
  
 ( 2192)(        تػموز 7) العدد(         99) المجلد 

77 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 أثر اللون يف الطهارة
 -  دراسة مقارنة -

 
 يوسف حسن حمد .د 

 كلية الشريعة  -  جامعة تكريت
 قسم الفقه وأصوله

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقدمة

الحمػد   رب العػػيلموأ ضل اػػال الأػػ ة ضلتػػل اليػ ـ ملػػ  عػػودلي  حمػػد ضملػػ   لػػ     
 :ضبعد ،ـو الديأضصحب  لجمعوأ ض أ تبعهل بإحييف إل  ي

ض نهػػي  ، ػإف للػوف ل ػػل بػيلا  ػػف الفػه ؼ الجمهػػف  ػف جموػػ  لبػواب الجمػػ  ا عػ  ف   
لػػ ا رليػػ  لف اػػ ا الموضػػوع جػػديل بيلاهمػػيـ بػػ   . وضػػوع الاهػػيرة لمػػي يهلتػػن ملوػػ   ػػأ لح ػػيـ

ال ضالبحث  ف لح ي   ض ػي يػر ل ملوػ   ػأ الميػيفال الجمهوػع المهعلمػع بيلاهػيرة، ضبػيئف  الميػيف
 –ل ػػل اللػػوف  ػػف الاهػػيرة )المهعلمػػع بػػنلواف الموػػيم ضالػػد يع ض ػػي يهعلػػك بػػ لم  ػػأ لح ػػيـ  نعػػموه  

يف، ضا  ضرعػػول  بلينػػيف  ػػأ  ػػإف لحيػػن   مػػأ ا  ضإف لفاػػنت  مػػأ ال ػػوا (،-دراعػػع  ميرلػػع 
 .ذلم

 . ض فل دموالي لف الحمد   رب العيلموأ

 فاع البحث
 .   ع  بيحث ضفيتمعاقها  فاع ا ا البحث تميوم  إل  

 .مل    و  ائ ل ضاللوف ضالاهيرة  ف اللغع ضالصا ح :المبحث ائضؿ
 . مد تحد    و  مأ ل ل اللوف  ف المييفال المهعلمع بيلمويم ضطهيرتهي :ل ي المبحث الثيلف
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ل  مد تنيضلني  و  ل ل اللػوف  ػف الميػيفال المهعلمػع بيلػد يع ال يرجػع  ػأ رحػ :ضل ي المبحث الثيلث
 .المللة

 . مد لضردت  وهي لال  ي توصل  إلو   أ لهيفج :ضل ي ال يتمع
 المبحث األول

 التعريفات اللغوية واالصطالحية لألثر واللون والطهارة
 

 المالن ائضؿ
 ائ ل  ف اللغع ضالصا ح

 :ضلتثلت  ضتن لت  ،ضفلج   ف ل لم لي بعدم .ضالجم  ل ير ضل ور ،بموع ال فع :ل ل :ائ ل لغع - ل
ض نػ  قػوؿ  ػهمل ابػػأ  ،ل ػل ذػ ا ب ػ ا ضذػ ا لي لتبعػػ  إيػيم :ضيمػػيؿ .تهبعػث ل ػلم مػأ الجيرعػف

فلضمػي  لي لتبػ   ، ػأ النبػ  ،تلشػ  ضعػموي ، ن ل عوال الػواديوأ بديمػع :لويلة ياف الغوث
إبمػيع ائ ػل  :ضالهػن ول ، ػي بمػف  ػأ رعػل ال ػفع :بيلهحليػم ،ضائ ػل ، الا  تمدـ بديمع بعدم

 ضائ وػلة  ػأ الػدضاب العةومػع  ،ا م ـ :ضاآل ير ،تلؾ  و  ل لا   :ضل ل  ف ال فع ف ال فع، 

. 
 .  ير :ضالجم  ،ل ٌل ضإ لٌ  :حأوؿ  ي يدؿ مل  ضجودم ؛ يُميؿ :ل ل ال فع :ائ ل اصا حي   - ب

ضلذثػػل  ػػي ييػػهعمل   ، يلجمهػػيع بهػػ ا ل ي لجػػوف اعػػهعميؿ لجػػ  )ل ػػل( مػػأ المعػػيلف اللغويػػع
ذمولهل  ف ح ل بموع ال فع   ،لض  ي يهلتن مل  ال فع ،مل  بموع ال فع الجمهيع للدللع
ضقػػولهل  ػػف ح ػػل بموػػع الػػدـ بعػػد  .ضل ػػل العػػهجمير  عجػػو منػػ  بمحلػػ () :بعػػد العػػهجمير

 ويػػهعملوف   ،ضيالمولػػ  ملػػ   ػػي يهلتػػن ملػػ  ال ػػفع .ضل ياػػل ل ػػل الػػدـ بعػػد زضالػػ  :غيػػل 
 . ضل ل الن يح  ،ضل ل الجيخ ،ل ل ممد البو  :ذمولهل  ،ذلمع ل ل  اي ع

 
 المالن الثيلف

 اللوف  ف اللغع ضالصا ح 
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  . ي  أال بوأ ال فع ضغولم : أ ذال شفع :اللوف لغع - ل
 .ضالجم  للواف ،النوع( ضالأنف ضالالب)اللوف  :ض أ المجيز
لتػ  بػنلواف  ػأ الحػديث  :لئلواف يعبل بهي مأ ائجنيس ضائلواع ؛ يمػيؿ :ضقيؿ اللاغن

اللػوف  :ضقيؿ الحلالف .ضالحملة ()اونع ذيليواد :)ض( اللوف .ضتنيضؿ ذ ا لولي   أ الاعيـ ،ـضالاعي
اػػػو ال وجوػػػع المدرذػػػع بيلبأػػػل  ػػػأ حمػػػلة ضصػػػجلة  :ضقػػػيؿ غوػػػلم .ت وػػػف رػػػيال ائشػػػويع  ػػػف العػػػوأ

ذثلت ائلواف  ف   :يميؿ .ضالجم  للواف ،)الدقال  أ الن ال( :)ض( اللوف .ضالجم  للواف ،ضغولامي
 .(3)ضاو  جيز  ،بنف   ف لرض

ييهعمال الجمهػيع اللػوف صػجع لل ػفع  ومولػوف: ي ػهلط  ػف الميػلل  :اللوف  ف الصا ح - ب
 .(4) و  بويف صجيت   و هلط بويف اللوف  ف الحوواف ضالثويب ذيلبويض ضالحملة ضاليواد 

 
 المالن الثيلث 

 الاهيرة  ف اللغع ضالصا ح ضلقيي هي ضدلولهي 
هػػل ال ػػفع  ػػأ بػػيبف قهػػال ضقػػلب )طهػػيرة( ضالعػػل )الاهػػل( ضاػػو النمػػيع  ػػأ ط :الاهػػيرة لغػػع - ل

ض نػػػ  قوػػػال للحيلػػػع المنيقاػػػع  ،الػػػدلا ضالػػػنجا ضاػػػو )طػػػيال( العػػػلض لي بػػػلئ  ػػػأ العوػػػن
للحوض )طهل( ضالجم  )لطهير(  ثال قجال ضلقجيؿ ضا للة )طيالة(  أ ائدليس ض)طػيال(  ػأ 

ض ػف لغػع قلولػع  ػأ بػيب قػلب  ،قهػال ضقػد )طهػلت(  ػأ الحػوض  ػأ بػيب ،الحوض بغول اػيع
ض)تاهلت( اغهيل  ضت وف )الاهيرة( بمعن  )الهاهل( ض يع )طيال( ف ؼ لجا ض)طيال( 

 .(5)صيل  للهاهل ب  ض)طهور( قوال  بيلغع ضإل  بمعن  طيال ضائذثل لل  لوصف زافد 
. ضقػػيؿ (6)قػػيؿ  علػػن )الاهػػور( اػػو الاػػيال  ػػف لجيػػ  الماهػػل لغوػػلم :قػػيؿ ابػػأ  ػػيرس

قػيؿ ض عػوؿ  ػف ذػ ـ العػلب لمعػيف  نهػي  .الاهور(  ػف اللغػع اػو الاػيال الماهػل)لئزالي لياي  
 عوؿ لمي يجعال ب   ثال )الاهور( لمي يهاهل ب  ض)الوضوع(  ي يهوضن ب  ض)الجاور( لمي يجاػل ملوػ  

م( )او الاهور  يؤ  :-ملو  الأ ة ضالي ـ –ض)الغيوؿ( لمي يغهيال ب  ضيغيال ب  ال فع ضقول  
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ضقػػيؿ  ،ض ػػي لػػل ي ػػأ ) اهػػلا (  لػػوا )باهػػور( :قيلػػ  ابػػأ ائ وػػل قػػيؿ .لي اػػو الاػػيال الماهػػل( 7)
 .(8))الاهور( البلوا  ف الاهيرة  :الز   لي

 .(9)النةي ع حيوع لض  عنويع  :ضملو   يلاهيرة لغع
 ،لي الحػػد وأ ائذبػل ضائصػػغل ،طهػيرة البػػدف  ػأ النجيعػػع الح ومػع :قوػػال :الاهػيرة شػلمي   - ب

لي ائفبػػػػػػيث ض اػػػػػػ ت  ،ضطهػػػػػػيرة البػػػػػػدف ضالثػػػػػػوب ضالم ػػػػػػيف  ػػػػػػأ النجيعػػػػػػع الحموموػػػػػػع
 .(91)ائمايع
اػػف النةي ػػع ضالهاهوػل ضاػػو إ بػػيت النةي ػع  ػػف المحػػال  إلهػي صػػجع تحػػدث عػػيمع  :ضقوػال

 يػػيمع ضإلمػػي يمهنػػ  حػػدض هي بوجػػود ضػػداي ضاػػو المػػ ر  ػػإذا لزاؿ المػػ ر لي ا هنػػ  حدض ػػ  بإزالػػع 
النةي ػع   ػيف زضاؿ المػ ر  ػأ بػيب زضاؿ المػيل   ػأ حػدضث الاهػيرة ل لف العوأ المػ رة تحػدث 

 .(99)ي وف طهيرة ضإلمي عمف طهيرة توععي  لحدضث الاهيرة مند زضال  
افهلف  ف تجيولاي ضلحيأ  ي قوال  و  إل  ارتجػيع المنػ  المهلتػن ملػ  الحػدث  :ضقوال

 ػإف ال هنػيع  ػأ الػوطع  ،الميػلل ضالنجا  ودفال  و  غيػال ال  وػع ضالمجنولػع لػوح  لحلولهمػي
قد زاؿ ضقد يميؿ إل  لوا شلموي  ئل  لل يل   حد ي  ضلل يزؿ لجيي  ضذ ا يمػيؿ  ػف غيػال الموػ  

 ،بػال اػو ت ل ػع للموػ  ،الميلل  إل  لزاؿ المنػ   ػأ الأػ ة ملوػ  ضلػل يػزؿ بػ  حػدث ضل لجػا
   .(92)ضقوال اف  عال  ي تيهبيح ب  الأ ة

ضتنميل إلػ  ضاجػن   ،تميل الاهيرة إل  ضاجن ض يهحن) :ال لبونف قيؿ :لقييـ الاهيرة - ت
 ل الواجن ينميل  .ذيلاهيرة مأ الحدث ض يهحن ذهجديد الوضوع ضائغييؿ المينولع

 عل ػع حػدضداي  :قػيؿ الغزالػف ، يلملبف ذيلحيد ضالعجػن ضال بػل ضالليػيع ،إل  بدلف ضقلبف
لبػدلف إ ػي بيلمػيع لض بػيلهلاب لض بهمػي  ضا ،ضلعبيبهي ضطبهي ضم جهػي  ػلض مػوأ يجػن تعلمػ 

 .(93)(ذمي  ف ضلوغ ال لن لض بغولامي ذيلحليف  ف الدبيغ لض بنجي  ذيلم ب ال مل ف   
 :ضتجأوال قوؿ ال لبونف يميمهي إل  لوموأ

ضاػػػف الاهػػػيرة  ػػػأ ال ػػػلؾ ضالمعيصػػػف، ضت ػػػػوف  ،الاهػػػيرة البيطنػػػع المعنويػػػع :النػػػوع ائضؿ -
بػػال ل يم ػػأ لف تمػػـو طهػػيرة  ،ضاػػف لاػػل  ػػأ طهػػيرة البػػدف ،بيلهوحوػػد ضائممػػيؿ الأػػيلحع
چٿ  ٿ   ٿ  چ البدف    ضجود لجا ال لؾ 

صػل  ا  ملوػ  ضعػلل  –ضقيؿ النبػف  .(94) 
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 وجػػػن ملػػػ  ذػػػال   لػػػف لف ياهػػػل قلبػػػ   ػػػأ النجيعػػػع  ،(95) إف المػػػر أ ل يػػػنجا() :-
قلبػػػ   ػػػأ لقػػػ ار ضياهػػػل لجيػػػ  ض  ،ضالومػػػوأ ،ضذلػػػم بػػػي ف ص ضالهوحوػػػد ،ضال ػػػم ،ال ػػػلؾ
.. .ضالليػيع ضاليػمعع ،ضالعجن ،ضال بل ،ضالغش ،ضالغال ،ضالحمد ،ض  ير الحيد ،المعيصف

ضاػػ م الاهػػيرة اػػف شػػال ا يمػػيف  ،ضذلػػم بيلهوبػػع الأػػيدقع  ػػأ جموػػ  الػػ لوب ضالمعيصػػف
 .ضال ال الثيلف اف الاهيرة الحيوع

ضاػػ ا اػػو شػػال  ،لجػػيسضاػػف الاهػػيرة  ػػأ ائحػػداث ضائ :الاهػػيرة الحيػػوع :النػػوع الثػػيلف -
ضت ػوف بمػي  .(96))الاهػور شػال ا يمػيف(  :-صل  ا  ملو  ضعػلل  –قيؿ  .ا يميف الثيلف

ضزضاؿ النجيعػػػع لض إزالههػػػي  ػػػأ  ،لض الهػػػومل مػػػأ  مػػػد المػػػيع ،ضالغيػػػال ،شػػػلع ا  الوضػػػوع
  .(97)ضالبدف ض  يف الأ ة  ،اللبيس

 –ضحػػديث لبػػف  يلػػم ائشػػعلي  .(98)  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   چ  :قولػػ  تعػػيل  :دلولهػػي - ث
)الاهػور شػال ا يمػيف(  :-صػل  ا  ملوػ  ضعػلل  –قيؿ رعػوؿ ا   :قيؿ -رضف ا  من 

(99). 
 

 المبحث الثاني

 أثر لون الماء والتطهر به
 

 المينلع ائضل 
 ح ل الميع إذا لقه  لجيعع  غولت لحد لضصي  

 :للنجيعع إذا ضقع   ف لف الميع حيلف

تغوػػل لحػػد لضصػػيؼ المػػيع  ػػأ لػػوف لض طعػػل لض رافحػػع  وأػػول المػػيع بهػػي لجيػػي  ضاػػ ا  :حػػيؿ -
. ضلجمعوا لف الميع الملوال ضال ثول إذا ضقع   و  لجيعع .) :قيؿ الع  ع ابأ المن ر .إجميع

 .(21) ( غولت للميع طعمي  لض لولي  لض ريحي  لل  لجا  ي داـ ذ لم
وني   أ لضصيؼ الميع. قيؿ ابأ المن ر:  )ضافهلجوا  ػف لف ل تغول النجيعع ش :ضالحيؿ الثيلوع -

 .(29) (الميع الملوال تحال  و  النجيعع ضلل تغول طعمي  ضل لولي  ضل ريحي ...
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 إف المهبير  ف لجيعه  بيلهغوول  ي لل يهغول لحػد لضصػي   )اللػوف لض الاعػل  :الموؿ ائضؿ
 ػػػع ض ومولػػػع ضابػػػأ  يػػػعود رضي ذلػػػم مػػػأ ممػػػل ضميف ،لض اللافحػػػع(  هػػػو طػػػيال ضإف قػػػال
ضجػػػيبل بػػػأ زيػػػد ضالن عػػػف ضالحيػػػأ  –رضػػػف ا  مػػػنهل  –ضح يجػػػع ضالحيػػػوأ بػػػأ ملػػػف 

البأػػلي ضماػػيع ضمبػػد الػػلحمأ بػػأ لبػػف لولػػ  ضائعػػود ضمبػػد الػػلحمأ بػػأ يزيػػد ضائضزامػػف 
ض يلػػػم الثػػػوري ضمثمػػػيف البهػػػف ضالحيػػػأ بػػػأ صػػػيل  ضممػػػل بػػػأ المنػػػ ر ضإلوػػػ  ذاػػػن  ػػػأ 

زالػػف ضاػػو رضايػػع مػػأ ابػػأ مبػػيس ضلبػػف اليػػلة ضعػػعود بػػأ الميػػون ال ػػي عوع اللضيػػيلف ضالغ
ضإلوػ  ذاػػن داضد بػأ ملػػف  ،ض جياػد ضعػعود بػػأ جبوػل ضمبػد الػػلحمأ ابػأ  هػػدي ضلحمػد

 .(22)ضالزيديع ضا  ي وع 
 ضإف لػل يهغوػل  ،إف امهبير لجيعه  بيلملػع ضال ثػلة  ػإف قػال المػيع ذػيف لجيػي   :الموؿ الثيلف

ضافهلف الميفلوف به ا  ف حد الملوػال  ػأ  .ضإف ذثل ذيف طيالا   ،لول  لض طعم  لض رافحه 
 :ال ثول مل  لقواؿ

إلػ   حػدضد بملهػػوأ  ػإف بلػػا لمػيع قلهػوأ  هػػو ذثوػل ل يػػنجا إل بػيلهغوول، ضإف ذػػيف  :ائضؿ -
ضابأ جليج  –رضف ا  منهمي  –رضي ذلم مأ مبد ا  بأ ممل  ،دضف الملهوأ  هو لجا

 ،بود الميعل بأ ع ـ ضلبو  ور ضاو اللاج   أ   ان ال ي عفض حمد بأ إعحيؽ ضلبو م
ضب  قيؿ  ف رضايع ابأ مبيس ضلبو اليلة ض جياد ضععود بأ الميون ضععود بأ جبول ضمبد 

 .(23)اللحمأ ابأ  هدي ضلحمد 
ضاػػو قػػوؿ مبػػد ا  ابػػأ ممػػلض بػػأ  ،ضالملػػع  نهػػي ذػػيلجلة ،إلػػ   حػػدضد بػػنربعوأ قلػػع :الثػػيلف -

 .(24)أ المن در العيص ض حمد ب
ضذػيف  ،إ نػيف ض   ػوف رطػ    :ضالمجوػز ،لل   حدضد ب ل ضال ػل منػدال لربعػوف قجوػزا   :الثيلث -

ضاػ ا قػوؿ  حمػد بػأ عػوليأ ض يػلضؽ  ، مدار ذلم للف رطال ض يفهف رطال ضبثميلوأ رطػ   
 .(25)بأ ائجدع ضضذو  بأ الجلاح 

ضقػيؿ  –رضػف ا  منهمػي  –مبػيس  ضاػ ا رضايػع مػأ ابػأ ،إذا بلا ذلوبوأ لل ينجا :اللاب  -
 .م ل ع ذلوبي  لض ذلوبوأ

 .(26)ضا ا رضايع مأ لبف اليلة  ،إذا ذيف لربعوأ دلوا  لل ينجا :ال ي ا -
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 ضافػػه ط النجيعػػع بيلمػػيع  عهبػػل بنلػػ   هػػ   ،إف امهبػػير لجيعػػه  بػػيلفه ط :المػػوؿ الثيلػػث
ب  لجيي  ضإف لل يهلك طل يم   ي الهمف طل يم  وأول الميع :ضقوال ،حلؾ لدليم تحلؾ لقأيم

ضبهػ ا قػيؿ  ،ضل تحلؾ لقأيم بهحليم لدليم ذيف  ي لل يهحلؾ  أ المػيع بيلنجيعػع طػيالا  
ضافهلج  منػ  اللضايػع  ومػي تحػلؾ  ػلض  بعػض لصػحيب  منػ  للػ  لجػا ضرض   ،لبو حنوجع

 .(27)بعاهل لل  طيال 

 ائدلع ض نيق ههي
 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ

 :ا ا الموؿ بمي ينتفاعهدؿ لصحيب 
)إف المػيع طهػور ل ينجيػ  شػفع إل  ػي  :قػيؿ –صل  ا  ملو  ضعػلل  – ي رضي مأ النبف  :لضل  

 .(28) (غول لول  لض طعم  لض رافحه 
قوال يي رعوؿ ا  للهوضػن  ػأ بنػل ) :قيؿ –رضف ا  من   – ي رضي مأ لبف ععود ال دري  : يلوي  

صػل  ا   – مػيؿ رعػوؿ ا   ،هي الحػوض ضلحػـو ال ػ ب ضالنػهأضاف بنل يلم   و (29)(بايمع ؟
 .(31) (إف الميع الاهور ل ينجي  شفع) :-ملو  ضعلل 

مػأ  –صػل  ا  ملوػ  ضعػلل  –عػنال رعػوؿ ا  ) :قػيؿ –رضف ا  منػ   –ضمأ لبف اليلة  : يلثي  
 –تػلد ملوهػي ؟  مػيؿ   موػال لػ  إف ال ػ ب ضاليػبيع ،الحويض الهف ت وف  ومي بوأ   ػع ضالمدينػع

 .(39) (لهي  ي لف ت  ف باولهي ضلني  ي بمف شلاب ضطهور) :-صل  ا  ملو  ضعلل 
 :بنف ا م ائحيديث ل يأ  الحهجيج بهي -:ضلجون

 :ئف  ف إعنيداي ضعجي   - ل
 يلحديث ائضؿ  ف الملضي مند ابأ  يج   ف إعنيدم رشد بأ ععد جلح  النييفف ضابأ  -

اػو  عيضيػع بػأ صػيل  ضل يحػهج لػ  ضجموػ  طلقػ  بهػ ا اللجػ  ضػعوجع ض  ،حبيف ضلبو حيتل
(32). 

