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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

  سػػػيدناسػػػيدنا  كالمرسػػػميفكالمرسػػػميف  األنبيػػػا األنبيػػػا   أشػػػرؼأشػػػرؼ  عمػػػ عمػػػ   كالسػػػبلـكالسػػػبلـ  كالصػػػبلةكالصػػػبلة  العػػػالميفالعػػػالميف  ربرب  هللهلل  الحمػػػدالحمػػػد
  يػكـيػكـإلػ  إلػ    حسػافحسػافبإبإ  ــتػبع تػبع   كمػفكمػف  أجمعػيفأجمعػيف  كصػحبهكصػحبه  آلػهآلػه  كعمػ كعمػ ( ( كسػمـكسػمـ  عميهعميه  اهللاهلل  صم صم ))  محمدمحمد
 ..بعدبعد  أماأما، ، الديفالديف

  مػفمػف  كالكال  يديػهيديػه  بػيفبػيف  مػفمػف  الباطػؿالباطػؿ  يأتيػهيأتيػه  الال  األكؿاألكؿ  المصػدرالمصػدر  باعتبػار باعتبػار   تعال تعال   اهللاهلل  كبلـكبلـ  افاف
  كاتبعناكاتبعنا  بتعاليمهبتعاليمه  سرناسرنا  ماما  إذاإذا  هدايتناهدايتنا  فيهفيه  دستكرنادستكرنا  ف كف ك، ، العالميفالعالميف  ربرب  مفمف  تنػزيؿتنػزيؿ  كهككهك، ، خمفهخمفه
  اهللاهلل  صػم صػم ))  محمػدمحمػد  ينػاينػانبنب  سػنةسػنة  كخدمػةكخدمػة  لخدمتػهلخدمتػه  األجػبل األجػبل   العممػا العممػا   انتػدبانتػدب  لػذلؾلػذلؾ  ،،كأكامػر كأكامػر   نػ جهنػ جه
ػػػؿ  لػػػهلػػػه  كالمبينػػػةكالمبينػػػة  المكضػػػحةالمكضػػػحة  باعتبارهػػػاباعتبارهػػػا( ( كسػػػمـكسػػػمـ  عميػػػهعميػػػه ػػػؿأجَّ   باعتبارهػػػاباعتبارهػػػا  كأرقاهػػػاكأرقاهػػػا  كأعظم ػػػاكأعظم ػػػا  خدمػػػةخدمػػػة  أجَّ
 ..ب اب ا  عمميان عمميان   تحقق ـتحقق ـ  معمع  الكريـالكريـ  القرآفالقرآف  بعدبعد  ثانياثانيا  مصدرامصدرا

  هػػذاهػػذا  خدمػػةخدمػػة  فػػ فػػ   ب ػػـب ػػـ  كنقتػػدمكنقتػػدم  خطػػاهـخطػػاهـ  فػػ فػػ   نسػػيرنسػػير  أفأف" " العمػػـالعمػػـ  طمبػػةطمبػػة""  نصػػيبنانصػػيبنا  مػػفمػػف  فكػػاففكػػاف
  شػحذناشػحذنا  كقػدكقػد  الحػديثالحػديث  فػ فػ   مخطػكطمخطػكط  ايػديناايػدينا  فػ فػ   كقػعكقػع  أفأف  تعال تعال   اهللاهلل  أكرمناأكرمنا  كقدكقد  ،،العظيـالعظيـ  الديفالديف
  تقسػػيـتقسػػيـ  ثػػـثػػـ، ، المقدمػػةالمقدمػػة  هػػكهػػك  عمػػؿعمػػؿ  فػػأكؿفػػأكؿ، ، هػػذاهػػذا  عمػػ عمػػ   فعممنػػافعممنػػا  تحقيقػػهتحقيقػػه  عمػػ عمػػ   تعػػال تعػػال   اهللاهلل  مػػفمػػف  ال مػػةال مػػة
  تعػال تعػال   اهللاهلل  أكرمناأكرمنا  كقدكقد، ، المخطكطةالمخطكطة  تحقيؽتحقيؽ  بالعمؿبالعمؿ  بدأنابدأنا  اهللاهلل  عم عم   التككؿالتككؿ  كبعدكبعد، ، جمهجمه  العمؿالعمؿ
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ال مػة مػف اهلل تعػال  ال مػة مػف اهلل تعػال    مخطكط ف  الحػديث النبػكم الشػريؼ كقػد شػحذنامخطكط ف  الحػديث النبػكم الشػريؼ كقػد شػحذنا  أيديناأيديناكقع ف  كقع ف    أفأف
 عم  تحقيقه فعممنا عم  هذا.عم  تحقيقه فعممنا عم  هذا.

كف م ػا مػف كف م ػا مػف ، ، هػك زيػادة االهتمػاـ باألحاديػث النبكيػة الشػريفةهػك زيػادة االهتمػاـ باألحاديػث النبكيػة الشػريفة  أهميـة الححـ  أهميـة الححـ  تكمف تكمف 
 ػا كمػدلكالت ا الميكيػة كالفق يػة ه ألن ػا تتعمػؽ باألحكػاـ الشػرعيةه  ػا كمػدلكالت ا الميكيػة كالفق يػة ه ألن ػا تتعمػؽ باألحكػاـ الشػرعيةه ألفاظألفاظإلػ  إلػ    خبلؿ الرجػكعخبلؿ الرجػكع

فػػاألمر فػػاألمر ، ، لبيػػاف األحكػػاـ الشػػرعيةلبيػػاف األحكػػاـ الشػػرعية  الكػػريـالكػػريـ  القػػرآفالقػػرآفكػػكف السػػنة النبكيػػة تعػػد مصػػدرا ثانيػػا بعػػد كػػكف السػػنة النبكيػػة تعػػد مصػػدرا ثانيػػا بعػػد 
 يتطمب معرفة سند الحديث كبياف الجرح كالتعديؿ لمعرفة صحة الحديث.يتطمب معرفة سند الحديث كبياف الجرح كالتعديؿ لمعرفة صحة الحديث.

عػػزكؼ بعػػض النػػاس عػػف الكتابػػة كالتحقيػػؽ فػػ  عػػزكؼ بعػػض النػػاس عػػف الكتابػػة كالتحقيػػؽ فػػ    هػػكهػػك  وســحا اخايــلر المو ــو  وســحا اخايــلر المو ــو  
بمعنػػ  عػػدـ االهتمػػاـ بالسػػنة النبكيػػة كمصػػدر بمعنػػ  عػػدـ االهتمػػاـ بالسػػنة النبكيػػة كمصػػدر ، ، المكاضػػيع التػػ  تتعمػػؽ بالحػػديث النبػػكمالمكاضػػيع التػػ  تتعمػػؽ بالحػػديث النبػػكم

فاخترنػػا مخطكطػػة بالحػػديث ليكػػكف عممنػػا ذريعػػة فاخترنػػا مخطكطػػة بالحػػديث ليكػػكف عممنػػا ذريعػػة ، ، ؿ الفق ػػا ؿ الفق ػػا تشػػريع  بقػػدر تمسػػك ـ بػػأقكاتشػػريع  بقػػدر تمسػػك ـ بػػأقكا
الكػػػريـ كاألحكػػػاـ الكػػػريـ كاألحكػػػاـ   القػػػرآفالقػػػرآفلبلهتمػػػاـ بالحػػػديث النبػػػكم كالرقبػػػة فػػػ  تحقيػػػؽ مخطكطاتػػػه ألف لبلهتمػػػاـ بالحػػػديث النبػػػكم كالرقبػػػة فػػػ  تحقيػػػؽ مخطكطاتػػػه ألف 

 لينا مف خبلؿ األحاديث النبكية الشريفة.لينا مف خبلؿ األحاديث النبكية الشريفة.الشرعية كصمت إالشرعية كصمت إ
ــل   ــج واج:ان ــلا الا ــل  المعوق ــج واج:ان ــلا الا المتػػكفرة بػػيف المتػػكفرة بػػيف   هػػك كجػػكد نسػػخة كاحػػدة مػػف المخطكطػػةهػػك كجػػكد نسػػخة كاحػػدة مػػف المخطكطػػةالمعوق

األعبلـ الكاردة ف  المخطكطة جا ت األعبلـ الكاردة ف  المخطكطة جا ت ، ، كلـ نتمكف مف مقابمة بيف نسخ المخطكطةكلـ نتمكف مف مقابمة بيف نسخ المخطكطةأيدينا أيدينا 
بعػد كتػب المختصػة بػالتراجـ األعػبلـ لػذلؾ لػػـ نقػؼ عمػ  تمػؾ األعػبلـ فػ  كتػب التػػراجـ بعػد كتػب المختصػة بػالتراجـ األعػبلـ لػذلؾ لػػـ نقػؼ عمػ  تمػؾ األعػبلـ فػ  كتػب التػػراجـ 

 إال بعد رجكعنا لكتب أخرل لحصكؿ المعمكمات عن ـ.إال بعد رجكعنا لكتب أخرل لحصكؿ المعمكمات عن ـ.، ، المعركفةالمعركفة

بدأنا بالعمؿ بدأنا بالعمؿ   اهللاهلل  عم عم   كؿكؿالتك التك   كبعدكبعد، ، جٌمهجٌمه  العمؿالعمؿ  تقسيـتقسيـ  ثـثـ، ، المقدمةالمقدمة  هكهك  عمؿعمؿ  فأكؿفأكؿ  
 مبحثيف:مبحثيف:إل  إل    البحثالبحث  قسمناقسمنا  المقدمةالمقدمة  هذ هذ   كبعدكبعد، ، التحقيؽ كالدراسةالتحقيؽ كالدراسة

 مطالب:مطالب:  كيشتمؿ ستةكيشتمؿ ستة، ، المخطكطةالمخطكطة  كتحقيؽكتحقيؽ  : الدراسة: الدراسةاألكؿاألكؿ  المبحثالمبحث

  فيػػػه المخطكطػػػة حسػػػب تسمسػػػؿ االحاديػػػث بػػػدأ بالحػػػديثفيػػػه المخطكطػػػة حسػػػب تسمسػػػؿ االحاديػػػث بػػػدأ بالحػػػديث  المبحػػػث الثػػػان : فحققنػػػاالمبحػػػث الثػػػان : فحققنػػػا
  هػػػذاهػػػذا  يجعػػػؿيجعػػػؿ  أفأف  اهلل عػػػز كجػػػؿاهلل عػػػز كجػػػؿ  أؿأؿأسػػػأسػػػ  أفأف  إالإال  يسػػػعن يسػػػعن   كالكال، ، ثػػػـ الحػػػديث الثػػػان  كهكػػػذاثػػػـ الحػػػديث الثػػػان  كهكػػػذا  األكؿاألكؿ

 مجيب الدعكات . مجيب الدعكات .   سميعسميع  أنهأنه  الكريـالكريـ  لكج هلكج ه  خالصان خالصان   الج د المتكاضعالج د المتكاضع

  كصػػحبهكصػػحبه  الػػهالػػه  كعمػػ كعمػػ   صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ(صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ())  كنبينػػا محمػػدكنبينػػا محمػػد  سػػيدناسػػيدنا  عمػػ عمػػ   اهللاهلل  كصػػم كصػػم 
   ..  العالميفالعالميف  ربرب  هللهلل  أجمعيف كالحمدأجمعيف كالحمد
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 األول املبحث 
 املخطوطة وحتقٍق الذراسة

 :مطالب ستةعلى  ويشتمل

 ألولاملطلب ا
 ونسبو  امسو

  الشػافع  بػفالشػافع  بػف  األحمػدماألحمػدم  ثػـثػـ  الخمػكت الخمػكت   البيػكم البيػكم   محمدمحمد  بفبف  حجازمحجازم  بفبف  عم عم   السيدالسيد  "هك"هك
  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  قاسػػـقاسػػـ  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  الصػػباح الصػػباح   عمػػ عمػػ   السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  سػػميمافسػػميماف  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  الػػديفالػػديف  نػػكرنػػكر  السػػيدالسػػيد
  السيدالسيد  بفبف  الرحيـالرحيـ  عبدعبد  السيدالسيد  بفبف  حرفيشحرفيش  السيدالسيد  بفبف  عمرعمر  السيدالسيد  بفبف  مصباحمصباح  السيدالسيد  بفبف  داؤكدداؤكد
  عيسػ عيسػ   السػيدالسػيد  بػفبػف  معيػدمعيػد  السػيدالسػيد  بفبف  عطيةعطية  السيدالسيد  بفبف  عثمافعثماف  السيدالسيد  بفبف  ددحماحما  السيدالسيد  بفبف  حسفحسف
  السيدالسيد  بفبف  أحمدأحمد  السيدالسيد  بفبف  قرشمةقرشمة  السيدالسيد  بفبف  ترك ترك   السيدالسيد  بفبف  داؤكدداؤكد  السيدالسيد  بفبف  حمادحماد  السيدالسيد  بفبف

  بػػفبػػف  األكبػػراألكبػػر  إدريػػسإدريػػس  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  اهللاهلل  عبػػدعبػػد  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  يػػكنسيػػكنس  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  مكسػػ مكسػػ   السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  عمػػ عمػػ 
  بػػفبػػف  السػػبطالسػػبط  الحسػػفالحسػػفاإلمػػاـ اإلمػػاـ   السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  نػػ نػػ المثالمث  الحسػػفالحسػػف  السػػيدالسػػيد  بػػفبػػف  المحضػػ المحضػػ   اهللاهلل  عبػػدعبػػد  السػػيدالسػػيد
 ..((ُ))الشريؼ"الشريؼ"  النسبالنسب  آخرآخرإل  إل    طالبطالب  أب أب   بفبف  كج هكج ه  اهللاهلل  كٌرـكٌرـ  عم عم اإلماـ اإلماـ 

 املطلب الثانً
 والدتو ونشاتو

(  ببمدة تسم  بػببمدة تسم  بػ  كلدكلد   ()بيـك "كهػك كػاف "كهػك كػاف ، ، ((ِ))هجريػةهجريػة  ََُُُُٖٖ  سنةسنة  ف ف   بالدق مية بمصربالدق مية بمصر  )بيـك
  الحػػػديثالحػػػديث  سػػػمعسػػػمعكيكي  االشػػػياخاالشػػػياخ  دركسدركس  ككػػػاف يحضػػػرككػػػاف يحضػػػر  العمػػػـالعمػػػـ  كطمػػػبكطمػػػب  صػػػير صػػػير   منػػػذمنػػػذ  القػػػرآفالقػػػرآف  حافظػػػاحافظػػػا

  حسػػػيفحسػػػيف  السػػػيدالسػػػيد  مػػػفمػػػف  الخمكتيػػػةالخمكتيػػػة  كتمقػػػفكتمقػػػف، ، التطػػاكن التطػػاكن   السػػػبلـالسػػػبلـ  عبػػػدعبػػػد  بػػػفبػػػف  عمػػػرعمػػػر  عمػػػ عمػػػ   كالمسمسػػبلتكالمسمسػػبلت
  لػػهلػػه  حصػػؿحصػػؿ  ثػػـثػػـ  جماعػػةجماعػػة  عػػفعػػف  االحمديػػةاالحمديػػة  طريػػؽطريػػؽ  اخػػذاخػػذ  ثػػـثػػـ  مػػدةمػػدة  ب ػػاب ػػا  كسػػمؾكسػػمؾ، ، العػػادل العػػادل   الدمرداشػػ الدمرداشػػ 

  كمشػ كمشػ   االركاحاالركاح  اليػهاليػه  كانجػذبتكانجػذبت، ، عظػيـعظػيـ  اعتقاداعتقاد  فيهفيه  لمناسلمناس  كصاركصار  القمكبالقمكب  اليهاليه  كمالتكمالت  جذبجذب
  الحسػينيةالحسػينية  يسػكفيسػكف  ككػافككػاف، ، كمريػدكفكمريػدكف  اتبػاعاتبػاع  لػهلػه  كصػاركصػار، ، كاذكار كاذكار   طريقتهطريقته  عم عم   الخمؽالخمؽ  مفمف  كثيركثير

                                                           

يُزملٖ يُزملٖ ، ، 8ٙ78ٙ7//٘٘اٍمًبيٛم ثبّمب انجاملاك٘اٍمًبيٛم ثبّمب انجاملاك٘  -ُٚظو: ْلٚخ انعبهفٍٛ أٍمًب  انًمئننٍٛ ٔاصمبه انًٖمُنٍٛ ُٚظو: ْلٚخ انعبهفٍٛ أٍمًب  انًمئننٍٛ ٔاصمبه انًٖمُنٍٛ   -  ٔ

 ..ٖٖٔٔهاٚبد انعي االنكزؤَٙ انعلكهاٚبد انعي االنكزؤَٙ انعلك

 ..8ٙ78ٙ7//٘٘اًٍبيٛم ثبّب انجالاك٘اًٍبيٛم ثبّب انجالاك٘  -ُٚظو: ْلٚخ انعبهفٍٛ أًٍب  انًئننٍٛ ٔاصبه انًُٖنٍٛ ُٚظو: ْلٚخ انعبهفٍٛ أًٍب  انًئننٍٛ ٔاصبه انًُٖنٍٛ   -  ٕ



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

كنظػرا لقػب المسػجد مػف بيتػه كنظػرا لقػب المسػجد مػف بيتػه ، ، الحسػينيةالحسػينية  خػارجخػارج  الظػاهرالظػاهر  مسػجدمسػجد  فػ فػ   الػذكر كثيػرةالػذكر كثيػرة  حمػؽحمػؽ  كلهكله
  لػػذلؾ فػػ  كػػؿلػػذلؾ فػػ  كػػؿ  ((ُ))قريبػػةقريبػػة  كاحكالػػهكاحكالػػه  كفيكضػػاتكفيكضػػات  كارداتكاردات  ذاذا  ككػػافككػػاف، ، كجماعتػػهكجماعتػػه  هػػكهػػك  بػػهبػػه  يقػػيـيقػػيـ  كػػافكػػاف
  فػػ فػػ   كيػػذكركفكيػػذكركف  بجماعتػػهبجماعتػػه  يػػأت يػػأت   ككػػافككػػاف  الحسػػين الحسػػين   بالمشػػ دبالمشػػ د  ثبلثػػا  لمػػا كػػاف يعقػػد الػػذكرثبلثػػا  لمػػا كػػاف يعقػػد الػػذكر  يػػكـيػػكـ

، ، جماعتػهجماعتػه  مفمف  يحصؿيحصؿ  ماما  كأنكركاكأنكركا  العمما العمما   عميه بعضعميه بعض  قامتقامت  لذلؾلذلؾ، ، الصحف عم  أثر ذلؾالصحف عم  أثر ذلؾ
  اهللاهلل  عبػدعبػد  الشػيخالشػيخ  ل ػـل ػـ  فػانبرلفػانبرل، ، منعػهمنعػه  يػتـيػتـ  أفأف  كػادكػاد  األمػرا األمػرا   كبكاسػطةكبكاسػطة، ، بالشػدةبالشػدة  أصكات ـأصكات ـ  كرفعكاكرفعكا

  فػبلفػبل  كاألكليػا كاألكليػا   العممػا العممػا   كبػاركبػار  مػفمػف  الرجؿالرجؿ  هذاهذا  "إف"إف  كقاؿ:كقاؿ:، ، لهله  ككاف مف المنتصريفككاف مف المنتصريف  الشبراكمالشبراكم
  بالجامػػػػعبالجامػػػػع  درسػػػان درسػػػان   يعقػػػديعقػػػد  بػػػأفبػػػأف  الشػػػػبراكمالشػػػػبراكم  اهللاهلل  عبػػػػدعبػػػػد  الشػػػيخالشػػػيخ  أمػػػر أمػػػر   "كحينئػػػذ"كحينئػػػذ، ، لػػػه"لػػػه"  التعػػػرضالتعػػػرض  ينبيػػػ ينبيػػػ 
  العممػػػػا العممػػػػا   معظػػػػـمعظػػػػـ  كحضػػػػر الػػػػدرسكحضػػػػر الػػػػدرس، ، النككيػػػػةالنككيػػػػة  كاألربعػػػػيفكاألربعػػػػيف  ((ِ")")الطبرسػػػػيةالطبرسػػػػية  فقػػػػرأفقػػػػرأ  الشػػػػريؼالشػػػػريؼ  األزهػػػػراألزهػػػػر

إل  إل    كادل االمركادل االمر  عنهعنه  فسكتكافسكتكا، ، العقكؿالعقكؿ  يب ريب ر  ماما  ل ـ كعبر المكاضيعل ـ كعبر المكاضيع  قرأقرأ، ، ليرض االستماعليرض االستماع
  ،،ككتبػػان ككتبػػان   مػػدفف كسػػبيبلن مػػدفف كسػػبيبلن   المعػػركؼ كقبػػة بداخمػػهالمعػػركؼ كقبػػة بداخمػػه  مسػػجد مسػػجد   بالحسػػينيةبالحسػػينية  بنػػ بنػػ ، ، الفتنػػةالفتنػػة  نػػارنػػار  تخميػػدتخميػػد
  فػػػ فػػػ   الشػػػريؼالشػػػريؼ  بػػاألزهربػػاألزهر  عميػػػهعميػػػه  كصػػػمكاكصػػػمكا  بجنازتػػهبجنازتػػه  خػػػرج النػػػاسخػػػرج النػػػاس  الشػػػيخ )رحمػػه اهلل(الشػػػيخ )رحمػػه اهلل(  مػػػاتمػػػات  كلمػػاكلمػػا
 ..( ( ْ))هػ هػ ُُُُّّٖٖ  كانت سنةكانت سنة  ككفاتهككفاته  ((ّ))المذككرالمذككر  بمسجد بمسجد   كتـ دفنهكتـ دفنه، ، عظيـعظيـ  مش دمش د

 املطلب الثالث
 تالمٍذه وشٍوخو 

 له عدة تبلميذ من ـ:له عدة تبلميذ من ـ:

  الحسػػػػيفالحسػػػػيفاإلمػػػػاـ اإلمػػػػاـ   المبلزمػػػػيف لمسػػػػجدالمبلزمػػػػيف لمسػػػػجد  كهػػػػك مػػػػفكهػػػػك مػػػػف  البيػػػػكم :البيػػػػكم :  المتجمػػػػ المتجمػػػػ   عبػػػػدعبػػػػد  الشػػػػيخالشػػػػيخ  -
 ..  بالقاهرة بمصربالقاهرة بمصر  عنه(عنه(  اهللاهلل  )رض )رض 

                                                           
 ..  83ٖ83ٖ//ٔٔيجل انوؽًٍ ثٍ ؽٍَ انغجورٙ يجل انوؽًٍ ثٍ ؽٍَ انغجورٙ   -ُٚظو: ربهٚـ يغبئت اٜصبه فٙ انزواعى ٔاألفجبه ُٚظو: ربهٚـ يغبئت اٜصبه فٙ انزواعى ٔاألفجبه   -  ٔ

اٌ يال  انلٍٚ ٛٛجًٕ أَْؤ يلهٍزّ انزٙ يوفمذ ثبٍمى "انبٛجوٍمٛخ نزكمٌٕ يهؾلألمب ن ىْمو" ٔ ًمم اٌ يال  انلٍٚ ٛٛجًٕ أَْؤ يلهٍزّ انزٙ يوفمذ ثبٍمى "انبٛجوٍمٛخ نزكمٌٕ يهؾلألمب ن ىْمو" ٔ ًمم   -  ٕ

ب نهْبفعٛخ. ُٚظو: األىْو ٔأصوِ فمٙ انُٓٚمخ األك8ٓ38ٓ3ثُبإْب ٍُخ "ثُبإْب ٍُخ " أٍل ب نهْبفعٛخ. ُٚظو: األىْو ٔأصوِ فمٙ انُٓٚمخ األكْـ" ٔقوه ثٓب كه أٍل   -ثٛمخ انؾلٚضمخثٛمخ انؾلٚضمخْـ" ٔقوه ثٓب كه

 ..3ٔ3ٔ//ٔٔانُبّو: انًبجعخ انًُٛوٚخ ثبألىْو انْوٚف: انُبّو: انًبجعخ انًُٛوٚخ ثبألىْو انْوٚف:   -يؾًل  بيم اننلٙيؾًل  بيم اننلٙ

 ٖٖٔٔيُزلٖ هاٚبد انعي االنكزؤَٙ انعلكيُزلٖ هاٚبد انعي االنكزؤَٙ انعلك  -  ٖ

فٛو انلٍٚ ثٍ يؾًٕك ثٍ يؾًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ فمبهً انيه همٙ انليْملٙ ىانًزمٕفٗ: فٛو انلٍٚ ثٍ يؾًٕك ثٍ يؾًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ فمبهً انيه همٙ انليْملٙ ىانًزمٕفٗ:   -ُٚظو: األيالوُٚظو: األيالو  -  ٗ

 ..8ٕٓ8ٕٓ//ٗٗ: : و .و .ٕٕٕٕٓٓٓٓأٚبه / يبٕٚ أٚبه / يبٕٚ   -  ٘ٔ٘ٔكاه انعهى نهًالٍٚٛ، ٛ كاه انعهى نهًالٍٚٛ، ٛ   -ْـ( ْـ( 3ٖٙٔ3ٖٙٔ



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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  سػيدسػيد  مسػجدمسػجد  بجػكاربجػكار  لهله  زاكيةزاكية  اتخذاتخذ  الذمالذم  سالـ:سالـ:  إبراهيـ بفإبراهيـ بف  محمد بفمحمد بف  العالـالعالـ  الشيخالشيخ  -
 عنه(.عنه(.  اهللاهلل  )رض )رض   مصرمصر  ف ف   الش دا الش دا 

  عم عم   لؾ الردلؾ الردككذككذ، ، يا يا األكلاألكل  كف  تراجـكف  تراجـ، ، التصكؼالتصكؼ  تاريختاريخ  ف ف   مؤلفات نافعةمؤلفات نافعة  كله عدةكله عدة
   كقيرها.كقيرها.  كالقرا اتكالقرا ات  الحديثالحديث  كعمكـكعمكـ، ، المنكريفالمنكريف

  الحسػػفالحسػػف  أبػػ أبػػ   عػػفعػػف  ((ُ))اإلدريسػػيةاإلدريسػػية  األسػػما األسػػما   أخػػذأخػػذ  البجيرمػػ البجيرمػػ   جمعػػةجمعػػة  بػػفبػػف  أحمػػدأحمػػد  بػػفبػػف  كأحمػػدكأحمػػد
 البيكم . البيكم .   عم ٌ عم ٌ 

 فمن:م  فمن:م  ، ، امل شيوخهامل شيوخه

  ب ػاب ػا  كسمؾكسمؾ، ، العادل العادل   الدمرداشالدمرداش  حسيفحسيف  السيدالسيد  مفمف  ((ّ))الخمكتيػةالخمكتيػة  لقػفلقػف  ((ِ))"عمر التطاكن "عمر التطاكن 
  إليػهإليػه  كمالػتكمالػت  جػذب كمكضػع الثقػةجػذب كمكضػع الثقػة  لهله  حصؿحصؿ  ثـثـ، ، جماعػةجماعػة  عفعف  يةيةاألحمداألحمد  طريؽطريؽ  أخذأخذ  ثـثـ  فترةفترة

   ((ْ))..  عظيـ"عظيـ"  اعتقاداعتقاد  فيهفيه  لمناسلمناس  كصاركصار  القمكبالقمكب

 املطلب الزابع
 مؤلفاتو

 ((ٓ)): : كرسائؿ من اكرسائؿ من ا  كتباكتبا  كألؼكألؼ

ُ 
 العمية الحضرةإل   المكصمة الخفية األسرار

 الصييػر الجامػع شػرح ُُ العطائية حكـ شرح ف 

 السكندرم اهلل عطا  البف الحكـ شػرح ُِ اإلدريسية األسما  خكاص ِ

                                                           

يوثممٙ انًوٚمملٍٚ ّممٓبة انمملٍٚ يًممو يوثممٙ انًوٚمملٍٚ ّممٓبة انمملٍٚ يًممو اريممبو اريممبو   األٍممًب  اركهَٚممٛخ: ْممنِ االٍممًب  اّممزٓو ثٓممب انْممٛـاألٍممًب  اركهَٚممٛخ: ْممنِ االٍممًب  اّممزٓو ثٓممب انْممٛـ  -  ٔ

انُجممٙ اكهٚممٌ يهٛممّ انٖممالح ٔانَممالو . ُٚظممو: يُزمملٚبد انُجممٙ اكهٚممٌ يهٛممّ انٖممالح ٔانَممالو . ُٚظممو: يُزمملٚبد انممٗ انممٗ   انَممٓؤهك٘، ٔرَُممت ْممنِ األٍممًب انَممٓؤهك٘، ٔرَُممت ْممنِ األٍممًب 

 ..ٕٕٕٕٓٓٓٓ-٘٘-ٕٕاناوٚت ه ٍ انَهٕك ٔاالكاة:اناوٚت ه ٍ انَهٕك ٔاالكاة:

 ٙ روعًزّ فًٛب ثعل ٙ روعًزّ فًٛب ثعل ؤرؤرٍزٍز  -  ٕ

يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يؾًمل  موٚى انملٍٚ انقهمٕرٙ، أؽمل انبموف انٖمٕفٛخ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يؾًمل  موٚى انملٍٚ انقهمٕرٙ، أؽمل انبموف انٖمٕفٛخ انٗ انٗ   انقهٕرٛخ: ََجخانقهٕرٛخ: ََجخانبوٚلخ انبوٚلخ   -  ٖ

ْـ، ْٕٔ ٚعل يٍ أئًخ انٖٕفٛخ فٙ فواٍبٌ فمٙ انلموٌ انعبّمو ْـ، ْٕٔ ٚعل يٍ أئًخ انٖٕفٛخ فٙ فواٍبٌ فمٙ انلموٌ انعبّمو   37ٙ37ٙانَُٛخ انًزٕفٗ فٙ يٖو ٍُخ انَُٛخ انًزٕفٗ فٙ يٖو ٍُخ 

رجمب  انبوٚلمخ انَمٓؤهكٚخ، رجمب  انبوٚلمخ انَمٓؤهكٚخ، ااانقهمٕح انٖمٕفٛخ، ْٔمٕ  مبٌ يمٍ انقهمٕح انٖمٕفٛخ، ْٔمٕ  مبٌ يمٍ انمٗ انمٗ   انٓغو٘. ٔايمب انقهمٕرٙ ـ ََمجخانٓغو٘. ٔايمب انقهمٕرٙ ـ ََمجخ

ٕف يمٍ اثمواْٛى انياْمل، صمى اٍمزلم ثبوٚلزمّ، ٔرنموم نزعهمٛى انًوٚملٍٚ ٔنغًم  األرجمب . ٕف يمٍ اثمواْٛى انياْمل، صمى اٍمزلم ثبوٚلزمّ، ٔرنموم نزعهمٛى انًوٚملٍٚ ٔنغًم  األرجمب . ٔأفن انزٖمٔأفن انزٖم

 ُٚظو: يٍٕٕيخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح االنكزؤَٛخ ُٚظو: يٍٕٕيخ ٔٚكٛجٛلٚب انؾوح االنكزؤَٛخ 

 انْوٚف َٕه فهٛنخانْوٚف َٕه فهٛنخ: : ُٚظو: يُزلٖ انواثبخ انعبنًٛخ نهزٖٕف االٍاليُٙٚظو: يُزلٖ انواثبخ انعبنًٛخ نهزٖٕف االٍاليٙ  -  ٗ

 ٍٛو ٔرواعى االيالو ٔانُجال ٍٛو ٔرواعى االيالو ٔانُجال : : يُزلٖ انًٕكح انعبنًٛخيُزلٖ انًٕكح انعبنًٛخ  -  ٘
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 اإلدريسية األسما  خكاص ف  رسالة ُّ الحدكد ف  رسالة ّ

 ُْ النككية أربعيف شرح الكحدانية الرسالة ْ
 المذاهب عم  الفقه ف  النفيس المنتخب

 األربعة
 السبعة األسما  تمقيف ف  رسالة ُٓ لمجيم  الكامؿ اإلنساف شرح ٓ
 الس ركردية األسما  شرح ُٔ طمسمةالم الصيية شرح ٔ
 الميرب  مديف أب  حكـ شرح ُٕ األحمدية الصيية شرح ٕ

ٖ 
إل   يمتفت ال مف بياف ف  كاالنتبا  الفكز

 سكا 
 الجامع االسـ ف  الساطع النكر ُٖ

 النكر قريؽ رسالة ُٗ رسبلف الشيخ رسالة عم  الرحمف فيض ٗ

َُ 
 حكـ شرح المناف الكريـإل   لئلنساف ال داية

 العطائية
َِ 

الفكز كاالنتبا  ف  بياف مف ال يمتفت إل  
 (ُ)سكا 

 املطلب اخلامس
 التعزٌف باملخطوطة

  قػػررقػػرر  بسػػكاطعبسػػكاطع  نػػكرنػػكر  الػػذمالػػذم  هللهلل  الحمػػدالحمػػد، ، الػػرحيـالػػرحيـ  الػػرحمفالػػرحمف  اهللاهلل  "بسػػـ"بسػػـ: : المخطكطػػةالمخطكطػػة  بدايػػةبدايػػة
   كأصكله"كأصكله"  فركعهفركعه  ل ـل ـ  بدتبدت  حت حت   الحديثالحديث  أهؿأهؿ  آالئهآالئه

  أكؿأكؿ  الخمػيسالخمػيس  يػكـيػكـ  صػبيحةصػبيحة  الحاشػيةالحاشػية  هذ هذ   جمعجمع  مفمف  الفراغالفراغ  "ككاف"ككاف  ::المخطكطةالمخطكطة  ن ايةن اية
  صػػػاحب اصػػػاحب ا  عمػػػ عمػػػ ، ، ال جػػػرةال جػػػرة  مػػػفمػػػف  كتسػػػعيفكتسػػػعيف  تسػػػعةتسػػػعة  كمائػػػةكمائػػػة  ألػػػؼألػػػؼ  سػػػنةسػػػنة  شػػػ كرشػػػ كر  مػػػفمػػػف  األكؿاألكؿ  جمػػػادجمػػػاد
   كالسبلـ"كالسبلـ"  الصبلةالصبلة

 ِِٔٔ: : األكراؽاألكراؽ  عددعدد

 سطرا .سطرا .  ُُِِ: : الكرقةالكرقة  أسطرأسطر  عددعدد

 ..  ِِِِِِّّٗٗٗٗ  –  األزهريةاألزهرية  المكتبةالمكتبة: : المخطكطةالمخطكطة  كجكدكجكدمكاف مكاف 

 

                                                           

، ، 8ٙ78ٙ7//٘٘اٍمًبيٛم ثبّمب انجاملاك٘اٍمًبيٛم ثبّمب انجاملاك٘  -ْلٚخ انعمبهفٍٛ أٍمًب  انًمئننٍٛ ٔاصمبه انًٖمُنٍٛ ْلٚخ انعمبهفٍٛ أٍمًب  انًمئننٍٛ ٔاصمبه انًٖمُنٍٛ   ُٚظو: ُٚظو:ُٚظو: ُٚظو:  -  ٔ

 ..  ٕٕٕٕٔٔ//ٗٗالًٍبيٛم ثبّخ ثٍ يؾًل ايٍٛ الًٍبيٛم ثبّخ ثٍ يؾًل ايٍٛ   –اٚٚبػ انًكٌُٕ فٙ اننٚم يهٗ  ْف انظٌُٕ اٚٚبػ انًكٌُٕ فٙ اننٚم يهٗ  ْف انظٌُٕ 



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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 ملطلب السادسا
 عملً يف املخطوطة

 : : تيةتيةؽ عم  كفؽ الخطكات اآلؽ عم  كفؽ الخطكات اآلالتحقيالتحقي  ف ف   كاف من ج كاف من ج 

اتخػػػذت مػػػف النسػػػخة الخطيػػػة المحفكظػػػة فػػػ  المكتبػػػة االزهريػػػة/ القػػػاهرة أصػػػبل اتخػػػذت مػػػف النسػػػخة الخطيػػػة المحفكظػػػة فػػػ  المكتبػػػة االزهريػػػة/ القػػػاهرة أصػػػبل  -
  المخطكطػةالمخطكطػة  بتحقيػؽبتحقيػؽ  كقػد بػدأناكقػد بػدأنا، ، كاعتمته الن ا النسخة الكحيدة الت  كقفنػا عمي ػاكاعتمته الن ا النسخة الكحيدة الت  كقفنػا عمي ػا

  تشػػػػػكيؿتشػػػػػكيؿ  مػػػػعمػػػػع  حسػػػػػب قكاعػػػػد االمػػػػبل  الحديثػػػػةحسػػػػػب قكاعػػػػد االمػػػػبل  الحديثػػػػة  فنسػػػػخناهافنسػػػػخناها  العممػػػػ العممػػػػ   المػػػػن  المػػػػن    عمػػػػ عمػػػػ 
 ..  حان حان كاضكاض  المخطكطالمخطكط  خطخط  ككافككاف، ، الكمماتالكممات

 صححت بعض الكممات الكاردة ف  المخطكطة .صححت بعض الكممات الكاردة ف  المخطكطة . -

  النبكيػػةالنبكيػػة  األحاديػػثاألحاديػػث  بتخػػري بتخػػري   يػػة مػػف السػػكر ثػػـ بػػدأتيػػة مػػف السػػكر ثػػـ بػػدأتالقرآنالقرآنكبػػدأت بتخػػري  اآليػػات كبػػدأت بتخػػري  اآليػػات  -
الصػحاح كالسػنف كالمسػانيد الصػحاح كالسػنف كالمسػانيد ))  مثػؿمثػؿ  كاألصػميةكاألصػمية  المعتبػرةالمعتبػرة  التخػري التخػري   كتػبكتػب  عمػ عمػ   معتمدان معتمدان 

  بعػػدبعػػد  الحاشػيةالحاشػية  فػػ فػػ   الخبػرالخبػرأك أك   القػكؿالقػكؿأك أك   الحػػديثالحػػديث  تخػري تخػري   مكضػػعمكضػػع  كالمكطئػات( ككػافكالمكطئػات( ككػاف
  صػييريفصػييريف  قكسػيفقكسػيف  داخؿداخؿ  النبكيةالنبكية  األحاديثاألحاديث  ككضعتككضعت..  برقـبرقـ  المتفالمتف  ف ف   لهله  رمزترمزت  أفأف

لفػػػظ اخػػػر لفػػػظ اخػػػر أك أك   كاذا كػػػاف لمحػػػديث طريقػػػا اخػػػركاذا كػػػاف لمحػػػديث طريقػػػا اخػػػر، ، األقػػػكاؿاألقػػػكاؿ  مػػػفمػػػف  قيرهػػػاقيرهػػػا  عػػػفعػػػف  لتمييزهػػػالتمييزهػػػا
 مصدر  .مصدر  .إل  إل    بنفس المعن  ذكرته كعزكتهبنفس المعن  ذكرته كعزكته

كالحػػػديث الػػػذم لػػػـ اجػػػد لػػػه تخريجػػػا ذكػػػرت ذلػػػؾ بػػػاف لػػػيس لػػػه كجػػػكد فػػػ  كتػػػب كالحػػػديث الػػػذم لػػػـ اجػػػد لػػػه تخريجػػػا ذكػػػرت ذلػػػؾ بػػػاف لػػػيس لػػػه كجػػػكد فػػػ  كتػػػب  -
 حديث الذم يشب ه لفظا. حديث الذم يشب ه لفظا. الحديث ب ذا المفظ كبينت الالحديث ب ذا المفظ كبينت ال

مثػؿ الت ػذيب كالكاشػؼ كاالعػبلـ مثػؿ الت ػذيب كالكاشػؼ كاالعػبلـ   كاألىعػبلـكاألىعػبلـ  التػراجـالتػراجـ  كتػبكتػب  مفمف  لؤلعبلـلؤلعبلـ  ترجمتترجمت  ثـثـ -
 لمزركم  كقيرها مف كتب تراجـ االعبلـ.لمزركم  كقيرها مف كتب تراجـ االعبلـ.

  من ػػامن ػػا  اسػػتفدتاسػػتفدت  التػػ التػػ   الكتػػبالكتػػب  مػػفمػػف  تخػػري تخػػري أك أك   ترجمػػةترجمػػةأك أك   نػػصنػػصأك أك   نقػػؿنقػػؿ  لكػػؿلكػػؿ  عػػزكتعػػزكت   -
 ..  بحث بحث   ف ف   كأعانتن كأعانتن 

التعريػػػػؼ ل ػػػػا مػػػػف الكتػػػػب التعريػػػػؼ ل ػػػػا مػػػػف الكتػػػػب بينػػػػت مكاقػػػػع المػػػػدف المػػػػذككرة فػػػػ  المخطكطػػػػة بعػػػػد بينػػػػت مكاقػػػػع المػػػػدف المػػػػذككرة فػػػػ  المخطكطػػػػة بعػػػػد  -
 التاريخية .التاريخية .
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بينػػت المعػػان  اليريبػػة فػػ  بعػػض االحاديػػث مػػف كتػػب قريػػب الحػػديث كالمعػػاجـ بينػػت المعػػان  اليريبػػة فػػ  بعػػض االحاديػػث مػػف كتػػب قريػػب الحػػديث كالمعػػاجـ  -
 ..( ( لساف العرب البف منظكر كقريب الحديث كقيرهالساف العرب البف منظكر كقريب الحديث كقيرها))  مثؿمثؿ  لفاظلفاظالميكية كاألالميكية كاأل

 كذكرنا ف  الختاـ اسما  المصادر حسب الحركؼ االبجدية.كذكرنا ف  الختاـ اسما  المصادر حسب الحركؼ االبجدية.  الف ارسالف ارس  عممتعممت -

ذلػػؾ فػػ  ذلػػؾ فػػ  إلػػ  إلػػ    مػػات كجمػػؿ المخطكطػػة كأشػػرتمػػات كجمػػؿ المخطكطػػة كأشػػرتصػػححت االخطػػا  الػػكاردة فػػ  كمصػػححت االخطػػا  الػػكاردة فػػ  كم -
 ال امش .ال امش .

 ف  : ف  : ، ، أما من ج  ف  استخداـ االقكاسأما من ج  ف  استخداـ االقكاس -

 . القكساف ال بللياف المزدكجاف )) (( ف ما لآليات الكريمة. القكساف ال بللياف المزدكجاف )) (( ف ما لآليات الكريمة

 ف ما لآلحاديث النبكية الشريفةف ما لآلحاديث النبكية الشريفة)( )(   . القكساف ال بللياف. القكساف ال بللياف

 املبحث الثانً
 النص احملقق

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

اهػػؿ الحػػديث حتػػ  بػػدت ل ػػـ فركعػػه اهػػؿ الحػػديث حتػػ  بػػدت ل ػػـ فركعػػه   ((ُ))ر بسػػكاطع قػػرر االئػػهر بسػػكاطع قػػرر االئػػهالحمػػد هلل الػػذم نػػك الحمػػد هلل الػػذم نػػك   
  )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ()صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ(  كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػ  سػػيدنا محمػػد الصػػادؽ االمػػيفكالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػ  سػػيدنا محمػػد الصػػادؽ االمػػيف، ، كاصػػكلهكاصػػكله
كعمػ  الػه كاصػحابه الػذيف بميػكا عنػه كعمػ  الػه كاصػحابه الػذيف بميػكا عنػه ، ، ((ِ))ه(ه(يحمؿ هذا الديف ف  كؿ عصر عدكليحمؿ هذا الديف ف  كؿ عصر عدكل))القائؿ القائؿ 

مػػا صػػحت فػػ  الحػػديث مػػا صػػحت فػػ  الحػػديث   بإحسػػافبإحسػػافكعمػػ  التػػابعيف ل ػػـ كعمػػ  التػػابعيف ل ػػـ ، ، مػػا كػػاف يركيػػه عػػف الػػكح  كيقكلػػهمػػا كػػاف يركيػػه عػػف الػػكح  كيقكلػػه
 ........نقكله، اما بعدنقكله، اما بعد

                                                           
ََوُ   -  ٔ : قَْل رُْك ُّ٘ َِْو ْٕ ؛ ٔقبل اْنَغ أٗل ٌٙ ٔاِن ، ثبْننَْزِؼ، ٔاِْن أٗل اِؽُلَْب أَن َٔ اَلُ : انَُِّعُى  ْٜ ا وُ َٔ ََ : قَْل رُْك ُّ٘ َِْو ْٕ ؛ ٔقبل اْنَغ أٗل ٌٙ ٔاِن ، ثبْننَْزِؼ، ٔاِْن أٗل اِؽُلَْب أَن َٔ اَلُ : انَُِّعُى  ْٜ ا أٗل   َٔ رُْكزَُت ثِبْنَٛمبِ  ِيضَمبَل ِيعم أٗل َٔ رُْكزَُت ثِبْنَٛمبِ  ِيضَمبَل ِيعم َٔ

اننٚممم، عًممبل انمملٍٚ اثممٍ يُظممٕه اننٚممم، عًممبل انمملٍٚ اثممٍ يُظممٕه أثممٕ أثممٕ   يؾًممل ثممٍ يكمموو ثممٍ يهممٗ،يؾًممل ثممٍ يكمموو ثممٍ يهممٗ،: : نَممبٌ انعمموةنَممبٌ انعمموةُٚظممو .ُٚظممو .  ٔأَْيعممب .ٔأَْيعممب .

 ْـ(ْـ(8ٔٔ8ٔٔاألَٖبه٘ انؤٚنعٗ ارفوٚلٗ ىانًزٕفٗ: األَٖبه٘ انؤٚنعٗ ارفوٚلٗ ىانًزٕفٗ: 

 ٗٗٗٗ//ٗٔٗٔ.فٖم االنف .فٖم االنف ْـ ْـ ٗٔٗٔٗٔٗٔ  ،،ٖٖ، ٛ، ٛثٛؤدثٛؤد  –انُبّو: كاه ٕبكه انُبّو: كاه ٕبكه 

وس ْممنا انعهممى يممٍ  ممم فهممف يلٔنممّ ُٚنممٌٕ يُممّ رؤٔٚممم وس ْممنا انعهممى يممٍ  ممم فهممف يلٔنممّ ُٚنممٌٕ يُممّ رؤٔٚممم انؾمملٚش ٔعلرممّ فممٙ ٍممٍُ انجٛٓلممٙ ثهنمم  ىٚممانؾمملٚش ٔعلرممّ فممٙ ٍممٍُ انجٛٓلممٙ ثهنمم  ىٚمم  -  ٕ

انغبْهٍٛ ٔاَزؾبل انًجبهٍٛ ٔرؾوٚف انابنٍٛ(، ُٚظو: ٍٍُ انجٛٓلمٙ انكجموٖ ألؽًمل ثمٍ انؾَمٍٛ ثمٍ انغبْهٍٛ ٔاَزؾبل انًجبهٍٛ ٔرؾوٚف انابنٍٛ(، ُٚظو: ٍٍُ انجٛٓلمٙ انكجموٖ ألؽًمل ثمٍ انؾَمٍٛ ثمٍ 

ْٔ ِعموك٘ انقواٍمبَٙ، َو َْ ْٔ ِعموك٘ انقواٍمبَٙ،يهٙ ثٍ يٍٕٗ انُق َو َْ ْمـ(.د: يؾًمل يجمل ْمـ(.د: يؾًمل يجمل 7ٗ٘7٘ٗثكمو انجٛٓلمٙ ىانًزمٕفٗ: ثكمو انجٛٓلمٙ ىانًزمٕفٗ: أثمٕ أثمٕ   يهٙ ثٍ يٍٕٗ انُق

نجُممبد ثممبة انوعممم يممٍ اْممم اننلممّ َٚممؤل يممٍ نجُممبد ثممبة انوعممم يممٍ اْممم اننلممّ َٚممؤل يممٍ   -ٛممؤد ٛممؤد انلممبكه يبممب انُبّممو: كاه انكزممت انعهًٛممخ، ثانلممبكه يبممب انُبّممو: كاه انكزممت انعهًٛممخ، ث

 ٖٖٖٖ٘٘//  ٓٔٓٔانوعم:انوعم:



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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لمػػػا كػػػاف لمػػػا كػػػاف   ::حمػػػدمحمػػػدماهلل تعػػػال  عمػػػ  البيػػػكم  الشػػػافع  األاهلل تعػػػال  عمػػػ  البيػػػكم  الشػػػافع  األإلػػػ  إلػػػ    فيقػػػكؿ العبػػػد الفقيػػػرفيقػػػكؿ العبػػػد الفقيػػػر  
قبػكال عنػػد اهػػؿ قبػكال عنػػد اهػػؿ ممبػه بػػيف اهػػؿ الحػديث كمرقكبػػا فيػػه ك بػه بػػيف اهػػؿ الحػديث كمرقكبػػا فيػػه ك   مػػأمكرامػػأمكرا  ((ُ))الحػرص عمػػ  عمػك السػػندالحػرص عمػػ  عمػك السػػند

  ادات بررةو ادات بررةو كسكس، ، ههمى مى ضى ضى بصحبة اشياخ في بصحبة اشياخ في   ههاهلل عم  مف فضماهلل عم  مف فضم  السنة ف  القديـ كالحديث، كمفَّ السنة ف  القديـ كالحديث، كمفَّ 
الذم صار كتابه اصػ  الكتػب الذم صار كتابه اصػ  الكتػب ، ، الكبير، كالعمـ الش يرالكبير، كالعمـ الش يراإلماـ اإلماـ   بادرت لتمق  ثبلثياتبادرت لتمق  ثبلثيات، ، بمهبمهني ني 

الحػػافظ المجت ػػد ابػػ  عبػػد اهلل محمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف الحػػافظ المجت ػػد ابػػ  عبػػد اهلل محمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف اإلمػػاـ اإلمػػاـ   بعػػد الكتػػاب العزيػػز الشػػيخبعػػد الكتػػاب العزيػػز الشػػيخ
عػف شػيخنا عػف شػيخنا ، ، اميفاميف، ، هه، كنكر ضريح، كنكر ضريحههعف  شكر اهلل صنيععف  شكر اهلل صنيعابراهيـ بف برًد زبه البخارم الجي ابراهيـ بف برًد زبه البخارم الجي 

 ((ِ))كن كن اامر التطمر التطسيدم عسيدم ع

الميػػة من ػػا مػػع الميػػة من ػػا مػػع   ألفػػاظألفػػاظكابػػيف كابػػيف ، ، كاحببػػت اف اجعػػؿ عمي ػػا حكاشػػ  تكػػكف ل ػػا كالشػػرحكاحببػػت اف اجعػػؿ عمي ػػا حكاشػػ  تكػػكف ل ػػا كالشػػرح
 ..على ثالثيلا الحخلريعلى ثالثيلا الحخلري  الحلريالحلريهدايلا هدايلا     وسميا:لوسميا:ل، ، بعض المعن  عم  حسب التيسيربعض المعن  عم  حسب التيسير

 

لػػكال السػػند لػػكال السػػند   كألنػػهكألنػػه  ههتبركػػا باهمػػهتبركػػا باهمػػه  اعمػػـ اف اهػػؿ الحػػديث مػػف عػػادت ـ ذكػػر السػػند اكالن اعمػػـ اف اهػػؿ الحػػديث مػػف عػػادت ـ ذكػػر السػػند اكالن 
  فػػأقكؿ:فػػأقكؿ:، ، بمػػف ذكػػربمػػف ذكػػر  تأسػػياتأسػػياكهػػا انػػا اذكػػر سػػندنا فػػ  الثبلثيػػات كهػػا انػػا اذكػػر سػػندنا فػػ  الثبلثيػػات   ،،((ّ))ا ا مػػا شػػمػػا شػػ  ا ا لقػػاؿ مػػف شػػلقػػاؿ مػػف شػػ

عػػف الشػػيخ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف عػػف الشػػيخ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف   تمقيت ػػا عػػف شػػيخنا المحػػدث سػػيدم عمػػر التطػػاكن تمقيت ػػا عػػف شػػيخنا المحػػدث سػػيدم عمػػر التطػػاكن 
محمػد بػف محمػد بػف اإلمػاـ اإلمػاـ   عػفعػف  ((ُ))ف اب  المكاـر محمد ابف احمػد بػف يكسػؼ الفاسػ ف اب  المكاـر محمد ابف احمػد بػف يكسػؼ الفاسػ عع، ، ((ْ))الفاس الفاس 

                                                           

قَمًٍٛ: يهمٕ يَمبفخ، ٔيهمٕ ٕمنخ، فؤيمب يهمٕ انًَمبفخ فٓمٕ انلموة يمٍ هٍمٕل   قَمًٍٛ: يهمٕ يَمبفخ، ٔيهمٕ ٕمنخ، فؤيمب يهمٕ انًَمبفخ فٓمٕ انلموة يمٍ هٍمٕل   انمٗ انمٗ   انعهٕ ُٚلَمىانعهٕ ُٚلَمى  -  ٔ

  انلوة يٍ ايمبو يمٍ أئًمخ انؾملٚش،انلوة يٍ ايمبو يمٍ أئًمخ انؾملٚش،أٔ أٔ   ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( يٍ ؽٛش انعلك ثبٍُبك َظٛف ٕؾٛؼ،ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( يٍ ؽٛش انعلك ثبٍُبك َظٛف ٕؾٛؼ،

هٔاٚخ أؽل انكزت انًُٖنخ  بنٖمؾٛؾٍٛ ٔانَمٍُ. ٔأيمب يهمٕ انٖمنخ فٓمٕ هٔاٚخ أؽل انكزت انًُٖنخ  بنٖمؾٛؾٍٛ ٔانَمٍُ. ٔأيمب يهمٕ انٖمنخ فٓمٕ نٗ نٗ اا  انعهٕ انًلٛل ثبنَُجخانعهٕ انًلٛل ثبنَُجخأٔ أٔ 

ثزللو انًَب  يٍ انْٛـ، فًٍ ٍمً  يُمّ ثزللو انًَب  يٍ انْٛـ، فًٍ ٍمً  يُمّ أٔ أٔ   انعهٕ ثزللو ٔفبح انْٛـ، ٔاٌ رَبٖٔ اِرٍُبكاٌ فٙ انعلك،انعهٕ ثزللو ٔفبح انْٛـ، ٔاٌ رَبٖٔ اِرٍُبكاٌ فٙ انعلك،

 ..ٖٕٖٕٔٔ//ُٕٕٚظو رلهٚت انوأ٘ نهَٕٛٛٙ:ُٚظو رلهٚت انوأ٘ نهَٕٛٛٙ:، ، يزلليبأل  بٌ أيهٗ يًٍ ي  يُّ ثعلِيزلليبأل  بٌ أيهٗ يًٍ ي  يُّ ثعلِ

عًٛم  عًٛم  ّمٛـ انًئنمف يهمٙ انجٛمٕيٙ ّٔمٛـ انَملبٛ ؽٛمش قموا يهٛمّ ّمٛـ انًئنمف يهمٙ انجٛمٕيٙ ّٔمٛـ انَملبٛ ؽٛمش قموا يهٛمّ   :يًو ثٍ يجمل انَمالو انزبمؤَٔٙيًو ثٍ يجمل انَمالو انزبمؤَٔٙ  -  ٕ

،ُٚظو: ربهٚـ يغبئت اٜصبه فٙ انزمواعى ،ُٚظو: ربهٚـ يغبئت اٜصبه فٙ انزمواعى ٖٖٙٔٔٙٔٔانٖؾٛؼ ٔقبعخ يٍ انجٛٚبٔ٘ ثغبي  انإه٘ ٍُخانٖؾٛؼ ٔقبعخ يٍ انجٛٚبٔ٘ ثغبي  انإه٘ ٍُخ

ْـ(.انُبّو: كاه انغٛم ثٛمؤد ْـ(.انُبّو: كاه انغٛم ثٛمؤد 8ٕٖٔ8ٖٕٔيجل انوؽًٍ ثٍ ؽٍَ انغجورٙ انًئهؿ ىانًزٕفٗ: يجل انوؽًٍ ثٍ ؽٍَ انغجورٙ انًئهؿ ىانًزٕفٗ:   ::ٔاألفجبهٔاألفجبه

::ٔٔ//ٖ7ٖٖ7ٖ . . 

