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ملخص الرشالة 
 

 --- احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم 

ومٝمذا ُمٚمخص ًمٚمرؾم٤مًم٦م اعم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

ُمـ أول يمت٤مب إذسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أصم٤مر اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م =9 قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم سمٕمٜمقان ًمٚمحّمقل 

ٌُْخت٩م  وىمد اؿمتٛمٚم٧م ظمٓم٦م -  قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم اًمٞمقؾمػ / من الطالب -+ طمتك سم٤مب اًمٓمالء ُيٜمٌذ واًم

  - اعمقوقع قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وىمًٛملم وظم٤ممت٦م

ُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، وطمٙمؿ اًمتٕمريػ سم٤مًمّمح٤مسم٦م، و:ايمٗمسؿ إول

9  ومّمالن  وومٞمف-  آطمتج٤مج سمآصم٤مرهؿ

-  شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ سم٢مجي٤مز :ايمٖمِمؾ إول

-  اًمّمح٤مسم٦م طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م، وآصم٤مرهؿ، وُمٜمٝم٩م إئٛم٦م ذم آطمتج٤مج سمآصم٤مر :ايمٖمِمؾ ايمثاين

طم٥ًم شمرشمٞم٥م ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،قمغم أسمقاب إذسم٦م  آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمرشم٦ٌم وومٞمف ؾمٞم٤مق :ايمٗمسؿ ايمثاين         

9  أُم٤م اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞم٦ًم ومٝمل  - أصمراً  (1/4)، واٟمدرج حت٧م هذه إسمقاب  سم٤مسم٤ًم  ( 08)سمٚمٖم٧م إسمقاب  وىمد

-   وهنك قمٜمف ، هق طمرام9 وىم٤مل، ُمـ طمرم اعمًٙمر 9 أوًٓ 

- روفظُّظ ال ومٞمام هنك قمٜمف ُمـ ُم٤م ذيمر قمـ اًمٜمٌل 9  شماٞمٝماً 

- ُمـ يمره اجلر إظمي وهنك قمٜمف 9 شمايمثاً 

-   ذم اًمًٙمر ُم٤م هق؟9  رازمٔماً 

-  ذم ٟم٘مٞمع اًمزسمٞم٥م وٟمٌٞمذ اًمٕمٜم٥م9  طماَمساً 

 - ُمـ يمرهف إذا همغم ، ذم ذب اًمٕمّمػم9  ؽمادؽماً 

 - ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمٜمٌٞمذ وُمـ ذسمف9  ؽمازمٔماً 

-  ظمص ذم ٟمٌٞمذ اجلر إظميُمـ ر 9 شماَمٛماً 

-  سم٤مب ذم اًمنمب ذم اًمٔمروف 9شم٤مؾمٕم٤م

- ومٞمام وُمن ُمـ اًمٔمروف وُم٤م هل ؟9عاشرًا

- ُمـ يمرهف، ذم اًمٜمٌَّٞمذ ذم اًمرص٤مص9احل٤مدي قمنم

- ُمـ رظمص ذم اًمٜمٌٞمذ ذم اًمرص٤مص 9 قمنم9 اًمث٤مين

- ذم اًمٜمٌٞمذ ذم اًم٘مقارير واًمنمب ومٞمٝم٤م 9 اًمث٤مًم٨م قمنم

ردي9اًمراسمع قمنم -    ذم اًمٜمٌٞمذ  ُمـ رظمص ذم اًمدَّ

- ُمـ يمره اًمٕمٙمر ذم اًمٜمٌٞمذ 9 اخل٤مُمس قمنم

. فاشربه, إذا ذه٥م صمٚمث٤مه9 ُمـ ىم٤مل، ذم اًمٓمَّالء9 اًم٤ًمدس قمنم
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 -ُمـ هنك قمٜمف،ذم اخلٚمٞمٓملم ُمـ اًمٌن واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م9 اًم٤ًمسمع قمنم

- ُمـ رظمص ذم ذب اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ 9 اًمث٤مُمـ قمنم

ٌُخت٩م 9 اًمت٤مؾمع قمنم - ذم اًمٓمَّالء ُيٜمٌذ واًم

 9 أُم٤م قمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م وأسمرز اًمتقصٞم٤مت ومٙمام يكم 

أن اًمٕم٘مؾ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل اُمتـ اهلل سمف قمغم قم٤ٌمده وضمٕمٚمف ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ُمـ أؾمٛمك اعمٓم٤مًم٥م  -

ٙمِر ضمٜم٤مي٦م قمغم اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس واعم٤مل واًمديـ واًمٕمرض، واًمتل اقمتؼمه٤م اًمنمع  ًْ اًمنمقمٞم٦م، وأن ذب اعُم

 -يت جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤مُمـ اًميوري٤مت اخلٛم٦ًم ال

أن إصؾ ذم احلٌقب واًمثامر اإلسم٤مطم٦م وم٢مذا قمٍمت أو ظمٚمٓم٧م سمٌٕمْمٝم٤م ومتخٛمرت وىمذف هب٤م اًمزسمد  -

 -أصٌح٧م  راً 

  وضمدت أصمٜم٤مء اًمٌح٨م واجلٛمع أن آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمٌثقصم٦م وُمٖمٛمقرة ذم دواويـ اًمًٜم٦م، وأٟمف ًمٞمس هٜم٤مك يمت٤مب            ,

- ُمًت٘مؾ ضم٤مُمٌع ٔصم٤مرهؿ              

صمؿ ي٠ميت سمٕمده  ,ريض اهلل قمٜمٝمؿ–وضمدت أن ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يٕمتؼم أيمثر اعمّم٤مدر مجٕم٤ًم ٕصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م  ,

- سم٤مًمؽمشمٞم٥م ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، يمام أن أؾم٤مٟمٞمدد٤م شمٕمتؼم ُمـ أقمغم اعمّمٜمٗم٤مت إؾمٜم٤مداً 

 

 -  شمٌٜمل ـمٌٕمف وإظمراضمف، وأطم٨م اجل٤مُمٕم٦م قمغم   أويص سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اعمنموع اًمذي جيٛمع آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ,

 ب
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

اعمرؾمٚملم، وقمغم آًمف وصحٌف  يِّدَس اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم  احلٛمد هلل رب

9 أَُم٤م سمٕمد-                                                   اًمٙمرام اًمؼمرة اعمٞم٤مُملم

، وشمًتٜمػُم سُمؾسُّظ ال، ومٌِف شمتْمُح ,ٟمفؾمٌح٤م –وم٢مَن اًمٕمٚمؿ ُمـ ظمػم ُم٤م يت٘مَرب سمف اًمٕمٌُد إمم رسمف 

ٌُد اًمٕم٤ممل رسَمف قمغم ٟمقر، ويدقمق إمم ُم٤م قمٚمَؿ قمغم سمّمػمة، ويمام ىم٤مل اعمّمٓمٗمك       ,اًمُٓمرق؛ ومٞمٕم

شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م إن متًٙمتؿ ومٞمف ًمـ شمْمٚمقا سمٕمدي أسمدا، يمت٤مب اهلل "9 ,صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

سم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ اعمتٛمَثؾ ذم هذيـ ومٙم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم أن يٜمٗمروا ـمؾ- "وؾمٜمتل

طم٤مسم٦م اًمٙمرام، طمٞم٨م هنٚمقا ُمـ ُمٕملم اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م، إصٚملم، وهق ُم٤م يم٤من ذم ضمٞمؾ اًمصَّ 

وم٤مؾمتزادوا ُمـ اًمٕمٚمؿ، وطم٤موًمقا ضمٝمدهؿ أن يقصٚمقه ًمٖمػمهؿ، وم٠مصٌحقا ُمٜم٤مرات هداي٦ٍم ٓ 

- ُُيٓمُِئٝم٤م اعمًتٝمدي، وٓ يِزُل قمٜمٝم٤م اعمًؽمؿِمد

قمٜمك ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م ذم يمٚمٞم٤مهت٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سمدراؾم٦م اًمًٜم٦م وىمد يم٤من ُمـ قمٔمٞمِؿ اًمٜمٕمؿ أن ُت 

اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، وأن شمًتح٨م دؿ ـمالهب٤م ًمٚمٌح٨م ومٞمٝم٤م، وىمد رأي٧م ذم ظمْمؿ ذًمؽ أن آصم٤مر 

، وهل ,صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام مل ُُتدم ُمثٚمام ظمدُم٧م أصم٤مر اعمرومققم٦م ًمٚمٜمٌل 

صمري٤ًم، وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ، وم٘مد شمرسَمقا ذم حمْمـ  عمـ شمقىَمػ قمٜمده٤م حتٛمؾ قمٚماًم همزيرًا، ووم٘مٝم٤مً 

؛ وًمذا قُمٜمل اًمت٤مسمٕمقن وُمـ ,صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمٜمٌقة اًمنميػ، وهنٚمقا ُمـ قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف 

ضم٤مء سمٕمدهؿ هبذه أصم٤مر، ومرووه٤م وٟم٘مٚمقه٤م وومنوه٤م، عم٤م قمٚمٛمقا ُمـ رؾمقخ أىمدام أصح٤مهب٤م، 

- وىمَقة ُمٚمٙم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ يم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم أمحد وؿمٞمخ ًملم وًمٜم٤م ذم ؾمػم اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مم

، ومٝمذا اسمـ اًم٘مٞمؿ ,روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ,اًم٘مٞمؿ وهمػمهؿ ظمػم ُمث٤مل ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سمام ُأصمِر قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ء اهلل ومرأي٧ُم ت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ؿم٤موىمد شم٠مَُمؾَّ 9 ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م"9 ي٘مقل قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم

شمؼم هبذا ذم ُم٤ًمئؾ إيامن واًمٜمذور واًمٕمتؼ  همػم ذًمؽ، ة وأقمٚمٛمٝم٤م، واعمَّ اًمّمح٤مسم٦م أوم٘مف إُ 

- (1)"---إىمقال  وم٤معمٜم٘مقل ومٞمٝم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م هق أصَحُ  وُم٤ًمئؾ شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق سم٤مًمنموط،

 ـــــــــــــــــ

 -(1.46 ) إقمالم اعمقىمٕملم (0)
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: أٍنية املوضوع

9 شمتجغم أدٞم٦م اعمقوقع ُمـ ظمالل قمٜمقاٟمف اًمرئٞمس ُمـ صمالصم٦م ضمقاٟم٥م إمج٤مًمٞم٦م

ذم شم٤مريخ  ,روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ–دهؿ ُمـ طمٞم٨م أدٞم٦م قمف "آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م"9 اجل٤مٟم٥م إول

ظمػم اًم٘مرون، واظمتص زُمٜمٝمؿ سمٛمقايم٦ٌم ٟمزول اًمقطمل، وقمٚمٛمٝمؿ  ماًمتنميع اإلؾمالُمل ومف

- سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وإدرايمٝمؿ ٕهار اًمتنميع وطمٙمٛمف وومٝمؿ ُمراده

اعمتخّمّم٦م ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف  ةإو٤موم٦م أن قم٤مُم٦م اًمدراؾم٤مت احلديث٦م وإسمح٤مث إيم٤مديٛمل

ًمُٕمٚمٞم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم شمريمز اهتامم سم٤مطمثٞمٝم٤م قمغم ظمدُم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٚمدراؾم٤مت ا

- إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م دون همػمه٤م ُمـ أصم٤مر اعمقىمقوم٦م واعم٘مٓمققم٦م

 
إذ اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اعمقوقع هل ُمـ إدٞم٦م سمٛمٙم٤من ًمٙمؾ ُمًٚمؿ،  "إذسم٦م"9 اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين

- طمٞم٨م ُمالسمًتف ًمف ذم جمرى طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م

 
ذم  ,ريض اهلل قمٜمٝمؿ–ٕدٞم٦م مجع أىمقال وآراء اًمّمح٤مسم٦م  "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م" 9اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م

ؿمتك اجلقاٟم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمام ًمٞمس ومٞمف ٟمص ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ودراؾمتٝم٤م وشمٌقيٌٝم٤م واحلٙمؿ 

قمٚمٞمٝم٤م،  ٓؾمٞمام ُمع وىمقع اًمٜمقازل واعمًتجدات، واشم٤ًمع اًمرىمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمذي يتْمح ُمـ 

ة ٕطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وهمػمه٤م، واًمقىمقف قمغم ُمقاوع ظمالًمف أدٞم٦م ُمٕمروم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمح٤مب

اشمٗم٤مىمٝمؿ واظمتالومٝمؿ؛ ًمتٛمٞمز ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اإلمج٤مع قمٜمدهؿ وُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف آشمٗم٤مق قمٜمد 

- مجٝمقرهؿ، وُمٕمروم٦م ُم٤م اٟمٗمرد سمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ آراء وأىمقال وظم٤مص٦م ذم هذا اعمقوقع

 
: أشباب اختيار املوضوع

واًم٘مرب ُمـ هدهيؿ وؾمٛمتٝمؿ،  ,مريض اهلل قمٜمف–اًمقىمقف قمغم ؾمػم ه١مٓء اًمٕمٔمامء  -

واًمٜمٝمؾ ُمـ ُمٕملم ُمًٚمٙمٝمؿ اًمّم٤مذم؛ ًمٞمٙمقن زادًا زم ذم طمٞم٤ميت اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٝمؿ 

اعمّمٓمٗمقن إظمٞم٤مر واًم٘مدوة احلًٜم٦م، وممـ طم٤مزوا روقان اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

- ;//0ي٦م آ ،اًمتقسم٦م>  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ
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رهم٦ٌم ذم آـمالع قمغم قمٚمٛمٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ، ومجٞمع ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم ؾم٤مئر أسمقاب اًمٕمٚمؿ؛ ال -

 -ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

احلرص واًمرهم٦ٌم اًمِمديدة قمغم متٞمٞمز ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م اًمتل ٓ همٜمك ًمٚمٛمتٕمٌد  -

ومْماًل قمـ اعمتٗم٘مف ُمـ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م؛ خلدُم٦م ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ُمـ ضمقاٟم٥م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م 

 -و أصم٤مر اعمقىمقوم٦موه

 
: الدراشات الصابكة

سمتتٌع اًمٌحقث اًمتل يمت٧ٌم قمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وشمقصمٞم٘مٝم٤م قمـ ـمريؼ ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ 

ُمـ اقمتٜمك  ,طم٥ًم ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف–ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت، ويمذا اعمٙمت٤ٌمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓ أقمٚمؿ 

9 ؾمقى ُم٤م يم٤من ُمـ اوطمرص قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف اسمف

ًمألؾمت٤مذ زيمري٤م سمـ همالم ىم٤مدر اًم٤ٌميمًت٤مين،  (ذم اًمٗم٘مف ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م)يمت٤مب  ,

وهق ُمٓمٌقع ذم صمالصم٦م جمٚمدات، وهق ضمٝمد يذيمر ومٞمِمٙمر ًمف، إّٓ أٟمف اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م صح 

قمٜمده، ومل يتقؾمع ذم اًمتخري٩م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف يم٤مد أن يٕمرض قمـ ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

- ٟمٞمده٤مسم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٜمد ؾمقىمف ًممصم٤مر سم٤مًمرهمؿ ُمـ صحتٝم٤م وقمٚمق أؾم٤م

ًمٚمِمٞمخ أيب قمٌداهلل سمـ  (ؾمٚمًٚم٦م أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم)يمت٤مب  ,

أصمر، ضم٤مُمٕم٤ًم ومٞمف آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وىمد  (//6)ُمٜمػم اًمداين، وىمد ـمٌع ذم جمٚمديـ ومٞمٝمام 

رشمٌف قمغم اُمت٤مز سمدراؾم٦م اإلؾمٜم٤مد سمذيمر ـمرىمف واحلٙمؿ قمغم إصمر وُترجيف ُترجي٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم، إٓ أٟمف مل ي

- إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٓ قمغم اعم٤ًمٟمٞمد، وهق سم٤مجلٛمٚم٦م قمٛمٌؾ ضمٞمد

ًمٚمِمٞمخ ؾمٞمد سمـ يمنوي سمـ طمًـ، وهق ُمٓمٌقع ذم  (ُمقؾمققم٦م آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م)يمت٤مب  ,

صمالصم٦م جمٚمدات، مجع ومٞمٝم٤م آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمٌتدئ٤ًم سم٤مًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، وىم٤مم ومٞمف سمٕمزو أصم٤مر 

- أدظمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦موم٘مط دون احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، إٓ أٟمف ىمد 

وُمع هذا وم٘مد ىم٤مُمقا سمٕمٛمؾ ضمٞمد يذيمر ومٞمِمٙمر هلؿ، وم٘مد اؾمتٗمدت ُمـ هذه اًمدراؾم٤مت أصمٜم٤مء 

-  قمٛمكم ضمزاهؿ اهلل ظمػماً 
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  ::  خطــة البشـــحخطــة البشـــح

9 اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اعمقوقع أن شمٙمقن ظمٓم٦م اعمقوقع ُمٙمقٟم٦م ُمـ

ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وىمًٛملم، وظم٤ممت٦م، وومٝم٤مرس 

 9اأُم٤م اعم٘مدُم٦م ومٗمٞمف

- أدٞم٦م اعمقوقع ,0

- أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره ,1

 -اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ,2

- اخلٓم٦م اًمتل هت قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ,3

 -ُمٜمٝم٩م اًم٤ٌمطم٨م ,4

 -ومٞمف اًمتٕمريػ سم٤مٕصمر واخلؼم واحلدي٨م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام قمغم ؾمٌٞمؾ اإلجي٤مزو :ايمتٚمٜمٝمد

سمٞمٜمٝمؿ،  ًمتٕمريػ سم٤مًمّمح٤مسم٦م، وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجرا :ايمٗمسؿ إول

: همِمالنوومٞمف - وطمٙمؿ آطمتج٤مج سمآصم٤مرهؿ

شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ 9 ايمٖمِمؾ إول

9 سم٢مجي٤مز، ويِمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م

- شمٕمريػ اًمّمح٤ميب9 اظمبحث إول         ,

- ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م9 اظمبحث ايمثاين         ,

 -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م :اظمبحث ايمثايمث         ,

طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م، وآصم٤مرهؿ، وُمٜمٝم٩م إئٛم٦م ذم آطمتج٤مج سمآصم٤مر 9 ايمٖمِمؾ ايمثاين

9 َمبحثكمويِمتٛمؾ قمغم -اًمّمح٤مسم٦م

طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٠مىمقال  اًمّمح٤مسم٦م وآصم٤مرهؿ ُمـ ظمالل يمالم اًمٕمٚمامء،  :اظمبحث إول ,

 -وشم٠مصٞمٚمٝمؿ

-  ُمٜمٝم٩م إئٛم٦م ذم آطمتج٤مج سمآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م9 اظمبحث ايمثاين ,

: ايمٗمسؿ ايمثاينوأَما 

وومؼ شمرشمٞم٥م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ،قمغم أسمقاب إذسم٦م  آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمرشم٦ٌم ومٗمل :ايمٗمسؿ ايمثاين

أُم٤م اًمٕمٜم٤مويـ  - أصمراً  (1/4)، واٟمدرج حت٧م هذه إسمقاب  سم٤مسم٤ًم  ( 08)سمٚمٖم٧م إسمقاب  وىمد، اعمّمٜمػ
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9  هل اًمرئٞم٦ًم ف

-  وهنك قمٜمف  ، هق طمرام9 وىم٤مل، ُمـ طمرم اعمًٙمر 9 أوًٓ 

- ومٞمام هنك قمٜمف ُمـ اًمٔمُّظروف ُم٤م ذيمر قمـ اًمٜمٌل 9  شماٞمٝماً 

- ُمـ يمره اجلر إظمي وهنك قمٜمف 9 شمايمثاً 

-  ذم اًمًٙمر ُم٤م هق؟ 9  رازمٔماً 

- ذم ٟم٘مٞمع اًمزسمٞم٥م وٟمٌٞمذ اًمٕمٜم٥م 9  طماَمساً 

 -ُمـ يمرهف إذا همغم  ، ذم ذب اًمٕمّمػم9  ؽمادؽماً 

 -ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمٜمٌٞمذ وُمـ ذسمف 9  ؽمازمٔماً 

- ُمـ رظمص ذم ٟمٌٞمذ اجلر إظمي  9 شماَمٛماً 

-  سم٤مب ذم اًمنمب ذم اًمٔمروف 9سماؽمٔما

- ومٞمام وُمن ُمـ اًمٔمروف وُم٤م هل ؟9فماذاً 

ٞمذ ذم اًمرص٤مص9احلادي فممم - ُمـ يمرهف، ذم اًمٜمٌَّ

- ُمـ رظمص ذم اًمٜمٌٞمذ ذم اًمرص٤مص  :فممم: ايمثاين

- ذم اًم٘مقارير واًمنمب ومٞمٝم٤م ذم اًمٜمٌٞمذ 9 ايمثايمث فممم

ردي ذم اًمٜمٌٞمذ 9ايمرازمع فممم -    ُمـ رظمص ذم اًمدَّ

- ُمـ يمره اًمٕمٙمر ذم اًمٜمٌٞمذ 9 اخلاَمس فممم

. فاشربه, إذا ذه٥م صمٚمث٤مه9 ُمـ ىم٤مل، ذم اًمٓمَّالء9 ايمسادس فممم
 -ُمـ هنك قمٜمف،ذم اخلٚمٞمٓملم ُمـ اًمٌن واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م: ايمسازمع فممم

- قمغم اًمٜمّمػ  ُمـ رظمص ذم ذب اًمٓمالء9 ايمثاَمـ فممم

ٌُخت٩م 9 ايمتاؽمع فممم - ذم اًمٓمَّالء ُيٜمٌذ واًم

 

 -ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م وأسمرز اًمتقصٞم٤مت: اخلامتة

وىمد اُتذت ، وشمقصٚمف إمم ُمراده، وومٝم٤مرس ُتدم اًمٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م، صمؿ ذيٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمدة يمِم٤موم٤مت   

، اًمّمٗمح٤مت وم٢مهن٤م قمغم، قمدا ومٝمرس أي٤مت واًمٗمٝمرس اعمقوققمل، ُمـ أرىم٤مم أصم٤مر ـمري٘م٤ًم ًمٚمقصقل

9 اًمت٤مزمكوهذه اًمٗمٝم٤مرس 
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- ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ,0

 -ومٝمرس إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م  ,1

- ومٝمرس أصم٤مر اعمقىمقوم٦م قمغم اعم٤ًمٟمٞمد  ,2

- ومٝمرس أقمالم إؾم٤مٟمٞمد  ,3

-  ومٝمرس أقمالم اعمتقن  ,4

 - ومٝمرس أقمالم ُمّمٜمٗمل اًمٙمت٥م  ,5

- ومٝمرس اًمٖمري٥م  ,6

  -ومٝمرس إُم٤ميمـ واًمٌٚمدان واًمٌ٘م٤مع   ,7

- - اًمِمٕمقب واًم٘م٤ٌمئؾ اًمِمٕمقب واًم٘م٤ٌمئؾ   ومٝمرس – 8

 -ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع  ,/0

-      ومٝمرس اعمقوققم٤مت ,00
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: ميَر عنلي يف البشح

يم٤مًمٙمت٥م  –سمٕمد مجع اعم٤مدة ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شُمٕمد ُمرضمٕم٤ًم رئٞم٤ًًم اًمتل اقمتٛمده٤م جمٚمس اًم٘مًؿ 

وهتذي٥م أصم٤مر ًمٚمٓمؼمي،  اًمتًٕم٦م، وُمّمٜمٗمل قمٌداًمرزاق واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر،

وذح ُمٕم٤مين أصم٤مر وُمِمٙمؾ أصم٤مر ويمالد٤م ًمٚمٓمح٤موي، وؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل، وُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين 

اًمثالصم٦م، وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمف، وُم٤م أؾمٜمده اسمـ طمزم ذم اعمحغم، وهمػمه٤م ُمـ 

- اًمٙمت٥م اعمًٜمدة اًمتل هل ُمٔم٤من آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م قمٛمقُم٤مً 

يب ؿمٞم٦ٌم أصاًل ًمٚمجٛمع واًمٕمد واًمتٌقي٥م شمٌٕم٤ًم عم٤م أوص٧م سمف اًمٚمجٜم٦م اقمتٛمدت ُمّمٜمػ اسمـ أ -

اعمقىمرة، ومٙم٤من ٟمّمٞمٌل اًم٘مًؿ إول ُمـ أول يمت٤مب إذسم٦م إمم سم٤مب ذم اًمّٓمالء ُيٜمٌذ 

ٌُْخت٩م - واًم

ىمٛم٧م سم٤مؾمتٕمراض وطمٍم إسمقاب اعمتٕمٚم٘م٦م ذم طمدود ُمقوققمل وسمحثل، وذًمؽ ُمـ ظمالل  -

 (اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م)ادر قمـ ُم١مؾم٦ًم اًمؽماث، واًمص (اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمٙمت٥م اًمؽماث اًمٕمريب)

وقمٛمٚم٧م قمغم ٟمًخٝم٤م ذم ُمٚمٗم٤مت طم٤مؾمقسمٞم٦م وطمرص٧م أصمٜم٤مء اًمٜمًخ قمغم أن أٟمًخ ُمع إصمر 

 -اؾمؿ اًم٤ٌمب اًمذي هق ومٞمف؛ ًمٞمتًٜمك زم حتديد اًم٤ٌمب اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي أوٕمٝم٤م ومٞمف ٓطم٘م٤مً 

ٟم٤مدًا طمررت أصم٤مر اًمتل مجٕمتٝم٤م ًمٙمل شمٙمقن ُمدار اًمٌح٨م واًمٕمٛمؾ، واظمؽمت إقمغم إس -

 -وإصح رواي٦م وإيمٛمؾ ُمتٜم٤مً 

أوردت أصم٤مر اًمزائدة قمغم ُمّمٜمػ أسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمتل ىمٛم٧م سمجٛمٕمٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر إظمرى،  -

 -وأدظمٚمتٝم٤م حت٧م أسمقاب اعمّمٜمػ طم٥ًم ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمٙمؾ سم٤مب

طمرص٧م قمغم وٌط اًمٜمص اعمث٧ٌم ذم أصؾ اًمٌح٨م ؾمقاء ذم اًمًٜمد أو اعمتـ، وذًمؽ سمِمٙمؾ ُم٤م  -

وأقمالم اإلؾمٜم٤مد، وم٢مْن فمٝمر شمٕمديٌؾ ذم أصؾ اًمرواي٦م وم٢مين أصْم٧ٌُم ُيِمٙمؾ ذم أًمٗم٤مظ اعمتـ 

اجلٛمٕم٦م )اًمّمقاب وأٟمٌُف قمٚمٞمف ذم اهل٤مُمش، واقمتٛمدت قمغم ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد حت٘مٞمؼ 

 -ذم وٌط ٟمّمقص ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (واًمٚمحٞمدان

 -قمزوت أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٌح٨م إمم ؾمقره٤م ُمٌٞمٜم٤ًم اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م -

سم٤مسم٤ًم، وأدرضم٧م حتتٝم٤م  (08)سمقي٥م سم٠مسمقاب اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، وقمدده٤م اًمتزُم٧م ذم اًم٧م -

 -أصم٤مر اًمزائدة اًمتل مجٕمتٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر إظمرى

صمؿ ذقم٧م ذم ُترجيف ُمٕمتٛمدًا قمغم ُمًقدة اًمٌح٨م، وُمع ذًمؽ وم٢مين ىمد أرضمع إمم يمت٥م أظمرى  -
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م اعمًٙمر ٓسمـ ويمت٤مب ذ ، ُم١مًمٗم٦م ذم ُمقاوٞمع هل٤م صٚم٦م سمٌحثل، ُمثؾ إذسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ

وُم٤م أؾمٜمده اسمـ طمزم ذم  ، وُمِمٙمؾ أصم٤مر يمالد٤م ًمٚمٓمح٤موي ،أيب اًمدٟمٞم٤م وذح ُمٕم٤مين أصم٤مر

 -اعمحغم وهمػمه٤م

 
: ميَذي يف الرتاده

- اًمتزُم٧م سم٤مًمؽممج٦م ًمٙمؾ اًمرواة اًمقارديـ ذم اإلؾمٜم٤مد -

ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمؽممج٦م ًمألقمالم اعمّمٜمٗملم قمٜمد أول ورودهؿ ُمٌٞمٜم٤ًم اؾمٛمف وٟمًٌف ويمٜمٞمتف وطم٤مًمف  -

 -وأهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف

 -ىمٛم٧م سمْمٌط ُم٤م يِمٙمؾ ُمـ أؾمامء رواة اإلؾمٜم٤مد -

ذيمرت شمرمج٦م اًمراوي ُمٌتدأ سم٤مٓؾمؿ وم٤مًمٙمٜمٞم٦م وم٤مًمٜم٦ًٌم، صمؿ ذايمرًا ُمـ يٕمتد سم٘مقهلؿ ُمـ قمٚمامء  -

اجلرح واًمتٕمديؾ ومٞمف، خمتتاًم إىمقال سم٘مقل اسمـ طمجر إٓ ُم٤م ظمقًمػ ومٞمف، وهق ىمٚمٞمؾ، صمؿ 

 -ه٤م ذم مجع شمٚمؽ اًمؽممج٦مأقم٘م٧ٌم اًمؽممج٦م سمذيمر اعمّم٤مدر اًمتل اؾمتٗمدت ُمـ

إذا يم٤من اًمراوي ُمـ رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًت٦م رضمٕم٧م إمم يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي  -

واًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذهٌل وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م واًمت٘مري٥م ويمالد٤م ٓسمـ طمجر، وإن يم٤من ُمـ همػم 

رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًت٦م رضمٕم٧م إمم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ يم٤مًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري واجلرح 

طم٤مشمؿ واًمث٘م٤مت واعمجروطملم ويمالد٤م ٓسمـ طم٤ٌمن وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب

 -وهمػمه٤م

 -اًمرواة اًمث٘م٤مت اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ايمتٗمٞم٧م سمحٙمؿ احل٤مومظ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمت٘مري٥م -

طمرص٧م قمغم شمذيٞمؾ شمرمج٦م اًمراوي سمذيمر شم٤مريخ ووم٤مشمف، وم٢من مل أضمد ُمـ ٟمص قمغم ذًمؽ ذيمرت  -

 -هـمٌ٘متف اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م إن يم٤من ُمـ رضم٤مل

إن يم٤من اًمراوي ُمـ رضم٤مل اًمت٘مري٥م وم٢مين أذيمر ُمـ أظمرج ًمف سمٕمد ذيمر ووم٤مشمف، وهت ذم ذًمؽ  -

 -قمغم رُمز احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شم٘مريٌف

سمؽماضمؿ خمتٍمة، وذًمؽ سمذيمر اؾمؿ  ,ريض اهلل قمٜمٝمؿ,طمرص٧م قمغم أن أشمرضمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م  -

 -اًمّمح٤ميب وٟمًٌف وومْم٤مئٚمف وسمام اؿمتٝمر سمف وؾمٜم٦م ووم٤مشمف

سم٘م٧م شمرمجتف سمٞمٜم٧م درضمتف سم٤مظمتّم٤مر، صمؿ ُأطمٞمؾ إمم سم٤مىمل اًمتٗم٤مصٞمؾ إذا شمٙمرر اًمراوي اًمذي س -
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 -قمٜمف ذم شمرمجتف ذم اعمقوقع إول سم٘مقزم ؾمٌؼ ذم أصمر يمذا

سمٕمد اًمٗمراغ مم٤م ؾمٌؼ أسملم درضم٦م إؾمٜم٤مد إصمر، واحلٙمؿ قمٚمٞمف إمج٤مًٓ سمذيمر يمٚمٛم٦م خمتٍمة شمٜمٌئ  -

اء يم٤من طمًٜم٤ًم أو قمـ درضمتف إن يم٤من صحٞمح٤ًم، وإن يم٤من همػم ذًمؽ وم٢مين أؿمػم إمم قمٚمتف ؾمق

وٕمٞمٗم٤ًم، وم٠مىمقل ومٞمف ومالن ُمثاًل صدوق وإصمر طمًـ أو ومٞمف ومالن وٕمٞمػ وإصمر وٕمٞمٗم٤ًم 

وهٙمذا، وُم٤م أصمٌتف ذم سمٞم٤من درضم٦م إصمر إٟمام هق صمٛمرة قمٛمؾ وضمٝمد ىمد يتخٚمٚمف اًمّمقاب 

 -واخلٓم٠م

 
: يف عرض اآلثار والتخرير املتبع ىَرامل

إصمر اعمخت٤مر ذم أول اًمّمٗمح٦م سمًٜمده ُمع وصدرت  ،رشم٧ٌم أصم٤مر سم٠مرىم٤مم ُمتًٚمًٚم٦م ًمٙمؾ أصمر -

- وٌط ُم٤م أؿمٙمؾ ُمٜمف سم٤مًمِمٙمؾ

ُأشمٌع سمٕمد ذًمؽ إصمر سمح٤مؿمٞم٦م ُمّمٖمرة أقمزو ومٞمٝم٤م إصمر اعمّمدر سمذيمر اجلزء واًمّمٗمح٦م ورىمؿ  -

 -إصمر إن وضمد

ىمٛم٧م سمنمح اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم ذم إصمر وصدرهت٤م سمٕم٤ٌمرة همري٥م إصمر ُمـ يمت٥م همري٥م  -

 -أرضمع إمم ذوح احلدي٨م أو يمت٥م اًمٚمٖم٦م احلدي٨م، وم٢من مل أضمد سمٖمٞمتل وم٢مين

ىمد يرد ذم ٟمص إصمر ذيمر ىمٌٞمٚم٦م أو سمٚمد أو ُمقىمع وم٠مىمقم سم٤مًمتٕمريػ هب٤م ُمـ يمت٤مب ُمٕمجؿ  -

 -اًمٌٚمدان وهمػمه

ىمٛم٧م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم سمٕمض اجلقاٟم٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل حتت٤مج ًمتٕمٚمٞمؼ ُمع ُمراقم٤مة آظمتّم٤مر  -

 -واًمنمح اعمقضمز عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمراضمؿ إسمقاب

 -صمر ُمـ مجٞمع ُمّم٤مدره اًمتل ورد ومٞمٝم٤م طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٕمزوىمٛم٧م سمتخري٩م إ -

اؾمتخدُم٧م ُمّمٓمٚمح٤مت أهؾ اًمٗمـ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اشمٗم٤مق إًمٗم٤مظ أو اظمتالومٝم٤م ُمثؾ ىمقهلؿ  -

وىمد أوٓمر أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمًقق يم٤مُمؾ إصمر سمٜمّمف؛ ًمتًتٌلم سمٕمض - سمف، سمٛمثٚمف ، سمٜمحقه ، سمٛمٕمٜم٤مه

 -إُمقر

ح أصم٤مر وشمْمٕمٞمٗمٝم٤م يم٤مًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واهلٞمثٛمل طمرص٧م قمغم ذيمر أىمقال إئٛم٦م ذم شمّمحل -

واسمـ طمجر وهمػمهؿ؛ ٕٟمف يتٕمذر أن يًت٘مؾ اًم٤ٌمطم٨م ذم احلٙمؿ قمغم أصمر ُم٤م ُمع ىمٚم٦م سمْم٤مقمتف ذم 

 -هذا اًمِم٠من ويٖمٗمؾ قمـ طمٙمؿ إئٛم٦م
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إذا وضمدت أطمٙم٤مُم٤ًم قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٘م٤مد قمغم إصمر وم٢مين أىمقم سمذيمره٤م سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمتخري٩م، أو  -

 -أصمٜم٤مء اًمتخري٩م رسمام أدُم٩م ذًمؽ ذم

قمٜمد ورود إصمر ُمرومققم٤ًم وُمقىمقوم٤ًم وم٢مين أسمدأ سمتخري٩م اعمقىمقف؛ ٕٟمف أصؾ اًمٌح٨م  -

 -وُمقوققمف صمؿ أذيمر ُمـ أظمرضمف ُمرومققم٤مً 

 -(اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ)إذا مل أقمثر قمغم ُتري٩م ًمألصمر أيمتٗمل سمٕم٤ٌمرة  -

 

: يف العسو إىل املصادر عنومًا املتبع ىَرامل

 

إصح٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم   آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦مآؾمتٞمٕم٤مب 

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ طمجر اإلص٤مسم٦م 

شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر اًمت٘مري٥م 

اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ًمٚمذهٌل اًمٙم٤مؿمػ 

ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر اًمٚم٤ًمن 

ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر ذم ذح أؾم٤مُمل رضم٤مل ُمٕم٤مين أصم٤مر ًمٚمٕمٞمٜمل ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر 

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ًمٚمذهٌل عمٞمزان ا

إصمر ٓسمـ إصمػم احلدي٨م واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اًمٜمٝم٤مي٦م 

 
ذم اخلت٤مم أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع هبذا اجلٝمد، وأن جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعم٘مرب إًمٞمف، 

ىمقل واًمٕمٛمؾ، ويٙمت٥م زم أضمره وذظمره ذم اًمّداريـ، وأن يٙمٗمٞمٜم٤م ذ أٟمٗمًٜم٤م ويرزىمٜم٤م اإلظمالص ذم ال

أن جيد ُمـ أؾم٤مشمذيت وُمِم٤مُيل اًمٗمْمالء  ,وًمف ؾمٌح٤مٟمف اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ,وأؾم٠مًمف يمام ين إمت٤مُمف 

أؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ -- صدورًا ُمتًٕم٦م وشمقضمٞمٝم٤مت طم٤مٟمٞم٦م يًددوا هب٤م ظمٚمٚمف، ويٕمٗمقا قمـ زًمؾ يم٤مشمٌف 

- وأشمقب إًمٞمف، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
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  ــاٌــاٌالعلـــر والعرفـالعلـــر والعرفـ

احلٛمد هلل اًمذي سمٗمْمٚمف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وسمحٛمده وؿمٙمره شمدوم اخلػمات،أمحده محدًا ٓ حيَم 

قمغم أن هداين هلذا وُم٤م يمٜم٧م ٕهتدي ًمقٓ أن هداين ، وٓ يٜمتٝمل أُمده، وٓ يٜم٘مص ُمدده،قمدده

قمغم ًمف احلٛمد واًمِمٙمر أوًٓ وأظمرًا، وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف ، اهلل

وووم٘مٜمل ًمدرب ، وأمحده قمغم أن ؾمٚمؽ يب ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، ٟمٕمٛمف وأٔئف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم

ـّ سمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ إمت٤مم هذا اًمٌح٨م، اًمًٜم٦م - وأقم٤مٟمٜمل قمغم سمٚمقغ هن٤ميتف، وأمحده قمغم ُم٤م ُم

(1) (ٓ يُم٘مر اهلل َمـ ٓ يُم٘مر ايمٛماس ) 9أٟمف ىم٤مل وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 
وم٢من أول اعمحًٜملم إزّم ، 

ڇ  ژ  9واعمتٗمْمٚملم قمكّم سمٕمد ومْمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أُمرين ريب سمِمٙمرهؿ قمغم اًمدوام وم٘م٤مل

وم٤مهللَ ضمال وقمال أؾم٠مل أن يِمٙمر هلام  ; 03ي٦مآ 9ًم٘مامن > 03ًم٘مامن   ژڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

قمغم واًمدي اًمذي وّرصمٜمل ، وُمٖمٗمرشمؽ، وم٠مؾمٌغ اًمٚمٝمؿ ؿمآسمٞم٥م رمحتؽ، ورسمٞم٤م ُم٤م ىمدُم٤م وسمذٓ ورقمٞم٤م

وأؾمٌؾ قمغم واًمديت صمقب اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ، وأقمٓم٤مين وم٠ميمرم، ورسم٤مين وم٠مطمًـ، ومْم٤مئؾ وُمٙم٤مرم

-  وسم٤مرك ذم قمٛمره٤م واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ـم٤مقمتؽ وُمرو٤مشمؽ

سمٞمكم إمم اجلٜم٦م واضمزد٤م قمٜمل ظمػم اجلزاء واضمٕمٚمٝمام س، وارزىمٜمل سمرد٤م، هلؿ أورصمٜمل رو٤مد٤ملا

-  وومٙم٤ميمل ُمـ اًمٜم٤مر

صمؿ أؿمٙمر زوضمل اًمٙمريٛم٦م قمغم ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف ُمـ ُم١مازرة وشمِمجٞمع وشمقومػم يمؾ ُم٤م يًٝمؾ راطمتل ذم 

-   سمّمالح ذريتل وذريتٝم٤م اوأىمر قمٞمٜمف، وأصم٤مهب٤م، وم٤ٌمرك اهلل ومٞمٝم٤م، طمٞم٤ميت اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ًمذي ؾمٕمدت سمف ا، قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مرين. صمؿ أىمدم ؿمٙمري وشم٘مديري إمم ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر

ورزىمف صالح اًمٜمٞم٦م ، وم٤ٌمرك اهلل ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف وُمتٕمف سم٤مًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م، ُمقضمٝم٤ًم وُمٕمٚماًم وُمنموم٤مً 

-  واًمذري٦م 

 ـــــــــــــــــ

، (3700)9 سمرىمؿ،  (3.144)و أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ، (6815)9 سمرىمؿ،  (1.184)، أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (1)

طمًـ 9 وىم٤مل اًمؽمُمذي، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ، (0843)9 سمرىمؿ، (3.228)، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف

 -صحٞمح
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، وقمغم رأؾمٝم٤م يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ، صمؿ اًمِمٙمر ُمقصقًٓ جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى زاده٤م اهلل رومٕم٦م

 أن ي٤ٌمرك ذم أقمامرهؿوأؾم٠مًمف ضمال وقمال ، وأظمص مجٞمع ُمِم٤مئخل اًمٙمرام اًمذيـ درؾم٧م قمٚمٞمٝمؿ
- وأقمامهلؿ 

ـّ ، يمام أىمدم اًمِمٙمر واًمدقم٤مء ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخلم اًمٙمريٛملم اعمٜم٤مىمِملم هلذه اًمرؾم٤مًم٦م ؾمٚمٗم٤مً  وم٠مٟم٤م هلام مُمت

- واًمتٜمٌٞمف واإلصالح واإلوم٤مدة، وحمتٍػ سمام ؾمٞم٘مدُم٤من زم وًمٌحثل ُمـ اًمت٘مٞمٞمؿ

وضمٞمٍف أو ٟمّمٍح أو وأظمتؿ ؿمٙمري ٕظمقاين وزُمالئل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اًمذيـ أُمدوين سم٧م

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يًتٕمٛمٚمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ذم ـم٤مقمتف ، ومٚمٚمجٛمٞمع ص٤مدق اًمدقم٤مء ومجٞمؾ اًمثٜم٤مء، دقمقٍة أو وم٤مئدة

وآظمر دقمقاٟم٤م أن ، وأن جيٕمؾ ذًمؽ طمج٦م ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م، وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

-   طمٌف أمجٕملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وص، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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: وهمٝمف ايمتٔمريػ زماحلديث وإشمر، واخلػم، وايمٖمرق زمٝمٛمٜما زم١مجياز: ايمتٚمٜمٝمد

: تعريف احلديث  -1
- اجلديد ُمـ إؿمٞم٤مء ، ويٓمٚمؼ قمغم اخلؼم 9 احلدي٨ُم ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م يٓمٚمؼ قمغم  :احلديث دم ايمٙمٕمة 

٤مء  >  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 9 وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ں   ژ 9 ، وىمقًمف ; 76آي٦م  9اًمٜمًِّ

٠ٌَم >  ژں وجيٛمع احلدي٨م قمغم أطم٤مدي٨م  ;908  ، آي٦مؾَم
(1)
 -

9 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ احلدي٨م قمغم أىمقال  :احلديث دم آصْمالح

ٍل ، أو شم٘مريٍر ، أو صٗم٦ٍم ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمقٍل ، أو ومع9 احلدي٨م هق   ,0

ظمٚم٘مٞم٦م أو ظُمُٚم٘مٞم٦م
(2)
- ومٞمٓمٚمؼ قمغم اعمرومقع وم٘مط- 

٦م ، ُمثُؾ 9  همايمٗمقل قيَّ ؾمٛمٕم٧م 9طمدي٨ِم ُمٕم٤موي٦م ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل 9 هق إًمٗم٤مُظ اًمٜمٌَّ

9 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل 

"ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا يٗم٘مف ذم اًمديـ  "
(3)
  -

أٟمف 9طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ، ريض اهلل قمٜمٝمام 9 ُمثؾ -وم٤مت اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هق اًمتٍم9 وايمٖمٔمؾ 

شمقو٠م ومٖمًؾ وضمٝمف ، صمؿ أظمذ همروم٦م ُمـ ُم٤مء ومٛمْمٛمض هب٤م واؾمتٜمِمؼ ، صمؿ أظمذ همروم٦م ُمـ ُم٤مء ومجٕمؾ 

هب٤م هٙمذا ، أو٤مومٝم٤م إمم يده إظمرى ومٖمًؾ هبام وضمٝمف ، صمؿ أظمذ همروم٦م ُمـ ُم٤مء ومٖمًؾ هب٤م يده اًمٞمٛمٜمك 

ن ُم٤مء ومٖمًؾ هب٤م يده اًمٞمنى ، صمؿ ُمًح سمرأؾمف ، صمؿ أظمذ همروم٦م ُمـ ُم٤مء ومرشَّ قمغم ، صمؿ أظمذ همروم٦م م

هٙمذا 9 رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك طمتك همًٚمٝم٤م ، صمؿ أظمذ همروم٦م أظمرى ومٖمًؾ هب٤م رضمٚمف ، يٕمٜمك اًمٞمنى ، صمؿ ىم٤مل 

رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتقو٠م 
(4)
 -

- أو قمٚمٛمف ومال يٜمٙمره  ُم٤م ي٘مع ُمـ همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مـمِّالقمف9 وايمتٗمرير 

 ـــــــــــــــــ

، خمت٤مر  (1.020)،  ٓسمـ ُمٜمٔمقر،  ًم٤ًمن اًمٕمرب،  (/0.0)ًمٚمًخ٤موي ،  ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م (1)

-   9014 اًمّمح٤مح ص 

،  ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر، (0.117)ًمٚمٛمٜم٤موي ، اًمٗمٙمراًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر ذح ٟمخ٦ٌم ،(/0.0)،  ومتح اعمٖمٞم٨م (2)

  913 ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م ص ، (0.054)ًمٚم٘م٤مري 

 -( 608.  1 )وُمًٚمؿ  ( 5771،  1837،  960 رىمؿ  )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

  -( /903 رىمؿ  )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (4)
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ًم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُم٤ًم قمغم 9ُمثؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ، ريض اهلل قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م

سم٤مب طمجريت واحلٌِم٦م يٚمٕمٌقن ذم اعمًجد ، ورؾمقل اهلل صغم اهلل وقمٚمٞمف وؾمٚمؿ يًؽمين سمردائف أٟمٔمر 

إمم ًمٕمٌٝمؿ 
(1)  -

ٖمة  اخَلْٙمِٗمٝمَّيةِ  طمدي٨م اًمؼماء 9 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام يرضمع إمم ظمٚم٘مف ، ُمثؾ ظمّم٤مئص سمنميَّتف صغم اهلل9 وايمِمِّص

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤ًم ، 9 سمـ قم٤مزب ، ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل 

ـِ ، وٓ سم٤مًم٘مّمػم9 وأطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم  ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ اًم٤ٌمئ
(2)
 -

"َن اًمٜم٤َّمِس ظُمُٚم٘م٤ًم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  َأطْمَس  "يمام ذم طمدي٨م أٟمس  9 واًمّمٗم٦م اخلُُٚمِ٘مٞم٦َِّم 
(3)
 -

هق ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمقل، أو ومٕمؾ، أو شم٘مرير، أو صٗم٦م 9 احلدي٨م ,1

ظمٚم٘مٞم٦م أو ظُمٚم٘مٞم٦م، طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙماًم، طمتك احلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت رم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤مم، ويمذًمؽ ُم٤م أوٞمػ 

- واعمقىمقف واعم٘مٓمقع  اعمرومقع9ومٞمِمٛمؾ اًمتٕمريػ- إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ

- هق ُم٤م أوٞمػ إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًٓ ًمف، أو ومٕمالً 9احلدي٨م  ,2

:  سمٔمريػ إشمر  -2

ژ ۉ   ۉ  ې  ېژ  9سم٘مٞم٦م اًمٌمء واجلٛمع آصم٤مر وُأصمقر وىمقًمف قمز وضمؾ  : إشمر يمٕمة 

وَأصَمْرُت احلدي٨م آصُمُره إِذا ذيمرشمف قمـ همػمك أي ، َأقمامهلؿ َأي ٟمٙمت٥م ُم٤م َأؾمٚمٗمقا ُمـ  ; ١٢ي٦م آ 9يس>

رويتف قمٜمف وأصؾ إصمر ُم٤م فمٝمر ُمـ ُمِمك اًمِمخص قمغم إرض
(4 )
  -

9 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ إصمر قمغم أىمقال   :إشمر دم آصْمالح 

وؾمٚمؿ أٟمف ُمرادف ًمٚمحدي٨م أي أن ُمٕمٜم٤مد٤م واطمد وهق ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ,0

أوقمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ- ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف 
(5)
 ،

 ـــــــــــــــــ

  -( 5/8.  1 )وُمًٚمؿ  ( 9332 رىمؿ  )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (1)

  -( 0708.  3 )وُمًٚمٌؿ  ( 92245 رىمؿ  )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (2)

 ;/120>أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ  (3)

 - ( 5،  3.4)ًم٤ًمن اًمٕمرب  (4)

شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل ، (950ص)، ًمٚم٘م٤مؾمٛمل،  وىمقاقمد اًمتحدي٨م، (0.18)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  (5)

- (/0.3)،  ًمٓم٤مهر اجلزائري،  إصمر
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-  وهذا ُم٤مىمرره اًمٜمقوي رمحف اهلل ، وقمغم هذا مجٝمقر اعمحدصملم 

أٟمف ُم٤م يروى قمـ همػم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٓمٚمؼ قمغم اعمقىمقف واعم٘مٓمقع دون  ,1

اعمرومقع
(1)

  -

وُمٜمف شمًٛمٞم٦م اإلُم٤مم حمٛمد ،  وإصمر اؾمؿ ًمٚمٛمقىمقف،  وم٤محلدي٨م اؾمؿ ًمٚمٛمرومقع- ُمٖم٤مير ًمٚمحدي٨م ,2

وإمم هذا ذه٥م وم٘مٝم٤مء ظمراؾم٤من إمم - وم٘مد ىمٍمه قمغم اعمقىمقف وم٘مط (أصم٤مر)سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين يمت٤مسمف 

أن إصمر هق ُم٤م يروى قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ
(2)

  -

- ومٞمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٓمقع وم٘مطأٟمف ُم٤م يروى قمـ همػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمّمح٤مسم٦م  ,3

9 أٟمف ُم٤م يروى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمت٤مسمٕملم وُمٜمف ىمقهلؿ  ,4

وم٢مٟمَّف يد ظمؾ ومٞمف إطم٤مدي٨م اًمٜمٌّقي٦م واعمٜم٘مقل قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، ويمت٥ٌم  (اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر )

ٞم٧م سمـ قيُّظ وهمػمه  (أصم٤مر  )يمثػمة ُ ٌ ؾمٛمِّ ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ  (أصم٤مر  )، يمـوومٞمٝم٤م احلدي٨م اًمٜمٌَّ

ٞم٤ٌمين ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمّٛمك يمت٤مسمف سمذًمؽ وُمراده احلدي٨م اًمٜمٌّقي ، يمام ذم  اًمِمَّ

 "هتذي٥م أصم٤مر  "يمالد٤م ٕيب ضمٕمٗمر اًمٓمَّح٤موي ، و "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  "و "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر  "

 -ٓسمـ ضمرير اًمٓمَّؼمي

:  سمٔمريػ اخلػم   -3

9 واخلؼم، وهل إرض اًمرظمقة اًمًٝمٚم٦م اًمٚمٞمٜم٦م  ,سمٗمتح اخل٤مء واًم٤ٌمء–ُمِمتؼ ُمـ اخل٤ٌمر 9 اخلػم ذم ايمٙمٕمة

اًمٜم٠ٌم، واجلٛمع أظم٤ٌمر، وأظم٤مسمػم مجع اجلٛمع
(3)
وؾمٛمك اخلؼم - واخلؼم ُم٤م أشم٤مك ُمـ ٟم٠ٌم قمٛمـ شمًتخؼم، 

- طمقه ظمؼمًا ٕٟمف يثػم اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمٗمس، يمام شمثػم إرض اًمٖم٤ٌمر قمٜمدُم٤م ي٘مرقمٝم٤م احل٤مومر ون

 ـــــــــــــــــ

 -(0.003)ًمألٟمّم٤مري ،  ي٨معم٘مٜمع ذم قمٚمق احلدا (0.073)،  شمدري٥م اًمراوي  (1)

،  ،  (0.073)،  شمدري٥م اًمراوي -(0.0/7)،  ومتح اعمٖمٞم٨م،  (935ص)، ٓسمـ اًمّمالح،  قمٚمقم احلدي٨م 2))

ىمقاقمد  ،(/0.12)، اًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر،  (0.306)، ًمٚمزريمٌم،  اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح

 (/902ص)، اًمتحدي٨م

ذح ٟمخ٦ٌم ،  (960ص)،  خمت٤مر اًمّمح٤مح،  (9377ص)،  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،  (3.116)،  ًم٤ًمن اًمٕمرب (3)

 -(0.044)ًمٚم٘م٤مري ،  اًمٗمٙمر
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9 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اخلؼم قمغم أىمقال 9  اخلػم دم آصْمالح 

صغم اهلل قمٚمٞمف ,أٟمف ُمرادف ًمٚمحدي٨م أي أن ُمٕمٜم٤مد٤م واطمد وهق ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل  ,0

- ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ,وآًمف وؾمٚمؿ

 -,صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ,اخلؼم ُم٤م أوٞمػ إمم همػم اًمٜمٌل  ,1

 أقمؿ ُمـ احلدي٨م سمٛمٕمٜمك أٟمف يِمٛمؾ ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اخلؼم ,2

اإلظم٤ٌمرى، وعمـ 9 وُم٤م أوٞمػ إمم همػمه وُمـ صمؿ ىمٞمؾ عمـ يِمتٖمؾ سم٤مًمتقاريخ وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م

اعمحدث9 يِمتٖمؾ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
(1)
 -

: ايمٖمروق زمكم ايمتٔماريػ زماجياز 

ومٞمختص سم٤معمرومقع قمٜمد اإلـمالق وٓ  احلدي٨م ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم ,0

قمغم همػم  (طمدي٨ٍم  )ودومٕم٤ًم ًمإلهي٤مم، ٓ يٜمٌٖمل إـمالق ًمٗمظ - يراد سمف اعمقىمقف إٓ سم٘مريٜمف

-  ُم٤مورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اعمذه٥م اعمخت٤مر اًمذى ىم٤مًمف اعمحدصمقن وهمػمهؿ، واصٓمٚمح قمٚمٞمف اًمًٚمػ 9 ىم٤مل اًمٜمقوى ,1

اعمروى ُمٓمٚمً٘م٤م، ؾمقاء يم٤من قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  ومج٤مهػم اخلٚمػ، هق أن إصمر يٓمٚمؼ قمغم

 -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو قمـ صح٤مسمك

سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ، ومٙمؾ طمدي٨م ظمؼم ُمـ همػم اًمٕمٙمس 9 ىمٞمؾ ,2
(2)
- 

ذه٥م وم٘مٝم٤مء ظمراؾم٤من إمم أن اخلؼم ُم٤م يروى قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أُم٤م ُم٤م  ,3

يروى قمـ همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف إصمر
(

3
)
- 

9 اخلؼم، وًمٚمّمح٤مسم٦م9 (أى اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )ي٘م٤مل عم٤م ٟم٥ًم ًمّم٤مطم٥م اًمنمع  ,4

 -اًم٘مقل واعمذه٥م9 إصمر، وًمٚمٕمٚمامء

سمٕمد أن سمٞمٜم٤م اعمراد سم٤محلدي٨م ، واخلؼم، وإصمر، وم٢مذا أـمٚم٘م٧م يمٚمٛم٦م طمدي٨م اٟمٍمف ذًمؽ إمم  ,5

 ـــــــــــــــــ

 - (910ص)،  ٓسمـ طمجر،  اٟمٔمر ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ُمع ذطمٝم٤م ٟمزه٦م اًمٜمٔمر (1)

 -2ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، ص (2)

 -0.073شمدري٥م اًمراوى،   (3)
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ير ُم٤م ورد قمـ اًمرؾمقل اعمرومقع إمم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أُم٤م إذا أـمٚمؼ أطمدد٤م قمغم غ

طمدي٨م ُمقىمقف قمغم قمٛمر ريض اهلل 9 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٞمد طمتك ٓ ي٘مع ًمٌس، ومٞم٘م٤مل

قمٜمف، أُم٤م اخلؼم وإصمر ومٙمالد٤م يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م روى قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو 

 -قمـ همػمه
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 ,القسه األول التعريف بالصخابة ومكاىتوه

 السية واجلناعة فينا شجر بييوهأهل  موقفو

, وحكه االحتجاج بأقواهله, وآثارهه

:  وفيُ فصـــــالٌ

أٍل الصية  موقفملاىتَه وبياٌ تعريف الصشابة و: الفصل األول

. واجلناعة فينا ظذر بييَه بإجياز

سله االستذاز بأقوال الصشابة وآثارٍه، وميَر األئنة يف : الفصل الجاىي

. ابةاالستذاز بآثار الصح
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 :الفصل األول

أهل السية واجلناعة  موقفتعريف الصخابة ومكاىتوه و

. فينا شجر بييوه بإجياز

: ويعتنل على ثالثة مباسح 

. تعريف الصشابـــي: املبشح األول

. ملاىة الصشابــــة: املبشح الجاىي

. ميَر أٍل الصية واجلناعة فينا ظذر بني الصشابة: املبشح الجالح
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: تعريف الصشابي : خ األولاملبح

ىم٤مل أسمق - َصِح٥م َيّْمَح٥م سمٛمٕمٜمك ًمزم واٟم٘م٤مد9 اؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمّمح٦ٌم، وهل ُمّمدر: ايمِمحايب يمٕمة 

٧ٌُْم أي))9 قمٌٞمد ((اٟم٘مدت ًمف9 صح٧ٌم اًمرضمؾ ُمـ اًمّمح٦ٌم، وَأْصَح
يمؾ رء ٓزم ))9 ، وي٘مقل إزهري (1)

((اًمّم٤مطم٥م اعمٕم٤مذ))9 ، وي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر( (ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد اؾمتّمحٌف
، واًمّم٤مد واحل٤مء واًم٤ٌمء شمدور قمغم ُمٕم٤مٍن  (2)

ُمالزم ويٜم٘م٤مد زم، إذا يم٤من ص٤مطم٤ًٌم 9 هذا ص٤مطم٥م زم، أي9 ُمتٕمددة شمدل قمغم اعمالزُم٦م وآٟم٘مٞم٤مد، وهلذا شم٘مقل

اًمّم٤مطم٥م اعمالزم إٟم٤ًمٟم٤ًم يم٤من أو طمٞمقاٟم٤ًم أو ُمٙم٤مٟم٤ًم أو زُم٤مٟم٤ًم، وهلذا ي٘مقل اهلل 9 ص٤مدىم٤ًم، ي٘مقل اًمراهم٥م ذم ُمٗمردات

- ;/3ي٦مآ9 اًمتقسم٦م> ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ڭ ژ 9 شمٕم٤ممم

اظمتٚمػ اصٓمالح اعمحدصملم قمـ اصٓمالح إصقًمٞملم ذم شمٕمريػ اًمّمح٤ميب وًمٕمكم  :ايمِمحايب اصْمالضما 

- أذيمر أسمرز شمٕمريٗم٤مت يمؾ ومريؼ صمؿ أىم٤مرن سمٞمٜمٝم٤م ُمٌٞمٜم٤م اًمراضمح ُمٜمٝم٤م 

:   فمٛمد اظمحدشمكم سمٔمريػ ايمِمحايب

ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٔم٦م ، ُم١مُمٜم٤ًم سمف ، 9 ذه٥م مجٝمقر اعمحدصملم قمغم أن اًمّمح٤ميب هق  ,0 

سمٕمد سمٕمثتف ، طم٤مل طمٞم٤مشمف ، و ُم٤مت قمغم اإليامن
(3 ) -

سم٠مٟمف ُمـ صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  9,ذم شمٕمريٗمف  (ه145ت)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ,1

رآه ُمـ اعمًٚمٛملم أو
(4)
  -

سم٠مٟمف ُمـ صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 9 ذم شمٕمريٗمف  (ه 123ت )ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل رمحف اهلل  ,2

أو رآه وًمق ؾم٤مقم٦م ُمـ هن٤مر
(5)
 -

سم٠مٟمف يمؾ ُمـ صحٌف ؾمٜم٦ًم أو ؿمٝمرًا أو يقُم٤ًم أو ؾم٤مقم٦ًم أو 9 ذم شمٕمريٗمف (هـ  130ت)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل  ,3

 ـــــــــــــــــ

- (0.410)ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

 -(408. 0)ًم٤ًمن اًمٕمرب  (2)

ه٤مُمش رىمؿ  (061و058ص )و ُم٤م سمٕمده٤م ، و اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م  (3.63)ومتح اعمٖمٞم٨م ،  (0.5)اإلص٤مسم٦م  (3)

(0) - 

 - (2.0224)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  4) )

  -(6.4)،  ومتح اًم٤ٌمري (5)
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ًمف ُمـ اًمّمح٦ٌم قمغم ىمدر ُم٤م صحٌف ويم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘متف ُمٕمف ،وؾمٛمع ُمٜمف، وٟمٔمر إًمٞمف ، رآه 
(1)
 -

اًمّمح٤مسم٦م ٓ ٟمٕمدهؿ إٓ ُمـ أىم٤مم ُمع رؾمقل اهلل 9 ذم شمٕمريٗمف (هـ  83ت )وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل  ,4

ه احل٤مومظ وشمٕمريػ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م هذا شمٕم٘م٥م- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم وهمزا ُمٕمف همزوة أو همزوشملم

واًمٕمٛمؾ قمغم ظمالف هذا اًم٘مقل؛ ٕهنؿ اشمٗم٘مقا قمغم قمد مجع ضمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل جيتٛمٕمقا 9 اسمـ طمجر سم٘مقًمف

سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ذم طمج٦م اًمقداع
(2)
- 

9 اًمّمحٞمح اًمذي ىم٤مًمف اعمحدصمقن واعمح٘م٘مقن ُمـ همػمهؿ أٟمف9 (هـ565ت)رمحف اهلل  اًمٜمقويوىم٤مل ,5

 -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمق ؾم٤مقم٦ميمؾ ُمًٚمؿ رأى اًمٜمٌل  صغم ا

ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل ُم١مُمٜم٤ًم 9 أصح ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ أن اًمّمح٤ميب9 ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

 -وهذا هقاًمراضمح -ُمـ ـم٤مًم٧م جم٤مًمًتف ًمف أو ىمٍمت9 سمف، وُم٤مت قمغم اإلؾمالم، ومٞمدظمؾ ومٞمٛمـ ًم٘مٞمف

دًا دىمٞم٘م٤ًم، ووع جيد أٟمف ىمد طمدد اًمّمح٦ٌم حتدي، واًمذي يًت٘مرئ ُم٤م يمتٌف احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل 

9 هل٤م وقاسمط ُمٝمٛم٦م، وهذه اًمْمقاسمط هل

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُمـ اعمًٚمٛملم، ـم٤مًم٧م  أن اؾمؿ اًمّمح٦ٌم ُمًتحؼ عمـ صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل9 أوًٓ 

اًمّمح٦ٌم أو ىمٍمت، وشمث٧ٌم عمـ روى قمٜمف، وُمـ مل يرو، وُمـ همزا ُمٕمف، وُمـ مل يٖمز، وُمـ رآه رؤي٦م 

- ن أم ُمٙمتقم ومل جي٤مًمًف، وُمـ مل يره ًمٕم٤مرض يم٤مٕقمٛمك ُمثؾ اب

أن يٙمقن ُمـ صحٌف أو رآه ُم١مُمٜم٤م سمف سمخالف ُمـ صحٌف أو رآه ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومٚمٞمس صح٤مسمٞم٤م، 9 صم٤مٟمٞم٤مً 

- يمٛمنميمل ُمٙم٦م، وهيقد اعمديٜم٦م ومٚمٞمًقا سمّمح٤مسم٦م

أن شمٙمقن صحٌتف أو رؤيتف إي٤مه  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ذم ىمٞمد احلٞم٤مة سمخالف ُمـ رآه سمٕمد 9 صم٤مًمث٤مً 

اهلذزم اًمِم٤مقمر، وم٘مد أؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مة  (أيب ذؤي٥م ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد )يمـ  ُمقشمف، وىمٌؾ دومٜمف ومٚمٞمس صح٤مسمٞم٤مً 

 ـــــــــــــــــ

،  ٔل شمٞمٛمٞم٦م،  اعمًقدة،  (961ص)،  شمٚم٘مٞمح ومٝمقم أهؾ إصمر-  (2.0/2)،  ومتح اعمٖمٞم٨م،  (/94ص)اًمٙمٗم٤مي٦م  1) )

 ،(9152ص)

سمـ اًمّمالح ٓ ،قمٚمقم احلدي٨م ، (961ص)،  ٓسمـ اجلقزي،  ٕصمرشمٚم٘مٞمح ومٝمقم ا ،(/94ص)،  اًمٙمٗم٤مي٦م(2)

ٓسمـ ،  أؾمد اًمٖم٤مسم٦م،  (1.478)،  ، وإرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ(2.0/1)،  ، وومتح اعمٖمٞم٨م، (9180ص)

 -(1.380)،  ٓسمـ اعمٚم٘مـ،  اعم٘مٜمع ذم قمٚمقم احلدي٨م،  (0.14)،  إصمػم
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اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومل يره وم٘مدم اعمديٜم٦م يقم شمقذم رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومذه٥م 

إمم سمٞم٧م رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٢مذا هق ُمًجك قمغم هيره ىمٌؾ همًٚمف، وأهٚمف حيٞمٓمقن سمف، 

- يٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة وطمي ُمع اًمّمح٤مسم٦م، ومل حيظ سمنمف اًمّمح٦ٌمومذه٥م إمم ؾمؼ

أن يٛمقت ُمـ صحٌف أو رآه قمغم اإلؾمالم، سمخالف ُمـ صحٌف أو رآه ُم١مُمٜم٤م سمف صمؿ ارشمد سمٕمد 9 راسمٕم٤مً 

- ذًمؽ، وهٜم٤م طم٤مًمت٤من ًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام طمٙمؿ

ك ومل يٕمد إمم إذا صح٥م اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أو رآه ُم١مُمٜم٤م سمف صمؿ ارشمد سمٕمد ذل9 احل٤مًم٦م إومم

زوج أم طمٌٞم٦ٌم ، وم٢مٟمف أؾمٚمؿ ُمٕمٝم٤م ، وه٤مضمر إمم  (قمٌد اهلل سمـ ضمحش  )اإلؾمالم ومٚمٞمس صح٤مسمٞم٤م يمـ 

اًمذي ىمتؾ وهق ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر  (قمٌد اهلل سمـ ظمٓمؾ  )احلٌِم٦م ومتٜمٍم هٜم٤مك وُم٤مت قمغم ٟمٍماٟمٞمتف ، و 

(رسمٞمٕم٦م سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اجلٛمحل )اًمٙمٕم٦ٌم ، و 
(1)
- ومٚمٞمًقا سمّمح٤مسم٦م  

إذا صح٥م اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أو رآه ُم١مُمٜم٤م سمف صمؿ ارشمد سمٕمد ذًمؽ صمؿ قم٤مد إمم 9 اٟمٞم٦م احل٤مًم٦م اًم٨م

ؾمقاء قم٤مد إمم اإلؾمالم ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  ، اًمّمحٞمح أٟمف ُمٕمدود ذم اًمّمح٤مسم٦م 9 اإلؾمالم وم٘م٤مل احل٤مومظ 

ًمٜمٌل  صغم اهلل أو قم٤مد إمم اإلؾمالم صم٤مٟمٞم٦م ، ومل يٚمؼ ا (قمٌد اهلل سمـ أيب هح  )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يمـ 

اًمٙمقذم اًمذي ىمدم قمغم  (إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕمد يٙمرب  )قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمٕمد إؾمالُمف اًمث٤مين يمـ 

اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ذم ؾمٌٕملم رايم٤ًٌم ُمـ يمٜمدة ، ويم٤من ُمـ ُمٚمقيمٝم٤م ؾمٜم٦م قمنم ، صمؿ ارشمد ، وم٠ميت 

، وىمد طمي  (روة أم ف )إمم اًمّمديؼ أؾمػمًا ، وم٠مـمٚم٘مف ، وم٠مؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف ، وزوضمف أظمتف 

اًمذي أؾمٚمؿ صمؿ ارشمد ، وم٠مهه ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وأرؾمٚمف إمم  (ىمرة سمـ هٌػمة  )اًم٘م٤مدؾمٞم٦م واًمػمُمقك ، و 

اًمّمديؼ ، وم٤مقمتذر قمـ ارشمداده سمخقومف قمغم وًمده وُم٤مًمف ُمـ ُمًٞمٚمٛم٦م وأٟمف يم٤من ُم١مُمٜم٤م سم٤مـمٜم٤م وم٠مـمٚم٘مف 

 وم٢مٟمف قم٤مد إمم9 سمٜمك أؾمد  اًمذي ارشمد ، وشمٜم٠ٌم ذم (ـمٚمح٦م سمـ ظمقيٚمد إؾمدي  )اًمّمديؼ،         و 

- اإلؾمالم ، وهمزا حت٧م راي٦م اعمًٚمٛملم ذم ومتح اًمِم٤مم ، ويم٤من ُمـ اًمِمٝمداء 

 ـــــــــــــــــ

وًمذا ذيمره ،  وًمف ومٞمٝم٤م طمدي٨م ُمًٜمد،  اًمقداع وؿمٝمد طمج٦م،  أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح،  رسمٞمٕم٦م سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ (1)

وُم٤مت ،  ًمٙمٜمف ارشمد ذم زُمـ قمٛمر وهرب إمم اًمِم٤مم وشمٜمٍّم ،  اًمٌٖمقي واسمـ ُمٜمده واسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمّمح٤مسم٦م

 ،(3.187)،  أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م9 وطمديثف ذم طمج٦م اًمقداع، (410,/1.41)يٜمٔمر اإلص٤مسم٦م - هٜم٤مك
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سمدًمٞمؾ قمد اعمحدصملم هلؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ، وسمدًمٞمؾ ُتري٩م أطم٤مديثٝمؿ 9 وم٤مًمراضمح أن ه١مٓء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ذم اعم٤ًمٟمٞمد
(1)
 -

: أزمرز سمٔمريٖمات ايمِمحايب دم اصْمالح إصقيمٝمكم 

9 ٕصقًمٞملم ُمـ ُمٕمتزًم٦م وُمتٙمٚمٛملم ووم٘مٝم٤مء إمم أنذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وا

هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٔم٦م ُم١مُمٜم٤ًم سمف ، سمٕمد سمٕمثتف ، طم٤مل طمٞم٤مشمف ،    9 اًمّمح٤ميب   ,0

وـم٤مًم٧م صحٌتف و يمثر ًم٘م٤مئف سمف ، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌع ًمف ، وإظمذ قمٜمف ، وإن مل يرو قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ، و ُم٤مت 

 -قمغم اإليامن 

سم٦م ، ويمثرة اًمٚم٘م٤مء سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌع ًمف ، وإظمذ اؿمؽماط ـمقل اًمّمح

إن اًمرضمؾ ٓ يقصػ وًمق أـم٤مل جم٤مًم٦ًم اًمٕم٤ممل سم٠مٟمف ُمـ أصح٤مسمف إذا مل يٙمـ قمغم 9 وهلذا ىم٤مًمقا - قمٜمف 

 -ـمريؼ اًمتٌع ًمف وإظمذ قمٜمف

ده٤م سمًٜم٦م وم٠ميمثر ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمد,وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمدة اًمتل ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ـم٤مًم٧م صحٌتف ، 

وقمٚمٞمف اسمـ اعمًٞم٥م 
(2)
 -

و ُمٜمٝمؿ ُمـ طمدده٤م سمًت٦م أؿمٝمر وم٠ميمثر ,
(3)
 -

وٓ وضمف هلذيـ اًم٘مقًملم ، ٓؾمتٚمزاُمٝمام ظمروج مج٤مقم٦م 9 و ىمد رد قمغم هذيـ اًم٘مقًملم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا قمٜمف ومل يٌ٘مقا ًمديف إٓ دون ذًمؽ، و أيْم٤ًم ٓ يدل قمٚمٞمٝمام دًمٞمؾ ُمـ ًمٖم٦م وٓ 

- ذع

- وُمٜمٝمؿ ُمـ رأى أهن٤م ٓ حتدد سمٛم٘مدار ، وإٟمام هل شمٓمقل سمحٞم٨م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمّمح٦ٌم قمروم٤ًم ,

- و هذا هق اًم٘مقل اًمراضمح وإصح قمٜمدهؿ 

- وأظمذ قمٜمف اًمٕمٚمؿ  اًمّمح٤ميب ُمـ ـم٤مًم٧م صحٌتف ًمٚمٜمٌل,1

 ـــــــــــــــــ

- (981ص)، ٓسمـ طمجر، ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر، و  ( 4  ,6.2 )9 اسمـ طمجر ، ومتح اًم٤ٌمري  (1)

  -(2.55)اًمتحرير ، (/6ص  )إرؿم٤مد اًمٗمحقل  (2)

 -(/6ص )إرؿم٤مد اًمٗمحقل ، (2.55)اًمتٞمًػم  (3)
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- ويمثرت جم٤مًمًتف ، وروى قمٜمف  اًمّمح٤ميب ُمـ ـم٤مًم٧م صحٌتف ًمٚمٜمٌل ,2

واٟمٍمف قمٜمف ُمـ همػم ، وم٠مُم٤م ُمـ وومد قمٚمٞمف - واشمٌٕمف ، وأىم٤مم قمٜمده  اًمٜمٌل اًمّمح٤ميب هق اًمذي ًم٘مل ,3

وٟم٘مٚمف قمٜمف  (اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف )ذيمره اسمـ اًمّم٤ٌمغ ذم - ُمّم٤مطم٦ٌم وُمت٤مسمٕم٦م ومال يٜمٍمف إًمٞمف هذا آؾمؿ 

-  اًمٕمراىمل ذم ذح إًمٗمٞم٦م 

9  اًمّمح٤ميب ُمـ وصػ سم٠مطمد أوص٤مف أرسمٕم٦م  – 4

طمٙم٤مه احل٤مومظ اسمـ -أو اؾمتِمٝمد سملم يديف ، أو وٌط أٟمف همزا ُمٕمف ، يُتف أو طُمٗمٔم٧م روا، ُمـ ـم٤مًم٧م جم٤مًمًتف 

- هذا ؿم٤مذ 9 وىم٤مل - طمجر قمـ سمٕمض إصقًمٞملم 

وطمٙم٤مه ، ٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل قمـ أسمق زيمري٤م  حيٞمك سمـ قمثامن اعمٍمي - وإن مل يره ، ُمـ أدرك زُمـ اًمٜمٌل   ,5

اًم٘مراذم ذم ذح اًمتٜم٘مٞمح 
(1)

  -

 ـــــــــــــــــ

ًممُمدي ،  ، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم(0.054)، اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم (1.56)خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م  (1)

،  (/2.25)،  ًمٚمزريمٌم،  اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف،  (9018ص)ًمٚمِمقيم٤مين ،  ، إرؿم٤مد اًمٗمحقل(0.164)

ىمقاقمد ،  (0.14)،  ًمٚمًٌٙمل ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر،  مجع اجلقاُمع،  (/2.2,0)،  ًمٚمٕمراىمل،  اًمتٌٍمة واًمتذيمرة

،  اإلص٤مسم٦م،  (9180ص)،  قمٚمقم احلدي٨م (9062ص)،  اًمتٕمريٗم٤مت،  (235، /907ص)،  ًمٚمٛمجددي،  اًمٗم٘مف

ص )وإمحدي ظمٚمٞمؾ ، اًمًٜم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌقة - (//2.0)، ومتح اعمٖمٞم٨م،  (/1.10) ، شمدري٥م اًمراوي،  (0.5)

  - ( 15 ,11)ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد اعمحدصملم 9 أمحد اًم٤ٌمشمكم ذم يمت٤مسم٦م - د،واؾمت٘مّم٤مه٤م، (52 – /5

 



 
 

 25 

 :بي ملاىة الصشا: املبشح الجاىي  

 

دًم٧م اًمٜمّمقص اعمتقاشمرة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، 

وقمغم وضمقب طمٌٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وشمقىمػمهؿ وآطمتج٤مج سم٢ممج٤مقمٝمؿ وآؾمتٜم٤من سمآصم٤مرهؿ 
(
1

)
ومم٤م -  

ة أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمقاوع يمثػم ,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ,ي١ميمد ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن اهلل 

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمِمػًما ومٞمٝم٤م إمم أومْمٚمٞمتٝمؿ ُمٜمقًه٤م سمٗمْمٚمٝمؿ وُمـ ذًمؽ 

: َمـ ايمٗمرأن ايم٘مريؿ  -

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ  9شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل ,0

. ;/00ي٦م آ9 آل قمٛمران> ژ ٹ  ٹ

ىم٤مل اسمـ اجلقزي
(1)
9 وومٞمٛمـ أريد هبذه أي٦م أرسمٕم٦م أىمقال"9 

- أهنؿ أهؾ سمدر9 أطمده٤م

- أهنؿ اعمٝم٤مضمرون9 واًمث٤مين

- مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م9 واًمث٤مًم٨م

- مجٞمع أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٟمِ٘مٚم٧م هذه إىمقال يمٚمٝم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس9 اًمراسمع

ر أُمتفوأصؾ اخلٓم٤مب ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٕمؿ ؾم٤مئ"9 وىم٤مل اًمزضم٤مج
(2)
 -

اشمٗمؼ اعمٗمنون أن ذًمؽ ذم اًمّمح٤مسم٦م، ًمٙمـ 9 ىمٞمؾ ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ "9 وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل

- اخلالف ذم اًمتٗم٤مؾمػم ُمِمٝمقر ورضمح يمثػم قمٛمقُمٝم٤م ذم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ژ  9ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ,1

 ژٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ

 -;//0ي٦م آ9اًمتقسم٦م> 

 ُيؼم شمٕم٤ممم قمـ رو٤مه قمـ اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمت٤مسمٕملم هلؿ "9 ىم٤مل اسمـ يمثػم

 ـــــــــــــــــ

 -(438/  1) دم زاد اظمسغم دم فمٙمؿ ايمتٖمسغم 1) )

- ( 356. 0)ُمٕم٤مين اًم٘مرآن  (2)
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أقمد هلؿ ُمـ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ سم٢مطم٤ًمن ورو٤مهؿ قمٜمف سمام
(1)
 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ژ 9 ىم٤مل شمٕم٤ممم,2

   ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 .;006ي٦م آ 9اًمتقسم٦م>

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 9 وىمقًمف شمٕم٤ممم"9 ىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص

ومٞمف ُمدح ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذيـ همزوا  ژۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  

ُمٕمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وإظم٤ٌمر سمّمح٦م سمقاـمـ وامئرهؿ وـمٝم٤مرهتؿ؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُيؼم 

ه ىمد شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ إٓ وىمد ريض قمٜمٝمؿ وريض أومٕم٤مهلؿ، وهذا ٟمص ذم رد ىمقل اًمٓم٤مقمٜملم قمٚمٞمٝمؿ سم٠من

واًمٜم٤مؾمٌلم هلؿ إمم همػم ُم٤م ٟمًٌٝمؿ اهلل إًمٞمف ُمـ اًمٓمٝم٤مرة ووصٗمٝمؿ سمف ُمـ صح٦م اًمْمامئر وصالح 

اًمنائر ريض اهلل قمٜمٝمؿ
(2)
- 

- ;48ي٦م آ9اًمٜمٛمؾ>  ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چژ  9ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم,3

اًمذيـ اضمت٤ٌمهؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 9 اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ، ي٘مقل9 ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

يـ اًمذي سمٕمثف سم٤مًمدقم٤مء إًمٞمف دون اعمنميملم سمف اجل٤مطمديـ سمٜمٌّقة  ومجٕمٚمٝمؿ أصح٤مسمف ووزراءه قمغم اًمدِّ

أصح٤مب 9 ىم٤مل ژ ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چژ 9 سمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمفٟمٌّٞمف، صمؿ ذيمر سم٢مؾمٜم٤مده إمم ا

حمٛمد اصٓمٗم٤مهؿ ًمٜمٌٞمف
(3)
- 

 وٓ ري٥م أهنؿ أومْمؾ اعمّمٓمٗملم،  هؿ أصح٤مب حمٛمد 9وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل 

(4)+ُمـ هذه إُم٦م
- 

 ـــــــــــــــــ

 -( 273.  1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (1)

 - (371/  4 )أضم٘مام ايمٗمرآن يمٙمجِماص  (2)

 -(371.  08)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)

 - (1.23)،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م4) )
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 9 ىم٤مل شمٕم٤ممم ,4

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ             ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

- ;18ي٦م آ9اًمٗمتح>   ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

وم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ظمٚمّم٧م ٟمٞم٤مهتؿ وطمًٜم٧م أقمامهلؿ ومٙمؾ ُمـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ 9 ىم٤مل اسمـ يمثػم

وا إذا رأوا سمٚمٖمٜمل أن اًمٜمّم٤مرى يم٤من9 أقمجٌقه ذم ؾمٛمتٝمؿ وهدهيؿ، وىم٤مل ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف

- واهلل هل١مٓء ظمػم ُمـ احلقاريلم ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م9 اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمذيـ ومتحقا اًمِم٤مم ي٘مقًمقن

وصدىمقا ذم ذًمؽ وم٢من هذه إُم٦م ُمٕمٔمٛم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)
 -

9   إديمة َمـ ايمسٛمة ايمٛمبقية فمعم َم٘ماٞمة ايمِمحازمة ريض اهلل فمٛمٜمؿ

ًمق ضمٚمًٜم٤م 9 صٚمٞمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ىمٚمٜم٤م9 قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ,0

ي٤م رؾمقل اهلل، 9 ىمٚمٜم٤م ((!َما زيمتؿ ها هٛما؟))9 ومجٚمًٜم٤م ومخرج قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل9 طمتك ٟمّمكم اًمٕمِم٤مء ىم٤مل

( (مأصبت))أو  ((أضمسٛمتؿ))9 ٟمجٚمس طمتك ٟمّمكم ُمٕمٙمؿ اًمٕمِم٤مء ىم٤مل9 صٚمٞمٜم٤م ُمٕمؽ اعمٖمرب صمؿ ىمٚمٜم٤م

ايمٛمجقُم أَمٛمٌة يمٙمسامِء، هم١مذا ))9 ومرومع رأؾمف إمم اًمًامء ويم٤من يمثػمًا ُم٤م يرومع رأؾمف إمم اًمًامء وم٘م٤مل9 ىم٤مل

ذهبِت ايمٛمجُقِم أسمك ايمسامَء َما سُمقفمُد وأٞما أََمٛمٌة ٕصحايب هم١مذا ذهبُت أسمك أصحايب َما ُيقفمدوَن، 

((وأصحايب أَمٛمٌة َٕمتل هم١مذا ذهب أصحايب أسمك أَمتل َما ُيقفمُدون
(2)

  .

وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜمجقم ُم٤م داُم٧م سم٤مىمٞم٦م وم٤مًمًامء سم٤مىمٞم٦م وم٢مذا اٟمٙمدرت اًمٜمجقم "9 ىم٤مل اًمٜمقوي

وأٞما ))9 وشمٜم٤مصمرت ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٧م اًمًامء وم٤مٟمٗمٓمرت واٟمِم٘م٧م وذه٧ٌم، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُمـ اًمٗمتـ واحلروب وارشمداد ُمـ ارشمد 9 أي ((ذهبت أسمك أصحايب َما يقفمدونأَمٛمة ٕصحايب هم١مذا 

 ـــــــــــــــــ

 4/204: سمٖمسغم ازمـ ىمثغم (1)

وسم٘م٤مء أصح٤مسم٦م ، آُم٤من ٕصح٤مسمف رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمح٦م يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مب سمٞم٤من أن سم٘م٤مء اًمٜمٌل  (1)

- ( 1420) :سمرىمؿ ( 3.0850)م صحٞمح ُمًؾ  )أُم٤من ًمألُم٦م 
 



 
 

 28 

ُمـ إقمراب واظمتالف اًم٘مٚمقب وٟمحق ذًمؽ مم٤م أٟمذر سمف سحي٤ًم، وىمد وىمع يمؾ ذًمؽ، ىمقًمف صغم اهلل 

ُمـ فمٝمقر 9 ُمٕمٜم٤مه ((وأصحايب أَمٛمة َٕمتل هم١مذا ذهب أصحايب أسمك أَمتك َما يقفمدون))9 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ن واًمٗمتـ ومٞمف وـمٚمقع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من وفمٝمقر اًمروم وهمػمهؿ واٟمتٝم٤مك اعمديٜم٦م اًمٌدع واحلقادث ذم اًمدي

وُمٙم٦م وهمػم ذًمؽ، وهذه يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٕمجزاشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)
- 

يٟميت فمعم ايمٛماس )) 9قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ,1

 ؟ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمَب اهمٝم٘مؿ َمـ ص :ون لوهمٝمؼ ، يٕمزو همئام َمـ ايمٛماسفزَمان 

هؾ همٝم٘مؿ  : وماُل َمـ ايمٛماس دمُ  يٕمزو همئامُ ف يٟميت فمعم ايمٛماِس  زَمانٌ  شمؿَّي  .هلؿ همتُت ٞمٔمؿ، دمُ : هلؿ  همٝمٗمقيمقن

يٟميت فمعم شمؿ  .هلؿ همتُت ٞمٔمؿ، دمُ : همٝمٗمقيمقن ؟ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َب اصتصاضَمَب أَمـ 

اهلل  رؽمقلِ  أصحاَب  ضمَب اَمـ َص  َب َح اهؾ همٝم٘مؿ َمـ ص: اليٕمزو همئام َمـ ايمٛماس همٝمؼايمٛماس زَمان ف

 (.(2ٞمٔمؿ، همٝمٖمتت هلؿ: صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٝمٗمقيمقن

وذم هذا احلدي٨م ُمٕمجزات ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م 9 ىم٤مل اًمٜمقوي

واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ
(3)
- 

هللَِّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  َأيُّظ اًمٜم٤مس ؾُمِئَؾ رؾمقل ا :قمـ قمٌد اهللَِّ سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ,2

؟ىم٤مل ـَ َيُٙمقَوُْؿ شُمؿَّي جيجي وَمْقٌم سَمْبُدُر ؾَمَٜماَدُة َأضَمِدِهْؿ َيِٚمٝمٛمَُف َوَت ))9 ظَمػْمٌ ـَ َيُٙمقَوُْؿ شُمؿَّي ايمَّيِ ي زْمُدُر وَمْريِن شُمؿَّي ايمَّيِ ي

 ((َيِٚمٝمٛمُُف ؾَمَٜماَدسَمفُ 
(4)

 .

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ظمػم اًم٘مرون ىمرٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمراد أصح٤مسمف9 ىم٤مل اًمٜمقوي
(5)
 

 ـــــــــــــــــ

 -( 05.72)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( 4، 1،2)

(
وُمـ صح٥م اًمٜمٌل  وسم٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل  ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل صحيحة  أخرجه البخاري يف2

 -- (3  /1135 ) (3449): برقم  
 

سم٤مب ومْمؾ ،وُمًٚمؿ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (،  ( 2340)9 سمرىمؿ  (2.0224)  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م (4)

- ( 1422 )سمرىمؿ  (3.0852)اًمّمح٤مسم٦م 
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سمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٚمقس إذ ـمٚمع 9 قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اجلٝمٜمل ىم٤مل ,3

اِن ََمْ ضِمِجٝمَّيانِ ))  9اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرايم٤ٌمن وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم  طمتك أشمٞم٤مه وم٢مذا رضمالن ُمـ ، ((ىمِٛمِْديَّي

ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م ُمـ رآك وآُمـ سمؽ 9 ومدٟم٤م أطمدد٤م ًمٞم٤ٌميٕمف، ومٚمام أظمذ سمٞمده ىم٤مل9 ُمذطم٩م ىم٤مل

ومٛمًح قمغم يده واٟمٍمف، صمؿ أشم٤مه أظمر طمتك 9 ىم٤مل( (وزَمك يمفطُ ))9 واشمٌٕمؽ وصدىمؽ ُم٤مذا ًمف؟ ىم٤مل

ؿمقزمك ))9 ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م ُمـ آُمـ سمؽ واشمٌٕمؽ وصدىمؽ ُم٤مذا ًمف؟ ىم٤مل9 أظمذ سمٞمده ًمٞم٤ٌميٕمف وم٘م٤مل

((يمف شمؿ ؿمقزمك يمف
(1)

.  

َٓ سَمُسبُّبقا َٓ سَمُسبُّبقا َأْصَحايِب ))9  ىم٤مل رؾمقل اهللَِّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 9 قمـ أيب ُهَرْيَرَة ىم٤مل   ,4  

َأْصَحايِب هَمَقايمَّيِ ي َٞمْٖمِز زمٝمده يمق َأنَّي َأضَمَدىُمْؿ َأْٞمَٖمَؼ َِمْثَؾ ُأضُمٍد َذَهًبا َما َأْدَرَك َُمدَّي َأضَمِدِهْؿ وٓ 

((َٞمِِمٝمَٖمفُ 
(2)
 -

وم٤مقمٚمؿ أٟمف  إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمدًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 9 ل أسمق زرقم٦م اًمرازي ىم٤م

، واًمًٜمـ ، وإٟمام أدى إًمٞمٜم٤م هذا اًم٘مرآن ، واًم٘مرآن طمؼ ، قمٜمدٟم٤م طمؼ  وذًمؽ أن اًمرؾمقل ، زٟمديؼ

واجلرح هبؿ ، ًمٞمٌٓمٚمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، وإٟمام يريدون أن جيرطمقا ؿمٝمقدٟم٤م  أصح٤مب رؾمقل اهلل 

هؿ زٟم٤مدىم٦مو، أومم
(3)

  -

وًمذا ُيٕمد ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اعمحرُم٦م اًمتل شمًتقضم٥م اًمٕم٘مقسم٦م اًمِمديدة
وطمٌٝمؿ قمالُم٦م ُمـ .(4)

-  قمالُم٤مت اإليامن وسمٖمْمٝمؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق 

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ُمتقاشمرة، سمؾ وُمِمتٝمرة يمثػمة ومْمٚمٝمؿ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أن واحل٤مصؾ

 ىمرهنؿ وشمٗمْمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ واًمثٜم٤مء اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ ذم ُمتقاشمرة سمؾ ُمًتٗمٞمْم٦م، إطم٤مدي٨م وهذه9 شمٞمٛمٞم٦م

 ـــــــــــــــــ

ومٞمف حمٛمد 9ىم٤مل اهلٞمثٛمل  (11.178)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم وايمْمػماين دم ، (3.041)أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمًٜمده  (1)

 جمٛمع اًمزوائد، همػم أن اًمّمح٤ميب مل ُيرج ًمف ؾمقى اسمـ ُم٤مضم٦م ،وسم٤مىمل رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم، سمـ إؾمح٤مق 

(0/.07 ) -

ح٤مسَم٦م ريض اهلل قَمٜمٝمؿ  (2)  -( /143)9سمرىمؿ  (3.0856)صحٞمح ُمًٚمؿ سم٤مب حتريؿ ؾَم٥مِّ اًمّمَّ

 -  ( 86ص )ذيمره اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم اًمٙمٗم٤مي٦م  (3)

 - ( 408 ,4/1ص )، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل  (4)
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 .(1) واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم ىمدح ومٞمٝمؿ واًم٘مدح اًم٘مرون ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ قمغم

 :ايمثٛماء فمعم ايمِمحازمة دم أومقال ايمسٙمػ وايمٔمٙمامء

 صمٜم٤مؤه ضمؾ اهلل إن)9 قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًم٘مرآن وشمرمج٤من إُم٦م طمؼم ىم٤مل

 وإُمقال، إٟمٗمس قمغم آصمروه سمّمح٤مسم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمداً  ٟمٌٞمف ظمص أؾمامؤه وشم٘مدؾم٧م

ٺ    ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺژ  9وم٘م٤مل يمت٤مسمف ذم اهلل ووصٗمٝمؿ طم٤مل، يمؾ ذم دوٟمف اًمٜمٗمقس وسمذًمقا

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  

 اًمديـ سمٛمٕم٤ممل ىم٤مُمقا ،; 18ي٦م ، آاًمٗمتح>  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 ديٜمف، واؾمت٘مر اهلل آٓء وفمٝمرت أؾم٤ٌمسمف، وىمقي٧م ـمرىمف هتذسم٧م طمتك ًمٚمٛمًٚمٛملم، آضمتٝم٤مد وٟم٤مصحقا

 ويمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اهلل يمٚمٛم٦م وص٤مرت ئٛمف،دقم٤م وحم٤م رؤوؾمف وأزال اًمنمك هبؿ وأذل أقمالُمف، وووح٧م

 اًمٓم٤مهرة وإرواح اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس شمٚمؽ قمغم وسمريم٤مشمف ورمحتف اهلل ومّمٚمقات اًمًٗمغم، يمٗمروا اًمذيـ

 رطمٚمقا ٟمّمح٤مء، اهلل ًمٕم٤ٌمد ويم٤مٟمقا أطمٞم٤مء، اعمقت سمٕمد ويم٤مٟمقا أوًمٞم٤مء، هلل احلٞم٤مة ذم يم٤مٟمقا وم٘مد ,اًمٕم٤مًمٞم٦م

(ومٞمٝم٤م سمٕمد وهؿ اًمدٟمٞم٤م ُمـ وظمرضمقا إًمٞمٝم٤م، يّمٚمقا أن ىمٌؾ أظمرة إمم
(2)
- 

 يم٠من رُمح ىمٞمد اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م طمتك جمٚمًف ذم ًم٨ٌم صمؿ اًمٖمداة قمكمٌ  صغّم 9 ىم٤مل أرايم٦م أيب قمـ   .1

 أرى ومام وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ أصمراً  رأي٧م ًم٘مد)9 ىم٤مل صمؿ يمآسم٦م، قمٚمٞمف

 ىمد اعمٕمزى، ريم٥م ُمثؾ أقمٞمٜمٝمؿ سملم صٗمرًا، همؼماً  ؿمٕمث٤مً  ًمٞمّمٌحقا يم٤مٟمقا إن واهلل يِمٌٝمٝمؿ، أطمداً 

 ذم اًمِمجرة متٞمد يمام ُم٤مدوا اهلل ذيمر إذا وضم٤ٌمهٝمؿ، أىمداُمٝمؿ سملم يراوطمقن اهلل يمت٤مب يتٚمقن سم٤مشمقا

(هم٤مومٚملم سم٤مشمقا اًم٘مقم ًمٙم٠من واهلل ،صمٞم٤مهبؿ واهلل شمٌؾ طمتك أقمٞمٜمٝمؿ وم٤مهنٛمٚم٧م ريح، يقم
(3). 

 أصح٤مب أوًمئؽ ُم٤مت، ىمد سمٛمـ ومٚمٞمًتـ ُمًتٜم٤مً  يم٤من ُمـ) 9 ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ   .2

 ،شمٙمٚمٗم٤مً  وأىمٚمٝم٤م قمٚمامً  وأقمٛم٘مٝم٤م ىمٚمقسم٤مً  أسمره٤م إُم٦م، هذه ظمػم يم٤مٟمقا وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد

 ـــــــــــــــــ

 -( 044. 0)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (1)

  -( 82. 1)مجٝمرة ظمٓم٥م اًمٕمرب  (2)

 -( 0.65)أورده أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (3)
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 سم٠مظمالىمٝمؿ ومتِمٌٝمقا ديٜمف، وٟم٘مؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمف ًمّمح٦ٌم اهلل اظمت٤مرهؿ ىمقم

- اعمًت٘مٞمؿ اهلدى قمغم يم٤مٟمقا وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد أصح٤مب ومٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ،
(1). 

 ىمٚم٥م ومقضمد اًمٕم٤ٌمد ىمٚمقب ذم ٟمٔمر اهلل إن)9 ىم٤مل أٟمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ   .3

 ىمٚم٥م سمٕمد اًمٕم٤ٌمد ىمٚمقب ذم ٟمٔمر صمؿ سمرؾم٤مًمتف، وم٤مسمتٕمثف ًمٜمٗمًف وم٤مصٓمٗم٤مه اًمٕم٤ٌمد ىمٚمقب ظمػم حمٛمد

 ٟمٌٞمف وزراء ومجٕمٚمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد ىمٚمقب ظمػم أصح٤مسمف ىمٚمقب ومقضمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد

 اهلل قمٜمد ومٝمق ؾمٞمئ٤مً  رأوا وُم٤م طمًـ، اهلل قمٜمد ومٝمق طمًٜم٤مً  اعمًٚمٛمقن رأى ومام ديٜمف، قمغم ي٘م٤مشمٚمقن

(ؾمٞمئ
(2). 

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب صدىمتؿ ُمـ أطمؼ9 ىم٤مل اًمًدود دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة قمـ   .4

ديٜمف وإىم٤مُم٦م ٟمٌٞمف ًمّمح٦ٌم اهلل اظمت٤مرهؿ اًمذيـ وؾمٚمؿ،
(3). 

وُمـ احلج٦م اًمقاوح٦م اًمٌٞمٜم٦م اعمٕمرووم٦م ذيمر حم٤مؾمـ أصح٤مب رؾمقل 9ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل  .5

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ أمجٕملم واًمٙمػ قمـ ذيمر ُم٤ًموئٝمؿ واخلالف اًمذي ؿمجر 

سمٞمٜمٝمؿ ، ومٛمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو أطمًدا ُمٜمٝمؿ أو شمٜم٘مّمف أو ـمٕمـ 

ض سمٕمٞمٌٝمؿ أو قم٤مب أطمًدا ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُمٌتدع راوميض ظمٌٞم٨م خم٤مًمػ ٓ ي٘مٌؾ اهلل قمؾ هيؿ أو قمرَّ

ًٓ ، سمؾ طمٌٝمؿ ؾمٜم٦م ،   وإظمذ ، وؾمٞمٚم٦م هبؿ وآىمتداء ، ىمرسم٦م هلؿ واًمدقم٤مءُمٜمف سوًم٤م وٓ قمد

ومْمٞمٚم٦م سمآصم٤مرهؿ
(4) . 

 ذم ٟمٗمرط وٓ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب وٟمح٥م"9 اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أسمق ىم٤مل  .6

 إٓ يذيمرهؿ اخلػم وسمٖمػم يٌٖمْمٝمؿ ُمـ وٟمٌٖمض ُمٜمٝمؿ، أطمد ُمـ ٟمتؼمأ وٓ ُمٜمٝمؿ، أطمد طم٥م

 ـــــــــــــــــ

 - (0.2/4)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)

وىم٤مل اهلٞمثٛمل ،(7471)،  واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم،  (//25)سمرىمؿ،  (0.268)أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اعمًٜمد  (2)

 -رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن9 ذم جمٛمع اًمزوائد 

وٛمـ طمدي٨م ُمرومقع ويم٤من ىمت٤مدة ُيتٌٕمٝم٤م   ( 01287 )9 سمرىمؿ (2.023)،أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده (3)

واَي٦م   -هبذه اًمرِّ

 -(/0.2)ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ،( 06ص )شم٤مب اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم أمحد ك (4)
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---وـمٖمٞم٤من وٟمٗم٤مق يمٗمر وسمٖمْمٝمؿ وإطم٤ًمن، وإيامن ديـ وطمٌٝمؿ سمخػم،
(1)". 

 وأًمًٜمتٝمؿ ىمٚمقهبؿ ؾمالُم٦م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ أصقل وُمـ"9 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل .7

ٱ  ژ  9شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اهلل وصٗمٝمؿ ُم٤مك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ٕصح٤مب

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

هلل قمٚمٞمف ، وـم٤مقم٦م ًمٚمٜمٌل صغم ا;  /0ي٦م آ9 احلنم>  ژٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٓ سمسبقا أصحايب همق ايم ي ٞمٖمز زمٝمده يمق أن أضمدىمؿ أٞمٖمؼ َمثؾ أضمد ذهبًا َما ))9 وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف

((زمٙمغ َمد أضمدهؿ وٓ ٞمِمٝمٖمف
(2)

ويتؼمؤون ُمـ ـمري٘م٦م اًمرواومض اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م  ---

ويًٌقهنؿ، وـمري٘م٦م اًمٜمقاص٥م اًمذيـ ي١مذون أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقل أو قمٛمؾ، ويٛمًٙمقن قمام ؿمجر 

إن هذه أصم٤مر اعمروي٦م ذم ُم٤ًموهيؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمذب وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد زيد 9 سم٦م وي٘مقًمقنسملم اًمّمح٤م

ومٞمف وٟم٘مص وهمػم قمـ وضمٝمف واًمّمحٞمح ُمٜمف هؿ ومٞمف ُمٕمذورون إُم٤م جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن وإُم٤م 

---جمتٝمدون خمٓمئقن
(3)." 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 -(417ص )،  ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل،  اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ُمع ذطمٝم٤م (1)

 - ( 918ص)، ؾمٌؼ ُترجيف (2)

  -( 2.041,044)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (3)
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: املبشح الجالح

: ميَر أٍل الصية واجلناعة فينا ظذر بني الصشابة 
 

و شمتٌع زٓهتؿ و قمدم  اًمّمح٤مسم٦مؾمٜم٦م و اجلامقم٦م اإلُم٤ًمك قمـ ذيمر هٗمقات ُمـ ُمٜمٝم٩م أهؾ ال

ٌّتٝمؿ و ٟمنم - سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر ومٞماماخلقض  و ٟمحـ مل ُٟم١مُمر سمام ؾمٌؼ و إٟمام ُأُمرٟم٤م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر هلؿ و حم

حم٤مؾمٜمٝمؿ وومْم٤مئٚمٝمؿ، و إذا فمٝمر ُمٌتدع ي٘مدح ومٞمٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومال سمدَّ ُمـ اًمذبِّ قمٜمٝمؿ، و ذيمِر ُم٤م يٌٓمؾ 

- قمدل طمجتف سمٕمٚمؿ و

٧ٌّم و اًمتح٘مٞمؼ ُمـ سمدّ  ومال سمٞمٜمٝمؿ، ؿمجر ُم٤م ذيمر إمم احل٤مضم٦م دقم٧م إذا و  اًمرواي٤مت ذم اًمتث

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ژ 9 ضمّؾ  و قمزّ  اهلل ىم٤مل- اًمّمح٤مسم٦م سملم اًمٗمتـ طمقل اعمذيمقرة

 شم٠مُمر أي٦م هذه و- ;5ي٦م آاحلجرات >  ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

٤مق، ـمريؼ قمـ إًمٞمٝمؿ اعمٜم٘مقًم٦م إظم٤ٌمر ذم سم٤مًمتث٧ٌم اعم١مُمٜملم ًّ  اًمٜم٤مس قمغم سمٛمقضمٌٝم٤م حيٙمٛمق ًمٙمٞمال اًمٗم

 أطمرى، و أومم اعم١مُمٜملم ؾم٤مدة هؿ و اًمّمح٤مسم٦م، قمـ ٟم٘مؾ ومٞمام اًمتح٘مٞمؼ و اًمتث٧ٌم ومقضمقب- ومٞمٜمدُمق

 أو اًمرواي٦م أصؾ ضمٝم٦م ُمـ إُّم٤م اًمتحريػ، و اًمٙمذب دظمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت هذه أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ و ظمّمقص٤مً 

اًمّٓمٕمـ و اًمّذم خمرج اًمرواي٦م ُُيرج اًمٜم٘مص و سم٤مًمزي٤مدة حتريػ
(1).  

ـُ  ويمذًمؽ"9 ,اهلل رمحف ,شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  أي) سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر قمام سم٤مإلُم٤ًمك ٟم١مُم

 أضمران، مهومؾ ُمّمٞمٌلم إُم٤م جمتٝمديـ يم٤مٟمقا وهؿ يمذب ذًمؽ ذم اعمٜم٘مقل سمٕمض أن وٟمٕمٚمؿ (اًمّمح٤مب

 ُمـ هلؿ ؾمٌؼ وىمد اًمًٞمئ٤مت ُمـهلؿ  يم٤من وُم٤م ظمٓم١مهؿ، هلؿ اعمٖمٗمقر اًمّم٤مًمح قمٛمٚمٝمؿ قمغم ُمث٤مسملم أو

 وم٢مهنؿ ذًمؽ، همػم أو ُُمٙمّٗمرة ُمّم٤مئ٥م أو ةيُم٤مح سمحًٜم٤مت أو سمتقسم٦م إُم٤م هلؿ يٖمٗمره٤م اهلل وم٢من احلًٜمك اهلل

"وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مل يمام إُم٦م هذه ىمرون ظمػم
(2).  

 ُم٤م ٟمح٥م وٓ ًمٚمّمح٤مسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر اًمٙمػ ؾمٌٞمٚمٜم٤م"9,اهلل رمحف ,اًمذهٌل احل٤مومظ وىم٤مل ,

 ـــــــــــــــــ

سمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓوقمزاه (17.  0) قمكم سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد، ومْم٦م طمقل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ورده٤م ؿمٌٝم٤مت اًمرا (1)

 -(5.143)، ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

 -(2.3/5)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (2)
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"ُمٜمف سم٤مهلل وٟمٕمقذ سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر
(1) .

 أي) هؿ وٟم٘مقل قمٜمٝمؿ، وٟمؽمى سمخػم إٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمداً  ٟمذيمر وٓ"9 أيْم٤مً  وىم٤مل

 صٚمقات رماعمّمط ىمقل سمٜمص وذًمؽ قمكم اإلُم٤مم قمغم سمٖم٧م اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م (وأصح٤مسمف ُمٕم٤موي٦م

 ىمٚمٌف ذم ممـ جيٕمٚمٜم٤م ٓ وأن اجلٛمٞمع قمـ يرى أن اهلل ومٜم٠ًمل ،(اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٗمئ٦م شم٘متٚمؽ) ًمٕمامر قمٚمٞمف اهلل

"قمٜمف اهلل ريض سم٤محلؼ أومم وأٟمف طم٤مرسمف ُمـ أومْمؾ قمٚمٞم٤مً  أن ٟمرشم٤مب وٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم همؾ
(2).  

 قمٜمف اهلل ريض وىمت٤مهلؿ اًمّمح٤مسم٦م سملم ؿمجر مم٤م يمثػم قمـ اًمٙمػ ٟم٘مّرر ُم٤م"9 أيْم٤مً  وىم٤مل ,

 وسمٕمْمف ووٕمٞمػ ُمٜم٘مٓمع ذًمؽ أيمثر وًمٙمـ وإضمراء، واًمٙمت٥م اًمدواويـ ذم سمٜم٤م يٛمر زال وُم٤م أمجٕملم

 قمغم وشمتقومر اًم٘مٚمقب ًمتّمٗمق إقمداُمف سمؾ وإظمٗم٤مؤه، ـمٞمف، ومٞمٜمٌٖمل قمٚمامئٜم٤م، وسملم سم٠ميديٜم٤م ومٞمام وهذا يمذب

 ذم ُص ُيرّخ  وىمد اًمٕمٚمامء، وآطم٤مد اًمٕم٤مُم٦م قمغم ُمتٕملم ذًمؽ ويمتامن قمٜمٝمؿ واًمؽميض اًمّمح٤مسم٦م طم٥م

 "--شمٕم٤ممم اهلل قمٚمٛمٜم٤م يمام هلؿ يًتٖمٗمر أن سمنمط اهلقى قمـ اًمٕمري اعمٜمّمػ ًمٚمٕم٤ممل ظمٚمقةُ  ذًمؽ ُمٓم٤مًمٕم٦م

 وًمًٜم٤م ممحّم٦م، وقم٤ٌمدة حم٤َّمء، وضمٝم٤مد ُمٜمٝمؿ وىمع عم٤م ُمٙمّٗمرة وأقمامل ؾمقاسمؼ هلؿ وم٤مًم٘مقم"9 ي٘مقل أن إمم

 ُم٤م وم٠مُم٤م-- قمضب ُمـ أومْمؾ سمٕمْمٝمؿ سم٠من وٟم٘مٓمع اًمٕمّمٛم٦م، ومٞمٝمؿ ٟمدقمل وٓ ُمٜمٝمؿ، أطمد ذم يٖمٚمق ممـ

 ويمذب سم٤مـمؾ وم٠ميمثره يمراُم٦م وٓ قمٚمٞمف شمٕمّرج ومال ذًمؽ ُمـ يمتٌٝمؿ ذم اًمٌدع وأهؾ اًمراومْم٦م شمٜم٘مٚمف

 رسمف ُمـ إوم٤مىم٦م وُمتك واعم٤ًمٟمٞمد اًمّمح٤مح ذم ُم٤م ردّ  أو إسم٤مـمٞمؾ رواي٦م اًمرواومض ودأب واومؽماء
"ؾمٙمران

(3)
- 
 أطمد قمغم قمـاًمط ُمٜمع وضمقب قمغم اًمًٜم٦م أهؾ واشمٗمؼ9 ,اهلل رمحف ,طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 شمٚمؽ ذم ي٘م٤مشمٚمقا مل ٕهنؿ ُمٜمٝمؿ؛ اعمحّؼ  قُمرف وًمق ذًمؽ ُمـ هلؿ وىمع وُم٤م سم٥ًٌم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 واطمدًا، أضمراً  ي١مضمر أٟمف صم٧ٌم سمؾ آضمتٝم٤مد ذم اعمخٓمئ قمـ شمٕم٤ممم اهلل قمٗم٤م وىمد اضمتٝم٤مد قمـ إٓ احلروب

أضمريـ ي١مضمر اعمّمٞم٥م وأن
(4).  

 

 ـــــــــــــــــ

 -( 2.28)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (1)

 -( 7.1/8)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (2)

 -( 81,82./0)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (3)

 -(02.23)ومتح اًم٤ٌمري  (4)
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الفصل الثاىي 

ىوج األئنة يف وو , وآثارهه ة,الصخاب بأقوال االحتجاج حكه

االحتجاج بآثار الصخابة 

  :وفيُ مبشجـــــاٌ

وآثارٍه سله االستذاز بأقوال الصشابة : األول املبشح

. مً خالل كالو العلناء، وتأصيلَه

 .ٍر األئنة يف االستذاز بآثار الصشابةمً: الجاىي املبشح
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 :املبشح األول

 .(1)رٍه مً خالل كالو العلناء، وتأصيلَهسله االستذاز بأقوال الصشابة وآثا

 

ٓ ظمالف سملم إصقًمٞملم ذم أن ىمقل اًمّمح٤ميب ذم ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد ًمٞمس سمحج٦م قمغم صح٤ميب آظمر ، جمتٝمدًا 

يم٤من أو إُم٤مُم٤ًم ، أو طم٤ميماًم أو ُمٗمتٞم٤ًم ، وإٟمام اخلالف اعمِمٝمقر ذم طمجٞمتف قمغم اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمجتٝمديـ ، 

9  وومٞمف أىمقال

وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد ، وإًمٞمف ذه٥م ، (2) أٟمف ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم يمٖمػمه ُمـ اعمجتٝمديـ9 إول 

مجٝمقر إصقًمٞملم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ويقُمئ إًمٞمف أمحد ، واظمت٤مره أسمق اخلٓم٤مب ُمـ أصح٤مسمف ، وىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب ُمـ 

اع ُم٤م ي١مديف إًمٞمف إٟمف اًمّمحٞمح اًمذي ي٘متْمٞمف ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ؛ ٕٟمف ٟمص قمغم وضمقب آضمتٝم٤مد وأشم٥م9 اعم٤مًمٙمٞم٦م 

- ظمٓم٠م أو صقاب 9 ًمٞمس ذم اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ؾمٕم٦م ، إٟمام هق 9 صحٞمح اًمٜمٔمر ، وم٘م٤مل 

أٟمف طمج٦م ذقمٞم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مس وإًمٞمف ذه٥م أيمثر احلٜمٗمٞم٦م ، وٟم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ وهق اًم٘مقل اًم٘مديؿ 9 اًمث٤مين 

ًمٚمِم٤مومٕمل
(3)

، وأدريمٜم٤م ُمِم٤مُيٜم٤م قمٚمٞمفشم٘مٚمٞمد اًمّمح٤ميب واضم٥م ، يؽمك سمف اًم٘مٞم٤مس 9 ، وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اًمؼمدقمل 
(4)
، 

إذا اضمتٛمٕم٧م 9 ًمٞمس قمـ أصح٤مسمٜم٤م اعمت٘مدُملم ُمذه٥م صم٤مسم٧م ، واعمروي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 9 وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ 

- ومال يث٧ٌم هلؿ سمدون إمج٤مع ،اًمّمح٤مسم٦م ؾمٚمٛمٜم٤م هلؿ ، وإذا ضم٤مء اًمت٤مسمٕمقن زامحٜم٤مهؿ 

أٟمف طمج٦م إذا اٟمْمؿ إًمٞمف اًم٘مٞم٤مس9 اًمث٤مًم٨م 
 ًمٞمس ُمٕمف ىمقل صح٤ميب ، وهق فم٤مهرومٞم٘مدم طمٞمٜمئذ قمغم ىمٞم٤مس ، (5)

وأىمقال أصح٤مب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم إذا شمٗمرىمقا 9 وىم٤مل - ىمقل اًمِم٤مومٕمل اجلديد ، وٟمص قمغم ذًمؽ ذم اًمرؾم٤مًم٦م 

- ٟمّمػم ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب ، أو اًمًٜم٦م أو اإلمج٤مع ، أو يم٤من أصح ذم اًم٘مٞم٤مس 

 ـــــــــــــــــ

، ًمٚمٕمالئل، إمج٤مل اإلص٤مسم٦م،  (3/4ص)،  إرؿم٤مد اًمٗمحقل( 362  -358ص/4)ايمبحر اظمحٝمط دم أصقل ايمٖمٗمف   (1)

- (1.018)،  ًمٚمجقيٜمل،  اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف،  (67ص )

 -(/3.01)إقمالم اعمقىمٕملم ، (3/4ص)،  إرؿم٤مد اًمٗمحقل (2)

،  روو٦م اًمٜم٤مفمر،  (284ص)،  ن سمدرانٓب، اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، (2/106)أصقل ايمرسطمز  (3)

- (054ص)

 -(1.0/4)أصقل اًمنظمز  (4)

 -(/0.01)،  ًمٚمِمػمازي، اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف (485ص )،  اًمرؾم٤مًم٦م (5)
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- ست إمم اشم٤ٌمع ىمقل واطمدهؿ  وٓ ظمالوم٤مً وإذا ىم٤مل واطمد ُمٜمٝمؿ اًم٘مقل ٓ حيٗمظ قمـ همػمه ُمٜمٝمؿ ًمف ُمقاوم٘م٦م 

 -حيٙمؿ سمحٙمٛمف أو وضمد ُمٕمف ىمٞم٤مس   وٓ ؿمٞمئ٤مً  إذا مل أضمد يمت٤مسم٤م ، وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مقم٤مً 

أٟمف طمج٦م إذا ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس9 اًمراسمع 
(1)
،  ٕٟمف ٓ حمٛمؾ عمخ٤مًمٗمتف إٓ سم٤مًمتقىمٞمػ ، ومٞمٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م ىم٤مًمف إٓ شمقىمٞمٗم٤مً  ؛

 .  وُم٤ًمئؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل شمدل قمٚمٞمف9 و احلؼ اعمٌلم ، ىم٤مل وهذا ه9 وىم٤مل اسمـ سمره٤من ذم اًمقضمٞمز 
 

 اؿمتٝمر ُم٤م أن ،ومٞمف اًم٘مقل وظمالص٦م ،أىمقال قمغم اًمّمح٤ميب ىمقل ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ فظمتالىمد سمٞمٜم٤م ا

 ومٞمف شمٜم٤مزقمقا ُم٤م أُم٤م ،اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمٜمد طمج٦م ومٝمل، زُم٤مهنؿ ذم شمٜمٙمر ومل اًمّمح٤مسم٦م أىمقال ذم واٟمتنم

 ومٞمف قمرف ُم٤م أُم٤م سم٤مٓشمٗم٤مق وهذا اظمتالومٝمؿ ُمع طمج٦م سمٕمْمٝمؿ ىمقل يٙمـ ومل ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ومػمد

 احلٜمٗمٞم٦م ُمـ واجلٛمٝمقر اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٗمٞمف يٜمتنم مل مم٤م وهق ظمالومف يٕمرف ومل سمٕمْمٝمؿ ىمقل

 -طمج٦م أٟمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد وىمقل واحلٜم٤مسمٚم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م

9 وأُم٤م شمٗمّمٞماًل ومٌٞم٤مٟمف ذم اًمت٤مزم 

 وذًمؽ  ,اًمرومع طمٙمؿ ًمف اًمٕمرب سمٚمٖم٦م قمالىم٦م ًمف وٓ ًمالضمتٝم٤مدِ  ومٞمف جَم٤َمَل  ٓ اًمذي اًمّمح٤ميبّ  ىمقل ,0

 أو خمّمقص صمقاب قمـ واإلظم٤ٌمرِ  أظمرة، وأطمقال واعمالطمؿ، واًمٗمتـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت، قمـ اإلظم٤ٌمر ُمثُؾ 

اًمرومع طمٙمؿ وًمف طمج٦مٌ   ,خمّمقص قم٘م٤مب
(2) .

صح٤مسم٦م ريض اهلل وىمد أمجع قمٚمٞم٦م ال،  (مم٤م ًمٚمرأي ومٞمف جم٤مل)ىمقل اًمّمح٤ميب ذم إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م  ,1

ومٝمق طمج٦م قمٜمد مج٤مهػم اًمٕمٚمامء -قمٜمٝمؿ 
(3)
اسمتداء سمٕمٍم ، وهق يدظمؾ وٛمـ ُمٌح٨م اإلمج٤مع ، 

 زُم٤مهنؿ ذم شمٜمٙمر ومل اٟمتنمت وم٢من اًمّمح٤مسم٦م أىمقال وأُم٤م9 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل -اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمدهؿ 

 ـــــــــــــــــ

 .(265ص)،  اعمٜمخقل  ًمٚمٖمزازم،  (057ص)،  اعمًتّمٗمك،  (3/5ص)،  إرؿم٤مد اًمٗمحقل (1)

، ُمذيمرة (/3.31)اًمٙمقيم٥م اعمٜمػمٓسمـ اًمٜمج٤مر، ذح (3.043)، إقمالم اعمقىمٕملم (227)ص،  اعمًقدة  (2)

- (052ص)،  ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل،  أصقل اًمٗم٘مف

إقمالم اعمقىمٕملم ،(03./1)جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، (3.047)، ، اإلطمٙم٤مم(224)اعمًقدة ص9 اٟمٔمر(3)

اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل ، (9060ص)،  ، اعمًتّمٗمك(3.311 )،(1.101)، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم (/3.01)

(3 .016 ) -
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اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٜمد طمج٦م ومٝمل
(1)  . 

إذا ظم٤مًمٗمف همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من   (ي ومٞمف جم٤ملمم٤م ًمٚمرأ)ىمقل اًمّمح٤ميب ذم إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م ,2

ومل جيز ًمٚمٛمجتٝمد سمٕمدهؿ أن ي٘مٚمد ، مل يٙمـ ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم سمٕمض -مم٤م مل جيٛمٕمقا قمٚمٞمف 

 ىم٤مل -سمؾ اًمقاضم٥م ذم هذه احل٤مًم٦م اًمتخػّمُ ُمـ أىمقاهلؿ سمح٥ًم اًمدًمٞمؾ ، سمٕمْمٝمؿ ُمـ همػم دًمٞمؾ 

 شم٘مٚمٞمد جيز ومل سمٕمض قمغم طمج٦م قمْمٝمؿب ىمقل يٙمـ مل ىمقًملم قمغم اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗم٧م إذا9 اخلٓمٞم٥م

 صغم اًمٜمٌل أصح٤مب قمـ ضم٤مء إذا9  اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ، اًمدًمٞمؾ إمم اًمرضمقع جي٥م سمؾ اًمٗمري٘ملم ُمـ واطمد

 ُمـ ذًمؽ شمٕمذر وم٢من ، سمف ومٞم١مظمذ واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب أؿمٌف هق ُم٤م إمم يٜمٔمر خمتٚمٗم٦م أىم٤مويؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 أحلؼ إصقل ُمـ أصالً  ىمقًمف ؿم٤مسمف نومؿ اًم٘مٞم٤مس ضمٝم٦م ُمـ أىم٤مويٚمٝمؿ اقمتؼمت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمص

سمف
(2) .
ومل يٙمـ ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م  ،ُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف إمم اهلل واًمرؾمقل ُردَّ ن شمٜم٤مزقمقا إو 9 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

ُمع خم٤مًمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء
(3) .

 أٟمف وم٘مقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م (مم٤م ًمٚمرأي ومٞمف جم٤مل)، همػمه ُي٤مًمٗمف ومل يِمتٝمر مل إذاىمقل اًمّمح٤ميب   ,3

طمج٦م
(4)
 ىمقل هق وإٟمام ، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب يمٜمّمقص ، ُمٚمزُم٦م طمج٦م ًمٞمس وًمٙمـ- ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم،  

 اًمّمح٤مسم٦م أصمر اىمتٗم٤مء ٕن ، يٕمتؼم مم٤م همػمد٤م أو إمج٤مع أو ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ دًمٞمؾ ٓ طمٞم٨م سمف ي١مظمذ

 ًمّمقابا إمم أىمرب ىمقهلؿ ٕن ، سمٕمدهؿ ضم٤مء ُمـ اضمتٝم٤مد ُمـ أومم اضمتٝم٤مدهؿ إًمٞمف أدى سمام وإظمذ

9 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل - اهلدى وأئٛم٦م ، اًمنمع محٚم٦م وهؿ ، اًمٜمٌقي سم٤مهلدي واًمتحكم ، اًمّمح٦ٌم ًمؼميم٦م

إن ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ىمقًٓ، ومل ي٘مؾ سمٕمْمٝمؿ سمخالومف، ومل يٜمتنم ومٝمذا ومٞمف ٟمزاع، ومجٝمقر اًمٕمٚمامء و"

 يمتٌف ، واًمِم٤مومٕمل ذم أطمد ىمقًمٞمف وذم ,اعمِمٝمقر قمٜمف ذم ,حيتجقن سمف يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م، وُم٤مًمؽ، وأمحد 

"اجلديدة آطمتج٤مج سمٛمثؾ ذًمؽ ذم همػم ُمقوع
(5) .

 ـــــــــــــــــ

 -( 03./1 )جمٛمقع اًمٗمت٤موى (1)

 -( 0.064)اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (2)

- (9054ص)،  ، روو٦م اًمٜم٤مفمر(485ص)اًمرؾم٤مًم٦م 9 واٟمٔمر،اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (3)

 -(/3.01)إقمالم اعمقىمٕملم ، (3.311 )ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  (4)

- اًمٗمت٤موى اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (5)



 
 

 39 

 يِمتٝمر ٓ أو اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمقًمف يِمتٝمر أن وم٢مُم٤م آظمر صح٤مسمٞم٤مً  اًمّمح٤ميب ُي٤مًمػ مل إن9 اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 هق ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م وىم٤مًم٧م ، وطمج٦م إمج٤مع أٟمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٓمقائػ مج٤مهػم قمٚمٞمف وم٤مًمذي اؿمتٝمر وم٢من

 وٓ إمج٤مقم٤مً  يٙمقن 9ٓ  اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء وسمٕمض عمتٙمٚمٛملما ُمـ ذذُم٦م وىم٤مل ، سم٢ممج٤مع وًمٞمس طمج٦م

 ؟م ٓأوم٤مظمتٚمػ اًمٜم٤مس هؾ يٙمقن طمج٦م  ؟م ٓأوإن مل يِمتٝمر ىمقًمف أومل يٕمٚمؿ هؾ اؿمتٝمر ، طمج٦م

يب أسح سمف حمٛمد سمـ احلًـ وذيمر قمـ  ،ُم٦م اٟمف طمج٦م هذا ىمقل مجٝمقر احلٜمٗمٞم٦مٕوم٤مًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر ا

وشمٍمومف ذم ُمقـمئف دًمٞمؾ قمٚمٞمف وهق ىمقل إؾمح٤مق سمـ  ،وهق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م ٟمّم٤مً 

هق صح٤مسمف وأُم٤مم امحد ذم همػم ُمقوع قمٜمف واظمتٞم٤مر مجٝمقر إلراهقيف وأيب قمٌٞمد وهق ُمٜمّمقص ا

ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ واجلديد
(1).  

 

9  إذا ظم٤مًمػ ىمقًمف اًم٘مٞم٤مس  – 4

س، أُم٤م إن يم٤من ىمقل اًمّمح٤ميب اًمذي اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم آطمتج٤مج سمف، ٓ يٙمقن خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚم٘مٞم٤م

يٛمٙمـ أن ُُي٤مًمػ اًمّمح٤ميب اًم٘مٞم٤مس  خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚم٘مٞم٤مس وم٤مٕيمثر قمغم أٟمف حُيٛمؾ قمغم اًمتقىمٞمػ؛ ٕٟمف ٓ

 -سم٤مضمتٝم٤مد ُمـ قمٜمده

صم٘م٦م ومال حيٛمؾ خم٤مًمٗمتف ًمٚم٘مٞم٤مس آ قمغم اـمالقمف قمغم ظمؼم ُمـ رؾمقل  اًمّمح٤ميبواطمتجقا سم٠من 

 وإٟمف ٓ ي٘مقًمف إٓ ؾمامقم٤ًم وشمقىمٞمٗم٤ًم ومٞمج٥م إشم٤ٌمقمف قمٚمٞمف اهلل 
(2)

 .

