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  د  ن  ع   يث  د  ال   ف  ل  ت  خ  م  
إ
ِ  س  الن   ام  م  ال ه ن  ن   س  ل  ع   ة  ي  يق  ب  ط  ت   ة  اس  ر  هـ( د  303)ت: ائ 

 (ب  ت  ج  ى )ال  ر  غ  الص  

عداد  ا 

 د/ دمحم عبد الفتاح حافظ ادلسويق

 مدرس الديث وعلومه بلكية ادلراسات

 ال سالمية والعربية للبنني ابلقاهرة

َُّصَّالُطَمخ َّ

هذذ َّٖٖٓ)ت:َّيَّ ئََِّسذالظ ََّّعظذيَّاممذ ِ َّالثذيث ََّّفَّختِمذمَُّىَّهذااَّالحثذُ َّيانذ ِ َّظََُّيعَّْ
مذذؽََّّ-هَّللاَُّرحَطذذ-َّسذذ ئي َّالظ ََّّاممذذ  َُّ،َّوَّى جتَاذذ)الطََُّّهَّالصذذى  َّظظَُِّسذذَّمذذؽَّلذذ  َّ

َّكتذِ ََّّالصذى  َّمذؽَّمهذِؼَّالسذظؽَّكت ُبهَّ،َّوََّواْلِفْقهََِّّاْلَثِيث َّالج معيؽَّييؽََّّاألئطةَِّ
ذ ،ََّّ ضذينف ََّّ بعذيَّالصذثنثيؽَّحذيث  ََّّالستةََِّّالكتِ ََّّمقل َّوَّ،َّامس ِ  َّمج وح  ورجذ  

هَّه َّفيَّسظظَِّوت تياََِّّهَّعمىَّاألح دث َّوتعمنق تََِّّ-هَّللاَُّرحطََّ-َّهت اجطََِّّمؽَّل  َّوَّ
هذ َّع ه ََُّّالتذيَّثذؾهؼََُّّالطختمفذةََِّّييؽَّاألح دثذ ََّّهَّب لتؾفيقَّعظ ثتََُّّالصى  َّتغه َّ

َغذذَ َِّفذذيَُّسذذظَََّعَمذذىَّفََِّّهَكَ ُمذذكنذذالَّوَّوَّ،َّالتعذذ رَضَّ ِظِهَّْقذذِهَّالَثذذِيْثِ ََّكِ ْيذذَ ،ََّوَمذذْؽََِّ
 َتَثي َ َِّفيَُّحْسِؽََّكَ ِمِه.

َّيذذيؽَّاألح دثذذ ََّّاولذذت  ََّّلذذيف ََِّّالظسذذ ئي ََّّه َّاممذذ  َُّالتذذيَّسذذمكََِّّومذذؽَّالطسذذ لػَّ
َّوإذاَّلذؼَّيطنذؽَّالجطذ َُّثذؼَّمسذمُػَّالظسذِ ،َّثذؼَّمسذمُػَّالتذ جنِ ،ََّّ،الجطذ ََِّّمسمػَُّ

َّيعتطذيََُّّالظسذ ئي ََّّ،َّفذن َّاممذ  ََّالظسذ ََِّّوجذؾدََِّّ،َّم َّعيِ الطختمفةََِّّييؽَّاألح دث َّ
َّحصذذ َِّهَّلألذكذذ ََِّّعذذؽَّط  ذذقََّّ،صذذثن َِّعمذذىَّالَّحصذذ َِّاألَّيتقذذييِؼَّالتذذ جن ََِّّمسذذمػََّ
َّمتأل  ا. َّمحن ِ ََّّوال اج َِّ

َّ.ؼََّهَّوسمَّّهَّوحصثحَِّوعمىَّآلََِِّّ َّمثطي َّعمىَّسييََِّّىَّللاَُّوحصمَّّ
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 Abstract 

This research is concerned with the different forms of Hadith for 
Imam AL-nesaei (303H.) through his small sunnah's (The selected). 
Imam AL- nesaei – may god rest his soul- is one of the Imams who 
specia li zed in Hadith and Fiquh. His book "small sunnah's" is one 
of the most important books in Islam. This book is reliable after the 
two Reliable books. He was interested in compromising mang 
Hadiths. The one who studies his works, the style of his speech 
attracts him greatly. The different Hadiths seem contradicted. This 
makes confusion for his readers. 

The approach which the Imam adopted is the" collection" then " 
Inscribing " and " credibility" The " credibility"   - The " credibility" 
approach is based on the most correct issues. 

Peace Be upon prophet Muhammad and his househod 
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ْحَطؽََّّّللا ََِِّّبْسِؼ ِحنِؼَّال   ََّّال  
َّةَُّمََّيَّّقََّطَُّال

لمعذذ لطيؽََّّرحطذذة ََّّعمذذىَّالطحعذذؾثََّّوالسذذ  ََُّّالعذذ لطيؽ،َّوالصذذ ةََُّّربََِّّّللََِّّالثطذذيَُّ
َّ،،هَّمجطعيؽَّوبعي،هَّوحصثحَِّوعمىَّآلََِِّّ َّمثطي َّسييَِّ

ْطذَ  َََّّفِطؽَّمعغؼَّاْلُعُمؾِ  حذُ َّالح َّومع هذ َِّب ِوْسذِتْثَق ِ َِّعمذُؼَّالَثذِيث ََّّعمذىَّامِْ
اْلَثذذ ِو ََّّ،ههَّومحؾاِلذذالك شذذُفََّعذذؽَّسذذي تََِّّ،َعذذؽََّمْقذذَؾا َّسذذييَّاْلُطْ سذذميؽَّومفع لذذه

ذذذةََِّّعمذذذىَّآَثذذذ رَّ قذذذىَّاْلُطْشذذذَتطُلَّعمذذذىََّمذذذَااِه ََّمْرَبذذذ بَّالت ََّّ،هؼي َّوسذذذط تَِّاْلُهذذذََّمِئط 
َّالت ْأِو ذذلََّّدقذ ئقَََُّّوِبذهَّتكشذذفََّّ،هالت ْظِز ذلَّومِذذؾارََُّّحقذذ ئقََُّّعذ  َِّإْذَِّبذذِهَّتََُّّ،هؼوحصذف تَِّ
ُهََّوَتَعذذ َلىَّ ٔ)هرَُّومسذ ا وهذذؾََّّ ٕ)فهذذؾََّمْشذذَ ُ َّاْلُعُمذؾِ ََّبْعذذَيَّاْلِعْمذذِؼَِّبِنَتذ ِبَّّللا َُِّسذذْحَث َِ

َّاْلَعذ َلِطيَؽ،ََّوَكْنذاَلََّوََّيُكذؾُ ََّوُهذَؾََّيَنذ ُ ََّطِ  ذِقََّلْيذِ َّ ِمْؽََّمْفَضِلَّاْلُقَ ِبَِّإَلذىََّربِّ
ِليَؽََّواْْلِلِ  ؽَّ َن ََّواْْلِلَ ةَِّلي َََّّز ََّهَّرَّقََّمؽَّرزَّ،َّ ٖ)اْلَخْمِقََّوَمْكَ ِ َّاأْلَو  ِْ َوَقْيََّّ ٗ) َّالي 

َّ ُُ ِ  َعِة،ََّوَهَيَ َِّيِهْؼَُّكل َِّيْيَعة ََّشِظنَعة ،ََّفُهْؼَُّمَمَظذ  َجَعَلَّّللا ََُّتَع َلىََّمْهَمُهََّمْرَك َ َّالش 
َّحَصذذذذم ىَّللُاََّعَمْنذذذذِهََّوَسذذذذم ؼََّ ِاذذذذيِّ ِتذذذذِه،ََّّّللا َِِّمذذذذْؽََّلِمنَقِتذذذذِه،ََّواْلَؾاِسذذذذَظُةََّيذذذذْيَؽَّالظ  َوُمم 

َّب ألس ِييََِّّوالطثيثؾ َّالاثؽَّث وو َّاألح دث ََّّ، ٘)َواْلُطْجَتِهُيوَ َِّفيََّحِفِظَِّمم ِتهَِّ
َّفذيَّال سذ لةََِّّلهذؼَّحذظَََّّممذة ََّّفذيَّكذلََّّالسذ  َُّالصذ ُةَّوَّعمنهََّّب ل سؾ ََّّالطتصمةَِّ
ََّّوهذؼَّورثذةََُّّ،الؾحيََّّفهؼَِّقمةَُّ َّعمذؾِ َّمِذؾا ََِّّومذؽَّمهذِؼ،َّ ٙ)فذيَّالتامنذ ََِّّاألِانذ 

                                                           
 (ٜٓٔ)ص:  لمكافيجي السخترخ في عمع األثخ ((ٔ
 (ٖ)ص:  لمدسعاني أدب اإلمبلء واالستسبلء ((ٕ
 (ٛ٘/ ٔ) ديػشيلم تجريب الخاوي في شخح تقخيب الشػاوي  ((ٖ
 (ٚٚٔالسخترخ في عمع األثخ )ص:  ((ٗ
 (ٛشخف أصحاب الحجيث لمخصيب البغجادي )ص:  ((٘
 بترخف( ٓ٘:ص) الحجيث لمقاسسي مرصمح فشػن  مغ التحجيث قػاعج ((ٙ
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َّ-هذذ َّالتعذذذ رَضَّع ه ََُّّالتذذذيَّثذذؾهؼََُّّاألح دثذذ َّ-َّالثذذيث ََّّفَّمختِمذذذَّفذذؽََّّالثذذيث َّ
ذذُةَّ َطذذ ََّيْكُطذذُلََّلذذُهَّاأْلَِئط  َِّمذذَؽَّالظ َؾاِئذذِف،ََّوِإِ  ُِ َِّإَلذذىََّمْعِ َفِتذذِهََّجِطنذذُ َّاْلُعَمَطذذ  َيْضذذَظ  

ََّواأْلُحُصذذذذؾِلي ؾ ََّّ، ٔ)اْلَجذذذذ ِمُعؾَ ََّيذذذذيؽَّالت ْفِسذذذذي ،َّواْلَثذذذذِيث ََّواْلِفْقذذذذه،ََّواأْلُحُصذذذذؾ 
َّاليِن َّفيَّالثذيث ََّّمئطةََِّّمحيََُّّالجميلََُّّومظهؼَّامم  ََُّّ ٕ)اْلَىؾ احُصؾَ ََّعَمىَّاْلَطَع ِِي

َّميذؾَّعاذيَّالذ حطؽَّالظسذ ئي ََّّالكايذ ََّّالثذ فظََُّّاممذ  ََُّّ ٖ)ههَّوكت بَُّاسطََُّّوالطشهؾرَّ
:ََّلذذذْؼََّيُكذذذْؽََّمَحذذذَيَِّفذذذيََّرْمِسَّهذذذذ ٛٗٚ)ت:َّالذذذاهاي ََّّعظذذذهَّاممذذذ  ََُّّالذذذا َّيقذذذؾ َُّ
،َُّهذذذَؾََّمْحذذذَاُ َِّب لَثذذذِيْثِ ََّوِعَمِمذذذِهََّوِرَج ِلذذذِهَِّمذذذْؽََّّْحَفذذذظََّال  َ ِثط َئذذذة َّمََّ ِمذذذَؽَّالظ َسذذذ ِئيِّ

َِّفذذذيَِّمْضذذذَط ِرَّ ٘)،ََّوِمذذذْؽََّمِيذذذيََّداُوَد،ََّوِمذذذْؽََّمِيذذذيَِّ ْنَسذذذى ٗ)ُمْسذذذِمؼ َّ ،ََّوُهذذذَؾََّجذذذ ر 
،ََّوَمِيذيَُّزْرَعذةََّ َوَقذْيَّ:َّ ٕ)هذذ ٗٚٚ)ت:ك يذ  ََّّايذؽََّّوقذ  َّالثذ فظَُّاهذذ،ََّّ ٔ )ٙ)الُحَخ ِر ِّ

                                                           
 ( ٖٗٙ: ص) لمقاري  الفكخ نخبة شخح ((ٔ
 (ٔ٘ٙ/ ٕتجريب الخاوي في شخح تقخيب الشػاوي ) ((ٕ
 (ٗٔ/ ٖ) لمتاج الدبكي كبخى ال الذافعية شبقات ((ٖ
 اإلمااا  عماا  الشدااا ي   اإلمااا    الداابكي  والتقااي الااحيبي مااغ كاا    رّجااح إن: الدااخاوي  قااا  ((ٗ

اااش ف  تاااخجيح فاااي ضاااايخ ا كاااان وإن العاااالع فتاااخجيح مدااامع   فاااخبّ  وإال الغالاااب  فاااي فاااحلظ ُمر 
ش ُف  يكػن  مخجػح  (ٜٗ)ص: خاوي ي في ختع الشدا ي لمدبغية الخاغب الستسش. أرجح ُمر 

اُ    يػ ((٘ اػرة باغ عيدا  باغ دمحم عيدا  أبػ السذهػر  الحافظاإِلم   الزاخيخ مػسا  باغ س 
ل  ُ  الحجيث  عمع في بهع يقتجى الحيغ األ سة أحج ؛ التخمحي اش ف اتُ  و  ْذاُهػر ُة  اْلُسر  اا اْلس  "  ِمْشه 
اِمعُ  اِ  ُ "  و  "  اْلج  س  ْيخُ "  الذ  ش   ِفي م ات   ذ ِلظ   و غ  ْبِعْيغ   ِتْدع   ة  س  س  ماا  ت ْيغ و   وفياات. هللا رحسا  و 
/ ٖٔ) الخساااالة ط لماااحيبي الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٖٔٙتٕٛٚ/ ٗ) خمكاااان الباااغ األعياااان
 (.ٚٗٙ/ ٗٔ)كثيخ البغ والشهاية البجاية  (ٕٖٔت ٕٚٚ ٕٓٚ
اا ُ (ٙ اايِّجُ   ( ياػ اإِلم  ِِ  س  اا ْباجِ  بااغُ  هللاِ  ُعب ْياجُ  الُحف  اان   بااغِ  الك اِخْيعِ  ع   َ امااا   ي ِدْياج    ب اِنّياا   ِإم  اِفطااا   ر   ح 

اااش ةِ  تُاااُػفِّي   ُمْكِثاااخا  صاااادقا  ُمْتِقشاااا   ِساااتِّْيغ   أ ْرب اااع   س  ماااا  ت ْيِغ رحسااا  هللا. تااااري  و   لمخصياااب  بغاااجاد و 
 (  تاااااري ٛٗت٘ٙ/ ٖٔ) الخسااااالة ط الشااااببلء لمااااحيبي أعاااابل  (  ساااايخٕٕٗ٘ت ٖٖ/ ٕٔ)

 (ٖٙ٘/ ٗٔ)والشهاية  البجاية ( ٕٖٔتٖٙٙ/ ٙ)اإلسبل  لمحيبي
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،ََّوَقْيََّمَبذ َ ََّوَقْيَّ َتَخَ َِّمْظُهََّم َُّهَؾََّمَقل ََّحْجط  َِّمْظُهَِّبَط  ات  َظَؽَّاْلَكِايَ ََّواِْ َجَطَ َّالس 
ََّوَعَمؼ ََّوِعْ َف   َّ ََّوَتْؾِفيق  ََّوِإيَط    ََّوحِصْي   ََّوِإْتَق    َّ ٖ).ِفيََّتْصِظنِفِهََّعْؽَِّحْفظ 

ذذَّ،هطنذذةَِّلهذذاهَّاأل َّمذذ ِ عظذذيَّامَّالثذذيث ََّّمختمذذفََّّفذذيَّف َّل ذذؤَّعمذذىَّمََُّّمقذذالََّّ َّلذذؼولط 
َّمختمذفَّه:َّوقذيَّسذطيتََُّّكذ  َّهذااَّالطؾضذؾ ََُّّهَّالصذى  َّسظظََِّّمؽَّل  ََّّالظس ئيَّ
هَّعمذذذىَّسذذذظظََّّتظانكنذذذةَََّّهذذذذ َّدراسذذذةََّٖٖٓ)ت:َّالظسذذذ ئيََّّّاممذذذ ِ َّعظذذذيَََّّالثذذذيثِ َّ

َّى اََّتََّجَّْالصى  َّ)الطَُّ
َّ:طة َّول تََِّّفصميؽوََّّتطهيي َّوََّّمؽَّمقيمة ََّّالحث ََّّلظةََُّّتتكؾ ََّّ:الحثِ ََّّلظةَُّ

َّ،ولظذذِةَّالحثذذ ََّّ،وسذذاِ َّالتنذذ ر َّلذذهَّ،عذذؽَّمهطنذذِةَّهذذااَّالطؾضذذؾ َِّ:َّالطقيمذذةَُّ
َّفنه.َّومظهِجَّالحث َّ

َّ.الثيث ََّّمختمفََّّبعمِؼَّ:َّالتع  الَّالتطهييَُّ
ى َّوفنذذهَّتَاذذجَّْ)الطَُّالصذذى  ََّّهَّالسذذظؽَّ،َّوكت ُبذذالظسذذ ئي ََّّاممذذ  َُّ:َّاألو ََُّّفصذذلَُّال

َّمحث   :َّ
َّ.الظس ئيََّّلإلم ِ َّمؾجزةَََّّت جطةََّ:َّاألو ََُّّالطحث ََََََََََّّّّّّّّّّ

َّ.الظس ئيََّّلإلم ِ َّى تاََّجَّْالصى  َّ)الطََُّّالسظؽََّّال  ِي:َّالطحث َََََََََّّّّّّّّّ

                                                                                                                                    
== 
 (ٖٖٔ/ ٗٔسيخ أعبل  الشببلء ط الخسالة ) ((ٔ
ااااِفظ(ٕ اااا  اْلُسحاااجث اْلح  اِعي  باااغ عساااخ ْباااغ َثيااااخ  ( ياااػ اإِلم  اء ِإْساااس  عسااااد الاااّجيغ أ ُباااػ اْلِفاااج 

ساابعيغ لاا  و  البرااخوي  ل ااُ  الت ْفِداايخ  والتاااري   ااات  سااشة أ ربااع و  ِلااظ  م  ااِجيث و غيااخ ذ  عمااػ  الح 
ااا س  (  شبقااااات ٕٛٗ/ ْٔبعسا ة رحساااا  هللا. إنبااااء الغسااااخ ب بشااااء العسااااخ لمحاااافظ ابااااغ حجاااخ)و 

(  ٖٓٔتٕٔٔ/ ٔ(  شبقاات السفداخيغ لماجاوودي )ٔٙٔٔتٖٗ٘الحفاِ لمديػشي )ص: 
اني )  (ٜ٘تٖ٘ٔ/ ٔالبجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخن الدابع لمذَػ

 (ٖٜٚ/ ٗٔالبجاية والشهاية ) ((ٖ
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ََّّالظس ئيََّّعظيَّامم ِ َّييؽَّاألح دث ََّّاولت  ََّّدف ََِّّمس لػَُّال  ِي:ََّّفصلَُّال
ََّّالصى  ََّّفيَّالسظؽَّ

َََّّّ:ح ح َّمَّوفنهَّث ثةَََََََُّّّّّّّ
ََّّ.الصذذى  ََّّفذذيَّالسذذظؽََّّ ئيَّالظسذذَّعظذذيَّاممذذ ِ َّالجطذذ ََِّّ:َّمسذذمػَُّاألو ََُّّحثذذ َّالط
ََََّّّّ.الصذذى  ََّّفذذيَّالسذذظؽََّّالظسذذ ئيََّّعظذذيَّاممذذ ِ َّالظسذذ ََِّّال ذذ ِي:َّمسذذمػََُّّحثذذ َّالط
َّ.الصى  ََّّفيَّالسظؽََّّالظس ئيََّّعظيَّامم ِ َّالت جن ََِّّال  ل :َّمسمػََُّّحث َّالط

َّ.العمطنةََِّّ،َّوالفه رسَّالحث ََِّّت ئجََِّّ:َّوفيه َّمهؼَُّالخ تطةَُّ
ُِ ََِّّ-تعذ لىَّللاََِّّبفضذلَّ-َّتَّقطَّمظهُجَّالحثِ : َّإلمذ ِ لَّالصذى  ََّّسذظؽَّالَّب سذتق ا

َّالطختمفذةََِّّهَّييؽَّاألح دثذ َّعمىَّتؾفنقََِّّتظانكنة ََِّّط ذجَََّّوستخ اجَِّ،َّ ٔ)َّالظس ئيَّ
ذذَّ،هَّلألح دثذذ َّت اجِطذذَّمذذؽَّلذذ  ََّّ،هذذ َّالتعذذ رَضَّع ه ََُّّالتذذيَّثذذؾهؼَُّ َّكنفنذذةََّ َّمايظ 

،َّالعمذذِؼَّمهذذلََّّمقذذؾا ََّّعميهذذ َّمذذؽَّمذذ َّالتعميذذقَّييظهذذ ،ََّّالظسذذ ئيََّّاممذذ ِ َّتؾفيذذقَّ
َجذذة َّمذذؽَّالصذذثنثيؽَّموَّمحذذيََِّّوالتذذ جن َِّ فذذيََّّهط ،َّوإوَّتؾسذذعتَّفذذيَّذلذذػ،َُّمَخ  
سذي َّمعذ  َّ)َّ)ت َّفذيَّم ذلََّّهااَّوالث  ََّّ،الثيث ََّّدرجةََُّّحتىَّتتايؽََّّالتخ  جَِّ

 َّم َّرقذذذذذذؼَّٓٔتٚ/ٕ،َّم َّتثقيذذذذذذق...،َّوفذذذذذذيَّم ذذذذذذلَّ) الظذذذذذذح َُّتَّبشذذذذذذ ر
سذذي َّ)فى...،َّو)ط َّفذذيَّهذذذ ،َّم َّالطتذذؾَّٕٗٓ)ت:شذذ فعيالت جطذذة...،َّوفذذيَّال

ََّّ،َّم َّالظحعة...،َّو)اهذ َّم َّاِتهى. مع  َّالظح َُّط/َّال س لة
َّ.هَّوسمؼََّهَّوحصثحَِّوعمىَّآلََِِّّ َّمثطي َّعمىَّسييََِّّوحصمىَّللاَُّ

َّالح ح :َّد/َّدمحمَّعايَّالفت حَّح فظَّاليسؾقي
َّاليراس تََّّهَّبنمنةَِّوعمؾمََِّّالثيث ََّّميرُسَّ

ََّّلماظيؽَّب لق ه ةََِّّ بنةَِّوالعَّامس منةَِّ
                                                           

حماب  الصبعاة:  –أبػ غجة  الشاشخ: مكتاب السصبػعاات اإلسابلمية  تحقيق: عبج الفتاح ((ٔ
  .ٜٙٛٔ –ايٙٓٗٔالثانية 
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َّتطهييَُّال
َّالثيثِ ََّّمختمِفََّّبعمِؼَّالتع  الَّ

َّ:لىة ََّّالثيثِ ََّّمختمفَّ
ََّبْعذذَيََّّ:)َلَمذذَف  َُ ََّشذذْي َُ َُّمحُصذذؾَ ََّثَ َثذذَة:ََّمَحذذُيَه ََّمْ ََّيِجذذي ُُ ُ ََّواْلَفذذ  ََّوالذذ   ُُ اْلَخذذ 

ا  ،ََّوال   ِلُ َّالت َّ ََّيُقؾُ ََّمَق َمُه،ََّوال   ِِيَِّلَ ُ َُّقي   ُ َفَّيختمذف،َّالتمذوََّّ، ٔ)َىي  ََّشْي
وُمْخَتِمذذفَّالَثذذِيث ََّّ ٕ)والطفعذذؾ َُّمْخَتَمذذفَّ،اسذذؼَّف عذذل،َّالت ف ذذ ،َّفهذذؾَّمختِمذذف

ََّّ ٖ).فََّمْيُلؾ ََّحِيث ه،َّوَضَحظهََّبعضهؼَِّبَفْت َّال   ِبَنْس َّال   ََّم َُّمْخَتمَِّ

ََّمحْصذَلََّواِحذَي،ََّوُهذَؾََّكذْؾُ ََّّ:)َحَيَث  ُُ اُ ََّوال  ذ  ََّوالذي  ُُ ََّلذْؼََّيُكذْؽ.َُّيَقذ ُ َّاْلَث  ُِ ذْي الش 
الجيثذذذذُيَِّمذذذذَؽََّّ،الَثذذذذِيثُ :َِّكذذذذنُضَّاْلَقذذذذِييِؼوََّّ ٗ)َحذذذذَيَثََّمْمذذذذَ ََّبْعذذذذَيََّمْ ََّلذذذذْؼََّيُكذذذذؽَّ

َمح دثذُ ،َّ....ََّواْلَثذِيثُ :َّالَخَاذُ َّيذْأتيََّعَمذىَّاْلَقِميذِلََّواْلَكِ يذِ ،ََّواْلَجْطذُ :َّاأَلشن ُ
َّوَمق ِطنَ . َّ ٘)َكَقِظن  

َّ: ح َّاحصظ َّالثيثِ ََّّمختمفَّ
َّ-ُعُمذذؾِ َّاْلَثذذِيث َّ-ََّهذذَااَّالظ ذذْؾُ َِّمذذْؽََّهذذِاِهَّاْلُعُمذذؾِ :ََّّ ٙ)هذذذ ٘ٓٗ)ت:قذذ  َّالثذذ كؼَُّ

َّ َِّلَ ُسذذذؾِ َّّللا َِّحَصذذذم ىَّللُاََّعَمْنذذذِهََّوَسذذذم َؼ،َُّيَع ِرُضذذذَه َِّمْ ُمَهذذذ ََّفَنْثذذذَتج  َمْعِ َفذذذُةَُّسذذذَظؽ 

                                                           
 (ٕٓٔ/ ٕ) البغ فارس مقاييذ المغة ((ٔ
   (ٚٛٙ ٖٛٙ/ ٔ)السعاصخة د/أحسج مختار  العخبية المغة معجع ((ٕ
 بترخف( ٖٖٙ: ص) لمقاري  الفكخ نخبة شخح ((ٖ
 (ٖٙ/ ٕ) المغة مقاييذ ((ٗ
 (ٖٗٔ ٖٖٔ/ ٕ) لدابقالسخجع ا ((٘
ااا ُ  يااػ ((ٙ اااِفُظ  اإِلم  ااجُ  الح  س  ْبااجِ  بااغُ  ُمح  ااِج  بااغِ  هللاِ  ع  س  اااُبْػِري   ُمح  اااِفِعي   الش ْيد  ْبااجِ  أ ُبااػ الذ   هللاِ  ع 

 الراحيحيغ  عما  السداتجر  و الحاجيث عماػ  معخفاة لا  القزااء  لتقماج  بالحاكع السعخوف
== 
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ِةَََّّمحْصَث ُبَّاْلَطَااِهِ َِّبَأَحِيِهَط ،ََّوُهَطذ  ذث  ذَقِؼَِّسذن   َِّفذيَّالصِّ ََّوِمَ ذ ُ ََّذِلذَػ..َّ،َوالس 
ذذذِثن ََِّوَهذذذِاِهَّاأْلَْلَحذذذ ُرَُّكم َّ َجذذذَةَِّفذذذيَّالص  ذذذِثنَثُةََّّ...َهذذذ َُّمَخ   َوَهذذذِاِهَّاأْلَْلَحذذذ ُرَّالص 

ََّّ ٔ)ُيَع ِرُضَه ََّم ََّمْلَاَ َِ ...

اِ َِّفذيَّاْلَطعََّّْ: ٕ)َّهذذ ٙٚٙ)ت:َّقذ  َّالظذؾو  َّوَّ َظذىَُّهذَؾََّمْ ََّيذْأِتَيََّحذِيثَ  ِ َُّمَتَضذ د 
ُ ََّمَحَيُهَط  ََّّ ٖ).َع ِه  اََّفُيَؾفُِّقََّيْيَظُهَط ََّمْوَُّثَ جِّ

ُمْخَتِمذذذُفَّاْلَثذذذِيثِ :ََّمْ :َّاْلذذذِتَ ُ ََّمْيُلؾِلذذذِهََّّ: ٗ)هذذذذ ٕٜٓ)ت:َّوقذذذ  َّالسذذذخ و  َّ
ذِةَِّإْ ََِّ َفذ ُهَِّبثََََّّع ِه  ا، ذ ِلُ َِّلْمُثج  ُقذؾُ :َّاْلَطذْتُؽَّالص  َسذِ ََّوُجْطَمُةَّاْلَكَ ِ َِّفنِهََّمِ  ََِّ

                                                                                                                                    
== 

 أعااابل  سااايخ  (٘ٔٙتٕٓٛ/ ٗ) األعياااان فيااااتو . هللا رحسااا  وأربعسا اااة خساااذ ساااشة تاااػفي
/ ٗ) الكبااااااااااخى  الذااااااااااافعية شبقااااااااااات  (ٕٖ٘ٚت ٕٚ٘ ٔٚ٘/ ٕٔ) الحااااااااااجيث ط الشااااااااااببلء
 (  ٜٕٖت٘٘ٔ
 (ٕٗٔ ٕٕٔ: ص) لمحاكع الحجيث عمػ  معخفة ((ٔ
اااِفظ يااػ ((ٕ ْساابل    شااي  اْلح  ِبيااخُ  اإْلِ  َ اااءِ  و  اِناا ِ  ِفااي اْلُفق ه  م  يغِ  ُمْحِيااي ز  ِوي   الااجِّ  ْبااغُ  ي ْحي اا  الش ااػ 

خ فِ  ك ِخي اا أ ُبػ ِمخ ى  ْبغِ  ش  ِوي   ز  اْحف - الش اػ  يجاػز اأْللا  ِبح  اا و  ْذاِقي   ثُاع   -ِإْثب اته  م  ااِفِعي   الجِّ  الذ 
ن ػ ى  ِبش ػ ى  ُوِلج   ْػر ان   ُقخ ى  ِمغْ  ق ْخي ة   و  اع   ِبالت ْراِشي ِ  اْعت ش ا  بجمذق  ح  س  اْيً ا ف ج  "  ِمشهاا ك ِثياخ ا  ش 
ْيخُ "  ُمْدِمع   ْخحُ ش   ا ُ  وستسا ة وسبعيغ ست سشة ُتُػفِّي   ذ ِلظ   و غ  / ٘ٔ) اإلسابل  تااري . ّللا ُ  ر ِحس 

/ ٚٔ) والشهايااااااة البجايااااااة  (ٕٛٛٔتٜٖ٘/ ٛ) الكبااااااخى  الذااااااافعية شبقااااااات  (ٖٓٗتٕٖٗ
٘ٗٓ-٘ٗٔ) 
 (ٔ٘ٙ/ ٕ) الشػاوي  تقخيب شخح في الخاوي  تجريب ((ٖ
ْي  يػ ((ٗ اج الاّجيغ شاسذ هللا عباج أ ُبػ الستقغ فظالحا اإلما   الذ  س   باغ الاخ ْحس غ عباج باغ ُمح 

اااج س  ااااِفِعي  القاااايخي  األ ْصااا  الداااخاوي  بكاااخ أباااي باااغ ُمح  اااْيخ  الز  الذ  اااا  ش  اااة ِإم   شاااي  اأْل ِ س 
اب اإلسبل  تخاخج ِبا ِ  وانتفاع حجخ  اْبغ الذه  اِجيث  ِفاي ِبا ِ  و  ماغ الح   السغياث فاتح تراانيف  و 
ِجيث  ألفية بذخح  القاخن  أخباار عاغ الدافخ الشػر. هللا رحس  وتدعسا ة اثشتيغ سشة تػفي الح 

== 
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َّزَاَ َِّبذذذِهَّ الغ ذذذ ِهِ ََّمذذذْتَؽَّآَلذذذُ َِّمْ ُمذذذُه،ََّوَمْمَكذذذَؽَّاْلَجْطذذذُ ََّيْيَظُهَطذذذ َِّيَؾْجذذذه َّحَصذذذِثن  
،ََّيذذْلَُّيَصذذ ُرَِّإَلْيِهَطذذ ََّوُ ْعَطذذُلَِّيِهَطذذ َّ َمع ذذ .َّالت َعذذ ُرُض،ََّفذذَ ََّتَظذذ ُفُ ََّيْيَظُهَطذذ َِّحيَظِلذذا 

َّ ٔ).َوَمْمِ َمُتُهََّكِ يَ ةََّ

اِ َِّفذذيَّاْلَطْعَظذذىَّح َّقمذذت:َّمختمذذفَّالثذذيث َّاحصذذظ  َمْ ََّيذذْأِتَيََّحذذِيثَ  ِ َُّمَتَضذذ د 
ذةَِّ رحطذهََّّالسذخ و َّاممذ  َّكطذ َّع فذهََّّ،َع ِه  ا،َّوم َّينذؾ َّاْلَطذْتُؽَّحصذ لث  َِّلْمُثج 

َََّّّ.للا
َّ:الثيثِ  ََّّفيَّمختمِف ََّّالطصظف تَّ
َََّّّ:هذذ ٕ٘ٛ)ت:حجذ  ََّّايذؽََّّق  َّالث فظَُّ حصذظ َفَّفذيَّهذااَّالظ ذؾِ َّاِممذ ُ َّالشذ فعي 

وقيَّحصظ َفَّفنذِهَّبعذَيُهََّّ،،َّلكظ ُهَّلؼََّيْقِصِيَّاستنع َبه(2)«الِت ِ َّالثيث َّ»كت َبَّ
ََّّ ٖ)ايُؽَُّقتيحةََّ

                                                                                                                                    
== 

/ ٔ)لمغاااااادي  العاشااااااخة السا ااااااة ب عيااااااان الدااااااا خة الكػاكااااااب  (ٛٔ: ص) لمعيااااااجروس العاشااااااخ
اني الصالع البجر( ٖٛتٖ٘  (ٗٛٔ/ ٕ) لمذَػ
 بترخف ( ٓٚ-ٙٙ/ ٗ) الحجيث ألفية بذخح السغيث فتح ((ٔ
 -يآٔٗٔبيخوت  –لئلما  الذافعي  الشاشخ: دار السعخفة  شبع مع َتاب األ  ((2

ٜٜٔٓ  
ُة  يػ ((ٖ س ج   أ ُبػ الع بل م  ْبجُ  ُمح  ِري   الك اِتُب  ُقت ْيب ة   بغِ  ُمْدِمعِ  بغُ  هللاِ  ع  ْيش ػ   المغػّى  الشحػىّ  الجِّ
 غخيااب: مشهااا العمااػ   فشااػن  فاا  الحدااان التراااني  صاااحب ويااػ فاضاابل  ديش ااا ثقااة كااان

 ومااا تيغ وساابعيغ ساات سااشة تااػفي ذلااظ  وغيااخ الحااجيث  ومذااك  القااخ،ن  ومذااك  الحااجيث 
 وفيات  (ٕٕٙ٘تٔٔٗ/ ٔٔ) بغجاد تاري   (٘ٓٔ: ص) الشجيع البغ الفهخست. هللا رحس 
 الخواة  إنبا   (ٖٛٔتٜٕٙ/ ٖٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٕٖٛتٕٗ/ ٖ) األعيان
تاباا  )ت وياا  مختماا  الحااجيث( ط/ السكتااب  (ٖٚ٘تٖٗٔ/ ٕ)لمقفصااي الشحاااة أنبااا  عماا  َو

 يا.ٜٔٗٔبيخوت –اإلسبلمي 
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َّ ٕ)وغيُ هط .َّ ٔ)والظ ث و  َّ
ذذ ََّّ ٖ)َكذذ َ َّاْيذذُؽَُّلَزْ َطذذةَََّّ:هذذذ ٜٔٔ)ت:وقذذ  َّالسذذيؾطي َّ ِمذذْؽََّمْحَسذذِؽَّالظ ذذ ِسََّكَ م 

ْثِؽ:ََّفَطذْؽََّكذ َ َِّعْظذَيُهََّفْمَنذْأِتِظيَِّبذِهَّ،ََّحت ىََّق َ :ََّوََّمْعِ ُ ََّحِيثَ ْيِؽَّمَُّ(4)ِفنهَِّ َتَض د 
أِلَُؤلَِّفََّيْيَظُهَط ،ََّوَمْؽََّجَطَ ََّم ََّذَكْ َِ َِّمَؽَّاْلَثِيثِ ،ََّواْلِفْقِه،ََّواأْلَحُصؾِ ،ََّواْلَىْؾِصَّ

ِقنَقِة،ََّوَُّيْشَنُلََّعَمْنِهَِّمْؽََّذِلَػَِّإو َّ َّ ٘).ْحَن  ََّّالظ  ِدُرَِّفيَّاأْلَََّعَمىَّاْلَطَع ِِيَّالي 
ََّّمظهجََُّّ َّ:ييؽَّاألح دثِ ََّّالغ ه  ََّّّاولت ِ ََّّفيَّدف ََِّّالعمط 

َّبذذِهََّّ:هذذذ ٕ٘ٛ)ت:حجذذ  ََّّايذذؽََّّقذذ  َّالثذذ فظَُّ الَطقاذذؾُ َّثظقِسذذُؼََّميضذذ  َّإلذذىََّمعطذذؾ  
ُه،َّ ذُهَِّإْ ََّسذِمَؼَِّمذَؽَّالُطع َرَضذِة:ََّم :َّلذؼََّيذْأِتَّلاذَ َُّيضذ د  َّبذِه:َّألِ  وغيِ ََّمْعطذؾ  

ذ ََّمْ َّينذؾَ َُّمع ِرُضذُهََّّ،وَمم مُتهَّك ي ةَََّؾَّالُطْثَكُؼ،َّفهَُّ وِإْ َُّعؾِرَض:َّفذ ََّيْخمذؾَِّإم 
                                                           

ا ُ  يػ ((ٔ ْعف خ   أ ُبػ الك ِبْيُخ  اإِلم  س جِ  بغُ  أ ْحس جُ  ج  ابل م ة   بغِ  ُمح  ااِوي   الِسْراِخي   األ ْزِدي   س   الص ح 
ش ِفي   اِحبُ  الح  ش ف اتِ  ص  ةِ  اْلُسر  ىِإحْ  سش ة   م ات    اْلُسِفيج   وفيات. هللا رحس  وثبلثسا ة و ِعْذِخْيغ   ج 
 البجاياااة  (ٕٓٙٛتٖٔٙ/ ٔٔ) الحاااجيث ط الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٕ٘تٔٚ/ ٔ) األعياااان
 (ٕٚ/ ٘ٔ) والشهاية

تاااااب  (ٜٚ-ٙٚ: ص) عتااااخ ت الفكااااخ نخبااااة تػضاااايح فااااي الشطااااخ نديااااة ((ٕ بترااااخف َو
 -مؤسداااة الخساااالةالصحااااوي )شاااخح مذاااك  احثاااار( السحقاااق: شاااعيب األرناااا وط  الشاشاااخ: 

تاب )مذك  الحجيث وبيان ( البغ فاػر  ت:٘ٔٗٔبيخوت  ياا  السحقاق: مػسا  ٙٓٗيا  َو
  .ٜ٘ٛٔبيخوت  -دمحم  الشاشخ: عالع الكتب

ااااِفُظ  ياااػ ((ٖ اااُة   الح  اااا ُ الُحج  اااِة  ِإم  اااجُ  األ ِ س  س  ا    باااغُ  ُمح  اااة   باااغِ  ِإْساااح  ْيس  ااام ِسي   ب ْكاااخ   أ ُباااػ ُخد   الد 
اااُبػْ  اااِفِعي   ِري  الش ْيد  ل اا ُ  الذ  ااِحيحِ "  ِكت ااابُ  و  ااعِ  ِمااغْ "  الر  ااا  اْلُكتُاابِ  أ ْنف  مِّه   ِإْحااج ى سااشة تااػفي و أ ج 
ْذااخ ة   ثِسا  ااة   ع  ث بل   تااحَخة  (ٖٖٕٚتٕٕ٘/ ٔٔ) الحااجيث ط الشااببلء أعاابل  ساايخ. هللا رحساا  و 
  (ٜ/ ٘ٔ)والشهاية البجاية  (ٖٗٚتٕٛٓ/ ٕ) لمحيبي الحفاِ

 واضح في صحيح . َسا ويػ ((4
 (ٗ٘ٙ-ٕ٘ٙ/ ٕ) الخاوي  تجريب ((٘
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َّوَُّتذؤثُِّ َّفنذِهَّ َّالقذؾ   مقاؾو َّم َمذه،ََّموَّينذؾَ ََّمذ دودا ،َّف ل  ذ ِيَّوََّمثذَ َّلذُه:َّأل  
ينالَّ وِإْ َّك ِِتَّالُطع رضُةَِّبِطْ ِمِهَّف َّيخمؾَِّإم  ََّمْ َُّيْطِكذَؽَّالَجْطذُ ََّّ،ُمخ لفُةَّالض 

ََّمْوََّو:َّفذِنْ ََّمْمَكذَؽَّالَجْطذذُ :َّفهذؾَّالظ ذؾ َُّ ذذف  الُطسذذط ىََّّيذيؽَّمذيلؾَلْيِهط َّبىيذِ ََّتَعس 
وِإْ َّلؼَُّيْطِكِؽَّالجطُ :َّف َّيْخمؾَِّإم  ََّمْ َُّيْعذَ َ َّالت ذ ر ُ َّمْوََّو:ََُّّمْخَتِمَفَّالَثيث َّ

ُ َّبذذذِه،ََّموَّبَأحصذذذ َحَّمظذذذُه:َّفهذذذؾَّالظ َّ  ِسذذذُ ،َّواْلَلذذذُ َّفذذذِنْ َُّعذذذِ َ ََّوَثَاذذذَتَّالُطَتذذذَألِّ
َّعظذذذُه.َّ َّمتذذذَألِّ   َّشذذذ عيّ  َّيذذذيليل  الَطْظُسذذذؾُخ.َّوالظ ْسذذذُ :َّرْفذذذُ َّتعم ذذذِقَُّحكذذذؼ َّشذذذ عيّ 

فِ َّالطذاكؾرََّّوالظ  سُ : ََّّ،م َّثي  َّعمىَّال   الظ  سذَ َّوتسذطيُتُهَِّ ِسذخ  َّمجذ َز:َّأل  
 ََّمْ َُّيْطِكذَؽَّللُاَّتعذ لى،َّوِإْ َّلذْؼَُّيْعذَ ِ َّالت ذ ر ُ :َّفذ َّيخمذؾَِّإم ذَّفيَّالثكنقِةَّهذؾ

تذذ جنُ ََّمحذذِيِهط َّعمذذىَّاْلَلذذِ َّيؾْجذذه َِّمذذؽَّوجذذؾِهَّالت ذذ جنِ َّالُطتعمَِّقذذِةَّبذذ لطْتِؽََّموَّ
ب ِمسظ ِدََّمْوََّو:َّفِنْ ََّمْمَكَؽَّالت  جنُ :َّتعي َؽَّالطصيُ َِّإلنِه،َّوِإو :َّف .َّفصذ َرَّمذ َّ

َممَنذَؽ.َّف ْعتحذ ُرَّالظ  ِسذِ َّع ِهُ ُهَّالت ع ُرُضَّواِقع  َّعمىَّهااَّالت  تيذِ :َّالجطذُ َِّإْ َّ
ذذذاُلَّعذذذِؽَّالَعَطذذذِلَّبَأحذذذِيَّالَثذذذيث يِؽ.َّ والَطْظسذذذؾِخ.َّفذذذ لت ْ جنُ َِّإْ ََّتعذذذي َؽ.َّثذذذؼ َّالتؾق 
َّتذذ جنِ ََّمحذذِيِهط َّ َُ َّلفذذ  والت عايذذُ َّبذذ لتؾق اِلََّمولذذىَِّمذذؽَّالت عايذذِ َّب لت سذذ ُقِء:َّأَل  

الث لذذِةَّال  اهظذذِة،َّمذذَ َّاحِتطذذ ِ ََّمْ ََّّعمذذىَّاْلَلذذِ َِّإِ طذذ َُّهذذؾَّب لظِّسذذحِةَّلمُطْعَتِاذذِ َّفذذي
ََّّ ٔ).م ََّلِفَيَّعمنِه،َّوللُاَّمعمؼََُّّيغَهَ َّلىي ِهَِّ

اْلُطْخَتِمذذذُفَِّقْسذذذَط ِ :ََّمَحذذذُيُهَط :َُّيْطِكذذذُؽَّاْلَجْطذذذُ ََّّ:هذذذذ ٜٔٔ)ت:وقذذذ  َّالسذذذيؾطي َّ
َِّإَلذذىَّالت َعذذ ُرِضََّوَوَّا ،ََّفَيَتَعذذي ُؽََّوَوَُّيَصذذ ر  ِ ،ََّوَ ِجذذُ َّلظ ْسذذَيْيَظُهَطذذ َِّيَؾْجذذه َّحَصذذِثن  

َواْلِقْسذذُؼَّال  ذذ ِِي:ََّوَُّيْطِكذذُؽَّاْلَجْطذذُ ََّيْيَظُهَطذذ َِّيَؾْجذذه :ََّفذذِنْ ََّعِمْطَظذذ َّ،َّاْلَعَطذذُلَِّيِهَطذذ 
ََّعِطْمَظذذذ َِّبذذذ ل  اِجِ َِّمْظُهَطذذذ ،َّ ْمَظ ُه،ََّوِإو  ذذذ ََّسذذذَاَقََّقذذذي  َمَحذذذَيُهَط ََِّ ِسذذذخ  َِّبَظِ  َقذذذة َِّمط 

ْثذذَؾََّذِلذذػَََّواِةََّمْ ََّكذذْؾِ َُّرَواِةََّمَحذذِيِهَط ََّمْتَقذذَكذذ لت ْ ِجنِ َِّبِصذذَف ِتَّالذذ  َّ ،ََّؽََّوَمْحَفذذَظ،ََّوَِ

                                                           
 بترخف (ٜٚ-ٙٚ: ص) عتخ ت الفكخ نخبة تػضيح في الشطخ ندية ((ٔ
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َثذذذ ِت،ََّذَكَ َهذذذ َّ ذذذ َِّمذذذَؽَّاْلُطَ جِّ َوَكْ ذذذَ ِتِهْؼَِّفذذذيََّمَحذذذِيَّاْلَثذذذِيثَ ْيِؽَِّفذذذيََّلْطِسذذذيَؽََّوْجه 
ذَمَه ََّغْيذُ ُهَّ،َّوَّ ٕ)ِفيَِّكَت ِبذِهَّ َّاِوْعِتَحذ ُرَِّفذيَّالظ  ِسذِ ََّواْلَطْظُسذؾِخَّ َّ ٔ)اْلَث ِزِمي َّ َوحص 

َكِتِه.َّ ٖ)ِإَلىََّمْكَ َ َِّمْؽَِّم َئة ،ََّكَط َّاْسَتْؾَفىََّذِلَػَّاْلِعَ اِقي َّ ََّّ ٘ )ٗ)ِفيَُِّ

ِليَمْيِؽَِّيَؾْجذذه ََّّ: ٙ)هذذذ ٜٓٚ)ت:قذذ  َّالشذذ طاي َّوَّ َهذذْلَِّلْمُطْجَتِهذذِيََّمْ ََّيْجَطذذَ ََّيذذْيَؽَّالذذي 
ََّمْوََّتْ ك ذذ ََّكَطذذ ََِّّبُطْقَتَضذذىَِّمذذْؽَُّوُجذذؾِهَّاْلَجْطذذِ ،ََّحت ذذىََّيْعَطذذلََّ َِّمْظُهَطذذ َِّفْعذذ   ََّواِحذذي  ُكذذلِّ

                                                           
ا ُ  يػ ((ٔ ااِفُظ  اإِلم  اُة  الح  اجُ  ب ْكاخ   أ ُباػ الُحج  س  ا  باغُ  ُمح  اان   باغِ  ُمْػس  ااِزِمي   ُعْثس  اح اِني   الح  س   اله 
ااات   ذلاظ  وغياخ األ سااة شاخوطو  الحاجيث  فااي"  والسشداػخ الشاسا "  لا   وثسااانيغ أرباع ساشة م 

ل اا ُ  وخسدااسا  ة  ث بل ثُااْػن   ِساات   و  ااش ة و   ساايخ  (ٕ٘ٙتٜٕ٘/ ٗ) األعيااان وفيااات. هللا رحساا  س 
 (ٙٓٙ/ ٙٔ) والشهاية البجاية  (ٕٓٙ٘تٖٖ٘/ ٘ٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل 
 (ٕٔ-ٜ: ص) احثار مغ والسشدػخ الشاس  في االعتبار ((ٕ
 الاااخحسغ عباااج بااغ الحدااايغ باااغ الااخحيع عباااج الاااجيغ زيااغ الفزااا  أباااػ الكبيااخ اإلماااا  يااػ ((ٖ

م ْياا ِ  العرااخ  غمااب حااافظ العخاقااي ااِجيث ع  مااغ ِبااِ   فاشااتهخ الح   الفااغ فااي مرااشفات  جسم ااة و 
" األحيااااء أحادياااث تخاااخي "و" االقتاااخاح نطاااع"و" السخاساااي "و" الرااابلح اباااغ نكااات"و" األلفياااة"
 الزااػء. تعااال  هللا رحساا  وثسانسا ااة ساات سااشة مااات بياات  ألاا  فااي" الشبػيااة الداايخة نطااع"و

 لمدااايػشي الحفاااِ شبقااات ذيااا   (ٕ٘ٗتٔٚٔ/ ٗ) لمدااخاوي  التاسااع القاااخن  ألياا  البلمااع
 (ٚٛ/ ٜ) الحيب شحرات  (ٕ٘ٗ: ص)
 (ٜٕٛ-ٕ٘ٛ: ص) الربلح ابغ مقجمة شخح واإليزاح التقييج ((ٗ
 (ٗ٘ٙ-ٕ٘ٙ/ ٕ) الخاوي  تجريب ((٘
 الذااهيخ إسااحا  أبااػ الغخناااشي المخسااي دمحم بااغ مػساا  بااغ إبااخاليع لحااافظ ا اإلمااا  يااػ ((ٙ

ا  مفدخ ا أصػلي ا كان بالذاشبي  ا ثبت ا لغػي ا  محجث ا فقيه  ا  ورع  " السػافقاات" كتااب لا  صالح 
تاب الفق   أصػ  في  ساشة تاػفي البخااري  صاحيح ماغ البياػ  كتااب في  شخح السجالذ َو

يااة الشااػر شااجخة  (ٚٔتٛٗ: ص) لمتشبكتااي االبتهااج نياا  .هللا رحساا  وساابعسا ة تداعيغ  الَد
/ ٔ)لمكتااااااني الفهاااااارس فهاااااخس( ٙ٘ٛتٕٖٖ/ ٔ)مخماااااػف لسحساااااج السالكياااااة شبقاااااات فاااااي
 (٘٘تٜٔٔ
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َيْفَعُمُهَّاْلُطَتَؾرُِّعؾَ َِّفيَّالت ُ وِك،ََّمْ ََّو؟ََّمم  َّفىَّت كَّالعطلَّيهط ََّمع ذ َُّمْجَتِطَعذْيِؽَّ
اََّلذْؼَُّ َِّإذَََّمْوَُّمَتَف َِّقْيِؽ:ََّفُهَؾَّالت َؾق اُلََّعِؽَّاْلَقْؾِ َِّبُطْقَتَضىََّمَحذِيِهَط ،ََّوُهذَؾَّاْلَؾاِجذ

َّ ٔ).َيَقْ ََّتْ ِجن َّ

وهذؾََّمْ ََّيذْأِتَيََّّالطختمذفََّّشذ طََُّّثتضذ ََُّّالعمذِؼَّمهذلََّّمذؽَّمقذؾا ََّّمطذ َّسذاقََّقمت:َّ
ذذذِة،َّ اِ َِّفذذذيَّاْلَطْعَظذذذىََّعذذذ ِه  ا،َّوم َّينذذذؾ َّاْلَطذذذْتُؽَّحصذذذ لث  َِّلْمُثج  َحذذذِيثَ  ِ َُّمَتَضذذذ د 

،َّقذالَّثؼَّالظس َّثؼَّالت جن َّثذؼَّالتؾَّوالعطلَّفيَّذلػَّم َّيص رَّإلىَّالجط َّموو
م َّم َّممنؽَّالجط َّييظهَّمؽَّاألح دثذ ََّّهذ ٕٗٓ)تالش فعي ََّّامم  َُّييظط َّث  َّ

الطتع رضذذذةَّوَّيعذذذيَّمذذذؽَّمختمذذذفَّالثذذذيث ،َّوإِطذذذ َّالطختمذذذفَّمذذذ َّممنذذذؽَّفنذذذهَّ
قذذذ  :َّوَُّثْظَسذذذ َّالثذذذيث   َّإلذذذىَّاولذذذت  ،َّمذذذ َّكذذذ  َّلهطذذذ َّوجهذذذ  ََّّالتذذذ جن ،

،َّم ذلَّم َّينذؾ َّيطَضَن  َّمع  ،َّإِطذ َّالطختِمذفَّمذ َّلذؼَُّيْطذَضَّإوَّبسذقؾطَّغيذ ه
وقذ  َّفذيَّمؾضذ َّاهذذ،َّ ٕ)،َّهااَُّيِثم ُهَّوهااَُّيَث ِّمذهالثيث   َّفيَّالشيَُّالؾاحي

ذِايُلَِّإَلذىََّّآل : ا،َِّإَذاَُّوِجذَيَّالس  ْجَعُلََّعْؽََّرُسؾِ َّّللا ََِّحذِيثَ ْيِؽَُّمْخَتِمَفذْيِؽََّمَيذي  َوَوََِّ
ُلَِّمْظُهَط ََّوا ََّمذ ََّعَمْيَظذ َِّفذيََّمْ ََّيُكؾَِ َُّمْسَتْعَطَمْيِؽََّفَ ََُِّعظِّ ََّعَمْيَظ َِّفيَُّكلّ  ا:َّأِلَ   ِحي 

َِّفنَطذذ ََّوََّيُجذذؾُزََّمْ َُّيْسذذَتْعَطَلَّمََّ ْجَعذذُلَّاْلُطْخَتِمذذَفَِّإو  َِّبَظذذْ ِحَّحَصذذ ِحِحِه،ََّوَوََِّ اَِّإو  َيذذي 
َّاهذَّ ٖ)حَص ِحِحهَِّ

َّمفةَّع ه اَّمذ َّوَّيطنذؽَّالجطذ َّييظذههااَّولنسَّفيَّاألح دث َّالصثنثةَّالطخت
إوََّّْيل  َُّمْخَتِمفذذ  ََّفَكَشذذْفَظ هلذذؼَِِّجذذْيَّعظذذهََّشذذَّ:هذذذ َّٕٗٓ)تالشذذ فعي ََّّاممذذ  َُّقذذ  َّ

دالذ  َّفذيَّالؾجذذؾهَّوَجذْيِ َّلذهَّوجهذ  َّيثتطذذلَّبذهَّمو َّينذؾَ َُّمْخَتِمفذ  ،َّوم َّينذذؾ َّ

                                                           
 (ٖٔٔ ٕٔٔ/ ٘) السػافقات ((ٔ
 (ٖٔٗ/ ٔ) لمذافعي الخسالة ((ٕ
 (ٗٙٙ/ ٛ) الحجيث اختبلف ((ٖ
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ذُهَُّرِوَ َّ»:(2)هذذ ٖٔٔ)ت:ُلَزْ َطةَََّّوق  َّايؽَّاهذ،َّ ٔ)التيَّوحصفُتَّلػ َوََّمْعذِ ُ ََّمِ 
َّحَصذذم ىَّللاَُّ ا َََّّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼََّحذذِيثَ  ِ َِّبِنْسذذَظ دَََّعذذِؽَّالظ ِاذذيِّ ،َّْثِؽَّحَصذذِثنَثْيِؽَُّمَتَضذذ د 

لذهََّّالتظحذهََُّّومطذ َّيجذ َّ،َّاهذذَّ ٖ)«َفَطْؽََّك َ َِّعْظَيُهََّفْمَنْأِتَِّبِهََّحت ذىَُّمَؤلِّذَفََّيْيَظُهَطذ 
دو ََّّيذيؽَّاألح دثذ ََّّمذؽَّتعذ رض ََّّعمذىَّمذ َّيقذ ََُّّمقصذؾرََّّالثيث ََّّم َّمختمفَّ

مذؽََّّعمذىَّهذااَّالظذؾ ََِّّفذ َّيقتصذ ََّّالثذيث ََّّ،َّمم َّمشذنلَُّ  َِّالشَّغي ه َّمؽَّمدلةَِّ
َّذلػَّإلىَّمِؾا َّملذ  ،َّفطذؽَّمشذنلَّالثذيث ََّّفقء،َّيلَّثتج وزََّّالتع رضََّّمِؾا َِّ

َّ،َّومظذهَّمذ َّينذؾ َِّفسهَّبىي َّمع رضة ََّّمعظىَّالثيث ََّّهَّبساِ َّم َّينؾ َّإشن لَُّ
َّ،َّمومذذ َّامجطذذ  ََِّّالثذذيث ََّّ،َّموَّتعذذ رضَّوحذذيث  ََّّآيذذة ََّّتعذذ رضََّّهَّبسذذاِ َّإشذذن لَُّ

َّ ٗ).لمعقلََّّالثيث ََّّ،َّموَّبسا َّمظ قضةَِّم َّالكن سََّّالثيث ََّّتع رضَّ

َّ  

                                                           
 (ٕٙٔ/ ٔ) لمذافعي الخسالة ((ٔ
 في التسهيج مغ يحا البحث.( تخاجع تخجست  (ٕ
 (ٕٖٗ: ص) البغجادي لمخصيب الخواية عمع في الكفاية ((ٖ
 الخيااااط هللا عباااج باااغ أساااامة/ د والفقهااااء واألصاااػلييغ السحاااجثيغ بااايغ الحاااجيث مختمااا  ((ٗ
 .بترخف( ٖٖ:ص)
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َّجتاى الصى  َّ)الطََُّّهَّالسظؽَُّ،َّوكت بَُّالظس ئي ََّّامم  ََُّّ:األو ََُّّفصلَُّال
َّهَّللاَُّرحطَََّّ ٔ)الظس ئيََّّّامم ِ َّت جطةَُّالطحثُ َّاألو ُ:َّ

َِ ِقذُيََُّّ َّاِمْسذَ ِ ،ال  ْاذُت،ََّشذنََّّْالَثذ ِفُظ،َّاِمَمذ ُ ،َّ(2)اليِن َّفيَّالثذيث ََّّمئطةََِّّمحيَُّ
ْحَطِؽََّمْحَطذذيَُّ َّيذذِؽَِّسذذَظ َ َّيذذِؽََّبْثذذِ ََّّالَثذذِيْثِ ،ََّمُيذذؾََّعْاذذِيَّالذذ   يذذُؽَُّشذذَعْيِ َّيذذِؽََّعِمذذيِّ

،َّالظ َس ِئي َّ ذيؽََّوبعذيَّاأْللذفَّهطذَزةَّو ذ َُّالّظَسذ ََّّ ٖ)الُخَ اَس ِِي  ِبَفْت َّالظ ذؾ ََّوالسِّ
َسذذ ُيَقذذَّ،َهذذِاهَّالظِّْسذذَحةَِّإَلذذىََّمِيثَظذذةَّبخ اسذذ   ِفذذيََّسذذَظِةََِّّيهذذ َُّوِلذذيََّقذذيَّوَّ  ٗ)  ََّلَهذذ ََِّ

ََّلْطَسََّعْشَ َةََّوم َئَتْيِؽ،ََّوَطَمَ َّالِعْمَؼَِّفيَّحِصَى ِِه،َّ

                                                           
 واألمااع السمااػ  تاااري  فااي السشااتطع  (ٚٛ/ ٖٔ) لمدااسعاني األنداااب :تخجستاا  مرااادر ((ٔ
 المبااااب  (ٜ٘ٔ/ ٔ) األثيااخ البااغ األصااػ  جااامع   (ٕٕٔٔت ٘٘ٔ/ ٖٔ) الجااػزي  البااغ
 سيخ( ٕٕٛ/ ٘)الحسػي  لياقػت البمجان معجع  (ٖٛٓ/ ٖ)األثيخ البغ األنداب تهحيب في

لمتااااااج  الكباااااخى  الذاااااافعية شبقاااااات  (ٚٙتٕ٘ٔ/ ٗٔ) الخساااااالة ط لماااااحيبي الشاااااببلء أعااااابل 
 الحفاااااااِ شبقااااااات  (ٕٜٚ/ ٗٔ) كثيااااااخ البااااااغ والشهايااااااة البجايااااااة  (ٔٛتٗٔ/ ٖ) الداااااابكي
/ ٔ) لمدايػشي والقاايخة مراخ تااري  فاي السحاضاخة حدغ  (ٜٗٙتٖٙٓ: ص) لمديػشي
 (٘ٔ/ ٗ) الحشبمي العساد البغ الحيب شحرات  (٘ٗتٜٖٗ
 (ٔٛتٔٗ/ٖ( شبقات الذافعية الكبخى لمتاج الدبكي)(ٕ
 (ٕ٘ٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٖ
اااا ((ٗ  وردوا لساااا السدااامسيغ أن االساااع بهاااحا تداااسيتها سااابب كاااان... رمقراااػ  أولااا  بفاااتح ن د 

 ياخوا لع السدمسػن  أتايا فمسا الشداء غيخ بها يتخم  ولع فهخبػا أيمها فبمغ قرجويا خخاسان
 رجااالهغ  يعااػد أن إلاا  احن أمخيااا فششداا  يقاااتمغ ال والشداااء نداااء يااؤالء: فقااالػا رجاابل بهااا

ػيااا  أيزاااا  نداااػي  وقيااا  ندااا ي إليهاااا الراااحيحة شدااابةوال نداااء  باااحلظ فداااسػا ومزاااػا فتَخ
ااان   (ٕٕٛ ٕٔٛ/ ٘) البمااجان معجااع بخخاسااان  مجيشااة ويااي :الشااػن  كدااخ الػاجااب مااغ َو

 (ٖٚٓ/ ٖالمباب في تهحيب األنداب )
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ََّوَعْطذذ وَّيذذِؽََّعِمذذيّ ََّّ ٕ)َوَمْحَطذذَيَّيذذِؽََّمِظْنذذ  ََّّ ٔ)َوَسذذِطَ َِّمذذْؽ:َِّإْسذذَث َ َّيذذِؽََّراْهَؾْ ذذه
،ََّوِإلَََّّ ٗ )ٖ)الَف  سَّ ََّكِ ْي   َّالِعْمذِؼََّطَمذِ ََِّّفذيََّجذ  ََّ،َّوََّعْؽَُّرَفَق ِئذهَِّىََّمْ ََّثْ ِو ََّوَلْمق 

ذذ ِ ََّوالَجِزْ ذذَ ِة،ََّوالِعذذَ اِ ،ََّوِمْصذذَ ،ََّوالِثَجذذ ِز،َُّلَ اَسذذ َ ،َِّفذذي َّاْسذذَتْؾَطؽََُّّثذذؼ ََّّ،َوالش 
ِغْي َََّّلهَََُّّثْاقََََّّوَلؼََِّّْإَلْنِه،َّالُثف  ظَََُّّوَرَحلَََِّّمْصَ ، ْأ َََّّهَااَِّفيََِّ َثََّعْظذُه:َّ،َّ ٘)الش  َحذي 
َّالظ َثذذذذذذذذذذذذ ِو َّجََََّّمُيذذذذذذذذذذذذؾ ََّّ، ٙ)ْعَفذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذِظيَّاَوَمُيذذذذذذذذذذذذؾََّبْكذذذذذذذذذذذذ   ََّّ، ٚ)يذذذذذذذذذذذذِؽَّالسِّ