 .(33) جو  مبد اللحمأ بأ زيد ضعوف بإجميع  يهحك للهلؾ ،ضل ي الحديث الثيلف -
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ضلو للنػي عػلمني بأػحههي  هػف  حمولػع ملػ  المػيع ال ثوػل ؛ ئف عػبب  بنػل باػيمع ضلػو ذػيف  - ب
 .(34)مي ي  ل أأنيم ضاو  حموؿ مل   ي ذذلليم 

 .(35) وجن لف ي وف طيالا  ذيلملهوأ  ،ضئف  ي لل تغولم النجيعع :رابعي  
بػػػنف قويعػػػ ل ملػػػ  الملهػػػوأ  هػػػو لف المعنػػػ   ػػػف ال ثوػػػل تعػػػ ر صػػػول  مػػػأ  -:ضلجوػػػن

 .(36)ضقلع الهحلز  أ حلولهي  و   ،النجيعع
ضد المػػيع ضئف حأػػوؿ النجيعػػع  ػػف المػػيع قػػد ت ػػوف تػػيرة بورضداػػي ملػػ  المػػيع ضتػػيرة بػػور  :في يػػي  
 لمػػي ذػػيف المػػيع إذا ضرد ملػػ  النجيعػػع لػػل يػػنجا إل بػػيلهغوول ضجػػن إذا ضردت النجيعػػع  ،ملوهػػي

 .(37)مل  الميع ل ينجا إل بيلهغوول 
مأ جمع ل بوأ ضرضد الميع مل  النجيعػع ضبػوأ ضرضد النجيعػع ملػ  المػيع،  -:ضلجون 

  .شلع ض عن  : جلؽ  أ ضجهوأ

 .ضقد ياهل بدضف  ي  و  ،لوغ ال لن ن ي ال لع  ن لم بإراقع ض  -
ضل ػػي المعنػػ   هػػو لف تنجػػوا المػػيع بػػورضدم ملػػ  النجيعػػع  ػػرد إلػػ  لف ل تػػزضؿ لجيعػػه  مػػأ  -

ضاػ م النجيعػع  ،ضت مول  ي دضف الملهوأ  أ المػيع  ػأ حلػوؿ إل بملهػوأ ، حال شيؽ  يمط
ف حجةػػ   نهػػي ئ ،ضصػػير  ػػي دضف الملهػػوأ يػػنجا بػػورضد النجيعػػع ملوػػ  ، وهػػي غوػػل شػػيؽ  لػػـز
 .(38)ضصير ضرضدم مل  الميع اضالارا   لل ينجا  ،به مول ا ليع  م أ

 

 ائدلع ض نيق ههي
  :لدلع لصحيب الموؿ الثيلف

 :اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف
ل يبلوف لحدذل  ف ) :قيؿ –صل  ا  ملو  ضعلل  – ي رضام ال و يف بإعنيدامي لف النبف  :لضل  

 .(39) (ل ي ل يجلي  ل يغهيال  و الميع الدافل ا
إذا اعهوم  لحدذل  أ لو    ػ  ) :قيؿ –صل  ا  ملو  ضعلل  –ضمأ لبف اليلة لف النبف  : يلوي  

 .(41) (يغما يدم  ف ا ليع حه  يغيلهي    ي   إل  ل يدري ليأ بيت  يدم
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 ػف مػأ مبػد ا  ابػأ ممػل مػأ الولوػد بػأ ذثوػل الم زض  –رضف ا  منػ   – ي رضام ال ي عف  : يلثي  
 (إذا ذػيف المػػيع قلهػوأ لػػل يحمػال فبثػػي  ) :قػػيؿ –صػل  ا  ملوػػ  ضعػلل  –لف رعػػوؿ ا   ،مػأ لبوػ 

ضل امهبػػير  ،ضللػػ  ل امهبػػير بػػيلفه ط  ومػػي زاد ، ػػدؿ تحديػػد الملهػػوأ ملػػ  لف المػػدر  عهبػػل .(49)
 .(42) (بعدـ المعهبل  ومي لم 

ل ػي  ػف إعػنيدم  مػأ  ػ ث  .ع  ف إعنيدم ض ػف  هنػ مل  ا ا الحديث بنعنل -:ضلجون
 -:رضاييت

ضرضام ا ػ ا  ،رضااي لبو داضد مػأ  حمػد ابػأ العػ ع إلػ   فػلم ،رضايع الولود بأ ذثول :ائضل  -
 :مػأ مبػد ا  بػأ مبػد ا  جميمػع  ػػنهل ،مػأ  حمػد بػأ جعجػل ،مػأ الولوػد ،مػأ لبػف لعػي ع

ضلبػو مبوػدة ابػأ لبػف  ،ضلبػو ب ػل بػأ لبػف شػوبع ،ضلحمد بأ جعجل الوذوعف ،إعحيؽ بأ رااوي 
 ،ضالحيػػوأ بػػأ حليػػث ،ضانػػيد بػػأ اليػػلي ،ض حمػػد بػػأ مبػػيدة ضحيجػػن بػػأ عػػلوميف ،اليػػجل

مأ الولود  ،مأ مبد ا  بأ الحيرث الم زض ف ،ضذذل ابأ  ندم لف لبي  ور رضام مأ ال ي عف
مػػأ لبػػف لعػػي ع  ، ػػي عفمػػأ ال ،مػػأ البػػوياف ،ضرضام  وعػػ  بػػأ لبػػف الجػػيرضد :قػػيؿ ،بػػأ ذثوػػل
 دل  رضايه  ملػ  لف ال ػي عف عػم  اػ ا الحػديث  ػأ مبػد ا   ،مأ الولود بأ ذثول ،ضغولم

  .جموعي  مأ الولود بأ ذثول ،ض أ لبف لعي ع ضاو ذو ف ،ضاو  أ الحجيزيوأ ،بأ الحيرث
 مػنهل  ،ضقد افهلف الحػُجيظ  ف ا ا الفه ؼ بوأ  حمد بأ مبيد ض حمد بػأ جعجػل

اػػػو  : نمػػػال مػػأ لبػػػف داضد للػػ  لمػػي ذذػػػل حػػديث  حمػػػد بػػأ مبػػػيد قػػيؿ ،ذاػػن إلػػػ  الهػػلجو  ػػأ 
 حمػد بػأ مبػيد  :ضذذل مبد اللحمأ بأ لبف حيتل  ف " ذهيب العلال " مأ لبو  لل  قيؿ .الأواب

ضذ لم ابأ  ندم صّوب لف ي وف  ،ضالحديث لمحمد بأ جعجل لشب  ،ض حمد بأ جعجل  مع ، مع
ضح ف البوهمػف  ػف ذهػيب "  ،ضذ لم البوهمف ،رقانف جم  بوأ اللضايهوأضالدا ،لمحمد بأ جعجل

الحديث  حجوظ مأ مبود ا  بأ مبد  :لل  ذيف يموؿ ،المعل ع " مأ شو   لبف مبد ا  الحي  
ضاػ ا فػ ؼ  ،ضذان إلو  ذثوػل  ػأ لاػال اللضايػع ،ذ امي رضام مأ لبو   ،ا  ضمبد ا  بأ مبد ا 

عنل  لبي زرمع مأ حديث  : ومي ح يم مبد اللحمأ بأ لبف حيتل قيؿ ،ف زرمع ي يمهاو  ذ ـ لب
تموؿ مأ مبود ا  بأ مبد ا  بػأ  : مل  ل  ،مأ  حمد بأ جعجل بأ الزبول ، حمد بأ إعحيؽ

مأ  حمد بأ جعجػل  ،ضرضام الولود بأ ذثول ،-صل  ا  ملو  ضعلل  –مأ النبف  ،مأ لبو  ،ممل
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)إذا ذػيف  :قيؿ –ملو  الي ـ  -مأ النبف ،مأ لبو  ،  بأ مبد ا  بأ مملمأ مبد ا ،بأ الزبول
 ػي  :قلػ  لػ  ،ابأ إعحيؽ لوا يم ػأ لف يماػ  لػ  :قيؿ لبو زرمع (الميع قلهوأ لل ينجي  شفع
 .صدضؽ :حيؿ  حمد بأ جعجل ؟  ميؿ

 

حػػديث ضقػػد لفلجػػ  الهل ػػ ي  ػػأ  ،رضايػػع  حمػػد بػػأ إعػػحيؽ لهػػ ا الحػػديث :اللضايػػع الثيلوػػع -
، ضابػأ  يجػ   ػأ حػديث (44)ضلبو داضد  أ حديث حمػيد بػأ عػلمع ضيزيػد بػأ زريػ  ،(43)انيد

 ،ضرضام لحمػػد بػػأ فيلػػد الػػوابف ،ذلهػػل مػػأ ابػػأ إعػػحيؽ  .(45)يزيػػد بػػأ اػػيرضف ضابػػأ المبػػيرؾ 
 ،مأ حميد بأ علمع ،ضرضام مبود ا  بأ  حمد ،ضزافدة بأ قدا ع ،ضإبلااول بأ ععد الزالي

)إف رعوؿ ا  عنال مأ الميع ي وف بػيلج ة ضتػلدم  :ضقيؿ  و  ،إعحيؽ بيندممأ  حمد بأ 
ذػػ ا   :رضام البوهمػػف ضقػػيؿ .إذا ذػػيف المػػيع قلهػػوأ ل يحمػػال ال بػػث( : مػػيؿ ،اليػػبيع ضال ػػ ب

مػأ حمػيد بػأ عػػلمع  ،ضذػ ا قيلػ   وعػ  بػأ إعػميموال ،قػيؿ " اليػبيع ال ػ ب " ضاػو غليػن
ضرضام  ." ال ػػ ب ضالػػدضاب " : حمػػد    بػػأ إعػػحيؽمػػأ  :ضقػػيؿ إعػػميموال بػػأ موػػيش .(46)

 ،مػأ مبوػد ا  بػأ مبػد ا  ،مػأ الزاػلي ،مأ ابأ إعحيؽ ،مأ ابأ مبيس ، حمد بأ ضان
ضت لب  ،لل  عنال مأ الملون يلم   و  الجوف) :-ملو  الي ـ  -مأ النبف ،مأ لبف اليلة

م لػػل ينجيػػ  شػػفع( رضام  ػػي بلػػا المػػيع قلهػػوأ  مػػي  ػػوؽ ذلػػ : مػػيؿ ، نػػ  ال ػػ ب ضالػػدضاب
 .الدارقانف

 ،ضافهلػف  ػف إعػنيداي ض هنهػي ،مأ ميصل بػأ المنػ ر ،رضايع حميد بأ علمع :ضاللضايع الثيلثع -
مػأ  ،مػأ ميصػل ،مػأ حمػيد ،ل ي ا عنيد  لضام لبو داضد ضابأ  يج  مأ  وع  بأ إعػميموال

 –  ا  ملوػ  ضعػلل صػل –لف رعػوؿ ا   :مبود ا  بأ مبػد ا  ابػأ ممػل قػيؿ: حػد نف لبػف
مػأ  ، لضام مػأ ميصػل بػأ المنػ ر ،إذا ذيف الميع قلهوأ  إل  ل ينجا( ضفيلف حميد) :قيؿ

 ،ضذػ لم رضام إعػميموال بػأ ملوػع :قيؿ الدارقانف .لبف ب ل مأ مبود ا  بأ مبد ا   وقو ي  
 .مأ ابأ ممل  وقو ي  لياي   ،مأ رجال لل ييم  ،مأ ميصل بأ المن ر

  :فه ؼ  ف اللج ضل ي ال   
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 مػيؿ الحيػأ بػأ  ، ػيفهلف  وػ  ملػ  يزيػد ، إف يزيػد بػأ اػيرضف رضام مػأ حمػيد بػأ عػلمع - ل
دفل     مبود ا  بأ مبد ا  بػأ ممػل  :مأ ميصل قيؿ ،مأ حميد ، حمد الأبيح من 
لتهوضن  ن  ض و  جلد  : مل  ل  ، هوضن  و  ، و  جلد بعول  و  ، يع (47)بيهيلي   و   ملاة 

إذا بلػا المػيع قلهػوأ لض ) :قػيؿ –ملوػ  اليػ ـ  –ول  و  ؟  حد نف مأ لبو ، مأ النبف بع
إذا )مػأ حمػيد بػأ عػلمع ضقػيؿ:  ،ضذػ لم رضام ضذوػ  ،لفلج  الػدارقانف (.   ي  لل ينجي 

 .رضام ابأ  يج   ف عنن  (.بلا الميع قلهوأ لض    ع لل ينجي  شفع
 ،ض  الدارقانف  ف "عنن " ضابأ مدي  ف "ال ي ال"ضر  ،ضل ي الضالاب  ف  هن   ومي تمدـ - ب

مأ جػيبل بػأ  ،مأ  حمد بأ المن در ،ضالعمولف  ف ذهيب  مأ الميعل بأ مبود ا  العملي
" إذا بلا الميع لربعوأ قلع  إل  ل يحمال  :-ملو  الي ـ  –قيؿ رعوؿ ا   :قيؿ ،مبد ا 
 ،ذثوػل ال اػن  ،ضذػيف ضػعوجي   ،إعػنيدم الميعػل العمػلي ضاػل  ػف :ضقيؿ الدارقانف .ال بث "

 ،مػأ يزيػد بػأ لبػف حبوػن ،مػأ ابػأ لهوعػع ،ضرض  الداقانف لياي   أ جهع ب ل بػأ اليػلي
)إذا ذػيف المػيع قػدر  :مػأ لبوػ  قػيؿ ،مأ مبد اللحمأ بأ لبف اليػلة ،مأ علوميف بأ عنيف

)لربعػػوأ  :يلواضفيلجػػ  غوػػل ضاحػػد رضام مػػأ لبػػف اليػػلة  مػػ :لربعػػوأ قلػػع لػػل يحمػػال فبثػػي ( قػػيؿ
 .(48))لربعوأ دلوا (  :ض نهل  أ قيؿ ،غلبي (

ضملػػ   ،إف "الملػػع" اعػػل   ػػهلؾ يالػػك ملػػ  الجػػّلة) : موػػال ،ضلياػػي  الضػػالاب  ػػف  عنػػيم - ت
لفبللف  : ميؿ  ف " يندم" ،ضرض  ال ي عف  ف تجيولاي حديثي   ،ضمل  رلس الجبال ،الملبع

ملوػ   –لف رعػوؿ ا   ،يحاػللف ذذػلم بإعػنيد ل ،مأ ابػأ جػليج ، يلل بأ فيلد الزلجف
)بم ؿ اجػل(.  :ضقيؿ  ف الحديث ،إذا ذيف الميع قلهوأ لل يحمال فبثي () :قيؿ –الي ـ 

قػػػيؿ  . يلملػػػع تيػػػ  قػػػلبهوأ، لض قػػػلبهوأ ضشػػػوني   ،ضقػػػد رليػػػ  قػػػ ؿ اجػػػل :قػػػيؿ ابػػػأ جػػػليج
لب ذبػػير   ػػإذا ذػػيف المػػيع فمػػا قػػ ، يلحهوػػيط لف تجعػػال الملػػع قػػلبهوأ ضلأػػجي   :ال ػػي عف

ضالجػواب  .إل لف يةهػل  ػف المػيع ريػ  لض طعػل لض لػوف ،لل تحمال لجيي   ،ذملب الحجيز
 :لف  ف ا ا الحديث    ع لشويع :مأ ذلم

ضالبوهمػػف لياػػي   ػػف بػػيب  ػػأ زمػػل لف الهػػلاضي   ،لف  يػػلل بػػأ فيلػػد ضػػعج  جميمػػع :* لحػػداي
 .(49)بيلجميمع ل اال 
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 . هو ذيلمنما ،    تمـو ب  حجع ،لم  جهوؿلف ا عنيد ال ي لل يحال ذذ :* الثيلف
ملوػػ   –" بمػػ ؿ اجػػل" يػػوال للػػ   ػػأ لجػػ  النبػػف  :ضقػػيؿ  ػػف الحػػديث) :لف قولػػ  :* الثيلػػث
 .(51)ضال ي ضجد  ف رضايع ابأ جليج لل  قوؿ يحو  بأ مموال  ،-الي ـ 
 مأ يحو  بأ  عمػل الػ ي ذذللػيم  ػف لضؿ ،ضالجواب ممي لعندم البوهمف مأ  حمد   

 :لف  و  لشويع ،ال  ـ
 لل   لعال :ائضؿ. 
 لف  حمدا  الم ذور ضيحو  مل   ي قيؿ لبو لحمد الحي   يحهيج إل  ال  ف :الثيلف. 
 لل  رأ  ف غول جـز :الثيلث. 
  ضاػ ا ل  ،لل  إذا ذيف الجلؽ عهع م ل رط   ي وف  جموع الملهوأ لربعع ضعهوأ رطػ    :اللاب

ضُمػلؼ لف حجػع لصػحيبني اػف لقػو   ػأ  ،ي ضضػ  اػ ا الاليػكضلمػ ،يموؿ بػ  البوهمػف ضإ ي ػ 
تاػػػعف مػػػأ  :بمعنػػػ  (لػػػل يحمػػػال ال بػػػث): -ملوػػػ  اليػػػ ـ –لّضلنػػػي قولػػػ   ،حجػػػع ال أػػػـو

 ػػ ف ل يحهمػػال  :ذمػػي يمػػيؿ  ،يليػػد للػػ  لملهػػ  ياػػعف مػػأ احهمػػيؿ ال بػػث ،احهمػػيؿ النجيعػػع
عػاوالع ل تحهمػال  مػال ضاػ م ال ،ضا م الدابػع ل تحهمػال اػ ا الممػدار  ػأ الحمػال ،الالب
  .(59)اليمف 

     -:ضيلد مل   ي عبك بمي ينتف

ضتػيرة مػأ  حمػد بػأ  ،إف الولود بأ ذثول رضام تيرة مأ  حمد بػأ مبػيد بػأ جعجػل :ل ي قول ل - ل
  : عن  جوابيف ،ضا ا اضالاب يمدح  ف الحديث ،جعجل بأ الزبول

وػل عػم  اػ ا الحػديث  ػأ الػلجلوأ  ي ح يم لبو الحيػأ الػدارقانف لف الولوػد بػأ ذث :* لحدامي
 . جيز لف يلضي  مأ ليهمي شيع ،جموعي  

ضامي  مهيف لػل يمنػ   ػأ صػحع الحػديث ئلػ  مػأ  ،لل  لو ذيف ذلم ش ي   ف لحدامي :* ضالثيلف
 .(52)ليهمي لعندم لز   ائف  ب  

مبػد   يلجواب من  لف الواقدي عنال مػأ ذلػم  مػيؿ ،ضل ي الفه ؼ  ف مبد ا  ضمبود ا  - ب
 ،ضقػػد رضيػػي جموعػػي  اػػ ا الحػػديث .ا  ضمبوػػد ا  لفػػواف ابنػػي مبػػد ا  بػػأ ممػػل ضامػػي  مهػػيف
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ضقػد رضام  حمػد بػأ إعػحيؽ مػأ الزاػلي مػأ عػيلل مػأ  ،ضلموهمي  حمد بػأ ملػف بػأ جعجػل
 .(53)لبو  لياي  

 :ضل ي إم ؿ الحديث بمأ لل ييمع  ال ي عف  عن  جوابيف - ت
ضؼ ضإف ذنف مأ اعم   ميؿ لبو يعموب البوياف اػو حمػيد بػأ * لحدامي إف راضي الحديث  عل 

ضح ف مأ اللبو  بأ علوميف  ،ضقيؿ لبو  ور ضاو مبد ا  بأ الحيرث الم زض ف .لعي ع ال و ف
ضإذا قػػيؿ لفبللػػي الثمػػع مػػأ  ،إذا قػػيؿ ال ػػي عف لفبللػػي الثمػػع مػػأ  عمػػل  هػػو ابػػأ ملوػػع :للػػ  قػػيؿ

 .ائضزامف  هو ابأ لبف علمع
  يف يورد الحديث ضيعلػل  ،ضذيل  ذهب  بم ع ،يلف لف ال ي عف ضض  ا ا الهأنوف بمأل* ضالث

 ،ضعػجويف تػيرة ،لف قد حد   ب  لحد الثميت مأ رجال بعون   ثال لف يحد   مأ الزاػلي  يلػم تػيرة
افبللػي الثمػع  :قػيؿ ،ضشم  ف ال ي حد   من  اال اػو  يلػم لبػو عػجويف ، إذا تومأ رضايع الزالي

  .(54) ضا ا جيفز ،مأ الزالي
ض نهػي  ،ضل ي قول ل لف الملع اعػل   ػهلؾ يهنػيضؿ لشػويع  هغػييلة  منهػي الجػلة الهػف تلمهػي الوػد - ث

 : عن  جوابيف ،(55)  لل يجز لف يأير إلو     اشهلاذ  ،ض نهي قي ع اللجال ،قلع الجبال
 .ل يعهبلضف ب 
 :ضالف ئ ليألل  ضإف ذيف   هلذي     يجوز لف يهنيضؿ إل ائ :* ضالثيلف

