وؿد س  ادًِؿ

ادِٓٛ بـ أمحد بـ أشٔد إشدي افتّّٔل أبق افَٚشؿ بـ أو صٍرة، ؾَٔف  دث  ةَ ؾرَ ادِٓٛ بـ أو ُص   (8)

وجذوة ادَتٌس يف  (2/52):وترتٔٛ اددارك (13/31):مًجؿ ادٗفٍغ: إير يف ترمجتف. مـ أهؾ ادريف

 (1/126):ذـر وٓة إٕدفس

 (2/277)ظِؿإـامل امل  (1)
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ى مْف ى ممٚ يتٖذّ ٓئُٜ تتٖذّ ؾ٘ن امل )  :ٓ شٔام ظذ روايٜ ،وٓ دفٔؾ ؾٔف)): ؿٚل افَٚيض

((ؾَد شٚوى  بْٔٓؿ  ( بْق آدم
(1) .

ٕٕف مْف، وفذفؽ ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ،حُؿ رحٌٜ ادًجد حُّف :افسوبع ظؼ

إبًًٚدا فف ظـ  ،مـ افرجؾ يف ادًجد أمر بف ؾٖخرج إػ افٌَٔع (2)إذا وجد ر ٓٚ

. ادًجد ورحٌتف

هؿ وجدت افروائح فق أن مجٚظٜ مًجد ـّؾ )): ؿٚل صٚحٛ  اإلـامل :افثومن ظؼ

ـَ افُر ٜ مْٓؿ، ٓ خيٚفىٓؿ يف مًجدهؿ ؽرهؿ، مل ُي  بخالف مٚ فق ـٚن  ،ظقا مْفم

((ى مْٓؿ بذفؽمًٓؿ ؽرهؿ ممـ يتٖذّ 
 [(4) ادالئُٜ]ؾٔف ٕير ٕجؾ احسام : ؿِٝ.(3)

َّيـل )(5)بًد وؿد روى افسمذي احلُٔؿ هلل؟ إذا ـٚن ؿٔؾ يٚ رشقل ا))   (مًجدٕٚ ؾال يَرب

أحدٕٚ


ًٚٔ ى بف ابـ ى ممٚ يتٖذّ ن ادالئُٜ تتٖذّ إ  :ظِٔف افهالة وافًالم (6)ؾَٚل ؟خٚف

ومـ هذا يٗخذ افُراهٜ   (آدم

. (1) ((  ؾٔف وحدهؾٔام إذا صّذ  

                                                 

 .ادهدر افًٚبؼ   (1)

. (ر ٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 (3/131)إـامل ادًِؿ  (3)

 (ز)و(ظ)يف مجٔع ادقاوع وافتهحٔح مـ افًْخٜ (ادُِٜٔ)يف إصؾ ـتٌٝ   (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (بًد)ـِّٜ  (5)

  (ز)ـ  36افِقح ـ. 

. (ؾَد ؿٚل)ـتٌٝ   (ظ)يف (6)

 38:بدايٜ افِقح 

خرى افتل مل فف يف بًض ـتٌف إوفع. ؾِؿ أجده(ادْٓٔٚت)و (ٕقادر إصقل)فف يف ـتٚبٔفبحثٝ ظـ ؿق(1)

 ّد بـ ظع بـ احلًـ أبق ظٌد اهلل احلٚؾظ، ـٚن ذا رحِٜ وفف مهٍْٚت، : ضٌع وافسمذي احلُٔؿ هق ت

= 
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احلديٌ افتوشع 

 

من أـل   :افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿولن أ)ظن جوبر ـ ريض اهلل ظـه ـ  

ى مسجدكو، ؾنن ادالئؽي تتلذّل  ؾال يؼربنرَّس  (1)[راثوافك]افبصل وافثوم 

(2)(يتلذى مـه بـو آدمممو
   .

ؾ٘ن ادالئُٜ )  :بٍِظ (3)افديـ هذا احلديٞ ـذا هق يف  ٍقطْٚ، وأورده افنٔخ تَّل 

(4)(ى مْف اإلًٕٚنى ممٚ يتٖذّ تتٖذّ 
  (بْق آدم):ويف روايٜ  

                                                 

ه اهلل تقيف رحؿ، وؾوٚئؾ وحُؿ ومقاظظ، وفف هٍقات، هجر فتهٍْٔف ـتٚب ختؿ افقٓيٜ و ظِؾ افؼيًٜ 

 :وحِٜٔ إوفٔٚء (13/439):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف320شْٜ: هـ وؿٔؾ287:شْٜ

   (2/245):وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ افُزى (10/233)

. بٚفتٚء وافتهحٔح مـ أصؾ احلديٞ يف مًِؿ (افُرات)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف إصؾ ويف (1)

أـؾ ثقمٚ أو بهال أو ـراثٚ أو ٕحقهٚ ظـ حوقر أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب هنل مـ   (2)

ًٚ  (1282ـ  1280)ورؿؿ احلديٞ  (2/80)ادًجد  وؿٚل  وذـر افٌخٚري رمحف اهلل يف ـتٚب صٍٜ افهالة بٚب

مل يَع : ؿٚل ابـ حجر رمحف اهلل مًَِٚ ظذ ذفؽ (1/292)بٚب مٚ جٚء يف افثقم افْٔي وافٌهؾ وافُراث: ؾٔف 

وهذا  ، فُْف أصٚر بف إػ مٚ وؿع يف بًض ضرق حديٞ جٚبر، فٌٚب افتل ذـرهٚ ذـر افُراث يف أحٚديٞ ا

وإٕام َِٕٝ ـالم ابـ حجر : ؿِٝ  (2/340)إٔير ؾتح افٌٚري. أوػ مـ ؿقل بًوٓؿ إٔف ؿٚشف ظذ افٌهؾ

 (1/3)بغ أن هذا احلديٞ مل خيرج ظـ مْٟٓ ابـ ؿدامٜ رمحف اهلل افذي اصسضف ظذ ًٍٕف يف مَدمٜ افًّدةُٕ 

 .بٖن ٓ يذـر إٓ مٚ اتٍؼ ظِٔف اإلمٚمٚن

 (1/201)إحُٚم إحُٚم  (3)

هذه افٍِيٜ وردت ظْد ابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إضًّٜ  بٚب أـؾ افثقم وافٌهؾ وافُراث   (4)

 (1646)برؿؿ  (4/524)ووردت ظْد ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  (3365)برؿؿ  (2/1116)

  (4833)برؿؿ   (3/76)  افُزى افًْـ   يف وافٌَٔٓل   (1668)برؿؿ  (3/85) وصحٔح ابـ خزيّٜ

= 
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. (2)هلوافٍٚك (1)ـٚبـ افًىٚر: اح ظذ ذفؽوتًٌف افؼَّيل 

 

 :(3)وجوه م افؽالم ظؾقه من 

وهق  يف ،(اثافُرّ )يف هذا  احلديٞ زيٚدة  :األول


ة ، ٕن افًّؾ (4)مًْك مٚ شِػ

. مٚ فف رائحٜ ـر ٜ ى إػ ـّؾ مْٚ أن احلُؿ يتًدّ تنِّف، وؿد ؿدّ 

. خال إشقاق وٕحقهٚ،  (7)بٚدًجد إػ شٚئر  ادجٚمع (6)عافتقّس  (5)متَدّ  :افثوين

ٚ ،، ٕٕف فق ـٚن مراًدا احلٍيٜ: فٔس ادراد بٚدالئُٜ :افثوفٌ ًَ  ٓمتْع أـؾ ذفؽ مىِ

، ًٕؿ يف احلديٞ تٌْٔف ظذ ـراهٜ أـِٓٚ (8)وهق خالف مذهٛ اجلّٓقر، ـام شِػ

ٚ ًَ . أو مقاوع حوقر ادالئُٜ ،مىِ

  (ي بْل آدمتٖذّ )ـب:، ويف حديٞ آخر (ي ادالئُٜتٖذّ )ـاحلديٞ ب ال يف هذظّؾ  :افرابع

                                                 

 (6141)برؿؿ  (4/240)وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر  (1223)برؿؿ  (1/342)وأبق ظقإٜ يف مًتخرجف 

  (2/239)واحلديٞ صححف إفٌٚين يف تًَِٔف ظذ شْـ ابـ مٚجٜ 

 .روايٜ افثٕٜٚٔومل يذـر ال (1/590)افًدة ذح افًّدة  (1)

 وذـر افروايتغ ـام أصٚر ادهْػ  (أ /1/104)ريٚض إؾٓٚم   (2)

هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد بًض إير   (3)

 (1/590)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/201)

  (ظ)ـ37بدايٜ افِقح ـ .

 ( 374 ص )تزال ادًجد ـام شٌؼ أي يف اع  (4)

   ( 376 ص )ـام شٌؼ   (5)

. (افتقشع)بًد ـِّٜ  (يف)زيٚدة  (ز)يف (6)

. (ادجٚمع)بدٓ مـ  (اجلقامع)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

 ( 1/589 )، وإير افًدة ذح افًّدة   ( 371 ص )شٌؼ يف   (8)
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وؿٚل صٚحٛ   .(1)((ةة مًتَّؾ واحد مْٓام ظّؾ  وافيٚهر أن ـّؾ )): افديـ ؿٚل افنٔخ تَّل 

ـّ ):هبٚتغ وافثٚفثٜ ، فف افنٚرع بثالث ظِؾظّؾ )): افٌَس وذـر    (مًجدٕٚ ٓ يَرب

ة، وهل ادًجد بف يدل  ظذ افتًِٔؾ، وؾٔف تٌْٔف ظذ مًٖفٜ أصقيلّ  ،افهٍٜ يف احلُؿ

((وؾٔف خالف بغ أهؾ إصقل ،ةافقاحد بًِؾ مًتَّؾ وهل جقاز تًِٔؾ احلُؿ 
(2) .

((ة واحدةل  ؾٔٓٚ إٓ بًّؾ ّل عَ بخالف افًِؾ افًٍِٜٔ، ؾ٘ن احلُؿ ٓ ُي  )): ؿٚل
(3)  .

وهق )): ؿٚل افْقوي. هق بتنديد افذال ؾٔٓام   (ىى ممٚ يتٖذَّيل تتٖذَّيل ) ؿقفف :اخلومس

(4)(تٖذى ممٚ تٖذى)  طٚهرووؿع يف أـثر أصقل مًِؿ
وهل   (5)بتخٍٔػ افذال ؾٔٓام   

((تٖذى: ومًْٚه (6)[يًّك]ـًّك : أذى تٖذى: يَٚل.  فٌٜ
(7).  

                                                 

 (2/517)إحُٚم إحُٚم  (1)

إير اخلالف  . مًتَؾ مْٓٚ  وـؾ  ظِٜ واحدة  مـ   بٖـثر  ـؿ افقاحدجقاز تًِٔؾ افح ظذ  واجلّٓقر   (2)

 .(2/313)يف ادقاؾَٚت يف أصقل افٍَف فِنٚضٌل 

 (1/112)افٌَس  (3)

ابـ مٚجف  أيوٚ ظْد هذه افٍِيٜ وردت و ( 1280 )ورؿؿ افروايٜ ظْد مًِؿ ( 383ص  )شٌؼ خترجيف   (4)

ووردت ظْد ابـ حٌٚن  (3365)برؿؿ  (2/1116)وافُراث  يف ـتٚب إضًّٜ  بٚب أـؾ افثقم وافٌهؾ

برؿؿ  (3/85)وظْد ابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (1646)برؿؿ  (4/524)ـام يف اإلحًٚن يف صحٔحف 

برؿؿ  (1/342)وأبق ظقإٜ يف مًتخرجف  (4833)برؿؿ  (3/76)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (1668)

  (6141)رؿؿ ب (4/240)وافىحٚوي يف مًٚين أثٚر  (1223)

. (ؾٔٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ظ)مىّقس يف إصؾ وأثٌٝ مـ (6)

 (14/27)إير فًٚن افًربو(5/49)صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (7)
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 وٕحقه افثقم   مـ أـؾ مْع   ظذ  دفٔؾ  ، يف هذا احلديٞ: ؿٚل افًِامء :افسودس

. (1)ادالئُٜ ٕٕف  ّؾ  ٪ادخقل ادًجد، وإن ـٚن خٚيلً  مـ

.  (2) مىٌقخٜ، ـام أشٍِتف يف احلديٞ ؿٌِفه مٚ دامٝ هذه افٌَقل ؽرهذا ـّؾ : افسوبع

(3)(ؾّـ أـِٓام ؾِّٔتٓام ضًٌخٚ)  :ؿٚل ظّر ـ ريض اهلل ظْف ـ
.  (4)واهلل أظِؿ    

                                                 

 (5/49)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (1)

 ( 370ص  )افُالم ظـ هذه ادًٖفٜ   شٌؼ  (2)

ثقمٚ أو بهال أو ـراثٚ أو ٕحقهٚ حوقر ادًٚجد هنل مـ أـؾ : أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد ، بٚب   (3)

 (1286) برؿؿ  ( 2/80 )

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (واهلل أظِؿ)مجِٜ  (4)
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 بوب افتشفد
 

  (1)ٓصتامفف ظذ  افنٓٚدتغ ٪ًداي تنفّ م، شؿّ م مـ تًّؾ ـٚفتًّؾ : دل مـ تنفَّيل هق  تٍعّ 

ًٌٚ فف ظذ بَّل   (3)شٌحٜ: يٝ افهالةف أذـٚره، ـام شؿّ ، فُقهنام أذ(2)ة أذـٚرهتٌِٔ

 ،٪بٖذف مٚ ؾٔٓٚ، وهق افتًٌٔح أو افرـقع أو افًجقد(4)أو شجقًدا أورـقًظٚ

يٝ بف، وإن ـٚن أحدمهٚ أبِغ مـ أخر، وإن شؿّ ، ا ـٕٚٚ ؽٚيٜ يف اخلوقع ملّ   (5)ؾ٘هنام

أؾوؾ مْٓام، وافًجقد أؾوؾ مـ افرـقع، وافَٔٚم  ـٚن افتًٌٔح مـ حٔٞ ذاتف

مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد  مٚ صّح  ،تف، وإصؾ يف مؼوظّل (6)أؾوؾ مْٓام ظْدٕٚ

ـّ ):ـ ريض اهلل ظْف ـ  افًالم ظذ اهلل ؿٌؾ ظٌٚده : دا َٕقل ؿٌؾ أن يٍرض ظِْٔٚ افتنفّ ـ

  :افًالم ظذ جزيؾ ومُٔٚئٔؾ، افًالم ظذ ؾالن، ؾَٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

    (افتحٔٚت هلل: هلل، ؾ٘ن اهلل هق افًالم، وفُـ ؿقفقآ تَقفقا افًالم ظذ ا)

                                                 

. (افنٓٚدتغ)بدٓ مـ  (افنٓٚدة)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

 (2/1254)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (2)

ورؿؿ احلديٞ  (1/395) بٚب مـ مل يهؾ افوحك ورآه واشًٚ ـام روى افٌخٚري يف أبقاب افتىقع   (3)

 (1076)ظذ صالة افِٔؾ وافْقاؾؾ مـ ؽر إجيٚب برؿؿ حتريض افٌْل : ويف ـتٚب افتٓجد بٚب  (1123)

 (1695)ورؿؿ احلديٞ  (2/156)ومًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ  بٚب اشتحٌٚب صالة افوحك  (1/379)

َّيٛل  مٚ رأيٝ رشقل اهلل ))ـالمهٚ مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ بٍِظ   ح شٌحٜ افوحك وإين ش

 ( (ٕشٌحٓٚ

وتٌَِؽ يف }و ؿقفف تًٚػ (43)شقرة افٌَرة آيٜ  {وارـًقا مع افراـًغ}ـام يف ؿقفف تًٚػ (4)

 (219)شقرة افنًراء آيٜ {افًٚجديـ

. (ؾٕ٘ام)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 ( 2/597 )إير افًدة ذح افًّدة   (6)
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ـّ  :(3)وؿٚٓ (2)وافٌَٔٓل(1)رواه افدارؿىْل. احلديٞ  ف إشْٚده صحٔح  وذـراده

  :أحٚديٞ يف افٌٚب  مخًٜ (4)رمحف اهلل

 

                                                 

بٚب صٍٜ افتنٓد ووجقبف واختالف افروايٚت ؾٔف   افدارؿىْل يف شْْف يف ـتٚب افهالة رواه  (1)

 (4)برؿؿ (1/350)

واحلديٞ أخرجف أيوٚ  (2644)برؿؿ  (1/138)افٌَٔٓل يف شْْف يف  بٚب مٌتدأ ؾرض افتنٓد  رواه   (2)

 (1277)برؿؿ  (3/40)هبذا افٍِظ وافًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب صٍٜ افهالة  بٚب إجيٚب افتنٓد 

ٓ تَقفقا افًالم ))بٍِظ   (شْٜ ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف افتنٓدافهالة وال  ـتٚب إؿٚمٜوابـ مٚجٜ يف شْْف يف 

وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر  (149)برؿؿ  (1/233)ومٚفؽ يف ادقضٖ  (899)برؿؿ  (1/290( )(ظذ اهلل

وابـ خزيّٜ يف  (9898)برؿؿ  (10/43)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (4900)برؿؿ  (12/301)

وظٌد افرزاق يف  (2985)برؿؿ  (1/260)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (703)برؿؿ  (1/348) صحٔحف

ذـر  ((ؿٌؾ أن يٍرض ظِْٔٚ  ))واحلديٞ أصِف يف افهحٔحغ دون ؿقفف (3064)برؿؿ  (2/200)مهٍْف 

وصححف أيوٚ إفٌٚين  (2/364)صحح إشْٚده يف ؾتح افٌٚريو (1/427)ذفؽ ابـ حجر يف افتِخٔص

  (319)برؿؿ  (2/24)افٌِٔؾ يف إرواء

 (وؿٚٓ)بدٓ مـ  (وؿٚل)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (رمحف اهلل)مجِٜ (4)
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احلديٌ األول 

 

مـي رشول اهلل صذ اهلل ظلرَّس ):ظن ظبد اهلل بن مسعود ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول

   مـي افسورة من افؼرآنيه، ـك يعلّل ي بغ ـفرَّس ـفِّك ود، مل افتشهّل ظؾقه وس

ورري اهلل  ا افـبيّل افسالم ظؾقك أيّلهبوت، وافصؾوات وافطيّل  ،ات هللافتحيّل 

 ظؾقـو وظذ ظبود اهلل افصوحلغ، أصفد أن ال إفه إال اهللوبرـوته، افسالم 

(1)(ا ظبده ورشوفهوأصفد أن حمؿًد 
 ،أحدـم دم افصالةإذا ؿعد )  :ودم فػظ.  

(3) (2)(هلل  اتافتحيّل : ؾؾقؼل
ؾؼد  ،ؾنكؽم إذا ؾعؾتم ذفك)  :وؾقه. وذـره   

(4)(ظبد هلل صوفح دم افسكء واألرض متم ظذ ـلّل شلّل 
   :، وؾقه  

                                                 

ورؿؿ احلديٞ  (5/2311)يف ـتٚب آشتئذان  بٚب إخذ بٚفٔديـ  هبذا افٍِظ ، أخرجف افٌخٚري  (1)

افتنٓد يف أخرة : ويف ـتٚب صٍٜ افهالة بٚب وأخرجف . وـٍل بغ ـٍٔف : إٓ إٔف ؿٚل   (5910)

ويف  (1/287 )(800)وبٚب مٚ يتخر مـ افدظٚء بًد افتنٓد وفٔس بقاجٛ برؿؿ (1/286 )(797)برؿؿ

مـ شّك ؿقمٚ ، أو شِؿ يف افهالة ظذ ؽره مقاجٜٓ وهق ٓ يًِؿ : أبقاب افًّؾ يف افهالة بٚب 

 (5876)اهلل تًٚػ برؿؿافًالم اشؿ مـ أشامء : ويف ـتٚب اإلشتئذان بٚب  (1/403 )(1144)برؿؿ

افدظٚء يف : ويف ـتٚب افدظقات بٚب  (5/2311 )(5910)إخذ بٚفّٔغ برؿؿ: وبٚب  (5/2301)

 افًالم ادٗمـ  ؿقل اهلل تًٚػ : ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب  (5/2331 )(5969)افهالة برؿؿ

ورؿؿ  (2/14)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افتنٓد يف افهالة (6/2688 )(6946)برؿؿ

 (927 -926 -925 -924): ويف افُتٚب وافٌٚب افًٚبَغ  برؿؿ (928)احلديٞ 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (هلل)فٍيٜ  (2)

  (924)برؿؿ ؿريٌٚ ويف مًِؿ ـام شٌؼ  (5762)هذه افٍِيٜ يف افٌخٚري برؿؿ   (3)

 (1127)برؿؿ ؿريٌٚ هذه افٍِيٜ يف افٌخٚري ـام شٌؼ   (4)
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(2)(من ادسلفي مو صوء(1)[ؾؾقتخرّل ])
  .  

 :(3)وظؼين وجفوافؽالم ظؾقه من شبعي 

. (4)ف يف بٚب ادقاؿٔٝيف افتًريػ براويف، وؿد شؾ :األول

ًٛ  :افثوين . (5)اافتنٓد، تَدم افُالم ظِٔف ؿري

. (7)مٕٗثٜ، وورد يف افنًر تذـرهٚوهق رضورة (6) افُّػ  :افثوفٌ

. (8)افًقرة بٚهلّز، وترـف أصٓر وأصّح  :افرابع

. (9)ة، وهل ادِؽ احلََٔل افتٚمّ حتّل : مجع   : (اتافتحّل )  :اخلومس

  

                                                 

ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ  (ؾِٔتخر)هٚمش إصؾ ـتٌٝ و (ظ  )  ويف  (ؾِٔخس) ـتٌٝ   (ز) و  يف إصؾ (1)

. يف أصؾ احلديٞ 

  (926)ورؿؿ روايتٓٚ خترجيف ؿريٌٚ هذه افٍِيٜ وردت يف مًِؿ ـام شٌؼ   (2)

 هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔدبًض إير   (3)

 (2/598)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/202)

  (2/213)ـتٚب افهالة  بٚب ادقاؿٔٝ اإلظالم   (4)

  ( 387 ص ) شٌؼ   (5)

  .(افُػ)بًد ـِّٜ  (ظـ)زيٚدة  (ز)يف(6)

ا ًب ا خمّض مٚ               يوؿ إػ ـنحٔف ـػًّيت أرى رجال مْٓؿ أشٍٔٚ ـٖنّ      :مثؾ ؿقل إظنك  (7)

وٓ يًرف : وؿٚل ابـ إٌٕٚري (9/301)إير فًٚن افًرب. أراد افًوق: وؿٔؾ. رأراد افًٚظد ؾذكّ : ؿٔؾ

 (8/123)إير ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر. تذـرهٚ مـ يقثؼ بًِّف

 (4/384)إير فًٚن افًرب  (8)

 (1/480)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (9)
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 افًالمٜ ، أي مـ: وؿٔؾ. (2)افًيّٜ افُٚمِٜ: وؿٔؾ(1) ئؿافٌَٚء افدا:  وؿٔؾ

 حُٚه افَٚيض ظٔٚض  (3)احلٔٚء:  وؿٔؾ. أؾٚت ومجٔع وجقه افَْص 

(6) چ حئ  جئ  ی چؿٚل ـ تًٚػ ـ  (5)افًالم: وؿٔؾ.  (4)يف  تٌْٔٓٚتف 
م لِّت ُس  أي 

ـ تًٚػ ـ وجيقزأن ة هلل هٚ مًتحّؼ ، ـّؾ مثالً  م هبٚ ادِقك ات افتل تًظّ ظُِٔؿ، أي افتحّل 

: ا بغ هذه ادًٚين، ـام أبداه ادحٛ افىزي يف  أحُٚمف ؿٚلة منسكً يُقن فٍظ افتحّل 

((وـقهنٚ بًّْك افًالم إًٔٛ هْٚ وأمّس ))
ات إٕام مجًٝ افتحّل )): (8)ؿٚل ابـ ؿتٌٜٔ. (7) 

ت، أي اافتحّل : ؿقفقا ؾَٔؾ فْٚ ،ى هبٚة  لَّيل ـٚن فف حتّل   (9)ٕن ـؾ واحد مـ مِقـٓؿ

((ة هلل ـ تًٚػ ـإفٍٚظ افدافٜ ظذ ادِؽ مًتحّؼ 
 وؿٚل افَٚيض ظٔٚض يف  تٌْٔٓٚتف.(10)

 ،ات هْٚإٕام مجًٝ افتحّل : يَقل (11)إشحٚق افٍَٔف ابـ جًٍرشًّٝ صٔخْٚ  أبٚ )): 

                                                 

 .ادهدر افًٚبؼ  (1)

 (2/598)ر هذا افَقل ومٚ بًده مـ إؿقال يف افًدة ذح افًّدة إظ  (2)

. (احلٔٚء)بٔٚض مُٚن ـِّٜ  (ز)يف (3)

 ( 1/101 )، ـام ذـره يف افديٌٚج ادذهٛ  افتٌْٔٓٚت ادًتٌْىٜ يف ذح منُالت اددّوٕٜ: ـتٚبف اشّف (4)

 . بدل احلٔٚء احلٔٚة:وؿٚل (2/162) وإير ؿقفف يف  إـامل ادًِؿ . ومل أؿػ ظِٔف 

 (1/210)ابـ حٌٔٛ يف ادْتَك: وهق ؿقل (1/480)افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر   (5)

 شقرة افًْٚء(٨٦)آيٜ (6)

  (163 ص )وؿد شٌؼ افتًريػ بٚدحٛ افىزي وبُتٚبف  (ب/1/104)إٔير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم(7)

 ( 204ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف   (8)

. (ممِقـٓؿ)ـتٌٝ   (ز)يف (9)

 (1/104)ٓبـ اجلقزيوؽريٛ احلديٞ  ( 1/168 )ٓبـ ؿتٌٜٔ إير ؽريٛ احلديٞ   (10)

  (ب/1/104)ٕير افَقل يف ريٚض إؾٓٚم ا  (11)

= 
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(1)ة مـ ادِؽ، وافٌَٚء وافًالم  وافًيّٜٕهنٚ جتّع مًٚين افتحّل 
: أي (هلل): وؿقفف.((

: يف  ذح افًْٜ ؿٚل افٌٌقي. ة هلل ـ تًٚػ ـ وحدهافٜ ظذ ادِؽ مًتحّؼ إفٍٚظ افد

إن صًٔي ))

ون  بفممٚ ـٕٚقا   ّل  


((ادِقك ٓ يهِح فِثْٚء ظذ اهلل ـ تًٚػ 

(2) 

أي ذفؽ ٓ يًٍؾ إٓ هلل ـ  ،ؾٔف  تٌْٔف ظذ اإلخالص يف افًٌٚدات)):  وؿٚل افَرضٌل 

(3)ه  هللتراف، بٖن مِؽ ذفؽ ـّؾ تًٚػ ـ وجيقز أن يراد بف آع
))

(4)  .

  

                                                 

أبٚ إشحٚق، : إبراهٔؿ بـ جًٍر بـ أمحد افِقاد يًرف بٚبـ افٍٚد مـ أهؾ شٌتٜ، يُْك:  وأبق إشحٚق هق 

ؿدمٚ يف ظِؿ افؼوط وإحُٚم، منٚرـٚ يف ظِؿ ـٚن مـ أهؾ افًِؿ وافٍوؾ وافزهد وافتَنػ، وـٚن م

وأزهٚر افريٚض يف أخٌٚر  (1/102):افهِٜ:هـ إير يف ترمجتف513:تقيف رمحف اهلل شْٜ. إصقل وإدب

 ( 3/157):ظٔٚض

. (ز)مِحَٜ يف هٚمش إصؾ وشٚؿىٜ مـ (افًيّٜ)ـِّٜ  (1)

 (ز)ـ37افِقح ـ .

 39:بدايٜ افِقح 

  (3/182)ذح افًْٜ   (2)

ظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظٌد افًزيز أبق افَٚشؿ افٌٌقي احلٚؾظ افثَٜ، إمٚم أهؾ احلديٞ يف ظكه : هق  وافبغوي

مًجؿ افهحٚبٜ و : تٚ ؾٓام ظٚرؾٚ، ففـٚن ثَٜ ثٛ: بٚفًراق، ويًرف بٚفٌٌقي افٌُر، ؿٚل ظْف أبق بُر اخلىٔٛ

وتذـرة  (10/111):تٚريخ بٌداد: ترمجتف هـ إير يف317:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽرهٚ مًٚمل افتْزيؾ

 (14/440):أظالم افٌْالء  شر و (3/1737):احلٍٚظ

. (ز)شٚؿىٜ مـ (هلل)فٍيٜ  (3)

 (2/34)ادٍٓؿ  (4)
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:ومٚ أحًـ ؿقل افنٚظر هْٚ: ؿِٝ

 

 ضقف وادًىقف ظِٔفتَتيض ادٌٚيرة بغ ادع  (وافهِقات): افقاو يف ؿقفف :افسودس

.  وهق أبِغ مًتَالًّيت   (2)مجِٜ  ثْٚء  ؾُٔقن حْٔئذ  ـّؾ ،

 (3)أهنٚ اخلّس، ؿٚفف ابـ ادْذر: أحدهٚ:ؾٔٓٚ أؿقال (افهِقات)  :افسوبع

 ظٚػ ـ ٓ جيقز أن يَهد هبٚ ؽرهأهنٚ واجٌٜ هلل ـ ت ويُقن افتَدير: (4)وآخرون 

 (5)صٜ ففصالتْٚ خمَؾ : ، أييُقن ذفؽ إخًٌٚرا ظـ إخالصْٚ افهِقات ففأو

ل أهنٚ افرمحٜ، أي هق ادتٍضِّت :ثٕٚٔٓٚ.(6)[افهِقات هل ـّؾ :ومْٓؿ مـ ؿٚل].فٌرهٓ

                                                 

 (ظ)ـ38بدايٜ افِقح ـ. 

 (2/301)وخزإٜ إدب (1/956)إير ديقان أو ٕقاس. احلًـ بـ هٚين: هذه إبٔٚت ٕو ٕقاس  (1)

. (بْٚء) ـتٌٝ (ز)يف (2)

.  (1472)برؿؿ  (5/2)ذـره يف إوشط  (3)

ؿٚل ظْف .  ّد بـ إبراهٔؿ بـ ادْذر أبق بُر افًْٔٚبقري، صٔخ احلرم، ـٚن ظٚدٚ ؾَٔٓٚ جمتٓدا: هق  وابن ادـذر

خلالف و إوشط اإلمجٚع و ا:  ومـ مهٍْٚتف. ابـ ادْذر صٚحٛ افُتٛ افتل مل يهْػ مثِٓٚ: افذهٌل

وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ  (3/782):تذـرة احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف319:تقيف رمحف اهلل شْٜ  مٚءواختالف افًؾ

 (9/268):وشر أظالم افٌْالء (3/103):افُزى

 (4/48)بـ بىٚل فٌِخٚريٓ افٌخٚري  وإير ذح (1/203)إحُٚم إحُٚم  (4)

. (فف)بدٓ مـ  (هلل)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

، وهق ادقاؾؼ دٚ يف إحُٚم  (ظ)و أثٌتف مـ  (ز)مـ إصؾ ومـ مٚ بغ ادًَقؾتغ شٚؿط (6)

 . ( 1/203)إحُٚم

إذا ٕحـ أثْْٔٚ ظِٔؽ بهٚفٍح 

 

ؾٖٕٝ ـام ٕثْل وؾقق افذي ٕثْل  

ٍٜ وإن هت إفٍٚظ يقمً   ا  بّدح

 

 (1)ا ؾٖٕٝ افذي تًْلفٌرك إًٕٚنً  
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   (1)هبٚ وادًىل هلٚ، ٕن افرمحٜ افتٚمٜ هلل ٓ فٌره

                                                 

. (ز)شٚؿط مـ (ٓ فٌره)إػ ؿقفف  (ومْٓؿ مـ ؿٚل)مـ ؿقفف  (1)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 396

ؾرمحتف فف بًٌٛ  ،مـ رحؿ أحًدا ـّؾ : هذا ادًْك بٖن ؿٚل (1)مغر بًض ادتُّؾ وؿرّ 

بخالف  ظـ ًٍٕف،  فرؿٜ ا ٕمل   داؾع برمحتف  وهق  ،  هظع  حهؾ فف مـ افرؿٜمٚ

. (2) افٍْع إػ افًٌد د إيهٚلتًٚػ ـ ؾ٘هنٚ دجرّ  رمحٜ اهلل ـ

. (4)أهنٚ افًٌٚدات، ؿٚفف إزهري: رابًٓٚ.(3)عأهنٚ إدظٜٔ وافتّي : ثٚفثٓٚ

 .(6)ون، ؿٚفف إـثر(5)بٚت، وهل ذـر اهللافُِامت افىّل : أي (بٚتافىّل )  :افثومن

                                                 

 (ب/1/104)ٕير ريٚض اإلؾٓٚم ا  (1)

، ه ظـ ًٍٕفاإليامن بام أخز اهلل ب:. ؾٔام ورد يف افهٍٚت هلل ظز وجؾ هق مذهٛ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ   (2)

إٔير افًَٔدة . مـ ؽر حتريػ وٓ تًىٔؾ ومـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ، ملسو هيلع هللا ىلص وبام أخز ظْف رشقفف، يف ـتٚبف  

  (1/10)افقاشىٜٔ 

ؿٚل افنٔخ  ّد بـ ظثّٔغ رمحف اهلل يف رده ظذ مـ ظىؾ صٍٚت اهلل ظز وجؾ أو تٖوهلٚ ظذ ؽر  : (ؾٚئدة  )

 ،ٕهنٚ تًتِزم فغ افراحؿ ورؿتف فِّرحقم وهذا  ٚل يف حؼ اهلل تًٚػ: وٍٕقا افرمحٜ وؿٚفقا: طٚهرهٚ ؿٚل 

ؾَْقل  ،وأوفقا إدفٜ افًًّٜٔ ادثٌتٜ فِرمحٜ إػ افًٍؾ أو إرادة افًٍؾ ؾٍنوا افرحٔؿ بٚدًْؿ أو مريد اإلًٕٚم

وردت بٚٓشؿ  اإلرادة ؾَدهلؿ افرمحٜ ثٚبتٜ هلل تًٚػ بٕٚدفٜ افًًّٜٔ وأدفٜ ثٌقهتٚ أـثر ظددا وتْقظٚ مـ أدفٜ 

وأمٚ ٍٕٔٓٚ  (ويرحؿ مـ ينٚء)وافًٍؾ مثؾ  (وربؽ افٌٍقر ذو افرمحٜ)وافهٍٜ مثؾ  (افرمحـ افرحٔؿ )مثؾ

ٕمُـ ٍٕل اإلرادة بّثِٓٚ  ،أن هذه احلجٜ فق ـٕٚٝ مًتَّٜٔ : ؾجقابف ، افِغ وافرؿٜ بحجٜ أهنٚ تًتِزم 

حهقل مًٍْٜ أو دؾع مية وهذا يًتِزم احلٚجٜ واهلل تًٚػ مْزه اإلرادة مٔؾ ادريد إػ مٚ يرجق بف : ؾَٔٚل 

بٖن افرمحٜ ادًتِزمٜ  ،ؾ٘ن أجٔٛ بٖن هذه إرادة ادخِقق أمُـ اجلقاب ظِٔف بّثِف يف افرمحٜ ،ظـ ذفؽ

أهـ . شقاء ـٚن تًىٔال ظٚمٚ أو خٚصٚ  ،فَِْص هل رمحٜ ادخِقق وهبذا تٌغ بىالن مذهٛ أهؾ افتًىٔؾ

 ( 1/46)ادثذ يف صٍٚت اهلل واشامئف احلًْكمـ افَقاظد 

 (2/598)افًدة ذح افًّدة إير افَقل يف  (3)

  ( 199ص  )، وشٌَٝ افسمجٜ فألزهري  (1/91)افزاهر يف ؽريٛ افٍٚظ افنٚؾًل فألزهري   (4)

. (تًٚػ)زيٚدة ـِّٜ  (ز)يف (5)

 (4/116)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي   (6)
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ل٪ ٓصتامفف ظذ إؿقال وإؾًٚل مـ إوّ  إظامل افهٚحلٚت، وهق أظؿّ : وؿٔؾ

ـقهنٚ بهٍٜ افُامل وخِقصٓٚ ظـ صقائٛ  ،ب إوصٚفوإوصٚف، وضّل 

ومٚ  ،ـٕٚذـٚر وافدظقات: هل إؿقال افهٚحلٜ)): وؿٚل افَرضٌل.(1)افَْص

(2)چ ى  ى  ې  ې چصٚـؾ ذفؽ، ـام ؿٚل ـ تًٚػ ـ 
 ))

 ُب افىلِّت  :ؾوئدة (3)

: ؾٚخلٚفص مـ صقائٛ افَْص، أو ادٚل: ؾٚحلًـ، أو افًّؾ: إن وصػ بف افُالم

. ؾٚدٗمـ : أو افًٌٚد  ؾٚفىٚهر، :  أو افهًٔد  ، ؾٚفِذيذ:  ؾٚحلالل، أو افىًٚم

(4)چۅ  ۅ  چ ؿٚل ـ تًٚػ ـ
  

 وافتحهغ بف ذ بٚشؿ اهلل افذي هق افًالم،مًْٚه افتًقّ :ؿٔؾ ، افًالم   :افتوشع

يؽ وـٍٔؾ بؽ، أي بٚفِىػ اهلل مًؽ، أي اهلل متقلِّت : يَقل وتًٚػ ـامشٌحٕٚف 

ڱ  چ ـام يف ؿقفف ـ تًٚػ ـ  ،مًْٚه افًالمٜ وافْجٚة فُؿ: وؿٔؾ.(5)واحلٍظ وادًقٕٜ

(6)چں    ڱ  ڱ  ں
ۈ  چ :ـام يف ؿقفف ـ تًٚػ ـ ،مًْٚه إَٓٔٚد فؽ: وؿٔؾ 

(7)چەئ  وئچ :إػ ؿقفف چٴۇ
ٕٕف  ٪فٔس خيِق بًض هذا مـ وًػو 

                                                 

 (1/204)مإحُٚم إحُٚ  (1)

 شقرة ؾٚضر(١٠)آيٜ (2)

 (2/34)ادٍٓؿ  (3)

 شقرة افْقر(٢٦)آيٜ (4)

 (2/985)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (5)

 شقرة افقاؿًٜ(٩١)آيٜ (6)

 شقرة افًْٚء(٦٥)آيٜ  (7)
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يف مًْك افًالم (2)ؿٔؾ ، وـذفؽ (1)ى افًالم فًٌض هذه ادًٚين بُِّٜ ظذٓ يتًدّ 

هق : ؿٔؾ))   هافديـ يف  مَٚصد ظز وؿٚل افنٔخ  .(3)آخر افهالة افذي هق حتِٔؾ مْٓٚ

ومالم، ؾٓق دظٚء   (4)ـّالمف هق مجع شالمف: وؿٔؾ. ام شالمً م يًّؾ مهدر شّؾ 

((فًالمٜبٚ
(5) .

 :(6)[تًٚػ]اهلل، ـَقفف: افًالم: افًالم ظذ أربًٜ أوجف)): زيزيؿٚل افعُ  :ؾوئدة

(7)چۇ  ۇ  ۆچ
چ  چ  چ تًٚػ    افًالمٜ ـَقفف: وافًالم 

مٝ افتًِٔؿ، يَقل شّؾ : وافًالم. أي دار افًالمٜ، وهل اجلْٜ (8)چ ڇ    ڇ  ڇ

((شالمٜ واحدهتٚ ،صجر ظيٚم: ، وافًالمأي تًِٔاًم : ظِٔؽ شالًمٚ
(9) .

شالم ظُِٔؿ، وافًالم : يف افتًِٔؿ فٌتٚن )): يف  ؽريٌف : ؿٚل اخلىٚو :ؾوئدة  وكقي

  .وؾٔف فٌٜ ثٚفثٜ )) :ؿٚل ، ثؿّ  (( ووؿقع إفػ وافالم ؾٔف بًّْك افتٍخٔؿ. ظُِٔؿ

                                                 

 (1/204)إحُٚم إحُٚمإير افَقفغ وافرد ظِٔٓام يف   (1)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؿٔؾ)فٍيٜ  (2)

 (2/599)فًّدةافًدة ذح ا  (3)

. (ـالمف)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

 ( 405ص )ـام ذـره ادهْػ أيوٚ  (مَٚصد افهالة  )وـتٚبف  ( 275ص  )شٌَٝ افسمجٜ فًز افديـ   (5)

 (12/289)وفًٚن افًرب (12/309)هتذيٛ افٌِٜ فألزهري ومل أؿػ ظِٔف ، وإير هذه إؿقال يف 

 .(ظ)ادقوًغ وأثٌتٓٚ مـيف ـال  (ز)شٚؿىٜ مـ إصؾ و(تًٚػ)ـِّٜ (6)

 شقرة احلؼ(٢٣)آيٜ (7)

 شقرة إًٕٚم(١٢٧)آيٜ (8)

  ( 368 ص )فًزيزي ت افسمجٜ لوشٌؼ (ب/1/104)ه يف ريٚض إؾٓٚمإٔير ؿقل  (9)
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وحالل، وحرم  حّؾ : شالم، ـام ؿٚفقا: بًّْك (2)مشّؾ  : افًرب تَقل: (1)اءؿٚل افٍرّ  

شالم ظُِٔؿ : (4)ل افُتٚبأوّ ]أن يَقفقا يف  (3)يًتحٌقن وـٕٚقا : ، ؿٚل((وحرام

. (( (6)افقداع: بًّْك  (5)ظِٔؽ افًالم : ة، ويف آخرهافتحّل : بًّْك

 ،أن ظىػ افًٚم ظذ اخلٚص: يف هذا احلديٞ مـ أصقل افٍَف :(7)[ؾوئدة  وفثي

ل ظذ افتؼيػ  ّؾ إوّ م، بؾ يَتيض أن ادراد بٚفًٚم ذفؽ اخلٚص ادتَدّ ٓ

، وؾٔف خالف حُٚه افَٚيض (8)خلٚصم افًٚم، وظىػ ظِٔف اوآهتامم بف، ـام فق تَدّ 

ومهٚ خٚص (افًالم ظِْٔٚ)،(افًالم ظِٔؽ):،ووجف آشتدٓل ؿقفف(9)افقهٚبظٌد

ظذ مجٔع اخلِؼ ا تٍؤِف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ظىػ، ويٗخذ مـ ذفؽ أيًض  ثؿّ 

افَرضٌل  رهمٚ ؿرّ  يف ذفؽ، وهق  افتًّٔؿ فف وفٌره، وٓ صّؽ  ثؿّ ٓم،فتخهٔهف بٚفس

(10)چگک  ک  گ         گچ ؿقفف ـ تًٚػ ـ  يف تًٍر
  

                                                 

  ( 381ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فف  ( 2/170 )مًٚين أثٚر فٍِراء   (1)

. (شِؿ)بدٓ مـ  (يًِؿ ظُِٔؿ)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

ـتٌٝ  ( 1/694 )ويف ؽريٛ احلديٞ فِخىٚو  (يًتحٌقن)بدٓ مـ  (يًتٍتحقن ) (ز)يف (3)

.  .(يًتحًْقن )

 (أول افُالم  )ـتٌٝ  ( 1/694 )ؽريٛ احلديٞ يف   (4)

. (ظُِٔؿ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

  .( 202ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فف  (1/694)إير ؽريٛ احلديٞ فِخىٚو (6)

. (ظ)إصؾ و أثٌتف مـ مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف(7)

 (1/44)إير صحٔح مًِؿ بؼح افْقوي (8)

  (208 ص )شٌؼ افتًريػ بٚفَٚيض ظٌدافقهٚب   (9)

  .( 11/350 )، وإير تًٍر افَرضٌل شقرة إٌٕٔٚء (١٠٧)آيٜ (10)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 400

 ذف  وهق ٓ ،ؾحذف حرف افْداء  ،افٌْل يٚ أ ٚ :إصؾ  (ا افٌْلأّيف)  :ؿقفف:افعورش

 (1)چ ەئ  ەئ   وئ   وئچ  ٕحق ؿقفف ـ تًٚػ ـ افًِؿ: إٓ يف أربًٜ مقاوع

(3)چې  ې  ې  چ :(2)ـ [ؿقفف ـ تًٚػ]ٕحق:  وادوٚف
مـ : ومـ ٕحق ؿقهلؿ 

. (4)يزال  ًًْٚ أحًـٓ

اخلىٌٜ، ؾراجًف  (6)ذح وترـف، ـام أووحتف يف  (5)بٚهلّز   (افٌْل):احلودي ظؼ

ْ  مَ ـلِ : ؾ٘ن ؿِٝ.(7)مْف د ، ؾَصدُ إٔف أثٌٝ فف افرشٚفٜ بع: ا افرشقل؟ ؾٚجلقابأّيف ْل ُق َي  مَل

 فُـ افتكيح هبٚ أبِغ اجلّع بغ افهٍتغ، وإن ـٕٚٝ افرشٚفٜ تالزم افٌْقة،

 :فقجقده ـذفؽ يف اخلٚرج، ؿٚل ـ تًٚػ ـ ؛م ذـر افٌْقة ظذ افرشٚفٜوؿدَّيل  .يف افُامل 

(8)چچ  چ  چ  چ
(9)چھ  ھ       ے  ے   ۓچ  :ؿٚل ثؿّ  

  

                                                 

 شقرة يقشػ(٢٩)آيٜ (1)

. (ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (ز)شٚؿىٜ مـ إصؾ ومـ (2)

  ( 11/350)طر تًٍر افَرضٌل وانشقرة افٌَرة (٢٨٦)آيٜ  (3)

 (1/948)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (4)

ه، وإذا أخذتف مـ افٌْقة ك مهزُ ؾُس . مـ إٌٖٔ ظـ اهلل: ؿٚل افٍراء ومًْٚه. وهل فٌٜ ٕهؾ مُٜ. افٌْلء: أي  (5)

 ذيٛ افٌِٜإير تف. اهلّزؽر  آرتٍٚع ظـ إرض، أي إٔف أذف ظذ شٚئر اخلِؼ ؾٖصِف: وافٌْٚوة، وهل

(15/194) 

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ذح)ـِّٜ (6)

 (1/105)ذح اخلىٌٜـتٚب اإلظالم   (7)

 شقرة افًِؼ(١)آيٜ (8)

 شقرة اددثر (٢ – ١)آيٜ (9)
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(1)(ذي إٔزفٝآمْٝ بُتٚبؽ ال ))):او يف  أظالمف يف حديٞؿٚل اخلطّ 
  :فق ؿٚل 

ا ؿٌؾ أن يُقن رشقًٓ، ؾجّع ، إذ ـٚن ٌٕلًّيت  افُٚن تُرارً  ،برشقفؽ افذي أرشِٝ(2)و

ٚ ًً ((فف افٌْٖ بٚٓشّغ مجٔ
(3) .

 ر أن ادراد بٚفرمحٜ ٍٕس اإلحًٚنإطف   (ورمحٜ اهلل وبرـٚتف)ؿقفف :افثوكقي ظؼ

  (5)فُـ شٌَف ظِٔف يف إرادتفبًّْك اإلخٌٚر ظـ (4)و تّؾ أن يريد إرادة اإلحًٚن

 ،وهق ٍٕس اإلحًٚن ،ق بٚدُّـيتًّؾ  وافدظٚء إٕام ،بٚفرمحٜ  (6)فف ادراد افدظٚء

. (7)اإلرادة ٕهنٚ ؿديّٜٓ

                                                 

 (244): ورؿؿ احلديٞ (1/97)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افقوقء  بٚب ؾوؾ مـ بٚت ظذ افقوقء   (1)

 مٚ يَقل إذا ٕٚم برؿؿ: وبٚب  (5/2326 )(5952)إذا بٚت ضٚهرا برؿؿ: بٚب ويف ـتٚب افدظقات 

: ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب (5/2327 )(5956)وبٚب افْقم ظذ افنؼ إيّـ برؿؿ (5/2326 )(5954)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب  (6/2722 )(7050)برؿؿ إٔزفف بًِّف وادالئُٜ ينٓدون  ؿقل اهلل تًٚػ 

 (7057)ورؿؿ احلديٞ  (8/77)افتقبٜ  بٚب مٚ يَقل ظْد افْقم وأخذ ادوجع افذـر وافدظٚء و

. (ظ)افقاو شٚؿىٜ مـ (2)

 (1/298)أظالم احلديٞ يف ذح صحٔح افٌخٚري فِخىٚو   (3)

 ( 395 ص )شٌؼ افتٌْٔف ظذ مثؾ هذا افتٖويؾ   (4)

 40:بدايٜ افِقح 

. مرتغ (ز)تُرر ًٕخٓٚ يف (فُـ)ـِّٜ  (5)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (فف) ةفٍظ (6)

 إضالق هذا افقصػ فهٍٚت اهلل ظز وجؾ٪ ٕٕف شٌحٕٚف مل يهػ ًٍٕف  ،ـره بًض افًِامء: ؾٚئدة  (7)

دراشٚت  مْٟٓ)إير   {ـٚفًرجقن افَديؿ}يف ـتٚبف بٚفَدم، وٕٕف ؿد يىِؼ مع شٌؼ افًدم ٕحق ؿقفف تًٚػ

 .دحّد إمغ افنَْٔىل (آيٚت إشامء وافهٍٚت

  (ز)ـ38ـافِقح .
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 ـّؾ  افزـٜ مجٚع: ويَٚل  ،(1)مـ  اخلر مجع برـٜ، وهل افْامء وافزيٚدة  :افزـٚت  و

. (2)خر

 (5)مٚفؽ  (4)ابـ بد، وفف مجقع مجًٓٚع: مجع  (3)(اهلل ظٌٚد ) :افثوفٌ ظؼ

. (7)ل  ذح خىٌٜ ادْٓٚج  ؾراجًٓٚ مْفوؿد ذـرهتام ظْف يف أوّ  (6) يف بٔتغ 

 

ه  ّد صذ اهلل ظِٔف أذف أوصٚف افًٌد، وهبٚ ًٕٝ اهلل ـ تًٚػ ـ ٌٕلَّيل :  وافًٌقديٜ

                                                 

 (ظ)ـ39بدايٜ افِقح ـ. 

 (1/306)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (1)

 (10/395)إير فًٚن افًرب. افزـٜ افُثرة يف ـؾ خر: هق ؿقل ابـ ظٌٚس ـام روي ظْفو  (2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ظٌٚداهلل)مجِٜ  (3)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ابـ)فٍيٜ  (4)

ؿٚل . أحد أئّٜ افٌِٜ ،افنٚؾًل افْحقي افٌِقي، أبق ظٌد اهلل ، مجٚل افديـ  ّد بـ ظٌد اهلل إٕدفز  (5)

:  ومـ مهٍْٚتف. وأمٚ افْحق وافتكيػ ؾُٚؾٔٓام بحرا ،ـٚن إمٚمٚ يف افَراءات وظِِٓٚ: ظْف افًٔقضل

بٌٜٔ افقظٚة : هـ إير يف ترمجتف672:تقيف رمحف اهلل شْٜ. صقاهد افتقؤح و افًروض وؽرهٚ

 (2/180):وضٌَٚت افَراء (5/339):صذراتوال (1/130):فًِٔقضل

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ (ابـ مٚفؽ يف بٔتغ)مجِٜ  (6)

 :يف ؿقفف ابـ مٚفؽ مجًٓٚوؿد  (365ص)خىٌٜ ادْٓٚجإير  (7)

 ـــــدْ ـــــُب عُ  ـًـٌدةٌ مَ  اُء ـقدَ ُب عْ مَ  دُ ـِٚب عَ أَ                  ـــدٌ ُب عْ وأَ  دٍ ْب عَ  عُ جؿْ  يدٌ ِب عَ  بٚدٌ عِ 

َٝ ِب اْث  انٌ دَ ْب وعِ  بدانٌ ـذفؽ عُ   د إن صئٝ أن متدْ وامدُ  ىدَّيل ِب ك افعِ اـذ                  نْ ـ

واشتدرك ظِٔف افًٔقضل يف ذحف فًَقد اجلامن : وؿٚل  ( 8/329 )هُذا وٌىٓٚ افزبٔدي يف تٚج افًروس 

: ؾَٚل

 ـدْ ُش ان إن َت ـدَّيل ِب وافعِ  ٍح ْت َف ِب  ْف ـػِّت وَخ                      ةٌ ـدَّيل ِب عِ  بقدٌ عُ  بٚدٌ وؿد زيد أعْ 

 دْ ـذ تُس ؾُخ  بٍَك  ىـقدَ ُب ون معْ يدُ ِب بًدهـٚ                  عَ  َت مَّيل ون ُث بدُ عَ  ةٌ دَ ِب عْ وأَ 
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 :ؿٚل يف بدايتف وهنٚيتف، حٔٞ ءيف أظذ مَٚمٚتف يف افدٕٔٚ، وهق اإلها ،وشِؿ

(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ؾُٚن مـ ربف 

(2)چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  
  

 ٕٕف ٪ل بذفؽإوّ  ًٕٝ ظٌٚده بٚفهٚحلغ فٔخرج ؽرهؿ، وخّص  :افرابع ظؼ

وافهٚفح : (4)ؿٚل مجٚظٜ. مْف أن مٍٓقم افهٍٜ حجٜ  ؾٔٗخذ  ،ثْٚء وتًئؿ  (3)ـالم

. وحَقق افًٌٚد افقاجٌٜ ظِٔٓؿهق افَٚئؿ بحَقق اهلل ـ تًٚػ ـ 

مـ أراد أن  يك مـ هذا افًالم افذي )): (5)ؿٚل افسمذي احلُٔؿ: إوػ: ؾوئدتون

. (6)((اا صٚفًح يًِؿ اخلِؼ يف صالهتؿ، ؾُِٔـ ظٌدً 

ظْد ذـر ذفؽ مجٔع ظٌٚد اهلل مـ إٌٕٔٚء   (7)يًتحي  أنيٌٌْل فِّهّع : افثٕٜٚٔ

يُقن ـٖٕف  ،ٕد شالمف ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿوادالئُٜ ومجٔع ادٗمْغ، وع

ّٛ  .منٚهًدا فف، حٚرض بغ يديف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ . (8)ه ظِٔف افٍٚـٓل رمحف اهللٕ

                                                 

 شقرة اإلهاء(١)آيٜ (1)

 شقرة افْجؿ (١٠ – ٩)آيٜ (2)

.  (ز)شٚؿىٜ مـ (ـالم)فٍيٜ (3)

  افْقوي  ظْٓؿ وَٕؾ   (2/44)منٚرق إٕقار يف  ظٔٚض  وهؿ افزجٚج وصٚحٛ ادىٚفع وافَٚيض   (4)

 .وظْف أخذ ادٗفػ (2/599)وظْٓؿ أخذ ابـ افًىٚر يف افًدة (4/117)يف ذح مًِؿ

 ( 382ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف يف   (5)

 (أ/1/105)إٔير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم   (6)

. (أن  ي)ـتٌٝ   (ظ)يف (7)

  .( 132ص  )ة فٍِٚـٓل وشٌَٝ افسجؿ(أ/1/105)ريٚض إؾٓٚم   (8)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 404

: يي بجّٔع ادًِّغ، ٕٕف يَقل، ترك افهالة))  :(1)ال افنٚرؿٚل افَّػ  :ؾوئدة  وفثي

ظٌٚد اهلل  شالم ظِْٔٚ وظذ: ؿقففوٓ بد مـ  ،افِٓؿ اؽٍر جلّٔع ادٗمْغ وادٗمْٚت

 ً ويف  بسك افهالة ظِٔف ،رشقفف ا يف خدمٜ اخلٚفؼ، ويف حّؼ افهٚحلغ، ؾُٔقن مَكِّت

 افًٍٚد  ؾًٔؿّ ، ادًِّغ ـٚؾٜ افًّْٜ وادٌٍرة، ويف حّؼ  بسـف مًٖفٜ ،ًٍٕف حّؼ 

 .(4) ال ادروزي ظْفافَّػ  ؾتٚوى مـ(3)َِٕتف (( ظيّٝ ادًهٜٔ (2)وفذفؽ

 

ؿٚل إمٚم احلرمغ يف ـالمف ظذ افٍُٚءة  :متفيتًِؼ بتًٍر افهٚفح افذي ؿدّ  (5):يهتـى

بحٔٞ يْتهٌقن  ،(6)بف ادنٓقرون ،هؿ ادرمَقن بٚفهالح، افهٚحلقن)):يف افُْٚح

                                                 

ظٚمل خراشٚن ويَٚل فف افٍَٚل افٌُر متٔٔزا فف  ، افنٚؾًل ، هق  ّد بـ ظع بـ إشامظٔؾ افنٚر افٍَٚل   (1)

افٍَٚل ادروزي ؾٓق : ،وإذا ؿٔؾوَ ال افنٚر ؾٚدراد هُ إذا ذـر افَػَّيل :  ظـ  افٍَٚل افهٌر ادروزي ؿٚل افْقوي

وأمٚ ادروزي ؾٔتُرر يف ار يتُرر ذـره يف افتًٍر واحلديٞ وإصقل وافُالم، ؽر، ثؿ إن افشافٍَٚل افصَّيل 

هـ إير 365:ذح افرشٚفٜ و  ٚشـ افؼيًٜ تقيف رمحف اهلل شْٜ:  وـٚن فف مهٍْٚت ـثرة مْٓٚ.  افٍَٓٔٚت

 (2/282):فِْقوي  وهتذيٛ إشامء وافٌِٚت (16/283):شر أظالم افٌْالء: يف ترمجتف

. (وـذفؽ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (2)

 .وهذا مـ أمٕٜٚ ادٗفػ رمحف اهلل وهل ظٚدتف يف ـثر مـ َٕقٓتف  (3)

اإلمٚم افًالمٜ افٌُر صٔخ افنٚؾًٜٔ، أبق بُر ظٌد اهلل بـ : مل أجد هذه افٍتٚوى وافٍَٚل ادروزي هق   (4)

تف ومٍتٚحف زٕٜ أربًٜ حٌٚت، أمحد ادروزي افٍَٚل اخلرشٚين، حذق يف صْٚظٜ إؿٍٚل حتك ظّؾ ؿٍال بآٓ

اهلل تقيف رمحف . ب بف ادثؾ، وهق صٚحٛ ضريَٜ اخلراشٕٚٔغ يف افٍَفثؿ أؿٌؾ ظذ افٍَف حتك رُض 

 (3/46):ووؾٔٚت إظٔٚن (17/405):أظالم افٌْالء  شر: هـ إير يف ترمجتف417:شْٜ

. (تٌْٔف)بدٓ مـ  (اخلٚمس ظؼ)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ظ)مـ شٚؿىٜ (بف)فٍيٜ  (6)
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افذيـ تؼف   (3)هؿ(2)[ءؾٓٚؤٓ] ،ظذ ٕٚشخ افدهر (1)ًٕقنوٓ ُي  ،أظالًمٚ يف افتَقى

((إًٕٚب بٚٓظتزا إفٔٓؿ
ر هذا ادٌِغ، ؾال تتّٖث  (5)[ٓ يٌٌِقن]ؾٖمٚ افذيـ .(4)

. إًٕٚب بٕٚٓتامء إفٔٓؿ

 ؾٍٔف دٓفٜ ظذ  ،ظّقم فٍظ   (وظذ ظٌٚد اهلل افهٚحلغ):ؿقفف : (6)اخلومس ظؼ 

صٚفح يف   (8)هلل ظٌد  ـّؾ   (7)أصٚبٝ): ظِٔف ؿقفف أن مجع افتًُر فًِّقم وؿد دّل  

افًالم ظذ اهلل، افًالم ظذ ؾالن، ـام : يَقفقن وؿد ـٕٚقا   (افًامء وإرض

. وا هذا افٍِظمُ لِّت حتك عُ  (9)متفؿدّ 

دفٔؾ   (ضصٚفح يف افًامء وإر (10)هلل ظٌد أصٚبٝ ـّؾ ) :يف ؿقفف :افسودس ظؼ 

فًِّقم، ـام هق مذهٛ   (ـؾ)وهل    افهٌٜٔ وأن هذه   ،صٌٜٔ ظذ أن فًِّقم 

 يغ، وهق مَىقع بف يف فًٚن افًربك مـ إصقلف يف ذلا دـ تقّق خالًف  ،افٍَٓٚء

                                                 

. (وٓ يًْقن)بدٓ مـ  (وٓ يثٌتقن)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (ظ)وافتهحٔح مـ (ؾٔٓٚوٓ)ـتٌٝ   (ز)يف إصؾ و (2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (هؿ)فٍيٜ  (3)

 ( 91ص  )مهدر هذا افَقل يف ميٕٚف ؾِؿ أؿػ ظِٔف ، وإمٚم احلرمغ شٌَٝ افسمجٜ فف يف  بحثٝ ظـ   (4)

. (ظ)وافتهحٔح مـ  ( يتَِقنٓ)ـتٌٝ    (ز)يف إصؾ و (5)

. إػ آخر إوجف (افًٚدس ظؼ)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

. (أصٌٝ )ـتٌٝ  (ز)يف (7)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (هلل)فٍيٜ  (8)

  ( 387ص  )شٌؼ ذـره مـ حديٞ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف   (9)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (هلل)فٍيٜ  (10)
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ّٛ وتّك  . (1)ع ذفؽ وجدهؾٚت أفٍٚظ افُتٚب وافًْٜ، ومـ تت

ربع بُِامت أ ،ه ـ ظِٔف أؾوؾ افهالة وافًالم ـ فِٜٔ اإلهاءاهلل ٌٕلَّيل  دٚ خّص  :ؾوئدة

 إلخقإف ظىك مْٓٚ شٓاًم ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، أَ  افًالم ظِٔؽ أ ٚ افٌّْل : وهل

ـّ بٔٚء، وشٓاًم ٕمتف، وشٓاًم إن افًالم ظِْٔٚ ): ، بَقفف فِّالئُٜ، وشٓاًم فهٚحلل اجل

. هؿٕٕف يًؿّ  (وظذ ظٌٚد اهلل افهٚحلغ

بٚفثْٚء ظذ اهلل، ٕٕف إهؿ  ًٓ بدأ أوّ )): (2)افديـ يف  مَٚصد افهالةوؿٚل افنٔخ ظزّ 

ث بًٍْف فَقفف ـ ػ اهلل، ثؿ ثؾَّيل ، ٕٕف إهؿ بًد افثْٚء عبٚفًالم ظذ افٌّْل  م، ثؿّ ادَدّ 

  (4)ؿقل ، ثؿ ختؿ بًٌٚده افهٚحلغ، وهذا ((3)ابدأ بًٍْؽ): ـ وافًالم ظِٔف افهالة

حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  چ  :ٕٚ وظِٔف أؾوؾ افهالة وافًالمٕقح ظذ ٌّٕل 

(5)چخب   مب  ىب  يب  
ة، ثؿ بٚدٌٍرة ؾٌدأ بٚفثْٚء ظذ اهلل بٚفربقوّ   

ثؿ (6)ه، ثؿ فِّٗمْغ مـ مًٚرؾف، ثؿ فًٚئر ادٗمْغ وادٗمْٚتفًٍْف، ثؿ فقافدي

ٚ فإلشالم ا فإليامن، ثؿّ حتًَٔؼ  ،اظسف بٖٕف ٓ مًٌقد إٓ اهلل ًَ ((بٚفرشٚفٜ حتَٔ
(7) .

                                                 

 (ب/1/104)ـٓلوريٚض إؾٓٚم فٍِٚ (1/204)إير إحُٚم إحُٚم  (1)

 ( 388 ص  )شٌؼ افتًريػ بف وبُتٚبف(2)

ابدأ بًٍْؽ ، ؾتهدق  ): فٍظ مـ حديٞ جٚبر ريض اهلل ظْف ، وؾٔف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل   (3)

آبتداء يف افٍَْٜ : احلديٞ أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افزـٚة ، بٚب  (.. ظِٔٓٚ ؾ٘ن ؾوؾ رء ؾألهِؽ 

  .( 2360 )برؿؿ  ( 3/78 )ؿرابٜ بٚفٍْس ثؿ أهِف ثؿ ال

. مرتغ (ظ)تُرر ًٕخٓٚ يف (ؿقل)ـِّٜ  (4)

شقرة ٕقح (٢٨)آيٜ (5)

. (ظ)شٚؿط مـ (وادٗمْٚت)إػ ؿقفف  (ؾٌدء بٚفثْٚء)مـ ؿقفف  (6)

 .( 175ص   )مل أؿػ ظذ ـتٚبف ، وافنٔخ ظز افديـ شٌَٝ افسمجٜ فف يف   (7)
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 ؾظ افنٓٚدة دون فٍظ افًِؿ افَٔغمٚ أتك بؾإػ آخره، إنّ   (أصٓد): ؿقفف :افسوبع ظؼ

وأطٓر مـ حٔٞ إٔف صٓقد، وهق مًتًّؾ يف  ،أبِغ يف مًْك افًِؿ وافَٔغ(1)ٕٕف

ّٕف ًٛ طقاهر إصٔٚء وبٚضْٓٚ، بخالف افًِؿ وافَٔغ، ؾ٘ ا مٚ يًتًّالن يف افٌقاضـ ؽٚف

دون  بٍِظٍ ،أداء افنٓٚدة ظْد احلٚـؿ  حُّن صِ ٓ َي :دون افيقاهر، وهلذا ؿٚل افٍَٓٚء

 .(2)مل يهّح   ،بُذا نُ وِق أظِؿ أو أُ : افنٓٚدة، ؾِق ؿٚل

فنٓٚدتٚن ـِّتٚن جٚمًتٚن، جًِٓام اهلل ـ تًٚػ ـ صٓٚدة واحدة، ؾَد صٓد ا )):ؾوئدة

ٓ إفف إٓ اهلل :ـتٛ ظذ جٌٜٓ افًرش أن ٓ إفف إٓ هق وادالئُٜ وأوفقا افًِؿ، ثؿّ 

ٕؽ صٓٚدة يقاضي مٌتدأ افِقح، ؾٓذه م ، ّد رشقل اهلل، وجًِٓام مٌتدأ افِقح

. (3)مذي، ؿٚفف احلُٔؿ افس((ظذ جٌٜٓ افًرشومٚ

أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ): روى مٚفؽ يف مقضئف يف تنٓد ظٚئنٜ :ؾوئدة  وكقي

. (4)، وهق تٖـٔد فٍِْل(ذيؽ ففٓ

                                                 

. (أبِغ)ؿٌؾ ؿقفف  (أؾوؾ )زيٚدة  (ز)يف  (1)

 (2/600)إير افًدة ذح افًّدة   (2)

 ( 382ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فف  (أ/1/105)إٔير ؿقفف يف ريٚض إؾٓٚم   (3)

برؿؿ  (2/125)أخرجف اإلمٚم مٚفؽ يف ادقضٖ يف ـتٚب افْداء فِهالة  بٚب افتنٓد يف افهالة   (4)

وردت مـ حديٞ ابـ  هذه افٍِيٜو (266)برؿؿ  (2/144)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (303 -302)

وافدارؿىْل يف شْْف  (973)برؿؿ  (1/367)ظّر ظْد أو داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب افتنٓد 

مـ حديٞ ظّر ظْد احلٚـؿ يف مًتدرـف يف  أيوٚ ووردت. هذا إشْٚد صحٔح: وؿٚل (6 )برؿؿ (1/351)

حديٞ صحٔح ظذ ذط مًِؿ : وؿٚل (980)م برق (1/398)ـتٚب اإلمٚمٜ وصالة اجلامظٜ  بٚب افتٖمغ 

ثٌتٝ هذه افزيٚدة يف  )) :(2/315) ؿٚل ابـ حجر يف افٍتح .وواؾَف افذهٌل.تف ٕن فف صقاهدوإٕام ذـر

حديٞ ظٚئنٜ ادقؿقف يف ادقضٖ، ويف حديٞ ابـ ظّر ظْد افدارؿىْل،  حديٞ أو مقشك ظْد مًِؿ، ويف 

 افتنٓد   ظّر يف  ظـ ابـ صحٔح   مـ وجف آخر  أبق داود  وؿد روى. إٓ أن شْده ؤًػ

= 
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بف  ّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕٚي ٌّٕل شؿّ  :ؾوئدة  وفثي

. (1)فُثرة خهٚفف ادحّقدة 

فدظٚء آخر ؾٔف دفٔؾ ظذ ذظٜٔ ا(ؾِٔخس مـ ادًٖفٜ مٚ صٚء)ؿقفف :افثومن ظؼ

. ظذ إٌٕٔٚء وافهٚحلغ ،وافدظٚء بٚفًالم ،افهالة ؿٌؾ افًالم

 مـ أمقر أخرة وافدٕٔٚ مٚ مل يُـ إثاًم  ،ا إٔف يدظق بام صٚءؾٔف أيًض  :(2)افتوشع ظؼ

ٓ افدظقات افقاردة إ ٓ جيقز)):وؿٚل أبق حٍْٜٔ.(3)ومذهٛ اجلّٓقر،وهذا مذهٌْٚ

ـّ  ٓ يهِح  ،إن صالتْٚ هذه)  :ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ بَقفف ظّالً  ،ةيف افَرآن وافً

(4)(يـؾٔٓٚ رء مـ ـالم أدمّل 
بًض صقر مـ افدظٚء  ،واشتثْك بًض افنٚؾًٜٔ   

                                                 

. إتٓك.وهذا طٚهره افقؿػ (ه وحده ٓ ذيؽ ل)ؿٚل ابـ ظّر زدت ؾٔٓٚ   ، (أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل  ) 

 (4/125)صححف إفٌٚين يف ـتٚبف صحٔح شْـ أو داود  حديٞ ابـ ظّر و

 41:بدايٜ افِقح 

  (1/167)وإير خمتٚر افهحٚح  (1/44)افْقوي يف ذح مًِؿَٕؾ ظْف ـام ـذا ؿٚفف ابـ ؾٚرس   (1)

 (ز)هذا اجلزء شٚؿط مـ (افتٚشع ظؼ)إػ ؿقفف  (خسؿقفف ؾع)مـ ؿقفف (2)

 (2/603)افًدة ذح افًّدة  (3)

ورؿؿ  (2/70)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب حتريؿ افُالم يف افهالة وًٕخ مٚ ـٚن مـ إبٚحتف   (4)

إن هذه افهالة ٓ يهِح ؾٔٓٚ رء مـ ـالم ))ظـ مًٚويٜ بـ احلُؿ بٍِظ   (1228ـ1227)احلديٞ 

يف شْْف  داود ، وؿد أخرجف هبذا افٍِظ أيوٚ أبق ومل أجد هذا افٍِظ افذي ذـره ادهْػ يف مًِؿ ( (افْٚس

برؿؿ  (39/175)وأمحد يف مًْده  (1218)برؿؿ  (3/14)وافًْٚئل يف شْْف  (931)برؿؿ  (1/349)

برؿؿ  (1/63)وابـ اجلٚرود يف ادْتَك  (948)برؿؿ  (19/402)وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  (23762)

وافىحٚوي  (1502)برؿؿ  (1/422)وافدارمل  (3165)برؿؿ  (2/249)وافٌَٔٓل يف افُزى  (212)

 (2/192)وابـ أو صٌٜٔ  (1105)برؿؿ  (1/150)وافىٔٚفز  (2391)برؿؿ  (1/446)يف مًٚين أثٚر 

إن هذه افهالة ٓ يهِح ؾٔٓٚ رء )ـِٓؿ بٍِظ   (3577)برؿؿ  (2/331)وظٌد افرزاق  (8020)برؿؿ 

 (افْٚسمـ ـالم 
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امرأة صٍتٓٚ ـذا وـذا، وأخذ يذـر أوصٚف  أظىْلافِٓؿ : بٌَح، ـام فق ؿٚل

 أظوٚئٓٚ
وؿٚل. (1)


بتدأ ـالمف بْداء إن ا  (3)إٔف )) :ادٚفُل مٚ مًْٚه(2)ابـ صًٌٚن

 ؿٌؾ افؼوع (4)[صالتف]ؾًؾ اهلل بف ـذا، ؾَد أبىؾ ،يٚ ؾالن: فٔس بدظٚء مثؾ ؿقفف

ؿٚل ابـ أو زيدومل أظِؿ .((أتًٌف افْداء ثؿّ  ،بٚفدظٚء بخالف مٚ إذا ابتدأ  ،(5)يف افدظٚء

. :(6)أحًدا مـ أصحٚبْٚ ؿٚفف ؽره

أفًْؽ ):م ـ فِنٔىٚن يف افهالةـ ظِٔف افهالة وافًال: ؿقفف)): وؿٚل افَٚيض ظٔٚض

                                                 

   ( 2/603)ويف افًدة ذح افًّدة  (1/124)حلَٚئؼ ذح ـْز افدؿٚئؼتٌٔغ ا افَقفغ يف إير  (1)

وهق  ّقل .. ٓتْٚ هذه ٓ يهِح ؾٔٓٚإن صأؿل مٚ متًؽ بف ادٕٚع حديٞ ))ر وؿد ؿٚل ابـ حٟ:  (ؾٚئدة)

 (5/205) ؾٔض افَدير. ((ظذ مٚ ظدا افدظٚء مجًٚ بغ إخٌٚر

 (ظ)ـ40بدايٜ افِقح ـ .