                                                           
اُ   ُيػ   ((ٔ يِّجُ  اإِلم  ِِ  س  اا  الساخوزي  الحشطماي مخماج باغ إباخاليع باغ إساحا  ي ْعُقاْػب   أ ُباػ الُحف 

 حنا  باحلظ لقاب وإنساا إباخاليع  الحداغ أباي أبيا  لقاب  وقي : راي ػي   راُيػي   غباب السعخوف
 فاااي وجاااج فك نااا  وجاااج  معشاااا "  ويااا "  و"  را  "  بالفارساااية والصخياااق مكاااة  شخياااق فاااي ولاااج

/ ٚ) بغاااجاد تااااري .  هللا رحسااا  وماااا تيغ  ثبلثااايغ ساااشة: وقيااا  ثساااان  ساااشة تاااػفي الصخياااق 
/ ٔٔ) الخساالة ط الشاببلء أعابل  سايخ  ( ٘ٛتٜٜٔ/ ٔ)األعياان وفيات  ( ٖٖٖٗتٕٖٙ
 (ٜٚتٖٛ٘
ااااُ   يااػ ((ٕ ااااِفُظ  اإِلم  اااُة  الح  اااجُ  الثِّق  ِشْياااعِ  باااغُ  أ ْحس  ْباااجِ  بااغِ  م  اااخ   أ ُباااػ الاااخ ْحس غِ  ع  ْعف  اااِػي   ج   ثُاااع   الب غ 

اِدي   ا    ألما   البغاػي  اْلق اِساع أ ِباي جج الب ْغج  اع   ر ح  س  اش     و ج  ص  اش ة   تاػفي  (ج  الُسْداش  ) و   أ ْرب اع   س 
مااا  ت ْيغِ  و أ ْرب ِعااْيغ   / ٔ)لمساادي  الكسااا  تهااحيب  (ٕٙٚٛتٖٚٚ/ ٙ) بغااجاد تاااري . هللا رحساا  و 
 (ٕٚٔتٖٛٗ/ ٔٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٗٔٔتٜ٘ٗ
اااِفُظ  يااػ ((ٖ اااُ   الح  ْسااُخو الش اِقااُج  اإِلم  ِماايِّ  بااغُ  ع  ْفااز   ػأ ُباا ك ِشْيااد   بااغِ  ب ْحااخِ  بااغِ  ع   الب اااِيِمي   ح 

ِفي   الب ْراااِخي   اااْيخ  ااابل ُس  الر  اااش ة   تاااػفي الف  ماااا  ت ْيغِ  و أ ْرب ِعاااْيغ   ِتْداااع   س   بغاااجاد تااااري . هللا رحسااا  و 
 ساااايخ  (ٙٔٗٗتٕٙٔ/ ٕٕ) الخجاااا  أساااساء فاااي الكساااا  تهاااحيب  (ٕٔٙٙتٚٔٔ/ ٗٔ)

 (ٕٔٔتٕٚٗ-ٓٚٗ/ ٔٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل 
 (ٕٙٔ ٕ٘ٔ/ ٗٔ) الخسالة ط لشببلءا أعبل  سيخ ((ٗ
 (ٓٛ/ ٔٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ ((٘
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج لهحا البحث.(ٙ
اااا ُ  ياااػ ((ٚ ااااِفظُ  اإِلم  اااةُ  الح  اااا  الثِّق  اااجُ  ب ْكاااخ   أ ُباااػ  الخح  اااجِ  باااغُ  أ ْحس  س  ا    باااغِ  ُمح   ِإْباااخ اِلْيع   باااغِ  ِإْساااح 

اِشااِسي   ااِخي   اله  ْعف  ْذااُهْػرُ ال  الج  ااشِّّي  ِباااْبغِ  س   ِكت اااب   وصااش   جسااع   الشدااا    اإلمااا  صاااحب الد 
== 
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ََّّ(2).،ََّوَلْمذذذذذَقََّكِ ْيذذذذذ َّ ٔ)َوَمُيذذذذذؾَّالَق ِسذذذذذِؼَّالظ َاَ اِِذذذذذي َّ َقذذذذذ َ َّالَثذذذذذ ِفُظََّمُيذذذذذؾََّعِمذذذذذيّ 
ََّمُيذؾَّعَََّّ: ٖ)هذ ٜٖٗ)ت:الظ ْنَس ُيْؾِر  َّ ذ َّاِمَمذ ُ َِّفذيَّالَثذِيْثِ َِّبذَ َُّمَياَفَعذة  ْاذِيََّمْلَاَ َِ

حَّْ اَرُقْظِظي َََّّقذذ  ََّوََّّ،اهذذذََّطِؽَّالظ َسذذ ِئي َّالذذ   ْحَطِؽََّّ: ٗ)َّهذذذ ٖ٘ٛ)ت:الذذي  َمُيذذؾََّعْاذذِيَّالذذ  
                                                                                                                                    

== 

لي مة ي ْػ " ِة  السخوي ااتِ  ِماغ   و ُياػ    "و  اش ةِ  تاػفي الجيِّاج  ِساتِّْيغ   أ ْرب اع   س  ث بل ِثسا  اة   و   سايخ. هللا رحسا  و 
 (ٚٛتٜٖ/ ٖ) الكبخى  الذافعية شبقات  (ٖٖٓٛتٜٕٔ/ ٕٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل 
ااا ُ  ُياػ   ((ٔ اااِفظُ  اإِلم  ااةُ  الح  ث  الثِّق  ااج   بااغُ  ُساام ْيس انُ  الق اِسااعِ  أ ُبااػ  اإِلساابل  ِ  محااجِّ  بااغِ  أ ي ااْػب   بااغِ  أ ْحس 

اااِمي   الم ْخِسااي   ُمص ّيااخ    األلاا  وبعااج والااخاء السػحااجة والباااء السهسمااة الصاااء بفااتح  الص ب خ اِنااي   الذ 
ااحبُ  األردن  أعساا  ماغ وياي شبخياة  إلا  الشدبة يح  نػن  ااِجعِ  ص  اِغْيخ الث بل ث اِة  الس ع   الر 
ع    شػيبل   ديخ ا وعس خ وصش    جسع واأل وسط  الك ِبْيخ و م ْي ِ  و ازدح  ُثػن   ع  رحُماػا  السحجِّ  ِإل ْيا ِ  و 
ااااِر  ِماااغ   ث بل ِثسا  اااة   ِساااتِّْيغ   ساااش ة   تُاااُػفِّي   األ قص  / ٕ)خّمكاااان الباااغ األعياااان وفياااات. هللا رحسااا  و 
 والشهايااااة البجايااااة  (ٕٖ٘ٛتٕٔٓ/ ٕٔ) الحااااجيث ط الشااااببلء أعاااابل  ساااايخ  (ٕٗٚتٚٓٗ
  (ٚٔ/ ٗ) الحسػي  لياقػت البمجان معجع  (ٖٖٔ/ ٘ٔ)
 (ٕٚٔ-ٕ٘ٔ/ ٗٔ) الخسالة ط لمحيبي الشببلء أعبل  سيخ ((ٕ
ااااِفظُ  ياااػ ((ٖ اااا ُ  الح  اااةُ  اإِلم  ِمااايّ   أ ُباااػ  الث ْباااتُ  الع بل م  اااْيغُ  ع  ِمااايِّ  باااغُ  الُحد  اود   باااغِ  ي ِدْياااج   باااغِ  ع   د 

ااُبْػِري   ااِد  أ حاجُ   الش ْيد  ااجُ  الش ق  اةِ  أ ح  ِِ  اأْل ِ س  اا اشِِّفيغ   اْلُسْكِثااِخيغ   اْلُسْتِقِشايغ   اْلُحف  اات   اْلُسر  اش ة   م   ِتْدااع   س 
ث بل ِثسا  اااة   و أ ْرب عااايغ    ط بلءالشاااب أعااابل  سااايخ  (ٖٓٔٗتٕٕٙ/ ٛ) بغاااجاد تااااري . هللا رحسااا  و 
 (ٖٕٗ/ ٘ٔ) والشهاية البجاية  (ٖٕٖٙ تٙ٘ٔ/ ٕٔ) الحجيث

اا ُ  ( يػ(ٗ ااِفظُ  اإِلم  اغِ  أ ُباػ  الح  د  ِماي   الح  اخ   باغُ  ع  اج   باغِ  ُعس  ْهاِجيِّ  باغِ  أ ْحس  اِدي   م   الُسْقاِخ ُ   الب ْغاج 
ثُ  اجِّ م ااةِ  أ ْيا ِ  ِمااغْ   الُسح  ارِ  م ح  اد   الُقْصاغِ  د  اا ُ   ِبب ْغااج  ْياخِ  أ ْياا ِ  ِإم  اااِ   أ ْساس اءِ  ِفااي  ِ د  ةِ  الخِّج  ااش اع  ص   و 
اااْخحِ  الت ْعِمياااِ   اااع    و الت ْعاااِجي ِ  و اْلج  اااج  ِ  م  اااا الِقاااخ اءاتِ  ِفاااي الت ق  ُشُخِقه  قاااػ ةِ   و  ةِ  و  اااارَ   الِفْقااا ِ  ِفاااي السذ 
"  ِكت ااابُ  مشهااا ذَخيااا  ي صااػ ُ  ُمرااش ف ات   ول اا ُ  ذلااظ  وغيااخ  الشاااس وأيااا  والسغااازي  و االْخااِتبل فِ 
ش غِ  ْذاُهػِر "  اْلك ِبياخِ  الد  ل ا ُ  اْلس  اات    " اْلِعم ا ِ "  ِكت اابُ  و  اش ة م  ْساذ   س  ااِنيغ   خ  ث س  ثِسا  اة   و  ث بل   رحسا  و 
/ ٕٔ) الحااااااااااجيث ط الشااااااااااببلء أعاااااااااابل  ساااااااااايخ  (ٖٚ٘ٙتٚٛٗ/ ٖٔ) بغااااااااااجاد تاااااااااااري . هللا
 (ٜ٘ٗ/ ٘ٔ) والشهاية البجاية  (ٖٖٛ٘تٗٔٗ
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ََّمذذْؽَُّثذذْاَكُ َِّيَهذذَاا َ ََّعَمذذىَُّكذذلِّ ََّقذذ َ َّالَثذذ ِكؼَُّوَّ،َّاهذذذَّالِعْمذذِؼَِّمذذْؽََّمْهذذِلََّعْصذذ ِهََُِّّمَقذذي 
ََّعَمذذىََّفْقذذِهَّالَثذذِيْثِ ََّكِ ْيذذَ ،َّوََّّ:(1)هذذذ ٘ٓٗ)ت: َغذذَ َِّفذذيََّكذذَ ُ َّالظ َسذذ ِئيِّ َمذذْؽََِّ

َكذ َ َِّمذذْؽَّ:َّهذذ ٛٗٚ)ت:قذ  َّالذذاهايوََّّاهذذ، ٕ)ِمذهََِّتَثي ذَ َِّفذيَُّحْسذذِؽََّك ََّ)ُسذَظِظِه َّ
ْقذِيَّال َِّجذ ِ ،ََّوُحْسذِؽَّالت ذْأِلْنالَّ ْتَقذ ِ ،ََّوالَحَصذِ ،ََّوَِ ،َُّبُثْؾِرَّالِعْمِؼ،ََّمذَ َّالَفْهذِؼ،ََّواِم

ذذ ُظَِّإَلْنذذِه،ََّوَلذذْؼََّثْاذذَقََّلذذُهََِّغَّ ذذْأِ ،ََّوَكذذ َ ََّشذذْنخ  ََّمِهْيحذذ  ََّرَحذذَلَّالُثف  ْيذذَ َِّفذذيََّهذذَااَّالش 
َّ ْيَحِة.....ََّوَلْؼََّيُكْؽََّمَحَيَِّفذيََّرْمِسَّال  َ ِثط َئذة  ِ ََّحَسَؽَّالش  َمِمْنَ َّالَؾْجِهََّع ِهَ َّالي 

،َُّهَؾََّمْحَاُ َِّب لَثِيْثِ ََّوِعَمِمِهََّوِرَج ِلِهَِّمْؽَُّمْسذِمؼ ،ََّوِمذ ْؽََّمِيذيََّمْحَفظَِّمَؽَّالظ َس ِئيِّ
،ََّوَمِييَُّزْرَعذةََّ ٖ)َداُوَد،ََّوِمْؽََّمِييَِّ ْنَسى َِّفيَِّمْضَط ِرَّالُحَخ ِر ِّ ِإو ََّّ ٗ)،ََّوُهَؾََّج ر 

َِّفْنِهََّقِمْيَلََّتَشن   َّ ،َّكُطَع ِوَ ذَةََّوَعْطذ وَّ ٘)َم   ََّعْؽَُّلُصؾِ َّاِمَم ِ ََّعِمذيّ  َّ-ََّواِِثَ ا  
ذَّت جََُّّق  وَّاهذ،َّ ٙ)،ََّوللِاَُّيَس ِمُثهَُّ-يؽَّالع ص :َّ ٚ)َّهذذ ٔٚٚ)ت:حني َّاليثؽَّالس 

الث فظَّوسألتهَّمثهط َّمحفظَّمسمؼَّيؽََّّيشنخظ َّمب َّعايَّللاَّالاها:َّسطعتَّ ٚ)

                                                           
 .البحث يحا غالتسهيج م في تخجست  ( تخاجع(ٔ
 (ٖٓٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٕ
 .البحث يحا مقجمة في تخجست  تخاجعيػ اإلما  التخمحي   ((ٖ
 .البحث يحا مقجمة في تخجست  تخاجع ((ٗ
 وتقجيساا  عمااي محبااة التذاايع: "حجااخ ابااغ الحااافظ لااع أقاا  عماا  دلياا  يؤيااج ذلااظ  وقااا  ((٘

 عميااا  ويصماااق تذااايع   فاااي غاااا  فهاااػ وعساااخ  خبكااا أباااي عمااا  قجمااا  فساااغ الراااحابة  عمااا 
 فااااي فغااااا  بااااالبغس الترااااخيح أو الدااااب  ذلااااظ إلاااا  انزاااااف فاااا ن فذاااايعي وإال رافزااااي 
 (.  ٜ٘ٗ/ٔ: )الباري  فتح".  الخفس

 بترخف(ٖٖٔ-ٕٚٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٙ
 الكااااافي عباااج بااااغ عماااي باااغ الػياااااب عباااج نراااخ أبااااػ الاااجيغ تااااج القزاااااة قاضاااي ياااػ ((ٚ

ااان وتخاخج  الاحيبي الحاافظ عما  الحااجيث ساسع الذاافعي  الدابكي الخدرجاي األنرااري   َو
: ذلاظ ماغ مرشفات عجة وصش  ودرس  وأفت  وغيخ   الفق  في وبخ  الحيغ صحيح ذَيا  

== 
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قذ  َّالثذ فظَّوََّّاهذذ، ٔ)يفقذ  َّالظسذ ئَّي َّالصثن َّموَّالظس ئيؽَّالثج جَّحص ح
َظؽََّّ:(2) هذ ٗٚٚ)ت:ايؽَّك ي  ُ ََّعَمذىَّحَص ِحُ َّ الس  َم ُ َِّفذيََّعْصذ ِِهََّواْلُطَقذي   ،َّامِْ

ََّدْهذذ ِِهََّرَحذذَلَِّإَلذذىَّاْْلَفذذ ِ ََّواْشذذَتَىَلَِّبَسذذَط ِ َّاْلَثذذِيثِ ََّمْضذذ ُِ َ اِبِهََّوَمْشذذَن ِلِهََّوُفَضذذَ 
ذذِةَّاْلُثذذا اِ ،ََّوَرَو ََّعْظذذُهََّلْمذذَقََّكِ يذذَ ََّوَجذذَؼََّغِفيذذَ ،ََّوَقذذْيََّجَطذذَ َّ َواِوْجِتَطذذ ِ َِّب أْلَِئط 

َتَخذ َّ َظَؽَّاْلَكِايَ ََّواِْ ،ََّوَقذْيََّمَبذ َ َِّفذيَِّمْظذُهََّمذ َُّهذَؾََّّ ٖ)الس  ذ َِّمْظذُهَِّبَطذ  ات  َمَقذل ََّحْجط 
َّوَّ ََّوِإيَطذ    ََّوحِصذْي   ََّوِإْتَقذ    ََّوَعَمذؼ ََّوِعْ َفذ   ََّتْصِظنِفِهََّعذْؽَِّحْفذظ  َمْثَظذىَّوَّ....ََّتْؾِفيذق 

                                                                                                                                    
== 

 السخاتز السعجاع. هللا رحسا  وسبعسا ة وسبعيغ إحجى سشة تػفي الكبخى  الذافعية شبقات
/ ٖ) حجاااااخ الباااااغ الثامشاااااة السا اااااة أعياااااان فاااااي كامشاااااةال الاااااجرر  (ٕ٘ٔ: ص) بالسحاااااجثيغ

/ ٚ) باااااااخدي تغاااااااخي  الباااااااغ الاااااااػافي بعاااااااج والسداااااااتػف  الراااااااافي السشهااااااا   (ٕٛٗ٘تٕٖٕ
 (ٔٓ٘ٔتٖ٘ٛ
احا نقما  الدايػشي شبقاات(ٙٔ/ ٖ) الكباخى  الذافعية شبقات ((ٔ ( ٖٚٓ: ص) الحفااِ   َو

 (ٖٓ٘  ٜٖٗ/ ٔ) السحاضخة حدغ
 ( تخاجع تخجست  في مقجمة يحا البحث.(ٕ
 أو عشااج   مااا بعااس عماا  شاايخ  عااغ ي خااح  فيسااا الصالااب يقترااخ أن يااػ: االنتخاااب ((ٖ
 لااحلظ معيِّش ااا السجمااذ  ذلااظ فااي باا  يحااجث مااا بعااس عماا  أو أصاام  فااي مااا بعااس عماا 
ااان. لاا  ومشتكي ااا الابعس  إمااا مزااصخ ا  إال يشتخااب ال ماشهع الشقاااد ساايسا وال الحفاااِ بعاس َو
 باالنتخاااب يقااػ  الااحي وأماا االنتخاااب  عماا  بعزاهع نااج  وربسااا ذلاظ  لغيااخ أو وقتاا  لزايق
ااااا بالحااااجيث مشاااا  أعااااخف يااااػ مساااغ غيااااخ  أو نفداااا  الصالااااب يكااااػن  أن ف مااااا ابتاااجاء    أو مصمق 
 مشا   أعاخف يكاغ لاع وإن وعمما  بالحاجيث عاارف ياػ مسغ أو خاصة  الذي  ذلظ ب حاديث
 ياػ يقاػ  أن عاغ وقتا  قلزاي أحيانا   قخيش  بانتخاب الصالب يكتف  إنسا ونحػيع  أقخان  مغ

 مدااسػعات مصالعااة أو واستحزااار الذااي  عشااج مااا مصالعااة إلاا  يحتاااج فاالنتخاااب بااحلظ 
 خمااا  لسحساااج السحاااجثيغ لداااان.  الذاااي  ذلاااظ عشاااج مساااا حاجتااا  مػاضاااع ليعاااخف الصالاااب
 (.٘٘ٔ/ٕ: )سبلمة
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ذذ ِ َِّفذذيََّهذذَااَّالش  ذذِةََّوَشذذِهُيواََّلذذُهَِّب ْلَفْضذذِلََّوالت َقذذي  َِّمذذَؽَّاأْلَِئط  ِ َّأََّْعَمْنذذِهََّغْيذذُ ََّواِحذذي 
محذيَّاأْلَِئط ذةَّالطاذ ز ؽََّّ:هذذ ٜٔٔ)ت:قذ  َّالسذيؾطيوََّّاهذذ، ٔ)َواْلِثْفِظََّواْلَطْعِ َفذةَِّ

َّ ٕ).والثف ظَّالطتقظيؽَّواألع  َّاْلَطْشُهؾر ؽ

َقذ َ َّوََّّ(3)الكاذ  ََّّالشذ فينةطحقذ تَّفذيََّّت جطذةََّّ-رحطهَّللا–الظس ئيلإلم  َّوَّ
ََّّ: ٗ)َّهذ ٙٓٙ)ت:اْيُؽَّاأَلِثْي َّ

ََّوَك َ ََّوِرع  َُّمَتَثّ    ََّمَظ ِسَػََّعَمىََّمْاَهِ َّالش  ِفعََِّك َ ََّش ِفِيّن  ََّلُهَّ َّ ٘).يِّ

،َّ ٙ)مذؽَّالطصذظف تَّالطظاؾعذة:َّالسذظؽَّالكاذ  ََّّ-رحطهَّللا–ولإلم  َّالظس ئيَّ
َّ،َّ ٚ)والسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذظؽَّالصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  َّ)الطجتاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 

                                                           
 (ٜٗٚ ٖٜٚ/ ٗٔ)  والشهاية البجاية ((ٔ
 (ٜٗٙتٖٙٓ: ص) لمديػشي الحفاِ شبقات ((ٕ
 (ٔٛتٗٔ/ ٖ) لمتاج الدبكي الكبخى  الذافعية شبقات ((3
ِ ْيُذ  الق اِضااي يااػ ((ٗ ْجااجُ  الااخ  ااجِ  بااغُ  الُسب ااار  ُ  الدااعادات أبااػ الااجيغ م  س  ااجِ  بااغِ  ُمح  س  ْبااجِ  بااغِ  ُمح   ع 

ْيب اِني   الك ِخْيعِ  ِري   الذ  د  ااِحبُ  األ ِثْيِخ  اْبغُ  الس ْػِصِمي   ُثع   الج  ااِمعِ " ص   الشهاياة" و  " ِ اأُلُصاػْ  ج 
ااااش ةِ  ِفااااي تُااااُػفِّي    "الحااااجيث غخيااااب فااااي ِسااااتِّسا  ة   ِسااااتّ   س  / ٗ) األعيااااان وفيااااات. هللا رحساااا  و 
/ ٚٔ) والشهاياة البجاياة  (ٕٛٗ٘ت٘ٗ/ ٙٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٕ٘٘تٔٗٔ
ٛ) 
 (ٖٓٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((٘
 الصبعااااااة بيااااااخوت  الخسااااااالة  مؤسدااااااة: شاشااااااخال شاااااامبي  السااااااشعع عبااااااج حدااااااغ تحقيااااااق ((ٙ

  ٕٔٓٓيإٔٗٔاألول 
 الصبعاااة حمااب  اإلساابلمية  السصبػعااات مكتااب: الشاشاااخ غااجة  أبااػ الفتاااح عبااج تحقيااق ((ٚ

 . ٜٙٛٔياٙٓٗٔالثانية
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،َّوكتذذذذ بَّ ٖ)،َّوفضذذذذ ئلَّالصذذذذث بة ٕ)،َّوالظحقذذذذ ت ٔ)والضذذذذعف َُّوالطت وكذذذذؾ َّ
َّ ٘).،َّوكت بَّالجطعة ٗ)امغ اب

ايظهَّعايَّالك  ؼَّيؽَّمحطيَّالظس ئي،َّمذؽَّمهذلََّّ: ٙ)َّهذ ٕٙ٘)ت:ق  َّالسطع ِي
مهلَّمص ،َّوليَّبطص َّفذيَّحصذف َّسذظةَّسذح َّوسذحعيؽَّومذ ئتيؽ،َّوتذؾفىَّيهذ َّ

ََّّ ٚ).سظةَّمرب َّومربعيؽَّوث ثط ئة

َّالاهاي اَرُقْظِظي ََّّ:هذ ٛٗٚ)ت:َّق   َّالي  َُّهؾَّ(8)َق َ  َّالظس ئيَّ-: َّامم   َّ-م 
َف َّ ََّوَثَ ِثط َئة .ََّمْيُفؾَ ََّيْيَؽَّالص  ْتََّوَف ُتُهَِّفيََّشْيَح َ ََّسَظَةََّثَ ث  ََّوالَطْ َوِة،ََّوَك َِ

َّ
                                                           

 .ياٜٖٙٔ األول  الصبعة حمب    الػعي دار: الشاشخ زايج  إبخاليع محسػد تحقيق ((ٔ
 األولاااااااااا  الصبعااااااااااة األردن  السشااااااااااار  كتبااااااااااةم: الشاشااااااااااخ حدااااااااااغ  مذااااااااااهػر تحقيااااااااااق ((ٕ

 . ٜٚٛٔياٛٓٗٔ
 .يا٘ٓٗٔاألول  الصبعة بيخوت  العمسية  الكتب دار: الشاشخ ((ٖ
 بعزااهع أغااخب مسااا الثااػري  سااعيج بااغ وساافيان الحجاااج بااغ شااعبة حااجيث اإلغااخاب مااغ ((ٗ
 ة السشااػر  السجيشااة الساارثخ  دار: الشاشااخ الثاااني  دمحم الااخحسغ عبااج أبااي تحقيااق بعااس  عماا 
 . ٕٓٓٓيا ٕٔٗٔ األول  الصبعة

 .اإلسبلمي التخاث مكتبة: الشاشخ زغمػ   سعيج ياجخ أبي تحقيق ((٘
اُ   ((ٙ اِفُظ  يػ اإِلم  ثُ  الثِّق ُة  الح  جِّ ان   ُمح  ْعج   أ ُبػ ُخخ اس  ْبجُ  س  س جِ  بغُ  الك ِخْيعِ  ع  ْشُرْػرِ  بغِ  ُمح   م 

ْشُرااْػرِ  اِني   الت ِسْيِسااي   م  ااْسع  اا الد  ِزي   اِني  الُخخ اس  ااْخو  ااِسع   الس  اااِيُخ ُ  ِمْشاا ُ  س  اااِحبُ  و أ قخ اُنااُ   م ذ   ص 
اااش ف اتِ  اااع ِفاااي الت ْحِبْياااخ) مشهاااا الك ِثْياااخ ِة  الُسر  ااااب)و( الك ِبْياااخ الُسْعج  اااش ة تاااػفي  (األ ند   اْثش ت اااْيغِ  س 
ِساااتِّْيغ    ساااايخ  (ٜ٘ٔٗتٚٗٗ/ ٖٙ) عدااااكخ البااااغ دمذاااق تااااري . هللا رحساااا  وخسداااسا ة و 
 (ٕٙٗ/ ٙٔ) والشهاية البجاية  (ٕٜٕتٙ٘ٗ/ ٕٓ) الخسالة ط الشببلء أعبل 
 (ٛٛ/ ٖٔ) لمدسعاني األنداب ((ٚ
 ( تخاجع تخجست  في السبحث األو  في تخجسة اإلما  الشدا ي.(ٛ
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ََّّ ٔ)اهذََّوَمْعَمَطُهؼَِّب لَثِيْثِ ََّوال َِّج  ََّق َ :ََّوَك َ ََّمْفَقَهََّمَش ِيِ َِّمْصَ َِّفيََّعْص ِِه،َّ

َّ ََّسِعْيي  ََّمُيؾ َُّثْؾَُِسَّاَق َ  حََّّْ: ٕ)هذ ٖٚٗ)ت:يُؽ َّال   ََّعْاِي ََّمُيؾ ََّك َ  َّالظ َس ِئي  َطِؽ
َّاْثَظَتْيِؽَّ ََّسَظِة َِّمْؽ َّالَقْعَيِة َِّذ  ََّشْهِ  َِّفي َِّمْصَ  َِّمْؽ ََّلَ َج ََّثْات  ، ََّح ِفغ   ِإَم م  
ََّلَمْتَِّمْؽَّحَصَفِ ،َّ َِّلَ َ ِثََّعْشَ َة َّاوْثَظْيِؽ َوَثَ ِثط َئة ،ََّوُتُؾفَِّيَّبِفَمْسِظْيَؽَِّفيََّثْؾِ 

ََّثَ ث َّ َّاْيَؽَُّثْؾَُِسََّّ:-الاهايَّ-َُّقْمتََّّ-م َّوث ثط ئةَّ-َسَظَة ،ََّفِن   َهَااََّمحص  
،ََّوُهَؾَِّبِهََّع ِرَ .َح ِفَظََّيِقَظََّوَقْيََّمَلَاََّعِؽَّالظ َّ َّ ٖ)َس ِئيِّ

َّ  

                                                           
 (ٕٖٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٔ
ا ُ  يػ ((ٕ اِفظُ  اإِلم  ِعْيج أ ُبػ  الُسْتِقغُ  الح  ْبجُ  س  اج   باغُ  الاخ ْحس غِ  ع  ْباجِ  باغِ  ُياْػُنذ   باغِ  أ ْحس   األ ْعم ا  ع 

ااجِفي   اااحبُ  الِسْرااِخي   الر  اااءِ  ت اااِري ِ " ص  ااا     "ِمْرااخ   ُعم س  ااا  ب ِراايخ ِإم   لاا  ُمت ااي قِّظ   ف ِهااع    ِبالخِّج 
م   يج ّ  والّتعجي  الجخح ِفي كبل  اش ة   م ات   بالِعم    ومعخفت  باّلخجا  برخ  ع  اْبع   س   و أ ْرب ِعاْيغ   س 

ث بل ِثسا  ااااة   / ٚ) لماااااحيبي اإلسااااابل  تاااااري   (ٖٛٙتٖٚٔ/ ٖ) األعياااااان وفيااااات. هللا رحسااااا  و 
 والشهايااااة البجايااااة  (ٜٖٚٔتٕٚٔ/ ٕٔ) الحااااجيث ط الشااااببلء أعاااابل  ساااايخ  (ٕٕٙتٗ٘ٛ
(ٔ٘ /ٕٖ٘) 
 (ٖٖٔ ٕٖٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٖ
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َّالظس ئيََّّّلإلم ِ َّ ىاََّتََّجَّْ)الطَُّالصى  ََّّالسظؽَُّالطحثُ َّال  ِي:َّ
َّالثسذؽََّّالكتذ بََّّ،الظايمذةََِّّالتصذ ر الََّّعمذىَّالطشذتطمةََِّّ،الجميمذةََِّّالتص ِنالََّّمؽ

َّهلمظسذذذذذذذذذذ ئيَّكطذذذذذذذذذذ َّق لذذذذذذذذذذ َّالسذذذذذذذذذذظؽ)بَّالطمقذذذذذذذذذذ ََّّالجمذذذذذذذذذذي، الؾاضذذذذذذذذذذ َُّ
َّمو،َّ ٗ)الُطْجَتَظذذذذذىَّ ٖ)السذذذذظؽَّالصذذذذذى  َّوهذذذذذيََّّ، ٕ)هذذذذذذ ٕٜٓ)ت: ٔ)السذذذذخ و َّ

َّاأْلَليذ َُّهذؾَََّّواأْلَْشذه َّق   ََّواْلطْعَظىَّاْلُطَؾحَيةَّاْلَح ََُّموَّ،َّب لظ ؾ َّ ٙ )٘)الُطْجَتَاي
َط ََّحِيث  َّو َّرََّّالظ َس ِئيَََّّم َّعمىَّالَثِيث َّمهلَّمطمقََّوِإذا َّاْلُطْجَتاذىَُّثِ  ذُيو َََّّفِنِ 

م َّكتذ َّالسذظةََّّ–ومظهذ ََّّ: ٛ)هذ ٕٖٛٔ)ت:ق  َّالكت ِي،َّ ٚ)اْلُكْاَ  ََّّالّسَظؽََّوَّ
                                                           

 ا البحث.تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يح ((ٔ
 بترخف (ٕٙ:ص)لمدخاوي  الستسشي الخاغب ( بغية(ٕ
 بترخف( ٜٛٔ/ ٔ) األنطار تشكيح لسعاني األفكار تػضيح ((ٖ
ش ااي  ) ((ٗ ااخ ةِ  أ ْخااحُ  و ُيااػ   و اِحااج   أ ْصاا    و اْلي اااءُ  و الش ااػنُ  اْلِجاايعُ ( ج  ِخي ا  ِمااغْ  الث س  ااج  اا ُ  ثُااع   ش  م اا  ُيْحس   ع 
ش ْيتُ  ت ُقػ ُ  ذ ِلظ   ا  لث س خ ة  ا ج  ا أ ْجِشيه  ث س خ  . و اْجت ش ْيُته  ِشاي   و  ْقِتا ِ  ُأِخاح   أ يْ  ج  / ٔ) المغاة مقااييذ. ِلػ 
ٕٗٛ) 
ا ُ  اْخت ااار  ُ  الذاايء   اْجت ب اا  ((٘  يجتبااي  اجتباا  بترااخف ( ٖٓٔ/ ٗٔ) العااخب لدااان. و اْصااص ف 

"  لشفداا  واختااار  اصااصفا : الذاايء   واجتباا  مجتب ا   والسفعااػ  مجتااب   فهااػ اجتباااء   اجتاِب 
ااح ِلظ  }  َ ب ااظ   ي ْجت ِبيااظ   و  / ٔ) السعاصااخة العخبيااة المغااة معجااع  (ٙ)رقااع احيااة يػساا  سااػرة{ ".ر 

ٖٗٗ) 
 (ٖٔٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٙ
 (ٜٕٔ: ص) الدتة الرحاح ذَخ في الحصة ((ٚ
ْبااااج دمحم اإلقبااااا  أبااااػ السدااااشج الذااااي  يااااػ ((ٛ اااايّ  ع   الحدااااشي دمحم بااااغ خالكبياااا عبااااج بااااغ الح 

 بفااس  وتعماع ولاج مغخباي . ورجالا  بالحاجيث عاالع الكتاني الحي بعبج السعخوف اإلدريدي 
 وثبلثسا اة وثساانيغ اثشتايغ ساشة تاػفي واألثباات  الفهاارس فهاخس لا  والرابلح  بالعمع شهيخ
يااااة الشاااااػر شااااجخة. هللا رحساااا  وألاااا   ٕٓٙ/ ٔ)مخماااااػف لسحسااااج السالكيااااة شبقاااااات فااااي الَد
مي األعبل   (ٕٓٚٔت  (ٚٛٔ/ ٙ) لمدَر
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:َّكت َّتع  َّب لسظؽ،َّوهذيَّفذيَّاحصذظ حهؼَّالكتذ َّالط تحذةَّ-السظةَّالظاؾ ةَّ
عمىَّاأليؾابَّالفقهنةَّمذؽَّاميطذ  َّوالظهذ رةَّوالصذ ةَّوالزكذ ةَّإلذىَّآل هذ َّ...َّ

 ئيَّالكاذذ  َّومظهذذ َّلخذذصَّالصذذى  َّت ركذذ َّلطذذ َّتكمذذؼَّفذذيَّإسذذظ دهَّوسذذظؽَّالظسذذ
ب لتعميذذلَّوإذاَّمطمذذقَّمهذذلَّالثذذيث َّم َّالظسذذ ئيَّرو َّحذذيث  َّفنِطذذ َّيعظذذؾ َّفذذيَّ

َّ ٔ)اهذَّلطجتايَّوَّفيَّهاهؽَّالصى  َّوهيَّاالسظ

محذذيَّوََّّ،وسذذظؽَّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّالصذذى  َّ)الطجتاذذى َّمذذؽَّمهذذؼَّكتذذ َّامسذذ  
ئيَّمؽَّسظظهَّالكا  َّكط َّهؾَّالطشذهؾر،َّلخصه َّامم  َّالظس َّ ٕ)الكت َّالستة

                                                           
 (ٕٖ: ص) السذخفة الدشة كتب مذهػر لبيان السدتصخفة الخسالة ((ٔ
ٕ))  :  تراااشيفا  الداااشة كتاااب أحداااغ ماااغ اإلسااابل  أُصاااػ  الداااتة الكتااابقاااا   اإلماااا   الِسااادِّي 

اة  وأعطسهاا فا اجة  وأعػدياا نفعاا  وأعسهاا خصا   وأقمهاا صاػابا  وأكثخياا ت ليفاا  وأجػديا  بَخ
 والعاماة  الخاصاة عشاج مػقعاا وأجمهاا والسخاال  السػافق عشج قبػال وأحدشها مؤونة  خياوأيد
 أساساء فاي الكساا  تهاحيب الذ ن ايا يحا أي  يعخفها مدية الدتة الكتب يح  مغ واحج ولك 
ياااي الراااحيحان لئلمااااميغ البخااااري ومدااامع  والداااشغ  بتراااخف ( ٚٗٔ/ ٔ)لمسااادي  الخجاااا 

 ال العماع أيا  وبعس وابغ ماجة رحسهع هللا ايا  بػ داود والتخمحياألربعة لؤل سة الشدا ي وأ
 جااامع فااي األثيااخ ابااغ السجااج وتبعاا  الدخقدااصي رزيااغ صااشع كسااا السػشاا ؛ إال الدااادس يعااج

 يااي ماجاا  اباغ وسااشغ  (ٙٛٗ/ ٔ) حجاخ البااغ الراابلح اباغ كتاااب عما  الشكاات. األصاػ 
 كتاباا  بعزااهع رأى ولسااا.. يحيغالرااح بعااج األربعااة والدااشغ الدااتة الكتااب بهااا كسماات التااي
 فاي فيا  ماا عما  أدرجا  السػشا  عما  زوا اج  كثاخة ماغ ورأى الفق  في الشفع قػي  مفيجا كتابا

 شاايخ اباغ الفز  أبػ الدتة ب  مكسبل الخسدة إل  أضاف  مغ وأو  ستة وجعمها األصػ 
حا ل  الدتة الكتب أشخاف في السقجسي  الغشي عبج ظالحاف ثع ل  الدتة األ سة شخوط في َو
 السادي  الحاافظ يحبا  الاحي الداتة الكتاب رجاا : أي الخجاا  أساساء في الكسا  في السقجسي

ااا   (ٖٔ ٕٔ: ص) لمكتااني السذاخفة الدااشة كتاب مذاهػر لبيااان السداتصخفة الخساالة اياا  فُيق 
ااا اات ة اأْلُُصااػ  ل ه  اات ة والكتااب الدِّ اات ة والرااحاح الدِّ اات واألمهااات الدِّ : السحااجثػن  ا   ق اا و ِإذا الدِّ
و ا ُ  ااة ر  س اع  ااا  ي ااِح  ِرو اي ااة ِباا ِ  يخيااجون  اْلج  اات ة الخِّج  اات ة اْلكتااب ِتْمااظ   ِفااي الدِّ و ا ُ : ق اااُلػا و ِإذا الدِّ  ر 

== 
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َِّب ْلَحذ ََُّلذهََُّّالطجتاذيَّكتذ بَّ: ٔ)هذذ ٜٛٗ)ت:الىس ِيََّعميَََّّمُيؾََّق  ََّالطشهؾر،َّ
ْحَطؽَّعاذذيَّأليذذيَّالطسذذظيةَّالّسذذَظؽَِّفذذي َّاْلَكِايذذ َِّكَت بذذهَّمذذؽَّاْلَتَصذذَ هََُّّالظ َسذذ ِئيََّّالذذ  

سذأ َّبعذضَّاألمذ اُ،َّمبذذ َّ:َّ ٖ)َّهذذ ٙٓٙ)ت:قذ  َّايذؽَّاألثيذ وَّاهذذ،ََّّ ٕ)الُطَصذّظف
مُكم هَّحصثن ؟َّفقذ  :َّو،َّقذ  :َّف كتذ َّلظذ َّ«َّ:َّالسظؽ»عايَّال حطؽَّعؽَّكت بهَّ

ا،َّفصظ َّال ،َّت كَّكذلَّ«الطجتاىَّمؽَّالسظؽ»طْجَتاى،َّفهؾَّالصثن َّمظهَّمج د 
دهَّب لتعميذذذل.َّوللاَّمعمذذذؼَّمطذذذ َُّتُكمِّذذذؼَّفذذذيَّإسذذذظ َّ«السذذذظؽ»حذذذيث َّموردهَّفذذذيَّ

                                                                                                                                    
== 

اااة اااة ي اااِح  فساااخاديع اأْل ْرب ع  ااااِريّ  غياااخ اأْل ْرب ع  ُمدااامع الُبخ   الداااتة الراااحاح ذَاااخ فاااي الحصاااة. و 
 بعج الكتب أق  الشدا ي فكتاب الجسمة في: حجخ غاب الحافظ وقا   (ٕٕٓ: ص) لمقشػجي

تااب داود أباي كتااب ويقارب  مجخوحا  ورجبل ضعيفا حجيثا الرحيحيغ  ويقابما  التخماحي َو
 متهسااايغ رجاااا  عاااغ أحادياااث بااا خخاج فيااا  تفاااخد ف نااا  ماجااا  اباااغ كتااااب احخاااخ الصاااخف فاااي

 عمااا  الشكاات .جهاااتهع مااغ إال تعاااخف ال األحاديااث تماااظ وبعااس األحادياااث وسااخقة بالكااحب
 (ٗٛٗ-ٕٛٗ/ ٔ) حجخ البغ الربلح ابغ كتاب
اُ   يػ ((ٔ ُة  اإِلم  ث الُحج  جِّ ُلذ ُمح  ِمايّ   أ ُباػ  األ ْناج  اْيغُ  ع  اجِ  باغُ  الُحد  س  اج   باغِ  ُمح   الغدااني  أ ْحس 

ااشِّ ُ  الجياااني  األنجلدااي  اا ِ  ت ْقِييااجِ "  ُمر  م اا "  اْلُسْهس  ِِ  ع  ااا ْيِغ  أ ْلف  ااِحيح   ثسااان ةسااش تااػفي الر 
  (ٔٗٔ: ص) بذاكػا  الباغ األناجلذ أ ساة تااري  فاي الرامة. هللا رحسا  وأربعسا ة وتدعيغ
  (ٓٓ٘ٗتٕٚٔ/ ٗٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٜ٘ٔتٓٛٔ/ ٕ) األعيان وفيات
 (ٜٛٔ/ ٙٔ) والشهاية البجاية

 (ٜٚ: ص) اإلشبيمي خيخ ابغ فهخسة ((ٕ
 ة اإلما  الشدا ي.تخاجع تخجست  في السبحث األو : تخجس ((ٖ
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ذذَظَؽَّاْلَكِايذذَ ََّقذذْيََّجَطذذَ ََّّ: ٕ)َّهذذذ ٗٚٚوقذذ  َّايذذؽَّك يذذ )ت:َّاهذذذ،َّ ٔ)ب لصذذؾاب الس 
َتَخَ َِّمْظُهََّم َُّهَؾََّمَقل ََّحْجط  َِّمْظُهَِّبَط  ات َّ َّ ٖ).َواِْ

م َّالسذذذظؽَّالصذذذى  َّمذذذؽََّّ ٗ)هذذذذ ٛٗٚ)ت:َّالتذذذ رَّاممذذذ  َّالذذذاهايقذذذيَّوَّهذذذااَّ
ظِّيَّ ْحَطِؽَّ(6)ق  :ََّق َ َّاْيُؽَّاأَلِثْي ََّّ ٘)التص رَّاْيؽَّالس  :ََّوَسَأ ََّمِمْيَ ََّمَبذ ََّعْاذِيَّالذ  

َدََّعْؽَّ)ُسذظَُّ ذِثْنَ .ََّفَجذ   ِظِه :ََّمحَصذِثْنَ َُّكم ذُه؟ََّقذ َ :ََّو.ََّقذ َ :ََّف كُتذْ ََّلَظذ َِّمْظذُهَّالص 
،ََّيذِلَّالُطْجتََّ-الاهايَّ-َّالُطْجَتَظى،َُّقْمتَّ ذظِّيَّ:ََّهَااََّلْؼََّيِصذ   ََّظذىَّاْلِتَنذ ُرَّاْيذُؽَّالس 

ذَظؽَّ َّحَصظ َف...ََّوَقيََّّْوق  َّفيَّمؾض َّآل :َّ، ٚ)اهذ ََّوَقذ ََََّّوال ذِا َّ... َّالَكِاْيذ ََّّالس 
ظِّّي.َّيؽَّاََّبْك  َََّّمِييَّاِِتَخ ِبََِّّمْظُه، َّالُطْجَتَظى َّالِكَت بََُّّهؾَّ َُّسَظِظهَِّ َِّمؽَََّّلَظ  ََّّ ٛ)الس 

ظِّيََّّلؼَّثظف دقمت:َّ َّاهذذَّ ٜ)ي وايةَّالسظؽَّالصى  َّعذؽَّاممذ  َّالظسذ ئيَّايؽَّالس 
ُمسذمؼَّيذؽَّامم  َّالاهايَِّفسهَّعؽَّامم  َّالظسذ ئي:َُّهذَؾَّمحفذظَّمذؽَّقيَّق  َّوَّ

                                                           
 (ٜٚٔ/ٔ( جامع األصػ  )(ٔ
 ( تخاجع تخجست  في مقجمة يحا البحث.(ٕ
 (ٖٜٚ/ ٗٔ)  والشهاية البجاية ((ٖ
 ناصاخ واباغ( ٜٖ/ ٖ) الكباخى  الذاافعية شبقاات فاي الدابكي الجيغ تاج ذلظ في ووافق  ((ٗ

 (ٜٖٖ/ ٗ) الحيب شحرات  في كسا الجيغ
 : تخجسة اإلما  الشدا ي.تخجست  في السبحث األو  تخاجع ((٘
 ( تخاجع تخجست  في السبحث األو : تخجسة اإلما  الشدا ي.(ٙ
 (ٖٔٔ/ ٗٔ) الخسالة ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٚ
 (ٖٛ/ ٔٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ ((ٛ
 وغياخيع  الحفااِ ماغ جساعاة مراشفها عاغ-سشغ الشداا ي– الدشغ روى : الدخاوي  قا  ((ٜ
اّشي  ابااغ بكااخ وأباػ الكااخيع  عبااج  مػسا أبااػ ابشاا  -: ماشهع  التسااا   أبااي باغ الحدااغ وأبااػ الد 
.... األحسااخ ابااغ األنجلدااي بكاخ وأبااػ القخشبااي  سااّيار باغ ودمحم السهشااجس.... بااغ بكااخ وأباػ
 وأتسهااا وأكبخيااا والااشقز  والديااادة  والتاا خيخ  والتقااجيع  المفااظ : فااي اخااتبلف رواياااتهع وباايغ

== 
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ذْىَ  َّوهذيَّإحذي َّالكتذ َّالسذذتة،َّ ذ جََّلذُهَّمذؽَّاْلكتذ َّالّسذَظؽَّاْلُكْاذَ  ََّوالص  اْلثج 
قذذذذ  َّوََّّاهذذذذذ، ٔ)يََّعمذذذذّيَّومسذذذذظيََّم لذذذذػََّوغيذذذذ ََّذِلذذذذػولصذذذذ ئصََّعمذذذذّيَّومسذذذذظ

َّ-م َّالطجتاىَّمذؽَّاِتخذ بَّاممذ  َّالظسذ ئيَّ-وهؾَّ:(2)هذ ٕٜٓ)ت:السخ و َّ
َّالذاهاي-غيذ هَّق لذهَّمط َّمحص َُّ َّالثذ فظَّرواتذه،َّمحذيَّهذؾَّدََّالطَجذ ََِّّّإ :َّ-اممذ  

ظِّيََّّايؽَّبن َّميؾ َّ ٖ).الس 

بعذيَّالصذثنثيؽََّّ(4)السظؽَّالصى  َّلإلم  َّالظسذ ئيَّث لذ َّالكتذ َّالسذتةهااَّوَّ
َّ.عظيَّك ي َّمؽَّمئطةَّالطثيثيؽ

َّ  

                                                                                                                                    
== 

 ساشغ خاتع فاي السعتباخ القاػ ) ساسيت  جادء فاي بيشهاا التفااوت بّيشاتُ  وقاج األحسخ  ابغ رواية
 (بترخفٔ٘الخاغب)ص: بغية( األحسخ ابغ رواية الشدا ي

/ ٔ) والقاايخة مراخ تاري  في السحاضخة حدغ( ٖٚٓ: ص) لمديػشي الحفاِ شبقات ((ٔ
ٖٜٗ ٖ٘ٓ) 
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٕ
 (ٖ٘الخاغب )ص: بغية ((ٖ
الشدااا ي وأبااػ داود  ي الرااحيحان لئلماااميغ البخاااري ومداامع  والدااشغ األربعااة لؤل سااةياا ((4

اااا و  واباااغ ماجاااة رحسهاااع هللا  والتخماااحي اااا ُيق  ااات ة اأْلُُصاااػ  ل ه  ااات ة والراااحاح الدِّ  واألمهاااات الدِّ
ت و ا ُ : السحجثػن  ق ا    و ِإذا الدِّ س اع ة ر  ا  ي ِح  ِرو اي ة ِب ِ  يخيجون  اْلج  ت ةال الخِّج   اْلكتب ِتْمظ   ِفي دِّ
ت ة و ا ُ : ق ااُلػا و ِإذا الدِّ اة ر  اة ي اِح  فساخاديع اأْل ْرب ع  ااِريّ  غياخ اأْل ْرب ع  ُمدامع الُبخ   ذَاخ فاي الحصاة. و 

 (ٕٕٓ: ص) لمقشػجي الدتة الرحاح
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َّللاَّاسذتخ تَّالسذظؽَّجطذ َّعمذىَّعزمتَّلط َّهذ :ٖٖٓق  َّامم  َّالظس ئي)ت:
َّفؾقعذتَّالشذيُ،َّبعذضَّمذظهؼَّالقم َّفيَّك  َّ ٔ)شيؾخَّعؽَّال وايةَّفيَّتع لى

َّفيهذذذ َّ(2)معمذذذؾَّكظذذذتَّالثذذذيث َّمذذذؽَّجطمذذذةَّفذذذيَّفظزلذذذتَّتذذذ كهؼَّعمذذذىَّالخيذذذ ة
ََّّ ٖ) .عظهؼ

َّمهذذلَّيخ جذذهَّمذذ َّإلذذىَِّغذذ تَّإذاَّ: ٗ)هذذذ ٖٓٗقذذ  َّميذذؾَّالثسذذؽَّالطعذذ ف  )ت:وَّ
ََّّ،اهذذذذ ٘)غيذذذ هَّل جذذذهَّمطذذذ َّالصذذذثةَّإلذذذىَّمقذذذ بَّالظسذذذ ئيَّل جذذذهَّفطذذذ َّالثذذذيث 

                                                           
ااجُ  ش اِلااب   أ ُبااػ ق ااا    ((ٔ اااِفظُ  ن ْرااخ   بااغُ  أ ْحس  ااغْ : الح  م اا  ي ْرااُبخُ  م  ااا ع  م ْياا ِ  ي ْرااِبخُ  م  اااِ ّي  ع  ! الش د 
س ة   تخجسة لهيعة ابغ حجيث عشج  اة   اْباغِ  ع غِ  ُقت ْيب ة   ع غْ : ي ْعِشي- ت ْخج  اا: ق اا    -ُلِهْيع  اج ث   ف س   ح 
ا  (ٕٛ/ ٔٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ. ِبه 
 .وسامع عميا  هللا صام  هللا رساػ  إلا  قخيباا   كاان ماا العماػ أناػا  قا  ابغ َثياخ: أشاخف ((ٕ
 الباعاث .ندابية أماػر فتماظ: لداسا  بتقاج  أو مرش   أو حافظ  إما  إل  بقخب  العمػ ف ما

 ش م اابُ  ن ْداات ِحب  ُ  ال ااِحيقااا  الخصيااب:   و (ٔٙٔ: ص) الحااجيث عمااػ  اخترااار الحثيااث شااخح
اِلي؛ ارِ  ِفي ِإذْ  اْلع  م   ااِلْقِتر  اا  الخِّْحم اةِ  ِإْبص اا ُ  الش ااِز ِ  ع  ت ْخُكه  اجْ  و  ا    ف ق  ْماق   ر ح   اْلِعْماعِ  أ ْيا ِ  ِماغْ  خ 
ا ِجيث ا ق ِجيس  ِة  اأْل ْقص ارِ  ِإل   و ح  ْسش اِد الجامع ِلُعُمػِّ  ش م ب ا اْلب ِعيج   الداامع و،داب الاخاوي  ألخبل  اإْلِ

ْسش اد   ُيْبِعجُ    وقا  ابغ الربلح: اْلُعُمػ  (ٙٔٔ/ ٔ) البغجادي لمخصيب م ِ   ِمغ   اإْلِ  ُك    أِل ن   اْلخ 
اِلاا ِ  ِمااغْ  ر ُجاا    اا ُ  ِرج  ااع   أ نْ  ُيْحت س  م اا ُ  ي ق  ِتاا ِ  ِمااغْ  اْلخ  ااْهػ ا  ِجه  ا  أ وْ  س  ْسااج  اااتِ  ِقم ااةُ  ِقم ااِتِهعْ  ف ِفااي ع   ِجه 
م ِ   ِفي اْلخ  ِتِهعْ  و  ااتِ  ك ْثاخ ةُ  ك ْثاخ  م اِ   ِجه  ِماي   و ي اح ا اْلخ   ت الحاجيث عماػ  أناػا  معخفاة .و اِضاح   ج 
 (ٕٙ٘: ص) عتخ
 (ٕٙ)ص: السقجسي شايخ البغ الدتة األ سة شخوط ((ٖ
ااا ُ  يااػ ((ٗ اااِفُظ  اإِلم  ااغِ  أ ُبااػ الح  د  ِمااي   الح  ااجِ  بااغُ  ع  س  م اا  بااغِ  ُمح  اااِفِخي   خ  ِوي   الس ع  ااخ   الق ابِدااي   الق 

اِلِكي   اِحب الس   رضاي أناذ  باغ مالاظ حاجيث ماغ إسشاد  اتر  ما في  جسع" السمخ ز" ص 
. هللا رحساا  وأربعسا ااة ثاابلث سااشة تااػفي القاسااع  ابااغ روايااة"  السػشاا "  كتاااب فااي عشاا   هللا

 (ٕٖٗٚتٜٙ٘/ ٕٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٙٗٗتٕٖٓ/ ٖ) األعيان وفيات
 (ٗٛٗ/ ٔ) حجخ البغ الربلح ابغ كتاب عم  الشكت ((٘
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َّحذيث َّيخذ جَّذذَّللاَّهرحطذَّذذَّالت ما َّ: ٔ)َّهذ ٜ٘ٚق  َّالث فظَّايؽَّرج )ت:وَّ
َّيخذذ جَّالذذؾهؼ،َّعمنذذهَّيىمذذ َّومذذؽَّك يذذ ا ،َّثهذذؼَّومذذؽَّقمذذن  ،َّثهذذؼَّومذذؽَّالضذذ بء،َّال قذذة

َّفذذيَّالت مذذا َّمذذؽَّق  ذذ َّداودَّوميذذؾ...َّ.عظذذهَّيسذذنتَّووَّذلذذػ،َّو اذذيؽَِّذذ درا ،َّحيث ذذه
َّينذ دَّووَّذلذػ،َّمؽَّمشيَّفش طهَّالظس ئيَّومم مظه،ََّّلم ج  َّاِتق دا ََّّاشيَّهؾَّيلَّهاا،

ََّقذذذذ  ََّوََّّ،اهذذذذذ ٕ)وك ذذذذ َّلظذذذذؤه،َّفثذذذذشَّلطذذذذؽَّووَّالذذذذؾهؼ،َّعمنذذذذهَّيىمذذذذ َّلطذذذذؽَّيخذذذذ ج
)ت: َثظ ذذْتَّ:َّهذذذ ٛٗٚالذذا َهِاي  َسذذ ِئيَََّّداُودََََّّمِيذذيَُّسذذَظؽَََّّعذذؽََّّالتِّْ ِمذذِا َََّّجذذ ِم ََُِّّرْتَحذذةََُّّاِْ ََّوالظ 
ْلَ اِجذذذذذذذذهَِّ وقذذذذذذذذ  َّايذذذذذذذذؽََّّ ٘)َوَمْمَ  ِلِهَطذذذذذذذذ َّ(4)َواْلَكْمِاذذذذذذذذيََّّ(3)اْلَطْصذذذذذذذذُمؾِبَََّّحذذذذذذذذِيث ََِّّمِ

                                                           
اِفظ اإِلم ا  ُيػ   ((ٔ ة الثِّق ة اْلُسحجث اْلح  ِكي  اْلحج   أ ْحساج بغ الخ ْحس غ عبج الّجيغ زيغ ظاْلػ اعِ  اْلف 
اِديّ  ر ج ب ْبغ م ْذِقي ثع   اْلب ْغج  ْشب ِمّي  الجِّ خ   رجب  بابغ الذهيخ اْلح   أسساء الحجيث فشػن  في م ه 

 أبااي جااامع شااخح» مشهااا مفيااجة  مرااّشفات ولاا  معانياا   عماا  واشبلعااا   وشخقااا   وعماابل   ورجاااال  
 فاي البااري  فاتح» ساّسا  الجشاا د  إل  فػص  «ي البخار » شخح في وشخ   «التخمحي عيد 
ااااات    «البخاااااري  شااااخح ِتْدااااعيغ خسااااذ سااااشة م  ااااْبعسا ة و  س   ب بشاااااء الغسااااخ إنباااااء. هللا رحساااا  و 
 ناصخ البغ الػافخ الخد( ٓٚٔٔتٓٗ٘: ص) لمديػشي الحفاِ شبقات  (ٓٙٗ/ ٔ)العسخ
 (ٙٓٔ: ص)
  (ٖٔٙ/ ٕ) التخمحي عم  شخح ((ٕ
 عاااغ السرااامػب قاااا  الاااحيبي: يالاااظ الذاااامي األساااجي حداااان باااغ ساااعيج باااغ ياااػ دمحم ((3

 تااخ  البخاااري  وقااا  الشدااا ي كحباا  عياااش بااغ بكااخ وأبااػ معاويااة أبااػ وعشاا  ونحااػ  مكحااػ 
  (ٜٚٓ٘ تٓٛٗ :ص) التهحيب تقخيب ،(ٔٚٛٗتٗٚٔ/ ٕ) حجيث . الكاش 

 لكاحببا ماتهع السفداخ الشداابة الكاػفي الشزاخ أباػ الكمباي بذاخ باغ الداا ب بغ يػ دمحم ((4
ا  البخاري  قا  معاوية... وأبػ يذا  ابش  وعش  صالح وأبي الذعبي عغ بالخفس ورمي  تَخ
 تقخياب(   ٙٙٛٗتٗٚٔ/ ٕ) وما اة الكاشا  وأربعايغ سات ساشة ماات مهاجي وابغ القصان
 (ٜٔٓ٘تٜٚٗ: ص) التهحيب

 (ٚٛٔ/ ٔ) الشػاوي  تقخيب شخح في الخاوي  تجريب ((5
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َّ،َّ«سذظظه»َّفذيَّالظسذ ئيَّالذ حطؽَّعاذيَّميذيَّشذ طَّمم َّ: ٔ)هذ ٗٓٛالطمقؽ)ت:
َّعمذىَّيجطذ َّلذؼَّمقذؾا َّمح دثذ َّإلذ اجَّش طهَّإ :َّ ٖ)الث فظَّ ٕ)مظيهَّايؽَّفق  

َّاهذذ،َّ ٗ)إرسذ  َّووَّقظذ ،َّغيذ َّمذؽَّامسظ د،َّب تص  َّالثيث َّحص َّإذاَّت كهؼ،
الا َّثتح درَّإلذىَّالذاهؽَّمذؽَّم َّمذاه ََّّ:هذ ٕ٘ٛ)ت:ق  َّالث فظَّايؽَّحج وَّ

ج  َّمذاه َّمتسذ َّلذنسَّكذالػ،َّفكذؼَّمذؽَّرجذلَّملذ جَّلذهَّميذؾَّالظس ئيَّفيَّال َّ
داودَّوالت مذذا َّتجظذذ َّالظسذذ ئيَّإلذذ اجَّحيث ذذه،َّيذذلَّتجظذذ َّالظسذذ ئيَّإلذذ اجَّ

                                                           
ااا  يااػ ((ٔ اااِفظ اإِلم  اااِري  أحساااج بااغ عمااي باااغ عسااخ زحفاا أباااػ اْلح   ساااخاج الذااافعّي  األ ْنر 

 عسااجة بفػا ااج اإلعاابل " "  مشهااا مرااش   ثبلثسا ااة نحااػ لاا  السمقااغ  بااابغ السعااخوف الااجيغ 
 وثسانسا اة أرباع ساشة تاػفي البخاري  شخح"  الرحيح الجامع لذخح التػضيح"  و"  األحكا 
/ ٙ) التاسااع القااخن  ألياا  البلمااع زااػءال  (ٕٙٔ/ ٕ) العسااخ ب بشاااء الغسااخ إنباااء. هللا رحساا 
مي األعبل ( ٖٚٔٔتٕٗ٘: ص) لمديػشي الحفاِ شبقات  (ٓٓٔ  (ٚ٘/ ٘) لمدَر
ْشج  ْ  اْبغِ  ق ْػ ُ : الدخاوي  ( قا (ٕ اح ِلظ  : " م   َ اُود   أ ُباػ و  اح   ي ْ ُخاحُ  د  ْ خ  ااِ يِّ  م  اج  ِ  ِفاي ي ْعِشاي"  الش د   ع 

اغْ   ِ و الت ْخِخي ِبالثِّق ِة  الت ق ي جِ  ا اْخت م ا    و ِإنِ  اْلُجْسم اِة  ِفاي ُضاعِّ    ِلس  اِشيُعُهس  ق اْػ ُ . ص   ِفاي اْلُسْشاِحِريِّ  و 
خِ  ش غِ  ُمْخت ر  اي ة   ل  ُ  الد  ْشج  ْ  اْبغِ  ع غِ  ِحك  ْخط   ِإن  : م  اُود   أ ِبي ش  اِ يِّ  د  اِجيثِ  ِإْخاخ اجُ  و الش د   ل اعْ  ق اْػ    ح 
م   ُيْجس عْ  ح   ِإذ ا ت ْخِكِهْع  ع  ِجيثُ  ص  ا ِ  اْلح  ْساش ادِ  ِباتِّر  ْياخِ  ِماغْ  اإْلِ اا    و ال   ق ْصاع   غ  ْحُساػ    - ِإْرس   م 
م ا  ااعْ  و ِإال   ي ااح ا  ع  اُود   أ ُبااػ ل اا ُ  أ ْخااخ ج   ر ُجا    ِمااغْ  ف ك  ش ااب   و التِّْخِماِحي   د  اااِ ي   ت ج  ِجيِثااِ   ِإْخااخ اج   الش د   ح 
ش ب   ب  ْ  اِ ي   ت ج  ِجيثِ  اج  ِإْخخ   الش د  س اع ة   ح  ا ِ  ِمغْ  ج  ْيِغ  ِرج  اْيخ  ت ا  الذ  ِِ  ب ْعاُس  ق اا    ح  اا  ِإن  : اْلُحف 

ْخش  ُ  ا ِ  ِفي ش  ج   الخِّج  ا ِمغْ  أ ش  ْخِشِهس   (ٕٔٔ/ ٔ) الحجيث ألفية بذخح السغيث فتح. ش 
ااا ُ  يااػ ((ٖ اااِفظُ  اإِلم  ْبااجِ  أ ُبااػ   الح  ااجُ  هللِا  ع  س  ا    ْبااغُ  ُمح  ااجُ مُ  بااغ ِإْسااح  س  ة   بااغِ  ي ْحي اا  بااغُ  ح  ْشااج   م 