يؾًل يجل انوؽًٍ ثٍ يؾًل ثٍ اكهٌٚ ثٍ انًُنه انزًًٛٙ، انؾُظهمٙ، يؾًل يجل انوؽًٍ ثٍ يؾًل ثٍ اكهٌٚ ثٍ انًُنه انزًًٛٙ، انؾُظهمٙ، ثٕ ثٕ أأ  ::ٔانزعلٚمٔانزعلٚمانغوػ انغوػ   :ُٚظوُٚظو  -  ٖ

ثؾٛمله ثؾٛمله   -ْمـ(انُبّو: ٛجعمخ يغهمٌ كائموح انًعمبهف انعضًبَٛمخ ْمـ(انُبّو: ٛجعمخ يغهمٌ كائموح انًعمبهف انعضًبَٛمخ 8ٖٕ8ٕٖانواى٘ اثٍ أثٙ ؽبرى ىانًزمٕفٗ: انواى٘ اثٍ أثٙ ؽبرى ىانًزمٕفٗ: 

 (ْٕٔ قٕل اثٍ انًجبهك(ْٕٔ قٕل اثٍ انًجبهكٙٔٙٔ/ /   ٕٕثٛؤد :ىثٛؤد :ى  -كاه اؽٛب  انزواس انعوثٙ كاه اؽٛب  انزواس انعوثٙ ، ، انُٓلانُٓل  –اثبك انل ٍ اثبك انل ٍ 

عًبكٖ انضبَٛمخ ٍمُخ عًبكٖ انضبَٛمخ ٍمُخ   3ٔ3ٔثٍ يجل انوؽًٍ ثٍ يجل انلبكه اننبٍٙ، ٔنل ثنبً فٙ ثٍ يجل انوؽًٍ ثٍ يجل انلبكه اننبٍٙ، ٔنل ثنبً فٙ يجل   يؾًل يجل   يؾًل أثٕ أثٕ   ْْٕٕ  -  ٗ

ٍمبنى انعٛبّمٙ ٔ ثبنْموف ٍمبنى انعٛبّمٙ ٔ ثبنْموف أثمٕ أثمٕ   أفن انعهى يٍ أثّٛ ٔ علِ ٔانعهًمب  انمنٍٚ أعمبىِٔ ثمبنًاوةأفن انعهى يٍ أثّٛ ٔ علِ ٔانعهًمب  انمنٍٚ أعمبىِٔ ثمبنًاوةْـ ْـ 7ٔٓ٘7٘ٓٔ

أصُمممب  هؽهزمممّ نهؾمممويٍٛ انْممموٚنٍٛ انعهًمممب  انقوّمممٙ ٔ انيهقمممبَٙ ٔ انَمممٓوىٔه٘. ٔثعمممليب رًّكمممٍ أصُمممب  هؽهزمممّ نهؾمممويٍٛ انْممموٚنٍٛ انعهًمممب  انقوّمممٙ ٔ انيهقمممبَٙ ٔ انَمممٓوىٔه٘. ٔثعمممليب رًّكمممٍ 



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات
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  ((ْ))عػف الكػازركن عػف الكػازركن   ((ّ))محمد بػف ابػ  الفضػؿ خػركؼ التكنسػ محمد بػف ابػ  الفضػؿ خػركؼ التكنسػ اإلماـ اإلماـ   عفعف  ((ِ))قاسـ القصارقاسـ القصار
  عفعف  ((ٔ))عف الشيخ اب  يكسؼ ال ركم المش كر بسيصد سالهعف الشيخ اب  يكسؼ ال ركم المش كر بسيصد ساله  ((ٓ))عف اب  الفتكح الطاكس عف اب  الفتكح الطاكس 

                                                                                                                                                      

نعهى، ٔإٔجؼ فلٛٓب يزٚهعب، ٔ يئهفب يلقلب رٓبفذ يهّٛ ٛاُلة انعهمى: ُٚظمو . نعهى، ٔإٔجؼ فلٛٓب يزٚهعب، ٔ يئهفب يلقلب رٓبفذ يهّٛ ٛاُلة انعهمى: ُٚظمو . ُيزوعًُب يٍ َبٕٛخ اُيزوعًُب يٍ َبٕٛخ ا

 ّٖٖٖٖٖٖغوح انُٕه اني ٛخ نهعاليخ يؾًل يقهٕف ٓ ّغوح انُٕه اني ٛخ نهعاليخ يؾًل يقهٕف ٓ 

ْمـ (. ُٚظمو ْمـ (. ُٚظمو 7ٗٔٓ7ٗٓٔ  -3ٔٓٓ3ٓٓٔانلبٍمى( فلٛمّ.ىانلبٍمى( فلٛمّ.ىأثمٕ أثمٕ   يجمل  ،يجمل  ،أثمٕ أثمٕ   ىى  :يؾًل ثمٍ أؽًمل ثمٍ ٍٕٚمف اننبٍمٙيؾًل ثمٍ أؽًمل ثمٍ ٍٕٚمف اننبٍمٙ  -  ٔ

اناُٙ  ؾبنخ انليْملٙ ىانًزمٕفٗ: اناُٙ  ؾبنخ انليْملٙ ىانًزمٕفٗ:   .يعغى انًئننٍٛ .انًئنف: يًو ثٍ هٙب ثٍ يؾًل هاغت ثٍ يجل.يعغى انًئننٍٛ .انًئنف: يًو ثٍ هٙب ثٍ يؾًل هاغت ثٍ يجل

 ..ٖٖٓٓ//33ثٛؤد، كاه اؽٛب  انزواس انعوثٙ ثٛؤد:ثٛؤد، كاه اؽٛب  انزواس انعوثٙ ثٛؤد:  -ْـ( .انُبّو: يكزجخ انًضُٗ ْـ( .انُبّو: يكزجخ انًضُٗ 7ٔٗٓ7ٓٗٔ

ثممٍ قبٍممى ثممٍ قبٍممى   يجممل   يؾًممليجممل   يؾًمملأثممٕ أثممٕ   ْممٕ ّممٛـ األيٖممبه ٔاأليٖممبه، يؾمملس انًامموة األقٖممٗ ٔيَممُلِ،ْممٕ ّممٛـ األيٖممبه ٔاأليٖممبه، يؾمملس انًامموة األقٖممٗ ٔيَممُلِ،  -  ٕ

، ٔكفممٍ ثًمموا ِ فممٙ قجممخ ، ٔكفممٍ ثًمموا ِ فممٙ قجممخ ٕٕٔٓٔٔٓٔانلٖممبه اناوَممبٛٙ األٕممم اننبٍممٙ انُْممؤح ٔانمملاه، انًزممٕفٗ ٍممُخ انلٖممبه اناوَممبٛٙ األٕممم اننبٍممٙ انُْممؤح ٔانمملاه، انًزممٕفٗ ٍممُخ 

ثبىا  هٔٙخ انْمٛـ أثمٙ انعجمبً انَمجزٙ.  مبٌ يملٚى انُظٛمو فمٙ يهمى انؾملٚش ثبىا  هٔٙخ انْمٛـ أثمٙ انعجمبً انَمجزٙ.  مبٌ يملٚى انُظٛمو فمٙ يهمى انؾملٚش أٔ أٔ   انلبٙٙ يٛبٗ،انلبٙٙ يٛبٗ،

ٔيزعهلبرّ ٔهٔاٚزّ ثنبً، ٔهس منك يٍ انْٛـ أثٙ انُعٛى هٙمٕاٌ انغُمٕ٘ اٜفمن منمك يمٍ ّمٛقّ ٔيزعهلبرّ ٔهٔاٚزّ ثنبً، ٔهس منك يٍ انْٛـ أثٙ انُعٛى هٙمٕاٌ انغُمٕ٘ اٜفمن منمك يمٍ ّمٛقّ 

لٍٛ انعبًٕٙ انن٘ عهجّ يٍ انًْوف يٍ أيالي   بنلهلُْل٘ ٔاثٍ فٓمل ٔايضبنًٓمب. ُٚظمو .فٓموً لٍٛ انعبًٕٙ انن٘ عهجّ يٍ انًْوف يٍ أيالي   بنلهلُْل٘ ٔاثٍ فٓمل ٔايضبنًٓمب. ُٚظمو .فٓموً ٍٍ

ّٙ ثمٍ يجمل انكجٛمو اثمٍ : : ٔيعغى انًعبعى ٔانًْٛقبد ٔانًَهَالد ٔيعغى انًعبعى ٔانًْٛقبد ٔانًَهَالد   صجبدصجبداننٓبهً ٔاراننٓبهً ٔار ّٙ ثمٍ يجمل انكجٛمو اثمٍ يؾًل َيْجل انَؾ يؾًل َيْجل انَؾ

اؽَمبٌ يجمبً اؽَمبٌ يجمبً : : ْمـ(، رؾلٛم ْمـ(، رؾلٛم 7ٕٖٔ7ٕٖٔيؾًل انؾَمُٙ اركهَٚمٙ، انًعمؤف ثعجمل انؾمٙ انكزمبَٙ ىد: يؾًل انؾَمُٙ اركهَٚمٙ، انًعمؤف ثعجمل انؾمٙ انكزمبَٙ ىد: 

 3ٙ٘3ٙ٘//ٕٕ: : 37ٕٔ37ٕٔ، ، ٕٕثٛؤد ٛ: ثٛؤد ٛ:   -بّو: كاه اناوة ارٍاليٙ بّو: كاه اناوة ارٍاليٙ انُانُ

يجممل   فممؤف يجممل   فممؤف أثممٕ أثممٕ   انًؾمملس انعاليممخ انًعلممٕنٙ انًَممُل عممبه  انًؾمملس انعاليممخ انًعلممٕنٙ انًَممُل عممبه  اريممبو اريممبو   فممؤف انزََٕممٙ: ْممٕفممؤف انزََٕممٙ: ْممٕ  -  ٖ

  األَٖبه٘ انزََٕٙ اننبٍٙ،  بٌ قوأ ثزٌَٕ ٔيٖو ٔغٛوًْب ٔايزؾٍ ثبألٍو، فنملاِ ٍمهببٌ فمبًاألَٖبه٘ انزََٕٙ اننبٍٙ،  بٌ قوأ ثزٌَٕ ٔيٖو ٔغٛوًْب ٔايزؾٍ ثبألٍو، فنملاِ ٍمهببٌ فمبً

ٍٙ افو يهمٕ ٓى، ٔأقمبو ثنمبً رئفمن يُمّ انعهمٕو انعلهٛمخ، ٍٙ افو يهمٕ ٓى، ٔأقمبو ثنمبً رئفمن يُمّ انعهمٕو انعلهٛمخ، انعجبً أؽًل ثٍ يؾًل انًوُٚٙ انٕٛبانعجبً أؽًل ثٍ يؾًل انًوُٚٙ انٕٛبأثٕ أثٕ 

 ..8ٖٙ8ٖٙ//ٔٔ. ُٚظو .فٓوً اننٓبهً: . ُٚظو .فٓوً اننٓبهً: 3ٙٙ3ٙٙيبد ثنبً ٍُخ يبد ثنبً ٍُخ 

 3٘73٘7//ٕٕ: : . ُٚظو فٓوً اننٓبهً. ُٚظو فٓوً اننٓبهًربط انلٍٚ يجل انوؽًٍ ثٍ ّٓبة انلٍٚ انكبىهَٔٙربط انلٍٚ يجل انوؽًٍ ثٍ ّٓبة انلٍٚ انكبىهَْٕٔٙ ْٕ   -  ٗ

جزمّ، ٕٔٔمنّ جزمّ، ٕٔٔمنّ ثكو ثمٍ أثمٙ انلبٍمى األْملل فمٙ صثكو ثمٍ أثمٙ انلبٍمى األْملل فمٙ صأثٕ أثٕ   اننزٕػ انببٍٔٙ م وِ انَٛل انعاليخاننزٕػ انببٍٔٙ م وِ انَٛل انعاليخأثٕ أثٕ   انؾبف انؾبف   -  ٘

اننزٕػ أؽًل ثٍ يجل   ثٍ أثٙ اننزٕػ انببٍٔمٙ انٖمٕفٙ، اننزٕػ أؽًل ثٍ يجل   ثٍ أثٙ اننزٕػ انببٍٔمٙ انٖمٕفٙ، أثٕ أثٕ   انؾبف  َٕه انلٍٚانؾبف  َٕه انلٍٚاريبو اريبو   ثؤَّ انْٛـثؤَّ انْٛـ

هٖٔ يٍ عًبيخ يٍ األئًخ األيالو  بنعاليخ أثٙ اننٚم اثٍ فٚم   ٔانؾبف  اثمواْٛى ثمٍ يؾًمل هٖٔ يٍ عًبيخ يٍ األئًخ األيالو  بنعاليخ أثٙ اننٚم اثٍ فٚم   ٔانؾبف  اثمواْٛى ثمٍ يؾًمل 

[ انجقممبه٘ [ انجقممبه٘ ثممٍ ٕمملٚ  ٔيًممّ انًممٕنٗ يٓٛممو انمملٍٚ انببٍٔممٙ ٔغٛمموْى، ٔنممّ فممٙ هٔاٚممخ  ٕممؾٛؼثممٍ ٕمملٚ  ٔيًممّ انًممٕنٗ يٓٛممو انمملٍٚ انببٍٔممٙ ٔغٛمموْى، ٔنممّ فممٙ هٔاٚممخ  ٕممؾٛؼ

ٛوٚلمبٌ: اؽملاًْب يممٍ يًمّ انًهمٙ يٓٛممو انملٍٚ أثمٙ اٍممؾبف انببٍٔمٙ ثَمًبيّ يممٍ يًمّ انًممٕنٗ ٛوٚلمبٌ: اؽملاًْب يممٍ يًمّ انًهمٙ يٓٛممو انملٍٚ أثمٙ اٍممؾبف انببٍٔمٙ ثَمًبيّ يممٍ يًمّ انًممٕنٗ 

ٕله انلٍٚ يجل انوؽًٍ ثمٍ أثمٙ انقٛمو، ثَمًبيّ يمٍ عملِ انًمٕنٗ َمٕه انملٍٚ يجمل انلمبكه انؾكمٛى ٕله انلٍٚ يجل انوؽًٍ ثمٍ أثمٙ انقٛمو، ثَمًبيّ يمٍ عملِ انًمٕنٗ َمٕه انملٍٚ يجمل انلمبكه انؾكمٛى 

ٍ ٍ األثوقْٕٙ، ثًَبيّ يٍ انْٛـ انًعًو أؽًل ثٍ ّبمثقذ اننوغبَٙ، ٔانضبَٛخ ْٔمٙ أيهمٗ ثملهعزٛاألثوقْٕٙ، ثًَبيّ يٍ انْٛـ انًعًو أؽًل ثٍ ّبمثقذ اننوغبَٙ، ٔانضبَٛخ ْٔمٙ أيهمٗ ثملهعزٛ

ٔاّزٓود يُّ نزَهَهٓب ثبنًعًوٍٚ، ْٔٙ هٔاٚزّ نّ يمٍ انْمٛـ انًعًمو ثبثمب ٍٕٚمف انٓمؤ٘ ثنمزؼ ٔاّزٓود يُّ نزَهَهٓب ثبنًعًوٍٚ، ْٔٙ هٔاٚزّ نّ يمٍ انْمٛـ انًعًمو ثبثمب ٍٕٚمف انٓمؤ٘ ثنمزؼ 

ْمواح اؽملٖ يملائٍ فواٍمبٌ، ْٔمنا انْمٛـ ْٚمٓو ثَٖٛمل ٍمبنّ، ْمواح اؽملٖ يملائٍ فواٍمبٌ، ْٔمنا انْمٛـ ْٚمٓو ثَٖٛمل ٍمبنّ، انمٗ انمٗ   انٓب  ٔانوا  ثعلْب ٔأ ََمجخانٓب  ٔانوا  ثعلْب ٔأ ََمجخ

 3٘ٗ3٘ٗ/ / ٕٕٔيعُبِ انًعًو صالصًبئخ ٍُخ . ُٚظو . فٓوً اننٓبهً: ٔيعُبِ انًعًو صالصًبئخ ٍُخ . ُٚظو . فٓوً اننٓبهً: 

ثٖٛلنخ، ٔيعُبِ: صالس يئخ ٍُخ؛ ألَّ يبُ ْنا انلله ي  ٍج  ٍٍُٛ ثٖٛلنخ، ٔيعُبِ: صالس يئخ ٍُخ؛ ألَّ يبُ ْنا انلله ي  ٍج  ٍٍُٛ   ثبثب ٍٕٚف انٓؤ٘، انًْٕٓهثبثب ٍٕٚف انٓؤ٘، انًْٕٓه  -  ٙ

، م وِ انؾبف  انَقبٔ٘، ٔؽكبِ يٍ ثبثب انًن ٕه، ٔقبل: اٍمزظٓو ، م وِ انؾبف  انَقبٔ٘، ٔؽكبِ يٍ ثبثب انًن ٕه، ٔقبل: اٍمزظٓو 7ٕٕ7ٕٕىٚبكح يهّٛ، ٔ بٌ فٙ ٍُخ ىٚبكح يهّٛ، ٔ بٌ فٙ ٍُخ 

نننك ثؤٌ يلح يٍ ّٕٛؿ ثهلِ، قبنٕا: َؾٍ هأُٚبِ فٙ ٛنٕنٛزُب يهٗ ْٛئزمّ اٌٜ، ٔأفجوَمب اثبإَمب ثًضمم نننك ثؤٌ يلح يٍ ّٕٛؿ ثهلِ، قبنٕا: َؾٍ هأُٚبِ فٙ ٛنٕنٛزُب يهٗ ْٛئزمّ اٌٜ، ٔأفجوَمب اثبإَمب ثًضمم 

ُٚظمو: انزمبط انًكهمم يمٍ عمٕاْو ُٚظمو: انزمبط انًكهمم يمٍ عمٕاْو   -هػ هػ   –يهُٛب ّٛئألب ثبرعبىح انعبيخ، اَزٓٗ  اليمّ يهُٛب ّٛئألب ثبرعبىح انعبيخ، اَزٓٗ  اليمّ منك، قبل: ٔقوأ منك، قبل: ٔقوأ 

انبٛت يؾًل ٕلٚ  فبٌ ثٍ ؽٍَ ثٍ يهٙ اثٍ نبف   انؾَُٛٙ انبٛت يؾًل ٕلٚ  فبٌ ثٍ ؽٍَ ثٍ يهٙ اثٍ نبف   انؾَُٛٙ أثٕ أثٕ   يآصو انبواى اٜفو ٔاألٔل:يآصو انبواى اٜفو ٔاألٔل:

عٙ ىانًزٕفٗ:  عٙ ىانًزٕفٗ: انجقبه٘ انلَُِّٕ ، ، ْٔٔـ( انُبّمو: ٔىاهح األٔقمبف ٔانْمئٌٔ ارٍماليٛخ، قبمو، ْٛـ( انُبّمو: ٔىاهح األٔقمبف ٔانْمئٌٔ ارٍماليٛخ، قبمو، 8ٖٔٓ8ٖٛٓٔانجقبه٘ انلَُِّٕ

 ..7ٕٗ7ٕٗ//ٔٔ: : و .و .8ٕٓٓ8ٕٓٓ  -ْـ ْـ 7ٕٔٗ7ٕٗٔ
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عػػف ابػػ  لقمػػاف يحيػػ  بػػف عمػػار بػػف مقبػػر بػػف شػػاهاف عػػف ابػػ  لقمػػاف يحيػػ  بػػف عمػػار بػػف مقبػػر بػػف شػػاهاف ((ُ))ابػػف شػػاذبخت الفرقػػان ابػػف شػػاذبخت الفرقػػان اإلمػػاـ اإلمػػاـ 
عػػػف اميػػػر المػػػؤمنيف فػػػ  الحػػػديث ابػػػ  عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عػػػف اميػػػر المػػػؤمنيف فػػػ  الحػػػديث ابػػػ  عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف   ((ّ))عػػػف الفربػػػرمعػػػف الفربػػػرم  ((ِ))الختبلنػػػ الختبلنػػػ 

بخػػارم سػػما  بخػػارم سػػما  للتمقيػػت صػػحي  اتمقيػػت صػػحي  ا  ::قكلػػه فػػ  اكؿ السػػندقكلػػه فػػ  اكؿ السػػند  ((رضػػ  اهلل عنػػهرضػػ  اهلل عنػػه))  اسػػماعيؿ البخػػارماسػػماعيؿ البخػػارم
صم  صم  ))مكر رسكؿ اهلل مكر رسكؿ اهلل أأالمختصر مف المختصر مف   ((الجامع المسند الصحي الجامع المسند الصحي ))  ((رض  اهلل عنهرض  اهلل عنه))مؤلفه مؤلفه 

 ..كسننه كايامهكسننه كايامه  ((اهلل عميه كسمـاهلل عميه كسمـ

                                                           

يؾًل ثٍ ّبمثقذ اننوغبَٙ ٔٚؾٛٗ ثٍ يًبه انقزالَٙ: نى أعمل نًٓمب م مواأل فمٙ  زمت انؾنمبي انمنٍٚ يؾًل ثٍ ّبمثقذ اننوغبَٙ ٔٚؾٛٗ ثٍ يًبه انقزالَٙ: نى أعمل نًٓمب م مواأل فمٙ  زمت انؾنمبي انمنٍٚ   -  ٔ

يُٕا ثغً  هٔاح ٕؾٛؼ انجقبه٘،  بثٍ َلبخ فٙ انزلٛٛل، ٔاننبٍٙ فٙ مٚهّ، ٔاثٍ ؽغو فٙ انًعغمى يُٕا ثغً  هٔاح ٕؾٛؼ انجقبه٘،  بثٍ َلبخ فٙ انزلٛٛل، ٔاننبٍٙ فٙ مٚهّ، ٔاثٍ ؽغو فٙ انًعغمى 

ٚممن وًْب انممنْجٙ فممٙ ٚممن وًْب انممنْجٙ فممٙ   انًنٓمموً، ٔفممٙ يلليممخ فممزؼ انجممبه٘، ٔانؤكاَممٙ فممٙ ٕممهخ انقهممف،  ًممب نًممبانًنٓمموً، ٔفممٙ يلليممخ فممزؼ انجممبه٘، ٔانؤكاَممٙ فممٙ ٕممهخ انقهممف،  ًممب نًممب

رٕاهٚقّ، ْٔنا  بف فٙ هك ْنا ارٍمُبك ٔانبعمٍ فٛمّ ٔانلالنمخ يهمٗ أَمّ اٍمُبك يو مت، ٔ  رعمبنٗ رٕاهٚقّ، ْٔنا  بف فٙ هك ْنا ارٍمُبك ٔانبعمٍ فٛمّ ٔانلالنمخ يهمٗ أَمّ اٍمُبك يو مت، ٔ  رعمبنٗ 

 ( .( .8٘3ٕٗ8٘3ٕٗهقى ىهقى ى  ٖٖٔٓٔٓ//ٖٖٗٗأيهى. اهّٛف يهزلٗ اْم انؾلٚش :أيهى. اهّٛف يهزلٗ اْم انؾلٚش :

انًزمؤفوٍٚ انزمٙ اثزهٛمذ انًزمؤفوٍٚ انزمٙ اثزهٛمذ   اصجمبداصجمبدْٔنا انَُل انن٘ م وِ نٌٛ ْٕ يٍ رنموك ٔؽملِ ثمّ ثمم ّمؤَّ ّمؤٌ ثعم٘ ْٔنا انَُل انن٘ م وِ نٌٛ ْٕ يٍ رنموك ٔؽملِ ثمّ ثمم ّمؤَّ ّمؤٌ ثعم٘ 

أيب انزعهٛ  يهّٛ فَؤقزجٌ يٍ  مالو ّمٛقُب انزكهمخ فمٙ رعهٛلمّ يهمٗ يغًمٕ  اعمبىاد اثمٍ أيب انزعهٛ  يهّٛ فَؤقزجٌ يٍ  مالو ّمٛقُب انزكهمخ فمٙ رعهٛلمّ يهمٗ يغًمٕ  اعمبىاد اثمٍ   ثًضم ْنا .ثًضم ْنا .

ىٔنهزُجٛمّ فمبٌ ثعٚمٓى َٚمٕف ارٍمُبك يمٍ ٛوٚم  يعًمو ىٔنهزُجٛمّ فمبٌ ثعٚمٓى َٚمٕف ارٍمُبك يمٍ ٛوٚم  يعًمو ٓٗٓٗانُعُّبَٙ األصو٘، قبل ّمٛقُب انزكهمخ ٓ انُعُّبَٙ األصو٘، قبل ّمٛقُب انزكهمخ ٓ 

افو يليٗ، ْٕٔ ثبثب ٍٕٚف انٓؤ٘ يٍ اننوغبَٙ، ٔثبثب ٍٕٚف م و انَقبٔ٘ فٙ انٕٚ  انالي  افو يليٗ، ْٕٔ ثبثب ٍٕٚف انٓؤ٘ يٍ اننوغبَٙ، ٔثبثب ٍٕٚف م و انَقبٔ٘ فٙ انٕٚ  انالي  

ّ يبيٙ اكيٗ انزعًٛو فٕف انضالصًبئخ ٍُخ ! فلوأ يهٛمّ أؽمل انًزَمبْهٍٛ يمٍ غٛمو أْمم ّ يبيٙ اكيٗ انزعًٛو فٕف انضالصًبئخ ٍُخ ! فلوأ يهٛمّ أؽمل انًزَمبْهٍٛ يمٍ غٛمو أْمم ( أَ( أَٗٙٗٙ//ٓٔٓٔىى

ّمٛئب ثبرعمبىح انعبيمخ ألْمم انعٖمو، ثًُٛمب قمبل انؾغمٕ٘ فمٙ ّمٛئب ثبرعمبىح انعبيمخ ألْمم انعٖمو، ثًُٛمب قمبل انؾغمٕ٘ فمٙ   -اننزٕػ انببٍٔٔٙ اننزٕػ انببٍٔٔٙ أثٕ أثٕ   ْْٕٕٔٔ  -انضجذ انضجذ 

(: ٔرعًٛو ْنِ انلؤٌ يؾمم يُمٌٕ، ٔاثمٍ ثبٕٛمخ قمل نلٛمّ فمٙ هؽهزمّ ّٔمك فًٛمب (: ٔرعًٛو ْنِ انلؤٌ يؾمم يُمٌٕ، ٔاثمٍ ثبٕٛمخ قمل نلٛمّ فمٙ هؽهزمّ ّٔمك فًٛمب 7ٔ7ٔفٓوٍزّ ىٓفٓوٍزّ ىٓ

ًٛو، ٔقبل :ى  ؤَّ اثٍ فًٍَٛ ٍُخ(، ٔقل ٕوػ نٙ انْمٛـ يجملاننزبػ أثٕغملح هؽًمّ ًٛو، ٔقبل :ى  ؤَّ اثٍ فًٍَٛ ٍُخ(، ٔقل ٕوػ نٙ انْمٛـ يجملاننزبػ أثٕغملح هؽًمّ ٚليّٛ يٍ انزعٚليّٛ يٍ انزع

  أٌ ْنا انًعًو  ناة . صى انَمُل انمن٘ َٚمبف نمّ ال ٚكمبك ٚقهمٕ يمٍ ٍملٜ ٔرو ٛمت أٚٚمب(. اَزٓمٗ   أٌ ْنا انًعًو  ناة . صى انَمُل انمن٘ َٚمبف نمّ ال ٚكمبك ٚقهمٕ يمٍ ٍملٜ ٔرو ٛمت أٚٚمب(. اَزٓمٗ 

ىٔأيب ٍمُل انًعًموٍٚ انًْمٕٓه ىٔأيب ٍمُل انًعًموٍٚ انًْمٕٓه   ٙٓٔٙٓٔ الو ّٛقُب انزكهخ يقزٖوا.ٔقبل ّٛقُب انعجٛل فٙ اريزب  ٓ الو ّٛقُب انزكهخ يقزٖوا.ٔقبل ّٛقُب انعجٛل فٙ اريزب  ٓ

انًزؤفوٍٚ ٔاعبىارٓى فٕٓ ؽملٚش فوافمخ( اَزٓمٗ يقزٖموا . ٔفمٙ انًزؤفوٍٚ ٔاعبىارٓى فٕٓ ؽملٚش فوافمخ( اَزٓمٗ يقزٖموا . ٔفمٙ   اصجبداصجبدذ يهّٛ عًبْٛو ذ يهّٛ عًبْٛو ٔاٌ اّزًهٔاٌ اّزًه

َّٖ :ى نلل رغبٔىد ْمنا َّٖ :ى نلل رغبٔىد ْمنا  يعوٗ هك نْٛقُب ٔنٛل انًَُٛٙ يهٗ أؽل ارفٕح فٙ ْنا انًُزلٖ قبل يبيعوٗ هك نْٛقُب ٔنٛل انًَُٛٙ يهٗ أؽل ارفٕح فٙ ْنا انًُزلٖ قبل يب

يٍ يًل ألَّ يَهَم ثبنًغبْٛم. فجبثب ٍٕٚف انٓؤ٘ ٔاثمٍ ّمبمثقذ يٍ يًل ألَّ يَهَم ثبنًغبْٛم. فجبثب ٍٕٚف انٓؤ٘ ٔاثمٍ ّمبمثقذ   صجبدصجبدارٍُبك انًْٕٓه فٙ ارارٍُبك انًْٕٓه فٙ ار

ٔٚؾٛٗ انقزالَٙ يغبْٛم ٔيب قٛم فٙ رعًٛو ْئال  يًموا ىائملا يمٍ انًعزمبك ٚيٚمل ّمؤَٓى ٔٚؾٛٗ انقزالَٙ يغبْٛم ٔيب قٛم فٙ رعًٛو ْئال  يًموا ىائملا يمٍ انًعزمبك ٚيٚمل ّمؤَٓى   اننوغبَٙاننوغبَٙ

 ..7ٕٖ7ٕٖ//ٕٕٗٗهٚجخ ٔ  أيهى ثؾبنٓى( يٍ اهّٛف يهزلٗ اْم انؾلٚش :هٚجخ ٔ  أيهى ثؾبنٓى( يٍ اهّٛف يهزلٗ اْم انؾلٚش :

قمل ٍمً    -  ٕ َٔ أَْهثَعٍٛ ٍُخ  َٔ صاََلصَخ  َٔ بٌ ٚؾٛٗ ثٍ يًبه ثٍ يلجم ثٍ ّبْبٌ انقزالَٙ انًعًو يبئَخ  ًَ قمل ٍمً  أثٙ نُْل َٔ أَْهثَعٍٛ ٍُخ  َٔ صاََلصَخ  َٔ بٌ ٚؾٛٗ ثٍ يًبه ثٍ يلجم ثٍ ّبْبٌ انقزالَٙ انًعًو يبئَخ  ًَ أثٙ نُْل

ٛعّ َيٍ يُ  ًِ ٛعّ َيٍ يُ َع ًِ ِّ َيمٍ ُيَئننمّى انجقمبه٘( ْمنا انمن٘ ٔعلرمّ فمٙ انكزمت َع بِي ًَ م ََ ٍُف اْننوثِو٘ ثِ ل ثٍ ُٕٚ ًَّ ِّ َيمٍ ُيَئننمّى انجقمبه٘( ْمنا انمن٘ ٔعلرمّ فمٙ انكزمت َؾ بِي ًَ م ََ ٍُف اْننوثِو٘ ثِ ل ثٍ ُٕٚ ًَّ َؾ

ٕمبنؼ ثمٍ يؾًمل ثمٍ ٕمبنؼ ثمٍ يؾًمل ثمٍ : : يٍ روعًزّ. ُٚظو قبف انضًو فٙ هف  أٍبَٛل انًُٖنبد فمٙ اننُمٌٕ ٔاألصمويٍ روعًزّ. ُٚظو قبف انضًو فٙ هف  أٍبَٛل انًُٖنبد فمٙ اننُمٌٕ ٔاألصمو

َٙ انًمبنكٙ ىانًزمٕفٗ:  مو٘ انًعمؤف ثمبنناُلَّ ًْ َٙ انًمبنكٙ ىانًزمٕفٗ: َٕػ ثٍ يجمل   انَع مو٘ انًعمؤف ثمبنناُلَّ ًْ   ْمـ( انًؾلم : يمبيو ؽَمٍْمـ( انًؾلم : يمبيو ؽَم7ٕٔٔ7ٍَٕٕٔٔػ ثٍ يجمل   انَع

 ٕٕٗٗ/ / ٔٔيكخ:يكخ:  –ٕجو٘ انُبّو: كاه انْؤف ٕجو٘ انُبّو: كاه انْؤف 

ثهلح يهمٗ ٛموف عٛؾمٌٕ ثهلح يهمٗ ٛموف عٛؾمٌٕ   -ثبننب  صى انوا  انًًٓهخ ثعلْب ثب  يٕؽلح صى ها  يًٓهخ ثبننب  صى انوا  انًًٓهخ ثعلْب ثب  يٕؽلح صى ها  يًٓهخ   -فوثو فوثو انٗ انٗ   ََجخََجخ  -  ٖ

ْممـ، ٔيممبد ٍممُخ ْممـ، ٔيممبد ٍممُخ ٖٕٖٕٔٔيًممب ٚهممٙ ثقممبهٖ، ْٔممٕ هأٚممخ انٖممؾٛؼ يممٍ انجقممبه٘، ٔ ممبٌ صلممخ، ٔنممل ٍممُخيًممب ٚهممٙ ثقممبهٖ، ْٔممٕ هأٚممخ انٖممؾٛؼ يممٍ انجقممبه٘، ٔ ممبٌ صلممخ، ٔنممل ٍممُخ

ثمٍ ؽًمبكح ثمٍ اثمواْٛى اناًُٛمٙ انليْملٙ ثمٍ ؽًمبكح ثمٍ اثمواْٛى اناًُٛمٙ انليْملٙ ، . يجمل اناُمٙ ثمٍ ٛبنمت ، . يجمل اناُمٙ ثمٍ ٛبنمت 7ٗٔ7ٔٗ/ / ٕٕيـ. اَظمو: انهجمبة يـ. اَظمو: انهجمبة ٕٖٕٖٓٓ

ْـ( ؽللّ، ٔفٖهّ، ٔٙجبّ، ٔيه  ؽٕاّّٛ: يؾًل يؾٛمٙ انملٍٚ ْـ( ؽللّ، ٔفٖهّ، ٔٙجبّ، ٔيه  ؽٕاّّٛ: يؾًل يؾٛمٙ انملٍٚ 37ٕٔ37ٕٔانًٛلاَٙ انؾُنٙ ىانًزٕفٗ: انًٛلاَٙ انؾُنٙ ىانًزٕفٗ: 

يجمل   يجمل   أثمٕ أثمٕ   ّمًٌ انملٍّٚمًٌ انملٍٚ: : رن وح انؾنبي م وحرن وح انؾنبي م وح، ، نجُبٌنجُبٌ  –يجل انؾًٛل انُبّو: انًكزجخ انعهًٛخ، ثٛؤد يجل انؾًٛل انُبّو: انًكزجخ انعهًٛخ، ثٛؤد 

ًْٚبى اننْجٙ ىان ًْٚبى اننْجٙ ىانيؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يضًبٌ ثٍ قَب -ْـ( انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ ثٛمؤدْـ( انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ ثٛمؤد8ٗ78ٗ7ًزٕفٗ: ًزٕفٗ: يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يضًبٌ ثٍ قَب

 837837/ / ٖٖ: : وو337ٔ337ٔ  -ْـ ْـ 3ٔٗٔ3ٔٗٔ، ، ٔٔنجُبٌ ٛنجُبٌ ٛ
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فقاؿ لنا بعض اصػحابنا فقاؿ لنا بعض اصػحابنا   ((ُ))كنت عند اسحاؽ بف راهكيهكنت عند اسحاؽ بف راهكيه  ::انه قاؿانه قاؿ  ::كسبب تصنيفهكسبب تصنيفه
فكقع ذلؾ فكقع ذلؾ   ((صم  اهلل عميه كسمـصم  اهلل عميه كسمـ))  الصحي  لسنف رسكؿ اهلل   الصحي  لسنف رسكؿ اهلل لك جمعتـ كتابا مختصرا فلك جمعتـ كتابا مختصرا ف

ف  قمب  كاخذت ف  جمع هذا الكتاب كصنفته لست عشرة سنة خرجتنه مف ستمائة الػؼ ف  قمب  كاخذت ف  جمع هذا الكتاب كصنفته لست عشرة سنة خرجتنه مف ستمائة الػؼ 
  ::قػػاؿقػػاؿ، ، كعػػف عبػػد القػػدكس بػػف همػػاـكعػػف عبػػد القػػدكس بػػف همػػاـ، ، كجعمتػػه حجػػة بينػػ  كبػػيف ربػػ  عػػز كجػػؿكجعمتػػه حجػػة بينػػ  كبػػيف ربػػ  عػػز كجػػؿ، ، حػػديثحػػديث

صػم  اهلل صػم  اهلل ))لنبػ  لنبػ  بػيف قبػر ابػيف قبػر ا  ههحكؿ البخارم تراجـ جامعحكؿ البخارم تراجـ جامع  ::سمعت عدة مف المشايخ يقكلكفسمعت عدة مف المشايخ يقكلكف
  ::كقيػػؿكقيػػؿ  ((ِ))للككػاف يصػم  لكػػؿ ترجمػه ركعتػيف كصػػنفه ببخػار ككػاف يصػم  لكػػؿ ترجمػه ركعتػيف كصػػنفه ببخػار ، ، كمنبػػر كمنبػػر   ((ُُ() ؿ () ؿ عميػه كسػمـعميػه كسػمـ

كجمع بيف هذ  االقكاؿ بانه كاف يصنؼ ف  كؿ بمد مف هذ  كجمع بيف هذ  االقكاؿ بانه كاف يصنؼ ف  كؿ بمد مف هذ  ، ، ((ْ))بالبصرةبالبصرة  ::كقيؿكقيؿ، ، ((ّ))بمكةبمكة
كاقػؼ كاقػؼ   كػأن كػأن فػ  المنػاـ فػ  المنػاـ   ((صػم  اهلل عميػه كسػمـصػم  اهلل عميػه كسػمـ))النبػ  النبػ    رأيػترأيػت  ::كركم عنه انػه قػاؿكركم عنه انػه قػاؿ، ، البمدافالبمداف

انػػػت تػػػذب عنػػػه انػػػت تػػػذب عنػػػه   ::فقػػػاؿفقػػػاؿ، ، لت بعػػػض المعبػػػريفلت بعػػػض المعبػػػريفأأفسػػػفسػػػ  ،،كبيػػػدم مركحػػػة اذب عنػػػهكبيػػػدم مركحػػػة اذب عنػػػهبػػػيف يديػػػه بػػػيف يديػػػه 
   ..ف ك الذم حممن  عم  اخراج الصحي ف ك الذم حممن  عم  اخراج الصحي ، ، الكذبالكذب

                                                           

يؾًمل اثمٍ هإْٚمّ انًمؤى٘ صلمخ ؽمبف  يغزٓمل قموٍٚ يؾًمل اثمٍ هإْٚمّ انًمؤى٘ صلمخ ؽمبف  يغزٓمل قموٍٚ أثمٕ أثمٕ   اٍؾبف اثٍ اثواْٛى اثٍ يقهل انؾُظهٙ:اٍؾبف اثٍ اثواْٛى اثٍ يقهل انؾُظهٙ:  -  ٔ

. . كأك أَّ راٛو قجم يٕرّ ثَٛٛو يبد ٍُخ صًبٌ ٔصالصٍٛ ٔنّ اصُزبٌ ٍٔمجعٌٕكأك أَّ راٛو قجم يٕرّ ثَٛٛو يبد ٍُخ صًبٌ ٔصالصٍٛ ٔنّ اصُزبٌ ٍٔمجعٌٕأثٕ أثٕ   أؽًل اثٍ ؽُجم م وأؽًل اثٍ ؽُجم م و

اننٚم أؽًل ثٍ يهٙ ثٍ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ ؽغو انعَملالَٙ ىانًزمٕفٗ: اننٚم أؽًل ثٍ يهٙ ثٍ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ ؽغو انعَملالَٙ ىانًزمٕفٗ: أثٕ أثٕ   ::ُٚظو: رلوٚت انزٓنٚتُٚظو: رلوٚت انزٓنٚت

 ..3333//ٔٔ: : ٍٕهٍٕ٘ه٘  –ْـ( انًؾل : يؾًل يٕايخ انُبّو: كاه انوّٛل ْـ( انًؾل : يؾًل يٕايخ انُبّو: كاه انوّٛل 7ٕ٘7ٕ٘

يلُٚخ يظًٛخ يْٕٓهح ثًب ٔها  انُٓو قلًٚخ ٛٛجخ. قبل ٕبؽت  زبة انٖٕه: نمى أه ٔال ثهاُمٙ أٌ يلُٚخ يظًٛخ يْٕٓهح ثًب ٔها  انُٓو قلًٚخ ٛٛجخ. قبل ٕبؽت  زبة انٖٕه: نمى أه ٔال ثهاُمٙ أٌ   -  ٕ

ى وٚمب ثمٍ ى وٚمب ثمٍ   ::و يلُٚخ أؽٍَ فبهعبأل يٍ ثقبهٖ..ُٚظو: اصبه انجالك ٔأفجبه انعجبكو يلُٚخ أؽٍَ فبهعبأل يٍ ثقبهٖ..ُٚظو: اصبه انجالك ٔأفجبه انعجبكفٙ عًٛ  ثالك ارٍالفٙ عًٛ  ثالك ارٍال

 ..3٘ٓ3ٓ٘//ٔٔثٛؤد:ثٛؤد:  –ْـ(،انُبّو: كاه ٕبكه ْـ(،انُبّو: كاه ٕبكه 7ٕٙ7ٕٙيؾًل ثٍ يؾًٕك انلئُٚٙ ىانًزٕفٗ: يؾًل ثٍ يؾًٕك انلئُٚٙ ىانًزٕفٗ: 

ثٛذ   انؾواو، قبل ثبهًًٕٛ: ٕٛنٓب يمٍ عٓمخ انًاموة صًمبٌ ٍٔمجعٌٕ كهعمخ، ٔيوٙمٓب صمالس ثٛذ   انؾواو، قبل ثبهًًٕٛ: ٕٛنٓب يمٍ عٓمخ انًاموة صًمبٌ ٍٔمجعٌٕ كهعمخ، ٔيوٙمٓب صمالس   -  ٖ

ٌ، رؾذ َلبخ انَوٛبٌ، ٛبنعٓب انضوّٚب، ثٛمذ ؽٛبرٓمب انضمٕه، ٌ، رؾذ َلبخ انَوٛبٌ، ٛبنعٓب انضوّٚب، ثٛمذ ؽٛبرٓمب انضمٕه، ٔيْؤٌ كهعخ، ٔقٛم اؽلٖ ٔيْؤٔيْؤٌ كهعخ، ٔقٛم اؽلٖ ٔيْؤ

ثكمو ثمٍ األَجمبه٘: ٍمًٛذ يكمخ ألَٓمب رًمّك ثكمو ثمٍ األَجمبه٘: ٍمًٛذ يكمخ ألَٓمب رًمّك أثمٕ أثمٕ   ْٔٙ فٙ ارقهٛى انضبَٙ، أيب اّزلبقٓب فنّٛ أقٕال، قبلْٔٙ فٙ ارقهٛى انضبَٙ، أيب اّزلبقٓب فنّٛ أقٕال، قبل

انغجّبهٍٚ أ٘ رنْت َقٕرٓى، ٔٚلبل اًَب ًٍٛذ يكخ الىكؽبو انُبً ثٓب يٍ قٕنٓى: قمل ايزمّك اننٖمٛم انغجّبهٍٚ أ٘ رنْت َقٕرٓى، ٔٚلبل اًَب ًٍٛذ يكخ الىكؽبو انُبً ثٓب يٍ قٕنٓى: قمل ايزمّك اننٖمٛم 

ب ّلٚلا، ًٍٔٛذ ثكخ الىكؽمبو انُمبً ثٓمب، ٔٚلمبل: يكمخ اٍمى انًلُٚمخ ٔثكمخ ٙو  أّيّ اما يّٖ يٙو  أّيّ اما يّٖ ي ب ّلٚلا، ًٍٔٛذ ثكخ الىكؽمبو انُمبً ثٓمب، ٔٚلمبل: يكمخ اٍمى انًلُٚمخ ٔثكمخ ّٖ ّٖ

: اًَمب ٍمًٛذ  ّٙ ّٙ ثمٍ انلبمبي : اًَمب ٍمًٛذ اٍى انجٛذ، ٔقبل افؤٌ: يكخ ْٙ ثكخ ٔانًٛى ثلل يٍ انجب ، قبل انْوق ّٙ ّٙ ثمٍ انلبمبي اٍى انجٛذ، ٔقبل افؤٌ: يكخ ْٙ ثكخ ٔانًٛى ثلل يٍ انجب ، قبل انْوق

يكخ ألٌ انعوة فٙ انغبْهٛخ  بَذ رلٕل ال ٚزى ؽّغُمب ؽزمٗ َمؤرٙ يكمبٌ انكعجمخ فًُمّك فٛمّ أ٘ َٖمنو يكخ ألٌ انعوة فٙ انغبْهٛخ  بَذ رلٕل ال ٚزى ؽّغُمب ؽزمٗ َمؤرٙ يكمبٌ انكعجمخ فًُمّك فٛمّ أ٘ َٖمنو 

/ / ٘٘: : ب  ؽٕل انكعجمخ، ٔ مبَٕا ٖٚمنؤٌ ٖٔٚمنلٌٕ ثؤٚملٚٓى اما ٛمبفٕا ثٓمب، يعغمى انجهملاٌب  ؽٕل انكعجمخ، ٔ مبَٕا ٖٚمنؤٌ ٖٔٚمنلٌٕ ثؤٚملٚٓى اما ٛمبفٕا ثٓمب، يعغمى انجهملإٌنٛو انًكّ ٕنٛو انًكّ 

ٔ7ٔٔ7ٔ.. 

يلُٚخ يظًٛخ ثٓمب يملٌ يُنٖمهخ يمٍ ثعٚمٓب. ثُبْمب يًمو ثمٍ انقبمبة هٙمٗ   يُمّ. ٔنمٌٛ فمٙ يلُٚخ يظًٛخ ثٓمب يملٌ يُنٖمهخ يمٍ ثعٚمٓب. ثُبْمب يًمو ثمٍ انقبمبة هٙمٗ   يُمّ. ٔنمٌٛ فمٙ   -  ٗ

انعواف َبؽٛخ فواعٓب يْوٖ ٍٕٖ انجٖوح. ٔيُٓب فوط انعهٕٖ انجوقعٗ؛ ٔثٓب قجٕه ٛهؾخ ٔأٌَ انعواف َبؽٛخ فواعٓب يْوٖ ٍٕٖ انجٖوح. ٔيُٓب فوط انعهٕٖ انجوقعٗ؛ ٔثٓب قجٕه ٛهؾخ ٔأٌَ 

  ::انًامموةانًامموةانمٗ انمٗ   ٔانْممٛـ انؾَمٍ انجٖموٖ ٔاثممٍ ٍمٛوٍٚ. ُٚظمو: ؽمملٔك انعمبنى يمٍ انًْمموفٔانْممٛـ انؾَمٍ انجٖموٖ ٔاثممٍ ٍمٛوٍٚ. ُٚظمو: ؽمملٔك انعمبنى يمٍ انًْمموفثمٍ يبنمك ثمٍ يبنمك 

انَٛل ٍٕٚف انٓبك٘، انُبّو: انَٛل ٍٕٚف انٓبك٘، انُبّو: : : ْـ(،يؾل  ٔيزوعى انكزبة ىيٍ اننبهٍٛخ(ْـ(،يؾل  ٔيزوعى انكزبة ىيٍ اننبهٍٛخ(8ٕٖ8ٕٖيغٕٓل ىرٕفٙ: ثعل يغٕٓل ىرٕفٙ: ثعل 

 ..ٓٙٔٓٙٔ//ْٔٔـ:ْـ:  ٖٕٖٕٗٔٗٔ  ،،نلاه انضلبفٛخ نهُْو، انلبْوحنلاه انضلبفٛخ نهُْو، انلبْوحاا



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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صػػاحب حاشػػية صػػاحب حاشػػية   ((ُ))السػػكتان السػػكتان اإلمػػاـ اإلمػػاـ   عػػف محمػػد بػػف قاسػػـ القصػػار هػػك شػػيخعػػف محمػػد بػػف قاسػػـ القصػػار هػػك شػػيخ  ::قكلػػهقكلػػه
السكتان  بانه كاف فقي ا كرعا السكتان  بانه كاف فقي ا كرعا   ههككصفككصف، ، ككاف يقرأ عميه ف  عمـ الحديثككاف يقرأ عميه ف  عمـ الحديث، ، شرح السنكس شرح السنكس 

 ..انت  انت  ، ، حاشية السكتان  عم  شرح السنكس  ف  التكحيدحاشية السكتان  عم  شرح السنكس  ف  التكحيد  ههمنمن  انت  انت  ، ، محدثامحدثا

البخػارم مػف طريػؽ البخػارم مػف طريػؽ   للمػا ارك مػا ارك   بلبلٍعػٍعػأأقايػة قايػة   ::قاؿ شيخنا سيدم عمػر التطػاكن قاؿ شيخنا سيدم عمػر التطػاكن   ::قمتقمت
رسػػػكؿ اهلل رسػػػكؿ اهلل   رألرألكلػػػ  اهلل انػػػه كلػػػ  اهلل انػػػه   ((ِ))القصػػػار عػػػف شػػػيخه شػػػيخ االسػػػبلـ ابػػػ  الطيػػػب اليػػػزمالقصػػػار عػػػف شػػػيخه شػػػيخ االسػػػبلـ ابػػػ  الطيػػػب اليػػػزم

خػػارم مػػف كتػػاب خػػارم مػػف كتػػاب كقػػرأ عميػػه فػػ  جػػز  مػػف صػػحي  البكقػػرأ عميػػه فػػ  جػػز  مػػف صػػحي  الب، ، فػػ  النػػكـفػػ  النػػكـ  ((صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـصػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ))
دخمنا دخمنا   ::لرائيه ف  النكـلرائيه ف  النكـ  ((ّ))محمد بف عبد العظيـ المنذرممحمد بف عبد العظيـ المنذرماإلماـ اإلماـ   بشارة قاؿبشارة قاؿ، ، التفسير انت  التفسير انت  

قاؿ رسكؿ قاؿ رسكؿ ، ، شركا كؿ مف كتب بيد شركا كؿ مف كتب بيد بباا  ::كقاؿكقاؿ  ((صم  اهلل عميه كسمـصم  اهلل عميه كسمـ))الجنة كقبمنا يد النب  الجنة كقبمنا يد النب  
  ؿؿسػند عػاسػند عػاأيضػان أيضػان   كلشػيخنا سػيدم عمػركلشػيخنا سػيدم عمػر، ، ف ػك معػه فػ  الجنػةف ػك معػه فػ  الجنػة  (:(:صم  اهلل عميه كسػمـصم  اهلل عميه كسػمـ))اهلل اهلل 

                                                           

ٔ  -  ٍ ًَ ْؽ ََٗ ثٍ يجل انوَّ ٍِيٛ ًَ ْؽ ََٗ ثٍ يجل انوَّ ْنَْت ينزٗ يوا ِ ٔقبٙٛٓب ٔيبنًٓبيٓلٖ انَكزبَٗ انًبنكيٓلٖ انَكزبَٗ انًبنكأثٕ أثٕ   ِيٛ ًَ ْنَْت ينزٗ يوا ِ ٔقبٙٛٓب ٔيبنًٓبٙ اْن ًَ اريبو اريبو   ٙ اْن

مب  كْموِ نَمُّ  ًَ ب  اْنِكجَمبه ُيَؾلّم  اْنًاموة االقٖمٗ فمٗ يٖموِ ٔأٔؽمل ُيهَ ًَ خ اْنعه ًَ مب  كْموِ نَمُّ اْنَعالَيخ انُظبه َفبرِ ًَ ب  اْنِكجَمبه ُيَؾلّم  اْنًاموة االقٖمٗ فمٗ يٖموِ ٔأٔؽمل ُيهَ ًَ خ اْنعه ًَ اْنَعالَيخ انُظبه َفبرِ

ِٕٚم ثِجََٛمبٌ فٚمبئهّ ٔيهٕيمّ َؽزَّمٗ قَمبَل ثَعٚمٓى اَمّ ُيَغملك أَيمو كٚمٍ َْمِنِ  ِٕٚم ثِجََٛمبٌ فٚمبئهّ ٔيهٕيمّ َؽزَّمٗ قَمبَل ثَعٚمٓى اَمّ ُيَغملك أَيمو كٚمٍ َْمِنِ ّٓوح َ جَِٛوح راُٗ َيٍ انزَّْب ّٓوح َ جَِٛوح راُٗ َيٍ انزَّْب

مبِ  ٔاالفزمب  ٔاَزٓمب  االاال َٚ ح يُُٓمٕهِ ثِبْنل َّٕ قل ٍزو   رََعبنَٗ يهٗ ٙعنب  انعلٛلح يلَبيمّ انعمبنٗ ثِلُم َٔ مبِ  ٔاالفزمب  ٔاَزٓمب  يخ  َٚ ح يُُٓمٕهِ ثِبْنل َّٕ قل ٍزو   رََعبنَٗ يهٗ ٙعنب  انعلٛلح يلَبيمّ انعمبنٗ ثِلُم َٔ يخ 

أفممن  َٔ ثَٓممب ََْممؤ  َٔ ممَُٕٓهح ٔيُبقممت َ ضِٛممَوح يممؤصٕهح ٔنممل ثًمموا ِ  ْْ َ بََممذ نَممُّ  وايممبد َي َٔ أفممن انوٚبٍممخ انٛممّ  َٔ ثَٓممب ََْممؤ  َٔ ممَُٕٓهح ٔيُبقممت َ ضِٛممَوح يممؤصٕهح ٔنممل ثًمموا ِ  ْْ َ بََممذ نَممُّ  وايممبد َي َٔ انوٚبٍممخ انٛممّ 

ُُْٓى انْ  ُُّٕٛؿ ِيظَبو ٔقبكح أعال  فقبو ِي ُُْٓى انْ ثبنًاوة َيٍ  ُُّٕٛؿ ِيظَبو ٔقبكح أعال  فقبو ِي َيبٌ، ُٚظمو. فالٕمخ األصمو فمٙ ثبنًاوة َيٍ  َيبٌ، ُٚظمو. فالٕمخ األصمو فمٙ َعالَيخ ٔؽٛل انيَّ َعالَيخ ٔؽٛل انيَّ

يؾًمل أيمٍٛ ثمٍ فٚمم   ثمٍ يؾمت انملٍٚ ثمٍ يؾًمل انًؾجمٙ انؾًمٕ٘ يؾًمل أيمٍٛ ثمٍ فٚمم   ثمٍ يؾمت انملٍٚ ثمٍ يؾًمل انًؾجمٙ انؾًمٕ٘ : : أيٛبٌ انلوٌ انؾبك٘ يْموأيٛبٌ انلوٌ انؾبك٘ يْمو