   (أ/1/105)ويف ريٚض إؾٓٚم (2/258)إٔير ؿقفف يف إـامل ادًِؿ  (2)

افٍَٔف احلٚؾظ، إتٓٝ  ّد بـ افَٚشؿ ادكي أبق إشحٚق ادًروف بٚبـ صًٌٚن افَرضٌل : وابـ صًٌٚن هق 

وترتٔٛ  (14/323):تٚريخ بٌداد: هـ إير يف ترمجتف355:تقيف رمحف اهلل شْٜ. إفٔف رئٚشٜ ادٚفُٜٔ بّك

 (2/194):وافديٌٚج ادذهٛ (3/293):اددارك

 (ز)ـ39افِقح ـ .

. (ز)شٚؿط مـ (إٔف)فٍيٜ  (3)

 .(ظ)شَط مـ إصؾ وأثٌتٓٚ مـ(4)

. (ظ)مـ شٚؿط (يف افدظٚء)ؿقفف  (5)

   (2/235)إٔير رد بـ أو  زيد يف ـتٚب افذخرة   (6)

ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ افَرواين أبق  ّد، ـٚن ؾَٔٓٚ حجٜ حٚؾيٚ إمٚمٚ فِامفُٜٔ يف وؿتف، : وابـ أو زيد هق 

 تقيف افْقادر و افزيٚدات: وفف. ظرض فٍَف ادٚفُٜٔوهق أووح  بامفؽ افهٌر، وفف ـتٚب افرشٚفٜ وفَٛ

وصجرة افْقر  (1/841):وـنػ افيْقن (3/131):افنذرات: هـ إير يف ترمجتف386:رمحف اهلل شْٜ

  (96)ص: افزـٜٔ
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(1)(ة، وأظقذ بٚهلل مْؽبًِْٜ اهلل افتٚمّ 
وهق يف افهالة، دفٔؾ ظذ افدظٚء ظذ ؽره  

ا دٚ ذهٛ إفٔف هٚهْٚ بهٌٜٔ ادخٚضٌٜ، خالًف  آشتًٚذةبهٌٜٔ ادخٚضٌٜ، ـام ـٕٚٝ 

((ابـ صًٌٚن مـ إؾًٚده افهالة بذفؽ
ل ظذ مأو ُيح ،ل هذا احلديٞويتٖوّ : ؿِٝ.(2)

. أو ؽر ذفؽ ـٚن ؿٌؾ حتريؿ افُالم يف افهالة إٔف

ومْٓٚ  (3)، وشٖٔد د وافتًِٔؿمْٓٚ بغ افتنفّ :افدظٚء مـ افهالة مقاضـ  ّؾ  :ؾوئدة

 (5)(4)دظٚء آشتٍتٚح بغ تٌُرة اإلحرام وؿٌؾ ؿراءة افٍٚحتٜ، وؿد شِػ

 (7) اجلِقسومْٓٚ افدظٚء يف (6)ومْٓٚ افدظٚء يف افرـقع وافًجقد وشٖٔد 

                                                 

أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب جقاز فًـ افنٔىٚن يف أثْٚء افهالة وافتًقذ مْف، وجقاز افًّؾ   (1)

 (1239)ورؿؿ احلديٞ  (2/72)افَِٔؾ يف افهالة 

 (2/264)مل إٔير إـامل ادع(2)

، ورؿؿ افروايٜ  (389ص )، وؿد شٌؼ خترجيف  (412 )مـ حديٞ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف صشٖٔد   (3)

ويف مًِؿ  (خر مـ افدظٚء أظجٌف إفٔف ؾٔدظقهتيثؿ )وفٍيف بًد أن ذـر افتنٓد   (800)يف افٌخٚري برؿؿ 

 (مـ افدظٚء ثؿ يتخر بًدُ )وفٍيف   (927 )برؿؿ 

حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف  مـ  (3/5)ف يف ـتٚب افهالة بٚب صٍٜ صالة افٌْل ذـره ادهـ  (4)

ومًِؿ يف  (711)برؿؿ   (1/259)افذي أخرجف افٌخٚري يف صٍٜ افهالة  بٚب مٚ يَقل بًد افتٌُر 

 ـٚن رشقل اهلل : ؿٚل)وفٍيف  (1382)برؿؿ  (2/98)ادًٚجد  بٚب مٚ يَٚل بغ تٌُرة اإلحرام وافَراءة 

بٖو وأمل يٚ رشقل اهلل إشُٚتؽ : هْٜٔ ـ ؾَِٝ: يًُٝ بغ افتٌُرة وبغ افَراءة إشُٚتٜ ـ ؿٚل أحًٌف ؿٚل

 . احلديٞ (..افِٓؿ بٚظد بْٔل وبغ خىٚيٚي: أؿقل: بغ افتٌُر وافَراءة مٚ تَقل؟ ؿٚل

. (ز)شٚؿط مـ (وؿد شِػ)إػ ؿقفف  (ومْٓٚ دظٚء)مـ ؿقفف (5)

 (490 ص )  م ظذ احلديٞ اخلٚمس ظْد افُال شٖٔد  (6)

. (ظ)شٚؿط مـ (يف اجلِقس)ؿقفف  (7)
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بآيٜ  إذا مرّ   )، وهق(2)يف تالوتف ؾٔٓٚ ومْٓٚ افدظٚء(1)وحديثف منٓقر بغ افًجدتغ  

إٔف )):وذـر صٚحٛ  افٌٔٚن وافتَريٛ .(ذ، تًقّ ذٌ بآيٜ ؾٔٓٚ تًقّ  شٗال شٖل، وإذا مرّ 

وؿٌؾ افَراءة، ويف افرـقع، ويف  (3)اإلحرام بًد: يُره افدظٚء ظْدهؿ يف شتٜ مقاوع

دنٓقر، ويف أثْٚء افٍٚحتٜ ل ظذ اد، ويف أثْٚء اجلِقس إوّ بؾ افتنفّ اجلِقس ق

((افًقرةأو
 (4). 

يف  ،د، وؿد اختِػ افًِامء يف وجقبف، ـام شِػ إيوٚحفؾٔف إمر بٚفتنفّ  :افعؼون

. (5)مـ بٚب صٍٜ صالة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾراجًف مْف ،احلديٞ افثٚين

                                                 

إػ  (بٝ ظْد خٚفتل مّٔقٕٜ ؿٚل ؾٕٚتٌف رشقل اهلل  )وهق حديٞ ابـ ظٌٚس وفٍيف  ؿٚل ريض اهلل ظْف  (1)

أخرجف  ((رب اؽٍر يل وارمحْل واجزين وارؾًْل وارزؿْل واهدين: ؾُٚن يَقل ؾٔام بغ افًجدتغ)):ؿقفف

وافسمذي يف شْْف يف (850)برؿؿ  (1/286)و داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة بٚب افدظٚء بغ افًجدتغ أب

وابـ مٚجٜ يف ـتٚب افهالة بٚب مٚ يَقل (284)برؿؿ  (2/76)أبقاب افهالة بٚب مٚ يَقل بغ افًجدتغ

فىزاين يف وا(3514)برؿؿ  (5/460)واإلمٚم أمحد يف مًْده (898)برؿؿ  (1/290)بغ افًجدتغ

وافٌٌقي يف ذح  (2583)برؿؿ  (2/122)وافٌَٔٓل يف افُزى (12349)برؿؿ  (12/20)افٌُر 

هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ومل :وؿٚل (1004)برؿؿ  (1/271)واحلٚـؿ يف مًتدرـف (2/266)افًْٜ

ار وحًْف افْقوي يف إذك.(2/76)واحلديٞ ؿٚل ظْف افسمذي  يف شْْف. خيرجٚه وواؾَف افذهٌل

 (5/172)أمحد صٚـر ـام يف خترجيف فًِّْد:وؿٚل افنٔخ (1/319)وابـ ادَِـ يف حتٍٜ ادحتٚج(84)ص

 . حديٞ حًـ(796)برؿؿ  (3/436)صحٔح شْـ أو داود :إشْٚده صحٔح وؿٚل إفٌٚين يف ـتٚبف

 (2/186)ـام يف صحٔح مًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ  بٚب اشتحٌٚب تىقيؾ افَراءة يف صالة افِٔؾ   (2)

وإذا مر بًٗال شٖل ):  وؾٔف.. ذات فِٜٔ صِٔٝ مع افٌْل : ظـ حذيٍٜ ريض اهلل ظْف ؿٚل (1850)برؿؿ 

 (وإذا مر بتًقذ تًقذ

. بدٓ مـ اإلحرام (افًالم)ـتٌٝ   (ظ)يف (3)

 (  130ص)شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب وبهٚحٌف   (4)

  (3/58)ـتٚب افهالة بٚب صٍٜ صالة افٌْل اإلظالم ،   (5)
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 (3)اختٚر افنٚؾًل (2)د أحٚديٞإٔف ورد يف افتنفّ  (1)اكمٝ هـؿدّ  :احلودي وافعؼون

  (1)، ووؿع يف  افنٍٚء(4)تنٓد ابـ ظٌٚس يف مًِؿ: مْٓٚ

                                                 

  (3/44)يًْل يف ـتٚب افهالة بٚب صٍٜ صالة افٌْل   (1)

 412ؿريٌٚ ص وظّر ـام شٖٔد خترجيف وحديٞ ابـ ظٌٚس (389)حديٞ ابـ مًًقد افًٚبؼ ص:مْٓٚ  (2)

ورؿؿ  (2/14)، وحديٞ أو مقشك افىقيؾ أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افتنٓد يف افهالة 

افتحٔٚت افىٌٔٚت افهِقات هلل :افًَدة ؾُِٔـ مـ أول ؿقل أحدـؿ ان ظْدوإذا ك)):وؾٔف (931)احلديٞ 

: هنٚوم.،  372وظٚئنٜ ، وؿد شٌؼ خترجيف ص حديٞ ابـ ظّر:ومْٓٚ.احلديٞ افًالم ظِٔؽ أ ٚ افٌْل

يًِّْٚ افتنٓد ـام يًِّْٚ افًقرة مـ افَرآن  بًؿ اهلل وبٚهلل افتحٔٚت هلل  ـٚن رشقل اهلل ):حديٞ جٚبر ؿٚل

هلل اجلْٜ أشٖل ا: إػ ؿقفف. محٜ اهلل وبرـٚتف، افًالم ظِْٔٚافهِقات وافىٌٔٚت، افًالم ظِٔؽ أ ٚ افٌْل ورو

برؿؿ  (2/243)أخرجف افًْٚئل يف شْْف يف صٍٜ افهالة  بٚب ٕقع آخر مـ افتنٓد  (وأظقذ بٚهلل مـ افْٚر

برؿؿ  (1/292)اب مٚ جٚء يف افتنٓد وابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  ب. (1175)

برؿؿ  (2/141)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى  (2232)برؿؿ  (4/163)وأبق يًذ يف مًْده   (902)

برؿؿ  (1/260)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (1741)برؿؿ  (1/240)وافىٔٚفز يف مًْده  (2653)

افذهٌل ػ ذط مًِؿ وواؾَف وؿٚل صحٔح ع (983)برؿؿ  (1/399)واحلٚـؿ يف مًتدرـف . (2989)

افتحٔٚت هلل وافهِقات : اا حرًف افتنٓد حرًف  أظِّؽ ـام ظِّْل رشقل اهلل ) حديٞ شِامن وفٍيف: ومْٓٚ

. احلديٞ (..ظِْٔٚ وظذ ظٌٚد اهلل افهٚحلغوافىٌٔٚت افًالم ظِٔؽ أ ٚ افٌْل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، افًالم 

برؿؿ  (6/498)وأخرجف افٌزار يف ادًْد  (6171)م برق (6/264)أخرجف افىزاين يف افٌُر 

  (.(يٚ شِامن ؿِٓٚ يف صالتؽ وٓ تزد ؾٔٓٚ حرؾٚ وٓ تَْص مْٓٚ حرؾٚ: ثؿ ؿٚل)): وزاد يف آخره(2535)

ذح  4/48، ابـ بىٚل  6/78ؾتح افٌٚري ٓبـ رجٛ  (2/156)إير احلٚوي يف ؾَف افنٚؾًل (3)

 2/129افْقوي 

ظـ ))وفٍيف (929)ورؿؿ احلديٞ  (2/14)تٚب افهالة  بٚب افتنٓد يف افهالة أخرجف مًِؿ يف ك  (4)

افتحٔٚت :ـٚن يَقليًِّْٚ افتنٓد ـام يًِّْٚ افًقرة مـ افَرآن ف ـٚن رشقل اهلل : ابـ ظٌٚس إٔف ؿٚل

اد اهلل ادٌٚرـٚت افهِقات افىٌٔٚت هلل، افًالم ظِٔؽ أ ٚ افٌْل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، افًالم ظِْٔٚ وظذ ظٛ

 ((افهٚحلغ، أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل، وأصٓد أن  ّدا رشقل اهلل
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واختٚر .مٌ هْ وهق وَ  أن افنٚؾًل اختٚر مْٓٚ تنٓد ابـ مًًقد: فَِٚيض ظٔٚض

تنٓد ابـ مًًقد يف افهحٔحغ، وهق ظؼ :(3)وأمحد(2)اإلمٚمٚن أبق حٍْٜٔ

افتحٔٚت ):تنٓد ظّر يف  ادقضٖ وهق (5)واختٚر مٚفؽ .(4)ـِامت ـام شِػ

، ٕٕف  (6)إػ آخره (..افىٌٔٚت افهِقات هلل، افًالم ظِٔؽ  ،هلل، افزاـٔٚت هلل

 (7)ومل يُْره أحد، ؾُٚن ـٚإلمجٚع، ة افهحٚبٜبحي ،ظِّف افْٚس ظذ ادْز

إػ  مـ جٜٓ أن رؾًف ،وابـ مًًقد د ابـ ظٌٚسظِٔف تنفّ   حيسّج  إٓ إٔف 

 د ظّر بىريٍؼ ح بف، ورؾع تنفّ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مّك 

مل يرد  ،د ظّر،وطٚهره أن تنفّ (8)افديـ ، ـذا ؿٚفف افنٔخ تَّل اشتدٓيلّ 

                                                 

 (3/737)ذح افنٍٚء فَِٚريإير   (1)

 (1/28)إير ادًٌقط  (2)

 (2/57)إير اإلٕهٚف  (3)

 ( 389 )شٌؼ خترجيف وهق احلديٞ إول يف بٚب افتنٓد ص  (4)

 (1/204)إير افُٚيف يف ؾَف أهؾ ادديْٜ  (5)

برؿؿ  (2/124 )أخرجف مٚفؽ  يف ادقضٖ يف ـتٚب افْداء فِهالة  بٚب افتنٓد يف افهالة  (6)

برؿؿ  (9/414)وافىحٚوي يف منُؾ أثٚر (2662)برؿؿ  (2/144)وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى(300)

مل ًّٕع :وؿٚل (1/118)وافنٚؾًل يف إم (3067)برؿؿ  (2/202)وظٌد افرزاق يف مهٍْف (3804)

وؿٚل  (979)برؿؿ  (1/265)واحلٚـؿ يف مًتدرـف.يف افتنٓد خيٚفٍف وٓ يقاؾَف أثٌٝ مْف ظْدٕٚإشْٚدا 

وصححف  (1/432)صحٔح ذط مًِؿ وفف صقاهد وواؾَف افذهٌل  وصححف افْقوي يف اخلالصٜ

  ( 1/163 )صٍٜ افهالة : إفٌٚين يف ـتٚبف 

. بدون افُٚف (اإلمجٚع)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

 (1/203)امإحُٚم إحؽ  (8)
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 (1)، ـام ؿٚفف افدارؿىْل يف ظِِففُْف وهؿٌ  ،ًحٚ برؾًف، وؿد وردمّك 

أن  ،ظْدكر يتَرّ  بًد أن (3)[تًِؿ]ويٌٌْل أن  .ؾف ظِٔفوْق   (2)ابوافهقّ 

أن  ،ؾٕ٘ف إمجٚع ،اجلقاز]ٓ يف ،مٚ هق يف إؾوؾ وادختٚر مْٓٚآختالف إنّ 

ًٜ أصدَّيل  ّٝ  (5)[ؾ٘ن حديٞ ابـ مًًقد(4)اظؾٚق احلّػ بّٚت  هٚ صح ؾَقا ة اّت إئّٜ افً

د ابـ ظٌٚس ؾٕ٘ف مًدود مـ أؾراد ، بخالف تنفّ (6)ظذ إخراجف يف ـتٌٓؿ

، ؿٚل افسمذي يف (7)أيًوٚ وأخرجف أصحٚب افًْـ إربًٜ ،مًِؿ

حديٞ  روي ظْف مـ ؽر وجف، وهق أصّح  ،وحديٞ ابـ مًًقد)):جٚمًف

 .دروي ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف افتنفّ 

                                                 

 (203)برؿؿ  (2/180)ظِؾ افدارؿىْل   (1)

. (افهقاب)بدٓ مـ  (افهِقات)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

. (ظ)وافتهقيٛ مـ (يًِؿ )  (ز)يف إصؾ مل تَْط ويف (3)

 (6/114)وإير ظّدة افَٚري. وؿد َٕؾ ـالم احلٍٚظ ظذ ذفؽ (1/33)إير افٌدر ادْر فِّٗفػ  (4)

. (ظ)ضّقس يف إصؾ و أثٌتف مـمٚبغ ادًَقؾتغ م (5)

وأخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب افتنٓد  ( 389)صشٌؼ خترجيف يف افهحٔحغ   (6)

وافًْٚئل  (289)برؿؿ  (2/81)وافسمذي يف شْْف يف أبقاب افهالة  بٚب افتنٓد (969)برؿؿ  (1/365)

وابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ  (1277)م برق (3/40)يف شْْف يف صٍٜ افهالة  بٚب إجيٚب افتنٓد 

  (899)برؿؿ  (1/290)افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف افتنٓد 

وافسمذي يف شْْف يف  (976)برؿؿ  (1/369)أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب افتنٓد   (7)

يف صٍٜ افهالة  بٚب ٕقع آخر مـ وافًْٚئل يف شْْف  (290)برؿؿ  (2/83)أبقاب افهالة  بٚب افتنٓد 

وابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚبٜ إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف  (1174)برؿؿ  (2/242)افتنٓد 

  (900)برؿؿ (1/291)افتنٓد 
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مـ افهحٚبٜ ومـ بًدهؿ، مـ افتٚبًغ، وهق ؿقل  وافًّؾ ظِٔف ظْد أـثر أهؾ افًِؿ

(3)وإشحٚق وأمحد (2)ادٌٚرك وابـ (1)شٍٔٚن افثقري
))

(4) 

                                                 

   .( 105ص   )شٌَٝ افسمجٜ فًٍٔٚن افثقري  (1)

أحد إئّٜ إظالم  ،تّٔل أبق ظٌد افرمحـال ،احلْيع بٚفقٓء، اإلمٚم ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك بـ واوح   (2)

ـٚن رجال صٚحٛ . مل يُـ يف زمٕٚف أضِٛ فًِِؿ مْف: ؿٚل ظْف اإلمٚم أمحد. وصٔخ اإلشالم احلٚؾظ ادجٚهد

اجلٓٚد وهق :  حديٞ حٚؾيٚ، وـٚن  دث مـ ـتٚب، صٚحٛ تهٕٚٔػ يف أبقاب افًِؿ ادختٍِٜ، فف ـتٚب

تذـرة : هـ إير يف ترمجتف181:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽره أول مـ  صْػ ؾٔف ، وـتٚب افرؿٚئؼ

 (5/382):وهتذيٛ افتٓذيٛ (10/152):وتٚريخ بٌداد (1/253):احلٍٚظ

ؿٚل . أبق يًَقب احلٚؾظ افثَٜ مـ أئّٜ ادًِّغ ،بـ إبراهٔؿ ادروزي  خمِدهق إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ   (3)

 مًِؿ، وفف ـتٚب ادًْد يف احلديٞيرا، روى ظْف افٌخٚري وٓ أظِؿ إلشحٚق بٚفًراق ٕظ: ظْف اإلمٚم أمحد

 (1/35):وضٌَٚت احلٍٚظ (11/358):أظالم افٌْالء  شر: هـ إير يف ترمجتف238:هلل شْٜتقيف رمحف ا

 (6/345):وتٚريخ بٌداد

  (289 )برؿؿ (2/81)بًد ذـره حلديٞ ابـ مًًقد  (ذـره افسمذي يف أبقاب افهالة  بٚب افتنٓد  (4)
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 رأيٝ افٌْل صذ اهلل ظِٔف):ؿٚل (2)ظـ خهٔػ (1)وروى افسمذي ب٘شْٚده إػ مًّر

ظِٔؽ :د، ؿٚلؿد اختٍِقا يف افتنفّ  (3)إن افْٚس يٚ رشقل اهلل:وشِؿ يف ادْٚم، ؾَِٝ

(4)(د ابـ مًًقدبتنفّ 
ئؾ ظـ إٔف ُس  ،احلٚؾظ ارإػ افٌزّ (5)ب٘شْٚده وذـر ابـ ظٌد افزّ  . 

واهلل ـ حديٞ ابـ مًًقد، روي مـ  هق ظْدي ـ )): د ؾَٚلصفّ حديٞ يف افٝ أصّح 

يف  ،وٓ أظِؿ يروى ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:ؿٚل دهؿظدّ  ا، ثؿّ ظؼيـ ضريًؼ 

 أصدّ (7)وٓ وٓ أصٓر رجًٚٓ  (6)أشٕٚٔد ظٌد اهلل، وٓ أصّح  د أثٌٝ مـ حديٞافتنفّ 

((وربام زدت توٚؾًرا بُثرة إشٕٚٔد واختالف ضرؿٓٚ، وإفٔف أذهٛ،
(8).  

                                                 

ث ظـ خهٔػ ووثَف ابـ مًغ وذـره ؿل اإلمٚم افَدوة، حدَّيل أبق ظٌد اهلل افْخًل افرَّيل  ،ر بـ شِٔامنمًؿَّيل   (1)

 (28/327 )ترمجتف يف هتذيٛ افُاملإير . هـ191:تقيف رمحف اهلل شْٜ. اإلمٚم أمحد ؾذـر مـ ؾوِف وهٌٔتف

  .( 1/541 )وتَريٛ افتٓذيٛ 

رأى  ،إمقي مقٓهؿ رضمل  بُن اخلٚءأبق ظقن افِخ ، افٍَٔف افًٚمل  م بـ ظٌد افرمحـ اإلمٚ يُػ صِ َخ   (2)

. إٔس بـ مٚفؽ، وشّع جمٚهدا وشًٔد بـ جٌر وضٌَتٓؿ، وروى ظْف افًٍٕٔٚٚن ومًّر بـ شِٔامن وآخرون

: وؿٚل افذهٌل. فٔس بَقي تُِؿ يف اإلرجٚء: فٔس بحجٜ، وؿٚل مرة:وثَف  ٔك بـ مًغ، وؿٚل اإلمٚم أمحد

وـتٚب ادجروحغ  (6/146):شر أظالم افٌْالء هـ إير 137:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ثف يرتَل إػ احلًـحدي

 (3/228):وافتٚريخ افٌُر (1/287) :وافوًٍٚء

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (إن افْٚس)مجِٜ  (3)

 . (389ص  )شٌؼ خترجيف   (4)

. بدون اهلٚء (بٚشْٚد)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

. (ز)يف مىّقشٜ (أشٕٚٔد )ـِّٜ  (6)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (وٓ)فٍيٜ  (7)

 وحديٞ . وبحثٝ ظْف يف افتّٓٔد وآشتذـٚر ومل أؿػ ظِٔف (4/38)َِٕف ظْف أيوٚ يف افٌدر ادْر (8)

 .وفٔس ؾٔف هذا افتًِٔؼ ظـ افٌزار (1692)برؿؿ (5/111)ابـ مًًقد أخرجف افٌزار يف مًْده
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(2)ويتنٓده وئّؾ إفٔفبٕٕٚدفس خيتٚره،(1)وـٚن أمحد بـ خٚفد)):افزّ ظٌد ابـ ؿٚل
))

(3) 

وهل ،  افًىػ (واو)أن ؾٔف زيٚدة  ،اح بف تنٓد ابـ مًًقد أيًض وممٚ رّج :ؿِٝ

 مجِٜ ثًْٚءا مًتَالً  ـّؾ (4)[ـقنتف] وادًىقف ظِٔف ،تَتيض ادٌٚيرة بغ ادًىقف

، وزاد (5)ل أبِغل، وإوّ ل يُقن صٍٜ فألوّ ؾ٘ن مٚ ظدا افٍِظ إوّ .ضٓٚبخالف إشَٚ

واهلل وافرمحـ وافرحٔؿ ـٕٚٝ :  (7)ؿٚل فق :يف تَرير هذا بٖن ؿٚل (6)بًض احلٍْٜٔ

 .هبٚ افٍُٚرة، بخالف مٚ إذا أشَىٓٚ(8)دتتًدّ  دةا متًدّ أيامنً 

، وتُْره يف روايٜ (10)مبٖن ؾٔف إثٌٚت إفػ وافالم يف افًال: اأيًض  (9)حقهورّج 

                                                 

اإلمٚم احلٚؾظ افْٚؿد ،  دث : وصٍف افذهٌل ؾَٚل  ،، أبق ظّر  أمحد بـ خٚفد بـ يزيد افَرضٌل  (1)

خِؼ ـثر، ـٚن إمٚمٚ يف افٍَف ادٚفُل، وـٚن يف احلديٞ ٓ يْٚزع، شّع مْف : ؿٚل افَٚيض ظٔٚض. إٕدفس 

هـ إير 322:و ـتٚب افهالة و ـتٚب ؿهص إٌٕٔٚء تقيف رمحف اهلل شْٜ وصْػ مًْد مٚفؽ بـ إٔس

 (15/240) :وشر أظالم افٌْالء (1/31):تٚريخ ظِامء إٕدفسو (2/14)إًٕٚب فًًِّٚين

. (ويتنٓد بف)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

 (175)برؿؿ  (1/484)آشتذـٚر  (3)

. (ظ)وافتهحٔح مـ  (ؾُٔقن)يف إصؾ ـتٌٝ   (4)

ؾهؾ  (دةافٍهقل ادٍٔدة يف افقاو ادزي) بٚشؿ  افًالئل فهالح افديـ  افىٔػ اـتٚب ادًٖفٜ  إير يف هذه  (5)

 (1/55)يف افُالم ظذ افقاو افًٚضٍٜ

 (1/122)وتٌٔغ احلَٚئؼ(1/212)وإير بدائع افهْٚئع (2/600)افًدة ذح افًّدة  (6)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (فقؿٚل)فٍيٜ  (7)

. (يتًد)ـتٌٝ  (ز)يف (8)

 (1/122)وتٌٔغ احلَٚئؼ(1/212)وإير بدائع افهْٚئع (2/600)افًدة ذح افًّدة  (9)

 ٜ42:افِقح بداي 

 (   389  ص )ـام شٌؼ خترجيف يف صحٔح مًِؿ  (10)
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ظذ افًْٚيٜ  ابـ مًًقد يف افٍِظ افذي يدّل   (2)وبَقل ،،وافتًريػ أظؿّ (1)ؽره

ي بغ د، ـّػ مْل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتنفّ ظؾَّيل ):مف وتًِّٔف وهقبتًّؾ 

: (3)د ابـ ظٌٚسح تنفّ وأجٚب مـ رّج    (مْل افًقرة مـ افَرآنيف، ـام يًّؾ ـّػ 

ا جٚئز فالختهٚر مًروف رة ؾٔف، وحذؾفمَدّ  ظىػ ؿد تًَط وتُقنال (واو)بٖن

 .يف افٌِٜ

                                                 

افتحٔٚت ادٌٚرـٚت افهِقات افىٌٔٚت هلل شالم )ابـ ظٌٚس ظْد افسمذي وفٍيف   ورد تُْره يف روايٜ   (1)

وأخرجف هبذا افٍِظ أيوٚ افًْٚئل ـام شٌؼ خترجيف  (..رمحٜ اهلل وبرـٚتف، شالم ظِْٔٚظِٔؽ أ ٚ افٌْل و

 (2665)برؿؿ   (4/407) مًْده   اإلمٚم أمحد يف وأخرجف أيوٚ   ( 1174 )ورؿؿ افروايٜ  (411)ص

وافٌٌقي يف ذح افًْٜ  (1953)برؿؿ  (5/283)وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن 

برؿؿ  (2/140)وافٌَٔٓل يف افُزى  (10996)برؿؿ  (11/46)وافىزاين يف افٌُر (3/183)

  (705)برؿؿ  (1/349)وصححف ابـ خزيّٜ (2)برؿؿ  (1/350)ٕف وافداؿىْل يف شـ(2650)

وهذا  (373)برؿؿ   (1/362)وابـ ظًٚـر يف مًجّف  (170)برؿؿ  (1/42)وافنٚؾًل يف مًْده 

وورد بدون إفػ وافالم مـ حديٞ  (910)برؿؿ  (1/193)احلديٞ صححف إفٌٚين يف منُٚة ادهٚبٔح 

فىٌٔٚت افهِقات هلل، شالم ظِٔؽ أ ٚ افٌْل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، شالم افتحٔٚت ا))أو مقشك أيوٚ بٍِظ  

 (2/196 )(يف روايٜ افًْٚئل يف صٍٜ افهالة  بٚب ؿقفف ربْٚ وفؽ احلّد( (..ظِْٔٚ وظذ ظٌٚد اهلل افهٚحلغ

افًالم أو شالم )بٚفنؽ يف ؿقفف   (1358)برؿؿ  (1/363)وافدارمل أيوٚ مـ حديثف  (1064)برؿؿ 

 (..برـٚتف افًالم أو شالم ظِْٔٚأ ٚ افٌْل ورمحٜ اهلل وظِٔؽ 

. (يَقل)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

 (1/202)وإير إحُٚم إحُٚم ( 411 )صوهؿ افنٚؾًٜٔ ـام شٌؼ   (3)
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 :وإٔندوا يف ذفؽ

  (2)(1)ـٔػ أصٌحٝ، ـٔػ أمًٔٝ ممٚ 

 ظىػ اجلّؾ، ومًٖفتْٚ   افًٚضٍٜ يف  فِقاو ،وـٔػ أمًٔٝ، وهذا إشَٚط: وادراد

 (4)يف مـ إشَٚضٓٚ  (3)أوًػ يف إشَٚضٓٚ يف ظىػ ادٍردات، وهق


 مؾظىػ افٟ

  ،افثْٚء مل يّتْع افسجٔح بقؿقع افتكيح بام يَتيض تًدد ،وفق ـٚن ؽر ؤًػ

. (5)ح بف ؾٔفبخالف مٚ مل يّك 

أن يف صحٔح مًِؿ  (6) مل جيٛ ظْف افديـ تَّل  وإن ـٚن افنٔخ : واجلقاب ظـ افثٚين

، (8)حف، وـذا يف شْـ افدارؿىْل وصّح (7)د ابـ ظٌٚستًريػ افًالم يف تنفّ 

د بٚفتُْر يف افروايٜ إخرى تُْر افتًئؿ، ـام حُٚه صٚحٛ اإلؿِٔد  ظـ وادرا]

                                                 

: ظع بـ أو ضٚفٛ ريض اهلل ظْف ومتٚمفلهذا افٌٔٝ ًٕٛ   (1)

ؾٗاد افُريؿ  ـٔػ أصٌحٝ ـٔػ أمًٔٝ ممٚ                         يٌْٝ افقد يف

 (2/601)وٕير حٚصٜٔ افًدة ذح افًّدة بتحَٔؼ ٕيٚم يًَقو (1/190)إير افًَد افٍريد

. (ـٔػ أمًٔٝ ـٔػ أصٌحٝ ممٚ)تَديؿ وتٖخر   (ظ)يف (2)

. (اؾوًػ)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

. (ظ)تُرر ًٕخف يف (يف)حرف  (4)

 (ظ)ـ41بدايٜ افِقح ـ .

 (1/125)إوامر حرف افًىػ ؾهٌؾ  (دزيدة افٍهقل ادٍٔدة يف افقاو ا  )إير (5)

 (2/601)وتًٌف ظذ ذفؽ ابـ افًىٚر يف افًدة (1/203)ـام يف إحُٚم إحُٚم  (6)

 (  411) صـام شٌؼ خترجيف   (7)

 أخرجف افدارؿىْل يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب صٍٜ افتنٓد ووجقبف واختالف افروايٚت ؾٔف  (8)

 (3 )برؿؿ (1/350)
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  (3)افثٚفثٜ وظـ . (2)[واحد مْٓام ظذ تًئؿ افًالم ؾٚشتقيٚ يف دٓفٜ ـّؾ  ،(1)أو حٚمد

ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف ) :(4)ا يف صحٔح مًِؿد ابـ ظٌٚس أيًض أن يف تنفّ 

مْٚ ـام يًّؾ ) :(5)ويف روايٜ   (مْٚ افًقرة مـ افَرآنّل ـام يع ،دمْٚ افتنفّ يًّؾ  ،وشِؿ

  أن ؾٔف زيٚدة: هلٚأوّ ،د ابـ ظٌٚس بٖوجفح تنفّ ؾٔسّج  ،ذفؽ (6)فؽ ر وإذا تَرّ   (افَرآن

ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  :وٕهنٚ مقاؾَٜ فَقل اهلل ـ تًٚػ ـ   (وادٌٚرـٚت)

((ا مـ ؽرهفٍظً مجع هق أـثر وأ (9)و)) :ؿٚل افنٚؾًل(8)ؿٚفف أصحٚبْٚ (7)چ ى
(10) 

أجقد مٚ روي  ،حديٞ ابـ ظٌٚس)):بًْده إػ افنٚؾًل إٔف ؿٚل(11)ويف  صحٔح أو ظقإٜ

                                                 

  ( 2/313 )افَقل يف ؾتح افٌٚري  وإير هذا(89 )تًريػ بف وبُتٚبف صشٌؼ ال (1)

 .(ظ)وأثٌتف مـ (ز)مٚ بغ ادًَقؾتغ شَط مـ إصؾ ومـ  (2)

. (وظـ افثٚفٞ)ـتٌٝ   (ظ)يف (3)

  .( 929 )، ورؿؿ افروايٜ  ( 411ص  )شٌؼ خترجيف يف مًِؿ   (4)

 (929)برؿؿ  (2/14)افهالة أخرجف مًِؿ  يف ـتٚب افهالة بٚب افتنٓد يف   (5)

. (ز)شٚؿىٜ مـ   (فؽ)فٍيٜ (6)

 شقرة افْقر(٦١)آيٜ (7)

 (3/420)وادجّقع (1/203)إير إحُٚم إحُٚم  (8)

 (ز)ـ40افِقح ـ .

. (ز)افقاو شٚؿىٜ مـ  (9)

 (3/234)إير ٕص ـالمف رمحف اهلل يف ؾتح افٌٚري  (10)

 مٚم احلٚؾظ، صٚحٛ ادًْد افهحٔحأبق ظقإٜ اإل ،يًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ اإلشٍرائْل  (11)

وـٚن رمحف اهلل أول مـ أدخؾ مذهٛ افنٚؾًل وـتٌف . أخرجف ظذ صحٔح مًِؿ وزاد ظِٔف أحٚديٞ ؿِِٜٔ

وصذرات  (14/417):شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف316:تقيف رمحف اهلل شْٜ. إػ إشٍرايغ

  (27ص: وافرشٚفٜ ادًتىرؾٜ (2/274):افذهٛ
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مف ظّؾ  ـ  وافًالم  افهالة   ـ ظِٔف إٔف :  ثٕٚٔٓٚ.(1)(( وشِؿ  ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف

ظقد د ابـ مسًرا ظـ تنفّ افهحٚبٜ، ؾُٔقن متّٖخ  (2)أحداث ٓبـ ظٌٚس وأؿرإف مـ

((وهذا بال صؽ )):ؿٚفف افٌَٔٓل يف  شْْف  ؿٚل. وأخدإف
ؿٚل افٌَٔٓل يف  : ثٚفثٓٚ.(3)

، وإشْٚد ٕن إشْٚده إشْٚد حجٚزّي  ٪مٚ اختٚره افنٚؾًلافذي ظْدي، إنّ )): خالؾٔٚتف

ا مقن مـ أهؾ ادديْٜ فِحديٞ ضريًؼ أئّتْٚ ادتَدّ   وجد ومٓام  حديٞ ظٌد اهلل إشْٚد ـقيفّ 

ّٟ ف ،بٚحلجٚز د هلذا ؿقل وممٚ ينف: ؿٚل.((ون بحديٞ يُقن خمرجف مـ افُقؾٜٓ  ت

ـّ  ،إذا وجدت أهؾ ادديْٜ ظذ رء: (4)إظذافنٚؾًل فٔقٕس بـ ظٌد ؿٌِؽ  ؾال يدخِ

((حّؼ  إٕف
. دٚ ذـره، وهلل احلّد ظذ ذفؽ  (6)صقاهد ذـر افٌَٔٓل ثؿّ   (5)

ـ أن افقاجٛ مـ افتحٔٚت مخس مذهٛ افنٚؾًل ـ ريض اهلل ظْف  :افثوين وافعؼون

ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، شالم ظِْٔٚ وظذ  ،ا افٌّْل شالم ظِٔؽ أّيف ،ات هللافتحّل ): ـِامت

                                                 

مًتخرج أو ظقإٜ ـتٚب افهالة  بٚب إجيٚب ؿراءة افتنٓد ظْد افًَدة واؾتتٚحف بٚفتحٔٚت   (1)

 (2025)برؿؿ  (1/541)

. (أحٚديٞ)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 مف رشقل اهلل بٚب افتنٓد افذي ظؾَّيل :  افُزى يف أبقاب صٍٜ افهالة وؿٚل افًْـ ذـره افٌَٔٓل يف  (3)

 ظٌٚس ريض اهلل ظْف وأؿرإف وٓ صؽ يف ـقٕف بًد افتنٓد افذي ظِّف ابـ مًًقدابـ ظّف ظٌد اهلل بـ 

 (2/140)ريض اهلل ظْف وأرضابف  

ًٚ . أبق مقشك ثَٜ روى ظْف مًِؿ وافًْٚئل وؽرهؿ ،يقٕس بـ ظٌد إظذ بـ مٔنة ادكي (4) وـٚن إمٚم

وتَريٛ  11/441:افتٓذيٛهتذيٛ : هـ إير يف ترمجتف264:تقيف رمحف اهلل شْٜ. يف افَرءات

 9/290:وـتٚب افثَٚت 2/385:افتٓذيٛ

 ( 3/234 )وإير ٕص ـالم افنٚؾًل رمحف اهلل يف ؾتح افٌٚري  (2/144)خمتك خالؾٔٚت افٌَٔٓل  (5)

. (شقاهذا)ـتٌٝ  (ز)يف (6)
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(1) (ا رشقل اهللوأن  ّدً  ،ظٌٚد اهلل افهٚحلغ، أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
فقا وظّؾ .   

 ؿٚفف افنٔخ ، ـامر يف مجٔع افروايٚت، وؾٔف إصٌُٚل بٖٕف ادتُرّ  ،آؿتهٚر ظذ ذفؽ

إذ  (3)ؾقجٛ ؿٌقهلٚ زيٚدة مـ ظدل ،، ٕن افزائد يف بًض افروايٚت(2)افديـ تَّل 

وإمر    (اتؾَِٔؾ افتحّل ):ه إمر هبٚ يف ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـتقّج 

ًرا يف مجٔع مٚ رواه مُرّ  إؿّؾ  افنٚؾًل اظتز يف حدّ  وـٖنّ : (4)ؿِٝ.فِقجقب

ٚ فٌره جقَّيل  ،ا فٌره، ومٚ إٍردت بف افروايٚتافروايٚت، ومل يُـ تٚبعً  ًً  زأو ـٚن تٚب

                                                 

 (1/78)إير ادٓذب يف ؾَف اإلمٚم افنٚؾًل فِنرازي  (1)

 (1/202)إحُٚم إحُٚم  (2)

مـ حُك ظـ أهؾ احلديٞ : فٔس هذا ظذ إضالؿف ؾَد َٕؾ افهًْٚين ظـ ابـ دؿٔؼ ًٍٕف ؿقفف : فٝق  (3)

أو أـثرهؿ إٔف إذا تًٚرض روايٜ مًْد ومرشؾ أو راؾع وواؿػ أو ٕٚؿص وزائد أن احلُؿ فِزائد مل يهٛ يف 

هـ مـ .َٕقل اهذا اإلضالق ؾ٘ن ذفؽ فٔس ؿٕٚقٕٚ مىردا وادراجًٜ فألحُٚم اجلزئٜٔ تًرف صقاب مٚ 

وَٕؾ ادْٚوي رمحف اهلل ظـ أئّٜ ادحدثغ ادتَدمغ ـٚبـ مٓدي و ٔك افَىٚن  (1/312)تقؤح إؾُٚر

: ؿٚل رمحف اهلل. وأمحد وابـ مًغ وافٌخٚري وأبق زرظٜ، وؽرهؿ، اظتٌٚر افسجٔح ؾٔام يتًِؼ بٚفزيٚدة وؽرهٚ

مـ ذفؽ إضالق ـثر مـ افنٚؾًٜٔ افَقل بٌَقل وٓ يًرف ظـ أحد مْٓؿ إضالق ؿٌقل افزيٚدة، وأظجٛ 

ؿٌؾ زيٚدة افثَٜ، مع أن ٕص افنٚؾًل يدل ظذ ؽر ذفؽ، وأن زيٚدة افًدل ظْده ٓ يِزم ؿٌقهلٚ مىَِٚ، وإٕام ُت 

زيٚدة افثَٜ )وإٔير يف هذه ادًٖفٜ ـتٚب  (1/416)إير افٔقاؿٔٝ وافدرر يف ذح ٕخٌٜ افٍُر. مـ احلٚؾظ

ص ؾٔف مٗفٍف إػ أن زيٚدة افثَٜ فٔس َل َخ ،وهق بحٞ ٍٕٔس . فِدـتقر محزة ادٌِٔٚري (ظٜٔدراشٜ َٕديٜ مقوق

ا يف حٚفٜ ظدم وأمَّيل ،وإٕام يُقن ذفؽ ـِف وؾؼ افَرائـ ادتقاؾرة ؾٔٓٚ  ،حُّٓٚ افٌَقل مىَِٚ وٓ افرد مىَِٚ

زاده مٚ يُقن مهٌٔٚ يف  تقاؾرهٚ ٓ يٌَك جمٚل يف ؿٌقل افزيٚدة شقى افرجقع إػ إصؾ يف افثَٜ وهق أن

 89ٕير ـتٚبف صا. أن ؿٌقل زيٚدة افثَٜ مٌَقفٜ ويَٚل ظْد ئذٍ 

يٍٓؿ إٔف مـ ـالمف رمحف اهلل وؿد َٕؾ هذه افُِّٜ ومٚ بًدهٚ بْهف مـ ابـ افًىٚر ـام يف  (ؿِٝ): ؿقفف  (4)

 (2/602)افًدة ذح افًّدة
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  (1)افروايٚت ؾ٘هنٚ ثٚبتٜ يف ـّؾ   (افهِقات):ظذ هذا فٍيٜ ُل كِ ْش فُـ ُي ، حذؾف

 يف مجٔع افروايٚت   (بٚتافىّل ):ظك افراؾًل ثٌقتوؿد ادّ  .وفًٔٝ تٚبًٜ يف ادًْك

. (2)واشتنُِٓٚ

 ة افًْٜ وإحُٚم ووٌىٓٚ وحٍيٓٚم ذظّل يف احلديٞ تًّؾ  : افثوفٌ وافعؼون

. يؼع تًِٔؿ افَرآن وحٍيف ووٌىفـام

ظْد   (4)مادتًّؾ   (3)[م بًض أظوٚءادًّؾ  ؾٔف دفٔؾ ظذ مّس ]:افرابع وافعؼون

ٚ، وَٕؾ ابـ احلٚج ـ رمحف اهلل ـ يف  مدخِف ظـ بًض  ،افتًِٔؿ ًٓ ٚ فف وتٌْٔ ًً تٖٕٔ

ثٔٚب افىٌِٜ ثقبف فَرهبؿ  س، بؾ يّّس درّ أهنؿ ـٕٚقا ٓ يًٌدون ظـ امل: افًِػ

. (5)مْف

 ؾٔف دٓفٜ ظذ ظدم وجقب افهالة ظِٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  : اخلومس وافعؼون

مف ، بؾ ظّؾ  مًًقد ابـ   مفمل يًؾِّت   د إخر، ٕٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـيف افتنفّ 

ومقوع   افهالة، مف مل يًّؾ و مـ ادًٖفٜ مٚ صٚء،   أن يتخّر   د، وأمره ظٌَفافتنفّ 

                                                 

وابـ ظّر وجٚبر وظٚئنٜ وشِامن ريض اهلل ـام يف حديٞ ابـ مًًقد وابـ ظٌٚس وظّر وأو مقشك   (1)

 (411 ص )وؿد شٌؼ خترجيٓٚ ؿريٌٚ  . ظْٓؿ أمجًغ

وؿد سح افراؾًل بٖن حذف (4/22)وؿٚل ادهْػ يف افٌدر ادْر (2/602)افًدة ذح افًّدة  (2)

افهِقات وافىٌٔٚت مل يرد وهق خالف مٚ َِٕف افْقوي يف ذح ادٓذب ظـ افنٚؾًل وإصحٚب مـ 

 (92ص )، شٌَٝ افسمجٜ فِراؾًل  (3/513)افراؾًل يف افؼح افٌُر هـ وإٔير ؿقل.وضٓٚ اشؼ

. (ظ)مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ مٚ بغ ادًَقؾتغ(3)

. (ادتُِؿ)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

 ( 364ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فف (1/198)اددخؾ ٓبـ احلٚج  (5)
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ومنٓقر مذهٛ  (1)ٓ شٔام افقاجٛ، وهق مذهٛ أمحد ،ؾٔف افٌٔٚن رُ خَّيل ؤَ افتًِٔؿ ٓ ُي 

 (4)ومذهٛ افنٚؾًل. (3)ظـ اجلّٓقر ، وَِٕف افْقوي يف  ذح مًِؿ(2)مٚفؽ

  بىِٝ ، ؾّـ ترـٓٚ(7)افقجقب: وبًض أصحٚب مٚفؽ (6)وإشحٚق (5)وأمحد

ؾَد  ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ):ة يف هذا احلديٞ يف ؽر مًِؿ زيٚدةوؿد جٚء يف رواي .صالتف

ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،فُْٓٚ زيٚدة فًٔٝ صحٔحٜ   (ت صالتؽتؿّ   

يف احلديٞ أد بًده  ،وشٖٔد افُالم ظذ هذه ادًٖفٜ (8)ـام ؿٚفف افْقوي يف  ذحف 

                                                 

 (1/26)وخمتك اخلرؿل (1/694)يف إحدى افروايتغ ظْف ـام يف ادٌْل  (1)

 (1/205)افُٚيف يف ؾَف أهؾ ادديْٜ  (2)

  (4/123)ذح مًِؿ فِْقوي  (3)

 (1/205)إحُٚم إحُٚم  (4)

 (1/694)ادٌْل  (5)

 .ادهدر افًٚبؼ  (6)

 (16/195)وؿد بًط ابـ ظٌد افز رمحف اهلل يف افتّٓٔد (2/603)َِٕف ظْٓؿ ابـ افًىٚر يف افًدة  (7)

يف افهالة، وفُْل ٓ أحٛ ٕحد ترـٓٚ يف ـؾ  فًٝ أوجٛ افهالة ظذ افٌْل : وؿٚل يف آخره اخلالف

 .صالة٪ ؾ٘ن ذفؽ مـ متٚم افهالة، وأحرى أن جيٚب فِّهع دظٚءه إن صٚء اهلل

أخرجٓٚ أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افهالة  بٚب مـ ٓ وهذه افزيٚدة (4/118)ذح مًِؿ فِْقوي  (8)

وافسمذي يف شْْف يف أبقاب افهالة  بٚب مٚ جٚء  (856)برؿؿ  1/2879)افرـقع وافًجقد   ئَؿ صٌِف يف

وافًْٚئل يف افًْـ افُزى يف ـتٚب إذان بٚب اإلؿٚمٜ (302)برؿؿ  (2/100)يف وصػ افهالة وحًْف

 وابـ حٌٚن يف(4006)برؿؿ  (7/108)واإلمٚم أمحد يف مًْده (1631)برؿؿ  (1/507)دـ يهع وحده 

وافدارؿىْل يف . مـ ؿقل ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف (1962)برؿؿ  (5/293)صحٔحف ـام يف اإلحًٚن 

برؿؿ   (2/174)وافٌَٔٓل يف شْْف .مرؾقظٚ ومقؿقؾٚ ورجح وؿٍف (14/  10)برؿؿ  (1/352)شْْف 

وابـ اجلًد يف مًْده (275)برؿؿ  (1/36)وافىٔٚفز يف مًْده . وصقب وؿٍف  (2795ـ  2791)

وابـ خزيّٜ يف (2958)برؿؿ  (1/257)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف(2593)برؿؿ  (1/379)

= 
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. (1)إن صٚء اهلل  

 متؿ ظذ ـّؾ ؾَد شّؾ  ،إذا ؾًِتؿ ذفؽ ـؿؾ٘نّ ):مـ ؿقفف ذّ خِ أُ  :افسودس وافعؼون

ه ٓ يُقن ويريد بٚفًالم هذا، أنّ  ،ظِٔؽ مُ لِّت َس ؾالن ُي : أن مـ ؿٚل فرجؾ   (ظٌد هلل

م ظِٔف، إٓ أن يُقن فف بذفؽ، إذا حِػ أن ٓ يًؾِّت    ْٞ ظِٔف أن   (2)ويِزم ،ـٚذًبٚ

. مهذا ؽر مًؾَّيل   (3)بٖن وأيًوٚ ؾ٘ن افًرف خيٚفػ ذفؽ، وينٓد. ة خٚصٜ بٚفًالمينّ 

ّٛ إٔف ُي  ،يٗخذ مـ هذا احلديٞ :افسوبع وافعؼون افٌداءة بًٍْف يف افدظٚء  شتح

.   (ظٌٚد اهلل افهٚحلغ وظذ ،افًالم ظِْٔٚ)  :حٔٞ ؿٚل

                                                 

 وأبق ظقإٜ   (6074)برؿؿ   (15/356)أثٚر  يف منُؾ  وافىحٚوي  (545)  برؿؿ (1/274)صحٔحف

ظـ أو بُر بـ اخلىٔٛ (1/450)ادْذريف خمتك افًْـ وَٕؾ ابـ(1279)برؿؿ  (3/480)يف مًتخرجف 

يف ـتٚب افهالة بٚب صٍٜ  ابـ ادَِـ أيوٚ وؿد ذـر .(ٓم ابـ مًًقد أدرج يف احلديٞأن هذا مـ ك)

، واحلديٞ  ج يف احلديٞ ـام ٌٕف ظِٔف احلٍٚظأن هذا مدر (3/53)افهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظع وشِؿ 

وؿٚل ظْف  ََق ادًْد  ( 536 )برؿؿ  ( 1/129)صححف إفٌٚين يف صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ 

  .إشْٚده صحٔح ، وجًِقا آخره مـ ـالم ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف  : (7/109)

 .(ظ)شٚؿط مـ (إن صٚء اهلل)إػ ؿقفف  (وشٖٔد)مـ ؿقفف  (1)

. وـتٌٝ يف هٚمنف (ز)رضب ظِٔٓٚ يف متـ  (ويِزم)فٍيٜ  (2)

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ (بٖن)ؿقفف  (3)
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احلديٌ افثوين 

 

أال أهدي : فؼقـي ـعى بن ظجرة ؾؼول):ظن ظبد افررن بن أيب فقذ ؿول

فك


يو رشول اهلل ؿد : شؾم خرج ظؾقـو، ؾؼؾـوإن افـبي صذ اهلل ظؾقه و: هديي

ؿوفوا افؾفم صل ظذ : ظؾؿـو ـقف كسؾم ظؾقك، ؾؽقف كصع ظؾقك؟ ؿول

رقد جمقد، افؾفم بورك  كحمؿد وظذ آل حمؿد ـك صؾقً ظذ آل إبراهقم إن

(1)(ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد، ـك بورـً ظذ آل إبراهقم إكك رقد جمقد
   .

 

 :(2)جوهوافؽالم ظؾقه من 

 بوؿ افًغ وإشُٚن اجلٔؿ ، ةَ رَ ْج وهق ـًٛ بـ عُ   بهحٚبٔف افتًريػ :األول

:ريض اهلل ظْف، أبق  ّد ويَٚل 

أبق إشحٚق، وهق مـ بْل : ويَٚل. أبق ظٌد اهلل 

 . شٚمل بـ ظقف

                                                 

 43:بدايٜ افِقح 

ورؿؿ  (5/2338)بٍِيف  خٚري وافٍِظ فف يف ـتٚب افدظقات  بٚب افهالة ظذ افٌْل أخرجف افٛ  (1)

ويف ـتٚب  (3/1233 )(3190)برؿؿ  يزؾقن   ؿقفف تًٚػ ويف ـتٚب إٌٕٔٚء بٚب   (5996)احلديٞ 

  إن اهلل ومالئُتف يهِقن ظذ افٌْل يٚ أ ٚ افذيـ آمْقا صِقا ظِٔف وشِّقا تًِٔام : افتًٍر بٚب 

بًد افتنٓد  وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افهالة ظذ افٌْل  (4/1802 )(4519)برؿؿ

  (935)ورؿؿ احلديٞ  (2/16)

هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد بًض إير   (2)

 (2/604)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/205)

 (ظ)ـ42بدايٜ افِقح ـ .
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. (2)، مٚت شْٜ اثْتغ أو إحدى ومخًغ(1)مـ ؽرهؿ، صٓد بًٜٔ افروقان:وؿٔؾ

اإلمٚم  افرمحـ بـ أو فٔذ افُقيفوي ظْف، وهق أبق ظًٔك، ظٌد اافتًريػ بٚفرَّيل  : وكقفو

، واشؿ أبٔف (3)، وافد افَٚيض  ّد افؤًػِدّ وْ أَ  افتٚبًل اجلِٔؾ افثَٜ، إٔهٚرّي 

 اظٜ مـ افهحٚبٜ، يًتًّقن حلديثفجؿ حي حَِٜ ظٌد افرمحـ. يًٚر ظذ إصّح 

 ن ومٚئٜ مـ افهحٚبٜيأدرـٝ ظؼ: وؿٚل. افزاء بـ ظٚزب ممْف ،ويْهتقن فف

يف أثْٚء  وفد . ئؾ أحدهؿ ظـ رء أحٛ أن ئٍُف صٚحٌفهؿ مـ إٕهٚر، إذا ُس ـّؾ 

ٍّٝن : ؿٔؾ. خالؾٜ ظّر بٚدديْٜ ـَ ِق َب  فً ٍّٝن : وؿٔؾ. (4)مْٓٚ ي   ىورو. (6)(5)[ْيـَض مَ ] فً

 فٔذ صحٚو وأبقه أبق. ظْف وظـ اخلٍِٔتغ بًده، وخِؼ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ

                                                 

شقرة  {فَد ريض اهلل ظـ ادٗمْغ إذ يٌٚيًقٕؽ حتٝ افنجرة}شّٔٝ بًٜٔ افروقان فَقل اهلل تًٚػ  (1)

مٔٝ ظِٔٓؿ مـ ؿٚبؾ، ؾِؿ يدروا أيـ وروي أهنٚ عُ . شدرة: وؿٔؾ. ـٕٚٝ شّرة: وافنجرة (18 )افٍتح آيٜ

ٕٚس بًد يٖتقهنٚ ؾٔهِقن حتتٓٚ ؾٌِغ ذفؽ ظّر ثؿ ـٚن ال: وؿٚل ٕٚؾع. ـٕٚٝ بٍٟ ٕحق مُٜ: وؿٔؾ. ذهٌٝ

إير ظّدة . أفػ وأربًامئٜ: وؿٔؾ. أفٍٚ ومخًامئٜ وظؼيـ: وادٌٚيًقن ـٕٚقا. ريض اهلل ظْف ؾٖمر بَىًٓٚ

 ( 28/252)افَٚرئ 

وفالشتزادة مـ شرتف  (5/599) يف متٔٔز افهحٚبٜ  إير إؿقال يف ـْٔتف وشْٜ وؾٚتف يف اإلصٚبٜ (2)

  .( 2/436 )وأشد افٌٚبٜ  ( 1/410 )هلل ظْف ، إير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ريض ا 

.  ّد بـ ظٌد افرمحـ بـ أو فٔذ إٕهٚري افُقيف افَٚيض أبق ظٌد افرمحـ، مٍتل افُقؾٜ وؿٚؤٓٚ (3)

ّٔي احلٍظ جدًا أخرج فف أصحٚب افُتٛ إربًٜ  هـ إير148:تقيف رمحف اهلل شْٜ. صدوق ش

 2/105:وتَريٛ افتٓذيٛ 6/310:وشر أظالم افٌْالء 4/179:وؾٔٚت إظٔٚن: رمجتفيف ت 

 (3/126)إير وؾٔٚت إظٔٚن   (4)

 .(ظ)وافتهحٔح مـ (موتـ )يف إصؾ   (5)

. (5/100)إير ثَٚت ابـ حٌٚن(6)
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 ظٌد افرمحـ ظذ افَوٚء (2)ظٌد افرمحـ هذا، اشتًّؾ احلجٚج  (1)ابْف ظْف ؽر وِ رْ مل َي  

َّيٛل  ثؿ ظزفف، ثؿ رضبف  :وؿٔؾ. (3)ي، ؾَد بٚجلامجؿرِّت وَ ا، ؾُٚن ُي ظعً   فًٔ


ؽرق مع 

. (6)شْٜ اثْغ أو ثالث وثامٕغ (5)دجٔؾ فِٜٔ(4)ابـ إصًٞ

 : يَٚل  ،إهدا :وادهدر. وهل اشؿة وظىٚيٚ، ـًىّل :  ة واحدة اهلدايٚاهلدّي  : وفثفو

ـٚفىٌؼ وٕحقه، وٓ : ؾٔف  ىمٚ  د ـ بُن ادٔؿ ـ   ىهداملِ  فف وإفٔف و  (7)أهديٝ

 . افذي ظٚدتف اهلديٜ: دى، وادٓداى افىٌؼ مٓدا إٓ وؾٔف مٚ ُيفيًؿّ 

                                                 

. (ابْف)بدٓ مـ  (أبٔف)ـتٌٝ  (ز)يف (1)

ـٚن ذا صجٚظٜ ومُر ودهٚء وؾهٚحٜ وبالؽٜ،  : ذهٌل ، ؿٚل ظْف الاحلجٚج بـ يقشػ افثٍَل أبق  ّد(2)

ًٚ فِدمٚء، فف حًْٚت مٌّقرة يف بحر ذٕقبف ًٚ جٌٚرًا شٍٚـ تقيف رمحف اهلل . وتًئؿ فَِرآن، وـٚن طِقم

وهتذيٛ  9/117:وافٌدايٜ وافْٓٚيٜ 4/343:شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف95:شْٜ

 2/210:افتٓذيٛ

ي دير اجلامجؿ بيٚهرة افُقؾٜ ظذ شًٌٜ وهل افَدح مـ اخلنٛ وبذفؽ شؿِّت ، ة مجع مججؿ: اجلامجؿ (3)

 (2/503)إٔير مًجؿ افٌِدان . ؾراشخ مْٓٚ ظذ ضرف افز فًِٚفؽ إػ افٌكة

 (ز)ـ41افِقح ـ. 

متقيل شجًتٚن، بًثف احلجٚج ظذ شجًتٚن ، ظٌد افرمحـ بـ  ّد بـ إصًٞ بـ ؿٔس افُْدي إمر (4)

ات، ويف آخر إمر اهنزم مجع ابـ صٚفَّيل ك وأؿٌؾ بجّع ـٌر ؾَٚتِف احلجٚج وجرى بْٔٓام ظدة مُ ؾثٚر هْٚ

 1/94:وصذرات افذهٛ 4/183:شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف84:وتقيف رمحف اهلل شْٜ. إصًٞ

اد بغ تُريٝ أحدمهٚ خمرجف مـ أظذ بٌد ،اشؿ هنر يف مقوًغ: ودجٔؾ  (وحٔؾ)ـتٌٝ   (ز)و(ظ)يف (5)

. (2/443)ثؿ تهٛ ؾوِتف يف دجِٜ أيوٚ إٔير مًجؿ افٌِدان  ،وبْٔٓٚ

 (3/126)إير إؿقال يف شٌٛ وؾٚتف وتٚرخيٓٚ يف وؾٔٚت إظٔٚن   (6)

. (أهديف  )(ز)يف (7)
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ؿهد  ًدا وإـراًمٚ، زاد ؾٔف بًوٓؿ مـ ؽرهدى إفٔف تقدّ بف إػ املُ   (1)بمٚ يتَرّ  :واهلديٜ

وادؼوب   ادٖـقل ، وأـثر مٚ يًتًّؾ يف(2)ظقض دٕٔقي، بؾ فَهد ثقاب أخرة

. ـام يف هذا احلديٞ ،ةة افؼظّل ة وادًْقّي وؿد جيقز هبٚ يف افًِقم افٍِيّل  وادٌِقس

إن افٌْل : ًٕؿ، ؾَٚل ـًٛ: ظٌد افرمحـ بـ أو فٔذ ؿٚل فف ـٖنّ  ،ؾٔف إوامرٌ  :رابعفو

 .خرج ظِْٔٚ، ؾذـر احلديٞ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

مـ اهلديٜ،  (3) افُن ظذ آشتئْٚف، وافٍتح ظذ افٌدل   ( إن )  جيقز يف  :خومسفو

وهل أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف  :ظذ إوامر مٌتدأ، تَديره ،رؾع وأن تُقن يف  ّؾ 

. وشِؿ

ؾٔف ، ف(4)ٓ ـِٓؿ ،افيٚهر ؾٔف شٗال بًوٓؿ  (يٚ رشقل اهلل: ؾَِْٚ)ؿقفف: شودشفو

ا إٍراد ـًٛ بف، وإٔف مـ افًٌض، وهق أحد إٔقاع ادجٚز، ويًٌد جدًّيت  افتًٌر بٚفُّؾ 

، بؾ ٓ جيقز ذفؽ، فَقفف ـ أتك بٚفْقن افتل فِجّع تًئاًم فًٍْف، وإن ـٚن ظئاًم 

إذ ٓ يًٓد   (ؿقفقا)  (5)فف وفق ـٚن واحًدا مل يَؾ    (ؿقفقا)  :ـ وافًالم ظِٔف افهالة

. ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ يف ؽر افًالم ذفؽ مـ ـالمف

                                                 

. (مٚ تَرب)ـتٌٝ   (ز)يف (1)

 ( 15/353 ) وفًٚن افًرب ( 1/705 )وخمتٚر افهحٚص  (2/605)إير افًدة ذح افًّدة   (2)

بًد ؿقفف ظذ افٌدل وفٔس هلٚ مًْك هْٚ وفًؾ افْٚشخ ـرر  (ؾذـر احلديٞ)زيٚدة فٍيٜ  (ز)يف ًٕخٜ (3)

. افٍِيٜ افتل ؾقؿٓٚ يف افًىر افذي ؿٌِف متٚمٚ 

وًٌٕف إفٔف أيوٚ ابـ حجر يف ؾتح  (ب/1/105)ذـر هذا اإلشتٌْٚط افٍٚـٓل يف ريٚض إؾٓٚم   (4)

 (11/153)افٌٚري

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (فف)فٍيٜ  (5)
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ّٝ  ،بٚفتًِٔؿ  (1)ؾٔف آبتداء :شوبعفو م فذفؽ، ـام هق طٚهر ظّؾ مـ ؽر ضِٛ اف

 .احلديٞ

. ؾٔف ابتداء افتًِٔؿ بٚشتٍتٚح ـالم  ِّٓؿ ظذ أخذه بٌَقل : (2) ومـفو 

  (4)أخز ؾ٘ذا ظِّفظّؾ بف، ؾٓؿ وُي يلُ  ٪أي صًٔئٚ ؾنًٔئٚ ،ؾٔف أخذ افًِؿ تٗدة(3):توشعفو 

 مؿد ظِّْٚ ـٔػ ًٕؾِّت )  :افًٚمل بٖٕف ؾّٓف وظِّف، وشٖفف ظـ ؽره، ؾ٘ن افهحٚبٜ ؿٚفقا

. (؟ؾُٔػ ٕهعِّت   (5)ظِٔؽ

حُؿ مـ خقضٛ بٖمر )): ؿٚل افَٚيض ظٔٚض ( ظِٔؽ؟ؾُٔػ ٕهعِّت ):ؿقفف :ظورشهو

 أل أوأن يس ، تّؾ اخلهقص أو ظٚمّ  ،أو جمّؾ ٓ يٍٓؿ مراده ، تّؾ فقجٓغ

إذ فٍظ افهالة افقاردة يف  ٪افقؿٝ فًِٗال (6)فف شعيٌحٞ إذا أمُْف ذفؽ، واّت 

: ٕؿًٚم مًٚين فٍظ افهالة مـ افرمحٜ وافدظٚء وافثْٚء، وؿد ؿٔؾ  تٌّؾ  ،افَرآن

 هل مـ اهلل رمحٜ:وؿٔؾ.(7)ومـ ادالئُٜ دظٚء.ثْٚؤه ظِٔف ظْد ادالئُٜ:ظِٔف صالة اهلل

                                                 

. (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ  (ؾٔف اإلبتداء)إػ ؿقفف  (ٓ يًٓد)مـ ؿقفف  (1)

. بدٓ مـ ثٚمْٓٚ (شٚبًٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

. ومٚ بًدهٚ مـ إوجف مىٚبؼ فألصؾ (ثٚمْٓٚ )ـتٌٝ  (ظ)ويف . (شٚبًٓٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

. (احد)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

. (ظ)ة مـشٚؿط (ظِٔؽ)فٍيٜ  (5)

. (فف)بدٓ مـ  (ظِٔف)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

ذـر ذفؽ افٌخٚري ظـ أو افًٚفٜٔ مًَِٚ بهٌٜٔ اجلزم يف ـتٚب افتًٍر يف شقرة إحزاب  بٚب ؿقل   (7)

 (4/1801) {إن اهلل ومالئُتف يهِقن ظذ افٌْل}اهلل تًٚػ
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رمحٜ، وفٌِْل : هل مـ اهلل فٌر افٌْل:وؿٔؾ. (1)اء بٚفرمحٜة ودعرّق : ومـ ادالئُٜ

: ونومًْك يهّؾ . (3)تزيؽ: هل مـ  اهلل ومالئُتف :وؿٔؾ (2)تُرمٜ تؼيػ وزيٚدة

وإػ .  افٍِيٜ يٌٚرـقن، ؾٔحتّؾ أن افهحٚبٜ شٖفقا ظـ ادراد بٚفهالة ٓصساك هذه 

 وؿد اختِػ.(5)ديٞبًض ادنٚئخ يف مًْك شٗاهلؿ يف هذا افح (4)هذا ذهٛ

 ّؾ ظذ ظّقم : ؾَٔؾ. يف إفٍٚظ ادنسـٜ إذا وردت مىَِٜ  إصقفٔقن

 . مَتوٚهٚ مـ مجٔع مًٕٚٔٓٚ مٚ مل يّْع مٕٚع

. (7)، وإفٔف ٕحٚ افَٚيض أبقبُر(6)ز بف ّؾ ظذ احلََٜٔ دون مٚ جتقِّت : وؿٔؾ

                                                 

افسحؿ، : أصؾ افهالة: وؿٚل. وًٕٛ هذا افَقل فِّزد (1/180)إير ؽريٛ احلديٞ ٓبـ شالم  (1)

وتًَٛ بٖن اهلل ؽٚير بغ افهالة  (1/237)إير أصقل اإليامن يف وقء افُتٚب وافًْٜ . ؾٓل مـ اهلل رمحٜ

إير ؾتح  (157)افٌَرةآيٜ  {أوفئؽ ظِٔٓؿ صِقات مـ رهبؿ ورمحٜ}وافرمحٜ يف ؿقفف تًٚػ 

 (11/153)افٌٚري

وذـر ذفؽ ابـ حجر يف افٍتح  (2/167)مٚل دًِؿإٔير إك. َِٕف ظٔٚض ظـ بُر افَنري  (2)

(11/153) 

ووصِف ابـ جرير . ص  ؿف افٌخٚري ظْف مع أثر أو افًٚفٜٔ وؿد شٌؼ خترجيف ؿريٌٚؿٚفف ابـ ظٌٚس ـام ظؾَّيل   (3)

 (20/320)يف تًٍره

. (هذب)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (2/167)ملإير إـامل ادع. افَٚيض ظٔٚض رمحف اهلل إػ هْٚ إتٓك ـالم   (5)

 (103)إير تَريٛ افقصقل إػ ظِؿ إصقل ص  (6)

 ّد بـ افىٔٛ بـ  ّد افَٚيض ادًروف : وافَٚيض أبق بُر هق (2/167)إـامل ادًِؿ  ؿقفف يف إير   (7)

. ادَِٛ بنٔخ افًْٜ وفًٚن إمٜ:وؿٚل (2/203)ذـره افَٚيض ظٔٚض يف ترتٔٛ اددارك. بٚبـ افٌٚؿالين

وـٚن ييب . اإلمٚم افًالمٜ أوحد ادتُِّغ، ومَّدم إصقفٔغ، صٚحٛ افتهٕٚٔػ:ذهٌلوؿٚل ظْف ال

 (17/190)هـ شر أظالم افٌْالء403:تقيف شْٜ. ادثؾ بٍّٓف وذـٚئف، وإفٔف إتٓٝ رئٚشٜ ادٚفُٜٔ يف وؿتف

 (5/379)وإير تٚريخ بٌداد
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 ٕهنؿ   جًْٓٚ  ظـ افهالة ٓ   صٍٜ ظـ  شٗاهلؿ  إػ أن :  وذهٛ بًض ادنٚئخ

وإفٔف ٕحٚ  (2)بٚفدظٚء(1)يٗمروا بٚفرمحٜ وٓ هل هلؿ، وأن طٚهر أمرهؿ أمرهؿ مل 

مْٚ منسـٜ وهق أطٓر يف افٍِظ وإن ـٕٚٝ افهالة ـام ؿدّ )):ؿٚل افَٚيض. (3)افٌٚجل

ويًوده  .افهالة مـ اهلل ـ تًٚػ ـ وادالئُٜ مقجقد واخلالف يف مًْكافٍِظ،

وشٗاهلؿ هْٚ  (مٚ)ـافتل تَتيض افهٍٜ ٓ اجلْس افذي يًٖل ظْف ب (َف ْي كَ )ـافًٗال ب

(( افهالة وهق إطٓريفأو ،ظـ افهالة  تّؾ أن يراد بف افهالة يف ؽر افهالة
 (4) .