ُم٘مدٌم قمغم اًم٘مٞم٤مس؛ ٕٟمف ٟمص، واًمٜمصُّظ  ,قمٜمد ه١مٓء,وىمقل اًمّمح٤ميب اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس 

- ُم٘مدٌم قمغم اًم٘مٞم٤مس، وىمد شمٕم٤مرض دًمٞمالن، وإظمذ سم٠مىمقى اًمدًمٞمٚملم ُمتٕملمِّ 

يٙمقن طمج٦ًم إذا ظم٤مًمٗمف اًم٘مٞم٤مس؛ ٕٟمف ىمد ظم٤مًمٗمف دًمٞمٌؾ ذقمل،  وذه٥م سمٕمض إئٛم٦م إمم أن ىمقل اًمّمح٤ميب ٓ

(3)يٙمقن طمج٦م إٓ قمٜمد قمدم اعمٕم٤مرض وهق اًم٘مٞم٤مس، وهق ٓ
 -

 ـــــــــــــــــ

- (/3.01)إقمالم اعمقىمٕملم  (1)

 -( 3.255)، اًمٌحر اعمحٞمط (2.084)ي اٟمٔمر اإلهب٤مج ًمٚمٌٞمْم٤مو (1)

-   (3.313)، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم(3.045)، إقمالم اعمقىمٕملم (486ص)اًمرؾم٤مًم٦م 3) )
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 :املبشح الجاىي

 .ميَر األئنة يف االستذاز بآثار الصشابة
قمغم اشم٤ٌمع اًمّمح٤مسم٦م ذم مجٞمع ؿم١موهنؿ وذًمؽ  احلضًم٘مد يمثر اًمٜم٘مؾ ذم يمت٥م أصم٤مر قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم 

، ُمٜمٝمؿ طمج٦م يّم٤مر إًمٞمٝم٤م  ُمٕمتؼمة ىمقل اًمقاطمد، سم٤مًمرضمقع إمم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام ًمٞمس ومٞمف يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع

وهق 9 اًمقضمف اًم٤ًمدس9 وم٘م٤مل اًمٕمالئل ، يـ قمغم آطمتج٤مج سم٘مقل اًمّمح٤ميبوًمٙمثرهت٤م طمٙمك اًمٕمالئل إمج٤مع اًمت٤مسمع

أن اًمت٤مسمٕملم أمجٕمقا قمغم اشم٤ٌمع اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام ورد قمٜمٝمؿ وإظمذ سم٘مقهلؿ واًمٗمتٞم٤م سمف ُمـ همػم ٟمٙمػم ُمـ أطمد 9 اعمٕمتٛمد

  -ُمٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اإلضمتٝم٤مد أيْم٤م

وُمـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم يمت٥م أصم٤مر وضمد اًمت٤مسمٕملم ٓ ُيتٚمٗمقن ذم اًمرضمقع إمم أىمقال اًمّمح٤ميب ومٞمام ًمٞمس ومٞمف يمت٤مب ---"9 صمؿ ىم٤مل

  .(1)"وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع صمؿ هذا ُمِمٝمقر أيْم٤م ذم يمؾ قمٍم ٓ ُيٚمق قمٜمف ُمًتدل هب٤م أو ذايمر ٕىمقاهلؿ ذم يمتٌف
ًم٘مد وؾمع اهلل قمغم اًمٜم٤مس  9سمـ حمٛمد ُمـ همػم وضمف أٟمف ىم٤ملقمـ اًم٘م٤مؾمؿ وىمد روى اسمـ قمٌد اًمؼم 9 وىم٤مل أيْم٤ًم 

وقمـ قمٛمر سمـ قمٌد  ،حمٛمد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أي ذًمؽ أظمذت مل يٙمـ ذم ٟمٗمز ُمٜمف رء أصح٤مب سم٤مظمتالف

يم٤من اًمٜم٤مس ذم  واطمداً  اًمٕمزيز أٟمف ىم٤مل ُم٤م أطم٥م أن أصح٤مب حمٛمد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  مل ُيتٚمٗمقا ٕٟمف ًمق يم٤من ىمقًٓ 

. (2)م أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ وإذا أظمذ اًمرضمؾ سم٘مقل أطمدهؿ يم٤من ذم ؾمٕم٦موٞمؼ وإٟمف
 ،اًمٕمٛمؾ سم٘مقل اًمّمح٤مسم٦م9 ومجٝمقر أصح٤مهبؿ,رمحٝمؿ اهلل ,قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘مقن وإئٛم٦م إرسمٕم٦م اعمتٌٕمقن  واًمذي

ًمٞمٙمٛمؾ ُم٤م ،  وؾم٠مورد ذم هذا اعمٌح٨م أىمقال وآراء وُمٜم٤مه٩م إئٛم٦م ُمـ ظمالل اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م إرسمٕم٦م

9   قمغم ُم٤م يكم سمٞم٤مٟمف ,يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واًمٕمالئل وهمػمهؿ ,يمره ُمـ أراء اًمٕمٚمامءؾمٌؼ ذ

َم هب احلٛمٖمٝمة   -1

ظمذت سمًٜم٦م رؾمقل اهلل وأصم٤مر اًمّمح٤مح قمٜمف أضمده ومٞمف أآظمذ سمٙمت٤مب اهلل إذا وضمدشمف ومٚمام مل  أٟمك9ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل 

يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل أظمذت سم٘مقل أصح٤مسمف ُمـ ؿمئ٧م ضمد ذم أاًمتل ومِم٧م ذم أيدي اًمث٘م٤مت قمـ اًمث٘م٤مت وم٢مذا مل 

سمراهٞمؿ واًمِمٕمٌل واحلًـ واسمـ ؾمػميـ إوأدع ىمقل ُمـ ؿمئ٧م صمؿ ٓ أظمرج قمـ ىمقهلؿ إمم ىمقل همػمهؿ وم٢مذا اٟمتٝمك إُمر إمم 

  - ىمد اضمتٝمدوا ومكم أن أضمتٝمد يمام اضمتٝمدوا وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمدد رضم٤مًٓ 

إذا ضم٤مء احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمـ اًمث٘م٤مت أظمذٟم٤م سمف  9 لؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مق9ىم٤مل أسمق يقؾمػ 

.  (3)وم٢مذا ضم٤مء قمـ أصح٤مسمف مل ٟمخرج قمـ أىم٤مويٚمٝمؿ وم٢مذا ضم٤مء قمـ اًمت٤مسمٕملم زامحتٝمؿ
َمـ رنمب فمـ ؽمغمة فمقم ريض اهلل فمٛمف  (( 9ىم٤مل طمٞم٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم إصؾ هبذا متًٙمف اشمْمح ىمد و

. (4)((رسدم أهؾ ايمٗمبٙمة همٗمد طماب وخ
 ـــــــــــــــــ

  -(56 ,0.55)إمج٤مل اإلص٤مسم٦م  (1)

 -(/7ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (2)

- (13ص)أظم٤ٌمر أيب طمٜمٞمٗم٦م  (3)

- ( 16)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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 -(1)+ُم٤م أومتك إٓ سم٤مٕصمر ، أومتك سم٤مًمرأي 9ًمٚمٜم٤مس ي٘مقًمقن قمج٤ٌمً = 9أيْم٤مً  ىم٤ملو
سمق طمٜمٞمٗم٦م ؿمديد اًمٗمحص قمـ اًمٜم٤مؾمخ ُمـ احلدي٨م واعمٜمًقخ ومٞمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م إذا أيم٤من  9ىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح

.  (2)صم٧ٌم قمٜمده قمـ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وقمـ أصح٤مسمف
-  إُم٤مُمٝمؿ ىمقل قمغم ومٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م مجٝمقر وأُم٤م

 

: َم هب اظمايم٘مٝمة 

 ىمقل أن يرى أٟمف قمغم دًمٞمؾ " ُمقـمئف" ذم ومتٍمومف  ,اهلل رمحف,ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم وأُم٤م9ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وأَما َمايمؽ هم١مٞمف يٗمدم احلديث اظمرؽمؾ واظمٛمٗمْمع  ):همٗمال  -رمحف اهلل-وٞمص فمعم ذيمؽ ازمـ ايمٗمٝمؿ . 2اًمّمح٤ميب طمج٦م

. (4) (وايمبالنمات وومقل ايمِمحايب فمعم ايمٗمٝماس

وظما زمايمغ َمايمؽ دم ه ا اظمٔمٛمك زمايمٛمسبة إلم ايمِمحازمة أو َمـ اهتدى هبدهيؿ واؽمتـ زمسٛمتٜمؿ 9 اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل ىم٤مل

صمٔمٙمف اهلل سمٔمالم ومدوة يمٕمغمه دم ذيمؽ همٗمد ىمان اظمٔماسون ظمايمؽ يتبٔمقن آشماره ويٗمتدون زمٟمهمٔمايمف زمػمىمة اسمبافمف ظمـ أشمٛمك 

.   (5)اهلل ورؽمقيمف فمٙمٝمٜمؿ وصمٔمٙمٜمؿ ومدوة

: فمٝمة َم هب ايمُماف

سمحجٞم٦م ُمذه٥م اًمّمح٤ميب ذم 9 وذيمرأٟمف ي٘مقل،  وىمد أـم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم حت٘مٞمؼ ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 ،وهق ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ واجلديد أُم٤م اًم٘مديؿ وم٠مصح٤مسمف ُم٘مرون سمف9 وم٘م٤مل،  اًم٘مديؿ واجلديد

وم٢مٟمف ٓ  ر ضمداً ُمٜمٝمؿ حيٙمك قمٜمف ومٞمف اٟمف ًمٞمس سمحج٦م وذم هذه احلٙم٤مي٦م قمٜمف ٟمٔمر فم٤مه ُم٤م اجلديد ومٙمثػمأو

 حيٗمظ ًمف ذم اجلديد طمرف واطمد أن ىمقل اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م وهم٤مي٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ٟم٘مؾ ذًمؽ اٟمف
 ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم اجلديد صمؿ ُي٤مًمٗمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م قمٜمده طمج٦م مل ُي٤مًمٗمٝم٤م وهذا شمٕمٚمؼ وٕمٞمػ ضمداً  حيٙمك أىمقآً 

 أٟمف ٓ يراه دًمٞمال ُمـ طمٞم٨م وم٢من خم٤مًمٗم٦م اعمجتٝمد اًمدًمٞمؾ اعمٕملم عم٤م هق أىمقى ذم ٟمٔمره ُمٜمف ٓ يدل قمغم

 -ًمدًمٞمؾ أرضمح قمٜمده ُمٜمف اجلٛمٚم٦م سمؾ ظم٤مًمػ دًمٞمالً 

وىمد سح اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد ُمـ رواي٦م اًمرسمٞمع قمٜمف سم٠من ىمقل اًمّمح٤مسم٦م طمج٦م جي٥م --)9صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل 

أو  أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مقم٤مً  اعمحدصم٤مت ُمـ آُمقر  سم٤من أطمدد٤م ُم٤م أطمدث ُي٤مًمػ يمت٤مسم٤مً  9وم٘م٤مل ،اعمّمػم إًمٞمف

واًمرسمٞمع إٟمام أظمذ قمٜمف سمٛمٍم وىمد ضمٕمؾ خم٤مًمٗم٦م إصمر اًمذي ًمٞمس سمٙمت٤مب وٓ  ،ومٝمذه اًمٌدقم٦م اًمْمالًم٦م راً أث

 ـــــــــــــــــ

- (/2.04)،  ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح (1)

- (14ص(طمٜمٞمٗم٦م أظم٤ٌمر أيب (2)

 -(/3.01)،  إقمالم اعمقىمٕملم (3)

 -(0.21)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (4)

- ( 4/80)اظمقاهمٗمات  (5)
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 9,ريض اهلل قمٜمف ,ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل9 صمؿ ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر-(ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع والًم٦م وهذا ومقق يمقٟمف طمج٦م

- اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 9إوممواًمٕمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت 

- ومٞمام ًمٞمس يمت٤مسم٤م وٓ ؾمٜم٦م  اإلمج٤مع 9اًمث٤مٟمٞم٦م

- ن ي٘مقل صح٤ميب ومال يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦مأ 9اًمث٤مًمث٦م

- اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م  9اًمراسمٕم٦م 

  .(1)هذا يمٚمف يمالُمف ذم اجلديد، اًم٘مٞم٤مس 9اخل٤مُم٦ًم
أن ٓ  9أطمدد٤م 9ٟمٕمؿ شمٍموم٤مت اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد شم٘متيض أن ىمقًمف طمج٦م سمنمـملم"9 ل اًمزريمٌم وىم٤م

- يٙمقن ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف جم٤مل

 .(2)لوم٘م٦م ىمقًمف ٟمص وإن يم٤من ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف جم٤مأن يرد ذم ُمقا 9اًمث٤مين
 هلذا ُمٓم٤مسمؼ اجلديد ذم يمالُمف سمؾ قمٜمف يرضمع مل أٟمف سم٤مهلل ٟمِمٝمد وٟمحـ)9   ,اهلل رمحف ,اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

. (3)(ًمف ُمقاومؼ
:  مذهة احلنثلّية 
طمتك إٟمف ، ل ُمذه٦ٌمآقمتامد قمغم ىمقل اًمّمح٤ميب إصؾ اًمث٤مين ُمـ أصق ,رمحف اهلل–ضمٕمؾ اإلُم٤مم أمحد 

- (4)+ٟمص قمٚمٞمف ذم ُمقاوع=9 ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م- ي٘مدم ومت٤مواهؿ قمغم احلدي٨م اعمرؾمؾل

   -(5)+صح٤مسمفأواظمتٞم٤مر مجٝمقر  ، محد ذم همػم ُمقوع قمٜمفأُم٤مم وهق ُمٜمّمقص اإل=9 وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ُمرؾمؾ سمرضم٤مل صم٧ٌم أطم٥م  9ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل9 ه٤مٟمئ ق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اىم٤مل إؾمح

  .(6)قمـ اًمّمح٤مسم٦م أقمج٥م إممّ 9 ىم٤مل ؟ن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمتّمؾ سمرضم٤مل صم٧ٌمإًمٞمؽ أو طمدي٨م ع
أصقل اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتٛمًؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب ) 9ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل 9ىم٤مل قمٌدوس

. (7)(...رؾمقل اهلل وآىمتداء هبؿ
- سمٍميح اًم٘مقل قمغم طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب  نومٝم١مٓء إئٛم٦م يٜمّمّمق

- واهلل أقمٚمؿ -اًمّمح٤ميب ىمقل ىمٌقل قمغم يمٚمٝمؿ اإلؾمالم وأئٛم٦م9 ,اهلل رمحف ,اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ـــــــــــــــــ

 -( 011 – /01.  3)،إقمالم اعمقىمٕملم  (1)

- (3.256)،  اًمٌحر اعمحٞمط (2)

- ( 3.011)، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)

- (92/2ص)،  اعمًقدة (4)

- (9053ص)،  إسمّم٤مرإي٘م٤مظ دؿ أوزم ،  (/3.01)،  إقمالم اعمقىمٕملم (5)

- (004,005)اعمدظمؾ  (6)

 -(1.170)اعم٘مّمد إرؿمد  (7)
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زَمةِ ٕىمَِتاُب ا (14)  ْذِ

(1)  ُ َم اْا ـْ ضَمرَّي  ُ. َوَوَك فَمٛمْف، ُهَق ضَمَرامٌ : وَماَل  ؽْم٘مَِر وَ ََم

شَمٛمَا َأزُمق ا :(1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -(1 ـْ أيب إؽِْمَحاَق  ، ضْمَقصِ ٕضَمدَّي ـْ أيب زُمْرَدَة وَماَل  ،فَم : فَم

ـْ َ َْسِة َأؾْمَٝماءَ َٕ إنَّي َهِ ِه ا: وَماَل فُمَٚمرُ  ـْ ايمتَّيْٚمرِ   :ْٞمبَِ َة سُمٛمَْبُ  َِم زمِٝمِب  ،َِم  ،َوايْمػُمِّص  ،َوايْمَٔمَسؾِ ،َوايمزَّي

ِٔمغمِ  ْرسَمُف َِمٛمَْٜما شُمؿَّي فَمتَّيْٗمَتُف هَمُٜمَق َ ْرٌ هَماَم ، َوايمُمَّي  . َ َّي

____________________________________ 

  - (130/0رىمؿ  7.68)اعمّمٜمػ  (0)
____________________________________ 

  :إشمرنمريب * 

َّـي  (1 واًمٕمًؾ واحلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وهمػم ذًمؽ ُمـ إذسم٦م ُمـ اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م  ُل قمؿَ هق ُم٤م ُي  :ذـيِب ايم

 - (5.6) ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -ي٘م٤مل ٟمٌذت اًمتٛمر واًمٕمٜم٥م إذا شمريم٧م قمٚمٞمف اعم٤مء ًمٞمّمػم ٟمٌٞمذا

 - (1.66)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر )-  اًمتخٛمػم اًمتٖمٓمٞم٦م :هـَ َّيْرَت  (2

 (10/237)يمسان ايمٔمرب .  زمست زَماٞما دم ـمرهمٜماح ،ومديٚمة  ر فمتٝمٗمة :فَمتَّيْٗمَتف (3

  :إشمررواة * 

أسمق   ،زمـ فمثامن ايمقاؽمْمل إصؾ زمـ أيب ؾمٝمبة إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد فمبد اهلل هق: ازمـ أيب ؾمٝمبة (1)

ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وصمالصملم ، صم٘م٦م طم٤مومظ ،ةُمـ اًمٕم٤مذ ،ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ ،سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم سمٙمر

 ،ص9هتذي٥م اًمٙمامل ج  -ص9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ج 9وُم٤مئتلم

- 9رىمؿ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مو ،ص9اًمٙم٤مؿمػ جو

 ) ب شمٗمة َمتٗمـ صاح ،ايم٘مقدم أزمق إضمقص ،يمٝمؿ احلٛمٖمل َمقٓهؿزمـ ُس  مؽمالّ  :أزمق إضمقص

-  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم وُم٤مئف ، َمـ ايمسازمٔمة ،ضمديث

) َمـ ايمثايمثة  ،شمٗمة َم٘مثر فمازمد ،اهلٚمداين ئملِب أزمق إؽمحاق ايمسَّي  ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو

 (1)وأٟمٙمر ص٤مطم٥م اعمٞمزان9 يم٥م اًمٜمػماتااًمٙمق ىم٤مل ذم)- (5065: ايمتٗمريب رومؿ) ةرَخ أاطمتٙمط ب

سمـ ا واىمتٍم سمـ قمٞمٞمٜم٦م وىمد شمٖمػم ىمٚمٞمالً  وىمد ؾمٛمع ُمٜمف ؾمٗمٞم٤من -ومل ُيتٚمط، ؿم٤مخ وٟمز 9اظمتالـمف وم٘م٤مل

 ـــــــــــــــــ

- 215ص49ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ًمٚمذهٌل ج (0)
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وىمد أظمرج اًمِمٞمخ٤من ذم  9وىم٤مل.... سمـ قمٞمٞمٜم٦ما اًمّمالح قمغم ُمـ روى قمٜمف سمٕمد آظمتالط قمغم

سمـ أيب إؾمح٤مق  سمـ يقٟمس وهؿ إهائٞمؾ اًمّمحٞمحلم جلامقم٦م ُمـ روايتٝمؿ قمـ أيب إؾمح٤مق

سمـ ؾمٚمٞمؿ وؿمٕم٦ٌم  سمـ ُمٕم٤موي٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأسمق إطمقص ؾمالم سمـ أيب زائدة وزهػم وزيمري٤م

وقمده احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٓمٌ٘م٦م  (....سمـ أيب إؾمح٤مق سمـ إؾمح٤مق سمـ أيب زائدة ويقؾمػ وقمٛمر

ت ُم٤م، وا ومٞمف سم٤مًمتحدي٨مممـ ٓي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إٓ ُم٤مّسح، اًمث٤مًمث٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم رىمؿ 

اًمٙم٤مؿمػ  و ص9اجلرح واًمتٕمديؾ ج -ع. ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ

 ص9يم٥م اًمٜمػمات جااًمٙمقو  ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو -  ص9ج

 -

) ةَمـ ايمثايمث ،شمٗمة ،احلارث وومٝمؾ ،ومٝمؾ اؽمٚمف فماَمر ،ايمٖمٗمٝمف، أيب َمقؽمك إؾمٔمريسمـ  أزمق زُمْردة ،

اًمت٤مريخ 9 اٟمٔمر شمرمجتف ذم-(96841 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -َمات ؽمٛمة أرزمع وَمائة وومد صماوز ايمثامٞمكم 

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و  ،ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،ص9اًمٙمٌػم ج

 .ص9ج

) أزمق ،زمـ فمبد اهلل ايمٗمرر ايمٔمدوي زمـ رياح زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر

يم٤مٟم٧م  ،أُمػم اعم١مُمٜملم ُمِمٝمقر ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م، ظمٚمٞمٗم٦م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صضمػ

وسمقيع ًمف سم٤مخلالوم٦م سمٕمد ُمقت أسمقسمٙمر اًمّمديؼ ، ؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، إًمٞمف اًمًٗم٤مرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

ذم ذي احلج٦م  ُم٤مت، اًمٗمتقح سم٤مًمِم٤مم واًمٕمراق وُمٍم ودون اًمدواويـ وأرخ اًمت٤مريخوومتح اهلل ًمف 

 ذم متٞمٞمزاًمّمح٤مسم٦م اإلص٤مسم٦م و،  3003ص29آؾمتٞمٕم٤مب ج 9اٟمٔمر شمرمجتف ذم- ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ

- ص9ج

فمـ أيب زُمرَدة ، أطمرصمف َمـ ؿمريؼ أيب إؽمحاق:   -ايمْمريؼ إول   -إشمرختريج * 

قمـ ،سمـ قم٤ٌمدة  روح ُمـ ـمريؼ، ()9 سمرىمؿ (.)، إذزمةزمـ ضمٛمبؾ دم  أمحد

  -سمٛمٕمٜم٤مه، سمف، قمـ أيب سمردة ، أيب إؾمح٤مق قمـ ،ؿمٕم٦ٌم

 ،ُمـ ـمريؼ اًمثقري،()9 سمرىمؿ، (. ) ،فمبدايمرزاق دم َمِمٛمٖمفو

- سمٜمحقه ، سمف ،قمـ أيب سمردة ،قمـ أيب إؾمح٤مق

 ،زهػم قمـ ،قمكمُمـ ـمريؼ  ()9 رىمؿب ،(. )،ازمـ اجلٔمد دم َمسٛمدهو

- سمٜمحقه، سمف، قمـ أيب إؾمح٤مق
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 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -سمردة مل يًٛمع ُمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمف اأب ٕن،  ُمرؾمؾ هبذا اإلؾمٜم٤مدإصمر

فمـ فمٚمر  ، فمـ ازمـ فمٚمر ، َمـ ؿمريؼ ايمُمٔمبل  أطمرصمف :  -ايمْمريؼ ايمثاين-

-  سمٜمحقه  ،()9 طمدي٨م رىمؿ ( .) ايمبخاري دم صحٝمحف

- سمٛمٕمٜم٤مه ، ()،سمرىمؿ، (.)، هصحٝمتوَمسٙمؿ دم 

- سمٛمٕمٜم٤مه،  ()9 طمدي٨م رىمؿ( .) داود دم ؽمٛمٛمف وأبو

- سمٜمحقه ، ()،سمرىمؿ، (.)،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائلو

-  سمٜمحقه، ، ()،سمرىمؿ، (.)،ودم

 ،ودم ،سمٛمٕمٜم٤مه ، ()9 سمرىمؿ، (. )، فمبد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمفو 

(. ) ،9 سمرىمؿ()، سمـ  قمـ احلٙمؿ ،قمـ أيقب،ُمٕمٛمر  ُمـ ـمريؼ

-  سمٛمٕمٜم٤مه، قمـ قمٛمر ،قمتٞم٦ٌم

. ) ،ازمـ اجلارود دم اظمٛمتٗمكو،(  . ،) ذم ؾمٜمٜمف واًمدار ىمٓمٜمل

)، 9 رىمؿب() ، حيٞمك سمـ ، أسمق طمٞم٤من اًمتٞمٛمل 9 ورواه قمـ اًمِمٕمٌل هٙمذا - سمٛمٕمٜم٤مه

وًمٙمـ ىم٤مل - اظمتٚمػ قمـ زيمري٤م ومٞمف و، وزيمري٤م سمـ أيب زائدة ، اًمٖمزال وُمٓمٞمع ، ؾمٕمٞمد سمـ طمٞم٤من 

  -  اًمّمقاب طمدي٨م أيب طمٞم٤من وُمـ شم٤مسمٕمف 9 (   .)، اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ

.  فمـ فمٚمر ، فمـ ازمـ فمٚمر ، ايمُمٔمبل ُمـ ـمريؼ  ، صحٞمح9 احلٙمؿ اًمٕم٤مم قمغم إصمر * 
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ـُ فُمَٙمٝمَّيةَ  :(1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة - (2 شَمٛمَا ازْم ـْ أيب ضَمٝمَّيانَ  ،ضَمدَّي عْ  ،فَم ـْ ايمُمَّي ـِ فُمَٚمَر  ،يِبِّص فَم ـْ ازْم فَم

ْمَّياِب َ ُْْمُب فَمعَم َِمٛمػَْمِ اظْمَِديٛمَِة َيُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُت فُمَٚمرَ : وَماَل  ا ايمٛمَّياُس : زمـ اخْلَ َ ُف َٞمَزَل  ٓأَ ، َيا َأهيُّب إٞمَّي

ْٚمِر َيْقَم َٞمَزَل  ِريُؿ اخْلَ ـْ َ َْسِة َأؾْمَٝماءَ ، َ ْ ـْ ايْمِٔمٛمَِب : َوِهَل َِم ٛمَْْمةِ  ،َوايْمَٔمَسؾِ  ،َوايمتَّيْٚمرِ  ،َِم  ،َواحْلِ

ِٔمغمِ  ْٚمُر ََما طَماََمَر ايْمَٔمْٗمَؾ ، َوايمُمَّي  .َواخْلَ

______________________________ 

-  (130/4رىمؿ  /7.7)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :وزمٙمدانأَماىمـ * 

، وـمٞم٦ٌم ـم٤مسم٦م ويثرب  9وُمـ اؾمامئٝم٤م، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل ُمديٜم٦م اًمرؾمقل: ظمَِْديٛمَةا (1

وٟمخٞمٚمٝمؿ  ،وهل٤م ٟمخٞمؾ يمثػمة وُمٞم٤مه ،ة ؾمٌخ٦م إرضوهل ذم طمرّ  ،ىمدره٤م ُم٘مدار ٟمّمػ ُمٙم٦م

وىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  - وؾمٓمٝم٤م واعمًجد ذم ٟمحق، وًمٚمٛمديٜم٦م ؾمقر، ؾم٘مك ُمـ أسم٤مروزروقمٝمؿ ُت 

وهق سمٞم٧م ُمرشمٗمع ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم ؾم٘مػ اعمًجد إٓ ومرضم٦م وهق ُمًدود ٓ  ،و ؾمٚمؿ ذم ذىمل اعمًجد

- (4.71)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  - سم٤مب ًمف

  :إشمررواة * 

 ،صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق زممم ايمبٌمي ،م إؽمدي َمقٓهؿَس ْق زمـ مِ  زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ: ازمـ فُمٙمّٝمة (1

هتذي٥م اًمٙمامل و ،(9305 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-ع -صمالث وشمًٕملم وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م

 - ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،ص9اًمٙم٤مؿمػ جو ،ص9ج

 ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،ان ايم٘مقدمأزمق ضملَّي  ،ايمتٝمٚمل انيَّي زمـ َح  زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك :أزمق ضمٝمان (2

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  - (96444 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م 

 هتذي٥م اًمتٝمذي٥مو، ص9هتذي٥م اًمٙمامل جو، ص9ج

  ص9ج

 9ىم٤مل ُمٙمحقل ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ُمِمٝمقر وم٘مٞمف وم٤موؾ ،أزمق فمٚمرو ،يفمِب اضمٝمؾ ايمشَّي زمـ َذَ  فماَمر (3

اًمت٤مريخ و (92/81 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ سمٕمده٤م ، ُم٤م رأي٧م أوم٘مف ُمٜمف

 - ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،ص9اًمٙمٌػم ج

) وًمد سمٕمد اعمٌٕم٨م  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،ايمٔمدويزمـ ٞمٖمٝمؾ ايمٗمرر  زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل
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صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمروقان واعمِم٤مهد ، سمـ أرسمع قمنمةاهمر يقم أطمد وهق صِ واؾم٧ُم  ،سمٞمًػم

ُم٤مت  ،ًمألصمر اًمٕم٤ٌمدًم٦م ويم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس اشم٤ٌمقم٤مً أطمد  وهق أطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و ،سمٕمده٤م

 متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ذماإلص٤مسم٦مو ،230ص19آؾمتٞمٕم٤مب ج -ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم

- ص9ج

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر

 90 إصمر رىمؿ

 :إشمرختريج * 

 ، سمـ طمٜمٌؾُمـ ـمريؼ ا ()9 سمرىمؿ،(.)،داود دم ؽمٛمٛمف وأبأطمرصمف 

- سمٛمثٚمف ُمع زي٤مدة ذم آظمره ، سمف، أيب طمٞم٤من قمـ،اسمـ قمٚمٞم٦م  قمـ

ُمـ ـمريؼ  ،()9سمرىمؿ، (.) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال يمٛمسائلاو 

-  سمٛمثٚمف ، سمف ،سمـ قمٚمٞم٦ما قمـ ،سمـ إسمراهٞمؿ يٕم٘مقب

 سمـ إدريسقمـ ا،سمـ اًمٕمالء  حمٛمدُمـ ـمريؼ ، ()9 رىمؿ، (.) ،ودم

  -سمٜمحقه ، سمف، قمـ اًمِمٕمٌل ، أيب طمٞم٤من وقمـ زيمري٤م  ،

أيب  قمـ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ قمٚمٞم٦م ()9 سمرىمؿ، (.) ،إذزمةزمـ ضمٛمبؾ دم  وأمحد

-  سمٛمثٚمف ُمع زي٤مدة ذم آظمره ، سمف، طمٞم٤من

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (. )، فمبد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمفأطمرصمف 

- سمٜمحقه ، سمف، قمـ أيب طمٞم٤من ، اًمثقري

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

إصمر صحٞمح 
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ـُ فُمَٝمْٝمٛمَةَ  (1): ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -3 شَمٛمَا ازْم ـْ ايمزُّب  ،ضَمدَّي ائِِب  ، ْهِريِّص فَم ـْ ايمسَّي : زمـ َيِزيَد وَماَل  فَم

ْمَّياِب  وَماَل فُمَٚمرُ  ىمَِر رِم َأنَّي فُمَبْٝمَد اهللذُ : زمـ اخْلَ
ازًما (1) زُمقا َذَ امِ  َوَأْصَحازَمُف َذِ ٌل َوَأَٞما ؽَمائِ ، زمِايمُمَّي

.  هَم١مِْن ىَماَن َُمْس٘مًِرا صَمَٙمْدُُتُؿ، فَمٛمْفُ 

_______________________________ 

-  (130/5رىمؿ  7.70)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________________ 

  :وزمٙمدانأَماىمـ * 

ام (1 وىمٞمؾ  ،ؿمؿأوؾم٤مم اؾمٛمف سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م ؿم٤مم وسم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ، سمـ ٟمقح ؾمٛمٞم٧م اًمِم٤مم سم٤ًمم :ايمُمَّي

وشم٘مع ذم اًمِمامل  ،وىمٞمؾ إن اؾمؿ اًمِم٤مم ؾمقري٦م، يمام أن اًمٞمٛملم يٛملم إرض، ٕهن٤م ُمـ ؿمامل إرض

اًمنمىمل ًمٚمٌحر اعمتقؾمط ذم ىم٤مرة آؾمٞم٤م، حتده٤م ُمـ اًمِمامل شمريمٞم٤م، وُمـ اًمنمق اًمٕمراق، وُمـ اجلٜمقب 

وشمٌٚمغ ويم٤من ُمريمز اخلالوم٦م إُمقي٦م ذم دُمِمؼ، إردن، وُمـ اجلٜمقب اًمٖمريب ومٚمًٓملم وًمٌٜم٤من، 

ُمٕمجؿ ، (3.387)، إٟم٤ًمب 9يٜمٔمر- ، واًمٕم٤مصٛم٦م دُمِمؼ2يمٚمؿ185.180ُم٤ًمطمتٝم٤م طمقازم 

- اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ,اًمذهٌل  –، اًمٙمت٤مب (3.311)، اًمٌٚمدان

  :إشمررواة * 

وم٘مٞمف  صم٘م٦م طم٤مومظ  ،أزمق حمٚمد ايم٘مقدم شمؿ اظم٘مل ،زمـ أيب فمٚمران َمٝمٚمقن اهلالرم زمـ فمٝمٝمٛمة ؽمٖمٝمان (1

 ،ُمـ رؤوس اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مُمٜم٦م ،ويم٤من رسمام دًمس ًمٙمـ قمـ اًمث٘م٤مت َرهَخ أإُم٤مم طمج٦م إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف ب

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-صمامن وشمًٕملم وُم٤مئ٦م ُم٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م  ،سمـ ديٜم٤مر ويم٤من أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم قمٛمرو

 .ص9هتذي٥م اًمٙمامل جو- (1340

 ـــــــــــــــــ

سمـ  أُمف أم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول اخلزاقمٞم٦م وهق أظمق طم٤مرصم٦مسمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي  سمـ قمٛمر قمٌٞمد اهلل (0)
اعمِمٝمقر ُٕمف وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد صم٧ٌم أٟمف همزا ذم ظمالوم٦م أسمٞمف ويم٤من صح٤ميب لوه٥م ا

     ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ --)وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ان قمٛمر وم٤مرق أُمف عم٤م ٟمزًم٧م، ُمـ أٟمج٤مد ىمريش وومرؾم٤مهنؿ
ُمع ُمٕم٤موي٦م واظمتٚمػ ذم ىمتؾ سمّمٗملم ، ويم٤من ٟمزوهل٤م ذم احلديٌٞم٦م ذم أواظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع، /0اعمٛمتحٜم٦م آي٦م (إي٦م ---

 41ص49اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسمف ج9 اٟمٔمر شمرمجتف ذم- ىم٤مشمٚمف ويم٤من ىمتٚمف ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم 

   -/0/0ص29وآؾمتٞمٕم٤مب ج 04ص49وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ج
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أسمق ، زمـ ىمالب ايمٗمرر ايمزهري زمـ ُزهرة زمـ ؾمٜماب زمـ فمبد اهلل فمبٝمداهللزمـ  زمـ َمسٙمؿ حمٚمد(2

 ُم٤مت ذم رُمْم٤من، وهق ُمـ رؤوس اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م، اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ُمتٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف، سمٙمر

هتذي٥م  ،(6296)9 اًمت٘مري٥م رىمؿ- ع-وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ سمًٜم٦م أوؾمٜمتلم   س وقمنميـ وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م

 - ص9اًمٙمامل ج

 ،صٖمػمصح٤ميب ، ويٕمرف سم٤مسمـ أظم٧م اًمٜمَِّٛمر ،زمـ شُمامَمة ايم٘مٛمدي ؽمٔمٝمدزمـ  زمـ يزيد ايمسائب (3 

، ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقةُمًح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأؾمف ودقم٤م ًمف وشمقو٠م ومنمب ُمـ ووقئف وٟمٔمر إمم 

ُم٤مت ، ووٓه قمٛمر ؾمقق اعمديٜم٦م، وطُم٩ّم سمف ذم طَمج٦م اًمقداع وهق اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم، ًمف أطم٤مدي٨م ىمٚمٞمٚم٦م

ذم متٞمٞمز  اإلص٤مسم٦م- ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ وهق آظمر ُمـ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

-  ص9آؾمتٞمٕم٤مب جو، ص9ج اًمّمح٤مسم٦م

) 90 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

 :إشمرختريج * 

 )،ذم اًمٗمتح9وىم٤مل اسمـ طمجر ،(.)،أطمرصمف ايمبخاري سمٔمٙمٝمٗمًا دم صحٝمحف

.) ،سمف، وصٚمف ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري ،. ،9سمرىمؿ() ، ىم٤مل - سمٜمحقه

-  سمف ، قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري زمـ َمٛمِمقر ؽمٔمٝمدوفمزاه أيّمًا إلم - وؾمٜمده صحٞمح 9اسمـ طمجر

سمـ  احل٤مرثُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائلو

 ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،اإلؾمٜم٤مد صحٞمح9 ىم٤مل إًم٤ٌمين -سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، ُم٤مًمؽ قمـسمـ اًم٘م٤مؾمؿ اُمًٙملم قمـ 

  ()9سمرىمؿ، (.) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين

ُمٕمٛمر قمـ ُمـ ـمريؼ  ()9سمرىمؿ، (. )، هَمِمٛمػدم  فمبد ايمرزاقو 

- سمٛمٕمٜم٤مه ،سمف، اًمزهري

أيب ُمـ ـمريؼ  ()سمرىمؿ ، (.) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال ايمبٝمٜمٗمل و

سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمـ ا سمـ ٟمٍم ؾمٕمدانقمـ  سمـ قمٛمرو أيب ضمٕمٗمر حمٛمدسمـ سمنمان قمـ  احلًلم قمكم

-  سمٛمٕمٜم٤مه، سمف، اًمزهري

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صحٞمح 
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ـُ فُمَٝملْ  :(1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -4 شَمٛمَا ازْم ـْ ََمْٔمَٚمرٍ  ،َٞمةَ ضَمدَّي ْهِريِّص  ،فَم ـْ ايمزُّب ـْ ،فَم ائِِب  فَم زمـ  ايمسَّي

ُهْؿ : َيِزيَد وَماَل   . َرَأْيُت فُمَٚمَر حَيُدُّب

 ________________________
- (130/6رىمؿ  7.70)اعمّمٜمػ  (0) 

_______ ______________________________________

: إشمريب نمر *

ُهؿْ  (1 ٞمئلم: حَيُدُّب ، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر- قُم٘مقسَم٦ًم ال واعمراد، أْصؾ احلَّد اعمٜمْع واًمَٗمّْمؾ سملم اًمِمَّ

(0.241) -

رواة إشمر  *

- 2ؾمٌؼ ذم أصمر  .شمٗمف ضماهمظ همٗمٝمف إَمام ضمجف، أزمق حمٚمد ايم٘مقدم،زمـ فمٝمٝمٛمف ؽمٖمٝمان (1

صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ إٓ أن ذم ، ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ ،أزمق فُمروة ايمبٌمي، ٓهؿراؾمد إزدي َمقزمـ  ََمْٔمَٚمر (2

، ُمـ يم٤ٌمر اًم٤ًمسمٕم٦م، سمـ قُمروة ؿمٞمئ٤ًم ويمذا ومٞمام طمدث سمف سم٤مًمٌٍمة روايتف قمـ صم٤مسم٧م وإقمٛمش وهِم٤مم

ومٞمٛمـ دار 9 سمـ اعمديٜمل وأسمق طم٤مشمؿا وقمده (957/8اًمت٘مري٥م رىمؿ)-ع -ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع و ًلم وُم٤مئ٦م 

هتذي٥م اًمٙمامل - أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم اًمزهري ُم٤مًمؽ وُمٕمٛمر9 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، اإلؾمٜم٤مد قمٚمٞمٝمؿ

  2/2ص179ج

-  2ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ - طم٤مومظ ُمتٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف زمـ ؾمٜماب ،  زمـ َمسٙمؿ حمٚمد (3

-  2ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ . صٕمغم صحايب زمـ يزيد ،  ايمسائب (4

- 90 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر (5

: إشمرختريج * 

 قمـ، اسمـ ؿمٝم٤مب ُمـ ـمريؼ ،():زمرومؿ، (/)، اظمقؿمٟمأطمرصمف َمايمؽ دم  

، هذه اًمرواي٦م خمتٍمه ُمـ اًم٘مّم٦م اًمتل رواه٤م ُمٕمٛمر9 ىم٤مل اسمـ طمجر- ُمٓمقًٓ ، سمـ يزيد اًم٤ًمئ٥م

وقمزاه - ذاب ومجٚمده احلد شم٤مُم٤موًمٗمٔمف قمـ اًم٤ًمئ٥م أٟمف طمي قمٛمر جيٚمد رضمال وضمد ُمٜمف ريح 

و  (.) ،ومتح اًم٤ٌمري، زمف، قمـ اًمزهري،سمـ قمٞمٞمٜم٦م  قمـ ،سمـ ُمٜمّمقر ؾمٕمٞمد إمم9 احل٤مومظ

-  (.) ،شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ

 سمـ ضمري٩مُمـ ـمريؼ ا ()9 سمرىمؿ،(.) ،هُمّمٜمػذم  قمٌد اًمرزاقو 
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-  سمٜمحقه ، سمف، سمـ ؿمٝم٤مب ا قمـ

قمـ ،سمـ ُمرزوق ا ُمـ ـمريؼ، ()9 رىمؿب (.)،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم 

  ُمٓمقًٓ ،قمـ اًم٤ًمئ٥م،قمـ رسمٞمٕم٦م،سمـ سمالل  ؾمٚمٞمامنقمـ ،قم٤مُمر اًمٕم٘مدي  اسمـ

أيب ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٌٞمٝم٘مل و

قمـ ،سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ ا، سمـ ٟمٍم ؾمٕمدانقمـ ، سمـ قمٛمرو ضمٕمٗمر حمٛمد أيبقمـ  ،سمـ سمنمان احلًلم قمكم

- ُمٓمقًٓ ، سمف، اًمزهري

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- ٕن رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، صحٞمح إؾمٜم٤مد إصمر
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شَمٛمَا فُمَبْٝمُد اهللَّيِ (1): ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -5 ائِٝمَؾ  ،ضَمدَّي ـْ إرْسَ ـْ أيب إؽِْمَحاَق  ،فَم ـْ  ،فَم فَم

ضْمبِٝمَؾ  فَمْٚمِرو ـْ فُمَٚمَر وَماَل  ،زمـ ُذَ ىَماَن َُمٛمَاِدي َرؽُمقِل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إَذا وَماَم   :فَم

 . ;932 اًمٜم٤ًمء، آي٦م> ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ  :ِة َٞماَدىٓإلَم ايمصَّي 

______________ _____________
- (13011 رىمؿ 7.73)اعمّمٜمػ  (0)

 __________________________
: إشمررواة * 

ىم٤مل ، ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م، صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع ،أزمق حمٚمد، زمـ زماذام ايمَٔمْبز ايم٘مقدم زمـ َمقؽمك فمبٝمد اهلل (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة  ،ر ذم ؾمٗمٞم٤من اًمثقرييم٤من أصم٧ٌم ذم إهائٞمؾ ُمـ أيب ُٟمٕمٞمؿ واؾمتّمغ9 طم٤مشمؿأسمق 

.  (93234اًمت٘مري٥م رىمؿ)- وُم٤مئتلم 

اجلرح واًمتٕمديؾ و ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو  ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج 

  ص9ج

بِٝمِٔمل اهلْٚمداينزمـ  زمـ يقٞمس إرسائٝمؾ (2 صم٘م٦م شمٙمٚمؿ ومٞمف سمال ، أسمق يقؾمػ اًمٙمقذم ،أيب إؽمحاق ايمسَّي

-  (93/0 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ سمٕمده٤م، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م، طمج٦م

، 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ  ،زمـ فمبٝمد ايمسبٝمٔمل زمـ فمبد اهلل فمٚمرو:أزمق إؽمحاق (3

ضْمبِٝمؾ  فمٚمرو(4  - ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،صم٘م٦م قم٤مسمد خميم، أزمق َمٝمرسة ايم٘مقدم، اهلْٛمداينزمـ ُذَ

-  31ص79و هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج.  (5048: ايمتٗمريب رومؿ).  خ م د ت س

- 90 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر (5

 :إشمرختريج * 

سمـ  قم٤ٌمدُمـ ـمريؼ ، ()9 مسمرق،(.) ،هؽمٛمـدم  داود وأبأطمرصمف  

اًمٚمٝمؿ سملم  9عم٤م ٟمزل حتريؿ اخلٛمر ىم٤مل قمٛمر 9ىم٤مل ،سمف ،قمـ إهائٞمؾ ،سمـ ضمٕمٗمر إؾمامقمٞمؾ قمـ ،ُمقؾمك

ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ژ  ،ومٜمزًم٧م أي٦م اًمتل ذم اًمٌ٘مرة ،ًمٜم٤م ذم اخلٛمر سمٞم٤مٟم٤م ؿمٗم٤مء

ومٜمزًم٧م  ،ذم اخلٛمر سمٞم٤مٟم٤م ؿمٗم٤مءاًمٚمٝمؿ سملم ًمٜم٤م  9ىم٤مل ،ومدقمل قمٛمر وم٘مرئ٧م قمٚمٞمف 9ىم٤مل ،أي٦م  ژائ  

ومٙم٤من ُمٜم٤مدي ، أي٦م ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ  أي٦م اًمتل ذم اًمٜم٤ًمء
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ومدقمل قمٛمر  ،ي٘مرسمـ اًمّمالة ؾمٙمران رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة يٜم٤مدي أٓ ٓ

-- هؾ أٟمتؿ ُمٜمتٝمقنف)، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م ،اًمٚمٝمؿ سملم ًمٜم٤م ذم اخلٛمر سمٞم٤مٟم٤م ؿمٗم٤مء 9وم٘م٤مل ،وم٘مرئ٧م قمٚمٞمف

- اٟمتٝمٞمٜم٤م 9ىم٤مل قمٛمر ،(أي٦م

سمـ قمٌد  قمٌد اهلل ُمـ ـمريؼ،()9سمرىمؿ، (.)،هؽمٛمـدم ايمؼمَم ي  و

وىمد روي  9ىم٤مل أسمق قمٞمًك- سمٜمحق ًمٗمظ أيب داود ، سمف ،إهائٞمؾقمـ سمـ يقؾمػ  حمٛمد قمـ ،اًمرمحـ

قمـ أيب ،ئٞمؾ قمـ إها ،طمدصمٜم٤م ويمٞمع ،سمـ اًمٕمالء قمـ إهائٞمؾ هذا احلدي٨م ُمرؾمؾ طمدصمٜم٤م حمٛمد

 ،اًمٚمٝمؿ سملم ًمٜم٤م ذم اخلٛمر سمٞم٤من ؿمٗم٤مء ومذيمر ٟمحقه 9سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل قمـ أيب ُمٞمنة أن قمٛمر،إؾمح٤مق 

وصححف ، سمٕمد أن أورد إصمر ذم اًمٗمتح9ىم٤مل احل٤مومظ-  سمـ يقؾمػ وهذا أصح ُمـ طمدي٨م حمٛمد

- (.) ،ومتح اًم٤ٌمري-  سمـ اعمديٜمل واًمؽمُمذي قمكم

أيب داود ُمـ ـمريؼ ،()9 سمرىمؿ ،(/) ،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائلو

9 ىم٤مل إًم٤ٌمين -سمٚمٗمظ أيب داود ، سمف ،إهائٞمؾقمـ  ،سمـ ُمقؾمك قمٌٞمد اهللقمـ سمـ ؾمٞمػ  ؾمٚمٞمامن

 -()9سمرىمؿ، (.) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،صحٞمح

 ،سمـ اًمقًمٞمد ظمٚمػُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.) ،ُمًٜمده زمـ ضمٛمبؾ دم وأمحد

إؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل 9 ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وىم٤مل- سمٚمٗمظ أيب داود ، سمف، إهائٞمؾ قمـ

- سمـ اًمقًمٞمد اًمِمٞمخلم همػم ظمٚمػ

، ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل سمف، ()9 سمرىمؿ، (. ) ،اظمستدركواحلاىمؿ دم 

-   وواوم٘مف اًمذهٌل، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل ُيرضم٤مه9 وىم٤مل احل٤ميمؿ، سمٛمثٚمف

، ن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ع، قمـ أيب ُمٞمنة 9 ُتري٩م إصمر سم٢مجي٤مز *

ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمد سمـ ُمقؾمك قمـ ، وقمٜمد أسمق داود ، ظمٚمػ سمـ اًمقًمٞمد قمٜمد أمحد ُمـ ـمريؼ ,

وُمـ ،قمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ ، وُمـ ـمريؼ اًمؽمُمذي قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ، إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر 

- قمـ قمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك ،ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل 

قمـ ، قمـ إهائٞمؾ ، (سمٞمداهلل سمـ ُمقؾمك وع، وحمٛمد سمـ يقؾمػ ، وإؾمامقمٞمؾ ، ظمٚمػ  )9 أرسمٕمتٝمؿ 

اطمٞمؾ ، قمـ أيب ُمٞمنة ، أيب إؾمح٤مق  - ومذيمره ، قمـ قمٛمرو سمـ ُذَ

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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-   ٕن رضم٤مًمف صم٘م٤مت،  صحٞمحإؾمٜم٤مد إصمر
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شَمٛمَا هَمْٜمٌد وَماَل : (1)ومال ايمْمحاوي -6 ـْ : وَماَل ، زمـ صَمْٔمَٖمرٍ  (1)شمٛما فَمْٚمُرو: ضَمدَّي شمٛما أيب فَم

شَمٛمِل َأزُمق إؽِْمَحاَق : وَماَل  ،فْمَٚمشِ ٕا ـْ ؽَمِٔمٝمدِ ، ضَمدَّي انِ  فَم ـِ ِذي يَمْٔمَقةَ ، 2زمـ ِذي ضَمدَّي : وَماَل ، َأْو ازْم

َب ، هَمُٟميِتَ زمَِسْمِٝمَحٍة يمُِٔمَٚمرَ ، هَماؽْمَتْسَٗماُه هَمَٙمْؿ َيْسِٗمفِ ، صَماَء َرصُمٌؾ وَمْد ـَمِٚمجَي إلَم طَماِزِن فُمَٚمرَ  هَممَمِ

ـْ ؽَمْمِٝمَحتِؽ): افْمَتَ َر إيَمْٝمِف َووَماَل َِمٛمَْٜما هَمَس٘مَِر هَمُٟميِتَ زمِِف فُمَٚمَر َف  زْمت َِم اَم َذِ اَم ) :هَمَٗماَل فُمَٚمرُ  (إٞمَّي إٞمَّي

ْ٘مرِ  زُمؽ فَمعَم ايمسُّب زَمُف فُمَٚمُر  (َأْ ِ  .هَمََضَ

 ___________________________
 -(5985رىمؿ  4.218)ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر (0)

___________________ ________
: إشمرنمريب *

ٓمِٞمَح٦م  :ؽَمْمِٝمَحتِؽ (1 ًَّ ٓمح قمٚمٞمف، هل ُم٤م يم٤من ُمـ ضِمٚمديـ ىُمقسمؾ أطمُدد٤م سم٤مٔظَمر9  اًم ًُ وشمٙمقن ، وَم

-  (1.254)، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر- وهل ُمـ أواين اعمٞم٤مه ، صٖمػمة ويمٌػمة

: إشمررواة * 

، و صمٔمٖمرأب، زمـ فمبد اظمٙمؽ إزدي ايمْمحاوي زمـ ؽمالَمة زمـ ؽمٙمٚمة زمـ حمٚمد أمحد :ايمْمحاوي (1 

 ـــــــــــــــــ

قمـ  ،اعمٜمًقخ هذا إصمر ُمـ ـمريؼ ومٝمدوىمد ذيمر اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ و، مل أضمد ًمف شمرمج٦م9 سمـ ضمٕمٗمر قمٛمرو (0)

سمـ  وأن اًمّمحٞمح هق قمٛمر، مم٤ميدل قمغم شمّمحٞمػ آؾمؿ، سمـ ضمٕمٗمر ومل يذيمر قمٛمرو ،قمـ أسمٞمف ،سمـ طمٗمص قمٛمر
 (سمـ ضمٕمٗمر قمٛمرو)ومم٤م ي١ميد ذًمؽ أن ص٤مطم٥م يمت٤مب ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر مل يقرد ، سمـ همٞم٤مث طمٗمص قمـ أسمٞمف طمٗمص

وى قمٜمف ومٝمد سمـ ؾمٚمٞمامن ؿمٞمخ اًمٓمح٤موي، ىم٤مل أسمق ر9 وىم٤مل -سمـ طمٗمص سمؾ ذيمر قمٛمر، وٛمـ رضم٤مل اًمٓمح٤موي

ُمٖم٤مٟمك إظمٞم٤مر   رسمام أظمٓم٠م، ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ وُم٤مئتلم،9 صم٘م٦م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل9 طم٤مشمؿ

-  (0.067)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ، و(1.645)

ان ؽمٔمٝمد (2) 9 و ىم٤مل اسمـ ُمٕملم - وهؿ سمـ طمدان وهق ؾمٕمٞمد 9سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل 9 اًمٌخ٤مري  ىم٤مل ،يمقذم،زمـ ذي ضُمدَّي

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  .ٓ يٕم٠ٌم سمحديثف إلٟمٙم٤مره9 وزاد أسمق طم٤مشمؿ،جمٝمقل9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واسمـ اعمديٜمل،وٕمٞمػ

، ص9ًم٤ًمن اعمٞمزان ج، وص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج، و 19ص49اجلرح واًمتٕمديؾ ج، وص9ج

- 9اًمت٘مري٥م رىمؿو
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يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٘مٞمٝم٤م قم٤مىمال مل ُيٚمػ  9سمـ يقٟمس ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد، ُمـ ىمري٦م ُمـ ىمرى ُمٍم ي٘م٤مل هل٤م ـمح٤م

يم٤من صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر وم٘مٞمف اًمٌدن قم٤معم٤م سم٤مظمتالف اًمٕمٚمامء سمّمػما 9 سمـ ىم٤مؾمؿ وىم٤مل ُمًٚمٛم٦م، ُمثٚمف

يم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمًػم  9وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم، شمّمٜمٞمػ ويم٤من يذه٥م ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦مسم٤مل

، يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م 9اًمًٛمٕم٤مين ىم٤مل ،اًمٙمقومٞملم وأظم٤ٌمرهؿ ووم٘مٝمٝمؿ ُمع ُمِم٤مريمتف ذم مجٞمع ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء

 ص19ًم٤ًمن اعمٞمزان ج-  وًمد ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ وُم٤مئتلم وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالصمامئ٦م

- 292ص19اًمٗمٝمرؾم٧م ج و ،367ص59شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ جو ،175ص19اًمت٘مٞمٞمد جو ،276

9 سمـ يقٟمس ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد،ٟمزيؾ ُمٍم ،أزمق حمٚمد ايم٘مقدم ايمٛمحاس، زمـ حيٝمك زمـ ؽمٙمٝمامن همٜمد (2

عم١مشمٚمػ او 89ص  7ج  9اجلرح واًمتٕمديؾ 9اٟمٔمر- ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وؾمٌٕملم وُم٤مئتلم، يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م

 ،25ص  4ُمٖم٤مٟمك إظمٞم٤مر ج  ،76ص  7ج  9إيمامل اًمٙمامل، 24ص  4ج  9عمختٚمػ ًمٚمدارىمٓمٜملوا

-  459ص 48وشم٤مريخ دُمِمؼ ج 

ُمـ  ،مهِ صم٘م٦م رسمام وَ  ،ايم٘مقدم أزمق ضمٖمص، ايمٛمخٔمل قْل زمـ طَ  اثيَ زمـ غِ  زمـ ضمٖمص فمٚمر (3

اًمت٤مريخ  و (94880 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ م د ت س - صمٜمتلم وقمنميـ وُم٤مئتلمُم٤مت ؾمٜم٦م ا ،اًمٕم٤مذة

 381ص79هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،150ص69اًمٙمٌػم ج

 ًٓ صم٘م٦م وم٘مٞمف شمٖمػم طمٗمٔمف ىمكم ،أزمق فمٚمر ايم٘مقدم ،فملزمـ َمٔماوية ايمٛمَن  قْل زمـ طَ  ياثزمـ غِ  ضمٖمص (4

- ع - وىمد ىم٤مرب اًمثامٟملم، وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ سمٕمده٤م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،ذم أظمر

- (/9032 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤مرف ، أزمق حمٚمد إفمٚمش، إؽمدي ايم٘ماهقم ايم٘مقدمهران زمـ مِ  ؽمٙمٝمامن (5

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م، ؾم٦مُمـ اخل٤مم،ىمراءات ورع ًمٙمٜمف يدًمِّسسم٤مل

2615)-  

 -(0)ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ . زمـ فمبد اهلل أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل  فمٚمرو (6

) سمٕمْمٝمؿ  9لىم٤م9 ُي٤مًمػ اًمٜم٤مس ذم طمديثف ٓ يٕمرف وىم٤مل9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،زمـ ذي يمٔمقة ؽمٔمٝمد

 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واسمـ اعمديٜمل،وٕمٞمػ9 و ىم٤مل اسمـ ُمٕملم- سمـ ذي طمدان وهق وهؿ  ؾمٕمٞمد

9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن -ًمٞمس سم٤مًم٘مقى9 ىم٤مل أسمق زرقم٦م، ٓ يٕم٠ٌم سمحديثف إلٟمٙم٤مره9 وزاد أسمق طم٤مشمؿ،جمٝمقل

-  صم٘م٦م واًمٌٖمداديقن يْمٕمٗمقٟمف 9وىم٤مل اًمٕمجكم، سمـ اخلٓم٤مب ينمب اعمًٙمر دضم٤مل يزقمؿ أٟمف رأى قمٛمر

 ،286ص09وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج، 07ص .3اجلرح واًمتٕمديؾ ج  و ،360ص29شم٤مريخ اًمٙمٌػم جال
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-  023ص9 1وُمٞمزان آقمتدال ج- 205ص09واعمجروطملم ج

) 90 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ، زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

  :إشمرختريج * 
  .( 5470 )زمرومؿ (143/  14)َمٔمرهمة ايمسٛمـ وأشمار يف يمبٝمٜمٗملا أخرجه

ومٝمد  قمـأمحد إزدي ُمـ ـمريؼ ، (.)، ايمٛماؽمن واظمٛمسقخدم  يمٛمحاسأطمرصمف او

هذا احلدي٨م ُمـ أىمٌح ُم٤م روى ذم هذا  9ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر -سمٛمثٚمف ، سمف، هأيب قمـسمـ طمٗمص  قمٛمر قمـ

أن اسمـ ذي ًمٕمقة ٓ يٕمرف ومل يرو قمٜمف إٓ هذا احلدي٨م  ،ومٛمٜمٝم٤م ،وقمٚمٚمف سمٞمٜم٦م عمـ مل يتٌع اهلقى ،اًم٤ٌمب

وهق خم٤مًمػ عم٤م ٟم٘مٚمف أهؾ اًمٕمداًم٦م قمـ  ،ومل يذيمر أسمق إؾمحؼ ومٞمف ؾمامقم٤مً  ، يرو قمٜمف إٓ أسمق إؾمحؼومل

-  قمٛمر ريض اهلل قمٜمف

 قمـسمـ ضمٕمٗمر  قمٌد اهللُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (. )، هؽمٛمـدم  ايمدارومْمٛملو

ال ق ،سمٛمٕمٜم٤مه، سمف، سمـ ذي ًمٕمقة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ قم٤مُمر ويمٞمع قمـ قمٛمرو قمـسمـ ضمٜم٤مدة  ؾمٚمؿ

-   هذا ٓ يث٧ٌم 9اًمدارىمٓمٜمل

سمـ ا ُمـ ـمريؼ ()9 سمرىمؿ، (.)،هَمِمٛمػ دم ازمـ أيب ؾمٝمبةو

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، سمـ خم٤مرق ُمًٝمر قمـ اًمِمٞم٤ٌمين قمـ طم٤ًمن

وم٘م٤مل  ،اًمٕم٘مٞمكم ذم يمت٤مسمف وزاد ومٞمف ورواه (.)،ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م9 ومال ايمزيٙمٔمل 

 ،سمـ ذي ًمٕمقة وأقمٚمف سمًٕمٞمد - ضمٚمدٟم٤مك قمغم اًمًٙمرإٟمام  9وم٘م٤مل قمٛمر ،إٟمام ذسمتف ُمـ أداوشمؽ 9إقمرأيب

سمـ ذي ًمٕمقة قمـ  ؾمٕمٞمد 9ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ذم اعمٕمروم٦م 9وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ،وأؾمٜمد شمْمٕمٞمٗمف قمـ اًمٌخ٤مري

 9وىم٤مل ،وهؿ سمـ طمدان وهق ؾمٕمٞمد 9وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،قمٛمر ذم اًمٜمٌٞمذ ُي٤مًمػ اًمٜم٤مس ذم طمديثف ٓ يٕمرف

ٓ أقمٚمؿ روى قمٜمف همػم اًمِمٕمٌل  9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿو ،هذا جمٝمقل ،ؾمٕمٞمد9ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،ذم اًمتٜم٘مٞمح

  - وأيب إؾمح٤مق

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وإصمر  ، اًمّمقاب أن اًمرواي٦م ُمـ ؾمٕمٞمد سمـ ذي ًمٕمقة وأظمٓم٠م ُمـ ىم٤مل أٟمف ؾمٕمٞمد سمـ ذي طُمدانو

وهل آٟم٘مٓم٤مع وم٢من اسمـ ًمٕمقة مل يٚمؼ  ، وًمقضمقد قمٚم٦م أظمرى سمـ ذي ًمٕمقة ؾمٕمٞمد 9ٕن ومٞمف  ضٔمٝمػ

-  قمٜمفقمٛمر ريض اهلل 
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -7 ـْ طَمايمِدِ  ، ضَمدَّي ـْ ؾَمْٝمٍن وَماَل  ،زمـ ِديٛمَارٍ  فَم ؽَمِٚمْٔمُت : فَم

ـْ ايْمَ٘مَبائِِر : ازمـ فمباس َيُٗمقُل  ْ٘مُر َِم  . ايمسُّب

_________________________ 
- (13013رىمؿ  8.84)اعمّمٜمػ  (1)

_________________ ________
  :إشمرنمريب  *

. (.) همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ؾمالم- ،ٟم٘مٞمع اًمتٛمر اًمذي مل متًف اًمٜم٤مر :ركَ ايمسَّي  (1

هٙمذا رواه إصم٤ٌمت  ،اعمٕمتٍم ُمـ اًمٕمٜم٥م ُمرًمخاسمٗمتح اًمًلم واًمٙم٤مذم  9ركَ سَّ ال 9وىم٤مل اسمـ إصمػم

ر ٓ كْ ومٞمجٕمٚمقن اًمتحريؿ ًمٚمسُّظ  ،يمقن اًمٙم٤مف يريد طم٤مًم٦م اًمًٙمرانوُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف سمْمؿ اًمًلم وس

 - اًمٓمٕم٤مم 9اًمتحريؽب يمرؾمٙمر واعمِمٝمقر إول وىمٞمؾ اًمسر ومٞمٌٞمحقن ىمٚمٞمٚم٦م اًمذي ٓ ُي ؾمِؽ ًمٜمٗمس املُ 

 (.)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر  -واًمٕمرب ٓ شمٕمرومف ،إزهري أٟمٙمر أهؾ اًمٚمٖم٦م هذا 9ىم٤مل

 -

 :إشمررواة * 

َؤاد احاجلرَّي زمـ  وىمٝمع (1 ، ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م،صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤مسمد ،أزمق ؽمٖمٝمان ايم٘مقدم، زمـ ََمٙمٝمت ايمرُّب

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ، وُم٤مئ٦مُم٤مت ذم آظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وأول ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم 

6303)- 

وم٘مد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم 9 اظمتٚمػ ومٞمف ،اطدة اخللّ ْل أزمق َخ  ،ايمبٌمي فمديزمـ ديٛمار ايمتٚمٝمٚمل ايمسَّي  طمايمد (2

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن  صم٘م٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م 9وىم٤مل اًمؽمُمذي 9واًمٜم٤ًمئل وسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم واًمدارىمٓمٜمل

ذم اًمٙمٜمك صم٘م٦م قمٜمد  9سمد اًمؼموىم٤مل اسمـ ع،صدوىم٤مً  ُمًٚمامً  يم٤من ظمٞم٤مراً  9وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي- ذم اًمث٘م٤مت 

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر- سمـ ُمٝمدي ٓ ُمٕمٜمك ًمف ذم اظمتٞم٤مر إًمٗم٤مظ مجٞمٕمٝمؿ ويمالم

- اصمٜمتلم و ًلم وُم٤مئ٦مُم٤مت ؾمٜم٦م  9وىم٤مل اسمـ ىم٤مٟمع -خ د ت س- ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صدوق (0516

، 45ص79هتذي٥م اًمٙمامل جو، 216ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 036ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

-  /22ص09ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،66ص29هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 088ص39اًمث٘م٤مت جو

) مل أىمػ قمغم اؾمٛمف9 قمـ ؿمٞمخ -

)سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل ا ،زمـ فمبد َمٛماف زمـ هاؾمؿ زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس
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دقم٤م ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٗمٝمؿ ذم و ،وًمد ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وهق أطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأطمد اًمٕم٤ٌمدًم٦م ُمـ  ،ومٙم٤من يًٛمك اًمٌحر واحلؼم ًمًٕم٦م قمٚمٛمف ،اًم٘مرآن

 ص9جذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م اإلص٤مسم٦م- ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم سم٤مًمٓم٤مئػ ، وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م

- ص9آؾمتٞمٕم٤مب جو

: إشمرختريج * 

ؾمٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم قمـ سمـ حيٞمك  حمٛمدُمـ ـمريؼ  (.) ،ايمتارين ايم٘مبغمي دم أورده ايمبخار

فمـ ازمـ َمٔمكم  ؽمئؾ  و . ايمس٘مر َمـ ايم٘مبائر ، ؽمٚمع زمـ فمباس ٓواص ؾمٛمع سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ظم٤مًمد

اجلرح وايمتٔمديؾ  :اٞمٓمر .وذىمره ازمـ ضمبان دم ايمثٗمات ، َمُمٜمقر  : واصؾ زمـ فمبد ايمرمحـ ومال

ىمام هق ، يمُمٝمن اظمبٜمؿ دم أشمر  ايمباب سمبكم َمـ ؿمريؼ ايمبخاري هما. 495ص:5ايمثٗمات ج و 29ص:9ج

. َمقضت 

ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،اظمْمايمب ايمٔمايمٝمةوأورده ازمـ ضمجر دم 

- سمٛمثٚمف ، سمف ،سمـ قمٌد اًمرمحـ أيب ظمٚمدة قمـ واصؾقمـ حيٞمك 

د ُمـ ـمريؼ ، ()سمرىمؿ  (.)، إ اف اخلغمة اظمٜمرةو دم  دَّ ًَ قمـ ُُم

  -هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت 9ىم٤مل-سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ قمٌد اًمرمحـ يب ظمٚمدة قمـ واصؾأقمـ  حيٞمك

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

سمٞمٜمتف  رواي٦م اًمٌخ٤مري يمام ذم ، يمام ذم أصمر اًم٤ٌمب قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم هبؿ امل ٕن اًمِمٞمخ -طمًـ  إصمر

، ُمِمٝمقر 9 هذا ل وم٘مد ىم٤مل اسمـ ُمٕملم  قمـ واصؾ، وهق واصؾ سمـ قمٌداًمرمحـ ، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

-  واإلؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 
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زمـ َمٜمدي ، فمـ أيب فماَمر ، فمـ ازمـ أيب  ضمدشمٛما فمبد ايمرمحـ: (1)زمـ ضمٛمبؾ  أمحدومال  -8

.  ش رٍ كِ ْس مُ  لَّي كُ  هُ رَ كْ ازمـ فمباس يَ  انَ كَ » : َمٙمٝم٘مة ومال

___________ _________
إذسم٦م  (0)

(1)
- (87رىمؿ  40) 

_ ____________________
: إشمررواة * 

) أطمد إئٛم٦م صم٘م٦م  ،أسمق قمٌد اهلل ،زمـ أؽمد ايمُمٝمباين اظمروزي زمـ هالل زمـ ضمٛمبؾ زمـ حمٚمد أمحد

وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن  ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مئتلم ،ىم٦م اًمٕم٤مذةوهق رأس اًمٓم٥م وم٘مٞمف طمج٦م طم٤مومظ

 ،ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج و ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج9 اٟمٔمر شمرمجتف ذم- ع  ؾمٜم٦م

-  9رىمؿشم٘مري٥م وال

صم٘م٦م صم٧ٌم طم٤مومظ  ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي، ُمقٓهؿ ضمسان ايمٔمٛمػميزمـ  زمـ َمٜمدي فمبد ايمرمحـ (1

صمامن ُم٤مت ؾمٜم٦م ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م، ُم٤م رأي٧م أقمٚمؿ ُمٜمف9ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، سم٤مًمرضم٤مل واحلدي٨مقم٤مرف 

اًمتٝمذي٥م هتذي٥م و  ،93/07 اًمت٘مري٥م رىمؿ.  ع وهق اسمـ صمالث وؾمٌٕملم ؾمٜم٦موشمًٕملم وُم٤مئ٦م 

-  ص9ج

ازأسمق قم٤مُمر  ،وٓهؿمم اظمزين ايمبٌمي ؽْمتزمـ رُ  صايمت (3 ىم٤مل  و،ص٤مًمح احلدي٨م9 ىم٤مل أمحد ،اخلَزَّ

ؿمٌف ُمـ اسمٜمف أؿمٞمخ يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف هق ص٤مًمح وهق 9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وٕمٞمػ 9سمـ ُمٕملما

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، ىمد اطمت٩م سمف ُمًٚمؿو، ووصم٘مف أسمق داود ،ضم٤مئز احلدي٨م9وىم٤مل اًمٕمجكم، قم٤مُمر

، ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م، صدوق يمثػم اخلٓم٠م (9ىمؿاًمت٘مري٥م ر)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، اًمث٘م٤مت

اجلرح و  ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  ظم٧م م-اصمٜمتلم و ًلم وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و ،ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9واًمتٕمديؾ ج

-  ص9اًمتٝمذي٥م جي٥م هتذو  ،ص9ج

أدرك صمالصملم ، أزمق حمٚمد اظمدين، ايمتٝمٚمل، زهغموي٘م٤مل اؾمٛمف  ،زمـ أيب َُمَٙمْٝمَ٘مةَ  زمـ فمبٝمد اهلل فمبد اهلل (3

 ـــــــــــــــــ

 -ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ،ىمٞمؼ صٌحل اًم٤ًمُمرائلشمح (76رىمؿ  40)سمـ طمٜمٌؾ  إذسم٦م ًمإل ُم٤مم أمحد (0)
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 -  (92343 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م ، ُمـ اًمث٤مًمث٦م، صم٘م٦م وم٘مٞمف، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

صح٤ميب ، اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس (5

.  6شمرمجتف ذم إصمر  ؾمٌؼ-ُمِمٝمقر 

 :إشمرختريج * 

.   (87: رقم 51)، أظمرضمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م
: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- يمثػم اخلٓم٠موهق صدوق ، سمـ رؾمتؿ ص٤مًمح، ٕٟمف ُمـ رواي٦م، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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ـْ : زمـ صمٔمٖمر وماَل  ضمدشمٛما حمٚمد:(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -9 ـْ  ضمدشمٛما ؾمٔمبة ، فم  َمسٔمر ، فم

ـْ  اهللِ ن فمبدِ أيب فمقن ، ع ا ، هَ نِ يْ عَ ِب  رُ مْ ايْمَن  ِت مَ رِّص ٞمام ُح إِ » : وماَل  ازمـ فمباس زمـ ؾمداد ، فم

: زمـ ضمٛمبؾ يٗمقل أمحد اهللِ أزما فمبدِ  ؽمٚمٔمُت : ومال أزمق ايمٗماؽمؿ. ش اب َذَ  لِّص كُ  نْ مِ  واظمس٘مرُ 

.  ش ىمرُ ايمسُّب »  ،ورزمام ضمدث ،شؽم٘مر ااُ  » :ذيؽ رزمام ضمدَث 

______________________ 
- (109رىمؿ  58)إذسم٦م  (1)

 ______________________
: إشمررواة * 

صحٞمح اًمٙمت٤مب إٓ أن صم٘م٦م ، اعمٕمروف سمُٖمٜمَْدر ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،اهُلَ رمزمـ صمٔمٖمر  حمٚمد (1

-  (94676 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -وىمٞمؾ سمٕمده٤م  وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م، ومٞمف همٗمٚم٦م

يم٤من ، صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ، أسمق سمًِٓم٤مم اًمٌٍمي، ُمقٓهؿ زمـ ايمقرد ايمَٔمَت٘مل احلجاج زمـ ؾمٔمبة (1

وهق أول ُمـ ومتش سم٤مًمٕمراق قمـ اًمرضم٤مل وذّب قمـ ، هق أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م9 وري ي٘مقلاًم٨م

 -  (/9168 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤مئ٦م، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م، ويم٤من قم٤مسمًدا، اًمًٜم٦م

)  ِع -ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،ت وم٤موؾصم٘م٦م صم٥ْم   ،أزمق ؽمٙمٚمة ايم٘مقدم ،هغم اهلالرمزمـ ظَ  امدَ زمـ كِ  رعَ ْس م ،

-  (9رىمؿشم٘مري٥م ال)- صمالث و ًلم وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ سمٕمده٤مؾمٜم٦مُم٤مت 

ُم٤مت ؾمٜم٦م ،ُمـ اًمراسمٕم٦م، صم٘م٦م، اًمٙمقذم إقمقر، أزمق فمقن ايمثٗمٖمل ،زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمبٝمد اهلل حمٚمد (4

 - (950/6 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -خ م د ت س -ذ وُم٤مئ٦م ؾم٧م ع
اد فمبد اهلل (5 اِد ايمٙمٝمثل زمـ زمـ ؾمدَّي  وذيمره اًمٕمجكم، ^ وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ،أزمق ايمقيمٝمد اظمدين، اهْلَ

ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ُم٘متقًٓ ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم وىمٞمؾ ، ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم اًمث٘م٤مت ويم٤من ُمٕمدوًدا ذم اًمٗم٘مٝم٤مء

-  (92271 اًمت٘مري٥م رىمؿ)  -ع -سمٕمده٤م

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس

.  ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

 :إشمرختريج * 

ـمريؼ ُمـ ، () 9سمرىمؿ، (.)،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ يمٛمسائلأطمرصمف ا
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سمـ  أمحدُمـ ـمريؼ ،()،9سمرىمؿ، (.)،ودم-  سمٜمحقه، سمف، سمـ طمٜمٌؾ أمحد

ورواي٦م أيب قمقن أؿمٌف سمام رواه 9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ ضمٕمٗمر حمٛمدقمـ سمـ احلٙمؿ  قمٌد اهلل

سم٠مطمٙم٤مم  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،صحٞمح، صحٞمح ُمقىمقف 9ىم٤مل إًم٤ٌمين -اًمث٘م٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 (وُم٤م سمٕمده، )9رىمؿ (.)إًم٤ٌمين

سمـ أمحد قمـ  ُمـ ـمريؼ دقمٚم٩م،()9 ،سمرىمؿ، (. )، هؽمٛمـدم  ايمدارومْمٛملو

- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ طمٜمٌؾ أمحد سمـ ه٤مرون قمـ ُمقؾمك

ُمـ ـمريؼ  ()9رىمؿب ( .) ،ايمْمػماين دم َمٔمجٚمف ايم٘مبغمو 

ُمـ ـمريؼ ، ()9رىمؿ ،( .)، ودم -سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ طمٜمٌؾ أمحد

، سمف، ُمًٕمر قمـىمالمها أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ سمـ قمٌد اًمٕمزيز  قمكم وسمـ حيٞمك  ظمالد قمـ وؾمكسمـ م سمنم

- سمٛمٕمٜم٤مه 

 قمـسمـ إؾمح٤مق  احلًلمُمـ ـمريؼ ، () 9رىمؿب ،(.)، و دم

-   سمٜمحقه، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ إقمٛمش قمـ حيٞمك أيب قمٛمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمٌثر قمـسمـ طمراس  أمحد

أيب  قمـسمـ ؾمٝمؾ  احلًـ ُمـ ـمريؼ، () 9رىمؿب ،( .)، و دم

- سمٛمثٚمف ، سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ ديٜم٤مر قمـ مح٤مد قمـ ؾمٕمٞمد ُمٜمّمقر قمـقم٤مصؿ 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -ٕن رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،  صحٞمحإؾمٜم٤مده 
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ؽمٚمٔمت أزما : ضمدشمٛما ؾمٔمبة ومال: زمـ صمٔمٖمر ومال ضمدشمٛما حمٚمد :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -10

. ٌم ارَ َح  رٍ كِ ْس مُ  لُّب كُ : ؽمٚمٔمت ازمـ فمباس ، يٗمقل: اجلقيرية ومال

 _______________________
- (146رىمؿ .55)إذسم٦م  (0)

______________ _________
 :إشمررواة *  

 .8ؾمٌؼ ذم إصمر  زمـ صمٔمٖمر ، اظمٔمروف زمٕمٛمدر، حمٚمد (1

 -8ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  زمـ احلجاج، ؾمٔمبة (2

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ د س- ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م، ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، أزمق اجُلَقيرية ،زمـ طُمَٖماف ضِمّْمان (3

0287)- 

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس

.  ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

 :إشمرختريج * 

-   (146رىمؿ .55)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  ٕن رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،  إؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح
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ومال ازمـ : ضمدشمٛما ؽمٖمٝمان ، فمـ أيب اجلقيرية اجلرَمل ومال: (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -11

. ام رَ َح  وَ هُ َف  رَ كَ َما أْس : فمباس

_______________________ _
 -(115رىمؿ .78) إذسم٦م (0)

_______________ _________
 :إشمررواة * 

- 2ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر - صم٘مف، أزمق حمٚمد، زمـ فمٝمٝمٛمف ايم٘مقدم ؽمٖمٝمان (1

- /0ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ - صم٘م٦م  زمـ طمٖماف، ضمْمان، أزمق اجلقيرية (2

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس  .

 :إشمرختريج * 

 (9115 رىمؿ.78)، إذسم٦ماٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم 
: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  ٕن رصمايمف شمٗمات ،  إصمر صحٞمح إؾمٜم٤مد

 



 
 

 68 

ُد  :(1)ومال ايمبخاري -12 شَمٛمَا حُمَٚمَّي َٞما ؽُمْٖمَٝمانُ  ضَمدَّي َقْيِرَيِة وَماَل  ، زمـ ىَمثغٍِم َأطْمػَمَ ـْ أيب اجْلُ  :فَم

ـْ ايْمَباَذِق هَمَٗماَل َس  َؿ ايْمَباَذَق هَماَم َأؽْمَ٘مَر  :َأيْمُت ازمـ فمباس فَم ٌد َصعمَّي اهللَّيُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّي ؽَمَبَؼ حُمَٚمَّي

اُب ايْمَت  :وَماَل  ،هَمُٜمَق ضَمَرامٌ  َ َراُم  ِٓل ايمْمَّيٝمِّصِب إِ ٓايْمَت يَمْٝمَس زَمْٔمَد  :ُل ايمْمَّيٝمِّصُب وَماَل ٓايمممَّي احْلَ

بِٝمُث   .اخْلَ

_________________ _______________________
- (4487رىمؿ  5.5/3)اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم  "صحٞمح اًمٌخ٤مري  (0)

 ________________________________________
  :إشمرنمريب * 

ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م  يًٛمك سمف اخلٛمر اعمٓمٌقخ، يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م قمرسم٧م 9يوه، اًمذالسمٗمتح 9 َق اذَ ايمَب  (1

-  (.)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -  أدٟمك ـمٌخ٦م

) يمؾ ُم٤م أؾمٙمر ومٝمق  "9طمٞم٨م ىم٤مل ،سمؼ طمٙمٛمف سمتحريٛمفأي َس  9حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؽَمبؼ

يتٝمؿ هل٤م أي ؾمٌؼ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمتحريؿ ًمٚمخٛمر ىمٌؾ شمًؿ 9وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل " طمرام

- (.) ،قمٛمدة اًم٘م٤مريو ، (.) ومتح اًم٤ٌمري-  سم٤مًم٤ٌمذق

  :إشمررواة * 

) ضمٌؾ احلٗمظ  ،أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري ،زمـ اظمٕمغمة اجلٔمٖمل زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ حمٚمد

وُم٤مئتلم ذم ؿمقال وًمف  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م و ًلم ،ُمـ احل٤مدي٦م قمنمة ،ذم وم٘مف احلدي٨موإُم٤مم اًمدٟمٞم٤م 

 (9رىمؿشم٘مري٥م ال)- اصمٜمت٤من وؾمتقن ؾمٜم٦م ت س

) مل يٙمـ  9ٓ شمٙمتٌقا قمٜمف وىم٤مل 9ُمٕملم ىم٤مل اسمـ ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،ايمٔمبديزمـ ىمثغم  حمٚمد

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب , صم٘م٦م ًم٘مد ُم٤مت قمغم ؾمٜم٦م9 وىم٤مل أمحد ،صدوق 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،سم٤مًمث٘م٦م

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، صمالصم٦م وؾمتلم طمديث٤مً قمٜمف اًمٌخ٤مري وذم اًمزهري روى , اًمث٘م٤مت

وًمف صمالث وقمنميـ وُم٤مئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ع، ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤مذة، يّم٥م ُمـ وّٕمٗمفصم٘م٦م مل  (6252

و هتذي٥م اًمٙمامل ، 107ص09اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج و ،/6ص 79اجلرح واًمتٕمديؾ ج -ع-ة شمًٕمقن ؾمـ

 - 66ص89واًمث٘م٤مت ج ،260ص89وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج ،224ص159ج

) سمد إُم٤مم قم٤م وم٘مٞمف صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم ،زمـ َمرسوق ايمثقري زمـ ؽمٔمٝمد ؽمٖمٝمان

قمـ  ذم ؿمٕم٤ٌمن، وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ،سويم٤من رسمام دلَّ  ،ُمـ رؤوس اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمسمٕم٦م،طمج٦م
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- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -أرسمع وؾمتلم ؾمٜم٦م

) (/0)ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر رىمؿ - صم٘م٦م زمـ طمٖماف،  ضمْمان، أزمق اجلقيرية- 

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس  .

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائلأطمرصمف 

ُمـ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، ودم.  سمٜمحقه،سمف، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٗمٞم٤من ىمتٞم٦ٌم

-  سمٜمحقه، سمف، قمـ أيب اجلقيري٦م أيب قمقاٟم٦مقمـ سمـ ؾمٕمٞمد  ىمتٞم٦ٌم ـمريؼ

9 سمرىمؿ (.) –سم٤مين سم٠مطمٙم٤مم إل ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،صحٞمح - صحٞمح9 ومال إيمباين

() -

- (9 سمرىمؿ ) ،زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة وأمحد

، سمف، سمـ قمٞمٞمٜم٦مُمـ ـمريؼ ا، ()9 سمرىمؿ (.)، هَمِمٛمػ دم ازمـ أيب ؾمٝمبة و

-  خمتٍمًا 

، سمف، اًمثقريُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،هَمِمٛمػ دم فمبد ايمرزاقو

- سمٛمثٚمف 

- خمتٍمًا ، سمف، ؾمٗمٞم٤منُمـ ـمريؼ  ()9 مسمرق، (.)، هَمسٛمددم احلٚمٝمدي و

-   سمٜمحقه، سمف، ؾمٗمٞم٤منُمـ ـمريؼ ، (.)،هَمسٛمددم  ايمُماهمٔملو 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - وهق ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،  إصمر صحٞمح 
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فمـ فمٝماش  ، ضمدشمٛما إزمراهٝمؿ ازمـ أيب ايمٔمباس ومال ضمدشمٛما ذيؽ :زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال  -13

ا هَ نِ يْ عَ ام ِب رَ َح  رُ مْ يمَن ا:فمـ ازمـ فمباس ريض اهلل فمٛمٜمام وماَل  ، زمـ ؾمداد ئمٛمل ايمٔماَمري فمبد اهلل

  .اٍب َذَ  لَّي كُ  نْ مِ  رَ كَ ها وَما أْس يرُ ِث كَ ها وَ يُؾ لِ َق 

 ______________________
-  (23رىمؿ  1.35)إذسم٦م  (1)

 ______________________
 :رإثر واة * 

) س- ُمـ اًمٕم٤مذة  ،ثومٚمؿ حيدِّ  َأظَمرةصم٘م٦م شمٖمػم ب ،يرِّص امَ زمـ أيب ايمٔمباس ايمسَّي  إزمراهٝمؿ 

يم٤من اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ومحجٌف أهٚمف ذم ُمٜمزًمف 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد-  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-

ومام  9زاد ذم اعمٞمزان ىمٚم٧م ،يف ذم شمذهٞمٌف وُمٞمزاٟمفذم هتذيٌف وشم٤مسمٕمف اًمذهٌل قمؾ 9ىم٤مًمف اعمزي، طمتك ُم٤مت

ُمـ   ه آظمتالط وقم٤مُم٦م ُمـ يٛمقت ُيتٚمط ىمٌؾ ُمقشمف وإٟمام اعمْمٕمػ ًمٚمِمٞمخ أن يروي ؿمٞمئ٤مً 

هتذي٥م و ،ص9هتذي٥م اًمٙمامل جو ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  اظمتالـمف

 ، ص9ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو ،ص9اًمتٝمذي٥م ج

- ص9ُمـ رُمل سم٤مٓظمتالط جو، ص9ٟمػمات جاًمٙمقايم٥م الو

 )  مل يٙمـ ذيؽ 9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،أزمق فمبد اهلل، فمل ايم٘مقدم ايمٗمايضزمـ فمبد اهلل ايمٛمَن  يؽَذ

و أطم٥م امم ُمـ أسمك صدوق وه9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ،سمٌمء وهق صم٘م٦م صم٘م٦م ,يٕمٜمل اًم٘مٓم٤من  ,قمٜمد حيٞمك 

وىم٤مل أسمق ، يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم يمثػم احلدي٨م ويم٤من يٖمٚمط9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، إطمقص وىمد يم٤من ًمف أهم٤مًمٞمط

يم٤من صحٞمح اًم٘مْم٤مء وُمـ ؾمٛمع ُمٜمف 9صمؿ ىم٤مل، صم٘م٦م9 وىم٤مل اًمٕمجكم، صم٘م٦م ُيٓمئ قمغم إقمٛمش9 داود

وىم٤مل ، ىمدياًم ومحديثف صحٞمح وُمـ ؾمٛمع ُمٜمف سمٕمدُم٤م وزم اًم٘مْم٤مء ومٗمل ؾمامقمف سمٕمض آظمتالط

وذيمره اسمـ ،صدوق وعم٤م وزم اًم٘مْم٤مء اوٓمرب طمٗمٔمف9 وىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة، يم٤من صم٘م٦م9 إسمراهٞمؿ احلريب

 (91676اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، ويم٤من ذم آظمر أُمره ُُيٓمكء9 طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل

 صدوق ُيٓمكء يمثػمًا شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م ويم٤من قم٤مدًٓ وم٤مواًل قم٤مسمدًا ؿمديدًا قمغم

 ،126ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  3ظم٧م م-ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م ، ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م، أهؾ اًمٌدع

وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،342ص09وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج ،254ص 39واجلرح واًمتٕمديؾ ج

-  333ص59اًمث٘م٤مت جو ،88ص09و ذيمر ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ ج، 182ص39ج
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سمـ  ُمـ اخل٤مُم٦ًم، هق اًمذي روى قمـ ُمًٚمؿ،صم٘م٦م ،زمـ فمٚمرو ايمٔماَمري ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم فمٝماش (3

واًمث٘م٤مت ، 066ص79وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج، 37ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- م س -ُٟمَذير

-   94160 واًمت٘مري٥م رىمؿ ،087ص 19وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج ،160ص49ج

 -8ؾمٌؼ ذم إصمر . اًمث٘م٤مت ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ،أزمق ايمقيمٝمد ،ايمٙمٝمثلزمـ ؾمداد  فمبد اهلل (4

.  6ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس (5

 :إشمرختريج * 

، سمف، سمـ طمٜمٌؾ ُمـ ـمريؼ أمحد (5196)9 سمرىمؿ، (3.234)، أطمرصمف ايمٛمسائل دم ايمسٛمـ ايم٘مػمى

س سمـ سمِمػم يم٤من يدل سمـ ؿمؼمُم٦م وهِمٞمؿ وهذا أومم سم٤مًمّمقاب ُمـ طمدي٨م 9اًمٜم٤ًمئلىم٤مل  -سمٛمثٚمف 

 . سمـ ؿمؼمُم٦م ورواي٦م أيب قمقن أؿمٌف سمام رواه اًمث٘م٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس وًمٞمس ذم طمديثف ذيمر اًمًامع ُمـ

9 سمرىمؿ (.) –سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،صحٞمح - صحٞمح9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

() -

ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر واًمٌٞمٝم٘مل ذم  (17182)9 سمرىمؿ، (8.297)اًمٙمؼمى ذم اًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل و

-   (10837)9 سمرىمؿ، (10.338)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم واًمٓمؼماين ذم -  (6.447)

قمـ سمـ ضمٕمٗمر  حمٛمد قمـ سمـ طمٜمٌؾ ُمـ ـمريؼ أمحد (180. 1) يمٛماؽمن واظمٛمسقخدم ا ايمٛمحاسو

- سمف سمٜمحقه ، سمـ ؿمداد ؿمٕم٦ٌم قمـ ُمًٕمر قمـ أيب قمقن قمـ قمٌد اهلل

سمـ  اًمٗمْمؾ أيب ٟمٕمٞمؿقمـ سمـ ؾمٚمٞمامن  ومٝمدُمـ ـمريؼ ، (12.505) َمُم٘مؾ آشمار وايمْمحاوي دم

 دم َمسٛمدهضمٛمٝمٖمة  وأبو -سمٜمحقه ، سمف، سمـ ؿمداد سمـ يمدام قمـ أيب قمقن قمـ قمٌد اهلل ُمًٕمرقمـ ديملم 

- سمٜمحقه ، سمف، سمـ ؿمداد ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل (1.44)

-  رضم٤مل اًمّمحٞمح سمٕمْمٝم٤م رواه اًمٓمؼمين سم٠مؾم٤مٟمٞمد و رضم٤مل،(5.53)9ومال اهلٝمثٚمل دم جمٚمع ايمزوائد

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صدوق ُيٓمكء يمثػماً  ،ذيؽ اًمٜمخٕمل 9 ٕن ومٞمف ، وٕمٞمػذا اإلؾمٜم٤مد إصمر سمف
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َٞما ؽُمَقْيُد : (1) ومال ايمٛمسائل -14 ـْ فُمَٝمْٝمٛمَةَ  ، زمـ َٞمٌْمٍ وَماَل َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّيِ َأطْمػَمَ زمـ  فَم

ـِ فَمْبدِ  مْحَ ـْ أزمٝمِف وَماَل وَماَل َرصُمٌؾ  ، ايمرَّي ـْ َأْهِؾ إيِنِّص اَْمرُ : ريض اهلل فمٛمٜمام ٓزمـ فمباسفَم ٌؤ َِم

ِه وَ  زمِٝمِب َوايْمِٔمٛمَِب َونَمغْمِ ـْ ايمزَّي زُمُف َِم ازًما َٞممْمَ ا َٞمتَّيِخُ  َذَ وَمْد طُمَراؽَماَن َوإِنَّي َأْرَضٛمَا َأْرٌض زَماِرَدٌة َوإِٞمَّي

ـْ ا وزًما َِم ُف َاْ َيْٖمَٜمْٚمُف َف ُٕأؾْم٘مَِؾ فَمقَمَّي هَمَ ىَمَر يَمُف ُ ُ زَمِة هَمَٟمىْمَثَر ضَمتَّيك ـَمٛمَٛمُْت َأٞمَّي وَماَل يَمُف ازمـ ْذِ

هِ  :فمباس ـْ مَتٍْر َأْو َززمِٝمٍب َأْو نَمغْمِ . إِٞمَّيَؽ وَمْد َأىْمَثْرَت فَمقَمَّي اصْمَتٛمِْب ََما َأؽْمَ٘مَر َِم

 ______________________________
- (4088رىمؿ  123. 2)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (0)

_________________ _____________
: أَماىمـ وزمٙمدان *

، وشمِمتٛمؾ- أول طمدوده٤م مم٤م يكم اًمٕمراق وآظمر طمدوده٤م مم٤م يكم اهلٜمد ، سمالد واؾمٕم٦م: طُمَراؽَمان (1

ذم أي٤مم قمثامن ريض اهلل  02وىمد ومتح٧م ؾمٜم٦م - وُمرو ، وهراة، ُمٜمٝم٤م ٟمٞم٤ًمسمقر، قمغم أُمٝم٤مت ُمـ اًمٌالد

 (/1.24)،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان- قمٜمف 

  :إشمررواة * 

) َـّ  ،زمـ ديٛمار زمـ زمحر زمـ ؽمٛمان زمـ فمقم زمـ ؾمٔمٝمب أمحد احل٤مومظ  ،ؾم٤مئلأسمق قمٌد اًمرمحـ اًم

  (9 رىمؿشم٘مري٥م ال).  وًمف صمامن وصمامٟمقن ؾمٜم٦م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصمامئ٦م ،اًمًٜمـ ص٤مطم٥م

) ُمـ ،صم٘م٦م،سمـ اعم٤ٌمركاراوي٦م  ،ًم٘مٌف اًمِم٤مه ،أزمق ايمٖمّمؾ ،زمـ ؽمقيد اظمروزي ٞمٌمزمـ  ؽمقيد

-  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ت س -ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُم٤مئتلم ،اًمٕم٤مذة

) زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل 
(1)
قم٧م ضُمؿ ،جم٤مهد ادوَ قم٤ممل َج  وم٘مٞمف صم٧ٌم صم٘م٦م ،ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م،

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-ع وًمف صمالث وؾمتقن ،إطمدى وصمامٟملم ُم٤مت ؾمٜم٦م ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،ظمّم٤مل اخلػمومٞمف 

) -

) وىم٤مل ذم ُمقوع  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9سمـ ُمٕملمىم٤مل ا ،هماينطَ ؾمـ ايمغَ وْ زمـ َج  زمـ فمبد ايمرمحـ فمٝمٝمٛمة

 ـــــــــــــــــ

ضم٤مُمٕم٦م أم -  (سمـ اعم٤ٌمرك حمدصم٤ًم وٟم٤مىمداً  قمٌد اهلل)سمـ حمٛمد اًمٌخ٤مري سمٕمٜمقان  حمٛمد ؾمٕمٞمد.رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ل د (0)

-  اًم٘مرى 
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 9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، صدوق 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،احلدي٨م ًمٞمس سمف سم٠مس ص٤مًمح 9أمحد وىم٤مل، صم٘م٦م 9آظمر

9 ىم٤مل اسمـ طمجر،ذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمنوذيمره ، واًمٕمجكم ،وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل و،يم٤من صم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل

سمخ - وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م  ًلم ُم٤مت ذم طمدود، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صدوق (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 

 -اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج9ص، اجلرح واًمتٕمديؾ جو9ص، هتذي٥م اًمٙمامل و

 ،ص9ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9ج

- ص9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 104ص79هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو

 ) سمخ  ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أسمق قمٞمٞمٜم٦م ،زمٌميالهماين طَ ن ايمغَ َش وْ زمـ َج  فمبد ايمرمحـ- ( اًمت٘مري٥م

 (9 رىمؿ

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس  .

 :إشمرختريج * 

حيٞمك ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، ُمًٜمده زمـ ضمٛمبؾ دم أطمرصمف أمحد

-  سمٛمثٚمف ، سمف، قمـ قمٞمٞمٜم٦م

صحٞمح  :ومال إيمباين-خمتٍمًا ،سمف،ـمريؼ اًمٜم٤ًمئلُمـ ، (.)، وازمـ ضمزم دم اظمحعم

-  ()9سمرىمؿ (.) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صحٞمح 
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شَمٛمَا إؽْماَمفِمٝمُؾ : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -15 ـْ يَمْٝمٍث  ، زمـ فُمَٙمٝمَّيةَ  ضَمدَّي ـْ َٞماهمِعٍ  ، فَم ـِ  ، فَم ـْ ازْم فَم

ـْ ايمٛمَّيبِلِّص صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وَماَل  ريض اهلل فمٛمٜمام، فُمَٚمرَ  َووَماَل : وَماَل  ،(ىُمؾُّب َُمْس٘مٍِر ضَمَرامٌ ):فَم

ـُ فُمَٚمرَ   . ىُمؾُّب َُمْس٘مٍِر َ ٌْر : ريض اهلل فمٛمٜمام ريض اهلل فمٛمف ازْم

 _________________________
-  (13/78رىمؿ  7.66)اعمّمٜمػ  (0)

 ___________________________
 :إشمررواة * 

- 91 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق زممم،زمـ َمٗمسؿ زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ: ازمـ فمٙمٝمة (1

 ) سم٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقرصم٘م٦م ث  ،أزمق احلارث اظمٌمي ،َملهْ زمـ فمبد ايمرمحـ ايمَػ  زمـ ؽمٔمد يمٝمثال، 

-  (9 رىمؿ شم٘مري٥مال)- ع -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  س وؾمٌٕملم ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م

) ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع  ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ،أزمق فمبد اهلل اظمدين، زمـ فمٚمرا َمقلم ،ٞماهمع

- (9اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ًمؽ عأو سمٕمد ذ قمنمه وُم٤مئ٦م

) 1 9إصمرؾمٌؼ شمرمجتف ذم  ،نايمرضمؿأزمق فمبد ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل .

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، أطمرصمف فمبد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمف

-  سمٛمثٚمف ُمقىمقوم٤ًم ، سمف، سمـ قمٛمر يمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع ُم٤مًمؽ وقمٌد اهلل

ُمـ ،()9 رىمؿ، (.)، صحٞمحفُمرومققم٤ًم ُمًٚمؿ ذم  وأطمرصمف

ىم٤مل ٓ أقمٚمٛمف ، سمف، سمـ طم٤مشمؿ قمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من قمـ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع سمـ اعمثٜمك وحمٛمد ـمريؼ حمٛمد

سمٛمثٚمف  ، إٓ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

سمـ  ُمـ ـمريؼ أيب زيمري٤م قمـ حيٞمك ()9 رىمؿ، (.) ،هؽمٛمـ دمايمؼمَم ى و

ىم٤مل أسمق قمٞمًك - سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة ، ُمرومققم٤مً ، سمف، ن ٟم٤مومعسمـ زيد قمـ أيقب ع درؾم٧م قمـ مح٤مد

قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ، وىمد روي ُمـ همػم وضمف،طمدي٨م طمًـ صحٞمح، طمدي٨م اسمـ قمٛمر9 اًمؽمُمذي

 -ومٚمؿ يرومٕمف ، سمـ أٟمس قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤مً  ورواه ُم٤مًمؽ، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

- صح قمٜمف ُمرومققم٤مً صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف و9 ومال ايمُمٝمن إيمباين

سمـ  ؾمقيد ُمـ ـمريؼ () 9رىمؿ،(.) ،ايمسٛمـ ايم٘مػمىدم  يمٛمسائلوا
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 ودم- سمٛمثٚمف ، ُمرومققم٤م، سمف، أيقب قمـ ٟم٤مومع قمـسمـ زيد  سمـ اعم٤ٌمرك قمـ مح٤مدا قمـٟمٍم 

(.) ،9رىمؿ () ---- ،ُمرومققم٤مً ، سمف، سمـ ضمري٩م قمـ أيقب ُمـ ـمريؼ ،

سمـ قمجالن قمـ  حمٛمدُمـ ـمريؼ ،----() 9رىمؿ، (.)، ودم. سمٛمثٚمف 

- سمٛمثٚمف، ُمرومققم٤مً ، سمف، ٟم٤مومع

ُمـ ـمريؼ حيٞمك ، ()9 رىمؿ، (.) ،هَمسٛمدزمـ ضمٛمبؾ دم  وأمحد

- سمٛمثٚمف، ىم٤مل ٓ أقمٚمٛمف إٓ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سمف، اًم٘مٓم٤من

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  صحٞمح9 إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد
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ـُ فُمَٙمٝمَّيَة َح  :(1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -16 شَمٛمَا ازْم ـْ َأيُّبقَب ، دَّي ـْ َٞماهمٍِع ،فَم ـِ فُمَٚمرَ ، فَم ـْ ازْم ريض  فَم

ـُ فُمَٚمرَ ، ىُمؾُّب َُمْس٘مٍِر ضَمَرامٌ : وَماَل  اهلل فمٛمٜمام ٌر : َماريض اهلل فمٛمف َووَماَل ازْم . ىُمؾُّب َُمْس٘مٍِر َ ْ

 ____________________________
- (//130رىمؿ  7.68)صٜمػ امل (0)

 _________________________________
 :إشمررواة * 

- 91ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م طم٤مومظ، أسمق سمنم ،زمـ َمٗمسؿ زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ:ازمـ فمٙمٝمة (1

) ت طمج٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مءصم٘م٦م صم٥ْم  ،أزمق زم٘مر ايمبٌمي ،سمٝماينْخ ايمسَّي  ىمٝمسانَ  :زمـ أيب متٝمٚمة أيقب 

 9اًمت٘مري٥م )-ع-وًمف  س وؾمتقن ، ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُم٤مئ٦م، ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،اًمٕم٤ٌمد 

) -

) 04 9إصمرؾمٌؼ ذم  أزمق فمبد اهلل اظمدين، زمـ فمٚمر َمقلم ،ٞماهمع- 

) 1شمف ذم إصمر ؾمٌؼ شمرضمؿ ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  () 9رىمؿ،(.) ،ايمسٛمـ ايم٘مػمىدم  يمٛمسائلأطمرصمف ا 

 -ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم  -سمٛمثٚمف ، سمف، ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  سمـ ُمًٙملم قمـ رثااًمح

وصح قمٜمف 9 وىم٤مل، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف 9ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ذم ومال إيمباين

- ُمرومققم٤مً 

قمٌد اًمرمحـ اسمـ ، ُمـ ـمريؼ ()سمرىمؿ ، (.)، زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة أمحدو

-  ُمع شم٘مديؿ اجلٛمٚمف إومم قمغم اجلٛمٚمف اًمث٤مٟمٞمف ، سمٛمثٚمف، سمف، ُمٝمدي قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع

، ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع ()9 سمرىمؿ، (.)، دم َمسٛمدهايمُماهمٔمل  و

- ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ، سمٛمثٚمف، سمف

ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ  (، رىمؿ  .) ،دم َمِمٛمٖمف أطمرصمف فمبد ايمرزاقو

- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ قمٛمر قمـ ٟم٤مومع وقمٌد اهلل

ُمـ ـمريؼ ، ()سمرىمؿ ، (.) ،ايم٘مػمىدم ايمسٛمـ  ايمبٝمٜمٗمل و

 ،همػم روح ،يمذا رواه ؾم٤مئر أصح٤مب ُم٤مًمؽ قمـ ُم٤مًمؽ ُمقىمقوم٤مً 9 ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل- سمٛمثٚمف ، سمف، اًمِم٤مومٕمل

-   واهلل أقمٚمؿ ،يب قمٜمفٓوم٢مٟمف رومٕمف ذم رواي٦م اًمدو

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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.  صحٞمح9 إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد   

ـُ إْدِريَس : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  - 17 شَمٛمَا ازْم ـْ ؾُمْٔمَبةَ ، ضَمدَّي ـْ َأؾْمَٔمَث  ، فَم زمـ أيب  فَم

ْٔمَثاِء وَماَل  ُب ايمٛمَّيبِٝمَ ؟ : وُمْٙمُت يَمفُ : ايمُمَّي  زمـ فُمَٚمرَ  ضَمتَّيك يَمِٗمَل فَمْبَد اهللَّيِ، َٞمَٔمؿْ : وَماَل ىَماَن َأزُمقَك َيمْمَ

 .هَمٛمََٜماُه فَمٛمْفُ  ريض اهلل فمٛمٜمام

______________ __________
- (13010رىمؿ  7.73)اعمّمٜمػ  (0)

 ________________________
 :إشمررواة * 

ُمـ ، صم٘م٦م وم٘مٞمف قم٤مسمد، أسمق حمٛمد اًمٙمقذم، ْوديزمـ فمبد ايمرمحـ إَ  زمـ يزيد زمـ إدريس فمبد اهلل (1

- (921/6 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وًمف سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ، ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم وُم٤مئ٦م، اًمث٤مُمٜم٦م

-  8صمر ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إ- صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ، احلجاجزمـ  ؾمٔمبة (1

ٔمثاء اظمحاريب أؾمٔمث (3 ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وقمنميـ ، ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م، صم٘م٦م، اًمٙمقذم ،زمـ أيب ايمُمَّي

 (9415 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وُم٤مئ٦م

)  ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م سم٤مشمٗم٤مق ،طم٤مريبأسمق اًمِمٕمث٤مء امل ،ايم٘مقدم زمـ ضمٛمٓمٙمة زمـ أؽمقد يمٝمؿُس، 

  (9 رىمؿشم٘مري٥م ال)- ع- سمـ ىم٤مٟمع ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم  هَخ ُم٤مت ذم زُمـ احلج٤مج وأرَّ 

) 1 9إصمرؾمٌؼ ذم  ،ناًمرطمؿقمٌدأسمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

ُمـ  ()9 رىمؿب (0.055) (اًمٗمقائد) ،هاجلزء ايمثاين َمـ ضمديثدم  زمـ َمٔمكم حيٝمكأطمرصمف  

وأطمًٌف ذيمره قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل  :ومال- سمٜمحقه ، سمف، ؿمٕم٦ٌمقمـ سمـ قمٌد اًمقارث  قمٌد اًمّمٛمدـمريؼ 

 .إؽمٛماده صحٝمت ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  صحٞمح9إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد
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شَمٛمَا َيِزيُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -18 ـِ فَمْقنٍ  ، زمـ َهاُرونَ  ضَمدَّي ـْ ازْم ـْ  ، فَم ـَ َأنَّي  فَم ـِ ؽِمغِمي ازْم

ـِ فُمَٚمرَ ٓوَماَل ًٓ َرُج  زُمقَٞمُف فَمُِمٝمَّيةً : ريض اهلل فمٛمٜمام زْم ْؿ نَمْدَوًة هَمَٝممْمَ ازًما هَلُ ، إنَّي َأْهَٙمٛمَا َيٛمْبُِ وَن َذَ

زُمقَٞمُف نَمْدَوةً  ـُ فُمَٚمرَ ف، َوَيٛمْبُِ وَن فَمُِمٝمَّيًة هَمَٝممْمَ َ٘مِر وَمٙمِٝمٙمِِف َوكَ : وَماَل ازْم ـْ ايمسَّي َوُأؾْمِٜمُد ، شمغِِمهِ َأْوَاَك فَم

ـْ ىَمَ ا َوىَمَ ا اهللَّيَ ْؿ َِم ازًما هَلُ قَٞمُف ىَمَ ا َوىَمَ ا، فَمَٙمْٝمؽ َأنَّي َأْهَؾ طَمْٝمػَم َيٛمْبُِ وَن َذَ َوِهَل ، ُيَسٚمُّب

ْٚمرُ   (1)(وهل اخلٚمر، ىم ا وىم ا :يسٚمقوا، وإن أهؾ ِ ِ ِ هِمدك يٛمب ون ذازماً ً َمـ ىم اوىم ا)،اخْلَ

زَمٍة َأضَمُدَها ايْمَٔمَسُؾ  ـُ فَمْقنٍ ، هَمَٔمدَّي َأْرزَمَٔمَة َأْذِ َّٓي : وَماَل ازْم َٜما إ ٝمَٜما ىُمٙمَّي ـَ ُيَسٚمِّص ـُ ؽِمغِمي َوىَماَن ازْم

 .ايْمَٔمَسَؾ 

_____________ ____________
- (13017رىمؿ  7.74)اعمّمٜمػ  (0)

 ___________________________
:  أَماىمـ وزمٗماع* 

، قمغم ؾمٌٕم٦م طمّمقن9 هل ٟم٤مطمٞم٦م قمغم صمامٟمٞم٦م سمرد ُمـ اعمديٜم٦م عمـ يريد اًمِم٤مم وشمِمتٛمؾ9 طَمْٝمػَم  (0

ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان - وىمد ومتحٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع ًمٚمٝمجرة ، وٟمخؾ يمثػم، وُمزارع

, (1.3/8) - 

 - (127. 3) "ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  "صمالصم٦م 9  اعمديٜم٦م يقُم٤من وىمٞمؾىمري٦م سم٤محلج٤مز سمٞمٜمٝم٤م وسملم9 همدك (1

  :إشمرنمريب  *

ومجٕمٝم٤م ، سم٤مًمْمؿ اًمٌٙمرة أو ُم٤م سملم صالة اًمٗمجر وـمٚمقع اًمِمٛمس يم٤مًمٖمداة واًمٖمدي٦م :نَمْدَوةً  (1

 -  (.)اًمٜمٝم٤مي٦م ، (15.116)، ًم٤ًمن اًمٕمرب-(همدوات وهمدي٤مت وهمداي٤م وهمدو)

 - ُم٤م سملم زوال اًمِمٛمس إمم وىم٧م همروهب٤م ،ةَي ْش ة و عَ يَّ شِ ي٘م٤مل ضمئتف عَ ،آظمر اًمٜمٝم٤مرهل  9فَمُِمٝمَّيةً  (2

 - (.)اًمٜمٝم٤مي٦م  (15.60)، ًم٤ًمن اًمٕمرب

 :إشمررواة * 

ُمـ ،صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد ،أزمق طمايمد ايمقاؽمْمل ،َمقٓهؿ ،ظملاذان ايمسُّب زمـ زَ  زمـ هارون يزيد (1

 ـــــــــــــــــ

 - (ط س)سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ا م (0)
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- (96678اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وىمد ىم٤مرب اًمتًٕملم،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلم،اًمت٤مؾمٕم٦م

) ُمـ أىمران أيقب ذم اًمٕمٚمؿ  ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق فمقن ايمبٌمي ،زمانطَ زمـ أرْ  نوْ زمـ عَ  فمبد اهلل

اًمت٘مري٥م ) -ع -وىمٞمؾ سمٕمده٤م،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  ًلم ،ن اًم٤ًمدؾم٦مم ،نّ واًمٕمٛمؾ واًمسِ 

 (9رىمؿ

) يم٤من  يمٌػم اًم٘مدر قم٤مسمد تصم٥ْم  صم٘م٦م ،زمـ أيب فمٚمرة ايمبٌمي أزمق زم٘مر ،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد

 (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م، ٓ يرى اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل .

  :إشمرختريج * 

 ُمـ ـمريؼ () 9رىمؿ،(.) ،ايمسٛمـ ايم٘مػمىدم  يمٛمسائلأطمرصمف ا 

ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد9 ىم٤مل إًم٤ٌمين-  سمٜمحقه، سمف، سمـ قمقن قمٌد اهلل قمـ قمـسمـ ٟمٍم  ؾمقيد

- ()9رىمؿ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ,

ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ قمـ أيقب ، ()9 سمرىمؿ (.)، زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة وأمحد

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، قمـ اسمـ ؾمػميـ

ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر قمـ  ()9 ، رىمؿ .) ،دم َمِمٛمٖمف فمبد ايمرزاق و

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، أيقب قمـ اسمـ ؾمػميـ

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 صحٞمح9 إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد
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(1)يؿكِ  َح يِن زَمرَ ْخ أَ  :اَل ة َق انَّي مَ زمـ رُ  يدعِ زمـ َس  دمَّي ا َُمَت نَ زَمرَ ْخ أَ  :(1) د ايمرزاقومال فمب -19
زمـ  

 طَ َب هَ  دْ اه َق نَ دْ َج وَ اك َف َح ضَّي ْل  اَ لَم وْ س مَ يْ َق ا وَ نَ أَ ريض اهلل فمٛمٜمام ر مَ ن عُ ْب ات يْ َت أَ  :اَل اف َق َف رّ ْل اَ 

 وَل ُس ت رَ يْ أَ د رَ ك َق نّ إِ ك وَ َت يَ ؤْ ا رُ نَ َق زَ ي رَ ذِ ْل د هلل اَ مْ يْمَت س اَ يْ ه َق َل  :اَل َق ة َف كّ يد مَ رِ ة يُ رَ مْ يْمَج اَ  نْ مِ 

 ْل َس  :اَل َق ، كَ ُت ْل أَ َس ال َل يْمَت ا اَ ذَ  هَ لَم ك عَ نّ  أَ َٓ وْ َل ة وَ كَ رَ ك َب ِت يَ ؤْ  رُ دِم وَ  صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿاهلل 

ـَ عِ َب رْ ت أَ يْ َب ْل ا اَ ذَ  هَ لَم ف إِ َل َت د اْخ َق  ٌل ُج رَ  :هَل  اَل َق َف  :اَل َق ، كا َل دَ  َب َّماعَ   ٍج  َح ْيـا َب مَ  اً امَ عَ  ي

  َف َسَ ا انْ ذَ إِ ة َف رَ مْ عُ وَ 
ه يْ َل عَ  ّب َص  نْ إِ يب َف ِب زَّي ْل ا اَ ذَ هَ  نْ ا مِ يً  ِب ه نَ وا َل عُ نَ َص  دْ م َق هُ دَ َج ه وَ لِ هْ  أَ لَم إِ

َ اَ  ْ ْا ا نَ دَ َف ، ينِّص مِ  نُ دْ أُ  :ريض اهلل فمٛمٜمام رمَ زمـ عُ ا هَل  اَل َق َف  ؟ رَ كِ و َس  هَ ََماه كَ َب َذِ  نْ إِ ف وَ َيِت  اء َا

، ةامَ رَ  كَ َٓ وَ  كَ َل  َج  َح َٓ َف  وَ هُ  َت نْ أَ  :اَل َق  مَّي ُث ، هَت ْس  إِ لَم عَ  عَ َق ى وَ ّت ه َح رِ دْ  َص ه دِم عَ َف دَ َف ، هنْ مِ 

َٓ  وَ ِد ْف نَ  نْ  عَ َّٓي إِ  كَ ُت ْل أَ ا َس مَ  :اَل َق َف   . ًا دَ أَب  ةرَ طْ ه َق نْ مِ  َق وْ ذُ  أَ اهلل 

 __________________________
- (05887رىمؿ  8.108)اعمّمٜمػ  (0)

 ________________________
 :وزمٙمدانأَماىمـ * 

ْٚمَرة (1 9 وهل صمالث مجرات،اؾمؿ ُمقوع رُمل اجلامر سمٛمٜمك9 وهل احلّم٤مة، مجع مجرة ومِج٤َمر: اجْلَ

واجلٛمرة ،صمؿ اجلٛمرة اًمقؾمٓمك، ًمؽ ٕٟمف يرُمك هب٤م يقم اًمٜمحروؾمٛمٞم٧م سمذ9 أو اًمٕم٘م٦ٌم ،اجلٛمرة اًمٙمؼمى

 159. 2)، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان- ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ طمٞم٨م رُمك إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم إسمٚمٞمسو،إومم

,162)  

ة (2 ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م اًمٌٜم٤مء أزًمٞم٦م ُمٕمٛمقرة ُم٘مّمقدة ُمـ مجٞمع إرايض ، سمٞم٧م اهلل احلرام :ََم٘مَّي

 ـــــــــــــــــ

ذيمر هذا إصمر وؾم٤مق  (اًمًٚمقك)ًمٙمـ ص٤مطم٥م يمت٤مب  ،ًمٞمس ًمف ذيمر ذم يمت٥م اًمؽماضمؿسمـ اًمروم٤مف  طمٙمٞمؿ (0)

وذيمر اسمـ قم٤ًميمر ذم ، صمؿ أورد إصمر يم٤مُمالً ً، سمـ أيب اًمزوم٤مف سمـ ؾمٕمٞمد حيدث قمـ يمثػم مح٤مد9 اًمرواة ومٞمف وهؿ

، سمـ أيب اًمزوم٤مف مم٤م يدل قمغم أن اسمـ رُم٤مٟم٦م ًمف رواي٦م قمـ، سمـ أيب اًمزوم٤مف اسمـ رُم٤مٟم٦م قمـ يمثػم9 شم٤مرُيف رواي٦م

اًمًٚمقك ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٕمٚمامء ، (38.4)، شم٤مريخ دُمِمؼ- ذيمر ذم يمؾ يمت٤مب سم٤مؾمؿ خمتٚمػ واسمـ رُم٤مٟم٦م أيْم٤مً 

 - (0.005)، ًمٚمٙمٜمدي، واعمٚمقك
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٤مؾم٦م واًمٌٚمد إُملم وُأم اًم٘مرى واحلرم9 وُمـ أؾمامئٝم٤مإًمٞمٝم٤م طمجٝمؿ،اإلؾمالُمٞم٦م و ًّ ؾمٛمٞم٧م و،سمٙم٦م واًمٜم

ُمٙم٦م سملم و، وي٘م٤مل إٟمام ؾمٛمٞم٧م ُمٙم٦م ٓزدطم٤مم اًمٜم٤مس هب٤م، ُمٙم٦م ٕهن٤م متؽ اجل٤ٌمريـ أي شمذه٥م ٟمخقهتؿ

أسمق ىمٌٞمس اجلٌؾ إقمٔمؿ، وىمٕمٞم٘مٕم٤من،  9ضم٤ٌمل قمٔم٤مم وهل أودي٦م ذات ؿمٕم٤مب، ومج٤ٌمهل٤م اعمحٞمٓم٦م هب٤م

وصمقر قمٜمد اًمّمٗم٤م، وطمراء، وصمٌػم، وشمٗم٤مطم٦م، واعمٓم٤مسمخ، واًمٗمٚمؼ، واحلجقن،  ،عمحّم٥مووم٤موح، وا

 -(34ص )، اًمٌٚمدان، (5.181)، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان- وؾم٘مر

  :إشمرنمريب * 

 )  ِف اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر .  اًمٕمجز واعم١مظمرة ويٓمٚمؼ قمغم طمٚم٘م٦م اًمدسمر9ؾم٧موهق ُمـ إ :ايمسَّي

, (.) 

 :إشمرواة ر* 

) ُمّمٜمػ  صم٘م٦م طم٤مومظ ،أسمق سمٙمر اًمّمٜمٕم٤مين ،ُمقٓهؿ زمـ ٞماهمع احلٚمغمي زمـ مهام فمبد ايمرزاق

وًمف ، إطمدى قمنمة وُم٤مئتلمُم٤مت ؾمٜم٦م ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م،ويم٤من يتِمٞمع ،قمٛمل ذم آظمر قمٛمره ومتٖمػم ،ؿمٝمػم

 (9 رىمؿشم٘مري٥م ال) -ع -  س وصمامٟمقن

) وذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ،قمداده ذم أهؾ اًمٞمٛمـ 9ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،اٞمةمّ زمـ رُ  زمـ ؽمٔمٝمد حمٚمد

- وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت ، اجلرح ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 

اًمث٘م٤مت و ،153ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

 .ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،ص9ج

- مل أضمد ًمف شمرمج٦م ومٞماموىمٗم٧م قمٚمٞمف  :زمـ ايمرهماف ضم٘مٝمؿ (2

، سمـ ؾمٕمٞمداسمـ قمٛمر ذم اًمٜمٌٞمذ ىمقًمف ؾمٛمع ُمٜمف مح٤مد  ؾمٛمع 9ىم٤مل اًمٌخ٤مري ومٝمس َمقلم ايمّمحاك (3

- 205ص49اًمث٘م٤مت جو ،041ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر - زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

  -سمٛمثٚمف، سمف، قمٌد اًمرزاقُمـ ـمريؼ  (771)9 سمرىم٘مؿ ،(1/409)، أطمبار َم٘مةأورده ايمٖماىمٜمل دم  

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مده        
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  َمرَ عُ  زمـا فمـ، فمـ ٞماهمعٍ ،اظمديٛمل رِ َمَ زمـ عُ  اهلل دِ فمـ فمب: (1)ومال فمبد ايمرزاق  -20

.  رامٌ وة َمٛمف َح حلْس هماُ  ُق رَ ر َمٛمف ايمَػ كَ َما أْس  :وماَل  ريض اهلل فمٛمٜمام

 ____________________________
- (5//06رىمؿ  8.110)اعمّمٜمػ  (0)

___________ __________________
:  ايمٕمريب* 

)  وهل اصمٜم٤م قمنم ُمدا، أو صمالصم٦م آصع طْ ال يًع ؾمت٦م قمنم رِ َي كْ اًمٗمرق سم٤مًمتحريؽ مِ  :قرَ ايمَػ ٓ

   -(.) ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر - قمٜمد أهؾ احلج٤مز

 ) اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م - ى ُمرة واطمدة َس در ُم٤م ُيْح قم٦م ُمـ اًمنماب سمؼرْ سم٤مًمْمؿ اًَم٩م :وةْس ايُمت

 - (.)،إصمر

 :إشمررواة * 

أزمق فمبد ايمرمحـ ، زمـ اخلْماب اظمدين زمـ فمٚمر زمـ فماصؿ زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر فمبد اهلل (1

يم٤من 9 وىم٤مل ُمرة، يمـ ًمٞمس ُمثؾ أظمٞمف قمٌٞمد اهللص٤مًمح ٓ سم٠مس سمف ىمد روى قمٜمف ول9 ىم٤مل أمحد ،ايمٔمٚمري

، صقيٚمح9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، سمـ ؾمٕمٞمد يْمٕمٗمف يم٤من حيٞمك9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري، يزيد ذم إؾم٤مٟمٞمد وُي٤مًمػ

هق أطم٥م امم 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وٕمٞمػ9 وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، ًمٞمس سمف سم٠مس يٙمت٥م طمديثف9 وىم٤مل ُمرة

ٓ سم٠مس 9 وىم٤مل اًمٕمجكم،ًمٞمس سم٤مًم٘مقي9 ٟم٤ًمئلوىم٤مل ال،سمـ ٟم٤مومع يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف ُمـ قمٌد اهلل

يم٤من ممـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمّمالح واًمٕم٤ٌمدة طمتك همٗمؾ قمـ وٌط إظم٤ٌمر وضمقدة 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، سمف

اًمت٘مري٥م )9ومال ازمـ ضمجر دم -احلٗمظ ًممصم٤مر ومرومع اعمٜم٤ميمػم ذم روايتف ومٚمام ومحش ظمٓم١مه اؾمتحؼ اًمؽمك 

-  3م - وىمٞمؾ سمٕمده٤م ، ؾمٌٕملم وُم٤مئ٦مُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى و، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م،  وٕمٞمػ قم٤مسمد (92378رىمؿ

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،0/8ص49اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و ،ص9اعمجروطملم جو ،50ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو ،174ص49ج

-  37ص19ج
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) 04ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،أزمق فمبد اهلل اظمدين، زمـ فمٚمر َمقلم ،ٞماهمع- 

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي ن فمٚمرب فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

 (17006رومؿ  9/221)اٞمٖمرد زمف اظمِمٛمػ 
: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -ٕن ومٞمف قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص وهق وٕمٞمػ ، وٕمٞمػ  إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد    
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زمـ ا ُت ْل أَ َس  :اَل ه َق زَمرَ ْخ ه أَ ِب نَ مُ زمـ  امَهؿَّي  نَّي ل أَ ِق عْ زمـ مَ  يؾِق عَ  نْ عَ  :(1)ومال فمبد ايمرزاق -21

َ ْل ا اَ ذَ ن هَ ضْمؿَ رَّي ْل د اَ ْب ا عَ َب أَ ا يَ  :ُت ْل ُق َف ، ي ِب نَّي ْل اَ  نْ عَ  ريض اهلل فمٛمٜمام رَ مَ عُ   ؟ يفِ َف  وُل ُق ا َت اب مَ ذَّي

ا مَ وَ  ْف أُ  ْف أُ  :اَل َق َف  ؟ركُ ْس أَ  مْ َل ر َف مْ يْمَن ن اَ ت مِ ْب َذِ  إنْ َف  :ُت ْل ُق  :اَل َق ، امرَ َح  رٍ ٍكِ ْس مُ  ُل كُ  :اَل َق 

 نْ مَ  َث دَّي َح  :اَل و َق أَ  هُ هُ ْج وَ  رَ َف ّس أَ  َ:الو َق أَ  طَ َس َب ى انْ تَّي َح  هُ ُت كْ سَمرَ َف  :اَل َق ، َب ضِ غَ ر وَ مْ يْمَن اَ  اُل َب 

 كَ ُل أَ ْس يَ ب َف اكِ رَّي ْل اَ  يِتَ أَ د يَ َق ت وَ ْف رَ د عَ َق  نْ ية مَ ِق ك َب نَّي ن إِ ضَمؿَ رَّي ْل د اَ ْب ا عَ َب ا أَ يَ  :ُت ْل ُق ه َف َل وْ َح  انَ كَ 

، اذَ كَ ا وَ ذَ ر كَ مَ زمـ عُ ا اَل َق  :ولُق يَ  اِق َٔف  اَ ا دِم زمِفَ  ُب ْ ِ ة يَ مَ لِ كَ ْل اَ  ِب نَ ذَ ِب  ذَ أُخ يَ ء َف رَّي ْل اَ  نْ عَ 

ر مْ يْمَن ا اَ مَّي أَ  :اَل َق ، نمَ يَ ْل اَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  :ُت ْل ُق  ؟ َت نْ ن أَ مّ مِ َف  :اَل َق ، َٓ  :ُت ْل ُق  ؟ َت نْ أَ  يُّب اِق رَ عِ أَ  :اَل َق 

َٓ رَ َح َف  . امرَ َح ر كِ ْس مُ  َل كُّب ة َف َب ّذِ َٕ اَ  نْ ا مِ اهَ وَ ا سِ ا مَ مَّي أَ وَ ، اهَ يْ َل إِ  يَؾ ِب  َس ام 

_____________ ________________
()  اعمّمٜمػ( .  رىمؿ) -

___________________________ __
 :وزمٙمدانأَماىمـ * 

يمام أن اًمِم٤مم ؿمامل ، اًمٞمٛمـ ٕهن٤م يٛملم إرضؾمٛمٞم٧م و ، سمالد قمريْم٦م يمٌػمة هل :ايمَٝمَٚمـ (1

وطمدوده٤م سملم قُمامن إمم ٟمجران صمؿ ، وشمًٛمك اًمٞمٛمـ اخلياء ًمٙمثرة أؿمج٤مره٤م وصمامره٤م، إرض

ُمٕمجؿ -ورد ذم ومْمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة  وىمد، يٚمتقي قمغم سمحر اًمٕمرب إمم قمدن إمم اًمتٝم٤مئؿ واًمٜمجقد

 (5.447)، اًمٌٚمدان

  :إشمرنمريب * 

وهل صقت ، وُمٕمٜم٤مه آطمت٘م٤مر وآؾمت٘مالل، اإلصٌع إذا ومتؾ وؾمخأصٚمٝم٤م ُمـ : أّف ٍ أّف ٍ (1 

  -(.)،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -إذا صقت سمف اإلٟم٤ًمن قُمٚمؿ أٟمف ُمتْمجر ُمتٙمره 

 :شمرإرواة * 

) يم٤من ىمد ىمرأ اًمتقراة و 9وىم٤مل، ُمـ صم٘م٤مهتؿ9ىم٤مل أمحد ،ه ايمٝمامينزمـ َمٛمّب  ومؾعْ زمـ مَ  فمٗمٝمؾ

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، صم٘م٦م 9وىم٤مل قمٌد اًمّمٛمد، صم٘م٦م9 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن

اًمت٤مريخ -  د - ق ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦مصدو (9اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر،اًمث٘م٤مت

 ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،ص9اًمٙمٌػم ج
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- ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو،

 ) ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمتبة ،زمـ ىماَمؾ ايمِمٛمٔماين هزمـ َمٛمّب  مهام 

- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -قمغم اًمّمحٞمح ة وُم٤مئ

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

. سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق (سمرىمؿ  )، زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة أطمرصمف أمحد

اسمـ ىم٤مل - خمتٍمًا ،سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق، (.) وازمـ ضمزم دم اظمحعم

-  (.) ،ومتح اًم٤ٌمري- إؾمٜم٤مده ضمٞمد 9طمجر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 .صدوق ،  ومؾعْ زمـ مَ  فمٗمٝمؾ، ٕن ذم إؾمٜم٤مده ،  طمًـ9إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد
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أطمػمٞما ذيؽ، : ضمدشمٛما ضمجاج أو أزمق أمحد أو نمغمه ومال :(1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -22

ـْ َزْيدِ   لَّي كُ  ْب نِ َت اْج : همٗمال ؟فمـ إذزمة يض اهلل فمٛمٜمام رر مَ عُ ازمـ  َل ئِ ُس »: ومالزمـ صُمَبغْمٍ  فَم

.  شُّب نِ يَ  ءٍ َرْ 

 ______________________
- (11رىمؿ  24)إ ذسم٦م  (0) 

  ______________________
  :إشمرنمريب * 

-  (4.45)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -  ؿمٞمِم٤مً نَ  ٟمشُّظ ُمر َت ِاًمخ ِت شَّ ي٘م٤مل نَ  ،يٖمكمأي  :َيٛمِّش  (1

 :إشمررواة * 

) صم٘م٦م صم٧ٌم ًمٙمٜمف اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره عم٤م ىمدم  ،أزمق حمٚمد ،ييص إفمقرصِّص زمـ حمٚمد ااِ  ضمجاج

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  ُم٤مت سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،سمٖمداد ىمٌؾ ُمقشمف

) -

 ) صم٘م٦م  ،زمغميأزمق أمحد ايمزُّب  ،ايم٘مقدم زمـ درهؿ إؽمدي زمـ فمٚمر زمـ ايمززمغم زمـ فمبد اهلل حمٚمد

اًمت٘مري٥م ) -ع - ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُم٤مئتلم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٧ٌم إٓ أٟمف ىمد ُيٓمكء ذم طمدي٨م اًمثقري

- (9 مرق

) 02ؾمٌؼ ذم أصمر -  صدوق ُيٓمكء ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ فمبد اهلل ايمٛمخٔمل ذيؽ  -

) ُمـ اًمراسمٕم٦م  ،صم٘م٦م ،ل ايمْمائلمَ رْ زمـ َح  زمغمزمـ ُج  زيد -(9اًمت٘مري٥م رىمؿ) -

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل- 

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ،()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائلأطمرصمف  

، (.)،وذم- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ ضمٌػم قمٌد اهلل قمـ أيب قمقاٟم٦م قمـ زيدقمـ سمـ ٟمٍم  ؾمقيد

- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ ضمٌػم أيب قمقاٟم٦م قمـ زيد قمـسمـ ؾمٕمٞمد  ىمتٞم٦ٌم ُمـ ـمريؼ،()9 سمرىمؿ

- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل قمـ ىمتٞم٦ٌم، (.)، وازمـ ضمزم دم اظمحعم

 (.) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

-  (و  )9 سمرىمؿ

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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 -ذيؽ اًمٜمخٕمل صدوق ُيٓمئ 9ٕن ذم إؾمٜم٤مده ، وٕمٞمػ 9إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد      
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ـْ  شمٛما وىمٝمعٌ ضمدَّي : (1)ٞمبؾزمـ ح أمحدومال  -23 زمـ أيب  ؽمٖمٝمان ، فمـ يمٝمث ، فمـ ضمرب ، فم

ـِ ِب زمـ ُج  يدعِ ضمرب، فمـ َس  . ش رٌ طَمؿْ  رُ كَ ايمسَّي » : اَل َق  ريض اهلل فمٛمٜمام رَ مَ عُ  ير ، فمـ ازم

 ________________________
- (008رىمؿ  /5)إذسم٦م  (0)

_____________________ ___
 :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر  -صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحزمـ  وىمٝمع (1

) 901 ؾمٌؼ ذم أصمر. صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ ؽمٔمٝمد ايمثقري ؽمٖمٝمان -

) ُمْمٓمرب احلدي٨م 9أمحدىم٤مل ، أسمق سمٙمر ،ُمقٓهؿ ايمٗمرر ميْ نَ زمـ زُ  يمٝمؿزمـ أيب ُس  ايمٙمٝمث، 

سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ واسمـ إؾمح٤مق ود٤مم ٓ يًتٓمٞمع  ُمٜمف ذم ًمٞم٨م سمـ ؾمٕمٞمد أؾمقأ رأي٤مً  ُم٤م رأي٧م حيٞمك 9وىم٤مل

ٓ 9 زرقم٦مووأب ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ًمٞمس طمديثف سمذاك وٕمٞمػ 9ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، أطمد أن يراضمٕمف ومٞمٝمؿ

وىم٤مل ، احلدي٨م ذم ص٤مًمح قم٤مسمد ويم٤من وٕمٞمٗم٤مً  لرج 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، يِمتٖمؾ سمف هق ُمْمٓمرب احلدي٨م

ويم٤من ُمـ اًمٕم٤ٌمد وًمٙمـ اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره طمتك يم٤من ٓ يدري  9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، وٕمٞمػ9اًمٜم٤ًمئل

ُم٤م حيدث سمف ومٙم٤من ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ويرومع اعمراؾمٞمؾ وي٠ميت قمـ اًمث٘م٤مت سمام ًمٞمس ُمـ أطم٤مديثٝمؿ يمؾ 

صدوق اظمتٚمط  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  ذًمؽ يم٤من ُمٜمف ذم اظمتالـمف

اًمت٤مريخ -  ظم٧م م  -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك ضمداً 

 ،238ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،067ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،135ص69اًمٙمٌػم ج

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،/8ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو ، 120ص19اعمجروطملم جو

- ص9ج

) ومل  (اجلرح)واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم، (شم٤مرُيف)ذيمره اًمٌخ٤مري ذم  -يمقذم ،زمـ أيب ضمرب ضمرب

اجلرح واًمتٕمديؾ و ،51ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓشمٕمدياًل 

ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب و ،ص9يمٜمك اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو ،ص9ج

 -ص9ج

) ُمـ اًمث٤مًمث٦م وروايتف قمـ  ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،اًمٙمقذم أسمق حمٛمد، ُمقٓهؿ زمـ صمبغم إؽمدي ؽمٔمٝمد

 -قم٤مئِم٦م وأيب ُمقؾمك وٟمحقد٤م ُمرؾمٚم٦م ىمتؾ سملم يدي احلج٤مج ؾمٜم٦م  س وشمًٕملم ومل يٙمٛمؾ اخلٛمًلم
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-  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :ٕشمراختريج * 

ُمـ ـمريؼ طمٗمص  ()9 رىمؿ (.)، أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، قمـ ًمٞم٨م

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -ظمتالـمف ويمثرة ظمٓمئفٓسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ وهق وٕمٞمػ  ومٞمف ًمٞم٨م، إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ       



 
 

 90 

ىمٛمُت : وماَل  زمـ ؽمغميـ فمـ، زمـ ضمسان  أطمػمٞما هُمام: (1)ومال فمبد ايمرزاق  – 24

همآَمر ، إين رصمؾ ٓ أؽمتٚمرئ ايمْمٔمام: همٗماَل ، همجاءه رصمؾريض اهلل فمٛمٜمام زمـ فمٚمر ا فمٛمد

ريض  همٗمال ازمـ فُمَٚمرَ ، همٝمٜمّمؿ ؿمٔماَمل -وأؾمار زمٝمده  -أهقم همٝمٛمتب ون رم دم صمٍر َمثؾ ه ا 

ُ عَ  اكَ أْٞمفَ : اهلل فمٛمٜمام .  شمالث َمرات يَؽ َل عَ  اهللََ دُ هِ ْش أُ وَ  ،هِ يرِ ِث كَ وَ  هِ يؾِ لِ ، َق رِ كِ ْس ن اْا

 ____________________________
()  اعمّمٜمػ( .  رىمؿ) -

 ____________________________
  :إشمرنمريب  *

 ,اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  - وهٜم٤م مل جيده ُمريئ٤مً ، اؾمتٛمرأ اًمٓمٕم٤مم وضمده ُمريئ٤مً : ٓ أؽمتٚمرئ (1

(1.75/) -

 :إشمررواة * 

) سمـ  صم٘م٦م ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،وددُ رْ ان إزدي ايمُؼ زمـ ضمّس  هُمام

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،وذم روايتف قمـ احلًـ وقمٓم٤مء ُم٘م٤مل ٕٟمف ىمٞمؾ يم٤من يرؾمؾ قمٜمٝمام ،ؾمػميـ

- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- وىمٞمؾ سمٕمده٤م، وُم٤مئ٦م ع وأرسمٕملمؾم٥م

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر ايمبٌمي ،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد (2

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر ُمـ ـمريؼ  (سمرىمؿ  )، زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة أطمرصمف أمحد

-  سمٛمثٚمف ، سمف، قمـ أيقب قمـ اسمـ ؾمػميـ

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - صحٞمح 9إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد      
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َٞما َأزُمق زَمْ٘مرِ  :(1)ومال ايمٛمسائل -25 ْيُج : زمـ فَمقِم  وَماَل  َأطْمػَمَ شَمٛمَا رُسَ : زمـ ُيقُٞمَس وَماَل  ضَمدَّي

شَمٛمَا حَيَْٝمك ـُ اظْمَُسٝمَّيِب  _ ءِ ْٓن ايْمععَ  ، زمـ فَمْبِد اظْمَٙمِِؽ  ضَمدَّي ـْ هُمَّمْٝمؾٍ ،  _ َوُهَق ازْم ـْ جُمَاِهدٍ  ، فَم  ،فَم

ـِ فُمَٚمَر  ـْ ازْم ْٚمَر هَمَٙمْؿ َيٛمَْتِش َاْ سُمْٗمَبْؾ يَمُف َص  :وَماَل ريض اهلل فمٛمٜمام فَم َب اخْلَ ـْ َذِ ٌة ََما َداَم دِم ََٓم

ٌء  ٌة َأْرزَمِٔمكَم يَمْٝمَٙمًة َٓوإِْن ََماَت ََماَت ىَماهمًِرا َوإِْن اْٞمَتَُمك َاْ سُمْٗمَبْؾ يَمُف َص صَمْقهمِِف َأْو فُمُرووِمِف َِمٛمَْٜما َرْ

 .زمـ أيب ِزَياٍد  طَمايَمَٖمُف َيِزيُد . َوإِْن ََماَت همِٝمَٜما ََماَت ىَماهمًِرا 

___________________ _________
- (4067)9 سمرىمؿ (118 .2)ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (0)

 ____________________________
: إشمرنمريب *

ْٟمتَِِم٤مء :هَمَٙمْؿ َيٛمَْتشِ  (1 ِٓ َُم٤مشمف ا ْٙمر َوُُمَ٘مدِّ ًُّظ ل اًم ْٙمر َٟمْٗمًف  ،ىِمٞمَؾ ُهَق َأوَّ ًُّظ طم٤مؿمٞم٦م - َوىِمٞمَؾ ُهَق اًم

- (6.1/6) ,اًمٜم٤ًمئل اًمًٞمقـمل واًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ 

 :إشمررواة * 

 ،صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق زم٘مر ايمٗمايض ،زمـ إزمراهٝمؿ اظمروزي زمـ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم أمحد: زمـ فمقم أزمق زم٘مر (1

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -س -ؾمٜم٦موًمف ٟمحق ُمـ شمًٕملم  ،وُم٤مئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

) -

)  َُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًمٕم٤مذة ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،أزمق احلارث ،زمـ إزمراهٝمؿ ايمبٕمدادي زمـ يقٞمس يجرُس

- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ م س -وُم٤مئتلم   س وصمالصملم

ًمف هٞمئ٦م  يم٤من صم٘م٦م ؿمٞمخ٤مً  9ىم٤مل أمحد ،زافمل ايم٘مقدمة ايمنيَّي نِ زمـ أيب غَ  يدزمـ ضُمؿ زمـ فمبد اظمٙمؽ حيٝمك (3

 9وىم٤مل اًمذهٌل، رضمؾ ص٤مًمح9 وزاد اًمٕمجكم صم٘م٦م 9واًمٕمجكم وأسمق داود وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، ص٤مًمح لرج

ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، ىمرٟمف اًمٌخ٤مري سمٖمػمهوىمد ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، صم٘م٦م وىمقر ص٤مًمح

، وصمامٟملم ؾم٧مُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،صدوق ًمف أومراد (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

اجلرح -  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) ، هق صم٘م٦م 9  ىمٚم٧ُم  - خ م ُمد ت س ق- وىمٞمؾ سمٕمده٤م

 ،244ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج و ،180ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو ،ص9واًمتٕمديؾ ج

-  ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،/26ص19اًمٙم٤مؿمػ جو ،503ص69اًمث٘م٤مت جو 
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) خ م د س ق -ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م  ،صم٘م٦م رسمام وهؿ ،زمـ راهمع ايم٘ماهقم ايم٘مقدم بزمـ اظمزَّي  ايمٔمالء -

-  ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

) م ق - ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،دمأزمق ايمٛمَض ايم٘مق ،َمليْ َق زمـ فمٚمرو ايمُػ  همّمٝمؾ

- (9اًمت٘مري٥م رىمؿ)- د ت س ق

) صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ ُمـ ، ُمقٓهؿ أزمق احلجاج اظمخزوَمل ،اظم٘مل زْمرزمـ َج  جماهد

- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع - وًمف صمالث وصمامٟمقن ،ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وُم٤مئ٦م ،اًمث٦ماًم٨م

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،نايمرضمؿأزمق فمبد ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل- 

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ اسمـ ، ()9 سمرىمؿ، (.) ،أطمرصمف فمبد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمف

 -ؽمٛمـ ايمٛمسائل -صحٞمح9 ىم٤مل إًم٤ٌمين- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ قمٛمر نسمـ قمٌد اهلل ع ضمري٩م قمـ قمٌد اًمٕمزيز

 -  (4573)9 سمرىمؿ (2.406) -زمٟمضم٘مام إيمباين 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صحٞمح 9إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد
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ـُ : (1)ومال ايمبخاري  -26 َس ضمدشمٛما ، زمـ ؽَمازمٍِؼ  ضمدشمٛما حمٚمد ، زمـ َصبَّياٍح  ضمدشمٛما احْلَ

ْٚمُر  دْ يمَؼ  َ :زمـ فُمَٚمَر ريض اهلل فمٛمٜمام ومالا فمـ ، اهمِعٍ فمـ نَ  ، زمـ َِمْٕمَقلٍ  ََمايمٌِؽ هق ََمْت اخْلَ ضُمرِّص

ءٌ  .  وَما زمِاظْمَِديٛمَِة َمٛمٜما َرْ

______________________________ 
- (5579)9 سمرىمؿ، (6.599)9 صحٞمح اًمٌخ٤مري (1)

______________________ ________
  :إشمررواة * 

يمت٥م قمٜمف صم٘م٦م ص٤مطم٥م أ 9ىم٤مل أمحد ،ٟمزيؾ سمٖمداد، أزمق فمقم ايمقاؽمْمل، زمـ ايمِمباح ايمبزار احلسـ (1

، يم٤من أمحد يرومع ُمـ ىمدره وجيٚمف صدوق ويم٤مٟم٧م ًمف ضمالًم٦م قمجٞم٦ٌم سمٌٖمداد 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ؾمٜم٦م

9 ىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره ، ص٤مًمح9 وىم٤مل ُمرة قمٜمف، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع  ،ُمـ اًمٕم٤مذة ،وم٤موالً َ صدوق هيؿ ويم٤من قم٤مسمداً  (9اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 

اجلرح واًمتٕمديؾ و ،295ص 92 ج، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم - خ ت س -وُم٤مئتلم  وأرسمٕملم

 - ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، ص9ج

 9ىم٤مل أمحد ،ٟمزيؾ سمٖمداد  ،أزمق صمٔمٖمر ويٗمال أزمق ؽمٔمٝمد ايمبزار ايم٘مقدم، زمـ ؽمازمؼ ايمتٚمٝمٚمل حمٚمد (2

، ًمٞمس سمف سم٠مس 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، يمقذم صم٘م٦م9 ىم٤مل اًمٕمجكمو، إذا أردت أسم٤م ٟمٕمٞمؿ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مسمـ ؾم٤مسمؼ

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر ،سمـ ُمٕملما9 قمٗمفوممـ ض ،وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

) خ م د  -سمٕمده٤م وىمٞمؾ  ،وُم٤مئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ،ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤مذة ،صدوق

اًمث٘م٤مت و، ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- ت س

- ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،ص9ج

، ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع و ًلم وُم٤مئ٦م، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م، صم٘م٦م صم٧ٌم  ،أزمق فمبد اهلل، زمـ َِمْٕمَقل ايم٘مقدم َمايمؽ (3

-  (95340 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- قمغم اًمّمحٞمح 

) 915 ؾمٌؼ ذم أصمر ،زمـ فمٚمراَمقلم  :ٞماهمع اظمدين -

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل. 