 ..ٖٕٖٕ٘٘/ / ٖٖثٛؤد: ثٛؤد:   –ْـ(. انُبّو: كاه ٕبكه ْـ(. انُبّو: كاه ٕبكه ٔٔٔٔٔٔٔٔاألٕم، انليْلٙ ىانًزٕفٗ: األٕم، انليْلٙ ىانًزٕفٗ: 

مل ثمٍ أَْؽًملأثٕ أثٕ   ..  -  ٕ ًَّ ل ثمٍ ُيَؾ ًَّ ل ثٍ ُيَؾ ًَّ مل ثمٍ أَْؽًملانبّٛت ثٍ ُيَؾ ًَّ ل ثمٍ ُيَؾ ًَّ ل ثٍ ُيَؾ ًَّ ثمٍ يجمل   ثمٍ ينموط ثمٍ ثمله ثمٍ ثَمْلِه٘ اْثمٍ ثمٍ يجمل   ثمٍ ينموط ثمٍ ثمله ثمٍ ثَمْلِه٘ اْثمٍ   انبّٛت ثٍ ُيَؾ

اك ثٍ َيبك ثٍ ينوط ثٍ نَلِٜٛ اْثٍ َعبثو ثٍ ْٔمت  لَّ َّ ٘ اْثٍ  بٌ ثٍ َعبثو ثٍ صَْعهَت ثٍ ُٕٕٖ اْنَايِّ ًَ اك ثٍ َيبك ثٍ ينوط ثٍ نَلِٜٛ اْثٍ َعبثو ثٍ ْٔمت ُيْض لَّ َّ ٘ اْثٍ  بٌ ثٍ َعبثو ثٍ صَْعهَت ثٍ ُٕٕٖ اْنَايِّ ًَ ُيْض

مم ََمجّ ثعمبيو ثمٍ نمَئ٘  مم ََمجّ ثعمبيو ثمٍ نمَئ٘ ثٍ ٙجبة ثٍ عؾِٛ ثٍ ياٛنو ثٍ َيبيو ثٍ نَئ٘ ثٍ َغبنمت انعمبيو٘ ٚزَّٖ ثٍ ٙجبة ثٍ عؾِٛ ثٍ ياٛنو ثٍ َيبيو ثٍ نَئ٘ ثٍ َغبنمت انعمبيو٘ ٚزَّٖ

َٕ يٍ أم ٛب  اْنَعمب ُْ َٕ يٍ أم ٛب  اْنَعمبَٔ ُْ ٙمجٜ َٔ َٔ مُٕٓك نَُٓمى ثمبنزنٕف ٔانجوايمخ قَمَوأَ فِمٙ يجملأ أيموِ  ضٛموا  ْْ ًَ ٙمجٜ نى ٔفٚمالئّ اْن َٔ مُٕٓك نَُٓمى ثمبنزنٕف ٔانجوايمخ قَمَوأَ فِمٙ يجملأ أيموِ  ضٛموا  ْْ ًَ نى ٔفٚمالئّ اْن

 ِّ َيهِٛم َٔ ِّ يموف  مٙ يؾمت انمّلٍٚ فَبََِّمُّ ثِم ِٙ ِّ ٔثو  ٔيعظى اَزنبيّ فِٙ ُيهُٕو اأْلََكة ثغل٘ انًوؽمٕو انلَب َيهِٛم َٔ ِّ يموف  مٙ يؾمت انمّلٍٚ فَبََِّمُّ ثِم ِٙ ٔثو  ٔيعظى اَزنبيّ فِٙ ُيهُٕو اأْلََكة ثغل٘ انًوؽمٕو انلَب

أفمن َيمٍ يهًبئٓمبانٗ انٗ   رقوط ٔرنلّ ثبنْٓبة انعٛضبٔ٘ ٔهؽمرقوط ٔرنلّ ثبنْٓبة انعٛضبٔ٘ ٔهؽم َٔ أفمن َيمٍ يهًبئٓمبيٖمو فِمٙ ُؽمُلٔك اأْلنمف  َٔ هعم   يٖمو فِمٙ ُؽمُلٔك اأْلنمف  هعم َٔ انمٗ انمٗ   َٔ

أنمف  َٔ يوٗ نَُّ فِٙ ٍُخ فًمٌ يْمَوح  َٔ َُْٓب  بفِِعَّٛخ صىَّ رنوم َي َّْ ِخ انلٖبيٛخ ان ٍَ ْلَه ًَ أنمف كيْ  ٔكهً ثِبْن َٔ يوٗ نَُّ فِٙ ٍُخ فًمٌ يْمَوح  َٔ َُْٓب  بفِِعَّٛخ صىَّ رنوم َي َّْ ِخ انلٖبيٛخ ان ٍَ ْلَه ًَ كيْ  ٔكهً ثِبْن

يؾًل أيٍٛ ثٍ فٚم   ثٍ يؾًل أيٍٛ ثٍ فٚم   ثٍ : : فالٕخ األصو فٙ أيٛبٌ انلوٌ انؾبك٘ يْوفالٕخ األصو فٙ أيٛبٌ انلوٌ انؾبك٘ يْوُظو. ُظو. .ٚ.ٚ  َيبهٗ ٍٕكأَ٘يبهٗ ٍٕكأ٘

ْمـ( انُبّمو: كاه ٕمبكه ْمـ( انُبّمو: كاه ٕمبكه ٔٔٔٔٔٔٔٔيؾت انلٍٚ ثٍ يؾًل انًؾجٙ انؾًٕ٘ األٕم، انليْلٙ ىانًزمٕفٗ: يؾت انلٍٚ ثٍ يؾًل انًؾجٙ انؾًٕ٘ األٕم، انليْلٙ ىانًزمٕفٗ: 

 ..ٖٖ٘ٔ٘ٔ//ٔٔ: : ثٛؤدثٛؤد  –

ٖ  --   ِّ٘ ُِْنِه ًُ ٍُ ان ِّ٘ اْث ُِْنِه ًُ ٍُ ان ،أثٕ أثٕ   اْث ُّٙ ِّ٘ .انَؾمبفِ ُ انمّن  ِٕ ٍِ َيْجمِل انلَم ِْٛى ثم ٍُ َيْجمِل انَعِظم مُل ثم ًَّ ،ثَْكمو  ُيَؾ ُّٙ ِّ٘ .انَؾمبفِ ُ انمّن  ِٕ ٍِ َيْجمِل انلَم ِْٛى ثم ٍُ َيْجمِل انَعِظم مُل ثم ًَّ ٍُ أثمٕ أثمٕ   ثَْكمو  ُيَؾ مُل اثم ًَّ ٍُ ثَْكمو  ُيَؾ مُل اثم ًَّ ثَْكمو  ُيَؾ

ُْنِ  ًُ ّ٘ ان ِٕ ِْٛى ثٍ َيْجِل انل ٍِ َيْجل انَعِظ ْٚ ّٙ انلِّ ُْنِ انَعالََّيخ انَؾبفِ  َىِ  ًُ ّ٘ ان ِٕ ِْٛى ثٍ َيْجِل انل ٍِ َيْجل انَعِظ ْٚ ّٙ انلِّ مجَبِة انَعالََّيخ انَؾبفِ  َىِ  َّْ ، أََؽُل ان ُّ٘ ِو ْٖ ًِ ٍِ ان ْٚ ُٛل انلِّ ِّ ، َه ّ٘ مجَبِة ِه َّْ ، أََؽُل ان ُّ٘ ِو ْٖ ًِ ٍِ ان ْٚ ُٛل انلِّ ِّ ، َه ّ٘ ِه

ذِّ يبئَخ  انًزٕفٗ ٍُخ  ٍِ َٔ َوحَ  ْْ َُخَ صاَلََس َي ٍَ نَِل:  ُٔ الَِ . َٚ ذِّ يبئَخ  انًزٕفٗ ٍُخ اننُ ٍِ َٔ َوحَ  ْْ َُخَ صاَلََس َي ٍَ نَِل:  ُٔ الَِ . َٚ ّمًٌ ّمًٌ : : ْـ ُٚظمو. ٍمٛو أيمالو انُمجال ْـ ُٚظمو. ٍمٛو أيمالو انُمجال ٙ٘ٙٙ٘ٙاننُ

ًْٚمبى انمنْجٙ ىانًزمٕفٗ: أثمٕ أثمٕ   انملٍٚانملٍٚ ًْٚمبى انمنْجٙ ىانًزمٕفٗ: يجمل   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ يضًمبٌ ثمٍ قَب ْمـ( انُبّممو: كاه ْمـ( انُبّممو: كاه 8ٗ78ٗ7يجمل   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ يضًمبٌ ثمٍ قَب

 ..7ٕٔ7ٕٔ//ٖٕٖٕ: : ووٕٕٙٓٓٙٓٓ-ْـْـ8ٕٔٗ8ٕٗٔانلبْوح، انلبْوح،   -ششانؾلٚانؾلٚ
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  ((ُ))ف محمػد بػف عبػد الػرحمف عػف ابػ  المكػاـر عػف القصػار اجػازة عػف يحيػ  الحطػابف محمػد بػف عبػد الػرحمف عػف ابػ  المكػاـر عػف القصػار اجػازة عػف يحيػ  الحطػابعع
كذكػػر كذكػػر ، ، ((ّ))صػػيبصػػيبححعػػف عبػػد المعطػػ  بػػف عػػف عبػػد المعطػػ  بػػف   ((ِ))عػػف جػػد  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الحطػػابعػػف جػػد  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الحطػػاب

مع ابف حصيب النب  )صم  اهلل عميػه كسػمـ( فجعػؿ مع ابف حصيب النب  )صم  اهلل عميػه كسػمـ( فجعػؿ   -امام، ، محمد الحطاب انه زار معهمحمد الحطاب انه زار معه
قػاؿ الحطػاب: قػاؿ الحطػاب: ، ،  عميػه كسػمـ( عميػه كسػمـ(اف كصؿ امػاـ كج ػه الشػريؼ )صػم  اهللاف كصؿ امػاـ كج ػه الشػريؼ )صػم  اهللإل  إل    يمش  كيقؼيمش  كيقؼ

كلمػا كقفػت كلمػا كقفػت ، ، فػاف اذف لػ  تقػدمتفػاف اذف لػ  تقػدمت، ، فقػاؿ كنػت اسػتأذففقػاؿ كنػت اسػتأذف، ، فسألته عف ذلػؾ الكقػكؼ كالمشػ فسألته عف ذلػؾ الكقػكؼ كالمشػ 
قمػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل كػػؿ مػػا يػػركل عنػػد البخػػارم قمػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل كػػؿ مػػا يػػركل عنػػد البخػػارم ، ، بػػيف يديػػه )عميػػه السػػبلـ( كسػػممت عميػػهبػػيف يديػػه )عميػػه السػػبلـ( كسػػممت عميػػه

كهػػذ  كهػػذ  ، ، فقػػاؿ: ارك  عنػػ فقػػاؿ: ارك  عنػػ   ،،فقمػػت: اركيػػه عنػػؾفقمػػت: اركيػػه عنػػؾ، ، ثػػبلث مػػراتثػػبلث مػػرات، ، فقػػاؿ لػػ : صػػحي فقػػاؿ لػػ : صػػحي ، ، صػػحي صػػحي 
مػف يقتػدم مػف يقتػدم أك أك   ،،ة كسنده عاؿ عند مف يصدؽ بذلؾ مف اهؿ الكشؼ الحقيقػ ة كسنده عاؿ عند مف يصدؽ بذلؾ مف اهؿ الكشؼ الحقيقػ منقبه عظيممنقبه عظيم

 كنحف اف شا  اهلل بذلؾ مف المصدقيف.كنحف اف شا  اهلل بذلؾ مف المصدقيف.، ، ب ـ كيعتقد صحة مقال ـ بحسف النيةب ـ كيعتقد صحة مقال ـ بحسف النية

                                                           

ُْٛمٙ األٕمم، ٔنمل فمٙ يكمخ،   -  ٔ ُْٛمٙ األٕمم، ٔنمل فمٙ يكمخ، ّوف انلٍٚ ٚؾٛٗ ثٍ يؾًل ثٍ يؾًمل ثمٍ يجمل انموؽًٍ انَؾبّمبة انُوَي ّوف انلٍٚ ٚؾٛٗ ثٍ يؾًل ثٍ يؾًمل ثمٍ يجمل انموؽًٍ انَؾبّمبة انُوَي

َٛمم َٛمم »»ٔثٓب رٕفٙ. ثو  فٙ انعهمٕو انوٚبٙمٛخ.ٔاننهكٛخ ٔاننموائ٘ ٔاننلمّ. ٕٔمنّ انزُجكزمٙ فمٙ  زبثمّ ٔثٓب رٕفٙ. ثو  فٙ انعهمٕو انوٚبٙمٛخ.ٔاننهكٛخ ٔاننموائ٘ ٔاننلمّ. ٕٔمنّ انزُجكزمٙ فمٙ  زبثمّ 

انؾبممبة انًكممٙ فلٛٓٓممب ٔيبنًٓممب، ّممٛقُب انؾبممبة انًكممٙ فلٛٓٓممب ٔيبنًٓممب، ّممٛقُب   ……ٚؾٛممٗ ثممٍ يؾًمملٚؾٛممٗ ثممٍ يؾًممل»»ثلٕنممّ: ثلٕنممّ: « « االثزٓممبط ثزبوٚممي انمملٚجبطاالثزٓممبط ثزبوٚممي انمملٚجبط

فٙ فٙ   رؤنٛفرؤنٛفثبرعبىح، اننلّٛ انعبنى انعاليخ انًزنٍُ انًئنف انٖبنؼ افو فلٓب  انؾغبى يٍ انًبنكٛخ، نّ ثبرعبىح، اننلّٛ انعبنى انعاليخ انًزنٍُ انًئنف انٖبنؼ افو فلٓب  انؾغبى يٍ انًبنكٛخ، نّ 

ٍٕٚمف ٍٕٚمف : : ايمالو ٔيْمبْٛوايمالو ٔيْمبْٛوْمـ( . ُٚظمو: ْمـ( . ُٚظمو:   33٘33٘  -3ٕٓ3ٕٓاننلّ ٔانًُبٍك ٔانؾَبة ٔانعمؤٗ ٔغٛموِ ىاننلّ ٔانًُبٍك ٔانؾَبة ٔانعمؤٗ ٔغٛموِ ى

 ٕٕٔٗٔٗ//ٕٕٕٕ::  3ٕ7ٔ3ٕ7ٔخ ىيبجعخ ٍو ٌٛ، انلبْوح خ ىيبجعخ ٍو ٌٛ، انلبْوح انٛبٌ ٍــو ٌٛ، يعغى انًبجٕيبد انعوثٛخ ٔانًعوثانٛبٌ ٍــو ٌٛ، يعغى انًبجٕيبد انعوثٛخ ٔانًعوث

يجل   يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ يجل انوؽًٍ انبواثهَٙ انًاوثٙ، انًعؤف ثبنؾبمبة يجل   يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ يجل انوؽًٍ انبواثهَٙ انًاوثٙ، انًعؤف ثبنؾبمبة أثٕ أثٕ   ًٌّ انلًٌٍّٚ انلٍٚ  -  ٕ

يُٛٙ انًبنكٙ فلّٛ يبنكٙ، يٍ يهًب  انًزٖٕفٍٛ. إٔهّ يٍ انًاوة، ٔنل ٔاّزٓو ثًكمخ، ٔيمبد  يُٛٙ انًبنكٙ فلّٛ يبنكٙ، يٍ يهًب  انًزٖٕفٍٛ. إٔهّ يٍ انًاوة، ٔنل ٔاّزٓو ثًكمخ، ٔيمبد انوُّ انوُّ

و انمملٍٚ ثممٍ يؾًممٕك ثممٍ يؾًممل ثممٍ يهممٙ ثممٍ و انمملٍٚ ثممٍ يؾًممٕك ثممٍ يؾًممل ثممٍ يهممٙ ثممٍ االيممالو .فٛممااليممالو .فٛمم: : ُٚظمموُٚظممو، ، ْممـْممـ3٘ٗ3٘ٗفممٙ ٛممواثهٌ انامموة د فممٙ ٛممواثهٌ انامموة د 

أٚمبه / يمبٕٚ أٚمبه / يمبٕٚ   -يْو يْو   ْ٘٘ـ( انُبّو: كاه انعهى نهًالٍٚٛ ْٛـ( انُبّو: كاه انعهى نهًالٍٚٛ 3ٖٙٔ3ٖٙٛٔفبهً، انيه هٙ انليْلٙ ىانًزٕفٗ: فبهً، انيه هٙ انليْلٙ ىانًزٕفٗ: 

 ..7٘7٘//88: : و .و .ٕٕٕٕٓٓٓٓ

انًٕاْمت ثمٍ أثمٙ انوٙمب انًٕاْمت ثمٍ أثمٙ انوٙمب أثمٕ أثمٕ   يجل انًعبٙ ثٍ فٖٛت ثًعغًخ صى يٓهًخ  هجٛت ثٍ ىائل ثٍ عمبي :يجل انًعبٙ ثٍ فٖٛت ثًعغًخ صى يٓهًخ  هجٛت ثٍ ىائل ثٍ عمبي :  -  ٖ

اوة ٚلبل نٓمى: ثُمٕ يؾًمل انزََٕمٙ انًاوثمٙ انًمبنكٙ َيٚمم يكمخ اوة ٚلبل نٓمى: ثُمٕ يؾًمل انزََٕمٙ انًاوثمٙ انًمبنكٙ َيٚمم يكمخ ثًعغًخ انًؾًل٘ ََجخ نلجٛهخ ثبنًثًعغًخ انًؾًل٘ ََجخ نلجٛهخ ثبنً

فٙ انزٙ ثعلْب فمٙ ثبكٚمخ رمٌَٕ َْٔمؤ ثٓمب فؤفمن اننلمّ ٔإٔمٕنّ فٙ انزٙ ثعلْب فمٙ ثبكٚمخ رمٌَٕ َْٔمؤ ثٓمب فؤفمن اننلمّ ٔإٔمٕنّ أٔ أٔ   ٔنل ٍُخ رَ  ٔيْوٍٚ ٔصًبًَبئخٔنل ٍُخ رَ  ٔيْوٍٚ ٔصًبًَبئخ

انعوثٛخ ٔغٛوْب يٍ يَٛٗ انقٖٛجٙ ٔيهٙ انًاوثٙ انؾَبَٙ ٔأثٕ٘ انلبٍمى انًٖمًٕك٘ ٔاننًٓمٙ انعوثٛخ ٔغٛوْب يٍ يَٛٗ انقٖٛجٙ ٔيهٙ انًاوثٙ انؾَبَٙ ٔأثٕ٘ انلبٍمى انًٖمًٕك٘ ٔاننًٓمٙ 

انقٛمو انقٛمو أثمٕ أثمٕ   ًٌّ انلًٌٍّٚ انلٍٚ: : انزؾنخ انهبٛنخ فٙ ربهٚـ انًلُٚخ انْوٚنخانزؾنخ انهبٛنخ فٙ ربهٚـ انًلُٚخ انْوٚنخاننبٍٙ رهًٛن٘ اثٍ يوفخ . ُٚظو: اننبٍٙ رهًٛن٘ اثٍ يوفخ . ُٚظو: 

يؾًمممل ثمممٍ يجمممل انممموؽًٍ ثمممٍ يؾًمممل ثمممٍ أثمممٙ ثكمممو ثمممٍ يضًمممبٌ ثمممٍ يؾًمممل انَمممقبٔ٘ ىانًزمممٕفٗ: يؾًمممل ثمممٍ يجمممل انممموؽًٍ ثمممٍ يؾًمممل ثمممٍ أثمممٙ ثكمممو ثمممٍ يضًمممبٌ ثمممٍ يؾًمممل انَمممقبٔ٘ ىانًزمممٕفٗ: 

 ..8ٕٓ8ٕٓ//ٕٕ: : وو33ٖٔ33ْٖٔـ/ْـ/ٗٔٗٔٗٔٗٔ  ٔٔ، ٛ، ٛنجُبٌنجُبٌ–ْـ(.انُبّو: انكزت انعهًّٛ، ثٛؤد ْـ(.انُبّو: انكزت انعهًّٛ، ثٛؤد 3ٕٓ3ٕٓ
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كقػػد كلػػد البخػػارم )رضػػ  اهلل عنػػه( ببخػػارل فػػ  شػػكاؿ سػػنة اربػػع كتسػػعيف كمائػػة كقػػد كلػػد البخػػارم )رضػػ  اهلل عنػػه( ببخػػارل فػػ  شػػكاؿ سػػنة اربػػع كتسػػعيف كمائػػة   
بزاكيتػه عمػ  فرسػخيف بزاكيتػه عمػ  فرسػخيف   كدفف بخرنتؾكدفف بخرنتؾ، ، كتكف  ليمة عيد الفطر سنة ست كخمسيف كمأتييفكتكف  ليمة عيد الفطر سنة ست كخمسيف كمأتييف

 ..  ((ُ))مف سمرقندمف سمرقند

 مقدما البخارم :مقدما البخارم :  ::فقاؿفقاؿ، ، الستةالستةنظـ بعض ـ اسما  اصحاب الكتب نظـ بعض ـ اسما  اصحاب الكتب   -فائدةفائدة

  داكدا داكدا أبك أبك   كمسمما . سبقا كبعدهماكمسمما . سبقا كبعدهمااإلماـ اإلماـ   إفِّ البخارمَّ إفِّ البخارمَّ 

 بعدهـ محمكدابعدهـ محمكدا  هٍ هٍ ماجى ماجى   . كقدا ابفي . كقدا ابفي   ـي ـي أ هي أ هي سٍ سٍ كبعد  نى كبعد  نى   كالترمذم  كالترمذم  
   خ والدة الحخلري ووفلاه حللجملخ والدة الحخلري ووفلاه حللجملييوامل الر وامل الر 

فقد كلد سنة فقد كلد سنة   ::كاما مسمـكاما مسمـ، ، ((ِ))كلد البخارم ف  صدؽ كمات ف  نكركلد البخارم ف  صدؽ كمات ف  نكر  ::فقاؿ بعض ـفقاؿ بعض ـ  
  ككلػدككلػد، ، سػنة احػدل كسػتيف كمػائتيفسػنة احػدل كسػتيف كمػائتيف  تيف كتػكف  يػـك االحػد لسػت بقػيف مػف رجػبتيف كتػكف  يػـك االحػد لسػت بقػيف مػف رجػبئئاربع كمااربع كما

، ، سنة اثنيف كمائتيف كتػكف  سػادس عشػر شػكاؿ سػنة خمػس كسػبعيف كمػائتيفسنة اثنيف كمائتيف كتػكف  سػادس عشػر شػكاؿ سػنة خمػس كسػبعيف كمػائتيف((ّ) ) داكدداكدأبك أبك 
، ، ثالث عشر رجب سنة تسع كسبعيف كمأتييفثالث عشر رجب سنة تسع كسبعيف كمأتييفسنة بضع كمأتييف كتكف  سنة بضع كمأتييف كتكف  ((ْ))ككلد الترمذم ككلد الترمذم 

                                                           

هعمبال ٔأّملْب ثبمال ٔإٔمجوْب يؾبهثمب هعمبال ٔأّملْب ثبمال ٔإٔمجوْب يؾبهثمب   يٍ أعم انجهملاٌ ٔأيظًٓمب قملها ٔأّملْب ايزُبيمب ٔأ ضوْمبيٍ أعم انجهملاٌ ٔأيظًٓمب قملها ٔأّملْب ايزُبيمب ٔأ ضوْمب  -  ٔ

ْٔممٙ َؾممو انزوك.،اَاهلممذ ٍممًوقُل ثعممل أٌ افززؾممذ يمملح يممواها نًُعزٓممب ّٔممغبيخ هعبنٓممب ّٔمملح ْٔممٙ َؾممو انزوك.،اَاهلممذ ٍممًوقُل ثعممل أٌ افززؾممذ يمملح يممواها نًُعزٓممب ّٔممغبيخ هعبنٓممب ّٔمملح 

أثببنٓب.افززؾٓب قزٛجخ ثٍ يَهى انجبْهٙ فٙ أٚبو انٕنٛل ثٍ يجل انًهك ٕٔبنؼ كْبقُٛٓب ٔيهٕ ٓب، ٔ مبٌ أثببنٓب.افززؾٓب قزٛجخ ثٍ يَهى انجبْهٙ فٙ أٚبو انٕنٛل ثٍ يجل انًهك ٕٔبنؼ كْبقُٛٓب ٔيهٕ ٓب، ٔ مبٌ 

ٍ.ٔنٓب َٓو يظٛى ٚؤرٙ يمٍ ثمالك انزموك  مبننواد ٍ.ٔنٓب َٓو يظٛى ٚؤرٙ يمٍ ثمالك انزموك  مبننواد يهٛٓب ٍٕه يظٛى فبَٓلو فجُبِ انوّٛل أيٛو انًئيُٛيهٛٓب ٍٕه يظٛى فبَٓلو فجُبِ انوّٛل أيٛو انًئيُٛ

أؽًل ثٍ اٍؾبف ىأثمٙ ٚعلمٕة( ثمٍ ععنمو أؽًل ثٍ اٍؾبف ىأثمٙ ٚعلمٕة( ثمٍ ععنمو : : ٚلبل نّ: ثبٍف ٚغو٘ فٙ أهٗ ًٍوقُل. ُٚظو: انجهلاٌٚلبل نّ: ثبٍف ٚغو٘ فٙ أهٗ ًٍوقُل. ُٚظو: انجهلاٌ

، ، ْٔٔٛٛمـ(.انُبّو: كاه انكزممت انعهًٛمخ، ثٛممؤد،ْمـ(.انُبّو: كاه انكزممت انعهًٛمخ، ثٛممؤد،3ٕٕ3ٕٕثمٍ ْٔمت ثممٍ ٔاٙمؼ انٛعلمٕثٙ ىانًزممٕفٗ: ثعمل ثمٍ ْٔمت ثممٍ ٔاٙمؼ انٛعلمٕثٙ ىانًزممٕفٗ: ثعمل 

 ..ٕٕٗٔٗٔ//ْٔٔـ:ْـ:  ٕٕٕٕٗٔٗٔ

انعمبهفٍٛ انعمبهفٍٛ   ىٍٚ انلٍٚ يؾًل انًليٕ ثعجل انوإٔف ثٍ ربطىٍٚ انلٍٚ يؾًل انًليٕ ثعجل انوإٔف ثٍ ربط  ::نٖاٛونٖاٛوُٚظو: فٛ٘ انللٚو ّوػ انغبي  اُٚظو: فٛ٘ انللٚو ّوػ انغبي  ا  -  ٕ

ْممـ(،انُبّو: انًكزجممخ ْممـ(،انُبّو: انًكزجممخ ٖٖٔٓٔٔٓٔثممٍ يهممٙ ثممٍ ىٚممٍ انعبثمملٍٚ انؾمملاك٘ صممى انًُممبٔ٘ انلممبْو٘ ىانًزممٕفٗ: ثممٍ يهممٙ ثممٍ ىٚممٍ انعبثمملٍٚ انؾمملاك٘ صممى انًُممبٔ٘ انلممبْو٘ ىانًزممٕفٗ: 

 ..8ٔ8ٔ//ٔٔ: : ٖٖٙ٘ٔٙ٘ٔ، ، ٔٔيٖو. ٛيٖو. ٛ  –انزغبهٚخ انكجوٖ انزغبهٚخ انكجوٖ 

اْثُّأثٕ أثٕ   -  ٖ َٔ اِك  لَّ َّ  ٍِ َعِش ث ّْ ٍُ األَ ٌُ ث ب ًَ ْٛ هَ ٍُ َك  ُٔ اْثَُّكا َٔ اِك  لَّ َّ  ٍِ َعِش ث ّْ ٍُ األَ ٌُ ث ب ًَ ْٛ هَ ٍُ َك  ُٔ وِ ، ، َكا ًْ ٍِ َي وِ اْث ًْ ٍِ َي ٍُ أَثِمٙ اْث ٍِ ثم ًَ ْؽ بُِ َيْجمُل انموَّ ًَ م ٍْ ٍِ َيبِيو ، َ َنا أَ ٍُ أَثِمٙ ٔ ث ٍِ ثم ًَ ْؽ بُِ َيْجمُل انموَّ ًَ م ٍْ ٍِ َيبِيو ، َ َنا أَ ٔ ث

قَمبَل اْثم َٔ  . اك  لَّ َّ  ٍِ ِو ث ْْ ٍِ ثِ َعِش ث ّْ ٍُ األَ ٌُ ث ب ًَ ْٛ هَ ٍُ  : ُّٙ ًِ ِّ ِْٚي انَٓب ٍُ َيْجِل انَعِي ُل ث ًَّ قَبَل ُيَؾ َٔ  . قَمبَل اْثمَؽبرِى  َٔ  . اك  لَّ َّ  ٍِ ِو ث ْْ ٍِ ثِ َعِش ث ّْ ٍُ األَ ٌُ ث ب ًَ ْٛ هَ ٍُ  : ُّٙ ًِ ِّ ِْٚي انَٓب ٍُ َيْجِل انَعِي ُل ث ًَّ قَبَل ُيَؾ َٔ  . مخَ، َؽبرِى  ٍَ مخَ، ٍُ َكا ٍَ ٍُ َكا

ممَعِش ثممأثممٕ أثممٕ   َٔ َٔ  ّْ ٍُ األَ ٌُ ثمم ب ًَ ْٛ ممهَ ٍُ  : ُّ٘ ْٛممل  اُٜعمموِّ ممَعِش ثممُيجَ ّْ ٍُ األَ ٌُ ثمم ب ًَ ْٛ ممهَ ٍُ  : ُّ٘ ْٛممل  اُٜعمموِّ َ ممَننَِك قَممبلَ ُيجَ َٔ  ، اك  مملَّ َّ  ٍِ ِْٛو ثمم مم ِْ ٍِ ثَ ممَؾبَف ثمم ٍْ َ ممَننَِك قَممبلَ ٍِ اِ َٔ  ، اك  مملَّ َّ  ٍِ ِْٛو ثمم مم ِْ ٍِ ثَ ممَؾبَف ثمم ٍْ ثَْكممو  ثَْكممو  أثممٕ أثممٕ   ٍِ اِ

 ٍَ َىاَك: اْث َٔ  ،)ِّ ِْٚق ُْٛت فِٙ ىرَبِه ٍَ انَقِب َىاَك: اْث َٔ  ،)ِّ ِْٚق ُْٛت فِٙ ىرَبِه ُو انُؾنَّمبِي،انَقِب مَُِّخ، ُيلَملَّ َُّ ـُ ان ْٛ م َّ ٌَ .اِرَيمبُو،  مَوا ًْ ٍِ ِي ِؤ ثم ًْ ُو انُؾنَّمبِي،َي مَُِّخ، ُيلَملَّ َُّ ـُ ان ْٛ م َّ ٌَ .اِرَيمبُو،  مَوا ًْ ٍِ ِي ِؤ ثم ًْ َك أثمٕ أثمٕ   َي ُٔ َك َكا ُٔ َكا

َوِح. ْٖ ُس انجَ ، ُيَؾلِّ ُّٙ زَبَِ َْ ِغ َِّ ، ان ُّ٘ َوِح.األَْىِك ْٖ ُس انجَ ، ُيَؾلِّ ُّٙ زَبَِ َْ ِغ َِّ ، ان ُّ٘ ْمـ(، ْٔمٕ ٕمبؽت  زبثمّ انًْمٕٓه ثَمٍُ أثمٙ ْمـ(، ْٔمٕ ٕمبؽت  زبثمّ انًْمٕٓه ثَمٍُ أثمٙ   8ٕ٘8ٕ٘-ٕٕٕٕٓٓىى  األَْىِك

ًْٚمبى   يجمليجملأثمٕ أثمٕ   ّمًٌ انملٍّٚمًٌ انملٍٚ: : كأك . ُٚظو: ٍمٛو أيمالو انُمجال كأك . ُٚظو: ٍمٛو أيمالو انُمجال  ًْٚمبى   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ يضًمبٌ ثمٍ قَب   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ يضًمبٌ ثمٍ قَب

 ..ٖٕٖٕٓٓ//ٖٖٔٔو:و:ٕٕٙٓٓٙٓٓ-ْـْـ8ٕٔٗ8ٕٗٔانلبْوح، انلبْوح،   -ْـ( انُبّو: كاه انؾلٚشْـ( انُبّو: كاه انؾلٚش8ٗ78ٗ7اننْجٙ ىانًزٕفٗ: اننْجٙ ىانًزٕفٗ: 

هح ثمٍ يٍٕمٗ ثمٍ انٚمؾبك، انَمهًٙ ْـ( ْٕ يؾًل ثمٍ يَٛمٗ ثمٍ ْـ( ْٕ يؾًل ثمٍ يَٛمٗ ثمٍ   83ٕ83ٕ  -ْـ ْـ 3ٕٓ3ٕٓيَٛٗ ىيَٛٗ ىأثٕ أثٕ   -  ٗ ْٕ م هح ثمٍ يٍٕمٗ ثمٍ انٚمؾبك، انَمهًٙ ٍَ ْٕ م ٍَ
يَٛٗ. يُّٖف  زبة انغبي  انًعؤف ثٍَُ انزوين٘، ؽبف  نهؾلٚش، ٔنل فٙ يلُٚخ يَٛٗ. يُّٖف  زبة انغبي  انًعؤف ثٍَُ انزوين٘، ؽبف  نهؾلٚش، ٔنل فٙ يلُٚخ أثٕ أثٕ   انزوين٘،انزوين٘،
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يػكـ االثنػيف لػثبلث عشػرة يػكـ االثنػيف لػثبلث عشػرة   ((ِ))بفمسػطيفبفمسػطيف  سػنة خمسػة عشػرك مػأتييف كتػكف سػنة خمسػة عشػرك مػأتييف كتػكف ((ُ))  ككلد النسائ ككلد النسائ 
سػنة تسػع كمػأتييف كتػكف  لثمػاف سػنة تسػع كمػأتييف كتػكف  لثمػاف ((ّ) ) ككلد ابف ماجةككلد ابف ماجة، ، خمت مف صفر سنة ثبلث كثبلثمائةخمت مف صفر سنة ثبلث كثبلثمائة

 انت  .انت  .، ، بقيف مف ش ر رمضاف سنة ثبلث كسبعيف كمأتييفبقيف مف ش ر رمضاف سنة ثبلث كسبعيف كمأتييف

  البخػػػػارم مػػػػف االحاديػػػػث المسػػػػندة: سػػػػبعة االؼ حػػػػديث   البخػػػػارم مػػػػف االحاديػػػػث المسػػػػندة: سػػػػبعة االؼ حػػػػديث كجممػػػػة مػػػػا فػػػػ  صػػػػحيكجممػػػػة مػػػػا فػػػػ  صػػػػحي  
، ، كبحػذؼ المكػررة نحػك اربعػة االؼكبحػذؼ المكػررة نحػك اربعػة االؼ، ، كمائتاف كخمسة كسػبعكف حػديثا باالحاديػث المكػررةكمائتاف كخمسة كسػبعكف حػديثا باالحاديػث المكػررة

 انت  .انت  .

داكد فمػػيس لػػه اال ثبلثػػ  داكد فمػػيس لػػه اال ثبلثػػ  أبػػك أبػػك   كامػػاكامػػا، ، الثبلثيػػات: اثنػػاف كعشػػركفالثبلثيػػات: اثنػػاف كعشػػركف  -قكلػػه: كهػػ  امقكلػػه: كهػػ  ام  
حاؽ ابػػػػف بشػػػػير حاؽ ابػػػػف بشػػػػير داكد سػػػػميماف بػػػػف االشػػػػعث بػػػػف اسػػػػداكد سػػػػميماف بػػػػف االشػػػػعث بػػػػف اسػػػػأبػػػػك أبػػػػك   اإلمػػػػاـاإلمػػػػاـ  قػػػػاؿقػػػػاؿ، ، كاحػػػػد هػػػػك هػػػػذاكاحػػػػد هػػػػك هػػػػذا

                                                                                                                                                      

يٖمو يٖمو انمٗ انمٗ   فواٍمبٌ، ٔانعمواف، ٔانؾغمبى، ٔنمى ٚوؽممفواٍمبٌ، ٔانعمواف، ٔانؾغمبى، ٔنمى ٚوؽممانمٗ انمٗ   روين، صى اهرؾم نبهمت انؾملٚش فمنْتروين، صى اهرؾم نبهمت انؾملٚش فمنْت

 . . 8ٕٗ8ٕٗ  -8ٕٔ8ٕٔ/ / ٖٖٔٔ: : ٔانْبو، ٍٛو أيالو انُجال ٔانْبو، ٍٛو أيالو انُجال 

ٔ  -   ُّٙ مبئِ ََ ُّٙ انَُّ مبئِ ََ مالَِو، ََبقِممُل أثمٕ أثمٕ   ،،انَُّ ٍْ ـُ اِر ْٛ م َّ ٙا اِرَيمبُو، انَؾمبفِ ُ، انضَّْجمُذ،  ٍِ َيهِم ِْٛت ثم مَع ُّ  ٍُ مُل ثم ًَ ٍِ أَْؽ ًَ ْؽ مالَِو، ََبقِممُل َيْجمِل انموَّ ٍْ ـُ اِر ْٛ م َّ ٙا اِرَيمبُو، انَؾمبفِ ُ، انضَّْجمُذ،  ٍِ َيهِم ِْٛت ثم مَع ُّ  ٍُ مُل ثم ًَ ٍِ أَْؽ ًَ ْؽ َيْجمِل انموَّ

ِْٚش، ِْٚش،انَؾممِل ، أثممٕ أثممٕ   انَؾممِل ُّٙ ممبئِ ََ ، انَُّ ُّٙ ممبَِ ٍَ ٍِ ثَْؾممِو انُقَوا ٌَ ثمم ممَُب ٍِ  ٍِ ِّٙ ثمم ٍِ َيهِمم ِْٛت ثمم ممَع ُّ  ٍُ ممُل ثمم ًَ ٍِ أَْؽ ًَ ْؽ ، َيْجممِل انمموَّ ُّٙ ممبئِ ََ ، انَُّ ُّٙ ممبَِ ٍَ ٍِ ثَْؾممِو انُقَوا ٌَ ثمم ممَُب ٍِ  ٍِ ِّٙ ثمم ٍِ َيهِمم ِْٛت ثمم ممَع ُّ  ٍُ ممُل ثمم ًَ ٍِ أَْؽ ًَ ْؽ َيْجممِل انمموَّ

 َُّ بِؽُتىان َٕ َُّ بِؽُتىان ِِ، فَبْهرََؾمَ َٕ َاِو ِٕ َٛهََت انِعْهَى فِٙ  َٔ  ، ٍِ ْٛ يبئَزَ َٔ َوحَ  ْْ ٌَ َي ًْ َُِخ َف ٍَ ب فِٙ  ََ نَِل ثَُِ ُٔ .) ٍِ ِِ، فَبْهرََؾمَ َُ َاِو ِٕ َٛهََت انِعْهَى فِٙ  َٔ  ، ٍِ ْٛ يبئَزَ َٔ َوحَ  ْْ ٌَ َي ًْ َُِخ َف ٍَ ب فِٙ  ََ نَِل ثَُِ ُٔ .) ٍِ ْٛجَمخَ انٗ انٗ   َُ ْٛجَمخَ قُزَ قُزَ

ٍِ َها مَؾبَف ثم ٍْ :اِ ٍْ َ  ِي ًِ ٍَ َٔ .ُُّْ َُخأل، فَؤَْ ضََو َي ٍَ  ٌَ َُْلُِ ثِجَْاالَ ، فَؤَقَبَو ِي ٍِ ْٛ يبئَزَ َٔ  ٍَ ْٛ َُِخ صاَلَصِ ٍَ ٍِ َهافِٙ  مَؾبَف ثم ٍْ :اِ ٍْ َ  ِي ًِ ٍَ َٔ .ُُّْ َُخأل، فَؤَْ ضََو َي ٍَ  ٌَ َُْلُِ ثِجَْاالَ ، فَؤَقَبَو ِي ٍِ ْٛ يبئَزَ َٔ  ٍَ ْٛ َُِخ صاَلَصِ ٍَ ْٚمّ، فِٙ  َٕ ْٚمّ، ْْ َٕ مبِو ْْ َْ ِْ مبِو َٔ َْ ِْ َٔ
 ٍِ مَل ثم ًَ أَْؽ َٔ مبك  ُىْغجَمخَ،  ًَّ ٍِ َؽ مٗ ثم ََ ْٛ ِي َٔ مو ،  ْٖ ََ ٍِ ِْٚل ثم َٕ م ٍُ َٔ ِٔه ،  مب ََ ٍِ ُي ِو ثم ْٚ ٍِ انَُّ ِل ث ًَّ ُيَؾ َٔ به ،  ًَّ ٍِ َي ٍِ ث مَل ثم ًَ أَْؽ َٔ مبك  ُىْغجَمخَ،  ًَّ ٍِ َؽ مٗ ثم ََ ْٛ ِي َٔ مو ،  ْٖ ََ ٍِ ِْٚل ثم َٕ م ٍُ َٔ ِٔه ،  مب ََ ٍِ ُي ِو ثم ْٚ ٍِ انَُّ ِل ث ًَّ ُيَؾ َٔ به ،  ًَّ ٍِ َي   ث

 ٍِ ممِو ثمم ْْ ثِ َٔ  ، ٍَ ْٛ ِْ ممب َّ  ٍِ ممَؾبَف ثمم ٍْ اِ َٔ ْٛمم  ،  ٍِ َيُِ ممَل ثمم ًَ أَْؽ َٔ ممْوِػ،  ََّ ٍِ ان ِِْو ثمم ممب
أَثِممٙ انبَّ َٔ  ، ِّٙ ممجِّ َّٚ ٍِ َيْجممَلحَ ان ممِو ثمم ْْ ثِ َٔ  ، ٍَ ْٛ ِْ ممب َّ  ٍِ ممَؾبَف ثمم ٍْ اِ َٔ ْٛمم  ،  ٍِ َيُِ ممَل ثمم ًَ أَْؽ َٔ ممْوِػ،  ََّ ٍِ ان ِِْو ثمم ممب
أَثِممٙ انبَّ َٔ  ، ِّٙ ممجِّ َّٚ ُيَعممبم  ُيَعممبم    َيْجممَلحَ ان

ِو .ٍٛو ايالو انُجال ى ِٖ ُْزَ ًُ ٍِ ان ِْٛى ث ًِ رَ َٔ اِف،  َّٕ َّٖ ِْالَل  ان  ٍِ ِو ث ْْ ثِ َٔ  ، ِّ٘ ِو .ٍٛو ايالو انُجال ىانَعلَِل ِٖ ُْزَ ًُ ٍِ ان ِْٛى ث ًِ رَ َٔ اِف،  َّٕ َّٖ ِْالَل  ان  ٍِ ِو ث ْْ ثِ َٔ  ، ِّ٘  ((ٕٕٙٔٙٔ//ٗٔٗٔانَعلَِل

ل يٍ َينٓب فهَزٍٛ ثٍ  َٛمٕؽٍٛ ٚلبمٍ ثمٍ َٕٚمبٌ ثمٍ ٚبفمش ثمٍ َمٕػ يهٛمّ   -  ٕ ّٔ ٌّ أ ٛذ فهَبٍٛ؛ أل ًّ ل يٍ َينٓب فهَزٍٛ ثٍ  َٛمٕؽٍٛ ٚلبمٍ ثمٍ َٕٚمبٌ ثمٍ ٚبفمش ثمٍ َمٕػ يهٛمّ ٍ ّٔ ٌّ أ ٛذ فهَبٍٛ؛ أل ًّ ٍ

أثمٕ أثمٕ   ::انًَبنك ٔانًًبنكانًَبنك ٔانًًبنك: : ُٚظوُٚظو: : و يٛالو يٛالانَالو، ْٔٙ يلُٚخ ثٛذ انًللً ثُٛٓب ٔثٍٛ انويهخ صًبَٛخ يْانَالو، ْٔٙ يلُٚخ ثٛذ انًللً ثُٛٓب ٔثٍٛ انويهخ صًبَٛخ يْ

ْمـ(.انُبّو: كاه اناموة ْمـ(.انُبّو: كاه اناموة 78ٗ78ٗيجٛل يجل   ثٍ يجمل انعيٚمي ثمٍ يؾًمل انجكمو٘ األَلنَمٙ ىانًزمٕفٗ: يجٛل يجل   ثٍ يجمل انعيٚمي ثمٍ يؾًمل انجكمو٘ األَلنَمٙ ىانًزمٕفٗ: 

 ..ٗٙٗٗٙٗ//ٔٔو:و:  33ٕٔ33ٕٔارٍاليٙ.يبو انُْو: ارٍاليٙ.يبو انُْو: 

 بٌ  بٌ : : ٚعهٗ انقهٛهٙٚعهٗ انقهٛهٙأثٕ أثٕ   يجل   انْٓٛو ثبثٍ يبعّ، قبل انلبٙٙيجل   انْٓٛو ثبثٍ يبعّ، قبل انلبٙٙأثٕ أثٕ   يؾًل ثٍ ٚيٚل انَوثَعٙ انلئُٚٙيؾًل ثٍ ٚيٚل انَوثَعٙ انلئُٚٙ  -  ٖ

هأٚذ فٜ ٕبؽجّ ععنو ثٍ هأٚذ فٜ ٕبؽجّ ععنو ثٍ : : أثِٕ ٚيٚل ٚعوف ثًبعّ ٔٔالإِ نوثٛعخ . ٔقبل انؾبف  يؾًل ثٍ ٛبْوأثِٕ ٚيٚل ٚعوف ثًبعّ ٔٔالإِ نوثٛعخ . ٔقبل انؾبف  يؾًل ثٍ ٛبْو

اثمٍ يبعمّ فمٙ اثمٍ يبعمّ فمٙ اريمبو اريمبو   هؽممهؽمم: : ٔنملد فمٙ ٍمُخ رَم  ٔيئزمٍٛ .هؽالرمّ انعهًٛمخٔنملد فمٙ ٍمُخ رَم  ٔيئزمٍٛ .هؽالرمّ انعهًٛمخ: : اكهٌٚ . ًٍعزّ ٚلمٕلاكهٌٚ . ًٍعزّ ٚلمٕل

ثهلاٌ يقزهنخ يُٓب فواٍبٌ ٔانعمواف ٔانؾغمبى ٔيٖمو ٔانْمبو ٔغٛوْمب ثهلاٌ يقزهنخ يُٓب فواٍبٌ ٔانعمواف ٔانؾغمبى ٔيٖمو ٔانْمبو ٔغٛوْمب انٗ انٗ   ٛهت انؾلٚش ًٍٔبيّٛهت انؾلٚش ًٍٔبيّ

يبنك ٔانهٛش ثٍ ٍعل فٙ عًبيخ ٚبمٕل يبنك ٔانهٛش ثٍ ٍعل فٙ عًبيخ ٚبمٕل اريبو اريبو   هلاٌ ًٍٔ  انؾلٚش يٍ أئًخ  جبه يٍ إٔؾبةهلاٌ ًٍٔ  انؾلٚش يٍ أئًخ  جبه يٍ إٔؾبةيٍ انجيٍ انج

م وْى أّٓو ّٕٛفّ :يؾًل ثٍ هيؼ ثٍ انًٓبعو انزغٛجٙ يؾًل ثٍ يجل   ثمٍ ًَٛمو انًٓلاَٙ.يجمل م وْى أّٓو ّٕٛفّ :يؾًل ثٍ هيؼ ثٍ انًٓبعو انزغٛجٙ يؾًل ثٍ يجل   ثمٍ ًَٛمو انًٓلاَٙ.يجمل 

  انبٛمت أؽًمل ثمٍ هٔػ انجاملاك٘ .انبٛمت أؽًمل ثمٍ هٔػ انجاملاك٘ .أثمٕ أثمٕ     ثٍ يؾًل ثٍ اثواْٛى ثٍ يضًبٌ ثٍ انعجَٙ أّٓو راليٛنِ  ثٍ يؾًل ثٍ اثواْٛى ثٍ يضًبٌ ثٍ انعجَٙ أّٓو راليٛنِ

  انؾٍَ يهٙ ثٍ اثواْٛى انلببٌ هأ٘ انٍَُ .انؾٍَ يهٙ ثٍ اثواْٛى انلببٌ هأ٘ انٍَُ .أثٕ أثٕ   يًو ٔأؽًل ثٍ يؾًل ثٍ ؽكٛى انًلُٚٙ .يًو ٔأؽًل ثٍ يؾًل ثٍ ؽكٛى انًلُٚٙ .ثٕ ثٕ أأ
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  إل إل منسكب منسكب ، ، كيقاؿ: السجزم: بكسر السيف الم ممة كاسكاف الجيـكيقاؿ: السجزم: بكسر السيف الم ممة كاسكاف الجيـ، ، السجستان  الشافع السجستان  الشافع 
 كهما اسماف ل ا. كهما اسماف ل ا. ، ، ((ُ))كه  سجستافكه  سجستاف، ، سجزسجز

قػاؿ: قػاؿ:   ((ّ))طالكتطالكتأبك أبك   قاؿ حدثنا عبد السبلـ بف اب  حاـزقاؿ حدثنا عبد السبلـ بف اب  حاـز((ِ))حدثنا مسمـ بف ابراهيـ حدثنا مسمـ بف ابراهيـ 
سػما  سػما  ، ، فحػدثن  فػبلففحػدثن  فػبلف( ( ْ) ) ادادش دت ابػا بػرزة )رضػ  اهلل عنػه( دخػؿ عمػ  عبيػد اهلل ابػف زيػش دت ابػا بػرزة )رضػ  اهلل عنػه( دخػؿ عمػ  عبيػد اهلل ابػف زيػ

، ، ((ُ))قػاؿ: اف محمػديكـ هػك الدحػداحقػاؿ: اف محمػديكـ هػك الدحػداح، ، قػاؿ: فممػا رآ  عبيػد اهللقػاؿ: فممػا رآ  عبيػد اهلل، ، ((ٓ))مسمـ ككػاف فػ  السػماط مسمـ ككػاف فػ  السػماط 
                                                           

مب   -  ٔ ًّ ب ٚهٗ انًْوف ينبىح ثٍٛ يكواٌ ٔاهٗ انَُل ّٔٗ  يٍ يًم انًهزمبٌ ٔي ًّ مب ٍغَزبٌ ٚؾٜٛ ثٓب ي ًّ ب ٚهٗ انًْوف ينبىح ثٍٛ يكواٌ ٔاهٗ انَُل ّٔٗ  يٍ يًم انًهزمبٌ ٔي ًّ ٍغَزبٌ ٚؾٜٛ ثٓب ي

ممب ٚهممٗ انغُممٕة  ًّ ممب ٚهممٗ انْممًبل اهٗ انُٓممل ٔي ًّ ممب ٚهممٗ انغُممٕة ٚهممٗ انًامموة فواٍممبٌ ّٔممٗ  يممٍ يًممم انُٓممل ٔي ًّ ممب ٚهممٗ انْممًبل اهٗ انُٓممل ٔي ًّ ٚهممٗ انًامموة فواٍممبٌ ّٔممٗ  يممٍ يًممم انُٓممل ٔي

ًنمبىح انّزمٗ ثمٍٛ ٍغَمزبٌ ٔفمبهً ٔ ويمبٌ ٔفًٛممب ٚهمٗ فواٍمبٌ ٔانامٕه ٔانُٓمل. ُٚظمو: انًَممبنك ًنمبىح انّزمٗ ثمٍٛ ٍغَمزبٌ ٔفمبهً ٔ ويمبٌ ٔفًٛممب ٚهمٗ فواٍمبٌ ٔانامٕه ٔانُٓمل. ُٚظمو: انًَممبنك انان

 7ٕٖ7ٖٕ: : ٔانًًبنكٔانًًبنك

يًؤ انجٖو٘ انؾبف  هٖٔ يٍ يجل انَمالو ثمٍ يًؤ انجٖو٘ انؾبف  هٖٔ يٍ يجل انَمالو ثمٍ أثٕ أثٕ   يَهى" ثٍ اثواْٛى األىك٘ اننواْٛل٘ يٕالْىيَهى" ثٍ اثواْٛى األىك٘ اننواْٛل٘ يٕالْى  -  ٕ

نمل انؾملاَٙ نمل انؾملاَٙ ّلاك ٔعوٚو ثٍ ؽبىو ٔأثمبٌ ثمٍ ٚيٚمل انعبمبه ٔأثمٙ األّمٓت انعبمبهك٘ ٔقمٌٛ ثمٍ فبّلاك ٔعوٚو ثٍ ؽبىو ٔأثمبٌ ثمٍ ٚيٚمل انعبمبه ٔأثمٙ األّمٓت انعبمبهك٘ ٔقمٌٛ ثمٍ فب

ُْٔل ثٍ انلبٍى ٔاألٍٕك ثٍ ّٛجبٌ ٔؽًبك ثٍ ٍهًخ ٔأثٙ فهلح ثٍ كُٚبه ٔاًٍبيٛم ثٍ يَهى انعجمل٘ ُْٔل ثٍ انلبٍى ٔاألٍٕك ثٍ ّٛجبٌ ٔؽًبك ثٍ ٍهًخ ٔأثٙ فهلح ثٍ كُٚبه ٔاًٍبيٛم ثٍ يَهى انعجمل٘ 

ٍٔالو ثٍ يَكٍٛ ّٔعجخ ٕٔبنؼ انًو٘ ٔيجبهك ثٍ فٚبنخ ٕٔلقخ ثٍ يٍٕٗ ٔانلبٍى ثمٍ اننٚمم ٍٔالو ثٍ يَكٍٛ ّٔعجخ ٕٔبنؼ انًو٘ ٔيجبهك ثٍ فٚبنخ ٕٔلقخ ثٍ يٍٕٗ ٔانلبٍى ثمٍ اننٚمم 

واٍمجٙ واٍمجٙ انؾلاَٙ ٔقوح ثمٍ فبنمل ًْٔمبو ثمٍ ٚؾٛمٗ ْْٔمبو انلٍمزٕائٙ ْٔٔمت ثمٍ فبنمل ٔأثمٙ ْمالل انانؾلاَٙ ٔقوح ثمٍ فبنمل ًْٔمبو ثمٍ ٚؾٛمٗ ْْٔمبو انلٍمزٕائٙ ْٔٔمت ثمٍ فبنمل ٔأثمٙ ْمالل ان

كأك كأك أثمٕ أثمٕ   كأك ٔهٖٔكأك ٔهٖٔأثمٕ أثمٕ   ٔيهٙ ثٍ انًجبهك ٔيجل   ثمٍ انًجمبهك ٔعًبيمخ هٖٔ يُمّ انجقمبه٘ ٔٔيهٙ ثٍ انًجبهك ٔيجل   ثمٍ انًجمبهك ٔعًبيمخ هٖٔ يُمّ انجقمبه٘ ٔ

اننٚمم أؽًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ ؽغمو انعَملالَٙ اننٚمم أؽًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ ؽغمو انعَملالَٙ أثٕ أثٕ   ::أٚٚب. ُٚظو: رٓنٚت انزٓنٚتأٚٚب. ُٚظو: رٓنٚت انزٓنٚت

 ..ْـْـٕٖٕٖٙٔٙٔ، ، ٔٔ، ٛ، ٛخ كائوح انًعبهف انُظبيٛخ، انُٓلخ كائوح انًعبهف انُظبيٛخ، انُٓلْـ( انُبّو: يبجعْـ( انُبّو: يبجع7ٕ٘7ٕ٘ىانًزٕفٗ: ىانًزٕفٗ: 

