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 (5)« ِسلسلة ُقرَّة ُعُيون امُلَحدِّثني»           

 قدمة اجلرح واهتعديىت

 لإلمام الحافظ

 أبي حاتم الرَّاِزيبن  رَّحمنال عبد ؛دأبي محمَّ

 تعاىل رمحه اهلل (ه723)توفى سنة امُل

 

 ِدَراسة وَتْحِقيق

ام ًب  أ    هوَّ

دِِ ْوَمِعيِ بنُِِمَحمَّ ِالصَّ ِالبَْيَضانِيِ َِعلِيٍّ

 َر اهلُل َلُه ِبَمنِِّه وَكَرِمِهَغَف

ِؿي الَقؿاين  ومعه تعؾقؼاٌت  مة الُؿَعؾِّ  لؾَعَّلا

 ،...ُهَو كَِتاٌب بَِمنِْزَلِة األََساِس َأِو التَّْمِهوِد لِكَِتاِب الَجْرِح والتَّعديل» 

 ائِِق الَفن  ا فِي النَّْقِد والِعَلِل َوَدقَ ِزيَرٌة ِجد  غَ وجاَء فِي ِضْمِن َذلَِك َفَوائُِد  

 «ََل ُتوَجُد فِي كَِتاٍب آَخر 

 الَعلَّاَمة امُلَعلِِّمي 

ٌوطتينطٌُخٌ وُقوبَِلتٌعلىٌمٌٌَُمنَ قََّحةٌ ٌطبعةٌ 
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 َكز١َ ايتشكٝل

 همدهة التحمٍك

ي ٦ً  ثةللً  ق، ك٩ٕٮذي ٫ كنكذ٘ٛؿي ق كنكذٕي٪ي ، حن٧ؽي للً  احل٧ؽى  إف   ٪ة كر أ٩ٛكً ٨ شي
أف  هل، كأم٭ؽي  ةدمى ٢ ٚال ٬ى ٤ً ٌٍ ٨ يي هل، ك٦ى  ٢  ًٌ ال مي ٚى  ق اللي ؽً ٭ٍ ٨ حى ٦ى  ؛ةبةت أ٧ٔةًل ح  كقى 

ٟى ؽى ظٍ ال هلإ إال الل كى  ى  أف   هل، كأم٭ؽي  ق ال شي ا ٔجؽي ٧  مي ي٫ ٤ى ٔى   اللي ًل   وى ق كرقٮهلي ؽن
 جً عٍ  كوى كىلع آهًل 

ى
 .ي٨إىل يٮـ ال   ٭٥ ثإظكةفو ٕى جً ٨ دى  ٦ى ني، كىلعى ًٕ ٍجى ٫ أ

 :ة ثٕؽأ٦  
 ٤ي٢ه ٦ً ٥ه صى ٤ٍ ًٔ كاتل ٕؽي٢  ًح ؿٍ الى  ٥ى ٤ٍ ٔى  ٚإف  

ى
 ٮـ احلى ٤ي ٔي  ٥  ٬ى ٨ أ

ى
٭ة ٤  صى ؽير كأ

 .(1)مأ٩نة
ؽير احلى  ٤ُٞةف ٔ٪ؽ أ٢٬ً ٪ؽ٦ة يي ًٔ  (كاتل ٕؽي٢ حؿٍ الى ) تى ٧ى ٤ً سى اد ثً ؿى كيي 

 
ي
ًٕ  :ٮؿوي كال ايةد٭٥ أك كى رً  ٮؿً جي كاة ٨٦ ظير رى الؿ   جعر يف أظٮاؿً ٥٤ اذلم يى ا٣

 .(2)٬ةد  رى 
 ف ل  عى ٮٍ ٩ى » :-٥ ةزً  احلى الل ٔجؽ٧٠ة ٝةؿ أثٮ - (3)الو٢ً ٧ة يف ك٬ي 

 ً٦ ًٔ  ؿى ثً  ٥ه ٤ٍ ٪٭٧ة 
ٍ
 .(4)«٫قً أ
  ٣
ى
 ٪٭٥ ٦ى ٦ً  ؛٨ الا٧ح٦ً  جةٔحه  ٙى كٝؽ أ

ى
ٌ  ٣  ٨ أ ٠ذةب  /س٢ٕٛةء، ٦ً ٙ يف ال

«  ٌ ٌ  »ل٤جؼةرم، ك «ٕٛةءال ٕي  «ٕٛةءال  الث٨ً  «صةؿٕؿٚح الؿ  الاكم٢ يف ٦ى »يٌل، كٞى ل٤
                                           

٪٭ش اإلقالَل يف الىؿح كاتل ٕؽي٢» (1)  .، لدل٠ذٮر ٚةركؽ محةدة(11ص) «ال٧ى

ةثٜ  (2)  .(11ص)املىؽر الك 
تى  (3) ٧ًى  .(الىؿح كاتل ٕؽي٢)أٔين/ َكى

 .ث٤ِٞل (69ص) «د٭ؾيت كدؿديت ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير»، ك(66ص) «٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير» (4)
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ري٥٬ٔى   .ؽم، ٗك
٣  ك٦٪٭٥ ٦ى 

ى
 «ٞةتال  »ةف، كج  ظً  الث٨ً  «ٞةتال  »٠ذةب  /٦س٢ ؛ٞةتٙ يف ال  ٨ أ

ًٕ  «ٞةتال  »الث٨ مة٬ني، ك ري٥٬ضٍ ل٤  .ٌل، ٗك
ى ٪٭٥ ٦ى ك٦ً  ًٕ » :س٦٢ً  ؛ثني المؿي٨ ٓى ٨ جى لإل٦ةـ أمحؽ  «صةؿٕؿٚح الؿ  ٢٤ ك٦ى ا٣

 .أيب ظةد٥ الث٨ً  «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٢، كجى ٪ٍ ث٨ ظى ا
ٕى  اث٨ً  ككذةبي   :ِل ٤  ٕى ال٧ي ؿ مح٨ ال ٔجؽ ٦حي ال  أيب ظةد٥ ٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ ا٣

«  ٜ ـ  ٠ي  ٬ٮ حب
ي
ٛى ذي أ قي ٨  ت ٬ؾا ا٣ ٍٕؽى ٨ٍ بى ٓي ٦ى ىٍكذى٧ًؽ  جي م يف ـ  ؛ كذللٟ ٝةؿ ال٧ً «، ك٦٪٫ ي

 ؿحأا٧ح الى  ٨ أٝٮاؿً ٦ة اكف يف ٬ؾا ال١ذةب ٦ً  كا٥٤ٔ أف  » :(1)«يج٫ؾً ٭ٍ تى »ُجح ػي 
ى  «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٪ٞٮؿ ٨٦ ٠ذةب ٫ ٦ى ذي ٕٚة٦   ،كحنٮ ذلٟكاتل ٕؽي٢  ؽ ٧  ليب مي

ازم  أيب ظةد٥ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ  .«احلةِٚ اث٨ احلةِٚالؿ 
ُ
ُ

ًٔ ؽ  ٞى ٧ي ـ هل ثً ؽ  كٝؽ ٝى : قلت ًٔ ؽ  ٞى ت ٬ؾق ال٧ي ٮى حكح، كٝؽ ظى ًٛ ح ٩ى ي  ٧ً ٤ٍ ٦ح  ة ٤ٍ ٦ح  ٧ن
ٕى ااؽ ج  ٮى كٚى  ٦ح ؽ  ٞى ٧٠ة قيأيت يف ٦ي  -ِل٤  ٕى ال٧ي ؿ مح٨ ال ٔجؽ حي ٦ى ال  ح؛ كهلؾا ٝةؿ ٔ٪٭ة ا٣

 ًٞ ًً » :-٫ ل١٤ذةبحتٞي ا يف ال  صً  ـيـةه ٔى  ؽي ااً ٮى ذلٟ ٚى  ٨ى ٧ٍ كصةء  ًٕ ٍٞ ؽًّ ةاٜ ٝى ٢٤ كدى ؽ كا٣
ٛى   .«آػؿ ٮصؽ يف ٠ذةبو ال دي  ٨  ا٣

ُ
ُ

ذ٪ةء ث٭ة كاتل  ٕى ذى ٬ٮ اذلم دى ك٬ؾا  :قلت  ٤ٕيٜ ٤ٔي٭ة، كٝؽ ٠٪خي ين إىل األ
 
ي
ا ٨٦ ال٧ي  لٮ أف   :يف ٩ٛيس ٤ٝخي  ٧ة ٝؿأتي ٚي٭ة، ككي   ٠سرينا ٦ة أٝؿأ ؽـ ىني يى ى  ؼى ذى أظؽن

ة كختؿجينة، كَجةٔح، كيي دى  ال١ذةبى  ٞن  ؿحالى » ٨ٔ ٠ذةب الًّ ًٞ ذى كٍ دنا مي ؿً ٛى ٪ٍ جةع ٦ي ٤ٕي
ى ال ًقي ٧ة  ا٥٤ٕ٣، ٞٙ ٤ٔي٫ َة٣تي ؛ ًل «كاتل ٕؽي٢ اء ًشى ىلع كذُيٕٮف اذلي٨ ال ي

اء ٔ٪ؽق االقذُةٔح ىلع الّش   ٥و ٤ٍ ًٔ  َة٣ًت  ، ٧ٚة ل  «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٠ذةب 
، كبٕؽ ٦ي  ٔى ؽ  ل١٤ذةب اكمالن    قجني ٠٪خي ٍّش ة دـيؽ ىلع 

ى
 ٥ ٦ٓ ثٕي منةييخ٤  سى دى أ

                                           

 .(152/ 1) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»٦ٞؽ٦ح  (1)
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ى ٦ً  ٕى ح، ك٬ٮ ٌٚي٤ح الن  ١  يث ٦ى ؽ  ٨ مي دٕةىل،  ؽػٌل ظ٫ْٛ اللي بيٓ ال٧ى ٦ح رى ال  يغ ا٣
ٍ تى كاقٍ  ٕى مييخ ا اتلٞيخي  ٥  ين ىلع ذلٟ، ثي س  ٫؛ ٚعى دي ّشى ى ؽ  عى ٦ح ال٧ي ال  ٣ ٌٔل ث٨  ؽ٧  ث مي

 
ى
ٕى  ؽين؛ ٚةمذؽ  ي  آدـ اإلديٮيب ظ٫ْٛ الل، ٚأ ٕى  ـي ٍـ ا٣  ّس  حى ٢، ٚى ٧ى ٔ٪ؽم ىلع ا٣ٞيةـ ث٭ؾا ا٣

اأك   ذلٟ، ٫٤ٚ احل٧ؽي  اللي   :ةيلاكتل   ٚاكف ا٢٧ٕ٣ي  ؛الن كآػؿن
  ثٞؿاءةً  خي ٧ٍ ري  -1

ى
ىلع  ٜو ٤ٕي٨ دى ٫ ٦ً ٮم ك٦ة يذةصي ؼ ٦ة يى ؿً ٍٔ ال١ذةب ظىت أ

 .كع يف ا٢٧ٕ٣ج٢ الّش  ثؽ ٦٪٫ ٝى  ذلٟ ال ؛ ٚإف  قٚٮااؽ
 .ؼؿيش اآلزةرذى ثً  خي ٧ٍ ري  -2
ة مي ؿٍ ٭ة دى ثرتٝي٧ً  خي ٧ٍ ري  -3  .ك٤كالن ٝي٧ن
ة ل٤ٛةاؽة يف ثًٕي ٧ً ذٍ تى  خي ٍٞ ٤  ٔى  -4 ىلع ال ًقي ٧ة  ٮآً ٨٦ ال١ذةب،ال٧ى  ي٧ن

 ال٧ى كاتل ٕؽي٢  ؿحالى  أ٣ٛةًظ 
ى
 .اد٥٬ ٨٦ ذلٟؿى ٕؿٚح مي ح؛ مل٧  اً ٪ٞٮ٣ح ٨ٔ ثٕي ال

 .ا يف ال١ذةبؽًّ صً  كيه ٤ٝي٤حه  ،ٮر٬ةٔـكتي اآليةت إىل قي  -5
ً  بّشًح  خي ٧ٍ ري  -6 ٘ى الكى  .إىل ذلٟ ؿيجح ا٣ت حتذةجي ٧ةت ا٣
ٮعت ال١ذةب خي ٍٕ ٪ى وى  -7 ة ملًٮ  .ٚ٭ؿقن
ة لآليةت كالظةدير كاآلزةر؛ ٣ً  و٪ٕخي  -8  كابلةظري  كذُيٓ ا٣ٞةرئي حى ٚ٭ؿقن
ٙى   .ق دكف ٔ٪ةءو كدٕتو يؿيؽي ىلع ٦ة  أف يٞ
ٍ ؿٍ دى  -9 ٕى  تى ذى ث٧ة ٠ى  ٙ كا٠ذٛيخي ٪  ىى ل٧٤ي  خي جى يف  ِل ٤  ٕى ال٧ي  حي ٦ى ال  ا٣

 :ٮآً، كٝؽ ذ٠ؿ ٚي٭ةال٧ى  ٤ٕيٜ ٤ٔي٭ة يف ثًٕي ثةتل   ٧ٞٚخي  ؛ٞي٫ٞ ل١٤ذةب٦ٞؽ٦ح حتى 
ى اق٧ى  ى ًلى ٮٍ ٫، كمى جى كى ٫، كن  نٍ ق، كن

ى
َى دى أ ًٕ جى ٤ى ٫، ك ًٕ  أ٢٬ً  ةءى ٪ى ٫، كثى ةيى نى ٥، كمى ٤ٍ ٫ ل٤ ٥ ٤ٔي٫، ٤ٍ ا٣

 .٫ةدً ٛى ٪  ىى كمي 
ٍثجىخ  َك٧حن  -11

ى
ؽ ٍٞ كال  كاتل ٕؽي٢  ًح ؿٍ ٥ ٚي٭ة ٨ٔ الى ٤  سى ِل دى ٤  ٕى حكح ل٧٤ي ًٛ ٩ى  أ

 ٞ  كال  
ى
 .ؽً ٍٞ ح ال  ٧  اً ةد كأ
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أيب  الث٨ً  «كاتل ٕؽي٢ حؿٍ الى »٦ح ل١ذةب ؽ  ٞى ٕذرب ٦ي يي  ال١ذةبى  كب٧ة أف   -11
ـى  ظةد٥ ٚٞؽ أزجخ    ؿحالى »٫ ل١ذةثً  ٥و أيب ظةدً  اث٨ً  ِل ٨ٔ دؿديًت ٤  ٕى ال٧ي  ن

ٜي ٫ ل٥ يؾ٠ؿ ذلٟ إال يف ٦ٞؽ٦ح حتى ؛ ل٩  «كاتل ٕؽي٢  ٞي٫ٞ هلؾا ال١ذةب؛ كهلؾا ال ي٤ي
 .٭ة ٦٪٫ظؾٚي 

ٕى  ثجًٕي  خي ٩ٍ ٮى ٪ٍ خى  -12 ْ٭ؿ ِل؛ تًلى ٤  ٕى ٦ح ال٧ي ؽ  ٞى ٞؿات ٦ي ًٚ  ٪ةكي٨ ىلع ثًٕي ا٣
ٮح ا٣ٛةاؽةي   .ل٤ٞةرئ جبالء كًك

ٍؿتي ذى  -13 ًٙ ؤ٣  ؽؼ ال٧ي ٨ٔ ٬ى  ٩جؾةن ٠ى  .ال١ذةب ٙ ٨٦ دأل

زياف ظك٪ةيت، ٢ٕ ذلٟ يف ٦ً أف جيى  اللى  ، كأقأؿي (1)ث٫ خي ٧ٍ ٦ة ري  ٬ؾا ٬ٮ ػالوحي 
  .٤ٔي٫ ذلٟ كا٣ٞةدري  ٫ كل  إ٩   ؛٪ٕٛين ث٫ يٮـ ٣ٞةا٫يى أف ، ك٨و كى ظى  ٫ ثٞجٮؿو ٤ى كأف يذٞج  

 العاملني ربِّ هلِل ابته أمجعني، واحلمُدَحه وَصوعلى آِل ٍدمََّحها ُميِِّبم على َنلَّوَس ى اهلُللَّوَص

 

 كتبه

 أبو ُٖاّ

ى   ةيًن  ٌى يٍ ابلى  ًع  ٦ى ٮٍ الى   ًٌل  ٔى ث٨ ِؽي ٧  مي
  ٧ينالى 

ى
ى ّك  ال٧ى ، ٢ٍو ال ة ٬ة اللي ادى اـ زى ؿى احلى  اللً  ثدلً  حى ١  يف ٦ى  ةكرنا دلي ٛن  تّشي

 ٢قً الى ٢ أثٮ قى جى كاكف ذلٟ ث٧زنل الاكا٨ ث٧ع٤ح صى 
 (14/11/1432٬)يف 

 abohammam333@gmail.com ١رتكينلا٣ربيؽ اإل

                                           

ُجٮع؛  (1) ُٮَذني، كٝةث٤خي ثح٪٭٧ة ٦ٓ ال٧ى ٧ة قيأيت ًذ٠ؿ ذلٟ يف الهـ ىلع نكغ ٠ثي٥  كٝٛخي ىلع َمى
 .ال١ذةب
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 عوم اجلرح واهتعديى

 واههقد واههقاد وأئمة اههقد

 للَغلَّاَمة الُمَحقِّق الكبير

  رحمن الُمَغلِِّمي الَيمانيال عبد
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 .فى ُى ي٨ اٍو ق اذل  ىلع ٔجةدً  ـه الى لل، كقى  احل٧ؽي 

هل إل٭ة إال  ال قبي٢ى  ٠سريةو  ٩يةق إىل ٤ٕ٦ٮ٦ةتو كدي ٫ يف دي٪ً  ٛذٞؿي يى  اإلنكةفي 
 
ى
ٓي ثةل ٜ   ػجةر، كإذ اكف يٞ  ٮابي ، كالى  كال١ؾبي  ؽؽي ، كالى  كابلة٢َي  يف الػجةر احل

 
ي
 .ذلٟ ٌُؿ إىل د٧يزيو ؛ ٚ٭ٮ مي كاخلُأ

ٓى ْي ًٛ ظى  ؽو ؽٍ ًو  ٙى ٤ى لة قى  -ةىلٕى ةرؾ كتى جى تى  -أ اللي ي  كٝؽ ٬ى   ٦ة حنذةجي  ٮا لة جي
٫، أوعةثً  ، كآزةرً ملسو هيلع هللا ىلص٪ة ي  بً ٩ى  حً ٪  ، كقي ٪ة ب  رى  ٠ذةًب  ٛكريً يف دى  ٨ الػجةرً إل٫ ٦

ٞي كٝى  ٚى ٌى ٌةية ا٣ ٛي ةة، ك ريً ةريغً ، كاتل  ؿً ٍٕ ٭ة، كالن  كآداثً  حً ٘ى ٞ٭ةء، كال٤  ذةكل ا٣  .ذلٟ ، ٗك
 
ى
ٍ كا٣زتمٮا كأ   ؽى ٮٍ ٨ ثٕؽ٥٬ قى ٮا ٦ى مي ـى ل

ى
 ٮا أظٮاؿى ٕي ج  تى جةر ثةلقة٩يؽ، كدى ػٍ د٤ٟ ال

ي الؿ   كا ؽي ٞ  ٛى ٮا، كتى ْي ًٛ ٤ح ٦ة ظى ٮ٬ة لة يف جي ْي ًٛ أػجةر٥٬، كظى  ؽً ٍٞ كةٔؽ ىلع جى كاة ا٣ت ت
ٞ  رى  ا ىلع ل  ٮٍ ٌى كاة، كٝى الؿ   أظٮاؿى  ق، خبربً  ت االظذضةجي ٨ جيى كا ٦ى زي  ٧ى ٫؛ ذى اكو ث٧ة يكذع
ٍ ث٫ إال إذا أذٌؽ، ك٦ى  ٨ ال جيت االظذضةجي ؿد، ك٦ى ٛى كلٮ اجٍ  س٨ ش ث٫، ك٣ذى ٨ ال يي

ي  كة٢٬ تى دكف أػؿل، ك٦ة دكف ذلٟ ٨٦ ٦ي  ٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ يف ظةؿو ٨ يي كتن٭ؽ، ك٦ى ي
 .ابؾ  ككى  ٢و ٛ  ٘ى ك٦ي 

ًى ٤  ٮ٬ة، كػى عىي ك٬ة، كٚى ؽي ٞى ذى كا إىل الػجةر ٚةجٍ ؽي ٧ى كخى  ٪ٮق ٧  ىٮا لة ٦٪٭ة ٦ة 
ٔي (1)عحا٣ت ّة٬ؿ٬ة الى   كا الػجةرى ؽي ٞ  ٛى عيط، كتى الى   تى ذي ٠ي  ٮا بكٕح ٚي ؿً ، كٝؽ 
ى ؛ ٚى (2)عح٭ة ٨ٔ الى  ٕي ذى ؽٍ ٭٧٭٥ ٦ة يى ح ٚى ٝ  ٭٥، كدً ٧ً ٤ٍ ًٔ  ًٔ ّشى ٭ة، ٤ى ٤ى ٮا ػى ٪ي ح  ٭ة، كبى ٤ى ٤ى ظٮا 

                                           

عح»كيي٪ْؿ ٠ذةب  (1) ة٬ؿ٬ة الى  ّى ٤ ح  ٕى ٦ذ٫ ديع  لًنيؼ٪ة الٮا «أظةدير ٦ي ؽ  ٞى  .٦ٓ ٦ي

٤ ِل  (2) ٕى ٤ ٥ ٚي٫ ٨ٔ إٔالًؿ الا٧ًح لألظةدير، ٝةؿ ٚي٫ كل٧٤ي ذنيه دىسى ـه ٦ى  :ن
٫ٕ ثُالفي نًكجح اخلرب إىل ال يب  -1» ٪ ٫ ٦ى ّى ٗى٤ت ىلع  ـى ٔ٪ؽ ال ةٝؽ ٨٦ً الد٣ح ٦ة  ، ٚٞؽ ملسو هيلع هللا ىلصإذا ٝة

= 
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= 

ٮعه  .ثة٢َه  :يٞٮؿ ًٮ ذيض أف  اخل .أك مى ُأ، إال  أف كالك ال٤ْٛني يٞى ا أك ػى ٧ٍؽن ١ؾكبه خى ربى ٦ى
ذيًت  ذجةدر ل٥ يى٤ذٛخ إل٫ صة٦ٕٮ ٠ي ا، ٗري أف  ٬ؾا ال٧ي ٧ٍؽن ذجةدر ٨٦ الةين ال١ؾب خى ال٧ي

ؽ  ٧ ٕى ـى اتل  ل٢ ىلع ثُال٫٩، كإف اكف ا٣ْة٬ؿي ٔؽ ـى ال  ٮعت، ث٢ ييٮردكف ٚي٭ة ٦ة يىؿكف ٝية ًٮ  .ال٧ى
ذ ٭٥ ٝؽ دذٮٚؿ الد٣حي ىلع ابلُالف،  -2 ح ال ةٝؽ ثإٔالؿ اخلرب ث٫ ل٥ حي اكم اذلم ييَصى  ٦ٓ أف  الؿ 

دػ٢ ٤ٔي٫ 
ي
، ك٣س٨ يىؿل الةٝؽي أ٩ ٫ ٤ٍٗ، أك أ ٝنة ٚةًالن ك ؽي ثذ٧ًٕؽ ال١ؾب، ث٢ ٝؽ يسٮف وى

 .احلؽير
٨ ثٕؽق،  -3 ، كيذك٥ يف راكو ٨٦ رصةًؿ ق٪ًؽق، ٚيىذٕٞج٫ ثٕي ٦ى ا ٦ة يؾ٠ؿ اث٨ي الٮزم اخلربى ٠سرين

اكم ل٥ ييذ٭٥ ثذ٧ٕؽ ال١ؾب، كي٥٤ٕ ظةؿ ٬ؾا اتل ٕٞت ٨٦ ا٣ٞةٔؽدني الكةثٞذني ثأف    .ذاؾ الؿ 
ل٢ي اآلػؿ ٗري اكؼو ل٤عس٥ ثةبليُالف، ٦ة ل٥ يى٪٥ٌ إل٫ كصٮدي راكو يف  ٥ٕ٩، ٝؽ يسٮف ال 

ٕؿكؼ ثذ٧ٕؽ ال١ؾب، ٚيف ٬ؾق احلةًؿ يذ ض٫ ذاؾ اتل ٕٞت ٪ؽ ٦ى  .الك 
عح؛ ٚإ٩ ٭٥ يىذ٤ُجٮف هل ٤ٔح،  إذا اقت٪١ؿ الا٧حي  -4  ٪ؽ الى  ٞٮف ال٧ىنت، كاكف ّة٬ؿ الك   ٞ عى ال٧ي

ة، كل١٪٭٥  ٞن ٤ ٮق ث٤ٕح ٣حكخ ثٞةدظح ٤ُ٦ ٔى ى
ة ظير كٕٝخ أ ٞن ٤ُ ٤ ح ٝةدظح ٦ي ًٔ ٚإذ ل٥ جيؽكا 

 .يؿك٩٭ة اكٚيح ل٤ٞؽح يف ذاؾ امل٪١ؿ
٧ةع :٨٧ٚ ذلٟ ح ثةلك  ؽلف٬ؾا ٦ٓ أف   -إٔالهل ثأف  راكي٫ ل٥ ييَصى  اكم ٗري ٦ي ٢   -الؿ  ٔى ى

أ
ا ركاق ٧ٔؿك ٤ت، ٨ٔ ١ٔؿ٦ح، دىؿاق يف دؿجح  ابليؼةرم ثؾلٟ ػربن  ُ ٮىل ال٧ي ث٨ أيب ٧ٔؿك مى

 .«اتل ٭ؾيت»٧ٔؿك ٨٦ 

٧ؿك :كحنٮ ذلٟ ٔى ٫ يف ظؽير  ة٬ؽ كالى٧ني ن٦ي ٌةء ثةلن  ٞى  .ث٨ دي٪ةر يف ا٣
ة ٌن ـي ميًؼ٫ ٌٔل   :كحنٮق أي جًٍخ » :ث٨ ال٧ىؽيين يف ظؽير ن ـى الك  بىحى يىٍٮ ٍ ٜى اللي ا٣رت  ٤ى ، إ٣غ، «...ػى
ٛةت»٧٠ة دؿاق يف  ا ركاق ال٤يري  «الق٧ةء كالى  ٢  أثٮ ظةد٥ ػربن ٔى ى

ٍٕؽ ٨ٔ  ل٤جىي٭يق، ككؾلٟ أ ث٨ قى
ٞربم، ٧٠ة دؿاق يف   .(2/353) «٢٤ٔ اث٨ أيب ظةد٥»قٕيؽ ال٧ى

ذىجى٫ ٨ٔ  :الدنيإمةرة ابليؼةرم إىل إٔالؿ ظؽير الى٧ٓ ثني الى   :ك٨٦ ذلٟ ثأف  ٝيذحجح ملة ٠ى
يٮخ. ؽااين، كاكف ػةله يىؽػ٢ ىلع الن  ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ »، ييؿاصٓ ..ال٤ير اكف ٫ٕ٦ ػةل ال٧ى

 .(121ص)ل٤عةز٥  «احلؽير
٫؛ ٠إٔالهل٥ ظؽير ٔجؽ :ك٨٦ ذلٟ الؿي ثةحلى٢٧ ىلع اخلُإ، كإف ل٥ يىتجني كص٭ي ث٨  ال٧ى٤ٟ اإٔل

ٕٛح  .أيب ق٤ي٧ةف يف الن 
يغ، ٧٠ة دؿل يف  :ذلٟ ك٨٦ دػ٢ ىلع الن 

ي
٨  أف  احلؽير أ ْى يف دؿجح  «لكةف ال٧ًزياف»إٔالهل٥ ث

ري٬ة ا٢ٌٛ٣  .ث٨ احلجةب، ٗك
= 
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ًى  ًٕ  تى ذى ٮ٬ة ٠ي ٪ي ٧  ك   ٢٤، كظةكلٮا ٦ٓ ذلٟ إ٦ةدحى ا٣
ى
٭٥ ٪٢ٞ أٚة٤ًي جةر الاكذثح، ٥٤ٚ يى ػٍ ال

ى ٫، ك٦ى ٬٪ً ي٫ أك كى اكً رى  ق لدلال٣ح ىلع ٠ؾًب ؿً ٠ٍ  ٦ة اظذةصٮا إىل ذً ٦٪٭ة إال   ط ٨٦ ة٦ى كى ٨ ت
 ذى ٦ي 

ى
ى كى  ذلٟ، كى ني  ؽ بى ٞى ٓ ذى ٧ً ٦ة قى  كل ل  ؿى ؿي٭٥ ٚى ػ  أ ٞؽ اذلم ٝؽ إىل ال   ةسى ال   كى

ٚى خ ٦ٕةملي جى ًى ق، ك٩ي ت ٝٮأؽي ؽى ٭  مي   :ٜ مؿص٤يٮثٞ  عى كتّشؽ ال٧ي ٝةؿ ال٧ي  ٜ  عى جً ٫، 
 .(1)«٭٥يسً ؽً ٥ ظى ٤ٍ ًٕ ةءكا ثً ك٧٤ٮف ٦ة مى ؿ ال٧ي ؼً ذى ٍٛ ًلى 

 

 

                                           
= 

ذ٭٥ يف ٬ؾا ض  ة إ٩ ٧ة ثيين ىلع أف  دػٮؿى اخلى٢٤ ٨٦ ًص٭ذ٭ة  :كظي ٞن ٤ُ ٤ ح ٦ي ًٕ ؽح ثذ٤ٟ ا٣ ٞى ـى ا٣ أف  ٔؽ
ا،  ٜ أف يسٮف ال٧ينت ٦٪١ؿن ، ٚإذا ادٛ  ٜ كصٮد اخلى٢٤؛ ٩ةدره  ٞ ى ال٩ي٫، ٚٞؽ يي ٨  الةٝؽ ثُي ّى ٤ت ىلع  ي٘ى

جت، كأف  ٬ؾا ٨٦ ذاؾ الةدر اذلم  ة٬ؿ أ٩ ٭ة يه الك   ْ كإذ ل٥ ييٮصؽ قجت هل إال د٤ٟ ا٤ٕ٣ح ٚة٣
 .يىيجء اخلى٤ى٢ي ٚي٫ ٨٦ً ًص٭ذ٭ة

ٓ مم٨ دك٩٭٥ ٨٦ اتل ٕٞت ثأف  د٤ٟ ا٤ٕ٣ح ٗري ٝةدظح :كب٭ؾا يىتجني عٮا أف  ٦ة يٞى ع  ، كأ٩ ٭٥ ٝؽ وى
ـ ٨٦ ا٣ٛؿؽ، امهلل إال أف  ؽ  ٞى ة تى ٤ٛح ٧ٔ  ٗى ىص ٨٦ الظةدير ٦ٓ كصٮد٬ة ٚي٭ة، إ٩ ٧ة ٬ٮ  ٦ة ال يي

٪١ؿ ت أف  اخلربى ٗريي ٦ي  ٞ ٕى ذى ا«ييثجخ ال٧ي  ه..
٧ًٍ٤ي ح»ا٩ْؿ  (1) ًٕ ٞةالت ا٣ ٤ ِل(253-234ص) «ال٧ى ٕى ح يف»٦ٞؽ٦ح حتٞيٜ  .، ال٧ي ٮااؽ ال٧ىض٧ٔٮ ٛى  ا٣

ح ٔٮ  .(8، 7ص) «الظةدير املًٮ
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  ٚايتَّعزٌٜ ِحِضاجَل ًُِِِع

 ًٔ ٨ َمى  ٕؽي٤٭٥ ثأ٣ٛةظو كاة كدى الؿ   ًح ؿٍ جعر ٚي٫ ٨ٔ صى يي  ٥ه ٤ٍ ٬ٮ  ىٮوح، ٔك
ًٕ ؿى مى  ًٔ ؿي ٨ ٚي ٥٤ ٦ً ادت د٤ٟ ال٣ٛةظ، ك٬ؾا ا٣ ؾ٠ؿق كل٥ يى  ،الظةدير ٥ رصةؿً ٤ٍ كع 

ٮعت ٦ٓ أ٩  ٨٦ أوعةب ال٧ى  أظؽه  ـي  ،ْي٥ه ٔى  عه ؿٍ ٫ ٚى ًٮ ة ؿٍ صةؿ صى يف الؿ   كاله ظن
٨ ٧ى ةثٕني ذى عةثح كاتل  ٨ الى  ٦ً  ٨ٔ ٠سريو  ٥  ، ثي ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٨ٔ رقٮؿً  ؽيالن زةثخه ٍٕ كتى 

، كوى ر  ٮى ز ذلٟ دى ٮ  ٥٬، كصى ثٕؽى  َى ٩نة ل٤ّش  ٮٍ عن  ، كك٧ة صةزى (1)ةس٪نة يف ال  ٍٕ يٕح ال 
                                           

ؽى أثٮ الٮلؽ ابلىةيج  (1) ٞى ٮاز » :ثىةثنة ٝةؿ ٚي٫ «اتل ٕؽي٢ كاتل ضؿيط»يف ٠ذةث٫  خى ثةبه يف صى
ي٨ ٪يه ٔ٪٭ة، كإ٩ ٧ة ٬ٮ ٨٦ً ال  يجح ال٧ى ً٘  .«الىؿح، كأ٩ ٫ ٣حف ٨٦ ثةًب ا٣

ٟى  ٝةؿ يىي» :ز٥ ٝةؿ ةف/ قأ٣خي ٦ةل  ُ ٞى ٕيؽ ا٣ ىف ث٨ قى ن
ى
ٕجحى كاث٨ى  ث٨ أ ٛيةفى ال ٮرم كمي كقي

ذ ٭٥ يف احلىؽير، ٚك ٭٥ ٝةؿ يل ِٛ أك حي يح٪ح ٨ٔ الؿص٢ً ال يى ٔي
ق : دني،  .بىني  أمؿىق، بىني  أمؿى ؿ  مى

ىن٭ؽ ىلع  ة٬ؽ ي ذؽ ثٞٮهًل يف ٬ؾا ابلةب؛ كذلٟ أف  الن  ٨ ال يٕي كىلع ٬ؾا إجةعي ال٧يك٧٤ني إال  ٦ى
ىكرًي املةًؿ، ي٪ةر كي ؿظ٫ ث٭ة، كييـي٢ ٨ٔ  ال  ٥٤ً ذلٟ إال  أف جيى ٔى  ٨ ٓ ٦ى ىكى ٥٤ ٦٪٫ الىؿظح، ٚال ي ٚذٕي

 ٥٤ ٨ دٕي ٩ية كاآلػؿة يى٪٫٤ٞ ٦ى ٧ةد ال  ًٔ ي٨ اذلم ٬ٮ  ٭ةدد٫، ١ٚيٙ ال  ر مى ى ال٧ىن٭ٮد ٤ٔي٫ َضى
٤ىح  ٞى ح ٬ؾا أ٩ ة ٝؽ كصؽ٩ة الىٍؿحى ًلى ذي٫ ٚال ييبىني  أمؿيق، كممة دؽؿ  ىلع ًوع  ؿٍظى الػجةر كابلىعر صى

ي٨ كالٮرع؛  ٥٤ كال  ًٕ ٨ٔ أظٮاهل٥، ك٨َٕ الا٧ح ٤ٔي٭٥ يف قةاؿ أٔىةر ال٧يك٧٤ني ٨٦ أ٢٬ ا٣
ٕيؽ يت أ٩ ٫ ٝةؿ كذللٟ ركم ٨ٔ قى كى ١ؿ٦ح ىلع  :ث٨ ال٧ي ًٔ ب  ؾى ، ٧٠ة ٠ى ٌلى  ٔى ية ثيؿٍد، ال دىٍسًؾب 

ج ةس  .اث٨ً خى
ٛيةًف ال ٮرم كقٛيةف ٟو كقي يح٪ كريكم ٨ٔ ٦ةل ٔي ؼذيةين كييٮنفث٨  ي ٮب الك 

ى
جىيؽ  ح كأ ث٨ خي

ٕجح ٤٭٥ كمي ٌٍ ٭٥ كٚى ًٔ رى كى ٧٤٭٥ كى ًٔ ةج ٦ٓ  ٤ىًح الػجةر كإّ٭ةري أظٮاهل٥  -ث٨ احلىض  ٞى ٍؿيطي جى َتى
ِي يف الػًؾ ٦ً٪٭٥ كاإلػجةر ٔ٪٭٥، كٝةؿ  ٛ د ٝةؿ أثٮ ثسؿ :كاتل عى ال  ث٨  ٤ٝخي لعىي :ث٨ ػى

ٕيؽ ىش أف يسٮف ٬ؤالء ا :قى ة ختى ٦ى
ى
٧ةءىؾ ٔ٪ؽ الل يٮـ ا٣ٞية٦ح؟ أ ىى ي٨ دؿكخى ظؽيسى٭٥ ػي ذل 

ٍىِل رقٮؿى الل  :ٚٞةؿ ت  إيل  ٨٦ أف يسٮف ػى ظى
ى
ى٧ةيئ أ ل٥ًى  :، يٞٮؿملسو هيلع هللا ىلصلف يسٮف ٬ؤالء ػي

= 
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 ج  ثى كاة، كاتل  ٭ٮد صةز يف الؿ  يف الن   حي ؿٍ الى 
ى
 ال   ؿً مٍ خ يف أ

ى
خ يف ج  ثى  ٨٦ اتل  ىلى كٍ ي٨ أ

ـى المٮاؿ؛ ٤ٚ٭ؾا اٚرتًٮا ىلع أ٩ٛكً ٞٮؽ كاحلي  ْ  » .يف ذلٟ ٭٥ اله  «٪ٮف٠نٙ ا٣
(1/391). 

 

 

                                           
= 

ًؾب ين  ظؽيسنة دىؿىل أ٩ ٫ ٠ى زٍخى خى ؽ   . ٌظى
٭ؽم الؿ مح٨ كٝةؿ ٔجؽ ز٪ة مح ةد :ث٨ ٦ى ؽ  ٕجح أ٩ :ث٨ زيؽ ٝةؿ ظى ج ةدَكى ٧٪ة مي ث٨ ٔج ةد  ة ٔك

ثةف -ظةزـ يف رص٢بي  كصؿيؿ
ى
ٍٛخى ٔ٪٫؟ ١ٚأ٩ ٫ الفى  :٤ٞٚ٪ة -ث٨ أيب ٔي ةش ييؿيؽ أ ٛى لٮ ٠ى

٤يٍف، ٚٞةؿ :كأصةثى٪ة، ٝةؿ ٕجح يي٪ةدم ٨٦ً ػى ريؽ الة٦ٓ، ٚإذا مي
ي
ة أ ذاؾ اذلم ٝي٤ذ٥ ال  :ٚؾ٬جخي يٮ٦ن

ٕيين ىكى راق ي
ي
 .أ

ةف  ٛ ٤ىي   ٠٪خي ٔ٪ؽ إق٧ةٔي٢ :ٝةؿ ٔ ٔي ث رص٢ه ٨ٔ رص٢و ٚٞةؿث٨  ؽ  ث ٨ٔ ٬ؾا؛  :ح، ٚعى ىؽ  ال حتي
٥ ٤ٔي٫ أ٩ ٫ ٣حف ثثجخو  :ٚٞةؿ .اٍدذىبٍذ٫ :ٚٞةؿ .ٚإ٫٩ ٣حف ثًثىجٍخو  سى   .٦ة اٗذةثى٫، كل١٪٫ ظى
٭ؽم ٛيةف ال ٮرم ثؿص٢و ٚٞةؿ :كٝةؿ اث٨ ٦ى رٍتي ٦ٓ قي ؿى اب، كالًل لٮال أ٩ ٫ ال ي٢  يل أف  :مى ؾ  ٠ى
خ   ١ى   .أق١خى لىكى
ي٥ ز٪ة مح ةد :كٝةؿ أثٮ ٩ٕي ؽ  ٍٮفو ٝةؿ ظى ٔى إي ةز٥  :ٝةؿ إثؿا٬ي٥ ال ؼع :ث٨ زيؽ، ٨ٔ اث٨ 

٘رية اثةف ث٨ قٕيؽ كأثة ٔجؽ كال٧ي  .الؿمح٨؛ ٚإ٩ ٭٧ة ٠ؾ 
ب  ٨ٔ احلؽير،  ح ث٧ة ٚي٫ ممة يىؿيد  ظؽيسى٫ ملة يف ذلٟ ٨٦ اذل  ؿ  ضى ح أف يىؾ٠ؿ ال٧ي ؿ  ضى ٮز ل٧٤ي كإ٩ ٧ة جيى

يٕح، كذثًّة ٔ٪٭ة، كال ييؾ٠ؿ ككؾلٟ ذ ة ل٤ّش  ْن ؛ ظٛ رتى  ث٫ الةسي ٍ٘ ك ابًلؽٔح ييؾ٠ؿ ثجؽٔذ٫؛ ئلال تى
ٛيةف الٮرم يف وةظت ابًلؽٔح ييؾ٠ؿ  يجح؛ ٝةؿ قي ً٘ يٮب٫؛ ل٩ ٫ ٨٦ ثةب ا٣ ٔي ٗري ذلٟ ٨٦ 

ذةب ث٘ري ذلٟ :ثجؽٔذ٫ ت   -كالل أ٥٤ٔ -يٕين .كال ي٘ي هل، أك أٍف ييٮرد ٦ة ٚي٫ ال ىلع كص٫ الك 
ة أف يؾ٠ؿ ٦ة ٚي٫ ممة يس٥٤ دي٪ى٫ ىلع كص٫ اتل عؾيؿ ٦٪٫، ٤ٚحف ٨٦  يٞةؿ ٚي٫ ٦ة ٣ىحف ٚي٫، ٚأ٦ 

يجح، كالل أ٥٤ٔ ً٘ عيط»٬. ا.«ثةب ا٣ ج هل ابليؼةرم يف الة٦ٓ الى  ؿ  ٨ ػى  «اتل ٕؽي٢ كاتل ضؿيط ل٧ًى
(1/382 ،383). 
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َّ اُركَّٚايُّ ُزِكاي
(1)

 

ٓى  أف يسٮفى  ؽ  الثي  ةٝؽى ال   ؛ ٚإف  ني  ال٭ى  كاة ثةلمؿً الؿ   ؽي ٍٞ ٣حف جى  َ   كاق الع اال
َي  ةثٞني،كاة الك  ح، عرٚنة ثأظٮاؿ الؿ  ي  كً ؿٍ ىلع الػجةر ال٧ى  جرينا ثٕٮااؽ كايح، ػى ؽ الؿ  ؿي ك

كة٢٬ كال١ؾب، أيح إىل ا٣ت  ٞةوؽ٥٬ كأٗؿاً٭٥، كبةلقجةب ال  كاة ك٦ى الؿ  
٘ى ٮًٝ كال٧ي   ؟ كبأم  ًل اكم ٦ىت كي الؿ   ٕؿؼ أظٮاؿى إىل أف يى  ٤ٍ، ز٥ يذةجي ٕح يف اخلُإ كا٣
ٕى ؟ ككيٙ ٬ٮ يف ال  ثدلو  ى ٛ  عى ؿكءة، كاتل  ٢ٞ، كال٧ي ي٨، كال٦ة٩ح، كا٣ ع يف ِ؟ ك٦ىت شى
  ُ  ٫؟ٓ؟ ككيٙ ٠ذةثي ٧ً ٨ قى ٓ؟ ك٦ٓ ٦ى ٧ً ٓ؟ ككيٙ قى ٧ً ٤ت؟ ك٦ىت قى ا٣

ى الن   ٕؿؼ أظٮاؿى ز٥ يى  ةد٭٥، كأكٝةت يى ذى دلا٩٭٥، ككى ث ٔ٪٭٥، كبي ؽ  يٮخ اذلي٨ يي
 ٍ ٕؿض ٤ٔي٭ة ةت الةس ٔ٪٭٥، كيى ي  كً ؿٍ ٕؿؼ مى عؽير، ز٥ يى يس٭٥، كعدد٭٥ يف اتل  ؽً حتى
٫، كيسٮف ٦ٓ ُٮؿ شظي ٕذرب٬ة ث٭ة، إىل ٗري ذلٟ ممة يى م كيى اكؿكيةت ٬ؾا الؿ  مى 

ة، مي ٞ  يى ذى ذلٟ ٦ي  ٛى ٬ى ؿٍ ْن ًٛ ٙ ا٣ ى ُ٪ح، ٦ةلاكن لٛكً ٭٥، دٝيٜ ا٣ ٫ اهلٮل، كال ي٤ي ٧ً كذى ٫، ال ي
ى  ًٛ ي ى  ٨  ّى  ري ةدً ٫ ثى ٛ  ؼً ، كال يكذى ق ا٣ٌ٘تي ـ  كذ ٍ ؿ  ٞى ج٤ٖ ال٧ى ْؿ، كيى كذٮيف ال  ظىت ي ٨ كً ، ز٥ يي

 ؿاـ، ٔـيـةي ال٧ى  ثٕيؽةي  ؿدجحي ، ك٬ؾق ال٧ى َص  ٞى ةكز كال حي ٚال جيي  ؛٫٧١ُجيٜ يف ظي اتل  
 .ج٤٘٭ة إال الٚؾاذي ٪ةؿ، ل٥ يى ال٧ى 

                                           

حن  (1) ٘ى ؽي ٣ي ٍٞ رىا٥٬، كإػؿا :ال  يٙ ٦٪٭ة، يٞةؿ٬ٮ دى٧يزي ال  ـ  را٥٬ كا٩ذٞؽدي٭ة، إذا  :جي ال ٍؽتي ال  ٞى جى
يٙ ـ  ٕىؿب» .أػؿصخي ٦٪٭ة ال  .(241/ 6) «لًكةف ا٣

ة ة كَتؿينة :كاوُالظن ٞن كاة دىٮزي ٕيٛح، كاحليس٥ ىلع الؿ   ٌ عيعح ٨٦ ال  .٬ٮ دى٧يزي الظةدير الى 
زني؛ ننأدي٫ كدةريي٫» ؽ  عى ٪٭ش ال ٞؽ ٔ٪ؽ ال٧ي  .(5ص ) «٦ى
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 ؽ  عى ٨ أكةثؿ ال٧ي كٝؽ اكف ٦ً 
ى
ؿ ٤ٔي٫، ٮ  ٕى كاة ٚال حي ذك٥ يف الؿ  ٨ يى ذ٭٥ ٦ى ٤  صً زني كأ

ـي  ؛٤ذٛخ إل٫كال يي  أثٮ » :-أف٨ أا٧ح ٬ؾا الن  ك٬ٮ ٦ً  -ؽيينال٧ى ث٨  ٌٔل   ٝةؿ اإل٦ة
 ٔي ؽى صةؿ، ٬ؤالء ال يى ٭٧ة يف الؿ  ن٦ى  كٝةف ال أٝج٢ي ؽي ةف وى ٛ  ٥ كخى يٍ ٕى جي 

ى
ا إال ظى ٮف أ ؽن

 .(1)«ي٫ٮا ذً ٕي رى كى 
 ٛ  ي٥ كخى ٕى كأثٮ جي 

ى
ىلع ٠رثة ن٦٭٧ة يف  ؾ٠ٮرة دؽؿ  ال٧ى  ح، كالك٧حي ٤  صً ةف ٨٦ ال

ٛى  ًت ذي ؽ يف ٠ي َتى  صةؿ، ك٦ٓ ذلٟ ال دسةدي الؿ    .(2)٭٧ة٨ ن٦ً ٦ً  يشءو  ٢ى ٍٞ جى  ٨  ا٣

                                           

ٕى٤ ِل(7/232) «د٭ؾيت اتل٭ؾيت» (1)  .، ال٧ي

لؽ ابلةيج  (2) ٕؿٚح الؿح )ثةثنة يف  «اتل ٕؽي٢ كاتلضؿيط»يف ٠ذةث٫  ثىٮ ب أثٮ الٮى ٦ى
زني يف الؿح كاتل ٕؽي٢، ٚٞةؿ(كاتل ٕؽي٢ ؽ  عى زني يف الىؿح » :، ثني  ٚي٫ أظٮاؿى ال٧ي ؽ  عى أظٮاؿ ال٧ي

ؿ.كاتل ٕؽي٢ ممة ييؽرؾ ثةالصذ٭ةد ٤ٍٕى٥ ثرضبو ٨٦ الْ   ، كيي
ٍرًب  ككىٍص٫ي ذلٟ/ ةلىفى الؿص٢ى كدسؿرت مةدزذي٫ هل، كإػجةرق إي ةق ث٧س٢ ٦ة يي أف  اإلنكةفى إذا صى