  :إشمرختريج * 

سمـ  ُم٤مًمؽُمـ ـمريؼ ، (17134)9 سمرىمؿ، (8.290)، ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ وملايمبٝمف أطمرصمف 
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- ٟمحقه، سمف، ُمٖمقل

- سمٛمثٚمف، سمف، اًمٌخ٤مريُمـ ـمريؼ ، (7.490)، اظمحعموازمـ ضمزم دم 

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -صحٞمح  إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد       
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ُد  ومال -27 شَمٛمَا : (1)زمـ ضَمٛمَْبٍؾ  َأمْحَ ـُ إْدِريَس ،اضَمدَّي : زمـ هُمْٙمُٖمٍؾ ، وَماَل  ؽَمِٚمْٔمُت خُْمَْتارَ  :القزْم

ِب دِم إَْوفِمَٝمِة ريض اهلل فمٛمف ؽَمَٟميْمُت َأَٞمس  ْ ـِ ايمممُّب َوَك َرؽُمقُل اهلل َصعمَّي اهلل فَمَٙمٝمف : هَمَٗماَل ؟ فَم

َتِة ، وََماَل  ـِ اظْمَُزهمَّي َتُة ؟ وَماَل : وُمْٙمُت : وؽَمٙمَّيؿ فَم ُة ، : َوََما اظْمَُزهمَّي َ : وَماَل  ،َُمْس٘مٍِر ضَمَرامٌ  ىُمؾُّب  :القواظْمَُٗمغمَّي

َصاُص َوايْمَٗماُروَرُة ؟ وَماَل  َ:وُمْٙمُت  : وَماَل فإِنَّي َٞماؽًما َيْ٘مَرُهقَواَُم ، ف: وُمْٙمُت : ، وَماَل مهازَمْٟمَس  وَما: ايمرَّي

َصَدوْمَت ، : وُمْٙمُت يَمفُ ف: هَم١مِنَّي ىُمؾَّي َُمْس٘مٍِر ضَمَراٌم ، وَماَل ُيِريُبَؽ إلَِم ََما ُيِريُبَؽ ، ٓ  َدْع ََماف

زَمَت و ْ زَمُة َوايمممَّي ْ ْ٘مُر ضَمَراٌم ، هَمايمممَّي ـِ ايمسُّب . وَمٙمِٝمُٙمُف ضَمَراٌم فىَمثغُِمُه ر ؽّمْؽ إن َما أ:  فَمعَم ؿَمَٔماَِمٛمَا ؟ وَماَل ي

_____________________  
- (/08رىمؿ  67)ذم إذسم٦م  (0)

_________ ____________
  :إشمرنمريب * 

َتة (1  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م-  صمؿ اٟمتٌذ ومٞمف ،وهق ٟمقع ُمـ اًم٘م٤مر ،زم سم٤مًمزوم٧مطُ هق اإلٟم٤مء اًمذي  :اظمَُزهمَّي

-  (1.2/3)إصمر 

ذب ذم احلٜم٤مشمؿ واجلرار واًمٜمٝمك قمٜمف يم٤مًمٜمٝمك قمـ ال ،يرٌ قَّ ـمٞمؾ مُ ؾم٧ْم ف مُ زَ إٟم٤مء َخ  :ودايمراُق  (2

- (/1.14) 9إصمراًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  -ة اعم٘مػم

 :إشمررواة * 

- 906أصمرؾمٌؼ ذم  ،أزمق حمٚمد ايم٘مقدم ،زمـ إدريس إودي فمبد اهلل (1

) وىم٤مل اسمـ ُمٕملم و  ،يراُم٤م أقمٚمؿ إٓ خ 9أمحد قمٜمف ىم٤مل ،ريثزمـ ُح  ل َمقلم فمٚمروُف ْل زمـ ُف  خمتار

وذيمره اسمـ ، وىم٤مل أسمق داود ًمٞمس سمف سم٠مس ،ؿمٞمخ يمقذم9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، صم٘م٦م9 واًمذهٌل سمـ ؾمٗمٞم٤من يٕم٘مقب

سمـ أيب  وشمٙمٚمؿ ومٞمف اًمًٚمٞمامين ومٕمده ذم رواة اعمٜم٤ميمػم قمـ أٟمس ُمع إسم٤من ،وىم٤مل ُيٓمئ يمثػماً  طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

اًمت٘مري٥م )ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، وا طمديثفص٤مًمح احلدي٨م وىمد اطمتٛمؾ 9وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٌزار، قمٞم٤مش

إرسمٕملم  ُم٤مت ذم طمدود9 ىم٤مل اًمذهٌل -م د ت -ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صدوق ًمف أوه٤مم (9رىمؿ

 ،318ص49ج اًمث٘م٤متو  ،/20ص79اجلرح واًمتٕمديؾ ج و ،274ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  وُم٤مئ٦م

اًمٙم٤مؿمػ و ،ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،422ص79شم٤مريخ اإلؾمالم جو

-  ص9ج
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) ظم٤مدم رؾمقل اهلل  ،أزمق محزة إٞمِماري، زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس

ويم٤من ًمف سمًت٤من حيٛمؾ ، ودقم٤م ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،ظمدُمف قمنم ؾمٜملم، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

رؾمقل اهلل اعمديٜم٦م وأٟم٤م اسمـ قمنم ؾمٜملم وشمقذم وأٟم٤م  ىمدم 9رى اهلل قمٜمف ىم٤ملو ، اًمٗم٤ميمٝم٦م ذم اًمًٜم٦م ُمرشملم

ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٝمد ُمٕمٔمؿ اًمٖمزوات ُمع رؾمقل اهلل ،سمـ قمنميـ ؾمٜم٦ما

- 0/8ص09آؾمتٞمٕم٤مب جو، 015ص09اإلص٤مسم٦م ج- وىمد ضم٤موز اعم٤مئ٦م ، سمٕمده٤م وشمًٕملم وىمٞمؾ

 :إشمرختريج * 

قمٌد ُمـ ـمريؼ  ()9ىمؿر، (.) ،هَمسٛمدزمـ ضمٛمبؾ دم  أطمرصمف أمحد

ُمـ  ()9 سمرىمؿ (.) ودم ايمقرع- سمٛمثٚمف ، سمف، اعمخت٤مر قمـسمـ إدريس  اهلل

- سمٛمثٚمف ، سمف، اعمخت٤مر قمـسمـ إدريس  قمٌد اهللـمريؼ 

قمـ اسمـ  قمثامنُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ (. )، هَمسٛمد دم ئمعم وأبو

- سمٛمثٚمف ، سمف، إدريس

سمـ حمٛمد قمـ قمٌد  ُمـ ـمريؼ قمٛمرو، (9 سمرىمؿ ) ،ذم اظمس٘مروازمـ أيب ايمدٞمٝما دم 

وهذا 9 وىم٤مل (. ) ،ومتح اًم٤ٌمرياسمـ طمجر ذم  وومد أورده- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ إدريس اهلل

-   ؾمٜمد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- ًمف أوه٤ممل وهق صدوق ًمُػ سمـ ُف  ٕن ذم إؾمٜم٤مده خمت٤مر ،وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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َٞما ؽُمَقْيُد أَ  :(1) ومال ايمٛمسائل -28 ـْ ِهَُمامِ  ،فَمْبُد اهللَّيِ أطمػمٞما:زمـ َٞمٌْمٍ وَماَل  طْمػَمَ زمـ  فَم

انَ  ـْ أيب إِْدِريَس وَماَل  ،ضَمسَّي ُأيِتَ زمُِبرْسٍ َُمَ ٞمِّصٍب  ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  ؾَمِٜمْدُت َأَٞمَس  :فَم

.  هَمَجَٔمَؾ َيْٗمَْمُٔمُف َِمٛمْفُ 

________________________ _____
- (4/62)9 سمرىمؿ (1/6 .2)ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (0)

 _____________________________
: إشمرنمريب * 

 )  ٌَؾ َذَٟمٌِف ، سمٙمن اًمٜمقن :باظمَُ نِّص -  ْذُٟمقباًم٧مَّ 9 وي٘م٤مل ًمف أيْم٤مً - اًمذي سَمَدا ومٞمف اإلْرـم٤مب ُمـ ىِم

-  (.)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر 

  :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،سمـ اعم٤ٌمرك راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ، زمـ ؽمقيد زمـ ٞمٌم ؽمقيد - 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر  -صم٘م٦م صم٧ٌم ،ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل- 

) 13ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،زمـ ضمسان إزدي ايمٗمردود هُمام - 

) ُم٤م رأي٧م أقمٚمؿ ُمٜمف 9ىم٤مل ُمٙمحقل ،ٓينوْ زمـ فمبد اهلل أزمق إدريس ايمَن  اهلل فمائ :أزمق إدريس، 

يم٤من قم٤ممل اًمِم٤مم سمٕمد أيب  9سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل ؾمٕمٞمد ،يم٤من ىم٤مص أهؾ اًمِم٤مم وىم٤موٞمٝمؿ 9وىم٤مل اًمزهري

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 و ىم٤مل اسمـ طمجر،صم٘م٦م9 واًمٜم٤ًمئل اًمٕمجكم واسمـ ؾمٕمدو أسمق طم٤مشمؿ ىم٤مل ،رداءاًمد

) وؾمٛمع ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم طمٜملم، 

هتذي٥م و ،26ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،72ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -ع - وُم٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم

 .63ص49اًمتٝمذي٥م ج

 - ؾمٌؼ ذم أصمر  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل ن َمايمؽب أٞمس (5

 :إشمرختريج * 

ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  ،صحٞمح سمام ىمٌٚمف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين - (4/62)9 سمرىمؿ (1/6 .2) ،اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

-  (4468)9 سمرىمؿ (2.382) ،,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -صحٞمح       
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ـْ ؽَمِٔمٝمدِ  ،فَمْبُد اهللَّيِ ضمدشمٛما:َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل َأطْمػَمَ  :(1)ومال ايمٛمسائل  -29  :زمـ أيب فَمُروزَمةَ  فَم

. َيْٟمَُمُر زمِايمتَّيْ ُٞمقِب هَمُٝمْٗمَرُض ريض اهلل فمٛمف ىَماَن َأَٞمٌس :وَمَتاَدةُ  وَماَل 

 _______________________________
 (4/64)9 سمرىمؿ (1/7 .2) ،اًمٙمؼمىذم اًمًٜمـ ذم  (0)

 _______________________________
: إشمرنمريب * 

) ٌَؾ َذَٟمٌِف  :اظمَُ ّٞمبو  ايمتَّيْ ُٞمقب  - (.)اًمٜمٝم٤مي٦م - اًمذي سَمَدا ومٞمف اإلْرـم٤مب ُمـ ىِم

: إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  سمـ اعم٤ٌمرك صم٘م٦م راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ ،زمـ ؽمقيد اظمروزي زمـ ٞمٌم ؽمقيد- 

) 903ؾمٌؼ ذم أصمر -صم٘م٦م صم٧ٌم،ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل - 

ًمف  ظصم٘م٦م طم٤مف ،أسمق اًمٜمي اًمٌٍمي ،ُمقٓهؿ ،اًمَٞمِمُٙمري رانهْ مِ واؾمٛمف  ،روزمةزمـ أيب عَ  ؽمٔمٝمد (3

ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ىمت٤مدةويم٤من ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم  واظمتٚمط ،شمّم٤مٟمٞمػ يمثػم اًمتدًمٞمس

 -(91254 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وُم٤مئ٦م  وىمٞمؾ ؾمٌع و ًلم

)  ُمفكْ ي٘م٤مل وًمد أَ  ،صم٘م٦م صم٧ٌم  ،دودايمسَّي  أزمق اخلْماب ،زمـ فمزيز زمـ ومتادة اَمةعَ زمـ دِ  ادةَت َق، 

- (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م، وهق رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م

.  ؾمٌؼ ذم أصمر  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس (5

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  ،()9 سمرىمؿ، (.)، هَمِمٛمػدم فمبد ايمرزاق أطمرصمف  

  -سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مٓمع ًمف ذٟمقب اًمٌن  أظمؼمين ُمـ رأى أٟمس 9ىم٤ملاًمثقري سمٚمٗمظ 

9 سمرىمؿ (2.382) ،,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  ،اإلؾمٜم٤مدصحٞمح : ومال إيمباين

(447/) -

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- إصمر صحٞمح      
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َٞما ؽُمَقْيُد  :(1)ومال ايمٛمسائل  -30 ْٝمدٍ  ،فَمْبُد اهللَّيِ طمػمٞماأ: ومالزمـ َٞمٌْمٍ  َأطْمػَمَ ـْ مُحَ ـْ َأَٞمسٍ  ،فَم  فَم

ُف ىَمانَ  :ريض اهلل فمٛمف  ـْ هَمِّمٝمِخفِ  َٓيَدُع ؾَمْٝمًئا وَمْد َأْرؿَمَب إِ  ٓ َأٞمَّي .  فَمَزيَمُف فَم

 _______________________________
 - (4/63)9 ىمؿسمر (1/7 .2) ،ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (0)

 _______________________________
: إشمرنمريب * 

ف اًمٜم٤مر، سمٗم٤مء ُمٗمتقطم٦م :هَمّمٝمخف (1 ًّ َ ٌُْن ُمـ همػم َأْن مَت واًمَٗمْمٞمخ هق َذاب - هق ُم٤م اوْمُتِْمَخ ُمـ اًم

ٌُْن اعمْٗمُْمقخ ن يمساوال (.)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر .  أي اعمِمدوخ، ُيتََّخذ ُمـ اًم

(3/45) 

 :إشمررواة * 

- 03ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م ،سمـ اعم٤ٌمركا راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ ،زمـ ؽمقيد اظمروزي زمـ ٞمٌم ؽمقيد (1

 -03ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل (2

وقم٤مسمف زائدة  ،صم٘م٦م ُمدًمس  ،ايمبٌمي َمقٓهؿ، اخلزافمل أزمق فمبٝمدة ،زمـ أيب محٝمد ايمْمقيؾ ديْ ضُمؿَ  (3

وهق وىمٞمؾ سمٕمده٤م ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ًمدظمقًمف ذم رء ُمـ أُمر إُمراء

- (90433 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وًمف  س وؾمٌٕمقن ،ىم٤مئؿ يّمكم

ٌُٜم٤مين  ,قم٤مُم٦م ُم٤ميروي محٞمد قمـ أٟمس ؾمٛمٕمف ُمـ صم٤مسم٧م 9 سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل ُم١مُمؾ ، قمٜمف,يٕمٜمل اًم

واًم٤ٌمىمل ، مل يًٛمع محٞمد ُمـ أٟمس إٓ أرسمٕم٦م وقمنميـ طمديث٤مً 9قمـ ؿمٕم٦ٌم، يدة احلدادوىم٤مل أسمق قم٥م

 -(2.136سمـ ُمٕملم  شم٤مريخ حيٞمك)- أو صمٌتف ومٞمٝم٤م صم٤مسم٧م ، ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ صم٤مسم٧م

ضم٤مُمع )- ومٕمغم شم٘مدير أن شمٙمقن ُمراؾمٞمؾ ىمد شمٌلم اًمقاؾمٓم٦م ومٞمٝم٤م وهق صم٘م٦م حمت٩م سمف 9 ىم٤مل اًمٕمالئك

- (057اًمتحّمٞمؾ ص 

- ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ٞمَض إٞمِماري اخلزرصملزمـ ال زمـ َمايمؽ أٞمس (4

.  ؾمٌؼ ذم أصمر 

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، هَمِمٛمػدم فمبد ايمرزاق أطمرصمف  

- سمٛمٕمٜم٤مه ، قمـ أٟمسُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة 

- (4470) 9سمرىمؿ (2.382) ،,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؽمٛمـ ايمٛمسائل  ،اإلؾمٜم٤مدصحٞمح : ومال إيمباين
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- إصمر صحٞمح   :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

زمـ صايمت  ضمدشمٛما حيٝمك :زمـ هاؾمؿ ومال ضمدشمٛمل ايمٗماؽمؿ: (1) ومال ازمـ أيب ايمدٞمٝما -31

فمـ  ،احَب زمـ أيب رَ  فمـ فمْماء، (1)يزمـ حمٚمد إٞمِمار ضمدشمٛما فمبد اظمٙمؽ :ومال ،ياظِ َح ايمقُ 

 رَ كَ ْس أَ  نْ وَٕ  ،رَ كَ ْس َمـ أن أَ  إرمَّي  بُّب أَح  أزينَ  نْ َٕ  :ومال ريض اهلل فمٛمٜمؿ وزمـ فمٚمر فمبد اهلل

 . هُ بَّي رَ  نْ ٓ ئمرف همٝمٜما مَ  سمٟميت فمٙمٝمف ؽمافمةٌ  ىمرانَ ايمسَّي  ٕنَّي ،كَ ِذ أُ ْ َمـ أنْ  إرمَّي  أضمبُّب 

 _______________________
- (5رىمؿ  21ص )ذم ذم اعمًٙمر  (0)

 _______________________
 :إشمررواة * 

 ،سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م اًمٌٖمدادي أسمق سمٙمر  ،زمـ ؽمٖمٝمان ايمٗمرر َمقٓهؿ زمـ فمبٝمد زمـ حمٚمد فمبد اهلل(1

وًمف صمالث وُم٤مئتلم  ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ،صدوق طم٤مومظ ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ

- (9 ب رىمؿاًمت٘مري) وؾمٌٕمقن ومؼ

) ؾُمئؾ   ،زمـ ضمبٝمب ايمسٚمسار زمـ ؽمٝمػ زمـ فمبد اهلل زمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٔمٝمد زمـ هاؾمؿ ايمٗماؽمؿ

ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع ، يم٤من صدوىم٤مً 9 ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م ،ٓ سم٠مس هبام9 اًمدارىمٓمٜمل قمٜمف وقمـ أسمٞمف وم٘م٤مل

 -38.102وشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  ،01.318شم٤مريخ سمٖمداد  -و ًلم وُم٤مئتلم 

) ىم٤مل أسمق  ،ىم٤مل اسمـ ُمٕملم صم٘م٦م، أسمق زيمري٤م احلٛميص  ،ي احلٚميصاظِ َح زمـ صايمت ايمقُ  ىحيل

يمت٥م قمٜمف ٕين رأيتف ذم ُمًجد أمل  9ىم٤مل أيب 9سمـ أمحد ىم٤مل قمٌد اهللو ،مل ي٘مؾ أمحد ومٞمف إٓ ظمػماً  9زرقم٦م

يمٜمف يم٤من طمًـ احلدي٨م ول9 وىم٤مل أسمق قمقاٟم٦م، صدوق 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، اجل٤مُمع يزء اًمّمالة

ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، محيص ضمٝمٛمل 9وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم، ص٤مطم٥م رأي

 ـــــــــــــــــ

- 131ص59ذم ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج (0)

سمـ حمٛمد وذم هتذي٥م  وًمٞمس قمٌداعمٚمؽ، سمـ قمٌداعمٚمؽ يروي قمـ قمٓم٤مء روى قمٜمف حيٞمك اًمقطم٤مفمل حمٛمد

 (0.053)سمـ قمٌداعمٚمؽ إٟمّم٤مري وىمد ذيمره اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرُيف اًمٙمٌػم يروي اًمقطم٤مفمل قمـ حمٛمد9 اًمٙمامل

- ومٚمٕمٚمف هق 
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ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم  ،ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ،صدوق ُمـ أهؾ اًمرأي (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

- خ م د ت ق- وىمد ضم٤مز اًمتًٕملم ،وُم٤مئتلم وقمنميـ

اًمث٘م٤مت و، ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو، ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج 

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،ص9هتذي٥م اًمٙمامل جو ,ص9ج

اًمرواة اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمام ٓ يقضم٥م ردهؿ و ،ص9ج

- ص9ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو  ،ص9ج

) ىمد  9ىم٤مل أمحد ،ُمٜمٙمر احلدي٨م 9سمخ٤مريىم٤مل ال، أزمق فمبد اهلل إٞمِماري ،زمـ فمبد اظمٙمؽ حمٚمد

ىم اب ىمان يّمع  ذاهب احلديث صمداً  9و ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،رأيتف ويم٤من يْمع احلدي٨م ويٙمذب

ذم 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ،ُمؽموك 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل ،ضٔمٝمػ احلديث 9ىم٤مل أسمقزرقم٦م، احلديث

-  مم ضمٝم٦م اًم٘مدح ومٞمفيروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت ٓ حيؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م إٓ ع (اعمجروطملم)

اجلرح واًمتٕمديؾ  و ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  ُم٤مت ىمٌؾ اًمًٌٕملم وُم٤مئ٦م9 ىم٤مل اًمذهٌل

ًم٤ًمن اعمٞمزان و ،  ص9ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو ،3ص79ج

اعمجروطملم و ،ص9اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو ،ص9ج

 . ص9شم٤مريخ اإلؾمالم جو  ،ص9ج

) صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ  ،اعمٙمل أسمق حمٛمد ،اح واؽمؿ رزماح أؽمٙمؿ ايمٗمرر َمقٓهؿَب رَ  زمـ أيب فمْماء

ومل  ةرَ َخ أَ قمغم اعمِمٝمقر وىمٞمؾ إٟمف شمٖمػم ب وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،ًمٙمٜمف يمثػم اإلرؾم٤مل

 (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  يٙمثر ذًمؽ ُمٜمف

) أطمد  ،أسمق حمٛمد ،اًم٘مررسمـ ؾمٕمٞمد  سمـ ه٤مؿمؿ سمـ وائؾ اًمٕم٤مصسمـ  سمـ قمٛمرو قمٌد اهلل

اإلص٤مسم٦م - ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ُم٤مت ،وأطمد اًمٕم٤ٌمدًم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،اًم٤ًمسم٘ملم اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

-  845ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو، 081ص39ج

 :إشمرختريج * 

 ُمـ ـمريؼ أيب، ()9 سمرىمؿ،(. ) ،ؾمٔمب اإليامنأطمرصمف ايمبٝمٜمٗمل دم 

- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ أيب اًمدٟمٞم٤ما قمـاحلًلم اجلقزي  أيب قمـ نسمـ سمنما احلًلم

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -ُمتٝمٌؿ سم٤مًمٙمذب وووع احلدي٨م وهق ، سمـ قمٌداعمٚمؽ ٕن ذم إؾمٜم٤مده حمٛمد،ضمدًا وٕمٞمػ      
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ـُ فُمَٙمٝمَّيةُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -32 شَمٛمَا ازْم ـْ  ،ضَمدَّي ـْ أزمٝمفِ  ،ضَمٝمَّيانَ  أيب فَم ـْ ََمْرَيؿَ  ،فَم زمِٛمِْت  فَم

ـْ فَمائَُِمَة  ،ؿَماِرٍق  َا وَمايَمْت  ريض اهلل فمٛمففَم  .ىُمؾُّب َُمْس٘مٍِر ضَمَراٌم : َأوَّي

 ________________________
- (13/88رىمؿ .8)اعمّمٜمػ  (0)

 ________________________
 :إشمررواة * 

 -1ؾمٌؼ ذم إصمر -  طم٤مومظ صم٘م٦م ،أزمق زممم ،هٝمؿزمـ إزمرا إؽمامفمٝمؾ: ازمـ فمٙمٝمة (1

- 1ؾمٌؼ ذم إصمر - صم٘م٦م قم٤مسمد ،أزمق ضمٝمان ايم٘مقدم ،ايمتٝمٚمل زمـ ضمٝمان زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك :أزمق ضمٝمان (2

) وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، صم٘م٦م9 ىم٤مل اًمٕمجكم واًمذهٌل، أسمق حيٞمك ،زمـ ضمٝمان ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم ؽمٔمٝمد

 ,سمـ اًم٘مٓم٤من قمغم شمقصمٞمؼ اًمٕمجكم ومزقمؿ أٟمف جمٝمقل ومل ي٘مػ9 (اًمتٝمذي٥م)ىم٤مت وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًم٨م
، 01ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو ، ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- د ت  - ُمـ اًمث٤مًمث٦م

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و ،ص9اًمٙم٤مؿمػ جو ،ص9اًمتٝمذي٥م جهتذي٥م و

 -ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9ج

) وذيمر أصمر اًم٤ٌمب سمًٜمده، روت قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :َمريؿ زمٛمت ؿمارق 

 ،أُم٤م إن أيب طمدصمٜمل هبذا احلدي٨م وُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق طمٞم٦م 9انيىم٤مل أسمق ح 9زمـ فمبٝمد حمٚمد ومال: ومالو

و  (399ص /10ج )ُت يب ايم٘مامل فمٛمد اظمزي دم ان اًمتٞمٛمك يسمـ ح ؾمٕمٞمدوهل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ 

هل 9ىمٚم٧ُم ، ومل شمذيمر ذم يمت٥م اًمْمٕمٗم٤مء ، واًمذهٌل طمديثٝم٤م ،وىمد صحح احل٤ميمؿ  ،ٕظمٞم٤مرا ُمٖم٤مٟمك

-  (1.407)ُمٖم٤مٟمك إظمٞم٤مر و  (8.488)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى - صم٘م٦م 

) ج وأومْمؾ أزوا ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤مً  ،أم فمبد اهلل،أم اظم٠مَمٛمكم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

اإلص٤مسم٦م  - ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م ؾمٌع و ًلم قمغم اًمّمحٞمح ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 -1881ص:4آؽمتٝمٔماب جو ص9ج

 :إشمرختريج * 

، سمـ ؾمٕمٞمد  ُمـ ـمريؼ حيٞمك (9 سمرىمؿ )، زمـ ضمٛمبؾ دم إذزمة أطمرصمف أمحد 

- سمٛمثٚمف ، سمف، قمـ أيب طمٞم٤من

ه ا : وومال ،  ( 7238 ): زمرومؿ ، (164/  4) اظمستدرك فمعم ايمِمحٝمحكمأطمرصمف احلاىمؿ دم  و
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 .صحٝمت : ومال ايم هبل .ضمديث صحٝمت اإلؽمٛماد و ا  رصماه 

قمـ  ،سمـ اجل٤مرود ُمـ ـمريؼ قمٛمران، (. ) ،ايمتارين ايم٘مبغمأورده ايمبخاري دم و

- سمٛمثٚمف، قمـ قم٤مئِم٦م ،قمـ أُمف قمٛمره،سمـ ـم٤مرق  أؾمٞمد

، ُمـ ـمريؼ اًمٌخ٤مري، (. )، اجلرح وايمتٔمديؾوىم يمؽ أورده ازمـ أيب ضماسمؿ دم 

 - سمٛمثٚمف 

دم  ايمؼمَم ي و، ()9 سمرىمؿ (.) هؽمٛمـدم  داود وأب وأطمرصمف َمرهمقفماً 

 (. ) هصحٝمتدم ازمـ ضمبان و، ()9سمرىمؿ (.)، هؽمٛمـ

 زمـ ضمٛمبؾ أمحدو، ()9 سمرىمؿ (.) هؽمٛمـدم ايمدارومْمٛمل و () 9سمرىمؿ

 (.) دم َمسٛمدهئمعم  وأبو ،()9 سمرىمؿ (. ) دم َمسٛمده

و ، ()9 سمرىمؿ (. ) هَمِمٛمػدم ازمـ أيب ؾمٝمبة و، ()9 سمرىمؿ

مجٞمٕمٝمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل ،()9سمرىمؿ (. ) دم َمسٛمدهزمـ راهقيف  إؽمحاق

يمؾ ُمًٙمر طمرام ُم٤م أؾمٙمر اًمٗمرق ُمٜمف ومٛمؾء اًمٙمػ )9 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ9ىم٤مل 9ىم٤مًم٧مقمٜمٝم٤م 

هذا  9ومال (احلًقة ُمٜمف طمرام)9 ىم٤مل أطمدد٤م ذم طمديثف9 -فمـ اظمرهمقع -أزمق فمٝمسك ومال - (ُمٜمف طمرام

 - طمدي٨م طمًـ

: زمرومؿ (2/325) ،-زمٟمضم٘مام إيمباين  -ايمؼمَم ي ؽمٛمـ  ،صحٞمح: -فمـ اظمرهمقع  -ومال إيمباين 

-   ()9 سمرىمؿ (.)إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ًمألًم٤ٌمين . (1866)

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

ومل ، واًمذهٌل  ،ىمد صحح طمديثٝم٤م احل٤ميمؿ ،ٕن ُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق ،  صحٞمحإلؾمٜم٤مد إصمر هبذا ا 

-   صم٘م٦م9ومٝمل ، شمذيمر ذم يمت٥م اًمْمٕمٗم٤مء
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 اَل َق : اَل ار َق َت ت َُمْن عْ مِ َس : اَل يس َق رِ دْ زمـ إِ  د اهللْب ا عَ نَ َث دَّي َح  (1): ضمٛمبؾزمـ  ومال أمحد -33

ا مَ وَ  ة،رَ ذُّب ْل اَ ير وَ عِ شَّي ْل اَ ة وَ طَ نْ يْمِت اَ وَ  لِ َس عَ ْل اَ ر وَ مْ تَّي ْل اَ ب وَ نَ عِ ْل اَ  نْ ر مِ مْ يْمَن اَ : ريض اهلل فمٛمف سنَ أَ 

  .رمْ يْمَن اَ  وَ هُ َف  كَ لِ ذَ  نْ ت مِ رَ طَمؿَ 

________________________ 

 -(9080 سمرىمؿ.67)، ذم إذسم٦م (0)

_______________ _________
  :إشمررواة * 

- 906 ؾمٌؼ ذم أصمر-  قم٤مسمد،وم٘مٞمف ،صم٘م٦م ،أزمق حمٚمد، زمـ إدريس إودي فمبد اهلل (1

) 9 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- ًمف أوه٤مم  صدوق ،زمـ ضمريث َمقلم فمٚمرو ،زمـ همٙمٖمؾ خمتار -

) 9ؾمٌؼ ذم أصمر ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس .

  :إشمرختريج * 

9 أُم٤م اعمقىمقف، اء أيْم٤ًم وٛمـ طمدي٨ٍم ُمرومقعضم٤مء إصمر ُمقىمقف وج

- سمٜمحقه، سمف، سمـ طمٜمٌؾ ُمـ ـمريؼ أمحد، (7.502)، اظمحعمهمٟمطمرصمف ازمـ ضمزم دم  

9  وأُم٤م اعمرومقع ,

قمٌد ُمـ ـمريؼ ، (12120)9 سمرىمؿ، (3.112) ،زمـ ضمٛمبؾ دم َمسٛمده َمرهمقفماً  همٟمطمرصمف أمحد 

  -سمٛمٕمٜم٤مه، سمف، إدريسسمـ  اهلل

9 سمرىمؿ.44)، ذم اظمس٘مروازمـ أيب ايمدٞمٝما دم  ،(3966)9 سمرىمؿ، (7.50) ،وأزمق ئمعم دم َمسٛمده

-  سمٛمٕمٜم٤مه، ُمرومققم٤مً ، سمف، يمالد٤م ُمـ ـمريؼ أمحد ،(23

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

  -صدوق ًمف أوه٤مم ،  سمـ ومٚمٗمؾ شم٤مرُمخ،  ٕن ذم إؾمٜم٤مده، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده  
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شَمٛمَا َوىمِٝمٌع : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -34 ـْ ؽُمْٖمَٝمانَ ،ضَمدَّي ـْ  ،فَم ْٔمبِلِّص  ،أيب ضَمٝمَّيانَ  فَم ـْ ايمُمَّي ـْ ،فَم فَم

زَمٌة يَمْق ىَماَٞمْت  :وَمايَمْت ريض اهلل فمٛمٜما فَمائَُِمَة  فَمْٜمِد َرؽُمقِل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف  فمعمضَمَدشَمْت َأْذِ

.  وؽمٙمؿ َوَك فَمٛمَْٜما

_____________________ 
- (13016رىمؿ  7.74)اعمّمٜمػ  (0)

______________________ 

  :إشمررواة * 

 -6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م، أسمق ؾمٗمٞم٤من ،زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحته وكيع  (1

) 01ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ  .صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم ،زمـ َمرسوق ايمثقري زمـ ؽمٔمٝمد ؽمٖمٝمان -

- 1ؾمٌؼ ذم إصمر ، صم٘م٦م ،ايمتٝمٚمل ايم٘مقدم ،أزمق ضمٝمان ،زمـ ضمٝمان زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك هو: نأتو حيا (3

)ؾمٌؼ ذم أصمر  ،صم٘م٦م ُمِمٝمقر وم٘مٞمف وم٤موؾ ،أزمق فمٚمرو،يِب عْ اضمٝمؾ ايمشَّي زمـ َذَ  فماَمر  -

) ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر رىمؿ  ،أم اظم٠مَمٛمكم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ -

 :إشمرختريج * 

 (13016)9 رىمؿ، (74. 7)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

 :إشمراحل٘مؿ فمعم  *

ُمـ سمٚمد  يمقومٞمقن همجٞمع رضم٤ملو، إؾمٜم٤مده ُمتّمؾ وًمف ُمٞمزه وهق أن ، إؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح 

-   وهؿ أدرى سمرضم٤مهلؿ ،واطمد
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 فمائُمةَ  ؽمٟميمْت  فمـ اَمرأةٍ ، زمـ زمرومانَ  فمـ صمٔمٖمرٍ  ،فمـ َمٔمٚمرٍ  :(1)فمبد ايمرزاق ومال -35

ا إذا أٞمَّيف نَّي إضمداكُ  إذا ـمٛمْت  فمقمَّي  نَّي ُت د أىمثرْ ق: همٗمايمْت  فمـ ايمٛمبٝم ِ  دم ٞمسقةٍ ريض اهلل فمٛمٜما 

 .هُ رها همٙمتجتٛمْب كِ ْس يُ  ذيمَؽ  اظماِء أنَّي ا دم سْمفرَس كَ  ْت ٞمٗمعَ 

__________________________ 

 -(06/51رىمؿ  8.126)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمرنمريب * 

ب 9 سم٤مًمٗمتحواًمٜمَُّ٘مقع  -ويمؾُّظ ُم٤م ُأًْمِ٘مل ذم ُم٤مء وم٘مد ُأْٟمِ٘مع : فمتقَّي ن (1 ُم٤م ُيٜمَْ٘مع ذم اعم٤مء ُمـ اًمٚمَّٞمؾ ًمُٞمنْمَ

ٌْخ9 واًمٜمَّ٘مٞمع- هَن٤مرا وسم٤مًمٕمٙمس  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم  - َذاب ُيتََّخذ ُمـ َزسمٞم٥م أو هَمػمه ُيٜمَْ٘مع ذم اعم٤مء ُمـ هَمػم ـَم

- (4.0/8) ,همري٥م إصمر 

ًم٤ًمن اًمٕمرب  - يريد أٟمف صٚمح ،هكَ ويمؾ رء ومؽم وم٘مد انْ  ،أي ٓن واظمتٛمر: ىَمرَسُتا (2

-  (3.062) ,اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر و  (4:028)

 :إشمررواة * 

)  َؾمٌؼ - صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ ، روة ايمبٌميأزمق عُ ،زمـ راؾمد إزدي َمقٓهؿ رمَ عْ م

-  3ذم أصمر 

) إذا طمدث قمـ همػم اًمزهرى ومال  9ىم٤مل أمحد ،وملأزمق فمبد اهلل ايمرَّي  ،يبٓان ايمؽَق رْ زمـ ُب  صمٔمٖمر

وىم٤مل ، صم٘م٦م أُمل ًمٞمس ذم اًمزهري سمذاك 9ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،ذم طمدي٨م اًمزهرى ُيٓمكء 9صمؿ ىم٤مل ،سم٠مس

، ويم٤من يمثػم اخلٓم٠م ذم طمديثف صدوىم٤مً  يم٤من صم٘م٦م9 ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ،حمٚمف اًمّمدق يٙمت٥م طمديثفأسمق طم٤مشمؿ 

صدوق  (9821 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، صم٘م٦م9 وىم٤مل اًمٕمجكم

اجلرح -  سمخ م  -وىمٞمؾ سمٕمده٤م ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  ًلم ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،م ذم طمدي٨م اًمزهريَيفِ 

 ،371ص69د جـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمعو ،076ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو ،ص9واًمتٕمديؾ ج

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،ص9اًمث٘م٤مت جو ،ص9ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو

اًمْمٕمٗم٤مء و ،182ص09اًمٙم٤مؿمػ جو ،ص9اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو، 62ص19ج

- 073ص09اًمٙمٌػم ج

) مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م 9 قمـ اُمرأة -
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)  ًوأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم اظم٠مَمٛمكم أهمٗمف ايمٛمساء َمْمٙمٗما 

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

 (06/51)9 رىمؿ، (126. 8)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-  وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م اعمرأة اًمتل روت قمـ قم٤مئِم٦م  
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ة اَف َص رْ ِق  نْ عَ ، برْ زمـ َح  َماكسِ  نْ عَ ، سونِ زمـ يُ  لِي ائِ رْسَ إِ  نْ عَ : (1) فمبد ايمرزاق ومال -36

، ةادَ َس  وِ رِم  ْت َح رَ طَ َف  ريض اهلل فمٛمٜما ةَ َش ائِ  عَ لَم عَ  ُت ْل َخ دَ  :تاَل َق  ريض اهلل فمٛمٜمام رمَ ت عُ نْ ِب 

َ نَ َف  ي اً ِب نَ  هُ عَ نَ ْص نَ َف  هُ ُخ َب طْ نَ َف  وزِ كُ ْل  اَ ة دِم رَ مْ يمتَّي اَ  ُل عَ ْج نَ  :تاَل َق َف  ي ِ ِب نَّي ْل اَ  نْ عَ  ةٌ أَ رَ ا امْ هَ ْت َل أَ َس َف  ، هَب ذَّي

 .َُمْس٘مِرًا  يِب ّذَ ٓ َت وَ  يِب اّذَ  :تاَل َق َف 

_________________________ 

- (05841رىمؿ  8.1/6)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

 :إشمرنمريب * 

ًم٤ًمن  ، ُمع أيمقاز و يمٞمزان و يمقزةواًم٩م ،ُمـ إواين ُمٕمروف وهق ُمِمتؼ ُمـ ذًمؽ9 وزِ كُ ْل اَ  (1 

-  (. )، اًمٕمرب

 :إشمررواة * 

 -4ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر. صم٘م٦م ،أزمق يقؽمػ ايم٘مقدم، أيب إؽمحاق ايمسبٝمٔملزمـ  زمـ يقٞمس إرسائٝمؾ (0

9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، أزمق اظمٕمغمة، زمـ شمٔمٙمبة ايم هقم ايمب٘مري زمـ طمايمد زمـ أوس زمـ ضمرب ؽِمامك (2

وٕمٞمػ ذم 9 اعم٤ٌمرك ىم٤مل اسمـ،صدوق صم٘م٦م9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ُمْمٓمرب احلدي٨م 9أمحد وىم٤مل، صم٘م٦م

وهق ذم همػم ، روايتف قمـ قمٙمرُم٦م ُمْمٓمرسم٦م9 وىم٤مل يٕم٘مقب، ؾم٤مء طمٗمٔم٦م9 وىم٤مل اًمذهٌل، احلدي٨م

ويم٤من ؿمٕم٦ٌم ، ُمًت٘مٞمؿ وُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمديام ُمثؾ ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم ومحديثف قمٜمف صحٞمح، قمٙمرُم٦م ص٤مًمح

-  وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل إذا اٟمٗمرد سم٠مصؾ مل يٙمـ طمج٦م ٕٟمف يم٤من يٚم٘مـ ومٞمتٚم٘مـ، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري يْمٕمٗم٤مٟمف

 (91513اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر ،اُيٓمكء يمثػمً  9وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل

ؾمٜم٦م صمالث  ُم٤مت، صدوق وروايتف قمـ قمٙمرُم٦م ظم٤مص٦م ُمْمٓمرسم٦م وىمد شمٖمػم سم٠َمظَمَرة ومٙم٤من رسمام شمٚم٘مـ

، 168ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج و ،062ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- 3ظم٧م م- وقمنميـ وُم٤مئ٦م 

واًمٙمقايم٥م  ،0.354واًمٙم٤مؿمػ ، 228ص39اًمث٘م٤مت جو، 1/3ص39هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو

 -  ص9اعمختٚمٓملم جو ،0.34اًمٜمػمات 

 )  ىمرص٤موم٦م ٓ ٟمدري ُمـ 9 ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، ظمؼمه٤م ُمٜمٙمرٓ شمٕمرف و9 ىم٤مل أمحد ،هٙمٝمة صاهمة ايمّ  رْ ِق

ٓ  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9ىم٤مل اسمـ طمجر-  هل واعمِمٝمقر قمـ قم٤مئِم٦م ظمالف ُم٤م روت

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد و ،ص9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج-  س - ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،يٕمرف طم٤مهل٤م
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-  ص9اًمرضم٤مل ج

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل  ًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤مً أوم٘مف ا ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم اظم٠مَمٛمكم

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

 ُمـ ـمريؼ أيب، ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى هؽمٛمـ دم ايمٛمسائل أطمرصمف 

 9ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ -سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف،قمـ ؾمامك أيب قمقاٟم٦م قمـسمـ طمج٤مج  إسمراهٞمؿ قمـسمـ قمكم  سمٙمر

واعمِمٝمقر قمـ قم٤مئِم٦م ظمالف ُم٤م روت قمٜمٝم٤م  ،وىمرص٤موم٦م هذه ٓ ٟمدري ُمـ هل ،أيْم٤م همػم صم٤مسم٧م وهذا

زمٟمضم٘مام  -ايمٛمسائل ؽمٛمـ  ضٔمٝمػ- ًمٙمـ صح ُمرومقع وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقوم٤مً 9 ومال إيمباين. ىمرص٤موم٦م

-  (4584)9 سمرىمؿ ،- إيمباين

أيب ُمـ ـمريؼ  ()9سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى ؽمٛمـدم ال ايمبٝمٜمٗمل و

واعمِمٝمقر  ،وىمرص٤موم٦م هذه ٓ يدرى ُمـ هل ،وهذا أيْم٤م همػم صم٤مسم٧م 9ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، سمٛمثٚمف، سمف، قمقاٟم٦م

-   قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ظمالف ذًمؽ

أيب قمقاٟم٦م  ُمـ ـمريؼو- سمٛمثٚمف ، سمف، إهائٞمؾ ُمـ ـمريؼ (.) و ازمـ ضمزم دم اظمحعم

ًمق صح عم٤م يم٤من ومٞمف جمٝمقًم٦م صمؿ  ،وىمرص٤موم٦م ،وٕمٞمػ ،ؾمامك9ىم٤مل اسمـ طمزم- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، قمـ ؾمامك

-   إسم٤مطم٦م ُم٤م أؾمٙمر

،  ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى هؽمٛمـ دم ايمٛمسائل، وومد أطمرصمف َمرهمقفماً 

 ،هَمسٛمددم  ايمْمٝمايمز و، ()9 سمرىمؿ (.)، وايمدار ومْمٛمل دم ؽمٛمٛمف

(.) 9 سمرىمؿ()  - يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب إطمق ص قمـ ؾمامك قمـ

-  سمـ ٟمٞم٤مر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يب سمردهسمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أسمٞمف قمـ أ اًم٘م٤مؾمؿ

سمـ ؾمٚمٞمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ أن أطمدا  ص ؾمالم ومٞمف أسمق إطمق همٚمط ،وهذا طمدي٨م ُمٜمٙمر 9ايمٛمسائلومال  

زمـ  ومال أمحد،ويم٤من ي٘مٌؾ اًمتٚم٘ملم ،وؾمامك ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ،سمـ طمرب شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف ُمـ أصح٤مب ؾمامك

يم٤من  9سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل أمحد :فمبد ايمرمحـ ومال أزمق ،يم٤من أسمق إطمقص ُيٓمكء ذم هذا احلدي٨م 9ضمٛمبؾ

وهؿ 9 وومال ايمدار ومْمٛمل- ظم٤مًمٗمف ذيؽ ذم إؾمٜم٤مده وذم ًمٗمٔمف ،أسمق إطمقص ُيٓمكء ذم هذا احلدي٨م

سم٠مطمٙم٤مم  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  ،اإلؾمٜم٤مدطمًـ صحٞمح :ومال إيمباين -ومٞمف أسمق إطمقص ذم إؾمٜم٤مده وُمتٜمف 

-  (4582)9 سمرىمؿ (2.408) ،,إًم٤ٌمين 
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: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

واعمِمٝمقر قمـ قم٤مئِم٦م  ،ىمرص٤موم٦م ٓ شمٕمرف وظمؼمه٤م ُمٜمٙمرٕن ، إشمر هب ا اإلؽمٛماد ضٔمٝمػ 

-  يمام ذم اًمتخري٩م ، ظمالف ُم٤م روت



 
 

 111 

زمـ  ، فمـ َمقؽمك زمـ َمٕمقلٍ  ضمدشمٛما َمايمٌؽ : وماَل  ضمدشمٛما وىمٝمعٌ  :(1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال-37

» : همٗمايمْت  ؟ ٞمبٝم ِ فمـ ال يمْت أ، أوا س ريض اهلل فمٛمٜما ، فمـ فمائُمةَ  ـمبٝمانَ  ، فمـ أمِ أيب فمثامنَ 

.  ش هُ ْب ْذ همال َت  رُ كِ ّس ا يُ هَ َماَج  أنَّي  نَّي إضمداكُ  ْت نَّي ظَ  إنْ 

_____________________ 

- (1/3رىمؿ  70)إذسم٦م  (0)

_____________________ 

: إشمرنمريب * 

أظمذ طمًقة ُمـ ُم٤مء ومٛمجٝم٤م ذم سمئر ومٗم٤مو٧م  إذا9ىم٤مل اسمـ إصمػم-  جم٩مُم٠مظمقذ ُمـ : َماصمٜما (1 

وجَم٩َم اًمٕمٜم٥م إذا ـم٤مب  -وىمٞمؾ ٓ يٙمقن جم٤م طمتك ي٤ٌمقمد سمف، وُمٜمف ُم٩م ًمٕم٤مسمف إذا ىمذومف، أي صٌٝم٤م ،سم٤معم٤مء

-   (. ،) ,اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -وص٤مر طمٚمقًا 

  :إشمررواة * 

 -6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحته وكيع  (1

) ؾمٌؼ ذم أصمر ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق فمبد اهلل ،ل ايم٘مقدموَ غْ زمـ مِ  َمايمؽ -

) يم٤من  9ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ،يمقذم ؿمٞمخ 9مطم٤مت ىم٤مل أسمق، ان َمقلم اظمٕمغمة اظمدينسمبَّي زمـ أيب فمثامن الَّي  َمقؽمك

ُمـ ؾم٤مدات أهؾ  9وىم٤مل قمٜمف، ذم اًمث٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمنوذيمره  ،صم٘م٦م9 وىم٤مل اًمذهٌل ،وٟمٕمؿ اًمِمٞمخ ُم١مذٟم٤مً 

 - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُم٘مٌقل (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، اًمٙمقوم٦م وقم٤ٌمدهؿ

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،/18ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو ،042ص79اجلرح واًمتٕمديؾ ج -ظم٧م س

اًمث٘م٤مت و ،2/5ص19اًمٙم٤مؿمػ جو ،003ص189هتذي٥م اًمٙمامل جو ،210ص0/9ج

- 343ص69ج

سمـ أيب قمثامن قمٜمد اعمزي ذم هتذي٥م  ورد هل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ ُمقؾمك، ا أصمد هلا سمرمجة: أم ـمبٝمان (4

 - (003ص189ج)اًمٙمامل 

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم ،أم اعم١مُمٜملم أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ 

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

سمـ ُم٤ٌمرك قمـ  قمكمقمـ ويمٞمع ُمـ ـمريؼ  (9 سمرىمؿ.) ،وأطمرصمف اظمِمٛمػ أيّماً  
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ُم٘مٌقل 9 ىم٤مل قمٜمٝم٤م اسمـ طمجر ، ويمريٛم٦م -سمٛمثٚمف ، يمريٛم٦م سمٜم٧م د٤مم قمـ قم٤مئِم٦م

 :إشمراحل٘مؿ فمعم *

 -شمقصمٞم٘م٤ًم يٕمتد سمف  مل أضمد هل٤م، أم فمٌٞم٤من  9 ذم إؾمٜم٤مده 
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َٞما ؽُمَقْيُد  :(1) ومال ايمٛمسائل -38 َٞما فَمْبُد اهللَّيِ :زمـ َٞمٌْمٍ وَماَل  َأطْمػَمَ ـْ وُمَداََمَة  ،َأطْمػَمَ فَم

شَمْتُف وَمايَمْت  :ايْمَٔماَِمِريِّص  َة ضَمدَّي َة زمِٛمَْت َدصَماصَمَة ايْمَٔماَِمِريَّي  ريض اهلل فمٛمٜما ؽَمِٚمْٔمُت فَمائَُِمةَ  :َأنَّي صَمرْسَ

ا ُأَٞماٌس  ـْ ايمٛمَّيبِٝمِ  َيُٗمقُل  ؽَمَٟمهَلَ ُٜمْؿ َيْسَٟمُل فَم زُمُف فَمُِمٝمًّا :ىُمٙمُّب َوَٞمٛمْبُِ ُه فَمُِمٝمًّا  ،َٞمٛمْبُِ  ايمتَّيْٚمَر نُمْدَوًة َوَٞممْمَ

زُمُف نُمْدَوًة وَمايَمْت  اٍت ُٓأضِمؾُّب َُمْس٘مًِرا َوإِْن ىَماَن طُمْبًزا َوإِْن ىَماَٞمْت ََماًء وَمايَمْتَٜما َث  ٓ :َوَٞممْمَ   . َث ََمرَّي

 ___________________________

 - ()9سمرىمؿ (.)ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (0)

___________________________ 

  :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ،سمـ اعم٤ٌمرك راوي٦م،أزمق ايمٖمّمؾ،زمـ ؽمقيد اظمروزي زمـ ٞمٌم ؽمقيد -

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،َمقلم زمٛمل ضمٛمٓمٙمة ،ن اظمبارك اظمروزيب فمبد اهلل -

رسمام ىمٌؾ قمٌد احلؼ  9ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من ،أزمق روح ايم٘مقدم ،ريكْ دة ايمَب ْب زمـ عَ  زمـ فمبد اهلل داَمةُق  (3

، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ومٙمت صم٧ٌم قمٛمـومل ي9ىم٤مل و،طمديثف سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف روى قمٜمف أيمثر ُمـ واطمد

س  - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُم٘مٌقل (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر،وصمؼ9 وىم٤مل اًمذهٌل

اًمث٘م٤مت و ،ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،067ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- ق

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل و ،ص9اًمتٝمذي٥م جهتذي٥م و ،/23ص69ج

 -ص9اًمٙم٤مؿمػ جو، ص9ج

 -د س ق -وي٘م٤مل إن هل٤م إدرايم٤مً  ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،ُم٘مٌقًم٦م ،اًمٙمقومٞم٦م ،صماصمة ايمٔماَمريةة زمٛمت دَ رْس َج  (4

ىم٤مل اسمـ ، وذيمره٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،صم٘م٦م شم٤مسمٕمٞم٦م 9ىم٤مل اًمٕمجكم (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

- وصم٘م٧م 9 ىم٤مل اًمذهٌل-  قمٜمد ضمنة قمج٤مئ٥م 9ظم٤مريوىم٤مل اًم٥م ،وذيمره٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م9 طمجر

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و ،ص9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م جو ،ص9اًمٙم٤مؿمػ ج

- 010ص39اًمث٘م٤مت جو، ص  9ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج و ،ص9ج

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،أم اعم١مُمٜملم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر رىمؿ - ةاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدي٩م

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، اًمٜم٤ًمئل ـمريؼُمـ ، (.)،اظمحعمأطمرصمف ازمـ ضمزم دم 
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ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، إ اف اخلغمة اظمٜمرةوايمبقصغمي دم 

 - هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت9 وىم٤مل اًمٌقصػمي، سمٛمثٚمف، سمف، سمـ قَمٌد اهلل حيٞمك ، قمـ ىمداُمفَ 

، حيٞمكُمـ ـمريؼ ، ()9سمرىمؿ (.) ،اظمْمايمب ايمٔمايمٝمةن ضمجر دم واب

9 سمرىمؿ. ) ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وٕمٞمػ ,اإلؾمٜم٤مد  وٕمٞمػ9ومال إيمباين-سمٛمثٚمف،سمف

)  -

: إشمراحل٘مؿ فمعم  *

ضمنة و  سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري ىمداُم٦م: ٕن ومٞمف راوي٤من ُم٘مٌقٓن د٤م، إصمر وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد

.  سمٜم٧م دضم٤مضم٦م اًمٕم٤مُمري٦م
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شَمٛمَا َأزُمق ُأؽَماََمَة وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -39 شَمٛمَا ايمثَّيْقِريُّب  :ضَمدَّي ـْ ؽَمَٙمَٚمةَ  ،ضَمدَّي زمـ ىُمَٜمْٝمٍؾ  فَم

ـْ  ـْ ؽَمِٔمٝمدِ  ،ِ,زمـ فَمْبِد اهللَّي َذرِّص  ، فَم ـِ  فَم مْحَ ـْ أزمٝمِف وَماَل ،زمـ َأزْمَزى  زمـ فَمْبِد ايمرَّي زمـ  ؽَمَٟميْمُت أيب: فَم

َّـي  ريض اهلل فمٛمف ىَمْٔمٍب  ـْ ايم ِقيِؼ ، فَمَٙمْٝمَؽ زمِاظْمَاءِ : هَمَٗماَل  ؟زمِٝمِ  فَم ، فَمَٙمْٝمَؽ زمِايْمَٔمَسؾِ   ،فَمَٙمْٝمَؽ زمِايمسَّي

ـِ ايمَّيِ ي ُٞمِجَٔمْت زمِفِ  َب ْٚمَر سُمِريُد ؟ : هَمَٔماَوْدسُمُف هَمَٗماَل : وَماَل ، 1فَمَٙمْٝمَؽ زمِايمٙمَّي .  اخْلَ

________________________ 
 (/1300رىمؿ  7.71)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

 :إشمرنمريب * 

. ـمٕم٤مم يتخذ ُمـ دىمٞمؼ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم سمخٚمٓمف سم٤مًمًٛمـ واًمٕمًؾ ُمع اعم٤مء: ايمّسقيُؼ  (1

.  (170: 10) ،يمسان ايمٔمرب

. (.)، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر ،سمف ي٧َم ذِ يتف ذم اًمّمٖمر وغُ قأي ُس  :ُٞمِجْٔمَت زمف (2

 :إشمررواة * 

) رسمام ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، اًمٙمقذم ُمقٓهؿ أسمق أؾم٤مُم٦م ،ايمٗمرر زمـ زيد زمـ أؽماَمة محاد

سمـ ا وهق ،ؾمٜم٦م إطمدى وُم٤مئتلم ُم٤مت ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م،حيدث ُمـ يمت٥م همػمهة رَ َخ أَ ويم٤من ب ،دًمس

-   (9اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع - صمامٟملم

) 01ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ  .صم٘م٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،زمـ َمرسوق ايمثقري زمـ ؽمٔمٝمد ؽمٖمٝمان -

 -  (14/7اًمت٘مري٥م رىمؿ )-  ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،أسمق حيٞمك اًمٙمقذم ،يؾ احلَضَملهَ زمـ كُ  ؽمٙمٚمة (3

- ع -ُم٤مت ىمٌؾ اعم٤مئ٦م ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م قم٤مسمد رُمل سم٤مإلرضم٤مء ،يبهِ رْ زمـ فمبد اهلل ااُ  رّ ذَ  (4

-  (/9073 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) - ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،ُمقٓهؿ اًمٙمقذم  ،زمـ أزمزى اخلزافمل زمـ فمبد ايمرمحـ ؽمٔمٝمد (5

1235)  -

ويم٤من  ويم٤من ذم قمٝمد قمٛمر رضمالً  ،صٖمػمصح٤ميب  ،ُمقٓهؿ ،ى اخلزافملزَ ْب زمـ أَ  فمبد ايمرمحـ (6

 ـــــــــــــــــ

-  همػم واوح٦م 9 (ج)وذم -  "ومجٕم٧م  "9 (أ)وذم - ًمٙمٜمٝم٤م سمدون ٟم٘مط  (ع)ويمذًمؽ ذم  (ط س)يمذا ذم  (0)

-  (11. 4) "اًمٜمٝم٤مي٦م  "- وهمذي٧م سمف ، أي ؾم٘مٞمتف ذم اًمّمٖمر9 وٟمجٕم٧م
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- (2683اًمت٘مري٥م رىمؿ ) -ع - قمغم ظمراؾم٤من ًمٕمكم

، ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق اعمٜمذر ،ٕٞمِماري اخلزرصملزمـ ا زمـ زيد زمـ فمبٝمد زمـ ومٝمس زمـ ىمٔمب أيب (7

ؾمٜم٦م ُم٤مت ، وؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦مُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م 

آؾمتٞمٕم٤مب و ،16ص09جذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  اإلص٤مسم٦م- اصمٜمتلم وصمالصملم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ 

-  54ص09ج

 :إشمرختريج * 

 ُمـ ـمريؼ، ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى هؽمٛمـ دم ايمٛمسائل أطمرصمف

. سمٛمثٚمف ، سمف، قمٌد اهلل قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـسمـ ٟمٍم  ؾمقيد

 ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين   ,(ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 ومال إيمباين

(.)  -

قمٌد اًمرمحـ قمـ  ُمـ ـمريؼ، (9 سمرىمؿ.)، دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحد أطمرصمف

-  سمٜمحقه ، سمف، ؾمٗمٞم٤من

، ُمـ ـمريؼ اًمثقري، ()9 سمرىمؿ، (.)، هَمِمٛمػدم فمبد ايمرزاق و 

-   سمٜمحقه، سمف

ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.)،  اف اخلغمة اظمٜمرة إوايمبقصغمي دم 

-   سمٜمحقه، سمف، سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ؾمٗمٞم٤من حيٞمكُمًدد قمـ 

: إشمرٞماد احل٘مؿ فمعم إس*

-  صحٞمح      



 
 

 117 

 فمـ أيب ذرٍ ، زمـ ضمقؾمٍب  فمـ ؾمٜمرِ ،  فمـ أزمانَ  ،فمـ َمٔمٚمرٍ  :(1) فمبد ايمرزاقومال  -40

َب مُ  :وماَل  ريض اهلل فمٛمف  ـْ َذِ َ ىمرً ْس ََم  َأْرزَمِٔمكمَ  هُ صالَت  َس ورجَّي  ،ٌس همٜمق رْج  اِب ا َمـ ايمممَّي

اً  ،ةِ عَ اِب أو ايمرَّي  ةِ يمَث اِ هَم١مِْن سَماَب سَماَب اهللَّيُ فَمَٙمْٝمِف هَم١مِْن فَماَد هلا دم ايمثَّي  ،يمٝمٙمةٍ  فَمعَم اهللَّيِ َأْن َيْسِٗمَٝمُف  ىَماَن ضَمٗمًّ

َبالِ  ـْ ؿمِٝمٛمَِة اخْلَ .  َِم

 ________________________
- (17066رىمؿ  9.238)اعمّمٜمػ  (1)

 _________________________
 :شمرإنمريب * 

ويٙمقن ذم إومٕم٤مل ، اًمٗم٤ًمد9 واخل٤ٌَمل ذم إصؾ، اخل٤ٌمل قُمّم٤مرة أهؾ اًمٜم٤مر9 زمالؿمٝمٛمة ايمَن  (1

-   (1.7)، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر- وإسمدان واًمُٕم٘مقل 

 :إشمررواة * 

ؾمٌؼ ذم -  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ، ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ، قمروة اًمٌٍميُمقٓهؿ أسمق  ،راؾمد إزديته معمر  (1

- 4إصمر 

يم٤من ؿمٕم٦ٌم 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري، اًمٌٍمي أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٕمٌدي ومػموزَ 9 واؾمٛمف ،زمـ أيب فمٝماش أزمان(2

وزاد أسمق - حلدي٨م ُمؽموك ا9وىم٤مل أمحد وسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل وسمـ ؾمٕمد، دء اًمرأي ومٞمف

 (9142 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 اسمـ طمجرىم٤مل - يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم وًمٙمٜمف سمكم سمًقء احلٗمظ 9 طم٤مشمؿ

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم - د -قمغم ظمالف ، ُم٤مت ذم طمدود إرسمٕملم وُم٤مئ٦م، ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ُمؽموك

ووٕمٗم٤مء  ،254ص79وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ج ،295ص29واجلرح واًمتٕمديؾ ج، 454ص19ج

-   85ص19وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج، 14ص19اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو، 20ص19اًمٌخ٤مري ج

 -سمـ اًمًٙمـ ُمقمم أؾمامء سمٜم٧م يزيد، أسمق ؾمٕمٞمد اًمِم٤مُمل ،ؾمب إؾمٔمريوْ زمـ َح  ؾمٜمر (3 

ُم٤م أطمًـ  9وىم٤مل أمحد ُمره، ًمٞمس سمف سم٠مس9 وأسمق زرقم٦م أمحدىم٤مل - صم٘م٦م 9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم واًمٕمجكم

سمـ طمرب وًمٞمس سمدون أسمك  ُمـ أسمك ه٤مرون وُمـ سمنم زمإأطم٥م  هق9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ -ووصم٘مف  طمديثف

وىم٤مل ،ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ٓ حيت٩م سمحديثف9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، شمريمف ؿمٕم٦ٌم وـمٕمـ ومٞمفوىمد - سمف  اًمزسمػم ٓ حيت٩م

ىم٤مل -  يم٤من يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمٕمْمالت9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ،ذم احلدي٨م ويم٤من وٕمٞمٗم٤مً  9اسمـ ؾمٕمد
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- ؿمٝمر وإن شمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ قمقن ومٝمق صم٘م٦م 9وىم٤مل اًمٜمًقي-  طمتج٤مج سمف مج٤مقم٦م آوىمد ذه٥م إمم9 اًمذهٌل

سمخ  -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل وإوه٤مم9 ىم٤مل اسمـ طمجر

اجلرح واًمتٕمديؾ  و ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  (2830اًمت٘مري٥م )- 4م 

ًمٚمٜم٤ًمئل  اًمْمٕمٗم٤مءو ،ص9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،ص9ج

 ،324. 4وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،ص9اعمجروطملم ج و، ص9ج

 ،ص9ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو ،ص9اًمٙم٤مؿمػ جو

-   ص9اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو

 )  شم٘مدم ، ف ذم أسمٞمفواظمتؾ ،سمـ ضمٜم٤مدة ضمٜمدب 9اؾمٛمف ،اعمِمٝمقرصح٤ميب الأزمق ذر ايمٕمٖماري

ىم٤مم هب٤م طمتك ُمْم٧م سمدر أف ،ؾمٚمؿأصمؿ رضمع إمم سمالد ىمقُمف سمٕمدُم٤م ، ىمٞمؾ يم٤من راسمع ُمـ أؾمٚمؿ، إؾمالُمف

ويم٤من ُمـ  ،شم٠مظمرت هجرشمف وىمد، صمؿ ىمدم قمغم اًمٜمٌل اعمديٜم٦م ومّمحٌف إمم أن ُم٤مت ،وأطمد واخلٜمدق

ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم  ُم٤مت ،وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ضمداً ، أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ اعمؼمزيـ ذم اًمزهد واًمقرع واًم٘مقل احلؼ

-   ص9آؾمتٞمٕم٤مب جو، ص9اإلص٤مسم٦م ج-ذم ظمالوم٦م قمثامن 

 :إشمرختريج * 

، ( .) ،دم َمسٛمده زمـ ضمٛمبؾ َمرهمقفمًا أمحد وومد أطمرصمف ،ا أومػ فمعم إشمر َمقومقهماً 

يمٚمٝمؿ  ()سمرىمؿ ،(. ) هَمسٛمددم  ايمبزار و، ()9 رىمؿب

سمـ قمؿ ٕيب ذر قمـ  سمـ طمقؿم٥م قمـ سمـ أيب زي٤مد قمـ ؿمٝمر اهلل قمٌٞمد قمـسمـ إسمراهٞمؿ  ُمٙملُمـ ـمريؼ 

وهذا احلدي٨م ىمد رواه همػم قمٌٞمد  9ومال ايمبزار. سمٛمٕمٜم٤مه ، قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيب ذر

 - سمـ طمقؿم٥م قمـ رضمؾ قمـ أيب ذر وؾمٛمك قمٌٞمد اهلل اًمرضمؾ اهلل قمـ ؿمٝمر

ُمـ ـمريؼ اسمـ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، هؽمٛمـ دمداود  وأبوأطمرصمف َمرهمقفمًا 

-  (.)، قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر9 ىم٤مل أسُمق ُزرقم٦م- سمٛمٕمٜم٤مه، قم٤ٌمس

 -صحٞمح9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

، ()9 سمرىمؿ، (.)،ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال ايمٛمسائلوأطمرصمف َمرهمقفمًا 

 ،دم َمسٛمده زمـ ضمٛمبؾ وأمحد، ()9 سمرىمؿ (.)، هؽمٛمـو ازمـ َماصمف دم  

( .)، 9مرقب()، دم ؽمٛمٛمف وايمدارَمل ،(.) 9 سمرىمؿ

() -
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ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م  ،()9 سمرىمؿ، (.) ،هصحٝمتدم ازمـ ضمبان و

، ()9رىمؿب ( .)، و احلاىمؿ دم َمستدرىمف، إؾمٜم٤مده صحٞمح9 إرٟم١موط

 هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل ُيرضم٤مه9 وىم٤مل احل٤ميمؿ- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ قمٛمرو يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل

اسمـ  ؾمٜمـو ، ()9 سمرىمؿ (.) ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ،صحٞمح9 ومال إيمباين -

 - ()9 سمرىمؿ (.)،  ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ,ُم٤مضمف 

- ()9 سمرىمؿ، (.)، ايمؼمَم ي دم ؽمٛمٛمف وأطمرصمف َمرهمقفماً 

ُمـ ،يمالد٤م سمٛمٕمٜم٤مه، ()9 سمرىمؿ، (.)، هَمسٛمددم ايمْمٝمايمز  وأزمق داود

سمـ قمٛمرو  وىمد روى ٟمحق هذا قمـ قمٌد اهلل، هذا طمدي٨م طمًـ9 زمق فمٝمسكومال أ- ـمريؼ اسمـ قمٛمر

سم٠مطمٙم٤مم   ,(اًمؽمُمذيؾمٜمـ )، صحٞمح9 ومال إيمباين- قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، واسمـ قم٤ٌمس

دم  زمـ ضمٛمبؾ أمحد و - ()9 سمرىمؿ (.) إًم٤ٌمين

أؾمامء قمـ  سمـ طمقؿم٥م ؿمٝمرُمـ ـمريؼ ، ()9سمرىمؿ (.)،هَمسٛمد

 .) اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ9 ىم٤مل اعمٜمذري، سمٛمٕمٜم٤مه، يدسمٜم٧م يز

) ،وىمد  ،سمـ طمقؿم٥م وهق وٕمٞمػ وومٞمف ؿمٝمر ،رواه أمحد واًمٓمؼماين9 و ىم٤مل اهلٞمثٛمل

 ,اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م وٕمٞمػ   ,وٕمٞمػ9 ىم٤مل إًم٤ٌمين-  وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أمحد صم٘م٤مت ،طمًـ طمديثف

(.) ،9 سمرىمؿ() - اظمٔمجؿ ايم٘مبغم دم وايمْمػماين، (.) ،

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ همٜمؿ سمـ طمقؿم٥م قمـ قمٞم٤مضاؿمٝمر ُمـ ـمريؼ 

  :إشمراحل٘مؿ فمعم  *

-  ُمؽموك، أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ، ٕن ومٞمف ، إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ     
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ـْ ايمٛمَّيبِلِّص  (2) ـْ ايمٓمُّبُروِف  ََما ُذىمَِر فَم  .همِٝماَم َوَك فَمٛمُْف َِم

شَمٛمَا فَمْبُد اهللَّيِ: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -41 ـْ ضُمَِمكْمٍ  ،زمـ إْدِريَس  ضَمدَّي ـْ ؽَمْٔمدِ  ،فَم زمـ  فَم

اءِ ،فُمَبْٝمَدَة  ـْ ايْمػَمَ  "َأْن ُأَٞماِدَي َيْقَم ايْمَٗماِدؽِمٝمَّيِة  ريض اهلل فمٛمف َأََمَريِن فُمَٚمرُ : وَماَل  ريض اهلل فمٛمف فَم

اَء و ٓ ٍت  ٓضَمٛمَْتٍؿ وَ  ُٓيٛمَْبُ  دِم ُدزمَّي  . َُمَزهمَّي

_________________________ 
- (13038رىمؿ  /7.8)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________  

: إشمرنمريب * 

- (8.117) ,ًم٤ًمن اًمٕمرب  - فَمْرُف اًمٌمء ِوقم٤مؤه واجلٛمع فُمروف :ايمٓمُّبُروِف (1

ويًٙمر  ومٙم٤من اًمٜمٌٞمذ يٖمغم ومٞمٝم٤م هيٕم٤مً ، يم٤مٟمقا يٜمتٌذون ومٞمٝم٤م، اًمدسم٤مء اًم٘مرع اًمقاطمدة دسم٤مءة: ُدزمَّياء (2

 -(.) ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر . ذم هذه اًمٔمروف ومٜمٝم٤مهؿ قمـ آٟمت٤ٌمذ

وإٟمام هنك قمـ آٟمت٤ٌمذ ومٞمٝم٤م  ،ةمم اعمديـإيم٤مٟم٧م حتٛمؾ اخلٛمر ومٞمٝم٤م  ،ضمرار ُمدهقٟمف ظمي :ضَمٛمَْتؿ (3

-  (.) ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر . ٕهن٤م شمنع اًمِمدة ومٞمٝم٤م ٕضمؾ دهٜمٝم٤م

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م -  صمؿ اٟمتٌذ ومٞمف ،وهق ٟمقع ُمـ اًم٘م٤مر ،زم سم٤مًمزوم٧مطهق اإلٟم٤مء اًمذي  :َُمَزهمَّيت (4

 - (.) ،إصمر

وذه٥م ُم٤مًمؽ وأمحد إمم سم٘م٤مء ، ن ذم صدر اإلؾمالم صمؿ ٟمًخوحتريؿ آٟمت٤ٌمذ ذم هذه اًمٔمروف يم٤م

-  اًمتحريؿ 

  :إشمررواة * 

ؾمٌؼ ذم   ،صم٘م٦م ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذم ،زمـ فمبد ايمرمحـ إودي زمـ يزيد زمـ إدريس فمبد اهلل (1

  906أصمر

ُمـ  ،صم٘م٦م شمٖمػم طمٗمٔمف ذم أظمر  ،أزمق اهل يؾ ايم٘مقدم ،َملَل زمـ فمبد ايمرمحـ ايمسُّب  ضمِمكم (2

ىم٤مل  (90258 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  وًمف صمالث وشمًٕمقن ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ،اخل٤مُم٦ًم

 (قمٚمقم احلدي٨م)سمـ اعمديٜمل ذم اوأٟمٙمر ذًمؽ  ،اظمتٚمط 9سمـ ه٤مرون احلًـ يٕمٜمل احلٚمقاين قمـ يزيد

 - ص9يم٥م اًمٜمػمات جااًمٙمقو، 217ص19هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج-  سم٠مٟمف اظمتٚمط وشمٖمػم

) سمـ هٌػمة  ُم٤مت ذم وٓي٦م قمٛمر ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أزمق محزة ايم٘مقدم ،ظملزمٝمدة ايمسُّب زمـ عُ  ؽمٔمد
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 - (1138اًمت٘مري٥م رىمؿ )- ع- قمغم اًمٕمراق 

) اؾمتّمٖمر  ،يباسمـ صحصح٤ميب  ،دزمـ فمدي إٞمِماري إو زمـ احلارث زمـ فمازب ايمػماء

وأول ُمِم٤مهده أطمد وىمٞمؾ ، وؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  س قمنمة همزوة، يقم سمدر

آؾمتٞمٕم٤مب و، 167ص09اإلص٤مسم٦م ج-  ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ع، واومتتح اًمري، اخلٜمدق

 -044ص09ج

 :إشمرختريج *  

 دم َمسٙمؿ أطمرصمفوم٘مد  َمرهمقفماً قمٜمد أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م وًمٙمـ وضمدشمف  ا أومػ فمٙمٝمف َمقومقهماً 

 )، هؽمٛمـ دم داود وأب و- ()9 سمرىمؿ، (.) ،هصحٝمت

.) 9سمرىمؿ ()  -هَمسٛمددم  زمـ ضمٛمبؾ أمحدو ،(.) ،

ازمـ و- ()وسمرىمؿ  (.)، َمسٛمددم فمقاٞمة  وأبو،  ()9سمرىمؿ

سمـ ضمٌػم  ؾمٕمٞمدُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ،(.)، هَمِمٛمػدم  أيب ؾمٝمبة

-  سمٜمحقه ، سمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمسا قمـ

 دم ايمسٛمـ ايمٛمسائل و ()9 سمرىمؿ، (.) ،هصحٝمتدم  َمسٙمؿ و

-   سمٜمحقه، أيب ؾمٕمٞمد اخلدريُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمى

دم  ازمـ أيب ؾمٝمبةو- ()9 سمرىمؿ، (.) ايم٘مػمى دم ايمسٛمـ ايمٛمسائل و

-   سمٜمحقه، قم٤مئِم٦م ُمـ ـمريؼ، ()9 سمرىمؿ (.)، هَمِمٛمػ

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.) ،هَمسٛمدزمـ ضمٛمبؾ دم  أطمرصمف أمحدو

أُم٤م أطمدد٤م وم٠مجل٠مه إمم اًمٜمٌل  9سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل أمحد،سمـ قمٛمر أيب هريرة وقمٌد اهلل حمٛمد اسمـ ؾمػميـ قمـ

 -  ؿمؽ حمٛمد ،ه وؾمٚمؿ وأُم٤م أظمر وم٠مجل٠مه إمم قمٛمرصغم اهلل قمكم

: إشمراحل٘مؿ فمعم  *

 -إصمر هبذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح       
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 ريض اهلل فمٛمف نَ ََماْث َمقلم عُ  هاٞمئاً  عَ مِ َس  فمـ رصمؾٍ  ،فمـ َمٔمٚمرٍ : (1) فمبد ايمرزاق ومال -42

 اَق رَ هْ وأَ  ،هَمَجَٙمَدُه َأؽْمَقاؿًماً  ،هُ ُل مِ َيْت  ةِ اءَ بَّي دم دُ  يٌ  ِب نَ  َمٔمفُ  دَ ِج وُ  ، زمرصمؾٍ يِت وأُ  َمانَ ْث عُ  ُت دْ هِ َش  :وماَل 

 َ .   ةَ اءَ َب ايمدُّب  رَسَ وكَ  ،اَب ايمممَّي

_____________________ 
- (06/15رىمؿ  8.116)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________ 

 :إشمررواة * 

- 4ؾمٌؼ ذم إصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ،ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ،أسمق قمروة، راؿمد إزديته معمر  (1

.  ُمٌٝمؿ ٓيٕمرف : فمـ رصمؾ (2

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، ُمقمم قمثامن ،أسمق ؾمٕمٞمد ،هاٞمجي ايمػمزمري (3

ُمـ  ،صدوق (96155 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، يم٤من أقمٛمك 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ،اًمث٘م٤مت

اًمث٘م٤مت و، //0ص89اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،118ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- د ت ق- اًمث٤مًمث٦م

- 12ص009هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،4/8ص49ج

 ،و اًمٜمقريـ أُمػم اعم١مُمٜملم ذ ،زمـ فمبد ؾمٚمس إَمقي زمـ أَمٝمة زمـ أيب ايمٔماص زمـ فمٖمان فمثامن (4 

اؾمتِمٝمد ذم ذي احلج٦م سمٕمد قمٞمد  ،واًمٕمنمة اعمٌنمة ،واخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ،أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم

وىمٞمؾ أيمثر وىمٞمؾ  ،وقمٛمره صمامٟمقن ،ومٙم٤مٟم٧م ظمالومتف اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ،ؾمٜم٦م  س وصمالصملم ،إوحك

-  345ص39اإلص٤مسم٦م ج-  أىمؾ

 :إشمرختريج * 

-  (06/15رىمؿ  8.116)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ      

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-  إؾمٜم٤مد إصمر وٕمٞمػ ٕن ومٞمف رضمؾ ُمٌٝمؿ        
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ـُ  ومايةُ سِ  فمْماءٍ لِ  يَؾ ِق  :وماَل  زمـ صمريٍج ا فمـ :(1) فمبد ايمرزاق ومال -43 ريض اهلل  فمباسٍ  ازم

َّـي  ُل عَ ايمتل يْج فمٛمٜمام  ْ  ! أصمْؾ : َمزهمتة وماَل  يُ  ِب همٝمٜما ايم ـْ يَ  وَا ـِ  هدِ فمعم عَ  ىم وا انُ َما كَ إنَّي ، فمباسٍ  ازم

ـِ  دَ عْ َب  احلجاِج  فمعم فمٜمدِ  ه هِ  ْت َث دِ ْح همٟمُ   ،مٍ دَ َمـ أَ  ياضٍ دم ِح  ونَ ُق ْس يَ  ذيمَؽ  َل ْب َق   فمباسٍ  ازم

 .ريض اهلل فمٛمٜمام

__________________________ 
-  (05820رىمؿ  8.1/1)ٟمػ اعمص (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب * 

-   (20.081)شم٤مج اًمٕمروس -  وهق اجلٚمد اًمذي ىمد شمؿ دسم٤مهمف :َأَدم (1

 :إشمررواة * 

ويم٤من  وم٘مٞمف وم٤موؾ صم٘م٦م ،اعمٙملأسمق ظم٤مًمد ، ُمقٓهؿريج إَمقي زمـ ُج  زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

حيٝمك زمـ ومال  (93082 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  ًلم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،يدًمس ويرؾمؾ

وإذا  ، همٜمق ومراءة : وإذا ومال أطمػمين ،همٜمق ؽمامع : هم١مذا ومال ضمدشمٛمل ، زمـ صمريج صدووماً اىمان  : ؽمٔمٝمد

زمـ صمريج ا:ومقيمف ،فمـ حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد (صماَمع ايمتحِمٝمؾ)وٞمٗمؾ صاضمب . همٜمق ؾمبف ايمريت : ومال : ومال

 ، زمـ صمريجاإذا ومال  :زمـ ضمٛمبؾ  أمحدوومال  .ضٔمٝمػ إٞمام هق ىمتاب دهمٔمف إيمٝمف ، فمـ فمْماء اخلراؽماين

.  وؽمٚمٔمت همحسبؽ زمف ، وإذا ومال أطمػمين ، صماء َمٛماىمغم ، وأطمػمت، وومال همالن ، ومال همالن

 :اٞمٓمر.همٜمل َمديمسة، إٞمام ذىمرها زمِمٝمٕمة ايمتٚمريض ، يم٘مٛمف دم ه ه ايمروايف ا يٌمح زمايمسامع : ومٙمُت 

 229ص:1صماَمع ايمتحِمٝمؾ ج و، 359ص:6ُت يب ايمتٜم يب ج

) 20ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر  . ُمقٓهؿ اعمٙمل صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ زمـ أيب رزماح ايمٗمرر فمْماء  -

) ؾمٌؼ ذم إصمر  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل زمـ فمباس 

 .

9 رىمؿب (.)، ًمّمح٤مسم٦مإُم٤مزم ذم آصم٤مرذم ا اًمّمٜمٕم٤مينأظمرضمف    :إشمرختريج * 

()، سمٛمثٚمف ، سمف، اسمـ ضمريحُمـ ـمريؼ  -

يدًمس ويرؾمؾ صم٘م٦م ويم٤من ،قمٌداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م ،ٕن ومٞمف ،وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

شم٩م سمحديثٝمؿ إّٓ سمام ٓيح اًمذيـ ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦ماسمـ طمجر، وىمد قمده،وهٜم٤م مل يٍمح سم٤مًمًامع ،
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 -صماء َمٛماىمغم ، وأطمػمت،ومال همالن9ضمري٩م  إذا ىم٤مل اسمـ9 وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، سطمقا ومٞمف سم٤مًمًامع
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ـْ  ، فمـ فم٘مرَمةَ  ضمدشمٛما هُمامٌ : وماَل  وٌح ضمدشمٛما رَ  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -44 ـِ  ، فم  ازم

.  ش امٌ رَ َح  رَّي ايْمَج  يُ  ِب نَ »: وماَل  ريض اهلل فمٛمٜمام فمباسٍ 

_______________________ 
-  (110رىمؿ )إ ذسم٦م  (0)

_______________________ 

 :إشمرنمريب * 

وأراد سم٤مًمٜمٝمل قمـ اجلرار  ،وهق اإلٟم٤مء اعمٕمروف ُمـ اًمٗمخ٤مر ةرَّ مجع َج  9ارُ رَ ر واًم٩ِم اًم٩مُّظ : اجلرّ  (1

  -(/0.15)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر -  ذم اًمِمدة واًمتخٛمػمٕهن٤م أهع  ،اعمدهقٟم٦م

  :إشمررواة * 

 ،صم٘م٦م وم٤موؾ ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ،أسمق حمٛمد اًمٌٍمي  ،زمـ ضمسان ايمٗمٝمز زمـ ايمٔمالء زمادةزمـ عُ  وحرَ  (1

-   (90851 اًمت٘مري٥م)-  ع-ُم٤مت ؾمٜم٦م  س أو ؾمٌع وُم٤مئتلم  ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م

) 13ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،زمـ ضمسان إزدي ايمٗمردود هُمام - 

مل يث٧ٌم شمٙمذيٌف  ،صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم ،أصٚمف سمرسمري ،أزمق فمبد اهلل َمقلم ازمـ فمباس ،فم٘مرَمة (3

اًمت٘مري٥م )- ع- وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئ٦م ،اًمث٤مًمث٦م ُمـ ،سمـ قمٛمر وٓ شمث٧ٌم قمٜمف سمدقم٦ماقمـ 

3562)   -

) صح٤ميب سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ا زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس

.  ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  -ُمِمٝمقر

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمىدم ايمسٛمـ  ايمٛمسائل أطمرصمف

ؿمٕم٦ٌم قمـ  قمـ يمٚمٝمؿ سمـ ضمرير ه٥مووسمـ ؿمٛمٞمؾ  اًمٜميوأيب قم٤مُمر  قمـن إسمراهٞمؿ ب إؾمح٤مق

- سمٛمٕمٜم٤مه  ،اسمـ قم٤ٌمس قمـأيب احلٙمؿ  قمـسمـ يمٝمٞمؾ  ؾمٚمٛم٦م

قمٌد إقمغم قمـ ظم٤مًمد ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ (.) ،ٕذزمةزمـ ضمٛمبؾ دم ا وأمحد

-  سمٛمثٚمف، سمف ،قمـ قمٙمرُم٦م

سمـ  حمٛمدـمريؼ ُمـ  ()9 سمرىمؿ (.)،هَمسٛمددم  زمـ ضمٛمبؾ أمحدو 

سمٛمٕمٜم٤مه  - قمـ اسمـ قم٤ٌمس حلٙمؿ ا أيب قمـسمـ يمٝمٞمؾ  ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٚمٛم٦مقمـ  ضمٕمٗمر
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، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايمقرعزمـ ضمٛمبؾ دم  وأمحد

- سمٛمثٚمف 

ويمٞمع قمـ ُمـ ـمريؼ  ()9سمرىمؿ (.)، دم َمِمٛمٖمفازمـ أيب ؾمٝمبة و 

- سمٜمحقه ، سمـ سمرىم٤من قمـ ُمٞمٛمقن قمـ اسمـ قم٤ٌمس ضمٕمٗمر

ُمٕمٛمر ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ،(.)، دم َمِمٛمٖمف فمبد ايمرزاق و 

-   سمٜمحقه، قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس سمـ ضمٌػم قمـ أسم٤من قمـ ؾمٕمٞمد

 اظمٔمجؿ ايم٘مبغموايمْمػماين دم ، ()9 سمرىمؿ، (.)، هَمسٛمددم ئمعم  وأب و 

(.) 9 سمرىمؿ()،ايمْمػماين َمـ  وسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ا يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ

، سمـ يزيد قمـ أيب ٟمية قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ ُمي قمـ ؾمٕمٞمد هم٤ًمنقمـ  9سمـ سمحر ىم٤مٓ قمكمؿمريؼ 

-  سمٛمٕمٜم٤مه

 ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مٛمك وإؽمامءوأورده َمسٙمؿ ازمـ احلجاج دم 

، اسمـ قم٤ٌمس قمـسمـ يزيد قمـ أيب ٟمية  ؾمٕمٞمدقمـ  سمـ ُمي هم٤ًمنقمـ سمـ اعمثٜمك  حمٛمدُمـ ـمريؼ 

-  سمٛمٕمٜم٤مه 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  إؾمٜم٤مده صحٞمح       
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شَمٛمَا فَمقِمُّب  :(1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -45 ْٝمَبايِنِّص  ،زمـ َُمْسِٜمرٍ  ضَمدَّي ـْ ايمُمَّي ـْ فَمْبِد اظْمَٙمِِؽ  ،فَم زمـ َٞماهمٍِع  فَم

ـَ فُمَٚمَر ":وَماَل  ـْ ايمطِّص ريض اهلل فمٛمٜمام ؽَمَٟميْمُت ازْم ُف دِم : وُمْٙمُت ، زَمْٟمَس  ٓ " :هَمَٗماَل ، ِء ُيْْمَبُن ٓفَم إٞمَّي

ٍت  ٍت  ٓ:وَماَل  ،َُمَزهمَّي زْمُف دِم َُمَزهمَّي  . سَممْمَ

__________________________ 
- (/1304رىمؿ  /7.8)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

 :إشمرنمريب * 

وأصٚمف اًم٘مٓمران اخل٠مصمر اًمذي ، وهق اًمرباًمٓمالء اًمنماب اعمٓمٌقخ ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م  :ٓءايمطِّص  (1

  - (2.026) 9إصمراًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م - شمٓمغم سمف اإلسمؾ 

  :إشمررواة * 

ُمـ  ،صم٘م٦م ًمف همرائ٥م سمٕمد أن أّ   ،ىم٤ميض اعمقصؾ ،ايم٘مقدمأزمق احلسـ ، ر ايمٗمررهِ ْس زمـ مُ  فمقم (1

-  (//37اًمت٘مري٥م ) -ع -وُم٤مئ٦م ٟم٦م شمًع وصمامٟملمُم٤مت س ،اًمث٤مُمٜم٦م

 ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ُم٤مت ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘م٦م ،أزمق إؽمحاق ايمُمٝمباين ايم٘مقدم ،زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ؽمٙمٝمامن (2

-   (91457 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -وُم٤مئ٦م  أرسمٕملمو

روى 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري، اعَق عْ سمـ اًمَؼ  وي٘م٤مل ًمف، أزمق شمقر ،يباين ايم٘مقدمّش زمـ ٞماهمع ال فمبد اظمٙمؽ (3

ع واطمد ىمطّ  ؿمٞمخ جمٝمقل مل يرو إٓ طمديث٤مً  9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،سمـ قمٛمر ذم اًمٜمٌٞمذ ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمفا قمـ

ًمٞمس سم٤معمِمٝمقر وٓ  9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل-  يمر احلدي٨ماًمِمٞم٤ٌمين ذًمؽ طمدي٨م طمديثلم ٓ يٙمت٥م طمديثف ُمـ

ىم٤مل ، ٓ حيؾ آطمتج٤مج سمف 9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ،سمـ قمٛمر ظمالف طمٙم٤ميتف حيت٩م سمحديثف واعمِمٝمقر قمـ

 ،ص9اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -س -ُمـ اًمراسمٕم٦م، جمٝمقل، (3113اًمت٘مري٥م )9 اسمـ طمجر

-  267ص59ب جهتذي٥م اًمتٝمذيو، 021 ص19اعمجروطملم جو ،260ص49اجلرح واًمتٕمديؾ جو

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر - نايمرضمؿزمـ اخلْماب ايمٔمدوي أزمق فمبد زمـ فمٚمر فمبد اهلل .

 :إشمرختريج * 

قمـ روح  ُمـ ـمريؼ ()9 سمرىمؿ (.)،دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحدأطمرصمف 

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، اسمـ قمٛمر قمـسمـ خمٚمد  ُمٖمػمةقمـ ؾمٕمٞمد

إهائٞمؾ قمـ  يؼُمـ ـمر، ()9 سمرىمؿ،(.)، دم َمِمٛمٖمف فمبد ايمرزاقو
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 - سمٛمٕمٜم٤مه ، قمـ اسمـ قمٛمرسمـ زاهر قمـ قمٓم٤مء اًمٌٍمي  جمزأة

 قمـاسمـ قمّمٛم٦م  ُمـ ـمريؼ قمـ (035)9 سمرىمؿ (0.036) ،هَمٔمجؿ دم إفمرأيبوأورده ازمـ 

سمـ قمٌد  سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، قمـ قمٛمر سمـ قمٛمر سمـ طمٞم٤من ، قمـ قمٌد اًمٕمزيز ؾمٚمٞمامن قمـسمـ قمامرة  ؾمقار

.  سمٛمٕمٜم٤مه ،سمـ قمٛمر قمٌد اهلل قمـاًمٕمزيز ، قمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٖم٤موم٘مل 

: إشمراحل٘مؿ فمعم *

-  جمٝمقل، سمـ ٟم٤مومع قمٌد اعمٚمؽ، ن ومٞمفٕ، إؾمٜم٤مد إصمر وٕمٞمػ 
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ـْ  :(1) فمبد ايمرزاقومال  -46 ـِ ا فم ـُ أطمػميِن : وماَل  صمريٍج  زم ـْ  ،زمـ َمسٙمؿٍ   احلس  ؿماووسٍ  فم

اءِ ا َوَك: َيُٗمقُل  ىمانَ  هُ أنَّي  زمَّي رِّص َوايمدُّب ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ . زمـ فُمَٚمَر فَم

___________________________ 
- (05821رىمؿ  8.1/1)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

 - 32ؾمٌؼ ذم أصمر -  وم٘مٞمف وم٤موؾ صم٘م٦م ،أزمق طمايمد ،زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

اًمت٘مري٥م )- سمٕمد اعم٤مئ٦م سم٘مٚمٞمؾ وُم٤مت ىمديامً  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘م٦م ،اظم٘مل اَق ٍنَّي زمـ يَ  زمـ َمسٙمؿ احلسـ (2

0175) -

 ،ي٘م٤مل اؾمٛمف ذيمقان ،اًمٗم٤مرد ،َمغمي َمقٓهؿأزمق فمبد ايمرمحـ ايمِت  ،يسان ايمٝمامينزمـ كَ  ؿماوس (3

اًمت٘مري٥م )- ع -وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،وم٤موؾ وم٘مٞمف صم٘م٦م ،وـم٤موس ًم٘م٥م

2//8)  - 

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم - ضمٚمٞمؾصح٤ميب ، فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل

- 1إصمر

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، أطمرصمف ايمٛمسائل دم ايمسٛمـ ايم٘مػمى 

ىم٤مل - سمٜمحقه ، قمـ اسمـ قمٛمر يريـسمـ س اًمٗمْمؾ قمـ احلًلم قمـ يزيد قمـقمـ سمـ طمري٨م  احلًلم

-  ظم٤مًمٗمف صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين9 اًمٜم٤ًمئل

سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق ()9 سمرىمؿ (.)،دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحدو 

  -

اًمدسمري قمـ ُمـ ـمريؼ ، ()و سمرىمؿ  (.)، هَمسٛمددم فمقاٞمة  وأب و

-  سمٜمحقه خمتٍمًا ، اسمـ قمٛمرقمـ قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ صم٤مسم٧م 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- صحٞمح     
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شَمٛمَا ؽَمْٜمُؾ : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -47 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمتَّيْٝمِٚملِّص  ،زمـ ُيقؽُمَػ  ضَمدَّي ـْ أيب جِمَْٙمٍز ،فَم فَم

ـْ  ِت  :أيب ُهَرْيَرةَ  فمـ، (1) (رصمؾ) فَم ـْ اظْمَُزهمَّي ُف َوَك فَم  . َأٞمَّي

__________________________ 
- (13040م رق /7.8)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًٕملم  ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م رُمل سم٤مًم٘مدر ،زمـ يقؽمػ إٞمامؿمل ايمبٌمي ؽمٜمؾ (1

-  (1558اًمت٘مري٥م رىمؿ ) -3سمخ  - وُم٤مئ٦م

ُمـ  ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿم ُف ْي ٟمزل ذم اًم٧مَّ  ،زمٌميأزمق اظمٔمتٚمر ال ،يٚملطمان ايمتَّي رْ زمـ طْ  ؽمٙمٝمامن (2

 -  (91464 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  سمـ ؾمٌع وشمًٕملماوهق  ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم ،اًمراسمٕم٦م

ُمـ يم٤ٌمر  ،صم٘م٦م ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، زَل أسمق ُِم٩ْم   ،دود ايمبٌميزمـ ؽمٔمٝمد ايمسَّي  يدزمـ ضُمؿ ٓضمؼ (3

-   (/9638 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ ،وُم٤مئ٦م ,وىمٞمؾ شمًع ,ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ،اًمث٤مًمث٦م

.  ُمٌٝمؿ ٓيٕمرف : رصمؾ (4

اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ  ،زمـ صخر فمبد ايمرمحـ ،اجلٙمٝمؾصحايب ال ،ايمٝمامين أزمق هريرة ايمدود (5

روى  ،وٓزم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ ومٙمثرت أطم٤مديثف، ىمدم اعمديٜم٦م وأؾمٚمؿ قم٤مم ظمٞمؼم ،أسمٞمف

ح ذم اًمٞمقم ؾم٥ّم يم٤من ُي  9ىم٤مل قمٙمرُم٦م ،ص٤مطم٥م صٞم٤مم وىمٞم٤مم ،ُمٗمتٞم٤مً  ،ذيمٞم٤مً  ،ُمتثٌت٤مً ، يم٤من طم٤مومٔم٤مً  ،قمٜمف صمامٟمامئ٦م

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، وومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ريض اهلل قمٜمف، وزم إُمرة اعمديٜم٦م ُمرات ،اصمٜمل قمنم أًمػ شمًٌٞمح٦م

- 0657ص39آؾمتٞمٕم٤مب جو ،314ص69اإلص٤مسم٦م ج- وىمٞمؾ سمٕمده٤م ، ؾمٌع و ًلم

 :إشمرختريج * 

، (4.018)، وأظمرضمف أيب قمقاٟم٦م ذم ُمًٜمده، اٟمٗمرد سمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم هبذه اًمرواي٦م قمـ أيب هريرة

اسمـ  أيقب قمـ حمٛمد قمـوهٞم٥م  قمـسمـ إؾمح٤مق  أمحد قمـاًمّمٖم٤مين ،ُمـ ـمريؼ (70/1) 9سمرىمؿ

وىم٤مل  ،هنك قمـ اعمزوم٧م ُمـ اًمزىم٤مق واًمدسم٤مء واحلٜمتؿ 9أطمدد٤م ىم٤مل ،قمـ أيب هريرة واسمـ قمٛمر ؾمػميـ

- اًمٗمخ٤مر 9أو ىم٤مل ،هنل قمـ اًمدسم٤مء واحلٜمتؿ 9أظمر

-  فٓيٕمر،ُمٌٝمؿ ٕن ذم إؾمٜم٤مده رضمؾ ، وٕمٞمػ :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

 ـــــــــــــــــ

 -  (ط س)ؾم٘مٓم٧م ُمـ 9 ىم٤مل اًمٚمحٞمدان واجلٛمٕم٦م (0)
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ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -48 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ اظْمُْخَتارِ  ، زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ؽَمَٟميْمُت : زمـ هُمْٙمُٖمٍؾ وَماَل  فَم

ـْ ايمٛمَّيبِٝم ِ ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  َأَٞمَس  ءٍ : وَماَل  ؟ فَم َواصْمَتٛمِْب ََما ، اصْمَتٛمِْب َُمْس٘مَِرُه دِم ىُمؾِّص َرْ

َت دِم  ٍة  ،َأْو وَمْرفَمةٍ  ،َأْو وِمْرزَمةٍ  ،َدن   :ؽِمَقى َذيمَِؽ همِٝماَم ُزهمِّص .  َأْو صَمرَّي

 __________________________
-  (24153رىمؿ  8.91)اعمّمٜمػ  (1)

 __________________________
 :إشمرنمريب * 

نُّب  (1  ُمًتقي اًمّمٜمٕم٦م ذم  ،إٓ أٟمف أـمقل ،بِّ اًمرواىمٞمد وهق يمٝمٞمئ٦م اًمُح  اًمدن ُم٤م قمٔمؿ ُمـ 9ايمدَّي

ُٕمٌس ٓ  أؾمٗمٚمف يمٝمٞمئ٦م ىمقٟمس اًمٌٞمْم٦م واجلٛمع اًمدٟم٤من وهل احل٤ٌمب وىمٞمؾ اًمدن أصٖمر ُمـ احل٥م ًْ ًمف قُم

َٗمَر ًمف - (13.159)اًمٕمرب  ًم٤ًمن-  َيْ٘مُٕمُد إٓ أن حُيْ

 :إشمررواة * 

9 ىم٤مل أمحد، ُمقٓهؿ أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقذم ،زمـ صمرير ايمّمبل وانزْ زمـ غَ  زمـ همّمٝمؾ حمٚمد (1

- صدوق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 9 وىم٤مل أسمق زرقم٦م- صم٘م٦م 9 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم- يم٤من يتِمٞمع ويم٤من طمًـ احلدي٨م 

د ووصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ اعمديٜمل واسمـ ؾمع- ًمٞمس سمف سم٠مس 9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل- ؿمٞمخ 9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

صدوق  (96227 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم  9وىم٤مل اسمـ طمجر- واًمدارىمٓمٜمل واًمذهٌل وىم٤مًمقا سم٠مٟمف ؿمٞمٕمل 

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -ع -ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وشمًٕملم وُم٤مئ٦م  ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،قم٤مرف رُمل سم٤مًمتِمٞمع

وهتذي٥م ، 293ص269وهتذي٥م اًمٙمامل ج، 57ص89واجلرح واًمتٕمديؾ ج، 207ص19ج

-  211ص29واًمٙم٤مؿمػ ج، 250ص29وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج، 359ص99اًمتٝمذي٥م ج

-  927 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- صدوق ًمف أوه٤مم  زمـ ضمريث زمـ همٙمٖمؾ َمقلم فمٚمرو خمتار (2

ؾمٌؼ - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس (3

 -27ذم أصمر 

 :إشمرختريج * 

 قمـ هأيبقمـ سمـ قمٌداهلل  دأطمؿُمـ ـمريؼ ، (.)، أورده اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد

- سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ أيب ؿمٞم٦ٌمقمـ اسمـ خمٚمد  سم٘ملقمـ سمـ يقٟمس  قمٌداهلل

- صدوق ًمف أوه٤مم  ،  زمـ همٙمٖمؾ خمتار، ٕن ومٞمف، وٕمٞمػ  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ـْ  ضمدشمٛما شمازمٌت : وماَل  َمدِ ايمصَّي  ضمدشمٛما فمبُد : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -49 : وماَل  فماصؿٍ  ، فم

 ؟ دم ايمدنِ  يممُب  أزمق محزةَ  انَ ، أكَ  زمقاؽمطٍ  نُ ْح ونَ   ، زمـ أٞمسٍ  َمقؽمك (1)رِ واأزمق ايمسِّص  ؽمٟمَل 

 .ش اهللُ فماذَ مَ » : همٗماَل 

_______________________ 
- (068رىمؿ .63)إذسم٦م  (0)

__________________ _______

 :إشمررواة * 

ىم٤مل قمٜمف اسمـ  ،ُمقٓهؿ أسمق ؾمٝمؾ اًمٌٍمي ،ٞمػميزمـ ؽمٔمٝمد ايمعَ  زمـ فمبد ايمقارث فمبد ايمِمٚمد (1

وىم٤مل أسمق ،صم٧ٌم ذم ؿمٕم٦ٌم9 وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، ُيٓمكء9 وىم٤مل اسمـ ىم٤مٟمع، صم٘م٦م9 ؾمٕمد واحل٤ميمؿ واسمـ ىم٤مٟمع

ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، طمج٦م9 وىم٤مل اًمذهٌل،وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، جمٝمقل ؿمٞمخ 9طم٤مشمؿ

اًمت٤مريخ  -ع - ُم٤مئتلمو ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صدوق صم٧ٌم ذم ؿمٕم٦ٌم (/93/7اًمت٘مري٥م رىمؿ)

، //2ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو،  /4 ص59اجلرح واًمتٕمديؾ ج و، 0/4ص59اًمٙمٌػم ج

- 542ص09اًمٙم٤مؿمػ جو ،180ص59هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج و، 303ص79اًمث٘م٤مت جو

 ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زيد ايمبٌمي ،زمـ يزيد إضمقل شمازمت (2

-  (723اًمت٘مري٥م )- ع- وُم٤مئ٦م

مل يتٙمٚمؿ ومٞمف إٓ  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد ايمرمحـ ايمبٌمي ،زمـ ؽمٙمٝمامن إضمقل فماصؿ (3

-  (/2/5اًمت٘مري٥م )- ع - وُم٤مئ٦م ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم ،ٓي٦مان ومٙم٠مٟمف سم٥ًٌم دظمقًمف ذم اًمقِ اًم٘مطّ 

ُم٤مت سمٕمد أظمٞمف  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،ىم٤ميض اًمٌٍمة ،زمـ َمايمؽ إٞمِماري زمـ أٞمس َمقؽمك (4

-   (5834اًمت٘مري٥م )- ع- ًمٜميا

) ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس -

.  ؾمٌؼ ذم أصمر 

 ـــــــــــــــــ

وىمٞمؾ سم٤مًمٕمٙمس وىمٞمؾ طمريػ وىمٞمؾ ُمٜم٘مذ وىمل سمـ طمري٨م  أسمق اًمًقار اًمٕمدوي اًمٌٍمي ىمٞمؾ اؾمٛمف طم٤ًمن (0)

 (7041اًمت٘مري٥م )- سمـ اًمرسمٞمع صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م طمجػم
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 :إشمرختريج * 

- (068)9 سمرىمؿ (0.63)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد *  

-  صدوق،  زمـ فمبد ايمقارث فمبد ايمِمٚمد ،ٕن ومٞمف ، إصمر طمًـ اإلؾمٜم٤مد      
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طَْمََضَ َوَوَك فَمٛمُْف  (3) ْٕ رَّي ا ـْ ىَمِرَه اجْلَ ََم

ـْ  ،فمـ َمٔمٚمرٍ  :(1) فمبد ايمرزاقومال  -50 ريض اهلل فمٛمف  زمـ اخلْماِب  رَ مَ عُ  أنَّي  ،ومتادةَ  فم

 أنْ  نْ مِ  إرمَّي  أضمبُّب  ،ىَق زمٗمل َما أْب ويُ  َق رَ َما أْح  ُق رِ ى ُيتمَ َُمْت   َمـ َماءٍ ًَماُق مْ ُق  ذَب أ ٕن: وماَل 

.  رَّي ايمَج  ذَ يْ ِب نَ  َب أْذَ 

_____________________________ 
-   (05833رىمؿ  8.1/4)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

 :إشمرنمريب * 

 ) اسمـ إصمػم - هق ُم٤م يًخـ ومٞمف اعم٤مء، ُمـ ٟمح٤مس وهمػمه، ويٙمقن وٞمؼ اًمرأس :ايمُٗمْٚمُٗمؿ .

 -(.)إصمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م 

 :إشمررواة * 

) 3ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،ٟمزيؾ اًمٞمٛمـأزمق فمروة ، زمـ راؾمد إزدي َمٔمٚمر- 

) 18ؾمٌؼ ذم أصمر .  ىم٦م صم٧ٌمث ،أزمق اخلْماب ،زمـ ومتادة ايمسدود زمـ دفماَمة ومتادة. 

) شمرمجتف ذم  أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ؾمٌؼ ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر

- 0إصمر رىمؿ 

 :إشمرختريج * 

وأورده ازمـ ومتٝمبة  ،()9 سمرىمؿ (.) ،ذم اظمس٘مرأطمرصمف ازمـ أيب ايمدٞمٝما دم 

ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ اجلٕمد  يمٚمٝمؿ ،(.) ،وذيمر اظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ،إذزمةايمديٛمقري دم 

، سمـ ُمٝمران قمـ اسمـ قمٛمر قمـ قمٛمر سمـ ضمدقم٤من قمـ يقؾمػ سمـ زيد قمـ قمكمسمـ ؾمٚمٛم٦م  قمـ مح٤مد

 - سمٜمحقه 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صحٞمح     
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أزمق  ضمدشمٛما شمازمٌت : وماَل  ، َمقلم زمٛمل هاؾمؿِ  ضمدشمٛما أزمق ؽمٔمٝمدٍ : (1)زمـ ضمٛمبؾ  أمحد ومال -51

: هؿْ نْ مِ  ٞماٌس أُ  وماَل : وماَل  أيب جمٙمزٍ  زمـ محٝمدِ  ، فمـ ٓضمٍؼ  ضمقُل إ ضمدشمٛما فماصؿٌ : وماَل  زيدٍ 

ـَ  أنَّي » ـُ  طمغمٌ  َمرُ عُ : أزمق جمٙمزٍ  همٗماَل . شرِ ايمجَّي  ذِ يْ ِب ي دم نَ ِت ْف يُ  ىمانَ  ريض اهلل فمٛمف َمسٔمقدٍ  ازم  ، أو ازم

ـْ َٞمفَ  دْ َق  رَ مَ عُ  هم١منَّي » : وماَل . ش  َمرُ عُ » : ؟ ومايمقا َمسٔمقدٍ  .  ش هُ ى فم

_________________________ 
- (83رىمؿ  42)إذسم٦م  (0)

_________________________ 

 :إشمررواة * 

ٟمزيؾ  ،أزمق ؽمٔمٝمد َمقلم زمٛمل هاؾمؿ،زمـ فمبٝمد ايمبٌمي زمـ فمبد اهلل فمبد ايمرمحـهق: أزمق ؽمٔمٝمد (1

سمـ طمٜمٌؾ يرو٤مه وُم٤م يم٤من  أمحديم٤من  9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، صم٘م٦م 9ىم٤مل أمحد واسمـ ُمٕملم، صمردومةًم٘مٌف  ،ُمٙم٦م

 ووصم٘مف اًمٌٖمقي واًمدارىمٓمٜمل- يم٤من يمثػم اخلٓم٠م 9سمـ طمٜمٌؾ أٟمف ىم٤مل وطمٙمك اًمٕم٘مٞمكم قمـ أمحد، سمف سم٠مس

هيؿ ذم  9اًم٤ًمضملوىم٤مل  ،وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن رسمام ظم٤مًمػ  ، سمـ ؿم٤مهلم ذم اًمث٘م٤متاوذيمره واًمذهٌل 

هق صم٘م٦م واجلٛمٞمع قمغم شمقصمٞم٘مف  9 ىمٚم٧ُم  ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صدوق رسمام أظمٓم٠م9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  احلدي٨م

ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع  ،ومل ُي٤مًمػ  ومحديثف صحٞمح ؾمقى اًم٤ًمضمل وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري 

، 106ص069هتذي٥م اًمٙمامل جو، 143ص49اجلرح واًمتٕمديؾ ج-  خ صد س ق- وُم٤مئ٦م وشمًٕملم

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و  ،186ص39ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج و، 522ص09اًمٙم٤مؿمػ جو

-  92807 و اًمت٘مري٥م رىمؿ ، 272ص19اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو ، /08ص59ج

 .38ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر . شمٗمة شمبت  ،زمـ يزيد إضمقل أزمق زيد ايمبٌمي شمازمت (2

-  38 ؾمٌؼ ذم أصمر صم٘م٦م ،أزمق فمبد ايمرمحـ ايمبٌمي ،زمـ ؽمٙمٝمامن إضمقل فماصؿ (3

-  936ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ،أزمق جمٙمز ،زمـ ؽمٔمٝمد ايمسدود ايمبٌمي زمـ محٝمد ٓضمؼ (4

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (5 

وىمٞمؾ  ،وُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،ره قمٛمر قمغم اًمٙمقوم٦موأم ،ُمٜم٤مىم٦ٌم مج٦م ،يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

-  876ص29آؾمتٞمٕم٤مب ج و122ص39اإلص٤مسم٦م ج- سمٕمده٤م سم٤معمديٜم٦م 

) شمرمجتف - -طمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ؾمٌؼ أ، زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر

- 0ذم إصمر رىمؿ 
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 :إشمرختريج * 

سمـ  احلًلمُمـ ـمريؼ ، (5727)9 سمرىمؿ، (078 .3) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىأطمرصمف ايمٛمسائل دم ال 

سمـ قمٛمر أن قمٛمر هنك قمـ  قمٌد اهلل قمـسمـ ؾمػميـ ن ااًمٗمْمؾ قمـ احلًلم قمـ يزيد ع قمـطمري٨م 

-  ظم٤مًمٗمف صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين9 ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل-  ٟمٌٞمذ اجلر

قمقن  قمـ سمـ إؾمامقمٞمؾ ُمقؾمكُمـ ـمريؼ ، (.) ،يمتارين ايم٘مبغموأورده ايمبخاري دم ا

 ،يم٤من احلًـ قمٜمدٟم٤م وم٠ًمًمتف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر 9 ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌدي ىم٤ملؾمٚمٞمؿ أسمق اًمٞمًع ُمقمم أيب قمـ

-  هنك قمٜمف قمٛمر وهق اإلُم٤مم يٓم٤مع9وم٘م٤مل

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

أمحد وازمـ َمٔمكم ، همٗمد وشمٗمف، شمٗمة ، زمـ فمبد اهلل فمبد ايمرمحـ :ؽمٔمٝمد اأب ٕن، صحٞمح إؾمٜم٤مده        

، د سمقزمع ىمام فمٛمد ايمٛمسائل دم ايمسٛمـ وق ، وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري ،ايمػ ا ُينو،ونمغمهؿ

-  يمام هق ُمقوح ذم اًمتخري٩م، وايمبخاري دم ايمتارين 
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ـْ  ايمتامرِ  ، فمـ نمايمٍب  ضمدشمٛما ؽمٔمٝمٌد : وماَل  وٌح ضمدشمٛما رَ : (1)زمـ ضمٛمبؾ  أمحد ومال-52  ، فم

دم  ةُ نإسِ  ُف لِ َت سَمْن  ٕنْ » : وماَل ريض اهلل فمٛمف  زمـ اخلْماِب  َمرَ عُ  ، أنَّي  (1)متٝمؿٍ  أيبزمـ  اهللِ فمبدِ 

 .ش رِ ايمجَّي  ي ِ ِب نَ  ِب ُذْ  نْ مِ  إرمَّي  ُب َح  أَ ودِم َج 

___________________________ 
 (123رىمؿ  78)إذسم٦م  (0)

____________________________ 

 :إشمرنمريب * 

- (1.300) ,اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر - ًمرُمح ا وهق مجع ؾمٜم٤من: ٞمةُ سِ إَ  (1

  :إشمررواة * 

 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق حمٚمد ايمبٌمي ،زمـ ضمسان ايمٗمٝمز زمـ ايمٔمالء زمـ فمبادة روح (1

33 -

 ؾمٌؼ ذم أصمر- ىمت٤مدة ويم٤من ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم ، صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق ايمٛمَض،زمـ أيب فمروزمة ؽمٔمٝمد (2

18- 

، يم٤من صم٘م٦م 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، ار ايمبٌميَف أزمق غِ ،ر ايمٔمبديزمـ َمٝمٚمقن ايمتامَّي  ران وومٝمؾهْ زمـ مِ  نمايمب (3

ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  سمٍمى ص٤مًمح احلدي٨م 9وم٘م٤مل هقمـ وطم٤مشمؿؾمئؾ أبو، ذم اًمث٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن وذيمره

اجلرح و ، 107ص79اًمتٝمذي٥م ج هتذي٥م- د س ق -ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صدوق (4237اًمت٘مري٥م )

- 158ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 38 ص69واًمتٕمديؾ ج

شم٤مريخ ُمديٜم٦م -  سمـ اخلٓم٤مب ؾمٛمع قمٛمر ،ُمقمم سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ،زمـ متٝمؿ فمبداهلل: زمـ أيب متٝمؿ فمبداهلل(4

- 064ص169دُمِمؼ ج

) أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ؾمٌؼ شمرمجتف ذم  ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر

- 0ر رىمؿ إث

 

 ـــــــــــــــــ

-  سمـ اخلٓم٤مب  ؾمٛمع قمٛمرسمـ متٞمؿ ُمقمم سمٜمل ؾمٚمٞمؿ  قمٌداهلل9 ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (0)
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 :إشمرختريج * 

، (123رىمؿ  0.78)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

 قمـ قمٌد اًمقه٤مب قمـ قمٓم٤مءُمـ ـمريؼ  (9124 رىمؿ.78)،وأظمرضمف أيْم٤ًم اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

- سمٛمثٚمف ، سمف ؾمٕمٞمد ، قمـ هم٤مًم٥م اًمتامر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - صدوق، ايمتامر  نمايمب ،ٕن ومٞمف ،  إصمر  طمًـ إؾمٜم٤مد   
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شَمٛمَا نُمٛمَْدٌر : (1)ن أيب ؾمٝمبة ومال اب -53 ـْ ؾُمْٔمَبةَ ،ضَمدَّي ـْ ضُمَِمكْمٍ  ،فَم ـْ زَمٛمِل  ،فَم ـْ اَْمَرَأٍة َِم فَم

شَمُٜمْؿ َأنَّي َأَِمغَم اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم فَمٙمِٝمًّا  ـْ َٞمبِٝمِ   ،ريض اهلل فمٛمفؾَمْٝمَباَن َأنَّي َزْوصَمَٜما َأسَماُهْؿ هَمَحدَّي َوَاُهْؿ فَم

رِّص  ًة َل : وَماَل ، اجْلَ َٞما صَمرَّي  . َٞماهَمَ٘مرَسْ

__________________________ 
-  (13053رىمؿ  7.82)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

-   8ؾمٌؼ ذم أصمر .  اعمٕمروف سمٖمٜمدر صم٘م٦م ،اهل رم ايمبٌميته جعفر حممد  (1

 - 8ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ،أزمق زمسْمام، زمـ ايمقرد احلجاجته شعثة  (2
-  30ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ -  صم٘م٦م ،أزمق اهل يؾ ،زمـ فمبد ايمرمحـ ايمسٙمٚمل ضمِمكم (3

-  ُمٌٝمٛم٦م مل أىمػ هل٤م قمغم شمرمج٦م : فمـ اَمرأة َمـ زمٛمل ؾمٝمبان (4

- ُمٌٝمؿ مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م : زوصمٜما (5

يمٜم٤مه ، أُمػم اعم١مُمٜملم، اهلاؾمٚملأزمق احلسـ  ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (6

سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وزوج اسمٜمتف ُمـ  -رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م شمراب 

، اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م اًمٕمنمة وهق أطمد ،ُمـ اًمرضم٤مل سمٕمد ظمدجي٦م أول ُمـ أؾمٚمؿ وهق ،اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم

- وظمٚمٗمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اعمديٜم٦م ذم همزوة شمٌقك، وؿمٝمد سمدرًا وأطمد وؾم٤مئر اعمِم٤مهد

ُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمٕملم وهق يقُمئذ أومْمؾ إطمٞم٤مء ُمـ سمٜمل آدم سم٤مٕرض سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وًمف 

-  453ص39ة جاإلص٤مبو ،3/1ص09شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ج-  صمالث وؾمتقن قمغم إرضمح ع

 :إشمرختريج * 

  (13053رىمؿ  7.82)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم *

.  وزوضمٝم٤م،  اعمرأة  ، ومٞمف راوي٤من ُمٌٝمامن ،  أشمقىمػ ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف ،  مل يتٌلم زم
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ـَ ا صماءَ  رصمالً  أنَّي  دُق َص زمرين َمـ أُ ْخ أَ  :وماَل  زمـ صمريٍج ا فمـ :(1)فمبد ايمرزاقومال  -54  زم

ـْ  وماهُ َس َف  فمٛمف ريض اهلل َمسٔمقدٍ  ـْ ِق ُس ى َف هماؽمتسَؼ  فمٙمٝماً  سمٝمُت شمؿ أَ  :وماَل  صمرٍ  َم  همٗماَل  صمرٍ  ي َم

ـْ  :وماهُ يم ي َس لِ  ـَ  َم  رَ ايمجَّي  َمَؾ َت اْح  مَّي ُث  (1)ا همازمؼمزَ ي زمِفنِ ِت ائْ  :همٗماَل  رِ ايمجَّي  نْ مِ  :ي همٗماَل نِ َت يْ َق َس  أي

ْ  :وماَل  هماٞم٘مرَس  هِ ِب  همَضَب  .  رسمكمْ أو مَ  رةً إٓ مَ  فمٛمفُ  ٞمفَ أَ  يمق َا

__________________________ 
- (05848رىمؿ  8.1/7)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمرنمريب  *

 (/4.20)ًم٤ًمن اًمٕمرب  - فمٝمر سمٕمد اخلٗم٤مء أيإذا ىمٞمؾ سمرز  :ازمؼمز وزمرز (1

 :إشمررواة * 

-  932ؾمٌؼ ذم أصمر ،أزمق طمايمد، زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

 -ُمٌٝمؿ ٓيٕمرف : أطمػمين َمـ أصدق (2

.  ُمٌٝمؿ ٓيٕمرف : أن رصمالً  (3

-  ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

- 940 ؾمٌؼ ذم أصمر

سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل ا ،زمـ هاؾمؿ زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (5

- 42ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -  ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وزوج اسمٜمتف

 :إشمرختريج * 

.  (05848رىمؿ  8.1/7)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم  *

 -ٕن ومٞمف راوي٤من ُمٌٝمامن ، إؾمٜم٤مد إصمر وٕمٞمػ

 ـــــــــــــــــ

-  "وم٠مسمرز  "وهٜم٤م ، يمذا ذم اًم٤ًمدس 1)
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شَمٛمَا َيِزيُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -55 َٞما ؾُمْٔمَبةُ  :زمـ َهاُروَن وَماَل  ضَمدَّي َرَة َأنَّي  ،َأطْمػَمَ ـْ أيب مَجْ فَم

رِّص ريض اهلل فمٛمٜمام  اَْمَرَأًة َأسَمْت ازمـ فمباس  ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ َٓ َأؽْمَٟمَل فَم  ،َووَمْد ىُمٛمُْت ضَمَٙمْٖمُت َأْن 

رِّص هَمٛمََٜماهُ هَمَسَٟميَمُف رَ ، هَمٟمزمٝمُت َأْن َأؽْمَٟميَمفُ ، ؽَمْٙمفُ : هَمَٗمايَمْت رِم  ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ ، فَمبَّياسٍ  أزماَيا : هَمُٗمْٙمُت ، صُمٌؾ فَم

زُمُف ضُمْٙمًقا ؿَمٝمِّصًبا هَمُٝمَٗمْروِمُر زَمْْمٛمِل زْمُف َوإِْن ىَماَن َأضْمعَم  ٓ :هَمَٗماَل ، إينِّص َأْٞمَتبُِ  دِم صَمر  َأطْمََضَ هَمَٟمْذَ سَممْمَ

ـْ ايْمَٔمَسؾِ   . َِم

___________________________ 
 . (/1306رىمؿ  7.83)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمرنمريب * 

َت -  ؾمٛمع ُمـ اًمٌٓمـصقت ُي : رِق ومرْ يُ  (1 - (1.62)اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م - وىَمْرىَمَر سمٓمٜمف، أي صقَّ

  :إشمررواة * 

- 907ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد  ،أزمق طمايمد ،زمـ زاذان نزمـ هارو يزيد (1

-  8ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ،أزمق زمسْمام، احلجاج ايمٔمت٘ملته شعثة  (2

 صم٘م٦م ،سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقر ،ٟمزيؾ ظمراؾم٤منايمبٌمي  ،فملَب زمـ فمِمام ايمضُّب  زمـ فمٚمران ٞمٌم: أزمق مَجْرة (3

-  (6011اًمت٘مري٥م )- ع- وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٧ٌم

. ُمٌٝمٛم٦م ٓشمٕمرف : اَمرأة (4

. ُمٌٝمؿ ٓيٕمرف : رصمؾ (5

) ؾمٌؼ شمرمجتف  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس

.  ذم إصمر 

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ (.)،ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال ايمٛمسائل أطمرصمف

، (4580) 9سمرىمؿ (211 .7) (اعمجتٌك)وذم  -سمٛمثٚمف ، سمف، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌمقمـ حمٛمد قمـ سمـ سمِم٤مر  حمٛمد

 - سمٛمثٚمف، سمف

9 سمرىمؿ (410. 2)  -سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف: ومال إيمباين 

(46/6) - 



 
 

 142 

ؿمٕم٦ٌم قمـ قمـ قمكم ُمـ ـمريؼ  ()9سمرىمؿ، (.)، هَمسٛمددم ازمـ اجلٔمد و

-  سمٛمثٚمف ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أيب مجرة

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئك، (7/512) ،اظمحعموازمـ ضمزم دم 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  ٕن همٝمف راويان َمبٜمامن ، إؽمٛماد إشمر ضٔمٝمػ 
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -56 ـْ صَمْٔمَٖمرِ  ، ضَمدَّي ـْ ََمْٝمُٚمقنٍ  ، زمـ زمرومان فَم ـْ ازمـ  ، فَم فَم

رِّص  ٓ:وَماَل ريض اهلل فمٛمٜمام فمباس  ْب َٞمبِٝمَ  اجْلَ .  سَممْمَ

_____________________________ 
- (13065رىمؿ  7.84)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م، أسمق ؾمٗمٞم٤من ،زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح تهوكيع  (1

) 924 ؾمٌؼ ذم أصمر. هَيِؿ ذم طمدي٨م اًمزهري صدوق، أسمق قمٌد اهلل ،يبسمـ سمرىم٤من اًمٙمال ضمٕمٗمر  -

وزم اجلزيرة  ،هوم٘مل صم٘م٦م ،ىم٦مأصٚمف يمقذم ٟمزل اًمرَّ  ،ايمرومل أزمق أيقب ،ريزَ ران ايمَج هْ زمـ مِ  َمٝمٚمقن (3

اًمت٘مري٥م )- 3سمخ م  -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،ويم٤من يرؾمؾ ،سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٕمٛمر

6/38)  -

) صح٤ميب ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس

. ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  -ُمِمٝمقر

 :إشمرختريج * 

 سمـ ؾمٚمٞمامن ضمٕمٗمرُمـ ـمريؼ  (05843)9 سمرىمؿ، (8.1/7) ،هَمِمٛمػ دم فمبد ايمرزاقأطمرصمف 

 -سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، أيب مجرةقمـ 

ُمـ ـمريؼ  ، (18)9 سمرىمؿ، (/0.2) ،دم ضمديثفايمٖمّمؾ ايمزهري  أيبوأورده 

- سمٜمحقه ، سمف سمـ زيد ، مح٤مدقمـ سمـ ؾمٕمٞمد  ىمتٞم٦ٌم قمـضمٕمٗمر ،

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

 - ذم طمدي٨م اًمزهري هيؿصدوق ، سمـ سمرىم٤من ضمٕمٗمرٕن ومٞمف ، طمًـإؾمٜم٤مده 
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ـِ  ضمدشمٛما فمبُد  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -57 ـْ  زمـ َمٜمدٍي  ايمرمح ـْ أيب فماَمرٍ  ، فم ازمـ  ، فم

ـُ  انَ كَ » : وماَل  يمٝم٘مةَ أيب مُ   . ش رِ ايمجَّي  يَ  ِب نَ  هُ رَ كْ يَ  زماسٍ عَ  ازم

_______________________ 
- (77رىمؿ  41) ٕذسم٦ما (0)

_______________________ 

 :إشمررواة * 

 - 98 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم طم٤مومظ  ،أزمق ؽمٔمٝمد، ضمسان ايمٔمٛمػميزمـ  زمـ َمٜمدي فمبد ايمرمحـ (1

 - 98 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  يمثػم اخلٓم٠م صدوق ،اخلزازأزمق فماَمر  ،زمـ رؽمتؿ اظمزين صايمت (2

 - 98 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -ة وم٘مٞمف صمؼ ،زمـ أيب َمٙمٝم٘مة  زمـ فمبٝمد اهلل فمبد اهلل (3

) صح٤ميب اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اسمـ قمؿ رؾمقل اظمْمٙمبزمـ فمبد  فمبد اهلل زمـ فمباس

.   ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  -ُمِمٝمقر

 :إشمرختريج * 

- (77رىمؿ  41)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

-  يمثػم اخلٓم٠م صدوق ،زمـ رؽمتؿ صايمت ،ٕن ومٞمف ،وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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: اَل َق  ،يؾِق زمـ عَ  بَش وْ ا َح نَ َث دَّي َح : اَل يع َق كِ ا وَ نَ َث دَّي َح : (1)زمـ ضمٛمبؾ  ومال أمحد -58

فَ أَ  اهَ نْ  اهلل عَ يِض رَ  ةَ َش ائِ عَ  نْ ة، عَ يِّص مِ رْ يْمَج  اَ يَض ة رِ نَ اْب  يِّصةني غَ نِ ْت َث دَّي َح   َف صِ ي وُ ِب َص  نْ ت عَ َل ئِ ا ُس ٞمَّي

ـَ يدِ رِ ُت  ءٍ َر  يَّي أَ : تاَل ؟ َق  ةٍ ْيرغِ َص  ةٍ ٍرَ يْ رَ  ُج دِم  يٌ  ِب نَ  هُ َل  .   مْق ُس  وَ هُ ٓاء ؟ َف شِّص ْل اَ : هِب  ي

__________________________ 
-  (/901 سمرىمؿ /5)، ذم إذسم٦م (0)

 __________________________
 :إشمررواة * 

. 7ؽمبؼ سمرمجتف دم أشمر .  صم٘م٦م انزمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد أزمق ؽمٖمل اجلراحزمـ  وىمٝمع (1

. (90481 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -د س ق -ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م  ،ضمٝمة ايمبٌميأزمق دِ  ،زمـ فمٗمٝمؾ بَش وْ َح  (2

مل أىمػ هل٤م ، طمقؿم٥م ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ هل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ، أو اجلرَمٝمة زمٛمت رىض اجل َمٝمةنَمٛمٝمِّصة  (3

- 119ص 9 6ج، اإليمامل- قمغم ضمرح أو شمٕمديؾ 

) ذم أصمر رىمؿ  اؾمٌؼ شمرمجتف- أم اعم١مُمٜملم فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ -

  :إشمرختريج * 

- (/901 سمرىمؿ /5) -اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد *

-  هل٤م شمٕمديؾ همٜمٞم٦م مل أضمد 9 إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٕن ومٞمف         
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ـُ : وماَل  زمـ صمريٍج  فمـ :(1) فمبد ايمرزاقومال  -59 ـْ  زمـ َمسٙمؿٍ  أطمػمين احلس  ؿماووسٍ  فم

ـُ اى َٞمفَ  :يٗمقُل  انَ كَ  هُ أنَّي  ـْ  َمرَ عُ  زم .  زماءِ وايمدُّب  رِ ايمجَّي  ي ِ ِب نَ  فم

___________________________ 
-  (05821رىمؿ  8.1/1)ٟمػ اعمص (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

 - 32ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -  وم٘مٞمف وم٤موؾ صم٘م٦م ،أسمق ظم٤مًمد ،زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

- 35ؾمٌؼ ذم أصمر -  ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘م٦م ،اظم٘مل اَق ٍنَّي زمـ يَ  زمـ َمسٙمؿ احلسـ (2

- 35ؾمٌؼ ذم أصمر  ،وم٤موؾ وم٘مٞمف صم٘م٦م ،يمرمحـأزمق فمبد ا ،يسان ايمٝمامينزمـ كَ  ؿماوس (3

) 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (.)، أطمرصمف ايمٛمسائل دم ايمسٛمـ ايم٘مػمى 

ىم٤مل - سمٜمحقه ، قمـ اسمـ قمٛمر سمـ ؾمػميـ اًمٗمْمؾ قمـ احلًلم قمـ يزيد قمـقمـ سمـ طمري٨م  احلًلم

-  ظم٤مًمٗمف صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين9 اًمٜم٤ًمئل

سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق ()9 سمرىمؿ (.)،دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحدو 

  -

اًمدسمري قمـ ُمـ ـمريؼ ، ()و سمرىمؿ  (.)، هَمسٛمددم فمقاٞمة  وأب و

-  سمٜمحقه خمتٍمًا ، اسمـ قمٛمرقمـ قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ صم٤مسم٧م 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صحٞمح 
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ـْ  ، فمـ َمٔمٚمرٍ : (1) فمبد ايمرزاق ومال -60 ـْ  أزمانَ  فم ـَ ا أيمُت َس  :وماَل  زمـ صمبغمٍ  ؽمٔمٝمدِ  فم  زم

ـْ  ريض اهلل فمٛمٜمام فمٚمرَ  ـَ  ذيمَؽ ِب  ُت زَمرْ أْخ َف  ضمرامٌ  :همٗماَل  رِ ايمجَّي  ي ِ ِب نَ  فم ريض اهلل  فمباسٍ  ازم

 .رٍ دَ مَ  نْ مِ  رءٍ  ُل كُ  :وماَل  ؟ رُ وَما ايمجَّي  :همٗمٙمُت  هُ وُل ُس رَ وَ  اهللُ مَ رَّي ا َح مَ  ذيمَؽ  صدَق  :همٗماَل  فمٛمٜمام

__________________________ 
- (05834رىمؿ  8.1/4)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

 :إشمرنمريب * 

  - (2/8 .3)ذم همري٥م إصمر  اًمٜمٝم٤مي٦م)-  اعم٤مء هق اًمٓملم اعمتامؾمؽ ًمئال ُيرج ُمٜمف :ردَ ااَ  (1 

  :إشمررواة * 

- 4 9إصمرؾمٌؼ شمرمجتف ذم -  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ، أزمق فمروة ،زمـ راؾمد إزديَمٔمٚمر (1

- 940إصمرؾمٌؼ ذم - ُمؽموك  .أزمق إؽمامفمٝمؾ،همغموز:واؽمٚمف زمـ أيب فمٝماش أزمان (2

) 23 9إصمرؾمٌؼ ذم . ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،زمـ صمبغم إؽمدي َمقٓهؿ ؽمٔمٝمد- 

) ؾمٌؼ شمرمجتف ذم - ضمٚمٞمؾصح٤ميب  نايمرضمؿزمـ اخلْماب ايمٔمدوي أزمق فمبد زمـ فمٚمر فمبد اهلل

- 1إصمر

) صح٤ميب اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اسمـ قمؿ رؾمقل اظمْمٙمبزمـ فمبد  فمبد اهلل ازمـ فمباس

.   ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر -ُمِمٝمقر

 :إشمرختريج * 

قمـ سمـ ُمٕمٌد  قمكمُمـ ـمريؼ ، (3.112) ،ٕشمار َمرهمقفماً أطمرصمف ايمْمحاوي دم ذح َمٔماين ا 

سمـ قمٛمر قمـ  ؾمئؾ سمٚمٗمظ ،سمـ ضمٌػم أيقب قمـ ؾمٕمٞمد قمـهِم٤مم اًمدؾمتقائل  قمـسمـ إسمراهٞمؿ  ُمًٚمؿ

 9وم٘م٤مل ،وم٠مشمٞم٧م اسمـ قم٤ٌمس ومذيمرت ذًمؽ ًمف، طمرُمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 9وم٘م٤مل ٟمٌٞمذ اجلر

سمـ ُمٕمٌد مل  ٕن قمكم، طم٤موي وٕمٞمػوـمريؼ اًمط - يمؾ رء ُمـ اهلل 9ىم٤مل ؟ أي ضمر9 ىمٚم٧م ،صدق

 -سمـ إسمراهٞمؿ  يث٧ٌم ًمف ؾمامع ُمـ ُمًٚمؿ

  :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

- ُمؽموك ، سمـ أيب قمٞم٤مش ٕن ومٞمف أسم٤من ،وٕمٞمػ
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ـْ  ، فمبةُ شمٛما ُش ،   زمـ صمٔمٖمرٍ  حمٚمٌد شمٛما : ()زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -61  هٝمؾٍ زمـ كُ  ؽمٙمٚمةَ  فم

ـَ فمباسٍ : وماَل  حل٘مؿِ ا اأبؽَمِٚمْٔمُت : وماَل  ـْ يض اهلل فمٛمٜمام ر ؽَمٟميمُت ازم ـْ  رِ ايمجَّي  ي ِ ِب نَ  فم  زماءِ ايمدُّب  وفم

ـُ فمباسٍ  همٗماَل  ،واحلٛمتؿِ  ـْ  :ازم ِم ايمٛمَّيبِٝمَ  مَ  مَ رِ ُيَت  نْ أ هُ رَسّ  َم َم اهللَّيُ َوَرؽُمقيُمُف هَمْٙمُٝمَحرِّص  . ا ضَمرَّي

____________________ __________
()  هُمًٜمداعمّمٜمػ ذم ،(.) 9 سمرىمؿ()  -

 ______________________________
  :إشمررواة * 

-   8ؾمٌؼ ذم أصمر - صم٘م٦م ، اعمٕمروف سمٖمٜمدر اهل رم ايمبٌميزمـ صمٔمٖمر  حمٚمد (1

-  8ؾمٌؼ ذم أصمر - صم٘م٦م، أسمق سمًٓم٤مم،ُمقٓهؿ ،زمـ ايمقرد احلجاجزمـ  ؾمٔمبة (1

 - 39 ؾمٌؼ ذم أصمر-  ُمـ اًمراسمٕم٦م، صم٘م٦م، أزمق حيٝمك، يزمـ ىمٜمٝمؾ احلَضم ؽمٙمٚمة (3

 -م س -صم٘م٦م ُمـ اًمراسمٕم٦م، أزمق احل٘مؿ ايم٘مقدم، زمـ احلارث ايمسٙمٚمل فمٚمران: أزمق احل٘مؿ هق (4

  (95147 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

صح٤ميب اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمـ قمؿ رؾمقل ا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب فمبد اهلل ازمـ فمباس (5

 -7ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر -ُمِمٝمقر

 :إشمرختريج * 

و دم اظمجتبك ، ()9 سمرىمؿ (.)، دم ؽمٛمٛمف ايم٘مػمى ايمٛمسائلأطمرصمف 

سمـ ؿمٛمٞمؾ  أيب قم٤مُمر واًمٜمي قمـسمـ إسمراهٞمؿ  إؾمح٤مقُمـ ـمريؼ ، (5688)9 سمرىمؿ، (8.322)

 -سمٜمحقه، سمف، ؿمٕم٦ٌميمٚمٝمؿ قمـ سمـ ضمرير  ووه٥م

9 سمرىمؿ (/41. 2)  -سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ، َمقومقفصحٞمح اإلؾمٜم٤مد : إيمباين ومال 

(46/3) - 

سمـ ُمي  هم٤ًمنقمـ سمـ قمكم ،  ٟمٍمُمـ ـمريؼ  (5321)9 سمرىمؿ، (2.214) ،هَمسٛمد دم ايمبزارو

- سمٛمثٚمف  سمـ يزيد ، قمـ أيب ٟمية ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ؾمٕمٞمد قمـ

سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  قمثامنُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،هَمسٛمدوأزمق ئمعم دم 

- سمٛمثٚمف ، سمـ يزيد قمـ أيب ٟمية قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ ُمي قمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م هم٤ًمن
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سمـ إؾمح٤مق ااحلًلم ُمـ ـمريؼ  (12778)9سمرىمؿ، (12.166)  ,اظمٔمجؿ ايم٘مبغموايمْمػماين دم 

سمـ يزيد قمـ أيب ٟمية  سمـ ُمي قمـ ؾمٕمٞمد هم٤ًمنيمٚمٝمؿ قمـ سمـ سمحر  سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم و قمغم قمثامنقمـ 

  -سمٛمثٚمف  ،ن اسمـ قم٤ٌمسع

أيب ُمًٚمؿ اًمٙمٌم ُمـ ـمريؼ  (12738)9 سمرىمؿ،(12.152) اظمٔمجؿ ايم٘مبغموايمْمػماين دم 

 - سمٜمحقه ، سمف، ؿمٕم٦ٌم قمـ سمـ ُمرزوق قمٛمرويمٚمٝمؿ قمـ  ويقؾمػ اًم٘م٤ميض

قمـ سمـ ضمرير  وه٥مقمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ُمـ ـمريؼ  (5)9سمرىمؿ (1.32) ذم اظمس٘مروازمـ أيب ايمدٞمٝما دم 

 - سمٜمحقه ، سمف، ؿمٕم٦ٌم

أيب قم٤مُمر  قمـسمـ إسمراهٞمؿ  قاإؾمحُمـ ـمريؼ  (161ص.1)، ايمٛماؽمن واظمٛمسقخدم  اسيمٛمتوا

 -سمٛمثٚمف ، سمف، ؿمٕم٦ٌميمٚمٝمؿ قمـ سمـ ضمرير  سمـ ؿمٛمٞمؾ ووه٥م واًمٜمي

 وايمْمٝمايمز دم َمسٛمده، سمٛمثٚمف (1000)9 رىمؿ، (047 .1) ،هؽمٛمـدم  ايمدارَملوأطمرصمف 

 9يب احلٙمؿ ىم٤ملأقمـ 9 ويمٖمظ ايمدارَمل ،وٛمـ طمدي٨م ُمرومقع ،سمٜمحقه، (1632)رىمؿ  (0.247)

هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اجلر  9أو ؾمٛمٕمتف ؾمئؾ قمـ ٟمٌٞمذ اجلر وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمسؾم٠مًم٧م 

 ،هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اجلر واًمدسم٤مء 9وم٘م٤مل ،سمـ اًمزسمػماوؾم٠مًم٧م  ،واًمدسم٤مء

ُم٤م طمرم اهلل  ُمـ هه أن حيرم9 اسمـ قم٤ٌمسوىم٤مل  9ىم٤مل ،اسمـ قم٤ٌمسُمثؾ ىمقل  9وم٘م٤مل ،سمـ أيب وؾم٠مًم٧م

وطمدصمٜمل أظمل قمـ أيب ؾمٕمٞمد  9ىم٤مل ،أو ُمـ يم٤من حمرُم٤م ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف ومٚمٞمحرم اًمٜمٌٞمذ ،ورؾمقًمف

 - ن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ اجلر واًمدسم٤مء واعمزوم٧م وقمـ اًمٌن واًمتٛمرأاخلدري 

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

 ومال -  ( 3157)زمرومؿ ، ( 58/ 5)، َمسٛمد أمحد زمـ ضمٛمبؾ،  وصححف أمحد ؿم٤ميمر- صحٞمح       

إؽمٛماده صحٝمت فمعم ذط َمسٙمؿ رصمايمف شمٗمات رصمال ايمُمٝمخكم نمغم أيب احل٘مؿ : ؾمٔمٝمب إرٞم٠موط 

.  ( 3157)زمرومؿ (340/  1)همٚمـ رصمال َمسٙمؿ َمسٛمد أمحد زمـ ضمٛمبؾ  
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 ضمدشمٛما فماصؿٌ : وماَل  ضمدشمٛما شمازمٌت : وماَل  ضمدشمٛما فمبد ايمِمٚمدِ  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -62

ـَ  إنَّي : فم٘مرَمةَ ئمٛمل لِ  زمٛمل ايمٔمدويةِ  ٕضمدِ : يٌؾ صمؿ وماَل : وماَل   ، ىمانَ ريض اهلل فمٛمف َمسٔمقدٍ  ازم

َّـي  هِ زمٝمدِ  ىمرَمةَ عِ  ٓ وايم ي ٞمٖمُس » : ر، همٗمال َايمجَّي  يَ  ِب نَ  ذُب يَ  ايمٖمقا سُمَن  أنْ  مْ أردُت  مْ كُ ، ويم٘م

 . ش يثفُ دِ دوا َح رُ وَت  فم٘مرَمةَ 

__________________________ 

- (81رىمؿ . 41)إذسم٦م  (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

 38 9إصمرؾمٌؼ ذم - صدوق  ،أسمق ؾمٝمؾ ،زمـ فمبد ايمقارث ايمٔمٛمػمي فمبد ايمِمٚمد (1

- 938إصمرؾمٌؼ ذم - ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م  ،ة صم٧ٌمصمؼزمـ يزيد إضمقل أزمق زيد ايمبٌمي  شمازمت (2

- 938إصمرؾمٌؼ ذم -  ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد ايمرمحـ،زمـ ؽمٙمٝمامن إضمقل فماصؿ (3

  -مل يتٌلم زم : مجٝمؾ (4

-   33 9ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  ،صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم ،َمقلم ازمـ فمباس ،أزمق فمبد اهللفم٘مرَمة  (5

 :إشمرختريج * 

- (81رىمؿ  0.41)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

  -  ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف  أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦ممل  ، مجٞمؾ9  إؾمٜم٤مده ذم  ،مل يتٌلم زم     
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 ضمدشمٛما: أيب وماَل : وماَل  ضمدشمٛما َمٔمتٚمرٌ : وماَل  ضمدشمٛما فمارمٌ : (1)زمـ ضمٛمبؾ  أمحد ومال -63

ـْ  صاضمٌب  م إٞمَّيف» : همٗماَل  ؟ رِ ايمجَّي  ي ِ ِب دم نَ  اهللِ فمبدِ  وَل َق  يمفُ  رَ كَ ذَ  هُ ، أنَّي زمةَ ْت زمـ عُ  اهللِ فمبدِ  يمٛما، فم

. شفمٙمٝمفِ  ونَ ُب ذِ كْ  يَ واهللِ

______________________ 
- (/06رىمؿ .61)إذسم٦م  (0)

______________________ 

 :إشمررواة * 

، صم٘م٦م صم٧ٌم شمٖمػم ذم آظمر قمٛمره، ًم٘مٌف قم٤مرم ،أزمق ايمٛمٔمامن ايمبٌمي ،زمـ ايمٖمّمؾ ايمسدود حمٚمد (1

- (5115اًمت٘مري٥م )- ع- وُم٤مئتلم  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث أو أرسمع وقمنميـ، ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م

ُم٤مت ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م ،لْي َف يٚم٘م٥م اًمطُّظ  ،و حمٚمد ايمبٌميأب ،زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل رمِ َت عْ مُ  (2

-  (5674اًمت٘مري٥م )- ع - وىمد ضم٤موز اًمثامٟملم ،وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم

- 936 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق اظمٔمتٚمر ،زمـ ؿمرطمان ايمتٝمٚمل ؽمٙمٝمامن (3

. ٓيٕمرف  ُمٌٝمؿ: صاضمب يمٛما (4

وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل صغم  ،سمـ ُمًٕمقد سمـ أظمل قمٌد اهللا ،زمـ َمسٔمقد اهل رم زمـ فمتبة فمبد اهلل (5

-  خ م د س ق- ُم٤مت سمٕمد اًمًٌٕملم  ،وهق ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مٟمٞم٦م ،ووصم٘مف اًمٕمجكم ومج٤مقم٦م، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد و ،461ص09اًمٙم٤مؿمػ ج- ن ؾمٕمد صم٘م٦م باىم٤مل و  (2350اًمت٘مري٥م )

- /01ص59ج

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (6

- 940ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف ،قم٤مرميؼ ُمـ ـمر (.) ،اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملسمـ طمٜمٌؾ ذم  وأورده أمحد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- ٕن ومٞمف راوي ُمٌٝمؿ ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ    
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شَمٛمَا نُمٛمَْدرٌ  :(1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -64 ـْ ؾُمْٔمَبةَ  ،ضَمدَّي ـْ َداُود ، فَم : زمـ هَمَراِهٝمَج وَماَل  فَم

رِّص  ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ   .ؽَمِٚمْٔمُت َأزَما ُهَرْيَرَة َيٛمَْٜمك فَم

_____________________________ 
- (13055رىمؿ  7.82)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

 :إشمررواة * 

 -  8ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م، اعمٕمروف سمٖمٜمدر، اهل رم ايمبٌميته جعفر حممد  (1
-  8ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ،ؿمام ايمبٌميَمقٓهؿ أزمق زمس، ايمٔمت٘مل  احلجاجزمـ  ؾمٔمبة (1

 9ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، سمـ ومٝمر رثاسمـ اًمح ىمٞمس سمٜمل ُمقمم ،زمـ همراهٝمج اظمدين شمؿ ايمبٌمي داود (3

ُمدين  9وىم٤مل أمحد ،شمٖمػم طملم يمؼم وهق صم٘م٦م صدوق9أسمق طم٤مشمؿ ىم٤مل- وىم٤مل ُمره وٕمٞمػ ، ًمٞمس سمف سم٠مس