ْبِجي   اِني   الع  اِجيثِ  ب ْيتِ  ِمغْ    األ ْصب ه  اش       و اْلِحْفاِظ  اْلح  اُيػخ  "  و  "  الت ااِري   "  ص  اات    "  الذ   م 
اااش ة ْساااذ   س  ِتْداااِعْيغ   خ  ث بل ِثسا  اااة   و  / ٕ) األصااابهاني نعااايع ألباااي أصااابهان أخباااار. هللا رحسااا  و 
 والشهاياااة البجاياااة  (ٖٖٛٙتٜٜٗ/ ٕٔ) الحاااجيث ط الشاااببلء أعااابل  يخسااا  (ٔٔٚٔتٕٛٚ
(ٔ٘ /ٕ٘ٔ) 
 (ٖ٘ٓ/ ٔ) السشيخ البجر ((ٗ
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قذ  :ََّّ ٔ) يذؽَّطذ هاوحنذىَّميذؾَّالفضذلَّ،َّحيث َّجط عةَّمؽَّرج  َّالصثنثيؽ
ج ِيعميََّّ سألتَّسعيَّيؽ رجذلَّفؾثقذهَّفقمذتَّلذه:َّإ َّالظسذ ئيََّّعذؽَّ ٖ) ٕ)الِز

فذيَّال جذ  َّشذ طََّّ يظذي َّإ َّأليذيَّعاذيَّالذ حطؽَّشذ ط:َّيذ ََّّلؼَّيثتجَّبهَّفقذ  
وفيَّالجطمةَّفكت بَّالظس ئيَّمقلَّالكت ََّّ ٗ)اهذَّمشيَّمؽَّش طَّالحخ ر َّومسمؼ 

بعذذيَّالصذذثنثيؽَّحذذيث  َّضذذينف َّورجذذ َّمج وحذذ ،َّو ق ربذذهَّكتذذ بَّميذذيَّداودَّ
وكت بَّالت مذا َّو ق يمذهَّفذيَّالظذ  َّاْللذ َّكتذ بَّايذؽَّم جذهَّفنِذهَّتفذ دَّفنذهَّ

                                                           
ااا ُ  يااػ ((ٔ اااِفُظ  اإِلم  ْزاا ِ  أ ُبااػ الح  ْقِجِسااي   أحسااج بااغ عمااي بااغ شااايخ بااغ دمحم الف   األ ثااِخي   الس 

ْػِفّي  الط اِيِخي  خ اِنيِّ  بابغ السعخوف الر   وماغ الحاجيث شماب فاي الخحااليغ جأحا كاان الك ْيد 
ش     الحجيث  بعمػ  والسعخفة بالحفظ السذهػريغ س ع   فر  ب خ     و ج  ْ ِن  ي ح ا ِفي و   ِبا ِ  و ُعِشاي   الذ 

ْيااُخ ُ  ِعش اي ااة  أ ت ااع   يااا   ِإتق انااا   أ ْكث ااخُ  و غ  ت حخِّ  الكتااب أشااخاف مشهااا: كثيااخة تراااني  وصااش  ِمْشااُ   و 
اْبع   ساشة تػفي الجارقصشي  ترشي  بالغخا  وأشخاف الدتة  ْسِداِسا  ة   س   وفياات. هللا رحسا  و خ 
 البجاية  (ٖٙٙٗتٕٚٛ/ ٗٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٜٔٙتٕٚٛ/ ٗ) األعيان
 (ٕٕٕ/ ٙٔ) والشهاية

ا ُ  يػ ((ٕ اِفظُ  اإِلم  ْي ُ  الح  خ  ِ  ش  ِميِّ  بغُ  سعج القاسع أبػ الح  اجِ  بغِ  ع  س  اانِ  ُمح  ْنج  اْػِفي   ي  الد    الر 
ا    ااِسع   اْحف اا ِ  ِإل اا  ر ح  س  ااان   ِبس ك اة   ُعْسااِخ ِ  ،ِخااخِ  ِفاي اْنق ص ااع   ثُاع   اْلك ِثيااخ   و   َ ُكااػن   الش ااُس  و   ِبااِ   ي ت ب خ 
ااااش ةِ  تااااػفي ااااْبِعْيغ   ِإْحااااج ى س  س  / ٖٔ) الحااااجيث ط الشااااببلء أعاااابل  ساااايخ. هللا رحساااا  و أ ْرب ِعسا  ااااة و 
 (ٕٚ/ ٙٔ) والشهاية البجاية  (ٕٔٗتٖٖٛ/ ٗ) الكبخى  الذافعية شبقات  (ٕٔٛٗتٚٚٗ
 ماا أي" صاحيح ذلاظ إن الشداا ي تخجساة فاي الشاببلء فاي" الاحيبي" قاا : الرشعاني قا  ((ٖ
 والتخمحي مدمع مغ ورجال  وعمم  بالحجيث أحح  يػ الشدا ي في وقا " الدنجاني سعج قال 
 تقاج  ما يشافي ويػ الحيبي كبل  يحا" رعةز  وأبي البخاري  مزسار في جار ويػ داود وأبي
 األ ساة لكاغ ذلاظ ياج   لاع الشدا ي أن يقا  أن إال ذلظ دعػى  الشدا ي عغ يرح لع أن  مغ

 شاااخط فاااي قمشاااا  كساااا الحكاااع بهاااحا لااا  فحكساااػا السثاباااة بهاااح  فػجاااجو  كتابااا  تتبعاااػا الحفااااِ
 (ٜٛٔ/ ٔ) األنطار تشكيح لسعاني األفكار تػضيح. الذيخيغ

 (ٗٛٗ-ٕٛٗ/ ٔ) حجخ البغ الربلح ابغ كتاب عم  لشكتا ((ٗ
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وبعذضَّتمذػََّّ ٔ)  َّمتهطذيؽَّب لكذابَّوسذ قةَّاألح دثذ بنل اجَّمح دث َّعؽَّرج
َّ:(3) هذذذ ٕٜٓ)ت:قذذ  َّالسذذخ و َّوَّاهذذذ،َّ ٕ)األح دثذذ َّوَّتعذذ  َّإوَّمذذؽَّجهذذتهؼ

ََّمَقم َهذذ ََّبْعذذَيَّا ذذِثنَثْيِؽََّحذذِيث   ََّضذذِينف  َوِب ْلُجْطَمذذِةََّفِكَتذذ ُبَّالظ َسذذ ِئيِّ :ََّوِلذذَاِلَػََّقذذ َ َّلص 
ذذذُهََّمْيذذذَيُ َّالَّْ:َّ ٗ)اْيذذذُؽَُّرَشذذذْيي َّ ذذذَظِؽََّتْصذذذِظنف  ،ََّوَمْحَسذذذُظَه َِّإِ  ُكُتذذذِ َّاْلُطَصذذذظ َفِةَِّفذذذيَّالس 

ََّوُمْسذِمؼ ،ََّمذَ ََّحذظّ َّ َِّمذْؽََّيَنذ ِ َََّّتْ حِصنف  ،ََّوُهَؾََّج ِمَ ََّيْيَؽََّطِ  َقَتذِيَّاْلُحَخذ ِر ِّ َكِايذ  
َّمقذلَّالظسذ ئيَّفكتذ بَّوب لجطمذةَّ:فيَّمؾضذ َّآلذ َّوق  َّالسخ و َّاهذ،َّ ٘)اْلِعَملَّ
َّداودَّميذيَّعذؽَّمّل وهَّإِط َّولكؽضينف  ،ََّّحيث   َّنثيؽالصثَّبعيَّالستةَّالكت 

                                                           
ن  : "الداااخاوي  قاااا  ((ٔ اااِجيث   ي ْداااِخ ُ  ُفااابل  اااا؛ اْلح  اااا- ف ِ ن ه  نُ  -الاااح ي ِبي   ق اااا    ك س  ْضاااِع ِ  ِماااغْ  أ ْياااػ   و 

ِفااا ِ  ْثاااعِ  ِفاااي و اْخِتبل  اااِخق ةُ  ِإذْ ؛ اإْلِ اااِجيثِ  س  ث   ي ُكاااػن   أ نْ  اْلح  اااجِّ اااِخدُ  ُمح  اااِجيث   ي ْشف  ااااِر ُ  ي ِجااايءُ ف   ِبح   الد 
ِعي ي اااج  اااِسع  ُ  أ ن ااا ُ  و  اااا س  اااْي ِ  ِماااغْ  أ ْيز  ثِ  ذ ا    ش  اااجِّ اااِجيثُ  ي ُكاااػنُ  أ وْ : ُقْماااتُ . اْلُسح   ِباااخ او   ُعاااِخف   اْلح 
ْياِخ ِ  ِلاخ او   ف ُيِزيُف ُ  اغْ  غ  اار ك  ُ  ِمس  ِتاِ   ِفاي ش  ل اْيذ  : ق اا    ش ب ق  اغْ  ك اح ِلظ   و  ؛ ُكتُاب  و الْ  اأْل ْجاد اء   ي ْداِخ ُ  م 
ا ُذ  ف ِ ن ه  ِثيخ   أ ْنح  ِخق ةِ  ِمغْ  ِبك  و اةِ  س   (ٕ٘ٔ/ٕ) السغيث فتح. الخ 
 (ٗٛٗ-ٕٛٗ/ ٔ) حجخ البغ الربلح ابغ كتاب عم  الشكت ((ٕ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٖ
 الفهااخي  عسااخ بااغ دمحم بااغ عسااخ بااغ دمحم الااخاء  بزااع ُرشااْيج ابااغ السحااجث  الحااافظ يااػ ((ٗ
ِجيث شمب لدبتي ا  الداشج فاي اإلمااميغ بايغ السحاكساة فاي األبايغ الداشغ لا  ِفيا   فسهاخ الح 

 لماحيبي غباخ ماغ خباخ فاي العباخ. هللا رحس  وسبعسا ة وعذخيغ إحجى سشة تػفي السعشعغ 
  (ٜٕٚ/ ٕ) فخحاااػن  البااغ السااحيب عمسااااء أعيااان معخفااة فاااي السااحيب الااجيباج  (ٖٙ/ ٗ)

 البااغ الحفاااِ شبقااات بااحي  األلحاااِ لحااظ  (٘٘ٙٔتٜٖٙ/ ٘) حجااخ البااغ الكامشااة الاجرر
 (ٚٙ: ص) فهج
 (ٗٔٔ/ ٔ) الحجيث ألفية بذخح السغيث فتح ((٘
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َّالكتذذ َّمحصذذث بَّآلذذ َّهذذؾَّيذذلَّ،(1)وفذذ ةَّعظهطذذ َّلتذذأل هَّيغهذذ َّفنطذذ َّوالت مذذا 
َََّّّ ٕ).كتعطي هَّمحيَّمظهؼُيعّط ََّّلؼَّومسّظهؼ،َّوف ة،َّالستة

اعمذذؼَّم َّمذذؽَّالظذذ سَّمذذؽَّيفضذذلَّكتذذ بََّّ: ٖ)هذذذ ٔٛٔٔ)ت:وقذذ  َّالصذذظع ِي
َّ ٗ)مييَّداود َّوقيَّمطمذقَّالصذثةَّعمنذهالظس ئيَّفيَّالقؾةَّوالصثةَّعمىَّسظؽَّ

ََّّ ٙ)يذذذذذذذذذذذذؽَّعذذذذذذذذذذذذي اوميذذذذذذذذذذذذؾَّمحطذذذذذذذذذذذذيََّّ ٘)ميذذذذذذذذذذذذؾَّعمذذذذذذذذذذذذىَّالظنسذذذذذذذذذذذذ يؾر َّ
                                                           

 أو رتبة  وقج عج  اإلما  السدي وغيخ  خامذ الكتب الدتة.( (1
 (ٜٓ)ص: الستسشي الخاغب بغية ((ٕ
اااا   ياااػ ((ٖ اااج الحاااافظ  اإِلم  س  اِعي  باااغ ُمح  ح باااغ ِإْساااس  ااابل   أباااػ الراااشعاني  ثاااع   نااايالكحبل ص 

 تػضاايح) كتباا  مااغ مؤل اا   ما ااة نحااػ لاا  باااألميخ  ك ساابلف  السعااخوف الااجيغ  عااد إبااخاليع 
 وألاا  وما ااة وثسااانيغ إحااجى سااشة تااػفي  (الداابل  سااب )و الحااجيث  مرااصمح فااي( األفكااار
اني الداااابع القاااخن  بعاااج ماااغ بسحاساااغ الصاااالع الباااجر. هللا رحسااا   فهااااخس  (ٖٖٔ/ ٕ)لمذاااَػ
مي األعبل   (ٕٜٕتٖٔ٘/ ٔ) لمكتاني الفهارس  (ٖٛ/ ٙ) لمدَر

ذااااي قااااا  ((ٗ ااااا صااااحاحا اْلكتااااب ي ااااِح  ت ْدااااِسي ة: الدَر  غالبهااااا أِل ن اأْل ْغم ااااب ِباْعِتب ااااار ُيااااػ   ِإم 
اح ااح  ااة و ِيااي والحدااان الرِّ ااا والزااعي  بالرااحاح ُمْمحق  ااا ِمْشه   ِبااِ ْشبل   باْلحدااغِ  اْلتحااق ُربس 
ة ح  ا الرِّ م ْيه  ذاي الرابلح اباغ مقجمة عم  الشكت ايا التغميب ب اب ِفي ع    (ٜٖٚ/ ٔ) لمدَر
 الباااااااغ الراااااابلح ابااااااغ كتاااااااب عماااااا  الشكااااااات. والسعطااااااع األغمااااااب يشااااااا بالرااااااحة فااااااالسخاد
 بترخف( ٜٛٗ  ٜٚٗ/ٔ)حجخ
 ( تخاجع تخجست  في السبحث األو : تخجسة اإلما  الشدا ي.(٘
ااااا ُ  ُيااااػ   ((ٙ م  اااااِفظُ  اإْلِ ااااج  أ   أ ُبااااػ  الش اِقااااجُ  الح  ْبااااجُ   ْحس  ااااِجيِّ  بااااغُ  هللاِ  ع  ْبااااجِ  بااااغِ  ع  ااااجِ  بااااغِ  هللاِ  ع  س   ُمح 

اِني   احبُ   الُجْخج  اقُ  و ال   ِمْثِماِ   ِإل ا  ُيْداب قْ  ل اعْ   "و الت عاجي ِ  الجاخحِ  ِفاي الك ام ِ " ِكت ابِ  ص   ِفاي ُيْمح 
ااْكِمِ   ح  وعااج   وجااخ ح  ِإسااش اُد ُ  و عاابل    ُعُسااُخ ُ  ش ااا    ش  ااش اع ةِ  ي ااِح ِ  ِفااي تقااج    و    وعم اا  وصااح   الرِّ
م ااا  اااخُ  ِفْيااا ِ  لحاااغ   ع  اااات   ت   ِليِفاااِ   ِفاااي يْطه  اااش ة   م  ْساااذ   س  ِساااتِّْيغ   خ  ث بل ِثسا  اااة   و   تااااري . هللا رحسااا  و 

/ ٕٔ) الحااااااااااااجيث ط الشااااااااااااببلء أعاااااااااااابل  ساااااااااااايخ  (ٖٗٗتٕٙٙ: ص)لمدااااااااااااهسي جخجااااااااااااان
 (ٖ٘ٙ/ ٘ٔ) والشهاية البجاية  (ٖٖٓٔتٕٕٗ



 

 

1114 

:َّ ٗ)قذ  َّايذؽَّالصذ حَّ، ٖ)وعاذيَّالىظذيَّيذؽَّسذعييَّ ٕ)وايؽَّمظذيهَّ ٔ)واليارقظظي
َمِفي ََّّ ٘)وقيَّمطمقَّالخظي  قمذت:َّاهذذ،ََّّ ٚ)الصذثةَّعمذىَّكتذ بَّالظسذ ئيَّ ٙ)والسِّ

                                                           
 السبحث األو : تخجسة اإلما  الشدا ي. تخاجع تخجست  في ((ٔ
 تخجست  في السبحث األو : التعخي  بدشغ اإلما  الشدا ي. تخاجع ((ٕ
ااا ُ  يااػ ((ٖ اااِفظُ  اإِلم  ااةُ  الح  اااب ة  الُحج  ااج   أ ُبااػ الش د  س  ْبااجُ  ُمح  ِشاايِّ  ع  ااِعْيجِ  بااغُ  الغ  ِماايِّ  بااغ س   األ ْزِدي   ع 

ااا ك ااان   الِسْرااِخي   اِلس  ااجِ  ع  ُفُشػِنااِ   يثِ ِباْلح  اااِحبُ  ويااػ و   تُااُػفِّي    "والسختماا  الُسؤت م اا ِ " ِكت ااابِ  ص 
اش ة  ط الشااببلء أعابل  سايخ  (ٔٓٗتٖٕٕ/ ٖ) األعياان وفياات. هللا رحسا  و أ ْرب عسا  اة ِتْداع   س 

 (ٛٚ٘/ ٘ٔ) والشهاية البجاية  (ٜٖٛٚت٘٘/ ٖٔ) الحجيث
ا ُ  يػ ((ٗ اِفُظ  اإِلم  ْيغِ  ت ِقي   الح  و ُبػأ   الجِّ بل حِ  الُسْفِتي اْبغُ  ُعْثس انُ  ع ْسخ  ْيغِ  ص   الاخحسغ عباج الجِّ

ُزوِري   الكااخدي  عثسااان بااغ الااخحسغ ااْهخ  ْػِصااِمي   الذ  اااِفِعي   الس  اااِحبُ  الذ  ااِجْيثِ  ُعُمااْػ ِ " ص    "الح 
ااج   ك ااان   ااِجْيثِ  الت ْفِدااْيخِ  ِفااي عرااِخ ِ  ُفزاابل ءِ  أ ح  ااش ة   تُااُػفِّي   و الِفْقااِ   و الح  ِسااتِّسا  ة   و أ ْرب ِعااْيغ   ث  ث اابل   س   و 
/ ٙٔ) الحاااااجيث ط الشاااااببلء أعااااابل  سااااايخ  (ٔٔٗتٖٕٗ/ ٖ) األعياااااان وفياااااات. هللا رحسااااا 
 (ٕٕٛ/ ٚٔ) والشهاية البجاية  (ٖٜٚ٘تٖٓٙ
ا ُ  يػ ((٘ اِفظُ  الُسْفِتي اإِلم  ؛ أ ُبػ الش اِقجُ  الح  جُ  ب ْكخ  ِميِّ  بغُ  أ ْحس  اج   باغِ  ث اِباتِ  باغِ  ع  اِدي  الب ْغا أ ْحس   ج 

ااا  اااان الِحْفاااظُ  ِإل ْيااا ِ  اْنت ه  اااِجْيث  بعُماااْػ  و الِكي اااا ُ  و اإِلْتق  ااااِحبُ  الح  اد   ت ااااِري ِ "  ص  ْياااِخ ِ "  ب ْغاااج   ِماااغ   و غ 
ش ف اتِ  ةِ  اْلُسر  ِجيج  ةِ  اْلع  ا ِستِّيغ   ِمغْ  ن ْحػ   اْلُسِفيج  ش ف  ُيق ا ُ  ُمر  ش     ِما  ةُ  ب  ْ  و   لاع ولاػ أ ْعم ُع  ف اّلل ُ  ُمر 

اااش ة   تُاااُػفِّي   عطااايع  اشااابل  عمااا  ياااج  ف نااا  لكفاااا   التااااري  ساااػى  لااا  يكاااغ ث   س  ِساااتِّيغ   ث ااابل   و 
/ ٖٔ) الحاجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٖٗتٕٜ/ ٔ) األعيان وفيات. هللا رحس  و أ ْرب عِسا  ة  
 (ٕٚ/ ٙٔ) والشهاية البجاية  (ٜٕٕٗتٜٔٗ
ثُ  اإِلم ا ُ  ُيػ   ((ٙ جِّ اِفظُ  الُسح  اجِ  باغُ  أ ْحس جُ  ش اِيخ   أ ُبػ الُسْفِتي  الح  س  اج   باغِ  ُمح  اجِ  باغِ  أ ْحس  س   ِإْباخ اِلْيع   باغِ  ُمح 
اام ِفي   الجخوانااي  األصاابهاني ِساام ف ة   ااا الدِّ ااجِّ ِ  ل اا ُ  ِقياا    و ِإن س  ااان   أِل ن اا ُ ؛  ِساام ف ةُ : ِإْبااخ اِليع   ِلج  ْذااُقػ    ك  ى م   ِإْحااج 

ف ت ْيِغ  ثُ  ل  ُ  ف ك ان   الذ  اس ْت ُ  ِشف ا    ث بل  ااِجعُ  ف د  ل ا ُ  ِباح ِلظ   اأْل ع  ااِنْي ُ  و  اخ ج   ك ِثْياخ ة  ت ر    "الب م ِجي اة   األ ْرب ِعاْيغ  " خ 
اااش ة   تُاااُػفِّي   اااْبِعيغ   ِساااتّ   س  س  ْسِداااِسا  ة   و   أعااابل  سااايخ  (ٗٗت٘ٓٔ/ ٔ) األعياااان وفياااات. هللا رحسااا  و خ 
 (ٛٗ٘/ ٙٔ) والشهاية جايةالب  (ٚٚٔ٘تٕٔٚ/ ٘ٔ) الحجيث ط الشببلء

 (ٜٚٔ/ ٔ) األنطار تشكيح لسعاني األفكار تػضيح ((ٚ
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ذذَث حَّالطذذ ادَّب لصذذثةَّاألغمذذ َّوالطعغذذؼَّأل َّغ لاهذذ قمذذت:َّ ،َّ ٔ)والثسذذ  َّالصِّ
،َّقذذذذؾ ََُّّيثطذذذذلََُّّ: ٕ)هذذذذذ ٘ٛٛوقذذذذ  َّالحقذذذذ عي)ت: ذذذذَمفيِّ َّعمذذذذىَّواوهََُّّومذذذذؽََّّالسِّ

ََّّ ٖ).األك   ةَِّ

ذذَظؽَََّّمَقذذل ََّّ ٘):َِّهذذيَّ ٗ) هذذذٕٓ٘ٔ)ت:َوقذذ  َّالشذذؾك ِي ذذِثن َََِّّبْعذذيَََّّاأْلَْرَبذذ ََِّّالس  َّالص 
ََََّّّّ ٙ).َضِينف  ََّحِيث   

َّ  

                                                           
ذااااي الراااابلح ابااااغ مقجمااااة عماااا  الشكاااات ((ٔ  ابااااغ كتاااااب عماااا  الشكاااات(. ٜٖٚ/ ٔ) لمدَر

 بترخف( ٜٛٗ  ٜٚٗ/ٔ)حجخ البغ الربلح
اااِفظ  اْلُسحاجث ياػ ((ٕ ماايّ  باغ حدااغ  باغ عسااخ باغ ِإْباخ اِليع اْلحدااغ  أ ُباػ الااّجيغ بخي اان اْلح   ع 

اِفِعي  البقاعي ش ة ك ِثيخ ة تراني  ل  الذ  د  ا ح    " اْلِعخ اِقايّ  ألفية شخح عم  الشكت"  كتاب ِمْشه 
 لمداخاوي  التاساع القاخن  ألي  البلمع الزػء. هللا رحس  وثسانسا ة وثسانيغ خسذ سشة تػفي
 حيبالاا شااحرات  (ٜتٕٗ: ص) لمداايػشي  األعيااان أعيااان فااي العكيااان نطااع  (ٔٓٔ/ ٔ)
(ٜ /ٜ٘ٓ) 
 (ٕٕٚ/ ٔ) األلفية شخح في بسا الػفية الشكت ((ٖ
ااج القاضااي يااػ ((4 س  ااج بااغ عمااي بااغ ُمح  س  اني هللا عبااج بااغ ُمح   مفدااخ  الرااشعاني  ثااع   الذااَػ

 ماغ األوشاار نيا ) ل  حكيع  متكمع  مشصقي  نحػي  أديب  مؤرخ  أصػلي  فكي   محجث 
 خسدايغ ساشة تاػفي  (السػضاػعة األحادياث فاي ةالسجسػع الفػا ج)و( األخبار مشتق  أسخار
اني الداااابع القاااخن  بعاااج ماااغ بسحاساااغ الصاااالع الباااجر. هللا رحسااا  وألااا  وماااا تيغ / ٕ) لمذاااَػ
مي األعبل   (ٜٖٖ  ٕٗٔ  (ٖ٘/ ٔٔ) كحالة لعسخ السؤلفيغ معجع  (ٜٕٛ/ ٙ) لمدَر
 ( أي الدشغ الرغخى لئلما  الشدا ي.(٘
 (ٖٕ/ ٔ) األوشار ( ني (ٙ
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فذيَّشذ حَّالسذظؽَّالصذى  ََّّ ٕ)ت  ح شذيَّ ٔ)إلم ميؽَّالسيؾطيَّوالسظي ولهااَّ
َّلإلم  َّالظس ئيَّرحطهَّللا.َّ

كطذ ََّّ-ب لحذ ُ-الطجتاذىَّسذظؽَّاممذ  َّالظسذ ئيَّرحطذهَّللاَّ مَّ:ول حصةَّالقؾ 
لهَّوهذيَّالطذ ادةَّعظذيَّامطذ  ،ََّّالصى  ََّّهؾَّاألشه َّموَّالطجتظىَّهيَّالسظؽ

مقذلَّالكتذذ َّوالطجتاذىََّّاِتخاهذ َّاممذ  َّالظسذ ئيَّرحطذذهَّللاَّمذؽَّسذظظهَّالكاذذ  ،
ولكذؽَّإِطذ َّملذ وهَّعذؽََّّورج َّمج وح ،َّالصثنثيؽَّحيث  َّضينف َّالستةَّبعي

وبعذضَّمهذلَّالعمذؼَّمطمذقَّالصذثةَّ،َّ(3)مييَّداودَّوالت ما َّلتأل هَّعظهط َّوف ة
ب عتحذ رَّمك ذ َّومغمذ َّيقاذلَّوذلذػَّإِطذ ََّّإلمذ  َّالظسذ ئيلَّالصى  ََّّالسظؽَّعمي

َّمح دث ه .َّ
َّ  

                                                           
 والسػلااج األصاا  الدااشجي الهااادي عبااج بااغ دمحم الااجيغ نااػر الحدااغ أبااػ العااالع المااا ا يااػ ((ٔ

 الحػاشاي مشها نافعة مؤلفات ل  الشبػي  الذخي  بالحخ  درس السشػرة  السجيشة ندي  الحشفي
 وثبلثايغ ثساان ساشة تاػفي أحساج  االماا  مداشج عم  نفيدة وحاشية الدتة الكتب عم  الدتة
مي األعبل   (ٙٙ/ ٗ) لمحديشي الجرر سمظ. هللا رحس  وأل  وما ة  (ٖٕ٘/ ٙ) لمدَر
 حمااب  اإلساابلمية  السصبػعااات مكتااب: الشاشااخ الشدااا ي  سااشغ عماا  الداايػشي حاشااية ((ٕ

 فاي الحاجاة كفاياة وياػ الشداا ي ساشغ عم  الدشجي حاشية   ٜٙٛٔياٙٓٗٔالثانية الصبعة
 .لثانيةا الصبعة بيخوت  الجي   دار: الشاشخ ماج   ابغ سشغ شخح

 أو رتبة  وقج عج  اإلما  السدي وغيخ  خامذ الكتب الدتة. ((3
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فيََّّالظس ئيََّّّمم ِ عظيَّاَّييؽَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّدف ََِّّمس لػَُّ:َّال  ِيَّفصلَُّال
َّالصى  ََّّالسظؽَّ

َّفيَّالسظِؽَّالصى  ََّّالظس ئيََّّّعظيَّامم ِ َّ(1)الجط ََِّّ:َّمسمػَُّاألو ََُّّحث َّالط

ُكم َطذذ َّاْحَتَطذذَلََّحذذِيثَ  ِ ََّمْ َُّيْسذذَتْعَطَ ََّمع ذذ ََّّ:هذذذ ٕٗٓ)ت:قذذ  َّاممذذ  َّالشذذ فعي
ْلََّواِحَيَِّمْظُهَط  كذلََّّوق  َّفيَّمؾض َّآل :هذ،َّاَّ ٕ)اْْلَل ََّّاْسُتْعَطَ ََّمع  ََّوَلْؼَُّيَعظِّ

ك  َّك  َّع م  َّع ه ا َّفيَّسظةَّرسذؾ َّللاَّفهذؾَّعمذىَّعهذؾرهَّوعطؾمذه،َّحتذىَّ
ثي َّعمىَّمِهَّإِط َّمر يََّّ-بأييَّهؾَّومميََّّ-ُيْعَمَؼَّحيثَ َّث ِيَتَّعؽَّرسؾ َّللاَّ

ولذز َّمهذَلَّالعمذؼَّمْ ََّّ...ب لجطمةَّالع مةَّفيَّالغ ه َّبعُضَّالجطمةَّدو َّبعذض
وِهط َُّيْطُضؾاَّالخا  ؽَّعمىَّوجؾَّ ههطذ ،َّمذ َّوجذيواَّممضذ ئهط َّوجهذ  ،َّووََّيُعذي 

مختمفيؽَّوهط َّيثتط  َّم َُّيْطضذَن ،َّوذلذػَّإذاَّممنذؽَّفيهطذ َّم َُّيْطَضذَن ََّمع ذ ،َّ
موَُّوِجذذيَّالسذذايُلَّإلذذىَّإمضذذ ئهط ،َّولذذؼَّينذذؽَّمظهطذذ َّواحذذيَّبأْوَجذذَ َِّمذذؽَّاْللذذ َّ

غذ ه َّسايلَّالثيث يؽَّإذاَّالتمف َّفذيَّالَّ: ٗ)هذ ٖٛٛ)ت:ق  َّالخظ ييوَّاهذ،َّ ٖ)

                                                           
س ع  ) ((ٔ ْيغُ  و اْلِسيعُ  اْلِجيعُ ( ج  م   ي ُج    و اِحج   أ ْص    و اْلع  اا ِّ  ع  اْيِء  ت ز  اا ُ  الذ  ْعاتُ  ُيق  س  اْيء   ج   الذ 

ااا  ْسع  ْسااعُ  ج  ااا ِ  ُسااسِّي م ك ااة  : و ج  ااح   ِباا ِ  الش اااسِ  اِلْجِتس   َ ااِة  ي ااْػ ُ  ِلظ  و  ْعااتُ  اْلُجُسع  م اا  و أ ْجس   اأْل ْمااخِ  ع 
ا ْعُتُ   ِإْجس اع  ُيق ا ُ  و أ ْجس  ة   و  ة   ف بل  ا الش اُس  ي ْجت ِسعُ : ُمْجِسع  ُقػن   و ال   ِفيه  ْػف   ي ت ف خ  ِ   خ  ابل  اع   الز   جس 
ا  ي ْجس ع  ْسع  اِمع  فهػ ج   المغاة معجاع (ٓٛٗ ٜٚٗ/ ٔ) المغاة مقااييذ. مجساػ  والسفعاػ  ج 
 (ٕٜٖ/ ٔ) السعاصخة العخبية

 (ٜٜ٘/ ٛ) ( األ  لمذافعي(ٕ
 (ٕٕٛ/ ٔ) لمذافعي الخسالة ((ٖ
اُ   يػ ((ٗ اِفظُ  اإِلم  ْسجُ  ُسم ْيس ان   أ ُبػ الم غ ِػي   الح  س جِ  بغُ  ح  ص ااب   باغِ  ِإْبخ اِلْيع   بغِ  ُمح   الُبْداِتيّ  خ 

 أعابل "  و"  داود أباي ساشغ شاخح فاي الداشغ العمعا"  مشهاا البجيعاة الترااني  ل  الخص ابي 
== 
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وممنذذذؽَّالتؾفيذذذقَّييظهطذذذ َّوت تيذذذ َّمحذذذيهط َّعمذذذىَّاْللذذذ َّم َّوَّيثطذذذ َّعمذذذىَّ
الطظ فذذذ ةَّووَّيضذذذ بَّبعضذذذه َّيذذذحعضَّلكذذذؽَّيسذذذتعطلَّكذذذلَّواحذذذيَّمظهطذذذ َّفذذذيَّ
مؾضذعه...َّوكذالػَّسذذايلَّمذ َّيختمذفَّإذاَّممنذذؽَّالتؾفيذقَّفنذهَّلذذؼَّيثطذلَّعمذذىَّ

الطختمذفََّّ:(2)هذذ ٙٚٙ)ت:قذ  َّالظذؾو َّوَّاهذذ،ََّّ ٔ)الظس َّولذؼَّثحظذلَّالعطذلَّبذه
محيهط :َّيطنؽَّالجط َّييظهط َّفيتعيؽَّو ج َّالعطلَّب لثذيث يؽَّجطنعذ َّقسط  َّ

ومهط َّممنؽَّحطلَّك  َّالش ر َّعمىَّوجذهَّينذؾ َّمعذؼَّلمف ئذيةَّتعذيؽَّالطصذي َّ
إلنذذهَّووَّيصذذ رَّإلذذىَّالظسذذ َّمذذ َّإمنذذ  َّالجطذذ َّأل َّفذذىَّالظسذذ َّإلذذ اجَّمحذذيَّ

َقذذذذذذ َ َّايذذذذذذؽََّدِقيذذذذذذِقَّوَّاهذذذذذذذ،ََّّ ٖ)الثذذذذذذيث يؽَّعذذذذذذؽَّكؾِذذذذذذهَّمطذذذذذذ َّيعطذذذذذذلَّبذذذذذذه
َّالظ ْسذ ََِّّ: ٗ)هذ ٕٓٚ)ت:اْلِعييَِّ ُِ َعذ  َّاْلَجْطَ ََّمْوَلىَِّمذَؽَّالت ذْ ِجنِ ََّوادِّ ََّم   َّ ٘)َوََّشػ 
ََّطِ  ذَقَّاْلَجْطذِ ََّمْوَلذىَِّمذْؽََّّ:هذذ ٕ٘ٛ)ت:الثذ فظَّايذؽَّحجذ ق  َّوَّاهذ،َّ ...ََّلِكذؽ 

ََّّ ٙ).َدْعَؾ َّالت َع ُرضَّ

                                                                                                                                    
== 

ش ة   تػفِّي ذلظ  وغيخ"  البخاري  شخح في الدشغ اِنْيغ   ث س ان   س  ث س  ث بل ِثسا  ة   و   وفيات. هللا رحس  و 
 (ٖٖٚٙتٜٙٗ/ ٕٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ( ٕٚٓتٕٗٔ/ ٕ) األعيان

 (ٓٛ/ ٖ) الدشغ معالع ((ٔ
 يج مغ يحا البحث.( تخاجع تخجست  في التسه(ٕ
 (ٖ٘/ ٔ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٖ
ْي ُ  يػ ((ٗ اُ   الذ  م  اِفُظ  اإْلِ يغِ  ت ِقاي   الفاتح أباػ مصياع باغ و ْياب باغ عماي بغ دمحم اْلح   اْباغُ  الاجِّ

ِقياااقِ  ااااْيِخي   اْلِعيااااجِ  د  ااااش ف ات   لاااا    اْلِسْراااِخي   اْلُقذ  ة   ُمر  ِجياااج  ة   ع  ة   ف ِخيااااج  اااا تاااػفِّي ُمِفيااااج   اْثش ت ااااْيغِ  ش ة  س 
ْبعِسا  ة   س  / ٛٔ) والشهاياة البجاياة  (ٕٖٙٔتٕٚٓ/ ٜ) الكباخى  الذاافعية شبقات. هللا رحس  و 

 (ٜٖٗ: ص) حجخ البغ مرخ قزاة عغ اإلصخ رفع  (ٜٕ
 (ٜٗ/ ٖ) حجخ البغ الباري  فتح ((٘
 (ٖٛٛ/ ٕ) السخجع الدابق ((ٙ
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قمذذت:َّالجطذذ َّيذذيؽَّاألح دثذذ َّالطختمفذذةَّمعمذذىَّم اتذذ َّمسذذ لػَّدفذذ َّالتعذذ رضَّ
َّ  َّييؽَّاألح دث .الغ ه

َّ(1)الجط َّيان  َّالت  َّالع  َّوالخ ص:َّاألو ََُّّالطظم ََّّ- ٔ)

اْلَثذذِيثُ ََّعذذْؽََّرُسذذؾِ َّّللا ََِّعَمذذىَُّعُطؾِمذذذِهََّّ:هذذذ ٕٗٓ)ت:قذذ  َّاممذذ  َّالشذذ فعي
ُهََّمَراَدَّبَِّ َّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّبَأِ  ِهََّل حصًّ ََّوُعُهؾرِِهََّحت ىََّتْأِتَيََّدَوَلَةََّعِؽَّالظ ِايِّ

ََّمْعَظذىَّاْلُخُصذؾِصَِّبَقذْؾِ ََّعذَؾا َِّّ ُدوَ ََّع  ّ ََّيُكؾُ َّاْلَثِيثُ َّاْلَع   َّاْلُطَخ  ُجَُّمْثَتِط  
َّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَّ َمْهِلَّاْلِعْمِؼَِّفنِه،ََّمْوََّمْؽََّحَطَلَّاْلَثِيثَ ََّسَط ع  ََّعِؽَّالظ ِايِّ

َّرََّ َّ ٕ).اَدَِّبِهََّل حصًّ َُّدوَ ََّع  ّ َُّسؾَ َّّللا ََِّمرََِّبَطْعظ ىََّثُي  ََّعَمىََّم  

َّ

                                                           
ْيغُ ( ع ع  )((ٔ اِحيح   أ ْص    و اْلِسيعُ  اْلع  م ا  ي اُج    ِحاج  و ا ص  از  ) و اْلُعُماػِّ  و اْلك ْثاخ ةِ  الص اػ ِ  ع  ااءُ ( خ   اْلخ 

ااادُ  م اا  ي ااُج    أ ْصاا    و الر  ااةِ  ع  ااةِ  اْلُفْخج  ااا ُ ... و الث ْمس  ااخِ  وُيق  ا: ِلْمق س  ااةِ  ِمااغْ  ب ااج  اص  ابِ  خ ر  ااح  ... الد 
 ف ناا  جااا الخ  كقػلشااا واحااج وضااع بحدااب لاا  يراامح مااا لجسيااع السدااتغخ   المفااظ يااػ والعااا 
 واحاج لكا  يرامح ألنا  رجا  كقاػلهع الشكاخات عميا  ياجخ  وال لا  يرامح ماا لجسياع مدتغخ  
 الػاحاااج المفااظ وياااػ: األو  باعتباااريغ  يصماااق قااج والخااااص  يدااتغخقهع وال الاااجنيا رجااا  مااغ
: الثاني ونحػ   وعسخو زيج مغ األعبل  ك سساء في  كثيخيغ الشتخا  مجلػل  يرمح ال الحي
 وعما  مجلػلا  عما  يقاا  الاحي المفاظ أنا  وحاج  مشا  أعاع يػ ما إل  بالشدبة خرػصيت  ما
 وعما  مجلػل  عم  ويقا  خاص  ف ن  اإلندان كمفظ واحجة جهة مغ ،خخ لفظ مجلػل  غيخ
 المفاظ  تشاولا  ماا اساتغخا : والعساػ واحاجة...  جهاة ماغ الحيػان لفظ والحسار كالفخس غيخ 

  (ٖ٘ٔ ٕ٘ٔ/ ٕ) (٘ٔ/ ٗ) المغااااة مقاااااييذ. حَخبالاااا الجسمااااة بعااااس إفااااخاد: والخرااااػص
 أصاػ  فاي اإلحكا   (ٚ/ ٕ) السشاضخ وجشة الشاضخ روضة  (ٜٖٓ/ ٕ) لمخازي  السحرػ 
 (ٜٚٔ ٜٙٔ/ ٕ) لآلمجي األحكا 

 (ٜٛ٘/ ٛ) الحجيث اختبلف ((ٕ
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َّ:َّاألو ََُّّالط   َُّ
َّ ٔ)قذ  َّاممذذ  َّالظسذ ئيَّ-ٔ ذُيَّْيذذُؽََّسذَمَطَة،ََّواْلَثذذ ِرُثَّْيذُؽَِّمْسذذِنيؽ  ذذ َُّمَثط  :ََّمْلَاَ َِ

َثِظيَّمََّ ة ََّعَمْنِهََّوَمَِ ََّمْسَطُ ََّوالم ْفُظََّلذُه،ََّعذِؽَّاْيذِؽَّاْلَق ِسذِؼََّقذ َ :ََّحذي  َُ  ِلذَػ،ََّعذْؽَِّقَ ا
ذذُهََّسذذِطَ ََّمَبذذ َّ َِّْيذذِؽََّمِيذذيََّطْمَثذذَة،ََّعذذْؽََّراِفذذِ َّْيذذِؽَِّإْسذذَث َ ،ََّمِ  ِإْسذذَث َ َّْيذذِؽََّعْاذذِيَّّللا 
ََّوُهَؾَِّبِطْصَ ََّيُقؾُ :ََّوّللا ََِّم ََّمْدِر ََّكْناَلََّمحْصَظُ َِّيَهِاِهَّاْلَكَ اِثنِسَّ َص ِر   َمث ؾَبَّاأْلَِْ

ِإَذاََّذَهذَ ََّمَحذُيُكْؼَِّإَلذىَّاْلَىذ ِئِءََّمِوَّ»م ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسذم َؼ:َّّللا َِّحَصَََّّوَقْيََّق َ :ََّرُسؾ َُّ
ََّّ ٕ)«اْلَاْؾِ ََّفَ ََّيْسَتْقِاِلَّاْلِقْاَمَة،ََّوَوََّيْسَتْيِيْ َه 

،َّ ٖ)ق  ثؼََّّ-َّٕ َثَظ َُّسذْفَن ُ ،ََّعذِؽَّالز ْهذِ  ِّ ََّق َ :ََّحي  :ََّمْلَاَ َِ َُّمَثط ُيَّْيُؽََّمْظُصؾر 
َّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّقذ َ :ََّعْؽََّعظََّ َّالظ ِاذي  َّْيِؽََّثِز ذَي،ََّعذْؽََّمِيذيََّمث ذؾَب،ََّم   ُِ  

،ََّولََّ» ََّمْوََّيْؾ   ََََََََّّّّّّّّ ٗ)«َغ ُِّبؾاَِّكْؽََّش ُِّقؾاََّموََّوََّتْسَتْقِاُمؾاَّاْلِقْاَمَة،ََّوَوََّتْسَتْيِيُ وَه َِّلَى ِئء 
                                                           

 (ٕٓحٕٔ/ٔ)(سشغ الشدا ي(ٔ
ااار ةِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٕ ااغِ  يالش ْهاا بااابُ / الص ه   ِعْشااج   اْلِقْبم ااةِ  اْسااِتْكب ا ِ  ع 

ااةِ  اج   السػشاا  فااي ومالااظ  (ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  رجالاا )  (ٕٓحٕٔ/ٔ)اْلح 
اااغِ  الش ْهاااي بااابُ / الِقْبم اااة كتاااب ااانُ  اْلِقْبم اااِة  اْسااِتْكب ا ِ  ع  ْند  م ااا  و اإْلِ ِتااا ِ  ع  اج  ( ٛ٘ٙحٕٓٚ/ ٕ) ح 
 مقاااارب بمفاااظ وأخخجااا   (ٖٕٗٔ٘حٜٙٗ/ ٖٛ) شجالسدااا فاااي وأحساااج  (بفخجااا ) زياااادة وفيااا 

 ِكت اااابُ  البخااااري  مختماا  بمفاااظ وأخخجااا   (ٖٜٖٔحٔٗٔ/ ٗ) الكبيااخ السعجاااع فاااي الصبخانااي
اااااِ ط   الِقْبم ااااةُ  ُتْداااات ْقب  ُ  ال  : ب اااااب  / الُػُضااااػءِ  ار   الِبش اااااِء  ِعْشااااج   ِإال   ب ااااْػ    أ وْ  ِبغ  / ٔ) ن ْحااااِػ ِ  أ وْ  ِجااااج 
ار ةِ  ِكت ابُ  ومدمع  (ٗٗٔحٔٗ ْسِتص اب ةِ  ب ابُ /  الص ه   سايجنا حاجيث مغ( ٕٗٙ حٕٕٗ/ ٔ) اال 
اِريِّ  أ ي ػب   أ بي  .عش  هللا رضي اأْل ْنر 
 (ٕٔحٕٔ/ٔ)الشدا ي سشغ ((ٖ
ااار ةِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٗ ااغِ  الش ْهااي بااابُ / الص ه   ِعْشااج   اْلِقْبم ااةِ  اْسااِتْكب ا ِ  ع 

ةِ  اج   ط السداشج فاي وأحساج ) إساشاد  رجالا  ثقاات  ولاع أقا  لا  عما  عماة( (ٕٔحٕٔ/ٔ)اْلح 
اابل ةِ  ِكت ااابُ  البخاااري  مقااارب بمفااظ وأخخجاا   (ٜٖٕٚ٘حٕ٘٘/ ٖٛ) الخسااالة  ِقْبم ااةِ  ب ااابُ / الر 

== 
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َحَأَِ ََّمْعَطذَ َّ:ََّمْلَاَ َِ ََّيْعُقؾُبَّيَّْ(1)ثؼَّق  َّ-ٖ َحَأَِ َُّغْظَيَرََّق َ :ََّمِْ ُؽَِّإْيَ اِلنَؼََّق َ :ََّمِْ
ََّقذ َ :َّ َصذ ِر ِّ َّْيِؽََّثِز َي،ََّعْؽََّمِيذيََّمث ذؾَبَّاأْلَِْ ُِ ،ََّعْؽََّعَظ  َحَأَِ َّاْيُؽَِّشَه ب  َق َ :ََّمِْ

اْلَىذذ ِئَءََّفذذَ ََّيْسذذَتْقِاِلَِّإَذاََّمَتذذىََّمَحذذُيُكُؼَّ»َقذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ:َّ
ْ ََّمْوَِّلُنَى ِّبَّ ََّّ ٕ)«اْلِقْاَمَة،ََّوَلِكْؽَِّلُنَش ِّ

َّ:وهؾَّآل ََّّحيث ََّّ هو خ لفَُّ
،ََّعْؽََّيْثَيىَّ ٖ)ثؼَّق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ ،ََّعْؽََّم ِلػ  :ََّمْلَاَ َِ َُّقَتْيَحُةَّْيُؽََّسِعيي 

،ََّعْؽَُّمَثط ِيَّْيِؽََّيْثَيىَّْيِؽََّحح ذ ذِهََّواِسذِ َّْيذِؽََّحح ذ َ ،ََّعذْؽَّْيِؽََّسِعيي   َ ،ََّعذْؽََّعطِّ

                                                                                                                                    
== 

ِجيش ةِ  أ ْي ِ  ْ  ِ  و أ ْي ِ  الس  اار ةِ  ِكت اابُ  ومدمع  (ٜٖٗحٛٛ/ ٔ) و الس ْذِخ ِ  الذ  ْساِتص اب   ب اابُ / الص ه   ةِ اال 
اااار ةِ  ِكت اااابُ  داود وأباااػ  (ٕٗٙ حٕٕٗ/ ٔ) ااااءِ  ِعْشاااج   اْلِقْبم اااةِ  اْساااِتْكب ا ِ  ك خ اِلي اااةِ  ب اااابُ / الص ه   ق ز 

ةِ  اج  ار ةِ  ِكت ابُ  والتخمحي  (ٜحٖ/ ٔ) داود أبي سشغ اْلح   اْساِتْكب ا ِ  ع غِ  الش ْهيِ  ِفي ب اب  /  الص ه 
اااِ ط   اْلِقْبم اةِ  اااِريِّ  أ ي ااػب   أ باي ساايجنا حااجيث ماغ( ٛحٛ٘/ ٔ)  حيالتخماا سااشغ ب اْػ    أ وْ  ِبغ   اأْل ْنر 
 .  عش  هللا رضي

 (ٕٕحٕٔ/ٔ)الشدا ي سشغ ((ٔ
ااار ةِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٕ ااغِ  الش ْهااي بااابُ / الص ه   ِعْشااج   اْلِقْبم ااةِ  اْسااِتْكب ا ِ  ع 

ةِ  اج   وأحساجلاع أقا  لا  عما  عماة(  )إساشاد  عشاج الشداا ي رجالا  ثقاات  و   (ٕٕحٕٔ/ٔ)اْلح 
 فااي والصبخانااي  (ي ْداات ْجِبْخي ا و ال  ) زيااادة وفياا  الخسااالة ط( ٖٕٚٚ٘حٔ٘٘/ ٖٛ) السدااشج فااي

 مقاااااارب بمفااااظ وأخخجااااا   (ي ْداااات ْجِبْخي ا و ال  ) زياااااادة وفياااا ( ٖٜٖ٘حٔٗٔ/ ٗ) الكبياااااخ السعجااااع
ااابل ةِ  ِكت اااابُ  البخااااري  ِجيش اااةِ  أ ْيااا ِ  ِقْبم اااةِ  ب اااابُ / الر  اااْ  ِ  أ ْيااا ِ و   الس  ْذاااِخ ِ  الذ    (ٜٖٗحٛٛ/ ٔ) و الس 
ااار ةِ  ِكت ااابُ  ومداامع ْسااِتص اب ةِ  ب ااابُ / الص ه   أ ي ااػب   أ بااي ساايجنا حااجيث مااغ  (ٕٗٙ حٕٕٗ/ ٔ) اال 

اِريِّ   .  عش  هللا رضي اأْل ْنر 
 (ٖٕحٕٔ/ٔ)الشدا ي سشغ ((ٖ
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َعْاِيَّّللا َِّْيِؽَُّعَطَ ََّق َ :ََّلَقِيَّاْرَتَقْيُتََّعَمىََّعْهذِ ََّيْيِتَظذ ،ََّفَ َمْثذُتََّرُسذؾَ َّّللا َِّحَصذم ىَّ
ََّّ ٔ)«َعَمىََّلِاَظَتْيِؽَُّمْسَتْقِاَلََّيْيِتَّاْلَطْقِيِسَِّلَث َجِتهَِّ»للُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَّ

َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ  ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
حيث َّسييِ َّمييَّمثؾبَّاألِص ر َّفنهَّالظهيَّعؽَّاستكح  َّالقامةَّواستيب ره َّ
عظيَّقض َُّالث جة،َّوفنهَّاأْلَْمُ َِّب ْسِتْكَح ِ َّاْلَطْشِ ِ ََّمِوَّاْلَطْىِ ِبَِّعْظَيَّاْلَث َجذِة،َّ

ْلَصُةَِّفيََّذِلَػ. َّييظط َّحيث َّسييِ َّعايَّللاَّيؽَّعط َّفنهَّال  

تُذاهَّاألح دثذِ َّيذيؽَّهذَّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّم َُّرَّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّ:هغي َِّ

الظ ْهذُيََّّ...ت جؼَّامم  َّالظس ئيَّمووَّالظ ْهذُيََّعذِؽَّاْسذِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمذِةَِّعْظذَيَّاْلَث َجذةَِّ
َطْشِ ِ ََّمِوَّاْلَطْىِ ِبَِّعْظَيَّاأْلَْمُ َِّب ْسِتْكَح ِ َّالََّّْ...اْلَث َجةَََِّّعِؽَّاْسِتْيَب ِرَّاْلِقْاَمِةَِّعْظيََّ

ْلَصُةَِّفذيََّذِلذَػَِّفذيَّاْلُاُيذؾتَّ يشذي ََّّهذااَّالت تيذ وكأِذهَّيَّ ٕ)اْلَث َجِةَّثؼَّق  :َّال  
قذ  :ََّبذ ُبََّّهذذ ٖٕٚ)ت:هوقيَّوافقهَّامم  َّايؽَّم جذإلىَّالعطؾ َّوالخصؾص،َّ

ْلَصذِةَِّفذيََّذِلذَػَّثذؼَّقذَّ ٖ)الظ ْهِيََّعْؽَّاْسِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمِةَِّب ْلَى ِئِءََّواْلَاْؾ َّ   :ََّبذ ُبَّال  

                                                           
اار ةِ  ِكت ابُ  داود أبػ بمفط  أخخج : صحيح ((ٔ اةِ الخ   ب اابُ / الص ه    (ٕٔحٗ/ ٔ) ذ ِلاظ   ِفاي ْخر 

ار ةِ  ِكت ابُ  والشدا ي اغِ  الش ْهي بابُ / الص ه  اةِ  ِعْشاج   اْلِقْبم اةِ  اْساِتْكب ا ِ  ع  اج  )إساشاد   (ٖٕحٕٔ/ٔ)اْلح 
 ِكت ااابُ  البخاااري  مقااارب بمفااظ وأخخجاا عشااج الشدااا ي رجالاا  ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة(  

زِ  ب ااااابُ / الُػُضااااػءِ  ااااار ةِ  ِكت ااااابُ  ماجاااا  وابااااغ  (ٜٗٔحٕٗ/ ٔ) ُبُيااااػتِ ال ِفااااي الت ب ااااخ   ب ااااابُ / الص ه 
ةِ  ِت ِ  الكش   ِفي ذ ِلظ   ِفي الخ ْخر  اِرى  ُدون   و ِإب اح  ح   سايجنا حاجيث ماغ( ٕٕٖحٖٕٔ/ ٔ) الر 
ْبجِ   .عش  هللا رضي ُعس خ   ْبغِ  ّللا ِ  ع 
 (ٖٕ-ٕٓ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٕ
 (ٕٔٔ/ ٔ) ماج  ابغ سشغ ((ٖ
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َث ِر َّ َّ(2)هذ ٖٔٔ)ت:ووافقهَّايؽَّلز طةاهذ،ََّّ ٔ)ِفيَّالكظف،ََّوِإَب َحِتِهَُّدوَ َّالص 
َّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼَِّفذيَّالظ ْهذِيََّعذِؽََّّق  : َُّرِوَ ََّعذِؽَّالظ ِاذيِّ َبذ ُبَِّذْكذِ ََّلَاذ  

ََّع  ّ َُّمَ اُدُهََّلذ َصَّاْسِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمِةََّواْسِتْيَب ِرَه َّعَّ .....َّ ٖ)ْظَيَّاْلَى ِئِءََّواْلَاْؾِ َِّيَمْفظ 
ذذذِ َِّلْمَخَاذذذَ ْ ِؽَّالم ذذذَاْثِؽََّذَكْ ُتُهَطذذذ َِّفذذذيَّاْلَحذذذ َيْيِؽَّ ثذذذؼَّقذذذ  :ََّبذذذ ُبَِّذْكذذذِ َّاْلَخَاذذذَ َّاْلُطَفسِّ

َمْيِؽَّ َّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َّ»اْلُطَتَقذذيِّ َّالظ ِاذذيِّ ِليِلََّعَمذذىََّم   َهذذىََّعذذِؽََّوالذذي  َطذذ ََِّ َؼَِّإِ 
ذذَث ِر ،ََّواْلَطَؾاِضذذِ َّ اْسذذِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمذذِةََّواْسذذِتْيَب ِرَه َِّعْظذذَيَّاْلَىذذ ِئِءََّواْلَاذذْؾِ َِّفذذيَّالص 
ْلَصَةَِّفيََّذِلَػَِّفيَّاْلُكِظِفََّواْلَطَؾاِضذِ َّال ِتذيَِّفيَهذ َّ َّال   الم َؾاِتيََّوَُّسْتَ َةَِّفيَه ،ََّوَم  

ووافقذذهَّميضذذ َّاهذذذ،ََّّ ٗ)«ِطََّواْلَح ِئذذِلََّوَبذذْيَؽَّاْلِقْاَمذذِةََّحذذ ِئَءََّمْوَُّسذذْتَ ةَََّيذذْيَؽَّاْلُطَتَىذذؾَِّّ
قذذ  :ََّبذذ ُبَّالظ ْهذذِيََّعذذِؽَّاْسذذِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمذذِةََّواْسذذِتْيَب ِرَه ََّّ ٘)هذذذ ٛ٘ٗ)ت:الايهقذذي

ََّمْوََّيذْؾ  َّ ْلَصذِةَِّفذيََّذِلذَػَِّفذيَّاأْلَْيِظَنذةََِّّ ٙ)ِلَى ِئء  َّاممذ  ََُّّ َََّقذ َّ ٚ).ثذؼَّقذ  :ََّبذ ُبَّال  
َّ ذ ،ََّوَعِمذَؼَّاْيذُؽَُّعَطذَ ََّّ:هذذ ٕٗٓ)ت:الش  ِفِعي  َعِمذَؼََّمُيذؾََّمث ذؾَبَّالظ ْهذَيََّفذَ آُهَُّمْظَمق 

َّالظ ْهذَي،َّ َّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّبَث َجِتِه،ََّوَلذْؼََّيْعَمذِؼَّالظ ْهذَي،ََّفذَ د  اْسِتْكَح َ َّالظ ِايِّ
                                                           

 (ٖٕٔ/ ٔ) الدابق السخجع ((ٔ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  تخاجع ((ٕ
 (ٖٖ/ ٔ) خديسة ابغ صحيح ((ٖ
 (ٖٗ/ ٔ) السخجع الدابق ((ٗ
ااااِفظُ  ُياااػ   ((٘ اااْيغِ  باااغ أحساااج بكاااخ؛ أباااػ الث ْباااتُ  الح  ِمااايِّ  باااغِ  الُحد  ااا  باااغِ  ع  ْوِجخدي   ُمْػس   الُخْداااخ 

اِني   ِجْيث عمع ب ْيغ   جسع الُخخ اس  بي انِ  لِفْق و ا الح  اِجْيث  عما  و  اش غِ "  ِكت اابُ  لا  الح    " اْلك ِبياخِ  الد 
ْيااااااخِ  ِلااااااظ   و غ  ااااااش ة تُااااااُػفِّي   ذ  ااااااان   س  ْسِدااااااْيغ   ث س  / ٔ) األعيااااااان وفيااااااات. هللا رحساااااا  و أ ْرب ِعسا  ااااااة و خ 
 والشهاياااااااة البجاياااااااة  (ٚٚٔٗتٖٖٙ/ ٖٔ) الحاااااااجيث ط الشاااااااببلء أعااااااابل  سااااااايخ  (ٕٛت٘ٚ
(ٔٙ/ٜ) 
 (ٚٗٔ/ ٔ) لمبيهقي بخى الك الدشغ ((ٙ
 (ٜٗٔ/ ٔ) السخجع الدابق ((ٚ
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الظ ْهذذُيََّعذذِؽَّاْسذذِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمذذذِةََّوَبْيذذِتَّاْلَطْقذذِيِسَِّفذذذيََّوَمذذْؽََّعِمَطُهَطذذ ََّمع ذذ ََّقذذذ َ :َّ
َّ :َّأِلَ   َِّفيَهذذذ ،ََّوَوَِّسذذذْتَ َِّفيَهذذذ َِّلذذذَااِه   َّال ِتذذذيََّوََّضذذذُ وَرَةََّعَمذذذىََّذاِهذذذ   ُِ ذذذْثَ ا الص 

ََّس َحَةََّيْسذَتْقِاُمُهَّاْلُطَصذمِّيََّمْوََّيْسذَتْيِيُ ُه،ََّفُتذَ  ََّعْؾَرُتذُهَِّإْ ََّكذ َُ ْثَ ا َّالص   َ َُّمْكذِح  
َمْوَُّمذذْيِي  ا،ََّوَقذذ َ :ََّوََّبذذْأَسَِّيذذَاِلَػَِّفذذيَّاْلُاُيذذؾِتَِّلِضذذنِقَه ،ََّوَح َجذذِةَّالظ ذذ ِسَِّإَلذذىَّ

ََّمْ ََّثذذذ اََّوََّثذذذَ  ََّمذذذْؽََّكذذذ َ َِّفيَهذذذ َِّإو  ََّمَحذذذي  ْيُلَل،ََّمْوَّاْلِطْ َفذذذِقَِّفيَهذذذ ََّوِسذذذْتِ َه ،ََّوِإ  
َلْنَسذ َِّعْظذَيَِ َِّمذَؽَّالظ  ِسذِ ََّّ:(2)هذذ ٕٙٚ)توق  َّايذؽَّقتيحذةاهذ،َّ ٔ)ُيْشَ َ ََّعَمْنهَِّ

َِّمْظُهَطذ ََّمْؾِضذَ َُّيْسذَتْعَطُلَِّفنذِه.ََّف ْلَطْؾِضذُ َّال ذِا ََّوَّ ََّواِحذي  َواْلَطْظُسؾِخ،ََّوَلِكْؽَِّلُكلِّ
ذذَث ِر َّوالا احذذ ت َّ ٖ)َيُجذذؾُزََّمْ َُّتْسذذَتْقَاَلَّاْلِقْاَمذذُةَِّفنذذِهَِّب ْلَىذذ ِئِءََّواْلَاذذْؾِ ،َِّهذذَيَّالص 

حصذمىَّللاَّعمنذهَّوسذمؼََّّ-مذؽَّمِذز َّفعمذهََّّ: ٗ)هذذ ٖٙ٘)ت:ق  َّالط زر َّوَّاهذ،َّ
مظزلةَّقؾلهَّلصذصَّعطذؾ َّقؾلذهَّبفعمذه،َّومذؽَّرم َّم َّاألقذؾا َّتقذي َّعمذىََّّ-

ُ َّميضذ  َّحذيث َّايذؽَّ األفع  َّلذؼَّيخصذص،َّومظذ َّذلذػَّفذيَّالطذيائؽ.َّوقذيَُّثتذأو 
َّوقذذذذ  َّالظذذذذؾو َّاهذذذذ،َّ ٘)عظذذذه:َّم َّالماظتذذذذيؽَّك ِتذذذ َّماظيتذذذذيؽعطذذذ َّرضذذذذيَّللاَّ

َفَهذذذِاِهََّمَح ِدثذذذُ َّحَصذذذِثنَثَةَُّمَصذذذ َِّحَةَِّبذذذ ْلَجَؾاِزَِّفذذذيَّاْلُاْظَنذذذ ِ ََّّ:(6)هذذذذ ٚٙٙ)ت:
                                                           

 (ٚٔٙ/ ٛ) الحجيث اختبلف ((ٔ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٕ
ة  : ب اااخاح وأ رض  (ٛٗٔ: ص) الحاااجيث مختمااا  ت ويااا  ((ٖ ااااِيخ ة   و اِساااع  اااا ن ب اااات   ال   ض   و ال   ِفيه 

ْر    ال   األ رض ِمغ   الُست ِدع: ِباْلف ْتحِ  والب خاح . ُعسخان   خ   و ال   ِفي ِ  ز  ج   (ٜٓٗ/ٕ) العخب لدان .ش 
ااْي ُ  يااػ ((ٗ اااُ   الذ  ْبااجِ  أ ُبااػ اإِلم  ااجُ  هللاِ  ع  س  ِماايِّ  بااغُ  ُمح  ااخ   بااغِ  ع  ااج   بااغِ  ُعس  س  ِري   الت ِسْيِسااي   ُمح  اااز   الس 

اِلِكي   شِّ ُ  الس  ْخحِ  ِبف ػ اِ جِ  الُسْعِمع" ِكت ابِ  ُمر  َ    " ُمْدِمع ش  اِجْيِث  ِبِعْماعِ  ب ِرْيخا   ان  و  اش ة   تاػفي الح   س 
ث بل ِثْيغ   ِستّ   ْسِدسا  ة  رحس  هللا. و   الشاببلء أعبل  سيخ  (ٚٔٙتٕ٘ٛ/ ٗ) األعيان وفيات و خ 
 (ٖٙٛٗتٕٛٗ/ ٗٔ) الحجيث ط
 (ٖٓٙ/ ٔ) مدمع بفػا ج السعمع ((٘
 تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث. ((ٙ
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َِّلُنْجَطذَ ََّيذْيَؽَّاأْلََح ِدثذِ َََّّوَحِيثُ ََّمِييََّمث ؾَبََّوَردََّ ُِ ذْثَ ا ِب لظ ْهِيََّفُنْثَطذُلََّعَمذىَّالص 
ُهَِّإَذاََّمْمَكَؽَّاْلَجْطُ َّيََّ ََّمِ  ُِ ْيَؽَّاأْلََح ِدثِ ََّوَُّيَص ُرَِّإَلذىََّتذْ ِكََّوَوَِّلَ َ ََّيْيَؽَّاْلُعَمَط 

َبْعِضذَه ََّيذذْلََّيِجذذُ َّاْلَجْطذذُ ََّيْيَظَهذذ ََّواْلَعَطذذُلَِّبَجِطنِعَهذ ََّوَقذذْيََّمْمَكذذَؽَّاْلَجْطذذُ ََّعَمذذىََّمذذ َّ
ََّّ ٔ).َذَكْ َِ ُهََّفَؾَجَ َّاْلَطِصيُ َِّإَلْنهَِّ

 َِّعْظذذَيََّواْسذذِتْيَب ِرهََََّّعذذِؽَّاْسذذِتْكَح ِ َّاْلِقْاَمذذةََِّّهذذيَّظالََّالعذذ   َّهذذؾَّم ََّّل حصذذةَّالقذذؾ :
ذَث ِر ،ََّواْلَطَؾاِضذِ َّالم ذَؾاَّفنخصذصَّبنؾِذه،َّاْلَى ِئِءََّواْلَاذْؾ َّ ِتيََّوَُّسذْتَ َةَِّفذيَّالص 

ِطََّواْلَح ِئذِلََّّم  ِفيَه ،ََّومََّ ْلَصذَةَِّفذيََّذِلذَػَِّفذيَّاْلَطَؾاِضذِ َّال ِتذيَِّفيَهذ ََّيذْيَؽَّاْلُطَتَىذؾِّ ال  
َّ.َمْوَُّسْتَ ةَََّوَبْيَؽَّاْلِقْاَمِةََّح ِئَءَّ

َِّي:ال  َّالط   َُّ
،ََّعذِؽََّّ: ٕ)ق  َّاممذ  َّالظسذ ئيَّ-ٔ َثَظ َّالم ْيذُ َّْيذُؽََّسذْعي  ذ َُّقَتْيَحذُةََّقذ َ :ََّحذي  َمْلَاَ َِ

ِه،َّ ،ََّعْؽََّمِينذِه،ََّعذْؽََّجذيِّ َّحَصذم ىَّ»اْيِؽََّعْجَ َ ،ََّعْؽََّعْطِ وَّْيِؽَُّشَعْي   َّالظ ِاذي  َم  
ََّّ ٖ)«ْؽََّتَظ ُشِيَّاأْلَْشَع ِرَِّفيَّاْلَطْسِجيَِّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَََِّهىَّعََّ

                                                           
 بترخف(٘٘ٔ/ ٖ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٔ
 (٘ٔٚحٛٗ/ ٕ)(سشغ الشدا ي(ٕ
ااااِججِ  ِكت اااابُ  الشداااا ي بمفطااا  أخخجااا : حدااغ ((ٖ اااغْ  الش ْهاااي باااب/ اْلس د  ارِ  ت ش اُشاااجِ  ع   ِفاااي اأْل ْشاااع 

ْداِججِ  ةِ  ِكت اابُ   الكبااخى  الداشغ فااي والبيهقاي  (٘ٔٚحٛٗ/ ٕ) اْلس  ابل  ااادِ  ك خ اِلي اةِ  ب ااابُ / الر   ِإْنذ 
ال ةِ  ْدِجِج  ِفي الز  ْيخِ  اْلس   بمفطا  وأخخج   (ٖٚٗٗحٕٚٙ/ ٕ) ِباْلس ْدِججِ  ي ِميقُ  ال   ِمس ا ذ ِلظ   و غ 
ةِ  ِكت ااابُ  التخمااحي حااجيث مااغ كجاادء اابل  ااا ب ااابُ / الر  اااء   م  ااخ اءِ  الب ْيااعِ  ك خ اِلي ااةِ  ِفااي ج  ااادِ  و الذِّ  و ِإْنذ 
ال ةِ  ْعخِ  الز  ِفاي: قا  (ٕٕٖحٕٗٗ/ ٔ) اْلس ْدِججِ  ِفي و الذِّ اغْ  الب اابِ  و  ة   ع  ْياج  ااِبخ   ُبخ   و أ ن اذ   و ج 
 أنااا  إال صاااجو  : حجاااخ اباااغ الحاااافظ قاااا  الساااجني عجااابلن باااغ دمحم إساااشاد  فاااي: قمااات اياااا 

: الااحيبي وقااا   (ٖٙٔٙتٜٙٗ: ص) التهااحيب تقخيااب يخيااخة أبااي أحاديااث عمياا  اختمصاات
 عذااخ ثبلثااة مداامع لاا  خااخج الحاااكع قااا  الحفااظ ساايء غيخيسااا وقااا  معاايغ وابااغ أحسااج وثقاا 

== 
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َّهَّحيث :و خ لفَُّ
،ََّّ: ٔ)ق  َّامم  َّالظسذ ئيَّ-ٔ َثَظ َُّسذْفَن ُ ،ََّعذِؽَّالز ْهذِ  ِّ ذ َُّقَتْيَحذُةََّقذ َ :ََّحذي  َمْلَاَ َِ

ََّوُهذذَؾَُّثْظِشذذُيَِّفذذيَّ ذذ َ َّْيذذِؽََّث ِيذذت  َُّعَطذذُ َِّبَثس  َعذذْؽََّسذذِعيِيَّْيذذِؽَّاْلُطَسذذيِِّ ََّقذذ َ :ََّمذذ  
َشْيُتََّوِفنِهََّمْؽَُّهذَؾََّلْيذَ َِّمْظذَػ،َُّثذؼ َّاْلَتَفذَتََّّ(2)ْلَطْسِجِي،ََّفَمَثظََّا ِإَلْنِهََّفَق َ :ََّقْيََّمِْ

َمِجذْ َّ»ِإَلىََّمِييَُّهَ ْ َ َةََّفَق َ :ََّمَسِطْعَتََّرُسؾَ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّيُقذؾُ :َّ
ْيُهَِّيُ وِحَّاْلقَُّ َعؼَّْ«َُّيِس؟َعظِّيَّالم ُهؼ ََّمثِّ  ٖ).َق َ :َّالم ُهؼ ََِّ

 ََََّّّّ

َّوجهَّاولت  َّييؽَّهاهَّاألح دث :
فنذهَّالظهذىََّعذْؽََّّرضذيَّللاَّعظذهَّحيث َّسييِ َّعايَّللاَّيؽَّعط وَّيؽَّالعذ ص

سييِ َّحس  َّيؽَّث يتَّوسييِ َّمييََّّييظط َّحيث َّ،ِيَّاأْلَْشَع ِرَِّفيَّاْلَطْسِجيََِّتَظ شَّ

                                                                                                                                    
== 

 باغ دمحم باغ شاعيب أيزاا: وفيا  ياا ا ( ٙٗٓ٘تٕٔٓ/ ٕ) الكاشا  الذاػايج فاي كمهاا حجيثا
/ ٔ) الكاشاااااا  صااااااجو  : حجااااااخ وابااااااغ الااااااحيبي قااااااا  العاااااااص بااااااغ عسااااااخو بااااااغ هللا عبااااااج
 ماااغ ساااساع  ث ب ااات  : حجاااخ اباااغ زاد( ٕٙٓٛتٕٚٙ: ص) التهاااحيب تقخياااب( ٜٕٕٗتٛٛٗ
 .ايا جج 
 (ٙٔٚحٛٗ/ ٕ)(سشغ الشدا ي(ٔ
ط ة ((2 ح  ظ  ُمبل  ْجغ الشهاية ي مي ال ِحي الع يغ ِبِذقِّ  الش ط خ و ُيػ   الم ْحظ  ِمغ   ل ح   غخياب فاي الر 

 (ٖٕٚ/ ٗ) واألثخ الحجيث
ْمااااقِ  ب ااااْجءِ  ِكت ااااابُ  البخاااااري  بمفطاااا  أخخجاااا : عمياااا  متفااااق ((ٖ ااااخِ  ب ااااابُ / الخ  َْ ااااةِ  ِذ / ٗ) الس بل ِ ك 

اِ  ِ  كتاب ومدمع  (ٕٕٖٔحٕٔٔ اِ  ِ  ابُ ب  / اْلف ز  ان   ف ز  د  ِضاي   ث اِبات   ْبغِ  ح  ْشا ُ  هللاُ  ر  / ٗ) ع 
اااااِججِ  ِكت ااااابُ  والشدااااا ي  (ٕ٘ٛٗ -ٔ٘ٔحٕٖٜٔ ااااة باااااب/ اْلس د  ااااادِ  ِفااااي الخ ْخر  ااااْعخِ  ِإْنذ   الذِّ
غِ  د  )إسشاد  عشج الشدا ي رجالا  ثقاات  ولاع أقا  لا  عما   (ٙٔٚحٛٗ/ ٕ) اْلس ْدِججِ  ِفي اْلح 
ْيخ ة   يأ بِ  سيجنا حجيث عمة( مغ ْش ُ  هللاُ  ر ِضي   ُيخ   .ع 
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الظاذذيَّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَّه  ذذ ةَّرضذذيَّللاَّعظهطذذ َّجذذؾازَّذلذذػَّيذذلَّودعذذؾةَّ
َّلسييِ َّحس  َّيؽَّث يتَّرضيَّللاَّعظهَّلط َّمِشيهَّفيَّالطسجي.