 .لحدامي للهي لضموع الميع الهف يمدر بهي -
 ةللنػػي  :قػػيؿ حموػد بػأ  عمػل ،للهػي لشػهل  ػف الح ييػػيت ضلذثػل مل ػي   ػف العػهعميؿ :ضالثػيلف -

يم وف حوؿ   دـ قد ذدح   هنو    :ضقيؿ ائفاال ،(56)بنعمع ضات نلي ضشلبني الح ؿ  أ قلل  
   .(58)خ الجلد  أ ال د  ل :يعنف ،(57) حمال حنيتٍل ضق ؿٍ 

 :ضل ي قول ل إف الحديث  االب المهأ  عن  جوابيف  - ج
لف حػػديث ائربعػػوأ قلػػع رضام  حمػػد بػػأ المن ػػدر مػػأ مبػػد ا  بػػأ ممػػلض بػػأ العػػيص  :* ائضؿ

ضحػػديث الث  ػع المػػ ؿ تجػػلد بػ  بعػػض لصػحيب حمػػيد بػأ عػػلمع بػػأ  . وقو ػي  ملوػػ   لػل يرفػػ  بػ 
هوأ لض  ػ ث ضعػيفل لصػحيب حمػيد رضضا قلهػوأ  ػأ غوػل شػم  ػف ميصل بأ المن ر ضشم  ف قل
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ضالنملػع الثمػيت لػل ي ػ وا  وهػي  لػل  ،ضا  ا  أ رضام  أ غول ا ا الاليك بإعنيد صحو  ،  ث
 .(59)يجز لف ي وف شم لواحد  عيرضي  لوموأ الجم  ال ثول 

 وػ  تعػلض  و ػوف  ضل ي ػوف ،لف يجمػ  بػوأ ائفبػير ذلهػي ضييػهعمال ملػ  ضجػ  يأػ  :* ضالثيلف
ضالػػث ث ملػػ  قػػ ؿ لصػػغل  نهػػي  هيػػ   ،ذمػػي جػػيع  وػػ  الػػن   ،الملهػػيف  حمػػول  ملػػ  قػػ ؿ اجػػل

ضائربعػوف قلػع ملػ  صػػغيراي الهػف تمػال بيلوػد ت ػوف بمػدر قلهػوأ  ػأ قػػ ؿ  ،قلهػوأ  ػأ قػ ؿ اجػل
   .(61)اجل

ضالهعلك بةيال  ، ضل ي قول ل إف تيلول الحديث مل  لجة   ف الملهوأ يمن   أ العهدلؿ ب - ح
 ػ ف ل يحهمػال  :ذمي يمػيؿ  ،لجة  لمول  لل يحمال فبثي  يعنف لل  ياعف مأ احهميؿ ال بث

ضاػ م العػاوالع ل تحهمػال تثػك  ،ضا م البدايع ل تحهمال اػ ا الممػدار  ػأ الحمػال ،الالب
 .(69)اليمف 

 : عن     ع لجوبع
 .ضا ا  يعد ،أ  يفدةإف ا ا الهنضيال يمن  لف ي وف لهحديد الملهو :* لحداي
 .ضا ا صلي  ل تنضيال ملو  ،لل  قد رضي  ف لذثل ائفبير لل ينجا :* ضالثيلف
ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ     چ :لف  عن  قول  لل يحمال فبثي  لي لل يمبال فبثي  ذمول  تعيل  :* ضالثيلث

لمهلاض  يلل الحديث  أ ا ،لي لل يمبلواي ضلل يلهز وا ح مهي (62) چ  ڌ     ڌ  ڎ  ڍ  ڍ
 .(63)به م ائعنلع ضص  الحهجيج ب  مل  ذال   يلف 

 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلث
 :اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 منػ   .(64) ( ػل يغهيػال  وػ  ،ل يبولأ لحدذل  ف الميع الػدافل) : ي رضام لبو اليلة قيؿ :لضل   -
 .(65) أ ذلم ئجال الهنجوا بيلفه ط  أ غول امهبير ق ر  و 

 .(66)بنل  ل   ف النهف مأ البوؿ  ف الميع الدافل ضلوا  و  دلوال مل  لجيعه  ب  :ضلجون
 .(67)لل ي أ للنهف  يفدة  ،لو لل ي أ ذلم  جاوي  إل  تنجوي  :ضيلد مل  ذلم
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بنف الهميس  يفدة النهف امهػلاؼ بػنف ل دلوػال  ػف رػيالم ملػ   يفػدة النهػف ال ػوؼ  ػأ  :ضلجون
 .(68)البوؿ  وأول بيلهغوول لجيي   تغوول الميع ب ثلة

ض علػـو لف  يؤاػي   .(69)ضبمي رضي مأ ابأ مبيس لل  لزح بنل ز ـز  أ زلجف  ػيت  وهػي  : يلوي   -
ضلل ين ل ذلم لحد  أ ملميع العأل    ضنهل بميع ز ـز لف يلاؽ  ،ضلل ينمال الهغوول ،ذثول

 .(71) أير إجميع العأل  ،ضلف ييهعمال إل  ف قليع ،بغول حك
 :مأ لزح ابأ مبيس ز ـز  أ زلجف  يت  وهي  مأ ضجوم ذذلاي ال ي عف :ضلجون
ضل يعلؼ لحد  أ ملميع   ع لف  ،لل  قيؿ إف ز ـز مندلي بم ع ضلحأ لملؼ بنحوالهي :* لحداي

 .ضقد ح ف مأ عجويف لف ابأ الزبول لزحهي  غلب  الميع ل ثلت  ،ابأ مبيس لزحهي
 .لو ص  الحديث لف ي وف لزحهي لةهور دـ الزلجف  وهي ،لل  يجوز :* ضالجواب الثيلف
لربعػع ل  :لل تل  إل   ػي رضي منػ  للػ  قػيؿ ،لف ي وف لزحهي تنةوجي  ل ضاجبي   :* ضالجواب الثيلث

 .(79)الميع ضالثوب ضائرض ضابأ  دـ  ،تنجا
 يعنػػف لف لمويلهػػي ل :" ل تػػنجا" ؟ قوػػال : مػػي  عنػػ  قولػػ  : ػػإف قوػػال :ضيػػلد ملػػ  ذلػػم

إلمػي فأػهي بيلػ ذل  : لل فػ  اػ م ائربعػع بهػ ا الح ػل ؟ قوػال : إف قوال ،تنملن  هأول لجيع
لفهأيصهي بيلأ ة ضإف ذيف غولاي  ف ح مهي ؛ ئف صحع الأ ة  عهبلة باهيرة الميع ضالثوب 

 .ضائرض ضالبدف
 .(72)ضئف  ي فيلاه  لجيعع  وجن لف ي وف لجيي  قويعي  مل   ي دضف الملهوأ  : يلثي   -
 (.73)ضئل   يل  تنجا قلول  بم يلاع النجيعع قويعي  مل  عيفل الميلعيت :رابعي   -
ضئف العوأ الواحدة إذا اجهم   وهي حةل ضإبيحػع  غلػن ح ػل الحةػل ملػ  ا بيحػع  :في يي   -

ضاآلفػل ذهيبوػي   ،ضذيلولػد إذا ذػيف لحػد لبويػ  ض نوػي   ،مل  المهولد  ػأ بػوأ  ػنذوؿ ضغوػل  ػنذوؿ
 .(74)ياد ا م ائصوؿ  ف تغلون الحةل لف يغلن ح ل النجيعع مل  الاهيرة  يقها  ش

 

 الهلجو 
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إف المػيع  : ػيللاج  ضا  لملػل ضلح ػل اػو ،ضبعد ملضني آلراع الجمهػيع ض نيق ػع لدلػههل
لمػوة ائدلػع  ،إذا لقه  لجيعع  لل تغول لولػ  لض طعمػ  لض رافحهػ   هػو لجػا فػيرج مػأ الاهوريػع

 .هي ذمي ذذلليالهف اعهدلوا ب
 ح ل الوضوع بيلميع المهغول بميف  طيال : المينلع الثيلوع 
اللػػوف لض  ،افهلػػف لاػػال العلػػل  ػػف المػػيع إذا فيلاػػ   ػػيف  طػػيال  غوػػل لحػػد لضصػػي     

 : هال يجوز الهوضر ب  لض ل مل  قولوأ ،الاعل لض اللافحع

لض  ،ضالحنػػػيع( 76)ضالعأػػػجل ( 75) إف المػػػيع إذا فيلاػػػ   ػػػ رضر طػػػيال ذػػػيلزمجلاف :المػػػوؿ ائضؿ -
فيلا   يف  طيال ذميع الورد ضال ال  إف لل يػر ل  ػف تغوػل المػيع جػيز اعػهعميل   ػف الحػدث 
ضالنجا إل لف ي وف الميف  الم يلط لذثل ضإف غول لحد لضصيؼ الميع  أ لوف لض طعل لض 

عف ضبػػ  قػػيؿ  يلػػم ضال ػػي  ،رافحػػع لػػل يجػػز اعػػهعميل   ػػف حػػدث ضل لجػػا ضاػػو غوػػل  اهػػل
 .(77) ضإعحيؽ ضإحد  اللضايهوأ مأ لحمد ضإلو  ذان ا  ي وع

إلػػػ  ييػػػهعمال  ػػػف ائلجػػػيس ملػػػ  لصػػػل  ض ػػػف ائحػػػداث لياػػػي   ػػػي لػػػل يحهػػػلز  :المػػػوؿ الثػػػيلف -
ضقد رضي جواز الهوضػر بػ   .بيلم رضر  و لج مأ طبع   ف الجلييف ض ي لل ي أ الميف  لذثل

ضعػعود بػأ الميػون  –رضػف ا  مػنهل  –مأ ملف بأ لبف طيلن ضابػأ  يػعود ضابػأ مبػيس 
ضبػػ   ،ضالن عػف ضماػيع ضلبػػف عػلمع ابػأ مبػػد الػلحمأ ضالاػحيؾ ضعػػعود بػأ جبوػل ضابػػأ جػليج

 .(78)قيؿ لبو حنوجع ضداضد ضابأ حـز ضرضايع مأ لحمد 
 ائدلع ض نيق ههي

 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 .(79)يلاع غول طهور    غنيم من   لل تجز الاهيرة ب  ذميع البيق ع إل   يع تغول بم  :لضل   -
 .(81)ضئل   يع تغول بم يلاع  نذوؿ  وجن لف يمن  جواز الهاهل ب  ذيلملؽ  : يلوي   -
 -:ضئف الم يلط للميع مل     ع لضلب : يلثي   -
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ل ييلب  صجهو  ل * ضلب  وا ك للميع  ف الاهيرة ضالهاهول ضاو الهلاب  إذا غلن مل  الميع ل
 .الاهيرة ضل الهاهول لموا مه  لهمي  وهمي

يوا ك الميع  ف إحد  صجهو  ضاف الاهيرة ضل يوا م   ف صجه  ائفل  ضاف  :* ضالالب الثيلف
 ػػإذا غلػػن ملػػ  المػيع ضجػػن لف ييػػلب  الأػجع الهػػف ي يلجػػ   وهػػي  ،الهاهوػل ذػػيلزمجلاف ض ػػي شػيذل 

ضاػ ا العػهدلؿ يمنػ  جمػ  الم ػيلف  ، مهػ   وهػي ضاػو الاهػيرةضاو الهاهول دضف الأجع الهف ضا
 .بوأ الهلاب ضعيفل الم رضرات

 ػإذا فيلاػ   غوػلم  ،ي يلف للميع  ف الأجهوأ جموعي  ضاػف الاهػيرة ضالهاهوػل :* ضالالب الثيلث
 .(89)علب  الأجهوأ  عي  لم يلجه  ل   وهمي ضاو النجا

 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلف
 -:ا ا الموؿ بمي ينتف اعهدؿ لصحيب

چ  ى   ى  ىې  چ  :قول  تعيل  :لضل   -
 (82). 

إف لج  الميع اني ميـ  ف ذال  يع ئل  ل ػلة  ػف عػويؽ النجػف ضالن ػلة  ػف  :ضج  الدللع
 .(83)عويؽ النجف تعل المهغول بايال ضغولم    يجوز الهومل    ضجودم

 .(84)لاب ذي وم  ي لل تجد الميع(اله:)ئبف ذر –صل  ا  ملو  ضعلل  –قول   : يلوي   -
 .(85)إف  أ ضجد الميع المهغول بميف  طيال ضاجد للميع  :ضج  الدللع

ضلصحيب  ذػيلوا ييػي لضف ضغيلػن لعػموههل ائدـ  –صل  ا  ملو  ضعلل  –ضئف النبف  : يلثي   -
 (.86)ضالغيلن للهي تغول ضلل ينمال منهل تومل    ضجود شفع  أ تلم المويم 

قيؿ لولع  –صل  ا  ملو  ضعلل  – ي رضام لبو  زارة مأ مبد ا  بأ  يعود لف النبف  :رابعي   -
 مػلة طوبػع ض ػيٌع ) :-صل  ا  ملو  ضعلل  –قيؿ  ،لبو  :قل  ((87)) ي  ف إدضاتم ؟ :الجأ
 .(88)(طهور

 -:ئف ا ا الحديث ل يأ  الحهجيج ب   هو ضعوف لمي ينتف :ضلجون
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لبو زيد رجال  جهوؿ مند لاال الحديث ل يعلؼ لػ  رضايػع ) :قيؿ الحي   الهل  ي - ل
 .(89)(غول ا ا الحديث

 .(91)الهلدد  ف لبف  زارة اال او راشد بأ ذبييف لض غولم  - ب
 .(99)ضإف ملميع اليلف  ابموف مل  تاعوج   - ت
 ،لولػع الجػأ -صل  ا  ملو  ضعػلل – ل إف مبد ا  بأ  يعود لل ي أ    النبف  - ث

صػل  ا   –لل لذأ  ػ  النبػف  :يلل لف مبد ا  بأ  يعود قيؿ مد رض  ا  يـ  
 .(92)لولع الجأ ضضددت للف ذن   ع   –ملو  ضعلل 

ضلو للني علميف بأحع ا ا الحديث  هو  نيوخ ئف ذلم ذػيف بم ػع ضلػزضؿ قولػ   - ج
إلمي ذيف بيلمدينع بػ  فػ ؼ لض اػو  حمػوؿ  (93)  چ  ى   ى  ىې  چ  :تعيل 

و  تملات  لل تغول لضصي   ضإلمػي ذػيلوا يأػنعوف ذلػم ئف غيلػن مل   يع للمو   
  .(94)  وياهل لل ت أ حلوة

 .(95)ضئف  ي ذيف طيالا  ضإذا غلن مل  الميع لل يمنع  ح ل الهاهول ذيلهلاب  :في يي   -
ضئف ذػػال  ػػي لػػل ييػػلب  الهػػلاب ح ػػل الهاهوػػل لػػل ييػػلب  غوػػل  ػػأ المػػ رضرات ح ػػل  :عيدعػػي   -

 .(96)ي لل يهغول بيلم يلاع الهاهول ذمي ال 
 .(97) يلمعن   و   مد الغلبع بعدـ الهن ول  ،بنف قويع ل ا ا -:ضلجون

 الهلجو 
 يللاج  ضا  لملل ضلح ل او  ي ذاػن  ،ضبعد ملضني آلراع الجمهيع ض نيق ع لدلههل   

طعمػػ  لض إلوػػ  لصػػحيب المػػوؿ لئضؿ إف المػػيع المهغوػػل بمػػيف  لض  ػػ رضر طػػيال ل ػػل ملػػ  لولػػ  لض 
 .رافحه  غول  اهل    يجوز الوضوع ب  ضذلم لموة لدلههل

 
 المبحث الثالث

 المسائل المتعلقة بألوان الدم الذي تراه المرأة
 

 المينلع ائضل 
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 ح ل الأجلة ضال درة
افهلف الجمهيع  ف ح ل الأجلة ضال درة قبال الحوض ضل نيعم ضبعدم لمي يهلتن ملو     

ضالمعػػػي  ت ضلمػػػي يهجػػػلع ملوػػػ   ػػػأ لح ػػػيـ شػػػلموع فيصػػػع ضلف الأػػػجلة  ػػػأ ائ ػػػل  ػػػف العبػػػيدات 
 -:ضدـ العهحيضع  أ جهع لفل  مل  لربعع لقواؿ ،ضال درة ت يب  دـ الحوض  أ جهع

ضبعد لييـ المحوض لويػ   ،إف الأجلة ضال درة حوض  ف لييـ الحوض فيصع :الموؿ ائضؿ -
 ،ضالحيػأ ،ضماػيع ،بػأ الميػون ضبػ  قػيؿ عػعود ،رض  ا ا مأ ملػف بػأ لبػف طيلػن ،ب فع

 ،ضال ػي عف ،ض حمػد ،ض يلػم ،ضاللوػث ،ضائضزامػف ،ضالثوري ،ضإلو  ذان ربوعع ،ضابأ عوليأ
 .(98)ضإعحيؽ  ،ضلحمد

ضبػ  قػيؿ لبػو  ،إف الأجلة ضال درة حػوض عػواع رلتهػي قبػال دـ الحػوض لض بعػدم :الموؿ الثيلف -
 .(99)حنوجع ضقوؿ للميل وع 

 ،ضاف  ف  فل الحػوض حػوض ،الأجلة ضال درة قبال الحوض حواي   ل ت وف :الموؿ الثيلث -
 .(911)ضبه ا قيؿ لبو يوعف ضاو قوؿ لبف  ور ضلين الموؿ ب  إل  داضد 

 ػدـ الحػوض اػو ائعػود  ،إف الأجلة ضال درة ضالحملة ل ت وف حواػي  بحػيؿ :الموؿ اللاب  -
 .(919)ضب  قيؿ ابأ حـز  ، مط

 ائدلع ض نيق ههي
 :الموؿ ائضؿلدلع لصحيب 

 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 .(912)   چۀ  ۀ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ  :قول  تعيل  :لضل   -
 .(913)للهي تهنيضؿ الأجلة ضال درة  :ضج  الدللع  أ اآليع ال ليمع

ذػيف النيػيع )مأ ملممع بأ لبف ملممع مػأ ل ػ   ػولة ميف ػع لـ المػر نوأ للهػي قيلػ :  : يلوي   -
ميف ع لـ المر نوأ بيلدرجع  وهي ال لعف  و  الأجلة  أ دـ الحواع يينلنهي مأ يبعثأ إل  

 (تليػػد بػػ لم الاهػػل  ػػأ الحواػػع ،الأػػ ة  همػػوؿ لهػػأ ل تعجلػػأ حهػػ  تػػليأ المأػػع البواػػيع
(914). 
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ض ػػف  (،ذنػي ل لعػػد ال ػدرة ضالأػػجلة شػوني  ) :مػأ  حمػػد بػأ عػػوليأ مػأ لـ ماوػػع قيلػ  : يلثػي   -
ذنػػي ل لعػػد الأػػجلة ضال ػػدرة بعػػد الاهػػل   :حجأػػع مػػأ لـ ماوػػع قيلػػ رضايػػع مػػأ قهػػيدة مػػأ 

 .(915)شوني  
 لػو رليػأ الأػجلة ضال ػدرة  ،إف الأجلة ضال ػدرة  ػف ليػيـ الحػوض حػوض  :ضج  الدللع

 .(916)بعد رؤيع الاهل لل تعد  أ الحوض 
 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلف

 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

)ذػيف النيػيع  :بأ لبف ملممػع مػأ ل ػ   ػولة ميف ػع لـ المػر نوأ للهػي قيلػ  مأ ملممع :لضل   -
يبعثأ إل  ميف ع لـ المر نوأ بيلدرجع  وهي ال لعف  و  الأجلة  أ دـ الحواع يينلنهي مأ 

تليػػػػػد بػػػػػ لم الاهػػػػػل  ػػػػػأ  ،الأػػػػػ ة  همػػػػػوؿ لهػػػػػأ ل تعجلػػػػػأ حهػػػػػ  تػػػػػليأ المأػػػػػع البواػػػػػيع
 .(917)(الحواع

 ،البوػيض ال ػيل  :تعنػف بيلمأػع البواػيع –رضػف ا  منهػي  –لف ميف ػع  :ضج  الدللع
 –ضقػد لفبػػلت لف  ػي عػػو  البوػػيض حػوض ضالةػػيال للهػػي إلمػي قيلػػ  ذلػػم عػميمي   ػػأ رعػػوؿ ا  

 .(918)ئل  ح ل ل يدرؾ بيلجههيد  –صل  ا  ملو  ضعلل 
 .(919)ضاحد ضئف لوف الدـ ي هلف بيفه ؼ ائغ يع     عن  للمأل مل  لوف  : يلوي   -
 .(991) يواع ذيل  لضل  لض  فلا   هف ذغولاي  أ ائلواف  ،ضئلهي  أ للواف الدـ : يلثي   -
ضئل  لمي ذػيف اليػواد حواػي  ضذيلػ  الحمػلة جػزعا   ػأ لجػزاع اليػواد ضجػن لف ت ػوف  :رابعي   -

درة ضلمي ذيل  ال  ،حواي  ضلمي ذيل  الأجلة جزعا   أ لجزاع الحملة ضجن لف ت وف حواي  
ضلمي ذيف ذال ذلم  ف بعض ائحواؿ حواػي   ،جزعا   أ لجزاع الأجلة ضجن لف ت وف حواي  