.  (5)دهوشٖٔد مٚ يّٗي : ؿِٝ

 .(6)ذـرهتٚ يف ذح اخلىٌٜ ؾراجًٓٚ مْف ،اختِػ يف أل ظذ أؿقال :احلودي ظؼ

 أهنؿ: ؿقنواختٚر ادحّؼ . (7)م بْق هٚصؿ وبْق ادىِٛإٔف: ومذهٛ افنٚؾًل

.  (8)مجٔع إمٜ 

                                                 

. ؾِؿ ترد إٓ مرة واحدة (ز)يفأمٚ  (ظ)تُررت يف إصؾ مرتغ، وـذفؽ يف (أمرهؿ)ـِّٜ  (1)

هذا شٗال مـ أصُؾ ظِٔف ـٍٜٔٔ مٚ ؾٓؿ مجِتف، وذفؽ : وؿٚل (2/40)ـام جزم بف افَرضٌل يف ادٍٓؿ   (2)

 .إٔف ظرف افهالة وحتََٓٚ مـ فًٕٚف إٓ إٔف مل يًرف ـٍٔٔتٓٚ

  (1/408)إير ادْتَك ذح ادقضٖ   (3)

 (2/168)إـامل ادًِؿ  (4)

 (435 ص )  شٖٔد يف  (5)

 (1/112)ذح خىٌٜ ـتٚب إظالم  (6)

 (3/94)ومٌْل ادحتٚج (2/608)إير افًدة ذح افًّدة   (7)

 (2/40)وذـر افَرضٌل يف ادًٖفٜ مخًٜ أؿقال ـام يف ادٍٓؿ (4/124)إير ذح مًِؿ فِْقوي  (8)

هذا افَقل ظـ )): ؿٚل و (22/462)ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل  وإير اخلالف يف افٍتٚوى افُزى فنٔخ اإلشالم

وذـر ؾٔف .وظـ ضٚئٍٜ مـ أصحٚب أمحد،وؽرهؿ، أن آل بٔتف هؿ أمتف، أو إتَٔٚء مـ أمتف. مٚفؽ إن صح

 . ((وذـر إٔف حديٞ مقوقع ٓ أصؾ فف حغ شئؾ ظـ آل بٔتف  (آل  ّد ـؾ مٗمـ تَل): حديٞ
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((أوٓدمهٚو (1) وإشحٚق هؿ إشامظٔؾ)):افافُّش  آل إبراهٔؿ ؾَٚل يف وأمٚ
(2) .

اختِػ يف أصؾ أل أيًوٚ :افثوين ظؼ

 (3)أيًوٚ ـام أووحتف هْٚك، ؾراجًف مْف 

: دفٔؾ رجقع اهلٚء يف تهٌره ؿٚفقاب (4) ( أول  )ٓ  ، (أهؾ ):وافهحٔح أن أصِف

واهلٚء بٚفتًئؿ دون أهؾ، ٕن إفػ ممدودة  (آل) وخّص  لْي هَ أُ 

  (5)مّٓقشٜ 

 ّٛ بٖٕف جٚء ظذ : ه ظِٔف افٍٚـٓل، وأورد آل ؾرظقن ؾٕ٘ف رذيؾ وأجٚبؾْٚشٛ ذفؽ، ٕ

. (6)ممٚ ظٓدوا مـ تًئّف، أو إٔف ظذ ضريؼ افتّٓؽ 

  (7)يف طٚهره    (ؿقفقا):وفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـصٌٜٔ إمر يف ق :افثوفٌ ظؼ

فُـ  ،صذ اهلل وشِؿ ظِٔف  ،ؾؼ افًِامء ظذ وجقب افهالة ظِٔفافقجقب، وؿد اّت 

                                                 

 .يف افُنٚف ، وادْٚشٛ فًِٔٚق ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ  (ويًَقب  )زيٚدة  (ظ)يف  (1)

افًالمٜ ـٌر ادًتزفٜ أبق افَٚشؿ  ّقد بـ ظّر بـ  ّد :وصٚحٛ افُنٚف هق (1/383)افُنٚف  (2)

صٚفح فُْف داظٜٔ إػ آظتزال أجٚرٕٚ اهلل ؾُـ حذرًا مـ : ؿٚل ظْف افذهٌل. افزخمؼي اخلقارزمل افْحقي

 151: هـ إير يف ترمجتف538:ؽٍر اهلل فف فِٜٔ ظرؾٜ شْٜ تقيف. ؿريٜ مـ ؿرى خقارزم (زخمؼ)و. ـنٚؾف

 1/24:وتٚج افساجؿ يف ضٌَٚت احلٍْٜٔ 5/168:ووؾٔٚت إظٔٚن 4/78:ومٔزان آظتدال

 44:بدايٜ افِقح 

 (1/112)ذح خىٌٜ ـتٚب إظالم   (3)

 .(ظ)شٚؿىٜ مـ (ٓ أول)ؿقفف  (4)

 (ظ)ـ 43بدايٜ افِقح ـ .

 .(ز)شٚؿط مـ (مقشٜواهلٚء مف)ؿقفف  (5)

 (أ/1/106)إير ريٚض إؾٓٚم   (6)

 .(ظ)شٚؿط مـ (يف)حرف  (7)
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 (2)واختٚر افىحٚوي ،(1)ـٚفنٓٚدتغ ،ظذ وجقهبٚ يف افًّر مرة اختٍِقا، ؾٕٚـثر

. ركِ مٚ ذُ لوجقب افهالة ظِٔف ك:(3)واحلِّٔل

وهق . د إخر ظٌَف ؿٌؾ افًالميف افتنفّ   (6)واجٌٜ هل: (5)وأمحد (4)وؿٚل افنٚؾًل

  (8)ؿقل ـ وهق (7)مروي ظـ ظّر بـ اخلىٚب، وابْف ظٌد اهلل ـ ريض اهلل ظْٓام

د إخر إػ خمٚفٍٜ ، وؿد ًٕٛ افنٚؾًل مجٚظٜ يف وجقهبٚ يف افتنفّ (9)افنًٌل

وهق  .هق ـٚدٍْرد بذفؽ: حوؿٚل ابـ افهال.(11)وافٌٌقي (10)اواإلمجٚع مْٓؿ اخلطّ 

بَقهلؿ، وخالؾف  صٌر، وهق مـ افٍَٓٚء ادًتدّ  ، ؾ٘ن افنًٌل تٚبًٌل (12)ؽر صحٔح

                                                 

 (1/205)إحُٚم إحُٚم  (1)

 .(345ص )وؿد شٌَٝ افسمجٜ فِىحٚوي  (1/516)مـ احلٍْٜٔ إير افدر ادختٚر   (2)

  (1/205)إير إحُٚم إحُٚم   (3)

أحد أئّٜ افدهر،  : أبق ظٌد اهلل ، ؿٚل ظْف افًٌُل  احلًغ بـ احلًـ بـ  ّد بـ حِٔؿ: هق  واحلؾقؿي

وإير ضٌَٚت  (4/333)هـ  ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ افُزى 403تقيف شْٜ . وصٔخ افنٚؾًٔغ بام وراء افْٓر 

  ( 17/231 )وشر أظالم افٌْالء  ( 1/178)افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ 

  (1/205)إير إحُٚم إحُٚم   (4)

 (1/694)إير ادٌْل  (5)

 .(ز)شٚؿىٜ مـ (واجٌٜ)ـِّٜ  (6)

وإير افَقفغ يف افًدة ذح افًّدة  (4/123)ذـره افْقوي ظْٓام يف ذحف فهحٔح مًِؿ   (7)

(2/606)  

 .(ظ)شٚؿىٜ مـ (ؿقل)فٍيٜ  (8)

  (155ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فِنًٌل  (2/606)إير افًدة ذح افًّدة . وؿقل إشحٚق أيوٚ  (9)

 (202ص   )وشٌَٝ افسمجٜ فِخىٚو (1/454)فًْـ إير مًٚمل ا  (10)

 (392ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فٌٌِقي (3/185)إير ذح افًْٜ فٌٌِقي   (11)

 ( 318ص   )وشٌَٝ افسمجٜ ٓبـ افهالح (ب/1/106)ٕير ؿقل ابـ افهالح يف ريٚض إؾٓٚم ا (12)
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 (2)[ٕٚوروي] )):ؿٚل افٌَٔٓل. (1)فٔس مًف إمجٚع، ـٔػ وهق مَْقل ظـ ظّر وابْف

((ظـ أو جًٍر  ّد بـ ظع بـ احلًغ(3)مًْٚه ظـ احلجٚج بـ أرضٚة
(4). 

وجًؾ مـ ًٕٛ   (6).أو شًٓقا ؾال ،بىِٝ ،إن ترـٓٚ ظًّدا :(5)وؿٚل إشحٚق 

ظذ شٌٔؾ  ،أن ؿقل أمحد وإشحٚق يف افقجقب ،افنٚؾًل إػ خمٚفٍٜ اإلمجٚع يف ذفؽ

 مٓام بذفؽافيٚهر أن افنًٌل تَدّ  فُـ  (7)ٓ اشتَالًٓ  ،ة وافتَِٔد فِنٚؾًلافتًٌّل 

 . (8)افٌٌداديغوؿد حُٚه افَٚيض ظٔٚض يف  إـامفف ظـ بًض أصحٚب مٚفؽ 

                                                 

 (4/123)ي يف ذحف دًِؿ وإُٔره ـذفؽ افْقو (2/606)هذا مٚ ؿٚفف ابـ افًىٚر يف افًدة   (1)

وافتهحٔح مـ افًْـ افُزى فٌَِٔٓل  (وروي)ـتٌٝ  (ظ)ويف  (ورويْٚه)ـتٌٝ  (ز)يف إصؾ ويف(2)

(2/379). 

احلجٚج بـ أرضٚة بـ ثقر افْخًل افُقيف، يُْك أبٚ أرضٚة، شّع ظىٚء وؽره، وروى ظْف صًٌٜ (3)

صدوق : ؿٚل ظْف ابـ حجر. شٚ ظّـ مل يَِفمدلِّت وافثقري وؽرمهٚ، وـٚن مـ حٍٚظ احلديٞ إٓ إٔف ـٚن 

وتَريٛ  1/458:مٔزان آظتدال: هـ إير يف ترمجتف145:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ـثر اخلىٖ وافتدفٔس

 2/54:ووؾٔٚت إظٔٚن 1/152:افتٓذيٛ

.  (3783)برؿؿ  (2/379)ذـره يف افًْـ افُزى   (4)

بٚؿر افًِؿ، ـٚن إمٚمٚ :  بـ ظع بـ أو ضٚفٛ، ويَٚل ففيـ ّد بـ ظع بـ احلس: افٌٚؿر  هق وأبو جعػر

هـ إير ضٌَٚت 203:تقيف رمحف اهلل شْٜ. اتٍؼ احلٍٚظ ظذ آحتجٚج بٖو جًٍر: وؿٚل افذهٌل. جمتٓدا

 6/121:وافُٚمؾ ٓبـ إثر 4/401:وشر أظالم افٌْالء 1/8:احلٍٚظ

 (414ص  )و ادروزي ، وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف وإشحٚق ه (3/432)ٕص ـالمف يف ادجّقع إير   (5)

 .(ظ)شٚؿط مـ (أوشٓقا ؾال)إػ ؿقفف  (ؾَٚل اشحٚق)مـ ؿقفف  (6)

 (2/606)هذا مـ ـالم ابـ افًىٚر ـام يف افًدة   (7)

 (2/164)إـامل ادًِؿ   (8)
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وحُل.(1)د إخرد اشتحٌٚهبٚ يف افتنفّ ًٕؿ منٓقر مذهٛ مٚفؽ إٔف يتٖكّ 

ظـ  

ظْف إٔف   (3)وحُك صٚحٛ  احلٚوي. (2)افُرخل إٔف ؿٚل بٚفقجقب يف صالة واحدة

ٓ ؿٚئؾ   إٔف)) وؿع يف ـالم صٚحٛ  اإلؿِٔد  و .بٚفقجقب يف ؽر افهالة: ؿٚل

((بٚفقجقب يف صالة واحدة
. (5)وؿد ظِّٝ ؿٚئِف. (4)

فٔس يف احلديٞ تْهٔص ظذ أن هذا إمر خمهقص بٚفهالة، وؿد  :افرابع ظؼ

وٓ جتٛ يف  ،بٖهنٚ واجٌٜ بٚإلمجٚع ،يف افهالة ظذ وجقهبٚ (6)ـثًرا افٍَٓٚء اشتدّل 

ؾٔٓٚ وهق ؤًػ جًدا، ـام ؿٚفف افنٔخ تَل   (7) وجقهبٚؽرهٚ بٚإلمجٚع، ؾتًّغ 

ؾٓق  ،إن أرادوا بف ظًْٔٚ ،ٓ جتٛ يف ؽر افهالة بٚإلمجٚع: ؿقهلؿ٪ ٕن (8)افديـ

ـّ  جلقاز أن يُقن افقاجٛ مىِؼ  ،ه ٓ يِزم مْف أن جتٛ يف افهالة ظًْٔٚصحٔح، فُ

                                                 

 (1/288)إير ذح خمتك خِٔؾ   (1)

 (ز)ـ42افِقح ـ .

مرة، إن صٚء جًِٓٚ يف افهالة  ظذ اإلًٕٚن يف افًّر ظذ افٌْل  افهالة: ؿٚلافُرخل  ٕص ـالم  (2)

 (1/321)إير افٌحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ . ؽرهٚأو

افنٔخ اإلمٚم : أبق احلًـ ظٌٔد اهلل بـ احلًغ افٌٌدادي افُرخل ، افٍَٔف ، ؿٚل ظْف افذهٌل : هق  وافؽرخي

تقيف . يف رئٚشٜ ادذهٛ ،  ومـ ـٌٚر تالمذتف أبق بُر افرازي افزاهد مٍتل افًراق ، صٔخ احلٍْٜٔ ، إتٓٝ إل

  ( 10/353)وإير تٚريخ بٌداد  ( 15/427)هـ  شر أظالم افٌْالء 134رمحف اهلل شْٜ 

 (2/137)إير احلٚوي يف ؾَف افنٚؾًل . ادرداوي رمحف اهلل  (3)

 (89 ص )شٌؼ افتًريػ بٚإلؿِٔد وبهٚحٌف   (4)

 .ؿريٌٚ  افُرخل ـام شٌؼ وهق أبق احلًـ  (5)

 .وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (ـثرا)ـِّٜ  (6)

 .وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ متـ  (ؾتًغ وجقهبٚ)إػ ؿقفف  (يف افهالة)مـ ؿقفف  (7)

  .( 2/606 )وإير افًدة ذح افًّدة  (1/205)إحُٚم إحُٚم   (8)
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 خٚرج افهالة وداخِٓٚ، وإن أرادوا أظؿّ : أظْل  ادًْٔغ افهالة، ؾال جيٛ واحد مـ

  (1)خىٌٜ جتٛ أيًوٚ يف وهل : ؿِٝ.ؾّّْقع ،مـ ذفؽ، وهق افقجقب ادىِؼ

وإمر أيًوٚ ٓ ئٍد . ٓ جتٛ يف ؽر افهالة بٚإلمجٚع ممْقع: اجلًّٜ، ؾَقهلؿ

ظذ وجقهبٚ يف افهالة بروايٜ صحٔحٜ مـ حديٞ أو مًًقد   يًتدّل  افتُرار، ًٕؿ 

أؿٌؾ رجؾ حتك جِس بغ يدي رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ):إٕهٚري ؿٚل

 يٚ رشقل اهلل؟ أمٚ افًالم ظِٔؽ ؾَد ظرؾْٚه، ؾُٔػ ٕهّع : وٕحـ ظْده، ؾَٚل

 (ظذ  ّد صّؾ  ماهلل   :ؿقفقا يْٚ ظِٔؽ يف صالتْٚ؟ ؿٚلظِٔؽ، إذا ٕحـ صّؾ 

ّٟ  ، (2)رواه ابـ حٌٚن واحلٚـؿ يف صحٔحٔٓام. احلديٞ . ا هبٚ ظذ افقجقب واحت

 

                                                 

 .ة ألبزيٚد (اخلىٌٜ)ـتٌٝ  (ز)يف  (1)

برؿؿ  (5/289)أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن يف ـتٚب افهالة  بٚب صٍٜ افهالة   (2)

برؿؿ  (1/401)احلٚـؿ يف مًتدرـف يف ـتٚب اإلمٚمٜ وصالة اجلامظٜ  بٚب افتٖمغ  وأخرجف (1959)

برؿؿ  (28/304)واإلمٚم أمحد يف مًْده .وواؾَف افذهٌل. صحٔح ظذ ذط مًِؿ: وؿٚل (988)

وابـ خزيّٜ ، ( 936 )ويف مًرؾٜ افًْـ وأثٚر (2672)برؿؿ  (2/146)وافٌَٔٓل يف افُزى  (17072)

هذا إشْٚد حًـ : وؿٚل (2)برؿؿ  (1/354)وافدارؿىْل يف شْْف  (711)برؿؿ  (1/351)يف صحٔحف 

ابـ ظٌد اهلٚدي يف ادحرر  وهذه افزيٚدة ؿٚل ظْٓٚ (1/327)ـذا َِٕف ظْف ابـ ادَِـ يف حتٍٜ ادحتٚج . متهؾ

تٍرد هبٚ ابـ إشحٚق، وهق صدوق، وؿد سح بٚفتحديٞ،ؾزال مٚ خيٚف مـ (267)برؿؿ  (1/205)

وـذا ؿٚل افزيًِل أيوٚ يف ٕهٛ . تدفًٔف، وؿد صححٓٚ ابـ خزيّٜ وابـ حٌٚن واحلٚـؿ وافٌَٔٓل وؽرهؿ

 (1/426)افرايٜ 
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 .(2)(يْٚ ظِٔؽ يف صالتْٚإذا ٕحـ صّؾ ):بدون (1)وهق يف صحٔح مًِؿ

ّٟ  .(4)وهل زيٚدة صحٔحٜ: (3)ؿٚل احلٚـؿ   بحديٞ  (5)ا يف صحٔحٔٓاما أيًض واحت

رأى  ،صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  (7)رشقل اهلل أن )ـ ريض اهلل ظْف ـ  (6)ؾوٚفٜ بـ ظٌٔد

ِّٟت رجاًل يهّع   :ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾَٚل ده، ومل يهؾِّت  مل  ّد اهلل، ومل يّ

 ه وافثْٚء ظِٔفؾٌِٔدأ بحّد رّب  ، أحدـؿإذا صّذ   :ؾَٚل(9)اهدع ثؿ    ،هذا (8)ظجؾ

  (وفٔدع بًد بام صٚء ،ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفٔهّؾ 

                                                 

 (934)ورؿؿ احلديٞ (2/16)بًد افتنٓد ظذ افٌْل  أخرجف مًِؿ يف ـتٚب افهالة  بٚب افهالة  (1)

 (افِٓؿ صؾ ظذ  ّد : ؿقفقا :ؿٚل) ،زيٚدة  ((ظِٔؽ يف صالتْٚ إذا ٕحـ صِْٔٚ))بًد ؿقفف  (ظ)يف  (2)

، ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ  (ز)فًٔٝ مقجقدة يف إصؾ وٓ يف وهذه افزيٚدة  احلديٞ أخرجف ابـ حٌٚن واحلٚـؿ

 .دٚ يف افهحٔح 

  (1/401) ادًتدرك ظذ افهحٔحغ فِحٚـؿ    (3)

أهنٚ يف هذا احلديٞ   (ع)وؿع يف ):  ـتٛ تًِٔؼ يف احلٚصٜٔ (وهل زيٚدة صحٔحٜ)يف إصؾ بًد ؿقفف   (4)

  .(وهق وهؿ ؾٚفىريَٚن خمتٍِٚن

م برق (5/290)أخرجف ابـ حٌٚن  يف صحٔحف  ـام يف اإلحًٚن يف ـتٚب افهالة بٚب صٍٜ افهالة   (5)

وأخرجف احلٚـؿ يف مًتدرـف يف ـتٚب اإلمٚمٜ وصالة . وؿٚل  ََف إرٕٚؤوط إشْٚده صحٔح (1960)

 .(989)برؿؿ  (1/404)ويف  (840)برؿؿ  (1/354)اجلامظٜ بٚب افتٖمغ

، صٓد أحدا، ؾوٚفٜ بـ ظٌٔد بـ ٕٚؾذ بـ ؿٔس أبق  ّد إٕهٚري إود، صٚحٛ رشقل اهلل   (6)

هـ إير 53:تقيف ريض اهلل ظْف شْٜ. إذا ؽٚب ظْٓٚ دمنؼ   مًٚويٜ ظذ وـٚن خٍِٜٔ  ،  ةافنجر  وبٚيع حتٝ

 (5/146)وإظالم  (23/188)وهتذب افُامل  (5/371)يف ترمجتف اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 

 .(رشقل اهلل)بدٓ مـ  (افٌْل)ـتٌٝ  (ز)يف (7)

 .(ز)مىّقشٜ يف (ظجؾ)ـِّٜ  (8)

 .(ظٚده)ـتٌٝ  (ز)يف (9)
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وهذان احلديثٚن وإن .  (3) مًِؿ ظذ ذط (2)[اإلشْٚد]صحٔح:(1)ؿٚل احلٚـؿ 

يّتْع  ؾال ،وافدظٚء ،ةرّي ـٚفهالة ظذ أل وافذّ : اصتّال ظذ مٚ ٓ جيٛ بٚإلمجٚع

فِقجقب، ؾ٘ذا خرج بًض مٚ تْٚوفف إمر ظـ افقجقب  إمر آحتجٚج هبام، ؾ٘ن 

. ظذ افقجقب   بَل افٌٚؿل ،بدفٔؾ

جيٛ يف افًّؾ بف  ،فٍظ أمرٕٚ بٚإلتٔٚن بف ظذ صٌٜٔ مـ افنٚرع ـّؾ  :اخلومس ظؼ

  افرمحٜ: هٚن اهلل ـ تًٚػ ـ مًْٚؾٚفهالة م.(4)مراظٚة فٍيف، وٓ جيقز اإلتٔٚن بًّْٚه

                                                 

ـ صحٔح ظذ ذط  (840)ـ برؿؿ : ؿٚل يف ادقوع إول(  437 ص) أخرجف يف مقوًغ ـام شٌؼ  (1)

صحٔح ظذ ذط افنٔخغ،  (989)ـ برؿؿ : وؿٚل يف ادقوع افثٚين. وواؾَف افذهٌل. مًِؿ ومل خيرجٚه

خرجف أيوٚ أبق واحلديٞ أ.وواؾَف افذهٌل. ًٕرف فف ظِٜ ومل خيرجٚه، وفف صٚهد صحٔح ظذ ذضٓاموٓ

وافسمذي يف شْْف يف ـتٚب افدظقات .(1483)برؿؿ  (1/551)داود يف شْْف يف ـتٚب افقتر  بٚب افدظٚء 

 (3477)برؿؿ  (5/517 )بًد بٚب جٚمع افدظقات فٌِْل صذ هلل ظِٔف وشِؿ  (يف افٌٚب اخلٚمس وافًتقن

يف  متجٔد وافهالة ظذ افٌْل وافًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب صٍٜ افهالة  بٚب ال. حًـ صحٔح: وؿٚل

أخرجف أيوٚ افىحٚوي  و. (23937)برؿؿ  (39/363)وأمحد يف مًْده  (1284)برؿؿ  (3/44)افهالة 

وافىزاين يف افٌُر  (3748)برؿؿ  (5/235)وافٌزار يف مًْده  (1867)برؿؿ  (5/230)يف منُؾ أثٚر 

وابـ خزيّٜ يف صحٔحف  (2676)م برق (2/147)وافٌَٔٓل يف افُزى  (791)برؿؿ  (18/307)

 ؿٚل ظْف  ََقاحلديٞ و ) ( 1/630)وؿقى إشْٚده ابـ حجر يف افتِخٔص احلٌر (710)برؿؿ  (1/351)

إشْٚده صحٔح رجٚفف ثَٚت رجٚل افهحٔح ؽر ظّرو بـ مٚفؽ ؾَد روى فف أصحٚب افًْـ : ادًْد 

 ( وافٌخٚري يف إدب ادٍرد وهق ثَٜ

 .(ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (ز)ومـشٚؿىٜ مـ إصؾ  (2)

ويف  ( 1/354 )ومٚ أثٌتف هق افهقاب وهق   ادقاؾؼ دٚ يف ادًتدرك  (افنٔخغ  )ـتٌٝ   (ظ  )يف  (3)

 .وواؾَف افذهٌل  (989)برؿؿ   ( 1/401)ظذ ذط افنٔخغ : مقوع آخر ؿٚل 

 .(ز)مـ  تُرر ًٕخٓٚ يف ادقوع  (بف ظذ صٌٜٔ مـ افنٚرع جيٛ يف افًّؾ بف)مجِٜ  (4)
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تًٚػ  ا شٖفْٚ اهللؾُٖنّ . ظذ  ّد افِٓؿ صّؾ : ، ؾ٘ذا ؿِْٚ(1)مع اخلالف ؾٔف ـام شِػ

افِٓؿ  (2)أو افِٓؿ ارحؿ  ًّدا: افرمحٜ دحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وٓ يًَط  بَقفْٚ

حف ـام صّح . ظذ أمحد افِٓؿ صّؾ : م ظذ  ّد، دون افهالة، وٓ بَقفْٚترّح 

 .  (3)فتحَٔؼافْقوي يف  ا

افٌريٌٜ، ـام ؿٚفف  (4)يف بًض إحٚديٞ ،وؿد وردت افرمحٜ مع افهالة وافتزيؽ

                                                 

  (429 ص  )شٌؼ يف(1)

 .(أو)بدٓ مـ  (واو)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 وصؾ ؾٔف افْقوي إػ صالة ادًٚؾريـ ـام ذـر افًخٚوي يف ادْٓؾ افًذب افروي (افتحَٔؼ)ـتٚب   (3)

 (3/466)وإٔير هذا افَقل فِْقوي يف ـتٚبف ادجّقع .يف ومل أؿػ ظؾ (1/9)

افِٓؿ صذ : مـ ؿٚل)إدب ادٍرد ظـ أو هريرة ريض اهلل ظْف بٍِظ  مـ ذفؽ مٚ أخرجف افٌخٚري يف   (4)

ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ وآل إبراهٔؿ، وبٚرك ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام بٚرـٝ 

ظذ إبراهٔؿ وآل إبراهٔؿ، وترحؿ ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام ترمحٝ ظذ إبراهٔؿ وآل إبراهٔؿ، صٓدت فف 

برؿؿ   (1/223)أخرجف يف ـتٚب إذـٚر  بٚب افهالة ظذ افٌْل  (يٚمٜ بٚفنٓٚدة وصًٍٝ ففم افؼيق

ث ابـ مًًقد ريض مٚ أخرجف احلٚـؿ مـ حدي: ومـ ذفؽ.ـام يف حتََٔف فُِتٚب  ووًٍف إفٌٚين (641)

ظذ  ّد وظذ آل  إذا تنٓد أحدـؿ يف افهالة ؾَِٔؾ افِٓؿ صؾ  ):ؿٚل ظـ رشقل اهلل ))اهلل ظْف وفٍيف 

 ّد، وبٚرك ظذ  ّد وظذ آل  ّد، وارحؿ  ّدا وآل  ّد ـام صِٔٝ وبٚرـٝ وترمحٝ ظذ إبراهٔؿ 

: وؿٚل (991)برؿؿ  (1/402)أخرجف يف ـتٚب اإلمٚمٜ وصالة اجلامظٜ  بٚب افتٖمغ ( (إٕؽ محٔد جمٔد

حديٞ ظع ـام أورده احلٚـؿ يف : ومـ ذفؽ(3781)برؿؿ  (2/379)وأخرجف افٌَٔٓل يف افُزى  .إشْٚده صحٔح 

افِٓؿ صؾ ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ )وفٍيف   (1/72)ظِقم احلديٞ 

محٔد جمٔد، افِٓؿ بٚرك ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام بٚرـٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔد، افِٓؿ ترحؿ 

ظذ آل  ّد ـام ترمحٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔد، افِٓؿ حتْـ ظذ  ّد وظذ آل ظذ  ّد و

 ّد ـام حتْْٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔد، افِٓؿ وشِؿ ظذ  ّد وظذ آل  ّد ـام شِّٝ ظذ 

يف إشْٚده ظّرو بـ خٚفد  (1/641): ص احلٌرؿٚل ابـ حجر يف تِخل( (إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔد

= 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 441

وهق . ٓ يَٚل: ؾَٚل بًوٓؿ. يف ؿقل ذفؽ (2)ةواختِػ ظِامء ادٚفُّل . (1)افَٚيض

 (4) ّد بـ أو زيدأو وهق مذهٛ  ،، وأجٚزه بًوٓؿ(3)اختٔٚر ابـ ظٌد افزّ 

وؿٚل افْقوي يف  . (7)ذفؽ يف أحٚديٞ ـثرة  (6)جٚء ؿد ف: ، ؿٚل(5)حف افَرضٌلوصّح 

مٓؿ ادختٚر إٔف ٓ يذـر افرمحٜ ٕٕف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ظّؾ )): ذح مًِؿ

((وإن ـٚن مًْٚهٚ افدظٚء فف بٚفرمحٜ ؾال يٍرد بٚفذـر ،افهالة ظِٔف بدوهنٚ
(8) .

 (9)ديٞ افٌريٌٜأن ذـر افرمحٜ وردت يف بًض إحٚ: وؿقل افَٚيض ظٔٚض: ؿِٝ

 ٌٛ .  !ظجٔ

                                                 

وؿٚل   (28635)برؿؿ   (10/329 )  يف تًٍره  جرير  ابـ  أخرجف ابـ ظٌٚس   حديٞ : ذفؽ  ومـ .وهق ـذاب

 . يف إشْٚده أبق إهائٔؾ ادالئل وهق ؤًػ (1/641): يف افتِخٔص

 (2/169)إـامل ادًِؿ  (1)

 .ادهدر افًٚبؼ  (2)

 (17/304)مٓٔدإير افٝ  (3)

وافتهحٔح مـ أصؾ افَْؾ يف ادٍٓؿ فَِرضٌل  ( ّد بـ أو زيد  )ـتٌٝ  (ز  )و (ظ  )يف إصؾ ويف   (4)

ظٌد افرمحـ افٍْزي افَرواين : ظٌد اهلل ووافده أبق زيد هق : وابـ أو زيد هق . ومـ ـتٛ افساجؿ  ( 2/42)

ه ، وؿدوهتؿ وجٚمع مذهٛ مٚفؽ ، وصٚرح أؿقافف ، إمٚم ادٚفُٜٔ يف وؿٝ: ، وصٍف افَٚيض ظٔٚض ؾَٚل 

وإير شر أظالم  ( 1/437)هـ ترتٔٛ اددارك  386هـ ، تقيف رمحف اهلل شْٜ .ا. ومألت افٌالد تقافٍٔف 

  ( 3/131)وصذرات افذهٛ  (33/4)افٌْالء 

 (2/42)إير ادٍٓؿ  (5)

 .وأحلَٝ يف هٚمنف (ز)شٚؿىٜ مـ متـ  (جٚء)ـِّٜ  (6)

 (439 )صمٚ شٌؼ ذـرهٚ  ك  (7)

 (4/126)ذح مًِؿ فِْقوي   (8)

 (439 )ـام شٌؼ ؿريٌٚ ص  (9)
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يف خترجيل  (3)يف حديٞ ـام ذـرتف ، وؿد صّح (2)وؽره ظِٔف (1)ه افْقويوؿد أؿرّ 

أن هذا بدظٜ  )):ووؿع يف  إذـٚر  فِْقوي أيًوٚ. ٕحٚديٞ افراؾًل، ؾراجًف مْف

وؿد بٚفغ ابـ افًرو يف  :ؿٚل(ا وآل  ّدوارحؿ  ّدً ):،أظْل ؿقفف ((أصؾ هلٚٓ

يف إُٕٚر ذفؽ وختىئٜ ابـ (4)مذيذح افس

: ؿِٝ .(6)وجتٓٔؾ ؾٚظِف(5)أو زيد 

.  ومع صحٜ احلديٞ بف زال هذا

ـّ  :افسودس ظؼ ، فُـ وهق صٚذّ . أهنٚ واجٌٜ: وجف (7)ة، وظْدٕٚافهالة ظذ أل ش

                                                 

 (4/126)ـام يف ذحف دًِؿ   (1)

 (2/606)ـام ؾًؾ ابـ افًىٚر يف افًدة   (2)

مـ حديٞ  ( 4/93)ذـره ادهْػ رمحف اهلل يف افٌدر ادْر يف ختريٟ أحٚديٞ افراؾًل افٌُر  (3)

افذي أورده احلٚـؿ يف ظِقم ، وذـر مْٓٚ حديٞ ظع  (429ص  )اـؿ ـام شٌؼ خترجيف ابـ مًًقد ظْد افح 

فٜ وؿد رجًٝ إفٔف يف ـتٚب احلٚـؿ ؾقجدتف مـ أمٞ. ذـره يف أمثِٜ ادًًِؾ افًٚذ: احلديٞ ثؿ ؿٚل

  (1/72)ٕير ظِقم احلديٞ فِحٚـؿا. ادًًِؾ افًٚدس وفٔس افًٚذ

ار ثؿ حذار مـ أن يِتٍٝ أحد إػ مٚ ذـره ابـ أو زيد ؾٔزيد يف افهالة ظذ حذ، مًٖفٜ : ؿٚل ابـ افًرو  (4)

ؾٚفزيٚدة  ،ٕن افٌْل ظِٔف افًالم ظِؿ افهالة بٚفقحل، ؾ٘هنٚ ؿريٛ مـ بدظٜ  (وارحؿ  ّدا)ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

يسحؿ  بؾ إٔف جيقز أن ، وٓ جيقز أن يزاد ظذ افٌْل ظِٔف افًالم حرؾٚ ، واشتدراك ظِٔف، ؾٔٓٚاشتَهٚر فف 

 (271/ 2)إٔير ظٚروٜ إحقذي يف ذح افسمذي ٓبـ افًرو . يف ـؾ وؿٝملسو هيلع هللا ىلص ظذ افٌْل

 45:بدايٜ افِقح 

 ( 408 ص )شٌَٝ ترمجتف ؿريٌٚ (5)

 (ظ)ـ44بدايٜ افِقح ـ. 

 (116)إذـٚر فِْقوي ص  (6)

 (4/124)إير افْقوي يف ذحف دًِؿ   (7)
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ـّ (1)ك فف بٍِظ إمر يف احلديٞؿد يتّّس  يف ظدم  ،ه  جقج ب٘مجٚع مـ ؿٌِف، فُ

ًٌٚ  حُٔٝ كوفذل. (2)افقجقب . (3)ومل أظٌٖ هبذا ،افقجقب ؿري

م  ـ بوؿ و إبراهُ  ،و إبراهٚم ،إبراهٔؿ: (4)مخس فٌٚت (إبراهٔؿ)يف  :افسوبع ظؼ

براهؿ وإبٚرة، وجيقز افقاو وافْقن :، مـ ؽر يٚء ـ ومجًف اهلٚء وؾتحٓٚ وـنهٚ

.  رحٔؿٌ  ومًْٚه أٌب : (6)ؿٚفقا (5)ؾٔف ٓجتامع افؼوط

هٚ أشامء إٌٕٔٚء ـ صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ ـ ـّؾ : (7)ؽرهؿٚل اجلقافَٔل و

ًٌٚ وآدم ،أظجّٜٔ ذف إفػ مـ وُتح)):(8)ؿتٌٜٔ ؿٚل ابـ.إٓ  ًّدا وصٚحلًٚ وصًٔ

 كَ رِ ـام ُت وإهائٔؾ،اشتثًَٚٓ، وإشحٚقـ٘براهٔؿ،وإشامظٔؾ،،ء إظجّٜٔإشام

ه مْف ـٓٚرون ومٚروت، ظاملا مٚ ٓ يُثر اشٝشِٔامن، وهٚرون، ؾٖمّ  سؾٓٚ،وـذا

مـ داود  حتذف وٓ ،  (9)مْف وجٚفقت، ؾال حتذف إفػ يف رء  وضٚفقت وؿٚرون

                                                 

 (1/205)َِٕف مـ إحُٚم إحُٚم   (1)

 (2/607)َِٕف مـ افًدة ذح افًّدة   (2)

 (438ص  )إير ـالم ادهْػ ظـ ادًٖفٜ   (3)

 (1/73)إير خمتٚر افهحٚح   (4)

 .(ز)شٚؿىٜ مـ (ؾٔف)ـِّٜ  (5)

 (2/608)ؿٚفف ادٚوردي ـام ذـره صٚحٛ افًدة   (6)

واجلقافَٔل  (13)صاجلقافَٔل إير ادًرب مـ افُالم إظجّل ظذ حرف ادًجؿ ٕو مْهقر   (7)

مِٔح اخلط وافوٌط، ، ـٚن إمٚمٚ يف ؾْقن إدب ، أبق مْهقر  ، مقهقب بـ أمحد بـ  ّد اجلقافَٔل: هق

تقيف رمحف اهلل . وؽرهٚ (رب مـ ـالم افًجؿمٚ عُ )و (ذح أدب افُٚتٛ): مـ أهؾ افًْٜ، ومـ مٗفٍٚتف

 2/308:وبٌٜٔ افقظٚة 13/53:دٗفٍغومًجؿ ا 4/1286:تذـرة احلٍٚظ: هـ إير يف ترمجتف465:شْٜ

 (204ص  )شٌَٝ افسمجٜ ٓبـ ؿتٌٜٔ   (8)

 .(مْٓٚ)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)
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ا وأمّ .حذف إحدى افقاويـ ؾِق حذؾٝ إفػ أجحػ بف ٕٕف وإن ـٚن منٓقًرا٪

ط ؾٔجقز إثٌٚت أفٍف وحذؾٓٚ بؼ وخٚفد،ـهٚفح، ومٚفؽ:ـٚن ظذ وزن ؾٚظؾمٚ

جٚبر،وحٚتؿ، مل جيز حذف إفػ، ومٚ و، وحٚمد، ، ـًٚملؾ٘ن ؿّؾ  .ـثرة اشتًامفف

: وإثٌٚهتٚ مع حذؾٓام تَقل ،حتذف أفٍف مًٓٚ  (1)وافالم ـثر اشتًامفف ودخِتف إفػ

يف  ، وإثٌٚهتٚ ،حذؾٓٚ وجيقز وٓ حتذف مـ ظّران، بحرث تنتٌف ؿٚل احلٚرث، فئال

((بؼط ـثرة اشتًامهلام ،وٕحقمهٚ ظثامن وشٍٔٚن
(2) .

ًٜ  ،ذظٝ افهالة ظِٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هْٚ :افثومن ظؼ  فِهالة ظذ آفف تقضئ

روايٜ مـ افروايٚت، وفَٔرب ٕجٚحْٚ يف  (4)[يف]افهالة ظِٔٓؿ (3)[ؾردت] مل  وفذفؽ

ادىِقب

ـٕٚٝ تًتٍتح يف خىٚب  ،د يف افهالة ظِٔف، ٕن افًرببًد افتنفّ  

دات وإـٚبر، ؾجٚءت افؼيًٜ بذـر تَديؿ ذـر ادًٌق ،ادىٚفٛ افتل جيتًّقن هبٚ

 .(5)ؿٚفف صٚحٛ اإلؿِٔد. افهالة ظِٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ثؿّ  ،بتَديؿ افتقحٔد

افثْٚ  ٕٕف ؿد أحًـ ـ اهلل  (6)أتٚه ا باموإن ـٚن ؽْلًّيت ـ مٚ ذظٝ هٚهْٚ إنّ : وؿد يَٚل 

ادة يف وادحًـ جتٛ افزي، افثْٚ جزاء إلحًٕٚف  ،ظِٔف بهالتْٚ ؾقجٛ ظِْٔٚ مُٚؾٖتف

. ااإلحًٚن إفٔف وإن ـٚن ؽْلًّيت 

                                                 

 .(وافالم)بدٓ مـ  (وافًالم)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 (1/72)وإير حترير أفٍٚظ افتٌْٔف فِْقوي  (أدب افُٚتٛ  )مـ ـتٚبف َِٕف بتكف   (2)

. (ظ)وافتهحٔح مـ  (ؾردي)يف إصؾ ـتٌٝ   (3)

. (ظ)مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ (4)

 (ز)ـ43افِقح ـ. 

 ( 89ص  )شٌؼ افتًريػ بف وبُتٚبف اإلؿِٔد   (5)

. (أتٚه)بدٓ مـ  (أظىٚه)ـتٌٝ  (ظ)يف(6)
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 (3)وادٍنون (2)وادًٚين (1)ؿٚل أهؾ افٌِٜ (إٕؽ محٔد جمٔد):ؿقفف:افتوشع ظؼ

 ٕٕقاع بًّْك ادحّقد، وهق افذي حتّد أؾًٚفف، وادًتحّؼ :احلّٔد:

ادحّقدة،  وافهٍٚت، مـ ـّؾ يف افؼف وافُرم وهقادٚجد،:وادجٔد(4)ادحٚمد

ُٟ : يَٚل. وجمٔد مٌٚفٌٜ مـ مٚجد. بٚفٌٜ بًّْك ادحّقدصٌٜٔ م:ؾحّٔد د افرجؾ، م

 َٟ ُٟ وم  ،ـٚفتًِٔؾ: بٚفوؿ ـ ؾٔٓام جمًدا وجمٚدة، ؾُٔقن جمٔدـ  د د ـ بٚفوؿ وافٍتح يّ

 ،و تّؾ أن يُقن محٔد)): افديـ ؿٚل افنٔخ تَّل . ٓشتحَٚق احلّد بجّٔع ادحٚمد

ة ادىِقبٜ، ؾ٘ن احلّد وافنُر مٌٚفٌٜ مـ حٚمد، ويُقن ذفؽ ـٚفتًِٔؾ فِهال

يتَٚربٚن، ؾحّٔد ؿريٛ مـ مًْك صُقر، وذفؽ مْٚشٛ فزيٚدة اإلؾوٚل 

مْٚشٌتف هلذا ادًْك  ،واإلظىٚء، دٚ يراد مـ إمقر افًيٚم، وـذفؽ ادجد وافؼف

((طٚهرة
(5) .

، افثٌٚت ظذ ذفؽ: وؿٔؾ.  وافُرامٜيرمـ افخ ،افزيٚدة وافْامء: هْٚ افزـٜ :افعؼون

هل : وؿٔؾ. (6)إرض، ومْف برـٜ ادٚء]ثٌتٝ ظذ: برـٝ اإلبؾ أي: مـ ؿقهلؿ

، وهق أحد افتٖويالت  (8)هٚ، وافتزـٜٔ ظـ ادًٚئٛافًٔقب ـّؾ   (7)[بًّْك افتىٓر مـ

                                                 

 (1/167)إير خمتٚر افهحٚح   (1)

 (3/155 )و فًٚن افًرب  (13/182)إير روح ادًٚين فألفقد   (2)

 (3/243)تًٍر اخلٚزن  و 4/334بٌقي مًٚمل افتْزيؾ فؾ ٕيرا  (3)

. (ادجٚهد)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (1/206)إير إحُٚم إحُٚم   (5)

 (1/306)إير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر   (6)

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾتغ مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـ (7)

 (2/41)إير ادٍٓؿ و(2/610)افًدة ذح افًّدة   (8)
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. (1)اهلل تٌٚرك: يف ؿقهلؿ

يٝ ظذ إبراهٔؿ ـام صّؾ ) :اختِػ أربٚب ادًٚين يف ؾٚئدة ؿقفف :احلودي وافعؼون

ـّ   (براهٔؿوآل إ ف مل يذـر يف روايتف إبراهٔؿ ظذ تٖويالت وإن ـٚن اده

صذ اهلل ظِٔف  (4)[ ًّدا]ٕٚ أن ٌّٕل : (3)وافَرضٌل (2)أطٓرهٚ ـام ؿٚل افَٚيض.ـثرة

هٚ ظذ ـام أتؿّ  ، افًّْٜ ظِٔٓؿ وافزـٜ فٔتؿّ  ،شٖل ذفؽ فًٍْف وأهؾ بٔتف ، وشِؿ

. فٔثٚبقا ظذ ذفؽ ،تفٕمّ  إٔف شٖل ذفؽ (5):ثٕٚٔٓام .إبراهٔؿ وآفف

وجيًؾ فديف فًٚن صدق يف  ،(6)افديـ فٌَٔك فف ذفؽ إػ يقم  ،إٔف شٖل ذفؽ: ثٚفثٓٚ

أن ذفؽ :  خٚمًٓٚ.تفإٔف شٖل ذفؽ فف وٕمّ :  رابًٓٚ. إلبراهٔؿ ه ؾًؾ ـام ، أخريـ 

 وّ فع ظذ ظؾـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ بٖٕف أؾوؾ اخلِؼ، ويطّ   (7) ـٚن ؿٌؾ أن يًرف

                                                 

. وؿد ذـر ؾٔف أـثر مـ ثامٕٜٔ أؿقال (13/1)يف تًٍر افَرضٌل  (تٌٚرك ): ظْكإير افتٖويالت يف م  (1)

  . (3/373)وزاد ظِٔٓٚ إزهري يف هتذيٛ افٌِٜ 

ؿد يًْل هبٚ دظٚئف وأهع : ؾَٚل . بزـٜ افنٔخ : ل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ظـ ؿقل افَٚئؾ ئس: (ؾٚئدة)

برـٜ مٚ أمره بف وظِّف مـ اخلر، وؿد يًْل هبٚ برـٜ مًٚوٕتف  افدظٚء إجٚبٜ دظٚء ؽٚئٛ فٌٚئٛ ، وؿد يًْل هبٚ

فِّٔٝ  ،فف ظذ احلؼ ومقآتف يف افديـ وٕحق ذفؽ، وهذه ـِٓٚ مًٚن صحٔحٜ، وؿد يًْل هبٚ دظٚئف

وافٌٚئٛ إذ إشتَالل افنٔخ بذفؽ افتٖثر أو ؾًِف دٚ هق ظٚجز ظْف ، أو ؽر ؿٚدر ظِٔف أو ؽر ؿٚصد فف ، 

 (27/96)افٍتٚوى  هـ .أ. مىٚوظتف ظذ ذفؽ مـ افٌدع ادُْرات ومتٚبًتف أو

 (2/168)إـامل ادًِؿ  (2)

 (2/41)ادٍٓؿ   (3)

. (ظ)وأثٌتف مـ  (ز)شٚؿط مـ إصؾ و (4)

  .(ثٕٚٔٓٚ)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف (5)

. (افديـ)بدٓ مـ  (افَٔٚمٜ)ـتٌٝ   (ظ)يف (6)

  (ن يًرفأ)بًد ؿقفف  (إبراهٔؿ )ـتٌٝ ـِّٜ  (ظ)يف (7)
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ّٝ  ، ظِٔف صالةأن يهّع  هإٔف شٖل:  شٚدشٓٚ.مْزفتف ذ إبراهٔؿ ـام اّتخ ،خذه هبٚ خِٔالً ي

(1) (وفُـ صٚحٌُؿ خِٔؾ افرمحـ) :خِٔاًل، وؿد جٚء يف افهحٔح آخر أمره
وؿد   

 .(3)ذـره افسمذي  (وٓ ؾخر  إٔٚ حٌٔٛ اهلل)  :اوؿٚل أيًض  (2)(إٔف حٌٔٛ افرمحـ)جٚء 

. (4)ء بًّْكأو مهٚ شقا ،مٚ أذفأّيف: وؿد اختِػ افًِامء .ؾٓق اخلِٔؾ واحلٌٔٛ

. (5)حتٝ فقائف يقم افَٔٚمٜ ،وإبراهٔؿ وؽره مـ إٌٕٔٚء .بٜ ادحٌٜتر: ل أـثرهؿوؾضَّيل 

 ،افرشؾ؟واجلقاب مـ أوجفدون ؽره مـ  ،افتنٌٔف ب٘براهٔؿ ؾِؿ خّص : ؾ٘ن ؿِٝ

ٕٚ ٕٕف شاّم : ثٕٚٔٓٚ .ريـه شٖل اهلل أن جيًؾ فف فًٚن صدق يف أخِ ٕنّ : أحدهٚ

ـّ  ٕن : ثٚفثٓٚ.يْٚ افتنٌٔف بفؾجٚزيْٚه بٖن خّص  ،ة ظئّٜادًِّغ مـ ؿٌؾ، ؾِف ظِْٔٚ م

                                                 

ظْف  مـ ؾوٚئؾ أو بُر افهديؼ ريض اهلل: بٚب  ، ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، يف صحٔح مًِؿ   (1)

  (6326)برؿؿ  (7/109)

وؿد اختذتؽ حٌٌٔٚ )حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف يف حديٞ اإلهاء افىقيؾ، وفٍيف   مـورد ذفؽ   (2)

ذـره افىزي يف . احلديٞ( (..إػ افْٚس ـٚؾٜ وخِٔال، وهق مُتقب يف افتقراة حٌٔٛ افرمحـ، وأرشِتؽ

رجٚفف  (235)برؿؿ  (1/236)وؿٚل اهلٔثّل يف جمّع افزوائد  (2768 )برؿؿ (1/441)هتذيٛ أثٚر 

هذا : وؿٚل ابـ ـثر رمحف اهلل . ؿٚل ظـ أو افًٚفٜٔ أو ؽره ؾتٚبًٔف جمٓقل ،مقثقؿقن، إٓ افربٔع بـ إٔس

يف  ،مـ روايٜ شّرة بـ جْدب ،وُٕٚرة صديدة وؾٔف صي مـ حديٞ ادْٚم احلديٞ يف بًض أفٍٚطف ؽرابٜ

وينٌف أن يُقن جمّقظٚ مـ أحٚديٞ صتك أو مْٚم أو ؿهف أخرى ؽر اإلهاء  ،ادْٚم افىقيؾ ظْد افٌخٚري

 (5/38)إٔير تًٍر ابـ ـثر . واهلل أظِؿ

برؿؿ  (5/587)يٞ ابـ ظٌٚس مـ حد ذـره افسمذي يف ـتٚب ادْٚؿٛ  بٚب يف ؾوؾ افٌْل   (3)

واحلديٞ وًٍف إفٌٚين  (47)برؿؿ  (1/39)وأخرجف افدارمل يف شْْف . حديٞ ؽريٛ: وؿٚل (3616)

 (1/175)يف خترجيف فؼح افًَٔدة افىحٚويٜ 

 .شٚق اخلالف ومل يذـر ترجٔح ادٗفػ (2/42)إير ادٍٓؿ   (4)

 (أ/1/107)إٔير ريٚض إؾٓٚم  (5)
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. ص بفؾخّص (1)أيٜ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ: ٕٚ دظقة إبراهٔؿ يف ؿقفف تًٚػٌّٕل 


افًٗال ادنٓقر، وهق أن  ،مل يزل افْٚس يقردون يف هذا احلديٞ :افثوين وافعؼون

َّيٛل  أظال بف هبَّيل ادش أؾوؾ إٌٕٔٚء ،وشِؿ  اهلل ظِٔفصّذ (2)[ ّد]ٕٚوٌّٕل ه،مـ ادن

 

 ّٛ وؿد ؟هٜ بٚفهالة ظذ إبراهٔؿوادرشِغ إمجًٚظٚ، ؾُٔػ تُقن افهالة ظِٔف من

افهالة ٓ يف  (3)أصؾ مٚ وؿع يفأن افتنٌٔف إنّ : أحدهٚ،ؾٔف ظذ أجقبٜ اختِػ افْٚس

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ  :ؿدرهٚ، ـَقفف ـ تًٚػ ـ

(4)چڦ
 :تًٚػ (5)وـَقفف، ٓ يف ظْٔف ووؿتف ،مٚ وؿع يف أصؾ افهٔٚمؾٚفتنٌٔف إنّ  

 يف  (7)هق مٚ ومـ ادًِقم أن افتنٌٔف إنّ  (6)چپ  پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ    ٻ  چ 

ٚ،ىٓ يف افقء ادقح ،اإليامء:أصؾ ًً ٹ  ڤ  چ  :وـَقفف ـ تًٚػ ـ،ٕٕف ؽره ؿى

ومل يرد تًٔغ  ،ةإٕام أراد افٌْقّ  (8)أيٜچڦ  ڄ    ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

                                                 

 ة افٌَرةشقر(١٢٩)آيٜ (1)

 (ظ)ـ45بدايٜ افِقح ـ. 

  .(ظ)وأثٌتٓٚ مـ  (ز)شَىٝ يف إصؾ ويف (2)

 46:بدايٜ افِقح 

. (أصؾ)بدٓ مـ  (أؾوؾ)ـتٌٝ  (ز)يف  (3)

 شقرة افٌَرة(١٨٣)آيٜ  (4)

. (ـَقفف)بدٓ مـ  (وفَقفف  )(ظ)يف (5)

 شقرة افًْٚء(١٦٣)آيٜ (6)

   (هق)بدٓ مـ  (وؿع)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)

 شقرة يقشػ(٦)ة  آي(8)
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وإن ـٚن . مٚ شٖٔد ه أؿقى مـ ـّؾ افًّْٜ افتل إًٔؿ هبٚ ظِٔٓؿ، وهذا افقجف فًّؾ 

مٚ وؿع يف افهالة إنّ  ،أن افتنٌٔف:ثٕٚٔٓٚ.(2)فٔس بٚفَقّي (1)إٕف: ؿٚل افديـ افنٔخ تَّل 

ٚ  (ظذ  ّد صّع  افِٓؿ): ظْد ؿقهلؿ (3)[تؿّ ]ؾُٔقن افُالم ،ظذ أل ًً ويُقن مَْى

ّٝ    (وظذ آل  ّد)  :ظـ افتنٌٔف، ويُقن ؿقفف  ،ؾُٔقن ادًٗول هلؿ ،بام بًده صالم

أن  ،وؾٔف مـ اإلصُٚل(4) هظـ صحٚب افنٚؾًلأ حُٚه بًض. مثؾ مٚ إلبراهٔؿ وآفف

أن : ثٚفثٓٚ ؟ؾُٔػ يىِٛ مٚ ٓ يُّـ وؿقظف  ،يًٚو ؿ ٓ يُّـ أن  ،ؽر إٌٕٔٚء

بٚدجّقع مـ إبراهٔؿ  ،مٚ وؿع يف افهالة مَٚبِٜ فِّجّقع مـ افٌْل وآفففتنٌٔف إنّ ا

وآفف، ومًيؿ إٌٕٔٚء هؿ آل إبراهٔؿ، ؾُٖٕف شٖل مَٚبِٜ اجلِّٜ بٚجلِّٜ، ٓ ادَدار 

 افذيـ هؿ  ،مثؾ مٚ ٔل إبراهٔؿ ،ر أن يُقن ٔل افرشقلبٚدَدار، ٕٕف إذا تًذَّيل 

فٌِْل صذ اهلل ظِٔف   (5)حٚصالً  ر مـ ذفؽ يرهؿ، ـٚن مٚ يقّف مـ إٌٕٔٚء وغ  إتٌٚع

وشِؿ

ؾُٔقن زائًدا ظذ احلٚصؾ إلبراهٔؿ، وافذي  هؾ مـ ذفؽ هق آثٚر افرمحٜ  

. (1)افديـ ه أـثر ؾٓق أؾوؾ، ذـره افنٔخ ظزّ وافروقان، ومـ ـٕٚٝ يف حّؼ 

                                                 

. (:إٕف ؿٚل )تَديؿ وتٖخر  (ز)يف  (1)

 (1/205)إحُٚم إحُٚم   (2)

 . (ظ)بٚفثٚء وافتهحٔح مـ  (ثؿ)ـتٌٝ  (ز)يف إصؾ و (3)

وهق ادقاؾؼ ؾام يف افًدة  (ظ  )وافتهحٔح مـ  (إصحٚب ظـ افنٚؾًل  )إصؾ ـتٌٝ  يف (4)

(2/609) 

. (حٚصال)بدٓ مـ  (خٚفهٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 (ز)ـ44افِقح ـ. 

، وشٌَٝ افسمجٜ فًز بدون ظزو فَٚئِف (1/206)إحُٚم وؿد شٚؿف افنٔخ تَل افديـ يف إحُٚم   (1)

 . ( 175ص  )افديـ 
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 (1)مٚ ل افرشقل مثؾر أن يُقن ٔإٕف يتًذّ : ؿقفف))وؿٚل ادحٛ افىزي يف أحُٚمف  

مثؾ مٚ حهؾ هلؿ بزـٜ  ،ٔل إبراهٔؿ ممْقع، ومٚ ادٕٚع بٖن  هؾ هلؿ مـ افرمحٜ

((افدظٚء
 يف حّؼ  ،صالة بٚفًٌْٜ إػ ـّؾ  ،فتُرارل ظِٔفصالة أن إمر بٚل: رابًٓٚ .(2)

مًٚويٜ فِهالة ظذ  صالة حهقل ،مهّؾ  ـّؾ  ، ؾ٘ذا اؿتوٝ يف حّؼ مهؾٍّن  ـّؾ 

ٕٚ ـ ظِٔف أؾوؾ افهالة وافًالم ـ بٚفًٌْٜ إػ جمّقع اصؾ فٌّْل إبراهٔؿ ـٚن افح

افتنٌٔف : وإن ؿٔؾ. واإلحهٚء ٓ يْتٓل إفٔٓٚ افًدّ  ،افهِقات أوًًٚؾٚ موٚظٍٜ

مٚ : ؾٚجلقاب. حٚصؾ بٚفًٌْٜ إػ أصؾ هذه افهالة وافٍرد مْٓٚ، ؾٚإلصُٚل حٚصؾ

ق، وحْٔئذ ؾٚدىِقب مـ إن إمر هْٚ فِتُرار بٚٓتٍٚ)):افديـ ؿٚفف افنٔخ تَّل 

بٚفًٌْٜ إػ ادَدار احلٚصؾ  ،حهقل مَدار ٓ  ل مـ افهِقات ،ادجّقع

((إلبراهٔؿ ظِٔف افهالة وافًالم
ره افنٔخ وؿرّ   (4)ذـره ابـ افهالح: خٚمًٓٚ .(3)

ادًٚواة أو ظدم  ،إٔف ٓ يِزم مـ جمرد افًٗال فهالة مًٚويٜ إلبراهٔؿ: (5)افديـ تَّل 

صالة  (6)[ ّد]ٕٚ إذا مل يُـ ثٚبًتٚ فٌّْل  ،مٚ يِزم ذفؽد افًٗال، وإنّ افرجحٚن ظـ

مٚ هق إنّ  ؾٚدًئقلإذا ـٚن ذفؽ فف، ]ا أو زائدة ظِٔٓٚ، ؾٖمّ  مًٚويٜ فِهالة ظذ إبراهٔؿ

ّٛ  (1)[موًٚؾٚ إفٔف، ويُقن زائدة ظذ مٚ أظىٔف صالة ه بٚفهالة ظذ ذفؽ افزائد من

                                                 

 (ز)شٚؿط مـ (مٚ)حرف   (1)

  ( 163 ص )شٌؼ افتًريػ بٚدحٛ افىزي وبُتٚبف   (2)

 (1/206)إحُٚم إحُٚم   (3)

 (318ص  )بـ افهالح شٌَٝ افسمجٜ ٓ  (4)

 .ادهدر افًٚبؼ   (5)

. (ظ)وأثٌتف مـ  (ز)شَط مـ إصؾ ويف  (6)

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾغ مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـ (1)
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 ،ادٍوقل شٖل افٍٚوؾ أن يّْح ؾؤِٜ أظىٔٓٚأن ي (1)ـربًّتـ إبراهٔؿ، وفٔس

: مثٚل هذا.  إػ مٚ فف مـ افٍوٚئؾ افتل فًٔٝ فذاكفًٔٚويف يف تِؽ افٍؤِٜ، مْوامًّيت 

ؾًئؾ أن يًىل  ،أفٍغ وأظىك آخر ،أربًٜ آٓف أظىك ادِؽ رجالً   (2)مٚ إذا

ٕربًٜ ؾ٘ذا حهِٝ فف إوّٝ إػ ا ،ـام أظىك أخر ،ا أفٍغصٚحٛ إربًٜ أيًض 

. شتٜ آٓف، ؾٔحهؾ افرجحٚن: مٜ، ؾٔهر ادجّقعادتَدّ 

ّٟ  :افثوفٌ وافعؼون ، ؾ٘ن (3)هبذا احلديٞ مـ أجٚز افهالة ظذ ؽر إٌٕٔٚء احت

م، وإن أراد ظذ شٌٔؾ آشتَالل ؾّّْقع، ة هلؿ ؾًّؾَّيل أراد بٚجلقاز ظذ شٌٔؾ افتًٌّل 

شٌٔؾ اجلّع يف افَرآن، إٓ ظِٔف صذ  هبام ظذ  (4)مل يٗمر مع أن افهالة وافتًِٔؿ 

 ،ًٍٕف افُريّٜ وظـ مالئُتف بٚفهالة ؾَط  ظـ اهلل ظِٔف وشِؿ ومل خيز اهلل ـ تًٚػ ـ 

م اهلل ـ ؾَد شؾَّيل   (5)إٓ ظذ ٌٕٔف ـ ظِٔف أؾوؾ افهالة وافتًِٔؿ ـ وأمٚ افًالم ؾَط

(6)چحئ  مئ  ىئچ :تًٚػ ـ يف شقرة  افهٚؾٚت 
مر اهلل وؿد أ. دون افهالة  

ٿ   ٿ  چ  :ؾَٚل جٚءوهه  ًّدا بٚفًالم ظذ ادٗمْغ بٚٔيٚت إذا ـ تًٚػ ـ ٌّٕل 

                                                 

. وهق ادْٚشٛ فًِٔٚق  (ظ  )وافتهحٔح مـ  (بًّتدل  )(ز)ويف (ديًّتـ)ـتٌٝ إصؾ  يف (1)

. (إذا مٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (2)

وإير اخلالف مٍهال يف افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر  (2/59)ـام يف اإلٕهٚف وهؿ احلْٚبِٜ   (3)

 (612ـ2/611)

. (مل يٗمر)بدٓ مـ  (فق مر)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (ز)هذا اجلزء شٚؿط مـ  (وأمٚ افًالم ؾَط)إػ ؿقفف  (مل يٗمر هبام)مـ ؿقفف (5)

 شقرة افهٚؾٚت(١٨١)آيٜ (6)
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ٕٚ وؿد أمجع افًِامء ظذ افهالة ظذ ٌّٕل  (1)چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ظذ  ،ظذ جقازهٚ واشتحٌٚهبٚ ،بف أمجع مـ يًتدّ  وـذفؽ  ، ّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ظذ  مـ إٔف ٓ يهذَّيل ، مٚفؽ   ظـ ومٚ حُل . (2)شٚئر إٌٕٔٚء وادالئُٜ اشتَالًٓ 

أو . (3)، ـام ؿٚفف افَرضٌلشقى  ّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾنٚذّ  ،أحد مـ إٌٕٔٚء

ّٛ ل ظذ أنّ مٗوّ  يـ مـ وأمٚ ؽر إٌٕٔٚء مـ مٗمْل أدمّل . د بٚفهالة ظذ ؽرها مل ٕتً

ظِٔٓؿ  (7)يهّذ  ٓ إٔف  ػ إ: (6)وإـثرون وافنٚؾًل (5)ؾذهٛ مٚفؽ. (4)هذه إمٜ

ٚ، واحلديٞ  يهّذ  ، وفُـ ظذ أو بُر مثالً  افِٓؿ صؾِّت ّ: اشتَالًٓ، ؾال يَٚل ًً ظِٔف تٌ

واختِػ . (8)ادٗمْغ يـ يف أن أل ـّؾ خهقًصٚ ظذ مذهٛ ادحَّؼ  ،ظذ ذفؽ يدّل 

إٔف: هٚأصّح  ،يف هذا ادْع ظذ أوجف (9)أصحٚبْٚ


ه صًٚر ٓ فِتحريؿ، ٕن ،فِتْزيف

أهؾ افٌدع

ُٕف  يْٚ ظـ صًٚرهؿ، وٕن افهالة يف فًٚن افًِػ صٚرت وؿد 

                                                 

 شقرة إًٕٚم(٥٤)آيٜ (1)

 (2/611)إير افًدة ذح افًّدة   (2)

 (2/42)إير ادٍٓؿ فَِرضٌل ادٚفُل   (3)

. (هذه إمٜ)بًد ؿقفف  (ؾَد)زيٚدة   (ز)يف (4)

 (2/324)إير آشتذـٚر  (5)

 (2/611)افًدة ذح افًّدة   (6)

. (ٓ يهع)بدٓ مـ  (يهذ)ـتٔٝ  (ظ)يف  (7)

  (1/205)إير إحُٚم إحُٚم   (8)

 (2/612)اخلالف مـ افًدة ذح افًّدة شٚق   (9)

 47:بدايٜ افِقح 

 (ظ)ـ46بدايٜ افِقح ـ. 
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 (1)شٌحٕٚف و ظز وجؾ خمهقص بٚهلل :خمهقصٜ بٌٕٕٚٔٚء اشتَالًٓ، ـام أن ؿقفْٚ

أبق بُر أو : ٓ يَٚل ،وجؾ، وإن ـٚن ظزيًزا جِٔالً   ّد ظزّ : تًٚػ ـ ؾُام ٓ يَٚلـ

إػ : (3)ومجٚظٜ (2)وذهٛ اإلمٚم أمحد. صحًٔحٚ وإن ـٚن مًْٚه ،ظع صذ اهلل ظِٔف

ّٟ . واحد مـ ادٗمْغ اشتَالًٓ  جقاز افهالة ظذ ـّؾ  حب  چ : بَقفف تًٚػ: واواحت

(4)چخب   مب  ىب  يب  
ظذ آل أو  افِٓؿ صؾِّت ):وبَقفف ـ ظِٔف افًالم ـ   

(5)(أو 
 صذَّيل  ،ـٚن إذا أتٚه ؿقم بهدؿتٓؿ) (6)ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ  ؾٕ٘ف   

(1)(ظِٔٓؿ
مٖخقذ مـ افتقؿٔػ  ،بٖن هذا افْقع مـ افهالة:(2)وأجٚب إـثرون.  