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

قذذ  :ََّّثذذؼَّتذذ جؼَّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّمووَّالظ ْهذذُيََّعذذْؽََّتَظ ُشذذِيَّاأْلَْشذذَع ِرَِّفذذيَّاْلَطْسذذِجيَِّ
ْعِ َّاْلَثَسِؽَِّفيَّاْلَطْسِجيَِّ َش ِدَّالشِّ ْلَصُةَِّفيَِّإِْ يشذي ََّّهااَّالت تيذ وكأِهَّي،َّ ٔ)ال  

حيث َّسييِ َّحس  َّوسييِ َّمييَّالحخ ر َّإلىَّالعطؾ َّوالخصؾص،َّوقيَّمل جَّ
ذْعِ َِّفذيَّالَطْسذِجيَِّ قذ  َّ،َّ ٕ)ه   ةَّرضذيَّللاَّعظهطذ َّفذيَّكتذ بَّالصذ ةََّبذ ُبَّالشِّ

وقذذذذذذذذذ  َّ،َّ ٖ)َمْ ََّمذذذذذذذذذ َُّحْكُطذذذذذذذذذُهََّّ:ذ هذذذذذذذذذٕ٘ٛ)ت:الثذذذذذذذذذ فظَّايذذذذذذذذذؽَّحجذذذذذذذذذ 
َم ََّهذذَااََّبذذ بَِّفذذيََّيَنذذ  َّحنذذؼَّالّشذذْع َِّفذذيَّاْلَطْسذذِجي...ََّّ: ٗ)هذذذ ٘٘ٛ)ت:العيظذي

َش َرةَِّإَلىََّجَؾازَّالّشذْع َّالطقاذؾ َّ وُمَ ادَّالُحَخ ِرّ َّمؽَّوض ََّهِاهَّالت ْ َجَطةَُّهَؾَّامِْ

                                                           
 (ٛٗ/ ٕ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 (ٜٛ/ ٔ) البخاري  صحيح ((ٕ
 (ٛٗ٘/ ٔ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٖ
ااج أ ُبااػ اْلب ااْجر اإلساابل  شااي  القزاااة قاضاا  ُيااػ   ((ٗ س  ْحُسااػد الث ش اااء و أ ُبااػ ُمح   بااغ أ ْحسااج بااغ م 

ش ِفايّ  القاايخي  ثاع   السػلاج العشتاابي األ ْصا  اْلحم ِبي أ ْحسج بغ ُمػس   يعاخف اْلح  اا  باالعيشي  و   ِإم 
الع ااِريّ  شاخح تراانيف  ماغ ُعُماػ   ِفاي مذار  ف اض  ع  ا ُ  الُبخ  اس  ة س  ااِري  ُعْساج  اات   اْلق   ساشة م 
 الشجاػ   (ٕٖٗ: ص) مراخ قزااة عاغ اإلصاخ رفاع. هللا رحس  وثسانسا ة وخسديغ خسذ
/ ٓٔ) التاساااع القاااخن  أليااا  البلماااع الزاااػء   (ٛ/ ٙٔ) والقاااايخة مراااخ مماااػ  فااا  الداياااخة
 (٘ٗ٘ت ٖٖٔ ٖٔٔ
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الَثِيث ََّّه،ََّفَنَق َّالتظ يقََّييؽِفيَّاْلَطْسِجي،َّواْلَثِيث َّثي َّعمىََّهَااَِّيَهَااَّاْلَؾجَّْ
َّ ٔ)والت جطةََّوَّمَث لة.

ْعُ َّال ذِا َّ:َّ ٕ)هذ ٖٙٗ)ت:ق  َّايؽَّعايَّالا َّ َهَااََّمْثَطُمُهَِّعْظِي ََّمْ ََّيُكؾَ َّالشِّ
ُثْظَشُيَِّفيَّاْلَطْسِجِيََّم ََّلْنَسَِّفنذِهَُّمْظَكذَ َِّمذَؽَّاْلَقذْؾِ ََّوَوََّزْوَرََّوَحْسذُحَػََّمذ َُّثْظَشذُيَّ

ََّعَمىََّرسَّ ُِ ذ ََّمذ ََّكذ َ َِّفنذِهَِّمذَؽَّاْلَفْخذِ َِّب ْْلَبذ  ؾِ َّّللا َِّحَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسذم َؼ،ََّوَمم 
َّ َُ ََّعَمىَُّرُؤوِسَّاْلَطأَلََِّوِشْعَ ََّيُكؾُ َِّفنِهََّشْي ََّوِذْكِ ِهؽ  ُِ اْلُكف  ِرََّوالت ْشِايِ َِّب لظَِّس 

اْلَطْسذذِجِيََّوَوَِّفذذيََّغْيذذ ِِهََّواْلَطْسذذِجُيََّمْوَلذذىََّفَهذذَااَُّكم ذذُهََّوََّيُجذذؾُزَِّفذذيََّّ(3)ِمذذَؽَّاْلَخَظذذ 
ذذْعُ ََّكَ ُمذذُهََّمذذْؾُزوَ ََّفَثَسذذُظُهََّحَسذذَؽََّوَقِانُثذذُهََّقِاذذنَ َّ ِب لت ْظِز ذذِهَِّمذذْؽََّغْيذذ ِِه،ََّوالشِّ

ْثذؽََّّ:(5)هذذ ٛ٘ٗقذ  َّالايهقذي)ت:وَّاهذذ،َّ ٗ)َوَقِانُثُهََّوَّثز يهَّالؾز َّمعظذى ََّوَََِّّ
َش دََََِِّّ  َّ ذ  َََّّيُقؾ َََُّّك  ََّّ مَََِّّمْ لََِّّبِنِْ ْسذَ ِ ََّعذؽََّّالذا بََِِّّّفذيََّحس  ذ ََّوَمْهِمذهََِّّامِْ ََّوَََّّبْأس 
َّاْلَج ِهِمن ذِة،ََّمْشذَع رَََّّتَظ ُشذيََِِّّفيََّوَردَََّّاأْلَو  َََُّّواْلَثِيث َََّّغْي ِِه،َِّفيََّوَوََّّاْلَطْسِجِي،َِّفي

ذذذذذ ََّوَغْيِ َهذذذذذ  وقذذذذذ  َّايذذذذذؽَّاهذذذذذذ،ََّّ ٙ)الت ْؾِفيذذذذذقَََُّّوِبذذذذذ لََِِّّب ْلَطْسذذذذذِجِي،ََّثِميذذذذذقَََُّّوََِّّمط 

                                                           
 (ٕٚٔ/ ٗ) القاري  عسجة ((ٔ
ا ُ  يػ ((ٕ افظُ  اإِلم  ْي ُ  الس ْغِخبِ  ح  ْبجِ  بغُ  ُيْػُس ُ  ُعس خ   أ ُبػ اإِلْسبل  ِ  ش  س جِ  بغِ  هللاِ  ع  ْباجِ  باغِ  ُمح   ع 
ااِخي   الب اخِّ  ُلِدااي   الش س   بهسااا  يتعمااق ومااا واألثااخ الحاجيث فااي عرااخ  إمااا  الساالكي القخشبااي األ ْنج 

اات   والتسهياج  كاالستحَار الفا قة  التراني  صاحب اش ة   م  ِساتِّْيغ   ث ابل ث   س   رحسا  و أ ْرب ِعسا  اة و 
/ ٖٔ) الحاااااااااااجيث ط الشاااااااااااببلء أعااااااااااابل  سااااااااااايخ  (ٖٚٛتٙٙ/ ٚ) األعياااااااااااان وفياااااااااااات. هللا
 (ٖٖ/ ٙٔ) والشهاية البجاية  (ٙٚٔٗتٖٚ٘
ش ا ((ٖ ُذ ُ : اْلك بل  ِ  ِمغ   اْلخ   (ٕٕٕ/ ٕ) المغة مقاييذ .أ ْفح 
 (ٖٛٙ/ ٕ) االستحَار ((ٗ
 ( تخاجع تخجست  في السصمب األو : الجسع ببيان اختبلف العا  والخاص)السثا  الثاني(.(٘
 (ٕٛٙ/ ٕ) لمبيهقي الكبخى  الدشغ ((ٙ
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َجذ َزةََّّ: ٔ)هذ ٖٛٙاْلُطِظي )ت: فهَّوالعا ،ََّوامِْ عمذىَّيثطلَّاْلَطْظ َّعمىَّشع َّالس 
جطهؾرَّالعمطذ ََُّّ:(3)هذ ٜ٘ٚ)ت:ايؽَّرج وق  َّاهذ،َّ ٕ)شع َّاْلَف ِئَيةََّواْلثنَطة

عمىَّجؾازَّإِش دَّالشع َّالطح حَّفيَّالطسذ جي،َّوحطذلَّبعضذهؼَّحذيث َّعطذ وَّ
منذذذة،َّومذذذ َّوَّثميذذقَّذكذذذ هَّفذذذيَّالطسذذذ جي.....َّيذذؽَّشذذذعي َّعمذذذىَّمشذذع رَّالج ه

والصذذذثن َّفذذذيَّالجذذذؾاب:َّم َّمح دثذذذ َّال لصذذذةَّحصذذذثنثةَّك يذذذ ة،َّفذذذ َّتقذذذ و َّ
َّ:(5)هذذ ٙٓٛ)ت:قذ  َّالع اقذيوَّاهذذ،َّ ٗ)دث َّالك اهةَّفيَّمس ِييه َّوحصذثته مح 

يجطذذ َّيذذؾجهيؽ:َّمحذذيهط :َّم َّيثطذذلَّالظهذذيَّعمذذىََّّ:(5)هذذذ ٙٓٛ)ت:الع اقذذي
طذذلَّمح دثذذ َّالتظز ذذه،َّو ثطذذلَّال لصذذةَّعمذذىَّينذذ  َّالجذذؾاز،َّوال ذذ ِي:َّم َّيث

ذذذ  َّلمطشذذذ كيؽ،َّ ال لصذذذةَّعمذذذىَّالشذذذع َّالثسذذذؽَّالطذذذأذو َّفنذذذه،َّكهجذذذ ََُّحس 
عمىَّالتف ل ،ََّّ،َّوغي َّذلػ،َّو ثطلَّالظهي-حَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم َؼََّّ-وَميِحِهَّ

ثذذؾَّ َفذذ ْلَجْطُ ََّّ:هذذذ ٕ٘ٛ)ت:وقذذ  َّالثذذ فظَّايذذؽَّحجذذ اهذذذ،َّ ٙ)ذلذذػوالهجذذ َُِّو
َّ-يَّعذؽََّتَظ ُشذِيَّاأْلَْشذذَع ِرَِّفذيَّاْلَطَسذذ ِجيَِّم َّاألح دثذ َّالتذذيَّفيهذ َّالظهذذَّ-َيْيَظَهذ 

َوَبْيَؽََّحِيثِ َّاْلَح ِبََّمْ َُّيْثَطَلَّالظ ْهذُيََّعَمذىََّتَظ ُشذِيََّمْشذَع ِرَّاْلَج ِهِمن ذِةََّواْلُطْحِظِمذيَؽَّ
ََّعْظُهََّم َِّإَذاََّك َ َّالت َظ ُشذيَُّ ذ َََّّواْلَطْأُذوُ َِّفنِهََّم ََّسِمَؼَِّمْؽََّذِلَػََّوِقيَل:َّاْلَطْظِهي  َغ ِلح 

                                                           
اااج الاااّجيغ ناصاااخ العبااااس أباااػ القاضاااي  ياااػ ((ٔ اااج ْباااغ أ ْحس  س   اْلُسِشياااخِ  باااغا مشراااػر  ْباااغ ُمح 

اااِريّ  صااحيح تااخاجع"  عماا  تاا لي  لاا  السااالكّي  اإلسااكشجراني  الجااخوي  الجااحامي    "  اْلُبخ 
  (ٙ٘ٔتٜٔٗ/ ٘ٔ)  لمحيبي اإلسبل  تاري . هللا رحس  وستسا ة وثسانيغ ثبلث سشة تػفي
 (ٜٗٔ/ ٗ) لميافعي اليقطان وعبخة الجشان مخ،ة   (ٖتٗٛ/ ٛ) لمرفجي بالػفيات الػافي

 (ٙٛ: ص) البخاري  أبػاب عم  الستػاري  ((ٕ
 ( تخاجع تخجست  في السبحث األو : التعخي  بدشغ اإلما  الشدا ي.(ٖ
 بترخف( ٖٖ٘/ ٖ) رجب البغ الباري  فتح ((ٗ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(٘
 بترخف( ٙٗٔ/ ٔ) التخمحي جامع عم  السغتحي قػت ((ٙ
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َّ ٔ)َعَمذذىَّاْلَطْسذذِجِيََّحت ذذىََّثَتَشذذ َغَلَِّبذذِهَِّمذذْؽَِّفنذذِهََّوَمْبَعذذَيََّمُيذذؾََّعْاذذُيَّاْلَطِمذذِػَّاْلَاذذْؾِِي َّ
ْذِ ََّوَلذذْؼَُّثَؾافذذقَّعمذذىَّ َعذذىَّالظ ْسذذَ َِّفذذيََّحذذِيثِ َّامِْ َفَأْعَطذذَلََّمَح ِدثذذَ َّالظ ْهذذِيََّواد 

َّاْلَجْطذذذَ ََّيذذذْيَؽََّقذذذْيََّتَقذذذَّ: ٖ)هذذذذ ٕٓ٘ٔ)ت:قذذذ  َّالشذذذؾك ِيوَّاهذذذذ،َّ ٕ)َذِلذذذػ َرََّم     
ََّكَط ََّعَ ْفت. ف  ََّّ ٗ)اأْلََح ِدثِ ََّم ََّمْمَكَؽَُّهَؾَّاْلَؾاِجُ ََّوَقْيََّمْمَكَؽَُّهَظ َِّبَ ََّتَعس 

َّالظهذذيَّعذذؽَّتظ شذذيَّاألشذذع رَّفذذيَّالطسذذجي،هذذؾَّم َّالعذذ  َّول حصذذةَّالقذذؾ :َّ
ْع َّبنؾ ََّّوالخ ص ُمْظَكَ َِّمَؽَّاْلَقذْؾِ ََّوَوََّلْنَسَِّفنِهََِّّا َُّثْظَشُيَِّفيَّاْلَطْسِجيَِّال ََّّالشِّ

ذ ََّمذ ََّكذ َ َّ َزْوَرََّوَحْسُحَػََّم َُّثْظَشُيََّعَمذىََّرُسذؾِ َّّللا َِّحَصذم ىَّّللا ََُّعَمْنذِهََّوَسذم َؼ،ََّوَمم 
ََّعَمذىَُّرُؤوِسَّاْلَطذأَلَِّ ََّوِذْكذِ ِهؽ  ُِ َّاْلُكف  ِرََّوالت ْشِايِ َِّب لظَِّس  ُِ ِفنِهَِّمَؽَّاْلَفْخِ َِّب ْْلَب 

َِّمَؽَّاْلَخَظ ََّيُكؾُ َِّفنهَََِّّوِشْع َّ َُ َفَهَااَُّكم ذُهََّوََّيُجذؾُزَِّفذيَّاْلَطْسذِجِيََّوَوَِّفذيََّّ ٘)َشْي
َّ.َغْي ِِهََّواْلَطْسِجُيََّمْوَلىَِّب لت ْظِز ِهَِّمْؽََّغْي ِهَِّ

َّ  

                                                           
 األناجلذ  ماغ أصام  الباػني األساجي دمحم باغ ماخوان السماظ عبج أبػ السحجث الفكي  يػ ((ٔ
 جااحوة. وأربعسا ااة األربعاايغ قباا  مااات السػشاا   فياا  شااخح كبيااخ كتاااب ولاا  محااجثا   فقيهااا   كااان

 السدااالظ وتقخيااب السااجار  تختيااب  (ٕٖٗ: ص) لمحسيااجي األنااجلذ والة ذَااخ فااي السقتاابذ
 (ٜٕ٘/ ٚ) عياض لمقاضي

  (ٜٗ٘/ ٔ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٕ
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي.تخاجع تخجست   ((ٖ
 (٘ٛٔ/ ٕ) األوشار ني  ((ٗ
ش ا ((٘ ُذ ُ : اْلك بل  ِ  ِمغ   اْلخ   (ٕٕٕ/ ٕ) المغة مقاييذ. أ ْفح 
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 (1)الطظمقَّوالطقييالت  َّالجط َّيان  ََّّالطظمُ َّال  ِي:َّ- ٕ)

َّه:م  لَُّ
ذذذَّ: ٕ)قذذذ  َّاممذذذ  َّالظسذذذ ئيَّ-ٔ َثَظ ََّمُيذذذؾََّمْلَاَ َِ ،ََّقذذذ َ :ََّحذذذي  ذذذِ  ِّ  ََّهظ ذذذ ُدَّْيذذذُؽَّالس 

ََّقذ َ :ََّلط ذ َّ ذ ِئِ ،ََّعذْؽَِّعْنِ َمذَة،ََّعذْؽَّاْيذِؽََّ ح ذ س  َّْيذِؽَّالس  ُِ اأْلَْحَؾِص،ََّعْؽََّعَظ 
ُحِضذذَ ْتَِّيْظذذَتَِّلَ ُسذذؾِ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَّحَصذذِىيَ َةََّفَأَلذذَاَه ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّ

                                                           
اااااءُ ( ش م ااااق  ) ((ٔ ااااافُ  و الاااابل  ُ  الص  ااااِحيح   أ ْصاااا    و اْلق  ااااِخد   ص  م اااا  ي ااااُج    و ُيااااػ   و اِحااااج   ُمص   الت ْخِمي ااااةِ  ع 

اِ   ْرس  ق ا  وقي  ي ْشص ِمقُ  الخ ُج ُ  اْنص م ق  : ُيق ا ُ  و اإْلِ ْ ُخػذ  " اْلُسْصم قِ : "اْنِصبل  ة   ِمغْ  م  اد  م ا  ت ُجورُ  م   ع 
ْعش ااا  اااا ِ  م  ْياااِج  ِماااغْ  االْنِفك  اااافُ ( ق ي اااج  )و اْلق  ا ُ  و اْلي ااااءُ  اْلق  اااة   و الاااج  ة   ك ِمس  ْياااُج ا و ِياااي   و اِحاااج   و ُياااػ   ْلق 

ْعاُخوف   ارُ  ثُااع   م  ااْيء   ُكاا ِّ  ِفااي ُيْداات ع  اا ُ . ُيْحااب ُذ  ش  ااُج ُ  ق ي ْجتُاا ُ : ُيق  ا  ُأق يِّ  المفااظ يااػ: والسصمااق ت ْقِييااج 
 وجاػد  يراح محَػر ا يتشاو  المفظ يخد أن ذلظ ومعش  ببعزها  يقيج لع صفات عم  الػاقع
 الطهاااار ،ياااة فاااي تعاااال  قػلااا  مثااا . شهاااام بذااايء يقياااج وال مختمفاااة  متغاااايخة صااافات عمااا 
ق ب ااة   ف ت ْحِخياخُ } ااا أ نْ  ق ْبا ِ  ِمااغْ  ر   الطهااار فااي العتااق فكاحلظ( ٖ)رقااع احيااة السجادلاة سااػرة {ي ت س اس 

 وصااغخ وأنػثااة وذَااػرة وإيسااان كفااخ مااغ متغااايخة صاافات عماا  واقعااة والخقبااة الخقبااة  بمفااظ
بخ  الػاقاع المفاظ ياػ: والسقياج يخالفهاا  مساا بهاا تتسياد برافة يقياجيا ولاع ونقراان  وتسا  َو
 السػجاػد الساحَػر يتشااو  الاػارد المفاظ يكاػن  أن ذلاظ ومعشا . ببعزاها ُقّياج قاج صفات عم 
 مثا  وذلاظ الرافة  تماظ فاي يخالفا  مساا باحلظ فيتسياد ببعزاها  ويقياج متغايخة صفات عم 
ت ْحِخيخُ : }القت  كفارة في تعال  قػل  ق ب ة   و   الخقبة فاسع( ٕٜ)رقع احية: الشداء سػرة {ُمْؤِمش ة   ر 
ا كااان باإليسااان يهشااا قيااج  فمسااا والكااافخة  السؤمشااة عماا  واقااع  كااان وإن الػجاا   يااحا مااغ مقيااج 
اااا  شاااخح التحخياااخ مختراااخ (ٕٓٗ/ ٖ) المغاااة مقااااييذ. الرااافات ماااغ ذلاااظ غياااخ فاااي مصمق 

ااااااااب : ص) األصااااااااػ  فااااااااي الحااااااااجود (ٗٗ/ ٘) المغااااااااة مقاااااااااييذ (ٕٜٖ/ ٖ) السشيااااااااخ الكَػ
ٔٓٛ ٜٔٓ) 
 (ٖٗٛٔحٕٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٕ
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َّ(1)للُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼََّفَضذذط َه َِّإَلذذىَّحَصذذْيرِِه،َُّثذذؼ ََّوَضذذَ ََّثذذَيُهََّعَمْيَهذذ ََّفَقَضذذْتََّّحَصذذم ى
َوِهَيََّيْيَؽََّثذَيْ ََّرُسذؾِ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼ،ََّفَحَكذْتَُّم  ََّمْيَطذَؽ،ََّفَقذ َ ََّلَهذ َّ

ََّمْيَطَؽ،ََّمَتْحِكيَؽََّوَرُسؾُ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاَّيََّ»َرُسؾُ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼ:َّ  َُّم  
،ََّفَق َلذذْت:ََّمذذ َِّلذذيََّوََّمْبِكذذيََّوَرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهَّ«َعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَِّعْظذذَيكَّ

ِِّذذيََّلْسذذُتََّمبَّْ»َوَسذذم َؼََّثْحِكذذي،ََّفَقذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ:َّ ِكذذي،َِّإ
َّ»للُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ:ََّّ،َُّثذذؼ ََّقذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ى«َوَلِكظ َهذذ ََّرْحَطذذةََّ اْلُطذذْؤِمُؽَِّبَخْيذذ  

ََّوَجل َّ ْفُسُهَِّمْؽََّيْيِؽََّجْظَاْنِهََّوُهَؾََّيْثَطُيَّّللا َََّعز  َُّتْظَزُ ََِّ ََّح    ََّّ ٕ)«َعَمىَُّكلِّ
                                                           

 أق    وقا  الداعاتي: لع(ٜٕٙ/ ٛٔ) السجتب  شخح في العقب  ذخيخة أي ماتت. ((1
 وسمع عمي  هللا صم  بشات  احجى بشت أنها والطايخ عّخفها  أو اسسها ذَخ مغ عم 
 فطهخ ات متدوج ويغّ  تػفيغ صمب  مغ وسمع عمي  هللا صم  هللا رسػ  بشات أن ومعمػ 
 حشب  بغ أحسج اإلما  مدشج لتختيب الخباني أعمع. الفتح وهللا بشات   إحجى بشت أنها

 (ٜ٘/ ٚ) الذيباني
ش اااااِ دِ  ِكت ااااابُ  الشدااااا ي بمفطاااا  أخخجاااا : صااااحيح ((ٕ اااااءِ  ِفااااي باااااب/اْلج  م اااا  اْلُبك  ااااتِ  ع  يِّ / ٗ)اْلس 
 مااغ تخاابالسش فااي حسيااج بااغ وعبااج  (ٕ٘ٚٗحٜٕٚ/ ٗ) السدااشج فااي وأحسااج  (ٖٗٛٔحٕٔ
ش ااااِ دِ  ِكت اااابُ  حباااان واباااغُ   (ٖٜ٘ حٕٗٓ:ص) حسياااج باااغ عباااج مداااشج اااخ بااااب/ اْلج  َْ ب اااخِ  ِذ  اْلخ 
ا ِّ  م   الج  ِ   أ ن   ع  ا غُ  ِب ِ  ِلس غْ  ذ ك ْخن اي ا ال ِتي اْلػ ْعجِ  أ ْلف  ي ا اْلِسح  ِساج   ِلس غْ  ِيي   ِإن س ا و اْلب بل  اا ّللا    ح   ِفيه 
اااغْ  ُدون   اااِخط   م  ااا س   فاااي السقجساااي والزاااياء  (ٜٕٗٔحٙٚٔ/ ٚ) حباااان اباااغ صاااحيح  ُ ُحْكس 

 هللا رضااي عباااس بااغ هللا عبااج ساايجنا حااجيث مااغ  (ٕٛٔحٕٙٔ/ ٕٔ) السختااارة األحاديااث
 أحاج: الاحيبي قاا  الكاػفي الثقفاي الداا ب باغ عصااء الشداا ي عشج إسشاد  في: قمت عشهسا 
/ د وقاا   (ٜٖٛٚتٕٕ/ ٕ) الكاشا ... بارخخ  حفطا  سااء ثقاة...  في  ليغ عم  االعبل 
 التهاااااااحيب تقخياااااااب تحخياااااااخ.. صاااااااحيح االخاااااااتبلط قبااااااا  فحجيثااااااا  ثقاااااااة بااااااا : عاااااااػاد بذاااااااار
 أن كبلمهااااع مجسااااػ  مااااغ لشااااا فيحراااا : ... حجااااخ ابااااغ الحااااافظ وقااااا   (ٕٜ٘ٗتٗٔ/ٖ)

 يتػقا  عاجايع وماغ صاحيح عشا  وأياػب زياج باغ وحساد وزا جة وزييخا وشعبة الثػري  سفيان
 كسااا أيااػب مااع مااخة مااختيغ مشاا  سااسع أناا  والطااايخ قااػلهع تم فاااخ ساامسة بااغ حساااد إال فياا 

== 



 

 

1133 

َثَظ ََّمْلَاَ َِ ََّعْطُ وَّْيُؽََّثزَِّ:َّ ٔ)وق  َّ-ٕ ،ََّقذ َ :ََّحذي  َثَظ ََّيْهذُزَّْيذُؽََّمَسذي   َي،ََّق َ :ََّحذي 
ََّقذذ َ :َّ ََّمَبذذ ُهَُّقِتذذَلََّثذذْؾَ َُّمُحذذي  ،ََّم   ذذِيَّْيذذِؽَّاْلُطْظَكذذِيِر،ََّعذذْؽََّجذذ ِي   ُشذذْيَحُة،ََّعذذْؽَُّمَثط 

للُاََّفَجَعْمذذُتََّمْكِشذذُفََّعذذْؽََّوْجِهذذِهََّوَمْبِكذذي،ََّوالظ ذذ ُسََّثْظَهذذْؾِِي،ََّوَرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّ
َعَمْنِهََّوَسم َؼََّوََّثْظَه ِِي،ََّوَجَعَمْتََّعط ِتيََّتْحِكنِه،ََّفَق َ ََّرُسؾُ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهَّ

ََّّ ٕ)«َوََّتْحِكنِهََّم َّزَاَلِتَّاْلَطَ ِئَكُةَُّتِغم ُهَِّبَأْجِظَثِتَه ََّحت ىََّرَفْعُتُطؾهَُّ»َوَسم َؼ:َّ

َّ َّمح دث :طو خ لفه
َمْلَاَ َِ َُّعْتَحذُةَّْيذُؽََّعْاذِيَّّللا َِّْيذِؽَُّعْتَحذَة،ََّقذ َ :ََّقذَ ْمُتََّّ: ٖ)لظس ئيق  َّامم  َّاَّ-ٔ

ََّعِتنذذَػَّْيذذَؽَّ ،ََّم   ،ََّعذذْؽََّعْاذذِيَّّللا َِّْيذذِؽََّعْاذذِيَّّللا َِّْيذذِؽََّجذذ ِيِ َّْيذذِؽََّعِتنذذػ  َعَمذذىََّم ِلذذػ 
ذهَِّ ََّعْاذِيَّّللا َِّْيذِؽََّعْاذِيَّّللا ََِّمُيذؾَُّممِّ ََّّاْلَث ِرِث،ََّوُهَؾََّجذي  ََّجذ ِيَ َّْيذَؽََّعِتنذػ  َمْلَاذَ ُه،ََّم  

                                                                                                                                    
== 

 جخيااخ مااع مشاا  وسااسع البرااخة إلاايهع دخاا  لسااا ذلااظ بعااج ومااخة الااجارقصشي كاابل  إلياا  يااػمي
 الثػري  ويػ سفيان عصاء عغ روى : قمت أيا ( ٕٚٓ/ ٚ) التهحيب تهحيب أعمع وهللا وذوي 
 عشااج كسااا-حجااخ ابااغ حااافظال كاابل  فااي ساابق كسااا االخااتبلط قباا  صااحيح مشاا  وسااساع  –

/ ٕٔ)السختاااااااااارة األحادياااااااااث فاااااااااي والزاااااااااياء  ( ٕ٘ٚٗحٜٕٚ/ ٗ) السداااااااااشج فاااااااااي أحساااااااااج
 (ٕٛٔحٕٙٔ
 (٘ٗٛٔحٖٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٔ
ش اااااِ دِ  ِكت ااااابُ  الشدااااا ي بمفطاااا  أخخجاااا : صااااحيح ((ٕ اااااءِ  ِفااااي باااااب/اْلج  م اااا  اْلُبك  ااااتِ  ع  يِّ / ٗ) اْلس 
 بمفااظ وأخخجاا   ع أقاا  لاا  عماا  عمااة()إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا  ثقااات  ولاا (٘ٗٛٔحٖٔ

اِ  ِ  كتاب مدمع مقارب اب ةِ  ف ز  ح  ال   هللاُ  ر ِضي   الر  ْشُهعْ  ت ع  ااِ  ِ  ِماغْ  ب ابُ / ع  ْباجِ  ف ز   ْباغِ  هللاِ  ع 
ْساااااِخو اااااخ ا    ْباااااغِ  ع  اِلاااااجُ  ح  ااااااِبخ   و  ِضاااااي   ج  اااااال   هللاُ  ر  اااااا ت ع  ْشُهس    (ٕٔٚٗ -ٖٓٔحٜٛٔٔ/ ٗ) ع 

ااااِبخ   سااايجنا حاااجيث ماااغ  (ٜ٘ٓحٖٗٙ/ ٕٗ) خالكبيااا السعجاااع فاااي والصبخانااي ْباااجِ  ْباااغِ  ج   هللاِ  ع 
ال   هللاُ  ر ِضي   ا ت ع  ْشُهس   .ع 

 (ٙٗٛٔحٖٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٖ
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ََّفَؾَجَيُهََّقْيَّ ََّيُعؾُدََّعْاَيَّّللا َِّْيَؽََّث ِيت  َُ َّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّج  َّالظ ِاي  َمْلَاَ ُه،ََّم  
ِهََّوَسذم َؼَُّغِمَ ََّعَمْنِه،ََّفَص َحَِّبِه،ََّفَمْؼَُّيِجْحُهََّف ْسَتْ َجَ ََّرُسؾُ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذ

ِبن َِّ»َوَق َ :َّ َّ«َقْيَُّغِمْاَظ ََّعَمْنَػََّمَب َّال   ََّوَبَكْيَؽ،ََّفَجَعَلَّاْيُؽََّعِتنذػ  ُُ ،ََّفِصْثَؽَّالظَِّس 
،ََّفَقذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ:َّ ُتُهؽ  ََّفذذِنَذاََّوَجذذَ ََّفذذَ َّ»ُيَسذذنِّ َدْعُهذذؽ 

ََّب ِكَنذذةََّ ،ََّق َلذذِتَّ«اْلَطذذْؾتَّ»ا:ََّوَمذذ َّاْلُؾُجذذؾُبََّيذذ ََّرُسذذؾَ َّّللا ِ؟ََّقذذ َ :َّ،ََّقذذ ُلؾَّ«َتْحِكذذَيؽ 
اََّقذْيَُّكْظذَتََّقَضذْيَتَِّجَهذ َزَك،ََّقذ َ ََّرُسذؾُ َّ اْيَظُتُه:َِّإْ َُّكْظُتَّأَلَْرُجؾََّمْ ََّتُكؾَ ََّشِهيي 

ََّوَجل ََّقْيََّمْوَقَ َّ»ّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼ:َّ َّّللا َََّعز  َمْجذَ ُهََّعَمْنذِهََّعَمذىََّقذْيِرََّفِن  
َه َدَة؟ وَ َّالش  ََّوَجل ،ََّق َ ََّرُسؾُ َّ«َِِّي ِتِه،ََّوَم ََّتُعي  َق ُلؾا:َّاْلَقْتُلَِّفيََّسِايِلَّّللا ََِّعز 

َّ ذذَه َدُةََّسذذْحَ َِّسذذَؾ َّاْلَقْتذذِلَِّفذذيََّسذذِايِلَّّللا ََِّعذذز  ّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ:َّ َّالش 
َّاْلَطْظُعذذؾُ ََّشذذِهيَي،ََّواْلَطْحُظذذؾُ ََّشذذِهيَي،ََّواْلَىِ  ذذُقََّشذذِهيَي،ََّوحَصذذ ِحُ َّاْلَهذذَيِ ََّوَجذذل :َّ

ُةََّشذذذِهيَي،ََّوحَصذذذ ِحُ َّاْلَثذذذَ ِ ََّشذذذِهيَي،ََّواْلَطذذذْ مَََّّ(1)َشذذذِهيَي،ََّوحَصذذذ ِحُ ََّذاِتَّاْلَجْظذذذِ َّ
 ٖ)َّ َشِهيَيةَََّّ(2)َتُطؾُتَِّبُجْط  َّ

 َّ
                                                           

ْشااب ذ اتُ  ((1 ب ْيم اااة ِياااي  : الج  ّم  الج  ْشاااب ب اااِشغِ  ِفاااي ت ْطهاااخ ال تاااي الك ِبيااخة والاااج   ِإل ااا  وت ْشف جاااخ الج 
اِخ   قّمسا د  اِحبُ  ي ْدم ع و  اص    (ٖٖٓ/ ٔ) واألثخ الحجيث غخيب في الشهاية .ه 

اااْخأ ةُ »((2 ِفاااي ت ُساااػت أ يْ  «ِبُجْساااع   ت ُساااػت اْلس  ل اااج ب ْصِشهاااا و  ِقيااا   . و   والُجْساااعُ . ِبْكاااخا تُساااػت ال تاااي و 
ااع ْجُسااػ   بسْعشاا : بالز  ااْحُخػر  بسْعشاا  كالااح ْخخ الس  ااخ الس  د  اااِ ي   َو  أن هااا والسعش اا  اْلِجاايع   اْلِكد 
ااع   ت ااْت ما ااْيء   م  ااا م ْجسااػ  ش  ْيااخ ِفيه  ِراا  غ  ااا  ُمْشف  ْشه  ْساا  ِمااغْ  ع   غخيااب فااي الشهايااة .ب كااار ة أ وْ  ح 

 (ٜٕٙ/ ٔ) واألثخ الحجيث
ش اااِ دِ  ِكت ااابُ  داود أبااػ بمفطاا  أخخجاا : لغيااخ  صااحيح ((ٖ ااغْ  ف ْزاا ِ  ِفااي ب اااب  / اْلج  ااات   م   ِفااي م 

ش اِ دِ  ِكت ابُ  والشدا ي  (ٖٔٔٔحٛٛٔ/ ٖ) الص اُعػنِ  م ا  اْلُبك ااءِ  ع غِ  الش ْهي باب/اْلج  يِّاتِ  ع   اْلس 
ش اااِ دِ  ِكت ااابُ  السػشاا  فااي ومالااظ  (ٙٗٛٔحٖٔ/ ٗ) ااغِ  الش ْهاايُ  باااب/اْلج  اااءِ  ع  م اا  الُبك  يِّااتِ  ع   اْلس 

ش اِ دِ  ِكت ابُ  صحيح  في حبان وابغ  (ٖٕٙحٕٖٚ/ ٕ) األعطسي ت مالظ مػش   باب/ اْلج 
ااخُ  َْ ااا ِ  ِذ ااا    ت ُقااػ ُ  ِتاايال   اْلِخر  ق  ةِ  م  اد  ااه  ْيااخِ  الذ  ِتياا ِ  ِلغ  ااِبي ِ  ِفااي اْلق  / ٚ) حبااان ابااغ صااحيح ّللا ِ  س 

== 
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،َََّّمْلَاَ َِ َُّثؾُُِسَّْيُؽََّعْايََِّّ: ٔ)وق  َّ-ٕ َثَظ ََّعْاذُيَّّللا َِّْيذُؽََّوْهذ   اأْلَْعَمى،ََّقذ َ :ََّحذي 
،ََّعذذْؽََّعْطذذَ َة،ََّعذذْؽَّ َثِظيََّيْثَيذذىَّْيذذُؽََّسذذِعيي  ،ََّوَحذذي  َقذذ َ :ََّقذذ َ َُّمَع ِوَ ذذُةَّْيذذُؽَّحَصذذ ِل  

،ََّوَعْاذِيَّ ْعُيََّزْ ِيَّْيِؽََّح ِرَثَة،ََّوَجْعَفِ َّْيِؽََّمِيذيََّط ِلذ   ّللا ََِّع ِئَشَةََّق َلْت:ََّلط  ََّمَتىََِّ
ذذ َّ ْيذذِؽََّرَواَحذذَةََّجَمذذَسََّرُسذذؾُ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَُّيْعذذَ ُ َِّفنذذِهَّاْلُثذذْزُ ََّوَمَِ
ََّثْحِكذذيَؽ،ََّفَقذذ َ َّ ََّجْعَفذذ   َُ ََِِّسذذ  ُهََّرُجذذَلََّفَقذذ َ :َِّإ   َُ ُغذذُ َِّمذذْؽَّحِصذذْلِ َّاْلَحذذ ِب،ََّفَجذذ  َمِْ

َهُهؽ َّ:َّ»َرُسؾُ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسذم ؼََّ َظِمذْقََّفذ ِْ ََّفَقذ َ :َّ«َّاِْ َُ َظَمَقَُّثذؼ ََّجذ  َفذ ِْ
ََّفذذَأَيْيَؽََّمْ ََّثْظَتِهذذيَؽ،ََّفَقذذ َ :َّ َهْيذذُتُهؽ  َهُهؽ َّ»َقذذْيََِّ َظِمذذْقََّفذذ ِْ ،َّ«اِْ َُ َظَمَقَُّثذذؼ ََّجذذ  ،ََّفذذ ِْ

ََّفذذَأَيْيَؽََّمْ ََّثْظَتِهذذيَؽ،ََّقذذ َ :َّ َهْيذذُتُهؽ  َظِمْقََّف ْحذذُ َِّفذذ»َفَقذذ َ :ََّقذذْيََِّ ََّفذذ ِْ يََّمْفذذَؾاِهِهؽ 

                                                                                                                                    
== 

ش ااااِ دِ  ِكت اااابُ  السداااتجر  فاااي والحااااكع  (ٜٖٓٔحٖٙٗ  الساااػت قبااا  البكااااء رخراااة بااااب/ اْلج 
 كتاااب ماجاا  ابااغ مقااارب بمفااظ وأخخجاا  الااحيبي  ووافقاا  وصااحح ( ٕٖ٘/ٔ) بعااج  ومشعاا 
ااااااادِ  ااااااا ابُ ب اااااا/ اْلِجه  اااااا  م  ةُ  ِفياااااا ِ  ُيْخج  اد  ااااااه  / ٜٖ) السدااااااشج فااااااي وأحسااااااج  (ٖٕٓٛحٗٛ/ ٗ) الذ 
ااااِبخ   سااايجنا حاااجيث ماااغ  (ٖٖٕ٘ٚحٕٙٔ ِتياااظ   ْباااغ   ج   إساااشاد  فاااي: قمااات عشااا   هللا رضاااي ع 
ِتياااااااظ ااااااااِرثِ  ْباااااااغ ع  : ص) الزاااااااعفاء دياااااااػان فاااااااي الاااااااحيبي قاااااااا  كساااااااا مجهاااااااػ  وياااااااػ اْلح 
 شاااايج لمحاااجيث لكاااغ  (ٚٗٗٗتٕٖٗ/ٕ)التهاااحيب تقخياااب تحخياااخ ويشطاااخ  (ٕٔ٘ٚتٜٕٙ
ااار ةِ  ِكت ااابُ  مداامع أخخجاا  بسعشااا  م  اءِ  ب ي ااانِ  ب ااابُ / اإْلِ ج  ااه   حااجيث مااغ (ٜ٘ٔٔحٕٔ٘ٔ/ ٖ) الذ 
ْيااخ ة   أ ِبااي ساايجنا ُسااػ ُ  ق ااا   : ق ااا    ُيخ  اام   هللاِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  ااا: »و  ون   م  ااِهيج   ت ُعااج   «ِفاايُكْع  الذ 
اِبي ِ  ِفاي ُقِت    م غْ  هللِا  ر ُسػ    ي ا: ق اُلػا اِهيج   ف ُهاػ   هللاِ  س  اء   ِإن  : »ق اا    ش  ج  ِتاي ُشاه  ِميا    ِإذ ا ُأم    «ل ق 
ِبي ِ  ِفي ُقِت    م غْ : »ق ا    هللِا  ر ُسػ    ي ا ُيعْ  ف س غْ : ق اُلػا ِهيج   ف ُهػ   هللاِ  س  اغْ  ش  م  اات   و  اِبي ِ  ِفاي م   س 
ِهيج   ف ُهػ   هللاِ  م غْ  ش  ِهيج   ف ُهػ   الص اُعػنِ  ِفي ت  م ا و  م غْ  ش  ِهيج   ف ُهػ   اْلب ْصغِ  ِفي م ات   و   «ش 
 (ٚٗٛٔحٗٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٔ
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ذذَػََّوّللا ََِّمذذ ََّتَ ْكذذَتَّ«الت ذذَ ابَّ ذذَفَّاأْلَْبَعذذِي،َِّإِ  ،ََّفَق َلذذْتََّع ِئَشذذُة:ََّفُقْمذذُت:ََّمْرَغذذَؼَّّللا ََُّمِْ
َتَِّبَف ِعل َّ َّ ٔ).َرُسؾَ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼ،ََّوَم ََّمِْ

،َّْيؽَََّّعْطُ وََّمْلَاَ َِ َّ: ٕ)وق  َّ-ٖ َثَظ :ََّق  ََََّّعِميّ  َثَظ :ََّقذ  ََََّّيْثَيى،ََّحي  َُّشذْيَحُة،ََّحذي 
َثَظ :ََّق  ََّ :ََّقذ  َََُّّعَطذ َََّّعذؽََُّّعَطذَ ،َّاْيذؽَََّّعذؽََّّاْلُطَسذي ِ ،َّْيذؽَََّّسذِعييَََِّّعؽَََّّقَت َدُة،ََّحي 

ذذتَّ:َّ»َيُقذذؾ َََُّّوَسذذم ؼََََّّعَمْنذذهََِّّللاََُّّحَصذذم ىَّّللا َََِّّرُسذذؾ ََََّّسذذِطْعتَّ ََّقْاذذ ِهََِِّّفذذيَُّيَعذذا بََّّاْلَطيِّ
ََّّ ٗ)«َعَمْنهََِّّ(3)َن َحةَِِّب لظَِّّ

                                                           
ش اِ دِ  ِكت ابُ  الشدا ي بمفط  أخخج : صحيح ((ٔ م   اْلُبك اءِ  ع غِ  الش ْهيُ  باب/ اْلج  / ٗ) اْلس يِّتِ  ع 
ش ااااِ دِ الْ  ِكت اااابُ  البخااااري  بمفاااظ مقاااارب وأخخجااا   (ٚٗٛٔحٗٔ اااا ب اااابُ / ج  ااا  م   الش اااْػحِ  ِماااغ   ُيْشه 

ااااءِ  اااغْ  و الد ْجاااخِ  و الُبك  ِلاااظ   ع  ش ااااِ دِ  ِكت اااابُ  ومداااامع  (ٖ٘ٓٔحٗٛ/ ٕ) ذ   ِفااااي الت ْذاااِجيجِ  ب اااابُ / اْلج 
ااةِ   الداايجة حااجيث مااغ  (ٖٖٕٔٗحٖٖٙ/ ٓٗ)السدااشج فااي وأحسااج  (ٖٜ٘حٗٗٙ/ ٕ) الشِّي اح 
شدااا ي معاويااة بااغ صااالح ويااػ ابااغ حااجيخ ويااػ عشهااا  قماات: فااي إسااشاد ال هللا رضااي عا ذاة

 (ٕٙٚٙتٜٖٗ/ٖثقة َسا في تحخيخ تقخيب التهحيب )
 (ٖ٘ٛٔحٙٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٕ
ااِجيُج  الرااػتُ  ((3 اااِ بِ  ِفااي الذ  ااة و ِعْشااج   اْلس ر  ِجْيع   فااي الشهايااة .الش ااػحُ  ِفياا ِ  ي ااْجُخ  بااالس ُػِت  الف 

ااتِ (ٛٗ/ ٖ) واألثااخ الحااجيث غخيااب  وِنياحااة   وِنياحااا   وُنػاحااا   ن ْػحااا   ت ُشااػحُ  السااخأ ة  بترااخف  وناح 
اااءُ : والش ااْػحُ  والس شاحااةُ     وقااا  الشااػوي: اْخت م اا   (ٕٚٙ/ ٕ) العااخب لمُحااْدن لدااان ي ْجاات ِسْعغ   الشِّد 
اااءُ  اِديااثِ  ي ااِح ِ  ِفااي اْلُعم س  ااا اأْل ح  ل ه  م اا  اْلُجْسُهااػرُ  ف ت   و  ااغْ  ع  اا  م  ص  م ْياا ُيْبك اا  ِباا  نْ  و  ُيش اااح    ِ ع   ب ْعااج   و 
ْػِتاا ِ  ِصااي ُت ُ  ف ُشفِّااح ْت  م  ااح ا و  ااح بُ  ف ه  اااءِ  ُيع  م ْياا ِ  أ ْيِماا ِ  ِبُبك  ن ااْػِحِهعْ  ع  ااب ِب ِ  أِل ن اا ُ  و  ْشُدااػب   ِبد  م   ق اااُلػا ِإل ْياا ِ  و 
اا اغْ  ف   م  م ْيا ِ  ب ك اا  م  ن ااُحػا أ ْيُماا ُ  ع  ْياخِ  ِمااغْ  و  ِصااي ة   غ  اح بُ  ف اابل   ِمْشا ُ  و  ااْػ ِ  ُيع  اال   ّللا ِ  ِلق   ت ااِدرُ  و ال  } ت ع 
 (ٕٕٛ/ ٙ) مدمع عم  الشػوي  شخح [ٛٔ: فاشخ{ ]ُأْخخ ى  ِوْزر   و اِزر ة  
ش اِ دِ  ِكت ابُ  الشدا ي بمفط  أخخج : صحيح ((ٗ ة باب/ اْلج  م   الشِّي اح  / ٗ) اْلس يِّتِ  ع 
ش اِ دِ  ِكت ابُ  البخاري  مقارب بمفظ وأخخج   (ٖ٘ٛٔحٙٔ ةِ  ِمغ   ُيْكخ  ُ  م ا بُ ب ا/ اْلج  م   الشِّي اح   ع 
ش اِ دِ  ِكت ابُ  ومدمع  (ٕٜٕٔحٓٛ/ ٕ) الس يِّتِ  ح بُ  اْلس يِّتِ  ب ابُ / اْلج  م ْي ِ  أ ْيِم ِ  ِبُبك اءِ  ُيع  / ٕ) ع 

== 
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،َّ:َّ ٔ)ثؼَّق  َّ-ٗ َثَظ َِّإْسذَطِعيُلَُّهذَؾَّاْيذُؽََّجْعَفذ   ،ََّقذ َ :ََّحذي  َّْيُؽَُّحْجذ   َمْلَاَ َِ ََّعِمي 
ََّسذَمَطَةَّ ،ََّم    ُ َعْؽَُّمَثط ِيَّْيِؽََّعْطِ وَّْيِؽََّحْمَثَمَة،ََّعْؽَُّمَثط ِيَّْيِؽََّعْطِ وَّْيِؽََّعَظ 

ذَتَِّمذْؽَّآِ ََّرُسذؾِ َّّللا َِّحَصذم ىَّْيَؽَّاأْلَْزَرِ ََّق َ :ََّسِطعَّْ ُتََّمَب َُّهَ ْ َ َةََّقذ َ :ََّمذ َتََّميِّ
َّ، ََّوَ ْظذُ ُدُهؽ  ََّثْحِكيَؽََّعَمْنذِه،ََّفَقذ َ َُّعَطذُ ََّثْظَهذ ُهؽ  ُُ للُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّف ْجَتَطَ َّالظَِّس 

                                                                                                                                    
== 

ش اِ دِ  ِكت ابُ  ماج  وابغ  (ٕٜٚ-ٚٔحٜٖٙ ا ب ابُ / اْلج  اء   م  ح بُ  اْلس يِّتِ  ِفي ج  ا ُيع   ِنيح   ِبس 
م ْي ِ  عش   قمت: رجال   هللا رضي الخصاب بغ عسخ سيجنا حجيث مغ( ٖٜ٘ٔحٕٙ٘/ ٕ) ع 

ثقات  وفي  قتادة ويػ ابغ دعامة الدجوسي ويػ ثقة ثبت َسا قا  الحافظ ابغ حجخ في 
  وذَخ  أيزا في السختبة الثالثة مغ السجلديغ قا :  (ٛٔ٘٘تٖ٘ٗ: ص) التهحيب تقخيب
 ومشهع بالدسا  في  صخحػا بسا اال أحاديثهع مغ ةاال س يحت  فمع التجليذ مغ أكثخ مغ
 حافظ   وقا : َان(ٖٔ: ص) السجلديغ قبمهع شبقات مغ ومشهع مصمقا حجيثهع رد مغ

: ص) السجلديغ وغيخ . شبقات الشدا ي ب  وصف  بالتجليذ مذهػر ويػ عرخ 
 ك ان   ُهػريغاْلس ذْ  اأْل ْثب ات : أحج(ٖٙٗ/ ٔ)الباري  فتح (  إال أن  قا  في مقجمةٕٜتٖٗ

ق ا    دّلذ ُربس ا ك ان   أ ن  ِإال   اْلِحْفظ ِفي اْلسث  ِب ِ  يْزخب ذَخ ِباْلقجرِ  رم  مِعيغ ابغ و   ذ ِلظ و 
اُود أ ُبػ و أما جس اع ة ع ش ُ  ة ع غ عشجن ا يثبت لع ف ق ا    د  هللا ِباْلقجرِ  الق ْػ  ق ت اد   ِب ِ  اْحت  أعمع و 

س اع ة ايا  وقا  ابغ ا ( عغ: )بريغة أت  إذا والسجلذ  (عغ: )وقا  مجلذ لسمقغ: قتادةاْلج 
 عم    وقا  العيشي: ُأجسع(ٖ٘ٔ/ ٖٔ) الرحيح الجامع لذخح حجة. التػضيح يكػن  ال

   وقا  الحافظ ابغ حجخ:(ٓٗٔ/ ٔ) القاري  وفزم . عسجة وإتقان  وتػثيق  و حفط  جبللت 

ِعيجِ  ع غْ  ق ْػُل ُ  ي بِ  ْبغِ  س  ث ش ا ِرو اي ة   ِفي اْلُسد  ج  . فتح ح  ِعيج    وقا  البيهقي: (ٕٙٔ/ ٖ) الباري  س 
يش ا ُروِّ ة   ف ع   أ ت ف ق جُ  ُكْشتُ : ق ا    أ ن  ُ  ُشْعب ة   ع غْ  و  ث ش ا: ق ا    ف ِ ذ ا ق ت اد  ج  ِسْعُت  ح  س  ِفْطُتُ   و   و ِإذ ا ح 
ج ث  : ق ا    ن   ح  ْكُت ُ  ُفبل  يش ا ....ت خ  ُروِّ ْش ُ  و  ْيُتُكعْ : ق ا    أ ن  ُ  ع  ث ة   ت ْجِليذ   ك ف   و أ ِبي اأْل ْعس ر  : ث بل 

ا    ة   ِإْسح  ق ت اد   (ٔ٘ٔ/ ٔ) واحثار الدشغ معخفة " و 
 (ٜ٘ٛٔحٜٔ/ ٗ)( سشغ الشدا ي(ٔ
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ََّيذ»َفَق َ :ََّرُسؾُ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼ:َّ َّاْلَعذْيَؽََّداِمَعذَة،ََّدْعُهؽ   َُّعَطذُ ََّفذِن  
َّ ٕ) ٔ)«َواْلَعْهَيََّقِ   ََّواْلَقْمَ َُّمَص َب،َّ

َّوجهَّاولت  َّييؽَّهاهَّاألح دث :
بعضَّهاهَّاألح دث َّفنهَّجؾازَّالحن َُّعمىَّالطيت،َّوبعضه َّفنذهَّالظهذيَّعذؽَّ

َّذلػ.
                                                           

ْهج   ((1  يتدام ػا حتا  ذياشهع  عاغ يغياب ال بحياث قخياب  السيات مفارقت  وقت أي ق ِخيب   و اْلع 
ل ِػي  السجتب  شخح في  العقب عش . ذخيخة  (ٖٙٔ/ ٛٔ)لئلثيػبي الػ 

ش اااِ دِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : لغيااخ  صااحيح ((ٕ ااةِ  ب ااابُ / اْلج  اااءِ  ِفااي الخ ْخر  م اا  اْلُبك   ع 
ش اِ دِ  ِكت ابُ  ماج  ابغ مقارب بمفظ وأخخج   (ٜ٘ٛٔحٜٔ/ ٗ) اْلس يِّتِ  ا ب ابُ / اْلج  اء   م   ِفاي ج 
م   اْلُبك اءِ  ش اِ دِ  ِكت ابُ  صحيح  في حبان وابغ  (ٚٛ٘ٔحٕٕ٘/ ٕ) ْلس يِّتِ ا ع  اخُ  باب/ اْلج  َْ  ِذ

ااااااةِ  ب اح  اااااااءِ  اإْلِ ْػت اااااااُيغ   ي ْبِكاااااايغ   أ نْ  ِلمشِّد  ااااااا م  / ٚ) حبااااااان ابااااااغ صااااااحيح ن ااااااْػح   ث ااااااع   ي ُكااااااغْ  ل ااااااعْ  م 
ش ااِ دِ  ِكت اابُ  السداتجر  فاي والحااكع  (ٖٚ٘ٔحٕٛٗ ( ٖٔٛ/ٔ)السياات عما  البكااء بااب/ اْلج 