 .(999)ضجن لف ي وف  ف ذال ائحواؿ حواي  
بنف ا ا قويس    الجيرؽ ئل  يعيرض بنف يميؿ ل  لمي ذيل  المأػع البواػيع  -:ضلجون

 ل لمي   ،جن لف ل ت وف حواي   ل ذيل  ال درة بويضي  غول ليص  ض  ،طهلا  ضلوي  حواي  بإجميع
 ل لمػي ذيلػ  الحمػلة صػجلة   ػبعع ضجػن  ،ذيل  الأجلة ذدرة   بعع ضجن لف ل ت وف حواي  
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ضلمي ذيف ذلم  ػف بعػض ائحػواؿ ضاػو  ػي ذػيف بعػد لذثػل ليػيـ الحػوض لػوا  ،لف ل ت وف حواي  
 .(992)حواي  ضجن لف ي وف  ف جمو  ائحواؿ لوا حواي   ه ا لص   أ قويع ل 

 لدلع لصحيب الموؿ الثيلث:
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 ،(993) (ذنػػي ل لعػد ال ػدرة ضالأػجلة شػػوني  ) :مػأ  حمػد بػأ عػػوليأ مػأ لـ ماوػع قيلػ  :لضل   -
ذنػي ل لعػد الأػجلة ضال ػدرة بعػد الاهػل   :ض ف رضايع مأ قهيدة مأ حجأع مأ لـ ماوع قيلػ 

 .(994)شوني  
ة ضال ػدرة ل ت ػوف قبػال الحػوض حواػي  ضاػف  ػف  فػل الحػوض إف الأجل  :ضج  الدللع

 .(995) حوض
بػػػنف اػػػ ا يػػػدؿ ملػػػ  للهمػػػي  ػػػف ليػػػيـ الحػػػوض حػػػوض ئلهػػػي قوػػػدت بمػػػي بعػػػد  -:ضلجوػػن

 .(996)الاهل
ذمػي لف   ،المويس لف الأػجلة ضال ػدرة قبػال الحػوض ضبعػدم عػواع) :ضقيؿ ابأ مبد البل   

 .(997) (الحوض  ف ذال ز يف عواع
صػػل  ا  ملوػػ   –قيلػػ   يطمػػع بنػػ  لبػػف حبػػوش للعػػوؿ ا   :مػػأ ميف ػػع للهػػي قيلػػ  : يلوػػي   -

-صل  ا  ملو  ضعلل  –يي رعوؿ ا  إلف ل لطهل ل ندع الأ ة ؟  ميؿ رعوؿ ا   :ضعلل
 ػإذا ذاػن قػػدراي  ،إلمػي ذلػم مػلؽ ضلػوا بيلحواػع  ػإذا لقبلػ  الحواػع  ػيتلذف الأػ ة) :

 .(998) يغيلف منم الدـ ضصلف(
إف الأػػجلة ضال ػػدرة  ػػف  فػػل الػػدـ  ػػأ الػػدـ ئلػػ   :ضجػػ  الدللػػع  ػػأ الحػػديث ال ػػليف

ضذ ا الأجلة ضال ػدرة ح مهػي ح ػل  ،الدـ إذا ذيف عيف   ذيف ح م  ح ل الدـ حه  تل  النميع
 .(999)الدـ إذا ذيل  بعدم ل قبل  

لهػنفل فػلضج ال ػدر مػأ  ل ت ػوف ال ػدرة حواػي  إل بعػد الػدـ ئلػ  لػو ذػيف  ػأ الػلحل : يلثي   -
 .(921)الأي ف 

 .(929)بنف  ل اللحل  ن وس  و لج ال در لضل  ذيلجلة إذا  من لعجلهي  -:ضلجون



 - دراعع  ميرلع - ل ل اللوف  ف الاهيرة
   يوعف حيأ حمد .د 

98 

 

 

 لدلع لصحيب الموؿ اللاب :
 :اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

لف لـ حبوبع بن  حبوش ذيلػ  تحػ   –صل  ا  ملو  ضعلل  –مأ ميف ع زضج النبف  :لضل   -
صػل  ا  ملوػ  ضعػلل  –ابأ موؼ اعهحوا  عب  عنوأ  يعهجه  رعػوؿ ا  مبد اللحمأ 

)إف اػػ م لويػػ  بيلحواػػع ضل ػػأ اػػ ا مػػلؽ  :- ػػف ذلػػم  مػػيؿ رعػػوؿ ا  ملوػػ  ضعػػلل  –
  .(923)( يغهيلف ضصلف

 أػ  بمػي ذذللػي لف الحػوض ) :او  ي قيل  ابأ حػـز :ضج  الدللع  أ الحديث ال ليف
ضلف الحملة ضالأجلة ضال درة ملؽ ضلوا حواي  ضل يمن  شػفع  ػأ  ،إلمي او الدـ ائعود ضحدم

 إف اتأال بهي الدـ بعض دالاي  :قلني ،إلمي ا ا للهف يهأال بهي الدـ لبدا   :ذلم الأ ة  إف قوال
 ملنػي  ،ضالما  بعا   مي قول ل للهي ا ا الح ل لـ ل ؟   لهل  جم  مل  لف ا ا الح ػل لهػي

ذا اتأال بهي الدـ ضالأجلة ضال درة ذيف لهي اػ ا الح ػل الػ ي ل ػل بػ  لهل حدضا لني المدة الهف إ
 (ضالمدة الهف إذا اتأال ا ا ذل  لػل ي ػأ لهػي ذلػم الح ػل –صل  ا  ملو  ضعلل  –رعوؿ ا  

(924). 
 .(925) (ذني ل لعد ال درة ضالأجلة شوني  ) :مأ  حمد بأ عوليأ مأ لـ ماوع قيل  : يلوي   -

 ،ائ ل  ف لف ال درة ضالأجلة ل تعداف  أ الحػوض ضاػو صػحو  إف ا ا :ضج  الدللع
صػػػل  ا  ملوػػػ   –ضلـ ماوػػػع  ػػػأ المبييعػػػيت  ػػػأ ليػػػيع ائلأػػػير قديمػػػع الأػػػحبع  ػػػ  رعػػػوؿ ا  

 .(926)ضعلل
ذنػػػي ل لعػػػد ) :بنلػػػ  ضرد  ػػػف رضايػػػع ئبػػػف داضد ضالحػػػيذل ملػػػ  شػػػلط ال ػػػو وأ :ضلجوػػػن

 .(927) (ال درة ضالأجلة بعد الاهل شوني  
ضئف الأجلة ضال ػدرة لويػ  بػدـ ضإلمػي اػف  ػأ عػيفل اللطوبػيت الهػف ) :قيؿ ابأ رشد : يلثي   -

 .(928)(ضاو   ان لبف  حمد بأ حـز ،تلفوهي اللحل
 الهلجو 
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لضد لف لضرد عػػػػبن  ،ضبعػػػػد ملضػػػػني آلراع الجمهػػػػيع ض نيق ػػػػع لدلػػػػههل ضقبػػػػال الهػػػػلجو    
ـ ماوػع لحػديث ميف ػع ضذلػم للػ  رضي   يلجػع رػيال حػديث ل :ال  ؼ  ف اػ م الميػنلع ضاػو

إف ) :ضرض  مػأ ميف ػع (ذنػي ل لعػد الأػجلة ضال ػدرة بعػد الاهػل شػوني  ) :مأ لـ ماوػع للهػي قيلػ 
النييع ذأ يبعػثأ إلوهػي بيلدرجػع  وهػي ال لعػف  وػ  الأػجلة ضال ػدرة  ػأ دـ الحػوض ييػنلنهي مػأ 

حػػديث ميف ػػع جعػػال الأػػجلة   مػػأ رجػػ  (،ل تعجلػػأ حهػػ  تػػليأ المأػػع البواػػيع :الأػػ ة  همػػوؿ
 ػػإف ح ػػل  ،ضال ػدرة حواػػي  عػػواع طهػلت  ػػف ليػػيـ الحػوض لض  ػػف غوػػل ليي ػ   ػػ  الػػدـ لف بػ  دـ

إف حػديث لـ ماوػع  :ال فع الواحد  ػف لجيػ  لػوا ي هلػف ض ػأ راـ الجمػ  بػوأ الحػديثوأ قػيؿ
الحػوض  او بعد المايع الدـ ضحػديث ميف ػع  ػف ل ػل المايمػ  لض لف حػديث ميف ػع اػو  ػف ليػيـ

 .(929)ضحديث لـ ماوع  ف غول لييـ الحوض 
ضالػػلاج   ػػف اػػ م الميػػنلع ضا  لملػػل ضلح ػػل اػػو لف الأػػجلة ضال ػػدرة حػػوض  ػػف ليػػيـ 

 .ضبعد لييـ الحوض لوي  ب فع ضذلم لألاحع الدلوال ملو  ،الحوض فيصع
 إذا رلت الحي ال الدـ: المينلع الثيلوع
عيدة  ف لغلن لحواؿ النيػيع لف ينماػ  مػنهأ ال –عبحيل  ضتعيل   –لمد لجل  ا     

ضل أ ربمي بلز الدـ  ف حيؿ الحمػال إ ػي ئلػ   ،الحوض  ف  دة الحمال ئل  يجعال غ اعا  للجنوأ
ضل ػػي لاػػعف الجنػػوأ مػػأ الغهػػ اع بجموعػػ   و ػػلج  ػػيفض الػػدـ ضي ػػوف  ،لذثػػل  ػػأ غػػ اع الجنػػوأ

هػػد ضافهلجػػوا  وػػ  اػػال ي ػػوف حواػػي  ضل فػػ ؼ بػػوأ الجمهػػيع للهػػي ل تع ،ملػػ  صػػجع الحػػوض ضقػػدرم
 -:مل  قولوأ ،تجهنن  و   ي تجهنن النييع  ف الحوض لض ي وف دـ  ييد ضملع

إف الدـ ال ي تلام الحميؿ ل نيع حملهي  ف ضق  الحوض لض مل  صجه  ذلولػ   :الموؿ ائضؿ -
ضل  بػال اػو دـ  يػيد ضملػع ل يمنػ  الأػ ة ،ضرافحه  إلمي او دـ اعهحيضع ضل ي وف حواي  

رضػف  –ضابػأ مبػيس ض وبػيف  ،رضي ذلم مأ ميف ع  ف رضايع منهػي .الأـو ضح مهي الاهيرة
ضجيبل بأ زيد  ،ضععود بأ الميون ضالحيأ ضحميد ضعلوميف ابأ ييير ضالح ل –ا  منهل 

ضإلوػػ  ذاػػن لبػػو  ،ضائضزامػػف ،ضعػػجويف ،ضالزاػػلي ،ض حمػػد بػػأ المن ػػدر ضال ػػعبف ض  حػػوؿ
ضح ف ذلم مأ مبود ا  بأ  ،مديل ضلحمد ضيعموب  ف الم هور من حنوجع ضال ي عف  ف ال

 .(939) الحيأ ضلبو  ور ضابأ المن ر
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إف الدـ ال ي تلام الحي ال  وا مي  لوق  العيدة ضصػجه  ذأػجع دـ الحػوض لولػي   :الموؿ الثيلف -
 ضاػ ا ،يعهبل دـ حوض  ػف تحػليل الأػ ة ضالأػويـ ضالجمػيع إف لػل تػنمض بػ  العػدة ،ضرافحع

 –ضإلو  ذان ال ي عف  ف الجديد  أ قولو  ضاو رضايع مأ لـ المػر نوأ ميف ػع  ،قوؿ  يلم
 .(932)ضاللضايع الثيلوع  ف   ان لحمد  –رضف ا  منهي 
 ائدلع ض نيق ههي

 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 .(933 چ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :قول  تعيل  :لضل   -
لف ا  عػػػبحيل  ضتعػػػيل  لفبػػػل لف الحػػػوض يجػػػوض  ػػػ   :ضجػػػ  الدللػػػع  ػػػأ اآليػػػع ال ليمػػػع

 .(934)الحمال  دؿ مل  لف  ي رهل  أ الدـ لوا بحوض 
لل ل توطػػن حي ػػال حهػػ  تاػػ  ضل حيفػػال حهػػ  تحػػوض( ) : ػػي رضي مػػأ النبػػف للػػ  قػػيؿ : يلوػػي   -

(935). 
 .(936)احد  نهمي  جال مل  تني ف اجهميمهميلل  جعال بلاعة اللحل ب ال ض  :ضج  الدللع

 ػػلة ) : يػػنؿ ممػػل النبػػف  مػػيؿ ،للػػ  طلػػك ا للتػػ  ضاػػف حػػيفض :حػػديث عػػيلل مػػأ لبوػػ  : يلثػػي   -
 .(937) ( لولاجعهي  ل لوالمهي طيالا  لض حي    

لف الحمػال ل حػوض  وػ  ئلػ  لػو ذػيف  وػ  حػوض لػل يػن لم لف يالمهػي  ػف  :ضج  الدللع
حيفاػي  ض ػف ل ػلم إيػيم لف يالمهػي  ػف تلػم الحػيؿ  ػأ غوػل لف يمػوؿ لػ  غوػل حيؿ قػد ت ػوف  وهػي 

حيفض  ي قد دؿ مل  لف ل حوض  ف الحمال  جعال الحمال ملمي  مل  مػدـ الحػوض ذمػي جعػال 
ضا  مزضجػػال  (، نقػػيـ الاهػػل  مػػيـ الحمػػال) :قػػيؿ ا  ػػيـ لحمػػد .(938) الاهػػل ملمػػي  ملػػ  الحػػوض

ملو  الأ ة ضالي ـ  –ضحوث قيؿ  ،(941)ل  ف غول جميع لي بيلاه ،(939) چپ  پ  چ :يموؿ
ضامهبير الحي ال  ، نل  لجيز ل  الا ؽ  ف ذال لضقيت الحمال ،(949) (لوالمهي طيالا  لض حي    ) :-

 .(942)تحوض يهعيرض    ا ا الجواز 
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 ضئل  دـ ل تنماف ب  العدة  وجن لف ل ي وف حواي  ذػدـ العهحيضػع ملػ  الحمػال :رابعي   -
(943). 

ضئف الحوض مل  الحمال  ف ذضات ا قلاع لوا بداؿ مل  بلاعة  لو حيضػ  لمػي  :في يي   -
 .(944)دؿ مل  بلاعة اللحل  ن  ضل يل  العدة غول  مهاوع 

 لدلع لصحيب الموؿ الثيلف:
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 ،(945) (لػ  دـ لعػود يعػلؼإذا ذيف دـ الحواػع  إ) :قوؿ النبف لجيطمع بن  لبف حبوش :لضل   -
 .(946) وجن امهبير ا م الأجع  ف جمو  ائحواؿ ضتعلوك الح ل ملوهي إذا ضجدت 

 :بنف ذلم ل يأ  لمي ينتف :ضلجون

ضربمػي تغوػل دـ الحػوض إلػ   ،لل ل تمػلضف لف دـ العهحيضػع  ػف الغيلػن لحمػل رقوػك   ػلؽ - ل
ف ي وف الحوض  وصو ي  به م الأجع ضل يمن  ل ،(947)ضدـ العهحيضع إل  اليواد  ،الحملة

ضدـ  ،بػنف دـ الحػوض ي ػلج  ػأ قعػل الػلحل ،ضلل ل رجعهل إل  الهجليػك بونهمػي ،   الي  ع
الدـ إف لم  مأ يـو ضلولع  –لي ال ي عوع  –ضلل ل تعهبلضف  ،العهحيضع ييوال  أ العيذؿ

الأػػجع   لويػػ  ،ضإف ذيلػػ  صػػجع الحػػوض ،دـ اعهحيضػػع ض يػػيد ،لض زاد مػػأ فميػػع م ػػل
 .الةيالة إذا  دلو   ذي وي  للح ل بنل  حوض

ضقػد ذذػل ائطبػيع لف فمػا ليػيع  ػأ ذػال للػف  ،لوا الوقوع دلو   ذي وي  للح ل بنل  حوض - ب
 هػػ ا حػػوض ذػػيذب ؛ ئلػػ   ػػف ضػػوع المعاوػػيت  ،ا ػػللة يحاػػأ  ػػف ائشػػهل ائضلػػ  للحمػػال

 ،بػػوأ الحي ػػال ضغوػػل الحي ػػال ؛ لفػػه ؼ طبوعػػع الػػلحل( 948) الابوػػع ل يأػػ  امهبػػيرم حواػػي  
 -:ض نهي ،(949)بي ضي ع لهعدد لعبيب لزضؿ الدـ مل  الحي ال 

 .لزيف لعدة لعبيب  لضوع .9
ضاف  ،ضابوط الاغط ،ضي وف ميدة  أحوبي  بآلـ  ف الباأ ،الحمال فيرج اللحل .2

 .حيلع تيهدمف جلاحع  ورا  
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ة مػػأ ذهػػال  ػػػأ ضاػػو مبػػير  ،ضاػػو غوػػػل طبوعػػف :اللحػػ  الغدديػػع )الحمػػال العنموديػػع( .3
ضيجػن  ،ضذض فاػورة ملػ  حوػية ائـ ،ال  يي لهي قدرة مل  الله ير دافال اللحل
 .(951)حجيري  مل  صحع ائـ  ،اله ل   أ ا ا الحمال بنعلع ضق  يم أ

 .(959) ()لف المللة إذا رلت الدـ إلهي ل تألف : ي رضي مأ ميف ع : يلوي   -
 ،إف الحي ػال ل تحػوض :-رضػف ا  منهػي  –بنل  قد ضردت رضايهػي ذثوػلة منهػي  :ضلجون

بنلػػ  يحمػػال قولهػػي ملػػ  الحبلػػ  الهػػف  :ضقػػد ضّجػػ  ابػػأ قدا ػػع اػػ م اللضايػػيت ،ضللهػػي تغهيػػال ضتأػػلف
 هػو لجػيس تػدع لػ   ، إف الحميؿ إذا رلت الدـ قليبي   أ ضلدتهي ،قيرب  الوض  جمعي  بوأ قولوهي

 .(952)الأ ة 

 ن ػػي اليػػنع  مػػي  ، ف اجهميمهمػػي عػػنع ضإجميمػػي  ضاعػػهدلل  ضئف الحػػوض ضالحمػػال ل ينػػي : يلثػػي   -
رضي مػػأ النبػػف للػػ  دفػػال ملػػ  ميف ػػع تبػػلؽ لعػػيريل ضجهػػ   لمػػي رلت بليػػك لعػػيريلم قيلػػ  يػػي 

ض بلل  أ ذال غول حواع ض ييد  لضعع ضداع  :لل  لحك بمي قيل  لبو ذبول اله لف :رعوؿ ا 
يعنػف للػ  قػد بػلئ لف  ،(953)عيرض المههلػال ضإذا لةلت إل  لعلة ضجه  بلق  ذبلؽ ال ، غوال

ت ػوف ل ػػ  حملػػ  بػ  ضاػػف حػػيفض ئف  ػػي تحملػ   ػػف الحػػوض ي ػػوف غوػل اللػػوف ذمػػداع ض ػػي 
 :ضقولػػ : ضداع  غوػػال ،ضذيلػػ  اػػ م صػػجه  ،يحملػػ   ػػف الاهػػل ضضػػفع ائعػػيريل صػػي ف اللػػوف

حهػ   –ال يعنػف ضطع الحي ػ –لردت لف الهػف مػأ الغولػع ) :لمػوؿ النبػف ،الوطع مل  الحمال
 .(954) (قوال لف لف لييع اللـض يجعلأ ذلم ضل يالاأ

لزاػ   –رضف ا  تعػيل  منهػي – موض  الينع الميهدؿ بهي  أ ا ا ال بل لف ميف ع 
رعوؿ ا  مأ الحمال ب   ف الحػوض ضل ػ  ضمػأ غولههػي بأػجه  الهػف ي ػيلف حػيؿ  ػأ حملػ  بػ  

ضلو فيلف ال لع ئل لم  ،وؿ ض ي لل لم  نهي ف حواههي  نقلاي النبف ضله  من     مل  ا ا الم
يليػد  ػف الحمػال الحػيدث  ،لردت لف الهػف منهػي  ػل مل ػ  لف الػلـض ل ياػلال) :قول   ف الغولع

  ن   دؿ ذلم  أ قول  ض أ إقلارم مل  لل  ل يهني    ف اجهميع الحوض ضالحمال.
رضػف ا  تعػيل   –ممػل   مي رضي لف رجلوأ تداموي ضلدا  ضتنيزمي  وػ  إلػ  :ضل ي ا جميع

إلهػي حملػ  بػ   : دمي ل  مجيفز قليش ضعػنلهأ منػ   ملػأ ، دمف ل  المي ع  نلحموم بهمي –من  
 لمي تزضج بهي الثيلف الهعش بميفع  نف   ،الولد( 955) أ ائضؿ ضحيض  مل  الحمال  يعه  ف 
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المأػػػػع شػػػػهداي  ضذيلػػػػ  اػػػػ م ،ضللحػػػػك الولػػػػد بػػػػيئضؿ (956)ا  لذبػػػػل  : مػػػػيؿ ممػػػػل ،ال ػػػػب   نػػػػ 
 .(957)ضعمعوا  ي جل   نقلضا ملو  ضلل ين لضم  دؿ مل  إجميمهل ملو   ،المهيجلضف ضائلأير

 هو  ي العمد ا جميع ملو   ومأ ضطئ  ف حوض لض ممد ل يحي  ملػ   :ضل ي العهدلؿ
حػػيفض  جػػيعت بولػػد ليػػهع لشػػهل  ػػأ ضطنػػ  ضممػػدم  ػػف الحػػوض لف الولػػد لحػػك بػػ  لوجػػود ز ػػيف 