 - صم٘م٦م 9قمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من 9سمـ اعمديٜملاىم٤مل  - يم٤من أمحد يْمٕمٗمف 9وىم٤مل اًم٤ًمضمل، ثص٤مًمح احلدي

وٕمٗمف ؿمٕم٦ٌم و- وىم٤مل اًمٕمجكم ٓ سم٠مس سمف -سمـ ؿم٤مهلم ذم اًمث٘م٤متاوذيمره ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

 و ص9اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،/12ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -واًمذهٌل  واًمٜم٤ًمئل

ًم٤ًمن اعمٞمزان و ،ص9ىم٤مت جاًم٨مو، 27ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل ج

اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد و ،ص9ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو ،ص9ج

ُمـ رُمل و ،/22ص09اًمتحٗم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م اًمنميٗم٦م جو ،ص9ج

 - ص9سم٤مٓظمتالط ج

مجتف ؾمٌؼ شمر-  سمـ صخر قمٌد اًمرمحـ، طم٤مومظ اًمّمح٤مسم٦م ،اجلٙمٝمؾصحايب أزمق هريرة ايمدود ال (4

 -  936 ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

ُمٙمحقل قمـ ، ُمـ ـمريؼ،()9 سمرىمؿ (.)، سمـ طمٜمٌؾ ذم إذسم٦م أظمرضمف أمحد

-  أٟمف يم٤من يٜم٤مدى أن ٟمٌٞمذ اجلر طمرام9 وًمٗمٔمف، سمٛمٕمٜم٤مه، أيب هريرة

- واًمراضمح أٟمف ُمقىمقف ، وروي ُمرومققم٤مً 

أصح٤مب ؿمٕم٦ٌم قمٜمف  يرويف ؿمٕم٦ٌم واظمتٚمػ قمٜمف ومرواه (10/325)ذم اًمٕمٚمؾ 9 ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل 

-   سمـ يمثػم قمـ ؿمٕم٦ٌم واًمّمحٞمح ُمقىمقف ورومٕمف أسمق روم٤مقم٦م اًمٕمدوي قمـ حمٛمد ،ُمقىمقوم٤مً 

ًمٙمـ سم٤معمت٤مسمٕم٤مت ، وٕمٞمػ ، داود سمـ ومراهٞم٩م ، ٕن ومٞمف ،وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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-  ًمتخري٩م اٟمٔمر ا، ُمٙمحقل قمـ أيب هريرة يمام قمٜمد أمحد ، وم٘مد شم٤مسمٕمف،يرشم٘مل إصمر إمم احلًـ ًمٖمػمه 
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 زمـ ايمززمغمِ  ضمدشمٛما حمٚمٌد : وماَل  اخلٖماِف  ضمدشمٛما فمبد ايمقهاِب : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -65

ـْ  زمـ أيب زمردةَ  احلٛمٓمقم ، فمـ زماللِ  أزمق  وماَل : ْت ٕيب َمقؽمك ومال ، فمـ رسيةَ  وفمٚمفِ  أزمٝمفِ  ، فم

ـَ نِ سِ  وادِ ايمسَّي  اُج رَ ورم َخ  رِ ايمجَّي  يَ  ِب نَ  َب أْذَ   أنْ يِن رُسُّب َما يَ » : فمٛمفُ  اهللُ َمقؽمك ريَض   . ش ي

________________________ 
- (08رىمؿ .23)ٕذسم٦م ا (0)

________________________ 

 :إشمررواة * 

ًمٞمس سمف  9ُمٕملم ىم٤مل اسمـ ،َمقٓهؿ ايم٘مقدم، ايمٔمجقمأزمق ٞمٌم ،اففَّي زمـ فمْماء ايمَن  فمبد ايمقهاب (1

ًمٞمس 9ىم٤مل اًمٌخ٤مري-  وٕمٞمػ احلدي٨م ُمْمٓمرب9 وىم٤مل ُمرة،ٟم٤م وم٠مروى قمٜمفأأُم٤م  9وىم٤مل أمحد، سم٠مس

ويم٤من يمثػم 9 ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، يٙمت٥م طمديثف حمٚمف اًمّمدق9 اسمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤ملو، سم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ

،، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، إن ؿم٤مء اهلل صدوىم٤مً  احلدي٨م ُمٕمرووم٤مً 

ذم اًمٕم٤ٌمس  صدوق رسمام أظمٓم٠م أٟمٙمروا قمٚمٞمف طمديث٤مً  (9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

اًمت٤مريخ  - قمخ م  - وي٘م٤مل ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلم ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،ي٘م٤مل دًمًف قمـ صمقر

وٕمٗم٤مء اًمٌخ٤مري و، ص9اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ج و، ص9اًمٙمٌػم ج

، ص9اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو ،ص9اجلرح واًمتٕمديؾ ج ، ص9ج

- ص9اًمث٘م٤مت جو، ص9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو

وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ، ُمٜمٙمر احلدي٨م9 ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري، ايمبٌمي ،ـمقمنْ زمـ ايمززمغم ايمَت  حمٚمد (2

وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ، ووٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل، ُمٕملم وٕمٞمػ ٓ رء ىم٤مل اسمـ، ي ذم طمديثف إٟمٙم٤مرًمٞمس سم٤مًم٘مق

اًمت٘مري٥م )ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، ٓ يٕمجٌٜمل آطمتج٤مج سمف إذا مل يقاومؼ اًمث٘م٤مت ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمداً 

اجلرح واًمتٕمديؾ و، //0ص09وٕمٗم٤مء اًمٌخ٤مري ج-  ُمد س - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُمؽموك (4774

، 148ص19اعمجروطملم جوىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن  ،84ص09جاًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل ، و148ص69ج

- 100ص149هتذي٥م اًمٙمامل جو

وىم٤مل ، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ىم٤ميض اًمٌٍمة ،زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري زمـ أيب زمردة زمالل (3 

ىم٤مل اسمـ -  زم ُم٤م صٜمع ذم احلٙمؿ وٓ ذم همػمهسمـ أيب سمردة فمٚمقُم٤ًم ضم٤مئرًا ٓ ي٤ٌم يم٤من سمالل 9سمـ ؿم٦ٌم قمٛمر

هق 9 ىمٚم٧م-  ظم٧م ت - ُم٤مت ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وقمنميـ ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ُم٘مّؾ  (665اًمت٘مري٥م )ذم 9 طمجر
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-  /4ص79شم٤مريخ اإلؾمالم جو، 80ص59اًمث٘م٤مت جو ،328ص 09هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج - وٕمٞمػ 

ُم٤مت  ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،وىمٞمؾ احل٤مرث ،قم٤مُمر 9ىمٞمؾ اؾمٛمف ،زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري دةرْ أزمق ُب  (4

-  (6841اًمت٘مري٥م )- ع-  وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ،ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئ٦م

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أو فماَمر ،اؽمٚمف فمٚمرو ،زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري أزمق زم٘مر :فمٚمف (5

-  (/688اًمت٘مري٥م ) -ع -ويم٤من أؾمـ ُمـ أظمٞمف أيب سمردة  ،ؾم٧م وُم٤مئ٦م

. مل أضمد هل٤م شمرمج٦م ، جمٜمقيمة: رسية (6

رضمع ُمـ - ُمِمٝمقرصح٤ميب   ،أزمق َمقؽمك إؾمٔمري ،ارزمـ ضمّض  زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس فمبد اهلل (7

أويت هذا  ًم٘مد9 ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمف، سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم اعمديٜم٦م احلٌِم٦م ُمع ضمٕمٗمر

 ،وهق أطمد احلٙمٛملم سمّمٗملم ،ره قمٛمر صمؿ قمثامنأمّ ، ُمزُم٤مرًا ُمـ ُمزاُمػم آل داود حلًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآن

-  868 ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو ،100ص39اإلص٤مسم٦م ج- وىمٞمؾ سمٕمده٤م  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م  ًلم

 :إشمرختريج * 

 -سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمقه٤مب، (/3.00) ،ايمْمبٗمات ايم٘مػمىأورده ازمـ ؽمٔمد دم 

  :إشمر إؽمٛماد احل٘مؿ فمعم *

- ُمؽموك،  سمـ اًمزسمػم حمٛمد ،هوٕمٞمػ ٕن ذم       



 
 

 156 

ـْ  زمـ يزيَد  ضمدشمٛما حمٚمٌد  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -66 ـْ  ايمٛمٔمامنِ  ، فم ، فمـ  َم٘محقلٍ  ، فم

.  شرِ ايمجَّي  يَ  ِب هقا نَ رِ كَ » : ريض اهلل فمٛمٜمؿ ، وفمائُمةُ  اخلدري ، وزمالٌل  أيب ؽمٔمٝمدٍ 

_______________________ 
- (/6رىمؿ .36)إذسم٦م  (0)

_______________________ 

  :إشمررواة * 

 ،ايمقاؽمْمل ،أو أزمق إؽمحاق ،أزمق ؽمٔمٝمد أو أزمق يزيد ،وٓنفمل َمقلم َخ َٓ زمـ يزيد ايمَؽ  حمٚمد (1

د ت  - أو ىمٌٚمٝم٤م أو سمٕمده٤م ،وُم٤مئ٦م ة شمًٕملمُم٤مت ؾمـ ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤مسمد ،أصٚمف ؿم٤مُمل

-  (53/2اًمت٘مري٥م رىمؿ )-  س

اًمدُمِم٘مل وأسمق زرقم٦م  دطمٞمؿ وأسمق زرقم٦م ىم٤مل ،أزمق ايمقزير ايمدَمُمٗمل ،اينزمـ اظمٛم ر ايمٕمّس  ايمٛمٔمامن (2

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي، وىم٤مل دطمٞمؿ رُمل سم٤مًم٘مدر، صم٘م٦م9 اًمرازي

صدوق رُمل  (96053 اًمت٘مري٥م رىمؿ)9 ىم٤مل اسمـ طمجر ذم، صدوق ىمدري9 وىم٤مل اًمذهٌل، اًمث٘م٤مت

،  /7ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  د س-  وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،سم٤مًم٘مدر

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و، 351ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 336 ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو

 -  212ص19اًمٙم٤مؿمػ جو ،/42ص69اًمث٘م٤مت جو ،301ص69ن اعمٞمزان جًم٤ًم، 3/7ص0/9ج

ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘م٦م وم٘مٞمف يمثػم اإلرؾم٤مل ُمِمٝمقر ،َم٘محقل ايمُماَمل أزمق فمبد اهلل (3

يب ؾمٛمع ُمـ واصمٚم٦م وأٟمس وأ 9ىم٤مل أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي-  (5764اًمت٘مري٥م )-  3ر م  - قمنمة وُم٤مئ٦م

هٜمد اًمداري وي٘م٤مل إٟمف مل يًٛمع ُمـ أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ُمـ ه١مٓء 

-  اًمثالصم٦م

ؾم٠مًم٧م أسم٤م ُمًٝمر هؾ ؾمٛمع ُمٙمحقل ُمـ أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 9وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،سمـ إؾم٘مع أٟمٙمره واصمٚم٦م 9ىمٚم٧م ،سمـ ُم٤مًمؽ ُم٤م صح قمٜمدي إٓ أٟمس 9ىم٤مل، وؾمٚمؿ

هتذي٥م -  سمـ قمٌٞمد وُمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمـ إؾم٘مع وُمـ ومْم٤مًم٦م ُمع ُمٙمحقل ُمـ واصمٚم٦مس

- 174ص09ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ جو  355ص179اًمٙمامل ج

طم٦ٌم اؾمتّمٖمر ًمف وٕسمٞمف ص ،أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري ،زمـ فمبٝمد إٞمِماري زمـ ؽمٛمان زمـ َمايمؽ ؽمٔمد (4

ويم٤من ، قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وروى اًمٙمثػم، وهمزا سمٕمد ذًمؽ اصمٜمتل قمنمة همزوةسم٠مطمد 
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قمغم ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م  س وؾمتلم ، وروى قمٜمف قمٚماًم مج٤مً ، ُمـ ومْمالء إٟمّم٤مر وقمٚمامئٝمؿ وٟمج٤ٌمئٝمؿ

-  5/1ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو ،67ص29اإلص٤مسم٦م ج- ظمالف 

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم  ،َمقلم أيب زم٘مر ،أزمق فمبد اهلل ،ن محاَمة وهل أَمفب زمـ رزماح اظم٠مذن وهق زمالل (5

وىمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ  ،ُم٤مت سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة أو صمامين قمنمة ،واعمِم٤مهد وؿمٝمد سمدراً  ،إوًملم

 .067ص09آؾمتٞمٕم٤مب جو، 215ص09اإلص٤مسم٦م ج- وًمف سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦م 

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل  أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤مً  م اظم٠مَمٛمكمفمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أ

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

 (/96 رىمؿ 0.36)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صدوق، زمـ اظمٛم ر ايمٛمٔمامن ،ٕن ومٞمف ،  إؾمٜم٤مده طمًـ      
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1) أيب ؾمٝمبةومال ازمـ  -67 ـْ ؾُمْٔمَبةَ  ، ضَمدَّي ُأمِّص ؽَمَٙمَٚمَة ايْمَٔمَت٘مِٝمَّيِة  1ؾُمٚمٝمسة  فَمـ ، فَم

ـَ دِم َراوُمقٍد وَ  ٓ:سَمُٗمقُل ريض اهلل فمٛمٜما ؽَمِٚمْٔمُت فَمائَُِمَة : وَمايَمْت  زْم ٍة وَ  ٓسَممْمَ . وَمْرفَمٍة  ٓصَمرَّي

________________________ 
- (13063رىمؿ  7.84)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

 :إشمرنمريب * 

واًمٜمٝمك قمٜمف يم٤مًمٜمٝمك قمـ اًمنمب ذم احلٜم٤مشمؿ واجلرار  ،يَّرَق ؾمتٓمٞمؾ مُ ف مُ زَ َخ  إٟم٤مءُ  :ودايمراُق  (1

 - (/1.14)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر - ةاعم٘مػم

  :ٕشمرارواة * 

- 6ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر  .صم٘م٦م زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد أزمق ؽمٖمٝمان اجلراحته وكيع  (1

 - 8ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ، أزمق زمسْمام، زمـ ايمقرد احلجاج تهشعثة  (2
اًمت٘مري٥م رىمؿ )-  سمخ - اًمث٤مًمث٦م ُمـ ،ُم٘مٌقًم٦م ،ايمبٌمية ،ىمٝمةَت ؽمة زمايمتِمٕمغم زمٛمت فمزيز ايمعَ يْ مَ ُش  (3

 .1/7ص249هتذي٥م اًمٙمامل ج (7507

) أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل  فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم اظم٠مَمٛمكم

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

، (7.2/6)،وذم اعمجتٌك، (4040)9 سمرىمؿ، (111 .2)ؾمٜمـ اًمٙمؼمى أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ال 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، ُمـ ـمريؼ هٜمٞمده سمٜم٧م ذيؽ قمـ قم٤مئِم٦م، (4530)9 سمرىمؿ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وهل ُم٘مٌقًم٦م ، ٕن ذم إؾمٜم٤مده ؿُمَٛمٞم٦ًم ، وٕمٞمػإؾمٜم٤مده     

 ـــــــــــــــــ

 -واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب  "ؾمٛمٞم٦م  "9 (ط س)وذم  "ؿمٛم٦ًم  "9 (أ)ذم  (0
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -68 ـْ فَمقِمِّص  ، ضَمدَّي ـْ ىَمِريَٚمَة ِب  ، زمـ اظْمَُباَركِ  فَم امٍ فَم  ،ْٞمِت مَهَّي

ـْ فَمائَُِمةَ  َا ؽَمِٚمَٔمْتَٜما سَمُٗمقُل  ريض اهلل فمٛمٜما  فَم رِّص ا: َأوَّي اىُمْؿ َوَٞمبِٝمَ  اجْلَ  .  طْمََضِ ٕإيَّي

____________________________ 
- (13063رىمؿ  7.84)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر  . أسمق ؾمٗمٞم٤من صم٘م٦مزمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد  اجلراحته وكيع  (1

أطمدد٤م ؾمامع ، سمـ أيب يمثػم يمت٤مسم٤من قمـ حيٞمك يم٤من ًمف صم٘م٦م ،ايمبٌمي ائلنَ زمـ اظمبارك ايمفُ  فمقم (2

 (93676 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ يم٤ٌمر ،ومحدي٨م اًمٙمقومٞملم قمٜمف ومٞمف رء ،وأظمر إرؾم٤مل
هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و، 1/2ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،184 ص59اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو

 - 217ص69ج

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و (7562اًمت٘مري٥م ) -د س . ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،ُم٘مٌقًم٦م ،امىمريٚمة زمٛمت َهؿّ  (3

 .365ص019ج

) أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل م اظم٠مَمٛمكم فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أ

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

يمريٛم٦م سمٜم٧م د٤مم قمـ ُمـ ـمريؼ  (91/5 سمرىمؿ 71 .0) ،إذسم٦مسمـ طمٜمٌؾ ذم  أظمرضمف أمحد

-  سمٜمحقه ، قم٤مئِم٦م

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.   يمريٛم٦م سمٜم٧م د٤مم وهل ُم٘مٌقًمف ، ن ومٞمفٕ، وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد      
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ـْ  ضمدشمٛما هُمامٌ : وماَل  ايمِمٚمدِ  ضمدشمٛما فمبُد  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال  -69 زمـ  اهللِ فمبٝمدِ  ، فم

ـْ  ضمزوةَ  ـِ ِ ، فم ـْ  زمـ ٞماهمعٍ  احلس ف (1) ةَ زمـ رس فمٚمروٍ  زمٛمُت  إياسٍ  مِ أُ  ، فم  فمائُمةَ  ْت ا أَت ، أٞمَّي

 ويِن نُ مِ َس أهقم يُ  نَّي إِ : ومايمت ْش ؟  ضماصمةٌ  يمِؽ  ىمانَ » : َمٛمٜما ، همٗمايمْت  ٞمْت دَ فمٛمٜما ، َف   اهللُيِض رَ 

 وهُ ْل ُح » : ، همٗمايمْت  نمدوةً  هُ همٟمذُب  ه فمُمٝمةً ًذونَ ِب نْ ويَ  فمُمٝمةً  هُ ُب همٟمْذَ  نمدوةً   دم صمرٍ رِم  ونَ يٛمبُ  َف 

 . ش امٌ رَ َح  هُ ُض امِ وَح 

____________________________ 
- (20رىمؿ .27)إذسم٦م  (0)

____________________________ 

 :إشمررواة * 

 .38 9إصمرؾمٌؼ ذم - صدوق  ،أسمق ؾمٝمؾ ،زمـ فمبد ايمقارث ايمٔمٛمػمي فمبد ايمِمٚمد (1

 ،ىم٦م صم٧ٌم وىمد رُمل سم٤مًم٘مدرث، وائلَت ْس أزمق زم٘مر ايمبٌمي ايمدَّي  ، صمٔمٖمرزَمرنْ زمـ أيب فمبد اهلل َس  هُمام (2

-  (6188اًمت٘مري٥م )- ع-  وًمف صمامن وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع و ًلم ،ُمـ يم٤ٌمر اًم٤ًمسمٕم٦م

- مل أضمد ًمف شمرمج٦م : زمـ ضمزوة فمبٝمداهلل (3

. ا أصمد يمف سمرمجة : زمـ ٞماهمع احلسـ (4

- مل أضمد هل٤م شمرمج٦م : زمـ رسة أم إياس زمٛمت فمٚمرو (5

)  أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل  اظم٠مَمٛمكمفمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

هِم٤مم قمـ قمٌٞمد اهلل إمحر ُمـ ـمريؼ  (940 سمرىمؿ 0.04)، إذسم٦مأظمرضمف أيْم٤ًم اعمّمٜمػ ذم 

إن أهكم يًٛمٜمقين ومٞمً٘مقٟمٜمل أهن٤م ىم٤مًم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 9 وًمٗمٔمف، اًمٕمٌدي قمـ اُمرأة ُمٜمٝمؿ

-   اًمٜمٌٞمذ ٟمٌٞمذ اجلر ومام شم٘مقًملم ىم٤مًم٧م طمٚمقه وطم٤مُمْمف طمرام

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -هلؿ قمغم شمرمج٦م مل أىمػ ،أم إي٤مس سمٜم٧م قمٛمروو،احلًـ سمـ ٟم٤مومعو، سمـ طمزوةقمٌٞمداهلل 9ومٞمف ا يتبكم رم

 ـــــــــــــــــ

 - وهق ُم٤م أصمٌتٜم٤مه  (سمـ هة)وقمٜمد اًم٤ًمُمرائل  (سمـ ؾمؼمة)ذم سمٕمض اًمٜمًخ  (0)
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اَن وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -70 شَمٛمَا فَمٖمَّي ـَ  :ضَمدَّي شَم شَمٛمِل  :زمـ ضَماِزٍم وَماَل  ا صَمِريرُ ضَمدَّي ضَمدَّي

ـْ  َئْمعَم  هْمٛمَا إلَم  ،ضَمَجْجٛمَا: زمِٛمِْت صَمْٝمَٖمٍر ؽَمِٚمَٔمُف َِمٛمَْٜما وَمايَمْت  (1)ْيَرةَ ُصفَ زمـ ضَم٘مِٝمٍؿ فَم شُمؿَّي اْٞمٌَمَ

ـْ َأْهِؾ  هَمَقاهَمْٗمٛمَا فِمٛمَْدَها ٞمِْسَقةً  ،ريض اهلل فمٛمٜما هَمَدطَمْٙمٛمَا فَمعَم َصِٖمٝمَّيَة زمِٛمِْت ضُمَٝمل   ،اظْمَِديٛمَةِ  َِم

ـَ يَمٛمَا ،ايْمُ٘مقهَمةِ  َّـي : هَمُٗمْٙم َّـي ؽَمَٟميْمٛمَا َوؽَمِٚمْٔمُت َّـي ، إْن ؾِمْئُت ـَ ، َوؽَمِٚمْٔمٛمَا يمـؽَمٟمَ أَوإِْن ؾِمْئُت ـَ : هَمُٗمْٙم ، ؽَمْٙم

ـْ َأَْمِر اظْمَْرَأِة َوَزْوصِمَٜما ـْ َأؾْمَٝماَء َِم ـَ فَم ـْ َأَْمِر اظْمَِحٝمضِ ، هَمَسَٟميْم رِّص ، َوَِم ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ ـَ فَم  َوؽَمَٟميْم

رِّص : هَمَٗمايَمْت  َّـي َيا َأْهَؾ ايْمِٔمَراِق فَمَٙمْٝمٛمَا دِم َٞمبِٝمِ  اجْلَ َم َرؽُمقُل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ، َأىْمَثْرسُم ضَمرَّي

رِّص  َّـي َأْن سَمْْمُبَن ، َٞمبِٝمَ  اجْلَ ٝمفِ  ،سَمْديُمُ٘مفُ شمؿ ، اَرهَ سمؿَ ََما فَمعَم إضْمَداىُم  ،هَمَتْجَٔمُٙمُف دِم ؽِمَٗمائَِٜما ،شُمؿَّي سُمَِمٖمِّص

زَمْت َوؽَمَٗمْت َزْوصَمَٜما ، َوسُمقىمجُِي فَمَٙمْٝمفِ   . هَم١مَِذا ؿَماَب َذِ

___________________________ 

-  (13061رىمؿ  7.83)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

:  أَماىمـ وزمٙمدان* 

وهل أول ُمديٜم٦م اظمتٓمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مًمٕمراق ذم ؾمٜم٦م  اًمٙمقوم٦م ُمديٜم٦م اًمٕمراق اًمٙمؼمى، :ايْمُ٘مقهَمةِ  (1

أرسمع قمنمة، وهل قمغم ُمٕمٔمؿ اًمٗمرات، وُمٜمف ذب أهٚمٝم٤م، وهل ُمـ أـمٞم٥م اًمٌٚمدان، وأومًحٝم٤م 

 -وهل ُمديٜم٦م قم٤مُمرة ضمٚمٞمٚم٦م، يٜمزهل٤م اًمٕمامل واًمقٓة، وأهٚمٝم٤م أظمالط ُمـ اًمٜم٤مس- وأقمذاه٤م، وأوؾمٕمٝم٤م

- (ص .ج ) ,ان اًمٌٚمد

 :إشمرنمريب * 

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم -  ةىمِل إٟم٤مء ينمب ومٞمف وهق فمرف اعم٤مء ُمـ اجلٚمد، وجيٛمع قمغم أْس : وماءايمسٗماية وايمسِّص  (1

-   (271 – 1.270)همري٥م إصمر 

ؾمد ومتح٦م اإلٟم٤مء ورسمط وهق ، ءاإليٙم٤مء اًمِمد واؾمؿ اخلٞمط اًمذي يِمد سمف اًمً٘م٤مء اًمقيم٤م :اإلي٘ماء (2

 - (4.111)اًمٜمٝم٤مي٦م و  (1.371)همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي - ومؿ اًم٘مرسم٦م 

 ـــــــــــــــــ

، حت٘مٞمؼ اًمٚمحٞمدان واجلٛمٕم٦م (13061)رىمؿ  (7.83) "ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  "اٟمٔمر  "وٛمػمة  "وىمٞمؾ  (0)

 -  (0536)9 رىمؿ (1.546) "شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م "و
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  :إشمررواة * 

 9ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،صم٧ٌم صم٘م٦م ،ار اًمٌٍميأسمق قمثامن اًمّمّػ  ،زمـ فمبد اهلل ايمباهقم زمـ َمسٙمؿ فمٖمان (1

شمًع  صٗمر ؾمٜم٦م ذم أٟمٙمرٟم٤مه 9وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،ورسمام وهؿ ،طمرف ُمـ احلدي٨م شمريمف يم٤من إذا ؿمؽ ذم

  - (93514 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤مذة، وُم٤مئتلم وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ ،قمنمة
ًمٙمـ ذم طمديثف قمـ  ،صم٘م٦م ،أزمق ايمٛمَض ايمبٌمي ،زمـ فمبد اهلل إزدي زمـ زيد زمـ ضمازم صمرير (2

سمٕمد ُم٤م  ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ،وهق ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُمـ طمٗمٔمف ثطمدّ  إذا أوه٤مم وًمف ،ىمت٤مدة وٕمػ

ـْ  ،اظمتٚمط -  (800اًمت٘مري٥م )- ع- مل حيدث ذم طم٤مل اظمتالـمف  ًمٙم

- خ م د س ق- ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،ٟمزيؾ اًمٌٍمة ،اظم٘مل ،َمقٓهؿ ،زمـ ضم٘مٝمؿ ايمثٗمٖمل ئمعم (3

-  (6730اًمت٘مري٥م )

سمـ  سمـ أظمٓم٥م أم اعم١مُمٜملم قمٜمٝم٤م يٕمغم قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ،ويٗمال ضٚمرة زمٛمت صمٝمٖمر ،هغمةص (4

 546ص19شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م جو ،0368رىمؿ 513ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد ج-  طمٙمٞمؿ ٓ شمٕمرف

 .0536رىمؿ 

 ،شمزوضمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ظمٞمؼم ،أم اظم٠مَمٛمكم ،بزمـ أطمط صٖمٝمة زمٛمت ضمٝمل (5

-  627ص69اإلص٤مسم٦م ج- وىمٞمؾ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م وهق اًمّمحٞمح  ،وُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم

 :إشمرختريج * 

-   ٟمحقهب، سمف، قمٗم٤منُمـ ـمريؼ  (26907)9 سمرىمؿ، (6.337)، زمـ ضمٛمبؾ دم َمسٛمده أطمرصمف أمحد 

، ُمرومققم٤مً ، سمف، سمـ طم٤مزم ُمـ ـمريؼ ضمرير (199)9 سمرىمؿ (24.76) اظمٔمجؿ ايم٘مبغموايمْمػماين دم 

ظمرضمٜم٤م طمج٤مضم٤م ومٛمررٟم٤م سم٤معمديٜم٦م ومدظمٚمٜم٤م قمغم صٗمٞم٦م سمٜم٧م  9ىم٤مًم٧م ،قمـ صٝمػمة سمٜم٧م ضمٞمٗمر، وًمٗمٔمف

-  طمٞمل وم٠ًمًمٜم٤مه٤م قمـ إذسم٦م وم٘م٤مًم٧م هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ٟمٌٞمذ اجلر

  سمٜمحقه، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من، (2.1918) ،نماية اظمٗمِمد ذم زوائد اظمسٛمد يف واهليثمي

  :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-  صٝمػمة سمٜم٧م ضمٞمٗمروهل جمٝمقًم٦م ، ٕن ومٞمف، وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد      

سمـ طمٙمٞمؿ ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف  صٝمػمة مل يرو قمٜمٝم٤م همػم يٕمغم، (5/59:جمٚمع ايمزوائددم ):ومال اهلٝمثٚمل

  - وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

- طمرم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٟمٌٞمذ اجلر صحٞمح ًمٖمػمه9 ىمقهل٤م: ؾمٔمٝمب إرٞم٠موط وومال
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ـْ ، نِي يِرِ زمـ سِ  نْ عَ ، وبيُ أَ  نْ عَ ، رمَ عْ مَ  نْ عَ  :(1) فمبد ايمرزاق -71  :اَل ة َق يَ الِ عَ ْل  اَ يِب أَ  فَم

 :هُ َل  ُت ْل ُق ، ايَن هَ نَ َف  ؟ رِ يْمَج اَ  ذِ ِي ِب نَ  نْ عَ  هُ ُت ْل أَ َس َف ريض اهلل فمٛمف  يّ رِ دْ يْمُن اَ  يدٍ ع َس يِب  أَ لَم عَ  ُت ْل َخ دَ 

 هُ ء َل ق َرِ اَ دَ يمّص ل اَ ْث مِ  :اَل َق  ؟ ِف ا ايْمُج مَ  :هُ َل  ُت ْل ُق ، ثَب ْخ أَ ث وَ َب ْخ أَ  كَ لِ ذَ  :اَل َق  ؟ِف ايْمُج َف 

. مائِ وَ َق 

__________________________ 

-  (05836م رق 1/5. 8)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

 :إشمرنمريب * 

ٓيِمد وىمٞمؾ هق ٟمّمػ ىمرسم٦م شم٘مٓمع ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م وشمتخذ  9أي ،وقم٤مء ُمـ ضمٚمقد ٓيقيم٠م :فايمُج  (1

 - (0.168)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر  - وىمٞمؾ هق رء يٜم٘مر ُمـ ضمذوع اًمٜمخؾ ،دًمقا

  :إشمررواة * 

 -3 9إصمرؾمٌؼ ذم .  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق فمروة،زديراؾمد إته معمر  (1
 - 05ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر، زمـ أيب متٝمٚمة ىمٝمسان أيقب(2

) 907 ؾمٌؼ ذم أصمر . صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر ،أزمق زم٘مر ،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد- 

وىمٞمؾ  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًٕملم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،يمثػم اإلرؾم٤ملشمٗمة ، ياضملهران أزمق ايمٔمايمٝمة ايمرِّص زمـ مِ  يعَف رُ  (4

 - (0842اًمت٘مري٥م ) -ع - سمٕمد ذًمؽ

-  955 ؾمٌؼ ذم أصمر- ًمف صح٦ٌم  ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،زمـ ؽمٛمان إٞمِماري زمـ َمايمؽ ؽمٔمد (5

 :إشمرختريج * 

سمـ ُمـ ـمريؼ ا ()9 سمرىمؿ، (.)، هَمسٛمد دم زمـ ضمٛمبؾ أمحدأطمرصمف 

قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد وًمٗمٔمف ، وٛمـ طمدي٨م ُمرومقع، سمٛمٕمٜم٤مه، ؾمػميـ قمـ أيب اًمٕمالٟمٞم٦م

وم٤مجلػ  9ىمٚم٧م9هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمـ هذا اجلر ىم٤مل9 اخلدري قمـ ٟمٌٞمذ اجلر وم٘م٤مل

رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل ، ًمٙمٜمف ُمٜمًقخ، إؾمٜم٤مده صحٞمح9 ؾمٔمٝمب إرٞم٠موط ومال-ذاك أذ وأذ  9ىم٤مل

- وم٘مد أظمرج ًمف اًمٜم٤ًمئل وهق صم٘م٦م، ًمِمٞمخلم همػم أيب اًمٕمالٟمٞم٦ما

ُمـ ـمريؼ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب ، ()9 سمرىمؿ (.)، هَمسٛمددم  ئمعم وأب و

 9ؾم٠مًمٜم٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ ٟمٌٞمذ اجلر وم٘م٤مل 9ىم٤مل9وًمٗمٔمف، وٛمـ طمدي٨م ُمرومقع، اًمٕمالٟمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه
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-  وم٤مجلػ ىم٤مل ذاك ذ 9ىمٚمٜم٤م 9لىم٤م ،هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ٟمٌٞمذ اجلر

ُمـ ـمريؼ اسمـ ؾمػميـ  ()9 سمرىمؿ، (.) إدب اظمٖمردوايمبخاري دم 

ىم٤مل أشمٞم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ومًٚمٛم٧م ومٚمؿ ي١مذن زم صمؿ ؾمٚمٛم٧م ومٚمؿ 9 وًمٗمٔمف، سمٛمٕمٜم٤مه، قمـ أيب اًمٕمالٟمٞم٦م

 ومتٜمحٞم٧م ي١مذن زم صمؿ ؾمٚمٛم٧م اًمث٤مًمث٦م ومرومٕم٧م صقيت وىمٚم٧م اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمدار ومٚمؿ ي١مذن زم

زم أسمق ؾمٕمٞمد أُم٤م إٟمؽ ًمق زدت مل ي١مذن  9ادظمؾ ومدظمٚم٧م وم٘م٤مل 9وم٘م٤مل ،ٟم٤مطمٞم٦م وم٘مٕمدت ومخرج إزم همالم

 ،طمرام 9وم٘م٤مل ،ًمؽ وم٠ًمًمتف قمـ إوقمٞم٦م ومٚمؿ أؾمٚمف قمـ رء إٓ ىم٤مل طمرام طمتك ؾم٠مًمتف قمـ اجلػ

 صحٞمح9 ىم٤مل إًم٤ٌمين - حمٛمد يتخذ قمغم رأؾمف آدم ومٞمقيم٠م 9وم٘م٤مل

9 وىم٤مل اعمزي، سمـ طمٜمٌؾ ُمـ ـمريؼ أمحد، (.) َمالُت يب ايمؽوأورده اظمزي دم 

سمـ طم٤ًمن خمتٍما هنك قمـ ٟمٌٞمذ اجلر  سمـ ؾمٕمٞمد قمـ هِم٤مم سمـ قمكم قمـ حيٞمك رواه قمـ قمٛمرو و

ذم طمدي٨م  9ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،سمـ يزيد س قمـ هِم٤مم قمـ حمٛمد قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ورواه خمٚمد

-  سمـ يزيد يٕمٜمل طمدي٨م خمٚمد ،واهلل أقمٚمؿ ،حيٞمك هذا اًمّمقاب واًمذي ىمٌٚمف ظمٓم٠م

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

.  إؾمٜم٤مده صحٞمح      
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -72 ـْ فُمَٝمْٝمٛمَةَ  ، ضَمدَّي ـِ  فَم مْحَ ـْ أزمٝمِف َأنَّي َأزَما  ، زمـ فَمْبِد ايمرَّي فَم

ـْ ؽَمَٖمرٍ ريض اهلل فمٛمف  (1)زَمْرَزةَ  هَمَرَأى دِم ايْمَبْٝمِت ، ريض اهلل فمٛمف ةَ هَمَبَدَأ زمَِٚمٛمِْزِل أيب زَمْ٘مرَ ، وَمِدَم َِم

ًة هَمَٗماَل  يبهمِٝمَٜما َٞمبِٝمٌ  : ََما َهِ ِه ؟ هَمِٗمٝمَؾ : صَمرَّي يْمُتُٚمقَها دِم ؽِمَٗماءٍ : هَمَٗماَل ، زَمْ٘مَرةَ  ِٕ ُ٘مْؿ ضَمقَّي  . َوِدْدُت َأٞمَّي

__________________________ 
-  (13054رىمؿ  7.82)ف اعمّمـ (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد أزمق ؽمٖمٝمان اجلراحزمـ  وىمٝمع (0

) 903 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر.  صدوق زمـ صمقؾمـ ايمٕمْمٖماين زمـ فمبد ايمرمحـ فمٝمٝمٛمة 

) 903 صمرؾمٌؼ شمرمجتف ذم أ. سمٗمتح سمٍمي صم٘م٦م زمـ صمقؾمـ ايمٕمْمٖماين فمبد ايمرمحـ 

وهمزا ؾمٌع  ،أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفصح٤ميب  ،زمـ فمبٝمد أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل ٞمّمٙمة (4

- وُم٤مت هب٤م سمٕمد ؾمٜم٦م  س وؾمتلم قمغم اًمّمحٞمح  ،وهمزا ظمراؾم٤من ،صمؿ ٟمزل اًمٌٍمة ،همزوات

- 0384ص39آؾمتٞمٕم٤مب ج و322ص59اإلص٤مسم٦م ج

 ،وىمٞمؾ ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفصح٤ميب  ،أزمق زم٘مرة ،زمـ فمٚمرو ايمثٗمٖمل زمـ ىمٙمدة حلارثزمـ ا ٞمٖمٝمع (5

- وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم و ًلم  ،صمؿ ٟمزل اًمٌٍمة ،أؾمٚمؿ سم٤مًمٓم٤مئػ ،ُمنوح 9اؾمٛمف

- 356ص59اإلص٤مسم٦م ج

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  ()سمرىمؿ  ( .)، هَمسٛمد أطمرصمف أزمق داود ايمْمٝمايمز دم

 سمـ  قمٞمٞمٜم٦م

-  سمٜمحقه ، سمف، قمٌد اًمرمحـ

-  سمٜمحقه، سمف، قمٞمٞمٜم٦مُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ (.)، هَمسٛمددم ايمبزار و

 . رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (.)9ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

 ـــــــــــــــــ

 "جمٛمع اًمزوائد "وهق ذم  "أسم٤م سمرزة"9 "اعمجٛمع"وذم همػمه٤م ُمـ  "ظمٓم٠م "، "أسم٤م سمردة" "اًمٚمحٞمدان"ذم ٟمًخ٦م  (0)

- "8ص69د جـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمع"- أن أسم٤م سمرزة وأسم٤م سمٙمرة يم٤مٟم٤م ُمتقاظمٞملم9 وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد- وهق اًمّمحٞمح ، (53 4)
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- صدوق،  فمبد ايمرمحـزمـ  فمٝمٝمٛمة ،ٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده طمًـ  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 



 
 

 167 

شَمٛمَا نُمٛمَْدرٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -73 ـْ ؾُمْٔمَبةَ  ،ضَمدَّي ْؿ وَماَل  ، فَم َزَة صَماٍر هَلُ ـْ أيب مَحْ  :فَم

ـْ زَمٛمِل ََماِزنٍ  ًٓ َرُج  -هالًٓ ؽَمِٚمْٔمُت  ـْ ؽُمَقْيد  -َِم ُث فَم ٍن  حُيَدِّص : وَماَل ريض اهلل فمٛمف زمـ َُمَٗمرِّص

ةٍ َأسَمْٝمُت َرؽُمقَل اهللَّيِ صعم اهلل َة ، هَمَسَٟميْمُتُف هَمٛمََٜمايِن فَمٛمْفُ ،  فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمِٛمَبِٝمٍ  دِم صَمرَّي رَّي هَمَٟمطَمْ ُت اجْلَ

َُتا   . هَمَ٘مرَسْ

_________________________ 
-  (13047رىمؿ  7.81)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

 :إشمررواة * 

 -  8ؾمٌؼ ذم أصمر -  اعمٕمروف سمٖمٜمدر صم٘م٦م اهل رم ايمبٌمي ته جعفرحممد  (1
 - 8ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ،أزمق زمسْمام ،احلجاج ايمٔمت٘ملته شعثة  (2
وي٘م٤مل  ،ضم٤مر ؿمٕم٦ٌم ،أزمق محزة ايمبٌمي ،زمـ أيب فمبد اهلل اظمازين زمـ فمبد اهلل أو فمبد ايمرمحـ (3

م  -ُم٘مٌقل ُمـ اًمراسمٕم٦م (/282اًمت٘مري٥م )9 ىم٤مل اسمـ طمجر، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ي٤ًمنسمـ كَ  إٟمف

-  78 ص69اًمث٘م٤مت جو، 087ص59هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 138ص069هتذي٥م اًمٙمامل ج- س

ؾمٛمع أسم٤م هريرة روى قمٜمف ىمت٤مدة 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ايمبٌمي أزمق َمِمٔمب ،زمـ يزيد اظمازين هالل(4

 روى قمٜمف9 وىم٤مل، و ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، (اجلرح)وذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ، سمـ يٕمٛمر وحيٞمك

سمـ يزيد أسمق ُمّمٕم٥م اعم٤مزين ؾمٛمع أسم٤م  هالل 9ىم٤مل اًمٌخ٤مري 9ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أهؾ اًمٌٍمة

وىمد وهؿ ، سمـ ُم٘مرن سمٕمده هالل اعم٤مزين قمـ ؾمقيد 9صمؿ ىم٤مل ،سمـ يٕمٗمر ادة وحيٞمكهريرة روى قمٜمف ىم٧م

 9ىمٚم٧م 9أسمق سمٙمر إصمرم و ىم٤مل،رمحف اهلل ذم اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ٕٟمف رضمؾ واطمد يٕمد ذم شم٤مسمٕمل أهؾ اًمٌٍمة

سمـ  هذا هالل 9وم٘م٤مل ،سمـ هالل رضمؾ ُمـ سمٜمل ُم٤مزن روى قمٜمف أسمق محزةا ،سمـ طمٜمٌؾ ٕيب قمٌداهلل أمحد

مل 9 ىمٚم٧م-  سمـ يٕمٗمر أطم٤مدي٨م روى قمٜمف حيٞمك 9ىم٤مل أسمق قمٌداهلل ،اعم٤مزين اًمذي روى قمٜمف ىمت٤مدة صمؿيزيد 

،  62ص89اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 1/2ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -أضمد ًمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل 

، 108ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 340ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد جو، 4/3ص49اًمث٘م٤مت جو

- 068ص.0يؼ جُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمرو

-  118ص29اإلص٤مسم٦م ج- ٟمزل اًمٙمقوم٦م ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،زمـ َمٗمرن اظمزين ؽمقيد (5
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 :إشمرختريج * 

9 سمرىمؿ، (.)، ضٚمـ ضمديث َمرهمقع، هَمسٛمددم زمـ ضمٛمبؾ  أمحدأطمرصمف 

()  سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ ضمٕمٗمر صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم حمٛمدُمـ ـمريؼ  -

ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.) ،ايم٘مػمىؽمٛمـ دم ال ايمبٝمٜمٗمل و

-  سمٛمثٚمف ُمع زي٤مدة ومٞمف ، سمف، قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ قمٛمر قمثامنقمـ  ىمٙمٜمؿ سمـ ُمٙمرم واحلًـ سمـ إؾمح٤مق حمٛمد

ُمـ ـمريؼ روح اسمـ  (.)، َمقضت أوهام اجلٚمع وايمتٖمريؼواخلْمٝمب ايمبٕمدادي دم 

- سمٛمثٚمف ، سمف، قم٤ٌمدة قمـ ؿمٕم٦ٌم

، ؿمٕم٦ٌمقمـ  ، سمـ طمٙم٤مم قمٛمرو ُمـ ـمريؼ، (.) َمٔمجؿ ايمِمحازمةوازمـ وماٞمع دم 

-  سمٛمثٚمف 

، ؿمٕم٦ٌم قمـ ،سمـ ضمٕمٗمر حمٛمدُمـ ـمريؼ  (.) ايمتارين ايم٘مبغموأورده ايمبخاري دم 

  -سمٛمثٚمف، سمف

 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

. َمٗمبقل، فمبدايمرمحـ اظمازين ، ٕن همٝمف ، ضٔمٝمػ  إؽمٛماده
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شَمٛمَا حَيَْٝمك: (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -74 ـْ أيب ضَمٝمَّيانَ ،ؽَمِٔمٝمٍد زمـ  ضَمدَّي ـْ فَمَباَيةَ  ، فَم زمـ ِرهَمافَمَة  فَم

ُه َراهمِعَ  اءَ  ، ريض اهلل فمٛمفزمـ طَمِديٍج  َأنَّي صَمدَّي ًة طَمَْضَ ْٚمسِ ِٕ  َرَأى صَمرَّي هَمَٟمطَمَ  ، ْهٙمِِف دِم ايمُمَّي

ـٌ هَمَٗماَل  َها هَم١مَِذا همِٝمَٜما ؽَمْٚم َّـي َأنَّي همِٝمَٜما : وَماَل حَيَْٝمك، َأْدِرىُمقا ؽَمْٚمٛمَُ٘مؿْ : صُمْٙمُٚمقًدا هَمَرََماَها هَمَ٘مرَسَ ـَم

  .َٞمبِٝمً ا 

_________________________ 
- (13052رىمؿ  7.82)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمرنمريب * 
ود ُمثؾ رأس اجلدي ودون ذًمؽ اجلٚمؿ و، ىمدر ُم٤م يرُمك سم٤مًم٘مذافوهق اًمّمخر : ودمُ ْل ايمُج  (1

ًم٤ًمن -  ا قمغم قمروف وٓ يٚمت٘مل قمٚمٞمف يمٗم٤مك مجٞمٕم٤م يدق سمف اًمٜمقى وهمػمهرء حتٛمٚمف سمٞمدك ىم٤مسمًض 

 -  (2.018) اًمٕمرب

  :إشمررواة * 

 ،طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوةصم٘م٦م ُمت٘مـ  ،أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمْمان ايمبٌمي ،ايمتٚمٝمٚمل وَخ رُّب زمـ َف  زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك (1

- (6446اًمت٘مري٥م )- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وشمًٕملم وًمف صمامن وؾمٌٕمقن ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م

- 1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر- صم٘م٦م قم٤مسمد ،أزمق ضمٝمان ايم٘مقدم ،زمـ ضمٝمان زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك هق: أزمق ضمٝمان (2

 -ع -ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أزمق رهمافمة اظمدين ،روملديج إٞمِماري ايمزُّب زمـ َخ  زمـ راهمع زمـ رهمافمة زمايةعَ  (3

- (2085اًمت٘مري٥م )

طمد صمؿ أول ُمِم٤مهده أُ  ،زمـ فمدي احلارشمل إود إٞمِماري زمـ راهمع ديجزمـ َخ  راهمع (4

-  325ص19إلص٤مسم٦م جا - ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث أو أرسمع وؾمٌٕملم وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ ،اخلٜمدق

: إشمرختريج * 

 -وقمزاه ٕسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (ص .)أـمراف احلدي٨م  أورده ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م    

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح        
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ئمٛمل ازمـ  ادٌ ضمدشمٛما ضمؿّ : وماَل  ئمٛمل ازمـ ايمٛمٔمامنِ  ٌج يرُسَ ضمدشمٛما : (1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -75

ـْ  زيدٍ  ـُ  َل ئِ ُس :وماَل  زمـ دريؿٍ  فمـ ضم٘مٝمؿِ ، ازمـ واؽمعٍ  ئمٛمل حمٚمدٍ  ، فم ريض اهلل فمٛمف  َمٕمٖمؾٍ  ازم

ـْ  ـُ  ، وىمانَ  هك فمٛمفُ نَ ؟ َف رِ ي  ايمجَّي ِب نَ  فم  .ايمسٗماءِ  ي ِ ِب نَ ِب  يٟمَمرُ  َمٕمٖمؾٍ  ازم

 ________________________
-  (78رىمؿ .49)إذسم٦م  (1)

 ________________________
  :إشمررواة * 

صم٘م٦م هيؿ  ،أصٚمف ُمـ ظمراؾم٤من  ،أزمق احلسـ ايمبٕمدادي، زمـ َمروان اجلقهري زمـ ايمٛمٔمامن يجرُسَ  (1

-  4-  ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئتلمُم٤مت يقم إوحك ،ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤مذة ،ىمٚمٞمالً 

هتذي٥م  304ص49اجلرح واًمتٕمديؾ ج و204ص49اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج (92218 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

-   397ص39اًمتٝمذي٥م ج

ىمٞمؾ إٟمف  ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف  ،أزمق إؽمامفمٝمؾ ايمبٌمي ،َملَض هْ هؿ إزدي ايمَج رْ زمـ دِ  زمـ زيد ادضمؿّ  (2 

 ،ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم ،ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مُمٜم٦م ،يم٤من يٙمت٥م أٟمف ٕٟمف صّح  ،وًمٕمٚمف ـمرأ قمٚمٞمف ،يم٤من  يراً 

-  (1498اًمت٘مري٥م ) -ع - وًمف إطمدى وصمامٟمقن ؾمٜم٦م

صم٘م٦م قم٤مسمد   ،ايمبٌمي ،أزمق زم٘مر أو أزمق فمبد اهلل ،زمـ إطمٛمس إزدي زمـ صمازمر زمـ واؽمع حمٚمد (3 

-  (6368اًمت٘مري٥م )- م د ت س - ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وُم٤مئ٦م ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم،يمثػم اعمٜم٤مىم٥م

ومٞمف ، مل أضمد ًمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً - سمـ واؾمع  ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن روى قمٜمف حمٛمد ،زمـ دريؿ ضم٘مٝمؿ (4 

- 162ص49اًمث٘م٤مت جو ،17ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 204ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج- ضمٝم٤مًم٦م 

ُم٤مت  ،سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة وٟمزل اًمٌٍمة ،يباصح ،زمـ َمٕمٖمؾ أزمق فمبد ايمرمحـ اظمزين فمبد اهلل (5 

-  242ص49اإلص٤مسم٦م ج -وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ، ؾمٜم٦م ؾمٌع و ًلم

 :إشمرختريج * 

سمرىمؿ ، (.) ،هُمًٜمد ذم سمـ طمٜمٌؾ أمحدأظمرضمف ُمرومققم٤ًم و ، مل أىمػ قمغم إصمر ُمقىمقوم٤مً 

()- ذم ُمًٜمدهاًمروي٤مين و ،(.) ،9 سمرىمؿ()  -

 ،اعمٕمجؿ إوؾمطواًمٓمؼماين ذم -  (.)،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم 

(.) ،9 سمرىمؿ() ،سمـ أٟمس  ضمٕمٗمر اًمرازي قمـ اًمرسمٞمع يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب
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 صغم اهلل قمٚمٞمف ٟم٤م ؿمٝمدت رؾمقل اهللأىم٤مل 9 سمٚمٗمظسمـ ُمٖمٗمؾ  قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م أو قمـ همػمه قمـ قمٌد اهلل

 -وؾمٚمؿ طملم هنك قمـ ٟمٌٞمذ اجلر وأٟم٤م ؿمٝمدشمف طملم رظمص ومٞمف ىم٤مل واضمتٜمٌقا اعمًٙمر 

سمـ ايمذا طمدصمٜم٤م ؾمٞمٕمد ورواه اًمٗمْمؾ ، (.)قمٚمؾ ذم ال9 سمـ طمٜمٌؾ قمـ اعمرومقع ىم٤مل أمحد 

سمـ ُمٖمٗمؾ أو همػمه قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل  ديملم قمـ أيب ضمٕمٗمر قمـ اًمرسمٞمع قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ قمٌد اهلل

-  ه وؾمٚمؿ وهق أؿمٌفقمكم

- ل إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف أسمق ضمٕمٗمرهمػسمـ م ٓ يروى هذا احلدي٨م قمـ قمٌد اهلل9وىم٤مل اًمٓمؼماين

وذم أيب ضمٕمٗمر اًمرازي يمالم ٓ  ،صم٘م٤مت هورضم٤مل، (.) جمٛمع اًمزوائد ذم9 ىم٤مل اهلٞمثٛملو

-  يي وهق صم٘م٦م

  :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

- سمـ دريؿ  هقل وهق طمٙمٞمؿٕن ومٞمف راٍو ُم٩م، إؾمٜم٤مد إصمروٕمٞمػ      
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َ٘مِر ََما ُهَق ؟  (4) دِم ايمسَّي

شَمٛمَا صَمِريرُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -76 ِٚمٝمدِ  ضَمدَّي ـْ َُمِٕمغَمَة  ، زمـ فَمْبِد احْلَ ـْ إزْمَراهِ ، فَم يَؿ فَم

َ٘مُر َ ْرٌ  :  ريض اهلل فمٛمفوَماَل فَمْبُد اهلل: وَماَل   . ايمسَّي

____________________________ 
- (13066رىمؿ  7.84)اعمّمٜمػ  (0) 

____________________________ 

  :إشمررواة * 

 ،اًمٙمقذمأسمق قمٌد اهلل  ،اًمْمٌل ،سمْمؿ اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اًمراء، زمـ ومرط زمـ فمبد احلٚمٝمد صمرير (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن  ،ُمـ طمٗمٔمف مُ ىمٞمؾ يم٤من ذم آظمر قمٛمره َيفِ  ،صحٞمح اًمٙمت٤مبصم٘م٦م  ،ٟمزيؾ اًمري وىم٤موٞمٝم٤م

-  (9805 اًمت٘مري٥م)- ع- وًمف إطمدى وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،وُم٤مئ٦م وصمامٟملم

ىم٤مل اسمـ ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد ، ايمٖمٗمٝمف أزمق هُمام ايم٘مقدم َمقٓهؿ ،ايمّمبل مَس ْق زمـ مِ  َمٕمغمة (2

- ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، وٕمٞمػ9 وىم٤مل أسمق داود، ٓسم٠مس سمف9 و زرقم٦موىم٤مل أب، صم٘م٦م9 واًمٕمجكم

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،إٓ أٟمف يم٤من يدًمس وٓ ؾمٞمام قمـ إسمراهٞمؿ ُمت٘مـ صم٘م٦م (95740اًمت٘مري٥م رىمؿ)

وٕمػ أمحد ىمد و- ُم٤م وىمع ذم ُم٤ًمُمٕمل رء ومٜمًٞمتف  9طمٙمك ضمرير قمٜمف ىم٤مل-  ع ،وُم٤مئ٦م ؾم٧م وصمالصملم

اجلرح و ،211ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-ي طم٤مومظ ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ذك 9ىم٤مل،روايتف قمـ إسمراهٞمؿ وم٘مط

، 226ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 182ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو، 117ص79واًمتٕمديؾ ج

ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ و، 35ص09ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم جو، 130ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو

 -288ص179هتذي٥م اًمٙمامل جو ، 385ص59ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو ، 173ص09ج

صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ  ،ايمٖمٗمٝمف أزمق فمٚمران ايم٘مقدم ،زمـ إؽمقد ايمٛمخٔمل زمـ ومٝمس زمـ يزيد اهٝمؿإزمر (3

ىم٤مل  (/916اًمت٘مري٥م)-  سمـ  ًلم أوٟمحقه٤م ع ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وهق ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ايمثػمً 

ومل يث٧ٌم ًمف ؾمامع ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل -  ي٨مذم احلد يم٤من إسمراهٞمؿ صػمومٞم٤مً 9 قمٜمفإقمٛمش 

ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٞمؾ ًمف  اًمٜمخٕمل مل يٚمؼ أطمداً  9سمـ اعمديٜملاىم٤مل ، قمٜمٝمؿ

وىم٤مل  ،سمـ أيب قمروسم٦م قمـ أيب ُمٕمنم قمـ إسمراهٞمؿ وهق وٕمٞمػ هذا مل يروه همػم ؾمٕمٞمد 9ومٕم٤مئِم٦م ىم٤مل

ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل  مل يٚمؼ اطمداً  9اسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل ،دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م وهق صٌلأُ 9 اسمـ ُمٕملم

ومل يًٛمع  ٟم٤ًمً أوأدرك  ،وم٢مٟمف دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وهق صٖمػم ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آ قم٤مئِم٦م ومل يًٛمع ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 
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إذا طمدصمتٙمؿ قمـ رضمؾ  9سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل إسمراهٞمؿاأؾمٜمد زم قمـ  9ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ 9اًمِمٕمٌل وىم٤مل-  ُمٜمف

-  ىم٤مل قمٌد اهلل ومٝمق قمـ همػم واطمد قمـ قمٌداهللقمـ قمٌد اهلل ومٝمق اًمذي ؾمٛمٕم٧م وإذا ىمٚم٧م 

وُمٜمٝمؿ اًمٌٞمٝم٘مل وم٘مد ظمص ، ًمٙمـ سمٕمض إئٛم٦م صححقا ُمراؾمٞمٚمف، هق ُمٙمثر ُمـ اإلرؾم٤مل9 ىمٚم٧م 

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و، 122ص19هتذي٥م اًمٙمامل ج- ُمٜمٝم٤م ُم٤م أرؾمٚمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف 

دًمًلم ـمٌ٘م٤مت املو، 116ص09اًمٙم٤مؿمػ جو، 63ص09شمذيمرة احلٗم٤مظ جو، 044ص09ج

حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمٞمؾ و ،030ص09ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ جو، 17ص09ج

 ./1ص09ج

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

- 940ؾمٌؼ ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

، سمف، ُمـ ـمريؼ ضمرير،()9سمرىمؿ (.) ،إذزمةأطمرصمف أمحد ازمـ ضمٛمبؾ دم 

-  سمٛمثٚمف

وإقمٜم٤مب  وُمـ صمٛمرات اًمٜمخٞمؾ)9 ىمقًمف شمٗمًػم ذم (.) ،دم سمٖمسغمهايمْمػمي  و

، سمٚمٗمظ، قمـ قمٌد اهلل ُمقؾمك ُمـ ـمريؼ،اًمٜمحؾ أي٦م  (إي٦م---طمًٜم٤م ورزىم٤مً  شمتخذون ُمٜمف ؾمٙمراً 

-  قمٌد اهلل هق  ر 9ىم٤مل 9ؾم٠مًم٧م ُمرة قمـ اًمًٙمر وم٘م٤مل 9ىم٤مل

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ (.) ،ايمٛماؽمن واظمٛمسقخ دم ن ؽمالمب يمٗماؽمؿوا

 -  (06051)9 ذم رىمؿ (8/295)، وأؾمار إيمٝمف ايمبٝمٜمٗمل دم ايمسٛمـ ايم٘مػمى- سمٛمثٚمف، سمف، ضمرير

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

 سمـ طمٜمٌؾ  وٕمػ أمحدىمد ف،  قمـ إسمراهٞمؿ ،ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ، ٕٟمف ُمـ رواي٦م ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد إصمر     

-   راهٞمؿروايتف قمـ إب

 .
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شَمٛمَا َأزُمق زَمْ٘مرِ : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -77 ـْ فَماِصٍؿ  ، زمـ فَمٝمَّياشٍ  ضَمدَّي ـْ َأيِب َوائٍِؾ وَماَل ،  فَم : فَم

َ٘مرِ  اهلل ريض اهلل فمٛمف صَماَء إلَم فَمْبِد  ـْ ايمسَّي فَْمَراِب َيْسَٟميُمقَٞمُف فَم ْٕ ـْ ا إنَّي اهللَّيَ َاْ : هَمَٗماَل  ؟ َٞمَٖمٌر َِم

َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ جَئَْمْؾ ؾِمَٖماَءكُ   . ْم همِٝماَم ضَمرَّي

_____________________________ 
-  (13072رىمؿ  7.85)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمر ههمؼ *

أطمد وهق ئٛم٦م يمامًمؽ وأمحد وأيب طمٜمٞمٗم٦م اًمتداوي سم٤مخلٛمر طمرام قمٜمد مج٤مهػم إ 9ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

طمرم اًمِم٤مرع اًمتداوي 9 وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح،(13.156)ومت٤موى ال-  اًمقضمٝملم رم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمك

ٓ  9وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء - (2.80)أداب اًمنمقمٞم٦م - سم٤معمحرُم٤مت ٕٟمف مل حيرُمف إٓ خلٌثف ٓ قم٘مقسم٦م

مم إزاًم٦م قم٘مٚمف ًم٘مٓمع قمْمق ُمـ جيقز شمٕم٤مـمٞمف ذم اًمتداوي إٓ ذم صقرة واطمدة وهق ُمـ اوٓمر إ

 - (/7./0) ومتح اًم٤ٌمري- إيمٚم٦م

  :إشمررواة * 

وإصح أهن٤م  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،احلٛماط ،ايم٘مقدم اظمٗمرىء، زمـ ؽماا إؽمدي اشزمـ فملّ  أزمق زم٘مر (1

أو  ،داشأو خِ  ،أو ُمًٚمؿ ،أو رؤسم٦م ،أو ؿمٕم٦ٌم ،أو ؾم٤ممل ،أو قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ اؾمٛمف حمٛمد ،اؾمٛمف

ُمـ  ،صم٘م٦م قم٤مسمد إٓ أٟمف عم٤م يمؼم ؾم٤مء طمٗمٔمف ويمت٤مسمف صحٞمح ،قمنمة أىمقال،أو طمٌٞم٥م ،أو مح٤مد ،ُمٓمرف

وروايتف  ،وىمد ىم٤مرب اعم٤مئ٦م ،وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ سمًٜم٦م أو ؾمٜمتلم وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،اًم٤ًمسمٕم٦م

- (96874 اًمت٘مري٥م) -ع - ذم ُم٘مدُم٦م ُمًٚمؿ

ـّ  وهق ،يمةدَ زمـ زَمفْ  فماصؿ (2 ىم٤مل  ،أزمق زم٘مر اظمٗمرىء ،ايم٘مقدم ،إؽمدي َمقٓهؿ ،ودُج زمـ أيب ايم

 9وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم، زرقم٦م ووصم٘م٦م اسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم واب، ا ىم٤مرئ٤م ًمٚم٘مرآنص٤مًمًح  يم٤من رضمالً 9 سمـ طمٜمٌؾ أمحد

9 اًمت٘مري٥م)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر،  طمٗمٔمف رءذم 9وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ،مل يٙمـ ومٞمف إٓ ؾمقء احلٗمظ

ُم٤مت  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صدوق ًمف أوه٤مم طمج٦م ذم اًم٘مراءة وطمديثف ذم اًمّمحٞمحلم ُم٘مرون، (2/43

، 145ص69اًمث٘م٤مت جو  ،24ص49هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج -هق صم٘م٦م 9  ومٙمُت    -ع - ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ

- /23ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو

ذم ظمالوم٦م  ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم ُم٤مت ،صم٘م٦م خميم ،ودمأزمق وائؾ ايمؽ ،زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3
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-  (1705اًمت٘مري٥م )-  سمـ قمٌد اًمٕمزيز وًمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ع قمٛمر

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

 -940رؾمٌؼ ذم أث-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

،  شمٕمٚمٞم٘م٤ًم جمزوُم٤ًم سمف،(سم٤مب ذاب احلٚمقى واًمٕمًؾ.)، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م

سمـ  حمٛمدُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ (.)،إذسم٦م ذم سمـ طمٜمٌؾ أمحد وأظمرضمف

-   سمٜمحقه، سمف، ومْمٞمؾ قمـ اًمٕمالء قمـ أسمٞمف

عمٕمجؿ اواًمٓمؼماين ذم ، ()9 سمرىمؿ (.)، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 

يمت٤مب ويٕم٘مقب إٟمّم٤مري ذم ، ()9سمرىمؿ (.)اًمٙمٌػم 

 ىم٤مل ،سمٚمٗمظ، سمف، مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ، ()9سمرىمؿ(.)،أصم٤مر

ٓ شمً٘مقا أوٓديمؿ اخلٛمر وم٢من أوٓديمؿ وًمدوا قمغم اًمٗمٓمرة أشمً٘مقهنؿ مم٤م ٓ قمٚمؿ هلؿ سمف  9سمـ ُمًٕمقدا

-  مل جيٕمؾ ؿمٗم٤مءيمؿ ومٞمام طمرم قمٚمٞمٙمؿ إٟمام إصمٛمٝمؿ قمغم ُمـ ؾم٘م٤مهؿ إن اهلل شمٕم٤ممم

رضم٤مل  رواه اًمٓمؼماين واؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع ورضم٤مًمف (.)جمٛمع اًمزوائد ذم 9ياهلٞمثؿىم٤مل 

-  اًمّمحٞمح

9 ىم٤مل قمٌد اهلل 9ىم٤مل ،قمـ ُمنوق حسمـ ٟمّمػم سمًٜمد صحل ورويٜم٤م ذم ٟمًخ٦م داود9 وىم٤مل اسمـ طمجر

ومتح  . جيٕمؾ ؿمٗم٤مءيمؿ ومٞمام طمرم قمٚمٞمٙمؿٓ شمً٘مقا أوٓديمؿ اخلٛمر وم٢مهنؿ وًمدوا قمغم اًمٗمٓمرة وإن اهلل مل 

 (.) اًم٤ٌمري

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد *  

 -  صحٞمح       



 
 

 176 

شَمٛمَا صَمِريرٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -78 ـْ ََمٛمُِْمقرٍ  ، ضَمدَّي ـْ َأيِب َوائٍِؾ وَماَل  ،فَم اؾْمَتَ٘مك : فَم

لِّص زَمْْمٛمَفُ  ـْ احْلَ ْٖمرَ  1زمؽ  إنَّي : هَمِٗمٝمَؾ يَمفُ ، َرصُمٌؾ َِم َ٘مرَ َف ، ايمِمُّب  اهللهَمَٟمْرؽَمَؾ إلَم فَمْبدِ ، َٞمَٔمُتقا يَمُف ايمسَّي

ـْ َذيمَِؽ  َم : هلل ريض اهلل فمٛمفهَمَٗماَل فَمْبُد ا، َيْسَٟميُمُف فَم إنَّي اهللَّيَ سَمَٔمالَم َاْ جَئَْمْؾ ؾِمَٖماَءىُمْؿ همِٝماَم ضَمرَّي

.  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ 

 _________________________
- (24185رىمؿ  8.96)اعمّمٜمػ  (1)

_________________________ 

  :إشمرنمريب * 
ْٖمرُ  وَصِٗمر َصَٗمرًا ، ي٘م٤مل ُصِٗمر ومٝمق َُمّمُٗمقر ،اضمتامع اعم٤مء ذم اًمٌٓمـ يمام يٕمرض ًمٚمٛمًتً٘مك : ايمِمُّب

َٗمر أيْم٤مً ، ومٝمق َصِٗمرٌ  ورسمام ، ىمع ذم اًمٙمٌد وَذاؾِمٞمػ إوالع ومٞمّمٗمر قمٜمف اإلٟم٤ًمن ضمداً ُدود ي9 واًمّمَّ

-  (2.25)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر  /ىمتٚمف 

: إشمررواة * 

- 976ؾمٌؼ ذم أصمر- شمٗمة ،ووماضٝمٜما ،ٞمزيؾ ايمري ،ايم٘مقدم ،زمـ ومرط ايمّمبل حلٚمٝمدا زمـ فمبد صمرير (1

ُمـ  ،صم٘م٦م صم٧ٌم ويم٤من ٓ يدًمس ،أزمق فمتاب ايم٘مقدم ،زمـ فمبد اهلل ايمسٙمٚمل زمـ اظمٔمتٚمر َمٛمِمقر (2

 -  (96908 اًمت٘مري٥م)- ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئ٦م ع  ،ـمٌ٘م٦م إقمٛمش
 -977 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م خميم، أزمق وائؾ ،زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3

وُمـ  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،محـأزمق فمبد ايمر ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

 -951ؾمٌؼ ذم أصمر- يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 ختريج إشمر* 

 دم فمبد ايمرزاق و ،()9 سمرىمؿ (.) ،إذزمةدم  زمـ ضمٛمبؾ أمحدأطمرصمف 

 ،اظمٔمجؿ ايم٘مبغموايمْمػماين دم ، ()9 سمرىمؿ (.) هَمِمٛمػ

 ـــــــــــــــــ

يمام ضم٤مء ذم حت٘مٞمؼ اًمٚمحٞمدان و اجلٛمٕم٦م ، واًمّمحٞمح اعمث٧ٌم (إن ًمؽ)ذم ا ًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م حت٘مٞمؼ خمت٤مر اًمٜمدوي  (0)

 - ويمذًمؽ قمٜمد حمٛمد قمقاُم٦م 
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(.) 9 سمرىمؿ(  و)، ايم٘مػمى ؽمٛمـدم ال ايمبٝمٜمٗمل و، 

(.) 9 سمرىمؿ()،  اظمستدرك فمعم ايمِمحٝمحكمواحلاىمؿ دم، 

(.) 9سمرىمؿ() ،ذم  اهلٝمثٚملومال - سمٛمثٚمف، سمف،ُمـ ـمريؼ أسمق وائؾ ىمٙمٜمؿ

-  رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح (.)جمٛمع اًمزوائد 

 (.)ومتح اًم٤ٌمري- ؾمٜمده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 9 ومال ازمـ ضمجر

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

 -إؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح      
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شَمٛمَا ضَمْٖمُص : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -79 ـْ يَمْٝمٍث  ، زمـ نِمَٝماٍث  ضَمدَّي ـْ ضَمْرٍب  ، فَم ـْ  ، فَم فَم

ـِ فُمَٚمرَ  ، زمـ صُمَبغْمٍ  ؽَمِٔمٝمدِ  ـْ ازْم َ٘مرِ  ريض اهلل فمٛمٜمام فَم ـْ ايمسَّي ُف ؽُمئَِؾ فَم ْٚمرُ : هَمَٗماَل  ؟ َأٞمَّي يَمْٝمَس ، اخْلَ

ا ىُمٛمَْٝمةٌ   . هَلَ

__________________________ 
-  (13071رىمؿ  7.85)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمرنمريب * 
-  وإن يم٤من اؾمٛمف همػم اؾمؿ اخلٛمر ،ر ذم احلرُم٦م يم٤مخلٛمركَ أن اًمسَّ  9أي 9ىم٤مل اًمنظمز: ىُمٛمَْٝمةٌ  (1

  - (13.5)اعمًٌقط 

 :إشمررواة * 

 - 5 9إصمرؾمٌؼ ذم  .شمٗمة همٗمٝمف سمٕمغم ضمٖمٓمف ، أزمق فمٚمر ،زمـ نمٝماث ايمٛمخٔمل ضمٖمص (1 

- 912إصمرؾمٌؼ ذم -  ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،اصدوق اظمتٚمط ضمدً  ،ميْ نَ زمـ زُ  يمٝمؿزمـ أيب ُس  يمٝمثال (2 

- 912إصمرؾمٌؼ ذم - جمٝمقل احل٤مل  ،ىمقدم زمـ أيب ضمرب أزمق ضمرب وومٝمؾ ضمرب (3

) 9 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف  ،ايم٘مقدم ،َمقٓهؿ ،صمبغم إؽمديزمـ  ؽمٔمٝمد -

) 91إصمرؾمٌؼ ذم - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

سمـ  ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد ()9 سمرىمؿ (.)، دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحدأطمرصمف 

 - سمٛمثٚمف ، سمف، ضمٌػم

: إشمراد احل٘مؿ فمعم إؽمـ* 

وجلٝم٤مًم٦م  ،وهق وٕمٞمػ إلظمتالـمف ويمثرة ظمٓمئف، سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞم٨م، إؾمٜم٤مد إصمر وٕمٞمػ

- سمـ أيب طمرب  طمرب
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زمِٝمِب َوَٞمبِٝمِ  ايْمِٔمٛمَِب  (5) دِم َٞمِٗمٝمِع ايمزَّي

ـُ ُٞمَٚمغْمٍ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -80 شَمٛمَا ازْم ـْ ُح  ،ضَمدَّي ـْ ؽُمَٙمْٝمِؽ ،زمـ َصايمٍِت  مِ ٓفَم زمـ  فَم

ا َأْو َُمْٔمَتِٚمًراريض اهلل فمٛمف طَمَرَج فُمَٚمُر : اَل َِمْسَحٍؾ َق  ، هَمٛمََزَل فَمعَم ََماٍء هَمَدفَما زمُِسْٖمَرةٍ  ، ضَماصمًّ

اٍب ، هَمَٟمىَمَؾ َوَأىَمَؾ ايْمَٗمْقمُ  ـْ َٞمبِٝم ٍ ، شُمؿَّي َدفَما زممَِمَ ـِ : هَمَٗماَل  ،هَمُٟميِتَ زمَِٗمَدٍح َِم مْحَ زمـ  اْدهَمْٔمُف إلَم فَمْبِد ايمرَّي

هُ هَمَؾ ، ريض اهلل فمٛمف فَمْقٍف  ُف َردَّي ا ؾَمٚمَّي اصٍ  شُمؿَّي َدهَمَٔمُف إلَم ؽَمْٔمدِ  ،َمَّي هَمَٙمامَّي ، ريض اهلل فمٛمف زمـ َأيِب َوومَّي

هُ  ُف َردَّي ََما َهَ ا ؟ هَمَٗماَل َيا َأَِمغَم   -َئْمٛمِل نُماَلََمفُ   -َيا فَمْجاَلنُ : هَمَ اوَمُف هَمَٗماَل ، هَمَٜماسمِفِ : وَماَل ، ؾَمٚمَّي

ـْ اظْمَاءِ  صَمَٔمْٙمُت َززمِٝمًبا دِم ؽِمَٗماءٍ ، اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  اضِمَٙمِة َوَصَبْبُت فَمَٙمْٝمِف َِم ـِ ايمرَّي ْٗمُتُف زمَِبْْم : وَماَل ، شُمؿَّي فَمٙمَّي

ـِ فَمعَم ََما سَمُٗمقُل  ـِ هَمَُمِٜمَدا، اْئِت زمَُِماِهَدْي انْمِسْؾ ؽِمَٗماَءك َيٙمكُِم ، َأْي زُمٛمَلَّي : هَمَٗماَل ، هَمَجاَء زمَُِماِهَدْي

ازُمفُ  َٗماَء َيْٕمَتٙمُِؿ ، يَمٛمَا َذَ . هَم١مِنَّي ايمسِّص

_____________________________ 
- (131/0رىمؿ  7.88)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمرنمريب * 
َـّ -  خْب طَ  ىمع ذم اعم٤مء ُمـ همػمنْ ُي ، أو همػمه سمٞم٥مذ ُمـ زَ َخ تَّ ُي  ابَذ  :يعايمٛمؼَّي  (1 ُم٤م  9سم٤مًمٗمتح وعُق واًم

- (4.0/8)اًمٜمٝم٤مي٦م - وسم٤مًمٕمٙمس يؾ ًمٞمنمب هن٤مراً ع ذم اعم٤مء ُمـ اًمّؾ َق نْ ُي 

 إذا ضم٤موزت طمده٤م اًمذي ٓ يًٙمر إمم طمده٤م 9ىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس ،آهمتالم جم٤موزة احلد: َيْٕمَتٙمِؿُ  (2

-  (/01.33)ًم٤ًمن لاو، (162 .2)همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي - اًمذي يًٙمر 

  :إشمررواة * 

ُمـ  ،ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،ص٤مطم٥م طمدي٨م ،صم٘م٦م ،أزمق هُمام ايم٘مقدم،  اهلٚمداينْيرمَ زمـ نُ  فمبد اهلل (1

-  (2557اًمت٘مري٥م )-ع-وًمف أرسمع وصمامٟمقن ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم، يم٤ٌمراًمت٤مؾمٕم٦م

اسمـ ومل يذيمر ومٞمف اًمٌخ٤مري وٓ ، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،يم٘مقدمزمـ صايمت ايمٔمبز ا ٓمُح  (2

 ، 2/7ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو ، 020ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- أيب طم٤مشمؿ ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل 

-  137ص59اًمث٘م٤مت جو  ،236ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو

ذم  سمـ اخلٓم٤مب طمديث٤مً  قمٛمر روى قمـ 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ،ىمقدم  ،يل ايمٖمزارَح ْس زمـ مِ  كيْ َل ُس  (3
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اسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل يذيمر ومٞمف اًمٌخ٤مري وٓ ، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاذيمره ، اًمٜمٌٞمذ ويم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م

اسمـ  ـمٌ٘م٤متو، 2/7ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو ، 1/5ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل 

-  064ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد جو ،236ص39اًمث٘م٤مت جو، 040ص59ؾمٕمد ج

) أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م،ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

- 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ 

 أطمد اًمٕمنمة ،ايمزهريأزمق حمٚمد  ،زمـ احلارث زمـ فمبد زمـ فمبد فمقف زمـ فمقف فمبد ايمرمحـ (5

ويم٤من شم٤مضمرًا شمّمدق سمِمٓمر ُم٤مًمف ، وه٤مضمر اهلجرشملم وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م أؾمٚمؿ ىمديامً ، اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م

-  وُمٜم٤مىمٌف ؿمٝمػمة ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ع، ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .733ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو ،235ص39اإلص٤مسم٦م ج

أؾمٚمؿ  ،أسمق إؾمح٤مق ،سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًمزهري سمـ أهٞم٥م ُم٤مًمؽ واؾمٛمف ،زمـ أيب ووماص ؽمٔمد (6

 أطمدوهق ،وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ،وأول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، ىمديامً 

اإلص٤مسم٦م -  س و ًلم قمغم اعمِمٝمقرُم٤مت سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ؾمٜم٦م ظمؿ ،اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وآظمرهؿ ُمقشم٤مً  اًمٕمنمة

- 5/5ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو، 62ص29ج

.   مل أىمػ قمٚمٞمف  .زمـ اخلْماب ريض اهلل فمٛمف َمقلم يمٔمٚمر: فمجالن (7

 :إشمرختريج * 

- (131/0رىمؿ  7.88)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

طم٤مشمؿ ومل اسمـ أيب ذيمرد٤م ًمٌخ٤مري و، ؾمٚمٞمؽ  وَ  ،طُمالم سمـ ص٤مًمح  ، ٕن ومٞمف، قمٚمٞمف أشمقىمػ ذم احلٙمؿ 

 - يذيمرا ومٞمٝمام ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 

  -
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ـُ هُمَّمْٝمؾٍ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -81 شَمٛمَا ازْم ـْ ا ، ضَمدَّي ـْ َُمقؽَمك،فْمَٚمِش ٕفَم  (1)ِريٍػ طزمـ  فَم

ـْ َأزمِٝمِف ، زُمُف  (2)زمٝمٌب ز يمَِٔمقِم   يٛمب  ُىَمانَ : وَماَل ريض اهلل فمٛمف فَم ٍة زَمْٝمَّماَء هَمَٝممْمَ .  دِم صَمرَّي

____________________________ 
-  (13086رىمؿ  7.88)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

: إشمررواة * 

 -937 ؾمٌؼ ذم أصمر -صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

 - 95 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م طم٤مومظ، أزمق حمٚمد إفمٚمش ،زمـ َمٜمران ؽمٙمٝمامن (2

- زائغ 9وىم٤مل اجلقزضم٤مين ،واًمدارىمٓمٜمل، وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، زمـ ؿمريػ إؽمدي ايم٘مقذم َمقؽمك (3

سمـ  ويم٤من أسمق سمٙمر ،ا قمـ أسمٞمف وأىمقام ُمِم٤مهػميم٤من ممـ ي٠ميت سم٤معمٜم٤ميمػم اًمتل ٓ أصقل ًمف9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

يم٤من يرى رأى أهؾ اًمِم٤مم ويم٤من يتحدث هبذا يتِمٞمع  9ىم٤مل ؾمالم، وىمد اهتؿ سم٤مًمتِمٞمع-  قم٤ٌمس يٙمذسمف

، 127ص19اعمجروطملم جو ،037ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو ، 176ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  سمف

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد و ،047ص39اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم جو  ،228ص59اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو

 .010ص59ًم٤ًمن اعمٞمزان جو ،434ص59اًمرضم٤مل ج

، قمٜمده ُمراؾمٞمؾ، روى قمٜمف اسمٜمف ُمقؾمك إؾمدي و قمـ قمكمروى 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري، ؿمريػ (4

- يمت٥م اًمؽماضمؿ ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل  ومل أضمد ًمف ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

 - 285ص39اًمث٘م٤مت جو ،381ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،245ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

، سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (5

- 42ؾمٌؼ ذم أصمر -  وزوج اسمٜمتف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم

 :إشمرختريج * 

- (13086رىمؿ  7.88)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

 ـــــــــــــــــ

 - (7.037) "اجلرح  "- واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب  "سمـ فمريػ  ُمقؾمك "قمٜمد اًمٚمحٞمدان  (0)

يمام اصمٌتف قمقاُم٦م و ، واًمّمقاب اعمث٧ٌم "ن ٟمٌٞمذ ًمٕمكم يٜمٌذ يم٤م "9 خمت٤مر اًمٜمدوي9 ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م حت٘مٞمؼ (1)

 - اًمٚمحٞمدان واجلٛمٕم٦م 
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: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

مل أىمػ ًمف قمغم شمقصمٞمؼ ،  وأسمقه، وهق وٕمٞمػ سمـ ـمريػ ُمقؾمكومٞمف ، ضمدًا  د إصمر وٕمٞمػإؾمٜم٤م        

 - يٕمتد سمف
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شَمٛمَا فَمْبُد ايْمَقاضِمدِ : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -82 اَن وَماَل ضَمدَّي شَمٛمَا فَمٖمَّي : زمـ َصْٖمَقاَن وَماَل  ضَمدَّي

َا وَمايَمْت  ِف َأوَّي ـْ ُأَمِّص ُث فَم زمِٝمَب نَمْدَوًة ريض اهلل فمٛمف ُث يمُِٔمْثاَمَن ىُمٛمُْت َأَْمغَ : ؽَمِٚمْٔمُت َأيِب حُيَدِّص ايمزَّي

زُمُف فَمُِمٝمَّيةً  زُمُف نَمْدَوةً ، هَمَٝممْمَ ا فُمْثاَمنُ ، َوَأَْمَٕمُثُف فَمُِمٝمَّيًة هَمَٝممْمَ َٔمٙمكَِم : ريض اهلل فمٛمف هَمَٗماَل هَلَ يَمَٔمٙمَّيِؽ ََتْ

اَم هَمَٔمْٙمُت رُ : وَمايَمْت ، همِٝمِف َزْهًقا  .  سَمْٖمَٔمقِم  َٓف ، وَماَل ، زمَّي

_______________________________ 
-  (13085رىمؿ  7.87)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمرنمريب * 
اًمٜمٝم٤مي٦م -  وأصؾ اعمٖم٨م اعمرس واًمدًمؽ سم٤مٕص٤مسمع ،اًميب ًمٞمس سم٤مًمِمديد 9اعمٖم٨م: َأَْمَٕمُثفُ  (1

(.)   -

) اًمٌن اعمٚمقن ي٘م٤مل إذا فمٝمرت احلٛمرة واًمّمٗمرة ذم ، سمٗمتح اًمزاي أو وٛمٝم٤ماًمزهق 9 َزْهًقا

.  (1/117)خمتار ايمِمحاح  -اًمٜمخؾ وم٘مد فمٝمر ومٞمف اًمزهق 

 :إشمررواة * 

- /96 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم  ،أزمق فمثامن ،زمـ َمسٙمؿ ايمباهقم فمٖمان (1

ًمٞمس  9سمـ ُمٕملماىم٤مل  ،َمقلم فمثامن ،اظمدين زمـ أيب فمٝماش إَمقي صٖمقان زمـ فمبد ايمقاضمد (2

وقم٤مُم٦م ُم٤م يرويف مم٤م ٓ يت٤مسمع 9 وىم٤مل اسمـ قمدي، ًمٞمس سمث٘م٦م9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، ص٤مًمح 9وىم٤مل ُمرة ،سمٌمء

ُمـ  ،ُم٘مٌقل (93132اًمت٘مري٥م رىمؿ) ذم9 ىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاذيمره ىمد و ،قمٚمٞمف

اًمث٘م٤مت و، 11ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،47ص59اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  ومؼ - اًم٤ًمسمٕم٦م

اًمْمٕمٗم٤مء و  ،275ص59هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 347ص079هتذي٥م اًمٙمامل ج و، 013ص69ج

-  4اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو  ،57ص09ًمٚمٜم٤ًمئل ج

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ُمقمم قمثامن ،يمقرم، زمـ أزمك فمٝماش صٖمقان (3

وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  (5.47اًمت٤مريخ )وًمف ذيمر ذم شمرمج٦م اسمٜمف قمٌداًمقاطمد قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم ، اًمث٘م٤مت

ىمٚم٧م هق - ومل أضمد ًمف ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م اًمؽماضمؿ ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل - (5.11اجلرح )ذم 

-  358ص59اًمث٘م٤مت جو، 313ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 2/7ص39يمٌػم جاًمت٤مريخ ال- ُم٘مٌقل 

. مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م  :زمـ أيب فمٝماش أم صٖمقان (4 
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 ،واخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ،أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذو اًمٜمقريـ ،زمـ فمٖمان فمثامن (5

- 931ؾمٌؼ ذم أصمر-  واًمٕمنمة اعمٌنمة

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ، ()9سمرىمؿ (.) ،ذزمةإدم  زمـ ضمٛمبؾاأمحد أطمرصمف 

-  سمٜمحقه،سمف،ؿمٞم٦ٌم

- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞمٌف (.) ،اظمحعموازمـ ضمزم دم  

ُمـ ـمريؼ أم  ()9سمرىمؿ (.) ،أضماد واظمثاينوأزمق زم٘مر ايمُمٝمباين دم 

- سمٜمحقه ،قمٞم٤مش

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - وأسمقه وضمدشمف ًمٞمس هلام شمقصمٞمؼ ، ُم٘مٌقل، ن صٗمقانب قمٌد اًمقاطمدومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا ضَمْٖمُص : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -83 ـْ يَمْٝمٍث  ، زمـ نِمَٝماٍث  ضَمدَّي ـْ ضَمْرٍب  ، فَم ـْ  ، فَم فَم

ـِ فُمَٚمرَ  ، زمـ صُمَبغْمٍ  ؽَمِٔمٝمدِ  ـْ ازْم زمِٝمِب  ريض اهلل فمٛمٜمام فَم ـْ َٞمِٗمٝمِع ايمزَّي ُف ؽُمئَِؾ فَم ْٚمُر : هَمَٗماَل  ؟ َأٞمَّي اخْلَ

   .ٞمُِبقَهااصْمَت 

____________________________ 
- (13081رىمؿ  7.87)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمررواة * 

- 95 صمرأؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م وم٘مٞمف شمٖمػم طمٗمٔمف ، أزمق فمٚمر ،اث ايمٛمخٔمليَ زمـ غِ  صْف َح  (1

- 912ؾمٌؼ ذم أصمر-  اظمتٚمط ضمدًا ومٚمؿ يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك صدوق،زمـ زٞمٝمؿ أيب ؽمٙمٝمؿ زمـ يمٝمثال(2 

-  912إصمرؾمٌؼ ذم -  يمقذم ،زمـ أيب ضمرب أزمق ضمرب وومٝمؾ ضمرب (3

) 9 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ، ُمقٓهؿ ،زمـ صمبغم إؽمدي ؽمٔمٝمد -

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ يب صح٤م ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

، سمف، ُمـ ـمريؼ طمرب، ()9سمرىمؿ (.) ،إذزمةدم  زمـ ضمٛمبؾاأمحد أطمرصمف 

 -سمٛمثٚمف 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

ضمدًا ومل يتٛمٞمز طمديثف وهق وٕمٞمػ إلظمتالـمف  ، سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞم٨م، إصمر هبذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

 - ومؽمك
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شَمٛمَا فَمقِمُّب : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -84 ْٝمَبايِنِّص  ،زمـ َُمْسِٜمرٍ  ضَمدَّي ـْ ايمُمَّي ـْ فَمْبِد اظْمَٙمِِؽ ، فَم زمـ  فَم

ـِ فُمَٚمرَ ِٓ وُمْٙمُت : َٞماهمٍِع وَماَل  ـْ ، إينِّص َأْٞمبُِ  َٞمبِٝمَ  َززمِٝمَب : ريض اهلل فمٛمٜمام زْم هَمَٝمِجلُء َٞماٌس َِم

 .زَمْٟمَس زمِفِ  َٓ : وَماَل  هَمَ٘مْٝمَػ سَمَرى؟، هَمُٝمْٖمِسُدوَٞمُف فَمقَمَّي ، َأْصَحازمِٛمَا هَمَٝمْٗمِ هُمقَن همِٝمِف ايمتَّيْٚمرَ 

___________________________ 
- (13087رىمؿ  7.88)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمررواة  *

- 934 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م  ،زمـ َمسٜمر ايمٗمرر ايم٘مقدم فمقم (1

- 934 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م  ،أزمق إؽمحاق ايمُمٝمباين ،زمـ أيب ؽمٙمٝمامن ؽمٙمٝمامن (2 

- 934 ؾمٌؼ ذم أصمر- جمٝمقل  ،ايم٘مقدم ،زمـ ٞماهمع ايمُمٝمباين فمبد اظمٙمؽ (3

) 1سمؼ ذم إصمر س- ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.401) ،اظمحعمأطمرصمف ازمـ ضمزم دم 

.  سمـ ٟم٤مومع جمٝمقل قمٌد اعمٚمؽ: ومال ازمـ ضمزمو

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

 . ٓ رء9 وهق وٕمٞمػ ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، سمـ ٟم٤مومع قمٌد اعمٚمؽومٞمف ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده    
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زمـ  شمٛما َمايمؽضمدَّي : زمـ فمٚمر وماَل  ضمدشمٛما أزمق اظمٛم ر إؽمامفمٝمؾ :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -85

ـْ ، َِمْٕمَقلٍ  ـْ ، ُأىَمْٝمؾ فم ْٚمُر َمـ ايْمِٔمٛمَِب  :رَ مَ ازمـ عُ  وماَل  :ايمُمٔمبل وماَل  فم .  اخْلَ

____________________________ 
- (031)9 سمرىمؿ 0.18) ،إذسم٦مذم  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

- ُم٤مت سمٕمد اعم٤مئتلم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م ،ٟمزيؾ سمٖمداد ،أزمق اظمٛم ر ،زمـ فمٚمر ايمقاؽمْمل إؽمامفمٝمؾ (1

- (9358 رىمؿشم٘مري٥م ال)- قمخ م س

- 15ؾمٌؼ ذم أصمر - ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ، صم٘م٦م صم٧ٌم، أزمق فمبد اهلل، زمـ َِمْٕمَقل ايم٘مقدم َمايمؽ (2

ويم٤من ، أسمق طمٙمٞمؿ اًمٙمقذم ،وًم٘مٌف ُأيَمْٞمؾ ،ُمٕمٌد 9اؾمٛمف يؾق ،يَم٠مذن إزمراهٝمؿ ايمٛمخع ،ُأىَمْٝمؾ (3

، روى قمـ اًمِمٕمٌل، ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤مً ، وأسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح، ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ ،قمٛمكأ

شم٤مريخ اًمٙمٌػم ال- وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ، صم٘م٦م يمقذم 9ىم٤مل اًمٕمجكم، سمـ ُمٖمقل روى قمٜمف ُم٤مًمؽو

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و،   76ص59اًمث٘م٤مت جو ،237ص 19اجلرح واًمتٕمديؾ ج و ,54ص19ج

شمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾمامء اًمرواة وأٟم٤ًمهبؿ و ،0/4ص  09إيمامل اًمٙمامل ج و ، ،124ص09ج

-  0/4ص .0اإليمامل ج و ،57ص 09وأًم٘م٤مهبؿ ويمٜم٤مهؿ ج 

) 1 9إصمرؾمٌؼ ذم  - ُمـ اًمث٤مًمث٦م،صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،أزمق فمٚمرو،زمـ ذاضمٝمؾ ايمُمٔمبل فماَمر -

) ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل- 

  :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ  (سم٤مب اخلٛمر ُمـ اًمٕمٜم٥م 94468 سمرىمؿ 5.488) هصحٝمتدم ايمبخاري أطمرصمف 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ قمٛمرا قمـ ، قمـ ٟم٤مومع ، سمـ ُمٖمقل ُم٤مًمؽ

سمٛمثٚمف ، سمف، أيمٞمؾ قمـ اًمِمٕمٌلُمـ ـمريؼ  (06052)9سمرىمؿ (7.184)زمرى ؽمٛمـ ايمؽال دم ايمبٝمٜمٗملو

- وومٞمف زي٤مدة 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 ومل يرد وهق يروي قمـ صم٘م٦م واًمراوي قمٜمف صم٘م٦م،صم٘م٦م وم٘مد وصم٘مف اًمٕمجكم ،ٕن ُأيَمٞمؾ ، إؾمٜم٤مده صحٞمح    

-   ومٞمف ضمرح  
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شَمٛمَا فَمْبُد اهللَّيِ: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -86 ـْ هُمَّمْٝمؾِ  ،ُٞمَٚمغْمٍ زمـ  ضَمدَّي ـْ  ، زمـ نَمْزَوانَ  فَم فَم

ـْ َأيِب َوائِؾٍ  ، فَماِصؿٍ  ـْ ِزر  فَم ـْ فَمْبِد  ، فَم ٌر : وَماَل اهلل ريض اهلل فمٛمف فَم  . َٞمبِٝمُ  ايْمِٔمٛمَِب َ ْ

_____________________________ 
- (13077رىمؿ  7.86)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

 :إشمررواة * 

- /97صمرأؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م ، أزمق هُمام ،زمـ ٞمٚمغم اهلٚمداين فمبد اهلل (1

 ،ُمـ يم٤ٌمر اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م، أسمق اًمٗمْمؾ ،ُمقٓهؿ ،ايم٘مقدم يزمـ صمرير ايمّمّب  وانزْ زمـ غَ  همّمٝمؾ (2

- (94323 اًمت٘مري٥م) -ع - سمٕملمُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م أر

- 966ؾمٌؼ ذم أصمر-  ًمف أوه٤مم صدوق ،أزمق زم٘مر ،زمـ أيب ايمٛمجقد وهق ،زمـ هبديمة فماصؿ (3

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،خميم ،ضمٚمٞمؾ ،صم٘م٦م ،أزمق َمريؿ ،ايم٘مقدم ،زماؾمة إؽمديزمـ ُح  شيْ َب زمـ ُح  رّ زِ  (4

  (7//91 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -سمـ ُم٤مئ٦م وؾمٌع وقمنميـاو وه، وىمٞمؾ سمٕمده٤م، إطمدى وصمامٟملم

 - 977 ؾمٌؼ ذم أصمر - صم٘م٦م خميم، أزمق وائؾ ،زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3

ُمـ يم٤ٌمر  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

 -940ؾمٌؼ ذم أصمر-  اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 
، وائؾ أيبُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ (.) ،اًمقرعسمـ طمٜمٌؾ ذم أظمرضمف أمحد 

 -سمٛمثٚمف ، سمف

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - صدوق ًمف أوه٤مم ، قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م ، ٕن ومٞمف ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده        
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ِب ايْمَٔمِِمغمِ  (6) ـْ ىَمِرَهُف إَذا نَمعَم ، دِم ُذْ  ََم

شَمٛمَا فَمْبُد :(1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -87 ـْ َأيِب َئْمُٖمقَرفَمْبدِ  ،نَ زمـ ؽُمَٙمْٝماَم  ضِمٝمؿِ ايمرَّي ضَمدَّي ـِ فَم مْحَ   ايمرَّي

ـَ َأيِب شَمازمٍِت  ،فُمَبْٝمٍد ايْمَٔماَِمِريِّص  زمـا ـْ َأْيَٚم ـِ : وَماَل  ، فَم اهلل يض ر فَمبَّياسٍ  ىُمٛمُْت صَمايمًِسا فِمٛمَْد ازْم

ـْ ايْمَٔمِِمغمِ  ،هَمَجاَءُه َرصُمٌؾ هَمَسَٟميَمفُ  فمٛمٜمام زْمُف ََما َداَم : هَمَٗماَل  ؟ فَم ا اْذَ  . ؿَمِريًّ

__________________________ 
-  (131/7رىمؿ  7.0/0)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمرنمريب * 
) ًم٤ًمنال -  اًمٓمراوةأي همض سملّم  :ؿمري، (.) -

 :إشمررواة * 

ُمـ صٖم٤مر  ،صم٘م٦م ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ،ٟمزيؾ اًمٙمقوم٦م ،وزيرْ أزمق فمقم ااَ ، ٞماينن ايمِؽ زمـ ؽمٙمٝمام فمبد ايمرضمٝمؿ (1

- (93/45 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم ،اًمث٤مُمٜم٦م

 -ع -ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘مف ،يمقذم ورُف عْ أسمق َي ،  ٟمًٌتفخمتٚمػ ذم، ؿماسْس زمـ نِ  زمـ فمبٝمد فمبد ايمرمحـ (2

- (92831 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

سمـ اوذيمره  ،ٓ سم٠مس سمف 9داودىم٤مل أسمق ، َمقلم زمٛمل شمٔمٙمبة ،أزمق شمازمت ايم٘مقدم، زمـ شمازمت أيٚمـ (3

هتذي٥م -  س- ُمـ اًمراسمٕم٦م  ،صدوق (9484 اًمت٘مري٥م رىمؿ)9 ىم٤مل اسمـ طمجر ذم، طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

- 37 ص39اًمث٘م٤مت جو  232ص09اًمتٝمذي٥م ج

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ فمباس فمبد اهلل

.   ؾمٌؼ ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

 :إشمرختريج * 
، سم٤مب اًم٤ٌمذق وُمـ هنك قمـ يمؾ ُمًٙمر ُمـ إذسم٦م) ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤مً 

- (10.64)ومتح اًم٤ٌمري - وصٚمف اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ أيب صم٤مسم٧م اًمثٕمٚمٌل 9 ىم٤مل اسمـ طمجر -(6.603

يٕمٗمقر اًمًٚمٛمل  ُمـ ـمريؼ أيب (5238)9 سمرىمؿ (3.242) ،اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمىأظمرضمف و

 9ومج٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ اًمٕمّمػم وم٘م٤مل، سمـ قم٤ٌمسايمٜم٧م قمٜمد 9 قمـ أيب صم٤مسم٧م اًمثٕمٚمٌل سمٚمٗمظ ىم٤مل

 9ىم٤مل ؟ أيمٜم٧م ؿم٤مرسمف ىمٌؾ أن شمٓمٌخف 9ىم٤مل،وذم ٟمٗمز ُمٜمف إين ـمٌخ٧م ذاسم٤مً  9ىم٤مل اذسمف ُم٤م يم٤من ـمري٤مً 
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 ,اًمٜم٤ًمئل - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف 9 ىم٤مل إًم٤ٌمين- ىمد طمرم  وم٢من اًمٜم٤مر ٓ حتؾ ؿمٞمئ٤مً  9ىم٤مل ،ٓ

وأظمرضمف  -(10.64)وصّحح إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  (3.528) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين 

سمـ قمٌٞمد أيب قمٛمر  حيٞمكُمـ ـمريؼ ، (17158)9 سمرىمؿ، (8.294)، اًمٙمؼمى ذم ؾمٜمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل

-  سمٛمٕمٜم٤مه، قمـ اسمـ قم٤ٌمساًمٌٝمراين 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل (7.507) ،واسمـ طمزم ذم اعمحغم

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-  صدوق ، ومٞمف أيٛمـ سمـ صم٤مسم٧م ٕن ، طمًـإؾمٜم٤مد إصمر
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ضمدشمٛما : زمـ اظمبارك وماَل  شمٛما فمبد اهللَّيِضمدَّي : ضمدشمٛما هاؾمؿ ومال :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -88

ـْ  إِنَّي رم صُمَرْيَرًة َأْٞمَتبُِ  همٝمٜما ، هم١مذا : ومٙمت ٓزمـ فمباس: زمـ هبار وماَل  وَمْٝمسِ  ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمتَّيْٝمِٚملِّص ، فم

زْمُتفُ  ـَ َذِ ازُمَؽ ؟ » : ومال، نَمعَم َوؽَمَ٘م : وماَل  ،ىم ا وىم ا ؽَمٛمَةً : ومٙمُت : وماَل ش َمٛم  ىمؿ ه ا َذَ

َبِث ؿَماظَمَا َت » ْت فُمُرووُمَؽ َمـ اخْلَ . شَروَّي

___________________________ 
- (65رىمؿ .37)، ذم إذسم٦م (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب * 
- (1.5)اًمٜمٝم٤مي٦م  -ومجقر وهمػمه وهق ظمالف ـمٞم٥م اًمٗمٕمؾ ُمـ  ،سمًٙمقن اًم٤ٌمء :ثاخلْب  (1

 :إشمررواة * 

 ،ىمٞمٍموًم٘مٌف  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،أزمق ايمٛمَض ،ايمبٕمدادي ،َمقٓهؿ زمـ َمسٙمؿ ايمٙمٝمثل زمـ ايمٗماؽمؿ هاؾمؿ (1

 - (96145 رىمؿاًمت٘مري٥م )-  وًمف صمالث وؾمٌٕمقن ،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئتلم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م، صم٧ٌم صم٘م٦م

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،َمقلم زمٛمل ضمٛمٓمٙمة ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل- 

- 936 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق اظمٔمتٚمر ،زمـ ؿمرطمان ايمتٝمٚمل ؽمٙمٝمامن (3

سمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مت اه ذيمر، امنّ همٗمٝمؾ مهام أو ه ،خمتٙمػ دم اؽمؿ أزمٝمف ،ار ايمبٌميبَّي زمـ هَ  ومٝمس (4

ُمـ  ،ُم٘مٌقل (94484اًمت٘مري٥م رىمؿ)9 ىم٤مل اسمـ طمجر ذم، روى قمٜمف أهؾ اًمٕمراق9 وىم٤مل، اًمت٤مسمٕملم

هتذي٥م اًمٙمامل   و، 0/4ص69اجلرح واًمتٕمديؾ ج -س  - ووهؿ ُمـ ضمٕمٚمف صح٤مسمٞم٤مً ، اًمراسمٕم٦م

-  203ص49اًمث٘م٤مت جو ،251ص79هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ، 74ص139ج

) ؾمٌؼ ذم -ُمِمٝمقر صح٤ميب  ،رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمـ قمؿ ا ،زمـ فمباس فمبد اهلل 

  .

 :إشمرختريج * 
 (7.212)، اعمجتٌك هؾمٜمـوذم - (41/2)9 سمرىمؿ (2.124) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف 

٤ٌَمنَ سمـ  ُمـ ـمريؼ ىمٞمس (4582)9 سمرىمؿ 9 ىم٤مل إًم٤ٌمين -سمٛمثٚمف ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس (ه٤ٌمرسمـ  سمدل)، َوْه

 - (46/8)9 سمرىمؿ (0.077)، سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين ,ًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ اوٕمٞمػ  - , وٕمٞمػ
روى قمٜمف ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وهق صم٘م٦م ، اربَّ سمـ هَ  ىمٞمسٕن ،  اإلؾمٜم٤مد طمًـإصمر :إشمراحل٘مؿ فمعم * 
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- ًمذا يٙمقن طمديثف طمًـ ، وٕن اإلؾمٜم٤مد سمجٛمٚمتف قمراىمل ، 
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ان مَ رَ هْ َق  َل أَ َس  :اَل َق  نَ ِي يرِ زمـ سِ ا نْ عَ ، وَب يُّب أَ  نْ عَ ، رٍ مَ عْ مَ  نْ عَ  :(1) فمبد ايمرزاقومال   -89

 هُ َب نَ عِ  ِسَ عْ يَ  نْ أَ  هُ نُ ذِ أْ َت ْس يَ  هُ نَّي أَ كَ  وَ هُ وَ ، هِ ضِ رْ أَ  نْ عَ ريض اهلل فمٛمف  اً دَ عْ َس  اصّق  وَ يِب زمـ أَ  دَ عْ َس 

  .هعْ َل ْق ا :اَل َق ، حُل ْص يَ  ٓ :اَل َق ، اً يَب ِب زَ  هُ ْل عَ ْج ا :اَل َق ، هُ ونَ سَمرُ ّش ٓيَ  :اَل َق  اً َب نَ عِ  هُ عْ ِب  :دعْ َس  هُ َل  اَل َق َف 

_____________________________ 
- (05882سمرىمؿ  8.107)صٜمػ ذم امل (0)

_____________________________ 

  :إشمرنمريب * 

- سمٚمٖم٦م اًمٗمرس ، اًمرضمؾواًم٘م٤مئؿ سم٠مُمقر ، هق اخل٤مزن واًمقيمٞمؾ واحل٤مومظ عم٤م حت٧م يده: وَمْٜمرَمان (1

-   (3.018)اًمٜمٝم٤مي٦م 

  :إشمررواة * 

 -3 9إصمرؾمٌؼ ذم  .صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق فمروة، راؾمد إزديزمـ  َمٔمٚمر (1
-  05ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر، زمـ أيب متٝمٚمة ىمٝمسان أيقب (2

) 07 9ؾمٌؼ ذم أصمر.  قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر،صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد- 

ؿمٝمد  ،أزمق إؽمحاق ،زمـ فمبد َمٛماف ايمزهري زمـ أهٝمب َمايمؽ واؽمٚمف، زمـ أيب ووماص ؽمٔمد (4

-  /97ؾمٌؼ ذم أصمر-  وأول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م

 :إشمرختريج * 
، اعمجتٌكه ؾمٜمـ و ذم-  (4111)9 سمرىمؿ (2.128) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم الاًمٜم٤ًمئل أظمرضمف 

ُمـ ـمريؼ  (11334)9 سمرىمؿ (6.434) ،صٜمػامل ذم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمو - (4602)9 سمرىمؿ (7.217)

 - سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ أيب وىم٤مص سمـ ؾمٕمد قمـ ؾمٕمد ُمّمٕم٥م

9 سمرىمؿ (414. 2) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف: ومال إيمباين

(4618)  -

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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شَمٛمَا َأزُمق َُمَٔماِويَ َح : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -90 فَْمَٚمشِ  ،ةَ دَّي ْٕ ـْ ا ـْ فَمْبدِ  ،فَم ةَ  اهللَّيِفَم ـْ  ،زمـ َُمرَّي فَم

ـِ فُمَٚمرَ  ـْ ايْمَٔمِِمغمِ  ريض اهلل فمٛمٜمام ازْم ُف ؽُمئَِؾ فَم زْمُف ََما َاْ َيْٟمطُمْ ُه ؾَمْٝمَْماُٞمفُ : وَماَل ؟ َأٞمَّي  :وِمٝمَؾ ، اْذَ

 .دِم شَماَلٍث : َودِم ىَمْؿ َيْٟمطُمُ ُه ؾَمْٝمَْماُٞمُف ؟ وَماَل 

_____________________________ 
- (13104رىمؿ  7.0/1)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

 :إشمررواة * 

صم٘م٦م أطمٗمظ اًمٜم٤مس حلدي٨م  ،قمٛمل وهق صٖمػم ،ايم٘مقدم أزمق َمٔماوية ايمَضير ،مازِ زمـ َخ  حمٚمد (1 

وًمف اصمٜمت٤من ، وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وشمًٕملم ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،م ذم طمدي٨م همػمهوىمد َيف ،إقمٛمش

- (94730 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  وىمد رُمل سم٤مإلرضم٤مء ،وصمامٟمقن ؾمٜم٦م

 - 96 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق حمٚمد إفمٚمش،َمٜمرانزمـ  ؽمٙمٝمامن (2

- ع- وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،دم ايم٘مقدمة اهلٚمداين اخلارِ زمـ َمرّ  فمبد اهلل (3

- (925/6 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل- 

 :إشمرختريج * 
- سمٜمحقه ، سمف، ُمـ ـمريؼ إقمٛمش (/0588)9 سمرىمؿ (8.106) ،هُمّمٜمػذم  اًمرزاققمٌد أظمرضمف 

- سمٛمثٚمف ، سمف، (6.4/6) ،اعمحغماسمـ طمزم ذم ُمـ ـمري٘مف و

-  مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر9 ىم٤مل إًم٤ٌمين، سمـ طمٜمٌؾ إمم أمحد (8.0/4) ،اعمٌدعوقمزاه ص٤مطم٥م 

-  (/7.4) إرواء اًمٖمٚمٞمؾ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صحٞمحإصمر  إؾمٜم٤مد  
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ـِ  ، شمٛما ؿَمٝمَّياٌف اإلؽم٘مٛمدراين :ومال ،زمـ طَماِرصَمةَ  شمٛما َهْٝمَثؿُ  :(1)زمـ ضمٛمبؾ  ومال أمحد – 91 فَم

اضِمٝمَؾ ا اضِمٝمَؾ  ، ىَمْٝمؾٍ زمـ َب  زمـ َذَ ـِ فُمَٚمرَ  :ومٙمت :ومال ،فمـ أزمٝمف َذَ زْم إِنَّي رم  ريض اهلل فمٛمٜمام ِٓ

ـَ اظْمُْسٙمِِٚمكمَ  :ومال ،َأْرضَماَمًا زمِِٚمٌْمَ َيتَّيِخُ وَن َمـ ه ه إفَْمٛمَاِب   :ومٙمت ،َوهَمَٔمَؾ ذيمؽ َأضَمُد َِم

ُحقُم هَمَبافُمقَها َوَأىَمُٙمقا َأشْماَمَوَا :ومال :ٞمٔمؿ ََمْت فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايمُمُّب  :ومال ،َٓ سَمُ٘مقُٞمقا زمَِٚمٛمِْزيَمِة ايْمَٝمُٜمقِد ضُمرِّص

زَمفُ  :ومٙمت ُه هَممَمِ َما  :ومال ،همٙمام َٞمَزيْمُت  ،َٓ زَمْٟمَس  :ومال ؟ َما سَمُٗمقُل دم َرصُمٍؾ َأطَمَ  فُمٛمُْٗمقدًا هَمَٔمٌَمَ

زُمُف ضَمؾَّي زَمْٝمُٔمُف  . ضَمؾَّي ُذْ

______________________________ 
-  (/90500 سمرىمؿ 2.388)، ذم اعمًٜمد (0)

______________________________ 

:  ؾمٔمقب وومبائؾ* 

ُمـ أضمٜم٤مس اًمٕمرب واًمروم  ٕن يمثػماً  ،اًمٞمٝمقد أقمؿ ُمٜمٝمؿو، هؿ سمٜمق إهائٞمؾ: ايمٝمٜمقد  -1

وهؿ يٕمرومقن سم٤مٕؾم٤ٌمط ُمـ سمٜمل -ومل يٙمقٟمقا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، واًمٗمرس وهمػمهؿ ص٤مروا هيقداً 

اعمقؾمققم٦م - راة ًمٞمٙمقن هلؿ ٟمٌٞم٤مً إهائٞمؾ اًمذي أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ُم١ميدًا سم٤مًمتق

-  9111ص، ًمّمديؼ ظم٤من، ًم٘مٓم٦م اًمٕمجالن، 9565 اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م ص

: أَماىمـ وزمٙمدان* 

شم٘مع ذم اًمٓمرف اًمِمامزم ٕومري٘مٞم٤م، شمتٌٕمٝم٤م ؿمٌف ضمزيرة ؾمٞمٜم٤مء، وذم همريب آؾمٞم٤م، حيده٤م ُمـ  :َمٌم (1

ذق ومٚمًٓملم واًمٌحر إمحر، وُمـ اًمٖمرب ًمٞمٌٞم٤م، وُمـ اًمِمامل اًمٌحر إسمٞمض اعمتقؾمط، وُمـ ال

، شمٌٚمغ ُم٤ًمطمتٝم٤م ،سمـ اخلٓم٤مب  سمـ اًمٕم٤مص ذم أي٤مم قمٛمر قمٛمرو ومتح٧م قمغم يد اجلٜمقب اًمًقدان،

 واًمٙمت٤مب، (5.137)، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان9 يٜمٔمر- ، وقم٤مصٛمتٝم٤م اًم٘م٤مهرة 2يمؿ  1.001.450طمقازم 

- اًمذهٌل، اًمٕم٤ممل اًمٕمريب

  :إشمررواة * 

 9سمـ طمٜمٌؾ أمحدويم٤من ، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم صم٘م٦م،ٟمزيؾ سمٖمداد ،أزمق أمحد ،وذيرُّب طمارصمة ااَ  زمـ يثؿايمف (1

 ،ًمٞمس سمف سم٠مس9 ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، صم٘م٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف9 وىم٤مل اخلٚمٞمكم، صدوق9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، يثٜمل قمٚمٞمف

ُمـ يم٤ٌمر  ،صدوق (96253مرق شم٘مري٥مال)-ذم9 ىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره 



 
 

 196 

 و، 105ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -خ س ق - ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ ذم آظمر يقم ُمٜمٝم٤م ،اًمٕم٤مذة
-  72ص009هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ، 125ص89اًمث٘م٤مت ج و ،75ص89اجلرح واًمتٕمديؾ ج

ىم٤مل احلًٞمٜمل ذم ، سمـ ظم٤مرضم٦م يثؿسمـ سمالل وقمٜمف اًمف سمـ ذاطمٞمؾاقمـ  ،اف اإلؽم٘مٛمدارينؿملَّي  (2

9 سمرىمؿ (582. 1شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م و، 103 .0اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد  - يمِمٞمخف ،جمٝمقل9 (اإليمامل)

(385)  -

زمـ زمالل يؾاِح ازمـ َذَ  -3
(1)

شمٕمجٞمؾ -  جمٝمقل ،  وقمٜمف ـمٞم٤مف اإلؾمٙمٜمدراين ،فمـ أزمٝمف،اخلقٓين 

- (0340)9 سمرىمؿ (/47ص .1ج)اعمٜمٗمٕم٦م 

اضمٝمؾ (4 سمـ أسمك  روى قمٜمف يزيد ،سمـ قمٛمرا يروى قمـ ،أزمق اظمٕمغمة، زمـ زَم٘مِٝمؾ اخلقٓين َذَ

وذيمره -  ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطًم٤م ،ذم اجلرحواسمـ أيب طم٤مشمؿ -  اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػمًمف  شمرضمؿ وىمد، طمٌٞم٥م

اًمث٘م٤مت و (262ص .3اجلرح واًمتٕمديؾ  و (144ص .3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

- (340)9 سمرىمؿ (527 ص. 0ج) ,شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  و (110ص .6ج )اإليمامل  و255ص39ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب ، فمبدايمرمحـأزمق ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل- 

 :إشمرختريج * 
يَّ  (3.144)، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ذمأورده اًمٌخ٤مري  قمـ  قمـ قمٌٞمداهلل سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمنم سمـ اًمنَّ

9 أٟمف ؾم٠مل اسمـ قمٛمر قمـ سمٞمع اًمٕمّمػم، اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م  قمـ ذاطمٞمؾ سمـ سَمٙمٞمؾ 

قمـ إؾمٜم٤مد  ىم٤مل اهلٞمثٛمل  .اإلمام أحمد وهذا إؾمٜم٤مد ىمد شم٤مسمع إؾمٜم٤مد -وم٘م٤مل ُم٤م طمّؾ ذسمف طمؾ صمٛمٜمف 

 (4.55)جمٛمع اًمزوائد  - وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،قمرومٝمامأمل يمٞمؾ وـمٞم٤مف وومٞمف اسمـ َب 9 إلُم٤مم أمحد ا

  :إشمراحل٘مؿ فمعم  *

،  ُمدار اإلؾمٜم٤مد قمغم ذاطمٞمؾ سمـ سَمٙمٞمؾ وىمد روى قمٜمف مجعٌ ٕن ، سم٤معمت٤مسمٕمف طمًـ إؾمٜم٤مد إصمر    

وًمألصمر  ،يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ،وؾمٜمد اإلُم٤مم أمحد ىمد شمقسمع ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

وسمٛمجٛمقع ـمرىمف ، وإؾمٜم٤مده طمًـ ، أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد  ، اي٦م قمٌداهلل سمـ قمٛمروؿم٤مهد ُمـ رو

-  يرشم٘مل إمم اًمّمح٦م  

 ـــــــــــــــــ

  .(1/638) -شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م - شمٌٕم٤ًم ًمٚمٌٙمري  "سمالل  "يمتٌف احلًٞمٜمل  (0)
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زَمفُ  (7) ـْ َذِ طْمَِمِة دِم ايمٛمَّيبِٝمِ  َوََم  دِم ايمرُّب

شَمٛمَا فُمَبْٝمَدةُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -92 ْٝمدٍ  ضَمدَّي ـْ َأيِب َِمْس٘مكٍِم  ، زمـ مُحَ ـْ هُ ، فَم زمـ  ْيؾِ زفَم

ضْمبِٝمَؾ  ْمَّياِب  ََمرَّي فُمَٚمرُ : وَماَل  ُذَ : هَمَٗمايُمقا، فَمعَم شَمِٗمٝمٍػ هَماؽْمَتْسَٗماُهؿْ ريض اهلل فمٛمف زمـ اخْلَ

ـْ َٞمبِٝمِ ىُمْؿ َيا ََمْٔممَمَ شَمِٗمٝمٍػ : هَمَٗماَل ، هَمَسَٗمْقُه ََماءً ، َأطْمبُِئقا َٞمبِٝمَ ىُمؿْ  ، هَمَسَٗمْقهُ : وَماَل ، اؽْمُٗمقيِن َِم

ـْ َهَ ا ، َيا ََمْٔممَمَ شَمِٗمٝمٍػ : َيِدِه شُمؿَّي وَماَل هَمَٟمََمَر ايْمُٕماَلَم هَمَِمبَّي شُمؿَّي َأَْمَسَؽ ِب  زُمقَن َِم ُ٘مْؿ سَممْمَ إٞمَّي

ِديدِ  اِب ايمُمَّي َ ُه زمِاظْمَاِء ، ايمممَّي ٌء هَمْٙمَٝمْ٘مرِسْ ازمِِف َرْ ـْ َذَ ُ٘مْؿ َرازَمُف َِم  .هَمَٟميُّب

_______________________________ 
- (13142رىمؿ  7.0/8)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________________ 

  :إشمررواة * 

، أو اًمْمٌل ،أو اًمٚمٞمثل ،اًمتٞمٛمل ،اءذّ اظمٔمروف زمايمَت  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،يد ايم٘مقدمزمـ ضُمؿ زمٝمدةعَ  (1

ُمرة  وىم٤مل أمحد ،ُم٤م سمف سم٠مس اعمًٙملم ًمٞمس ًمف سمخ٧م 9ُمرة قمٜمف ُمٕملموىم٤مل اسمـ ، وصم٘م٦م أمحد واسمـ ُمٕملم

ىم٤مل اسمـ و ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ووصم٘م٦م اسمـ ؾمٕمد واًمدارىمٓمٜمل، طمديثف ُم٤م أطمًـ 9قمٜمف

اًمت٘مري٥م )ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، ووٕمٗمف أطم٤مديثف صح٤مح وُم٤م روي٧م قمٜمف ؿمٞمئ٤مً  9اعمديٜمل

- وىمد ضم٤موز اًمثامٟملم  ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًٕملم ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،صدوق ٟمحقي رسمام أظمٓم٠م (933/7رىمؿ

، 052ص69اًمث٘م٤مت جو، 64ص69هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ، 146ص089هتذي٥م اًمٙمامل ج-  3خ 

 .22ص49ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو، 064ص09شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت جو

و ذيمره ،سمف ٓ سم٠مس9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، إودي ؽم٘مكم أزمق َمس٘مكمزمـ مِ  رُّب ايمُت  (2

طمًـ احلدي٨م مل  9ذم اًمت٤مريخ قمٜمفوىم٤مل   (اًمٙم٤مؿمػ )ذم اًمذهٌل وؾمٙم٧م قمٜمف،سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متا

هق 9 ىمٚم٧ُم  - س - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُم٘مٌقل (90050 اًمت٘مري٥م رىمؿ)9 وىم٤مل اسمـ طمجر ذم -يْمٕمٗمف أطمد

اًمث٘م٤مت و 166ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو  71ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -يمام ىم٤مل اًمذهٌل 

 .084ص19هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 0.205اًمٙم٤مؿمػ و285،.7شم٤مريخ اإلؾمالم و، 128ص59ج

اًمت٘مري٥م ) 3خ - ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م  ،خميم ،صم٘م٦م ،اًمٙمقذم ،ضمبٝمؾ إوديزمـ ُذَ ا ،زمايمتِمٕمغم ،يؾزَ هُ  (3

-  (96172 رىمؿ

) 0ؾمٌؼ رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م،ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ ٞمٖمٝمؾ ؿمابزمـ ايمن فمٚمر -
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  :إشمرختريج * 

 أيبُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ (.)،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

إذا ظمِمٞمتؿ ُمـ ٟمٌٞمذ  9ىم٤مل ،سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أن قمٛمر ،خمتٍمًا سمٚمٗمظ،قمـ أيب راومع، طمٗمص 

-  أي ىمٌؾ أن يِمتد 9قمٌد اهلل ىم٤مل - ؿمدشمف وم٤ميمنوه سم٤معم٤مء

صح٧ٌم 9 ىم٤مل،سمـ قمثامن قمٌد اًمرمحـُمـ ـمريؼ  (3.107) ،ذح َمٔماين أشماروايمْمحاوي دم 

وازمـ - سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م، سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم ُمٙم٦م وم٠مهدى ًمف ريم٥م ُمـ صم٘مٞمػ قمٛمر

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.376) ،اظمحعمضمزم دم 

  :إشمر احل٘مؿ فمعم* 

- طمًـ احلدي٨م 9 ىم٤مل اًمذهٌل ،سمـ ُمًٙملم  احلر، ومٞمف، ؾمـإؾمٜم٤مد إصمر ح



 
 

 199 

شَمٛمَا َأزُمق : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -93 ـْ فِمْٚمَرانَ ،  ضْمَقِص إضَمدَّي ـْ  ، زمـ َُمْسٙمِؿٍ  فَم فَم

ْرَداِء َوَأْصَحاِب رَ : زمـ نَمَٖمَٙمَة وَماَل  ؽُمَقْيد ُب ايمٛمَّيبِٝمَ  ََمَع َأيِب ايمدَّي اِم دِم ىُمٛمُْت َأْذَ ؽُمقِل اهللَّيِ زمِايمُمَّي

َباِب ايْمِٔمَٓماِم   . احْلُ

______________________________ 
- (13121رىمؿ  7.0/4)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمرنمريب * 
َب  (1 أو اخلِم٤ٌمت إرسمع شمقوع قمٚمٞمٝم٤م اجلرة ذات  ،اجلرة اًمْمخٛم٦م ُمٜمٝم٤م: مجع ضُمّب  اُب احْلُ

  -(0.80)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  - اًمٕمروشملم

 :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص ،زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق: أزمق إضمقص (1

- (94058 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- اًم٤ًمدؾم٦م  ُمـ ،صم٘م٦م ،زمـ َمسٙمؿ اجلٔمٖمل ايم٘مقدم إفمٚمك َمرانعِ (2

ىمدم اعمديٜم٦م يقم دومـ اًمٜمٌل صغم  ،ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ،خمَضم ،أزمق أَمٝمة اجلٔمٖمل ،ةَ َل َف زمـ غَ  يدوَ ُس  (3

- ن ؾمٜم٦موًمف ُم٤مئ٦م وصمالصمق ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم ،صمؿ ٟمزل اًمٙمقوم٦م ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من ُمًٚمام ذم طمٞم٤مشمف

-  (91584 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع

صح٤ميب  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،أسمق اًمدرداء ،سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري زيد وي٘م٤مل اسمـ، َمايمؽزمـ  فمقيٚمر (4

ومرض ًمف قمٛمر وم٠محل٘مف ، ويم٤من قم٤مسمداً  ،أطمد وؿمٝمد، أؾمٚمؿ يقم سمدر، يم٤من شم٤مضمرًا ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ،ضمٚمٞمؾ

وُمٜم٤مىم٦ٌم وومْم٤مئٚمف يمثػمة ريض اهلل ، سمـ اخلٓم٤مب وشمقمم ىمْم٤مء دُمِمؼ ُمـ ىمٌؾ قمٛمر، ًمتفسم٤مًمٌدريلم جلال

آؾمتٞمٕم٤مب و 636 ص39اإلص٤مسم٦م ج -ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم  ُم٤مت ذم أواظمر ظمالوم٦م قمثامن ،قمٜمف

-  0116ص29ج

 :إشمرختريج * 
 . (913121 رىمؿ 7.0/4)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

.  ه صحٞمحإؾمٜم٤مد         
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شَمٛمَا َوىمِٝمٌع ، وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -94 شَمٛمَا إؽِْماَمفِمٝمُؾ : ضَمدَّي ـْ  ضمدَّي زمـ َأيِب طَمايمٍِد ، فَم

شَمٛمِل فُمْتَبةُ : زمـ َأيِب ضَماِزٍم ، وَماَل  وَمْٝمسِ  ، ريض اهلل فمٛمفوَمِدَْمُت فَمعَم فُمَٚمَر : زمـ هَمْروَمٍد ، وَماَل  ضَمدَّي

ـْ َٞمبِٝمٍ  وَمْد كَ  زْمُتُف ، هَماَم ىمِْدُت َأْن : اَد َيِِمغُم طَمالًّ، هَمَٗماَل هَمَدفَما زمُِٔمس  َِم ْب ، هَمَٟمطَمْ سُمُف هَممَمِ اْذَ

زَمُف ، شُمؿَّي وَماَل  قَم : َأؽِمٝمَٕمُف ، شُمؿَّي َأطَمَ ُه هَممَمِ ِديَد يمِٛمَْٗمَْمَع زمِِف حُلُ ُب َهَ ا ايمٛمَّيبِٝمَ  ايمُمَّي ا َٞممْمَ َيا فُمْتَبُة ، إِٞمَّي

 .َيٛمَاْؤذِ ُت اإِلزمِِؾ دِم زُمُْمقٞمِٛمَا َأْن 

_____________________________ 
-  (13117رىمؿ  7.0/4)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

: إشمرنمريب * 

- (2.125)اًمٜمٝم٤مي٦م - قِم٤ًَمٌس وأقْم٤ًَمس 9 ومجُٕمف، ح اًمٙمٌػماًمَ٘مدَ : ايمُٔمسُّب 

 :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ وىمٝمع (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،تصم٘م٦م صم٥م ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم، رمَج  ايمَب ِد زمـ أيب طمايمد إضْمؿَ  إؽمامفمٝمؾ (2

- (9327 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- وُم٤مئ٦م  ؾم٧م وأرسمٕملم

 ،وي٘م٤مل ًمف رؤي٦م ،خميم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم، ايمَبَجقم زمـ أيب ضمازم ومٝمس (3

- ع -وشمٖمػّم  ،وىمد ضم٤مز اعم٤مئ٦م ،ُم٤مت سمٕمد اًمتًٕملم ،ةوهق اًمذي ي٘م٤مل إٟمف اضمتٛمع ًمف أن يروي قمـ اًمٕمنَم 

-  (94455 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

همزا ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،صح٤ميب ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ يرزمقع ايمسٙمٚمل زمـ همرومد فمتبة (4

اهلل صغم رؾمقل ه اًمنمى قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مىمٕمد هأص٤مب و، وؾمٚمؿ همزوشملم

صمؿ دًمؽ هب٤م إظمرى صمؿ  ،ومٜمٗم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم يمٗمف، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم يديف

 -ٟمزل اًمٙمقوم٦م و ومتح اعمقصؾ ذم زُمـ قمٛمر، ـمٞم٥م اًمرائح٦م ومٙم٤من ومٕمٌؼ ،هوسمٓمـ قمت٦ٌمأُمرد٤م قمغم فمٝمر

- 0/18ص29آؾمتٞمٕم٤مب ج و 328ص39اإلص٤مسم٦م ج - س

) 0ؾمٌؼ ذم إصمر- ٟم٤مىم٥م أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦مضمؿ امل ،زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -
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 :إشمرختريج * 
، اًمزهد ذم سمـ اًمنيوأظمرضمف ا-  (66)9 سمرىمؿ (/3.15)، أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف

-  سمٛمثٚمف ، سمف، قمـ قمتٌف ىمٞمس ُمـ ـمريؼ يمالد٤م (584)9 سمرىمؿ (1.253)

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-  إؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح 
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شَمٛمَا َأزُمق : (1)ؾمٝمبة ومال ازمـ أيب  -95 ـْ َأيِب إؽِْمَحاَق ، ضْمَقِص إضَمدَّي ـْ فَمْٚمِرو، فَم زمـ  فَم

قَم : ريض اهلل فمٛمف وَماَل فُمَٚمرُ : ََمْٝمُٚمقٍن وَماَل  ِديَد يمِٛمَْٗمَْمَع زمِِف حُلُ اَب ايمُمَّي َ ُب َهَ ا ايمممَّي ا يَمٛممَْمَ إٞمَّي

ٌء هَمْٙمَٝمْٚمُزصْمُف زمِاظْمَاِء ، زمِِؾ دِم زُمُْمقٞمِٛمَا َأْن سُم٠ْمِذَيٛمَاإلا ازمِِف َرْ ـْ َذَ ـْ َرازَمُف َِم  . هَمَٚم

_______________________________ 
- (13116رىمؿ  7.0/3)اعمّمٜمػ  (0) 

_______________________________ 

  :إشمرنمريب * 
ؽِّ : َرازَمف ْي٥م سمٛمٕمٜمك اًمِمَّ َٙمٜمل ، اًمرَّ -   (1.175)اًمٜمٝم٤مي٦م - ي٘م٤مل راسَمٜمل سمٛمٕمٜمك ؿمٙمَّ

رواة إشمر  *

 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أسمق إطمقص، زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق: أزمق إضمقص (1

) 90ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد ،أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو. 

صم٘م٦م قم٤مسمد ٟمزل  ،خميم ُمِمٝمقر ،وي٘م٤مل أسمق حيٞمك ،أزمق فمبد اهلل ،وديْٕ زمـ َمٝمٚمقن ا فمٚمرو (3

 يًمؼ 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ (94011اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  وىمٞمؾ سمٕمده٤م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،اًمٙمقوم٦م

-  (0.0/0) قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ- ريض اهلل قمٜمف  قمٛمر

) 0ؾمٌؼ ذم رىمؿ - ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، زمـ ٞمٖمٝمؾ اخلْماب زمـ فمٚمر -

 :إشمرختريج * 

، ذيؽ قمـ أيب إؾمح٤مقُمـ ـمريؼ ، (60)9سمرىمؿ (3.148) ،ذم اًمًٜمـ اًمدارىمٓمٜملأظمرضمف  

- سمٜمحقه ، سمف، إهائٞمؾ قمـ أيب إؾمح٤مقُمـ ـمريؼ ، (63)9سمرىمؿ (3.148)، وذم، سمٜمحقه، سمف

، إؾمح٤مق أيب قمـ ظمٞمثٛم٦م أيبُمـ ـمريؼ  (06082)9 سمرىمؿ (7.188) ،ًمٙمؼمىؾمٜمـ اال ذم اًمٌٞمٝم٘ملو

، سمف، إؾمح٤مق أيب قمـزهػم ُمـ ـمريؼ  (3.107) ،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم  -سمٜمحقه ، سمف

، قاإؾمح أيب قمـسمـ ظم٤مًمد  قمٛمروُمـ ـمريؼ  (0.064) ،اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخواًمٜمح٤مس ذم - سمٜمحقه 

- سمٜمحقه ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.376)، واسمـ طمزم ذم اعمحغم- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

-   صحٞمحإؾمٜم٤مد إصمر 
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شَمٛمَا َأزُمق َُمَٔماِوَيةَ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -96 فَْمَٚمشِ  ، ضَمدَّي ْٕ ـْ ا ـْ إزْمَراِهٝمَؿ  ، فَم اٍم ، فَم ـْ مَهَّي فَم

ـْ َٞمبِٝمِ  زَ ريض اهلل فمٛمف ُأيِتَ فُمَٚمُر : وَماَل  هَمَٙمامَّي َذاوَمُف وَمْمَّيَب : وَماَل ، زمِٝمِب ايمْمَّيائِِػ زمِٛمَبِٝمِ  َززمِٝمٍب َِم

َب َووَماَل   ،إنَّي يمِٛمَبِٝمِ  َززمِٝمِب ايمْمَّيائِِػ يَمَٕمَراًَما: هَمَٗماَل  إَذا اؾْمَتدَّي : شُمؿَّي َدفَما زماَِمٍء هَمَِمبَّيُف فَمَٙمْٝمِف هَممَمِ

زُمقا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ هَمُِمبُّبق  . ا فَمَٙمْٝمِف اظْمَاَء َواْذَ

______________________________ 
- (13118رىمؿ  7.0/4)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمرهمٗمف  *

وإذا مل يٌٚمغ  - ًمتحريٛمف يم٤من سمٚمغ طمد اإلؾمٙم٤مر مل يٙمـ ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف ُمزيالً ًمق : ومال ازمـ ضمجر

-  ومدل قمغم أن شم٘مٓمٞمٌف ُٕمر همػم اإلؾمٙم٤مر، ذب ىمٚمٞمٚمف ويمثػمهطمد اإلؾمٙم٤مر ومال ظمالف ذم إسم٤مطم٦م 

ومث٧ٌم أٟمف ىمٌؾ  ،وًمق ذه٧ٌم ؿمدشمف سمّم٥م اعم٤مء ،ًمق يم٤من سمٚمغ اًمتحريؿ ًمٙم٤من ٓ حيؾ: ايمْمحاوي وومال

-  أن يّم٥م قمٚمٞمف اعم٤مء يم٤من همػم طمرام

وهلذا ىمٓم٥م قمٛمر  ،حيتٛمؾ أن يٙمقن ؾم٥ٌم ص٥م اعم٤مء يمقن ذًمؽ اًمنماب يم٤من محض: ومال ايمبٝمٜمٗمل

-  وًمٙمٜمف يم٤من ُتٚمؾ ،واهلل ُم٤م ىمٓم٥م قمٛمر وضمٝمف ٕضمؾ اإلؾمٙم٤مر طملم ذاىمف 9ىم٤مل ٟم٤مومع ،وم٘مد ،سمفعم٤م ذ

-  (/3./0)، ومتح اًم٤ٌمري

  :إشمرنمريب * 
-  (3.68) اًمٜمٝم٤مي٦م- أي ىمٌض ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف يمام يٗمٕمٚمف اًمٕمٌقس وُيٗمػ ويث٘مؾ : بومطَّي  (1

 :إشمررواة * 

- 986 ؾمٌؼ ذم أصمر-  أطمٗمظ اًمٜم٤مس حلدي٨م إقمٛمش ،شمٗمة، يةأزمق َمٔماو ،زمـ طمازم حمٚمد (1

-  95 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق حمٚمد إفمٚمش، إؽمديزمـ َمٜمران  ؽمٙمٝمامن (2

 -965 ؾمٌؼ ذم أصمر. اًمٗم٘مٞمف صم٘م٦م ،أزمق فمٚمران ،زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل زمـ يزيد إزمراهٝمؿ (3

ُم٤مت ؾمٜم٦م  س  ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،ايم٘مقدم ،زمـ فمٚمرو ايمٛمخٔمل زمـ ومٝمس زمـ احلارث امَهؿّ  (4

- (96205اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وؾمتلم

) 0ؾمٌؼ ذم رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -
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 :إشمرختريج * 

 ،اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخذم واًمٜمح٤مس - (3.107) ،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم 

-  سمٜمحقه ، سمف، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ د٤مم (6.376) ،اعمحغمواسمـ طمزم ذم - (0.066)

ُمـ ـمريؼ ، (إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم يمن اًمٜمٌٞمذ سم٤معم٤مءسم٤مب )وقمزاه اسمـ طمجر ًمٚمٌٞمٝم٘مل ذم 

ومتح اًم٤ٌمري  - ؾمٜمده ىمقي وهق أصح رء ورد ذم ذًمؽ9 ىم٤مل، سمـ احل٤مرث قمـ قمٛمر د٤مم

9 سمرىمؿ (7.2/4)اًمٙمؼمى ذم ؾمٜمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل وًمٙمـ أظمرج ، مل أىمػ قمٚمٞمف 9ىمٚم٧م-  (/3./0)

- سمٛمٕمٜم٤مه ، قمـ قمٛمر سمـ قمثامن قمٌد اًمرمحـُمـ ـمريؼ  (06115)

  :إشمراحل٘مؿ فمعم * 

- إؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح 
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شَمٛمَا فَمْبَدةُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -97 ـْ حَيَْٝمك ، زمـ ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ضَمدَّي ـْ  ، زمـ ؽَمِٔمٝمدٍ  فَم فَم

ـْ شَمِٗمٝمٍػ يَمُٗمقا فُمَٚمرَ  ؽَمِٔمٝمدِ  ْمَّياِب  زمـ اظْمَُسٝمِّصِب َأنَّي وَمْقًَما َِم ـْ  ريض اهلل فمٛمف زمـ اخْلَ َوُهَق وَمِريٌب َِم

ةَ  ـْ همِٝمفِ ، هَمَدفَماُهْؿ زمَِٟمْٞمبَِ ُِتِؿْ ، ََم٘مَّي زَمُف َِم ـْ َٞمبِٝمٍ  هَمَٗمرَّي سَمكْمِ ، هَمَٟمسَمْقُه زمَِٗمَدٍح َِم شُمؿَّي َدفَما زماَِمٍء هَمَِمبَّيُف فَمَٙمْٝمِف ََمرَّي

وُه زمِاظْمَاِء : شَماَلشًما هَمَٗماَل  َأوْ   . اىْمرَسُ

______________________________ 
- (/1312رىمؿ  7.0/4)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمرنمريب * 
وهُ  (1 اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ  - ومؽم9 أي يٙمن يمنا يمن ُمـ سمرد اعم٤مء وطمره: اىْمرَسُ

(5.6/6) -

 :إشمررواة * 

 ُمـ صٖم٤مر ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،ي٘م٤مل اؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ ،أزمق حمٚمد ايم٘مقدم، ٓيبزمـ ؽمٙمٝمامن ايمِؽ  زمدةعَ  (1

- (93158اًمت٘مري٥م) -ع - وىمٞمؾ سمٕمده٤م،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم ،اًمث٤مُمٜم٦م

ُم٤مت  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صم٘م٦م صم٧ٌم  ،أزمق ؽمٔمٝمد ايمٗمايض ،اظمدين زمـ ومٝمس إٞمِماري زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمك (2

- (96448 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- أو سمٕمده٤م  ،وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم

زمـ خمزوم ايمٗمرر  نزمـ فمٚمرا زمـ فمائ  زمـ فمٚمرو زمـ أيب وهب نزْ زمـ َح  اظمسٝمب زمـ ؽمٔمٝمد (3

اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح ، ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٕمٚمامء إصم٤ٌمت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙم٤ٌمرأطمد ، اظمخزوَمل

وىمد ٟم٤مهز  -سمٕمد اًمتًٕملم ُم٤مت ، ُمٜمف قمٚمامً  ٓ أقمٚمؿ ذم اًمت٤مسمٕملم أوؾمعَ  9سمـ اعمديٜملاوىم٤مل  ،اعمراؾمٞمؾ

-  (91285اًمت٘مري٥م رىمؿ)-ع -اًمثامٟملم

)0ؾمٌؼ ذم رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ()9 سمرىمؿ (.) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىال دم ايمٛمسائلأطمرصمف 

ىم٤مل  -ومذيمر احلدي٨م ، شمٚم٘م٧م صم٘مٞمػ قمٛمر سمنماب9 ىم٤مل، سمـ اعمًٞم٥م ؾمٕمٞمد قمـسمـ ؾمٕمٞمد  حيٞمك

9 سمرىمؿ (.) –سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  وٕمٞمػ -وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد9 إًم٤ٌمين

() -
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 (7.2/4)ايم٘مػمى  هؽمٛمـ دم ايمبٝمٜمٗملو - (62)9 سمرىمؿ (/3.15) ،هؽمٛمـ دم ايمدارومْمٛملوأطمرصمف 

.  سمٜمحقه، سمـ اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٕمٞمد حيٞمكيمالد٤م ُمـ ـمريؼ  (06114)9 سمرىمؿ

9 ىم٤مل، سمٚمٗمظ، سمـ قمثامن قمٌد اًمرمحـُمـ ـمريؼ  (4/218) ،ذح َمٔماين أشماري دم وايمْمحاو

  ,وم٠مهدى ًمف ريم٥م ُمـ صم٘مٞمػ ؾمٓمٞمحتلم ُمـ ٟمٌٞمذ ،سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم ُمٙم٦م صح٧ٌم قمٛمر

ومنمب قمٛمر إطمداد٤م ومل ينمب  9ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ  ,واًمًٓمٞمح٦م ومقق اإلداوة ودون اعمزادة

. ايمنوه سم٤معم٤مء 9وم٘م٤مل ،ومقضمده ىمد اؿمتد ،ه٥م قمٛمر ومنمب ُمٜمفومذ ،طمتك اؿمتد ُم٤م ومٞمف ،إظمرى

سمـ قمٚم٘مٛم٦م  سمـ أيب صم٤مسم٧م قمـ ٟم٤مومع طمٌٞم٥مُمـ ـمريؼ  (1/175)، ايمٛماؽمن واظمٛمسقخوايمٛمحاس دم 

أُمر قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سمٜمزل ًمف ذم سمٕمض شمٚمؽ اعمٜم٤مزل وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمٚم٦م ومجلء سمٓمٕم٤مم  9ىم٤مل، سمٚمٗمظ

 ،إن هذا ًمِمديد صمؿ أُمر سمامء ومّم٥م قمٚمٞمف 9صمؿ ىم٤مل ،ُمٜمفصمؿ أشمك سمٜمٌٞمذ ىمد أظمٚمػ واؿمتد ومنمب  ،ومٓمٕمؿ

 - صمؿ ذب هق وأصح٤مسمف

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

وفم٤مهر هذه احل٤مدصم٦م قمدم ، ذم إؾمٜم٤مده اسمـ اعمًٞم٥م وىمد اظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف       

، ن قمثامنب قمٌد اًمرمحـصح٤ميب ال ،وم٘مد شم٤مسمع اسمـ اعمًٞم٥م، وىمد ضم٤مء إصمر ُمـ ـمريؼ آظمر، ؿمٝمقده هل٤م

-  ومٞمٙمقن إصمر طمًـ ًمٖمػمه ، يمام قمٜمد اًمٓمح٤موي يمام هق ُمٌلم ذم اًمتخري٩م
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يٌؽ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -98 شَمٛمَا َذِ ـْ إزْمَراِهٝمؿَ  ، ضَمدَّي ـْ جُمَاِهٍد وَماَل  ، فَم  وَماَل فُمَٚمرُ : فَم

ـِ : ريض اهلل فمٛمف ـِ   -إينِّص َرصُمٌؾ َِمْٔمَجاُر ايْمَبْْم ِقيَؼ هَمٟمَ ،  -َأْو َِمْسَٔماُر ايْمَبْْم ُب َهَ ا ايمسَّي  وْٓذَ

ـَ ، ِوَُمٛمِلُيال َب ُب َهَ ا ايمٙمَّي ُؾ زَمْْمٛمِل ، ِوَُمٛمِلُيال وَٓوَأْذَ ِديَد هَمُٝمَسٜمِّص ُب َهَ ا ايمٛمَّيبِٝمَ  ايمُمَّي  . َوَأْذَ

____________________________ 
- (13120رىمؿ  7.0/4)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمرنمريب * 
ر قم٤مَ  ُِم٩ْم إيّن  " 9وُمٜمف طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف9 ىم٤مل اسمـ إصمػم -أي ي٤مسمس اًمٓمٌٞمٕم٦م 9 َِمْٔمَجارُ  (1

-  (0.164)اًمٜمٝم٤مي٦م -  أي ي٤مسمس اًمٓمٌٞمٕم٦م 9" نطْ اًم٥َم 

اًمٜمٝم٤مي٦م - ُم٤م حترك سمف اًمٜم٤مر ُمـ آًم٦م احلديد يّمػ ٟمٗمًف سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلرب واًمٜمجدة :َِمْسَٔمارُ  (2

(.)  