ـو  رب يف يٮ ٜ هل أف يي ٛى ًس٥ ثذىؽي٫ٞ؛ ٚإف ات  ٝي٫، كظي ٜى ًوٍؽ  ٞ ى ي ٔ٪٭ة حتى رٍبى ٩ةسه ٨ٔ املٕةين ا٣ت يي
٥٤ًى ٨٦ الي ةـ أك كٝخو ٨٦ الكٝ ٔى رًب الةس ٨ٔ ذلٟ ال٧ىٕىن، أك خبالؼ ٦ة  ةت خبالًؼ ٦ة يي

ؽؽ اذلم ثىجىخى ٨٦  دجح الى  ؿص٫ ذلٟ ٔ٪ؽق ٨ٔ ري ٤ٍ، كل٥ يي ٘ى ي أذٞؽ ٚي٫ الٮ٥٬ كا٣ ٦٪٫ املؼربى
ربؾ بيشء  ت مةدزذي٫ لٟ ٚال يىسةد أف يي رثي ًق، كإذا أكرثت دلةلكحى آػؿ ككى ربى ً٭ؽ ٨٦ً ػى ٔي ظةهل، ك

٪ ٟ ٠رثةي إال كيربؾ  ّى ٗى٤ت ىلع  ٕىؽا٣ح ٨ٔ ذلٟ ال٧ىٕىن خبالؼ ٦ة أػربىؾ ث٫  ح كا٣ أ٢٬ي الٞ 
٧ٍؽي  ٕى ٫، ك٤ًٝ ح اقتسجةد٫ كاًُؿاب أٝٮاهل ك٤ًٝ ح ًوؽ٫ٝ، ز٥ ثٕؽ ذلٟ ٝؽ يتجني لٟ ٨٦ ظةهل ا٣ ًُ ٤ى ٗى

ؿٚني ال يذ٤ٙ يف  ُ ٨ اكف يف أظًؽ ٬ؾي٨ ا٣ ٥ يف أمًؿق؛ ٧ٚى ٍسي ، كحبكت ذلٟ حتى ٍي  صؿظ٫ أك ا٤٘٣
طي ٚي٫، كىلع  ىص  ٝىٓ ا٣رت   كاإلوةثحي كى

ي
أك دٕؽي٫٤، كمم٨ اكف ثني المؿي٨ ٦ًس٢ أف ييٮصؽ ٦٪٫ اخلُأ

زٟ ٨ٔ  ؽ  ث إذا ظى ؽ  عى ظكت ٤ًٝ ح أظؽ المؿي٨ ٦٪٫ ككرثد٫ يسٮف احليس٥ ٚي٫، ١ٚؾلٟ ال٧ي
٦ٕح ـ ٬ؿم؛ ٦س٢ زى زٟ ٔ٪٫  ث٨ الػرض، أك م٧ؽ ث٨ وة٣ط ال ؽ  ثؾلٟ احلؽيًر ث٨ إقعةؽ، كظى
جيؽ الل ٔي ، ك ٟه ٛيةف ٦ةل ٧ٕؿ، كقي ةظ  ث٨ ٧ٔؿ، ك٦ى  ٛ ٍمجى٭٭٥ ٨٦ الا٧ح احلي

ى
٨ أ يح٪ح، ك٦ى ٔي ث٨ 

ث، أك  ؽ  ٞٮا ىلع ػالؼ ٦ة ظى ـ ٬ؿم، كإدٞة٩٭٥ هل، كادٛ  ٭٥ ظؽيرى ال ْي ٍٛ ٥٤ً ًظ ٔي ذٞ٪ني اذلي٨  ال٧ي
س٥ ث٫ٌٕٛ، كاً رثي ذلٟ؛ ٚإ٩ ٫ يي ٫ أظؽي ٬ؤالء الا٧ح، ككى ًب٫؛ ػة٣ٛى ُى رٍثة ػى ُؿاب ظؽيس٫، ككى

= 
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........................................................................... 
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ؿح؛ إىل  رثي ذلٟ ٦ً٪٫ صي ـ ٬ؿم، ككى ٚإف ا٩ٌةؼ إىل ذلٟ أف يى٪ٛؿد ثةلظةديًر امل٪ة٠ري ٨ٔ ٦ًس٢ ال
ق ٚييجكت  :أف يٞةؿ ٚي٫ ؽي  ٧ ٕى رثي ذلٟ ٦٪٫ ظىت يىتجني تى ب ٧ة ٠ى رتكؾ احلؽير، كري ٪١ؿ احلؽير، ٦ى ٦ي

ة٣ٙ ٬ؤالء ال ؿج ٨ٔ ظؽيس٭٥، إىل ال١ؾب، كإذا رأيذى٫ ال يي ، كال يى ةظى  ٛ ذٞ٪ني احلي ا٧حى ال٧ي
ح ظؽيس٫. س٥ ثىؽ٫ٝ، كًوع   ظي

ٝىٓ  ؼة٣ٛح كى ٮاٚٞح كال٧ي ؿٚةف ال يذ٤ٙ ٚي٨٧ كصؽ أظؽ٧٬ة ٦٪٫، ك٨٦ كصؽ ٦٪٫ ال٧ي  ُ ٚ٭ؾاف ا٣
٫٧٤ كدي٪٫  ًٔ ٝىؽر ٦ة يذ٫٤٧ ظةهلي يف  ٤ًٝ ذ٫، كىلع  صيط ٚي٫ ىلع ٠رثة أظًؽ المؿي٨ ٦٪٫ ك ا٣رت 

 ٌٍ  ٫٤.كٚى
ىي ٙي أ٢٬ الىؿح كاتل ٕؽي٢ يف الؿ ص٢ ٚييٮز٫ٞ يى ٫ٛ  كذللٟ يذ٤  ٕ ٌى ةف، كيي  ُ ٞى ث٨ قٕيؽ ا٣

٨ يىذك٥ يف الىؿح  الؿ مح٨ ٔجؽ ، ككؾلٟ قةاؿ ٦ى ٟه ؿظ٫ ٦ةل ٕجح، كجيى ٫ مي زٞ  ٭ؽم، كييٮى ث٨ ٦ى
٥٤، ثؾلٟ يٞٓ اػذالٚ٭٥ يف ذلٟ ىلع ٬ؾا الٮص٫. ًٕ  كاتل ٕؽي٢ مم٨ ٬ٮ ٨٦ً أ٢٬ ا٣

 :ث٨ أيب ميغ امل٤ُٰ ٝةؿ ث٨ إثؿا٬ي٥ ق٧ٕخي م٧ؽ :ث٨ ًظج ةف ا٣بيكت ٝةؿ كٝؽ ركل أثٮ ظةد٥
ىك٧ٓ ٦٪٫ ظؽير مح ةد صةء يىي ةف ي  ٛ ٕني إىل ٔ ح ٚٞةؿ ث٨ ٦ى ٤ى٧ى ق٧ٕذى٫ ٨٦ً ٗريم؟  :ث٨ قى

ز٫ ث٫، ٚٞةؿ .٥ٕ٩، ق٧ٕذي٫ ٨٦ً قجٕح ّٔش رصالن  :ٚٞةؿ ىؽ  َبى أف يي
ى
كأحٍنىًؽر إىل إ٩ ٧ة ٬ٮ در٥٬،  :ٚأ

ق٫ٕ٧ ٨٦ اتلجٮذيك
ى
٥ٕ٩، ق٧ٕذي٫ ٨٦  :ق٧ٕذى٫ ٨٦ ٗريم؟ ٚٞةؿ :ٚٞةؿ هل اتلجٮذيك .ابلىَصة كأ

 مح ةد :٦ة دؿيؽي ثؾلٟ؟ ٝةؿ :ٚٞةؿ .قجٕح ّٔش رصالن 
ى
زي  ػُأ ٦ى

ي
٨  أريؽ أف أ ح ٨٦ً ػُإ ٦ى ٤ى٧ى ث٨ قى

ٓي ىلع ػُإ ٔؿٚخي أ٩ ٫ ٨٦ً مح ةد ٜ يل ال٧ي ٛى ح، كإذا ا٩ٛؿد ث٫ ثٕيي  ركل ٔ٪٫، ٚإذا ات  ٤ى٧ى ث٨ قى
كاة ٔ٪٫ ٔؿٚخي أ٩ ٫ ٦٪٫ ج هل ابلؼةرم يف الة٦ٓ »ا٩ذىه.  .«الؿ  ؿ  اتل ٕؽي٢ كاتلضؿيط مل٨ ػى

عيط  .(281، 1/281) «الى 
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َّ ٥َّ١َُِأ  ِزِكاي

ٕجح ٮرم، كمي ٛيةف ال  أنف، كقي ث٨  ٧٠ةلٟ ؛امذ٭ؿ ثةإل٦ة٦ح يف ذلٟ جةٔحه 
 ٠ذةث٫ ٮٚةة يفذكاغبل٭٥ مي  أيب ظةد٥ دؿاص٥ى  ٝؽ قةؽ اث٨ي  ،ةج كآػؿكفض  ث٨ احلى ا
ؽار الظاكـ يف ٦ى  ٫ رأل أف  ؛ كذلٟ أ٩  «كاتل ٕؽي٢ ٕؿٚح ل١ذةب الؿحدٞؽ٦ح ال٧ى »

إىل  ى٢ الةّؿي  يى ىلع أكئلٟ الا٧ح، كأف الٮاصت أال   «كاتل ٕؽي٢ الؿح»٠ذةب 
ٔى أظاك٦٭٥ يف الؿ    ٭٥ أ٢٬ه ٫ أ٩  ثجخ يف ٩ٛكً ٭٥ املٕؿٚح ا٣ت دي ٚى ؿى كاة ظىت يسٮف ٝؽ 

 ،كيكت٪ؽ إل٭٥ ،ٕؽلٮا يف أظاك٦٭٥، كأف يٞج٢ ٦٪٭٥كيى  ،ٌٝةا٭٥ ىيجٮا يفأف يي 
اث٨ أيب ظةد٥  ـ ٬٪ة دؿجحى ؽ  ٞى كيٕذ٧ؽ ٤ٔي٭٥، كلعٮ ٬ؾا املٕىن جيؽر ث٪ة أف جي 

 .٩ٛك٫
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 ابٔ أبٞ سامت

ى  ٫اق٧ي   :٫جي كى كن
أثٮ  ؛٭ؿاف٦ً ث٨  داكدث٨  ٪ؾرال٧ي ث٨  إدريفث٨  م٧ؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٬ٮ 

٨ٔ  (2)«النكةب»ٕةين يف ٧ٍ الك   ذ٠ؿ اث٨ي  ،(1)ازمٌل الؿ  ْى ٪ٍ  ظةد٥ احلى أيبث٨  م٧ؽ
ازم  أثٮ ظةد٥و » :ٝةؿ (3)َة٬ؿ اث٨ً  ٪٤ْح ثةلؿم، ظى  جكٮب إىل درًب ٌل ٦ى ْى ٪ٍ احلى الؿ 

 .«٫٫ كدػ٤ذي رب رأيذي كضؽق يف ٬ؾا ال  كدارق كمى 
ايل ٮى ٨ مى ٨ ٦ً حن :ٝةؿ أيب» :هل إىل اث٨ أيب ظةد٥ ٝةؿ َة٬ؿ بك٪ؽو  ز٥ قةؽ اث٨ي 

 .«ةفٛى ُى ٤ح ٨٦ دى ْى ٪ٍ ظى ث٨  (4)ي٧٥ً دى 
ذ٧ةدي » :َة٬ؿ ٝةؿ اث٨ي    كاأل

ى
 .(5)«، كالل أ٥٤ٔىلى كٍ ىلع ٬ؾا أ

 ؛ لف  ٥ه ٬ٍ ؾا كى ٬ى » :ٚٞةؿ ،(ظ٪٤ْح) (6)«دلافٕض٥ ابلي ٦ي »يف  ٫ يةٝٮته جى ٞ  ٕى تى 
٧ي٥، ٫ دى اق٧ي  ٨ق ٦ى ك٣حف يف كلً  ،ي٧٥ً دى ث٨  ٪ةةزيؽ ٦ى ث٨  ٦ةلٟث٨  ٤حْى ٪ٍ ٤ح ٬ٮ ظى ْى ٪ٍ ظى 

                                           

قري »، ك(366 -35/357) «دةريغ دمنٜ»، ك(115 -3/113) «َجٞةت احل٪ةث٤ح»دي٪ْؿ دؿجذي٫ يف  (1)
 .(4/285)، (832 -3/829) «دؾ٠ؿة احلٛةظ»، ك(13/263) «أٔالـ الجالء

(2) (4/287). 
اين، ٦ةت ق٪ح  ٬ٮ م٧ؽ (3) حٍّسى ٞى  «قري أٔالـ ال جالء». (517)ث٨ َة٬ؿ، املٕؿكؼ ثةث٨ ا٣

ةظ»، (371 -19/361)  ٛ  .(1245 -4/1242) «دؾ٠ؿة احلي

ٓى يف الو٢ (4) رى ايل ثىين دى٧ي٥» :كى ٮى سجخ ٨٦ «مى ؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ»ك٨٦  ،«النكةب»، كال٧ي الث٨  «ال٧ي
 .َة٬ؿ

ؤد٤ٙ كال٧يؼذ٤ٙ» (5)  .(57ص) «ال٧ي
(6) (357). 
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ظ٪٤ْح أبلذح ىلع ث٨  ي٧٥ً ٫ دى ٨ اق٧ي حف ٔيالف ٦ى ٝى ث٨  قٕؽث٨  ٛةفُى كال يف كل دى 
..ةثٮفك  ٦ة أجٓ ٤ٔي٫ ا٣ج   ٚى  ؽي ٪ى الك   ط  ؛ ٚإف وى ... ايل ثين ٮى ٨ مى ٭٥ ٦ً إىل اث٨ أيب ظةد٥ 

 .«ؼ٤يٍ مم٨ ثٕؽق٧ي٥، كاتل  ٤ح ٨٦ دى ْى ٪ٍ ظى 
َى  ،٫كننأدي  ،قمٮلي  ًٕ جي ٤ى ك  /٫٥٤ ل٤

 يًن ٍٔ ؽى كل٥ يى » :، ٝةؿ(241) ق٪ح ًل كي 
ى
  أ

ى
 ا٣ٞؿآفى  ظىت ٝؿأتي  ت احلؽيرى ٤ي ٍَ يب أ

ٛى   .ٞؿاني٨ ا٧٤ٕ٣ةء ال٧ي مةذاف ٬ؾا ٦ً ث٨  كا٢ٌٛ٣ ،(1)«مةذافث٨  ٢ٌٍ ىلع ا٣
ى  ٥  ثي  ازم  ع يف ا٤ُ٣ت ىلع أثي٫ اإل٦ةـ أيب ظةد٥شى ح ٔجيؽكاإل٦ةـ أيب زي الؿ   ٔر

ازم  ١ؿي٥ال ٔجؽث٨  الل ري٧٬الؿ  ى ة ٦ً ٗك ث٫ أثٮق ق٪ح  ش  ق الؿ م، ز٥ ظى يث ثدلً ؽ  ٨ مي
 .(2)«ٞؽ٦حاتل  »ذلٟ يف دؿجح أثي٫ ٨٦  ؿى ٠ى ، ذى (255)

يب أيب ق٪ح مخف كمخكني  ٢ى ظى رى » :ٔ٪٫ (3)«ةظٛ  دؾ٠ؿة احلي »كيف 
أيب؛ ظير  ، ٚىّسي  ة ث٤٘٪ة ذا احل٤يٛح اظذ٧٤خي ، ٧٤ٚ  ثٕؽي  خي ٧ٍ ٤ى ذى ، ك٦ة اظٍ (4)]ك٦ةاتني[

 .«ح اإلقالـض  ظى  أدركخي 
ة «ؾ٠ؿةاتل  »كيف  ٌن ازم  إثؿا٬ي٥ث٨  ٌٔل   ؛٨كى ٝةؿ أثٮ احلى » :أي اخلُيت يف الؿ 

ٔى  ٦ٓ  ش  ٦ٓ أثي٫، كظى  ٢ى ظى رى  :٨كى ، ز٥ ٝةؿ أثٮ احلى .... :مح٨ؿ  ال ٕجؽ٭ة ٤٣ى ٧ً دؿجح 
ى  ُ  محى  ث٨  ؽ٧  مي ، ز٥ (262)ق٪ح  (6)َص، كمً (5)ةـ٫ إىل الن  ث٪ٛكً  ٢ى ظى ٭ؿاين، كرى ةد ا٣

                                           

 .(3/831) «دؾ٠ؿة احلٛةظ»، (13/265) «قري أٔالـ الجالء»، (35/361) «دةريغ دمنٜ» (1)

 .(1535)ا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ  (2)
ري»، ك(3/831) (3)  .(13/263) «الك 

ٕٞٮٚذني ال دٮصؽ يف  (4) ٤ ِل ثح٪٭٧ة«دىؾ٠ؿة احلٛةظ»٦ة ثني ال٧ى ٕى ٤ى٭ة ال٧ي ٕى  .؛ ذلا صى
ؿ  (5) ْى ٍ٪  .(519)، دؿجح ثؿ٥ٝ (8/116) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي

ؿ  (6) ْى ٍ٪  .(1651)دؿجح ثؿ٥ٝ  (7/314) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
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  ٢ى ظى رى 
ى
 .«٫ ٦ٓ ا٣ُ٭ؿاينض  رخ ق٪ح ظى ؤكل٥ دي  ،(264)ق٪ح  (1)ج٭ةفٍو إىل أ

ُ  »كيف ٠ذةث٫ يف  ٦٪٫ ٦ٓ أيب ثةلؿم، كبج٘ؽاد،  ق٧ٕخي » :«٭ؿايندؿجح ا٣
  .(2)«كإق١٪ؽريح
ؿٝح، ٩٭ةر٩ة أك٢ ٚي٭ة مى  قجٕح أم٭ؿ ل٥ ٩ى ٍَص ٧ً ة ثً ٪  ٠ي » :ٔ٪٫ (3)«ؾ٠ؿةاتل  »كيف 

ة ٚٞةلٮاةث٢، ٚأدح٪ة يٮ٦ن ٞى كغ كجي جٍ بةل٤ي٢ ٩ى يٮخ، كىلع الن   ٩ؽكري   :ة أ٩ة كرٚيٜ يل ميؼن
ٔى    .ٌ ي٤٢ً ٬ٮ 

  كٝخي رضى يخ ظى ٩ة إىل ابلى ٧٤ٚة ًصٍ  ؛ق١٧ح أٔضجت٪ة ٚةمرتي٪ة٬ة ٚؿأيخي 
٪ىض، ٚأك٤٪ةق ١٧ح زالزح أيةـ كاكد أف يى ؿ الك  ـى ٥٤ٚ دى  ،٪ةيٍ ٌى ٧ى يٮخ ذى ثٕي الن   دل٤ًف 

ي  :٥ ٝةؿز .غ ننٮي٫ؿ  ٛى ذى حبنة ل٥ جى ٩ً  ًٕ ال ي  .«كؽالى  ثؿاظحً  ٥ي ٤ٍ كذُةع ا٣
 /كاة ٔ٪٫كالؿ   ،٫منةيي 

يٮخ اث٨ أيب ظةد٥ اذلي٨ ٨٦ ٝؽ٦ةء مي  جةٔحن  (4)«ؾ٠ؿةاتل  »يف  ٬يب  ذ٠ؿ اذل  
  :٦٪٭٥تني، ٧ٚة ثٕؽ٬ة إىل الك   (256)٦ةدٮا ق٪ح 
  ؛قٕيؽث٨  الل ٔجؽ

ى
 .(5)شمى أثٮ قٕيؽ ال

ٌل  .٪ؾر ا٣ُؿييفال٧ي ث٨  (6)ٔك
 .حٚى ؿى ٔى ث٨  (7)٨كى احلى ك

                                           

ؿ  (1) ْى ٍ٪  .(2211)، دؿجح ثؿ٥ٝ (8/481) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
 .(2211)دؿجح ثؿ٥ٝ ، (8/481) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (2)
(3) (3/831). 
 .(3/829) «دؾ٠ؿة احلٛةظ» (4)
ؿ الزؿ ثؿ٥ٝ  (5) ْى ٍ٪  .(54)حي

ؿ  (6) ْى ٍ٪  .(1128)، دؿجح ثؿ٥ٝ (6/216) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ  (7) ْى ٍ٪  .(31)، دؿجح ثؿ٥ٝ (32-3/31) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي



        
 23     ايتخكيل َكدَة

 .ةف الزرؽظك  ث٨  (1)كم٧ؽ
 .زجنٮي٫ث٨  ٧ٟ٤ى ال ٔجؽث٨  (2)كم٧ؽ

 .النةٔؿث٨  (3)ةجض  كظى 
 .إق٧ةٔي٢ المحيسث٨  (4)كم٧ؽ

  :ٮػ٫يي ك٨٦ أا٧ح مي 
 .أثٮق

ح الؿ  كأثٮ زي   .ازمٔر
 .ةارى كى ث٨  ك٥٤مي ث٨  كم٧ؽ

ٌل    .يؽ٪ى الي ث٨  كنياحلي ث٨  (5)ٔك
 .، كجةٔح ٠سرية«عيطالى  »وةظت  ،ةجض  احلى ث٨  ك٥٤كمي 
 .٧يِل احلةٌِٚٔل ظكح٪ٟ اتل  ث٨  (6)نيكى احلي  :كاة ٔ٪٨٫ الؿ  ك٦ً 

 ي  ظى ث٨  م٧ؽث٨  (7)الل ٔجؽ ؛يغكأثٮ الن  
ى
 .٭ةين احلةِٚجى ٍو ةف ال

ٌل   ٍؿدىؾث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽث٨  ٔك  .(8)مى
                                           

ؿ  (1) ْى ٍ٪  .(1319)٥ ، دؿجح ثؿٝ(7/238) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ  (2) ْى ٍ٪  .(21)، دؿجح ثؿ٥ٝ (8/5) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ  (3) ْى ٍ٪  .(168)، دؿجح ثؿ٥ٝ (3/168) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ  (4) ْى ٍ٪  .(1181)، دؿجح ثؿ٥ٝ (7/191) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ  (5) ْى ٍ٪  .(981)، دؿجح ثؿ٥ٝ (6/179) «الؿح كاتل ٕؽي٢»حي
ؿ دةري (6) ْى ٍ٪  .(4117)، دؿجح ثؿ٥ٝ (8/627)غ ث٘ؽاد حي
ؿ  (7) ْى ٍ٪  .(896)، دؿجح ثؿ٥ٝ (3/945) «دؾ٠ؿة احلٛةظ»حي
ؿ (8) ْى ٍ٪  .(13/264) «قري أٔالـ الجالء»، ك(13/482) «دةريغ ث٘ؽاد»حي

ة ملة يف  :دججي٫ ٕن ؿٍدؾ)ثؽؿ  (٦ؽرؾ) :«دؾ٠ؿة احلٛةظ»كٝٓ يف الو٢ دج ، كاتلىٮيت ٨٦ دةريغ (مى
= 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 24 

 .(1)كأثٮ أمحؽ احلةز٥ ال١جري
 .ىريم٧ؽ ابلى ث٨  (2)كأمحؽ

 ث٨  م٧ؽث٨  (3)الل ٔجؽك
ى
 .ؽقى أ

 ٍ   (4)ؽكمحى
ى
 .٭ةينجى ٍو ال

 .ثةذمآَصم٧ؽ ال  ث٨  (5)كإثؿا٬ي٥
 .ـداذيى ث٨  م٧ؽث٨  (6)كأمحؽ
ٌل ٞى ث٨  ٔك  ةر.ى  م٧ؽ ا٣

ذ٠ؿ ذلٟ يف دؿجح أيب  ،«ٞةتال  »وةظت  ،كتةف ا٣بي ج  ظً ث٨  كأثٮ ظةد٥
ازم  ظةد٥  .(7)«ٞةتال  »٨٦ الؿ 

ًٕ  ٪ةء أ٢٬ً زى   /٥٤ ٤ٔي٫ا٣
ي ك٩ي  ث٭ةءن  ةق اللي كى ٝؽ ٠ى  اكف » :ازم  ٨ الؿ  كى ٝةؿ أثٮ احلى  ؿ ْى ٨ جى ٦ى  ّسى  ٮرنا ي

 .(8)«إل٫
ٛى ث٨ ِكٝةؿ ٌٔل   ٔى  ٦ة رأيخي » :ؿيضأمحؽ ا٣ ا مم٨  ٠ؿ ذى ؿ مح٨ ال ٔجؽؿؼ أظؽن

                                           
= 

 .ث٘ؽاد، كالكري
ىنى »وةظت ٠ذةب  (1) قةَل كال١ي

ى
ؿ يف «ال ْى ٍ٪  .(6/92) «ابًلؽايح كال ٭ةيح»، حي

ؿ (2) ْى ٍ٪  .(597)، دؿجح ثؿ٥ٝ (3/1128) «دؾ٠ؿة احلٛةظ»ل٤ؼ٤يٌل، ك (2/692) «اإلرمةد»حي
ؿ  (3) ْى ٍ٪  .(32/161) «دةريغ دمنٜ»حي
ؿ (4) ْى ٍ٪  .(223)، دؿجح ثؿ٥ٝ (9/223) «دةريغ ث٘ؽاد»حي
(5)  ٍ٪ ؿ حي ْى

 .(7/113) «دةريغ دمنٜ»الث٨ َة٬ؿ، ك (251)ثؿ٥ٝ  (139ص) «املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ»

ؿ  (6) ْى ٍ٪ ٪ ٙ ٬ٮ كأػٮق أمحؽ (36/125) «دةريغ دمنٜ»حي ٨ ركل ٨ٔ ال٧يىى  .ذ٠ؿ ٬٪ةؾ أ٩ ٫ ًم٧ 
(7) (9/137). 
 .(35/359) «دةريغ دمنٜ» (8)
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 .(1)«ٔ٪٫ ص٭ة٣ح ٍٝ
ل ىلع ٮى ٍٞ ٨ حى ٦ى  :ؿمح٨، كيٞٮؿال ٔجؽؽ ج  ٕى ذٕضت ٨٦ تى أثةق اكف يى  كيؿيكل أف  

 .(2)«هل ذ٩جنة ؿمح٨؟ ال أٔؿؼي ال ٔجؽٔجةدة 
ٞى اللِٔجؽكٝةؿ أثٮ  ٟ كى ٍٛ ٥ جى ٤  كى أيب ظةد٥ ٚى  ٦ٓ اث٨ً  خى يٍ ٤  إذا وى » :ـكيين ا٣

 .(3)«٢٧ٕ ث٭ة ٦ة مةءإل٫ يى 
 » :٤يٌل احلةِٚ اخلى ًلى ٍٕ كٝةؿ أثٮ حى 

ى
ح٥٤ أثي٫ كأيب زي ًٔ  ؾى ػى أ ا يف  ،ٔر كاكف حبؿن

٧٤ةء عةثح كاتل  ٙ يف ا٫ٞٛ٣ كاػذالؼ الى  ٪  ؿ، وى صةٕؿٚح الؿ  ا٤ٕ٣ٮـ ك٦ى  ةثٕني ٔك
ا حي ...المىةر  .(4)«٨ الثؽاؿ٦ً  ؽ  ٕى ، كاكف زا٬ؽن

زالزح يف  أا٧حه  :ٞةؿاكف يي » :أيب داكدث٨ ِيف دؿجح أيب ثسؿ كٝةؿ اخل٤يٌل  
 .«أيب ظةد٥ ـي٧ح، كاث٨ي ػي  أيب داكد، كاث٨ي  اث٨ي  :ز٨٦ كاظؽ
   ٚةث٨ي ٫ يف دؿجذ٫، كإال  أيب داكد؛ ل٩   اث٨ً  ٠ؿى ـ ذً ؽ  ٝى  :أٝٮؿ

ى
، ٦ٓ ٢  صى أيب ظةد٥ أ

 .د ٚي٭ة ثةإل٦ة٦حؿ  ٛى ـي٧ح، تى ػي  أيب داكد كاث٨ً  ٫ عش ٦ؽة َٮي٤ح ثٕؽ اث٨ً أ٩  
ًٔ وى  ركل اث٨ي » :(5)(1/265) «زيافلكةف ال٧ً »كيف  ة٫٦ ظؽيسنة ثج٘ؽاد يف أي   ؽو ة

 
ى
اث٨  ٚؼؿج ٤ٔي٫ أوعةبي  ٔٞؽة، ق ٤ٔي٫ اث٨ي ٚأ٩سؿى  ،أ يف إق٪ةدقُى ػٍ ظؽيسنة أ

٨ ٦ى  :ٔٞؽة، ز٥ ٝةؿ الٮزيؿ اث٨ى  فى بى عى ٚى  ،حىسًٔ ث٨  كاردٕٛٮا إىل الٮزيؿ ٌٔل   ،وةٔؽ
 ؿ كدى ْى ١ٚذجٮا إل٫ يف ذلٟ، ٚ٪ى  .اث٨ أيب ظةد٥ :ؿصٓ إل٫ يف ٬ؾا؟ ٚٞةلٮايي 

ى
ٚإذا  ،٦٢  أ

٫٩، ٥ مأْي ٔٞؽة، كخى  ٦ٓ اث٨ ٔٞؽة، ١ٚذت إىل الٮزيؿ ثؾلٟ، ٚأ٤َٜ اث٨ى  الىٮابي 
                                           

 .(13/265) «قري أٔالـ الجالء»، (3/831) «دؾ٠ؿة احلٛةظ» (1)
 .(13/265) «قري أٔالـ الجالء»، (3/831) «دؾ٠ؿة احلٛةظ» (2)

 .(3/831) «دؾ٠ؿة احلٛةظ» (3)

ٝىةًرف ث٫(3/683) «اإلرمةد» (4)  .، ك

ؿ  (5) ْى  .(35/365) «دةريغ دمنٜ»٨٦ً دؿجح اث٨ً ٔٞؽة، كيي٪ٍ
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ةظ ثج٘ؽاد ك٦ة ٝؿب ٦٪٭ة، ٥٤ٚ يٞٓ ٛ  ٨٦ ٠جةر احلي  كٝؽ اكف يف ذاؾ ا٣َٕص جةٔحه 
 .قٕؽ ثدلً  ىلع اث٨ أيب ظةد٥ ٦ٓ ثي االػذيةر إال  

ٞى  ص٤ي٢ى  حن ٞى اكف زً  :ٝةق٥ ال٩ؽليس احلةِٚث٨ ٧ِح٤ى كٍ كٝةؿ مى   ْٔي٥ى  رً ؽٍ ا٣
ة ٨٦ أا٧ح ػي اذل    .(1)«ؿاقةف٠ؿ إ٦ة٦ن

ِه  أيب ظةد٥ زٞحه  اث٨ي » :كٝةؿ أثٮ الٮلؽ ابلةيج  .(2)«ظةٚ
اتلىة٩يٙ  ٙى ٪  وى  ،٨٦ ٠جةر الا٧ح» :(3)«النكةب»٧ٕةين يف الك   كٝةؿ اث٨ي 

ري٧٬ة، قى «زٮاب ال٧ٔةؿ»، ك«كاتل ٕؽي٢ الؿح»٠ذةب  :ال١سرية ٦٪٭ة  ٓ جةٔحن ٧ً ، ٗك
 .«ك٥٤ؼةرم كمي يٮخ ابلي ٨ مي ٦ً 

ـي » :(4)«ؾ٠ؿةاتل  »يف  كٝةؿ اذل٬يب   ِي احلة اإل٦ة ، ...اإلقالـ ، ميغي ؽي ةًٝ ، ال  ٚ
ذٞ٪ح يف احلِٛ، ككذةث٫ يف دجح ال٧ي ٞيض هل ثةلؿ  يى  «كاتل ٕؽي٢ الؿح»٠ذةث٫ يف 

ىلع  يؽؿ   «حد ىلع ال٭٧ي  الؿ  »ٙ ٠جري يف ٪  ىى ة دلدلات، كهل مي ؽ  ًٔ  «اتلٛكري»
 .«٫إ٦ة٦ذً 

ِي » :(5)«زيافال٧ً »كٝةؿ يف  ، كاكف مم٨ ...خي جٍ ل  احلةِٚ ا ، اث٨ي خي جٍ ، ال  احلةٚ
ى  ٔي جى ٛى كايح ك٦ى ٤ٮ الؿ  ٓ  ، «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »ةٕٚح ١٠ذةب ال   ، كهل ال١ذتي ٨  ٕؿٚح ا٣
ًٕ »، ككذةب «ٛكري ال١جرياتل  »ك ٤ي٧ةين ٠ؿ أيب ا٢ٌٛ٣ الك  ٫ لٮال ذً ، ك٦ة ذ٠ؿدي «٢٤ا٣

  :٫ ٝةؿئف ٦ة و٪ٓ؛ ٚإ٩  جً هل، ٚى 
ى
مٮف ؽ  ٞى ذلي٨ حي زني اؽ  عى يٕح ٨٦ ال٧ي قةَل الن  ذ٠ؿ أ

ٔي ٤ٔيًّ  ٧ل، ال   :س٧ةفة ىلع  ٔي ض  احلى ث٨  ٕجحزةثخ، مي ث٨  ٧ٕةفأل ث٨  جيؽ اللةج، 
                                           

ؿ  (1) ْى ٍ٪  .(1/366) «لكةف املزياف»حي
ٔى  (2) لؽ اث٨ي  ق إىل أيب الٮى ٍق٪ىؽى

ى
 .(35/363) «دةريغ دمنٜ»كة٠ؿ يف أ

(3) (4/286). 

(4) (3/829). 

 .(4965)، دؿجح ثؿ٥ٝ (2/587) (5)
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 .«أيب ظةد٥ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٮىس، مي 
 :احلةِٚ يٞٮؿ أثة ٌٔل   ق٧ٕخي » :٨ٔ احلةز٥ ٝةؿ (1)«لكةف املزياف»كيف 

ٚى ؿٍ مى  دػ٤خي  ذا احلؽير ٚإ ،يف ثٕي رظاليت الؿم ، ٚؽػ٤خي ....ةدين ظؽيرك ك
ازم  ٦٪ريث٨  ٔ٪ؽ٥٬ ٨ٔ صٕٛؿ أيب  اث٨ى  ٕجح، ٚأديخي ٨ٔ مي  ،ٔجةدةث٨  ٨ٔ ركحالؿ 

د ث٫ ؿ  ٛى تى  ٬ؾا ظؽيره  :كل٥ًى تكأؿ ٨ٔ ٬ؾا؟ ٤ٞٚخي  :٫ ٔ٪٫؟ ٚٞةؿظةد٥ ٚكأتلي 
، كٝؽ ...ٕيؽٔجةدة، ٨ٔ قى ث٨  ٕجح، ك٬ٮ يف ٠ذت ركح٤ح، ٨ٔ مي جى صى ث٨  ٔس٧ةفي 

  .س٥ ٬ؾا ىلع ركحأػُأ ٚي٫ ميؼي 
 ٫ يف الكؤاؿ ٨ٔ ٬ؾا احلؽير؟ دي دٍ ٧٤ٚة اكف ثٕؽ أيةـ عكى 

كقةؽ  -٠ؾا ككؾا ٬ؾا احلؽيري  :٤ٝخ أ٩ة :ىلع احلةميح -٠٫ذةثى  ٚأػؿج إيل  
 .٫ هلالهـ اذلم ذ٠ؿدي 

 .ٔ٪٫ ؟ كا٩ٞجٌخي ين  ٫ ٦ً ذى ٍٕ ٧ً أ٩خ ٬ؾا، كإ٧٩ة قى  ٦ىت ٤ٝخى  :هل ٤ٞٚخي 
 ْ٭ؿ ٨٦ ، كيى ٬ؾق منةظح ٨٦ أيب ٌٔل   :(2)أٝٮؿي 

ى
كل٥ًى » /الن ك  ٝٮؿ اث٨ أيب ظةد٥ أ

ًٔ أ٩   «تكأؿ ٨ٔ ٬ؾا؟  :٪ْؿيى  -٧ة أراد ا٦ذعةف أيب ٌٔل  ح احلؽير، كإ٩  ٤  ٫ ٝؽ ٔؿؼ 
 
ى
َى  أيب ظةد٥و  ٨ هلة أـ ال؟ كاث٨ي ُ  ٛى تى أ  .رمح٭٧ة الل ٮخ أيب ٌٔل  يي جٞح مي يف 

ـي » :«حةٕٚي  َجٞةت الن  »كيف  ظةْٚ٭ة،  م، كاث٨ي اإل٦ةـ، ظةِٚ الؿ   اث٨ي  اإل٦ة
 ًٕ ا يف ا٣  .«ن٭ٮرةىة٩يٙ ال٧ى كهل اتل   ،٥٤اكف حبؿن

َصم، كحن٨ يف ص٪ةزة كني ال٧ً احلي ث٨  ٌٔل   ق٧ٕخي » :ازم٨ الؿ  كى كٝةؿ أثٮ احلى 
، رص٢ ٨٦ ٧ةء، ك٦ة ٬ٮ ثٕضتو ٨٦ الك  ؿ مح٨ ال ٔجؽ٤جكٮة ٝى  :اث٨ أيب ظةد٥ يٞٮؿ

 .(3)«٪عؿؼ ٨ٔ ا٣ُؿيٜز٧ة٩ني ق٪ح ل٥ يى 
                                           

ؿ  ٨٦ دؿجح صٕٛؿ (1) ْى ازم، كيي٪ٍ  .(35/366) «دةريغ دمنٜ»ث٨ ٦٪ري الؿ 

٤ ِل  (2) ٕى  .كا٣ٞةا٢ ٬ٮ ال٧ي
 .(35/359) «دةريغ دمنٜ» (3)
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 .(ه327)ـ ق٪ح ؿ  عى ؿ ال٧ي ٭ يف مى ٮيف  دي 
  /٫ٛةدي ٪  ىى مي 
 .اتلٛكري يف أربٓ دلدلات -1
2-  ًٔ َي ٠ذةب  ى جً ٢٤ احلؽير،  ى ٓ ث٧َص يف دلي  .٨يٍ دل 
ًٙ ال٧ي  -3  .ـءصي  ك٪ؽ يف أ٣
ٛى  -4  .ٮااؽ ال١جريا٣
 .ازينيٮااؽ الؿ  ٚى  -5
ـ   -6  .٬ؽال
٧ةؿٮى زى  -7  .اب أل
 .اقي٢ؿى ال٧ى  -8
 .حد ىلع ال٭٧ي  الؿ   -9
 .ىنى ال١ي  -11
 .كاتل ٕؽي٢ ؿحٕؿٚح ل٤ضى ح ال٧ى ٦ى ؽً ٍٞ تى  -11
 .كاتل ٕؽي٢ ؿح٠ذةب الى  -12
٪ةٝج٫. -13 ةٚع ك٦ى  آداب الن 

ًٛ  ةتو ٛى ٪  ىى هل مي  أف   يًٌل  ٤ً ـ ٨ٔ اخلى ؽ  ٞى كٝؽ تى  عةثح ٫ٞ كاػذالؼ الى  يف ا٣
ٔي كاتل    ٤ى ةثٕني ك

ى
  .ىةرمٍ ٧ةء ال
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ََتَّعزٌٜ ٚاي ِحِض١ اجَلَََتِكِز نتاُب  ُ٘تَِّظٚ

، اٚذذع٫ «كاتل ٕؽي٢ الؿح»٧٭يؽ ل١ذةب ث٧زن٣ح القةس أك اتل   ٬ٮ ٠ذةبه 
ٙي  إىل  بيةف احلةصحً ثً  ٥  ٪ح ل٤ٞؿآف، ثي ح  جى كأ٩٭ة يه ال٧ي  ،ح٪  إىل الك   ثبيةف االظذيةًج  املؤ٣

ٕؿٚح ة، كأف ٦ى كاأظٮاؿ الؿ   إال ث٧ٕؿٚحً  ذلٟ ال يذ٥   ٞي٥، كأف  عيط ٨٦ الك  ٕؿٚح الى  ٦ى 
أمةر  ٥  ، ثي ةدي ٞ  ال   ٦٪٭ة الا٧حي  ٨ي ٧ة يذ٧س  كاة إ٩  ٞي٥ ك٦ٕؿٚح أظٮاؿ الؿ  عيط كالك  الى  

ٔى كدى  ،عةثحزني٫ الى  جؾة يف دى كاة، كذ٠ؿ ٩ي إىل َجٞةت الؿ   ٪ةء ىلع اتل٭٥، ز٥ ثةل  ؽى ثجيخ 
  ؿى ٠ى ةثٕني، ز٥ ذى اتل  

ى
ٔى جى تٍ أ ى  ز٥ ذ٠ؿ الا٧حى  كاة،ادت الؿ  ؿى مى  ؿى ٠ى ٭٥، كذى ة  د ثٕيى كسى

ى   ؛نة٬ري الا٧حمى  أظٮاؿً  ك٬ٮ شحي  ،ٞىٮد ال١ذةبإىل ٦ى  هى ٤  أق٧ةا٭٥، ز٥ ختى
 ًٟ ةج، احلض  ث٨  ٕجحٮرم، كمي ٛيةف ال  يح٪ح، كقي ٔي ث٨  ٛيةفأنف، كقي ث٨  ٧٠ةل

ري٥٬، كقةؽ لم   ًٔ  تنذ٢٧ي  بكٮَحن ٦ى  ؿجحن دى  ٨ الا٧حً ٦ً  كاظؽو  ٗك ٫ ٧ً ٤ٍ ىلع ثيةف 
ري ذلٟ ٨٦ أظٮاهًل ٍٞ ٕؿٚذ٫ كجى ٫ ك٦ى ٤ٌكٚى  ًً ؽق ٗك  ٔـيـةه  ٨٧ ذلٟ ٚٮااؽي ، كصةء يف 

ًٕ ا يف ال  صؽًّ  ٛى ٞؽ كا٣ َي  ٮصؽ يف ٠ذةبو ال دي  ٨  ٢٤ كدٝةاٜ ا٣  ٓ ٨ٔ زالزح أوٮؿو جً آػؿ، 
 .ؽي ٍٕ ٭ة ٚي٧ة بى يأيت ثية٩ي 
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ََ «ٚايتَّعزٌٜ ِحِضاجَل» اُبَتِن  ُ٘تَِّظٚ

ـي  ٙى أ٣   ، «دةري٫ ال١جري»ؼةرم إق٧ةٔي٢ ابلي ث٨  م٧ؽي  ؛الل ٔجؽأثٮ  اإل٦ة
يٮػ٫، ٨ ثٕؽ٥٬ إىل َجٞح مي ٧ى عةثح ذى كاة ٨٦ الى  اقتيٕةب الؿ   ٫ ظةكؿى ككأ٩  
ربل كمـايةق ٫ ال١ي ٫، كتلةري٫ أ٧٬يذي ٦ي ؽ  ٞى ٫ كتى ٫ كصالتلي إ٦ة٦ذي   ؼةرم  كل٤جي 
ٛى  َى ٫ ك٦ى ح، كٝؽ أ٥ْٔ ميٮػى ي  ٪ً ا٣ ٫ اإل٦ةـ ميؼى  ف  ظىت إ «دةري٫»ٞذ٭٥ جى ٨ يف 

ة ل٥ يذ٧ةلٟ ؿ مؿ  لك   «ةريغاتل  »ملة رأل  -ٕؿكؼ ثةث٨ را٬ٮي٫إثؿا٬ي٥ ال٧ى ث٨  إقعةؽ
 أي   /ٚٞةؿ ،َة٬ؿث٨  الل ٔجؽأف ٝةـ ٚؽػ٢ ث٫ ىلع ال٦ري 

ى
 الى ٭ة ال٦ري، أ

ي
يٟ رً  أ

ا؟عٍ قً   ؿن
كاة َصيط ثةحلس٥ ىلع الؿ  ػةؿو يف ا٣٘ة٣ت ٨٦ اتل   «ؼةرمابلي  دةريغ»٣س٨ 

 ةتلٕؽي٢ أك الى ث
ى
إدريف ث٨  م٧ؽ ؛أثٮ ظةد٥ /اإل٦ة٦ةف ال٤يالف ف  ظى ؿح، أ

حازم، كأثٮ زي الؿ   ؼةرم ٨ أٝؿاف ابلي ك٧٬ة ٦ً  ،ازم١ؿي٥ الؿ  ال ٔجؽث٨  جيؽ اللٔي  ؛ٔر
ًٕ ك٩ي    -ٕؿٚح٥٤ كال٧ى ْؿاا٫ يف ا٣

ى
 ك  ظى أ

ى
 .٫ة دس٧ي٤ى ج  ظى ة ث٭ؾا الٞه ٚأ
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 ُٞ ًَِّعامُل ا١ًََُّعٓٗا ايَع أداَب ب١ٌُٗؽ

م د الؿ  رى ٫ كى ٨ٔ أيب أمحؽ احلةز٥ ال١جري أ٩   (3/175) «ةظٛ  ؾ٠ؿة احلي دى »يف 
٤ٞٚخ الث٨  :، ٝةؿ«كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »يب ظةد٥ ٠ذةب أ ٕ٭٥ يٞؿأكف ىلع اث٨ً ٧ً كى ٚى 
  :اؽر  جؽكي٫ الٮى ٔى 

ى
ؼةرم ىلع ل٤جي  «ةريغاتل  »از٥ دٞؿأكف ٠ذةب رى ٬ؾق ًع١ح؛ أ

ى  ح كأيب ظةد٧٥ٮق إىل أيب زي ذي بٍ كى ميؼس٥، كٝؽ ن ح كأثة أثة زي  ية أثة أمحؽ، إف   :ٚٞةؿ !ٔر ٔر
 ً ًٔ  :ٝةال «ؼةرمدةريغ ابلي »٢ إل٭٧ة ظةد٥ ملة محي ي  ٥ه ٤ٍ ٬ؾا  ك٨ ث٪ة أف كذ٘ىن ٔ٪٫، كال يى ال ي

 ٩ؾ٠ؿى 
ى
 .ةىى ٞى ادا ٚي٫ كجى ثٕؽ رص٢، كزى  يكأهل٧ة ٨ٔ رص٢و ؿ مح٨ ال ٔجؽا ؽى ٕى رٍ ق ٨ٔ ٗري٩ة، ٚأ

ٜٛ ذ  ا٣رتاص٥ ا٣ٞىرية ا٣ت ل٥ حى  ٕ٭٥ يٞؿأكف ثٕيى ٧ً قى  ثة أمحؽ أ ٠أف  
؛ «اتلةريغ»ح ىلع ٦ة يف ٧  ٭ً ، كال زيةدة مي كاتل ٕؽي٢ ؿحالى  أيب ظةد٥ ٚي٭ة ذ٠ؿي  الث٨ً 

 .ملة ٝةؿ ٦ة ٝةؿ ط ال١ذةبى ٛ  ىى ُعيح، كلٮ دى ْؿة الك  ٚة٠ذف ثذ٤ٟ ال  
ؼةرم يف ا٣رتديت كقيةؽ ابلي  كى ؾٍ ة٣ت ظى ا يف ا٣٘ؾى أيب ظةد٥ ظى  اث٨ى  أف   تى يٍ رى  ال

ٕي  ٠سريو  ري ذلٟ، ٣س٨ ٬ؾا ال ي٘ي ٨٦ د٤ٟ املـيح ا٣ كيه  ،ُْل٨٦ ا٣رتاص٥ ٗك
ٮااؽ يف ؿاص٥ ٠سرية، كزيةدات ٚى ، ك٦ٕ٭ة زيةدة دى كاتل ٕؽي٢ ؿحَصيط ث٪ىٮص الى اتل  

 اص٥، ث٢ يف أكرث٬ة، كدى ٨٦ ا٣رت   ٠سريو 
ى
ري ذلٟ ،ؼةرمخ ل٤جي ٕى رى كى  ةة٦ن ٬ى كٍ ؽارؾ أ  .ٗك

ٔى  ة صٮابي كأ٦   ٕى ر  جؽكي٫ الٮى اث٨  ٟ ٪ً يٍ ذى  رً ؽٍ ال ىلع ٝى  ،٫ر ٩ٛكً ؽٍ ًل ٝى اؽ ٚ
ح كأيب ظةد٥أيب زي  ؛اإل٦ة٦ني  .ٔر

 ٧٬ة إي  كأمؿً  ،ؿمح٨ال ٔجؽابلةٔر هل٧ة ىلع إٕٝةد  أف   :عٞيٜكاتل  
ى
اق ؿى مى ةق ث٧ة أ