ضلول ذلم  ، دؿ ذلم  أ إجميمهل مل  جواز حملهي  ف الحوض ، أ ضق  ضطن  ضممدمحمل  
لمهبػػلضا عػػهع لشػػهل  ػػأ بعػػد الماػػيع حواػػههي  ػػإف  لقػػوا بػػوأ ملػػوؽ الولػػد ضبػػوأ الحمػػال جوزلػػيم 

إف ذػال حيلػع ل تنػي ف ملػوؽ الولػد ل تنػي ف الحمػال ذػيلةهل ئلػ  لمػي صػ  حػدضث  : ملنػي ،قويعي  
صػ  حػدضث الحػوض ملػ  الحمػال ؛ ئلهمػي ل يهني وػيف ؛ ضئف  ػي تػنفل بػ  الحمال مل  الحوض 

ئف الحػوض يهػنفل بػ   ،الحوض  ف الغيلػن لػل يمنػ   ػأ  بػوت ح مػ  إذا حػدث لػيدرا  ذيللضػيع
ضئف ا قلاع بيلعدة لقو   أ ال ػهور ضالحمػال  وهػي لقػو   ػأ ا قػلاع  لمػي الهملػ  إلػ   ،الحمال

  .(958)تنهمال إل  الحمال    ضجود ا قلاع  الحمال    ضجود ال هور جيز لف
 الهلجو 

 ػػيللاج  ضاليػػهال لملػػل ضلح ػػل اػػو قػػوؿ  ،ضبعػػد ملضػػني آلراع الجمهػػيع ض نيق ػػع لدلػػههل
 جف الان الحديث يالموف  .الميفلوأ بنف الحميؿ ل تحوض،  مي تلام  أ دـ او دـ  ييد ضملع

ؿ الػدـ إلػ  لعػبيب مأػبوع ضروجوػع ضيحوػال لػزض  ،حهػ  لػو ذػيف  ػف  ومػدم ،ملو  الحوض ال ػيذب
 .(959) حين 

 همػي ل  ،ضإف النةل العموك  ف ائدلع الثيبهع الأحوحع يرذد لف الحمال لموض للحػوض
ضإف ذػػيف  ،ضإف الػػد يع الهػػف قػػد تنػػزؿ ملػػ  المػػللة ل نػػيع حملهػػي تهنػػوع لعػػبيبهي الملضػػوع ،يلهموػػيف

 .(961)ريالاي لل  دـ ضا ك ميدة المللة قبال حملهي 
إف المللة إذا حبل  لل تنلل ) :قيؿ لبملاط ، ا الهلجو  عيفد مند ائطبيع  ن  المدـضا

 ػػػأ اجهمػػػيع الػػػدـ الػػػ ي ينػػػزؿ ضيجهمػػػ  حػػػوؿ رحمهػػػي ضل تحػػػا باػػػعف ذمػػػي تحػػػا إذا الحػػػدر 
ل ن  ينػزؿ إلػ  الػلحل ذػال يػـو قلػو    ملػو   لػزضل  عػيذني   ،الامث ئلهي ل يثور د هي  ف ذال شهل

ضمل  غول بعوػد  ػأ ذلػم ) : ل قيؿ (. إذا لت  إل  اللحل اغه    ن  الجنوأ ضلمي ، أ غول ضج 
إذا فلك للجنػوأ لحػل ضجيػد ت ػوف الحجػن ضإذا ذبػل ذبػلت الحجػن لياػي  ضصػير لهػي تجويػف 
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 إذا لزؿ الدـ  أ ائـ ج ب  الجنوأ ضاغه   ب   وزيد  ف لحمػ  ضالػلديع  ػأ  ،فيرج  أ الجنوأ
ضذ لم تيم  الحجن الهف إذا صير لهي  ،الدـ ال ي ل يأل  للغ اع ينزؿ إل   جيري الحجن

 .(969) (تجويف يمبال الدـ الم ومع
إذا تػػػل الجنػػػوأ ضذملػػػ  صػػػورت  ضاجهػػػ ب الػػػدـ لغ افػػػ  بيلممػػػدار اتيػػػع  ) :ضقػػػيؿ   

جػن ضرهػلت الم ػومع الهػف ت ػوف  ػأ اآللت الهػف ذذللػي  ػإف اتيػ  دافلهػي اتيػ  فيرجهػي الح
ئل  لضل  ب لم ئف ل   وضعي  يمهد إلو  قل  ض أ اي اني لل تحض الحي ال بال  ي تػلام  ػأ الػدـ 

 .(962)(ي وف دـ  ييد لوا دـ الحوض المعهيد
 م  ع الاهل: المينلع الثيلثع
لض   (964)لض الججػوؼ  (963) ع الاهل اال اف المأع البوايع افهلف الجمهيع  ف م    

ض نهل  أ رام   ،ضعبن افه  هل لف  نهل  أ رام  العيدة ،ذ امي لض غولامي مل     ع لقواؿ
 :المايع الدـ  مط

ضإف ذيل   مأ  ،   تاهل حه  تلااي ،للهي إذا ذيل   مأ تل  المأع البوايع :الموؿ ائضؿ -
ض مػأ رض  منػ  ذلػم  ػأ  .ضملوػ   ػنف المأػع لبلػا  ػأ الججػوؼ ،الججػوؼل تلااي  اهلاػي 

لعميع بن  لبف ب ل، ض  حوؿ، ضإلو  ذان لبػو حنوجػع ضالثػوري ضال ػي عف ضلحمػد  :اليلف
 .(965)ضاو رضايع مأ  يلم  ،ضموي  بأ دينير

ضملوػػ   ػػإف الججػػوؼ  ،ضإف ذيلػػ  تػػل  المأػػع البواػػيع ،للهػػي تاهػػل بػػيلججوؼ :المػػوؿ الثػػيلف -
ضاػو رضايػع مػأ  يلػم ضإلوػ   ،ضميف ػع ضماػيع بػأ لبػف ربػيح ،ممػل :ضب  قيؿ  أ اليلف ،لبلا

 .(966)ذان ابأ حبون  أ لصحيب  
إف رلت الدـ ائعود  هو حوض ضإذا رلت ل ل الدـ ائحمل لض ذغييلع اللحل  :الموؿ الثيلث -

بػػػػأ حػػػػػـز ضبػػػػ  قػػػػػيؿ ا ،لض الأػػػػجلة لض ال ػػػػدرة لض البوػػػػػيض لض الججػػػػوؼ الهػػػػػيـ  مػػػػد طهػػػػػلت
 .(967)الةيالي

 ائدلع ض نيق ههي
 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ
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 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 ػػي رضام الب ػػيري لف النيػػيع ذػػأ ليػػيع يبعػػثأ إلػػ  ميف ػػع بيلدرجػػع  وهػػي ال لعػػف  وػػ   :لضل   -
نع ضبلا اب ،تليد ب لم الاهل  أ الحواع ،الأجلة  هموؿ ل تعجلأ حه  تليأ المأع البوايع

 ميلػ   ػي ذػيف  ،زيد بأ  يب  لف لييع يدموف بيلمأيبو   أ جوؼ اللوال ينةػلف إلػ  الاهػل
 .(968) النييع يأنعأ ا ا ضميب  ملوهأ

ضئف المأع البوايع م  ع للاهل ل ت وف إل مندم ضالججوؼ قد يوجد  ف ل نيع الدـ   : يلوي   -
لبلػػا  ػػف الػػدلوال ملػػ  المايمػػ   ذثوػػلا    يلػػ  المأػػع البواػػيع الهػػف ل توجػػد  ػػ  الػػدـ لصػػ   

(969).  
 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلف

 ػػل  ، ػػل ذػػدرة ، ػػل تلبػػع ، ػػل صػػجلة ،بػػنف لضؿ الحػػوض دـ :اعػػهدؿ لصػػحيب اػػ ا المػػوؿ
 :قػيؿ . إذا الما  قبال ا م المنيزؿ  مد بلف  اللحل  أ الحػوض ، ل ينما  ،ي وف ريمي  ذيلجاع

 .(971) لهةيرضلوا بعد الججوؼ ا ،ضالججوؼ لبلل ضلضمن
ضامهلض مل   أ ذان إل  لل  يعلؼ بيلججوؼ بنف المانع قد ت لج جي ع  -:ضلجون

 ف ل نيع ائ ل    يدؿ ذلم مل  الماػيع الحػوض ب ػ ؼ المأػع ضاػف  ػيع لبػوض يد عػ  الػلحل 
 .(979)مند المايع الحوض 

 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلث
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

صػل   – مػيؿ لهػي رعػوؿ ا   ،رضام ملضة مأ  يطمع بن  حبػوش ذيلػ  اعهحواػ   ي :لضل   -
إف دـ الحوض لعود يعلؼ  إذا ذيف ذلم  ي ي ف مأ الأػ ة ضإذا ذػيف  –ا  ملو  ضعلل 

 .(972)اآلفل  هوضنف ضصلف  إلمي او ملؽ
الػدـ  ػأ  ضمأ ملف بأ لبف طيلن إذا رلت بعد الاهل  ثال غييلع اللحل لض  ثػال قاػلة : يلوي   -

 ػإف ذػيف  ،اللميؼ  إلمػي تلػم رذاػع  ػأ رذاػيت ال ػوايف  لهناػ  بيلمػيع ضلههوضػن ضلهأػال
 .(973)ضمأ  وبيف  ف المللة تل  البليع قيؿ تهوضن ضتألف  ،مبواي  ل فجيع ب   لهدع الأ ة
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 الهلجو 
يل   يللاج  ضا  لملل ضلح ل او إل  ذ ،ضبعد ملضني آلراع الجمهيع ض نيق ع لدلههل   

ل ػػي إذا  ،ميدتهػػي لف تاهػػل بيلمأػػع البواػػيع  ػػ  تاهػػل بػػيلججوؼ حهػػ  تلااػػي  ػػي دا ػػ   ػػف العػػيدة
 .تجيضزت العيدة  إلهي تاهل بيلججوؼ ضل يجوز لهي لف تنهةل المأع البوايع

 إذا ذيل   موزة ضل ميدة لهي: المينلع اللابعع
 ،بعاػػ  لعػػود   ػػوأ  نػػهأالمموػػزة  ػػف اػػ م الميػػنلع اػػف الهػػف لػػد هي إقبػػيؿ ضإدبػػير    

ضي وف الدـ ائعود لض الث ػوأ ل يزيػد ملػ  لذثػل  ،ضبعا  لحمل   لؽ لض لصجل لض ل رافحع ل 
 :ضقد افهلف الجمهيع  ف ح ل امهبير الهمووز مل  قولوأ .(974)الحوض ضل ينهم  مأ لقل  

 نػ  لحمػل رقومػي   ض ػي ذػيف ،إلهي تموز د هي  مي ذيف لعود   وني   و ػوف حواػهي :الموؿ ائضؿ -
 .(975) هو اعهحيضع ضبه ا قيؿ  يلم ضال ي عف ضلحمد 

 .(976)ضبه ا قيؿ لبو حنوجع ،ل امهبير بيلهمووز ضتلد إل  ميدتهي :الموؿ الثيلف -
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 ائدلع ض نيق ههي
 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ

 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

قيلػ   يطمػع بنػ  لبػف حبػوش  :ميف ػع للهػي قيلػ  ي رضام ا يـ بأ ملضة مأ لبوػ  مػأ  :لضل   -
يػػي رعػػوؿ ا  إلػػف ل لطهػػل ل ػػندع الأػػ ة ؟  مػػيؿ  :-صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –للعػػوؿ ا  
إلمي ذلم ملؽ ضلوا بيلحواع  إذا لقبلػ  الحواػع ) :-صل  ا  ملو  ضعلل  –رعوؿ ا  

  .(977) ( إذا ذان قدراي  يغيلف منم الدـ ضصلف ، يتلذف الأ ة
إذا ذيف دـ الحوض  نل  لعود يعلؼ  ي ي ف مأ الأ ة  إذا ذيف اآلفل ) :ض ف رضايع

 .(978) ( هوضنف  إلمي او ملؽ
رداػػي إلػػ  تمووزاػػي  –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –للػػ   :ضجػػ  الدللػػع  ػػأ الحػػديث ال ػػليف

 .(979)ضامهبير لول  

إف للحػػيفض ) :قػػيؿ –ضعػػلل صػػل  ا  ملوػػ   –ضمػػأ م ل ػػع مػػأ بػػأ مبػػيس لف النبػػف  : يلوػػي   -
 إذا ذان قلع الحوض  لهغهيال إحداذأ  ػل لهغيػال  ،د عيت ضلدـ الحوض ريحي  لوا لغولم

 .(981) (منهي الدـ
ل ي  ي رلت الدـ البحلالف  نلهي تدع الأػ ة للهػي ضا  لػأ تػل  الػدـ ) :ضقيؿ ابأ مبيس : يلثي   -

 .(989) (بعد لييـ  حواهي إل ذغييلع  يع اللحل
ضئف الحوض  هعلك بػدـ ضليػيـ  وجػن لف يمػدـ الػدـ ملػ  ائيػيـ ذيلعػدة تمػدـ ا قػلاع  :ي  رابع -

 .(982)مل  ال هور 
ضئف  ي فلج  أ   لج ضاحد إذا الهبا ضل  أ تمووزم بأجيت  ذيف الهمووز بأجيت   :في يي   -

 .(983) لضل  ذيلمنف ضالم ي
 -:لدلع لصحيب الموؿ الثيلف

 -:ي ينتفاعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بم
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صػل  ا  ملوػ   –مأ لـ علمع تعنف لف ا ػللة ذيلػ  تهػلاؽ الػدـ ملػ  مهػد رعػوؿ ا   :لضل   -
لهنةػػل مػػدد ) : مػػيؿ –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  – يعػػهجه  لهػػي لـ عػػلمع رعػػوؿ ا   –عػػلل 

اللوػػيلف ضائيػػيـ الهػػف ذيلػػ  تحػػوض  ػػأ ال ػػهل قبػػال لف يأػػوبهي الػػ ي لصػػيبهي  لههػػلؾ الأػػ ة 
 .(984) ( إذا فلج  ذلم  لهغهيال  ل لهيهنجل  ل لهألف ،أ ال هلقدر ذلم  

 .(985)رداي إل  ائييـ –صل  ا  ملو  ضعلل  –لل   :ضج  الدللع  أ الحديث ال ليف
ضحػديث  يطمػع  ،مأ حديث لـ علمع  هو لل  ضارد  ػف المعهػيدة دضف المموػزة :ضلجون

ديث  يطمع بن  لبف حبوش ضارد  ف المموزة ضح ،بن  لبف حبوش ضارد  ف المعهيدة دضف المموزة
 .(986)دضف المعهيدة  هيهعمال ال بليأ  ومي ضردا  و  ضل ييمط لحدامي بيآلفل 

لفبللػف لبػف مػأ ميف ػع لف  يطمػع  :قيؿ ،عمع  ا يـ بأ ملضة :ضمأ لبف لعي ع قيؿ : يلوي   -
 ػػ  لطهػػل إلػػف اعػػهحيض  :قيلػػ  –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –بنػػ  لبػػف حبػػوش عػػنل  النبػػف 

ل إف ذلػم مػلؽ ضل ػأ دمػف الأػ ة قػدر ائيػيـ الهػف ذنػ  تحواػوأ ) :ل ندع الأػ ة  مػيؿ
 .(987) وهي  ل اغهيلف ضصلف(

ضيػدؿ  ،ضاػو يػلد قػول ل ،بمي ذذللي مأ ا يـ بأ ملضة ضال ي  و  امهبير الدـ :ضلجون
ئل  ل  ،ع  حوث دار وجن لف يدار   ،ضإلمي لهي ح ل    الدـ ،لف ائييـ ل ح ل لهي بمجلداي

لل ضاػف  ،ضإذا لقبلػ  الحواػع  ػدمف الأػ ة ،ضلػوا بيلحواػع ،تم  إلمي ذلم ملؽ :يموؿ لهي
  .(988) إذا  وزتهي ممل  مل  إقبيؿ الدـ ضإدبيرم  ،مير ع بيلحواع

 .(989)تم  دمف الأ ة لييـ لقلافم  :لجيطمع –صل  ا  ملو  ضعلل  –قول   : يلثي   -
قػػيؿ  –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –ئلػػ   ،الحػػديث حجػػع ملػػو ل لياػػي   بػػنف اػػ ا :ضلجوػػن

 نحيلهي مل  لييـ لقلافهي الهف تعل هي  ، دؿ للهي ذيل   موزة ،تم  دمف الأ ة لييـ لقلافم :لهي
  بػػد لف ت ػػوف  ،لض ليػػيـ لقلافػػم ،ليػػيـ حواػػهم :ئلػػ  لمػػي قػػيؿ ، ػػ  ضجػػود الػػدـ الػػ ي ل تعل ػػ 
ئلهي عنل  مأ الزافد مل  د هي اال او حوض  ،ضإل ذيف        ،مل   الحوض بلول  ضرافحه 

ل ػيف لياػي    ػ    إف لػل ت ػأ تعػلؼ دـ الحػوض  ،لض غولم ؟ ضلو لراد لييـ حواهم  ومػي  اػ 
ضقػػد يم ػأ لف ت ػػوف اػػ م المػػللة لهػي تمووػػز ضرنػػ   ػػ   ، إلمػػي لحيلهػػي ملػ  حػػوض تعل ػػ  ،ضتموػزم
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 ،وض بعػػػد ليي هػػػي ضتغوػػػل لف ح مهػػػي ضاحػػػد  ػػػف تػػػلؾ الأػػػ ةالهمووػػز للػػػ  إذا الماػػػ  منهػػػي دـ الحػػػ
ضللهػي إذا رلت  ، نملمهي للػ  إذا تغوػل بعػد تماػف ليي هػي الهػف ذيلػ  تحواػهي للهػي تغهيػال ضتأػلف

ضيحهمال لف ي وف  :قيؿ ،ا ا قوؿ ابأ المأير .الدـ ال ي تعل    ف تلم لئييـ للهي تهلؾ الأ ة
 ػف ا ػللة  ، ػدمف الأػ ة ،تم  إذا لقبل  الحواع :ةمأ ا يـ بأ ملض  ،قول   ف حديث  يلم

 و ػوف الحػديثيف  ػف  ، ػف ا ػللة ل تمووػز لهػي ،تم  لهنةل مدد ائييـ ضاللوػيلف :ضقول  ،لهي تمووز
  .(991)ا للتوأ   هلجهف ائحواؿ

ضئف الدـ قد يوجد  و وف حواي  ضقد يوجد    ي وف حواي   ػ  ذولػ   هموػزا  لض ليػيـ  :رابعي   -
 .(999)عيدة إذا قيربهي الدـ ل ي وف إل حواي  ال

مػػأ ليػػيـ العػػيدة للهػػي ل ت ػػوف إل حواػػي    ػػيف لضلػػ   ػػأ امهبػػير الػػدـ  هػػو للػػ   :ضلجوػػن
اعػػهدلؿ  يعػػد ؛ ئف ليػػيـ العػػيدة قػػد توجػػد فيلوػػع  ػػأ الػػدـ  ػػ  ي ػػوف حواػػي    وػػف يجػػوز لف 

  .(992)ي   ف غول لييـ العيدة ضالدـ قد ي وف حوا ،يجعال ح ل ائييـ لقو   أ ح ل الدـ
 الهلجو 

 ػػػيللاج  ضا  لملػػػل ضلح ػػػل اػػػو المػػػوؿ  ،ضبعػػػد ملضػػػني آلراع الجمهػػػيع ض نيق ػػػع لدلػػػههل
إلهػػػي تموػػػز د هػػػي  مػػػي ذػػػيف لعػػػود   ونػػػي   و ػػػوف حواػػػهي ض ػػػي ذػػػيف  نػػػ  لحمػػػل رقومػػػي   هػػػو  :الميفػػػال

 مػيؿ لهػي  ،ذيلػ  تيػهحيضاعهحيضع  ريدا  ا ا بمي رضام ملضة مأ  يطمع بنػ  لبػف حبػوش للهػي  
إذا ذػػيف دـ الحواػػػع  إلػػ  دـ لعػػود يعػػػلؼ  ػػإذا ذػػيف ذلػػػم ) :-صػػل  ا  ملوػػػ  ضعػػلل  –النبػػف 

 .(993) ( إذا ذيف اآلفل  هوضنف ضصلف  إلمي او ملؽ ، ي ي ف مأ الأ ة
 إذا ذيل  لهي ميدة ضل تمووز لهي: المينلع ال ي يع

   ػػػػأ بعػػػػض ضذيلػػػػ  لهػػػػي مػػػػيدة قبػػػػال لف إذا تمػػػػيد  بػػػػيلمللة الػػػػدـ ضلػػػػل يهموػػػػز بعاػػػػ   
 : مد افهلف الجمهيع  ف ح مهي مل  قولوأ ،تيهحيض

إذا ذيلػػ  لهػػي مػػيدة قبػػال لف تيػػهحيض جليػػ  ليػػيـ ميدتهػػي ضاغهيػػل  منػػد  :المػػوؿ ائضؿ -
قيؿ لبو حنوجع ضال ي عف ضلحمد  ،المايفهي  ل لهوضن بعد ذلم لوق  ذال ص ة ضتألف به ا

(994). 
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 .(995)ضبه ا قيؿ  يلم ،مهبير بيلعيدة إلمي المهبير بيلهمووزل ا :الموؿ الثيلف -
 ائدلع ض نيق ههي

 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ
 :اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