 :إشمررواة * 

) 02ؾمٌؼ ذم أصمر -  صدوق ُيٓمكء ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ فمبد اهلل ايمٛمخٔمل ذيؽ  - 

ووصم٘مف اسمـ ، ٓ سم٠مس سمف9 ىم٤مل اًمثقري وأمحد ،ايم٘مقدم ،رمَج زمـ صمازمر ايمَب  زمـ َمٜماصمر إزمراهٝمؿ (2

ووٕمٗمف ، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي 9واًمٜم٤ًمئل، وأسمقطم٤مشمؿ، ىم٤مل اًم٘مٓم٤من، ص٤مًمح احلدي٨م 9وىم٤مل أسمق داود، ؾمٕمد

يمثػم اخلٓم٠م شمًتح٥م جم٤مٟم٦ٌم ُم٤م اٟمٗمرد ُمـ اًمرواي٤مت وٓ يٕمجٌٜمل 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، اسمـ ُمٕملم

يٙمت٥م طمديثف ذم  9وىم٤مل اسمـ قمدي، ات ًمٙمثرة ُم٤م ي٠ميت ُمـ اعم٘مٚمقسم٤متآطمتج٤مج سمام واومؼ آصم٥م

هتذي٥م - 3م- ُمـ اخل٤مُم٦ًم، صدوق ًملم احلٗمظ (9143اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، اًمْمٕمٗم٤مء

اجلرح واًمتٕمديؾ و 084ص09ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو 035ص09اًمتٝمذي٥م ج

-   0/1ص09اعمجروطملم جو102ص09اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو 021ص19ج

- 14 9إصمرؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم ،أزمق احلجاج، اظم٘مل زمـ صمػم جماهد (3

)0ؾمٌؼ ذم رىمؿ- ء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦مأطمد اخلٚمٗم٤م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م، زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

 :إشمرختريج * 

 (13120رىمؿ  7.0/4)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم * 

- و جم٤مهد مل يًٛمع ُمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، وهق وٕمٞمػ سمـ ُمٝم٤مضمر مإسمراهلومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا َأزُمق : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -99 ـْ َأيِب إؽِْمَحاَق  ،ضْمَقصِ إضَمدَّي ـْ فَمْٚمِرو ، فَم زمـ  فَم

ـَ فُمَٚمرُ  ظَمّا: ََمْٝمُٚمقٍن وَماَل  اِب َأضَمبُّب : َأسَماُه ايمْمَّيبِٝمُب هَمَٗماَل  ريض اهلل فمٛمف  ؿُمِٔم َ إيَمْٝمؽ ؟ َأيُّب ايمممَّي

 . ايمٛمَّيبِٝمُ  : وَماَل 

____________________________ 
- (13122رىمؿ  7.0/5)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمر ههمؼ*

يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن  ،ٟم٘مٕم٧م ومٞمف 9أي ،ذ اعمذيمقر مترات ٟمٌذت ذم ُم٤مءاعمراد سم٤مًمٜمٌل9 ىم٤مل اسمـ طمجر شمٜمٌٞمف

 (6.54)ومتح اًم٤ٌمري  - ذًمؽ ٓ ؾمتٕمذاب اعم٤مء

 :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص، زمـ ؽمٙمٝمؿ ؽمالم هق: أزمق إضمقص (1

 -0ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد ،أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو (2 

- 984ؾمٌؼ ذم أصمر-  خميم ُمِمٝمقر صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ َمٝمٚمقن إودي فمٚمرو (3

) 0ؾمٌؼ رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

: ختريج إشمر* 

 سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف سم٤مب ىمّم٦م اًمٌٞمٕم٦م وآشمٗم٤مق قمغم قمثامن)، هصحٞمحذم  اًمٌخ٤مريأظمرضمف 

 9ىم٤مل ،سمـ ُمٞمٛمقن طمّملم قمـ قمٛمروُمـ ـمريؼ ، (//26)9 سمرىمؿ (3.461) ،(روومٞمف ُم٘متؾ قمؿ

ذح ُمٕم٤مين واًمٓمح٤موي ذم  - (--وم٠ُميت سمٜمٌٞمذ ومنمسمف --- )وؾم٤مق احلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف ، رأي٧م قمٛمر

يمالد٤م ُمـ ـمريؼ ، (4/28)9 سمرىمؿ (2.002) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٌٞمٝم٘ملو - (3.107) ،أصم٤مر

- وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف زي٤مدة - ُمثٚمف ب، سمـ ُمٞمٛمقن ق قمـ قمٛمرواإؾمح أيب

: إشمراحل٘مؿ فمعم  *

-  ؾمٜم٤مد إصمر صحٞمح إ
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شَمٛمَا ضَمْٖمٌص : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -100 ْٝمدِ  ،ضَمدَّي ـْ مُحَ ـْ ، زمـ ؽُمَٙمْٝماَمَن  فَم ـْ جُمَاِهٍد فَم فَم

ـْ َوىُمٛمْت آطُمُ  ا ،ىُمٛمْت َأْٞمبُِ  يمَِرؽُمقِل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: فَمائَُِمَة وَمايَمْت  يْمَٗمْبَّمَة َِم

زمِٝمِب هَمُٟميْمِٗمٝمَٜما همِٝمفِ   . ايمزَّي

____________________________ 

 (24236رومؿ  8/106)اظمِمٛمػ  (1)

____________________________ 

 :إشمررواة * 

- 95 صمرأؾمٌؼ ذم - شمٖمػم طمٗمٔمف  وم٘مٞمف صم٘م٦م ،أزمق فمٚمر ،زمـ ؿمٙمؼ ايمٛمخٔمل زمـ نمٝماث ضمٖمص (1

. ومقيمف دم ايم٘مقهمٝمكم  ،روى فمٛمف فمبد اهلل زمـ ٞمٚمغم ، ؽمٚمع جماهداً :  اًمٌخ٤مري ومال ،زمـ ؽمٙمٝمامن محٝمد (2

- 112ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو  243ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- سمـ أيب طم٤مشمؿ او 

- 14ؾمٌؼ ذم إصمر- صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ  ،أزمق احلجاج ،اظم٘مل زمـ صمػم جماهد (3

) أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل  ،أم اظم٠مَمٛمكم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

  :إشمرختريج * 

ة قمـ ُملَّ َش ْب عَ سمٜم٧م يزيد اْل ُمـ ـمريؼ سُمٜم٤َمَٟمف  (2287)9 سمرىمؿ (3.67) ،أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف

 ُمٜمٝم٤م ـمريؼ شَم٤ٌمًم٦م  ، ُمـ قمدة ـمرق   (13133)9 سمرىمؿ (5.35) ، سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده وأمحد-  قم٤مئِم٦م

 ،ومٜم٠مظمذ ىمٌْم٦م ُمـ زسمٞم٥م أو ىمٌْم٦م ُمـ متر ،يمٜم٤م ٟمٜمٌذ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾم٘م٤مء 9ىم٤مًم٧م

 6)وذم اعمًٜمد ، ومٞمنمسمف ًمٞمالً  ،اأو هن٤مرً  ،اومٞمنمسمف هن٤مرً  ،م ٟمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء ًمٞمالً ث ،ومٜمٓمرطمٝم٤م ذم اًمً٘م٤مء

  -ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌٞمذ ؟9 ىم٤مل ، ُمـ ـمريؼ صمامُم٦م سمـ طَمْزن اًمَ٘مِمػميَّ  ( 25044 )زمرومؿ (131/ 

، صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٓمٞم٦مُمـ ـمريؼ  (06130)9 سمرىمؿ (7.2/7) ،اًمٙمؼمى هؾمٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘ملوأظمرضمف 

 ،وم٠ًمًمٜم٤مه٤م قمـ اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م ،ٟمًقة ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م دظمٚم٧م ُمع 9ىم٤مًم٧م

صمؿ أؾم٘مٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل  ،يمٜم٧م آظمذ ىمٌْم٦م ُمـ متر وىمٌْم٦م ُمـ زسمٞم٥م وم٠مًم٘مٞمف ذم إٟم٤مء وم٠مُمرؾمف 9وم٘م٤مًم٧م

 ذم اًمؽمُمذيو، (4//1)9 سمرىمؿ (/2.048)وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمح٦م - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ()9رىمؿ (.)داود ذم ؾمٜمٜمف  وأبو ،(0760)9 سمرىمؿ (185 .3)9ؾمٜمـال

 (6.250)ه يٕمغم ُمًٜمد وأبو (4274)9 سمرىمؿ (1/6 .01)9ةصحٞمحذم  اسمـ طم٤ٌمن و



 
 

 210 

، يمٜم٤مٟمٜمٌذ9 ىم٤مًم٧م، سمٛمٕمٜم٤مه، احلًـ اًمٌٍمي قمـ أُمف قمـ قم٤مئِم٦ميمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  (3285)9سمرىمؿ

ي٘مقًمقن هق طمدي٨م ًمف قمٚم٦م  9وم٘م٤مل ا قمـ هذا احلدي٨مؾم٠مًم٧م حمٛمدً 9ىم٤مل اًمؽمُمذي- ومذيمرت احلدي٨م 

 (.)قمٚمؾ اًمؽمُمذي -  قمـ قم٤مئِم٦م هذا احلدي٨م ُمقىمقوم٤مً 

: إشمراحل٘مؿ فمعم  *

- طم٤مشمؿ ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً اسمـ أيب ؾمٙمت٤م قمٜمف اًمٌخ٤مري و، محٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن ، ذم إؾمٜم٤مده 
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ـُ  وماَل  -101 زمـ  أطمػمٞما حمبقب: ، وماَل  زمـ ؽمٔمٝمدٍ  ضمدشمٛمل إزمراهٝمؿُ : (1)أيب ايمدٞمٝما  ازم

ـْ  اهللِ أطمػمٞما فمبدِ : اَل َمقؽمك ، ق ـْ  زمـ زيدٍ  ةَ أؽمامَ  زمـ اظمبارك ، فم ،  ريض اهلل فمٛمف ٞماهمعٍ  ، فم

.  ْت َل ا ختؾَّي أٞمَّيف ها إّٓ اَق ، ضمكم ذَ  ةِ اوَ فمـ اإلدَ  هُ هَ ْج وَ فمٛمف  رُ مَ عُ  َض بَّي َما َق  واهللِ :وماَل 

______________________________ 
- (20رىمؿ . 38)ذم ذم اعمًٙمر  (0)

______________________________ 

 :إشمررواة * 

ومٞمف سمال  مَ ّل كُ ُت  ،صم٘م٦م طم٤مومظ ،ٟمزيؾ سمٖمداد ،أزمق إؽمحاق ايمْمػمي ،ريهَ وْ زمـ ؽمٔمٝمد ايمَج  إزمراهٝمؿ (1

- (9068 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- 3م  -وُمئتلم  ُم٤مت ذم طمدود اخلٛمًلم ،ُمـ اًمٕم٤مذة ،طمج٦م

وصم٘مف اًمٕمجكم وأسمق داود واًمذهٌل وىم٤مل أسمق ، أزمق صايمت إٞمْماىمل ايمٖمراء ،زمـ َمقؽمك وببَمت (2

، ُمت٘مـ وم٤موؾ9 طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت وىم٤مل سمـاوذيمره  ،ٓ يٚمتٗم٧م إمم طمٙم٤مي٤مشمف إٓ ُمـ يمت٤مب9 داود

 ،صدوق9 (95384 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، صقيٚمح وًمٞمس سم٤مًم٘مقي 9وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

 د س - وًمف صمامٟمقن ،وُمئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم ،مل يّمح أن اًمٌخ٤مري أظمرج ًمف ،ُمـ اًمٕم٤مذة

و 132ص19ج اًمٙم٤مؿمػو 37ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو 155ص169هتذي٥م اًمٙمامل ج- 

 3/2ص059شم٤مريخ اإلؾمالم ج

 -03ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،َمقلم زمٛمل ضمٛمٓمٙمة ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل (3

 9وىم٤مل اسمـ قمدي ،واًمٕمجكم وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، أزمق زيد اظمدين ،زمـ زيد ايمٙمٝمثل َمقٓهؿ أؽماَمة (4

 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿو ،روى قمـ ٟم٤مومع أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم، ًمٞمس سمِمئ 9ىم٤مل أمحدوممـ وٕمٗمف ، ًمٞمس سمف سم٠مس

يم٤من هيؿ ذم إظم٤ٌمر  9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف

 9اًمث٘م٤متوىم٤مل ذم ، وُيٓملء ذم أصم٤مر طمتك يم٤من يرومع اعمقىمقف ويقصؾ اعم٘مٓمقع ويًٜمد اعمرؾمؾ

-  ُيٓمئ وهق ُمًت٘مٞمؿ إُمر صحٞمح اًمٙمت٤مب

 ،أظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمت٤مسمٕم٦م وأصح٤مب اًمًٜمـ واؾمتِمٝمد سمف اًمٌخ٤مري ومل حيت٩م سمفوىمد  

 ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،مصدوق َيف (9206 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، وطمديثف ُمـ ىمٌٞمؾ احلًـ

 11ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- 3ظم٧م م  - سمـ سمْمع وؾمٌٕملماوهق  ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث و ًلم

ذيمر ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ  و072ص09هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو  173ص19اجلرح واًمتٕمديؾ ج
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اًمتحٗم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م و  212ص09ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج و30ص09ج

اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  و068ص09اعمجروطملم جو 121ص09اًمٙم٤مؿمػ جو 056ص09اًمنميٗم٦م ج

-   283ص09ج

) 04ؾمٌؼ ذم إصمر  - ىم٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ُمِمٝمقرث ،أزمق فمبد اهلل اظمدين، زمـ فمٚمر َمقلم،ٞماهمع. 

) 0ؾمٌؼ ذم رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر .

  :إشمرختريج * 

سمـ أيب طم٤مزم  ىمٞمسُمـ ـمريؼ  (5731)9 سمرىمؿ (/3.08) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 - إؾمٜم٤مده صحٞمح 9ىم٤مل اسمـ طمجر-  ُمر ىمد ُتٚمؾيم٤من اًمٜمٌٞمذ اًمذي ذسمف ع ،سمٚمٗمظ، سمـ ومرىمد قمـ قمت٦ٌم

 - (30./0)ومتح اًم٤ٌمري 

، سمـ زيد قمـ ٟم٤مومع أؾم٤مُم٦م ُمـ ـمريؼ (06116)9 سمرىمؿ (7.2/5) ،اًمٙمؼمى هؾمٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘ملو

- سمٛمثٚمف 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  هيؿ  صدوقووه ، سمـ زيد اًمٚمٞمثل أؾم٤مُم٦م 9 ٕن ومٞمف، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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ـِ : ، وماَل  ضمدشمٛما أزمق طمٝمثٚمةَ  :(1) ومال ازمـ أيب ايمدٞمٝما -102 زمـ َمٜمدي ،  ضمدشمٛما فمبد ايمرمح

َّـي  انَ كَ : زمـ أؽمٙمؿ ، فمـ أزمٝمف ، وماَل  زمـ فمٚمر ايمٔمٚمري ، فمـ زيد فمـ فمبد اهلل ايم ي  زمٝمُ  ايم

 ،ةً وَ دْ غُ  هُ ُب همٝممَم  ةً ًيَّي شِ يمف عَ  عُ َق نْ ويُ  ،ةً ًيَّي شِ ه عَ ُب همٝممَم  ،ةً ًوَ دْ غُ  زمٝمُب يمف ايمزَّي  عُ َق نْ ىمان يُ  ،رُ مَ عُ  ُب ْذَ يَ 

.  يٌ دِ رْ همٝمف دُ  ُل عَ وٓ ُيْج 

___________________________ 
- (21رىمؿ ./4)ذم ذم اعمًٙمر  (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب * 

ْرِديّ (1 رَ : ايمدُّب ؤسَمُف وهل اخلَِٛمػَمة اًمتل شمؽمك قمغم اًمٕمّمػم واًمٜمٌٞمذ ًمَِٞمَتَخٛمَّ وأصٚمف ُم٤ميريمد ذم ، اًمرُّظ

 -  (1.001)اًمٜمٝم٤مي٦م - أؾمٗمؾ يمؾ ُم٤مئع يم٤مٕذسم٦م وإده٤من 

ـَ  ،سم٤معم٤مء ًمٞمّمػم ذاسم٤مً ُيٚمط أي : عُ َق نْ يُ  (2  ،ذب هن٤مراً يؾ زمُ اًمّؾ ع ذم اعم٤مء ُمـ َق نْ ُم٤م ُي  ،سم٤مًمٗمتح ،وعُق واًم

اًمٜمٝم٤مي٦م -  خْب ىمع ذم اعم٤مء ُمـ همػم طَ نْ سمٞم٥م أو همػمه ُي ذ ُمـ زَ َخ ّت اب ُي َذ  9يعواًمٜمؼَّ  - وسم٤مًمٕمٙمس

(4.0/7)- 

 :إشمررواة * 

روى قمٜمف ُمًٚمؿ أيمثر  ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،ٟمزيؾ سمٖمداد ،أزمق طمثٝمٚمة ايمٛمسائل ،زمـ ؾمداد زمـ ضمرب زهغم (1

-  خ م د س ق - سمـ أرسمع وؾمٌٕملماوهق  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،ُمـ اًمٕم٤مذة ،ُمـ أًمػ طمدي٨م

 (91/31 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

 - 98 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم طم٤مومظ ، أزمق ؽمٔمٝمد ،ايمٔمٛمػميزمـ َمٜمدي  فمبد ايمرمحـ (2

-  وٕمٞمػ  ،نأزمق فمبد ايمرضمؿ ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر زمـ فماصؿ زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر فمبد اهلل (3

-  /1ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر 

 ،ويم٤من يرؾمؾ ،صم٘م٦م قم٤ممل ،أزمق فمبد اهلل وأزمق أؽماَمة اظمدين ،َمقلم فمٚمر ،زمـ أؽمٙمؿ ايمٔمدوي زيد (4

- (91006 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع - وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م

سمـ اوهق  ،وىمٞمؾ سمٕمد ؾمٜم٦م ؾمتلم ،ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم ،خميم ،صم٘م٦م ،َمقلم فمٚمر ،أؽمٙمؿ ايمٔمدوي (5

- (93/5 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -أرسمع قمنمة وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م 

 ) 0ؾمٌؼ ذم أصمر- خلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦مأطمد ا، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م،  زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -
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  :إشمرختريج * 

قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ُمـ ـمريؼ  (/6)9 سمرىمؿ، (3.148) ،ؾمٜمـالذم  اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

- وٓ جيٕمُؾ ومٞمف قمٙمرًا 9 وقمٜمد اًمدارىمٓمٜمل - سمٛمٕمٜم٤مه  ،سمف ، طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ،

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م (061/3)9 سمرىمؿ، (7.2/0) ،اًمٙمؼمى هؾمٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘ملو

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وهق وٕمٞمػ ، قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص 9 ن ومٞمف ٕ، وٕمٞمػ  إؾمٜم٤مده
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -103 ـِ  ،ضَمدَّي ـْ ضَمَس ـْ ؽِماَمكٍ  ، زمـ َصايمٍِت  فَم ـْ  ، فَم فَم

ـَ  َس ُف ؽَمَٟمَل احْلَ ـْ ايمٛمَّيبِٝم ِ ريض اهلل فمٛمٜمام زمـ فَمقِم   َرصُمٍؾ َأٞمَّي ْب : هَمَٗماَل  ؟ فَم هَم١مَِذا َرِهْبَت َأْن ، اْذَ

 . ىَمَر هَمَدفْمُف سَمْس 

___________________________ 

- (7.13113)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب * 
ه٦ٌم: َرِهْبَت  (1 - (/1.17) ,اًمٜمٝم٤مي٦م  - اخلَقُف واًمَٗمَزع  9اًمرَّ

 :إشمررواة  *

 -6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح تهوكيع  (1

صم٘م٦م وم٘مٞمف  ،ايمثقري ،دايناهلؿْ  ،يّ َف زمـ ُش   -انيّ وهق َح   -يّ زمـ َح  زمـ صايمت زمـ صايمت ؽمـايمت (2

- 3سمخ م- ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م ،وُم٤مئ٦م شملمُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وس ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،قم٤مسمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع

- (/9014 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

 -925ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ- صدوق ، أسمق اعمٖمػمة، زمـ أوس ايم هقم زمـ ضمرب ؽِمامك (3

 .َمبٜمؿ : رصمؾ (4

، ورحي٤مٟمتف ؾمٌط رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،زمـ أيب ؿمايمب اهلاؾمٚمل زمـ فمقم احلسـ (5

وىمد  ،سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من أؿمٌف اًمٜم٤مس وضمٝم٤مً ، وأطمد ؾمٞمدي ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م

 وىمٞمؾ ُم٤مت ،سمـ ؾمٌع وأرسمٕملماوهق  ،ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم ،سم٤مًمًؿ ُم٤مت ؿمٝمٞمداً  ،صحٌف وطمٗمظ قمٜمف

-  57ص19اإلص٤مسم٦م ج - ؾمٜم٦م  ًلم سمٕمد

 :إشمرختريج * 

واحلديث يمف -سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.378) ،اظمحعمأطمرصمف ازمـ ضمزم دم  

َمـ ؿمريؼ  ( 1369 ):زمرومؿ ، (195/  1)، َمرهمقفماً  هَمسٛمد دم ايمْمٝمايمز هد همٗمد أطمرصمف أزمق داوداش

 -.اذزمقا وٓ سمس٘مروا : ومال  فمـ أيب زُمردة أن ايمٛمبل ، فمـ أزمٝمف ، ؽمامك فمـ ايمٗماؽمؿ زمـ فمبدايمرمحـ ، 

 -ٕن دم إؽمٛماده رصمؾ َمبٜمؿ ، رم  ا يتبكم: ر إثاحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ـْ ؾُمْٔمَبَة وَماَل : (1) ومال ازمـ ضمزم دم -104 ـْ ؿَمِريٍؼ نَمغْمِ ََمُْمُٜمقَرٍة فَم يٛمَاُه َِم ؽَمِٚمْٔمُت : ُروِّص

ـْ صِمغَماٞمِٛمَا وَماَل  ـَ فَمبَّياٍس : زمـ فَمبَّياٍد وَماَل  ؽَمِٚمْٔمت ؾِمَٜماَب : ُأؽَماََمَة َرصُماًل َِم ريض اهلل ؽَمَٟميْمُت ازْم

ـْ ايمتَّيؿْ فمٛمف  زمِٝمِب هَمَٗماَل فَم ٙمَِْمُٜماَم مَجِٝمًٔما َأْو سُمٛمَْبَ  ىُمؾَّي َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم فَمعَم : ِر َوايمزَّي ك َأْن خَتْ َٓ َيَُضُّب

دٍ . ضِمَدٍة  ءَ : وَماَل َأزُمق حُمَٚمَّي َٓ َرْ ـْ صِمغَماِن ؾُمْٔمَبةَ ، هَماَل َأىْمَثرَ ، َوَهَ ا  . ُأؽَماََمُة َرصُمٌؾ َِم

_______________________________ 
-  (6.401)، أورده اسمـ طمزم ذم اعمحغم ُمٕمٚم٘م٤مً  (0)

_______________________________ 

 :إشمررواة * 

يم٤من   ،أزمق حمٚمد ،زمـ ضمزم ايمٖمارد إصؾ شمؿ إٞمديمز زمـ ؽمٔمٝمد زمـ أمحد فمقم: ازمـ ضمزم (1

ويم٤من أوًٓ ؿم٤مومٕمٞم٤ًم صمؿ ، وأىمٌؾ قمغم ىمراءة اًمٕمٚمقم وشم٘مٞمٞمد أصم٤مر واًمًٜمـ ،صمؿ ٟمٌذ هذه اًمٓمري٘م٦م ،وزيراً 

وًمف  ،ويم٤من ُمتٗمٜمٜم٤م ذم قمٚمقم مج٦م ،ويم٤من إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمذيم٤مء واحلٗمظ ويمثرة اًمٕمٚمؿ، حتقل فم٤مهري٤مً 

شمقذّم ؾمٜم٦م ، قمغم ُمذهٌف اًمذي يٜمتحٚمف، اً ويمت٥م سمخّٓمف قمٚماًم يمثػم، اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٗم٤مظمرة ذم قمٚمقم ؿمتك

ُمٕمجؿ  ،324ص9 0ج، ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظو، 166ص219شم٤مريخ اإلؾمالم ج-  ؾم٧م و ًلم وأرسمٕمامئ٦م

 .102ص19اعم٘مّمد آرؿمد جو ، 436ص29إدسم٤مء ج

-  8ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ ،أزمق زمسْمام، زمـ ايمقرد احلجاج زمـ ؾمٔمبة (2

 -63ص59اًمث٘م٤مت ج- ان ذم اًمث٘م٤متذيمره اسمـ طم٥م، أؽماَمة صمار يمُمٔمبة (3

صدوق  9ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملو ، ذيمره اًمٌخ٤مري وؾمٙم٧م قمٜمف، ايمبٌمي ،زمـ فمباد ايمٔمبدي ؾمٜماب (4

 - ُم٘مٌقل (91716 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اًمث٘م٤متاذيمره  و، زائغ

هتذي٥م و  464ص019هتذي٥م اًمٙمامل ج و123ص39يخ اًمٙمٌػم جاًمت٤مر-  سمخ - ُمـ اًمراسمٕم٦م

-  2/0ص09اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو 251ص39اًمث٘م٤مت جو  212ص39اًمتٝمذي٥م ج

) صح٤ميب ، سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ فمباس فمبد اهلل

.   ؾمٌؼ ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

: ختريج إشمر* 

قمـ  سمـ اعم٘مدام أمحد ُمـ ـمريؼ (/0.00) ،شم٤مريخ واؾمط ذم أؾمٚمؿ اًمرزاز اًمقاؾمٓمل أورده

-   سمٜمحقه، سمف، ؿمٕم٦ٌمقمـ سمـ سمٙمر حمٛمد
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: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

ىم٤مل اسمـ و - ُم٘مٌقل 9 ىم٤مل اسمـ طمجر،  سمـ قم٤ٌمد ؿمٝم٤مب 9 ٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده إمم اسمـ طمزم وٕمٞمػ       

-  ٓيّمح9 قمـ إصمر طمزم
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شَمٛمَا: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -105 ـْ ؾُمْٔمَبةَ  ،نُمٛمَْدرٌ  ضَمدَّي ـْ فَمْٚمِرو ، فَم ةَ  فَم ـْ َزاَذاَن  ، زمـ َُمرَّي فَم

ـَ فُمَٚمرَ : وَماَل  ـْ ايمٛمَّيبِٝم ِ  ريض اهلل فمٛمٜمام ؽَمَٟميْمُت ازْم ُه : هَمُٗمْٙمُت يَمفُ  ؟ فَم ْ إنَّي يَمٛمَا يُمَٕمًة نَمغْمَ يُمَٕمتُِ٘مْؿ هَمَٖمرسِّص

ـُ فُمَٚمرَ ، يَمٛمَا زمُِٙمَٕمتِٛمَا ٛمَْتَٚمِة َوِهلَ َوَك َرؽُمقُل اهللَّيِ ص: هَمَٗماَل ازْم ـْ احْلَ ةُ  :لم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فَم رَّي ، اجْلَ

اِء َوِهلَ  زمَّي ـْ ايمدُّب ِت وَ ، ايْمَٗمْرفَمةُ  :َوَوَك فَم ـْ اظْمَُزهمَّي ُ  :هقَوفَم ـْ ايمٛمَّيِٗمغِم َوِهلَ ، اظْمَُٗمغمَّي ، ايمٛمَّيْخَٙمةُ  :َوفَم

 . ؽْمِٗمَٝمِة إَوَأََمَر َأْن ُيٛمَْبَ  دِم 

___________________________ 
- (13111رىمؿ  7.0/2)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

-   9ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م، اعمٕمروف سمٖمٜمدر، اهلذزم اًمٌٍميته جعفر حممد  (1

 - 9ؾمٌؼ ذم أصمر -  ظ ُمت٘مـصم٘م٦م طم٤مف،أسمق سمًٓم٤مم،سمـ اًمقرد اًمٕمتٙمل احلج٤مجته شعثة (2
صم٘م٦م قم٤مسمد  ،إقمٛمك ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم ،رم اظمراديمَ زمـ ؿمارق ايمَج  زمـ فمبد اهلل ةزمـ َمرّ  فمٚمرو (3

- ع - وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وُم٤مئ٦م ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،يم٤من ٓ يدًمس ورُمل سم٤مإلرضم٤مء

- (94001 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم واًمذهٌل ،فمبد اهللوأب ،أزمق فمٚمر ايم٘مٛمدي ايمبزاز ،زاذان (4

سمـ يمٝمٞمؾ قمـ زاذان وم٘م٤مل  ؾم٠مًم٧م احلٙمؿ وؾمٚمٛم٦م 9ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم، ًمٞمس سم٤معمتلم قمٜمدهؿ 9وىم٤مل احل٤ميمؿ

 أطم٤مديثف ٓ سم٠مس هب٤م9اسمـ قمدي وىم٤مل، ًمٞمس سمف سم٠مس 9ىم٤مل اًمٜم٤ًمئلو ، ُمـ اًمرواي٦ميٕمٜمك  ،أيمثر 9احلٙمؿ

 (90865اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، ُيٓمكء يمثػماً  9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، إذا روى قمٜمف صم٘م٦م  

ٕن ، هق صم٘م٦م 9  ومٙمُت -3سمخ م - ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، صدوق يرؾمؾ ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م

 - وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ ، صم٘م٦م  ،هٜم٤م وى قمٜمفاروال، روى قمٜمف وٕمٞمػ  إذا هُ اًمتْمٕمٞمػ ضم٤مء

هتذي٥م و //3ص09اًمٙم٤مؿمػ ج و503ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو 326ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

اًمٙم٤مُمؾ ذم و 255ص09ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو 154ص39اًمث٘م٤مت جو 150ص29اًمتٝمذي٥م ج

 .125ص29اًمْمٕمٗم٤مء ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،محـفمبدايمرأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 
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 (3.183) هؾمٜمـ ذم اًمؽمُمذيو-  (0886)9 سمرىمؿ (2.0472) ،هصحٞمحأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 

سمـ طمٜمٌؾ  أمحد و- (4044)9 سمرىمؿ (2.112) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلو- (0757)9سمرىمؿ

9 سمرىمؿ (0.151)،هُمًٜمد ذم اًمٓمٞم٤مًمزو-()9 سمرىمؿ (.) ،هُمًٜمد

- سمٛمثٚمف ، سمف، ؿمٕم٦ٌميمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  (0828)

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

واًمتْمٕمٞمػ ضم٤مءُه إذا روى قمٜمف ،وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه  ، صم٘م٦م   ،زاذانٕن ،   صحٞمحؾمٜم٤مده إ

.   ومروايتف صحٞمح٦م ،  وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ، صم٘م٦م ، واًمراوى قمٜمف هٜم٤م، وٕمٞمػ 
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ـْ ؿَمِريِؼ ؽَمِٔمٝمدِ : (1)ومال ازمـ ضمزم  -106 يٛمَا َِم ـُ  ،زمـ ََمٛمُِْمقرٍ  ىَماَم ُروِّص َٞما إؽْماَمفِمٝمُؾ ُهَق ازْم

ـُ فُمَٙمٝمَّيَة  ْختَِٝمايِنُّب  -إزْمَراِهٝمَؿ ُهَق ازْم قُب ُهَق ايمسِّص ـْ َٞماهمِعٍ  -َٞما َأيُّب ُف َأََمَر زمَِززمِٝمٍب  ،فَم ـِ فُمَٚمَر َأٞمَّي ـْ ازْم فَم

ٍء زَمَٙمَٕمُف ؟: وَماَل َٞماهمِعٌ   -َد َذيمَِؽ شُمؿَّي سَمَرىَمُف زَمعْ ، َومَتٍْر َأْن ُيٛمَْبَ ا يَمفُ  ٍء َذىَمَرُه َأْم يمًَِمْ  !هَماَل َأْدِري َأيمًَِمْ

______________________________ 

- (6.401)، ذيمره اسمـ طمزم ذم اعمحغم ُمٕمٚم٘م٤مً  (0)

____________________________ ___

  :إشمررواة * 

ويم٤من ٓ  اًمًٜمـ ُمّمٜمػ صم٘م٦م، ُمٙم٦م ٟمزيؾ ،راؽماينأزمق فمثامن ايمُن  ،زمـ ؾمٔمبة زمـ َمٛمِمقر ؽمٔمٝمد (1

- ُمـ اًمٕم٤مذة ،وىمٞمؾ سمٕمده٤م ،وُم٤مئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ ،يرضمع قمام ذم يمت٤مسمف ًمِمدة وصمقىمف سمف

- 334ص09اًمٙم٤مؿمػ ج و (91288 سمرىمؿ شم٘مري٥مال) -ع

 91ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق زممم ،زمـ فمٙمٝمة زمـ َمٗمسؿ زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ (2

-  05ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر، زمـ أيب متٝمٚمة ىمٝمسان أيقب (3

) 0 4ؾمٌؼ ذم إصمر  - شمٗمة شمبت همٗمٝمف َمُمٜمقر ،أزمق فمبد اهلل اظمدين،زمـ فمٚمر َمقلم، ٞماهمع- 

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

- سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف قمزاه إمم ؾمٕمٞمدو، (6.401)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ُمٕمٚم٘م٤ًم ذم اعمحغم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - إؾمٜم٤مده صحٞمح  



 
 

 221 

رىض اهلل  َمرَ زمـ عُ فمـ ا ،فمـ ٞماهمعٍ  ،يب ضمٛمٝمٖمةأفمـ  :(1)أزمق يقؽمػ ايمٗمايض  وماَل  -107

  .فَمْجَقةً  ِهمٝمف همٟميمٗمْت  همٟمَمر اجلاريةَ   ،هَمَٙمْؿ َيْسَتْٚمِرْئف ،ززمٝمٌب  ٞمب  يمفُ يُ  ىمانَ  ٞمفُ أ :فمٛمٜمام

__________________________________ 

- (///90 سمرىمؿ 0.115)، ذم يمت٤مب إصم٤مر (0) 

_________________________________ 

  :إشمرنمريب 
ُه َُمِريًئ٤م َأْي  :َيْسَتْٚمِرْئفُ  (1 - (0.208)ـمٚم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم  -ؾَم٤مِئًٖم٤م  9َأْي مَلْ َيُٕمدَّ

 ،حي٤مين ييب إمم اًمًقادأيمؼم ُمـ اًمص ،هُمـ أضمقد وهق، هق ٟمقع ُمـ متر اعمديٜم٦م: فَمْجَقة (2

-  (04.20)ًم٤ًمن ال-  وٟمخٚمتٝم٤م شمًٛمك ًمٞمٜم٦م، ي٘م٤مل هق مم٤م همرؾمف اًمٜمٌل سمٞمده

 :إشمررواة * 

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م وم٘مٞمف اًمٕمراىمٞملم  أزمق يقؽمػ ايمٗمايض ،إٞمِماري ايم٘مقدمزمـ إزمراهٝمؿ  ئمٗمقب (1

ويم٤من اًمٜمٝم٤ميف ذم اًمٕمٚمؿ واحلٙمؿ  ، ومل يت٘مدُمف أطمد ذم زُم٤مٟمف ، وأوم٘مف أهؾ قمٍمه طم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦مص٤م

وأُمغم اعم٤ًمئؾ  ، وأول ُمـ ووع اًمٙمت٥م ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ، واًمري٤مؾمف واًم٘مدر

صدوق وًمٙمـ ُمـ أصح٤مب  9سمـ طمٜمٌؾ أمحد ىم٤مل، وٟمنمه٤م وسم٨م قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم أىمٓم٤مر إرض

 يٛمٞمؾ امم أصح٤مب احلدي٨م يمثػماً يم٤من 9 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، روى قمٜمف رءن ُي أة ٓ يٜمٌٖمل أسمك طمٜمٞمػ

يم٤من يٕمرف  9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ،يٙمت٥م طمديثف9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ويمتٌٜم٤م قمٜمف ومل يزل اًمٜم٤مس يٙمتٌقن قمٜمف

ىم٤مل اسمـ  ،صدوق يمثػم اًمٖمٚمط 9ىم٤مل اًمٗمالس ،أسمق يقؾمػ صم٘م٦م 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،سم٤محلٗمظ ًمٚمحدي٨م

ويمثػمًا ، إٓ أٟمف يروي قمـ اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمثػم ، أصح٤مب اًمرأى أيمثر طمديث٤ًم ُمٜمف ًمٞمس ذم 9 قمدي 

9 ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ،وإذا روى قمٜمف صم٘م٦م وروى هق قمـ صم٘م٦م ومال سم٠مس سمف ، ُم٤مُي٤مًمػ أصح٤مسمف ويتٌع إصمر 

 ،مل يٙمـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ ص٤مطمٌٞمف إٓ ذم اًمٗمروع ويم٤من ي٤ٌمٟمٞمٝمام ذم اإليامن واًم٘مرآن ُمت٘مٜم٤مً  يم٤من ؿمٞمخ٤مً 

اجلرح واًمتٕمديؾ -  ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُم٤مئ٦م ،ووه٤مه اسمـ اعم٤ٌمرك، شمريمقه 9ظم٤مريوىم٤مل اًم٥م

ًم٤ًمن اعمٞمزان  و 534ص69اًمث٘م٤مت ج و /22ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو 1/0ص89ج

شم٤مريخ  181ص 9 0ج، اًمتذيمرة 161ص69ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو //2ص59ج

- 134ص 9 03ج سمٖمداد

 ،ي٘م٤مل أصٚمٝمؿ ُمـ وم٤مرس ،وم٘مٞمف أهؾ اًمٕمراق أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم ،زمـ شمازمت ايم٘مقدم ايمٛمٔمامن (2
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سمـ ا وىم٤مل، أوم٘مف اًمٜم٤مس أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م رأي٧م ذم اًمٗم٘مف ُمثٚمف 9سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل ،وي٘م٤مل ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ

صم٘م٦م ذم  9أسمق طمٜمٞمٗم٦م يم٤من 9وىم٤مل، صم٘م٦م ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ9 ُمٕملم

وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل واسمـ قمدي و، وٕمٞمػ ذم احلدي٨م ويم٤من ص٤مطم٥م رأي9 وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، احلدي٨م

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،وم٘مٞمف ُمِمٝمقر (96042 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 سمـ طمجر ىم٤مل ،ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٓمف

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ج ، 449ص9 8ج ، اجلرح  -ت س - وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،قمغم اًمّمحٞمح ،وُم٤مئ٦م  ًلم

ج ، اًمتٝمذي٥م،417ص 9 29اًمٙمامل ج ، 322ص79ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ج ، 314ص 29

 -401ص109

 -04ؾمٌؼ ذم إصمر  - صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ،أزمق فمبد اهلل اظمدين،زمـ فمٚمر َمقلم، ٞماهمع (3

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب ، فمبدايمرمحـأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

- (///0)9سمرىمؿ (0.115)،  إصم٤مراٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل ، أسمق يقؾمػ ، وومٞمف يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 
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شَمٛمَا َأزُمق ا: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -108 ـْ  ،ضْمَقصِ ٕضَمدَّي وٍق  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم ـْ  ،زمـ ََمرْسُ فَم

اسِ شِ ال ْؿ يَمَت ََما َيزَ : اهللَّيِوَماَل فَمْبُد : وَماَل ،  َمَّي اهَبُ  . ٌل ضَمتَّيك َيِِمغَمفَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضَمَراًَما ٓاُل ايْمَٗمْقُم َوإِنَّي َذَ

_______________________________ 

- (13122رىمؿ  7.0/5)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________________ 

 :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أسمق إطمقص، زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق :أزمق إضمقص (1

 ،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م  ،وايمد ؽمٖمٝمان ،زمـ َمرسوق ايمثقري ؽمٔمٝمد (2

- (91282 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -وىمٞمؾ سمٕمده٤م 

وذيمره ، ديالً واسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمع، شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري، زمـ يمبٝمد َماسشِ  (3

اًمث٘م٤مت و  273ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو 148ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

-  258ص39ج

وُمـ  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،قمٌد اًمرمحـأسمق  ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

 -940ؾمٌؼ ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

9 ىم٤مل اسمـ طمزم- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞمٌف (6.377) ،اعمحغمأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

- جمٝمقل ، ؿمامس

- سمٛمٕمٜم٤مه  ،سمف ،سمـ ُمنوق ؾمٕمٞمدُمـ ـمريؼ  (148 .3) ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػموأورده اًمٌخ٤مري ذم 

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  * 

ومل يذيمرا اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ ومٞمف مل يتٌلم زم طم٤مًمف ، سمـ ًمٌٞمد  ؿمامسٕن ومٞمف ، مل يتٌلم زم احلٙمؿ ومٞمف  

-  ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 
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 نْ عَ  ، نمَ يْ زمـ أَ  داِح وَ ْل اَ  دُ ْب  عَ يِن زَمرَ ْخ أَ  اَل َق  ، جيْ رَ زمـ ُج ا نْ عَ  :(1) فمبد ايمرزاقومال  -109

َ  اَ دِم  اِب طّ يْمَن اَ  زمـ رَ مَ عُ لِ  ذَ َب ث نَ ارِ يْمَت اَ دْب زمـ عَ  عاِف نَ  نَّي ه أَ ِي ِب أَ  . ادِ زَ ْا

__________________________________ 

- (905825 سمرىمؿ 8.1/2) ،صٜمػذم امل (0)

__________________________________ 

: إشمرنمريب  *

- (4.324) اًمٜمٝم٤مي٦م -يم٤مًمراوي٦م واًم٘مرسم٦م واًمًٓمٞمح٦م ، وهق اًمٔمَّرف اًمذي حُيٛمؾ ومٞمف اعم٤مء :اظمَزاَدةِ  (1

  :إشمررواة * 

-  32ؾمٌؼ ذم أصمر -  وم٤موؾ وم٘مٞمف صم٘م٦م ،أزمق طمايمد، زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

وىم٤مل أسمق  ،صم٘م٦م 9سمـ ُمٕملماىم٤مل ، أزمق ايمٗماؽمؿ اظم٘مل ،َمقٓهؿ ،ن اظمخزوَملمَ يْ أَ زمـ  فمبد ايمقاضمد (2

 9ىم٤مل اًمٌزار ،سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،ص٤مًمح احلدي٨م 9طم٤مشمؿ

 (3127 9اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 اسمـ طمجر ىم٤مل- صم٘م٦م 9 وىم٤مل اًمذهٌل-  ُمِمٝمقر ًمٞمس سمف سم٠مس ذم احلدي٨م

ومل ،وهق يروي قمـ صم٘م٤مت ،واًمرواة قمٜمف صم٘م٤مت ،  هق صم٘م٦م9  ومٙمُت  -خ م س - ُمـ اخل٤مُم٦ًم ، ٓ سم٠مس سمف

اجلرح و  ،48 .5اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  - وهق ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  وىمد اطمتج٤م سمف  ،يْمٕمٗمف أطمد 

 ،6.013اًمث٘م٤مت و، 273ص59هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،0.560اًمٙم٤مؿمػ و، 5.08واًمتٕمديؾ 

- (9487 رىمؿشم٘مري٥م ال) -خ صد -ُمـ اًمراسمٕم٦م ،شمٗمة ،وايمد فمبد ايمقاضمد ،اظم٘مل، أيٚمـ احلبًم (3

أؾمٚمؿ ذم ، رواي٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًمف صح٤ميب  ،اخلزافمل زمـ فمبداحلارث ٞماهمع (4

اإلص٤مسم٦م -  ره قمٛمر قمغم ُمٙم٦م ىم٠مىم٤مم هب٤م إمم أن ُم٤متوأمّ ، ة وومْمالئٝمؿُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مبويم٤من  ،اًمٗمتح

5.3/7. 
وٓ ، سم٤مب احلدِّ ذم ٟمٌٞمذ إؾم٘مٞم٦م 906/04 سمرىمؿ 8.113)، أظمرضمف اعمّمٜمػ ذم:إشمرختريج * 

 - وومٞمف زي٤مدة ىمّم٦م ، سمٜمحقه، سمف، قمـ إؾمامقمٞمؾ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م (ينمب سمٕمد صمالث

قمـ سمـ ضمدقم٤من  سمـ زيد قمكمُمـ ـمريؼ  (61)9 سمرىمؿ (/3.15) ،هؾمٜمـ ذم اًمدارىمٓمٜملوأظمرضمف 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م، ٟمٌذ ًمٕمٛمر ًم٘مدوُمف 9ىم٤مل ،سمـ اعمًٞم٥ما

، صم٘م٦م واًمرواة قمٜمف صم٘م٤مت ، قمٌداًمقاطمد سمـ أيٛمـ ،ٕن،صحٞمح إؾمٜم٤مده :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

ٕن و، سمف وهق ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  وىمد اطمتج٤م ،ومل يْمٕمٗمف أطمد ،وهق يروي قمـ صم٘م٤مت 

 -  ون طمج٤مزي وهذه ُمٞمزه ومٝمؿ ، اًمرواة يمٚمٝمؿ ُمـ سمالد واطمدة 
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 ، وماَل  ، فمـ إزمراهٝمؿَ  ، فمـ محادِ  فمـ أيب ضمٛمٝمٖمةَ  :(1)أزمق يقؽمػ ايمٗمايض: ومال -110

،  همٙمام رأى إزمْمائل فمٛمفُ  ، همدفما رم زمٛمبٝم ٍ  هُ َمعَ  ُت ْل همٟمكَ  وهق يٟمىمُؾ  فمعم إزمراهٝمؿِ  دطمٙمُت : محادٌ 

 ، شمؿَّي  هُ ، همٟمىمؾ َمعَ  وهق يٟمىمُؾ  ريض اهلل فمٛمفُ  فمعم ازمـ َمسٔمقدٍ  َل أٞمف دخ :ضمدشمٛمل فمـ فمٙمٗمٚمةَ 

ـْ  أسمقا زمٛمبٝم ٍ  ـُ  ، همممب َمٛمفُ  أطمََض  ؽمغميـ دم صمرٍ  هِ ويمدِ  أمُّب  ذهُ ُب سم   . وفمٙمٗمٚمةُ  َمسٔمقدٍ  ازم

_______________________________ 

- (880رىمؿ 112 .0)أصم٤مر  ذم (0)

_______________________________ 

 :إشمررواة * 

 -90/6 ؾمٌؼ ذم أصمر.  َمُمٜمقر همٗمٝمف، أزمق ضمٛمٝمٖمة ،زمـ شمازمت ايم٘مقدم ايمٛمٔمامن (1

وصم٘مف اسمـ ، اظمتٚمػ ومٞمف ،أزمق إؽمامفمٝمؾ ايم٘مقدم ،َمقٓهؿ ،َمسٙمؿ إؾمٔمري :زمـ أيب ؽمٙمٝمامن محاد (2

 -وومْمٚمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهق اعمتِمدد قمغم ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ ،ُمٕملم واًمٜم٤ًمئل واًمٕمجكم واًمذهٌل

وم٢مذا  ،طمديثف وهق ُمًت٘مٞمؿ ذم اًمٗم٘مفٓ حيت٩م ب ،صدوق9سمـ ؾمٕمد وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿووٕمٗمف ا ,وهو ثقة 

ي٘مع  9اسمـ قمديوىم٤مل ، ُيٓمكء ويم٤من ُمرضمئ٤م9 ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل وذيمره اسمـ طم٤ٌمن، ضم٤مء أصم٤مر ؿمقش 

9 (ذم أقمالم اًمٜمٌالء)وىم٤مل اًمذهٌل ، أومراد وهمرائ٥م وهق ٓ سم٠مس سمف ُمتامؾمؽ ذم احلدي٨م شمفذم رواي

-  صم٘م٦م إُم٤مم جمتٝمد 9 (ذم اًمٙم٤مؿمػ  )وىم٤مل ،  وًمٞمس هق سم٤معمٙمثر ُمـ اًمرواي٦م ٕٟمف ُم٤مت ىمٌؾ أوان اًمرواي٦م

ورُمل  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،وم٘مٞمف صدوق ًمف أوه٤مم (//904 ي٥م رىمؿاًمت٘مر)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر

ًمٕمؾ وم٘مد اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ و، هقصم٘م٦م  9 ومٙمُت  -3سمخ م -أو ىمٌٚمٝم٤م ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ ،سم٤مإلرضم٤مء

، /05ص39اًمث٘م٤مت جو،036ص29اجلرح واًمتٕمديؾ ج - ُمـ وٕمٗمف سم٥ًٌم يمقٟمف ُمـ أهؾ اًمرأي

يمر ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ ذو، 120ص49ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء جو ،238ص09اًمٙم٤مؿمػ جو

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و، 44ص09ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ جو، 04ص29هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،60ص09ج

- /21ص09ج

  965 ؾمٌؼ ذم أصمر.  ايمٖمٗمٝمف شمٗمة، أزمق فمٚمران ،زمـ إؽمقد زمـ ومٝمس زمـ يزيد إزمراهٝمؿ (3

ُم٤مت سمٕمد  ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف قم٤مسمد ،اًمٙمقذم ،زمـ فمبد اهلل ايمٛمخٔمل زمـ ومٝمس فمٙمٗمٚمة (4

يم٤من قمٚم٘مٛم٦م ُمـ  9ُمرة اهلٛمداين ىم٤مل (93570اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وىمٞمؾ سمٕمد اًمًٌٕملم ،اًمًتلم

سمـ اويم٤من  ،ىمد أقمٓم٤مين اهلل طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن قمـ قمٚم٘مٛم٦م يمٜم٧م رضمالً  9وىم٤مل إسمراهٞمؿ ،اًمرسم٤مٟمٞملم
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وم٢مين ؾمٛمٕم٧م  ،زدٟم٤م ومداك أيب وأُمل 9ىم٤مل ،ُمـ ىمراءيتيرؾمؾ إزم وم٠مىمرأ قمٚمٞمف وم٢مذا ومرهم٧م  ،ُمًٕمقد

هتذي٥م اًمٙمامل -  إن طمًـ اًمّمقت زيٜم٦م اًم٘مرآن 9رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل

-  2/4ص1/9ج

شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل -  هل٤م ذيمر وًمٞم٧ًم هل٤م رواي٦م9 ىم٤مل اسمـ طمجر ،ؽمغميـ أم ويمد ازمـ َمسٔمقد (5

-   983 0اإليث٤مر سمٛمٕمروم٦م رواة أصم٤مر و /15ص29ج

وُمـ يم٤ٌمر  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ نماهمؾ اهل رم زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (6

- 940ؾمٌؼ ذم أصمر-  اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

-  (880)9 رىمؿ (0.112) ،أصم٤مر اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن اطمت٩م سمف ، وم٤مإلؾمٜم٤مد ًمف ُمٞمزة وم٤مٕصمر رضم٤مًمف يمقومٞمقن مجٞمٕم٤ًم ، صحٞمح  إؾمٜم٤مده 

-   صم٘م٦م إُم٤مم جمتٝمد 9 وىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف ، ُمًٚمؿ 
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همر ، فمـ زمـ زُ  زاضمؿ، فمـ مُ  فمـ أيب ضمٛمٝمٖمةَ : (1)أزمق يقؽمػ ايمٗمايض : ومال -111

زمـ َمسٔمقد  همٝمٜما يمٔمبد اهلل ذُ ٞمَب يُ  انَ ايمتل ك إطمََض  اجلرَّي َ أراين أزمق فمبٝمدةَ َ» : ، وماَل  ايمّمحاكِ 

 . شفمٛمف  ريض اهللُ

_____________________________ 

-  (881رىمؿ  0.113) أصم٤مر ذم (0) 

_____________________________ 

 :شمرإرواة * 

- 90/6 ؾمٌؼ ذم أصمر-  ُمِمٝمقر وم٘مٞمف، أزمق ضمٛمٝمٖمة ،زمـ شمازمت ايم٘مقدم ايمٛمٔمامن (1

 9وي٘م٤مل إٟمف ي٘م٤مل ومٞمف ،ايم٘مقدم ،ويٗمال ايمٔماَمري ،زمـ احلارث ايمّمبل همرزمـ زُ  زاضمؿمُ  (2

 . (/9547 ماًمت٘مري٥م رق)-  ظم٧م م س - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،سمـ أيب ُمزاطمؿ ُمزاطمؿ

اظمتٚمػ ومٞمف وم٘مد وصم٘مف ، اخلراؽماين ،أزمق ايمٗماؽمؿ أو أزمق حمٚمد ،زمـ َمزاضمؿ اهلالرم ايمّمحاك (3

، وؿمٕم٦ٌم ،حيٞمك اًم٘مٓم٤منووٕمٗمف ، واًمدارىمٓمٜمل، واًمٕمجكم، وأسمقزرقم٦م، واسمـ ُمٕملم، أمحد9 مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، سمـ قم٤ٌمساقم٦ٌم يٜمٙمر أن يٙمقن ًم٘مل يم٤من شو ، وىمد اهتؿ سم٤مإلرؾم٤مل واًمتدًمٞمس

ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًم٘مك مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ومل يِم٤مومف أطمداً 9 اًمث٘م٤مت وىم٤مل

وم٠مظمذ قمٜمف ومل ير  سمـ ضمٌػم سم٤مًمتٗمًػم ًم٘مل ؾمٕمٞمد ويم٤من قم٤معم٤مً - سمـ قم٤ٌمس وم٘مد وهؿاوُمـ زقمؿ أٟمف ًم٘مك 

ُم٤مت  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل (91867شم٘مري٥م رىمؿال)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر- س اسمـ قم٤ٌم

        - 3 - سمٕمد اعم٤مئ٦م

، /37ص59اًمث٘م٤مت جو، 287ص39هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 180ص029هتذي٥م اًمٙمامل ج

اعمٖمٜمل ذم و، 044ص09حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمٞمؾ جو، 361ص09ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو

ضم٤مُمع و ،4/8ص09اًمٙم٤مؿمػ جو ،002ص69ج شم٤مريخ اإلؾمالمو ،201ص09اًمْمٕمٗم٤مء ج

 .088ص09اًمتحّمٞمؾ ج

وي٘م٤مل  ،وإؿمٝمر أٟمف ٓ اؾمؿ ًمف همػمه٤م ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،زمـ َمسٔمقد زمـ فمبد اهلل أزمق فمبٝمدة (4

ٟم٦م ُم٤مت سمٕمد س ،واًمراضمح أٟمف ٓ يّمح ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف ،ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،يمقذم ،اؾمٛمف قم٤مُمر

-  (97120 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -صمامٟملم

 



 
 

 228 

 

 ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (5 

- 940ؾمٌؼ ذم أصمر-  وُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

 -(881رىمؿ  0.113)، أصم٤مر اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ صدوق ، ٕن ومٞمف ، طمًـ  إؾمٜم٤مده
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شَمٛمَا َيِزيُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -112 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمتَّيْٝمِٚملِّص ، زمـ َهاُروَن  ضَمدَّي ـْ ُأََملْ  ، فَم َة نفَم

َا ؽَمِٚمَٔمْت فَمائَُِمةَ  ـْ ََمْسِؽ  ":سَمُٗمقُل  ريض اهلل فمٛمٜما َأوَّي َّـي َأْن سَمتَّيِخَ  َِم َأسَمْٔمِجُز إضْمَداىُم

تَِٜما ؽِمَٗماًء دِم ىُمؾِّص فَمامٍ ُأْضِت  ـْ   -َأْو ََمٛمَعَ   -هَم١مِنَّي َرؽُمقَل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َوَك، يَّي فَم

ِت  رِّص َواظْمَُزهمَّي  . َِملُّب َوَأؾْمَٝماَء َٞمِسَٝمَٜما ايمتَّيلْ  " َٞمبِٝمِ  اجْلَ

___________________________ 

- (13112رىمؿ  7.0/3)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

- 907ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد  ،أزمق طمايمد، زمـ زاذان زمـ هارون يزيد (1

- 936 ؾمٌؼ ذم أصمر.  شمٗمة ،أزمق اظمٔمتٚمر ،زمـ ؿمرطمان ايمتٝمٚمل ؽمٙمٝمامن (2

، قمـ قم٤مئِم٦م وقمٜمٝم٤م ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل9 ىم٤مل، "اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد "هل٤م ذيمر ذم ، يرزمايمتِمغ يٛمةمَ أُ  (3

سمـ  سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من واًمد قمكم اُمرأة زيد ، أم حمٛمد هل 9ىمٚم٧ُم ، ٓ شمٕمرف 

وذم ، قمـ أم حمٛمد، سمٕمْمٝم٤م سمـ زيد أطم٤مدي٨م ي٘مقل ذم روى قمٜمٝم٤م قمكم، ضمدقم٤من

وم٢من يٙمـ ، وذم سمٕمْمٝم٤م قمـ آُمٜم٦م  ،وذم سمٕمْمٝم٤م قمـ أُمف، سمٕمْمٝم٤م قمـ اُمرأة أسمٞمف

 .536ص 9 1وشمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ج506ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد ج - يمذًمؽ ومٝمل ُمٕمرووم٦م

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،أم اظم٠مَمٛمكم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌ٘م٦م ذم أصمر - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ  (23/6)9 سمرىمؿ، (1.0017) ،هؾمٜمـ ذم اسمـ ُم٤مضمفأظمرضمف 

وٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ -  وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد9 ىم٤مل إًم٤ٌمين- ومذيمرت احلدي٨م 9 رُمٞمث٦م قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م

-  (164. 0) – حت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين ,ُم٤مضم٦م 

 ،أُمٞمٜم٦مقمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ريؼ ُمـ ط (/1361)9 سمرىمؿ، (5.88)ه ُمًٜمد ذم سمـ طمٜمٌؾ أمحد و

.   زمٛمحقه ،سمف

-  سمٜمحق، ُمـ ـمريؼ ُأُمٞمٛم٦م قمـ قم٤مئِم٦م (05853)9 سمرىمؿ (/8.10)، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف
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: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-    صحٞمح إؾمٜم٤مده        
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زمـ  رِمَّي عَ  نْ عَ  ، ادضَمؿَّي  ، انَ َث دَّي َح  اَل د َق َس زمـ أَ  ززَمفْ  ، ينِ َث دَّي َح  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحدومال  -113

 اً َق َس ا وَ هَ ِت يَ ِح ْض أُ  اِب هَ أِ  نْ مِ  ذُ خِ ْت ت َت انَ كَ   -ريض اهلل فمٛمٜما  -ةَ َش ائِ عَ  نَّي أَ  دِ مَّي َُمَت  مِ أُ  نْ عَ  ، ديْ زَ 

ـَ لِ  . ذِ ِي ِب يم

_____________________________ 

-  (04سمرىمؿ  0.20) ،إذسم٦مذم  (0)

_____________________________ 

: إشمرنمريب  *

ي٘م٤مل ًمٚمجٚمد إه٤مب ىمٌؾ  و ،وهق اجلٚمد 9به٤مَ مجع إِ  ،سمْمؿ اهلٛمزة واهل٤مء وسمٗمتحٝمام ،بهُ إُ  (1

- (0.72) اًمٜمٝم٤مي٦م - وم٠مُم٤م سمٕمده ومال اًمدسمغ

قمٜمد أهؾ  وهق صمالصمامئ٦م وقمنمون رـمالً  ،ُمٙمٞم٤مل ُم٘مداره ؾمتقن ص٤مقم٤مً ، سم٤مًمٗمتح :قَس ايمقَ  (2

واًمّم٤مع ، قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ُم٘مدار اًمّم٤مع واعمد ،قمٜمد أهؾ اًمٕمراق وأرسمٕمامئ٦م وصمامٟمقن رـمالً  ،احلج٤مز

-  (4.073)اًمٜمٝم٤مي٦م -  أرسمٕم٦م أُمداد، واعمُدُّظ ُم٘مدار ُم٤م يٛمأل اًمٙمٗملم

 :إشمررواة * 

وىمٞمؾ  ،ُم٤مت سمٕمد اعم٤مئتلم ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق إؽمقد ايمبٌمي ،يمّ زمـ أؽمد ايمعَ  ززَمفْ  (1

- (9660 رىمؿشم٘مري٥م ال) -ع - ىمٌٚمٝم٤م

صم٘مف قم٤مسمد أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم صم٤مسم٧م وشمٖمػم طمٗمٔمف  ،أزمق ؽمٙمٚمة ،زمـ ديٛمار ايمبٌمي زمـ ؽمٙمٚمة محاد (2

- (90388اًمت٘مري٥م رىمؿ) -3ظم٧م موُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم ،ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مُمٜم٦م ،سم٠مظمرة

أزمق احلسـ  ،فمان ايمتٝمٚملدْ زمـ ُج  زمـ زيد وهق فمقم: زمـ أيب َمٙمٝم٘مة زمـ فمبد اهلل زمـ زيد فمقم (3

 سمـ ُمٕملموىم٤مل ا-  وٕمٞمػ احلدي٨م 9وىم٤مل ُمرة، ًمٞمس سمٌمء 9ىم٤مل أمحد ،أصٚمف طمج٤مزي  ،ايمبٌمي

، ًمٞمس سم٘مقي9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م-  ًمٞمس سمذاك 9وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ُمرة، وٕمٞمػ 9واًمٜم٤ًمئل

ىم٤مل  -يٙمت٥م طمديثف وًمٞمس سم٤مًم٘مقي9 ىم٤مل اًمٕمجكم- يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف 9 وزاد أسمق طم٤مشمؿ

 - يم٤من يمثػم احلدي٨م وومٞمف وٕمػ وٓ حيت٩م سمف 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد-  ٓ يزال قمٜمدي ومٞمف ًملم 9اًمدارىمٓمٜمل

شم٘مري٥م ال)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  صم٘م٦م ص٤مًمح احلدي٨م وإمم اًمٚملم ُم٤م هق 9سمـ ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل يٕم٘مقب

اًمت٤مريخ - 3سمخ م -وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م، وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،وٕمٞمػ (93623رىمؿ

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  و075ص9 5رح واًمتٕمديؾ جاًم٩مو 164ص59اًمٙمٌػم ج
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- 323ص1/9هتذي٥م اًمٙمامل ج و /3ص19اًمٙم٤مؿمػ جو141ص69ج

وهل أم حمٚمد اَمرأة وايمد   ،ويٗمال أَمٝمٛمة ،أَمٝمة زمٛمت فمبد اهلل: زمـ صمدفمان اَمرأة زيد، أم حمٚمد (4

هتذي٥م و ، - (97428 رىمؿشم٘مري٥م ال)-  ت - اًمث٤مًمث٦م ُمـ ،وًمٞم٧ًم سم٠مُمف ،فماندْ زمـ ُج  زمـ زيد فمقم

- 320ص019اًمتٝمذي٥م ج

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،أم اعم١مُمٜملم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌ٘م٦م ذم أصمر - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

 - (04سمرىمؿ  0.20) ،إذسم٦مدم اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

: إشمرفمعم إؽمٛماد  احل٘مؿ* 

- وهق وٕمٞمػ  سمـ زيد قمكمٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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، فمـ  زمـ أيب ؽمٙمٝمامنَ  ، فمـ محادِ  فمـ أيب ضمٛمٝمٖمةَ  :(1)أزمق يقؽمػ ايمٗمايضومال  -114

زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري  فمعم أيب زم٘مر يٛمزُل  ىمانَ » ه أنَّي  فمٛمفُ زمـ َمايمؽ ريض اهلل ُ أٞمسِ 

 .شاخلقايب  نْ مِ  ايمٛمبٝمَ   همٝمُمؼمي يمفُ  إلم ايمسقِق  رؽمُؾ ، هم٘مان يُ  ِب ايمٗمَص  طِ زمقاسِ 

__________________________ 

  (883رىمؿ  0.113) أصم٤مرذم يمت٤مب  (0)

___________________________ 

: أَماىمـ وزمٙمدان*

يم٤مٟم٧م ىمٌؾ سمٜم٤مئٝم٤م و ،هل اًمتل سمٜم٤مه٤م احلج٤مج سم٤مًمٕمراق ىمٌؾ أن يٌٜمل واؾمطو: َواؽِمِط ايْمَٗمَِمِب  (1

ُمٕمجؿ - ُمقوع ُمتقؾمط  ذم ًمٌٍمة أرسمٕمقن ومرؾمخ٤مً وا إهقاز و اعمدائـ و اًمٙمقوم٦م ه٤م وسملمسملم، ىمّم٤ٌمً 

 - (242و  4.237)ن اًمٌٚمدا

: إشمرنمريب * 

اعمٕمجؿ  - شمًع صمالث ىمربوهل  9سمـ راهقيفىم٤مل ا، وقم٤مء اعم٤مء اًمذي حيٗمظ ومٞمف :اخلازمٝمة (1 

-  (0.102)اًمقؾمٞمط 

 :إشمررواة * 

- 90/6 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر.  أزمق ضمٛمٝمٖمة اإلَمام همٗمٝمف َمُمٜمقر ،زمـ شمازمت ايم٘مقدم ايمٛمٔمامن (1

- /900ؾمٌؼ ذم أصمر. شمٗمة، ايمٖمٗمٝمف،أزمقإؽمامفمٝمؾ ،زمـ أيب ؽمٙمٝمامن َمسٙمؿ إؾمٔمري دمحا (2

 -954 ؾمٌؼ ذم أصمر . شمٗمة ،زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري اؽمٚمف فمٚمرو أو فماَمر أزمق زم٘مر:فمٚمف (3

) زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل طمادم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمـ َمايمؽ أٞمس  -

  ؾمٌؼ ذم أصمر 

 :إشمرختريج * 

 (883رىمؿ  0.113)، أصم٤مر ومرد سمف اعمّمٜمػ ذمان 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  * 

- اإلؾمٜم٤مد صحٞمحإصمر  
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ـْ  :(1)أزمق يقؽمػ ايمٗمايض ومال  -115 ـْ ، يب ضمٛمٝمٖمةَ أ فم ـْ  ، ؽمحاقإايب  فم زمـ  فمٗمبة فم

زَمًة همام ىمِْدت َأْهَتِدي إلَم َأْهقِم  ،ؽَمَٗمايِن ازمـ فُمَٚمَر رىض اهلل فمٛمٜمام: وماَل  ،زياد همرصمٔمت  ،َذْ

 .َما ِزْدَٞماك فمعم فَمْجَقٍة َوَززمِٝمٍب  :همٗماَل  ،هم ىمرت يمف ذيمؽ ،إيَمْٝمِف َمـ ايْمَٕمدِ 

___________________________ 

- (0//90سمرىمؿ 115 .0) ،أصم٤مرذم  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

- 90/6 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  وم٘مٞمف ُمِمٝمقرأزمق ضمٛمٝمٖمة اإلَمام  ،زمـ شمازمت ايم٘مقدم ايمٛمٔمامن (1

 -0ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد ،أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو (2

وم٘م٤مل ٓ أذيمر 9 ؾمئؾ أمحد قمٜمف ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمـ ىمت٤مدة روى قمٜمف ُمقؾمك روى ،زمـ زياد فمٗمبة (3

اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م و ،200ص59اجلرح واًمتٕمديؾ ج -يٙمت٥م طمديثف وهق ؿمٞمخ 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ُمٕمرومتف

-  77ص.1اًمرضم٤مل ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

اًمدراي٦م ذم ُتري٩م ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، (0//0)9 سمرىمؿ (115 .0)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم أصم٤مر

واسمـ زي٤مد ٓ  ،قمـ اسمـ زي٤مد هبذا ،سمـ احلًـ ذم أصم٤مر أظمرضمف حمٛمد (1.138) ،أطم٤مدي٨م اهلداي٦م

 - أقمرومف ومل أر ُمـ ؾمامه

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - ٓيٕمرف ، سمـ زي٤مد قم٘م٦ٌمٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا َأزُمق: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -116 فَْمَٚمشِ  ،َمٔماويةضَمدَّي ْٕ ـْ ا ـْ إزْمَراِهٝمَؿ ايمتَّيْٝمِٚملِّص  ، فَم  ، فَم

ـْ َأزمِٝمِف  ـْ َأيِب َذر  ، فَم ـْ ََماءٍ : وَماَل ريض اهلل فمٛمف  فَم زَمٌة َِم ـْ َٞمبِٝم ٍ ، َيْ٘مِٖمل ىُمؾَّي َيْقٍم َذْ زَمٌة َِم   ،َأْو َذْ

ـٍ  ـْ يَمَب زَمٌة َِم ـْ وَمْٚمٍت ، َأْو َذْ ُٚمَٔمِة وَمِٖمٝمٌز َِم  . َودِم اجْلُ

_____________________________ 

- (13128رىمؿ  7.0/6)اعمّمٜمػ  (0) 

_____________________________ 

: إشمرنمريب * 

ويٕم٤مدل ,يَؽ يم٤مكِ وهق قمٜمد أهؾ اًمٕمراق صمامٟمٞم٦م مَ  ،شمقاوع اًمٜم٤مس قمٚمٞمفُمٙمٞم٤مل ي :يزِف ايمَؼ  :وَمِٖمٝمزٌ  (1

- (/3.8)، اًمٜمٝم٤مي٦م - طم٤مًمٞم٤م ؾمت٦م قمنم يمٞمٚمق ضمراُم٤م

 :إشمررواة * 

- /98 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م أطمٗمظ اًمٜم٤مس حلدي٨م إقمٛمش ،أزمق َمٔماوية ،زمـ طمازم حمٚمد (1

 - 95 أصمرؾمٌؼ ذم .  صم٘م٦م طم٤مومظ، أزمق حمٚمد إفمٚمش، إؽمديزمـ َمٜمران  ؽمٙمٝمامن (2

 ،صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ ويدًمس ،اًمٙمقذم اًمٕم٤مسمد ،أؾمامء أسمق ،يؽ ايمتٝمٚملزمـ َذ  زمـ يزيد إزمراهٝمؿ (3

- (9269 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وًمف أرسمٕمقن ؾمٜم٦م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم،ُمـ اخل٤مُم٦ًم

ُم٤مت  ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،ي٘م٤مل إٟمف أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ،صم٘م٦م  ،ايم٘مقدم ،زمـ ؿمارق ايمتٝمٚمل يؽزمـ َذ  يزيد (4

- (97729اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  ذم ظمالوم٦م قمٌد اعمٚمؽ

 ) شم٘مدم إؾمالُمف وشم٠مظمرت  ،سمـ ضمٜم٤مدة اؾمٛمف ضمٜمدب ،اظمُمٜمقرصحايب أزمق ذر ايمٕمٖماري ال

 - ؾمٌؼ ذم أصمر -  ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم،وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ضمداً  ،اهجرشمف ومٚمؿ يِمٝمد سمدرً 
 :إشمرختريج  *

- سمٜمحقه ، سمف، ُمـ ـمريؼ إقمٛمش (564)9 سمرىمؿ (1.315) ،اًمزهد دم ايمرسيزمـ  هٛماد أطمرصمف 

ُمـ ـمريؼ  (سم٤مب يمالم أيب َذرّ ،يمت٤مب اًمزهد) (35692)9سمرىمؿ (12.244)، وأظمرضمف اعمّمٜمػ

- سمٜمحقه ،إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف قمـ أيب ذر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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رِّص مَ  (8) َص دِم َٞمبِٝمِ  اجْلَ طْمََضِ إْن َرطمَّي

ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -117 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ َُمِٕمغَمةَ  ،زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ـْ أم َمقؽمك ومايمت ، فَم : فَم

رِّص  ريض اهلل فمٛمف ىمٛمت أٞمب  يمٔمقم  .طْمََضِ إدِم اجْلَ

____________________________ 

- (/1315رىمؿ  7.000)، اعمّمٜمػ (0)

____________________________ 

  :إشمرهمٗمة  *

وذًمؽ أن اجلرار  ، وإٟمام قمٚمؼ سم٤مإلؾمٙم٤مر ،مل يٕمٚمؼ احلٙمؿ ذم ذًمؽ سم٤مخلية واًمٌٞم٤مض 9ىم٤مل اخلٓم٤ميب

صمؿ عم٤م وىمٕم٧م اًمرظمّم٦م أذن هلؿ  ،ومٜمٝمقا قمٜمٝم٤م ،وم٘مد يتٖمػم ُمـ ىمٌؾ أن يِمٕمر سمف ،شمنع اًمتٖمػم عم٤م يٜمٌذ ومٞمٝم٤م

- (50./0)ومتح اًم٤ٌمري -  سمنمط أن ٓ ينمسمقا ُمًٙمراً  ،ذم آٟمت٤ٌمذ ذم إوقمٞم٦م

 :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق ، أسمق قمٌد اًمرمحـ، زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

 -965 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ُمت٘مـ  ،ايمٖمٗمٝمف ،أزمق هُمام ،زمـ َمٗمسؿ ايمّمبل َمٕمغمة (2

طمديثٝم٤م ُمًت٘مٞمؿ ُيرج  9ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ،رسية فمقم ومٝمؾ اؽمٚمٜما هماطمتة وومٝمؾ ضمبٝمبة :أم َمقؽمك (3

9 ىم٤مل اسمـ طمجر، شمٗمرد قمٜمٝم٤م ُمٖمػمة 9ىم٤مل اًمذهٌل، يمقومٞم٦م شم٤مسمٕمٞم٦م صم٘م٦م 9وىم٤مل اًمٕمجكم، طمديثٝم٤م اقمت٤ٌمراً 

هتذي٥م و، 24.277هتذي٥م اًمٙمامل   -سمخ د س ق -اًمث٦مُمـ اًم٨م ،ُم٘مٌقًم٦م (97666اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم

- 6.368ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل و، 1.351ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و، 01.4/6اًمتٝمذي٥م 

ُمـ  ،وزوج اسمٜمتف، سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ، زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (4

- 42ؾمٌؼ ذم أصمر -  اًم٤ًمسم٘ملم

همٗمد ، َمـ ؿمريؼ آطمر  ورد إشمر:إشمرختريج * 

أن 9 ىم٤مل،سمـ ـمريػ قمـ أسمٞمف ُمقؾمكُمـ ـمريؼ  (5.134)، أورده اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى

 وأصمر اًم٤ٌمب -واًمدارىمٓمٜمل، وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ، وُمقؾمك سمـ ـمريػ -  ذب ٟمٌٞمذ ضمرة ظمياء قمٚمٞم٤مً 

-  ومل أىمػ قمٚمٞمف- ٕسمـ ضمرير  (027/2)و (027/1)9 سمرىمؿ يمٜمز اًمٕماملاهلٜمدي ذم  قمزاه

- سمٛمجٛمقع ـمرىمف طمًـ ًمٖمػمه  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *
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ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -118 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ َيِزيَد  ،زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ـْ شَمْٔمَٙمَبَة ، زمـ َأيِب ِزَياٍد  فَم فَم

 شُمؿَّي َدفَما زمَِجِريَرةٍ ، هَمَٟمىَمْٙمٛمَا فِمٛمَْدهُ ، ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  َدطَمْٙمُت فَمعَم َأَٞمسِ : وَماَل 

اءَ   . هَمَسَٗماَٞما، َٞمبِٝمٌ   همٝمٜما،طَمَْضَ

____________________________ 
- (13151رىمؿ  7.000)اعمّمٜمػ  

____________________________ 

 :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق ، أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

، ًمٞمس سمذاك9 ىم٤مل أمحد، ُمقٓهؿ اًمٙمقذم ،أزمق فمبد اهلل، اهلاؾمٚملايمٗمرر  زمـ أيب زياد يزيد (2

، رم سمفا 9وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك، ووع آظمرًمٞمس سم٤مًم٘مقيذم م9 وىم٤مل ٓ حيت٩م سمحديثف 9اسمـ ُمٕملموىم٤مل 

يم٤من صم٘م٦م ذم ٟمٗمًف إٓ أٟمف اظمتٚمط ذم  9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد- ًملم يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف 9 وىم٤مل أسمق زرقم٦م

يم٤من صدوىم٤م إٓ أٟمف عم٤م يمؼم ؾم٤مء طمٗمٔمف وشمٖمػم ومٙم٤من 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، آظمر قمٛمره ومج٤مء سم٤مًمٕمج٤مئ٥م

 ،ُمـ شمٚم٘ملم همػمه إي٤مه وإضم٤مسمتف ومٞمام ًمٞمس ُمـ طمديثف ًمًقء طمٗمٔمف يتٚم٘مـ ُم٤م ًم٘مـ ومقىمع اعمٜم٤ميمػم ذم طمديثف

وؾمامع ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ذم آظمر  ،ومًامع ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ دظمقًمف اًمٙمقوم٦م ذم أول قمٛمره ؾمامع صحٞمح

اًمت٘مري٥م )ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر-  ىمدوُمف اًمٙمقوم٦م سمٕمد شمٖمػم طمٗمٔمف وشمٚم٘مٜمف ُم٤م يٚم٘مـ ؾمامع ًمٞمس سمٌمء

ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ن ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً ّق ير وص٤مر يتؾوٕمٞمػ يمؼم ومتغّ  (96606رىمؿ

ـمٌ٘م٤مت اسمـ  و 151ص89اجلرح واًمتٕمديؾ جو 223ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- 3ظم٧م م - وُم٤مئ٦م 

اعمٖمٜمل ذم  و176ص009هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو024ص219هتذي٥م اًمٙمامل ج و /23ص59ؾمٕمد ج

 .//0ص29اعمجروطملم ج و638ص19اًمْمٕمٗم٤مء ج

وهق همالم  أهه اًمّمح٤مسم٦م  ،وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤مً  ،ٟمزل اًمٙمقوم٦مصح٤ميب   ،زمـ احل٘مؿ ايمٙمٝمثل شمٔمٙمبة (3

 .3/0ص09ج اإلص٤مسم٦م -  ؿم٤مب

 -ؾمٌؼ ذم أصمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ظم٤مدم رؾمقل اهلل ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس (4

 :إشمرختريج * 

 9ىم٤مل ،سمـ قم٤مصؿ قمامرةُمـ ـمريؼ  (3233) 9سمرىمؿ (6.2/4) ،هُمًٜمد ذم يٕمغم وأبأظمرضمف  

- سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م، سمـ ُم٤مًمؽ سمٞمتف وم٠ًمًمتف قمـ اًمٜمٌٞمذ دظمٚم٧م قمغم أٟمس

- وهق وٕمٞمػ  سمـ أيب زي٤مد يزيدٕن ومٞمف ، وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ـُ هُمَّمْٝمؾٍ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -119 شَمٛمَا ازْم ـْ َِمْسَحاِج  ،ضَمدَّي ىُمٛمُْت : وَماَل  زمـ َُمقؽَمك فَم

ُب ايمٛمَّيبِٝمَ  دِم صَمر  َأطْمََضَ ، دِم َداِر َأَٞمسٍ  ًٓ َٞمازِ   . هَمَرَأْيتف َيمْمَ

_____________________________ 

- (13178رىمؿ  7.005)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

: إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

9 وىم٤مل أسمق زرقم٦م ،وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم وأسمق داود، أزمق َمقؽمك ايم٘مقدم ،زمـ َمقؽمك ايمّمبل اجَح ْس مِ  (2

ـْ  9ىم٤مل ركسمـ اعم٤ٌما وممـ وٕمٗمف، ٓ سم٠مس سمف ، ٓ حيت٩م سمف 9سمـ طم٤ٌمناوىم٤مل ، ُمًح٤مج طمتك أىمٌؾ ُمٜمف ُم

- د -ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،ُم٘مٌقل (95486اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر

 ،21ص29اعمجروطملم جو ، 86ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 331ص169هتذي٥م اًمٙمامل ج

- /32ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 542ص19اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو

) ؾمٌؼ ذم أصمر -ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،يمٛمَض إٞمِماريازمـ  زمـ َمايمؽ أٞمس

- 

 :إشمرختريج * 

 ،مجرة اًمْمٌٕمل أيبُمـ ـمريؼ  (05843)9 سمرىمؿ، (8.1/7) ،هُمّمٜمػذم  قمٌد اًمرزاقأظمرضمف 

-  سمـ ُم٤مًمؽ ينمب ٟمٌٞمذ اجلر يم٤من أٟمس 9ىم٤مل

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وُمًح٤مج وٕمٞمػ ، وُمًح٤مج سمـ ومْمٞمؾ ٕن ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم،إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل  :(1) ومال ايمٛمسائل -120 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمتَّيْٝمِٚملِّص ، َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّيِ  :َأطْمػَمَ ـْ َأيِب  ،فَم فَم

اهلل ريض زمـ ََمايمٍِؽ  َأْرؽَمَٙمْت إلَِم َأَٞمسِ  ريض اهلل فمٛمٜما َأنَّي ُأمَّي ايْمَٖمّْمؾِ  ،فُمْثاَمَن َويَمْٝمَس زمِايمٛمَّيْٜمِديِّص 

رِّص فمٛمف  ـْ َٞمبِٝمِ  اجْلَ ُف ىَماَن َيٛمْبُِ  دِم صَمر   ؟ سَمْسَٟميُمُف فَم ـْ ايمٛمَّيَْضِ ازْمٛمِِف َأٞمَّي شَمَٜما فَم زُمُف ُيٛمَْبُ  نَمْدَوًة َوَيمْمَ  ،هَمَحدَّي

.  فَمُِمٝمَّيةً 

___________________________________ 
- (4142)9 سمرىمؿ (2.134) ،ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (0)

___________________________________ 

 :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر . سمـ اعم٤ٌمرك صم٘م٦م راوي٦م ،أسمق اًمٗمْمؾ ،زمـ ؽمقيد اظمروزي زمـ ٞمٌم ؽمقيد- 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،وزي َمقلم زمٛمل ضمٛمٓمٙمةزمـ اظمبارك اظمر فمبد اهلل- 

- 936 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق اظمٔمتٚمر ،زمـ ؿمرطمان ايمتٝمٚمل ؽمٙمٝمامن (3

ىم٤مل  ،وًمٞمس سم٤مًمٜمٝمدي ذم روايتف قمٜمف 9ىم٤مل ،ؾمٝمن يمسٙمٝمامن ايمتٝمٚمل ،ومٝمؾ اؽمٚمف ؽمٔمد، أزمقفمثامن (4

 ،سمـ قمثامن اًمًٙمٜملاقمـ أيب داود هق  9وىم٤مل أضمري ،مل يرو قمٜمف همػمه وهق جمٝمقل 9سمـ اعمديٜملا

د س  -ُمـ اًمراسمٕم٦م ،ُم٘مٌقل (/9713اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره 

اًمٙم٤مؿمػ و، 071ص019هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،3/7ص89اجلرح واًمتٕمديؾ ج- ق

 - 202ص09صٞمؾ جضم٤مُمع اًمتحو ،553ص69اًمث٘م٤مت جو ،331ص19ج

وأظم٧م  ،سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م زوج اًمٕم٤ٌمس ،أم ايمٖمّمؾ ،ةن اهلالرمّ زْ زمـ َح  ة زمٛمت احلارثاَب َب ُل  (5

 ،أول اُمرأة آُمٜم٧م سمٕمد ظمدجي٦م أم اًمٗمْمؾ9 ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

-  165ص79اإلص٤مسم٦م ج- ُم٤مشم٧م سمٕمد اًمٕم٤ٌمس ذم ظمالوم٦م قمثامن  9انسمـ طم٥ماىم٤مل 

ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع  ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أزمق َمايمؽ ايمبٌمي . زمـ َمايمؽ إٞمِماري زمـ أٞمس ايمٛمَض (6

- (96020 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  وُم٤مئ٦م

 :إشمرختريج * 

 (7.222)،اعمجتٌكؾمٜمٜمف  وذم، (4142)9 سمرىمؿ (2.134)، سمرىؾمٜمـ اًمؽأظمرضمف اعمّمٜمػ ذم ال

وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   ,وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد9 ىم٤مل إًم٤ٌمين- سمٛمثٚمف ، سمف، قمثامن قمـ أيب ،(4632)9 سمرىمؿ

-  (4648)9سمرىمؿ (/08 .0) ,

- ُم٘مٌقل 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، أسمققمثامنٕن ومٞمف ، وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ُد  :(1)ويومال ايمْمحا -121 شَمٛمَا حُمَٚمَّي اٌج وَماَل : وَماَل ، زمـ طُمَزْيَٚمةَ  ضَمدَّي زمـ  شمٛما مَحَّيادُ : شمٛما ضَمجَّي

ـْ مَحَّيادِ  زمَِقاؽِمِط ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  َدطَمْٙمُت فَمعَم َأَٞمسِ : وَماَل ، زمـ َأيِب ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ؽَمَٙمَٚمَة فَم

اءَ ، ايْمَٗمَِمِب  ٍة طَمَْضَ زمـ ََمايمٍِؽ َيٛمْبُِ  دِم  هَمَٜمَ ا َأَٞمُس . ُيٛمَْبُ  يَمُف همِٝمَٜما ، هَمَرَأْيت َٞمبِٝمَ ُه دِم صَمرَّي

ْٞمِت ، ايمٓمُّبُروِف  ِٓ ـْ ا ـْ َرؽُمقِل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٛمَّيْٜمَل فَم ـْ َرَوى فَم زَماِذ َوُهَق َأضَمُد ََم

. هَمَدلَّي فَمعَم شُمُبقِت َٞمْسِن َذيمَِؽ ، همِٝمَٜما

_____________________________ 

- (3.118)، ُمٕم٤مين إصم٤مر ذحذم  (0)

_____________________________ 

 :إشمررواة * 

9 ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل، أزمق زم٘مر ،زمـ َمقؽمك زمـ حمٚمد زمـ خمٙمد زمـ طمزيٚمة حمٚمد (1 

وٟم٘مؾ اسمـ طمجر ذم  ،سمـ ؾمٚمٛم٦م روى يمت٥م مّح٤مد، ُمِمٝمقر صم٘م٦م 9و ىم٤مل اًمذهٌل، ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م

-  أطم٤مديثف شمدل قمغم وٕمٗمف9 قمـ اسمـ قم٤ًميمر ىمقًمف قمٜمف (اًمٚم٤ًمن)

ًم٤ًمن اعمٞمزان و، 023ص59ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو، 022ص89اًمث٘م٤مت ج

- 333ص1/9شم٤مريخ اإلؾمالم جو ، 043ص49ج

 ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م وم٤موؾ ،اًمٌٍمي،ُمقٓهؿ أزمق حمٚمد ايمسٙمٚمل ،هال إٞمامؿملنْ زمـ ااِ  ضمجاج (2 

 -(90026 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع - وُمئتلم أو ؾمٌع قمنمة،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة

- 9002 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘مف قم٤مسمد  ،أزمق ؽمٙمٚمة ،زمـ ديٛمار زمـ ؽمٙمٚمة محاد (3

- /900ؾمٌؼ ذم أصمر-  شمٗمة، أزمق إؽمامفمٝمؾ ،َمسٙمؿ إؾمٔمري :زمـ أيب ؽمٙمٝمامن محاد (4

) ذم أصمر - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس 

 .

  :إشمرختريج * 

ؾمٛمٕم٧م 9 ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ أظمِمـ اًمًدود، (1.54) ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمري ذم أورده اًمٌخ٤م

-  سمـ ُم٤مًمؽ يٜمٌذ ذم اجلر أٟمس

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-   صحٞمحإؾمٜم٤مده 
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ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -122 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي َٜمٛمِلِّص ،زمـ ؽُمَٙمْٝماَمَن  ضَمدَّي ـْ َأيِب هَمْرَوَة اجْلُ ـْ  ،فَم فَم

ـْ فَمْبِد اهلل ،ْيرٍ زمـ صُمَب  ؽَمِٔمٝمدِ  طَْمََضِ : وَماَل  ريض اهلل فمٛمف فَم ْٕ رِّص ا ُب َٞمبِٝمَ  اجْلَ  .  ىَماَن َيمْمَ

____________________________ 

- (13157رىمؿ  001. 7)، اعمّمٜمػ (0)

____________________________ 

 :إشمررواة * 

-  976ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر . شمٗمة، أزمق فمقم، زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛماين فمبد ايمرضمٝمؿ (1

ـّ  َمسٙمؿ (2 ًمٜمزوًمف ومٞمٝمؿ ُمِمٝمقر  ،هٜملوي٘م٤مل ًمف اًم٩ُم  ،ايم٘مقدم ،روة إصٕمرأزمق َف  ،هديزمـ ؽماا ايم

، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،ص٤مًمح احلدي٨م ًمٞمس سمف سم٠مس9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، سمٙمٜمٞمتف

، هق صم٘م٦م 9 ىمٚم٧ُم  -خ م د س ق- ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م  ،صدوق (95516 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر

و ، 006ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج - وهق ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، ٕن اسمـ ُمٕملم وصم٘مف 

- 284ص49اًمث٘م٤مت جو، 074ص79اجلرح واًمتٕمديؾ ج

- 9 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف  ، سمـ ضمٌػم إؾمدي ؾمٕمٞمد (2

) ذم إصمر  -ُمِمٝمقرصح٤ميب سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ا ، زمـ فمباس فمبد اهلل

  .

 :إشمرختريج * 

 9ىم٤مل ،قمٞمًك اًمًٚمٛملُمـ ـمريؼ  (8074)9 رىمؿ (8.130) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

سمـ ُمًٕمقد ينمب قمٜمديمؿ ذم اجلر ااسمٜمف أًمٞمس ىمد يم٤من  9وم٘م٤مل، وومٞمف، قمـ اًمٜمٌٞمذاحلًـ  ؾم٠مًم٧م

 واًمٓمح٤موي ذم-  (4.54)جمٛمع اًمزوائد   ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت 9ىم٤مل اهلٞمثٛمل-  سمغم 9ىم٤مل ؟ إظمي

ومذيمر ، قمٚم٘مٛم٦م اٟمف دظمؾ قمغم اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمفُمـ ـمريؼ  (880)9 سمرىمؿ (0.112) ،أصم٤مر

أٟمف يم٤من يٜمٌذ  ،سمـ ُمًٕمقداسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمد صحٞمح قمـ اأظمرج 9 ىم٤مل اسمـ طمجر     -هسمٜمحق9 احلدي٨م

- (50./0)ومتح اًم٤ٌمري  - ًمف ذم اجلر إظمي

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وهق ُمـ رضم٤مل ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ، أسمق ومروة ، ٕن ُمًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمٜمٝمدي ، صحٞمح إؾمٜم٤مده  

-  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 
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ُد : (1)يبة ومال ازمـ أيب ش -123 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـِ  ،زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي َس ـْ احْلَ ـْ ؾَمِٗمٝمٍؼ  ،زمـ فَمْٚمٍرو فَم فَم

طَْمََضِ : وَماَل  ْٕ رِّص ا ـُ ََمْسُٔمقٍد ُيٛمَْبُ  يَمُف دِم اجْلَ َّـي َِب )  ،ىَماَن ازْم يَ  دم اجلِر وىَماَن ؾمٗمٝمٌؼ َيمَمُب ايم

  . (إطْمََضِ 

______________________________ 

- (13153رىمؿ  7.001)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

 :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر. صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ، زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

- وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمٜمتلم وأرسمٕملم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٧ٌم صم٘م٦م ،ايم٘مقدم زمـ فمٚمرو ايمٖمٗمٝمٚمل احلسـ (2

- (90156 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ د س ق

- 966 ؾمٌؼ ذم أصمر . شمٗمة خمَضم، أزمق وائؾ ،زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3

وُمـ  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

- 940ؾمٌؼ ذم أصمر-  عم٤مء ُمـ اًمّمح٤مسم٦ميم٤ٌمر اًمع

 :إشمرختريج * 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، ؿم٘مٞمؼ ُمـ ـمريؼ (05840)سمرىمؿ ، (8.1/6)، هُمّمٜمػذم  قمٌد اًمرزاقأظمرضمف 

- (50./0)ومتح اًم٤ٌمري - اإلؾمٜم٤مد  صحٞمح9 ىم٤مل اسمـ طمجر

سمـ ؾمٚمٛم٦م  ؿم٘مٞمؼُمـ ـمريؼ ، (/860)9 رىمؿب (232. 8) ،قمجؿ اًمٙمٌػماملاًمٓمؼماين ذم وأظمرضمف 

ووٕمٗمف اسمـ  ،واسمـ طم٤ٌمن ،سمـ ؿم٘مٞمؼ وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل ومٞمف قم٤مُمر9 ىم٤مل اهلٞمثٛمل- سمٜمحقه ، ُمًٕمقد سمـاقمـ 

- (4.54)جمٛمع اًمزوائد -  ُمٕملم واسمق طم٤مشمؿ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صدوق، حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ، ٕن ومٞمف ،  طمًـ إؾمٜم٤مده
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شَمٛمَا َأزُمق: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -124 ـْ ؽِماَمكِ  ،َوصِ ْح إ ضَمدَّي ـْ  ، زمـ ضَمْرٍب  فَم فَم

ـِ وَماَل  ايْمَٗماؽِمؿِ  مْحَ شَمْتٛمِل ُأمُّب َأيِب فُمَبْٝمَدةَ : زمـ فَمْبِد ايمرَّي ُْؿ ىَماُٞمقا َيٛمْبُِ وَن : -َأْو ُأمُّب فُمَبْٝمَدَة   -ضَمدَّي َأوَّي

رِّص ا ـْ َذيمَِؽ  ُٓهْؿ فَمْبُد اهللَّيِ َف همغما، طْمََضِ ٕدِم اجْلَ  . َيٛمَْٜمك فَم

____________________________ 

-  (13176رىمؿ  004. 7)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

 :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  شمٗمة ،ايم٘مقدم، زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم: أزمق إضمقص (1

 -925 ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ .صدوق ، أزمق اظمٕمغمة، زمـ أوس ايم هقم زمـ ضمرب ؽِمامك (2

صم٘م٦م  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ايم٘مقدم ،زمـ َمسٔمقد اظمسٔمقدي زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ ايمٗماؽمؿ (3

- (94358 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- 3خ - أو ىمٌٚمٝم٤م  ،وُم٤مئ٦مُم٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،قم٤مسمد

 -/00ؾمٌ٘م٧م ذم أصمر  ،زمـ َمسٔمقد زمـ فمبد اهلل أم أيب فمبٝمدة :ؽمغميـ (4

وَمـ  ،َمـ ايمسازمٗمكم إويمكم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (5

 -940ؾمٌؼ ذم أصمر.  ىمبار ايمٔمٙمامء َمـ ايمِمحازمة

 :إشمرختريج * 

سمـ قمٌد اًمرمحـ  اًم٘م٤مؾمؿُمـ ـمريؼ  (05842)9 سمرىمؿ (8.1/7) ،هَمِمٛمػ دم اقفمبد ايمرزأطمرصمف 

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، قمـ أم أيب قمٌٞمدة

قمٚم٘مٛم٦م اٟمف دظمؾ قمغم اسمـ ُمًٕمقد ُمـ ـمريؼ  (880)9 سمرىمؿ (0.112) ،أشمار وايمْمحاوي دم

- سمٜمحقه9 ومذيمر احلدي٨م، رى اهلل قمٜمف

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -صدوق  ،ؾِمامك ، ٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده طمًـ 
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ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -125 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ ا ، زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ـْ إزْمَراِهٝمَؿ ،فْمَٚمِش ٕفَم ،  فَم

اٍم وَماَل  ـْ مَهَّي زُمفُ ُخ  ارٍ ىَماَن ُيٛمَْبُ  يمَِٔمْبِد اهللَّيِ ايمٛمَّيبِٝمُ  دِم صَمر: فَم زمـ  ؽَماََمةَ ُٕ َوىَماَن ُيٛمَْبُ  ،   هَمَٝممْمَ

زُمُف   . َزْيٍد دِم صَمر  َأطْمََضَ هَمَٝممْمَ

__________________________ 

- (13152رىمؿ  7.000)اعمّمٜمػ   (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

 -937 ؾمٌؼ ذم أصمر .صدوق ، أزمق فمبد ايمرمحـ، زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

  95 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر.  صم٘م٦م طم٤مومظ، أسمق حمٛمد إقمٛمش،إؾمديسمـ ُمٝمران  ؾمٚمٞمامن (2

 - 965 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر.  شمٗمة ،زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل أزمق فمٚمران زمـ يزيد إزمراهٝمؿ (3

 -985ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر .شمٗمة ، زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل زمـ احلارث مهام (4

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ أزمق فمبد ايمرمحـ  ،رمزمـ ضمبٝمب اهل  زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (5

- 940ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ُمِمٝمقروأُمف صح٤ميب  زمـ ذاضمٝمؾ ايم٘مٙمبل إَمغم أزمق حمٚمد وأزمق زيد زمـ ضمارشمة زمـ زيد أؽماَمة (6

ذم اإلؾمالم وُم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل وًمد ريض اهلل قمٜمف هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أم أيٛمـ طم٤موٜم٦م اًمٜمٌل صغم ا

صمامين قمنمة ويم٤من أُمره قمغم ضمٞمش قمٔمٞمؿ ومامت اًمٜمٌل صغم اهلل  وىمٞمؾقمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمف قمنمون ؾمٜم٦م 

ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع و ًلم  ،ويم٤من قمٛمر جيٚمف ويٙمرُمف ،وم٤مٟمٗمذه أسمق سمٙمر ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يتقضمف

- 9205واًمت٘مري٥م رىمؿ 38ص09اإلص٤مسم٦م ج 9اٟمٔمر - سمـ  س وؾمٌٕملم سم٤معمديٜم٦م  وهق

 :إشمرختريج * 

سمـ  ذب 9إسمراهٞمؿ ىم٤ملُمـ ـمريؼ  (05844)9 رىمؿ (8.1/7)ذم ُمّمٜمٗمف  فمبد ايمرزاقأطمرصمف 

 -ُمـ ٟمٌٞمذ اجلر  ،وأسمق ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ،وأؾم٤مُم٦م ،ُمًٕمقد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صدوق ، حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ، ٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده طمًـ  
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ـْ  ، زمـ ؾمٗمٝمٍؼ  فمـ فماَمرِ  ،زمـ يقٞمَس  فمـ إرسائٝمؾِ َ :(1) فمبد ايمرزاقومال  -126 ؾمٗمٝمؼ  فم

 . اجلرةِ  سمٙمَؽ  رأيُت  وومْد  :أزمق وائؾٍ  وماَل  ،طمَضاءَ  دم صمرةٍ  ي اً ِب نَ  اهُ َق َس  هُ أنَّي  ،زمـ َمسٔمقدٍ ا ، فمـ

___________________________ 

- (05840رىمؿ  8.1/6)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

- (4)ؾمٌؼ ذم أصمر - صم٘م٦م ،أيب إؽمحاق ايمسبٝمٔمل أزمق يقؽمػزمـ  زمـ يقٞمس إرسائٝمؾ (0

ًمٞمس سم٘مقي  9أسمق طم٤مشمؿوىم٤مل قمٜمف ، وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ،زمـ مجرة إؽمدي ايم٘مقدم زمـ ؾمٗمٝمؼ فماَمر (2

صحح وىمد ، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،وًمٞمس ُمـ أيب وائؾ سمًٌٞمؾ

اًمت٘مري٥م )ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، صدوق وٕمػ9 ىم٤مل اًمذهٌل، اًمؽمُمذي طمديثف ذم اًمتخٚمٞمؾ

  -قد ت  - ًملم احلدي٨م ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م 9(92/82رىمؿ

 ،/5ص49هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 211ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 138ص69اًمث٘م٤مت ج

- 411ص09ج اًمٙم٤مؿمػ و

- 66ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م خميم ،أزمق وائؾ ايم٘مقدم ،زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ ، زمـ ضمبٝمب اهل رم أزمق فمبد ايمرمحـ  زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (4

 -940ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  ًمّمح٤مسم٦ميم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ ا

 :إشمرختريج * 

سمـ ؾمٚمٛم٦م  ؿم٘مٞمؼُمـ ـمريؼ ، (/860)9 رىمؿب (232. 8) ،ايمْمػماين دم َمٔمجٚمف ايم٘مبغمأطمرصمف 

ووٕمٗمف  ،واسمـ طم٤ٌمن ،وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل ، سمـ ؿم٘مٞمؼ ومٞمف قم٤مُمر9 ىم٤مل اهلٞمثٛمل- سمٛمثٚمف ، سمـ ُمًٕمقدا ، قمـ

 - (4.54)زوائد جمٛمع ال-  واسمق طم٤مشمؿ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، اسمـ ُمٕملم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  ًملم احلدي٨م ، قم٤مُمر سمـ ؿم٘مٞمؼ 9 ٕن ومٞمف ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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شَمٛمَا َأزُمق : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -127 ـْ َأيِب إؽِْمَحاَق  ،ضْمَقصِ إضَمدَّي ـْ  ،فَم زمـ  اظمجايمد فَم

َيا : هَمَٗماَل فَمْبُد اهللَّيِ: وَماَل ، دِم ضَماصَمتِفِ زمـ ضُمَرْيٍث فَمعَم فَمْبِد اهللَّيِ  َدطَمَؾ فَمْٚمُرو: َأيِب َراؾِمٍد وَماَل 

ـْ صَمر  َأطْمََضَ ، صَماِرَيُة اؽْمِٗمٝمٛمَا َٞمبِٝمً ا  . هَمَسَٗمْتُٜمْؿ َِم

____________________________ 

- (13144رىمؿ  /7.00)، اعمّمٜمػ (0) 

____________________________ 

: إشمررواة * 

 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،ُمقٓهؿ ،زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم: أزمق إضمقص (1 

- 0ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد ،أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو (2

ًمٞمس سمٌمء يرومع  9ىم٤مل أمحد كًمٞمس سمٌمء ويمذل 9ىم٤مل اسمـ ُمٝمدي، زمـ أزمك راؾمد ىمقذم جمايمد (3

-  سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاىمد وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل وذيمره و،ٓ حيت٩م سمحديثف 9 وىم٤مل حيٞمك ،أطم٤مدي٨م ُمقىمقوم٦م

ُمٞمزان و، 337ص49اًمث٘م٤مت جو، /25ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو ، 8ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

ان ًم٤ًمن اعمٞمزو ،431ص19اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو ،12ص59آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج

-  05ص49ج

زمـ خمزوم ايمٗمرر اظمخزوَمل  زمـ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمثامن زمـ فمٚمرو زمـ ضمريث فمٚمرو (4

، سمـ اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ىمٌض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٛمرو و وًمد ىمٌٞمؾ اهلجرة، صٖمػمصح٤ميب 

اٟمٓمٚمؼ يب إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م همالم ومدقم٤م زم سم٤مًمؼميم٦م وُمًح  9ىم٤مل رى اهلل قمٜمف

اإلص٤مسم٦م  9اٟمٔمر-  ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وصمامٟملم ع- رأد وظمط زم دارا سم٤معمديٜم٦م سم٘مقس صمؿ ىم٤مل أٓ أزيدك 

- 308ص29ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء جو، 12ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،508ص39ج

ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وُمـ يب اهل رم أزمق فمبد ايمرمحـ زمـ ضمب زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (5

 -940ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

- (13144رىمؿ  /7.00)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

: إشمرحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد ا* 

-  ًمٞمس سمِمئ9 ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،جم٤مًمد سمـ أيب راؿمد ، ٕن ومٞمف ،  إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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َٚمدِ  :(1)ن أيب ؾمٝمبة اب ومال -128 شَمٛمَا فَمْبُد ايمِمَّي ادِ  ضَمدَّي ـْ مَحَّي زمـ ؽَمَٙمَٚمَة،  زمـ فَمْبِد ايْمَقاِرِث ، فَم

ـْ َأزمِٝمِف   َأنَّي َأزَما زَمْرَزَة ىَماَن ُيٛمَْبُ  يَمُف دِم صَمر  َأطْمََضَ  ـْ َأيِب اظْمُِٕمغَمِة ، فَم  .فَم

_____________________________ 

- (13171رىمؿ  7.003)، اعمّمٜمػ (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة * 

 -38 9إصمرؾمٌؼ ذم - صدوق  ،أزمق ؽمٜمؾ ،زمـ فمبد ايمقارث ايمٔمٛمػمي فمبد ايمِمٚمد (1

 -9002 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘مف قم٤مسمد  ،أزمق ؽمٙمٚمة ،زمـ ديٛمار زمـ ؽمٙمٚمة محاد (2

ىم٤مل أسمق  ،سمـ ؾمٚمٛم٦م روى قمٜمف مح٤مد ،روى فمـ أزمٝمف فمـ أزمك زمرزة :ومال ازمـ أيب ضماسمؿ :أزمق اظمُِْٕمغَمةِ  (3

اجلرح  - ًمٞمس ُمٕمروف ، أي أٟمف ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م 9 ىمٚم٧ُم ُم٘مّمقد أسم٤م زرقم٦م  - قمرومفأٓ يًٛمك وٓ 9 زرقم٦م

- /33ص89واًمتٕمديؾ ج

-  مل أىمػ قمٚمٞمف : فمـ أزمٝمف (4

 ،وىمٞمؾ اؾمٛمف ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفصح٤ميب  ،أزمق زم٘مرة ،زمـ ىمٙمدة ايمثٗمٖمل زمـ احلارث ٞمٖمٝمع :زَمْرَزةَ أزمق  (5

 -961ؾمٌؼ ذم أصمر-  صمؿ ٟمزل اًمٌٍمة وُم٤مت هب٤م ،أؾمٚمؿ سم٤مًمٓم٤مئػ ،ُمنوح

  :وَمتازمٔمات  يمألشمر ؾمقاهد  :إشمرختريج * 

ٞما ازمـ : حيٝمك زمـ ضم٘مٝمؿ ، ومال ُمـ ـمريؼ ،  ( 3689 ): زمرومؿ ،  (47/  2)ه أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمد

همٗمدم أزمق زمرزة : أيب فمدي ، فمـ فمٝمٝمٛمة ، فمـ أزمٝمف ، فمـ أيب زم٘مرة ، أٞمف ىمان يٛمب  يمف دم صمر أطمَض ، ومال 

وه ا احلديث َٓ ٞمٔمٙمؿ  9ىم٤مل اًمٌزار .وهمٝمف ومِمة .. َمـ نمٝمبة نماهبا همبدأ زمٚمٛمزل أيب زم٘مرة همٙمؿ يِمادهمف

ومٙمت وضمديث أيب زم٘مرة  .ًدا يرويف ضمدث زمف َمٖمرسا ىمام ضمدث زمف أزمق زم٘مرة إٓ َمـ ه ا ايمقصمف َأَح 

.   فمٛمد ازمـ أيب ؾمٝمبة ، َمٖمرس حلديث ايمباب  

ازمـ فمباس ،  ضمكم ؽمئؾ، ( 3437 )زمرومؿ ،  (84/  14) ، وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ ُمرومققم٤مً 

.   صمر أطمَضفمـ فمائُمة ، أن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمان يٛمب  يمف دم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

. إشمر إؽمٛماده ضمسـ 
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ـْ َُمْسٙمٍِؿ ، وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -129 شَمٛمَا َأزُمق إضَْمَقِص ، فَم ـُ َأيِب : ضَمدَّي ىَماَن ازْم

رِّص إطَْمََضِ  ُب َٞمبِٝمَ  اجْلَ  .َأْوذَم َيمْمَ

___________________________ 

- (13148رىمؿ  7.000)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،َمقٓهؿ ،زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم: أزمق إضمقص (1

روى فمـ أٞمس زمـ َمايمؽ  ، ايم٘مقدم،  أزمق فمبد اهلل  ، إفمقر  ئلَٓ ااُ  ، ان ايمّمبلَس يْ زمـ كَ  َُمْسٙمِؿٍ  (2

 ، آفمقر يٗمالوومال َمرة  .ٓ ؾمجي : زمـ َمٔمكماومال  .يت٘مٙمٚمقن همٝمف :ومال ايمبخاري  ،وروى فمٛمف ؾمٔمبة 

أمحد زمـ  ومال .ىمقدم ، وزاد أزمق زرفمة ،  ، هق ضٔمٝمػ احلديث: ومال أزمق ضماسمؿ وأزمق زرفمة .اٞمف اطمتٙمط

اطمتٙمط دم آطمر فمٚمره : ازمـ ضمبان ومال .  َمؼموك احلديث :وومال ايمٛمسائل ،   ضٔمٝمػ احلديث:  ضمٛمبؾ 

 .ضمتك ىمان ٓ يدرى َما حيدث زمف، همجٔمؾ يٟميت زمام ٓ أصؾ يمف فمـ ايمثٗمات هماطمتٙمط ضمديثف وا يتٚمٝمز

 .ت ق . َمـ اخلاَمسة ، ضٔمٝمػ  :( 6641: ايمتٗمريب رومؿ  )ومال ازمـ ضمجر دم . واه :ومال ايم هبل 

ايمّمٔمٖماء ، (8/  3)روضمكم اظمج،  (271/  7)ايمتارين ايم٘مبغم , (193/  8) ،اجلرح وايمتٔمديؾ

 (260/  2) ايم٘ماؾمػ ،  (170/  8 )ايمّمٔمٖماء ايم٘مبغم يمٙمٔمٗمٝمقم،  (238 ص)واظمؼموىمكم يمٙمٛمسائل  

 ؿمٝمد احلديٌٞم٦مصح٤ميب  ،أزمق َمٔماوية، زمـ احلارث إؽمٙمٚمل زمـ طمايمد فمٙمٗمٚمة :زمـ أيب أوذم فمبد اهلل (3

 ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ روى أطم٤مدي٨م ؿمٝمػمةىمد  و ،يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمِمجرةو ،طمٜمٞمٜم٤مً  و

وهق آظمر ُمـ ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم ،سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دهراً  رَ مّ وعُ 

- 07ص39اإلص٤مسم٦م ج - ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

- (13148)9 رىمؿ (7.000)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: ٕشمرااحل٘مؿ فمعم * 

-  وهق وٕمٞمػ ، ٕن ومٞمف ُمًٚمؿ سمـ يمٞم٤ًمن ، ه وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد 
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شَمٛمَا َأزُمق ا: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -130 ـْ ََمٛمُِْمقرٍ ، ضْمَقِص ٕضَمدَّي ـْ طَمايمِدِ  ،فَم  ،زمـ ؽَمْٔمدٍ  فَم

ـْ ُأمِّص َويَمٍد  رِّص ٕىُمٛمُْت َأْٞمبُِ  : ْٞمَِماِريِّص وَمايَمْت ٕيِب ََمْسُٔمقٍد إَ فَم  . طْمََضِ ٕا يِب ََمْسُٔمقٍد دِم اجْلَ

___________________________ 

- (13145رىمؿ  /7.00)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

 -90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص ،زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق9 أسمق إطمقص (1

-  978ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق فمتاب ،زمـ اظمٔمتٚمر ايمسٙمٚمل َمٛمِمقر (2

اًمت٘مري٥م )- خ س ق - ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،َمقلم أيب َمسٔمقد إٞمِماري ،زمـ ؽمٔمد ايم٘مقدم طمايمد (3

-  (90527 رىمؿ

 -مل أضمد هل٤م شمرمج٦م  :أم ويمد ٕيب َمسٔمقد إٞمِماري (4 

ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ، ضمٚمٞمؾصح٤ميب  ،أزمق َمسٔمقد ايمبدري ،زمـ شمٔمٙمبة إٞمِماري زمـ فمٚمرو فمٗمبة (5

 ،ويم٤من ُمـ أصح٤مب قمكم ،وٟمزل اًمٙمقوم٦م ،وُم٤م سمٕمده٤م وؿمٝمد أطمداً ، واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده سمدراً  ،اًمث٤مٟمٞم٦م

آؾمتٞمٕم٤مب و ،413ص39سم٦م جاإلص٤م- ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ُم٤مت، واؾمتخٚمػ ُمرة قمغم اًمٙمقوم٦م

-  93536واًمت٘مري٥م رىمؿ ،0/63ص29ج

  :إشمرختريج * 

إقمٛمش قمـ ُمـ ـمريؼ  (05844)9 رىمؿ (8.1/7) ،أطمرصمف فمبد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمف

- سمٛمٕمٜم٤مه وومٞمف زي٤مده ، إسمراهٞمؿ

إسمراهٞمؿ قمـ ُمـ ـمريؼ  (2.54)،إوؾمطوذم ، (3.153) ،ايمتارين ايم٘مبغموأورده ايمبخاري دم 

- أٟمف يم٤من ينمب ٟمٌٞمذ اجلر 9سمٚمٗمظ، قمـ أيب ُمًٕمقدسمـ ؾمٕمد  ظم٤مًمد

إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ وُمـ ـمريؼ -  سمـ ؾمٕمد ظم٤مًمد قمـُمٜمّمقر وُمـ ـمريؼ  9ىم٤مل اًمٌخ٤مري

صغم اهلل  يّمح قمـ اًمٜمٌلٓ  9ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،و ىمد روي احلدي٨م ُمرومققم٤مً  - د٤مم قمـ أيب ُمًٕمقد

سمـ يامن قمـ اًمثقري  ي٨م رواه حيٞمكقمـ طمد ؾم٠مًم٧م أيب وأسم٤م زرقم٦م9 ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ- قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ 

ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م  صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ أن اًمٜمٌل 9سمـ ؾمٕمد قمـ أيب ُمًٕمقد قمـ ُمٜمّمقر قمـ ظم٤مًمد

 -ٓ 9ىم٤مل ؟ أطمرام هق ي٤م رؾمقل اهلل 9وم٘مٞمؾ ،وم٤مؾمتً٘مك وم٠ميت سمٜمٌٞمذ ومِمٛمف وم٘مٓم٥م وضمٝمف



 
 

 250 

ن أظمٓم٠م اسمـ يامن ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م قمـ اًمثقري قمـ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب ص٤مًمح ع 9وم٘م٤مٓ

سمـ  واًمذي قمٜمدي أن حيٞمك 9و طم٤مشمؿىم٤مل أب- صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ  سمـ أيب وداقم٦م قمـ اًمٜمٌل اعمٓمٚم٥م

أٟمف يم٤من  ،رواه اًمثقري قمـ ُمٜمّمقر قمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ُمًٕمقد ،ًمف ذم طمدي٨م يامن أدظمؾ طمديث٤مً 

 --،قمـ اًمٜمٌل أٟمف يم٤من يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م)وقمـ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اعمٓمٚم٥م ،ينمب ٟمٌٞمذ اجلر

ومجٕمؾ إؾمٜم٤مد ُمٜمّمقر قمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ُمًٕمقد عمتـ  ،ومً٘مط قمٜمف إؾمٜم٤مد اًمٙمٚمٌل ،(-- احلدي٨م

-  سمـ يامن وهؿ ومٞمف حيٞمك ،هذا إؾمٜم٤مد سم٤مـمؾ قمـ اًمثقري قمـ ُمٜمّمقر 9ىم٤مل أسمق زرقم٦م  -طمدي٨م اًمٙمٚمٌل

-  وهق ُمقىمقف ،ٓ يّمحسمـ ؾمٕمد قمـ أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ذم اًمٜمٌٞمذ  ظم٤مًمد9 ىم٤مل اًمذهٌل

شمٜم٘مٞمح حت٘مٞمؼ أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ و (1.14)قمٚمؾ احلدي٨م  و (1.44)اًمت٤مريخ إوؾمط 

 (/2.047)ذظمػمة احلٗم٤مظ  و (/2.37)

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 . ٓسمَض اجلٜمايمف هبا ، صحازمٝمة  -ٕن أم وًمد أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري  ، صحٞمح إؾمٜم٤مده 
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شَمٛمَا َأزُمق : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -131 ـْ َأيِب ايْمَت  ، ضْمَقصِ إضَمدَّي ـْ ، اِرِث ايمتَّيْٝمِٚملِّص فَم  فَم

َم اهللَّيُ، َيا زُمٛمَلَّي : وَمايَمْت : وَماَل ، ريض اهلل فمٛمٜما ُأمِّص ََمْٔمَبدٍ   َم ََما َأضَمؾَّي اهللَّيُ ىَمُٚمْسَتِحؾِّص ََما ضَمرَّي ، إنَّي حُمَرِّص

ا ىَمثغًِما ًٓ زمـ ىَمْٔمٍب َوىَماَن َرُج  ُذ ايمٛمَّيبِٝمَ  يمَِٗمَرـَمةَ إينِّص ىُمٛمُْت َأْٞمِب  هَمَٝمْسِٗمٝمِف ، وَمْد آسَماُه اهللَّيُ طَمغْمً

دٍ   زمـ َأْروَمؿَ  زمـ صَمَبٍؾ َوَزْيُد  َوىَماَن َيْٕمَُماُه َِمٛمُْٜمْؿ َُمَٔماذُ  ،صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َأْصَحاَب حُمَٚمَّي

ِت َوايْمَج ، ريض اهلل فمٛمٜمام نِّص اظْمَُزهمَّي   . طْمََضِ إرِّص دِم ايمدَّي

__________________________ 

-  (13146رىمؿ  /00. 7)، اعمّمٜمػ (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

)90ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص، زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق :أزمق إضمقص- 

ىم٤مل اسمـ ، وقمٜمف أسمق إطمقص ،أم ُمٕمٌدروى قمـ ، أزمق احلارث ،زمـ احلارث ايمتٝمٚمل حيٝمك (2

وىم٤مل  ،ًمٞمس سمف سم٠مس9 وىم٤مل أمحد اسمـ طمٜمٌؾ، واًمٜم٤ًمئل، ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ، وٕمٞمػ احلدي٨م9 ُمٕملم

ُمـ  ،ًملم احلدي٨م (96470 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، صدوق ومٞمف وٕمػ9 اًمذهٌل

اًمٙم٤مؿمػ و 050ص89ح واًمتٕمديؾ جاجلر و175ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج - د ت ق- اًم٤ًمدؾم٦م 

ومتح اًم٤ٌمب ذم  و (90/6 0)اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل  1/8ص009هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو  258ص19ج

 -/14ص09اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب ج

طم٤ٌمن وذيمره٤م اسمـ ، ذيمره٤م اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م، زمـ ىمٔمب إٞمِمارية َمقٓة ومرـمة :أم َمٔمبد (3

 .354ص29اًمث٘م٤مت جو 2/7ص79اإلص٤مسم٦م ج-  سمـ ُمٜمده ذم صحٌتٝم٤م ظمالفاىم٤مل و، ذم اًمث٘م٤مت

وقمغم يده  ،وُم٤م سمٕمده٤م ؿمٝمد أطمداً ، صحايب ،أزمق فمٚمرو، زمـ شمٔمٙمبة إٞمِماري زمـ ىمٔمب ومرـمة (4

وىمٞمؾ ذم اُمرة  ،وشمقذم هب٤م ذم وٓيتف، اًمٜم٤مسمم اًمٙمقوم٦م يٗم٘مف إيم٤من ومتح اًمري ويم٤من ممـ وضمٝمف قمٛمر 

، 320ص49اإلص٤مسم٦م ج-  سمـ اسمك ـم٤مًم٥م وصغم قمٚمٞمف قمغم ،ذم طمدود اخلٛمًلم، سمـ ؿمٕم٦ٌم اعمٖمػمة

- 02/5ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو

ُمـ  ،ُمِمٝمقر ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،اخلزرصمل ،زمـ أوس إٞمِماري زمـ فمٚمرو زمـ صمبؾ َمٔماذ (5

سمٕمثف رؾمقل ، ويم٤من إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم واًم٘مرآن ،وُم٤م سمٕمده٤م ؿمٝمد سمدراً  ،أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م

وضمٕمؾ إًمٞمف ىمٌض  ،إمم اجلٜمد ُمـ اًمٞمٛمـ يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس وي٘م٣م سمٞمٜمٝمؿ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤موٞم٤مً 
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اة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف مجع ُمٕم٤مذ اًم٘مرآن ذم طمل 9ىم٤مل أٟمس-  اًمّمدىم٤مت ُمـ اًمٕمامل اًمذيـ سم٤مًمٞمٛمـ

ُم٤مت  ،هلل طمٜمٞمٗم٤مً  ىم٤مٟمت٤مً  يم٤من أُم٦مً  ،يمٜم٤م ٟمِمٌٝمف سم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم 9سمـ ُمًٕمقداوىم٤مل  ،وؾمٚمؿ

اإلص٤مسم٦م - ريض اهلل قمٜمف  قمـ صمامن وصمالصملم ؾمٜم٦م ،سم٤مٕردن ،سم٤مًمٓم٤مقمقن ؾمٜم٦م صمامين قمنمة

 .03/1ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو، 025ص59ج

اظمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف ، ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،اخلزرصمل ،يزمـ ومٝمس إٞمِمار زمـ زيد زمـ أرومؿ زيد (6

وهمزا ُمع اًمٜمٌل صغم  أول ُمِم٤مهده اخلٜمدقو، اؾمتّمٖمر يقم أطمد، همػم ذًمؽوىمٞمؾ  ،أسمق قمٛمر 9وم٘مٞمؾ

ة ؾم٧م أو صمامن ُم٤مت ؾمـ ،وأٟمزل اهلل شمّمدي٘مف ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٌع قمنمة همزوة

- 424ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو ،478ص19اإلص٤مسم٦م ج- وؾمتلم 

 :إشمرختريج * 

يمٚمٝم٤م ُمـ ـمريؼ  سم٠مؾم٤مٟمٞمد (303)9 سمرىمؿ، (/14.06) ،اظمٔمجؿ ايم٘مبغمأطمرصمف ايمْمػماين دم 

وومٞمٝم٤م  ،رواه٤م يمٚمٝم٤م اًمٓمؼماين سم٠مؾم٤مٟمٞمد9 ىم٤مل اهلٞمثٛمل، سمٜمحقه، قمـ أم ُمٕمٌد ، سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل حيٞمك

رواه 9 وىم٤مل ذم ُمقوع أظمر، (4.82) جمٛمع اًمزوائد-  ارث اًمتٞمٛمل وهق ُمؽموكسمـ اًمح يمٚمٝم٤م حيٞمك

-  (4.0/2)، اًمٓمؼماين وومٞمف حيٞمك احلامين وهق وٕمٞمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  ًملم احلدي٨م ،  اًمتٞمٛمل سمـ احل٤مرث حيٞمك 9 احل٤مرث اأبومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -132 ـِ عَ  ،ضَمدَّي َس فِ  ، زمـ ضَم٘مِٝمؿٍ  ْن احْلَ ـْ ُأَمِّص َأنَّي َأزَما زَمْرَزَة  :فَم

رِّص  ،ريض اهلل فمٛمف  . َيٛمَْٜماُهْؿ  وٓىَماَن َيَرى َأْهَٙمُف َيٛمْبُِ وَن دِم اجْلَ

__________________________ 

- (13147رىمؿ  7.000)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر .  زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد أزمق ؽمٖمٝمان شمٗمة اجلراحزمـ  وىمٝمع (0

 وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم، وأسمق طم٤مشمؿ، وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم، أزمق ضم٘مٝمؿ ،زمـ ؿمٜمامن زمـ ضم٘مٝمؿ احلسـ (2

-  052ص59اًمث٘م٤مت جو 5ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو 180ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- اًمث٘م٤مت 

وأهن٤م ، سمـ طمٙمٞمؿ وهل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ اسمٜمٝم٤م احلًـ، مل أىمػ قمغم شمرمج٦م هل٤م: زمـ ضم٘مٝمؿ أم احلسـ (3

، 5ص29ح واًمتٕمديؾ جاجلرو ، 180ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- ُمقٓة ٕيب سمرزة ريض اهلل قمٜمف 

-  052ص59اًمث٘م٤مت جو

أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح وهمزا ؾمٌع  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفصح٤ميب  ،أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل ،زمـ فمبٝمد ٞمّمٙمة (4

 -61ؾمٌؼ ذم أصمر -  همزوات

 :إشمرختريج * 

- (13147رىمؿ  7.000)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -  مل أضمد هل٤م شمرمجف يٕمتد هب٤م، ومٞمف أم احلًـ سمـ ـمٝمامن، مل يتٌلم زم
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شَمٛمَا إؽْماَمفِمٝمُؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -133 ـْ َأيِب َهاُروَن ايْمَٕمٛمَِقيِّص ،  زمـ فُمَٙمٝمَّيَة  ضَمدَّي ـْ ،فَم فَم

نَ زمـ فَمبَّياٍد  َصٛمََع وَمْٝمُس : َأيِب جِمَْٙمٍز وَماَل  اِء ؿَمعَ ِٕ ـْ ايْمُٗمرَّي : اًَما شُمؿَّي ؽَمَٗماُهْؿ َٞمبِٝمً ا شُمؿَّي وَماَل اٍس َِم

َويَم٘مِٛمَّيُف َٞمبِٝمُ  صَمر  َأْو ، ٓ:وَماَل ، ؽَمَٗمْٝمتٛمَا َٞمبِٝمً ا، َٞمَٔمؿْ : سَمْدُروَن ََما ايمٛمَّيبِٝمُ  ايمَّيِ ي ؽَمَٗمْٝمُتُ٘مْؿ ؟ وَمايُمقا

ُيٛمَْبُ  يَمؽ ؟ هَمَدفَما  همِٝماَم : هَمَٗماَل : وَماَل ، ريض اهلل فمٛمف زمـ َيَسارٍ  شُمؿَّي اْٞمَْمَٙمَؼ إلَم ََمْٔمِٗمؾِ ، صِمَرارٍ 

اِرَيَة هَمَجاَءْت زمَِجر  َأطْمََضَ   . ُيٛمَْبُ  رِم دِم َهَ ا : هَمَٗماَل ، اجْلَ

___________________________ 

- (13150رىمؿ  7.000)، اعمّمٜمػ (0) 

___________________________ 

 :إشمررواة * 

- 91ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق زممم، زمـ َمٗمسؿ زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ: فمٙمٝمة ازمـ (1

ًمف ذم اًمٌخ٤مري ُمقوع  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،زمـ ايمٔمالء اؽمٚمف إزمراهٝمؿ:وينَ أزمقهارون ايمغَ  (2

-  (97311 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ- واطمد ذم اجلٜم٤مئز 

 - 936سمؼ ذم أصمرس.  شمٗمة ،أزمق جمٙمز ،زمـ ؽمٔمٝمد محٝمد زمـ ٓضمؼ (3

 ،ُم٤مت سمٕمد اًمثامٟملم ،خميم ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،فملَب اد ايمضُّب َب زمـ عُ  ومٝمس (4

- (94471 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -خ م د س ق-ووهؿ ُمـ قمده ذم اًمّمح٤مسم٦م 

وؿمٝمد سمٞمٕم٦م  ،أؾمٚمؿ ىمٌؾ احلديٌٞم٦م ،صح٤ميبزمـ َمٔمػم اظمزين  زمـ فمبد اهلل زمـ يسار َمٔمٗمؾ (5

وهق اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف هنر  ،ويمٜمٞمتف أسمق قمكم قمغم اعمِمٝمقر ،ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة وهق اًمروقان

اإلص٤مسم٦م -  ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦مقملم واًم٥ًم اًمًتلم يـب، وُم٤مت هب٤م ،وٟمزل وسمٜمك هب٤م داراً  ،ُمٕم٘مؾ سم٤مًمٌٍمة

- 0321ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو، 073ص59ج

 :إشمرختريج *  

- (13150رىمؿ  7.000)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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شَمٛمَا ؽَمْٜمُؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -134 ْٝمٍد ايمْمَّيِقيِؾ ، زمـ ُيقؽُمَػ  ضَمدَّي ـْ مُحَ ـْ ، فَم فَم

َة وَماَل  زمـ فُمْٗمَبةَ   شُمؿَّي ُأسمِٝمٛمَا ،هَمَدفَما زمَِْمَٔماٍم هَمَٟمىَمْٙمٛمَا ريض اهلل فمٛمف زمـ َيَسارٍ  ىُمٛمَّيا فِمٛمَْد ََمْٔمِٗمؾِ : ََمْٝمرَسَ

ـٍ يَمفُ  زْمٛمَا ضَمتَّيك اْٞمَتَٜمك إلَم ازْم َب َوَذِ ـْ َٞمبِٝمٍ  هَممَمِ َب ، زمَِٗمَدٍح َِم  اهَمَٟمطَمَ  ََمْٔمِٗمٌؾ فَمص، هَمَٟمزَمك َأْن َيمْمَ

ُف شُمؿَّي وَماَل يَمفُ هَمََضَ ، ىَماَٞمْت فِمٛمَْدهُ  ا َرْأؽَمُف هَمَُمجَّي ـْ ََمَساِوئِفِ   -هْمَٔمُؾ ىَمَ ا َوىَمَ ايأَ : َب هِبَ   -َوَذىَمَر َِم

زَمُف َأزُمقيْأزَمك َأْن يوَ  اٍب َذِ ـْ َذَ َب َِم ُف َٞمبِٝمُ  صَمر  ِٕ  هَوفُمُٚمقََمُت  هْذَ  . ٞمَّي

___________________________ 

-  (13177رىمؿ  7.005)، اعمّمٜمػ (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب *

- (/3.1)اًمٜمٝم٤مي٦م - هل مجع ىَمَدح وهق اًمذي ُي١ميمؾ ومٞمف : ومَدح (1

فُ  (2 ٦م ذم إصؾاًمشَّ : هَمَُمجَّي ف ،جُّظ ذم اًمرأس ظم٤َمصَّ سَمف سمٌمء ومَٞمْجَرطَمف ومٞمف وَيُِم٘مَّ صمؿ  ،وهق أن َيْيِ

 
ِ
ـَ إقْمْم٤َمء - (1.334)اًمٜمٝم٤مي٦م  - اؾمُتْٕمِٛمؾ ذم هَمػمه ُِم

  :إشمررواة * 

- 936 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- صم٘م٦م  ،زمـ يقؽمػ إٞمامؿمل ؽمٜمؾ (1

- /92ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق فمبٝمدة ايمبٌمي ،زمـ أيب محٝمد ايمْمقيؾ محٝمد (2

، وذيمره أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، أزمق إؽمامفمٝمؾ، زمـ َمٝمرسة فمٗمبة (3

سمـ ي٤ًمر ذم  ؾمٛمع ُمٕم٘مؾ 9وىم٤مل اًمٌخ٤مري، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً 

، وأصم٧ٌم اًمٌخ٤مري ؾمامقمف ًمٚمحدي٨م ، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، ٕٟمف شم٤مسمٕمل ، هق صم٘م٦م 9ىمٚم٧ُم  - ٟمٌٞمذ اجلر

 - 4.114اًمث٘م٤مت و ،5.332اًمت٤مريخ و ،5.205اجلرح  - واًمراوي قمٜمف صم٘م٦م واإلؾمٜم٤مد يمٚمف صم٘م٤مت 

- 9022 ؾمٌؼ ذم أصمر- ،وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان ،أؾمٚمؿ ىمٌؾ احلديٌٞم٦م ،صح٤ميب ،زمـ يسار َمٔمٗمؾ (4

 :إشمرختريج * 

- سمٜمحقه خمتٍماً ، سمف ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ  ( 332.  5 )، أورده اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وأصم٧ٌم اًمٌخ٤مري ؾمامقمف ، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، شم٤مسمٕمل ،ٕن قم٘م٦ٌم سمـ ُمٞمنة ، صحٞمح إؾمٜم٤مده  

-  اد يمٚمف صم٘م٤مت  واًمراوي قمٜمف صم٘م٦م واإلؾمـ، ًمٚمحدي٨م 
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -135 ـْ مُحَْرانَ  ، ضَمدَّي شَمْتٛمِل ُأمُّب :زمـ فَمْبِد ايْمَٔمِزيِز وَماَل  فَم ضَمدَّي

ُة فِمْٚمَرانَ   -ضَمْٖمصٍ  يَّي زمـ ضُمَِمكْمٍ  ىُمٛمْت َأْٞمَتبُِ  يمِِٔمْٚمَرانَ : وَمايَمْت  -ريض اهلل فمٛمف زمـ ضُمَِمكْمٍ  رُسِّص

رِّص  زُمُف طْمََضِ َف إدِم اجْلَ   .َيمْمَ

______________________________ 

-  (13166رىمؿ  003. 7)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحزمـ  وىمٝمع (0

، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، حمٚمد أزمق ،زمـ فمبد ايمٔمزيز َمـ زمٛمل ومٝمس ايمٗمٝمز محران (2

اًمث٘م٤مت و، 2.155اجلرح واًمتٕمديؾ و، /7 .2اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم - وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

5.128  -

سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمٜمد اًمٌخ٤مري  هل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ محران . زمـ ضمِمكم  رسية فمٚمران: أم ضمٖمص (3

 - (155ص29اجلرح واًمتٕمديؾ ج)وأسمق طم٤مشمؿ ذم  ،(/7ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج)ذم 

 ،قم٤مم ظمٞمؼم ُمع أيب هريرة أؾمٚمؿ ،أزمق ٞمجٝمد ،زمـ طمٙمػ اخلزافمل زمـ فمبٝمد زمـ ضمِمكم فمٚمران(4

ويم٤من ُمـ ومْمالء ،روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿو ،ويم٤من ص٤مطم٥م راي٦م ظمزاقم٦م يقم اًمٗمتح

، إٟمف يم٤من يرى احلٗمٔم٦م ويم٤مٟم٧م شمٙمٚمٛمف طمتك ايمتقى 9ي٘مقل قمٜمف أهؾ اًمٌٍمة ،اًمّمح٤مسم٦م ووم٘مٝم٤مئٝمؿ

- 6/4ص39اإلص٤مسم٦م ج- سم٤مًمٌٍمة  ،ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم و ًلم ،وىم٣م سم٤مًمٙمقوم٦م

: إشمرختريج * 

، سمف، سمـ ديملم قمـ محران اًمٗمْمؾُمـ ـمريؼ  (13160رىمؿ  7.002)، أظمرضمف أيْم٤ًم اعمّمٜمػ

وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  (199/  3 )قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ   ،ُمـ ـمريؼ آظمر وىمد ورد إصمر- سمٜمحقه 

َمـ ؿمريؼ  ىمٙمٜمؿ، (271/  6)وىم ا فمٛمد ازمـ ضمبان دم ايمثٗمات  (384/  3) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