 إسااشاد  فااي: قماات عشاا   هللا رضااي يخيااخة أبااي ساايجنا حااجيث مااغ الااحيبي  ووافقاا  وصااحح 
 وفاي  (ٜٕٕ٘تٕٗٚ/ ٔ) الزاعفاء فاي السغشاي يعاخف ال: الحيبي قا  األزر   بغ سمسة
 أخخجا  بسعشا  شايج لمحجيث لكغ   ايا.. مجهػ (: ٖٕٛٗتٙ٘/ٕ)التهحيب تقخيب تحخيخ

ش ااااا ِكت ااااابُ  البخاااااري  الذاااايخان اااام   الش ِباااايِّ  ق ااااْػ ِ  ب ااااابُ / ِ دِ اْلج  م ْياااا ِ  هللاُ  ص  اااام ع   ع  س   ِباااااظ   ِإن ااااا: »و 
اِ  ِ  كتاب ومدمع  (ٖٖٓٔحٖٛ/ ٕ) «ل س ْحُدوُنػن   ِتا ِ  ب اابُ / اْلف ز  ام   ر ْحس  م ْيا ِ  هللاُ  ص  ام ع   ع  س   و 
اْبي ان   ت ػ اُضاِع ِ  و اْلِعي ااا    الرِّ ف ْزاا ِ  و  ِلااظ   و   ْبااغِ  أ ن ااذِ  سايجنا يثحااج ماغ( ٖٕ٘ٔحٚٓٛٔ/ ٗ) ذ 
اِلااظ   ِضااي   م  ْشااُ   ّللا ُ  ر  ْمش ااا: ق ااا    ع  خ  ااع   د  ُسااػ ِ  م  اام   ّللا ِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  م اا  و  ااْي    أ ِبااي ع   س 
ااْيِغ  ااان   الق   َ ااخ ا و  ْبااخ اِليع   ِضًْ م ْياا ِ  إِلِ اابل ُ   ع  ااح   الد  ُسااػ ُ  ف   خ  اام   ّللا ِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام   ع  س   ِإْبااخ اِليع   ع  و 
ُ   ف ق ب م ُ   س  ش  ْمش ا ُثع   و  خ  م ْي ِ  د  ِإْباخ اِليعُ  ذ ِلظ   ب ْعج   ع  م اْت  ِبش ْفِداِ   ي ُجاػدُ  و  ع  ْيش اا ف ج  ُساػ ِ  ع  ام   ّللا ِ  ر   ص 
م ْي ِ  هللاُ  م ع   ع  س  ْبجُ  ل  ُ  ف ق ا    ت ْحِرف اِن  و  ُساػ    ي ا و أ ْنت  : ْش ُ ع   ّللا ُ  ر ِضي   ع ْػف   ْبغُ  الخ ْحس غِ  ع  ِ  ر   ّللا 
ااا    ااْػف   اْبااغ   ي ااا: »ف ق  ااا ع  ااة   ِإن ه  ااا ثُااع    «ر ْحس  ه  ااا    ِبااُ ْخخ ى  أ ْتب ع  اام   ف ق  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س   ِإن  : »و 
ْيغ   ُع  الع  ْمب   ت ْجم  ُن  و الق  ا ِإال   ن ُقػ ُ  و ال   ي ْحد  ب ش ا  ي ْخض   م   «ل س ْحُدوُنػن   ِإْبخ اِليعُ  ي ا خ اِقظ  ِبفِ  و ِإن ا ر 
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تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّيذ م ََّّه،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

مؽَّل  َّت تي َّامم  َّالظس ئيَّألح دث َّهااَّالحذ بَّيغهذ َّمِذهَّقذي َّالطظمذقَّ
ذذتَّ ََّعَمذذىَّاْلَطيِّ ُِ ثذذؼَّقذذ  :َّالظ ْهذذُيََّعذذِؽََّّ،ثذذؼَّمتحعذذهَّب لطقيذذيَّفتذذ جؼَّمووَِّفذذيَّاْلُحَكذذ 

ْلَصذِةَّ ذِت،َّولذتؼَّيَحذ بَّال   ََّعَمىَّاْلَطيِِّت،َّثؼَّقذ  :َّالظَِّن َحذُةََّعَمذىَّاْلَطيِّ ُِ ِفذيَّاْلُحَك 
ََّعَمىَّاْلَطيِّتَّ ُِ َّالظهذيَّعذؽفاك َّامم  َّالظسذ ئيَّالطظمذقَّمووَّمذؽَّاهذ،ََّّ ٔ)اْلُحَك 

قذذ  ََّّ.،َّثذذؼَّذكذذ َّالطقيذذيَّم َّجذذؾازَّالحنذذ َُّمذذؽَّغيذذ َِّن حذذةالحنذذ َُّعمذذىَّالطيذذت
يجؾزَّالحنذ َُّعمذيَّالطيذتَّمذؽَّغيذ َِّذيبَّووَِّن حذةَّ:َّ(2)هذ ٙٚٙ)ت:الظؾو َّ

ْؾِتَِّب لظ ذْيِبََّقذ َ َّ ََّواأْلَحْصذَث بَّوالظن حةََّرْفُ َّالص  ذ ِفِعي  ذِتََّّ:الش  ََّعَمذىَّاْلَطيِّ ُُ اْلُحَكذ 
ََّّ،َجذذ ِئَزََّقْاذذَلَّاْلَطذذْؾِتََّوَبْعذذَيُهََّوَلِكذذْؽََّقْاَمذذُهََّمْوَلذذى ذذ َّالظ ذذْيُبََّوالظَِّن َحذذُةََّوَلْظذذُؼَّاْلَخذذيِّ َمم 

َِّب ْلَؾْ ذذِلََّوال ُُ َع  ذذْعِ ََّوالذذي  ْشذذُ َّالش  َّاْلَجْيذذِ ََّوَلْطذذُشَّاْلَؾْجذذِهََّوَِ   ُاذذؾِرََّفُكم َهذذ ََّوَشذذق 
َمذذذذذَةَِّب تَِّفذذذذذ ِ َّاأْلَحْصذذذذذَث ِبََّوحَصذذذذذ  َحَّاْلُجْطُهذذذذذؾُرَِّبذذذذذ لت ْثِ  ِؼ قذذذذذ  َّوََّّاهذذذذذذ،َّ ٖ)ُمَث  

ََّّ: ٗ)هذذذ ٕٓ٘ٔ)ت:الشذؾك ِي ُِ ُيْجَطذُ ََّيذذْيَؽَّاأْلََح ِدثذِ َِّبَثْطذذِلَّالظ ْهذِيََّعذذْؽَّاْلُحَكذذ 
َّا ُِ اَِّيُحْعِيَّاْلَطْؾِتََّعَمىَّاْلُحَكذ  ْلُطْفِضذيَّإَلذىََّمذ ََّوََّيُجذؾُزَِّمذْؽَّالظ ذْؾِحَُّمْظَمق  ََّوُمَقي ي 

َّال ذِا َُّهذَؾََّدْمذُ َّاْلَعذْيِؽََّوَمذ َّ ُِ ِدَّاْلُحَك  ْذُ َِّبِهََّعَمىَُّمَج   َ اِخََّوَغْيِ ََّذِلَػ،ََّوامِْ َوالص 
ْؾِت.َوَّيَُّ َّ ٘)ْطِكُؽََّدْفُعُهَِّمْؽَّالص 

                                                           
 (ٜٔ-ٕٔ/ ٗ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  تخاجع ((ٕ
 (ٖٚٓ/ ٘) السهحب شخح السجسػ  ((ٖ
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي.خاجع تخجست  في ( تُ (ٗ
 (ٖٕٔ/ ٗ) األوشار ني  ((٘
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قيذذيَّالطظمذذقَّهذذؾَّالظهذذيَّعذذؽَّالحنذذ َُّعمذذىَّالطيذذت،َّوالطول حصذذةَّالقذذؾ :َّم ََّّ
ذَ اِخََّوَغْيذِ ََّذِلذَػ،َّعؽََّّالظ ْهيَّ َّاْلُطْفِضيَّإَلىََّم ََّوََّيُجؾُزَِّمذْؽَّالظ ذْؾِحََّوالص  ُِ اْلُحَك 

َّال ذِا َُّهذذَؾََّدْمذُ َّاْلَعذْيِؽََّوَمذ ََّوَُّيْطِكذُؽََّدْفُعذُهَِّمذذْؽَّ ُِ ِدَّاْلُحَكذ  ْذُ َِّبذِهََّعَمذىَُّمَجذ   َوامِْ
ْؾِت. َّالص 

 األحؾا ََّّالت ِ ََّّ َّيان َّالجط َُّالطظمُ َّال  لُ :ََّّ- ٖ)
َّ:األو ََُّّالط   َُّ

ذذ َِّإْسذذَط ِعيُلَّ ٔ)قذذ  َّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّ-ٔ َحَأَِ ذذُلَّْيذذُؽَِّهَشذذ   ََّقذذ َ :ََّمِْ ذذ َُّمَؤم  :ََّمْلَاَ َِ
ََّرُسذؾَ َّّللا ََِّق َ :ََّمْلَاَ َِ َُّشْيَحُة،ََّعْؽَُّسَمْنَط َ ،َّ ،ََّعذْؽَُّحَاْيَفذَة،ََّم   َعْؽََّمِييََّواِئل 

َّ.َّ ٖ)«َفَح َ ََّق ِئط  َّ(2)َقْؾ  َََّّمَتىَُّسَح َطةََّ»ِهََّوَسم َؼَّحَصم ىَّللُاََّعَمنَّْ

َّ  

                                                           
 (ٕٙحٕ٘/ ٔ) ي( سشغ الشدا(ٔ
ب اش ةُ  ((2 ااخُ  التاخابُ  ِفيا ِ  ُيْخم   ال ِحي السػضعُ : والُكشاسةُ  الد  اا و اأْل ْوس  م  شااز  ِماغ   ُيْكاش ذ و  . الس 
ِقي    اا ِمْماظ؛ ال   ت ْخِريز   إضافةُ  الق ػ  ِإل   وإضافُتها. نْفُدها الُكشاسة ِيي   و   م ػ اتاا   ك ان اْت  أِل ن ه 
 (ٖٖ٘/ ٕ) واألثخ الحجيث بغخي في الشهاية .ُمباحة

 ِعْشاج   و الب اْػ ِ  الُػُقاػفِ  ب اابُ /و الغ ْرابِ  الس ط ااِلعِ  ِكت ااب البخااري  بمفطا  أخخجا : عميا  متفق ((ٖ
اااار ةِ  ِكت ااااب ومدااامع  (ٕٔٚٗحٖ٘ٔ/ ٖ) ق اااْػ    ُساااب اش ةِ  ْداااحِ  ب اااابُ / الص ه  م ااا  اْلس  اااْيغِ  ع  / ٔ) اْلُخف 
ااا    ْيااتُ ف ت ش ح  : )زيااادة وفياا   (ٖٕٚ -ٖٚحٕٕٛ ن ْػتُ  «اْدُناا ْ : »ف ق  ت اا  ف ااج  ِقب ْياا ِ  ِعْشااج   ُقْسااتُ  ح   ع 
اا   » ض  ااح   ف ت ػ  م اا  ف س د  ْياا ِ  ع  ااار ةِ  ِكت اااب والشدااا ي ايااا  «ُخف  ااة ب ااابُ / الص ه   ِفااي اْلب ااْػ ِ  ِفااي الخ ْخر 

ْحخ اءِ   عماة(  )إسشاد  عشج الشداا ي رجالا  ثقاات  ولاع أقا  لا  عما (ٕٙحٕ٘/ ٔ) ق اِ س ا الر 
 .عش  هللا رضي اليسان بغ ححيفة حجيث مغ
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َّهَّحيث :و خ لفَُّ
ذ ََّشذِ  َػ،ََّعذِؽَّ ٔ)ق  َّاممذ  َّالظسذ ئيَّ-ٔ َحَأَِ ََّقذ َ :ََّمِْ َّْيذُؽَُّحْجذ   ذ ََّعِمذي  :ََّمْلَاَ َِ

،ََّعْؽََّمِينِه،ََّعْؽََّع ِئَشَةََّق َلذْت:َّ َثُكْؼََّم  َّ»اْلِطْقَياِ َّْيِؽَُّشَ ْ    َرُسذؾَ َّّللا َََِّّمذْؽََّحذي 
ََّج ِلس   ُقؾُه:ََّم ََّك َ ََّثُاؾُ َِّإو  َّ ٕ)«حَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّب َ ََّق ِئط  ََّفَ َُّتَصيِّ

َّ  
                                                           

 (ٜٕحٕٙ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٔ
اار ةِ  ِكت اب الشدا ي بمفط  أخخج : لغيخ  صحيح ((ٕ اا اْلب ْياتِ  ِفاي اْلب اْػ ُ  بااب/ الص ه  اِلد  / ٔ) ج 
ار ةِ  ِكت اب التخمحي مقارب بمفظ وأخخج   (ٜٕحٕٙ اا اْلب اْػ ِ  ع غِ  الش ْهيِ  ب ابُ /  الص ه  / ٔ) ق اِ س 
اااِجيثُ : وقاااا ( ٕٔحٕٙ اااة   ح  اِ ذ  اااغُ  ع  اااْيء   أ ْحد  اااح   اْلب اااابِ  ِفاااي ش   ِكت ااااب ماجااا  واباااغ   أياااا و أ ص 

ااااااااار ةِ  ا اْلب ااااااااْػ ِ  ِفااااااااي: ب اااااااااب  / الص ه  / ٔٗ) السدااااااااشج فااااااااي وأحسااااااااج  (ٖٚٓحٕ٘ٓ/ ٔ) ق اِعااااااااج 
 فاااااي والحااااااكع  (ٓٚ٘ٔحٕٜٛ/ ٖ) مداااااشج  فاااااي رايػياااااة باااااغ وإساااااحا   (ٕ٘ٗٓ٘حٜ٘ٗ
 أيااا  الاحيبي ووافقاا  وصاحح ( ٔٛٔ/ٔ)وقاعااجا قا ساا البااػ  بااب/ الصهااارة كتااب  السداتجر 
 وابااغ والتخمااحي الشدااا ي عشااج إسااشاد  فااي: قماات عشهااا  هللا رضااي عا ذااة الداايجة حااجيث مااغ

 التهااااااحيب تقخيااااااب تحخيااااااخ فااااااي كسااااااا ويااااااػ الكااااااػفي الشخعااااااي هللا عبااااااج بااااااغ شااااااخيظ ماجاااااا 
 يغماااااط الحاااااجيث كثياااااخ وياااااػ ةالستابعااااا عشاااااج الحاااااجيث حداااااغ صاااااجو  (: ٕٚٛٚتٖٔٔ/ٕ)

 حجيثا  فاي يقاع والاحي واالستػاء الرحة حجيث  عم  الغالب: عجي ابغ وقا  أيا ... أحيانا
 أن يدااتحق مسااا شاايًا الحااجيث فااي يتعسااج أناا  ال حفطاا  سااػء مااغ فياا  أتااي إنسااا الشكااخة مااغ
 وقااا   (ٛٛٛتٖ٘/ ٘) الخجااا  ضااعفاء فااي الكاماا . الزااع  مااغ شاايء إلاا  فياا  يشدااب
 كحسااد اإلتقاان فاي ياػ لايذ مكثاخا ومحاجثا فقيهاا إماماا الحاجيث حداغ شاخيظ كان: الحيبي
 فاي ماات. معايغ باغ يحيا  ووثقا . متابعاة مدامع ل  وخخج البخاري  ب  استذهج وقج. زيج بغ
 ماااغ لاااي ووقاااع. هللا رحسااا  ساااشة وثساااانػن  اثشتاااان ولااا  وما اااة وسااابعيغ سااابع ساااشة القعاااجة ذي

 قاج: قمات  ( ٕٛٔتٓٚٔ/ ٔ) لماحيبي الحفااِ تاحَخة اياا الحدغ أقدا  مغ وحجيث  عػالي  
 فااي رايػيااة وابااغ( ٕ٘ٗٓ٘حٜ٘ٗ/ ٔٗ) السدااشج فااي أحسااج عشااج الثااػري  ويااػ ساافيان تابعاا 
 (ٔٛٔ/ٔ) السدتجر  في والحاكع  (ٓٚ٘ٔحٕٜٛ/ ٖ) مدشج 
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ  ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
ََّرُسؾَ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼَّ حيث َّسييِ َّحايفةَّرضيَّللاَّعظهَّفنهََّم  

ََّرُسذذؾَ َّّللا ََِّبذ َ ََّق ئَِّ ذ ،َّييظطذ َّحذذيث َّالسذييةَّع ئشذةَّرضذذيَّللاَّعظهذ َّفنذهََّم   ط 
ََّج ِلس  . َّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّم ََّك َ ََّثُاؾُ َِّإو 

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

ْلَصذذةَُّ ذذ ِفذذيَّاْلَاذذَّقذذ  َّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّموو:َّال   ََّق ِئط  ُِ ذذْثَ ا ،َّثذذؼَّقذذ  :َّْؾِ َِّفذذيَّالص 
ذذ َّ قذذ  َّايذذؽََّّ.الذذت  َّاألحذذؾا َّوكأِذذهَّيشذذي َّإلذذى،َّ ٔ)اْلَاذذْؾُ َِّفذذيَّاْلَاْيذذِتََّج ِلس 

ذ ََّقذء ََّّ-ِبَثْطذِيَّّللا َِّ-َلْنَسََّهُهَظذ ََّّ: ٕ)هذ ٕٙٚ)ت:قتيحة اْلذِتَ َ ،ََّوَلذْؼََّثْاذُلََّق ِئط 
ذْتََّتْثُضذُ ُهَِّفنذِهََّع ِئَشذُةََّرِضذَيَّّللا ََُّعْظَهذ ،ََّوَبذ َ َِّفيََّمْظِزِلِهََّواْلَطْؾِضِ َّال اَِّ  ََّك َِ

ذ َِّلَمَ ذق َّ َِّفيَهذ ،َِّإم  ِفذيَّاأْلَْرِضََّّ ٖ)َق ِئط  َِّفيَّاْلَطَؾاِضذِ َّال ِتذيََّوَُّيْطِكذُؽََّمْ ََّيْظَطذِلؽ 
،ََّوَكَاِلَػَّاْلَطْؾِضذُ َّال ذِا ََّرَم َِّفنذِهَُّحَاْيَفذُةََّرُسذؾ ََّ ،ََّمْوََّقِار  ّللا َِّحَصذم ىَّّللا َََُّّوِطيؽ 

َِّلَقذذذْؾ  ،ََّفَمذذذْؼَُّيْطِكْظذذذُهَّاْلُقُعذذذؾُدَِّفنذذذِه،ََّوَوَّ ذذذ ،ََّكذذذ َ ََّمْزَبَمذذذة  َعَمْنذذذِهََّوَسذذذم َؼََّثُاذذذؾُ ََّق ِئط 
ذذذذذذذ قذذذذذذذ  َّوَّاهذذذذذذذذ،َّ ٗ)اِوْلِتَنذذذذذذذ رُ وَرِةَّلذذذذذذذ  َّحنذذذذذذذؼَّالظ َطْأِِيَظذذذذذذُة،ََّوُحْكذذذذذذذُؼَّالض 

                                                           
 (ٕٙ ٕ٘/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٕ
اااُف  و الث اااءُ  الاابل  ُ ( ل ث ااق  )((ٖ اااة   و اْلق  م اا  ت ااُج    ك ِمس  ااااءِ  ت ْخِشياابِ  ع  ااْيء   و اْلس ص ااخِ  اْلس  ِلاااظ   ِمااغْ . الذ   ذ 

ق جْ  الم ث ُق  اا ُ . الب م ا : ِبالت ْحِخيظِ  الم ث ُق   (ٖٕٗ/ ٘) المغة مقاييذ. ب م  ُ  ِإذ ا اْلس ص ُخ  أ ْلث ق  ُ  و  : ُيق 
ُيق ا ُ  ُذُ  ِري اْبت     ِإذ ا الصا خُ  ل ِثق   يغِ  ِلْمس اءِ  و  ا ل ث ق   و الصِّ يغُ  اْلس اءُ : والم ث قُ . أ ْيز  . ي ْخت ِمص اانِ  و الصِّ
يغِ  ِمغ   الم ِدجُ : والّمِثقُ  ن ْحِػِ   الصِّ  (ٕٖٙ/ ٓٔ) العخب لدان. لث قا   ل ِثق   و 
 (ٕ٘ٔ: ص) الحجيث مختم  ت وي  ((ٗ
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منذذذهَّوسذذذمؼَّال  يذذذتَّعذذذؽَّرسذذذؾ َّللاَّحصذذذمىَّللاَّعَّ: ٔ)هذذذذ ٖٛٛ)ت:الخظذذذ يي
والطعت دَّمؽَّفعمهَّمِهَّك  َّثاذؾ َّق عذيا َّوهذااَّهذؾَّاولتنذ رَّوهذؾَّالطستثسذؽَّ

ِذذذ دراَّلسذذذا َّموَّضذذذ ورةَّدعتذذذهََّّفذذذيَّالعذذذ دات،َّوإِطذذذ َّكذذذ  َّذلذذذػَّالفعذذذلَّمظذذذه
الطزبمة،َّوالاؾ َّفيهذ َّوَّالسح طة:ََّّ: ٖ)هذ ٜٗٗ)ت:  وق  َّايؽَّبظ ََّّاهذ، ٕ)إلنه

ذذ َّ)حصذذ مىَّللاَّعمنذذهَّوسذذمؼ َّ.َّينذذ دَّثتظذذ ث َّمظذذهَّكايذذ َّشذذىُ،َّفمذذالػَّبذذ  َّق ئط 
ذ ،َّفنِطذذ َّك هذذهَّلشذنةَّمذذ َّثتظذذ ث َّإلنذهَّمذذؽَّيؾلذذه،َّومذذؽَّ ومذؽَّكذذ هَّالاذذؾ َّق ئط 
ذذ َّفذذىَّاألغمذذ َّمذذؽَّ ذذ ،َّفنِطذذ َّمجذذ زهَّلذذؾ َّمذذ َُّيثيثذذهَّالح ئذذلَّج لس  مجذذ زهَّق ئط 

وقذذ  َّايذذؽََّّاهذذذ، ٗ)إذاَّلذذؼَّيطنظذذهَّالتح عذذيَّعطذذؽَّيسذذطعهالصذذؾتَّالخذذ رجَّعظذذهَّ
ذذ ،:ََّقْؾُلذذهََُّّ: ٘)هذذذ ٙٓٙاألثيذذ ) ذذهََُِّّقيذذلََََّّق ِئط  َّأِلَ  ََّّلمُقعذذؾد:ََّمْؾِضذذع  ََّيِجذذيَََّّْلذذؼََّّْأِلَِ 
َح َطةََِِّّمؽََّّالغ  ِه َّ ََّعذؽََّّمَظَعذهَّلطذَ ضََّوِقيذلَََّّ،ُمْستؾ  َّمؾِضُعه ََّيُكؾ َََّّوَََّّم ََّّالس 
ذذم :ََّوَجذذ َِّمذذؽََّّ(6)لمت ذذياو َََّّفَعَمذذهََُّّ..ََّوِقيذذلََّ.الُقعذذؾد ُهذذؼََّّْالص  ََّثتذذياَوْو َََّّكذذ ُِؾاَّأِلَِ 

َّاهذ،َّ ٚ)ِيَاِلػََّ
                                                           

 جسع عشج اإلما  الشدا ي. ( تخاجع تخجست  في السبحث األو : مدمظ ال(ٔ
 (ٕٔ-ٕٓ/ ٔ) الدشغ معالع ((ٕ
اااةُ  اإلماااا  ياااػ ((ٖ ااااِرحُ  الع بل م  اااِحْيحِ  ش  ااااِريِّ  ص  اااغِ  أ ُباااػ الُبخ  د  ِماااي   الح  م ااا ِ  باااغُ  ع   بصاااا  باااغِ  خ 

ُيْعاخ فُ  الب م ْشِداي   ثُاع   الُقْخُشِباي   الب ْكِخي   السالكي ااِ   ِبااْبغِ  و  اِجْيثِ  ُعِشاي الم ج  اة؛ العش اي اة ِبالح     الت ام 
/ ٖٔ) الحاااااجيث ط الشاااااببلء أعااااابل  ساااايخ. هللا رحسااااا  وأربعسا اااااة وأربعاااايغ تداااااع ساااااشة تُااااُػفِّي  
 (ٕٗٔ/ ٘) الحيب شحرات  (٘ٓٔ/ ٕ) السحيب الجيباج  (ٔٔٔٗتٖٖٓ
 (ٖٖ٘/ ٔ) بصا  البغ البخارى  صحيح شخح ((ٗ
  ( تخاجع تخجست  في السبحث األو : تخجسة اإلما  الشدا ي.(٘
ااان  أ ْكث ااُخ أ ْحػ اِلااِ  اْلب ااْػ   قااا  الحااافظ ابااغ حجااخ:  ((6  َ ااػ اِز و  ِلااظ  ِلب ي اااِن اْلج  اا   ذ  ااُخ أ ن ااُ  ف ع  اأْل ْضه 

ُ أ ْعم عُ  ّللا  ْغ ُقُعػد  و   (ٖٖٓ/ ٔ) حجخ البغ الباري  فتح ع 
 (ٖٖ٘/ ٕ) واألثخ الحجيث غخيب في الشهاية ((ٚ
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َّالظِفذيَِّفذيََّّ: ٔ)هذذ ٜٗٚ)ت:  َّالزركشيوق جطذ ََّبْعضذهؼَّيذيؽَّالذ واثتيؽَّأِلَ  
األغمذ ََّوَحذذِيْث َََّّحذِيْث ََّع ِئَشذذةَّوردََّعَمذىَّحصذذنىةََّكذ َ َّبطعظذذىَّاوسذتط ارَِّفذذي

قذذ  َّوَّاهذذذ،َّ ٕ)َمذذ  ة َّىَّمظمذذقَّاْلِفْعذذلََّوَلذذْؾَّحايفذذةََّلذذْنَسَِّفْنذذِهََّكذذ َ ََّفذذَ َّثذذي َّإوََّعَمذذ
ُهََّفَعَلََّذِلَػَِّلَاَن ِ َّاْلَجَؾاِزََّوَك َ ََّمْكَ ُ َّ:َّهذ ٕ٘ٛ)ت:الث فظَّايؽَّحج  اأْلَْعَهُ ََّمِ 

ةََّ ََّوّللا ََُّمْعَمُؼََّوَسَمَػََّمُيؾََّعَؾاَِ ََّّ ٖ)َمْحَؾاِلِهَّاْلَاْؾَ ََّعْؽَُّقُعؾد 

َّاْلَاذْؾَ ََّعذْؽَِّقَنذ   ََّّ ٘)وايؽََّش ِهيؽََّّ ٗ)َِّفيَّحَصِثنثه ِفنذِهََّمْسذَمك  َّآَلذَ ََّفَزَعَطذ ََّم  
ذذُهََّمْظُسذذؾَّ ََّواْلَجذذَؾاُبََّعذذْؽََّحذذِيثِ ََّع ِئَشذذَةََّمِ  ذذُهََّغْيذذُ ََّمْظُسذذؾخ  ذذَؾاُبََّمِ  َخَّ....ََّوالص 

                                                           
ااْي   اإلمااا  يااػ ((ٔ ااج يغالااجّ  بااجر الذ  س  ااي هللا عبااج بااغ بهااادر بااغ ُمح   اْلسْرااِخيّ  األ ْصاا  التَخ

ْرك ِذّي  اِجيث و اأْلُُصاػ  بالفقا  أديبا  عشي أصػليا  فقيها  كان الد  شاخح واْلح  اِجيث ُعُماػ  و   الح 
شااخ  الّراابلح  اِلْبااغِ  اااِرّي  شااخح ِفااي و  . هللا رحساا  وساابعسا ة وتدااعيغ أربااع سااشة تااػفي الُبخ 
 (ٕٚ٘/ ٛ) الحيب شحرات  (ٜ٘ٓٔتٖٖٔ/ ٘) الثامشة السا ة أعيان يف الكامشة الجرر
ت  ما إليخاد اإلجابة ((ٕ  (ٓٙٔ: ص) الرحابة عم  عا ذة استجَر
اااا ُ  ياااػ ((ٖ ااااِفُظ  اإِلم  ا    باااغُ  ي ْعُقاااْػبُ  ع ػ ان اااة   أ ُباااػ الح  ااااُبْػِري   ي ِدْياااج   باااغِ  ِإْباااخ اِلْيع   باااغِ  ِإْساااح   الش ْيد 

ااِحبُ  اِيْيِشي  اإِلْسف خ   األ ْصِ   اِحْيحِ  الُسْداش جِ " ص  ا ُ  ال اِحي ؛"الر  خ ج  م ا  خ  اِحْيحِ " ع  ز اد    "ُمْداِمع   ص   و 
اِدْيث   ِمْيم ة   أ ح  ش ة   ُتُػفِّي   األ ْبػ اِب  أ و اِخخِ  ِفي ق  ث بل ِثسا  ة   ع ْذخ ة   ِست   س   جخجاان تاري . هللا رحس  و 
 ط الشااببلء أعابل  سايخ  (ٕٙٛتٖٜٖ/ ٙ) األعياان وفياات  (ٖٜٜتٜٓٗ: ص) لمداهسي
 (ٕٓ٘ٚتٕٙ٘/ ٔٔ) الحجيث

ااا  اْلب ااْػ ِ  ت ااْخ ِ  ِإيث ااارِ  ب ي ااانُ : قااا  ((ٗ ِلي ُ  ق اِ س  م اا  و الااج  ْشُدااػخ   أ ن اا ُ  ع  اام   الش ِباايِّ  ِفْعاا ِ  ِمااغْ  م   هللاُ  ص 
م ْي ِ  م ع  مدتخخج ع  س   (ٜٙٔ/ ٔ) عػانة أبي و 
ْي ُ  يػ ((٘ اِفظُ  الذ  ْفز   ُبػأ    الح  اِدي   أ ْحس ج   بغِ  ُعْثس ان   بغِ  أ ْحس ج   بغُ  ُعس خُ   ح   الاػ اِعُظ   الب ْغاج 

ْش ُ  ُذِكخ   الػ اِعُظ  ش     أ ن  ُ  ع  ث ِسا  ة   ص  ِثيغ   ث بل  ث بل  ش ف ا و   اْلُسْداش جُ "  و    "  الت ْفِدايخُ "  ذ ِلاظ   ِمغْ ؛  ُمر 
ااااات    "  الت ااااِري ُ "  و    "  ااااش ة   م  ْسااااذ   س  اااا خ  ث س  ث بل ِثسا  ااااة   اِنْيغ  و  / ٖٔ) بغااااجاد تاااااري . هللا رحساااا  و 

 والشهاياااة البجاياااة  (ٕٖٙ٘تٕٓٗ/ ٕٔ) الحاااجيث ط الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٜٔٛ٘تٖٖٔ
(ٔ٘ /ٜٗ٘) 
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ُمْسَتَظَيَِّإَلىَِّعْمِطَه ََّفُنْثَطُلََّعَمىََّم ََّوَقَ َِّمْظُهَِّفيَّاْلُاُيؾِتََّوَمم  َِّفيََّغْيِ َّاْلُاُيؾِتَّ
َث َبِةَّ...ََّوَلْؼََّثْ ُاذْتََّفَمْؼََّتظ ِمْ َِّهَيََّعَمْنِهََّوَقْيََّحِفَغُهَُّحَاْيَفُةَّ َوُهَؾَِّمْؽَِّكَح ِرَّالص 

َّ َُ َّحَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّفيَّالظ ْهِيََّعْظُهََّشْي وقذ  َّاهذ،َّ ٔ)َوللاَّمعمؼَعِؽَّالظ ِايِّ
َّاْلَى ِلَ َِّمْؽَِّفْعِمِهَُّهذَؾَّاْلُقُعذؾُدََّوالغ ذ ِهُ ََّّ: ٕ)هذ ٕٓ٘ٔ)ت:الشؾك ِي ََّم   َوََّشػ 

َّيََّ َّ ٖ)ْؾَلُهََّق ِئط  َِّلَاَن ِ َّاْلَجَؾاِز.َم  

ال  يذذتَّعذذؽَّرسذذؾ َّللاَّحصذذمىَّللاَّعمنذذهَّوسذذمؼَّوالطعتذذ دَّول حصذذةَّالقذذؾ :َّم َّ
مذذؽَّفعمذذهَّمِذذهَّكذذ  َّثاذذؾ َّق عذذيا َّوهذذااَّهذذؾَّاولتنذذ رَّوهذذؾَّالطستثسذذؽَّفذذيَّ

َاْؾَلذُهَّ،َّفهَِّ دراَّلسا َّموَّض ورةَّدعتهَّإلنهالع دات،َّوإِط َّك  َّذلػَّالفعلَّمظ
ََّق ِئط  َِّلَاَن ِ َّاْلَجَؾاِز.سمؼَّحصمىَّللاَّعمنهَّوَّ

َّال  ِي:َّالط   َُّ
،ََّّ: ٗ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ َمْلَاَ َِ َُّحَطْيُيَّْيُؽََّمْسَعَيَة،ََّعْؽَُّسْفَن َ َّْيِؽََّحِاي  

ْحَطِؽ،ََّعذْؽَّ َثَظ ََّيْثَيىََّوَعْاُيَّالذ   ََّق َ :ََّحي  َثَظ ََّعْطُ وَّْيُؽََّعِميّ  َعْؽَُّشْيَحَة،َّحََّوَحي 
،ََّعِؽَّاْلَثَكِؼ،ََّعْؽَِّإْيذَ اِلنَؼ،ََّعذِؽَّاأْلَْسذَؾِد،ََّعذْؽََّع ِئَشذَةََّرِضذَيَّّللا ََُّعْظَهذ َُّشْيَحةََّ

َّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَّ َوَقذذ َ ََّعْطذذَ و:ََّكذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا ََِّّ-َق َلذذْت:َّ ََّكذذ َ َّالظ ِاذذي 

                                                           
 (ٖٖٓ/ ٔ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٔ
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي.( تخاجع تخجست  في (ٕ
 (ٙٔٔ/ ٔ) األوشار ني  ((ٖ
 (ٕ٘٘حٖٛٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٗ
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ذذَأَّ َّزَاَدَِّإَذاََّمَراَدََّمْ ََّيْأُكذذَلََّّ-حَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَّ َمْوََّثَظذذ َ ََّوُهذذَؾَُّجُظذذَ ََّتَؾض 
َ ةَِّ ُهَِّلمص  َّ ٔ).َعْطَ وَِّفيََّحِيثِ ِه:َُّوُضؾَُ

َّو خ لفَّهااَّالثيثَ َّمح دثُ َّوهي:
َثَظ َّ:َّ ٕ)قذذ  َّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّ-ٔ ََّقذذ َ :ََّحذذي  ذذي  ذذُيَّْيذذُؽَُّعَاْيذذِيَّْيذذِؽَُّمَثط  ذذ َُّمَثط  َمْلَاَ َِ

،ََّعْؽََّمِييََّسذَمَطَة،ََّعذْؽََّع ِئَشذَةََّعْاُيَّّللا َِّْيُؽَّاْلُطَح َرِك،َّعََّ ْؽَُّثؾَُِس،ََّعِؽَّالز ْهِ  ِّ
ََّرُسؾَ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّكذ  َّ»َرِضَيَّّللا ََُّعْظَه :َّ ِإَذاََّمَراَدََّمْ ََّثَظذ َ َََّّم  

َأ،ََّوِإَذاََّمَراَدََّمْ ََّيْأُكَلََّغَسَلََّثَيْيهَِّ ََّّ ٖ)«َوُهَؾَُّجُظَ ََّتَؾض 

                                                           
ااار ةِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٔ  ي ْ ُكاا    أ نْ  أ ر اد   ِإذ ا اْلُجُشاابِ  ُوُضااػءِ  ب ااابُ / الص ه 
 وإسااحا   (ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا )  (ٕ٘٘حٖٛٔ/ ٔ)
 ب اابُ / اْلُػُضاػءِ  ِكت اابُ  صاحيح  في ديسةخ وابغ  (ٗٛٗٔحٖٖٛ/ ٖ) مدشج  في رايػية بغ

 داود أباػ مقارب بمفظ وأخخج   (ٕ٘ٔحٚٓٔ/ ٔ) اأْل ْك    أ ر اد   ِإذ ا ِلْمُجُشبِ  اْلُػُضػءِ  اْسِتْحب ابِ 
ااار ةِ  ِكت اااب ااغْ  ب ااابُ / الص ه  اا ُ : ق ااا    م  ض   مختماا  بمفااظ وأخخجاا   (  ٕٕٗحٚ٘/ ٔ) اْلُجُشاابُ  ي ت ػ 

اااا ُ  الُجُشاااابِ  ب ااااابُ /  ِ الُغْداااا ِكت ااااابُ  البخاااااري  ض   ِكت ااااابُ  ومداااامع  (ٕٛٛح٘ٙ/ ٔ) ي ش ااااا ُ  ثُااااع   ي ت ػ 
ْيسِ  اػ ازِ  ب اابُ / اْلح  ْدا ِ  ل اُ   اْلُػُضاػءِ  و اْساِتْحب اب اْلُجُشابِ  ن اْػ ِ  ج  اْخجِ  و غ   أ وْ  ي ْ ُكا    أ نْ  أ ر اد   ِإذ ا اْلف 
ااااِمع   أ وْ  ي ش اااا    أ وْ  ي ْذاااخ ب    هللا رضاااي عا ذاااة الدااايجة يثحاااج ماااغ( ٖ٘ٓ -ٕٔحٕٛٗ/ ٔ) ُيج 
 .عشها
 (ٕٙ٘حٜٖٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٕ
اار ةِ  ِكت اابُ  الشداا ي بمفطا  أخخج : صحيح ((ٖ اارِ  ب اابُ / الص ه  م ا  اْلُجُشابِ  اْقِتر  ْدا ِ  ع  ْيا ِ  غ   ي ج 
ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا   إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا )  (ٕٙ٘حٜٖٔ/ ٔ)ي ْ ُكاا    أ نْ  أ ر اد   ِإذ ا
اار اتِ  ِكت اابُ  مراشف  فاي شايبة أباي غوابا (عمة  ي ش اا    أ وْ  ي ْ ُكا    أ نْ  ُيِخياجُ  اْلُجُشابِ  ِفاي بااب/ الص ه 
اااار ةِ  ِكت اااب داود أباااػ مقاااارب بمفاااظ وأخخجاا   (ٛ٘ٙحٕٙ/ ٔ) / ٔ) ي ْ ُكااا ُ  اْلُجُشااابِ  ب اااابُ / الص ه 
 رضاي عا ذاة الدايجة حاجيث ماغ  (ٕٗٚٛٗحٖٛٙ/ ٔٗ) السداشج في وأحسج  (ٖٕٕحٚ٘
 .عشها هللا
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ذ ََّعْاذُيَّّللا ِ،ََّعذْؽَُّثذؾَُِس،ََّعذِؽَّ:َّ ٔ)وق  َّ-ٕ َحَأَِ ََّقذ َ :ََّمِْ َمْلَاَ َِ َُّسَؾْ ُيَّْيذُؽََِّْصذ  
ََّع ِئَشَةََّرِضَيَّّللا ََُّعْظَه ََّق َلذْت:َّ ََّكذ َ ََّرُسذؾُ َّّللا َِّ ،ََّعْؽََّمِييََّسَمَطَة،ََّم   الز ْهِ  ِّ

َأ،ََّوِإَذاََّمَراَدََّمْ ََّيْأُكذَلََّمْوََّّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّإَذاََّمَراَدََّم َّ َثَظ َ ََّوُهَؾَُّجُظَ ََّتَؾض 
َّ ََّّ ٕ):ََّغَسَلََّثَيْيِه،َُّثؼ ََّيْأُكُلََّمْوََّيْشَ بَّ-َق َلْتََّّ-َيْشَ َبَّ

َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
َّاْلُجُظذِ َّ ذَ ةََِّّحيث َّالسييةَّع ئشذةَّاألو َّفنذهَُّوُضذؾُُ ُهَِّلمص  َدََّمْ َِّإَذاََّمَراَُّوُضذؾَُ

َيْأُكَل،َّوفيَّحذيث ه َّال ذ ِيَّوال  لذ َّاْقِتَصذ ُرَّاْلُجُظذِ ََّعَمذىََّغْسذِلََّثَيْيذِهَِّإَذاََّمَراَدَّ
ََّمْ ََّيْأُكَلََّمْوََّيْشَ َب.

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

َّاْلجَُّ ،َّثذؼَّقذ  :ََّبذ ُبََُّّظِ َِّإَذاََّمَراَدََّمْ ََّيْأُكلََّت جؼَّامم  َّالظس ئيَّمووََّب ُبَُّوُضؾُِ
َبذذ ُبَّاْقِتَصذذ ِرََّّثذذؼَّقذذ  :ََّثَيْيذذِهَِّإَذاََّمَراَدََّمْ ََّيْأُكذذلَََّّاْقِتَصذذ ِرَّاْلُجُظذذِ ََّعَمذذىََّغْسذذلَّ

َّوكأِذذهَّيشذذي َّإلذذىَّ، ٖ)اَدََّمْ ََّيْأُكذذَلََّمْوََّيْشذذَ بَّاْلُجُظذذِ ََّعَمذذىََّغْسذذِلََّثَيْيذذِهَِّإَذاََّمرََّ
َّالجظ َّلألكذلَّموَّالشذ بَّلذنسَّواجحذ َّوقذيَّوافقذهَّموََّّالت  َّاألحؾا   َّوضُؾ

                                                           
 (ٕٚ٘حٜٖٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٔ
ار ةِ  ِكت ابُ  الشدا ي بمفط  أخخج : صحيح ((ٕ ارِ  ب ابُ /  الص ه  م   اْلُجُشبِ  اْقِتر  ْي ِ  غ ْد ِ  ع   ي ج 
ثقات  ولع أق   إسشاد  عشج الشدا ي رجال ( )ٕٚ٘حٜٖٔ/ ٔ) ي ْذخ ب   أ وْ  ي ْ ُك    أ نْ  أ ر اد   ِإذ ا

 داود أبػ مخترخا وأخخج   (ٕٕٚٛٗحٖٙٙ/ ٔٗ) لسدشجا في وأحسج  (ل  عم  عمة
ار ةِ  ِكت ابُ  ار ةِ  ِكت ابُ  ماج  وابغ  (ٖٕٕحٚ٘/ ٔ)ي ْ ُك ُ  اْلُجُشبِ  ب ابُ / الص ه   م غْ  ب ابُ /  الص ه 
ْي ِ  غ ْد ُ  ُيْجِدي ُ : ق ا     .عشها هللا رضي عا ذة الديجة حجيث مغ( ٖٜ٘حٖ٘ٚ/ ٔ) ي ج 
 (ٜٖٔ ٖٛٔ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٖ
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ََّّ: ٔ)َّهذذذ ٙ٘ٗ)ت:َّقذذ  َّايذذؽَّحذذز َّ:غيذذ َّواحذذيَّمذذؽَّاألئطذذة َّاْلُؾُضذذؾُُ ُيْسذذَتَث  
ذذَ ِ ََّوِلذذِاْكِ َّّللا ََِّتَعذذ  َّالس  َلى،ََّوَلذذْنَسََّذِلذذَػَِّلْمُجُظذذِ َّإَذاََّمَراَدَّاأْلَْكذذَلََّمْوَّالظ ذذْؾَ ََّوِلذذَ دِّ

. َبذذ بَّاْسذذِتْثَح بََّّ: ٖ)َّهذذذ ٔٛ٘)ت:عاذذيَّالثذذقَّامشذذايميَّوقذذ  َّ،اهذذذَّ ٕ)ِيَؾاِجذذ  
َّلْمجظذذ َِّإذاََّمَراَدََّم ََّيْأُكذذل َح حِصذذُلََّّ: ٘)هذذذ ٙٚٙ)ت:قذذ  َّالظذذؾو َّوََّّ ٗ).اْلؾُضذذُؾ

ذذذُهََّيُجذذذؾُزَِّلْمُجُظذذذِ ََّمْ ََّثَظذذذ َ ََّوَ ْأُكذذذَلََّوَ ْشذذذَ َبََّوُ َجذذذ ِم ََّ َقْاذذذَلََّّاأْلََح ِدثذذذِ َُّكمَِّهذذذ ََّمِ 
 قذذهََّطذذ ِهَ اِ َّعُعذذؾاََّعَمذذىَّم َّيذذي َّالجظذذ َّوَّْجَطذذَ ََّعَمْنذذِهََّوَمْجطََّاِوْغِتَسذذ ِ ََّوَهذذَااَّمَُّ

َأََّوَ ْىِسذَلََّفْ َجذُهَِّلَهذِاِهَّاأْلُُمذؾِرَُّكمَِّهذ ََّوَوَِّسذن َط َِّإَذاَّ ََّمْ ََّثَتَؾض  ُهَُّيْسَتَث   َوِفيَه ََّمِ 
ذذذُهََّثَتَأك ذذذُيَّاْسذذذِتْثَح ُبَّغََّ ََّمَراَدَِّجَطذذ َ ََّمذذذْؽََّلذذذْؼَُّيَج ِمْعَهذذذ ََّفِنِ  ذذذص  ْسذذذِلََّذَكذذذ ِِهََّوَقذذذْيََِّ

                                                           
ِكْي ُ  يػ ((ٔ اُ  الف  ااِفظُ  اإِلم  ِزْيُخ أ ُباػ األ ِدْيابُ  الُسات ك مِّعُ  الح  اجُ  باغ عماي دمحم؛ الاػ  اِعْيجِ  باغُ  أ ْحس   باغِ  س 
ْد ِ  اِرِسي   ح  ُلِدي   ُثع   األ ْص ِ  الف  اِحبُ  الط اِيِخي     الُقْخُشِبي   األ ْنج  اِنْيِ   ص   و خياخ ِديغ   ِفْي ِ  الت ر 

مق اصااجُ  اُت ُ  جِسْيم ااة  ُ و  ااّشف  ُمر  ة  و  ق ااجْ  ُمِفيااج  ااة ِفااي زيااج و  ل ااِد    الخِّ  اس  ْشِدلاا  و  م اا  ُمِكّبااا   م   ف اابل   الِعْمااع ع 
ْشُ   ن ْجفػ و ال   ِفْي ِ  نغمػ ق جْ  ع  م ْيا ِ  أ ْثش ا  و  اّشف ات ولا .. الِكب اارُ  ع  ِمْيم اة ُمر  م ا " ِكت ااب مشهاا ج   الُسح 
م ااا  شاااخح ِفاااي . هللا رحسااا  وأربعسا اااة وخسدااايغ سااات ساااشة تاااػفي اياااا " و احث اااار ِباااالحج  الُسج 

/ ٖٔ) الحاااجيث ط الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٛٗٗتٕٖ٘/ ٖ) خّمكاااان الباااغ األعياااان وفياااات
 (ٜ٘ٚ/ ٘ٔ) والشهاية البجاية  (ٜٓٔٗتٖٖٚ
 (ٓٓٔ/ ٔ) باحثار السحم  ((ٕ
ااااا ُ  يااااػ ((ٖ اااااِفظُ  اإِلم  ااااج   أ ُبااااػ   الح  س  ْبااااجُ  ُمح  ااااقِّ  ع  ْبااااجِ  غُ باااا الح  ْبااااجِ  بااااغِ  الااااخ ْحس غِ  ع   األ ْزِدي   هللاِ  ع 

ُلِدي   ْعاُخوفُ  اإِلْشاِبْيِمي   األ ْنج  اِنا ِ  ِفاي الس  م  اخ اِط  ِبااْبغِ  ز  اِفطاا   ف ِقْيهاا   ك اان   الخ  اِلساا   ح  اِجْيثِ  ع   ِبالح 
اِرفاا   و ِعم ِماِ   اا   ع  اّش  ق اجْ  ِبالخِّج  اا  ِفاي ص  ت ْيغِ  األ حك  صاغخ ى  ى ُكْباخ   ُنْداخ  اش ة تُاُػفِّي   و   ِإْحاج ى س 
اااااِنْيغ   ث س  ْسِدااااسا  ة   و    (ٜٜٕتٕٓٔ/ ٖ) األبااااار البااااغ الراااامة لكتاااااب التكسمااااة. هللا رحساااا  و خ 
  (ٖتٔٗ: ص) لمغبخيشاي ببجاياة الدابعة السا ة في العمساء مغ عخف فيسغ الجراية عشػان
 (ٕ٘ٚ٘تٖٛٙ/ ٘ٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ
 (ٖٛٗ/ ٔ) كبخى ال األحكا  ((ٗ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(٘
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ََّوَهِاِهَّاأْلََح ِدثُ َّ ْ ُبََّواْلِجَط ُ ََّقْاَلَّاْلُؾُضؾُِ ُهَُّيْكَ ُهَّالظ ْؾُ ََّواأْلَْكُلََّوالش  َمحْصَث ُيَظ ََّمِ 
ََّوِبَهذَااََّقذذ َ َّم لذذػَّ ََّلذْنَسَِّيَؾاِجذذ   ََّهذَااَّاْلُؾُضذذؾَُ َتذُي  ََّعَمْنذذِهََّوَوَِّلذَ َ َِّعْظذذَيَِ ََّم  

َِّإَلىَُّوُجؾِبهََِّّ ٔ)يؽََّحِاي  َّاوذه ََّّوالجطهؾر َوُهذَؾََّمذْاَهُ ََّّ ٕ)ِمْؽََّمحْصَث ِبََّم ِلػ 
َّالصذذذ ةَّالك مذذذلَّ ٖ)َداُوَدَّالغ ذذذ ِهِ  َّ َُّوُضذذذؾُُ قذذذ  َّوَّ،َّذاهذذذَّ ٗ)َواْلُطذذذَ اُدَِّب ْلُؾُضذذذؾُِ

ذذذُأََّّ:(5)هذذذذ ٕٓ٘ٔ)ت:الشذذذؾك ِي ذذذُهََّكذذذ َ ََّتذذذ َرة ََّثَتَؾض  َواَيذذذ ِتَِّبَأِ  ُيْجَطذذذُ ََّيذذذْيَؽَّال ِّ
ذْ ِبَّوَّ ََّهذَااَِّفذيَّاأْلَْكذِلََّوالش  َ ِةََّوَت َرة ََّيْقَتِصُ ََّعَمىََّغْسِلَّاْلَيذَيْثِؽََّلِكذؽ  َّالص  ُضؾَُ

ذذذَ ِةَِّلَعذذَيِ َّاْلُطَعذذذ ِرِضَّ َّالص  ذذذ َِّفذذيَّالظ ذذذْؾِ ََّواْلُطَعذذ َوَدِةََّفُهذذذَؾََّكُؾُضذذؾُِ ذذة ،ََّوَمم  َل حص 
                                                           

اااُ   يااػ ((ٔ ااْخو ان   أ ُبااػ اإِلم  ْبااجُ  م  ِمااظِ  ع  ِبْياابِ  بااغُ  الس  اام ِسي   ُساام ْيس ان   بااغِ  ح  ب اِسااي   الد  ُلِدااي   الع   األ ْنج 
اِلِكي   الُقْخُشِبي   فا   ك ان   الس  اِنْي ِ  ك ِثْيخ    الِفْق ِ  ِفي ِبالِحْح ِ  م ْػُصػ  و اي اةِ  ب ابِ  ِفي أ ن  ُ  ِإال   الت ر   الخِّ
ااِجْيث   ي ْحِساا ُ  ب اا ْ  ِبُسااْتِقغ   ل ااْيذ   را   الح  ااػ  ااق   ك ْياا    ت ه  ي ْشُقُماا ُ  ات ف  ة   و  اااد  اااز ة   و ج  ااان   و ال   و ِإج   ت ْحِخْيااخ   ي ت ع 

ابِ  ِجْيِث  أ ْصح  ِجْيِث  ِعْمع   ل  ُ  ي ُكغْ  فم عْ  الح  ِحْيح  ُ  ي ْعِخفُ  و ال   ِبالح  ِكْيِس ِ  ِمغْ  ص  ش      س   ِكت ااب   ص 
ةِ " َِت ااب    " الػ اِضح  ِخْيابِ " و  اِجْيثِ  غ  اش ة   تُاُػفِّي    "الح  اان   س  ث بل ِثاْيغ   ث س  ماا  ت ْيغِ  و   تااري . هللا رحسا  و 

/ ٜ) الحاااجيث ط الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٙٔٛتٕٖٔ/ ٔ) الفخضاااي الباااغ األناااجلذ عمسااااء
 (ٖٚ٘/ ٗٔ) والشهاية بجايةال  (ٜٜ٘ٔتٗٛٗ
 (ٕٚٔ/ ٖ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٕ
ااااا ُ  يااااػ ((ٖ اااااِفظُ  اإِلم  اِدي   ُساااام ْيس ان   أ ُبااااػ خماااا  بااااغ عمااااي بااااغ داود   الح   السعااااخوف  الب ْغااااج 

ااش     بالطايخيااة  يعخفااػن  كثيااخ جسااع تبعاا  بالطااايخي  ااان   الُكتُااب   ص   َ امااا   و  ِرعااا   ِإم   ن اِسااكا   و 
ِفاا ز اِيااجا   ااِجْيث   ُكُتِباا ِ  يو  و اي ااة ل ِكااغ   ك ِثْيااخ   ح  ْشاا ُ  الخِّ ِدْيااد ة   ع  اااِلع   ِبالِفْقاا ِ  ب ِراايخ     ِجااّجا   ع   ِبااالُقْخ،نِ  ع 
ااافظ   ْعِخف ااةِ  ِفااي ر ْأس   لؤل ث ااخِ  ح  ِتاايغ   ِدْيااغ   وفياا  خااار   ذَاااء لاا  الِعْمااعِ  أ ْوِعي ااةِ  ِمااغْ  الِخاابل فِ  م   م 
اح ِلظ    َ ااءِ  ِفاي و  اة   ِخي اةِ الط ايِ  ُفق ه  س اع  ااء   ب ااِيخ   ِعْماع   ل ُهاع ج   َ ذ اا ُ  ق اِػي   و  ِدياد   ف الك س   سااشة ماات ع 
/ ٕ) األعيااااااان وفيااااااات  (ٕٙٗٗتٕٖٗ/ ٜ) بغااااااجاد تاااااااري . هللا رحساااااا  ومااااااا تيغ ساااااابعيغ
 (ٕٕٔٚتٕٓٚ/ ٓٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  سيخ  (ٖٕٕتٕ٘٘
 (ٕٛٔ/ ٖ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٗ
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي. ت  في( تخاجع تخجس(٘
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ذذذُهََّكؾَِّلأْلََح ِدثذذذِ َّاْلُطَصذذذ َِّحِةَِّفيِهَطذذذ َّ ذذذَ ةَِِّبَأِ  َّالص  قذذذ  َّامثيذذذؾبيَّوَّاهذذذذ،َّ ٔ)ُضذذذؾُِ
مثلَّاوستيو َّواض َّمؽَّقؾله:َّ وإذاَّمرادَّم َّيأكلَّغسذلَّثييذه ،ََّّ: ٕ)الؾلؾ َّ

والثذذذيث َّحصذذذثن ،َّفنثطذذذلَّعمذذذىَّبعذذذضَّاألوقذذذ ت،َّومذذذ َّتقذذذي َّعمذذذىَّبعذذذضَّ
يقتص َّمحن ِ  َّعمذىَّغسذلَّاليذيثؽََّّ-حصمىَّللاَّعمنهَّوسمؼََّّ-األوق ت،َّفك  َّ

ذذ ، فكذذ  َّفذذيَّاألمذذ َّسذذعة،َّوللََّّلتكطيذذلَّالثذذ  ،َّلانذذ  َّالجذذؾاز،َّو تؾضذذأَّمحن ِ 
َّ ٖ)الثطي.