لف ا ػػللة ذيلػػ  تهػػلاؽ الػػدـ ملػػ   –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –مػػأ لـ عػػلمع زضج النبػػف  :لضل   -
صػػل  ا   –لـ عػػلمع لهػػي رعػػوؿ ا    يعػػهجه  –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –مهػػد رعػػوؿ ا  

لهنةػل مػدد اللوػيلف ضائيػيـ ) :-صػل  ا  ملوػ  ضعػلل  – مػيؿ لهػي رعػوؿ ا   –ملو  ضعلل 
الهف ذيل  تحواهأ قبال لف ي وف بهػي الػ ي ذػيف ضقػدراأ  ػأ ال ػهل  ههػلؾ الأػ ة لػ لم 

 ػػدؿ ملػػ  ، (996)( ػػإذا فلجػػ  ذلػػم ضحاػػلت الأػػ ة  لهغهيػػال ضلهيػػهثجل بثػػوب  ػػل تأػػلف
 .(997)امهبير العيدة

مأ الدـ  مػيؿ لهػي ا  ثػف  –صل  ا  ملو  ضعلل  –ضرضت لـ حبوبع للهي عنل  النبف  : يلوي   -
  .(998)قدر  ي ذيل  تحبيم حواهم  ل اغهيلف ضصلف 

 ػػي رضام العػػ ع بػػأ الميػػون مػػأ الح ػػل مػػأ لبػػف جعجػػل لف عػػودة اعهحواػػ   ن لاػػي  : يلثػػي   -
 .(999)إذا  ا  ليي هي اغهيل  ضصل   –  ضعلل صل  ا  ملو –النبف 

 – ػػي رضام شػػليم مػػأ لبػػف الومةػػيف مػػأ مػػدي بػػأ  يبػػ  مػػأ لبوػػ  مػػأ جػػدم مػػأ النبػػف  :رابعػػي   -
 .(211)الميهحيضع تدع الأ ة لييـ إقلافهي  ل تغهيال ضتألف  :-صل  ا  ملو  ضعلل 

 .(219)ة إلهي تدؿ مل  امهبير العيد :ضج  الدللع  أ ائحيديث ال ليجع
ضئف الحػػوض يهعلػػك بػػدـ ضليػػيـ  جػػيز لف يلجػػ  إلػػ  ائيػػيـ منػػد إمػػواز الػػدـ ذيلعػػدة  :في يػػي   -

 .(212)تنهمال مأ ا قلاع إل  ال هور 
 :لدلع لصحيب الموؿ الثيلف

 :اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف
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 –لنبػف مأ ملضة بأ الزبول مأ  يطمع بن  لبف حبوش للهي ذيل  تيهحيض  ميؿ لهػي ا :لضل   -
إذا ذيف دـ الحواع  إل  دـ لعػود يعػلؼ  ػإذا ذػيف ذلػم  ي يػ ف  :-صل  ا  ملو  ضعلل 

 .(213)مأ الأ ة  إذا ذيف اآلفل  هوضنف ضصلف  إلمي او ملؽ 
 .(214)لل  دراي إل  الهمووز ضلل تعهبل العيدة  :ضج  الدللع  أ الحديث ال ليف

عمال  ػف المموػزة ؛ ئلػ  ل يجػوز لف بنف حديث  يطمع بن  لبف حبػوش  ميػه :ضلجون
ضحديث لـ علمع ال ي ذذللي  يهعمال  ف المعهيدة الهف ل تمووزا   ،ين ل بيلهمووز لمأ ل تمووز لهي

 .(215)لهي  ويهعمال ذال ضاحد  أ الحديثوأ  ف  وضع 
ضل حجػػػع لػػ   ػػف الحػػػديث ملػػ  تػػلؾ العػػيدة  ػػػف حػػك  ػػأ ل تمووػػػز ) :قػػيؿ ابػػأ قدا ػػع

 .(216)لهي(

 ػ   ،ضتوجد لييـ العيدة بغول دـ ،ضئف الدـ قد يوجد  ف غول لييـ العيدة  و وف حواي   :وي   يل -
 .(217)  لل ي أ للعيدة تن ول ،ي وف حواي  
 ػإف منػ  إذا  ،بنف  ي ذذلتل  ػأ العػهدلؿ بػنف ليػيـ العػيدة ل ت ػوف حواػي   -:ضلجون
ضاػ م ليػيـ مػيدة قيرلػ  د ػي   لػل  ،دضإذا لراد إذا اقهلف بهي الػدـ  جيعػ ، أحو  ،فل   أ الدـ

 .(218)ييلل ل عهدلؿ 
 الهلجو 

 ػػيللاج  ضا  لملػػل ضلح ػػل اػػو المػػوؿ  ،ضبعػػد ملضػػني آلراع الجمهػػيع ض نيق ػػع لدبػػههل   
ضبه ا ي وف الجم   ،إلهي تعمال بعيدتهي إذا لل ي أ لهي تمووز ممل  ب  ضلل تعمال بيلعيدة :الميفال

ضملضة  ف قاوع  يطمع بن  لبف حبوش ضارد  ف الهف لهي  –منهي  رضف ا  –بوأ حديث ميف ع 
ضحديث ميف ع  ف قاوع لـ حبوبع ضارد  ف الهف لهي ميدة ضل تمووػز  ،تمووز  هعمال بيلهمووز  المي  

 .لهي ضب لم يزضؿ الهعيرض بوأ ائدلع  ي داـ الجم  بونهمي  م ني  
 إذا ذيل  لهي ميدة ضتمووز: المينلع الييدعع

 ف ا للة قد اعهملت لهي مػيدة  ػف  :ضصورتهي ،اف الهف قد اجهم  لهي تمووز ضميدةض    
حواهي  ومي علف  أ شهوراي ضاعهمل بهي الدـ  ف شهلاي حه  تجيضز لذثل الحوض ضاو  هموػز 
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ضبػوأ العػيدة  ومػػي  ، أػيرت جي عػع بػوأ الهمووػز  ػف حواػهي ،بعاػ  لعػود ضبعاػ  لحمػل لض لصػجل
 .(219) علف  أ شهوراي

 -:ضقد افهلف  وهي الجمهيع مل  قولوأ

إف المعهبػل  وهػي العػيدة إف ذيلػ  ضل يعهبػل الهمووػز ضل الغيلػن بػال إف لػل ت ػأ  :الموؿ ائضؿ -
ضبػ  قػيؿ لبػو حنوجػع ضاػو  ،ميدة إف ذيل   بهدلة تحوض حواػع ائذثػل ضإل حواػع ائقػال بػ 

ملػػف بػػأ فوػػلاف  ػػأ  ضإلوػػ  ذاػػن لبػػو عػػعود الصػػا لي ضلبػػو ،لصػػ  الػػلضايهوأ مػػأ لحمػػد
 .(291)ال ي عوع 

ضبهػ ا قػيؿ  يلػم ضال ػي عف ضإحػد   ،إف المعهبل  وهي الهمووز ضل تعهبػل العػيدة :الموؿ الثيلف -
 .(299)ضإلو  ذان ال لقف  أ الحنيبلع ،اللضايهوأ مأ ا  يـ لحمد

 ائدلع ض نيق ههي
 :لدلع لصحيب الموؿ ائضؿ

 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

ضالمػػللة الهػػف اعػػهجه  لهػػػي لـ ( 292)رد لـ حبوبػػػع  –صػػل  ا  ملوػػ  ضعػػلل  –إف النبػػف  :ل  لض  -
ضحػديث  يطمػع  ،ضلل يجلؽ ضلػل ييهجأػال بػوأ ذولهػي  موػزة لض غولاػي (293)علمع إل  العيدة 

ض ػػف لجػػ   فػػل رداػػي إلػػ  الهمووػػز  هعيرضػػ  رضايهػػيف  ،قػػد رضي  وهػػي رداػػي إلػػ  العػػيدة( 294)
البيقوع فيلوع مأ  عيرض  وجن العمػال بهػي ملػ  لف حػديث  يطمػع قاػوع  ضبمو  ائحيديث

مػػوأ ضح ييػػع حػػيؿ يحهمػػال للهػػي لفبلتػػ  للهػػي ل مػػيدة لهػػي لض ملػػل ذلػػم  ػػأ غولاػػي لض قلينػػع 
 .(295)حيلهي

ضئف العػػيدة لقػػو  ل ولهػػي ل تباػػال دللههػػي ضاللػػوف إذا زاد ملػػ  لذثػػل الحػػوض بالػػ   : يلوػػي   -
 .(296) ضلضل  دلله   مي تباال لقو 

  : ل إلهي تلد إل  ميدتهي ئ ليأ : يلثي   -
 .ضالمرتلف لضل  بيلمهبير  أ الم هلف ،ضالهمووز ي هلف ،لف العيدة تنتلف :* لحدامي
 .(297)ض ي ت لر لضل  امهبيرا   مي الجلد  ،ضالهمووز  نجلد ،لف العيدة  ه لرة :* ضالثيلف
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 :بنف ا ا فان ئ ليأ :ضلجون
ف الهمووػػػز صػػػجع  حػػػال حػػػوض ا شػػػ يؿ ضالعػػػيدة  ػػػف غوػػػلم ضالدللػػػع ملػػػ  ل :* لحػػػدامي

 .ال فع بأجه  لضل   أ الدللع ملو  لغولم
ضالدللػػػع الحيضػػػلة لضلػػػ   ،ضالعػػػيدة دللػػػع  يضػػػوع ،لف الهمووػػػز دللػػػع حيضػػػلة :* ضالثػػػيلف

إذا   ،آلفػػل هػو لضلػػ   ػأ ا ،ذيلمهػػدامووأ دارا  ضئحػدامي يػد حيضػػلة  ،امهبػيرا   ػأ الدللػػع الميضػوع
 ن ي  ي ذذلم  ػأ العػهدللوأ    امػي  ػدفوؿ.  ل ػي ائضؿ  ػإلهل ييػوضف  ،ذيل  ل  يد  همد ع

 أللهل ييوضف بوأ  ي ت لر  :ضل ي الثيلف ،بوأ  ي افهلف  أ الهمووز ضافهلف  ف تمديل العيدة ملو 
 .(298) أ الهمووز ضالجلد  ف تمديل العيدة ملو  

 -:لدلع لصحيب الموؿ الثيلف
 -:اعهدؿ لصحيب ا ا الموؿ بمي ينتف

 .(299)إف صجع الدـ إ يرة قيفمع ب  ضالعيدة ز يف  نمض  :لضل   -
 .(221)ضئل  فيرج يوجن الغيال  لج  إل  صجه  مند الشهبيم ذيلمنف  : يلوي   -

 الهلجو 
 ػػػيللاج  ضا  لملػػػل ضلح ػػػل اػػػو لف  ،ضبعػػػد ملضػػػني آلراع الجمهػػػيع ض نيق ػػػع لدلػػػههل   

 وهي الهمووز ضل تعهبل العيدة لمي ذذللي  أ لدلػههل ضل ييػلل المهػلاض بحػديث لـ حبوبػع المعهبل 
ضلـ علمع ئلهمي  حمولف مل  للهي ذيل  لوا لهي تمووز ضئف الهمووز م  ع ريالة ضئل  م  ع 

ؿ ضاػ ا قػو  ،ضعػيع ملػ  اػ ا زاد الهمووػز ملػ  العػيدة ،ضالعيدة م  ع  ػف لةوػلم ، ف  وض  النزاع
 .(229)لذثل الجمهيع 
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 الخاتمة

 ،ضالأػػػ ة ضاليػػػ ـ ائتمػػػيف ائذمػػػ ف ملػػػ  عػػػودلي  حمػػػد ،الحمػػػد   لضل  ض فػػػلا     
 :ضبعد .ضمل   ل  ضصحب  ض أ تبع  بإحييف إل  يـو الديأ ،المبعوث رحمع للعيلموأ

 -:ضاف ، إلنف لضرد لال  ي توصل  إلو   أ لهيفج

الجمهػيع  ػف جموػ  لبػواب الجمػ  ا عػ  ف ضلػوا  ػف الاهػيرة إف للوف ل ل بيلا  ػف افػه ؼ  .9
 . مط

 .إف الميع ال ي لقه  لجيعع  غولت لحد لضصي    أ لوف لض طعل لض رافحع  هو لجا .2
 إف الميع ال ي يهغول لول  لض طعم  لض ريح  بميف  طيال ل يأ  الهاهل ب . .3
 . هو لجاإف الميع الملوال ال ي لقه  لجيعع ضلل تغول لحد لضصي    .4
 .إف الدـ ال ي تلام الحي ال لوا بحوض  همي ذيف لول  .5
 .إف ال درة ضالأجلة الهف تلااي المللة بعد لييـ الحوض لوي  بحوض .6
 .ف م  ع الاهل اف رؤيع المأع البوايع  ي دا   المللة  ف العيدة .7
  ونػي   و ػوف   إف ذػيف لعػودا   ، يللاج  للهي تموز د هي ،إذا ذيل  المللة  موزة ضل ميدة لهي .8

 .ضذيف رقومي   هو اعهحيضع ،حواهي
 . إلهي تعمال بعيدتهي إذا لل ي أ لهي تمووز ،إذا ذيل  المللة لهي ميدة ضل تمووز لهي .9

 
 البحث: هوامش

 المالن ائضؿ: ائ ل

ليػػيف العػػلب لبػػأ  نةػػور  ،91/973المح ػػل ضالمحػػوط ائمةػػل لبػػأ عػػودم  :ينةػػل .9
4/5. 

 .99/94ال ويهوع  الموعومع الجمهوع :ينةل .2
 .36/939 :تيج العلضس للزبودي :ينةل .3
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 .2/965المحل  لبأ حـز  ،9/389الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .4
 :الاهيرة

 .2/379المأبيح المنول للجوو ف  :ينةل .5
 .3/428 : مييوا اللغع .6
 .6/911ته ين اللغع  ،2/237 يند لحمد  ،9/22 وطن  يلم  .7
 .2/379و ف لم   مأ المأبيح المنول للجو .8
 .9/486الهعيريف للمنيضي  :ينةل .9
 .2/9 لمية المجيتو  شلح    ية المأيبو  للمبيرذجوري  :ينةل .91
 .9/3بداف  الأنيف  لل يعيلف  :ينةل .99
 .9/98ا قنيع لل لبونف  :ينةل .92
 .9/99ا قنيع لل لبونف  :ينةل .93
 .28اآليع  :عورة الهوبع .94
 .9/282صحو   يلل  ،9/919صحو  الب يري  .95
 .9/213يلل صحو    .96
 .4/297لضواع البويف لل نمواف  ،4/361الجواذ  الع اب للحنبلف  :ينةل .97
  .222اآليع  :عورة البملة .98
 .عبك ت ليج  .99

 :ح ل الميع إذا لقه  لجيعع

 .9/33ا جميع  .21
 .9/33ا جميع  .29
لح ػػيـ المػػل ف لبػػأ  ،9/52المبيػػوط لليلفيػػف  ،5/215لح ػػيـ المػػل ف للجأػػيص  .22

شػػلح صػػحو  الب ػػيري لبػػأ باػػيؿ  ،9/328لبػػأ مبػػد البػػل  الهمهوػػد ،3/441العلبػػف 
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 ،9/269ائضعػط لبػأ المنػ ر  ،326- 9/325الحيضي ال بول للمػيضري  ،9/328
حيشػػػوع ابػػأ المػػػول ملػػػ   ،32-9/39المغنػػف لف قدا ػػػع  ،9/965المجمػػوع للنػػػوضي 
 .78-9/76عنأ لبف داضد 

 .الهي ش الييبك :ينةل .23
 .9/965المجموع للنوي  ،9/326الحيضي ال بول للميضري  .24
 .966-9/965المجموع للنوضي  ،9/326الحيضي ال بول للميضردي  .25
 .9/326الحيضي ال بول للميضري  .26
 .9/256ائضعط لبأ المن ر  ،2/724ته ين اآل ير  يند ابأ مبيس  .27
ضرض  ابػأ  يجػ   ػف عػنن   ،قل  غلين به ا اللج  9/94قيؿ الزيلعف  ف لأن اللايع  .28

قيؿ:  ،ععد مأ  عيضيع بأ صيل  مأ راشد بأ ععد مأ لبف ل ي ع  أ حديث رشديأ بأ
إف المػيع طهػور ل ينجيػ  إل  ػي غلػن ملػ  ) –صل  ا  ملوػ  ضعػلل  –قيؿ رعوؿ ا  

. ضرضام الدارقانف ضلجة  .) :9/255ض ف تحجع الايلن لبأ ذثول  (.ريح  ضطعم  ضلول 
ل ػػي عف اػػ ا الحػػديث ل يثبػػ  لاػػال قػػيؿ لبػػو مبػػد ا  ا .)إل  ػػي غوػػل طعمػػ  لض ريحػػ (

 (.الحديث  ثل 
 .9/299 عجل البلداف للحموي  ، ف دار بنف عيمدة :بنل بايمع .29
عػػػنأ لبػػػف داضد  .9/911لفبػػػير المدينػػػع لبػػػأ شػػػبع  ،9/939 أػػػنف ابػػػأ لبػػػف شػػػوبع  .31

ضصحح  لحمد ذمي  ف الهحموك لبأ الجوزي  9/96ضحين  الهل  ي  ف عنن   9/97
 .7/329ـ  ف ائح يـ ضصحح  ابأ حز  ،9/42

 .9/39عنأ الدارقانف  .39
 .95-9/94لأن اللايع للزيلعف  :ينةل .32
 .66-9/65الهحموك لبأ الجوزي  :ينةل .33
 .9/332الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .34
 .9/326المأدر الييبك  :ينةل .35
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 .9/332المأدر الييبك  :ينةل .36
 .9/326المأدر الييبك  :ينةل .37
 .9/332المأدر الييبك  :ينةل .38
 .9/235صحو   يلل  ،9/94  الب يري صحو .39
 .9/233صحو   يلل  .41
 .9/97عنأ لبف داضد  ،2/38 يند لحمد  ،9/933 أنف ابأ لبف شوبع  .49
 .9/327الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .42
 .9/97الهل  ي  ،918-9/917لأن اللايع  .43
 .9/97عنأ لبف داضد  ،918-9/917لأن اللايع  .44
 .9/918لأن اللايع  .45
 .9/269بل  عنأ البوهمف ال  .46
 .2/394غلين الحديث لبأ قهوبع  :ينةل ،حوض : ملاة .47
 .9/27عنأ الدارقانف  .48
 .9/263 :الجوال النمف للميردينف .49
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .51
 .9/999لأن اللايع للزيلعف  ،9/264المأدر الييبك  :ينةل .59
 .9/238الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .52
 .9/238ميضردي الحيضي ال بول لل :ينةل .53
 .9/327المأدر الييبك  :ينةل .54
 .   9/991لأن اللايع للزيلعف  ،9/29تبووأ الحميفك للزيلعف  :ينةل .55
 .9/492لزاع ائموأ لبأ الجوزي  :ينةل .56
 .9/956الجلوا الأيل  للنهلضالف  ،2/237غلين الحديث لبأ ع ـ  .57
 .9/329الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .58
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 ./ لجا ا شيرة المأدر الييبك :ينةل .59
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .61
 .9/331المأدر الييبك  :ينةل .69
 .5اآليع  :عورة الجمعع .62
 .9/331الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .63
 .عبك ت ليج  .64
 .9/326الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .65
 .9/332المأدر الييبك  :ينةل .66
 .9/332المأدر الييبك  :ينةل .67
 .9/332ك المأدر الييب :ينةل .68
 .9/945المحل  لبأ حـز  .69
 .9/326الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .71
 .9/332المأدر الييبك  :ينةل .79
 .9/326المأدر الييبك  :ينةل .72
 .9/326المأدر الييبك  :ينةل .73
 .327- 9/326المأدر الييبك  :ينةل .74

 :ح ل الوضوع بيلميع المهغول بميف  طيال

 .2/333جلااودي ينةل العوأ لل ،صبا  أ الاون :الزمجلاف .75
 .2/492المأبيح المنول للجوو ف  :ينةل .صبا :العأجل .76
حلوػػػع العلمػػػيع  ،9/47الحػػػيضي ال بوػػػل للمػػػيضردي  ،9/99بدايػػػع المجههػػػد لبػػػأ رشػػػد  .77

 .9/25المغنف لبأ قدا ع  ،9/936تمويل النةل للدايف  ،9/66للمجيؿ 
 .الهي ش الييبك / لجا ا شيرات .78
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 .9/936، تمويل النةل للدايف 9/47 الحيضي ال بول للميضردي :ينةل .79
 .9/47الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .81
  .9/47الحيضي ال بول للميضردي  ،3/439لح يـ المل ف لبأ العلبف  :ينةل .89
 .43اآليع  :عورة النييع .82
 .9/25المغنف لبأ قدا ع  ،9/935شلح  ه  المديل لبأ الهميـ  :ينةل .83
 .5/246 يند لحمد  ،9/237 أنف مبد اللزاؽ  .84
 .9/25المغنف لبأ قدا ع  :ينةل .85
 .9/25المغنف لبأ قدا ع  :ينةل .86
 .إليع صغول  أ جلد :ا دضاة .87
 .9/947عنأ الهل  ي  ،9/29عنأ لبف داضد  .88
 .9/947الينأ  .89
مػوف المعبػود للعةػول  ،9/63الدرايع لبػأ حجػل  ،9/937لأن اللايع للزيلعف  :ينةل .91