.  ؽمٚمع ام ضمٖمص اوا ىماٞمت سمٛمب  يمٔمٚمران ازمـ ضمِمكم دم صمر ، طمٙمٝمد أزمق طمايمد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وهل ، وىمد روى قمٜمٝم٤م صم٘مت٤من ، وحيتٛمؾ أن شمٙمقن صح٤مسمٞم٦م ، ٕن أم طمٗمص شم٤مسمٕمٞم٦م ، صحٞمح إؾمٜم٤مده  

-  وإؾمٜم٤مد إصمر يمقذم وُمتّمؾ  ، شمروي طم٤مًم٦م 



 
 

 257 

ـْ َِمْسَٔمرٍ  ،شَمٛمَا َأزُمق ُأؽَماََمةَ ضَمدَّي : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -136 ـْ ؽَمْٜمٍؾ َأيِب ا ،فَم ـْ ،ؽْمِد ٕفَم فَم

اءَ  ريض اهلل فمٛمف ىَماَن َٞمبِٝمُ  ؽَمْٔمدٍ : َِمرْسد وَماَل  ٍة طَمَْضَ اؽْمِٗمٛمِل : َيُٗمقُل  ٓ: َووَماَل : وَماَل ، دِم صَمرَّي

 . حُمَْمَّياًم 

___________________________ 

-  (13175رىمؿ  7.004)اعمّمٜمػ  (0)

 ___________________________

  :إشمرنمريب  *

ويم٠مٟمف - (0.3/2)- اًمٜمٝم٤مي٦م ،ٟم٦م اًمِمديدة اجلدباًمسَّ ويمذًمؽ ُم٠مظمقذ ُمـ احلٓمٛم٦م اًمٜم٤مر : حُمَْمَّياًم  (1

-  حلالل سم٤مؾمؿ ُمٜمٗمر يٜمٝم٤مه قمـ شمًٛمٞم٦م هذا اًمٜمٌٞمذ ا

  :إشمررواة * 

) 928ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أسمق أؾم٤مُم٦م ،اًمٙمقذم، ايمٗمرر زمـ زيد زمـ أؽماَمة محاد  -

)  ِ98ؾمٌؼ ذم أصمر . صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق ؽمٙمٚمة ،زمـ ـمٜمغم اهلالرم ىمدامزمـ  رعَ ْس م- 

ضمزم اًمدارىمٓمٜمل  9ىم٤مل اسمـ طمجر، يمٜمٞمتف اًمٙمقذمهمٚمط ؿمٕم٦ٌم ذم اؾمٛمف و ،أزمق إؽمد ،ؽمٜمؾ (3

، ويمٜم٤مه أسم٤م إؾمقد وإٟمام هق أسمق إؾمد ،وإٟمام هق ؾمٝمؾ ومج٤مقم٦م ىمٌٚمف أن ؿمٕم٦ٌم وهؿ ومٞمف إذ ؾمامه قمٚمٞم٤مً 

ُمـ أصح٤مب احلدي٨م أروى اًمٜم٤مس قمـ 9 وىم٤مل أمحد، صدوق 9وىم٤مل أسمق زرقم٦م، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم

وىم٤مل اسمـ ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ذه٥م طمديثف 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، ؿمٕم٦ٌم شمرك اًمٜم٤مس طمديثف

اجلرح واًمتٕمديؾ  - هق صم٘مف  9ىمٚم٧ُم  - ُمـ اًمراسمٕم٦م ،ُم٘مٌقل (93707اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم9 طمجر

اًمْمٕمٗم٤مء و، 236ص69هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 0/2ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 1/5ص39ج

.  071 ص109هتذي٥م اًمٙمامل جو، 43ص09ًمٚمٜم٤ًمئل ج

َِمرَسد (4
(1)

 روي قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف،9 وىم٤مل  ،  ذيمره اسمـ ُم٤ميمقٓ،  ىمقدم، 

 ـــــــــــــــــ

د "و  (0) 9 ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ و -(01.117)وهق اًمّمقاب ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 9 ىم٤مل حمٛمد قمقاُم٦م، هٙمذا أصمٌتف إقمٔمٛمل " ُُمْنِ

 يروي قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف، روى ، يمقذم ، دْهَ د سمٙمن اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمًلم وسم٤مًمراء ىمٌؾ اًمدال ومٝمق مِ ْهَ مِ 

-  (/14.  6) ،إيمامل اًمٙمامل  -ا سمْمؿ اعمٞمؿ وومتح اًمًلم وشمِمديد اًمراء وومتحف 9  هدوذيمر همػمه أٟمف مُ ،  قمٜمف ؾمٝمؾ أسمق إؾمد  
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 0/2ص .  0إؾمامء اعمٗمردة ج  و،/14ص 69اإليمامل ج- ؾمٝمؾ أسمق إؾمد ، روى قمٜمفو 

 

ؿمٝمد  ،أزمق إؽمحاق ،زمـ فمبد َمٛماف ايمزهري زمـ أهٝمب َمايمؽ واؽمٚمف: زمـ أيب ووماص ؽمٔمد (5

-  /97ؾمٌؼ ذم أصمر-  ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهللوأول  ،سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م

  :إشمرختريج * 
-  (13175رىمؿ  7.004)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وُِمند شم٤مسمٕمل روى قمـ ؾمٕمد سمـ أيب ،وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم  ،ٕن ؾمٝمؾ أسمق إؾمد، صحٞمح إؾمٜم٤مده 

-  ل وإؾمٜم٤مد إصمر يمقذم ُمتص ، ومل جُيّرح  ، وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف 
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ِب دِم ايمٓمُّبُروِف  (9)                                   ْ  .زَماٌب دِم ايمممُّب

شَمٛمَا َأزُمق ا: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -137 ـْ ؿَماِرِق ، ضْمَقِص ٕضَمدَّي ـِ  فَم مْحَ ـْ  ، زمـ فَمْبِد ايمرَّي فَم

ـِ فَمبَّياٍس  ،زمـ صُمَبغْمٍ  ؽَمِٔمٝمدِ  ـْ ازْم ، ٌل ٓدِم ىُمؾِّص ـَمْرٍف َح ٍل ٓىُمؾُّب َح : وَماَل ريض اهلل فمٛمٜمام فَم

  .َوىُمؾُّب ضَمَراٍم دِم ىُمؾِّص ـَمْرٍف ضَمَراٌم 

__________________________ 

-  (132/0رىمؿ  7.007)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

) 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص ،ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖملزمـ  ؽمالم 

ٓ  9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واًمٕمجكم، د ايم٘مقدمزمـ فمبد ايمرمحـ ايمبجقم إضْمؿَ  ؿمارق (2

وىم٤مل ، ٟمف ٓ سم٠مس سمفأرضمق أ 9سمـ قمديا وىم٤مل ،سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متا وذيمره ،سم٠مس سمف يٙمت٥م طمديثف

 (2//92اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 سمـ طمجرا وىم٤مل ،وصم٘مقه 9 وىم٤مل اًمذهٌل  ، ًمٞمس طمديثف سمذاك 9أمحد

ومل يٚملم طم٤مًمف ؾمقى  أمحد ، وم٘مد وصم٘مف اجلٛمٝمقر، هق صم٘م٦م 9 ىمٚم٧ُم  -ع -ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صدوق ًمف أوه٤مم

اؿمػ اًمؽ و374ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج -اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ هق ُمـ رضم٤مل و، واًم٘مٓم٤من  ، 

 .284ص39اًمث٘م٤مت جو 4ص49هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو 400ص09ج

- 9 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ، زمـ صمبغم إؽمدي ؽمٔمٝمد (3

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ فمباس فمبد اهلل

.   ؾمٌؼ ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

  :إشمرختريج * 
قمـ  ، سمـ أيب ظم٤مًمد ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ (132/4)رىمؿ  (7.008)، أطمرصمف أيّمًا اظمِمٛمػ 

-  وومٞمف إهب٤مم اًمرضمؾ اًمٌجكم ، سمٛمثٚمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس،  رضمؾ ُمـ سَمِجٞمٚم٦م 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وهق هٜم٤م يروي قمـ صم٘م٦م وىمد روى قمٜمف ،ٕن ـم٤مرق سمـ قمٌداًمرمحـ وصم٘مف اجلٛمٝمقر،صحٞمح  إؾمٜم٤مده 

وىمد روى ًمف ،  ,واًم٘مٓم٤من ُمٕمروف سمتِمدده  ,، واًم٘مٓم٤من ، ومل يٚملم طم٤مًمف ؾمقى  أمحد ، أيْم٤ًم صم٘م٦م 

  -وإؾمٜم٤مد إصمر يمقذم ُمتّمؾ وهذه ُمٞمزة ، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 
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: وماَل  أزمق نمٝماٍث  شمٛما ؽمااٌ ضمدَّي : وماَل  شمٛما فمبد ايمِمٚمدِ ضمدَّي : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحدوماَل  -138

ـِ  شمٛما زم٘مرٍ ضمدَّي  .  شوىمك ن مُ عْ ُس  دم إَّٓي  اَب ٓ َذَ » : وماَل  ريض اهلل فمٛمٜمام فمباسٍ  ، فمـ ازم

________________________ 

- (065رىمؿ  63)إذسم٦م  (0)

________________________ 

: إشمرنمريب  *

أو ضمذع  ،سمقشمد ىمرسم٦م أو إداوة يٜمتٌذ ومٞمٝم٤م وشمٕمٚمؼ ,اًمًٕمـ هق سمْمؿ اًمًلم صمؿ اًمًٙمقن : نعْ ُس  (1

-  (1.258)اًمٜمٝم٤مي٦م -  وىمٞمؾ هق مجع واطمدة ؾمٕمٜم٦م ،ٟمخٚم٦م

ؿمدوا رؤوؾمٝم٤م سم٤مًمقيم٤مء ًمئال يدظمٚمٝم٤م طمٞمقان أو  9أي "أويمق إؾم٘مٞم٦م  "وذم احلدي٨م   :َمقىمك (2

واًمقيم٤مء هق اخلٞمط اًمذي شمِمد سمف  ،ي٘م٤مل أويمٞم٧م اًمً٘م٤مء أويمٞمف إيٙم٤مء ومٝمق ُمقيمك ،يً٘مط ومٞمٝم٤م رء

ٕن اًمً٘م٤مء اعمقيمك ىمٚمام يٖمٗمؾ قمٜمف ص٤مطمٌف ًمئال يِمتد ومٞمف اًمنماب ومٞمٜمِمؼ ، ة واًمٙمٞمس وهمػمد٤ماًمٍم

-   (110,111. 4)اًمٜمٝم٤مي٦م -  ومٝمق يتٕمٝمده يمثػما

 :إشمررواة * 

- 38 9إصمرؾمٌؼ ذم - صدوق  ،أزمق ؽمٜمؾ ،زمـ فمبد ايمقارث ايمٔمٛمػمي فمبد ايمِمٚمد (1

وذيمره اسمـ ، وٕمٞمػ احلدي٨م9 محدأوىم٤مل  ٓ رء9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، ؽماا أزمق نمٝماث ايمٔمت٘مل (2 

، 007ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- وذيمره اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرُيف  رسمام أظمٓم٠م9 طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل و، 6ص29ًم٤ًمن اعمٞمزان جو، 2/8ص39اًمث٘م٤مت جو

 .141ص09اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو، 057ص29ج

َمات ؽمٛمة ؽمت  ،َمـ ايمثايمثة ،شمٗمة شمبت صمٙمٝمؾ ،زمـ فمبد اهلل اظمزين أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي زم٘مر (3

.  (743:ايمتٗمريب رومؿ)- ع. وَمائة 

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ فمباس فمبد اهلل

.   ؾمٌؼ ذم إصمر -ُمِمٝمقر 

  :إشمرختريج * 
- (065رىمؿ  63)، إذسم٦م اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم

زيٜم٥م اسمٜم٦م ُمـ ـمريؼ  (/864)9سمرىمؿ (1.334) ،سمـ طمٜمٌؾ ُمًٜمد أمحدوىمد ضم٤مء ُمرومققم٤ًم ذم 
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-  هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ إوقمٞم٦م آ وقم٤مء يقيم٠م رأؾمف 9ىم٤مل اًمٜمٕمامن قمـ أيب هريرة

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وٕمٞمػ  وهق ؾم٤ممل أسمق همٞم٤مث، ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -139 ـْ ؽَمِٔمٝمدِ  ، ضَمدَّي ـْ َأيِب ، (1)ايمتٕمٙمبلزمـ ؽَمِٔمٝمٍد  فَم فَم

ْٔمَثاِء ايْم٘مِٛمِْديِّص  ـِ فُمَٚمَر ،ايمُمَّي ـْ ازْم ُ ِؾُّب ؾَمْٝمًئا  ٓفِمَٝمُة ٕوا: ؽَمِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل : وَماَل ريض اهلل فمٛمٜمام فَم

م ٓوَ  رِّص .   هُ ُ َ

_____________________________ 

-  (132/1رىمؿ  7.007)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

 -6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م، أسمق ؾمٗمٞم٤من، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحزمـ  وىمٝمع (1

وٕمٗمف إزدي  9ذم اًمٚم٤ًمن9 ىم٤مل اسمـ طمجر ،صباحأزمق ال ،يب ايم٘مقدملِ غْ زمـ ؽمٔمٝمد ايمتَّي  فمٝمدس (2

ويمذًمؽ اسمـ طمجر ذم ، أورده اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت سم٤مًمثٕمٚمٌل سمدل اًمتٖمٚمٌل9 ىمٚم٧م-  سمـ طم٤ٌمناىمقاه 

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -س - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،ُم٘مٌقل (92108اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، اًمتٝمذي٥م

اًمث٘م٤مت و ، 353ص0/9هتذي٥م اًمٙمامل جو، 14ص39اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 364ص29ج

ُمِمتٌف أؾم٤مُمل و، 118ص69ًم٤ًمن اعمٞمزان جو ، 22ص39هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 253ص59ج

-  91208و اًمت٘مري٥م رىمؿ، 044ص09اعمحدصملم ج

ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ وأسمق طم٤مشمؿ ذم ، ايم٘مٛمدي ىمقذم ،أزمق ايمُمٔمثاء ،زمـ َُمٜماِس  يزيد (3

اجلرح واًمتٕمديؾ و، 252ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل ، اجلرح

- /31ص09ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب جو، 313ص09اًمٙمٜمك وإؾمامء جو، 176ص89ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - يؾ ضمؾصح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ، زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

  :إشمرختريج * 
 (132/1)9 رىمؿ (7.007)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: احل٘مؿ فمعم إؽمٛماد إشمر*  

ضم٤مء ُمرومققم٤ًم وم٘مد ، وًمٙمـ إصمر ًمف ؿمقاهد  ،  ُم٘مٌقل وهق، قمٞمد اًمتٖمٚمٌلس، ومٞمف، وٕمٞمػإؾمٜم٤مده 

 ـــــــــــــــــ

-   "اًمٌجكم"وقمٜمد اًمٚمحٞمدان  "اًمٌٕمكم"رف ذم سمٕمض اًمٜمًخ إمم وشمح، هذا هق اًمّمقاب9 "اًمتٖمٚمٌل " (0)
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ل اهلل سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف أن رؾمقُمـ ـمريؼ ا (866)9 سمرىمؿ (2.0474)، قمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمح٦م

هنٞمتٙمؿ قمـ اًمٔمروف وإن اًمٔمروف أو فمروم٤م ٓ حيؾ ؿمٞمئ٤م وٓ حيرُمف ويمؾ  9صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل قمـ ، (02124)9 سمرىمؿ (/01.21)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم وقمٜمد اًمٓمؼماين ذم -  ُمًٙمر طمرام

 ف وىمد وصمؼسمـ أسم٤من اًمرىم٤مر وومٞمف وع وومٞمف يزيد 9ىم٤مل اهلٞمثٛمل، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأسمٞمف 

صغم  ُمـ ـمريؼ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل، (5.012)اعمٕمجؿ إوؾمط و ذم  . (17 .3)جمٛمع اًمزوائد  -

ُمـ ـمريؼ ُمنوق قمـ  (//132)سمرىمؿ  (007. 7)، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌموذم -  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ج ُتري - ومرىمد وضم٤مسمر وٕمٞمٗم٤من وٓ يّمح9 قمٌد اهلل اًمٖم٤ًمين ىم٤مل- ُمرومققم٤ًم ، سمـ ُمًٕمقد قمٌد اهلل

- (0.200)إطم٤مدي٨م اًمْمٕم٤مف ُمـ ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل 

: إشمرفمعم  ايمٔمام  احل٘مؿ* 

 - سم٤م ًمِمقاهد يرشم٘مل إصمر إمم احلًـ ًمٖمػمه 
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ضمدشمٛما : وماَل  أزمق زيدٍ  ضمدشمٛما شمازمٌت : وماَل  ضمدشمٛما أزمق ؽمٔمٝمدٍ  :(1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد وماَل  -140

ـْ   -أطمت زمٛمل نمٝمالن - ، فمـ فمٚمرةَ  فماصؿٌ   طمُؾ دْ َت » : ا ومايمْت ريض اهلل فمٛمف فمائُمةَ َ ، فم

َّـي  ـمٖمرٍ  عِ ِوضِ دم مُ  نَّي إضمداكُ   . ش درهؿٍ ِب  يفِ سَمرْش َت  ؽمٗماءٍ ِب  ارَ ايم

__________________________ 

- (84رىمؿ  42)إذسم٦م  (0)

___________________________ 

 :إشمراة رو* 

- 940إصمرؾمٌؼ ذم -  صم٘م٦م ،صمردومة ،أزمق ؽمٔمٝمد ،زمـ فمبد اهلل ايمبٌمي فمبد ايمرمحـ (1

- 38 9إصمرؾمٌؼ ذم - ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م  ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زيد ،زمـ يزيد إضمقل شمازمت (2

- 38 9إصمرؾمٌؼ ذم -  ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م، أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ؽمٙمٝمامن إضمقل فماصؿ (3

ُمـ  ،صم٘م٦م ،أيمثرت قمـ قم٤مئِم٦م ،زمـ زرارة إٞمِمارية اظمدٞمٝمة زمـ ؽمٔمد نفمٚمرة زمٛمت فمبد ايمرضمؿ (4

-  (97532 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -وي٘م٤مل سمٕمده٤م  ،ىمٌؾ اعم٤مئ٦م ،ُم٤مشم٧م، اًمث٤مًمث٦م

) واج اًمٜمٌل صغم اهلل أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أز فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم اظم٠مَمٛمكم

- ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ - إٓ ظمدجي٦م ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 :إشمرختريج * 

- (84رىمؿ  42)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح ،  قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل مل ُي٤مًمػ 9 ؾمٕمٞمد إن أب، صحٞمح إؾمٜم٤مده  

-   قمـ صم٘م٦م  روىىمد و،  واًمراوي قمٜمف صم٘م٦م ، اًمٌخ٤مري 
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ـُ فُمَٙمٝمَّيةَ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -141 شَمٛمَا ازْم ـْ  ، ضَمدَّي ضَمٝمَّيانَ أيب  فَم
ـْ ََمْرَيَؿ زمِٛمِْت ؿَماِرٍق ،  (1) فَم

َ ريض اهلل فمٛمٜما َدطَمْٙمُت فَمعَم فَمائَُِمَة : وَمايَمْت  ْٕ ـْ ٞمَِساِء ا ـَ َيْسَٟميْمٛمََٜما ، (2)ٞمِماردِم ٞمَِساٍء َِم هَمَجَٔمْٙم

ـْ ايمٓمُّبُروِف ايمَّيتِل  َّـي ، َيا ٞمَِساَء اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  " :هَمَٗمايَمْت ، سُمٛمَْبُ  همِٝمَٜمافَم ُ٘م  (4)ـُمُروهًما (3)يمت٘مثرنإٞمَّي

ـَ فَمٛمَْٜما ََما ىَماَن ىَمثغٌِم َِمٛمَْٜما فَمعَم فَمْٜمِد ايمٛمَّيبِلِّص صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ِٗمكَم اهللَّيَ، َوسَمْسَٟميْم َوََما ، هَماسمَّي

زَمِة هَمْٙمَتْج  َْذِ ْٕ ـْ ا َّـي َِم  .  "َوإِْن َأؽْمَ٘مَر ََماُء ضُمبِّصَٜما هَم١مِنَّي ىُمؾَّي َُمْس٘مٍِر ضَمَراٌم ، سَمٛمِْبفُ َأؽْمَ٘مَر إضْمَداىُم

___________________________ 

- (130/2رىمؿ  /7.7)اعمّمٜمػ (0)

 ___________________________

 :إشمررواة * 

- 1ذم إصمر  ؾمٌؼ- صم٘م٦م طم٤مومظ  ،أزمق زممم ايمبٌمي، زمـ َمٗمسؿ زمـ إزمراهٝمؿ إؽمامفمٝمؾ: يةازمـ فمؾ (1

- 1ذم إصمر -  صم٘م٦م قم٤مسمد ،أزمق ضمٝمان ايم٘مقدم ،زمـ ضمٝمان ايمتٝمٚمل زمـ ؽمٔمٝمد حيٝمكهق : أزمق ضمٝمان (2

) ُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق روت قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 9ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: َمريؿ زمٛمت ؿمارق - 

 -21ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم إصمر - واًمذهٌل ،  وصحح طمديثٝم٤م احل٤ميمؿ 

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،أم اعم١مُمٜملم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر رىمؿ - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

 قمـسمـ ؾمٕمٞمد  حيٞمكُمـ ـمريؼ ، (9 سمرىمؿ.)، دم إذزمة زمـ ضمٛمبؾ أمحد أطمرصمف

-  سمٛمثٚمف ، سمف، أيب طم٤ٌمن

قمكم ُمـ ـمريؼ  ()9 سمرىمؿ، (.)، ايم٘مػمى هؽمٛمـدم  ايمبٝمٜمٗملو

، سمـ ؾمٕمٞمد حيٞمكقمـ سمـ أيب سمٙمر  حمٛمدقمـ سمـ يٕم٘مقب  يقؾمػقمـ سمـ حمٛمد  احلًـقمـ اعم٘مرئ 

 ـــــــــــــــــ

 ! "قمـ أيب  "9 وزاد ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل- ظمٓم٠م  "اسمـ طمٞم٤من  "9 (ط س)ذم  (0)

 -ظمٓم٠م  "إُمّم٤مر  "9 (ط س)ذم  (1)

 - "ًمٞمٙمؼمن  "9 (ع)وذم  "ًمتذيمرن  "9 (ط س)ذم  (2)

-  "سوم٤م  "9 (أ)ذم  (4)
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-  سمٜمحقه ،سمف

ُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ، (. )، هَمسٛمددم زمـ راهقيف  إؽمحاقو

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ ،سمـ يقٟمس قمٞمًك

 ، سمـ حمٛمد قمٌد اهللُمـ ـمريؼ ، ()9 سمرىمؿ (.) اظمستدركواحلاىمؿ دم 

هذا  9ومال احلاىمؿ،سمٜمحقه، سمف، قمـ أيب طمٞم٤من ،ضمرير قمـ،سمـ اعمٖمػمة  حيٞمكقمـ سمـ أيقب  حمٛمد قمـ

-  طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل ُيرضم٤مه

 ،ُمًددـمريؼ ُمـ  ()9 سمرىمؿ (.) اظمْمايمب ايمٔمايمٝمةوازمـ ضمجر دم 

- سمٛمثٚمف، سمف، حيٞمك قمـ

سمـ قمٌد  ؾمٚمٞمامنقمـ  ،ضمٕمٗمرُمـ ـمريؼ ،(.)،ضمديث أيب ايمٖمّمؾ ايمزهريودم صمزء 

- سمٛمثٚمف ، سمف طمٞم٤من اًمتٞمٛمل ، أيبقمـ سمـ يقٟمس ،  قمٞمًكقمـ  ، اًمرمحـ

 ،يٕمغم وحمٛمد اسمٜم٤م قمٌٞمدُمـ ـمريؼ ، (.) ايمْمبٗمات ايم٘مػمىوأورده ازمـ ؽمٔمد دم 

أُم٤م إن أيب طمدصمٜمل هبذا احلدي٨م  9انيىم٤مل أسمق ح 9زمـ فمبٝمد ال حمٚمدق- سمٜمحقه ،سمف، انيأيب ح قمـ

- وُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق طمٞم٦م 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صحٞمحإؾمٜم٤مده  
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ـْ ايمٓمُّبُروِف َوََما ِهَل ؟ (10) َ َِم  همِٝماَم هُمرسِّص
ـُ ُٞمَٚمغْمٍ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -142 شَمٛمَا ازْم دِ  ،ضَمدَّي ـْ حُمَٚمَّي ـْ  ، يَؾ زمـ َأيِب إؽْماَمعِ  فَم فَم

ـْ َأَٞمٍس ، زمـ فَماِصٍؿ  فُماَمَرةَ  ـْ َِمٌْمَ : وَماَل ريض اهلل فمٛمف فَم ٍر ىَماَٞمْت سَمْٟمسمِٝمٛمَا َِم ٛمَْتُؿ صِمَراُر َ ْ  . احْلَ

___________________________ 

-  (132/1رىمؿ  7.007)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- /97صمرأؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م  ،أزمق هُمام ايم٘مقدم ،زمـ ٞمٚمغم اهلٚمداين فمبد اهلل (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم، صم٘م٦م، اعمدينزمـ أيب إؽمامفمٝمؾ راؾمد ايمسٙمٚمل  حمٚمد (2

-  (94630 ًمت٘مري٥م رىمؿا)- م د س- وُم٤مئ٦م 

وىم٤مل اسمـ -  ُمـ هق ىٓ يدر "513"ت (اإليمامل)ذم 9 ىم٤مل احلًٞمٜمل، زمـ فماصؿ فمامرة (3

سمـ قمٛمػم اًمٕمٜمزي يروي قمـ أٟمس ويروي قمٜمف  أٟمف قم٤مصؿ " 650ت  " (شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م)ذم 9 طمجر

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  " 2/12ت " (ُم٤ملاًمؽ)وهق ُمؽمضمؿ قمٜمد اعمزي ذم ، سمـ أيب إؾمامقمٞمؾ حمٛمد

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم - ُم٘مٌقل  (2/63 9اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، وصمؼ9 ىم٤مل اًمذهٌل، اًمث٘م٤مت

اًمٙم٤مؿمػ و، 127ص49اًمث٘م٤مت جو، 423ص029هتذي٥م اًمٙمامل جو ،377ص59ج

- 2/2ص9اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد و، 410ص09ج

 ) دم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مزمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل  زمـ َمايمؽ أٞمس -

.  9 ؾمٌؼ ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

 ىم٤مل، سمٚمٗمظ، سمف، ُمـ ـمريؼ أيب ؿمٞم٦ٌم، (3233)9 سمرىمؿ (6.2/4)، هُمًٜمد ذم يٕمغم وأبأظمرضمف 

وًمٙمـ احلٜمتؿ ضمرار 9 ىم٤مل، وومٞمف، سمـ ُم٤مًمؽ سمٞمتف وم٠ًمًمتف قمـ اًمٜمٌٞمذ دظمٚم٧م قمغم أٟمس 9سمـ قم٤مصؿ قمامرة

  - ظمي يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ُمٍم

 :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- ُم٘مٌقل ،سمـ قم٤مصؿ قمامرةٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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ـْ  ، شمٛما َمٕمغمةضمدَّي : زمـ همّمٝمؾ وماَل  شمٛما حمٚمدضمدَّي : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -143 إزمراهٝمؿ  فم

ٛمَْتؿُ » : سمٗمقل ،ريض اهلل فمٛمٜمافمائُمة  ىماٞمْت : وماَل   َس هبا َمـ مِ  اءُ ُيج، صِمَراُر زمٝمض :احْلَ

. شَمرُ همٝمٜما ايمن ُل مَ ْح دمُ 

________________________ 

-  (946 رىمؿ 34. 0)، إذسم٦م (0)

________________________ 

 :إشمررواة * 

 -937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

- 965 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ُمت٘مـ  ،ايمٖمٗمٝمف أزمق هُمام ،زمـ َمٗمسؿ ايمّمبل يرةَمغ (2

- 965 ؾمٌؼ ذم أصمر-  اًمٗم٘مٞمف صم٘م٦م ،أزمق فمٚمران ،زمـ يزيد ايمٛمخٔمل إزمراهٝمؿ (3

) وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ أم اظم٠مَمٛمكم

- 9 رىمؿ ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر- اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

، إسمراهٞمؿ قمـ قم٤مئِم٦مُمـ ـمريؼ  (/1303)9 سمرىمؿ (77. 7)، صٜمػامل ذم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف

-  سمٜمحقه ، وٛمـ طمدي٨م ُمرومقع

: إشمرضم٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- مل يًٛمع ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملٕن ، (ُمرؾمؾ)، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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اِرِث ايمتَّيْٝمِٚملِّص  ، ضْمَقصِ إشَمٛمَا َأزُمق ضَمدَّي : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -144 ـْ َأيِب احْلَ ـْ ُأمِّص  ، فَم فَم

بغِِم ؽَمَٗمْْمَت : ْوفِمَٝمِة ؟ هَمَٗمايَمْت ََٕما وَماَل دِم َهِ ِه ا: ومٙمُت : وَماَل ريض اهلل فمٛمٜما   ََمْٔمَبدٍ  ، فَمعَم اخْلَ

ُج  ٛمَاسمُِؿ هَمَحٛمَاسمُِؿ ايْمَٔمَجِؿ ايمَّيتِل َيْدطُمُؾ همِٝمَٜما ايمرَّي ا احْلَ ْٚمرِ : ُل هَمَٝمْ٘مٛمُِسَٜما ىَمٛمًْساَأَمَّي ا ، ـُمُروُف اخْلَ َوَأَمَّي

اُء هَمايْمَٗمْرعُ  زمَّي َٞمُة َأؾْمَٔماُرَها زمِايْمَٗمارِ ، ايمدُّب ُة َأصْمَقاهُمَٜما اظْمَُٙمقَّي َ وَماُق اظْمَُٗمغمَّي ُت هَمايمزِّص ا اظْمَُزهمَّي ـُمُروُف : َوَأَمَّي

ْٚمرِ  ا ايمٛمَّيِٗمغُم هَمايمٛمَّيْخَٙمُة ايمثَّيازمَِتُة فُمُروُق ، اخْلَ  . اظْمَٛمُْٗمقَرُة َٞمْٗمًرا ، ْرضِ إَها دِم َوَأَمَّي

_____________________________ 

-  (132/8رىمؿ  /7.01)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة * 

-90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م ،أزمق إضمقص ،زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم :أزمق إضمقص (1

) 9020ؾمٌؼ ذم أصمر. يمكم احلديث ،ايمتٝمٚمل زمـ احلارث زمـ فمبد اهلل حيٝمك :أزمقاحلارث -

وذيمره٤م اسمـ طم٤ٌمن ، ذيمره٤م اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ،زمـ ىمٔمب إٞمِمارية َمقٓة ومرـمة، أم َمٔمبد (3

- 9020 أصمر ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم- ذم اًمث٘م٤مت 

 :إشمرختريج * 

سمٛمثٚم٦م  ،أم ُمٕمٌد قمـاحل٤مرث اًمثٞمٛمك  أيبُمـ ـمريؼ ، (1.555) ،همري٥م احلدي٨مذم  حلريبأورده ا

-  خمتٍمًا 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- وهق وٕمٞمػ  احل٤مرث اًمتٞمٛمل اأب ،إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٕن ومٞمف
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شمٛما  :ِزيَد أزمق َزْيٍد ومالزمـ يَ  ضمدشمٛما شَمازمُِت  :ضمدشمٛما فمٖمان ومال: (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -145

زمـ  وومد نَمَزا ؽَمْبَع نَمَزَواٍت دم إَِْمَرِة فُمَٚمرَ  ،زمـ يزيد ايمرومار فمـ هُمَّمْٝمؾِ  ،فَماِصٌؿ إضَْمَقُل 

ْمَّياِب ريض اهلل فمٛمف ؾٍ اٞمف أسمك أ ،اخْلَ َم فَمَٙمْٝمٛمَا َمـ رِّص أطمػمين َما ُح  :همٗمال ،ريض اهلل فمٛمف زمـ َُمَٕمٖمَّي

اِب  َ ْٚمر :همٗمال ؟ه ا ايمممَّي شُمَؽ : ومال ،ه ا دم ايْمُٗمْرآنِ  :الق ،اخْلَ دًا  ٞماؽمٚمع ؟ َأهَماَل ُأضَمدِّص حُمَٚمَّي

ؽَمايَمةِ  ؽْمِؿ أو زمِايمرِّص
ِٓ ـِ ):ومال ،اىْمَتَٖمْٝمُت  :ومال ،َرؽُمقَل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زَمَدَأ زَما وك فَم

ٛمَْتؿِ  اِء َواحْلَ زمَّي ٛمَْتؿُ ومٙمت و: ومال (ايمدُّب ُ و ،َوإزَْمَٝمُض  ،إطَْمََضُ اجلر:ومال ؟ َما احْلَ َما يُمْمَِن : اظْمَُٗمغمَّي

هِ  قِق  :ومال.  زمِايْمَٗماِر َمـ ِزق  أو نَمغْمِ ْيُت َأهمِٝمَٗمةً واهَماْٞمَْمَٙمْٗمُت إلم ايمسُّب  –ومال أزمق فمبد اهلل .  ؾْمؼَمَ

َٗمًة دم زمٝمتل :ومال، -ئمٛمل ايمسٗماء  . همام َزايَمْت َُمَٔمٙمَّي

 ____________________________ 

-  (90/0 رىمؿ 45. 0)، إذسم٦م (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب  *

ٟمف وإٟمام اُتذ اًمً٘م٤مء ُمـ إومٞمؼ ٕ ،إديؿ ىمٌؾ أن يتؿ دسم٤مهمف 9إوَمِٞمُؼ و ،ؾم٘م٤مء ُمـ أدم :إهمٝمٗمة (1

 - ومٞمٕمٚمؿ سمذًمؽ شمٖمػمه ومٞمجتٜم٥م ،رىمٞمؼ همػم طمّمٞمػ وم٢مذا اؿمتد اًمنماب مل يٚم٨ٌم أن يٜمِمؼ ويٜم٘مٓمع

-  (1.4/1)همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب 

 :إشمررواة * 

-  /96 ؾمٌؼ ذم أصمر. شمبت  شمٗمة ،أزمق فمثامن ،زمـ َمسٙمؿ ايمباهقم فمٖمان (1

- 38 9رإثؾمٌؼ ذم . َمـ ايمسازمٔمة ،شمبت شمٗمة، زمـ يزيد إضمقل شمازمت: أزمق زيد (2

- 938إصمرؾمٌؼ ذم .  َمـ ايمرازمٔمة ،شمٗمة، أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ؽمٙمٝمامن إضمقل فماصؿ (3

رضمؾ صدوق سمٍمى  9ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ،أزمق ضمسان، زمـ زيد ايمرومار همّمٝمؾ (4

-  ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وشمًٕملم ،ُمـ أهؾ اًمٌٍمة وىمرائٝمؿ 9وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل، صم٘م٦م

اإليمامل و، 183ص49اًمث٘م٤مت ج و، 008ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 61ص69جاجلرح واًمتٕمديؾ 

- 231ص09أمحد ج ًمرضم٤مل

ؾمٌؼ  -سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة وٟمزل اًمٌٍمة ،صح٤ميب ،أزمق فمبد ايمرمحـ اظمزين ،زمـ َمٕمٖمؾ فمبد اهلل (5
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 -975إصمرذم 

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف ،ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من (05742)9 سمرىمؿ (3.76) ،هُمًٜمد اعمّمٜمػ ذم وأظمرضمف أيْم٤مً 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

واإلؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ، واًمراوي قمٜمف صم٘م٦م ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ، صم٘م٦م ، ٕن ومْمٞمؾ سمـ زيد ، صحٞمح إؾمٜم٤مده 

-   ورضم٤مًمف مجٞمٕمٝمؿ سمٍميقن 
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ـْ ىَمِرَهُف  (11) َصاِص ََم دِم ايمٛمَّيبِٝمِ  دِم ايمرَّي

ـُ إْدِريَس : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -146 شَمٛمَا ازْم ريض ؽَمَٟميْمُت َأَٞمًسا : ْن اظْمُْخَتاِر وَماَل عَ  ، ضَمدَّي

َصاصِ  :همٗمٙمتاهلل فمٛمف   !إنَّي ايمٛمَّياَس َيُٗمقيُمقَن : هَمُٗمْٙمُت ، زَمْٟمَس هِباَِم  ٓ:هَمَٗماَل  ؟ ايْمَٗماُروَرِة َوايمرَّي

  .َيِريُبَؽ  ٓهَمَدْع ََما َيِريُبَؽ إلَم ََما  :وَماَل 

____________________________ 

-  (13204رىمؿ  7.010)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

 906 ؾمٌؼ ذم أصمر-  قم٤مسمد،وم٘مٞمف ،صم٘م٦م ،أزمق حمٚمد، زمـ إدريس إودي فمبد اهلل (1

) 9 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- ًمف أوه٤مم صدوق، سمـ طمري٨م ُمقمم قمٛمرو ،سمـ ومٚمٗمؾ خمت٤مر 

) ؾمٌؼ ذم - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس

 -9أصمر

 :إشمرختريج * 

واسمـ  - (0.047)وذم اًمقرع ، (/08)9 سمرىمؿ (0.67) ،إذزمةأطمرصمف أمحد ازمـ ضمٛمبؾ دم 

طمقه ُمع زي٤مدة سمـ، سمف، يمالد٤م ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (12)9 سمرىمؿ (0.33)، أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ذم اعمًٙمر

- ومٞمف 

 - (4.45)جمٛمع اًمزوائد - رضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح  :ومال اهلٝمثٚمل

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ ، قَمـ اعمخت٤مر اًم٘م٤مؾمؿُمـ ـمريؼ  (6383)9 سمرىمؿ (1.250)، هَمسٛمد دمايمبزارو

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، ومٚمٗمؾ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

  -صدوق ًمف أوه٤مم ، ٕن ومٞمف خمت٤مر سمـ وُمٚمُٗمؾ ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده  

 



 
 

 273 

َصاِص  (12) َص دِم ايمٛمَّيبِٝمِ  دِم ايمرَّي ـْ َرطمَّي . ََم

ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -147 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ َأيِب ا،زمـ َيِزيَد  ضَمدَّي زمـ  ؾْمَٜمِب صَمْٔمَٖمرِ ٕفَم

اِرِث ايمٛمَّيَخِٔملِّص  ـْ َأزمِٝمفِ  ، احْلَ ِه وَماَل  ، فَم ـْ صَمدِّص ـَ فَمبَّياٍس : فَم ـْ َٞمِب ريض اهلل فمٛمٜمام ؽَمَٟميْمُت ازْم يِ  فَم

َصاصِ  َص رِم دِم َذيمَِؽ  ؟ايمرَّي ـْ َرَصاصٍ ، هَمَرطمَّي ٌة َِم ي صَمرَّي دِّص  .  يٛمب  همٝمٜما هَمَ٘ماَن جِلَ

______________________________ 

-  (13207رىمؿ  7.011)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة  *

- 955ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤مسمد ،أزمق ؽمٔمٝمد ،زمـ يزيد ايم٘مالفمل حمٚمد (1

سمـ ؿم٤مهلم ومٞمٛمـ اظمتٚمػ ذم شمقصمٞم٘مف اذيمره  ،أزمق إؾمٜمب ،زمـ احلارث ايمقاؽمْمل صمٔمٖمر (2

 9وىم٤مل احل٤ميمؿ، ٓ سم٠مس سمف قمٜمدي 9أسمق زرقم٦م وىم٤مل ،يم٤من صم٘م٦م صدوىم٤م 9سمـ ه٤مرون ىم٤مل يزيد-  ودمرحيف

أرضمق أٟمف  مل أر ذم أطم٤مديثف طمديث٤م ُمٜمٙمراً  9ىم٤مل اسمـ قمدي و، ُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم وصم٘م٤مت أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

يم٤من ُيٓمكء ذم  9وذم اعمجروطملم ىم٤مل، صم٘م٦م صم٘م٦م 9وىم٤مل، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ٓ سم٠مس سمف

ُمـ اعمجروطملم ذم احل٘مٞم٘م٦م وًمٙمٜمف ممـ ٓ حيت٩م سمف إذا رء سمٕمد اًمٌمء ومل يٙمثر ظمٓم١مه طمتك يّمػم ال

ًمٞمس طمديثف  9وم٘م٤مل سمـ ُمٕملما 9وممـ وٕمٗمف-  وهق ُمـ اًمث٘م٤مت ي٘مرب وهق ممـ أؾمتخػم اهلل ومٞمف ،اٟمٗمرد

-  وٕمٞمػ 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،ُمٜمٙمر احلدي٨م9 وىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ًمٞمس سمث٘م٦م 9ىم٤مل، سمٌمء وذم ُمقوع آظمر

- ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ، دوق يمثػم اخلٓم٠مص (9825 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر

اجلرح واًمتٕمديؾ و، 13ص09وٕمٗم٤مء اًمٌخ٤مري جو، 078ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و، 101ص09اعمجروطملم جو، 028ص59اًمث٘م٤مت جو، 365ص19ج

ذيمر و 001ص19ًم٤ًمن اعمٞمزان جو، 021ص19ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو، 65ص19ج

-  35ص09ومٞمف ج ُمـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء وٟم٘م٤مد احلدي٨م

َّـي زمـ َل  احلارث (3  - (90/33 رىمؿ 9شم٘مري٥مال)- سمخ - ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م خميم ،فمل ايم٘مقدمَخ ومٝمط ايم

 -مل أىمػ قمٚمٞمف : فمـ صمده(4

) صح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ فمباس فمبد اهلل

.   ؾمٌؼ شمرمجتف ذم إصمر - ُمِمٝمقر
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 :إشمرختريج * 

 (8.1/7)، هُمّمٜمػ ذم قمٌد اًمرزاقأظمرضمف ، مل أضمده ُمقىمقوم٤ًم وًمٙمـ وضمدشمف ُمرومققم٤ًم وم٘مد

هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  9أٟمف ىم٤مل سمـ قم٤ٌمس قمٙمرُم٦م قمـُمـ ـمريؼ ، (05847)9سمرىمؿ

 أن ٟمٜمٌذ ذم ضمرة أو ىمرقم٦م أو ذم ضمرة ُمـ رص٤مص أو ضمرة ُمـ ىمقارير 
ٍ
يقيمقا  وأٓ يٜمٌذوا إٓ ذم ؾم٘م٤مء

  -قمٚمٞمف

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

صدوق وىم٤مل اسمـ طمجر ، ًمٞمس طمديثف سمٌمء9 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، إؿمٝم٥ما أبٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

-  يمثػم اخلٓم٠م
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شَمٛمَا ايْمَٖمّْمُؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -148 ـْ َأيِب طَمالِ  ، ضَمدَّي شَمٛمِل 1دةفَم زمـ  نُ ٓنَملْ  ،وَماَل ضَمدَّي

َة وَماَل  ـَ فُمَٚمَر : فُمَٚمغْمَ ـْ ا ههَمَسَٟميْمُت ريض اهلل فمٛمٜمام يَمِٗمٝمُت ازْم زَمةِ ٕفَم َص رِم دِم  ؟ ْذِ هَمَرطمَّي

َصاِص  .  ايمرَّي

___________________________ 
-  (13210رىمؿ  7.011)اعمّمٜمػ  (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة * 

أزمق  ،زمـ زهغم ايمتٝمٚمل إضمقل زمـ محاد فمٚمرو: واؽمٚمف ،ه يمٗمبْيـكَ دُ و ،ايم٘مقدم ْيـكَ زمـ دُ  ايمٖمّمؾ (1

ُ عَ نُ  ويم٤من ُمقًمده  ،ُمئتلموىمٞمؾ شمًع قمنمة و ،ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامين قمنمة ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم  ،ئلَٓ يؿ اْا

-  (943/0 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وهق ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري ،وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمالصملم

- 96 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق ، زمـ ديٛمار ايمسٔمدي طمايمد: أزمق طمٙمدة (2

سمق وؾمٛمع ُمٜمف أ،سمـ قمٛمر ىمقًمفاؾمٛمع ُمـ  :و ومالاجلرحذيمره أسمق طم٤مشمؿ ذم  ،زمـ فمٚمغمة نمٝمالن (3

اًمث٘م٤مت و ،42ص69اجلرح واًمتٕمديؾ ج- وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،  ،ظم٤مًمد اًمٌٍمي 

 .180ص49ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

- (13210)9 سمرىمؿ (7.011)اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  صدوق،سمـ ديٜم٤مر  ٕن ومٞمف ظم٤مًمد،طمًـ 

 ـــــــــــــــــ

اجلرح  ,واًمتّمحٞمح ُمـ  "قمـ أيب ظم٤مًمد "وذم ٟمًخ٦م اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  "قمـ أيب ظمٚمدة "يمذا ذم مجٞمع اًمٜمًخ  (0)

 . (7/53)اجلرح وايمتٔمديؾ - وهق أسمق ظم٤مًمد اًمٌٍمي ، شمرمج٦م همٞمالن –واًمتٕمديؾ 
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ـِ َل َب  :فمْماءٌ  وماَل  :زمـ صمريج وماَل افمـ : (1)فمبد ايمرزاق ومال -149 ي فمـ أن ُٞمفِ  هُ ي أنَّي نم

ـْ غِ ُل ْب ا يَ  ،هِ ونمغمِ  ن ؽمٗماءٍ مِ  ،تزفَّي مُ  رءٍ  وىمُؾ  ،وايمٛمٗمغمِ  اءِ دم ايمدبَّي  ذَب يُ   ،ذيمَؽ  نمغمِ  ين فم

ـَ ا زفمٚمقا أنَّي  :وماَل ؟  َصاصةايمرَّي  :ُت ومْؾ  :وماَل  دم  ُب ْذَ يَ  انَ كَ اهلل فمٛمف  ريض َمسٔمقدٍ  زم

.  ايمرصاصةِ 

____________________________ 

 (05814رىمؿ  8.088)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

: إشمررواة * 

 -932 ؾمٌؼ ذم أصمر- وم٤موؾ وم٘مٞمف صم٘م٦م ،ايمدأزمق خ، زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

) 920 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،زمـ أيب رزماح ايمٗمرر َمقٓهؿ فمْماء  -

وُمـ  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ ضمبٝمب اهل رم زمـ نماهمؾ زمـ َمسٔمقد فمبد اهلل (3

- 940ؾمٌؼ ذم أصمر-  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

 -(05814)9 سمرىمؿ (8.088)، عمّمٜمػاٟمٗمرد سمف ا

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ِب همِٝمَٜما (13) ْ  دِم ايمٛمَّيبِٝمِ  دِم ايْمَٗمَقاِريِر َوايمممُّب

شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -150 ـْ ُ ، ضَمدَّي شَمْتٛمِل  :زمـ َواِصٍؾ وَماَل  ِف ََمٔمرُّب فَم ضَمدَّي

ـْ اَْمَرَأٍة ُيَٗماُل  اَوايمَِديِت فَم ـِ فُمَٚمرَ  (2) َوىَماَٞمْت ىَمٛمَّيةً  - (1)صِ عَ قَٕ زمِٛمُْت ا :هَلَ ريض اهلل  يمَِٔمْبِد اهللَّيِ زْم

َا َأسَمْت  -فمٛمٜمام اءَ اَأوَّي ٍة طَمَْضَ ـَ فُمَٚمَر زمَِجرَّي ـُ (3)ْٞمبُِ  دِم َهِ هِ نا َهَ ا يَ : هَمَٗمايَمْت ، زْم ؟ هَمَٟمْدطَمَؾ ازْم

ِب  ْيِؽ فَمَزَْمت فَمَؾ : فُمَٚمَر َيَدُه دِم صَمْقهمَِٜما هَمَٗماَل  اَم ِهَل َِمْثُؾ ايْمَٗماُروَرِة ، نَّي همِٝمَٜمايَمَتمْمَ  . هَم١مِٞمَّي

______________________________ 

-  (13214رىمؿ  7.012)اعمّمٜمػ  (0)

______________________________ 

  :إشمررواة * 

- -6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد أزمق ؽمٖمٝمان اجلراح زمـ وىمٝمع (0

- (95678 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- م د -ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م  ،ايم٘مقدم ،زمـ واصؾ ايمسٔمدي فرَّي عَ مُ  (2

-  مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م : فمـ وايمدسمف (3

- مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م : زمٛمت إومٔمص (4

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب ، فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ن فمٚمرب فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

- (13214)9 سمرىمؿ (7.012)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمرحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد ا* 

-   مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مد إصمر 

 ـــــــــــــــــ

-   "إ ىمٕمص  "وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  "إ ىمٗمص  " "اًمًٚمٗمٞم٦م  "ذم اًمٓمٌٕم٦م  (0)

 (3.1/5اًمٜمٝم٤مي٦م )- واُمراة إخ  ، اًمٙمٜم٦م اُمرأة آسمـ9 يمٜم٦م (1)

 - وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ اعمث٧ٌم وهق اًمّمحٞمح  "ُم٤م هذا شمٜمٌذ ذم هذه  " "اًمًٚمٗمٞم٦م  "ذم اًمٓمٌٕم٦م  (2)
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -151 ـِ  ،ضَمدَّي َس ـْ احْلَ ـْ ،   (1)َّمفْن أُ َعَ  ، زمـ ضَم٘مِٝمؿٍ  فَم فَم

صَماِج ريض اهلل فمٛمف َأيِب زَمْرَزَة  َب دِم ايمزُّب ْ ُف ىَمِرَه ايمممُّب  . َأٞمَّي

___________________________ 

-  (13216رىمؿ  7.012)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمرواة ر* 

- -6ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحسمـ  ويمٞمع (1

- 9021ؾمٌؼ ذم أصمر- وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم، أزمق ضم٘مٝمؿ ،زمـ ؿمٜمامن زمـ ضم٘مٝمؿ احلسـ (2

وأهن٤م ُمقٓة ٕيب سمرزة ريض ، سمـ طمٙمٞمؿ هل٤م ذيمر ذم ؿمٞمقخ اسمٜمٝم٤م احلًـ ، زمـ ضم٘مٝمؿ أم احلسـ (3

- 9032 ؾمٌ٘م٦م ذم أصمر- اهلل قمٜمف 

أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح وهمزا ؾمٌع  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفصح٤ميب  ،أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل ،زمـ فمبٝمد ٞمّمٙمة (4

-  961 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- همزوات

 :إشمرختريج * 

 -(13216)9 سمرىمؿ (7.012)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

، وهق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس هب٤م  ، ةوىمد روى قمٜمٝم٤م اسمٜمٝم٤م وهق صمؼ،شم٤مسمٕمٞم٦م ،ٕن أم احلًـ ، صحٞمح إؾمٜم٤مده 

-   واإلؾمٜم٤مد يمقذم ُمتّمؾ وهذه ُمٞمزة 

 ـــــــــــــــــ

روى  "سمـ طمٙمٞمؿ  احلًـ "ٕن 9 اعمث٧ٌم وهق اًمّمقاب "اًمٜمًخ  "وذم سم٘مٞم٦م  "أسمٞمف  " "اًمًٚمٗمٞم٦م  "ذم اًمٓمٌٕم٦م  (0)

-   11. 2 "اجلرح واًمتٕمديؾ  "يمام ذم - ويمٞمع -- روى قمٜمف ، قمـ أُمف ُمقٓة أيب سمرزة
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ْرِديِّص دِم ايمٛمَّيبِٝمِ   (14) َص دِم ايمدُّب ـْ َرطمَّي ََم

شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -152 ـْ ؽُمْٖمَٝمانَ  ، ضَمدَّي ـْ طَمايمٍِد  ، فَم ـْ  ، اظْمَْٔمِدلِ  1زمـفَم فَم

ـِ فُمَٚمَر َأنَّي فُمَٚمرَ  امِ ُأيِتَ  ريض اهلل فمٛمف ازْم ـْ َٞمبِٝمِ  ايمُمَّي َب َِمٛمُْف َووَماَل ، زمِٛمَبِٝمٍ  َِم  . َأوْمَٙمْٙمُتْؿ فَمَ٘مَرُه : هَممَمِ

___________________________ 
-  (13221رىمؿ  7.013)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

: إشمرنمريب  *

ْرِديّ (1 رَ : ايمدُّب ؤسَمُف وهل اخلَِٛمػَمة اًمتل شمؽمك قمغم اًمٕمّمػم واًمٜمٌٞمذ ًمَِٞمَتَخٛمَّ وأصٚمف ُم٤ميريمد ذم ، اًمرُّظ

-   (1.001)اًمٜمٝم٤مي٦م - أؾمٗمؾ يمؾ ُم٤مئع يم٤مٕذسم٦م وإده٤من 

 ،ًم٤ًمنال -واعمراد هٝمٜم٤م درن اخلٛمر اًم٤ٌمىمل ذم اًمققم٤مء ،اًمقؾمخ واًمدرن ُمـ يمؾ رء: ايمَٔمَ٘مرُ  (2

 - (2.173)،اًمٜمٝم٤مي٦مو -  (3.5/0)

 :إشمررواة * 

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م، أزمق ؽمٖمٝمان، اجلراح ايمرؤادزمـ  وىمٝمع (1

) 901 ؾمٌؼ ذم أصمر . قم٤مسمد صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف ،أزمق فمبد اهلل،زمـ ؽمٔمٝمد ايمثقري ؽمٖمٝمان -

وىمٞمؾ  ،ىمٞمؾ ًمف ذًمؽ ٕٟمف يم٤من جيٚمس قمٜمدهؿ ،ازل ايمبٌمينَ اء أزمق ااَ ذّ ايمَت  رانهْ زمـ مِ  هق: طمايمد (3

سمـ زيد إمم أن  أؿم٤مر مح٤مد ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،وهق صم٘م٦م يرؾمؾ ،ذ قمغم هذا اًمٜمحقُح أُ  9ٕٟمف يم٤من ي٘مقل

 َّ ُم٤مت ؾمٜم٦م صمٜمتلم ، وقم٤مب قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ دظمقًمف ذم قمٛمؾ اًمًٚمٓم٤من ،ا ىمدم ُمـ اًمِم٤ممطمٗمٔمف شمٖمػم مَل

- (/9057 ماًمت٘مري٥م رق) -ع - وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

واسمـ - سمٜمحقه ، سمف، ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد احلذاء، (3.107) ،ذح َمٔماين أشمارأطمرصمف ايمْمحاوي دم 

 ـــــــــــــــــ

 "قمـ  "وذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م - احلذاء 9 وظم٤مًمد هق، وهق اًمّمقاب "قمـ "9 (ط س)ذم 9 ىم٤مل اًمٚمحٞمدان (0)

-  (01.130) "سمـ اعمٕمدل  ظم٤مًمد "وقمٜمد قمقاُم٦م - (6.415)
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، سمٛمثٚمف، هب، "-- قمـ أيب اعمٕمدل"9 ًمٙمـ ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد احلذاء، (6.376) ،اعمحغمطمزم ذم 

ِل جَمُْٝمقل 9وىم٤مل وٓ أسم٤م ، اعمٕمدل9 ومل أضمد ذم يمت٥م اًمؽمامجؿ، مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م9 ىمٚم٧ُم -  أسمق اعمَُْٕمدِّ

- اعمٕمدل 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مده
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شَمٛمَا ََمْرَوانُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -153 ـْ ايمٛمَّيَْضِ  ،زمـ َُمَٔماِوَيةَ  ضَمدَّي ِف  فَم ـْ  ،زمـ َُمَْمرِّص فَم

ـِ  ايْمَٗماؽِمؿِ  مْحَ ـْ َأزمِٝمِف وَماَل ، زمـ فَمْبِد ايمرَّي َوجُئَْمُؾ  ،ة ٍُيٛمَْبُ  يَمُف دِم صَمرّ اهلل فمٛمف  ريض اهللَن فَمْبُد ىَما: فَم

 . يَمُف همِٝمِف فَمَ٘مرٌ 

______________________ 
-  (13220رىمؿ  7.013)اعمّمٜمػ  (0)

______________________ 

  :إشمررواة * 

 ،ٟمزيؾ ُمٙم٦م ودُمِمؼ  ،ايم٘مقدم أزمق فمبد اهلل ،زمـ أؽمامء ايمٖمزاري زمـ احلارث زمـ َمٔماوية َمروان (1

اًمت٘مري٥م )- ع -وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،ويم٤من يدًمس أؾمامء اًمِمٞمقخصم٘م٦م طم٤مومظ 

- (95464 رىمؿ

وىم٤مل ، ًمٞمس سمث٘م٦م 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،واًمدارىمٓمٜمل ،اسمـ ُمٕملم وٕمٗمف ،زمـ َمْمرف ايم٘مقدم ايمٛمَض (2

، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره ، اًمْمٕمٗم٤مءوذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم ، ًملم احلدي٨م يٙمت٥م طمديثف 9أسمق طم٤مشمؿ

اًمْمٕمٗم٤مء و، 12ص69اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو، 80ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- وهق ىمٚمٞمؾ احلدي٨م 

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل و، 0/1ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو، 177ص39اًمٙمٌػم ج

-  054ص59ًم٤ًمن اعمٞمزان ج و، 24ص69ج

-   9013 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م  ،فمبد ايمرمحـ أزمق ،زمـ فمبد ايمرمحـ ايمٗماؽمؿ (3

ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع  ،ُمـ صٖم٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،رم ايم٘مقدمذَ زمـ َمسٔمقد ايمفُ  زمـ فمبد اهلل فمبد ايمرمحـ (4

ـْ  ،وؾمٌٕملم - (92813 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-  ع- يًػماً  ؿمٞمئ٤مً  وىمد ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف ًمٙم

وُمـ يم٤ٌمر  ،ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ نماهمؾ اهل رم ن َمسٔمقدب فمبد اهلل (5

 -940ؾمٌؼ ذم أصمر-  اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 :إشمرختريج * 

وهذا 9 ىم٤مل اسمـ طمزم- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (/6.38) ،اعمحغمأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

- صمؿ هق ُمٜم٘مٓمع ، اًمٜمي جمٝمقل9 سم٤مـمؾ ٕن

: إشمرؽمٛماد احل٘مؿ فمعم إ* 

-  وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم وهمػمه ، وهق وٕمٞمػ سمـ ُمٓمرف اًمٜمي، ٕن ومٞمف-إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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ـْ ىَمِرَه ايْمَٔمَ٘مَر دِم ايمٛمَّيبِٝمِ   (15)  .ََم

زمـ  فمتٚمرُ شمٛما ااُ ضمدَّي : وماَل  زمـ إزمراهٝمؿَ  ريُش شمٛما ُق ضمدَّي  :(1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد وماَل  -154

ـْ  ايمتٝمٚمل ، اظمٙمِؽ  زمـ فمبدِ  ، فمـ ؾمبٝمٍب ؽمٙمٝمامنَ  ـْ  زمـ ضمٝمانٍ  سمؾِ َمٗما فم ـْ  فمٚمرةَ  فمٚمتفِ  ، فم  ، فم

وٓ  دم ؽمٗماءٍ  دوةً اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ غُ  رؽمقلِ لِ  ذُ ِب نْ ا نَ نَّي كُ : ريض اهلل فمٛمٜما ومايمْت  فمائُمةَ 

 رءٌ ٌ وملَ َب  ، هم١منْ  ؾمائفِ فمعم عَ  َب َذِ ى َف فمشَّي هم١مذا أَمسك َت ،  راً كْ همٝمف عَ  صمٔمُؾ وٓ نَ  هُ رُ مّ َخ نُ 

ـَ  وماءَ ايمسِّص  ؽمُؾ غْ نَ  ، شمؿَّي  هُ ه أو صببُت همرنمُت  فمعم  َب َذِ ى َف دَّي غَ َت  َح َب ، هم١مذا أْص  رَّي ايمعَ  نَ مِ  يمفُ  ذُ ٞمُب ، هم

 ؽمُؾ غَ  أهمٝمفِ : ، همٗماَل  وماءَ ايمسِّص  َل َس غَ  ، شمؿَّي  هُ أو همرنمُت  هُ زمبُت َص  رءٌ  َمٛمفُ  َل ُض ُف  ، هم١منْ  دائفِ غَ 

ـُ  :ومال أمحد . َمرسمكم :همٗماَل . ؟ َمرسمكم ايمسٗماءِ  ! .  َمـ ضمديٍث  هُ َما أضمس

_______________________ 
-  (05رىمؿ  21)إذسم٦م  (0)

_______________________ 

:  ايمٕمريب *

ٗماء (1  ُمـ اجلْٚمِد، وُي٩ْم : ايمسِّص
ِ
 -(1.270)، اًمٜمٝم٤مي٦م ُمع قمغم أؾْمِ٘مٞم٦مفمرُف اعم٤مء

- (1.66)، اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتٖمٓمٞم٦م: ايمتَّيْخٚمغم (2

 :إشمررواة * 

ىمريش ُمـ أصح٤مب حيٞمك  9إؾمدي ىم٤مل ص٤مًمح، زمـ إزمراهٝمؿ ايمِمٝمدٓين ايمبٕمدادي ومريش (1

شم٤مريخ - وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ، ٓ سم٤مس سمف 9ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، ب طمدي٨مسمـ ُمٕملم صم٘م٦م ص٤محا

 - 240ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد جو 14ص89اًمث٘م٤مت جو /36ص019سمٖمداد ج

- 952 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م  ،يٙمٗمب ايمْمٖمٝمؾ ،أزمق حمٚمد ،زمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل َمٔمتٚمر (2

ًمٞمس سمف سم٠مس ص٤مًمح 9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ٟمزيؾ ظمراؾم٤من ،ايمبٌمي ،زمـ فمبد اظمٙمؽ ايمتٚمٝمٚمل ؾمبٝمب (3

اًمٙم٤مؿمػ )ؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل ذم و، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،صدوق 9أسمق زرقم٦م ىم٤مل ،احلدي٨م

 ،صدوق ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م (91631 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، قمرفٓ ُي  9(ُمٞمزاٟمف )ذم  ىم٤ملو ، (

هتذي٥م اًمٙمامل و،/7.20اًمث٘م٤مت و ،3.248اجلرح واًمتٕمديؾ -   اعم٤مئتلم ىمٌؾ ُم٤مت ىمديامً 

.  4/271 هتذي٥م اًمتٝمذي٥مو ،2.252ُمٞمزان آقمتدال و،0.368اًمٙم٤مؿمػ و ،01.258
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ـَ يَّي زمـ َح  َمٗماسمؾ (4 9 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، واًمذهٌلأسمق داود صم٘م٦م و، ؽمْمام ايمبٙمخل اخلزازأزمق ِب  ،ؿملَب ان ايم

سمـ طمٜمٌؾ ٓ  ويم٤من أمحد ،سمـ ُمٕملما وٕمٗمف 9إزديوىم٤مل  ،ص٤مًمح 9اًمدارىمٓمٜملوىم٤مل ، ًمٞمس سمف سم٠مس

وم٢مٟمف هق  سمـ ؾمٚمٞمامن أطمًٌف اًمتٌس قمغم إزدي سم٤م9وىم٤مل اًمذهٌل- صمؿ ٟم٘مؾ قمـ ويمٞمع أٟمف يمذسمف ، سمفيٕم٠ٌم

إزدي ذم  أظمٓم٠م ،صدوق وم٤موؾ (95756 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر- اًمذي يمذسمف ويمٞمع 

 ،242ص79اجلرح واًمتٕمديؾ ج- 3م -سم٠مرض اهلٜمد شم٘مري٤ًٌم  ُم٤مت ىمٌؾ اخلٛمًلم وُم٤مئ٦م -شمْمٕمٞمٗمف 

ُمٞمزان و، 4/7ص69اًمث٘م٤مت جو، /18ص19اًمٙم٤مؿمػ جو، 137ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو

-  72ص09ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ جو، 4/2ص59آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج

ىم٤مل اسمـ ، سمـ طمٞم٤من سمـ أظمٞمٝم٤م ُم٘م٤مشمؾ وقمٜمٝم٤م، روت قمـ قم٤مئِم٦م ،انيّ زمـ َح  فمٚمة َمٗماسمؾ :رةمْ عَ  (5

قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد بووهؿ ُمـ ظمٚمٓمٝم٤م  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،طم٤مهل٤م ٓ يٕمرف (97533 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 طمجر

 ،356ص019هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 132ص249هتذي٥م اًمٙمامل ج- د -  سمـ زرارة اًمرمحـ

- 417ص69ًم٤ًمن اعمٞمزان جو ،403ص19ًمٙم٤مؿمػ جاو

) أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أم اظم٠مَمٛمكم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ذم أصمر رىمؿ - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

ريض اهلل ُمـ ـمريؼ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ، (2601)9 سمرىمؿ، (3.58) ،هؾمٜمـأظمرضمف أسمق داود ذم 

،   ؾمٜم٤مدإلطمًـ ا9 ىم٤مل إًم٤ٌمين، واًم٤ًمئؾ أسمق ُم٘م٤مشمؾ يمام ذم رواي٦م أيب داود- سمٛمثٚمف ، قمٜمٝم٤م

- (2601)سمرىمؿ  (1.315) ,إًم٤ٌمين –صحٞمح ؾمٜمـ أسمق داود 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 رواي٦م أيب داود أصمر اًم٤ٌمبوي٘مقي ،ٓيٕمرف طم٤مهل٤م 9 ىم٤مل اسمـ طمجر ، رة ٕن قَمؿْ ،ًمٖمػمه  طمًـاألثر

يمامهق ، وىمد طمًـ إًم٤ٌمين رواي٦م أيب داود ،  ٕن اًم٤ًمئؾ ذم رواي٦م أيب داود ُم٘م٤مشمؾ وًمٞمس قَمٛمرة ،

  -ُمٌلم ذم اًمتخري٩م 
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َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل : (1) ومال ايمٛمسائل -155 ـْ ؿَمْقدِ  ، َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّيِ :َأطْمػَمَ زمـ فَمْبِد اظْمَٙمِِؽ  فَم

يٌّي وَماَل  يِؽ ، شَمٛمِل َأيِب ضَمدَّي  :ايْمَٗمْٝمِزِّص زَمٌْمِ ـْ ُهٛمَْٝمَدَة زمِٛمِْت َذِ يَمِٗمٝمُت فَمائَُِمَة  :زمـ َأزَماَن وَمايَمْت  فَم

َرْيَبةِ  ـْ ايْمَٔمَ٘مرِ  ،َريِضَ اهللَّيُ فَمٛمَْٜما زمِاخْلُ زمِٝمِف  :َووَمايَمْت  ،هَمٛمََٜمْتٛمِل فَمٛمْفُ  ؟هَمَسَٟميْمُتَٜما فَم اْٞمبِِ ي فَمُِمٝمَّيًة َواْذَ

ٛمَْتِؿ  ،نُمْدَوًة َوَأْوىمِل فَمَٙمْٝمفِ  ِت َواحْلَ اِء َوايمٛمَّيِٗمغِم َواظْمَُزهمَّي زمَّي ـْ ايمدُّب  .َوَوَْتٛمِل فَم

______________________________ 
- (4040)9 سمرىمؿ، (2.111) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم (0)

______________________________ 

:  أَماىمـ وزمٙمدان *

 اشمّمٖمػم ظمرسم٦م، ُمقوع سم٤مًمٌٍمة، وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن اعمرزسم٤من يم٤من ىمد اسمتٜمك سمف :يبةرَ ايمُن  (1

 ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان- ، وؾمٛمقه٤م اخلري٦ٌم ىمٍمًا، وظمرب سمٕمده، ومٚمام ٟمزل اعمًٚمٛمقن اًمٌٍمة، اسمتٜمقا قمٜمده

- (1.384)ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ و (1.252)ي٤مىمقت ل

  :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر  . ُمـ اًمٕم٤مذة ،صم٘م٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ، زمـ ؽمقيد زمـ ٞمٌم دؽمقي -

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،زمـ اظمبارك اظمروزي فمبد اهلل- 

 ،سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره ، جمٝمقل 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،زمـ فمبد اظمٙمؽ ايمٗمٝمز ايمبٌمي دؿمقْ  َ(3

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، جمٝمقل9 ذم اعمٖمٜمل9 وىم٤مل اًمذهٌل، يروي اعم٘م٤مـمٞمع 9وىم٤مل

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم و، 4/1ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج-  س - ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،ُم٘مٌقل (2/38

اًمٙم٤مؿمػ و، 355ص029هتذي٥م اًمٙمامل جو،  218ص79اًمث٘م٤مت جو ،256ص39ج

 - 21ص49ب اًمتٝمذي٥م جهتذيو، 207ص09اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو،  ،405ص09ج

، روى قمٜمف اسمٜمف ـمقد و سمـ قمٌد اعمٚمؽ روى قمـ هٜمد واًمد ـمقد 9ىم٤مل اعمزي، ديْ فمبد اظمٙمؽ ايمَؼ  (4

 ،جمٝمقل (93120 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر-  شمٗمرد قمٜمف اسمٜمف ـمقدذم اعمٞمزان 9 ىم٤مل اًمذهٌل

ُمٞمزان آقمتدال و ، 560ص09اًمٙم٤مؿمػ ج و، 325ص079ج هتذي٥م اًمٙمامل-  س - ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م

 .182ص69ًم٤ًمن اعمٞمزان جو، ، 270ص59هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو 307،  ص39ج

وىم٤مل ، واعمزي ومل يذيمرا ومٞمٝم٤م ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً ، ذيمره٤م اًمذهٌل ذم اعمٞمزان، زمٛمت َذيؽٞمٝمدة هُ  (5

هٜمد سمٜم٧م ذيؽ حيتٛمؾ أن شمٙمقن 9 وىم٤مل، ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،ُم٘مٌقًم٦م (7587 9اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 اسمـ طمجر
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، 364ص69ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو، 212ص249هتذي٥م اًمٙمامل ج-  اًمٌٍمي٦م

-  420ص69ًم٤ًمن اعمٞمزان جو ، 408ص19اًمٙم٤مؿمػ جو

) أوم٘مف اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م وأومْمؾ أزواج اًمٜمٌل صغم  ،أم اعم١مُمٜملم ،فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ

- ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر رىمؿ - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ظمدجي٦م

 :إشمرختريج * 

، هٜمٞمدة سمٜم٧م ذيؽُمـ ـمريؼ  (4530)9 سمرىمؿ (7.2/6)، اظمجتبكدم ؽمٛمٛمف  أطمرصمف اظمِمٛمػ

سمـ اًمّمٌح  ضم٤مسمرُمـ ـمريؼ  (37/0)9 سمرىمؿ (/7.12) ،هُمًٜمد ذم يٕمغم وأبوأظمرضمف - سمٛمثٚمف ، سمف

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م9 ىمٞمت٤م قم٤مئِم٦مأُمٞمٜم٦م وزيٜم٥م ود٤م قمٛمت٤مه أهنام لقمـ 

-  (075. 0) ,إًم٤ٌمين  وٕمٞمػ  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل - وٕمٞمػ: ومال إيمباين

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- ُم٘مٌقل، سمـ قمٌداعمٚمؽ ٕن ومٞمف ـَمقد، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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 ، فمـ َٞماهمِعٍ  ، اهللَّيِفمـ فُمَبْٝمدِ  ، زَمَٟمَٞما فمبداهللَّيَِأنْ  :ومال ،أطمػمٞما ؽُمَقْيٌد  :(1)ومال ايمٛمسائل -156

زمِٝمُب نُمْدَوةً  ،ريض اهلل فمٛمٜمؿ زمـ فُمَٚمرَ ا فمـ ُف ىمان ُيٛمَْبُ  يمف دم ؽِمَٗماٍء ايمزَّي ْٝمؾِ  ،َأٞمَّي زُمُف َمـ ايمٙمَّي  ،هَمَٝممْمَ

زُمُف نُمْدَوةً  ؽَْمِٗمَٝمةَ  ،َوُيٛمَْبُ  يمف فَمُِمٝمَّيًة هَمَٝممْمَ ْٕ ا ،وىمان َيْٕمِسُؾ ا ومال . وٓ ؾمٝمئا ،وٓ جَئَْمُؾ همٝمٜما ُدْرِديًّ

زُمُف َِمْثَؾ ايْمَٔمَسؾِ  :َٞماهمِعٌ   . هَمُ٘مٛمَّيا َٞممْمَ

_____________________________ 
 (/414)9 رىمؿ (2.133)، ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (0)

_____________________________ 

  :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر  .،صم٘م٦م ،سمـ اعم٤ٌمرك راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ،زمـ ؽمقيد زمـ ٞمٌم ؽمقيد- 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م ،زمـ اظمبارك اظمروزي اهللفمبد- 

صم٘م٦م  ،أسمق قمثامن ،اعمدين ،ريمَ زمـ اخلْماب ايمعُ  زمـ فمٚمر زمـ فماصؿ زمـ ضمٖمص زمـ فمٚمر اهللفمبٝمد (3

سمـ ُمٕملم ذم اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قم٤مئِم٦م قمغم اًمزهري اُمف وىمدَّ  ،سمـ ص٤مًمح قمغم ُم٤مًمؽ ذم ٟم٤مومع ىمدُمف أمحد ،صم٧ٌم

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م، وُم٤مئ٦م وأرسمٕملم ؾمٌعُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم - قمـ قمروة قمٜمٝم٤م

3213) -

) 04ؾمٌؼ ذم إصمر  - صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ،اظمدين أزمق فمبد اهلل،زمـ فمٚمر َمقلم، ٞماهمع -

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب ، فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

  :إشمرختريج * 

صحٞمح اإلؾمٜم٤مد 9 ىم٤مل إًم٤ٌمين (/414)رىمؿ  (2.133) ،اًمٙمؼمى اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم اًمًٜمـ 

-  (4645)9 رىمؿ (2.420) ,ين سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌم ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل صحٞمح - ُمقىمقف

9 ىم٤مل، سمـ قمٛمر اًمًٕمٞمدي قمٌٞمد اهلل ُمـ ـمريؼ (4100)9 سمرىمؿ (2.126) ،ايم٘مػمى وأطمرصمف دم 

ذم 9 ىمٚم٧م - يمٜم٧م ذم طمجر اسمـ قمٛمر ، ومذيمرت احلدي٨م9 سمـ ؾمٕمٞمد ، ىم٤مًم٧م طمدصمتٜمل رىمٞم٦م سمٜم٧م قمٛمرو

سمـ ؾمٕمٞمد، ود٤م  قمٛمر9 ورىمٞم٦م سمٜم٧م قمٛمرو وي٘م٤مل سمـ قمٛمر اًمًٕمٞمدي ، إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٌٞمد اهلل

- ُم٘مٌقٓن 9 قمٜمٝمام ومال ازمـ ضمجر، نجمٝمقٓ

سم٠مطمٙم٤مم  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  وٕمٞمػ ,ُمقىمقف  وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد 9قمـ اًمروايف اًمث٤مٟمٞم٦م ومال إيمباين 
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 (4607)9 رىمؿ (0.078) ,إًم٤ٌمين 

سمٛمثٚمف  ، سمف، قمـ قمٌٞمداهلل (/463)9 سمرىمؿ (7.222)، اعمجتٌك هؾمٜمـوذم 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ـْ وَماَل ٓدِم ايمطِّص  (16) زْمفُ : ِء ََم  إَذا َذَهَب شُمُٙمَثاُه هَماْذَ

ـُ هُمَّمْٝمٍؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -157 شَمٛمَا ازْم ـْ َيِزيَد ، ضَمدَّي زمـ  زمـ فَمْبِد اهللَّيِ ِن َُمقؽَمكع ، فَم

ـِ : ْٞمَِماِريِّص وَماَل إَيِزيَد  مْحَ ا ؿَمَٔمامٌ نْ إ زمـ زَممِم  ىَماَٞمْت يمَِٔمْبِد ايمرَّي ، َصاِريِّص وَمْرَيٌة ُيِْمٛمَُع يَمُف هِبَ

ـْ َأْصَحازمِِف هَمَٟمىَمُٙمقا ـْ ايمطِّص ، هَمَدفَما َٞماؽًما َِم اٍب َِم ـْ َأهْ ، ءِ ٓشُمؿَّي ُأسُمقا زممَِمَ ، ِل زَمْدرٍ َوهمِٝمِٜمْؿ ُأَٞماٌس َِم

ـُ زَممم: ََما َهَ ا ؟ وَمايُمقا: هَمَٗمايُمقا اٌب َيِْمٛمَُٔمُف ازْم صُمُؾ : واهَمَٗمال، يمِٛمَْٖمِسفِ  َذَ ـْ  ٓ ُهَق ايمرَّي ُيْرنَمُب فَم

ازمِفِ  زُمقا ، َذَ  . هَممَمِ

__________________________ 
- (13252رىمؿ  7.018)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________  

  :إشمرهمٗمف  *

إذا ذه٥م 9 اجلٛمٝمقرهق ىمقل ف اًمٕمٚمامء رم ذسمف ، وم٘م٤مل يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وواظمتؾ

صمٚمث٤مه وسم٘مك صمٚمثف ومج٤مئز ذسمف ، هذا ىمقل قمٛمر ، وقمغم ، وأسمك قمٌٞمدة ، وُمٕم٤مذ ، وأسمك ـمٚمح٦م ، وأسمك 

سمـ اعمًٞم٥م ، وهق ىمقل  احلًـ اًمٌٍمى ، وؾمٕمٞمد9 اًمدرداء ، وأسمك أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهغم ، وُمـ اًمت٤مسمٕملم

سمـ طمٜمٌؾ ، ويمٚمٝمؿ أضم٤مز ذسمف إذا ذه٥م صمٚمث٤مه ؛ ٕٟمف ٓ يًٙمر  وأمحد اًمثقرى ، واًمٚمٞم٨م ،ُم٤مًمؽ و

 -يمثػمه 

، وُمـ  وهق أن يذه٥م ٟمّمٗمف سم٤مًمٓمٌخ ، روى أٟمف أضم٤مز ذسمف اًمؼماء ، وأٟمس: شماينالومقل الو 

،  وهمػمهؿ ،سمـ ضمٌػم ، وأضم٤مزه أسمق طمٜمٞمٗم٦م ، وأسمق يقؾمػ ذيح ، واًمٜمخٕمك ، وؾمٕمٞمد9 اًمت٤مسمٕملم

أٟمف ٓ ينمب أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُم٤م يًٙمر ؛ ٕهنؿ جمٛمٕمقن أن ىمٚمٞمؾ اخلٛمر  واطمتجقا

 ,ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ـ ٓسمـ سمٓم٤مل 9 اٟمٔمر -ويمثػمه٤م طمرام ، وأُم٤م اًمذى يمرهف وم٢مٟمف شمقرع قمٜمف 

-  (53  ,52. /0)ومتح اًم٤ٌمري  و (5.47)

  :إشمررواة * 

- 937 سمؼ ذم أصمرس- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ، زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

- 9007 ؾمٌؼ ذم أصمر- وٕمٞمػ ،أزمق فمبد اهلل، ايمٗمرر زمـ أيب زياد يزيد (2

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -م د شمؿ ق - ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،ايم٘مقدم، َملطْ زمـ يزيد ايمَن  زمـ فمبد اهلل َمقؽمك (3
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5873) -

سمـ طم٤ٌمن ذم اذيمره  ،إزرق ،أزمق زممم اظمدين، َمسٔمقد إٞمِماريزمـ  ذزمـ ِب  فمبد ايمرمحـ (4

أرؾمؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  9وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل - يم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م 9سمـ ؾمٕمداىم٤مل و ،اًمث٘م٤مت

ُمـ  ،ُم٘مٌقل (92700اًمت٘مري٥م رىمؿ)9وىم٤مل اسمـ طمجر ذم- صدوق 9 وىم٤مل اًمذهٌل- طمديث٤مً  وؾمٚمؿ

اًمث٘م٤مت و، 103ص49اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 150ص49اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -م د س - اًمث٤مًمث٦م

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و، 1/4ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ، 511ص09اًمٙم٤مؿمػ جو ،71ص49ج

-  437ص059هتذي٥م اًمٙمامل جو، 021ص 59ج

 :إشمرختريج * 

- (13252)9 رىمؿ (7.018)، اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمرإؽمٛماد احل٘مؿ فمعم * 

- وهق وٕمٞمػ  سمـ أيب زي٤مد يزيدٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -158 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي ـْ َداُود ، زمـ ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ضَمدَّي زمـ َأيِب ِهٛمٍْد  فَم

اِب ايمَّيِ ي ىَماَن فُمَٚمرُ  ؽَمَٟميْمُت ؽَمِٔمٝمَد : وَماَل  َ ـْ ايمممَّي ْمَّياِب  زمـ اظْمَُسٝمِّصِب فَم ؟  َأصَماَزُه يمِٙمٛمَّياسِ زمـ اخْلَ

 . ُء ايمَّيِ ي وَمْد ؿُمبَِن ضَمتَّيك َذَهَب شُمُٙمَثاُه َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثُف ُٓهَق ايمطِّص : وَماَل 

_________________________ 
-  (13231م رق 7.015)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

 - 976ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أسمق قمكم، سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٜم٤مين قمٌد اًمرطمٞمؿ (0

صم٘م٦م ُمت٘مـ يم٤من هيؿ  ،أزمق حمٚمد ايمبٌمي ،زمـ فُم اهمِر ديٛمار: واؽمٚمف ،يريَش زمـ أيب هٛمد ايمُؼ  داود (2

- (90706 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- 3خ ت م  - وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمٕملم ،اخل٤مُم٦ًمُمـ  ،سم٠مظمرة

- 986 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م طمج٦م وم٘مٞمف، أطمد إقمالم وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم، زمـ اظمسٝمب ؽمٔمٝمد (3

) أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

- 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ 

 :إشمريج ختر* 

، (7.218)وذم اعمجتٌك -  (4114)9 سمرىمؿ (/2.13) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال ايمٛمسائلأطمرصمف 

 -سمٜمحقه ، ؾمٕمٞمدقمـ داود ُمـ ـمريؼ ، (4608)9 سمرىمؿ

9 رىمؿ (415. 2) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل - طمًـ صحٞمح ُمقىمقف : ومال إيمباين

(4620) - 

 سمـ ؾمػميـ قمـ  حمٛمدُمـ ـمريؼ  (061/2)9 سمرىمؿ (7.2/0) ،ؽمٛمـ ايم٘مػمىال دم ايمبٝمٜمٗملو

- سمٛمٕمٜم٤مه - ومذيمر احلدي٨م ، سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يمت٥م قمٛمر 9ىم٤مل ،قمٌد اهلل اخلٓمٛمل

- (52./0)ومتح اًم٤ٌمري -  صحٞمح إؾمٜم٤مده: ومال ازمـ ضمجر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -159 شَمٛمَا حُمَٚمَّي شَمٛمَا فَمْبُد اهللَّيِ :وَماَل زمـ زممِْمٍ  ضَمدَّي زمـ ايْمَقيمِٝمِد اظْمَُزيِنّ  ضَمدَّي

شَمٛمِل فَمْبُد اظْمَٙمِِؽ  :وَماَل  اَج  ،زمـ فُمَٚمغْمٍ  ضَمدَّي جَّي ٝمَّياِج َأنَّي احْلَ ـْ َأيِب اهْلَ فَم
َأِريِن ىمَِتاَب : هَمَٗماَل  ،َدفَماهُ  (1)

ٍر دِم ؾَمْٟمِن ايمطِّص ريض اهلل فمٛمف فُمَٚمَر  ـٌ ، ءِ ٓإلَم فَمامَّي ْٔمبِلُّب هَمَسَٟميَمفُ ، هَمَخَرَج َوُهَق ضَمِزي  ؟ هَمَٙمِٗمَٝمُف ايمُمَّي

اُج  جَّي ُه فَمامَّي وَماَل يَمُف احْلَ ْٔمبِلُّب  :َوَأطْمػَمَ ْ ه :هَمَٗماَل يَمُف ايمُمَّي  اِّص
 ََاهللَّيِ ََما ؽَمِٚمْٔمُت  هَمق، َصِحٝمَٖمًة َوَدَواةً  (2)

ًة َواضِمَدةً  ْٓن َأزمِٝمَؽ إمِ  ـْ فِمٛمِْد فُمَٚمَر َأَِمغِم  "زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ  "هَمَٟمَْمعَم فَمَٙمْٝمِف ، ََمرَّي َِم

رِ  ا زَمْٔمُد  اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم إلَم فَمامَّي اِم هَمَسَٟميْمُت فَمٛمْفُ  :زمـ َيارِسٍ َأَمَّي ـْ وِمَبِؾ َأْهِؾ ايمُمَّي اٍب َِم : هَم١ميِنِّص ُأسمِٝمُت زممَِمَ

ُْؿ َيْْمُبُخقَٞمُف ضَمتَّيك َيْ َهَب شُمُٙمَثاُه َوَيْبَٗمك شُمُٙمُثفُ ىَمْٝمَػ ُيِْمٛمَُع ؟ َف  ويِن َأوَّي هَم١مَِذا هُمِٔمَؾ َذيمَِؽ زمِِف ، َأطْمػَمُ

َوايمْمَّيٝمِّصُب : َوُأَراُه وَماَل : وَماَل فَمْبُد اهللَّيِ  -يُمفُ َٓذَهَب َرؽُمُف َوِريُت صُمٛمُقٞمِِف َوَذَهَب ضَمَراَُمُف َوزَمِٗمَل َح 

زَمتِِٜمْؿ َوايمّس هَم١مَِذا َأسَما  -َِمٛمْفُ  ُٔمقا زمِِف دِم َأْذِ ـْ وِمَبَٙمَؽ هَمْٙمَٝمَتَقؽمَّي .  "ُم َٓك ىمَِتايِب َهَ ا هَمُٚمْر ََم

_________________________ 
-  (13254رىمؿ  /7.02)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمرنمريب *

سُّظ ُمـ إوداد: ذهب َرؽّمف (1  أيْم٤مً  سُّظ و اًمرَّ  -وهٜم٤م ًمإلوم٤ًمد ، ال ًمإلصالح وًمإلوم٤ًمديؼ، اًمرَّ

 - (5.86)ًم٤ًمن اًمٕمرب - اسمتداء اًمٌمء

يٕمٜمل إذا يم٤من يٖمكم سمٜمٗمًف ُمـ همػم ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف وم٘مد سم٘مل  :ذهب ضمراَمف وريت صمٛمقٞمف (2

سمدائع  -وم٘مد ذه٥م ؾمٚمٓم٤مٟمف  ،صمٚمث٤مهسم٠من ـمٌخ طمتك ذه٥م  ،وإذا ص٤مر سمحٞم٨م ٓ يٖمكم سمٜمٗمًف ،ؾمٚمٓم٤مٟمف

  -(4.005)اًمّمٜم٤مئع 

  :إشمررواة * 

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث  ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م طم٤مومظ ،ايم٘مقدم أزمق فمبد اهلل ،ديزمـ زممم ايمٔمْب  حمٚمد (1

 ـــــــــــــــــ

شمقذم ؾمٜم٦م ، اًمٔم٤ممل، أُمػم اًمٕمراق، أسمق حمٛمد، سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل سمـ أيب قم٘مٞمؾ سمـ احلٙمؿ سمـ يقؾمػ احلج٤مج (0)

  -(202. 0)اًمٙم٤مؿمػ -  س وشمًٕملم

 -سمدل وقمٜمد اًمٌ٘مٞم٦م اعمث٧ٌم  "ؾمٚمؿ  "ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  (1)
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- (94645 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع  -وُم٤مئتلم

-  ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،وي٘م٤مل ًمف اًمٕمجكم ،ايم٘مقدم ،ل اظمزينِق عْ زمـ مَ  اهللن فمبدب زمـ ايمقيمٝمد فمبداهلل (2

-  (/258اًمت٘مري٥م رىمؿ )- س

سمٗمتح اًمٗم٤مء  ،درَ وي٘م٤مل ًمف اًمَػ  ،ايم٘مقدم أزمق فمٚمر ،َملْخ ايمؾَّي  ويدزمـ ُس  َمغمزمـ عُ  فمبد اظمٙمؽ (3

ُمـ  ،صم٘م٦م ومّمٞمح قم٤ممل شمٖمػم طمٗمٔمف ورسمام دًمس ،ـملْب ٟم٦ًٌم إمم ومرس ًمف ؾم٤مسمؼ يم٤من ي٘م٤مل ًمف اًمِؼ  ،واًمراء

-  (//931 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وًمف ُم٤مئ٦م وصمالث ؾمٜملم ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ،اًمراسمٕم٦م

9 رىمؿشم٘مري٥م ال) -م د س -ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م، ىمقدمال ،دياج إَس يّ أزمق ايمفَ  ،صكمُح زمـ  انيّ َح  (4

- 42ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو (0485

) 1 9إصمرؾمٌؼ ذم  - ُمـ اًمث٤مًمث٦م،صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،أزمق فمٚمرو،زمـ ذاضمٝمؾ ايمُمٔمبل فماَمر- 

ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،ُمقمم سمٜمل خمزوم ،يٗمٓمانأزمق ال ،يارس زمـ فماَمر زمـ َمايمؽ ايمٔمٛمززمـ  فمامر (6

وىمتؾ ، ممـ يٕمذب ذم اهلل وايم٤منو، ىمديام وأُمف ؾمٛمٞم٦مأؾمٚمؿ قمامر وأسمقه ، ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ،ُمِمٝمقر

اإلص٤مسم٦م  -ىمتؾ ُمع قمكم سمّمٗملم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم- ؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م أسمق ضمٝمؾ أُمف ؾمٛمٞم٦م، 

-  464ص39ج

: إشمرختريج * 

ىمت٤مدة قمـ  ُمـ ـمريؼ (5747)9 سمرىمؿ (3.081) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف  

-  ٟمحقهب ،سمـ ي٤مه أن قمٛمر يمت٥م إمم قمامر سمـ محٞمد ٓطمؼ

يمت٥م  9اًمِمٕمٌل ىم٤ملُمـ ـمريؼ  (/0601)9 سمرىمؿ (8.144)، ذم اعمّمٜمػ قمٌد اًمرزاقوأظمرضمف 

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م اهسمـ ي سمـ اخلٓم٤مب إمم قمامر قمٛمر

ن أمح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ ُمـ ـمريؼ ، (3//0)9 سمرىمؿ (0.116) ،أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين 

سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م، سمـ ي٤مه رى اهلل قمٜمٝمام قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف يمت٥م امم قمامر

 سمـ ي٤مه قمامريمت٥م إمم  9قمٛمر ُمـ ـمريؼ اًمِمٕمٌل أن، (6.386)، اعمحغموأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

-   "ورؾمف  "سمدل ، "-- ومذه٥م ُمٜمف ؿمٞمٓم٤مٟمف وريح ضمٜمقٟمف --"وومٞمف - ومذيمر احلدي٨م سمٜمحقه 

 قم٤مُمرسمـ ُمٜمّمقرُمـ ـمريؼ أيب جمٚمزقمـ سمـ ؾمٕمٞمدوقمزاه إمم ، وأورده اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح

ومتح - إؾمٜم٤مده صحٞمح 9 ىم٤مل اسمـ طمجر- سمٛمٕمٜم٤مه ، ومذيمر احلدي٨م، يمت٥م قمٛمر إمم قمامر 9ىم٤مل ،اهللقمٌد

  -(52./0)اًم٤ٌمري 
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ُمـ ـمريؼ   (/440)9 سمرىمؿ، (2.230) ،اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملسمـ طمٜمٌؾ ذم  وأورده أمحد

،  وم٘مد شم٤مسمع "--  وذه٥م ظمٌثف ورضمًف-- "وومٞمف ،  سمٜمحقه، سمف، سمـ قمٛمػم قمـ اًمِمٕمٌل اهللقمٌد

 - جمٝمقلاهلل قمـ قمٌد9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ذم اًمٕمٚمؾيمام ، سمـ قمٛمػم قمٌد اهللسمـ قمٛمػم أظمقه  اعمٚمؽقمٌد

 -(4.013)رح واًمتٕمديؾ اًم٩م

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ـْ َداُودَ : (1) ََمايمِؽ ومال -160 َِمكْمِ  فَم ـْ َواوِمدِ  ،زمـ احْلُ ُف  زمـ ؽَمْٔمدِ  زمـ فَمْٚمِرو فَم زمـ َُمَٔماٍذ َأٞمَّي

ُه  ـْ حَمُْٚمقدِ ، َأطْمػَمَ ْمَّياِب ضِمكَم َق  َأنَّي فُمَٚمرَ  ، ْٞمَِماِريِّص إزمـ يَمبِٝمٍد  فَم اَم ؾَمَ٘ما إيَِمْٝمِف زمـ اخْلَ ِدَم ايمُمَّي

اِم َوزَماَء  اُب  ُٓيِْمٙمُِحٛمَا إِ  ٓ :َووَمايُمقا .ْرِض َوشمَِٗمَٙمَٜماإَأْهُؾ ايمُمَّي َ  :هَمَٗماَل فُمَٚمرُ .  َهَ ا ايمممَّي

زُمقا َهَ ا ايْمَٔمَسَؾ  ـْ َأْهِؾ ا هَمَٗماَل .  ُيِْمٙمُِحٛمَا ايْمَٔمَسُؾ  ٓ :وَمايُمقا . اْذَ َهْؾ يَمَؽ  :ْرضِ َٕرصُمٌؾ َِم

اِب ؾَمْٝمًئا َأْن نَ  َ ـْ َهَ ا ايمممَّي هَمَْمَبُخقُه ضَمتَّيك َذَهَب َِمٛمُْف  . َٞمَٔمؿْ  :وَماَل ؟  ُيْس٘مِرُ  ٓصْمَٔمَؾ يَمَؽ َِم

هَمَتبَِٔمَٜما  ،شُمؿَّي َرهَمَع َيَدهُ  ،هَمَٟمْدطَمَؾ همِٝمِف فُمَٚمُر إِْصَبَٔمفُ  ،هَمَٟمسَمْقا زمِِف فُمَٚمرَ  . ايمثُّبُٙمَثاِن َوزَمِٗمَل ايمثُّبُٙمُث 

زُمقهُ  ،زمِؾِ إلِء آَهَ ا َِمْثُؾ طِ  ،ءُ َٓذا ايمطِّص هَ  :هَمَٗماَل  ،َيَتَٚمْمَّيطُ  هَمَٗماَل يَمُف .  هَمَٟمََمَرُهْؿ فُمَٚمُر َأْن َيمْمَ

اَِمِت  فُمَباَدةُ   ،َواهللَّيِ ٓكَ  :ريض اهلل فمٛمف هَمَٗماَل فُمَٚمرُ  ،َأضْمَٙمْٙمَتَٜما َواهللَّيِ :ريض اهلل فمٛمف زمـ ايمِمَّي

ُٜمؿَّي إيِنِّص  َْمَت  ٓ ايمٙمَّي ْؿ ؾَمْٝمًئا ضَمرَّي ؿْ  ٓوَ  ،ُه فَمَٙمْٝمِٜمؿْ ُأضِمؾُّب هَلُ ُم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمًئا َأضْمَٙمْٙمَتُف هَلُ .  ُأضَمرِّص

 ____________________________
- (9710 سمرىمؿ /0.42) ،حيٞمك اًمٚمٞمثلرواي٦م  ,اعمقـم٠م ذم  (0)

________________________________ 

: إشمرنمريب  *

-  يمؾ ُمرض قم٤مم ُمـ ـم٤مقمقن وهمػمه: ْرضِ إَوزَماَء  (1

- أي أرض اًمِم٤مم : أهؾ إرض (2

اِب  (3 َ - أي اًمٜمٌٞمذ: َهَ ا ايمممَّي

-  أي يتٛمدد : َيَتَٚمْمَّيطُ  (4

-  أي اًم٘مٓمران اًمذي يٓمغم سمف اإلسمؾ ًمٚمجرب 9ـمالء- أي ذم اًمٖمٚمظ  :زمِؾِ إلِء آَِمْثُؾ طِ  (5

-  (52./0)ومتح اًم٤ٌمري  - اعمحذور ُمٜمف اًمًٙمر ومٛمتك أؾمٙمر مل حيؾ 9ىم٤مل اسمـ طمجر

  :إشمررواة * 

إُم٤مم  ،اًمٗم٘مٞمف ،أزمق فمبد اهلل اظمدين ،ضملَب زمـ فمٚمرو إْص  زمـ أيب فماَمر زمـ َمايمؽ زمـ أٞمس َمايمؽ (1

ُم٤مًمؽ قمـ  9أصح إؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م 9طمتك ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ويمٌػم اعمتثٌتلم ،رأس اعمت٘مٜملم ،دار اهلجرة

 ،ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،سمـ قمٛمر ٟم٤مومع قمـ

-  (95314 رىمؿشم٘مري٥م ال) -ع - ؾمٜم٦م سمٚمغ شمًٕملم 9وىم٤مل اًمقاىمدي
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ورُمل سمرأي  ُم٦ميمرِ صم٘م٦م إٓ ذم عِ   ،أزمق ؽمٙمٝمامن اظمدين ،يـ إَمقي َمقٓهؿَص زمـ ايمُت  داود (2

-  (90668 رىمؿشم٘مري٥م ال) -ع -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م  س وصمالصملم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،اخلقارج

 ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل اظمدين ،فماذ إٞمِماري إؾمٜمقممُ زمـ  زمـ ؽمٔمد فمٚمروزمـ  واومد (3

-  (96277 رىمؿشم٘مري٥م ال)-م د ت س -وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ

 ّل وُج  ،صٖمػمصح٤ميب  ،أزمق ٞمٔمٝمؿ اظمدين ،زمـ راهمع إود إؾمٜمقم زمـ فمٗمبة زمٝمدزمـ َل  حمٚمقد (4

- 3سمخ م- وًمف شمًع وشمًٕمقن ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع ،ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم ،روايتف قمـ اًمّمح٤مسم٦م

- 0267ص29آؾمتٞمٕم٤مب جو ،31ص59اإلص٤مسم٦م ج

) إرسمٕم٦مأطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

- 90 ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ

 :إشمرختريج * 

9 سمرىمؿ (//2 .7) ،اًمٙمؼمى ؾمٜمـال ذم اًمٌٞمٝم٘ملو-  (/5.07) ،إمأطمرصمف ايمُماهمٔمل دم 

سمـ  قمـ حمٛمقديمٚمٞمٝمام ، سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمقف ؾمٚمٛم٦م وسمـ قمٛمرو  واىمديمالد٤م ُمـ ـمريؼ  (061/1)

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ًمٌٞمد

-  (52./0)ومتح اًم٤ٌمري - إؾمٜم٤مده صحٞمح 9 ىم٤مل اسمـ طمجر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 - إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ـْ  :(1)فمبد ايمرزاقومال  -161 ـْ  ،رِ مَ عْ مَ  فم ـْ  ، ريِّص هْ ايمزَّي  فم ـْ  ،زمـ حمٚمد ايمٗماؽمؿ فم ؽمٙمؿ أَ  فم

ازمَِٝمَة َمع فُمَٚمرَ  :وماَل ريض اهلل فمٛمف َمر َمقلم عُ  بِّص  ومٝمدِ وهق َِمْثُؾ عَ  هَمُٟمسمِٝمٛمَا زمْمالء ،وَمِدَْمٛمَا اجْلَ  ،ايمرُّب

اَم ُيَن   .إنَّي دم ه ا ايممماب َما اْٞمَتَٜمك إيَمْٝمفِ  :َمرعُ  همٗمال ،اُض زمِاظْمَُخقضِ إٞمَّي

_________________________ 
- (06005رىمؿ  8.143)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

: إشمرنمريب  *

بِّص  (1  و (1.071)اًمٜمٝم٤مي٦م -ُم٤ميٓمٌخ ُمـ اًمتٛمر وهق اًمدسمس 9 واًمرب، قم٘مٞمد همٚمظ :فَمٗمٝمِد ايمرُّب

 - (2.187)ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ضِ  (2 وظم٤مض اًمنماب ذم اعمجدح و ظمقوف ظمٚمٓمف  ،اعمخقض جمدح ُي٤مض سمف اًمًقيؼ :اظمَُْخقَّي

-  (6.036)، ًم٤ًمنال-  وطمريمف

 :إشمررواة * 

-  93ؾمٌؼ ذم أصمر. صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ، أزمق فمروة، راؾمد إزدي زمـ َمٔمٚمر (0

-  2ؾمٌؼ ذم أصمر رىمؿ - طم٤مومظ ُمتٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف زمـ ؾمٜماب ،  زمـ َمسٙمؿ حمٚمد (2

ُم٤م رأي٧م  9وبل أّي ىم٤م ،صم٘م٦م أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤معمديٜم٦م ،َمليؼ ايمتلْ زمـ أيب زم٘مر ايمِمّد  زمـ حمٚمد ايمٗماؽمؿ (3

-  (94378 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع- ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦م قمغم اًمّمحٞمح  ،ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مًمث٦م ،أومْمؾ ُمٜمف

- 0/1ؾمٌؼ ذم أصمر -  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم، صم٘م٦م خميم ،أؽمٙمؿ ايمٔمدوي َمقلم فمٚمر (4

) أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

- 90 إصمر رىمؿؾمٌؼ ذم 

 :إشمرختريج * 

-  (5748)9 سمرىمؿ، (3.081) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف 

 ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمىذم ًمٌٞمٝم٘مل وا-  (1712)9 سمرىمؿ (6.248) ،ُمِمٙمؾ أصم٤مرذم  ًمٓمح٤مويوا

وومٞمف زي٤مده قمٜمد ، سمٛمثٚمف، سمف، ىم٤مؾمؿ قمـ أؾمٚمؿيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  (00421)9 سمرىمؿ، (5.26)

- سمٛمثٚمف ، سمف، قمٌد اًمرزاقُمـ ـمريؼ  (6.387) ،اعمحغمطمزم ذم واسمـ  -اًمٓمح٤موي واًمٌٞمٝم٘مل

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ـْ  ،زمـ يقٞمَس  فمـ إرسائٝمَؾ : (1)فمبد ايمرزاق ومال -162 ـْ ، زمـ ؾمٗمٝمٍؼ  فماَمرِ  فم  فم

ـْ  رصمٌؾ  يمفُ أهمس ،زومٜمؿ ايمْمالءَ رَ ريض اهلل فمٛمف  زمـ اخلْماِب  َمرَ عُ  أنَّي ،  زمـ ؽمٙمٚمة  ؾمٗمٝمِؼ   فم

 يمٝمس ،ٞمازِ ْب دَمٛما وُخ أُ ب يمفُ وٞمٟمكُ  ،ٞماويِؼ دم َس  ضمفُ دَ ْج نَ  ٞما ايمْمالءَ َق زَ رَ  َمرُ عُ  انَ كَ : همٗماَل  ،؟ ايمْمالءِ 

 .اخلبٝمِث  مكُ ِق زمباذِ 

____________________________ 
- (06006رىمؿ  8.143)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمرنمريب  *

 - (0.132)اًمٜمٝم٤مي٦م  - ض طمتك يًتقىوّ ويؼ سم٤معم٤مء وُيَخ ك اًمسَّ رّ أن ُيَح : حدْ ايمَج  :ٞمجدضمف (1

- (0.20)اًمٜمٝم٤مي٦م  - ُم٤م ي١ميمؾ ُمع اخلٌز أي ؿمكء يم٤من ،سم٤مًمٙمن وإدم سم٤مًمْمؿ :اإلدام (2

 :ٕشمرارواة * 

 94ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م، أسمق يقؾمػ ،زمـ أيب إؽمحاق ايمسبٝمٔملازمـ يقٞمس  إرسائٝمؾ (0

- 9015 ؾمٌؼ ذم أصمر- ًملم احلدي٨م  ،زمـ مجرة إؽمدي ايم٘مقدم زمـ ؾمٗمٝمؼ فماَمر (2

- 966 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م خميم ،أزمق وائؾ، زمـ ؽمٙمٚمة إؽمدي ؾمٗمٝمؼ (3

- أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ،ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر (4

- 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ 

 :إشمرختريج * 

ؿم٘مٞمؼ سمـ ُمـ ـمريؼ ، (602)9 سمرىمؿ، (134ص) ،إُمقالذم ضمزئف ذم  زٟمجقيف أظمرضمف اسمـ

-  سمٜمحقه، ؾمٚمٛم٦م

ومٙمٜم٤م ٟمجدطمف ذم ؾمقي٘مٜم٤م ، 9 سمـ ؾمٚمٛم٦م ، قمـ قمٛمر ، أٟمف رزىمٝمؿ اًمٓمكم ، ىم٤مل قمـ ؿم٘مٞمؼ)سمٚمٗمظ  

- (سمف ظمٌزٟم٤م ، وًمٞمس سم٤ٌمذىمٙمؿ اخلٌٞم٨م وٟم٠ميمؾ سمف أدُمٜم٤م ، وٟم٠ميمؾ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  * 

- ًملم احلدي٨م  سمـ ؿم٘مٞمؼ قم٤مُمر 9ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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ـْ ، فمـ أيقَب  ،فمـ َمٔمٚمرٍ  :(1) فمبد ايمرزاقومال  -163 ـِ ا فم ـَ  زم  (1)يمٛمقٍح  َب ِت كُ  :وماَل  ؽمغمي

 فمَؾ َج َف  ،يمتانضمْب  فمٙمٝمفِ  ْت لَّي وَض  ،يمفُ  َب ِت همٟمطم  َما كُ   -انزوَج  :أو وماَل   -اشمٛمان رءٍ  لِّص كُ  نْ مِ 

 ،َمازمِفِ  َب هَ ذَ  يْمانَ ايمشَّي  إنَّي  :وماَل  سمكمِ َل ْب َح  :وماَل  ؟ يغِ ْب َما َت  يمفُ  :همٗماَل  ،كٌ َل همٙمٗمٝمف مَ  ،مهامتُس ْل يَ 

ـْ همٟمْح  ،يٌؽ همٝمٜمام َذ  يمَؽ  هُ إنَّي  :يمفُ  همٗماَل  ،أٞما آسمٝمؽ زمف وهبام :كُ َل ااَ  وماَل  رم  :وماَل  ،هُ َمُمارىمَت  ؽم

 ،زماً يْ ِب وزَ  ،فمٛمباً  هُ َل سمٟمكُ  أنْ  يمَؽ  إنَّي  ،ؽمانٌ َِمت وأٞمَت  ،أضمسٛمَت  :كُ َل ااَ  وماَل  ،ايمثٙمثانِ  ويمفُ  ايمثٙمُث 

ـُ ا وماَل  ،ويبٗمك ايمثٙمُث  يمثاهُ ُث  ذهَب ضمتك يَ  هُ ؿمبَن وَت  ـَ  زم زمـ  َمرَ عُ  اُب َت كِ  يمَؽ ذَ  همقاهمَؼ  :ؽمغمي

 .ريض اهلل فمٛمف اخلْماِب 

_________________________ 
- (06008رىمؿ  8.143)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمرنمريب  *

- إصؾ أو اًم٘مْمٞم٥م ُمـ ؿمجر إقمٜم٤مب 9ٟم٧مكِّ ، ورسمام ُس  سمٗمتح احل٤مء واًم٤ٌمء ،يمةَب ايمَت : سمانَل َب َح  (1

 - (0.223) ،اًمٜمٝم٤مي٦م

 :إشمررواة * 

-  93ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ، أزمق فمروة راؾمد إزدي زمـ َمٔمٚمر (1

-  05ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق زم٘مر، زمـ أيب متٝمٚمة ايمسختٝماين أيقب (2

) 907 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر ،أزمق زم٘مر،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد  -

) إرسمٕم٦مضمؿ اعمٜم٤مىم٥م أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر -

- 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ 

 ـــــــــــــــــ

أول أوزم اًمٕمزم، ، اًمٌنم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمـ آدم أيب  سمـ ؿمٞم٨م سمـ إدريس سمـ ُمتقؿمٚمخ سمـ عمؽ ٟمقح (0)

وىمد ، سملم آدم وٟمقح قمنمة ىمرون يمٚمٝمؿ يٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل9 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وأول رؾمقل سمٕمثف اهلل إمم أهؾ إرض

ٗمٞمٜم٦م)وأُمره اهلل أن يّمٜمع اًمُٗمٚمؽ - ُمٙم٨م قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقُمف يدقمقهؿ شمًٕمامئ٦م و ًلم ؾمٜم٦م  ًّ شم٤مريخ ُمديٜم٦م  -(اًم

-  (/51.13)دُمِمؼ 
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 :إشمرختريج * 

 ،اعمجتٌك هؾمٜمـو ذم -  (4116)9 سمرىمؿ (/2.13) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف  

يمت٥م إًمٞمٜم٤م  9ىم٤مل ،سمٚمٗمظ ،سمـ يزيد قمٌد اهلل قمـسمـ ؾمػميـ ُمـ ـمريؼ ا، (4606)9 سمرىمؿ، (7.218)

وم٢من  ،يذه٥م ُمٜمف ٟمّمٞم٥م اًمِمٞمٓم٤منوم٤مـمٌخقا ذاسمٙمؿ طمتك  ،سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أُم٤م سمٕمد قمٛمر

- (52./0)ومتح اًم٤ٌمري - وقمزاه اسمـ طمجر ًمٚمٜم٤ًمئل -  ًمف اصمٜملم وًمٙمؿ واطمد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل  :(1)ومال ايمٛمسائل  – 164 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن ايمتَّيْٝمِٚملِّص  ،َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّيِ :َأطْمػَمَ ـْ  ، فَم فَم

ـْ فَماَِمرِ ،يَمٍز َأيِب َِمْج  ُف وَماَل  فَم ْمَّياِب  وَمَرْأُت ىمَِتاَب فُمَٚمرَ : زمـ فَمْبِد اهللَّيِ َأٞمَّي إلَِم  ريض اهلل فمٛمف زمـ اخْلَ

ا زَمْٔمد :ريض اهلل فمٛمٜما َأيِب َُمقؽَمك امِ  ،َأَمَّي ـْ ايمُمَّي َا وَمِدََمْت فَمقَمَّي فِمغٌم َِم ازًما نَمٙمِٝمًٓما  ،هَم١مِوَّي ِٚمُؾ َذَ ْ َ

ِب  ُْؿ َيْْمُبُخقَٞمُف فَمعَم  ؟َوإيِنِّص ؽَمَٟميْمُتُٜمْؿ فَمعَم ىَمْؿ َيْْمُبُخقَٞمفُ  ،لِ َأؽْمَقَد ىَمْماَِلِء اإْلِ ويِن َأوَّي هَمَٟمطْمػَمُ

طَْمَبَثانِ  ،ايمثُّبُٙمَثكْمِ  ْٕ زُمقَٞمفُ  ،َوشُمُٙمٌث زمِِرحيِفِ  ،شُمُٙمٌث زمَِبْٕمٝمِفِ  ،َذَهَب شُمُٙمَثاُه ا ـْ وِمَبَٙمَؽ َيمْمَ .  هَمُٚمْر ََم

________________________________ 
- (/451)9 سمرىمؿ (/2.13)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ذم ال (0)

________________________________ 
  :إشمرهمٗمة  *

أن  9أّي  ،وصمٚم٨م ظمٌٞم٨م سم٥ًٌم رحيف ،أي صمٚم٨م ظمٌٞم٨م سم٥ًٌم سمٖمٞمف: َوشُمُٙمٌث زمِِرحيِفِ  ،شُمُٙمٌث زمَِبْٕمٝمِفِ 

واًمث٤مين أٟمف إذا اؿمتد حيدث ًمف ريح  ،اًمٕمّمػم ًمف صمالث أوص٤مف أطمده٤م سمٖمٞمف أي اؿمتداده واؾمٙم٤مره

يـ وم٢مذا أزال اًمٜم٤مر ُمٜمف صمٚمثٞمف اخلٌٞم٨م ،واًمثٚم٨م ـمٞم٥م ،وم٤مًمثٚمث٤من ُمٜمف ظمٌٞمث٤من ،واًمث٤مًم٨م ُمذوق ـمٞم٥م، يمريف

- (7.218) قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي - ومّم٤مر طمالًٓ  سم٘مل اًم٤ٌمىمل ـمٞم٤ٌمً 

 :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  ُمـ اًمٕم٤مذة ،صم٘م٦م،سمـ اعم٤ٌمرك راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ،زمـ ٞمٌم ؽمقيد- 

) 903ؾمٌؼ ذم أصمر .صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،اظمروزي ،زمـ اظمبارك فمبد اهلل- 

- 936 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، ظمٔمتٚمرأزمق ا ،زمـ ؿمرطمان ايمتٝمٚمل ؽمٙمٝمامن (3

  -936سمؼ ذم أصمرس-  صم٘م٦م ،أزمق جمٙمز ،زمـ ؽمٔمٝمد زمـ محٝمد ٓضمؼ (4

 - 000سمؼ ذم أصمر س - ُمـ يم٤ٌمر اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبٝمدة ،زمـ َمسٔمقد فمبد اهللزمـ  فماَمر (5

 -954 ؾمٌؼ ذم أصمر- ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،أزمق َمقؽمك إؾمٔمري ،ارزمـ ضمّض  زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس فمبد اهلل (6

) 0ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ - أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ،ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م،  زمـ اخلْماباَمر ع -

 :إشمرختريج * 

- (7.218) ،اعمجتٌكأظمرضمف اعمّمٜمػ ذم ؾمٜمٜمف 

رىمؿ  (415. 2) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل - سمام ىمٌٚمف وُم٤مسمٕمده 9 صحٞمح : ومال إيمباين

(4621) -

-  صحٞمح :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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 سمَب كَ : وماَل  زمـ نمٖمٙمةَ  فمـ ؽمقيدِ ، فمـ إزمراهٝمؿَ  ،فمـ َمٛمِمقرٍ :(1)فمبد ايمرزاق ومال -165

َّـي يَ  أنْ  ،هِ َمالِ إلم عُ  ريض اهلل فمٛمف َمرُ عُ   .شُمُٙمُثفُ  يَما َذَهَب شُمُٙمَثاُه وزمؼ ،ءِ ٓايمطِّص  اَس رزومقا ايم

_________________________ 
- (06010رىمؿ  8.144)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

 :إشمررواة * 

 -978ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم، أزمق فمتاب ،زمـ فمبد اهلل ايمسٙمٚمل زمـ اظمٔمتٚمر َمٛمِمقر (1

- 965 ؾمٌؼ ذم أصمر-  ةاًمٗم٘مٞمف صمؼ، أزمق فمٚمران ،زمـ ومٝمس ايمٛمخٔمل زمـ يزيد إزمراهٝمؿ (2

- 982 ؾمٌؼ ذم أصمر-  ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ،خمَضم ،أزمق أَمٝمة ،زمـ نمٖمٙمة ؽمقيد (3

- ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ،زمـ فمبد ايمٔمزى زمـ ٞمٖمٝمؾ زمـ اخلْماب فمٚمر (4

- 0ؾمٌؼ ذم إصمر 

 :إشمرختريج * 

 ،اعمجتٌك هؾمٜمـ وذم-  (4113)9 سمرىمؿ (/2.13) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال ايمٛمسائلأطمرصمف 

 -سمٜمحقه ، سمف، إسمراهٞمؿ قمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ ؾمقيدُمـ ـمريؼ  (4604)9 سمرىمؿ، (7.217)

سمرىمؿ  (2.415) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - طمًـ صحٞمح ُمقىمقف: ومال إيمباين

(4620) -

- سمٛمثٚمف ، سمف، إسمراهٞمؿ قمـ ؾمقيدُمـ ـمريؼ  (6.385) ،اظمحعموازمـ ضمزم دم  

: رإثاحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- ؾمٜم٤مده صحٞمح إ
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شَمٛمَا َوىمِٝمعُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -166 اِح  ضَمدَّي رَّي ـْ َأزَمانَ  ،زمـ اجْلَ  ، زمـ فَمْبِد اهللَّيِ ايْمَبَجقِمِّص  فَم

ُه وَماَل  ـْ َرصُمٍؾ وَمْد ؽَمامَّي ـْ ايمطّ  ريض اهلل فمٛمف ىَماَن فَمقِمٌّي : فَم ِء ََما َذَهَب شُمُٙمَثاُه َٓيْرُزُق ايمٛمَّياَس َِم

 . َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثفُ 

__________________________ 
-  (13234رىمؿ  7.015)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

 .6شمرمجتف ذم أصمر  ؾمٌؼ.  أزمق ؽمٖمٝمان شمٗمة،زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ وىمٝمع (0

صدوق  9وىم٤مل أمحد، واًمٕمجكم سمـ ُمٕملماوصم٘مف  ،رم ايم٘مقدمَج زمـ أيب ضمازم ايمَب  زمـ فمبد اهلل أزمان (2

يم٤من ممـ ومحش ظمٓم١مه واٟمٗمرد 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ،أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف 9وىم٤مل اسمـ قمدي، ص٤مًمح

 (/903 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، ًمف ُمٜم٤ميمػم طمًـ احلدي٨م9 وىم٤مل اًمذهٌل - سم٤معمٜم٤ميمػم

، 342ص09اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  3-ُم٤مت ذم ظمالوم٦م أيب ضمٕمٗمر  ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،يـصدوق ذم طمٗمٔمف لِ 

، 88ص09اعمجروطملم جو ، 73ص09هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ، 185ص19اجلرح واًمتٕمديؾ جو

اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء و، 276ص09اًمْمٕمٗم٤مء ج اًمٙم٤مُمؾ ذمو، 087ص09ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو

 .6ص09ج

  ،سمـ أيب طم٤مزم يمريؿ 9سم٠مٟمف، (اًمت٤مريخ)ًمٙمـ سمٞمٜمتف رواي٦م اًمٌخ٤مري ذم . َمبٜمؿ ا يسؿ : فمـ رصمؾ (3

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  ،سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم روى قمٜمف أسم٤من، يمقرم روى قمـ قمكم9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

- (4.232)اًمث٘م٤مت و، (064. 6)اجلرح واًمتٕمديؾ  -اًمث٘م٤مت

، سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (4

- 42ؾمٌؼ ذم أصمر -  وزوج اسمٜمتف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم

 :إشمرختريج * 

ُمـ  (17764)9 سمرىمؿ، (8.231ذم احلدود سم٤مب اًمٜمٌٞمذ ُمـ رأى ومٞمف طمدًا )، صٛمػأطمرصمف اا

يم٤من قمكم يرزق اًمٜم٤مس اًمٓمالء ذم  9ىم٤مل ،سمٚمٗمظ د قمـ اًمِمٕمٌلالِ سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ُُم٩م قمٌد اًمرطمٞمؿ ـمريؼ

، ىمٝمؿزَ ر ُمـ اًمذي رَ كِ ومِمٝمدوا قمٜمده أٟمف َس  9ىم٤مل ،ومجٚمده قمكم صمامٟملم ،ر ُمٜمف رضمؾكِ َس هم٤مر َف ٟم٤من صِ دِ 

َ  "9 ىم٤مل   ومِل
-  "؟  ركِ ب ُمٜمف طمتك َس َذِ
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سمـ أيب ظم٤مًمد ،  إؾمامقمٞمؾُمـ ـمريؼ ، (600)9 سمرىمؿ (143ص) ،إَمقالدم صمزئف زٞمجقيف  وازمـ

-  يم٤من قمكم يرزق اًمٜم٤مس اًمٓمكم ذم دٟم٤من صٖم٤مر شم٠مشمٞمف ُمـ قم٤مٟم٤مت9 ىم٤مل ،سمٚمٗمظ قمـ أسمٞمف ،

قمـ سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم  أسم٤منُمـ ـمريؼ ، (6.133) ،ايمتارين ايم٘مبغموأورده ايمبخاري دم 

سمـ  يمريؿ9 م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهقوم٘مد سملّم اًمٌخ٤مري اًمرضمؾ اعمٌف، سمٜمحقه، سمف، سمـ أيب طم٤مزم يمريؿ

وذيمره اسمـ  ،سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم روى قمٜمف أسم٤من، يمقرم روى قمـ قمكم9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ- أيب طم٤مزم 

- (4.232)اًمث٘م٤مت  و ،(064. 6)اجلرح واًمتٕمديؾ  -طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

  -طمًـ ًمٖمػمه ,يمامهق ُمٌلم ذم اًمتخري٩م ,سمٛمجٛمقع ـمرىمف   إصمر
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يٌؽ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -167 شَمٛمَا َذِ يِّص ،ضَمدَّي دِّص ـْ ايمسُّب َِمٝمِّصكَم ،فَم َْضَ ـْ احْلَ ـْ ؾَمْٝمٍن َِم فَم

َؿ فَمقِمٌّي ط: وَماَل  ْبِز ىَماَم َٞمْٟمىُمُٙمُف زمِايْمَ٘ماَِمِن ، هَمَبَٔمَث إرَمَّي زمَِٗمَدٍح ، ءً ٓوَمسَّي  . هَمُ٘مٛمَّيا َٞمْٟمىُمُٙمُف زمِاخْلُ

_________________________ 
-  (13251رىمؿ  7.018)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمرنمريب  *

ًم٤ًمن ال- عمِمٝمٞم٦مأو اعمخٚمالت ا،ٟمقع ُمـ إدم ،ورسمام يمنت ُمٕمرب ،سمٗمتح اعمٞمؿ :ايم٘ماََمن (1

-  (1.687)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط و (2.38)

  :إشمررواة * 

-  02ؾمٌؼ ذم أصمر -  صدوق ُيٓمكء ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ فمبد اهلل ايمٛمخٔمل ذيؽ (1

ُم٘م٤مرب  9ىم٤مل أمحد ،أزمق حمٚمد، ي ايم٘مقدمدِّص زمـ أيب ىمريٚمة ايمسُّب  زمـ فمبد ايمرمحـ إؽمامفمٝمؾ (2

ص٤مًمح  9ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،ٓ سم٠مس سمف 9وىم٤مل اًم٘مٓم٤من، صم٘م٦م 9اًمٕمجكموىم٤مل ، احلدي٨م وىم٤مل ُمرة صم٘م٦م

سمـ طم٤ٌمن ذم اوذيمره  ،هق قمٜمدي صدوق 9وىم٤مل اسمـ قمدي ،يٙمت٥م طمديثف 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ،احلدي٨م

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، اًمٕم٘مٞمكمووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم و-  ًملم9 ةوىم٤مل أسمق زرع ،اًمث٘م٤مت

اجلرح  -3م -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،م ورُمل سم٤مًمتِمٞمعصدوق َيفِ  (352

، 163ص09هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 250ص09اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 073ص19واًمتٕمديؾ ج

، 73ص09اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم جو، 166ص09اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو، /1ص39اًمث٘م٤مت جو

-   26ص79شم٤مريخ اإلؾمالم جو

- ُمٌٝمؿ مل يتٌلم زم : فمـ ؾمٝمن َمـ احلَضَمٝمكم (3

سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل ا، زمـ هاؾمؿ زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (4

- 42ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -  وزوج اسمٜمتف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 :إشمرختريج * 

 ، سمـ أيب ًمٞمغم نقمٌد اًمرطمؿُمـ ـمريؼ  (13240)9 سمرىمؿ (7.018) ،صٜمػوأظمرضمف أيْم٤ًم امل

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، وأيب ضمحٞمٗم٦م

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، ُمـ ـمريؼ زذان (5.067)، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىوأورده اسمـ ؾمٕمد ذم 

-  طمًـ ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع ـمرىمف  إصمر :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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ـُ هُمَّمْٝمٍؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -168 شَمٛمَا ازْم ـْ فَمَْماءٍ ،ضَمدَّي ـْ َأيِب فَمْبِد ايمرَّي  ،فَم ـِ فَم ـْ  ، مْحَ فَم

َأؽْمَقُد َيْٟمطُمُ ُه َأضَمُدَٞما : ََما َهْٝمَئُتُف ؟ وَماَل : هَمُٗمْٙمُت يَمفُ ، َٓ ىَماَن َيْرُزوُمٛمَا ايمطِّص : وَماَل  ريض اهلل فمٛمف فَمقِم  

 . زمُِٟمْصُبِٔمفِ 

__________________________ 
-  (13253رىمؿ  /7.02)صٜمػ امل (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق ، أزمق فمبد ايمرمحـ ايم٘مقدم ،زمـ همّمٝمؾ ايمّمبل حمٚمد (1

 ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمديامً  9وىم٤مل، وصم٘مف أمحد، أزمق حمٚمد ايمثٗمٖمل ايم٘مقدم ،َمايمؽزمـ  ائبزمـ ايمّس  فمْماء(2

 ،وؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من ممـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمديامً  ،ومًامقمف ًمٞمس سمٌمء ومًامقمف صحٞمح وُمـ ؾمٛمع ُمٜمف طمديث٤مً 

سمـ ضمٌػم  يم٤من يرومع قمـ ؾمٕمٞمد ،سمـ قمٚمٞم٦م ممـ ؾمٛمع ُمٜمف طمديث٤مً  سمـ قمٌد اهلل وإؾمامقمٞمؾ وضمرير وظم٤مًمد

ًمط ص٤مًمح ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م صمؿ ن ُي٧مأىمٌؾ  حمٚمف اًمّمدق ىمديامً 9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ-  أؿمٞم٤مء مل يٙمـ يرومٕمٝم٤م

سمـ ومْمٞمؾ ومٗمٞمف همٚمط اوُم٤م روى قمٜمف  ،اًمٌٍميلم قمٜمف ُت٤مًمٞمط يمثػمةوذم طمدي٨م ، سمآظمرة شمٖمػم طمٗمٔمف

ووصم٘مف اسمـ ؾمٕمد واًمٜم٤ًمئل -  مم اًمّمح٤مسم٦مإواوٓمراب رومع أؿمٞم٤مء يم٤من يرويف قمـ اًمت٤مسمٕملم ومرومٕمف 

يػ إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ يمؾ طمديثف وع 9سمـ ُمٕملماوىم٤مل - سمٛمٕمٜمك هذا اًم٘مقل 9 وىم٤مًمقا قمٜمف، واًمٕمجكم

ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  - سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من ومح٤مد

- 3خ -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،صدوق اظمتٚمط (93481 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

، 072ص69هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 354ص59اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 222ص59اجلرح واًمتٕمديؾ ج

 ،1/0ص49اًمث٘م٤مت جو، 024ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،50ص09ج اًمٙمقيم٥م اًمٜمػماتو

 .377ص79شم٤مريخ اإلؾمالم جو، 71ص09اعمختٚمٓملم جو، 227ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو

صم٘م٦م  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،اعم٘مرىء ،اًمٙمقذم ،َملَل أزمق فمبد ايمرمحـ ايمسُّب ،فمةيِّص َب زمـ رُ  زمـ ضمبٝمب فمبد اهلل (3

- (92160 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع -ُم٤مت سمٕمد اًمًٌٕملم  ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٧ٌم

سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ازمـ هاؾمؿ  زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (4

- 42ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر -  وزوج اسمٜمتف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، وؾمٚمؿ
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 :إشمرختريج * 

- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (7.23) ،ٓؾمتذيم٤مراأورده اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

-  سمٜمحقه، سمف، أسمك قم٤مصؿ اًمث٘مٗمكُمـ ـمريؼ  (8.306) ،اجلرح واًمتٕمديؾوأورده اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

  -ظمتالـمف اورواي٦م اسمـ ومْمٞمؾ قمٜمف سمٕمد ، ويم٤من ىمد أظمتٚمط، سمـ اًم٤ًمئ٥م ومٞمف قمٓم٤مء، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل : (1)ؽمائل ومال ايمـ -169 ـْ صَمِريرٍ  ،َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّيِ :َأطْمػَمَ ـْ َُمِٕمغَمةَ  ،فَم ـْ  ، فَم فَم

ْٔمبِلِّص وَماَل  زَماُب وَ ٓىَماَن فَمقِمٌّي َريِضَ اهللَّيُ فَمٛمُْف َيْرُزُق ايمٛمَّياَس ايمطِّص  :ايمُمَّي َيْسَتْمِٝمُع َأْن  َٓء َيَٗمُع همِٝمِف ايم ُّب

ُرَج َِمٛمُْف  ْ َ. 