                                                 

. (ظ)شٚؿط مـ (شٌحٕٚف و)فٍيٜ  (1)

 (2/612)اإلٕهٚف  إير ـتٚب  (2)

 (2/612)افًدة ذح افًّدة   (3)

 شقرة إحزاب(٤٣)آيٜ (4)

افهدؿٜ هبذا افٍِظ مـ حديٞ أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افزـٚة  بٚب صالة اإلمٚم ودظٚئف فهٚحٛ   (5)

ؾٖتٚه أو  (افِٓؿ صؾ ظذ آل ؾالن):إذا أتٚه ؿقم بهدؿتٓؿ ؿٚل ـٚن افٌْل ): ظٌد اهلل بـ أو أو  ؿٚل

وأخرجف أيوٚ يف ـتٚب  (1426)ورؿؿ احلديٞ  (2/544 )(افِٓؿ صؾ ظذ آل أو أو  ): بهدؿتف ؾَٚل

وصؾ ؿقل اهلل تًٚػ : ويف ـتٚب افدظقات بٚب  (4/1529 )(3933)ؽزوة احلدئٌٜ برؿؿ : ادٌٚزي بٚب 

هؾ يهع ظذ ؽر افٌْل : وبٚب  (5/2333 )(5973)ومـ خص أخٚه بٚفدظٚء دون ًٍٕف برؿؿ  ظِٔٓؿ 

  (3/121)وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افزـٚة  بٚب افدظٚء دـ أتك بهدؿتف  (5/2339 )(5998)برؿؿ 

  (2544)ورؿؿ احلديٞ 

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (صالة وافًالمظِٔف ال)مجِٜ  (6)

برؿؿ  (32/150)وردت ظْد اإلمٚم أمحد يف مًْده  ( ظِٔٓؿإذا أتٚه ؿقم بهدؿتٓؿ صذَّيل  )هذه افٍِيٜ   (1)

 (2114)برؿؿ  (3/125 )ويف مًتخرج أو ظقإٜ  (19405)

 (2/612)افًدة ذح افًّدة   (2)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 454

وأجٚبقا . ـام ذـرٕٚ ،وا بف إٌٕٔٚءوظّؾ افًِػ، ومل يَْؾ اشتًامهلؿ ذفؽ، بؾ خّص 

إٔف مـ اهلل ورشقفف  ،ظـ أيٜ افُريّٜ واحلديٞ ادذـقريـ وؽره مـ إحٚديٞ

ؾؼ واّت .افتًئؿ وافتقؿر افذي يُقن مـ ؽرمهٚم، وفٔس ؾٔف مًْك دظٚء وترّح 

ٚ هلؿ يف  ،ة وإزواجظذ جقاز جًؾ ؽر إٌٕٔٚء مـ إتٌٚع وافذرّي  (1)افًِامء ًً تٌ

إمر بف يف أحٚديٞ افتنٓد   ويف ،(2)افهالة، فألحٚديٞ افهحٔحٜ يف ذفؽ

شِػ ظذ ومل يزل ال   ،  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافهالة ظِٔف، ويف افًالم ظِٔف 

إٕف يف )):   ّد اجلقيْل وأمٚ افًالم ؾَٚل افنٔخ أبق . افًّؾ بف خٚرج افهالة أيًوٚ

وٓ بٖس  مًْك افهالة، ؾ٘ن اهلل ـ تًٚػ ـ ؿرن بْٔٓام ؾال يٍرد بف ؽٚئٛ ؽر إٌٕٔٚء، 

((شالم ظُِٔؿ: ؾَٔٚل: بؾ هق شْٜ فألحٔٚء وإمقات مـ ادٗمْغ  (1)أي بف
 (2)  .

                                                 

 .ادهدر افًٚبؼ  (1)

برؿؿ  (5/2339)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افدظقات  بٚب هؾ يهذ ظذ ؽر افٌْل  مْٓٚ مٚ  (2)

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب (3/1232 )(3189)برؿؿ( (ون يزفُّن  ))ؿقفف : ويف ـتٚب إٌٕٔٚء بٚب  (5999)

مـ حديٞ أو محٔد افًٚظدي  (938)ورؿؿ احلديٞ  (2/16)افهالة  بٚب افهالة ظذ افٌْل بًد افتنٓد 

وبٚرك ظذ  ّد وظذ  ،ـام صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ ،افِٓؿ صؾ ظذ  ّد وظذ أزواجف وذريتف)) وفٍيف

س ٜ ؾٔام ؿرأت  (أتٌٚظف)ومل أؿػ ظذ فٍيٜ   (ت ظذ آل إبراهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔدـام بٚرك ،أزواجف وذريتف

د افز يف اإلٕهٚف ظـ ، وإن ـٕٚقا داخِغ يف مًْك أل ـام ذـر ذفؽ ابـ ظٛمـ صٔغ افهالة ظذ افٌْل 

وأؿدم مـ روي ظْف هذا افَقل هق جٚبر بـ . حف افْقوي يف ذحف دًِؿورجَّيل  (2/438)بًض أهؾ افًِؿ 

 (1/3)ذـر ذفؽ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل إٔير ـتٚب ثْٚء صٔخ اإلشالم ظذ آل بٔٝ افٌْقة . ظٌداهلل

. (ز)شٚؿىٜ مـ   (أي)فٍيٜ (1)

  ( 2/612 )افًدة ذح افًّدة إير ؿقفف يف  (2)

= 
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ٚ هلؿ، ؾٓؾ تُقن : (1)تـبقه  ًً  (2)[ةافتًٌّل ]إذا ؿِْٚ بجقاز افهالة ظذ ؽر إٌٕٔٚء تٌ

 أو تُقن تٚبًٜ فِهالة ظذ ـّؾ  (3)[صذ اهلل ظِٔف وشِؿ]فِهالة ظذ رشقل اهلل 

. إمر يف ذفؽ  تّؾ ؟ٌٕل

وئَس اإلًٕٚن  ،يف احلديٞ تْزيؾ مراتٛ إٌٕٔٚء وؽرهؿ:(4)ونافرابع وافعؼ 

. لم أخًرا ظذ أوّ ؾال يَدّ مراتٌٓؿ، 

  ٓ يقجٛ افًّؾ تَديّف ،افقء يف ـتٚب اهلل (5)ذـر ن تَديؿ أ :اخلومس وافعؼون

 ظذ افًالم (7)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (6)م إمر بٚفهالة ظِٔفؾ٘ن اهلل ـ تًٚػ ـ ؿدّ 

. تَتيض مىِؼ اجلّع ٓ افستٔٛ ، وهذا يدفؽ أن افقاو(1)م يف احلديٞوافًالم مَدّ 

وؾوؾ افهالة ظِٔف  ،افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (2)ؾٔف ؾوؾ :ونافسودس وافعؼ

                                                 

أبق  ّد صٔخ افنٚؾًٜٔ، ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ حٔقيٜ افىٚئل اجلقيْل، وافد إمٚم احلرمغ، ـٚن و

 (17/617)هـ إير يف ترمجتف شر أظالم افٌْالء 438:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ؾَٔٓٚ مدؿَٚ ٕحقيٚ مٍنا

 (4/146)وإظالم  (5/73)وضٌَٚت افًٌُل 

. (تٌْٔف)بدٓ مـ  (افرابع)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (ظ)مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ (2)

. (ز)وأثٌتف مـ  (ز)شَط مـ إصؾ ومـ (3)

. إػ آخر إوجف (اخلٚمس وافًؼون)ـتٌٝ  (ظ)يف (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ذـر)فٍيٜ  (5)

ا افذيـ آمْقا صِقا ظِٔف وشِّقا إن اهلل ومالئُتف يهِقن ظذ افٌْل يٚ أيف}ـام يف ؿقفف تًٚػ  (6)

 (56)شقرة إحزاب آيٜ {تًِٔام

. (وشِؿ)بًد ؿقفف  (ظِٔف )زيٚدة  (ظ)يف (7)

 .وؽره   ( 389ص  )ـام شٌؼ يف حديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد    (1)

. (ؾوؾ)بدٓ مـ  (صذ)ـتٌٝ  (ز)يف (2)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 456

يف ؾوِٓام وافسؽٔٛ(1)رويْٚ وؿد وافتًِٔؿ،


رؾع  مـ ،ب ظِٔٓامؾٔٓام ومٚ يسّت 

،ورؾع احلجٛ  احلٚجٚت ير افًٔئٚت،وتُثر احلًْٚت،وؿوٚءافدرجٚت، وتُػ

. (2)أحٚديٞ ـثرة افدظقات واشتجٚبٜ

                                                 

 .مل يذـر ادٗفػ رمحف اهلل أيـ ذـر ذفؽ  (1)

 (ز)ـ45افِقح ـ .

ممٚ ورد يف أثر ذفؽ ظذ ؿوٚء احلٚجٚت مٚ أخرجف افسمذي يف شْْف يف أبقاب افقتر  بٚب صالة احلٚجٜ   (2)

مـ ـٕٚٝ فف إػ اهلل حٚجٜ أو )):ؿٚل رشقل اهلل : ـ ظـ ظٌد اهلل بـ أو أو  ؿٚل (479)برؿؿ  (2/344)

ثؿ  ثـ ظذ اهلل، وفٔهؾ ظذ افٌْل إػ أحد مـ بْل آدم ؾِٔتقوٖ ؾِٔحًـ افقوقء ثؿ فٔهؾ رـًتغ، ثؿ يل

ٓ إفف إٓ اهلل احلِٔؿ افُريؿ، شٌحٚن اهلل رب افًرش افًئؿ، احلّد هلل رب افًٚدغ، أشٖفؽ مقجٌٚت : فَٔؾ

رمحتؽ وظزائؿ مٌٍرتؽ، وافٌّْٜٔ مـ ـؾ بر وافًالمٜ مـ ـؾ إثؿ، ٓ تدع يل ذٌٕٚ إٓ ؽٍرتف، وٓ مهٚ إٓ 

هذا حديٞ ؽريٛ ويف : ؿٚل أبق ظًٔك( (ا إٓ ؿؤتٓٚ يٚ أرحؿ افرامحغؾرجتف، وٓ حٚجٜ هل فؽ رض

واحلديٞ أخرجف أيوٚ ابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ  بٚب مٚ جٚء يف . إشْٚده مَٚل

وافٌَٔٓل يف صًٛ  (3374)برؿؿ  (8/300)وافٌزار يف مًْده  (1384)برؿؿ  (1/441)صالة اجلامظٜ 

، إير ؤًػ افسؽٔٛ  واحلديٞ ؿٚل ظْف إفٌٚين ؤًػ جدا (3265)برؿؿ  (3/175)اإليامن 

ورد يف أثر ذفؽ ظذ إشتجٚبٜ افدظقات مٚ أخرجف افٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن   وممٚ ( 1/105)وافسهٔٛ 

افدظٚء  جقب ظـ اهلل حتك ))  ؿٚل رشقل اهلل : ـ ظـ ظع بـ أو ضٚفٛ ؿٚل (1576)برؿؿ  (2/215)

 (1/113)وورد احلديٞ أيوٚ ظـ مًٚذ ـام أورده ابـ حٌٚن يف افوًٍٚء ( (ػ ظذ افٌْل وظذ آفف  ّديص

وؿٚل هذا حديٞ ٓ يهح وهذا مًروف مـ  (1409)برؿؿ  (2/842)وابـ اجلقزي يف افًِؾ ادتْٚهٜٔ 

ح مٚ ورد يف ؾوؾ ورد يف ذفؽ أحٚديٞ ـثرة ـام أصٚر ادٗفػ رمحف اهلل ، ومـ أص .ـالم ظّر بـ اخلىٚب

،مٚ أخرجف مًِؿ يف صحٔحف يف ـتٚب افهالة  بٚب اشتحٌٚب افَقل مثؾ ؿقل ادٗذن دـ افهالة ظِٔف 

ظـ ظٌد اهلل بـ ))وفٍيف  (875)ورؿؿ احلديٞ  (2/4) ، ثؿ يًٖل اهلل افقشِٜٔشًّف ثؿ يهع ظذ افٌْل 

تؿ ادٗذن ؾَقفقا مثؾ مٚ يَقل ثؿ صِقا ظع إذا شّع: يَقل ظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْف إٔف شّع افٌْل 

ؾ٘ن مـ صذ ظع صالة صذ اهلل ظِٔف هبٚ ظؼا، ثؿ شِقا اهلل يل افقشِٜٔ ؾ٘هنٚ مْزفٜ يف اجلْٜ ٓ تٌٌْل إٓ فًٌد 

 ((مـ ظٌٚد اهلل وأرجق أن أـقن إٔٚ هق، ؾّـ شٖل يل افقشِٜٔ حِٝ فف صٍٚظتل
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إٔف يًتحٛ  ،ايٗخذ مـ هذا احلديٞ أيًض )): ار ـ رمحف اهلل ـ ؿٚلبـ افًطّ واظِؿ أن ا

وظذ ظٌٚد اهلل  ،افًالم ظِْٔٚ): ؿٚل (1)حٔٞ٪ فإلًٕٚن أن يٌدأ بًٍْف يف افدظٚء

ٌٛ ، هذا فٍيف . (2)(((افهٚحلغ ذـر يف هذا احلديٞ، ًٕؿ ؾ٘ن هذا مل ُي  (3)!وهذا ظجٔ

  .ظِّف، ؾٚ(4)يٗخذ هذا مـ احلديٞ افذي ؿٌِف

                                                 

.  هٚمنفوأحلَٝ يف (ز)شٚؿىٜ مـ متـ (حٔٞ)ـِّٜ (1)

 (2/613)ـام يف ذحف فًِدة ذح افًّدة  (2)

يٗخذ مـ هذا :وهذا اشتدراك فىٔػ مـ ادهْػ رمحف اهلل، مع أن ابـ افًىٚر مل يْص ظذ ذفؽ بَقفف  (3)

وذـره فٍِظ احلديٞ . افخ..إٔف يًتحٛ فإلًٕٚن: ومْٓٚ: وإٕام أورده وّـ جمّقظٜ ؾقائد بَقفف. احلديٞ

 ابـ افًىٚر وفًؾ. ، وفٔس احلديٞ افثٚين وهق حديٞ ابـ مًًقد ؿٌِفث إول افذي يٌغ إٔف أراد احلدي

ُّـن ا شف  .واهلل أظِؿ. شٚخ َٕؾ افٍٚئدة وّـ ؾقائد احلديٞ افثٚينظـ مقوًف، أو أن أحد اف

افًالم ظِْٔٚ وظذ ))وافنٚهد مْف   ( 389ص )وهق حديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد ـام شٌؼ خترجيف يف   (4)

 (( افهٚحلغظٌٚد اهلل
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  احلديٌ افثوفٌ

 

   : ـون رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم):ظن أيب هريرة ـ ريض اهلل ظـه ـ ؿول

ومن  ،ومن ظذاب افـور ،افؾفم إين أظوذ بك من ظذاب افؼز:  ويؼول يدظو

(1)(الومن ؾتـي ادسقح افدجّل  ،ؾتـي ادحقو وادكت
   .

افؾفم إين : اهلل من أربع يؼولؾؾقستعذ ب، د أحدـم إذا تشهّل ):ودم فػظ دسؾم

(2)(ممن ظذاب جفنّل  ،أظوذ بك
.   م ذـر كحوه   

 :(3)وجفوافؽالم ظؾقه من أربعي ظؼ 

  (4)احلؼظٌد ابذفؽ أيًض  هق مـ أؾراده، ـام صٓد فف]فٍظ مًِؿ هذا  :األول

 ادٓذب وأمٚ افْقوي يف  ذح. [(5)وؽره
 

، (1)اؾًزاه إػ افٌخٚري أيًض  و إذـٚر (6)

                                                 

 (1311)ورؿؿ احلديٞ  (1/463)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب اجلْٚئز  بٚب افتًقذ مـ ظذاب افَز   (1)

ورؿؿ احلديٞ  (2/93) مْف يف افهالة ذاعشِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب مٚ يًٝوأخرجف موافٍِظ فف ، 

(1356)  

  (1352)أخرجف مًِؿ يف افُتٚب وافٌٚب افًٚبَغ ورؿؿ احلديٞ   (2)

بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد  إير بًض هذه إوجف وؽرهٚ   (3)

 (2/614)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/207)

 . ( 357ص   )وؿد شٌَٝ افسمجٜ فف يف (2/273)اإلصٌٔع  احلؼ إحُٚم افُزى فًٌد (4)

 (1/178)ٕحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد إٔير اإلدٚم بٖحٚديٞ ا  (5)

. (ظ)مٚ بغ ادًَقؾغ مىّقس يف إصؾ و أثٌتف مـ (6)

وؿد ٕص ظذ أن هذه افروايٜ دًِؿ ،  ( 1/156 )وإذـٚر (3/435)ذح ادٓذب إير ادجّقع (1)

 احلديٞ (.. إذا تنٓد أحدـؿ ؾًِٔتًذ بٚهلل مـ أربع  ) أخرجف مًِؿ مـ ضرق ـثرة ، ويف روايٜ مْٓٚ: ؾَٚل 
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يف بٚب اجلْٚئز مـ  ،له أراد أصؾ احلديٞ، ؾ٘ن افٌخٚري أخرجف بٚفٍِظ إوّ وـٖنّ 

. (1)ذ مـ ظذاب افَزصحٔحف يف بٚب افتًقّ 

. (2)ظذ ادداومٜ وافتُرار هذه تدّل   (ـٚن): ر أنؿد تُرّ  :افثوين

 ،ظّقم افدظٚء بذفؽ، أظْل يف افهالة وؽرهٚ ،طٚهر افروايٜ إوػ :افثوفٌ

ذا افدظٚء آخر افهالة ؿٌؾ ة ظذ اشتحٌٚب هيٜ مًِؿ افثٕٜٚٔ، ؾ٘هنٚ داّل بخالف روا

 ،مٓؿ هذا افدظٚءوافًالم ـ ـٚن يًؾِّت  إٔف ـ ظِٔف افهالة)ويف  صحٔح مًِؿ   افًالم

ا ـ رمحف اهلل ـ أمر ابْف ب٘ظٚدة افهالة ، وأن ضٚووًس (3)مٓؿ افًقرة مـ افَرآنـام يًؾِّت 

واحلٞ افنديد  ،ذظذ تٖـٔد هذا افدظٚء وافتًقّ  ه دفٌٔؾ وهذا ـّؾ  (4)حغ مل يدع بف ؾٔٓٚ

 ؾٖوجٛ اإلظٚدة بٍقاتف ،ل إمر بف ظذ افقجقبإٔف حؿَ  ،وطٚهر ـالم ضٚووس ظِٔف

وتٖـٔد  ،ه أراد تٖديٛ ابْف، وفًّؾ (2)واجلّٓقر ظذ خالؾف. (1)وإفٔف ذهٛ أهؾ افيٚهر

 .هذا افدظٚء ظْده، ٓ إٔف يًتَد وجقبف

                                                 

  .( 457ص  )ـام شٌؼ خترجيف ؿريٌٚ   (1)

  (  137ص )شٌؼ أن أصٚر إػ ذفؽ يف   (2)

  (1361)ورؿؿ احلديٞ  (2/94)أخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب مٚ يًتًٚذ مْف يف افهالة   (3)

 (590)حتٝ حديٞ رؿؿ  (1/413)صحٔح مًِؿ ـتٚب افهالة  بٚب مٚ يًتًٚذ مْف يف افهالة   (4)

بـ ـًٔٚن افٔامين أبق ظٌد افرمحـ احلّري مقٓهؿ، مـ ـٌٚر افتٚبًغ، اتٍَقا ظذ جالفتف ا:وضٚووس هق

هـ 106:هـ وؿٔؾ101:تقيف رمحف اهلل شْٜ. مٚ رأيٝ أحدًا ؿط مثؾ ضٚووس: وؾوِف، ؿٚل ظّرو بـ ديْٚر

ووؾٔٚت  1/90:ؾٚظوتذـرة افح 4/391:وثَٚت ابـ حٌٚن 4/365:افتٚريخ افٌُر: إير يف ترمجتف

 2/509:إظٔٚن

ؤٕؾ إوضٚر فِنقـٚين  (3/271)وإير ادحذ( 1/207)َِٕف ظْٓؿ مـ إحُٚم إحُٚم   (1)

(2/330) 

 (2/614)افًدة ذح افًّدة   (2)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 460

وافًالم ـ واشتًٚذتف مـ هذه إمقر افتل ظقيف مْٓٚ  ـ ظِٔف افهالة دظٚؤه :افرابع

 تف بف، وفٌّٔغ فف فِٔزم خقف اهلل وإظيٚمف وآؾتَٚر إفٔف، فتَتدي أمّ ، إٕام ؾعَ مَ صِ وعُ 

بٖٕف  تّؾ : ، وأجٚب بًوٓؿ ظـ اشتًٚذتف مـ افدجٚل هلؿ صٍٜ افدظٚء،وادٓؿ مْف

ٍٜ  ّؾ افتًقّ   (1)أو أن ذفؽ ؿٌؾ أن يًِؿ إٔف ٓ يدرـف واجلقاب . (2)ؾتْف تنٌف  ذ مـ ؾتْ

. ًٓ مْٚه أوّ مٚ ؿدّ  افَقّي 

وؿد جٚء يف  (4)واحدة ادَٚبر  ـ (3)مثِثٜ افٌٚءـ وادَزة  افٌَقر واحد (افَز) :اخلومس

: ؿٚل(5)ادَز افنًر

 بٍْٚئْٓؿ َبرفُؾ ؿقم مْؼ 

 ْ 

 (6)ؾٓؿ يَْهقن وافٌَقر تزيد 

 
 

ه أمرت بٖن ُت َبرْ وأْق  .دؾْتف: ه بوؿ افٌٚء وـنهٚ ؿًزا، أيبِرُ ه وأْق ُبرُ أْق  َت ادلِّت  ُت َبرْ وَق 

َبرْق ُي 

 . (1)ؾٔف نُ دَف فف ؿًزا ُي  ُت يَّيلرَص : أؿزتف: يٝكِّت وؿٚل ابـ افّس  

                                                 

. (أو)بدٓ مـ  (واو)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 (2/319)َٕؾ ذفؽ أيوٚ ابـ حجر يف ؾتح افٌٚري   (2)

 (4/6)وافْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر  (1/560) إير خمتٚر افهحٚح  (3)

. (ز)شٚؿىٜ مـ (واحدة ادَٚبر)مجِٜ  (4)

. (ادَز)بدٓ مـ  (ادٌَقل)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

وإير ديقان  (2/784)هذا افٌٔٝ فًٌداهلل بـ ثًٌِٜ احلٍْل،ـام ذـر ذفؽ اجلقهري يف ـتٚب افهحٚح (6)

 (1/368)احلامشٜ فِتزيزي

 48:بدايٜ افِقح 

(1)   ٝٔ ُّ .  (1/235)إٔير إصالح ادْىؼ ٓبـ افً

= 
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(1)چ ڻ  ۀ  ۀ    چ  :وؿقفف تًٚػ
ومل جيًِف مَِك فُِالب،  ،َبرْق جًِف ممـ ُي : أي 

. (2)افَز ممٚ أـرم بف بْق آدم وـٖنّ 

:افسودس

ح ب٘ثٌٚت ظذاب افَز وؾتْتف، وهق مذهٛ أهؾ احلديٞ مكِّت  

. (4)ر مًتٍٔض يف إحٚديٞواإليامن بف واجٛ، وهق متُرّ  ، (3)افًْٜواحلّؼ 

                                                 

قً : ن إشحٚق بـ افًُٔٝ أبق يقشػ، صٔخ افًربٜٔ إمٚم افٌِٜ وإدب، فف ـتٚببيًَقب : هق  وابن افسؽّل

هـ إير يف 244:تقيف شْٜ.  يُـ فف ٍٕٚذ يف افْحق وـٚن يتنٔعمل : ؿٚل ثًِٛ. وؽره (إصالح ادْىؼ)

 13/243:ومًجؿ ادٗفٍغ 12/18:شر أظالم افٌْالء: ترمجتف

 شقرة ظٌس(٢١)آيٜ (1)

 (8/337)إير تًٍر افٌٌقي   (2)

 (ظ)ـ47بدايٜ افِقح ـ. 

 أخرجف ظـ افٌْل : وؿٚل افنٔخ ظٌد افٌْل ادَدد (2/615) ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر افًدة إير  (3)

إير اظتَٚد . ثر ادتٖخريـ مـ ادًتزفٜوخٚفػ مجٓقر أهؾ افًْٜ يف ذفؽ بؼ ادريز، وأك. اثْٚ ظؼ صحٚبٔٚ

 (1/91)أهؾ افًْٜ ذح أصحٚب احلديٞ 

حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ يف افٌخٚري ـتٚب افدظقات  بٚب افتًقذ مـ ظذاب افَز  : ومـ أسحٓٚ  (4)

 إن: ظجقزان مـ ظجز  قد ادديْٜ ؾَٚفتٚ يل دخِٝ ظعَّيل ):  وفٍيف ظْٓٚ ؿٚفٝ (6005)برؿؿ  (5/2341)

يٚ : ؾَِٝ فف ؾخرجتٚ ودخؾ ظع افٌْل  ،أهؾ افٌَقر يًذبقن يف ؿٌقرهؿ، ؾُذبتٓام، ومل إًٔؿ أن أصدؿٓام

 ؾام رأيتف بًدُ . صدؿتٚ إهنؿ يًذبقن ظذابٚ تًًّف افٌٓٚئؿ ـِٓٚ:رشقل اهلل إن ظجقزيـ، وذـرت فف، ؾَٚل يل

بٚب اشتحٌٚب افتًقذ مـ ظذاب وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب ادًٚجد   (يف صالة إٓ تًقذ مـ ظذاب افَز

  (1347)ورؿؿ احلديٞ  (2/92)افَز 
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وؿد شِػ افُالم يف ذفؽ يف احلديٞ افًٚدس مـ بٚب اإلشتىٚبٜ واوًحٚ، ومـ  

. (1)خٚفػ ؾٔف

يف  ،، وؿد ثٌتٝ آشتًٚذة مْٓٚ(2)وؿٜ مقجقدةؾٔف اإليامن بٚفْٚر، وأهنٚ خمؾ :افسوبع

. (3)ؽر حديٞ

 ال افَٚيضق. هل آمتحٚن وآختٌٚر: ؿٚل أهؾ افٌِٜ ،افٍتْٜ :افثومن

إذا أدخِتف  ،هٛافذّ   ُت نْ َت َف  : ، يَٚل(4)فُـ ظرؾٓٚ يف اختٌٚر ـنػ مٚ يُره)): ظٔٚض

ڌ  ڎ   ڎ  چ  :  تًٚػ ـؿٚل ـ . ، ويْير مٚ جقدتف، وديْٚر مٍتقنَبرْ َت ْخ افْٚر يلُ 

(5)چڈ  ڈ
َّيٝل : ى افهٚئغويًؿّ   ((وـذفؽ افنٔىٚن. انافٍ

 (6) . 

                                                 

وَٕؾ ادهْػ هْٚك ظـ افَٚيض ظٌداجلٌٚر  (1/516)ـتٚب افىٓٚرة بٚب اإلشتىٚبٜ إظالم ، إير   (1)

ادًتزيل أن أـثر صٔقخ ادًتزفٜ مل يُْروا ذفؽ خالؾٚ دـ َٕؾ ظْٓؿ بٚإلضالق ـٚبـ افًىٚر يف افًدة 

(2/615)  

 (2/615)افًدة ذح افًّدة  (2)

مْٓٚ يف ؽر هذا احلديٞ مٚ ورد مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ يف افتًقذ مـ افْٚر وؾتْٜ افْٚر، ـام   (3)

 (6015)ورؿؿ احلديٞ  (5/2344)أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افدظقات  بٚب آشتًٚذة مـ ؾتْٜ افٌْك 

 .احلديٞ( (..إين أظقذ بؽ مـ ؾتْٜ افْٚر ومـ ظذاب افْٚرافِٓؿ : ـٚن يتًقذ أن افٌْل ))وفٍيف ظْٓٚ  

 (2/213)إـامل ادًِؿ   (4)

 شقرة افزوج(١٠)آيٜ (5)

 (3/777)وإير افْٓٚيٜ يف ؽريٛ إثر (1/517)خمتٚر افهحٚح   (6)
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(2)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦچ  :ؿٚل ـ تًٚػ ـ. اإلحراق: افٍتـ)): (1)وؿٚل اخلِٔؾ
 

ؾذهٛ مٚفف أو ظَِف وـذفؽ إذا  ،وؾتـ ؾٓق مٍتقن، إذا أصٚبتف ؾتْٜ ،اؾتتـ افرجؾ: ويَٚل

. ((ىيتًدّ وٓ ،آؾتتٚن: اوافٍتقن أيًض  (3)چڈ  ڈ چ :اختز، ؿٚل ـ تًٚػ ـ

ڇ  ڇ   ڇ  چ :أهؾ احلجٚز يَقفقن)):(5)اءوؿٚل افٍرّ ،(4)إصًّل أؾتْٝ بٕٚفػوإُٔر

((مـ أؾتْٝ {بٍّتْغ }:وأهؾ ٕجد يَقفقن(6)چڇ  ڍ  
(7). 

ض فف مٚ يتًرّ  ،ادحٔٚ (8)ؾٍتْٜ ،احلٔٚة وادقت: ؾتْٜ ادحٔٚ وادامت، أي :افتوشع

هٚ واجلٓٚٓت، وأصدّ  ،وافنٓقات ،بٚفدٕٔٚ  آؾتتٚن مـ ،إلًٕٚن مدة حٔٚتفا

ادراد ؾتْٜ  (9): وؾتْٜ ادامت ؿٔؾ. أمر اخلٚمتٜ ظْد ادقت: وأظيّٓٚ وافًٔٚذ بٚهلل مْف

                                                 

(1) ،ًٚ ًٚ فىٍٔ اتٍؼ اخلِٔؾ بـ أمحد بـ ظّرو بـ أو ظٌد اهلل افٍراهٔدي، صٚحٛ افًربٜٔ وافًروض، ـٚن ذـٔ

هـ 170:تقيف رمحف اهلل شْٜ. ادنٓقر (افًغ):افًِامء ظذ جالفتف وؾوِف وتَدمف يف افًربٜٔ، فف ـتٚب

 2/244:ووؾٔٚت إظٔٚن 4/112:ومًجؿ ادٗفٍغ 10/161:افٌدايٜ وافْٓٚيٜ: إير يف ترمجتف

 1/557:وبٌٜٔ افقظٚة

 شقرة افذاريٚت(١٣)آيٜ (2)

 شقرة ضف(٤٠)آيٜ (3)

 (154ص  )وشٌَٝ افسمجٜ فألصًّل  (1/517)فهحٚح خمتٚر ا  (4)

  (381ص   )شٌَٝ افسمجٜ فٍِراء  (5)

 شقرة افهٚؾٚت(١٦٢)آيٜ (6)

حٔٞ شٚق ـالم افٍراء بتاممف ـام ذـره  (2/33)وإير افهحٚح يف افٌِٜ . (2/394)مًٚين افَرآن   (7)

يف َِٕف  ، ؿقل أهؾ ٕجد ٕهؾ احلجٚز، ؾَد ًٕٛ  (1/517)خالؾٚ فِرازي يف خمتٚر افهحٚح . ادهْػ هْٚ

 .فَقل افٍراء

. (ؾتْٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (8)

 .وهق صديد يًتًٚذ بٚهلل مـ ذه: إػ ؿقفف (1/207)ؿٚفف ابـ دؿٔؼ يف إحُٚم إحُٚم   (9)
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، (1)وؾتْٜ افَز ،ظْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ آشتًٚذة مـ ظذاب افَز افَز، وؿد صّح 

مـ ): ، وٓ يُقن مـ هذا افقجف متُرًرا مع ؿقفف(2)جٚلأو أظيؿ مـ ؾتْٜ افدّ  ـّثؾ

ّٛ    (ظذاب افَز إن : ب، وٓ يَٚلٕن افًذاب مرتٛ ظذ افٍتْٜ، وافًٌٛ ؽر ادً

ادَهقد زوال ظذاب افَز، ٕن افٍتْٜ ًٍٕٓٚ أمر ظئؿ، وهق صديد يًتًٚذ بٚهلل مـ 

فَرهبٚ مْف  ٪وأؤٍٝ إػ ادقت ،(3)افٍتْٜ ظْد ادقت:أن يراد بٍتْٜ ادامت وجيقز.هّذ 

يف مدة  ،مٚ يَع ؿٌؾ ذفؽ ،وؿٌِف بَِٔؾ، وتُقن ؾتْٜ ادحٔٚ ظذ هذار آحتوٚ ظْد

يف افدٕٔٚ، ؾ٘ن مٚ ؿٚرب افقء يًىك حُّف، ؾحٚفٜ ادقت   ويكف احلٔٚة فإلًٕٚن

                                                 

وأظقذ بؽ مـ ؾتْٜ افَز، وأظقذ بؽ مـ ظذاب : ..ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظـ افٌْل ))وفٍيف    (1)

 (6015)بروايٜ رؿؿ    (461 ص ) شٌؼ خترجيف يف افٌخٚري ؿريٌٚ ـام( (افَز

وؿد ورد ذفؽ  ،  وإٕام هل مثِف أو ؿريٌٚ مْف ـام أصٚر شٝ ؾتْٜ افَز أظيؿ مـ ؾتْٜ افدجٚليول: ؿِٝ   (2)

يف  (أظيؿ)ومل أؿػ ظذ فٍيٜ  ، مـ حديٞ أشامء ريض اهلل ظْٓٚ  (مثؾ أو ؿريٛ مـ ؾتْٜ افدجٚل)بٍِظ  

وؿد أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب افًِؿ  بٚب مـ أجٚب افٍتٔٚ . ت احلديٞ يف افهحٔحغ وؽرمهٚروايٚ

يف صالة  وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افًُقف  بٚب مٚ ظرض ظذ افٌْل  (1/44)ب٘صٚرة افٔد وافرأس 

وأخرجف افًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب اجلْٚئز  بٚب (2144)برؿؿ  (3/32)افًُقف مـ أمر اجلْٜ وافْٚر 

وابـ حٌٚن (26925)برؿؿ  (44/493)وأمحد يف مًْده (2062)برؿؿ  (4/103)افتًقذ مـ ظذاب افَز 

وافٌَٔٓل  (643)برؿؿ  (2/263)ومٚفؽ يف ادقضٖ (3114)برؿؿ  (7/383)يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن 

يف  وابـ أو صٌٜٔ(316)برؿؿ  (24/118)وافىزاين يف افٌُر  (6153)برؿؿ   (3/338)يف افُزى 

هل  ومًِقم أن أظيؿ ؾتْٜ ذـرهٚ افٌْل  (مثؾ أو ؿريٛ)ـِٓؿ بٍِظ  (37510)برؿؿ  (7/496)مهٍْف 

مٚ ـٕٚٝ مـ )):  ؿٚل رشقل اهلل : ؿٚل  (64)برؿؿ  (1/76)ؾتْٜ افدجٚل ـام يف حديٞ جٚبر ظْد احلٚـؿ 

وروى اإلمٚم أمحد ( (ؿقمفؾتْٜ تُقن حتك تَقم افًٚظٜ أظيؿ مـ ؾتْٜ افدجٚل، ومٚ مـ ٌٕل إٓ وؿد حذر 

 (يٚم افًٚظٜ أمر أظيؿ مـ افدجٚلواهلل مٚ بغ خِؼ آدم إػ ق ): ؿٚل  ظـ افٌْلظـ هنٚم بـ ظٚمر 

 .افدٕٔٚ يف وفًؾ مَهقد ادٗفػ أظيؿ ؾتْٜ : ؿٚل صٔخْٚ مروان محدان  (16254)برؿؿ  (26/187)

 (2/615)إير افًدة ذح افًّدة   (3)
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مـ افدٕٔٚ  تًدّ  تنٌف ادقت، ؾال 

ت بغ ؾتْٜ ادحٔٚ وادام ،ؾًذ هذا يُقن اجلّع 

.  (1)ـثرة ، وٕيٚئره بًد افًٚمّ  ال، مـ بٚب ذـر اخلّٚص وؾتْٜ ادًٔح افدّج 

. ٕجؾ آهتامم ٪ـرؾتْٜ ادًٔح بٚفذِّت  (2)توخّص 

ؾُٖٕف  حتوٚر، وحٚفٜ ادًٚئِٜ يف افَزحٚفٜ آ: و تّؾ أن يراد بٍتْٜ ادحٔٚ وادامت 

 :ـ تًٚػ ـ (5)[اهلل]مهٚ ـام ؿٚليف (4)تثٌلهذيـ ادَٚمغ، وشٖل افٝ  (3)ؾتْٜ اشتًٚذ مـ

  (6)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

وهل يف احلََٜٔ ، ادحٔٚ وادامت واحًدا وظدّ احلديٞ افتًقذ مـ أربع، ذـريف:تـبقه

ٚ فُٕٚٝ وتًرا، وافٌٚفٛ يف افقتربٖٕف فق ظدّ : وأجٚب بًوٓؿ.مخًٜ ًً يف  هٚ مخ

اره  افؼيًٜ إٔف ٓ يذـر إٓ يف رء  ٌقب، وهذه إربًٜ مؽ

                                                 

 (ز)ـ46افِقح ـ. 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ـثرة)ـِّٜ  (1)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (خهٝ)ـِّٜ  (2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ؾتْف)ـِّٜ  (3)

  ( 2/615 )وافتهحٔح مـ مهدر افَْؾ يف افًدة  (افتثٌٝ  )ـتٌٝ  (ز  )و (ظ  )يف إصؾ و  (4)

. (ظ)وأثٌتف مـ (ز)فٍظ اجلالفٜ شٚؿط مـ إصؾ ومـ (5)

 رة إبراهٔؿشق(٢٧)آيٜ (6)
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اشتًٔذوا بٚهلل ):مـ حديٞ أو هريرة  (3) مًْده يف (2)ظٌد بـ محٔد  (1)روى فُـ ]

. (5)ؾذـرهـ  (مخس (4)[مـ

صالة، وهل  حٔٞ أمرٕٚ هبٚ يف ـّؾ  ،طٓرت افًْٚيٜ بٚفدظٚء هبذه إمقر :افعورش

ة إيامين ة افٌالء يف وؿقظٓٚ، وٕن أـثرهٚ أمقرحََٜٔ بذفؽ٪ فًيؿ إمر ؾٔٓٚ، وصدّ 

. ظِٓٚ مُِٜ هلٚيٟظذ إٍٕس   [ (6)رهٚـرّ تف ]  ،ةؽٌّٔل 

بًد  ،ؾٔٓٚ زيٚدة ـقن افدظٚء مٖمقًرا بف (7)افروايٜ افثٕٜٚٔ يف افُتٚب :احلودي ظؼ

إذا ؾرغ )   يف مًِؿ أيًوٚ ،ـام جٚء يف احلديٞ أخر  ،إخر (8)د، وادراد بفافتنفّ 

                                                 

. (روى)بدٓ مـ  (ادظك)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 ( 171ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف يف   (2)

. (مًْده)بدٓ مـ  (شْده)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

. (ظ)مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـ مٚ بغ ادًَقؾتغ(4)

 مـ ظذاب جْٓؿ ،اشتًٔذوا بٚهلل مـ مخس)وفٍيف   (1462)برؿؿ  (1/426)مًْد ظٌد بـ محٔد   (5)

واحلديٞ أخرجف هبذا افٍِظ افًْٚئل يف شْْف يف ( (وظذاب افَز وؾتْٜ ادحٔٚ وادامت وؾتْٜ ادًٔح افدجٚل

يف مًْده  واإلمٚم أمحد (5511)برؿؿ  (8/276)ـتٚب آشتًٚذة  بٚب آشتًٚذة مـ ؾتْٜ ادحٔٚ 

 (3309) برؿؿ (8/420)أثٚر  أخرجف أيوٚ افىحٚوي يف منُؾ و (9387)برؿؿ  (15/226)

بٚب يف افهالة بغ إذان بٔٚن اإلئتامم بٚإلمٚم يف   (1629)برؿؿ  (1/438)ظقإٜ يف مًتخرجف وأبق

واحلديٞ صححف إفٌٚين يف صحٔح افًْٚئل  (2578)برؿؿ  (1/336)افهالة وافىٔٚفز يف مًْده 

 .إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿ : وؿٚل ظْف  ََق ادًْد  (5511)برؿؿ   (8/276)

ومٚ أثٌتف هق إًٕٛ فًِٔٚق   (ا ؾُٔرره )ـتٌٝ  (ز  )ؽر مَْىٜ ، ويف  (ظ  )يف إصؾ ويف   (6)

 ( 1/207 )وهق ادقاؾؼ دٚ يف اإلحُٚم 

 (457ص  )شٌؼ خترجيٓٚ   (7)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (بف)فٍيٜ  (8)
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ل ظذ فٌْٚء إوّ وهق طٚهر    ((1)مـ أربع ذ بٚهللؾِٔتًقّ  ،د إخرأحدـؿ مـ افتنفّ 

ل د إوّ يف افتنفّ  هذا احلديٞ ظٚمّ )): ؿٚلفافديـ  افتخٍٔػ، وأمٚ افنٔخ تَّل 

ل، وظدم د إوّ اشتحٌٚب افتخٍٔػ يف افتنفّ  وإخر، وؿد اصتٓر بغ افٍَٓٚء

 بًوٓؿ يف افهالة ظذ أل ؾٔف، وؿد(2) [تًٚمح  ] اشتحٌٚب افدظٚء بًده، حتك

ٚ هلؿيُقن إذا ورد ختهٔهف بٕٚخر متّّس  د، أو مـ مـ بٚب محؾ ادىِؼ ظذ ادَّل  ،ـً

  (5)يَتيض وافًّقم افذي ذـرٕٚه :(4)ؿٚل.وؾٔف بحٞ(3)اخلّٚص  ظذ افًٚمّ  بٚب محؾ

ؾال بد فف  ،اؾال بد فف مـ دفٔؾ راجح، وإن ـٚن ًٕص  هؾّـ خّص  ،افىِٛ هلذا افدظٚء

(6)تفصّح  مـ 
))

فذفؽ ص ادخّص  افّْص  ورود ،مف، وؿد ظِّٝ أ ٚ افْٚطرهذا ـال. (7)

  .تف، واحلّد هللوصّح 

وإن ـٚن  ،مر بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿبَقل مٚ أَ  ،إوػ امتثٚل إمر:افثوين ظؼ

: (أظقذ)حلهقل ادَهقد بف، ؾ٘ن مًْك  ،وهق جٚئز ،يُّـ افتًٌر بٌر هذا افٍِظ

. أظتهؿ

إٓ بٖفٍٚظ  ،يف افهالة ث افرد ظذ أو حٍْٜٔ حٔٞ مْع افدظٚءيف احلدي :افثوفٌ ظؼ

                                                 

  (1354)برؿؿ  (2/93)أخرجف يف ـتٚب ادًٚجد  بٚب مٚ يًتًٚذ مْف يف افهالة   (1)

 )ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ دٚ يف اإلحُٚم (شٚمح  )ـتٌٝ  (ظ  )ويف  (صٚحح  )ـتٌٝ  (ز  )إصؾ ويف يف   (2)

1/207 ) 

.  ( 1/207 )ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ فألصؾ ودٚ يف اإلحُٚم  ( اخلٚص ظذ افًٚم  )تَديؿ وتٖخر (ظ)يف (3)

 .أي ابـ دؿٔؼ رمحف اهلل  (4)

. (يَتيض)دٓ مـ ب (شًك)ـتٌٝ  (ظ)يف (5)

 .(صحٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

 (1/207)إحُٚم إحُٚم   (7)
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. (1)افَرآن افًئؿ

 فتّق ف آً دّج  يشؿّ افُذاب،،(3)اهلل ظدوّ :هق(ادًٔح افدجٚل)(2):ظؼ افرابع

وذـر افَرضٌل يف .(5)ابافُذّ : أن افدجٚل: ثًِٛ (4)ظـ وحُل. احلؼ وتٌىٔتف

ڱ   ڱ  ں   ڳ  ڱ   ڱ   ڳ چ   :تًٍر ؿقفف ـ تًٚػ ـ

ـّ (7)صٚف: اشؿ افدجٚل أن(6)چں . (8)وهق  قدّي :ؿٚل. أبٚ يقشػ: ى، ويُ

 . ـ بٍتح ادٔؿ وختٍٔػ افًغ ـ ظذ ادنٓقر: وادًٔح. افقندّج :ومجًف

                                                 

  (1/349)إير افٌحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ   (1)

  .(ظ)هذا اجلزء شٚؿط مـ (افربع ظؼ)إػ ؿقفف  (افثٚين ظؼ)مـ ؿقفف  (2)

. (ظٌداهلل)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ظـ)فٍيٜ  (4)

افنٌٔٚين  ،أبق افًٌٚس أمحد بـ  ٔك بـ زيد: وثًِٛ هق  (11/236)إير فًٚن افًرب   (5)

افٌٌدادي ادًروف بثًِٛ صٔخ افًربٜٔ وإمٚم افُقؾٔغ يف افْحق وافٌِٜ، ٓزم ابـ إظراو ،بٚفقٓء

تٚريخ : هـ إير يف ترمجتف291:تقيف رمحف اهلل شْٜ. وؽرهٚ(مًٚين افَرآن)و (افٍهٔح) :وصْػ

 1/396:وبٌٜٔ افقظٚة 14/5:أظالم افٌْالءوشر  5/204:بٌداد

شقرة ؽٚؾر  (٥٦)آيٜ (6)

 49بدايٜ افِقح 

وهق اشؿ ٓبـ صٔٚد ـام ورد ذفؽ يف مًِؿ مـ حديٞ ابـ ظّر يف ـتٚب افٍتـ وأذاط افًٚظٜ  بٚب   (7)

 فف ؾٔٓٚ ،وهق موىجع ظذ ؾراش يف ؿىٍٜٔملسو هيلع هللا ىلص ؾرآه افٌْل )وؾٔف  (7539)برؿؿ  (8/193)ذـر ابـ صٔٚد 

يٚصٚف ، وهق اشؿ : ؾَٚفٝ ٓبـ صٔٚد  ، وهق يتَل بجذوع افْخؾ، ؾرأت أم ابـ صٔٚد رشقل اهلل ، زمزمٜ 

رأيٝ جٚبر بـ ظٌد اهلل  ِػ بٚهلل أن ابـ صٚئد : ؿٚل (7537)وروى أيوٚ ظـ ابـ ادُْدر برؿؿ  (ابـ صٔٚد

 .ؾِؿ يُْره افٌْل  و إين شًّٝ ظّر  ِػ ظذ ذفؽ ظْد افـ: افدجٚل، ؾَِٝ أحتِػ بٚهلل؟ ؿٚل

 (15/325)تًٍر افَرضٌل  (8)
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 بٚخلٚء ـذفؽ فُـ: وؿٔؾ. ـ (1)ـ بُن ادٔؿ وختٍٔػ افًغ وتنديدهٚ : وؿٔؾ

دًحف :وؿٔؾ.(5)ٕٕف أظقر:وؿٔؾ.(4)ممًقح افًغ  (3)ٕٕف: ي بذفؽوشؿّ . (2)ادًجّٜ

ظِٔف  ؾًٔؾ بًّْك ؾٚظؾ، ؾًّحف إرض  ْٜ، وظًٔك ـ ،(6)إرض ظْد خروجف

. ـ يًّحٓٚ مْحٜ  (7)افًالم

                                                 

 (4/89)تًٍر افَرضٌل و (2/593)إير فًٚن افًرب   (1)

أظقر ظغ افّٔغ أصٌف مـ رأيٝ بف ابـ )بٍِظ  (4743)برؿؿ  (2/22)م أمحد ـام ورد ذفؽ ظْد اإلمٚ  (2)

 .صحٔح ظذ ذط افنٔخغ إشْٚده: وؿٚل  ََقه (ادًٔخ افدجٚل: ت مـ هذا؟ ؾَٚفقاؿىـ ؾًٖل

بٚدِّٜٓ ، ومْٓؿ مـ يَقفف بٚخلٚء ادًجّٜ مع  (ادًٔح   )أـثر افرواة يَقفقٕف  : ؿٚل ابـ حجر : ؾٚئدة 

ادًٔح بٚدِّٜٓ ود افذي بٚدًجّٜ ، مًحف اهلل إذا خَِف خَِٚ حًْٚ ، ومًخف : افتنديد ، ؿٚل أبقاهلٔثؿ 

 ( 1/183 )ؾتح افٌٚري . وًٕٛ ؿٚئِف إػ افتهحٔػ : وؿٚل ابـ حجر  بٚخلٚء إذا خَِف خَِٚ ؿٌٔحٚ مًِقٕٚ ، 

. (فُقٕف)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

وإن : ؿٚل رشقل اهلل : ؿٚل))حذيٍٜ ريض اهلل ظْف، وؾٔف  ـام ثٌٝ يف صحٔح مًِؿ مـ حديٞ  (4)

اب ذـر احلديٞ أخرجف يف ـتٚب افٍتـ وأذاط افًٚظٜ  ب( (..افدجٚل ممًقح افًغ ظِٔٓٚ طٍرة ؽِٔيٜ

 (7552)ورؿؿ احلديٞ  (8/195)افدجٚل وصٍتف ومٚ مًف 

يقمٚ بغ طٓري افْٚس  ذـر افٌْل : ؿٚل))حديٞ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف وؾٔف ـام يف افٌخٚري مـ   (5)

أخرجف يف . احلديٞ( (..إن اهلل فٔس بٖظقر، أٓ إن ادًٔح افدجٚل أظقر افًغ افّْٔك: ادًٔح افدجٚل ؾَٚل

 (3256)ورؿؿ احلديٞ  (3/1269) {واذـر يف افُتٚب مريؿ إذ إتٌذت مـ أهِٓٚ}بٔٚء  بٚبـتٚب إن

ورؿؿ  (8/194 )وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افٍتـ وأذاط افًٚظٜ  بٚب ذـر افدجٚل وصٍتف ومٚ مًف 

  (7546)احلديٞ 

 (4/89)ضٌل ويف تًٍر افَر (2/234)إير هذه إؿقال يف شٌٛ تًّٔتف يف ذح افْقوي دًِؿ   (6)

. (ظِٔف افًالم)بدٓ مـ  (ظِٔف افهالة)ـتٌٝ  (ظ)يف (7)
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   مقصك بب ـام ظرِّت ؾًرِّت  ،أصؾ ادًٔح بٚفًزإٜٔ بٚفنغو)):(1)[أبق ظٌٔد]ؿٚل  

((بّقشك
 شٔىٗهد إٓ مـ بؾ (3)فٔس):ويف صحٔح مًِؿ مـ حديٞ إٔس. (2)

   إٓ افًٌُٜ وبٔٝ ادَدس):(5)[وابـ ظّر]ويف حديٞ  ((4)ال إٓ مُٜ وادديْٜافدّج 

 (6)اينذـره افىز

                                                 

 ٕير اب افٌِٜ ُت ادقاؾؼ دٚ يف كُ  وافهقاب مٚ أثٌتف وهق (أبق ظٌٔدة)ـتٌٝ  (ز)و (ظ)يف ًٕخٜ إصؾ و  (1)

.  (2/48)هتذيٛ افٌِٜ فألزهري 

ـٚن مـ :ؿٚل ظْف افذهٌل. ٓمٜ ادتَـهق ظٌد اهلل بـ ظٌد افًزيز بـ  ّد افٌُري، أبق ظٌٔد افع:وأبو ظبقد

هـ إير يف 487:تقيف رمحف اهلل شْٜ و مًجؿ مٚ اشتًجؿ اصتَٚق إشامء: ومـ مهٍْٚتف. ملأوظٜٔ افع

 (6/75)ومًجؿ ادٗفٍغ  (19/35)ترمجتف شر أظالم افٌْالء 

 (ظ)ـ48بدايٜ افِقح ـ .

 ( 1/337 )هر يف مًٚين ـِامت افْٚس وإير ؿقفف يف افزا.بدون افٌٚء (مقشك )ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (فٔس)فٍيٜ  (3)

ورؿؿ  (8/206)أخرجف مًِؿ هبذا افٍِظ يف ـتٚب افٍتـ وأذاط افًٚظٜ  بٚب ؿهٜ اجلًٚشٜ   (4)

واحلديٞ أخرجف افٌخٚري أيوٚ يف أبقاب ؾوٚئؾ ادديْٜ  بٚب ٓ يدخؾ افدجٚل ادديْٜ  (7577)احلديٞ  

: بٚب  (6/2607 )(6706)ذـر افدجٚل برؿؿ: ويف ـتٚب افٍتـ بٚب  (1782)ديٞ  ورؿؿ افح (2/665)

ومٚ  يف ادنٔئٜ واإلرادة : ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب  (6/2609 )(6715)ٓ يدخؾ افدجٚل ادديْٜ برؿؿ 

 (6/2718 )(7035)برؿؿ تنٚؤون إٓ أن ينٚء اهلل 

فهقاب مٚ أثٌتف وهق ادقاؾؼ دٚ يف ختريٟ احلديٞ مـ وا (ابـ ظّر)ـتٌٝ  (ز)ويف  (ظ)يف إصؾ ويف   (5)

 . ـتٚب ادَدد

وؿد . وافتهحٔح مـ ـتٛ احلديٞ (افَرضٌل  )ـتٛ  (ز  )ويف  (افىزي  )ـتٌٝ  (ظ  )يف إصؾ و(6)

وهذا احلديٞ ذـره ادَدد ؤٚء افديـ يف  .(14292 )برؿؿ  (3/440)أخرجف افىزاين يف ادًجؿ افٌُر 

ؾٔف   ( 7/670 )وؿٚل ظْف اهلٔثّل يف جمّع افزوائد  ( 34 )برؿؿ  ( 1/60 )  "وٚئؾ بٔٝ ادَدسف "ـتٚبف

. حديٞ ؽريٛ افًْد وادتـ  ( 1/50 )وؿٚل ظْف ابـ ـثر يف افْٓٚيٜ يف افٍتـ وادالحؿ . مـ مل أظرؾٓؿ 
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ومًجد )  ظـ بًض افهحٚبٜ(1)ةجْٚدة بـ أو أمّل  مـ حديٞ افىحٚوي وزاد

(2) (افىقر
هٚ، إٓ وإٔف شٔيٓر ظذ إرض ـّؾ ): أو صٌٜٔ بـ ويف حديٞ أو بُر.  

وأخٌٚره صٓرة،  ((4)بٔٝ ادَدس (3)يف وبٔٝ ادَدس، وإٔف  ك ادٗمْغاحلرم، 

  .أظٚذٕٚ اهلل مْف

                                                 

ح، وهق ؽر جْٚدة إزد وفًٔٝ فف صحٌٜ ظذ افهحل ، مـ ـزاء افتٚبًغ، جْٚدة بـ أو أمٜٔ إزدي (1)

حدث ظـ مًٚذ وأو افدرداء وؽرمهٚ، تقػ ؽزو افٌحر دًٚويٜ، وؿد . بـ مٚفؽ، ـام ٌٕف ظذ ذفؽ ابـ حجر

واجلرح  4/62:شر أظالم افٌْالء: هـ إير يف ترمجتف80:تقيف رمحف اهلل شْٜ. أدرك اجلٚهِٜٔ واإلشالم

 2/115:وهتذيٛ افتٓذيٛ 1/515:وافتًديؾ

يف افدجٚل أن مًف  بٚب بٔٚن منُؾ مٚ روي ظـ رشقل اهلل   (14/376)ـؾ أثٚر فِىحٚوي مش  (2)

ذـره اهلٔثّل يف جمّع احلديٞ  و (23683)برؿؿ  (39/88)و أخرجف اإلمٚم أمحد يف مًْده (جٌٚل خر

 .إشْٚده صحٔح: وؿٚل ظْف  ََقه ح ، رجٚفف رجٚل افهحل:وؿٚل (12524)برؿؿ 7/659)افزوائد 

. (ز)شٚؿىٜ مـ  (يف)فٍيٜ (3)

يف ـتٚب افٍتـ  بٚب مٚ ذـر يف ؾتْٜ  مهٍْف مـ حديٞ شّرة بـ جْدب  أخرجف ابـ أو صٌٜٔ يف  (4)

وافٌَٔٓل يف افُزى (20178)برؿؿ  (33/346)وأمحد يف مًْده (37513)برؿؿ  (7/496)افدجٚل 

وابـ (2856)برؿؿ  (7/101)وأخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن (6154)برؿؿ  (3/339)

واحلٚـؿ يف  (6799)برؿؿ  (7/191 )وافىزاين يف افٌُر (1397)برؿؿ  (2/325)خزيّٜ يف صحٔحف 

وذـره اهلٔثّل يف .صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ومل خيرجٚه:وؿٚل (1230)برؿؿ  (1/478)مًتدرـف 

واحلديٞ وًٍف .ن حٌٚنرجٚفف رجٚل افهحٔح ؽر ثًٌِٜ بـ ظٌٚد، وثَف اب: وؿٚل  (7/344)ادجّع 

 .بتحَٔؼ إفٌٚين  (2/325)إير صحٔح ابـ خزيّٜ . يف إشْٚده ثًٌِٜ، جمٓقل:إفٌٚين، وؿٚل
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احلديٌ افرابع 

 

يق ـ ريض اهلل افصدّل   (3)بؽر ، ظن أيب (2)ظؿرو بن افعوص  (1)بن ظن ظبد اهلل 

أدظو به دم  مـي دظوءً ظلِّك : أكه ؿول فرشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم)ظـه ـ 

وال يغػر  (4) [اـثرً ]  إين طؾؿً كػيس طؾًك  افؾفمّل : ؿل  : لصاليت، ؾؼو

افذكوب إال أكً، ؾوؽػر يل مغػرة من ظـدك، واررـي إكك أكً افغػور 

(5)(افرحقم
   .

: (6)وجوهافؽالم ظؾقه من 

ؾ٘ن  ـٚدٕٚع مـ اإلًٕٚم  ذٕٛ افذي هقوهق مـ أحًـ إدظٜٔ، ؾ٘ن ؾٔف آظساف بٚل

                                                 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (بـ)فٍيٜ  (1)

 واإلصٚبٜ (3/956)اإلشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل ظْف إير   (2)

 (1/657)وأشد افٌٚبٜ  (2/158)يف متٔٔز افهحٚبٜ 

. (ز)شٚؿىٜ مـ (بُر)ـِّٜ (3)

، وشٖٔد  ومـ أصؾ احلديٞ يف افهحٔحغ (ظ)ويف إصؾ مل تَْط وافتهحٔح مـ  (ـٌرا )(ز)يف  (4)

 (478ص  )ـالم ادهْػ ظْٓٚ يف 

ورؿؿ احلديٞ  (5/2331)يف ـتٚب افدظقات  بٚب افدظٚء يف افهالة  فف افٍِظوأخرجف افٌخٚري   (5)

ويف ـتٚب افتقحٔد  (1/286 )(799)افدظٚء ؿٌؾ افًالم برؿؿ: صٍٜ افهالة بٚب  ويف ـتٚب (5967)

يف ـتٚب وأخرجف مًِؿ  (6/2690 )(6953)برؿؿ  وـٚن اهلل شًّٔٚ بهرا  ؿقل اهلل تًٚػ : بٚب 

 (7044)ورؿؿ احلديٞ  (8/74)افذـر وافدظٚء وافتقبٜ  بٚب اشتحٌٚب خٍض افهقت بٚفذـر 

ٕوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد هذه ابًض إير   (6)

 (2/616)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر (1/208)
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   .ظساف بف أؿرب إػ ادحق، ـام شٖٔدطِؿ افٍْس ذٕٛ، وآ

 .(2)بًٌد اهلل بـ ظّرو وؿد شِػ يف افىٓٚرة (1)يف افتًريػ :افوجه األول

: ظٌد اهلل بـ ظثامن افَرر افتّٔل، وؿٔؾ:يؼ واشّفيف افتًريػ بٚفهدّ  :افثوين

 (6)روى ظْف وفده ظٌد افرمحـ.  (5)أبقاه أشِؿ.(4)أم اخلر شِّك:وأمف. (3)ظتٔؼ

ؾَٚ اّت . وروي فف مٚئٜ حديٞ واثْٚن وأربًقن حديًثٚ. ٌق ْل ، وَخ (7)وظّر وظع ئنٜوظٚ

ل افْٚس إشالًمٚ بقاحد، وـٚن أوّ (9)((م))و بٖحد ظؼ (8)((خ)) مْٓٚ ظذ شتٜ، وإٍرد

وترمجتف يف  (10)بٚفتهْٔػ ، ومْٚؿٌف أؾردتـِٓٚ  هٚجر وصٓد ادنٚهد مـ افرجٚل

 شْٜ تويل اخلالؾٜ شتٜ وظؼيـ صًٓرا، ومٚ،  (11)د وٕهػيف جمّؾ  تٚريخ دمنؼ

                                                 

. ثؿ رضب ظِٔٓٚ (افتًريػ)بًد ؿقفف  (براويف)ـتٛ  (ظ)يف (1)

 (1/228)ـتٚب افىٓٚرة بٚب افىٓٚرة  إظالم ،  (2)

 (2/617)ابـ افًىٚر يف افًدة  ـام ؿٚفف وفٔس ذفؽ بّنٓقر  (7/44)فهحٚبٜإير اإلصٚبٜ يف متٔٔز ا  (3)

.  (بْٝ صخر)زيٚدة  (ز)يف (4)

 (15/283)وهتذيٛ افُامل (4/169)إير اإلصٚبٜ . فِقؿقف ظذ ترمجٜ شِّك ريض اهلل ظْٓٚ 

. (أبقه)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

واإلصٚبٜ  ( 1/249)اب يف مًرؾٜ إصحٚب آشتٔع : فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف إير   (6)

  (15/283)و (16/555)هتذيٛ افُامل  و ( 4/291)يف متٔٔز افهحٚبٜ 

مل أؿػ هلام ظذ ترمجٜ، ومل يذـرمهٚ ادزي وابـ حجر ؾّٔـ روى ظـ أو بُر، وإٕام ذـروا ظٌد افرمحـ   (7)

 (5/280)وهتذيٛ افتٓذيٛ   (15/283)إير هتذيٛ افُامل . وظٚئنٜ و ّد

. (افٌخٚري)ـتٌٝ  (ظ)يف (8)

. (ومًِؿ)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)

. (افتهْٔػ)بدٓ مـ  (افتهديؼ)ـتٌٝ  (ظ)يف (10)

 (30/3)إير بدايٜ ترمجتف مـ تٚريخ دمنؼ   (11)
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وترمجتف أبًط  (2)ةافٌْقّي  وشتغ شْٜ، ودؾـ بٚحلجرة  (1)[ثالثٜ] ظـ ،ظؼة ثالث

افُالم ظذ رجٚل هذا افُتٚب، ؾراجًف(3)أؾردتف مـ مـ هذا ؾٔام 


. (4)مْف

                                                 

. (ز)وافتهحٔح مـ (ثِٞ  )(ظ)يف (ثِثف)يف إصؾ   (1)

. (افٌْقة)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

. (أؾردٕٚ مـ)ـتٌٝ  (ظ)يف (3)

  (ز)ـ47ـافِقح .

 .افًدة يف مًرؾٜ رجٚل افًّدة : ، واشّف   ( 48ص  )شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب   (4)
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  مقػ (3)[فداخ]ظـ أو (2)افدآين خٚفد مـ حديٞ أو (1)ويف شْـ أو داود

  .(ةل مـ يدخؾ اجلْٜ مـ هذه إمّ أوّ  ،أن أبٚ بُر)  :اظـ أو هريرة مرؾقعً  (4)جلًدةا

أربع ظؼة، وهق ابـ شٌع وتًًغ : م شْٜيف ادحرّ  (6)يؼافهدّ  (5)وافد مٚت :ؾوئدة

                                                 

واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (4654)برؿؿ  (4/345)أخرجف أبق داود يف شْْف يف ـتٚب افًْٜ  بٚب اخلٍِٚء   (1)

افىزاين أخرجف و. وواؾَف افذهٌل. صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ومل خيرجٚه: وؿٚل (4444)برؿؿ   (3/77)

واحلديٞ  (258)برؿؿ    (1/221)واإلمٚم أمحد يف ؾوٚئؾ افهحٚبٜ  (2594)برؿؿ   (3/93)يف إوشط 

اشتنٓد بف ابـ تّٜٔٔ ظذ ؾوٚئؾ أو بُر ريض اهلل ظْف ـام يف مْٓٚج و( 1/13 )ذـره ابـ ـثر يف افْٓٚيٜ 

أمٚ : ر مًف روايٜ ظْد ابـ مٚجف ثؿ ؿٚل وتُِؿ ظْف ابـ افَٔؿ يف حٚدي إرواح وذك ( 7/116)افًْٜ 

،وظَٛ ظذ ظذ ؿقل وًٍف إفٌٚين يف افًًِِٜ افؤًٍٜ و. حديٞ ابـ مٚجف ؾٓق حديٞ مُْر جدا 

ذاك مـ أوهٚمٓام ، ؾ٘ن افدآين هذا وصٔخف ، مل : صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ، ؾَٚل : احلٚـؿ وافذهٌل 

ثؿ شٚق ـالم ابـ  ( 2/751 )ؤًػ ، أورده افذهٌل يف افوًٍٚء  خيرج هلام افنٔخٚن صٔئٚ ، ثؿ إول مْٓام

   ( 1745 )برؿؿ  ( 4/229 )إير شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ . حجر ظْٓام ـام ذـرتف يف ترمجتٓام 

. يَٚل فف افدآين ، ٕٕف ـٚن يْزل يف بْل دآن يزيد بـ ظٌد افرمحـ بـ أو شالمٜ إشدي افُقيف،   (2)

وإشامء  ( 33/273 )إير ترمجتف يف هتذيٛ افُامل . صدوق خيىي ـثرا وـٚن يدفس : ن حجر ؿٚل ظْف اب

  ( 2/390 )وتَريٛ افتٓذيٛ  ( 2/504 )وافُْك فِدوٓو 

. ومـ ـتٛ افساجؿ (ز)وافتهحٔح مـ  (خِد)ـتٌٝ  (ظ)يف إصؾ و (3)

ؿٚل ظْف .يًرف اشّف، وحديثف يف افُقؾٔغ بـ هٌرة افَرر ادخزومل، ٓ: أبق خٚفد مقػ آل اجلًدة  (4)

 ( 33/276)وإير يف ترمجتف أيوٚ هتذيٛ افُامل  ( 1/636 )تَريٛ افتٓذيٛ إير .جمٓقل:ابـ حجر

 .(وافد)بدٓ مـ  (وفد)ـتٌٝ  (ز)يف (5)

 (1/318)إير يف ترمجتف اإلشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب فِقؿقف ظذ ترمجتف ريض اهلل تًٚػ ظْف   (6)

 (16/557)وهتذيٛ افُامل  (4/453)واإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (1/748)أشد افٌٚبٜ و
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. ظذ وفد أو بُر  هوردَّيل  ،يؼ ؿٌِف، ؾقرث مْف افًدسافهدّ   (1)مقت وـٚن. شْٜ

 يف اإلشالم، ومل يْؾ اخلالؾٜ رجٌؾ   (3)خموقب حٚؾٜ أول أن أبٚ ق): [(2)ؿتٚدة]وذـر 

احلٚؾظ ،ه ذـر ذفؽ ـّؾ  (4)(أبق بُر، وافىٚئع مـ وفد افًٌٚس: إٓ اثْٚن ،أبقه حلٌّل 

 ّٛ .  (5)يف افُالم ظذ آشتخالفيف أحُٚمف  افديـ افىزي  

. (6)ارةيف افٌٚب افذي بًد ـتٚب افىف   (افِٓؿ)  :م افُالم ظذ فٍظتَدّ  :افثوفٌ

وافيِؿ . هٚأي بّالبًٜ مٚ يقجٛ ظَقبتٓٚ، أو بام يَْص حظّ  (طِّٝ ٍٕز):وؿقفف

 .(7)ووع افقء يف ؽر مقوًف: يف افٌِٜ

                                                 

. (وـٚن مقت)بدٓ مـ  (ومٚت)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

وافتهحٔح مـ مهدر افَْؾ يف ابـ أو صٌٜٔ ومـ  (أبق ؿتٚدة  )ـتٌٝ  (ز  )و  (ظ  )يف إصؾ ويف   (2)

 .ـتٛ افساجؿ ـام يف ختريٟ إثر 

بٚحلٚء وافهٚد ادِّٓتغ وافهقاب مٚ أثٌتف وهق ادقاؾؼ  ( هقب)ادخىقط ـِٓٚ ـتٌٝ يف ًٕخ  (3)

. فِّهٚدر ادذـقرة

بُر وهق اخلٍِٜٔ افىٚئع هلل ظٌد افُريؿ بـ ادىٔع هلل افٍوؾ بـ ادَتدر بٚهلل و ا أبوـْٔتف أيًض : افىٚئع  (4)

. هـ وـٕٚٝ دوفتف أربًٚ وظؼيـ ش63ْٜ:ؿًدة شْٜٕزل فف أبقه دٚ ؾِٟ، ظـ اخلالؾٜ يف ذي ال. جًٍر افًٌٚد

وافًز يف خز مـ ؽز  (24/23)هـ إير يف ترمجتف افقايف بٚفقؾٔٚت 393:تقيف رمحف اهلل فِٜٔ افٍىر شْٜ

(1/173)  

يف ـتٚب   أخرجف ابـ أو صٌٜٔ ظـ ؿتٚدة، وهذا إثر  ( 251ص )شٌؼ افتًريػ هبذا افُتٚب وبّٗفٍف   (5)

وإير اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ  (35819)برؿؿ  (7/255)ؾًؾ ومـ ؾًِف  ب أول مٚإوائؾ  بٚ

( (خموقب))ـِٓٚ بٍِظ   (1/318)وآشتًٔٚب  (1/748)وأشد افٌٚبٜ  (55446)برؿؿ  (4/453)

 .بٚدًجّٜ

ؾيٜ م ظـ هذه افؾويف هذا افٌٚب مل يتُؾَّيل  (2/399)ينر إػ بٚب ؾوؾ افهالة يف اجلامظٜ ووجقهبٚ   (6)

 (1/430)بٚب آشتىٚبٜ يف ـتٚب افىٓٚرة   ٚ يفوإٕام أصٚر إل

 (1/407)وخمتٚر افهحٚح  (1/484)إير ؽريٛ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ   (7)
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ومْف . بف يف ؽر مقوًفأي مل يوع افش، (1)مـ أصٌف أبٚه ؾام طِؿ: ومْف ؿقهلؿ

يف أحُٚم افؼع ، وافيِؿ (2)د، وهل إرض افتل مل يٖهتٚ ادىر يف وؿتفاجلَؾ :اديِقمٜ

. ظذ مراتٛ  وهل افؼك، ثؿ طِؿ ادًٚو: ظذ مراتٛ، أظالهٚ

(4)چىئ  ی  ی    چ  :، ؿٚل ـ تًٚػ ـ(3)ثر وتٗنَّيل كَّيل ذَ افٍْس ُت  :افرابع
ٹ  چ  :وؿٚل 

يف أن : ، واخلالف يف ذفؽ أظْل(6)هل افروح: وافٍْس ؿٔؾ (5)چٹ  ڤ  ڤ

إن ؾٔٓٚ أفػ ؿقل : لحتك ؿل،  (7)؟صٓر ؟ افٍْس هل افروح أم ٓ 

ادًٚو  ؾقوًٝ ات، أي طِّتٓٚبٚفٍْس افذّ   هْٚ أن ادراد، وافيٚهر .(8)فًِِامء

. مقوع افىٚظٚت

  .(10)افًس، ـام أشٍِتف يف ذح خىٌٜ افُتٚب:  (9)افٌٍر :اخلومس

                                                 

 (2/244)إير ادثؾ يف ـتٚب مجٓرة إمثٚل ٕو هالل افًًُري  (1)

  ( 5/45 )إير هتذيٛ افٌِٜ   (2)

 (6/233)وإير فًٚن افًرب  (4/8)ح افٌُر إير ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼ  (3)

 شقرة افزمر(٥٦)آيٜ (4)

 شقرة افزمر (٥٩)آيٜ (5)

 (6/233)إير فًٚن افًرب   (6)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (صٓر)ـِّٜ  (7)

وإير ـتٚب افروح ٓبـ افَٔؿ  (4/684)إير ؾٔض افَدير ذح اجلٚمع افهٌر فِّْٚوي   (8)

(1/217) 

. (افٌٍر)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)

وإير ادهٌٚح ادْر يف ؽريٛ افؼح افٌُر  (1/103) مـ ـتٚب إظالم  إير ذح خىٌٜ افُتٚب  (10)

( 7/43 )  
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  (1)اشؿ ذٕٛ، وهق اجلرم، مثؾ ؾِس وؾِقس، ؾٓق: مجع(فذٕقبا)  :افسودس

. (2)ـٚد يًتًّؾا، وٓ يأذًٕٚب :وادهدر

مـ افًِامء، خهقًصٚ يف  ملم افعية ضِٛ تًؾيف احلديٞ دفٔؾ ظذ ذظّل  :افسوبع

خهقًصٚ إذا ـٚن  ،شٗافف (3)مؿٜ بٚفهِقات، وإجٚبٜ افًٚمل فِّتًّؾ ظقات ادتًّؾ افدّ 

 .ا واؾتًَٚرا وتقحًٔدا أو تْز ٚظِاًم ظّعًّيت  ادًئقل

مـ ذٕٛ وتَهر، ـام ؿٚل ـ ظِٔف افهالة  ٓ يًرى ،ؾٔف دفٔؾ ظذ أن اإلًٕٚن :افثومن

(4)(اشتَّٔقا وفـ حتهقا)  وافًالم ـ 
ائغ اء، وخر اخلطّ ابـ آدم خطّ  ـّؾ ):وؿٚل.   