 .9/918 بيدي 
 .9/354ل  ه  البيري لبأ حج :ينةل .99
 .9/333 :صحو   يلل .92
 .43اآليع  :عورة النييع .93
 .9/354 ه  البيري لبأ حجل  :ينةل .94
 .9/47الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .95
 .9/47الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .96
 .9/47الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .97

 :ح ل الأجلة ضال درة
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ائضعػػط لبػػػأ  ،9/325العػػه ذير لبػػػأ مبػػد البػػػل  ،9/457شػػلح صػػحو  الب ػػػيري  .98
 .9/219المغنف لبأ قدا ع  ،233-2/232المن ر 

العػػه ذير لبػػأ  ،9/212البحػػل اللافػػك لبػػأ لجػػول  ،9/39بػػداف  الأػػنيف  لل يعػػيلف  .99
 .9/325مبد البل 

 .الهي ش الييبك / لجا ا شيرات :ينةل .911
 .969-2/968الملح  لبأ حـز  .919
 .222اآليع  :عورة البملة .912
 .9/212قدا ع  المغنف لبأ :ينةل .913
 .9/929صحو  الب يري  ،9/59 وطن  يلم  .914
 .9/83ضاللضايع الثيلوع  ف عنأ لبف داضد  ،9/924اللضايع ائضل   ف الب يري  .915
 . 9/325العه ذير لبأ مبد البل  :ينةل .916
 .عبك ت ليج  قبال قلوال .917
 .9/39بداف  الأنيف  لل يعيلف  :ينةل .918
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .919
 .9/39الفهوير لبأ  ودضد  :ينةل .991
 .2/971الملح  لبأ حـز  .999
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .992
 .عبك ت ليج  قبال قلوال .993
 .عبك ت ليج  قبال قلوال .994
 .9/39بداف  الأنيف  لل يعيلف  :ينةل .995
 .9/212البحل اللافك لبأ لجول  :ينةل .996
 . 9/325العه ذير لبأ مبد البل  .997
 .9/997 :صحو  الب يري .998
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 .9/31الهدايع للملغونيلف  :ينةل .999
 .9/269العنييع للميري  :ينةل .921
 .9/59تبووأ الحميفك للزيلعف  :ينةل .929
 .9/993، الجوالة النولة للعبيدي 9/59ينةل: تبووأ الحميفك للزيلعف  .922
 .9/263صحو   يلل  .923
 .2/965المحل   .924
 .عبك ت ليج  .925
 .2/967المحل  لبأ حـز  :ينةل .926
ضقيؿ الح يـ ملػ  شػلط  ،9/282الأحوحوأ الميهدرؾ مل   ،9/83عنأ لبف داضد  .927

 .ال و وأ ضلل ي لجيم
 .9/39بدايع المجههد  .928
 .41 -9/39بدايع المجههد لبأ رشد  :ينةل .929

 :احي ال ل تحوض

 .99/998الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .931
 ،4/399لح ػػػػػػيـ المػػػػػػل ف للجأػػػػػػيص  ،91/423شػػػػػلح   ػػػػػػ ال اآل ػػػػػػير للاحػػػػػيضي  .939

بدايػػع المجههػػد  ،96/87الهمهوػػد لبػػأ مبػػد البػػل  ،9/327العػػه ذير لبػػأ مبػػد البػػل 
-2/384المجمػوع للنػوضي  ،99/998الحيضي ال بول للمػيضردي  ،9/38لبأ رشد 

زاد المعيد  ،7/424الجوال النمف للميردينف  ،9/499 ه  البيري لبأ حجل  ،385
 .9/936شلح الزرذ ف  ،5/739لبأ المول 

الحػػيضي  ،9/327 ذير لبػػأ مبػػد البػػل العػػه ،231-2/228ائضعػػط لبػػأ المنػػ ر  .932
لضػػػواع البوػػػيف لل ػػػنمواف  ،9/72ا تبػػػيع لأػػػدر الػػػديأ  ،99/998ال بوػػػل للمػػػيضردي 

2/233. 
 .8اآليع  :عورة اللمد .933
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 .99/998الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .934
 .9/924البوهمف  ف ال بل   ،3/257عنأ الدارقانف  ،2/224عنأ الدار ف  .935
 .99/998للميضردي الحيضي ال بول    :ينةل .936
 .9194-2/9193صحو   يلل  ،5/2199صحو  الب يري  .937
  .9/298المغنف لبأ قدا ع  :ينةل .938
 .9اآليع  :عورة الا ؽ .939
 .2/249ائضعط لبأ المن ر  :ينةل .941
 .2/9195صحو   يلل  .949
 .99/998الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .942
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .943
 ./ لجا ا شيرة المأدر الييبك :ينةل .944
 .4/981صحو  ابأ حبيف  ،9/923المجهب  للنييفف  ،9/75عنأ لبف داضد  .945
 .99/998الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .946
 .9/389المأدر الييبك  :ينةل .947
 .439-438ص  ،بحث الندضة الثيلثع .948
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .949
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .951
 .9/955المدضلع  .959
 .9/298المغنف  .952
ضالبو  ال علي  ف زال ائذل  ف ائ ثيؿ  ،99/998الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .953

 .9/29ضالح ل للحيأ بأ  يعود 
 .2/9166صحو   يلل  ،2/617 وطن  يلم  .954
 .7/42ته ين اللغع لألزالي  :ينةل .الحا ضالحلذع :ال  ف .955
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 .983-5/982  هأل ف  ويت البوهمف  .956
 .99/999 بول للميضردي الحيضي ال :ينةل .957
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .958
 .85ص  ،ينةل المللة  ف عأ ا فأيب ضعأ الونس للدذهور ل وأ رضيحع .959
 .5ص  ،لح يـ الحي ال لوحو  بأ مبد اللحمأ ال اون :ينةل .961
 .9/51لم   مأ تحجع المولود لبأ المول  .969
 .9/51لم   مأ تحجع المولود لبأ المول  .962
 ،ضاػػف ال لقػػع الهػػف تحه ػػف بهػػي المػػللة ذنلهػػي قأػػع ل ي يلاهػػي صػػجلة :لبواػػيعالمأػػع ا .963

المحػوط  ػف اللغػع  :ينةػل .او شفع ذيل وط ائبوض ي لج بعد الماػيع الػدـ ذلػ  :ضقوال
 .5/988لبأ مبيد 

المح ػػل ضالمحػػوط ائمةػػل  :ينةػػل .جػػف ال ػػفع يجػػف ضيجػػف ججو ػػي  يػػبا :الججػػوؼ .964
 .7/221لبأ عودم 

 ػػػه   ،9/445شػػلح صػػحو  الب ػػػيري لبػػأ باػػيؿ  ،9/39لل يعػػػيلف  بػػداف  الأػػنيف  .965
 .9/494البيري  ف شلح صحو  الب يري لبأ رجن 

 ػػه   ،9/445شػلح صػػحو  الب ػيري لبػػأ باػيؿ  ،9/325العػه ذير لبػػأ مبػد البػػل  .966
 .9/494البيري  ف شلح صحو  الب يري لبأ رجن 

 .2/999المحل  لبأ حـز  .967
 .9/929صحو  الب يري  .968
 .9/935المنهم  للبيجف  :ينةل .969
 ،9/445شلح صحو  الب ػيري لبػأ باػيؿ  ،9/325العه ذير لبأ مبد البل  :ينةل .971

 .9/494 ه  البيري  ف شلح صحو  الب يري لبأ رجن 
 .9/421 ه  البيري  ف شلح صحو  الب يري لبأ حجل  :ينةل .979
 .9/923المجهب  للنييفف  ،9/75عنأ لبف داضد  .972
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 .9/312 أنف مبد اللزاؽ  .973
 :إذا ذيل   موزة ضل ميدة لهي

 .9/991المغنف لبأ قدا ع  ،9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .974
الحػػػػػيضي ال بوػػػػػل للمػػػػػيضردي  ،426-9/425شػػػػػلح صػػػػػحو  الب ػػػػػيري لبػػػػػأ باػػػػػيؿ  .975

 .9/325ال لح ال بول لبأ قدا ع  ،9/391
 .3/319ممدة الميري للعونف  ،9/323الجوال النمف للميردينف  .976
 .9/262صحو   يلل  ،9/99ب يري صحو  ال .977
 .9/75عنأ لبف داضد  .978
 .9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .979
 .9/281 جم  الزضافد للهوثمف  ،99/218المعجل ال بول للابلالف  .981
 .9/43 ييفال ا  يـ لحمد لعبد ا  بأ لحمد  .989
 .9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .982
 .9/991المغنف لبأ قدا ع  ،9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .983
 .9/999المجهب  للنييفف  ،9/229عنأ الدار ف  .984
 .9/425شلح صحو  الب يري لبأ بايؿ  :ينةل .985
 .9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .986
 .عبك ت ليج  .987
 .9/425شلح صحو  الب يري لبأ بايؿ  :ينةل .988
 .9/425شلح صحو  الب يري لبأ بايؿ  .989
 .ا شيرةالمأدر الييبك / لجا  :ينةل .991
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .999
 .399- 9/391الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .992
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 .عبك ت ليج  .993
 :إذا ذيل  لهي ميدة ضل تمووز لهي

 .9/993المغنف لبأ قدا ع  ،9/419الحيضي ال بول للميضردي  .994
 .9/429شلح صحو  الب يري لبأ بايؿ  ،2/969بدايع المجههد لبأ رشد  .995
 .9/72عنأ لبف داضد  ،9/229ار ف عنأ الد .996
 .9/419الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .997
 .9/264صحو   يلل  .998
 .9/335البوهمف  ف ال بل   ،9/73عنأ لبف داضد  .999
 .9/221الهل  ي  ،9/73عنأ لبف داضد  .211
 .9/419الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .219
 .المأدر الييبك / لجا ا شيرة :ينةل .212
 .9/264 يلل  ،9/922الب يري  ف الأحو   .213
 .2/969بدايع المجههد لبأ رشد  :ينةل .214
 .9/412الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .215
 .9/993المغنف  .216
 .9/419الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .217
 .9/412المأدر الييبك  :ينةل .218
 .9/414الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .219
المغنػف  ،9/75ابوػلة افه ؼ ائفمع العلميع لبأ  ،9/414الحيضي ال بول للميضردي  .291

 .9/995لبأ قدا ع 
 ،9/414الحػيضي ال بوػل للمػيضردي  ،9/225حلوع العلميع  ف  عل ع   اان الجمهيع  .299

 .9/995المغنف لبأ قدا ع  ،9/75افه ؼ ائفمع العلميع لبأ ابولة 
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 .عبك ت ليج  .292
 .عبك ت ليج  .293
 .عبك ت ليج  .294
 .9/995المغنف لبأ قدا ع  :ينةل .295
 .ييبك / لجا ا شيرةالمأدر ال :ينةل .296
 .9/414الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .297
 .9/414الحيضي ال بول للميضردي  :ينةل .298
المغنػػف لبػػأ  ،2/497المجمػػوع للنػػوضي  ،9/414الحػػيضي ال بوػػل للمػػيضردي  :ينةػػل .299

 .9/995قدا ع 
 .9/995المغنف لبأ قدا ع  :ينةل .221
 .237/لح يـ الاهيرة للملوأف  ،2/497المجموع للنوضي  :ينةل .229

 
 مصادر البحث

 :المل ف ال ليل ضيلو  بموع المأيدر  لتبع حين حلضؼ المعجل

  هبع  :دار الن ل ،اعل المرلف:  لبو الجاال مبد اللحمأ ج ؿ الديأ اليووطف ،ا تبيع .9
 ذميؿ  أاج   :تحموك ،الميال /  أل -ال يلجف 

 :دار الن ػل ،لبػو ب ػل اعل المرلف:   حمد بأ إبػلااول بػأ  المنػ ر النويػيبوري ،ا جميع .2
 د.  راد مبد المنعل لحمد :تحموك ،الثيلثع :الابعع ،9412 -ا ع ندريع  -دار الدموة 

 ، اػ(  371)ت: اعل المرلف:  لحمد بأ ملف اللازي الجأيص لبو ب ل ،لح يـ المل ف .3
 حمػػػػد الأػػػػيدؽ  :تحموػػػػك ،9415 -بوػػػػلضت  -دار إحوػػػػيع الهػػػػلاث العلبػػػػف  :دار الن ػػػػل
 قمحيضي

دار  :دار الن ػػل ،اعػػل المرلػػف:  لبػػو ب ػػل  حمػػد بػػأ مبػػد ا  ابػػأ العلبػػف ،يـ المػػل فلح ػػ .4
  حمد مبد الميدر ماي :تحموك ،لبنيف -الج ل للابيمع ضالن ل 
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اعػػػل المرلػػػف:  ملػػػف بػػػأ لحمػػػد بػػػأ حػػػـز ائلدليػػػف لبػػػو  ، ح ػػػيـ  ػػػف لصػػػوؿ ائح ػػػيـا .5
 ائضل  :الابعع ،9414 -الميالة  -دار الحديث  :دار الن ل ، اػ(   456)ت: حمد

اعػػل المرلػػف:  الػػوزيل لبػػف المةجػػل يحوػػ  بػػأ  حمػػد بػػأ ابوػػلة  ،إفػػه ؼ ائفمػػع العلمػػيع .6
 ،ـ2112 -اػػػ 9423 -لبنػػيف / بوػػلضت  -دار ال هػػن العلموػػع  :دار الن ػػل ،ال ػػوبيلف
 اليود يوعف لحمد :تحموك ،ائضل  :الابعع

بػػػػأ  حمػػػػود بػػػػأ  ػػػػودضد الموصػػػػلف اعػػػػل المرلػػػػف:  مبػػػػد ا   ،الفهوػػػػير لهعلوػػػػال الم هػػػػير .7
اػػ  9426 -بولضت / لبنػيف  -دار ال هن العلموع  :دار الن ل ، اػ(   683)ت:الحنجف

 مبد اللاوف  حمد مبد اللحمأ :تحموك ،الثيلثع :الابعع ،ـ 2115 -
اعػل المرلػف:  لبػو ممػل يوعػف بػأ مبػد ا   ،العه ذير الجي   لم اان  مهيع ائ أػير .8

بوػلضت  -دار ال هػن العلموػع  :دار الن ػل ، اػػ( 463)ت:  لي الملطبػفبأ مبد البل النم
  حمد ملف  عوض-عيلل  حمد ماي :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ2111 -

اعػػل المرلػػف:   حمػػد ائ ػػوأ بػػأ  حمػػد بػػأ  ،لضػػواع البوػػيف  ػػف إياػػيح المػػل ف بػػيلمل ف .9
للابيمػع ضالن ػل.   دار الج ػل :دار الن ػل ،. اػػ( 9393)ت:  الم هير الج نف ال نمواف

   هن البحوث ضالدراعيت :تحموك ،ـ. 9995 -اػ 9495 -بولضت.  -

 :دار الن ػل ،اعل المرلػف:   حمػد ال ػلبونف ال اوػن ، قنيع  ف حال للجيظ لبف شجيعا .91
 دار الج ل -  هن البحوث ضالدراعيت  :تحموك ،9495 -بولضت  -دار الج ل 

بػأ إبػلااول بػأ اعل المرلف:  لبف ب ل  حمػد ا ،ائضعط  ف الينأ ضا جميع ضالفه ؼ .99
 ،ـ9985 -الليػػػػػيض  -دار طوبػػػػػع  :دار الن ػػػػػل ،اػػػػػػ(  398)ت: المنػػػػػ ر النويػػػػػيبوري 

 لبو حميد صغول لحمد بأ  حمد حنوف .د :تحموك ،ائضل  :الابعع

 ، اػ(  587)ت: اعل المرلف:  م ع الديأ ال يعيلف ،بداف  الأنيف   ف تلتون ال لاف  .92
 الثيلوع :الابعع ،9982 -بولضت  -دار ال هيب العلبف  :دار الن ل

اعػػل المرلػػف:   حمػػد بػػأ لحمػػد بػػأ  حمػػد بػػأ رشػػد  ،بدايػػع المجههػػد ضلهييػػع الممهأػػد .93
 بولضت –دار الج ل  :دار الن ل ،اػ( 595)ت:  الملطبف لبو الولود 
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   971)ت:اعػػل المرلػف:  زيػأ الػديأ ابػأ لجػول الحنجػػف ،البحػل اللافػك شػلح ذنػز الػدقيفك .94
 الثيلوع :الابعع ،بولضت -دار المعل ع  :دار الن ل ، اػ(

)ت: اعػل المرلػف:   حمػد  لتاػ  الحيػونف الزبوػدي  ،تيج العلضس  أ جواال المػي وس .95
 . جمومع  أ المحمموأ :تحموك ،دار الهدايع :دار الن ل ،اػ(  9215

 

 :دار الن ل ،ولي البألياعل المرلف:  لبو زيد ممل بأ شبع النم ،تيريخ المدينع المنورة  .96
ملف  حمد دلدؿ ضييعوأ  :تحموك ،ـ9996-اػ9497 -بولضت   -دار ال هن العلموع 
 ععد الديأ بويف

اعػػل المرلػػف:    ػػل الػػديأ مثمػػيف بػػأ ملػػف الزيلعػػف  ،أ الحمػػيفك شػػلح ذنػػز الػػدقيفكوتبوػػ .97
 اػ9393 -الميالة.   -دار ال هن ا ع  ف.   :دار الن ل ، اػ(  743)ت:  الحنجف.

اعػل المرلػف:  إعػميموال بػأ ممػل  ،تحجع الايلػن بمعل ػع لحيديػث   هأػل ابػأ الحيجػن .98
 :الابعػع ،9416 -  ػع الم ل ػع  -دار حلاع  :دار الن ل ،بأ ذثول الد  مف لبو الجداع

 مبد الغنف بأ حمود بأ  حمود ال بويف :تحموك ،ائضل 

ف ب ػل ليػوب الزرمػف لبػو مبػد اعل المرلف:   حمد بأ لب ،تحجع المودضد بنح يـ المولود .99
 ،ائضلػػػػ  :الابعػػػػع ،9979 - 9399 -د  ػػػػك  -  هبػػػػع دار البوػػػػيف  :دار الن ػػػػل ،ا 

 مبد الميدر ائرليؤضط :تحموك

اعل المرلف:  مبد اللحمأ بأ ملف بأ  حمد بأ الجوزي  ،الهحموك  ف لحيديث ال  ؼ .21
 :تحموك ،ائضل  :الابعع ،9495 -بولضت  -دار ال هن العلموع  :دار الن ل ،لبو الجلج

  يعد مبد الحمود  حمد اليعدلف
اعل المرلف:  لبو شجيع  حمد  ،تمويل النةل  ف  ييفال ف  وع ذافعع، ضلب    ابوع لي عع .29

اليػعوديع /  -  هبػع اللشػد  :دار الن ػل ، اػػ(  592)ت: بأ ملف بأ شعون بػأ الػدايف
د. صيل  بأ ليصػل بػأ صػيل   :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ2119 -اػ 9422 -اللييض 
 ال زيل
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اعل المرلف:  لبو ممل يوعف بأ مبد ا   ،الهمهود لمي  ف الموطن  أ المعيلف ضائعيلود .22
 -المغػلب  -ضزارة ممػـو ائضقػيؼ ضال ػرضف ا عػ  وع  :دار الن ػل ،بأ مبد البػل النمػلي

  حمد مبد ال بول الب لي  أاج  بأ لحمد العلوي ، :تحموك ،9387
: )تاعػػػػل المرلػػػػف:   حمػػػػد مبػػػػد الػػػػلؤضؼ المنػػػػيضي ،قوػػػػف ملػػػػ   همػػػػيت الهعػػػػيريفالهو  .23

 ،9491 -بوػلضت ، د  ػك  -دار الج ل المعيصل ، دار الج ػل  :دار الن ل ،اػ(9139
 د.  حمد رضواف الدايع :تحموك ،ائضل  :الابعع

دار  (،اػػ371: )تاعل المرلف:  لبو  نأور  حمد بأ لحمػد ائزاػلي   ،ته ين اللغع  .24
 حمد  :تحموك ،ائضل   :الابعع ،ـ2119 -بولضت   -دار إحويع الهلاث العلبف   :الن ل

 موض  لمن
اعػػل المرلػػف:   حمػػد بػػأ مويػػ  لبػػو مويػػ  الهل ػػ ي  ،الجػػي   الأػػحو  عػػنأ الهل ػػ ي .25

 :تحموػك ،-  -بوػلضت  -دار إحويع الهلاث العلبف  :دار الن ل ، اػ(   279)ت:اليلمف
 لحمد  حمد شيذل ض فلضف

اعػػل المرلػػف:   حمػػد بػػأ إعػػميموال لبػػو مبػػدا  الب ػػيري  ،الجػػي   الأػػحو  الم هأػػل .26
 - 9417 -بوػػػلضت  -دار ابػػػأ ذثوػػػل ، الومي ػػػع  :دار الن ػػػل ، اػػػػ( 256)ت:  الجعجػػػف
 د.  أاج  دين البغي :تحموك ،الثيلثع :الابعع ،9987

 ،ئلأػيري الملطبػفاعل المرلف:  لبو مبد ا   حمد بػأ لحمػد ا ،الجي   ئح يـ المل ف .27
 الميالة –دار ال عن  :دار الن ل اػ(679)ت:   

 النهلضالػػف زذليػػي بػػأ المعػي   لبػػوالجلج:  المرلػػف اعػػل ،النيصػ  ضائلػػوا الأػػيل  الجلػوا .28
 ب :الن ل دار ،(اػ391 :المهو  )