ى  دى كدى  ،ٞهكؽيؽ ذاؾ ال  ٬ٮ احلؿص ىلع ت
ى
٨ ىلع ذلٟ ٦ً  ؿ  س٧ي٢ ذاؾ ا٥٤ٕ٣، كال أ

 .«كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٠ذةب  :اق٥ ال١ذةب ٩ٛك٫
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 سضظ ابٔ أبٞ سامت 

 ْضٛظ أ١ُ٥ ايفٔ ع٢ً اعتٝعاب

 يف احلهِ ع٢ً ايضٚا٠ دضّسا ٚتعزٜال

ىٮص أا٧ح ٩ي  ٟ اإل٦ة٦ني ىلع اقتيٕةًب ٪ً يٍ ذى  أيب ظةد٥ ثإرمةدً  ؿص اث٨ي ظى 
ٛى  ق اثذؽاءن ٩ىٮص كٝؽ ظى٢ يف يؽً  ؿح،أك صى  كاة ثذٕؽي٢و س٥ ىلع الؿ  يف احلي  ٨  ا٣

ح، كابلي أثٮق، كأثٮ زي  :زالزح ٨٦ الا٧ح ك٥٬ ح ٚاكف أ٦   ؛ؼةرمٔر ة أثٮق كأثٮ زٔر
ي   كةا٤٭٧ة يف اغ٣ت ا٣رت  ي

ى
 ة ٩ىٮصي ٭٧ة، كأ٦  سذت صٮاثى كيى  ،٫ذ٭ة يف ٠ذةثً بى زٍ اص٥ ا٣ت أ

 .اكـؼةرم يف اغ٣ت د٤ٟ الظ٫ اقذ٘ىن ٔ٪٭ة ث٧ٮاٚٞح أثي٫ ل٤جي ؼةرم ٚإ٩  ابلي 
اق وٮاثنة ٚريى  ،ؼةرم٥ ث٫ ابلي سى ٞٙ ىلع ٦ة ظى اكف يى  أثة ظةد٥و  أف   /ك٦ٕىن ذلٟ

ـى ؿ مح٨ ال ٔجؽٚي٪٢ٞ  ،ٮا٫ٞٚ ٤ٔي٫يف ا٣٘ة٣ت ٚيي  ٬ٌل يىي اذل  ث٨  أثي٫، كاكف م٧ؽ ن
ٞي ؼةرم يف مى إل٭٥ ٚي٧ة صؿل ل٤جي  تى ذى ٝؽ ٠ى    الةسي ؿآف ىلع ظكت ٦ة دٞٮهلي كأ٣ح ا٣

٬ؾا ٬ٮ  ؼةرم ٨٦ ٠ذةث٫، ١ٚأف  أيب ظةد٥ يف دؿجح ابلي  ق اث٨ي ة ذ٠ؿى ٧٠ ،ؼةرمىلع ابلي 
ً أيب ظةد٥ ٦ً  املة٩ٓ الث٨ً   ٞىٮدي ٚةل٧ى  ظةؿو  ؼةرم إل٫، كىلع ل  كجح أظاكـ ابلي ٨ ن

 .ظةو٢ه 
ث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  ٨ٔ أثي٫ كم٧ؽ ٚأػؾى  ؛ىٮص الا٧حأيب ظةد٥ ٩ي  اث٨ي  ٓى ج  تى دى  ٥  ثي 

ٛى  ٌٔل  ث٨  ةق ٨ٔ ٧ٔؿكيى كى مٕيت ٦ة رى  ؿكي٫ ٨ٔ س ممة ٝةهل ثةصذ٭ةدق، كممة يى ال  ا٣
ٞى ث٨  ىي٭ؽم كيى ٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٞٮال٫٩ ثةصذ٭ةد٧٬ة، كممة ةف ممة يى ُ  قٕيؽ ا٣

ؿكي٫ ٪ج٢ ٦ة يى ظى ث٨  أمحؽث٨  ٕجح، كأػؾ ٨ٔ وة٣طٮرم كمي ٛيةف ال  ٨ٔ قي ؿكية٫٩ يى 
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٨ م٧ؽ ة ٔك ٌن ؿكية٫٩ ٨ٔ ء ٦ة يى ا٣رباث٨  أمحؽث٨  ٨ٔ أثي٫، كأػؾ ٨ٔ وة٣ط أي
٨  ،يح٪حٔي ث٨  ٛيةفؿكي٫ ٨ٔ قي ؽيين ممة يٞٮهل ثةصذ٭ةدق، كممة يى ال٧ى ث٨  ٌٔل   ٔك
٨ يىي ،٭ؽم٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٞى ث٨  ٔك  .ةفُ  قٕيؽ ا٣
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ِٔ ُظِضِس ٍَِض٢ االتًََِّع ٍِاِتأبٞ َس اب   ا

ًَََِتِب ِّا َُِِٔسَأ ش٠ اإلَا  نٍيِعََ ز ٚاب

ًٓ ىةىلع االد   صى ؿى كظى  كل ؿى ٚى  ؛ٕني٦ى ث٨  ىياإل٦ةـ أمحؽ، كيى  أوعةًب  ؿ جب٧ي
٨ أثي٫ ٨ٔ إقعةؽ ٕني، كركل ٨ٔ ٦ى ث٨  ىي٪ىٮر، ٨ٔ يى ٦ى ث٨  ٨ٔ أثي٫ ٔ٪٭٧ة، ٔك

ًٕني؛ ٨٦ أوعةب أمحؽ كاث٨ً  جةٔحو  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣ط :٦٪٭٥ ٦ى ٌلظى ث٨  ، ٔك
ًٕني أثٮ ؛احلك٨ث٨  نيكى احلك٨ اهلك٪ضةين، كاحلي  ث٨ أيب اكإق٧ةٔي٢ ازم، الؿ   ٦ى

ٛى ث٨  م٧ؽث٨  الل ٔجؽ٘ؽادم، كاحلةرث أقؽ ابلى    ؛٢ٌٍ ا٣
ى
ؽم، قى أثٮ ثسؿ ال

 ث٨  يةد٫ يف دؿجح زً ٛى وى ككى 
ى
٪ٍجى٢ث٨  ح أوعةب أمحؽ٤  ٨ صً ٫ اكف ٦ً ٮب ثأ٩  ي  أ   ،ظى

ى
 ؾى ػى كأ

ِو ، كيى «دةري٫» كرمةس ال  ٨ٔ ٔج   كرم، كأ٩ة ةس ال  ؿئ ىلع ٔج  ٝي  :ؿكم ٦٪٫ ث٤ٛ
 .كحنٮ ذلٟ ،ٓي أق٧

٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽ تى كاكدى   ٧كةا٢ً ثً  إيل   تى ذى ٠ى » :ؿجذ٫، كٝةؿ يف دى ظى
 .(1)«ٞحكٝنة زً ؽي ؽير، كاكف وى احلى  ٢ً ٤ى ًٕ أثي٫، كبً 

 .(2)إل٫ ث٧ة ٔ٪ؽق ٨ٔ أمحؽ ٦ةين، ١ٚذتى ؿٍ إق٧ةٔي٢ ال١ً ث٨  بى ؿٍ ظى  تى كاكدى 
ًٕني ٔ٪ؽق ٨ٔ اث٨ً  ٧ح، ١ٚذت إل٫ ث٧ةسى يٍ أيب ػى ث٨  أثة ثسؿ تى كاكدى  ريق،  ٦ى ٗك

 .(3)٫َك   «دةري٫»ػ٧س٨ أف يسٮف ٠ذت إل٫ ثكيي 
                                           

ة(32)، دؿجح ثؿ٥ٝ (5/7) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (1) ٌن يذي٫ كق٧ٕخي ٫ٕ٦ ٨٦ إثؿا٬ي٥» :، كٝةؿ أي ث٨  ٣ٞى
.«. «٦ةلٟ  اهـ

ؿ  (2) ْى ٍ٪  .(11/384) «دةريغ دمنٜ»حي

 .(57)، دؿجح ثؿ٥ٝ (2/52) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (3)
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ث٨  أمحؽ ؛٨ ٦ة ٔ٪ؽق ٨ٔ أيب َة٣تكى احلى ث٨  محٮي٫ث٨  كركل ٨ٔ م٧ؽ
٪ٍجى٢ث٨  محيؽ وةظت أمحؽ  .(1)٨ٔ أمحؽ ،ظى
ُ  ث٨  الل ٔجؽكركل ٨ٔ  ي٧ٮين ٦ة ٔ٪ؽق ٨ٔ ال٧ى  (2)ٞةينة٣ى بّش ابل١ؿم ا٣

 .محؽوةظت أمحؽ ٨ٔ أ
ٞى  أيب َة٬ؿث٨  ٌٔل   تى كاكدى    ، ١ٚذتى (3)ـكيينا٣

ى
ؿـ زٍ إل٫ ث٧ة ٔ٪ؽق ٨ٔ ال

 .وةظت أمحؽ ٨ٔ أمحؽ
ٔي  ؛كمؿى إقعةؽ ال٭ى ث٨  (4)ٕٞٮبيى  تى كاكدى  س٧ةف ث٨ ١ٚذت إل٫ ث٧ة ٔ٪ؽق ٨ٔ 

ًٕني ٨ٔ اث٨ً  ،ارَلال   قٕيؽو  ٨ٔ  ،يؽ ٦ة ٔ٪ؽق٪ى الي ث٨  احلكنيث٨  ، كأػؾ ٨ٔ ٌٔل  ٦ى
 .ري٧ى جي ث٨  الل ؽٔجث٨  م٧ؽ

 عى ٚٞؽ قى  ،كبةل٤٧ح
ى
ًٓ   يف اقتيٕةًب ٍع قى  ٖى ٤ى ثٍ  أ  ؿحأظاكـ أا٧ح الى  جي

كىاة  يفكاتل ٕؽي٢  ٔى الؿ  ح ٤ى ًى ذ  عيعح ال٧ي الى   ذلٟ ثةلقة٩يؽً  ٪٢ٞ ل  يى  ،قٍَص إىل 
 .(5)اكدجح٧ةع أك ا٣ٞؿاءة أك ال٧ي ثةلك  

                                           

ؿ الزؿ ر٥ٝ  (1) ْى ٍ٪  .(259)حي

ؿ الزؿ ر٥ٝ  (2) ْى ٍ٪  .٦ٓ اتل ٤ٕيٜ ٤ٔي٫ (817)حي

ؿ  (3) ْى ٍ٪  .(46)، دؿجح ثؿ٥ٝ (14/87) «قري أٔالـ الجالء»، ك(15/77) «دةريغ دمنٜ»حي
ؿ الزؿ ر٥ٝ  (4) ْى ٍ٪  .(752)، ك(45)حي

ؽ أ٩ ٫ ٝؽ يىسذت ٨ٔ ٬ؤالء  (5) ٧ةع ٚةذلم يذأم٢ي أقة٩يؽى اث٨ أيب ظةد٥و جيى ة ثة٣ج كجح ل٤ك  أ٦ 
ىك٧ٓ ٦ً٪٭٥ ٦ة يف ٠ذةث٫ً ٔ٪٭٥، كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾا ميؼ٪ة  نةيغ، ز٥ ي ٠ذ (إصةزةن )ال٧ى ٮر ًرٕٚخ ال 

٤ت يف ٠ذةًث٫  ٚىٮزم ٔجؽ  ُ ٤ٮـ احلؽير»ال٧ي ٔي ؛ بىيٍؽى أ٩ ٫ (91، 89ص) «اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف 
ؿ يف  ٨ أ٨ٕ٦ الْ  ٢ى ٬ؾا ٬ٮ ا٣٘ة٣ت ىلع ذلٟ؛ كملة يف ن٫٦ ٨٦ أ٧٬ي ح ال يٕؿٚي٭ة إال  ٦ى ٕى صى

٧ةع اث٨ً  ٕؿض ن٫٦ ٨ٔ قى  :أيب ظةد٥ ٨٦ منةي٫ د٤س٥ القة٩يؽ؛ ٚإين أ٫٤ٞ٩ ٬ة٬٪ة، ٝةؿ يف ٦ى
ة ىلع ذلٟ ٦ة يٞٮهل » ل  ىك٧ٓ ٦٪٭٥ ٦ة يف ٠ذةث٫ ٔ٪٭٥، يىؽي ، ز٥ ي الن كاغبلنة ٦ة اكف يىسذت ٔ٪٭٥ أك 

ذٍط ٛٮق، » :ث٨ ٩ىَص ال١٪ةين إذ ٝةؿ ٔ٪ؽ دؿجح ذى  ٕ ًى ق لف نك٧ٓ ٦٪٫؛ ٚذىكى ٧ٮا ٚي٫، ك ذىبٍ٪ة ٚٮااؽى ٠ى
= 
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= 

ىٍك٧ٓ ٦٪٫ ذىجى٫، كيؽؿ  ىلع ٚيف ٬ؾا دال٣ح ىلع أ. (1)«٥٤ٚ ن يغ ٦ة ٠ى ٓي ٨٦ الن  ، ز٥ يك٧ الن ٩ ٫ يىسذت أك 
ة أ٩ ٫ ٝةؿ ٨ٔ ثٕي النيٮخ ٌن ٧ةع» :ذلٟ أي ذىبٍ٪ة ٨٦ ظؽيًس٫ ٣ًجىك٧ٓ ٦٪٫، ٥٤ٚ يٞي لة الك   . (2)«٠ى

كإذا اكف أثٮ م٧ؽ ي٪ه  ٔ٪ؽ الهـ ىلع ثٕي النيٮخ أ٩ ٫ ٠ذت ٔ٪٫، كال ييبني أ٫٩ ٝؽ ق٧ٓ 
٧ًٓ ٨٦ ل  اذلي٨ ٠ذت ٔ٪٭٥ ٦ة ل٥ ٦٪٫؛ ٚإ٩٪ة ٦ ٨ ثٕي أقة٩يؽق ٩يؽرؾ ٬ؾق احلٞيٞح، كيه أ٩ ٫ قى

٧ةع، ٧ٚسالن يىؾ٠ؿ أ٫٩ ٠ذت ٨ٔ ٔجؽ ث٨ أيب ٧ٔؿك  ث٨ م٧ؽ الل ييبني أ٫٩ ل٥ يٞي هل الك 
ةٚع ك٦٪ةٝج٫». كال ييبني أ٫٩ ق٧ٓ ٦٪٫، كل١٪٪ة ٩ٞؿأ يف ٠ذةب (3)ا٣٘ـم ليب م٧ؽ  «آداب الن 

ـم، ث٘ـة النةـ ث٨ م٧ؽ الل ز٪ة أثٮ ا٣ٕجةس؛ ٔجؽ» :ٞٮؿٚ٪ضؽق ي ٘ى . ك٬ؾق (4)«ث٨ ٧ٔؿك ا٣
٧ةع، كيٞٮؿ ٨ٔ م٧ؽ . ز٥ ٩ؿل يف (5)«٠ذجخي ٔ٪٫» :ث٨ ٔٮؼو احل٧يص ا٣ٕجةرةي دؽؿ  ىلع الك 

ٕؿٚح ل١ذةب الؿح كاتل ٕؽي٢» ق٧ٕخي » :٦ة يؽؿ  ىلع أ٫٩ ق٧ٓ ٦٪٫؛ إذ يٞٮؿ «دٞؽ٦ح ال٧ى
 .(6)«ٞٮؿث٨ ٔٮؼ ي م٧ؽ

٤ ِل ٦ٓ اتل ٤ٕيٜ ٤ٔي٫ ٕى ـ ٝؿيجنة نـ ال٧ي ؽ  ٞى ة ال١ذةثح ٚذ   .كأ٦ 
، يٞٮؿ ٧ةعن يف كٝخو كاظؽو يغ قةٔح إمالا٫؛ ٚيى١ٮف ٠ذةثح كقى  :كٝؽ يىسذت أثٮ م٧ؽ ٨ٔ الن 

ىي» ٫ :ث٨ م٧ؽ ال حكةثٮرم ٨ٔ يى ًْ ٍٛ ٍمًلى ٤ٔي٪ة ٨٦ً ًظ
ى
  ٬..ا(7)«أ

ؿاءة ًٞ ة ثة٣ج كجح ل٤ ؿ  يف ٠ذةب  :أ٦  يى٧ي ٦ح»٧١ٚة قى ٞؽ  ث٨  ٝيًؿئ ىلع ا٣ٕج ةس :أ٩ ٫ يٞٮؿ «ال٧ي
يغ  ة ٨٦ الن  ٌن ٧ًٓ ثٕ ز٫ ثؾلٟ، ٚي١ٮف قى ؽ  ح ثأ٫٩ ظى ٮآً ييَصى  كرم، ل١٪٫ يف مى م٧ؽ ال 

كرم ٨٦  ٫ ًٝؿاءة، كٝؽ ٝةؿ يف دىؿجح ال  ٕى ٧ً . (8)«الؿح كاتل ٕؽي٢»كابلٕي اآلػؿ قى
٧ٕخي ٦٪٫ ٦ٓ أيب»  .«قى

٪ىًؽق ٨ٔ ا٣ٕج ةس، كػةوحن ٦ة ي٪٢ٞ ث٫ آراء يىي ًٕني ا٣ت رىكىا٬ة ٔ٪٫  ك٣س٨  اغ٣ت قى ث٨ ٦ى
كرم ٝيؿئ ىلع ا٣ٕج ةس» :ا٣ٕج ةسي يٞٮؿ ٚي٫ ، ك٬ؾا ٦ٕ٪ةق أف  أظؽى اتلال٦يؾ اكف «ث٨ م٧ؽ ال 

ؿأ ىك٧ٓ ٦ة يٞي ؿأ ىلع ا٣ٕج ةس ٠ذةثى٫، كأثٮ م٧ؽ ظةَضه يف ال٧ىض٤ف ي   .(9)يٞى
ـ ــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــــــ

، دؿجح ثؿ٥ٝ (7/89) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (2)     .(518)، دؿجح ثؿ٥ٝ (7/91) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (1)
 .(1263)، دؿجح ثؿ٥ٝ (7/231)، ك(1297)، دؿجح ثؿ٥ٝ (7/236)، كي٪ْؿ (515)
 .(315ص) «٦٪ةٝت النةٚع» (4). (349)، دؿجح ثؿ٥ٝ (163، 5/162) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (3)

 .(1481)ثؿ٥ٝ  «ال٧يٞؽ٦ح»ا٩ْؿ  (6)   .(241)، دؿجح ثؿ٥ٝ (53، 8/52) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (5)

  .(774)، دؿجح ثؿ٥ٝ (9/186) «الؿح كاتل ٕؽي٢» (7)
٦ (1291)، كي٪ْؿ الزؿ ر٥ٝ (1189)، دؿجح ثؿ٥ٝ (6/216) (8) ؽ  ٞى  ح. ٨٦ ال٧ي
 .(91ص)ي٪ْؿ ٠ذةب اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف ٤ٔٮـ احلؽير  (9)
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َى دى  ؿكيف آػً   قى  :كم ٔ٪٫اٮؿ الؿ  ذةب ٝى ةكس ٨٦ ال١ً ؿجح 
ى
 ؛ة أثة م٧ؽٍلى أ

ح، قأهلى ٢ أثٮ زي بً قي  :٬ؾا اذلم دٞٮؿي  :٤ٞٚ٪ة ،أيب ظةد٥و ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ؾ  ٗريي ٔر
ٕي  ى   كأ٩خى أك قأهلى  ،٫كأ٩خ تك٧  ك٧ٓ؟ال ت
ح؛ ٚإين  ب٢ أثٮ زي قي  :٦ة أٝٮؿي  لي   :ٚٞةؿ  ٗريم ٫ قأهلى ٫ ٦٪٫ إال أ٩   ٝؽ ق٧ٕذي ٔر

 قأتلي  :يت؛ ٚذللٟ ال أٝٮؿي رٍضى حًبى 
ي
 .أك حنٮ ٦ة ٝةؿ .كال قجتو  ثٮص٫و  في ٣  دى ٫، كأ٩ة ٚال أ
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 َٓٗر ابٔ أبٞ سامت 

 «ٚايتَّعزٌٜ اجلضح»يف نتاب٘ 

كاتل ٕؽي٢  ؿحٝىؽ٩ة حباكيت٪ة الى » :(1/1/38)٦ح ال١ذةب ؽ  ٞى كٝةؿ يف آػؿ ٦ي 
ٕى   ذى ةملني هل ٦ي إىل ا٣ٕةرٚني ث٫ ا٣

ى
ا ثٕؽ ٦ي ػ  أ ة احلاكيح إىل أيب إىل أف ا٩ذ٭خ ث٪ ـو ؽ  ٞى ذى ؿن

ٍ كأيب زي  ح رمح٭٧ة الل، كل٥ حنى ـو  ًٟ ٔر ح ٦ٕؿٚذ٭٥ ث٫، ٤  ًٞ ٝؽ دس٧٤ٮا يف ذلٟ؛ ٣ً  ٨ٔ ٝٮ
ى  ظاكيح إىل ظة٠ي٭ة كالٮاب إىل وةظج٫، ك٩ْؿ٩ة يف اػذالؼ أٝٮاؿ  ٪ة ل  بٍ كى كن

 كاظؽ ٦٪٭٥، كأحلٞ٪ة ثس٢   ل   ةٝي ٝٮؿً ٪ى ٚعؾٚ٪ة تى  ،كبٮ٣ني ٔ٪٭٥الا٧ح يف ال٧ى 
  ؽى ؿ ٔ٪٫ ٦ة الى كبٮمى 

ى
 ٨ صٮاث٭٥ ىلع أ٩  ٭٫ ٦ً جى مٍ ث٫ كأ

ى
٭٤٧ح قةَل ٠سرية ٦ي ة ٝؽ ذ٠ؿ٩ة أ

ٔ٪٫ ا٥٤ٕ٣؛  مك٨ ري ٦ى  ٣حنذ٢٧ ال١ذةب ىلع ل   ؛ذب٪ة٬ة٠ى  «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٨٦ 
 .(1)٤عٞٮ٬ة ث٭٥ إف مةء الل دٕةىلٚي٭٥، ٚ٪ع٨ مي كاتل ٕؽي٢  رصةء كصٮد الؿح

                                           

٪٭شي اث٨ً أيب ظةد٥و  (1) ، كيه يى٪عَص ٦ى  :يف ٩ًٞةطو
كاة -1 ٢ أٝٮاًؿ أا٧ح الؿح كاتل ٕؽي٢ يف الؿ  ٍٞ  .جى
٤ذٛخ إىل أٝٮاًؿ ٗري٥٬ مم٨  -2 ٥٤، ٗري مي ًٕ اقؼني يف ٬ؾا ا٣ االٝذىةر ىلع أٝٮاؿ الا٧ح الؿ 

 .أا٧حو ٚي٣٫ىحكٮا ث
ٝىٍٮؿو إىل وةظج٫ -3 ّك أٝٮاؿى ٬ؤالء الا٧ح ٩ةقجنة ل    .أف يى

ينج٫ أف  -4 اكم الٮاظؽ؛ ٚيىؼذةر ٦٪٭ة ٦ة ي ؿ إىل أٝٮاًؿ ثٕي الا٧ح ا٣ت دىت٪ةٝي يف الؿ  ْى ٍ٪ أف حي
اكم، كيي٭٢٧ ٦ة ٔؽاق ة ظٞيٞيًّة ذللٟ الؿ  ٛن  .يسٮف كو

س٥ -5 كاة دٞؿيجنة، ٦ة ظي س٥ ٤ٔي٫؛ رصةء أف  ًذ٠ؿ ل  الؿ  ٤ٔي٫ جبؿحو أك دٕؽي٢، ك٦ة ل٥ يي
س٥  ٨ ٣حف ٔ٪ؽق ظي س٥ ٨٦ أظًؽ الا٧ح ىلع ٦ى ؤ٣ٛني ظي ٨ ثٕؽق ٨٦ً ال٧ي يىى٢ إل٫ أك إىل ٦ى

 .٤ٔي٫؛ ٚيي٤عٜ ث٫
ؿكؼ ال٧يٕض٥، ككؾلٟ دىؿديت آثةء االق٥ الٮاظؽ -6 كاة ىلع ظي ؿ  .دىؿديت أقةَل الؿ  ْى ٍ٪ اث٨ »حي

= 
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حٗري أثي٫ كأيب زي  ،يٮػ٨ٔ٫ مي  «ي٢كاتل ٕؽ ؿحالى »ّك يف كٝؽ يى   ؛ٔر
ٌل  ارى كى ث٨  ك٥٤مي ث٨  ع٧ؽ٧٠ي   .ق٥ ثةصذ٭ةدً ٪يؽ، كٝؽ يذكى  الي ث٨  كنياحلي ث٨  ة، ٔك

 
 

                                           
= 

 .(178 -174ص) «٤ٮـ احلؽيرأيب ظةد٥ كأزؿق يف ٔ
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 « ٚايتَّعزٌٜ اجلضح»نتاب 

 َٚظٜت٘ ع٢ً غريٙ َٔ نتب ٖشا ايفٔ

ٜ   ٚ٭ؾا ال١ذةبي  ـ  ٠ي  ٬ٮ حب ٛى  ًت ذي أ ى  ،٨  ٬ؾا ا٣ ٓي ك٦٪٫ ي  ٨ ثٕؽق؛٦ى  كذ٧ؽ جي
٨ ٦ً  ٦ة اكف يف ٬ؾا ال١ذةًب  كا٥٤ٔ أف  » :(1)«د٭ؾيج٫»ُجح م يف ػي ـ  كذللٟ ٝةؿ ال٧ً 

ٕى  -كحنٮ ذلٟكاتل ٕؽي٢  ؿحأا٧ح الى  أٝٮاؿً   الؿح»٨٦ ٠ذةب  ٪ٞٮؿه ٫ ٦ى ذي ة٦  ٚ
ازم  أيب ظةد٥ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ؛ليب م٧ؽ «كاتل ٕؽي٢ ....احلةِٚ اث٨ احلةِٚالؿ  » 

 

 

 

                                           

 .(1/152) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ يف أق٧ةء الؿ صةؿ» (1)
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 تضتٝب ايهتاب

ثجيخ ُجٮع يف دى الزني وٛعح ٨٦ ال٧ى كزى  ٓو ٌٍ يف ثً  ٛحكحو ٩ى  ٦حو ؽ  ٞى ٫ ث٧ي عى ذى ذى اذٍ 
كايح،كٝٮا٩ني كاتل ٕؽي٢،  ؿحكأظاكـ الى  ،نى الك   ًٛ »٫ يف ٧٠ة دؿل ثية٩ى  الؿ   .«٭ؿقخا٣

ى  ٥  ثي  ْؿ إىل ٕض٥ ثةل  جنة ىلع دؿديت ظؿكؼ ال٧ي ت  ؿى بنة مي ٮ  جى اص٥ ٦ي يف ا٣رت   عى شى
ثةب  -ثةب إثؿا٬ي٥ -ثةب أمحؽ)ؿ ٨٦ االق٥ ٍٚٞ، ٚيف ثةب ال٣ٙ احلؿؼ الك

ثةب  -ثةب إيةس -ثةب أمٕر -ثةب آدـ -ٮبثةب أي   -ثةب إقعةؽ -إق٧ةٔي٢
يبى  -ثةب أنف -أقة٦ح

ي
 .إ٣غ، (ثةب أثةف -ثةب القٮد -ثةب أ

٪ْؿ إىل احلؿؼ الةين كل٥ يى  ،الكؿ ٍٚٞ ك٬ٮ ال٣ٙ  احلؿؼى ربى ذى اق اخٍ ؿى ٚأ٩خ دى 
ى ٧ة يي ة ثٕؽق، كإ٩  الن ٧ٔ  ٌٍ ٚى   ٧ني ثؾاؾكى ثٕي ال٧ي  ؼى ؿايع يف اتلٞؽي٥ كاتلأػري شى

ٝى  ،االق٥ ج٭ة ىلع أثٮاب اص٥ يف ابلةب رد  ز٥ إثؿا٬ي٥، أك ٠رثة ا٣رت   ،ـ أمحؽؽ  ٧٠ة 
٨ ٦ى  ٥  ٨ أكؿ اق٥ أثي٫ أ٣ٙ، ثي ـ يف المحؽي٨ ٦ى ؽ  ٞى ذى  ؛ؿ أق٧ةء اآلثةءح حبكت أك  ي  ٤ً يٍ ذى 
 
ى
٫ م٧ؽ ي٨٧ اق٧ي ٢ ذً ٕى ٧٠ة ذى  ،ٓ يف ا٣رتديتق  ٮى ٧ة دى ب  اق٥ أثي٫ ثةء، ك١٬ؾا، كري ؿ ك  أ

  ٭٥ ىلع أثٮابو جى ت  رى  ؛الل ٔجؽكاق٥ أثي٫ 
ى
٨ اق٫٧ كاق٥ أثي٫ ٦ى  ؽ  ؿ اق٥ الى ك  ثةٔذجةر أ

 كأكؿ اق٥ الل ٔجؽ٨ اق٫٧ م٧ؽ كاق٥ أثي٫ ٦ى  ٥   كأكؿ اق٥ صؽق أ٣ٙ، ثي الل ٔجؽ
 .صؽق ثةء، ك١٬ؾا

 مل٨ يكُل ذاؾ اص٥ ٚي٭ة ثجةبو سرث ا٣رت  ٨ الق٧ةء ا٣ت دى اق٥ ٦ً  ذ٥ ل  كيى 
 .جكتاالق٥ كل٥ يي 
كىاة  ٮصؽ يفك٥٬ اذلي٨ ال يي  ،لألٚؿاد ثجةبو  ظؿؼو  ذ٥ ل  كيى  ي ٦ى الؿ   ذاؾ ُل  كى ٨ ي

 .االق٥ إال كاظؽ
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ً  ٥ ال١ذةبى ذى ػى  ٥  ثي   :أثٮابو  حً ذ  كً ب
ي٤يح ثةٔذجةر ج٭٥ ىلع أثٮاب ذى د  ٨ ٚالف، كرى ٕؿٚٮا إال ثةثلذلي٨ ل٥ يي  :الكؿ
 .أق٧ةء اآلثةء

 .ٚي٫ دؿجح كاظؽة ،(أػٮ ٚالف) :٨ يٞةؿ هل٦ى  :ابلةب الةين

مٮىل ) ،(رص٢ ٨ٔ أثي٫) :ج٭٧ةت، ٚي٫ دؿجذةف ٍٚٞل٧٤ي  :ابلةب الة٣ر
 .(قجةع

ٔي  :ابلةب الؿاثٓ رميؽ ) :ٕؿؼ ٬ٮ، ٚي٫ دؿجح كاظؽة٫ كل٥ يي ؿؼ اث٪ي مل٨ 
 .(٨ٔ أثي٫اهلضؿم 

ي٤يح حبكت ج٭ة ىلع أثٮاب ذى د  ٕؿؼ إال ثس٪حذ٫، كرى مل٨ ل٥ يي  :ابلةب اخلةمف
 .احلؿكؼ

ةد  كةء، كرى ٕؿؼ ثس٪حذ٭ة ٨٦ ا٣ج  مل٨ دي  :ةدسابلةب الك   ٌن  .ج٭ة ىلع احلؿكؼ أي

ـ ؽ  ؼةرم ٝى ابلي   أف  ؼةرم، إال  ثرتديت دةريغ ابلي  بي٫ه مى  ك٬ؾا ا٣رتديتي 
ٚةقذعك٨  ؛جٮيحر ال١ذةب ثججؾة ٨٦ ا٣رتجح ال  ؽ  ٫ وى ل١ذةب؛ ل٩  ؿ اي٨ أك  ؽً ٧  عى ال٧ي 

ًؽي٨ـ ؽ  ٞى أف حي   ٧ عى ْؿ إىل احلؿؼ الكؿ ت ابلةيق ىلع ظؿكؼ املٕض٥ ثةل  رد   ٥  ثي  ،ال٧ي
٭ة سرث دؿاجي ؼةرم دٞؽي٥ دؿاص٥ الىعةثح؛ ٚيف الثٮاب ا٣ت دى ذعؿل ابلي ٍٚٞ، كيى 

عةثح ـ أق٧ةءى ؽ  ٞى حي  ٗري٥٬ ىلع  ت دؿاص٥ى د  ؿى يي  ٥  ثي  ،إىل أق٧ةء آثةا٭٥ ٩ْؿو  ثؽكف الى 
ًؽي٨ ٚيف  ؛ي٤يح حبكت ظؿكؼ اآلثةءأثٮاب ذى   ٧ عى  ؽى ثى ال٧ي

ى
جٮيح، ز٥ جح ال  ثة٣رت   أ

ًؽي٨ ثرتاص٥   ٧ عى ي٤يح ىلع ٗري٥٬ ىلع أثٮاب ذى  ت دؿاص٥ى د  عةثح، ز٥ رى ٨٦ الى  ال٧ي
٫ م٧ؽ ٨ اق٧ي أثي٫ أ٣ٙ، ز٥ ٦ى ٨ اق٫٧ م٧ؽ كأكؿ اق٥ ٦ى  :ظكت ظؿكؼ اهلضةء
 .كأكؿ اق٥ أثي٫ ثةء، إ٣غ

عةثح إال أ٫٩ ؿايع دٞؽي٥ أق٧ةء الى  ي٤يح يي اذل   الثٮابى  بي ٮ  جى ؤ٣ٙ ظير حي كال٧ي 
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جؽأ ٦سالن ثجةب يى  ؛عةثحٮا٫ٞٚ يف االق٥ كاق٥ الب ٨٦ ٗري الى  ٨ يي ٧ى اق٥ ثً  تجٓ ل  يى 
ٮا٫ٞٚ يف اق٫٧ كاق٥ ٨ يي ز٥ ٦ى  ،ةةثيًّ ؾ٠ؿ وع٨ اق٫٧ م٧ؽ كأكؿ اق٥ أثي٫ أ٣ٙ، ٚيى ٦ى 

وعةيب يف ثةث٫  ل   ٞٓ اق٥ي ٨ يٮا٫ٞٚ، ك١٬ؾا، ٚيى ز٥ ٦ى  ،ة آػؿأثي٫، ز٥ وعةثيًّ 
ة ٌن   .ثةٔذجةر اق٫٧ كأذجةر اق٥ أثي٫ أي

كال  ج٭ة ابلؼةرم  د  ؿى ا ٚال يي ؽًّ ٚي٭ة صً  سرث ا٣رتاص٥ي ا٣ت ال دى  ة الق٧ةءي ٚأ٦  
ٙي ٣  ؤى ال٧ي 

. 
 ؿاصٕح إىل ظؽ  ٪ٛٓ يف ق٭ٮ٣ح ال٧ي جةف دؿدحجنة يى د  ؿى  مي نٍي ال١ذةبى   أف  تجني٠ؿ يى ممة ذي 
ًٗ  ،كذٞىصديت ال٧ي كذٞىص، ٚإذا أريؽ ا٣رت  ٫ ٗري مي ٠جري إال أ٩    نٍي ةبى ىن ثةل١ذ  ٚال 

 .كذٞىصديت ال٧ي جح ا٣رت  د  ؿى ٣ح مي ٮ  ُى ٭ةرس ٦ي ٨ٔ ٚى 
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 ْبش٠ 

 عٔ ٖزف املؤيف َٔ تأيٝف ايهتاب

 ؤ٣ٙ ل١٤ذةب، ٣س٨ ثةػذىةرو ِل ٨ٔ ٠يٛيح دألٙ ال٧ي ٤  ٕى ٥ ال٧ي ٤  سى دى 
ؤ٣ٙ ٨٦ دأل٫ٛ ل١٤ذةب ٦ٓ يشء ٨٦ ؛ ذلا قأذ٠ؿ محبنة ٨ٔ ٬ؽؼ ال٧ي مؽيؽو 

 .ٛىي٢ كاإليٌةحاتل  
ثٕ٪ٮاف  «كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٫ ل١ذةثً  ٦حن ؽ  ٞى ٦ي  ٙ أثٮ م٧ؽ ٣ٞؽ أ٣  

ًٛ كٝؽ اكف يى »ني أيؽي٪ة، ، كيه ٬ؾق ا٣ت ث«كاتل ٕؽي٢ ؿح٦ح الى ؽ  ٞى ٦ي » ٫ هلة ٭ؽؼ ثذأل
ٕذ٧ؽ ٤ٔي٭٥ يف ثيةف أظٮاؿ اذلي٨ يي كاتل ٕؽي٢  ؿحأكوةؼ أا٧ح الى  إىل شح ثًٕي 

 .(1)«كاةالؿ  
ٔى   ٚٞؽ ٝةؿ 

ى
ى ٪  ٝؽ ٠ي » :(2)(927)ؿ ر٥ٝ زى ٞت ال َ٪ة أف نّشح ثٕي ة شى

ؿظ٭٥ ٨ صى ؿج ٦ة كٝٓ إل٪ة ٦كني  ،ةدٞ  ٭ةثؾة ال  أكوةؼ ٬ؤالء الا٧ح الى 
.ا .«...ٕؽي٤٭٥كدى   هـ

« 
ى
٤ى٭٥ ٧ذةزكف ث٫؛ المؿ اذلم أ٬  ٦ة يى  الؿ وٛعةد٫ أ٥٬  ٨ ػً ز ٦ً ؿى ثٍ ٚٞؽ أ

كىاة  س٥ ىلعل٤عي  ة جي٢ٕ ٨ زااٛ٭ة ظي عيع٭ة ٦ً  وى ني  بى كىلع الظةدير ث٧ة يي الؿ  ٧١ن
ٞى  أػؾ ٝٮهل٥ ٦أػؾى ٧ُنئ إل٫، كيى ٗري٥٬ يى   ٧٤ف ٬ؾق الىٛةت يف، ك٩ى ًةجٮؿ كالؿ  ا٣

 .(3)«ؿاص٥ ٬ؤالء الا٧حأيب ظةد٥ يف دى  كايةت ا٣ت أكرد٬ة اث٨ي ال١ذةب ٨٦ الؿ  
                                           

 .ال٧ي٤ُت ، لدل٠ذٮر رٕٚخ ٚٮزم ٔجؽ(169ص) «اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف ٥٤ٔ احلؽير» (1)

 .٨٦ً ٬ؾا ال١ذةب (2)
 .(169ص) «اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف ٥٤ٔ احلؽير» (3)
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ٔى ؿى ٠ى ٛةت ا٣ت ذى ك٬ؾق الى    :٨ ٬ؤالء الا٧ح يف ٬ؾا ال١ذةب يه٬ة 
ؿ  ك 

ى
ٕي أ٩   /٤٭٤٥ٮف ث٫ أك صي عى ذى ٦ة حى أ ٛي ٭٥ ٨٦ ا٣  كاآلزةر، نى ٞ٭ةء يف الك  ٧٤ةء ا٣
ٞةـ لٮ ُٮؿ ث٪ة ال٧ى كيى  ،هل ٬ؾق الىٛح ثجخكاظؽ ٦٪٭٥ ٦ة يي  كم ٨ٔ ل  كٝؽ ري 

٪ة ٬ؾق الؿ    :٬ة ٚي٭ة، كيهؽى ٞى ا٣ت خى  كل١٪٪ة ٩ؾ٠ؿ الثٮابى  ،كايةتاقذًٕؿ
ًٔ ٦ة ذي٠ؿ ٦ً )ثةب   ٨ ًٟ  ث٨  ٥٤ ٦ةل

ى
ى أ  (.79ص ) (ٞ٭٫ف كًٚ ن

ًٔ ٠ؿ ٦ً ٦ة ذي )ثةب   ٨ 
ى
 .(419ص ) (ٞ٭٫ايع كًٚ زى كٍ ٥٤ ال

ًٔ ٠ؿ ٦ً ٦ة ذي )ثةب   .(466ص ) (ٞ٭٫اح كًٚ ؿ  الى ث٨  يٓكً ٥٤ كى ٨ 

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )  .(524ص ) (ٞ٭٫٭ؽم كًٚ ٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٥٤ ٨ 

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )  .(542ص ) (ٞ٭٫ةرؾ كًٚ جى ال٧ي ث٨  الل ٔجؽ٥ ٤ٍ ٨ 

ًٔ ٠ؿ ٦ً ٦ة ذي )  .(578ص ) (٥٤ أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم٨ 

ًٔ ٠ؿ ٦ً ٦ة ذي )ثةب   .(591ص ) (٥٤ أيب مك٭ؿ ا٣٘كةين٨ 

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )ثةب  ٪ٍجى٢ث٨  م٧ؽ٨ ث ٥٤ أمحؽ٨  ًٚ  ظى  .(612ص ) (ٞ٭٫ك

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )ثةب  ٔى ٨   .(646ص ) (ؽيينال٧ى ث٨  ًٌل  ٥٤ 

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )ثةب   .(651ص ) (٧٩ريث٨  الل ٔجؽث٨  ٥٤ م٧ؽ٨ 

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )ثةب  ح كًٚ ٥ أيب زي ٤ٍ ٨   .(668ص ) (ٞ٭٫ٔر

ًٔ ؿ ٦ً ٠ً ٦ة ذي )ثةب  ًٚ  ٥٤ أيب ظةد٥و ٨   .(711ص ) (ٞ٭٫ك
 ،٭٥ ظةْٚٮف ل٤عؽيرأ٩   :٭ةثؾد٫ؽير كصى احلى  ةدي ٞ  جي   ث٫ الا٧حي ًل  عى ذى زةين ٦ة حى 

 يعي عً وى 
ى
ى  ،ٮف ٚي٫ذي ج  ثى ذى هل، ٦ي  ؾً ػٍ ٮ ال ٤  ٕؿٚٮف وعيعى دكف هل، يى ٮ  دلي ٕى  .٫٫ ٨٦ ٦ي

ٚؾ٠ؿ ثةثنة  ؛ٛح ٔ٪ؽ ٬ؤالء الا٧حبني ٬ؾق الى  أيب ظةد٥ أثٮاثنة دي  اث٨ي  ؽى ٞى كٝؽ خى 
ٟو  ٨ٔ وعح ظؽيًر  ًٔ  ٦ةل ٔي (83ص )٫٧٤ ثةآلزةر ك  ثجخيح٪ح ٦ة يي ، كذ٠ؿ الث٨ 
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 ٫ْٛ كإدٞة٫٩ كصى ظً 
ى
٫ْٛ كإدٞة٫٩ كصٮدة ٮرم ظً ، كل٤س  (156ص )ق ل٤عؽير ؾً ػٍ ٮدة أ

 
ى
ًٓ (174ص )ق ل٤عؽير ككرثة ظؽيس٫ ؾً ػٍ أ ٥٬ يف ؿى ٠ى الا٧ح اذلي٨ ذى  ، ككؾلٟ ل٧ي

ِ.ال١ذةب

ٕؿٚحن كاة اآلزةر ٦ى ؿي ثً  ٕؿٚذ٭٥ الٮاقٕح٦ى  : ث٫ ٬ؤالء الا٧حًل  عى ذى زة٣ر ٦ة حى 
 .كظنيؿي ضٍ ٕؿٚح ا٣ٕؽكؿ ٦٪٭٥ كال٧ى س٥ ٤ٔي٭٥ ك٦ى ٭٥ ٨٦ احلي ٪ي ١  ٧ى تي 

 .ضةؿٕؿٚح يف ٬ؾا ال٧ى ٨ ٦ى هلؤالء الا٧ح ٦ة هل٥ ٦ً  ؿى ٠ى كٝؽ ذى 
ٞح كإصالؿ ٔ٪ؽ ٢ زً ٭٥ مى أ٩   :٭ةثؾد٫ك احلؽير كصى ؽي ةًٝ ث٫ ٩ى  ٙي ًى ذ  راثٓ ٦ة حى 

ٕي  ت الةسي كيى  ،٧٤ةءا٣  .كاالقذٛةدة ٦٪٭٥ ،٪٭٥يف الػؾ ٔ ٗؿ
ة اك٩ٮا مى   أف  ني  بى كيف ٬ؾا ال١ذةب ٦ة يي  ٕن ٮٝري ٔ٪ؽ كدى  إصالؿو  ٓى ًً ٮٍ الا٧ح جي

٪ؽ ٩ي  ٪ؽ الةس ظىت أرتٚٮا ثإ٦ة٦ذً ا٧٤ٕ٣ةء ٔك  .٭٤٥ً ٌٍ ٭٥ كٚى ْؿاا٭٥ ٔك
ـي ًل  عى ذى ف ٦ة حى ػةمً  ٞٮل، ، كدى عه رى ، ككى أف يسٮف ٚي٫ والحه  :٭جؾالى   ث٫ اإل٦ة

َى آً، كزٮى كدى   .فو ٍٛ ؼةء جى ٜ، كقى ٤ي ٭ةرة ػي ٬ؽ، ك
ى  ٬ؽ٥٬ ٨ زي ٔى   ٬ؾا يف جيٓ الا٧ح اذلي٨ ذ٠ؿ٥٬ ث٧ة ركاق ٨٦ أػجةرو ًل  كٝؽ َتى

٤ي٢ اذلم يٞٮمٮف ث٫ ٔ٪ؽ الل كإٔؿاً٭٥ ٨ٔ ٮا٥٬، كاظتكةث٭٥ ا٢٧ٕ٣ الى ٍٞ كتى 
 .٩يةال  

 .ىطكال   ٜ  ؿ ثةحلى ٭ٍ الى  :احلؽير  ث٫ ٩ةٝؽي ًل  عى ذى ت أف حى قةدس ٦ة جيى 
 تى ذى ٤ُةف، ككى الك   طى ىى ثٕي ٬ؤالء الا٧ح ٩ى أف  ذٕؽدة آً ٦ي ٮى يف مى  ؿى ٠ى ٚٞؽ ذى 

ٮف ٨ٔ الك  ؽ  ىى ك٧٤ني، كبٌٕ٭٥ دى الح أمؿ ال٧ي إل٫ يف وى  ًؿ ٞٮلٮف ح كيى ٪  ل مل٨ يٕي
ٙه   .ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ رقٮؿ الل  ط  ٔ٪ؽ٥٬ ملة وى  ثؿأي٭٥ ممة ٬ٮ َمة٣

ـي قةثٓ/  ، ك٦ى وةظتى ٢ٞٔو ق ال٭جؾي  أف يسٮف اإل٦ة ٜو ظى ؽيؽو ، كى ٪ُ ٨و
ٔي  :٧٠ة ذ٠ؿ ٨ٔ الا٧ح ٭٥، كٚؿاقح،كبؿأح ٚى  ٮرم، يح٪ح، كال  ٦ةلٟ، كاث٨ 
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٪ٍجى٢ث٨  زيؽ، كالكزايع، كأمحؽث٨  ةدكمح    .ظى

  ٛةتو ًو  ؿى ٠ى كذى 
ي
 ثٌٕ٭٥ ٨٦ ٌف  ٮى دى  :كذلٟ ٦س٢ ،ػؿل بلٕي ٬ؤالء الا٧حأ

ى  ؛٫٧٤ٕا٣ٛذٮل إال ٚي٧ة يى  ٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ أال ٭٥ ىلع ٩ٛكً ؼ ثٌٕٮ  اكإل٦ةـ ٦ةلٟ، كختى
ى  جة٫ٔ آلزةر رقٮؿ ـع ثٌٕ٭٥ ٨٦ ا٣ٞؿآف كاد  اكإل٦ةـ الٮرم، ك٩ى  ؛٥٤ ٦٪٫كٍ ي

ًـ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص الل ٞي الدً  ثني ثٌٕ٭٥ كٝؿف ٦ةلٟ، اكإل٦ة ِٛ ظؽير رقٮؿ ؿآف كظً كة ا٣
  الٮرم، اكإل٦ةـ ؛ملسو هيلع هللا ىلص الل

ى
 ىع٫ك٩ي  امل٪١ؿ ٨ٔ ك٩٭ي٫ ٕؿكؼثةل٧ى  ثٌٕ٭٥ ؿمٍ كأ

ًٕ  ٫٤جضيكدى  كأ٫٤٬ لإلقالـ   ٮرم،ال   :الا٧ح ٦س٢ كأ٫٤٬ ٥٤ل٤
ى
 ايع،زى كٍ كال

 .ا٣ٛـارم إقعةؽ كأيب ٭ؽم،٦ى  ث٨ا مح٨ؿ  ال ٔجؽك

َى  ٬ؤالء الا٧حى   ٙي ٪  ىى ال٧ي  ؿى ٠ى كذى   :ةتو ٞى جى ىلع 
يح٪ح ث١٧ح، ٔي ث٨  ٛيةفؽي٪ح، كقي أنف ثةل٧ى ث٨  ٦ةلٟ :٨ ا٣ُجٞح الكىل٧ً ٚى 