ٛمبنٕد انجٖمو٘ هٖٔ يمٍ أَمٌ ٔأثمٙ ٛمبنٕد انجٖمو٘ هٖٔ يمٍ أَمٌ ٔأثمٙ أثمٕ أثمٕ   نَالو" ثٍ أثٙ ؽبىو ٔاًٍّ ّلاك انعجل٘ انلَٛٙنَالو" ثٍ أثٙ ؽبىو ٔاًٍّ ّلاك انعجل٘ انلَٛٙيجل ايجل ا  -  ٖ

ثوىح األٍهًٙ ٔيٍ هعم يُّ ٔيٍ أثٙ يضًبٌ انُٓل٘ ٔأثٙ انَهٛم ٙوٚت ثٍ َنٛمو ٔغمئاٌ ثمٍ ثوىح األٍهًٙ ٔيٍ هعم يُّ ٔيٍ أثٙ يضًبٌ انُٓل٘ ٔأثٙ انَهٛم ٙوٚت ثٍ َنٛمو ٔغمئاٌ ثمٍ 

عوٚو انٚجٙ ٔيٍ يبئْخ ثُذ فهٛنخ قبل هأٚمذ ْمٕكط يبئْمخ ٚمٕو انغًمم ٔ ؤَمّ قُنمن يمٍ انَمٓبو عوٚو انٚجٙ ٔيٍ يبئْخ ثُذ فهٛنخ قبل هأٚمذ ْمٕكط يبئْمخ ٚمٕو انغًمم ٔ ؤَمّ قُنمن يمٍ انَمٓبو 

يهٙ انؾُنٙ ٔيؾًمل ثمٍ يهٙ انؾُنٙ ٔيؾًمل ثمٍ أثٕ أثٕ   ب  ثٍ انٕنٛل ٔٔ ٛ  ٔيجل انًٖل ثٍ يجل انٕاهس ٔب  ثٍ انٕنٛل ٔٔ ٛ  ٔيجل انًٖل ثٍ يجل انٕاهس ٔثله ّٔغثله ّٔغأثٕ أثٕ   ٔئُّيُّ

َعٛى ٔيؾًل ثٍ يجل   األَٖمبه٘ ٔيَمهى ثمٍ اثمواْٛى ٔغٛموْى ٔانعجمل٘ قمبل َعٛى ٔيؾًل ثٍ يجل   األَٖمبه٘ ٔيَمهى ثمٍ اثمواْٛى ٔغٛموْى ٔانعجمل٘ قمبل أثٕ أثٕ   يٓيو انْعبة ٔيٓيو انْعبة ٔ

ٔ ٛ   بٌ صلخ ٔقبل األصموو يمٍ أؽًمل ال أيهمى اال صلمخ ٔقمبل اثمٍ يعمٍٛ صلمخ. ُٚظمو: رٓمنٚت انزٓمنٚت ٔ ٛ   بٌ صلخ ٔقبل األصموو يمٍ أؽًمل ال أيهمى اال صلمخ ٔقمبل اثمٍ يعمٍٛ صلمخ. ُٚظمو: رٓمنٚت انزٓمنٚت 

ٙٙ//ٖٖٔٙٔٙ 

ىٚمبك ثمٍ أثٛمّ، ٔ اثمٍ ىٚمبك ثمٍ أثٛمّ، ٔ اثمٍ : : يجٛل   ثٍ ىٚبك ثٍ يجٛل انًعؤف ثبثٍ ىٚمبك ثمٍ أثمٙ ٍمنٛبٌ ٔٚلمبل نمّيجٛل   ثٍ ىٚبك ثٍ يجٛل انًعؤف ثبثٍ ىٚمبك ثمٍ أثمٙ ٍمنٛبٌ ٔٚلمبل نمّ  ْْٕٕ  -  ٗ

ْٔمٙ أيمّ . ْٔمٙ أيمّ .   -يجٛمل   اثمٍ يوعبَمخ يجٛمل   اثمٍ يوعبَمخ : : ٔٚلمبل نمّٔٚلمبل نمّ: : ًٍٛخ . أيٛو انعواف ثعل أثّٛ ىٚبك، ٔقبل اثٍ يعمًٍٍٛٛخ . أيٛو انعواف ثعل أثّٛ ىٚبك، ٔقبل اثٍ يعمٍٛ

بَمذ نمّ بَمذ نمّ ؽنٔ ٔقل ٍكٍ كيْ  ثعمل ٚيٚمل ثمٍ يعبٔٚمخ، ٔ ؽنٔ ٔقل ٍكٍ كيْ  ثعمل ٚيٚمل ثمٍ يعبٔٚمخ، ٔ أثٕ أثٕ   ٔ بَذ يغٍٕٛخ . ٔ ُٛزّٔ بَذ يغٍٕٛخ . ٔ ُٛزّ: : ٔقبل غٛؤِقبل غٛوِ

كاه يُل انلًٚبً رعوف ثعلِ ثلاه اثٍ يغالٌ، ٔ بٌ يٕنملِ فمٙ ٍمُخ رَم  ٔصالصمٍٛ فًٛمب ؽكمبِ اثمٍ كاه يُل انلًٚبً رعوف ثعلِ ثلاه اثٍ يغالٌ، ٔ بٌ يٕنملِ فمٙ ٍمُخ رَم  ٔصالصمٍٛ فًٛمب ؽكمبِ اثمٍ 

ٔهٖٔ انؾملٚش يمٍ يعبٔٚمخ، ٔ ٔهٖٔ انؾملٚش يمٍ يعبٔٚمخ، ٔ : : يَب و يٍ أثٙ انعجبً أؽًل ثٍ ٌَٕٚ انٚجٙ . قبل اثمٍ يَمب ويَب و يٍ أثٙ انعجبً أؽًل ثٍ ٌَٕٚ انٚجٙ . قبل اثمٍ يَمب و

انًهمٛؼ ثمٍ أٍمبيخ، انًهمٛؼ ثمٍ أٍمبيخ، أثمٕ أثمٕ   ٍعل ثٍ أثٙ ٔقمبٓ، ٔ يعلمم ثمٍ َٚمبه . ٔؽملس يُمّ انؾَمٍ انجٖمو٘، ٍٔعل ثٍ أثٙ ٔقمبٓ، ٔ يعلمم ثمٍ َٚمبه . ٔؽملس يُمّ انؾَمٍ انجٖمو٘، ٔ

م مؤا أٌ يجٛمل   ثمٍ ىٚمبك ؽمٍٛ قزمم انؾَمٍٛ  مبٌ يًموِ صًبَٛمب م مؤا أٌ يجٛمل   ثمٍ ىٚمبك ؽمٍٛ قزمم انؾَمٍٛ  مبٌ يًموِ صًبَٛمب : : َعٛى اننٚمم ثمٍ ك مٍَٛعٛى اننٚمم ثمٍ ك مٍٛأثٕ أثٕ   بلبلٔقٔق

اننملا  اننملا  أثمٕ أثمٕ   ::فعهٗ ْنا ٚكٌٕ يٕنلِ ٍُخ صالس ٔصالصٍٛ . ُٚظو: انجلاٚمخ ٔانُٓبٚمخفعهٗ ْنا ٚكٌٕ يٕنلِ ٍُخ صالس ٔصالصٍٛ . ُٚظو: انجلاٚمخ ٔانُٓبٚمخ: : ٔيْوٍٚ ٍُخ . قهذٔيْوٍٚ ٍُخ . قهذ

انًؾلمم : يهممٙ انًؾلمم : يهممٙ ، ، ْممـ(ْممـ(88ٗ88ٗاٍممًبيٛم ثممٍ يًممو ثممٍ  ضٛممو انلوّممٙ انجٖممو٘ صممى انليْمملٙ ىانًزممٕفٗ: اٍممًبيٛم ثممٍ يًممو ثممٍ  ضٛممو انلوّممٙ انجٖممو٘ صممى انليْمملٙ ىانًزممٕفٗ: 

 ..7ٕٖ7ٖٕ//77: : ووْٖٕٖٕٓٓٓٓـ /ْـ /ٕٕٗٗٔٗٗٔانُبّو: كاه يبنى انكزت انُبّو: كاه يبنى انكزت ، ، ٛو٘ٛوّّ٘

اِؽمل  -  ٘ َٔ اِؽمل أَ٘ َظمى  َٔ َغٛوْى ْٔمى يهمٗ ٍمًبٛ  َٔ ّف ُٚلَبل َيْٗ ثٍَٛ ًٍبٍٛٛ يٍ اْنغُُٕك  َّٖ اِؽملان َٔ اِؽمل أَ٘ َظمى  َٔ َغٛوْى ْٔمى يهمٗ ٍمًبٛ  َٔ ّف ُٚلَبل َيْٗ ثٍَٛ ًٍبٍٛٛ يٍ اْنغُُٕك  َّٖ ُٚظمو: ُٚظمو: ، ، ان

ىاثواْٛى يٖبنٗ / أؽًل انيٚبد / ؽبيل يجل انلمبكه ىاثواْٛى يٖبنٗ / أؽًل انيٚبد / ؽبيل يجل انلمبكه ، ، يغً  انهاخ انعوثٛخ ثبنلبْوحيغً  انهاخ انعوثٛخ ثبنلبْوح  ::انًعغى انٍٕٜٛانًعغى انٍٕٜٛ

 3ٗٗ3ٗٗ//ٔٔانُبّو: كاه انليٕح :انُبّو: كاه انليٕح :، ، / يؾًل انُغبه(/ يؾًل انُغبه(
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فقػاؿ: مػا كنػت احسػب اف أبقػ  فػ  يػـك يعيركنػ  بصػحبة محمػد )صػم  فقػاؿ: مػا كنػت احسػب اف أبقػ  فػ  يػـك يعيركنػ  بصػحبة محمػد )صػم  ، ، فف م ا الشػيخفف م ا الشػيخ
فقػػاؿ لػػه عبيػػد اهلل: اف صػػحبة محمػػد )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( لػػؾ زيػػف فقػػاؿ لػػه عبيػػد اهلل: اف صػػحبة محمػػد )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( لػػؾ زيػػف ، ، اهلل عميػػه كسػػمـ(اهلل عميػػه كسػػمـ(

سػػمعت رسػػكؿ اهلل )صػػم  اهلل سػػمعت رسػػكؿ اهلل )صػػم  اهلل ، ، فقػػاؿ: انمػػا بعثنػػا اليػػؾ ألسػػألؾ عػػف الحػػكضفقػػاؿ: انمػػا بعثنػػا اليػػؾ ألسػػألؾ عػػف الحػػكض، ، ر شػػيفر شػػيفقيػػقيػػ
ال مػػرة كال ثنتػيف كال ثبلثػا كال اربعػػا كال ال مػػرة كال ثنتػيف كال ثبلثػا كال اربعػػا كال ، ، بػرزة: نعػـبػرزة: نعػـأبػػك أبػػك   قػاؿقػاؿ، ، عميػه كسػمـ( يػذكر فيػػه شػيئاعميػه كسػمـ( يػذكر فيػػه شػيئا

 انت  .انت  .، ، ((ِ))ثـ خرج ميضباثـ خرج ميضبا، ، فمف كذب به فبل سقا  اهلل عز كجؿ منهفمف كذب به فبل سقا  اهلل عز كجؿ منه، ، خمساخمسا

كامػػػػا ابػػػػف ماجػػػػه فمػػػػه خمػػػػس كامػػػػا ابػػػػف ماجػػػػه فمػػػػه خمػػػػس ، ، كاحػػػػد ايضػػػاكاحػػػػد ايضػػػا  فمػػػػيس لػػػػه اال ثبلثػػػػ فمػػػػيس لػػػػه اال ثبلثػػػػ   -كامػػػا الترمػػػػذمكامػػػا الترمػػػػذم  
 كاما مسمـ كالنسائ  فميس ل ما اال رباعيات. كاما مسمـ كالنسائ  فميس ل ما اال رباعيات. ، ، ثبلثياتثبلثيات

الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك أبػػك   اإلمػػاـاإلمػػاـ  قػػاؿقػػاؿ  -فمػػف رباعيػػات مسػػمـ: هػػذا الحػػديثفمػػف رباعيػػات مسػػمـ: هػػذا الحػػديث
كقػػاال: حػػدثنا مػػركاف كقػػاال: حػػدثنا مػػركاف   ((ْ))كابػػف ابػػ  عمػػركابػػف ابػػ  عمػػر  ((ّ))القشػػيرم النيسػػابكرم: حػػدثنا سػػكيد بػػف سػػعيدالقشػػيرم النيسػػابكرم: حػػدثنا سػػكيد بػػف سػػعيد

                                                                                                                                                      

ٕمؾٛؼ ٔٙمعٛف ٕمؾٛؼ ٔٙمعٛف : : ،،ٖٖٗٗٗٗ//ٕٕنَمبٌ انعموة نَمبٌ انعموة   –ُٚظو: اثٍ يُظمٕه ُٚظو: اثٍ يُظمٕه   انوعم انلٖٛو انًٍَٛ،انوعم انلٖٛو انًٍَٛ،: : انلؽلاػانلؽلاػ  -  ٔ

ْممـ( ْممـ( 3ٔٔ3ٔٔانغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّ يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ ىانًزممٕفٗ: انغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّ يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ ىانًزممٕفٗ: 

  ٕٕو :و :337ٔ337ٔـ ـ ْممْمم7ٔٗٔ7ٔٗٔ، ، ٔٔثٛممؤد ٛثٛممؤد ٛ  –انًؾلمم : فممئاك يهممٙ يُٖممٕه، انُبّممو: كاه انكزممت انعهًٛممخ انًؾلمم : فممئاك يهممٙ يُٖممٕه، انُبّممو: كاه انكزممت انعهًٛممخ 

//ٕ8ٕ٘8٘   

ٛمبنٕد قمبل ّمٓلد أثمب ثموىح ٛمبنٕد قمبل ّمٓلد أثمب ثموىح أثمٕ أثمٕ   [ ؽلصُب يَهى ثٍ اثواْٛى ؽلصُب يجل انَالو ثٍ أثٙ ؽبىو[ ؽلصُب يَهى ثٍ اثواْٛى ؽلصُب يجل انَالو ثٍ أثٙ ؽبىو8ٗ3ٗ8ٗ3ٗ    -  ٕ

كفم يهٗ يجٛل   ثٍ ىٚبك فؾملصُٙ فمالٌ ٍمًبِ يَمهى ٔ مبٌ فمٙ انَمًبٛ فهًمب هاِ يجٛمل   قمبل اٌ كفم يهٗ يجٛل   ثٍ ىٚبك فؾملصُٙ فمالٌ ٍمًبِ يَمهى ٔ مبٌ فمٙ انَمًبٛ فهًمب هاِ يجٛمل   قمبل اٌ 

ٙ قٕو ٚعٛؤَمٙ ثٖمؾجخ يؾًمل ٙ قٕو ٚعٛؤَمٙ ثٖمؾجخ يؾًمل يؾًلٚكى ْنا انلؽلاػ فنًٓٓب انْٛـ فلبل يب  ُذ أؽَت أَٙ أثلٗ فيؾًلٚكى ْنا انلؽلاػ فنًٓٓب انْٛـ فلبل يب  ُذ أؽَت أَٙ أثلٗ ف

ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى فلبل نّ يجٛل   اٌ ٕؾجخ يؾًل ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى نك ىٍٚ غٛمو ّمٍٛ قمبل ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى فلبل نّ يجٛل   اٌ ٕؾجخ يؾًل ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى نك ىٍٚ غٛمو ّمٍٛ قمبل 

  اًَب ثعضذ انٛك ألٍؤنك يٍ انؾٕٗ ًٍعذ هٍٕل   ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى ٚن و فٛمّ ّمٛئب فلمبل نمّاًَب ثعضذ انٛك ألٍؤنك يٍ انؾٕٗ ًٍعذ هٍٕل   ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى ٚن و فٛمّ ّمٛئب فلمبل نمّ

َب فًٍ  نة ثّ فال ٍلبِ   يُّ صمى فموط َب فًٍ  نة ثّ فال ٍلبِ   يُّ صمى فموط ثوىح َعى ال يوح ٔال صُزٍٛ ٔال صالصب ٔال أهثعب ٔال فًثوىح َعى ال يوح ٔال صُزٍٛ ٔال صالصب ٔال أهثعب ٔال فًأثٕ أثٕ 

كأك ٍهًٛبٌ ثٍ األّعش ثٍ اٍؾبف ثٍ ثْٛو ثٍ ّلاك ثمٍ يًمؤ كأك ٍهًٛبٌ ثٍ األّعش ثٍ اٍؾبف ثٍ ثْٛو ثٍ ّلاك ثمٍ يًمؤ أثٕ أثٕ   ::ٍٍُ أثٙ كأكٍٍُ أثٙ كأكُٚظو: ُٚظو: ياٚجب.ياٚجب.

زبَٙ ىانًزٕفٗ:  َْ ِغ َِّ زبَٙ ىانًزٕفٗ: األىك٘ ان َْ ِغ َِّ ل  بِيمم قموِ ثههمٙ انُبّمو:   -ْـ( انًؾل : َّعٛت األهَئٔٛ ْـ( انًؾل : َّعٛت األهَئٔٛ 8ٕ٘8ٕ٘األىك٘ ان ًَّ ل  بِيمم قموِ ثههمٙ انُبّمو: يَؾ ًَّ يَؾ

أؽًمل ثمٍ ؽُجمم فمٙ أؽًمل ثمٍ ؽُجمم فمٙ اريمبو اريمبو   ،  مننك هٔاِ،  مننك هٔا7ٕٖ7ِٖٕ//ٗٗ: : و .و .3ٕٓٓ3ٕٓٓ  -ْمـ ْمـ ٖٖٓٗٔٓٗٔ، ، ٔٔكاه انوٍبنخ انعبنًٛمخ ٛكاه انوٍبنخ انعبنًٛمخ ٛ

، يَممُل ، يَممُل 7ٕ٘ٓ7ٕ٘ٓهقممى انؾمملٚش: هقممى انؾمملٚش:   ٗٓٗٗٓٗ//ٗٗ، يٖممُف يجممل انمموىاف ، يٖممُف يجممل انمموىاف 37ٕٔ37ٕٔهقممى انؾمملٚش: هقممى انؾمملٚش:   ٕٕٗٗٗٗ//ٗٗيَممُلِيَممُلِ

 ..  ٖٕٖٕٗٗهقى انؾلٚش: هقى انؾلٚش:   ٓٔٗٓٔٗ//ٙٙانجياهانجياه

ْٕ ٍٕٚل ثٍ ٍمعٛل ثمٍ ٍمٓم انٓمؤ٘، صمى انؾملصبَٙ، ْٔمٕ ٕملٔف فمٙ َنَمّ، اال أَمّ يًمٙ فٖمبه ْٕ ٍٕٚل ثٍ ٍمعٛل ثمٍ ٍمٓم انٓمؤ٘، صمى انؾملصبَٙ، ْٔمٕ ٕملٔف فمٙ َنَمّ، اال أَمّ يًمٙ فٖمبه   -  ٖ

 قل أفؾِ فّٛ اثٍ يعٍٛ انلٕل.قل أفؾِ فّٛ اثٍ يعٍٛ انلٕل.ٚزهلٍ يب نٌٛ يٍ ؽلٚضّ، ٔٚزهلٍ يب نٌٛ يٍ ؽلٚضّ، ٔ

ْٔممٕ ٕممبؽت انؾمملٚش انًٕٙممٕ  " يممٍ يْمم ، فعممف، فكممزى، فًممبد، فٓممٕ ّممٓٛل ". ُٚظو:ٍممٛو أيممالو ْٔممٕ ٕممبؽت انؾمملٚش انًٕٙممٕ  " يممٍ يْمم ، فعممف، فكممزى، فًممبد، فٓممٕ ّممٓٛل ". ُٚظو:ٍممٛو أيممالو 

ًْٚمممبى انمممنْجٙ ىانًزمممٕفٗأثمممٕ أثمممٕ   ّمممًٌ انممملٍّٚمممًٌ انممملٍٚ: : انُمممجال انُمممجال  ًْٚمممبى انمممنْجٙ ىانًزمممٕفٗيجمممل   يؾًمممل ثمممٍ أؽًمممل ثمممٍ يضًمممبٌ ثمممٍ قَب : : يجمممل   يؾًمممل ثمممٍ أؽًمممل ثمممٍ يضًمممبٌ ثمممٍ قَب

يئٍَممخ يئٍَممخ : : ّمموّمموانُبانُب، ، يغًٕيممخ يممٍ انًؾللممٍٛ ثبّممواف انْممٛـ ّممعٛت األهَممبإٔٛيغًٕيممخ يممٍ انًؾللممٍٛ ثبّممواف انْممٛـ ّممعٛت األهَممبإٔٛ: : ْممـ(،انًؾل ْممـ(،انًؾل 8ٗ78ٗ7

 7ٖٙ7ٖٙ//ٗٔٗٔانوٍبنخ: انوٍبنخ: 

مو انعملَٙ، ُٚظمو: رٓمنٚت انكًمبل فمٙ أٍمًب  انوعمبل  -  ٗ ًَ ل ْثٍ ٚؾٛمٗ ْثمٍ أَثمٙ ُي ًَّ مو انعملَٙ، ُٚظمو: رٓمنٚت انكًمبل فمٙ أٍمًب  انوعمبلُيَؾ ًَ ل ْثٍ ٚؾٛمٗ ْثمٍ أَثمٙ ُي ًَّ ٍٕٚمف ثمٍ يجمل ٍٕٚمف ثمٍ يجمل   ::ُيَؾ

انؾغممبط، عًممبل انمملٍٚ اثممٍ اني ممٙ أثممٙ يؾًممل انلٚممبيٙ انكهجممٙ انًممي٘ انؾغممبط، عًممبل انمملٍٚ اثممٍ اني ممٙ أثممٙ يؾًممل انلٚممبيٙ انكهجممٙ انًممي٘ أثممٕ أثممٕ   انمموؽًٍ ثممٍ ٍٕٚممف،انمموؽًٍ ثممٍ ٍٕٚممف،



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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عػػف ابيػػه )رضػػ  اهلل عنػػه( عػػف ابيػػه )رضػػ  اهلل عنػػه( ((ِ))الػػؾ سػػعد بػػف طػػارؽ بػػف أثػػيـ الػػؾ سػػعد بػػف طػػارؽ بػػف أثػػيـ عػػف ابػػ  معػػف ابػػ  م  ((ُ))يعنيػػاف الفػػزارميعنيػػاف الفػػزارم
 قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( يقكؿ: )مف قاؿ ال اله قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( يقكؿ: )مف قاؿ ال اله 

 انت  .انت  .  ،،((ّ))اال اهلل ككفر بما يعبد مف دكف اهلل حـر ماله كدمه كحسابه عم  اهلل(اال اهلل ككفر بما يعبد مف دكف اهلل حـر ماله كدمه كحسابه عم  اهلل(

نا نا كهك قكلػه: حػدثكهك قكلػه: حػدث، ، ما ذكر  ف  اكؿ مقدمة صحيحهما ذكر  ف  اكؿ مقدمة صحيحه  -كمف رباعيات مسمـ: ايضاكمف رباعيات مسمـ: ايضا  
ميػػة((ْ))زهيػػر بػػف حػػرب زهيػػر بػػف حػػرب  ميػػةحػػدثنا اسػػماعيؿ يعنػػ  ابػػف عي عػػف عػػف   ((ٔ))عػػف بػػد العزيػػز بػػف صػػ يبعػػف بػػد العزيػػز بػػف صػػ يب( ( ٓ))حػػدثنا اسػػماعيؿ يعنػػ  ابػػف عي

                                                                                                                                                      

ثٛمممؤد: ثٛمممؤد:   –انوٍمممبنخ انوٍمممبنخ   انُبّمممو: يئٍَمممخانُبّمممو: يئٍَمممخ، ، ْمممـ(،انًؾل : ك. ثْمممبه يمممٕاك يعمممؤفْمممـ(،انًؾل : ك. ثْمممبه يمممٕاك يعمممؤف8ٕٗ8ٕٗىانًزمممٕفٗ: ىانًزمممٕفٗ: 

ٖٖٗٗ//ٗٙٗٗٙٗ 

ى وٚمب ى وٚمب أثمٕ أثمٕ   ::رمبهٚـ اثمٍ يعمٍٛ ىهٔاٚمخ يضًمبٌ انملاهيٙ(رمبهٚـ اثمٍ يعمٍٛ ىهٔاٚمخ يضًمبٌ انملاهيٙ(  ْٕ ٚؾٛٗ ثٍ يجل انوؽًٍ انزًًٛٙ. ُٚظمو:ْٕ ٚؾٛٗ ثٍ يجل انوؽًٍ انزًًٛٙ. ُٚظمو:  -  ٔ

ٚؾٛٗ ثٍ يعٍٛ ثٍ يٌٕ ثٍ ىٚبك ثٍ ثَمببو ثمٍ يجمل انموؽًٍ انًمو٘ ثمبنٕال ، انجاملاك٘ ىانًزمٕفٗ: ٚؾٛٗ ثٍ يعٍٛ ثٍ يٌٕ ثٍ ىٚبك ثٍ ثَمببو ثمٍ يجمل انموؽًٍ انًمو٘ ثمبنٕال ، انجاملاك٘ ىانًزمٕفٗ: 

 7ٖ٘7ٖ٘/ / ٖٖكيْ : كيْ :   –نهزواس نهزواس   انُبّو: كاه انًؤيٌٕانُبّو: كاه انًؤيٌٕ، ، انًؾل : ك. أؽًل يؾًل َٕه ٍٛفانًؾل : ك. أؽًل يؾًل َٕه ٍٛف، ، ْـ(ْـ(ٖٖٕٖٖٕ

أثمٕ أثمٕ   يبنمك األّمغعٙ انكمٕفٙ  ُٛزمّيبنمك األّمغعٙ انكمٕفٙ  ُٛزمّأثمٕ أثمٕ   ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ: أٍمًّ ٍمعل ثمٍ ٛمبهف ثمٍ أّمٛى،ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ: أٍمًّ ٍمعل ثمٍ ٛمبهف ثمٍ أّمٛى،  -  ٕ

يبنك ٔقٛم: األّغعٙ انكٕفٙ ٚعزجو ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ يمٍ انبجلمخ انواثعمخ يمٍ ٛجلمبد هٔاح يبنك ٔقٛم: األّغعٙ انكٕفٙ ٚعزجو ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ يمٍ انبجلمخ انواثعمخ يمٍ ٛجلمبد هٔاح 

نؾملٚش ٔيهًمب  انغموػ نؾملٚش ٔيهًمب  انغموػ انؾلٚش انُجٕ٘ انزمٙ رٚمى ٛجلمخ رهمٙ انٍٕمبٗ انزمبثعٍٛ ٔهرجزمّ يُمل أْمم اانؾلٚش انُجٕ٘ انزمٙ رٚمى ٛجلمخ رهمٙ انٍٕمبٗ انزمبثعٍٛ ٔهرجزمّ يُمل أْمم ا

ًٌّ انلٍٚ انمنْجٙ ٔصلمّ أؽًمل ٔرمٕفٙ فمٙ ًٌّ انلٍٚ انمنْجٙ ٔصلمّ أؽًمل ٔرمٕفٙ فمٙ اريبو اريبو   ٔيُلٔيُل، ، ٔانزعلٚم ٔفٙ  زت يهى انزواعى ٚعزجو صلخٔانزعلٚم ٔفٙ  زت يهى انزواعى ٚعزجو صلخ

يبنمك األّمغعٙ يبنمك األّمغعٙ أثمٕ أثمٕ   ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ أًٍّ ٍعل ثمٍ ٛمبهف ثمٍ أّمٛى،ٍعل ثٍ ٛبهف األّغعٙ أًٍّ ٍعل ثمٍ ٛمبهف ثمٍ أّمٛى،  رلوٚجب .رلوٚجب .ْـ ْـ ٓٗٔٓٗٔيبو يبو 

ٙ يمٍ انبجلمخ انواثعمخ ٙ يمٍ انبجلمخ انواثعمخ يبنك ٔقٛم: األّغعٙ انكٕفٙ ٚعزجو ٍعل ثٍ ٛبهف األّمغعيبنك ٔقٛم: األّغعٙ انكٕفٙ ٚعزجو ٍعل ثٍ ٛبهف األّمغعأثٕ أثٕ   انكٕفٙ  ُٛزّانكٕفٙ  ُٛزّ

يٍ ٛجلبد هٔاح انؾلٚش انُجٕ٘ انزٙ رٚمى ٛجلمخ رهمٙ انٍٕمبٗ انزمبثعٍٛ ٔهرجزمّ يُمل أْمم انؾملٚش يٍ ٛجلبد هٔاح انؾلٚش انُجٕ٘ انزٙ رٚمى ٛجلمخ رهمٙ انٍٕمبٗ انزمبثعٍٛ ٔهرجزمّ يُمل أْمم انؾملٚش 

ّمًٌ انملٍٚ انمنْجٙ ٔصلمّ ّمًٌ انملٍٚ انمنْجٙ ٔصلمّ اريمبو اريمبو   ٔيُملٔيُمل، ، ٔيهًب  انغوػ ٔانزعلٚم ٔفٙ  زت يهى انزواعى ٚعزجو صلمخٔيهًب  انغوػ ٔانزعلٚم ٔفٙ  زت يهى انزواعى ٚعزجو صلمخ

 ٖٖٖٖٖٖ//ٖٖٔٔبل :بل :رٓنٚت انكًبل فٙ أًٍب  انوعرٓنٚت انكًبل فٙ أًٍب  انوعُٚظو: ُٚظو:   رلوٚجب .رلوٚجب .ْـ ْـ ٓٗٔٓٗٔأؽًل ٔرٕفٙ فٙ يبو أؽًل ٔرٕفٙ فٙ يبو 

ٍْ أَثِمٙ يَ   -  ٖ ، َيم َّ٘ ٌِ اْننَمَياِه ٌُ َْٚعَُِٛمب ا َٔ صََُب َيمْو َو، قَمباَل: َؽملَّ ًَ ٍُ أَثِٙ ُي اْث َٔ  ، ِعٛل  ٍَ  ٍُ ُْٚل ْث َٕ ٍُ صََُب  ٍْ أَثِمٙ يَ َٔؽلَّ ، َيم َّ٘ ٌِ اْننَمَياِه ٌُ َْٚعَُِٛمب ا َٔ صََُب َيمْو َو، قَمباَل: َؽملَّ ًَ ٍُ أَثِٙ ُي اْث َٔ  ، ِعٛل  ٍَ  ٍُ ُْٚل ْث َٕ ٍُ صََُب  ٍْ َٔؽلَّ ، َيم ٍْ بنِمك  ، َيم بنِمك 

ٍْ قَمبَل: اَل اِنَمَّ  مهََّى، َٚلُمُٕل " َيم ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ ٍَُٕل  ِ  ْعُذ َه ًِ ٍَ ِّ، قَبَل:  ٍْ قَمبَل: اَل اِنَمَّ أَثِٛ مهََّى، َٚلُمُٕل " َيم ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ ٍَُٕل  ِ  ْعُذ َه ًِ ٍَ ِّ، قَبَل:  مب ُْٚعجَمُل   أَثِٛ ًَ َ نَمَو ثِ َٔ مب ُْٚعجَمُل ااِلَّ  ُ،  ًَ َ نَمَو ثِ َٔ ااِلَّ  ُ، 

بثُُّ َيهَٗ  ِ  ََ ِؽ َٔ َكُيُّ،  َٔ ٌِ  ِ، َؽُوَو َيبنُُّ،  ٍْ ُكٔ بثُُّ َيهَٗ  ِ َي ََ ِؽ َٔ َكُيُّ،  َٔ ٌِ  ِ، َؽُوَو َيبنُُّ،  ٍْ ُكٔ ُٚظو: انًَُل انٖؾٛؼ انًقزٖو ثُلم انعلل يٍ ُٚظو: انًَُل انٖؾٛؼ انًقزٖو ثُلم انعلل يٍ ، ، َي

انؾَممٍ انلْممٛو٘ انَُٛممبثٕه٘ انؾَممٍ انلْممٛو٘ انَُٛممبثٕه٘ أثممٕ أثممٕ   يَممهى ثممٍ انؾغممبطيَممهى ثممٍ انؾغممبط: : هٍممٕل   ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهىهٍممٕل   ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهىانممٗ انممٗ   انعممللانعمملل

  –ل : يؾًمممل فمممئاك يجمممل انجبقٙ،انُبّمممو: كاه اؽٛمممب  انزمممواس انعوثمممٙ ل : يؾًمممل فمممئاك يجمممل انجبقٙ،انُبّمممو: كاه اؽٛمممب  انزمممواس انعوثمممٙ ْمممـ(،انًؾْمممـ(،انًؾٕٕٔٙٔٙىانًزمممٕفٗ: ىانًزمممٕفٗ: 

ثممبة االيممو ثلزممبل انُممبً ؽزممٗ ٚلٕنممٕا الال انممّ اال   ....( هقممى ثممبة االيممو ثلزممبل انُممبً ؽزممٗ ٚلٕنممٕا الال انممّ اال   ....( هقممى   -ى  زممبة االًٚممبٌ ى  زممبة االًٚممبٌ ٖٖ٘٘//ٔٔثٛممؤد:ثٛممؤد:

 ..  ٖٕٖٕانؾلٚش: انؾلٚش: 

فٛضًخ انَُبئٙ، َيٚمم ثاملاك صلمخ صجمذ هٖٔ يُمّ يَمهى أ ضمو يمٍ أنمف فٛضًخ انَُبئٙ، َيٚمم ثاملاك صلمخ صجمذ هٖٔ يُمّ يَمهى أ ضمو يمٍ أنمف أثٕ أثٕ   ىْٛو ثٍ ؽوة ثٍ ّلاكىْٛو ثٍ ؽوة ثٍ ّلاك  -  ٗ

أثمٕ أثمٕ   رمن وح انؾنمبي: ّمًٌ انملٍٚرمن وح انؾنمبي: ّمًٌ انملٍُٚٚظو: ُٚظو:   (، .(، .ٕٕٗٙٗٙ//ٔٔ/.رلوٚت ى/.رلوٚت ىٖٕٖٕٗٗانعبّوح، يبد ٍُخ انعبّوح، يبد ٍُخ ؽلٚش، يٍ ؽلٚش، يٍ 

ًْٚبى اننْجٙ ىانًزٕفٗ:  ًْٚبى اننْجٙ ىانًزٕفٗ: يجل   يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يضًبٌ ثٍ قَب انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ ، ، ْـ(ْـ(8ٗ78ٗ7يجل   يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يضًبٌ ثٍ قَب

 8ٗٗ8ٗٗ//ٕٕو :و :337ٔ337ٔ  -ْـْـ3ٔٗٔ3ٔٗٔ، ، ٔٔنجُبٌ ٛنجُبٌ ٛ-ثٛؤدثٛؤد

اثٍ يهٛخ ْٕٔ صلخ، أفوط نّ إٔؾبة انكزمت اثٍ يهٛخ ْٕٔ صلخ، أفوط نّ إٔؾبة انكزمت ْٕ اًٍبيٛم ثٍ اثواْٛى ثٍ يلَى األٍل٘ انًْٕٓه ثـ ْٕ اًٍبيٛم ثٍ اثواْٛى ثٍ يلَى األٍل٘ انًْٕٓه ثـ   -  ٘

يجل انًؾٍَ ثمٍ ؽًمل ثمٍ يجمل انًؾَمٍ ثمٍ يجل انًؾٍَ ثمٍ ؽًمل ثمٍ يجمل انًؾَمٍ ثمٍ   ::. ُٚظو: ّوػ ٍٍُ أثٙ كأك. ُٚظو: ّوػ ٍٍُ أثٙ كأكْـ ْـ 3ٖٔ3ٖٔانَزخ. يبد ٍُخ انَزخ. يبد ٍُخ 

: : يجل   ثٍ ؽًل انعجبك انجله، يٖله انكزبة: كهًٔ ٕٕرٛخ قبو ثزنوٚآب يٕقم  انْمجكخ ارٍماليٛخيجل   ثٍ ؽًل انعجبك انجله، يٖله انكزبة: كهًٔ ٕٕرٛخ قبو ثزنوٚآب يٕقم  انْمجكخ ارٍماليٛخ

ٗٔٔٗٔٔ//ٔٓٔٓ . . 

.ُٚظمو: .ُٚظمو: ٖٖٓٔٓٔانجٖو٘ صلخ يٍ انواثعمخ يمبد ٍمُخ انجٖو٘ صلخ يٍ انواثعمخ يمبد ٍمُخ   -ح ٍََٕٔٛ ح ٍََٕٔٛ ثًٕؽلثًٕؽل  -يجل انعيٚي ثٍ ٕٓٛت انجُبَٙيجل انعيٚي ثٍ ٕٓٛت انجُبَٙ  -  ٙ

يجمل   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ يجمل   يؾًمل ثمٍ أؽًمل ثمٍ أثمٕ أثمٕ   ّمًٌ انملٍّٚمًٌ انملٍٚ: : انكبّف فٙ يعوفمخ يمٍ نمّ هٔاٚمخ فمٙ انكزمت انَمزخانكبّف فٙ يعوفمخ يمٍ نمّ هٔاٚمخ فمٙ انكزمت انَمزخ
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)رضػ  اهلل عنػه( قػاؿ: )انػه ليمنعنػ  اف احػدثكـ حػديثا كثيػرا اف رسػكؿ )رضػ  اهلل عنػه( قػاؿ: )انػه ليمنعنػ  اف احػدثكـ حػديثا كثيػرا اف رسػكؿ   ((ُ))انس بف مالػؾانس بف مالػؾ
 انت   .انت   .  ((ِ))اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( قاؿ )مف تعمد عم  كذبا فميتبك  مقعد  مف النار(اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( قاؿ )مف تعمد عم  كذبا فميتبك  مقعد  مف النار(

اف كثػػرة التحػػديث اف كثػػرة التحػػديث   -مػػراد مػػراد   ،،اخػػر اخػػر إلػػ  إلػػ    قكلػػه: انػػه ليمنعنػػ قكلػػه: انػػه ليمنعنػػ   -(: (: ّ))النػػككمالنػػككماإلمػػاـ اإلمػػاـ   قػػاؿقػػاؿ  
فممػػا كرد الكعيػػد عمػػ  الكػػذب عمػػدا فممػػا كرد الكعيػػد عمػػ  الكػػذب عمػػدا ، ، زيػػادة كممػػة سػػ كا ك نقصػػان ا سػػ كازيػػادة كممػػة سػػ كا ك نقصػػان ا سػػ كاإلػػ  إلػػ    ربمػػا تػػؤدمربمػػا تػػؤدم

، ، فذلؾ يمنع مف التحديث الكثيرفذلؾ يمنع مف التحديث الكثير، ، ينبي  االحتراز عف االسباب المكجبة لمكقكع في ا س كاينبي  االحتراز عف االسباب المكجبة لمكقكع في ا س كا
 انت  . انت  . 

 ..((ْ))الش   الحادثالش   الحادث  -الحديث: ليةالحديث: لية: : األولاألول  قوله  الحدي قوله  الحدي 

أك أك   ((ُ))فعػػػبلفعػػػبلأك أك   ((ٓ))النبػػػ  صػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػمـ قػػػكالالنبػػػ  صػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػمـ قػػػكالإلػػػ  إلػػػ    مػػػا اضػػػيؼمػػػا اضػػػيؼ  -كاصػػػطبلحاكاصػػػطبلحا  

ذات رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( ذات رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ(   -مناما. كمكضكعهمناما. كمكضكعهأك أك   يقضهيقضه، ، ((ّ))همان همان أك أك   ((ِ))تقريراتقريرا

                                                                                                                                                      

ًْٚمبى انممنْجٙ ىانًزمٕفٗ:  ًْٚمبى انممنْجٙ ىانًزمٕفٗ: يضًمبٌ ثممٍ قَب ، ، ْممـ(،انًؾل : يؾًمل يٕايممخ أؽًمل يؾًممل ًَمو انقبٛممتْممـ(،انًؾل : يؾًمل يٕايممخ أؽًمل يؾًممل ًَمو انقبٛممت8ٗ78ٗ7يضًمبٌ ثممٍ قَب

 33ٔ33ٔ//ٕٕ: : ، علح، علحانلواٌانلواٌيئٍَخ يهٕو يئٍَخ يهٕو   -انُبّو: كاه انلجهخ نهضلبفخ ارٍاليٛخ انُبّو: كاه انلجهخ نهضلبفخ ارٍاليٛخ 

أٌَ ثٍ يبنك ثٍ انُٚو ثٍ ًٙٚى ثٍ ىٚل ثمٍ ؽمواو ثمٍ عُملة ثمٍ يمبيو ثمٍ غمُى ثمٍ يمل٘ ثمٍ أٌَ ثٍ يبنك ثٍ انُٚو ثٍ ًٙٚى ثٍ ىٚل ثمٍ ؽمواو ثمٍ عُملة ثمٍ يمبيو ثمٍ غمُى ثمٍ يمل٘ ثمٍ   -  ٔ

انُغبه ثٍ صعهجخ ثٍ يًؤ ثٍ انقيهط ثٍ ؽبهصخ ثٍ صعهجخ ثٍ يًؤ ثٍ يبيو ثمٍ ؽبهصمخ ثمٍ صعهجمخ انُغبه ثٍ صعهجخ ثٍ يًؤ ثٍ انقيهط ثٍ ؽبهصخ ثٍ صعهجخ ثٍ يًؤ ثٍ يبيو ثمٍ ؽبهصمخ ثمٍ صعهجمخ 

ٍجؤ ثٍ ْٚمغت ثمٍ ٚعموة ثمٍ ٍجؤ ثٍ ْٚمغت ثمٍ ٚعموة ثمٍ   ثٍ غَبٌ ثٍ األىك ثٍ انإس ثٍ َجذ ثٍ يبنك ثٍ ىٚل ثٍ  ٓالٌ ثٍثٍ غَبٌ ثٍ األىك ثٍ انإس ثٍ َجذ ثٍ يبنك ثٍ ىٚل ثٍ  ٓالٌ ثٍ

انؾَمٍ يهمٙ ثمٍ أثمٙ انكموو يؾًمل ثمٍ انؾَمٍ يهمٙ ثمٍ أثمٙ انكموو يؾًمل ثمٍ أثٕ أثٕ   ُٚظو: أٍل انابثخ فٙ يعوفخ انٖؾبثخ،انًئنف:ُٚظو: أٍل انابثخ فٙ يعوفخ انٖؾبثخ،انًئنف:، ، قؾببٌقؾببٌ

يؾًمممل ثمممٍ يجمممل انكممموٚى ثمممٍ يجمممل انٕاؽمممل انْمممٛجبَٙ انغممميه٘، يمممي انممملٍٚ اثمممٍ األصٛمممو ىانًزمممٕفٗ: يؾًمممل ثمممٍ يجمممل انكممموٚى ثمممٍ يجمممل انٕاؽمممل انْمممٛجبَٙ انغممميه٘، يمممي انممملٍٚ اثمممٍ األصٛمممو ىانًزمممٕفٗ: 

  زممت انعهًٛممخ:زممت انعهًٛممخ:يممبكل أؽًممل يجممل انًٕعٕك،انُبّممو: كاه انكيممبكل أؽًممل يجممل انًٕعٕك،انُبّممو: كاه انك  -ْممـ(،انًؾل : يهممٙ يؾًممل يعممٕٗ ْممـ(،انًؾل : يهممٙ يؾًممل يعممٕٗ ٖٖٓٙٓٙ

ٍممعل ىانًزممٕفٗ: ٍممعل ىانًزممٕفٗ: أثممٕ أثممٕ   يجممل انكمموٚى ثممٍ يؾًممل ثممٍ يُٖممٕه انزًًٛممٙ انَممًعبَٙ انًممؤى٘،يجممل انكمموٚى ثممٍ يؾًممل ثممٍ يُٖممٕه انزًًٛممٙ انَممًعبَٙ انًممؤى٘،: : األََممبةاألََممبة

ْـ(،انًؾل : يجل انوؽًٍ ثٍ ٚؾٛمٗ انًعهًمٙ انًٛمبَٙ ٔغٛوِ،انُبّمو: يغهمٌ كائموح انًعمبهف ْـ(،انًؾل : يجل انوؽًٍ ثٍ ٚؾٛمٗ انًعهًمٙ انًٛمبَٙ ٔغٛوِ،انُبّمو: يغهمٌ كائموح انًعمبهف ٕٕٙ٘ٙ٘

 ..8383//ٔٔ: : انعضًبَٛخ، ؽٛله اثبكانعضًبَٛخ، ؽٛله اثبك

فممٙ انزؾممنٚو يممٍ انكممنة يهممٗ فممٙ انزؾممنٚو يممٍ انكممنة يهممٗ : :  . ثممبة . ثممبةيَممهى هؽًممّ  يَممهى هؽًممّ  اريممبو اريممبو   ىيلليممخىيلليممخٓٔٓٔ/ / ُٔٔٚظممو: ٕممؾٛؼ يَممهى ُٚظممو: ٕممؾٛؼ يَممهى   -  ٕ

 ..  ٕٕهٍٕل  ( هقى انؾلٚش: هٍٕل  ( هقى انؾلٚش: 

ٖ  -  ) ُّ٘ ِٔ َٕ ِّ٘ ثٍ ؽٍَ ثٍ ؽٍَٛ ثٍ يؾًل عًعمخ ثمٍ ِؽمياو. ََمجزّ: ىانَُّم (ْٕ ٚؾٛٗ ثٍ ّوف ثٍ ُيوِّ ُّ٘ ِٔ َٕ ِّ٘ ثٍ ؽٍَ ثٍ ؽٍَٛ ثٍ يؾًل عًعمخ ثمٍ ِؽمياو. ََمجزّ: ىانَُّم انمٗ انمٗ   ْٕ ٚؾٛٗ ثٍ ّوف ثٍ ُيوِّ

مب  إٔل مب، فٖٕ أٚل ٖ، ْٔٙ قبِيلح انغٕالٌ يمٍ أهٗ ُؽمٕهاٌ يمٍ أيًمبل كيْم ، فٓمٕ انليْملٙ أٚ َٕ مب ََ إٔل مب، فٖٕ أٚل ٖ، ْٔٙ قبِيلح انغٕالٌ يمٍ أهٗ ُؽمٕهاٌ يمٍ أيًمبل كيْم ، فٓمٕ انليْملٙ أٚ َٕ ََ

، اقبيممخأل،   ٔقممل أقممبو انْممٛـ ثليْمم ٔقممل أقممبو انْممٛـ ثليْمم  ُّٙ ا، ٔانليْممل ُّ٘ يٕنمملأل ِٔ َٕ ٌ  ٔيْمموٍٚ ٍممُخ، فٓممٕ انَُّمم ا يممٍ صًممب إٔل ، اقبيممخأل، َؾمم ُّٙ ا، ٔانليْممل ُّ٘ يٕنمملأل ِٔ َٕ ٌ  ٔيْمموٍٚ ٍممُخ، فٓممٕ انَُّمم ا يممٍ صًممب إٔل َؾمم

ا. نلجّ: نُلِّت ثًؾٛٙ انلٍٚ  ا. نلجّ: نُلِّت ثًؾٛٙ انلٍٚ ٔانْبفعٙ ينْجألب، ٔانؾيايٙ قجٛهخ، ٔانَُٙ ُيعزَلَلأل ي   واْزّ نّ ٔنل ٍمُخ ي   واْزّ نّ ٔنل ٍمُخ   -ٔانْبفعٙ ينْجألب، ٔانؾيايٙ قجٛهخ، ٔانَُٙ ُيعزَلَلأل

ّمًٌ ّمًٌ : : ُٚظو: انًُٓم انعنة انؤ٘ فٙ روعًخ قبت األٔنٛمب  انُمُٕٔ٘ٚظو: انًُٓم انعنة انؤ٘ فٙ روعًخ قبت األٔنٛمب  انُمٕٔ٘، ، ْـْـ8ٙٙ8ٙٙٔرٕفٙ ٍُخٔرٕفٙ ٍُخْـ ْـ ٖٖٔٙٔٙ

   ْٖٖـ(ٓ ْـ(ٓ 3ٕٓ3ٕٓانقٛو يؾًل ثٍ يجل انوؽًٍ ثٍ يؾًل انَقبٔ٘ ىانًزٕفٗ: انقٛو يؾًل ثٍ يجل انوؽًٍ ثٍ يؾًل انَقبٔ٘ ىانًزٕفٗ: أثٕ أثٕ   لٍٚلٍٚانان

 ..  88ٔ88ٔ//ٕٕانعٍٛ انعٍٛ   -، اننواْٛل٘، اننواْٛلٖٖ٘ٔٔٔٔ//ٕٕنَبٌ انعوة نَبٌ انعوة   -ُٚظو: اثٍ يُظٕهُٚظو: اثٍ يُظٕه  -  ٗ

قٕل انُجٙ ىٕهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى( هٔاِ قٕل انُجٙ ىٕهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى( هٔاِ   -ْٕ  م يب أصو يٍ انوٍٕل يٍ قٕل. يضبنٓب ْٕ  م يب أصو يٍ انوٍٕل يٍ قٕل. يضبنٓب : : انَُخ انلٕنٛخانَُخ انلٕنٛخ  -  ٘

ثبة  ٛف  بٌ ثل  انٕؽٙ .ى اًَب األيًبل ثبنُٛبد ٔاًَمب نكمم ايموة ثبة  ٛف  بٌ ثل  انٕؽٙ .ى اًَب األيًبل ثبنُٛبد ٔاًَمب نكمم ايموة انجقبه٘ فٙ  زبة ثل  انٕؽٙ، انجقبه٘ فٙ  زبة ثل  انٕؽٙ، 

أقمٕال أقمٕال   -يمب ْمبعو انٛمّ( أ٘يمب ْمبعو انٛمّ( أ٘انٗ انٗ   ايوأح ُٚكؾٓب فٓغورّايوأح ُٚكؾٓب فٓغورّأٔ أٔ   كَٛب ٖٚٛجٓبكَٛب ٖٚٛجٓبانٗ انٗ   يب َٕٖ فًٍ  بَذ ْغورّيب َٕٖ فًٍ  بَذ ْغورّ
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كيعبػر عػف هػذا بعمػـ الحػػديث كيعبػر عػف هػذا بعمػـ الحػػديث ، ، الفػكز بسػعادة الػداريفالفػكز بسػعادة الػداريف  -كقايتػهكقايتػه، ، مػف حيػث انػه رسػكؿ اهللمػف حيػث انػه رسػكؿ اهلل
 ركاية .ركاية .

ما عمـ الحديث دراية: ف ك عمـ يعرؼ به حاؿ الراكم كالمركم مػف حيػث القبػكؿ ما عمـ الحديث دراية: ف ك عمـ يعرؼ به حاؿ الراكم كالمركم مػف حيػث القبػكؿ كاكا
فحػدثنا لمػا سػمع فحػدثنا لمػا سػمع   -كالمتأخركف: ل ـ عبارات مختمفة فػ  ذلػؾكالمتأخركف: ل ـ عبارات مختمفة فػ  ذلػؾ  ..  ((ْ))كمكضكعه ذلؾكمكضكعه ذلؾ، ، كالردكالرد

 كانبأنا لما اجاز  .كانبأنا لما اجاز  .، ، مف الشيخ كاخبرنا لما قرئ عميهمف الشيخ كاخبرنا لما قرئ عميه

 من ا: من ا: ، ، كلمحديث اسما  كثيرةكلمحديث اسما  كثيرة  

 ..((ُ))منت ا  مف قير عمة كال شذكذمنت ا  مف قير عمة كال شذكذإل  إل    ابطابطالصحي : كهك ما ركا  العدؿ الضالصحي : كهك ما ركا  العدؿ الض
                                                                                                                                                      

انوٍٕل ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( انزٙ قبنٓب ثٖنزّ هٍٕال فبٙعب نهٕؽٙ ارنٓٙى بألؽبكٚمش انلٕنٛمخ انوٍٕل ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( انزٙ قبنٓب ثٖنزّ هٍٕال فبٙعب نهٕؽٙ ارنٓٙى بألؽبكٚمش انلٕنٛمخ 

 ٍُ.( ٍُ.( انٕاهكح فٙ  زت انَانٕاهكح فٙ  زت انَ

انَُخ اننعهٛخ: أ٘ أفعبنمّ انزمٙ فعهٓمب ربجٛلمب ن ؽكمبو انْمويٛخ  جٛبَمّ نكٛنٛمخ اقبيمخ انٖمالح، صمى قمبل انَُخ اننعهٛخ: أ٘ أفعبنمّ انزمٙ فعهٓمب ربجٛلمب ن ؽكمبو انْمويٛخ  جٛبَمّ نكٛنٛمخ اقبيمخ انٖمالح، صمى قمبل   -  ٔ

ىثممبة ىثممبة   ٕٕٙٙ٘ٙٙ٘هقممى انؾمملٚش:هقممى انؾمملٚش:  7ٕٕٖ7ٖٕٕ//٘٘نهٖممؾبثخ ىٕممهٕا  ًممب هأٚزًممَٕٙ إٔممهٙ(ى ٕممؾٛؼ انجقممبه٘نهٖممؾبثخ ىٕممهٕا  ًممب هأٚزًممَٕٙ إٔممهٙ(ى ٕممؾٛؼ انجقممبه٘

ٕمؾٛؼ ٕمؾٛؼ   ىىهؽًخ انُبً ٔانجٓبئى(.(، ٔ ننك  ٛنٛخ اقبيمخ ّمعبئو انؾمظ صمى قمبل ىفمنٔا يُمٙ يُبٍمككى(هؽًخ انُبً ٔانجٓبئى(.(، ٔ ننك  ٛنٛخ اقبيمخ ّمعبئو انؾمظ صمى قمبل ىفمنٔا يُمٙ يُبٍمككى(

اريمبو اريمبو   ثبة اٍزؾجبة هيٙ عًوح انعلجخ ٕٚو انُؾمو ها جمب(، يٕٛمؤثبة اٍزؾجبة هيٙ عًوح انعلجخ ٕٚو انُؾمو ها جمب(، يٕٛمؤ  ٖٖٓٔٓٔهقى انؾلٚش هقى انؾلٚش   3ٕٗ3ٕٗ//ٕٕيَهى يَهى 

ثعًموح فزؾممٛ٘ قجمم قمملٔيٓب( ( ثعًموح فزؾممٛ٘ قجمم قمملٔيٓب( ( أٔ أٔ   ىثممبة انًموأح رلمملو يكمخ ثؾممظىثممبة انًموأح رلمملو يكمخ ثؾممظ  ٘ٙٗ٘ٙٗهقممى انؾملٚش: هقممى انؾملٚش:   3ٖٕ3ٕٖ//ٕٕيبنمك يبنمك 

 ٔغٛوْب.ٔغٛوْب.