                                                 

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (اشؿ)فٍيٜ  (1)

 (1/129)وافهحٚح يف افٌِٜ (1/389)إير فًٚن افًرب   (2)

. (فِّتًِؿ)بًد ؿقفف  (ؾٔف دفٔؾ)زيٚدة فٍيٜ  (ظ)يف (3)

واظِّقا أن ، اشتَّٔقا وفـ حتهقا  ):ؿٚل رشقل اهلل : ظـ ثقبٚن ريض اهلل ظْف ؿٚلفٍظ احلديٞ   (4)

أخرجف ابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب افىٓٚرة وشْْٓٚ   (ة وٓ  ٚؾظ ظذ افقوقء إٓ مٗمـخر أظامفُؿ افهال

ظْف  وؿٚل (22378)برؿؿ  (37/60)وأمحد يف مًْده (277)برؿؿ  (1/101)بٚب ادحٚؾيٜ ظذ افقوقء 

برؿؿ  (1/34)وأخرجف مٚفؽ يف ادقضٖ . حديٞ صحٔح إشْٚد رجٚفف ثَٚت رجٚل افهحٔح:  ََقه

وإوشط  (1445)برؿؿ  (2/101)وافىزاين يف افٌُر   (1/327)وافٌٌقي يف ذح افًْٜ (65)

 (389)برؿؿ  (1/82)وافٌَٔٓل يف افُزى (1011)برؿؿ  (2/191)وافهٌر  (7019)برؿؿ  (7/116)

وافىٔٚفز يف (655)برؿؿ  (1/174)وؿٚل إشْٚده مَْىع وافدارمل يف شْْف   (3/4)صًٛ اإليامن  ويف

واحلٚـؿ يف مًتدرـف (1037)برؿؿ  (3/311)وابـ حٌٚن يف صحٔحف  (996)برؿؿ  (1/134)مًْده 

وؿٚل صحٔح ظذ ذط افنٔخغ وواؾَف افذهٌل واحلديٞ حًْف إفٌٚين يف  (447)برؿؿ  (1/220)

وفف صٚهد مـ حديٞ إٔس بـ مٚفؽ  وشِّٜ بـ إـقع  (2341)برؿؿ  (2/27)ؿف دنُٚة ادهٚبٔح حتَل

برؿؿ  (2/518)فُـ ؿٚل ظْف اهلٔثّل يف جمّع افزوائد  (6270)برؿؿ  (7/25)ظْد افىزاين يف افٌُر

 . ؾٔف افقاؿدي وهق ؤًػ(3513)
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(1)(افتقابقن
دٚ ضٚبؼ هذا اإلخٌٚر  ،حٚفٜ يًرى ظـ افيِؿ وافتَهر مّ وفق ـٚن َث .   

حٚفٜ، ثؿ  يف ـّؾ افقاؿع، ومل يٗمر بف، ؾٔٗخذ مْف آظساف بيِؿ افٍْس وتَهرهٚ 

ل بىٚظٜ اهلل وتَقاه إػ رؾٔع افدرجٚت إن افتَهر يف ضِٛ مًٚيل إمقر، وافتقّس 

ؿٚبِف مـ ادٌٚفٌٜ يبٚفًٌْٜ دٚ  ،ظْد اهلل ـ تًٚػ ـ ٓ يًٌد أن يهدق ظِٔف اشؿ افيِؿ

. وافتنّر يف ذفؽ

مًِؿ  (2)روايٚت ظضويف ب ،ثٜ يف أـثر افروايٚتهق بٚفثٚء ادثّؾ   (ـثًرا):ؿقفف :افتوشع

فالحتٔٚط   (5)(4)ـتٌف ـام ؿٚفف افْقوي يف  ،، ؾٌٌْٔل أن جيّع بْٔٓام(3)دةبٚفٌٚء ادقّح 

                                                 

ئؼ وافٌدع  بٚب ادٗمـ يرى ذٌٕف ـٚجلٌؾ ؾقؿف أخرجف افسمذي يف شْْف يف ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ وافرؿٚ  (1)

وابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب افزهد  بٚب ذـر افتقبٜ .حديٞ ؽريٛ: وؿٚل (2499)برؿؿ  (4/659)

إشْٚده ؤًػ : ؿٚل ظْف  ََقه (13049)برؿؿ  (20/344)وأمحد يف مًْده (4251)برؿؿ  (2/1420)

برؿؿ  (2/392 )افدارمل يف شْْف أخرجف أيوٚواحلديٞ .. ؾٔف ظع بـ مًًده افٌٚهع وهق ؤًػ

. هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚه:وؿٚل (7617)برؿؿ  (4/272)واحلٚـؿ يف مًتدرـف  (2727)

برؿؿ  (5/420)افٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن أخرجف و. فغ: ظع بـ مًًدة: وظَٛ ظِٔف افذهٌل ؾَٚل

برؿؿ  (1/360)وظٌد بـ محٔد يف مًْده  (2922)برؿؿ  (5/301)وأبق يًذ يف مًْده  (1727)

افقهؿ :واحلديٞ صححف ابـ افَىٚن يف ـتٚبف (34216)برؿؿ  (7/62)وابـ أو صٌٜٔ يف مهٍْف  (1197)

حًْف إفٌٚين يف ـتٚبف صحٔح  إشْٚده ؿقي و 439غ ادرام صوؿٚل ابـ حجر يف بِق  (5/414)واإل ٚم 

  .(3/121)افسؽٔٛ وافسهٔٛ

. (افروايٚت)ـتٌٝ  (ز)ويف (اترو  )(ظ)يف (2)

 (471ص  )ـام شٌؼ خترجيٓٚ    (3)

 وٓ أظِؿ هؾ أراد  (2/155)وريٚض افهٚحلغ   ( 388ص )وإذـٚر  (3/435)إير ادجّقع   (4)

أن يَٚل هذا مرة، وهذا مرة، أو أن يَقهلام مجًٔٚ يف آن واحد؟ ـام هق طٚهر ؿقفف يف ـتٚب ريٚض افهٚحلغ، 

 .ـثرا ـٌرا جيّع بْٔٓام : ؾًٔتحٛ أن يَقل افداظل: ث ؿٚلوإذـٚر، حل

. (ـتٌف)بًد ؿقفف  (أي)زيٚدة   (ظ)يف (5)
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 ّٛ د بٍِيف وادحٚؾيٜظذ افتً


. ظِٔف

 واشتجالٌب ، هق إؿرار بٚفقحدإٜٔ    (ٓ يٌٍر افذٕقب إٓ إٔٝ)  :ؿقفف :افعورش

(1)(ويٖخذ بٚفذٕٛ ،ٕٛر افذّ يٌػ ،اظِؿ أن فف ربًّيت )  :فٌٍِّرة، ـام ؿٚل تًٚػ
وهق .   

ؾٖثْك  (2)أيٜ چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :ـَقفف ـ تًٚػ ـ

أمر بف، ؾٕٚمر يف  بٚٓشتٌٍٚر (3)ظِٔٓؿ ظذ ادًتٌٍريـ مـ ذٕقهبؿ، ويف وّـ ثْٚئف

رء أثْك اهلل ظذ  إن ـّؾ : أيٜ بٚفتِقيح، ويف احلديٞ بٚفتكيح، ٕٕف ؿد ؿٔؾ

رء مـ جٜٓ ادًْك، وـّؾ  ،ؾٓق آمر بف ، ؾٚظِف

 ،ظْف اهلل تًٚػ ؾٚظِف، ؾٓق ٕٚهٍ  ذمّ  

. مـ جٜٓ ادًْك

 ة، ثؿّ آظساف بٚفذٕقب، ثؿ بٚفقحداينّ  ،ًٓ م أوّ ؿدّ  همٚ أحًـ هذا افستٔٛ، ؾ٘ن :تـبقه

 شٖل ادٌٍرة بًد ذفؽ، ٕن آظساف أؿرب إػ افًٍق، وافثْٚء ظذ افًٔد بام هق أهِف

                                                 

 50:بدايٜ افِقح 

إن ظٌدا أصٚب  ) :ؿٚل شًّٝ افٌْل : فٍظ احلديٞ يف افٌخٚري  ظـ أو هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل  (1)

ظِؿ ظٌدي أن فف ربٚ   ؾَٚل ربف. ؾٚؽٍر يلأصٌٝ ذٌٕٚ : لأذٌٕٝ وربام ؿٚ ربِّت : أذٕٛ ذٌٕٚ ؾَٚل: وربام ؿٚل ذٌٕٚ 

أخرجف يف ـتٚب . احلديٞ (..مُٞ مٚ صٚء اهلل ثؿ أصٚب ذٌٕٚ ثؿ ،يٌٍر افذٕٛ ويٖخذ بف؟ ؽٍرت فًٌدي

وأخرجف  (7068)ورؿؿ احلديٞ  (6/2725) {يريدون أن يٌدفقا ـالم اهلل}افتقحٔد  بٚب ؿقل اهلل تًٚػ

 (9/99)افتقبٜ  بٚب ؿٌقل افتقبٜ مـ افذٕقب وإن تُررت افذٕقب وافتقبٜ  يف ـتٚب وافٍِظ فف مًِؿ 

 (7162)ورؿؿ احلديٞ 

 شقرة آل ظّران(١٣٥)آيٜ (2)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ يف متـ  (ظِٔٓؿ)فٍيٜ  (3)

 (ظ)ـ49بدايٜ افِقح ـ. 
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ـتَديؿ  ،جًؾ تَديؿ افثْٚء بغ يدي افدظٚء  (2)وؿد ،فٌَقل مًٖفتف   ( (1)أرجك ] ،

. ة افنٍٔع بغ يدي مًٖفتف، ؾٕ٘ف أؿرب إػ افٌَقلهدّي 

أشتٌٍرك وأتقب ): افِٓؿ اؽٍر يل، ظذ ؿقفف: ح بًوٓؿ ؿقل افَٚئؾرّج  :ؾوئدة

ّٝ  (إفٔؽ ٚ بفٕٕف إذا ؿٚل ذفؽ ومل يُـ م ًٍ وهق ؤًػ يف هذا ، (3)ـٚن ـٚذًبٚ ،ص

 ،ؿؾ ظـ بًوٓؿادقوع وأمثٚفف، بؾ إوػ امتثٚل إمر افقارد يف ذفؽ، ومثِف مٚ نُ 

وؿد جئْٚك راؽٌغ إفٔؽ صًٍٚء ): ف ظـ ؿقفف يف افدظٚء يف صالة اجلْٚزةإٔف تقّق 

 ومثِف أنّ .ثؿ رجع ظْف امتثٚٓ فألمر ،ل فِنٍٚظٜأن تتٖهّ  ،اشتهًٌٚرا فًٍْف. (4)(فف

ة بغ افٍْل ف ظـ أن جيًؾ ذـره ٓ إفف إٓ اهلل، خنٜٔ مـ  اخسام ادّْل بًوٓؿ تقّق 

ه يف اتٌٚع افًْٜ، بؾ يف واخلر ـّؾ  ٪هذا بًٔدٌ  وـّؾ . (5)اهلل، اهلل: وجًؾ ذـره واإلثٌٚت

 .تٖهِٔف فف، ؾِِف احلّدبذع ذفؽ فًٌِد فٌؼى 

 ده، ؾٍل هذاادٌٍرة ٓ تُقن إٓ مـ ظـ (مٌٍرة مـ ظْدك)ؿقفف :احلودي ظؼ

ٓ يًٍؾ هذا : ـٖٕف ؿٚل ،ادذـقر(6)[افتقحٔد ] إصٚرة إػ  أن تُقن:لإوّ  :وجٓٚن

أن يُقن )): افديـ وهق إحًـ، ـام ؿٚل افنٔخ تَّل : افثٚين.إٔٝ ؾٚؾًِف ،إٓ إٔٝ

                                                 

  .(ز  )وافتهحٔح مـ  (أوحك  )ـتٌٝ  (ظ  )يف إصؾ ويف   (1)

. (وؿد)بدٓ مـ  (وهق)بٝ ـٝ (ظ)يف (2)

 (1/404)وهق افربٔع بـ خثٔؿ رمحف اهلل ذـر ذفؽ ظْف افْقوي يف ـتٚب إذـٚر   (3)

 (2279)برؿؿ  (6/231)ذـره افٌَٔٓل يف ادًرؾٜ   (4)

ذـر ذفؽ .هق، هق: وذـر خٚصٜ اخلٚصٜ. ٓ إفف إٓ اهلل: وذـر افًٚمٜ. وهذا ذـر اخلٚصٜ مـ ادتهقؾٜ(5)

 (17/348)وإير افدرر افًْٜٔ (1/336)جٚمع افرشٚئؾ أبق حٚمد يف

 (افتقحٔد ادذـقرة  )ـتٌٝ  ( 1/208 )بٖل ، ويف اإلحُٚم  (افتقحٔد  )ـتٌٝ  (ظ  )إصؾ ويف  يف (6)

. وهق ادْٚشٛ فًِٔٚق  (ز  )وافتهحٔح مـ 
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ل هبٚ مـ ظْد اهلل ـ تًٚػ ـ ٓ يَتؤٓٚ شٌٛ مـ افًٌد، إصٚرة إػ ضِٛ مٌٍرة يتٍّض 

 (1)ؾٔٓٚ فًٌِد فٔس  ، ؽره، ؾٓل رمحٜ مـ ظْده هبذا افتًٍرمـ ظّؾ حًـ وٓ

يف ـقهنٚ مقجٌٜ فِثقاب  وآظتَٚد ،أ مـ إشٌٚب واإلدٓل بٕٚظاملوهذا تزّ  شٌٛ

وإن  ،ًٓ تٍّض   (4)يل ادٌٍرة  هٛ  ادًْك))  :(3)وؿٚل ابـ اجلقزي . (2) ((اا ظَعًّيت وجقًب 

((هلٚ بًّع مل أــ أهالً 
 ريٛ ممٚ ؿٌِف، أو هق هقوهق ق. (5)

ظـ  يـهغ مـ إصقيلّ افرمحٜ مـ اهلل ـ تًٚػ ـ ظْد ادْزّ  (وارمحْل):ؿقفف :افثوين ظؼ

ٍٕس إؾًٚل افتل يقصِٓٚ اهلل ـ تًٚػ ـ مـ اإلًٕٚم واإلؾوٚل، إػ  (6)افتنٌٔف إمٚ

 افًٍؾ ل هل مـ صٍٚتإيهٚل تِؽ إؾًٚل إػ افًٌد، ؾًذ إوّ (7)افًٌد، وإمٚ إرادة

. (8)اتوظذ افثٚين هل مـ صٍٚت افذّ 

ٚ فِتُرار، ؾ٘ن محٜ هْٚ زيٚدة اإلحًٚن ظذ افٌٍران، ادراد بٚفرّ : لإوّ  :هونيتـى ًً دؾ

 :يف ؿقفف ـ تًٚػ ـ  (9)ادٌٍرة محٜ مُٚن ت افرّ ءوفذفؽ جٚ ،رمحٜ:ٍٕس ادٌٍرة

                                                 

. (فًٌِد ؾٔٓٚ)تَديؿ وتٖخر  (ز)و (ظ)يف (1)

 (1/208)إير إحُٚم إحُٚم   (2)

  (343ص  )شٌَٝ افسمجٜ فف يف   (3)

 (ز)ـ48افِقح ـ .

. (ظ)هذا افًىر شٚؿط مـ (ادٌٍرة)إػ ؿقفف  (يف ـقهنٚ مقجٌٜ)مـ ؿقفف  (4)

 .(1/3)يف ـنػ ادنُؾ مـ حديٞ افهحٔحغ ٓبـ اجلقزي   (5)

. (ز)هذا افًىر شٚؿط مـ  (إمٚ)إػ ؿقفف  (وأرمحْل)مـ ؿقفف  (6)

. ( 166 ص  )دة تقصٔؾ افٍْع خالف مْٟٓ  افًِػ ـام شٌؼ تَرير ذفؽتٖويؾ افرمحٜ ب٘را (7)

 (أ/1/108)وريٚض إؾٓٚم  (2/617)ومـ افًدة  (1/609)َِٕف مـ إحُٚم إحُٚم   (8)

. (ادٌٍرة)بدٓ مـ  (افرمحٜ)ـتٌٝ  (ظ)يف (9)



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 483

  (1)چٿ   ٹ  ٹ           ٹچ

(2)أيٜ چ گ  گ   گ  ڳچ  :أخذ مـ ؿقفف ـ تًٚػ ـ: افثٚين
ـ أن اهلل  

ػ وفده أن اإلًٕٚن يقو ع: وبٕٔٚف أن افًٚدة. (3)ه وأبٔفأرحؿ بٚفًٌد مـ أمّ  ـ تًٚػ

ٺ    چ  :واهلل ـ تًٚػ ـ ؿد أوىص أبٕٚٚ ظِْٔٚ، وأمٚ أخذ  ذفؽ مـ ؿقفف ـ تًٚػ ـ  ؽره

(4)چٿ  ٿ  ٿ  
. ؾيٚهر، ؾ٘ن افقافديـ مـ افرامحغ 

  :( و إٔٝ )هْٚ فِتًِٔؾ، :  ( إنَّيل  )   (افٌٍقر افرحٔؿ  (5)إٕؽ إٔٝ):ؿقفف:افثوفٌ ظؼ

 (6)وؿًتٚ وافهٍتٚن فٌِّٚفٌٜ  ،ؾهالً  جيقز أن تُقن تقـًٔدا فُِٚف، وجيقز أن تُقن 

 (اؽٍر يل): مَٚبؾ فَقفف(افٌٍقر)ـحتاًم فُِالم ظذ جٜٓ ادَٚبِٜ دٚ ؿٌِٓٚ، ف

ّٞ ل بٕٚوّ وؿد وؿًٝ ادَٚبِٜ هْٚ فألوّ . (وارمحْل): مَٚبؾ فَقفف (افرحٔؿ)و اين ل، واف

 ّٞ ل فألخر، وذفؽ ظذ خالف ذفؽ مراظٚة فَِرب، ؾٔجًؾ إوّ  تَع اين، وؿد بٚف

                                                 

 شقرة إظراف(١٥٦)آيٜ (1)

 شقرة افًْٚء (١١ )آيٜ (2)

ؿدم ظذ افٌْل ): ا يف افهحٔحغ مـ حديٞ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ؿٚلوهذا ادًْك ورد سيح  (3)

 ؿد حتِٛ ثد ٚ تًَل إذا وجدت صٌٔٚ يف افًٌل أخذتف ؾٖفهَتف بٌىْٓٚ  ، شٌل ؾ٘ذا امرأة مـ افًٌل

  :ؾَٚل. ٓ وهل ؿٚدرة ظذ أن ٓ تىرحف: ؿِْٚ ترون هذه ضٚرحٜ وفدهٚ يف افْٚر؟أ  وأروًتف،ؾَٚل افٌْل 

أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب إدب  بٚب رمحٜ افقفد وتٌَِٔف ومًَٕٚتف  (هلل أرحؿ بًٌٚده مـ هذه بقفدهٚ

وأخرجف مًِؿ يف ـتٚب افتقبٜ  بٚب يف شًٜ رمحٜ اهلل تًٚػ وأهنٚ شٌَٝ ؽوٌف  (5653)برؿؿ  (5/2235)

  (7154)ورؿؿ احلديٞ  (8/97)

 شقرة يقشػ(٦٤)آيٜ (4)

. (إٝ إؽ)تَديؿ وتٖخر  (ظ)يف (5)

. مرتغ (ظ)تُرر ًٕخٓٚ يف (وؿًتٚ)فٍيٜ  (6)
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ـّ  ا ثؿ ، وهق أن يذـر صًٔي (1)ن يف افُالمظذ حًٛ اختالف ادَٚصد وضِٛ افتٍ

ٴۇ  ۈ  چ  :ؿقفف ـ تًٚػ ـ  (2)ٕحق صيَهد ختهٔهف، ؾًٔٔده مع ذفؽ ادخّص 

(3)چۋ
(4)چۅ  ۅ  ۉ  چ :ثؿ ؿٚل 

 :وؿٚل ـ تًٚػ ـ  ،رهفتهدُّن  ل ؾٌدأ بٕٚوّ  

(5)أيٜ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅچ 
  ّٞ اين ؾٌدأ بٚف

. ل، وممٚ  تٚج إفٔف يف ظِؿ افتًٍر مْٚشٌٜ مَٚضع أي دٚ ؿٌِٓٚؿٌؾ إوّ 

 همـ ؽر تًٔغ دحّؾ  ،هذا احلديٞ يَتيض إمر هبذا افدظٚء يف افهالة :افرابع ظؼ

. جٚز(6)يف أي مُٚن حٔٞ ٓ يُره افدظٚء وفق ؾًؾ ؾٔٓٚ

إمٚ افًجقد، وإمٚ :ن يُقن يف أحد مقوًغإوػ أ وفًّؾ )): افديـ ؿٚل افنٔخ تَّل  

د، أي إخر، ؾ٘هنام ادقوًٚن افِذان أمر ؾٔٓام بٚفدظٚء ؿٚل ـ ظِٔف افهالة بًد افتنفّ 

(7)(ؾٚجتٓدوا ؾٔف مـ افدظٚءوأمٚ افًجقد )  :وافًالم ـ
ؾِٔخس )  :دوؿٚل يف افتنفّ .   

(8)(مـ ادًٖفٜ مٚ صٚء
فيٓقر افًْٚيٜ  ٪دح ـقٕف ؾٔام بًد افتنفّ ه يسّج وفًّؾ )): ؿٚل.   

                                                 

 (وضِٛ افتًٔغ يف افُالم: ـتٌٓٚ  (2/627)ويف افًدة  (1/209)إير إحُٚم إحُٚم   (1)

. (ٕحق)بدٓ مـ  (مثؾ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

 .شقرة هقد  (١٠٥  )آيٜ   (3)

 .شقرة هقد(١٠٦)آيٜ (4)

 شقرة آل ظّران(١٠٦)آيٜ (5)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ ( أي مُٚنيف)مجِٜ (6)

 ؿراءة افَرآن   افْٓل ظـ  افهالة  بٚب  ـتٚب  يف ظْف   ريض اهلل أخرجف مًِؿ مـ حديٞ ابـ ظٌٚس   (7)

 (1102)ورؿؿ احلديٞ  (2/48)يف افرـقع وافًجقد 

  ( 926 )، ورؿؿ افروايٜ   ( 389ص  )شٌؼ خترجيف يف مًِؿ   (8)
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((بتًِٔؿ دظٚء خمهقص يف هذا ادحّؾ 
يف هذا افسجٔح ٕير، )): وؿٚل افٍٚـٓل.(1)

((ريـادذـق  (2)ادجًِغ وإوػ اجلّع بْٔٓام يف 
مٚ ؿٚفف افنٔخ  (4) دويّٗي : ؿِٝ.(3)

وؽرهؿ مـ  (8)وافٌَٔٓل (7)وافًْٚئل (6)أن افٌخٚري يف صحٔحف: (5)افديـ تَّل 

ّٟ :(9)ٕئّٜا هق اشتدٓل )): وؿٚل افْقوي. وا هبذا احلديٞ فِدظٚء يف آخر افهالةاحت

 افدظٚء يف افهالة هذا يف صالد يًؿ مجًٔٓٚ، ومـ ميٚنّ : صحٔح، ؾ٘ن ؿقفف

((ادقضـ
إن أوػ ادقاوع بف بًد : (11)، وـذا ؿٚل ابـ اجلقزي يف  ـنػ ادنُؾ (10)

ح بًوٓؿ افًجقد ظِٔف٪ فؼؾف ظِٔفورّج :ؿِٝ .((افتنٓد


تف وبٚإلمجٚع ظذ رـّْل  

                                                 

 (1/208)إحُٚم إحُٚم   (1)

. (ادجًِغ)بدٓ مـ  (ادحِغ)ـتٌٝ  (ظ)يف (2)

  (أ/1/108)ريٚض إؾٓٚم   (3)

. وهق إًٕٛ فًِٔٚق  (ز  )، ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ فألصؾ و(ويٗيد)بًد ؿقفف  (هذا )زيٚدة  (ظ)يف (4)

 .ومل يذـر ؾٔف افًْٚئل (2/625) َِٕف ظـ ابـ افًىٚر ـام يف افًدة   (5)

 .بٚب مٚ يتخر مـ افدظٚء بًد افتنٓد وفٔس بقاجٛ ب صٍٜ افهالة  اري يف ـتٚأورده افٌخ  (6)

برؿؿ  (3/53)أخرجف افًْٚئل يف شْْف يف ـتٚب صٍٜ افهالة يف ٕقع آخر مـ بٚب افدظٚء بًد افذـر   (7)

(1302) 

برؿؿ  (2/154)أخرجف افٌَٔٓل يف شْْف يف بٚب مٚ يًتحٛ فف أن ٓ يَك ظْف مـ افدظٚء ؿٌؾ افًالم   (8)

(2704) 

 (846)برؿؿ  (2/29)ـٚبـ خزيّٜ يف صحٔحف أورده يف ـتٚب افهالة  بٚب إبٚحٜ افدظٚء يف افهالة   (9)

 .ومل يًٌْف فِْقوي (2/625)وؿد َِٕف ابـ افًىٚر يف افًدة  (1/68)ذـر ذفؽ يف ـتٚبف إذـٚر   (10)

 (1/39)ـنػ ادنُؾ مـ حديٞ افهحٔحغ ٓبـ اجلقزي   (11)

 51:بدايٜ افِقح 
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. (1)بخالؾف، ؾٕ٘ف خمتِػ ؾٔف

. ؾٔف دفٔؾ ظذ افثْٚء ظذ اهلل بام وصػ بف ًٍٕف :اخلومس ظؼ

أذن اهلل ـ تًٚػ )): ؿٚل صٚحٛ افٌَس. لـالم ظذ احلديٞ إوّ ٕختؿ هبام ال :تـبقفون

 (2)[ثالثٜ]تف، ؾٚجتّع ؾٔف ه ٕمّ وظذ فًٚن ٌّٕل  ،مف يف ـتٚبفيف افدظٚء فًٌٚده، وظؾَّيل 

افًِؿ بٚفتقحٔد، وافًِؿ بٚفٌِٜ، وافْهٔحٜ: أصٔٚء

ة، ؾال يٌٌْل ٕحد أن فألمّ  

((يًدل ظـ دظٚئف
هلؿ ؿقم  َض فْٚس يف هذا ادَٚم، ؾَلَّيل افنٔىٚن ل(4)وؿد احتٚل .(3)

مٚ يف احلٚل أهنؿ  هبٚ ظـ آؿتداء بٚفنٚرع، وأّذ  ؾٔنتٌِقن شقء خيسظقن هلؿ أدظٜٔ

  (6)ؾٚؿتدوا (5)دظٚء آدم، ودظٚء ٕقح، ودظٚء يقٕس: يًٌْقهنٚ إػ إٌٕٔٚء، ؾَٔقفقن

 يدظق بٌر ادٖثقر ظٚمل بٚهلل أنوجيقز فؾ .، واصتٌِقا بٚفهحٔح ممٚ جٚء ظْف ـؿبٌْلِّت 

                                                 

 (1/327)خٚفد ادنَٔح /إير ذح افًّدة فنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ بتحَٔؼ افدـتقر  (1)

. (ظ)وافتهحٔح مـ (ثِثف)ويف إصؾ  . (ثِٞ )ـتٌٝ  (ز)يف (2)

 (ظ)ـ50بدايٜ افِقح ـ. 

 (2/421)افٌَس  (3)

. (احتٚل)بًد ؿقفف  (وافْهٔحٜ فألمٜ)زيٚدة  (ز)هْٚ يف (4)

إرض ؿٚم وجٚه اهلل ؾهذ دٚ أهٌط آدم إػ ):ؿٚل افٌْل  مـ دظٚء آدم مرؾقظٚ أنمـ ذفؽ مٚ ورد   (5)

ؾٖهلّف اهلل هذا افدظٚء افِٓؿ إٕؽ تًِؿ هيرد وظالٕٔتل ؾٚؿٌؾ مًذرد، وتًِؿ حٚجتل ؾٖظىْل  رـًتغ

ك وؽٍرت ذٌٕؽ، يٚ آدم ؿد ؿٌِٝ تقبٝ: ؾٖوحك اهلل إفٔف)إػ ؿقفف   (وتًِؿ مٚ يف ٍٕز ؾٚؽٍر يل ذٌٕلشٗيل، 

وفـ يدظقين أحد هبذا افدظٚء إٓ ؽٍرت فف ذٌٕف وـٍٔتف ادٓؿ مـ أمره، وزجرت ظْف افنٔىٚن، واجترت فف 

 (1/317)ذـره افٌزايل يف اإلحٔٚء  (وإن مل يردهٚ ،ه افدٕٔٚ وهل راؽّٜمـ وراء ـؾ تٚجر، وأؿٌِٝ إيل

ذـره اهلٔثّل يف جمّع افزوائد و (5974)برؿؿ  (6/117)واحلديٞ أخرجف افىزاين يف إوشط 

  .وؾٔف افْي بـ ضٚهر وهق ؤًػ. أخرجف افىزاين:وؿٚل (10/186)

. (ز)شٚؿىٜ مـ  (ؾٚؿتدوا)فٍيٜ (6)
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ك بٖفٍٚطف ظْف، وافتزّ  ن بام صّح بؼط أن ٓ خيرج ظـ افتقحٔد، وإؾوؾ فف افتٔؿّ 

وإصؾ يف هذا مـ افُتٚب افًزيز، ؿقفف ـ تًٚػ ـ )): ؿٚل افَرايف.افٍهٔحٜ ادٌٚرـٜ

وهق  (1)چ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃچ  :حُٚيٜ ظـ ٕقح

((افدفٔؾ ظذ جقازه إٓ مٚ دّل  ،إصؾ يف افدظٚء افتحريؿظذ أن  داّل 
(2) .

هؾ افدظٚء أؾوؾ أم : (3)اختِػ صٔقخ افهقؾٜٔ، ـام ؿٚل صٚحٛ افٌَس: ثٕٚٔٓام

ّٞ د؟ ؾّْٓؿ مـ رّج افذـر ادجرّ  (4)احٚـًل  وافًالم ـ  اين، فَقفف ـ ظِٔف افهالةح اف
 ظـ 

(5)(ا أظىل افًٚئِغأظىٔتف أؾوؾ م ،مـ صٌِف ذـري ظـ مًٖفتل) :اهلل 
  . 

 

                                                 

 شقرة هقد(٤٧)آيٜ (1)

 ( 334 ص  ) وؿد شٌَٝ افسمجٜ فَِرايف (2/258)إٔير إٔقاع افزوق يف إٔقاع افٍروق فَِرايف   (2)

  ( 224ص  )افسمجٜ فهٚحٌف وهق ابـ افًرو وشٌَٝ  (2/412)افٌَس  (3)

. وأحلَٝ يف هٚمنف (ظ)شٚؿىٜ مـ متـ  (حٚـٔٚ)ـِّٜ  (4)

وأخرجف افٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن (385)برؿؿ  109أخرجف افٌخٚري يف ـتٚب خِؼ أؾًٚل افًٌٚد  ص  (5)

 (1/247) وافٌزار يف مًْده (301)برؿؿ  (1/158)وابـ ظًٚـر يف مًجّف  (572)برؿؿ  (1/413)

واحلديٞ ؿٚل ظْف ابـ حٌٚن يف  (216)برؿؿ  (1/56)وأبق ًٕٔؿ يف مًرؾٜ افهحٚبٜ (137)برؿؿ 

ووًٍف إفٌٚين . إشْٚده فغ (11/134)وؿٚل ابـ حجر يف افٍتح . حديٞ مقوقع (1/476)ادجروحغ 

  (4989)برؿؿ  (10/493)يف افًًِِٜ افؤًٍٜ 
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 :وؿٔؾ يف ـرم ادخِقؿغ

حٚجتل أم ؿد ـٍٚين   أأذـر 

 

 (2)ءإن صّٔتؽ احلٔٚ [(1)كاؤُ حَل ] 

 [ (3)ؿرم]وإٔٝ  وظِّؽ بٚحلَقق 

 

 ءفؽ احلًٛ ادٓذب وافًْٚ 

ـريؿ ٓ يٌره صٌٚح  

 

 ءوٓ مًٚ ظـ اخلِؼ افُريؿ 

ت  افريح مُرمٜ وجقدا  [(4)تٌٚري  ]

 

 ءأحجره افنتٚ  افوٛ إذا مٚ  

وأروؽ أرض مُرمٜ بْتٓٚ  

 

 ءبْق تٔؿ وإٔٝ هلٚ شام 

إذا أثْك ظِٔؽ ادرء يقمٚ  

 

 ءافثْٚ  وفتًرّ  ـٍٚه مـ  

 
 

. (6)افتّٔل  جدظٚن ، يّدح ظٌد اهلل بـ  (5)ةبـ أو افهِٝوهذا افنًر ٕمّل 

                                                 

ـام يف  ـتٚب هنٚيٜ إرب يف ؾْقن  (حٔٚؤك)وأصؾ افٌٔٝ  .  (وكحٌٚ)  (ز  )و (ظ  )ويف يف إصؾ  (1)

 (5/40)إدب 

بدون مهز وهُذا يف هنٚيٜ ـؾ بٔٝ ، وؿد أثٌتٓٚ مراظٚة  (احلٔٚ  )ـتٌٝ  (ز  )و (ظ  )يف إصؾ ويف  (2)

  ( 5/40 )فِقزن افًرويض ، وهق ادقاؾؼ دٚ يف ـتٛ إدب مثؾ هنٚيٜ إرب 

. (ظ)وافتهحٔح مـ (ؿقم)ـتٌٝ  (ز)يف إصؾ و (3)

   (5/40)هنٚيٜ إرب  ومٚ أثٌتف هق ادقاؾؼ فألصؾ ودٚ يف ـتٚب (تْٚدي  )ـتٌٝ  (ز  )و  (ظ  )يف    (4)

 مل يدرك اإلشالم،:أمٜٔ بـ ظٌد اهلل بـ أو ربًٜٔ افثٍَل افنٚظر ادنٓقر، ذـره ابـ افًُـ ، وؿٚل  (5)

وافقايف بٚفقؾٔٚت  (1/85)إير اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ . اهلجرةمٚت يف افىٚئػ ـٚؾرا شْٜ تًع مـ و

 (5/40)إير ؿهٜ افَهٔدة وإبٔٚت ـٚمِٜ يف ـتٚب هنٚيٜ إرب و (9/255)وتٚريخ دمنؼ  (3/301)

 (1/122)وفٌٚب أداب فِثًٚفٌل

هق افذي شٖفٝ مٚت ؿٌؾ اإلشالم و.ظٌد اهلل بـ جدظٚن بـ ظّرو بـ ـًٛ افتّٔل افَرر ادنٓقر  (6)

 يٚ رشقل اهلل ابـ جدظٚن ـٚن يف اجلٚهِٜٔ يهؾ افرحؿ، ويىًؿ ادًُغ،:ؾَٚفٝ، ظْف ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ 

أخرجف مًِؿ يف ـتٚب (ومٚ رب اؽٍر يل خىٔئتل يقم افديـٓيًٍْف٪إٕف مل يَؾ ي) :ؾٓؾ ذاك ٕٚؾًف؟ ؿٚل

وإير اإلصٚبٜ يف  (214)برؿؿ  (1/196)ل اإليامن بٚب افدفٔؾ ظذ أن مـ مٚت ظذ افٍُر ٓ يًٍْف ظؿ

 (4/76)وإظالم  (4/38)متٔٔز  افهحٚبٜ 
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وٕن يف افدظٚء حتُاًم افًٚدغ،  ـٚف يف ادخِقؿغ ؾام طْؽ برّب  (1)[افثْٚء]ؾ٘ذا ـٚن 

 (3)چ ٺ  ٺ  ٺچ  :، فَقفف(2)لح إوّ ومْٓؿ مـ رّج . افِٓؿ اؾًؾ: فَقفف

(5)(افًٌٚدة افدظٚء مّخ ) :ويف احلديٞ.   ((4)ؾٖشتجٔٛ فف هؾ مـ داعٍ ):ويف افهحٔح
  

وٕن افدظٚء ادٖثقر، أؾوؾ مـ افذـر ادٖثقر، وأجٚب ظـ احلديٞ افًٚبؼ، أن 

مًْٚه

 يف ـؾ حٚفٜ يدظق، بؾ هق تٚرة يدظق، وتٚرة يذـر، ؾ٘ذا دظٚ  أن افًٌد فٔس 

 .، ؾٓق افُريؿ يف احلٚفغا شٖفف اشتجٔٛ فف وإذا ذـر أظىٚه أـثر م

                                                 

. (ظ)مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـ (1)

 (2/412)تٚبع فُالم ابـ افًرو يف افٌَس   (2)

 شقرة ؽٚؾر(٦٠)آيٜ (3)

يْزل  ) :لؿٚ يف صحٔح افٌخٚري ومًِؿ مـ حديٞ أو هريرة ريض اهلل ظْف وفٍيف  أن رشقل اهلل   (4)

مـ يدظقين ؾٖشتجٔٛ فف؟ : ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ ـؾ فِٜٔ إػ افًامء افدٕٔٚ حغ يٌَك ثِٞ افِٔؾ إخر، يَقل

أخرجف افٌخٚري يف أبقاب افتٓجد  بٚب افدظٚء وافهالة مـ  (ي ؾٖظىٔف؟ مـ يًتٌٍرين ؾٖؽٍر ففمـ يًٖفـ

افدظٚء ٕهػ افِٔؾ برؿؿ : بٚب  ويف ـتٚب افدظقات  (1094)ورؿؿ احلديٞ  (1/384)آخر افِٔؾ 

برؿؿ  يريدون أن يٌدفقا ـالم اهلل  ؿقل اهلل تًٚػ : ويف ـتٚب افتقحٔد بٚب  (5/2330 )(5962)

وأخرجف مًِؿ يف صالة ادًٚؾريـ  بٚب افسؽٔٛ يف افدظٚء وافذـر يف آخر افِٔؾ  (6/2723 )(7056)

 (1808)ورؿؿ احلديٞ  (2/175)واإلجٚبٜ ؾٔف 

 يف ـتٚب افدظقات  بٚب ؾوؾ افدظٚءجف افسمذي يف شْْف مـ حديٞ إٔس ريض اهلل ظْف أخر  (5)

حديٞ ؽريٛ مـ هذا افقجف،ٓ ًٕرؾف إٓ مـ حديٞ ابـ : وؿٚل (3371)برؿؿ  (5/4569)

 (3087)برؿؿ  (224)برؿؿ  (2/224)وافديِّل  (3196)برؿؿ  (3/293)وافىزاين يف إوشط .هلًٜٔ

ووًٍف إفٌٚين يف ؤًػ . ٓ يتىرق إفٔف احتامل افتحًغ (2/392)ؽٔٛ وافسهٔٛ وؿٚل ادْذري يف افس

  ( 1/254 )افسؽٔٛ وافسهٔٛ 

 (ز)ـ49افِقح ـ. 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 490

: ومٚ أحًـ ؿقل افنٚظر

 ُٛ إن ترـٝ شٗافف  اهلل يٌو

 

  (2)(1)وبْل آدم حغ يًٖل يٌوٛ 

وإٕام  ،ذفؽ فق ـٚن أمًراإن يف افدظٚء حتُاًم، بٖٕف إٕام يُقن : ظـ ؿقهلؿ (3)وأجٚب  

 ٌٛ . (5)ةة وظز افربقوّ افًٌقدّي  فذّل  (4) وإطٓٚر عٌ وتّي  ضِ

                                                 

وإير ـتٚب  (35/ 2)هذا افٌٔٝ ذـره افٌَٔٓل يف صًٛ اإليامن َٕال ظـ أو افَٚشؿ بـ حٌٔٛ ادٍن   (1)

 (2/116)ادًتىرف يف ـؾ ؾـ مًتيرف 

. وأحلؼ يف هٚمنف (ظ)شٚؿط مـ متـ  (يٌوٛ)إػ ؿقفف  (ومٚ أحًـ ؿقل افنٚظر )ؿقفف مـ  (2)

. مرتغ (ز)تُرر ًٕخٓٚ يف  (وأجٚب)ـِّٜ (3)

 .بٚفتْقيـ  (وإطٓٚرا  )ـتٌٝ  (ظ  )يف (4)

 (2/412)افٌَس  (5)
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  احلديٌ اخلومس

 

 رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم مو صذرَّس ):ظن ظوئشي ـ ريض اهلل ظـفو ـ ؿوفً

(1)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ بعد أن كزفً ظؾقه صالًة 
: إال يؼول ؾقفو 

(3)(مدك افؾفم اؽػر يلكو وبحربّل  ((2)افؾفم )شبحوكك 
ـون ): ودم فػظ   

شبحوكك افؾفم   :دم رـوظه وشجودهيؼول رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم 

(4) (ربـو وبحؿدك افؾفم اؽػر يل
 .  

 

 :(5)وجوهافؽالم ظؾقه من 

                                                 

 شقرة افْك(١)آيٜ (1)

 .خٚري وافتهحٔح مـ أصؾ احلديٞ يف افٛ (افِٓؿ ربْٚ  )يف مجع ـتٌٝ  (2)

 (4/1900)  {إذا جٚء ٕك اهلل}يف ـتٚب افتًٍر  بٚب تًٍر شقرةهبذا افٍِظ أخرجف افٌخٚري   (3)

 (761)افدظٚء يف افرـقع برؿؿ: يف ـتٚب صٍٜ افهالة بٚب أخرجف مًِؿ و (4683)ورؿؿ احلديٞ 

ؾْزل : اب ويف ـتٚب ادٌٚزي ب (1/281 )(784)وبٚب  افتًٌٔح وافدظٚء يف افًجقد برؿؿ (1/274)

وأخرجف مًِؿ يف افهالة  بٚب مٚ يَٚل يف افرـقع  (4/1562 )(4042)يقم افٍتح برؿؿ  افٌْل 

 .بٍِظ آخر ٕحقه  (1115)ورؿؿ احلديٞ  (2/50)وافًجقد 

ورؿؿ احلديٞ  (1/274)يف ـتٚب صٍٜ افهالة  بٚب افدظٚء يف افرـقع  فف  افٍِظوأخرجف افٌخٚري   (4)

يُثر أن يَقل يف رـقظف )بٍِظ   (1113)وافٌٚب افًٚبَغ ورؿؿ احلديٞ  ومًِؿ يف افُتٚب (761)

  (..وشجقد

هذه إوجف وؽرهٚ بْهٓٚ وبتكف أحٕٔٚٚ مـ ـتٚب إحُٚم إحُٚم ٓبـ دؿٔؼ افًٔد بًض إير   (5)

 (2/628)ومـ ـتٚب افًدة ذح افًّدة ٓبـ افًىٚر  (1/209)
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ّٛ   (إذا) :األول ق إٓ ظذ مٚ يتحّؼ   (1)وٓ يدخؾ ح، وهق دٚ يًتٌَؾ مْهقب بً

إذا دخِٝ   :ا تدخؾ ظذ ادنُقك يف وؿقظف، وهلذا فق ؿٚلؾٕ٘ف (إن)وؿقظف، بخالف

ـّ : بخالف ،امل يُـ حًِػ    ،ؾٖٕٝ ضٚفؼ ،افدار ه إذا إن دخِٝ افدار ؾٖٕٝ ضٚفؼ، فُ

ٓ ]وجف إٔف ٓ يَع ٕٕف(إذا)وؿع افىالق فقجقد افهٍٜ، ويف ،ق ظِٔف ؾٔٓاموجد ادًؾَّيل 

ٚ ظرًؾٚيًؿّ  ًٍ  .(2) [ى حِ

روي أن هذه افًقرة ٕزفٝ أيٚم  .مـ أظالم افٌْقة ،بؾ ـقٕفاإلظالم بذفؽ ق :افثوين

. (3)افتؼيؼ يف حجٜ افقداع

، ومْف ٕكاهلل إظٕٜٚ وإطٓٚر ظذ افًدوّ : لأن إوّ : افٍرق بغ افْك وافٍتح :افثوفٌ

 ،وادًْك ٕك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾتح افٌالء: وافثٚين. أؽٚثٓٚ:إرض

. (4)ريش، وؾتح مُٜظذ ق أو ظذ افًرب

وإٔف مـ  ((6)[اهلل]شٌحٚن ):افُالم ظذ فٍظ(5)م يف بٚب اجلْٚبٜؿد تَدّ  :افرابع

                                                 

. (يدخؾ وٓ)بدٓ مـ  (وٓ يدل)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

. (ظ)يـ مىّقس يف إصؾ وأثٌتف مـمٚ بغ ادًَقف (2)

إٔزفٝ : ؿٚل))ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف وفٍيف  (9464)برؿؿ  (5/152)أخرجف افٌَٔٓل يف افُزى   (3)

( (..يف وشط أيٚم افتؼيؼ وظرف إٔف  افقداع ظذ رشقل اهلل  {إذا جٚء ٕك اهلل وافٍتح}هذه افًقرة 

بٚر مُٜ افٍٚـٓل يف أخ و(858)برؿؿ  (1/270)يد يف مًْده ظٌد بـ حؿأيوٚ جف وأخر..احلديٞ

وًٍف ابـ احلديٞ و (2193)برؿؿ  (6/111 )افىحٚوي يف منُؾ أثٚر و (2556)برؿؿ  (4/294)

 .وؿع يف ضريؼ ؤًٍٜ ظْد افٌَٔٓل مـ حديٞ ابـ ظّر : وؿٚل  (3/577)حجر يف افٍتح 

 (4/815) ذـره افزخمؼي يف افُنٚف  (4)

 (2/13)ـتٚب افىٓٚرة  بٚب اجلْٚبٜ اإلظالم ،   (5)

. (ظ) فٍظ اجلالفٜ شٚؿط مـ إصؾ وأثٌتف مـ(6)
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. ادهٚدر افالزمٜ فِْهٛ، وإٔف مْهقب ب٘وامر ؾًؾ ٓ ييٓر

 امتثٚل مٚ أمره اهلل بف  إػ  ،يف احلديٞ مٌٚدرة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :اخلومس

افُالم افٌديع يف اجلزافٜ ادًتقيف مٚ أمر بف يف  ؾُٚن يَقل هذا ،ومالزمتف فذفؽ

أيٜ، وـٚن يٖد بف يف رـقظف وشجقده، ٕن حٚفٜ افهالة أؾوؾ مـ ؽرهٚ، ؾُٚن 

.   مر بف فُٔقن أـّؾافذي أُ  ،خيتٚرهٚ ٕداء هذا افقاجٛ

ّٛ متًّؾ    (بحّدك)  افٌٚء يف :افسودس حٝ، وهذا  تّؾ ق بّحذوف، أي وبحّدك ش

ّٛ   (1)حذف ا ؾٔفأن يُقن أيًض  حٝ، ويُقن ادراد بٚفًٌٛ هْٚ أي وبًٌٛ محد اهلل ش

. (2)افتقؾٔؼ واإلظٕٜٚ ظذ افتًٌٔح

بًد امتثٚل  (3)چ ڍچ : ؾٔف امتثٚل فَقفف  (افِٓؿ اؽٍر يل)  :ؿقفف :افسوبع

هق مـ   (5)فف مع إٔف مٌٍقر ،وشٗال ادٌٍرة هْٚ (4)چڇ  ڇ  ڇ   چ :ؿقفف

.  وآؾتَٚربٚب افًٌقديٜ واإلذظٚن 

بْٔف وبغ   (6)وٓ تًٚرض ،طٚهر افٍِظ افثٚين يَتيض جقاز افدظٚء يف افرـقع :افثومن

  (1)[مـ] ، وأمٚ افًجقد ؾٚجتٓدوا ؾٔف ّب مقا ؾٔف افرّ أمٚ افرـقع ؾًظِّت ):احلديٞ أخر

                                                 

. (حذف)بدٓ مـ  (خالف)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

 (1/209)إحُٚم إحُٚم   (2)

 شقرة افْك(٣)آيٜ (3)

 شقرة افْك(٣)آيٜ (4)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (فف)فٍيٜ  (5)

. (اصوإبع)ـتٌٝ  (ظ)يف (6)

. وهق ادقاؾؼ دٚ يف صحٔح مًِؿ  (ز)و  (ظ)وافتهحٔح مـ (يف)يف إصؾ ـتٌٝ  (1)
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(1)(افدظٚء
ـٔػ ومل يْف ظْف ؾٔف، بؾ . وهل ٓ ختٚفػ اجلقاز ،ةظذ إوفقّي  ؾٕ٘ف داّل    

مـ ؽر  ،ظِف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ ؾٔف، وأمر بٚٓجتٓٚد يف افًجقد مـ افدظٚءف

 (2)يف حديٞ مْع مـ افتًٌٔح، بؾ أمر بف


ذفؽ مجًٔف أن يُقن  (3)آخر ؾَٔتيض

وافذي وؿع يف افرـقع  (ؾٚجتٓدوا) :إلصٚرة ؿقفف ،افًجقد، ؿد أمر ؾٔف بتُثر افدظٚء

رهؿرّ   ـذا  .ؾال تًٚرض إًذا ،فٔس بُثر   (اؽٍر يل)  :مـ ؿقفف

. (1)افديـ افنٔخ تَّل  

                                                 

  ( 1102 )، ورؿؿ افروايٜ يف مًِؿ   ( 483ص  )  شٌؼ خترجيف  (1)

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (يف حديٞ)مجِٜ  (2)

 (ظ)ـ51بدايٜ افِقح ـ .

ه أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ويفينر إػ حديٞ ظٌَٜ بـ ظٚمر يف إمر بٚفتًٌٔح يف افًجقد   (3)

واحلديٞ أخرجف أبق داود يف ـتٚب افهالة  (اجًِقهٚ يف شجقدـؿ : دٕٚزفٝ شٌح اشؿ ربؽ إظذ ، ؿٚل )

وابـ مٚجٜ يف شْْف يف ـتٚب إؿٚمٜ  ( 869 )برؿؿ  ( 1/324 )مٚ يَقل افرجؾ يف رـقظف وشجقده : بٚب 

واإلمٚم أمحد يف  ( 877 )برؿؿ  ( 3/129 )افرـقع وافًجقد افتًٌٔح يف : افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ ، بٚب 

ويف  ( 850 )برؿؿ  ( 3/13 )وافٌَٔٓل يف مًرؾٜ افًْـ وأثٚر  ( 17450 )برؿؿ  (4/155 )مًْده 

 ( 1898 )برؿؿ  ( 5/225 )وابـ حٌٚن يف صحٔحف ـام يف اإلحًٚن  ( 2388 )برؿؿ  ( 2/86 )افُزى 

وظٌد  ( 305 )برؿؿ  ( 1/341 )وافدارمل يف شْْف  ( 670 )برؿؿ  ( 1/334 )وابـ خزيّٜ يف صحٔحف 

 ( 1476 )برؿؿ  ( 17/321 )وافىزاين يف ادًجؿ افٌُر  ( 2/232 )احلؼ يف إحُٚم افُزى 

برؿؿ  ( 3/279 )يًذ يف مًْده  وأبق ( 1309 )برؿؿ  ( 1/235 )وافىحٚوي يف ذح مًٚين أثٚر 

  اإلشْٚد   صحٔح :  وؿٚل   ( 3783 )برؿؿ  ( 2/519 )  مًتدرـف  احلٚـؿ يف  وأخرجف أيوٚ  ( 1738)

وؿٚل ظْف  ( 1/191 )ومل خيرجٚه ، وواؾَف افذهٌل ، واحلديٞ حًْف إفٌٚين ـام يف حتََٔف دنُٚة ادهٚبٔح 

 .إشْٚده  تّؾ فِتحًغ  : ( 28/630 ) ََق ادًْد 

 52:بدايٜ افِقح 

 (1/210)إحُٚم إحُٚم   (1)
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 ظْدي ـالم مـ مل يًتدّ  (1)وهذا: ؿٚل. ف مْفهذا تًّس )):ؾَٚل واظسض افٍٚـٓل

بٚفُراهٜ يف افرـقع، حٔٞ اظتَد جقازه مـ هذا احلديٞ مـ ؽر ، بَقل افٍَٓٚء

ة وافًالم ـ بريء ـراهٜ، إذ ٓ جيقز أن يريد اجلقاز مع افُراهٜ، فُقٕف ـ ظِٔف افهال

مع افتًٌر ظْف  ،م ـقٕف فٔس بُثرٓ ًّٕؾ  د، ثؿّ مـ ؾًؾ ادُروه، ؾٓذا فٔس بجّل 

ـٚن يُثر أن  ): حٝ ظٚئنٜ بٚفُثر بَقهلٚظذ ادداومٜ، بؾ ؿد ّس  تدّل  افتل (ـٚن)ـب

((طٚهر ، ؾٓذا وهؿٌ (2)احلديٞ (..يَقل يف رـقظف وشجقده
 (4)لهذا ـالمف ؾِٔتٖمّ . (3)

افِٓؿ )  :إػ افرـقع، وؿقفف   (شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك)  :د أن يَٚل يرجع ؿقففويٌع

 .إػ افًجقد  (اؽٍر يل

وظدم  ،تَتيض آشتٌَٚل  (إذا)ل شٗال، وهق أن فٍيٜيف فٍظ ظٚئنٜ إوّ  :افتوشع

 (5)[تَتيض] (بًد أن إٔزفٝ ظِٔف ، صالةا صّذ م)  :وؿقهلٚ. حهقل افؼط حْٔئذ

ظَٛ ٕزول أيٜ مـ افْزول   (6)[يه] فَرب افهالة إوػ افتل  تًجٔؾ هذا افَقل

                                                 

. (ؾٓذا)ـتٌٝ  (ظ)يف (1)

  ( 1113 )ورؿؿ افروايٜ يف مًِؿ   ( 490ص  )شٌؼ خترجيف   (2)

 (ب/1/108)ريٚض إؾٓٚم    (3)

هُذا َٕؾ ظْف صٔخْٚ ابـ ادَِـ يف ذح افًّدة : ـالم افٍٚـٓل ؾَٚل ب ابـ حجر ظذ ظؼَّيل : (ؾٚئدة)  (4)

 (افِٓؿ اؽٍر يل ): د أراد بٍْل افُثرة ظدم افزيٚدة ظذ ؿقففؾِٔتٖمؾ ، وهق ظجٔٛ ؾ٘ن ابـ دؿٔؼ افًل: وؿٚل 

يف افرـقع افقاحد، ؾٓق ؿِٔؾ بٚفًٌْٜ إػ افًجقد ادٖمقر ؾٔف بٚٓجتٓٚد يف افدظٚء، ادنًر بتُثر افدظٚء، ومل 

إير  (..ـٚن يُثر: يرد إٔف ـٚن يَقل ذفؽ يف بًض افهِقات دون بًض حتك يًسض ظِٔف بَقل ظٚئنٜ

 (2/300) افٍتح

. (ظ)مىّقشٜ يف إصؾ وأثٌتٓٚ مـ (5)

. (ز)و  (ظ)وافتهحٔح مـ  (هق)يف إصؾ ـتٌٝ  (6)
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ة ا، وذفؽ  تٚج إػ مدّ ؾتح مُٜ، ودخقل افْٚس يف ديـ اهلل أؾقاًج (1):فٍِتح، أي

أوشع مـ افقؿٝ افذي بغ ٕزول أيٜ، وافهالة إوػ بًده، ؾَقل ظٚئنٜ يف بًض 

(2) (ل افَرآنيتٖوَّيل )  :افروايٚت
يًٍؾ مٚ أمر بف ؾٔف، ؾ٘ن ـٚن افٍتح ؿد ينًر بٖٕف    

وإن مل {إذا جٚء}:ظْد ٕزول أيٜ، ؾِؿ يَؾ ؾٔف (3)حٚصؾ ودخقل افْٚس يف ديـ اهلل

يقجد ذط (4)ؾُٔػ يُقن افَقل امتثًٚٓ فألمر افقارد بذفؽ ومل، حٚصالً  يُـ

ى ه مل يُـ حٚصاًل ظذ مَٝأن خيتٚر أن)):افديـ ـام ؿٚل افنٔخ تَّل : وجقابف؟ إمر

ؿٌؾ وؿقع  ،ويُقن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد بٚدر إػ ؾًؾ ادٖمقر بف افٍِظ

، ؾ٘ذا بقؿٝ مًّغ  ٓ ختتّص  ،بف إمر ؾٔف، إذ ذاك ظٌٚدة وضٚظٜ  قتًّؾ  افزمـ افذي 

ٚ ظذ حًٛ آمتثٚل ،ـٚن افقاؿع مـ هذا افَقل بًد وؿقظف ،وؿع افؼط ًً . واؿ

ٚ ظذ ح ،وؿٌؾ وؿقع افؼط ًً   (ل افَرآنيتٖوّ )  :وفٔس يف ؿقل ظٚئنٜ ،عافتزّ  شٛواؿ

مٚ يَتيض وٓ بد أن يُقن

ٚ ظذ   ًً  جٜٓ مجٔع ؿقفف ـ ظِٔف افهالة وافًالم ـ واؿ

بؾ مَتوٚه إٔف يًٍؾ تٖويؾ ظذ وؿقع افؼط،  حتك يُقن دآًّيت  ،آمتثٚل فِّٖمقر

ول ؾًاًل فىٚظٜ وجٚز أن يُقن بًض هذا افؼ ،فٍيف ؾَط (5)ظِٔف ومٚ دّل  افَرآن

                                                 

. (ؾتح)ؿٌؾ ـِّٜ  (افذي)زيٚدة   (ظ)يف (1)

 ( 1113 )ورؿّٓٚ يف مًِؿ  ( 4684 )و  ( 784 )ورؿؿ افروايٜ يف افٌخٚري  (490ص )شٌؼ خترجيف  (2)

. (حٚصؾ)بدٓ مـ ـِّٜ  (خٚفهٚ)ـتٌٝ  (ز)يف (3)

. (ومل)بدٓ مـ  (وفق)ـتٌٝ  (ز)يف (4)

 (ز)ـ50افِقح ـ .

. (ظ)شٚؿىٜ مـ (ظِٔف)ـِّٜ (5)
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((وبًوف امتثًٚٓ فألمر، مٌتدأة
(1).  