َصة، زيؽ ثةبلى ث٨  ةدةج، كمح  ض  احلى ث٨  حجى ٍٕ ٮٚح، كمي ٮرم ثةل١ي ٛيةف ث٨ قٕيؽ ال  كقي 
 ؿ مح٨ ال ٔجؽك

ى
 .ةـايع ثةلن  زى كٍ ث٨ ٧ٔؿك ال

ُ  ك٦ً  ٞى ث٨  ىياح ثةل١ٮٚح، كيى ؿ  الى ث٨  يٓكً كى  :ة٩يحجٞح ال  ٨ ا٣ ةف، ُ  قٕيؽ ا٣
اقةف، كأثٮ إقعةؽ ؿى جةرؾ خبي ال٧ي ث٨  الل ٔجؽَصة، ك٭ؽم ثةبلى ٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽك

 .ةـمنيق ثةلن  ٮ مك٭ؿ ال  ا٣ٛـارم، كأث

ُ  ك٦ً  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽ :جٞح الةلح٨ ا٣ ًٕنيث٨  ىي، كيى ظى ٌل ٦ى ث٨  ثج٘ؽاد، ٔك
 .٧٩ري ثةل١ٮٚحث٨  الل ٔجؽث٨  َصة، كم٧ؽؽيين ثةبلى ال٧ى 

ُ  ك٦ً  ح، كأثٮ ظةد٥ الؿ  أثٮ زي  :اثٕحجٞح الؿ  ٨ ا٣  .(1)ةفاًزي  ٔر

                                           

(1)   ٪ ىى ؼ ال٧ي ؽى ـ ٨ٔ ٬ى ؽ  ٞى ذى اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف »٨٦ً ٠ذةب  -ٙ ٨٦ دألٙ ال١ذةبالهـ ال٧ي
امل٤ُت، ٦ٓ ظؾؼ كزيةدة بلٕي  لدل٠ذٮر رٕٚخ ٚٮزم ٔجؽ ،(173 -169ص) «٤ٔٮـ احلؽير

 .الك٧ةت
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ة، كإ٧٩ة جى صةؿ ٦ي ٮا يف الؿ  ٧ي ٤  سى ٪ْؿ إىل اذلي٨ دى ل٥ يى  ٙ ٣  ؤى ٚةل٧ي  ٞن  ؿى ْى ٤ُ
ٗى  ربةى كجٕٮا ػً  ،ةرقذ٭ة٨ ممي كأكرثكا ٦ً  ،٪ٕحي جخ ٤ٔي٭٥ ٬ؾق الى  ٤ى إىل ٬ؤالء اذلي٨ 

ع ةثً ٫ اٝذَص ىلع دى صةؿ إًةٚحن إىل أ٩  ربد٭٥ ثةلؿ  كأًةٚٮا إل٭ة ػً  ،٭٥ٞى جى ٨ قى ٦ى 
 .(1)ةثٕنياتل  

 :ٚي٭ة ؿى ٠ى ذى  ٦حو ؽ  ٞى ث٧ي  ل١٤ذةًب   ٙي ٪  ىى ـ ال٧ي ؽ  كٝؽ ٝى 
ٍؿتىجىح ال يب  -1  . الل ٠ذةب ٦٨ً  ٫ًٛٝ ٮٍ كمى ، ملسو هيلع هللا ىلصمى
 .ح كأا٧ذ٭ة٪  ٕؿٚح الك  ٦ى  -2
كىاة  ٧يزي ثنياتل   -3 َى  ،٩ةٌٝل الظةديرالؿ   .ةد٭٥ٞى جى كبيةف 
 .(2)ؿدجح كاظؽةو ك٣حكٮا َك٭٥ يف مى  ،تى ادً ؿى كاة مى ل٤ؿ    يف آػؿ٬ة أف  ني  ز٥ بى  -4

 

 

 

                                           

ؿ  (1) ْى ٍ٪  .(172ص) «اث٨ أيب ظةد٥ كأزؿق يف الؿح كاتل ٕؽي٢»حي

ةثٜ  (2) ؿ ال٧ىىؽر الك  ْى ٍ٪  .(73، 72ص)حي
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 ملعتُز٠ يف ايعٌُايٓغد١ ا

كؼح ا٣ت ٝةـ ٕذ٧ؽة يف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ٚيه ا٣ج  كؼح ال٧ي كجح ل٤ج  ة ثة٣ج  أ٦  
ٕى  جٕخ يف ظيؽر أثةد ِل، ٚيه ال٧ى ٤  ٕى ال٧ي ؿ مح٨ ال ٔجؽ ٦حي ال  ثذعٞيٞ٭ة ا٣ َي ٮصٮدة 

 .(ه1371)الز٨ ثةهل٪ؽ ق٪ح 
٪٫ ل٥ ، ل١«كاتل ٕؽي٢ ؿحالى »٨ ٝةـ ثة٢٧ٕ٣ ىلع ال١ذةب ٦ٓ ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ ٦ى 

 .كذٕةفٙ ٍٚٞ، كالل ال٧ي ى٪ٓ ٚي٭ة محبنة، ك٣حف هل ٚي٭ة إال الى  يى 
ٕى  ي ٤  ٕى ال٧ي  ٦حي ال  كٝؽ أذ٧ؽ ا٣ ٬ة يف ؿى ٠ى ح ذى ي  ُ  غ ػى كى ِل يف حتٞي٫ٞ ىلع زالث ن

 :٦ح حتٞي٫ٞ ل١٤ذةبؽ  ٞى ٦ي 
ال  ؿى ١ذجح مي يف ٦ى مٛٮّح  -1 ، كيه مةم٤ح (1427)حتخ ر٥ٝ  ،قذة٩جٮؿإ ثاد مي

 .٦ح كال١ذةبؽ  ٞى ل٧٤ي 
، (892)٦ح ٦٪٭ة حتخ ر٥ٝ ؽ  ٞى ح، ال٧ي َصي  ت ال٧ً ذي يف دار ال١ي مٛٮّح  -2

٨ أز٪ةء ٨ أكهلة، املٮصٮد ٦٪٭ة ٦ً ٦ً  ٦ح ٩ةٝىحه ؽ  ٞى ، كال٧ي (891)كال١ذةب حتخ ر٥ٝ 
 .ةدٔج  ث٨  ةدٮرم إىل ٔج  رقة٣ح ال  
ح ، كيه نكؼ(278)حتخ ر٥ٝ  ،قذة٩جٮؿإ١ذجح ٠ٮبؿيٌل ثيف ٦ى مٛٮّح  -3

 .٦ح كال١ذةبؽ  ٞى اكم٤ح ل٧٤ي 

ي  ِل ٤  ٕى ٬ؾا ٦ة ذ٠ؿق ال٧ي   .ذةبغ ال١ً كى ٨ٔ ن
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 املتكزّ سنضٖا  ع٢ً بعض ايٓغذ احلضٍٛ

 قبٌ إعار٠ طبع ايهتاب يطبعت٘ ايجا١ْٝ

ى ؿ  ٦ح ل٧٤ي ؽ  ٞى جٓ ٬ؾق ال٧ي َى  ج٢ إعدةً كٝى  ُٮَذني ٨٦ ٤خ ىلع َمى ى  ة الة٩يح حتى
 ٬ة.٠ؿي ـ ذً ؽ  ٞى ذى ؼُٮَةت ال٧ي ال٧ى 

هلة  كٝؽ رمـتي  ،(1427)ثؿ٥ٝ  (قذة٩جٮؿإمؿاد مال ث)١ذجح نكؼح ٦ى  الكىل/
 .(ـ)ثػ

ي  كالة٩يح/  كٝؽ رمـتي  ،(278)ثؿ٥ٝ  (قذة٩جٮؿإ)ثػ (١ذجح ٠ٮبؿيٌل٦ى )كؼح ن
 .(ؾ)هلة ثػ

ُ   كٝؽ ٠٪خي  ٙي يف ا٣ خ ٛى ع  ىى ٭ة دى يل أ٩   ىلع ثٕي الميةء ّ٭ؿ جٕح الكىل أٝ
 ٚرتكخي  ،ٮابؼُٮط ىلع الى  صؽد٫ يف ال٧ى كى  ٥  ثي  ،ٮاب ٠ؾاالى   أف   ذ٠ؿي أُٞخ ٚأك قى 

ُ  ٤ٕييق ا٣ٞؽي٥ ٧٠ة ٬ٮ كزً دى  ؼُٮط ٫ يف ال٧ى صؽدي كى  ٥  ثي » /جٕح ٝٮلدت ٤ٔي٫ يف ٬ؾق ا٣
 أك حنٮ ٬ؾق ا٣ٕجةرة. ،«ٮابىلع الى  
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 (ـ( )مؿاد مال  م١ذجح )وٮرة ٣٘الؼ نكؼح 

 صٛص َٔ ْغذ املدطٛطات املكابٌ عًٝٗا
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 ( )ـ(مال  وٮرة ل٤ٮرٝح الكىل ٨٦ نكؼح )م١ذجح مؿاد 
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 (ـ( )مال  مؿاد ٨٦ نكؼح )م١ذجح  الػريةوٮرة ل٤ٮرٝح 
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 (ؾ( )٠ٮبؿ يٌلنكؼح )م١ذجح ٣٘الؼ وٮرة 

 



        
 55     ايتخكيل َةَكد

 (ؾ( )٠ٮبؿيٌلوٮرة ل٤ٮرٝح الكىل ٨٦ نكؼح )م١ذجح 
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 (ؾ( )٠ٮبؿ يٌل٨٦ نكؼح )م١ذجح  الػريةوٮرة ل٤ٮرٝح 
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َُٓز امُلَشكِّل إىل ا  يهتابَع

 
ى
ـً أ ريىق ٨٦ ٠ذت اإل٦ة أيب ظةد٥و ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٍركًم ٬ؾا ال١ذةبى ٗك
٭٥ ٨٦ً َؿيٜ جةٔحو ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كال٧ىنةيغ،   الؿ ازم ًٌ أٝذَص ٬٪ة ىلع ثٕ
/  ٚأٝٮؿي

ؿ  (إصةزةن )أػرب٩ة   ٧ ٕى يح ال١ذةين، ا٣ ٔجؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٌٚي٤حي النيغ ال٧ي
ؿ ا  ٧ ٕى يغ ال٧ي ين، ن٧٬ة ٨ٔ كٌٚي٤ح الن  ٦ح م٧ؽ ال٦ني ثٮػزبة اتل ُٮاين احلىكى ٕىال  ٣

ؿ   .(ح)يح ال١ذةين ا٣ ٔجؽكال الك 
ؿ ظك٨ ثةًق٪ٍ   ٧ ٕى ٧٬ة ؽكىق، ٨ٔ ٧ٔؿ محؽاف املعؿيس، نكأػرب٩ة النيغ ال٧ي

ؽو ال٧ىّك  ا٣ ٔجؽ ى٧  ٧ؿ محؽاف املعؿيس، ٨ٔ مي ة٣ًًّك ث٨  يح ال١ذةين ٔك ، (1)ٔـكز ال٧ى
٘ري ٨ ث ٨ٔ أمحؽ  .(ح)اخلٮصح، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ الؿيةيح، ٨ٔ م٧ؽ ال٦ري الى 

ؿ   ٧ ٕى يغ ال٧ي ًٜ ٌٚي٤ًح الن  ٍرًكي٫ علنة ٨٦ َؿي
ى
يح ا٣ ٔجؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽكأ
ؽ ا٣ُيت(2)ال١ذةين ى٧  أمحؽ اليٛؿ، ٨ٔ أمحؽ ٦ً٪ ح الل ث٨  م٧ؽث٨  ، ٨ٔ مي

٘ري، كأمحؽ ٦ً٪ ح النجةيس املةلّك، كم٧ؽ ال١ذيب احلى٪ىيف ال٧ىّك   ، َك٭٥؛ ال٦ري الى 
ؿ ال٦ري ال١جري ك 

ى
ٞةط، ٨ٔ م٧ؽ (3)الل، كم٧ؽ ال١ذيب، ٨ٔ كال ال ، ٨ٔ الك 

ٍص٭يٮرم، ٨ٔ م٧ؽابل ٔجؽالـرٝةين، ٨ٔ كالق 
ي
ًٌل  ال ٔى ٍمٌل، ث٨  ةيق، ٨ٔ  أمحؽ الؿ 

ٞىالين، ٨ٔ أيب ٍك ٕى ؿ ا٣ ضى م٧ؽ؛  ٨ٔ زكؿية ال٩ىةرم، ٨ٔ احلةِٚ اث٨ ظى
                                           

ظر  (1) دة األ»ُيـ تتطؿ بثا واأل س  تر لػف ت ا تل  ا اتاِّص تت  ي   .(68ص )« بثا

ظر  (2) د»ُيـ لعار: طا ِد ا ـ ُمْس ة  اػفرس تين  ألم ؾ ا حؿـ كق لرَّ لؽتتين اـ طاد ا لحل ا  .(99ص )« ا

ظر  (3)  .(165ص )« بثات األمقر الؽاقر»ُيـ
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ربم، ٨ٔ ٌٔلث٨  م٧ؽو ال حكةثٮرم، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ث٨  الل ٔجؽ  ُ ث٨  م٧ؽ ا٣
املٞري، ٨ٔ أيب ا٢ٌٛ٣؛ م٧ؽ ث٨ ٩ةص احلةِٚ، ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ث٨  احلكني

ق، ٨ٔ أثي٫، كأمحؽث٨  الل ٔجؽأيب  ٪ٍؽى ٪ ٙ.الل ٔجؽث٨  ٦ى   الوج٭ةين، ٨ٔ ال٧يىى
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  ىقدمة اجلرح واهتعديت
 مدهة الجرح والتعدٌلت

 

  لإلمام الحافظ

 دأبي محمَّ

 أبي حاتم الرَّاِزيبن  رَّحمنال عبد 
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ى  ٫ً كبً   نيي ًٕ ذى كٍ ن

ى  رب    ّس  ي
ى
٤ي٫ أذ٧ةدم كدي  ،تٞى ٫ زً ٥، كبً ٧ً دٍ  كأ ، ية رظي٥ي  سالين ية ٠ؿي٥ي ٔك

 .اللي ا٩ة ؽى ٭ذؽم لٮال أف ٬ى ة ًل ٪  ك٦ة ٠ي  ،ا٩ة هلؾاؽى لل اذلم ٬ى  احل٧ؽي 
ًٔ  ـه الى كقى  للً  احل٧ؽي   .فى ُى جةدق اذلي٨ اٍو ىلع 

ـي  يغي ٝةؿ الن   ِي  اإل٦ة إدريف ث٨ ِم٧ؽث٨ ِؿ مح٨الِٔجؽ ؛أثٮ م٧ؽ احلةٚ
 :٧يِل رمحح الل دٕةىل ٤ٔي٫ٌْل اتل  ٪ٍ احلى 

ًٓ  ب  رى  للً  احل٧ؽي  ٫ ٤ٔي٪ة كىلع جيٓ ٧ً ٕى ة٦ؽق َك٭ة ىلع جيٓ ٩ً مى  ا٣ٕةملني جب٧ي
ٍ ًٞ ٤ٍ ػى  ا يي ٫ محى ى ي  بً ىلع ٩ً   اللي ًل  ـيؽق، كوى ئ مى سةًٚ كيي  ،٫٧ٕى ٮايف ٩ً ؽن محح الؿ   يًب  ٩ى  ؽو ٧  ٫ مي

 .٫ أجٕنيجً عٍ  كوى بيني كىلع آهًل ةد٥ ال  كػى 
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 ملسو هيلع هللا ىلصَضتب١ ايٓيب 

 /ؽي ٍٕ ة بى أ٦  
ا رقٮهلى  رى ٕى ذى ابٍ   اللى  ٚإف   ٚ   ةًس إىل ال   ملسو هيلع هللا ىلص م٧ؽن كأ٩ـؿ ٤ٔي٫  ،حن اك

ٓ اإلثة٩ح ٔ٪٫٫ مى ٤ى ٕى كصى  ،يشءو  بية٩نة لم  دً  ال١ذةبى  ٿ ٹ ٹ ﴿ :ٚٞةؿ ؛ًٮ

جئ حئ مئ ﴿: ، كٝةؿ (1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .(2)﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب
ى جى ٬ٮ ال٧ي  ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٚاكف رقٮؿي  ٨ ٠ذةثً  ،قأمؿى  ٨ٔ الل  ني  ٕةين ٦ة ٫ ٦ى ٔك

ين ٚي٫ ،ث٫ الل  ، ك٦ة أرادى ةسي ٮَت ث٫ ال  ػي  ٫ ك٦ة شع ٨٦ ٦ٕةين دي٪ ،ٔك
٭ة، كأظاك٫٦ ا٣ت ٪  ج٪٫ ا٣ت قى ٪ؽكب٫ كقي ٮصجةد٫ كآداث٫ ك٦ى كأظاك٫٦ كٚؿاا٫ٌ كمي 

ّشي٨ ق٪ح يي كال٧ى  حى ١  ٧ى ثً  ملسو هيلع هللا ىلص رى جً ٤ى ٭ة، ٚى س  ث٭ة، كآزةرق ا٣ت بى  ٥ى سى ظى  ٞي٥ ؽي٪ح زالزنة ٔك
ٛى ي٨، يى ٕةل٥ ال  ةس ٦ى ل٤٪   ى  ،ؿاايٛؿض ا٣ ى  ،٧يض الظاكـ، كيي نى الك   ٨  كي كي ـ ؿ  كيي
ً  ،اـؿاحلى  ـؿ ىلع ثة٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣، ٥٤ٚ يى  ٜ  ٪٭ةج احلى ىلع ٦ً  ٞي٥ الةسى احلالؿ، كيي  ٢  كيي

كأزاك٬ة،  ةو الى  أ٢ٌٚ وى كىلع آهًل  ملسو هيلع هللا ىلص٫ إل٫ ٌى جى كرى  ، ةق اللي ٚ  ٮى ذلٟ ظىت دى 
 
ى
 ٧  تى كأك٤٧٭ة كأذاك٬ة، كأ

ى
 .ٚة٬ةكٍ ٭ة كأ

ى ل ٔ٪٫ كبى ٫ ث٧ة أد  ًٞ ٤ٍ ىلع ػى  الل  حى ض  ظي   خى ج  سى ذى   ، ك٦ة دؿ  ني 
                                           

 .[44:]الع٢ (1)

 .[64:]الع٢ (2)
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ى ٫ ك٦ى ٫، ك٩ةقؼً ٫ كع٦  تنةث٭٫، كػةو  س٥ ٠ذةث٫ ك٦ي ٨ مي ٤ٔي٫ ٦ً   ّش  جكٮػ٫، ك٦ة ب
 
ى
ٍ كأ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ :ٝةؿ الل  ؛رؾى ٩

 .(1)﴾ڎ ڈ

 

 

 

                                           

 .[165 :]ا٣جكةء (1)
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 ١ ٚأ٥ُتٗاََّعضف١ ايغُّ

 الل  ٕةين ٠ذةًب ٨ ٦ى ٠ؿت ٦ً ٕؿٚح ٦ة ذى إىل ٦ى  بي٢ي ٠يٙ الك   :ي٢ٚإف رً 
 ٫؟ٕةل٥ دي٪ً ك٦ى 

٨ أوعةثً  ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ رقٮؿ الل  عيعحً الى   ثةآلزةرً  :ٝي٢  ٫ ال  ٔك
ى
ةء بًل  ضجةء ال

ٔى  ،زني٢ؽكا اتل  ٭ً اذلي٨ مى   .أكي٢ ريض الل دٕةىل ٔ٪٭٥ٚٮا اتل  ؿى ك
 ٞي٧ح؟عيعح كالك  الى   ٕؿؼ اآلزةرى ٧ةذا دى جً ٚى  :ٚإف ٝي٢

ٛى   ٭٥ اللي ى  ٭ةثؾة اذلي٨ ػى الى  ث٪ٞؽ ا٧٤ٕ٣ةءً  :ٝي٢  ،حٌي٤ث٭ؾق ا٣
 .٦ةفكزى  ؿو ٬ٍ ٕؿٚح يف ل دى ٭٥ ٬ؾق ال٧ى ٝى زى كرى 

[1]  ى ؽ  ظى ٪ؾر ال٧ي ث٨  إدريفث٨  م٧ؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ؛ؽ٧  ز٪ة أثٮ مي
 /جةرؾال٧ي  ٝي٢ الث٨ً » /ؿكزم ٝةؿ٤ي٧ةف ال٧ى قي ث٨  ةي ؽى جٍ أػربين خى  /ٝةؿ ،٩ة أيب ،ٌلْى ٪ٍ احلى 

ح؟ ٝةؿ٬ؾق الظةدير ال٧ى   .(1)«٭ةثؾةي ٕحل هلة الى يى  /ى٪ٔٮ
 ح ذلٟ؟ع  ىلع ًو  ل٢ي ٧ٚة ال   :ي٢ٚإف رً 
ًٕ  ٛةؽ أ٢٬ً اد   :ٝي٢ هل ٬ؾق   زنهل٥ اللي كل٥ يي  ،٭ةدة هل٥ ثؾل٥٤ٟ ىلع الن  ا٣

  -زن٣حال٧ى 
ى
  ٜى ُى جٍ إذ أ

ى
ٍ أ ًٕ  ح أ٢٬ً ٪ى كً ل ة لي٪ً ٤ى ٕى  كٝؽ صى إال   -٥٤ هل٥ ثؾلٟا٣ ٫ ٭٥ أٔال٦ن

ًٞ ك٦ى    ،٫٪ةرنا القذٞة٦ح َؿي
ى
 .٥أ٧ٔةهل ٭٥ بلةسى كى بى ٣ٍ كأ

                                           

ًؽم يف  (1) ٔى ًٜ أمحؽ (1/192) «الاكم٢»ركاق اث٨ي   .ث٨ ٧ٔؿ، أػرب٩ة أثٮ ظةد٥و ث٫ ث٨ م٧ؽ ٨٦ َؿي
جؽة ٔى ، ك ٨ه كى ٪ىؽي ظى  «الؿح كاتل ٕؽي٢»٧٠ة يف  -ث٨ ق٧٤يةف املؿكزم ٝةؿ ٚي٫ أثٮ ظةد٥ كالك 

كؽه » :-(6/89) ؽي ٫ (4298)، دؿجح ثؿ٥ٝ «دٞؿيت اتل٭ؾيت»ككؾا احلةِٚ يف  .«وى ٞى ث  ، ككى
ارُٝين ٧٠ة يف   .(266)ثؿ٥ٝ  «ك٭ِلقؤاالت ال»ال 
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ًٕ  ٛةؽ أ٢٬ً اد   تى ؿٍ ٠ى ذى  :ي٢ٚإف رً  ٔى  ،٭ةدة هل٥ ثؾل٥٤ٟ ىلع الن  ا٣ ث٧ة  خى ٧ٍ ٤ً كٝؽ 
ٔي   ؛ؾ٬تجةي٨ كاالػذالؼ يف ال٧ى ضةز ٨٦ اتل  ٮٚح كأ٢٬ احلً ٧٤ةء أ٢٬ ال١ي اكف ثني 

٨ أ٢٬ ٦ً  مم٨ ذ٠ؿتى  ٨ جةٔحن كى احلى ث٨ ِ٪يٛح كأثٮ يٮقٙ كم٧ؽأثٮ ظى  ٜى اذى ٚ٭٢ كى 
 ًٕ  !٩ة ذلٟ ٔ٪ؽ٥٬ؽٍ صى أك كى  ،ةدٞ  ٭ةثؾة ال  ء الى ٥٤ يف ا٣زتكيح هلؤالا٣

أثة ظ٪يٛح ٨ٔ يشء، ك٣ٞؽ اكف  ٦ة قأ٣خي  :ٛيةف الٮرم٥ٕ٩، ٝةؿ قي  :ٝي٢
ى يى   .كأ٣ين ٨ٔ أميةء٤ٞةين كي

ه  ٮرة أف يٛـع إل٫ يف ٮرم ٔ٪ؽ ٬ؾق الى  ال   ؛ إذ اكف وٮرةي  كاًطه ٚ٭ؾا بىني 
ي الك   ة لٛكً ٫ إ٦ةيى ًً نم ٤ٔي٫ أ٫٩ ٝؽ رى ؤاؿ ٧ٔة ي  .ق٫ ك٣٘ريً ٦ن

[2 ] رض ال  ث٨  م٧ؽ ؛٩ة أثٮ ثسؿ الةركدم ،ؿ مح٨ال ٔجؽز٪ة ؽ  ظى
ق٧ٕخ  /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ /ظٛه يٞٮؿث٨  أمحؽى  ق٧ٕخي  /ٝةؿ ،حكةثٮرمال  

ٝى  ؽي٪ح ١ٚذجخي ال٧ى  أديخي » /ةف يٞٮؿ٧ى ٭ٍ َى ث٨  إثؿا٬ي٥ أثة  ٚأديخي  ٮٚحى ال١ي  خي ٦ٍ ؽً ث٭ة، ز٥ 
٢٬  /ٚٞةؿ .هل خي يٍ ٧ى ك  ٬٪ةؾ؟ ٚى  ٨ ٠ذجخى ٧ٔ   /ٚٞةؿ يل ،٤ٔي٫ خي ٧ٍ ٤  كى ٫ ٚى ٪يٛح يف ثحذً ظى 

ًٟ  ٠ذجخى  ٫ ٚأدحذي  .ٔ٪٫ خى جٍ ذى بين ث٧ة ٠ى صً  /ٚٞةؿ .٥ٍ ٕى جى  /محبنة؟ ٤ٞٚخ أنفو ث٨  ٨ٔ ٦ةل
  ٚض٤ٕخي  ،اةكى كدى  َةسو ؿٍ ًٞ ع ثً ؽى ٚى  .ث٫

ي
 .«سذتمٌل ٤ٔي٫ ك٬ٮ يى أ

ًٟ ٧ى ٭ٍ َى ث٨  ٥ى ٪يٛح ٨ٔ إثؿا٬يأثٮ ظى  تى ذى ٦ة ٠ى  د:ؿ  َح قال أبو مُ  ث٨  ةف ٨ٔ ٦ةل
ٟي  ،أنف ٨ ثني جيٓ ٧ة إذ ٝىؽ ٦ً ي  كال قً  ،ز٫ٞي٫ ككى ًً  كٝؽ رى إال   يحى   أنفو ث٨  ك٦ةل

ٚٞؽ ص٫٤ٕ  ،٧٫ٌل ٤ٔي٫ ظؽيسى  أف يي كقأهلى  ،أنفث٨  ؽي٪ح ٦ةل٨ٟ ٠ذت ٔ٪٫ ثةل٧ى ٦ى 
ة لٛكً   .(1)ق٫ ك٣٘ريً إ٦ة٦ن

                                           

؛ (1) ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ؤ٣ٙ  يف  كقى »(8/111) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»أثٮ ثسؿ الةركدم ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي  :« ، كؽه ؽي وى
ةظ  ٛ  .«٨٦ً احلي

= 
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[3]   ٥ سى احلى  ٔجؽث٨  الل ٔجؽ ث٨ ز٪ة م٧ؽي ؽ  ٚعى  /٨كى احلى ث٨  ة م٧ؽكأ٦
٪ة أـ ةظجي وى  ؛٭٧ة أ٥٤ٔي أي   /٨كى احلى ث٨  ٝةؿ يل م٧ؽي  /يٞٮؿ ةٚع  الن   خي ٍٕ ٧ً قى  /ٝةؿ

ٟى وةظجي   .أنفث٨  س٥؟ يٕين أثة ظ٪يٛح ك٦ةل
 ىلع اإل٩ىةؼ؟ /٤ٝخ
 .٥ٕى جى  :ٝةؿ

 ٚأننؽؾ الل، ٦ى  :٤ٝخ
ى
ٞي  ٥ي ٤ى ٍٔ ٨ أ  س٥؟٪ة أك وةظجي ؿآف وةظجي ثة٣

 .٦ةلاكن  يٕين .س٥وةظجي  :ٝةؿ
 س٥؟٪ة أك وةظجي وةظجي  ؛ح٪  ثةلك   أ٥٤ٔي  ٨ٍ ٧ٚى  :٤ٝخ
 .س٥امهلل وةظجي  :ٝةؿ

 ؛٦نيؽ  ٞى ذى كال٧ي  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿً  ثأٝةكي٢ أوعةًب  ٨ أ٥٤ٔي الل، ٦ى  ٚأننؽؾى  :٤ٝخ
 س٥؟٪ة أك وةظجي وةظجي 

 .س٥وةظجي  :ٝةؿ
ًٞ جٜ إال  ل٥ يى  :٤ٞٚخي  :ةٚع  ٝةؿ الن   ًٞ  ،يةس ا٣ ىلع ٬ؾق  يةس ال يسٮف إال  كا٣

                                           
= 

ة أمحؽ ٛه ٚٞؽ ذ٠ؿق يف  كأ٦  ة كال «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٨٦  (2/48)ث٨ ظى ؿٍظن ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صى
ؽيالن   .دٕى

سى ث٫» :٣س٨ ا٣ج كةيئ ٝةؿ ٔ٪٫
ٍ
كؽه ال ثىأ ؽي  .(1/296) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»٧٠ة يف  .«وى

ؽكؽ» :«دٞؿيت اتل ٭ؾيت»كٝةؿ احلةِٚ يف   .«وى
ٍٛهي  ككال أمحؽ ٍٛه ٬ٮ ظى ٣ٙ  ٨ٔ كاًلق يف  ث٨ ٔجؽ ث٨ ظى ؤى ٢ى ال٧ي ٞى الىؿح »الل ال حكةثٮرم، جى

ٛه» :ٝٮهل (3/752) «كاتل ٕؽي٢ ٨ي ظةالن ٨٦ً ظى ٍظكى
ى
 .«مح٨الؿ   ث٨ ٔجؽ ٬ٮ أ

 .(7/21) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»٧٠ة يف  .« ٣ٌحف ث٫ ثأس» :كٝةؿ ا٣ج كةيئ
ؿيت اتل٭ؾيت»كٝةؿ احلةِٚ يف  كؽه » :«دٞى ؽي  .«وى

حه  ٞى ةف ٚىًس ٍ٭٧ى َى ة اث٨ي   .كأ٦ 
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 (1)؟!ٞحفي ء يى يشى   أم  ًلى ٕى ذى  ٕؿؼ الوٮؿى ٨ ل٥ يى ٧ٚى  ؛الميةء
ٝى  :مح٨ؿ  الِٔجؽٝةؿ  ٟى كى احلى ث٨  ـ م٧ؽي ؽ  ٚٞؽ  أنف ىلع أيب ظ٪يٛح ث٨  ٨ ٦ةل

 
ى
ًٕ  هل ث٢ًٌٛ  ؿ  ٝى كأ  .كل ٔ٪٭٧ةكرى  ،٧٬ةؽى ة٬ى كٝؽ مى  ،ح كاآلزةر٪  ٥٤ ثةل١ذةب كالك  ا٣

[4]  زى٪ة ؽ  زى٪ة كٝؽ  /ٝةؿؿ مح٨ ال ٔجؽظى ؽ  ث٨  ، ٩ة م٧ؽأيب ظى
ًٚ الن   ق٧ٕخي  :٥ ٝةؿسى احلى  ٔجؽث٨  الل ٔجؽ ٨ كى احلى ث٨  اكف م٧ؽي » :يٞٮؿ ع  ة
ٟو  ق٧ٕخي  :يٞٮؿ ة إىل ال  ي  كجى  قج٧ٕةاح ظؽيرو  ٨٦ ٦ةل ة، كاكف أٝةـ ٛن ْن ٧ة٧٩ةاح ٣ٛ

ة ثسالًث جني أك مى ٔ٪ؽق زالث قً  ى ةس أف ال   ؽى ٔى كاكف إذا كى  ،جنيقً  بي٭ن ز٭٥ ٨ٔ ؽ  يي
ٟو    ٦ةل

ى
ٓ اذلم ٬ٮ ٚي٫ال٧ى  ا٦ذأل ٟو  ث ٨ٔ ٗريً ؽ  كإذا ظى  ،٤ٔي٫  الةسي رثي ككى  ،ًٮ ل٥  ٦ةل

 يى 
ٍ
ؽر ٤ٔي٫، ٤ٕٛٮف ٦ة ٝى س٥ ثأكرث ممة دى يجى ًٕ أف يى  أظؽه  لٮ أرادى  :ٚٞةؿ هل٥ !رٍي ٛى ٫ إال ال  دً أ

ؿا٬ح، كإذا ال١ى ٚيس٥  أٔؿؼي  رٍيي ٛى أدحين ال  ٧ة يى س٥ ٚإ٩  س٥ ٨ٔ أوعةثً زذي ؽ  إذا ظى 
ٟو ذي ثٍ ؽ  ظى    س٥ ٨ٔ ٦ةل

ى
ٓي ٮٍ ال٧ى  ٌٔل   ا٦ذأل ً»(2). 

 ثً  ٚٞؽ ثةفى 
ًٕ  ٢ً ٧ٍ ٨ ٦ةلاكن حًلى كى احلى ث٨  ـكـ م٧ؽً ٤ي ة س  ٥٤ ٔ٪٫ كبى ا٣ ًن ٫ يف الةس ر

ً ٮى ٦٪٫ كمي  ة كَمذةرنا٤ى ٕى ٨ صى ٧ى اٚٞح ل  .٫ إ٦ة٦ن

 

 

                                           

ًعيطه  (1) ، ٝةؿ املؤ٣ٙ يف  ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٔجؽ كم٧ؽ .وى حه ٞى ٥ ٬ٮ ال٧ًَصم، زً الؿح »احلىسى
.«. «ؽكؽ، ًزٞح، أظؽي ٚيٞ٭ةء ًمَص ٨٦ أوعةب ٦ةلٟوى »: »(7/311) «كاتل ٕؽي٢  اهـ

. زٞح»/ «دٞؿيت اتل٭ؾيت»كٝةؿ احلةِٚ يف  ».  اهـ
ًعيطه  (2)  .وى
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 ايتُٝٝظ بني ايضٚا٠

ٕةين ٠ذةب الل كال ٨٦ ٦ى  ٕؿٚح يشءو الن إىل ٦ى بيؽ قى ة ل٥ جنى ٧٤ٚ   د:ؿ  َح قال أبو مُ 
كايح٢ٞ ك٨ ص٭ح ال   ٦ً إال   ملسو هيلع هللا ىلصالل   رقٮؿً نى ٨ قي ٦ً  ٔي زي  ٧ى أف جي  تى صى كى  -الؿ  كؿ ؽي  ثني 

٘ى  كبني أ٢٬ً  ،خ كاإلدٞةف ٦٪٭٥جٍ ِٛ كال  احلً  ٞةد٭٥ كأ٢٬ً كاة كزً ة٤ٝح كالؿ  ال   ٤ٛح ا٣
 .ةدير الاكذثحٮء احلِٛ كال١ؾب كاػرتاع الظ٥ كقي ٬ٍ كالٮى 

٨ رقٮهًل   ٬ٮ اذلم صةء٩ة ٨ٔ اللً  ي٨ي كملة اكف ال   كىاةً  ث٪٢ٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٔك  الؿ 
ٛى  تى صى ككى  ،ٕؿٚذ٭٤ٔ٥ي٪ة ٦ى  ٜ  ظى  كإزجةت  ،عر ٨ٔ أظٮاهل٥كابلى  ،٨ٔ الة٤ٝح هي عٍ ا٣

ٔى  ٕى ؿى اذلي٨  كايحجخ يف ا٣ح كال  ؽى ٚ٪ة٥٬ بّشااٍ ا٣ ٕى ٞذٌي٫ ظي ممة يى  الؿ  ؽا٣ح يف س٥ ا٣
 ير كركايذ٫ ثأف يى ٢ٞ٩ احلؽ

ي
ع رى ٭٥ أ٢٬ كى ٧٤ةء ثؽي٪ً ٔي  ،٭٦٥٪ةء يف أ٩ٛكً سٮ٩ٮا أ

٧يزي كحتىي٢ دى  كأف يسٮ٩ٮا أ٢٬ى  ،خ ٚي٫ج  ثى ث٫ كدى  كإدٞةفو  ِٛ ل٤عؽيًر كظً  ،ٞٮلكدى 
ى  ٘ى ٦ً  ٮب٭٥ ٠سريه ني ال ي ـي ٤ي ٍ٘ كال تى  ،التٛى ٨ ا٣  ،ٔٮقكى ْٮق كى ًٛ ٚي٧ة ٝؽ ظى  ت ٤ٔي٭٥ الك٬ة

ي   كال ي
ي
 .ت٤ٗٮَةنج٫ ٤ٔي٭٥ ثةل

ٕى  ٭٥ أ٢٬ي ظى ؿى ٕـؿ ٔ٪٭٥ اذلي٨ صى كأف يي  ٔى  ،ا٣حؽى ا٣ اد٭٥ يف رى ٮٍ ككنٛٮا لة ٨ٔ 
٘ى  ٕرتي٭٥ ٨٦ اغ٣ًت ك٦ة اكف يى  ،٭٥ثً ؾً ٠ى  ٘ى  ،ِٛٮء احلً كقي  ،٤ٛحا٣ ٭ٮ ٍ كالك  ٤ى ككرثة ا٣

 كاالمتجةق؛ ًلي 
ى
ًً  ٫ كأ٦٪ةءي ي٨ كأٔال٦ي ٬ؾا ال   حي ٣  دً ٕؿؼ ث٫ أ  حً ٪  ٫ ىلع ٠ذةث٫ كقي الل يف أر

ٕى  ك٥٬ ٬ؤالء أ٢٬ي  ،ملسو هيلع هللا ىلص هًل رقٮ  ،ٕذ٧ؽ ٤ٔي٫كيي  ،ككقذ٧كٟ ثةذلم رى ٚيي  ؛ؽا٣حا٣
ى  ٕؿؼ أ٢٬ي كلي  ،ي٨ ٤ٔي٫ال   ؿم أمٮري كَتى  ،س٥ ث٫كيي  ةؿ  ال١ؾب ختى  كأ٢٬ي  ،ون

ة، كأ٢٬ي ٬ٍ ال١ؾب كى  ٘ى  ٧ن ٘ى ٤ٛح كا٣ج  ا٣ ١نٙ ٨ٔ اءة احلِٛ؛ ٚيي دى ٍ كرى ٤ى كيةف كا٣
ًؾبه كى ججئ ٨ٔ الٮصٮق ا٣ت اكف دلؿل رً كيي  ،ظةهل٥ ٚى١ى ًؾبه  إًٍف ايذ٭٥ ٤ٔي٭ة إٍف ٠ى ، كى
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ٍه  ،٥ه كى٥٬ه ٚىٮى٬ ٤ى ٘ى ٍه ذى ٤ى ٗى إًٍف   .كى
ى ٦ً  تى صى ٨ كى ٚحكٍٞ ظؽير ٦ى الىٍؿح،  ك٬ؤالء ٥٬ أ٢٬ي  ٫، كٍٞ ظؽيسي ٪٭٥ أف ي

٪٭٥ ىلع ٫ ٦ً ظؽيسً  تي ذٍ ٠ى  تى صى ٨ كى ٦ى  ظؽيري  تي ذى سٍ كيي  ،٢٧ٕ ٤ٔي٫ٕجأ ث٫، كال يي كال يي 
ذجةر، ك٨٦ ظؽير  ٝةاٜ ٪ح كالؿ  كى ثٌٕ٭٥ اآلداب ال٧ي٤ح كاملٮأِ احلى ٦ٕىن األ

 .٬يت ٬ؾا أك حنٮقٗيت كا٣رت  كا٣رت  
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 طبكات ايضٚا٠

َى اظذيش إىل دى  ٥  ثي  ٕؿؼ جةي٨ درصةد٭٥؛ لي كدى  ،٭٥ٞةديؿ ظةالدً ك٦ى  ،ٞةد٭٥جى بيني 
صةؿ كاملٕؿٚح عر ٨ٔ الؿ  ٪ٞري كابلى ة كاتل  ؾى جى ٭ٍ ٨ اكف ٦٪٭٥ يف ٦زن٣ح اال٩ذٞةد كالى ٦ى 

 .ؿحكالى كاتل ٕؽي٢  كيحك٬ؤالء ٥٬ أ٢٬ ا٣زت   ،ث٭٥
ٔى ٕؿؼ ٦ى كيي  ِٛ هل خ يف احلؽير كاحلً جٍ ٨ أ٢٬ ال  ٫ ٦ً الن يف ٩ٛكً ؽٍ ٨ اكف ٦٪٭٥ 

ٕى  ٚ٭ؤالء ٥٬ أ٢٬ي  ،كاإلدٞةف ٚي٫  .ا٣حؽى ا٣
كٝؽ  ،أظية٩نة ٥ي ٭ً جخ اذلم يى ال   ،٫ع يف دي٪ً رً الٮى  ،كؽ يف ركايذ٫ؽي ك٦٪٭٥ الى  

ةحبؽيسً  ٚ٭ؾا يذش   ،ةدي ٞ  ال   ٫ ال٭ةثؾةي ٤ى جً ٝى  ٌن  .٫ أي

٘ى ٥٬ كاخلُأ كالك  ٢ ا٣٘ة٣ت ٤ٔي٫ الٮى ٛ  ٘ى ع ال٧ي رً كؽ الٮى ؽي ٪٭٥ الى  ك٦ً   ،٤ٍ٭ٮ كا٣
ـ   كا٣رت٬يتي  ٗيتي ٨ ظؽيس٫ ا٣رت  سذت ٦ً ٚ٭ؾا يي  حبؽيس٫  ذش  كال يي  ،كاآلدابي  ٬ؽي كال
 .(1)اـؿى الؿ كاحلى يف احلى 

 ٨ ٝى ٪٭٥ ٦ى ك٦ً 
ى
ٍ ؽ أ ّى كى ٣  كدى  ،٭٫٥ ثً ٩ٛكى  ٜى ىى ل ٕي ٞ  ؿ ل٤٪  ٭ى ٭ة ثح٪٭٥ مم٨ ٝؽ   ٧٤ةءً ةد ا٣

ي  ،كايذ٫ُؿح رً كيي  ،٫رتؾ ظؽيسي ، ٚ٭ؾا يي بي ؾً صةؿ ٦٪٭٥ ال١ى ثةلؿ   ي  ،كٍٞكي  .نذ٢٘ ث٫كال ي

                                           

ٙي يف  (1)  ٪ ىى سىىن  ٝةؿ ٨٦ َؿيٜ كاًلق ٨ٔ م٧ؽ (2/38) «الؿح كاتل ٕؽي٢»ركل ال٧ي ٝةؿ يل  :ث٨ ال٧ي
٭ؽم ٨، ٚ» :اث٨ي ٦ى ًٞ ذٍ ٍِ ٨ٔ الؿ ص٢ احلةِٚ ال٧ي ٛى ذ٤ٙ ٚي٫، كآػؿ يىً٭٥، كا٣٘ة٣تي ىلع اٍظ ٭ؾا ال يي

٬ىت ظؽيري ال ةس، كآػؿ  ى عح، ٚ٭ؾا ال ييرتؾ ظؽيسي٫، لٮ ديؿؾ ظؽيري ٦ًس٢ ٬ؾا ذلى ظؽيًس٫ الى 
ٍذىش  حبؽيًس٫ :يٕين .يىً٭٥، ا٣٘ة٣تي ىلع ظؽيًس٫ الٮى٥٬ٍ، ٚ٭ؾا ييرتؾ ظؽيسي٫ .«. ال يي  اهـ

ؿ اتل ٤ٕيٜ ىلع الز ْى ٍ٪  .(335)ؿ ر٥ٝ كل٤ٛةاؽة حي
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 ايضشاب١

ٔى  ،زني٢كاتل   ؽكا الٮيحى ٭ً ي٨ مى ٥ اذل  ٭ي ذى  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿً  ة أوعةبي ٚأ٦   ٮا ٚي ؿى ك
 ،َصد٫ك٩ي  ملسو هيلع هللا ىلص٫ ي  بً عجح ٩ى ىي لً   ٥٬ اللي ك٥٬ اذلي٨ اػذةرى  ،أكي٢كاتل  ٛكري اتل  

ٝي ٤ى ٕى ، كصى ٭٥ هل وعةثحن يى ًً ؿى ٫، ٚى ٞ  كإّ٭ةر ظى  ،كإٝة٦ح دي٪٫ ة ك  ؛ؽكة٭٥ لة أٔال٦ن
ى  ٨  ك٦ة قى  ،٭٥ ٨ٔ الل ٘ى ٤  ٦ة ثى  ملسو هيلع هللا ىلصْٮا ٔ٪٫ ًٛ ٚعى  ، ىضى ٥ كٝى سى ع كظى كشى
 ؽى ك٩ى 

ى
 كظى  ،ىهى ؿ كجى مى ب كأ

ى
ٮقب، كد  ْؿ كأ ٔى  ،ي٨ٚٛٞ٭ٮا يف ال   ؛كأدٞ٪ٮق ،ٔك الل  ٧ٮا أمؿى ٤ً ك

 ،٭٥ ٦٪٫ دٛكري ال١ذةب كدأكي٫٤نة٬ؽدً كمي  ،ملسو هيلع هللا ىلصٕةي٪ح رقٮؿ الل ق ث٧ي ادى ؿى ٫ كمي يى ٭ٍ كجى 
ًَ  ،٭٥ ٦٪٫ًٛ ٞ  ٤ى كدى  ٚى كاقت٪جة   ٨  ث٧ة ٦ى   ٚ٭٥ اللي ّشى  ٭٥ ٔ٪٫؛ 

ى
٦٭٥ ث٫ ؿى كٍ ٤ٔي٭٥ كأ

ٞي  ٓى ًً ٮٍ ة٥٬ مى ٫ إي  ًٕ ًٍ ٨ كى ٦ً  ٘ى  ٟ   ٔ٪٭٥ الن  فى ٪ى ؽكة، ذى ا٣ يجح ٤ٍ كالؿ  كال١ؾب كا٣
٘ى   ؽي ٔي  :ة٧٥٬  ـ، كقى ٧ٍ كا٣

ي
ٔى  ،ح٦  كؿ ال ڤ ﴿ :٫س٥ ٠ذةثً ق يف مي ؿي ٠ٍ ذً  ـ  ٚٞةؿ 

 .(1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ٔى  ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  ّس  ٛى ذى   ،(2)«الن ؽٍ ٔى » :ٝةؿ ،﴾ڤ﴿ /ق ٝٮهلى ؿي ٠ٍ ذً  ـ  ٨ٔ الل 
ٔي   ؽي ٚاك٩ٮا 

ي
 ٦  كؿ ال

ى
 .ح٪  ح ال١ذةب كالك  ٤ى ٞى ي٨، كجى ش ال  ضى ظي ؽل، كح ال٭ي ٧  اً ح، كأ

ٮؾ ٤ي ٪٭ةص٭٥، كالك  ؿم ىلع ٦ً ي٭٥ كالى ؽٍ ٭ى ٟ ثً ك  ٧ى إىل اتل    ب اللي ؽى ك٩ى 
ىل  » :ٚٞةؿ ؛كاالٝذؽاء ث٭٥ ،كبي٤٭٥لً  هل  ٦ة دىٮى ٨ يىت ًجٓ ٗريى قبي٢ املؤ٦٪ني ٩يٮى  «ك٦ى

 .(3)اآليح
                                           

 .[143 :]ابلٞؿة (1)

 .(4487)ركاق ابليؼةرم  ثؿ٥ٝ  (2)

.ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ :اتل الكة (3) ٤ ِل .﴾.. ٕى  .ال٧ي
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٠سرية، ككصؽ٩ةق  ٔ٪٫ يف أػجةرو ج٤يٖ ىلع اتل   ي  ٝؽ ظى  ملسو هيلع هللا ىلص يب  ككصؽ٩ة ال  
اؿى امٍ  اللي  رضى ٩ى » :ٚٞةؿ ،٫ ٚي٭ة ٦٪٭ة أف دع هل٥أوعةثى  يةَتي  ة٣ت ٞى ٦ى  ٓى ٧ً قى  ءن

 .(1)«ق٘٭ة ٗريى ٤  جى  حي ىت  ٬ة ظى عى ٭ة ككى ْى ًٛ عى ٚى 
لقَ جَّ َح ] ي  ُجذ٫يف ػي  ملسو هيلع هللا ىلصكٝةؿ  ٪س٥ ة٬ؽ ٦ً ٖ الن  ٤  جى يي ٤ٍ ٚى » :(2)[اعدَ ة ا

٘ى   .(3)«تى ةاً ا٣
 .(4)«جى ؿى  كال ظى ين  زٮا خى ؽ  كظى ،  كلٮ آيحن ين  ٮا خى ٘ي ٤  ثى » :كٝةؿ