كذ  َّإذاَّمرادَّم َّيأكذلَّموَّيشذ بََّّحصذمىَّللاَّعمنذهَّوسذمؼَّول حصةَّالقذؾ :َّمِذه
ذذ َّعمذذىَّغسذذلَّاليذذيثؽَّلانذذ  َّالجذذؾاز،ََّّكذذ  موَّثظذذ  َّوهذذؾَّجظذذ َّ يقتصذذ َّمحن ِ 

َّ.و تؾضأَّمحن ِ  ،َّلتكطيلَّالث  ،َّفك  َّفيَّاألم َّسعة،َّوللَّالثطي
 التظؾ ََِّّوالت ِ  ََّّب لتخيي ََّّالجط ََُّّب ُ:الطظمُ َّال اَّ- ٗ)

َّ:َّاألو ََُّّالط   َُّ
َّ ٗ)ق  َّامم  َّالظس ئي َثَظ ََّيْثَيذىَّْيذُؽََّسذِعيي  ََّقذ َ :ََّحذي  :ََّمْلَاَ َِ ََّعْطذُ وَّْيذُؽََّعِمذيّ 

َثِظيَّاْلَثذذ ِرُثَّْيذذُؽَّ َُّعَطْيذذُ َّْيذذُؽََّثِز ذذَيََّقذذ َ :ََّحذذي  َّاْلَخْظِطذذي  َثَظ ََّمُيذذؾََّجْعَفذذ   َقذذ َ :ََّحذذي 
ْحَطِؽَّْيِؽََّمِييفَُّ ،ََّعْؽََّعْاِيَّال   ،ََّوُعَط َرُةَّْيُؽَُّلَزْ َطَةَّْيِؽََّث ِيت  َََّّضْيل 

                                                           
 (ٖٕٚ/ ٔ) األوشار ني  ((ٔ
اْي ُ  ياػ ((ٕ ثُ  الذ  اجِّ ااجُ  الم غ اِػي  الُسح  س  اْي ِ  باغُ  ُمح  ِماي الذ  ا  باغِ  ،د     بااغِ  ع  ل ااِػي   األْتُياْػِبي   ُمْػس   الػ 
ااِحبُ   لسكخمة ا بسكة الخيخية الحجيث بجار السجرس م ك ة   ن ِدْي ُ  اْخحِ  ص  ااِ ي ش  اس   الش د  : الُسد 
اااااْخحِ  ِفاااااي الُعْقب ااااا  ذ ِخْياااااخ ةُ » : ص) لمغاماااااجي واإلجاااااازة األثباااااات فاااااي الػجاااااازة. «الُسْجت ب ااااا  ش 
 (ٔ/ ٔ) السجتب  شخح في العقب  ذخيخة  (ٓٔتٔٚ
 (ٚٔ٘/ ٗ) السجتب  شخح في العقب  ذخيخة ((ٖ
 (ٙٔحٚٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٗ
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ََّق َ :َّ ،ََّوَكذ َ َّ»ُقَ اد  ُِ َلَ ْجذُتََّمذَ ََّرُسذؾِ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼَِّإَلذىَّاْلَخذَ 
ََّّ ٔ)«ِإَذاََّمَراَدَّاْلَث َجَةََّمْبَعيََّ

َّ:هَّحيث َّو خ لفَُّ
ذذ َِّ نَسذذىَّْيذذُؽَّ ٕ)الظسذذ ئيَّقذذ  َّاممذذ   َحَأَِ ذذ َِّإْسذذَث ُ َّْيذذُؽَِّإْيذذَ اِلنَؼََّقذذ َ :ََّمِْ :ََّمْلَاَ َِ

،ََّعذْؽَُّحَاْيَفذَةََّقذ َ :َُّكْظذُتََّمْمِشذيََّمذَ َّ َحَأَِ َّاأْلَْعَطُش،ََّعذْؽََّشذِقيق  ُثؾَُِسََّق َ :ََّمِْ
َتَهىَِّإَلذذىَُّسذذَح َطةَِّ ذذ َّ»َقذذْؾ  َََّّرُسذذؾِ َّّللا َِّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼ،ََّفذذ ِْ َفَحذذ َ ََّق ِئط 

ذَأََّوَمَسذَ ََّعَمذىَّ ْيُتََّعْظُه،ََّفَيَع ِِيََّوُكْظُتَِّعْظَيََّعِقَاْنذِهََّحت ذىََّفذَ َ ،َُّثذؼ ََّتَؾض  َفَتَظث 
ْنهَِّ َّ ٖ)«ُلف 

َّ  

                                                           
اااااار ةِ  ِكت اااااابُ  الشداااااا ي بمفطااااا  خخجااااا أ: صاااااحيح ((ٔ اااااادُ / الص ه  ْبع  ةِ  ِعْشاااااج   اإْلِ اااااةِ  ِإر اد  اج  / ٔ) اْلح 
 فااي خديسااة   وابااغ(ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا ( )ٙٔحٚٔ

اِري  ِفي ِلْمغ اِ طِ  الت ب اُعجِ  ب ابُ / اْلُػُضػءِ  ِكت ابُ  صحيح  ح   خديساة اباغ صاحيح الش اسِ  ع غِ  الر 
ااخ ج   ف خ أ ْيتُاا ُ : )زيااادة وفياا ( ٔ٘حٔٚ/ ٔ) ءِ  ِمااغ   خ  اابل   ِكت ااابُ  ماجاا  مقااارب بمفااظ وأخخجاا   (اْلخ 

ااااار ةِ  اااااءِ  ِفااااي ِلْمب ااااخ ازِ  الت ب اُعااااجِ  ب ااااابُ / الص ه  / ٕٗ)السدااااشج فااااي وأحسااااج  (ٖٖٗحٕٕٔ/ ٔ) اْلف ز 
ْبجِ  سيجنا حجيث مغ( ٓٙٙ٘ٔحٕٛٗ  .عش  هللا رضي ُقخ اد   أ ِبي ْبغِ  الخ ْحس غِ  ع 
 (ٛٔحٜٔ/ ٔ) ( سشغ الشدا ي(ٕ
اااار ةِ  ِكت اااابُ  الشداااا ي بمفطااا  أخخجااا : صاااحيح ((ٖ اااةُ  بااااب/ الص ه  ِلاااظ   ت اااْخ ِ  ِفاااي الخ ْخر  / ٔ) ذ 
 مقارب بمفظ   وأخخج (ثقات  ولع أق  ل  عم  عمة إسشاد  عشج الشدا ي رجال ( )ٛٔحٜٔ
ااار ةِ  ِكت اااب مداامع ْدااحِ  ب ااابُ /  الص ه  م اا اْلس  ااْيغِ   ع   بمفااظ وأخخجاا   (ٖٕٚ - ٖٚحٕٕٛ/ ٔ) اْلُخف 

ااااااِحِبِ   ِعْشاااااج   الب اااااْػ ِ  ب اااااابُ / الُػُضاااااػءِ  ِكت اااااابُ  البخااااااري  مختمااااا  ااااات خِ  ص  اااااااِ طِ  و الت د  / ٔ) ِبالح 
 .عش  هللا رضي اليسان بغ ححيفة سيجنا حجيث مغ  (ٕٕ٘ح٘٘
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
َّفنهَّامبع دَّعظيَّقض َُّالث ج ْحَطِؽَّْيِؽََّمِييَُّقَ اد  ة،َّييظط َّحيث َّسييِ ََّعْاِيَّال  

َّذلػ.َّحيث َُّحَاْيَفَةَّفنهَّت ك

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

التذذ رَّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّمسذذمػَّالجطذذ َّم َّاولذذت  َّهذذؾَّمذذؽَّالذذت  َّالتظذذؾ ََّّ
فهذذاهَّالصذذف تَّجذذ ئزةَّفنجذذؾزَّامبعذذ دَّعظذذيَّقضذذ َُّالث جذذةَّوعيمذذهَّوقذذيَّعهذذ َّ

ْحَطِؽَّْيؽَّذلػَّمؽَّل َّبقؾلذه:ََّّ  َّت اجطهَّفت جؼَّلثيث َّسييِ ََّعْاِيَّال   َمِييَُّقَ اد 
ْلَصذُةَِّفذيَّ ْبَع ُدَِّعْظَيَِّإَراَدِةَّاْلَث َجِة،َّوت جؼَّلثذيث َّسذييِ َُّحَاْيَفذَةَّبقؾلذه:َّال   امِْ

َّ ٔ).َتْ ِكََّذِلػََّ

ذ َُّمَخ َلَفُتذُهَّحَصذم ىَّّللا ََُّعَمْنذَّ:هذذ ٕ٘ٛ)ت:ق  َّالث فظَّايؽَّحجذ  ِهََّوَسذم َؼَِّلَطذ ََّمم 
َّاْلَث َجِةََّعِؽَّالظ ُ ِ َّاْلَطْسذُمؾَكِةََّوَعذْؽَّ ُِ ْبَع ِدَِّعْظَيََّقَض  ُعِ َ َِّمْؽََّع َدِتِهَِّمَؽَّامِْ
َِّبَطَصذ ِلِ َّ ذُهَّحَصذم ىَّّللا ََُّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّكذ َ ََّمْشذُىؾو  َمْعُيِؽَّالظ غ  َرِةََّفَقْيَِّقيَلَِّفنذِهَِّإِ 

َرَّاْلُطْسِمِطيَؽََّفَمعََّ م ُهََّط َ ََّعَمْنِهَّاْلطْجمسََّحت ىَّمحت جَِّإَلىَّاْلَاْؾِ ََّفَمْؾََّمْبَعَيََّلَتَضذ  
اُمذُهَّ َِّبذِهََّوَكذ َ َُّقي  َواْسَتْيَِىَُّحَاْيَفُةَِّلَنْسُتَ ُهَِّمذْؽََّلْمِفذِهَِّمذْؽَُّرْؤَ ذِةََّمذْؽََّلَعم ذُهََّيُطذ  

َِّمذَؽَََّّمْسُتؾر اَِّب ْلَث ِئِءََّمْوََّلَعم ُهََّفَعَمُهَِّلَاَن  َّ اْلَجَؾاِزَُّثؼ َُّهَؾَِّفيَّاْلَاْؾِ ََّوُهذَؾََّمَلذف 
ََّوِلَط ََّيْقَتِ ُ َِّبذِهَِّمذَؽَّال  اِئَثذِةََّواْلَىذَ ُضَِّمذَؽَّ ف  اْلَى ِئِءَِّوْحِتَن ِجِهَِّإَلىَِّزَ  َدِةََّتَكش 

َّالذذا ْثلَّ ُِ ْبَعذذ ِدَّالت َسذذت ُ ََّوُهذذَؾََّيْثُصذذُلَِّبِنْرَلذذ  ذذَّامِْ َِّمذذَؽَّالس  ُِؾِّ وقذذ  َّاهذذذ،َّ ٕ) ِت ََّوالذذي 

                                                           
 (ٜٔ-ٚٔ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 (ٜٕٖ/ ٔ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٕ
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فن َّقيل:َّكطذ َّثاذتَّامبعذ دَّثاذتَّعيمذهَّميضذ َّكطذ ََّّ: ٔ)هذ ٖٔٓٔ)ت:الطظ و َّ
مجيذ :َّبأِذهَّإِطذ َّفعمذهَّلانذ  َّالجذؾازَّموَّلث جذةََّّ ٕ)فيَّمييَّداودَّعؽَّحايفذة

كخذؾ َّوالاذذؾ َّملذذفَّمذؽَّالىذذ ئءَّلك اهذذةَّر ثذذهَّواحتن جذهَّإلذذىَّز ذذ دةَّتكشذذفَّ
الثجذ َّوإرلذ َُّالسذتؾرََّّوفيَّمعظىَّامبع دَّاتخ ذَّالكظنالَّفيَّالايؾتَّوض ب

َّ ٖ).وإعط  َّالثف ئ َّوِثؾَّذلػَّمط َّيست َّالعؾرةَّو طظ َّال   

هاهَّالصف تَّجذ ئزةَّفنجذؾزَّامبعذ دَّعظذيَّقضذ َُّالث جذةََّّول حصةَّالقؾ :َّم 
ْبَعذذ ِدَّ،َّوَّوعيمذه ُمَخ َلَفُتذُهَّحَصذذم ىَّّللا ََُّعَمْنذِهََّوَسذم َؼَِّلَطذذ َُّعذِ َ َِّمذْؽََّع َدِتذذِهَِّمذَؽَّامِْ

َّ اْلَث َجذذِةََّعذذِؽَّالظ ذذُ ِ َّاْلَطْسذذُمؾَكِةََّوَعذذْؽََّمْعذذُيِؽَّالظ غ ذذ َرِةََّلَعم ذذُهََّفَعَمذذُهََِّّعْظذذَيََّقَضذذ 
َّ.ِلَاَن ِ َّاْلَجَؾازَّ

                                                           
ااة اإلمااا  يااػ ((ٔ ماايّ  بااغ العااارفيغ ت اااج بااغ الااخ ف عبااج الثباات  اْلحج   العابااجيغ زيااغ بااغ ع 

ش اااِويّ  ثااع   الحااجادي الااّجيغ زيااغ السمقااب اااِفِعي  القااايخي  اْلس  ااا ك ِثيااخ ة وترليفاا  الذ  ماايّ  شااخح ِمْشه   ع 
اااِمع ااِغيخ اْلج   مااغ لاا وأ وثبلثاايغ إحااجى سااشة بهااا وتااػفي القااايخة  فااي عاااش لمداايػشي  الر 
 الصاالع الباجر  (ٕٔٗ/ ٕ) لمحساػي  عذاخ الحاادي القاخن  أعياان فاي األثاخ خبلصاة. الهجخة
اني الدابع القخن  بعج مغ بسحاسغ مي األعبل   (ٖٕٛتٖٚ٘/ ٔ) لمذَػ  (ٕٗٓ/ ٙ) لمدَر

ث ش ا: داود أبػ قا  ((ٕ ج  ْفُز  ح  ُمْدِمعُ  ُعس خ   ْبغُ  ح  ث ش ا: ق اال   ِإْبخ اِليع   ْبغُ  و  ج  ث ش ا ح ْعب ُة شُ  ح  اج   و ح 
د   اج  ث ش ا ُمد  اج  ْفاز   ل ْفاظُ  و ي اح ا ع ػ ان اة   أ ُباػ ح  اغْ  ح  اغْ  ُسام ْيس ان   ع  اغْ  و اِ ا    أ ِباي ع  اة   ع  : ق اا    ُحح ْيف 
ُسااػ ُ  أ ت اا  اام   ّللا ِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  ااا  ف ب ااا   » ق ااْػ    ُسااب اش ة   و  ااا ثُااع   ق اِ س  ع  اااء   د  ااح   ِبس  م اا  ف س د   ع 
ْياااا ِ  ااااار ةِ  ِكت ااااابُ  داود أبااااػ بمفطاااا  أخخجاااا : صااااحيح «ُخف  ااااا اْلب ااااْػ ِ  ب ااااابُ / الص ه   (ٖٕحٙ/ٔ)ق اِ س 

 ِكت ااااب مدااامع مقاااارب بمفاااظ وأخخجااا   )ورجاااا  أباااي داود ثقاااات  ولاااع أقااا  لااا  عمااا  عماااة(
اار ةِ  ْداحِ  ب اابُ /  الص ه  م اا  اْلس  اْيغِ  ع   البخاااري  مختراخا وأخخجا   (ٖٕٚ - ٖٚحٕٕٛ/ ٔ) اْلُخف 
 سايجنا حاجيث  ماغ(ٕٔٚٗحٖ٘ٔ/ ٖ) ق اْػ    ُساب اش ةِ  ِعْشاج   و الب اْػ ِ  الُػُقػفِ  ب ابُ /الس ط اِلعِ  ِكت اب
 .عش  هللا رضي ححيفة
 (ٖٜ/ ٘) القجيخ فيس ((ٖ
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َّ:ِيال  َّالط   َُّ

َثَظ ََّيْثَيذى،ََّعذْؽَّ ٔ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ :ََّمْلَاَ َِ َُّمَثط ُيَّْيُؽَّاْلُطَ ظ ىََّق َ :ََّحذي 
َثَظ َّزََّ َُّسذْفَن َ ََّقذذ َ :ََّحذي  ،ََّعذِؽَّاْيذذِؽََّ ح ذذ س  َّْيذذِؽََّيَسذذ ر  ُِ ْ ذذُيَّْيذذُؽََّمْسذَمَؼ،ََّعذذْؽََّعَظذ 

ذذذَأََّمذذذ  ة َّ»َقذذذ َ :َّ ََّرُسذذذؾِ َّّللا َِّحَصذذذم ىَّللُاََّعَمْنذذذِهََّوَسذذذم َؼََّفَتَؾض  َمَوَُّمْلِاذذذُ ُكْؼَِّيُؾُضذذذؾُِ
ََّّ ٕ)«َم  ة َّ

َّهَّحيث :و خ لفَُّ
ذ َُّسذَؾْ ُيَّْيذُؽََِّْصذَّ: ٖ)ق  َّامم  َّالظسذ ئيَّ-ٔ ذ ََّعْاذُيَّّللا َِّْيذُؽََّمْلَاَ َِ َحَأَِ ََّقذ َ :ََّمِْ   

َحَأَِ َّاأْلَْوزَاِعي َّ ،ََّّاْلُطَح َرِكََّق َ :ََّمِْ َثِظيَّاْلُطظ ِمذُ َّْيذُؽََّعْاذِيَّّللا َِّْيذِؽََّحْظَظذ   َق َ :ََّحذي 
ََّعْاذذَيَّّللا َِّْيذذَؽَُّعَطذذَ َّ َّحَصذذم َّ»َم   ذذَأََّثَ ث ذذ ََّثَ ث ذذ ،َُّيْسذذِظُيََّذِلذذَػَِّإَلذذىَّالظ ِاذذيِّ ىَّللُاََّتَؾض 

ََّّ ٗ)«َعَمْنِهََّوَسم ؼََّ

                                                           
 (ٓٛحٕٙ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٔ
ااااااار ةِ  ِكت ااااااابُ  داود أبااااااػ بمفطاااااا  أخخجاااااا : صااااااحيح ((ٕ ااااااخ   اْلُػُضااااااػءِ  باااااااب/ الص ه  ااااااخ ة   ة  م  / ٔ) م 
ار ةِ  ِكت ابُ  والشدا ي  (ٖٛٔحٖٗ اخ ة   اْلُػُضاػءِ  باب/ الص ه  اخ ة   م  إساشاد  عشاج )  (ٓٛحٕٙ/ ٔ) م 

 ِكت اااابُ   البخااااري  مقاااارب بمفاااظ   وأخخجااا (ثقاااات  ولاااع أقااا  لااا  عمااا  عماااة الشداااا ي رجالااا 
ااخ ة   الُػُضااػءِ  ب ااابُ / الُػُضااػءِ  ااخ ة   م  ااار ةِ  بُ ِكت ااا والتخمااحي  (ٚ٘ٔحٖٗ/ ٔ) م  ااا ب ااابُ / الص ه  اااء   م   ج 
اخ ة   اْلُػُضػءِ  ِفي اخ ة   م  اِجيثُ : وقاا ( ٕٗحٜٚ/ ٔ) التخماحي ساشغ م  ب ااس   اْباغِ  ح  اغُ  ع  اْيء   أ ْحد   ش 
ح   اْلب ابِ  ي ح ا ِفي  .عشهسا هللا رضي عباس بغ هللا عبج سيجنا حجيث مغ أيا  و أ ص 
 (ٔٛحٕٙ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٖ
ااار ةِ  ِكت اااابُ  الشدااا ي بمفطاا  خخجاا أ: لغيااخ  صااحيح ((ٗ ث ااا اْلُػُضااػءِ  ب ااابُ / الص ه  ث اااا ث بل  / ٔ) ث بل 
ار ةِ  ِكت ابُ  صحيح  في حبان وابغ  (ٔٛحٕٙ خ باب/ الص ه  َْ ث ا اْلُػُضػءِ  اْسِتْحب ابِ  ِذ ث ا ث بل   ث بل 
ااار ةِ  ِكت ااابُ  ماجاا  ابااغ مقااارب بمفااظ وأخخجاا   (ٕٜٓٔحٕٖٚ/ ٖ) ث ااا ُضااػءِ اْلػُ  ب ااابُ / الص ه   ث بل 

ث ا  السصماب إساشاد  فاي: قمت  (ٖٗ٘ٗحٖٔٔ/ ٛ) السدشج في وأحسج  (ٗٔٗحٕٙٙ/ ٔ)ث بل 
== 
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ  ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
ََّم  ة ََّم  ة ،َّييظط َّحذيث َّسذييِ ََّعْاذَيَّّللا َِّ َّفنهَّاْلُؾُضُؾ حيث َّسييِ َّاْيِؽََّ ح  س 

ََّثَ ث  ََّثَ ث  . َّْيَؽَُّعَطَ َّفنهَّاْلُؾُضُؾ

تُذح دثذِ َّيذيؽَّهذاهَّاألَّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

                                                                                                                                    
== 

  مخساا  عباااس ابااغ عااغ روى : حاااتع أبااػ قااا  كسااا ويااػ السخدومااي حشصااب بااغ هللا عبااج بااغ
ها ولع مخس  وعا ذة  مخس   سمسة وأ  مخس   مػس  وأب  مخس   عسخ وابغ  وأبا   يجَر
اا   يكااػن  أن يذااب  وجااابخ مخساا  رافااع  وأباا   مخساا  خيااخة ي وأباا  مخساا  قتااادة  عامااة أدَر
 تقخياااب تحخياااخ وفاااي  (ٜٖ٘/ ٛ) حااااتع أباااي الباااغ والتعاااجي  الجاااخح اياااا... مخاساااي  حجيثااا 
 بااغ سااه  إال( مخساامة)مشقصعااة الرااحابة عااغ وروايتاا  ثقااة باا (: ٓٔٚٙتٖٙٛ/ٖ)التهااحيب
 اياا ...اإلرساا  بالتاجليذ يخياجون  أنهاع يطهاخ لكاغ بالتاجليذ أحاج يتهسا  ولاع...  وأندا سعج
جُ : الحيبي وقا   لمحاجيث لكاغ  (ٗ٘ٔتٖٚٔ/ ٘) الخساالة ط الشاببلء أعابل  سيخ الثِّق اتِ  أ ح 
اة   ُعْثس ان   ع غْ  اْلب ابِ  ِفي: التخمحي قا  حت  كثيخة شػايج اِ ذ  ب يِّاعِ  و ع  اة   و أ ِباي....  و الخ  ام   ُأم 
ْبااجِ  ر اِفااع   و أ ِبااي ْسااخو   ْبااغِ  هللاِ  و ع  اِوي ااة   ع  ُمع  ْيااخ ة   و أ ِبااي و  اااِبخ   ُيخ  ْبااجِ  و ج  ْيااج   ْبااغِ  هللاِ  و ع  . و ُأب اايّ   ز 
 (لسداامع والمفااظ) الذاايخان أخخجاا  بسعشااا  شاايج ولاا  ايااا  بترااخف( ٜٜ/ ٔ)  التخمااحي ساشغ

اار ةِ  ِكت اابِ  عومدام  (ٜ٘ٔحٖٗ/ ٔ) ث بل ث اا ث بل ث ا الُػُضػءُ : ب ابُ /الُػُضػءِ  ِكت ابُ  البخاري  / الص ه 
ةِ  ب ااابُ  اِلاا ِ  اْلُػُضااػءِ  ِصااف  س   َ ااان   ساايجنا حااجيث مااغ(   ٕٕٙ- ٖحٕٗٓ/ ٔ) و  ااان   ْبااغ   ُعْثس  ف   ع 
ْش ُ  هللاُ  ر ِضي   ا أن : »ع  ع  ُضػء   د  ض     ِبػ  ْي ِ  ف غ د     ف ت ػ  ث   ك ف  اخ ات   ث ابل   و اْسات ْشث خ   م ْزاس س   ثُاع   م 
ا    ُثع   ا غ د  ْجه  ث    ُ و  اخ ات   ث ابل  ا    ثُاع   م  ث   اْلِسْخف اقِ  ِإل ا  اْلُيْسش ا  ي اج  ُ  غ د  اخ ات   ث ابل  ا    ثُاع   م   ي اج  ُ  غ د 

ح   ُثع   ذ ِلظ   ِمْث    اْلُيْدخ ى  ُ   م د  ث   اْلك ْعب ْيغِ  ِإل   اْلُيْسش   ِرْجم  ُ  غ د     ُثع   ر ْأس    غ د     ُثع   م خ ات   ث بل 
ُسااػ    ر أ ْياتُ : »ق اا    ثُااع  . «ذ ِلاظ      ِمْثا اْلُيْداخ ى  ام   هللاِ  ر  م ْيا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  ا    و  ض   ُوُضااػِ ي ن ْحاػ   ت ػ 
م   هللاِ  ر ُسػ ُ  ق ا    ُثع   «ي ح ا م ْي ِ  هللاُ  ص  ام ع   ع  س  اغْ : »و  ا    م  ض  ك اع   ق اا    ثُاع   ي اح ا ُوُضاػِ ي ن ْحاػ   ت ػ   ف خ 

ت ْيغِ  ْكع  جِّ  ال   ر  ا ل  ُ  ُغِفخ   ن ْفد  ُ  ِفيِهس ا ثُ ُيح   «ذ ْنِب ِ  ِمغْ  ت ق ج     م 
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َّاولذذت  َّهذذؾَّمذذؽَّالذذت  َّالتظذذؾ التذذ رَّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّمسذذمػَّالجطذذ َّم َّ
َّمذذ ةَّمذذ ةَّو جذذؾزَّث ثذذ َّث ثذذ ،َّفتذذ جؼَّ فهذذاهَّالصذذف تَّجذذ ئزةَّفنجذذؾزَّالؾضذذُؾ

ََّمذذ  ة ََّمذذ  ة َّ،َّثذذؼَّقذذ  :ََّبذذ ُبَّاْلُؾُضذذؾَّ َّ ٔ)َثَ ث ذذ ََّثَ ث ذذ َّاممذذ  َّالظسذذ ئي:َّاْلُؾُضذذؾُِ
اممذ ُ ََّقذ َ ََّّ ٕ). ر َّوميؾَّداودَّوالت مذا َّوايذؽَّم جذهاألئطةَّالحخَّوافقهوكالػَّ

ذ ،ََّّ:هذ ٕٗٓ)ت:الش  ِفِعي َّ َِّمذْؽََّهذِاِهَّاأْلََح ِدثذِ :َُّمْخَتِمذَفَُّمْظَمق   ُ َوَوَُّيَقذ ُ َِّلَشذْي
ُهَُّمَح َحَِّوْلِتَ ِ َّاْلَثَ ِ َّوََّ َّاْلِفْعَلَِّفيَه ََّيْخَتِمُفَِّمْؽََّوْجِهََّمِ  اْلَثَ اِ ،ََّواأْلَْمِ ََّوَلِكؽ 

ََّمذ  َة،ََّوَمْكَطذُلََّمذ َّيََّ ُكذؾُ َِّمذَؽََّوالظ ْهِي،ََّوَلِكْؽَُّيَقذ ُ :ََّمَقذل ََّمذ ََّيْجذِز َِّمذَؽَّاْلُؾُضذؾُِ
ََّثَ ثَّ ََّع م ذةََِِّّعْظذيََََّّهذَااََّعَمىَّاْلَعَطلََُّّهذ :ٜٕٚوق  َّالت ما )ت:اهذ،َّ ٖ)اْلُؾُضؾُِ

َتْيؽَََّّم  ة ،ََّم  ة ََّّئَُُّيْجزََِّّاْلُؾُضؾَََّّم  َّ:َّاْلِعْمِؼََّمْهلَّ ََّوَلْنَسَََّّثَ َث،ََّوَمْفَضُمهَََُّّمْفَضُل،ََّوَم  
َََّّبْعَيهَُّ ََّمذ  ة ََّّ:(5)هذ ٖٔٔ)ت:وق  َّايؽَّلز طةاهذ،ََّّ ٗ)َشْي َب ُبَِّإَب َحِةَّاْلُؾُضؾُِ

َِّلَفذْ ضَّ ََّم  ة ََّم  ة َُّمذَؤدّ  َّاْلُؾُضؾُِ ُِ ََّغ ِسَلََّمْعَض  ِليُلََّعَمىََّم   .َََّّم  ة .ََّوالي  اْلُؾُضذؾُِ
.ََّوّللا َُّ ََّمذذ  ة ََّمذذ  ة ََّواِقذذَ ََّعَمْنذذِهَّاْسذذُؼََّغ ِسذذل  َّاْلُؾُضذذؾُِ ُِ َّ-ِإْذََّغ ِسذذُلََّمْعَضذذ  َعذذز 

ََّّ-َوَجل َّ َّالظ ِاذيِّ .ََّوِفذيَُّوُضذؾُِ َِّبذَ َِّذْكذِ ََّتْؾِقيذت  َّاْلُؾُضذؾُِ ُِ َّ-َمَمذَ َِّبَىْسذِلََّمْعَضذ 
َتْيِؽ،ََّوَثَ ث  ََّثَ ث  ،ََّوَغْسِلََّبْعِضََّم  ة َّمَََّّ-حَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم َؼَّ َتْيِؽََّم     ة ،ََّوَم  

َُّكذل َّ ََّهَااَُّكم ُهَُّمَحذ َح.ََّوَم   ََّشْفع  ،ََّوَبْعِضِهَِّوْت  ا،َِّدَوَلَةََّعَمىََّم   َّاْلُؾُضؾُِ ُِ َمْعَض 
ََّمذذْؽََّفَعذذَلَِّفذذيَّاْلؾَّ ََّمذذ ََّفَعَمذذُهَّالظ ِاذذي  ِفذذيََّبْعذذِضَََّّوَسذذم ؼََّىَّّللا ََُّعَمْنذذِهَّحَصذذم ََُّّضذذؾُِ

                                                           
 (ٕٙ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 سااشغ  (ٜٚ/ ٔ) التخمااحي سااشغ  (ٖٗ/ ٔ) داود أبااي سااشغ  (ٖٗ/ ٔ)البخاااري  صااحيح ((ٕ
 (ٕٗٙ/ ٔ) ماج  ابغ
 (ٜٜ٘/ ٛ) الحجيث اختبلف ((ٖ
 (ٜٜ/ ٔ)  التخمحي سشغ ((ٗ
 مغ يحا البحث.( تخاجع تخجست  في التسهيج (٘
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ََّهَااَِّمَؽَّاْلِتَ ِ َّاْلُطَح ِح،ََّوَِّمَؽَّاوْلِتَ ِ َّ .َّأِلَ   َِّلَفْ ِضَّاْلُؾُضؾُِ اأْلَْوَق ِتَُّمَؤدّ 
َّ ٔ)ُمَح َحََّوَبْعُضُهََّمْثُغؾَر.َّال ِا ََّبْعُضهَُّ

َّمذذ ةَّمذذ ةَّو جذذؾزَّول حصذذةَّالقذذؾ :َّم َّ هذذاهَّالصذذف تَّجذذ ئزةَّفنجذذؾزَّالؾضذذُؾ
َتْيؽَََّّم  ة ،ََّم  ة ََُّّيْجِزئََُُّّضؾَّواْلؾََّّث ث َّث ث ، ََّوَلذْنَسَََّّثذَ َث،ََّوَمْفَضذُمهَََُّّمْفَضذُل،ََّوَمذ  

َََّّبْعَيهَُّ َّ.َشْي

َّ(2)والطستثِ ََّّالج ئزََّّيان  ََّّالجط َُّالطظمُ َّالخ مُس:ََّّ- ٘)

َّه:م  لَُّ
ََّّ: ٖ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ ذ ر  ذُيَّْيذُؽََّبش  ،ََّوُمَثط  َقذ َو:ََّمْلَاَ َِ ََّعْطُ وَّْيُؽََّعِمذيّ 

َثَظ َُّشْيَحُة، َثَظ َُّمَثط َيََّق َ :ََّحي  َعْؽََّسْعِيَّْيِؽَِّإْيَ اِلنَؼ،ََّعْؽَُّمَثط ِيَّْيذِؽََّعْطذِ وَََّّحي 
ََّق َ :ََّقِيَ َّاْلَثج  ُجََّفَسَأْلَظ ََّج ِيَ َّْيَؽََّعْاذِيَّّللا ََِّقذ َ :َّ َكذ َ ََّرُسذؾُ َّّللا َِّ»ْيِؽََّحَسؽ 

                                                           
 (ٕٗٔ/ ٔ) خديسة ابغ صحيح ((ٔ
ز  ) ((ٕ ػ  نِ  و الاد اءُ  و اْلاػ اوُ  اْلِجيعُ ( ج  ا: أ ْصابل  اُجُيس  اْيِء  ق ْصاعُ  أ ح  اخُ  الذ  اطُ  و اْحخ  س  اْيءِ  و  اا. الذ   ف   م 

طُ  س  ْػزُ  اْلػ  ْيء   ُك ِّ  ف ج  ُص ُ  ش  س  ْػز اءُ . و  اةُ : و اْلج  ا ي ْبي س   الذ  ُصه  س  ْػز اءُ و ا. و  : ق اْػ    ق اا   ؛  ن ْجع  : ْلج 
ي ْت  ا ُسسِّ ا ِبه  ْػز   ت ْعت ِخُض  أِل ن ه  اِء  ج  س  ا أ يْ  الد  اص ه  س  اخُ  و اأْل ْصا ُ . و   ِساْختُ  اْلس ْػِضاع   ُجاْدتُ  اْحخ 
ْدتُاا ُ  ِفياِ   م ْفتُا ُ : و أ ج  ق ص ْعتُاا ُ  خ  ْدتُاا ُ . و  ْحتُا ُ  و أ ج  ااػاز ا ُجااْد  ي جاػز  وجاااز    ن ف  ا ج  جااا د   فهااػ ْػز ا وج 

اااِ د ااا واْلج  اا  فعماا  شااخ  م  ت َخ اااِ د الدااػ اء... ويااخادف عماا  و   والحاابل   واسااتحب   اْلُسب اااح اْلج 
اايء   اسااتحب   ُمْداات ح بّ  والسفعااػ  ُمْداات ِحّب  فهااػ اسااتحباب ا  اْساات ِحب   اْساات ْحِبْب  ي دااتِحّب  : الذ 
اام  قِبماا    زيااادة شااخ  لسااا اسااع: فياا   والسدااتحب والسدااتحب السخغااػب و،ثااخ   واستحدااش  فز 
 المغاة مقااييذ .يػجبا  ولاع الذاار  فيا  رغاب ماا: السدتحب: وقي  والػاجبات  الفخص عم 
 والتعخيفاااات األنيقاااة الحاااجود (ٕٖٗ ٜٔٗ/ ٔ) السعاصاااخة العخبياااة المغاااة معجاااع (ٜٗٗ/ ٔ)

 (ٖٕٔ: ص) التعخيفات (ٕٙٗ: ص) الفقهاء لغة معجع (٘ٚ: ص) الجقيقة
 (ٕٚ٘حٕٗٙ/ ٔ)الشدا ي( سشغ (ٖ
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َّحَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَّ ُُ ذذْطُسََّيْنَضذذ  ُيَصذذمِّيَّالغ ْهذذَ َِّب ْلَهذذ ِجَ ِة،ََّواْلَعْصذذَ ََّوالش 
ََّمْحَن ِ  ََّك َ َِّإَذاََّرآُهْؼََّقِيَّاْجَتَطُعذؾاَّ َُ ْطُس،ََّواْلِعَش  ِكن َة،ََّواْلَطْىِ َبَِّإَذاََّوَجَاِتَّالش  َِ

َل،ََّوِإَذاََّرآُهْؼََّقْيََّمْبَظُلؾاََّمل  َّ ََّّ ٔ)«َعج 

َّهَّحيث :و خ لفَُّ
ذ ََّعْاذُيَّّللا ِ،ََّعذْؽََّّ: ٕ)امم  َّالظس ئيَّق  َّ-ٔ َحَأَِ ََّق َ :ََّمِْ َمْلَاَ َِ َُّسَؾْ ُيَّْيُؽََِّْص  

َّ ذ ََّوَمِيذيََّعَمذىََّمِيذيََّيذْ َزَةَّاأْلَْسذَمِطيِّ ،ََّعْؽََّسن  ِرَّْيِؽََّسَ َمَةََّقذ َ :ََّدَلْمذُتََّمَِ َعْؾ  
ذذ ََّكْنذذاَلََّكذذ َ ََّرُسذذؾُ َّّللا َِّ حَصذذم ىَّللُاََّعَمْنذذِهََّوَسذذم َؼَُّيَصذذمِّيَََّّفَقذذ َ ََّلذذُهََّمِيذذي:ََّمْلِاْ َِ

َه َّاأْلُوَلذذىَِّحذذيَؽََّتذذْيَحُضَّ»اْلَطْكُتؾَبذذَة؟ََّقذذ َ :َّ َكذذ َ َُّيَصذذمِّيَّاْلَهِجيذذَ َّال ِتذذيََّتذذْيُعؾَِ
ْطُس،ََّوَك َ َُّيَصمِّيَّاْلَعْصَ ،َُّثؼ ََّثْ ِجُ ََّمَحُيَِ َِّإَلىََّرْحِمِهَِّفذيََّمْقَصذىَّاْلَطِيثَظذِةَّ الش 

ْطُسَّحََّ َّ»َق َ :ََّّ-َق َ :ََّوَِِسيُتََّم ََّق َ َِّفيَّاْلَطْىِ ِبََّّ-«َّن ةَََّوالش  َوَكذ َ ََّيْسذَتِث  
َه َّاْلَعَتَطذذةََّ َ َّحَصذذَ ُةَّاْلِعَشذذ َُّال ِتذذيََّتذذْيُعؾَِ َوَكذذ َ ََّيْكذذَ ُهَّالظ ذذْؾَ َّ»َقذذ َ :َّ«.ََّمْ َُّتذذَؤل 

ُجذذُلََّقْاَمَهذذ ََّواْلَثذذِيثَ ََّبْعذذَيَه ،ََّوَكذذ َ ََّثْظَفِتذذُلَِّمذذْؽَّحَصذذَ ِةَّاْلَىذذ َياِةَِّحذذيَؽََّيْعذذِ ُ َّال  
تِّيَؽَِّإَلىَّاْلِط َئةَِّ ََّّ ٖ)«َجِمنَسُه،ََّوَك َ ََّيْقَ ُمَِّب لسِّ

                                                           
ااااااااءِ  ت ْعِجيااااااا  بااااااااب/ اْلس ػ اِقياااااااتِ  ِكت اااااااابُ  الشداااااااا ي بمفطااااااا  أخخجااااااا : صاااااااحيح ((ٔ / ٔ) اْلِعذ 

 بمفااظ   وأخخجاا (ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا ( )ٕٚ٘حٕٗٙ
اااِججِ  ِكت ااابُ  مداامع مقااارب م ػ اِضااعِ  اْلس د  ة   و  اابل  ااْبحِ  ِكيااخِ الت بْ  اْسااِتْحب ابِ  ب ااابُ / الر   أ و  ِ  ِفااي ِبالر 
اااا  ْقِته  ب ي اااانِ  الت ْغِمااايُذ  و ُياااػ   و  ةِ  ق اااْجر   و  اااا اْلِقاااخ اء   بمفاااظ وأخخجااا ( ٙٗٙ- ٖٖٕحٙٗٗ/ ٔ) ِفيه 
بل ةِ  م ػ اِقيتِ  ِكت ابُ  البخاري  مختم  ْقتِ  ب ابُ / الر  اءِ  و  ُخوا أ وْ  الش اُس  اْجت س ع   ِإذ ا الِعذ  / ٔ) ت ا  خ 
اِبخ سيجنا حجيث مغ  (٘ٙ٘حٚٔٔ ْبجِ  ْبغ ج   .عش  هللا رضي ّللا ِ  ع 
 (ٖٓ٘حٕ٘ٙ/ ٔ)الشدا ي سشغ ((ٕ
بل ةِ  م ػ اِقيتِ  ِكت ابُ  البخاري  بمفط  أخخج : متفق عمي  ((ٖ ا ب ابُ / الر  س خِ  ِمغ   ُيْكخ  ُ  م   ب ْعج   الد 

ااءِ  اا بااب/ اْلس ػ اِقيااتِ  ِكت اابُ  والشداا ي  (ٜٜ٘حٖٕٔ/ ٔ) الِعذ  اااءِ  ت اْ ِخيخِ  ِماغْ  ح ب  ُيْداات   م   اْلِعذ 
== 
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ  ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
حيث َّسييِ ََّج ِيَ َّْيَؽََّعْاِيَّّللا َِّرضيَّللاَّعظهَّفنهَّم َّالظايَّحصذمىَّللاَّعمنذهَّ

ََّمِيذيََّيذْ َزَةَّاأْلَْسذَمِطيََّّوسمؼَّك  َّيعجلَّحص ةَّالعش ُ،َّييظطذ َّفذيَّحذيث َّسذييِ 
َّث َّتعجيلَّحص ةَّالعش َُّم َّتألي ه ؟،َّفهلَّالطستتألي ه َّرضيَّللاَّعظه

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

الت رَّامم  َّالظس ئيَّالجطذ َّيذيؽَّهذاهَّاألح دثذ َّبذأ َّتعجيذلَّحصذ ةَّالعشذ َُّ
َََّّتْعِجيذذذلََُّّمووَّقذذذ  :هذذذ َّمسذذذتث َّفتذذذ جؼَّجذذذ ئز،َّوتألي َّ ثذذذؼَّقذذذ  :ََّمذذذ ََّّ،اْلِعَشذذذ 

َّ َِّمذذذذذْؽََّتذذذذذْأِليِ َّاْلِعَشذذذذذ  ََّّ ٕ)وقذذذذذيَّوافقذذذذذهَّاممذذذذذ  َّالذذذذذيارمياهذذذذذذذ،ََّّ ٔ)ُيْسذذذذذَتَث  

                                                                                                                                    
== 

   وأخخجاا (ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا ) (ٖٓ٘حٕ٘ٙ/ ٔ)
اااِججِ  ِكت اابُ  مداامع مختما  بمفاظ م ػ اِضاعِ  اْلس د  ة   و  ابل  اْبحِ  الت ْبِكيااخِ  اْساِتْحب ابِ  ب ااابُ / الر   ِفااي ِبالر 
ا  أ و  ِ  ْقِته  ةِ  ق ْجر   ب ي انِ و   الت ْغِميُذ  و ُيػ   و  ا اْلِقخ اء   أ ِبي سيجنا حجيث مغ  (ٚٗٙحٚٗٗ/ ٔ) ِفيه 
 جسيمااة أبااي ابااغ ويااػ عااػف الشدااا ي عشاج إسااشاد  فااي قماات: عشاا   هللا رضااي اأْل ْساام ِسيِّ  ب اْخز ة  
 حجاخ اباغ الحاافظ قاا  كساا وبالتذيع بالقجر رمي ثقة البرخي  العبجي األعخابي الجيع بفتح
 الكاشا  اياا ثبات ثقاة: الشداا ي قاا : الاحيبي وقاا   (ٕ٘ٔ٘تٖٖٗ: ص) التهحيب تقخيب
ْذاُهػر ِثق اة اأْل عخ اِباي ع ْػف: ،خخ مػضع في وقا ( ٜٖٓٗتٔٓٔ/ ٕ) ار ق اا    م   قاجري  بْشاج 

 أحج ذَخ ما لكغ: قمت  (ٖٚٚٗتٜ٘ٗ/ ٕ) الزعفاء في السغشي ايا يتذيع ي ْعِشي ر اِفِزي
 .داعية كان أن 
 (ٕ٘ٙ ٕٗٙ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
اِفظُ  يػ ((ٕ ا ُ  الح  س ج   أ ُبػ اإِلم  ْبجُ  ُمح  ْباجِ  باغُ  هللاِ  ع  اِرِمي   ثُاع   الت ِسْيِساي   الف ْزا ِ  باغِ  الاخ ْحس غِ  ع   الاج 

ْخق ْشِجي   س  ج   ك ان   الد  اِلْيغ   أ ح  ِجْيِث  ِفي الخ ح  ْسِعِ   ِبِحْفِط ِ  و الس ػُصػِفيغ   الح  اانِ  و ج  اع    ُ ل ا و اإِلْتق   م 
ااش     و الد ْيااِج  والااػر  والرااج   الثقااة ص  اااِمع  "و  " الت ْفِدااْيخ  "و  " الُسْدااش ج  " و  ااات    "الج  ااش ةِ  م  ْسااذ   س   خ 

== 
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َّ،َّثذؼَّقذ  :َّ ٔ)فيَّسظظه ُِ َِّمذْؽََّتذْأِليِ ََّّق  :ََّب ُبََّوْقذِتَّاْلِعَشذ  َبذ ُبََّمذ َُّيْسذَتَث  
َّ ُِ ذذ ََّّ ٖ)يَّحصذذثنثهفذذَّ ٕ)وتذذ جؼَّايذذؽَّححذذ  اهذذذ،َّاْلِعَشذذ  ْلَحذذ ِرََّعط  قذذ  :َِّذْكذذُ َّامِْ

َِّإَلىََّبْعِضَّالم ْيذِلََّمذ ََّلذْؼََّيْشذُقْقََّذِلذَػََّعَمذىَّ ُِ ََّتْأِليَ َّحَصَ ِةَّاْلِعَش  َِّلْمَطْ ُِ ُيْسَتَث  
َّ،َّثذؼََّّقذ  :َّ ٗ)وتذ جؼَّالايهقذياهذذ،َّاْلَطْأُمؾِميَؽَّ ُِ َبذ ُبََّمذْؽََّقذ َ َِّيَتْعِجيذِلَّاْلِعَشذ 

ََّتْأِليَ َه ق  :ََّب ُبََّمِؽَّاسَّ َّ ٘)َتَث  

ََّهِلَّاأْلَْفَضُلََّتْقذِييُطَه ََّمْ ََّتْأِليُ َهذ ََّّ:(6)هذ ٙٚٙ)ت:ق  َّالظؾو َّ ُُ اْلَتَمَفَّاْلُعَمَط 
ذَلَّالت ذْأِليَ َّ ََّفَطذْؽََّفض  ََّوالش  ِفِعيِّ َمِفََّوَقْؾَوِ َِّلَط ِلػ  َوُهَط ََّمْاَلَح ِ ََّمْشُهؾَراِ َِّلمس 

َِّيَهِاِهَّاأْلََح دَِّ َّاْلَع َدَةَّاْلَى ِلَحَةَِّلَ ُسذؾِ َّّللا َِّاْحَتج  َِّبَأ   َلَّالت ْقِييَؼَّاْحَتج  ثِ ََّوَمْؽََّفض 
ََّيِسيَ ة َِّلَاَنذ ِ َّاْلَجذَؾاِزََّمْوَّ َ َه َِّفيََّمْوَق ت  َط ََّمل  حَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم َؼََّتْقِييُطَه ََّوِإِ 

                                                                                                                                    
== 

ْسِداااْيغ   ماااا  ت ْيغِ  و خ   ط الشاااببلء أعااابل  سااايخ  (ٔٓٔ٘تٜٕٓ/ ٔٔ) بغاااجاد تااااري . هللا رحسااا  و 
 (٘ٔ٘/ ٗٔ) والشهاية البجاية  (ٕٔٗٓتٚ٘٘/ ٜ) الحجيث

 (ٗٚٚ/ ٕ) الجارمي سشغ ((ٔ
اااا ُ  ياااػ ((ٕ ااااِفظُ  اإِلم  اااْي ُ   الح  اااان   ش  ااااِتع   أ ُباااػ  ُخخ اس  اااجُ  ح  س  اااج   باااغِ  ِحب اااان   باااغُ  ُمح   ِحب اااان   باااغِ  أ ْحس 

اِرِمي   الت ِسْيِساااي   ااااحبُ   الُبْداااِتي   الاااج  ْذاااُهْػر ِة  الُكتُااابِ  ص  اااِحْيح   الُسْداااش ج   مشهاااا الس   ماااغ كاااان   الر 
 والشجاااػ   الصاااب  حتّااا . ذلاااظ وغياااخ والاااػعظ  والمغاااة  والفقااا   الحاااجيث  فاااي العماااع أوعياااة
اااش ة   تاااػفِّي والكااابل   ْسِداااْيغ   أ ْرب اااع   س  ث بل ِثسا  اااة   و خ   ط لماااحيبي الشاااببلء أعااابل  سااايخ. هللا رحسااا  و 
 البجايااااااة  (ٕ٘ٔتٖٔٔ/ ٖ) الكبااااااخى  الذااااااافعية شبقااااااات  (ٕٖٛٙتٖٛٔ/ ٕٔ) الحااااااجيث
 (ٕ٘ٛ/ ٗ) لحيبا شحرات  (ٕٔٛ/ ٘ٔ) والشهاية

 (ٜٜٖ/ ٗ) حبان ابغ صحيح ((ٖ
 تخاجع تخجست  في السصمب األو : الجسع ببيان اختبلف العا  والخاص)السثا  األو (. ((ٗ
 (ٓٙٙ ٛ٘ٙ/ ٔ) لمبيهقي الكبخى  الدشغ ((٘
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٙ
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ََّوِفيََّبْعِضََّهِاِهَّاأْلََّ ََّمْوَِّلُعْار  َش َرُةَِّإَلذىََّهذَااََّوّللا ََُّمْعَمذؼَُِّلُشْىل  اهذذ،ََّّ ٔ)َح ِدثِ َّامِْ
ذ َّاأْلَْمذُ َّال ذِا ََّثَتَعم ذُقَِّيَتذْأِليِ َّ:َّ ٕ)هذذ ٕٙٛ)ت:ق  َّميؾَّزرعةَّايذؽَّالع اقذيوَّ َمم 

ََّقْظع  َِّلَط ََّثَاَتََّوَمْجَطُعؾاََّعَمْنِهَِّمْؽََّجَؾاِزَِّفْعِمَهذ َِّمذؽَّ ُهََّمْمُ ََِّْيب  ََّفِنِ  ُِ ِ ََّّاْلِعَش  َمو 
َطذذ ََّكذذ َ ََّيذذْأُمُ ُهْؼََّعَمذذىََّسذذِايِلَّالظ ذذْيِبََّوَلذذْؼَّ ُدُلذذؾِ ََّوْقِتَهذذ ََّفَمذذْؾََّمَمذذَ ُهْؼَِّيَتْأِليِ َهذذ َّإِ 
ْيب  ََّوَلْؼَُّثَؾاِعْ ََّعَمْنذِهََّيذْلََّكذ َ َّاْلَى ِلذُ َّ َيْأُمْ ُهْؼَِّيَاِلَػَّاأْلَْمِ َّال ِا ََّلْؾََّوَقَ ََّلَك َ ََِّ

قذ  َّالثذ فظَّايذذؽَّوَّاهذذ،َّ ٖ) ََّمْفَضذَلََّوّللَا ََُّمْعَمذؼََُّطَه ََّفَكذ َ ََّتْقذِييُطهََِّمذْؽَِّفْعِمذِهََّتْقذِيي
ََّّ:هذ ٕ٘ٛ)ت:حج  َمْؽََّوَجَيَِّبِهَُّقؾ ة ََّعَمىََّتْأِليِ َه ََّوَلْؼََّيْىِمْحذُهَّالظ ذْؾُ ََّوَلذْؼََّيُشذق 

َِّمَؽَّاْلَطْأُمؾِميَؽََّف لت ْأِليُ َِّفيََّحقِّذِهََّمْفَضذُلََّوَقذيَّْ َرَّالظ ذَؾِو  َََّّعَمىََّمَحي  َذِلذَػََّّ(4)َقذ  
ذ ِفِين ِةََّوَغْيذِ ِهْؼََّّ(5)ِفيََّشْ ِحَُّمْسِمؼ َّ َِّمْؽََّمْهِلَّاْلَثِيثِ َِّمذَؽَّالش  َوُهَؾَّاْلِتَن ُرََّكِ ي  

ِليِلََّمْفَضذِمن ُةَّالت ذْأِليِ ََّوِمذْؽََّحْيذُ َّالظ َغذِ َّ َوّللا ََُّمْعَمُؼ....َّواْلُطْخَت ُرَِّمْؽََّحْيُ َّالذي 
ََّّ ٙ).ِصيُلََّوّللا ََُّمْعَمؼَُّالت فَّْ

                                                           
 (ٖٙٔ/ ٘) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٔ
ااة أ ُبااػ الااجيغ ولااي اإلساابل  شااي  الحااافظ اإلمااا  يااػ ((ٕ اااِفظ ابااغ أ ْحسااج زْرع   أبااي اْلك ِبيااخ اْلح 

اْيغ  باغ الاخ ِحيع عبج اْلفز  اان   اْلُفُشاػن  ِفاي باخ  العخاقاي  اْلُحد   َ اا و  ام  اِفط اا ُمحاجثا ِإم   ف ِقيهاا ح 
ااالحا  أصااػليا   محققااا   ااشغ مااغ مرااشفات  شااخح ص  اُود أبااي س  شااخح د  اااِنيج تقخيااب و   لاااج لػا اأْل س 
اااِجيث  ِفاااي و أ ْشاااي اء اااات   الح  انِسا  اااة و عْذاااخيغ ِساااتّ  ساااشة م  ث س   ب بشااااء الغساااخ إنبااااء. هللا رحسااا  و 
 الحفاااااااِ شبقااااااات  (ٖٖٙ/ ٔ) التاسااااااع القااااااخن  ألياااااا  البلمااااااع الزااااااػء  (ٖٔٔ/ ٖ)العسااااااخ
 (ٕٛٔٔتٛٗ٘: ص) لمديػشي

 (ٔٚ/ ٕ) التقخيب شخح في التثخيب شخح ((ٖ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٗ
 (ٖٙٔ/ ٘) مدمع عم  الشػوي  شخح ((٘
 (ٜٗ/ ٕ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٙ
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ََّهَااَّالت ْأِليَ َُّمْسذَتَثَ َِّعْظذَيَّاْلُجْطُهذؾِرََّّ: ٔ)َّهذ ٗٔٓٔ)ت:ق  َّالق ر َّوَّ ...ََّفِن  
َمم  ََّمذ ََّوَرَدَِّمذْؽَّ...ََّّ: ٖ)هذ ٕٓ٘ٔ)ت:ق  َّالشؾك ِيوَّاهذ،ََّّ ٕ)ِلَ ف  َِّلمش  ِفِعيَّ

ِ َّاْلَؾْقذذِتََّعَمذذىَّاْلُعُطذذؾِ َّ ذذَة،ََّفَنِجذذُ َِّيَظذذ ُؤُهََّمْفَضذذِمن ِةََّمو  َفَأَح ِدثذذُ ََّهذذَااَّاْلَحذذ ِبََّل حص 
َِّمْظُه.َعَميَّْ َّ ٗ)َه ،ََّوَهَااََّوَُّيي 

م َّتعجيذذلَّحصذذ ةَّالعشذذ َُّجذذ ئز،َّوتألي هذذ َّمسذذتث ََّمذذ ََّلذذْؼَّول حصذةَّالقذذؾ :َّ
َّ.َيْشُقْقََّذِلَػََّعَمىَّاْلَطْأُمؾِميؽَّ

َّ  

                                                           
 صاجور ماغ   القااري  الهاخوي  السابّل  الاجيغ نػر دمحم  سمصان بغ الفكي  الحشفي عمي يػ ((ٔ

 يااخاة  فااي ولااج السرااابيح  لسذااكاة السفاااتيح مخقاااة: الكثيااخة ترااانيف  مااغ عرااخ   فااي العمااع
مااي األعاابل .  هللا رحساا  وألاا  عذااخ أربعااة سااشة ابهاا وتااػفي مكااة وسااكغ   (ٕٔ/ ٘) لمدَر
 (ٓٓٔ/ ٚ)لكحالة السؤلفيغ معجع
 (ٜٖٗ/ ٔ) السرابيح مذكاة شخح السفاتيح مخقاة ((ٕ
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي.( تخاجع تخجست  في (ٖ
 (٘ٔ/ ٕ) األوشار ني  ((ٗ
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َّ(1) والطن وهََّّالج ئزََّّيان  ََّّالجط ََُّّالطظمُ َّالس دُس:َّ- ٙ)

َّه:م  لَُّ
َمْلَاَ َِ َُّعْتَحُةَّْيذُؽََّعْاذِيَّّللا ََِّقذ َ :ََّقذَ ْمُتََّعَمذىََّم ِلذِػََّّ: ٕ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ

ة ََّعَمْنِهََّوَمَِ ََّمْسَطُ ،ََّعذِؽَّاْيذِؽَّاْلَق ِسذِؼََّقذ َ :َّ َُ َِّقَ ا ََّواْلَث ِرُثَّْيُؽَِّمْسِنيؽ  ْيِؽََّمَِس 
،ََّعذْؽََّمِيذ َثِظيََّم ِلذَػ،ََّعذْؽَُّسذَطيّ  ََّرُسذؾَ َّّللا ََِّحي  ،ََّعذْؽََّمِيذيَُّهَ ْ ذَ َة،ََّم   يَّحَصذ ِل  

ِ ،َُّثذؼ َّ»حَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّق َ :َّ َّاأْلَو  فِّ ََّوالص  ُِ َلْؾََّيْعَمُؼَّالظ  ُسََّم َِّفيَّالظَِّيا
ََّمْ ََّيْسذذذَتِهُطؾاََّعَمْنذذذِهََّوْسذذذَتَهُطؾا ُسََّمذذذ َِّفذذذيَّ،ََّوَلذذذْؾََّيْعَمذذذُؼَّالظ ذذذ (3)َلذذذْؼََّيِجذذذُيواَِّإو 

                                                           
ز  ) ((ٔ ػ  نِ  و الد اءُ  اْلػ اوُ و   اْلِجيعُ ( ج  ُجُيس ا: أ ْصبل  ْيِء  ق ْصعُ  أ ح  اخُ  الذ  اطُ  و اْحخ  س  اْيِء  و   وجااز   الذ 
ااػاز ا ُجااْد  ي جااػز  جاااز   ااْػز ا  ج  اااِ د جااا د  فهااػ وج  ااا واْلج  اا  فعماا  شااخ  م  ت َخ ... الدااػ اء عماا  و 

اِ د ويخادف اءُ و   و الخ اءُ  اْلك افُ ( ك ِخ   )و والحبل   اْلُسب اح اْلج  ِحيح   أ ْص    اْله  م   ي ُج    و اِحج   ص   ع 
فِ  ا ِخبل  ب ةِ  الخِّض  اا ُ . و اْلس ح  اْيء   ك ِخْياتُ : ُيق  اا ُ . ااِلْساعُ  و اْلُكاْخ ُ . ك ْخي اا أ ْكخ ُيا ُ  الذ  ُيق  : اْلُكاْخ ُ  ب ا ِ : و 
اق ُة  ااْخ ُ  اْلس ذ  ااْيء   ُتك م اا    أ نْ : و اْلك  م ا ُ  الذ  يُ . ك اِري ااا ف ت ْعس  ااا ُ و  ااِخ    و اْلك خ اِلي ااُة  اْلك خ اِلي ااةُ  اْلُكاْخ ِ  ِمااغ   ق   َو
ْخي ا ُكْخي ا ي كخ    خاية   وَ  خاِلي ة   وَ  خالي ة   َو ْكاخو  والسفعػ  كار   فهػ َو ِخيا   م  ْكاُخو  وَ  اا واْلس   م 
اقب و ال   ت َخ  عم  ُيث اب  حاخا ال إلا  كاان فا ن التاخ   راجاح يػ ما: والسكخو  فعم   عم  ُيع 
 .فعمااا  عماا  يعاقااب وال تشديهيااة  تكااػن  أقااخب الِحااا  إلاا  كااان وإن تحخيسيااة  كخايتاا  تكااػن 
 (ٜٔٗ/ ٔ) السعاصااااخة العخبيااااة المغاااة معجااااع (ٖٚٔ ٕٚٔ/ ٘) (ٜٗٗ/ ٔ) المغااااة مقااااييذ

 (ٕٕٛ: ص) التعخيفات (ٙٚ ٘ٚ: ص) الجقيقة والتعخيفات األنيقة الحجود(ٕٜٗٔ/ ٖ)
 (ٓٗ٘حٜٕٙ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٕ
اءُ  ((3 اااج  ةِ  ُياااػ   الشِّ اااابل  ا ُ  اأْل ذ اُن ِبالر   (ٚ٘ٔ/ ٗ) مداااامع عمااا  الشاااػوي  شااااخح ااِلْقِتاااخ ا ُ  و ااِلْساااِته 

 (ٖٚ/ ٘) واألثخ الحجيث غخيب في الشهاية
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ْحِ َّأَلََتْؾُهَطذ ََّوَلذْؾََّّ(2)َوْسَتَحُقؾاَِّإَلْنِه،ََّوَلْؾََّعِمُطؾاََّم َِّفيَّاْلَعَتَطةََِّّ(1)الت ْهِجي َّ َوالص 
َّ ٗ) ٖ)«َحْاؾ ا

َّهَّحيث :َّو خ لفَُّ
َثَظ ََّمُيذؾََّداُوَدََّّ: ٘)ق  َّاممذ  َّالظسذ ئيَّ-ٔ ذ ََّمْحَطذُيَّْيذُؽَُّسذَمْنَط َ ََّقذ َ :ََّحذي  َمْلَاَ َِ

،ََّعذْؽََّمِيذيََّسذَمَطَة،ََّعذِؽَُّهَؾَّا ،ََّعْؽَُّسْفَن َ ،ََّعْؽََّعْاِيَّّللا َِّْيذِؽََّمِيذيََّلِايذي  ْلَثَفِ   
َوََّتْىِمَاذظ ُكُؼَّاأْلَْعذَ اُبَّ»اْيذِؽَُّعَطذَ ََّقذ َ :ََّقذ َ ََّرُسذؾُ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼ:َّ

ُهْؼَُّيْعِتطَُّ َه َّاْلِعَش َُّ(6)ؾ ََّعَمىَّاْسِؼَّحَصَ ِتُكْؼََّهِاِه:ََّفِنِ  ِيِلََّوِإِ  ََّّ ٚ)«َعَمىَّامِْ

                                                           
ْيء   ُك ِّ  ِإل   الت ْبِكيخُ : الت ْهِجيخُ  ((1 ر ة ش  خ  : ُيق ا ُ . ِإل ْي ِ  والُسباد  اخُ  ي ج  جِّ اخ   ػ  ف ُها ت ْهِجياخا   ُيه  جِّ  ُمه 
رة أراد   ْقتِ  أو  ِ  ِإل   السباد  ةِ  و  بل    (ٕٙٗ/ ٘) واألثخ الحجيث غخيب في الشهاية .الر 
اااةِ  ((2 ان ااات ضمستاااا  الّمياااا  ع ت س  ااااس ػن  األْعااااخ اب َو اااابلة   ُيد  ااااءِ  ص  ة   اْلِعذ  اااابل  ااااة  ص  ت س   ت ْدااااِسية   الع 

ْقت. الشهاية  (ٓٛٔ/ ٖ) واألثخ الحجيث غخيب في بالػ 
ْبػُ  ((3 م   يسذي   أ نْ : الح  ْي  ع  / ٔ) واألثاخ الحاجيث غخياب فاي الشهاياة .اْسات  أ وِ  وُرْكب ت ْي   ي ج 

ٖٖٙ) 
ااة باااب/ اْلس ػ اِقيااتِ  ِكت ااابُ  الشدااا ي بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٗ ااا    أ نْ  ِفااي الخ ْخر  اااءِ  ُيق   ِلْمِعذ 

اااةُ  ت س    (ع أقااا  لااا  عمااا  عماااةثقاااات  ولااا إساااشاد  عشاااج الشداااا ي رجالااا ( )ٓٗ٘حٜٕٙ/ ٔ) اْلع 
ا ِ  ب ااابُ / األ ذ انِ  ِكت ااابُ  البخاااري  مقااارب بمفااظ وأخخجاا    (٘ٔٙحٕٙٔ/ ٔ)األ ذ انِ  ِفااي ااِلْسااِته 
ةِ  ِكت ااابُ  ومداامع اابل   والراابح العتسااة وصاابلة والتكبيااخ األو  والراا  الشااجاء فزاا  باااب/ الر 
ْيخ ة   أ ِبي سيجنا حجيث مغ  (ٖٚٗحٕٖ٘/ ٔ)  .عش  هللا رضي ُيخ 
 (ٔٗ٘حٕٓٚ/ ٔ)سشغ الشدا ي( (٘
اااةِ  ((6 ان ااات ضمستاااا  الّمياااا  ع ت س  ااااس ػن  األْعااااخ اب َو اااابلة   ُيد  ااااءِ  ص  ة   اْلِعذ  اااابل  ااااة  ص  ت س   ت ْدااااِسية   الع 

ْقت. الشهاية  (ٓٛٔ/ ٖ) واألثخ الحجيث غخيب في بالػ 
ةِ  ِكت اااااابُ  مدااااامع بمفطااااا  أخخجااااا : صاااااحيح ((ٚ ااااابل  ْقاااااتِ  ب اااااابُ / الر  ااااااءِ  و  ت ْ ِخيِخي ااااا اْلِعذ  / ٔ) او 

ةِ  ِفااااااااااااي ب اااااااااااااب  / اأْل د بِ  ِكت اااااااااااااب داود وأبااااااااااااػ  (ٗٗٙ -ٕٕٛح٘ٗٗ اااااااااااابل  ااااااااااااةِ  ص  ت س  / ٗ) اْلع 
== 
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
َّ ُِ ْلَصذُةَِّفذيََّمْ َُّيَقذ َ َِّلْمِعَشذ  حيث َّسذييِ ََّمِيذيَُّهَ ْ ذَ َةَّرضذيَّللاَّعظذهَّفنذهَّال  

َّ.اْلَعَتَطُة،َّييظط َّفيَّحيث َّسييِ َّاْيِؽَُّعَطَ َّرضيَّللاَّعظهط َّاْلَكَ اِلَنُةَِّفيََّذِلػََّ

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

التذ رَّاممذ  َّالظسذ ئيَّمسذمػَّالجطذ َّيذيؽَّهذاهَّاألح دثذ َّبذأ َّهذاهَّالتسذطنةَّ
ْلَصذُةَِّفذيََّمْ َُّيَقذ َ َّلمك اهةَّوَّج ئزة،َّوالظهيَّ لنسَّلمتث  ؼَّفت جؼَّمووَّق  :َّال  

َّاْلَعَتَطُةَّ، ُِ َّ: ٕ)هذ ٔ٘ٚ)ت:ق  َّايؽَّالكنؼَّ ٔ).ثؼَّق  :َّاْلَكَ اِلَنُةَِّفيََّذِلػَََِّّلْمِعَش 

                                                                                                                                    
== 

ِلااااظ   ِفااااي اْلك خ اِلي ااااةُ  باااااب/ اْلس ػ اِقيااااتِ  ِكت ااااابُ  والشدااااا ي  (ٜٗٛٗحٜٕٙ ( ٔٗ٘حٕٓٚ/ ٔ) ذ 
ةِ  ِكت ابُ  ماج    وابغ(ثقات  ولع أق  ل  عم  عمة إسشاد  عشج الشدا ي رجال ) بل   بُ ب اا/ الر 

اااا    أ نْ  الش ْهااايِ  ةُ : ُيق  ااابل  اااةِ  ص  ت س   حٜٚٔ/ ٛ) أحساااج السداااشج فاااي وأحساااج  (ٗٓٚحٜٗٗ/ ٔ) اْلع 
ةِ  ِكت اااااابُ  خديساااااة واباااااغ  (ٕٚ٘ٗ ااااابل  ةِ  ت ْداااااِسي ةِ  ك خ اي اااااةِ  ب اااااابُ / الر  ااااابل  ااااااءِ  ص  اااااة   اْلِعذ  ت س  / ٔ) ع 
ةِ  ِكت ااابُ  حبااان ابااغ مقااارب بمفااظ وأخخجاا   (ٜٖٗحٕٔٔ اابل  ااخ باااب/  الر  َْ ااغْ  الد ْجااخِ  ِذ  أ نْ  ع 
ااس   ةُ  ُتد  اابل  اااءِ  ص  ااة   اْحِخااخ ةِ  اْلِعذ  ت س   باااغ هللا عبااج ساايجنا حااجيث مااغ  (ٔٗ٘ٔحٚٓٗ/ ٗ) اْلع 
 .عش  هللا رضي عسخ
 (ٕٓٚ ٜٕٙ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
ا ُ  يػ ((ٕ م  ْي ُ  اإْلِ ا ُ  الذ  ْسُذ  الُفشػنِ  ذو اإلم  يغِ  ش  س جُ  الجِّ ر ِعاي   أ ي اػب   ْباغِ  ب ْكاخِ  أ ِباي ْبغُ  ُمح   الد 
ا ُ  ْػِزي ِة  ِإم  ا  و اْبغُ  اْلج  ِسع   ق يِِّسه  اِجيث   س  ة   ُعُماػ    ِفاي ف ب اخ     ِبااْلِعْمِع  و اْشات غ     اْلح  د  اجِّ  ِساي س ا ال   ُمت ع 
ااِجيثِ  الت ْفِداايِخ  ِعْمااعُ  ااان تيسيااة  ابااغ الااجيغ تقااي اإلساابل  بذااي  وتفقاا  و اأْل ْصاام ْيِغ  و اْلح   مااغ َو
اِني ِ  ِمغ   ل  ُ  وأفاد  وصش   وناضخ  ودرس  وأفت  . أصحاب  عيػن  غ ارِ  اْلِكب ارِ  الت ر   و الرِّ
ْيء   ش ة ُتُػفِّي   ك ِثيخ   ش  ْسِديغ   ِإْحج ى س  ْبِعِسا  ة   و خ  س  / ٗ) غباخ ماغ خباخ فاي العباخ. هللا رحس  و 
 (ٜٕٗ/ ٓٔ) والقايخة مرخ ممػ  ف  الدايخة الشجػ   (ٖٕ٘/ ٛٔ)والشهاية البجاية  (٘٘ٔ
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َطذذ َُّهذذَؾَِّمذذْؽََّغَمَحذذةَّاأْلَْعذذَ ابََّعَمذذىَِّاْسذذؼَّاْلِعَشذذ َُِّبَثْيذذُ ََّّ:َق َلذذْتََّط ِئَفذذة الظ ْهذذيَِّإِ 
يََّ ََّتْسذِطَنةَُّثْهَج َِّب ْلُكمِّن ِةََّكَط ََّد  ََّعَمْنِهََّقْؾلهََّوََّيْىِمَاظ ُكْؼََّفَأم  َِّإَذاَُّسذطِّ ُِ ْتَِّب ْلِعَشذ 

َّ ٔ)ُيَسط ىَِّب ْلَعَتَطِةََّمْحَن ِ  ََّوَهذَااَّمعهذ َّاألقذؾا ََّغ ِلَحةََّعَمىَّاْلَعَتَطةََّلْؼََّيْطَتِظ ََّم َّ
َمُفَِّفيََّذِلَػََّفِطذْظُهْؼََّمذْؽََّّ:هذ ٕ٘ٛ)ت:ق  َّالث فظَّايؽَّحج وَّاهذ،َّ اْلَتَمَفَّالس 

قمذهَّايذؽََّمِيذيََّشذْيَحَةََّكِ َهُهََّك ْيِؽَُّعَطَ ََّراِو َّاْلَثِيثِ َّوَّ ِمْظُهْؼََّمذْؽَّمطمذقََّجذَؾازهََِّ
ثِقََّوَغْي ِِهََّوِمْظُهْؼََّمْؽََّجَعَمُهَِّلَ َ َّاأْلَْوَلىََّوُهَؾَّال  اِجُ .... يِّ َّالصِّ ََّعْؽََّمِييََّبْك  