 

                                                 

 (1/210)إحُٚم إحُٚم إير  (1)
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 اخلـــٚمتــٜ

 

 جزء مـ ـتٚب  فْٚ  حتَٔؼ احلّد هلل ظذ افتامم وافنُر فف ظذ بِقغ ادرام ، يّن 

 .نظّر بـ ظع بـ ادِّؼ  :فِحٚؾظ ادتَـ (اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم)

ظك  ،لت يف افًَؿ إوّ ذـر ،يـظذ ؿًّغ مٓؿّ  ، وؿد اصتّؾ هذا افٌحٞ

 مـ آهتامم بٚفًِؿ وافًِامء ، ثؿّ  ،ز بف ذفؽ افًكادٗفػ يف ظٓد ادامفٔؽ ، ومٚ متّل 

 ،وحرصف ظذ مجع افُتٛ ،وـٍٚفٜ زوج وافدتف فف ،ةذـرت حٔٚة ادٗفػ اخلّٚص 

ظذ ذـرت ثْٚء افًِامء  ثؿّ  ، حتك وصٍقه بٖظجقبٜ ظكه يف ذفؽ ،وـثرة تهٍٕٚٔف

 ثؿّ  ،ره بّذهٛ إصٚظرة يف تٖويؾ افهٍٚتوتّٖث  ، مع افتٌْٔف ظذ ظَٔدتف ،ؿـ ابـ ادؾ

ترمجٜ  ،ادَدداإلمٚم ظٌدافٌْل :وترمجٝ دّٗفٍف(ظّدة إحُٚم)مٝ ظـ ـتٚبتُّؾ 

ّٜٔ ـتٚبف ، خمتكة  ،نومْٓٚ ذح ابـ ادِّؼ  ،وـثرة افؼوح ظِٔف ،وذـرت أمه

ّٔز بف وذـرت ّٜٔ هذا افؼح ومٚ مت  وبًض ،ريـ مْفوإؾٚدة ادتٖخِّت  ،ـثرة مهٚدرهو ،أمه

افذي اظتّدتف يف دراشتل مـ هذا  ؿّٝ بتحَٔؼ افّْص  ثؿّ ادالحيٚت ظِٔف ،  

 :هٚ مـ أهؿّ  ،وؿد خرجٝ مـ ذفؽ بٍقائد وٕـتٚئـٟ ،افُتٚب
 

مـ شٌَف  حٔٞ مجع ذوَح  ،مـ أهؿ افؼوح فًِّدةهذا افُتٚب يًتز  -1

مثؾ ذح  ،ن ذوحٚت إحٚديٞ افًٚمٜم ،وأوٚف ظِٔٓٚ إوٚؾٚت جديدة

 .وؽرهٚ ،وذح ابـ بىٚل فٌِخٚري ،افْقوي ظذ مًِؿ

، يف افٍَف ظٜوـثرة َٕقٓتف يف ؾْقن متْقّ  ،تفبّقشقظّل  ،ز هذا افُتٚبمتّل  -2

ممٚ خيدم احلديٞ  ،وؽر ذفؽ ،ويف افٌِٜ وأداب ،ويف احلديٞ وظِقمف ،صقففوأ
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 ّٝ  .ت ذهـ افَٚرئوٓ ين

 م ظذ ـّؾ شٔتُّؾ  هأن ،متفحٔٞ ذـر يف مَدّ  ،هنجفبؿووؾٚؤه ن ابـ ادِّؼ  دؿٜ -3

ظذ هذا  وؿد اشتّرّ  (1)-ذـرهتٚ يف ترمجتل فِّّٗفػ -مـ مخًٜ أؿًٚم  ،حديٞ

 .ؾٔام حََتف مـ ـتٚبف  ،ادْٟٓ
 

يف تٖويؾ أيٚت وإحٚديٞ افقاردة يف  ،بّذهٛ إصٚظرة رابـ ادَِـ تّٖث  -4

 .إشامء وافهٍٚت

 

يف ـثر  ، بٚفّْص  مْٓٚ ، وَِٕف ظْٓٚ ن وإؾٚدة ابـ ادِّؼ  ،ـثرة مهٚدر هذا افُتٚب -5

 .امـ إحٔٚن ، وبٚدًْك أحٔٚنً 

تف يف ودّق  ،وًٌٕتٓٚ إػ ؿٚئِٓٚ ، وتقثَٔٓٚ ، يف ـثر مـ َٕقٓتف ، نأمٕٜٚ ابـ ادِّؼ  -6

 .اختٔٚر افٍقائد 

 

وأن يٍْع بف مـ  ،فقجٓف افُريؿ اخٚفًص  ،أن جيًؾ هذا افًّؾ ،هذا واهلل أشٖل

َف َّ ، حتٝ فقاء شٔد ادرشِغ، ا ووافديْٚ وأن  ؼٕٚ مجٔعً  ،ومـ ؿرأه، ومـ ـتٌف  ،ح

ّٔغ وافهّديؼ د وظذ  ،يـ وافّنٓداء وافّهٚحلغمع افٌْ ّّ   ّْٚٔ ِّؿ ظذ ٌٕ وصّذ اهلل وش

 .آفف وصحٌف أمجًغ

 

                                                 

 (69)ٕير ادٌحٞ افرابع مْٟٓ ابـ ادَِـ يف ـتٚبف ص ا(1)
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االستدراكاث 

على الكتاب 

 املطبوع

اإلعالم  )

ة دعندفوائب

 ( األحكام

هن أول باب وجوب الطوأنينت 
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يف الركوع والسجود إىل أول 

 باب الوتر
ألبي حفص عور بن علي بن 

امللقن 

بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن 

أمحد املشيقح حفظه اهلل  

 

 (اجلزء الثالث)

 

 (اجلزء انصانس)االصردراكاخ ػهى انكراب ادلطثٕع 
 (1)تهح تني انُضداصردراكاخ يف انطثاػح ٔيف ادلقا

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 

                                                 

 .مل أتًرض فِّالحيٚت ظذ ختريٟ إحٚديٞ وتقثٔؼ افَْقل وترمجٜ إظالم : تٌْٔف   (1)
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 (تاب ٔجٕب انطًأَيُح يف انزكٕع  )
مرتغ ومل يٌْف ظِٔٓٚ يف احلٚصٜٔ (ظ)و(ن)تُررت يف (ؾهذ)ـِّٜ 136/3

ـذا ذـره  (د)و(ن)يف  (ـام ذـره) 164/2

 (د)و (أ)مقجقدة ـذفؽ يف ٔك بـ ظع بـ  164/4

 [ظَقدوال](ز)يفوافًَقد  165/1

 (افًِامء)وفٔس (افٍَٓٚء)ذـرت (د)يف [افٍَٓٚء]إخر /165

 [بُقٕف]يف مجٔع افًْخفُقٕف  166/7

مٚ يسـف  (د)يف مٚ ٕسـف  166/15

ٕيره  (ز)يفٕيره  166/15

إذا أؿٚم  (ز)يفإذا ؿٚم  167/3

افٌٍل  (ز)يفافٍْل  167/5

 [تَدم]ـٖهنٚ (ظ)يف [بًدم] 167/7

افذـر  (ظ)يففذـر  168/5

 (1)مُٕٚف يف حٚصٜٔ رؿؿ (...ثؿ إن ظدم افذـر):ؿقففحٚصٜٔ /168

 (د)وافهقاب أهنٚ ثٚبتٜ يفشٚؿىٜ (ن وب ود)يف(3)ؿٚل يف حٚصٜٔحٚصٜٔ /168

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ادٍنيـ  (ز)يفادًْقبغ  169/12

 (د)وٓ(ز)وٓ(ظ)افُِّٜ فًٔٝ مقجقدة يفراجح  170/8

افقاو هْٚ فًٔٝ مقجقدة يف افًْخ وهق افراجح  170/9

فقجقد  (ز)و(هـ)و (د)يففق جرد  170/11

ودٓفٜ  (ظ)يفيف دٓفٜ  170/15

وفُـ مل تُرر (ظ)مقجقدة ـذفؽ يف [وؽره] 171/2

ؾن  (ظ)يف ؿك  171/2

 (افرـقع)بًد ـِّٜ(افتًئؿ)شَىٝ ـِّٜافرـقع بٚخلوقع  171/7

وافتخهٔص  (ظ) يفأو افتخهٔص  171/10
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 (ز)و(د)و(ظ)افقاو فًٔٝ يف وظذ هذا خيرج  171/11

مـ افٍٚئدة  (ظ)يف ظـ افَٚظدة  171/13

افهحٔح ظدم وجقدهٚ أصاًل فُـ [و] 171/15

افهالة وافًالم مىرد (ز)يفظِٔف افًالم إخر /172

يف روايٜ  (ظ)يفمـ روايٜ  173/3

ويٗيده  (ز)يفوتٗيده  173/8

 (ذـر)زيٚدة واو ؿٌؾ  (ظ)يفافٌٔٚن ذـر  174/8

ٕن  (ظ)يفٓ    أن  174/9

 اإلمجٚل (ز)و(د)يفآحتامل  175/8

تٔن : وافهقابيتٔن  175/10

 

175/13 

 

 (...يْىِؼ ظِٔف اإلشؿ ):بًد ؿقفف

ـام يف شٚئر ادىَِٚت ثؿ ):شىر ـٚمؾ وهق ؿقفف (ظ)شَط يف

وفف ظِٔف ادىِؼ جيقز تَٔٔده وافًٚم جيقز ختهٔهف ؾؼ

 (...افًالم

 

175/15 

 

إوػ (....ادىِؼ مىِؼ هْٚ ):بًد ؿقفف

وفقس فه معـى، وؿد أصور ادحؼق إػ  (ظ)شطر ـومل ـتى دم ادطبوع وهو متؽرر دم

 [من ؾرد من أؾراد ادتقرسات، ؾؾقس ادطؾق مطؾؼًو هـو]:بعضه، وافعبورة هي

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (وفق)ـتٌٝ  (ظ)حتك يف [ؾِق] 176/3

يف ادًْك (ز)و(د)و(ظ)يفهؾ تدخؾ يف ادًْك  176/9

افتخٔؾ : ـٖهنٚ (د)يفوهذا افتحٔؾ  177/3

 [مْف]وفٔس [ؾٔف ](ظ)حتك يف [مْف] 177/5

 (ظ)شٚؿىٜ يفترـف  177/11

ؾ٘ن اهلل  (ظ)يفبٖن اهلل  177/15

وبًٍؾ مًاممهٚ  (ظ)يفبًٍؾ مًاممهٚ  178/3

افتًِٔؿ (د)و(ز)يفظِؿ افٝ 178/9

بف :افهقابٓ يتَرب هبٚ  178/13
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ًٚ أو ؽٚؾاًل  178/16 أو ظٚؿاًل (ز)و(ظ)يفٕٚشٔ

 (ظ)مقجقدة أصاًل يف  [بؾ  ] 179/1

حتَؼ حتَٔؼ  179/1

افدظٚئف  (ظ)يففدظٚئف  180/1

مل يٖت  (ز)و (ظ)يفيٖت  180/6

 (هؾاجلٚ)بًد ـِّٜ(وأظامفف)شَىٝ ـِّٜاجلٚهؾ ؾٔٓٚ  180/18

 (ز)و(د)شَىٝ يف أي  181/3

احلٚديٜ وافًؼون  (د)يفاحلٚدي وافًؼون  181/7

ومْٓٚ  (د)يف وؾٔٓٚ  181/13

إتَص  (ز)يفإتَهٝ  181/14

بٚفقوقء  (ظ)يفافقوقء  182/6

إوػ  (ظ)مل تذـر يف ًٕخٜرمحف اهلل  183/5

إوػ  (ظ)تُررت مرتغ يفبـ مٚفؽ  184/6

ًٚ : زيٚدة (ظ)يفظؼ  184/7 ظؼ ٌَٕٔ

 (ز)بؾ ثٚبتٜ يف  [يف] 184/14

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ٓف  185/2 ٓف  (ظ)يفوجَّيل ووجَّيل

 (ز)شَط يف إٔف مٚت  185/9

 (ز)و (د)افقاو شٚؿىٜ يفودحٔٝ  186/5

 (ز)و (د)افقاو شٚؿىٜ يف وُبديء  186/7

يٜ فٔس يف افًْخ تُِّٜ أ (وافَرآن افًئؿ) 186/13

 مل يذـر بًده افثٚين ظؼ وافثٚفٞ ظؼاحلٚدي ظؼ  187/5

. (ؾٓذه أربًٜ ظؼ اشام  ):وشَط أيوٚ ؿقل ادهْػ 

 (د)و (ظ)افقاو شٚؿىٜ يف وأمٚ  187/14

تتْٚؿض  (ز)يف يتْٚؿض  187/17
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 (ظذ)وفٔس مـ ـِّٜ (بْٚء)افتَقيس مـ ـِّٜبْٚء ظذ  188/12

 (ظ)مس يفظِٔٓٚ ط (ـؾ) (ـؾ)أن  188/12

ًٚ  (ز)شَط يف فُـ  189/1 أيو

وافتهحٔح مـ إحُٚم إحُٚم  (ظذ ادٖمقم  )ظذ افًّقم  189/9

 (د)مقجقدة يف ظـ ظّرو إخر /190

إوفتغ  (ز)يف إوفٔغ  192/2

يًّع يًًّْٚ  192/4

إخرتغ  (ز)و (ظ)يف إخريغ  192/6

 (ز)و(د)و(ظ)فًٔٝ يف افرـًٜ  192/6

 [مـ ](ز)و(د)و(ظ)يف يف  192/6

تٌْٔف  (ز)يفتثْٜٔ  193/1

تٌْٔف  (ز)يف تثْٜٔ  193/1

ؾّرجقع  (ز)يف ؾّرجقح  193/3

إوفف  (ز)يف إوػ  193/2

ـذفؽ  [إوفغ ](ز)يف بٕٚوفتغ  193/2

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ظ)يف [شقر مـ ؿقهلؿ فٌَِٜٔ]شَط ؿقفف [......]مـ افَرآن 193/7

 [ٕٓوامم ](ظ)يف فوؿ  193/8

 [إوفتغ ][ب)يف  [إوفغ ](ب)احلٚصٜٔ يف حٚصٜٔ /193

ظذ ظـ  194/1

 [فٔدرـٓٚ ](ظ)يف فٔدرك  194/1

ؾُٔقن فُٔقن  194/4

ذط (د)يفبؼط  194/4

ًٚ بٔٚن  194/6 بٕٔٚ

زائدة مْف  194/8
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حُّتٓام  (ز)يف حُّٓام  194/13

افًٚذ  (ظ)يف شع افتٚ 194/14

صقرة  (ز)يف شقرة  195/7

بًٌض بًض  196/1

أحدثف صًِف : (ز)يف أخذتف شًِٜ  196/4

ؾَؾ  (ز)يف ؾًؾ  196/11

اجلّؾ  (ز)يف احلّؾ  197/2

بًدد  (ز)يف بًد  198/12

فُٔقٕٚ فُٔقن  199/6

بقافىقر وافىقر  203/5

 [تَتؤٚنف ](ز)ويف  [ؾَٔتؤٚن ](ظ)ويف  [ويَتؤٚن] 204/1

رجحٚهنام رجحٚهنٚ  204/4

مٚ مل  (ز)يف ممٚ مل  204/9

بـ  (ز)يف ابـ  205/7

اثْغ اثْتغ  205/7

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
افقاو زائدة وثٕٚٔٓٚ  205/9

 (ز)افقاو شَىٝ يف وافتَهر  206/3

يقاؾؼ  (د)يف ؾقاؾؼ  206/4

وخيٚفػ وخٚفػ  206/5

 [مؼوظٜٔ ](ز)ويف  [ذظٜٔ ](ظ)يف  [ةمؼوظل] 206/13

ًٚ  (ظ)يف فذفؽ  207/3  [فذفؽ]أيو

ورضب ظِٔٓٚ  [مٍهؾ]ـِّٜ  (ظ)يف  [....] 207/5

ًٚ  (ظ)يف  [مْٚشٛ ] 207/5  [مْٚشٛ ]أيو

ٕهنٚ  (ظ)يف ٕٕف  208/2
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 [وشٖفقه ](ز)يف ؾًٖفقه  210/5

مٚ ذـرتف ممٚ ذـرتف  212/2

هٚ ثٚين (د)يف افثٚين  212/3

 [يٗمٓؿ ](ظ)حتك يف  [يٗمٓؿ] 213/4

 (ز)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف وؿد ذـرت  215/3

 

 

215/5 
   

ر 
ًق
 اف
ٛ
رتٔ
ت

 ] [افرمحـ ـ افَهص ][اجلٚثٜٔ ـ احلٟ  ]: افستٔٛ افهحٔح

 [ادِؽ ـ افٍجر  ][افذاريٚت ـ افًجدة ] [ص ـ افروم 

 [افَٚرظٜ ـ افىالق ـ افتحريؿ ] [افوحك ـ افًٚديٚت  ]

 [إٍٓىٚر ـ شٌح ][افَٔٚمٜ ـ ظؿ ][ادزمؾ ـ اددثر ]

 [افزفزفٜ ـ اهلٚـؿ ][افتغ ـ مل يُـ ][افًِؼ ـ أمل ٕؼح]

 [افًك ـ افْك ][تٌٝ ـ افٍِؼ ] [افَدر ـ افٍٔؾ]

 [افُقثر ـ ؿريش]

افًِؼ  (د)يف افٍِؼ  215/12

أن زائدة ؾ٘مٚ أن  216/13

أن زائدة وإمٚ أن  216/14

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 [أحٌٌتؿ ]: بًد ـِّٜ [أن ](ظ)شَط يف أحٌٌتؿ أؤمُؿ  216/15

يف ـؾ رـًٜ مـ ـؾ رـًٜ  216/18

صًْٚه  (ز)يف صًْف  217/5

 [مًٓقداً  ](د)ويف[مَهقداً  ](ز)و(ظ)يف مًٓقدًا  217/5

يقجد  (ز)يف يقجدا  219/2

فٌرهٚ  (ز)يف فٌرمهٚ  220/10

زائدة  [ؿٚل]ا هذ: ؿٚل 221/1

شَط فٍظ اجلالفٜ أحد .... افتل هل 222/9

فًٌٛ  (ظ)يفشٌٛ  223/1
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 (ز)افقاو شَىٝ يفومٚ صٓد بف  223/3

دٚ ذـر دٚ ذـره  223/4

 [اإلبٕٚف ](ز)ويف [إٓٚبف ](د)و(ظ)يفاإلثٚبٜ  223/9

مًٚفَف مًَٕٚف  224/2

افروذبٚدي  (ز)يفافروذبٚري  224/4

إذا يٌنك ا إذا يٌنٚه 225/3

وذو احلٚجف  (د)يفوذا احلٚجٜ  225/4

 [افهٌر]بدل افؤًػ  (د)يف شٚؿىٜ  (د)يف 2حٚصٜٔ/225

افقاو زائدة وثٕٚٔٓٚ  226/4

اإلشتحٌٚب  (ظ)يفاشتحٌٚب  226/4

تٌٌْل  (ظ)يفيٌٌْل  226/7

.. يُـ مـ  (ظ)يفتُـ مـ أهِف  226/9

وٕحقه  (ظ)يفوٕحق ذفؽ  226/12

ادًـ  (د)يف افًـ افٌُر 227/6

 [تزداد ](ز)ويف [تزاد ](ظ)يفوؿد تراد  227/10

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
إفػ زائدة أو ٕحقه  227/11

 (افقاحد ](ز)يفافقاجٛ  227/17

 [ظِٔٓٚ]شَط ؿٌِٓٚ ـِّٜواختالؾٓٚ  227/18

فتحََف فتحََٔف  227/19

 [تٍتـ ](د)يفيٍتـ أمف  228/2

 [متٍرداً  ](ظ)يفؾردًا مـ 228/3

 [ضقل]ؿٌؾ [بؾ ](ز)يفافتىقيؾ ضقل  228/3

بٚفتحؤض  (ظ)يفبٚفتخهٔص  229/1

ٓ يْٚشٛ  (ز)يفٓ تْٚشٛ  231/8
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 [بف ](ز)يفاجلٓر هبٚ  232/3

 (ز)تُررت يفٓ يَرؤون  233/6

 [ؿراءة ](ز)و(ظ)يفافَراءة  234/5

 [ٓ يًِؿ ](ز)و(ظ)يفٓ ًِٕؿ  234/9

 [ُوفد أـّف ](ظ)يفوفد أـّف  234/10

 [ثٕٚٔف ](ز)يفثٚبتٜ  235/1

صٓد  (ظ)ويف [ينٓد] 238/1

 (ز)شَط يف [أو]ـِّٜأو ضٚفٛ  238/2

 (ز)و(ظ)افقاو فًٔٝ يفومتًددة  238/4

وأمٚ أحٚديٞ ؾٖمٚ أحٚديٞ  238/12

أؿكت ؾكت  240/12

ؾَٚل  (ز)يفؿٚل  240/13

 (ز)شَط يف  [مٚؾرب]إػ  [ثؿ ـز]مـ ؿقفف 241/2

وأبق  (ز)يف وأبقه  241/7

 (ز)شَط يف [ؿٚل]ؿٚل ابـ ظقن  242/1

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ؿٚل ابـ بزيزه ؿٚفف ابـ بزيزه  243/4

ؿٚل وؿٚل  244/1

افقحل  (د)يفزمـ وحل  244/5

ٕٕف  (د)يف وؿٔؾ إٕف  245/4

يف يديف يف يده  245/8

ظّرو ظّر  249/6

خديٟ  (ظ)يفُحديٟ  249/6

ومٚ دل  (ظ)يفوتٖول  250/13

 [وأجٚز ](د)يفوأجٚزت  255/1
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ؾّـ (ز)يفممـ  255/2

 (ظ)ومقجقدة يف [افقاو]احلٚصٜٔ 255/7

 [وـره ](ز)يفوـثرة  260/7

 [مقاؾَتٓؿ ](ظ)ويف  [مقاؿًتٓؿ]حٚصٜٔ 260/8

 (ظ)مقجقدة يف هٚمش [افًِامء]حٚصٜٔ 260/10

يًْقن  (ز)يفون ـام تْس 260/12

 (ظ)افقاو مقجقدة يفوٕحٚ  260/16

افًْٔٚن  (ظ)يفافًْٔٚين  261/3

افقارد  (ظ)يف افقاردة  261/7

 [ؾٔف ](ظ)يف  [مْف] 261/10

وجيقز  (ز)يف ؾٔجقز  262/8

ضريَف ضريَٜ  263/1

ـذفؽ  (ز)يففذفؽ  263/3

صذ اهلل وشِؿ ظِٔف  (د)يف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  263/5

 (واحد  )يف مجٔع افًْخ وأحد  263/11

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
صذ اهلل وشِؿ ظِٔف  (د)يف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  262/12

ؾ٘ن ؾٕ٘ف  263/12

فألحُٚم  (د)يف إحُٚم  264/2

ؾجقزه ؾجقز  264/2

يتًِؼ متًِؼ  264/9

 (ظ)مقجقدة يف هٚمش  [جزء مـ]إخر /264

 [ظـ ](ز)يفظذ  265/10

افقاو زائدة وؿٚل  265/11

افناح  (د)يف افناج  266/1
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يتحهؾ  هؾ  267/8

يًِؿ ٓ ًِٕؿ  268/1

افقاو زادة وؿٚل  268/8

 [واو ](ظ)ويف  [إذا] 268/9

تُـ  (ز)يف مل يُـ  268/10

269/6 (ًٕٝٔ) (ًٕٝٔ)  

 (ز)شَط يف ظذ افٍْل  269/7

 (ز)و(ظ)مٚ بغ ادًَقؾغ شَط يف [افروايٜإخرى: ك إػ ؿقففٓ وؿٚل ـؾ ذل]مـ ؿقفف 269/12

 (ز)و (ظ)شَط يف ؿقفف  269/15

بدون بٚء بْحقه  270/3

 (ز)و (ظ)شَط يف ؾَٚل  270/3

فق حدث فق وجدت  270/4

 (د)مقجقدة يف  [ٌٕٕئتُؿ] 270/5

مٚ ذـر مٚ ذـره  270/6

زائدة  [و] 270/9

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ب)فًٔٝ يف (إػ)يف احلٚصٜٔ  [و] 270/9

 (ز)و(ظ )[ؾٔف]بًدهٚ شَط : افذي أظرف 270/9

ًٌٕف  (ظ)يف يًٌْف  272/3

 [ؾ٘ذا ](ز)ويف(ظ)مقجقدة يف [و إذا] 272/4

إٕام  (ز)يف أمٚ  272/9

 (ز)شَط مـ مـ  273/1

 (ب)و(هـ)و(د)يف [ظْدٕٚ] [ظْدي] 273/10

ؾُٔقن ؾتُقن  273/11

يف شٌٛ مـ شٌٛ  273/16
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تنٚمٝ تنٚء مٝ  274/1

صٍْف  (ظ)يفصْػ  274/8

 [وفألخٌٚر ](ظ)يفوإخٌٚر  275/1

أظّؾ ظّؾ  275/6

ؾًٖل  (ز)و(ظ)يفؾًٖفف  275/6

بحديٞ وحلديٞ  277/7

افًٌد  (ز)يف افًّد  277/12

يف ادخىقط احلرث احلٚرث  277/17

مل يٌىؾ مل تٌىؾ  278/1

بٖن  (د) يفأن  279/2

أن إٔف  279/6

 (ظ)حتك يف [وفٔتٌْف] [وٌْٕف] 280/10

 (ظ)مقجقدة يف  [مل يُـ ] 280/12

 [توّـ ](ز)و(ظ)يف يتوّـ  280/13

وافثٚين : افثٚين 280/15

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
وؽره وؽرهؿ  281/6

ادٍرؿف  (ز)و (ظ)يف ادتٍرؿٜ  281/13

بٚفًٌْٜ  (ظ) يفيف افًٌْٜ  282/7

بًذر رـًٜ  (ظ)يف بًد رـًٜ  282/7

جٚيزًا  (ز)يف جٚبرًا  283/4

إظٚدة  (ظ)يف إظٚدتف  283/5

 (ظ)شَط يفافًٓق  283/10

افقاو زائدة واظتذروا  284/8

افًجقد : شَط ؿٌِٓٚ ـِّٜؿٌؾ افًالم ....  285/4
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اجلٚبر اجلٚئز  287/11

ؾًٔجدون  (ز)و(د)يف يًجدون  288/2

ادجٔزون  (ظ)يف ادخزون  288/18

ؿٚل : شَىٝ افقاو ؿٌؾ (ظ)يفؿٚل صٚحٛ  289/7

 [مىردة]ابـ خٌٔٛ  (د)يف ابـ حٌٔٛ  289/11

افًدَّيل افًدد  289/12

 (ظ)شَىٝ يف افُالم ظذ  289/15

 (ظ)شَط يفبف  290/8

أن  (ظ)يف إٔف مل  290/14

وٓ  (ظ)يف ؾال يَٚس  290/16

افرابًٜ وافًؼون  (ز)و (د)يف فًؼون افرابع وا 291/10

ذا افٔديـ  (ز)و (د)يف ذي افٔديـ  291/17

حتك ثٌتف : (ظ)يف يْتف  [مل  ] 291/17

افًٚرض  (ز)و (د)يف ادًٚرض  292/2

فًٔٝ يف ادخىقط ظـ اجلامظٜ  292/13

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
أحدهٚ إحداهٚ  293/6

 [بٚب]ـِّٜ (ظ)ط يفشؼصٍٜ .... يف  293/6

بًالمٓام فًالمٓام  295/1

مـ ٕٔتف مـ بْٔف  295/4

تَديؿ وتٖخر  (ز)و (ظ)يف افًالم هلام  295/5

 [واو]زيٚدة  (ز)يف حديٞ .... افتنٓد 295/7

ذـر  (ز)يف ذـرا  295/9

( (ؾًجد  ؾجراً صذ هبؿ  )) 295/11
خىٖ  ٔؾ ادًْك ، وافهقاب 

 ((ؾًجد  ؾًٓٚصذ هبؿ  ))
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بٍرده  (ز)يفبٍّرده  296/4

 [وفألول ](ظ)يف وإول  298/5

خرًا خر  302/1

ؾٕ٘ام هق إٕام هق  305/4

 [ؾٖمٚ]ـذفؽ  (ظ)يف  [ؾ٘ن] 306/3

مل  (ظ)يف وفًؾ  307/2

ؾٔتًغ ؾتًغ  307/3

فّْٔٔف ئّْف  307/5

 (ظ)شَط يفظذ  308/11

 [بًد]شَط ـِّٜ بغ يديف ... مـ  308/14

أخرق متٖخر آخر ومتٖخر  310/10

زائدة  [هذا]يُقن هذا هدرًا  310/17

يٌْْل  (ز)و (د)يف يٌْك  313/7

ؾٔكف ؾتكف  313/8

يرتع : (ز)و (د)يفترتع  314/4

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
احلّر : (ز)و (د)احلّر  314/8

 (د)وشَىٝ يف [شْٜ] 315/13

 (ب):بدايٜ افِقح هْٚ/ افهالة وافًالم 316/4

ؽر مَْقضٜ  (ظ)و (د)يف [يٍتًؾ ] 316/12

 (د)هذا افًَط مقجقد يف حٚصٜٔ  (5)حٚصٜٔ 317/9

 [ؾٚظِف]يف افًْخ  [يًٍِف] 319/8

يًٍد  (ظ)يفمل تًٍد  319/10

تًٍد  (د)يف ٓ يًٍد  319/10

يًٍد  (ظ)يف مل تًٍد  319/12
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 [وإٔف ](ظ)حتك يف  [ؾٕ٘ف] 319/14

 [دـ]بًد  [مـ ](ظ)شَط يف وراءه ... دـ 320/2

ٓ يًٍد  (ظ)يف ٓ تًٍد  5\320

 [اجلدار ]افًَط يٌدأ مـ ـِّٜمـ ظدم اجلدار  320/7

 [افًسة ](ظ)افُِّٜ يف  [افًسة ] 320/7

أهنٚ ٕهنٚ  322/2

ظٚدتف  (ظ)يف ظٚديتف  322/6

فِحٚحتف حلٚجتف  322/7

ًٕخف بًْخف  322/8

 [دٚ ](ظ)وـذفؽ يف  [بام] مًٚوٍ  324/10

واحدة  (ظ)يف راؿدة  324/11

بًٌٔد يًٌد  325/3

افثٚين ظؼ  (ظ)و (ز)يف افثٚفٞ ظؼ  325/4

افرايغ افرأيغ  325/14

زٕٚ  (ز)يف إٔٚم  326/2

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ؾّـ إول : شَط:....... مًْٚمهٚ 326/8

تًٚظ اإل (ز)يف اإلًٕٚظ  327/12

ٓ تَْض : مل تَْط يف افًْخ، وفًِٓٚٓ يَْض  327/12

 (د)وـذفؽ يف  (ب)و (ن)زيٚدة مـحٚصٜٔ /327

رجِٔٓٚ رجِٓٚ  328/4

اجلقرؿٚين  (د)و (ز)و (ظ)يف اجلقزؿٚين  329/1

 [إذا ](ظ)شَط يف بام إذا  330/1

ؾٔام ؾّٔـ  331/2

افقاو شٚؿىٜ ذـر ؾٔف [و] 331/3
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 (ز)فٍظ اجلالفٜ شَط يف رمحف اهلل  331/3

فًٍْف  (ظ)يف بًٍْف  332/5

 

332/7 

 

ؾٔف تكيح بُراهٜ اجلِقس  [افثٚين]

وؿد َِٕف ـ مل يذـر افقجف إول ؿٌؾ افقجف افثٚين : تٌْٔف مٓؿ 

   334ص بُٚمِف إػ

ومٚ ذـرٕٚه هق ادقاؾؼ فًِْخ ادخىقضٜ 

تًٍر  (د)يف يًٍر  332/15

ؾٖجٚب  (ز)يفوأجٚب  333/3

يهع  (ز)يف صذ  333/4

يٌْْل يٌْك  333/11

افقاو زائدة وخٚص  333/12

وهق  (ز)يف وهل مـ أصُؾ  333/13

بسجٔح ترجٔح  333/15

 332يَْؾ ـٚماًل إػ صافقجف إول  334/1

وجقهبام  (ز)و (د)يف وجقهبٚ  334/2

مل يًَؾ افْٓل مل يًٍؾ ادْٓل  336/3

 نصٕابا االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ز)و (د)و (ظ)بٔٚض يف  [صٚء] 336/6

أو يذهٛ  [أو فٔذهٛ  ] 336/7

فًِّجد ٓ ادًجد  336/11

 [فف:](ز)شَط يف مٚفؽ فف  336/12

واشتحٌف : (ظ)و (د)يف واشتحًْف  336/14

وٓ  (ز)يف وٕن  336/15

اجلّع : (ظ)يف اجلًّٜ  337/2

وؽرهٚ وؽره  337/2

 (ظ)وـٖهنٚ يف هٚمش  (د)وهل يف (ب)و (ن)مـزيٚدة (3)حٚصٜٔ /338
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ٓ تتُرر ٓ يتُرر  339/1

يٌْْل يٌْك  339/4

حتهؾ  (د)يف بؾ  هؾ  340/1

بًدهٚ  [افقاو]شَىٝ :..... ٕصحٚبْٚ 340/11

يُره  (ظ)يف تُره  340/12

هبام أحرم هبٚ  340/16

ويُقن  (د)يف وتُقن  340/17

بحديثغ بحدثغ  341/10

 [إٓ ](ظ)يف إػ  344/1

شٚـْغ  (ز)يف شٚـتغ  345/3

يٌىؾ  (د)يف تٌىؾ  349/2

ـِام ـؾ مٚ  349/3

حتك  (ظ)يفحٔٞ  349/16

ٍٕخف ٍٕختف  350/3

فًٔٝ يف افًْخ ادخىقضٜ  [إٔف] 351/3

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 [ظـ]ـذفؽ  (ظ)يف  [ظـ] 351/4

يًتًّؾ  (د)يف تًتًّؾ  353/13

 [وظُس]: افًَط يٌدأ مـ ـِّٜ [ابـ حٌٔٛ]وظُس  354/7

 (ظ)افقاو زائدة يف وؿِٝ  354/9

 (ز)شَط يف مٚفؽ  354/10

أن  (ز)يف إٔف  354/14

أن ٕهف  (ظ)يف أو ٕهف  355/1

 (ظ)وثٚبتٜ يف  [إػ] 355/3

حتك ؿٚل : (ظ)و (ز)يفحتك : ؿٚل 355/10
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 [وؿد]ضّس ظذ ـِّٜ وؿد ينتّؾ  356/2

 (هق)يف إصؾ زيٚدة  (هق)يف إصؾ  (2)حٚصٜٔ /356

احلََٜٔ  (ظ)يف اخلٍٍٜٔ  357/11

افتُْر  (ز)يف افتٌُر  358/2

 [ؾ٘ن ](ظ)يف بٖن اإلبراد  359/5

ؾٍُٚرتف ؾٍُٚرهتٚ  360/5

 

361/18 

 

 

ظدم : إػ ؿقفف... وذفؽ مردود]مـ ؿقفف

 363ص [اجلّع

ـ : تٌْف مٓؿ  

مُٕٚف يف هنٚيٜ افقجف افثٚفٞ (صٍحٜ وٕهػ)هذا ادَىع

وافهالة حْٔئذ مُروهٜ : بًد ؿقفف 364ص

 (وهبذا يقاؾؼ افًْخ ويًتَٔؿ ادًْك)

 (ظ)شَط يف  [دل ظِٔف احلديٞ]إػ  [...ؾٖخر]:ؿقفف 362/4

مُتقبٜ وواوحٜ  (ظ)بؾ يفيف إصؾ بٔٚض (6)حٚصٜٔ /362

افقاو فًٔٝ يف ادخىقط .. وأؿؿ افهالة} 363/3

وٓ يهح ؾال يهح  363/4

إػ هْٚ هنٚيٜ ادَىع ادَْقل ظـ مُٕٚف إػ ظدم اجلّع  363/7

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
فِّٖمقر بف دٖمقر بف  363/9

تَديؿ وتٖخر ومل تًَط جيٛ  [إٔف] 364/1

بًد  (ز)يف بًذر  364/3

يٖد بًده ادَىع ادَْقل حْٔئذ مُروهٜ  364/7

مْف  (ز)و (د)يف ه مـ أن 364/12

 (ظ)افالم شٚؿىٜ يف ؾألن ٓ  365/6

مٚ ؿٌؾ مٚ ؿٔؾ  366/5

 (ظ)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف بف افْص  367/2

وجقز  (ز)يف وجقاز  367/5
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 (ظ)زائدة وميوب ظِٔٓٚ يف  [طٚهر] 367/7

 (د)و (ظ)يف هٚمش  (إصًري)زيٚدة(د)و(ن)يف(3)حٚصٜٔ /367

مثٌتٜ يف هٚمنف اؿىٜ يف إصؾ س(4)حٚصٜٔ /367

تًَط  (ظ)يف يًَط  368/8

 (ب)و (د)هُذا هل يف [وجٓٚفٜ] 368/11

ـتٌٝ يف افًْخ بٚفوٚد ؿرييٜ  369/1

خىٖ وٓ وجقد هلٚ  [ؿٚفقا] 369/10

 (ظ)مقجقدة أصاًل يف هٚمش [ؿٚفقا] 369/11

يٍُر يٍُره  369/12

 (ز)و(د)ومل تَْط يف(ظ)مل تتوح يفتٌْٔف  369/15

وأن  (ظ)يف وإٔف  370/2

 (د)وـٖهنٚ ـذفؽ يف [افْٚؾغ ](ظ)يف افٌٚؿغ  370/3

بًٌٛ فًٌٛ  370/7

بدون واو يف ادخىقط  {وأؿؿ افهالة} 370/8

بدون واو يف ادخىقط  {وأؿؿ افهالة} 370/16

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
أصحٚب  (ز)يف وؿٚل صٚحٛ  371/4

فِتًٌٔٛ فِتًٌٛ  372/6

افقاو زائدة  {وأؿؿ افهالة} 372/7

فتذـري فتذـري  372/12

يًىؿ  (ظ)يف يىًؿ  373/4

ؾِٔتحؼ  [ؾِٔحؼ] 373/6

ٓصساـٓٚ  (ز)يفٓصساـٓام  373/6

 (ظ)مقجقدة يف هٚمش  [وبٌره مـ إدفٜ أيوًٚ ] 373/9

 (ب)شَىٝ يف  (أتك)افُِّٜ (ب)و(ن)يف(1)حٚصٜٔ /373
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ن يؽ (ظ)يف مل تُـ  377/2

بٚجلٚهِٜٔ ؾٚجلٚهِٜٔ  377/5

 (ز)شَط يفوشِؿ  378/3

ؾتًَط  (ظ)يفؾًَٔط  378/6

ؾٚروف  (ز)يف ؾروف  378/6

افقاو زائدة وـذا  378/7

 (ز)شَط يف يف  378/7

ثؿ صحح يف اهلٚمش  [هٚصؿ ](ز)يف صٚهغ  379/1

يُقن  (ظ)يف تُقن  380/2

يَقل فف  (ز)يف يَقفف  380/2

 ادخىقط زادان يفزاذان  380/3

أحدهٚ  (ظ)يف إحداهٚ  381/5

افْٚؾؾ  (ز)يف افْٚؾِٜ  382/5

إؿٚمٜ إؿٚمتف  382/9

 (ظ)ضّس يفدٚ  382/14

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
افْقم  (ز)يف افٔقم  384/1

يَع  (ز)يف تَع  384/1

ابـ ظّر ابـ ظّرو  384/8

إَوٝ  (ظ)و (ز)يف  [اتٍَٝ] 386/6

 (ز)مـ هْٚ يٌدأ شَط  [ادتٍْؾ... خِػ ادٍسض] 386/10

افقاو زائدة وؿٚل افنٔخ  386/13

 (د)ومقجقدة يف  (ب)و (ن)زيٚدة مـ(4)حٚصٜٔ /389

واإلزار أو إزار  390/10

واحلّؾ : بدايٜ افِقح مـ ـِّٜواحلّؾ  391/10
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حديٞ  (ز)يف حٔٞ  393/4

 [مَتٙ ](ظ)ـذفؽ يف  [يَتيض] 394/5

ٕٕٚ  (د)و (ظ)يف ْٕٕٚ  394/10

مل تَْط  (ز)و [وبدٕف ](د)يف ويديف  395/3

زيٚدة واو  [وهق ](ز)يف هق إصؾ  395/4

 [ٕٕف ](ظ)وـذفؽ يف  [ؾٕ٘ف] 398/1

إٔف  (د)يف  [أن صًٚر] 399/1

افتنٌٔف  (ز)يف افتنٌف  399/2

 قد افٔٓقد  399/6

يٖبك يٖد  399/9

صػ يْؽ (ز)يف تُْنػ  400/2

ًٚ أو بهاًل  403/3 تَديؿ وتٖخر  (ز)يف ثقم

خيات خيوات  403/4

 (ظ)واوحٜ يف [مـ افٌَقل] 403/5

 [أصحٚو ](د)يف هٚمش أصحٚبف  404/1

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ز)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف ادًتُره  405/5

فٔس تَديؿ وتٖخر  [ؾٚئدة] 405/6

بؾ جًؾ ـِّٜ مُٚن أخرى ًٕخ تَديؿ وتٖخر بغ ال(5)حٚصٜٔ /405

شَىٝ افقاو ؿٌؾ رواه رواه ... مٚ يىٌخ ؾٔف  406/8

مًِؿ  (ز)يف شِؿ  407/7

ؾٌَك ؾٌَٔك  407/8

اخلياوات اخليوات  407/15

ؾٚتٚمِف  (ز)يف ؾتٖمِف  407/18

 (ز)مل تًَط يف إػ  407/19
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 [ٓمتْع ](ز)يفمتْع  408/6

 (اجلامظٜ ](ز)يف مجٚظٜ  408/13

افٍرض افٍريض  409/3

مل تَْط  (د)ويف[ويَك](ز)يفتَك  409/4

409/10  ًٚ تْزهٚ تْز 

 (ظ)شَط يف [فٔس]ـِّٜفٔس و  409/12

 [متًِؾ ](ز)يفمًِؾ  410/8

 (ز)شَط يفافذي  410/12

جمٚمًف  (ز)يفمًٚمجف  411/4

 (ز)شَط يفختريٟ  411/4

خرج  (ز)يف جرح  411/6

تٚب  (ز)يف بٚب  411/10

ادحروم  (ز)يفادجذوم  411/10

ومتْع  (ز)يف ويّتْع  412/8

ورضب ظذ ادًٚجد بخط  (وادًٚجد بجٚئز)يف إصؾ(3)حٚصٜٔ /412

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
افثٚمـ  (ظ)يف (افًٚذ)(د)و(ب)و(ن)يف(7)حٚصٜٔ /412

يٖـؾ  (ز)يفٕـؾ  413/4

صٓقد  (ز)يفصٓقده  413/7

تُِؿ يتُِؿ  414/11

بٚفًَقد  (ز)يفبٚفًَقد  415/1

ؿٚل  (ظ)ويف [ؿٚفف] 415/3

 اجلامظٚت (ز)و (د)يفاجلامظٜ  415/4

 فألحد (ز)يففمحٚد  415/4

 [افذي]حتك  [تًٚرروا]افًَط مـؾًؾ افذي ..تًٚرروا 415/9
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افقاو زائدة وؿد تُقن  415/13

شقى  (ز)يفشٚوى  416/5

ٕٕف هنٚ ٕ 416/6

ؾَد ؿٚل  (ظ)يفؾَٚل  417/2

 [أن]وأحلؼ يف هٚمنف [ظـ ](ز)يف [أن] 418/2

 [افُرات]ـتٌٝافُراث  418/3

هذه  (ز)يف هذا  419/1

بًد افتقشع [يف]زيٚدة (ز)يف افتقشع بٚدًجد  419/4

اجلقامع  (ظ)يفادجٚمع  419/4

بدفٔؾ  (ز)يفيدل  419/14

تًِؾ  (ظ)يفيًِؾ  420/2

تٖذى يتٖذى  420/6

ؾٔٓام ؾٔٓٚ  420/6

وهل  (ز)و(د)يفوهق  420/6

يًٍؾ  (ز)يفتًٍؾ  421/2

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ؾٕ٘ام  (ظ)يفؾ٘هنام  421/5

ؿٌؾ ظٌٚده مـ ظٌٚده  421/11

ؾِٔخس  (د)يفؾِٔتخر  423/10

افُالم افدٓفٜ  424/3

بٔٚض  (ز)يفاحلٔٚء  424/12

ممِقـٓؿ  (ز)يفمِقـٓؿ  425/5

يف  (ز)يف ؾٔف  425/14

 (ز)فٍظ اجلالفٜ شَط يفـِف هلل  426/2

يّدحف  (ز)يفبّدحٜ  426/4
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ـِف  (ز)يفـؾ  426/6

بْٚء ثْٚء  426/6

 [أو يُقن ذفؽ إخٌٚراً ]أصؾ افًٌٚرة [ـٚإلخٌٚر]أو تُقن 426/11

إتهٚل  (ظ)يفإيهٚل  426/17

 (ز)ويفشٚؿىٜ  (د)و(ن)يف(3)حٚصٜٔ /426

افثٚمـ  (ظ)ـذفؽ يف [افثٚمـ] 427/3

 [تًٚػ ](ز)يفذـر اهلل  427/4

افقاو زائدة ظـ ادخىقط  (وافىٌٔٚت) 427/13

ـّالمف  (د)يفـالمف  428/9

 (ز)و (د)شَط يفـ تًٚػ ـ  429/2

 (افًالمٜ)افثٕٜٚٔ (افًالم)افًالم افًالم  429/3

افقاو شَىٝ وافًالم  429/5

يَقل شِّٝ ظِٔؽ فٔف يَٚل شِّٝ ع 429/5

واحدهٚ  (ز)يفواحدهتٚ  429/6

وؿد رضب ظِٔٓٚ (د)وـذفؽ يف (ظِٔف)زيٚدة(ب)و(ن)يف(4)حٚصٜٔ /430

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
بدون مًَقؾغ  [ؿقفف] 431/3

 (ز)شٚؿط يفـ تًٚػ ـ  [ؿقفف] 431/4

 (ظ)و(ز)و(د)فٍظ اجلالفٜ فٔس يفؿٚل اهلل  431/12

شٌَف ظِٔف شٌؼ ظِّف  432/5

 (ز)تُررت يففُـ  432/5

اخلز  (ز)يف اخلر  432/7

اخلز  (ز)يف خر  432/8

 (ظ)شَط يف [ابـ]ابـ مٚفؽ  432/10

يٗخذ  (ز)يفؾٔٗخذ  433/7
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 ي  (ظ)يفيًتحي  433/14

ؿٌِٓٚ  [ظِٔف وشِؿ]زيٚدة (ز)يفٌٕف ظِٔف  433/16

بسـف  (د)و (ز)يفبسك  434/4

مًِٜ  (د)و (ز)يفمًٖفٜ  434/4

وـذفؽ  (ز)و (ظ)يفوفذفؽ  434/5

ادروزي ادروي  434/6

ادرمَقن ادرمقؿقن  434/9

وٓ يثٌتقن  (ظ)يفٓ يًْقن  434/10

ؾٓٚؤٓء ؾٔٓٚ، وٓ  434/10

 (ظ)شَط يفهؿ  434/10

ظّر  (ز)يفظّقم  434/14

ظٌد اهلل  (ز)و (د)يفـؾ ظٌد  434/15

 (ز)شَط فٍظ اجلالفٜ يفـؾ ظٌد اهلل  435/3

صٌٜٔ  [صٔغ] 435/4

شَىٝ بْٔٓام افقاو هل .... أربع 435/9

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ظ)تُرر ًٕخٓٚ مرتغ يف [ؿقل]وهذا ؿقل  435/16

 (ب)مقجقدة يفشٚؿىٜ (ب)و(ن)يف(1)حٚصٜٔ /435

 (ظ)ويف (صٌٜٔ)(د)و(ب)و(ن)يف (2)حٚصٜٔ /435

 (د)فًٔٝ يف [أؾوؾ] 436/5

افقاو زائدة وأبِغ  436/5

وبٚضْٓٚ وبقاضْٓٚ  436/7

 (د)فًٔٝ يف (د)و(ب)و(ن)زيٚدة مـ(2)حٚصٜٔ /436

 (ز)و (د)شَط يفصذ اهلل ظِٔف وشِؿ  437/2

يذـر بذـر  437/13
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 (ز)شَط يفإٔف  438/1

زائدة أو ؽره  11\438

إفخ ...افًؼون (ظ)يفاحلٚدي وافًؼون  439/5

اإلمجٚع  (ز)يف ـٚإلمجٚع  440/5

تًِؿ  (ظ)يفيًِؿ  440/10

 (ز)شٚؿىٜ يف [إن] [إن افْٚس] 441/4

ب٘شْٚد  (ظ)يف بٚشْٚده  441/6

ؿٌؾ حديٞ  [هق]زيٚدة  (ز)يف حديٞ ابـ مًًقد  441/7

ويتنٓده  (ز)و (د)يفويتنٓد بف  441/12

ؾُٔقن  (د)و (ز)يفؾتُقن  442/2

بٖن بٖٕف  442/4

يتًد  (ز)يفدد تتع 442/6

بخالف بخالؾف  442/6

ويَقل  (ظ)يفوبَقل  442/8

 [ـٔػ أمًٔٝ ـٔػ أصٌحٝ ممٚ]افهقابمهٚ [ـٔػ أمًٝ؟وـٔػ أصٌحٝ] 442/13

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
افًٚضٍٜ :زيٚدة واو ؿٌؾ ـِّٜ (ز)يفافًٚضٍٜ ... فِقاو 442/14

 (ظ)تُرر ًٕخٓٚ يفيف  442/16

افٌْٚء  (ظ)يفء افثْٚ 442/17

دٓفٜ مَٚفٜ  443/4

افثٚفثٜ  (د)يفافثٚفٞ  443/5

أحٚديٞ  (ز)يفأحداث  444/1

واحد  (ز)يفوجد  444/5

شقا هذا  (ز)يفصقاهد  444/9

فُـ فُْف  445/1
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ادتُِؿ ادتًِؿ  445/8

ٓ يًٌدون ٓ يٌتًدون  445/9

افقاو زائدة وؾٔف  445/11

بًد افهًِٜٔ  [ظِٔف]زيٚدة  (ز)يفافتنٓد يف ...صذ اهلل وشِؿ 445/12

بىِٛ  (ز)يفبىِٝ  446/3

جئٛ  ْٞ  447/5

وـام ذـر افنٚرح  (ظ)ـام يف(27)هلافثٚمـ وافًؼون  447/8

زيٚدة واو ؿٌؾ ـِّٜ ظٌٚد  (ز)يفوظذ ظٌٚد اهلل  447/9

اثْغ اثْتغ  449/5

وروي  (د)يفوروى  449/16

أبٔف  (ز)يفابْف  450/1

؟ [فٔٛ ](ز)يففًٔٛ  450/2

اثْغ اثْتغ  450/3

ادٓدي بٚفٔٚء  (د)يفوادٓدى  450/6

مٚ  دي بٚفٔٚء  (د)يفمٚ  دي  450/7

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 [وادٓدا ](ز)و (د)و (ظ)يفواُدٓدى  450/8

ادٓدى واُدَٓدي  450/9

ؿٌِٓٚ بٍْس افًىر [افٌدل]مُٚهنٚ افهحٔح بًد ـِّٜ [ؾذـر احلديٞ] 450/16

ويًٌد ويٌتًد  451/4

 [افًَط إػ ـِّٜ اإلبتداءؾٔف اإلبتداء [شٚبًٓٚ 451/8

شٚبًٓٚ  (ز)يفتٚشًٓٚ  451/11

بؾ إػ افًٚذ ؾَط إػ أخر ادًٚئؾ  [شٚبًٓٚ)يف إصؾ (3)حٚصٜٔ /451

 تّؾ  (ز)و (ظ)يف تّؾ  452/2

مُرمٜ  (ظ)يفتُرمٜ  452/9



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 528

يٌٚرـقن ون يزك 452/11

آفٔقن  (ز)يف [إصقفٔقن] 453/3

 [أوهؿ، أمرهؿ ](د)و (ظ)تُررت يفأمرهؿ  453/9

افثٚين ظؼ افثٚين ظؼة  455/3

افتٚء ادربقضٜ زائدة ضريَٜ افتُٓؿ  456/6

صذ اهلل وشِؿ ظِٔف  (ز)يفصذ اهلل ظِٔف وشِؿ  456/9

بٚهلٚء  [ورويْٚه ](د)و (ب)يف [وروي] 457/10

ــ  ](ز)يففُـ  457/15

ؿٚفف ؿٚل  458/11

جتٛ جيٛ  458/13

يف ؽر مـ ؽر  458/18

 (ز)و (د)وفًٔٝ يف (ظ)هذه زيٚدة يفشٚؿىٜ  (د)و(ب)و(ن)يف(5)حٚصٜٔ /459

حلديٞ  (ز)يف بحديٞ  459/10

ٌٕل اهلل  (ز)يفرشقل اهلل  459/10

ظٚده  (ز)يفدظٚه  459/12

 بانصٕا االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ز)و (د)شَط يفاإلشْٚد  460/2

إمقر  (ز)يفإمر  460/4

ًٚ بًد ؿقفف (ز)هْٚ يفاإلتٔٚن بًّْٚه  460/8 اإلتٔٚن وافتُرار : تُرار شُر ـٚمؾ تَريٌ

 [يف افًّؾ بف...بف ظذ صٌٜٔ ]هق ؿقفف

 [واو ](ز)يفأو  463/4

وأحلؼ يف هٚمنف  (ز)شَط يف  [جٚء] 464/4

افًٚدس ظؼ افًٚدس ظؼة  464/16

 (إبراهٚم)و  (إبراهٚم)ؾـ  465/4

هٚروت ـٓٚروت  465/12
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ٓ حتذف  (د)يفٓ  ذف  465/13

ودخِتف ودخِٝ  466/3

وافًالم  (ظ)يفوافالم  466/3

ينتٌف تنتٌف  466/4

وـذفؽ  (ز)يفوفذفؽ  466/7

هبٚ بذـر هلٚ بذـر  466/9

افثْٚء  (د)و (ز)يفإفْٔٚ  466/12

ادجٚهد  (ز)يفامد ادح 466/17

افٍهٚت  (ز)يفوافهٍٚت  467/2

مْٚشٌتف مْٚشٌٜ  467/11

زيٚدة واو ؿٌِٓٚ  (ز)يفثٕٚٔٓٚ  470/3

ثٕٚٔٓام  (د)يفثٕٚٔٓٚ  470/3

ؾًؾ  (د)يفؾًِف  470/5

وظِٔٓٚ ضّس  [إبراهٔؿ]زيٚدة (ظ)يف  [  ] 470/7

 (ظ)بًد ـالم ميوب ظِٔف يف... حتٝ فقائف 471/4

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ادًِّغ مًِّغ  471/9

 (ظ)زيٚدة يف [مْٓؿ] {رشقًٓ مْٓؿ} 471/12

 (ز)و (د)شَط يف ّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  473/1

 (ز)شَط يف [يف]يف أصؾ  474/2

تَديؿ وتٖخر  (ز)يفؿٚل إٕف  474/6

 [ثؿ ظْد ](د)و (ز)يفتؿ ظْد  474/8

 [إصحٚب ظـ افنٚؾًل ](د)و(ز)يفأصحٚو افنٚؾًل ظْف  474/10

تًٚو ؿ  (ز)يفيًٚو ؿ  474/11

افذيـ هؿ افذي هؿ  474/16
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 (ز)شَىٝ يف [مٚ]مٚ ٔل  475/6

صالتف صالة  475/9

ؾٚجلقاب واجلقاب  475/15

 (د)وـذفؽ شَط يف [ ّد] 476/3

بًّتْد  (د)يف [بًّتُْر] 476/6

جٚؤه جٚءه  477/6

 (ز)و(ظ)و(د)ـام يف [افًٌٚرة افهحٔحٜبٖو مـ دل ظذ إٔٚيف وهل مٖوفٜ ظؾ 477/10

يهع  (ز)و (د)يفيهذ  477/14

يهع  (ز)و (د)يفيهذ  477/15

 [شٌحٕٚف و ](ز)و (د)يفـ تًٚػ ـ  478/7

ومـ  (ز)يفويف  480/8

صذ اهلل وشِؿ ظِٔف  (ز)يفصذ اهلل ظِٔف وشِؿ  480/9

 (د)و (ز)شَط يف [أي]أي بؾ  480/13

 (د)و (ز)شَط يفصذ اهلل ظِٔف وشِؿ  481/2

 [وٍٕس ](ظ)و(ز)و(د)يفوئَس  481/5

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 (ظ)شَط يف [ذـر] 481/6

بًدهٚ  [ظِٔف]زيٚدة  (ز)يفصذ اهلل وشِؿ  481/8

يَتيض  (ز)يفتَتيض  481/9

صذ  (ز)يفؾوؾ  482/1

وأجٚب ؾٖجٚب  487/5

أو  ّؾ  (ز)و (د)يفو ّؾ  487/6

بنٌف  (ظ)يفتنٌف  487/6

ؾتْف ؾتْتف  6/ 487

افٌَقل  (ز)يفافٌَقر  487/8
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ادٌَقل  (ز)يفادَز  487/9

بْٔٓام  [وأؿزه]شَط ـِّٜبوؿ ... أؿزه 487/11

ؾٍتْٜ  (ز)و (د)يفؾتْٜ  489/3

يكف  (ز)و (د)يفويكؾف  489/14

يًد ؾال تًد  489/16

افتثٌٝ افتثٌٔٝ  490/3

 (ز)و (د)فٍظ اجلالفٜ شَط يفؿٚل اهلل  490/3

شْده  (ظ)يفمًْده  490/9

ثامٕٜٔ  (ز)يفإيامٕٜٔ  490/13

ظْٜٔٔ  (ز)يفؽٌٜٔٔ  490/13

أخر  (ز)يفإخر  491/1

صٚحح شٚمح  491/6

 (د)تَديؿ وتٖخر حتك يف [اخلٚص ظذ افًٚم] 491/8

 (بْٔتٍك]ـٖهنٚ  (ظ)يفيَتيض  491/9

صحٜ  (ظ)يفصحتف  491/10

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ورد  (ز)يفورود  491/11

 [افدظٚء ]شَط بْٔٓام ـِّٜ يف ... مْع  491/16

ـام أذٕٚ  (د)ـذفؽ يفتَديؿ وتٖخر (ب)و(ن)يف(3)حٚصٜٔ /491

ظٌد اهلل  (ظ)يفظدو اهلل  492/1

بٚخلٚء بٚحلٚء  492/10

 ْٜ بّحْف  492/14

ظِٔف افهالة  (ظ)يفظِٔف افًالم  492/15

أبق ظٌٔدة أبق ظٌٔد  493/1

مقشك  (ز)يفمقصك  493/2
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مقشك  (ظ)يفبّقشك  493/2

شٔىٗه شٔىٖه  493/3

ابـ ظّر ابـ ظّرو  493/4

بُر ابـ  (د)يفبُر بـ  493/6

ؾَط  [بُر]افًٚؿط  [أو بُر] 498/3

ـٌرًا  (ز)و (د)يفـثرًا  498/5

أبقه  (ز)يفأبقاه  499/9

خ :(ز)و (د)رمز يفافٌخٚري  499/11

بٚفتهديؼ  (ظ)يفبٚفتهْٔػ  499/13

افٌْقة  (ز)يفافٌْقيٜ  499/15

مـ افُالم  (ز)و (د)يفيف افُالم  499/16

أو خِد  (ظ)يفأو خٚفد  499/17

خِد  (ظ)يفخٚفد  500/1

متقيل مقػ  500/1

وفد  (ز)يفوافد  500/3

 انصٕاب صردراكاال انضطز/ انصفحح 
 هقب خموقب  500/6

افًٌٚس افًٌٚد  500/7

أظالهٚ أظاله  501/8

ًٚ هلل شٌحٕٚف ـ تًٚػ ـ  501/11 زيٚدة يف ادىٌقع تؼيٍ

ؾِس ؾِٔس  502/3

ضِٛ تًِٔؿ ضِٛ تًِؿ  502/5

 [ؾٔف دفٔؾ]يف ادخىقط زيٚدة شٗافف .. فِّتًِؿ 502/7

شَط وإٕام إتَِٝ ظـ مُٚهنٚ هذه افُِّٜ مل ت [ؾٔف دفٔؾ] 502/9

روات  (ظ)يفروايٚت  503/8
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بًدهٚ  [أي]زيٚدة... يف ـتٌف 503/9

افًٚذ افًٚذة  503/10

إؿرار إؿراره  503/10

اإلظساف إظساؾف  504/5

وهق جًؾ  (ظ)يفوؿد جًؾ  504/8

يُقن  (ز)يفتُقن  506/7

تقحٔد  (ز)يفافتقحٔد  506/7

مـ هْٚ يٌدأ افًَط  [إمٚ.. وارمحْل ]ؿقفف 507/4

إرادتف  (ز)يفإرادة  507/7

 (ظ)شَط فٍظ اجلالفٜ يف {يقصُٔؿ اهلل } 508/3

 (ظ)تَديؿ وتٖخر يف إٕؽ إٔٝ  508/8

ؾواًل  (ز)يفؾهاًل  508/10

 (ظ)تُررت يفوؿًتٚ  508/10

يَع  (ز)يفتَع  508/13

فٔهدره  (ظ)يففتهدره  508/17

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
ادجًِغ  (ز)يف [ادحِغ] 510/4

يًؿ تًؿ  510/8

ؾٔنتٌِقن  (ز)و (د)يفينتٌِقن  511/7

احلٔٚء ... حٌٚؤك (د)يفحٔٚؤك إن صّٔتؽ احلٔٚ  512/5

 [وإٔٝ ](ظ)وـذفؽ يف [ؾٖٕٝ] 512/6

ؿقم  (ز)و (د)يفؿرم  512/6

ادٓذب اهلذب  512/6

افهٛ  (ز)يفافوٛ  513/2

هتٚ بـتٌْٓٚ  513/3
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يًروف  (ز)يفتًروف  513/4

وٕن افدظٚء وأن افدظٚء  513/9

حٚفٜ حٚفف  513/11

 (ظ)مقجقد افٌٔٝ يف حٚصٜٔ  [......اهلل يٌوٛ] 513/14

وإطٓٚرا وإطٓٚر  513/16

وٓ يدل  (ظ)يفوٓ يدخؾ  515/2

مٚ يتحَؼ مٚ حتَؼ  515/3

وافثٚين افثٚين  515/13

 (ز)و (د)افٍِظ شَط يفاهلل  516/2

خالف  (ظ)يفحذف  516/10

وشٗال وشٗافف  516/13

 (ظ)شَط يففف  516/14

 [وٓ يًٚرض ](ز)ويف [وإبًٚض ] (ظ)يفوٓ تًٚرض  516/16

ؾٓذا  (ظ)يفوهذا  517/7

 [فٔس]شَط بْٔٓامبُثر ... ـقٕف 518/1

 انصٕاب االصردراك انضطز/ انصفحح 
 [خٚفهًٚ  ](ز)يفحٚصؾ إخر /518

وفق  (ز)يفومل  519/1

تًِؼ  (د)و (ظ)يفيتًِؼ  519/5

افتزيع  (ز)يفافتزع  520/3

وجٜٓ  (ز)يفجٜٓ  520/5
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 افٍٓٚرس
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 فٓزس اآلياخ
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افهٍحٜ افًقرة رؿؿ أيٜ  اآلية

           پ  پ  پ  پ   1  ٜ174افٍٚحت 

          ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    60  80افٌَرة 

        ڃ    ڄ  ڄ  ڃ    129  //451 

           ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    183  //451 

        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    225  //222 

          پ  پ   پ    238  //305 

          ې  ې  ې    286  //403 

   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      102  9آل ظّران 

          ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅۇ  ۇ    106  //487 

          ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    135  //483 

          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   1  9افًْٚء 

        گ  گ   گ  ڳ    11  //486 

                             ەئ  وئ                  ...... ۈ  ٴۇ    65  //400 

        ی  جئ  حئ    86  /391 

          ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ    163  //451 

          ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    45  337ادٚئدة 

        ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ    54  454إًٕٚم 

        ڇ  چ  چ  ڇ    ڇ    127  //401 

        ٿ  ٿ      ٺ    151   486إظراف 
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افهٍحٜ افًقرة رؿؿ أيٜ  اآلية

        ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    156  //486 

        ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    176  //279 

        ڭ  ڭ  ڭ     67  ٜ226افتقب 

        ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    47  490هقد 

          ۈ  ٴۇ  ۋ    105  //483 

          ۅ  ۅ  ۉ    106  //483 

          ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ    6  151يقشػ 

        ەئ  ەئ   وئ   وئ      26  //403 

        ٿ  ٿ      80  //381 

        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      27  464إبراهٔؿ 

        ۅ  ۅ    ٴۇ  ۋ  ۋ      87  125احلجر 

          ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

      ڃ

 9افْحؾ  89

          ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ      120  //307 

        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      1  406اإلهاء 

          گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      10  82افُٓػ 

         ٺ  ٺ ٺ      14  336ضف 

        ڈ  ڈ      40  //462 

        ک  ک  گ         گ  گ      107  402إٌٕٔٚء 
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افهٍحٜ افًقرة رؿؿ أيٜ  اآلية

          ڳ  ڳ      77  ٟ112احل 

          ۅ  ۅ      26  400افْقر 

        ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      61  //423 

          ڍ  ڌ  ڌ   ڎ      59  311افٍرؿٚن 

        مث  ىث  يث     يت     جث      19  279فَامن 

        چ  چ  چ ڃ  چ      33  343إحزاب 

          حب  خب   مب  ىب  يب      43  //456 

          ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ      56  //86 

          ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      70  //9 

        ې  ې  ى  ى      10 400 ؾٚضر 

          ڇ  ڇ   ڇ  ڇ      162 462 افهٚؾٚت 

        حئ  مئ  ىئ      181 // 454 

        ائ     ې  ې   ى  ى      9 308 افزمر 

            ىئ  ی  ی      56 // 476 

          ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      59 // 476 

        ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں      35  467ؽٚؾر 

        ٺ  ٺ  ٺ      60  //492 

          حئ   مئ  ىئ      30  86افنقرى 

          ۇ  ۆ   ۆ      27  290افٍتح 
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افهٍحٜ افًقرة رؿؿ أيٜ  اآلية

          ٺ  ٺ      10  267افذاريٚت 

         ڦ  ڦ  ڦ     ڦ ڤ      13  //462 

          ۓ   ۓ  ﮲  ﮳    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸      8  146افىقر 

          ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ      35  //146 

          ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ      9  406افْجؿ 

          ڎ   ڎ  ڈ      6 368 افرمحـ 

          ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں      91  ًٜ400افقاؿ 

        ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ      7  9احلؼ 

          ۇ  ۇ  ۆ      23  //401 

          حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

      يب  

 409ٕقح  28

        ھ  ھ         ے   ۓ      1-2  403اددثر 

             ۀ   ڻ   ۀ      37  ٜ275افَٔٚم 

            ڻ  ۀ  ۀ      21  460ظٌس 

          ىئ  ىئ  ىئ    ی      30  284ادىٍٍغ 

          ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ      10  461افزوج 

        ڭ  ۇ    ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ڭ      6 ٕ219 ظذا 

          چ  چ  چ      1  403افًِؼ 

         چ  چ  چ    ڃ  چ      5  225ادٚظقن 
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افهٍحٜ افًقرة رؿؿ أيٜ  اآلية

        ٱ  ٻ  ٻ      1  153افُٚؾرون 

          ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      1  490افْك 

        ڇ  ڇ  ڇ   ڍ      3  //496 

          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      1  153اإلخالص 

         ٺ  ٿ   پ  ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ      3  //168 
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 فٓزس

 طزاف األحاديس  

 ٔاآلشار
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 316 {    أبرد حتك شٚوى افيؾ افتِقل   }

 194 {   إحدى صالد افًق افيٓر أو افًك   }

 369 {   احيوا مقائدـؿ افٌَؾ   }

 157 {   أخزوه أن اهلل  ٌف   }

 229 {   أوصٚين بف رشقل اهللآخر مٚ    }

 310 {   إذا اصتد احلر ؾٖبردوا ظـ افهالة    }

 345 {   إذا أؿّٔٝ افهالة ؾال صالة إٓ ادُتقبٜ   }

 228 {   ت بحريٜ أإذا إٔش   }

 457 {   إذا تنٓد أحدـؿ ؾًِٔتًذ بٚهلل مـ أربع    }

 289  {   إذا دخؾ أحدـؿ ادًجد ؾال جيِس   }

 369 {   إذا ؾرغ أحدـؿ مـ افتنٓد إخر    }

 389 {   إذا ؿًد أحدـؿ يف افهالة ؾَِٔؾ افتحٔٚت هلل   }

 180 {   إذا ًٕس أحدـؿ يف صالتف ؾِرؿد   }

 477 {   اشتَّٔقا وفـ حتهقا   }

 313 {   اصتُٝ افْٚر إػ رهبٚ ؾٖذن هلٚ بًٍْغ    }

{    ًٚ  271 {   أؿٌِٝ راـٌ

 108 {   هبٚ يف ًٍٕؽ اؿرأ   }

 109 { اؿرأ مٚ تٔن مًؽ   }

 469 {إٓ افًٌُٜ وبٔٝ ادَدس    }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 408 {   أفًْؽ بًِْٜ اهلل   }

 107 {   أمرٕٚ ٌْٕٔٚ   }

 400 {   آمْٝ بُتٚبؽ افذي إٔزفٝ    }

 240 {   إن آخر إمريـ مـ ؾًِف افًجقد ؿؾ افًالم   } 

 407 {   ؾٔٓٚ رء مـ ـالم أدمٔغ إن صالتْٚ هذه ٓ يهِح    }

 179 {   إن مُْؿ مٍْريـ   }

 446 {   إٔٚ حٌٔٛ اهلل وٓ ؾخر    }

 169 {   إًٔٛ فْٚ ربؽ   }

 223 {   إٕام إٔٚ بؼ إًٔك   }

 350 {   إٕام جًؾ اإلمٚم فٔٗتؿ بف ؾال ختتٍِقا ظِٔف   }

 224 {   إين ٓ إًٔك   }

 224 {   ن إًٔكإين ٓ إًٔك وفؽ   }

 228 {   إين ًٕٕك أو إًٔك ٕشـ   }

 355 {   أوـُِؿ جيد ثقبغ   }

 338 {   أيام امرأة أصٚبٝ بخقراً    }

 372 {   أ ٚ افْٚس إٕف فٔس و حتريؿ مٚ أحؾ اهلل   }

 226 {   بئًام ٕحدـؿ أن يَقل ًٕٔٝ آيٜ ـذا   } 

 224 {   ّٕز ًٕٔٝ،وفُْف :بئًام ٕحدـؿ أن يَقل   }

 118 {   ثؿ اؾًؾ ذفؽ يف صالتؽ ـِٓٚ   }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 106 {   ثؿ اؿرأ بٍٚحتٜ افُتٚب ومٚ تٔن مـ افَرآن   }

 142 {   ثؿ فٔىقل مٚ صٚء   }

 296 {   ثؿ فًَٔد بًد إن صٚء    }

 289 {   جًِٝ يل إرض مًجدًا وضٓقراً    }

 143 {   خذوا مـ افًّؾ مٚ تىَٔقن   }

 291 {   صِقات ـتٌٓـ اهلل ظذ افًٌٚد مخس   }

 128 {   مخس صِقات ـتٌٓـ اهلل ظذ ظٌٚده   }

 488 {   افدظٚء مخ افًٌٚدة   }

 490 {   شٌحٕٚؽ افِٓؿ ربْٚ وبحّدك افِٓؿ اؽٍر يل    }

 320 {   صُقٕٚ إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حر افرموٚء    }

 293 {   فيٓرصذ بًد افًك رـًتغ شْٜ ا   }

 351 {   صذ بُؾ ضٚئٍٜ ـؾ افهالة    }

 138 {   صذ فْٚ   }

ًٚ  يٌٍر افذٕٛ    }  479 {   ظِؿ أن فف رّب

 205 {   ؾٖتٚه ذو افٔديـ، أو افٔد   }

 179 {   ز يف صالد خمٚؾٜ أن تٍتـ أمفؾٖجتقّ    }

 423 {   ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ ؾَد متٝ صالتؽ   }

 223 {   ؾذـروينؾ٘ذا ًٕٔٝ    }

 382 {   ؾ٘ن ادالئُٜ تتٖذى ممٚ يتٖذى مْف اإلًٕٚن    }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

ًٚ ؾٚفتحػ بف   }   366 {   ؾ٘ن ـٚن واشً

 269 {   ؾ٘ن مًف افَريـ   }

 389 {   ؾُٕ٘ؿ إذا ؾًِتؿ ذفؽ ؾَد شِّتؿ ظذ ـؾ ظٌد هلل صٚفح   }

 261 {   ؾٕ٘ام هق صٔىٚن   }

{    ًٚ  201 {   ؾخرج مٌوٌ

 250 {   ؾَٚم يف افرـًتغ إوفٔغ ومل جيِس   }

 390 {   ؾِٔتخر مـ ادًٖفٜ مٚ صٚء   }

 264 {   ؾِٔدؾًف يف ٕحره   }

 268 {   ؾَِٔؾ إين صٚئؿ   }

 323 {   ؾام أيَيٓؿ إٓ حر افنّس   }

ًٚ أو ؾام شًّٝ أحدا أحًـ    }   151 {   ؿراءة مْفصقت

 386 {   ضٌخًٚ ؾّـ أـِٓام ؾِّٔتٓام    }

 344 {   ؾٓل فف تىقع وهلؿ مُتقبٜ    }  

 194 {   ؿراءتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف ادٌرب بٕٚظراف   }

 192 {   ؿًّٝ افهالة بْٔل وبغ ظٌدي   }

 305 {   ؿْٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٓرًا    }

 452 {   ـٚن إذا أتٚه ؿقم بهدؿتٓؿ صذ ظِٔٓؿ   }

 419 {   مْٚ افتنٓد ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًّؾ    }

 357 {   ـٚن يًجد ظذ ـقر ظاممتف   }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

َرة   } ّْ  360 {   ـٚن يهع ظذ اخلُ

 337 {   ـٚن يهع مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظنٚء أخرة    }

 263 {   ـٚن يًرض راحِتف   } 

 319 {   ظٜـٕٚقا يرجًقن مـ صالة اجلؿ   } 

 182 { ـٕٚقا يٍتتحقن افَراءة بٚحلّد هلل رب افًٚدغ   }

 189 {   ـزت ؤًٕٝ   }

 304 {   ـؾ حرف يف افَرآن يذـر ؾٔف افَْقت    }

 221 {   ـؾ ذفؽ مل يُـ   } 

 367 {   ـؾ ؾ٘ين إٔٚجل مـ ٓ تْٚجل    }

 301 {   ـْٚ ٕتُِؿ يف افهالة    }

 303 {    افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـْٚ ًِٕؿ ظذ   }

 354 {   ـْٚ ٕهع مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف  صدة احلر    }

 283 {   ـْٝ إٔٚم بغ يدي رشقل اهلل   }

 291 {   ٓ إٓ أن تىقع   }

 106 {   ٓ جتزئ صالة ٓ يَرأ ؾٔٓٚ بٍٚحتٜ افُتٚب   }

 346 {   ٓ تهِقا صالة يف يقم مرتغ   }

 387 {   ٓ تَقفقا افًالم ظذ اهلل    }

 109 {   ٓ صالة إٓ بٍٚحتٜ افُتٚب   }

 332 {   ٓ صالة بًد افهٌح حتك تىِع افنّس   }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 295 {   ٓ صالة بًد افٍجر إٓ رـًتل افٍجر   }

 120 {   ٓ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحتٜ افُتٚب   }

 186 {   ٓ جيٓرون   }

 361 {   ٓ يهع أحدـؿ يف افثقب افقاحد  فٔس ظذ ظٚتَف مْف رء   }

 329 {   ٓ يهِغ أحدـؿ افًك إٓ يف بْل ؿرييٜ   }

 279 {   ٓ يَىع افهالة رء   }

 {    ًٚ ًٚ تًٌدًا ورؿ ًٚ حَ  198 {   فٌٔؽ حج

 130 {   فًُِؿ تَرؤون خِػ إمٚمُؿ   }

 268 {   فًـ ادٗمـ ـَتِف   } 

 138 {   فَد ظرؾٝ افْيٚئر   } 

 257 {   فُٚن أن يَػ مٚئٜ ظٚم خرًا فف   } 

 212 {   فُؾ شٓق شجدتٚن   }

 185 {   مل يُقٕقا جيٓرون   }

 457 {   افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ ظذاب افَز    }

 471 {   افِٓؿ إين طِّٝ ٍٕز    }

 452 {   افِٓؿ صؾ ظذ آل أو أو    }

 255 {   يًِؿ ادٚر بغ يدي ادهع فق   }

 383 {   مـ أـؾ افٌهؾ وافثقم وافُراث    }

 486 {   مـ صٌِف ذـري ظـ مًٖفتل   }
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 321 {   مـ ٕز صالة أو ٕٚم ظْٓٚ   }

 313 {   مـ ٕز صالة ؾِٔهِٓٚ إذا ذـرهٚ   }

 308 {   ٍٕخ يف صالة افًُقف يف شجقده   }

اهلل ظِٔف وشِؿ أن يهع اإلًٕٚن إػ ٕٚئؿ أو  هنك رشقل اهلل صذ   }

 {   متحدث
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 170 {    ( ؿؾ هق اهلل أحد ): ٕقر افَرآن    }