__________________________ 
- (4117سمرىمؿ  (2.130) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال (0)

__________________________ 

رواة إشمر *

) ؾمٌؼ ذم .  ُمـ اًمٕم٤مذة،صم٘م٦م، اعم٤ٌمركسمـ  راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ،زمـ ؽمقيد زمـ ٞمٌم ؽمقيد

 -03أصمر

) 903ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ،زمـ اظمبارك فمبد اهلل -

- 965ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صحٞمح اًمٙمت٤مب ، زمـ فمبد احلٚمٝمد ايمّمبل صمرير (3

- 965 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ُمت٘مـ  ،أزمق هُمام، زمـ َمٗمسؿ ايمّمبل َمٕمغمة (4

) ؾمٌؼ ذم إصمر  -ُمـ اًمث٤مًمث٦م،ُمِمٝمقر وم٘مٞمف وم٤موؾصم٘م٦م  ،أزمق فمٚمرو،زمـ ذاضمٝمؾ ايمُمٔمبل فماَمر

1- 

سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل ا ،زمـ هاؾمؿ زمـ فمبد اظمْمٙمب زمـ أيب ؿمايمب فمقم: أَمغم اظم٠مَمٛمكم (6

- 42ؾمٌؼ ذم أصمر -  وزوج اسمٜمتف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، يرةُمغ ُمـ ـمريؼ، (4607)9 سمرىمؿ (7.218)، اعمجتٌك هؾمٜمـوأظمرضمف اعمّمٜمػ ذم 

سمرىمؿ  (2.416) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

(4623)- 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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ـُ هُمَّمْٝمؾٍ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -170 شَمٛمَا ازْم ـْ ا ، ضَمدَّي ـْ حَيَْٝمك ،فْمَٚمشِ ٕفَم زمـ َأيِب فُمَٚمَر  فَم

ـِ فَمبَّياٍس ذُ : وَماَل  ـُ فَمبَّياسٍ ، َوَذىَمُروا ؿَمْبَخفُ ، ءُ ٓايمطّ ريض اهلل فمٛمٜمام ىمَِر فِمٛمَْد ازْم إنَّي : هَمَٗماَل ازْم

َُمُف  ُٓ ِؾُّب ؾَمْٝمًئا وَ  ٓايمٛمَّياَر  رِّص يَمُف ىَماَن َح ُٕ َ  . ًٓٓ نَّي َأوَّي

_________________________ 
-  (13247رىمؿ  7.018)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ،زمـ نمزوان ايمّمبل زمـ همّمٝمؾ حمٚمد (1

-  95 ؾمٌؼ ذم أصمر .صم٘م٦م طم٤مومظ ،إفمٚمش ،أزمق حمٚمد ،زمـ َمٜمران ؽمٙمٝمامن (3

سمـ قم٤ٌمس روى قمٜمف اؾمٛمع 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ايم٘مقدم ،راينهْ زمق فمٚمر ايمَب أ ،زمٝمدزمـ عُ  حيٝمك (4

وىم٤مل أسمق  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9وىم٤مل أسمق زرقم٦م، واًمٕمجكم واًمذهٌل سمـ ُمٕملما وصم٘مف - إقمٛمش وؿمٕم٦ٌم

 (//965 شم٘مري٥م رىمؿال)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،صدوق 9طم٤مشمؿ

- م د س ق- ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صدوق

 343ص209هتذي٥م اًمٙمامل ج و060ص89اجلرح واًمتٕمديؾ جو 183ص79اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

ُمٕمروم٦م و  260ص19اًمٙم٤مؿمػ جو 111ص009هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج و418ص49اًمث٘م٤مت جو

-  244ص19اًمث٘م٤مت ج

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ل ضمكمصح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

 (7.220)، اعمجتٌك هؾمٜمـوذم - (4128)9 سمرىمؿ (2.131)، ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف 

-  سمٛمثٚمف ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمٓم٤مءُمـ ـمريؼ  (/462)9 سمرىمؿ

 ،صحٞمح اإلؾمٜم٤مد9 ىم٤مل إًم٤ٌمين - (53./0)ومتح اًم٤ٌمري  - صحٞمح هؾمٜمد 9ىم٤مل اسمـ طمجر

-  (4635)9 سمرىمؿ (2.418)

، سمـ قمٌٞمد حيٞمك ُمـ ـمريؼ، (06047)9 سمرىمؿ، (7.183) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٌٞمٝم٘ملوأظمرضمف 

- سمٜمحقه ، ومذيمر احلدي٨م، سمـ قم٤ٌمساؾمئؾ  9ىم٤مل

- (55./0)ومتح اًم٤ٌمري  -صحٞمح  هؾمٜمدقمـ رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل 9 ىم٤مل اسمـ طمجر

-  صدوىم٤من، حيٞمك سمـ قمٌٞمد حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ وَ ،ٕن ومٞمف ، إؾمٜم٤مده طمًـ:إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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شَمٛمَا فَمقِمُّب : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -171 ـْ ؽَمِٔمٝمدِ  ،زمـ َُمْسِٜمرٍ  ضَمدَّي ـْ  ، زمـ َأيِب فَمُروزَمةَ  فَم فَم

ـْ َأَٞمٍس َأنَّي َأزَما فُمَبْٝمَدَة  ، وَمَتاَدةَ  ىَماُٞمقا  ، ريض اهلل فمٛمٜمؿَوَأزَما ؿَمْٙمَحَة  ، زمـ صَمَبؾٍ  َوَُمَٔماذَ ، فَم

ـْ ايمطّ  زُمقَن َِم  . َب شُمُٙمَثاُه َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثُف ِء ََما َذهَ َٓيمْمَ

_______________________ 
-  (13230رىمؿ  7.015)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________ 

  :إشمررواة * 

- 934 ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر- صم٘م٦م  ،زمـ َمسٜمر ايمٗمرر ايم٘مقدم فمقم (1

- 918ؾمٌؼ ذم أصمر، صم٘م٦م طم٤مومظ ،أزمق ايمٛمَض، زمـ أيب فمروزمة ؽمٔمٝمد (2

) 18ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق اخلْماب ايمبٌمي ،زمـ دفماَمة ايمسدود ومتادة  -

) 9ؾمٌؼ ذم أصمر-  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل، زمـ ايمٛمَض زمـ َمايمؽ أٞمس- 

 ،زمـ اجلراح أزمق فمبٝمدة ،زمـ أهٝمب ايمٗمرر ايمٖمٜمري زمـ هالل زمـ اجلراح زمـ فمبد اهلل فماَمر (4 

أُملم هذه  ،اوُم٤مسمٕمده اؿمٝمد سمدرً ، اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وأطمد اًمٕمنمة، أطمد اًمٕمنمة اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمالم

وهق اًمذي اٟمتزع احلٚم٘متلم ُمـ وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،إُم٦م وه٤مضمر اهلجرشملم

وًمف صمامن و ًقن  ،سمٓم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة ُمِمٝمقر ُم٤مت ؿمٝمٞمداً  ،ومً٘مٓم٧م صمٜمٞمت٤م أيب قمٌٞمدة

- 681ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو، 475ص29اإلص٤مسم٦م ج- ؾمٜم٦م

ُمـ أقمٞم٤من  ،ُمِمٝمقر ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زرصملزمـ فمٚمرو إٞمِماري ايمن زمـ صمبؾ َمٔماذ (5

-  9020 ؾمٌؼ ذم أصمر-  وُم٤م سمٕمده٤م ؿمٝمد سمدراً  ،اًمّمح٤مسم٦م

 ومْمالءُمـ  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،أزمق ؿمٙمحة، إٞمِماري ،زمـ ضمرام زمـ إؽمقد زمـ ؽمٜمؾ زيد (6

 ،5/6ص19اإلص٤مسم٦م ج- ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،طمرهمزا اًم٥م ،وُم٤م سمٕمده٤م ؿمٝمد سمدراً  ،اًمّمح٤مسم٦م

-  442ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو

 :إشمرختريج * 

 سم٤مب اًم٤ٌمذق ، وُمـ هنك قمـ يمؾ ُمًٙمر ُمـ إذسم٦م ,إذسم٦م )، أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم

، سمـ ُمٜمّمقر ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ُمًٚمؿ اًمٙمجل وؾمٕمٞمد أيبوقمزاه اسمـ طمجر إمم ، (5.5/2

 (53./0)ومتح اًم٤ٌمري  -سمٛمثٚمف 
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سمـ أيب  ؾمٕمٞمدُمـ ـمريؼ ، (06011)9 سمرىمؿ (8.144)، ذم اعمّمٜمػ قمٌد اًمرزاقوأظمرضمف 

-  ومذيمر احلدي٨م سمٛمثٚمف  ،سمـ ضمٌؾ أن أسم٤م ـمٚمح٦م وأسم٤م قمٌٞمدة وُمٕم٤مذ9 ىم٤مل، قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -172 ـْ ؽَمعِ  ،ضَمدَّي ـْ َأَٞمسِ  ،زمـ َأْوسٍ  يدِ فَم ـَ  فَم زمـ ؽِمغِمي

ـِ ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  ىَماَن َأَٞمُس : وَماَل  ًء ضَمتَّيك ٓهَمَٟمََمَريِن َأْن َأؿْمُبَن يَمُف طِ ، ؽَمِٗمٝمَؿ ايْمَبْْم

زَمَة فَمعَم إشْمِر ايمْمَّئَماِم ، َذَهَب شُمُٙمَثاُه َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثفُ  ْ ُب َِمٛمُْف ايمممَّي  . هَمَ٘ماَن َيمْمَ

_________________________ 

-  (13237رىمؿ  7.016)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمرنمريب *

- (/1.27) ،اًمٜمٝم٤مي٦م - اعمرض 9مَق م واًمسَّ ْق اًمسُّظ : ؽَمِٗمٝمؿ (1

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ شمرمجتف ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحته وكيع  (1

أسمق وىم٤مل  ،ًمٞمس سمف سم٠مس 9سمـ ُمٕملماىم٤مل  ،ايم٘مقدم ،أزمق حمٚمد ايم٘ماسمب ،زمززمـ أوس ايمعَ  ؽمٔمد (2

ووٕمٗمف - صدوق 9 وىم٤مل اًمذهٌل، سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاوذيمره  ،ووصم٘مف اًمٕمجكم، ص٤مًمح 9طم٤مشمؿ

ُمـ  ،صم٘م٦م مل يّم٥م إزدي ذم شمْمٕمٞمٗمف، (91121 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، إزدي

هتذي٥م اًمٙمامل و ،42ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج و ،/7ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج-  3سمخ  - اًم٤ًمسمٕم٦م

اًمٙم٤مؿمػ و ،266ص59اًمث٘م٤مت جو، 278ص09اًمث٘م٤مت جُمٕمروم٦م و، 143ص0/9ج

-  3/5ص29هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،317ص09ج

 ،ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامين قمنمة ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م، َمقلم أٞمس أزمق َمقد ،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري أٞمس (3

 (9452 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع-  وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ

) ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس -

. 9ؾمٌؼ ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

-   (13237رىمؿ  7.016)، ٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػا

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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شَمٛمَا َوىمِٝمٌع : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -173 يٍؽ ،ضَمدَّي ـْ َذِ : زمـ ؽُمَٙمْٝمٍؿ وَماَل  ْن فَمقِمِّص عَ  ، فَم

ُب ايمطّ ٕإينِّص : َيُٗمقُل ريض اهلل فمٛمف ؽَمِٚمْٔمُت َأَٞمًسا  ْٙمَق ايْمٗمارصْٓذَ  . (1)َء احْلُ

________________________ 

-  (13241رىمؿ  7.016)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

  :إشمرنمريب *

ييب ذم شمٗم٤مىمؿ إُمر  ،ضم٤موز احلد إمم أن محض وهق اًمذي، ي٘مرص اًمٚم٤ًمن أّي  :ايْمٗمارص (1

-   (/6.6)ًم٤ًمن وال-  (/3.3)، اًمٜمٝم٤مي٦م-  واؿمتداده

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ وىمٝمع (1

-  02ؾمٌؼ ذم أصمر -  صدوق ُيٓمكء ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ فمبد اهلل ايمٛمخٔمل ذيؽ (2

سمـ يمدام  ُمًٕمرروى قمٜمف  ،ريض اهلل قمٜمف ؾمٛمع أٟم٤ًمً  ،أزمق ؽمٙمٝمؿ اجلزار ،زمـ ؽمٙمٝمؿ فمقم (3

- رطم٤ًم وٓشمٕمدياًل ومل يذيمرا ومٞمف ج، وأسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح، ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ، وذيؽ

- 077 ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 166ص59اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج

) ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس -

. 9ؾمٌؼ ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

سمـ  سمـ ؿمٕم٦ٌم ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ، (561)9 سمرىمؿ، (0.131) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

ىم٤مل -  ينمب اًمٓمالء ،سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمفارأي٧م أٟمس  9ىم٤مل ،قمـ ضمده سمٚمٗمظ قمـ أسمٞمف ضم٤مجاًمح

-  (4.56)جمٛمع اًمزوائد  - قمرومف وٓ ُمـ ومقىمفأؾمٕمٞمد هذا مل 9 اهلٞمثٛمل

سمـ  سمـ قمٌد اهلل إؾمح٤مقُمـ ـمريؼ  (560)9 سمرىمؿ، (0.130) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػموأظمرضمف أيْم٤ًم ذم 

 9ىم٤مل اهلٞمثٛمل-  أٟمس ريض اهلل قمٜمف طمٚمق شمٚمّمؼ ُمٜمف اًمِمٗمت٤منيم٤من ٟمٌٌٞمذ 9 ىم٤مل ،سمٚمٗمظ، أيب ـمٚمح٦م

 ـــــــــــــــــ

 - حت٘مٞمؼ اًمٚمحٞمدان ، اعمّمٜمػ، (7.017)واعمث٧ٌم ُمـ ٟمًخ٧م اًمٚمحٞمدان  "اًمَٕم٤مرض  "ذم سمٕمض اًمٜمًخ  (0)
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-  (4.56)جمٛمع اًمزوائد  - ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

أٟمف  ،سمـ ُم٤مًمؽ سمـ هيع قمـ أٟمس اًمقًمٞمدُمـ ـمريؼ ، (0.134) ،هُمًٜمد ذم طمٜمٞمٗم٦م وأبوأظمرضمف 

9 وىم٤مل اسمـ طمجر ، صم٘م٦م 9 ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف ،واًمقًمٞمد سمـ هيع - يم٤من ينمب اًمٓمالء اعمّمحػ

- وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح  ُمًٚمؿ ، وق صد

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

سمٜمحقه ، قمـ أٟمس ق ـمرقمدة  ٕٟمف وردُمـ ، ؾمـ ًمٖمػمه اًمح ًمٙمـ سم٤معمت٤مسمٕم٤مت يرشم٘مل إمم، وٕمٞمػ  إصمر

- يمام هق ُمقوح ذم اًمتخري٩م ، 
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َٞما إؽِْمَحُؼ : (1)ومال ايمٛمسائل  -174 شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ  :زمـ إزِْمَراِهٝمَؿ وَماَل  َأطْمػَمَ شَمٛمَا  :وَماَل  ضَمدَّي ضَمدَّي

ـْ َأَٞمسِ  ، زمـ َأْوسٍ  ؽَمْٔمُد  ـَ وَماَل  فَم  :َيُٗمقُل  ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  ؽَمِٚمْٔمُت َأَٞمَس  :زمـ ؽِمغِمي

ْٝمَْماُن دِم فُمقِد ايْمَ٘مْرِم هَمَٗماَل  َؿ َٞماَزفَمُف ايمُمَّي َهَ ا رِم  :َووَماَل  ،َهَ ا رِم  :إِنَّي ُٞمقضًما َصعمَّي اهللَّيُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّي

ْٝمَْماِن شُمُٙمَثْٝمَٜماهَماْصَْمَؾ  . ضَما فَمعَم َأنَّي يمِٛمُقٍح شُمُٙمَثَٜما َويمِٙمُمَّي

__________________________ 
-  (94125 سمرىمؿ 2.131)ؾمٜمـ اًمٙمؼمى ال ذم (0)

__________________________ 

  :إشمرنمريب  *

 ،عم٤م ذًمؾ ُمـ ىمٓمقومف قمٜمد اًمٞمٜمع، يريدون يمرم ؿمجرة اًمٕمٜم٥ماًمٕمرب و ،ؿمجرة اًمٕمٜم٥م :ايْمَ٘مْرم (1

وم٤معم٤مء  (01.403)ًم٤ًمن اًمٕمرب - وأٟمف ٓ ؿمقك ومٞمف ي١مذي اًم٘م٤مـمػ ،ويمثر ُمـ ظمػمه ذم يمؾ طم٤مل

-  قمتٍم  را سمٕمٞمٜمفصمؿ هق اًمذي ي ،هق اًمذي يّمػم ُم٤مء ذم اًمٕمٜم٥م سمٕمٞمٜمف ،أول ُم٤م جيري ذم قمقد اًمٙمرم

- وم٤مًمِمٞمٓم٤من ٟم٤مزقمف ذم قمقد اًمٙمرم 

رواة إشمر  *

، صم٘م٦م ،ويف اعمروزيراهُ  اعمٕمروف سم٤مسمـ ،أزمق حمٚمد ،ٞمٓمقميمد ايمَت زمـ ََمْن  زمـ إزمراهٝمؿ إؽمحاق (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن  ،شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمًػم أٟمف9 ذيمر أسمق داود ،سمـ طمٜمٌؾ ىمريـ أمحد ،جمتٝمد ،طم٤مومظ

- (9221 اًمت٘مري٥م رىمؿ)-خ م د ت س - وًمف اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ،ئتلماوم وصمالصملم

 .6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ وىمٝمع (2

- 9061 ؾمٌؼ ذم أصمر . صم٘م٦م، أزمق حمٚمد ،زمـ أوس ايمٔمبز ؽمٔمد (3

- 9061 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ، َمقلم أٞمس، ودأزمق م ،ؽِمغِميـ إٞمِماريزمـ  أٞمس (4

) ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس -

. 9ؾمٌؼ ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

ىم٤مل اسمـ طمجر - سمٛمثٚمف ، سمف (4615)9 سمرىمؿ، (/7.22)، اعمّمٜمػ ذم ؾمٜمٜمف اعمجتٌك وأظمرضمف

 9وم٘م٤مل ،سمـ طمزماوأهمرب 9 صمؿ ىم٤مل ،يمقن ًمف طمٙمؿ اعمرومقعوُمثٚمف ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي ذم 9ذم اًمٗمتح

- (52./0)ومتح اًم٤ٌمري  - ومٞمٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤مً  ،سمـ ُم٤مًمؽ مل يدرك ٟمقطم٤مً  أٟمس
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- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل (51.148)، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوأورده اسمـ قم٤ًميمر ذم 

سم٠مطمٙم٤مم  ,ي ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئ-  وهق سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت أؿمٌف ،طمًـ اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

- (4631)9 سمرىمؿ، (2.417) ,إًم٤ٌمين 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- وهق سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت أؿمٌف9 وهق يمام ىم٤مل إًم٤ٌمين ، إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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َٞما ؽُمَقْيٌد وَماَل : (1)ومال ايمٛمسائل  -175 ـْ ُهَُمْٝمٍؿ وَماَل  ، َأْٞمَبَٟمَٞما فَمْبُد اهللَّي :َأطْمػَمَ َأْٞمَبَٟمَٞما  :فَم

ـْ وَمْٝمسِ ، ن َأيِب طَمايمٍِد ب إؽِْمَٚمِٔمٝمُؾ  ـْ َأيِب َُمقؽَمك ا ،زمـ َأيِب ضَماِزمٍ  فَم ريض اهلل فمٛمف ؾْمَٔمِريِّص ٕفَم

ـْ ايمطِّص  ُب َِم ُف ىَماَن َيمْمَ . ِء ََما َذَهَب شُمُٙمَثاُه َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثفُ َٓأٞمَّي

___________________________ 
- (94126 سمرىمؿ 2.131) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم (0)

___________________________ 

 :إشمررواة * 

) 03ؾمٌؼ ذم أصمر .  ُمـ اًمٕم٤مذة،صم٘م٦م،سمـ اعم٤ٌمرك راوي٦م ،أزمق ايمٖمّمؾ،زمـ ٞمٌم ؽمقيد  -

) 903ؾمٌؼ ذم أصمر.  هصم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مل ،اظمروزي ،زمـ اظمبارك فمبد اهلل -

طمٗمظ أ وصم٘م٦م و ه 9أسمق طم٤مشمؿ ىم٤مل ،أزمق َمٔماوية ايمقاؽمْمل ،زمـ ايمٗماؽمؿ ايمسٙمٚمل ؾمغمَب زمـ  يؿَش هُ  (3

 سمت٤مً يم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م ث 9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، واؾمٓمل صم٘م٦م ويم٤من يدًمس 9وىم٤مل اًمٕمجكم، ُمـ أسمك قمقاٟم٦م

ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر-  وُم٤م مل ي٘مؾ ومٚمٞمس سمٌمء ،ا ومام ىم٤مل ذم طمديثف أظمؼمٟم٤م ومٝمق طمج٦ميدًمس يمثػمً 

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث  ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم يمثػم اًمتدًمٞمس واإلرؾم٤مل اخلٗمل، (96201اًمت٘مري٥م رىمؿ)

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم و 004ص89اجلرح واًمتٕمديؾ ج -ع -وىمد ىم٤مرب اًمثامٟملم ،وُم٤مئ٦م وصمامٟملم

هتذي٥م و ،202ص69ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،223ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،131ص79ج

-  42ص009اًمتٝمذي٥م ج

-  83ؾمٌؼ ذم أصمر.  ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م صم٧ٌم ،زمـ أيب طمايمد إمحز إؽمامفمٝمؾ (4

- 83ؾمٌؼ ذم أصمر  - خميم، ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل، زمـ أيب ضمازم ومٝمس (5

9 ؾمٌؼ ذم أصمر- ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،َمقؽمك إؾمٔمري أزمق ،ارزمـ ضمّض  زمـ ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس فمبد اهلل (6

54 -

 :إشمرختريج * 

، سمف، أيب طم٤مزم ُمـ ـمريؼ (4610)9 سمرىمؿ (/7.22)، وأظمرضمف اعمّمٜمػ ذم ؾمٜمٜمف اعمجتٌك

-  سمٛمثٚمف 

 (4626)9سمرىمؿ، (2.416) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل -  صحٞمح ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين

- يح إؾمٜم٤مده صح :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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شَمٛمَا َوىمِٝمٌع : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -176 ـْ ،ضَمدَّي ـْ ََمْٝمُٚمقنٍ  ، فْمَٚمشِ إفَم ْرَداءِ  ، فَم ـْ ُأمِّص ايمدَّي  فَم

ْرَداءِ ِٕ ىُمٛمْت َأؿْمُبُن : وَمايَمْت  ريض اهلل فمٛمٜما ََما َذَهَب شُمُٙمَثاُه  ،ءَ ٓايمطِّص  ريض اهلل فمٛمف يِب ايمدَّي

زُمفُ  ،َوزَمِٗمَل شُمُٙمُثفُ   . هَمَٝممْمَ

_______________________ 
-  (13232رىمؿ  7.015)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________ 

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ وىمٝمع (1

-  95 ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م طم٤مومظ، إفمٚمش، أزمق حمٚمد،زمـ َمٜمران ؽمٙمٝمامن (2

-  945ؾمٌؼ ذم أصمر-  وم٘مٞمف صم٘م٦م، ،أيقب أزمق ،زمـ َمٜمران اجلزري َمٝمٚمقن (3

 ،صم٘م٦م وم٘مٞمٝم٦م ،ضمٞمٛم٦م إوص٤مسمٞم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦مهُ  9اؾمٛمٝم٤م ،زوج أيب ايمدرداء ،ايمِمٕمرى أم ايمدرداء (4

-  (97617 ب رىمؿاًمت٘مري)- ع- ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم  ،ُمـ اًمث٤مًمث٦م

يم٤من شم٤مضمرًا ىمٌؾ  ،ضمٚمٞمؾصح٤ميب  ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،أزمق ايمدرداء ،إٞمِماريَمايمؽ زمـ  فمقيٚمر (5

-  982ؾمٌؼ ذم أصمر-  أطمد وؿمٝمد، أؾمٚمؿ يقم سمدر، اًمٌٕمث٦م

 :إشمرختريج * 

 (7.218) اعمجتٌك هؾمٜمـوذم -  (4118)9 سمرىمؿ (2.130) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

أن أسم٤م اًمدرداء يم٤من 9 ىم٤مل، سمـ اعمًٞم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ داود قمـ ؾمٕمٞمد مح٤مد ُمـ ـمريؼ (/461)9 سمرىمؿ

سم٠مطمٙم٤مم  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين - ينمب ُم٤م ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل صمٚمثف

 (4625)9 مسمرق (2.416) ,إًم٤ٌمين 

طمج٤مج قمـ ُمٞمٛمقن قمـ أم اًمدرداء  ُمـ ـمريؼ، (13233)9 سمرىمؿ (7.015) ،صٜمػوأظمرضمف امل

سمٜمحقه ، قمـ أيب اًمدرداء

سمـ ؾمٕمٞمد  سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ حيٞمك ؾمامقمٞمؾ قمـ مح٤مدإسمـ  قمـ طمدي٨م رواه ُم١مُمؾوؾمئؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

هذا 9 ىم٤مل-  ي صمٚمثفأن أسم٤م اًمدرداء يم٤من ينمب ُمـ اًمٓمال ُم٤م ىمد ذه٥م صمٚمث٤مه وسمؼ ،سمـ اعمًٞم٥م قمـ ؾمٕمٞمد

-   (/046)9 سمرىمؿ (1.20)، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿقمٚمؾ احلدي٨م  - طمدي٨م سم٤مـمؾ

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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شَمٛمَا مَحَّياد: (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -177 ـْ َُمَٔماِوَيةَ  ضَمدَّي زمـ َصايمٍِت ، فَمـ  زمـ طَمايمٍِد ، فَم

بَّي  ريض اهلل فمٛمف ُأََماََمةَ  َدطَمٙمُت فَمعَم َأيِب : زمـ ؽَماِاٍ وَمال ؽَماِاِ  ُب ؿماَِلَء ايمرَّي  .َوُهَق َيمْمَ

___________________________ 
-  (13242رىمؿ  7.017)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمرنمريب *

بَّي  (1 سمُس  ،ُم٤م ُيْٓمٌخ ُمـ اًمتَّٛمر :ايمرَّي - (1.070)اًمٜمٝم٤مي٦م - وهق اًمدِّ

  :إشمررواة * 

 -ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،ُملأُ  ،صم٘م٦م ،ٟمزيؾ سمٖمداد ،أزمق فمبد اهلل ايمبٌمي ،اط ايمٗمررزمـ طمايمد اخللّ  ادضمؿّ  (1

- (90385 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- 3م

، وصم٘مف أمحد ،ىم٤ميض إٟمدًمس ،أزمق فمٚمرو احلٚميص ،ر احلَضَمليْ دَ زمـ ُح  زمـ صايمت َمٔماوية (2

-  سمـ ؾمٕمٞمد ٓ يرو٤مه يم٤من حيٞمك 9سمـ ُمٕملموىم٤مل ا،واسمـ ؾمٕمد، وأسمق زرقم٦م، واًمٕمجكم، واسمـ ُمٕملم

ىمد محؾ اًمٜم٤مس قمٜمف وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أٟمف وؾمط ًمٞمس سم٤مًمث٧ٌم وٓ سم٤مًمْمٕمٞمػ  9سمـ ؿمٞم٦ٌم ىمقبوىم٤مل يع

9 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، صدوق9 واسمـ قمدي، سمـ ظمراشل اوىم٤م-  وُمٜمٝمؿ ُمـ يْمٕمٗمف

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم -  ر م- وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن و ًلم ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صدوق ًمف أوه٤مم، (5651

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد و، /36ص69اًمث٘م٤مت جو ،271ص79قمديؾ جاجلرح واًم٧مو ،224ص69ج

-  078ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 173ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو، 410ص69ج

، وأسمقطم٤مشمؿ ذم اجلرح، ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ، احلٚميص ،أزمق ؾمداد ايمٔمبز ،زمـ ؽماا ؽماا (3 

أدرك ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى قمـ 9 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً ومل يذيمرا 

اجلرح واًمتٕمديؾ - ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت -  سمـ ص٤مًمح ُم٤مُم٦م روى قمٜمف ُمٕم٤موي٦مأُ سمك أ

-  2/5ص39اًمث٘م٤مت جو، 002ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جو، 071ص39ج

ُمـ اعمٙمثريـ ذم اًمرواي٦م  ،ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،أزمق أَماَمة ايمباهقم ،وهبزمـ  ٓنْج زمـ عَ  يَّي دَ ُص  (4

ؾمٜم٦م ؾم٧م  هب٤مُم٤مت ؾمٙمـ اًمِم٤مم و ،وأيمثر طمديثف قمٜمد اًمِم٤مُمٞملم، قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

- 05/1ص39آؾمتٞمٕم٤مب جو ،/31ص29اإلص٤مسم٦م ج-  وصمامٟملم
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 :إشمرختريج * 

سمـ قمٞمًك قمـ  ُمٕمـُمـ ـمريؼ  (6.101) ،اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مر ذم أورده اسمـ طم٩م

وأظمرضمف اًمدوٓيب واسمـ 9 وىم٤مل اسمـ طمجر-ومذيمر احلدي٨م سمٜمحقه ، سمـ ص٤مًمح قمـ أيب ؿمداد ُمٕم٤موي٦م

-  أسمق ؿمداد 9ُمٜمده ُمـ هذا اًمقضمف قمـ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 ،وهق ُمـ رضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ ،وصم٘مف اجلٛمٝمقر  صم٘م٦م وىمد،ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح ، ٕن ،صحٞمح إؾمٜم٤مده 

- واإلؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ، ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح ، َوروى قمٜمف أيب أُم٤مُم٦م  قمـ روىشم٤مسمٕمل يمٌػم  ، سمـ ؾم٤ممل ؾم٤مملو
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ـُ ُٞمَٚمغْمٍ وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -178 شَمٛمَا ازْم شَمٛمَا إؽْماَمفِمٝمُؾ  :ضَمدَّي ـْ َأيِب صَمِريرٍ  ،ضَمدَّي ـْ  ،فَم فَم

اِم هَمِٗمٝمَؾ  نَمَزا َأزُمق فُمَبْٝمَدةَ : وَماَل  زمـ َأَٞمسٍ  ايمٛمَّيَْضِ  اِح هَمَٟمسَمك َأْرَض ايمُمَّي رَّي إنَّي : يِب فُمَبْٝمَدةَ ٕزمـ اجْلَ

زُمُف ايمٛمَّيَِماَرى دِم َصْقَِمِٜمؿْ  ازًما سَممْمَ َب َِمٛمُْف َأزُمق فُمَبْٝمَدَة : وَماَل ، َهاُهٛمَا َذَ .  هَممَمِ

____________________________ 

- (13245رىمؿ  7.017)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

- /97صمرأؾمٌؼ ذم  -صم٘م٦م  ،أزمق هُمام ،زمـ ٞمٚمغم اهلٚمداين فمبد اهلل (1

- 983 صمرأؾمٌؼ ذم -  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق فمبد اهلل، زمـ أيب طمايمد إمحز ايمبجقم إؽمامفمٝمؾ (2

- مل أىمػ قمٚمٞمف : أزمق صمرير (3

- /901صمرأؾمٌؼ ذم -  صم٘م٦م، يمؽأزمق َما ،زمـ َمايمؽ إٞمِماري زمـ أٞمس ايمٛمَض (4

أطمد اًمٕمنمة اًم٤ًمسم٘ملم إمم  ،زمـ اجلراح أزمق فمبٝمدة، زمـ اجلراح ايمٗمرر زمـ فمبد اهلل فماَمر (5

- 9060 ؾمٌؼ ذم أصمر- وُم٤مسمٕمده٤م  اؿمٝمد سمدرً ، اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وأطمد اًمٕمنمة، اإلؾمالم

 :إشمرختريج * 

- (13245)9 رىمؿ (7.017)، ٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػا

: إشمر احل٘مؿ فمعم إؽمٛماد* 

-   مل أىمػ قمٚمٞمف ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر ، ومٞمف أسمق ضمرير ، مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمغم اإلؾمٜم٤مد 
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شمٛما  ، زمـ َُمقؽَمك شمٛما َأؽَمُد  ،ضمدشمٛما أزمق َيِزيَد ايْمَٗمَراؿمِٝمِزُّب : (1)ومال ايمْمػماين  -179

 زمـ فَمبَّياسٍ ا ؽمٚمٔمت :يٗمقل زمـ َٞمُِمٝمطٍ  ؽمٚمٔمت أيب فُمَباَدةَ  :زمـ َٞمُِمٝمٍط ومال زمـ فُمَباَدةَ  َصَدوَمةُ 

ـِ ايمْمِّصالءِ  ريض اهلل فمٛمٜمام َما َأْدِري َما ؿماِلُؤىُمْؿ ه ا ايم ي  :زمـ فَمبَّياسٍ اهمٗمال  ؟ َيْسَٟمُل فَم

زُمُف هَمال َٞمَرى زمِِف زَمْٟمؽًما ؟ ََتِٝمُئقَن زمِفِ  ُف ِهٛمَاُء اإِلزمِِؾ هَمُ٘مٛمَّيا َٞممْمَ ٍء ىَمَٟمٞمَّي . َويَم٘مِٛمَّيا ىمٛما ُٞم٠ْمسَمك زمًَِمْ

_______________________________ 

- (901807 سمرىمؿ /01.10)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ذم  (0)

_______________________________ 

: إشمرنمريب * 

ٜم٤مء ،اًمٌٕمػَم أْهٜم١َمه َهٜم٠مُت  :ِهٛمَاُء اإِلزمِؾِ (1 اًمٜمٝم٤مي٦م - واعمراد ؿمدة اًمٓمالء ، وهق اًمَ٘مٓمِرانُ  ،إذا ـَمَٚمْٞمَتف سم٤مهْلِ

(4.166) 

 :إشمررواة * 

أطمد احلٗم٤مظ  ،ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م، أزمق ايمٗماؽمؿ ايمْمػماين ،زمـ أيقب زمـ أمحد ؽمٙمٝمامن (1

ُمٞمزان  - ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالصمامئ٦مُم٤مت ، صم٧ٌم صم٘م٦م طم٤مومظ، وًمف أًمػ ؿمٞمخ، قم٤مش ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، يمثريـامل

اًمت٘مٞمٞمد و ،052ص119شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ جو ،167ص29آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج

- 172ص09ج

ُم٤مت  ،ُمـ احل٤مدي٦م قمنمة ،صم٘م٦م ،أزمق يزيد َمقلم زمٛمل أَمٝمة ،اؿمٝمزرَ زمـ ىماَمؾ ايمَؼ  زمـ يزيد يقؽمػ (2

  (96782 رىمؿ شم٘مري٥مال)-  س - إٟمف قم٤مش ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م 9وي٘م٤مل ،ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم

- ٟم٦مأؾمد اًمسَّ  ،زمـ َمروان إَمقي زمـ فمبد اظمٙمؽ زمـ ايمقيمٝمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك أؽمد (3

صم٘م٦م وًمق مل يّمٜمػ يم٤من  9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،ٟم٦مُمِمٝمقر احلدي٨م ي٘م٤مل ًمف أؾمد اًمسَّ : يراًمٌخ٤مىم٤مل 

ُمٜمٙمر 9 ىم٤مل اسمـ طمزم، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، واسمـ ىم٤مٟمع سمـ يقٟمسا اًمٕمجكم و ووصم٘مف ،ًمف ظمػماً 

طمدث سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػمة 9 وىم٤مل اسمـ يقٟمس، ٓحيت٩م سمف قمٜمدهؿ9 وىم٤مل قمٌد احلؼ، احلدي٨م وٕمٞمػ

 ،بْص همرب وومٞمف نَ صدوق ُي  (9288 رىمؿشم٘مري٥م ال)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، أوم٦م ُمـ همػمه وأطم٥ًم

وم٘مد وصم٘مف مجٌع ، هقصم٘م٦م9 ومٙمُت  -ظم٧م د س- وًمف صمامٟمقن ،وُم٤مئتلم ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم   -واًمٜم٤ًمئل ُمٕمروف رمحف اهلل سمتِمدده ،وهمػمه ، ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمئل، ُمـ إِئٛم٦م 

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت و ،025ص79اًمث٘م٤مت جو ،227ص19جلرح واًمتٕمديؾ جاو ،38ص19ج
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- 117ص09هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 110ص09ج

سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ روى قمٜمف ُمقؾمك  روى قمـ أسمٞمف وًمٞم٨م ،زمـ ٞمُمٝمط إؽمدي زمـ فمبادة صدومة (4

رضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل وت، قمد ذم اًمٌٍميلمُي 9 ىم٤مل اًمٌخ٤مري، سمـ طمٗمص وطمرُمل

اجلرح و، 186ص39اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ، يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 

- /21ص79اًمث٘م٤مت جو ،322ص39واًمتٕمديؾ ج

ذم  9سمخ٤مريىم٤مل ال، سمـ قم٤ٌمس روى قمٜمف اسمٜمف صدىم٦ما روى قمـ ،زمـ ٞمُمٝمط ايمسدي فمبادة (5

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -أهؾ ُمٍموىم٤مل ذم ، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤مً ، اًمٌٍميلم

- 034ص49اًمث٘م٤مت جو، 85ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،85ص59ج

ؾمٌؼ ذم ، ُمِمٝمقر، صح٤ميب، اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، زمـ فمباس فمبد اهلل (6

-  96إصمر

 :إشمرختريج * 

- (01807)9 سمرىمؿ (/01.10)، سمف اعمّمٜمػ ذم اعمٕمجؿ اٟمٗمرد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وهق ممـ أظمرج ، وصم٘مف مجٌع ُمـ إِئٛم٦م ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمئل وهمػمه ، ٕن أؾمد سمـ ُمقؾمك ،  صحٞمحإؾمٜم٤مده 

ممـ ؾمٛمع ُمـ ، وواًمده قم٤ٌمده ، صم٧ٌم ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف ، صدىم٦م سمـ قم٤ٌمدة 9وأيْم٤ًم  -هلؿ اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم 

-  واهلل أقمٚمؿ  ، ومل يردومٞمٝمام ُم٤مجيرح روايتٝمام، قم٤ٌمساسمـ ، 
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ـُ ُٞمَٚمغْمٍ وَماَل : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -180 شَمٛمَا ازْم شَمٛمَا إؽْماَمفِمٝمُؾ  :ضَمدَّي ـْ َُمِٕمغَمَة ، ضَمدَّي ـْ ، فَم فَم

ْيٍت  ُب ايمطِّص  ريض اهلل فمٛمف زمـ ايْمَقيمِٝمدِ  َأنَّي طَمايمَِد  :ُذَ امِ ٓىَماَن َيمْمَ .  َء زمِايمُمَّي

_________________________ 
-  (13246رىمؿ  7.017)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- /97رثأؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م  ،أزمق هُمام ايم٘مقدم ،زمـ ٞمٚمغم اهلٚمداين فمبد اهلل (1

- 983 صمرأؾمٌؼ ذم -  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق فمبد اهلل، زمـ أيب طمايمد إمحز ايمبجقم إؽمامفمٝمؾ (2

سمٜمف أروى قمٜمف و، روى قمـ ذيح9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، زمـ اظمٕمغمة وايمد هُمام :ايمثٗمٖمل نمغمةمُ  (3

اجلرح واًمتٕمديؾ - و ًمف ذيمر قمٜمد اعمزي وٛمـ شمالُمٞمذ ذيح  ،ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً  -هِم٤مم

 .121ص79ج

يت (4 وىمٞمؾ ًمف  ،صم٘م٦م ،خميم ،أسمق أُمٞم٦م ،اًم٘م٤ميض ،ايمٛمخٔمل ،زمـ ومٝمس ايم٘مقدم احلارثزمـ  ُذَ

سمخ  - طمٙمؿ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م 9ي٘م٤مل ،صمروًمف ُم٤مئ٦م وصمامن ؾمٜملم أو أك ،أو سمٕمده٤م ُم٤مت ىمٌؾ اًمثامٟملم ،صح٦ٌم

 (91663 رىمؿ شم٘مري٥مال)-  س

، أزمق ؽمٙمٝمامن ؽمٝمػ اهلل، زمـ خمزوم ايمٗمرر زمـ فمٚمرو زمـ فمبد اهلل زمـ اظمٕمغمة زمـ ايمقيمٝمد طمايمد (5

ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وإًمٞمف يم٤مٟم٧م اًم٘م٦ٌم وإقمٜم٦م  ويم٤من أطمد أذاف، ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمف

 وؿمٝمد ُم١مشم٦م وؿمٝمد اًمٗمتح وطمٜمٞمٜم٤ًم ويم٤من أُمػمًا قمغم ىمت٤مل، ويم٤من إؾمالُمف سمٕمد احلديٌٞم٦م، ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

9 1وآؾمتٞمٕم٤مب ج ،140ص 19اإلص٤مسم٦م ج- ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ ، أهؾ اًمردة وأومتتح دُمِمؼ

-  316ص 

 :إشمرختريج * 

-  اٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ

: إشمرىمؿ فمعم إؽمٛماد ايمت* 

ومل يذيمر ومٞمف اسمـ أيب  ,لم يتبين لي حاله ُمٖمػمة اًمث٘مٗمل ، ٕن ومٞمف ، مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مده 

-  طم٤مشمؿ ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 
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ـْ إؽِْماَمفِمٝمَؾ  :(1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -181 شَمٛمَا َوىمِٝمٌع ، فَم ـْ فُمْثاَمنَ  أيبزمـ  ضَمدَّي زمـ  طَمايمٍِد ، فَم

اٍم يَمُف زمِايْمَٔماوُمقِل ، هَمُٟمسمِٝمٛمَا ريض اهلل فمٛمف طَمَرصْمُت ََمَع صَمِريٍر : وَمْٝمٍس ، وَماَل  ُٚمَٔمِة إلَِم مَحَّي َيْقَم اجْلُ

زُمقا َأْٞمُتَؿ ايْمَٔمَسَؾ : صَمِريرٌ : زمَِْمَٔماٍم هَمَٟمىَمْٙمٛمَا ، شُمؿَّي ُأسمِٝمٛمَا زمَِٔمَسٍؾ َوؿماَِلٍء ، هَمَٗماَل  َب ُهَق اْذَ ، َوَذِ

ُف ُيْسَتٛمَْ٘مُر َِمٛمُْ٘مْؿ ، َوَٓ ُيْسَتٛمَْ٘مُر َِمٛمِّصل ، وُمْٙمُت : ايمْمِّصاَلَء َووَماَل  ىُمٛمُْت : َأيُّب ايمْمِّصاَلِء ُهَق ؟ وَماَل : إِٞمَّي

 .َأصِمُد ِرحَيُف ىَمَٚمَ٘ماِن سمِْٙمَؽ ، َوَأْوََمَٟم زمَِٝمِدِه إلَِم َأوْمٍَم ضَمَٙمَٗمٍة دِم ايْمَٗمْقمِ 

__________________________ 

- (13243رىمؿ  7.017)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

:  أَماىمـ وزمٙمدان *

وم٠مُم٤م أن ومٌٞمٜمف وسملم ، سمٞمٜمف وسملم سمٖمداد  ٦ًم قمنم ومرؾمخ٤م قمغم ؿم٤مـمكء دضمٚم٦م يم٤من  :َدْيُر ايمَٔماوُمقلِ 

- (/1.41)قمجؿ اًمٌٚمدان م- ويم٤من قمٜمده سمٚمد قم٤مُمر وأؾمقاق، دضمٚم٦م ُم٘مدار ُمٞمؾ

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحزمـ  وىمٝمع (1

- 983 صمرأؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م صم٧ٌم ، أزمق فمبد اهلل، زمـ أيب طمايمد إمحز ايمبجقم إؽمامفمٝمؾ (2

، سمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤مً وا، ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ، زمـ ومٝمس فمثامن (3

زمـ أيب اوىمٝمع فمـ  : ومايمف ، ؽمٚمع صمرير زمـ فمبد اهلل 9وىم٤مل اًمٌخ٤مري، وذيمره اسمـ أيب طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

ُمـ اًمت٤مسمٕملم ومل ، هق صم٘م٦م 9 ىمٚم٧ُم -ىم٤مل اسمـ طمزم جمٝمقل -  طمديثف ذم اًمٙمقومٞملم و،  طمايمد دم ايمْمالء

وهق  –إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ، وروى قمٜمف ، زم ريض اهلل قمٜمفوىمد صم٧ٌم ؾمامقم٦م ُمـ ضمريراًم٩ٌم، جُيّرح 

اًمث٘م٤مت و ،053 ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 135ص59ًمت٤مريخ اًمٙمٌػم جا - ,صم٘م٦م 

- 040ص39ؾم٤من اعمٞمزان جول،047ص49ج

ُٓمف ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف يم٤من إس، ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،زمـ صمازمر ايمبجقم زمـ فمبد اهلل صمرير (4 

ُم٤م 9 و ىم٤مل، وىمد سمٕمثف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ذي اخلٚمّم٦م ومٝمدُمٝم٤م،رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وىمدُمف قمٛمر ذم طمروب ، طمجٌٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م وٓ رآين إٓ شمًٌؿ

هق 9 ىم٤مل قمٛمر ،ويم٤من ضمرير مجٞمالً  ،ويم٤من هلؿ أصمر قمٔمٞمؿ ذم ومتح اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،اًمٕمراق قمغم مجٞمع سمجٞمٚم٦م

صمؿ  ،إمم ُمٕم٤موي٦م صمؿ ؾمٙمـ ضمرير اًمٙمقوم٦م وأرؾمٚمف قمكم رؾمقًٓ ، يقؾمػ هذه إُم٦م يٕمٜمل ذم طمًٜمف
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اإلص٤مسم٦م - وىمٞمؾ سمٕمده٤م  ،وؾمٙمـ ىمرىمٞمًٞم٤م طمتك ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى و ًلم ،اقمتزل اًمٗمري٘ملم

 -236ص19و آؾمتٞمٕم٤مب ج474ص19ج

 :إشمرختريج * 

  -سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،(6.377)، اعمحغمأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

  خمتٌماً ، زمف ، وىمٝمع فمـ زمـ أيب طمايمدَمـ ؿمريؼ ،  (6/246) ،ايمتارين ايم٘مبغموأورده ايمبخاري دم 

- وىم٤مل طمديثف ذم اًمٙمقومٞملم -  دم ايمْمالء : ؽمٚمع صمرير زمـ فمبد اهلل،  فمثامن زمـ ومٝمس 9وىم٤مل اًمٌخ٤مري 

   :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

وىمد صم٧ٌم ؾمامقم٦م ُمـ ضمريراًمٌجكم ، ٕن قمثامن سمـ ىمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم ومل جُيّرح ، صمر صحٞمح إؾمٜم٤مد إ

و رضم٤مًمف  ،وإؾمٜم٤مد إصمر ُمتّمؾ ، صم٘م٦م  وهق –إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ، وروى قمٜمف ، ريض اهلل قمٜمف

 - اٟمٔمر اًمتخري٩م  9 وطمديثف ذم اًمٙمقومٞملم يمام ىم٤مل اًمٌخ٤مري ، مجٞمٕمٝمؿ يمقومٞمقن ُمـ أهؾ سمٚمٍد واطمد 
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ـْ َوَك فَمٛمْفُ  (17) زمِٝمِب ََم ـْ ايْمُبرْسِ َوايمتَّيْٚمِر َوايمزَّي ٙمِٝمَْمكْمِ َِم ؟  دِم اخْلَ

شَمٛمَا َُمَٔماِوَيةُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -182 رِ  ، زمـ ِهَُمامٍ  ضَمدَّي ـْ فَمامَّي ـْ  ، زمـ ُزَرْيٍؼ  فَم زمـ َأيِب  فَم

َ٘مؿِ ، يَمْٝمعَم  ـْ احْلَ ـِ  ، زمـ فُمَتْٝمَبةَ  فَم مْحَ ـْ فَمْبِد ايمرَّي صُمُؾ َيُٚمرُّب فَمعَم : يِب يَمْٝمعَم وَماَل زمـ أَ  فَم ىَماَن ايمرَّي

ُب : هَمَٝمْٙمَٔمٛمُقَٞمُف َوَيُٗمقيُمقنَ ، َأْصَحاِب ايمٛمَّيبِلِّص صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َوُهْؿ َُمَتَقاهمُِرونَ  َهَ ا َيمْمَ

ٙمِٝمَْمكْمِ  زمِٝمَب َوايمتَّيْٚمَر : اخْلَ . ايمزَّي

_________________________ 
-  (13277رىمؿ  7.024)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

ص٤مًمح  9سمـ ُمٕملماىم٤مل  ،َمقلم زمٛمل أؽمد ،أزمق احلسـ ايم٘مقدم ،إزديارزمـ هُمام ايمٗمّص  َمٔماوية (1

وىم٤مل ، ووصم٘م٦م أسمق داود واًمٕمجكم ،صدوق 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،هق يمثػم اخلٓم٠م9 ىم٤مل أمحد ،وًمٞمس سمذاك

وىم٤مل اسمـ ، رسمام أظمٓم٠م9 سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤ملاوذيمره  ،يمثػم احلدي٨م صدوىم٤مً يم٤من 9اسمـ ؾمٕمد

 -ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم ،ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ،أوه٤مم صدوق ًمف (95660 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 طمجر

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد و ، 274ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،226ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -3سمخ م

اًمث٘م٤مت و، 174ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،085ص0/9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 3/2ص59ج

- /35ص59ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو، 055ص89ج

وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل وأسمق ، أزمق إضمقص ايم٘مقدم ،ايمتٚمٝمٚمل يبيؼ ايمّض زَ زمـ رُ  فمامر (2

وذيمره اسمـ ، ًمٞمس سمف سم٠مس9 واًمٜم٤ًمئلاًمٌزار  ل أسمق طم٤مشمؿ ووىم٤م، يم٤من ُمـ إصم٤ٌمت 9وىم٤مل أمحد، زرقم٦م

 (93710اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر ،اًم٘مدر يم٤من قم٤معم٤ًم يمٌػم 9وىم٤مل اًمذهٌل، طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

، 18ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -م د س ق -وُم٤مئ٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع و ًلم ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،ٓ سم٠مس سمف

 ،/24ص69هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 175ص69اًمث٘م٤مت جو ،281ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو

 .421ص89شم٤مريخ اإلؾمالم جو

ىم٤مل اسمـ ، أزمق فمبد ايمرمحـ ،ايمٗمايض ،اري ايم٘مقدميعم إٞمصزمـ أيب َل  زمـ فمبد ايمرمحـ حمٚمد (3

ىم٤مل - يم٤من وم٘مٝمف أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ طمديثف  دء احلٗمظ ُمْمٓمرب احلدي٨م 9ىم٤مل أمحد، ًمٞمس سمذاك9 ُمٕملم

يم٤من دء  ًمف اًمّمدقُمح 9ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿو ، ضم٤مئز احلدي٨م ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م صدوىم٤مً  يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً  9اًمٕمجكم
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هتؿ سمٌمء ُمـ اًمٙمذب إٟمام يٜمٙمر قمٚمٞمف يمثرة اخلٓم٠م يٙمت٥م احلٗمظ ؿمٖمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء وم٤ًمء طمٗمٔمف ٓ ُي 

، رديء احلٗمظ يمثػم اًمقهؿ 9وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ،ًمٞمس سم٤مًم٘مقي 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل-  طمديثف وٓ حيت٩م سمف

ي اًمٌمء قمغم يم٤من رديء احلٗمظ يمثػم اًمقهؿ وم٤مطمش اخلٓم٠م يرو9 (اعمجروطملم)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

اًمت٘مري٥م )ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، اًمتقهؿ وحيدث قمغم احل٤ًٌمن ومٙمثر اعمٜم٤ميمػم ذم روايتف وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك

اًمت٤مريخ - 3-  وُم٤مئ٦م وأرسمٕملم ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن ،ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ،صدوق دء احلٗمظ ضمداً  (95/70 رىمؿ

، 158ص89هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،211ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 051ص09اًمٙمٌػم ج

 ،132ص19ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو، 133ص19اعمجروطملم جو، 81ص09اء ًمٚمٜم٤ًمئل جاًمْمٕمػو

-  082ص19اًمٙم٤مؿمػ جو

 ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم ،إٓ أٟمف رسمام دًمس ،وم٘مٞمف صم٧ٌم صم٘م٦م ،أزمق حمٚمد ايم٘مقدم، يبة ايم٘مٛمديَت زمـ عُ  احل٘مؿ (4

  -(90342 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع - وًمف ٟمٞمػ وؾمتقن ،قمده٤مأو ب ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة

ف ذم ؾمامقمف لِ اظم٧ُم  ،ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،صم٘م٦م ،ايم٘مقدمشمؿ ، اظمدين، إٞمِماري زمـ أيب يمٝمعم فمبد ايمرمحـ (5 

-  (92882 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -ع- ىمٞمؾ إٟمف همرق  ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم ،ضمؿَُم٤مُم٤مت سمقىمٕم٦م اًم٩َم  ،ُمـ قمٛمر

 :إشمرختريج * 

ُمـ ـمريؼ ، (7.08) ،آؾمتذيم٤مرواسمـ قمٌد اًمؼم ذم  - (6.4/8) ،اعمحغمأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

-  سمٛمثٚمف ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

َو حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،صدوق ًمف أوه٤مم ،ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم ،ٕن ومٞمف،وٕمٞمػإؾمٜم٤مده 

- ء احلٗمظ ضمداً د صدوق،
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ُد : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -183 ـُ إْدِريَس َوحُمَٚمَّي شَمٛمَا ازْم ـْ َيِزيَد  ، زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ـْ  ، فَم فَم

ـْ ايْمَٖمِّمٝمِن ريض اهلل فمٛمف ؽَمَٟمَل َرصُمٌؾ فُمَٚمَر : جُمَاِهٍد وَماَل  زُمرْسٌ : َوََما ايْمَٖمِّمٝمُن ؟ وَماَل  :وَماَل ؟ فَم

َٙمْط زمِايمتَّيؿْ  شمؿ ُيْٖمَتَّمُن  ُه : وَماَل ، َذاَك ايْمَٖمُّمقُخ : هَمَٗماَل ، رِ ُ ْ اٌب نَمغْمُ ْٚمُر َوََما َذَ ََمْت اخْلَ  . ضُمرِّص

__________________________ 
-  (/1327رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمرنمريب *

 (3.47)ًم٤ًمن ال-  اًمٜمخؾ ىمٌؾ أن ُيْرـم٥َِم  متر: رسايمُب  (1

  :إشمررواة * 

  906ؾمٌؼ ذم أصمر-  قم٤مسمد،وم٘مٞمف، صم٘م٦م ،أزمق حمٚمد ،زمـ إدريس إودي فمبد اهلل (1

 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ نمزوان ايمّمبل زمـ همّمٝمؾ حمٚمد (2

 9007 ؾمٌؼ ذم أصمر- وٕمٞمػ، أزمق فمبد اهلل، ايمٗمرر زمـ أيب زياد يزيد (3

 914 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ  ،أزمق احلجاج، اظم٘مل زمـ صمػم جماهد (4

- ُمٌٝمؿ مل يتٌلم زم : رصمؾ (5

- أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م، ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م، سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ اخلٓم٤مب قمٛمر (6

 90 ؾمٌؼ ذم إصمر رىمؿ

 :إشمرختريج * 

 (/1327)9 ىمؿسمر (022. 7)، ٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػا

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- مل يدرك قمٛمر جم٤مهدو ، وهق وٕمٞمػ سمـ أيب زي٤مد يزيد9 ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا ؽَمْٜمُؾ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -184 ـْ مُحَْٝمدٍ ،زمـ ُيقؽُمَػ  ضَمدَّي ـْ فِمْ٘مِرََمةَ  ،فَم ـِ  ، فَم ـْ ازْم فَم

ُف ىَماَن َيْ٘مَرهُ ، ريض اهلل فمٛمٜمامفَمبَّياٍس  َٚمَع زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ايمتَّيْٚمرِ ، ايْمُبرْسَ َوضْمَدهُ  َأٞمَّي َيَرى  ٓو، َوَأْن جُيْ

زمِٝمِب َوَيُٗمقُل  وَمآَٓح  :زَمْٟمؽًما زمِايمتَّيْٚمِر َوايمزَّي َٚمَع : وَماَل ، ِن اصْمَتَٚمَٔما َوسَمَٖمرَّي ـُ َيْ٘مَرُه َأْن جُيْ َس َوىَماَن احْلَ

زمِٝمِب   . زَمكْمَ ايمتَّيْٚمِر َوايمزَّي

________________________ 
-  (13265رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

  :إشمررواة * 

- 936ؾمٌؼ ذم أصمر- ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م  ،صم٘م٦م رُمل سم٤مًم٘مدر ،زمـ يقؽمػ إٞمامؿمل ؽمٜمؾ (1

- /92ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م ، زمـ أيب محٝمد ايمْمقيؾ أزمق فمبٝمدة محٝمد (2

- 933ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم ،زمـ فمباس أزمق فمبد اهلل َمقلم ،فم٘مرَمة (3

) ؾمٌؼ ذم - ُمِمٝمقر، صح٤ميبقمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهللا ،زمـ فمباس فمبد اهلل

.  إصمر

 :إشمرختريج * 

سمـ زيد  ىمت٤مدة قمـ ضم٤مسمرُمـ ـمريؼ ، (26/8)9 سمرىمؿ (3.56) ،ؾمٜمـأظمرضمف أسمق داود ذم ال

9 ىم٤مل إًم٤ٌمين-  سمـ قم٤ٌمساأهنام يم٤مٟم٤م يٙمره٤من اًمٌن وطمده وي٠مظمذان ذًمؽ قمـ  ،وًمٗمٔمف، وقمٙمرُم٦م

- (26/8)سمرىمؿ  (1.314) ,صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود 9 حت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين- صحٞمح اإلؾمٜم٤مد 

9 سمرىمؿ (7.211)، اعمجتٌك هٟمـسوذم -  (//41)9سمرىمؿ (2.123) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلو

ىم٤مل  - ٟمٌٞمذ اًمٌن سمح٧م ٓ حيؾ9 سمٚمٗمظ، سمـ قم٤ٌمساسمـ ضمٌػم قمـ  ؾمٕمٞمدُمـ ـمريؼ ، (/458)

 (2.410) ,سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين  ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف9 إًم٤ٌمين

 (0.75) ،إذسم٦موذم  - (1720)9 سمرىمؿ (/0.20) ،هُمًٜمد ذم سمـ طمٜمٌؾ أمحد، و(46/5)9سمرىمؿ

- سمٛمثٚمف ، سمف، ذم اعمقوٕملم ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة (108)9 ىمؿسمر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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،  ، فمـ ومتادةَ اف ، فمـ ؽمٔمٝمدٍ فَّي ايمَن  شمٛما فمبد ايمقهاِب ضمدَّي : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -185

ـْ فِمْ٘مِرََمةَ  ـِ فَمبَّياٍس ، فَم ـْ ازْم .  ش رُس ايمُب  ايمتٚمرَ  َما أهمسَد إنَّي » : وماَل ريض اهلل فمٛمف فَم

_______________________ 
-  (121رىمؿ  78)ذم إذسم٦م  (0)

_______________________ 

 :إشمررواة * 

- 54ؾمٌؼ ذم أصمر -  رسمامأظمٓم٠م صدوق ،أزمق ٞمٌم ،زمـ فمْماء اخلٖماف فمبد ايمقهاب(1

- 918ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م طم٤مومظ، ايمٛمَضأزمق  ،ايمٔمدويَمٜمران ، زمـ أيب فمروزمة ؽمٔمٝمد (2

- 918ؾمٌؼ ذم أصمر - صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق اخلْماب ،زمـ فمزيز زمـ ومتادة زمـ دفماَمة ومتادة (3

- 933ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم ،زمـ فمباس أزمق فمبد اهلل َمقلم ،فم٘مرَمة (4

) ذم ؾمٌؼ - ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،سمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿا ،زمـ فمباس فمبد اهلل

.  إصمر 

 :إشمرختريج * 

-  (121)9 سمرىمؿ (0.78)، ٟمٗمرد سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦ما

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- صدوق رسمام أظمٓم٠م، قمٌداًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء ، ٕن ومٞمف ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده  
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 فمـ َٞماهمٍِع فمـ ،زمـ فُمْٗمَبةَ  أطمػمين َُمقؽَمك :زمـ صُمَرْيٍج ومال فمـ: (1)فمبد ايمرزاق ومال -186

ُف ىمان يٗمقل ريض اهلل فمٛمٜمام ََمرَ زمـ عُ ا ، ـْ  :َأٞمَّي ؿَمُب مجٝمٔماً تومد ُوَِل َأْن ُي َوايمتَّيْٚمُر  ،زَمَ  ايْمُبرْسُ َوايمرُّب

زمِٝمُب مجٝمٔماً   .َوايمزَّي

_______________________ 
- (05866رىمؿ  8.102)اعمّمٜمػ  (0)

_______________________ 

 :إشمررواة * 

-  32ؾمٌؼ ذم أصمر -  وم٤موؾ وم٘مٞمف صم٘م٦م ،أزمق طمايمد، زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

 ،إُم٤مم ذم اعمٖم٤مزي وم٘مٞمف صم٘م٦م  ،َمقلم آل ايمززمغمأزمق حمٚمد ،زمـ أيب فمٝماش إؽمدي زمـ فمٗمبة َمقؽمك (2

 -ع -وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ،وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ،سمـ ُمٕملم ًمٞمٜمفايّمح أن  مل ،ُمـ اخل٤مُم٦ًم

- (95881 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

) 04ؾمٌؼ ذم إصمر -  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ،أزمق فمبد اهلل اظمدين، زمـ فمٚمر َمقلم ،ٞماهمع -

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر - ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق  ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمريج ختر* 

 (4.004) ،هُمًٜمد ذم أيب قمقاٟم٦مو-  (0880)9 سمرىمؿ (2.0466)، أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ، (023/7)9 سمرىمؿ (/01.27) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمواًمٓمؼماين ذم -  (7/14)9 سمرىمؿ

-  ُمع زي٤مدة ومٞمف قمٜمد أيب قمقاٟمف ، سمٛمثٚمف، ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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 :ومال فمـ جُمَاِهدٍ  ،زمـ همّمٝمؾ ، فمـ َيِزيَد  ضمدشمٛما حمٚمد: (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -187

ـِ ايْمَٖمِّمٝمِن  ،زمـ فُمَٚمرَ اؽمٟميمت  : وماَل  ،ايْمَٖمُّمقُخ  هق َذاكَ  :ومالش ؟  وَما ايْمَٖمِّمٝمُن »  :همٗمال؟  فَم

ْٚمُر » :ريض اهلل فمٛمٜمام رَ مَ ازمـ عُ  همٗماَل  ََمِت اخْلَ َة ذاب ايمٛماس ه ا ايم وضُمرِّص .  شي يٗمقيمقنفَماَمَّي

_________________________ 
-  (/903 سمرىمؿ 53. 0)ذم إذسم٦م  (0)

_________________________ 

 :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ نمزوان ايمّمبل زمـ همّمٝمؾ حمٚمد (1

- 9007 ؾمٌؼ ذم أصمر- وٕمٞمػ ،أزمق فمبد اهلل، اهلاؾمٚملايمٗمرر  زمـ أيب زياد يزيد (2

- 14 9إصمرؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ  ،أزمق احلجاج،اظم٘مل زمـ صمػم جماهد (3

) 1ؾمٌؼ ذم إصمر- ضمٚمٞمؾ صح٤ميب  ،فمبدايمرمحـأزمق ،زمـ اخلْماب ايمٔمدوي زمـ فمٚمر فمبد اهلل -

 :إشمرختريج * 

، (//1)9 سمرىمؿ (/0.7)، و ذم (027)9 سمرىمؿ (0.53) ،إذسم٦ماعمّمٜمػ أيْم٤ًم ذم  وأظمرضمف

-  سمٜمحقه ، سمف، سمـ أيب زي٤مد قمـ يزيديمالد٤م ُمٗمْمؾ و  ؾمٗمٞم٤منُمـ ـمريؼ 

قمـ سمـ قمٓم٤مء يزيد ُمـ ـمريؼ (/0238)9 سمرىمؿ (01.3/3) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمواًمٓمؼماين ذم 

-  سمٜمحقه ، سمف، سمـ أيب زي٤مد يزيد

سمـ قمٛمر ًمٞمس اوومٞمف يروى قمـ 9 وم٘م٤مل، وأؿم٤مر إًمٞمف (7.184)، اًمٙمؼمىؾمٜمـ ذم ال اًمٌٞمٝم٘ملو

-  سم٤مًمٗمْمٞمخ وًمٙمٜمف اًمٗمْمقخ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- وٕمٞمػ  سمـ أيب زي٤مد يزيد9 ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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اِد ومال: ضمدشمٛما روح ومال: (1)زمـ ضمٛمبؾ  ومال أمحد -188 ، زمـ َزْيدِ  ضمدشمٛما فَمقِمِّص : ضمدشمٛما مَحَّي

ـْ َصْٖمَقانَ  َوُهَق َ ُْْمُب ها  ريض اهلل فمٛمف ؽَمِٚمْٔمُت َأزَما َُمقؽَمك إؾَْمَٔمِرىَّي : زمـ حُمِْرٍز وَماَل  فَم

ِة يٗمقل، هٛما ُر اظْمَِديٛمَةِ : َأَٓ إِنَّ  :فمعم َِمٛمػَْم ايْمَبٌْمَ ُر َأْهِؾ هَماِرَس ، ايْمُبرْسِ َوايمتَّيْٚمرِ ، َ ْ ، َوَ ْ

ـِ ايْمبِْتعُ ، ايْمِٔمٛمَِب  ُر َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم َبُمةَوطَمؿْ ، َوَ ْ ُ٘مْرىَمةُ ، ُر أهؾ احْلَ . وهق إرز، ايمسُّب

_______________________ 
-  (9114 سمرىمؿ 0.76) ،إذسم٦م (0)

_______________________ 

  :إشمرنمريب *

ؾِ  ،سم٤مًمَٙمْنِ  :عُ ايمبِْت  (1 ًَ - (0.83)اًمٜمٝم٤ميٞم٦م - وهق  ر أهؾ اًمٞمٛمـ  ،َٟمٌِٞمُذ اًمَٕم

وهل ًمٗمٔم٦م  ،سمشهل  ر اًمَح  9ىم٤مل اجلقهري ،هل ٟمقع ُمـ اخلٛمر يتخذ ُمـ اًمذرة: ىمةرْ كُ ايمسُّب  (2

- (1.272)اًمٜمٝم٤مي٦م  -وم٘مٞمؾ اًمً٘مرىمع ،رسم٧موىمد عُ  ،طمٌِمٞم٦م

 :إشمررواة * 

- 933ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق حمٚمد ،زمـ ضمسان ايمٗمٝمز زمـ ايمٔمالء زمـ فمبادة روح (1

- 9002 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘مف قم٤مسمد  ،أزمق ؽمٙمٚمة ،زمـ ديٛمار زمـ ؽمٙمٚمة محاد (2

- 9002ؾمٌؼ ذم أصمر-  ُمـ اًمراسمٕم٦م ،وٕمٞمػ، أزمق احلسـ ،فماندْ زمـ ُج  زمـ زيد فمقم (3

ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،قم٤مسمد ،صم٘م٦م  ،زمـ زياد اظمازين أو ايمباهقم زمـ حمرز صٖمقان (4

- (91830 رىمؿ شم٘مري٥مال)- خ م ت س ق -وؾمٌٕملم

9 ؾمٌؼ ذم أصمر- ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،أزمق َمقؽمك إؾمٔمري ،ارزمـ ضمّض  زمـ ؽمٙمٝمؿ ومٝمسزمـ  فمبد اهلل (5

54 -

 :إشمرختريج * 

سمـ يمثػم و أيب  ُمـ ـمريؼ حيٞمك، (424)9 سمرىمؿ (0.318)، ذم ُمًٜمدهأطمرصمف أزمق داود ايمْمٝمايمز 

-  سمٜمحقه خمتٍمًا ، سمف، سمـ زيد قمـ قمكم،قمٌٞمدة يمالد٤م

-  سمٛمثٚمف ، سمف، مح٤مدُمـ ـمريؼ ، (06053)9 سمرىمؿ (7.184)، ؽمٛمـ ايم٘مػمىدم ال ايمبٝمٜمٗملو

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وهق وٕمٞمػ ، سمـ زيد قمكم، ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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شَمٛمَا َأزُمق ا: (1)ؾمٝمبة ومال ازمـ أيب  -189 ـْ  ، ضْمَقصِ ٕضَمدَّي ـْ  ، إؽِْمَحاَق  أيب فَم زمـ َأيِب  زُمَريدفَم

ـْ َأَٞمسِ ، (1)ََمْرَيؿَ  ؿَمَب َوايْمُبرْسَ فَمعَم فَمْٜمِد َرؽُمقِل : وَماَل ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  فَم ىُمٛمَّيا َٞمٛمْبُِ  ايمرُّب

ؿْ  ،اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ِريُؿ اخْلَ شُمؿَّي سَمَرىْمٛمَاهُ َا، ْوفِمَٝمةِ ٕا دمهرومٛماها أ ،رِ هَمَٙمامَّي َٞمَزَل َ ْ
(2) . 

_________________________ 
-  (13258رىمؿ  7.020)ذم اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- 90 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، زمـ ؽمٙمٝمؿ احلٛمٖمل ؽمالم هق: ضمقصأزمق إ (1

- 0ؾمٌؼ ذم أصمر -  صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد ،أزمق إؽمحاق ايمسبٝمٔمل ،زمـ فمبٝمد زمـ فمبد اهلل فمٚمرو (2

ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع  ،قم٦مُمـ اًمراب ،صم٘م٦م ،ايمبٌمي ،يمقرمزمـ رزمٝمٔمة ايمّس  َمايمِؽ  :زمـ أيب َمريؿَ  يدرَ ُب  (3

روى قمٜمف أسمق إؾمح٤مق  و سمـ ُم٤مًمؽ روى قمـ أٟمس (9548 اًمت٘مري٥م رىمؿ) 3سمخ  -وُم٤مئ٦م  وأرسمٕملم

-  41ص39هتذي٥م اًمٙمامل جو، /03ص19اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج - اًمًٌٞمٕمل

) ؾمٌؼ ذم - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس

. 9أصمر

 :إشمرختريج * 

 //5. 5، سم٤مب ٟمزل حتريؿ اخلٛمر وهل ُمـ اًمٌن واًمتٛمر)، ضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفأظمر

-  سمٛمٕمٜم٤مه ، سمـ قمٌد اهلل قمـ أٟمس ُمـ ـمريؼ سمٙمر (94473سمرىمؿ

-  سمٛمثٚمف ، سمف، سمـ أيب ؿمٞم٦ٌمُمـ ـمريؼ ا (2573)9 سمرىمؿ (5.246) ،هُمًٜمد ذم يٕمغم وأبو 

ُمع ، سمٛمثٚمف، سمف، صإطمق أيبُمـ ـمريؼ ، (3.102) ،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم 

-  اظمتالف سمٕمض اًمٗم٤مفمف 

-   صحٞمح إؾمٜم٤مده  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 ـــــــــــــــــ

- وهق حتريػ ، سمـ أيب ُمريؿ يزيد9 وومٞمف، سمٛمثؾ إؾمٜم٤مد اعمّمٜمػ (3.102)و رواه اًمٓمح٤موي ، قمٜمد اًمٚمحٞمدان (1)

 (01.138)قمقاُم٦م 

  (6.425)حت٘مٞمؼ خمت٤مر اًمٜمدوي -  "صمؿ شمريمٜم٤مد٤م ، وقمٞم٦محتريؿ اخلٛمر هذه ومٜمٝمك قمـ إ "ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  (1
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شَمٛمَا صَمِريرُ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -190 ِٚمٝمدِ  ضَمدَّي ـْ ؽِماَمكِ  ،زمـ فَمْبِد احْلَ زمـ َُمقؽَمك  فَم

بِّصلِّص وَماَل  ـْ ايْمُبرْسِ هَمَتٛمْبُِ ُه سَمْٗمَْمُع ايمتَّيْ  ريض اهلل فمٛمف زمـ ََمايمٍِؽ  َرَأْيُت صَماِرَيَة َأَٞمسِ : ايمّمَّي ٞمِٝمَب َِم

  .وسمٛمب  ايمُبرس فمعم ضمدة ،فَمعَم ضِمَدةٍ 

_________________________ 
-  (13266رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- 965ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م صحٞمح اًمٙمت٤مب  ،ايم٘مقدم ،زمـ فمبد احلٚمٝمد ايمّمبل صمرير (1

روى  ،روى قمـ أٟمس9 ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح وىم٤مل يمقرم ،زمـ َمقؽمك ايمّمبلِّص  َماكسِ  (2

- 210ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج- ٓ سم٠مس سمف 9 ال أسمق زرقم٦مق ،سمـ قمٌد احلٛمٞمد قمٜمف ضمرير

- مل شمتٌلم زم : زمـ َمايمؽ ريض اهلل فمٛمف صمارية أٞمس (3

) ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس -

. 9ؾمٌؼ ذم أصمر

  :إشمرختريج * 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، سمف، ىمت٤مدةُمـ ـمريؼ  (4/64)9 سمرىمؿ (2.1/7)،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف 

  (4453)9 سمرىمؿ (7.181)وذم اعمجتٌك 

- سمٛمٕمٜم٤مه ، ُمـ ـمريؼ اًمثقري (05861)9 سمرىمؿ (8.101) ،هُمّمٜمػ ذم قمٌد اًمرزاقوأظمرضمف 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-   ٓسم٠مس سمف 9 ىم٤مل ومٞمف أسمق زرقم٦م ، سمـ ُمقؾمك  ؾِمامك9 ٕن ومٞمف، طمًـإؾمٜم٤مده  
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شَمٛمَا َيِزيُد : (1) ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة -191 ْٝمٍد ،زمـ َهاُروَن  ضَمدَّي ـْ مُحَ ـْ َأَٞمسِ ،فَم زمـ ََمايمٍِؽ  فَم

زمـ ىَمْٔمٍب َوَأزُمق  زمـ زَمْٝمَّماَء َوُأيَبُّب  ىُمٛمَّيا دِم زَمْٝمِت َأيِب ؿَمْٙمَحَة َوََمَٔمٛمَا ؽُمَٜمْٝمُؾ : وَماَل ريض اهلل فمٛمف 

ؿْ  ،ريض اهلل فمٛمٜمؿ فُمَبْٝمَدةَ  ازًما هَلُ زُمقَن َذَ ََمْت ٓ أ: إْذ َٞماَدى َُمٛمَادٍ   ،َوُهْؿ َيمْمَ ْٚمَر وَمْد ضُمرِّص ، إنَّي اخْلَ

 ،هُ اهَمَٟمىْمَٖمَٟمنَ  ،َٞماءِ اإلَأىْمِٖمجْي ََما زَمِٗمَل دِم ، َيا َأَٞمُس : ايُمقاهَمَقَاهللَّيِ ََما َٞمَٓمُروا َصَدَق َأْو ىَمَ َب ضَمتَّيك َق 

 . سمَّيك يَمُٗمقا اهللهَمَقَاهللَّيِ ََما فَماُدوا همِٝمَٜما َح ، َوُهَق َيْقََمئٍِ  ايْمُبرْسُ َوايمتَّيْٚمرُ 

________________________ 
- (13275رىمؿ  7.024)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

  :رإثرواة * 

- 907ؾمٌؼ ذم أصمر-صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد ، أزمق طمايمد ،زمـ هارون ايمسٙمٚمل يزيد (1

- /92ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٘م٦م  ،أزمق فمبٝمدة ،زمـ أيب محٝمد ايمْمقيؾ محٝمد (2

ؾمٌؼ ذم - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس (3

. 9أصمر

ؿمٝمد  ،اًمّمح٤مسم٦م ومْمالءُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ُمـ  ،أزمق ؿمٙمحة، زمـ ضمرام زمـ إؽمقد زمـ ؽمٜمؾ زيد (4

-  9060 ؾمٌؼ ذم أصمر-  ا وُم٤م سمٕمده٤مسمدرً 

، أَمٝمة وايمبٝمّماء أَمف وأب ،زمـ فمٚمرو ايمٗمرر زمـ رزمٝمٔمة وهب  -واؽمؿ أزمٝمف  -زمـ زمٝمّماء ؽمٜمؾ (5 

ومِمٝمد ًمف  ،يـوأظمٗمك إؾمالُمف وم٠مظمرضمتف ىمريش ُمٕمٝمؿ إمم سمدر وم٠مه ي١مُمئذ ُمع اعمنمك ،أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م

سمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م وصغم  وُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وهق، سمـ ُمًٕمقد أٟمف رآه سمٛمٙم٦م يّمكم ومخغم قمٜمف قمٌد اهلل

-  548ص19آؾمتٞمٕم٤مب جو، 083ص29اإلص٤مسم٦م ج-  قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم ذم اعمًجد

ُمـ ومْمالء ، ؾمٞمد اًم٘مراء ،أزمق اظمٛم ر ،زمـ فمبٝمد إٞمِماري اخلزرصمل زمـ ومٝمس زمـ ىمٔمب أيب (6

- 928 ؾمٌؼ ذم أصمر - اًمّمح٤مسم٦م

أطمد اًمٕمنمة اًم٤ًمسم٘ملم إمم  ،زمـ اجلراح أزمق فمبٝمدة، زمـ اجلراح ايمٗمرر زمـ فمبد اهلل فماَمر (7

- 9060 ؾمٌؼ ذم أصمر -وُم٤مسمٕمده٤م  اؿمٝمد سمدرً ، اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وأطمد اًمٕمنمة، اإلؾمالم

 :إشمرختريج * 

 488. 5،سم٤مب ٟمزل حتريؿ اخلٛمر وهل ُمـ اًمٌن واًمتٛمر)، هصحٞمح ذم اًمٌخ٤مريأظمرضمف 



 
 

 337 

يمالد٤م ُمـ ـمريؼ ، (/087)9 سمرىمؿ (2.0461) ،هصحٞمح ذم ُمًٚمؿو-  (94471 سمرىمؿ

- سمٜمحقه،  وىمت٤مدة يمالد٤م قمـ أٟمسسمـ قمٌد اهلل إؾمح٤مق

- خمتٍمًا ، سمٜمحقه، صم٤مسم٧م قمـ أٟمسُمـ ـمريؼ ، (2562)9 سمرىمؿ (3.44)، هؾمٜمـذم  داود وأبو

- سمٜمحقه ، شم٤مدة قمـ أٟمسق ُمـ ـمريؼ (4/40)9 سمرىمؿ (2.1/2) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم ال اًمٜم٤ًمئلو

- سمٜمحقه ، اًمتٞمٛمل قمـ أٟمسُمـ ـمريؼ  (01800)9 سمرىمؿ (2.072) ،هُمًٜمدذم سمـ طمٜمٌؾ  أمحدو

- سمٛمثٚمف ، محٞمد قمـ أٟمسُمـ ـمريؼ  (025)9 سمرىمؿ (0.52) ،إذسم٦موذم 

- سمٜمحقه، أٟمس قمـ قمٌد اًمٕمزيزُمـ ـمريؼ  (28/2)9 سمرىمؿ (/6.0) ،هُمًٜمدذم يٕمغم و أبو

9 سمرىمؿ (0.353) ،هُمًٜمد ذم اسمـ اجلٕمد و-  (5370)9 سمرىمؿ (1.178) ،هُمًٜمد ذم اًمٌزارو

(2085) - 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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زمـ  فمـ أٞمس مْ هُ لَّي كُ  ،وأزمانَ  وومتادةَ  فمـ شمازمٍت  ،أطمػمٞما َمٔمٚمرٍ : (1)فمبد ايمرزاق ومال -192

َّي  :وماَل ريض اهلل فمٛمف  َمايمٍؽ   ،رصمالً  فممَم  أضمَد  ٕؽمٗملَ   يقَمئ ٍ إينِّص  :ومالِ َ اخلٚمرُ  ْت مَ رِّص ا ُح َا

َّـي  ،اهمٟمَمروين هم٘مٖمٟمسُمف  ،هاْيَت ٞمع َمـ رِ أن سُمؿ ايمس٘مُؽ  ادْت ى كَ تَّي َح  ،َما همٝمٜماِب  هؿْ آٞمٝمَت  اُس وىمٖمٟم ايم

إلم ايمٛمبل  رصمٌؾ  همجاءَ  :وماَل  ،خمٙمقؿمكمِ  َمرُ وايمتَّي  رْسُ إٓ ايمُب  ، هؿ يقَمئ ٍ رُ وَما طَمؿْ  :أٞمٌس  وماَل 

 أنْ  رمَ  همتٟمذنَ  ،ا رً  هِ ِب  هماؾمؼميُت  يتٝمؿٍ  اُل فمٛمدي مَ  ىمانَ  هُ إنَّي  :همٗماَل  . صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ْت مَ رِ ُح  ،ايمٝمٜمقدَ  اهللُ َل اَت َق  :ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ همٗماَل  ،هُ َماَل  فمعم ايمٝمتٝمؿِ  همٟمردّ  هُ أزمٝمعَ 

ْ  ،اَٞمفََماوا أْث وها وأىمُؾ همباعُ  ،َب روفمٙمٝمٜمؿ ايمّث   ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ دم زمٝمعِ  يمفُ  ذنْ أَ يَ  وَا

. اخلٚمرِ 

___________________________ 
- (/0586رىمؿ  8.100)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

-  93صمرؾمٌؼ ذم أ . صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق فمروة، راؾمد إزدي َمقٓهؿ زمـ َمٔمٚمر (1

 ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وقمنميـ ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،أزمق حمٚمد ايمبٌمي، ايننَ زمـ أؽمٙمؿ ايمُب  شمازمت (2

- (/970 اًمت٘مري٥م)- ع -وًمف ؾم٧م وصمامٟمقن  ،وُم٤مئ٦م

 -918صمرؾمٌؼ ذم أ - صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق اخلْماب،زمـ فمزيز زمـ ومتادة زمـ دفماَمة ومتادة (3

- 940إصمرؾمٌؼ ذم - ُمؽموك  .أزمق إؽمامفمٝمؾ  ،همغموز ايمبٌمي: زمـ أيب فمٝماش واؽمٚمف أزمان(4

ؾمٌؼ ذم - ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري زمـ َمايمؽ أٞمس (5

. 9أصمر

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمٕمٜم٤مه، صم٤مسم٧م قمـ أٟمسُمـ ـمريؼ  (/087)9 سمرىمؿ (/2.046) ،هصحٞمح ذم ُمًٚمؿأظمرضمف 

، قمـ أٟمس ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ُمـ ـمريؼ (/4/4)9 سمرىمؿ (1/2 .2) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئلو

9 سمرىمؿ (0.64) ،إذسم٦موذم -  (02188)9 سمرىمؿ (2.106)، هُمًٜمد ذم سمـ طمٜمٌؾ أمحدو- سمٛمٕمٜم٤مه 

 (/00.21) ،هصحٞمح ذم اسمـ طم٤ٌمنو-  (2/31)9 سمرىمؿ (4.271) هُمًٜمدذم  يٕمغم وأبو-  (071)
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9 سمرىمؿ (4.83) ،هُمًٜمد ذم قمقاٟم٦موأبو- سمٛمثٚمف ، سمف، قمٌد اًمرزاق يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ،(3834)9 سمرىمؿ

-  سمٜمحقه ، صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ُمـ ـمريؼ (6804)

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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شَمٛمَا َأزُمق ُأؽَماََمةَ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -193 ـْ ضَماسمِؿِ  ، ضَمدَّي ـْ َأيِب ،  زمـ َأيِب َصِٕمغَمَة  فَم فَم

ْٚمُر ىَماُٞمقا : َيُٗمقُل ريض اهلل فمٛمف ؽَمِٚمْٔمُت َأزَما ُهَرْيَرَة : ٍب اظْمََديِنِّص وَماَل َُمِْمعَ  ََمْت اخْلَ ظَمَّيا ضُمرِّص

ٍب  زُمفُ ، َيْٟمطُمُ وَن ايْمُبرْسَ هَمَٝمْٗمَْمُٔمقَن َِمٛمُْف ىُمؾَّي َُمَ ٞمَّي  . شُمؿَّي َيْٟمطُمُ  ايْمُبرْسَ هَمَٝمْٖمَّمُخُف شُمؿَّي َيمْمَ

________________________ 
-  (13267رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

________________________ 

  :إشمررواة * 

) 928ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق أؽماَمة، ايمٗمرر زمـ زيد زمـ أؽماَمة محاد- 

اًمت٘مري٥م )- ع -ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،يقٞمس ايمبٌميأزمق  ،زمـ َمسٙمؿا وهق،يرةغِ زمـ أيب َص  ضماسمؿ (2

- (9887 رىمؿ

هريرة أيب قمـ ى رو،يٕمد ذم أهؾ احلج٤مز،ايمٗمرر ،زمـ ذضمبٝمؾ زمـ شمازمتحمٚمد: أزمق َمِمٔمب(3

أسمق وىم٤مل  ،ٓ أقمرومف9  سمـ ُمٕملما ىم٤مل ،سمـ ضمٌػم وقمٌداًمرمحـ ، واسمـ قمٛمر وروى قمٜمف اسمٜمف ُمّمٕم٥م 

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  ،جمٝمقل9 سمـ ؿمٞم٦ٌم وىم٤مل يٕم٘مقب - سمـ صم٤مسم٧م هذا ٓ ٟمٗمٝمؿ ُمـ حمٛمد 9طم٤مشمؿ

 سمخ- ُمـ اًمراسمٕم٦م  ،ُم٘مٌقل (94658 رىمؿشم٘مري٥م ال)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، هؾُي٩م9 ىم٤مل اًمذهٌل ،اًمث٘م٤مت 

ومل ي٤مت ُم٤ميٓمٕمـ ، وروى قمٜمف صم٘م٦م ، سمٕمض اًمّمح٤مسم٦موىمد روى قمـ ، هق ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم  9 ومٙمُت -ز 

ًمٞمس 9 أي ، واسمـ ُمٕملم ، وًمٕمؾ ُمٕمٜمك يمالم أسمق طم٤مشمؿ -واإلؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ، ذم روايتف أو ُي٤مًمػ 

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -وىمد صم٧ٌم ؾمامقمف ُمـ أيب هريرة وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، ُمٕمروف سم٤مًمرواي٦م ًمدهيؿ 

هتذي٥م اًمٙمامل و 247ص49اًمث٘م٤مت جو ،105ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،/4ص09ج

 .050ص19اًمٙم٤مؿمػ ج و ، ،447ص139ج

 -  936 ؾمٌؼ ذم-سمـ صخر قمٌد اًمرمحـ، اجلٚمٞمؾ طم٤مومظ اًمّمح٤مسم٦مصح٤ميب ال ،أزمق هريرة ايمدود (4

، سمف، طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ، (077)9سمرىمؿ (0.66) ،إذسم٦مسمـ طمٜمٌؾ ذم  أظمرضمف أمحد:إشمرختريج * 

 -سمٛمثٚمف ، سمف، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ـمريؼ ُمـ (6.4/8)، واسمـ طمزم ذم اعمحغم  - سمٜمحقه 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

روى قمٜمف و، وىمد روى قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م،  ُمـ اًمت٤مسمٕملم، ٕن حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م ، صحٞمح   إؾمٜم٤مده 

-  واإلؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ، أو ُي٤مًمػ ومل ي٤مت ُم٤ميٓمٕمـ ذم روايتف ، صم٘م٦م 
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: اهللِ أزمق فمبدِ  اَل ، ق ايمِمٚمدِ  ، وفمبدِ  شمٛما أزمق ؽمٔمٝمدٍ ضمدَّي : (1)زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -194

: اظمازين وماَل  زمـ يزيدِ  شمٛما هالُل ضمدَّي : اظمازين وماَل  زمـ صمٔمٖمرِ  شمٛما حيٝمكضمدَّي : واظمٔمٛمك واضمد ومآ

ـْ  ريض اهلل فمٛمفُ  أزما هريرةَ  ُت ْل ؽمٟمَ  : ُت ومْؾ : وماَل ش  هِ اِت َق َل َح  لَّي كُ  اومْمعْ » : همٗماَل  ؟ايمٖمّمٝمن  فم

ف زمْ  َت انْ  ، شمؿَّي  يضِ ارِ َق ا زمااَ هَ اومرْض  زمةُ نْ ذَ ااُ » : ؟ وماَل  يا أزما هريرةَ  هُ اُت َق َل وَما َح  ، وٓ  َت ئْ ا شِ أيُّب

.  ش راً وسَمؿْ  اً رْس ُب  ئماً ها صَمؿِ عَ مَ سَمْج 

______________________ 
-  (43رىمؿ  33)إذسم٦م  (0)

______________________ 

  :شمرإنمريب  *

-  (6.63)ًم٤ًمن ال-  مجع اعم٘مراض وهق اعم٘مص ويمؾ ُم٤م ُيْ٘مَٓمع سمف إؿمٞم٤مء: اظمٗماريض (1

 :إشمررواة * 

- 940إصمرؾمٌؼ ذم - صم٘م٦م ، صمردومة ،زمـ فمبد اهلل ايمبٌمي فمبد ايمرمحـهق: أزمق ؽمٔمٝمد (1

 -938إصمره ذم  ؾمٌؼ- صدوق  ،أزمق ؽمٜمؾ ،زمـ فمبد ايمقارث ايمٔمٛمػمي فمبد ايمِمٚمد (2

زمـ صمٔمٖمر اظمازين حيٝمك (3
(1)

، وذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ، ؿمٞمخ حمٚمف اًمّمدق9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ،

سمـ  روى قمٜمف قمٌد اًمّمٛمد ،سمـ يزيد اعم٤مزين يروى قمـ هالل 9وىم٤مل، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

اًمث٘م٤مت و، 046ص89اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 154ص79جاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم -  قمٌد اًمقارث واًمٜم٤مس

-  501ص69ج

ؾمٌؼ ذم . روى فمٛمف أهؾ ايمبٌمة ، سمازمٔمل ، ايمبٌمي أزمق َمِمٔمب ،زمـ يزيد اظمازين هالل (4

- 962إصمر

ؾمٌؼ ذم .  زمـ صخر فمبد ايمرمحـ، اجلٙمٝمؾ ضماهمظ ايمِمحازمةصحايب ال،ايمٝمامينأزمق هريرة ايمدود  (5

 -  936 أصمر

 ـــــــــــــــــ

يٕمٜمل  –سمـ يٕمٗمر  وي٘م٤مل حيٞمك9 سمـ يٕمٗمر وىم٤مل سمـ ؿمٛمٞمؾ حيٞمك (8.046اجلرح )ذم 9 سمـ أيب طم٤مشمؿا ىم٤مل (0)

يم٤من 9 وىم٤مل، سمـ يزيد روى قمـ هالل9 وىم٤مل، سمـ ضمٕمٗمر وهق وهؿ وي٘م٤مل حيٞمك9 وىم٤مل –يٜم٥ًم إمم ضمده 

-  واهلل أقمٚمؿ - ضمٕمٗمر  سمـ حيٞمك9 ويمٞمع يٖمٚمط ومٞمف وي٘مقل
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 :إشمرختريج * 

-  (43)9 سمرىمؿ (0.33)، سمف اعمّمٜمػ ذم إذسم٦م اٟمٗمرد

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

مل يتٌلم زم طم٤مًمف ومل يذيمر ومٞمف اًمٌخ٤مري ، حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر ، ٕن ومٞمف ، مل يتٌلم زم احلٙمؿ قمٚمٞمف إؾمٜم٤مده 

-    ضمرطم٤ًم وٓشمٕمديالً 
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ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -195 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي ـْ حُمَاِرٍب  ،زمـ ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ضَمدَّي ـْ صَمازمٍِر ،فَم فَم

 . ايْمُبرْسُ َوايمتَّيْٚمُر َ ْرٌ : وَماَل ريض اهلل فمٛمف 

__________________________ 
-  (13268رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

 -976ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق فمقم، ن ايم٘مٛماينزمـ ؽمٙمٝمام فمبد ايمرضمٝمؿ (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م إُم٤مم زاهد  ،أزمق دشمار، شمار ايمسدود ايم٘مقدم ايمٗمايضزمـ دِ  بارِ َُمَت  (2

- (95381 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -وُم٤مئ٦م ؾم٧م قمنمة

ُمع  همزا ،سمـ صح٤ميبصح٤ميب  ،أسمق قمٌد اهلل ،ٞمِماريزمـ ضمرام إ زمـ فمٚمرو زمـ فمبد اهلل صمازمر (3

ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م  ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ،اا وٓ أطمدً ؿمٝمد سمدرً يمل ، شمًع قمنمة همزوةرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م ، قمٛمرهويمػ سمٍمه ذم آظمر  ،ويم٤من ُمـ اعمٙمثريـ احلٗم٤مظ ًمٚمًٜمـ ،أسمٞمف وهق صٖمػم

آؾمتٞمٕم٤مب و ،323ص09اإلص٤مسم٦م ج-  سمـ أرسمع وشمًٕملماوهق قمغم ظمالف ، ؾمٌع وؾمٌٕملم

-   108ص09ج

 :إشمرختريج * 

 (7.177) اعمجتٌك هؾمٜمـ وذم- (4/42)9 سمرىمؿ (2.1/2)، ؾمٜمـ اًمٙمؼمىال ذم اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف 

-  (2.378) ,يم٤مم إًم٤ٌمين سم٠مح ,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  - صحٞمح ُمقىمقف9 ىم٤مل إًم٤ٌمين (4433)9 سمرىمؿ

 (8.100) ،هُمّمٜمػ ذم قمٌد اًمرزاقو - (087)9 سمرىمؿ (/0.7) ،إذسم٦مسمـ طمٜمٌؾ ذم  وأمحد

ؾمٜمـ ذم ال اًمٜم٤ًمئلوأظمرضمف ُمرومققم٤ًم - و سمٛمثٚمف  حم٤مرب قمـ ضم٤مسمريمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  (05858)9 سمرىمؿ

-  سمـ دصم٤مر قمـ ضم٤مسمر إقمٛمش قمـ حم٤مربُمـ ـمريؼ  (4/44)9سمرىمؿ (2.1/3) ،اًمٙمؼمى

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -196 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي ـْ َأؾْمَٔمَث  ،زمـ ؽُمَٙمْٝماَمنَ  ضَمدَّي ـْ َأيِب  ،فَم فَم

زَمغْمِ  ـْ صَمازمٍِر وَماَل  ،ايمزُّب زمِٝمِب : فَم   .وايمتٚمر ىَماَن ُيْ٘مَرُه طَمْٙمُط ايْمُبرْسِ َوايمتَّيْٚمِر َوايمزَّي

__________________________ 
-  (13270رىمؿ  7.023)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

- 976ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق فمقم، زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛماين فمبد ايمرضمٝمؿ (1

ذم احلدي٨م ُمـ أُمثؾ  هق9 ىم٤مل أمحد ،إهمرق إشمرم ،ار ايم٘مٛمدي ايمٛمجاروّ زمـ َس  أؾمٔمث (2

ىم٤مل أسمق ، وٕمٞمػ9 وىم٤مل ُمرة، صم٘م٦م9 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، احلدي٨م سمـ ؾم٤ممل وًمٙمٜمف قمغم ذًمؽ وٕمٞمػ حمٛمد

، واًمٕمجكم، واًمدارىمٓمٜمل، ووٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل، ذم طمديثف ويم٤من وٕمٞمٗم٤مً  9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، ًملم 9زرقم٦م

9 ري٥م رىمؿاًمتؼ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، يمثػم اًمقهؿ أوم٤مطمش اخلط، (اعمجروطملم)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -سمخ م ت س ق -وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،وٕمٞمػ (413

هتذي٥م و، 153ص29هتذي٥م اًمٙمامل جو، 160ص19اجلرح واًمتٕمديؾ جو، /32ص09ج

، 247ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،060ص09اعمجروطملم جو، 2/7ص09اًمتٝمذي٥م ج

- 121ص09ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت جو ،/1ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو

وذم صم٘م٦م  9سمـ ُمٕملما ىم٤مل، َمقٓهؿ أزمق ايمززمغم اظم٘مل ،س إؽمديرُ دْ زمـ َت  زمـ َمسٙمؿ حمٚمد (3

 ،يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف 9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ىمد اطمتٛمٚمف اًمٜم٤مس 9وىم٤مل أمحد ،ص٤مًمح احلدي٨م 9رواي٦م

إٓ أن ؿمٕم٦ٌم شمريمف ًمٌمء  ،يمثػم احلدي٨م 9سمـ ؾمٕمد وزاد، صم٘م٦م9 واًمٜم٤ًمئل واًمٕمجكم سمـ ؾمٕمداوىم٤مل 

ومل يٜمّمػ  ،ويم٤من ُمـ احلٗم٤مظ 9وىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل، زقمؿ أٟمف رآه ومٕمٚمف ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م

ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر، ٕن ُمـ اؾمؽمضمح ذم اًمقزن ًمٜمٗمًف مل يًتحؼ اًمؽمك ُمـ أضمٚمف ،ُمـ ىمدح ومٞمف

 -ع -وُم٤مئ٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ ،راسمٕم٦مُمـ ال ،صدوق إٓ أٟمف يدًمس (95180 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

ُمٕمروم٦م و، 240ص49اًمث٘م٤مت جو، 63ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو، /02ص39اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ج

، 370ص49ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو ،/28ص89هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو، 3/2ص19اًمث٘م٤مت ج

- 224ص59ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل جو

ُمع  همزا ،سمـ صح٤ميبصح٤ميب  ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ ضمرام إٞمِماري زمـ فمٚمرو زمـ فمبد اهلل صمازمر (4
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-  9084ؾمٌؼ ذم أصمر-  شمًع قمنمة همزوةرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 :إشمرختريج * 

 (45/0)9 سمرىمؿ (5/3. 5)صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٙمـ وضمدشمف ُمرومققم٤ًم ذم ، مل أىمػ قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤مً 

  -سمٜمحقه ، قمـ ضم٤مسمر قمٓم٤مءُمـ ـمريؼ  (0875)9 سمرىمؿ (2.0463) صحٞمح ُمًٚمؿوذم 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- وهق وٕمٞمػ  سمـ ؾمقار أؿمٕم٨م ومٞمف ٕن، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده 
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ـُ اا نَ زَمرَ ْخ أَ : (1)فمبد ايمرزاق ومال -197 زمـ  صمازمرَ  ُت ؽمٚمعْ  :رم فمْماءٌ  وماَل  :وماَل  صمريٍج  زم

ِب  ايمتَّيْٚمرِ ِ وزمكم ، رِْسِ ُب واْل  ِب طَ ايمرُّب  وا زمكْمَ عُ مَ ٓ سَمْج  :ومقُل يَ ريض اهلل فمٛمف  اهلل فمبدِ   .يِب ٞمبٝم اً َوايمزَّي

__________________________ 
- (05855رىمؿ  8.100)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

 :إشمررواة * 

-  32ؾمٌؼ ذم أصمر -  وؾوم٤م وم٘مٞمف صم٘م٦م، أزمق طمايمد، زمـ صمريج زمـ فمبد ايمٔمزيز فمبد اظمٙمؽ (1

) 920 صمرأؾمٌؼ ذم .  صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،َمقٓهؿ اظم٘مل ،زمـ أيب رزماح ايمٗمرر فمْماء  -

ُمع  همزا ،سمـ صح٤ميبصح٤ميب  ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ ضمرام إٞمِماري زمـ فمٚمرو زمـ فمبد اهلل صمازمر (3

-  9084ؾمٌؼ ذم أصمر-  شمًع قمنمة همزوةرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 :إشمرختريج * 

، قمـ ضم٤مسمر سمـ ديٜم٤مر قمٛمروُمـ ـمريؼ  (05863)9 سمرىمؿ (8.102)، صٜمػوأظمرضمف أيْم٤ًم امل

، سمـ أيب رسم٤مح قمـ ضم٤مسمر قمٓم٤مءُمـ ـمريؼ  (1214)9 سمرىمؿ (/3.10)، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده- سمٛمثٚمف 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق (6.4/8)، اعمحغمواسمـ طمزم ذم - سمٜمحقه 

سمـ ُمـ ـمريؼ ا (0875)9 سمرىمؿ (2.0463) ،هصحٞمح ذم ُمًٚمؿوروي ُمرومققم٤ًم وم٘مد أظمرضمف 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  9ىم٤مل 9ي٘مقل ،سمـ قمٌد اهلل زم قمٓم٤مء ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر 9ىم٤مل 9ىم٤مل ضمري٩م

-  وسملم اًمزسمٞم٥م واًمتٛمر ٟمٌٞمذاً  ،ٓ دمٛمٕمقا سملم اًمرـم٥م واًمٌن

 (2.1/5) ،ؾمٜمـ اًمٙمؼمىذم الاًمٜم٤ًمئل و-  (0765)9 سمرىمؿ (3.187) ،ؾمٜمـال ذم اًمؽمُمذيو

-  قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمريمالد٤م ُمـ ـمريؼ  (4/53)9 سمرىمؿ

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

 -إؾمٜم٤مده صحٞمح 
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ـْ  ٞما ىماَمٌؾ زَمرَ أْخ : وماَل  زمـ فماَمرٍ  شمٛما أؽمقدُ ضمدَّي : (1) زمـ ضمٛمبؾ أمحد ومال -198  ، فم

ـِ  ـْ زمـ فمٚمرٍ  احلس ـْ زمـ دِ  بارِ َُمت و ، فم  اخلٚمرُ  ْت مَ رِ ُح » : وماَل  ريض اهلل فمٛمفُ  صمازمرٍ  شمار ، فم

َّـي  اُب َذ  انَ وَما كَ  ،َمْت رِ ُح  ومَ ي  . ش َب يْ ِب وايمزَّي  َمرَ ايمتَّي  إَّٓي  ،اسايم

______________________ 
-  (17رىمؿ  26)إذسم٦م  (0)

______________________ 

 :إشمررواة * 

ُم٤مت ذم أول  ،ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ،صم٘م٦م ،اناذَ ويٙمٗمب َش  ،فمبد ايمرمحـ وأب ،زمـ فماَمر ايمُماَمل ودسإ (1

- (94/2 اًمت٘مري٥م رىمؿ) - ع -ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئتلم

 9واًمٕمجكم سمـ ؾمٗمٞم٤من و يٕم٘مقب سمـ ُمٕملما ىم٤مل، ايم٘مقدم أزمق ايمٔمالء، زمـ ايمٔمالء ايمتٚمٝمٚمل ىماَمؾ (2

 9ذم رواي٦م وىم٤مل ،ًمٞمس سم٤مًم٘مقي 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،يم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م وًمٞمس سمذاك 9سمـ ؾمٕمداوىم٤مل  ،صم٘م٦م

يم٤من ممـ ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ويرومع اعمراؾمٞمؾ ُمـ طمٞم٨م  9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم، ًمٞمس سمف سم٠مس

 ،صدوق ُيٓمكء (945/3 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  سم٠مظم٤ٌمرهومٌٓمؾ آطمتج٤مج  ،ٓ يدري

ُمٕمروم٦م و، 061ص69اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 133ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج- د ت ق- ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م

هتذي٥م و ،115ص19اعمجروطملم جو، 268ص59ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد جو، 113ص19اًمث٘م٤مت ج

- 255ص79اًمتٝمذي٥م ج

-  9012 ؾمٌؼ ذم أصمر-  تصم٥م صم٘م٦م ،ايم٘مقدم زمـ فمٚمرو ايمٖمٗمٝمٚمل احلسـ (3

- 9084 ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م إُم٤مم زاهد، أزمق دشمار، زمـ دشمار ايمسدود ايم٘مقدم حمارب (4

ُمع  همزا ،سمـ صح٤ميبصح٤ميب  ،أزمق فمبد اهلل ،زمـ ضمرام إٞمِماري زمـ فمٚمرو زمـ فمبد اهلل صمازمر (5

- 9084ؾمٌؼ ذم أصمر-  شمًع قمنمة همزوةرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 :إشمرختريج * 

سمـ  سمـ قمٛمرو ، وقم٤مُمر حلًـُمـ ـمريؼ ا (3.367)اًمٙمٜمك وإؾمامء أورده اًمدوٓيب ذم 

- سمٜمحقه ، سمف، اًمًٛمط، قمـ حم٤مرب

سمـ قمٛمرو قمـ  احلًـُمـ ـمريؼ ، (5.71) ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملوأورده اسمـ قمدي ذم 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، حم٤مرب

-  صدوق ُيٓمئ9 ًمٕمالء وهق يم٤مُمؾ سمـ ا، ٕن ومٞمف، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 
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شَمٛمَا َأزُمق ُأؽَماََمةَ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -199 ـِ فَمْقٍن  ،ضَمدَّي ـْ ازْم دٍ ،فَم ـْ حُمَٚمَّي ـْ فُمْٗمَبةَ  ،فَم زمـ  فَم

ْدِريِّص : فَمْبِد ايْمَٕماهمِِر وَماَل  زمِٝمِب ريض اهلل فمٛمف ىَماَن َأزُمق ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ َٚمَع زَمكْمَ ايمتَّيْٚمِر َوايمزَّي  . َيٛمَْٜمك َأْن جُيْ

___________________________ 
-  (13264رىمؿ  7.022)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمررواة * 

) 928سمؼ ذم أصمرس . صم٘م٦م صم٧ٌم ،أزمق أؽماَمة، ايمٗمرر زمـ زيد زمـ أؽماَمة محاد -

) 907ؾمٌؼ ذم أصمر.  صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ ،أزمق فمقن ،زمـ أرؿمبان زمـ فمقن فمبد اهلل  -

) 907ؾمٌؼ ذم أصمر.  يمٌػم اًم٘مدر قم٤مسمد صم٧ٌم صم٘م٦م ،أزمق زم٘مر،زمـ ؽمغميـ إٞمِماري حمٚمد- 

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،صم٘م٦م  ،أزمق وار ايمبٌمي ،ذيوْ زمـ فمبد ايمٕماهمر إزدي ايمعَ  فمٗمبة (4

- (93533 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- خ م س- وصمامٟملم

ؾمٌؼ ذم - ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم  ،أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري ،زمـ فمبٝمد إٞمِماري زمـ ؽمٛمان زمـ َمايمؽ ؽمٔمد (5

-  955 أصمر

 :إشمرختريج * 

سمـ قمٌد  قم٘م٦ٌمُمـ ـمريؼ  (1133)9 سمرىمؿ (0.186) ،هُمًٜمدذم اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف أسمق داود 

- ومذيمر احلدي٨م وومٞمف زي٤مده -- ن ٟمجٛمع أهنٞمٜم٤م  9ىم٤مل 9د سمٚمٗمظاًمٖم٤مومر قمـ أيب ؾمٕمل

أيب ٟمية قمـ أيب ُمـ ـمريؼ ، (0766)9 سمرىمؿ (3.187) ،هؾمٜمـ ذم اًمؽمُمذي ورواه ُمرومققم٤مً 

سمـ احل٤مرث قمـ  ُم٤مًمؽُمـ ـمريؼ  (4/51)9 سمرىمؿ (2.1/4) ،اًمٙمؼمى هؾمٜمـ ذم اًمٜم٤ًمئلو-  ؾمٕمٞمد

-  ُمرومققم٤ًم  دأيب ؾمٕمل

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -200 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي ـْ َأؾْمَٔمَث  ،ضَمدَّي ـْ شَمازمِِت ،فَم : زمـ فُمَبْٝمٍد وَماَل  فَم

ـْ اْل ريض اهلل فمٛمف ْٞمَِماِريُّب ٕىَماَن َأزُمق ََمْسُٔمقٍد ا ِب َِم هَمُٝمٛمَْبُ  ىُمؾُّب ، زُمرْسِ َيْٟمَُمُر َأْهَٙمُف زمَِٗمْْمِع اظْمَُ ٞمَّي

 . َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم فَمعَم ضِمَدٍة 

___________________________ 
-  (13272رىمؿ  7.023)اعمّمٜمػ  (0)

___________________________ 

  :إشمرة روا* 

-  976ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق فمقم، زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛماين فمبد ايمرضمٝمؿ (1

- 9085ؾمٌؼ ذم أصمر- وٕمٞمػ  ،إهمرق إشمرم ،زمـ ؽمقار ايم٘مٛمدي ايمٛمجار أؾمٔمث (2

اًمت٘مري٥م ) -3سمخ م -ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،صم٘م٦م ،يمقذم ،زمـ شمازمت َمقلم زيد ،زمٝمد إٞمِماريزمـ عُ  شمازمت (3

- (9710 رىمؿ

ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ، ضمٚمٞمؾصح٤ميب  ،أزمق َمسٔمقد ايمبدري ،زمـ شمٔمٙمبة إٞمِماري زمـ فمٚمرو فمٗمبة (4

- /902 ؾمٌؼ ذم أصمر- اًمث٤مٟمٞم٦م

 :إشمرختريج * 

-  سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.4/8)، أظمرضمف اسمـ طمزم ذم اعمحغم

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  وهق وٕمٞمػ  سمـ ؾمقار أؿمٕم٨م9 ٕن ومٞمف، ده وٕمٞمػإؾمٜم٤م 



 
 

 350 

انَ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -201 شَمٛمَا فَمٖمَّي شَمٛمَا اظْمَُثٛمَّيك :زمـ َُمْسٙمٍِؿ وَماَل  ضَمدَّي  :زمـ فَمْقٍف وَماَل  ضَمدَّي

يُّب  رْسِ شَمٛمَا َأزُمق فَمْبِد اهللَّيِ اجْلَ ـْ ََمْٔمِٗمؾِ  ، ضَمدَّي ُف ؽَمَٟميَمفُ  :ريض اهلل فمٛمف زمـ َيَسارٍ  فَم اَب  فمـ َأٞمَّي َ  ؟ ايمممَّي

َم فَمَٙمْٝمٛمَا َرؽُمقُل اهللَّيِ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ،ىُمٛمَّيا زمِاظْمَِديٛمَِة َوىَماَٞمْت ىَمثغَِمَة ايمتَّيْٚمرِ : هَمَٗماَل  هَمَحرَّي

ِف وَمْد زَمَٙمَٕمْت ؽِمٛمًّا: اَل َق ، ايْمَٖمِّمٝمَن  ـْ ُأَمِّص َيْسِٗمٝمَٜما ايمٛمَّيبِٝمَ  ؟ أ سَمْٟمىُمُؾ ايمْمَّئَمامَ  ٓ ،صَماَء َرصُمٌؾ َيْسَٟميُمُف فَم

. َيْسِٗمَٝمَٜما  َٓأََمْرسُمُف َأْن : ََما َأََمْرسَمُف زمِِف ؟ وَماَل  ،زمـ َيَسار َيا ََمْٔمِٗمَؾ : وُمْٙمُت يَمفُ : وَماَل 

__________________________ 
-  (13273رىمؿ  7.023)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

-  /96 ؾمٌؼ ذم أصمر- صم٧ٌم  صم٘م٦م ،أزمق فمثامن ،زمـ فمبد اهلل ايمباهقم زمـ َمسٙمؿ فمٖمان (1

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وأسمق  ،صم٘م٦م 9سمـ ُمٕملماىم٤مل   ،أزمق َمٛمِمقر ايمبٌمي ،زمـ فمقف ايمٔمٛمزي اظمثٛمك (2

شمٕمجٞمؾ و ،214ص79اجلرح واًمتٕمديؾ جو، 308ص69اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج-  ًمٞمس سمف سم٠مس 9زرقم٦م

- 286ص09اإليمامل ًمرضم٤مل أمحد جو ،281ص09اعمٜمٗمٕم٦م ج

سمخ م ت  -ُمـ اًمث٤مًمث٦م ،ؾمؾصم٘م٦م ير ،ُمٕمروف سمٙمٜمٞمتف ،رسيأزمق فمبد اهلل ايمَج  ،زمـ زمُمغم يريضِمؿْ  (3 

- (/9046 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- س

وؿمٝمد سمٞمٕم٦م  ،أؾمٚمؿ ىمٌؾ احلديٌٞم٦م ،زمـ َمٔمػم اظمزين صحايب فمبد اهللزمـ  زمـ يسار َمٔمٗمؾ (4 

- 9022ؾمٌؼ ذم أصمر-  ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة وهق، اًمروقان

 :إشمرختريج * 

سمرىمؿ  (4.14)، وذم اعمًٜمد (024)9 سمرىمؿ (0.52)، إذسم٦مذم  سمـ طمٜمٌؾ أمحدأظمرضمف 

، سمـ قمقف ُمـ ـمريؼ اعمثٜمك (410)9 سمرىمؿ (113./1) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمواًمٓمؼماين ذم - (1/203)

-  وذم إذسم٦م وقمٜمد اًمٓمؼماين خمتٍمًا ، سمٜمحقه، سمف

- (4.46)9جمٛمع اًمزوائد - رواه أمحد واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر ورضم٤مهلام صم٘م٤مت9ىم٤مل اهلٞمثٛمل

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

  -إؾمٜم٤مده صحٞمح  
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ِب ايمطِّص  (18) َص دِم ُذْ ـْ َرطمَّي ِء فَمعَم ايمٛمِّصِْمِػ ََٓم

ضِمٝمؿِ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -202 شَمٛمَا فَمْبُد ايمرَّي ـْ  ، زمـ ؽُمَٙمْٝماَمَن َوَوىمِٝمعٌ  ضَمدَّي ـْ فُمَبْٝمَدَة فَم فَم

ـْ َأَٞمسٍ  زُمُف فَمعَم ايمٛمِّصِْمِػ  :ريض اهلل فمٛمف طَمْٝمَثَٚمَة فَم ُف ىَماَن َيمْمَ  . َأٞمَّي

__________________________ 
-  (13281رىمؿ  7.025)اعمّمٜمػ  (0)

__________________________ 

  :إشمررواة * 

-  976ؾمٌؼ ذم أصمر-  صم٘م٦م، أزمق فمقم، زمـ ؽمٙمٝمامن ايم٘مٛماين فمبد ايمرضمٝمؿ (1

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر  . صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، ؤادزمـ َمٙمٝمت ايمر اجلراح زمـ وىمٝمع (2

ووٕمٗمف ، هشمرك اًمٜم٤مس طمدي٨م9 ىم٤مل أمحد  ،أزمق فمبد ايمرضمٝمؿ ايم٘مقدم ،يايمّمّب  ِب تِّص عَ زمـ مُ  زمٝمدةعُ  (3

، اضمدً  وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من 9وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، وزاد اًمٜم٤ًمئل ويم٤من ىمد شمٖمػم، اسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل

طمتك  ،يم٤من ممـ اظمتٚمط سم٠مظمرة (اعمجروطملم)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، ىمقيالًمٞمس ب 9وىم٤مل أسمق زرقم٦م

ومٌٓمؾ  ،ومل يتٛمٞمز طمديثف اًم٘مديؿ ُمـ طمديثف اجلديد ،ضمٕمؾ حيدث سم٤مٕؿمٞم٤مء اعم٘مٚمقسم٦م قمـ أىمقام أئٛم٦م

وُم٤م  ،ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ،ةرَ وٕمٞمػ واظمتٚمط سم٠مَخ  (93305اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  آطمتج٤مج سمف

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم - ظم٧م د ت ق -ًمف ذم اًمٌخ٤مري ؾمقى ُمقوع واطمد ذم إو٤مطمل

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد و 018ص29اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم جو 83ص59اجلرح واًمتٕمديؾ جو016ص59ج

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و 062ص19اعمجروطملم جو 62ص09اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل جو  244ص59ج

-   /7ص69ج

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، ًمٞمس سمٌمء 9ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، ٞمٌم ايمبٌمي أزمق ،شمٚمةيْ زمـ أيب َخ  طمثٝمٚمة (4

ٕن  ،ُمٜمٙمر احلدي٨م قمغم ىمٚمتف ٓ شمتٛمٞمز يمٞمٗمٞم٦م ؾمٌٌف ذم اًمٜم٘مؾ ،(اعمجروطملم)ذم 9 وىم٤مل قمٜمف، اًمث٘م٤مت

ومٛمـ ه٤م هٜم٤م اؿمتٌف أُمره ووضم٥م  ،اً ومٚمام يٚمزق سمف ُمـ اًمقهـ ومٝمق جل٤مسمر ُمٚمزق أيض ،راويف ضم٤مسمر اجلٕمٗمل

 -ُمـ اًمراسمٕم٦م ، احلدي٨مًملّم  (90661 اًمت٘مري٥م رىمؿ)ذم 9 وىم٤مل اسمـ طمجر، وصمؼ9 ىم٤مل اًمذهٌل، شمريمف

، 103ص39اًمث٘م٤مت جو ،283ص29اجلرح واًمتٕمديؾ جو ،105ص29اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ج -ت س

-  043ص29هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جو ،266ص09اًمٙم٤مؿمػ جو ،176ص09اعمجروطملم جو

- ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،زمـ ايمٛمَض إٞمِماري اخلزرصمل زمـ َمايمؽ أٞمس (5
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. 9ؾمٌؼ ذم أصمر

 :إشمرختريج * 

سمـ  سمـ ؿمٕم٦ٌم ؾمٕمدُمـ ـمريؼ  (561)9 سمرىمؿ (0.131) ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

ورده وأ- سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ينمب اًمٓمالء رأي٧م أٟمس 9ىم٤مل9 سمٚمٗمظ، قمـ أسمٞمف قمـ ضمده احلج٤مج

قمغم "وزاد ومٞمف قمغم رواي٦م اًمٓمؼماين ، ؿمٕم٦ٌم قمـ أسمٞمف ُمـ ـمريؼ (1.262اًمت٤مريخ )اًمٌخ٤مري ذم 

- "اًمٜمّمػ

 (887)9 سمرىمؿ (2.23) ،أصم٤مرذم يقؾمػ وأسمق -  (0.134) ،هُمًٜمدذم طمٜمٞمٗم٦م  وأب وأظمرضمف

-  سمٛمثٚمف ، سمـ هيع قمـ أٟمس اًمقًمٞمدُمـ ـمريؼ ، يمالد٤م

-  سمٛمثٚمف ، سمف، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمُمـ ـمريؼ  (6.386) ،اعمحغمواسمـ طمزم ذم 

سمـ ُم٤مًمؽ  ذسم٧م ُمع أٟمس 9ىم٤مل ،سمـ سمريدة سمـ طمٞم٤من قمـ ص٤مًمحُمـ ـمريؼ ، وأورد اًمٕم٘مٞمكم سمًٜمده

 ،ٓ أرى هذا ذم يمت٤مب إٓ طمذومتف 9وىم٤مل 9ومٖمْم٥مسمـ طمٜمٌؾ قمٜمف  وؾمئؾ أمحد-  اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ

-  اهتٛمقا طمدي٨م اًمِمٞمقخ ،ُم٤م أقمٚمؿ ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمٌٞمذ طمديث٤م صحٞمح٤مً  ،أو طمٙمٙمتف

-  ًمٞمس سمث٘م٦م 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،وٕمٞمػ 9سمـ ُمٕملماىم٤مل ، سمـ طمٞم٤من وص٤مًمح

 - (2.368)حت٘مٞمؼ أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ  و شمٜم٘مٞمح (//1.1)وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

-  ًملم احلدي٨م، وظمٞمثٛم٦م ،  وهق ضٔمٝمػ،  يايمّمّب  ِب تِّص عَ زمـ مُ  زمٝمدةعُ ٕن ومٞمف ،  إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 
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ُد : (1)ة ومال ازمـ أيب ؾمٝمب -203 شَمٛمَا حُمَٚمَّي ـْ ضَمبِٝمِب  ،زمـ هُمَّمْٝمؾٍ  ضَمدَّي ـْ  ،زمـ َأيِب فَمْٚمَرةَ  فَم فَم

اءِ ، (1)زمـ شَمازمٍِت  فَمِديِّص  ـْ ايْمػَمَ ُب ايمطِّص  :ريض اهلل فمٛمف زمـ فَماِزٍب  فَم ُف ىَماَن َيمْمَ َء فَمعَم َٓأٞمَّي

  .ايمٛمِّصِْمِػ 

__________________________ 
-  (13278رىمؿ  7.025)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- 937 ؾمٌؼ ذم أصمر- صدوق  ،أزمق فمبد ايمرمحـ ،زمـ نمزوان ايمّمبل زمـ همّمٝمؾ حمٚمد (1

ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم  ،ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ،صم٘م٦م ،أزمق فمبد اهلل ايم٘مقدم ،ابصَّي ة ايمَؼ َمرَ زمـ أيب عَ  ضمبٝمب (2

- (900/1 اًمت٘مري٥م رىمؿ) -خ م ظمد ت س ق -وُم٤مئ٦م وأرسمٕملم

 ؾم٧م قمنمةُم٤مت ؾمٜم٦م  ،ُمـ اًمراسمٕم٦م ،رُمل سم٤مًمتِمٞمع ،صم٘م٦م ،زمـ شمازمت إٞمِماري ايم٘مقدم فمديّ  (3

- (93428 اًمت٘مري٥م رىمؿ)- ع -وُم٤مئ٦م

وؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل ، اؾمتّمٖمر يقم سمدر، صح٤ميب ،زمـ احلارث زمـ فمازب ايمػماء (4

- 930 ؾمٌؼ ذم أصمر- قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  س قمنمة همزوة 

 :إشمرختريج * 

اًم٤ٌمذق وُمـ هنك قمـ يمؾ ُمًٙمر ُمـ سم٤مب  5.5/2) ،ه ُمٕمٚم٘م٤مً صحٞمح ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

أى قمٛمر وأسمق قمٌٞمدة وُمٕم٤مذ ذب اًمٓمالء قمغم اًمثٚم٨م وذب اًمؼماء وأسمق ضمحٞمٗم٦م قمغم إذسم٦م ور

سمـ صم٤مسم٧م قمٜمف، أٟمف  أُم٤م أصمر اًمؼماء وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ رواي٦م قمدي9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  (-- اًمٜمّمػ

- (53./0)ومتح اًم٤ٌمري  -يم٤من ينمب اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- وهق صدوق ، حمٚمد زمـ همّمٝمؾ ، ٕن ومٞمف،  إؾمٜم٤مده طمًـ 

 ـــــــــــــــــ

-   (6.1) "اجلرح  "أٟمٔمر شمرمجتف ذم ، ظمٓم٠م "سمـ أيب صم٤مسم٧م  قمدي "9 ووىمع ذم اعمٓمٌقع، يمذا ذم إصقل (0)
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شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -204 ـْ ؿَمْٙمَحةَ ،ضَمدَّي َرَأْيُت َأزَما صُمَحْٝمَٖمَة : زمـ صَمػْمٍ وَماَل  فَم

ُب ايمطّ ريض اهلل فمٛمف   . َء فَمعَم ايمٛمِّصِْمِػ َٓيمْمَ

_________________________ 
-  (/1328رىمؿ  7.025)اعمّمٜمػ  (0)

_________________________ 

  :إشمررواة * 

- 6ؾمٌؼ ذم أصمر .  صم٘م٦م ،أزمق ؽمٖمٝمان، زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراحزمـ  وىمٝمع (1

، همػم صم٘م٦م 9اجلقزضم٤مين وم٘م٤مل وه٤مهو، صم٘م٦م 9وىم٤مل ُمرة ،ٓ رء9 اسمـ ُمٕملمىم٤مل  ،زمـ صمػم ؿمٙمحة (2

ـمٚمح٦م هذا  9سمـ ضمرير اًمٓمؼمياوىم٤مل  ،ًمٞمس ًمف يمٌػم طمدي٨م ًمف اًمٞمًػم ُمـ اًمرواي٤مت9 سمـ قمدياىم٤مل 

اًمث٘م٤مت و ،/37ص39اجلرح واًمتٕمديؾ ج- وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ، ممـ ٓ شمث٧ٌم سمٜم٘مٚمف طمج٦م

ال ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرجو ،001ص39اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء جو ،283ص39ج

 ./10ص29ًم٤ًمن اعمٞمزان جو ،351ص29ج

صح٤ميب  ،وي٘م٤مل ًمف وه٥م اخلػم ،ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفأزمق صمحٝمٖمة ، زمـ فمبد اهلل ايمسقائل وهب (3

آؾمتٞمٕم٤مب و ،515ص59اإلص٤مسم٦م ج-  وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،وصح٥م قمكم ،ُمٕمروف

-   0508ص39ج

 :شمرإختريج * 

اًم٤ٌمذق وُمـ هنك قمـ يمؾ ُمًٙمر ُمـ سم٤مب  5.5/2) ،ه ُمٕمٚم٘م٤مً صحٞمح ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

إذسم٦م ورأى قمٛمر وأسمق قمٌٞمدة وُمٕم٤مذ ذب اًمٓمالء قمغم اًمثٚم٨م وذب اًمؼماء وأسمق ضمحٞمٗم٦م قمغم 

سمـ  وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أيْم٤م ُمـ ـمريؼ طمّملم ،أُم٤م أصمر أيب ضمحٞمٗم٦م9 ىم٤مل اسمـ طمجر-  (-- اًمٜمّمػ

- (53./0)ح اًم٤ٌمري وم٧م - قمٌداًمرمحـ

- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.386)اعمحغم واسمـ طمزم ذم 

: إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد * 

- طمًـ ًمٖمػمه  سمٛمجٛمقع ـمرىمف إصمر

 



 
 

 355 

شَمٛمَا َوىمِٝمعٌ : (1)ومال ازمـ أيب ؾمٝمبة  -205 ـْ صَمِريرِ  ، ضَمدَّي قَب  فَم ـْ َأيِب ُزْرفَمةَ  ، زمـ َأيُّب زمـ  فَم

ُب فَمعَم ايمٛمِّصِْمِػ  ريض اهلل فمٛمف نَّي صَمِريًراأَ  :زمـ صَمِريرٍ  فَمْٚمِرو .  ىَماَن َيمْمَ

____________________________ 
-  (13280رىمؿ  7.025)اعمّمٜمػ  (0)

____________________________ 

  :إشمررواة * 

 -7ذم أصمر  ؾمٌؼ.  صم٘م٦م، أسمق ؾمٗمٞم٤من ،زمـ َمٙمٝمت ايمرؤاد اجلراح زمـ يعوك (1

، ُمٜمٙمر احلدي٨م9ىم٤مل اًمٌخ٤مري، زمـ صمرير ايم٘مقدم زمـ فمٚمرو زمـ أيب زرفمة زمـ أيقب صمرير (2

هق وٕمٞمػ 9 وزاد أسمق طم٤مشمؿ،احلدي٨مُمٜمٙمر 9 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م،ًمٞمس سمٌمء9سمـ ُمٕملماوىم٤مل 

 ،يم٤من يْمع احلدي٨م9ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ-احلدي٨م وهق أوصمؼ ُمـ أظمٞمف حيٞمك يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف 

اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -يم٤من ممـ ومحش ظمٓم١مه (اعمجروطملم)ذم9 سمـ طم٤ٌمناوىم٤مل ، ُمؽموك 9وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل ، 503ص29واجلرح واًمتٕمديؾ ج، 215ص29ج

و ، 101ص29وًم٤ًمن اعمٞمزان ج، 220ص19عمجروطملم جوا، 28ص19ج

شم٘مري٥م  ،68ص19وشمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ج، 117ص29ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ج

- 641ص19اًمتٝمذي٥م ج

- ع - صم٦مُمـ اًمث٤مل، صم٘م٦م، اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف ،زمـ صمرير ايمبجقم ايم٘مقدم زمـ فمٚمرو أزمق زرفمة (3 

- (98103 اًمت٘مري٥م رىمؿ)

يم٤من إؾمالُمف ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف رؾمقل ، ُمِمٝمقرصح٤ميب  ،زمـ فمبد اهلل ايمبجقم صمرير (4 

- 181ؾمٌؼ ذم أصمر - ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى و ًلم ، اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 :إشمرختريج * 

- سمٛمثٚمف ، سمف، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (6.386) ،اعمحغمأظمرضمف اسمـ طمزم ذم 

  :إشمراحل٘مؿ فمعم إؽمٛماد  *

- وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م ، سمـ أيقب ضمرير، ٕن ومٞمف، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
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 جُت ْخ ٞمب  وايمُب دم ايمْمالء يُ  (19)

 
-  (0.0/0)اًمٜمٝم٤مي٦م  - اًمٕمّمػم اعمٓمٌقخ وأصٚمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ُمٞمٌختف :جُت ْخ ايمُب  (1
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الخاتمة 
 

- ل وقمال أن ووم٘مٜمل وين زم إمت٤مم هذا اًمٌح٨مأمحده ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف وأيمرم وأؿمٙمره ج

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وأصح٤مسمف وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ وأىمتٗمك آصم٤مرهؿ إمم يقم اًمديـ 

- وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػم

-- أُم٤م سمٕمد 

سمٕمد ُمٕم٤ميِم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمع أىمقل وأومٕم٤مل ظمػم اًم٘مرون وم٘مد أـمٚمٕم٧م قمغم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مهتؿ 

ذسم٦م وىمد اؾمتٗمدت ُمـ هذا اًمٌح٨م ومقائد مج٦م وظمرضم٧م ُمٜمف سمٜمت٤مئ٩م يمثػمة وهدهيؿ ذم ُمقوقع إ

9  ُمـ أدٝم٤م

 
: فمـ ايمبحث إمجآً 

ٙمِر )ذم يمت٤مب إذسم٦م ُمـ سم٤مب  ,ريض اهلل قمٜمٝمؿ–ىمد مجٕم٧م ُم٤م ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م  ًْ ُمـ طمرم اعُم

ٌُْخت٩م)إمم سم٤مب  (وىم٤مل هق طمرام وهنك قمٜمف  ؿمٞم٦ٌم طم٥ًم شمٌقي٥م ُمّمٜمػ اسمـ أيب (ذم اًمٓمالء ُيٜمٌذ واًم

أصمرًا وطمرص٧م قمغم أن ٓ أدع أصمرًا  (1/4)وىمد يم٤من ذم شمًٕم٦م قمنم سم٤مسم٤ًم واطمتقت مجٞمٕمٝم٤م قمغم 

ًمٚمّمح٤مسم٦م إّٓ أورشمف حت٧م هذه إسمقاب وىمٛم٧م سمؽممج٦م رضم٤مل إؾمٜم٤مده وُترجيف صمؿ طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف سمام 

- رأي٧م أٟمف يٚمٞمؼ سمف

 
:  أهؿ ٞمتائج ايمبحث

وُمٖمٛمقرة ذم دواويـ اًمًٜم٦م، وأٟمف  وضمدت أصمٜم٤مء اًمٌح٨م واجلٛمع أن آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمٌثقصم٦م -

- ًمٞمس هٜم٤مك يمت٤مب ُمًت٘مؾ ضم٤مُمٌع ٔصم٤مرهؿ

صمؿ ي٠ميت  ,ريض اهلل قمٜمٝمؿ–ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يٕمتؼم أيمثر اعمّم٤مدر مجٕم٤ًم ٕصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م  أنَّ  -

سمٕمده سم٤مًمؽمشمٞم٥م ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، يمام أن أؾم٤مٟمٞمدد٤م شمٕمتؼم ُمـ أقمغم اعمّمٜمٗم٤مت 

- إؾمٜم٤مداً 

اهلل اُمتـ اهلل سمف قمغم قم٤ٌمده وضمٕمٚمف ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ُمـ  أن اًمٕم٘مؾ ٟمٕمٛم٦م ُمـ -

ٙمِر ضمٜم٤مي٦م قمغم اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس واعم٤مل واًمديـ  ًْ أؾمٛمك اعمٓم٤مًم٥م اًمنمقمٞم٦م، وأن ذب اعُم
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 -واًمٕمرض، واًمتل اقمتؼمه٤م اًمنمع ُمـ اًميوري٤مت اخلٛم٦ًم اًمتل جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

قمٍمت أو ظمٚمٓم٧م سمٌٕمْمٝم٤م ومتخٛمرت وىمذف  أن إصؾ ذم احلٌقب واًمثامر اإلسم٤مطم٦م وم٢مذا -

 -هب٤م اًمزسمد أصٌح٧م  راً 

شمٌلم زم أن حتريؿ سمٕمض فمروف إذسم٦م ٓ ًمٜمج٤مؾمتٝم٤م، وإٟمام عم٤م حتتقيف ُمـ ظم٤مصٞم٦م اإلهاع  -

 -ذم ُتٛمر إذسم٦م

وضمدت أن إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم ىمد ٟم٤مًم٧م اهتامم اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم  -

 -أصم٤مر اعمقىمقوم٦م وم٢مهن٤م مل حتظ سم٤مٓهتامم اًمالئؼ هب٤م ىمدياًم وطمديث٤ًم سمخالف

 
: أزمرز ايمتقصٝمات

مجع آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾم٤مئر )اًمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م أوىص سمف اًمزُمالء اًمذيـ ؾمٌ٘مقين ذم هذا اًمٕمٛمؾ وهق

اًمتل ىم٤مُم٧م سمف اجل٤مُمٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ممثٚم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ  (أسمقاب اًمٕمٚمؿ

واًمًٜم٦م ًمـ ُي١ميت ُأيمٚمف ويٕمؿ ٟمٗمٕمف طمتك يٙمقن حت٧م ُمتٜم٤مول أيدي ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وهمػمهؿ ىمًؿ اًمٙمت٤مب 

- سمٕمد هتذيٌف وـم٤ٌمقمتف وهذا اعمرضمق ُمـ هذه اجل٤مُمٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م
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 فَرط اآليات الكرآىيةفَرط اآليات الكرآىية: : أواًلأواًل

 
 

الصفشة رقنَا اآلية 

شورة آل عنراٌ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ژ 

  ژ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
00/ 14 

 شورة اليصاء

 42 32 53ص 43النساء  ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ 

 02 76 13ص 87النساء ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 

 شورة التوبة

 /1 /3  ژ ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ 

  ژ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
0// 1 ،14 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 

  ژۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
006 15 

 شورة شبأ

 02 18 ژں   ںژ 

 شورة الينل

 15 48 ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چژ 

 شورة لكناٌ

 00 03  ژڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ 
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الصفشة رقنَا اآلية 

 شورة يض

 03 01  ژ ۉ   ۉ  ې  ېژ 

 شورة احلعر

پ  پ      پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

0/ 21 

 شورة الفتح

 /2، 16 18 ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ژ 

 شورة احلذرات

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 ژڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
5 22 
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 ةةألساديح املرفوعألساديح املرفوعفَرط افَرط ا: : ثاىيًاثاىيًا
 
الصفشة احلديح 

 17 سمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذ ـمٚمع رايم٤ٌمن

ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي اًمٜم٤مس ظمػم؟ ىم٤مل ىمرين صمؿ اًمذيـ 

 يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

17 

ٓ شمًٌقا أصح٤ميب ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أن أطمديمؿ أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذه٤ًٌم ُم٤م 

 صٞمٗمفأدرك ُمد أطمدهؿ وٓ ن

18 

 00 ٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس

 16 اًمٜمجقم أُمٜم٦م ًمٚمًامء، وم٢مذا ذه٧ٌم اًمٜمجقم أشمك اًمًامء ُم٤م شمققمد

 17 ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من يٖمزو ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس



 
 

 364 

 
 اآلثار مرتبة على مصاىيد الصشابة رضي اهلل عيَهاآلثار مرتبة على مصاىيد الصشابة رضي اهلل عيَهفَرط فَرط : : ثاثًاثاثًا

 
رقه األثر  طرف األثر

,,  ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد  إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد

َمسٛمد ازمـ أيب ايمُمٔمثاء 

 06 يم٤من أسمقك ينمب اًمٜمٌٞمذ؟ 

َمسٛمد ازمـ أيب أوذم 

 018 يم٤من اسمـ أيب أورم ينمب ٟمٌٞمذ اجلر إظمي 

َمسٛمد ازمـ ؽمغميـ 

 052 يمت٥م ًمٜمقح ُمـ يمؾ رء اصمٜم٤من 

َمسٛمد ازمـ فمباس 

 03 اضمتٜم٥م ُم٤م أؾمٙمر ُمـ متر أو زسمٞم٥م 

 76 ـمري٤ًم  اذسمف ُم٤مدام

 073 أن اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف يم٤من يٙمره اًمٌن وطمده وأن جيٛمع سمٞمٜمف وسملم اًمتٛمر 

إن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه ظمص ٟمٌٞمف حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمّمح٤مسم٦م 

 آصمروه قمغم إٟمٗمس وإُمقال

 ,,

 /06 إن اًمٜم٤مر ٓ حتؾ ؿمٞمئ٤ًم وٓ حترُمف ٕن أوًمف يم٤من طمالًٓ 

 011  سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤من ينمب ٟمٌٞمذ اجلر إظمي أن قمٌداهلل

ٌُُن   074 اسمـ قم٤ٌمس : إٟمام أومًد اًمتٛمر اًم

 8 إٟمام طمرُم٧م اخلٛمر سمٕمٞمٜمٝم٤م واعمًٙمر ُمـ يمؾ ذاب 

 02 اخلٛمر طمرام سمٕمٞمٜمٝم٤م 

ص ذم ذًمؽ   036 ؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس قمـ ٟمٌٞمذ اًمري٤مص ومرظمَّ

 01 ؾمٌؼ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٤ٌمذق 



 
 

 365 

رقه األثر  طرف األثر

ْٙمر ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ا ًُّظ  6 ًم

 /5 صدق ذًمؽ ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف 

ت قمروىمؽ ُمـ اخل٨ٌم    77 ـم٤معم٤م شمروَّ

 7 يم٤من اسمـ قم٤ٌمس يٙمره يمؾ ُمًٙمٍر 

 46 يم٤من اسمـ قم٤ٌمس يٙمره ٟمٌٞمذ اجلر 

 026 يمؾ طمالل ذم يمؾ فمرف طمالل، ويمؾ طمرام ذم يمؾ فمرف طمرام 

 /0 يمؾ ُمًٙمر طمرام 

 45 ٓ شمنمب ٟمٌٞمذ اجلر 

 44 وإن يم٤من أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ  ٓ شمنمسمف

 027 ٓ ذاب إٓ ذم ؾُمٕمـ ُمقيمك 

 0/3 ٓ ييب أن ُتٚمٓمٝمام مجٞمٕم٤ًم 

 068 ُم٤م أدري ُم٤م ـمالؤيمؿ هذا اًمذي دمٞمئقن سمف؟ وًمٙمٜم٤م يمٜم٤م ٟم١مشمك سمٌمء يم٠مٟمف هٜم٤مء اإلسمؾ 

 00 ُم٤م أؾمٙمر ومٝمق طمرام 

 50 ُمـ هه أن حيرم ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف ومٚمٞمحرم اًمٜمٌٞمذ 

 33 طمرام  ٟمٌٞمذ اجلرَّ 

َمسٛمد فمبداهلل زمـ فمٚمر 

 11 اضمتٜم٥م يمؾ رء يٜمشُّظ 

 10 أُم٤م اخلٛمر ومحرام ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م، وأُم٤م ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ إذسم٦م ومٙمؾ ُمًٙمر طمرام 

 0/5 أن اسمـ قمٛمر أُمر سمزسمٞم٥م ومتر أن يٜمٌذا ًمف 

 0/6 أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤من يٜمٌذ ًمف زسمٞم٥م ومٚمؿ يًتٛمرئف 

 045 قمٜمٝمام يم٤من ُيٜمٌذ ًمف ذم ؾم٘م٤مء اًمزسمٞم٥م همدوة ومٞمنمسمف ُمـ اًمٚمٞمؾ  أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل

 08  طم٩م ًمؽ وٓ يمراُم٦م أٟم٧م هق ومال

 07 يمر ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه أهن٤مك قمـ اًمس
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رقه األثر  طرف األثر

 13 أهن٤مك قمـ اعمًٙمر، ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه 

إين أٟمٌذ ٟمٌٞمذ زسمٞم٥م ومٞمجلء ٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ومٞم٘مذومقن ومٞمف اًمتٛمر ومٞمٗمًدوٟمف قمكم 

 سم٠مس  ومٙمٞمػ شمرى ىم٤مل اسمـ قمٛمر ٓ

73 

 028 إوقمٞم٦م ٓ حتؾ ؿمٞمئ٤ًم وٓ حترُمف 

 076 طمرُم٧م اخلٛمر وقم٤مُم٦م ذاب اًمٜم٤مس هذا اًمذي ي٘مقًمقن 

 15 طمرُم٧م اخلٛمر وُم٤م سم٤معمديٜم٦م ُمٜمٝم٤م رء 

 74 اخلٛمر ُمـ اًمٕمٜم٥م 

 68 اخلٛمر، ًمٞمس هل٤م يمٜمٞم٦م 

 72 ؾمئؾ اسمـ قمٛمر قمـ ٟم٘مٞمع اًمزسمٞم٥م وم٘م٤مل اخلٛمر اضمتٜمٌقه٤م 

ٙمر  ٌر  ًَّ  12 اًم

 004 اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ذسم٦م ومام يمدت أهتدي إمم أهكم ؾم٘م٤مين 

 /04 قمزُم٧م قمٚمٞمؽ ًمتنمسمـ ومٞمٝم٤م وم٢مٟمام هل ُمثؾ اًم٘م٤مرورة 

 075 ىمد هُنل أن ُيٜمتٌذ اًمٌن واًمرـم٥م مجٞمٕم٤ًم 

 05 يمؾ ُمًٙمر طمرام 

 04 يمؾ ُمًٙمر  ر 

 05 يمؾ ُمًٙمر  ر 

 34 ٓ شمنمسمف ذم ُمزوم٧َّم 

 80 ُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمحقم وم٤ٌمقمقه٤م وأيمٚمقا أصمامهن٤م ٓ شمٙمقٟمقا سمٛمٜمزًم٦م اًمٞمٝمقد طُمرِّ 

 037  قمـ إذسمف ومرظمص زم ذم اًمرص٤مص  ًم٘مٞم٧م اسمـ قمٛمر وم٠ًمًمتف

 /1 ُم٤م أؾمٙمر ُمٜمف اًمٗمرق وم٤محلًقة ُمٜمف طمرام 

 14 ُمـ ذب اخلٛمر ومٚمؿ يٜمتش مل شم٘مٌؾ ًمف صالة ُم٤مدام ذم ضمقومف أو قمروىمف ُمٜمٝم٤م رء 

,,  ُمـ يم٤من ُمًتٜم٤ًم ومٚمٞمًتـ سمٛمـ ىمد ُم٤مت 

 35 اسمـ قمٛمر قمـ ٟمٌٞمذ اجلر واًمدسم٤مء هنك 
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رقه األثر  طرف األثر

 48 هنك اسمـ قمٛمر قمـ ٟمٌٞمذ اجلر واًمدسم٤مء 

 0/4 هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ احلٜمتٛم٦م 

 /8 اذسمف ُم٤م مل ي٠مظمذه ؿمٞمٓم٤مٟمف 

َمسٛمد فمبداهلل زمـ َمسٔمقد 

 40 أن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من يٗمتل ذم ٟمٌٞمذ اجلر 

 66 طمرم قمٚمٞمٙمؿ إن اهلل مل جيٕمؾ ؿمٗم٤مءيمؿ ومٞمام 

 015 أن قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ؾم٘مك ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ٟمٌٞمذًا ذم ضمرة ظمياء 

أن قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس دظمؾ قمغم اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وهق ي٠ميمؾ وم٠ميمؾ ُمٕمف صمؿ 

 أشمقا سمٜمٌٞمذ ومنمسم٤م ُمٜمف 

00/ 

َٙمُر  ر  ًَّ  65 اًم

 012 يم٤من اسمـ ُمًٕمقد ُيٜمٌذ ًمف ذم اجلر إظمي 

 042 يٜمٌذ ًمف ذم ضمرة وجيٕمؾ ًمف ومٞمف قمٙمر  يم٤من قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف

 014 يم٤من يٜمٌذ ًمٕمٌداهلل اًمٜمٌٞمذ ذم ضمراء ظمي ومٞمنمسمف 

 013 يم٤مٟمقا يٜمٌذون ذم اجلر إظمي ومػماهؿ قمٌداهلل ومال يٜمٝمك قمـ ذًمؽ 

 0/7 ُم٤م يزال اًم٘مقم وإن ذاهبؿ حلالل طمتك يّمػم قمٚمٞمٝمؿ طمراُم٤ًم 

 75 ٟمٌٞمذ اًمٕمٜم٥م  ر 

 016 ي٤م ضم٤مري٦م اؾم٘مٞمٜم٤م ٟمٌٞمذًا 

 000 أراين أسمق قمٌٞمدة اجلر إظمي اًمتل يم٤من يٜمٌذ ومٞمٝم٤م ًمٕمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

 67 إن اهلل شمٕم٤ممم مل جيٕمؾ ؿمٗم٤مءيمؿ ومٞمام طمرم قمٚمٞمٙمؿ 

َمسٛمد أزمق أَماَمة 

بَّ   066 دظمٚم٧م قمغم أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف وهق ينمب ـمالء اًمرَّ

َمسٛمد أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل 

 021 ن ذم اجلر وٓ يٜمٝم٤مهؿ أن أسم٤م سمرزة يم٤من يرى أهٚمف يٜمٌذو
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 017 أن أسم٤م سمرزة يم٤من ُيٜمٌذ ًمف ذم ضمرٍّ أظمي 

 040 أن أسمق سمرزة ريض اهلل قمٜمف يمره اًمنمب ذم اًمزضم٤مج 

 61 وددت أٟمٙمؿ طمقًمتٛمقه٤م ذم ؾم٘م٤مء 

َمسٛمد أزمق صمحٖمة 

 1/3 رأي٧م أسم٤م ضمحٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ينمب اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ 

َمسٛمد أزمق ايمدرداء 

 065 اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف اًمٓمالء ُم٤م ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل صمٚمثف ومٞمنمسمف  يمٜم٧م أـمٌخ ٕيب

َمسٛمد أزمق ذر ايمٕمٖماري 

 /3 ُمـ ذب ُمًٙمرًا ُمـ اًمنماب ومٝمق رضمس 

 005 يٙمٗمل يمؾ يقم ذسم٦م ُمـ ُم٤مء أو ذسم٦م ُمـ ٟمٌٞمذ أو ذسم٦م ُمـ ًمٌـ 

َمسٛمد أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري 

 60 ذًمؽ أظم٨ٌم وأظم٨ٌم 

 088 ٟمف يٜمٝمك أن جُيٛمع سملم اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م يم٤من أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل ع

َمسٛمد أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري وزمالل وفمائُمة 

 55 يمرهقا ٟمٌٞمذ اجلر 

َمسٛمد أزمق فمبٝمدة وَمٔماذ زمـ صمبؾ وأزمق ؿمٙمحة 

أن أسم٤م قمٌٞمدة وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وأسم٤م ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ينمسمقن ُمـ اًمٓمالء 

 ُم٤م ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل صمٚمثف 

060 

ٞمِماري َمسٛمد أزمق َمسٔمقد إ

 //1 يم٤من أسمق ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ي٠مُمر أهٚمف سم٘مٓمع اعمذٟم٥م ُمـ اًمٌن 

 /02 يمٜم٧م أٟمٌذ ٕيب ُمًٕمقد ذم اجلر إظمي 

َمسٛمد أزمق َمقؽمك إؾمٔمري 

 077 أٓ إن  ر اعمديٜم٦م اًمٌن واًمتٛمر، و ر أهؾ وم٤مرس اًمٕمٜم٥م 
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ا ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل أن أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف يم٤من ينمب ُمـ اًمٓمالء م

 صمٚمثف 

064 

 54 ُم٤م ينين أن أذب ٟمٌٞمذ اجلر وزم ظمراج اًمًقاد ؾمٜملم 

َمسٛمد أزمق هريرة 

 53 يم٤من أسمق هريرة يٜمٝمك قمـ ٟمٌٞمذ اجلر 

 082 عم٤م طمرُم٧م اخلٛمر يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اًمٌن ومٞم٘مٓمٕمقن ُمٜمف يمؾ ُمذٟم٥م 

 083 اعمذٟم٦ٌم اىمروٝم٤م سم٤معم٘م٤مريض، صمؿ اٟمتٌذ أهي٤م ؿمئ٧م 

يمٕم٥م ُمًٜمد أيب سمـ 

 28 قمٚمٞمؽ سم٤معم٤مء، قمٚمٞمؽ سم٤مًمًقيؼ، قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمًؾ 

َمسٛمد أم َمٔمبد إٞمِمارية 

 033 اخلٛمر  أُم٤م احلٜم٤مشمؿ ومحٜم٤مشمؿ اًمٕمجؿ اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ ومٞمٙمٜمًٝم٤م يمٜم٤ًًم فمروف

م ُم٤م أطمؾ اهلل يمٛمًتحؾِّ ُم٤م طمرم اهلل   020 إن حُمرِّ

َمسٛمد أٞمس زمـ َمايمؽ 

 17 ُمٜمف  أيت أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٌن ُمذٟم٥ِّم ومجٕمؾ ي٘مٓمٕمف

 37 اضمتٜم٥م ُمًٙمره ذم يمؾ رء 

 /01 أن أم اًمٗمْمؾ ريض اهلل قمٜمٝم٤م أرؾمٚم٧م إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ شم٠ًمًمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر 

أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف يم٤من يٜمزل قمغم أيب سمٙمر سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

 سمقاؾمط اًم٘مّم٥م ومٙم٤من يرؾمؾ إمم اًمًقق ومٞمِمؽمي ًمف اًمٜمٌٞمذ ُمـ اخلقايب 

003 

 1/1 اهلل قمٜمٝمٙم٤من ينمب اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ  أن أٟمس ريض 