ََّوَبذْيؽََّّ(2)َق َ َّالظ َؾِو  َّ َََّّوَغْيُ ُه:َُّيْجَطُ ََّيْيَؽَّالظ ْهذِيََّعذْؽََّتْسذِطَيِتَه ََّعَتَطذة  َُ َمذ ََّجذ 
َّ ذذُهَّاْسذذَتْعَطَلََّذِلذذَػَِّلَاَنذذ ِ َّاْلَجذذَؾاِزََّوَم   َِّبذذَأْمَ ْ ِؽََّمَحذذُيُهَط :ََّمِ  ِمذذْؽََّتْسذذِطَيِتَه ََّعَتَطذذة 
َّ َُ ُهََّل َطَ َِّب ْلَعَتَطِةََّمذْؽََّوََّيْعذِ ُ َّاْلِعَشذ  الظ ْهَيَِّلمت ْظِز ِهََّوَِّلمت ْثِ  ِؼََّوال   ِِي:َِّبَأِ 

ََّفُهذذَؾَِّلَقْصذذِيَّالت ْعِ  ذذاِلََّوَِّلَقْصذذِيَّالت ْسذذِطَنِةََِّّلَكْؾِِذذِهََّمْشذذَه َّ ُِ ِعْظذذَيُهْؼَِّمذذَؽَّاْلِعَشذذ 
ذذُهََّكذذ َ َُّمْشذذَتِه  اَِّعْظذذَيُهُؼَّ َّأِلَِ  ُِ ذذُهَّاْسذذَتْعَطَلََّلْفذذَظَّاْلَعَتَطذذِةَِّفذذيَّاْلِعَشذذ  َوُ ْثَتَطذذُلََّمِ 

َِّلْمَطْىذِ ِبََّفَمذْؾََّقذ َ ََّلذْؾََّيعَّْ ُِ َّاْسِتْعَط ُ ََّلْفِظَّاْلِعَش  ُِ ذْحِ ََّواْلِعَشذ  َمُطذؾَ ََّمذ َِّفذيَّالص 
َه َّاْلَطْىِ ُبَُّقْمتَّ ذُهََّقذْيََّثَاذَتََّّ-الث فظَّايذؽَّحجذ -:َلَتَؾه ُطؾاََّمِ  َوَهذَااََّضذِيناَلَّأِلَِ 

َّ ََّف لغ ذذ ِهُ ََّم   ُِ ذذْحِ ََّواْلِعَشذذ  ْفذذِسََّهذذَااَّاْلَثذذِيثِ ََّلذذْؾََّيْعَمُطذذؾَ ََّمذذ َِّفذذيَّالص  ِفذذيََِّ
َّ َّالظ ْهذَيََّعذْؽََّّالت ْعِايَ َِّب ْلِعَش  َواِةََّوِقيذَلَِّإ   ِ َّالذ   َتذ َرة ََّوِب ْلَعَتَطذِةََّتذ َرة َِّمذْؽََّتَصذ  

َُُِّزوَ َّاْْلَيِةََّكذ َ ََّقْاذَلَّاْلَثذِيثِ َّ َسَ َّاْلَجَؾاَزََّوُتُعقَِّ َِّبَأ   ََِّ ََّعَتَطة  ُِ َتْسِطَنِةَّاْلِعَش 
َغذَ َِّلِ ْحِتَنذ  ِجَِّفذيَِّمْ ذِلََّذِلذَػَِّإَلذىَّالت ذ ِر ِ ََّوَوَّاْلَطْاُكؾِرََّوِفيَّكلَِّمذَؽَّاْلَقذْؾَلْيِؽََِّ

ذظ ُةَّ ََّتْىِمذَ َّالس  ُهذؾاََّعْظذُهَِّلذَل   ََّذِلَػََّك َ ََّج ِئز اََّفَمط  ََّكُ َ َِّإْطَ ُقُهْؼََّلُهَُِّ ُبْعَيَِّفيََّم  
ْسَ ِمن ِةََّوَمَ ََّذِلَػََّفَ ََّيْثذُ ُ ََّذِلذَػَِّيذَيلَِّ ظ ِةَّامِْ ذَث َبَةَّاْلَج ِهِمن ُةََّعَمىَّالس  َّالص  يِلََّم  

                                                           
 (ٕٕ٘ ٕٕٗ/ ٖٔ) الكيع البغ مذكبلت  وإيزاح داود أبي سشغ تهحيب ((ٔ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٕ
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ذذ َّاْسذذذِتْعَط ُلَه َِّفذذيَِّمْ ذذذِلَّ ال ذذِاثَؽََّرَوُواَّالظ ْهذذَيَّاْسذذذَتْعَطُمؾاَّالت ْسذذِطَنَةَّاْلَطذذذْاُكؾَرَةََّوَمم 
َّ ٔ).َحِيثِ ََّمِييَُّهَ ْ َ َةََّفِمَ ْفِ َّاِوْلِتَح ِسَِّب ْلَطْىِ ِبََّوّللا ََُّمْعَمؼَُّ

َّالظ ْهذَيََّّشذ َُّعتطذةتسذطنةَّالعَّم َّهذاهَّالتسذطنةول حصةَّالقؾ :َّ جذ ئزة،ََّوَم  
َّ.ِلمت ْظِز ِهََّوَِّلمت ْثِ  ِؼ

َّ  

                                                           
 (ٚٗ -٘ٗ/ ٕ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٔ
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َّفيَّالسظِؽَّالصى  ََّّالظس ئيََّّّعظيَّامم ِ َّ(1)الظس ََِّّال  ِي:َّمسمػََُّّحث َّالط

وَّيصذذ رَّإلذذىَّالظسذذ َّمذذ َّإمنذذ  َّالجطذذ َّأل َّفذذىََّّ:(2) ٙٚٙ)ت:قذذ  َّالظذذؾو َّ
مطظذ َّمحذيهط َّ َّعنالظس َّإل اجَّمحيَّالثيث يؽَّعؽَّكؾِهَّمط َّيعطذلَّبذهَّ...َّفذ

وقذذذذ  َّالثذذذذ فظَّايذذذذؽَّاهذذذذذ،ََّّ ٖ)ِ سذذذذخ َّقذذذذيمظ هَّوإوَّعطمظذذذذ َّبذذذذ ل اج َّمظهطذذذذ 
َّعظُه،َّهذ ٕ٘ٛ)ت:حج  َّمتَألِّ   َّش عيّ  َّييليل  :َّالظ ْسُ :َّرْفُ َّتعم ِقَُّحكؼ َّش عيّ 

َّالظ  سذَ َّ فِ َّالطذاكؾِر،َّوتسذطيُتُهَِّ ِسذخ  َّمجذ َز:َّأل   والظ  سُ :َّم َّثي  َّعمىَّال  
:ََّمحصذذ ُحه :َّمذذ َّوَرَدَّفذذيَّفذذيَّالثكنقذذِةَّهذذؾَّ للُاَّتعذذ لى،َّوُ ْعذذَ ُ َّالظ سذذُ َّبذذُأمؾر 

َّكثيثِ َُّي  َيَةَّفيَّ َهْيُتُكؼَّعذؽَِّز ذ رِةَّالُقاذؾِرَّ«َّ:َّ»حصثنِ َّمسمؼ َّ»الظ ّصِ ُكْظُتََِّ
َ َّ ٗ)«موَّفُزوروه :َّفِنِ ه َُّتَاكُِّ َّاْلِلَ ةََّ َّبَأِ ذهَّمتذَألِّ ذث يي  ،َّوِمظه َّمذ َّيجذِزُ َّالص 

                                                           
ُخ  الذيء   ن د    : لغة الشد  ((ٔ خ   ن ْدخا   يشد  خ   وانتد  ارِ  ع غْ  اْكت ت ب  ُ : واستشد   ِضِ  م ع 

ْيءِ  ِإبصا : والش ْد  خ   وِإقامة الذ  ُ ؛ ،خ  ِفي م ق ام  ا: الت ْشِدي ِ  و   ن ْ تِ  ُنْشِدها أ وْ  ،ي ة   ِمغْ  ن ْشد  ْ  )م 
ْيخ   ة   الث اِني ةُ  و اْحي ةُ  ؛( ٚٓٔ: )رقع احية البقخة سػرة ِمْثِمها( أ وْ  ِمْشها ِبخ   واأُلول  ن اِسخ 

ة   ْشُدػخ  ْيءِ  ن ْق ُ : و الش ْد ُ . م  ؛ و ُيػ   م ك ان   ِإل  م ك ان   ِمغْ  الذ  ن د     ُيػ  ْيء   و  ْيءِ  الذ  خ  ِبالذ   يشد 
خ  ُ  خ ت: ت ُقػ ُ  و اْلع خ بُ  وأ دال   ِب ِ  أ زال : و اْنت د  ْت ُ  الطِّ    الذسُذ  ند  خ  ْعش   أ زالت   و اْنت د   و اْلس 
م ْت  الطِّ    أ ذيبت م ُ ؛ و ح  خ ت م ح  ي ارِ  ،ث ار   الخِّيحُ  وند  ا : الجِّ ْته  ْخع ا و الش ْد ُ  غ ي خ   ِفي أ يْ  ش 

ْفعُ : اأُلُصػِليِّيغ   اْصِصبلحِ  ْخِعيّ   ُحْكع   ر  ِلي    ش  ْخِعيّ   ِبج  اِ د   والش ْد ُ  ُمت خ اخ   ش   و اِقع   ع ْقبل   ج 
ْخع ا. ب شخح التحخيخ مخترخ (ٔٙ/ ٖ) العخب لدان ش   إرشاد (ٕٙ٘/ ٖ) السشيخ الكَػ
 (ٕ٘/ ٕ) األصػ  عمع مغ الحق تحقيق إل  الفحػ 

 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٕ
 (ٖ٘/ ٔ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٖ
ش اِ دِ  ِكت ابُ  مدمع حجيث مغ كجدء بمفط  أخخج : صحيح ((ٗ  الش ِبيِّ  اْسِتًْح انِ  ب ابُ / اْلج 

م   م ْي ِ  هللاُ  ص  م ع   ع  س   ِكت اب  داود وأبػ  (ٜٚٚحٕٚٙ/ ٕ) ُأمِّ ِ  ق ْبخِ  ِزي ار ةِ  ِفي و ج     ع د   ر ب  ُ  و 
ش اِ دِ  ِكت ابُ  والشدا ي  (ٜٖٛٙحٕٖٖ/ ٖ) اأْل ْوِعي ةِ  ِفي ب اب  /اأْل ْشِخب ةِ   اْلُقُبػرِ  ِزي ار ة باب/ اْلج 

== 



 

 

1169 

َّ: ك َ َّآِلَ َّاأَلْمذَ ْ ِؽَِّمذؽَّرسذؾِ َّللاَّحصذم ىَّللُاَّعمنذِهَّوآلذِهَّوسذم َؼَّ»كقؾِ َّج ي  
ذِتَّالظ ذ رَّ َِّمط ذ ََّمس  ذظؽَّ«ََّتْ ُكَّالُؾضؾُِ َ ُ َّوِمْظهذ َّمذ َُّيْعذ، ٔ)َملَ َجذُهََّمحصذث ُبَّالس 

َّ ٕ)ب لت  ر ِ ،َّوُهؾََّك يَ .

َّه:م  لَُّ
ذذ َِّإْسذذَث ُ َّْيذذُؽَّإََِّّ: ٖ)قذذ  َّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّ-ٔ ذذ َِّإْسذذَط ِعيُلََّمْلَاَ َِ ْيذذَ اِلنَؼ،ََّمْلَاَ َِ

،ََّعْؽَُّعَطَ َّْيِؽََّعْاِيَّاْلَعِز ذِز،ََّعذْؽَّ َثَظ ََّمْعَطَ ،ََّعِؽَّالز ْهِ  ِّ ز اِ ََّق َو:ََّحي  َوَعْاُيَّال  

                                                                                                                                    
== 

 يثحج مغ  (ثقات  ولع أق  ل  عم  عمة إسشاد  عشج الشدا ي رجال ( )ٕٖٕٓحٜٛ/ ٗ)
ة   سيجنا ْيج   .عش  هللا رضي األ ْسم ِسي   ُبخ 
ار ةِ  ِكت اب الشدا ي بمفط  أخخج : صحيح ((ٔ ا اْلُػُضػءِ  ت ْخ ِ  ب ابُ / الص ه   الش ارُ  غ ي خ تِ  ِمس 
   وابغ(ثقات  ولع أق  ل  عم  عمة إسشاد  عشج الشدا ي رجال ( )٘ٛٔحٛٓٔ/ ٔ)

ار   ِكت اب السشتق  في الجارود اء   م ا باب/ ةِ الص ه  ا اْلُػُضػءِ  ت ْخ ِ  ِفي ج  تِ  ِمس  : ص) الش ارُ  م د 
خِ  ب ابُ / اْلُػُضػءِ  ِكت ابُ  صحيح  في خديسة وابغ  (ٕٗحٜٔ َْ ِلي ِ  ِذ م   الج   الش ِبيِّ  ت ْخ    أ ن   ع 
م   - م ْي ِ  ّللا ُ  ص  م ع   ع  س  ا اْلُػُضػء   -و  تِ  ِمس   ِمس ا ك ان   ِلُػُضػِ  ِ  ن اِس     غ ي خ ْت  أ وْ  الش ارُ  م د 

تِ  ار ةِ  ِكت اب صحيح  في حبان وابغ  (ٖٗحٛٙ/ ٔ) غ ي خ ْت  أ وْ  الش ارُ  م د  خُ / الص ه  َْ ب خ   ِذ  خ 
خِ  غ ْيخ   ُيػِيعُ  ق جْ  م   أِل ْمِخ ِ  ن اِس    أ ن  ُ  اْلِعْمعِ  ِصش اع ةِ  ِفي اْلُست ب حِّ م ْي ِ  ّللا ُ  ص  م ع   ع  س   ِمغْ  ْلُػُضػءِ ِبا و 

ِب ِ  ُلُحػ ِ  ار ةِ  ِكت اب داود أبػ مقارب بمفظ وأخخج   (ٖٗٔٔحٙٔٗ/ ٖ) اإْلِ  ِفي ب اب  / الص ه 
ا اْلُػُضػءِ  ت ْخ ِ  تِ  ِمس  اِبخ سيجنا حجيث مغ  (ٕٜٔحٜٗ/ ٔ)الش ارُ  م د  ْبجِ  ْبغ ج   رضي ّللا ِ  ع 
 .عش  هللا
 (ٛٚ: ص) عتخ ت الفكخ نخبة تػضيح في الشطخ ندية ((ٕ
 (ٔٚٔح٘ٓٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٖ
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،ََّعْؽََّمِييَُّهَ ْ ذَ َةََّقذ َ :ََّسذِطْعُتََّرُسذؾَ َّّللا َِّحَصذم ىَّ ِإْيَ اِلنَؼَّْيِؽََّعْاِيَّّللا َِّْيِؽََّق ِرظ 
ِتَّالظ  رَّ»ََّعَمْنِهََّوَسم َؼََّيُقؾُ :َّللاَُّ ُلؾاَِّمط  ََّمس  ََّّ ٔ)«َتَؾض 

َّهَّحيث :َّو خ لفَُّ
َّْيذُؽَّ:َّ ٕ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ َثَظ ََّعِمذي  ََّقذ َ :ََّحذي  َمْلَاَ َِ ََّعْطُ وَّْيذُؽََّمْظُصذؾر 

ذِيَّْيذِؽَّاْلُطْظَكذِيِرََّقذ َثَظ َُّشذَعْيَ ،ََّعذْؽَُّمَثط  ََّقذ َ :ََّحذي   َ :ََّسذِطْعُتََّجذ ِيَ َّْيذَؽََّ ن  ش 
َك َ َّآِلُ َّاأْلَْمَ ْ ِؽَِّمذْؽََّرُسذؾِ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّتذْ َكَّ»َعْاِيَّّللا ََِّق َ :َّ

ِتَّالظ  رَّ َِّمط  ََّمس  ََّّ ٖ)«اْلُؾُضؾُِ

َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
َّم ط َّمسذتَّالظذ ر،َّييظطذ َّحيث َّسييِ َّمييَّه   ةَّرضيَّللاَّعظهَّفنهَّالؾضُؾ

َّحيث َّسييِ َّج ي َّيؽَّعايَّللاَّرضيَّللاَّعظهَّت كَّذلػ.

َّ  

                                                           
اااْيسِ  ِكت اااابُ  مدااامع بمفطااا  أخخجااا : صاااحيح ((ٔ اااا اْلُػُضاااػءِ  ب اااابُ / اْلح  اااتِ  ِمس  / ٔ) الش اااارُ  م د 

ااااااااار ةِ  ِكت ااااااااابُ  والشدااااااااا ي  (ٕٖ٘حٕٕٚ ااااااااا اْلُػُضااااااااػءِ  ب ااااااااابُ /  الص ه  ي ااااااااخ تِ  ِمس  / ٔ) الش ااااااااارُ  غ 
 فاااي   وأحساااج(ولاااع أقااا  لااا  عمااا  عماااة ثقاااات  إساااشاد  عشاااج الشداااا ي رجالااا )  (ٔٚٔح٘ٓٔ
اار ةِ  كتااب التخماحي مقارب بمفظ وأخخج   (ٔٚٓٓٔحٜٙ/ ٙٔ) السدشج  الُػُضاػءِ  ب اابُ / الص ه 
ااا ي ااخ تِ  ِمس  ااغْ  الب ااابِ  ِفااي: وقااا   (ٜٚحٖٗٔ/ ٔ) الش ااارُ  غ  ِبيب ااة   ُأ ِّ  ع  اام س ة   وُأ ِّ  ح  ْيااجِ  س  ز   ْبااغِ  و 
ااة   و أ ِبااي ث اِباات   اا  و أ ِبااي أ ي ااػب   ِباايو أ   ش ْمح   ماجاا  وابااغ  (ٖٗٔ/ ٔ)  التخمااحي سااشغ ايااا ُمػس 
ار ةِ  ِكت ابُ  اا اْلُػُضاػءِ  ب ابُ /  الص ه  ي اخ ْت  ِمس   أ ِباي سايجنا حاجيث ماغ  (٘ٛٗحٖٙٓ/ ٔ) الش اارُ  غ 
ْيخ ة    .عش  هللا رضي ُيخ 
 (٘ٛٔحٛٓٔ/ ٔ)( سشغ الشدا ي(ٕ
  .الدابقة الرفحة في تخخيج  سبق ((ٖ
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تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

سذذمػَّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّلذذيف َّاولذذت  َّيذذيؽَّهذذاهَّاألح دثذذ َّمسذذمػَّالظسذذ ،َّ
َِّمط ذ َّغََّفت جؼَّمووَّق  :ََّب ُبَّاْلؾَّ َّي ذَ ِتَّالظ ذ رَُّضؾُِ ،َّثذؼَّقذ  :ََّبذ ُبََّتذْ ِكَّاْلُؾُضذؾُِ

َّ ٔ)ِمط  ََّغي َ ِتَّالظ  رَّ ،َّفكأِذهَّيشذي َّإلذىَّم َّالظ سذ َّمتذأل َّوهذؾََّتذْ كَّاْلُؾُضذؾُِ
َاَكَ َِّفذيََّهذَااَّاْلَحذ ِبَّفذَُّمْسِمَؼََّرِحَطذُهَّّللا ََُّتَعذ َلى،َّووافقهَّامم  َِّمط  ََّغي َ ِتَّالظ  رَّ

َاَه َِّب أْلََح ِدثِ َّاْلَؾاِرَدِةَِّيَتْ ِكَّاأْلََح ِدثَ َّاْلَؾا ِتَّالظ  ُرَُّثؼ ََّعق  َِّمط  ََّمس  ِرَدَةَِّب ْلُؾُضؾُِ
ََّمْظُسذؾَخََّوَهذِاِهََّعذ َدُةَّ َّاْلُؾُضذؾَُ ذُهَُّيِشذيُ َِّإَلذىََّم   ذِتَّالظ ذ ُرََّفَكَأِ  َِّمط  ََّمس  اْلُؾُضؾُِ

َُّثذؼ ََّمِئط ِةَّاْلَثذِيثِ ََّثذْاكََُُّّمْسِمؼ ََّوَغْي ِِهَِّمؽَّ َهذ ََّمْظُسذؾَلة  ُ وَ َّاأْلََح ِدثذَ َّال ِتذيََّثَ ْوَِ
َه َِّب لظ  ِس َِّ ََّّ ٕ)ُيَعقُِّاؾَِ

ََّّ: ٖ)هذذ ٗٛ٘ق  َّالثذ زمي)ت: ََّمْكَ ذَ َّالظ ذ ِسَُّيْظِمُقذؾَ َّاْلَقذْؾَ َِّبذَأ   ....َغْيذَ ََّم  
َّ ذذِتَّالظ ذذ ُرََّمْظُسذذؾَخ،َُّثذذؼ َّاْجِتَطذذ ُ َّاْلُخَمَفذذ  ذذ ََّمس  َِّمط  ال  اِشذذِيثَؽ،ََّوِإْجَطذذ ُ ََّّاْلُؾُضذذؾَُ

ِةَّالظ ْسذذذِ ، ذذذِةَّاأْلَْمَصذذذ ِرََّبْعذذذَيُهْؼ،ََّثذذذُي  ََّعَمذذذىَّحِصذذذث  قذذذ  َّوَّاهذذذذ،َّ ٗ)َوّللا ََُّمْعَمذذذؼَََُّّمِئط 
َِّفذيَّقؾلذهَّحصذمىَّللاَّعمنذهَّوسذمؼَّ:(5)هذ ٙٚٙ)ت:الظؾو َّ ُُ َّ:َقِيَّاْلَتَمَفَّاْلُعَمَط 

ذِتَّالظ ذ رَّ) َِّمذَؽَّالسذمفَّوالخمذفََّفذَاَهَ ََّجَطذ هََِّّ(6) تؾضؤواَِّمط ذ ََّمس  ُِ يُ َّاْلُعَمَطذ 
ذذْتُهَّالظ ذذ رََّّإلذذىَّمِذذهَّو َِّبَأْكذذِلََّمذذ ََّمس  ََّهذذَااَّاْلِخذذَ َ ََّّ....ثظذذتقضَّاْلُؾُضذذؾُُ ُثذذؼ َِّإ  

                                                           
 (ٚٓٔ-٘ٓٔ/ ٔ) الشدا ي سشغ ((ٔ
 (ٖٗ ٕٗ/ ٗ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٕ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٖ
 (ٕ٘: ص) احثار مغ والسشدػخ الشاس  في االعتبار ((ٗ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(٘
 دا ي.السبحث الثاني: مدمظ الشد  عشج اإلما  الش في تخجست  تخاجع ((ٙ
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ََّبْعذذَيَّذلذذػَّعمذذىَّمِذذهَّ ُُ ِ َُّثذذؼ ََّمْجَطذذَ َّاْلُعَمَطذذ  ذذْيِرَّاأْلَو  ال ذذِا ََّحَكْيَظذذ ُهََّكذذ َ َِّفذذيَّالص 
َِّبَأْكِلََّم َّ ْتهَُّويج َّاْلُؾُضؾُُ ََّّ ٔ).الظ  ُرََّوّللا ََُّمْعَمؼَََُّّمس 

ذذِتَّالظ ذذ ُرََّمْظُسذذؾَخ،َّول حصذذةَّالقذذؾ :َّ ذذ ََّمس  َِّمط  َّاْلُؾُضذذؾَُ َّوََّم   ُِ اْجِتَطذذ ُ َّاْلُخَمَفذذ 
ِةَّالظ ْسِ . َّال  اِشِيثَؽ،ََّوِإْجَط ُ ََّمِئط ِةَّاأْلَْمَص ِرََّبْعَيُهْؼ،ََّثُي  ََّعَمىَّحِصث 

َِّيال  َّالط   َُّ
ََّوُهذذَؾَّاْيذذُؽَّ ٕ) َّالظسذذ ئيقذذ  َّاممذذ َّ-ٔ ذذ َّاْلَثَسذذُؽَّْيذذُؽََّقَزَعذذَة،ََّعذذْؽََّل ِلذذي  :ََّمْلَاَ َِ

َّ، و،ََّعْؽََّواِقِيَّْيِؽََّعْطِ وَّْيِؽََّسْعِيَّْيِؽَُّمَع ذ  َثَظ َُّمَثط ُيَّْيُؽََّعْط   اْلَث ِرِثََّق َ :ََّحي 
َِّحيَؽََّقِيَ َّاْلَطِيثَظَة،ََّفَسم َّ ْطُتََّعَمْنِهََّفَق َ :َِّمط ذْؽََّق َ :ََّدَلْمُتََّعَمىََّمَِِسَّْيِؽََّم ِلػ 

اََّكذ َ ََّمْعَغذَؼَّ ََّسذْعي  ََّقذ َ :َِّإ   َت؟َُّقْمُت:ََّمَِ ََّواِقُيَّْيُؽََّعْطِ وَّْيِؽََّسذْعِيَّْيذِؽَُّمَعذ ذ  َمِْ
ََّرُسذؾَ َّّللا َِّحَصذم ىَّللُاََّعَمْنذِهَّ ،َُّثؼ ََّق َ :َِّإ   َُ الظ  ِسََّوَمْطَؾَلُه،َُّثؼ ََّبَكىََّفَأْكَ َ َّاْلُحَك 

َّحَصذذ ِحِ َُّدوَمذذَةََّبْع  ذذ ،ََّفَأْرَسذذذَلَِّإَلْنذذِهَِّبُجح ذذِةَِّدثَحذذذ ج ََّوَسذذ َّ(3)م َؼََّبَعذذَ َِّإَلذذىَُّمَكْيذذذِير 
ََّقذ َ ََّعَمذىَّ َِّفيَه َّالا َهُ ،ََّفَمِحَسُهََّرُسؾُ َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼ،َُّثذؼ  َمْظُسؾَجة 

ذذَزَ ، َه َِّبَأْثذذِيثِهْؼ،ََّفَقذذ َ :ََّّاْلِطْظَاذذِ ،ََّوَقَعذذَيََّفَمذذْؼََّثذذَتَكم ْؼ،ََّوَِ َفَجَعذذَلَّالظ ذذ ُسََّثْمِطُسذذؾَِ
َِّفيَّاْلَجظ ِةََّمْحَسُؽَِّمط  ََّتَ ْو َّ» َّ ٗ)«َمَتْعَجُاؾَ َِّمْؽََّهِاِهََّلَطَظ ِدثُلََّسْعي 

                                                           
 (ٖٗ/ ٗ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٔ
 (ٕٖٓ٘حٜٜٔ/ ٛ)( سشغ الشدا ي(ٕ
اااع  ِمااغ   الُست خاااحة الثِّيااابُ  ( قااا  اباااغ األثيااخ: ُياااػ  (ٖ ق ااجْ  ُمعاااخ ب   ف اِرِساايّ   اإلْبِخيد   داُلااا   ُتْفااات حُ  و 

ااع م اا  وُيْجس  ي اااِبي    ع  ب اااِبي    د   الحااجيث غخيااب فااي الشهايااة .اج  دب اا أ ْصاام  ُ  أِل ن   و اْلب اااِء؛ ِباْلي اااءِ  ود 
 (ٜٚ/ ٕ) واألثخ

يب اجِ  ُلاْبُذ  بااب/ الدِّيش ةِ  ِكت ابُ  الشدا ي بمفط  أخخج : لغيخ  صحيح ((ٗ ْشُداػجِ  الاجِّ  ِبالاح ي بِ  اْلس 
اغْ  المِّب اسِ  كتاب التخمحي مقارب بمفظ وأخخج   (ٕٖٓ٘حٜٜٔ/ ٛ) ُساػ ِ  ع  ام   هللاِ  ر   ّللا ُ  ص 

م ْي ِ  ام ع   ع  س  اِجيث   ي اح ا: وقاا   (ٖٕٚٔحٕٓٚ/ ٖ)ب ااب   - ٖ/ و  اغ   ح  د  اِحيح   ح   وأخخجا  ياا ا  ص 
== 
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َّهَّحيث :َّو خ لفَُّ
َثَظ ََّحج  َج،ََّعؽََّّ: ٔ)ق  َّامم  َّالظس ئيَّ-ٔ ،ََّق َ :ََّحي  َثَظ َُّثؾُسُفَّْيُؽََّسِعيي  ََّحي 

َّحَصم ىَّ ُهََّسِطَ ََّج ِي  اََّيُقؾُ :ََّلِحَسَّالظ ِاي  ،ََّق َ :ََّمْلَاَ ِِيََّمُيؾَّالز َبْيِ ،ََّمِ  اْيِؽَُّجَ ْ ج 
َزَعُه،ََّفَأْرَسَلَِّبِهَِّإَلىَّ َُّمْهِيَ ََّلُه،َُّثؼ ََّمْوَشَػََّمْ ََِّ َِّمْؽَِّدثَح ج   ُ للُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّقَح 

َزْعَتُهََّيذ ََّرُسذؾَ َّّللا ِ،ََّقذ َ :َُّعَطَ ََّفِقيَلََّلُه:ََّقْيََّموَّ َهذ ِِيََّعْظذُهَِّجْاِ  ذُلَّ»َشَػََّم ََِّ َِ
َُّ  َ َُّعَطُ ََّثْحِكيََّفَق َ :ََّي ََّرُسؾَ َّّللا ِ،ََّكِ ْهَتََّمْم  اََّوَمْعَظْيَتِظنِه؟َّ«َعَمْنِهَّالس  َُ ،ََّفَج 

                                                                                                                                    
== 

ِجي اااةِ  ق ُبااااػ ِ  ب اااابُ / الِهب ااااةِ  ِكت اااابُ  البخاااااري  مختراااخا   (ٕ٘ٔٙحٖٙٔ/ ٖ) الُسْذااااِخَِيغ   ِمااااغ   اله 
اااِ  ِ  كتاااب ومداامع اب ةِ  ف ز  ااح  ِضااي   الر  ااال   هللاُ  ر  ااْشُهعْ  ت ع  اااِ  ِ  ِمااغْ  ب ااابُ / ع  اا ف ز  اااذ   ْبااغِ  ْعجِ س   ُمع 
ْش ُ  هللاُ  ر ِضي   اِلظ   ْبغِ  أ ن ذِ  سيجنا حجيث مغ( ٜٕٙٗحٜٙٔٔ/ ٗ) ع   قمت عش   هللا رضي م 
: حجاخ اباغ الحاافظ قا  البرخي  مػاليع الهاشسي قدعة بغ الحدغ الشدا ي عشج إسشاد  في

حلظ  (ٕٛٚٔتٖٙٔ: ص) التهحيب تقخيب ايا صجو    بغ عمقسة بغ عسخو بغ دمحم في  َو
 الخحيماااااي ت مػثااااق ويااااػ فياااا  تكمااااع مااااغ صااااجو  :  الااااحيبي قااااا  السااااجني الميثااااي وقاااااص

ااِجيث حداغ(: ٙٚٛ٘تٕٔٙ/ ٕ) الزاعفاء فااي السغشاي فاي وقاا   (ٜٖٓتٔٙٗ:ص)  الح 
 قااا  كساا الحاجيث حداغ صاجو   باا (: ٛٛٔٙتٜٜٕ/ٖ)التهاحيب تقخياب تحخياخ وفاي   اياا

ْمقِ  ب ْجءِ  ت ابُ كِ  البخاري  أخخج  مقارب بمفظ ولمحجيث   ايا.... الحيبي ا ب ابُ / الخ  اء   م   ِفاي ج 
ةِ  ش ةِ  ِصف  ا الج  ْخُمػق ة   و أ ن ه   ّللا ُ  ر ِضي   ع اِزب   ْبغ   الب خ اء   سيجنا حجيث مغ( ٜٕٖٗحٛٔٔ/ ٗ) م 
ااا  ْشُهس  ُسااػ ُ  ُأِتااي  : ق ااا    ع  اام   ّللا ِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  ِخيااخ   ِمااغْ  ِبث ااْػب   و  ُمااػا ح  ع  ُبااػن   ف ج   ِمااغْ  ي ْعج 
ِليِشااِ   ُحْدااِش ِ  ااا    و  ُسااػ ُ  ف ق  اام   ّللا ِ  ر  م ْياا ِ  هللاُ  ص  اام ع   ع  س  ش اِدياا ُ : »و  ااْعجِ  ل س  اااذ   ْبااغِ  س  ش ااةِ  ِفااي ُمع   الج 
 «ي ح ا ِمغْ  أ ْفز  ُ 

 (ٖٖٓ٘حٕٓٓ /ٛ)( سشغ الشدا ي(ٔ
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ِِّذذيََّلذذْؼَُّمْعِظَنذذُهَِّلَتْمَحَسذذُه،»َقذذ َ :َّ َطذذ ََّمْعَظْيُتَكذذُهََِّّإ َفَح َعذذُهَُّعَطذذُ َِّبذذَأْلَفْيَّ«َِّلَتِانَعذذهَُِّإِ 
َّ ٔ).َِّدْرَهؼ َّ

َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
َّرضذيَّللاَّعظذهَّفنذذهَّم َّالظاذيَّحصذمىَّللاَّعمنذذهَّ ذِسَّْيذذِؽََّم ِلذػ  حذيث َّسذييِ ََّمَِ
ثَح َجَّاْلَطْظُسؾِجَِّب لا َهِ ،َّييظط َّفيَّحيث َّسييِ َّجذ ي َّيذؽَّعاذيَّ وسمؼََّلحسَّاليِّ

َّعظهَِّهىَّحصمىَّللاَّعمنهَّوسمؼَّعؽَّذلػ.للاَّرضيَّللاَّ

تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه:غي َِّ

سمػَّامم  َّالظس ئيَّمسمػَّالظس َّليف َّاولت  َّيذيؽَّاألح دثذ َّفتذ جؼَّمووَّ
ثَح ِجَّاْلَطْظُسؾِجَّ ََّّ ٕ).ِ ََّذِلػََِّب لا َهِ َّ،َّثؼَّق  :َِّذْكُ ََِّسَّق  :َُّلْحُسَّاليِّ

ْسَ ِ ََّثْمَحُسَّال َِّج ُ َّاْلَخذَؾاِتنَؼََّّ: ٖ)هذ ٖ٘ٛ)ت:ق  َّايؽَّش هيؽ ِ َّامِْ َك َ َِّفيََّمو 
الا َهَ ،ََّوَغْيُ ََّذِلَػ،ََّوَك َ َّاْلَثَغُ ََّقْيََّوَقَ ََّعَمىَّالظ  ِسَُّكمِِّهْؼ،َُّثؼ ََّمَب َحُهََّرُسذؾُ َّ

َّّللا َِّحَصم ىَّللُاََّعَمْنِهََّوَسم َؼَّ ُِ َُّدوَ َّال َِّجذ ِ ،ََّفَصذ َرََّمذ ََّكذ َ ََّعَمذىَّالظَِّسذ  ُِ ِلمظَِّسذ 
                                                           

 الااح ي بِ  ِإن اااءِ  اْسااِتْعس ا ِ  ت ْحااِخيعِ  ب ااابُ / و الدِّيش ااةِ  المِّب اااسِ  كتاااب مداامع بمفطاا  أخخجاا : صااحيح ((ٔ
ةِ  م   و اْلِفز  اا ِ  ع  ااءِ  الخِّج  اخِ  ب اابُ / الدِّيش اةِ  ِكت اابُ  والشداا ي  (ٕٓٚٓحٗٗٙٔ/ ٖ) و الشِّد  َْ اا ِذ  م 
ااا الثِّي ااابِ  ُلااْبذِ  ِمااغْ  ُيْداات ح ب   م  ااا ُيْكااخ  ُ  و   إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا )  (ٖٖٓ٘حٕٓٓ /ٛ)ِمْشه 

ااخ باااب/ المِّب اااسِ  كتاااب صااحيح  فااي حباان   وابااغ(  لاا  عماا  عمااةثقاات  ولااع أقاا َْ  الد ْجااخِ  ِذ
ااغْ  ااْخءِ  ُلااْبذِ  ع  يب اجِ  ِثي اااب   اْلس  ااع   الااجِّ ْخب ااارِ  م  ااةِ  اإْلِ ااا ِ  ِبِ ب اح  ِشاا ِ  ااِلْنِتف    ٕٛٗ٘ح ٕ٘ٗ/ ٕٔ) ِبث س 
 هللا رضاي هللا عباج باغ جاابخ سايجنا حاجيث ماغ  (ٚٓٔ٘ٔحٕٖٗ/ ٖٕ) السدشج في وأحسج
 .عش 
 (ٕٓٓ ٜٜٔ/ ٛ) الشدا ي سشغ ((ٕ
 في السصمب الثالث: الجسع ببيان اختبلف األحػا  )السثا  األو ( تخجست  تخاجع ((ٖ
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ذذذذذذ ََّلُهذذذذذذْؼََّفظََّ َب َحذذذذذذُةَّاْلَثَغذذذذذذ َِّمذذذذذذَؽَّاْلَثَغذذذذذذِ َُّمَح ح  وقذذذذذذ  َّاهذذذذذذذ،َّ ٔ)َسذذذذذذَخِتَّامِْ
ْسذذِخهََِّّ: ٕ)هذذذ ٗٛ٘)ت:الثذذ زمي ثَح ِجََّوَِ َّ ٖ)...ََّوِمذذْؽَِّكَتذذ ِبَّالمَِّحذذ ِسَُّلذذْحُسَّالذذيِّ

ثَح ِجَّمَََّّ: ٗ)هذذذذ ٙٚٙ)تقذذذ  َّالظذذؾو َّوَّاهذذذ،َّ ْسذذذَتْاَ ِ ََّوالذذذيِّ ذذ َُّلذذذْحُسَّاْلَثِ  ذذِ ََّوامِْ م 
ََّمْوَّ ُِ ََّلِحَسُهَِّلْمُخذَنَ  َُ ْؾَ َِّمَؽَّاْلَثِ  ِ ََّفُكم ُهََّحَ اَ ََّعَمىَّال َِّج ِ ََّسَؾا ََّوُهَؾََِّ يِّ َواْلَقسِّ

ذَفِ ََّواْلَثَضذِ ََّومََّ ََّمْ ََّثْمَحَسذُهَِّلْمَثك ذذِةََّفَنُجذؾُزَِّفذذيَّالس  ََّفُيَحذذ ُحََّغْيِ َهذ َِّإو  ُُ ذذ َّالظَِّسذ  م 
َِّمْظذُهََّوِمذذَؽَّ َؾاِعذِهََّوَلذذَؾاِتنِؼَّالذا َهِ ََّوَسذ ِئِ َّاْلُثِمذيِّ َُّلذْحُسَّاْلَثِ  ذِ ََّوَجِطنذِ ََّمِْ َلُهذؽ 
ذ ب ُةََّواْلَعُجذؾُزََّواْلَىِظن ذُةََّواْلَفِقيذَ ُةََّهذَااَّال ذِا َّ َجُةََّوَغْيُ َهذ ََّوالش  َّاْلُطَزو  َُ ِةََّسَؾا اْلِفض 

 ُهَِّمْؽََّتْثِ  ِؼَّاْلَثِ  ذِ ََّعَمذىَّال َِّجذ ِ ََّوِإَب َحِتذِهَّلمظسذ َُّهذؾَّمذاهاظ َّومذاه ََّذَكْ ََِّ
الجط هي َّوحنىَّالق ضيَّعؽَّقذؾ َّإب حتذهَّلم جذ  َّوالظسذ َُّوعذؽَّايذؽَّالز َبْيذِ َّ

ََّوَتْثِ  ِطذذذِهََّعَمذذذ ُِ ْجَطذذذ ُ ََّعَمذذذىَِّإَب َحِتذذذِهَِّلمظَِّسذذذ  َعَقذذذَيَّامِْ ىََّتْثِ  ُطذذذُهََّعَمْيِهَطذذذ َُّثذذذؼ َّاِْ
ذِيَّهذذ ٕ٘ٛ)تقذ  َّالثذ فظَّايذؽَّحجذ وَّاهذذ،ََّّ ٘)ال َِّج  َّ ذْنُ ََّمُيذؾَُّمَثط  :َََّّقذ َ َّالش 

ََّتْخِصذنَصَّالظ ْهذِيَِّلم َِّجذ ِ َّلثنطذةََّف ل ذِا َّيْغهذ ََّّ ٙ)ْيُؽََّمِيذيََّجْطذَ ةََّا َُّقْمَظذ َِّإ   َم  

                                                           
 (ٙٗٗ: ص) شاييغ البغ ومشدػخ  الحجيث ناس  ((ٔ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٕ
 (ٖٕٓ: ص) احثار مغ والسشدػخ الشاس  في االعتبار ((ٖ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  جع( تخا(ٗ
 (ٖٖ ٕٖ/ ٗٔ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((٘
 مختراخ أّلا  جساخة  أباي بغ هللا عبج دمحم أبػ باّلل العارف السقخ   الخاوية السحّجث يػ ((ٙ

اااان   مذاااهػر  الشفاااػس بهجاااة وشاااخح  البخااااري   َ قِّ  ق اااػ اال   و   وتداااعيغ تداااع ساااشة تاااػفي ِبااااْلح 
ااا ُ  وساااتسا ة ياااة الشاااػر شاااجخة  (ٖٗ/ ٛ) الاااحيب شاااحرات. ّللا ُ  ر ِحس   السالكياااة شبقاااات فاااي الَد
 (ٙٓٚت ٕ٘ٛ/ ٔ) مخمػف لسحسج
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ََّعذذِؽَّالت ذذَز  ِؽَّفََّ ُهََّوَتَعذذ َلىََّعِمذذَؼَِّقم ذذَةَّحَصذذْاِ ِهؽ  َِّفذذيَِّإَب َحِتذذِهََّمِذذهَُّسذذْحَث َِ َمَظذذَفَِّيِهذذؽ 
ََّغ ِلح َّ ََّتْزِ يَظُهؽ  َط َُّهَؾَِّلأْلَْزَواِج.َوأِلَ   َّ ٔ) َِّإِ 

ثَح ِجَّاْلَطْظُسؾِجَِّب لا َهِ َّول حصةَّالقؾ :َّم َّ َّمظسؾخ.َُّلْحُسَّاليِّ

َّ  

                                                           
 (ٜٕٙ/ ٓٔ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٔ
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َّفيَّالسظِؽَّالصى  ََّّالظس ئيََّّّامم ِ  َّعظيََّّ(1)الت جن ََِّّ:َّمسمػَُّال  ل ََّّحث َّالط

َّييظهطذ َّالجطذ َّيطنذؽَّمحذيهط َّقسذط  َّالطختمذفَّ:هذذ ٙٚٙت:) ٕ)ق  َّالظؾو َّ
م َّثتضذ داَّبثيذ َّوَّالقسؼَّال ذ ِيََّّ...جطنع َّب لثيث يؽَّالعطلَّو ج َّفيتعيؽ

يطنذذؽَّالجطذذ َّيؾجذذهَّفذذ  َّعمطظذذ َّمحذذيهط َِّ سذذخ َّقذذيمظ هَّوإوَّعطمظذذ َّبذذ ل اج َّ
مظهطذذ َّكذذ لت جن َّبن ذذ ةَّالذذ واةَّوحصذذف تهؼَّوسذذ ئ َّوجذذؾهَّالتذذ جن َّوهذذىَِّثذذؾَّ

ََّّ ٖ)يميؾَّبن َّالث زمجطعه َّالث فظَّلطسيؽَّوجه َّ

َّ: ٙ)هذ ٕٓ٘ٔ)ت:ق  َّالشؾك ِيوَّاهذ،ََّّ(5) ٗ)فىَّمو َّكت بهَّالظ س َّوالطظسؾخ
ذذَث َبِة،ََّوالت ذذ ِبِعيَؽ،ََّوَتذذ ِبِعيِهْؼ،ََّوَمذذْؽََّبْعذذَيُهْؼ،ََّوَجذذَيُهْؼَّ َغذذَ َِّفذذيََّمْحذذَؾاِ َّالص  َمذذْؽََِّ

َوِمذْؽَُّشذُ وِطَّالت ذْ ِجنِ َّال ِتذيََّوَّ...اْلَطْ ُجذؾحَُِّمت ِفِقيَؽََّعَمىَّاْلَعَطِلَِّبذ ل  اِجِ ََّوَتذْ ِكَّ
،ََّفذذِنْ َّ َِّمذذَؽَّاْعِتَح ِرَهذذ ََّمْ ََّوَُّيْطِكذذَؽَّاْلَجْطذذُ ََّيذذْيَؽَّاْلُطَتَع ِرَضذذْيِؽَِّيَؾْجذذه ََّمْقُاذذؾ   ُيذذي 

َمذْؼ:َّ...ََّواعَّْ ٚ)َمْمَكَؽََّذِلَػََّتَعي َؽَّالطصي َّإلنه،ََّوَلْؼََّيُجِزَّاْلَطِصيُ َِّإَلىَّالت ْ ِجنِ .َّ

                                                           
اح  ) ((ٔ ااءُ  و اْلِجايعُ  الاخ اءُ ( ر ج  م ا  ي اُج    و اِحاج   أ ْصا    و اْلح  ز ان اة   ع  ة   ر  ِزي ااد  اا ُ . و  اح  : ُيق  اْيُء  ر ج   الذ 
ز ن   ِإذ ا ر اِجااح   و ُيااػ   اااِن  ِمااغ   و ُيااػ   ر  ااح   الخ ْجح  ح ورج  ااا وي ااخِجح  وي ااخُجح ي ااخج   وُرجحان ااا ُرجػح 

ح مخجػح  والسفعػ  ورجيح  راجح فهػ ور جاحة   يءُ  رج  اح" وزُن  زاد ث ُق  : الذ    "الِحْسا ُ  رج 
اح حات  "العقا  راِجاح رجا " اكتسا : عقُما  رج   مالات: األخاخى   عما السيادان ِكف تاي إحاجى رج 

 (ٚ٘ٛ/ ٕ) السعاصخة العخبية المغة معجع (ٜٛٗ/ ٕ) المغة مقاييذ .بالسػزون 
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٕ
 ( تخاجع تخجست  في التسهيج مغ يحا البحث.(ٖ
 (ٕٔ-ٜ: ص) احثار مغ والسشدػخ الشاس  في االعتبار ((ٗ
 (ٖ٘/ ٔ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((5
 السبحث الثاني: الدشغ الرغخى )السجتب ( لئلما  الشدا ي.تخاجع تخجست  في ( (ٙ
 (ٕٗٙ ٖٕٙ/ ٕ) األصػ  عمع مغ الحق تحقيق إل  الفحػ  إرشاد ((ٚ
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ْسَظ ِد،ََّوَقْيََّيُكؾُ َِّب ْعِتَح ِرَّاْلَطْتِؽ،ََّوَقذْيََّيُكذؾُ َّ َّالت ْ ِجنَ ََّقْيََّيُكؾُ َِّب ْعِتَح ِرَّامِْ َم  
..... َؾا   ،ََّفَهِاِهََّمْرَبَعُةََّمِْ ََّل ِرج  ََّّ ٔ)َِّب ْعِتَح ِرَّاْلَطْيُلؾِ ،ََّوَقْيََّيُكؾُ َِّب ْعِتَح ِرََّمْم  

َّه:م  لَُّ
،َّْيذؽََُّّمَثط يَََُّّمْلَاَ َِ َّ: ٕ)س ئيق  َّامم  َّالظَّ-ٔ َثَظ :ََّقذ  ََََّّمْظُصذؾر  َُّسذْفَن ُ ،ََّحذي 

و،ََّعؽَّ ،ََّمِييََّعؽَََّّعْط   ُِ ذْعَ   ،َّاْيذؽَََّّم  ََّّالش  َّللاََُّّحَصذم ىَّالظ ِاذي َََّّم  َّ»ََّمْلَاذَ هَََُّّ ح ذ س 
ةََََّّتَزو جََََّّوَسم ؼََََّّعَمْنهَِّ َّ ٖ)«ُمْثِ  ََََّّوُهؾَََّّمْنُطؾَِ

َّهَّحيث :و خ لفَُّ
ذ َّ: ٗ)ق  َّاممذ  َّالظسذ ئيَّ-ٔ َثَظ :ََّقذ  َََّّّللا ِ،ََّعْاذيََِّّْيذؽَََّّهذ ُرو َََّّمْلَاَ َِ ََّمْعذَؽ،ََّحذي 

َثَظ :ََّق  ََّ ،َّْيذؽَََّّواْلَثذ ِرثَََّّم ِلذَػ،ََّحذي  ة ََِّّمْسذِنيؽ  َُ ذ ََّعَمْنذهََِِّّقذَ ا َّاْيذؽَََّّعذؽَََّّمْسذَطُ ،ََّوَمَِ
َثِظي:ََّقذذ  َََّّاْلَق ِسذذِؼ، ،ََّعذذؽَََّّم ِلذذَػ،ََّحذذي  ذذ ِف   ،َّْيذذؽَََّّاْنذذهََََُِِّّّعذذؽَََِّّ َّْيذذؽَََّّمَبذذ  َََّّم  َََّّوْهذذ  
َّّللا َََِّّرُسؾ َََُّّق  ََّ:ََّيُقؾ َََُّّعْظهََُّّّللا َََُّّرِضيَََّّعف  َ ،َّْيؽََُّّعْ َط  َََّّسِطْعتَّ:ََّق  َََُّّعْ َط َ ،

َّ ٘)«َيْخُظ َََّّوَوََُّّثْظِكُ ،ََّوَوََّّاْلُطْثِ ُ ،ََّثْظِك َََُّّوَّ:َّ»َوَسم ؼََََّّعَمْنهََِّّللاََُّّحَصم ى
                                                           

 (ٕٗٙ/ ٕ)(السخجع الدابق(ٔ
 (ٖٕٚٛحٜٔٔ/ ٘)( سشغ الشدا ي(ٕ
/ ٖ) ِخ ِ الُسْحااا ت اااْدِوي ِ  ب اااابُ / الرااايج جاااداء كتااااب البخااااري  بمفطااا  أخخجااا : عميااا  متفاااق ((ٖ
ااااااحِ  ِكت ااااابُ  ومداااامع  (ٖٚٛٔح٘ٔ اااااحِ  ت ْحاااااِخيعِ  ب ااااابُ / الشِّك  خ اي ااااةِ  اْلُسْحاااااِخِ   ِنك   َ / ٕ) ِخْصب ِتااااا ِ  و 

ااااااااحِ  ِكت اااااااابُ  والشداااااااا ي  (ٓٔٗٔحٕٖٓٔ اااااااةُ  بااااااااب/ الشِّك  ااااااااحِ  ِفاااااااي الخ ْخر  / ٘) اْلُسْحاااااااِخ ِ  ِنك 
 حااجيث   مااغ(ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا )  (ٖٕٚٛحٜٔٔ
 .عشهسا هللا رضي عباس بغ هللا عبج سيجنا
 (ٕٕٗٛحٕٜٔ/ ٘)( سشغ الشدا ي(ٗ
خ اي اةِ  اْلُسْحاِخِ   ِنك ااحِ  ت ْحاِخيعِ  ب اابُ / الشِّك ااحِ  ِكت اابُ  مدامع بمفطا  أخخجا : ( صحيح(٘  َ  ِخْصب ِتا ِ  و 
ش اِساااظِ  ِكت اااابُ  والشداااا ي  (ٜٓٗٔ -ٔٗحٖٓٓٔ/  ٕ) ااا ِّ  م  اااغْ  الش ْهاااي بااااب/ اْلح  ِلاااظ   ع  / ٘) ذ 

== 
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َّ:ييؽَّهاهَّاألح دثِ ََّّاولت ِ ََّّوجهَُّ
ْلَصذُةَِّفذيََِِّكذ ِحَّاْلُطْثذِ ِ َّ،َّ َّرضيَّللاَّعظهطذ َّال   فيَّحيث َّسييِ َّاْيِؽََّ ح  س 

َّييظط َّحيث َّسييِ َُّعْ َط َ َّْيؽََّعف  َ َّرضيَّللاَّعظهَّالظ ْهُيََّعْؽََّذِلَػ.
تُذيذيؽَّهذاهَّاألح دثذِ ََّّاولذت ِ ََّّفذيَّدفذ ََِّّالظسذ ئيََّّّامم ِ َّرم َُّ َّهَّيذ م َّ،َّومق ِر
َّه: َِّغي

فيَّسمػَّامم  َّالظس ئيَّليف َّاولت  َّييؽَّهاهَّاألح دث َّمسمػَّالت جن ،َّف
ََّّمؽَّسظظهَّكت بَّمظ سػَّالثج
ْلَصذذ ،َّوفذذيَّ ٔ)،َّثذذؼَّقذذ  :َّالظ ْهذذُيََّعذذْؽََّذِلذذػََُّةَِّفذذيَّالظَِّكذذ ِحَِّلْمُطْثذذِ ِ تذذ جؼَّمووَّال  

ْلَصذذُةَِّفذذيََِِّكذذ ِحَّاْلُطْثذذِ ِ َّ َعذذْؽََِِّكذذ ِحََّّالظ ْهذذيََّّثذذؼَّقذذ  :كتذذ بَّالظكذذ حَّقذذ  :َّال  
ذذَ ََّّ ٖ) اج ثذذؼَّمعكحذذهَّبذ لالط جذؾحَّفذذاك َّمووَّمذذ ََّّ ٕ)اْلُطْثذِ ِ  مح دثذذ َّفكأِذذهَّرج 

َّرم َّالجطهؾر.َّااوهَّالظ ْهيََّعْؽََِِّك ِحَّاْلُطْثِ ِ 
                                                                                                                                    

== 

 ماجاا  وابااغ  (ثقااات  ولااع أقاا  لاا  عماا  عمااة إسااشاد  عشااج الشدااا ي رجالاا ( )ٕٕٗٛحٕٜٔ
و جُ  اْلُسْحااِخ ِ  ب ااابُ / الشِّك اااحِ  ِكت ااابُ  اا ِّ  ِكت ااابُ  السػشاا  فااي ومالااظ  (ٜٙٙٔحٓٗٔ/ ٖ) ي ت ااد  / اْلح 
/ ٔ) السدااشج فاي وأحساج  (ٕٛٙٔح٘ٓ٘/ ٖ) األعطساي ت مالاظ مػشا  اْلُسْحاِخ ِ  ِنك ااح بااب
ش اِساااااظِ  ِكت ااااااب داود أباااااػ مختراااااخا وأخخجااااا   (ٕٙٗحٛٓ٘ و جُ  اْلُسْحاااااِخ ِ  ب اااااابُ / اْلس  / ٕ) ي ت اااااد 
ااا ِّ  كتاااابُ  والتخماااحي  (ٔٗٛٔحٜٙٔ اااا ب اااابُ / الح  ااااء   م  / ٕ)  اْلُسْحاااِخ ِ  ت اااْدِوي ِ  ك خ اِلي اااةِ  ِفاااي ج 
ااِجيثُ : وقااا ( ٓٗٛحٜٔٔ ااان   ح  ااِجيث   ُعْثس  ااغ   ح  د  ااِحيح   ح   صااحيح  فااي خديسااة بااغوا أيااا  ص 
ش اِسااظِ  ِكت ااابُ  ااغْ  الد ْجااخِ  ب ااابُ / اْلس  ِخْصب ِتاا ِ  اْلُسْحااِخ ِ  ت ااْدِوي ِ  ع    (ٜٕٗٙحٕٙ٘ٔ/ ٕ) و ِإْنك اِحاا ِ  و 
 عش  هللا رضي ع ف ان   ْبغ ُعْثس ان   سيجنا حجيث مغ
 (ٕٜٔ ٜٔٔ/ ٘) الشدا ي سشغ ((ٔ
 (ٛٛ ٚٛ/ ٙ) السخجع الدابق ((ٕ
 األباػاب غالاب فاي ب نا  اا هللا رحسا  اا التخمحي عم  اعتخض قج: رجب ابغ الحافظ قا  ((ٖ
 ماغ فيها ما يبيغ ا هللا رحس  ا ف ن  بعيب  ذلظ وليذ. غالبا   اإلسشاد الغخيبة باألحاديث يبجأ

== 
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َواَيذَةََّّاْلَتَمَفِتَّاْْلَث ُرَِّفيََّهَااَّاْلُثْكِؼََّلِكؽ ََّّ:(1)هذ ٖٙٗ)ت:َق َ َّايؽََّعْاِيَّاْلَا َّ ال ِّ
ُهََّتزَّ َّحَصذِثنُ ََّمِ  ْتَّمذؽَّطذ  ََّشذت ىََّوَحذِيث َّايذؽََّ ح ذ س  َُ َجَه ََّوُهَؾََّحَ َ ََّج  و 

َّاْلذذَؾْهَؼَِّإَلذذىَّاْلَؾاِحذذِيََّمْقذذَ ُبَِّإَلذذىَّاْلذذَؾْهِؼَِّمذذَؽَّاْلَجَط َعذذِةََّفَأَقذذل ََّمْحذذَؾاِ َّ ْسذذَظ ِدََّلِكذذؽ  امِْ
ُةَِّمْؽََّغْيِ ِهطََّ  ََّوَحذِيثُ َُّعْ َطذ َ َّحَصذِثنَ َِّفذيَّاْلَخَاَ ْ ِؽََّمْ ََّثَتَع َرَض ََّفُتْظَمُ َّاْلُثج 

ذُهَّتقعيذيَّ ُ ََّحذِيثُ َُّعْ َطذ  َِّبَأِ  َمْظِ ََِِّك ِحَّاْلُطْثِ ِ ََّفُهذَؾَّاْلُطْعَتَطذُيَّاهذذَّ....ََّوَ َتذَ ج 
ذ َِّمذَؽَّاِوْحِتَطذ َوِت...ََّقذ َ َّ َؾاع  ََّتْثَتِطُلََّمِْ ََّواِقَعُةََّعْيؽ  َق ِعَيةََّوَحِيث َّايؽََّ ح  س 

ِةََّحذذِيثِ ََّّ ٕ)الظ َاذذِ   َّ ََِِّكذذ َحَّاْلُطْثذذِ ِ ََّف ِسذذَيَِّلِصذذث  ذذَؾاُبَِّمذذَؽَّاْلَقذذْؾِ َِّعْظذذَيَِ ََّم   الص 
ذذذذذَةََّفتََّ ذذذذذُةََّمْنُطؾَِ ذذذذذ َِّقص  قذذذذذ  َّ،َّوَّاهذذذذذذ ٖ)َع َرَضذذذذذِتَّاأْلَْلَحذذذذذ َرَِّفيَهذذذذذ ُعْ َطذذذذذ َ ََّوَمم 

ََّمحَصذَّ: ٗ)هذ ٙٚٙ)ت:الظؾو َّ ذَةَِّبَأْجِؾَبذة  َه ََّمَج َبَّاْلُجْطُهؾُرََّعْؽََّحذِيثِ ََّمْنُطؾَِ ث 
ذَث َبِةَّ ََّهَكذَااََّرَواُهََّمْكَ ذُ َّالص  َجَه ََّحَ و  َط ََّتَزو  َّحَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم َؼَِّإِ  َّالظ ِاي  َم  

                                                                                                                                    
== 

ااان. اإلسااشاد فااي الرااحيح يباايغ ثااع العماا    تجااج ولهااحا العماا   ذَااخ ااا هللا رحساا  ااا مقرااج  َو
 السخاال  الراػاب ذلاظ بعاج يحَخ ثع غمط  يػ بسا بجأ الحجيث شخ   استػعب إذا الشدا ي
 واألمااخ رجاب  اباغُ  أشماق يكاحا: السعمساي الذااي    قاا (ٕ٘ٙ/ ٕ) التخماحي عما  شاخح. لا 
خ الرػاب أحيانا قج  أن  تبيغ فقج إشبلق ؛ عم  ليذ  الشكات مػاضاع  عاجة فاي الخصا  وأخ 
 (ٕٕ٘/ ٕ) الشقاد شي  كبل  مغ السشتخبة الجياد

 ع تخجست  في السصمب األو : الجسع ببيان العا  والخاص)السثا  الثاني(( تخاج(ٔ
ا ُ  ( يػ(ٕ م عُ  اإِلم  اخ   أ ُباػ يديج  بغ جخيخ بغ دمحم السجتهُج  الع  ْعف   التفدايخ صااحب الص ب اِخّي  ج 

 خّمكاان الباغ األعياان وفيات. هللا رحس  وثبلثسا ة عذخ سشة تػفي  الذهيخ والتاري  الكبيخ
 (ٜٕٗٙت٘ٙٔ/ ٔٔ) الحجيث ط لمحيبي الشببلء أعبل  سيخ  (ٓٚ٘تٜٔٔ/ ٗ)
 (ٙٙٔ ٘ٙٔ/ ٜ) حجخ البغ الباري  فتح ((ٖ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٗ
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ََّوْحذذَيُهَّاوَّإَوَغْيذذُ ُهََّوَلذذْؼََّثذذْ ِوَّمِذذهَّتزوجهذذ َّمث مذذ ََّّ ٔ)َقذذ َ َّاْلَق ِضذذي يذذؽََّ ح ذذ س 
ََّوَغيَّْ ذُةََّوَمُيذؾََّراِفذ   ََّوُهذْؼََّمْعذَ ُ َِّب ْلَقِضذذن ِةََّوَرَوْتََّمْنُطؾَِ َجَهذ ََّحذذَ و  ذُهََّتَزو  ُ ُهَطذذ ََّمِ 

يذؽَّ حذ سَّومك ذ َّالجذؾابَّاِلَتَعم ِقِهْؼَّبهَّبخ  َّايؽَّ ح سَّوألِهؼَّمضحءَّمؽَّ
َجَه َِّفيَّاْلَثَ ِ ََّوُهَؾََّحَ َ ََّوُ َق ُ َّاال  ِيَّتأو لَّحيث َّ ُهََّتَزو  ََّعَمىََّمِ  يؽََّ ح  س 

ََّوِهذذَيَُّلَىذذَةََّشذذ ِئَعَةََّمْعُ وَفذذَةَّومظذذهَِّلَطذذْؽَُّهذذَؾَِّفذذيَّالَّْ َثذذَ ِ َُّمْثذذِ َ ََّوِإْ ََّكذذ َ ََّحذذَ و 
الايتَّالطشهؾرَّ...َّقتمؾاَّيؽََّعف  َ َّاْلَخِمنَفَةَُّمْثِ م  َّ...ََّمْ َِّفيََّحذَ ِ َّاْلَطِيثَظذِةَّ

َّعظذيَّاألحصذ ذِثنُ َِّحيَظِلذا  ُهََّتَعذ َرَضَّاْلَقذْؾُ ََّواْلِفْعذُلََّوالص  ؾلييؽَّتذ جن ََّوال   ِلُ ََّمِ 
ُهََّثَتَعي  َِّإَلذىَّاْلَىْيذِ ََّواْلِفْعذُلََّقذْيََّيُكذؾُ ََّمْقُصذؾر اََّعَمْنذِهََّوال  اِبذُ ََّجذَؾاُبَّ القؾ َّأِلَِ 
َّحَصم ىَّّللا ََُّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّكذ َ ََّلذُهََّمْ ََّثَتذَزو َجَِّفذيَّ َّالظ ِاي  َِّمْؽََّمحْصَث ِيَظ ََّم   َجَط َعة 