ٔنممى ٚممؤيو ثممّ، ٔنممى ٚممؤيو ثممّ، انَممُخ انزلوٚوٚممخ: يممب هاِ ىٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى( يممٍ أؽممٕال انٖممؾبثخ فهممى ُٚكمموِ انَممُخ انزلوٚوٚممخ: يممب هاِ ىٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى( يممٍ أؽممٕال انٖممؾبثخ فهممى ُٚكمموِ   -  ٕ

فٙ يٖوِ ٔيهمى فٙ يٖوِ ٔيهمى أٔ أٔ   أٌ َٚكذ انُجٙ ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( يٍ اَكبه قٕل قٛم ثٍٛ ٚلّٚأٌ َٚكذ انُجٙ ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى( يٍ اَكبه قٕل قٛم ثٍٛ ٚلّٚ  -ٕٕٔهرّٕٕٔهرّ

فٙ يٖوِ ٔيهمى ثمّ فمبٌ منمك ٚملل يهمٗ انغمٕاى.  َمكٕرّ فٙ يٖوِ ٔيهمى ثمّ فمبٌ منمك ٚملل يهمٗ انغمٕاى.  َمكٕرّ أٔ أٔ   ٍكذ يٍ اَكبه فعم ثٍٛ ٚلٍّٚكذ يٍ اَكبه فعم ثٍٛ ٚلّٚأٔ أٔ   ثّ،ثّ،

رٓممب فممٙ رٓممب فممٙ ٔيمملو اَكممبهِ نعممت اناهًممبٌ ثممبنًؾواة فممٙ انًَممغل. ُٚظممو: رنبٕممٛم أقَممبو انَممُخ ٔعيئٛبٔيمملو اَكممبهِ نعممت اناهًممبٌ ثممبنًؾواة فممٙ انًَممغل. ُٚظممو: رنبٕممٛم أقَممبو انَممُخ ٔعيئٛب

إٔمٕل اننلمّ انًَمًٗ اعبثمخ انَمبئم ّموػ إٔمٕل اننلمّ انًَمًٗ اعبثمخ انَمبئم ّموػ   -انًٖبكه اٜرٛخ: يؾًل ثمٍ اٍمًبيٛم األيٛمو انٖمُعبَٙانًٖبكه اٜرٛخ: يؾًل ثمٍ اٍمًبيٛم األيٛمو انٖمُعبَٙ

  -، انممممواى٘، انممممواى8ٕٕ8ٕٕ٘//ٔٔاالؽكممممبواالؽكممممبو  -، االيممممل٘، االيمممملٖٖ٘٘٘//ٔٔاهّممممبك اننؾممممٕلاهّممممبك اننؾممممٕل  -، انْممممٕ بَٙ، انْممممٕ ب7ٔ7َٔٙ//ٔٔثاٛممممخ اٜيمممممثاٛممممخ اٜيممممم

ّموػ انزهمٕٚؼ يهمٗ انزٕٙمٛؼ ّموػ انزهمٕٚؼ يهمٗ انزٕٙمٛؼ   -، انزنزمبىاَٙ، انزنزمبىا3ٗ3َٗٙ//ٕٕعًم  انغٕايم  عًم  انغٕايم    -، اثمٍ ٍمجكٙ، اثمٍ ٍمجكٕٕٕٕٙٗٗ/ / ٔٔانًؾٖمٕلانًؾٖمٕل

انمممٕعٛي فمممٙ إٔمممٕل اننلمممّ انمممٕعٛي فمممٙ إٔمممٕل اننلمممّ   -، انمممل زٕه يجمممل انكممموٚى ىٚممملاٌ، انمممل زٕه يجمممل انكممموٚى ىٚممملا77ٌ-٘٘/ / ٗٗانًٕافلمممبد انًٕافلمممبد   -، انْمممبٛجٙ، انْمممبٛجٖٖٙ//ٕٕ

 ..ٕٖٕٖإٕٔل اننلّ فٙ ََٛغّ انغلٚل ٓإٕٔل اننلّ فٙ ََٛغّ انغلٚل ٓ  -.، انينًٙ.، انينًٕٕٙٙٔٙٔٓٓ

 ًّْ ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى أٌ ٚغعم اٍنم هكا ِ أيالِ فضلم يهّٛ ٔرو ّ .ًّْ ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى أٌ ٚغعم اٍنم هكا ِ أيالِ فضلم يهّٛ ٔرو ّ .  –يضال يضال   -  ٖ

ٕمنخ، ٕمنخ، أٔ أٔ   رلوٚموارلوٚمواأٔ أٔ   فعالفعالأٔ أٔ   انُجٙ قٕالانُجٙ قٕالانٗ انٗ   يهى انؾلٚش هٔاٚخ: ْٕ يهى ْٚزًم يهٗ َلم يب أٙٛفيهى انؾلٚش هٔاٚخ: ْٕ يهى ْٚزًم يهٗ َلم يب أٙٛف  -  ٗ

 ٔيٕٕٙيّ ماد انُجٙ يهّٛ انٖالح ٔانَالو يٍ ؽٛش اَّ َجٙ ٔغبٚزّ اننٕى ثَعبكح انلاهٍٚ.ٔيٕٕٙيّ ماد انُجٙ يهّٛ انٖالح ٔانَالو يٍ ؽٛش اَّ َجٙ ٔغبٚزّ اننٕى ثَعبكح انلاهٍٚ.

ْمٕ يهمى ٚعموف ثمّ ؽمبل انموأ٘ ٔانًمؤ٘ يمٍ ؽٛمش ْمٕ يهمى ٚعموف ثمّ ؽمبل انموأ٘ ٔانًمؤ٘ يمٍ ؽٛمش : : ْٕٔ انًواك يُل ارٛالفْٕٔ انًواك يُل ارٛالف: : ٔيهى انؾلٚش كهاٚخٔيهى انؾلٚش كهاٚخ  

ُٚظمو: ُٚظمو: : :  زجمّ يمٍ انًلبٕمل زجمّ يمٍ انًلبٕمل  منك، ٔغبٚزّ يعوفخ يب ٚلجمم ٔيمب ٚموك يمٍ منمك ؛ ٔيَمبئهخ يمب ٚمن و فمٙمنك، ٔغبٚزّ يعوفخ يب ٚلجمم ٔيمب ٚموك يمٍ منمك ؛ ٔيَمبئهخ يمب ٚمن و فمٙ

انجلمب  أٚمٕة ثمٍ يٍٕمٗ انؾَمُٛٙ انكنمٕيٙ انجلمب  أٚمٕة ثمٍ يٍٕمٗ انؾَمُٛٙ انكنمٕيٙ أثمٕ أثمٕ   ::انكهٛبد يعغى فمٙ انًٖمبهؾبد ٔاننمؤف انهإٚمخانكهٛبد يعغى فمٙ انًٖمبهؾبد ٔاننمؤف انهإٚمخ

يمملَبٌ يمملَبٌ : : و.، رؾلٛمم و.، رؾلٛمم 337ٔ337ٔ  -ْممـ ْممـ 3ٔٗٔ3ٔٗٔ  -ثٛممؤد ثٛممؤد   -يئٍَممخ انوٍممبنخ يئٍَممخ انوٍممبنخ : : ، كاه انُْممو، كاه انُْممو3ٗٔٓ3ٗٓٔانٕفممبح: انٕفممبح: 

لٍٚ يؾًمل لٍٚ يؾًمل نٕٛاقٛذ ٔانلهه فٙ ّوػ َقجخ اثمٍ ؽغمو: ىٚمٍ انمنٕٛاقٛذ ٔانلهه فٙ ّوػ َقجخ اثمٍ ؽغمو: ىٚمٍ انم: : ،،8ٖٓ8ٖٓ//ٔٔيؾًل انًٖو٘ يؾًل انًٖو٘   -كهِٔٚ كهِٔٚ 

انًليٕ ثعجل انموإٔف ثمٍ رمبط انعمبهفٍٛ ثمٍ يهمٙ ثمٍ ىٚمٍ انعبثملٍٚ انؾملاك٘ صمى انًُمبٔ٘ انلمبْو٘ انًليٕ ثعجل انموإٔف ثمٍ رمبط انعمبهفٍٛ ثمٍ يهمٙ ثمٍ ىٚمٍ انعبثملٍٚ انؾملاك٘ صمى انًُمبٔ٘ انلمبْو٘ 

، ، ٔٔٛٛانوٚممبٗ،انوٚممبٗ،  –انُبّممو: يكزجممخ انوّممل انُبّممو: يكزجممخ انوّممل ، ، انًؾلمم : انًورٚممٙ انمميٍٚ أؽًمملانًؾلمم : انًورٚممٙ انمميٍٚ أؽًممل، ، ْممـ(ْممـ(ٖٖٔٓٔٔٓٔىانًزممٕفٗ: ىانًزممٕفٗ: 

 ٖٕٖٕٓٓ//ٔٔو: و: 333ٔ333ٔ
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أك أك   كفػػ  سػػند  مسػػتكر لػػه بػػه شػػاهدكفػػ  سػػند  مسػػتكر لػػه بػػه شػػاهد، ، كاشػػت ر مخرجػػهكاشػػت ر مخرجػػه، ، كالحسػػف: مػػا اتصػػؿ سػػند كالحسػػف: مػػا اتصػػؿ سػػند   
 . . ((ِ))مش كر قاصر عف درجة االتفاؽمش كر قاصر عف درجة االتفاؽ

 ..((ّ))كالضعيؼ: ما ليس بصحي  كال حسفكالضعيؼ: ما ليس بصحي  كال حسف

 ..((ْ))فعؿفعؿأك أك   الصحاب  مف قكؿالصحاب  مف قكؿإل  إل    كالمكقكؼ: ما اضيؼكالمكقكؼ: ما اضيؼ  

مثاؿ مثاؿ ، ، ((ٓ))فعؿفعؿأك أك    عميه كسمـ( مف قكؿ عميه كسمـ( مف قكؿالنب  )صم  اهللالنب  )صم  اهللإل  إل    كالمرفكع: ما اضيؼكالمرفكع: ما اضيؼ  
كمثػػػاؿ الفعػػػؿ: رجػػػـ النبػػػ  )صػػػم  اهلل عميػػػه كمثػػػاؿ الفعػػػؿ: رجػػػـ النبػػػ  )صػػػم  اهلل عميػػػه ، ، كنحػػػك كنحػػػك   ((ٔ))انمػػػا االعمػػػاؿ بالنيػػػات(انمػػػا االعمػػػاؿ بالنيػػػات())  القػػػكؿ:القػػػكؿ:

 ..  ((ٕ))كسمـ( ي كدييف زنياكسمـ( ي كدييف زنيا

                                                                                                                                                      

، انكهٛمبد يعغمى ، انكهٛمبد يعغمى 8ٗ8ٗ//ٔٔيلليخ اثٍ انٖمالػ يلليخ اثٍ انٖمالػ   -يًو ٔيضًبٌ ثٍ يجل انوؽًٍ انْٓوىٔه٘يًو ٔيضًبٌ ثٍ يجل انوؽًٍ انْٓوىٔه٘أثٕ أثٕ   ُٚظو:ُٚظو:  -  ٔ

 ..  8ٖٔ8ٖٔ/ / ٔٔانجلب  إٔٚة ثٍ يٍٕٗ انؾَُٛٙ انكنٕيٙ: انجلب  إٔٚة ثٍ يٍٕٗ انؾَُٛٙ انكنٕيٙ: أثٕ أثٕ   فٙ انًٖبهؾبد ٔاننؤف انهإٚخ،فٙ انًٖبهؾبد ٔاننؤف انهإٚخ،

ْْهَِّٛزمّ : : انؾلَٚش انؾٍَ قًَبٌانؾلَٚش انؾٍَ قًَبٌ  -  ٕ مزُٕه نمى رزََؾلَّم  أَ َْ مَُبكِ يمٍ َي ٍْ ب انَؾمِلٚش انَّمِن٘ اَل َْٚقهُمٕ هعمبل اِ ًَ ْْهَِّٛزمّ اؽلْ مزُٕه نمى رزََؾلَّم  أَ َْ مَُبكِ يمٍ َي ٍْ ب انَؾمِلٚش انَّمِن٘ اَل َْٚقهُمٕ هعمبل اِ ًَ اؽلْ

ب ٚو ًَ ٌَ يانال  ضٛو اْنَقبَؤ فِٛ ْٛ ب ٚوغٛو أََّ نَ ًَ ٌَ يانال  ضٛو اْنَقبَؤ فِٛ ْٛ ُْمُّ رعًمل غٛو أََّ نَ ى ثِبْنَكِنِة فِٙ انَؾِلٚش أَ٘ نى ْٚظٓمو ِي َٕ ُيزَّٓ اَل ُْ َٔ  ِّ ُْمُّ رعًمل ٔٚ ى ثِبْنَكِنِة فِٙ انَؾِلٚش أَ٘ نى ْٚظٓمو ِي َٕ ُيزَّٓ اَل ُْ َٔ  ِّ ٚٔ

َ٘ يضهمّ ِٔ ٚكٌٕ يزٍ انَؾمِلٚش َيمَ  َمنِمك قمل يموف ثِمؤٌَ ُه َٔ جَت افو ينَ   ٍَ اَل  َٔ َ٘ يضهمّاْنَكِنة فِٙ انَؾِلٚش  ِٔ ٚكٌٕ يزٍ انَؾمِلٚش َيمَ  َمنِمك قمل يموف ثِمؤٌَ ُه َٔ جَت افو ينَ   ٍَ اَل  َٔ أٔ أٔ   اْنَكِنة فِٙ انَؾِلٚش 

عّ افو َٔ عّ افوََؾِٕ يٍ  َٔ ِّٔٚ يهٗ يضهّأٔ أٔ   ََؾِٕ يٍ  ِّٔٚ يهٗ يضهّأَ ضو َؽزَّٗ ايزٚل ثًزبثعخ يٍ رَبث  َها ًَ أٔ أٔ   أَ ضو َؽزَّٗ ايزٚل ثًزبثعخ يٍ رَبث  َها ًَ ثِ َٕ ثِ ُْم َٔ مبْل  َّ َٕ ب نَُّ يٍ  ُْم َٔ مبْل  َّ ب نَُّ يٍ 

ِِ فَٛقوط ثننك َيٍ أٌَ ٚكٌٕ ّبما ٔيُكوا ِٕ ُهٔك َؽِلٚش افو ثَُِْؾ ِِ فَٛقوط ثننك َيٍ أٌَ ٚكٌٕ ّبما ٔيُكوأُ ِٕ ُهٔك َؽِلٚش افو ثَُِْؾ ُٔ 

مِؾٛؼ  َّٖ اأْلََيبََخ غٛمو أََمّ نمى ٚجهمر َكَهَعمخ هعمبل ان َٔ لِف  ّٖ ُٕٓهٍٚ ثِبن ْْ ًَ ِّٔٚ يٍ اْن مِؾٛؼ اْنلَى انضَّبَِٙ أٌَ ٚكٌٕ َها َّٖ اأْلََيبََخ غٛمو أََمّ نمى ٚجهمر َكَهَعمخ هعمبل ان َٔ لِف  ّٖ ُٕٓهٍٚ ثِبن ْْ ًَ ِّٔٚ يٍ اْن اْنلَى انضَّبَِٙ أٌَ ٚكٌٕ َها

َٕ يَ  ُْ َٔ ُُْٓى فِٙ اْنِؾْن  ٔاررلبٌ  َٕ يَ نَكَّٕ ٚلٖو َي ُْ َٔ ُُْٓى فِٙ اْنِؾْن  ٔاررلبٌ  ِّ يمٍ َؽِلٚضمّ نَكَّٕ ٚلٖو َي ُْنَموك ثِم ِّ يمٍ َؽِلٚضمّ َ  َمنِك ْٚورَن  َيٍ َؽبل يٍ ٚعل َيب ٚ ُْنَموك ثِم َ  َمنِك ْٚورَن  َيٍ َؽبل يٍ ٚعل َيب ٚ

ماَلَيزّ يمٍ أٌَ ٚكمٌٕ  ٍَ مالَيخ انَؾمِلٚش يمٍ أٌَ ٚكمٌٕ ّمبما ٔيُكموا  ٍَ ْٚعزَجو فِمٙ  مم َْمَنا َيمَ   َٔ ُْكوا .  ماَلَيزّ يمٍ أٌَ ٚكمٌٕ ُي ٍَ مالَيخ انَؾمِلٚش يمٍ أٌَ ٚكمٌٕ ّمبما ٔيُكموا  ٍَ ْٚعزَجو فِمٙ  مم َْمَنا َيمَ   َٔ ُْكوا .  ُي

 33/ / ٔٔاالقزواػ فٙ ثٛبٌ االٕبالػ: االقزواػ فٙ ثٛبٌ االٕبالػ: : : ُيَعهالُيَعهال

يًمو ٔيضًمبٌ يًمو ٔيضًمبٌ أثمٕ أثمٕ   ٚش انؾَمٍ . ُٚظمو:ٚش انؾَمٍ . ُٚظمو:نى رغزً  فّٛ ٕنبد انؾلٚش انٖؾٛؼ ٔال ٕنبد انؾلنى رغزً  فّٛ ٕنبد انؾلٚش انٖؾٛؼ ٔال ٕنبد انؾل  -أ٘أ٘  -  ٖ

، انكهٛممبد يعغممى فممٙ انًٖممبهؾبد ، انكهٛممبد يعغممى فممٙ انًٖممبهؾبد ٔٗٔٗ//ٔٔيلليممخ اثممٍ انٖممالػ يلليممخ اثممٍ انٖممالػ   -ثممٍ يجممل انمموؽًٍ انْممٓوىٔه٘ثممٍ يجممل انمموؽًٍ انْممٓوىٔه٘

 ....  8ٖٔ8ٖٔ/ / ٔٔانجلب  إٔٚة ثٍ يٍٕٗ انؾَُٛٙ انكنٕيٙ: انجلب  إٔٚة ثٍ يٍٕٗ انؾَُٛٙ انكنٕيٙ: أثٕ أثٕ   ٔاننؤف انهإٚخ،ٔاننؤف انهإٚخ،

، انًٖممله ، انًٖممله ٙٗٙٗ//ٔٔيلليممخ اثممٍ انٖممالػ يلليممخ اثممٍ انٖممالػ   -يًممو ٔيضًممبٌ ثممٍ يجممل انمموؽًٍ انْممٓوىٔه٘يًممو ٔيضًممبٌ ثممٍ يجممل انمموؽًٍ انْممٓوىٔه٘أثممٕ أثممٕ   ُٚظممو:ُٚظممو:  -  ٗ

 َبث  .َبث  .انان

 ، انًٖله انَبث  .، انًٖله انَبث  .٘ٗ٘ٗ//ٔٔيلليخ اثٍ انٖالػ يلليخ اثٍ انٖالػ   -يًو ٔيضًبٌ ثٍ يجل انوؽًٍ انْٓوىٔه٘يًو ٔيضًبٌ ثٍ يجل انوؽًٍ انْٓوىٔه٘أثٕ أثٕ   َظو:َظو:  ٘

انوٍمٕل ىٕمهٗ انوٍمٕل ىٕمهٗ انمٗ انمٗ   ثبة  ٛف  بٌ ثمل  انمٕؽٙثبة  ٛف  بٌ ثمل  انمٕؽٙ  -ى زبة ثل  انٕؽٙى زبة ثل  انٕؽٙ  ٙٙ//ٔٔ: : ُٚظو . ٕؾٛؼ انجقبهُ٘ٚظو . ٕؾٛؼ انجقبه٘  -  ٙ

 . .   ٔٔ  يهّٛ ٍٔهى( هقى انؾلٚش:   يهّٛ ٍٔهى( هقى انؾلٚش: 

ٍِ ىَ   -  8 ْٛ ٌَّ َُِٕٚٓكَّٚ َو: أَ ًَ ٍِ ُي ٍِ اْث ٍِ ىَ َي ْٛ ٌَّ َُِٕٚٓكَّٚ َو: أَ ًَ ٍِ ُي ٍِ اْث هََّى،( "َي ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ َّٙ ى ب انَُّجِ ًَ ِٓ َٙ ثِ هََّى،( "َََٛب، فَؤُرِ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ َّٙ ى ب انَُّجِ ًَ ِٓ َٙ ثِ مب "، قَمبَل:   َََٛب، فَؤُرِ ًَ ِٓ ًِ مب "، قَمبَل: فَؤََيَو ثَِوْع ًَ ِٓ ًِ فَؤََيَو ثَِوْع

ّ. ُٚظو: يَُل َِ ُعَم َٚلَِٛٓب ثَُِْن ُْٚذ انوَّ ّ. ُٚظو: يَُلفََوأَ َِ ُعَم َٚلَِٛٓب ثَُِْن ُْٚذ انوَّ  أؽًل ثٍ ؽُجمأؽًل ثٍ ؽُجماريبو اريبو   فََوأَ

يجمممل   أؽًمممل ثمممٍ يؾًمممل ثمممٍ ؽُجمممم ثمممٍ ْمممالل ثمممٍ أٍمممل انْمممٛجبَٙ ىانًزمممٕفٗ: يجمممل   أؽًمممل ثمممٍ يؾًمممل ثمممٍ ؽُجمممم ثمممٍ ْمممالل ثمممٍ أٍمممل انْمممٛجبَٙ ىانًزمممٕفٗ: أثمممٕ أثمممٕ   ::رمممؤنٛفرمممؤنٛف

يبكل يوّل، ٔافؤٌ،اّمواف: ك يجمل   ثمٍ يجمل انًؾَمٍ يبكل يوّل، ٔافؤٌ،اّمواف: ك يجمل   ثمٍ يجمل انًؾَمٍ   -ـ(،انًؾل : ّعٛت األهَئٔٛ ـ(،انًؾل : ّعٛت األهَئٔٛ ْْٕٕٔٗٔٗ

، ٔانؾملٚش هٔاِ االئًمخ فمٙ ، ٔانؾملٚش هٔاِ االئًمخ فمٙ 3ٕٕ3ٕٕ/ / 77و: و:   ٕٕٔٓٓٔٓٓ  -ْـ ْـ ٕٕٔٗٔٔٗٔ، ، ٔٔٛٛانزو ٙ، انُبّو: يئٍَخ انوٍبنخ،انزو ٙ، انُبّو: يئٍَخ انوٍبنخ،

انكزمت انَممزخ ٔثؤاٚمبد يقزهنممخ، ٔٚلممٕل اثمٍ انؾغممو انعَملالَٙ فممٙ انلهاٚممخ فمٙ رقمموٚظ االؽبكٚممش انكزمت انَممزخ ٔثؤاٚمبد يقزهنممخ، ٔٚلممٕل اثمٍ انؾغممو انعَملالَٙ فممٙ انلهاٚممخ فمٙ رقمموٚظ االؽبكٚممش 

ٔانٖممٕاة يٕقممٕف، اال اٌ انؾمملٚش نممّ ٔعممِٕ يمملح ثؤٍممبَٛل يقزهنممخ ٚلممٕ٘ ثعٚممٓب ٔانٖممٕاة يٕقممٕف، اال اٌ انؾمملٚش نممّ ٔعممِٕ يمملح ثؤٍممبَٛل يقزهنممخ ٚلممٕ٘ ثعٚممٓب   ::3333//ٕٕانٓلاٚممخ انٓلاٚممخ 

 انجع٘ .انجع٘ .



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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فيطمقػػاف فيطمقػػاف ، ، كالخبػػر مػػرادؼ لمحػػديثكالخبػػر مػػرادؼ لمحػػديث، ، ((ُ))سػػ   النبػػ  )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( فسػػجدسػػ   النبػػ  )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( فسػػجد
مػػا جػػا  عػػف النبػػ  صػػم  اهلل مػػا جػػا  عػػف النبػػ  صػػم  اهلل   كقيػػؿ: الحػػديثكقيػػؿ: الحػػديث، ، كعمػػ  المكقػػكؼ كالمقطػػكعكعمػػ  المكقػػكؼ كالمقطػػكع، ، عمػػ  المرفػػكععمػػ  المرفػػكع

كمف ثـ قيؿ لمف يشػتيؿ بالسػنة محػدث كبػالتكاريخ كمف ثـ قيؿ لمف يشػتيؿ بالسػنة محػدث كبػالتكاريخ ، ، عميه كسمـ كالخبر ما جا  عف قير عميه كسمـ كالخبر ما جا  عف قير 
 كنحكها اخبارم .كنحكها اخبارم .

اٍك ىؿ عمػ  اٍك ىؿ عمػ    -اصػمهاصػمه، ، األكؿاألكؿ  : اعنػ  )انمػا االعمػاؿ بالنيػات( قكلػه:: اعنػ  )انمػا االعمػاؿ بالنيػات( قكلػه:األكؿاألكؿ  كالحديثكالحديث  
امػػػا بمعنػػػ  قبػػػؿ امػػػا بمعنػػػ  قبػػػؿ كهػػػك اسػػػـ كهػػػك اسػػػـ ، ،   األكلػػػاألكلػػػ  قمبػػػت ال مػػػزة الثانيػػػة كاكا كادقمػػػت في ػػػاقمبػػػت ال مػػػزة الثانيػػػة كاكا كادقمػػػت في ػػػا، ، كزف افعػػػؿكزف افعػػػؿ

فيكػكف فيكػكف ، ، ام افعؿ تفضيؿ بمعن  اسبؽام افعؿ تفضيؿ بمعن  اسبؽ، ، صفةصفةأك أك   كمنه قكل ـ: اكال كاخراكمنه قكل ـ: اكال كاخرا، ، فيككف منصرفافيككف منصرفا
، ، االسػػتقباؿاالسػػتقباؿ  -كالمػػراد منػهكالمػػراد منػه، ، قكلػػه: قػاؿ: فعػؿ مػػاض لفظػاقكلػػه: قػاؿ: فعػؿ مػػاض لفظػا، ، قيػر منصػرؼ لمكصػػؼ كالػكزفقيػر منصػرؼ لمكصػػؼ كالػكزف

اطمؽ القػكؿ فػ  الماضػ  عمػ  القػكؿ فػ  المسػتقبؿ لمشػاب ته اطمؽ القػكؿ فػ  الماضػ  عمػ  القػكؿ فػ  المسػتقبؿ لمشػاب ته ، ، ((ِ))((((  ژژ  ڈڈ  ڈڈلقكله تعال ))لقكله تعال ))
ففيػه اسػتعارة ففيػه اسػتعارة ، ، ثـ اشتؽ مف المصدر فعػبل ماضػيا كعبػر بػه عػف الضػارعثـ اشتؽ مف المصدر فعػبل ماضػيا كعبػر بػه عػف الضػارع، ، له ف  التحقؽله ف  التحقؽ

كاصػػػمه يقػػػكؿ: كاصػػػمه يقػػػكؿ: ، ، ف ػػػك مػػػف بػػػاب فعيػػػؿ يفعيػػػؿ ال فعيػػػؿ يفعيػػػؿه ألنػػػه متعػػػدف ػػػك مػػػف بػػػاب فعيػػػؿ يفعيػػػؿ ال فعيػػػؿ يفعيػػػؿه ألنػػػه متعػػػد، ، تصػػػريحية تبعيػػػةتصػػػريحية تبعيػػػة
عمػػ  عمػػ  ، ، كاصػػؿ قػػاؿ قػػكؿكاصػػؿ قػػاؿ قػػكؿ، ، فصػػار يقػػكؿفصػػار يقػػكؿ، ، نقمػػت الضػػمة الػػ  السػػاكف قبم ػػانقمػػت الضػػمة الػػ  السػػاكف قبم ػػا، ، بسػػككف القػػاؼبسػػككف القػػاؼ

انتفا  فعؿ بالكسر لمج   مضارعه انتفا  فعؿ بالكسر لمج   مضارعه كزف فعؿ بالفت  النتفا  فعيؿ بالضـ لمجيئه متعديا ك كزف فعؿ بالفت  النتفا  فعيؿ بالضـ لمجيئه متعديا ك 
كيصػػ  نحػػك قػػكؿ بفػػت  كيصػػ  نحػػك قػػكؿ بفػػت  ، ، قمبػػت الػػكاك الفػػا لتحرك ػػا كانفتػػاح مػػا قبم ػػاقمبػػت الػػكاك الفػػا لتحرك ػػا كانفتػػاح مػػا قبم ػػا، ، بالضػػـبالضػػـ، ، عمػػ  يفعيػػؿعمػػ  يفعيػػؿ

ؿ كتقٌكؿ كتقاكؿ كاسـ الفاعؿ منه قاًئؿ ؿ كتقٌكؿ كتقاكؿ كاسـ الفاعؿ منه قاًئؿالقاؼ كقاكى ، ، كامػا باليػا  ف ػك مػف القيمكلػةكامػا باليػا  ف ػك مػف القيمكلػة، ، بػال مزبػال مز  القاؼ كقاكى
ٍؿ عمػػ  كزف اٍفعىػػؿ ٍؿ عمػػ  كزف اٍفعىػػؿكافعػػؿ التفضػػيؿ منػػه أهٍقػػكى فػػبلف ام اكثػػر قػػكال فػػبلف ام اكثػػر قػػكال   تقػػكؿ: فػػبلف اقػػكؿ مػػفتقػػكؿ: فػػبلف اقػػكؿ مػػف، ، كافعػػؿ التفضػػيؿ منػػه أهٍقػػكى

كالمبنػػػ  لممفعػػػكؿ مػػػف تقػػػاكؿ كالمبنػػػ  لممفعػػػكؿ مػػػف تقػػػاكؿ ، ، تكمػػػؼ القػػػكؿتكمػػػؼ القػػػكؿ  -امام، ، اسػػػتقكؿ عمػػػ  كزف اسػػػتفعؿاسػػػتقكؿ عمػػػ  كزف اسػػػتفعؿأك أك   ،،منػػػهمنػػػه
 تقككؿ كمف تقاكؿ تقككؿ ببل ادقاـ لئبل يمتبس بالمبن  لممفعكؿ مف قىكَّؿ كتقكؿ.تقككؿ كمف تقاكؿ تقككؿ ببل ادقاـ لئبل يمتبس بالمبن  لممفعكؿ مف قىكَّؿ كتقكؿ.

                                                           

ٍِ 73٘73٘//33انجله انًُٛو انجله انًُٛو   -ُٚظو: اثٍ انًهلٍُٚظو: اثٍ انًهلٍ  -  ٔ ْٚ مِخ ِم٘ اْنَٛمَل َّٖ ْٚمَوحَ فِمٙ قِ ِّ َيبنِمٌك َؽمِلَٚش أَثِمٙ َُْو ٍِ ، َٔمَ مَو فِٛم ْٚ مِخ ِم٘ اْنَٛمَل َّٖ ْٚمَوحَ فِمٙ قِ ِّ َيبنِمٌك َؽمِلَٚش أَثِمٙ َُْو ، َٔمَ مَو فِٛم

ٍْ أَثِٙ ُْ  ٍَ َي ِٛوٚ ٍِ ٍِ يٍ إٔٚة يٍ ثٍ  ْٛ ٍْ َِٛوٚلَ ا ِي َُلأل َْ ٍْ أَثِٙ ُْ ُي ٍَ َي ِٛوٚ ٍِ ٍِ يٍ إٔٚة يٍ ثٍ  ْٛ ٍْ َِٛوٚلَ ا ِي َُلأل َْ ٌَ ُي ْنَٛب ٍُ ٍْ أَثِٙ  ٍِ َي ْٛ َٖ ٍِ اْنُؾ َك ْث ُٔ ٍْ َكا َي َٔ َْٚوحَ  ٌَ َو ْنَٛب ٍُ ٍْ أَثِٙ  ٍِ َي ْٛ َٖ ٍِ اْنُؾ َك ْث ُٔ ٍْ َكا َي َٔ َْٚوحَ  َو

ممب قٕنممّ  ٛعأل ًِ ممب َع ًَ ِٓ فِٛ َٔ ْٚممَوحَ  ٍْ أَثِممٙ َُْو ممَل َيمم ًَ نَٗ ثممٍ أَثِممٙ أَْؽ ْٕ ممب قٕنممّ َيمم ٛعأل ًِ ممب َع ًَ ِٓ فِٛ َٔ ْٚممَوحَ  ٍْ أَثِممٙ َُْو ممَل َيمم ًَ نَٗ ثممٍ أَثِممٙ أَْؽ ْٕ ، ، ىىإٔمملف مٔ انٛمملٍٚ((ىىإٔمملف مٔ انٛمملٍٚ((  -يهٛممّ ٍٔممهى يهٛممّ ٍٔممهى   -َيمم

يًممو ٍٕٚممف ثممٍ يجممل   ثممٍ يؾًممل ثممٍ يجممل انجممو ثممٍ يبٕممى انًُممو٘ انلوٛجممٙ يًممو ٍٕٚممف ثممٍ يجممل   ثممٍ يؾًممل ثممٍ يجممل انجممو ثممٍ يبٕممى انًُممو٘ انلوٛجممٙ أثممٕ أثممٕ   االٍممزن به:االٍممزن به:

  –رؾلٛ : ٍمبنى يؾًمل يبمب، يؾًمل يهمٙ يعٕٗ،انُبّمو: كاه انكزمت انعهًٛمخ رؾلٛ : ٍمبنى يؾًمل يبمب، يؾًمل يهمٙ يعٕٗ،انُبّمو: كاه انكزمت انعهًٛمخ ، ، ْـ(ْـ(ٖٖٙٗٙٗ: : ىانًزٕفٗىانًزٕفٗ

 38ٗ38ٗ//ٔٔ: : ٕٕٓٓٓٓٓٓ  –  ٕٕٔٗٔٔٗٔ، ، ٔٔٛٛثٛؤد،ثٛؤد،

 [[ٔٔ}أَرَٗ أَيو  {  انَُّْؾم: }أَرَٗ أَيو  {  انَُّْؾم:   -  ٕ
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كتقػػكؿ بضػػـ التػػا  ككسػػر كتقػػكؿ بضػػـ التػػا  ككسػػر ، ، قػػكؿ بضػػـ القػػاؼ ككسػػر الػػكاك المشػػددةقػػكؿ بضػػـ القػػاؼ ككسػػر الػػكاك المشػػددةأيضػػان: أيضػػان:   كيقػػاؿكيقػػاؿ  
كرجػؿ قػٌكاؿ كرجػؿ قػٌكاؿ ، ، كالمصػدر منػه قػكال كمقالػةكالمصػدر منػه قػكال كمقالػة، ، كاالمر منه قػؿٍ كاالمر منه قػؿٍ ، ، ب لمقكؿب لمقكؿام نسام نس، ، الكاك المشددةالكاك المشددة

 كمٍقكاؿ كثير القكؿ.كمٍقكاؿ كثير القكؿ.

البخػارم كػاف مقػدما عمػ  البخػارم كػاف مقػدما عمػ  اإلمػاـ اإلمػاـ   كال شػؾ افكال شػؾ اف، ، هك المقػدـ عمػ  قيػر هك المقػدـ عمػ  قيػر اإلماـ اإلماـ   قكله:قكله:  
، ، فقد كاف يحضر مجمسه اكثر مػف عشػريف الفػا يأخػذكف عنػهفقد كاف يحضر مجمسه اكثر مػف عشػريف الفػا يأخػذكف عنػه، ، اهؿ عصر  مف المحدثيفاهؿ عصر  مف المحدثيف

طمػػب الحػػديث كهػػك شػػاب حتػػ  ييمبػػك  عمػػ  نفسػػه طمػػب الحػػديث كهػػك شػػاب حتػػ  ييمبػػك  عمػػ  نفسػػه   ككػػاف اهػػؿ البصػػرة ييػػدكف خمفػػه فػػ ككػػاف اهػػؿ البصػػرة ييػػدكف خمفػػه فػػ 
 كيحبسك  ف  بعض الطريؽ كيجتمع عميه الكؼ اكثرهـ ممف يكتب عنه.كيحبسك  ف  بعض الطريؽ كيجتمع عميه الكؼ اكثرهـ ممف يكتب عنه.

حػدثن  حػدثن    -كفػ  ركايػة ابػ  ذرٌ كفػ  ركايػة ابػ  ذرٌ ، ، ((ِ))قػاؿ القسػطبلن قػاؿ القسػطبلن   ((ُ))قكله: حدثنا مك  بف ابػراهيـقكله: حدثنا مك  بف ابػراهيـ  
كهػػك مكػػ  بػػف كهػػك مكػػ  بػػف ، ، حػػدثن  مكػػ  بػػاإلفراد كالتنكيػػرحػػدثن  مكػػ  بػػاإلفراد كالتنكيػػر  -كفػػ  اخػػرلكفػػ  اخػػرل، ، كالتعريػػؼكالتعريػػؼ  المكػػ  بػػاألفرادالمكػػ  بػػاألفراد

 الحنظم  البمح  الحافظ ابف بشير بف فرقد الحنظم  التميم .الحنظم  البمح  الحافظ ابف بشير بف فرقد الحنظم  التميم .ابراهيـ ابراهيـ 

 ..  ((ْ))سممة بف االككعسممة بف االككع  بضـ العيف تصيير عبد مكل بضـ العيف تصيير عبد مكل ، ، ((ّ))قكله: ابف اب  عبيدقكله: ابف اب  عبيد  

                                                           

فّٙ ثجهـ ٍمُخ فًمٌ يْموح ٔيمبئزٍٛ. ٔ مبٌ صلمخ ٔقملو   -  ٔ ُٕ فّٙ ثجهـ ٍمُخ فًمٌ يْموح ٔيمبئزٍٛ. ٔ مبٌ صلمخ ٔقملو يكٙ ثٍ اثواْٛى انجهقٙ. ٔٚكُٗ أثب انَكٍ. رُ ُٕ يكٙ ثٍ اثواْٛى انجهقٙ. ٔٚكُٗ أثب انَكٍ. رُ

  ٔؽلس انُبً فٙ مْبثّ ٔهعٕيّ فكزجٕا يُّ. ٔ مبٌ صجزألمب فمٙ انؾملٚش.ٔؽلس انُبً فٙ مْبثّ ٔهعٕيّ فكزجٕا يُّ. ٔ مبٌ صجزألمب فمٙ انؾملٚش.  ثالاك ٚوٚل انؾظ فؾظ ٔهع ثالاك ٚوٚل انؾظ فؾظ ٔهع 

يجل   يؾًل ثٍ ٍعل ثٍ يُٛ  انٓبّمًٙ ثمبنٕال ، انجٖمو٘، انجاملاك٘ يجل   يؾًل ثٍ ٍعل ثٍ يُٛ  انٓبّمًٙ ثمبنٕال ، انجٖمو٘، انجاملاك٘ أثٕ أثٕ   انبجلبد انكجوٖ:انبجلبد انكجوٖ:ُٚظو: ُٚظو: 

ْـ(،رؾلٛ : يؾًل يجل انلبكه يبب. انُبّو: كاه انكزمت انعهًٛمخ ْـ(،رؾلٛ : يؾًل يجل انلبكه يبب. انُبّو: كاه انكزمت انعهًٛمخ ٖٕٖٕٓٓانًعؤف ثبثٍ ٍعل ىانًزٕفٗ: انًعؤف ثبثٍ ٍعل ىانًزٕفٗ: 

 ٖٕٖٕٙٙ//88و: و:   33ٓٔ33ٓٔ  -ْـ ْـ ٓٔٗٔٓٔٗٔ، ، ٔٔثٛؤد، ٛثٛؤد، ٛ  –

ْمـ(، ُٚظمو: ْمـ(، ُٚظمو: 3ٕٖ3ٕٖأؽًل ثٍ يؾًل ثٍ أثٗ ثكو ثٍ يجل انًهك انلَبالَٙ انلزٛجٙ انًٖو٘ ىانًزٕفٗ: أؽًل ثٍ يؾًل ثٍ أثٗ ثكو ثٍ يجل انًهك انلَبالَٙ انلزٛجٙ انًٖو٘ ىانًزٕفٗ:   -  ٕ

يجل   يؾًل ثٍ يجل انجمبقٙ ثمٍ ٍٕٚمف يجل   يؾًل ثٍ يجل انجمبقٙ ثمٍ ٍٕٚمف أثٕ أثٕ   ّوػ انيهقبَٙ يهٗ انًٕاْت انهلَٛخ ثبنًُؼ انًؾًلٚخ:ّوػ انيهقبَٙ يهٗ انًٕاْت انهلَٛخ ثبنًُؼ انًؾًلٚخ:

ْممـ(،انُبّو: كاه انكزممت ْممـ(،انُبّو: كاه انكزممت ٕٕٕٕٔٔٔٔثممٍ أؽًممل ثممٍ ّممٓبة انمملٍٚ ثممٍ يؾًممل انيهقممبَٙ انًممبنكٙ ىانًزممٕفٗ: ثممٍ أؽًممل ثممٍ ّممٓبة انمملٍٚ ثممٍ يؾًممل انيهقممبَٙ انًممبنكٙ ىانًزممٕفٗ: 

 ..ٓٔٓٔ//ٔٔو: و: 33ٙٔ33ٙٔ-ْـْـ8ٔٗٔ8ٔٗٔ  ٔٔانعهًٛخ، ٛانعهًٛخ، ٛ

ٍِ يَ   -  ٖ مِل ْثم ًَّ ِلَُٚمِخ ثَْعمَل ُفمُؤِط ُيَؾ ًَ َٙ ثِبْن فِّ ُٕ ، رُم ِّٙ ًِ مهَ ٍْ ِ  اأْلَ َٕ ٍِ اأْلَْ م خَ ْثم ًَ مهَ ٍَ نَٗ  ْٕ ْٛل  َيم ٍِ يَ اثٍ أَثِٙ ُيجَ مِل ْثم ًَّ ِلَُٚمِخ ثَْعمَل ُفمُؤِط ُيَؾ ًَ َٙ ثِبْن فِّ ُٕ ، رُم ِّٙ ًِ مهَ ٍْ ِ  اأْلَ َٕ ٍِ اأْلَْ م خَ ْثم ًَ مهَ ٍَ نَٗ  ْٕ ْٛل  َيم ٍِ اثٍ أَثِٙ ُيجَ ِ ْثم ٍِ ْجمِل  َّ ِ ْثم ْجمِل  َّ

 ٍِ ْٛ َُزَ ََ ٍ  ثِ ََ ٍِ َؽ ْٛ َُزَ ََ ٍ  ثِ ََ ٌَ صِلَخأل َ ضِ أٔ أٔ   َؽ َ ب َٔ ٌَ صِلَخأل َ ضِ صاََلس،  َ ب َٔ ْـ، .ٔٔصلّ انُلبك، ٔأفوط ْـ، .ٔٔصلّ انُلبك، ٔأفوط َ٘ٗٔ٘ٗٔٛو اْنَؾِلِٚش . ٔ بٌ فؤعّ ٍُخ َٛو اْنَؾِلِٚش . ٔ بٌ فؤعّ ٍُخ صاََلس، 

. ٔرورٛمت انٓٛضًمٙ نضلمبد انعغهمٙ. ٔيْمبْٛو يهًمب  . ٔرورٛمت انٓٛضًمٙ نضلمبد انعغهمٙ. ٔيْمبْٛو يهًمب  8٘ٙ8٘ٙ//ٕٕنّ انغًبيخ. ُٚظو: انزبهٚـ الثٍ يعٍٛ نّ انغًبيخ. ُٚظو: انزبهٚـ الثٍ يعٍٛ 

 ..3ٖٗ3ٖٗ//ٔٔٔٔ. ٔرٓنٚت انزٓنٚت . ٔرٓنٚت انزٓنٚت 8787األيٖبه األيٖبه 

ِ ْثمٍ قْمٛو ْثمٍ ٍهًخ ْثٍ األ ٕ  ٔقٛم: ٍهًخ ْثٍ يًؤ ْثٍ األ مٕ ، ٔاٍمى األ مٕ  ٍمُبٌ ْثمٍ يَ ٍهًخ ْثٍ األ ٕ  ٔقٛم: ٍهًخ ْثٍ يًؤ ْثٍ األ مٕ ، ٔاٍمى األ مٕ  ٍمُبٌ ْثمٍ يَ   -  ٗ ِ ْثمٍ قْمٛو ْثمٍ ْجمل  َّ ْجمل  َّ

يمبيو، يمبيو، أثمٕ أثمٕ   اٚمبً، ٔقٛمم:اٚمبً، ٔقٛمم:أثمٕ أثمٕ   فيًٚخ ْثٍ يبنك ْثٍ ٍاليبٌ ْثٍ أٍهى األٍهًٙ، ٚكُٗ أثب يَهى، ٔقٛمم:فيًٚخ ْثٍ يبنك ْثٍ ٍاليبٌ ْثٍ أٍهى األٍهًٙ، ٚكُٗ أثب يَهى، ٔقٛمم:

اٚبً ثبثُّ اٚبً ٔ بٌ ٍهًخ يًٍ ثبٚ  رؾذ انْمغوح يمورٍٛ، ٍٔمكٍ انًلُٚمخ، صمى اَزلمم اٚبً ثبثُّ اٚبً ٔ بٌ ٍهًخ يًٍ ثبٚ  رؾذ انْمغوح يمورٍٛ، ٍٔمكٍ انًلُٚمخ، صمى اَزلمم أثٕ أثٕ   ٔاأل ضؤاأل ضو

، ا فبٙمالأل ب هايٛألمب يؾَمُألب فٛموأل ،فَكٍ انوثمنح. ٔ مبٌ ّمغبيأل ا فبٙمالأل ب هايٛألمب يؾَمُألب فٛموأل هٖٔ عًبيمخ يمٍ أْمم انًلُٚمخ، ٔقمبل نمّ هٖٔ عًبيمخ يمٍ أْمم انًلُٚمخ، ٔقمبل نمّ   فَكٍ انوثمنح. ٔ مبٌ ّمغبيأل

مهََّى: " فٛممو هعبنزُمب ٍممهًخ ْثمٍ األ مٕ  ". انممّ فمٙ غممئح م٘ قموك نًممب  ٍَ َٔ  ِّ ْٛمم ُ َيهَ مهَّٗ  َّ َٕ  ِ مٕل  َّ ٍُ مهََّى: " فٛممو هعبنزُمب ٍممهًخ ْثمٍ األ مٕ  ". انممّ فمٙ غممئح م٘ قموك نًممب َه ٍَ َٔ  ِّ ْٛمم ُ َيهَ مهَّٗ  َّ َٕ  ِ مٕل  َّ ٍُ َه

 ُ مهَّٗ  َّ َٕ  ِ مٕل  َّ ٍُ ُ قبل: ثبٚعمذ َه هََّى ٔهٖٔ يُّ، أَََّّ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َيهَ هَّٗ  َّ َٕ  ِ ٍُٕل  َّ ُ اٍزُلن نلبػ َه مهَّٗ  َّ َٕ  ِ مٕل  َّ ٍُ ُ قبل: ثبٚعمذ َه هََّى ٔهٖٔ يُّ، أَََّّ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َيهَ هَّٗ  َّ َٕ  ِ ٍُٕل  َّ ِّ اٍزُلن نلبػ َه ْٛم ِّ  َيهَ ْٛم  َيهَ

و انؾلٚجٛخ َيهَٗ انًٕد .ٔهٖٔ غٛوِ، قبل: ثبٚعُبِ َيهَٗ أٌ ال َنو، ْٕ هََّى َٚ ٍَ و انؾلٚجٛخ َيهَٗ انًٕد .ٔهٖٔ غٛوِ، قبل: ثبٚعُبِ َيهَٗ أٌ ال َنو،َٔ ْٕ هََّى َٚ ٍَ ٔرمٕفٙ ٍمهًخ ٍمُخ أهثم  ٔرمٕفٙ ٍمهًخ ٍمُخ أهثم    َٔ
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بفت  السيف كالبلـ الم ممػة كاسػـ االكػكع: سػناف بفت  السيف كالبلـ الم ممػة كاسػـ االكػكع: سػناف ، ، قكله: عف سممة بف االككع سممةقكله: عف سممة بف االككع سممة
، ، عيف كهػك ابػف ثمػانيف سػنةعيف كهػك ابػف ثمػانيف سػنةالمتكف  بالمدينة سنة اربع كسبالمتكف  بالمدينة سنة اربع كسب، ، بف عبد اهلل االسمم  المدن بف عبد اهلل االسمم  المدن 

 ..  ((ُ))ذكر ذلؾ القسطبلن ذكر ذلؾ القسطبلن ، ، كله ف  البخارم عشركف حديثاكله ف  البخارم عشركف حديثا

حػاؿ ككنػه يقػكؿه حػاؿ ككنػه يقػكؿه ، ، كبلمػهكبلمػه  -امام، ، قكله: سمعت رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسػمـ(قكله: سمعت رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسػمـ(  
 الف الذات ال تسمع.الف الذات ال تسمع.

، ، يقػكؿ: حػذفت الػكاك لمجػـز آلجػؿ الشػرط مػا لػـ اقػؿيقػكؿ: حػذفت الػكاك لمجػـز آلجػؿ الشػرط مػا لػـ اقػؿ، ، قكله: مف يقؿ: عمػ َّ اصػمهقكله: مف يقؿ: عمػ َّ اصػمه  
نسػب اليػه فعػبل لػـ نسػب اليػه فعػبل لػـ أك أك   ذا لك نقؿ ما قاله بمفػظ يكجػب تيييػر الحكػـذا لك نقؿ ما قاله بمفػظ يكجػب تيييػر الحكػـكككك، ، الذم لـ اقمهالذم لـ اقمه  -امام

 يرد عنه.يرد عنه.

لمػا فيػه مػف الجػرا ًة عمػ  لمػا فيػه مػف الجػرا ًة عمػ  ، ، جكاب الشػرط السػابؽ مقعػد  مػف النػارجكاب الشػرط السػابؽ مقعػد  مػف النػار، ، كقكله: فميتبكأكقكله: فميتبكأ  
فمك نقؿ العالـ معن  قكله بمفظ قير لفظه لكنه مطػابؽ لمعنػ  لفظػه فمك نقؿ العالـ معن  قكله بمفظ قير لفظه لكنه مطػابؽ لمعنػ  لفظػه ، ، الشريعة كصاحب االشريعة كصاحب ا

 اله القسطبلن .اله القسطبلن .قق، ، ((ِ))انت  انت  ، ، ف ك سائغ عند المحققيفف ك سائغ عند المحققيف

فيجػكز التحػدث فيجػكز التحػدث ، ، كف  شرح الجامع الصيير كيستثن  مف ذلؾ ما شؾ فيه الػراكمكف  شرح الجامع الصيير كيستثن  مف ذلؾ ما شؾ فيه الػراكم  
 به كال اثـ فيه.به كال اثـ فيه.

كفػػ  الجػػامع الصػػيير: )إف كػػذبان عمػػٌ  لػػيس ككػػذب عمػػ  احػػد فمػػف كػػذب عمػػ َّ كفػػ  الجػػامع الصػػيير: )إف كػػذبان عمػػٌ  لػػيس ككػػذب عمػػ  احػػد فمػػف كػػذب عمػػ َّ   
)حػدثكا عنػ  بمػا تسػمعكف كال تقكلػكا اال )حػدثكا عنػ  بمػا تسػمعكف كال تقكلػكا اال أيضػان: أيضػان:   كفيػهكفيػه، ، ((ّ))متعمدا فميتبكأ مقعػد  مػف النػار(متعمدا فميتبكأ مقعػد  مػف النػار(

)كػػاف ابيػػض )كػػاف ابيػػض أيضػػان: أيضػػان:   كفيػػهكفيػػه، ، ((ْ))ف كػػذب عمػػ َّ بنػػ  لػػه بيػػت فػػ  ج ػػنـ يرتػػع فيػػه(ف كػػذب عمػػ َّ بنػػ  لػػه بيػػت فػػ  ج ػػنـ يرتػػع فيػػه(حقػػا كمػػحقػػا كمػػ

                                                                                                                                                      

أٍل انابثخ فٙ يعوفخ أٍل انابثخ فٙ يعوفخ ُٚظو: ُٚظو: ٍٔجعٍٛ ثبنًلُٚخ، ْٕٔ اثٍ صًبٍَٛ ٍُخ، ٔقٛم: رٕفٙ ٍُخ أهث  ٍٔزٍٛ، ٍٔجعٍٛ ثبنًلُٚخ، ْٕٔ اثٍ صًبٍَٛ ٍُخ، ٔقٛم: رٕفٙ ٍُخ أهث  ٍٔزٍٛ، 

جمل انكموٚى ثمٍ يجمل انٕاؽمل انْمٛجبَٙ جمل انكموٚى ثمٍ يجمل انٕاؽمل انْمٛجبَٙ انؾٍَ يهٙ ثٍ أثٙ انكوو يؾًل ثٍ يؾًمل ثمٍ يانؾٍَ يهٙ ثٍ أثٙ انكوو يؾًل ثٍ يؾًمل ثمٍ يأثٕ أثٕ   انٖؾبثخ:انٖؾبثخ:

يبكل أؽًمل يجمل يبكل أؽًمل يجمل   -ْـ(،انًؾل : يهٙ يؾًل يعٕٗ ْـ(،انًؾل : يهٙ يؾًل يعٕٗ ٖٖٓٙٓٙانغيه٘، يي انلٍٚ اثٍ األصٛو ىانًزٕفٗ: انغيه٘، يي انلٍٚ اثٍ األصٛو ىانًزٕفٗ: 

 8٘ٔ8ٔ٘//ٕٕو: و:   33ٗٔ33ٗٔ  -ْـ ْـ ٍُ٘ٔٗٔ٘ٔٗٔخ انُْو: ٍُخ انُْو: ، ، ٔٔانًٕعٕك، انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ، ٛانًٕعٕك، انُبّو: كاه انكزت انعهًٛخ، ٛ

 ..  ٕٕٕٕٓٓ//ُٔٔٚظو. اهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘ :ُٚظو. اهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘ :  -  ٔ

 ٕٕٕٕٓٓ//ٔٔ::  َنََّنَّ  انًٖلهانًٖلهُٚظو. ُٚظو.   -  ٕ

هقممى هقممى ثممبة يممب ٚكمموِ يممٍ انُٛبؽممخ يهممٗ انًٛممذ( ثممبة يممب ٚكمموِ يممٍ انُٛبؽممخ يهممٗ انًٛممذ(   -ى زممبة انغُممبئيى زممبة انغُممبئي  7ٓ7ٓ//ُٕٕٚظممو. ٕممؾٛؼ انجقممبه٘ :ُٚظممو. ٕممؾٛؼ انجقممبه٘ :  -  ٖ

 ..  ٖٖٖٖ::انؾلٚشانؾلٚش

ٕممؾٛؼ ٔٙممعٛف انغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّ: يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ ٕممؾٛؼ ٔٙممعٛف انغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّ: يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ   -  ٗ

ة ارنكزؤَمٙ، ًٚضمم ة ارنكزؤَمٙ، ًٚضمم ْمنا انكزمبْمنا انكزمب  ْـ(،ي  انكزبة: أؽكبو يؾًل َبٕو انملٍٚ األنجمبَٙ،ْـ(،ي  انكزبة: أؽكبو يؾًل َبٕو انملٍٚ األنجمبَٙ،3ٔٔ3ٔٔىانًزٕفٗ: ىانًزٕفٗ: 

 7ٙٗٗ7ٗٗٙ//ٔٔعًٛ  أؽبكٚش انغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّ نهَٕٛٛٙ: عًٛ  أؽبكٚش انغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّ نهَٕٛٛٙ: 



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات
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ميػػؽ اليػػه الكػػذب( ميػػؽ اليػػه الكػػذب(الخي عػػف عائشػػة )رضػػ  اهلل عن ػػا( )كػػاف اذا اطمػػع عمػػ  عػػف عائشػػة )رضػػ  اهلل عن ػػا( )كػػاف اذا اطمػػع عمػػ  أيضػػان أيضػػان   كفيػػهكفيػػه، ، ((ُ))الخي
أيضػػان أيضػػان   كفيػػهكفيػػه، ، ((ِ))كػػذىب ًكذبىػػةه لػػـ يػػزؿ معرضػػا عنػػه حتػػ  يحػػدث تكبػػه(كػػذىب ًكذبىػػةه لػػـ يػػزؿ معرضػػا عنػػه حتػػ  يحػػدث تكبػػه(  احػػد مػػف اهػػؿ بيتػػهاحػػد مػػف اهػػؿ بيتػػه

م هذا عم  يميف كاذبػة يسػتحؽ ب ػا حػؽ مسػمـ م هذا عم  يميف كاذبػة يسػتحؽ ب ػا حػؽ مسػمـ )ايما أمرئ مف المسمميف حمؼ عند منبر )ايما أمرئ مف المسمميف حمؼ عند منبر 
 ( .( .ّ))ادخمه اهلل النار كاف عم  سكاؾ اخضر(ادخمه اهلل النار كاف عم  سكاؾ اخضر(

 ((ْ))  )كاف جدار المسجد النبكم عند المنبر()كاف جدار المسجد النبكم عند المنبر(: : قوله فج الحدي  الثلنجقوله فج الحدي  الثلنج

 الجدار الذم عند المنبر.الجدار الذم عند المنبر.  -امام، ، قاؿ القسطبلن : تتمه اسـ كافقاؿ القسطبلن : تتمه اسـ كاف  

كهػػػ  مػػػا بػػػيف كهػػػ  مػػػا بػػػيف ، ، افةافةالمسػػػالمسػػػ  -امام، ، كالخبػػػر قكلػػػه: )مػػػا كػػػادت الشػػػاة تىجكزيهػػػا( بػػػالجيـكالخبػػػر قكلػػػه: )مػػػا كػػػادت الشػػػاة تىجكزيهػػػا( بػػػالجيـ  
 ما بيف الجدار كالمنبر.ما بيف الجدار كالمنبر.أك أك   ،،الجدار كالنب  )صم  اهلل عميه كسمـ(الجدار كالنب  )صم  اهلل عميه كسمـ(

  ((ّ))مػػف طريػػؽ ابػػ  عاصػػـ مػػف طريػػؽ ابػػ  عاصػػـ   ((ِ)): كهػػذا الحػػديث ركا  االسػػماعيم : كهػػذا الحػػديث ركا  االسػػماعيم ((ُ))قػػاؿ فػػ  الفػػت قػػاؿ فػػ  الفػػت   
كػػاف المنبػػر عمػػ  ع ػػد رسػػكؿ اهلل )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( لػػيس بينػػه كػػاف المنبػػر عمػػ  ع ػػد رسػػكؿ اهلل )صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ( لػػيس بينػػه : : فقػػاؿفقػػاؿ، ، ((ْ))عػػف يزيػػدعػػف يزيػػد

                                                                                                                                                      

: هٔاِ انبجواَٙ فٙ انكجٛو ٔفّٛ هفبيخ : هٔاِ انبجواَٙ فٙ انكجٛو ٔفّٛ هفبيخ 7ٔٗ7ٗٔ//ٔٔٔقبل انٓٛضًٙ فٙ يغً  انئائل ٔيُج  اننوائل ٔقبل انٓٛضًٙ فٙ يغً  انئائل ٔيُج  اننوائل 

ثعٚممٓب ثعٚممٓب   رلممٕ٘رلممٕ٘ثمٍ انٓمملٚو ٙممعنّ اثممٍ ؽجممبٌ ٔغٛمموِ، اال أٌ انؾمملٚش نمّ ٔعممِٕ يمملح ثبٍممبَٛل يقزهنممخ ثمٍ انٓمملٚو ٙممعنّ اثممٍ ؽجممبٌ ٔغٛمموِ، اال أٌ انؾمملٚش نمّ ٔعممِٕ يمملح ثبٍممبَٛل يقزهنممخ 

 انجع٘.انجع٘.