 169 {   هذا ظٌد ظرف ربف   }

 488 {   هؾ مـ داع ؾٖشتجٔٛ فف    }

 161 {   واددثر وادزمؾ يف رـًٜ   }

 483 {   وأمٚ افًجقد ؾٚجتٓدوا ؾٔف مـ افدظٚء   }

 477 {   وخر اخلىٚئغ افتقابقن   } 

 176 {   وذو احلٚجٜوافهٌر افٌُر وراءك    }

 144 {   أو وظِٔؽ افًالم. وظُِٔؿ افًالم   }

 480 {   وؿد جئْٚك راؽٌغ إفٔؽ صًٍٚء فف   }

 222 {   وٓ ظِّٝ أين ًٕٔٝ   }

 263 {   وٓ يهّد هلٚ   } 

 446 {   وفُـ صٚحٌُؿ خِٔؾ افرمحـ   }

 106 {   ومٚ صٚء اهلل   } 

 134 {   ويَك يف افثٕٜٚٔ   } 
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 افهٍحٜ أضراف إحٚديٞ وأثٚر

 425 {   يٚ رشقل اهلل ؿد ظِّْٚ ـٔػ ًِٕؿ ظِٔؽ    }

 134 {   يَرأ يف افرـًتغ إوفٔغ   }

 145 {   يَرأ يف ادٌرب بٚفىقر   }

 217 {   يًْك ـام تًْقن   }
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 فٓزس األػالو
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فٓزس األػالو 
 

 افهٍحٜ آشؿ

 171 أبٚن بـ صًّٜ إٕهٚري افٌكي 

 392 إبراهٔؿ بـ جًٍر بـ أمحد افِقاد أبق إشحٚق افٍَٔف

 147 إبراهٔؿ بـ  ّد بـ جٌر بـ مىًؿ

 218 إبراهٔؿ بـ  ّد بـ حًغ إمقي أبق إشحٚق اإلشٍرائْل

 252 افْخًلإبراهٔؿ بـ يزيد بـ ؿٔس بـ إشقد 

 284 صٚحٛ ادىٚفعبـ ُؿرُؿقل اإبراهٔؿ بـ يقشػ ، 

 257 أبق بُر بـ ظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظثامن افًٌز ابـ أو صٌٜٔ 

 474ابـ هٌرة   أبق خٚفد مقػ اجلًدة

 122 بـ ـًٛ بـ ؿٔس إٕهٚري أو

 205 أبق بُر اإلشامظٔعأمحد بـ إبراهٔؿ بـ افًٌٚس 

 334 افَرايفأمحد بـ إدريس بـ ظٌد افرمحـ 

 140 أبق بُر افٌَٔٓلبـ احلًغ بـ ظع اخلراشٚين  أمحد

 416 أمحد بـ خٚفد أبق ظّر بـ يزيد افَرضٌل

 161 بـ زيٚد ابـ إظراو أمحد 

 115 افًْٚئلأمحد بـ صًٔٛ بـ ظع أبق ظٌد افرمحـ 

 163 أبق افًٌٚس ادحٛ افىزيأمحد بـ ظٌد اهلل ادُل 

 379 ادٓراين أبق ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ إشحٚق
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 افهٍحٜ آشؿ

 141 اخلىٔٛأمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ افٌٌدادي 

 257 افٌزارأمحد بـ ظّر بـ ظٌد اخلٚفؼ أبق بُر 

 345 افىحٚويأمحد بـ  ّد أبق جًٍر افٍَٔف ادكي 

 364 أمحد بـ  ّد إزدي ابـ احلٚج

 353 ٕجؿ افديـ افَّقيلأمحد بـ  ّد بـ أو احلرم افَرر 

 362 ادحٚمعبـ  ّد بـ أمحد بـ افَٚشؿ افوٌل أمحد 

 175 أمحد بـ  ّد بـ افَٚشؿ أبق ظع افروذبٚري

 96 أمحد بـ  ّد بـ حٌْؾ  افنٌٔٚين اإلمٚم أمحد أبق ظٌد اهلل

 330 اؾًلأمحد بـ  ّد بـ ظٌد اهلل أبق ظٌد افرمحـ ابـ بْٝ افش

 131 أمحد بـ  ّد بـ ظع إٕهٚري ابـ افرؾًٜ

 280 أبق بُر   رمأمحد بـ  ّد بـ هٚين افىٚئل إث

 467 أمحد بـ  ٔك بـ زيد افنٌٔٚين ثًِٛ أبق افًٌٚس

 327 أمحد بـ  ٔك بـ ظٌد افًزيز أبق ظٌد افرمحـ افنٚؾًل

 414 بـ خمِد بـ إبراهٔؿ ادروزي إشحٚق بـ راهقيٜ

 188 إشحٚق بـ ظٌد اهلل بـ أو ضِحٜ 

 319 افًجعن خِػ أبق افٍتح أشًد بـ  ّقد ب

 193 اجلقهريإشامظٔؾ بـ محٚد  أبق ٕك افٍٚراو 

 245 بـ ظٌد افًزيز أبق ظّرو افًٚمري أصٓٛ

 151 بـ احلٚرث أبق ظامرة إٕهٚري افزاء بـ ظٚزب



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 555

 افهٍحٜ آشؿ

 134 احلٚرث بـ ربًل أبق ؿتٚدة

 233 احلٚرث بـ مًُغ أبق ظّرو بـ  ّد بـ يقشػ

 170 أبق شًٔد بـ ادًذ. بـ ادًذ مـ بْل زريؼاحلٚرث بـ ٍٕٔع 

 434 احلجٚج بـ أرضٚة بـ ثقر افْخًل افُقيف

 427 بـ يقشػ افثٍَل  احلجٚج

 196 بـ أو احلًـ بـ يًٚر افٌكي  احلًـ

 433 احلِّٔلاحلًغ بـ احلًـ بـ  ّد بـ حِٔؿ افٌخٚري 

 318 افًْجل احلًغ بـ صًٔٛ أبق ظع

 462 محد بـ ظّرو بـ أو ظٌد اهلل افٍراهٔديبـ أ اخلِٔؾ

 162 بـ شِٔامن بـ ظٌد اجلٌٚر أبق  ّد ادكي  افربٔع

 475افىٚئع هلل بـ ادىٔع هلل افٍوؾ بـ ادَتدر بٚهلل جًٍر افًٌٚد 

 199 بـ أو بُر افهديؼ افَٚشؿ بـ  ّد

 430 افَٚيض أبق بُر

 292 بـ شًد افٍّٓل  افِٔٞ

 467 دجٚلادًٔح اال

 377 بـ أو ظٚمر بـ مًًقد افثٍَل ادٌرة بـ صًٌٜ

 381 بـ أو صٍرة بـ أمحد إشدي أبق افَٚشؿادِٓٛ 

 102 افًْامن بـ ثٚبٝ بـ زوضل افتّٔل أبق حٍْٜٔ

 198افقوٚح بـ ظٌد اهلل ، أبق ظقإٜ 
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 افهٍحٜ آشؿ

 123 بـ افهٚمٝ إٕهٚري  افقفٔد بـ ظٌٚدة

 187 افقفٔد بـ مًِؿ افَرر

 487افثٍَل   أمٜٔ بـ أو افهِٝ

 196 ٕس بـ شريـأ

 123 بـ افْي اخلزرجل  إٔس بـ مٚفؽ

 120 اخلزرجل  أوس بـ افهٚمٝ

 256 بن بـ شًٔد

 123 بـ ظٌد اهلل أبق ظٌد اهلل افًِّل إٕهٚري  جٚبر

 145 بـ ظدي جٌر بـ مىًؿ

 470 إزدي  جْٚد بـ أو أمٜٔ

 171  اجلًٍل بـ ظع حًغ اجلًٍل

 362 بـ  ّد بـ أمحد ادروذي افَٚيض حًغ

 196 حٍهٜ بْٝ شريـ

 234محٚد بـ زيد بـ درهؿ أبق إشامظٔؾ إزدي  

 122 خٚفد بـ زيد بـ ـِٔٛ أبق أيقب إٕهٚري أبق أيقب

 318 بـ إرت بـ جْدفٜ  خٌٚب

ّٔػ بـ ظٌد افرمحـ أبق ظقن اخِليمل   415 خه

 94 .أبق افَٚشؿ ابـ بنُقالادِؽ بـ مًًقد بـ مقشك خِػ بـ ظٌد 

 210 افيٚهريداود بـ ظع بـ خِػ إصٌٓٚين 
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 افهٍحٜ آشؿ

 104 بـ أو ظٌد افرمحـ ؾروخ افَرر ربًٜٔ

 90 رؾٚظٜ بـ راؾع بـ مٚفؽ افزرؿل

 171 بـ ؿدامٜ افثٍَل أبق افهِٝ افُقيف زائدة

 198 ُدهر إؿىع: صقابف: زهر إؿىع

 301 رؿؿ بـ زيد إٕهٚري زيد بـ أ

 256  بـ أو أمٜٔ أبق افْي شٚمل

 114 أبق ؿٔس  بـ ظٌٚدة بـ شًد

 107 شًد بـ مٚفؽ بـ شْٚن إٕهٚري أبق شًٔد اخلدري

 273 بـ هنٚم إشدي  شًٔد بـ جٌر

 381 شًٔد بـ مًًدة أبق احلًـ إخٍش إخٍش

 105 ريافثقشٍٔٚن بـ شًٔد بـ منوق أبق ظٌد اهلل 

 186 بـ ظْٜٔٔ بـ أو ظّران بـ مّٔقن اهلاليل شٍٔٚن

 472 أو بُر افهديؼ شِّك بْٝ صخر بـ ظٚمر بـ ـًٛ أم

 146 افىزاينشِٔامن بـ أمحد بـ أيقب افىزاين  أبق افَٚشؿ 

 152 أبق افقفٔد افٌٚجلشِٔامن بـ خِػ بـ شًد بـ أيقب ادٚفُل 

 191 بـ هالل افٍزاري  شّرة بـ جْدب

 174 شٓؾ بـ ظٌد اهلل افتًسي 

 196 شريـ بـ أو ظّرة 

 95 . شِٔامن بـ إصًٞ بـ إشحٚق بـ بنر بـ صداد افًجًتٚين أبق داود
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 افهٍحٜ آشؿ

 184 بـ احلجٚج بـ افقرد افًتُل  صًٌٜ

 160 صَٔؼ بـ شِّٜ إشدي أبق وائؾ

 172 بـ حقصٛ إصًري افنٚمل  صٓر

 196 وافدة  ّد بـ شريـ: صٍٜٔ

 140 افَٚيض أبق افىٔٛضٚهر بـ ظٌد اهلل بـ ضٚهر افىزي 

 217 ضٚهر بـ  ّد اإلشٍرائْل أبق اديٍر اإلشٍرائْل

 458 بـ ـًٔٚن افٔامين أبق ظٌد افرمحـ احلّري ضٚووس

 157 أم ادٗمْغ : ظٚئنٜ

 155 افنًٌلظٚمر أبق ظّرو اهلّداين 

 120  بـ ؿٔس إٕهٚري  ظٌٚدة بـ افهٚمٝ

 357 بـ ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل إزدي ظٌد احلؼ

 472 ظٌد افرمحـ بـ أو بُر افهديؼ 

 212 ظٌد افرمحـ بـ أو فٔذ إٕهٚري ابـ أو فٔذ 

 191 ظٌد افرمحـ بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ ادَدد أبق صٚمٜ ادَدد

 111 شؿظٌد افرمحـ بـ افَٚشؿ بـ خٚفد بـ جْٚدة افًتَل ابـ افَٚ

 93 أبق هريرة ظٌد افرمحـ بـ صخر افدود ، 

 330 ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل بـ ظِقان ابـ إشتٚذ 

 343 ظٌد افرمحـ بـ ظع بـ ظٌد افرمحـ افَرر أبق افٍرج ابـ اجلقزي

 105 إوزاظلظٌد افرمحـ بـ ظّرو بـ أو ظّرو 
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 افهٍحٜ آشؿ

 236 ادتقيلظٌد افرمحـ بـ مٖمقن 

 427 ن  ّد بـ إصًٞ بـ ؿٔس افُْدي ابـ إصًٞظٌد افرمحـ ب 

 233 أبق شًٔد شحْقنظٌد افًالم بـ شًٔد افتْقخل 

 200 ظٌد افًزيز بـ إبراهٔؿ افَرر أبق  ّد افتقٕز ابـ بزيزة

 240 ظٌد افًزيز بـ أو حٚزم شِّٜ بـ ديْٚر ابـ أو حٚزم 

 205 اجلٔعظٌد افًزيز بـ ظٌد افُريؿ 

 240 يز بـ ظٌد اهلل بـ أو شِّٜ ادٚجنقنظٌد افًز

 378 ادْذريظٌد افًئؿ بـ ظٌد افَقي بـ ظٌد اهلل أبق  ّد 

 133 ظٌد افُريؿ بـ ظىٚء اهلل اإلشُْدري أبق  ّد

 92 أبق افَٚشؿ افراؾًلظٌد افُريؿ بـ  ّد افَزويْل 

 201  إصٔعظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ أبق  ّد افَرضٌل 

 141  بـ أو أو ظٌد اهلل

 408 ظٌد اهلل بـ أو زيد ظٌد افرمحـ افَرواين ابـ أو زيد

 403 أبق بُر ادروزي ظٌد اهلل بـ أمحد افٍَٚل

 343 ابـ ؿدامٜظٌد اهلل بـ أمحد بـ  ّد بـ ؿدامٜ ادَدد 

 256 أبق جٓٔؿ ظٌد اهلل بـ احلٚرث بـ افهّٜ ،  

 172 أبق افًٌٚس ابـ ظٌٚسب افَرر افًٌٚس بـ ظٌد ادىؾبـ ظٌد اهلل 

 414 ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك بـ واوح احلْيع اإلمٚم ابـ ادٌٚرك

 193 بـ مٚفؽ بـ افَنٛ ظٌد اهلل بـ بحْٜٔ
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 افهٍحٜ آشؿ

 171ظٌد اهلل بـ جٚبر افٌٔٚيض 

 487ظٌد اهلل بـ جدظٚن 

 197 ظٌد اهلل بـ زيد بـ ظّر اجلرمل أبق ؿالبٜ

 469 ن  ّد افٌُري أبق ظٌٔدظٌد اهلل بـ ظٌد افًزيز ب

 207 ابـ ظّرظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب بـ ٍٕٔؾ 

 309 بـ افًٚص بـ وائؾ  ظٌد اهلل بـ ظّرو

 392 ويظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظٌد افًزيز أبق افَٚشؿ افٌغ

 363 ظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظع افٍٓري ابـ افتًِّٚين

 454 أبق  ّد اجلقيْلظٌد اهلل بـ  ّد وافد إمٚم احلرمغ ، 

 209 ظٌد اهلل بـ مًًدة

 138 ابـ مًًقدظٌد اهلل بـ مًًقد بـ ؽٚؾؾ 

 204 ابـ ؿتٌٜٔظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افديْقري 

 247 ابـ ٕٚؾعظٌد اهلل بـ ٕٚؾع افهٚئغ ادخزومل 

 244 ابـ حٌٔٛظٌد ادِؽ بـ حٌٔٛ بـ شِٔامن افًِّل 

 342 ابـ جريٟبـ جريٟ إمقي ظٌد ادِؽ بـ ظٌد افًزيز 

 91 إمٚم احلرمغظٌد ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ، أبق ادًٚيل اجلقيْل 

 154 أبق شًٔد إصًّلظٌد ادِؽ بـ ؿريٛ بـ ظٌد ادِؽ 

 213 بـ ظع بـ ٕك بـ أمحد بـ حًغ افٌٌدادي افَٚيض ظٌد افقهٚب

 171 بـ ٕك افُزُّن أبق  ّد  ظٌد بـ محٔد
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 افهٍحٜ آشؿ

 187 بـ فٌٚبٜ أبق افَٚشؿ إشدي  دةظٛ

 435 أبق احلًـ افُرخلظٌٔد اهلل بـ احلًغ بـ دٓل افٌٌدادي 

 132 افثٍَل ظثامن بـ أو افًٚص

 472ظثامن بـ ظٚمر بـ ظّرو بـ ـًٛ افَرر أبق ؿحٚؾٜ   

 318 ظثامن بـ ظٌد افرمحـ بـ ظثامن افُردي ابـ افهالح

 259 بق ظّروظثامن بـ ظّر ابـ احلٚجٛ أ

 153 ادهًٌلظثامن بـ  ّد بـ أو أمحد 

 175 ظز افديـ بـ ظٌد افًالم

 309 بـ افًٚئٛ بـ مٚفؽ افثٍَل ظىٚء

 158 ظع بـ إبراهٔؿ بـ داود بـ شِامن ابـ افًىٚر

 280 أبق  ّد ابـ حزمظع بـ أمحد بـ شًٔد بـ حزم 

 351 أبق احلًـ بىٚلابـ ظع بـ خِػ بـ ظٌد ادِؽ بـ بىٚل افَرضٌل 

 185 أبق احلًـ افدارؿىْلظع بـ ظّر بـ أمحد افٌٌدادي 

 244 ظع بـ ظّر بـ أمحد افنرازي افٍَٔف ادٚفُل أبق احلًـ ابـ افَهٚر

 266 ظع بـ  ّد بـ حٌٔٛ افٌكي أبق احلًـ ادٚوردي

 341 أبق حٍص ابـ صٚهغظّر بـ أمحد بـ ظثامن 

 132 افٍٚـٓلبـ صدؿٜ افِخّل ظّر بـ ظع بـ شٚمل 

 195 بـ ظٌٔد اخلزاظل ظّران بـ احلهغ

 347 ظّرو بـ صًٔٛ
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 افهٍحٜ آشؿ

 122 ظقيّر بـ ظٚمر إٕهٚري أبق افدرداء

 104 أبق افٍوؾافَٚيض ظٔٚض بـ مقشك بـ ظٔٚض افٔحهٌل 

 437 ؾوٚفٜ بـ ظٌٔد

 187 بـ دظٚمٜ افًدود أبق اخلىٚب افٌكي  ؿتٚدة

 196 شريـت ـريّٜ بـ

 425 ـًٛ بـ ظجرة 

 104 بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ أو ظٚمر إصٌحل مٚفؽ

 312 مٌٚرك بـ  ّد بـ  ّد بـ ظٌد افُريؿ افنٌٔٚين ابـ إثر

 125 جمٚهد بـ جز أبق احلجٚج ادُل 

 393  ّد بـ إبراهٔؿ بـ ادْذر أبق بُر افًْٔٚبقري ابـ ادْذر

 104 بـ أشٔد ّد بـ أو صٍرة  ّد بـ أمحد 

 126 افَرضٌل ّد بـ أمحد بـ أو بُر إٕهٚري 

 199 إزهري ّد بـ أمحد بـ إزهر أبق مْهقر 

 260 أبق افىٚهر افذهع ، ظٌد اهلل بـ أمحد  ّد بـ 

 358  ّد بـ أمحد بـ  ّد أبق افقفٔد بـ رصد افَرضٌل

 96 افنٚؾًل ّد بـ إدريس بـ افًٌٚس بـ ظثامن افَرر 

 222 أبق افًٌٚس افناج ّد بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ مٓران افًْٔٚبقري 

 106 ابـ خزيّٜ ّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ احلٚؾظ 

 118 أبق ظٌد اهلل افٌخٚري ّد بـ إشامظٔؾ 
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 افهٍحٜ آشؿ

 408  ّد بـ افَٚشؿ بـ صًٌٚن ادكي ابـ صًٌٚن ادٚفُل

 146  ّد بـ جٌر بـ مىًؿ

 346 ابـ جريرزيد افىزي  ّد بـ جرير بـ ي

 90 ابـ حٌٚن ّد بـ حٌٚن أبق حٚتؿ افًٌتل 

 375 أبق ظٌد اهلل ابـ ادرابط ّد بـ خِػ بـ شًٔد إٕدفز 

 378  ّد بـ شِٔؿ افراشٌل افٌكي أبق هالل افراشٌل

 195 أبق بُر إٕهٚري   ّد بـ شريـ

 124 اهرابـ ط ّد بـ ضٚهر بـ ظع أبق افٍوؾ ادَدد 

 124  ّد بـ ظٌٚدة افقاشىل

 426 افَٚيض  ّد افؤًػ ّد بـ ظٌد افرمحـ بـ أو فٔذ إٕهٚري 

 298 احلٚـؿ ّد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد افوٌل 

 224  ّد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد ادًٚؾري

 216  ّد بـ ظٌد افقهٚب بـ شالمٜ بـ خٚفد اجلٌٚئل أبق ظع

 368 افًزيزيبُر افًجًتٚين   ّد بـ ُظزيز أبق

 100 تَل افديـ ّد بـ ظع ابـ دؿٔؼ افًٔد 

 403 افٍَٚل افنٚر ّد بـ ظع بـ إشامظٔؾ 

 434  ّد بـ ظع بـ احلًـ أبق جًٍر بـ احلًغ افهٚدق

 382 افسمذي احلُٔؿ ّد بـ ظع بـ احلًـ احلُٔؿ 

 335  ّد بـ ظع بـ ظّر ادٚزري أبق ظٌد اهلل
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 افهٍحٜ آشؿ

 206 أبق ظٌد اهلل ادٚزري ّد بـ ظّر افتّّٔل 

 130 أبق ظًٔك ي ّد بـ ظًٔك بـ شقرة افسمذ

 122  ّد بـ ـًٛ بـ شِٔؿ افَرطل

 202 اخلىٚو ّد بـ  ّد بـ إبراهٔؿ بـ اخلىٚب 

 223 افُٚصٌري ّد بـ  ّد بـ ظع 

 153 أبق حٚمد افٌزايل ّد بـ  ّد بـ  ّد بـ أمحد افىقد 

 146 صٓٚب ّد بـ مًِؿ بـ ظٌٔد اهلل بـ صٓٚب افَرر ابـ 

 144 ابـ مًِّٜ ّد بـ مًِّٜ بـ هنٚم بـ خمزوم 

 162  ّد بـ مقشك بـ افٍوؾ بـ أو ظّرو افهريف أبق شًٔد

 362 افٌْدٕٔجل ّد بـ هٌٜ اهلل بـ ثٚبٝ 

 298 ابـ مٚجف ّد بـ يزيد افربًل 

 162 اص افىزي أبق افًٌٚس ّد بـ يًَقب بـ افؼ

 121 مرثد بـ أو مرثد ـْٚز بـ احلهغ افٌْقي

 126 بـ احلجٚج بـ مًِؿ أبق احلًغ افَنري  مًِؿ

 122 بـ جٌؾ بـ ظّرو بـ أوس اخلزرجل  مًٚذ

 208 مًٚويٜ بـ حديٟ بـ جٍْٜ بـ ؿترة

 196 مًٌد بـ شريـ

ر ّّ  415 بـ شِٔامن أبق ظٌد اهلل افْخًل  مً

 343 مْهقر بـ زاذان 
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 افهٍحٜ آشؿ

 197 أبق ادًتّر افٌكي: مقرق افًجع

 442 اجلقافَٔلمقهقب بـ أمحد بـ  ّد  أبق مْهقر 

 141 ًٕٔؿ بـ ضرؾٜ

 351 أبق بُرةٍٕٔع بـ احلٚرث افثٍَل ، 

 233 هٚين بـ ٕٔٚر بـ ظّرو أبق بردة افٌِقي أبق بردة

 121 أم شِّٜخزومٜٔ أو أمٜٔ بـ ادٌرة بـ ظٌد اهلل امل تهْد بـ

 98 بـ راؾع بـ مٚفؽ إٕهٚري  ٔك بـ خالد

 381 أبق زـريٚ افٍراء ٔك بـ زيٚد بـ ظٌد اهلل افديِّل 

 198  ٔك بـ شريـ

 141 احلقراين  ٔل  افديـ أبق زـريٚ افْقوي ٔك بـ ذف 

 94 . بـ  ٔك بـ خالد بـ راؾع إٕهٚري  ٔك بـ ظع

 175  ٔك بـ مًٚذ

 474أبق خٚفد افدآين يزيد بـ ظٌد افرمحـ ، 

 186 يزيد بـ ظٌد اهلل بـ مٌٍؾ

 419 يًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ اإلشٍرائْل أبق ظقإٜ

ُٔٝبيًَقب  ًِّت  460 ن إشحٚق بـ افًُٔٝ أبق يقشػ ابـ اف

 330 أبق افَٚشؿ ابـ ـٟيقشػ بـ أمحد 

 119 ابـ ظٌد افزافَرضٌل  يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ  ّد بـ ظٌد افز

 155يقشػ بـ ظّر افزٕٚد 
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 افهٍحٜ آشؿ

 262 افٌقيىليقشػ بـ  ٔك افَرر أبق يًَقب ادكي 

 272 أبق ظٌد افرمحـ بـ حٌٔٛ افوٌل يقٕس

 420 بـ مٔنة ادكي :يقٕس بـ ظٌد إظذ
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 فٓزس
  األنفاظ انغزيثح
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 فٓزس األنفاظ انغزيثح
 

افصػحي افؽؾؿي افصػحي افؽؾؿي 

 277اإلٌٕٚت  120افتجًس 

 278ترتع  128ُدحٔٝ 

 283حلٚحتف  129شقرة 

 308افَْقت  194اإلهار 

 316احلرور  141شًِٜ 

 319افٍلء  148ضًِٔٚن 

ـّ  170افهّد 
 321ـِ

 335افٌّقس  176افقٕك 

 337اجلدي  191تدفٔس 

 ّٜٔ ة  217تَ  337ادورَّيل

 361ـقر  263حرياًم 

 364اخلّرة  272ة ادىٚظـ

 378يتجنٖ  273هتقيش 

   274صىـ 
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 فٓزس

 ادلصادر ٔادلزاجغ 
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 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

إحتوف افسودة ادفرة بزوائد ادسوكقد افعؼة    .1

 "إحٔٚء افساث اإلشالمل  "أمحد بـ أو بُر افٌقصري ضًٌٜ   تٖفٔػ

اإلمجوع    .2

ادْذر  تٖفٔػ اإلمٚم  ّد بـ إبراهٔؿ بـ 

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ـ بروت)بتحَٔؼ ؾٗاد ظٌدادًْؿ أمحد 

اآلحود وادثوين    .3

اإلمٚم أمحد بـ ظّرو بـ افوحٚك  تٖفٔػ

 (دار افرايٜ بٚفريٚض)بٚشؿ اجلقابرة . بتحَٔؼ د 

إحؽوم األحؽوم رشح ظؿدة األحؽوم     .4

تَل افديـ   ّد بـ ظع بـ وهٛ ادًروف بٚبـ دؿٔؼ افًٔد  تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت  )مهىٍك صٔخ مهىٍك ومدثر شْدس  / حتَٔؼ ب

األحؽوم افؼظقي افؽزى    .5

ظٌداحلؼ بـ ظٌدافرمحـ إصٌٔع   تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض)بتحَٔؼ أو ظٌداهلل حًغ بـ ظُٚصٜ 

األحؽوم افوشطى   .6

ظٌداحلؼ بـ ظٌدافرمحـ إصٌٔع   تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض). بحل افًٚمرائلمحدي افًٍِل، وص:حتَٔؼ

اإلحؽوم دم أصول افػؼه األحؽوم    .7

ظع بـ  ّد أمدي  : تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو بروت)شٔد اجلّٔع . بتحَٔؼ د
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إحقوء ظؾوم افدين   .8

 (دار ادًرؾٜ ، بروت: ضًٌٜ  )اإلمٚم أو حٚمد  ّد بـ  ّد افٌزايل :تٖفٔػ 

يم افدهر وحديثه أخبور مؽي دم ؿد  .9

أو ظٌد اهلل  ّد بـ إشحٚق بـ افًٌٚس  افٍٚـٓل  :  تٖفٔػ 

 (دار خي ، بروت)ظٌدادِؽ بـ ظٌداهلل بـ دهٔش . بتحَٔؼ د 

أدب افؽوتى    .10

أو  ّد ظٌداهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افديْقي :تٖفٔػ

 (ادُتٌٜ افتجٚريٜ ، مك)بتحَٔؼ  ّد  ل افديـ ظٌداحلّٔد  

 ادػرد  األدب  .11

.  ّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚرياإلمٚم  تٖفٔػ

 (دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ ، بروت)افٌٚؿل وتًِٔؼ إفٌٚين اد ظٌدؤ ّد ف: حتَٔؼ

األذـور ادـتخبي من ـالم شقد األبرار    .12

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت)  ٔل  افديـ  ٔك بـ ذف افْقويأو زـريٚ   تٖفٔػ

معرؾي أدفي افتـبقه  إرصود افػؼقه إػ  .13

إشامظٔؾ بـ ـثر افدمنَل أو افٍداء احلٚؾظ ادٍن  :تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت  )هبجٜ يقشػ أبق افىٔٛ : حتَٔؼ 

إرواء افغؾقل دم ختريٍ أحوديٌ مـور افسبقل   .14

 (ادُتٛ اإلشالمل بٌروت: ضًٌٜ  ) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ 

15.   

أخبور ظقوض   أزهور افريوض دم

 (ضًٌٜ صْدوق إحٔٚء افساث اإلشالمل بدو) ّد بـ  ّد ادَري افتًِّٚين : تٖفٔػ
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االشتذـور   .16

. أو ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل ابـ ظٌد افز :تٖفٔػ 

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت )حتَٔؼ شٚمل ظىٚ و ّد مًقض 

االشتقعوب دم معرؾي األصحوب   .17

. بـ ظٌد اهلل ابـ ظٌد افز أو ظّر يقشػ : تٖفٔػ  

 (دار اجلٔؾ،  بروت)حتَٔؼ ظع افٌجٚوي 

أشد افغوبي   .18

.  أو احلًـ ظذ بـ  ّد اجلزري ادًروف بٚبـ إثر : تٖفٔػ 

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت)حتَٔؼ ظٚدل بـ أمحد افرؾٚظل 

أرسار افعربقي    .19

. ٌٕٚريأو افزـٚت ظٌدافرمحـ بـ  ّد إ: تٖفٔػ

 (دار اجلٔؾ ، بروت)ؾخر صٚفح ؿداره . حتَٔؼ د

إشػور افػصقح   .20

حمؿد بن ظع اهلروي افـحوي : تلفقف 

 (ظكدة افبحٌ افعؾؿي بوجلومعي اإلشالمقي ، ادديـي ادـورة : ضبعي  )أرد شعقد ؿشوش : حتؼقق 

األشكء ادبفؿي دم األكبوء ادحؽؿي   .21

ضٔٛ افٌٌدادي أو بُر أمحد بـ ظع فخ: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ اخلٕٚجل ، افَٚهرة  )ظز افديـ ظع افًٔد  : د: حتَٔؼ 

أشـى ادطوفى دم رشح روضي افطوفى    .22

.  إٕهٚريبـ  ّد زـريٚ أو  ٔك   تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت) ّد  ّد تٚمر . حتَٔؼ د
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اإلصوبي دم متققز افصحوبي   .23

.  حجر افًًَاليناحلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ  تٖفٔػ

 (دار اجلٔؾ ، بروت )ظذ  ّد افٌجٚوي : حتَٔؼ

إصالح ادسوجد من افبدع وافعوائد   .24

.  ّد مجٚل افديـ افَٚشّل: تٖفٔػ 

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت)ختريٟ وتًِٔؼ إفٌٚين 

إصالح ادـطق   .25

.  يًَقب بـ إشحٚق:تٖفٔػ 

 (تٌٜ دار ادًٚرف ، افَٚهرةمؽ)حتَٔؼ أمحد  ّد صٚـر وظٌدافًالم هٚرون 

إصالح ؽؾط ادحد غ   .26

.  محد بـ  ّد بـ إبراهٔؿ اخلىٚو:تٖفٔػ

 (دار ادٖمقن فِساث ، دمنؼ ) ّد ظع ظٌد افُريؿ افرديْل : حتَٔؼ

ظتؼود أهل افسـي رشح أصحوب احلديٌ إ  .27

 (بٜٔ افًًقديٜوزارة افنئقن اإلشالمٜٔ بٚدُِّٜ افًر) ّد بـ ظٌدافرمحـ اخلّٔس :تٖفٔػ 

األظالم   .28

 افىًٌٜ اخلٚمًٜ ظؼ (ضًٌٜ دار افًِؿ فِّاليغ)خر افديـ بـ  ّقد افزرـع افدمنَل:تٖفٔػ 

أظالم احلديٌ دم رشح صحقح افبخوري   .29

أو شِٔامن محد بـ  ّد اخلىٚو :تٖفٔػ

 (ؿرى ، مُٜ مرـز إحٔٚء افساث اإلشالمل ، جٚمًٜ أم ال ) ّد بـ شًد  آل شًقد . د: حتَٔؼ 

اإلظالم بػوائد األحؽوم   .30

. ظّر بـ ظع بـ ادَِـ:تٖفٔػ

 (دار افًٚصّٜ بٚفريٚض)حتَٔؼ ظٌدافًزيز بـ أمحد ادنَٔح 
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إؽو ي األمي بؽشف افغؿي   .31

أمحد بـ ظع ادَريزي : تٖفٔػ 

 (ممشسي افرشوفي ، بروت  )حمؿد مصطػى ومجول افدين ظزام :  حتؼقق 

 األؽوين  .32

.  افٍرج إصٍٓٚينأو تٖفٔػ 

 (دار افٍُر ، بروت)حتَٔؼ شّر جٚبر  

 

 اإلـكل دم رؾع االرتقوب ظن ادمتؾف وادختؾف دم األشكء وافؽـى  .33

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  )ظذ بـ هٌٜ اهلل بـ أو ٕك بـ مٚـقٓ :تٖفٔػ

إـكل ادعؾم رشح صحقح مسؾم   .34

و افٍوؾ ظٔٚض افٔحص افَٚيض أو تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض ) ٔك إشامظٔؾ  . د: حتَٔؼ 

اإلدوم بلحوديٌ األحؽوم    .35

 تَل افديـ  ّد بـ ظع بـ دؿٔؼ افًٔد  تٖفٔػ

 (دار ابـ حزم ، بروت)حتَٔؼ حًغ إشامظٔؾ اجلّؾ 

األكس اجلؾقل بتوريخ افؼدس واخلؾقل   .36

 افًِّٔلأو افّٔـ جمر افديـ احلٌْع  تٖفٔػ

  باألكسو  .37

.  ظٌد افُريؿ بـ  ّد بـ مْهقر افتّّٔل افًًّٚين : تٖفٔػ

 (دار افٍُر ، بروت)حتَٔؼ ظٌداهلل ظّر افٌٚرودي 
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اإلكصوف ؾقك بغ ظؾكء ادسؾؿغ دم ؿراءة افػوحتي من اخلالف   .38

أو ظّر يقشػ ابـ ظٌد افز  :تٖفٔػ

 (ء افًِػ ، افريٚض  دار أوقا  )ظٌد افِىٔػ بـ  ّد بـ جٔالين ادٌرو : حتَٔؼ 

اإلكصوف دم معرؾي افراجح من اخلالف    .39

.  ظع بـ شِٔامن ادرداوي:تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت)حتَٔؼ  ّد حٚمد افٍَل 

أكواع افزوق دم أكواع افػروق   .40

.  أمحد بـ إدريس  افَرايف: تٖفٔػ 

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)حتَٔؼ خِٔؾ ادْهقر 

األوشط دم افسـن واإلمجوع واالختالف   .41

 أو بُر  ّد بـ إبراهٔؿ بـ ادْذر افًْٔٚبقري : تٖفٔػ 

 (دار ضٌٜٔ ، افريٚض)أبق محٚد صٌر أمحد حْٔػ . حتَٔؼ د

افؾبوب دم ظؾل افبـوء واإلظراب   .42

.  افًُزياهلل بـ احلًغ   ٛ افديـ ظٌدتٖفٔػ أو افٌَٚء 

 (دار افٍُر  بتحَٔؼ ؽٚزي خمتٚر ضِٔامت )وًٕخٜ  (دار افٍُر ، دمنؼ) ظٌداإلفف افٌْٓٚن. حتَٔؼ د

افبوظٌ احلثقٌ دم رشح اختصور ظؾوم احلديٌ   .43

.  تٖفٔػ أو افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر

 (دار افًٚصّٜ ، افريٚض) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين وحتَٔؼ ظع إثري : ذح أمحد صٚـر وتًِٔؼ

 

ــز افدؿوئق  افبحر افرائق رشح  .44

 (دار ادًرؾٜ ، بروت : ضًٌٜ )زيـ افديـ بـ إبراهٔؿ ادًروف بٚبـ ٕجٔؿ ادكي :تٖفٔػ
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افبحر ادحقط دم أصول افػؼه   .45

.  بدر افديـ افزرـق:تٖفٔػ 

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت) ّد  ّد ثٚمر . حتَٔؼ د

بدايي ادبتدئ دم ؾؼه اإلموم أيب حـقػي    .46

 (مُتٌٜ  ّد ظع صٌح ، افَٚهرة)ان افديـ ظذ بـ أو بُر افٍرؽٚين بره: تٖفٔػ 

بدايي ادجتفد وألويي ادؼتصد   .47

 (مهىٍك افٌٚو احلٌِل وأوٓه ، مك : مىًٌٜ  )افقفٔد  ّد بـ أمحد بـ رصد افَرضٌل  أو تٖفٔػ

وافـفويي  افبدايي   .48

أو افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر   تٖفٔػ 

   (دار إحٔٚء افساث افًرو )ػ صري ع: حتَٔؼ 

بدائع افصـوئع دم ترتقى افؼائع    .49

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت : ضًٌٜ )تٖفٔػ أو بُر ظالء افديـ بـ مًًقد بـ أمحد افُٚشٚين 

افبدر افطوفع بؿحوشن من بعد افؼرن افسوبع   .50

 (دار ادًرؾٜ ، بروت: ضًٌٜ ) ّد بـ ظع افنقـٚين :تٖفٔػ 

 

افبدر ادـر دم ختريٍ األحوديٌ دم افؼح افؽبر   .51

.  ظّر بـ ظع بـ ادَِـ تٖفٔػ 

 (دار اهلجرة فِْؼ وافتقزيع، افريٚض)حتَٔؼ مهىٍك أبق افٌٔط وظٌداهلل بـ شِٔامن ويٚه بـ ـامل 

بصوئر ذوي افتؿققز دم فطوئف افؽتوب افعزيز   .52

ادي جمد افديـ  ّد بـ يًَقب افٍروز أب: تٖفٔػ

 (جلْٜ إحٔٚء افساث اإلشالمل ، افَٚهرة   ) ّد ظع افْجٚر : حتَٔؼ 
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بغقي افوظوة دم ضبؼوت افؾغويغ وافـحوة   .53

. ظٌد افرمحـ بـ أو بُر جالل افديـ افًٔقضل  تٖفٔػ

 (ادُتٌٜ افًكيٜ ، فٌْٚن)حتَٔؼ  ّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ  

بؾوغ ادرام من أدفي األحؽوم    .54

.  اؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالينافح تٖفٔػ

 (دار أضِس بٚفريٚض)حتَٔؼ شّر افزهري  

بقون تؾبقس اجلفؿقي    .55

. صٔخ اإلشالم أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ  بـ تّٜٔٔ تٖفٔػ

 (مىًٌٜ احلُقمٜ مُٜ ادُرمٜ)حتَٔؼ  ّد بـ ظٌدافرمحـ بـ ؿٚشؿ  

توج افعروس من جواهر افؼوموس   .56

. شْٔل افزبٔدي ّد مرتٙ افح: تٖفٔػ 

 (دار اهلدايٜ)جمّقظٜ مـ افٌٚحثغ  :حتَٔؼ

افتوج واإلـؾقل دختك خؾقل    .57

 (دار افٍُر، بروت : ضًٌٜ )أو ظٌد اهلل  ّد بـ يقشػ افًٌدري افنٓر بٚدقاق : تٖفٔػ

توريخ افساث  افعريب    .58

ؾٗاد شزـغ  :تٖفٔػ 

 (اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٛ  )و افٍوؾ  ؾّٓل أب.  ّقد حجٚزي ، ود. َِٕف إػ افًربٜٔ د

 

توريخ اإلشالم ووؾقوت ادشوهر واألظالم   .59

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت)ظّر ظٌدافًالم تدمري . حتَٔؼ د
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توريخ افطزي   .60

 ّد بـ جرير افىزي   تٖفٔػ

 (دارا فُتٛ افًِّٜٔ، بروت)و  (دار ادًٚرف ، افَٚهرة  )افٍوؾ إبراهٔؿ   ّد أبق: حتَٔؼ 

افتوريخ افؽبر   .61

.  أو ظٌد اهلل  ّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري تٖفٔػ 

 (دار افٍُر ، بروت)حتَٔؼ افًٔد هٚصؿ افٌدوي 

توريخ األدب افعريب   .62

بروـِامن ـٚرل :تٖفٔػ

 (ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٛ ، افَٚهرة اهلٔئٜ  )ظع إبراهٔؿ ـردي . د : حتَٔؼ 

توريخ بغداد    .63

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت: ضًٌٜ )اخلىٔٛ افٌٌدادي  بُر أمحد بـ ظع أو: تٖفٔػ

توريخ دمشق   .64

. ظع بـ احلًـ بـ هٌٜ اهلل ابـ ظًٚـر افدمنَل :تٖفٔػ

 (دار افٍُر ، بروت : ضًٌٜ )ظع صري :حتَٔؼ 

 

توريخ ظؾكء األكدفس   .65

  (ضًٌٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  )ابـ افٍريض ظٌد اهلل بـ  ّد بـ يقشػ إزدي : تٖفٔػ

تبصر ادـتبه بتحرير ادشتبه   .66

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (ادُتٌٜ افًِّٜٔ ، بروت)حتَٔؼ  ّد ظع افْجٚر 

تبقغ احلؼوئق رشح ــز افدؿوئق   .67

 (ادىًٌٜ افُزى إمريٜ ، افَٚهرة )بـ ظع بـ  جـ ؾخر افديـ افزيًِل احلٍْل ظثامن :  تٖفٔػ
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فػوظ افتـبقه  أحترير   .68

  ٔل  افديـ  ٔك بـ ذف افْقويأو زـريٚ   تٖفٔػ

 (دار افَِؿ ، دمنؼ)حتَٔؼ ظٌدافٌْل افدؿر  

افتحرير وافتـوير    .69

 (تقزيع ، تقٕسدار شحْقن فِْؼ وال) ّد افىٚهر بـ ظٚصقر :تٖفٔػ

حتػي األحوذي    .70

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت : ضًٌٜ ) ّد بـ ظٌد افرمحـ بـ ظٌد افرحٔؿ ادٌٚرـٍقري :تٖفٔػ

حتػي احلبقى ظذ رشح اخلطقى   .71

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت)شِٔامن افٌجرمل : تٖفٔػ 

حتػي افػؼفوء    .72

 (، بروت دار افُتٛ افًِّٜٔ)ظالء افديـ افًّرؿْدي :تٖفٔػ

 حتػي ادحتوج إػ أدفي ادـفوج  .73

. هاج افديـ ظّر بـ ظع بـ ادَِـ :تٖفٔػ

 (دار حراء ، مُٜ ادُرمٜ  )ظٌد اهلل بـ شًٚف افِحٔٚين : حتَٔؼ 

افتحؼقق دم أحوديٌ اخلالف   .74

.  افٍرج مجٚل افديـ ظٌد افرمحـ بـ اجلقزي أو تٖفٔػ 

 (فُتٛ افًِّٜٔدار ا)مًًد ظٌداحلّٔد افًًدين :حتَٔؼ

ختريٍ األحوديٌ واآل ور افواؿعي دم تػسر افؽشوف فؾزخمؼي   .75

.  مجٚل افديـ ظٌداهلل بـ يقشػ بـ  ّد افزيًِل:تٖفٔػ 

 (دار ابـ خزيّٜ ، افريٚض)حتَٔؼ ظٌداهلل افًًد 

تدريى افراوي دم رشح تؼريى افـواوي   .76

 (مُتٌٜ افريٚض احلديثٜ )هٚب ظٌدافِىٔػ بتحَٔؼ ظٌدافق. ظٌدافرمحـ افًٔقضلجالل افديـ  :تٖفٔػ 
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تذـرة احلػوظ   .77

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)صّس افديـ  ّد بـ أمحد افذهٌل   تٖفٔػ

ترتقى اددارك وتؼريى ادسوفك دعرؾي أظالم مذهى موفك   .78

افٍوؾ ظٔٚض افٔحهٌل  افَٚيض أو تٖفٔػ 

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت) ّد هٚصؿ : بتحَٔؼ 

افسؽقى وافسهقى   .79

.  احلٚؾظ ظٌد افًئؿ بـ ظٌد افَقي ادْذري:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)إبراهٔؿ صّس افديـ : حتَٔؼ 

تعجقل ادـػعي بزوائد رجول األئؿي األربعي   .80

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (يروتدار افٌنٚئر،  ب)إـرام اهلل إمداد احلؼ . بتحَٔؼ د 

تعريف أهل افتؼديس بؿراتى ادوصػغ بوفتدفقس   .81

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادْٚر ، إردن)ظٚصؿ بـ ظٌداهلل افَرمقين . بتحَٔؼ د 

  (اجلالب  )افتػريع   .82

. اهلل بـ احلًغ اجلالب ظٌٔد تٖفٔػ

  (ٓمل ، بروت دار افٌرب اإلس )حتَٔؼ حًغ بـ شٚمل  افدمهٚين 

  (معومل افتـزيل )تػسر افبغوي   .83

 ّد احلًغ بـ مًًقد  افٌٌقي    احلٚؾظ أو:تٖفٔػ

 (دار ضٌٜٔ فِْؼ وافتقزيع)بتحَٔؼ  ّد افّْر وظثامن وّريٜ وشِٔامن اجلرش 

 (اجلواهر احلسون دم تػسر افؼرآن  )تػسر افثعوفبي وادسؿى   .84

 (مٗشًٜ إظِّل فِّىٌقظٚت)ن  ّد افثًٚفٌل أو زيد ظٌد افرمحـ ب: تٖفٔػ
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 (فبوب افتلويل دم معوين افتـزيل )تػسر اخلوزن   .85

. ظالء افديـ ظذ بـ  ّد  افٌٌدادي افنٓر بٚخلٚزن: تٖفٔػ

 (ادُتٌٜ افتجٚريٜ بّك)حتَٔؼ  ّد  ل افديـ ظٌداحلّٔد  

  (مػوتقح افغقى  )تػسر افرازي   .86

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت )بـ ظّر  افرازيؾخر افديـ  ّد :تٖفٔػ

  (جومع افبقون دم تلويل افؼرآن  )تػسر افطزي   .87

.  افىزي  ّد بـ جرير احلٚؾظ أو جًٍر: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ)حتَٔؼ أمحد  ّد صٚـر 

تػسر افؼرآن افعظقم البن ـثر   .88

 (دار افٍُر،  بروت)منَل احلٚؾظ أو افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر افد:تٖفٔػ 

  (اجلومع ألحؽوم افؼرآن  )تػسر افؼرضبي   .89

أو ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد بـ أو بُر  افَرضٌل : تٖفٔػ

   (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، افَٚهرة  )أمحد افزدوين وإبراهٔؿ ضٍٔش : حتَٔؼ 

تػسر بن أيب حوتم   .90

.  ظٌدافرمحـ بـ  ّد بـ أدريس افرازي: تٖفٔػ

 (ادُتٌٜ افًكيٜ ، صٔدا)شًد  ّد اخلىٔٛ . يؼ أحتؼ

تؼريى افوصول إػ ظؾم األصول   .91

أو افَٚشؿ  ّد بـ أمحد افٌرٕٚضل  : تٖفٔػ 

 (مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ  ) ّد خمتٚر افنَْٔىل  . د: حتٔؼ 

تؼريى افتفذيى   .92

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (رصٔددار ال) ّد ظقامٜ : حتَٔؼ 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 582

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

تؾخقص احلبر دم ختريٍ أحوديٌ افراؾعي افؽبر   .93

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادديْٜ ادْقرة)حتَٔؼ افًٔد ظٌداهلل هٚصؿ افٔامين 

تِخٔص افًِؾ ادتْٚهٜٔ   .94

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض  )م  يٚه بـ إبراهل: حتَٔؼ 

تؾخقص ادتشوبه دم افرشم   .95

. اخلىٔٛ أو بُر أمحد بـ ظع افٌٌدادي: تٖفٔػ 

 (دار افهًّٔل ، افريٚض)حتَٔؼ منٓقر حًـ آل شِامن وأمحد افنَران  

افتؿفقد دو دم ادوضل من ادعوين واألشوكقد   .96

.   أو ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد افز :تٖفٔػ

 (وزارة إوؿٚف بٚدٌرب)مهىٍك افًِقي و ّد افٌُري : ؿٔؼتح

دم افػؼه افشوؾعي ( (افتـبقه  ))  .97

. إبراهٔؿ بـ ظع بـ يقشػ افٍروز آبٚدي افنرازي: تٖفٔػ

 (ظٚمل افُتٛ ، افريٚض)حتَٔؼ ظامد افديـ أمحد حٔدر  

تـوير احلوافك رشح موضل موفك    .98

 (ادُتٌٜ افتجٚريٜ افُز ، مك: ضًٌٜ )محـ افًٔقضل ظٌد افرجالل افديـ احلٚؾظ : تٖفٔػ

 

هتذيى اآل ور وتػصقل افثوبً ظن رشول اهلل من األخبور   .99

.  احلٚؾظ ابـ جرير افىزي:تٖفٔػ

 (مىًٌٜ اددين ، افَٚهرة)حتَٔؼ  ّقد  ّد صٚـر 

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 583

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

هتذيى األشكء وافؾغوت   .100

   ٔل  افديـ  ٔك بـ ذف افْقويأو زـريٚ   تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ  : حتَٔؼ 

هتذيى افتفذيى   .101

 (دار افٍُر ، بروت: ضًٌٜ )بـ حجر افًًَالين أمحد احلٚؾظ  تٖفٔػ

هتذيى افؽكل   .102

.  احلٚؾظ يقشػ بـ افزـل ظٌد افرمحـ ادزي: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت )بنٚر ظقاد مًروف : حتَٔؼ

ؽي هتذيى افل  .103

.  أو مْهقر  ّد بـ أمحد إزهري: تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت ) ّد ظقض مرظٛ :حتَٔؼ

هتذيى شـن أيب داود وإيضوح مشؽالته   .104

  اجلقزيٜابـ ؿٔؿ  أو ظٌد اهلل صّس افديـ  ّد بـ أو بُر تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادًٚرف ، افريٚض  )إشامظٔؾ بـ ؽٚزي  . د : حتَٔؼ 

ضقح األؾؽور دعوين تـؼقح األكظور تو  .105

.   ّد بـ إشامظٔؾ افهًْٚين:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)حتَٔؼ صالح  ّد ظقيوٜ 

 

توضقح ادشتبه دم أشكء افرواة وأكسوهبم   .106

.   ّد بـ ظٌداهلل افَٔز: تٖفٔػ 

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت)حتَٔؼ  ّد ًٕٔؿ افًرؿقد 

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 584

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

وادسوفك بؼح افػقي بن موفك  توضقح ادؼوصد  .107

.  بدر افديـ حًـ ادرادي: تٖفٔػ 

 (دار افٍُر افًرو ، افَٚهرة )حتَٔؼ ظٌدافرمحـ ظع شِٔامن 

افتوضقح فؼح اجلومع افصحقح   .108

.  ظّر بـ ظع بـ ادَِـ: تٖفٔػ

شالمٜٔ يف إصدار وزارة إوؿٚف وافنئقن اإل)حتَٔؼ دار افٍالح ب٘ذاف خٚفد افربٚط ومجًٜ ؾتحل 

 (دوفٜ ؿىر

تقسر مصطؾح احلديٌ   .109

 (مُتٌٜ ادًٚرف ، افريٚض ) ّقد افىحٚن :د: تٖفٔػ

جومع افرشوئل فشقخ اإلشالم أرد بن تقؿقي   .110

 (دار افًىٚء ، افريٚض) ّد رصٚد شٚمل . بتحَٔؼ د 

اجلرح وافتعديل   .111

 (دار إحٔٚء افساث افًرو،  بروت :ضًٌٜ )احلٚؾظ أو   ّد ظٌد افرمحـ بـ أو حٚتؿ افرازي :تٖفٔػ

جزء افؼراءة خؾف اإلموم   .112

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت: ضًٌٜ )احلٚؾظ  ّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري :تٖفٔػ

 (مـ أول ـتٚب افهالة إػ آخر بٚب آداب ادق إػ افهالة) جزء رشح افعؿدة  .113

. صٔخ اإلشالم أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ  بـ تّٜٔٔ تٖفٔػ

 (دار افًٚصّٜ بٚفريٚض)خٚفد بـ ظع ادنَٔح : حتَٔؼ

مجفرة األمثول   .114

.  افًًُري بـ شٓؾ  احلًـ بـ ظٌد اهللهالل  أو تٖفٔػ

 (دار افٍُر)حتَٔؼ  ّد إبراهٔؿ وظٌد ادجٔد ؿىٚمش 

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 585

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

حوصقي افبجرمي ظذ ادـفٍ   .115

 (ار بُرادُتٌٜ اإلشالمٜٔ ، ترـٔٚ ، دي:ضًٌٜ )شِٔامن بـ ظّر افٌجرمل : تٖفٔػ

حوصقي افدشوؿي ظذ افؼح افؽبر   .116

.  أمحد بـ  ّد افدشقؿل: تٖفٔػ

 (دار افٍُر، بروت ) ّد ظِٔش : حتَٔؼ

حوصقي افسـدي ظذ افـسوئي   .117

. ٕقر افديـ بـ ظٌداهلٚدي افًْدي:تٖفٔػ

 (مُتٛ ادىٌقظٚت إشالمٜٔ ، حِٛ)حتَٔؼ ظٌدافٍتٚح أبق ؽدة 

 (حوصقي  ابن ظوبدين  )ادختور رشح تـوير األبصور  حوصقي رد ادحتور ظذ افدر  .118

ظالء افديـ ابـ ظٚبديـ  :تٖفٔػ 

 (دار افٍُر ، بروت)ظٚدل ادقجقد  وظع مًقض : حتَٔؼ 

احلووي افؽبر   .119

. ديرادٚوظع بـ  ّد بـ حٌٔٛ احلًـ  أو  تٖفٔػ 

 (دار افٍُر ، بروت)ظع مًقض وظٚدل ظٌدادقجقد : حتَٔؼ 

دحورضة دم أخبور مك وافؼوهرة حسن ا  .120

. ظٌد افرمحـ بـ أو بُر جالل افديـ افًٔقضل  تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ ، مك  ) ّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ : حتَٔؼ 

حؾقي األوفقوء وضبؼوت األصػقوء   .121

 (ظرو ، بروتدار افُتٚب ال: ضًٌٜ )  إصٌٓٚين افنٚؾًل أمحد بـ ظٌد اهلل افًالمٜ أو ًٕٔؿ تٖفٔػ

خزاكي األدب وؽويي األرب   .122

  ن حجف احلّقيببُر بـ ظع بـ  ّد  أوتَل افديـ  تٖفٔػ

 (دار اهلالل،  بروت)ظهٚم صًٔتق : حتَٔؼ



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 586

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ادواظظ واالظتبور بذـر اخلطط واآل ور   .123

أمحد بـ ظع ادَريزي : تٖفٔػ

 (دار صٚدر ، بروت  )ضالل يقشػ : حتَٔؼ 

يى افؽكل دم أشكء افرجول خالصي تذهقى هتذ  .124

. احلٚؾظ  صٍل افديـ أمحد بـ ظٌداهلل اخلزرجل:تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادىٌقظٚت اإلشالمٜٔ ، حِٛ)حتَٔؼ ظٌدافٍتٚح أبق ؽده 

خؾق أؾعول افعبود    .125

.  اإلمٚم  ّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري: تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ ، افريٚض)ظٌدافرمحـ ظّرة . بتحَٔؼ د

رشح تـوير األبصور  افدر ادختور  .126

 (دار افٍُر ، بروت : ضًٌٜ ) ّد ظالء افديـ احلهٍُل : تٖفٔػ

افدر ادـثور دم افتػسر بودل ور   .127

. ظٌد افرمحـ بـ أو بُر جالل افديـ افًٔقضل  تٖفٔػ

 (دار هجر، مك)مرـز هجر فٌِحقث : حتَٔؼ 

درة افغواص دم أوهوم اخلواص   .128

.   ريافَٚشؿ بـ ظع احلري: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ، بروت )ظرؾٚت مىرجل : حتَٔؼ

افدرر افسـقي دم افؽتى افـجديي   .129

 (دار افًربٜٔ ، بروت: ضًٌٜ  )مجع ظٌدافرمحـ بـ  ّد بـ  ؿٚشؿ افْجدي  

افدرر افؽومـي دم أظقون ادوئي افثومـي   .130

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (جمِس دائرة ادًٚرف افًثامين بحٔدر أبٚد اهلْد)دًٔد وٚن حتَٔؼ  ّد ظٌدا



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 587

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

افديبوج ادذهى دم معرؾي أظقون ظؾكء ادذهى    .131

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت: ضًٌٜ )إبراهٔؿ بـ ظع بـ ؾرحقن :تٖفٔػ

  افذخرة  .132

 (دار افٌرب ، بروت) ّد حجل : حتَٔؼ. صٓٚب افديـ افَرايف:تٖفٔػ

امـي ذيل افدرر افك  .133

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (مًٓد ادخىقضٚت افًربٜٔ ، افَٚهرة  )ظدٕٚن داود : حتَٔؼ 

افذيل ظذ ضبؼوت احلـوبؾي    .134

.  احلٚؾظ ابـ رجٛ احلٌْع:تٖفٔػ 

 (مُتٌٜ افًٌُٔٚن ، افريٚض)ظٌدافرمحـ بـ شِٔامن افًثّٔغ . بتحَٔؼ د

 ـي وؽرهم دم وصف شــهرشوفي أيب داود إػ أهل م  .135

. افًجًتٚين  شِٔامن بـ إصًٞ  داود احلٚؾظ أو: تٖفٔػ

 (دار افًربٜٔ ، بروت)حتَٔؼ  ّد افهٌٚغ  

افرشوفي ادستطرؾي فبقون مشفور ـتى افستي ادصـػي   .136

 (دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ ، بروت: ضًٌٜ ) ّد بـ جًٍر افُتٚين : تٖفٔػ 

افروح   .137

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت : ضًٌٜ ) مد بـ أو بُر بـ ؿٔؿ اجلقزيٜمحاحلٚؾظ :تٖفٔػ

روح ادعوين دم تػسر افؼرآن افعظقم وافسبع ادثوين   .138

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت: ضًٌٜ )افٍوؾ  ّقد إفقد   أو تٖفٔػ

روضي افطوفبغ وظؿدة ادػتغ   .139

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت: ضًٌٜ ) ذف افْقوي ٔل  افديـ  ٔك بـ أو زـريٚ   تٖفٔػ

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 588

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ريٚض إؾٓٚم   .140

 (ًٕخٜ خدا بخش:خمىقط)ظّر بـ ظع بـ شٚمل افٍٚـٓل أو افٍٚـٓٚين :تٖفٔػ

ريوض افصوحلغ   .141

   ٔل  افديـ  ٔك بـ ذف افْقويأو زـريٚ   تٖفٔػ

 (ادُتٛ اإلشالمل،  بروت) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين : حتَٔؼ

ادسر دم ظؾم افتػسر زاد   .142

 (ادُتٛ اإلشالمل،  بروت: ضًٌٜ  )ظٌدافرمحـ بـ ظع اجلقزي :تٖفٔػ

زاد ادعود دم هدي خر افعبود   .143

  اجلقزيٜابـ ؿٔؿ  أو ظٌد اهلل صّس افديـ  ّد بـ أو بُر تٖفٔػ

 (يٜ ، افُقيٝ مُتٌٜ افرشٚفٜ ومُتٌٜ ادْٚر اإلشالم)صًٔٛ إرٕٗوط ظٌدافَٚدر إرٕٗوط : بتحَٔؼ

افزاهر دم ؽريى أفػوظ افشوؾعي   .144

.  ّد بـ أمحد إزهري: تٖفٔػ

 (وزارة إوؿٚف افُقيٝ) ّد جز إفٍل . حتَٔؼ د 

افزاهر دم معوين ـؾكت افـوس   .145

.   ّد بـ افَٚشؿ إٌٕٚري: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت)حٚتؿ افوٚمـ . حتَٔؼ د

  (دراشٜ مقوقظٜٔ َٕديٜ  )  ح احلديٌزيودة افثؼي دم ـتى مصطل  .146

 (هـ 1425مِتَك أهؾ احلديٞ : ضًٌٜ )محزة ظٌداهلل ادٌِٔٚري . د:تٖفٔػ

شبل افسالم   .147

.  احلٚؾظ  ّد بـ إشامظٔؾ إمر افهًْٚين: تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت ) ّد ظٌد افًزيز اخلقيل : حتَٔؼ

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 589

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

رهو افسقئ دم األمي  شؾسؾي األحوديٌ افضعقػي وأث  .148

 (مُتٌٜ دار ادًٚرف ، افريٚض) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

دًرؾٜ دول ادِقك  افسؾوك  .149

أمحد بـ ظع ادَريزي :تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  ) ّد ظٌد افَٚدر ظىٚء : حتَٔؼ 

شـن أيب داود   .150

.  شِٔامن بـ إصًٞ افًجًتٚين: تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت : ضًٌٜ  )و  (دار افٍُر ، بروت )ظٌداحلّٔد  ّد : حتَٔؼ

شـن افبقفؼي افؽزى   .151

.  احلٚؾظ أمحد بـ احلًغ بـ ظذ  افٌَٔٓلأو بُر : تٖفٔػ 

 (مُتٌٜ افٌٚز ، مُٜ ادُرمٜ) ّد ظٌدافَٚدر ظىٚ : حتَٔؼ

 (اجلومع افصحقح  )شـن افسمذي  .152

.  مذي ّد بـ ظًٔك افس: تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ،  بروت)أمحد  ّد صٚـر: حتَٔؼ 

شـن افدارؿطـي   .153

.  أو احلًـ ظع بـ ظّر افدارؿىْل: تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ ، بروت: ضًٌٜ )افًٔد ظٌداهلل هٚصؿ يامين : حتَٔؼ

 

شـن افدارمي   .154

.  ظٌداهلل بـ ظٌدافرمحـ افدارمل:تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت)افًٌع افًِّل ؾقاز زمريل وخٚفد . حتَٔؼ

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 590

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

افسـن افصغرى   .155

.  احلٚؾظ أمحد بـ احلًغ افٌَٔٓل:تٖفٔػ 

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض)ذح وختريٟ  ّد إظيّل 

شـن افـسوئي افصغرى   .156

.  أمحد بـ صًٔٛ  افًْٚئلأو ظٌد افرمحـ  تٖفٔػ

 (يٜ ، حِٛمُتٛ ادىٌقظٚت اإلشالم)حتَٔؼ ظٌدافٍتٚح أبق ؽدة 

شـن افـسوئي افؽزى   .157

أمحد بـ صًٔٛ  افًْٚئل  أو ظٌد افرمحـ  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)ظٌدافٌٍٚر افٌْداري وشٔد ـنوي حًـ . د: حتَٔؼ

شـن بن موجه   .158

افَزويْل   ظٌد افرمحـ  ّد بـ يزيد  أو: تٖفٔػ

 (وتدار افٍُر،  بر) ّد ؾٗاد ظٌدافٌٚؿل : حتَٔؼ وتًِٔؼ

شماالت اآلجري أليب داود    .159

احلٚؾظ أو ظٌٔد أجري : تٖفٔػ

 (اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ ،  ادديْٜ ادْقرة)حتَٔؼ  ّد ظع ؿٚشؿ افًّري 

شر أظالم افـبالء   .160

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت )جمّقظٜ مـ ادحََغ ب٘ذاف صًٔٛ إرٕٚؤوط  : حتَٔؼ 

صجرة افـور افزـقي دم ضبؼوت ادوفؽقي    .161

 .افتقٕز ادٚفُل   ّد بـ  ّد خمِقف:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ ، بروت  ) ّد ظٌد افَٚدر ظىٚ : حتَٔؼ 

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 591

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

صذرات افذهى دم إخبور من ذهى   .162

.  احلٌْع افدمنَل  ظٌداحلل بـ أمحد افًُري : تٖفٔػ

 (دار بـ ـثر ، دمنؼ)رٕٗوط و ّقد إرٕٗوط ظٌدافَٚدر إ: حتَٔؼ

 ظذ أفػقي ابن موفكرشح ابن ظؼقل   .163

. ابـ ظَٔؾ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ افًَٔع :تٖفٔػ

 (دار افساث ، افَٚهرة ) ّد  ٔل افديـ ظٌداحلّٔد :حتَٔؼ 

رشح افتبكة وافتذـرة   .164

.  أو افٍوؾ زيـ افديـ ظٌد افرحٔؿ افًراؿل  تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادنُٚة اإلشالمٜٔ )مٚهر يٚشغ افٍحؾ وظٌد افِىٔػ اهلّٔؿ  . د: ؿٔؼتح

رشح اخلريش ظذ خمتك خؾقل   .165

 (دار افٍُر ، بروت : ضًٌٜ ) ّد بـ ظٌد اهلل اخلرر :تٖفٔػ

رشح افسـي   .166

. احلٚؾظ احلًغ بـ مًًقد  افٌٌقي:تٖفٔػ

 (ب اإلشالمل ، بروتادُٝ)صًٔٛ إرٕٚؤوط و ّد زهر افنٚويش : حتَٔؼ 

رشح افشػوء فؾؼويض ظقوض   .167

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  )ادال ظع شِىٚن افَٚري: تٖفٔػ

رشح افعؼقدة افطحوويي   .168

. ظع بـ ظع بـ أو افًز احلٍْل : تٖفٔػ

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين : بتحَٔؼ وختريٟ 

افؼح افؽبر   .169

 افٍرج ظٌد افرمحـ بـ  ّد بـ ؿدامٜ ادَدد  مس افديـ أوش: تٖفٔػ

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 592

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

افؼح افؽبر   .170

.  أو افزـٚت أمحد افًدوي افنٓر بٚفدردير: تٖفٔػ

 (دار افٍُر ، بروت ) ّد ظِٔش : حتَٔؼ

 (ؾتح افعزيز بؼح افوجقز)افؼح افؽبر  .171

 ظٌد افُريؿ بـ  ّد افراؾًل افَزويْل: تٖفٔػ

فصحقح افبخوري رشح ابن بطول   .172

.  أو احلًـ ظع بـ خِػ بـ ظٌد ادِؽ بـ بىٚل افَرضٌل: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض)يٚه بـ إبراهٔؿ : حتَٔؼ

رشح تـؼقح افػصول    .173

.  أمحد بـ إدريس افَرايف: تٖفٔػ

 (جٚمًٜ أم افَرى)ٕٚس بـ ظع افٌٚمدي:دراشٜ وحتَٔؼ

رشح شـن ابن موجه   .174

يٟ بـ ظٌد اهلل افٌُجري احلٍْل  مٌِىٚي بـ ؿؾ:تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ٕزار مهىٍك افٌٚز ، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ)ـٚمؾ ظقيوٜ:حتَٔؼ

 (ادـفوج رشح صحقح مسؾم بن احلجوج  )رشح صحقح مسؾم   .175

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت )  ٔل  افديـ  ٔك بـ ذف افْقويأو زـريٚ   تٖفٔػ

رشح مشؽل اآل ور   .176

أو جًٍر أمحد بـ  ّد بـ شالمٜ ادًروف بٚفىحٚوي :فتٖيل

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت )صًٔٛ إرٕٗوط : حتَٔؼ 

رشح معوين اآل ور   .177

جًٍر أمحد بـ  ّد بـ شالمٜ ادًروف بٚفىحٚوي   أو  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت ) ّد زهري افْجٚر : حتَٔؼ



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 593

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

صعى اإليكن   .178

.  شغ افٌَٔٓلأمحد بـ افح:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)حتَٔؼ  ّد زؽِقل 

افشكئل ادحؿديي واخلصوئل ادصطػويي   .179

.  احلٚؾظ  ّد بـ ظًٔك بـ شقرة افسمذي: تٖفٔػ 

 (مٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ  ، بروت)حتَٔؼ شٔد ظٌٚس اجلِّٔل 

افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي   .180

وهري إشامظٔؾ بـ محٚد افٟ: تٖفٔػ

 (دار افًِؿ فِّاليغ ، بروت  )أمحد بـ ظٌد افٌٍقر ظىٚر : حتَٔؼ 

صحقح أيب داود   .181

 (مٗشًٜ ؽراس فِْؼ وافتقزيع ، افُقيٝ) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

 (اجلومع افصحقح ادختك  )صحقح افبخوري  .182

. اإلمٚم أو ظٌد اهلل  ّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري:تٖفٔػ

 (دار ابـ ـثر، بروت ، ودار افٔاممٜ ، دمنؼ )صىٍك ديٛ افٌٌٚ م.د: حتَٔؼ  

 

صحقح افسؽقى وافسهقى    .183

 (مُتٌٜ ادًٚرف ، افريٚض: ضًٌٜ ) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

 

صحقح افـسوئي   .184

 ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

 (مُتٌٜ ادًٚرف ، افريٚض  )ظع بـ حًـ إثري : حتَٔؼ 

 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 594

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ابن حبون بستقى ابن بؾبون  صحقح  .185