 063 إن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ٟم٤مزقمف اًمِمٞمٓم٤من ذم قمقد اًمٙمرم 

 062 إين ٕذب اًمٓمالء احلٚمق اًم٘م٤مرص 

 031 احلٜمتؿ ضمرار  ر يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ُمٍم 

 22 اخلٛمر ُمـ اًمٕمٜم٥م واًمتٛمر واًمٕمًؾ واحلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمذرة 
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 قمٜمف سمقاؾمط اًم٘مّم٥م ومرأي٧م ٟمٌٞمذه ذم ضمرة دظمٚم٧م قمغم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل

 ظمياء 

010 

دظمٚم٧م قمغم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف وم٠ميمٚمٜم٤م قمٜمده صمؿ دقم٤م سمجريرة ظمياء ومٞمٝم٤م 

 ٟمٌٞمذ ومً٘م٤مٟم٤م 

007 

 16 دع ُم٤م ٓ يريٌؽ إمم ُم٤م يريٌؽ وم٢من يمؾ ُمًٙمر طمرام 

 035 دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ 

 38   اًمدن؟ وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ اهلل ب ذمؾمئؾ ُمقؾمك سمـ أٟمس أيم٤من أسمق محزة ينم

يم٤من أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ؾم٘مٞمؿ اًمٌٓمـ وم٠مُمرين أن أـمٌخ ًمف ـمالء طمتك 

 ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل صمٚمثف 

061 

 18 يم٤من أٟمس ريض اهلل قمٜمف ي٠مُمر سم٤مًمتذٟمقب ومٞم٘مرض 

 /2 يم٤من ٓ يدع ؿمٞمئ٤ًم ىمد أرـم٥م إٓ قمزًمف قمـ ومْمٞمخف 

اء وأيب سمـ يمٕم٥م وأسمق قمٌٞمدة وهؿ يمٜم٤م ذم سمٞم٧م أيب ـمٚمح٦م وُمٕمٜم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ سمٞمض

 ينمسمقن ذاسم٤ًم هلؿ إذا ٟم٤مدى ُمٜم٤مٍد أٓ إن اخلٛمر ىمد طمرُم٧م 

080 

 078 يمٜم٤م ٟمٜمٌذ اًمرـم٥م واًمٌن قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 008 يمٜم٧م ٟم٤مزًٓ ذم دار أٟمس ومرأيتف ينمب اًمٜمٌٞمذ ذم ضمر أظمي 

ُم٧م اخلٛمر إين يقُمئذ ٕؾم٘مل أطمد قمنم ر  081 ضماًل وم٠مُمروين ومٙمٗم٠مهت٤م عم٤م طُمرِّ

َمسٛمد ايمػماء زمـ فمازب 

 1/2 ء قمغم اًمٜمّمػ أن اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اًمٚمٝمٕمٜمف يم٤من ينمب اًمٓمال

َمسٛمد صمازمر زمـ فمبداهلل 

ٌُن واًمتٛمر  ر   084 اًم

 087 طُمرُمت٤مخلٛمر يقم طمرُم٧م وُم٤م يم٤من ذاب اًمٜم٤مس إٓ اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م 

 086 واًمزسمٞم٥م ٟمٌٞمذًا  ٓ دمٛمٕمقا سملم اًمرـم٥م واًمٌن، وسمٞمٜم٤مًمتٛمر

َمسٛمد صمرير زمـ فمبداهلل ايمبجقم 
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 070 اذسمقا أٟمتؿ اًمٕمًؾ 

 1/4 أن ضمرير سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم يم٤من ينمب قمغم اًمٜمّمػ 

َمسٛمد احلسـ زمـ فمقم 

 0/2 اذب وم٢مذا ره٧ٌم أن شمًٙمر ومدقمف 

َمسٛمد طمايمد زمـ ايمقيمٝمد 

 /07 قمٜمف يم٤من ينمب اًمٓمِّالء سم٤مًمِم٤مم أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل 

َمسٛمد راهمع زمـ طمديج 

 63 أدريمقا ؾمٛمٜمٙمؿ 

َمسٛمد ؽمٔمد زمـ أيب ووماص 

 78 سمٕمف قمٜم٤ًٌم 

 025 يم٤من ٟمٌٞمذ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ذم ضمرة ظمياء 

َمسٛمد ؽمامك زمـ َمقؽمك ايمّمبل 

رأي٧م ضم٤مري٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف شم٘مٓمع اًمتذٟمٞم٥م ُمـ اًمٌن ومتٜمٌذه قمغم 

 طمدة وشمٜمٌذ اًمٌن قمغم طمدة 

08/ 

يد زمـ نمٖمٙمة َمسٛمد ؽمق

 82 يمٜم٧م أذب اًمٜمٌٞمذ ُمع أيب اًمدرداء وأصح٤مب رؾمقل اهلل سم٤مًمِم٤مم 

َمسٛمد ؽمقيد زمـ َمٗمرن 

 62 أشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٌٞمذ ذم ضمرة وم٠ًمًمتف ومٜمٝم٤مين قمٜمف 

َمسٛمد صٖمٝمة زمٛمت ضمٝمل 

 /6 ٟم٤م ذم ٟمٌٞمذ اجلر أيمثرشمـ ي٤م أهؾ اًمٕمراق قمكم

َمسٛمد فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر ايمِمديؼ 

 001 أشمٕمجز إطمدايمـ أن شمتخذ ُمـ ُمًؽ أوحٞمتٝم٤م ؾم٘م٤مء ذم يمؾ قم٤مم 

 25 اذيب وٓ شمنميب ُمًٙمرًا 
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 26 ٓ شمنمسمف إن فمٜم٧َّم إطمدايمـ أن ُم٤مضمٝم٤م ُيًٙمر ف

 002 أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمتخذ ُمـ أه٤مب أوحٞمتٝم٤م وؾم٘م٤ًم ًمٚمٜمٌٞمذ 

 044 اٟمٌذي قمِمٞم٦م واذسمٞمف همدوة وأويمل قمٚمٞمف 

 57 إظمي  إي٤ميمؿ وٟمٌٞمذ اجلر

 /03 شمدظمؾ إطمدايمـ ذم ُمقوع فمٗمر اًمٜم٤مر سمً٘م٤مء شمِمؽميف سمدرهؿ 

 23 طمدصم٧م أذسم٦م ًمق يم٤مٟم٧م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمٜمٝم٤م 

 58 طمٚمقه وطم٤مُمْمف طمرام 

 032 احلٜمتؿ ضمرار سمٞمض جُي٤مء هب٤م ُمـ ُمٍم ومٞمحٛمؾ ومٞمٝم٤م اخلٛمر 

 24 ىمد أيمثرشمـ قمكم 

مم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همدوًة ذم ؾم٘م٤مء وٓ ٟمخٛمره وٓ ٟمجٕمؾ ومٞمف يمٜم٤م ٟمٜمٌذ ًمرؾمقل اهلل ص

 قمٙمرًا 

043 

يمٜم٧م أٟمٌذ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمٜم٧م آظمذ اًم٘مٌْم٦م ُمـ اًمزسمٞم٥م وم٠مًم٘مٞمٝم٤م 

 ومٞمف 

0// 

 27 ٓ أطمؾ ُمًٙمرًا وإن يم٤من ظمٌزًا 

 56 ٓ شمنمسمـ ذم راىمقد وٓ ضمرة وٓ ىمرقم٦م 

 47 ٓ هق ؾم٘مؿ 

 030 إذسم٦م ومٚمتجتٜمٌف ُم٤م أؾمٙمر إطمدايمـ ُمـ 

 21 يمؾ ُمًٙمٍر طمرام 

َمسٛمد فمبدايمرمحـ زمـ أيب يمٝمعم 

يم٤من اًمرضمؾ يٛمر قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ ُمتقاومرون ومٞمٚمٕمٜمقٟمف 

 وي٘مقًمقن هذا ينمب اخلٚمٞمٓملم 

071 

َمسٛمد فمبدايمرمحـ زمـ زممم إٞمِماري 

 046 م يم٤من ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ سمنم إٟمّم٤مري ىمري٦م يّمٜمع ًمف هب٤م ـمٕم٤م
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َمسٛمد فمبداهلل زمـ فمتبة 

 52 إهنؿ واهلل يٙمذسمقن قمٚمٞمف 

َمسٛمد فمبداهلل زمـ فمٚمرو 

 20 ٕن أزين أطم٥م إزم ُمـ أن أؾمٙمر 

َمسٛمد فمبداهلل زمـ َمٕمٖمؾ 

 034 احلٜمتؿ اجلر إظمي وإسمٞمض، واعم٘مػم ُم٤م ًمٓمخ سم٤مًم٘م٤مر ُمـ زق أو همػمه 

 64 يم٤من اسمـ ُمٖمٗمؾ ي٠مُمر سمٜمٌٞمذ اًمً٘م٤مء 

همان َمسٛمد فمثامن زمـ ع

 31 أيت قمثامن سمرضمؾ وضمد ُمٕمف ٟمٌٞمذ ذم دسم٤مءة حيٛمٚمف ومجٚمده أؾمقاـم٤ًم 

 71 ًمٕمٚمؽ دمٕمٚملم ومٞمف زهقًا 

َمسٛمد فمْماء زمـ أيب رزماح 

 038 زقمٛمقا أن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من ينمب ذم اًمرص٤مص٦م 

 32 يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ يً٘مقن ذم طمٞم٤مض ُمـ أدم 

َمسٛمد فم٘مرَمة َمقلم ازمـ فمباس 

 51 ٟمٙمؿ أردشمؿ أن ُت٤مًمٗمقا قمٙمرُم٦م وشمردوا طمديثف ٓ واًمذي ٟمٗمس قمٙمرُم٦م سمٞمده، وًمؽ

َمسٛمد فمقم زمـ أيب ؿمايمب 

 42 أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤ًم هنك قمـ ٟمٌٞمذ اجلر 

 057 دٟم٤م سم٠مصٌٕمف اًمٓمِّال أؾمقد ي٠مظمذه أح

 056 ىمًؿ قمكمٌّ ـمالء ومٌٕم٨م إزم سم٘مدح ومٙمٜم٤م ٟم٠ميمٚمف سم٤مخلٌز يمام ٟم٠ميمٚمف سم٤مًمٙم٤مُمخ 

ٓء ي٘مع ومٞمف اًمذسم٤مب وٓ يًتٓمٞمع أن ُيرج يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف يرزق اًمٜم٤مس اًمط

 ُمٜمف 

058 

 70 يم٤من يٜمٌذ ًمٕمكم زسمٞم٥م ذم ضمرة سمٞمْم٤مء ومٞمنمسمف 

 006 يمٜم٧م أٟمٌذ ًمٕمكم ذم اجلر إظمي 
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 055 يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف يرزق اًمٜم٤مس ُمـ اًمٓمالء ُم٤م ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل صمٚمثف 

رى أطمدًا ًم٘مد رأي٧م أصمرًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومام أ

 يِمٌٝمٝمؿ 

 ,,

 43 ًمق مل أٟمف قمٜمف إٓ ُمرة أو ُمرشملم  

َمسٛمد فمٚمر زمـ اخلْماب 

 048 أرين يمت٤مب قمٛمر إمم قمامر ذم ؿم٠من اًمٓمالء 

 041 أىمٚمٚمتؿ قَمٙمره 

 86 ايمنوه سم٤معم٤مء 

 053 إهن٤م ىمدُم٧م قمكم قمػم ُمـ اًمِم٤مم حتٛمؾ ذاسم٤ًم همٚمٞمٔم٤ًم أؾمقد يمٓمالء اإلسمؾ 

 050 يف إن ذم هذا اًمنماب ُم٤م اٟمتٝمك إل

 85 إن ًمٜمٌٞمذ زسمٞم٥م اًمٓم٤مئػ ًمٖمراُم٤م 

 0/8 أن ٟم٤مومع سمـ قمٌداحل٤مرث ٟمٌذ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اعمزاد 

 0 إن هذه إٟمٌذة شمٜمٌذ ُمـ  ٦ًم أؿمٞم٤مء 

 84 إٟم٤م ًمٜمنمب هذا اًمنماب اًمِمديد ًمٜم٘مٓمع سمف حلقم اإلسمؾ ذم سمٓمقٟمٜم٤م 

 87 إين رضمؾ ُمٕمج٤مر اًمٌٓمـ وم٠مذب هذا اًمًقيؼ وٓ يالوُمٜمل 

 /7 سمٜمل، اهمًؾ ؾم٘م٤مءك يٚملم ًمٜم٤م ذاسمف أي 

 072 طمرُم٧م اخلٛمر وُم٤م ذاٌب همػمه 

 2 وأٟم٤م ؾم٤مئؾ قمٜمف ذيمر زم أن قمٌٞمداهلل وأصح٤مسمف ذسمقا ذاسم٤ًم سم٤مًمِم٤مم 

 3 رأي٧م قمٛمر حيدهؿ 

 047  ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ اًمنماب اًمذي يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أضم٤مزه ًمٚمٜم٤مس؟

 0/1 ىمع ًمف اًمزسمٞم٥م همدوة ومٞمنمسمف قمِمٞم٦م يم٤من اًمٜمٌٞمذ اًمذي ينمب قمٛمر، يم٤من يـ

 051 يم٤من قمٛمر رزىمٜم٤م اًمٓمالء ٟمجدطمف ذم ؾمقي٘مٜم٤م 

 4يم٤من ُمٜم٤مدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مم إمم اًمّمالة ٟم٤مدى وٓ شم٘مرسمقا 
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 اًمّمالة وأٟمتؿ ؾمٙم٤مرى 

يمت٥م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إمم قمامًمف أن يرزىمقا اًمٜم٤مس اًمٓمالء ُم٤م ذه٥م صمٚمث٤مه وسم٘مل 

 صمٚمثف 

054 

 /05 يمال واهلل، اًمٚمٝمؿ إين ٓ أطمؾ هلؿ ؿمٞمئ٤ًم طمرُمتف قمٚمٞمٝمؿ 

 30 ٓ يٜمٌذ ذم دسم٤مء وٓ طمٜمتؿ وٓ ُمزوم٧م 

ٕن أذب ىمٛم٘ماًم ُمـ ُم٤مء حمٛمك حيرق ُم٤م أطمرق ويٌ٘مك ُم٤م أسم٘مل أطم٥م إزم ُمـ أن 

 أذب ٟمٌٞمذ اجلر 

4/ 

 41 ٕن ُتتٚمػ إؾمٜم٦م ذم ضمقذم أطم٥م إزم ُمـ ذب ٟمٌٞمذ اجلر 

 88  اهلل قمٜمف أشم٤مه اًمٓمٌٞم٥م وم٘م٤مل أي اًمنماب أطم٥م إًمٞمؽ؟ عم٤م ـمٕمـ قمٛمر ريض

 1 ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، أٓ إٟمف ٟمزل حتريؿ اخلٛمر يقم ٟمزل وهل ُمـ  ٦ًم أؿمٞم٤مء 

 83 ي٤م قمت٦ٌم، إٟم٤م ٟمنمب هذا اًمٜمٌٞمذ اًمِمديد ًمٜم٘مٓمع سمف حلقم اإلسمؾ ذم سمٓمقٟمٜم٤م أن شم١مذيٜم٤م 

 81 ي٤م ُمٕمنم صم٘مٞمػ، إٟمٙمؿ شمنمسمقن ُمـ هذا اًمنماب اًمِمديد 

ؽمٛمد فمٚمران زمـ ضمِمكم م

 024 يمٜم٧م أٟمتٌذ ًمٕمٛمران سمـ طمّملم ذم اجلر إظمي ومٞمنمسمف 

َمسٛمد ومتادة زمـ دفماَمة ايمسدود 

,,  أطمؼ ُمـ صدىمتؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

َمسٛمد َمٔمٗمؾ زمـ يسار 

 023 أيٗمٕمؾ يمذا ويمذا وي٠مسمك أن ينمب ُمـ ذاب ذسمف أسمقه وقمٛمقُمتف ٕٟمف ٟمٌٞمذ ضمر 

م قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٜم٤م سم٤معمد يٜم٦م ويم٤مٟم٧م يمثػمة اخلٛمر ومحرَّ

 اًمٗمْمٞمخ 

1/0 

 022 ُيٜمٌذ زم ذم هذا 

َمسٛمد ٞماهمع َمقلم ازمـ فمٚمر 

 0/0 واهلل ُم٤م ىمٌض قمٛمر وضمٝمف قمـ اإلداوة طملم ذاىمٝم٤م إٓ أهن٤م ُتٚمٚم٧م 
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 أعالو األشاىيدأعالو األشاىيدفَرط فَرط : : رابعًارابعًا

 
األثر العلــــــه 

 /3 يروز اًمٌٍمي أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش، ف

 055 أسم٤من سمـ قمٌداهلل سمـ أيب طم٤مزم اًمٌجكم اًمٙمقذم

 02 إسمراهٞمؿ سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس اًم٤ًمُمري

 022 إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء، أسمق ه٤مرون اًمٖمٜمقي

 0/0 إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري 

 87 إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ضم٤مسمر اًمٌجكم اًمٙمقذم

 65 إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد اًمٜمخٕمل

 80 اسمـ ذاطمٞمؾ سمـ سمالل اخلقٓين

 017 أسمق اعمٖمػمة

 0 أسمق سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

 54 أسمق سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

 66 أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾم٤ممل إؾمدي

 1/4 أسمق زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير اًمٌجكم اًمٙمقذم

 000 أسمق قمٌٞمدة سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد

 /01 ُملؿمٞمخ ًمًٚمٞمامن اًمتل: أسمق قمثامن 

 28 أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل

 14 أسمق سمٙمر اًم٘م٤ميض: أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمروزي 

 0/0 أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًمٚمٞمثل

 014 أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ اًمٙمٚمٌل

 063 إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد احلٜمٔمكم، أسمق حمٛمد
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 068 إسمراهٞمؿ سمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان إُمقي أؾمد سمـ ُمقؾمك سمـ

 4 إهائٞمؾ سمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل اهلٛمداين،  أسمق يقؾمػ اًمٙمقذم 

 0/1 أؾمٚمؿ اًمٕمدوي، ُمقمم قمٛمر

 1 اسمـ قمٚمٞم٦م: إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُم٘مًؿ إؾمدي 

 83 إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد إمحز اًمٌجكم

 056 ن أيب يمريٛم٦م اًمًدي اًمٙمقذمإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌداًمرمحـ ب

 06 أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء اعمح٤مريب

 085 أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار اًمٙمٜمدي اًمٜمج٤مر

 74 أسمق طمٙمٞمؿ اًمٙمقذم: أيمٞمؾ 

 087 إؾمقد سمـ قم٤مُمر اًمِم٤مُمل، أسمققمٌداًمرمحـ

 30 اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث سمـ قمدي إٟمّم٤مري إود

 036 احل٤مرث سمـ ًم٘مٞمط اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم

 81 ُمًٙمـ أسمق ُمًٙملم إودي احلر سمـ

 15 احلًـ سمـ اًمّم٤ٌمح اًمٌزار

 021 احلًـ سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ـمٝمامن

 0/2 احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ طمّل 

 0/2 احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 012 احلًـ سمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل اًمٙمقذم

 071 احلٙمؿ سمـ قُمتٞم٦ٌم اًمٙمٜمدي، أسمق حمٛمد اًمٙمقذم

 2 اًمٙمٜمدي اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ صمامُم٦م

 000 اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اهلالزم

 14 اًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م سمـ راومع اًمٙم٤مهكم

 037 اًمٗمْمؾ سمـ ديملم اًمٙمقذم 
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 013 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد اعمًٕمقدي

 050 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ

 12 اًمٚمٞم٨م سمـ أيب ؾُمٚمٞمؿ سمـ ُزٟمٞمؿ اًم٘مرر

 04أسمق احل٤مرث اعمٍمي : رمحـ اًمٗمٝمٛمل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌدال

 1/0 اعمثٜمك سمـ قمقف اًمٕمٜمزي، أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٍمي

 /01 اًمٜمي سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري

 042 اًمٜمي سمٜمٛمٓمرف اًمٙمقذم

 55 اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر اًمٖم٤ًمين

 0/6 اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم

 80 اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مرضم٦م اعمروذي

 021 أم احلًـ سمـ طمٙمٞمؿ

 020 ُمقٓة ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م إٟمّم٤مري٦مأم ُمٕمٌد 

 006 أم ُمقؾمك هي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 002 أُمٞم٦م سمٜم٧م قمٌداهلل اُمرأة زيد سمـ ضمدقم٤من

 001 اُمرأة زيد سمـ ضمدقم٤من: أُمٞمٜم٦م 

 061 أٟمس سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري، أسمق ُمقؾمك ُمقمم أٟمس

 16 أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي إٟمّم٤مري

 76 أيٛمـ سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم ُمقمم سمٜمل صمٕمٚم٦ٌم

 05 يمٞم٤ًمن اًمًختٞم٤مين : أيقب سمـ أيب متٞمٛم٦م 

 078 سمريد سمـ أيب ُمريؿ، ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًمًٚمقزم

 54 سمالل سمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

 55 سمالل سمـ رسم٤مح

 002 هبز سمـ أؾمد اًمٕمٛمل، أسمق إؾمقد اًمٌٍمي
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 081 صم٤مسم٧م سمـ أؾمٚمؿ اًمٌٜم٤مين، أسمق حمٛمد اًمٌٍمي

 //1 ومم زيد سمـ صم٤مسم٧مصم٤مسم٧م سمـ قُمٌٞمد إٟمّم٤مري، م

 38 أسمق زيد اًمٌٍمي: صم٤مسم٧م سمـ يزيد إطمقل 

 007 صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ اًمٚمٞمثل

 084 ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام إٟمّم٤مري

 1/4 ضمرير سمـ أيقب سمـ أيب زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير اًمٙمقذم

 /6 ضمرير سمـ طم٤مزم سمـ زيد سمـ قمٌداهلل إزدي

 65 ضمرير سمـ قمٌداحلٛمٞمد سمـ ىمرط 

 070 ضمرير سمـ قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر اًمٌجكم

 27 ضمنة سمٜم٧م دضم٤مضم٦م اًمٕم٤مُمري٦م

 036 ضمٕمٗمر سمـ احل٤مرث اًمقاؾمٓمل، أسمق إؿمٝم٥م

 24ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من اًمٙماليب 

 /3 أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري: ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة 

 082 طم٤مشمؿ سمـ أيب صٖمػمة

 1/2 طمٌٞم٥م سمـ أيب قمٛمرة اًم٘مّم٤مب، أسمق قمٌداهلل اًمٙمقذم

 010 إٟمامـمل، أسمق حمٛمد اًمًٚمٛمل طمج٤مج سمـ اعمٜمٝم٤مل

 11 طمج٤مج سمـ حمٛمد اعمّمٞميص إقمقر

 12 طمرب سمـ أيب طمرب

 30 أسمق اهلذيؾ اًمٙمقذم: طمّملم سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًٚمٛمل 

 /0 أسمق اجلقيري٦م: طمٓم٤مب سمـ ظمٗم٤مف 

 5 أسمققمٛمر اًمٙمقذم: طمٗمص سمـ همٞم٤مث سمـ ـمٚمؼ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٜمخٕمل 

 64 طمٙمٞمؿ سمـ دريؿ

 /7 اًمٙمقذم طُمالم سمـ ص٤مًمح اًمٕمٌز
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 /00 مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن

 010 مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن

 28 مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًم٘مرر

 066 مح٤مد سمـ ظم٤مًمد اخلٞم٤مط اًم٘مرر، أسمق قمٌداهلل اًمٌٍمي 

 64 مح٤مد سمـ زيد سمـ درهؿ إزدي اجلٝمْمٛمل

 002 مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر اًمٌٍمي، أسمق ؾمٚمٛم٦م

 024 محران سمـ قمٌداًمٕمزيز

 //0 سمـ ؾمٚمٞمامن محٞمد

 1/0 محػمي سمـ سمِمػم، أسمق قمٌداهلل اجلني

 47 أسمق دطمٞم٦م اًمٌٍمي: طمقؿم٥م سمـ قم٘مٞمؾ 

 048 طمٞم٤من سمـ طمّملم، أسمق اهلٞم٤مج إؾمدي اًمٙمقذم

 /07 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم

 6 ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي اًمٌٍمي

 /02 ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمد اًمٙمقذم

 041 ظم٤مًمد سمـ ُمٝمران احلذاء

 1/1 ظمثٞمٛم٦م سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، أسمق ٟمٍم اًمٌٍمي

 /05 داود سمـ احلّملم إُمقي

 53 داود سمـ ومراهٞم٩م اعمدين

 047 دود سمـ أيب هٜمد اًم٘مِمػمي

 28 ذر سمـ قمٌداهلل اعمرهٌل

 63 راومع سمـ ظمدي٩م سمـ راومع سمـ قمدي إٟمّم٤مري

 60 ُرومٞمع سمـ ُمٝمران أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل

 33 سمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمٕمالء سمـ طم٤ًمن اًم٘مٞمز روح
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األثر العلــــــه 

 0/4 زاذان، أسمق قمٛمر اًمٙمٜمدي اًمٌزار

 75 زر سمـ طمٌٞمش سمـ طم٤ٌمؿم٦م إؾمدي

 0/1 زهػم سمـ طمرب سمـ ؿمداد، أسمق ظمثٞمٛم٦م اًمٜم٤ًمئل

 020 زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اخلزرضمل

 0/1 زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمٕمدوي ُمقمم قمٛمر

 11 زيد سمـ ضمٌػم سمـ طمرُمؾ اًمٓم٤مئل

 060 زيد سمـ ؾمٝمؾ سمـ إؾمقد سمـ طمرام إٟمّم٤مري

 027 ؾم٤ممل أسمق همٞم٤مث اًمٕمتٙمل

 066 ؾم٤ممل سمـ ؾم٤ممل، أسمق ؿمداد اًمٕمٌز،احلٛميص

ي٦َّم قمٛمران سمـ طمّمٞم٦م، أم طمٗمص  024 هِّ

 64 هي٩م سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُمروان اجلقهري

 14 هي٩م سمـ يقٟمس سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي

 /7 ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 061 اًمٕمٌز، أسمق حمٛمد اًمٙم٤مشم٥م، اًمٙمقذم ؾمٕمد سمـ أوس 

 30 أسمق محزة اًمٙمقذم: ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة اًمًٚمٛمل 

 55 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري: ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمٌٞمد إٟمّم٤مري 

 18 ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م

 86ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ اًم٘مرر 

 12 ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إؾمدي

 21 ن اًمتٞمٛمل اًمٙمقذمؾمٕمٞمد سمـ طمٞم٤م

ان  5 ؾمٕمٞمد سمـ ذي طُمدَّ

 5 ؾمٕمٞمد سمـ ذي ًمٕمقة

 28 ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أسمزى اخلزاقمل ُمقٓهؿ
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األثر العلــــــه 

 0/7 ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري، واًمد ؾمٗمٞم٤من

 0/5 ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕم٦ٌم أسمق قمثامن اخلراؾم٤مين

 01 أسمق قمٌداهلل اًمٙمقذم: ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري 

 2 يٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن اهلالزمؾمٗمٞم٤من سمـ ع

 0 أسمق إطمقص: ؾمالَّم سمـ ؾمٚمٞمؿ احلٜمٗمل 

 28 ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ احليُمل

 /7 ؾُمٚمٞمؽ سمـ ُمًحؾ اًمٗمزاري

 06 ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمقد سمـ طمٜمٔمٚم٦م اًمٙمقذم

 34 ؾمٚمٞمامن سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، أسمق إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين اًمٙمقذم

 36 أسمق اعمٕمتٛمر اًمٌٍمي: ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من اًمتٞمٛمل 

 5أسمق حمٛمد إقمٛمش  : ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم اًمٙمقذم 

 25 ؾمامك سمـ طمرب سمـ أوس سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمذهكم اًمٌٙمري 

 /08 ؾمامك سمـ ُمقؾمك اًمْمٌل 

 080 ؾمٝمؾ سمـ سمٞمْم٤مء 

 36 ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ إٟمامـمل اًمٌٍمي 

 025 ؾمٝمؾ، أسمق إؾمد 

 82 ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، أسمق أُمٞم٦م اجلٕمٗمل 

 62 ُم٘مرن اعمزين  ؾمقيد سمـ

 03 أسمق اًمٗمْمؾ : ؾمقيد سمـ ٟمٍم سمـ ؾمقيد اعمروزي 

 /00 ؾمػميـ أم وًمد اسمـ ُمًٕمقد 

 043 ؿمٌٞم٥م سمـ قمٌداعمٚمؽ اًمتٛمٞمٛمل، اًمٌٍمي 

 80 ذاطمٞمؾ سمـ سمٙمٞمؾ اخلقٓين 

 /07 ذيح سمـ احل٤مرث سمـ ىمٞمس اًمٙمقذم، اًمٜمخٕمل 
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األثر العلــــــه 

 02 أسمق قمٌداهلل : ذيؽ سمـ قمٌداهلل اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض 

 8 أسمق سمًٓم٤مم اًمٌٍمي : ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج سمـ اًمقرد اًمٕمتٙمل 

 66 ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م إؾمدي 

 0/7 ؿمامس سمـ ًمٌٞمد 

 56 ؿمٛمٞم٦ًم سمٜم٧م قمزيز اًمٕمتٙمٞم٦م اًمٌٍمي٦م 

 0/3 ؿمٝم٤مب سمـ قم٤ٌمد اًمٕمٌدي اًمٌٍمي 

 /3 ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م إؿمٕمري 

 7 ص٤مًمح سمـ رؾمتؿ اعمزين اًمٌٍمي 

 068 صدىم٦م سمـ قم٤ٌمدة سمـ ٟمِمٞمط إؾمدي 

 066 صديَّ سمـ قمجالن سمـ وه٥م، أسمق أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم 

 71 صٗمقان سمـ أيب قمٞم٤مش 

 077 صٗمقان سمـ حمرز سمـ زي٤مد اعم٤مزين 

 /6 صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م 

 026 ـم٤مرق سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٌجكم إمحز اًمٙمقذم 

 35 ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامين 

 70 ُمقؾمك سمـ ـمريػ إؾمدي

 1/3 ـمٚمح٦م سمـ ضمؼم 

 044 سمـ قمٌداعمٚمؽ اًم٘مٞمز اًمٌٍمي ـمقد 

 80 ـمٞم٤َّمف اإلؾمٙمٜمدراين 

 17 قم٤مئذ اهلل سمـ قمٌداهلل أسمق إدريس اخلقٓين 

 21 قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 66 قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م اسمـ أيب اًمٜمجقد إؾمدي 

 38 قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل 
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األثر العلــــــه 

 1قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌل  

 015 وذم قم٤مُمر سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ مجرة إؾمدي اًمؽ

 060 قم٤مُمر سمـ قمٌداهلل سمـ اجلراح، أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح 

 068 قم٤ٌمدة سمـ ٟمِمٞمط اًمًدي 

 63 قم٤ٌمي٦م سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع سمـ ظمدي٩م إٟمّم٤مري

 28 قمٌداًمرمحـ سمـ أسمزى اخلزاقمل، ُمقٓهؿ 

 071 قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري، اعمدين 

 046 قمٌداًمرمحـ سمـ سمنم سمـ ُمًٕمقد إٟمّم٤مري 

 03 قمٌداًمرمحـ سمـ ضمقؿمـ اًمٖمٓمٗم٤مين اًمٌٍمي

 36 أسمق هريرة : قمٌداًمرمحـ سمـ صخر اًمدود 

 62 قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اعم٤مزين 

 40 قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌٞمد اًمٌٍمي 

 042 قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد اهلذزم اًمٙمقذم 

 76 قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌٞمد سمـ ٟمًٓم٤مس 

 /7 ن قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف ب

 7 قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طم٤ًمن اًمٕمٜمؼمي 

 76 قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٜم٤مين 

 38 قمٌداًمّمٛمد سمـ قمٌداًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي 

 06 أسمق حمٛمد اًمٙمقذم : قمٌداهلل سمـ إدريس سمـ يزيد سمـ قمٌداًمرمحـ إودي 

 03 قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك اعمروزي 

 048 اًمقًمٞمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٕم٘مؾ اعمزين  قمٌداهلل سمـ

 057 قمٌداهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م، أسمق قمٌداًمرمحـ اًمًٚمٛمل 

 8 أسمق اًمقًمٞمد اعمدين : قمٌداهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل 
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األثر العلــــــه 

 6 قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م 

 7 قمٌداهلل سمـ قمٌٞمداهلل سمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م 

 52 قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد اهلذزم 

 1 قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 /1 قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 07 أسمق قمقن اًمٌٍمي : قمٌداهلل سمـ قمقن سمـ أرـم٤ٌمن 

٤مر   54 أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري : قمٌداهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْمَّ

 /8 قمٌداهلل سمـ ُمرة اهلٛمداين اخل٤مرذم اًمٙمقذم 

 40 ن طمٌٞم٥م اهلذزمقمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ ب

 64 قمٌداهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين 

 /7 قمٌداهلل سمـ ٟمٛمػم اهلٛمداين 

 044 قمٌداعمٚمؽ اًم٘مٞمز 

 32 قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ضمري٩م إُمقي 

 048 قمٌداعمٚمؽ سمـ قُمٛمػم سمـ ؾمقيد اًمٚمخٛمل 

 34 أسمق صمقر : قمٌداعمٚمؽ سمـ ٟم٤مومع اًمِمٞم٤ٌمين اًمٙمقذم 

 0/8 قمٌداًمقاطمد سمـ أيٛمـ اعمخزوُمل، 

 71 قمٌداًمقاطمد سمـ صٗمقان سمـ أيب قمٞم٤مش إُمقي 

٤مف   54 قمٌداًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء اخلٗمَّ

 86 قمٌدة سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙماليب 

 045قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  

 4 قمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مذام اًمٕمٌز 

 81 قمٌٞمدة سمـ محٞمد اًمٙمقذم 

 1/1 ًمرطمٞمؿ اًمٙمقذم قُمٌٞمدة سمـ ُُمٕمت٥م اًمْمٌل، أسمق قمٌدا
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األثر العلــــــه 

 83 قمت٦ٌم سمـ ومرىمد سمـ يرسمقن اًمًٚمٛمل 

 31 : قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس إُمقي 

 070 قمثامن سمـ ىمٞمس 

 /7 قمجالن ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 1/2 قمدي سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري اًمٙمقذم 

 20 قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح 

 057 ي قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ ُم٤مًمؽ، أسمق حمٛمد اًمث٘مػ

 /6 قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌداهلل اًم٤ٌمهكم 

 004 قم٘م٦ٌم سمـ زي٤مد 

 088 قم٘م٦ٌم سمـ قمٌداًمٖم٤مومر إزدي اًمٕمقذي، أسمق هن٤مر اًمٌٍمي 

 /02 قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم٦ٌم إٟمّم٤مري 

 023 قم٘م٦ٌم سمـ ُمٞمنة، أسمق إؾمامقمٞمؾ 

 10 قم٘مٞمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُمٜمٌف اًمٞمامين 

 33 قمٙمرُم٦م أسمق قمٌداهلل ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس 

 51 قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس 

 018 قمٚم٘مٛم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث إؾمٚمٞمؿ 

 /00 قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌداهلل اًمٜمخٕمل 

 42 أُمػم اعم١مُمٜملم : قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 57 قمكم سمـ اعم٤ٌمرك اهلٜم٤مئل اًمٌٍمي 

 002 قمكم سمـ زيد سمـ قمٌداهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م 

 062 قمكم سمـ ؾمٚمٞمؿ، أسمق ؾمٚمٞمؿ اجلزار 

 34 أسمقاحلًـ اًمٙمقذم : سمـ ُُمًٝمر اًم٘مرر قمكم 

 071 قمامر سمـ رزيؼ اًمْمٌل اًمتٛمٞمٛمل، أسمقإطمقص اًمٙمقذم 
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األثر العلــــــه 

 048 قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ اًمٕمٜمز 

 031 قمامرة سمـ قم٤مصؿ 

 0 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌداًمٕمزي سمـ رسم٤مح اًم٘مرر اًمٕمدوي 

 5 ًمٙمقذمأسمق طمٗمص ا: قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث سمـ ـمٚمؼ اًمٜمخٕمل 

 50 أسمق احلٙمؿ اًمٙمقذم : قمٛمران سمـ احل٤مرث اًمًٚمٛمل 

 024 قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ اخلزاقمل 

 /03 قمٛمرة سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ زرارة إٟمّم٤مري٦م 

 043 قمٛمرة، قمٛم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمّٞم٤من 

 016 قمٛمرو سمـ طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر 

 4 أسمق ُمٞمنة اًمٙمقذم : ين قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ اهلٛمدا

 0 أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل اهلٛمداين : قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌٞمد

 0/4 قمٛمرو سمـ ُمرة سمـ قمٌداهلل سمـ ـم٤مرق اجلٛمكم اعمرادي 

 84 قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي  

 82 أسمق اًمدرداء : قمقيٛمر سمـ ُم٤مًمؽ 

 02 قمٞم٤مش سمـ قمٛمرو اًمٕم٤مُمري اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم

 03 وؿمـ اًمٖمٓمٗم٤مينقمٞمٞمٜم٦م سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ج

 41 هم٤مًم٥م سمـ ُمٝمران 

 47 همٜمٞم٦م سمٜم٧م رى اجلذُمٞم٦م 

 037 همٞمالن سمـ قمٛمػمة 

 14 أسمق اًمٜمي اًمٙمقذم : ومْمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل 

 75 ومْمٞمؾ سمـ همزوان سمـ ضمرير اًمْمٌل اًمٙمقذم 

 5 ومٝمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك 

 18 أسمق اخلٓم٤مب اًمًدود : ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز 
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األثر العلــــــه 

 27 ة سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌدة اًمٌٙمري ىمدام

 25 ىمرص٤موم٦م اًمذهٚمٞم٦م 

 020 ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م سمـ صمٕمٚم٦ٌم إٟمّم٤مري 

 043 ىمريش سمـ إسمراهٞمؿ اًمّمٞمدٓين اًمٌٖمدادي 

 83 ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم اًمٌجكم 

 022 ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد اًمْمٌٕمل 

 77 ىمٞمس سمـ ه٤ٌمر اًمٌٍمي 

 08 ىمٞمس ُمقمم اًمْمح٤مك 

 087 ًمٕمالء اًمٙمقذم يم٤مُمؾ سمـ اًمٕمالء اًمتٛمٞمٛمل، أسمقا

 055 يمريؿ سمـ أيب طم٤مزم 

 57 يمريٛم٦م سمٜم٧م د٤مم 

 36 أسمق جمٚمز : ٓطمؼ سمـ محٞمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمًدود اًمٌٍمي 

 /01 ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طَمْزن اهلالًمٞم٦م، أم اًمٗمْمؾ 

 15 ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل اًمٙمقذم 

 016 جم٤مًمد سمـ أيب راؿمد 

 14 جم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل 

 084 ود اًمٙمقذم حم٤مرب سمـ دصم٤مر اًمًد

 0/0 حمٌقب سمـ ُمقؾمك أسمق ص٤مًمح إٟمٓم٤ميمل اًمٗمراء 

 031 حمٛمد سمـ أيب إؾمامقمٞمؾ راؿمد اًمًٚمٛمل 

 54 حمٛمد سمـ اًمزسمػم احلٜمٔمكم اًمٌٍمي 

 52 حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمًدود ث 

 048 حمٛمد سمـ سمنم اًمٕمٌدي، أسمق قمٌداهلل اًمٙمقذم 

 082 حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م سمـ ذطمٌٞمؾ، اًم٘مرر 
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األثر العلــــــه 

 8 همٜمدر : ومر اهلذزم، أسمق قمٌداهلل اًمٌٍمي حمٛمد سمـ ضمع

 /8 حمٛمد سمـ ظم٤مزم أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير اًمٙمقذم 

 010 حمٛمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ خمٚمد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك 

 15 حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمتٛمٞمٛمل، أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌزار 

 08 حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُرُم٤مٟم٦م 

 07 حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري

 071 إٟمّم٤مري اًمٙمقذم حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم 

 11 حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٛمر سمـ درهؿ إؾمدي 

 20 حمٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ، أسمق قمٌداهلل إٟمّم٤مري 

 8 أسمق قمقن اًمث٘مٗمل : حمٛمد سمـ قمٌٞمداهلل سمـ ؾمٕمٞمد 

 37 حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان سمـ ضمرير اًمْمٌل 

 01 أسمق قمٌداهلل اًمٌٍمي : حمٛمد سمـ يمثػم اًمٕمٌدي 

  سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري  حمٛمد

 085 حمٛمد سمـ ُمًٚمٛمٌـ شمدرس إؾمدي 

 64 حمٛمد سمـ واؾمع سمـ ضم٤مسمر سمـ إظمٜمس إزدي 

 /05 حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ راومع إود إؿمٝمكم 

 16 خمت٤مر سمـ ومٚمٗمؾ ُمقمم قمٛمرو سمـ طمري٨م 

 042  ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث سمـ أؾمامء اًمٗمزاري

 21 ُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق 

 000 ُمزاطمؿ سمـ زومر سمـ احل٤مرث اًمْمٌل 

 008 ُمًح٤مج سمـ ُمقؾمك اًمْمٌل، أسمق ُمقؾمك اًمٙمقذم 

 025 ُمند، يمقذم 

 8 أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمٙمقذم : ُمًٕمر سمـ يمدام سمـ فمٝمػم اهلالزم 
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األثر العلــــــه 

 011 ُمًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمٜمٝمدي، أسمق ومروة إصٖمر، اًمٙمقذم

 020 ي ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس إٟمّم٤مر

 066 ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح سمـ طمدير احليُمل، أسمق قمٛمرو احلٛميص 

 071 ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم اًم٘مّم٤مر إزدي 

 52 اًمٓمٗمٞمؾ : ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل 

ف سمـ واصؾ اًمًٕمدي، اًمٙمقذم   /04 ُمٕمرَّ

 023 ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر سمـ قمٌداهلل اعمزين 

 022 ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٕمؼم اعمزين 

 /3 سمـ راؿمد إزدي  ُمٕمٛمر

 /07 ُمٖمػمة اًمث٘مٗمل، واًمد هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة 

 65 ُمٖمػمة سمـ ُِم٘مًؿ اًمْمٌل 

 043 ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤مٟم٤مًمٜمٌٓمل، أسمق سمًٓم٤من اًمٌٚمخل اخلزاز 

 55 ُمٙمحقل اًمِم٤مُمل، أسمق قمٌداهلل

 67 ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر سمـ قمٌداهلل اًمًٚمٛمل 

 26 ُمقؾمك سمـ أيب قمثامن اًمت٤ٌمن ُمقمم اعمٖمػمة اعمدين 

 38 ُمقؾمك سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري 

 70 ُمقؾمك سمـ ـمريػ إؾمدي اًمٙمقذم 

 046 ُمقؾمك سمـ قمٌداهلل سمـ يزيد اخلٓمٛمل اًمٙمقذم 

 075 ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب قمٞم٤مش إؾمدي 

 45 ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران اجلزري 

 0/8 ٟم٤مومع سمـ قمٌداحل٤مرث سمـ ظم٤مًمد اخلزاقمل

 04 أسمق قمٌداهلل اعمدين  ،ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر

 44 أسمق مجرة  ،ٟمٍم سمـ قمٛمران سمـ قمّم٤مم اًمْمٌٕمل
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 61 ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد أسمق سمرزة إؾمٚمٛمل 

 021 ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد، أسمق سمرزة إؾمٚمٛمل 

 017 ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة اًمث٘مٗمل 

 61 ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل 

 052 ٟمقح سمـ عمؽ سمـ ُمتقؿمٚمخ سمـ إدريس سمـ ؿمٞم٥م سمـ آدم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 77 أسمقاًمٜمي  ،ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٚمؿ اًمٚمٞمثل 

 31 أسمق ؾمٕمٞمد  ،ه٤مٟمئ اًمؼمسمري

 065 ُهجٞمٛم٦م إوص٤مسمٞم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م، أم اًمدرداء اًمّمٖمرى، زوج أيب اًمدرداء 

 81 هزيؾ سمـ ذطمٌٞمؾ إودي 

 58 هِم٤مم سمـ أيب قمٌداهلل ؾمٜمؼم ضمٕمٗمر 

 13 هِم٤مم سمـ طم٤ًمن إزدي اًم٘مردود 

 064 سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٚمٛمل، أسمق ُمٕم٤موي٦م اًمقاؾمٓمل  ُهِمٞمؿ سمـ سمِمػم

 62 هالل سمـ يزيد اعم٤مزين 

 10 أسمق قمت٦ٌم : د٤مم سمـ ُمٜمٌف سمـ يم٤مُمؾ اًمّمٜمٕم٤مين 

 85 د٤مم سمٜم٤محل٤مرث سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو اًمٜمخٕمل 

 044 ُهٜمٞمدة سمٜم٧م ذيؽ 

 /05 واىمد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ إٟمّم٤مري إؿمٝمكم 

 6 أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمٙمقذم  ،ؤادويمٞمع سمـ اجلراح سمـ ُمٚمٞمح اًمر

 1/3 وه٥م سمـ قمٌداهلل اًمًقائل، أسمق ضمحٞمٗم٦م 

 020 حيٞمك سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل 

 1 أسمق طمٞم٤من  ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمٞم٤من اًمتٞمٛمل

 63 حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ومروخ اًمتٛمٞمٛمل 

 86 حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اعمدين 

 14  حيٞمك سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ محٞمد سمـ أيب همٜمٞم٦م اخلزاقمل

 /06 حيٞمك سمـ قمٌٞمد، أسمققمٛمر اًمٌٝمراين،اًمٙمقذم 
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 007 يزيد سمـ أيب زي٤مد اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل، أسمققمٌداهلل 

 005 يزيد سمـ ذيؽ سمـ ـم٤مرق اًمتٞمٛمل، اًمٙمقذم 

 028 يزيد سمـ ُمٝم٤مس، أسمق اًمِمٕمث٤مء اًمٙمٜمدي 

 07 يزيد سمـ ه٤مرون سمـ زاذان اًمًٚمٛمل 

 /6 يٕمغم سمـ طمٙمٞمؿ اًمث٘مٗمل 

 068 يم٤مُمؾ اًم٘مراـمٞمز  يقؾمػ سمـ يزيد سمـ

 

  :اظمبٜمٚمقن َمـ ايمرصمال وايمٛمساء 

 7  ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر، روى قمـ ؿمٞمخ

 35 اُمرأة ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم ٟمًقة قمـ اًمٜمٌٞمذ

 42رضمؾ ؾمٛمع ه٤مٟمئ٤ًم ُمقمم قمثامن ريض اهلل قمٜمف 

 47رضمؾ روى قمـ أسمق هريرة 

 54أظمؼمين ُمـ أصدق 

 54قمٜمف ومً٘م٤مه ُمـ ضمر أن رضماًل ضم٤مء اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل 

 55اُمرأة أشم٧م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام 

 55رضمؾ ؾم٠مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ومٜمٝم٤مه 

 62ًمٕمٙمرُم٦م إن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من ينمب ٟمٌٞمذ اجلر  (مجٞمؾ)ىم٤مل 

 63طمدصمٜم٤م ص٤مطم٥م ًمٜم٤م 

 65هي٦م ٕيب ُمقؾمك 

 103رضمؾ ؾم٠مل احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌٞمذ 

 130أم وًمد ٕيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري 

 167ؿمٞمخ ُمـ احليُمٞملم 

 183ؾم٠مل رضمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٗمْمٞمخ 

 190ضم٤مري٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  
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 فَرط أعالو املتوٌفَرط أعالو املتوٌ: : خامصًاً خامصًاً 

 
األثر العله 

 048 احلج٤مج سمـ يقؾمػ سمـ احلٙمؿ سمـ أيب قم٘مٞمؾ اًمث٘مٗمل 

 38 طم٤ًمن سمـ طمري٨م 

 08 طمٙمٞمؿ سمـ اًمزوم٤مف 

 028 ؾمٕمد اًمتٖمٌل اًمٙمقذم  ؾمٕمٞمد سمـ

 /6 وٛمرة سمٜم٧م ضمٞمٗمر 

 41 قمٌداهلل سمـ متٞمؿ ُمقمم سمٜمل ؾمٚمٞمؿ 

 2 قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 5قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث  

 20 حمٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ إٟمّم٤مري 

 4 ُمٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي 

 083 حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر اعم٤مزين 
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  فَرط أعالو مصيفي اللتبفَرط أعالو مصيفي اللتب: : شادشًاشادشًا

 

األثر العله 

 03 اًمٜم٤ًمئل : أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ سمحر سمـ ديٜم٤مر 

 7 أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين اعمروزي 

 5 أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌداعمٚمؽ إزدي اًمٓمح٤موي 

 068 ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب، أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين 

 08 اومع احلٛمػمي قمٌداًمرزاق سمـ د٤مم سمـ ن

 0 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل 

 0/3 قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز 

 05 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ أيب قم٤مُمر إصٌحل 

 02 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اجلٕمٗمل، أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري 

 0/6 ، أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري اًمٙمقذم
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  فَرط الغريبفَرط الغريب: : شابعًاشابعًا
 

األثر الللنة 

 43 اسمؽمز وسمرز 

 051 اإلدام 

 32 أَدم 

 41 إؾمٜم٦م 

 10 أفٍّ أفٍّ 

 034 إومٞم٘م٦م 

 86ايمنوه  

 002 إُه٥م 

 /05 أهؾ إرض 

 /6 اإليٙم٤مء 

 01 اًم٤ٌمذق 

 077 اًمٌتع 

ٌُخت٩م ــ  اًم

 18 اًمتذٟمقب 

 053 صمٚم٨ٌم سمٌٖمٞمف 

 053 صمٚم٨م سمرحيف 

 051 اجلدح 

 33 اجلّر 

 60 اجلػ 

 63 اجلٚمٛمقد 
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األثر الللنة 

 82 احل٤ٌمب

 052 احلٌٚم٦م 

قة  ًْ  /1 احل

 30 طمٜمتؿ 

 003 اخل٤مسمٞم٦م 

 77 اخل٨ٌم 

 044 اخلري٦ٌم 

 0  رشمف 

 043  َّر 

 30 دسم٤َّمء 

ردي   0/1 اًمدُّظ

 37 اًمدنُّظ 

 048 ذه٥م طمراُمف وريح ضمٜمقٟمف 

 84 راسمف 

 16 ىمقد اًمرا

بَّ   066 اًمرَّ

سُّظ   048 اًمرَّ

 0/2 اًمره٦ٌم 

 71 اًمزهق 

ٕمـ  ًُّظ  027 اًم

٘مؿ  ًُّظ  061 اًم

َٙمر  ًَّ  6 اًم

ٙمريم٦م  ًُّظ  077 اًم
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األثر الللنة 

ِف  ًَّ  08 اًم

 5 ؾمٓمٞمحتؽ 

 /6 اًمً٘م٤مي٦م 

 043 اًمً٘م٤مي٦م 

 28 اًمًقيؼ 

 023 اًمِم٩م 

ْٗمر   67 اًمّمُّظ

 76 ـمري 

 34 اًمٓمِّالء 

 /05 اًمٓمالء 

 /3 ـمٞمٜم٦م اخل٤ٌمل 

 30 اًمٔمروف 

 0 قمت٘متف 

 0/6 اًمٕمجقة 

 83 اًمُٕمس 

 07 قمِمٞم٦م 

 050 قم٘مٞمد اًمرب 

 041 اًمَٕمَٙمر 

 07 همدوة 

 /1 اًمَٗمَرق 

 /2 ومْمٞمخف 

 062 اًم٘م٤مرص 

 023 ىمدح 
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األثر الللنة 

 85 ىمٓم٥َّم 

 005 اًم٘مٗمٞمز 

 /4 اًم٘مٛم٘مؿ 

 78 ىمٝمرُم٤من 

 056 اًمٙم٤مُمخ 

 063 اًمَٙمْرم 

 24 يمنهت٤م 

 68 يمٜمٞم٦م 

 25 اًمٙمقز 

 13 ٓ أؾمتٛمرئ 

 14 مل يٜمتش 

 26 ُم٤مضمٝم٤م 

 025 حمٓمَّاًم 

ض   050 اعمخقَّ

 /5 اعمدر 

 17 اعمذٟم٥ِّم 

 0/8 اعمزادة 

 16 اعمزومت٦م 

 30 ُمزوم٧َّم 

 87 ُمًٕم٤مر 

 87 ُمٕمج٤مر 

 71 اعمٖم٨م 

 083 اعم٘م٤مريض 



 
 

 399 

األثر الللنة 

 027 ُمقيمك 

 28 ُٟمجٕم٧م سمف 

ٕم٧م   42 ٟم٘مَّ

 /7 اًمٜم٘مٞمع 

ِٞمـذ   0 اًمٜمٌَّ

 068 هٜم٤مء اإلسمؾ 

 /05 وسم٤مء إرض 

 002 اًمقؾمؼ 

 /05 ـمط يتؿ

 3 حيدهؿ 

 0/6 يًتٛمرئف 

 /7 يٖمتٚمؿ 

 44 ي٘مرىمر 

 11 يٜمّش 

 0/1 ُيٜم٘مع 
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  ..فَرط البلداٌ واألماكً والبكاعفَرط البلداٌ واألماكً والبكاع: : ثاميًاثاميًا

 
األثر امللاٌ  

 08 اجلٛمرة 

 03 ظمراؾم٤من 

 07 ظمٞمؼم 

 070 دير اًمٕم٤مىمقل 

 2 اًمِم٤مم 

 07 ومدك 

 /6 اًمٙمقوم٦م 

 1 اعمديٜم٦م 

 80 ُمٍم 

 08 ُمٙم٦م 

 003 واؾمط اًم٘مّم٥م 

 10 اًمٞمٛمـ 

 
  فَرط أمساء الععوب والكبائلفَرط أمساء الععوب والكبائل: : تاشعًاتاشعًا

 
األثر الكبيلة 

 80 اًمٞمٝمقد 



 
 

 401 

 
 

 

  املرادع واملصادراملرادع واملصادر: : عاظرًاعاظرًا

.  ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 قمكم سمـ 9 اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚمٌٞمْم٤موي، شم٠مًمٞمػ

إومم، 9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمًٌٙمل، دار اًمٜمنم قمٌد اًمٙم٤مذم

- مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء9 حت٘مٞمؼ

 أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ 9 شم٠مًمٞمػ،  إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة

- اًمٌقصػمي

 ار سمػموتد9 دار اًمٜمنم،  زيمري٤م سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل9 شم٠مًمٞمػ،  آصم٤مر اًمٌالد وأظم٤ٌمر اًمٕم٤ٌمد, 

- م0873 ,هـ 03/3 –سمػموت 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري أسمق يقؾمػ، دار اًمٜمنم9 أصم٤مر، شم٠مًمٞمػ

- أسمق اًمقوم٤م9 ، حت٘مٞمؼ0244 ,سمػموت  ,

 مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء 9 ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل، دار اًمٜمنم9 إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,ي٧م اًمٙمق ,اًمؽماث اإلؾمالُمل 

 مجٕمٞم٦م 9 ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل، دار اًمٜمنم9 إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد ؾمٚمٞمامن - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,اًمٙمقي٧م  ,إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل 

 إؿم٘مر

 دار 9 و سمـ اًمْمح٤مك أسمق سمٙمر اًمِمٞم٤ٌمين، دار اًمٜمنمأمحد سمـ قمٛمر9 أطم٤مد واعمث٤مين، شم٠مًمٞمػ

سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0880  ,0300 ,اًمري٤مض  ,اًمراي٦م 

- اجلقاسمرة

 أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد احلٜمٌكم اعم٘مدد، 9 إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، شم٠مًمٞمػ

قمٌد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/030 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م 9 دار اًمٜمنم

اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ دهٞمش 

 اًمؽماث إطمٞم٤مء دار9  اًمٜم٤مذ، سمٙمر أسمق اجلّم٤مص اًمرازي قمكم سمـ أمحد9  اعم١مًمػ اًم٘مرآن أطمٙم٤مم 

- ىمٛمح٤موي اًمّم٤مدق حمٛمد9  حت٘مٞمؼ، 03/4 ، سمػموت  ,اًمٕمريب

 9 سمق حمٛمد، دار اًمٜمنمقمكم سمـ أمحد سمـ طمزم إٟمدًمز أ9 اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، شم٠مًمٞمػ
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-  إومم9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,اًم٘م٤مهرة  ,دار احلدي٨م 

 دار 9 قمكم سمـ حمٛمد أُمدي أسمق احلًـ، دار اًمٜمنم9 اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، شم٠مًمٞمػ

- ؾمٞمد اجلٛمٞمكم- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,سمػموت  ,اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

 ُم١مؾم٦ًم 9 اين أسمق إؾمح٤مق، دار اًمٜمنمإسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب اجلقزج9 أطمقال اًمرضم٤مل، شم٠مًمٞمػ

- صٌحل اًمٌدري اًم٤ًمُمرائل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/4 ,سمػموت  ,اًمرؾم٤مًم٦م 

 اًم٘م٤ميض أيب قمٌد اهلل طمًلم سمـ قمكم اًمّمٞمٛمري، دار 9 أظم٤ٌمر أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف، شم٠مًمٞمػ

- اًمث٤مٟمٞم٦م9 م، اًمٓمٌٕم٦م0874 ,هـ 03/4 ,سمػموت  ,قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 اًمٜمنم

 حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٗم٤ميمٝمل أسمق قمٌد 9 م اًمدهر وطمديثف، شم٠مًمٞمػأظم٤ٌمر ُمٙم٦م ذم ىمدي

قمٌد اعمٚمؽ قمٌد - د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0303 ,سمػموت  ,دار ظمي 9 اهلل، دار اًمٜمنم

- اهلل دهٞمش

 أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إزرىمل، 9 أظم٤ٌمر ُمٙم٦م وُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ إصم٤مر، شم٠مًمٞمػ

رؿمدي اًمّم٤مًمح 9 هـ، حت٘مٞمؼ0305 ,م0885 ,سمػموت  ,إٟمدًمس ًمٚمٜمنم  دار9 دار اًمٜمنم

- ُمٚمحس

 ُمع ذطمف اًم٤ٌمقم٨م ،  ٕيب اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ يمثػم،  اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م

،  اًمٓمٌٕم٦م إومم –اًمري٤مض  –ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 9 دار اًمٜمنم،  ٕمحد سمـ حمٛمد ؿم٤ميمر،  احلثٞم٨م

- م0884 ,هـ 0305

 أيب اًمًٕمقد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي، 9 ًمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، شم٠مًمٞمػإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمس

- سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9 دار اًمٜمنم

 حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين، دار 9 إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ إصقل، شم٠مًمٞمػ

ؾمٕمٞمد  حمٛمد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0881  ,0301 ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 اًمٜمنم

- اًمٌدري أسمق ُمّمٕم٥م

 اخلٚمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اخلٚمٞمكم اًم٘مزويٜمل أيب9 اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ 

حمٛمد - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/8 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 يٕمغم، دار اًمٜمنم

- ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس

 سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ دأطمؿ سمـ حمٛمقد حمٛمد أسمق9  اعم١مًمػ أصم٤مر ُمٕم٤مٟمك رضم٤مل أؾم٤مُمك 

 طمًلم

 أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد 9 آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر، شم٠مًمٞمػ

9 م، اًمٓمٌٕم٦م///1 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، دار اًمٜمنم
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- حمٛمد قمكم ُمٕمقض,ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م9 إومم، حت٘مٞمؼ

 يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم، دار 9 آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، شم٠مًمٞمػ

- قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0301 ,سمػموت  ,دار اجلٞمؾ 9 اًمٜمنم

 قمز اًمديـ سمـ إصمػم أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد 9 أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، شم٠مًمٞمػ

م،  0885 ,هـ 0306 ,ًمٌٜم٤من .سمػموت  ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9 اجلزري، دار اًمٜمنم

- قم٤مدل أمحد اًمروم٤مقمل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م

 م3//1 ,هـ0314 –اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  أمحد سمـ طمٜمٌؾ9 إذسم٦م، شم٠مًمٞمػ  ،

- اًمًٞمد صٌحل اًم٤ًمُمرائل9 حت٘مٞمؼ

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار 9 اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، شم٠مًمٞمػ

- قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0881  ,0301 ,سمػموت  ,دار اجلٞمؾ 9 اًمٜمنم

 دار 9 حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمز أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنم9 أصقل اًمنظمز، شم٠مًمٞمػ

- سمػموت –اعمٕمروم٦م 

 دار اعمٜم٤مر 9 قمٌداهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، دار اًمٜمنم أيب9 أصقل اًمًٜم٦م، شم٠مًمٞمػ, 

- إومم9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0300 ,اًمًٕمقدي٦م  ,رج اًمخ

 أيب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ  أيب9 إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم، شم٠مًمٞمػ

ـمف 9 ، حت٘مٞمؼ0862 ,سمػموت  ,دار اجلٞمؾ 9 أيقب سمـ ؾمٕمد اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل، دار اًمٜمنم

- قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد

 9 سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  حت٘مٞمؼ ,دار اًمٗمٙمر 9 اذأيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين اًمـ9 شم٠مًمٞمػ،  إهم٤مين

- ؾمٛمػم ضم٤مسمر

 إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٓمراسمٚمز، دار 9 آهمت٤ٌمط عمٕمروم٦م ُمـ رُمل سم٤مٓظمتالط، شم٠مًمٞمػ

- قمكم طمًـ قمكم قمٌد احلٛمٞمد9 اًمزرىم٤مء، حت٘مٞمؼ ,اًمقيم٤مًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  9 اًمٜمنم

 ن ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل قمالء اًمدي9 شم٠مًمٞمػ،  إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 ,هـ 0311 –اًمٓمٌٕم٦م إومم  –اًمٗم٤مروق احلديث٦م 9 اًمٜم٤مذواًمٓم٤مسمع،  اًمٌٙمرضمل احلٜمٗمل

-   أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ،  قم٤مدل سمـ حمٛمد9 حت٘مٞمؼ،  م0//1

 قمكم سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ 9 ، شم٠مًمٞمػىاإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمـ

إومم 9 ، اًمٓمٌٕم٦م0300 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 يمقٓ، دار اًمٜمنمأيب ٟمٍم سمـ ُم٤م

 9 دار اًمٜمنم،  ٕيب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل،  أًمٗمٞم٦م احلدي٨م

- أمحد ؿم٤ميمر9 حت٘مٞمؼ –م 0877 ,هـ03/7 ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م –قم٤ممل اًمٙمت٥م 
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 هـ 03/7 - ,سمػموت - ,دار اًمٗمٙمر9 ًمٜمنمأسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم، دار ا9 إُمقال، شم٠مًمٞمػ

 -ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس9 ، حت٘مٞمؼ-م0877 ,

  إُمقال، ٓسمـ زٟمجقيف، أيب أمحد محٞمد سمـ خمٚمد سمـ ىمتٞم٦ٌم إزهل اخلراؾم٤مين، دار اًمٙمت٥م

 -أسمق حمٛمد إؾمٞمقـمل9 حت٘مٞمؼ- م5//1 ,هـ 0316، 0اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

 دار 9  سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دار اًمٜمنمأمحد سمـ قمكم9 اإليث٤مر سمٛمٕمروم٦م رواة أصم٤مر، شم٠مًمٞمػ

-  ؾمٞمد يمنوي طمًـ9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0302 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 دار اعمٕمروم٦م 9 ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ ٟمقح اًمٕمٛمري، دار اًمٜمنم9 إي٘م٤مظ دؿ أوزم إسمّم٤مر، شم٠مًمٞمػ

  0287 –سمػموت  ,

 ُم١مؾم٦ًم 9 ق اًمٌزار، دار اًمٜمنمسمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مل أيب9 اًمٌحر اًمزظم٤مر، شم٠مًمٞمػ

9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/8 ,اعمديٜم٦م ،  سمػموت ,ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،  قمٚمقم اًم٘مرآن

-  حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل- د

 سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم، دار 9 اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

إومم، 9 م، اًمٓمٌٕم٦م///1 ,هـ 0310 ,وت سمػم.ًمٌٜم٤من ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

-  حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر- د9 وٌط ٟمّمقصف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف9 حت٘مٞمؼ

 دار اًمٙمت٤مب 9 قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين، دار اًمٜمنم9 سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، شم٠مًمٞمػ

- اًمث٤مٟمٞم٦م9 ، اًمٓمٌٕم٦م0871 ,سمػموت  ,اًمٕمريب 

 ُمٙمت٦ٌم 9 قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر أسمق اًمٗمداء، دار اًمٜمنم إؾمامقمٞمؾ سمـ9 اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، شم٠مًمٞمػ

 -سمػموت –اعمٕم٤مرف 

 اإلصدار اًمث٤ميناجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمٙمت٥م اًمؽماث اًمٕمريب واإلؾمالُمل سمرٟم٤مُم٩م ،  -

 قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل أسمق اعمٕم٤مزم، دار 9 اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ - د9 اًمراسمٕم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0307 ,ُمٍم  ,اعمٜمّمقرة  ,اًمقوم٤مء 9 اًمٜمنم

-  حمٛمقد اًمدي٥م

 احل٤مومظ ٟمقر اًمديـ .احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م 9 سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث، شم٠مًمٞمػ

  ,0302 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,ُمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 9 اهلٞمثٛمل، دار اًمٜمنم

- ًمح اًم٤ٌميمريطمًلم أمحد ص٤م- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0881

 9 يمامل اًمديـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ أيب ضمرادة، دار اًمٜمنم9 سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م، شم٠مًمٞمػ

- ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر- د9 دار اًمٗمٙمر، حت٘مٞمؼ

 أمحد سمـ أيب يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ وه٥م سمـ واوح اًمٙم٤مشم٥م اعمٕمروف 9 شم٠مًمٞمػ،  اًمٌٚمدان
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- سم٤مًمٞمٕم٘مقيب

 9 حلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي، دار اًمٜمنمحمٛمد ُمرشم٣م ا9 شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، شم٠مًمٞمػ

-  جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم9 دار اهلداي٦م، حت٘مٞمؼ

  ُمريمز 9 حيٞمك سمـ ُمٕملم أسمق زيمري٤م، دار اًمٜمنم9 ، شم٠مًمٞمػ(رواي٦م اًمدوري)شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم

9 ، اًمٓمٌٕم٦م0868  ,0288 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل 

-  أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ- د9 إومم، حت٘مٞمؼ

  دار 9 زيمري٤م، دار اًمٜمنم حيٞمك سمـ ُمٕملم أيب9 ، شم٠مًمٞمػ(رواي٦م قمثامن اًمدارُمل)شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم

- أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ- د9 ، حت٘مٞمؼ ,//03 ,دُمِمؼ  ,اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 

 ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن 9 شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم، شم٠مًمٞمػ

9 م، اًمٓمٌٕم٦م0876 ,هـ 03/6 ,سمػموت .ًمٌٜم٤من ,ًمٕمريب دار اًمٙمت٤مب ا9 اًمذهٌل، دار اًمٜمنم

- قمٛمر قمٌد اًمًالم- د9 إومم، حت٘مٞمؼ

  قمٌداهلل اًمٌخ٤مري  حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ أيب9 ، شم٠مًمٞمػ(إوؾمط)اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم

، 0866  ,0286 ,اًم٘م٤مهرة ،  طمٚم٥م ,ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث ،  دار اًمققمل9 اجلٕمٗمل، دار اًمٜمنم

- حمٛمقد إسمراهٞمؿ9 ىمٞمؼإومم، شمح9 اًمٓمٌٕم٦م

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، دار اًمٜمنم9 شم٤مريخ اًمٓمؼمي، شم٠مًمٞمػ

-  سمػموت –

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، دار 9 اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، شم٠مًمٞمػ

- اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي9 دار اًمٗمٙمر، حت٘مٞمؼ9 اًمٜمنم

 دار 9 أسمق زيد قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم اًمٜمٛمػمي اًمٌٍمي، دار اًمٜمنم9 رة، شم٠مًمٞمػشم٤مريخ اعمديٜم٦م اعمٜمق

قمكم حمٛمد دٟمدل وي٤مؾملم ؾمٕمد 9 م، حت٘مٞمؼ0885,هـ0306 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

- اًمديـ سمٞم٤من

 دار اًمٙمت٥م 9 أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، دار اًمٜمنم9 شم٤مريخ سمٖمداد، شم٠مًمٞمػ

- سمػموت ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 أيب اًم٘م٤مؾمؿ 9 ذيمر ومْمٚمٝم٤م وشمًٛمٞم٦م ُمـ طمٚمٝم٤م ُمـ إُم٤مصمؾ، شم٠مًمٞمػشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ و

، 0884 ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم قمكم

- حم٥م اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمري9 حت٘مٞمؼ

 سمػموت  ,قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 أؾمٚمؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمرزاز اًمقاؾمٓمل، دار اًمٜمنم9 شم٤مريخ واؾمط، شم٠مًمٞمػ

- يمقريمٞمس قمقاد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,
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 ًمزيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمٌد ،  اًمتٌٍمة واًمتذيمرة ذح أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل

-  ًمٌٜم٤من –سمػموت  –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمرمحـ اًمٕمراىمل

 سمِم٤مر قمقاد، ؿمٕمٞم٥م -، حت٘مٞمؼ د(هـ741ت)، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م

-  هـ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت0306ٟم٤مؤوط، اًمٓمٌٕم٦م إومم إر

 وزم اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم 9 حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمٞمؾ، شم٠مًمٞمػ

-  قمٌد اهلل ٟمقارة9 م، حت٘مٞمؼ0888 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 أيب زرقم٦م اًمٕمراىمل، دار اًمٜمنم

 ،آُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمًخ٤موي، دار 9 شم٠مًمٞمػ اًمتحٗم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م اًمنميٗم٦م

- إومم9 م، اًمٓمٌٕم٦م0882. هـ0303 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

 قمٌد اهلل سمـ حيٞمك سمـ أيب سمٙمر 9 ُتري٩م إطم٤مدي٨م اًمْمٕم٤مف ُمـ ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، شم٠مًمٞمػ

 9إومم، حت٘مٞمؼ9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م 0300 ,اًمري٤مض  ,دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 اًمٖم٤ًمين، دار اًمٜمنم

- أذف قمٌد اعم٘مّمقد قمٌد اًمرطمٞمؿ

 9 حمٛمقد سمـ أمحد اًمزٟمج٤مين أسمق اعمٜم٤مىم٥م، دار اًمٜمنم9 ُتري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد أدي٥م ص٤مًمح- د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0287 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 ار قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، د9 شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي، شم٠مًمٞمػ

-  قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ9 اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ ,ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م 9 اًمٜمنم

 دار 9 قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل اًم٘مزويٜمل، دار اًمٜمنم9 اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ، شم٠مًمٞمػ

- قمزيز اهلل اًمٕمٓم٤مري9 م، حت٘مٞمؼ0876 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 دار اًمٙمت٥م 9 حمٛمد اًمذهٌل، دار اًمٜمنمأسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ 9 شمذيمرة احلٗم٤مظ، شم٠مًمٞمػ

-  إومم9 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 قمالء اًمديـ 9 شم٠مًمٞمػ،  اًمؽماضمؿ اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل اعمٓمٌقع

اًمٓمٌٕم٦م  –دار اعمحدث ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،  ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمرضمل احلٜمٗمل

هـ 0314 ,0313ب وـم٤مًم٤ٌمت ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم ًمٕم٤مم ـمال9 حت٘مٞمؼ،  هـ0315 –إومم 

  - ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد

 قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي اعمٜمذري أسمق 9 اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ُمـ احلدي٨م اًمنميػ، شم٠مًمٞمػ

إسمراهٞمؿ 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0306 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 حمٛمد، دار اًمٜمنم

- ؿمٛمس اًمديـ

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ 9 رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م، شم٠مًمٞمػ شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد

- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 9 اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم
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-  إيمرام اهلل إُمداد احلؼ

 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 9 قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين، دار اًمٜمنم9 اًمتٕمريٗم٤مت، شم٠مًمٞمػ, 

- إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري9 إومم، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م ،03/4 ,سمػموت 

 دار ،  ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان9 شم٠مًمٞمػ،  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمختٍمة قمغم ُمتـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م

- م0//1 ,هـ 0311 –اًمري٤مض  –اًمٕم٤مصٛم٦م 

 9 إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل أسمق اًمٗمداء، دار اًمٜمنم9 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، شم٠مًمٞمػ

-  هـ03/0 –ت سمػمو ,دار اًمٗمٙمر 

 اعمٙمت٦ٌم 9 قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمرازي، دار اًمٜمنم9 شمٗمًػم اًم٘مرآن، شم٠مًمٞمػ

- أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م9 صٞمدا، حت٘مٞمؼ ,اًمٕمٍمي٦م 

 اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أيب9 شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، شم٠مًمٞمػ

-  حمٛمد قمقاُم٦م9 مم، حت٘مٞمؼإو9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/5 ,ؾمقري٤م  ,دار اًمرؿمٞمد 9 اًمٜمنم

 دار اًمٗمٙمر 9 ، دار اًمٜمنم-اسمـ أُمػم احل٤مج9 اًمت٘مرير واًمتحرير ذم قمٚمؿ إصقل، شم٠مًمٞمػ, 

-  م0885 ,هـ 0306 ,سمػموت 

 احل٤مومظ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ 9 اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، شم٠مًمٞمػ

 ,هـ 0278 ,ًمٌٜم٤من  ,سمػموت   ,دار اًمٗمٙمر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع9 احلًلم اًمٕمراىمل، دار اًمٜمنم

-  قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م/086

 ضم٤مُمٕم٦م أم 9 حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اًمٌٖمدادي أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنم9 شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل، شم٠مًمٞمػ

- قمٌد اًم٘مٞمقم قمٌد ري٥م اًمٜمٌل-د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/030 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,اًم٘مرى 

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ 9 طم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم، شم٠مًمٞمػشمٚمخٞمص احلٌػم ذم أ

- اًمًٞمد قمٌداهلل ه٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين9 ، حت٘مٞمؼ0853  ,0273 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٕمً٘مالين 

 أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل، 9 اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اهلل ضمقمل 9 م، حت٘مٞمؼ0885 ,هـ0306 ,سمػموت   ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م9 دار اًمٜمنم

- اًمٜم٤ٌمزم وسمِمػم أمحد اًمٕمٛمري

 مج٤مل اًمديـ أيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ 9 شمٚم٘مٞمح ومٝمقم أهؾ إصمر ذم قمٞمقن اًمت٤مريخ واًمًػم، شم٠مًمٞمػ

9 ، اًمٓمٌٕم٦م0886 ,سمػموت  ,ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ 9 اسمـ اجلقزي، دار اًمٜمنم

-  إومم

  أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم 9 ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد، شم٠مًمٞمػاًمتٛمٝمٞمد عم٤م

، 0276 ,اعمٖمرب  ,وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 9 اًمٜمٛمري، دار اًمٜمنم
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-  حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري ، ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي9 حت٘مٞمؼ

 ن أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي احلٜمٌكم، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد ب9 شمٜم٘مٞمح حت٘مٞمؼ أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ ، شم٠مًمٞمػ

أيٛمـ ص٤مًمح 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0887 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 دار اًمٜمنم

- ؿمٕم٤ٌمن

 ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، دار 9 شمٜم٘مٞمح ذم أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ، شم٠مًمٞمػ

قمٌد احلل  ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط9 م، حت٘مٞمؼ///1,هـ0310 ,اًمري٤مض  ,دار اًمقـمـ 9 اًمٜمنم

 قمجٞم٥م

 أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ 9 هتذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ إظم٤ٌمر، شم٠مًمٞمػ

-  حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر9 اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ ,ُمٓمٌٕم٦م اعمدين 9 ضمرير سمـ يزيد اًمٓمؼمي، دار اًمٜمنم

 اًمٓمٌٕم٦م ،  أيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ سمـ ذف اًمٜمقوي9 شم٠مًمٞمػ،  هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت

-  صححٝم٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء  ،اعمٜمػمي٦م

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار 9 هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 ، اًمٓمٌٕم٦م0873  ,03/3 ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 اًمٜمنم

 9 يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌداًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعمزي، دار اًمٜمنم9 هتذي٥م اًمٙمامل، شم٠مًمٞمػ

سمِم٤مر قمقاد - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/087  ,//03 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

-  ُمٕمروف

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 9 أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري، دار اًمٜمنم9 هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد قمقض ُمرقم٥م9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0//1 ,سمػموت  ,اًمٕمريب 

 ُمٙمت٦ٌم 9 ي اًمدُمِم٘مل، دار اًمٜمنمـم٤مهر اجلزائر9 شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل إصمر، شم٠مًمٞمػ

قمٌد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0884 ,هـ 0305 ,طمٚم٥م  ,اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 -اًمٗمت٤مح أسمق همدة

 اسمـ ٟم٤مس اًمديـ 9 شمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾمامء اًمرواة وأٟم٤ًمهبؿ وأًم٘م٤مهبؿ ويمٜم٤مهؿ، شم٠مًمٞمػ

 ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مٞمز اًمدُمِم٘مل، دار اًمٜمنم

- حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0882 ,سمػموت 

 سمػموت –دار اًمٗمٙمر 9 حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه، دار اًمٜمنم9 شمٞمًػم اًمتحرير، شم٠مًمٞمػ  -

 اإلُم٤مم احل٤مومظ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، دار 9 اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، شم٠مًمٞمػ

- اًمث٤مًمث٦م9 م، اًمٓمٌٕم٦م0877 ,هـ 03/7 ,اًمري٤مض  ,سم٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُمٙم٧م9 اًمٜمنم

 دار اًمٗمٙمر 9 حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل، دار اًمٜمنم9 اًمث٘م٤مت، شم٠مًمٞمػ
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- اًمًٞمد ذف اًمديـ أمحد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0864  ,0284 ,

 ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل9 شم٠مًمٞمػ،  ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م -

 جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد 9 شم٠مًمٞمػ،  ول ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقلضم٤مُمع إص

ُمٙمت٦ٌم دار  ,ُمٓمٌٕم٦م اعمالح  ,ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاين 9 اًمٜم٤مذ،  (هـ95/5 اعمتقرم)اجلزري اسمـ إصمػم 

- قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط9 حت٘مٞمؼ،  إومم9 اًمٓمٌٕم٦م،  اًمٌٞم٤من

 ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمؼمي أسمق حمٛمد سمـ 9 ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، شم٠مًمٞمػ

- هـ03/4 –سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 ضمٕمٗمر، دار اًمٜمنم

 أسمق ؾمٕمٞمد سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي أسمق ؾمٕمٞمد 9 ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ، شم٠مًمٞمػ

9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/6 ,سمػموت  ,قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 اًمٕمالئل، دار اًمٜمنم

-  محدي قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، دار 9 اُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم، شم٠مًمٞمػاًم٩م

- د9 اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0876  ,03/6 ,سمػموت  ,اًمٞمامُم٦م ،  دار اسمـ يمثػم9 اًمٜمنم

-  ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، دار 9 اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم، شم٠مًمٞمػ

-- إومم9، اًمٓمٌٕم٦م0881  ,0301 ,سمػموت  ,، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9 اًمٜمنم

 دار اًمٙمت٥م 9 يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري، دار اًمٜمنم9 ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، شم٠مًمٞمػ

- 0287 –سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 9 حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًٚمٛمل، دار اًمٜمنم9 اجل٤مُمع ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، شم٠مًمٞمػ

-  أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون9 ، حت٘مٞمؼ ,,سمػموت   ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 9 أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل، دار اًمٜمنم9 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، شم٠مًمٞمػ

- اًم٘م٤مهرة –دار اًمِمٕم٥م 

 أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 9 اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمقد اًمٓمح٤من- د9 ، حت٘مٞمؼ03/2 ,اًمري٤مض  ,قم٤مرف ُمٙمت٦ٌم امل9 أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنم

 قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس أسمق حمٛمد اًمرازي 9 اجلرح واًمتٕمديؾ، شم٠مًمٞمػ

9 ، اًمٓمٌٕم٦م0841  ,0160 ,سمػموت  ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9 اًمتٛمٞمٛمل، دار اًمٜمنم

-  إومم

 حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ  9اجلزء اًمث٤مين ُمـ طمدي٨م حيٞمك سمـ ُمٕملم اًمٗمقائد، شم٠مًمٞمػ

م، 0887 ,هـ 0308 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 سمًٓم٤مم سمـ قمٌد اًمرمحـ، دار اًمٜمنم
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- ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًمًٌٞم٧م9 آومم، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت9 أمحد زيمل صٗمقت، دار اًمٜمنم9 شم٠مًمٞمػ- مجٝمرة ظمٓم٥م اًمٕمرب- 

 قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أيب اًمقوم٤مء حمٛمد سمـ أيب اًمقوم٤مء 9 ، شم٠مًمٞمػاجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م

- يمراشمٌم –ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف 9 حمٛمد، دار اًمٜمنم اًم٘مرر أيب

 ٟمقر اًمديـ سمـ قمٌداهل٤مدي أسمق احلًـ اًمًٜمدي، دار 9 طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل، شم٠مًمٞمػ

9 حت٘مٞمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م،9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/5 ,طمٚم٥م  ,ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 9 اًمٜمنم

- قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة

 أسمق اًمٓمٞم٥م اًمًٞمد صديؼ طمًـ اًم٘مٜمقضمل، دار 9 احلٓم٦م ذم ذيمر اًمّمح٤مح اًمًت٦م، شم٠مًمٞمػ

-  إومم9 م، اًمٓمٌٕم٦م0874.هـ03/4 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

 أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين، دار 9 طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، شم٠مًمٞمػ

- اًمراسمٕم٦م9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/4 ,سمػموت  ,اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  دار9 اًمٜمنم

 دار اًمٗمٙمر 9 قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، دار اًمٜمنم9 اًمدر اعمٜمثقر، شم٠مًمٞمػ

 0882 ,سمػموت  ,

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين أسمق اًمٗمْمؾ، 9 اًمدراي٦م ذم ُتري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م، شم٠مًمٞمػ

- اًمًٞمد قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين9 ، حت٘مٞمؼسمػموت ,دار اعمٕمروم٦م 9 دار اًمٜمنم

 هـ 0318،  ,اًمري٤مض–ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 دار ،  ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين9 شم٠مًمٞمػ،  اًمدقم٤مء, 

- حمٛمد ؾمٕمٞمد سمخ٤مري9 اًمديمتقر9 حت٘مٞمؼ،  م7//1

 دار ـمٞم٦ٌم 9 إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمتٞمٛمل إصٌٝم٤مين، دار اًمٜمنم9 دٓئؾ اًمٜمٌقة، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد حمٛمد احلداد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/8 ,اض اًمري ,

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمق 9 ذيمر أؾمامء ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد ؿمٙمقر 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,اًمزرىم٤مء  ,ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر 9 قمٌد اهلل، دار اًمٜمنم

- أُمرير اعمٞم٤مديٜمل

 و سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م اًم٘مرر اًمٌٖمدادي، دار أب9 ذم اعمًٙمر، شم٠مًمٞمػ

- حت٘مٞمؼ ي٤مؾملم حمٛمد اًمًقاس,دُمِمؼ ,دار اًمٌِم٤مئر9اًمٜمنم

 0828  ,0247 ,اًم٘م٤مهرة  ,حمٛمد سمـ إدريس أسمق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل 9 اًمرؾم٤مًم٦م، شم٠مًمٞمػ ،

-  أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر9 حت٘مٞمؼ

 اإلُم٤مم احل٤مومظ أيب قمٌد اهلل حمٛمد 9 دهؿ، شم٠مًمٞمػاًمرواة اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمام ٓ يقضم٥م ر

 ,ًمٌٜم٤من  ,سمػموت  ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 9 سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، دار اًمٜمنم
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- حمٛمد اعمقصكم9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0881 ,هـ 0301

  ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، 9 ، شم٠مًمٞمػ(اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم)اًمروض اًمداين

9 ، اًمٓمٌٕم٦م0874  ,03/4 ,قمامن ،  سمػموت ,دار قمامر ،  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل9 ر اًمٜمنمدا

- حمٛمد ؿمٙمقر حمٛمقد احل٤مج9 إومم، حت٘مٞمؼ

 ُم١مؾم٦ًم 9 اًمٜم٤مذ،  حمٛمد سمـ قمٌد اعمٜمٕمؿ احِلٛمػمي9 شم٠مًمٞمػ،  اًمروض اعمٕمٓم٤مر ذم ظمؼم إىمٓم٤مر

 ,م  /087 ,ة اًمث٤مين9 ـمٌع قمغم ُمٓم٤مسمع دار اًمناج اًمٓمٌٕم٦م ,سمػموت  ,ٟم٤مس ًمٚمث٘م٤موم٦م 

- إطم٤ًمن قم٤ٌمس9 حت٘مٞمؼ

 قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد، دار 9 روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر، شم٠مًمٞمػ

قمٌد - د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0288 ,اًمري٤مض  ,ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 9 اًمٜمنم

- اًمٕمزيز قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمٞمد

 اعمٙمت٥م9  اًمٜم٤مذ، اجلقزي حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ سمدع9  اعم١مًمػ،اًمتٗمًػم قمٚمؿ ذم اعمًػم زاد 

- هـ03/3 ، اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م ,سمػموت – اإلؾمالُمل

 9 دار اًمٜمنم،  قمٌد اعمٜم٤من سمـ قمٌد احلؼ اًمٜمقرومقري9 شم٠مًمٞمػ،  زسمدة اعم٘مؽمح ذم قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح

- اًمٓمٌٕم٦م إومم –ضمقضمرا ٟمقاًم٦م  –إدارة اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م 

 دار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 9 ي اًمٙمقذم، دار اًمٜمنمهٜم٤مد سمـ اًمن9 اًمزهد، شم٠مًمٞمػ, 

-  قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,اًمٙمقي٧م 

 قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل اًمٌٖمدادي، دار 9 ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل، شم٠مًمٞمػ

قمٌداًمرطمٞمؿ - د9 مم، حت٘مٞمؼإو9 ، اًمٓمٌٕم٦م ,03/3 ,سم٤ميمًت٤من  ,يمت٥م ظم٤مٟمف مجٞمكم 9 اًمٜمنم

- حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري

 هب٤مء اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب 9 اًمًٚمقك ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٕمٚمامء واعمٚمقك، شم٠مًمٞمػ

9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0884 ,صٜمٕم٤مء  ,ُمٙمت٦ٌم اإلرؿم٤مد  9 اجلٜمدي اًمٙمٜمدي، دار اًمٜمنم

- حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم إيمقع احلقازم

 دار اًمٗمٙمر 9 حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل، دار اًمٜمنم 9ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، شم٠مًمٞمػ, 

- حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل9 ، حت٘مٞمؼ ,,سمػموت 

 دار 9 ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي، دار اًمٜمنم9 ؾمٜمـ أيب داود، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد9 ، حت٘مٞمؼ ,,اًمٗمٙمر 

 اسمـ 9إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي، دار اًمٜمنمؾمٚمٞمامن سمـ 9 ؾمٜمـ أيب داود، شم٠مًمٞمػ

- إقمداد قمٌٞمد اًمدقم٤مس وقم٤مدل اًمًٞمد –سمػموت –طمزم 
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 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، دار 9 ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م9 ، حت٘مٞمؼ0883  ,0303 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,ُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز 9 اًمٜمنم

 دار 9 قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل اًمٌٖمدادي، دار اًمٜمنم9 دارىمٓمٜمل، شم٠مًمٞمػؾمٜمـ ال

- اًمًٞمد قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين9 ، حت٘مٞمؼ0855  ,0275 ,سمػموت  ,اعمٕمروم٦م 

 دار اًمٙمت٤مب 9 قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمدارُمل، دار اًمٜمنم9 ؾمٜمـ اًمدارُمل، شم٠مًمٞمػ

ظم٤مًمد اًمًٌع ،  ومقاز أمحد زُمرزم9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,سمػموت  ,اًمٕمريب 

- اًمٕمٚمٛمل

 ُمٙمت٦ٌم اًمدار9 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنم9 اًمًٜمـ اًمّمٖمرى، شم٠مًمٞمػ 

- حمٛمد وٞم٤مء اًمرمحـ إقمٔمٛمل- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0878  ,/030 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,

 دار اًمٙمت٥م 9 و قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل، دار اًمٜمنمأمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أب9 اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن -د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0880  ,0300 ,سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

- ؾمٞمد يمنوي طمًـ،  اًمٌٜمداري

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمق قمٌد اهلل، دار 9 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، شم٠مًمٞمػ

،  ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط9 اًمت٤مؾمٕم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0302 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 اًمٜمنم

- حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد

 ذم اًم٤ٌمطم٨م وٟمً٘مف ورشمٌف مجٕمف ، ورده٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م طمقل اًمراومْم٦م ؿمٌٝم٤مت 

- اًمِمحقد  ٟم٤ميػ سمـ قمكم .اًمِمٞمخ واًمًٜم٦م اًم٘مرآن

 ٟمٌكم، قمٌد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمٙمري اًمح9 ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط، 9 ، حت٘مٞمؼ0ط9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,دُمِمؼ  ,دار سمـ يمثػم 9 دار اًمٜمنم

-  حمٛمقد إرٟم٤مؤوط

 ؿمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل 9 ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل، شم٠مًمٞمػ

 ,ـ ه0312 ,سمػموت .ًمٌٜم٤من ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمزريمٌم اعمٍمي احلٜمٌكم، دار اًمٜمنم

- قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ9 ىمدم ًمف وووع طمقاؿمٞمف9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م1//1

 ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت 9 اًمًٞمقـمل، دار اًمٜمنم9 ذح اًمًٞمقـمل ًمًٜمـ اًمٜم٤ًمئل، شم٠مًمٞمػ

- قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/5 ,طمٚم٥م  ,اإلؾمالُمٞم٦م 

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 9  اًمٕمز احلٜمٗمل، دار اًمٜمنماسمـ أيب9 ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، شم٠مًمٞمػ, 

- اًمراسمٕم٦م9 ، اًمٓمٌٕم٦م0280 ,سمػموت 

  ًمإلُم٤مم أيب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ (اًمتٌٍمة واًمتذيمرة )ذح أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل
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، اًمٕمراىمل

 دار ،  حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر9 شم٠مًمٞمػ،  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم

ٟمزيف ،  حمٛمد اًمزطمٞمكم.د9 حت٘مٞمؼ،  م0886 ,هـ 0307 ,اًمري٤مض ,قمٌٞمٙم٤منُمٙمت٦ٌم ال9 اًمٜمنم

-  مح٤مد

 سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ ظمٚمػ سمـ قمكم احلًـ أسمق9  اعم١مًمػ، سمٓم٤مل ٓسمـ ـ اًمٌخ٤مرى صحٞمح ذح 

  ,هـ0312  ,اًمري٤مض.  اًمًٕمقدي٦م  ,اًمرؿمد ُمٙمت٦ٌم9  اًمٜمنم دار، اًم٘مرـمٌل اًمٌٙمري سمٓم٤مل

- /0.  إضمزاء قمدد، إسمراهٞمؿ سمـ ي٤مه متٞمؿ أسمق9  حت٘مٞمؼ  اًمث٤مٟمٞم٦م9 اًمٓمٌٕم٦م، م2//1

 9 أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي، دار اًمٜمنم9 ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، شم٠مًمٞمػ

ؿمٕمٞم٥م 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0876 ,هـ 03/7 ,سمػموت .ًمٌٜم٤من ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

- إرٟم١موط

 ًمؽ سمـ ؾمٚمٛم٦م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌدامل9 ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، شم٠مًمٞمػ

9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0288 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٓمح٤موي، دار اًمٜمنم

- حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر

 ٟمقر اًمديـ أسمق احلًـ قمغم سمـ ؾمٚمٓم٤من 9 ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح٤مت أهؾ إصمر، شم٠مًمٞمػ

ًمٌٜم٤من  ,رىمؿ دار ا9ٕ ، دار اًمٜمنم"سمٛمال قمغم اًم٘م٤مري"حمٛمد اًم٘م٤مري اهلروي اعمٕمروف 

- حمٛمد ٟمزار متٞمؿ وهٞمثؿ ٟمزار متٞمؿ9 طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ,سمػموت .

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، دار اًمٜمنم9 ؿمٕم٥م اإليامن، شم٠مًمٞمػ, 

- حمٛمد اًمًٕمٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/030 ,سمػموت 

 سم٢مذاف اًمدًمٞمٛمل أمحد قمٞمدان حمٛمقد، شمػمُم٤مضمس رؾم٤مًم٦م ،اعمًٚمٛملم قمٜمد وُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م 

 اًمْم٤مري ؾمٚمٞمامن طم٤مرث9  اًمديمتقر

  أو  (هـ3/4ت)، إلؾمامقمٞمؾ سمـ مّح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب (شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م)اًمّمح٤مح

دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمالًمٞملم، اًمٓمٌٕم٦م 9 أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، سمػموت9 ، حت٘مٞمؼ(هـ//3)ذم طمدود 

-  م/088اًمراسمٕم٦م، قم٤مم 

 حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل 9 ن طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، شم٠مًمٞمػصحٞمح اب

اًمث٤مٟمٞم٦م، 9 ، اًمٓمٌٕم٦م0882  ,0303 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 اًمًٌتل، دار اًمٜمنم

- ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط9 حت٘مٞمؼ

 حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م أسمق سمٙمر اًمًٚمٛمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري، 9 صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد ُمّمٓمٗمك 9 ، حت٘مٞمؼ/086  ,/028 ,سمػموت  ,اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م 9 دار اًمٜمنم
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- إقمٔمٛمل

  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 9دار اًمٜمنم، شم٠مًمٞمػ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين  ،صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود

- م شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين///1,ه 0310اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ,اًمري٤مض–

  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 9ر اًمٜمنمدا، شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ،صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي–

- م شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين1//1,ه 0311اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ,اًمري٤مض

  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 9دار اًمٜمنم، شم٠مًمٞمػ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜم٤ًمئل، صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل

- م شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين  0887,ه 0308اًمٓمٌٕم٦مإومم ,اًمري٤مض–

 أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري اًمٜمقوي، دار 9 وي، شم٠مًمٞمػصحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمق

- اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م9 ، اًمٓمٌٕم٦م0281 ,سمػموت  ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9 اًمٜمنم

 9 ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دار اًمٜمنم9 صحٞمح ُمًٚمؿ، شم٠مًمٞمػ

-  ىملحمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌم9 سمػموت، حت٘مٞمؼ ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 دار 9 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، دار اًمٜمنم9 اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم، شم٠مًمٞمػ

-  حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م ,0285 ,طمٚم٥م  ,اًمققمل 

 دار 9 أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، دار اًمٜمنم9 اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ًمٓمٌٕم٦م، ا,هـ0285 ,طمٚم٥م  ,اًمققمل 

 أمحد سمـ 9 ـمٌ٘م٤مت إؾمامء اعمٗمردة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأصح٤مب احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

دار اعم٠مُمقن 9 قمٌده قمكم يمِمؽ، اًمٜم٤مذ9 ، حت٘مؼ(2/0ت)ه٤مرون اًمؼمدحيل، أيب سمٙمر 

 -هـ، دُمِمؼ03/0ًمٚمؽماث، 

 دار 9 وـمل أسمق اًمٗمْمؾ، دار اًمٜمنمقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمز9 ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/2 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 9 شم٤مج اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل، دار اًمٜمنم9 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، شم٠مًمٞمػ

حمٛمقد حمٛمد - د9 ، حت٘مٞمؼ1ط9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0302 ,هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

- ًمققمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد اًمح-اًمٓمٜم٤مطمل د

 9 أسمق سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم، دار اًمٜمنم9 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ

- احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,سمػموت  ,قم٤ممل اًمٙمت٥م 

  حمٛمد سمـ ؾمٕمد 9 ، شم٠مًمٞمػ(اًم٘مًؿ اعمتٛمؿ ًمت٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦م وُمـ سمٕمدهؿ)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى

، 03/7 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 9 قمٌد اهلل، دار اًمٜمنم سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل أيب

- زي٤مد حمٛمد9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م
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 9 حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمق قمٌداهلل اًمٌٍمي اًمزهري، دار اًمٜمنم9 اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، شم٠مًمٞمػ

-  سمػموت ,دار ص٤مدر 

 اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ 9 ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم، شم٠مًمٞمػ

قم٤مصؿ سمـ - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0872  ,03/2 ,قمامن  ,ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر 9 اًمٜمنم

-  قمٌداهلل اًم٘مريقيت

 ٟمجؿ اًمديـ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد 9 ـمٚم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم ذم اإلصٓمالطم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ

- ًمد اًمٕمؽظم٤م9 ، حت٘مٞمؼ-م0884هـ ـ 0305 ,قمامن  ,دار اًمٜمٗم٤مئس 9 اًمٜمًٗمل، دار اًمٜمنم

 9 ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، دار اًمٜمنم9 اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم، شم٠مًمٞمػ

صالح اًمديـ - د9 ، حت٘مٞمؼ1ط9 ، اًمٓمٌٕم٦م0873 ,اًمٙمقي٧م  ,ُمٓمٌٕم٦م طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م 

- اعمٜمجد

 حمٛمد سمـ أمحد9  اعم١مًمػ اخلالل سمٙمر أيب رواي٦م اًمٕم٘مٞمدة9  اًمٙمت٤مب  ,طمٜمٌؾ سمـ أمحد  ,اًمٕم٘مٞمدة 

9  حت٘مٞمؼ، 03/7 ، إومم اًمٓمٌٕم٦م دُمِمؼ – ىمتٞم٦ٌم دار9  اًمٜم٤مذ اهلل قمٌد أسمق اًمِمٞم٤ٌمين لطمٜم٥م سمـ

- 90  إضمزاء قمدد اًمًػموان اًمديـ قمز اًمٕمزيز قمٌد

 اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م 9 أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، دار اًمٜمنم9 اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد سمـ قمٌد 9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م هـ،0301 ,اًمري٤مض  ,إلدارات اًمٌحقث واإلومت٤مء 

-  اًمٕمزيز سمؿ ُم٤مٟمع

 ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م  ،قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 أسمق ـم٤مًم٥م اًم٘م٤ميض، دار اًمٜمنم9 قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم، شم٠مًمٞمػ

أسمق اعمٕم٤مـمل ، صٌحل اًم٤ًمُمرائل 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/8 ,سمػموت  ,اًمٕمرسمٞم٦م 

- حمٛمقد حمٛمد اًمّمٕمٞمدي، اًمٜمقري 

 قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ سمـ إدريس سمـ ُمٝمران اًمرازي أسمق حمٛمد، دار 9 فقمٚمؾ احلدي٨م، شم٠مزم

- حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م9 ، حت٘مٞمؼ03/4 ,سمػموت  ,دار اعمٕمروم٦م 9 اًمٜمنم

 اعمٙمت٥م 9 قمٌداهلل اًمِمٞم٤ٌمين، دار اًمٜمنم أمحد سمـ طمٜمٌؾ أيب9 اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، شم٠مًمٞمػ

9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0877  ,03/7 ,اًمري٤مض ،  سمػموت ,دار اخل٤مين ،  اإلؾمالُمل

- ويص اهلل سمـ حمٛمد قم٤ٌمس

 دار 9 قمٛمرو قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري، دار اًمٜمنم أيب9 قمٚمقم احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

- ٟمقر اًمديـ قمؽم9 م، حت٘مٞمؼ0866 ,هـ 0286 ,سمػموت  ,اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس 

 ار سمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل، د9 قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، شم٠مًمٞمػ

- سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9 اًمٜمنم
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 ُمّمدر، اهلٞمثٛمل ؾمٚمٞمامن سمـ سمٙمر أيب سمـ قمكم ًمٚمح٤مومظ9  اعم١مًمػ، اعمًٜمد زوائد رم اعم٘مّمد هم٤مي٦م 

- ظمػًما قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛملم اهلل ضمزى اًمٗمقائد صٞمد ُمٙمت٦ٌم9  اًمٙمت٤مب

 أم  ضم٤مُمٕم٦م9 إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق احلريب أسمق إؾمح٤مق، دار اًمٜمنم9 همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

- ؾمٚمٞمامن إسمراهٞمؿ حمٛمد اًمٕم٤ميد- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/4 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,اًم٘مرى 

 أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ اجلقزي، دار 9 همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0874  ,03/4 ,ًمٌٜم٤من  ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

عمٕمٓمل أُملم اًم٘مٚمٕمجل  اًمديمتقر قمٌد ا

 9 أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب اًمًٌتل أسمق ؾمٚمٞمامن، دار اًمٜمنم9 همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

- قمٌد اًمٙمريؿ إسمراهٞمؿ اًمٕمزسم٤موي9 ، حت٘مٞمؼ03/1 ,ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 9 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي أسمق قمٌٞمد، دار اًمٜمنم9 همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0285 ,سمػموت  ,

 ُمٓمٌٕم٦م 9 قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري أسمق حمٛمد، دار اًمٜمنم9 همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

-  قمٌد اهلل اجلٌقري- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0286 ,سمٖمداد  ,اًمٕم٤مين 

 دار اعمٕمروم٦م 9 اًمزخمنمي، دار اًمٜمنمحمٛمقد سمـ قمٛمر 9 اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ, 

- حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ,قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي 9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م

 اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمحؼ سمـ ُمٜمده 9 ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، شم٠مًمٞمػ

م، 0885 ,هـ 0306 ,اًمري٤مض  ,اًمًٕمقدي٦م  ,ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 9 إصٌٝم٤مين، دار اًمٜمنم

- أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب9 إومم، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين 9 ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، شم٠مًمٞمػ

- حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م9 سمػموت، حت٘مٞمؼ ,دار اعمٕمروم٦م 9 اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم

 قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ 9 ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م03/2 ,ًمٌٜم٤من  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 دار اًمٜمنم

 دار 9 أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، دار اًمٜمنم9 اًمٗم٘مٞمف و اعمتٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

أسمق قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ 9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0310 ,اًمًٕمقدي٦م  ,اسمـ اجلقزي 

- ازييقؾمػ اًمٖمر

 سمػموت  ,دار اعمٕمروم٦م 9 حمٛمد سمـ إؾمح٤مق أسمق اًمٗمرج اًمٜمديؿ، دار اًمٜمنم9 اًمٗمٝمرؾم٧م، شم٠مًمٞمػ, 

0287 – 0867 -

  9 أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم9 ، شم٠مًمٞمػ(اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت)اًمٗمقائد
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9 قإومم، حت٘مل9 م، اًمٓمٌٕم٦م0886 ,هـ 0306 ,اًمري٤مض .اًمًٕمقدي٦م  ,دار اسمـ اجلقزي 

- طمٚمٛمل يم٤مُمؾ أؾمٕمد قمٌد اهل٤مدي

 اعمٙمت٦ٌم 9 قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، دار اًمٜمنم9 ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0245 ,ُمٍم  ,اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى 

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي، دار اًمٜمنم9 اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، شم٠مًمٞمػ– 

  -سمػموت

 حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، دار 9 ومٜمقن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ ىمقاقمد اًمتحدي٨م ُمـ

-  إومم9 م، اًمٓمٌٕم٦م0868 ,هـ 0288 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

 اًمّمدف سمٌٚمنمز 9 حمٛمد قمٛمٞمؿ اإلطم٤ًمن اعمجددي اًمؼميمتل، دار اًمٜمنم9 ىمقاقمد اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

  -إومم9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/6 ,يمراشمٌم  ,

 محد سمـ أمحد أسمق قمٌداهلل اًمذهٌل 9 روم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، شم٠مًمٞمػاًمٙم٤مؿمػ ذم ُمع

  ,0302 ,ضمدة  ,ُم١مؾم٦ًم قمٚمق ،  دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م9 اًمدُمِم٘مل، دار اًمٜمنم

- حمٛمد قمقاُم٦م9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0881

 أمحد قمٌداهلل سمـ قمدي سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسمق 9 اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، شم٠مًمٞمػ

9 اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0877  ,03/8 ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 اجلرضم٤مين، دار اًمٜمنم

-  حيٞمك خمت٤مر همزاوي

 وزارة اًمِم١مون 9 اًمٜم٤مذ، اًمث٤مٟمٞم٦م9 اًمٓمٌٕم٦م، اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب9 شم٠مًمٞمػ،  اًمٙم٤ٌمئر

9 ٟمنمشم٤مريخ ال،  اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ,اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

- هـ/031

  يقٟمٞمٗمرؾم٤مل يمقُم٤ٌمين، ُمٓمٌٕم٦م 9 ٟمدى قمٞمد، اًمٜم٤مذ9 إقمداد- اًمٕم٤ممل اًمٕمريب –اًمذهٌل  –اًمٙمت٤مب

- م4//1سمٞمٌٚمقس، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 احل٤مومظ أيب ؾمٕمد قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمًٛمٕم٤مين، دار  يمت٤مب إٟم٤ًمب، ًمإلُم٤مم

 -هـ0308إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

  احل٤مومظ صالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ إُمػم ؾمٞمػ اًمديـ 9 اعمختٚمٓملم، شم٠مًمٞمػيمت٤مب

 ,هـ 0306 ,ُمٍم  ,اًم٘م٤مهرة  ,ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 9 يمٞمٙمٚمدي سمـ قمٌد اهلل اًمٕمالئل، دار اًمٜمنم

- قمكم قمٌد اًم٤ٌمؾمط ُمزيد. رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م - د 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0885

 أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين 9 م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، شم٠مًمٞمػيمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمال

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ 9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م9 أسمق اًمٕم٤ٌمس، دار اًمٜمنم
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- ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي

 قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ 9 يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي، شم٠مًمٞمػ

9 ، حت٘مٞمؼ-م0886 ,هـ 0307 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 أمحد اًمٌخ٤مري، دار اًمٜمنم

- قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر

 إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٌط اسمـ 9 اًمٙمِمػ احلثٞم٨م قمٛمـ رُمل سمقوع احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

 ,ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،  قم٤ممل اًمٙمت٥م9 اًمٕمجٛمل أسمق اًمقوم٤م احلٚمٌل اًمٓمراسمٚمز، دار اًمٜمنم

- صٌحل اًم٤ًمُمرائل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0876  ,03/6 ,سمػموت 

 9 يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس، شم٠مًمٞمػ

، 03/4 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٕمجٚمقين اجلراطمل، دار اًمٜمنم

- أمحد اًم٘مالش9 اًمراسمٕم٦م، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م

 ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌداهلل اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل 9 يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، شم٠مًمٞمػ

- م0881 –هـ 0302 –سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمروُمل احلٜمٗمل، دار اًمٜمنم

 أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، دار 9 اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، شم٠مًمٞمػ

يؿ محدي إسمراه، أسمق قمٌداهلل اًمًقرىمل 9 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، حت٘مٞمؼ ,اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

- اعمدين

 قمالء اًمديـ قمكم اعمت٘مل سمـ طم٤ًمم اًمديـ 9 يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل، شم٠مًمٞمػ

إومم، 9 م، اًمٓمٌٕم٦م0887,هـ0308 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اهلٜمدي، دار اًمٜمنم

-  حمٛمقد قمٛمر اًمدُمٞم٤مـمل9 حت٘مٞمؼ

 دار اسمـ طمزم 9 ٓيب، دار اًمٜمنمأسمق سمنم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد اًمدو9 اًمٙمٜمك وإؾمامء، شم٠مًمٞمػ

- ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م///1 ,هـ  0310 ,ًمٌٜم٤من .سمػموت ,

 9 ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي أسمق احلًلم، دار اًمٜمنم9 اًمٙمٜمك وإؾمامء، شم٠مًمٞمػ

طمٞمؿ قمٌد اًمر9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

- اًم٘مِم٘مري

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ يقؾمػ أسمق اًمؼميم٤مت اًمذهٌل اًمِم٤مومٕمل، دار 9 اًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات، شم٠مًمٞمػ

- محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل9 ، حت٘مٞمؼ ,,اًمٙمقي٧م  ,دار اًمٕمٚمؿ 9 اًمٜمنم

 دار ص٤مدر 9 حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي، دار اًمٜمنم9 ًم٤ًمن اًمٕمرب، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ,

 9 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم9 ؾم٤من اعمٞمزان، شم٠مًمٞمػل
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9 اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0875  ,03/5 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 

-  ,اهلٜمد  ,دائرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 

 ظم٤من،  اعمٚمؽ حمٛمد صديؼ طمًـ9 ًم٘مٓم٦م اًمٕمجالن مم٤م متس إمم ُمٕمرومتف طم٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 ،اًمٓمٌٕم٦م03/4,0874 ,ًمٌٜم٤من  ,سمػموت ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 دار اًمٜمنم

 دار 9 أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي، دار اًمٜمنم9 اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

- إومم9 م، اًمٓمٌٕم٦م0874,هـ 03/4 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 سمػموت –دار اعمٕمروم٦م  9ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز، دار اًمٜمنم9 اعمًٌقط، شم٠مًمٞمػ -

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ طمٞم٤من سمـ أمحد سمـ 9 اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، شم٠مًمٞمػ

إومم، 9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0285 ,طمٚم٥م  ,دار اًمققمل 9 أيب طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل، دار اًمٜمنم

-  حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد9 حت٘مٞمؼ

 دار اًمري٤من 9 يمر اهلٞمثٛمل، دار اًمٜمنمقمكم سمـ أيب ب9 جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد، شم٠مًمٞمػ

-  هـ03/6 –سمػموت ،  اًم٘م٤مهرة ,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  .ًمٚمؽماث

 قمٌد اًمرمحـ اًم٘م٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد.مجٕمٝم٤م اًمِمٞمخ ، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،

- هـ0271، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم

 ن اًمراُمٝمرُمزي، دار احلًـ سمـ قمٌد اًمرطمؿ9 اعمحدث اًمٗم٤مصؾ سملم اًمراوي واًمقاقمل، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م- د9 اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر 9 اًمٜمنم

 9 اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري اعم٤مًمٙمل، دار اًمٜمنم9 اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

 ,طمًلم قمكم اًمٞمدري 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0888 ,هـ /031 ,قمامن  ,دار اًمٌٞم٤مرق 

- ؾمٕمٞمد ومقدة

 احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد، دار  أيب9 اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، شم٠مًمٞمػ

قمٌد احلٛمٞمد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م///1 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

- هٜمداوي

 دار أوم٤مق 9 قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري أسمق حمٛمد، دار اًمٜمنم9 اعمحغم، شم٠مًمٞمػ

-  جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب9 سمػموت، حت٘مٞمؼ ,ديدة اًم٩م

 ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من 9 حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌداًم٘م٤مدر اًمرازي، دار اًمٜمنم9 خمت٤مر اًمّمح٤مح، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمقد ظم٤مـمر9 ـمٌٕم٦م ضمديدة، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0884  ,0304 ,سمػموت  ,ٟم٤مذون 

 ة اًمٓمح٤موي، دار أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالم.اجلّم٤مص 9 خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اهلل ٟمذير - د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0306 ,سمػموت  ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 9 اًمٜمنم
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- أمحد

 اًمري٤مض،  ,ُمٓم٤مسمع اًمري٤مض 9 حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، دار اًمٜمنم9 خمتٍم اًمًػمة، شم٠مًمٞمػ

-  ابؾمٞمد طم٩م- حمٛمد سمٚمت٤مضمل، د- قمٌد اًمٕمزيز سمـ زيد اًمروُمل، د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 اًمٓمٌٕم٦م

 9 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنم9 اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد وٞم٤مء ااًمرمحـ - د9 ، حت٘مٞمؼ03/3 ,اًمٙمقي٧م  ,دار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 

-  إقمٔمٛمل

 قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ سمدران اًمدُمِم٘مل، دار 9 اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اهلل سمـ قمٌد - د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/0 ,سمػموت  ,ؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ُم١م9 اًمٜمنم

- اعمحًـ اًمؽميمل

 حمٛمد إُملم سمـ اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل9 شم٠مًمٞمػ،  ُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف قمغم روو٦م اًمٜم٤مفمر  ،

-  م0884 ,هـ 0304،  اًمٓمٌٕم٦م إومم

 9 ًم٘م٤مري، دار اًمٜمنمقمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ا9 ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، شم٠مًمٞمػ

مج٤مل 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0//1 ,هـ 0311 ,سمػموت .ًمٌٜم٤من ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

-  قمٞمت٤مين

 9 قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، دار اًمٜمنم9 ُم٤ًمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل، شم٠مًمٞمػ

 زهػم9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0870هـ 03/0 ,سمػموت  ,اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

- اًمِم٤مويش

 9 حت٘مٞمؼ،  ,اًم٘م٤مهرة  –دار اًم٘مٚمؿ ،  إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد إصٓمخري9 شم٠مًمٞمػ، اعم٤ًمًمؽ واعمامًمؽ

- حمٛمد احلٞمٜمل

 حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دار 9 اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، شم٠مًمٞمػ

9 ىمٞمؼإومم، شمح9 م، اًمٓمٌٕم٦م/088 ,هـ 0300 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

-  ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

 دار اًمٙمت٥م 9 حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم أسمق طم٤مُمد، دار اًمٜمنم9 اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل، شم٠مًمٞمػ

- اًمِم٤مذم حمٛمد قمٌد اًمًالم قمٌد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0302 ,سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 دار قمكم سمـ اجلٕمد سمـ قمٌٞمد أسمق احلًـ اجلقهري اًمٌٖمدادي9 ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد، شم٠مًمٞمػ ،

قم٤مُمر أمحد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/088  ,/030 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم ٟم٤مدر 9 اًمٜمنم

- طمٞمدر

 ؾمٚمٞمامن سمـ داود أسمق داود اًمٗم٤مرد اًمٌٍمي اًمٓمٞم٤مًمز، 9 ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، شم٠مًمٞمػ
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- ,سمػموت  ,دار اعمٕمروم٦م 9 دار اًمٜمنم

 دار 9 ٓؾمٗمرائٜمل، دار اًمٜمنماإلُم٤مم أيب قمقاٟم٦م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق ا9 ُمًٜمد أيب قمقاٟم٦م، شم٠مًمٞمػ

-  سمػموت –اعمٕمروم٦م 

 دار 9 أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد أيب يٕمغم، شم٠مًمٞمػ

-  طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0873  ,03/3 ,دُمِمؼ  ,اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 

 ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم 9 اًمِمٞم٤ٌمين،اًمٜم٤مذأمحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌداهلل 9 ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، شم٠مًمٞمػ– 

-  ُمٍم

 إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ راهقيف احلٜمٔمكم، دار 9 ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف، شم٠مًمٞمػ

قمٌد - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0880  ,0301 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,ُمٙمت٦ٌم اإليامن 9 اًمٜمنم

- اًمٖمٗمقر سمـ قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر

 9 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مين أسمق ٟمٕمٞمؿ، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، شم٠مًمٞمػ

- ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0304 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 

  ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ذطمف وووع ومٝم٤مرؾمف أمحد ؿم٤ميمر، دار اعمٕم٤مرف ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

 -واًمٜمنم، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

 ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم 9 ُمد سمـ ه٤مرون اًمروي٤مين أسمق سمٙمر، دار اًمٜمنمُمح9 ُمًٜمد اًمروي٤مين، شم٠مًمٞمػ, 

- أيٛمـ قمكم أسمق يامين9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0305 ,اًم٘م٤مهرة 

 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم 9 أسمق ؾمٕمٞمد اهلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م اًمِم٤مر، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد اًمِم٤مر، شم٠مًمٞمػ

- ًمرمحـ زيـ اهللحمٗمقظ ا- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م/030 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,واحلٙمؿ 

 دار اًمٙمت٥م 9 حمٛمد سمـ إدريس أسمق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل، شم٠مًمٞمػ

  ,سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 9 ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، شم٠مًمٞمػ

ن محدي ب9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0873  ,03/4 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

- قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل

 9 أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ يمثػم اًمدورىمل أسمق قمٌد اهلل، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، شم٠مًمٞمػ

- قم٤مُمر طمًـ صؼمي9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,سمػموت  ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 

 يمت٦ٌم اعمٕم٤مرف م9 قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمـ واوح، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، شم٠مًمٞمػ

-  صٌحل اًمٌدري اًم٤ًمُمرائل9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,اًمري٤مض  ,

 دار 9 حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمرؾمقد أسمق أُمٞم٦م، دار اًمٜمنم9 ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، شم٠مًمٞمػ
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- أمحد راشم٥م قمرُمقش9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0282 ,سمػموت  ,اًمٜمٗم٤مئس 

 ُمٙمت٦ٌم ،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9 سمٙمر احلٛمٞمدي، دار اًمٜمنم قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم أسمق9 اعمًٜمد، شم٠مًمٞمػ

- طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل9 اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ،  سمػموت ,اعمتٜمٌل 

 أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ آل + قمٌد احلٚمٞمؿ + قمٌد اًمًالم 9 اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد9 اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ ,اعمدين 9 شمٞمٛمٞم٦م، دار اًمٜمنم

 حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل، دار 9 ؿم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر، شم٠مًمٞمػم

- وماليِمٝمٛمر- م9 ، حت٘مٞمؼ0848  ,,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري 9 اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل، شم٠مًمٞمػ

- سمػموت –اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٗمٞمقُمل، دار اًمٜمنم

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 9 سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ د٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ, 

-  طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/2 ,سمػموت 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ د٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ, 

- يأيٛمـ إزهر9 ، حت٘مٞمؼ,سمػموت 

 ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ, 

- يمامل يقؾمػ احلقت9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/8 ,اًمري٤مض 

 ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ, 

-  حمٛمد اًمٚمحٞمدان –محد اجلٛمٕم٦م 9 ، حت٘مٞمؼ,اًمري٤مض 

 اًمٗم٤مروق 9 سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ

-  أؾم٤مُم٦م إسمراهٞمؿ9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0318 ,اًم٘م٤مهرة  ,احلديث٦م 

 اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م 9 سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم، دار اًمٜمنم أيب9 اعمّمٜمػ، شم٠مًمٞمػ

-  خمت٤مر اًمٜمدوي9 ، حت٘مٞمؼ,اهلٜمد  ,

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دار 9 اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ

- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0308 ,اًمًٕمقدي٦م  ,دار اًمٖمٞم٨م .دار اًمٕم٤مصٛم٦م9 اًمٜمنم

-  ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمؽمي

 دُمِمؼ  –دار اًم٘مٚمؿ ،  حمٛمد حمٛمد طمًـ ذاب9 يػشم٠مل،  اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمة– 

-  م0880 ,هـ 0300سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم  ,اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م

 دار 9 دار اًمٜمنم- محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب اًمًٌتل9 شم٠مًمٞمػ،  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ذح ؾمٜمـ أيب داود

 قمٌد9 اقمتٜمك سمف،  م0880 ,هـ 0300،  إومم9 اًمٓمٌٕم٦م –ًمٌٜم٤من  –سمػموت  –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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-  اًمًالم سمـ قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد

 اًمٓمٌٕم٦م ،  ًمٌٜم٤من ,سمػموت –دار اعمٕمروم٦م ،  حمٛمد اًمتٜمقظمل9 شم٠مًمٞمػ،  ُمٕمجؿ أقمالم ُمتـ احلدي٨م

-  م1//1 ,هـ90312 إومم

 أسمق قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل 9 ُمٕمجؿ إدسم٤مء أو إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م، شم٠مًمٞمػ

م، 0880 ,هـ  0300 ,سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار اًمٙمت٥م 9 اًمروُمل احلٛمقي، دار اًمٜمنم

- إومم9 اًمٓمٌٕم٦م

 دار احلرُملم 9 اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، دار اًمٜمنم أيب9 اعمٕمجؿ إوؾمط، شم٠مًمٞمػ, 

قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ  ، ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد9 ، حت٘مٞمؼ0304 ,اًم٘م٤مهرة 

- احلًٞمٜمل

 دار اًمٗمٙمر9 ُمقي أسمق قمٌد اهلل، دار اًمٜمنمي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمح9 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، شم٠مًمٞمػ– 

- سمػموت

 ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م 9 قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع أسمق احلًلم، دار اًمٜمنم9 ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، شم٠مًمٞمػ

- صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0307 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,

 ُمٙمت٦ٌم 9 ىم٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، دار اًمٜمنمؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق ال9 اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، شم٠مًمٞمػ

-  محدي اًمًٚمٗمل9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0872  ,03/3 ,اعمقصؾ  ,اًمزهراء 

  طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر .أمحد اًمزي٤مت .إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك 9 ، شم٠مًمٞمػ(1+0)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

-  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م9 دار اًمدقمقة، حت٘مٞمؼ9 حمٛمد اًمٜمج٤مر، دار اًمٜمنم.

 قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اهلروي أسمق 9 ُمل اعمحدصملم، شم٠مًمٞمػُمٕمجؿ ذم ُمِمتٌف أؾم٤م

ٟمٔمر حمٛمد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0300 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 اًمٗمْمؾ، دار اًمٜمنم

- ي٤ميبراًمػ

 هـ03/4 –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 9 اًمٜم٤مذ،  قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م9 شم٠مًمٞمػ،  ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب, 

- م0874

 قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌٙمري 9 ًمٌالد واعمقاوع، شم٠مًمٞمػُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء ا

9 اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/2 ,سمػموت  ,قم٤ممل اًمٙمت٥م 9 إٟمدًمز أسمق قمٌٞمد، دار اًمٜمنم

- ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م

 دار اجلٞمؾ 9 أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، دار اًمٜمنم9 ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اًمًالم حمٛمد 9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0888 ,هـ /031 ,ًمٌٜم٤من  ,سمػموت  ,

-  ه٤مرون
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  ،ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وذيمر ُمذاهٌٝمؿ وأظم٤ٌمرهؿ

أيب احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم اًمٙمقذم ٟمزيؾ ـمراسمٚمس اًمٖمرب، دار 9 شم٠مًمٞمػ

إومم، 9 ، اًمٓمٌٕم٦م0874  ,03/4 ,اًمًٕمقدي٦م  ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,ُمٙمت٦ٌم اًمدار 9 اًمٜمنم

- قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي9 حت٘مٞمؼ

 احل٤مومظ 9 ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر قمـ آُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أدريس اًمِم٤مومٕمل، شم٠مًمٞمػ

اخلنوضمردي، دار - اًمٌٞمٝم٘مل- سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أسمق أمحد ُم٤مم أيبإلا

ؾمٞمد يمنوي 9 سمدون، حت٘مٞمؼ9 سمدون، اًمٓمٌٕم٦م ,سمػموت .سمٜم٤منل ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

- طمًـ

  ُمٙمت٦ٌم 9 دار اًمٜمنم،أمحد سمـ قمٌد اهلل اًم٤ٌمشمكم 9شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر ،ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد اعمحدصملم

- م 4//1 ,ه 0315اًمٓمٌٕم٦م إومم  –اًمري٤مض  –اًمرؿمد 

 دار اًمٙمت٥م 9 أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي، دار اًمٜمنم9 اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ، شم٠مًمٞمػ

- ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر9 م، حت٘مٞمؼ0888 ,هـ0308 ,سمػموت  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمق قمٌد اهلل، 9 اعمٕملم ذم ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم، شم٠مًمٞمػ

د٤مم قمٌد - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/3 ,إردن  ,قمامن  ,دار اًمٗمرىم٤من 9 دار اًمٜمنم

 -اًمرطمٞمؿ ؾمٕمٞمد

 9 ار ذم ذح أؾم٤مُمل رضم٤مل ُمٕم٤مين أصم٤مر، ًمإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، شم٠مًمٞمػُمٖم٤مين إظمل

ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، 9 أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٖمٞمت٤ميب احلٜمٗمل، اًمٜم٤مذ

 -أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م9 م، حت٘مؼ0886 ,هـ 0307، 0ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط

 9 د سمـ قمثامن اًمذهٌل، حت٘مٞمؼاإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أطمؿ9 اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، شم٠مًمٞمػ

-  اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز سمـ قمٌد اهلل اًمؽميمامين أسمق 9 اعم٘متٜمك ذم هد اًمٙمٜمك، شم٠مًمٞمػ

 ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م 9 قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل، دار اًمٜمنم

- حمٛمد ص٤مًمح قمٌد اًمٕمزيز اعمراد9 ، حت٘مٞمؼإومم9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م03/7 ,اًمًٕمقدي٦م 

 اإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ 9 اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد ، شم٠مًمٞمػ

 ,اًمًٕمقدي٦م  ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح، دار اًمٜمنم

- اًمٕمثٞمٛملم د قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م/088 ,هـ /030

 9 هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد إٟمّم٤مري، دار اًمٜمنم9 اعم٘مٜمع ذم قمٚمقم احلدي٨م، شم٠مًمٞمػ

-  قمٌد اهلل اجلديع9 إومم، حت٘مٞمؼ9 هـ، اًمٓمٌٕم٦م0302 ,اًمًٕمقدي٦م  ,دار ومقاز ًمٚمٜمنم 
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 قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم أسمق حمٛمد اًمٙمز، دار 9 اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، شم٠مًمٞمػ

صٌحل 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0877  ,03/7 ,اًم٘م٤مهرة  ,اًمًٜم٦م  ُمٙمت٦ٌم9 اًمٜمنم

- حمٛمقد اًمّمٕمٞمدي،  اًمٌدري اًم٤ًمُمرائل

 قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلقزي أسمق 9 اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ، شم٠مًمٞمػ

-  إومم9 ، اًمٓمٌٕم٦م0247 ,سمػموت  ,دار ص٤مدر 9 اًمٗمرج، دار اًمٜمنم

 قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ اجل٤مرود أسمق حمٛمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دار 9 ة، شم٠مًمٞمػاعمٜمت٘مك ُمـ اًمًٜمـ اعمًٜمد

9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0877  ,03/7 ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٤مب اًمث٘م٤مومٞم٦م 9 اًمٜمنم

-  قمٌداهلل قمٛمر اًم٤ٌمرودي

 9 أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس، دار اًمٜمنم9 ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، شم٠مًمٞمػ

-  حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,سم٦م ُم١مؾم٦ًم ىمرط

 حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ مج٤مقم٦م، دار 9 اعمٜمٝمؾ اًمروي ذم خمتٍم قمٚمقم احلدي٨م اًمٜمٌقي، شم٠مًمٞمػ

حمٞمل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ - د9 اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/5 ,دُمِمؼ  ,دار اًمٗمٙمر 9 اًمٜمنم

- رُمْم٤من

 اهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل، دار إسمر9 اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ

-  قمٌد اهلل دراز9 سمػموت، حت٘مٞمؼ ,دار اعمٕمروم٦م 9 اًمٜمنم

  اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اإلؾمالُمل ، اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة–

- م 0877 ,ه 03/8اًمٓمٌٕم٦م إومم ,اًمري٤مض

 سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، دار  أمحد سمـ قمكم9 ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ، شم٠مًمٞمػ

قمٌد اعمٕمٓمل أُملم - د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م03/6 ,سمػموت  ,دار اعمٕمروم٦م 9 اًمٜمنم

- ىمٚمٕمجل

 دار 9 أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًم٘مرر، دار اًمٜمنم9 اعمقوققم٤مت، شم٠مًمٞمػ

- يؼ محدانشمقف9 إومم، حت٘مٞمؼ9م، اًمٓمٌٕم٦م0884,هـ  0304 ,سمػموت  ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اسمـ يمثػمدار 9 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أسمق قمٌداهلل إصٌحل، دار اًمٜمنم9 ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، شم٠مًمٞمػ 

طمًلم سمـ ٟمجٛم٦م اعمقرهم٤مين   و قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ حمٛمد اهل٤مدي 9 ، حت٘مٞمؼ ,سمػموت ,دُمِمؼ ,

- م ///1,ه  0310اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ىم٤مسم٦م

 9 سمـ أمحد اًمذهٌل، دار اًمٜمنمؿمٛمس اًمديـ حمٛمد 9 ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، شم٠مًمٞمػ

اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0884 ,سمػموت  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

-  واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد
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 أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمرادي اًمٜمح٤مس أسمق ضمٕمٗمر، دار 9 اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، شم٠مًمٞمػ

حمٛمد قمٌد اًمًالم - د9 إومم، حت٘مٞمؼ 9، اًمٓمٌٕم٦م03/7 ,اًمٙمقي٧م  ,ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح 9 اًمٜمنم

- حمٛمد

 9 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دار اًمٜمنم9 ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر، شم٠مًمٞمػ

-  وٛمـ يمت٤مب ؾمٌؾ اًمًالم9 سمػموت، حت٘مٞمؼ ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 

 ين، امحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ طمجر اًمٕمً٘مال9 ٟمزه٦م إًم٤ٌمب ذم إًم٘م٤مب، شم٠مًمٞمػ

قمٌد 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0878,هـ03/8 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 9 دار اًمٜمنم

- اًمٕمزيز حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمًديري

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين 9 شم٠مًمٞمػ،  ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر

 قمٌد9 حت٘مٞمؼ،  م///1 ,هـ 0310 –سمػموت  –اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 9 اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٜمنم

-  اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمكم

 قمٌداهلل سمـ يقؾمػ أسمق حمٛمد احلٜمٗمل اًمزيٚمٕمل، دار 9 ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م، شم٠مًمٞمػ

- حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمقري9 ، حت٘مٞمؼ0246 ,ُمٍم  ,دار احلدي٨م 9 اًمٜمنم

 سمدر اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ قمٌد 9 اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، شم٠مًمٞمػ

9 م، اًمٓمٌٕم٦م0887 ,هـ 0308 ,اًمري٤مض  ,أوقاء اًمًٚمػ 9 اًمٜمنماهلل سمـ هب٤مدر، دار 

- زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ حمٛمد سمال ومري٩م- د9 إومم، حت٘مٞمؼ

 أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري، دار 9 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، شم٠مًمٞمػ

 ,ـم٤مهر أمحد اًمزاوى 9 م، حت٘مٞمؼ0868 ,هـ 0288 ,سمػموت  ,اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 اًمٜمنم

- حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل

 أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري، دار 9 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، شم٠مًمٞمػ

حمٛمقد  ,ـم٤مهر أمحد اًمزاوى 9 حت٘مٞمؼ  ,ٓهقر سم٤ميمًت٤من ,أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م 9 اًمٜمنم

 -حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل

 اًمديـ حمٛمد سمـ أيب أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس 9 هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، شم٠مًمٞمػ

- اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ,اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 9 سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل، دار اًمٜمنم

 دار إطمٞم٤مء 9 صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي، دار اًمٜمنم9 اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، شم٠مًمٞمػ

- أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمل ُمّمٓمٗمك9 م، حت٘مٞمؼ///1 ,هـ/031 ,سمػموت  ,اًمؽماث 

 دار اًمّمٛمٞمٕمل 9 أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمروزي، دار اًمٜمنم9 فاًمقرع، شم٠مزم, 

ؾمٛمػم سمـ أُملم 9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0886 ,هـ 0307 ,اًمًٕمقدي٦م  ,اًمري٤مض 
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- اًمزهػمي

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9 أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين أسمق قمٌداهلل، دار اًمٜمنم9 اًمقرع، شم٠مًمٞمػ

- زيٜم٥م إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مروط- د9 إومم، حت٘مٞمؼ9 ، اًمٓمٌٕم٦م0872  ,03/2 ,سمػموت  ,

 9 قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، دار اًمٜمنم9 اًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر ذم ذح ٟمخ٦ٌم اسمـ طمجر، شم٠مًمٞمػ

 - اعمرشميض اًمزيـ أمحد9 إومم، حت٘مٞمؼ9 م، اًمٓمٌٕم٦م0888 ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 
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  املوضوعاتاملوضوعاتفَرط فَرط : : احلادي ععراحلادي ععر

 

أ  .................................................................. َمٙمخص ايمرؽمايمة

 1 ............................................................................ اظمٗمدَمة

 1 ----------------------------------------------------------------- ي٦م اعمقوقعأهؿ

 1 -------------------------------------------------------- أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع

 2 ------------------------------------------------------------- اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

 3 ------------------------------------------------------------------- ظمٓم٦م اًمٌح٨م

 6 ---------------------------------------------------------- ُمٜمٝم٩م قمٛمكم ذم اًمٌح٨م

 11 .................................................................. ايمُم٘مر وايمٔمرهمان

 02 ------- -وإشمر، واخلػم، وايمٖمرق زمٝمٛمٜمام همٝمف ايمتٔمريػ زمإشمر واخلػم واحلديث: ايمتٚمٜمٝمـــد

ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ،  اًمتٕمريػ سم٤مًمّمح٤مسم٦م، وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام9اًم٘مًؿ إول

 07 -------------------------------------------------------- وطمٙمؿ آطمتج٤مج سمآصم٤مرهؿ

 08 ------------------ شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وومٞمف صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م9 ايمٖمِمؾ إول

 /1 ------------------------------------------------ شمٕمريػ اًمّمح٤ميب9 اظمبحث إول

 14 -------------------------------------------------- ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م9 اظمبحث ايمثاين

 22 - ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :اظمبحث ايمثايمث

دم٤مج سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م، وآصم٤مرهؿ، وُمٜمٝم٩م إئٛم٦م ذم آطمتج٤مج طمٙمؿ آح9 ايمٖمِمؾ ايمثاين

 35 ....................................................... َمبحثانوومٞمف -سمآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م

طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م وآصم٤مرهؿ ُمـ ظمالل يمالم اًمٕمٚمامء،  :اظمبحث إول

 25 ------------------------------------------------------------------------ وشم٠مصٞمٚمٝمؿ

 /3 ------------------------- ُمٜمٝم٩م إئٛم٦م ذم آطمتج٤مج سمآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م9 اظمبحث ايمثاين
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 32 --------------------------------------------------- (آشمار ايمِمحازمة) :ايمٗمسؿ ايمثاين

 33 ------------------------------------------------------------ 9 يمتـــ٤مب إذسم٦م ,

 33 ----------------------------------هق طمرام وهنك قمٜمف 9 طمرم اعمًٙمر وىم٤ملُمـ  ,0

 006 ------------------------------ومٞمام هنك قمٜمف ُمـ اًمٔمروف ^ ا ذيمر قمـ اًمٜمٌل م ,1

 /02 ---------------------------------------------ُمـ يمره اجلر إظمي وهنك قمٜمف  ,2

ٙمر ُم٤م هق؟  ,3 ًَّ  055 -----------------------------------------------------------ذم اًم

 062 ------------------------------------------------ٟم٘مٞمع اًمزسمٞم٥م وٟمٌٞمذ اًمٕمٜم٥م ذم  ,4

 072 -----------------------------------------ذم ذب اًمٕمّمػم، ُمـ يمرهف إذا همغم  ,5

 /08 ---------------------------------------------ص٦م ذم اًمٜمٌٞمذ وُمـ ذسمف ذم اًمرخ ,6

ص ذم ٟمٌٞمذ اجلر إظمي  ,7  118 --------------------------------------------ُمـ رظمَّ

 141 -------------------------------------------------سم٤مب ذم اًمنمب ذم اًمٔمروف  ,8

 /15 ------------------------------------------ومٞمام ومن ُمـ اًمٔمروف وُم٤م هل؟   – /0

 154 -------------------------------------------ذم اًمٜمٌٞمذ ذم اًمرص٤مص ُمـ يمرهف  ,00

 155 ------------------------------------------ُمـ رظمص ذم اًمٜمٌٞمذ ذم اًمرص٤مص  ,00

 /16 -----------------------------------------اًمٜمٌٞمذ ذم اًم٘مقارير واًمنمب ومٞمٝم٤م  ذم ,02

 161 --------------------------------------------اًمدردي ذم اًمٜمٌٞمذُمـ رظمص ذم  ,03

 164 ---------------------------------------------------ُمـ يمره اًمٕمٙمر ذم اًمٜمٌٞمذ  – 04

 170 ---------------------------------إذا ذه٥م صمٚمث٤مه وم٤مذسمف  9 ذم اًمٓمالء ُمـ ىم٤مل – 05

ٌُن واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م ُمـ هنك قمٜمف؟   – 06  208 ----------------------ذم اخلٚمٞمٓملم ُمـ اًم

 233 ---------------------------------ُمـ رظمص ذم ذب اًمٓمالء قمغم اًمٜمّمػ   – 07

 238 --------------------------------------------------ذم اًمٓمالء يٜمٌذ واًمٌخت٩م  – 08

 350 .......................................................................... اخلامتـــة

 352 ...................................................................ايمٖمٛمٝمة  ايمٖمٜمارس

 242 ------------------------------------------------ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م9 أوًٓ 
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 244 -------------------------------------------- ومٝمرس إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م9 صم٤مٟمٞم٤مً 

 245 ------------------------------ومٝمرس  أصم٤مر ُمرشم٦ٌم قمغم ُم٤ًمٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦م 9 صم٤مًمث٤مً 

 257 ----------------------------------------------- ومٝمرس أقمالم إؾم٤مٟمٞمد9 راسمٕم٤مً 

 274 ----------------------------------------------- ومٝمرس أقمالم اعمتٜمقن9 ظم٤مُم٤ًمً 

 275 ---------------------------------------ومٝمرس أقمالم ُمّمٜمٗمل اًمٙمت٥م 9 ؾم٤مدؾم٤مً 

 276 ----------------------------------------------------- ومٝمرس اًمٖمري٥م9 ؾم٤مسمٕم٤مً 

 281 ------------------------------------- ومٝمرس اًمٌٚمدان وإُم٤ميمـ واًمٌ٘م٤مع9 اُمٜم٤مً ث

 281 ------------------------------------- ومٝمرس أؾمامء اًمِمٕمقب واًم٘م٤ٌمئؾ9 شم٤مؾمٕم٤مً ً

 282 --------------------------------------------------- اعمّم٤مدر واعمراضمع9 قم٤مذاً 

 /31 -------------------------------------------ومٝمرس اعمقوققم٤مت 9 قمنم طم٤مدي

 

 

 