 ..78ٗ878ٗ8//ٔٔنَبث  َنَّ ىٕؾٛؼ ٔٙعٛف( :نَبث  َنَّ ىٕؾٛؼ ٔٙعٛف( :انًٖله اانًٖله ا  -  ٔ

انؾممممبف  ىٚممممٍ انمممملٍٚ يجممممل انمممموإٔف انًُممممبٔ٘ فممممٙ انزَٛممممٛو ثْمممموػ انغممممبي  انؾممممبف  ىٚممممٍ انمممملٍٚ يجممممل انمممموإٔف انًُممممبٔ٘ فممممٙ انزَٛممممٛو ثْمممموػ انغممممبي  اريممممبو اريممممبو   قممممبلقممممبل

 ثبٍُبك ؽٍَ ثبٍُبك ؽٍَ   ب(ب(هٙٙ   يُٓهٙٙ   يُٓىىيٍ يبئْخ يٍ يبئْخ : : ٕٖٕٕٖٕ//ٕٕانٖاٛوانٖاٛو

 77ٓٗ77ٓٗ/ / ٔٔانًٖله انَبث  َنَّ :انًٖله انَبث  َنَّ :  -  ٕ

انؾممممبف  ىٚممممٍ انمممملٍٚ يجممممل انمممموإٔف انًُممممبٔ٘ فممممٙ انزَٛممممٛو ثْمممموػ انغممممبي  انؾممممبف  ىٚممممٍ انمممملٍٚ يجممممل انمممموإٔف انًُممممبٔ٘ فممممٙ انزَٛممممٛو ثْمممموػ انغممممبي  اريممممبو اريممممبو   قممممبلقممممبل

: قممبل : قممبل ٙٓٔٙٓٔ//٘٘قممبل انؾممب ى ٕممؾٛؼ ٔأقمموِ انممنْجٙ، اال أَممّ قممبل فممٙ فممٛ٘ انلمملٚوقممبل انؾممب ى ٕممؾٛؼ ٔأقمموِ انممنْجٙ، اال أَممّ قممبل فممٙ فممٛ٘ انلمملٚو: : ٕٕٓٗٓٗ//ٕٕنٖمماٛونٖمماٛواا

 انؾب ى: ٕؾٛؼ االٍُبك ٍٔكذ يُّ اننْجٙ . انؾب ى: ٕؾٛؼ االٍُبك ٍٔكذ يُّ اننْجٙ . 

يمٍ يمٍ »»ثهنم  ثهنم    -  ٕٕ٘ٓٙ٘ٓٙؾلٚش ثٓنا انهن  فٙ انغبي  انٖاٛو ٔنكٍ ٔعملد ؽملٚش ثموقى ؾلٚش ثٓنا انهن  فٙ انغبي  انٖاٛو ٔنكٍ ٔعملد ؽملٚش ثموقى اناننى اقف يهٗ نى اقف يهٗ   -  ٖ

.ٕمؾٛؼ .ٕمؾٛؼ « « به ٔنمٕ يهمٗ ٍمٕاك أفٚموبه ٔنمٕ يهمٗ ٍمٕاك أفٚموؽهف يهٗ ًٍٚٛ اصًخ يُمل يُجمو٘ ْمنا فهٛزجمٕأ يلعملِ يمٍ انُمؽهف يهٗ ًٍٚٛ اصًخ يُمل يُجمو٘ ْمنا فهٛزجمٕأ يلعملِ يمٍ انُم

  8ٖ٘8ٖ٘//ٖٖاؽًمل ثمٍ ؽُجمم فمٙ يَمُلِ اؽًمل ثمٍ ؽُجمم فمٙ يَمُلِ اريمبو اريمبو   . ٔثهن  انًمزٍ هٔاِ. ٔثهن  انًمزٍ هٔا8ٔٓٙ8ِٙٓٔ//ٕٕانغبي  انٖاٛو ٔىٚبكارّ :انغبي  انٖاٛو ٔىٚبكارّ :

 ..  ٙٙٓ٘ٔٙٙٓ٘ٔهقى انؾلٚش هقى انؾلٚش 

قبل ٍواط انلٍٚ أثٙ ؽنٔ يًو ثٍ يهٙ ثٍ أؽًل األَٖبه٘ انْبفعٙ انًعؤف ثبثٍ انًهلٍ قبل ٍواط انلٍٚ أثٙ ؽنٔ يًو ثٍ يهٙ ثٍ أؽًل األَٖبه٘ انْبفعٙ انًعؤف ثبثٍ انًهلٍ 

: قَمبَل انؾمب ى فمٙ ْمنِ : قَمبَل انؾمب ى فمٙ ْمنِ ٕٕٓٓٓٓ//77فمٙ انْموػ انكجٛمو فمٙ انْموػ انكجٛمو   انجله انًُٛو فٙ رقوٚظ األؽبكٚش ٔاألصبه انٕاقعخانجله انًُٛو فٙ رقوٚظ األؽبكٚش ٔاألصبه انٕاقعخ

  7ٖٕ7ٕٖ//ٗٗانًَمزلهك يهمٗ انٖمؾٛؾٍٛ انًَمزلهك يهمٗ انٖمؾٛؾٍٛ   -ْنا ؽلٚش ٕمؾٛؼ ىارٍمُبك(، انؾمب ى انَُٛمبثٕهْ٘نا ؽلٚش ٕمؾٛؼ ىارٍمُبك(، انؾمب ى انَُٛمبثٕه٘: : انبوٚ انبوٚ 

 ٔقبل: ْنا ؽلٚش ٕؾٛؼ االٍُبك ٔنى ٚقوعبِ .ٔقبل: ْنا ؽلٚش ٕؾٛؼ االٍُبك ٔنى ٚقوعبِ .

 

له  مى ُٚجامٙ أٌ ركمٌٕ ثمٍٛ انًٖمهٗ ٔانَمزوح( هقمى له  مى ُٚجامٙ أٌ ركمٌٕ ثمٍٛ انًٖمهٗ ٔانَمزوح( هقمى قمقمى زبة ثبة ى زبة ثبة   77ٔ77ٔ//ٕٔٔؾٛؼ انجقبه٘ ٕؾٛؼ انجقبه٘ : : ُٚظوُٚظو  -  ٗ

 ثهن ى بٌ علاه انًَغل يُل انًُجو يب  بكد انْبح رغٕىْب (ثهن ى بٌ علاه انًَغل يُل انًُجو يب  بكد انْبح رغٕىْب (  8٘ٗ8٘ٗ::انؾلٚشانؾلٚش



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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كلمكشػػمير حتػػ  مػػا كػػادت الشػػاة اف تجكزهػػا كلمكشػػمير حتػػ  مػػا كػػادت الشػػاة اف تجكزهػػا ، ، العنػػزةالعنػػزة  كبػػيف حػػائط القبمػػة اال قػػدر مػػا تمػػركبػػيف حػػائط القبمػػة اال قػػدر مػػا تمػػر
 بزيادة أٍف. بزيادة أٍف. 

يقػػرب اف يراهػػا يقػػرب اف يراهػػا   ((ٕ))قكلػػه تعػػال : ))لػػـ يكػػد يراهػػا((قكلػػه تعػػال : ))لػػـ يكػػد يراهػػا((  ((ٔ))فػػ  تفسػػيرفػػ  تفسػػير  ((ٓ))كقػػاؿ البيضػػاكمكقػػاؿ البيضػػاكم
 كقكله:كقكله:، ، فضبل عف إيرائ افضبل عف إيرائ ا

   ((ٖ))رسيس ال كل مف حب مية يبرحرسيس ال كل مف حب مية يبرح                            اذا قير النأم المحبيف لـ يكداذا قير النأم المحبيف لـ يكد  

 ..((ٗ))كمعن  الرسيس: الثابتكمعن  الرسيس: الثابت

كلعػؿ هػذا كلعػؿ هػذا ، ، ف  المستقبؿ كالمضػارع بػالعكسف  المستقبؿ كالمضػارع بػالعكس  إثباتإثباتفائدة نف  كاد بالفعؿ الماض  فائدة نف  كاد بالفعؿ الماض  
تنبيه قكاعد منبر  عميه السبلـ تجعؿ درجات ف  تنبيه قكاعد منبر  عميه السبلـ تجعؿ درجات ف  ، ، إثباتإثبات ا نف  كنفي ا  ا نف  كنفي ا إثباتإثباتمراد مف قاؿ: مراد مف قاؿ: 

                                                                                                                                                      

  اننٚممم انعَمملالَٙ انْممبفعٙ،اننٚممم انعَمملالَٙ انْممبفعٙ،أثممٕ أثممٕ   فممزؼ انجممبه٘ ّمموػ ٕممؾٛؼ انجقممبه٘: أؽًممل ثممٍ يهممٙ ثممٍ ؽغمموفممزؼ انجممبه٘ ّمموػ ٕممؾٛؼ انجقممبه٘: أؽًممل ثممٍ يهممٙ ثممٍ ؽغممو  -  ٔ

، هقممى  زجممّ ٔأثٕاثممّ ٔأؽبكٚضممّ: يؾًممل فممئاك يجممل انجممبقٙ: ، هقممى  زجممّ ٔأثٕاثممّ ٔأؽبكٚضممّ: يؾًممل فممئاك يجممل انجممبقٙ: 83ٖٔ83ٖٔثٛممؤد، ثٛممؤد،   -انُبّممو: كاه انًعوفممخ انُبّممو: كاه انًعوفممخ 

ٔٔ//٘8٘٘8٘ 

ثكو االًٍبيٛهٙ، اننلّٛ انْبفعٙ انغوعمبَٙ انًزمٕفٗ ثكو االًٍبيٛهٙ، اننلّٛ انْبفعٙ انغوعمبَٙ انًزمٕفٗ أثٕ أثٕ   اْٛى ثٍ اًٍبيٛم،اْٛى ثٍ اًٍبيٛم،ْٕ انؾبف  أؽًل ثٍ اثوْٕ انؾبف  أؽًل ثٍ اثو  -  ٕ

 8ٔٔ8ٔٔ//ٗٔٗٔ.ٍٛو ايالو انُجال  :.ٍٛو ايالو انُجال  :8ٖٙ8ٍُٖٙخ ٍُخ 

أثمٕ أثمٕ   ،،صجمبدصجمبدانؾمبف  ّمٛـ انًؾملصٍٛ ارانؾمبف  ّمٛـ انًؾملصٍٛ اراريمبو اريمبو   انٚؾبك ثٍ يقهل ثٍ انٚؾبك ثٍ يَهى ثٍ انٚمؾبك،انٚؾبك ثٍ يقهل ثٍ انٚؾبك ثٍ يَهى ثٍ انٚمؾبك،  -  ٖ

و، ٔ مبٌ ٚجٛم  انؾوٚمو . و، ٔ مبٌ ٚجٛم  انؾوٚمو . يٍ أَنَٓى، انجٖو٘، ٔأيّ يٍ ال انيثٛميٍ أَنَٓى، انجٖو٘، ٔأيّ يٍ ال انيثٛم: : يبٕى انْٛجبَٙ، يٕالْى، ٔٚلبليبٕى انْٛجبَٙ، يٕالْى، ٔٚلبل

يبد ٍمُخ أهثم  يْموح ٔيمبئزٍٛ فمٙ افوْمب .، ٍمٛو ايمالو انُمجال  يبد ٍمُخ أهثم  يْموح ٔيمبئزٍٛ فمٙ افوْمب .، ٍمٛو ايمالو انُمجال    ٔنل ٍُخ اصُزٍٛ ٔيْوٍٚ ٔيبئخ .ٔنل ٍُخ اصُزٍٛ ٔيْوٍٚ ٔيبئخ .

::33//ٗ7ٓ.ٗ7ٗٗ7ٓ.ٗ7ٗ 

ٚيٚل ثٍ أثٙ يجٛل ى ( انًلَٙ، يٍ ثلبٚب انزبثعٍٛ انضلبد . ؽلس يٍ يٕالِ ٍمهًخ ثمٍ األ مٕ ، ٔيمٍ ٚيٚل ثٍ أثٙ يجٛل ى ( انًلَٙ، يٍ ثلبٚب انزبثعٍٛ انضلبد . ؽلس يٍ يٕالِ ٍمهًخ ثمٍ األ مٕ ، ٔيمٍ   -  ٗ

يبٕمى يبٕمى أثمٕ أثمٕ   ٔٚؾٛٗ انلببٌ، ٔؽًبك ثٍ يَعلح، ٔٔٚؾٛٗ انلببٌ، ٔؽًبك ثٍ يَعلح، ٔ  ؽبرى ثٍ اًٍبيٛم،ؽبرى ثٍ اًٍبيٛم،: : يًٛو يٕنٗ اثٙ انهؾى . ٔيُّيًٛو يٕنٗ اثٙ انهؾى . ٔيُّ

كأك . ٔؽلٚضّ يٍ يٕانٙ انجقمبه٘ انضالصٛمبد . رمٕفٙ كأك . ٔؽلٚضّ يٍ يٕانٙ انجقمبه٘ انضالصٛمبد . رمٕفٙ أثٕ أثٕ   انُجٛم، ٔيكٙ ثٍ اثواْٛى ٔافؤٌ . ٔصلّانُجٛم، ٔيكٙ ثٍ اثواْٛى ٔافؤٌ . ٔصلّ

 ..ٖٖٖٖٓٓ//ٍُٙٙخ ٍج  ٔأهثعٍٛ ٔيبئخ، .ٍٛو ايالو انُجال  :ٍُخ ٍج  ٔأهثعٍٛ ٔيبئخ، .ٍٛو ايالو انُجال  :

َبٕممو انمملٍٚ َبٕممو انمملٍٚ انقٛممو انقٛممو أثممٕ أثممٕ   ٍممعٛلٍممعٛلأثممٕ أثممٕ   يجممل   ثممٍ يًممو ثممٍ يؾًممل ثممٍ يهممٗ انْممٛواى٘،يجممل   ثممٍ يًممو ثممٍ يؾًممل ثممٍ يهممٗ انْممٛواى٘،اريممبو اريممبو   ْممْٕممٕ  -  ٘

، يُمبْظ ، يُمبْظ انلمواٌانلمواٌانجٛٚبٔ٘ يٍ قوٚخ ٚلبل انجٛٚب  نٓب يمٍ ثمالك فمبهً ٔنمٗ انلٚمب  ثْمٛواى ٔفَمو انجٛٚبٔ٘ يٍ قوٚخ ٚلبل انجٛٚب  نٓب يمٍ ثمالك فمبهً ٔنمٗ انلٚمب  ثْمٛواى ٔفَمو 

 ٕٕٔٗٔٗٓٓ: : ٛ كاه انكزبة انًٖو٘ٛ كاه انكزبة انًٖو٘، ، يُٛ  يجل انؾهٛى يؾًٕكيُٛ  يجل انؾهٛى يؾًٕك: : انًنَوٍٚانًنَوٍٚ

 ..  3ٖٔ3ٖٔ/ / ُٗٗٚظو: رنَٛو انجٛٚبٔ٘ ُٚظو: رنَٛو انجٛٚبٔ٘   -  ٙ

 ٍٕٓٗٓٗهح انُٕه اٚخ: ٍٕهح انُٕه اٚخ:   -  8

: ععنمو ثمٍ أؽًمل ثمٍ انؾَمٍٛ انَمواط انلمبه٘ : ععنمو ثمٍ أؽًمل ثمٍ انؾَمٍٛ انَمواط انلمبه٘ يٖمبه  انعْمبفيٖمبه  انعْمبف  ْٕٔ يٍ قٕل انْمبيو مٔ انويمخ،:ْٕٔ يٍ قٕل انْمبيو مٔ انويمخ،:  -  7

 ٖٖٔٔ/ / ْٔٔـ(انُبّو: كاه ٕبكه، ثٛؤد ْـ(انُبّو: كاه ٕبكه، ثٛؤد ٓٓ٘ٓٓ٘يؾًل ىانًزٕفٗ: يؾًل ىانًزٕفٗ: أثٕ أثٕ   انجالاك٘،انجالاك٘،

انوٌٍٛ نّ يعبَٙ  ضٛوح يُّ، يُٓب انضبثذ، قبل اننموا : أفنرمّ انؾًمٗ ثموً اما صجزمذ فمٙ يظبيمّ، انوٌٍٛ نّ يعبَٙ  ضٛوح يُّ، يُٓب انضبثذ، قبل اننموا : أفنرمّ انؾًمٗ ثموً اما صجزمذ فمٙ يظبيمّ،   -  3

ننبٍ، ٔقٛمم انوٍمٌٛ: ٔاكٚمبٌ ننبٍ، ٔقٛمم انوٍمٌٛ: ٔاكٚمبٌ ْٕ انعبقم إْ انعبقم ا: : انْٙ  انضبثذ انن٘ قل نيو يكبَّ، ٔانوٌٍٛانْٙ  انضبثذ انن٘ قل نيو يكبَّ، ٔانوٌٍٛ: : ٔانوٌٍٛٔانوٌٍٛ

 ..  3737-3838//ٙٙنَبٌ انعوة نَبٌ انعوة   -يٕٙعبٌ، ٔغٛوْب يٍ انًعبَٙ. ُٚظو: اثٍ يُظٕهيٕٙعبٌ، ٔغٛوْب يٍ انًعبَٙ. ُٚظو: اثٍ يُظٕهأٔ أٔ   ثُغلثُغل
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، ، ((ُ))كمػػا فػػ  الجػػامع الصػػيير: قػػاؿ عميػػه السػػبلـ )قػػكائـ منبػػرم ركاتػػب فػػ  الجنػػة(كمػػا فػػ  الجػػامع الصػػيير: قػػاؿ عميػػه السػػبلـ )قػػكائـ منبػػرم ركاتػػب فػػ  الجنػػة(، ، الجنػػةالجنػػة

 انت  . انت  . 

فائػػدة منبػػر  عميػػه السػػبلـ كػػاف مػػف طىٍرفػػاً  فائػػدة منبػػر  عميػػه السػػبلـ كػػاف مػػف طىٍرفػػاً  ، ، ات العاليػػة فػػ  الجنػػةات العاليػػة فػػ  الجنػػةكالركاتػػب: الػػدرجكالركاتػػب: الػػدرج
كهك شجر معركؼ مف خكاصه انه اذا قطع كرقػه قطعػا صػيارا كلطػخ بػه الػراس كهك شجر معركؼ مف خكاصه انه اذا قطع كرقػه قطعػا صػيارا كلطػخ بػه الػراس ، ، اليابةاليابة

قيػة لػـ يػزاؿ ، ، بعد حمقه مع مزجه بدقيؽ العػدس الييػر المقشػكربعد حمقه مع مزجه بدقيؽ العػدس الييػر المقشػكر قيػة لػـ يػزاؿ كتبييتػه عمػ  الػرأس كالعىرى كتبييتػه عمػ  الػرأس كالعىرى
كتػػزاؿ بعػػد درجػػات لطيفػػة ال كتػػزاؿ بعػػد درجػػات لطيفػػة ال ، ، حمػػاـ ايضػػاحمػػاـ ايضػػاكيمطػػخ بدنػػه بالحنػػا  كالخػػؿ فػػ  الكيمطػػخ بدنػػه بالحنػػا  كالخػػؿ فػػ  ال، ، فػػ  الحمػػاـفػػ  الحمػػاـ

ككػػاف عميػػه السػػبلـ قبػػؿ اتخػػاذ  المنبػػر يقػػؼ عمػػ  ككػػاف عميػػه السػػبلـ قبػػؿ اتخػػاذ  المنبػػر يقػػؼ عمػػ  ، ، ((ِ))يصػػيب الػػرأس الػػـ فػػ  تمػػؾ السػػنةيصػػيب الػػرأس الػػـ فػػ  تمػػؾ السػػنة
كيخطب الناس فكممته امرأة كقالت: اف ل  كلدا نجارا ف ؿ لؾ ف  اف كيخطب الناس فكممته امرأة كقالت: اف ل  كلدا نجارا ف ؿ لؾ ف  اف   ((ّ))الجذع المش كرالجذع المش كر

تػػه، ، اف آمػر  فػػ  عمػػؿ منبػػراف آمػر  فػػ  عمػػؿ منبػػر تػػهفػأذف ل ػػا عميػػه السػػبلـ فػػ  ذلػؾ فأمرى رىج مػػف رىج مػػف فصػػنع ثػػبلث دي فصػػنع ثػػبلث دي   ،،فػأذف ل ػػا عميػػه السػػبلـ فػػ  ذلػؾ فأمرى
ثػـ بعػػد حػيف زيػػد عمػػ  ثػـ بعػػد حػيف زيػػد عمػػ  ، ، ((ْ))فكػاف عميػػه السػبلـ يرقػػ  عميػػه كيخطػب النػػاسفكػاف عميػػه السػبلـ يرقػػ  عميػػه كيخطػب النػػاس، ، طرفػا  اليابػػةطرفػا  اليابػػة

 هذ  الدرج درجات اخر .هذ  الدرج درجات اخر .

                                                           

  -ُٚظو: انَواط انًُٛو فٙ رورٛت أؽبكٚش ٕؾٛؼ انغبي  انٖاٛو: انؾمبف  عمالل انملٍٚ انَمٕٛٛٙ ُٚظو: انَواط انًُٛو فٙ رورٛت أؽبكٚش ٕؾٛؼ انغبي  انٖاٛو: انؾمبف  عمالل انملٍٚ انَمٕٛٛٙ   -  ٔ

  -نُبّو: كاه انٖلٚ  نُبّو: كاه انٖلٚ  اا، ، هرَّجّ ٔيه  يهّٛ: يٖبو يٍٕٗ ْبك٘هرَّجّ ٔيه  يهّٛ: يٖبو يٍٕٗ ْبك٘، ، انعاليخ يؾًل َبٕو انلٍٚ األنجبَٙانعاليخ يؾًل َبٕو انلٍٚ األنجبَٙ

، ٔهٔاِ اثممٍ ؽجممبٌ فممٙ ٕممؾٛؾّ ، ٔهٔاِ اثممٍ ؽجممبٌ فممٙ ٕممؾٛؾّ 73ٔ73ٔ/ / ٔٔ: : و .و .3ٕٓٓ3ٕٓٓ  -ْممـ ْممـ ٖٖٓٗٔٓٗٔ، ، ٖٖٛٛ، ، رٕىٚمم  يئٍَممخ انوٚممبٌرٕىٚمم  يئٍَممخ انوٚممبٌ

 ..  ٕٕٔٙٔٙ//ٖٖ، ٔانؾب ى فٙ انًَزلهك يهٗ انٖؾٛؾٍٛ ، ٔانؾب ى فٙ انًَزلهك يهٗ انٖؾٛؾٍٛ ٗٙٗٙ//33

 نى اقف يهٗ كنٛم ٚئٚل ٕؾخ ْنا انلٕلنى اقف يهٗ كنٛم ٚئٚل ٕؾخ ْنا انلٕل  -  ٕ

 مبٌ ٚقبمت  مبٌ ٚقبمت يٍ أٌَ ثٍ يبنك ٔاثمٍ يجمبً هٙمٙ   يًُٓمب يعمب أٌ انُجمٙ ٕمهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى يٍ أٌَ ثٍ يبنك ٔاثمٍ يجمبً هٙمٙ   يًُٓمب يعمب أٌ انُجمٙ ٕمهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى   -  ٖ

انًُجممو. فؾممٍ انغممن  فؤرممبِ فبؽزٚممُّ فَممكٍ. فلممبل: نممٕ نممى انًُجممو. فؾممٍ انغممن  فؤرممبِ فبؽزٚممُّ فَممكٍ. فلممبل: نممٕ نممى انممٗ انممٗ   يهممٗ عممن . فهًممب ارقممن انًُجممو مْممتيهممٗ عممن . فهًممب ارقممن انًُجممو مْممت

، يَُل أؽًل ثٍ ؽُجم ، يَُل أؽًل ثٍ ؽُجم ٔٗٔٔٗٔهقى انؾلٚشهقى انؾلٚشٗ٘ٗٗ٘ٗ//ٕٔٔٚو انلٛبيخ، ُٚظو: ٍٍُ اثٍ يبعخٕٚو انلٛبيخ، ُٚظو: ٍٍُ اثٍ يبعخانٗ انٗ   أؽزُّٚ نؾٍأؽزُّٚ نؾٍ

  ، ثلاٚمخ انَمٕل فمٙ رنٚمٛم، ثلاٚمخ انَمٕل فمٙ رنٚمٛمٕٕٓٙٓٙ//ٙٙفمزؼ انجمبه٘ فمزؼ انجمبه٘   -، اثٍ ؽغمو انعَملالَٙ، اثٍ ؽغمو انعَملالَٖٕٕٖٕٕٙهقى انؾلٚش هقى انؾلٚش   3ٕٗ3ٕٗ//ٔٔ

انوٍممٕل ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى: يجممل انعيٚممي ثممٍ يجممل انَممالو ثممٍ أثممٙ انلبٍممى ثممٍ انؾَممٍ انَممهًٙ انوٍممٕل ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى: يجممل انعيٚممي ثممٍ يجممل انَممالو ثممٍ أثممٙ انلبٍممى ثممٍ انؾَممٍ انَممهًٙ 

  –انُبّممو: انًكزممت ارٍمماليٙ انُبّممو: انًكزممت ارٍمماليٙ ، ، ْممـ(ْممـ(ٓٙٙٓٙٙانليْمملٙ، يممي انمملٍٚ انًهلممت ثَممهببٌ انعهًممب  ىانًزممٕفٗ: انليْمملٙ، يممي انمملٍٚ انًهلممت ثَممهببٌ انعهًممب  ىانًزممٕفٗ: 

 ..  ٓٗٓٗ/ / ٔٔ: : ٙٓٗٔٙٓٗٔ  ،،ٗٗٛٛ، ، ثٛؤدثٛؤد

ٍُ : : انجقممبه٘انجقممبه٘نعهمّ ٚلٖممل ثممننك ؽمملٚش انوٍممٕل ىٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔمهى( انممن٘ ٚؤٚممّ انعهمّ ٚلٖممل ثممننك ؽمملٚش انوٍممٕل ىٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔمهى( انممن٘ ٚؤٚممّ ا  -  ٗ ْٛجَممخُ ْثمم صََُب قُزَ ٍُ َؽمملَّ ْٛجَممخُ ْثمم صََُب قُزَ َؽمملَّ

ُّ٘ انلُوَ  ٍِ َيْجممل  انلَممبِه ِ ْثمم ٍِ َيْجممِل  َّ ممِل ْثمم ًَّ ٍِ ُيَؾ ٍِ ْثمم ًَ ْؽ ٍُ َيْجممِل انمموَّ صََُب َْٚعلُممُٕة ْثمم ، قَممبَل: َؽمملَّ ممِعٛل  ُّ٘ انلُوَ ٍَ ٍِ َيْجممل  انلَممبِه ِ ْثمم ٍِ َيْجممِل  َّ ممِل ْثمم ًَّ ٍِ ُيَؾ ٍِ ْثمم ًَ ْؽ ٍُ َيْجممِل انمموَّ صََُب َْٚعلُممُٕة ْثمم ، قَممبَل: َؽمملَّ ممِعٛل  ٍَ ُّٙ مم ِّ ُّٙ مم ِّ
صََُب ، قَبَل: َؽلَّ ُّٙ َُْلَهاَِ َك ٍْ صََُباِر ، قَبَل: َؽلَّ ُّٙ َُْلَهاَِ َك ٍْ اأثٕ أثٕ   اِر ْٕ ٌَّ ِهَعبالأل أَرَم ٍُ ِكَُٚبه ، أَ اَؽبِىِو ْث ْٕ ٌَّ ِهَعبالأل أَرَم ٍُ ِكَُٚبه ، أَ ا   َؽبِىِو ْث ْٔ قَمْل اْيزَمَو َٔ  ، َّ٘ مبِيِل ََّ مْعل  ان ٍَ  ٍَ َْٓم ْثم م ا ٍَ ْٔ قَمْل اْيزَمَو َٔ  ، َّ٘ مبِيِل ََّ مْعل  ان ٍَ  ٍَ َْٓم ْثم م ٍَ

ْٚزُمُّ  نَلَْل َهأَ َٔ  ، َٕ ب ُْ ًَّ ِ اَِِّٙ أَلَْيِوُف ِي َّ َٔ ٍْ َمنَِك، فَلَبَل:  ؤَنُُِٕ َي ََ ُْجَِو ِيىَّ ُيُٕكُِ، فَ ًِ ْٚزُمُّ فِٙ ان نَلَْل َهأَ َٔ  ، َٕ ب ُْ ًَّ ِ اَِِّٙ أَلَْيِوُف ِي َّ َٔ ٍْ َمنَِك، فَلَبَل:  ؤَنُُِٕ َي ََ ُْجَِو ِيىَّ ُيُٕكُِ، فَ ًِ مَ ، فِٙ ان ِٙ ُٔ و   ْٕ َل َٚم َّٔ مَ ، أَ ِٙ ُٔ و   ْٕ َل َٚم َّٔ أَ
هَّٗ َٕ  ِ ٍُُٕل  َّ ِّ َه ْٛ ٌَ َيهَ و  َعهَ ْٕ َل َٚ َّٔ أَ هََّٗٔ َٕ  ِ ٍُُٕل  َّ ِّ َه ْٛ ٌَ َيهَ و  َعهَ ْٕ َل َٚ َّٔ أَ مهَّىَ   َٔ ٍَ َٔ  ِّ م ْٛ مهَّٗ  ُ َيهَ َٕ  ِ مُٕل  َّ ٍُ مَم َه ٍَ مهََّى، أَْه ٍَ َٔ  ِّ ْٛ مهَّىَ  ُ َيهَ ٍَ َٔ  ِّ م ْٛ مهَّٗ  ُ َيهَ َٕ  ِ مُٕل  َّ ٍُ مَم َه ٍَ مهََّى، أَْه ٍَ َٔ  ِّ ْٛ انمٗ انمٗ    ُ َيهَ

ٌْٓم   -فاُلَََخَ فاُلَََخَ  م ٍَ بَْب  ًَّ م ٍَ بِه قَمْل  َٖ َْ ٍَ األَ ٌْٓم اْيَوأَح  ِي م ٍَ بَْب  ًَّ م ٍَ بِه قَمْل  َٖ َْ ٍَ األَ ٌُ »»  -اْيَوأَح  ِي ا، أَْعهِم اكأل َٕ مَم نِمٙ أَْيم ًَ ٌْ َْٚع مبَه، أَ ٌُ ُيمِو٘ ُغالََيمِك انَُّغَّ ا، أَْعهِم اكأل َٕ مَم نِمٙ أَْيم ًَ ٌْ َْٚع مبَه، أَ ُيمِو٘ ُغالََيمِك انَُّغَّ

 ًَ مُذ انَُّمب ًْ ٍَّ اَِما َ هَّ ِٓ ْٛ ًَ َيهَ مُذ انَُّمب ًْ ٍَّ اَِما َ هَّ ِٓ ْٛ مهَذْ « « َيهَ ٍَ ٍْ َْٛوفَمبِ  انَابثَمِخ، صُمىَّ َعمبَ  ثَِٓمب، فَؤَْه هََٓمب ِيم ًِ مهَذْ فَؤََيَوْرمُّ فََع ٍَ ٍْ َْٛوفَمبِ  انَابثَمِخ، صُمىَّ َعمبَ  ثَِٓمب، فَؤَْه هََٓمب ِيم ًِ ِ انمٗ انمٗ   فَؤََيَوْرمُّ فََع مِٕل  َّ ٍُ ِ َه مِٕل  َّ ٍُ َه

َعْذ َْب َُُْمب:  ِٙ ُٕ هََّى، فَؤََيَو ثَِٓب فَ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َعْذ َْب َُُْمب: َٕ ِٙ ُٕ هََّى، فَؤََيَو ثَِٓب فَ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ ُْجَمِو   7878هقمى انؾملٚش هقمى انؾملٚش   33//َٕٕٕ ًِ ُْجَمِو ىثَمبة اْنُقْبجَمِخ يهمٗ اْن ًِ ىثَمبة اْنُقْبجَمِخ يهمٗ اْن



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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ب مزة قطع مضمكمة المتكسطة ف  ب مزة قطع مضمكمة المتكسطة ف    ((ُ)))عند االسطكانة()عند االسطكانة(  قوله فج الحدي  الثلل  قوله فج الحدي  الثلل  
الركضػػػة المعركفػػػة بالم ػػػاجريف التػػػ  عنػػػد المصػػػحؼ الػػػذم كػػػاف فػػػ  المسػػػجد مػػػف ع ػػػد الركضػػػة المعركفػػػة بالم ػػػاجريف التػػػ  عنػػػد المصػػػحؼ الػػػذم كػػػاف فػػػ  المسػػػجد مػػػف ع ػػػد 

 اهلل عنه(.اهلل عنه(.  عثماف )رض عثماف )رض 

ألنػػ  رأيػػت النبػػ  يتحػػرل الصػػبلة عنػػدها(ه ألن ػػا اكلػػ  اف تكػػكف سػػترة مػػف ألنػػ  رأيػػت النبػػ  يتحػػرل الصػػبلة عنػػدها(ه ألن ػػا اكلػػ  اف تكػػكف سػػترة مػػف ))  قكلػػه:قكلػػه:
 انت  . انت  . ، ، ((ِ))العنزةالعنزة

لشػ   لشػ   أك أك   نػارنػارأك أك   كقاؿ البخارم ف  محػؿ اخػر: بػاب مػف صػم  لتنػكركقاؿ البخارم ف  محػؿ اخػر: بػاب مػف صػم  لتنػكر، ، قسطبلن قسطبلن 
 ..( ( ّ))قاؿ القسطبلن : فبل كراهة اذا كاف القصد عبادة اهللقاؿ القسطبلن : فبل كراهة اذا كاف القصد عبادة اهلل، ، مما يعبد مف دكف اهللمما يعبد مف دكف اهلل
ـــه فـــج الحـــ ـــه فـــج الحـــقول قربػػػت الشػػػمس شػػػبه قربػػػت الشػػػمس شػػػبه   -امام  ((ْ)))اذا تػػػكارت بالحجػػػاب()اذا تػػػكارت بالحجػػػاب(  دي  الراحـــ  دي  الراحـــ  قول

كاضػػػمرها مػػػف قيػػػر ذكػػػر اعتمػػػادا عمػػػ  قرينػػػة قكلػػػه كاضػػػمرها مػػػف قيػػػر ذكػػػر اعتمػػػادا عمػػػ  قرينػػػة قكلػػػه ، ، قركب ػػػا بتػػػكارم المخبَّئىػػػة بحجاب ػػػاقركب ػػػا بتػػػكارم المخبَّئىػػػة بحجاب ػػػا
 انت  .انت  .، ، ((ٓ))الميربالميرب

  عػف ابػف عبػاسعػف ابػف عبػاس، ، ف  الميربف  الميرب  ف  باب القرا ةف  باب القرا ة  ::((ٔ))كف  صحي  مسمـكف  صحي  مسمـ، ، القسطبلن القسطبلن   
ارث سػػػػمعته يعنػػػػ  ابن ػػػػا كهػػػػك يقػػػػرأ: ارث سػػػػمعته يعنػػػػ  ابن ػػػػا كهػػػػك يقػػػػرأ: رضػػػػ  اهلل عنػػػػه( قػػػػاؿ: )إف اـ الفضػػػػؿ بنػػػػت الحػػػػرضػػػػ  اهلل عنػػػػه( قػػػػاؿ: )إف اـ الفضػػػػؿ بنػػػػت الحػػػػ))

)كالمرسبلت عرفا( فقالت: يا بن  لقد ذكرتن  بقرا تؾ هػذ  السػكرة ان ػا ألخػر مػا سػمعت )كالمرسبلت عرفا( فقالت: يا بن  لقد ذكرتن  بقرا تؾ هػذ  السػكرة ان ػا ألخػر مػا سػمعت 
 ..  رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( يقرأ ب ا ف  الميرب(رسكؿ اهلل )صم  اهلل عميه كسمـ( يقرأ ب ا ف  الميرب(

                                                                                                                                                      

ٌٌ هٙٙ   يُّ َفبَ  ٌٌ هٙٙ   يُّ َفبَ ٔقبل أَََ ُْجَمِو ٔيٕاٙمعّ(ُٚظو: ٕمؾٛؼ ٔقبل أَََ ًِ ُْجَمِو ٔيٕاٙمعّ(ُٚظو: ٕمؾٛؼ َت انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔمهى يهمٗ اْن ًِ َت انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔمهى يهمٗ اْن

 ٖٖٓٔٓٔ/ /   ٔٔانجقبه٘ انجقبه٘ 

ُّٙ ثمٍ انمٗ انمٗ   ىثمبة انٖمالحىثمبة انٖمالح  7ٗ7ٗهقى انؾٛش هقى انؾٛش   73ٔ73ٔهٔاِ انجقبهٖ فٙ ٕؾٛؾّ/هٔاِ انجقبهٖ فٙ ٕؾٛؾّ/  -  ٔ م كِّ ًَ ُّٙ ثمٍ االٍمبٕاَخ( ؽملصُب اْن م كِّ ًَ االٍمبٕاَخ( ؽملصُب اْن

ِ  فَُٛ  َٕ خَ ثمٍ اأْلَْ م ًَ مهَ ٍَ ْٛل  قمبل ى ُمذ ارِمٙ يم   ِ  فَُٛ اثواْٛى قبل ؽلصُب َِٚيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ َٕ خَ ثمٍ اأْلَْ م ًَ مهَ ٍَ ْٛل  قمبل ى ُمذ ارِمٙ يم   اََِخ اثواْٛى قبل ؽلصُب َِٚيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ َٕ مبُ ٍْ ُْمَل اأْلُ مهِّٙ ِي اََِخ َٖ َٕ مبُ ٍْ ُْمَل اأْلُ مهِّٙ ِي َٖ
اََِخ قمبل فَمبَِِّٙ هأٚمذ  َٕ مبُ ٍْ ُْمَل ْمنِ اأْلُ ماَلحَ ِي َّٖ ٖ ان مهِى  أََهاَك رَزََؾموَّ َْ َؾِف فلهمذ ٚمب أَثَمب ُي ْٖ ًُ َُْل اْن اََِخ قمبل فَمبَِِّٙ هأٚمذ انزٙ ِي َٕ مبُ ٍْ ُْمَل ْمنِ اأْلُ ماَلحَ ِي َّٖ ٖ ان مهِى  أََهاَك رَزََؾموَّ َْ َؾِف فلهمذ ٚمب أَثَمب ُي ْٖ ًُ َُْل اْن انزٙ ِي

َُْلَْب( . اَلحَ ِي َّٖ ٖ ان َُْلَْب( .انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى َٚزََؾوَّ اَلحَ ِي َّٖ ٖ ان  انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى َٚزََؾوَّ

ثمٍ يؾًمل ثمٍ أثمٗ ثكمو ثمٍ يجمل انًهمك انلَمبالَٙ ثمٍ يؾًمل ثمٍ أثمٗ ثكمو ثمٍ يجمل انًهمك انلَمبالَٙ اهّبك انَمبه٘ نْموػ ٕمؾٛؼ انجقمبه٘: أؽًمل اهّبك انَمبه٘ نْموػ ٕمؾٛؼ انجقمبه٘: أؽًمل   -  ٕ

ْـ(،انُبّو: انًبجعخ انكجوٖ األيٛوٚمخ، ْـ(،انُبّو: انًبجعخ انكجوٖ األيٛوٚمخ، 3ٕٖ3ٕٖانعجبً، ّٓبة انلٍٚ ىانًزٕفٗ: انعجبً، ّٓبة انلٍٚ ىانًزٕفٗ: أثٕ أثٕ   انلزٛجٙ انًٖو٘،انلزٛجٙ انًٖو٘،

 8ٗٙ8ٙٗ//ْٔٔـ: ْـ:   ٖٕٖٖٕٖٔٔ، ، 88يٖو، ٛيٖو، ٛ

 ٕٖٕٖٗٗ/ / ُٔٔٚظو. اهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘: ُٚظو. اهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘:   -  ٖ

ُّٙ ثٍ اثواْٛى قبل ؽلصُب َٚ   -ٗ كِّ ًَ ُّٙ ثٍ اثواْٛى قبل ؽلصُب َٚ انؾلٚش: ؽلصُب اْن كِّ ًَ مهِّٙ يم  انُجمٙ انؾلٚش: ؽلصُب اْن َٖ خَ قبل: ى ُمب َُ ًَ هَ ٍَ ْٛل  يٍ  مهِّٙ يم  انُجمٙ ِيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ َٖ خَ قبل: ى ُمب َُ ًَ هَ ٍَ ْٛل  يٍ  ِيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ

اَهْد ثِبْنِؾَغبِة(. ُٚظو: َٕ ْاِوَة اما رَ ًَ اَهْد ثِبْنِؾَغبِة(. ُٚظو:ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى اْن َٕ ْاِوَة اما رَ ًَ  ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى اْن

 ىثبة ٔقذ انًاوة( .ىثبة ٔقذ انًاوة( .: : ٖٖ٘٘: : هقى انؾلٚشهقى انؾلٚش  ٕٕ٘ٓ٘ٓ/ /   ٕٔٔؾٛؼ انجقبه٘ ٕؾٛؼ انجقبه٘ 

 . .   ٓٙٔٓٙٔ//ٖٖفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -٘

 ( ىثبة انلوا ح فٙ انٖجؼ(( ىثبة انلوا ح فٙ انٖجؼ(ٕٕٗٗى انؾلٚشىى انؾلٚشىهقهق  7ٖٖ7ٖٖ//  ٕٔٔؾٛؼ يَهى :ٕؾٛؼ يَهى :  -  ٙ



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات
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كفػػػ  كفػػػ  ، ، : )انػػػه كػػػاف يقػػػرأ )بػػػالطكر( فػػػ  الميػػػرب: )انػػػه كػػػاف يقػػػرأ )بػػػالطكر( فػػػ  الميػػػرب((ُ))كذكػػػر فػػػ  صػػػحي  مسػػػمـ ايضػػػاكذكػػػر فػػػ  صػػػحي  مسػػػمـ ايضػػػا
كف  الصب  يستفت  بسػكرة المػؤمنيف حتػ  جػا  ذكػر كف  الصب  يستفت  بسػكرة المػؤمنيف حتػ  جػا  ذكػر ، ، يتكف(يتكف(العشا  كاف يقرأ )بالتيف كالز العشا  كاف يقرأ )بالتيف كالز 

  القػرآفالقػرآف)ؽ ك )ؽ ك أيضػان أيضػان   كقػرأكقػرأ، ، ف  الفجر )كالميػؿ اذا عسػعس(ف  الفجر )كالميػؿ اذا عسػعس(أيضان أيضان   ككاف يقرأككاف يقرأ، ، مكس  كهاركفمكس  كهاركف
 كف  العصر نحك ذلؾ(.كف  العصر نحك ذلؾ(.، ، ككاف يقرأ ف  الظ ر )بالميؿ اذا ييش (ككاف يقرأ ف  الظ ر )بالميؿ اذا ييش (، ، المجيد(المجيد(

، ، ((ُُسكرة األعم سكرة األعم ))  : )كاف يقرأ ف  الظ ر بػ )سب  اسـ ربؾ االعم (: )كاف يقرأ ف  الظ ر بػ )سب  اسـ ربؾ االعم (((ِ))كف  ركايةكف  ركاية  
 انت   .انت   .

ــج الحــدي  الخــلم  ــه ف ــج الحــدي  الخــلم قول ــه ف قػػاؿ القسػػطبلن : هػػك النبيػػؿ قػػاؿ القسػػطبلن : هػػك النبيػػؿ   ،،((ّ))عاصػػـعاصػػـأبػػك أبػػك   حػػدثناحػػدثنا  ::قول
 . . ((ْ))عاشكرا (عاشكرا ())  الضحاؾ بف مخمد قكلهالضحاؾ بف مخمد قكله

أك أك   كالعاشػػكر عاشػػر المحػػـركالعاشػػكر عاشػػر المحػػـر، ، : العاشػػكرا  كالعشػػكرا  كيقصػػراف: العاشػػكرا  كالعشػػكرا  كيقصػػراف((ٓ))قػػاؿ فػػ  القػػامكسقػػاؿ فػػ  القػػامكس
 انت   . انت   . ، ، تاسعهتاسعه

هػػك مػػذهب جم ػػكر العممػػا  مػػف هػػك مػػذهب جم ػػكر العممػػا  مػػف كاالشػػتقاؽ يػػدؿ عميػػه ك كاالشػػتقاؽ يػػدؿ عميػػه ك ، ، كاالكؿ: هػػك قػػكؿ الخميػػؿكاالكؿ: هػػك قػػكؿ الخميػػؿ
 . . ((ٔ))الثان الثان إل  إل    كذهب ابف عباسكذهب ابف عباس، ، الصحابة كالتابعيف كمف بدهـالصحابة كالتابعيف كمف بدهـ

قيػؿ: ألنػه مػأخكذ مػف الًعٍشػر قيػؿ: ألنػه مػأخكذ مػف الًعٍشػر ، ، كف  المصنؼ: عف الضحاؾ عاشكرا  يػـك التاسػعكف  المصنؼ: عف الضحاؾ عاشكرا  يػـك التاسػع
تقػػػكؿ العػػػرب: كردت االبػػػؿ عشػػػرا اذا اكردت اليػػػـك التاسػػػعه تقػػػكؿ العػػػرب: كردت االبػػػؿ عشػػػرا اذا اكردت اليػػػـك التاسػػػعه ، ، ((ٕ))بالكسػػػر فػػػ  اكالد االبػػػؿبالكسػػػر فػػػ  اكالد االبػػػؿ

                                                           
( ىثممبة انلمموا ح فممٙ انًامموة( ىثممبة انلمموا ح فممٙ ( ىثممبة انلمموا ح فممٙ انًامموة( ىثممبة انلمموا ح فممٙ ٙٗٙٗهقممى انؾمملٚشىهقممى انؾمملٚشى  3ٖٖ3ٖٖ  -7ٖٖ7ٖٖ//  ٕٔٔممؾٛؼ يَممهى :ٕممؾٛؼ يَممهى :  -  ٔ

 انعْب (انعْب (

 ( ىثبة انلوا ح فٙ انًاوة(( ىثبة انلوا ح فٙ انًاوة(ٙٗٙٗهقى انؾلٚشىهقى انؾلٚشى  3ٖٖ3ٖٖ//  ٕٔٔؾٛؼ يَهى :ٕؾٛؼ يَهى :  -  ٕ

بك ثمٍ يقهمل ثمٍ ُيَمهىأثٕ أثٕ   ىى  -  ٖ مؾَّ َّٚ مى انَُّجِٛمم( ان ِٕ بك ثمٍ يقهمل ثمٍ ُيَمهىَيب مؾَّ َّٚ مى انَُّجِٛمم( ان ِٕ مى انأثمٕ أثمٕ   َيب ِٕ مى انَيب ِٕ ّٙ َيب ْٛجَبَِ م َّْ ّٙ َُّجِٛمم انزَّمبِعو فِمٙ اْنَؾِوٚمو ان ْٛجَبَِ م َّْ َُّجِٛمم انزَّمبِعو فِمٙ اْنَؾِوٚمو ان

 ٍِ ْٛ ِيممبئَزَ َٔ ْٙ يْممَوح  رُممٕفِّٙ ٍممُخ اْصَُزَمم َٔ ِيبئَممخ  َٔ مموٍٚ  ْْ ي َٔ  ٍِ ْٛ ّ٘ اْنَؾممبفِ  ٔنممل ٍممُخ اْصَُزَمم ممِو ْٖ ٍِ اْنجَ ْٛ ِيممبئَزَ َٔ ْٙ يْممَوح  رُممٕفِّٙ ٍممُخ اْصَُزَمم َٔ ِيبئَممخ  َٔ مموٍٚ  ْْ ي َٔ  ٍِ ْٛ ّ٘ اْنَؾممبفِ  ٔنممل ٍممُخ اْصَُزَمم ممِو ْٖ انممٕافٙ انممٕافٙ ، ، اْنجَ

ْممـ(،انًؾل : أؽًممل ْممـ(،انًؾل : أؽًممل 8ٙٗ8ٙٗثبنٕفٛبد:ٕممالػ انمملٍٚ فهٛممم ثممٍ أٚجممك ثممٍ يجممل   انٖممنل٘ ىانًزممٕفٗ: ثبنٕفٛبد:ٕممالػ انمملٍٚ فهٛممم ثممٍ أٚجممك ثممٍ يجممل   انٖممنل٘ ىانًزممٕفٗ: 

: : ووٕٕٓٓٓٓٓٓ  -ْمـْمـٕٕٓٗٔٓٗٔثٛؤد،يمبو انُْمو:ثٛؤد،يمبو انُْمو:  –يٖبنٗ،انُبّو: كاه اؽٛب  انزمواس يٖبنٗ،انُبّو: كاه اؽٛب  انزمواس   األهَبإٔٛ ٔرو ٙاألهَبإٔٛ ٔرو ٙ

ٔٙٔٙ//ٕٓ8ٕٓ8 

يبٕى يمٍ يبٕى يمٍ أثٕ أثٕ   ؽلصُبؽلصُب  7ٙ7ٙ: : ى ثبة ٕٛبو ٕٚو يبّٕها (هقى انؾلٚشى ثبة ٕٛبو ٕٚو يبّٕها (هقى انؾلٚش8ٖٓ8ٖٓ//ُٕٕٚظو: ٕؾٛؼ انجقبه٘ ُٚظو: ٕؾٛؼ انجقبه٘   -  ٗ

قبل هٍٕل   ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔمهى( قبل هٍٕل   ىٕهٗ   يهّٛ ٍٔمهى( : : يٍ يًو يٍ يؾًل يٍ ٍبنى يٍ اثّٛ ىهٙٙ   يُّ( قبليٍ يًو يٍ يؾًل يٍ ٍبنى يٍ اثّٛ ىهٙٙ   يُّ( قبل

 ّب  ٕبَو (ّب  ٕبَو (ىٕٚو يبّٕهاَ  اٌ ىٕٚو يبّٕهاَ  اٌ 

 ..  3٘ٙ3ٙ٘//ٗٗنَبٌ انعوة نَبٌ انعوة   -، اثٍ يُظٕه، اثٍ يُظٕه3ٕٔ3ٕٔ//ٔٔانلبيًٕ انًؾٜٛ انلبيًٕ انًؾٜٛ   -ُٚظو: اننٛؤى اثبكُ٘ٚظو: اننٛؤى اثبك٘  -  ٘

 ..  8ٓ٘8ٓ٘//ُٗٗٚظو: اثٍ يُظٕه فٙ نَبٌ انعوة :ُٚظو: اثٍ يُظٕه فٙ نَبٌ انعوة :  -  ٙ

 ..  3ٕٔ3ٕٔ//ٔٔانلبيًٕ انًؾٜٛ انلبيًٕ انًؾٜٛ   -، اننٛؤى اثبك٘، اننٛؤى اثبك3٘ٙ3٘ٙ٘//ٗٗنَبٌ انعوة نَبٌ انعوة   -ُٚظو: اثٍ يُظٕهُٚظو: اثٍ يُظٕه  -  8



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

فاذا قامت ف  الرع  يكميف ثػـ كردت فػ  فاذا قامت ف  الرع  يكميف ثػـ كردت فػ  ، ، ا  يكـ الكركدا  يكـ الكركدكذلؾ الن ـ يحسبكف ف  األظمكذلؾ الن ـ يحسبكف ف  األظم
كهكذاه الن ـ حسبكا بقية اليـك الذم كردت فيه قبؿ الرع  كاكؿ كهكذاه الن ـ حسبكا بقية اليـك الذم كردت فيه قبؿ الرع  كاكؿ ، ، الثالث قالكا كردت ربعاالثالث قالكا كردت ربعا

كهػػذا كقكلػػه تعػػال  )الحػػ  كهػػذا كقكلػػه تعػػال  )الحػػ  ، ، كعمػػ  هػػذا يكػػكف التاسػػع عاشػػكرا كعمػػ  هػػذا يكػػكف التاسػػع عاشػػكرا ، ، اليػػـك الػػذم تػػرد فيػػه بعػػد اليػػـك الػػذم تػػرد فيػػه بعػػد 
 انت  .انت  .، ، ((ِ))عم  القكؿ ش راف كعشرة اياـعم  القكؿ ش راف كعشرة اياـ  )ُ))) تتاش ر معمكمااش ر معمكما

  ((ّ))قسطبلن  كف  الجامع الصيير: )عاشكرا  عيد نب  كاف قػبمكـ فصػكمك  انػتـ(قسطبلن  كف  الجامع الصيير: )عاشكرا  عيد نب  كاف قػبمكـ فصػكمك  انػتـ(  
 انت  .انت  .  ((ّ))انتـ(انتـ(

قػػاؿ عميػػه السػػبلـ: قػػاؿ عميػػه السػػبلـ: ، ، كعاشػػكرا  يقػػاؿ لمتاسػػع كالعاشػػركعاشػػكرا  يقػػاؿ لمتاسػػع كالعاشػػر، ، كاالمػػر لمسػػنية ال لمكجػػكبكاالمػػر لمسػػنية ال لمكجػػكب  
 انت  .انت  .( ( ٓ))كقاؿ عميه السبلـ )عاشكرا  يـك التاسع(كقاؿ عميه السبلـ )عاشكرا  يـك التاسع(، ، ((ْ)))عاشكرا  يـك العاشر()عاشكرا  يـك العاشر(

يػػكـ عاشػػكرا : انػػه عميػػه السػػبلـ قػػاؿ فػػ  حقػػه: )فيمػػؽ يػػكـ عاشػػكرا : انػػه عميػػه السػػبلـ قػػاؿ فػػ  حقػػه: )فيمػػؽ   مػػف الجػػامع كمػػف فضػػائؿمػػف الجػػامع كمػػف فضػػائؿ  
   ((ٔ))البحر لبن  اسرائيؿ يـك عاشكرا (البحر لبن  اسرائيؿ يـك عاشكرا (
كقكلػه: ابػف كقكلػه: ابػف ، ، ((ٕ))مكػ  بػف ابػراهيـ ابػف بشػير الحنظمػ مكػ  بػف ابػراهيـ ابػف بشػير الحنظمػ   ::قوله فـج الحـدي  السـلد قوله فـج الحـدي  السـلد 

، ، كسػػقط لييػػر ابػػ  ذر لفػػظ ابػػف ابػػ  عبيػػدكسػػقط لييػػر ابػػ  ذر لفػػظ ابػػف ابػػ  عبيػػد، ، ابػػ  عبيػػد االسػػمم  مػػكل  سػػممة بػػف االكػػكعابػػ  عبيػػد االسػػمم  مػػكل  سػػممة بػػف االكػػكع
 انت  .انت  .