 يف ال    عةثحي ٝخ الى  ؿ  ٛى تى  ٥  ثي 
ى
ٮح ذي ٮر، كيف ذي ٘ي ىةر كال  مٍ ٮايح كال

ٞى دلاف كال٧ى ابلي  ٦٪٭٥ يف ٩ةظيذ٫  كاظؽو  ل   ر  ٌةء كالظاكـ، ٚجى ٘ةزم كاإل٦ةرة كا٣
،  اللً  ٮا حبس٥ً ٧ي ١ى ، كظى ملسو هيلع هللا ىلصؿ ٫ ٨ٔ رقٮْى ًٛ عق كظى اذلم ٬ٮ ث٫ ٦ة كى  كبةبلدلً 

 
ى
 ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿي  ٨  ىلع ٦ة قى  ٮا المٮرى ٌي مٍ كأ

ى
رض٥٬ ٨٦ ب٤ٮا ٔ٪٫ ممة ظى ٮا ٚي٧ة قي ذى ذٍ ، كأ

ك٨ ظي  ٦حً ؽً ٍٞ ٭٥ ٦ٓ تى دكا أ٩ٛكى ؿ  ٨ٔ ٩ْةاؿ٬ة ٨٦ املكةا٢، كصى  ملسو هيلع هللا ىلصصٮاب رقٮؿ الل 
ٞي ي  ال   ٛى ٫؛ تًلى اق٧ي  سى ؽ  ٞى ؿبح إىل الل تى ح كا٣ ن ااي كالظاكـ كالك  ؿ٤ٕي٥ الةس ا٣

ٮافي  ، ٭٥ اللي ٌى جى  رى كاحلالؿ كاحلؿاـ ظىت   ٫ ٤ٔي٭٥ ٫ كرمحذي ٘ٛؿدي الل ك٦ى  ًر
  .أجٕني

 
 

                                           

، كا٩ْؿ ذللٟ  (1) ذٮادؿه عةثح، ك٬ٮ ظؽيره ٦ي ةء ٨ٔ جةٔحو ٨٦ الى  ذ٪ةزؿ»صى ٥ ال٧ي  .(33ص) «٩ْى

ة  ي  (2) قـ ُمثات لَؿعؼقفت اقـ ا ت  ُِّ (م)و (ك)م وتا  طاقع،  لَؿ د  ي ا  .قج

ٜه ٤ٔي٫، (3) ٛى ذ  ٮآً ٦٪٭ة ر٥ٝ  ٦ي  .(1679)، كمك٥٤ ثؿ٥ٝ (67)ركاق ابلؼةرم يف مى
 .ث٨ ٧ٔؿك  الل ٨٦ ظؽير ٔجؽ (3461)ركاق ابلؼةرم  ثؿ٥ٝ  (4)
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 ايتابعٕٛ

٭٥ ى  كػى  ،٫إلٝة٦ح دي٪ً   ةثٕٮف اذلي٨ اػذةر٥٬ اللي ٥٬ اتل  ٙ ثٕؽى ٤ى ؼى ٚى 
 ًِ ًٌ  حبٛ ً ؽكدق، كأمؿق ك٩٭ي٫، كأظاك٫٦، كقي ٫ كظي ٚؿاا ق، كآزةرً  ملسو هيلع هللا ىلص رقٮهًل  نى

ى  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ الل  ْٛٮا ٨ٔ وعةثحً ٚعى  ي ٦ة ن ن ٮق ٨٦ الظاكـ كالك  س  كق كبى ّشى
ٔى  ،ٚأدٞ٪ٮق ؛ث٫  عةثحى ٪ة الى  ٍٛ وى ةاؿ ٦ة كى كاآلزةر كقى  ٞ٭ٮا ٚي٫، كٚى  ،٧ٮق٤ً ك

 ٭٥ اللي ٕى ًى ك٩٭ي٫ حبير كى  اعة أمؿ الل ؿى ي٨ كمي ٚاك٩ٮا ٨٦ اإلقالـ كال  
  للي ا ٭٥ هل إذ يٞٮؿي جى ىى ك٩ى : ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ

 .(1)اآليح ﴾ڀ ڀ

[5]  زى٪ة ؽ   ،الٮلؽ ا٣رنيسث٨  ةسأ٩ة ا٣ٕج   ،يىيث٨  ٩ة م٧ؽ ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 /﴾پ پ پ﴿ :ٝٮهل » /ذةدة٨ٔ ٝى  ،ز٪ة قٕيؽ ،زريٓث٨  ـيؽ٩ة يى 
  .(2)«ةثٕنياتل  

ٮافً ٚى    هل٥ كجي٢ً   اللً  ىةركا ثًؿ
ى
٭٥ ٬ى ـ  زن٣ح ا٣ت ٩ى  ٤ٔي٭٥ ثةل٧ى ىنى ثٍ ٦ة أ

ى ٞ  يى ٧ح؛ تًلى ٍو ؽرك٭٥ كى أك دي  ،٧٘ـ٤عٞ٭٥ ٦ى ث٭ة ٨ٔ أف يى  اللي  ٭٥؛ ذً ج  ثى ٥٬ كدى زً ؿ  ْ٭٥ كحتى
٫، ٤ً جي ٫ كقي ذً ج  قي  كإٝة٦حً  ،٫إلزجةت دي٪ً   ث٭٥ اللي ؽى ٭٥ ا٣ربرة الدٞيةء اذلي٨ ٩ى كل٩  

ة ٦ي ة ال جنؽ ٦٪٭٥ إال إ٦٪  ٕىن؛ إذ ٠ي ٧يزي ثح٪٭٥ ٦ى ٥٤ٚ يس٨ المذ٘ةلة ثةتل   زنا ربى  ة٦ن
ة يف ا٢ٌٛ٣ كا٥٤ٕ٣ؽ  ٞى ٦ي  ي  ،ن كإزجةد٭ة الك  يٍع ككى  ،٦ن ُ  كل رمحح  ؛ؿيٞح كاظذجةا٭ةـكـ ا٣

ك٭ة ثح٪٭٥ مم٨ ٣  كدى  ،٫ ث٭٥ ٦ة اكف مم٨ أحلٜ ٩ٛكى الل ك٦٘ٛؿد٫ ٤ٔي٭٥ أجٕني إال  
                                           

 .[111 :]اتلٮبح (1)
 .وعيط (2)
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ًٔ س٢ ظةهل٥ ال يف ًٚ كال ٬ٮ يف ٦ً  ،٤عٞ٭٣٥حف يى  ال ِٛ كال إدٞةف، ك٥٤ كال ظً ٫ٞ كال 
ٕة٩ي٭٥ يف مٮآً ٨٦ ٠ذةث٪ة ٬ؾا، ٭٥ ك٦ى خ، مم٨ ٝؽ ذ٠ؿ٩ة ظةهل٥ كأكوةٚى جٍ ثى 

ة يف ّس  ٛى ٤٧ح أك ٦ي ٠ؿ٬ة دلي كذ٘٪يح ٨ٔ إعدة ذً ٭ة يف الثٮاب مي ٚة٠ذٛي٪ة ث٭ة كبّشظً 
 .٬ؾا املاكف

  أتباع ايتابعني

  ٙي ٤ى ك٥٬ ػى  ،ةثٕنيٕٮ اتل  ةثً ٭٥ دى ٛى ٤ى ػى  ٥  ثي 
ى
ـي ػٍ ال   يةر، كأٔال

ى
 ر يف دي٨ً ىةمٍ ال

ً قي  ٢ً ٍٞ كجى   الل  ،كا٧٤ٕ٣ةء ثةحلالؿ كاحلؿاـ ،٫ة٩ً ٞى ٫ كإتٍ ًْ ٍٛ كظً  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿً  نى
ٛي  ًً ؿي كٚي   ٞ٭ةء يف أظاكـ اللً كا٣  ك

ى
  ؛٭ي٫ق ك٩ى ؿً مٍ ٫ كأ

ى
 .بٓرٍ ٚاك٩ٮا ىلع مؿادت أ

 /كاةالؿ   تي ادً ؿى مى 
ر، ٚ٭ؾا اذلم ال ةٝؽ ل٤عؽيؾ ال  جى ٭ٍ ذ٨ٞ الى ع ال٧ي رً احلةِٚ الٮى  خي جٍ ٪٭٥ ال  ٧ً ٚى 

 .صةؿ٫ يف الؿ  ٫ كالك٦ً حبؽيسً  ذش  ؽي٫٤، كيي ٍٕ ٫ كتى ظً ؿٍ ٕذ٧ؽ ىلع صى ذ٤ٙ ٚي٫، كيي يي 
ٕى ك٦ً  ٫، ع يف دي٪ً رً ٫، الٮى ٤ً ٍٞ كؽ يف جى ؽي كايذ٫، الى  يف رً  خي جٍ ال   ،٫يف ٩ٛكً  ؿي ؽٍ ٪٭٥ ا٣

ِي  ٕى حلؽيس٫، ال٧ي  احلةٚ ٍ  ؿي ؽٍ ذ٨ٞ ٚي٫؛ ٚؾلٟ ا٣  .٫زٜ يف ٩ٛكً ٮكيي  ،٫حبؽيسً  ش  ذى اذلم يي
ٝى  ،أظية٩نة ٥ي ٭ً اذلم يى  خي جٍ ع ال  رً كؽ الٮى ؽي ٪٭٥ الى  ك٦ً  ةد، ٞ  ال   ٭ةثؾةي ٫ الى ٤ى جً كٝؽ 

 ٍ  .(1)٫حبؽيسً  ش  ذى ٚ٭ؾا يي
                                           

٣ٙ  يف  (1) ؤى ؿ ال٧ي اكم (2/37) «الؿح كاتل ٕؽي٢»ذى٠ى كؽه  :أ٩ ٫ إذا ًري٢ ل٤ؿ  ؽي ؽؽ :أك .إ٩ ٫ وى ٫٤ً الى   .مى
ؽؽ ٚ٭ٮ مم٨ ييسذت ظؽيسي٫، كيي٪ْؿ ٚي٫، ك٬ؾا ال دٕةرضى ثح٪٫ كبني ٦ة  .ال ثىأس ث٫ :أك .الى 

ةد  ٞ ًرعى ال جخ اذلم يىً٭٥ي أظية٩نة كٝؽ ٝىًج٤ى٫ الى٭ةثؾة ال  كؽى الٮى ؽي ذش   -ذ٠ؿىق ٬٪ة ٨٦ أف  الى  ٚ٭ؾا يي
ةد، كٝىجٮهل٥ هل ال حبؽيًس٫؛ لف  ٬ؾا الػريى ا  ٞ ي ؽه ث٨٧ً ٝؽ ٝىًج٤ى٫ ال٭ةثؾةي ال  ٞى ذش حبؽيس٫ ٦ي ذلم يي

= 
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٘ى ٛ  ٘ى ع ال٧ي رً كؽ الٮى ؽي الى   /٪٭٥ك٦ً  ٘ى ٥٬ كاخلى ة٣ت ٤ٔي٫ الٮى ٢ ا٣ ٭ٮ، ٍ كالك  ٤ى ُأ كا٣
ـ   ٬يتٗيت كا٣رت  ٨ ظؽيس٫ ا٣رت  سذت ٦ً ٚ٭ؾا يي  ذش حبؽيس٫ كال يي  ،٬ؽ كاآلدابكال

 .يف احلالؿ كاحلؿاـ
 
ى
ٍ كػةمف ٝؽ أ ؽؽ ٨ ٣حف ٨٦ أ٢٬ الى  ٧  ك٭ة ثح٪٭٥ مً ٣  كدى  ،٫ ث٭٩٥ٛكى  ٜى ىى ل

ّى ك٦ى  ،كال٦ة٩ح ٕي ٞ  ٭ؿ ل٤٪  ٨ ٝؽ   ٧٤ةء ثةلؿ  ةد ا٣
ي
، ٚ٭ؾا ال١ؾبي  -ٕؿٚح ٦٪٭٥كل ال٧ى صةؿ أ

 .٫كايذي ُؿح رً كيي  ،٫رتؾ ظؽيسي يي 
                                           

= 

اكم ٨٦ ًص٭ح دىٮزيٞ٭٥ هل، أك ٨٦ ًص٭ح دىىعيع٭٥،  ةد يف الؿ   ٞ يسٮف إال  ٨ٔ دىتىج ٓ لٝٮاًؿ ال 
ؿ د ٛى كح٪٭٥ ملة تى  .كحتى

الح  يغي اث٨ي الى  س٥ اث٨ً أيب ظةد٥  (238ص) «٤ٔٮـ احلؽير»يف  كٝؽ ٤ٜٔ  الن  ىلع ظي
٨ ييسذت ظؽيس٫، كيي٪ْؿ ٚي٫» :ثٞٮهل يٍنٕؿ » :ثٞٮهل «ٚ٭ٮ ًم٧  ٬ؾا ٧٠ة ٝةؿ؛ لف  ٬ؾق ا٣ٕجةرةى ال ت

٫ ُي جٍ ًى ؿؼ  ذرب ظىت يٕي جٍ، ٚيي٪ْؿ يف ظؽيس٫، كيي  ٌ  .«بّشيُح ال
ُن » :ٝةؿ ث يف ٩ًٛك٫ ًةث ؽ  عى ؿ ؼ ل١ٮًف ذلٟ ال٧ي ٕى ؿ ال٧ي يكذٮؼى الْ  ة، كاظذض٪ة كإف ل٥ ي ٞن ٤ُ ة ٦ي

ؿ٩ة ٢٬ هل أو٢ه ٨٦ً ركايح ٗريق؟  إىل ظؽيرو ٨٦ً ظؽيًس٫ أذرب٩ة ذلٟ احلؽير، ك٩ْى
ة، أم ٞن ٤ُ اكم ٦ي ًٍ الؿ  جٍ ًى ؿ ال٧ىؾ٠ٮر ٬ٮ ملٕؿٚح  ٙ   :ٚأٚةد ذلٟ أف  الْ  جٍ، أك ػى  ٌ ـ  ال ٠ٮ٫٩ دة
ة ث٧ٞة ؿؼ ذلٟ إ٦  ا، ل١٪٫ وة٣طه لالظذضةج، كإ٧٩ة يٕي ٫ يكرين ُي ةت ًج ؿكيةد٫ ث٧ؿكيةت الٞ  ر٩ح مى

ؿ د ث٫، أك  ٛى ة تى ةد هل ثذٮزيٞ٭٥ إي ةق، أك دىىعيع٭٥ كحتكح٪٭٥ ل٧ًى  ٞ زٍجةت، أك ثٞجٮؿ الى٭ةثؾة ال 
ى
ال

يؼني هل يف الوٮؿ ٨٦  عيعي٭٧ة»إػؿاج أظًؽ الن  ٕؿٚح ٠ٮ٫٩ ال يىؿكم ٨٦ احًلِٛ، «وى ، أك ٦ى
ذ٧ؽ ىلع ال١ذةب، كحنٮ ذلٟ ٨٦ً ا٣ عح لة٩ت االظذضةًج ث٫ث٢ يٕى ؿىص  ؿاا٨ ال٧ي ٞى

. 
ذش  بيشءو ٨٦ ظؽيس٫ إال  ٦ة اكف هل  ة ل٥ حنى ٞن ٤ُ ة ٦ي ُن ٛيؽ ل١ٮ٫٩ ًةث ؿ ال٧ي ىكذٮؼ الْ  ٚإف ل٥ ن

 .أو٢ه ٨٦ً ظؽير ٗريق
ذيض أظؽ أمؿي٨ الح يٞى ـي اث٨ً الى   :ٚه

1- ٫ ًُ جٍ ًى ؽكؽ ملٕؿٚح درصًح  اكم الى  ؿكيةت الؿ  ؿ يف قةاؿ مى  .الْ 
ي أو٢ه ٨٦ ظؽيًر  -2 ؿ يف أم  ظؽيرو ٨٦ ظؽيًس٫، أهلى ؿ ٚال ثيؽ ٨٦ الْ  يكذٮؼى ذلٟ الْ  إذا ل٥ ي

بي٢ ». ا٩ذىه ٨٦ «ٗرًيق أـ ال؟ ٫ْٛ الل -ث٨ ٌٔل آدـ لنيؼ٪ة م٧ؽ (189، 188)إيٌةح الك   -ظى
ا، كا٩ْؿ  ىكري صؽًّ  .(211 -217) «ًٮاثٍ الىؿح كاتل ٕؽي٢»ثًذىَصى ؼو ي
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 /الا٧ح
ٕي ٧ً ٚى  ة لإلقالـ٤ى ٔى  ٭٥ اللي ٤ى ٕى ةد اذلي٨ صى ٞ  ال٭ةثؾة ال   ٧٤ةءً ٨ ا٣ ؽكة يف كٝي  ،٧ن

ا ًل ٞ  كجي  ،ي٨ال   ُ  ة٤ٝح اآلزةر ٦ً ةدن  ث٨  ٦ةلٟ :جٞح الكىل ثةحلضةز٨ ا٣
ى
ى أ ف، ن

زيؽ، ث٨  ةدةج، كمح  ض  احلى ث٨  ٕجحٮرم، كمي ٛيةف ال  قي  :يح٪ح، كبة٣ٕؿاؽٔي ث٨  قٛيةفكي 
 .كزايعال :ةـكبةلن  

[6]  زى٪ة ؽ   ٔي ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة  ،زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ى
٭ةين، جى ٍو ٧ؿ ال

 » /٭ؽم يٞٮؿ٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  /ٝةؿ
ى
ٛيةف قي  /ةس يف ز٦ة٩٪ة أربٕحه ال   حي ٧  اً أ

ٟه ال    .(1)«َصةثةبلى  زيؽو ث٨  ةدةـ، كمح  ثةلن   ضةز، كالكزايع  ثةحلً  ٮرم ثةل١ٮٚح، ك٦ةل
[7]  زى٪ة ؽ   ق٧ٕخي  /ٝةؿ ،اذافزى ث٨  ةد٩ة مح   ،٩ة أيب ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى

٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ جىحي » /يٞٮؿ ٦ى ٍٕ ةجث٨  مي ـه  احلىض   .(2)«ؽيريف احلى  إ٦ة

[8 ] زى٪ة ؽ  ك٧٤ني ىلع ال٧ي  حي ض  احلي » /أيب يٞٮؿي  كق٧ٕخي  /ٝةؿؿ مح٨ ال ٔجؽظى
ٛيةف، ؽو يٍ زى ث٨  كمحى ةدٕجح، ، كمي رًمال ٮٍ ٛيةف قي  /فبٍ حف ٚي٭٥ ٣ى اذلي٨ ٣ى  يىحٍ٪ىحث٨  كقي ، خي
ٍكزىايًع  /ةـكبةلن  

ى
 /ؽي٪حً ٧ٚ٪٭٥ ثةل٧ى ، (3)ال

                                           

ًعيطه  (1) جؽوى ٕؿكؼ ثػ الؿ مح٨ ، ٔك ؿ ٬ٮ ال٧ى ٧ى  «الؿح كاتل ٕؽي٢»/ زًٞح، كهل دىؿجح يف «ريٍقذى٫»ث٨ خي
، ط/دار ا٣ٕةًو٧ح، كقيأيت ثؿ٥ٝ (3987)، دؿجح ثؿ٥ٝ «دٞؿيت اتل٭ؾيت»، كا٩ْؿ (5/263)
 .(817)، ك(522)

ًعيطه  (2)  .(3/139) «ؽي٢الىؿح كاتل ٕ»ث٨ زىاذاف/ زًٞح، هل دؿجحه يف  ، كمح ةدوى

ًعيطه  (3)  .وى
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 أبٞ عاَض بٔ  أْػبٔ  َايو

  ابصصبشٞاهلل عبزأبٛ 

 أًصبي  هاله

ًٔ ٦ة ذي٠ؿ ٦ً  ًٟ ٦ى  ٥ً ٤ٍ ٨   ث٨ ِةل
ى
ى أ   :٫٭ً ٍٞ ًٚ ف كن

[9]  زى٪ة ؽ  زين ؽ  ظى  /، ٝةؿق أيب ذ٠ؿى  /ٝةؿ أيب ظةد٥و ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٭ؽم اث٨ى  ق٧ٕخي » /، ٝةؿ٫ذى قٍ ٧ٔؿ ري ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ، ية أثة قٕيؽو  /كٝي٢ هل -يٞٮؿ ٦ى

ٟي  /ٟ ٤ٝخى ٘ين أ٩  ٤ى ثى   ث٨  ٦ةل
ى
ى أ ٫ إ٩   /٫، ث٢ أٝٮؿ٦ة ٤ٝذي  /ٚٞةؿ! ٨٦ أيب ظ٪يٛح ف أ٥٤ٔي ن

 .(1)«ةدنايٕين مح   .٪يٛح٨ أقذةذ أيب ظى ٦ً  أ٥٤ٔي 

[11]  زى٪ة ؽ  ث٨  الٮلؽث٨  ةس، ٩ة ا٣ٕج  ق أيب ذ٠ؿى  :ٝةؿؿ مح٨ ال ٔجؽظى
ث٨  سؿـ ٤ٔي٪ة ثى ؽً ٝى » :هليٕح ٝةؿ ق، ٨ٔ اث٨ً ةف أك ٗريي ًظج  ث٨  يؽي جى أػربين خي  ،مـيؽ

يٕين  .م أوجطـ ٨٦ ذً الٗي  :ضةز؟ ٝةؿاحلً  أ٢٬ً  ٥ً ٤ٍ ًٕ ٣ً  خى ٍٛ ٤  ٨ ػى ٦ى  :قٮادة ٤ٞٚخ هل
 .(2)«أنفث٨  ٦ةلٟ

                                           

جؽ وعيط، (1) ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  الؿ مح٨ ٔك ، ٧٠ة دٞؽ   .(6)ث٨ ٧ٔؿ/ زٞحه

٫ ٔجيؽًٕيٙ (2) ة ميؼي ىً٭يٕح، كأ٦  ؤ٣ٙ  يف  ؛ لًٌٕٙ اث٨ً ل ق ال٧ي الىؿح »ث٨ ًظج ةف ٚٞؽ ذ٠ؿى
ًٟ » :، كٝةؿ(5/415) «كاتل ٕؽي٢ . ركل ٔ٪٫ رىكل ٨ٔ ٦ةل ىف كالكزايع  ن

ى
ث٨  ا٣ٕج ةس ث٨ أ

ٍنيًق  الٮلؽ مى ح ال  .«. ث٨ مـيؽ، كأثٮ زئر  اهـ
كة٠ؿ يف  :٤ٝخي  ٔى ى٫ اث٨ي  ٍكا ٔ٪٫، (171، 38/171) «دةريغ دمنٜ»كدىؿٍجى ٨ رىكى ، كذ٠ؿ جةٔحن ًم٧ 
ب٢ ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ ك٦٪٭٥ م٧ؽ» :ٝةؿ ٔىٮؼ، كقي .«. ال ثىأس ث٫ :ث٨  هـ  ا

اكم ٨ٔ اث٨ً هليٕح :٤ٝخي  اكم ثٞٮهل٬ؾا إذا اكف ٬ٮ الؿ  ٟ  الؿ  ؛ ٚإف اكف «أك ٗريق» :، كإال  ٚٞؽ مى
 ؟ٗريق ٚةلل أ٥٤ٔي ٦ة ظةهلي 

؛ لف  ٬ؾق ا٣ٞىحى يىؿكي٭ة ٨ٔ ٩ًٛك٫، ك٦ة كٝٓ  :كٝؽ يٞٮؿ ٝةا٢ه  ٙى اث٨ً هليٕح ال يرض  إف  ًٕ
= 
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[11]  زى٪ة ؽ  ً ٦ى ث٨  ٩ة بّشؿ مح٨ ال ٔجؽظى  -ٛيةفأ٩ة قي  ،اؿ  ةمى كى ُؿ الٮاقُٰ ب
يىحٍ٪ىحيٕين اث٨  ـ   ،ؿيش٨ٔ اث٨ صي  -خي ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة،  ،٨ٔ أيب وة٣طو  ،بري٨ٔ أيب ال

  ةسي ال   بى رٍضً أف يى  ٟي ٮمً يي » /-٥ٕى جى  :؟ ٝةؿملسو هيلع هللا ىلص يب  ث٫ ال   ٖي ٤ي جٍ حى  :ٝي٢ هل
ى
 اإلث٢ً  ةدى جى كٍ أ

ًٕ يى  ً الى ٥٤ ٚى ٤ُجٮف ا٣  ؽي  جيى
ى
ة أ ً ٨ عى ٥ ٦ً ٤ى ٍٔ كف عل٧ن  .(1)«ؽي٪حال٧ى  ٥ً ل

[12]  زى٪ة ؽ   الل ٔجؽ٩ة أثٮ  ،٪يؽالي ث٨  نيكى احلي ث٨  ٩ة ٌٔل   ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ً ٫ ٦ى ؿل أ٩  ة ٩ى ٪  ٠ي » :اؽز  ؿ  ال ٔجؽٝةؿ  :ا٣ُ٭ؿاين ٝةؿ  الى » /هليٕين ٝٮ .«أنفث٨  ٟةل

 ً ً كا عى ؽي َتى  ل
ى
ة أ  .(2)«ؽي٪ح٥ ال٧ى لً ٨ عى ٥ ٦ً ٤ى ٍٔ ٧ن

[13]  زى٪ة ؽ  أيب ث٨  (3)٧ٟ٤ى ال ٔجؽ٩ة  ،نيكى احلي ث٨  ٩ة ٌٔل   ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽاكف » :ؽيين يٞٮؿال٧ى ث٨  ٌٔل   ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،ؿ مح٨ال ٔجؽ  ٦ى

                                           
= 

ج٫ُ ة٬ؽق ٚإ٩ ٫ يٌى اكم أك مى  .ل٤ؿ 
ٕٙ ٬ٮ الٌٕٙ، قٮا :ٚأٝٮؿ  ٌ ، كال ٙه ٙى ًٕي ٕي  ٌ ؿٚٮع أك يف ًٝىح إف  ال ءه يف احلؽير ال٧ى

ث ث٭ة، ٧ٚة اذلم ي٧٪ٓ  ؽ  ة ظى ؽ  ٬ة، كٝؽ يسٮف مة٬ؽ٬ة كبٕؽ َٮؿ ال٧ي ؽى ة٬ى اكم أك مى ٤خ ل٤ؿ  ىى ظى
ة٬ؽ نى ٍي ذلٟ ال٧ي جٍ ًى تى   .أف يسٮف ذى٬ى

ييٍخى  ا٣ٛة٤ًني ٕٙ ٦ة ركاق ظىت لٮ اك٩خ  :كٝؽ قأ٣خ مى ٌى ة ال٧ىؽػٌل، كم٧ؽ آدـ، ٚٞةال ًث ٕن بي رى
٬ةٝىحن  ؽى  .رآ٬ة كمة٬ى

ٕؿكٚةف ثةتل ؽ٣حف، كل٥ ييَصى ظة ثةتل عؽير ًٕيٙ؛ (1) بري ٦ى ـ  ٫ أثٮ ال  .اث٨ي صؿيش كميؼي

ٌل   .وعيط (2) ني ٔك ٣ ٙ يف  ث٨ احليكى ؤى  :، كٝةؿ(6/179) «الؿح كاتل ٕؽي٢»ث٨ الي٪ىيؽ دىؿص٥ هل ال٧ي
حه » ٞى كؽه زً ؽي ذب٪ة ٔ٪٫ ك٬ٮ وى . ٠ى ـ.« ري»، كا٩ْؿ اه  .(14/16) «الك 

٣ ٙ، ٝةؿ ٔ٪٫ يف  الل ا٣ُ٭ؿاين ٬ٮ م٧ؽ كأثٮ ٔجؽ ؤى نةيغ ال٧ي ث٨ مح ةد ا٣ُ٭ؿاين، ك٬ٮ ٨٦ً مى
»(7/241) «الؿح كاتل ٕؽي٢» ح»:  ٞى ، زً كؽه ؽي . وى ».  اهـ

يس٧ح يف  ٕني ٔ٪ؽ اث٨ً أيب ػى  .(3262)ثؿ٥ٝ  (2/341) «اتل ةريغ»كصةء ث٪عٮق ٨ٔ اث٨ ٦ى
كٕٮ ال٧ى٤ٟ ٬ٮ ٔجؽ (3) ٪ ٙ يف ث٨ مى كٝنة، »: »(5/371) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»د، ٝةؿ ال٧يىى ؽي كاكف وى

ذجخ ٔ٪٫ ـ ٬ؽ ٨ٔ أثي٫، ككى ذىت ٔ٪٫ أيب ًظاكيةتو يف ال .«. زًٞح، ٠ى  اهـ
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ٟه  :يٞٮؿ   ٦ةل
ى
 .(1)«كمحى ةدو ٥ سى ٨ احلى ٦ً  ٫ي ٞى ذٍ أ

[14]  زى٪ة ؽ  ٓي الؿ  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،ادمؿى ٤ي٧ةف ال٧ي قي ث٨  بي
ى » :يٞٮؿ النةٚع   ٟه ل ٛيةفي  ٮال ٦ةل ى  كقي  .(2)«ةزً ضى احلً  ٥ي ٤ٍ ًٔ  تى ٬ى ذلى

[15]  زى٪ة ؽ   :ع  ةًٚ ٝةؿ الن   :ٝةؿ ،ىلعال ٔجؽث٨  يٮنفي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟو َ  ٮى ٨ مي ٮاثنة ٦ً وى  أكرثي ٨ ا٥٤ٕ٣ ٦ً  ٠ذةبه  ٦ة يف الرًض »  .(3)«إ ٦ةل

[16]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،٩ـارث٨  ػةل، ٩ة ىلعال ٔجؽث٨  يٮنفي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟو ٛى ٍٕ أثٮ صى  رى ٕى بى » ٝى  ؿ إىل ٦ةل ًٕ  ةسى ال   إف   :ٚٞةؿ هل ،ـؽً ظني   ؛ؿاؽٝؽ اػذ٤ٛٮا ثة٣
 .(4)«أَ  ٮى ال٧ي  ٓى ًى ٮى ٚى  .٧ٕ٭٥ ٤ٔي٫ذةثنة َتى ةس ٠ً ل٤٪   ٍٓ ٌى ٚى 

[17]  زى٪ة ؽ   /ٝةؿ ،٥سى احلى  ٔجؽث٨  الل ٔجؽث٨  م٧ؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٪ة أك وةظجي  ؛ثة٣ٞؿآفً  ٭٧ة أ٥٤ٔي أي   /٨كى احلى ث٨  ٝةؿ يل م٧ؽي » /يٞٮؿ ع  ةًٚ الن   ق٧ٕخي 
 ىلع اإل٩ىةؼ؟ :٤ٝخ .أنفث٨  س٥؟ يٕين أثة ظ٪يٛح، ك٦ةلٟوةظجي 

                                           

 .وعيط (1)
ث٨  أمحؽ :، ط/دار ا٣٘ؿب، ٨٦ َؿيٜ(11/251) «دةريغ ث٘ؽاد»كركاق اخلُيتي يف  .وعيط (2)

ني احلؿيش، ٨ٔ أيب ا٣ٕج ة بيٓ س؛ م٧ؽاحليكى ٤ي٧ةف، ث٫ ث٨ يٕٞٮب الو٥، ٨ٔ الؿ   .ث٨ قي
٫، كيىؿٚٓ ٨٦ مأ٫٩  ث٨ ٔجؽ ، كييٮنفوعيط (3) زٞ  ةٚع، كاكف أثٮ ظةد٥ ييٮى الىلع ٨٦ً دال٦يؾ الن 

 .(9/243) «الؿح كاتل ٕؽي٢»٧٠ة يف 

الح يف  كيصٮد ٠ذةيبى ٝج٢  -إ٩ ٧ة ٝةؿ ذلٟ يٕين النةٚع: »(18ص) «٤ٔٮـ احلؽير»ٝةؿ اث٨ي الى 
.«. ابليؼةرم كمك٥٤  اهـ

سري ٪ ٛح يف ذلٟ الٮٝخ يف » :ٝةؿ اث٨ي ٠ى ىى ذيته ٠سرية مي ن»كٝؽ اك٩خ ٠ي الث٨ صؿيط كاث٨  «الك 
رية»إقعةؽ ٗري  ة مٮىس«الك  بيؽم، ك ، كليب ٝيؿ  ـ  ٪ ٙ ٔجؽ»ث٨ َةرؽ ال ىى زاؽ مي ةـ الؿ  ، «ث٨ ٧٬ 

ري ذلٟ، كاكف ٠ذةبي ٦ةلٟ ٮ»٬ٮ  -ٗك ة، كإف اكف ثٌٕ٭ة أكرب  -«َأال٧ي ٕن ٭ة ٩ٛ أص٤ ٭ة كأ٧ْٔى
ة ٦٪٫، كأكرث أظةدير  .(1/114) «٤ٔٮـ احلؽير»اػذىةر  .«ظض٧ن

٨ه  (4) كى ٨ي احلؽير، كيي٪ْؿ نـ الا٧ح ٚي٫ يف  ، كػةلظى كى  .(3/123) «دى٭ؾيت اتل ٭ؾيت»ث٨ ٩ـار ظى
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 ٨ ، ٦ى ٚأننؽؾ اللى  :٤ٝخ .٥ٍ ٕى جى  :ٝةؿ
ى
ٞي  ٥ي ٤ى ٍٔ أ  س٥؟٪ة أك وةظجي وةظجي  ؛ؿآفثة٣

٪ة أك وةظجي  ؛ح٪  ثةلك   أ٥٤ٔي  ٨ٍ ٧ى ذى  :٤ٝخ .يٕين ٦ةلاكن  .س٥وةظجي  :ٝةؿ
 ٚأننؽؾ الل، ٦ى  :ٝةؿ .س٥امهلل وةظجي  :ٝةؿ س٥؟وةظجي 

ى
 أوعةًب  ثأٝةكي٢ً  ٥ي ٤ى ٍٔ ٨ أ

 .س٥وةظجي  :ٝةؿ س٥؟٪ة أك وةظجي وةظجي  ؛٦نيؽ  ٞى ذى كال٧ي  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ الل 
ًٞ إال   ٜى جٍ ل٥ حى  :٤ٞٚخي  :ٚعةٝةؿ الن    ىلع ٬ؾق ال يسٮف إال   كا٣ٞيةسي  ،يةس ا٣

 .(1)«؟!حفي ًٞ يى  يشءو  ًل أم  ٕى ذى  ٕؿؼ الوٮؿى ٨ ل٥ يى ٧ٚى  ؛الميةء

 

                                           

ـ ثؿ٥ٝ وعيط (1)  .(3)، كٝؽ دٞؽ 
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 ١ شَّنض َٔ ِصباب َا ُس

  ٚعًُ٘ باآلثاص ،سزٜح َايو

[18]  زى٪ة ؽ  ٕين أمحؽ ي -أثٮ ا٣ُة٬ؿ، ٩ة نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ا رى  ٦ة رأيخي » /ٝةؿ ،مٌلقٮيؽ الؿ  ث٨  ٮبأي  ، ٩ة الّسحث٨  ث٨ ٧ٔؿكا   ٍ  أظؽن

ى
د ٮى صٍ أ

ًٟ ظؽيسنة ٦ً   ث٨  ٨ ٦ةل
ى
ى أ  .(1)«فن

[19]  زى٪ة ؽ  ٗى ، ٩ة (2)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى ث٨  يٮقٙ ؛ةفك  أثٮ 
 » /-ٕين اث٨ ػةلي -تيٍ ٬ى ٝةؿ كي  :ٝةؿ ،أثٮ داكد ا٣ُيةليس، ٩ة مٮىس ا٣تكرتم

ى
ة ٪ى حٍ دى أ

 .(3)«أنفث٨   ٦ةلٟؿ إال  ١ي ٪ٍ كتي  ؼي ؿً ٍٕ ٕ٪ة ظؽيسنة إال تى ٧ً ضةز ٧ٚة قى احلً 
[21]  زى٪ة ؽ   /، ٝةؿ(4)أيب ثسؿ املٞؽَلث٨  م٧ؽث٨  أمحؽ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ٞى  ق٧ٕخي  ٟو  ٍعي زيؽ كصةءق جى ث٨  ةدة ٔ٪ؽ مح  ٪  ٠ي » /، ٝةؿيب  ٪ى ٍٕ ا٣  اللي  ٥ى ظً رى  /ٚٞةؿ ،٦ةل
 .(5)«٤٫ى سٍ ٦ً  ٙى ٤  ، ٦ة ػى الل ٔجؽأثة 

                                           

 .وعيط (1)

ؼ (2) ٤ ِل ٠ؾا يف ال٧ى ٕى ث٨  ٌٔل -يٕين ٨٦ ال٧ىؼُٮط -كٝٓ يف الو٤ني» :ُٮط، كٝةؿ ال٧ي
٣ ٙ يىؿكم ٨ٔ ٌٔل   ؤى ٨، كال٧ي ٨ ٌٔل   ث٨ احليكني احلىكى ٨ اهلك٪ضةين،  ث٨ الي٪يؽ، ٔك ث٨ احلىكى

ٌل  ٬٪ة يىؿكم ٨ٔ يٮقٙ«اهلك٪ضةين» :٣س٨ عدد٫ إذا ركل ٨ٔ الةين أف يٞٮؿ ث٨  ، ٔك
ني الي٪يؽ ، كيأيت يف دؿجح يٮقٙ/ أ٩ ٫ ركل ٔ٪٫ ٌٔل  ث٨ مٮىس ا٣تكرتم يٮقٙ .«.ث٨ احليكى  اهـ

٨ه  (3) كى ، كا٩ْؿ  ؛ ييٮقٙظى ٨ي احلؽير، كبٞي ح رصةهل زًٞةته كى الىؿح »ث٨ مٮىس ا٣تكرتم/ ظى
 .(7945)، دؿجح ثؿ٥ٝ «دٞؿيت اتل ٭ؾيت»، ك(971)ثؿ٥ٝ  (9/232) «كاتل ٕؽي٢

٣ ٙ يف  (4) ؤى ك٥٤»: »(2/73) «كاتل ٕؽي٢الىؿح »ٝةؿ ال٧ي ةج ركل ٨ٔ مي ض  ث٨  ث٨ إثؿا٬ي٥، كظى
ةـ؛ م٧ؽ كؽ ال٧ً٪٭ةؿ، كأيب ٧٬  ؽي ح، ك٬ٮ وى .«.  ٌث٨ مجت، ق٧ٕخي ٦٪٫ ث١٧   اهـ

 .ل٤ؼ٤يٌل (1/284) «اإلرمةد»ا٩ْؿ  (5)
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[21 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨ ال ٔجؽ ق٧ٕخي » :ٝةؿ ،ٌٔل  ، ٩ة وة٣طه ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٝى ٬يت أ٩  أػربين كي  :ٝةؿ  ٤ى ٚى  :ٝةؿ ،ـ املؽي٪حى ؽً ٫ 

ى
ا إال كأ٩خ دٕؿؼ كد٪١ؿ ٗري  رى ٥ أ أظؽن

 .(1)«ٕيؽقى ث٨  ٦ةلٟ كيىي

[22]  زى٪ة ؽ  ث٨  الـك  ال ٔجؽيىي أػربين ث٨  م٧ؽ، ٩ة ٨ؿ محال ٔجؽظى
ٟه » :ؽيينال٧ى  ٝةؿ اث٨ي  :مٮىس يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ إثؿا٬ي٥ى  :عو٥ ٝةؿ  وعيطى  اكف ٦ةل

 .(2)«احلؽير

[23 ] (5)املةصنٮف ز٪ة اث٨ي  ،(4)ز٪ة أثٮ داكد ،(3)داكد ا٣ٞـاز زين اث٨ي ؽ  ظى، 
 .كضؽةء يف ال٧ى ٌى يٍ بى  اث٨ً   ىلعًل  وى » :ٝة٣خ ،٨ٔ عئنحى  ،رضأيب ال   (6)٨ٔ قةل٥

ٟه  :ٚٞةؿ هل إنكةفه   :ٝةؿ . ٤ٔي٫ يف املكضؽًل  ٫ وى أ٩   ملسو هيلع هللا ىلصؿكم ٨ٔ اليب يى  اكف ٦ةل
ٟه  ٔى ين  ثةحلؽير ٦ً  أ٥٤ٔي  -كاللً  -٧ٚةل  .«الحكوى  ٧٪ةق إال ثٕٛةؼو ٤ً ، كالل ٦ة 

                                           

ؤ٣ ٙ ٬ٮ اث٨ اإل٦ةـ أمحؽوعيط (1) ؽيين ، كوة٣ًطه ميغي ال٧ي ٌل  ٬ٮ اث٨ي ال٧ى ٪ٍجى٢، ٔك ، ث٨ ظى
جؽ يٍته ٬ٮ اث٨ي ػةل ٔك ٭ؽم، ككي٬ى  .الؿ مح٨ ٬ٮ اث٨ ٦ى

الـ ؛ لف  ٔجؽًٕيٙ (2) ، ٧٠ة يف «ميغ» :ث٨ عو٥ ٬ٮ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ٚي٫ أثٮ ظةد٥ الك 
٬يب يف  «ميغ»، كك٧ح (18/84) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»  «ال٧ًزياف»٨٦ أيب ظةد٥ ٧٠ة ٝةؿ اذل 
(2/385)« ٍؿح:  ة -ة، كل١٪ ٭...٣حف ٬ٮ ٔجةرة صى ٌن ٦ة يه ٔجةرةي دىٮزيٜ، كبةالقذٞؿاء يى٤يٮح  -أي

ح، ك٨٦ ذلٟ ٝٮهل ًؽيسي٫» :لٟ أ٩ ٫ ٣حف حبيض  ح :، أم«ييسذت ظى .«. ٣حف ٬ٮ حبيض   اهـ

ِي يف  جيٮؿه » :«اتل ٞؿيت»كٝةؿ احلةٚ ٍٞ ه اهـ.«. ٦ى ذةثٕح، كإال ٚى٤ىني   .، ك٬ؾا ٔ٪ؽ ال٧ي
٤ي٧ةف (3) از، ٝةؿ ال٧ي  ٬ٮ قي ـ  ٞى حه : »(4/115) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ؤ٣ٙ يف ث٨ داكد ا٣ ٞى ، زً كؽه ؽي ٨  .وى ٔك

كؽه » :أثي٫ أ٫٩ ٝةؿ ؽي  .«وى

يةليس، وةظت  (4)  ُ ٚىٓ«ال٧يك٪ؽ»٬ٮ ا٣ ٍر
ى
حه كأ ٞى  . ُ، زً

٪ ٙ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٬ٮ ٔجؽ (5) ىى ، ٚىٞي٫، مي حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل/ ًز ٍٞ  .(132)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ةل٥ًي  (6) ٦ى  ٬ٮ قى

ي
، كاكف ييؿًٍق٢ي ث٨ أ ، ثىجٍخه حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ي ح، أثٮ ال رض/ ًز ٍٞ  .(2118)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

/ ٤ى٧ح ٝي٤ٍخي ، ٧٠ة ٬ٮ الؿ مح٨، ٨ٔ عئنحى  ث٨ ٔجؽ كأثٮ ال رٍض يىؿكي٫ ٨٦ َؿيٜ أيب قى
ٍك٥٤ً»ٔ٪ؽ  ٞت ظؽير ر٥ٝ  «مي ٔى

ج ٚي٭ة احلؽيري (973) ؿ  ريق ٨٦ ال٧ىىةدر ا٣ت ػي  .، ٗك
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[24 ] زى٪ة ؽ   ةدمح  ث٨  ٕي٩٥ي  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(1)ضةين٪ٍ كً ٨ ال٭ً كى احلى ث٨  ٌٔل  ظى
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  :يٞٮؿ ٟو » :يٞٮؿ ٦ى ـي ىلع ٦ةل ٝىؽ 

ي
يف وعح احلؽير  ٦ة أ

ا  .(2)«أظؽن

[25]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طظى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،ؽيينال٧ى ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ظى
ٟه » :قٕيؽ يٞٮؿث٨  يىي ة يف احلؽير اكف ٦ةل  .(3)«إ٦ة٦ن

[26]  زى٪ة ؽ    إذا صةءى » :ٝةؿ النةٚع   :ٝةؿ ،ىلعال ٔجؽث٨  يٮنفي ظى
ى
 ؿي زى ال

ً ٧ٚى   .(4)«٥ي ضٍ ال   ٟه ةل

[27]  زى٪ة ؽ  ٓي بً الؿ  ظى إذا صةء » :يٞٮؿ النةٚع   ق٧ٕخي  :٤ي٧ةف ٝةؿقي ث٨  ي
ٟو  احلؽيري   .(5)« َؾؽى ث٫ يى  ؽ  ني ٚى  ٨ٔ ٦ةل

[28 ] زى٪ة ؽ  ٓي الؿ  ظى ٟه » :يٞٮؿ النةٚع   ق٧ٕخي » :ٝةؿ ،٤ي٧ةفقي ث٨  بي  اكف ٦ةل
 .(6)«٫٫ َكي  ظى ؿى َى  احلؽيًر  يف ثًٕي  ٟ  إذا مى 

[29]  زى٪ة ؽ  ز٪ة  ،(7)وة٣طث٨  ز٪ة أمحؽي  ،ضةين٪ٍ كً احلك٨ ال٭ً ث٨  ٌٔل  ظى
                                           

٣ٙ  يف  (1) ؤى كؽه »/ «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ؽي ، وى حه ٞى .«. زً  اهـ

؛ (2) ٙه ي٥ إق٪ةديق ًٕي ٙي أثةق ٔ٪٫؟  لص٢ً ٩ٕي  ٣ ؤى ، كٝؽ قأؿى ال٧ي ٙه ايع، ٚ٭ٮ ًٕي ث٨ مح ةد، ك٬ٮ اخلـي
ٍؽؽي » :ٚٞةؿ ٫٤ الى  ي٥ي  :ٚٞةؿ هل .مى ةي  ٩ٕي جٍؽى ت   ث٨ مح ةد كخى ظى

ى
٤ي٧ةف؛ أي ٭٧ة أ ٦ة  :إلٟ؟ ٝةؿ ث٨ قي

٣ٙ  ٚٞةؿ ٔ٪٫ يف (481 -29/466) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»كا٩ْؿ  .«أٝؿبى٭٧ة ؤى يٍغي ال٧ي ة مى الىؿح »، كأ٦ 
»(6/181) «كاتل ٕؽي٢ كؽه :  ؽي ، وى حه ٞى .«. زً  اهـ

ًعيطه  (3)  .وى
ًعيطه  (4)  .وى

ًعيطه  (5)  .وى

ًعيطه  (6)  .وى

ِه  (7) ةًٚ ، ظى حه ٞى ، زً ًؿيت اتل ٭ٍ » .٬ٮ ال٧ًَصم  ٍٞ ، ٧٠ة يف (48)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؾيتتى حه ٞى ٫ زً الىؿح »، كميؼي
 .«اتلٞؿيت»، ك٬ٮ ٨٦ً رصةؿ (9/135) «كاتل ٕؽي٢
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ث٨  ؿيش ك٦ةل٬ٟيت ٚؾ٠ؿ ظؽيسنة ٨ٔ اث٨ صي ة ٔ٪ؽ كي ٪  ٠ي » :ٝةؿ ،(1)ةفي  ظى ث٨  يىي
 ،ؿيشا٠ذت ٨ٔ اث٨ صي  :يل ا٣ٞةق٥، ٤ٞٚخ لىةظتو ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ  ،أنف

، كإ٩   عٍ كدى   /دٞٮؿ :ٚٞةؿ ،٬يت٭ة كي ٕى ٧ً كى ٚى  .٦ةلاكن يٮ٦بؾ يح   لف   ؛ذلٟ ٧ة ٤ٝخي ٦ةلاكن
ؿب٭ة أظؽه  !دع ٦ةلاكن  ٟو آ٦ى  ٦ة ثني شٝ٭ة ٗك ٕى ٨ ٔ٪ؽ٩ة ىلع ذلٟ ٨٦ ٦ةل ىلع  ضي ؿٍ ، كا٣

ٟو   .«ق٧ةع ٨٦ ٗريً ٨٦ الك   إيل   أظت   ٦ةل

[31 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي ظى  :ٝةؿ -ؽيينٕين اث٨ ال٧ى يى  -ز٪ة ٌٔل ،ظى
ـً » :يٞٮؿ ،قٕيؽث٨  ىييى  ق٧ٕخي    ٦ة يف ا٣ٞٮ