ْحذذذَ اِ ََّوُهذذذؾَّ َّاْلذذذَؾْجَهْيِؽَِّعْظذذذَيَََّّحذذذ ِ َّامِْ ذذذِةََّوَهذذذَااََّمحَصذذذ   َِّبذذذِهَُّدوَ َّاأْلُم  ذذذ َُّلذذذص  ِمط 
ذُهََّحذَ اَ َِّفذيََّحقِّذِهََّكَىْيذ ِِهََّوَلذْنَسَِّمذَؽَّاْلَخَصذ ِئِص...َّ َمحْصَث ِيَظ ََّواْلَؾْجُهَّال   ِِيََّمِ 

ْحَ اِ  َك ِحَِّفيََّح ِ َّامِْ ِْ َّالظ ْهَيََّعِؽَّالظَِّك ِحََّوامِْ ْهُيََّتْثِ  ؼ َََّّواْعَمْؼََّم   َوَمم  َّ.....ََِّ
ََّلذْنَسَِّبَثذَ ا  َّ ْهذُيََّتْظِز ذه  اهذذ،َّ ٕ)َقْؾُلُهَّحَصذم ىَّّللا ََُّعَمْنذِهََّوَسذم َؼََّوَوََّيْخُظذُ ََّفُهذَؾََِّ

َواَيذ تَََّّتَع َرَضذْتَََّّوِإَذاََّمحْصَث ُيَظ ََّق  َََّّفيَّمؾض َّآل :َّ ٖ)وق  َّالظؾو َّ ََّتَعذي ؽََّّال ِّ
قذذ  َّايذؽَّعاذذيَّوَّاهذذ،ََّّ ٗ)ََّحذذَ و ََّّتزوجهذ َّمِذذهَّك ذ  ؽاألََّّروايذذةَّف جثظذ َّالتذ جن 

                                                           
ااا ُ (ٔ ااااِفُظ  ( يااػ اإِلم  اا  باااغُ  ِعي اااُض  الفزاا  أباااػ الق اِضااي الح  ُلِداااي   ِعي اااضِ  باااغِ  ُمْػس   األ ْنج 

اااِلِكي   ِماااغْ  ااانِ  الس  اااا ِ " ِكت اااابُ  ْيِف ِ ت ر  اااخحِ  ِفااي اإِلكس  ااِحْيحِ  ش  ااا " ُمْداااِمع   ص  " الُسْعم اااع" ِكت ااااب ِباا ِ  ك س 
ِري  تُااااُػفِّي   اااااز  ااااش ةِ  ِفااااي ِلمس  ْسااااذِ  و أ ْرب ِعااااْيغ   أ ْرب ااااع   س  / ٖ) األعيااااان ما  ااااة  رحساااا  هللا. وفيااااات و خ 

 (ٖٜٙٗتٜٗ/ ٘ٔ) الحجيث ط الشببلء أعبل  (  سيخٔٔ٘تٖٛٗ
 (ٜ٘ٔ ٜٗٔ/ ٜ) مدمع عم  الشػوي  شخح ((ٕ
 .البحث يحا مغ التسهيج في تخجست  ( تخاجع(ٖ
 (ٜٕٛ/ ٚ) السهحب شخح السجسػ  ((ٗ
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َّوامِسذذ  َّهذذاا،َّبضذذيََِّّّملاذذ تَّمنطؾِذذةَّم  َّ:َّالجذذؾابَّ: ٔ)هذذذ ٗٗٚالهذذ د )ت:
قذيََّّ:هذذ ٕ٘ٛ)ت:وق  َّالث فظَّايؽَّحجذ اهذ،َّ ٕ).غي هَّمؽَِّفسهَّبث  َّمع  

ََّحذِيثُ َُّعْ َطذ َ ََّوََّثذْظِكُ َّاْلُطْثذِ ُ ََّوَوَُّثذ ْظِكُ ََّمْلَ َجذُهََّع رضََّحذِيثَ َّايذؽََّ ح ذ س 
ََّعَمىَّبَوَبْيَؽََّحِيثِ َّايؽََّ ح  سَََّّوُ ْجَطُ ََّيْيَظهََُّّ(3)ُمْسِمؼََّ ثطلََّحِيث َّايؽََّ ح  س 

َّحَصم ىَّّللا ََُّعَمْنِهََّوَسم ؼََّ ُهَِّمْؽََّلَص ِئِصَّالظ ِايِّ ََّّ.َمِ 

هذيَّال اجثذةَّواألحصذ ََّّمح دث َّالظ ْهيََّعْؽََِِّكذ ِحَّاْلُطْثذِ ِ ول حصةَّالقؾ :َّم َّ
السييةََّّتزوجَّمِهَّحصمىَّللاَّعمنهَّوسمؼَّاألك   ؽَّوهااَّرم َّالجطهؾر،َّورواية

.َّمنطؾِةَّرضيَّللاَّعظه  ََّحَ و 

َّ  

                                                           
اْي ُ  يػ ((ٔ اا ُ  الذ  م  ْباجِ  أ ُباػ اإْلِ اْسُذ  ّللا ِ  ع  يغِ  ش  اجُ  الاجِّ س  اج   ْباغُ  ُمح  ْباجِ  ْباغِ  أ ْحس  ااِدي ع  ْقِجِساي   اْله   اْلس 

ْشب ِمي   ان   اْلح   َ اِفط ا و  ا ح  يِّج  اِ   أِل ْسس اءِ  ج  ُشُخ ِ  الخِّج  ِجيِث  و  اِرف ا اْلح  ْخحِ  ع   تاػفي  و الت ْعِجي ِ  ِباْلج 
ااش ةُ  سااشة ااْبِعِسا  ة   و أ ْرب ِعاايغ   أ ْرب ااع   س  س    (ٕ٘ٔ: ص) بالسحااجثيغ السخااتز السعجااع. هللا رحساا  و 
  (ٛٛٛتٔٙ/ ٘) الثامشة السا ة أعيان في الكامشة الجرر  (ٚٙٗ/ ٛٔ) والشهاية البجاية

 (ٗٚٗ/ ٖ) الهادي عبج البغ التحقيق تشكيح ((ٕ
 ( سبق تخخيج  في مدمظ التخجيح عشج اإلما  الشدا ي.(ٖ
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َّالخ تطةَُّ
وعمذذىَّآلذذهَّوحصذذثِحهََّّالثطذذُيَّلِل،َّوالصذذ ُةَّوالسذذ ُ َّعمذذىَّسذذيِيِ َّرسذذؾِ َّللِاَّ

ََّّ،،وبعي،،،ومؽَّواوهََّّ

َّفيَّمؾضؾِ :َّفهاهَّمهُؼَّالظت ئِجَّالتيَّتؾحصمُتَّإليه َّمؽَّل ِ َّالحث َّ

عمذذىََّّتظانكنذذةَََّّهذذذ َّدراسذذةََّٖٖٓ)ت:َّالظسذذ ئيََّّّاممذذ ِ َّعظذذيَََّّالثذذيثِ ََّّفَِّمذذمختَّ)
َّى اََّتََّجَّْهَّالصى  َّ)الطَُّسظظَّ

مئطذذةَّالثذذيث َّالطعتطذذيثؽَّروايذذةَّمذذؽََّّ-رحطذذهَّللا-اممذذ  َّالظسذذ ئيََّّ -ٔ
َمذذ ُ َِّفذذيََّعْصذذ ِِهَّفهذذؾََّّ،اْلَثذذِيث ََّواْلِفْقذذهالجذذ معيؽَّيذذيؽَّوََّّودرايذذة، امِْ
ََّدْه ِهََِّواْلُطَقي َّ ُِ  َّ.ُ ََّعَمىَُّفَضَ 

مذذذؽَّمهذذذؼَّكتذذذ ََّّ-رحطذذذهَّللا-السذذذظؽَّالصذذذى  َّلإلمذذذ  َّالظسذذذ ئيََّّ -ٕ
السذذظؽَّوَّ،َّلذذهَّامسذذ  ،َّلخصذذه َّاممذذ  َّالظسذذ ئيَّمذذؽَّالسذذظؽَّالكاذذ  َّ

ورجذذ ََّّمقذذلَّالكتذذ َّالسذذتةَّبعذذيَّالصذذثنثيؽَّحذذيث  َّضذذينف الصذذى  َّ
لتذأل هَّعظهطذ ََّّولكذؽَّإِطذ َّملذ وهَّعذؽَّميذيَّداودَّوالت مذا َّمج وح ،

 ََّّ.َّموَّرتحةَّوف ة
ا َََّّحِيثَ   َََّّيْأِتيَََّّم ََّّوهؾَّالطختمفَّش طَّ -ٖ ََّعذ ِه  ا،َّاْلَطْعَظذىَِّفذيَُّمَتَض د 

ذذِة،َّحصذذ لث  َّاْلَطذذْتؽََّّينذذؾ ََّّوم  َّإلذذىَّيصذذ رَّم َّذلذذػَّفذذيَّوالعطذذلَِّلْمُثج 
وهذذذيَّالطسذذذ لػََّّ،التؾقذذذالَّثذذذؼَّالتذذذ جن َّثذذذؼَّالظسذذذ َّثذذذؼَّمووَّالجطذذذ 

 َّالطعتطيةَّعظيَّاألئطة.َّ
وتعمنق تذذذذهَّعمذذذذىََّّ-رحطذذذذهَّللا-الظسذذذ ئيَّمذذذؽَّلذذذذ  َّتذذذذ اجؼَّاممذذذذ   -ٗ

فذيَّسذظظهَّالصذى  َّتغهذ َّعظ ثتذهَّبذ لتؾفيقَّيذيؽََّّوت تياه َّاألح دث 
 . ََّعَمىََّفْقِهَّالَثِيْثِ ََّكِ يََّّْهَكَ مَُّفاألح دث َّالطختمفة،َّ
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مذذذؽَّالطسذذذ لػَّالتذذذيَّسذذذمكه َّاممذذذ  َّالظسذذذ ئيَّلذذذيف َّاولذذذت  َّيذذذيؽَّ -٘
،َّولذؼَّتذ جن ثؼَّمسمػَّالظسذ ،َّثذؼَّمسذمػَّالَّاألح دث َّمسمػَّالجط ،

 مىَّم   َّتؾقالَّفنهَّامم  َّالظس ئيَّفيَّذلػ.مقالَّع
مؽَّوجؾهَّالجط َّييؽَّمختمذفَّالثذيث َّعظذيَّاممذ  َّالظسذ ئي:َّالجطذ َّ -ٙ

يانذذ  َّالذذت  َّالعذذ  َّوالخذذ ص،َّوالطظمذذقَّوالطقيذذي،َّوالجطذذ َّيانذذ  َّ
الجطذ َّيانذ  َّوَّالجطذ َّبذ لتخيي َّوالذت  َّالتظذؾ ،َّوَّالت  َّاألحؾا ،َّ

 والطن وه.الج ئزَّوالطستث ،َّوالج ئزَّ
إذاَّلؼَّيطنؽَّالجط َّييؽَّاألح دث َّالطختمفة،َّم َّعي َّوجؾدَّالظسذ ،َّ -ٚ

عمذذذىََّّحصذذذ التذذذ جن َّيتقذذذييؼَّاألفذذذن َّاممذذذ  َّالظسذذذ ئيَّيعتطذذذيَّمسذذذمػَّ
َّا.متأل  َّمحن ِ ََّّوال اج َّحص عؽَّط  قَّذك هَّلألَّ،صثن ال

َّوحصمىَّللاَّعمىَّسييِ َّدمحمَّوعمىَّآلهَّوحصثحهَّوسمؼ.

َّ  
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َّفه ُسَّالطص درَّ
 القخ،ن الكخيع. -ٔ
ذاااي )الستاااػف : اإل -ٕ ت عا ذاااة عمااا  الراااحابة لمدَر جاباااة لساااا اساااتجَر

ياااااا(  تحقياااااق: د رفعااااات فاااااػزي عباااااج السصماااااب  الشاشاااااخ: مكتباااااة ٜٗٚ
  .ٕٔٓٓيا ٕٔٗٔالقايخة الصبعة: األول  –الخانجي 

يااااا( تحقيااااق: ٖٗٙاألحاديااااث السختااااارة لمزااااياء السقجسااااي )الستااااػف :  -ٖ
لبشااان   –خوت د/عباج السماظ عباج هللا دلااير  الشاشاخ: دار خزاخ  بيا

  .ٕٓٓٓ -يا ٕٓٗٔالصبعة: الثالثة  
ياااا(   ٔٛ٘: كباااخى لعباااج الحاااق األشااابيمي)الستػف األحكاااا  الذاااخعية ال -ٗ

 -السحقااق : أبااػ عبااج هللا حداايغ بااغ عكاشااة  الشاشااخ : مكتبااة الخشااج 
  .ٕٔٓٓ -يا ٕٕٗٔالدعػدية / الخياض  الصبعة : األول    

يا( السحقق: عبج ٖٔٙف : اإلحكا  في أصػ  األحكا  لآلمجي )الستػ  -٘
 لبشان. -دمذق -الخزا  عفيفي  الشاشخ: السكتب اإلسبلمي  بيخوت

يااا(  السحقااق: ٖٓٗن ألبااي نعاايع األصاابهاني )الستااػف :أخبااار أصاابها -ٙ
بيااخوت  الصبعااة:  –الشاشااخ: دار الكتااب العمسيااة  ساايج َدااخوي حدااغ

   .ٜٜٓٔ-يا ٓٔٗٔاألول 
(  الشاشااخ: دار السعخفااة يااإٗٓاخااتبلف الحااجيث لمذااافعي )الستااػف :  -ٚ

  .ٜٜٓٔيا/ٓٔٗٔبيخوت   سشة الشذخ:  –
يااااا(  السحقااااق: ٕٙ٘أدب االماااابلء واالسااااتسبلء لمدااااسعاني )الستااااػف :  -ٛ

بياااخوت  الصبعاااة:  –مااااكذ فايدااافايمخ  الشاشاااخ: دار الكتاااب العمسياااة 
  ٜٔٛٔيا ٔٓٗٔاألول   
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اني  -ٜ إرشااااااد الفحاااااػ  إلاااااي تحقياااااق الحاااااق ماااااغ عماااااع األصاااااػ  لمذاااااَػ
يااااا( السحقااااق: أحسااااج عشايااااة  الشاشااااخ: دار الكتاااااب ٕٓ٘ٔ )الستااااػف :

  .ٜٜٜٔيا ٜٔٗٔالعخبي دمذق  الصبعة: الصبعة األول  
يااا(  تحقيااق: سااالع دمحم ٖٙٗاالسااتحَار البااغ عبااج البااخ )الستااػف :  -ٓٔ

بيااااخوت   –عصااااا  دمحم عمااااي معااااػض  الشاشااااخ: دار الكتااااب العمسيااااة 
  .ٕٓٓٓ –ائٕٗٔالصبعة: األول   

شاساااا  والسشدااااػخ مااااغ احثااااار لمحااااازمي )الستااااػف : االعتبااااار فااااي ال -ٔٔ
  الاااجَغ  حياااجر ،بااااد -ة السعاااارف العثسانياااة ياااا(  الشاشاااخ : دا اااخ ٗٛ٘

 يا.ٜٖ٘ٔالصبعة : الثانية
مااااااااي )الستااااااااػف :  -ٕٔ يااااااااا(  الشاشااااااااخ: دار العمااااااااع ٜٖٙٔاألعاااااااابل  لمدَر

  .ٕٕٓٓلمسبلييغ  الصبعة: الخامدة عذخ 
يااا(  ٕ٘ٛ)الستااػف :  ابااغ حجااخمحااافظ إنباااء الغسااخ ب بشاااء العسااخ ل -ٖٔ

السحقاااااااق: د حداااااااغ حبذاااااااي  الشاشاااااااخ: السجماااااااذ األعمااااااا  لمذاااااااًػن 
  .ٜٜٙٔيا  ٜٖٛٔاإلسبلمية:

ياا(  السحقاق: ٙٗٙإنبا  الخواة عم  أنباا  الشحااة لمقفصاي )الستاػف :  -ٗٔ
الصبعاة:  القاايخة  -شخ: دار الفكخ العخبي دمحم أبػ الفز  إبخاليع الشا

  .ٕٜٛٔ -يا  ٙٓٗٔاألول   
ياا(  السحقاق: السعمساي اليسااني ٕٙ٘لمدسعاني )الستاػف : األنداب  -٘ٔ

وغيخ   الشاشخ: مجمذ دا خة السعارف العثسانية  حياجر ،بااد  الصبعاة: 
  .ٕٜٙٔ -يا ٕٖٛٔاألول   

 الباااااااااااغ الحاااااااااااجيث عماااااااااااػ  اختراااااااااااار شاااااااااااخح الحثياااااااااااث الباعاااااااااااث -ٙٔ
 -العمسياااااة الكتاااااب دار: الشاشاااااخ شااااااكخ  حساااااجأل  (يااااااٗٚٚ:ت)كثياااااخ
 .ةالثاني: الصبعة بيخوت 
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يا(  تحقيق: عبج هللا باغ ٗٚٚالبجاية والشهاية البغ َثيخ )الستػف :  -ٚٔ
ي  الشاشخ: دار يجاخ  الصبعاة: األولا    ياا ٛٔٗٔعبج السحدغ التَخ

- ٜٜٔٚ.  
اني)الستػف :  -ٛٔ الباااجر الصاااالع بسحاساااغ ماااغ بعاااج القاااخن الداااابع لمذاااَػ

 بيخوت. –يا(  الشاشخ: دار السعخفة ٕٓ٘ٔ
 حاديث واألثار الػاقعة فاي الذاخح الكبياخالبجر السشيخ في تخخي  األ -ٜٔ
  السحقااااق: مرااااصف  أبااااػ الغاااايط  يااااا(ٗٓٛبااااغ السمقااااغ )الستااااػف : ال

 . ٕٗٓٓ-يإ٘ٗٔالصبعة: االول    الخياض –الشاشخ: دار الهجخة
يااااا(  ٕٜٓي فااااي خااااتع الشدااااا ي لمدااااخاوي)ت:بغيااااة الخاغااااب الستسشاااا -ٕٓ

كتباااااة السحقاااااق: د/ عباااااج العدياااااد باااااغ دمحم العباااااج المصيااااا   الشاشاااااخ: م
  .ٖٜٜٔياٗٔٗٔالعبيكان  الخياض  الصبعة األول : 

فياااااات السذااااااييخ و األعااااابل  لماااااحيبي )الستاااااػف :  -ٕٔ و  تااااااري  اإلسااااابل  و 
يااااا(  السحقااااق: د/ بذااااار عااااّػاد معااااخوف  الشاشااااخ: دار الغااااخب ٛٗٚ

  .ٖٕٓٓاإلسبلمي  الصبعة: األول  
ياااا(  السحقاااق: د/ ٖٙٗتااااري  بغاااجاد لمخصياااب البغاااجادي )الستاااػف :  -ٕٕ

بياااااخوت   –ار عاااااػاد معاااااخوف  الشاشاااااخ: دار الغاااااخب اإلسااااابلمي بذااااا
  .ٕٕٓٓ -يا ٕٕٗٔالصبعة: األول   

يااااا(  السحقااااق: دمحم عبااااج ٕٚٗتاااااري  جخجااااان لمدااااهسي )الستااااػف :  -ٖٕ
بياااااخوت  الصبعاااااة: الخابعاااااة  –السعياااااج خاااااان  الشاشاااااخ: عاااااالع الكتاااااب 

  .ٜٚٛٔياٚٓٗٔ
 عسخو يا( السحقق:ٔٚ٘البغ عداكخ )الستػف : تاري  دمذق -ٕٗ

 -يا ٘ٔٗٔالشاشخ: دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع    العسخوي 
ٜٜٔ٘ . 
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ياااا(  عشااا  ٖٓٗتااااري  عمسااااء األناااجلذ الباااغ الفخضاااي )الستاااػف :  -ٕ٘
بشذااااخ : الداااايج عاااادت العصااااار الحداااايشي  الشاشااااخ: مكتبااااة الخااااانجي  

  .ٜٛٛٔ -يا ٛٓٗٔالقايخة  الصبعة: الثانية 
ياااا(  ٕٙٚري )الستاااػف : ت وياا  مختمااا  الحااجيث الباااغ قتيباااة الااجيشػ  -ٕٙ

مؤسداااة اإلشاااخا    الصبعاااة: الصبعاااة  -الشاشاااخ: السكتاااب اإلسااابلمي 
  .ٜٜٜٔ -يا ٜٔٗٔالثانية 

(السؤل : د/ اياإ٘ٛتحخيااخ تقخيااب التهااحيب لمحااافظ ابااغ حجااخ )ت: -ٕٚ
بذاااار عاااػاد معاااخوف  والذاااي  شاااعيب األرناااا وط   الشاشاااخ: مؤسداااة 

  .ٜٜٚٔ بيخوت  الصبعة: األول  –لة الخسا
الاااااخاوي فاااااي شاااااخح تقخياااااب الشاااااػاوي لمدااااايػشي )الستاااااػف :  تاااااجريب -ٕٛ

 يا(  حقق : أبػ قتيبة نطخ دمحم الفاريابي الشاشخ: دار شيبة.ٜٔٔ
يااااا(  الشاشااااخ: دار الكتااااب ٛٗٚتااااحَخة الحفاااااِ لمااااحيبي )الستااااػف :  -ٜٕ

  .ٜٜٛٔ -يأٜٗٔالعمسية بيخوت  الصبعة: األول  
ف : مقاضاااااي عيااااااض )الستاااااػ ل تختياااااب الساااااجار  وتقخياااااب السداااااالظ -ٖٓ

 -الشاشااااخ: مصبعااااة فزااااالة   سااااعيج أحسااااج أعااااخاب ق:يااااحقت يااااا(ٗٗ٘
 . ٖٜٛٔ-ٜٔٛٔالسحسجية  السغخب

تعخيااا  أيااا  التقاااجيذ بسخاتاااب السػصاااػفيغ بالتاااجليذ لمحاااافظ اباااغ  -ٖٔ
مكتباة  الشاشاخ:د عاصاع القخياػتي  يا(  السحقق:ٕ٘ٛ)الستػف : حجخ
  .ٖٜٛٔيا ٖٓٗٔعسان  الصبعة: األول   -السشار

ياااااا(  الشاشاااااخ: دار الكتاااااب ٙٔٛجااااااني )الستاااااػف : التعخيفاااااات لمجخ  -ٕٖ
  .ٖٜٛٔ-يا ٖٓٗٔالعمسية بيخوت   الصبعة: األول  
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ياااا(  السحقاااق: ٕ٘ٛتقخيااب التهاااحيب لمحاااافظ اباااغ حجاااخ )الستاااػف :  -ٖٖ
سااااااااػريا  الصبعااااااااة: األولاااااااا    –دمحم عػامااااااااة  الشاشااااااااخ: دار الخشاااااااايج 

  .ٜٙٛٔ –ايٙٓٗٔ
قااااي )الستااااػف : معخال التقييااااج واإليزاااااح شااااخح مقجمااااة ابااااغ الراااابلح -ٖٗ

الشاشااخ: السكتباة الداامفية   السحقااق: عباج الااخحسغ دمحم عثساان ياا(ٙٓٛ
 . ٜٜٙٔياٜٖٛٔ الصبعة: األول    بالسجيشة السشػرة

يا(  السحقق: عبج ٛ٘ٙالتكسمة لكتاب الرمة البغ األبار)الستػف :  -ٖ٘
يااااااا ٘ٔٗٔلبشااااااان  –الداااااابل  الهااااااخاس الشاشااااااخ: دار الفكااااااخ لمصباعااااااة 

ٜٜٔ٘.  
فااااي السػشاااا  مااااغ السعاااااني واألسااااانيج البااااغ عبااااج البااااخ  التسهيااااج لسااااا -ٖٙ

ياااا(  تحقياااق: مراااصف  باااغ أحساااج العماااػي وجساعاااة  ٖٙٗ)الستاااػف : 
 .ايٖٚٛٔالسغخب  عا  الشذخ:  –الشاشخ: وزارة األوقاف 

تشكاايح التحقيااق فااي أحاديااث التعميااق البااغ عبااج الهااادي )الستااػف :  -ٖٚ
 –الدااام   ياااا(  تحقياااق: ساااامي جااااد هللا  دار الشذاااخ: أضاااػاء ٗٗٚ

  .ٕٚٓٓيا ٕٛٗٔالخياض  الصبعة: األول  
يااا(  الشاشااخ: ٕ٘ٛتهااحيب التهااحيب لمحااافظ ابااغ حجااخ  )الستااػف :  -ٖٛ

 يا.ٕٖٙٔمصبعة دا خة السعارف الشطامية  الهشج  الصبعة: األول  
تهاااااااااااحيب ساااااااااااشغ أباااااااااااي داود وإيزااااااااااااح مذاااااااااااكبلت  الباااااااااااغ الكااااااااااايع  -ٜٖ

  الصبعااااة يااااا(  الشاشااااخ: دار الكتااااب العمسيااااة  بيااااخوتٔ٘ٚ)الستااااػف :
 يا.٘ٔٗٔالثانية 

يااااا(  ٕٗٚتهااااحيب الكسااااا  فااااي أسااااساء الخجااااا  لمساااادي )الستااااػف :  -ٓٗ
بياخوت   –السحقق: د/بذار عػاد معاخوف  الشاشاخ: مؤسداة الخساالة 

  .ٜٓٛٔ-ايٓٓٗٔالصبعة: األول  
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تػضاااااايح األفكااااااار لسعاااااااني تشكاااااايح األنطااااااار لمرااااااشعاني)الستػف :  -ٔٗ
ار الكتااب العمسيااة  يااا(  السحقااق: صاابلح عػيزااة  الشاشااخ: دٕٛٔٔ
  .ٜٜٚٔيا/ٚٔٗٔلبشان  الصبعة: األول   -بيخوت

ياا(  ٗٓٛالتػضيح لذخح الجاامع الراحيح الباغ السمقاغ )الستاػف :  -ٕٗ
السحقق: دار الفبلح  الشاشاخ: دار الشاػادر  دمذاق  الصبعاة: األولا   

  .ٕٛٓٓ -يا ٜٕٗٔ
 الجاااااااااااااااااااامع ألخااااااااااااااااااابل  الاااااااااااااااااااخاوي و،داب الداااااااااااااااااااامع لمخصياااااااااااااااااااب -ٖٗ

د/محسااػد الصحاااان  الشاشااخ: مكتباااة  السحقاااق: يااا( ٖٙٗ)ت:البغااجادي
 الخياض. -السعارف

جاااااامع األصاااااػ  فاااااي أحادياااااث الخساااااػ  الباااااغ األثياااااخ )الستاااااػف  :  -ٗٗ
يااا(  تحقيااق: عبااج القااادر األرنااؤوط  الشاشااخ : مكتبااة الحمااػاني  ٙٓٙ

  .ٜٜٙٔيا ٜٖٛٔالصبعة : األول  
ِسياجي )الستاػف : ل جحوة السقتابذ فاي ذَاخ والة األناجلذ -٘ٗ  ا(ياٛٛٗمح 

  .ٜٙٙٔ القايخة –الشاشخ: الجار السرخية 
ياا(  الشاشاخ: شبعاة ٕٖٚالجخح والتعجي  البغ أبي حاتع )الستاػف :  -ٙٗ

الهشاااااج   –بحياااااجر ،بااااااد الاااااجَغ  -مجماااااذ دا اااااخة السعاااااارف العثسانياااااة 
  .ٕٜ٘ٔيا ٕٔٚٔالصبعة: األول  

ياااا(  ٕٜٙالحاااجود األنيقاااة والتعخيفاااات الجقيقاااة لمداااشيكي )الستاااػف :  -ٚٗ
بياااخوت  –د. ماااازن السباااار  الشاشاااخ: دار الفكاااخ السعاصاااخ السحقاااق: 

 يا.ٔٔٗٔالصبعة: األول 
ياااا(  السحقاااق: دمحم  ٗٚٗالحاااجود فاااي األصاااػ  لمبااااجي )الستاااػف :  -ٛٗ

لبشاااااان   –حداااااغ إساااااساعي   الشاشاااااخ: دار الكتاااااب العمسياااااة  بياااااخوت 
  .ٖٕٓٓ -يا ٕٗٗٔالصبعة: األول 
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)الستاااػف  : حداااغ السحاضاااخة فاااي تااااري  مراااخ والقاااايخة لمدااايػشي  -ٜٗ
: دار إحياااااء دمحم أبااااػ الفزاااا  إبااااخاليع  الشاشااااخ يااااا(  السحقااااق :ٜٔٔ

  .ٜٚٙٔيا ٖٚٛٔاألول   :الكتب العخبية مرخ  الصبعة
 يا(ٖٚٓٔمِقش ػجي )الستػف : ل الحصة في ذَخ الرحاح الدتة -ٓ٘

يا/ ٘ٓٗٔالصبعة: األول     بيخوت –سية الشاشخ: دار الكتب العم
ٜٔٛ٘ . 

يان القخن الحادي عذاخ لسحساج أمايغ الحساػي خبلصة األثخ في أع -ٔ٘
 بيخوت. –يا(  الشاشخ: دار صادر ٔٔٔٔ)الستػف : 

الااااجرر الكامشااااة فااااي أعيااااان السا ااااة الثامشااااة البااااغ حجااااخ )الستااااػف :  -ٕ٘
يااا(  السحقااق: مخاقبااة / دمحم عبااج السعيااج  الشاشااخ: مجمااذ دا ااخة ٕ٘ٛ

ياااا ٕٜٖٔحياااجر ،بااااد/ الهشاااج الصبعاااة: الثانياااة   -السعاااارف العثسانياااة 
ٜٕٔٚ.  

الاااجيباج الساااحيب فاااي معخفاااة أعياااان عمسااااء الساااحيب الباااغ فخحاااػن  -ٖ٘
يا(  تحقيق وتعميق: الجَتػر دمحم األحسجي أبػ الشػر  ٜٜٚ)الستػف : 

 الشاشخ: دار التخاث  القايخة.
يغ وخماق ماغ السجهاػليغ وثقاات فايهع لايغ  -ٗ٘ ديػان الزعفاء والستاخَو

باااااغ دمحم األنرااااااري   ياااااا(  السحقاااااق: حساااااادٛٗٚلماااااحيبي )الستاااااػف : 
 -ياا ٖٚٛٔمكة  الصبعة: الثانياة   –الشاشخ: مكتبة الشهزة الحجيثة 

ٜٔٙٚ.  
ل ااااِػي الشاشااااخ: دار  -٘٘ ذخيااااخة العقباااا  فااااي شااااخح السجتباااا  لئلثيااااػبي الػ 

  .ٜٜٙٔيا ٙٔٗٔالسعخاج الجولية لمشذخ الصبعة: األول  
ياا(  السحقاق: الذاي  ٜٔٔذي  شبقات الحفاِ لمديػشي )الستػف :  -ٙ٘

خيا عسيخات الشاشخ: دار الكتب العمسية.  َز
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يااا(  السحقااق: زييااخ ٕٗٛالااخد الااػافخ البااغ ناصااخ الااجيغ )الستااػف :  -ٚ٘
بياااخوت الصبعاااة: األولاااا    –الذااااوير  الشاشاااخ: السكتاااب اإلساااابلمي 

 يا.ٖٜٖٔ
ياااااا(  السحقاااااق: أحساااااج شااااااكخ  ٕٗٓالخساااااالة لمذاااااافعي )الستاااااػف :  -ٛ٘

  .ٜٓٗٔياٖٛ٘ٔ  الشاشخ: مكتب  الحمبي  مرخ الصبعة: األول
الخسااااالة السدااااتصخفة لبيااااان مذااااهػر َتااااب الدااااشة السذااااخفة لمكتاااااني  -ٜ٘

  الشاشااخ: دار البذااا خ يااا(  السحقااق: دمحم السشترااخٖ٘ٗٔ: )الستااػف 
 . ٕٓٓٓ-يإٔٗٔاإلسبلمية  الصبعة: الدادسة 

ياااا(  ٕ٘ٛرفاااع اإلصاااخ عاااغ قزااااة مراااخ الباااغ حجاااخ )الستاااػف :  -ٓٙ
بة الخاانجي  القاايخة  الصبعاة: تحقيق: د عمي دمحم عسخ  الشاشخ: مكت

  .ٜٜٛٔيا ٛٔٗٔاألول  
روضة الشاضخ وجشاة السشااضخ فاي أصاػ  الفقا  عما  ماحيب اإلماا   -ٔٙ

يااا(  الشاشاااخ: ٕٓٙأحسااج بااغ حشبااا  البااغ قجاماااة السقجسااي )الستاااػف : 
  .ٕٕٓٓ-ياٖٕٗٔمؤسدة الخّيان  الصبعة: الثانية 

ار ياااااااا(  الشاشاااااااخ: دٕٛٔٔساااااااب  الدااااااابل  لمراااااااشعاني )الستاااااااػف :  -ٕٙ
 الحجيث.

ياا(  السحقاق: بذاار عاػاد معاخوف  ٜٕٚسشغ التخمحي  )الستػف :  -ٖٙ
  .ٜٜٛٔبيخوت  –الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي 

ياااااا( تحقياااااق: حدااااايغ ساااااميع أساااااج ٕ٘٘ساااااشغ الاااااجارمي  )الستاااااػف :  -ٗٙ
يااا ٕٔٗٔالدااعػدية  الصبعااة: األولاا –الااجاراني  الشاشااخ: دار السغشااي 

- ٕٓٓٓ.  
ِجْدتاني -٘ٙ ياا( السحقاق: دمحم محياي ٕ٘ٚ)الستػف :  سشغ أبي داود الدِّ

 بيخوت. –الجيغ عبج الحسيج  الشاشخ: السكتبة العرخية  صيجا 



 

 

1193 

يااااا(  السحقااااق: شاااااعيب ٖٕٚ)الستااااػف : سااااشغ ابااااغ ماجاااا  القدويشي -ٙٙ
األرنااا وط وجساعااة  الشاشاااخ: دار الخسااالة العالسياااة  الصبعااة: األولااا  

  .ٜٕٓٓ -يا ٖٓٗٔ
يااا(  تحقيااق: عبااج الفتاااح ٖٖٓالدااشغ الرااغخى لمشدااا ي )الستااػف :  -ٚٙ

حمااب  الصبعاااة:  –أبااػ غاااجة  الشاشااخ: مكتاااب السصبػعااات اإلسااابلمية 
  .ٜٙٛٔ –هٙٓٗٔالثانية  

ياااااا(  السحقاااااق: دمحم عباااااج ٛ٘ٗالدااااشغ الكباااااخى لمبيهقاااااي )الستاااااػف :  -ٛٙ
القااادر عصااا  الشاشااخ: دار الكتااب العمسيااة  بيااخوت   الصبعااة: الثالثااة 

  .ٖٕٓٓ -يا ٕٗٗٔ
يااا(  السحقااق: الذااي  ٛٗٚء لمااحيبي )الستااػف  : ساايخ أعاابل  الشااببل -ٜٙ

بياااااخوت   -شااااعيب األرنااااا وط وجساعااااة  الشاشاااااخ : مؤسدااااة الخسااااالة
  .ٜ٘ٛٔيا / ٘ٓٗٔالصبعة : الثالثة  

يااااااا( الشاشااااااخ: دار ٛٗٚساااااايخ أعاااااابل  الشااااااببلء لمااااااحيبي )الستااااااػف :  -ٓٚ
  .ٕٙٓٓ-يإٚٗٔالقايخة  الصبعة:  -الحجيث

ياة فااي شبقاات السالك -ٔٚ يااة لسحساج مخمااػف )الستااػف : شاجخة الشااػر الَد
الشاشااااخ: دار الكتااااب   يااااا(  عمااااق عمياااا : عبااااج السجيااااج خياااااليٖٓٙٔ

  .ٖٕٓٓيا  ٕٗٗٔالعمسية  لبشان الصبعة: األول   
شاااااحرات الااااااحيب فااااااي أخباااااار مااااااغ ذيااااااب الباااااغ العساااااااد الحشبمااااااي   -ٕٚ

األرناااا وط  الشاشاااخ: دار اباااغ ياااا(  حققااا : محساااػد ٜٛٓٔ)الستاااػف : 
  .ٜٙٛٔ -يا  ٙٓٗٔول   دمذق   الصبعة: األ -كثيخ
يااا(  تحقياااق: ٜٗٗشااخح صاااحيح البخااارى الباااغ بصااا   )الستاااػف :  -ٖٚ

الخياااااض  الصبعااااة:  –ياسااااخ بااااغ إبااااخاليع  دار الشذااااخ: مكتبااااة الخشااااج 
  .ٖٕٓٓ -يا ٖٕٗٔالثانية  
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ياااا(  السحقاااق: ٜ٘ٚشاااخح عمااا  التخماااحي الباااغ باااغ رجاااب)الستػف :  -ٗٚ
 –الدرقااااااء  - يساااااا  عباااااج الاااااخحيع ساااااعيج  الشاشاااااخ: مكتباااااة السشاااااار/د

  .ٜٚٛٔيا ٚٓٗٔاألردن  الصبعة: األول  
شاااخح نخباااة الفكاااخ فاااي مراااصمحات أيااا  األثاااخ لشاااػر الاااجيغ السااابل  -٘ٚ

يااا(  السحقااق: عبااج الفااتح أبااػ غااجة  الشاشااخ: ٗٔٓٔالقاااري )الستااػف : 
 لبشان / بيخوت. -دار األرقع 

ياااا(  ٖٙٗدي )الستاااػف : شاااخف أصاااحاب الحاااجيث لمخصياااب البغاااجا -ٙٚ
 أنقخة. – سعيج خصي الشاشخ: دار إحياء الدشة الشبػية دمحم/السحقق: د

يااااا( ٚٓ٘شااااخوط األ سااااة الدااااتة البااااغ شااااايخ السقجسااااي )الستااااػف : -ٚٚ
بيااااااااااااخوت  الصبعااااااااااااة األولاااااااااااا   –الشاشااااااااااااخ: دار الكتااااااااااااب العمسيااااااااااااة 

  .ٜٗٛٔيا٘ٓٗٔ
  السحقااااق: دمحم زييااااخ بااااغ ناصااااخ  ا(ياااإٙ٘ت:)صااااحيح البخاااااري  -ٛٚ

 يا.ٕٕٗٔالشاشخ: دار شػ  الشجاة الصبعة: األول  
يااا( بتختيااب ابااغ بمبااان)الستػف : ٖٗ٘صااحيح ابااغ حبااان)الستػف :  -ٜٚ

 –ياااا(  السحقاااق: شاااعيب األرناااؤوط  الشاشاااخ: مؤسداااة الخساااالة  ٜٖٚ
  .ٖٜٜٔ -هٗٔٗٔبيخوت  الصبعة: الثانية 

يساااة  )الستاااػف :  -ٓٛ ققاااُ : د دمحم مراااصف  ٖٔٔصااحيُح اباااغ ُخد  ياااا(  ح 
 -ياااا ٕٗٗٔلثالثاااة األعطساااي الشاشاااخ: السكتاااب اإلسااابلمي  الصبعاااة: ا

ٕٖٓٓ.  
يااا(  السحقااق: دمحم فااؤاد عبااج الباااقي  ٕٔٙصااحيح مداامع )الستااػف : -ٔٛ

 بيخوت. –الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي 
يااا(  ٕٜٓالزااػء البلمااع ألياا  القااخن التاسااع لمدااخاوي )الستااػف :  -ٕٛ

 بيخوت. –الشاشخ: مشذػرات دار مكتبة الحياة 
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الشاشاااخ: دار الكتاااب  ياااا( ٜٔٔشبقاااات الحفااااِ لمدااايػشي)الستػف : -ٖٛ
 يا.ٖٓٗٔالعمسية   بيخوت  الصبعة األول  

يااا(  ٔٚٚشبقااات الذااافعية الكبااخى لتاااج الااجيغ الداابكي )الستااػف :  -ٗٛ
عباااج الفتااااح دمحم الحماااػ  الشاشاااخ: /محساااػد دمحم الصشااااحي د/السحقاااق: د

 يا.ٖٔٗٔ  الصبعة: الثانية   خيج
دار الكتاااب ياااا(  الشاشاااخ ٜ٘ٗشبقاااات السفداااخيغ لماااجاوودي)الستػف : -٘ٛ

 بيخوت. –العمسية 
يا(  وأكسما  ٙٓٛشخح التثخيب في شخح التقخيب لمعخاقي )الستػف :  -ٙٛ

ياا(  الشاشاخ: دار إحيااء ٕٙٛابش : أباػ زرعاة اباغ العخاقاي )الستاػف : 
 بيخوت. -التخاث العخبي

ياا(  السحقاق: أباػ ٛٗٚالعبخ في خبخ مغ غباخ لماحيبي )الستاػف :  -ٚٛ
 بيخوت. –ب العمسية ياجخ زغمػ  الشاشخ: دار الكت

ياااا( ٘٘ٛعساااجة القااااري شاااخح صاااحيح البخااااري لمعيشااا  )الستاااػف :  -ٛٛ
 بيخوت. –الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي 

ااابعة ببجاي ااة  -ٜٛ عشااػان الّجرايااة فاايسغ ُعااخف مااغ العمساااء فااي السا ااة الد 
يااااا( حققاااا : عاااااد  نااااػيهس الشاشااااخ: دار ٗٔٚلمِغْبِخيشااااي )الستااااػف : 
  .ٜٜٚٔالصبعة: الثانية احفا  الججيجة  بيخوت

مدخاوي )الستػف : ل الغاية في شخح الهجاية في عمع الخواية -ٜٓ
الشاشخ: مكتبة أوالد   السحقق: أبػ عا ر عبج السشعع إبخاليع يا(ٕٜٓ
 . ٕٔٓٓالصبعة: األول     الذي 

فااتح الباااري شااخح صااحيح البخاااري البااغ رجااب الحشبمااي )الستااػف :  -ٜٔ
ساعاااة  الشاشااخ: مكتباااة الغخبااااء يااا( تحقياااق:  محسااػد شاااعبان وجٜ٘ٚ
  .ٜٜٙٔ -يا  ٚٔٗٔالسجيشة الشبػية  الصبعة: األول   -األثخية 
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فااااااااااااااتح الباااااااااااااااري شااااااااااااااخح صااااااااااااااحيح البخاااااااااااااااري لمحااااااااااااااافظ ابااااااااااااااغ  -ٕٜ
(  بعشايااة: دمحم فااؤاد عبااج الباااقي  الشاشااخ: دار اياإ٘ٛحجخ)الستااػف :

 .ايٜٖٚٔبيخوت   -السعخفة 
بااااا  الذااااايباني الفاااااتح الخبااااااني لتختياااااب مداااااشج اإلماااااا  أحساااااج باااااغ حش -ٖٜ

يااااا(  الشاشااااخ: دار إحياااااء التااااخاث العخبااااي  ٖٛٚٔلمداااااعاتي)الستػف :
 الصبعة الثانية.

لفياااة الحاااجيث لمعخاقاااي السؤلااا : شاااسذ الاااجيغ أفاااتح السغياااث بذاااخح  -ٜٗ
يااا(  السحقااق: عمااي حداايغ عمااي  الشاشااخ: ٕٜٓالدااخاوي )الستااػف : 

  .ٖٕٓٓيا ٕٗٗٔمرخ الصبعة: األول  –مكتبة الدشة 
يااااااا(  السحقااااااق: إبااااااخاليع ٖٛٗالشااااااجيع )الستااااااػف :  الفهخساااااات البااااااغ -ٜ٘

لبشاااااان الصبعاااااة: الثانياااااة  –رمزاااااان  الشاشاااااخ: دار السعخفاااااة بياااااخوت 
 ما.ٜٜٚٔيا ٚٔٗٔ

فهخس الفهارس واألثبات ومعجع السعااجع والسذايخات والسدمدابلت  -ٜٙ
ياا(  السحقاق: إحداان عبااس  الشاشاخ: دار ٕٖٛٔلمكتاني )الستػف : 
  .ٕٜٛٔ  ٕصبعة: بيخوت  ال –الغخب اإلسبلمي 

ياا(  ٖٔٓٔفيس القاجيخ شاخح الجاامع الراغيخ لمسشااوي )الستاػف :  -ٜٚ
مراااااااخ  الصبعاااااااة: األولااااااا   –الشاشاااااااخ: السكتباااااااة التجارياااااااة الكباااااااخى 

 ه.ٖٙ٘ٔ
قػاعاااج التحاااجيث ماااغ فشاااػن مراااصمح الحاااجيث لمقاساااسي )الستاااػف :  -ٜٛ

 لبشان.-بيخوت-يا(  الشاشخ: دار الكتب العمسية ٕٖٖٔ
يااا( ٜٔٔالتخمااحي لمداايػشي )الستااػف : قااػت السغتااحي عماا  جااامع  -ٜٜ

 -لشاصااخ بااغ دمحم الغخيبااي  الشاشااخ: جامعااة أ  القااخى  مكااة السكخمااة 
 يا. ٕٗٗٔكمية الجعػة وأصػ  الجيغ  قدع الكتاب والدشة
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الكاشاااا  فااااي معخفااااة مااااغ لاااا  روايااااة فااااي الكتااااب الدااااتة لمااااحيبي  -ٓٓٔ
قافاة يا(  السحقق: دمحم عػاماة   الشاشاخ: دار القبماة لمثٛٗٚ)الستػف : 
  .ٕٜٜٔ -يا ٖٔٗٔججة  الصبعة: األول  –اإلسبلمية 

ياااااا( ٖ٘ٙالكامااااا  فاااااي ضاااااعفاء الخجاااااا  الباااااغ عاااااجي )الستاااااػف :  -ٔٓٔ
بياخوت   –تحقيق: عاد  أحسج عبج السػجػد  الشاشخ: الكتب العمسياة 

  .ٜٜٚٔياٛٔٗٔالصبعة: األول   
الكتاب السرش  في األحاديث واحثار البغ أبي شيبة )الستاػف :  -ٕٓٔ

 –السحقاااق: َساااا  يػسااا  الحاااػت  الشاشاااخ: مكتباااة الخشاااج  ياااا( ٖٕ٘
 ه.ٜٓٗٔالخياض  الصبعة: األول  

يااا(  ٖٙٗالكفايااة فااي عمااع الخوايااة لمخصيااب البغااجادي )الستااػف :  -ٖٓٔ
السجيشااااة  -السحقااااق: أبااااػ عبااااجهللا الدااااػرقي الشاشااااخ: السكتبااااة العمسيااااة 

 السشػرة.
ف : الكػاكاااااااب الداااااااا خة ب عياااااااان السا اااااااة العاشاااااااخة لمغااااااادي )الستاااااااػ  -ٗٓٔ

ياااا(  السحقاااق: خميااا  السشراااػر الشاشاااخ: دار الكتاااب العمسياااة  ٔٙٓٔ
  .ٜٜٚٔيا ٛٔٗٔلبشان الصبعة: األول    –بيخوت 

يااااا(  ٖٓٙالمبااااب فااااي تهااااحيب األنداااااب البااااغ األثيااااخ )الستااااػف :  -٘ٓٔ
 بيخوت. –الشاشخ: دار صادر 

 يا(ٔٚٛبغ فهج )الستػف : ال لحظ األلحاِ بحي  شبقات الحفاِ -ٙٓٔ
 . ٜٜٛٔيا ٜٔٗٔالصبعة: األول    تب العمسيةالشاشخ: دار الك

يااااا(  الشاشااااخ: دار ٔٔٚلدااااان العااااخب  البااااغ مشطااااػر )الستااااػف :  -ٚٓٔ
 يا.ٗٔٗٔبيخوت  الصبعة: الثالثة  –صادر 

 .(ٕٚٓٓ/ٕ/ٗٔلدان السحجثيغ لسحسج خم  سبلمة )السػص :  -ٛٓٔ
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الستااااػاري عمااااي تااااخاجع أبااااػاب البخاااااري البااااغ السشيااااخ )الستااااػف :  -ٜٓٔ
ح الجيغ مقبػ  أحساج  الشاشاخ: مكتباة السعابل يا(  السحقق: صبلٖٛٙ
 الكػيت. –
يااا(  الشاشااخ: دار ٙٚٙالسجسااػ  شااخح السهااحب لمشااػوي )الستااػف :  -ٓٔٔ

 الفكخ.
يا(  الشاشخ: دار الفكخ ٙ٘ٗالسحم  باحثار البغ حد  )الستػف :  -ٔٔٔ
 بيخوت. –
ااااب السشيااااخ البااااغ الشجااااار)الستػف :  -ٕٔٔ مخترااااخ التحخيااااخ شااااخح الكَػ

 يا( السحقق: دمحم الدحيمي وندي  حساد  الشاشخ: مكتباة العبيكاان ٕٜٚ
 ما.ٜٜٚٔيا ٛٔٗٔالصبعة الثانية 

ياا(  السحقاق: ٜٚٛالسخترخ في عمع األثخ لمكااِفي جي )الستاػف :  -ٖٔٔ
  الخياااااااض الصبعااااااة: األولاااااا –عمااااااي زويااااااغ الشاشااااااخ: مكتبااااااة الخشااااااج 

 يا.ٚٓٗٔ
مختماااا  الحااااجيث باااايغ السحااااجثيغ واألصااااػلييغ والفقهاااااء د أسااااامة  -ٗٔٔ

يااا  ٕٔٗٔالخياااط  الشاشااخ دار الفزاايمة   الخياااض  الصبعااة األولاا  
ٕٓٓٔ.  

يااااا(  تحقياااااق: د شاااا  فيااااااض  ٙٓٙالسحرااااػ  لمخازي)الستاااااػف :  -٘ٔٔ
  .ٜٜٚٔيا ٛٔٗٔالشاشخ: مؤسدة الخسالة  الصبعة: الثالثة 

ان فااااي معخفااااة ماااا يعتبااااخ مااااغ حااااػادث ماااخ،ة الجشااااان وعبااااخة اليقطااا -ٙٔٔ
يااا( وضاع حػاشااي : خمياا  السشرااػر  ٛٙٚالدماان لميااافعي )الستااػف : 

لبشااااااان  الصبعااااااة: األولاااااا   –الشاشااااااخ: دار الكتااااااب العمسيااااااة  بيااااااخوت 
  .ٜٜٚٔيا ٚٔٗٔ
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يا( تحقيق: أيسغ ٖٙٔمدتخخج أبي عػانة اإلسفخاييشي )الستػف :  -ٚٔٔ
ياخوت الصبعاة: األولا   ب –بغ عارف الجمذاقي الشاشاخ: دار السعخفاة 

  .ٜٜٛٔ -يأٜٗٔ
ه(  ٘ٓٗالسدااتجر  عماا  الرااحيحيغ ألبااي عبااج هللا الحاااكع )ت: -ٛٔٔ

 -تحقياااق: د/ يػسااا  عباااج الاااخحسغ السخعذااامي  الشاشاااخ: دار السعخفاااة
 بيخوت.

يااااا(  السحقااااق: ٕٔٗالسدااااشج لئلمااااا  أحسااااج بااااغ حشباااا  )الستااااػف :  -ٜٔٔ
  بيااااااخوت -شااااااعيب األرنااااااؤوط و،خااااااخون  الشاشااااااخ: مؤسدااااااة الخسااااااالة

  .ٕٔٓٓ -يا ٕٔٗٔالصبعة: األول  
يااااا( السحقااااق: د عبااااج ٖٕٛمدااااشج إسااااحا  بااااغ رايػياااا  )الستااااػف :  -ٕٓٔ

السجيشاااة السشاااػرة الصبعاااة:  -الغفاااػر البمػشاااي الشاشاااخ: مكتباااة اإليساااان 
  .ٜٜٔٔيإٔٗٔاألول 
يااااا(  الشاشااااخ: السصبعااااة ٖٛٛمعااااالع الدااااشغ لمخصااااابي )الستااااػف :  -ٕٔٔ

  .ٕٖٜٔ -ا ئٖ٘ٔحمب  الصبعة: األول   –العمسية 
يااااا(  الشاشااااخ: دار ٕٙٙمعجااااع البمااااجان لياااااقػت الحسػي)الستااااػف : -ٕٕٔ

  .ٜٜ٘ٔصادر  بيخوت  الصبعة الثانية 
معجااااع المغااااة العخبيااااة السعاصااااخة السؤلاااا : د أحسااااج مختااااار عبااااج  -ٖٕٔ

ياااا( بسدااااعجة فخياااق عسااا   الشاشاااخ: عاااالع ٕٗٗٔالحسياااج )الستاااػف : 
  .ٕٛٓٓيا ٜٕٗٔالكتب الصبعة: األول 

قهاء  لسحسج رواس قمعجاي   الشاشاخ: دار الشفاا ذ  معجع لغة الف -ٕٗٔ
  .ٜٛٛٔ -يا ٛٓٗٔالصبعة: الثانية 
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ياا(  تحقياق: ٛٗٚالسعجع السختز بالسحجثيغ لمحيبي )الستػف :  -ٕ٘ٔ
د. دمحم الحبياااب الهيماااة  الشاشاااخ: مكتباااة الراااجيق  الصاااا    الصبعاااة: 

  .ٜٛٛٔيا ٛٓٗٔاألول   
يااااا(  ٛٓٗٔ : معجااااع السااااؤلفيغ لعسااااخ بااااغ رضااااا َحالااااة )الستااااػف -ٕٙٔ

 بيخوت  دار إحياء التخاث العخبي بيخوت. -الشاشخ: مكتبة السثش  
يا(  السحقاق: حساجي باغ ٖٓٙالسعجع الكبيخ لمصبخاني )الستػف :  -ٕٚٔ

القاايخة  الصبعاة:  –عبج السجيج الدمفي  دار الشذخ: مكتبة ابغ تيسية 
 الثانية.

يااا(  ٘ٓٗمعخفااة عمااػ  الحااجيث ألبااي عبااج هللا الحاااكع )الستااػف :  -ٕٛٔ
بيااخوت  –السحقااق: الداايج معطااع حداايغ الشاشااخ: دار الكتااب العمسيااة 

  .ٜٚٚٔيا ٜٖٚٔالصبعة: الثانية  
يااا(  السحقااق: ٖٗٙمعخفااة أنااػا  عمااػ  الحااجيث البااغ الراابلح)ت: -ٜٕٔ

الصبعااااااة:  -بيااااااخوت -مااااااايخ الفحاااااا   الشاشااااااخ: دار الكتااااااب العمسيااااااة
  .ٕٕٓٓياٖٕٗٔاألول 
ياااا(  السحقاااق: دمحم ٖٙ٘ : فالُسْعماااع بفػا اااج مدااامع لمساااازري )الستاااػ  -ٖٓٔ

  .ٜٛٛٔ  الشاشخ: الجار التػندية لمشذخ  الصبعة: الثانية الذاذلي
يا(  السحقق: د/ناػر ٛٗٚالسغشي في الزعفاء لمحيبي )الستػف :  -ٖٔٔ

يااا ٚٓٗٔقصااخ  -الااجيغ عتااخ  الشاشااخ: إدارة إحياااء التااخاث اإلساابلمي 
/ٜٔٛٚ.  
سحقاااق: عباااج ياااا(  الٜٖ٘مقااااييذ المغاااة  الباااغ فاااارس )الستاااػف :  -ٕٖٔ

  .ٜٜٚٔ -يا ٜٜٖٔالدبل  دمحم يارون  الشاشخ: دار الفكخ 
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ياا(  السحقااق: ٜٕٗالسشتخاب ماغ مدااشج عباج بااغ حسياج )الستااػف :  -ٖٖٔ
القااايخة الصبعااة: األولاا   –صاابحي الدااامخا ي  الشاشااخ: مكتبااة الدااشة 

  .ٜٛٛٔياٛٓٗٔ
السشاااااتطع فاااااي تااااااري  األماااااع والسماااااػ  الباااااغ الجاااااػزي )الستاااااػف :  -ٖٗٔ

قق: دمحم عبج القادر عصا  الشاشخ: دار الكتب العمسية  يا(  السحٜٚ٘
  .ٕٜٜٔيا ٕٔٗٔبيخوت  الصبعة: األول   

يااا(  ٖٚٓالسشتقاا  مااغ الدااشغ السدااشجة  البااغ الجااارود )الستااػف :  -ٖ٘ٔ
 –السحقق: عبج هللا عسخ البارودي  الشاشاخ: مؤسداة الكتااب الثقافياة 

  .ٜٛٛٔ –ه ٛٓٗٔبيخوت  الصبعة: األول   
ياا  ويااػ مػثااػ  أو صااالح الحااجيث لمااحيبي )الستااػف : مااغ تكمااع ف -ٖٙٔ

ياا(  السحقااق: عباج هللا بااغ ضاي  هللا الخحيمااي  الصبعاة: األولااي ٛٗٚ
  .ٕ٘ٓٓ -يا ٕٙٗٔ

السشهااااااج شاااااخح صاااااحيح مدااااامع باااااغ الحجااااااج لمشاااااػوي )الستاااااػف :  -ٖٚٔ
بيااااخوت  الصبعااااة:  –يااااا(  الشاشااااخ: دار إحياااااء التااااخاث العخبااااي ٙٚٙ
 ه.ٕٜٖٔالثانية 

والسدااااااتػف  بعااااااج الااااااػافي البااااااغ تغااااااخي بااااااخدي  السشهاااااا  الرااااااافي -ٖٛٔ
يا(  حقق : د دمحم دمحم أميغ  الشاشاخ: الهيًاة السراخية ٗٚٛ)الستػف : 

 العامة لمكتاب.
ياااا(  السحقاااق: دمحم ٜٚٔالسػشااا  لئلماااا  مالاااظ باااغ أناااذ )الستاااػف : -ٜٖٔ

أباػ ضباي    -مرصف  األعطسي  الشاشخ: مؤسدة زاياج باغ سامصان 
  .ٕٗٓٓ -يا ٕ٘ٗٔالصبعة: األول  
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ياااااا(  ٖ٘ٛناسااااا  الحاااااجيث ومشداااااػخ  الباااااغ شااااااييغ )الستاااااػف :  -ٓٗٔ
الدرقاااء  الصبعااة:  –السحقااق: سااسيخ الدييااخي  الشاشااخ: مكتبااة السشااار 

  .ٜٛٛٔيا ٛٓٗٔاألول  
الشجاااااااااػ  الداياااااااااخة فاااااااااي مماااااااااػ  مراااااااااخ والقاااااااااايخة الباااااااااغ تغاااااااااخي  -ٔٗٔ

يا(  الشاشاخ: وزارة الثقافاة واإلرشااد القاػمي  دار ٗٚٛبخدي)الستػف : 
 .الكتب  مرخ

ندياااة الشطاااخ فاااي تػضااايح نخباااة الفكاااخ فاااي مراااصمح أيااا  األثاااخ  -ٕٗٔ
ياااا( السحقاااق: ناااػر الاااجيغ عتاااخ  ٕ٘ٛلمحاااافظ اباااغ حجاااخ )الستاااػف : 

 . ٕٓٓٓيإٔٗٔمصبعة الرباح   دمذق  الصبعة الثالثة 
 ياااا(ٜٔٔمدااايػشي )الستاااػف : ل نطاااع العكياااان فاااي أعياااان األعياااان -ٖٗٔ

 يخوتب –الشاشخ: السكتبة العمسية   السحقق: فيميب حتي
الشكت الجياد السشتخبة مغ َبل  شي  الشقاد السعمسي اليساني ألبي  -ٗٗٔ

أنااذ إبااخاليع الراابيحي  الشاشااخ: دار شيبااة لمشذااخ والتػزيااع  الخياااض 
  .ٕٓٔٓيا ٖٔٗٔالدعػدية  الصبعة: األول   -
ياا(  ٕ٘ٛالشكت عما  َتااب اباغ الرابلح الباغ حجاخ )الستاػف :  -٘ٗٔ

معة اإلسبلمية  السجيشة السشاػرة  السحقق: ربيع السجخمي  الشاشخ: الجا
  .ٜٗٛٔ/ ياٗٓٗٔالصبعة: األول 

الشهايااااااة فااااااي غخيااااااب الحااااااجيث واألثااااااخ البااااااغ األثيااااااخ )الستااااااػف :  -ٙٗٔ
 -يااا(  تحقيااق: شااايخ أحسااج الااداوى   الشاشااخ: السكتبااة العمسيااة ٙٓٙ
  .ٜٜٚٔ -يا ٜٜٖٔبيخوت 

ُروس  -ٚٗٔ ْيااج  الشااػر الدااافخ عااغ أخبااار القااخن العاشااخ لسحااي الااجيغ الع 
بيخوت  الصبعة:  –يا(  الشاشخ: دار الكتب العمسية ٖٛٓٔلستػف : )ا

 يا.٘ٓٗٔاألول   
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يااااا(: ٖٙٓٔكتااااي )الستااااػف : نياااا  االبتهاااااج بتصخيااااد الااااجيباج لمتشب -ٛٗٔ
ليبيااا  –عبااج الحسيااج الهخامااة الشاشااخ: دار الكاتااب  شااخابمذ /عشايااة: د

  .ٕٓٓٓالصبعة: الثانية  
اني )الستاااػف :  -ٜٗٔ (  تحقياااق: عراااا  ياااإٓ٘ٔنيااا  األوشاااار لمذاااَػ

مراااخ  الصبعاااة: األولااا   -الاااجيغ الرااابابصي  الشاشاااخ: دار الحاااجيث
  .ٖٜٜٔ -يا ٖٔٗٔ

از ة -ٓ٘ٔ از ُة في األْثب اِت واإلج  الشاشاخ: دار   صافػان الغاماجي يباأل الػ ج 
 ا.يٕٛٗٔالصبعة: األول    لبشان –قخشبة   بيخوت 

 وفياااااات األعياااااان وأنبااااااء أبشااااااء الدماااااان الباااااغ خمكاااااان )الستاااااػف : -ٔ٘ٔ
بياااخوت  –ياااا(  السحقاااق: إحداااان عبااااس  الشاشاااخ: دار صاااادر ٔٛٙ
ٜٔٓٓ.  
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َّالطؾضؾع ِتََّّفه سَّ

َّالطؾضؾ 

َّالُطمخص

َّطقيمةال

َّالتع  الَّبعمؼَّمختمفَّالثيث َّتطهيي:ال

َّئيَّوكت بهَّالسظؽَّالصى  )الطجتاى امم  َّالظس َّالفصلَّاألو :

َّالطحث َّاألو :َّت جطةَّامم  َّالظس ئيَّرحطهَّللا

َّلإلم  َّالظس ئيَّالسظؽَّالصى  )الطجتاى ل  ِي:َّالطحث َّا

َّمس لػَّدف َّاولت  َّييؽَّاألح دث َّعظيَّامم  ََّّ:ال  ِيَّفصلال

َّفيَّالسظؽَّالصى  َََّّّالظس ئي

َّالصى  ََّّفيَّالسظؽََّّاألو :َّمسمػَّالجط َّعظيَّامم  َّالظس ئيَّحث الطَََّّّ

َّالجط َّيان  َّالت  َّالع  َّوالخ صالطظم َّاألو :َّ

َّالطظمقَّوالطقييالت  َّالجط َّيان  َّالطظم َّال  ِي:َّ

َّالجط َّيان  َّالت  َّاألحؾا الطظم َّال  ل :َّ

َّالجط َّب لتخيي َّوالت  َّالتظؾ الطظم َّال اب :َّ



 

 

1205 

َّالجط َّيان  َّالج ئزَّوالطستث الطظم َّالخ مس:َّ

َّالجط َّيان  َّالج ئزَّوالطن وهالطظم َّالس دس:َّ

َّالصى  ََّّفيَّالسظؽََّّ ئي:َّمسمػَّالظس َّعظيَّامم  َّالظسال  ِيَّحث الطَََّّّ

َّالصى  ََّّفيَّالسظؽََّّمسمػَّالت جن َّعظيَّامم  َّالظس ئيال  ل :ََّّحث الطَََّّّ

َّالخ تطة

َّالطص درفه سَّ

َّفه سَّالطؾضؾع ت

َّ

َّ  
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