قكلػه: قكلػه:   ((ُ))اسػمـ هػك هنػد بػف اسػما  بػف حارثػة االسػمم اسػمـ هػك هنػد بػف اسػما  بػف حارثػة االسػمم   قسطبلن  قكلػه: رجػبل مػفقسطبلن  قكلػه: رجػبل مػف  
ف اليػػكـ يػػـك ف اليػػكـ يػػـك بقيػػة يكمػػه حرمػػة لميػػكـ. قكلػػه: )فػػإبقيػػة يكمػػه حرمػػة لميػػكـ. قكلػػه: )فػػإ  فميمسػػؾفميمسػػؾ  -امام  ((ِ)))مػػف كػػاف أكػػؿ فميصػػـ()مػػف كػػاف أكػػؿ فميصػػـ(

                                                           

 38ٔ38ٔاٚخ اٚخ : : ٍٕهح انجلوحٍٕهح انجلوح  -  ٔ

، اننٛمؤى ، اننٛمؤى 3٘ٙ3ٙ٘//ٗٗنَمبٌ انعموة نَمبٌ انعموة   -اثمٍ يُظمٕهاثمٍ يُظمٕه: : ،،ٕٕٔٗٔٗ//ٖٖؾٛؼ انجقمبه٘: ؾٛؼ انجقمبه٘: اهّبك انَمبه٘ نْموػ ٕماهّبك انَمبه٘ نْموػ ٕم  -  ٕ

 ..  3ٕٔ3ٕٔ//ٔٔانلبيًٕ انًؾٜٛ انلبيًٕ انًؾٜٛ   -اثبك٘اثبك٘

يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ يجممل انمموؽًٍ ثممٍ أثممٙ ثكممو، عممالل انمملٍٚ انَممٕٛٛٙ : : ٕممؾٛؼ ٔٙممعٛف انغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّٕممؾٛؼ ٔٙممعٛف انغممبي  انٖمماٛو ٔىٚبكرممّ  -  ٖ

 7ٔٓ37ٔٓ3//ْٔٔـ( :ْـ( :3ٔٔ3ٔٔىانًزٕفٗ: ىانًزٕفٗ: 

ممِاِٛو: يؾًممل ثممٍ اٍممًبيٛم ثممٍ ٕمم  -  ٗ َّٖ ممْوُػ انَغممبِي  ان َّ ممُٕٚو  ممِاِٛو: يؾًممل ثممٍ اٍممًبيٛم ثممٍ ٕممانزَُّ َّٖ ممْوُػ انَغممبِي  ان َّ ممُٕٚو  الػ ثممٍ يؾًممل انؾَممُٙ، انكؾالَممٙ صممى الػ ثممٍ يؾًممل انؾَممُٙ، انكؾالَممٙ صممى انزَُّ

ْمـ( انًؾلم : ك. ْمـ( انًؾلم : ك. 7ٕٔٔ7ٕٔٔاثواْٛى، يمي انملٍٚ، انًعمؤف  ؤٍمالفّ ثمبأليٛو ىانًزمٕفٗ: اثواْٛى، يمي انملٍٚ، انًعمؤف  ؤٍمالفّ ثمبأليٛو ىانًزمٕفٗ: أثٕ أثٕ   انُٖعبَٙ،انُٖعبَٙ،

ل اثواْٛى ًَّ ل اٍؾبف يؾ ًَّ ل اثواْٛىيؾ ًَّ ل اٍؾبف يؾ ًَّ / / 88: : و .و .ٕٕٔٔٓٔٔٓ  -ْمـ ْمـ ٕٖٕٖٗٔٗٔ، ، ٔٔ، ٛ، ٛانُبّو: يكزجخ كاه انَالو، انوٚمبٗانُبّو: يكزجخ كاه انَالو، انوٚمبٗ، ، يؾ

ٔ3ٙٔ3ٙ  .. 

 ..  3ٙٔ3ٙٔ/ / 88: : انًٖله انَبث  َنَّانًٖله انَبث  َنَّ  -  ٘

 ..  ٙٔ٘ٙٔ٘/ / 88: : انَبث  َنَّانَبث  َنَّانًٖله انًٖله   -  ٙ

 ..  رلليذ روعًزّرلليذ روعًزّ  -  8
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عمػ  اف مػف تعػيف عميػه صػكـ يػـك كلػـ ينػك  لػيبل انػه يجزيػه بنيتػه عمػ  اف مػف تعػيف عميػه صػكـ يػـك كلػـ ينػك  لػيبل انػه يجزيػه بنيتػه   -عاشكرا ( استدؿ بػهعاشكرا ( استدؿ بػه
الجػػكزم بحػػديث معاكيػػة الجػػكزم بحػػديث معاكيػػة   كقػػد منعػػه ابػػفكقػػد منعػػه ابػػف، ، كهػػذا بنػػا  عمػػ  اف عاشػػكرا  كػػاف كاجبػػاكهػػذا بنػػا  عمػػ  اف عاشػػكرا  كػػاف كاجبػػا، ، ن ػػاران ػػارا

سػػػمعت رسػػػكؿ اهلل )صػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػمـ( يقػػػكؿ )هػػػذا يػػػـك عاشػػػكرا  لػػػـ يفػػػرض عمينػػػا سػػػمعت رسػػػكؿ اهلل )صػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػمـ( يقػػػكؿ )هػػػذا يػػػـك عاشػػػكرا  لػػػـ يفػػػرض عمينػػػا 
 ..( ( ّ))صيامه فمف شا  منكـ اف يصـك فميصـ (صيامه فمف شا  منكـ اف يصـك فميصـ (

 انت  . انت  . ، ، ((ْ))قاؿ: كبدليؿ انه لـ يأمر مف أكؿ بالقضا قاؿ: كبدليؿ انه لـ يأمر مف أكؿ بالقضا 

كلعػػؿ كلعػػؿ ، ، قسػػطبلن : كالمعتمػػد اف النيػػة ال تجػػزم ن ػػارا عنػػد الشػػافع  إال فػػ  النفػػؿقسػػطبلن : كالمعتمػػد اف النيػػة ال تجػػزم ن ػػارا عنػػد الشػػافع  إال فػػ  النفػػؿ
 القسطبلن  مش  عم  قكؿ ضعيؼ كهك معتمد عند . القسطبلن  مش  عم  قكؿ ضعيؼ كهك معتمد عند . 

اخر  تقدـ ما فيه أكؿ الكتاب قكلػه: اذا اخر  تقدـ ما فيه أكؿ الكتاب قكلػه: اذا إل  إل    حدثنا مك حدثنا مك   ::قوله فج الحدي  السلح قوله فج الحدي  السلح 
، ، جالسػػيف فاجأنػػا اإلتيػػاف بجنػػازةجالسػػيف فاجأنػػا اإلتيػػاف بجنػػازة  -امام، ، حػػيف كنػػا جمكسػػاحػػيف كنػػا جمكسػػا  -كالمعنػػ كالمعنػػ   ،،اتػػ  اذ هنػػا لممفاجػػأةاتػػ  اذ هنػػا لممفاجػػأة

  اهلل عميه كسػمـ( اذ   اهلل عميه كسػمـ( اذ كما ف  حديث االربعيف النككية )بينما نحف جمكس عند النب  )صمكما ف  حديث االربعيف النككية )بينما نحف جمكس عند النب  )صم
 ..  ((ٓ))اخر (اخر (إل  إل    طمع عمينا رجؿ شديد بياض الثيابطمع عمينا رجؿ شديد بياض الثياب

                                                                                                                                                      

علِ يٍ ثُٗ يبنمك ثمٍ علِ يٍ ثُٗ يبنمك ثمٍ انٗ انٗ   ( ثٍ ُْل االٍهًٙ ٔٚلبل ُْل ثٍ ؽبهصخ ََجخ( ثٍ ُْل االٍهًٙ ٔٚلبل ُْل ثٍ ؽبهصخ ََجخُْٗٗل ثٍ اًٍب  ثٍ عبهصّ ىُْل ثٍ اًٍب  ثٍ عبهصّ ى  -  ٔ

قمٕيٙ قمٕيٙ انٗ انٗ   اقٖٗ افٕح اٍهى رٕفٗ فٙ ٔالٚخ يعبٔٚخ نّ ٕؾجخ قبل ثعضُٗ انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهىاقٖٗ افٕح اٍهى رٕفٗ فٙ ٔالٚخ يعبٔٚخ نّ ٕؾجخ قبل ثعضُٗ انُجٙ ٕهٗ   يهّٛ ٍٔهى

يؾًل يجمل انموؽًٍ يؾًل يجمل انموؽًٍ أثٕ أثٕ   ُّ اثُّ ٚؾٛٗ. انغوػ ٔانزعلٚم:ُّ اثُّ ٚؾٛٗ. انغوػ ٔانزعلٚم:يٍ اٍهى اٌ ٖٕٚيٕا ٕٚو يبّٕها  هٖٔ ييٍ اٍهى اٌ ٖٕٚيٕا ٕٚو يبّٕها  هٖٔ ي

ْممـ( ْممـ( 8ٖٕ8ٕٖثممٍ يؾًممل ثممٍ اكهٚممٌ ثممٍ انًُممنه انزًًٛممٙ، انؾُظهممٙ، انممواى٘ اثممٍ أثممٙ ؽممبرى ىانًزممٕفٗ: ثممٍ يؾًممل ثممٍ اكهٚممٌ ثممٍ انًُممنه انزًًٛممٙ، انؾُظهممٙ، انممواى٘ اثممٍ أثممٙ ؽممبرى ىانًزممٕفٗ: 

كاه اؽٛممب  انزممواس كاه اؽٛممب  انزممواس ، ، انُٓمملانُٓممل  –ثؾٛممله اثممبك انممل ٍ ثؾٛممله اثممبك انممل ٍ   -انُبّممو: ٛجعممخ يغهممٌ كائمموح انًعممبهف انعضًبَٛممخ انُبّممو: ٛجعممخ يغهممٌ كائمموح انًعممبهف انعضًبَٛممخ 

   ..  ٙٔٔٙٔٔ  //33: : و .و .3ٕ٘ٔ3ْٕ٘ٔـ ْـ 8ٕٔٔ8ٕٔٔ، ، ٔٔٛٛثٛؤد،ثٛؤد،  –انعوثٙ انعوثٙ 

ُّٙ 3ٖٓٔ3ٖٓٔى ثبة ٕمٛبو ٚمٕو يبّمٕها  هقمى انؾملٚش ى ثبة ٕمٛبو ٚمٕو يبّمٕها  هقمى انؾملٚش   8ٓ٘8ٓ٘//ٕٕٔهك فٙ ٕؾٛؼ انجقبه٘ ٔهك فٙ ٕؾٛؼ انجقبه٘   -  ٕ م كِّ ًَ ُّٙ ( ؽملصُب اْن م كِّ ًَ ( ؽملصُب اْن

ِ  هٙمٙ   يُمّ قمبل أََيمَو انُجمٙ ٕمهٗ    َٕ خَ ثٍ اأْلَْ م ًَ هَ ٍَ ْٛل  يٍ  ِ  هٙمٙ   يُمّ قمبل أََيمَو انُجمٙ ٕمهٗ   ثٍ اثواْٛى ؽلصُب َِٚيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ َٕ خَ ثٍ اأْلَْ م ًَ هَ ٍَ ْٛل  يٍ  ثٍ اثواْٛى ؽلصُب َِٚيُٚل ثٍ أثٙ ُيجَ

ٌْ فٙ انُمبً أَ  ٌْ أَمِّ هََى أَ ٍْ ٌْ فٙ انُمبً أَ يهّٛ ٍٔهى َهُعالأل يٍ أَ ٌْ أَمِّ هََى أَ ٍْ ٍْ أََ مَم يهّٛ ٍٔهى َهُعالأل يٍ أَ ٍْ نمى َُٚكم َيم َٔ  ِّ ِيم ْٕ مْى ثَلَِّٛمخَ َٚ ُٖ ٍْ أََ مَم ٌَّ يمٍ  مبٌ أََ مَم فَْهَٛ ٍْ نمى َُٚكم َيم َٔ  ِّ ِيم ْٕ مْى ثَلَِّٛمخَ َٚ ُٖ ٌَّ يمٍ  مبٌ أََ مَم فَْهَٛ

َُّٕهاَ (  ُو َيب ْٕ َو َٚ ْٕ ْى فبٌ اْنَٛ ُٖ َُّٕهاَ ( فَْهَٛ ُو َيب ْٕ َو َٚ ْٕ ْى فبٌ اْنَٛ ُٖ  فَْهَٛ

 ..ٖٖٗٗٗٗ//ٗٗ: : يُؾخ انجبه٘ ثْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘يُؾخ انجبه٘ ثْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘  -ٖ

 ٖٕٖٕٗٗ//ٖٖاهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘: اهّبك انَبه٘ نْوػ ٕؾٛؼ انجقبه٘:   -  ٗ

د ٚمٕو ام ٛهم  يهُٛمب هعمم ّملٚل ثٛمبٗ د ٚمٕو ام ٛهم  يهُٛمب هعمم ّملٚل ثٛمبٗ ثًُٛب َؾٍ عهًٕ يُمل هٍمٕل   ٕمهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى ماثًُٛب َؾٍ عهًٕ يُمل هٍمٕل   ٕمهٗ   يهٛمّ ٍٔمهى ما  -  ٘

انُجمٙ ٕمهٗ انُجمٙ ٕمهٗ انمٗ انمٗ   انضٛبة ّلٚل ٍٕاك انْعو، ال ٚوٖ يهّٛ أصو انَنو ٔال ٚعوفّ يُب أؽل، ؽزمٗ عهمٌانضٛبة ّلٚل ٍٕاك انْعو، ال ٚوٖ يهّٛ أصو انَنو ٔال ٚعوفّ يُب أؽل، ؽزمٗ عهمٌ

ه جزٛمّ ٔٔٙم   نٛمّ يهمٗ فقنٚمّ، ٔقمبل: ٚمب يؾًمل، أفجوَمٙ يمٍ ه جزٛمّ ٔٔٙم   نٛمّ يهمٗ فقنٚمّ، ٔقمبل: ٚمب يؾًمل، أفجوَمٙ يمٍ انمٗ انمٗ     يهّٛ ٍٔهى فؤٍُل ه جزّٛ  يهّٛ ٍٔهى فؤٍُل ه جزّٛ

و أٌ رْممٓل أٌ ال انممّ اال   ٔأٌ يؾًمملاأل و أٌ رْممٓل أٌ ال انممّ اال   ٔأٌ يؾًمملاأل ارٍممالو، فلممبل هٍممٕل   ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى: "ارٍممالارٍممالو، فلممبل هٍممٕل   ٕممهٗ   يهٛممّ ٍٔممهى: "ارٍممال

هٍٕل  ، ٔرلٛى انٖالح، ٔرئرٙ اني بح، ٔرٖٕو هيٚبٌ، ٔرؾظ انجٛذ اٌ اٍزبعذ انٛمّ ٍمجٛالأل"، هٍٕل  ، ٔرلٛى انٖالح، ٔرئرٙ اني بح، ٔرٖٕو هيٚبٌ، ٔرؾظ انجٛذ اٌ اٍزبعذ انٛمّ ٍمجٛالأل"، 

قبل: ٕلقذ. فعغجُب نّ َٚؤنّ ٖٔٚلقّ قبل: فؤفجوَٙ يٍ ارًٚبٌ. قبل: "أٌ رئيٍ ثمب،، ٔيالئكزمّ، قبل: ٕلقذ. فعغجُب نّ َٚؤنّ ٖٔٚلقّ قبل: فؤفجوَٙ يٍ ارًٚبٌ. قبل: "أٌ رئيٍ ثمب،، ٔيالئكزمّ، 

ه فٛمموِ ّٔمموِ"، قممبل: ٕمملقذ. قممبل: فممؤفجوَٙ يممٍ ه فٛمموِ ّٔمموِ"، قممبل: ٕمملقذ. قممبل: فممؤفجوَٙ يممٍ ٔ زجممّ، ٔهٍممهّ، ٔانٛممٕو اٜفممو، ٔرممئيٍ ثبنلمملٔ زجممّ، ٔهٍممهّ، ٔانٛممٕو اٜفممو، ٔرممئيٍ ثبنلممل

  ==ارؽَبٌ. قبل: "أٌ رعجل    ؤَك رواِ فبٌ نى ركٍ رواِ فبَمّ ٚمواك". قمبل: فمؤفجوَٙ يمٍ انَمبيخ.ارؽَبٌ. قبل: "أٌ رعجل    ؤَك رواِ فبٌ نى ركٍ رواِ فبَمّ ٚمواك". قمبل: فمؤفجوَٙ يمٍ انَمبيخ.
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  -كاما مع ثبكت ا فمعنا كاما مع ثبكت ا فمعنا ، ، أت  لنا بجنازة ج  ى له بجنازة كالكاك قير ثابتهأت  لنا بجنازة ج  ى له بجنازة كالكاك قير ثابته  -كمعن كمعن 
كلػػػـ يقػػػؼ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلن  عمػػػ  اسػػػـ هػػػذا الميػػػت كال عمػػػ  الػػػذم كلػػػـ يقػػػؼ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلن  عمػػػ  اسػػػـ هػػػذا الميػػػت كال عمػػػ  الػػػذم ، ، اعطػػػ اعطػػػ 
 ..((ُ))بعد بعد 

فػػػ  شػػػرحه عمػػػ  ابػػػ  شػػػجاع: الجنػػػازة: بفػػػت  فػػػ  شػػػرحه عمػػػ  ابػػػ  شػػػجاع: الجنػػػازة: بفػػػت    ((ّ))قػػػاؿ الخطيػػػبقػػػاؿ الخطيػػػب  ((ِ))قكلػػػه: )بجنػػػازة(قكلػػػه: )بجنػػػازة(  
فػػاف لػػـ يكػػف عميػػه الميػػت ف ػػك فػػاف لػػـ يكػػف عميػػه الميػػت ف ػػك ، ، الجػػيـ ككسػػرها ليتػػاف مشػػ كرتاف اسػػـ لمميػػت فػػ  الػػنعشالجػػيـ ككسػػرها ليتػػاف مشػػ كرتاف اسػػـ لمميػػت فػػ  الػػنعش

نىزى  يجًنز ي اذا ستر ، ، سرير كنعشسرير كنعش نىزى  يجًنز ي اذا ستر كهك مف جى  انت  .انت  .، ، ((ْ))كهك مف جى

أكؿ مف حمػؿ عمػ  نعػش زينػب بنػت جحػش زكج النبػ  )صػم  اهلل عميػه أكؿ مف حمػؿ عمػ  نعػش زينػب بنػت جحػش زكج النبػ  )صػم  اهلل عميػه   -فائدةفائدة  
هػػػذا فػػػ  هػػػذا فػػػ  إلػػػ  إلػػػ    كقػػػد اشػػػاركقػػػد اشػػػار، ، الميػػػت عمػػػ  اعػػػكاد بين ػػػا احبػػػاؿالميػػػت عمػػػ  اعػػػكاد بين ػػػا احبػػػاؿككػػػانكا اكال يحممػػػكف ككػػػانكا اكال يحممػػػكف ، ، كسػػػمـ(كسػػػمـ(

 قصيدة بانت سعاد ف  قكله :قصيدة بانت سعاد ف  قكله :

 انت  .انت  .، ، ((ُ))يكما عم  الة حدبا  محمكؿ(يكما عم  الة حدبا  محمكؿ(  )كؿ ابف انث  كاف طالت سبلمته)كؿ ابف انث  كاف طالت سبلمته
                                                                                                                                                      

قبل: "يب انًَئٕل يُٓب ثؤيهى يٍ انَبئم". قبل: فؤفجوَٙ يٍ أيبهارٓب. قبل: "أٌ رهل األيخ هثزٓب، قبل: "يب انًَئٕل يُٓب ثؤيهى يٍ انَبئم". قبل: فؤفجوَٙ يٍ أيبهارٓب. قبل: "أٌ رهل األيخ هثزٓب، ==

انْب  ٚزببٔنٌٕ فٙ انجُٛبٌ"، صى اَبه  فهجضذ يهٛب، صى قمبل: "ٚمب انْب  ٚزببٔنٌٕ فٙ انجُٛبٌ"، صى اَبه  فهجضذ يهٛب، صى قمبل: "ٚمب   ٔأٌ روٖ انؾنبح انعواح انعبنخ هيب ٔأٌ روٖ انؾنبح انعواح انعبنخ هيب 

يًو، أرله٘ يٍ انَبئم؟ "، قهذ:   ٔهٍٕنّ أيهى. قبل: "فبَمّ عجوٚمم أرمب ى ٚعهًكمى كٚمُكى" هٔاِ يًو، أرله٘ يٍ انَبئم؟ "، قهذ:   ٔهٍٕنّ أيهى. قبل: "فبَمّ عجوٚمم أرمب ى ٚعهًكمى كٚمُكى" هٔاِ 

اننمزؼ يؾًمل اننمزؼ يؾًمل أثمٕ أثمٕ   يَهى، ّوػ األهثعٍٛ انُٕٔٚخ فٙ األؽبكٚش انٖؾٛؾخ انُجٕٚخ،انًئنف: رلمٙ انملٍٚيَهى، ّوػ األهثعٍٛ انُٕٔٚخ فٙ األؽبكٚش انٖؾٛؾخ انُجٕٚخ،انًئنف: رلمٙ انملٍٚ

ْممـ(،انُبّو: ْممـ(،انُبّو: 8ٕٓ8ٕٓيبٛمم  انلْممٛو٘، انًعممؤف ثممبثٍ كقٛمم  انعٛممل ىانًزممٕفٗ: يبٛمم  انلْممٛو٘، انًعممؤف ثممبثٍ كقٛمم  انعٛممل ىانًزممٕفٗ:   ثممٍ يهممٙ ثممٍ ْٔممت ثممٍثممٍ يهممٙ ثممٍ ْٔممت ثممٍ

 7ٕ7ٕ//ٔٔو:و:  ٖٕٖٕٓٓٓٓ  -ْـ ْـ ٕٕٗٗٔٗٗٔ  ،،ٙٙٛٛيئٍَخ انوٚبٌ،يئٍَخ انوٚبٌ،

   8ٗٙ8ٙٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -  ٔ

ٍِ األَ   -  ٕ خَ ْث ًَ هَ ٍَ  ٍْ ، َي ْٛل  ٍُ أَثِٙ ُيجَ صََُب َِٚيُٚل ْث َِْٛى، َؽلَّ ٍُ اِْثَوا ُّٙ ْث كِّ ًَ صََُب ان ٍِ األَ َؽلَّ خَ ْث ًَ هَ ٍَ  ٍْ ، َي ْٛل  ٍُ أَثِٙ ُيجَ صََُب َِٚيُٚل ْث َِْٛى، َؽلَّ ٍُ اِْثَوا ُّٙ ْث كِّ ًَ صََُب ان ُْمُّ، قَمبَل: ُ َُّمب َؽلَّ ُ َي َّ  َٙ م ِٙ ِ  َه َٕ ُْمُّ، قَمبَل: ُ َُّمب ْ م ُ َي َّ  َٙ م ِٙ ِ  َه َٕ ْ م

َْٛٓب، فَلَبَل:  مِّ َيهَ َٕ َٙ ثَِغَُبَىح ، فَلَبنُٕا:  هََّى، اِْم أُرِ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ  ِّٙ َُْل انَُّجِ ب ِي أٍل َْٛٓب، فَلَبَل: ُعهُٕ مِّ َيهَ َٕ َٙ ثَِغَُبَىح ، فَلَبنُٕا:  هََّى، اِْم أُرِ ٍَ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ  ُ َيهَ َٕ  ِّٙ َُْل انَُّجِ ب ِي أٍل ؟»»ُعهُٕ ٌٍ ْٚ ِّ َك ْٛ ؟َْْم َيهَ ٌٍ ْٚ ِّ َك ْٛ ، ، ««َْْم َيهَ

ْٛئألب؟»»قَبنُٕا: الَ، قَبَل: قَبنُٕا: الَ، قَبَل:  َّ ْٛئألب؟فََْٓم رََوَك  َّ َٖ ««فََْٓم رََوَك  َٖ ، قَبنُٕا: الَ، فَ مَٕل ، قَبنُٕا: الَ، فَ ٍُ َٙ ثَِغَُبَىح  أُْفمَوٖ، فَلَمبنُٕا: َٚمب َه ِّ، صُىَّ أُرِ ْٛ مَٕل هَّٗ َيهَ ٍُ َٙ ثَِغَُبَىح  أُْفمَوٖ، فَلَمبنُٕا: َٚمب َه ِّ، صُىَّ أُرِ ْٛ هَّٗ َيهَ

َْٛٓب، قَبَل:  مِّ َيهَ َٕ  ،ِ َْٛٓب، قَبَل:  َّ مِّ َيهَ َٕ  ،ِ ؟»» َّ ٌٍ ْٚم ِّ َك ْٛ ؟َْْم َيهَ ٌٍ ْٚم ِّ َك ْٛ ْٛئألب؟»»قِٛمَم: َََعمْى، قَمبَل: قِٛمَم: َََعمْى، قَمبَل: « « َْْم َيهَ م َّ ْٛئألب؟فََٓمْم رَمَوَك  م َّ ، قَمبنُٕا: صاَلَصَمخَ َكََمبََِٛو، ، قَمبنُٕا: صاَلَصَمخَ َكََمبََِٛو، ««فََٓمْم رَمَوَك 

َٙ ثِبنضَّبنِضَخِ  َْٛٓب، صُىَّ أُرِ هَّٗ َيهَ َٖ َٙ ثِبنضَّبنِضَخِ فَ َْٛٓب، صُىَّ أُرِ هَّٗ َيهَ َٖ َْٛٓمب، قَمبَل: فَ ممِّ َيهَ َٕ َْٛٓمب، قَمبَل: ، فَلَمبنُٕا:  ممِّ َيهَ َٕ ْٛئألب؟»»، فَلَمبنُٕا:  م َّ ْٛئألب؟َْمْم رَمَوَك  م َّ فََٓمْم فََٓمْم »»، قَمبنُٕا: الَ، قَمبَل: ، قَمبنُٕا: الَ، قَمبَل: ««َْمْم رَمَوَك 

 ِّ ْٛ ِّ َيهَ ْٛ ؟  -[[3٘3٘  -َيهَ ٌٍ ْٚ ؟َك ٌٍ ْٚ بِؽجُِكىْ »»، قَبنُٕا: صاَلَصَخُ َكََبََِٛو، قَبَل: ، قَبنُٕا: صاَلَصَخُ َكََبََِٛو، قَبَل: ««َك َٕ ا َيهَٗ  هُّٕ بِؽجُِكىْ َٕ َٕ ا َيهَٗ  هُّٕ ِّ َٚمب أثٕ أثٕ   ، قَبلَ ، قَبلَ ««َٕ ْٛم مِّ َيهَ َٕ ِّ َٚمب قَزَبَكحَ  ْٛم مِّ َيهَ َٕ قَزَبَكحَ 

 ُُُّْٚ َّٙ َك َيهَ َٔ  ِ ٍَُٕل  َّ ُُُّْٚ َه َّٙ َك َيهَ َٔ  ِ ٍَُٕل  َّ ِّ، فزؼ انجبه٘ ّوػ ٕمؾٛؼ انجقمبه٘: أؽًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ ؽغموَه ْٛ هَّٗ َيهَ َٖ ِّ، فزؼ انجبه٘ ّوػ ٕمؾٛؼ انجقمبه٘: أؽًمل ثمٍ يهمٙ ثمٍ ؽغمو، فَ ْٛ هَّٗ َيهَ َٖ   ، فَ

،هقى  زجّ ٔأثٕاثّ ٔأؽبكٚضّ: ،هقى  زجّ ٔأثٕاثّ ٔأؽبكٚضّ: 83ٖٔ83ٖٔثٛؤد، ثٛؤد،   -اننٚم انعَلالَٙ انْبفعٙ، انُبّو: كاه انًعوفخ اننٚم انعَلالَٙ انْبفعٙ، انُبّو: كاه انًعوفخ أثٕ أثٕ 

 8ٗٙ8ٙٗ//ٗٗيؾًل فئاك يجل انجبقٙ،قبو ثبفواعّ ٕٔؾؾّ ٔأّوف يهٗ ٛجعّ: يؾت انلٍٚ انقبٛت:يؾًل فئاك يجل انجبقٙ،قبو ثبفواعّ ٕٔؾؾّ ٔأّوف يهٗ ٛجعّ: يؾت انلٍٚ انقبٛت:

نْوثُٛٙ، ْمٕ ّمًٌ انملٍٚ يؾًمل ثمٍ أؽًمل انقبٛمت انْموثُٛٙ انْمبفعٙ انلمبْو٘ نْوثُٛٙ، ْمٕ ّمًٌ انملٍٚ يؾًمل ثمٍ أؽًمل انقبٛمت انْموثُٛٙ انْمبفعٙ انلمبْو٘ انقبٛت اانقبٛت ااريبو اريبو   -  ٖ

انلمبْوح انلمبْوح انمٗ انمٗ   اننلّٛ انًنَو انًزكهى، انُؾٕ٘، ٔنل فٙ ّوثٍٛ ثًؾبفظخ انلقٓهٛخ ٔانٛٓب َُٚت صى اَزلمماننلّٛ انًنَو انًزكهى، انُؾٕ٘، ٔنل فٙ ّوثٍٛ ثًؾبفظخ انلقٓهٛخ ٔانٛٓب َُٚت صى اَزلمم

ٔاٍزُٕٛٓب ؽزٗ رٕفٙ.، ّنهاد انمنْت فمٙ أفجمبه يمٍ مْمت: يجمل انؾمٙ ثمٍ أؽًمل ثمٍ يؾًمل اثمٍ ٔاٍزُٕٛٓب ؽزٗ رٕفٙ.، ّنهاد انمنْت فمٙ أفجمبه يمٍ مْمت: يجمل انؾمٙ ثمٍ أؽًمل ثمٍ يؾًمل اثمٍ 

فموط أؽبكٚضمّ: فموط أؽبكٚضمّ: ، ، ْـ(،ؽللّ: يؾًٕك األهَبإْٔٛـ(،ؽللّ: يؾًٕك األهَبإ73ٔٓ73ٛٔٓٔاننالػ ىانًزٕفٗ: اننالػ ىانًزٕفٗ: أثٕ أثٕ   نؾُجهٙ،نؾُجهٙ،انعًبك انَعكو٘ اانعًبك انَعكو٘ ا

/ / ٓٔٓٔو: و:   37ٙٔ37ٙٔ  -ْمـ ْمـ ٙٓٗٔٙٓٗٔ، ، ٔٔٛٛثٛمؤد،ثٛمؤد،  –يجل انلبكه األهَبإٔٛ، انُبّمو: كاه اثمٍ  ضٛمو، كيْم  يجل انلبكه األهَبإٔٛ، انُبّمو: كاه اثمٍ  ضٛمو، كيْم  

٘ٙٔ٘ٙٔ ، ،ٕٕ٘ٙ٘ٙ 

 ..  ٕٖٕٖٗٗ//٘٘نَبٌ انعوة نَبٌ انعوة   -ُٚظو: اثٍ يُظٕهُٚظو: اثٍ يُظٕه  -  ٗ
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 ثـ ات  بجنازة اخرل(.ثـ ات  بجنازة اخرل(.))  :قكلهقكله  

 ذكر ف  هذا الحديث احكاال ثبلثة كترؾ حاال رابعا: ذكر ف  هذا الحديث احكاال ثبلثة كترؾ حاال رابعا: 

 لـ يترؾ ماال كال عميه ديف.لـ يترؾ ماال كال عميه ديف.  -االكؿاالكؿ
 عميه ديف كله كفا .عميه ديف كله كفا .  -ثان ثان كالكال

 عميه ديف كال كفا  له.عميه ديف كال كفا  له.  -كالثالثكالثالث
 مف ال ديف عميه كله ماؿ.مف ال ديف عميه كله ماؿ.  -كالرابعكالرابع  

ككأنػه لػـ يػذكر لككنػه لػـ يقػعه بػؿ لككنػه كػاف ككأنػه لػـ يػذكر لككنػه لػـ يقػعه بػؿ لككنػه كػاف ، ، كهذا حكمه اف يصػم  عميػه ايضػاكهذا حكمه اف يصػم  عميػه ايضػا
 انت   .انت   .، ، ((ِ))كثيراكثيرا

عمػػ  عمػػ  ، ، بنصػػب ثبلثػػةبنصػػب ثبلثػػة، ، : قكلػػه: ثبلثػػة دنػػانير: قكلػػه: ثبلثػػة دنػػانير((ّ))مػػف فػػت  البػػارم لمحػػافظ ابػػف حجػػرمػػف فػػت  البػػارم لمحػػافظ ابػػف حجػػر
كمػا يف ػـ كمػا يف ػـ ، ، كبرفع ا فػ  الثػان  عمػ  تقػدير: عميػه ثبلثػة دنػانيركبرفع ا فػ  الثػان  عمػ  تقػدير: عميػه ثبلثػة دنػانير، ، ؾ ثبلثة دنانيرؾ ثبلثة دنانيرتقدير: تر تقدير: تر 
 مف المقاـ.مف المقاـ.

داكد كجمػع بين مػا داكد كجمػع بين مػا أبػك أبػك   كاخرجػهكاخرجػه، ، : كعند الحػاكـ: دينػاراف: كعند الحػاكـ: دينػاراف((ْ))قاؿ الحافظ ابف حجرقاؿ الحافظ ابف حجر  
 انت  .انت  .، ، جبر الكسرجبر الكسر، ، فمف قاؿ: ثبلثةفمف قاؿ: ثبلثة، ، بان ما كانا ديناريف كشطرابان ما كانا ديناريف كشطرا

 باختصار قكله: )صمكا عم  صاحبكـ(باختصار قكله: )صمكا عم  صاحبكـ(  

: قػػاؿ العممػػا : كػػاف الػػذم فعمػػه )صػػم  : قػػاؿ العممػػا : كػػاف الػػذم فعمػػه )صػػم  ((ٓ))الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػ  فػػت  البػػارمالحػػافظ ابػػف حجػػر فػػ  فػػت  البػػارم  قػػاؿقػػاؿ  
اهلل عميه كسمـ( مف ترؾ الصبلة عم  مف عميه ديف ليحرض الناس عمػ  قضػا  الػديكف اهلل عميه كسمـ( مف ترؾ الصبلة عم  مف عميه ديف ليحرض الناس عمػ  قضػا  الػديكف 

، ، البرا ة من ا لئبل يفكت ـ صبلة النبػ  )صػم  اهلل عميػه كسػمـ(البرا ة من ا لئبل يفكت ـ صبلة النبػ  )صػم  اهلل عميػه كسػمـ(إل  إل    كالتكصؿكالتكصؿ، ، ف  حيات ـف  حيات ـ

                                                                                                                                                      
ىٚمل يؾًمل ثمٍ أثمٙ ىٚمل يؾًمل ثمٍ أثمٙ أثمٕ أثمٕ   ّمعبه انعموة:ّمعبه انعموة:ْٙ قٖٛلح  عت ثٍ ىْٛو ثٍ أثٙ ٍمهًٗ انجَمٜٛ، عًٓموح أْٙ قٖٛلح  عت ثٍ ىْٛو ثٍ أثٙ ٍمهًٗ انجَمٜٛ، عًٓموح أ  -  ٔ

ْـ(،ؽللّ ٔٙجبّ ٔىاك فٙ ّوؽّ: يهٙ يؾًل انجغبك٘، انُبّمو: ْـ(،ؽللّ ٔٙجبّ ٔىاك فٙ ّوؽّ: يهٙ يؾًل انجغبك٘، انُبّمو: 8ٓٔ8ٓٔانقببة انلوّٙ ىانًزٕفٗ: انقببة انلوّٙ ىانًزٕفٗ: 

 7ٖٙ7ٖٙ/ / َٔٔٓٚخ يٖو نهبجبيخ ٔانُْو ٔانزٕىٚ : َٓٚخ يٖو نهبجبيخ ٔانُْو ٔانزٕىٚ : 

 8ٗٙ8ٙٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -  ٕ

 8ٗٙ8ٙٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -  ٖ

 8ٗٙ8ٙٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -اثٍ ؽغو انعَلالَٙاثٍ ؽغو انعَلالَٙ  ُٚظو:ُٚظو:  -  ٗ

 87ٗ87ٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -  ٘



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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أك أك   ،،كسػػمـ( عمػػ  مػػف عميػػه ديػػف محرمػػة عميػػهكسػػمـ( عمػػ  مػػف عميػػه ديػػف محرمػػة عميػػهكهػػؿ كانػػت صػػبلة النبػػ  )صػػم  اهلل عميػػه كهػػؿ كانػػت صػػبلة النبػػ  )صػػم  اهلل عميػػه 
 جائزة ؟ جائزة ؟ 

 ..  ((ِ))الصكاب الجـز بجكاز  مع كجكد الضامفالصكاب الجـز بجكاز  مع كجكد الضامف: : ((ُ))قاؿ النككمقاؿ النككم

  ((ْ))قكله )صم  اهلل عميػه كسػمـ( )مػف تػرؾ دينػا فعمػ ٌ  قضػاؤ (قكله )صم  اهلل عميػه كسػمـ( )مػف تػرؾ دينػا فعمػ ٌ  قضػاؤ (: : ((ّ))كقاؿ ابف بطاؿكقاؿ ابف بطاؿ
 ناسخ لتركه الصبلة عم  ناسخ لتركه الصبلة عم  

 ..((ٓ))مف مات كعميه ديفمف مات كعميه ديف

كهكػػذا كهكػػذا ، ، عميػػه مػػف الينػػائـ كالصػػدقاتعميػػه مػػف الينػػائـ كالصػػدقات  ممػػا يفػػ   اهللممػػا يفػػ   اهلل  -امام، ، كقكلػػه: فعمػػ  قضػػاؤ كقكلػػه: فعمػػ  قضػػاؤ   
، ، يمػـز المتػكل  ألمػر المسػمميف اف يفعمػػه بمػف مػات كعميػه ديػف فػػاف لػـ يفعػؿ فػاإلثـ عميػػهيمػـز المتػكل  ألمػر المسػمميف اف يفعمػػه بمػف مػات كعميػه ديػف فػػاف لػـ يفعػؿ فػاإلثـ عميػػه

 ..((ٔ))انت  انت  

كفػػ  الجػػامع الصػػيير قػػاؿ عميػػه السػػبلـ) اآلف بىػػرىدت عميػػه كفػػ  الجػػامع الصػػيير قػػاؿ عميػػه السػػبلـ) اآلف بىػػرىدت عميػػه ، ، ((ٕ))قكلػػه: كعمػػٌ  دينػػهقكلػػه: كعمػػٌ  دينػػه  
  )صػػػم  اهلل عميػػػه   )صػػػم  اهلل عميػػػه اف النبػػػاف النبػػػ  -سػػػببهسػػػببه، ، :قكلػػػه: بػػػردت عميػػػه جمػػػد :قكلػػػه: بػػػردت عميػػػه جمػػػد ((ٗ))قػػػاؿ القميػػػكب قػػػاؿ القميػػػكب   ((ٖ))جمػػػد (جمػػػد (

                                                           

ٔ  -   ّ٘ ِٔ َٕ ّ٘ انَُّ ِٔ َٕ اَلو يهى األٔنَٛب  يؾٛٗ انمّلٍٚاريبو اريبو   انَُّ ٍْ ح ّٛـ اْرِ َٔ اَلو يهى األٔنَٛب  يؾٛٗ انمّلٍٚاْننَلِّٛ اْنَؾبفِ  األٔؽل اْنلْل ٍْ ح ّٛـ اْرِ َٔ َىَ ِوَّٚمب ٚؾٛمٗ َىَ ِوَّٚمب ٚؾٛمٗ أثمٕ أثمٕ   اْننَلِّٛ اْنَؾبفِ  األٔؽل اْنلْل

بفِِعٙ ٔنل فِ  َّْ بفِِعٙ ٔنل فِ ثٍ ّوف ثٍ يو٘ اْنؾَياِيٙ انؾٕهاَٙ ان َّْ ٌَ ثٍ ّوف ثٍ يو٘ اْنؾَياِيٙ انؾٕهاَٙ ان َ مب َٔ بئَخ  ًِ مز ٍِ ٔ ٍَ صاََلصِٛ َٔ ٌَ ٙ اْنًؾوو ٍُخ اِْؽَلٖ  َ مب َٔ بئَخ  ًِ مز ٍِ ٔ ٍَ صاََلصِٛ َٔ ٙ اْنًؾوو ٍُخ اِْؽَلٖ 

بئَخ،  ًِ مز ٍِ ٍمجعٍٛ ٔ َٔ ّذ  ٍِ زَّٗ َيبَد فِٙ َهاثِ  يْو٘ َهَعت ٍُخ  َّ ب ثبهيبأل َؽبفِظألب يزلُبأل ارلٍ يهٕيبأل  بئَخ، اَِيبيأل ًِ مز ٍِ ٍمجعٍٛ ٔ َٔ ّذ  ٍِ زَّٗ َيبَد فِٙ َهاثِ  يْو٘ َهَعت ٍُخ  َّ ب ثبهيبأل َؽبفِظألب يزلُبأل ارلٍ يهٕيبأل  اَِيبيأل

ْمـ(،انُبّو: كاه ْمـ(،انُبّو: كاه 3ٔٔ3ٔٔيجل انوؽًٍ ثٍ أثٙ ثكمو، عمالل انملٍٚ انَمٕٛٛٙ ىانًزمٕفٗ: يجل انوؽًٍ ثٍ أثٙ ثكمو، عمالل انملٍٚ انَمٕٛٛٙ ىانًزمٕفٗ: : : ٛجلبد انؾنبيٛجلبد انؾنبي

 ..ٖٖٔ٘ٔ٘//ٔٔ: : ٖٖٓٗٔٓٗٔ، ، ٔٔٛٛثٛؤد، ثٛؤد،   –عهًٛخ عهًٛخ انكزت انانكزت ان

 87ٗ87ٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ :فزؼ انجبه٘ :  -  ٕ

ِّ٘ انَعالََّيخُ   -  ٖ ِْٛؼ انجَُقبِه ِؾ َٕ بِهُػ  ِّ٘ انَعالََّيخُ َّ ِْٛؼ انجَُقبِه ِؾ َٕ بِهُػ  ُّٙ أثٕ أثٕ   َّ م َِ ُْ ُّٙ صُمىَّ انجَهَ ُّ٘ انلُْوُٛجِم ٍِ ثَبَّمبل  انجَْكمِو ٍُ َفهَِف ثم ُّٙ ث ؛ َيهِ ٍِ ََ ُّٙ انَؾ م َِ ُْ ُّٙ صُمىَّ انجَهَ ُّ٘ انلُْوُٛجِم ٍِ ثَبَّمبل  انجَْكمِو ٍُ َفهَِف ثم ُّٙ ث ؛ َيهِ ٍِ ََ انَؾ

َو انبَّهَ  ًَ : أَثِٙ ُي ٍْ بِو.أََفَن َي ٍِ انهَّغَّ ُْٚعَوُف ثِبْث َو انبَّهَ َٔ ًَ : أَثِٙ ُي ٍْ بِو.أََفَن َي ٍِ انهَّغَّ ُْٚعَوُف ثِبْث َٔ ٍِ ٌَُ ثم ْٕ ُٚم َٔ ف انلََُبىِيٙ  ًُبوَّ أَثِٙ ان َٔ ْٛف  ٍِ َينِ اْث َٔ ُِْكٙ  ًَ ٍِ ٌَُ ثم ْٕ ُٚم َٔ ف انلََُبىِيٙ  ًُبوَّ أَثِٙ ان َٔ ْٛف  ٍِ َينِ اْث َٔ ُِْكٙ  ًَ
مِؾْٛ  َّٖ ِْٚش انعَُبَٚمخ انزَّبَيمخ؛ ّموػ ان ْعِوفَخ ُيُِمٙ ثِبنَؾمِل ًَ ان َٔ ِْْم انِعْهِى  ٍْ أَ ٌَ ِي ال: َ ب َٕ ُك ْْ ٍُ ثَ ْٛش.قَبَل اْث مِؾْٛ ُيِا َّٖ ِْٚش انعَُبَٚمخ انزَّبَيمخ؛ ّموػ ان ْعِوفَخ ُيُِمٙ ثِبنَؾمِل ًَ ان َٔ ِْْم انِعْهِى  ٍْ أَ ٌَ ِي ال: َ ب َٕ ُك ْْ ٍُ ثَ ْٛش.قَبَل اْث ؼ ؼ ُيِا

َٙ ثِؾِ  ِٚ زُل ٍْ ا َٔ  ُُّْ اُِ انَُّبً َي َٔ َٙ ثِؾِ فِٙ ِيلَّح أٍَنَبه َه ِٚ زُل ٍْ ا َٔ  ُُّْ اُِ انَُّبً َي َٔ َٙ فِٙ ٕنو ٍُخ رَ  ٔأهثعمٍٛ ٔأهثم  فِٙ ِيلَّح أٍَنَبه َه فِّ ُٕ َهقَخَ.رُ ْٕ ٍ نُ َٙ فِٙ ٕنو ٍُخ رَ  ٔأهثعمٍٛ ٔأهثم  ْٖ فِّ ُٕ َهقَخَ.رُ ْٕ ٍ نُ ْٖ

 ٖٖٖٖٔٔ//ٖٖٔٔيبئخ. ٍٛو ايالو انُجال  :يبئخ. ٍٛو ايالو انُجال  :

 (  زبة انكنبنخ . (  زبة انكنبنخ . 37ٕٕ37ٕٕهقى انؾلٚش ىهقى انؾلٚش ى  3838/ / ٖٖٕؾٛؼ انجقبه٘ :ٕؾٛؼ انجقبه٘ :  -  ٗ

 87ٗ87ٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ فزؼ انجبه٘   -ُٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَُٙٚظو: اثٍ ؽغو انعَلالَٙ  -  ٘

 87ٗ87ٗ//ٗٗفزؼ انجبه٘ . فزؼ انجبه٘ .   -  ٙ

 فٙ انًقبٕٛ ىكُّٚ انٗ( فٙ انًقبٕٛ ىكُّٚ انٗ(   -  8

 3ٗ٘ٔ3ٔ٘ٗ//ٔٔٛو ٔىٚبكرّ:ٛو ٔىٚبكرّ:انغبي  انٖاانغبي  انٖا  -  7

انعمبنى  ًمبل انملٍٚ ثمٍ انٚمٛب  انكُمبَٙ انْمبفعٙ قبٙمٙ انعمبنى  ًمبل انملٍٚ ثمٍ انٚمٛب  انكُمبَٙ انْمبفعٙ قبٙمٙ اريبو اريبو   أؽًل ثٍ يَٛٗ ثٍ هٕٙاٌ، انْٛـأؽًل ثٍ يَٛٗ ثٍ هٕٙاٌ، انْٛـ  -  3

انًؾهخ..ٔنممل فممٙ ؽمملٔك ٍممُخ ٍممج  ٔيْمموٍٚ ٍٔممزًبئخ، ٔ ممبٌ ٚعمموف ثممبنلهٕٛثٙ، ٔرممٕفٙ ٍممُخ رَمم  انًؾهخ..ٔنممل فممٙ ؽمملٔك ٍممُخ ٍممج  ٔيْمموٍٚ ٍٔممزًبئخ، ٔ ممبٌ ٚعمموف ثممبنلهٕٛثٙ، ٔرممٕفٙ ٍممُخ رَمم  

  ==: ٍٕٚف ثٍ: ٍٕٚف ثٍل انٕافٙل انٕافٙٓم انٖبفٙ ٔانًَزٕفٗ ثعٓم انٖبفٙ ٔانًَزٕفٗ ثعانًُانًُ  ٔصًبٍَٛ ٍٔزًبئخ، هؽًّ   رعبنٗ، ٔينب يُّ.ٔصًبٍَٛ ٍٔزًبئخ، هؽًّ   رعبنٗ، ٔينب يُّ.
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قػػػػاؿ: صػػػػمكا عمػػػػ  قػػػػاؿ: صػػػػمكا عمػػػػ    ،،كسػػػػمـ( اتػػػػ  بجنػػػػازة ليصػػػػم  عمي ػػػػا فقػػػػاؿ )عميػػػػه ديػػػػف؟ قػػػػالكا: نعػػػػـكسػػػػمـ( اتػػػػ  بجنػػػػازة ليصػػػػم  عمي ػػػػا فقػػػػاؿ )عميػػػػه ديػػػػف؟ قػػػػالكا: نعػػػػـ
 (.(.صاحبكـصاحبكـ

فصم . ثـ انه بعد سأؿ ابػا قتػادة فصم . ثـ انه بعد سأؿ ابػا قتػادة   قضاؤ ؟قضاؤ ؟  قتادة: صؿ يا رسكؿ اهلل كعم ٌ قتادة: صؿ يا رسكؿ اهلل كعم ٌ أبك أبك   قاؿقاؿ
 قاؿ: اآلف بردت عميه جمد .قاؿ: اآلف بردت عميه جمد .، ، اقضيتى دينه؟ قاؿ: نعـاقضيتى دينه؟ قاؿ: نعـ

ا فػػرغ مػػف دفػػف الميػػت كقػػؼ عميػػه: فقػػاؿ ا فػػرغ مػػف دفػػف الميػػت كقػػؼ عميػػه: فقػػاؿ : كػػاف اذ: كػػاف اذ((ُ))فػػ  الجػػامع الصػػييرفػػ  الجػػامع الصػػيير  -فائػػدةفائػػدة  
 ..  ((ِ)))استيفركا ألخيكـ كسمكا له التثبيت فانه االف يسأؿ()استيفركا ألخيكـ كسمكا له التثبيت فانه االف يسأؿ(

عبػاس: كػاف اذا شػيع جنػازة رئيػت عميػه كأبػة كاكثػر حػديث عبػاس: كػاف اذا شػيع جنػازة رئيػت عميػه كأبػة كاكثػر حػديث   ابػفابػف  عػفعػف  -ايضاايضا  كفيهكفيه
 ..  ((ّ))النفسالنفس

 ..  ((ْ))كاف اذا شيع عبل كربه كاقؿ الكبلـ كاكثر حديث نفسهكاف اذا شيع عبل كربه كاقؿ الكبلـ كاكثر حديث نفسه  -كف  ركايةكف  ركاية

 ((ٓ))نفسهنفسه  ش د جنازة اكثر الصمات كاكثر حديثش د جنازة اكثر الصمات كاكثر حديث  كاف اذاكاف اذا  -كف  ركاية اخرلكف  ركاية اخرل

                                                                                                                                                      
ؽللمّ ؽللمّ ، ، ْمـ(ْمـ(78ٗ78ٍٍٗ، عًبل انلٍٚ ىانًزمٕفٗ: ٍٍ، عًبل انلٍٚ ىانًزمٕفٗ: انًؾبانًؾبأثٕ أثٕ   راو٘ ثوك٘ ثٍ يجل   انظبْو٘ انؾُنٙ،راو٘ ثوك٘ ثٍ يجل   انظبْو٘ انؾُنٙ،==

 ..ٖٖ٘٘//ٕٕٔٔٙ  ؽٕاّّٛ: ك زٕه يؾًل يؾًل أيٍٛ.انُبّو: انٓٛئخ انًٖوٚخ انعبيخ نهكزبة :ٔٔٙ  ؽٕاّّٛ: ك زٕه يؾًل يؾًل أيٍٛ.انُبّو: انٓٛئخ انًٖوٚخ انعبيخ نهكزبة :

 773ٔ773ٔ//ٔٔ: : انغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّانغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّ  -  ٔ

ٔقمبل: ْمنا ؽملٚش ٕمؾٛؼ يهممٗ ٔقمبل: ْمنا ؽملٚش ٕمؾٛؼ يهممٗ   ٕٕٙ٘ٙ٘//ٔٔانٖمؾٛؾٍٛ انٖمؾٛؾٍٛ   انًَمزلهك يهمٗانًَمزلهك يهمٗ  -ُٚظمو: انؾمب ى انَُٛمبثٕهُ٘ٚظمو: انؾمب ى انَُٛمبثٕه٘  -  ٕ

 ّوٛ االٍُبك ٔنى ٚقوعبِ.ّوٛ االٍُبك ٔنى ٚقوعبِ.