ى
ٟو  ط  وى أ  :يٕين ثة٣ٞٮـ .«ظؽيسنة ٨٦ ٦ةل

يىحٍ٪ىحكاث٨  ال ٍٮرًم ٟه » :ٝةؿ .خي   ك٦ةل
ى
 .(2)«ؿ٧ى ٍٕ ٨ ٦ى ٦ً  إيل   ت  ظى أ

[31 ] زى٪ة ؽ  ٌٔل ث٨  ٨ٔ ٧ٔؿك ،(3)ٕيتمي ث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  م٧ؽي ظى
٭ؽم يٕين اث٨ -ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي » :ٝةؿ، (4)رييفالى   زى٪ة  :يٞٮؿ -٦ى ؽ  ٟه ظى  ٦ةل

ٓو    :، ز٥ ٝةؿ٨ٔ ٩ةٚ
ى
ث٨  كإق٧ةٔي٢ ،ٔٞجحث٨  ٮىسكمي  ،يؽ اللجى ٨ خي ٦ً  خي جى ثٍ ٬ٮ أ

 .«أ٦يح

[32 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ تى ذى إق٧ةٔي٢ ال١ؿ٦ةين ٚي٧ة ٠ى ث٨  بي ؿٍ ظى ظى ٤ٝخ » :إيل 
٪ٍجى٢ث٨  لمحؽى  ٟي  :ظى  ث٨  ٦ةل

ى
ـ   ٨ي كى ظٍ أنف أ يىحٍ٪ىحث٨  أك قٛيةفي  ،٬ؿمظؽيسنة ٨ٔ ال ؟ خي

ٟه  :ٝةؿ   ٦ةل
ى
ا أكرث ٧ى ٍٕ ـ ٦ةلاكن ٤ٔي٫ إال أف ٦ى ؽ  ٞى ؿ؟ ذى ٧ى ٍٕ ٧ى ذى  :٤ٝخ .ظؽيسنة ط  وى أ ؿن

                                           

٤ ِل  (1) ٕى ث٨  يىي): »(215، 8/214)يأيت يف دؿجح ٦ةلٟ ٨٦ أو٢ ال١ذةب » :ٝةؿ ال٧ي
ةف ةف ، ك٬ٮ يىي(ظك  يًكت ٬٪ة إىل  ث٨ ظك  ث٨ ظيةف اتل٪حيس، ٚيي٧س٨ أف يىسٮف ن

ق ؽ  .«.صى  اهـ
ًعيطه  (2)  .وى
٣ٙ  يف  (3) ؤى كؽه »/ «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ؽي حه وى ٞى . زً ».  اهـ

ِه  (4) ًٚ ة ، ظى حه ٞى س/ زً ال  ٛى  .ا٣



        
 87     بٔ أْط َايو

ـ    .(1)«٬ؿمظؽيسنة ٨ٔ ال

[33 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽظى ذىتى إيل  ٝةؿ ظى  :ليب ٤ٝخي » :ٚي٧ة ٠ى
 
ى
 ي  أ

ى
ـ   أوعةًب  خي جى ثٍ ٧ة أ ٟه  :٬ؿم؟ ٝةؿال   ٦ةل

ى
 .(2)«يشءو  يف لي   خي جى ثٍ أ

[34 ] زى٪ة ؽ  ًٕنيث٨  ىييى  قأ٣خي » :ٝةؿ ،٨كى احلى ث٨  (3)نيكى احلي ظى  :٤ٞٚخ ٦ى
                                           

ًعيطه  (1) ؤاالت اث٨ ٬ة٩ئ لإل٦ةـ أمحؽ»، كا٩ْؿ وى  .(2273)، ثؿ٥ٝ «قي

نةٚ٭ح، ركل ٨ٔ ال١ؿ٦ةين ثىي٘ح اتل عؽير ٦ٓ أ٩ ٫  اث٨ي أيب ظةد٥  :ٚةاؽة ز٫ مي ىؽ  ل٥ يي
ق ثٞٮهل ي ؽى اكدجح، ل١٪٫ رى ذىتى إيل  » :كإ٩ ٧ة اكف ذلٟ ثةل٧ي عيط «ًذي٧ة ٠ى ، ك٬ؾا ٬ٮ ال٧ىؾ٬ت الى 

ي ؽ ذلٟ ثةل١ذةثح، ٚيٞٮؿ ٞى ؿ م كا٣زنا٬ح/ أف حي ؾا٬ت أ٢٬ اتل عى ز٪ة، أك أػرب٩ة  :الالاٜ ث٧ى ؽ  ظى
، أك اكدجحن ، أك ٦ي ، كحنٮ  :٠ذةثحن ذىتى إيل   .ذل٠ٟى

ذىتى » :كٝةؿ احلةز٥ ٔىٍَصم أف يٞٮؿ ٚي٧ة ٠ى نةييخ كأا٧ح  ً٭ٍؽتي ٤ٔي٫ أكرث مى ٔى اذلم أػذةريق ك
ؽي٪حو كل٥ ينةٚ٭٫ ثةإلصةزة ث ٨٦ ٦ى ؽ  عى ذىتى إيل  ٚالفه  :إل٫ ال٧ي  «شح اتل جَصة كاتل ؾ٠ؿة» .«٠ى

، (323ص) «٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير»، ك(474، 473ص) «٤ٔٮـ احلؽير»، كا٩ْؿ (452، 1/451)
 .ث٤ِٞل (115، 114ص) «د٭ؾيت كدؿديت ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير»ك

ـي ابليؼةرم  ٨ ثٕؽ٥٬؛ كذلا ٝةؿ اإل٦ة ٤ٙ ك٦ى ٧ٓ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ الك  ٞذىض ٬ؾا دلي  كا٢٧ٕ٣ ث٧ي
ًعيع٫»يف  »(1/23) «وى افً :  ٥ً٤ إًىلى ابليدٍلى ًٕ ٥ً٤ ًثة٣ ًٕ ٢ً٬ٍ ا٣

ى
ًكذىةًب أ ٣ىًح، كى ٪ىةكى ؿي يًف ال٧ي ة ييٍؾ٠ى ٝىةؿى ثىةبي ٦ى ، كى

ىفي  ن
ى
ل ٔجؽ :أ

ى
رىأ ة إًىلى اآلٚةًؽ، كى ٕىرى ًث٭ى جى ٙى ذى ةًظ ىى ةفي ال٧ى س٧ٍى غى خي ىكى ىٍيى ٍب٨ي  ن يى ، كى ؿى ٧ى الل ٍب٨ي خي

ا ـن ةاً ٟى صى ً ل ٟي ذى ً ةل ٦ى ، كى يؽو ًٕ .«. قى  اهـ
٫٤ً لهـ ابليؼةرم -بتحؼقؼي (166ص) «اإلملةع»يف  ٝةؿ ا٣ٞةيض ًخيةضه  ٍٞ  :-ثٕؽ جى

نةيغ ثةحلؽير ثٞٮهل٥ كٝؽ اقذ٧ؿ ٢٧ٔي » ٨ ثٕؽ٥٬ ٨٦ ال٧ى ٤ٙ ًم٧  ، ٝةؿ :الك  ذىتى إيل  ٚالفه  :٠ى
ك٪ىؽ ث٘ري ػالؼ  .أػرب٩ة ٚالف كق يف ال٧ي ؽ  ٔى ٞذىض ٬ؾا اتل عؽير، ك ٢٧ ث٧ي ٕى كأجٕٮا ىلع ا٣

ٮصٮد يف القة٩يؽ ٠سري ؿؼ يف ذلٟ، ك٬ٮ مى . يٕي ظر « واك لؿُ »اهـ.،  تصؾدص حَ ا  (464-463ص) «ث الػ

 .اتحؼقؼل
ًعيطه  (2) ٢٤ ك٦ٕؿٚح الؿصةؿ» .وى ًٕ  .(2543)ثؿ٥ٝ  (2/348) «ا٣

٪ ٙ، ذ٠ؿق يف  (3) ٨؛ أثٮ ٦ٕني » :، ٚٞةؿ(3/51) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ميغه ل٧٤يىى ني ث٨ احلىكى احليكى
ازم ا...الؿ  . ، ٠ذب٪ة ٔ٪٫، ك٦ة رأيخي ٨٦ً أيب ٦ٕني إال ػرين ».  اهـ

= 
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 ٦ى 
ى
ـ   أوعةًب  خي جى ثٍ ٨ أ ـ  ال ٟي  :٬ؿم؟ ٚٞةؿ٬ؿم يف ال  :؟ ٝةؿ٨ٍ ٦ى  ٥  ثي  :٤ٝخي  .أنفث٨  ٦ةل

 .«ؿه ٧ى ٍٕ ٦ى 

[35] ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،إيل   تى ذى ٚي٧ة ٠ى  ٧حسى يٍ أيب ػى ث٨  أػرب٩ة أثٮ ثسؿ 
ًٕنيث٨  يىي  » :يٞٮؿ ٦ى

ى
ـ   أوعةًب  خي جى ثٍ أ ٟه  :٬ؿمال ٟه ٦ةل ٓو  ، ك٦ةل   يف ٩ةٚ

ى
 خي جى ثٍ أ

ٔي   ث٨  جيؽ اللٔ٪ؽم ٨٦ 
ى
 .(1)«ٮب الكؼذيةيني  ٧ٔؿ كأ

[36 ]ًٕنيث٨  ىي٨ٔ يى  ،٦٪ىٮرث٨  ذ٠ؿ أيب ٨ٔ إقعةؽ  :٫ ٝةؿأ٩   ٦ى
ٟي »  حه ٞى ث٨ أنف زً  ٦ةل

ى
ٓو  خي جى ثٍ ، ك٬ٮ أ   يف ٩ةٚ

ى
ٔي ي  ٨٦ أ ٍ ث٨  جيؽ اللٮب ك ث٨  ر٧ٔؿ كلى

ري٥٬ٍٕ قى   .(2)«ؽ ٗك

[37]  زى٪ة ؽ   » :ٝةؿ ،ٌٔلث٨  ٧ٔؿك، ٩ة إثؿا٬ي٥ث٨  م٧ؽي ظى
ى
٨ ركل ٦ى  خي جى ثٍ أ

ـ   ً ٦ى  /ذ٤ٙ ٚي٨٫ ال يي ٧  ٬ؿم مً ٨ٔ ال  .(3)«أنفث٨  ٟي ةل

[38]  زى٪ة ؽ   عةبي أو» :جةرؾال٧ي  ٝةؿ اث٨ي  :ٝةؿ ،٦ٕؿكؼث٨  ٬ةركفظى
ـ   ً ٦ى  :٬ؿم زالزحه ال ٛيةفي  ،ٟه ةل يىحٍ٪ىحيٕين اث٨  -كقي  .(4)«ؿه ٧ى ٍٕ ك٦ى  -خي

[39]  زى٪ة ؽ  أػخ مؿكاف ث٨  زين أثٮ ثسؿؽ  ظى  ،٨كى احلى ث٨  ٌٔل  ظى
٪ٍجى٢ث٨  أمحؽ ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(5)ا٣ٛـارم  إال   إذا ل٥ يس٨ يف احلؽيًر » :يٞٮؿي  ظى

                                           
= 

ٛ  » :الل احلةز٥ِكٝةؿ أثٮ ٔجؽ  .(13/154) «قري أٔالـ ال جالء» .«ةظ احلؽير٨٦ً ٠جةر ظي
يس٧ح» (1)  .(3275)ثؿ٥ٝ  (2/344) «دةريغ اث٨ أيب ػى
ًعيطه  (2)  .وى

ًعيطه  (3) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى حه ٧٠ة يف (31)، كم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ تى ٞى ، (7/187) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك٬ٮ زً
، ٧٠ة يف  ِه ، ظةٚ حه ٞى س/ زً ال  ٛى ٧ؿك ث٨ ٌٔل ٬ٮ ا٣ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيتتى »ٔك ٍٞ

 .(5116)، دؿجح ثؿ٥ٝ «

ًعيطه  (4) ، ٧٠ة يف وى حه ٞى ٕؿكؼ ٬ٮ املؿكزم/ زً دٞؿيت »، ك(9/96) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك٬ةركف ث٨ ٦ى
 .(7291)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

 .ل٥ أٔؿ٫ٚ (5)
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ٟو   .«الؿأم ٚؿأم ٦ةل

[41 ] زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،(1)عو٥ث٨  الـك  ال ٔجؽأػربين  ،يىيث٨  م٧ؽي ظى
٪ٍجى٢ث٨  لمحؽ ٤ٝخي » ً  ، رص٢ه الل ٔجؽية أثة  :ظى  رص٢و ] ِٛ ظؽيرى أف يى  ت  يي
ِي  :؟ ٚٞةؿ(2)[٫٪ً يٍ ٕى ثً  ٟو  ظؽيرى  يٛ  .«٦ةلٟ رأمي  :٦ةلٟ؟ ٝةؿ ٚؿأمي  :٤ٝخي  .٦ةل

[41]  ٟي » :أيب يٞٮؿ ق٧ٕخي ـي  ،حه ٞى أنف زً ث٨  ٦ةل  ك ،ضةزاحلً  إ٦ة
ى
 خي جى ثٍ ٬ٮ أ

ـ   أوعةًب  ٟو سً كإذا ػة٣ٛٮا ٦ةلاكن ٨٦ أ٢٬ احلضةز ظي  ،٬ؿمال ٟه ٥ ملةل  يًق  ٩ى  ، ك٦ةل
  يًق  صةؿ، ٩ى الؿ  

ى
ٍكزىايًع ك ال ٍٮرًميسنة ٨٦ ؽً  ظى قى جٍ احلؽير، ك٬ٮ أ

ى
ـ  ال ٬ؿم ، كأٝٮل يف ال

يىحٍ٪ىح ٨٦ اث٨ً   .«٧ٕؿ كاث٨ أيب ذاتكأٝٮل ٨٦ ٦ى  ،ُأ ٦٪٫كأ٢ٝ ػى  ،خي

[42]  ٦ى » :ؽيينال٧ى ث٨  ٌٔل   (3)٢بً قي 
ى
ٓو  أوعةًب  خي جى ثٍ ٨ أ ٟه  :؟ ٝةؿ٩ةٚ  ٦ةل

 كإدٞة٩ي 
ى
ٔي ٤ي ٌٍ ٮب كٚى ي  ٫، كأ  .«٫ْي ٍٛ جيؽ الل كظً ٫، ك

[43]  ث٨  ٧ٟ٤ى ال ٔجؽ ق٧ٕخي  :١ؿم ٝةؿأيب ٧ٔؿ ابلى ث٨  الل ٔجؽ ؿى ٠ى ذى
٪ٍجى٢ث٨  أمحؽى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،ٌف  ي٧ٮين الؿ  احل٧يؽ ال٧ى  ٔجؽ اكف » :ٞٮؿة يؿ  ٗري مى  ظى

ٟي   أنف ٦ً ث٨  ٦ةل
ى
ى جةيل أال  كال دي  ،ةس يف احلؽيرخ ال  جى ثٍ ٨ أ كل رى  أؿ ٨ٔ رص٢و كٍ  ت

ٟي   .(4)«يينؽً ٧ة ٦ى ي  كال قً  ،ث٨ أنف ٔ٪٫ ٦ةل

[44] ًٕنيث٨ ِكٝةؿ يىي ى  أدؿيؽي » :٦ى ٨ ٦ى  ٦ةلٟ؟ ل   كأؿ ٨ٔ رصةؿً أف ت
                                           

 :ةؿ احلةِٚ، كٝ(18/84) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ٧٠ة يف «ميغ» :٬ٮ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ٚي٫ أثٮ ظةد٥ (1)
ٞجٮؿ» ، كا٩ْؿ اتل ٤ٕيٜ ىلع ر٥ٝ  .«٦ى ذةثٕح كإال ٚى٤ىني   .(22)ك٬ؾا ٔ٪ؽ ال٧ي

طاقع:  (2) لَؿ سٍجىخه يف «يِٛ ظؽير»وقع  ي ا  .(ؾ)، كقةٍٝ ٨٦ (ـ)، ك٦ة أزجخ ٬ٮ ٦ي

ب٢» :ٝٮهل (3) .قي الىؿح »٨٦ً د٧ةـ ٔجةرة أيب ظةد٥ ٚكيأيت يف دؿجح أي ٮب ٨٦ ال١ذةب  «..
ب٢ ٌٔل   :٩ة أيب ٝةؿ: »(2/256) «٢كاتل ٕؽي ٤ ِل .«...قي ٕى  .ال٧ي

ي٥؛ ٔجؽ (4) ي٧ٮين أثٮ ٩ٕي ٔىؽم الؿصةين، ٧٠ة يف  كركاق ٠ؾلٟ ٨ٔ ال٧ى ٤ٟ ث٨ م٧ؽ ث٨  ال٧ى
 .ل٤ؼ٤يٌل (1/211) «اإلرمةد»
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 .(1)«إال رصالن أك رص٤ني حه ٞى ث ٔ٪٫ زً ؽ  ظى 

[45 ]  ارَلقٕيؽ ال  ث٨  ز٪ة ٔس٧ةف ،إقعةؽ اهلؿكمث٨  يٕٞٮبي  ٠ذت إيل، 
ًٕنيث٨  يىي قأ٣خي » :ٝةؿ ـ   :٤ٝخ ،٦ى ي ٬ؿم يي يف ال   في ٮن

ى
ٔى  ت  ظى أ ٞي٢ أك إلٟ أك 

ٟه  ٟه  :؟ ٚٞةؿ٦ةل  .(2)«٦ةل

[46]  زى٪ة ؽ   ٩ْؿتي » :ؽيينال٧ى ث٨  ٝةؿ ٌٔل   :ٝةؿ ،ا٣رباءث٨  أمحؽث٨  م٧ؽظى
ًٔ ذ   قً كر ىلعؽي يى  ٚإذا اإلق٪ةدي  ىة٩يٙ ح إىل أوعةب اتل  ذ  ٬ؤالء الك   ٥ي ٤ٍ ح، ز٥ وةر 

ٟي  :ضةز٨ أ٢٬ احلً ٧ً ٚى  ؛ٙ٪  ٨ وى ٧  مً  ٛيةفي ؿيش، صي  أنف، كاث٨ي ث٨  ٦ةل يىحٍ٪ىحث٨  كقي ، خي
 .(3)«إقعةؽث٨  كم٧ؽي 

                                           

ؽم يف  (1) ٔى ٤ت (6/215) «الاكم٢»ٝةؿ اث٨ي   ُ ٮىل ال٧ي  هل أظةديري » :يف دؿجح ٧ٔؿك ث٨ أيب ٧ٔؿك مى
، ك٬ٮ ٔ٪ؽم ال ثأس ث٫؛ لف  ٦ةلاكن ال يىؿكم إال  ٨ٔ  ٟه ٨ٔ أنف ٗري ٦ة ذ٠ؿت، كركل ٔ٪٫ ٦ةل

كؽه  ؽي حه أك وى ٞى .«. زً هـ  ا

ة ل٤ج كةيئ يف  ي٤ع  ن٦ن ـ  ايح»كذ٠ؿ ال ٨ » :ك٬ٮ ٝٮهل (2/483) «٩ىىت الؿ  ٔى كىل  ة٣ًاكن رى ٤ى٥ي ٦ى ٍٕ ال جى
ًٙ إال   ٍٕ  ٌ ن٭ٮرو ثًةل ٙو مى ي ًٕ ًى ٧ًٍؿك  إنكةفو  ٨ خى ًؽيسنة، ٔك ٪٫ٍي ظى جىيًٍؽ الل؛ ٚىإ٩ً ٫ي يىٍؿكم خى عو٥ ث٨ خي

٥٤ي ا ٧ؿك، كال ٩ٕى ٔى ٍو٤ىطي ٨٦ 
ى
، ك٬ٮ أ ًٟ ث٨ أيب ٩ى٧ًؿو ي ٨ شى ، ٔك و٤طي ٨٦ عو٥و

ى
٧ؿك، ك٬ٮ أ ٔى ث٨ أيب 

ًؽيسي٫ إال  ٔجؽ رٍتىؾي ظى ؽو حي ث ٨ٔ أظى ؽ  ف  ٦ة٣ًاكن ظى
ى
٧ى  أ  ٌ ؼةًرؽ ال ؿي٥ ث٨ أيب ال٧ي . ريمال١ى ».  اهـ

ة  تء  ي مؼدم فؼد ج تلؽ مت يميد ذلؽ  تم م تء طـ اإلم ؿ»وقد ج ح مسؾ ق ِ  (1/26) «صح ا ل  شر سما

لر  اـ طُ ا ـ ا ة م تط لؽ جؿ ت لؿ ةٍ ُس قْ لَ »واة، فؼتل: ؿر  اثَِؼ ا  فؿ ي َح  ق  .«ديث

لتُ  وسل تل:  ؾ آخر كَ ق ت اسؿَ ِس ف طـ رج أيتَ ق ؾ ر تل: ه بِثَؼة ف؟ فؼ تن  لق ك تل:  ُت: تا. ق ْؾ ف  ي كتال؟ ُق

أيتف  ي كُ  .«. التُ لر  اهـ

ٌح » :(1/121) «سؾمؼدمة َصِحقح مُ رح مُ َش »قال الـووي يف  ا ِّاري ذ ِ  ه تلؽ م ـ الن مَ  ـ م

د  ة طـ بِثَؼ ن  تا يؽق د  وق لؽ،  ت د م ٌة طـ بِثَؼ ف  ك ال ت  ف حؽؿـ ا ت ه  ي كت ت دك ج و ـ  ، فؿ ٌة بِثَؼ ق  اف فف ت كت ؾف  ي  أدخ

.«. غقره  اهـ

ارَلثؿكايح ا (2، 1)ثؿ٥ٝ  «دةريغ اث٨ ٦يٕني» (2)  .ل 

ـء املٮصٮد ٨٦  (3) ، ك٦ة ثٕؽ٬ة الث٨ املؽيين، ط/ ٗؿاس، كم٧ؽ 39ص) «ا٢٤ٕ٣»ا٩ْؿ ابلىٞيح ال
حن : »(2/114) «دةريغ ث٘ؽاد»ث٨ أمحؽ ث٨ ا٣رباء. ٝةؿ اخلُيت يف ا ٞى .«. كاكف زً  اهـ
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َِباب َا ُس أْػ بٔ ٞ َايوقَِّٛٔ َتنض 

ُٜ عٔ ايفت٣ٛ َٜإال َا   ًَُُِ٘عشغٓ٘ ٚ

[47] زى٪ة ؽ  ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(1)ق٪ةفث٨  أمحؽي  ظى  ٦ى
ًٟ ٪  ٠ي » :يٞٮؿ ٨ ٟ ٦ً ذي بٍ ، صً الل ٔجؽية أثة  :ٚٞةؿ ٚضةء رص٢ه  ،أنفث٨  ة ٔ٪ؽ ٦ةل

ي  ثالدم مكأ٣حن  ٤ين أ٢٬ي ح أم٭ؿ محى  ذ  كرية قً مى    .ٟ ٔ٪٭ةأقأل
٢ٍ  :ٝةؿ   .ٚىكى
  .(2)٨ٔ أميةءى  الؿص٢ي  أؿى كى ٚى  :ٝةؿ

ٍظًك٨ :ٚٞةؿ
ي
  .ال أ

 يشءو  كأم   :، ٝةؿيشءو  ٥٤ لي  ٍٕ ٨ حى ٫ ٝؽ صةء إىل ٦ى ُٓ ثةلؿص٢، ٠أ٩  ٞى ذى  :ٝةؿ
 إل٭٥؟  ل٢٬ ثالدم إذا رصٕخي  أٝٮؿي 

ٟي  :دٞٮؿ هل٥ :ٝةؿ ٍظًك٨ :أنفث٨  ٝةؿ ٦ةل
ي
 .(3)«ال أ

 

َِباب َا ُس    ح اهلُلَتا َفَّنض 

َْبٔ  ع٢ً َايِو َِِظأْػ   ضإٓٔ ايُكع٘ 

                                           

، ظةِٚ (1) حه ٞى / زً  ٰ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، (2/53) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .الٮاقُ ٍٞ  .(44)ؿجح ثؿ٥ٝ ، د«تى
كأ٣ح»/ (ؾ) ي  (2) ٢ي ٨ٔ ال٧ى ٍى ٨٦ «ٚكأهل الؿ صي ٞى  .(ـ)، كقى

 .(2/62) «إٔالـ املٮٕٝني»ا٩ْؿ  (3)

 

 

 

 
[48]  زى٪ة ؽ  ىقٕيؽ اليٌل ث٨  ٬ةركفي ، ٩ة أيب ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

، ٚة٢ً  حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(7279)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

4) ( 4) (

 4) (
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ا أ  ٦ة رأيخي  :ٝةؿ -يٕين اث٨ ٩ـار اليٌل -أػربين ػةل» :ٝةؿ ،ث٧َص ع ـى ٩ٍ أظؽن
ًٟ  الل  ثسذةًب   ث٨  ٨٦ ٦ةل

ى
ى أ  .«فن

ى  ٛيةفى ، ال ٍٮرًم   ٛيةفى قي  كٝؽ رأل ػةله  :ؽ٧  ٝةؿ أثٮ مي يىحٍ٪ىحث٨  كقي  ، كال٤يرى خي
ريى  ،ؽو ٍٕ ث٨ قى ا ٥٬ٗك

(2)

. 

 ض ِنباب َا ُس

ََٔ َتَِ  ٓظي٘ يًكضإٓعاٖز َايو يف 

[49]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،قٕيؽ اليٌلث٨  ٬ةركفي ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 » :ك٬ت ٝةؿ اث٨ى  ق٧ٕخي 

ي
ًٟ ٝي٢ ًل ًٟ  ٢ي ٍ٘ ٦ة اكف مي  :أنفث٨  ػخ ٦ةل أنف يف ث٨  ٦ةل

 .«الكةكاتل   ٙي عى ٍى ال٧ي  :٫؟ ٝة٣خثحذً 

                                           

ًعيطه  (2)  .وى
ه   ًعيط  .وى

(1)

(1)
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 نض باب َا ُس

َََِ  عضف١ َايو بضٚا٠ اآلثاص ْٚاقًتِٗٔ 

[51]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة (1)زاذافث٨  ةدمح   ؛أثٮ زيةد، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٭ؽم اث٨ ًٟ  يته ٬ى ٝةؿ كي  :ٝةؿ -ؿمح٨ال ٔجؽيٕين  -٦ى ى  :أنفث٨  ملةل   ٥ٍ ل

ى
  رى أ

ى
ل ٨ٔ كى رٍ أ

ٓو  ٔي ٦ً  ٩ةٚ ِى ًٛ ٧ٔؿ إف اكف ظى ث٨  جيؽ الل٨ 
 :٬يته ٝةؿ كي  .خى ٍٝ ؽى وى  :ٟه ٚٞةؿ ٦ةل .

ى  :ك٤ٝخ  ل
ى
  رى ٥ أ

ى
 جى ثٍ أ

ى
ٟه عً ٌى ٚى  .ٮبي  خ ٨ٔ ٩ةٚٓ ٨٦ أ ؿيؽ ٦ةلٟ ٫ يي ٠أ٩   :، أمٟ ٦ةل

 .(2)«٩ٛك٫
[51]  زى٪ة ؽ  ز٪ة  ،ىن  سى ال٧ي ث٨  م٧ؽ، ٩ة (3)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ٟي ٩ى » :ٝةؿ ،(4)٧ٔؿث٨  بّش ٨ ٦ً  :٤ٝخي  . يىيأيبث٨  أنف ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ث٨  ٭ةين ٦ةل
ٞى  ٍص٢ ا٣

ى
 .«٫ ثؾاؾ٣حف يف دي٪ً  :٭ةين ٔ٪٫؟ ٝةؿ٪ٍ ر تى ؽى أ

[52]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،إيل   تى ذى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ى ث٨  أ٩ة أثٮ ثسؿ ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ؿة يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ إثؿا٬ي٥ ٞى ث٨  يىي ق٧ٕخي  :ٔٔؿ  قأ٣خي » :ةف يٞٮؿُ  قٕيؽ ا٣

ٟى    :أيب يىيث٨  أنف ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ث٨  ٦ةل
ى
 .(5)«٫ح يف دي٪ً ٞى ال، كال زً  :؟ ٝةؿحن ٞى ةف زً كى أ

[53]  زى٪ة ؽ  ث٨  ز٪ة ٌٔل   ،(6)٪يؽالي ث٨  كنياحلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
                                           

ح، كٝةؿ أثٮ ظةد٥ (1) ٔر ٫ أثٮ زي ٞى ث  كؽه » :كى ؽي ، وى حه ٞى  .(139 /3) «لىؿح كاتل ٕؽي٢ا» .«زً
ًعيطه  (2)  .وى
٣ ٙ يف  (3) ؤى حه : »(6/179) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ اث٨ي الي٪يؽ، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ٞى ، زً كؽه ؽي . وى ».  اهـ
حه  (4) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، (2/361) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .٬ٮ الـ٬ؿاين، زً ٍٞ  .(714)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
يس» (5)  .(3378)ثؿ٥ٝ  (2/359) «٧حدةريغ اث٨ أيب ػى
ـ ٝؿيجنة (6) ؽ  ٞى  .تى
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ث٨  ك٥٤ثين ىلع مي يي  ٟه ةلً اكف ٦ى » :ٝةؿ ،ٕٝ٪تث٨  ٧ح٤ى كٍ مى ث٨  الل ٔجؽ ز٪ة ،(1)زجنح
 .«ملسو هيلع هللا ىلصيب ؿٚٓ ظؽيسنة إىل السةد يى اكف ال يى  :كٝةؿ ،أيب مؿي٥

[54]  زى٪ة ؽ    أثٮ قٕيؽو ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ى
 :ٝةؿ ،(3)إدريف ز٪ة اث٨ي  ،(2)شمى ال

ًٟ  ٤ٝخي »  .٬ةةري ُى يٍ أ٩ة بى  :إقعةؽ ٝةؿ اث٨ي  :٤ٞٚخ ،، كذ٠ؿ امل٘ةزمى ...أنفث٨  ملةل
 .«ؽي٪حةق ٨ٔ ال٧ى ٪ى يٍ ٛى ةر٬ة؟ حن٨ جى ُى يٍ أ٩ة بى  :ٝةؿ لٟ :ٚٞةؿ

[55]  زى٪ة ؽ  ةجث٨  ك٥٤مي  ، ٩ةؿ مح٨ال ٔجؽظى زين ؽ  ظى  ،حكةثٮرمال   احلىض 
ًٟ  ٠٪خي » :ٝةؿ ،إدريف اث٨ي ، ٩ة آدـث٨  يىي، ٩ة را٬ٮيحث٨  إقعةؽ ث٨  ٔ٪ؽ ٦ةل

ٔي ، إين ٠٪خ ثةلؿ  الل ٔجؽية أثة  :أنف ٚٞةؿ هل رص٢ه  يٕين  -جيؽ اللم ٔ٪ؽ أيب 
ثى٥   -الٮزيؿ ٍٔ  :إقعةؽ ٚٞةؿ اث٨ي  ،(4)إقعةؽث٨  م٧ؽي  كى ٌلى  ًي ؿً ا ٔى ٟو  ٥ى ٤ٍ ًٔ  ٮا  ؛ ٦ةل

ٟه  .قةري ُى يٍ  أ٩ة بى ٚإين   ٍٔ  :ح، يٞٮؿ٤ى ةصً صى ٨ ال  ٦ً  ةؿه ص  دى  :ٚٞةؿ ٦ةل ٔى ًي ؿً ا ٔى ٌلى  ٮا   .(5)«ٌلى   

                                           

حن  (1) ٞى كٝنة زً ؽي  .(6/187) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .اكف وى
٤ ِل  :دججي٫ ٕى ، كٝؽ أمةر ال٧ي ٙه ي ح ل١٤ذةب دىىعي ًُ ٓى يف ثٕي ا٣ج كغ اخلى رى يف حتٞي٫ٞ  كى

ك٥٤  ، ٧٠ة يأيت(زجنح) :كالىٮاب (زجن٤ح) :(ؾ)كٝٓ يف » :ل١٤ذةب إىل ذلٟ ٚٞةؿ يف دؿجح مي
، ك١٬ؾا يف دؿجح ٌٔل  ٬ؾا ٩ٛك٫ (858)ثؿ٥ٝ  (8/196) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«ث٨ أيب مؿي٥ا
(6/187). 

/  «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»، ك(27/543) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»كٝؽ كٝٓ ٬ؾا اتل ىعيٙ يف  ٝي٤ٍخي
ك٥٤ ث٨ أيب مؿي٥ (11/138) ة هل يف دؿجح مي ٕن جى  .تى

حه الل ث٨  ٬ٮ ٔجؽ (2) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .قٕيؽ ث٨ ظىني ال١ً٪ؽم ال١ٮيف/ ًز ٍٞ  .(3374)ثؿ٥ٝ ، دؿجح «تى
، ٚٞي٫، عثؽ ٬ٮ ٔجؽ (3) حه ٞى كًٍدم/ زً

ى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ إدريف ال ٍٞ  .(3224)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٣ ف، ريَل ثة (4) كؽه ييؽى ؽي رأثٮ ثسؿ ال٧ي٤ُيب، مٮال٥٬ ال٧ىؽين، إ٦ةـ امل٘ةزم/ وى ؽى ٞى ي ٓ كا٣  .٣ت نى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(5762)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ر َك٧ح  (5) ا هلة، ككٝٓ يف  (ٌٔل  )٠أ٩ ٫ ٠ؿ  ٌٔل  » :٬٪ة (ؾ)ظاكيحن لٔٮل اث٨ إقعةؽ، كإ٩سةرن
٤ًٍِل : »(7/192) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيف دؿجح اث٨ إقعةؽ ٨٦ «٥٤ٔ ًٔ ٤ ِل .«ٌٔل   ٕى  .ال٧ي

/ ـى ٦ةلٟ يف اث٨ إقعةؽ؛ ل٩ ٫ وؽر ٦٪٫ يف ظة٣ح ٌٗت؛ كذلا ٝةؿ كل٥  ٝي٤ٍخي ج٢ الا٧حي ن يٞى
= 
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[56]  زى٪ة ؽ  ث٨  يىي، ٩ة (1)٨ اهلك٪ضةينكى احلى ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
  اث٨ي يًق ثى » :٦ةلاكن يٞٮؿ ق٧ٕخي  :ٝةؿ (2)ا٣ٞةق٥ أػربين اث٨ي  ،ثسريث٨  الل ٔجؽ

ي ٭ةب ك٦ى مً   .«ريه ًْ ٩ية ٩ى يف ال   ة هلى

[57]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،قٕيؽ اليٌلث٨  ٬ةركفي ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
  :اكن يٞٮؿة٣ً ٦ى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(3)٩ـارث٨  زين ػةلي ؽ  ظى 

ى
 ٦ى  ؿي ك  أ

ى
 اث٨ي  احلؽيرى  ؽى ٪ى قٍ ٨ أ

 .(4)«٭ةبو مً 

[58]  زى٪ة ؽ  ً  /(5)ٕيفٝةؿ الي  :ٝةؿ ،أيب٩ة ، ؿ مح٨ال ٔجؽظى ث٨  ّش٨ٔ ب
                                           

= 

ـء  ابليؼةرم  ٟو يف اث٨ إقعةؽ ال » :«ا٣ٞؿاءة ػ٤ٙ اإل٦ةـ»يف ص كاذلم ييؾ٠ؿ ٨ٔ ٦ةل
َل ...يىسةد ييبني ٤ ٥ اإلنكةف ٚريى ب ٧ة دىسى ٟو د٪ةكهل ٨٦ اث٨ إقعةؽ؛ ٚى٤ىؿي ط  ٨ٔ ٦ةل ، كلٮ وى

.«. كاظؽ، كال يذ٭٫٧ يف المٮر َك٭ة وةظج٫ بيشءو   اهـ
/ بىجنة لهـ ٦ةلٟ يف اث٨ إقعةؽ، ٚٞةؿ (7/382)يف الٞةت  كٝؽ ذ٠ؿ اث٨ي ظجةف  ٝي٤ٍخي  :قى

كذلٟ أ٩ ٫ ل٥ يس٨ ثةحلضةز أظؽه أ٥٤ٔ ثأنكةب الةس كأي ة٦٭٥ ٨٦ م٧ؽ ث٨ إقعةؽ، كاكف »
ـٔ ٟه يى وجط، كاكف ٦ةل

ى
ـ٥ٔ أف ٦ةلاكن ٨٦ً مٮايل أ ح، يى ٛةًك ٩ٍٛك٭٥؛ ٚٮٝٓ ثح٪٭٧ة هلؾا ٦ي

ى
٥ أ٫٩ ٨٦ أ

ٟه  ٪ ٙ ٦ةل ٮَأ»٧٤ٚة وى ٚ٪ي٢ٞ ذلٟ إىل ٦ةلٟ،  .ااذٮين ث٫؛ ٚإين ثيُةرق :، ٝةؿ اث٨ي إقعةؽ«ال٧ي
صةص٤ح يىؿكم ٨ٔ ال٭ٮد :ٚٞةؿ ةؿ ٨٦ ال  ــ  .٬ؾا دىص  ٔى كاكف ثح٪٭٥ ٦ة يسٮف ثني الةس ظىت 

ٟه ٔ٪ؽ الٮداع مخكني  م٧ؽ ث٨ إقعةؽ ىلع اخلؿكج إىل ا٣ٕؿاؽ ذىىةحلة ظيجبؾ؛ ٚأُٔةق ٦ةل ذى
٪ح ا ٩ىٙ ز٧ؿد٫ د٤ٟ الك   اهـ.«. دي٪ةرن

٦حي ٔجؽ ٕىال  ؿج ٨ٔ ٠ٮ٫٩  كيىؿل ا٣ ٟو يف اث٨ إقعةؽ ال يى ٤ ِل أف  ٦ة وؽر ٨٦ ٦ةل ٕى الؿ مح٨ ال٧ي
ٍس٥ه  ؽ ث٭ة ظي ٍٞىى ة ا٣ٌ٘ت ال حي ٍٮرى  .(1/65) «اتل٪١ي٢»٧٠ة يف  .٤ٚذح لكةف ٔ٪ؽ قى

٣ٙ  يف  (1) ؤى كؽه : »(6/181) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ؽي حه وى ٞى  .«زً

حه  ٬ٮ ٔجؽ (2) ٞى / زً ٟو ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الؿ مح٨ ث٨ ا٣ٞةق٥، وةظت ٦ةل ٍٞ  .(411)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٦خ دؿجذي٫ ثؿ٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(17)تى
٨ه  (4) كى  .ظى
الىؿح »، كمين١ؽا٩ح، ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٧٠ة يف الل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ م٧ؽ، كييٕؿؼ ثةلٕيف ٬ٮ ٔجؽ (5)

كؽه : »(5/111) «كاتل ٕؽي٢ ؽي .«. وى  اهـ
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ى  إذا ق٧ٕخي  ٠٪خي » :٦ةلاكن يٞٮؿ ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(1)٧ؿٔي  ة يي ٕن ٧ؿ ال ٔي  ث ٨ٔ اث٨ً ؽ  ٩ةٚ
 
ي
ٕى ثةيل أال  أ  .(2)«ق٨ ٗريً ٫ ٦ً  أق٧

[59]  زى٪ة ؽ  ػةل ، ٩ة قٕيؽ اليٌلث٨  ٬ةركفي ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟي ٝةؿ  :ٝةؿ ،(3)ث٨ ٩ـارا  ث٨  ٦ةل

ى
ى أ  .ٮيف  دي  :؟ ٤ٝخ(4)٦ربكرث٨  ا٣ٞةق٥ي  ٢ى ٕى ٦ة ذى » :فن

  ٠٪خي  :ٝةؿ
ى
ة ٦ً ٤ى ػى  ت أ٫٩ يسٮفي كى ظٍ أ ٍكزىايًع  ٨ ٛن

ى
 .(5)«ال

[61]  زى٪ة ؽ  ٕـيـ ا٣ ٔجؽ ق٧ٕخي  :ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ث٨  الل ٔجؽث٨  كنيأيب أكيف إىل ظي ث٨  إق٧ةٔي٢ي  جى ؿى ملة ػى » :يٞٮؿ (6)الكييس

ةؿى ضى كب٤ٖ ٦ةلاكن ٬ى  ،(7)٧ًرية  .«ق أربٕني يٮ٦ن
ى   .(9)(8)٫ًى ؿٍ ٫ ل٥ يى ل٩   ؛قؿى ضى ٬ى  :ؽ٧  ٝةؿ أثٮ مي

[61]  زى٪ة ؽ   ،ِل  خى ، ٩ة (11)الٮ٬يبؿ مح٨ ال ٔجؽث٨  أمحؽ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
                                           

حه  (1) ٞى ـ ٬ؿاين/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ال ٍٞ  .(714)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (2) الل ث٨  ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (1382)ثؿ٥ٝ  (1/283) «اتل ةريغ الى٘ري»ركاق ابليؼةرم يف  .وى

ز٪ة بّش ث٨ ٔ ؽ   .٧ؿ، ث٫م٧ؽ، ظى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ٨ي احلؽير(57)تى كى  .، ك٬ٮ ظى

ٟه  (4) ثٍىنى ٤ٔي٫ ٦ةل
ى
، أ ، ٚٞي٫ه كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ا٣ٞةق٥ ث٨ ٦ربكر اليٌل/ وى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(5523). 
٨ه  (5) كى  .ظى

حه  (6) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الكييس/ زً ٍٞ  .(4134)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
اب :كٝةؿ أثٮ ظةد٥ .٦ىرتكؾ احلؽير» :٫ أمحؽٝةؿ ٔ٪ (7) ؾ  رتكؾ احلؽير، ٠ى ٕني . ٦ٌى  :كٝةؿ اث٨ ٦ى

ح .٣حف بيشء ٔر ، ًٕيٙ احلؽير؛ اٍَضًب ىلع ظؽيس٫ :كٝةؿ أثٮ زي الىؿح » .«٣حف بيشءو
 .(3/58) «كاتل ٕؽي٢

ة ل٧٤ىؼُٮط (8) ٕن جى ةق» :كٝٓ يف املُجٮع تى  .، كوٮاثي٫ ٦ة أزجخ«ل٥ يًؿ
ًعيطه  (9)  .وى

ة (19) ؿى ػى
ى
ري  ثأ ٘ى كؽه تى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ ، (61، 2/59) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كا٩ْؿ (67)ثؿ٥ٝ  «تى

= 
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ٟي ؽ  ظى   .«كاكف رصالن وةحلنة ،ثسريث٨  زين َمؿ٦حؽ  ظى  :أنف ٝةؿث٨  زين ٦ةل

[62]   ؽ حأثٮ زي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽ ث٨ (1)أمحؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽزى٪ة ظى ، ٩ة ٔر
ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ  ،الٮلؽث٨  ٧يؽاحل ٔجؽ، ٩ة َصم٧ٔؿاف ال٧ً ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ

 .(2)«ابه ؾ  ٠ى  :ٕةف؟ ٚٞةؿ٧ٍ ٦ةلاكن ٨ٔ اث٨ قى  قأ٣خي » :ٝةؿ ،ا٣ٞةق٥

[63 ] زى٪ة ؽ   :يٞٮؿ (3)وة٣طث٨  أمحؽ ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟه  ؿى ٠ى ٦ة ذى  /اث٨ ك٬ت يٞٮؿ ق٧ٕخي » اكف ٨٦  : ٝةؿالمش إال  ث٨  ثسريى  ٦ةل

 .«ا٧٤ٕ٣ةء

[64]  زى٪ة ؽ  يٕين  -ؿ٧ى خي ث٨  ز٪ة يىي ،(4)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 -(6)ؽيينجيؽ الل ال٧ى ٔي ث٨  يٕين م٧ؽ -زين أثٮ زةثخؽ  ظى  -(5)ازميش الؿ  ؿى اث٨ صي 

ٟو  ،ك٬ت زين اث٨ي ؽ  ظى  :ٝةؿ ٨ ؽي٪ح ٔ٪ؽق ٦ً ثةل٧ى  ل٥ يس٨ ٔ٪ؽ٩ة أظؽه » :، ٝةؿ٨ٔ ٦ةل
ٞى ٤ٍ ًٔ  ق ال  كاكف ٝةًينة كى  ،ظــث٨  ٧ٔؿكث٨  م٧ؽث٨  ٌةء ٦ة اكف ٔ٪ؽ أيب ثسؿ٥ ا٣

                                           
= 

عيط»ك ٮىل (24)ثؿ٥ٝ  (4/131) «ال٧ىؽػ٢ إىل الى  ٚ ٫ٞ ال٧ى  .ل٤عةز٥ ثذعٞيٜ ميًؼ٪ة ال٧ىؽػٌل كى

٤ ًِل »٠ؾا يف ط  (1) ٕى ة يف «ال٧ي ٪ ٙ ٨ٔ أيب  ال ًذ٠ؿ هل، أٔين أمحؽ (ـ)، كأ٦  ٬ؾا، كإ٩ ٧ة يىؿكي٫ ال٧يىى
ح ٦جةشة، ك٬ٮ ٠ؾلٟ يف  ٍه ٬ؾا الزؿ ٦٪٭ة (ؾ)، كأ٦ة (5/61) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»زئر  .ٚإ٩ ٫ قةٝ

ٙي يف  (2)  ٣ ؤى اق ال٧ي ازم، ٨ٔ ٔجؽ (5/61) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كرىكى ح، ك٬ٮ الؿ  ٔر ا٣ٕـيـ  ٨٦ َؿيٜ أيب زي
جؽ ، ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٚي٫ ٧٠ة يف ا٣ٕـي ث٨ ٧ٔؿاف، ث٫، ٔك حه ٞى  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ـ ث٨ ٧ٔؿاف/ زً

كؽه : »(5/391) ؽي . وى ».  اهـ
جؽ ًجؽ، ٝةؿ احلةِٚ يف  ٔك ٘رية ال٧ًَصم، ال عٮم املٕؿكؼ ثسى احل٧يؽ ث٨ الٮلؽ ٬ٮ اث٨ ال٧ي

٪تج٫» ح: »...(3/1183) «دجىري ال٧ي ٦ى ال  ٔى . ، كاكف أػجةريًّة  ».  اهـ
حه ٬ٮ ال٧ًَصم،  (3) ٞى  .زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(12)زً
 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (5)
حه ٨٦ رصةؿ  :كييٞةؿ ٠ؾلٟ (6) ٞى  .«اتل ٞؿيت»ال٧ىؽين، زً
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ًٕ ككذت إل٫ أف يى  ،ٕـيـا٣ ٔجؽث٨  ؿي ٧ى خي  ٔى سذت هل ا٣ ٧ؿة ث٪خ ٥٤ ٨٦ ٔ٪ؽ 
ا  ؽي٪ح أ٩ىةرم  ٫ هل، كل٥ يس٨ ىلع ال٧ى جى ذى ١ى م٧ؽ؛ ٚى ث٨  مح٨، كا٣ٞةق٥ؿ  ال ٔجؽ أ٦رين

 .(1)«ــ، كاكف ٝةًينةظى ث٨  ٗري أيب ثسؿ
[65]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة أيب مٮىس ال١ٮيف ال٩ىةرمث٨  مٮىس، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟي » :ٝةؿ ،ٔحىسث٨  ٨ٕزين ٦ى ؽ  ظى  :ٝةؿ ،امل٪ؾرث٨  إثؿا٬ي٥ أنف إذا ٝي٢ ث٨  اكف ٦ةل

 .(2)«حه ٞى ٫ زً ٞجح؛ ٚإ٩  ٔي ث٨  ٮىس٘ةزم مي ٧ى يس٥ ثً ٤ى ٔى  :؟ ٝةؿتي ذي سٍ ٨ ٩ى ٘ةزم ٦ى ٦ى  :هل
[66]  زى٪ة ؽ   ث٨  إق٧ةٔي٢ قأ٣خي  :ٝةؿ ،أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ي
 ،كيفأيب أ

ٟي  :٤ٝخي  ٍ  :٨ ٬ٮ؟ ٝةؿ٦ى  ؛ٞحزين ال  ؽ  ظى  :أنفث٨  ٬ؾا اذلم يٞٮؿ ٦ةل ث٨  ؿ٦ح٬ٮ َمى
 ث٨  ثسري

ى
 .(3)«شمى ال

[67]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي ، ٩ة مح٨ؿ  ال ٔجؽظى يٕين اث٨  -ٌٔل، ٩ة ظى
ٞى ث٨  يىي ق٧ٕخي  :ٝةؿ -ؽيينال٧ى  ٟى  رأيخي » :ٝةؿ ،ةفُ  قٕيؽ ا٣ أنف يف ث٨  ٦ةل
  :ؿكة؟ ٚٞةؿٔي ث٨  نةـ٫ ٨ٔ ٬ً ٚكأتلي  ؛ٮـال  