ال ػػػهول بػػػيبأ الهلذمػػػيلف  ،اعػػػل المرلػػػف:  مػػػ ع الػػػديأ ملػػػف بػػػأ مثمػػػيف ،الجػػػوال النمػػػف .29
 ب :دار الن ل ،اػ(751 :)المهو  
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اعل المرلف:  لبو مبد ا  شما الديأ  حمػد بػأ  ،حيشوع ابأ المول مل  عنأ لبف داضد .31
 -بولضت  -دار ال هن العلموع  :دار الن ل ،لبف ب ل بأ ليوب بأ ععد الزرمف الد  مف

 الثيلوع :الابعع ،9995 - 9495
اعػل المرلػف:   ، هأػل المزلػفلحيضي ال بول  ف  م    ان ا  يـ ال ػي عف ضاػو شػلح   .39

دار  :دار الن ػل ، اػػ(  451)ت: ملف بػأ  حمػد بػأ حبوػن المػيضردي البأػلي ال ػي عف
 :تحموػػك ،ائضلػػ  :الابعػػع ،ـ 9999-اػػػ  9499 -لبنػػيف  -بوػػلضت  -ال هػػن العلموػػع 

 ال وخ ميدؿ لحمد مبد الموجود -ال وخ ملف  حمد  عوض 

اعل المرلػف:  عػوف الػديأ لبػف ب ػل  حمػد بػأ  ،حلوع العلميع  ف  عل ع   اان الجمهيع .32
 -بوػػلضت / ممػػيف  - رعيػػع اللعػػيلع / دار ائرقػػل  :دار الن ػػل ،لحمػػد ال يشػػف المجػػيؿ

 ييعوأ لحمد إبلااول درادذع .د :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ9981
اعػل المرلػف:  لحمػد بػأ ملػف بػأ حجػل العيػم لف  ،الدرايع  ف ت ػليج لحيديػث الهدايػع .33

اليػود مبػد ا   :تحموػك ،بوػلضت -دار المعل ػع  :دار الن ػل ،اػػ(  852)ت: جاال لبو ال
 ايشل الوميلف المدلف

دار  ، اػػػ(  684)ت: اعػػل المرلػػف:  شػػهيب الػػديأ لحمػػد بػػأ إدريػػا الملا ػػف ،الػػ فولة .34
  حمد حجف :تحموك ،ـ9994 -بولضت  -دار الغلب  :الن ل

 حمد بأ لبف ب ل ليوب الزرمف لبو مبػد   اعل المرلف: ،زاد المعيد  ف ادي فول العبيد .35
 -ال ويػػػػ   -بوػػػػلضت  -  هبػػػػع المنػػػػير ا عػػػػ  وع  - رعيػػػػع اللعػػػػيلع  :دار الن ػػػػل ،ا 

مبػػػػد المػػػػيدر  -شػػػػعون ائرلػػػػيؤضط  :تحموػػػػك ،اللابعػػػػع م ػػػػل :الابعػػػع ،9986 - 9417
 ائرليؤضط

د، لبو ملف، اعل المرلف:  الحيأ بأ  يعود بأ  حم ،زال ائذل  ف ائ ثيؿ ض الح ل .36
 ب  :دار الن ل ،اػ(9912 :لور الديأ الووعف )المهو  

بوػػػػلضت   هػػػػلجل ط:دار ال ػػػػلضؽ، ،جػػػػوف ضعػػػػهد ض  يرجليػػػػ   ػػػػـو المرلػػػػف: عػػػػأ الوػػػػنس، .37
 اػ.9413



  
 ( 2192)(        تػموز 7) العدد(         99) المجلد 

939 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

)ت:   اعػػل المرلػػف:  عػػلوميف بػػأ ائشػػعث لبػػو داضد اليجيػػهيلف ائزدي ،عػػنأ لبػػف داضد .38
 275مد  حوف الديأ مبد الحمود ح :تحموك ،-  -دار الج ل  :دار الن ل ، اػ(

دار  ،اػػ(   275)ت:اعل المرلف:   حمد بأ يزيد لبو مبدا  المزضينػف  ،عنأ ابأ  يج  .39
  حمد  راد مبد البيقف :تحموك ،-  -بولضت  -دار الج ل  :الن ل

اعػػل المرلػػف:  لحمػػد بػػأ الحيػػوأ بػػأ ملػػف بػػأ  وعػػ  لبػػو ب ػػل  ،عػػنأ البوهمػػف ال بػػل  .41
 - 9494 -  ػػػع الم ل ػػػع  -  هبػػػع دار البػػػيز  :دار الن ػػػل ،(اػػػػ  458)ت: البوهمػػػف 
  حمد مبد الميدر ماي :تحموك ،9994

)ت:   اعػػػل المرلػػػف:  ملػػػف بػػػأ ممػػػل لبػػػو الحيػػػأ الػػػدارقانف البغػػػدادي ،عػػػنأ الػػػدارقانف .49
اليود مبػد  :تحموك ،9966 - 9386 -بولضت  -دار المعل ع  :دار الن ل ، اػ(385

 ا  ايشل يميلف المدلف

دار  :دار الن ل ،اعل المرلف:  مبدا  بأ مبداللحمأ لبو  حمد الدار ف ،نأ الدار فع   .42
 ػواز لحمػد ز للػف ، فيلػد  :تحموػك ،ائضلػ  :الابعع ،9417 -بولضت  -ال هيب العلبف 
                      اليب  العلمف

 اػػ( 313)ت:  اعل المرلف:  لحمد بأ شعون لبو مبد اللحمأ النييفف ،الينأ ال بل  .43
 :تحموك ،ائضل  :الابعع ،9999 - 9499 -بولضت  -دار ال هن العلموع  :دار الن ل

 د.مبد الغجير علوميف البنداري ، عود ذيلضي حيأ

اعل المرلف:  شما الديأ لبف مبد ا   حمد بأ  ،شلح الزرذ ف مل    هأل ال لقف .44
 -لبنػيف/ بوػػلضت  -العلموػع دار ال هػػن  :دار الن ػل ،مبػد ا  الزرذ ػف المأػػلي الحنبلػف

قػػػدـ لػػػ  ضضضػػػ  حواشػػػو : مبػػػد المػػػنعل  :تحموػػػك ،ائضلػػػ  :الابعػػػع ،ـ2112 -اػػػ 9423
 فلوال إبلااول

اعػػل المرلػػف:  لبػػو الحيػػأ ملػػف بػػأ فلػػف بػػأ مبػػد الملػػم بػػأ  ،شػػلح صػػحو  الب ػػيري .45
اليػعوديع / الليػيض  -  هبع اللشػد  :دار الن ل ، اػ( 449)ت:  بايؿ الب لي الملطبف 

 لبو تمول ييعل بأ إبلااول :تحموك ،الثيلوع :الابعع ،ـ2113 -اػ 9423 -
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)ت:  اعػػل المرلػػف:  ذمػػيؿ الػػديأ  حمػػد بػػأ مبػػد الواحػػد اليوواعػػف ،شػػلح  ػػه  المػػديل .46
 الثيلوع :الابعع ،بولضت -دار الج ل  :دار الن ل ،  اػ( 689

)ت:  لاحػيضياعل المرلف:  لبو جعجل لحمػد بػأ  حمػد بػأ عػ  ع ا ،شلح    ال اآل ير .47
 ،ـ9987 -اػػػػ 9418 -لبنػػػيف/ بوػػػلضت  - رعيػػػع اللعػػػيلع  :دار الن ػػػل ،  اػػػػ( 329
 شعون ائرلرضط :تحموك ،ائضل  :الابعع

اعػل المرلػف:   حمػد بػأ حبػيف بػأ لحمػد لبػو حػيتل  ،صحو  ابأ حبيف بهلتون ابأ بلبيف .48
 :الابعػػع ،9993 - 9494 -بوػػلضت  - رعيػػع اللعػػيلع  :دار الن ػػل ،الهمومػػف البيػػهف

 شعون ائرلرضط :تحموك ،الثيلوع

)ت:  اعل المرلف:   يلل بأ الحجػيج لبػو الحيػوأ الم ػولي النويػيبوري ،صحو   يلل .49
 حمػػد  ػػراد مبػػد  :تحموػػك ،بوػػلضت -دار إحوػػيع الهػػلاث العلبػػف  :دار الن ػػل ،  اػػػ( 269
 البيقف

لي اعػػػػل المرلػػػػف:  لبػػػػو زذليػػػػي يحوػػػػ  بػػػػأ شػػػػلؼ بػػػػأ  ػػػػ ،صػػػػحو   يػػػػلل ب ػػػػلح النػػػػوضي .51
 ،9392 -بوػػػلضت  -دار إحوػػػيع الهػػػلاث العلبػػػف  :دار الن ػػػل ،  اػػػػ( 676)ت:  النػػػوضي
 الابعع الثيلوع :الابعع

اعل المرلف:  بػدر الػديأ  حمػود بػأ لحمػد العونػف  ،ممدة الميري شلح صحو  الب يري .59
 بولضت -دار إحويع الهلاث العلبف  :دار الن ل ، اػ( 855)ت:  

دار  ،اػػ(786 :المرلػف:   حمػد بػأ  حمػد البػيبلتف )المهػو  اعػل  ،العنييع شلح الهدايع .52
 ب :الن ل

دار  ،اعل المرلف:   حمد شما الحك العةول  بيدي ،موف المعبود شلح عنأ لبف داضد .53
 الثيلوع :الابعع ،ـ9995 -بولضت  -دار ال هن العلموع  :الن ل

 ،أ لحمػد العونػفاعل المرلف:  بدر الديأ  حمود ب ،ممدة الميري شلح صحو  الب يري .54
 بولضت –دار إحويع الهلاث العلبف  :دار الن ل
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دار  ،اعػػل المرلػػف:  مبػػد ا  بػػأ  يػػلل بػػأ قهوبػػع الػػدينوري لبػػو  حمػػد ،غليػػن الحػػديث .55
 د. مبد ا  الجبوري :تحموك ،ائضل  :الابعع ،9397 -بغداد  - ابعع العيلف  :الن ل

مػد بػأ ملػف بػأ حجػل لبػو الجاػال اعػل المرلػف:  لح ، ه  البيري شػلح صػحو  الب ػيري .56
 حػن  :تحموك ،بولضت -دار المعل ع  :دار الن ل ،  اػ( 852)ت:  العيم لف ال ي عف

 الديأ ال اون

اعل المرلف:  زيأ الديأ لبف الجػلج مبػد الػلحمأ  ، ه  البيري  ف شلح صحو  الب يري .57
ار ابأ الجػوزي د :دار الن ل ،ابأ شهيب الديأ البغدادي  ل الد  مف ال هول بيبأ رجن

لبو  عيذ طيرؽ بأ موض ا   :تحموك ،الثيلوع :الابعع ،اػ 9422 -اليعوديع / الد يـ  -
 بأ  حمد

اعػػل المرلػػف:  حمػػد بػػأ  ،الجواذػػ  العػػ اب  ػػف الػػلد ملػػ   ػػأ لػػل يح ػػل اليػػنع ضال هػػيب .58
 ب :دار الن ل ،اػ(9225 :ليصل بأ مثميف  ؿ  عمل الهمومف الحنبلف )المهو  

دار  ،  اػػ( 897)ت:  اعل المرلف:   حمد بأ يعمػوب الجولضز بػيدي ،لمحوطالمي وس ا .59
 بولضت - رعيع اللعيلع  :الن ل

: )تاعل المرلف:   نأػور بػأ يػولا بػأ إدريػا البهػوتف ،ذ يؼ المنيع مأ  هأ ا قنيع .61
اػػػػػ ؿ  أػػػػػولحف  :تحموػػػػػك ،9412 -بوػػػػػلضت  -دار الج ػػػػػل  :دار الن ػػػػػل ،اػػػػػػ(9159

  أاج  ا ؿ

 :دار الن ػل ،اعل المرلػف:   حمػد بػأ   ػـل بػأ  نةػور ائ ليمػف المأػلي ،لييف العلب .69
 ائضل  :الابعع ،بولضت -دار صيدر 

 ،اعػل المرلػف:  مبػد ا  بػأ لحمػد بػأ حنبػال ، ييفال لحمػد بػأ حنبػال رضايػع ابنػ  مبػد ا  .62
 :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ9989اػ 9419 -بولضت  -الم هن ا ع  ف  :دار الن ل

 ال يضيشزاول 

دار  :دار الن ػػػل ،  اػػػ( 483)ت:  اعػػػل المرلػػف:  شػػػما الػػديأ اليلفيػػػف ،المبيػػوط .63
 بولضت –المعل ع 
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)ت:  اعػػػل المرلػػػف:  لحمػػػد بػػػأ شػػػعون لبػػػو مبػػػد الػػػلحمأ النيػػػيفف ،المجهبػػػ   ػػػأ اليػػػنأ .64
 ،9986 - 9416 -حلػن  -  هػن المابومػيت ا عػ  وع  :دار الن ػل ،  اػ( 313
 مبدالجهيح لبو غدة :تحموك ،الثيلوع :الابعع

دار  :دار الن ػل ،اعػل المرلػف:  ملػف بػأ لبػف ب ػل الهوثمػف ، جم  الزضافد ض نب  الجوافد .65
 9417 –الميالة ، بولضت  -دار ال هيب العلبف  اللييف للهلاث/

 -بوػلضت  -دار الج ػل  :دار الن ػل ، اػػ( 676)ت:  اعل المرلف:  النػوضي  ،المجموع .66
 ـ9997

اعػػػل المرلػػػف:  لبػػػو الحيػػػأ ملػػػف بػػػأ إعػػػميموال بػػػأ عػػػودم  ،مةػػػلالمح ػػػل ضالمحػػػوط ائ .67
 :الابعػػع ،ـ2111 -بوػػلضت  -دار ال هػػن العلموػػع  :دار الن ػػل ،(اػػػ458: ت)الملعػػف
 مبد الحمود انداضي :تحموك ،ائضل 

)ت:  اعػػل المرلػػف:  ملػػف بػػأ لحمػػد بػػأ عػػعود بػػأ حػػـز الةػػيالي لبػػو  حمػػد  ،المحلػػ  .68
 لجنع إحويع الهلاث العلبف :تحموك ،بولضت -ؽ الجديدة دار اآل ي :دار الن ل ، اػ( 456

اعل المرلف:  الأيحن ال ي ف ال جية لب الميعل إعميموال ابأ مبيد  ،المحوط  ف اللغع .69
 -بوػلضت / لبنػيف  -مػيلل ال هػن  :دار الن ػل ،بأ العبيس بأ لحمد بػأ إدريػا الايلمػيلف

 يأ  ؿ ييعوأال وخ  حمد ح :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ9994-اػ9494

دار صػيدر  :دار الن ػل ،  اػػ( 979)ت:  اعل المرلف:   يلم بأ للا ،المدضلع ال بل  .71
 بولضت –

 مبػػد  حمػػد بػػأ ا  مبوػػد الحيػػأ لبػػو :المرلف،المأػػيبو    ػػ ية شػػلح المجػػيتو   لمػػية .79
 :المهػػو  ) المبػػيرذجوري اللحمػػيلف الػػديأ حيػػيـ بػػأ ا  ل ػػيف بػػأ  حمػػد فػػيف بػػأ اليػػ ـ
 بنػيرس - اليػلجوع الجي عػع - ضا  هػيع ضالػدموة العلموػع البحوث إدارة :لنيشلا (اػ9494
 ـ9984 ،اػ 9414 - الثيلثع :الابعع الهند
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اعػػػل المرلػػػف:   حمػػػد بػػػأ مبػػػدا  لبػػػو مبػػػدا  الحػػػيذل  ،الميػػػهدرؾ ملػػػ  الأػػػحوحوأ .72
 -اػػ 9499 -بوػلضت  -دار ال هػن العلموػع  :دار الن ػل ، اػػ( 415)ت:  النويػيبوري 

  أاج  مبد الميدر ماي :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ9991

)ت:  اعػػل المرلػػف:  لحمػػد بػأ حنبػػال لبػػو مبػػدا  ال ػػوبيلف ، يػند ا  ػػيـ لحمػػد بػػأ حنبػال .73
  أل – رعيع قلطبع  :دار الن ل ،اػ(249

اعػل المرلػف:  الميضػف لبػف الجاػال موػيض بػأ  وعػ   ،  يرؽ ائلوار مل  صحيح اآل ير .74
الم هبػػػع العهومػػػع ضدار  :دار الن ػػػل ،(اػػػػ544: )تيػػػبهف المػػػيل فبػػػأ موػػػيض الوحأػػػبف ال

 الهلاث

اعػل المرلػف:  لحمػد بػأ  حمػد بػأ  ،المأبيح المنول  ػف غليػن ال ػلح ال بوػل لللا عػف  .75
 بولضت -الم هبع العلموع  :دار الن ل ،ملف المملي الجوو ف

دار  ،  اػػ(299)ت:  اعل المرلػف:  لبػو ب ػل مبػد الػلزاؽ بػأ امػيـ الأػنعيلف ،المأنف .76
حبوػن الػلحمأ  :تحموػك ،الثيلوػع :الابعػع ،9413 -بولضت  -الم هن ا ع  ف  :الن ل

 ائمةمف
اعل المرلف:  لبو ب ػل مبػد ا  بػأ  حمػد بػأ لبػف شػوبع  ،المأنف  ف ائحيديث ضاآل ير .77

 :الابعػػػػع ،9419 -الليػػػػيض  -  هبػػػػع اللشػػػػد  :دار الن ػػػػل ،  اػػػػػ( 235)ت:  ال ػػػػو ف
 ذميؿ يوعف الحوت  :تحموك ،ائضل 

)ت:  اعػػل المرلػػف:  عػػلوميف بػػأ لحمػػد بػػأ ليػػوب لبػػو الميعػػل الابلالػػف  ،المعجػػل ال بوػػل .78
 ،الثيلوػع :الابعػع ،9983 - 9414 -الموصػال  -  هبػع الزاػلاع  :، دار الن ػلاػ(361
 حمدي بأ مبدالمجود اليلجف :تحموك

، (اػ395: )تبأ زذليياعل المرلف:  لبف الحيوأ لحمد بأ  يرس  ، عجل  مييوا اللغع .79
 ،الثيلوػػػػع :الابعػػػػع ،ـ9999 -اػػػػػ 9421 -لبنػػػػيف  -بوػػػػلضت  -دار الجوػػػػال  :دار الن ػػػػل

 مبد الي ـ  حمد ايرضف :تحموك
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دار  :دار الن ػل ،اعل المرلف:  ييقوت بأ مبػد ا  الحمػوي لبػو مبػد ا  ، عجل البلداف .81
 بولضت -الج ل 

اعػػل المرلػػف:  مبػػد ا  بػػأ لحمػػد بػػأ  ،لفالمغنػػف  ػػف  مػػ  ا  ػػيـ لحمػػد بػػأ حنبػػال ال ػػوبي .89
 ،9415 -بوػلضت  -دار الج ػل  :دار الن ػل ،اػػ(621)ت:  قدا ع الممدعف لبو  حمد

 ائضل  :الابعع

اعػػػػل المرلػػػػف:   حمػػػػد ال اوػػػػن  ، غنػػػػف المحهػػػػيج إلػػػػ   عل ػػػػع  عػػػػيلف للجػػػػيظ المنهػػػػيج .82
 بولضت –دار الج ل  :دار الن ل ،اػ(977)ت:  ال لبونف

 عػػعد بػػأ فلػػف بػػأ عػػلوميف الولوػػد لبػػو المرلػػف: ، يلػػم ا  ػػيـ  وطػػن حشػػل   ػػف المنهمػػ  .83
 اػ( د.ط474)ت: البيجف" "ائلدليف

اعل المرلف:  إبلااول بأ ملف بأ يوعف ال ولازي لبو  ،مه ب  ف  م  ا  يـ ال ي عفال .84
 بولضت -دار الج ل  :، دار الن لاػ(476)ت:  إعحيؽ 

رلف:   حمد بأ مبد اللحمأ المغلبػف لبػو اعل الم ، واان الجلوال ل لح   هأل فلوال .85
 الثيلوع :الابعع ،9398 -بولضت  -دار الج ل  :، دار الن لاػ(954)ت:  مبد ا  

، اػػ(979)ت:  اعل المرلف:   يلم بػأ للػا لبػو مبػدا  ائصػبحف  ، وطن ا  يـ  يلم .86
 البيقف حمد  راد مبد  :تحموك ،-  - أل  -دار إحويع الهلاث العلبف  :دار الن ل

 الجػػلج لبػف الػديأ جمػػيؿ:  المرلػف اعػل ،ضالنةػػيفل الوجػوم ملػل  ػػف النػوارل ائمػوأ .لزاػع .87
 - اػػػ9414 - بوػػلضت/ لبنػػيف - اللعػػيلع  رعيػػع :الن ػػل دار ،الجػػوزي بػػأ الػػلحمأ مبػػد

 اللاضف ذيرل ال ليل مبد  حمد :تحموك ،ائضل  :الابعع ،ـ9984
مبػػدا  بػػأ يوعػػف لبػػو  حمػػد الحنجػػف   اعػػل المرلػػف: ،لأػػن اللايػػع ئحيديػػث الهدايػػع .88

 حمػػد  :تحموػػك ،9357 - أػػل  -دار الحػػديث  :، دار الن ػػلاػػػ(762)ت:  الزيلعػػف 
 يوعف البنوري

اعل المرلف:  لبف الحيأ ملف بأ لبف ب ل بأ مبد الجلوال  ،الهدايع شلح بدايع المبهدي .89
 . الم هبع ا ع  وع :دار الن ل ،اللشدالف الملغويلف