 33ٓٗ33ٓٗ//ٔٔانًٖله انَبث  َنَّ:انًٖله انَبث  َنَّ:  -  ٖ

 33ٓ٘33ٓ٘//ٔٔ: : انًٖله انَبث  َنَّانًٖله انَبث  َنَّ  -  ٗ

 33ٖٓ33ٖٓ//ٔٔانغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّ: انغبي  انٖاٛو ٔىٚبكرّ:   -  ٘



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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 الخلامة
  كسمـكسمـ  عميهعميه  اهللاهلل  صم صم   النب النب   كبيفكبيف  البخارمالبخارم  بيفبيف  الت الت   االحاديثاالحاديث  ه ه : : البخارمالبخارم  ثبلثياتثبلثيات -ُُ

  لقػػربلقػػرب  قيرهػػاقيرهػػا  عمػػ عمػػ   بالفضػػؿبالفضػػؿ  كتتميػػزكتتميػػز((  التػػابع التػػابع   كتػػابعكتػػابع  كتػػابع كتػػابع   صػػحاب صػػحاب ))  رجػػاؿرجػػاؿ  ثبلثػػةثبلثػػة
   كسمـكسمـ  عميهعميه  اهللاهلل  صم صم   النب النب   مفمف  سندهاسندها

 ..هػ هػ ََُُُُٖٖعاـعاـ  المكلكدالمكلكد  االحمدماالحمدم  الشافع الشافع   كم كم البيالبي  عم عم   هكهك  المخطكطةالمخطكطة  مؤلؼمؤلؼ -ِِ
 ..  السندالسند  عاليةعالية  احاديثاحاديث  عم عم   المخطكطةالمخطكطة  احتكتاحتكت -ّّ
  سػػػكلسػػػكل  البخػػػارمالبخػػػارم  كبػػػيفكبػػػيف  بين ػػػابين ػػػا  يكجػػػديكجػػػد  الال  التػػػ التػػػ   السػػػندالسػػػند  العاليػػػةالعاليػػػة  البخػػػارمالبخػػػارم  احاديػػػثاحاديػػػث  تضػػػمنتتضػػػمنت -ْْ

 ..ركاةركاة  ثبلثثبلث
  لصػػػػحيحهلصػػػػحيحه  تصػػػػنيفهتصػػػػنيفه  كسػػػػببكسػػػػبب  البخػػػػارمالبخػػػػارماإلمػػػػاـ اإلمػػػػاـ   عػػػػفعػػػػف  نبػػػػذةنبػػػػذة  المخطكطػػػػةالمخطكطػػػػة  صػػػػاحبصػػػػاحب  ذكػػػػرذكػػػػر -ٓٓ

 ..السندالسند  كخصكصاكخصكصا  ((كسمـكسمـ  عميهعميه  اهللاهلل  صم صم ))  نب نب الال  بحديثبحديث  المحدثيفالمحدثيف  كاهتماـكاهتماـ  كاهتمامهكاهتمامه
 ..كقير كقير   كالترمذمكالترمذم  اخرلاخرل  مصنفاتمصنفات  ف ف   بؿبؿ  فقطهفقطه  البخارمالبخارم  عندعند  ليستليست  الثبلثياتالثبلثيات -ٔٔ
 ..أيضان أيضان   الرباعيفالرباعيف  مسمـمسمـ  صحي صحي   ف ف   يكجديكجد -ٕٕ
  ِِٔٔ  اكراق ػػااكراق ػػا  كعػػددكعػػدد  حػػديثاحػػديثا( ( ُُٔٔ))  المكػػررالمكػػرر  كبػػدكفكبػػدكف  حػػديثاحػػديثا( ( ِِِِ))المكػػررالمكػػرر  فػػ فػػ   عػػددهاعػػددها  يبمػػغيبمػػغ -ٖٖ

 ..االزهريةاالزهرية  بالمكتبةبالمكتبة  مكجكدةمكجكدة  كه كه   ُُِِ  الكرقةالكرقة  اسطراسطر
  الناحيػةالناحيػة  مفمف  كمصطمحاتهكمصطمحاته  الحديثالحديث  كتكضي كتكضي   بشرحبشرح( ( اهللاهلل  رحمهرحمه))  البيكم البيكم   العبلمةالعبلمة  تميزتميز -ٗٗ

  الحػػػديثالحػػػديث  كجػػػك كجػػػك   كيػػػذكركيػػػذكر، ، كتفصػػػيبلتهكتفصػػػيبلته  الحػػػديثالحػػػديث  جزئيػػػاتجزئيػػػات  كبيػػػافكبيػػػاف  كاالصػػػطبلحيةكاالصػػػطبلحية  الميكيػػػةالميكيػػػة
 ..بدقةبدقة  كأسانيد كأسانيد 

  الحػػػديثالحػػػديث  كػػػافكػػػاف  إذاإذا  كجػػػدكجػػػد  افاف  العممػػػا العممػػػا   أقػػػكاؿأقػػػكاؿ  كيبػػػيفكيبػػػيف  دقيقػػػادقيقػػػا  شػػػرحاشػػػرحا  الحػػػديثالحػػػديث  بشػػػرحبشػػػرح  يقػػػكـيقػػػكـ -ََُُ
 ..األدلةاألدلة  أقكلأقكلإل  إل    باالستنادباالستناد  ج ج ير ير   ثـثـ  كمفكمف، ، معن معن   مفمف  اكثراكثر  يحتمؿيحتمؿ

  القػػػػرآفالقػػػػرآف))  فػػػػ فػػػػ   المتنكعػػػػةالمتنكعػػػػة  الشػػػػرعيةالشػػػػرعية  العمػػػػكـالعمػػػػكـ  فػػػػ فػػػػ   عالمػػػػاعالمػػػػا( ( اهللاهلل  رحمػػػػهرحمػػػػه))  البيػػػػكم البيػػػػكم   يعػػػػديعػػػػد  لػػػػذالػػػػذا -ُُُُ
 (.(.كالشعركالشعر  دبدبكاألكاأل  كالميةكالمية  كعمكمهكعمكمه  كالحديثكالحديث  كالتفسيركالتفسير  كعمكمهكعمكمه



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات
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 مصلدر الاحقيق
 الكريـ .الكريـ .  القرآفالقرآف** ** 

الناشػر: دار الناشػر: دار   هػػ(،هػػ(،ِِٖٖٔٔ :  : زكريا بف محمػد بػف محمػكد القزكينػ  )المتػكفزكريا بف محمػد بػف محمػكد القزكينػ  )المتػكف  ::آثار الببلد كأخبار العبادآثار الببلد كأخبار العباد -ُُ
 ..  بيركتبيركت  –صادر صادر 

أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػد الممػػؾ القسػػطبلن  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػد الممػػؾ القسػػطبلن    ::إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحي  البخػػارمإرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحي  البخػػارم -ِِ
هػػػػػػ(،الناشر: المطبعػػػػة الكبػػػػػرل هػػػػػػ(،الناشر: المطبعػػػػة الكبػػػػػرل ِِّّٗٗشػػػػ اب الػػػػػديف )المتػػػػكف : شػػػػ اب الػػػػػديف )المتػػػػكف : ، ، العبػػػػػاسالعبػػػػػاس، أبػػػػك ، أبػػػػك القتيبػػػػ  المصػػػػػرمالقتيبػػػػ  المصػػػػػرم

 هػهػ  ُُِِّّّّ، ، ٕٕطط  مصر،مصر،، ، األميريةاألميرية
 ( .( .ِِْْٕٕٗٓٗٓـ )ـ )رقرق  ََُُّّ//ّّْْهؿ الحديث :هؿ الحديث :أأرشيؼ ممتق  رشيؼ ممتق  إإ -ّّ
عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػرم القرطبػػ  عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػرم القرطبػػ  أبػػك أبػػك   االسػػتذكار:االسػػتذكار: -ْْ

الناشػر: دار الكتػب العمميػة الناشػر: دار الكتػب العمميػة   محمػد عمػ  معػكض،محمػد عمػ  معػكض،، ، تحقيؽ: سػالـ محمػد عطػاتحقيؽ: سػالـ محمػد عطػا، ، هػ(هػ(ّّْْٔٔ)المتكف : )المتكف : 
 ..  ََََََِِ  –  ُُُُِِْْ، ، ُُطط  بيركت،بيركت،  –

مػػػ  الدمشػػػق  )المتػػػكف : مػػػ  الدمشػػػق  )المتػػػكف : الزركالزرك، ، خيػػػر الػػػديف بػػػف محمػػػكد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف فػػػارسخيػػػر الػػػديف بػػػف محمػػػكد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف فػػػارس: : االعػػػبلـاالعػػػبلـ -ٓٓ
 ـ .ـ .ََََِِِِأيار / مايك أيار / مايك   ،،ُُٓٓطط، ، الناشر: دار العمـ لممبلييفالناشر: دار العمـ لممبلييف، ، هػ(هػ(ُُّّٔٗٔٗ

، ، معجػػـ المطبكعػػات العربيػػة كالمعربػػة )مطبعػػة سػػركيسمعجػػـ المطبكعػػات العربيػػة كالمعربػػة )مطبعػػة سػػركيس، ، يكسػػؼ إليػػاف سػػػػركيسيكسػػؼ إليػػاف سػػػػركيس: : عػػبلـ كمشػػاهيرعػػبلـ كمشػػاهيرأأ -ٔٔ
 ..  ُُِِٖٖٗٗالقاهرة القاهرة 

، ، بػد القػادربػد القػادرأحمػد بػف عمػ  بػف عأحمػد بػف عمػ  بػف ع  ::إمتاع األسػماع بمػا لمنبػ  مػف األحػكاؿ كاألمػكاؿ كالحفػدة كالمتػاعإمتاع األسػماع بمػا لمنبػ  مػف األحػكاؿ كاألمػكاؿ كالحفػدة كالمتػاع -ٕٕ
هػػػػ(.المحقؽ: محمػػػد عبػػػد هػػػػ(.المحقؽ: محمػػػد عبػػػد ْْٖٖٓٓتقػػػ  الػػػديف المقريػػػزم )المتػػػكف : تقػػػ  الػػػديف المقريػػػزم )المتػػػكف : ، ، العبػػػاس الحسػػػين  العبيػػػدمالعبػػػاس الحسػػػين  العبيػػػدمأبػػػك أبػػػك 

 ..ــ  ُُٗٗٗٗٗٗ  -هػ هػ ََُُِِْْ، ، ُُطط  ،،بيركتبيركت  –الحميد النميس . الناشر: دار الكتب العممية الحميد النميس . الناشر: دار الكتب العممية 
سػػعد )المتػػكف : سػػعد )المتػػكف : ، أبػػك ، أبػػك عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػكر التميمػػ  السػػمعان  المػػركزمعبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػكر التميمػػ  السػػمعان  المػػركزم: : األنسػػاباألنسػػاب -ٖٖ

ؽ: عبد الرحمف بػف يحيػ  المعممػ  اليمػان  كقيػر ، الناشػر: مجمػس دائػرة المعػارؼ ؽ: عبد الرحمف بػف يحيػ  المعممػ  اليمػان  كقيػر ، الناشػر: مجمػس دائػرة المعػارؼ هػ(،المحقهػ(،المحقِِٔٓٔٓ
 ..حيدر آباد حيدر آباد ، ، العثمانيةالعثمانية

صػرم ثػـ الدمشػق  )المتػكف : صػرم ثػـ الدمشػق  )المتػكف : إسماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػ  البإسماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػ  الب  الفدا الفدا أبك أبك   كالن اية:كالن اية:البداية البداية    -ٗٗ
 ..ـ ـ ََََِِّّهػ /هػ /ُُِِْْْْالناشر: دار عالـ الكتب الناشر: دار عالـ الكتب ، ، المحقؽ: عم  شيرمالمحقؽ: عم  شيرم  ،،هػ(هػ(ْْٕٕٕٕ

أحمد بف إسحاؽ )أبػ  يعقػكب( بػف جعفػر بػف كهػب بػف كاضػ  اليعقػكب  )المتػكف : بعػد أحمد بف إسحاؽ )أبػ  يعقػكب( بػف جعفػر بػف كهػب بػف كاضػ  اليعقػكب  )المتػكف : بعػد   ::البمدافالبمداف   -ََُُ
 ..هػهػ  ُُِِِِْْ، ، ُُطط  بيركت،بيركت،، ، هػ(.الناشر: دار الكتب العمميةهػ(.الناشر: دار الكتب العمميةِِِِٗٗ

الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف أبك أبك   التاج المكمؿ مف جكاهر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ:التاج المكمؿ مف جكاهر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ:   -ُُُُ
هػػػػػ( الناشػػػػر: كزارة األكقػػػػاؼ هػػػػػ( الناشػػػػر: كزارة األكقػػػػاؼ ََُُّّٕٕتػػػػكف : تػػػػكف : عمػػػػ  ابػػػػف لطػػػػؼ اهلل الحسػػػػين  البخػػػػارم الًقنَّػػػػكج  )المعمػػػػ  ابػػػػف لطػػػػؼ اهلل الحسػػػػين  البخػػػػارم الًقنَّػػػػكج  )الم

 ـ .ـ .ََََِِٕٕ  -هػ هػ ُُِِْْٖٖ، ، ُُطط  قطر،قطر،، ، كالشؤكف اإلسبلميةكالشؤكف اإلسبلمية



 ىى((91329132لعامى)لعامى)اا(/(/1313(/العددى)(/العددى)88لمجلدى)لمجلدى)/ا/االقانونوةىوالسواسوةالقانونوةىوالسواسوةىىمجلةىكلوةىالقانونىللعلوممجلةىكلوةىالقانونىللعلوم
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زكريا يحي  بف معيف بف عكف بف زيػاد بػف بسػطاـ زكريا يحي  بف معيف بف عكف بف زيػاد بػف بسػطاـ : أبك : أبك تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارم (تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارم (   -ُُِِ
، ، المحقؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼالمحقؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ، ، هػ(هػ(ِِّّّّالبيدادم )المتكف : البيدادم )المتكف : ، ، بف عبد الرحمف المرم بالكال بف عبد الرحمف المرم بالكال 

 ..دمشؽدمشؽ  –اشر: دار المأمكف لمتراث اشر: دار المأمكف لمتراث النالن
فيات المشاهير كىاألعبلـ   -ُُّّ فيات المشاهير كىاألعبلـتاريخ اإلسبلـ كىكى عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف أبػك أبػك   شمس الديفشمس الديف  ::تاريخ اإلسبلـ كىكى

هػ(.المحقؽ: الدكتكر بشػار عػٌكاد معػركؼ. الناشػر: دار اليػرب هػ(.المحقؽ: الدكتكر بشػار عػٌكاد معػركؼ. الناشػر: دار اليػرب ْْٖٕٖٕبف قىاٍيماز الذهب  )المتكف : بف قىاٍيماز الذهب  )المتكف : 
 ..ــ  ََََِِّّ، ، ُُطط  اإلسبلم .اإلسبلم .

عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الجبرتػػ  المػػؤرخ )المتػػكف : عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الجبرتػػ  المػػؤرخ )المتػػكف :   ::اجـ كاألخبػػاراجـ كاألخبػػارتػػاريخ عجائػػب اآلثػػار فػػ  التػػر تػػاريخ عجائػػب اآلثػػار فػػ  التػػر    -ُُْْ
 ..هػ(.الناشر: دار الجيؿ بيركت هػ(.الناشر: دار الجيؿ بيركت ُُِِّّٕٕ

القاضػػػ  ناصػػػر الػػػديف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر البيضػػػاكم )ت القاضػػػ  ناصػػػر الػػػديف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر البيضػػػاكم )ت   ::تحفػػػة األبػػػرار شػػػرح مصػػػابي  السػػػنةتحفػػػة األبػػػرار شػػػرح مصػػػابي  السػػػنة   -ُُٓٓ
  الناشػػػر: كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف،الناشػػػر: كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف،  هػػػػ(،المحقؽ: لجنػػػة مختصػػػة بإشػػػراؼ نػػػكر الػػػديف طالػػػب،هػػػػ(،المحقؽ: لجنػػػة مختصػػػة بإشػػػراؼ نػػػكر الػػػديف طالػػػب،ٖٖٓٔٓٔ

 ..ــََُُِِِِ  -هػ هػ ُُّّّّْْعاـ النشر: عاـ النشر:   ة بالككيت،ة بالككيت،اإلسبلمياإلسبلمي
جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكط  جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكط  ، ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػ  بكػػػرعبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػ  بكػػػر  ::تػػػدريب الػػػراكم فػػػ  شػػػرح تقريػػػب النػػػكاكمتػػػدريب الػػػراكم فػػػ  شػػػرح تقريػػػب النػػػكاكم   -ُُٔٔ

 ..  الناشر: دار طيبةالناشر: دار طيبة  قتيبة نظر محمد الفارياب ،قتيبة نظر محمد الفارياب ،أبك أبك   هػ(،حققه:هػ(،حققه:ُُُُٗٗ)المتكف : )المتكف : 
از الػذهب  )المتػكف : از الػذهب  )المتػكف : عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بػف قىاٍيمػعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بػف قىاٍيمػأبك أبك   تذكرة الحفاظ: شمس الديفتذكرة الحفاظ: شمس الديف   -ُُٕٕ

 ..ـ ـ ُُٖٖٗٗٗٗ  -هػهػُُُُْْٗٗ، ، ُُطط  لبنافلبناف-الناشر: دار الكتب العممية بيركتالناشر: دار الكتب العممية بيركت، ، هػ(هػ(ْْٖٕٖٕ
هػػ(،الناشر: هػػ(،الناشر: ٖٖٔٗٔٗ: محمد طاهر بػف عمػ  الصػديق  ال نػدم الفىتَّنًػ  )المتػكف : : محمد طاهر بػف عمػ  الصػديق  ال نػدم الفىتَّنًػ  )المتػكف : عاتعاتتذكرة المكضك تذكرة المكضك    -ُُٖٖ

 ..هػهػ  ُُّّّّْْ، ، ُُطط  إدارة الطباعة المنيرية،إدارة الطباعة المنيرية،
الكليػد سػميماف بػف خمػؼ بػف الكليػد سػميماف بػف خمػؼ بػف : أبػك : أبػك لصػحي لصػحي لمػف خػرج لػه البخػارم فػ  الجػامع المػف خػرج لػه البخػارم فػ  الجػامع ا، ، التعديؿ كالتجري التعديؿ كالتجري    -ُُٗٗ

أبػػك أبػػك   هػػ(،المحقؽ: د.هػػ(،المحقؽ: د.ْْْْٕٕسػعد بػف أيػػكب بػف كارث التجيبػ  القرطبػػ  البػاج  األندلسػ  )المتػػكف : سػعد بػف أيػػكب بػف كارث التجيبػ  القرطبػػ  البػاج  األندلسػ  )المتػػكف : 
 ُُٖٖٔٗٔٗ  –  ََُُْْٔٔ، ، ُُطط  الرياض،الرياض،  –لبابة حسيف، الناشر: دار المكا  لمنشر كالتكزيع لبابة حسيف، الناشر: دار المكا  لمنشر كالتكزيع 

قبلن  )المتػكف : قبلن  )المتػكف : الفضػؿ أحمػد بػف عمػ  بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػالفضػؿ أحمػد بػف عمػ  بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػأبك أبك   تقريب الت ذيب:تقريب الت ذيب:   -ََِِ
 ..  ااسكريسكري  –هػ( المحقؽ: محمد عكامة الناشر: دار الرشيد هػ( المحقؽ: محمد عكامة الناشر: دار الرشيد ِِٖٖٓٓ

يير:  الجامعالجامع  التنكير شرحالتنكير شرح   -ُُِِ يير:الصَّ الكحبلنػ  ثػـ الكحبلنػ  ثػـ ، ، محمػد بػف إسػماعيؿ بػف صػبلح بػف محمػد الحسػن محمػد بػف إسػماعيؿ بػف صػبلح بػف محمػد الحسػن   الصَّ
هػػ( المحقػؽ: د. هػػ( المحقػؽ: د. ُُُُِِٖٖالمعركؼ كأسػبلفه بػاألمير )المتػكف : المعركؼ كأسػبلفه بػاألمير )المتػكف : ، ، عز الديفعز الديف، ، إبراهيـإبراهيـ، أبك ، أبك الصنعان الصنعان 

 ـ .ـ .ََُُُُِِ  -هػ هػ ُُِِّّْْ، ، ُُطط، ، الرياضالرياض، ، الناشر: مكتبة دار السبلـالناشر: مكتبة دار السبلـ، ، إبراهيـإبراهيـ  محمَّد إسحاؽ محمَّدمحمَّد إسحاؽ محمَّد
الفضؿ أحمد بػف عمػ  بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػقبلن  )المتػكف : الفضؿ أحمد بػف عمػ  بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػقبلن  )المتػكف : أبك أبك   ت ذيب الت ذيب:ت ذيب الت ذيب:   -ِِِِ

 ..هػهػُُِِّّٔٔ، ، ُُ، ط، ط، ال ند، ال ندهػ( الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظاميةهػ( الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظاميةِِٖٖٓٓ
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جمػاؿ الػديف جمػاؿ الػديف ، ، الحجػاجالحجػاج، أبػك ، أبػك مف بف يكسؼمف بف يكسؼت ذيب الكماؿ ف  أسما  الرجاؿ: يكسؼ بف عبد الرحت ذيب الكماؿ ف  أسما  الرجاؿ: يكسؼ بف عبد الرح   -ِِّّ
هػػػػػ(،المحقؽ: د. بشػػػػار عػػػػكاد هػػػػػ(،المحقؽ: د. بشػػػػار عػػػػكاد ِِْْٕٕابػػػػف الزكػػػػ  أبػػػػ  محمػػػػد القضػػػػاع  الكمبػػػػ  المػػػػزم )المتػػػػكف : ابػػػػف الزكػػػػ  أبػػػػ  محمػػػػد القضػػػػاع  الكمبػػػػ  المػػػػزم )المتػػػػكف : 

 ..بيركتبيركت  –الناشر: مؤسسة الرسالة الناشر: مؤسسة الرسالة ، ، معركؼمعركؼ
ٍعبػػدى    -ِِْْ ٍعبػػدى الثقػػات المؤلػػؼ: محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ بػػف مى ، ، حػػاتـحػػاتـ، أبػػك ، أبػػك التميمػػ التميمػػ ، ، الثقػػات المؤلػػؼ: محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ بػػف مى

تحػت تحػت ، ، المعارؼ لمحككمة العاليػة ال نديػةالمعارؼ لمحككمة العاليػة ال نديػةطبع بإعانة: كزارة طبع بإعانة: كزارة ، ، هػ(هػ(ّّْْٓٓكف : كف : ، البيست  )المت، البيست  )المتالدارم الدارم 
مراقبػػة: الػػدكتكر محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف مػػدير دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة. الناشػػر: دائػػرة المعػػارؼ مراقبػػة: الػػدكتكر محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف مػػدير دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة. الناشػػر: دائػػرة المعػػارؼ 

 ..ُُّّٕٕٗٗ-هػهػُُّّّّٗٗ، ، ُُطط  ،،لعثمانية بحيدر آباد الدكف ال ندلعثمانية بحيدر آباد الدكف ال نداا
دات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف دات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف السػعاالسػعاأبػك أبػك   مجػد الػديفمجػد الػديفجامع األصكؿ ف  أحاديث الرسكؿ: جامع األصكؿ ف  أحاديث الرسكؿ:    -ِِٓٓ

عبػػػد القػػػادر عبػػػد القػػػادر : : هػػػػ(.تحقيؽهػػػػ(.تحقيؽََٔٔٔٔ: : محمػػػد ابػػػف عبػػػد الكػػػريـ الشػػػيبان  الجػػػزرم ابػػػف األثيػػػر )المتػػػكف محمػػػد ابػػػف عبػػػد الكػػػريـ الشػػػيبان  الجػػػزرم ابػػػف األثيػػػر )المتػػػكف 
مكتبػػة دار مكتبػػة دار   -مطبعػػة المػػبلح مطبعػػة المػػبلح   -مكتبػػة الحمػػكان  مكتبػػة الحمػػكان  : : التتمػػة تحقيػػؽ بشػػير عيػػكف. الناشػػرالتتمػػة تحقيػػؽ بشػػير عيػػكف. الناشػػر  -األرنػػؤكط األرنػػؤكط 

 ..البيافالبياف
، ، : عبػد الػرحمف بػف أبػ  بكػر: عبػد الػرحمف بػف أبػ  بكػريادتػهيادتػهحي  كضعيؼ الجامع الصيير كز حي  كضعيؼ الجامع الصيير كز صص، ، الجامع الصيير كزيادتهالجامع الصيير كزيادته   -ِِٔٔ

هػػذا هػػذا   هػػػ(،مع الكتػػاب: أحكػػاـ محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػان ،هػػػ(،مع الكتػػاب: أحكػػاـ محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػان ،ُُُُٗٗجػػبلؿ الػػديف السػػيكط  )المتػػكف : جػػبلؿ الػػديف السػػيكط  )المتػػكف : 
مػػػع حكػػػـ الشػػػيخ مػػػع حكػػػـ الشػػػيخ ، ، يمثػػػؿ جميػػػع أحاديػػػث الجػػػامع الصػػػيير كزيادتػػػه لمسػػػيكط يمثػػػؿ جميػػػع أحاديػػػث الجػػػامع الصػػػيير كزيادتػػػه لمسػػػيكط ، ، الكتػػػاب اإللكتركنػػػ الكتػػػاب اإللكتركنػػػ 
القػػػدير القػػػدير   مػػػف فػػػيضمػػػف فػػػيض، ، كهػػػك مػػػتف مػػػرتبط بشػػػرحهكهػػػك مػػػتف مػػػرتبط بشػػػرحه، ، ضػػػعيؼ الجػػػامع الصػػػييرضػػػعيؼ الجػػػامع الصػػػييرأك أك   ناصػػػر مػػػف صػػػحي ناصػػػر مػػػف صػػػحي 

 إلكتركن  فقط، ال يكجد مطبكعاإلكتركن  فقط، ال يكجد مطبكعا  -ب ذا الترتيب ب ذا الترتيب   -]الكتاب مرقـ آليا، ف ك ]الكتاب مرقـ آليا، ف ك   ،،لممناكملممناكم
، ، الحنظمػػ الحنظمػػ ، ، محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر التميمػػ محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر التميمػػ : أبػػك : أبػػك كالتعػػديؿكالتعػػديؿ  الجػػرحالجػػرح   -ِِٕٕ

بحيدر بحيدر   -الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، ، هػ(هػ(ِِّّٕٕالرازم ابف أب  حاتـ )المتكف : الرازم ابف أب  حاتـ )المتكف : 
 ..بيركت بيركت   -دار إحيا  التراث العرب  دار إحيا  التراث العرب  ، ، ال ندال ند  –آباد الدكف آباد الدكف 

هػػ(،حققه كضػبطه هػػ(،حققه كضػبطه ََُُٕٕزيد محمد بف أب  الخطاب القرش  )المتكف : زيد محمد بف أب  الخطاب القرش  )المتكف : : أبك : أبك جم رة أشعار العربجم رة أشعار العرب   -ِِٖٖ
 كزاد ف  شرحه: عم  محمد البجادم، الناشر: ن ضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيعكزاد ف  شرحه: عم  محمد البجادم، الناشر: ن ضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

هػ(،محقؽ كمترجـ الكتػاب )عػف هػ(،محقؽ كمترجـ الكتػاب )عػف ِِّّٕٕبعد بعد : مج كؿ )تكف : : مج كؿ )تكف : إل  الميربإل  الميرب  حدكد العالـ مف المشرؽحدكد العالـ مف المشرؽ   -ِِٗٗ
 ..هػهػ  ُُِِّّْْ  ،،، القاهرة، القاهرةالسيد يكسؼ ال ادم، الناشر: الدار الثقافية لمنشرالسيد يكسؼ ال ادم، الناشر: الدار الثقافية لمنشر: : الفارسية(الفارسية(

خبلصػػة األثػػر فػػ  أعيػػاف القػػرف الحػػادم عشػػر: محمػػد أمػػيف بػػف فضػػؿ اهلل بػػف محػػب الػػديف بػػف خبلصػػة األثػػر فػػ  أعيػػاف القػػرف الحػػادم عشػػر: محمػػد أمػػيف بػػف فضػػؿ اهلل بػػف محػػب الػػديف بػػف  -ََّّ
 بيركت بيركت   –ر ر هػ( الناشر: دار صادهػ( الناشر: دار صادُُُُُُُُالدمشق  )المتكف : الدمشق  )المتكف : ، ، محمد المحب  الحمكم األصؿمحمد المحب  الحمكم األصؿ

الػػدر المنثػػكر فػػ  طبقػػات ربػػات الخػػدكر،المؤلؼ: زينػػب بنػػت عمػػ  بػػف حسػػيف بػػف عبيػػد اهلل بػػف الػػدر المنثػػكر فػػ  طبقػػات ربػػات الخػػدكر،المؤلؼ: زينػػب بنػػت عمػػ  بػػف حسػػيف بػػف عبيػػد اهلل بػػف    -ُُّّ
هػ(،الناشر: المطبعة الكبرل هػ(،الناشر: المطبعة الكبرل ُُِِّّّّحسف بف إبراهيـ بف محمد بف يكسؼ فكاز العامم  )المتكف : حسف بف إبراهيـ بف محمد بف يكسؼ فكاز العامم  )المتكف : 

 ..هػ هػ ُُُُِِّّ، ، ُُططمصر،مصر،، ، األميريةاألميرية
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شػير بػف شػداد بػف عمػرك األزدم شػير بػف شػداد بػف عمػرك األزدم داكد سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بداكد سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بأبػك أبػك   سنف أب  داكد:سنف أب  داكد:   -ِِّّ
ػػد كاًمػػؿ قػػر  بممػػ  الناشػػر: دار   -هػػػ( المحقػػؽ: شػػعىيب األرنػػؤكط هػػػ( المحقػػؽ: شػػعىيب األرنػػؤكط ِِٕٕٓٓالسًِّجٍسػػتان  )المتػػكف : السًِّجٍسػػتان  )المتػػكف :  مَّ ػػد كاًمػػؿ قػػر  بممػػ  الناشػػر: دار محى مَّ محى

 ..ـ .ـ .ََََِِٗٗ  -هػ هػ ََُُّّْْ، ، ُُطط  الرسالة العالميةالرسالة العالمية
ٍكًجردم الخراسػان   ::السنف الكبرلالسنف الكبرل   -ّّّّ ٍسرى ٍكًجردم الخراسػان أحمد بف الحسيف بف عم  بف مكس  الخي ٍسرى بكػر البي قػ  بكػر البي قػ  ، أبػك ، أبػك أحمد بف الحسيف بف عم  بف مكس  الخي

  –، بيػػركت ، بيػػركت المحقػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػةالمحقػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة، ، هػػػ(هػػػ(ْْٖٖٓٓ)المتػػكف : )المتػػكف : 
 ـ .ـ .ََََِِّّ  -هػ هػ ُُِِْْْْ، ، ّّطط  ،،ففلبنالبنا

عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذهب  عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذهب  أبػػك أبػػك   شػػمس الػػديفشػػمس الػػديف: : سػػير أعػػبلـ النػػببل سػػير أعػػبلـ النػػببل    -ّّْْ
 ـ ـ ََََِِٔٔ-هػهػُُِِْْٕٕ  ،،القاهرةالقاهرة  -هػ( الناشر: دار الحديثهػ( الناشر: دار الحديثْْٖٕٖٕ)المتكف : )المتكف : 

، ، عبد الح  بف أحمد بػف محمػد ابػف العمػاد العىكػرم الحنبمػ عبد الح  بف أحمد بػف محمػد ابػف العمػاد العىكػرم الحنبمػ   ::ف  أخبار مف ذهبف  أخبار مف ذهبشذرات الذهب شذرات الذهب    -ّّٓٓ
خػرج أحاديثػه: عبػد القػادر األرنػاؤكط، خػرج أحاديثػه: عبػد القػادر األرنػاؤكط، ، ، هػػ(،حققه: محمػكد األرنػاؤكطهػػ(،حققه: محمػكد األرنػاؤكطََُُٖٖٗٗالفػبلح )المتػكف : الفػبلح )المتػكف : أبك أبك 

 ..ــ  ُُٖٖٔٗٔٗ  -هػ هػ ََُُْْٔٔ، ، ُُطط  بيركت،بيركت،  –دمشؽ دمشؽ ، ، الناشر: دار ابف كثيرالناشر: دار ابف كثير
ي ػا شػيخ االسػبلـ قاضػ  القضػاة زيػف الػديف ي ػا شػيخ االسػبلـ قاضػ  القضػاة زيػف الػديف كقػاؿ: )كفكقػاؿ: )كف، ، هػػهػػ  ِِٓٗٓٗفػ  كفيػات سػنة فػ  كفيػات سػنة   شذرات الذهبشذرات الذهب   -ّّٔٔ

 الحافظ زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا االنصارم السنبك  ثـ القاهرم االزهرم الشافع الحافظ زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا االنصارم السنبك  ثـ القاهرم االزهرم الشافع 
الفػت  محمػد بػف عمػ  بػف الفػت  محمػد بػف عمػ  بػف أبك أبك   تق  الديفتق  الديف: : شرح األربعيف النككية ف  األحاديث الصحيحة النبكية،شرح األربعيف النككية ف  األحاديث الصحيحة النبكية،   -ّّٕٕ

  هػػ(،الناشر: مؤسسػة الريػاف،هػػ(،الناشر: مؤسسػة الريػاف،ََِِٕٕتػكف : تػكف : المعركؼ بػابف دقيػؽ العيػد )المالمعركؼ بػابف دقيػؽ العيػد )الم، ، كهب بف مطيع القشيرمكهب بف مطيع القشيرم
 ..ــ  ََََِِّّ  -هػ هػ ُُِِْْْْ  ،،ٔٔطط

عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد البػػاق  بػػف عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد البػػاق  بػػف : أبػػك : أبػػك شػػرح الزرقػػان  عمػػ  المكاهػػب المدنيػػة بػػالمن  المحمديػػةشػػرح الزرقػػان  عمػػ  المكاهػػب المدنيػػة بػػالمن  المحمديػػة   -ّّٖٖ
هػػ(،الناشر: دار هػػ(،الناشر: دار ُُُُِِِِيكسؼ بػف أحمػد بػف شػ اب الػديف بػف محمػد الزرقػان  المػالك  )المتػكف : يكسؼ بػف أحمػد بػف شػ اب الػديف بػف محمػد الزرقػان  المػالك  )المتػكف : 

 ــُُٔٗٗٔٗٗ-هػهػُُُُْْٕٕ، ، ُُطط  الكتب العممية،الكتب العممية،
  عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسػف بػف عبػد اهلل بػف حمػد العبػاد البػدر،عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسػف بػف عبػد اهلل بػف حمػد العبػاد البػدر،  ::شرح سنف أب  داكدشرح سنف أب  داكد   -ّّٗٗ

 ..  مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريي ا مكقع الشبكة اإلسبلميةمصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريي ا مكقع الشبكة اإلسبلمية
سػمـ سػمـ الجامع المسػند الصػحي  المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػه ك الجامع المسػند الصػحي  المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػه ك ، ، صحي  البخارمصحي  البخارم   -ََْْ

المحقػػؽ: المحقػػؽ:   عبػػداهلل البخػػارم الجعفػػ ،عبػػداهلل البخػػارم الجعفػػ ،أبػػك أبػػك   د بػػف إسػػماعيؿد بػػف إسػػماعيؿ: محمػػ: محمػػكسػػننه كأيامػػه ي صػػحي  البخػػارمكسػػننه كأيامػػه ي صػػحي  البخػػارم
الناشػر: دار طػكؽ النجػاة )مصػكرة عػف السػمطانية بإضػافة تػرقيـ الناشػر: دار طػكؽ النجػاة )مصػكرة عػف السػمطانية بإضػافة تػرقيـ   محمد زهير بف ناصػر الناصػر،محمد زهير بف ناصػر الناصػر،

 ..هػهػُُِِِِْْ، ، ُُططمحمد فؤاد عبد الباق (،محمد فؤاد عبد الباق (،
رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػه رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػه إلػ  إلػ    صحي  مسمـ، المسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿصحي  مسمـ، المسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ   -ُُْْ

هػػ(،المحقؽ: محمػد فػؤاد هػػ(،المحقؽ: محمػد فػؤاد ُُِِٔٔالحسف القشػيرم النيسػابكرم )المتػكف : الحسف القشػيرم النيسػابكرم )المتػكف : أبك أبك   بف الحجاجبف الحجاج  مسمـمسمـ  ::كسمـكسمـ
 ..بيركتبيركت  –الناشر: دار إحيا  التراث العرب  الناشر: دار إحيا  التراث العرب    عبد الباق ،عبد الباق ،



ى(ه3381ى-3318)للبووميىالبخاريىثالثواتىعلىىالباريىهداوات

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

جػػبلؿ الػػديف السػػيكط  جػػبلؿ الػػديف السػػيكط  ، ، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػرعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػر: : صػػحي  كضػػعيؼ الجػػامع الصػػيير كزيادتػػهصػػحي  كضػػعيؼ الجػػامع الصػػيير كزيادتػػه   -ِِْْ
 ..هػ( هػ( ُُُُٗٗ)المتكف : )المتكف : 

هػػػ(،الناشر: هػػػ(،الناشر: ُُُُٗٗجػػبلؿ الػػديف السػػيكط  )المتػػكف : جػػبلؿ الػػديف السػػيكط  )المتػػكف : ، ، كػػركػػرعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  بعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  ب  ::طبقػػات الحفػػاظطبقػػات الحفػػاظ   -ّّْْ
 ََُُّّْْ، ، ُُططبيركت، بيركت،   –دار الكتب العممية دار الكتب العممية 

الفضػػؿ العسػػقبلن  الشػػافع ، الفضػػؿ العسػػقبلن  الشػػافع ، أبػػك أبػػك   : أحمػػد بػػف عمػػ  بػػف حجػػر: أحمػػد بػػف عمػػ  بػػف حجػػرالبخػػارمالبخػػارم  فػػت  البػػارم شػػرح صػػحي فػػت  البػػارم شػػرح صػػحي    -ْْْْ
 ، رقـ كتبه كأبكابه كأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق ، رقـ كتبه كأبكابه كأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق ُُّّٕٕٗٗ، ، بيركتبيركت  -الناشر: دار المعرفة الناشر: دار المعرفة 

جػػػبلؿ الػػػديف جػػػبلؿ الػػػديف ، ، : عبػػػد الػػػرحمف بػػف أبػػػ  بكػػر: عبػػػد الػػػرحمف بػػف أبػػػ  بكػػرإلػػ  الجػػػامع الصػػييرإلػػ  الجػػػامع الصػػيير  يػػػر فػػ  ضػػػـ الزيػػػادةيػػػر فػػ  ضػػػـ الزيػػػادةالفػػت  الكبالفػػت  الكب   -ْْٓٓ
  ،،بيػػركت / لبنػػافبيػػركت / لبنػػاف  -ناشػػر: دار الفكػػر ناشػػر: دار الفكػػر المحقػػؽ: يكسػػؼ النب ػػان  الالمحقػػؽ: يكسػػؼ النب ػػان  ال، ، هػػػ(هػػػ(ُُُُٗٗالسػػيكط  )المتػػكف : السػػيكط  )المتػػكف : 

 ــََََِِّّ  -هػ هػ ُُِِّّْْ، ، ُُطط
ػػٌ  بػػف عبػػد : : جػػـ المعػػاجـ كالمشػػيخات كالمسمسػػبلتجػػـ المعػػاجـ كالمشػػيخات كالمسمسػػبلتكمعكمع  ثبػػاتثبػػاتف ػػرس الف ػػارس كاإلف ػػرس الف ػػارس كاإل   -ْْٔٔ ٍبػػد الحى ػػٌ  بػػف عبػػد محمػػد عى ٍبػػد الحى محمػػد عى

: : هػػػػ(، تحقيػػػؽهػػػػ(، تحقيػػػؽُُِِّّٖٖالمعػػػركؼ بعبػػػد الحػػػ  الكتػػػان  )ت: المعػػػركؼ بعبػػػد الحػػػ  الكتػػػان  )ت: ، ، الكبيػػػر ابػػػف محمػػػد الحسػػػن  اإلدريسػػػ الكبيػػػر ابػػػف محمػػػد الحسػػػن  اإلدريسػػػ 
 ُُِِٖٖٗٗ، ، ِِط: ط:   بيركتبيركت  -إحساف عباس الناشر: دار اليرب اإلسبلم  إحساف عباس الناشر: دار اليرب اإلسبلم  

زيف الديف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف زيف الديف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف   ::فيض القدير شرح الجامع الصييرفيض القدير شرح الجامع الصيير   -ْْٕٕ
: المكتبة التجاريػة : المكتبة التجاريػة هػ(،الناشرهػ(،الناشرََُُُُّّكم القاهرم )المتكف : كم القاهرم )المتكف : عم  بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناعم  بف زيف العابديف الحدادم ثـ المنا

 ..ُُّّٔٓٔٓ، ، ُُ، ط، طمصرمصر  –الكبرل الكبرل 
صال  بف محمد بػف نػكح بػف عبػد اهلل صال  بف محمد بػف نػكح بػف عبػد اهلل : : قطؼ الثمر ف  رفع أسانيد المصنفات ف  الفنكف كاألثرقطؼ الثمر ف  رفع أسانيد المصنفات ف  الفنكف كاألثر     -ْْٖٖ

ن  المػػالك  )المتػػكف :  ن  المػػالك  )المتػػكف : العىٍمػػرم المعػػركؼ بػػالفيبلَّ هػػػ( المحقػػؽ: عػػامر حسػػف صػػبرم الناشػػر: هػػػ( المحقػػؽ: عػػامر حسػػف صػػبرم الناشػػر: ُُُُِِٖٖالعىٍمػػرم المعػػركؼ بػػالفيبلَّ
 ..مكةمكة  –ؽ ؽ دار الشرك دار الشرك 

عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف أبػك أبػك   شمس الػديفشمس الػديف: : الكاشؼ ف  معرفة مف له ركاية ف  الكتب الستةالكاشؼ ف  معرفة مف له ركاية ف  الكتب الستة   -ْْٗٗ
، ، المحقؽ: محمػد عكامػة أحمػد محمػد نمػر الخطيػبالمحقؽ: محمػد عكامػة أحمػد محمػد نمػر الخطيػب  هػ(،هػ(،ْْٖٕٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذهب  )المتكف : عثماف بف قىاٍيماز الذهب  )المتكف : 
 جدةجدةالقرآف، القرآف، مؤسسة عمـك مؤسسة عمـك   -الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 

عػػبل  الػػػديف عمػػػ  بػػف حسػػػاـ الػػػديف ابػػف قاضػػػ  خػػػاف عػػبل  الػػػديف عمػػػ  بػػف حسػػػاـ الػػػديف ابػػف قاضػػػ  خػػػاف   ::األقػػػكاؿ كاألفعػػػاؿاألقػػػكاؿ كاألفعػػػاؿ  كنػػز العمػػػاؿ فػػػ  سػػنفكنػػز العمػػػاؿ فػػػ  سػػنف   -ََٓٓ
القػػػػادرم الشػػػػاذل  ال نػػػػدم البرهػػػػانفكرم ثػػػػـ المػػػػدن  فػػػػالمك  الشػػػػ ير بػػػػالمتق  ال نػػػػدم )المتػػػػكف : القػػػػادرم الشػػػػاذل  ال نػػػػدم البرهػػػػانفكرم ثػػػػـ المػػػػدن  فػػػػالمك  الشػػػػ ير بػػػػالمتق  ال نػػػػدم )المتػػػػكف : 

 ..ــُُُُٖٖٗٗهػ/هػ/ََُُُُْْ، ، ٓٓططصفكة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، صفكة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، -المحقؽ: بكرم حيان المحقؽ: بكرم حيان ، ، هػ(هػ(ٕٕٓٗٓٗ
مادة بف إبراهيـ الينيم  الدمشق  الميػدان  الحنفػ  )المتػكف : مادة بف إبراهيـ الينيم  الدمشق  الميػدان  الحنفػ  )المتػكف : ، عبد الين  بف طالب بف ح، عبد الين  بف طالب بف حالمبابالمباب   -ُُٓٓ

كعمػػػؽ حكاشػػػيه: محمػػػد محيػػػ  الػػػديف عبػػػد الحميػػػد الناشػػػر: كعمػػػؽ حكاشػػػيه: محمػػػد محيػػػ  الػػػديف عبػػػد الحميػػػد الناشػػػر: ، ، كضػػػبطهكضػػػبطه، ، كفصػػػمهكفصػػػمه، ، هػػػػ( حققػػػههػػػػ( حققػػػهُُِِٖٖٗٗ
 ..لبناف لبناف   –، بيركت ، بيركت المكتبة العمميةالمكتبة العممية

جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف منظػػػكر األنصػػػارم جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف منظػػػكر األنصػػػارم ، ، الفضػػػؿالفضػػػؿ، أبػػػك ، أبػػػك محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػ محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػ : : لسػػػاف العػػػربلسػػػاف العػػػرب   -ِِٓٓ
   ..ققُُُُْْْْ  ،،ّّ، ط، طبيركتبيركت  –هػ( الناشر: دار صادر هػ( الناشر: دار صادر ُُُُٕٕيق  )المتكف : يق  )المتكف : اإلفر اإلفر   الركيفع الركيفع 
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هػػ هػػ ََُُْْٕٕصػفر لسػنة صػفر لسػنة إلػ  إلػ    مػف ذك القعػدةمػف ذك القعػدة: : اإلصػداراإلصػدار  -مجمة البحػكث اإلسػبلمية العػدد العشػركف مجمة البحػكث اإلسػبلمية العػدد العشػركف    -ّّٓٓ
 ..أنكاع السنةأنكاع السنة  مباحث السنة عند األصكلييفمباحث السنة عند األصكلييف، ، البحكثالبحكث، ، هػهػََُُْْٖٖ

كػػػرم األندلسػػػ  )المتػػػكف : كػػػرم األندلسػػػ  )المتػػػكف : عبيػػػد عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد العزيػػػز بػػػف محمػػػد البعبيػػػد عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد العزيػػػز بػػػف محمػػػد البأبػػػك أبػػػك   ::المسػػػالؾ كالممالػػػؾالمسػػػالؾ كالممالػػػؾ   -ْْٓٓ
 ..ــ  ُُِِٗٗٗٗهػ(.الناشر: دار اليرب اإلسبلم . عاـ النشر: هػ(.الناشر: دار اليرب اإلسبلم . عاـ النشر: ْْٕٖٕٖ

عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف حمدكيػػه بػػف عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف حمدكيػػه بػػف : أبػػك : أبػػك المسػػتدرؾ عمػػ  الصػػحيحيفالمسػػتدرؾ عمػػ  الصػػحيحيف   -ٓٓٓٓ
هػػػ(،تحقيؽ: هػػػ(،تحقيؽ: ََْْٓٓنيعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػب  الط مػػان  النيسػػابكرم المعػػركؼ بػػابف البيػػع )المتػػكف : نيعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػب  الط مػػان  النيسػػابكرم المعػػركؼ بػػابف البيػػع )المتػػكف : 

 ََُُٗٗٗٗ  –  ُُُُُُْْ، ، ُُطط  بيركت،بيركت،  –در عطا، الناشر: دار الكتب العممية در عطا، الناشر: دار الكتب العممية مصطف  عبد القامصطف  عبد القا
عبػد اهلل أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف هػبلؿ بػف أسػد الشػيبان  عبػد اهلل أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف هػبلؿ بػف أسػد الشػيبان  أبك أبك   أحمد بف حنبؿ:أحمد بف حنبؿ:اإلماـ اإلماـ   مسندمسند   -ٔٓٔٓ

كآخركف،إشػػراؼ: د عبػػػد اهلل بػػػف كآخركف،إشػػراؼ: د عبػػػد اهلل بػػػف ، ، عػػػادؿ مرشػػػدعػػػادؿ مرشػػػد  -هػػػػ(،المحقؽ: شػػػعيب األرنػػؤكط هػػػػ(،المحقؽ: شػػػعيب األرنػػؤكط ُُِِْْ)المتػػكف : )المتػػكف : 
 ـ .ـ .ََََُُِِ  -هػ هػ ُُُُِِْْ، ، ُُططالرسالة،الرسالة،  عبد المحسف الترك ، الناشر: مؤسسةعبد المحسف الترك ، الناشر: مؤسسة

مسمـ بف مسمـ بف : : رسكؿ اهلل صم  اهلل عميه كسمـرسكؿ اهلل صم  اهلل عميه كسمـإل  إل    المسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿالمسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ   -ٕٕٓٓ
هػػػػ(،المحقؽ: محمػػد فػػػؤاد عبػػد البػػػاق ، هػػػػ(،المحقؽ: محمػػد فػػػؤاد عبػػد البػػػاق ، ُُِِٔٔالحسػػػف القشػػيرم النيسػػػابكرم )المتػػكف : الحسػػػف القشػػيرم النيسػػػابكرم )المتػػكف : أبػػك أبػػك   الحجػػاجالحجػػاج

 ..بيركتبيركت  –الناشر: دار إحيا  التراث العرب  الناشر: دار إحيا  التراث العرب  
: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف : محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف صار كأعبلـ فق ا  األقطارصار كأعبلـ فق ا  األقطار  األم  األممشاهير عممامشاهير عمما   -ٖٖٓٓ

ٍعبدى  ٍعبدى مى هػػ(.حققه ككثقػه كعمػؽ عميػه: مػرزكؽ هػػ(.حققه ككثقػه كعمػؽ عميػه: مػرزكؽ ّّْْٓٓالبيسػت  )المتػكف : البيسػت  )المتػكف : ، ، الدارم الدارم ، ، حاتـحاتـ، أبك ، أبك التميم التميم ، ، مى
 ..ــُُُُٗٗٗٗ  -هػهػُُُُُُْْ  ُُطط  لمنصكرة.لمنصكرة.  –الناشر: دار الكفا  لمطباعة كالنشر كالتكزيع الناشر: دار الكفا  لمطباعة كالنشر كالتكزيع   ،،عم  ابراهيـعم  ابراهيـ

محمػػد )المتػػكف : محمػػد )المتػػكف : ، أبػػك ، أبػػك جعفػػر بػػف أحمػػد بػػف الحسػػيف السػػراج القػػارم البيػػدادمجعفػػر بػػف أحمػػد بػػف الحسػػيف السػػراج القػػارم البيػػدادم  ::مصػػارع العشػػاؽمصػػارع العشػػاؽ   -ٗٓٗٓ
 ..بيركت بيركت ، ، الناشر: دار صادرالناشر: دار صادر، ، هػ(هػ(ََََٓٓ

  )المتػػػكف :   )المتػػػكف : : عمػػػر بػػػف رضػػػا بػػػف محمػػػد راقػػػب بػػػف عبػػػد الينػػػ  كحالػػػة الدمشػػػق: عمػػػر بػػػف رضػػػا بػػػف محمػػػد راقػػػب بػػػف عبػػػد الينػػػ  كحالػػػة الدمشػػػقمعجػػػـ المػػػؤلفيفمعجػػػـ المػػػؤلفيف   -ََٔٔ
 دار إحيا  التراث العرب  بيركتدار إحيا  التراث العرب  بيركت، ، بيركتبيركت  -الناشر: مكتبة المثن  الناشر: مكتبة المثن  ، ، هػ(هػ(ََُُْْٖٖ

)إبػػراهيـ مصػػطف  / أحمػػد الزيػػات / حامػػد عبػػد )إبػػراهيـ مصػػطف  / أحمػػد الزيػػات / حامػػد عبػػد ، ، مجمػػع الميػػة العربيػػة بالقػػاهرةمجمػػع الميػػة العربيػػة بالقػػاهرة  ::لكسػػيطلكسػػيطالمعجػػـ االمعجػػـ ا   -ُُٔٔ
 ..  الناشر: دار الدعكةالناشر: دار الدعكة، ، القادر / محمد النجار(القادر / محمد النجار(

 ..دار الكتاب المصرم دار الكتاب المصرم ، ، منيع عبد الحميـ محمكدمنيع عبد الحميـ محمكد: : مناه  المفسريفمناه  المفسريف   -ِِٔٔ
، أبك ، أبك لحنف لحنف المن ؿ الصاف  كالمستكف  بعد الكاف : يكسؼ بف تيرم بردم بف عبد اهلل الظاهرم االمن ؿ الصاف  كالمستكف  بعد الكاف : يكسؼ بف تيرم بردم بف عبد اهلل الظاهرم ا   -ّّٔٔ

هػػػػ(.حققه ككضػػػع حكاشػػػيه: دكتػػػكر محمػػػد محمػػػد أمػػػيف. هػػػػ(.حققه ككضػػػع حكاشػػػيه: دكتػػػكر محمػػػد محمػػػد أمػػػيف. ْْٕٖٕٖجمػػػاؿ الػػػديف )المتػػػكف : جمػػػاؿ الػػػديف )المتػػػكف : ، ، المحاسػػػفالمحاسػػػف
 ..الناشر: ال يئة المصرية العامة لمكتاب الناشر: ال يئة المصرية العامة لمكتاب 

الخيػػر محمػػد بػػف عبػػد الخيػػر محمػػد بػػف عبػػد أبػػك أبػػك   شػػمس الػػديفشػػمس الػػديف: : يػػا  النػػككميػػا  النػػككماألكلاألكل  المن ػؿ العػػذب الػػركم فػػ  ترجمػػة قطػػبالمن ػؿ العػػذب الػػركم فػػ  ترجمػػة قطػػب   -ْْٔٔ
 ..هػ(هػ(ََِِٗٗالرحمف بف محمد السخاكم )المتكف : الرحمف بف محمد السخاكم )المتكف : 
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: أحمد بف محمد بف أب  بكر بف عبد الممؾ القسطبلن  القتيب  : أحمد بف محمد بف أب  بكر بف عبد الممؾ القسطبلن  القتيب  بالمن  المحمديةبالمن  المحمديةالمدنية المدنية   المكاهبالمكاهب   -ٓٔٓٔ
  -القػػػاهرةالقػػػاهرة، ، هػػػػ(.الناشر: المكتبػػػة التكفيقيػػػةهػػػػ(.الناشر: المكتبػػػة التكفيقيػػػةِِّّٗٗشػػػ اب الػػػديف )المتػػػكف : شػػػ اب الػػػديف )المتػػػكف : ، ، العبػػػاسالعبػػػاس، أبػػػك ، أبػػػك المصػػػرمالمصػػػرم
 ..مصرمصر

هػػ(،المحقؽ: هػػ(،المحقؽ: ْْٕٕٔٔصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبػد اهلل الصػفدم )المتػكف : صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبػد اهلل الصػفدم )المتػكف :   ::الكاف  بالكفياتالكاف  بالكفيات   -ٔٔٔٔ
  -هػػػهػػػََُُِِْْبيػػركت، عػػاـ النشػػر:بيػػركت، عػػاـ النشػػر:  –حمػػد األرنػػاؤكط كتركػػ  مصػػطف ، الناشػػر: دار إحيػػا  التػػراث حمػػد األرنػػاؤكط كتركػػ  مصػػطف ، الناشػػر: دار إحيػػا  التػػراث أأ

 ..ـ ـ ََََََِِ
زيػػػف الػػػديف محمػػػد المػػػدعك بعبػػػد الػػػرؤكؼ بػػػف تػػػاج زيػػػف الػػػديف محمػػػد المػػػدعك بعبػػػد الػػػرؤكؼ بػػػف تػػػاج : : اليكاقيػػػت كالػػػدرر فػػػ  شػػػرح نخبػػػة ابػػػف حجػػػراليكاقيػػػت كالػػػدرر فػػػ  شػػػرح نخبػػػة ابػػػف حجػػػر   -ٕٕٔٔ

المحقػؽ: المحقػؽ: ، ، هػػ(هػػ(ََُُُُّّالعارفيف بف عم  بػف زيػف العابػديف الحػدادم ثػـ المنػاكم القػاهرم )المتػكف : العارفيف بف عم  بػف زيػف العابػديف الحػدادم ثػـ المنػاكم القػاهرم )المتػكف : 
 ..  ــُُٗٗٗٗٗٗ، ، ُُطط  الرياض،الرياض،  –الناشر: مكتبة الرشد الناشر: مكتبة الرشد ، ، ض  الزيف أحمدض  الزيف أحمدالمرتالمرت

 
 