ى
 :أم -ث ث٫ ك٬ٮ ٔ٪ؽ٩ة ٚ٭ٮؽ  ة ٦ة ظى ٦  أ

 .(4)«٪٫ٮ٬  ١ٚأ٫٩ يي  .ٔ٪ؽ٩ة٨ ٦ً  جى ؿى ث ث٫ ثٕؽ٦ة ػى ؽ  ك٦ة ظى  -٫عي ع  ىى ٫ يي ٠أ٩  
[68]  زى٪ة ؽ   ،إيل   تى ذى ٧ح ٚي٧ة ٠ى سى يٍ أيب ػى ث٨  أ٩ة أثٮ ثسؿ ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ـ  ٕى ٍى مي  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ٟي » :بريم يٞٮؿجنة ال  .(5)«دمرٍ اكى رى ٜ ال  ٮز  أنف يي ث٨  اكف ٦ةل

                                           

ٌةة»ا٩ْؿ  (1) ٞي  .لٮكيٓ، ط/عل٥ ال١ذت (98ص) «أػجةر ا٣

كة٠ؿ يف  (2) ٔى ٤ي٧ةف الٮ (61/465) «دةريغ دمنٜ»كركاق اث٨ي  ٌٚل، ٩ة بك٪ًؽق إىل صٕٛؿ ث٨ قي
 .، كذ٠ؿق«... :ق٧ٕخ ٦ةلاكن يٞٮؿ :ق٧ٕخ م٧ؽى ث٨ ٤َعح يٞٮؿ» :إثؿا٬ي٥ ث٨ امل٪ؾر، ٝةؿ

ًعيطه  (3)  .وى

ًعيطه  (4)  .وى

ًعيطه  (5) راكردم يف وى ٙي لدل   ٣ ؤى ٥ ال٧ي  .(1833)ثؿ٥ٝ  (5/395) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كدىؿٍصى
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[69]  زى٪ة ؽ   ٌٔل   ٝةؿ :ٝةؿ ،(1)ا٣رباءث٨  أمحؽث٨  م٧ؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ًٟ ةثٕي٭٥ ٦ً ث٧ؾ٬ت دى  أ٥٤ٔي  ل٥ يس٨ ثةملؽي٪حً » :ؽيينال٧ى ث٨ ا  .(2)«أنفث٨  ٨ ٦ةل
[71]  زى٪ة ؽ  ٕى ٝي » :ٝةؿؿ مح٨ ال ٔجؽظى  :ٝةؿ ،كرمم٧ؽ ال  ث٨  ةسج  ؿئ ىلع ا٣

ًٕنيث٨  يىي ق٧ٕخي  ٟو ثى  /٦ى جىح ٨ جنة ٦ً ضى ٔى » :٫ ٝةؿأ٩   ٤٘٪ة ٨ٔ ٦ةل ٍٕ  يًق ذى جٍ ٬ؾا اذلم يى مي
ى  ؛صةؿالؿ    .(3)«!جيؽ اللٔي ث٨  ث ٨ٔ عو٥ً ؽ  ك٬ٮ يي

[71]  زى٪ة ؽ  ث٨  م٧ؽ، ٩ة (4)حكةثٮرم٧ح ال  ٤ى قى ث٨  ز٪ة أمحؽي  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 
ى
ٟه  :ٝةؿ ،اؽز  ؿ  ال ٔجؽ، ٩ة (5)٤يخ الٮكيعثةف ابلى أ ٥ ٤ً ؿ لٮ قى ٧ى ٍٕ ٦ى  رص٢و  أم  » :ٝةؿ ٦ةل
ٞي  ريي كً ٍٛ تى  :ؿ؟ ٝةالل ٔجؽ٦ة يه ية أثة  :ٝةلٮا !ح٤ى ٍى ٨ ػى ٦ً  ٔى ا٣  .(6)«ةدةذى ٨ رى ؿآف 

[72]  زى٪ة ؽ   ،قٕيؽ اليٌل ث٧َصث٨  ٬ةركفي ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 » :ٚٞةؿ -كايةتكذ٠ؿ اػذالؼ الظةدير كالؿ   -ك٬ت اث٨ى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ

ى
 ين  لٮال أ

ى  ٞيخ ٦ةلاكن كال٤يرى ٣ى   .(7)«خي ٤ٍ ٤ى ٌى ل
[73]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي  ، ٩ةؿ مح٨ال ٔجؽظى يٕين اث٨  -ٌٔل، ٩ة ظى

ٟى  قأ٣خي  :يىي يٞٮؿ ق٧ٕخي  :ٝةؿ -ؽيينال٧ى  جىحى ٨ٔ  ،أنفث٨  ٦ةل ٍٕ  ٮىل اث٨ً مى  مي
ٞي  :ةس؟ ٚٞةؿج  خى   .(8)«اءؿ  ل٥ يس٨ ٨٦ ا٣

                                           

حه  (1) ٞى  .زً

ًعيطه  (2)  .وى

 .(751) ثؿ٥ٝ «دةريغ اث٨ ٦ىٕني» (3)

ك٥٤ يف الؿ ظ٤ح إىل ٝيذحجح (4)  .احلةِٚ أثٮ ا٢ٌٛ٣ رٚيٜ مي

حه ٨٦ رصةؿ  (5) ٞى  .«اتلٞؿيت»زً
ًعيطه  (6)  .وى
ًعيطه  (7)  .وى
ٕؿٚح الؿ صةؿ» (8) ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(3298)ثؿ٥ٝ  «ا٣
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[74]  زى٪ة ؽ   :ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ :ٝةؿ ،ٌٔل، ٩ة وة٣طه ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ةل٥ يى  :يةيض؟ ٚٞةؿثؿ ابلى ٨ٔ أيب صة ،أنفث٨  ٦ةلٟ قأ٣خي  ًن  .(1)«س٨ ثؿ

[75]  زى٪ة ؽ   ،يىي ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،ٌٔل  ، ٩ة أمحؽث٨  وة٣طي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ى  :ٝةؿ -ح ٔ٪٫ٞى زً  (2)]ث٫[ زينؽ  أك ظى  -٦ةلاكن  ق٧ٕخي  :ٝةؿ يت كى ال٧ي ث٨  ٓ قٕيؽي ٧ى كٍ ل٥ ي
 .(3)«زةثخث٨  ٨ زيؽيت ٦ً كى ال٧ي 

[76]  زى٪ة ؽ   -ؽيينيٕين اث٨ ال٧ى  -ٌٔل، ٩ة أمحؽث٨  وة٣طي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٨ دؿيؽ؛ اكف ٧  ٣حف مً  :٧ح؟ ٝةؿٞى ٤ٍ ٔى ث٨  ٧ٔؿكث٨  يىي ٨ٔ م٧ؽً  قأ٣خي » :ٝةؿ

كقأ٣خ  :ٝةؿ يىي .ظةَتث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  ٧ح كيىي٤ى أميةػ٪ة أثٮ قى  :يٞٮؿ
 .(4)«لٟ ٦ةلاكن ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ ٚي٫ حنٮنا ممة ٤ٝخي 

[77]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي ٩ة ، ؿ مح٨ال ٔجؽظى يٕين اث٨  -ٌٔل، ٩ة ظى
يىحٍ٪ىحث٨  قٛيةفى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ -ؽيينال٧ى   » :يٞٮؿ خي

ى
ٟو  ؽ ا٩ذٞةدً مى ٦ة اكف أ  ،صةؿل٤ؿ   ٦ةل

 .(5)«كأ٫٧٤ٔ بنأ٩٭٥
[78]  زى٪ة ؽ  ٧ٔؿ ث٨  بّش، ٩ة ٪بكحٔى ث٨  ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

ـ    ٨ ث ملةلٟ ٤ٝخي  :ٝةؿ ،٬ؿاينال
ى
ى أ ال، ل٥  :ةس؟ ٚٞةؿج  زيؽ اث٨ى خى ث٨   زٮري يًق ٣ى  :فن

 .(6)«٫ٞى ٤ٍ يى 
                                           

ٕؿٚح الؿ صةؿ» (1) ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(4935)ثؿ٥ٝ  «ا٣

طاقع (2) لَؿ تقٌط مـ ا قـ س لَؿعؼقفت اقـ ا ت   .م

 .ًعيطه وى  (3)

ًعيطه  (4) ٕني، ركايح اث٨ مؿز (562)ثؿ٥ٝ  «٦ٕؿٚح الؿ صةؿ»، كا٩ْؿ وى  .الث٨ ٦ى
ًعيطه  (5)  .وى

ًعيطه  (6) ، ككؾا بًّش ث٨ ٧ٔؿ، ك٧٬ة ٨٦ رصةؿ وى حه ٞى ر اؽ/ زً ٪بكح ٬ٮ الٮى ٔى ٨ ث٨  ، كمح ةد ث٨ احلىكى
ٙي ٬ؾا يف «اتلٞؿيت»  ٣ ؤى ؿاقي٢»، كركل ال٧ي ة، ث٨٦٫ َؿيٜ مح   (67)ثؿ٥ٝ  «ال٧ى ٌن  .ةد أي
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[79]  زى٪ة ؽ  ً ، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  ٤ٝخي  :ٝةؿ ،٧ؿٔي ث٨  ّشب
 .(1)«٫ال أ٧٤ٔي  :المش؟ ٚٞةؿث٨  الل ٔجؽث٨  ٨ ثسري٦ً  ق٧ٕخي  :ملةلٟ

[81]  زى٪ة ؽ  ٦ةلاكن ٨ٔ  قأ٣خي  :ٝةؿ ،بّشث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ى   .(2)«٣حف ثسٞحو  :كيت؟ ٚٞةؿال٧ي ث٨  ؿكم ٨ٔ قٕيؽً اذلم يى  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  ؽ٧  مي

[81]  زى٪ة ؽ  ً ، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى ٤ٝخ » :٧ٔؿ ٝةؿث٨  ّشب
ٟو   .(4)«حو ٞى سً ف ثً حٍ ٣ى  :أيب ذات؟ ٚٞةؿ ث٨ي ااذلم ركل ٔ٪٫  (3)حي جى ٍٕ مي  :ملةل

[82]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،٧ٔؿث٨  بّش، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 ٮٍ  اتل  ىلى ٮٍ مى  ٦ةلاكن ٨ٔ وة٣طو  كقأ٣خي »

ى
  .(5)«٣حف ثسٞحو  :٦ح؟ ٚٞةؿأ

 .(7)«حو ٞى سً ٣حف ثً  :؟ ٚٞةؿ(6)ٮيؿث٦ةلاكن ٨ٔ أيب احلي  قأ٣خي » :ق ٝةؿكبإق٪ةدً 
[83]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،٧ٔؿث٨  بّش، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى

  ٨ٔ رص٢و  -يٕين ٦ةلاكن  -٫كقأتلي 
ى
 .ال : ُيب؟ ٤ٝخذي ٫ يف ٠ي ٢٬ رأيذى  :٫؟ ٚٞةؿت اق٧ى ؿٍ ػ  أ

 .(8)«يًب ذي ٫ يف ٠ي رأيذى  حن ٞى لٮ اكف زً  :ٝةؿ

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًعيطه  (2)  .وى

ٮىل اث٨ً ٔج ةس (3) ٕجح ث٨ دي٪ةر اهلةمِل، مى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ مي ٍٞ  (2817)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (4)  .وى
ًعيطه  (5) ٕؿٚح الؿ صةؿ»، كا٩ْؿ وى ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(2382)ثؿ٥ٝ  (2/311) «ا٣

 .ال٧ىؽينالؿ مح٨ ث٨ ٦ٕةكيح ث٨ احلٮيؿث  ٬ٮ ٔجؽ (6)
ٟو ٬ؾا يف أيب احلٮيؿث، ٧٠ة يف  (7) ـي أمحؽ ٝٮؿى ٦ةل ٕؿٚح الؿ صةؿ»كٝؽ أ٩سؿ اإل٦ة ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  «ا٣

 .(2382)ثؿ٥ٝ  (2/311)

ًعيطه  (8) ٞؽ٦ح »، كا٩ْؿ وى ًعيط مك٥٤»٦ي  .(44)، كاتل ٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ (1/26) «وى
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[84]  زى٪ة ؽ  ً ، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  :ٝةؿ ،٧ؿٔي ث٨  ٍّشي ب
 .(2)«٣حف ثسٞحو  :؟ ٚٞةؿ(1)ٔس٧ةفث٨  ظؿاـ ٨ٔ -يٕين ٦ةلاكن  -٫كقأتلي »

[85]  زى٪ة ؽ  ً ، ٩ة ٨كى احلى ث٨  ةدمحى  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  :ٝةؿ ،٧ٔؿث٨  ٍّشي ب
 .(4)«٭٥يف ظؽيسً  ٣حكٮا ثسٞحو  :ٚٞةؿ (3)٦ةلاكن ٨ٔ ٬ؤالء اخل٧كح؟ كقأ٣خي »

[86]  زى٪ة ؽ   ٧ٕخي ق :ٝةؿ ،(5)٪يؽالي ث٨  كنياحلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟي  :يٞٮؿ ،(6)ث٨ وة٣طاأمحؽ  ٧ٕخي ق  ربيٕحى  اكف أوعةبي » :أنفث٨  ٝةؿ ٦ةل

ة٣ر ٫، كال  دي ٮٍ ـ مى ؽ  ٞى ٚؿٝؽ تى ث٨  ٫، ككسري٩ٛكى  ُٔةء أًةعى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ :أربٕحن 
 
ى
ضةج ظً  اكف وةظتى  ؛ح٧ى ٤ى أيب قى ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽيٕين  :ٝةؿ أمحؽ .يف الاغلٍ ؾى ػى أ

ـو  ٟه  .كالك س٢ كل٥ يس٨ ثح٪٭٥ ٦ً  :٫، ٝةؿ أمحؽي ك٬ٮ ٩ٛكي  ،ثٓا٨ٔ الؿ   كق١خ ٦ةل
 .«أنفث٨  ٦ةلٟ

[87]  زى٪ة ؽ   :ٝةؿ ،(7)ؿال  ػةل اخلى ث٨  أمحؽي ، ٩ة أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟي قي » :يٞٮؿي  النةٚع   ق٧ٕخي   !(8)رب٦حمي  أنف ٨ٔ اث٨ً ث٨  ب٢ ٦ةل

  .بنةةرً ٞى اكف ٦ي  :ٚٞةؿ
                                           

ذؽاؿ» ٬ٮ ظؿاـ ث٨ ٔس٧ةف ال٩ىةرم، كيي٪ْؿ نـ الا٧ح ٚي٫ يف (1) ثؿ٥ٝ  (1/468) «٦زياف األ
(1766). 

ًعيطه  (2)  .وى
(3) ٥ ٕجح، كظؿاـ ث٨ ٔس٧ةف م٧ؽ ث٨ ٔجؽ :ك٬ي ٍٮىلى اتل ٮأ٦ح، كأثٮ احليٮيؿث، كمي ة٣ًط مى  .الؿ مح٨، كوى

ًعيطه  (4)  .وى

ك٥٤ يف  ٦ح»كركاق مي ؽ  ٞى ارَل، ٨ٔ بّش ث٨ ٧ٔؿ، ث٫ (1/26) «ال٧ي  .٨٦ َؿيٜ أيب صٕٛؿ ال 
حه  (5) ٞى  .(12)، دٞؽـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً

حه ٨٦ رصةؿ  (6) ٞى  .«اتلٞؿيت»٬ٮ ال٧ًَصم/ زً
حه ٨٦ رصةؿ  (7) ٞى  .«اتلٞؿيت»زً
رب٦ح، ٝةؿ احلةِٚ يف  ٬ٮ ٔجؽ (8) ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»الل ث٨ مي ٍٞ ، ٚٞي٫ه »/ «تى حه ٞى .«. ًز هـ  ا
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 ؟ (1)ت  ب٢ ٨ٔ ٔس٧ةف ابلى كقي 
 .(2)«ٞةربنة٦ي اكف  /ٚٞةؿ

 باب َا سنض 

 أْػ ٚعفاف٘ ٚٚصع٘بٔ  َٔ صالح َايو

[88]  زى٪ة ؽ   -أثٮ داكد، ٩ة (3)داكد ا٣ٞـازث٨  ق٤ي٧ةف، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
كالل ٦ة ٧٤ٔ٪ةق إال  :أ٫٩ ذ٠ؿ ٦ةلاكن ٚٞةؿ (4)املةصنٮف٩ة » :ٝةؿ -يٕين ا٣ُيةليس

ٛةؼ  .(5)«ثىالح ٔك

[89 ] زى٪ة ؽ  ُ  ، ٩ة (6)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ٩ة ، ؿ مح٨ال ٔجؽظى  :ٝةؿ ،(7)ة٬ؿأثٮ ا٣
                                           

، عثٮا ٤ٔي٫ اإل (1) كؽه ؽي س٧ةف ث٨ مك٥٤ ابلت؛ أثٮ ٧ٔؿ ابلىَصم/ وى ٔي ًؿيت » .ٚذةءى ثةلؿ أم٬ٮ  ٍٞ تى
 .(4551)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ةرب الةس يف ظؽيس٫ كييٞةربٮ٫٩، أم (2) ، ك :املؿاد ٨٦ ٬ؾا/ أ٩ ٫ يٞي ٪١ؿو ةرًب)٣حف بنةذ  كال ٦ي ٞى  (٦ي
ةت، كبة٣ٛذط  :ثةل١ّس/ اق٥ ٚة٢ٔ، أم ٞةرب حلؽير ٗريق ٨٦ الٞ  اق٥  (٦ٞةرىب)ظؽيسي٫ ٦ي

 .ٞةرب٫ ظؽيري ٗريقظؽيس٫ يي  :٦ٕٛٮؿ، أم
 «ًٮاثٍ الىؿح كاتل ٕؽي٢»ط/م١ذجح دار ال٧ً٪٭ةج، ك (284، 2/283) «ٚذط ال٧ي٘ير»كي٪ْؿ 

 .ط/م١ذجح ا٣ٕجياكف (184، 183ص)

ٙي يف  (3)  ٣ ؤى حه : »(4/115) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ٞى ، زً كؽه ؽي  :ك٢ٞ٩ ٨ٔ أثي٫ أ٫٩ ٝةؿ .وى
كؽه  ؽي . وى ».  اهـ

، تى  (4) حه ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً ؽ  ٞى
(23). 

ًعيطه  (5)  .وى
، دٞؽـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) حه ٞى  .(13)زً
، ٨٦ رصةؿ  (7) حه ٞى  .«اتلٞؿيت»٬ٮ أمحؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ سح ال٧ًَصم/ زً
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ًٔ » :يٞٮؿ تو ٬ٍ كى ث٨  الل ٔجؽ ق٧ٕخي » :ٝةؿ ًٔ  ،ـيؽي ةس يى ال   ٥ي ٤ٍ اكف  ٟو ٦ى  ٥ي ٤ٍ كاكف   ةل
 .(1)«٨٫ ظؽيسً ٦ً  حو ٪ى قى  ٪ٞه يف ل  يى 

[91]  زى٪ة ؽ  ٨ٔ  ،تو ٬ٍ كى  اث٨ي ، ٩ة ىلعال ٔجؽث٨  يٮنفي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟو  ٨ ٦ً  ؽػ٢ ٤ٔي٫ أظؽه كاكف ال يى  ،ؿارنامً  (2)ؿٛى ٍٕ ىلع أيب صى  دػ٤خي » :ٝةؿ ،٦ةل
ريً ي  ٧ً اهلةمً   ٮا يؽى ٤ي ج  ٥٬ إال رى ني ٗك

ي
 .(3)«ٍ  ق رى ٢ يؽى ج  رى ق، ٥٤ٚ أ

 باب َا سنض 

 ََُِٔ ََبِِّشاعتشكام   ١َّأْػ ايغُّبٔ  ايوٞ 

[91]  زى٪ة ؽ  ٝى مي ث٨  أيب كم٧ؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  ؛ة زيةد٧ٕ٪ة أثقى  /ةالى ك٥٤ 
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  /ٝةؿ ،(4)زاذافث٨  ةدمحى   ة ةزيًّ ضى ظً  إذا رأيخى » /يٞٮؿ ٦ى
ً ةزيًّ ضى ظً  ً ٦ى  ت  ة يي  .«ح٪  قي  أنف ٚ٭ٮ وةظتي ث٨  ٟى ةل

ً ال٧ى  إذا رأيخى » /ك٥٤مي ث٨  م٧ؽ كيف ظؽيًر   .(5)«اكن ة٣ً ٦ى  ت  ؽيين يي

 
 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
٪ىٮر ٔجؽ (2) ٕٛؿ ال٧ى ٤ت الل ث٨ ا٣ٕج ةس ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٌٔل ث٨ ٔجؽ ٬ٮ أثٮ صى  ُ َجٞةت » .ال٧ي

زني ؽ  عى يةف(1/435) «ثأوج٭ةف ال٧ي ؤقكح الؿ   .، ط/مي

ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(7)زً

ًعيطه  (5)  .وى
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 نض باب َا ُس

 ًِ٘ يف ايِعََِزَٚق ،عٍٛالي١ َايو مبز١ٜٓ ايضََّٔ َد

[92]  زى٪ة ؽ   ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(1)ُٰاقً ٪ةف الٮى قً ث٨  أمحؽ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 .(2)«حه ٤ٍٞ ةلٟ ظى ٧ى كلً  -يحى   ٓه ةًٚ ك٩ى  -ؽي٪حى ال٧ى  خي ٤ٍ ػى دى » :حي جى ٍٕ ٝةؿ مي  :يٞٮؿ ،٬ةركفث٨  ـيؽيى 

                                           

، ك٬ٮ ٨٦ رًصةؿ  (1) ِه ، ظةٚ حه ٞى ٣ٙ  كإف (2/53) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كهل دؿجحه يف «اتلٞؿيت»زً ؤى ، كال٧ي
ِي يف  ، كأمةر إىل ذلٟ (1/34) «ٍ٭ًؾيتاتل  »كإف ل٥ يىؾ٠ؿ أ٩ ٫ رىكل ٔ٪٫ ٚٞؽ ذى٠ؿ ذلٟ احلةٚ

٤ ًِل   ٕى ٦ح   ال٧ي ؽ  ٞى  .(26)يف د٤ٕي٫ٞ ىلع ال٧ي

ًعيطه  (2)  .وى
ر هلؾا المؿ؟ ؽ  يكذعت اال٩ذىةبي كاتل ىى  كٝؽ اػذ٤ٙ أ٢٬ي احلؽيًر/ ٦ىت ي

ـم   ٍؿمي ٭ي امى ث ا٣ٛةًو٢»يف  ٚٞةؿ الؿ  ؽ  عى اذلل يىط  ٔ٪ؽم ٨٦ » :بتحؼقؼي (345ص) «ال٧ي
ثَؿيٜ  ىؽ  ٨ى ث٫ أف يي كي ٢ًٝي ظى ٫ ال ة ٘ى ؿ يف احلىؽ  اذلم إذا ثى٤ى اقتيٛةء اخلى٧كني؛ ل٩ ٭ة  :الزؿ كالْ 

ؽ   مي
ى
ذ٧ٓ ال ٭ٮ٣ح، كٚي٭ة دلي ث ٔ٪ؽ اقتيٛةء الربٕني؛ ل٩ ٭ة ...ا٩ذ٭ةءي ال١ي ىؽ  ، ك٣حف يي٧س٨ أف يي

٪ذىه ال٧١ةؿ ؽ  االقذٮاء ك٦ي . ظى هـ.«  ا
جى٫ ا٣ٞ  ٞ ٕى كاقذعكة٩ي٫ ٬ؾا » :بتحؼقؼي (274ص) «اإلملةع»، ٚٞةؿ يف ةيض ٔيةضه كٝؽ تى

٨ ل٥ يىجذ٫  زني ٦ى ؽ  عى ٥٬ ٨٦ً ال٧ي ٨ ثٕؽى ٦ني ك٦ى ؽ  ٞى ذى ٤ىٙ ال٧ي حه ث٧ة ٝةؿ، كك٥ ٨٦ً الك  ض  ٮـ هل ظي ال دٞى
٥٤ ٦ة ال يي  ًٕ ىّشى ٨٦ً احلؽير كا٣ ٧ؿ ك٦ةت ٝج٤ى٫، كٝؽ ن ٕي ، كال اقذٮىف ٬ؾا ا٣  ٨ ىص، إىل ٬ؾا الك 

ؿي ث٨ ٔجؽ ٧ى جىري ل٥ يىج٤ٖ اخلى٧كني،  ٬ؾا خي ٕيؽ ث٨ صي ا٣ٕـيـ ديٮيف  كل٥ ييس٢٧ الربٕني، كقى
ّشي٨. كٝي٢ ٟي ث٨ أنف ٝؽ ص٤ف ل٤٪ ةس اث٨ جىي ٙ ٔك اث٨  :ككؾلٟ إثؿا٬ي٥ ال ؼع، ك٬ؾا ٦ةل

بيٕح، كاث٨ ًم٭ةب، كاث٨ ٬ي  ؛ رى ٫ أظيةءه ذىٮاٚؿكف، كميٮػي جٓى ّٔشة ق٪ح، كالةس ٦ي ؿمـ، ك٩ةٚٓ، قى
ري٥٬. ٪١ؽر، ٗك  اهـ...«. كم٧ؽ ث٨ ال٧ي

الح  تى اث٨ي الى   ٞ ٕى ـم، ٚٞةؿ يف  كٝؽ تى ٍؿمي ٭ي امى د الؿ  ال  ج٫ ىلع اث٨ً ػى  ٞ ٕى ة يف تى ًن ا٣ٞةيض ًخيىة
٧ٮؿه ىلع أ٩ ٫ ٝةهلى » :(238، 237ص) «٤ٔٮـ احلؽير» ، ك٬ٮ مى ؿو

ٍكتى٪١ٍى دو ٗريي مي ال  قي اث٨ي ػى ٦ة ذ٠ؿى
٨  اذلم ٚي٨٧ حى  ٤ىٍخ هل ٝىج٢ الك  ض  ٕى ٥٤ تى ًٕ ًك٫ ٨٦ ٗري ثؿأح يف ا٣ ٍٛ ل ل٤ذ عؽير اثذؽاءن ٨٦ً جى ؽ  ذىىى

= 
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[93 ] زى٪ة ؽ   تٕى ٍى أثة مي  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟو  ـدمحٮف ىلع ثةًب اك٩ٮا يى » :يٞٮؿ ـ  ٚيى  ؛٦ةل كك٪ة  ظةـ،ٞذذ٤ٮف ىلع ابلةب ٨٦ ال

ٟو  ٮف ٤ي ةاً ٝى  ةسي ا، كال  ا إىل ذى ٤ذٛخ ذى ا، كال يى ا ذى ٥ ذى ٤  سى ٚال يي  ٩سٮف ٔ٪ؽ ٦ةل
ٝى ةثي ٭ى تى  نيي ًَ الى كق٭٥ ١٬ؾا، كاك٩خ الك  ثؿء ٮف، كاكف يٞٮؿ يف ٕي ٧ً ذى كٍ مي  (1)ٮف٤ي ةاً ٫ ك٥٬ 

 ٦ً  :ٞةؿ هلكال يي  .٥ٍ ٕى جى  :أك .الى  :مكأ٣حو 
ى
 .(2)«ا؟ذى  خى ٤ٍ ٝي  ٨ى حٍ ٨ أ

[94 ] زى٪ة ؽ  ىٕت أثة مي  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٞى  -٪نةٍٕ ٦ى  رأيخي » :يٞٮؿ ٕى  -ازـ  يٕين اث٨ ٔحىس ا٣ ة ىلع ا٣ ٟه  ٜي ًُ ٪ٍ ك٦ة حى  حً جى ذى صةلكن  ٦ةل
 .(3)«٫ي جى ذى  ٠ى إال   بيشءو 

[95 ] زى ؽ   :لكٛيةفى  ٤ٝخي  :ٝةؿ ،ٌٔل  ٩ة  :ٝةؿ ،وة٣طه ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽ٪ة ظى
                                           

= 

ٮًر؛ ٚإ٩ ٫ ٦ْ٪ ح االظذيةج إىل ٦ة ٔ٪ؽق،  ؾ٠ي ٨  ال٧ى ٟى ثٕؽى اقتيٛةًء الك  ً ل قي، ٚ٭ؾا إ٩ ٧ة يىجٍجىًِغ هلي ذى ؿى ذى٠ى
ثى ٝج ؽ  ٨ٍ ظى ة اذلي٨ ذى٠ؿ٥٬ ًخيةضه ًم٧  ة٬ًؿي أف  ذلٟ ٣ربأح ٦٪٭٥ يف ا٥٤ٕ٣ كأ٦   ْ ٢ ذلٟ، ٚة٣

ة ثَصيط  ؛ إ٦  ٟى ً ل ب٤ًيٮا ذى ٩ ٭٥ قي
ى
زيٮا ٝج٢ى ذلٟ، أك ًل ؽ  ٦ىخ، ّ٭ؿ هل٥ ٦ٕ٭ة االظًذيةجي إل٭٥؛ ٚىعى دٞؽ 

ًؿي٪ىًح احلةؿً  ٞى ة ثً اًؿ، كإ٦  ؤى .«. الك   اهـ
/ كأ٣ح ٦ة ذ٬تى إل ٝي٤ٍخي ٮاب يف ٬ؾق ال٧ى الح كالٝؿبي إىل الى  ٨٦  (236ص) ٫ اث٨ي الى 

م  :كاذلم ٩ٞٮهلي  :ظير ٝةؿ «٤ٔٮـ احلؽير» ؽ  ٪ؽق اقذيًعت  هل اتل ىى ًٔ إ٩ ٫ ٦ىت اٍظذييش إىل ٦ة 
ىّشق يف أم  ًق٨  اكف .«. لًؿكايذ٫ كن  اهـ

٤ ًِل  (1) ٕى ؾا يف » :ٝةؿ ال٧ي ، كال (ؾ)، كل٥ دي٪ٍٞ الك٧ح يف (ٝةي٤ٮف) :، كوٮرد٭ة ١٬ؾا(د)٠ى
ٓى أف يسٮف ٦ة٩

٢ٕ اك٣ت ٝج٤٭ة، كيسٮف أثٮ  (ٝةا٤ٮف) ًٛ ثأف دسٮف ٨٦ ا٣ٞٮؿ، ث٧ٕىن ا٣
د ب كاإلو٘ةء، كىلع ٬ؾا دسٮف َك٧ح 

ى
ٮع كاتل أ ٫ ث٭ة ٬يبحى اخلٌي ًْ  ٛ ميىٕت ظىك ٔ٪ؽ د٤

 .«ثٕؽ٬ة ثية٩نة هلة (مكذ٧ٕٮف)

ًعيطه  (2) ـ حتخ اوى ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ٌل  ث٨ احلكني ٬ٮ اث٨ي الي٪يؽ/ زً  .(12)لزؿ ر٥ٝ ، ٔك
ؽين ا٣ٛٞي٫/  ـ ٬ؿم ال٧ى كأثٮ ميىٕت ٬ٮ أمحؽ ث٨ أيب ثسؿ ا٣ٞةق٥ ث٨ احلةرث؛ أثٮ مىٕت ال

، هل دؿجح يف  حه ٞى  .(1/21) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»، ك(441 -11/436) «قري أٔالـ الجالء»زً
ًعيطه  (3)  .وى
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ـ  ، رأيذي ٥ٍ ٕى جى  :ٛت؟ ٝةؿرأيخى ٦ةلاكن ك٬ٮ يي » ًٔ ٫ صةء إىل ال ّشي٨، ٬ؿم ق٪ح زالثو ك
 
ى
  .الزنيٖ زى ٤ى ٦ة ثى  تي كى ظٍ كأ

بٍ٪ىة ًق٨   :ٝةؿ ٌٔل   كى ٟو  ٚىعى ٧ةف زى  اكف اث٨ى  :٤ٞٚخ لكٛيةفى  ،ةٔح٤ٟ الك  دً  ٦ةل
 ًٔ  ٨؟ ّشيك

ى ٥ٕ٩، كل١٪٫ ٝؽ اكف صى  :ٝةؿ ة رى ةًٚ ٩ى  فى ةل  .(1)«٢ ذلٟجٍ ٕن

 باب َا سنض 

 ِ٘بَرػ َٚأََْأبٔ  ايِوََ ٌِِكَعَِٔ 

[96 ] زى٪ة ؽ  ُ  ، ٩ة (2)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى  -ة٬ؿأثٮ ا٣
 ، ٩ة -(3)حالّس  ث٨  ٧ٔؿكث٨  أمحؽ يٕين

ى
زى٪ة » /ٝةؿ ،(4)قٮيؽث٨  ٮبي  أ ؽ   ٦٨ى ظى

ٕى  ٝؽ صةءى  /٫ اكف إذا رأل ٦ةلاكن ٝةؿأ٩   /٨ٔ ربيٕحى  ،(5)ؽؽ  ىى يي   .(6)«٢ي ةًٝ ا٣
                                           

ًعيطه  (1) ٪ٍجوى ٣ٙ  ٬ٮ وة٣ط اث٨ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظى ؤى ؽيين، كميغي ال٧ي ٌل  ٬ٮ اث٨ ال٧ى  .٢، ٔك

ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً

ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً
ٕني (4) ؛ ٝةؿ اث٨ي ٦ى ٙه مٌل، ك٬ٮ ًٕي ث ث٫ ٨ٔ » :الؿ  ؽ  جةرؾ، كاذلم ظى ٤ًت ظؽيرى اث٨ً ال٧ي ٍٞ اكف حى

ك٭٥؛ ٚيى٤ٞج٫ ىلع ٩ًٛك٫ ٍدرى
ى
ةن  .منةي٫ اذلي٨ أ ؿ  ي  :ةد٥كٝةؿ أثٮ ظ .٣حف بيشء :كٝةؿ مى ٣ًني 

ٮف ٚي٫ :كٝةؿ ابليؼةرم .احلىؽير ذىكى ٧ي حو  :كٝةؿ ا٣ج كةيئ .حى ٞى كذ٠ؿ ا٣رت٦ؾم  أف  اث٨ى  .٣حف ثًس
جةرؾ دىؿىؾى ظؽيسى٫  «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ك(251 -2/249) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ْؿ «ال٧ي

(3/476). 
ًك خ يف  (5)  .(ـ)٠ؾا مي

ٙه  (6) ق ًٕي ي ٮبق٪ؽي
ى
 .ث٨ قٮيؽ، كإث٭ةـ ميًؼ٫ ؛ لًٌٕٙ أ
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[97]  زى٪ة ؽ  ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽ، ٩ة نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٕى ث٨  (2)٧ٔؿك، ٩ة (1)مجٮي٫ ز مج  ا٣ ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(3)ةس الؿ   ٦ى
ى  ٦ة رأيخي » :يٞٮؿ  ؽ  مي

ى
ًٟ ٍٞ خى  ٨ى كى ظٍ زنة أ  .«أنفو ث٨  الن ٨٦ ٦ةل

[98 ] زى٪ة ؽ  أثٮ ٩ة  :ٝةؿ ،٨ اهلك٪ضةينكى احلى ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ئذ٥ إذا مً  :٧ة اكف يٞٮؿ، إ٩  ٍ  رى  ةسى ٞي٥ ال  اكن يي ة٣ً ٦ى  ٦ة ق٧ٕخي » :ىٕت، ٝةؿمي 
 .(4)«ٮإي صً ةرٍ ٚى 

 باب َا سنض 

 َٔ َكاعا٠ َايو يف طًب ايعًِ

[99]  زى٪ة ؽ  زين ؽ  ظى  :ٝةؿ ،ارمٮى أيب احلى ث٨  أمحؽي ، ٩ة أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ُ   -ؿكافمى  ٟو  -ةَؿميٕين اث٨ م٧ؽ ا٣ ى صى » :ٝةؿ ،٨ٔ ٦ةل ؿمـ ٬ي  اث٨ى  خي كٍ ةل

ٍ ٪  ، ٠ي ةى ٍّشى ٔى  زالثى  ى  ظىت ملسو هيلع هللا ىلصيب كضؽ ال  مى  ٨ً عٍ يف وى  في ٤ً ة جنى ى  تي ؾٍ اخت   اكي٢ى سى

                                           

ٙي يف  (1)  ٣ ؤى ٟو » :(5/6) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ـ ٬ؿم  ك٦ةل ؽير ال ِي ظى . ظةٚ ».  اهـ

/ ـ ٝؿيجنة ٝي٤ٍخي ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ٫ ٌٔل  ث٨ احليكني/ زً  .كميؼي
ب ٧ة كى٥٬ً (2) ، ري كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(5194)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٤ ًِل ٝةؿ ال٧ي  (3) ٕى
٭ؿ ٦٪٭ة ٬٪ة، ك١٬ؾا ٬ٮ يف دؿجح  (ؾ)١٬ؾا يف » : يف دؿجح ٧ٔؿك، ك١٬ؾا يْى

ُجٮع (الـرٌف) :(د)، ككٝٓ يف (8/61) «اتل ٍ٭ًؾيت»٧ٔؿك ٨٦   «الىؿح»، كيف دؿجح ٧ٔؿك ٨٦ ال٧ى
 (الؿازم)/ (6/252)

ه
.«. ، كالك٧٬ة ػُأ  اهـ

ًعيطه  (4) ٨ اهلك٪ضةين ٝةؿ ٔ٪٫ وى ٌل  ث٨ احلىكى ٣ٙ  يف ، ٔك ؤى حه : »(6/181) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ال٧ي ٞى زً
كؽه  ؽي . وى ».  اهـ
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 ٍ  .(1)«اٮًّ ني مى

 باب َا سنض 

 ِ٘تضَٜكَط ِِٔغأْػ ُٚسبٔ  اعتكا١َ َايِؤَِ 

[111 ] زى٪ة ؽ  ث٨  م٧ؽى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ ،(2)نيكى احلي ث٨  ٌٔل  ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
 الل، رقٮؿى  ية :٤ٞٚخي  ح،٪ى قى  أربٕني ٪ؾ٦ي  ٪ةـال٧ى  يف ملسو هيلع هللا ىلص يًب  ال   رأيخى » :يٞٮؿ ٦طو ري 

ٟه  ً ٦ى » :ملسو هيلع هللا ىلص يًب  ال   ٚٞةؿ ؟كأ٣حً ال٧ى  يف ذ٤ٛةفيى  ري يٍ كال٤   ٦ةل ً ٦ى  ،ٟه ةل ً ٦ى  ،ٟه ةل  ثى رً كى  ٟه ةل
 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلص إثؿا٬ي٥ يٕين ،«مؽ  صى 

[111 ] زى٪ة ؽ  ٪ة زى  /ىلعال ٔجؽث٨  ؿئ ىلع يٮنفى ٝي » :ٝةؿؿ مح٨ ال ٔجؽظى
 ً  يف ال   رأيخي » :ٝةؿ ،(4)سؿثى ث٨  ّشب

ى
ٍكزىايًع   ٚؿأيخي  ؛حى ٪  الى   دػ٤خي ين  ٮـ أ

ى
، ال

ٛيةفى  ى ال ٍٮرًم   كقي  ٥ ، كل
ى
ٟى  رى أ ٟه  ٚأي٨ى  :أنف، ٤ٞٚخث٨  ٦ةل ٟه  كأي٨ى  :؟ ٝةلٮا٦ةل  ؟٦ةل

ٟه  كأي٨ى  ً ٦ى  ٓى ًٚ ؟ ري ٦ةل ٟه  كأي٨ى  :٧ٚة زاؿ يٞٮؿ :ٝةؿ .ٟه ةل ً ٦ى  ٓى ًٚ ؟ ري ٦ةل ى ىت  ، ظى ٟه ةل كٍٞ  ت
 .«٫دي ٮى كي جٍ ٤ى ٝى 

 
                                           

ًعيطه  (1) ذةف ٨٦ رصةؿ  .وى ٞى ؿكاف ا٣ُةَؿم/ زً  .«اتلٞؿيت»كاث٨ أيب احلىٮارم كمى

ا» :كٝٮهل ٍع٨ ال٧ىكضؽ، كٚي٫ اكف دل٤في اث٨  :، ٝي٢«اختؾت ساكي٢ منٮن ذ يًق ث٫ ثىؿٍدى وى حى
ؿمـ  .، ط/دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح(1/55) «دؿديت املؽارؾ» .٬ي

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ني ث٨ الي٪يؽ/ زً  .(12)٬ٮ ٌٔل  ث٨ احليكى

ًعيطه  (3)  .وى
ًؿب (4) حه ي٘ي ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ بّش ث٨ ثسؿ اتل ٪حيس/ زً ٍٞ  .(683)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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 نض باب َا ُس

 لًِّطإ باحَلأْػ عٓز ايغُّبٔ  َٔ نالّ َايو

[112 ] زى٪ة ؽ  ث٨  أمحؽث٨  م٧ؽ ؛ٮقٙأثٮ يي ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ةج ٔي  -أثٮ ػ٤يؽ، ٩ة الؿٌف (1)يؽ٩ةينالى   احلىض  ةد ا٣ٞةرئ محى   ث٨ (2)ذجحيٕين 

ًٟ  -منيقال   ث٨  الل ٔجؽيٕين  -ؿٛى ٍٕ ٝةؿ يل أثٮ صى » /ٝةؿ ،ث٨ أنفو ا ٨ٔ ٦ةل
ة -ٔجةسث٨  الل ٔجؽث٨  ٌٔلث٨  م٧ؽ ّى  /يٮ٦ن  ٦٪ٟ؟  ٥٤ي أٔ ٬ة أظؽه ؿً ٭ٍ ىلع 

  .ثًل /٤ٝخ
  .٭٥ يل٧  كى ٚى  /ٝةؿ

ُ
ُ

ِي : قلت   .٥٬أق٧ةءى  ال أظٛ
 يف ز٨٦ ثى  ٬ؾا النأفى  ٝؽ ٤َجخي  /ٝةؿ

ي
ٔى ي  ٦ى ين أ ًٕ  ة أ٢٬ي أ٦   ،٫ٚذي ؿى ح ٚٞؽ  ؿاؽ ا٣

، ٥و ٤ٍ ًٔ  ك٣حف ٔ٪ؽ٥٬ ٠جريي  ،٭ةدصً  ةـ ٚأ٢٬ي الن   ة أ٢٬ي ، كأ٦  كرو كزي  كبة٢َو  بو ؾً ٠ى  ٚأ٢٬ي 
ؤ٦٪ني ال٧ي  ضةز، ٚال دىؿيد ف  ىلع أ٦ريً احلً  عل٥ي  كأ٩خى  ٥و ٤ٍ ًٔ  حي ي  ًٞ ي٭٥ ثى ًٛ ضةز ٚى احلً  ة أ٢٬ي كأ٦  
 .ٝٮهلى 

ٟه  ًٕ  أف أص٢ٕى  ٝؽ أردتي  :ز٥ ٝةؿ يل :ٝةؿ ٦ةل ًٔ ٬ؾا ا٣ ا٤ٍ ٥٤  ة كاظؽن ٚأكذت  ؛٧ن
 
ي
ٞي  ؿاء الص٪ةدً مى ث٫ إىل أ ى  ٙى ة٣ى ٨ ػى ٧ى ذى  ؛ث٫ (3)ٮف٧ٕ٤يى ٌةة ذى كإىل ا٣  .٪٫ٞٔي  خي بٍ َضى

                                           

يؽالين» :كييٞةؿ ٧٠ة يف ثٕي ٠ذت ا٣رتاص٥ (1) ٞى «الى   .«اتلٞؿيت»حه ٨٦ رصةؿ ، ك٬ٮ زً
كؽه » :«اتلٞؿيت»ٝةؿ احلةِٚ يف  (2) ؽي . وى ».  اهـ
 .«ٚي٧٤ٕٮف»كٝٓ يف املُجٮع/  (3)
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  ؛املؤ٦٪ني ية أ٦ريى  :٤ٞٚخ هل
ى
 ٬ؾق يف اكف ملسو هيلع هللا ىلصاليب  إف   :٤ٝخي  ؟لٟذى  رٍيى دى كى أ

 
ي
٫ ٌى جى رى  ظىت ٠سرينا ابلالد ٨٦ يٛذط ٥٤ٚ يؿج، كاكف اية،الّس   جٕريى  كاكف ح٦  ال
ثٕؽق ٥٤ٚ يٛذط ٨٦ ابلالد ٠سرينا، ز٥ ٝةـ  ، ز٥ ٝةـ أثٮ ثسؿ  اللي 

جٕر ا ٨٦ أف يى ؽًّ ؽ ثي ٥٤ٚ جيى  ،ىلع يؽي٫ ذعخ ابلالدي ٛي ذى  ؛ثٕؽ٧٬ة  ٧ٔؿ
ى  أوعةبى   ٬ؾا؛ ٮ٦٭٥يى  إىل اكثؿ ٨ٔ اكثؿ ؛ٔ٪٭٥ ؤػؾيي  ـؿيى  ٥٤ٚ ٧ني،٤  ٕى ٦ي  ملسو هيلع هللا ىلص ؽو ٧  مي

ى  ذ٬جخى  ٚإف  ذل رأكا ٕؿٚٮفيى  ال ٦ة إىل ٕؿٚٮفيى  ة٧  مً  ٥هلي ٮ  حتي
ى
ا، ك٣س٨ أ  ؿ  ًٝ ٟ زٛؿن

ًٕ  ةو دٍلى ثى  لي   أ٢٬ى  ًٕ كػي  ،٥٤ىلع ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ا٣   .ٟلٛكً  ٥ى ٤ٍ ؾ ٬ؾا ا٣
  :يل ٚٞةؿ

ى
ٞى  تى ؽٍ ٕى بٍ ٦ة أ ًٕ  !ؿى ٮٍ ا٣ ً  ٥ى ٤ٍ أكذت ٬ؾا ا٣  .(1)«ؽو ٧  عى ٧ي ل

[113]  زى٪ة ؽ  ٨ ٦ً  (2)وة٣طث٨  ذٕةؿ٧ي ال ٔجؽزين ؽ  ظى  ،أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٟو  أوعةًب  ًٟ رً  :، ٝةؿ٦ةل  ث٨  ي٢ ملةل

ى
ى أ ٧٤ْٮف ٤ُةف ك٥٬ يى ٢ ىلع الك  ػي ؽٍ ٟ دى إ٩   :فن

ي  ي ؿٍ يى  :ٝةؿ !ٮركفكجيى  .«؟!ٜ  ثةحلى  ٥ي كى  اتل   أي٨ى ٚ ؛اللي  ٟى محى

[114 ] زى٪ة ؽ  ث٨  (4)مٮىس ق٧ٕخي  ،(3)٪ةفقً ث٨  أمحؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
َى  ٟى  ق٧ٕخي » :ٮس يٞٮؿقي ؿى داكد ٝةيض   ؛ؿٛى ٍٕ ٤ٔي٪ة أثٮ صى  ـى ؽً ٝى  :أنف يٞٮؿث٨  ٦ةل

 
ى
ٍ  حى ٪ى ؤ٦٪ني قى ري ال٧ي ٦ً أ ٟي  :ٚٞةؿ يل ،٤ٔي٫ ةاح، ٚؽػ٤خي ني ك٦ً كً مخى ى ، ٠ى ية ٦ةل   .ٟى جي حٍ مى  رثي

ُ
ُ

 ؤ٦٪ني، ٦ى ال٧ي  ية أ٦ريى : قلت
ى
ى ٠ى  (5)ٮف٪ي ٤ٔي٫ الك   ٍخ دى ٨ أ  !٫جي حٍ مى  رثي

                                           

٭ؽم (1) ٤ ًِل  .يٕين اث٪٫ ال٧ى ٕى  .ال٧ي
 .ل٥ أٝٙ هل ىلع دؿجح (2)

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، كتى حه ٞى  .(92)زً
،  /«اتلٞؿيت»ٝةؿ ٔ٪٫ احلةِٚ يف  (4) كؽه ٚٞي٫ه زا٬ؽه ؽي ـه وى  . ا٬.«هل أك٬ة
ن: »(م) ي  (5) ق ت  لسص  .«ا



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 112 

ٟي  :ٝةؿ  يًل  ة، ٦ى ية ٦ةل
ى
٨ ثني أوعةب ٧ؿ ٦ً ٔي  اث٨ً  ٕذ٧ؽ ىلع ٝٮؿً دى  اؾى رى  أ

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبال  
ُ
ُ

 رقٮؿً  أوعةًب  ٦٨ً  ٪ؽ٩ةًٔ  يًق ثى  ٦٨ى  آػؿى  اكف ؤ٦٪ني،ال٧ي  أ٦ريى  ية: قلت
 كى ٚى  ،ةسي ال   ٚةظذةجى  ؛ملسو هيلع هللا ىلص اللً 