 ّد بـ حٌٚن بـ أمحد افتّّٔل افدارمل افًٌتل  أو حٚتؿ  تٖفٔػ

. ظع بـ بٌِٚن بـ ظٌد اهلل : ترتٔٛ 

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ،  بروت)صًٔٛ إرٕٗوط : حتَٔؼ

صحقح ابن خزيؿي   .186

.  ّد بـ اشحٚق بـ خزيّٜ افًْٔٚبقري :تٖفٔػ

 (اإلشالمل ، بروت ادُتٛ) ّد إظيّل . حتَٔؼ د 

صحقح وضعقف اجلومع افصغر   .187

 ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت  : ضًٌٜ  ). زهر افنٚويش وظع بـ حًـ احلٌِل : حتَٔؼ 

مـ افتٌُر إػ افتًِٔؿ ـٖٕؽ تراه   صػي صالة افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم  .188

 (مُتٌٜ ادًٚرف فِْؼ وافتقزيع بٚفريٚض) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

افصؾي  دم توريخ أئؿي األكدفس   .189

خِػ بـ ظٌد ادِؽ ابـ بنُقال : تٖفٔػ

 (مُتٌٜ اخلٕٚجل ، افَٚهرة  )أـرم ؤٚء افًّري : حتَٔؼ 

افضعػوء افؽبر   .190

.   ّد بـ ظّر افًَٔع:تٖفٔػ

 (وتدار ادُتٌٜ افًِّٜٔ ، بر)ظٌدادًىل أمغ ؿًِجل : حتَٔؼ

ضعقف أيب داوود   .191

 (مٗشًٜ ؽراس فِْؼ وافتقزيع ، افُقيٝ: ضًٌٜ ) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ

ضعقف افسؽقى وافسهقى   .192

 (مُتٌٜ ادًٚرف ، افريٚض: ضًٌٜ ) ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين :تٖفٔػ



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 595

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

افضوء افالمع ألهل افؼرن افتوشع   .193

 (دار مُتٌٜ احلٔٚة ، بروت)اوي صّس افديـ  ّد بـ ظٌدافرمحـ افًخ: تٖفٔػ

ضبؼوت احلػوظ   .194

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت : ضًٌٜ )احلٚؾظ ظٌد افرمحـ بـ أو بُر ، جالل افديـ افًٔقضل : تٖفٔػ

ضبؼوت احلـوبؾي    .195

.  أو احلًغ بـ أو يًذ: تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ ، بروت) ّد حٚمد افٍَل : حتَٔؼ

ى ضبؼوت افشوؾعقي افؽز  .196

. تٚج افديـ افًٌُل: تٖفٔػ

 (دار هجر فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع ، مك )ظٌدافٍتٚح احلِق .  ّقد افىْٚحل ود. بتحَٔؼ د 

ضبؼوت افػؼفوء    .197

. أو  إشحٚق افنرازي:تٖفٔػ

 (دار افَِؿ ، دمنؼ )خِٔؾ ادٔس : حتَٔؼ 

افطبؼوت افؽزى   .198

 ّد بـ شًد افٌكي افزهري : تٖفٔػ 

 (دار صٚبر ، بروت)إحًٚن ظٌٚس  : بتحَٔؼ 

ضبؼوت ادػرسين   .199

.  جالل افديـ ظٌد افرمحـ بـ أو بُر  افًٔقضل: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ وهٌٜ ، افَٚهرة)حتَٔؼ ظع  ّد ظّر 

ضرح افتثريى دم رشح افتؼريى   .200

.  زيـ افديـ ظٌد افرحٔؿ بـ احلًغ  افًراؿل: تٖفٔػ

 (فًِّٜٔ ، بروتدار افُتٛ ا)ظٌدافَٚدر  ّد ظع :حتَٔؼ



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 596

 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ظورضي األحوذي فؼح صحقح افسمذي   .201

 ّد بـ ظٌد اهلل  بـ افًرو أو بُر  : تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت  )هنٚم خِٔؾ افٌخٚري  : حتَٔؼ 

افعز دم خز من ؽز   .202

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)زؽِقل  ّد افًًٔد : حتَٔؼ 

ظجوفي ادحتوج دم رشح ادـفوج   .203

.  ظّر بـ ظع بـ ادَِـ:تٖفٔػ

 (دار افُتٚب ، إردن)افُريؿ افٌدراين  ظز افديـ هنٚم بـ ظٌد: حتَٔؼ

افعدة دم رشح افعؿدة    .204

. ظالء افديـ ظع بـ داود بـ افًىٚر:تٖفٔػ

 (اإلشالمٜٔ ، بروت دار افٌنٚئر )ٕيٚم يًَقو : حتَٔؼ 

افعزفي   .205

 (ادىًٌٜ افًٍِٜٔ ، افَٚهرة)أو شِٔامن محد بـ  ّد اخلىٚو افًٌتل :تٖفٔػ

افعك ادكفقؽي دم مك وافشوم   .206

 (دار افْٓوٜ افًربٜٔ : ضًٌٜ  )شًٔد ظٌد افٍتٚح ظٚصقر : تٖفٔػ

افعؼد افػريد   .207

 (افساث افًرو ، بروت  دار إحٔٚء)أمحد بـ  ّد بـ ظٌدربف إٕدفز : تٖفٔػ

 

ظؼود ادختك    .208

 حٚمد  ّد بـ افىقد افنٚؾًل افٌزايل أو تٖفٔػ
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ظؾل احلديٌ   .209

أو  ّد ظٌد افرمحـ بـ  ّد  ابـ أو حٚتؿ افرازي  : تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ ، بروت  )أبق ظٌد اهلل مٚزن افنشٚوي : تًِٔؼ 

ظؾل افسمذي افصغر    .210

.  ّد بـ ظًٔك بـ شقرة افسمذي أو ظًٔك : تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت)أمحد  ّد صٚـر وآخرون : حتَٔؼ 

 

ظؾل افسمذي افؽبر   .211

.  أو ضٚفٛ افَٚيض: ترتٔٛ

 (مُتٌٜ افْٓوٜ افًربٜٔ ، بروت)صٌحل افًٚمرائل وآخرون : حتَٔؼ

افعؾل ادتـوهقي   .212

. ظٌدافرمحـ بـ اجلقزي: تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت )خِٔؾ ادٔس : حتَٔؼ 

ظؿدة افؼوري رشح صحقح افبخوري   .213

بدر افديـ افًْٔل احلٍْل  :تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو: ضًٌٜ )ظع حًـ ظٌد ادجٔد : حتٔؼ 

ظؿل افقوم وافؾقؾي   .214

.  ظٌد افرمحـ أمحد بـ صًٔٛ بـ ظذ افًْٚئل  أو تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت)ؾٚروق محٚدة . د: حتَٔؼ

ظون ادعبود رشح شـن أيب داود   .215

 ّد صّس احلؼ افًئؿ أبٚدي : تٖفٔػ 

 (ادُتٌٜ افًٍِٜٔ ، ادديْٜ ادْقرة  )ظٌد افرمحـ  ّد ظثامن : حتَٔؼ 
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ؽويي افسول دم خصوئص افرشول   .216

. ظّر بـ ظع بـ ادَِـ ادكي: تٖفٔػ

 (دار افٌنٚئر ، بروت)ظٌداهلل بحر افديـ ظٌداهلل : حتَٔؼ 

 

ؽويي افـفويي دم ضبؼوت افؼراء   .217

 صّس افديـ  ّد بـ  ّد  اجلزري:تٖفٔػ

ؽريى احلديٌ البن ؿتقبي   .218

.  ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٔف افديْقري:تٖفٔػ

 (مىًٌٜ افًٚين ، بٌداد)ظٌداهلل اجلٌقري . حتَٔؼ د

ؽريى احلديٌ البن شالم   .219

. شالم اهلروي افَٚشؿ بـ ف أو ظٌٔد تٖيل

 (دار افُتٚب افًرو،  بروت) ّد ظٌدادجٔد خٚن . د: حتَٔؼ 

ؽريى احلديٌ فؾخطويب    .220

. محد بـ  ّد بـ إبراهٔؿ اخلىٚو:تٖفٔػ 

 (جٚمًٜ أم افَرى ، مُٜ ادُرمٜ)ظٌدافُريؿ إبراهٔؿ افًزبٚوي : حتَٔؼ 

 (كزهي افؼؾوب  )ؽريى افؼرآن ادسؿى   .221

افًزيزي   بـ ظزيز  افًجًتٚين ّد ف أو بُر تٖيل

 (دار ؿتٌٜٔ ، شقريٚ  ) ّد أديٛ مجران : حتَٔؼ 

ؽوامع األشكء ادبفؿي افواؿعي دم متون األحوديٌ ادسـدة   .222

.  خِػ بـ ظٌدادِؽ بـ بنُقال:تٖفٔػ

 (ظٚمل افُتٛ، بروت)ظز افديـ ظع افًٔد و ّد ـامل افديـ . د: حتَٔؼ
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افػتووى افؽزى    .223

إلشالم أو افًٌٚس ابـ تّٔٔف  فنٔخ ا

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت) ّد ظٌدافَٚدر ظىٚ ومهىٍك ظٌدافَٚدر ظىٚ : حتَٔؼ

ؾتح افبوري رشح صحقح افبخوري    .224

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ، بروت) ٛ افديـ  ّد بـ ظٌد افَٚدر بـ صٚفح اخلىٔٛ : حتَٔؼ

 افبوري رشح صحقح افبخوري ؾتح  .225

. زيـ افديـ أو افٍرج ظٌد افرمحـ بـ صٓٚب افديـ ادنٓقر بٚبـ رجٛ:تٖفٔػ

 (دار ابـ اجلقزي،  افدمٚم )ضٚرق بـ ظقض اهلل : حتَٔؼ 

ؾتح ادغقٌ رشح أفػقي احلديٌ   .226

صّس افديـ  ّد بـ ظٌدافرمحـ افًخٚوي   تٖفٔػ

 (د ، افريٚض دار أح)صالح  ّد ظقيوف  : ذح أفٍٚطف 

افػصل دم ادؾل وافـحل   .227

ظع بـ أمحد بـ شًٔد بـ حزم افيٚهري  أو  ّد  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  )أمحد صّس افديـ  :  ووع حقاصٔف 

افػصول ادػقدة دم افواو ادزيدة    .228

شًٔد خِٔؾ بـ ـُِِٔدي  افًالئل   صالح افديـ أو:تٖفٔػ

 (دار افٌنر ، ظامن  )افنٚظر حًـ مقشك : د : حتَٔؼ 

ؾضوئل افصحوبي   .229

.  اإلمٚم أمحد بـ ظٌد اهلل بـ حٌْؾ افنٌٔٚين :تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت)وو اهلل  ّد ظٌٚس . د: حتَٔؼ
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 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ؾضوئل بقً ادؼدس   .230

. ؤٚء افديـ  ّد بـ ظٌد افقاحد ادَدد احلٌْع تٖفٔػ

 (، شقريٚ دار افٍُر) ّد مىٔع احلٚؾظ : حتَٔؼ 

ؾقع افؼدير رشح اجلومع افصغر   .231

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت:   ضًٌٜ )ظٌدافرؤوف بـ ظع  ادْٚوي :تٖفٔػ

افؼوموس ادحقط   .232

.  تٖفٔػ جمد افديـ  ّد بـ يًَقب افٍروزآبٚدي

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ  ، بروت )مُتٛ حتَٔؼ افساث يف : حتَٔؼ

افؼبس رشح موضل موفك بن أكس   .233

أو بُر  ّد بـ ظٌد اهلل بـ  ّد ادًٚؾري ، ابـ افًرو :أفٔػت

 (دار افٌرب اإلشالمل ، بروت  ) ّد ظٌد اهلل وفد ـريؿ : حتَٔؼ 

ؿواظد األحؽوم دم مصوفح األكوم   .234

. بـ ظٌد افًالم اإلمٚم ظز افديـ : تٖفٔػ

 (دارا دًٚرف ، بروت) ّقد بـ افتالمٔد  افنَْٔىل : حتَٔؼ

اظد ادثذ دم صػوت اهلل وأشكئه احلسـى افؼو  .235

 (اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة: ضًٌٜ ) ّد بـ صٚفح بـ ظثّٔغ :تٖفٔػ

افؽوصف دم معرؾي من فه روايي دم افؽتى افستي   .236

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (شالمٜٔ ، جدةدار افٌَِٜ فِثَٚؾٜ اإل) ّد ظقامٜ : حتَٔؼ 

افؽودم دم ؾؼه أهل ادديـي   .237

تٖفٔػ أو ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل ابـ ظٌد افز افَرضٌل  

 (مُتٌٜ افريٚض احلديثٜ ، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ) ّد  ّد أحٔد ادقريتٚين  : حتَٔؼ 
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افؽومل دم افتوريخ   .238

. أو احلًـ ظع بـ  ّد افنٌٔٚين ادًروف بٚبـ إثر: تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)ظٌداهلل افَٚيض : حتَٔؼ 

 

افؽومل دم ضعػوء افرجول   .239

.  ظٌداهلل بـ ظدي اجلرجٚين:تٖفٔػ

 (دار افٍُر ، بروت) ٔك خمتٚر ؽزاوي : حتَٔؼ

ـتوب األم   .240

 (دار  ادًرؾٜ ، بروت:  ضًٌٜ)اإلمٚم أو  ظٌد اهلل  ّد بـ إدريس افنٚؾًل   تٖفٔػ

 البن حبون افثؼوت  .241

.  ّد بـ حٌٚن  افًٌتلأو حٚتؿ  :تٖفٔػ

 (دار افٍُر، بروت)افًٔد ذف افديـ أمحد : حتَٔؼ 

افؽشوف ظن حؼوئق ؽوامع افتـزيل وظقون األؿوويل دم وجوه افتلويل   .242

.  أو  افَٚشؿ جٚر اهلل  ّقد بـ ظّر افزخمؼي  تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت : ضًٌٜ  )و (ظرودار إحٔٚء افساث ال)ظٌد افرزاق ادٓدي :حتَٔؼ

ـشف األرسار ظن أصول ؾخر اإلشالم افبزدوي   .243

.  ظٌدافًزيز ظالء افديـ بـ أمحد افٌخٚري: تٖفٔػ

 (دارا فُتٛ افًِّٜٔ، بروت)ظٌداهلل  ّقد ظّر : حتَٔؼ

ـشف افظـون   .244

، أو احلٚج خٍِٜٔ   حٚجل خٍِٜٔ: مهىٍك ـٚتٛ جٌِل افًَىْىْٔل ادنٓقر بٚشؿ : تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًربٜٔ ، بروت) ّد افتقٕجل  : حتَٔؼ 
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ـشف ادشؽل من حديٌ افصحقحغ   .245

.  أو  افٍرج ظٌد افرمحـ ابـ اجلقزي تٖفٔػ

 (دار افقضـ ،افريٚض)ظع حًغ افٌقاب : حتَٔؼ

ـػويي افـبقه دم رشح افتـبقه   .246

ادًروف بٚبـ افرؿًٜ    اريأمحد بـ  ّد بـ ظذ إٕصأو افًٌٚس  تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث ، بروت  ) ّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل : حتَٔؼ 

ــز افعكل دم شـن األؿوال واألؾعول   .247

.  ظالء افديـ ظع بـ حًٚم افزهٚن ؾقري: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت)صٍقة افًَٚ  -حتَٔؼ بُري حٔٚين 

افؽـى واألشكء   .248

.  ن محٚد  افدوٓو ّد بـ أمحدب: تٖفٔػ

 (دار بـ حزم،  بروت)تير بـ  ّد افٍٚريٚو : حتَٔؼ

فبوب اآلداب   .249

. ادِؽ بـ  ّد افثًٚفٌل أو مْهقر ظٌد  تٖفٔػ 

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)أمحد حًـ فٌٟ : حتَٔؼ 

افؾبوب دم هتذيى األكسوب   .250

 (ار صٚدر ، بروتد: ضًٌٜ  )احلًـ ظع بـ أو افُرم  اجلزري  أو  تٖفٔػ

افؾبوب دم رشح افؽتوب   .251

. ظٌدافٌْل افٌّْٔل افدمنَل ادٔداين: تٖفٔػ 

 (دار افُتٚب افًرو،  بروت)حتَٔؼ  ّقد أمغ افْقاوي 

حلظ األحلوظ بذيل ضبؼوت احلػوظ    .252

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت)أو افٍوؾ  ّد بـ  ّد بـ ؾٓد  اهلٚصّل ادُل : تٖفٔػ
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فعرب فسون ا  .253

 (دار صٚدر ، بروت: ضًٌٜ ) ّد بـ مُرم بـ مْيقر ادكي  تٖفٔػ

فسون ادقزان   .254

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (مٗشًٜ إظِّل فِّىٌقظٚت ، بروت)دائرة ادًرؾٜ افْيٚمٜٔ : حتَٔؼ

ادبدع رشح ادؼـع   .255

 (دار ظٚمل افُتٛ ، افريٚض: ظٜ ضٛ)اهلل بـ مٍِح  إبراهٔؿ بـ  ّد بـ ظٌد: تٖفٔػ 

ادبسوط    .256

 ّد بـ أمحد بـ أو شٓؾ افنخز  :تٖفٔػ

 (دار افٍُر فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع ، بروت)خِٔؾ  ٔل افديـ ادٔس : حتَٔؼ 

ادجروحغ من ادحد غ وافضعػوء وادسوـغ   .257

.  احلٚؾظ  ّد بـ حٌٚن بـ أمحد  افًٌتلأو حٚتؿ  تٖفٔػ

 (دار افقاظل ، حِٛ) ّقد إبراهٔؿ  زايد : حتَٔؼ

جمؿع افزوائد ومـبع افػوائد    .258

 (دار افٍُر  ، بروت: ضًٌٜ )ٕقر افديـ ظع بـ أو بُر اهلٔثّل :تٖفٔػ

ادجؿع ادمشس فؾؿعجم ادػفرس   .259

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (رؾٜ ، بروت دار ادع )يقشػ ظٌد افرمحـ ادرظنع : حتَٔؼ 

ادجؿوع رشح ادفذب   .260

أو زـريٚ  ٔل افديـ  ٔك بـ ذف افْقوي  تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث افًرو ، بروت  ) ّد ٕجٔٛ ادىًٔل : حتَٔؼ  
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جمؿوع ؾتووى صقخ اإلشالم أرد بن تقؿقي    .261

 (ضًٌٜ جمّع ادِؽ ؾٓد بـ ظٌدافًزيز آل شًقد)مجع وترتٔٛ ظٌدافرمحـ بـ  ّد بـ ؿٚشؿ 

ادحرر دم احلديٌ   .262

.  ّد بـ أمحد بـ ظٌداهلٚدي احلٌْع:تٖفٔػ 

 (دار ادًرؾٜ ، بروت)يقشػ ادرظنع و ّد شامره ومجٚل افذهٌل . د: حتَٔؼ 

 ادحذّل   .263

 (دار افٍُر ، بروت : ضًٌٜ  )إٕدفز افيٚهري  أو  ّد ظع بـ أمحد بـ حزم تٖفٔػ

خمتور افصحوح   .264

.   ّد بـ أو بُر بـ ظٌد افَٚدر افرازي:تٖفٔػ

 (مُتٌٜ فٌْٚن ٕٚذون ، بروت ) ّقد خٚضر : حتَٔؼ

خمتك اخلرؿي   .265

 (دار افهحٚبٜ فِساث ، ضْىٚ : ضًٌٜ )أو  افَٚشؿ ظّر بـ احلًغ اخلرؿل   تٖفٔػ

ن أيب داود خمتك شن  .266

ادْذري زـل افديـ ظٌد افًئؿ  احلٚؾظ : تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افًْٜ ادحّديٜ ، افَٚهرة  )أمحد  ّد صٚـر ، و ّد حٚمد افٍَل : حتَٔؼ 

خمتك ضبؼوت احلـوبؾي   .267

 صّس افديـ أو ظٌد اهلل  ّد بـ ظٌد افَٚدر افْٚبِز  تٖفٔػ

كستعغ مدارج افسوفؽغ بغ مـوزل إيوك كعبد وإيوك   .268

  اجلقزيٜابـ ؿٔؿ  أو ظٌد اهلل صّس افديـ  ّد بـ أو بُر تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو ، بروت) ّد حٚمد افٍَل : حتَٔؼ

  اددخل  .269

 (دار افٍُر، بروت: ضًٌٜ ) ّد بـ  ّد  بـ احلٚج ادٚفُل :تٖفٔػ
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اددخل إػ مذهى اإلموم افشوؾعي    .270

 (دار افٍْٚئس فِْؼ وافتقزيع ، إردن  )مر افَقاشّل أـرم يقشػ ع: افدـتقر : تٖفٔػ 

اددوكي    .271

.  مٚفؽ بـ إٔس إصٌحلأو ظٌد اهلل اإلمٚم  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ،  بروت)زـريٚ ظّرات : حتَٔؼ

ادذـر وادمكٌ   .272

 (مُتٌٜ اخلٕٚجل ، افَٚهرة : ضًٌٜ  )افتًسي افُٚتٛ ابـ  تٖفٔػ

ة وذـر بعع ظؾكئفم وـتبفم واصطالحوهتم ادذهى ظـد افشوؾعي  .273

 (مُتٌٜ دار افٌٔٚن احلديثٜ ، افىٚئػ ) ّد افىٔٛ بـ  ّد افٔقشػ  تٖفٔػ 

مرظوة ادػوتقح رشح مشؽوة ادصوبقح    .274

اهلل بـ  ّد ادٌٚرـٍقري   ظٌٔد:تٖفٔػ

 (إدارة افٌحقث افًِّٜٔ وافدظقة واإلؾتٚء ، اجلٚمًٜ افًٍِٜٔ بْٚرس اهلْد)

ائل األموم أرد  مس  .275

 (افدار افًِّٜٔ ، اهلْد: ضًٌٜ ). صٚفح بـ أو افٍوؾ:  تٖفٔػ

ادستدرك ظذ افصحقحغ   .276

مع تًَِٔٚت افذهٌل يف افتِخٔص .احلٚؾظ أو ظٌداهلل احلٚـؿ افًْٔٚبقري: تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)مهىٍك ظٌدافَٚدر ظىٚ : حتَٔؼ 

 ادستطرف  .277

. هٚب افديـ  ّد بـ أمحد إبنٔٓلأو افٍتح ش:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت)مٍٔد  ّد ؿّٔحٜ : حتَٔؼ 

مسـد أيب ظواكي   .278

 (دار ادًرؾٜ، بروت: ضًٌٜ )اإلمٚم أو  ظقإٜ يًَقب بـ إشحٚق اإلشٍرائل  : تٖفٔػ
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مسـد أيب يعذ   .279

.  أو  يًذ أمحد بـ ظع ادقصع: تٖفٔػ

 (دار ادٖمقن فِساث ، دمنؼ)حتَٔؼ حًغ شِٔؿ أشد 

مسـد اإلموم أرد   .280

اإلمٚم أو  ظٌد اهلل أمحد بـ  ّد بـ حٌْؾ افنٌٔٚين  :تٖفٔػ

ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل  : صًٔٛ إرٕٚؤوط ـ ظٚدل مرصد وآخرون ب٘ذاف د : حتَٔؼ 

 ( دار ؿرضٌٜ: ضًٌٜ  ). صًٔٛ إرٕٚؤوط : وحتَٔؼ  (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت)

 (افبحر افزخور)مسـد افبزار   .281

.  أو  بُر أمحد بـ ظّرو بـ ظٌد اخلٚفؼ افٌزار: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ، ادديْٜ ادْقرة) ٍقظ افرمحـ زيـ اهلل .د: حتَٔؼ

مسـد احلؿقدي   .282

.  احلٚؾظ ظٌداهلل بـ افزبر احلّٔدي:تٖفٔػ

 (بروت ومُتٌٜ ادتٌْل ، افَٚهرةدار افُتٛ افًِّٜٔ )حٌٔٛ افرمحـ إظيّل : حتَٔؼ

مسـد افرساج   .283

.  شحٚق بـ إبراهٔؿ افناج افًْٔٚبقريإ ّد بـ :تٖفٔػ

 (إدارة افًِقم إثريٜ، ؾٔهؾ أبٚد بٚـًتٚن). إرصٚد احلؼ إثري:حتَٔؼ

 

مسـد افشوؾعي   .284

 (بروت دار افُتٛ افًِّٜٔ،: ضًٌٜ )أو  ظٌد اهلل  ّد بـ إدريس افنٚؾًل   تٖفٔػ اإلمٚم

مسـد افشومقغ   .285

. اإلمٚم شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب أو  افَٚشؿ افىزاين:تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ،بروت)محدي افًٍِل : حتَٔؼ 
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مسـد افطقوفيس   .286

 (دار ادًرؾٜ،  بروت: ضًٌٜ )شِٔامن بـ داود افىٔٚفز : تٖفٔػ

مسـد ابن اجلعد   .287

. ظع بـ اجلًد افٌٌدادي: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ ٕٚدر،  بروت)ظٚمر أمحد حٔدر : حتَٔؼ 

 (ادوضل  وافبخوري ومسؾم  )مشورق األكوار ظذ صحوح اآل ور دم رشح ؽريى احلديٌ   .288

 (دار افساث ، افَٚهرة : ضًٌٜ ) افٍوؾ ظٔٚض افٔحهٌل افَٚيض أو تٖفٔػ

مشوهر ظؾكء األمصور   .289

. أو حٚتؿ  ّد بـ حٌٚن افًٌتل :تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت)مهر ؾاليش.م: حتَٔؼ 

مشؽوة ادصوبقح   .290

.  ّد بـ ظٌداهلل افتزيزي: تٖفٔػ

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت)افنٔخ  ّد ٕٚس افديـ إفٌٚين : حتَٔؼ

 

ادصبوح ادـر دم ؽريى افؼح افؽبر   .291

 (وتادُتٌٜ افًِّٜٔ، بر: ضًٌٜ )أمحد بـ  ّد بـ ظع افٍٔقمل ثؿ احلّقي  تٖفٔػ

مصـف ابن أيب صقبي   .292

 (مُتٌٜ افرصد ،  افريٚض: ضًٌٜ )ـامل احلقت : حتَٔؼ. أو  بُر ابـ أو صٌٜٔ:تٖفٔػ

مصـف ظبدافرزاق   .293

.  ظٌدافرزاق بـ مهٚم افهًْٚين: تٖفٔػ

 (ادُتٛ اإلشالمل ،بروت)حٌٔٛ افرمحـ إظيّل : حتَٔؼ
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ادطوفى افعوفقي بزوائد ادسوكقد افثككقي   .294

.  احلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالين تٖفٔػ

 (دار افًٚصّٜ ، افًًقديٜ)شًد بـ ٕٚس افنثري . د: حتَٔؼ

معومل افسـن رشح شـن أيب داود   .295

 (ادىًٌٜ افًِّٜٔ ، حِٛ  )أو  شِٔامن أمحد بـ  ّد احلىٚو :تٖفٔػ

  (إرصود األريى إػ معرؾي األديى  )معجم األدبوء   .296

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت: ضًٌٜ )بداهلل افرومل احلّقي يٚؿقت بـ ع: تٖفٔػ

 (ادعجم دم أشومي صقوخ أيب بؽر اإلشكظقع  )معجم اإلشكظقع   .297

. أمحد بـ إبراهٔؿ اإلشامظٔع: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ ، ادديْٜ ادْقرة)زيٚد  ّد مْهقر . د: حتَٔؼ

ادعجم األوشط   .298

. شؿ شِٔامن بـ أمحد افىزايناحلٚؾظ أو  افَٚ:تٖفٔػ

 (دار احلرمغ ، افَٚهرة)ضٚرق ظقض اهلل وظٌدادحًـ احلًْٔل : حتَٔؼ 

معجم افشقوخ   .299

ظّر بـ ؾٓد ادُل :تٖفٔػ

 (دار اإلمٚم ، افريٚض  ) ّد افزاهل : حتَٔؼ 

ادعجم افصغر   .300

.  احلٚؾظ أو افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد افىزاين: تٖفٔػ 

 (ادُتٛ اإلشالمل ، بروت)ور  ّقد احلٚج  ّد صؽ: حتَٔؼ

ادعجم افؽبر    .301

. احلٍٚظ أو  افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد افىزاين: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ ، ادقصؾ)محدي بـ ظٌد ادجٔد  افًٍِل : حتَٔؼ 
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 (تراجم مصـػي افؽتى افعربقي  )معجم ادمفػغ   .302

 (ة ادثْك ، بروت مُتٛ )ظّر روٚ ـحٚفٜ ، افْٚذ :تٖفٔػ

ادعجم افوشقط   .303

إبراهٔؿ مهىٍك وأمحد افزيٚت وحٚمد ظٌدافَٚدر و ّد افْجٚر  : تٖفٔػ

  (دار افدظقة  )افَٚهرة ، وافْٚذ  (جمّع افٌِٜ افًربٜٔ )بتحَٔؼ

معجم افشقوخ البن ظسوـر   .304

احلٚؾظ أو افَٚشؿ ظع بـ احلًـ بـ هٌٜ اهلل ادًروف بٚبـ ظًٚـر :تٖفٔػ

 (دار افٌنٚئر ، دمنؼ  )وؾٚء تَل افديـ : د: ؿٔؼ تح

ادعرب من افؽالم األظجؿي ظذ حرف ادعجم   .305

أو  مْهقر اجلقافَٔل : تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  )أمحد  ّد صٚـر : حتَٔؼ 

معرؾي افثؼوت    .306

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ صٚفح افًجع : تٖفٔػ 

 (ـتٌٜ افدار ، ادديْٜ ادْقرة م )ظٌد افًِٔؿ افًٌتقي : حتَٔؼ 

معرؾي افسـن واآل ور   .307

.  أو  بُر أمحد بـ احلًغ بـ ظع  افٌَٔٓل:تٖفٔػ

 (دار افُتٌٜ افًِّٜٔ ، يٌروت)شٔد ـنوي حًـ : حتَٔؼ

 

معرؾي افصحوبي   .308

.  أو ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد  إصٌٓٚين: تٖفٔػ

 (افقضـ فِْؼ ، افريٚضدار )ظٚدل بـ يقشػ افًزازي : حتَٔؼ
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ادعرؾي وافتوريخ   .309

.  أو  يقشػ يًَقب بـ شٍٔٚن افًٍقي:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)خِٔؾ ادْهقر : حتَٔؼ

مغـي افؾبقى ظن ـتى األظوريى   .310

.  ّد ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ هنٚم إٕهٚري مجٚل افديـ أو تٖفٔػ

 (دار افٍُر، بروت )د اهلل مٚزن ادٌٚرك و ّد ظع حؿ.د: حتَٔؼ 

ادغـي دم ؾؼه اإلموم أرد بن حـبل افشقبوين   .311

 (دار افٍُر ، بروت: ضًٌٜ )احلٚؾظ ظٌداهلل بـ أمحد بـ ؿدامٜ ادَدد :تٖفٔػ

ادػفم دو أصؽل من تؾخقص ـتوب مسؾم   .312

. احلٚؾظ أو افًٌٚس أمحد بـ ظّر بـ إبراهٔؿ افَرضٌل:تٖفٔػ

دار بـ ـثر ودار افُِؿ )مًًقد مًتق ويقشػ بدوي وأمحد افًٔد و ّقد بزال  ل افديـ : حتَٔؼ 

 (افىٔٛ دمنؼ ، بروت

ادؼوصد احلسـي دم بقون ـثر من األحوديٌ ادشتفرة ظذ األفسـي   .313

.  أو  اخلر  ّد بـ ظٌدافرمحـ افًخٚوي:تٖفٔػ

 (دار افُتٚب افًرو،  بروت) ّد ظثامن اخلنٝ : حتَٔؼ

ة ابن افصالح مؼدم  .314

. أو ظّرو ظثامن بـ ظٌدافرمحـ افنٓرزوري ادًروف بٚبـ افهالح:تٖفٔػ

  (مُتٌٜ افٍٚراو ودار افٍُر ادًٚس ، بروت)ٕقر افديـ ظس : حتَٔؼ 

ادؼـع دم ظؾوم احلديٌ   .315

. أو حٍص ظّر بـ ظع بـ ادَِـ: تٖفٔػ

 (شًقديٜدار ؾقاز فِْؼ ، ال)ظٌداهلل بـ يقشػ اجلديع : حتَٔؼ
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ادؾل وافـحل   .316

.   ّد بـ ظٌدافُريؿ بـ أو بُر  افنٓرشتٚين: تٖفٔػ

 (دار ادًرؾٜ ، بروت) ّد شٔد ـٔالين : حتَٔؼ

ادـتخى من مسـد ظبد بن رقد   .317

. أو   ّد ظٌد بـ محٔد افُز: تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افًْٜ ، افَٚهرة)صٌحل افًٚمرائل و ّقد افهًٔدي : حتَٔؼ 

رشح ادوضل  ادـتؼى  .318

شِٔامن بـ خِػ بـ شًد افٌٚجل  :تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت  ) ّد ظٌد افَٚدر ظىٚ : حتَٔؼ 

ادـتؼى من افسـن ادسـدة   .319

. احلٚؾظ ظٌداهلل بـ ظع بـ اجلٚرود افًْٔٚبقري: تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افُتٚب افثَٚؾٜٔ،  بروت)ظٌداهلل بـ ظّر افٌٚرودي : حتَٔؼ

فسـي افـبويي  مـفوج ا  .320

. صٔخ اإلشالم أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ  بـ تّٜٔٔ تٖفٔػ

 (مٗشًٜ ؿرضٌٜ ، افَٚهرة ) ّد رصٚد شٚمل . د: حتَٔؼ 

 

مـفٍ دراشوت آيوت األشكء وافصػوت    .321

.  ّد إمغ افنَْٔىل: تٖفٔػ

 (افدار افًٍِٜٔ بٚفُقيٝ)ظىٜٔ  ّد شٚمل :حتَٔؼ

 

كسوئي دم اجلرح وافتعديل ومجع أؿوافه دم افرجول مـفٍ اإلموم أيب ظبد افررن ال  .322

 (دار فٌحقث فِدراشٚت اإلشالمٜٔ وإحٔٚء افساث ، دو  )د  ؿٚشؿ ظذ شًد : تٖفٔػ 
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 اشم افؽتوب وممفػه افعدد

ادـفل افصودم وادستودم بعد افوادم    .323

مجٚل افديـ يقشػ بـ ظٌد اهلل  بـ تٌري بردي : تٖفٔػ

 (ار ادًرؾٜ ، بروت د: ضًٌٜ  ) ّد بٚـريؿ  ّد بٚظٌد اهلل : حتَٔؼ 

ادواؾؼوت   .324

.  إبراهٔؿ بـ مقشك بـ  ّد افِخّل ادنٓقر  بٚفنٚضٌل:تٖفٔػ

 (دار ابـ ظٍٚن ، افَٚهرة )أو ظٌٔدة منٓقر حًـ آل شِامن  : حتَٔؼ

مواؾؼي اخلز اخلز دم ختريٍ أحوديٌ ادختك البن احلوجى   .325

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض : ضًٌٜ  ). بـ حجر افًًَالينأمحد  احلٚؾظ :تٖفٔػ

مواهى اجلؾقل رشح خمتك خؾقل   .326

أو  ظٌد اهلل  ّد بـ  ّد بـ ظٌد افرمحـ ادٌرو ادًروف بٚحلىٚب  تٖفٔػ

   (دار ظٚمل افُتٛ ، بروت  )زـريٚ ظّرات : حتَٔؼ 

موشوظي رجول افؽتى افتسعي   .327

 (تٛ افًِّٜٔ ، بروت دار افؽ )ظٌد افٌٍٚر شِٔامن افٌْداري وشٔد ـنوي : حتَٔؼ 

موشوظي افطى افـبوي   .328

. احلٚؾظ أو ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل إصٍٓٚين : تٖفٔػ 

 .مهىٍك خي دوّٕز افسـل . د: حتَٔؼ 

ادوضوظوت   .329

.  أو  افٍرج ظٌد افرمحـ ابـ اجلقزي تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)تقؾٔؼ محدان : حتَٔؼ 

 (دـوـر ، وافصحوح وادشوهر األبوضقل وا )ادوضوظوت  .330

 (دار افهًّٔل ، افريٚض : ضًٌٜ  )احلًغ بـ إبراهٔؿ اهلّذاين اجلقزؿٚين :تٖفٔػ 
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افوشقط دم ادذهى فؾغزايل وهبومشه رشح مشؽل افوشقط البن افصالح    .331

أو ظّرو ظثامن بـ افهالح    تٖفٔػ 

 (فريٚض دار افًالم ، ا: ضًٌٜ  )أمحد  ّقد إبراهٔؿ  : حتَٔؼ 

موضل اإلموم موفك   .332

. اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس إصٌحل: تٖفٔػ

تَل افديـ . وضًٌٜ دار افَِؿ بتحَٔؼ د )(دار إحٔٚء افساث افًرو مك) ّد ؾٗاد ظٌدافٌٚؿل : حتَٔؼ 

  (افْدوي

مقزان االظتدال دم كؼد افرجول   .333

ظٌد اهلل  ّد بـ أمحد افذهٌل  احلٚؾظ صّس افديـ أو  تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)ظع مًقض وظٚدل أمحد ظٌدادقجقد : ؿٔؼتح

كوشخ احلديٌ ومـسوخه   .334

.  أو حٍص ظّر بـ أمحد بـ ظثامن بـ صٚهغ: تٖفٔػ 

 (مُتٌٜ ادْٚر ، افزرؿٚء)شّر بـ أمغ افزهري : حتَٔؼ

 

كتوئٍ األؾؽور دم ختريٍ أحوديٌ األذـور   .335

.  حجر افًًَاليناحلٚؾظ أمحد بـ ظع بـ  تٖفٔػ

 (مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت  )محدي بـ ظٌد ادجٔد بـ إشامظٔؾ : حتَٔؼ 

افـجوم افزاهرة دم مؾوك مك وافؼوهرة   .336

 (وزارة افثَٚؾٜ ، مك: ضًٌٜ )مجٚل افديـ يقشػ بـ تٌري برد إتٚبُل : تٖفٔػ 

 

  كخبي افػؽر  .337

 (آظتهٚم بٚفريٚضدار : ضًٌٜ ). ن حجر افًًَالينأمحد ب احلٚؾظ :تٖفٔػ
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ألويي األرب دم ؾـون األدب   .338

.  صٓٚب افديـ أمحد افْقيري:تٖفٔػ

 (دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت)مٍٔد ؿّحٜٔ ومجٚظٜ : حتَٔؼ

ألويي ادحتوج إػ رشح ادـفوج    .339

 (دار افٍُر ، بروت: ضًٌٜ  )(افنٚؾًل افهٌر  ) ّد بـ أمحد بـ صٓٚب افرمع : تٖفٔػ

 ؽريى األ ر افـفويي دم  .340

احلٚؾظ ابـ إثر ادٌٚرك بـ  ّد اجلزري : تٖفٔػ 

 (ادُتٌٜ افًِّٜٔ ،بروت)ضٚهر افزاوي و ّد افىْٚحل : حتَٔؼ 

كوادر األصول    .341

 ّد بـ ظع بـ احلًـ احلُٔؿ افسمذي : تٖفٔػ 

 (دار اجلٔؾ ، بروت  )ظٌد افرمحـ ظّرة : حتٔؼ 

ألخقور رشح مـتؼى األخبور كقل األوضور من أحوديٌ شقد ا  .342

 (إدارة افىٌٚظٜ ادْريٜ بّك ، و دار اجلٌؾ،  بروت: ضًٌٜ ) ّد بـ ظع افنقـٚين :تٖفٔػ

هديي افعورؾغ   .343

 (إحٔٚء افساث افًرو ، بروت : ضًٌٜ  )إشامظٔؾ بـ  ّد أمغ بٚصٚ افٌٚبٚين افٌٌدادي :تٖفٔػ

افوادم بوفوؾقوت   .344

.  بـ ايٌؽ افهٍدي صالح افديـ خِٔؾ: تٖفٔػ

 (دار إحٔٚء افساث ، بروت)أمحد إرٕٗوط وترـل مهىٍك : حتَٔؼ

وؾقوت األظقون   .345

أو  افًٌٚس صّس افديـ أمحد بـ  ّد بـ خُِٚن :تٖفٔػ

 (دار صٚدر ، بروت )إحًٚن ظٌٚس : حتَٔؼ  
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بقون افوهم واإلهيوم دم ـتوب األحؽوم   .346

. افٍٚدأو  احلًـ ظع ابـ افَىٚن : تٖفٔػ

 (دار ضٌٜٔ ، افريٚض)افًْل آيٝ شًٔد . د: حتَٔؼ 

افقواؿقً وافدرر رشح كخبي افػؽر   .347

.  ظٌد افرؤوف ادْٚوي ّد  :تٖفٔػ

 (مُتٌٜ افرصد ، افريٚض )ادرتٙ افزيـ أمحد : حتَٔؼ
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 فٓزس 

ادلٕاضيغ 

 ٔادلضائم
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افهٍحٜ ادقوقع 

 3مِخص افرشٚفٜ  

 5صُر وتَدير 

 8ادَدمٜ 

 14خىٜ افٌحٞ 

 17ترمجٜ ادهْػ :افٍهؾ إول

 18ظك ادٗفػ :احلٔٚة افًٚمٜ:ادٌحٞ إول

 19احلٔٚة افًٔٚشٜٔ :إول ادىِٛ

 19احلٔٚة آجتامظٜٔ :افثٚين ادىِٛ

 20احلٔٚة افًِّٜٔ :افثٚفٞ دىِٛا

 21احلٔٚة افدئْٜ : افرابع ضِٛامل

 23حٔٚتف اخلٚصٜ :ادٌحٞ افثٚين

 23اشّف وًٌٕف  :ادىِٛ إول 

 25مقفده وٕنٖتف ادىِٛ افثٚين 

َُِٜٔ : ادىِٛ افثٚفٞ  َِْٜٔ واخلُ  26أوصٚؾف اخلَ

 27أوٓده : ادىِٛ افرابع 

 28حٔٚتف افًِّٜٔ :ادٌحٞ افثٚفٞ

 28ضٌِف فًِِؿ ورحالتف :ادىِٛ إول

 28ضٌِف فًِِؿ 
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 29رحالتف 

 32صٔقخف  :ادىِٛ افثٚين

 37تالمذتف : دىِٛ افثٚفٞ ا

 40مٗفٍٚتف :افرابع ادىِٛ 

 50ثْٚء افًِامء ظِٔف وَٕدهؿ فف :اخلٚمس ادىِٛ 

 53ظَٔدتف :افًٚدس ادىِٛ 

 55وؾٚتف :ادىِٛ افًٚدس

 56افتًريػ بُتٚب ظّدة إحُٚم ومٗفٍف : افٍهؾ افثٚين

 57افتًريػ بٚحلٚؾظ ادَدد :ادٌحٞ إول

 57اشّف وًٌٕف : ل ادىِٛ إو 

 57مقفده وٕنٖتف : ادىِٛ افثٚين 

َُِٜٔ : ادىِٛ افثٚفٞ   57أوصٚؾف اخلَِٜٔ واخلُ

 58مُٕٚتف افًِّٜٔ وثْٚء افًِامء ظِٔف : ادىِٛ افرابع 

 59ابتالؤه ووؾٚتف 

 61افتًريػ بُتٚب ظّدة إحُٚم :ادٌحٞ افثٚين

 61اشّف افُٚمؾ 

 61شٌٛ تٖفٍٔف 

 61ٕػ يف ـتٚبف مْٟٓ ادص

 62أمهٜٔ افُتٚب 

 63أهؿ ذوح ظّدة إحُٚم افتل اشتٍٚد مْٓٚ ادهْػ :ادٌحٞ افثٚفٞ
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 65 : وؾٔف مٌٚحٞ  دراشٜ ـتٚب إظالم:افٍهؾ افثٚفٞ

 66افتحَٔؼ يف اشؿ افُتٚب اإلظالم بٍقائد ظّدة إحُٚم :ادٌحٞ إول

 67ؤفػ يف تقثٔؼ ًٌٕٜ افُتٚب إػ امل:ادٌحٞ افثٚين

 68ثْٚء افًِامء ظذ ـتٚب اإلظالم وإؾٚدة ادتٖخريـ مْف :ادٌحٞ افثٚفٞ

 69مْٟٓ ابـ ادَِـ يف ـتٚبف :ادٌحٞ افرابع

 71مهٚدر ابـ ادَِـ يف هذه افرشٚفٜ افتل ؿّٝ بتحََٔٓٚ :ادٌحٞ اخلٚمس

 77ادَٚرٕٜ بْٔف وبغ إحُٚم إحُٚم :ادٌحٞ افًٚدس

 79 (افًَؿ افذي ؿّٝ بتحََٔف)حيٚت ظذ ـتٚب اإلظالممال:ادٌحٞ افًٚبع

 80 :وؾٔف مٌحثٚن  افٍهؾ افرابع

 80وصػ افًْخ ادًتّدة يف هذا افٌحٞ :ادٌحٞ إول

 84صقر افًْخ 

 85مْٓجل يف افتحَٔؼ :ادٌحٞ افثٚين

 89افًَؿ افثٚين افْص ادحَؼ 

 90بٚب وجقب افىّْٖٕٜٔ يف افرـقع وافًجقد 

 92فىّْٖٕٜٔ ومَدارهٚ تًريػ ا

 93فف  حديٞ أو هريرة ظـ ادًي يف صالتف وتًِٔؿ افٌْل : احلديٞ إول 

 94 .صالتف مـ هق ادًي

 95افقاجٌٚت ادجّع ظِٔٓٚ يف افهالة 

 96افقاجٌٚت ادختِػ ؾٔٓٚ 

 104افهالة ذاهٛ يف ؿراءة افٍٚحتٜ يف امل
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 110 ؾٔفافىّْٖٕٜٔ افرـقع ووجقب 

 111 مٚهيفاإلظتدال افًجقدوؾع مـ افرـقع افر حُؿ

 112حُؿ افًجقد وافىّْٖٕٜٔ ؾٔف 

 113افرؾؼ بٚدتًِؿ واجلٚهؾ 

 113افهالة ظدة مرات إظٚدة أمره ب حُّٜ

 113 .وصٌٜٔ افرد اشتحٌٚب افًالم ، وتُراره ظذ ؿرب ادتالؿغ

 115بًٌض واجٌٚت افهالة حُؿ اإلخالل 

 115مع جِٓف ًا مرارؾٚئدة أمره بٚفهالة 

 116 ظذ اجلٚهؾ شٗال افًِامء وآظساف بجِٓف وظذ افًِامء تًِّٔف

 117مًٖفٜ جقاز صالة افٍرض مٍْردا 

 118 حُؿ اجلًِٜ بًد افًجدة افثٕٜٚٔ

 119ذـر ادٍتل مٚ  تٚج إفٔف افًٚئؾ وإن مل يًٖفف 

 (بٚب وجقب افَراءة يف افهالة)

ن افصومً حديٌ ظبوده ب: احلديٌ األول 

120 

 120ٓ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحتٜ افُتٚب 

 120بـ افهٚمٝ   ةترمجٜ ظٌٚد

 124وٌط ـِّف ظٌٚده 

 125 وأشامء أخرى هلٚ شٌٛ تًّٜٔ افٍٚحتٜ هبذا آشؿ

 126 (بٖم افُتٚب  )حُؿ تًّٔتٓٚ 

 127حُؿ ؿراءة افٍٚحتٜ يف افهالة 
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 130ؿراءة افٍٚحتٜ ظذ ادٖمقم 

 132مٚ زاد ظذ افٍٚحتٜ   حُؿ ؿراءة

دم افرـعتغ األوفقغ  حديٌ أيب ؿتودة األكصوري وؿراءته : احلديٌ افثوين 

بوفػتحي وشورتغ 

134 

 135 (شقرة  ):مًْك

 136 إوفٔغاحلُّٜ يف ؿراءة افًقرة يف 

ًٚ  احلُّٜ يف تىقيؾ افرـًٜ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ  136 وإشامع أيٜ أحٕٔٚ

 137افًقرة يف أخريغ  ظدم مؼوظٜٔ

 137ؿراءة شقرة ـٚمِٜ أؾوؾ مـ ؿراءة بًض افًقرة 

 139حُؿ تىقيؾ افرـًٜ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ يف مجٔع افهِقات 

 140حُؿ تىقيؾ افثٚفثٜ ظذ افرابًٜ 

 142احلُّٜ يف تىقيؾ إوػ ظذ افثٕٜٚٔ 

 143وجقب جمرد افًٍؾ مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓ يدل ظذ ال

 144آـتٍٚء بيٚهر احلٚل يف اخلز افقاحد 

يؼرأ دم  شؿعً رشول اهلل » حديٌ جبر بن مطعم : افثوفٌ احلديٌ

 ادغرب بوفطور

145 

 145ترمجٜ جٌر بـ مىًؿ 

 145ـٚؾر  مـل احلديٞ حتؿّ 

 147افىقر  مٚ هق

 148جقاز َٕؾ اشؿ افًقر ظذ فٍيٓٚ 
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 148جقاز ؿقل شقرة ـذا وـذا 

 149 وبغ تَهر افَراءة ؾٔٓٚ ؿراءة افىقر يف ادٌربافسجٔح بغ 

افعشوء دم افسػر  حديٌ افزاء بن ظوزب وصالة افـبي : احلديٌ افرابع

 وؿراءته بوفتغ وافزيتون

151 

 151يف افهالة  مَدار ؿراءتف 

 154ؿقل افًنٚء أخرة 

ًٚ أو ؿراءة م ): يف  (أو)افَقل يف   155 (ٕفأحًـ صقت

رجاًل ظذ رسيي ؾؽون يصع هبم  حديٌ ظوئشي ، وبعثه : احلديٌ اخلومس

  ؿل هو اهلل أحد وخيتم بـ 

157 

 158افذي بًثف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   اشؿ افرجؾ

 158تًريػ افنيٜ 

 160تًريػ افهحٚو 

 160إمر هق افذي يٗم يف افهالة 

 160ة يف رـًٜ جقاز ؿراءة شقرتغ مع افٍٚتح

 161إضالق افْيٚئر ظذ افًقر ب ادراد حقل: ؾٚئدة 

 164هؾ يَرأ مع اإلخالص ؽرهٚ يف رـًٜ  

 165مًٓقدًا ظْدهؿ فٔس  (ـام ؾًؾ أمر افنيٜ)أن تُرار افًقرة 

 166أهنٚ صٍٜ افرمحـ  ؿؾ هق اهلل أحد  ادًْك يف وصػ 

 167شامء اهلل احلًْك مـ أ ؿؾ هق اهلل أحد  مٚ اصتِّٝ ظِٔف 

  169ؿؾ هق اهلل أحد  أشامء شقرة 
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 170 ادٍٚوِٜ بغ شقرة إخالص وافٍٚحتٜ

 173شٌٛ  ٌٜ اهلل هلذا افهحٚو 

 173 مـ اهلل فًٌٚده تًٍر ادحٌٜ

 175تالوة ادتًِؼ بهٍٜ افرب 

 176 دعوذ موذا يؼرأ دم افصالة حديٌ جوبر وتعؾقؿه : احلديٌ افسودس

  176تًٔغ افهالة يف ؿهٜ مًٚذ 

 177يف صالة افًنٚء  افَدر ادًتحٛ مـ افَراءة

  178شٌح اشؿ ربؽ إظذ ، وافنّس ووحٚهٚ  ادراد بَقفف 

 178ادٖمقمغ مراظٚة ٕحقال تىقيؾ افهالة وتَهرهٚ 

 180تًِٔؾ إحُٚم حُّٜ 

 181حروف افتحؤض 

 (محـ افرحٔؿبٚب ترك اجلٓر بًٌؿ اهلل افر)

هلل بُر وظّر وـٕٚقا يٍتتحقن بٚحلّد وأبٚ حديٞ إٔس بـ مٚفؽ وأن افٌْل 

رب افًٚدغ وإٔف مل يًّع مْٓؿ ؿراءة افًٌِّٜ 

182 

 182 (بٚحلّد  )إظراب ـِّٜ 

 183 هبٚ؟اجلٓر ومذاهٛ افًِامء يف .ـقن افًٌِّٜ مـ افٍٚحتٜ

 (بٚب شجقد افًٓق)

 

183 

حمؿد بن شرين ظن أيب هريرة دم حديٌ ذو افقدين حديٌ : احلديٌ األول 

 دم ؿصي ؿك افصالة

193 
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 195بـ شريـ  اترمجٜ

 199 ( افًّق  )مًْك 

 200ادراد بٚخلنٌٜ ادًرووٜ 

 201 (ـٖٕف ؽوٌٚن  ): ادراد بَقفف 

 201 (افنظٚن  )مًْك 

 202ترمجٜ ذي افٔديـ 

 205ظدد أحٚديٞ افًٓق وبٔٚهنٚ 

 210مٚء يف ـٍٜٔٔ افًّؾ هبذه إحٚديٞ  خالف افًؾ

 215أؿقال افْٚس يف جقاز افٌُٚئر وافهٌٚئر ظذ إٌٕٔٚء أو ظدمٓٚ 

 226 (أين ًٕٕك أو إًٔك ٕشـ )حديٞ افُالم ظذ 

 227إحٚديٞ إربًٜ يف ادقضٖ ادىًقن ؾٔٓٚ 

 231 يّْع ورود ًٕخف تٖخر حديٞ ذو افٔديـ

 231  ـالم افْٚد يف افهالة

 237افُالم دهِحٜ افهالة ظّدًا 

 241إؾًٚل افُثرة مـ ؽر جْس افهالة 

 242افٌْٚء ظذ افهالة بًد افًالم 

 243تداخؾ شجقد افًٓق 

 245شجقد افًٓق هؾ هق ؿٌؾ افًالم أو بًده 

 248افتنٓد يف شجقد افًٓق 

 248رجقع ادهع إػ طْف يف ؿدر صالتف 
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 250ادًجد تنٌٔؽ إصٚبع يف 

 250إذا إُٔر ادحدث احلديٞ 

 251حجٜٔ خز افقاحد 

 252م ثؿ ؿٚم مـ جمًِف مـ شّؾ 

 253افَٔغ ٓ يدؾع إٓ بٚفَٔغ 

 253مـ أدظك مـ اجلامظٜ إٍرادًا بق مل يٌَؾ 

صذ هبم افظفر ؾؼوم  أن افـبي  ): حديٌ ظبداهلل بن بحقـي : احلديٌ افثوين

  (..ين ومل جيؾس دم افرـعتغ األويل

255 

 256مقوع افًجقد 

 26حُؿ افتنٓد إول واجلِقس ؾٔف 

 256مؼوظٜٔ افتٌُر فًجقد افًٓق 

 259حُؿ شجقد افًٓق فسك افتنٓد إول 

 260متٚبًٜ اإلمٚم ظْد افَٔٚم مـ هذا اجلِقس 

 260افتًٌر بٕٚـثر ظـ اجلِّٜ 

 (بٚب ادرور بغ يدي ادهع)

فو يعؾم ادور بغ  )حديٌ أيب جفم بن احلورث بن افصؿي : ول احلديٌ األ

 (يدي ادصع 

261 

 261ترمجٜ ظٌداهلل بـ جٓٔؿ 

 262خيرج افَٚظد وافَٚئؿ وافْٚئؿ  (ادٚر): ؿقفف 

 262 (بغ يدي)يف ؿقفف مْٚشٌٜ افتًٌر بٚفٔديـ
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 263 (مـ اإلثؿ ): يف ؿقفف  (ِمـ)

 265أحقال ادٚر مـ حٔٞ اإلثؿ 

 266افْٓل ظـ ادرور بغ يدي ادهع 

 267شسة افصالة دم حديٌ أيب شعقد اخلدري ، : احلديٌ افثوين

 268ظّقم افًسة يف ـؾ ر 

 269 افًْٜ يف مقوع افًسة مـ ادهع: ؾٚئدة 

 270 (ؾِٔدؾًف ): إمر يف ؿقفف 

 270جٚز ادرور مـ وراء مقوع افًجقد  ،مـ ؾرط يف ترك افًسة

 271 (ؾَِٔٚتِف): مًْك 

 273مقوع ادرور إذا مل يُـ فِّهع شسة 

 275 (ؾٕ٘ام هق صٔىٚن  )مًْك 

بن ظبوس ، ومروره راـبًو ظذ أتون بغ يدي بعع احديٌ : احلديٌ افثوفٌ

افصف 

277 

 278إتٚن  مًْك

 278 (وؿد ٕٚهزت آحتالم )مًْك

 280 (ترتع  ): مًْك 

 281هبذا آشؿ  هتٚشّلشٌٛ تسؾٓٚ،و (مْك) 

 281 (ظرؾف)و  (مْك )اجلّع بغ روايتل 

 282شسة اإلمٚم شسة دـ خٍِف 

 282اؽتٍٚر ادًٍدة فِّهِحٜ افراجحٜ 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 627

 282 (أحد  ر ظعَّيل ِٕؽ ؾِؿ ُي  ): ؾٚئدة ؿقفف 

 283 بغ يدي ادهّع مرور احلامر حُؿ 

 285وافُِٛ خالف افًِامء يف ؿىع افهالة بّرور احلامر وادرأة 

 287 إُٓٚر ظذ اجلقازظدم بآحتجٚج 

ؾنذا شجد  ــً أكوم بغ يدي رشول ): حديٌ ظوئشي : احلديٌ افرابع

 (ؽؿزين 

289 

 290 (ؽّزين): مًْك 

 290 مس ادرأة هؾ يَْض افقوقء

 291 (وافٌٔقت يقمئذ فٔس ؾٔٓٚ مهٚبٔح): ادراد بَقل ظٚئنٜ

 292جقاز افهالة إػ افْٚئؿ 

 293ـقن ادرأة شسة فِّهع 

 296 (بٚب جٚمع)

 296 حديٌ أيب ؿتودة ، وصالة حتقي ادسجد: احلديٌ األول

 297 يف هذا احلديٞ ادراد بٚدًجد

 297 اشتحٌٚب حتٜٔ ادًجد

 299حُؿ حتٜٔ ادًجد وؿٝ افْٓل 

 301إذا دخؾ ادًجد بًد أن صذ شْٜ افٍجر هؾ يهع افتحٜٔ 

 302ن دخؾ جمتٚزًا افتحٜٔ مل

 303حتٜٔ ادًجد مؼوظٜ فُؾ مًجد 

 304حُؿ افتحٜٔ دهع افًٔد 
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 305تُرر افتحٜٔ بتُرر افدخقل 

 306بام حتهؾ افتحٜٔ 

افصالة حتى كزل دم ون مـوكوا يتؽل أألمحديٌ زيد بن أرؿم ، : ديٌ افثوينافح

 وؿوموا هلل ؿوكتغ ؿوفه 

308 

 308ترمجٜ زيد بـ أرؿؿ 

 309يف حُؿ ادرؾقع  (ـْٚ ٕتُِؿ  )ؿقفف 

 309حتريؿ افُالم يف افهالة ـٚن يف ادديْٜ 

 310 (ؿٕٚتغ): مًْك 

 313هؾ تًٍر افهحٚو يٖخذ حُؿ ادرؾقع 

 314حتريؿ مجٔع إٔقاع افُالم يف افهالة 

 314افٍْخ وافتْحْح يف افهالة 

 316إمر بٚفقء هؾ هق هنل ظـ وده 

إذا اصتد احلر ؾلبردوا  )حديٌ ظبداهلل بن ظؿر وأيب هريرة : افٌاحلديٌ افٌ

 (.بوفصالة 

317 

 318 (ظـ افهالة )مًْك 

 319 (ؾٔح)مًْك 

 319 (احلر)مًْك 

 320 (جْٓؿ)مًْك 

 320حُؿ اإلبراد بٌر افيٓر 

 322اإلبراد  بؿ  هؾ
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 324حُؿ اإلبراد يف افهالة 

 326اإلبراد بٚجلًّٜ 

 327ادًٚرض حلديٞ افٌٚب  (... صُقٕٚ إػ افٌْل ): حديٞ خٌٚباجلقاب ظـ 

 328 حديٌ أكس بن موفك ، وحؽم كسقون افصالة أو افـوم ظـفو: احلديٌ افرابع

 329 (ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ  ): مًْك 

ِّؼ إمر  329افَوٚء ب تً

 332إذا ذـر افٍٚئتٜ وهق يف صالة 

 332 وأدفتف افَوٚء ظذ افًٚمد

 339افَوٚء بًد افهٌح وافًك 

 340ذع مٚ ؿٌِْٚ ذع فْٚ ، وأؿًٚم ذفؽ 

 341 (فذـري): تًٍر ؿقفف 

 342مـ مٚت وظِٔف صالة 

 342ؿوٚء افًْـ افرواتٛ 

حديٌ جوبر بن ظبداهلل ، وصالته بؼومه بعد صالته مع : احلديٌ اخلومس

 افـبي 

344 

ف  ر إػ ادًرَّيل َّيُل  344 (خرةظنٚء أ)إوٚؾٜ ادَْ

 345مْع بًض افًِامء ؿقل افًنٚء أخرة واجلقاب ظِٔف 

 347صالة ادٍسض خِػ ادتٍْؾ وذـر أؿقال افًِامء بٖدفتٓٚ وبٔٚن افراجح 

 361 (..دم صدة احلر حديٌ أكس، ــو كصع مع رشول اهلل : احلديٌ افسودس

 362 (افثقب)و  (اإلشتىٚظٜ  )مًْك 
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 362افًجقد ظذ ضرف افثقب 

 366تَديؿ افيٓر أول وؿتٓٚ حُؿ 

 366افهالة ظذ افًٌط وافثٔٚب 

 367مٌٚذة ادهع إرض بٖظوٚء افًجقد 

حديٌ أيب هريرة ، وظدم افصالة دم افثوب افواحد ظذ : احلديٌ افسوبع

 افعوتق

368 

 368ادراد بٚفثقب هْٚ 

 368 (افًٚتؼ): مًْك 

 368 متك يقوع افثقب ظذ افًٚتؼ

 371حُّٜ افْٓل ظـ افهالة يف افثقب فٔس ظذ ظٚتَف ر 

 372حُؿ شس افًٚتؼ يف افهالة 

حديٌ جوبر بن ظبداهلل، واظتزال من أـل افثوم وافبصل : احلديٌ افثومن

ادسجد 

374 

 375افٌِٚت يف افثقم 

 376تًريػ افٌَقل 

 376اشتحٌٚب بًض افًِامء أٓ ختِق ادٚئدة مـ ر أخي 

 378افَدر  تٖٕٔٞ

 378إبٚحٜ إـؾ مـ افثقم 

 379بّْع أذاهؿ بٚفروائح افُر ٜ  واحسام افْٚس احسام ادالئُٜ ، 

 381ـؾ مٚ ؾٔف رائحٜ ـر ٜ بٚفثقم   إحلٚق
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 383ؿٔٚس جمٚمع افْٚس ظذ ادًٚجد 

 384آشتدٓل بٚحلديٞ ظذ ظدم وجقب صالة اجلامظٜ 

 387 (إٔٚجل مـ ٓ تْٚجل )مًْك 

 388تٍؤؾ ادالئُٜ ظذ بْل آدم 

 389حُؿ رحٌٜ ادًجد 

ِّٓؿ أـِقا افثقم ـٔػ يًٍؾ مجٚظٜ  389 ـ

 390حديٌ جوبر ، حول أـل افثوم وافبصل وؽرهو : احلديٌ افتوشع

 391ادراد بٚدالئُٜ  

 ًٚ  392ادْع مـ دخقل ادًجد دـ أـؾ افثقم وإن ـٚن خٚفٔ

 394 (بٚب افتنٓد )

 394افتنٓد  تًريػ

 396 فه افتشفد حديٌ ظبداهلل بن مسعود، وتعؾؿي افرشول : احلديٌ األول

 397 (افتحٔٚت): مًْك 

 400 (وافهِقات): افقاو تَتيض ادٌٚيرة يف ؿقفف 

 400ادراد بٚفهِقات 

 402ادراد بٚفىٌٔٚت 

 403 (افًالم): مًْك 

 404 ؾٔفؽٚت وافؾ أوجف افًالم

 405فًٚم ظذ اخلٚص ؾٚئدة يف ظىػ ا

 406 (أ ٚ افٌْل) :إصؾ يف
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 407 (ورمحف اهلل وبرـٚتف)ادراد بَقفف 

 408 (ظٌٚد اهلل ): مًْك 

 409 وادراد بف (افهٚحلغ)بـشٌٛ ًٕٝ ظٌٚده 

 410ترك افهالة يي بجّٔع ادًِّغ  : ؾٚئدة 

 411مجع افتًُر ئٍد افًّقم 

 412ختهٔص ٌٕٔف بٖربع ـِامت 

 413افًٌٛ فإلتٔٚن بٍِظ افنٓٚدة دون افًِؿ 

 414مًٖفٜ افدظٚء بٖمقر افدٕٔٚ وأخرة يف افهالة 

 416مقاوع افدظٚء يف افهالة 

 422وافسجٔح بْٔٓٚ  صٔغ افتنٓد افقاردة ظـ افٌْل 

 427افقاجٛ مـ افتنٓد 

 429يف افتنٓد إخر  ظدم وجقب افهالة ظِٔف 

 431م ظِٔؽ وأراد بف شالم افهالة شّؾ ؾالن ي: إذا ؿٚل فرجؾ

حديٌ ظبدافررن بن أيب فقذ، وتعؿؾه ـقػقي افصالة ظذ افـبي : احلديٌ افثوين

 من ـعى بن ظجرة 

432 

 432ترمجٜ ـًٛ بـ ظجرة 

 433ترمجٜ ابـ أو فٔذ 

 434يٜ تًريػ اهلد

 436 (ؾُٔػ ٕهع ظِٔؽ  ): ادراد بَقهلؿ

 438 هأصؾوادراد بٚٔل 
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 439يف افهالة وخٚرجٓٚ  حُؿ افهالة ظذ افٌْل 

 442اإلتٔٚن بٍِظ افهالة دون ادًْك 

 448حُؿ افهالة ظذ أل 

 449 اافٌِٚت افقاردة يف إبراهٔؿ ومًْٚه

 450ذظٜٔ افهالة ظِٔف تقضئٜ فِهالة ظذ آفف 

 451 (إٕؽ محٔد جمٔد): مًْك 

 451 (افزـٜ): مًْك 

 452 (ـام صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ )فف حقل ؿق: ؾٚئدة 

 453شٌٛ ختهٔص افتنٌٔف ب٘براهٔؿ دون بَٜٔ افرشؾ 

 454اإلصُٚل ادنٓقر وهق أن ادنٌف بف أظذ مـ ادنٌف واجلقاب ظْف 

 457حُؿ افهالة ظذ ؽر إٌٕٔٚء 

 461تَديّف تَديؿ ذـر افقء يف ـتٚب اهلل ٓ يقجٛ افًّؾ 

 462ظِٔف وؾوؾ افهالة  ؾوؾ افٌْل 

 464 حديٌ أيب هريرة، حول اإلشتعوذة بوهلل من اربع: احلديٌ افثوفٌ

 464فٍظ احلديٞ يف مًِؿ وأصِف يف افٌخٚري 

 466مـ هذه إربع  مْٚشٌٜ اشتًٚذتف 

 466تًريػ افَز 

 467إثٌٚت ظذاب افَز 

 468افْٚر مقجقدة خمِقؿٜ 

 468تًريػ افٍتْٜ 
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 469دامت ادراد بٍتْٜ ادحٔٚ وا

 472اجلقاب ظـ جًؾ ؾتْٜ ادحٔٚ وادامت واحدة 

 473مُٚن هذا افدظٚء 

 474تًريػ ادًٔح افدجٚل وشٌٛ تًّٔتف بذفؽ 

حديٌ ظبداهلل بن ظؿرو بن افعوص، ظن أيب بؽر افصديق : احلديٌ افرابع

 تعؾقؿه دظوء يدظو به دم صالته حول شمافه افـبي 

478 

  479ترمجٜ أو بُر افهديؼ 

 482 (طِّٝ ٍٕز): مًْك 

 483 (ادٌٍرة): مًْك 

 484 (افذٕقب)مًْك 

 484ذظٜٔ ضِٛ تًِٔؿ افًِؿ 

 484 مـ افتَهر ظدم ظهّٜ اإلًٕٚن

 485 (وـٌراً ):وروايٜ (ـثراً )روايٜاجلّع بغ 

 486 (ٓ يٌٍر افذٕقب إٓ إٔٝ )مًْك 

 487 (رك وأتقب إفٔؽ أشتٌػ)ظذ ؿقل  (افِٓؿ أؽٍر يل): ترجٔح ؿقل 

 487 ؟وادٌٍرة ٓ تُقن إٓ مـ اهلل (مـ ظْدك):ـٔػ يَقل

 488ادراد بٚفرمحٜ 

 489ممٚ ؿٌِٓٚ  (إٔٝ)ومقؿع ؿقفف  (..إٕؽ إٔٝ)افتًِٔؾ بَقفف 

 490 هؾ هلذا افدظٚء مُٚن خمهص مـ افهالة؟

 492ؾٚئدة إذن اهلل فًٌٚده بٚفدظٚء 



 

  اإلعالم بفوائد عمدة األحكاماإلعالم بفوائد عمدة األحكام 635

 

 

 493ادٍٚوِٜ بغ افذـر وافدظٚء 

إذا جوء كك  بعد كزول  حديٌ ظوئشي، وـون يدظو به : احلديٌ اخلومس

  اهلل وافػتح 

497 

 498 وافٍرق بْٔٓٚ وبغ إن (إذا)افُالم ظذ

 498افٍرق بغ افْك وافٍتح 

 499إػ امتثٚل إوامر  مٌٚدرة افٌْل 

 499افدظٚء يف افرـقع 

 499 (واشتٌٍره)مْف فـؾٔف امتثٚل   (افِٓؿ اؽٍر يل)  :ؿقفف

 499 (وأمٚ افرـقع ؾًيّقا ؾٔف افرب)اجلّع بغ طٚهر هذا احلديٞ و

 501 فالشتٌَٚل (إذا)اؿتوٚء

 504 اخلٚمتٜ

 506 (3جزء)آشتدراـٚت ظذ افُتٚب ادىٌقع

 534 افٍٓٚرس