ى
ي أ  .ثٞٮهًل  ٮا١ي ك  ٧ى ٚذى  ؛ٮقل

ٟي  ية :ٚٞةؿ  كاث٨ى  ةيًّ ٤ً ٔى  /٨  ٮ٣ى ٞي تى  كال ،٪ؽؾًٔ  ٜ  احلى  ٫أ٩   خى ٧ٍ ٤ً ٔى  ٧ةثً  ٟى يٍ ٤ى ٔى  ،٦ةل
 .(1)«ةسج  خى 

[115 ] زى٪ة ؽ  ث٨  نيكى احلي ، ٩ة (2)ٌٔل  ث٨  ٍَصي ٩ى ، ٩ة أيب، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٝى  ٬ةركفي  ش  ة ظى ل٧  » :ٝةؿ ،(3)ؿكةٔي  ٟو إىل ٦ى  رى ٕى بى  ؽي٪حى ال٧ى  ـى ؽً ك ٚي٫  حفو سً ثً  ةل

ي ىضى مخك٧ةاح دي٪ةر، ٧٤ٚة ٝى  ى ٫ كا٩ٍ ١ى كي  ن   إل٫ أف   رى ٕى بى  -ـ املؽي٪حؽً كٝى  ؼى َصى
ى
 ريى ٦ً أ

ى ال٧ي  ـً ؽي٪ح الك  ةلاكن إىل ٦ى ٦ى  ٢ى امً ـى أف يي  ت  ؤ٦٪ني يي   .ال
 ؽي٪حي كال٧ى » :ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٝةؿ رقٮؿي  ؛٧٫ً ةدى خًبى  حفى ال١ً  إف   :هل ٢ٍ ٝي  :ٮؿقي ٚٞةؿ ل٤ؿ  

ى  رٍيه ػى  ى  ٥ٍ ٭ي ل ى ذى  :ٝةؿ ؛«ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ ٮا حى ٩ي اكى  ٮٍ ل  .(4)«٫ي كى رتى

 
 

                                           

٨ه  (1) كى  .ظى
، ك٬ٮ ٨٦ً رصةؿ  (2) حه ٞى ًِل/ زً ٌى  .«اتلٞؿيت»٬ٮ ٩ىَص ث٨ ٌٔل ث٨ ٩َص ث٨ ٌٔل الىٍ٭

ؿكة ابلىَصم، ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ ٧٠ة يف  (3) ٔي ني ث٨  ال ثأسى : »(3/62) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ احليكى
 .«ث٫

٨ه  (4) كى ِي ظى ة ال٤ٛ ؿٚٮع ٚ٭ٮ يف  ، أ٦  عيعني»ال٧ى  .«الى 
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 أْػ يف ايعًِبٔ  باب َا سنض َٔ إَا١َ َايو

[116 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى يٕين  -ٌٔل، ٩ة ظى
ٟه  اكف» :يٞٮؿ يؽو ًٕ قى ث٨  ىييى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ -ؽييناث٨ ال٧ى  ة يف  ٦ةل إ٦ة٦ن

 .(1)«ؽيراحلى 
[117 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، ٩ة زين أيبؽ  ظى  ،ؿ مح٨ال ٔجؽظى

 
ى
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ق٧ٕخي  ،ةين٭ى جى ٍو ال  .ةس يف ز٦ة٩٭٥ أربٕحه ال   أا٧حي » :يٞٮؿ ٦ى

 .(2)«ضةز٦ةلاكن ثةحلً  ؿى ٠ى ؾى ٚى 
 

 َِٔ ُْ الي١ َايٍوَدباب َا سنض   ظضا٥٘عٓز 

[118]  زى٪ة ؽ  ٍ  ث٨ (3)٢ي ٭ٍ قى ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى ٕى حبى ز٪ة إقعةؽ  ،١ؿمكٍ ؿ ا٣
ٟي  ،زيؽث٨  ةدٔ٪ؽ مح   ٠٪خي » /ٝةؿ ،(4)املؿكزم  ث٨  ٚ٪يع هل ٦ةل

ى
ى أ   /ف، ٚٞةؿن

ى
ى أ  ٜى ٞ  حتى

  /ٚٞةؿ .ةرض  اتل   تي ذي ٠ي  ٫ً ثً  ٍت ةءى صى  /٪ؽز٥ ذاؾ؟ ٝةلٮأً 
ى
ٔى كً ظٍ امهلل أ  حى ٚى الى ي٪ة اخلً ٤ى ٨ 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ًعيطه  (2) ة ثؿ٥ٝ وى ـ دة٦ًّ ؽ  ٞى  .(6)، كتى

ٙي يف  (3)  ٣ ؤى ٠ذجخي ٔ٪٫ ثةلؿم ٦ٓ أيب، كاكف » :(4/194) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي
ٝنة ك ؽي .«.وى  اهـ

،» :٬ٮ إقعةؽي ث٨ أيب إسااي٢؛ أثٮ يٕٞٮب املؿكزم، ٝةؿ احلةِٚ (4) كؽه ؽي ٫ يف  وى ًٛ ٍٝ ٤ ٥ ٚي٫ لًٮى ديسي
 .«ا٣ٞؿآف
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 .«قؽى ٍٕ بى 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب َا سنض َٔ اتباع َايو آلثاص صعٍٛ اهلل 

 ٘خالَف ملسو هيلع هللا ىلصخ عٔ ايٓيب زَّظٚع٘ عٔ فتٛاٙ عٓزَا َسُْٚ

[119]  زى٪ة ؽ   ،٬تكى ث٨  ث٨ أيخاؿ مح٨ ال ٔجؽث٨  (1)أمحؽي ، ٩ة ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ٍ ٦ةلاكن قي  ق٧ٕخي » :يٞٮؿ (2)ِل  خى  ق٧ٕخي  :ٝةؿ  ٤ً ب٢ ٨ٔ ختى

ى
ص٤ني يف ةثٓ الؿ  وى ي٢ أ

ٮء؟ ٚ  :٤ٞٚخ هل ،الةسي  ٙ   ػى ىت  ٫ ظى ٚرتكذي  :ٝةؿ .ةسحف ذلٟ ىلع ال  ٣ى  :ٞةؿالًٮ
زى٪ة  :ك٦ة يه؟ ٤ٝخ :ٚٞةؿ .حه ٪  ٔ٪ؽ٩ة يف ذلٟ قي  ؽ  هليٕح  ؽ كاث٨ي ٍٕ قى ث٨  ال٤يري ظى

٧ؿك  ،احليجيٌل ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ أيب  ،ٕةٚؿم٧ٔؿك ال٧ي ث٨  ٨ٔ يـيؽى  ،احلةرثث٨  ٔك
ٞي ؽ  مى ث٨  كذٮرد٨ٔ ال٧ي  ٦ة ثني  ٪َصقخًبً  ٣ٟ  ؽى يي  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿى  رأيخي  :ٝةؿ ،ؿيشاد ا٣
 ًٓ  .ةٔح الك  إال   ٍ  ث٫ رى  ، ك٦ة ق٧ٕخي (3)٨ه كى ظى  ٬ؾا احلؽيرى  إف   :ٚٞةؿ .٫يٍ ٤ى صٍ رً  أوةث

يكأؿ ٫ ثٕؽى ز٥ ق٧ٕذي  ًٓ ٤ً ؼٍ ذى أمؿ ثً ٚيى  ؛ذلٟ ي  .«ي٢ الوةث

 

                                           

ة ٧٠ة يف  (1) ؿى ػى
ى
ري  ثًأ ٘ى ، تى كؽه ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ (67)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتلٞؿيت»وى ؽ  ٞى ، كا٩ْؿ ٦ة تى

(59). 
ٚىٓ، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ ٔجؽ (2) ٍر

ى
حه كأ ٞى ؿىيش/ زً ٞي ك٥٤ ا٣  .«اتل ٞؿيت»الل ث٨ كى٬ٍت ث٨ مي

٨)ىلع ثٕي الظةدير ٣ِٛ  -٭٥ اللرمح -كملٕؿٚح إَالًؽ ثٕي الا٧ح (3) كى ؿ دٞكي٥  (ظى ْى ٍ٪ حي
ٕيٙ  ًى ٨ ك كى ًعيط كظى ٮىل (111، 119ص)احلؽير إىل وى ٫ ال٧ى ٞى ذ   .لنيؼ٪ة ال٧ىؽػٌل كى



        
َٓة ُصفيإ  115     بٔ ُعَيِي

 

 

 

 

 

 

 

 تَٔ ايلًُاء 

 اجلٗابذة ايٓكاد مبهة: 

 
 ةعييهبو  شفياى

ٌٍْ ة ُضفٍاى  بي ُعٍ 
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َٓة ُصفيإ  117     بٔ ُعَيِي

 َِٚٔ ايُعًُا٤ اجَلٗابش٠ ايُّكَّار مبه١ََّ: 

١َٓبٔ  ُعفٝإ ِٝ َٝ  ُع

ة
َ
د، بن ُوهى ابُن ُعَيْيى ُأبي ِعمسان الِهاللي، َمْىلى لهم؛ أبى ُمَحمَّ

ُ
َ
ة

َّ
َن َمك

َ
، َطك ُكىفيٌّ

 َِٔ ١َٓ ِٚفبٔ  فٝإًِ ُعِعباب َا سنض  ِٝ َٝ  كُٗ٘ع

[111]  زى٪ة ؽ  ، ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽمح٨، ز٪ة ؿ  ال ٔجؽظى ذىتى إيل  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ى ظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /، ٝةؿ(1)٧ٔؿكث٨  أ٩ة داكدي  /ٝةؿ اكف » /٦ى

٤ى٥ً ال ةس حبؽيًر احًلضةزث٨  قٛيةفي  ٍٔ ى
يىحٍ٪ىح ٨٦ً أ  .(2)«خي

[111 ] زى٪ة ؽ  ٓي ال ٔجؽظى بي ادم،ث٨  ؿ مح٨، ٩ة الؿ  ؿى ٤ىي٧ةف ال٧ي ق٧ٕخي  /ٝةؿ قي
ةٚع  يٞٮؿ ٥ٍ٤ي احًلضةز» /الن  ًٔ تى  ٬ى ى ٛيةفي ذلى ٟه كقي  .(3)«لٮال ٦ةل

[112 ] زى٪ة ؽ  ؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(4)ػةل اخلىال 
ٍك٥٤ًى  /ق٧ٕخي النةٚع  يٞٮؿ ٩يج؛ مي ـ  أ٩ة ق٧ٕخي ٬ؾق » /يٞٮؿ (5)ػةلث٨  ق٧ٕخي ال

                                           

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى يب/ زً  ٌ  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ داكدي ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ز٬ري ال

ًعيطه  (2)  .وى
ًعيطه  (3) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى  .(14)، كتى

(4) ، حه ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  زً ؽ  ٞى  .(89)تى

ٙه  (5) ذؽاؿ»، كا٩ْؿ ًٕي  .(8485)ثؿ٥ٝ  (113، 4/112) «٦ًزياف األ
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ـ ٬ٍؿً  ٌٍٞلالظةديرى ٨٦ ال ٕى يىحٍ٪ىحى ال ثً ٢ً اث٨ً خي ٍٞ ٕى   .م  ثً
ـ ٬ؿم؛ ٚيٞٮؿ /ٝةؿ ٍص٤ًفي إىل ال

ى
ين  ٠٪خي أ

ى
٦ة اق٥ي ٬ؾا الىجى٢؟ ٦ة اٍق٥ي  /كذاؾ أ
ٍٕت؟ ٝةؿ ٫٤ً الى  /٬ؾا الن  ٍٞ ٕى ذي٭ة ثً ٍٕ ٧ً أهل ٨ٔ ٬ؾق الظةدير؛ ٚىكى كصةء قٛيةفي ٚىكى

ًٌل  ٍٞ ٕى  .«ثً
[113]  زى٪ة ؽ  ٤ىحي ؿ مح٨، ٩ة أيبال ٔجؽظى ٍؿمى يىي؛ أثٮ ظٛه ث٨  ، ٩ة ظى

ةٚع  يٞٮؿ /اتلضييب، ٝةؿ ٥٤ » /ق٧ٕخي الن  ًٕ ا ٨٦ الةس ًذي٫ ٨٦ً آ٣ًح ا٣ ٦ة رأيخي أظؽن
ٛيةف ذية ٦٪٫، ك٦ةث٨  ٦ة يف قي ٛي ٙ  ٨ٔ ا٣ كى

ى
ا أ يىحٍ٪ىح، ك٦ة رأيخي أظؽن ا  (1)خي رأيخي أظؽن

ًكري احلؽيًر ٦٪٫ ٍٛ ٨ تًلى ٍظكى
ى
 .(2)«أ

[114 ]زى٪ة ؽ  ؽيف ال٧ًَصم، ال ٔجؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽ ظى ىلع الى 
ٛيةفي ٝىًؿي٪ةفً » /ٝةؿ النةٚع /ٝةؿ ٟه كقي  .(3)«٦ةل

[115 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٦ة » /ٝةؿ أيب /ظى
ٛيةفى  ً ٨٦ً قي نى ٤ى٥ى ثةلك  ٍٔ ى

ا اكف أ يىحٍ٪ىحث٨  رأيخي أظؽن  .(4)«خي
[116 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ، ٩ة مٮىس(5)ًق٪ةف الٮىاًقُٰث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

ازمث٨  ق٧ٕخي ٔس٧ةفى  /، ٝةؿ(6)داكد  /، كاكف رصالن وةحلنة، ٝةؿ(7)زااؽة الؿ 
٤خ لكٛيةفى ال ٍٮرًم  » ٞي ، ذى ٓى ٦٪٫؟ ٝةؿ /ٝىًؽ٦ٍخي ال١ٮٚحى ٨ٍ دىؿىل أف أق٧ ٟى  /٦ى ٤ٔي

                                           

 .(ـ)زيةدةه ٨٦  (1)
ًعيطه  (2)  .وى
ًعيطه  (3)  .وى

ًعيطه  (4)  .وى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى ٨ي احلىؽير، كتى كى ، ظى يًب   ٌ  .(114)٬ٮ ال
حه ٨٦ رصةؿ  (7) ٞى ٞؿئ/ ًز س٧ةف ث٨ زااؽة ال٧ي ٔي  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ 



        
َٓة ُصفيإ  119     بٔ ُعَيِي

ااؽةى  ـى ٛيةفى ث٨  ثً ا٦ح، كقي ٝيؽى
يىحٍ٪ىح٨ ث   .«خي

[117]  زى٪ة ؽ  ةجال ٔجؽظى ض  ٨ث٨  ، ٩ة ٌٔل  (1)محـةث٨  ؿ مح٨، ٩ة ظى ث٨  احلىكى
ٞيٜ جةرؾ، ٝةؿث٨  الل ٔجؽ، ٩ة (2)مى ٛيةف /ال٧ي ب٢ قٛيةفي ال ٍٮرًم ٨ٔ قي ث٨  قي

يىحٍ٪ىح؟ ٚٞةؿ ي٨ /خي ؽى ظى
ى
ريه  /يٞٮؿ .(3)ذاؾ أظؽي ال ًْ  .«٣حف هل ٩ى

[118]  زى٪ة ؽ  ٨ؿ  ال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(4)٦٭ؿاف املذٮيثث٨  ٌٔلث٨  مح٨، ٩ة احلىكى
ال أ٥٤ٔي » /كى٬ٍتو يٞٮؿث٨  الل ٔجؽق٧ٕخي  /ثؿم، ٝةؿث٨  حبؿ ث٨ (5)ق٧ٕخي ٌٔل  

ا أ٥٤ٔى ثذٛكري ا٣ٞؿآًف ٨٦ قٛيةفى  يىحٍ٪ىحث٨  أظؽن  .«خي
[119 ] زى٪ة ؽ  ج ةس /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى ٕى كرم ٝةؿث٨  ٝيؿئ ىلع ا٣  /م٧ؽ ال 

ًٕني يٞٮؿث٨  ٕخي يىيق٧ ٔى٧ؿك» /٦ى يىحٍ٪ىح أكربي٥٬ يف  ٍركىا٥٬ ث٨  اث٨ي خي
ى
ًدي٪ةر، كأ

٫٪ٔ»(6). 
[121]  زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى

ي٥ ث٨ مح ةد يٞٮؿ يىحٍ٪ىح ٨٦ً أ٥ً٤ٔ الةس ثة٣ٞؿآف، ك٦ة رأيخي » /ق٧ٕخي ٩ٕي اكف اث٨ي خي

                                           

ح ٧٠ة يف  (1) ٔر ةج ث٨ محـة ا٣ٕضٌل احلنةيب، ٝةؿ أثٮ زي ض  ميغه : »(3/159) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ ظى
كؽه  ؽي ك٥٤ه وى  .«مي

، ٨٦ رصةؿ  أثٮ ٔجؽ (2) ِه ، ظةٚ حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»الل املؿكزم/ زً
ٞي٫، ٨ٔ م٧ؽ ث٨  (1/368) «اإلرمةد» يف كركل الزؿى اخل٤يٌل   (3) ٛى ٧ؿ ث٨ ا٣ٕج ةس ا٣ ٔي ٨ٔ ٌٔل  ث٨ 

ؿيةيب  أ٫٩ ٝةؿ ًٛ يح٪ح؟ ٚٞةؿ» :يٮقٙ ا٣ ٔي ٛيةف ث٨  ٛيةفي ال ٮرم  ٨ٔ قي ب٢ قي ؽي  :قي ظى
ى
ذاؾ أ

ي٨ٍ ؽى  .«الظى
كٝنة: »(3/21) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ أيب ظةد٥ يف  (4) ؽي .«. اكف وى  اهـ

حه ٨٦ رصةؿ  (5) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ًعيطه  (6)  .وى
ٙي يف  (7)  ٪ ىى »(6/181) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي كؽه :  ؽي ، وى حه ٞى .«. زً  اهـ
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 ً ٓى ل ا أج يىحٍ٪ىحأظؽن ؽو ٨٦ اث٨ خي ؿ  ٛى ذى  .(1)«٧ي
[121]  زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ا٣رباء، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
٧ؿك /٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يؽكري ىلع ًقذ حو » /ال٧ىؽيين ـ ٬ؿم، ٔك ٝىذةدة، ث٨  ال دي٪ةر، ك

٤ٍ ث٨  كيىي ًٔ ٧ل، ز٥ وةر  ذ ًح أيب ٠سري، كأيب إقعةؽ ال٭ى٧ؽاين، كأل ٥ي ٬ؤالء الك 
؛ ٚى٨٧ً أ٢٬ احلضةز ٙى  ٪ ؿيش،  /إىل أوعةًب الو٪ةؼ ًم٧ ٨ وى ٦ةلٟ، كاث٨ صي

ٛيةف ؽث٨  كقي ى٧  يىحٍ٪ىح، كمي  .(2)«إقعةؽث٨  خي

 َِٔ ١َٓ يًعًِِقباب َا سنض  ِٝ َٝ  زّ مساع ابٔ ُع

[122]  زى٪ة ؽ  ٩ة ًق٪ةف ابلىَصم، ٩ـي٢ ًمَص،  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة يـيؽي ال ٔجؽظى
، ٝةؿث٨  ٩َصي  جىحي  /ٌٔل  ٍٕ يىحٍ٪ىح ٔ٪ؽقث٨  كذي٠ؿ قٛيةف -أػربين أيب، ٩ة مي  /ٚٞةؿ -خي

ٔى٧ؿك» ة ٫ٕ٦ ألٮاح َٮي٤حه ٔ٪ؽ  يىحٍ٪ىحى ٗال٦ن أك  .دي٪ةر كيف أذ٫٩ ٝيٍؿطه ث٨  رأيخى اث٨ى خي
ٙه  /ٝةؿ ٍ٪  .(4)«مى

[123]  زى٪ة ؽ  ٭ؽم، ٝ ث٨ (5)ؿ مح٨، ظؽزين أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى  /ةؿ٦ى
ٔى٧ؿكث٨  رأيخي قٛيةفى » /زيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي مح ةدى  يىحٍ٪ىح ٔ٪ؽ  ة ث٨  خي ٗيال٦ن ًدي٪ةر 

                                           

ق زةثخه إىل ٩ٕي٥. (1)  ق٪ؽي
ـ ثؿ٥ٝ  (2) ؽ  ٞى  .(46)تى

حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ًعيطه  (4) ًِل  ٬ٮ كأثٮق زًٞوى ٌى  .«اتل ٞؿيت»ذةف، ك٧٬ة ٨٦ رصةؿ ، ك٩ىَص ث٨ ٌٔل الىٍ٭
ة ٝٮؿ احلةِٚ (5) ، أ٦  حه ٞى ٞجٮؿ» :ال٧ىىييص/ زً يؽ، ٚٞؽ «٦ى ؛ ٚإ٩ ٫ ثٕي ه ذةثٕح، كإال  ٚى٤ىني  ، ك٬ؾا ٔ٪ؽ ال٧ي

٫ أثٮ ظةد٥ ٧٠ة يف  ٞى  -2/214) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، كا٩ْؿ (139، 2/138) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كث 
216). 



        
َٓة ُصفيإ  121     بٔ ُعَيِي

 .(1)«هل ذؤاثحه ٫ٕ٦ ألٮاحه 
[124 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ىؽيين -ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

 .(2)«ؿصةلكخي اث٨ى ًم٭ةب كأ٩ة اث٨ي ًقخ  ّٔشة كزالزح أم٭» /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ
[125 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ىٍكخي » ةل رم ًقجنيال ٔجؽصى ا٩ْؿكا إىل ٬ؾا  /كاكف يٞٮؿ ل٢٬ ثدلق، (3)١ؿي٥ الـى
ىكأ٣ين كأ٩ذ٥ ال تكألٮين ٘يالـ ي  .(4)«ا٣

[126]  زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ، ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ث٨  ٩ة إقعةؽي  أيب َة٣تو
يىحٍ٪ىح، ٝةؿث٨  إق٧ةٔي٢، ز٪ة قٛيةفي  يش /خي ؿى ث٨  ٦ة ٤٩ق ٦٪ٟ؟ ٧ٔؿك» /ٝةؿ يل اث٨ي صي

ٗى٤جخ ىلع كًقةدد٫  .«ًدي٪ةر 
[127]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ّشي٨» ٔىٍضالف ق٪ح أربٓ ٔك ـه  -يٕين ك٦ةاح -ظْٛخي احلؽيرى ٨ٔ اث٨ً  ة  ٧ كاكف ٬ى
ِٛ هل احلؽير ٪ ة حنى ةلك٪ة ٔ٪ؽق؛ ١ٚي  .(6)«جيي

 
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًعيطه  (2) ٣ٙ  ٬ٮ اث٨ي اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ رمحح الل ىلع ال٧يٓ، وى ؤى  .كوة٣طه ميغي ال٧ي

قـ» (م) ي  (3)  .«سـت

ًعيطه  (4)  .٠كةث٫ٞ وى

ج ةس ث٨ صٕٛؿ ث٨ ٔجؽ (5) ٕى ة ٝٮؿي احلةِٚ يف  ٬ٮ ا٣ ، كأ٦  حه ٞى الل؛ أثٮ م٧ؽ ث٨ أيب َة٣ت/ زً
كؽه » :«اتل ٞؿيت» ؽي ا؛ ٚٞؽ كى  .«وى ٫ اث٨ي أيب ظةد٥، ك٢ٞ٩ ٨ٔ أثي٫ أ٫٩ ٝةؿٚإ٩ ٫ ٝٮؿه ثٕيؽ صؽًّ  :زٞ 
كؽه » ؽي حه  .«وى ٞى ٫ ٔجؽ .ك٬ؾا ٔ٪ؽق ث٧سةثح ًز زٞ  ؽااين، كا٩ْؿ  ككى الىؿح »الل ث٨ ٔج ةس ال٧ى

 .(5/115) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»، ك(6/215) «كاتل ٕؽي٢
ًعيطه  (6)  .وى
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 َِٔ ١َٓ بايعًِباب َا سنض  ِٝ َٝ  َعضف١ ابٔ ُع

 ٚنالَ٘ يف صٚا٠ ايعًِ ْٚاقًٝ٘ 

[128 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة ذؤيتي ال ٔجؽظى ؽ  ٭ِل ث٨  ؿ مح٨، ظى ٧ٔؿك الك 
يىحٍ٪ىحث٨  قأ٣خي قٛيةفى » /ال٧ىؽيين، ٝةؿ ٮىل اتل ٮأ٦ح ٢٬ ق٧ /خي ٕخى ٨٦ً وة٣طو مى

يق -كأمةر ثيًؽق .٥ٕ٩، ١٬ؾا ك١٬ؾا ك١٬ؾا /محبنة؟ ٝةؿ رث  ق٧ٕخ  (1)]ك[ -يٕين ييسى
ىكي٢ ةث٫ ي ث  -يٕين ٨٦ً ال١ًربى  -ق٧ٕخ ٦٪٫ ك٣ٕي ىؽ  ا ٨٦ً أوعةث٪ة يي ك٦ة ٧٤ٔخي أظؽن

ٟي   .(2)«أنف كال ٗرييقث٨  ٔ٪٫؛ ال ٦ةل
يى  /ؿمح٨الِٔجؽٝةؿ  ٫ ٚٞؽ ثةفى أف  اث٨ى خي كاة اآلزةر؛ ٚإين ال أ٧٤ٔي ؽه لًؿي ًٞ ٪ٍذى حٍ٪ىح ٦ي

ٮىل اتلٮأ٦ح محبنة  .ركل ٨ٔ وة٣طو مى
[129]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ؽ  ؿ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ظى الٮلؽ اخلىال 

ب ٧ة ق٧ٕخي قٛيةفى » /م٧ؽ ٝةؿث٨  مؿكافي  ٞجح يٞٮؿث٨  ري ٕى ًة ا٣ ٍؿى يىحٍ٪ىح ىلع جى  /خي
زى٪ة قٕ ؽ  ةث٨  يؽي ظى ْن ىنري كاكف ظةًٚ  .(3)«ب
[131]  زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي اث٨ى  /ٝةؿ (4)٩ىَصث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

                                           

طاقع (1) لَؿ تقٌط مـ ا قـ س لَؿعؼقفت اقـ ا ت   .م

٨ه  (2) كى ٍ٭ِل، ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ يف كذيؤي .ظى الىؿح »ت ث٨ ٧ٔؿك ٬ٮ ذيؤيت ث٨ ٧ٔة٦ح الك 
كؽه : »(3/451) «كاتل ٕؽي٢ ؽي ٬يب يف  .«وى »(2/33) «ال٧ًزياف»كٝةؿ اذل  رييق، :  ارُٝين  ٗك ٫ ال  ٛى  ٕ ًى
 .«كل٥ يي٭ؽر

٨ه  (3) كى كؽه ٧٠ة يف ظى ؽي ؿكاف (3218)٥ ، دؿجح ثؿٝ«اتل ٞؿيت»، كا٣ٕج ةس ث٨ الٮلؽ اخلالؿ/ وى ، كمى
، ٨٦ رصةؿ  حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ث٨ م٧ؽ ٬ٮ ا٣ُةَؿم/ زً

، ٨٦ رصةؿ  (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ٌٔل  ث٨ ٩ىَص ث٨ ٌٔل ال٭ٌِل/ زً
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ى٥ » /(2)ٝةؿ قٛيةفي ]ال ٍٮرًم[ /يٞٮؿ -داكد اخلؿييب ث٨ (1)الل ٔجؽيٕين  -داكد ل
٧ؿ ٔي ؿ أ٢ٌٚ ٨٦  ٧ى ٞىالينث٨  م٧ؽث٨  يس٨ يف آًؿ اث٨ً خي ٍك ٕى ث٨  ٝةؿ ٌٔل   .زيؽ ا٣

 .(3)«٧ٔؿ، كم٧ؽ، ككاٝؽ، كأثٮ ثسؿ، كزيؽ، كعو٥ /اك٩ٮا ًقذ حن  /٩ىَص
[131]  زى٪ة ؽ  ج ةس /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى ٕى كرم، ث٨  ٝيؿئ ىلع ا٣ م٧ؽ ال 

جىح ٨ٔ ٧ٔؿكث٨  قأ٣خ يىي /ٝةؿ ٍٕ ًٕني ٨ٔ ظؽيًر مي دي٪ةر، كال ٍٮًرم ث٨  ٦ى
ٛيةفث٨  ٨ٔ ٧ٔؿك يىحٍ٪ىح ث٨  دي٪ةر، كقي ٧ؿكخي ٔى ث٨  قٛيةفي » /ًدي٪ةر؟ ٝةؿث٨  ٨ٔ 

٧ؿك ٔى ٭٥ حبؽيًر  يىحٍ٪ىح أ٧٤ٔي دي٪ةر ٨٦ ث٨  دي٪ةر، ك٬ٮ أ٥٤ٔي ث٧ٕؿكث٨  خي
 .(4)«زيؽث٨  مح ةد

[132 ] زى٪ة ؽ  ي٧ٮف اخلىي ةط ال٧ىّك، ٩ة ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ٦ى

، ٝةؿ ى٥ٍ دىؿى ٔي٪ةؾ ٦ًس٤ٍى » /قٛيةفي ٨ٍ ل زى٪ة ٦ى ؽ   قٕيؽث٨  ٤ٟامل ٔجؽيٕين  -٫؛ اث٨ أجبؿظى
ة أػؿل ٚٞةؿ ،أجبؿ ث٨ا ؿ  زى٪ة مى ؽ  اف /ز٥ ظى ثىؿ 

ى
زى٪ة ال ؽ  ؿ ؼ /ظى ُى  .(6)«اث٨ أجبؿ، ك٦ي

                                           

حه ٨٦ رصةؿ  (1) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ٍه ٨٦  (2) ٕٞٮٚذني قةٝ ٤ ًِل  ، و(م)٦ة ثني ال٧ى ٕى ٤ ٜ ال٧ي ٕٞٮٚذني ثٞٮهل ٔى  :ىلع ٦ة ثني ال٧ى

يح٪ح، ٤ٚٮ اكف (د)حف يف ٣» ٔي ٛيةف ث٨  ٪ ٫ أ٩ ٫ ٤ٍٗ؛ لف  ٬ؾق دؿجح قي ْى ٚى٫ ٣ً ؾى ٭٥ ظى ٌى ؛ ٠أف  ثٕ
، ث٢ يسٮف م٫٤ يف دؿجح ال ٮرم، ك٬ؾا  ٬ؾا ٨ٔ قٛيةف الٮرم ملة اكف إلدراص٫ ٬٪ة كص٫ه

٣ٙ  يف  ؤى ٝى٭ة اخلُيتي ٨٦ َؿيٜ ال٧ي ، ك٣س٨ احلاكيح ل٤س ٮرم ١٬ؾا قة  «ث٘ؽاد دةريغ»كىًصي٫ه
٧ؿ، كٚي٭ة (6 -13/5) ٔي ٛيةف ال ٮرم، ك١٬ؾا يف دؿجح  :]ط/دار ا٣٘ؿب اإلقالَل[، يف دؿجح  قي

 يف إدراص٭ة (822)ثؿ٥ٝ  (7/496) «اتل ٍ٭ًؾيت»٧ٔؿ ٨٦ 
ي
، ٚةخلُأ ، ذ٠ؿ ٬ؾق احلاكيح ٨ٔ الٮرم 

.«. ٬٪ة  اهـ
ًعيطه  (3)  .وى
ًعيطه  (4)  .وى
ِي يف  (5) »(6385)جح ثؿ٥ٝ ، دؿ«اتل ٞؿيت»ٝةؿ احلةٚ ب ٧ة أػُأ:  ، ري كؽه ؽي . وى ».  اهـ

 .(791)ثؿ٥ٝ  (9/485) «اتل ٍ٭ًؾيت»كا٩ْؿ دؿجذ٫ ٨٦ 
٨ه  (6) كى  .ظى
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[133 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
يىحٍ٪ىح -ق٧ٕخي قٛيةفى » /ٝةؿ -اث٨ املؽيين ث٨  ركل زيرىارة /ي٢ هلكٝ -يٕين اث٨ خي

ٕٛؿ ٠ذةثنة؟ ٚٞةؿ قٛيةف ٍٔني ٨ٔ أيب صى ى
ؿ /أ ٛى ٍٕ ثة صى

ى
، كل١٪٫ اكف (1)٦ة رأل ٬ٮ أ

ٓي ظؽيسى٫  .يىتىذىج 
ة /ٝةؿ قٛيةفي  أٔني، ث٨  أٔني، كمحؿافث٨  ٤ٟامل ٔجؽ /اك٩ٮا زالزحى ًإٍػٮى

 .(2)«أٔني، كاك٩ٮا ًميٕحث٨  كزرارة
[134 ] زى٪ة ؽ   -يٕين اث٨ املؽيين -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  وة٣طي ؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى

سريث٨  اكف الٮلؽي » /ق٧ٕخ قٛيةف يٞٮؿ /ٝةؿ كٝنة (3)٠ى ؽي  .(4)«وى
[135 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

٤ىتى اث٨ي أيب ػةل» ًل بكجني -يٕين إق٧ةٔي٢ -َى ٍخ٧ى
ى
ج٢ٍى ال ٝي٢  .احلؽيرى رى

ٮره  /ةفلكٛي ٪ٍىي ٧ى ٧ل؟ ٝةؿ (5)ذى ج٢ٍي أك أل ٤ىتى احلؽيرى رى ةًربىنٍيً  /َى ٞى ذى  .(6)«٦ي
[136 ] زى٪ة ؽ   /ال٧ىؽيين، ٝةؿث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى

 /ٔىالٝح؛ ٚكأتلي٫ ٨ٔ الظةدير؟ ٚٞةؿث٨  ذ٬جخ إىل ًزيةد» /ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ
                                           

، ٚة٢ًه  (1) حه ٞى ٕٛؿ ابلةٝؿ؛ م٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ احليكني ث٨ ٌٔل ث٨ أيب َة٣ت/ زً ًؿيت » .٬ٮ أثٮ صى ٍٞ تى
 .(6191)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (2)  .وى
ٕٛةء»ٕٞيٌل  يف كركاق ا٣  ٌ حىس ٝةؿ :٨٦ َؿيٜ (557)ثؿ٥ٝ  (2/454) «ال ًٔ ز٪ة » :م٧ؽ ث٨  ؽ  ظى

 .(3485)ثؿ٥ٝ  (3/321) «لكةف املزياف»كا٩ْؿ  .وة٣طي ث٨ أمحؽ، ث٫
ؿيش، كدي٪ْؿ دؿجذ٫ يف  (3) ٞي  .(6733)ثؿ٥ٝ  (31/73) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»ا٣

ًعيطه  (4)  .وى
ٕذ٧ؿ، كيي٪ْؿ  (5) ٪ىٮر ث٨ ال٧ي ضكذةينقي »٬ٮ ٦ى جيؽ اآلصؿم أثة داكد الك  ٔي  (1/235) «ؤاالت أيب 

 .(6211)ثؿ٥ٝ  (28/546) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ك(311)ثؿ٥ٝ 

ذٞةربني :أم (6) ٤ىجىةق ٦ي ٤ ًِل  .َى ٕى  .ال٧ي
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؟ ز٥  ! ٦ة دؿيؽي ٦ًين  ٟى ٍيى ! ٣ىيًق  /ٝةؿ قٛيةفكى ا ٣ىيًق ٦ًس٢ٍى ٦ة ٣ىيًق زيةده ٜى أظؽن ل٥ ٩ى٤ٍ
ًؿيؿى ث٨  ال٧ي٘ريةى  ٕجح، ك٣ىيًق صى قة٦حى الل ٔجؽث٨  مي

ي
شيٟ، ك٣ىيًق ث٨  ، ك٣ىيًقى أ

جىح ٍُ  .«(1)٦ةلٟث٨  ري
[137 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  اكف  /٤ٝخي لكٛيةفى » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ظجي٢ ت؟ ٝةؿ (2)قٕؽث٨  شي ٘ةزم  /يٛي ٤ى٥ى ثةل٧ى ٍٔ ى

ؽه أ ظى
ى
٨ ثةملؽي٪ًح أ ٥ٕ٩، كل٥ يىسي

ٮق ٧ي ٩ ٭٥ ات ٭ى
ى
أ ٚى١ى  .(3)«٦٪٫؛ ٚةظذةجى 

[138 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي » /أمحؽ، ٩ة ٌٔل 
ٚٞةؿ  .ل٥ يىٍؿًك أ٢٬ي ال٧ىؽي٪ح ٔ٪٫ /ٝي٢ هل -(4)إقعةؽث٨  كقب٢ ٨ٔ م٧ؽ -قٛيةف
٫ أظؽه ٨٦ أ٢٬  /قٛيةفي  ذ ً٭٧ي ىٍكخي اث٨ى إقعةؽ ٦٪ؾ ثًٌٓ كقجٕني ق٪ح ك٦ة حى ةل صى

ىفى ٚة٧َحى ث٪خ  /٤ٝخ لكٛيةف .ال٧ىؽي٪ح كال يٞٮؿي ٚي٫ محبنة ةل اكف اث٨ي إقعةؽ صى
٪ؾر! ٚٞةؿ ٢ى ٤ٔي٭ة /ال٧ي ثىذ٫ٍ، كأ٩ ٫ دىػى ؽ   .(5)«أػربين اث٨ي إقعةؽ أ٩ ٭ة ظى

                                           

ين، مٮىل ال٩ىةر، كي٪ْؿ  (1) ؽى  .(2714)ثؿ٥ٝ  (12/413) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»ال٧ى

ًؽيين (2) ٮىل ال٩ىةر، كيي٪ْؿ  ،ال٧ى  .(2714)ثؿ٥ٝ  (12/413) «٭ؾيت ال٧١ةؿد»مى

ًعيطه  (3)  .وى

٣ ف، كريَل  (4) كؽه ييؽى ؽي ٘ةزم/ وى ةر؛ أثٮ ثسؿ ال٧ي٤ُيب، إ٦ةـ ال٧ى ىكى ٬ٮ م٧ؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ ي
ر، ٦ةت ق٪ح  ؽى ٞى يٓ  كا٣ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .(ه151)ثة٣ت نى ٍٞ  .(5762)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (5)  .وى

٪ؾر كٝؽ أ٩سؿى زكجي ٚة٧َح ث٪خ ٝٮؿى اث٨ إقعةؽ ٬ؾا، ٚٞؽ ٝةؿ  -ك٬ٮ ٬ًنةـ ث٨ ٔؿكة -ال٧ي
٣ٙ  يف  ؤى ٩ة إق٧ةٔي٢ي ث٨ أيب احلةرث، ٩ة أمحؽي ث٨ م٧ؽ ث٨ : »(7/193) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ال٧ي

ةف، ٝةؿ  ُ ٞى ؿكة :ظ٪ج٢، ٨ٔ يىي ث٨ قٕيؽ ا٣ ٔي ـي ث٨  ٬ٮ اكف يىؽػ٢ ىلع امؿأيت؟ يٕين  :ٝةؿ ٬نة
 .«٪١ًٍؿاكل٧ي  .م٧ؽ ث٨ إقعةؽ

ق٧ٕخي يىي ث٨  :ٝةؿ -يٕين اث٨ املؽيين -٩ة وة٣ط ث٨ أمحؽ ث٨ م٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢، ٩ة ٌٔل   :كٝةؿ
ةف، يٞٮؿ  ُ ٞى ؿكة» :قٕيؽ ا٣ ٔي ٪ؾر :٤ٝخ هلنةـ ث٨   ثً٪خ ال٧ي

ث ٨ٔ ٚة٧َحى ىؽ   .إف  اث٨ى إقعةؽ يي
 أ٬ٮ اكف يىًى٢ي إل٭ة؟ :ٚٞةؿ

= 
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[139 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  وة٣طي  ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى ٤ٝخ » /أمحؽ، ٩ة ٌٔل 
يىحٍ٪ىحث٨  لكٛيةف ٨ٍ[ /خي ٪ني اذلم ركل ٔ٪٫ ٧ٔؿكث٨  م٧ؽي  (1)]٦ى  /دي٪ةرث٨  ظي

ٍؤيىذ٫ًً » ٮا لًؿي ٮمي جيؽث٨  الل ٔجؽث٨  إثؿا٬ي٥ي  /؟ ٚٞةؿ«وي ٔي ٪ني، ك ٪ني، كم٧ؽ ث٨  ظي ظي
ج ةسا ٕى ٮايل آؿ ا٣ ٪ني ٨٦ً أ٢٬ ال٧ىؽي٪ح؛ مى ذ   /٤ٝخ .(2)ث٨ ظي ٪ني؟ ٝةؿث٨  ةبخى ال،  /ظي

ًّك    .(3)«٬ؾا ٦ى
[141 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ب٢ » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ق٧ٕخي قٛيةفى قي

ي حث٨  ٨ٔ إق٧ةٔي٢ى  ٦ى
ي
ي ٮبى  (4)أ

ى
ذية  /ٝةؿ (5)مٮىس؟ث٨  كأ ٛي ٧ة يف ا٣ ٭ي ٭ى ٞى ٍذ

ى
ي ٮبي أ

ى
اكف أ

                                           
= 

/ ؿح ث٫ اإلنكةفي يف كٝؽ رأل أ٢٬ي ا٥٤ٕ٣ أف  ٦ة ٝةهل ٬ن ٝي٤ٍخي ـه يف اث٨ً إقعةؽ ٣حف ممة جيي ة
ـي ث٨ ٔؿكة : »(7/381) «الٞةت»احلؽير، ٚٞةؿ أثٮ ظةد٥ ث٨ ًظج ةف يف  ٬ؾا اذلم ٝةهل ٬نة

٧ٞ٤ح ٨٦ أ٢٬  ٔى ؿح ث٫ اإلنكةفي يف احلؽير؛ كذلٟ أف  اتل ةثٕني ٦س٢ القٮد ك ٣حف ممة جيي
ُةء كدك٩٭٧ة ٨٦ً أ٢٬ ٔى ٤ى٧ح ك ٧ًٕٮا ٨٦ عئنحى ٨٦ً ٗري أف يى٪ْؿكا  ا٣ٕؿاؽ، كأيب قى احلضةز ٝؽ قى

٥٬ إل٭ة ظىت ي٪ْؿ إل٭ة  ٧ًٕٮا وٮدى٭ة، كٝىًج٢ى ال ةسي أػجةرى٥٬ ٨٦ ٗري أف يىى٢ أظؽي إل٭ة، قى
، أك ثح٪٭٧ة ظةا٢ه ٨٦  ٍكجى٢ه ، كالكرت ثح٪٭٧ة مي ٓي ٨٦ ٚة٧َحى ٔية٩نة، ككؾلٟ اث٨ي إقعةؽ اكف يك٧

ىك٧ٓ ن٦٭ة، ٚ٭ؾا ق٧ةعه  ٙو  ظير ي ٪ًٍى ، كا٣ٞةدحي ٚي٫ ث٭ؾا ٗريي ٦ي ًعيطه .«. وى  اهـ
٧ًٓ ٦٪٭ة يف : »(3/371) «ال٧ًزياف»كٝةؿ اذل٬يب  يف  ٤ ٫ قى ٕى ٚى٤ى ك٦ة ييؽرم ٬نةـ ث٨ ٔؿكة؟ 

زذ٫ ٨٦ كراء ظضةب، ٚأم  يشء يف  ؽ  ٢ ٤ٔي٭ة ٚعى ، أك دىػى ٧ًٓ ٦٪٭ة ك٬ٮ ويب  ال٧ىكضؽ، أك قى
ربت كأقى  .«. ٪ ٍخ ٬ؾا؟ كٝؽ اك٩خ امؿأةن ٝؽ ٠ى  اهـ

لؿطاقع:  (1)  .«مـ»ادل « ااـ»وقع  ي ا

ة ابليؼةرم يف  (2) ةب  (446/ 5) «اتل ةريغ ال١جري»أ٦   ُ ٮىل لـيؽ ث٨ اخلى جيؽ ث٨ ظ٪ني مى ٔي ل أف   ٚريى
يح٪ح مٮىل آؿ ا٣ٕج ةس، كال يىط  » :ٝةؿ ٔي . كٝةؿ اث٨ي  ».  اهـ

ًعيطه  (3) كاة ٨٦ اإلػٮة كالػٮات»، كا٩ْؿ وى  .الث٨ ال٧ىؽيين، ط/دار الؿايح (72ص) «الؿ 

، ثىجٍخه  (4) حه ٞى مٮم/ ًز
ي
٦يح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ قٕيؽ ث٨ ا٣ٕةص ال

ي
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ أ ٍٞ ، «تى

 .(429)دؿجح ثؿ٥ٝ 
حه  (5) ٞى ٮىس ال٧ىّك المٮم/ زً ي ٮب ث٨ مٮىس ث٨ ٧ٔؿك ث٨ قٕؽ ث٨ ا٣ٕةص؛ أثٮ مي

ى
ًؿيت » .٬ٮ أ ٍٞ تى

 .(631)دؿجح ثؿ٥ٝ  ،«اتل ٍ٭ًؾيت
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ٮى ث٨  يف ابلييٮع كالمٮر، كك٪خ إلق٧ةٔي٢ ٍَ ي ح أى ٦ى
ي
ةلكح، ٚؾ٠ؿت ذلٟ ليب أ ؿ دلي

ي ٮب /ٚٞةؿ
ى
٥  إق٧ةٔي٢ كأ  .(1)«مٮىسث٨  ٧٬ة اثٍ٪ة خى

[141 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى إف  /٤ٝخ لكٛيةف /٩ة ٌٔل ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه
أ ملسو هيلع هللا ىلصمَصؼ ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ صؽق أف اليب ث٨  ركل ٨ٔ ٤َعح (2)لسنة ٚأ٩سؿ  .دًٮ

ضت ٦٪٫ أف يسٮف صؽ ٤َعح ٣يق ال  .(3)ملسو هيلع هللا ىلصيب ذاؾ قٛيةف ٔك
[142 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه قأ٣خي قٛيةفى ٨ٔ »٩ة ٌٔل 

ج ةدث٨  صٕٛؿ ث٨ م٧ؽ ٤ٮا ٔ٪٫ محبنة، ٤ٝخ ث٨  خى ٧ى ٨ى ٚىعى ٝىًؽـ الى٧ى ٕٛؿ، كاكف  صى
ؿه ٔ٪٫ أظةديرى يىي /لكٛيةفى  ٧ى ٍٕ ؽ ذاؾ  /قٕيؽ؟ ٚٞةؿ قٛيةفي ث٨  رىكل ٦ى إ٩ ٧ة كىصى

ذيجنة ٚؾ٬تى ث٭ة٠ذةثنة، كل٥ يس ٓى ٠ي ى ٍٔؿىؼي ث٭٥؛ إ٩ ٧ة جى ى
، أ٩ة أ ًؽيرو  .(4)«٨ وةظتى ظى

[143]  زى٪ة ؽ   -يٕين اث٨ املؽيين -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ب٢ ٨ٔ  -ق٧ٕخي قٛيةفى » /ٝةؿ ؿه  (5)ىلع اتل يِلال ٔجؽكقي ٕى  -اذلم ركل ٔ٪٫ ًمٍك

ة /ٚٞةؿ قٛيةف  .(6)«اكف ٝةوًّ
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًؾى  (2) رتي ا، كل٥ يىذ٧زي ظؽيسي٫ ذى ، اػذ٤ٍ ًصؽًّ كؽه ؽي ٤ي٥/ وى ، «دٞؿيت اتل ٍ٭ًؾيت».٬ٮ لري ث٨ أيب قي

 .(5722)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ًعيطه  (3) ٢٤»، كيي٪ْؿ وى ًٕ ؤ٣ٙ  (1/52) «ا٣  .ل٧٤ي
ًعيطه  (4)  .وى

٪ ٙ يف  (5) ىي ث٨ يٕٞٮب » :، كٝةؿ(6/28) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿىق ال٧يىى ؛ يى ركل ٔ٪٫ أثٮ َة٣تو
جؽم، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿي ذلٟ ٕى . ا٣ٞةص، كًمكٕؿ، كا٣ٕالء ث٨ قةل٥ ا٣ ».  اهـ

.«. ركل ٔ٪٫ ًمكٕؿ ث٨ ٠ؽاـ ال١ٮيف» :، كٝةؿ(6/72) «دةري٫ ال١جري»كذ٠ؿق ابلؼةرم  يف  هـ  ا
ٕؿٚح الؿ صةؿ»كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ ٧٠ة يف  ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ث ٔ٪٫ ًمكٕؿ » :(1/317) «ا٣ ؽ  ، ظى رص٢ه وة٣طه

 .«كاملكٕٮدم
ًعيطه  (6)  .وى
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[144 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ًٌل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٔى ًؽيين -٩ة   /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى
ـ ٬ؿم ٬٭٪ة /ق٧ٕخي قٛيةفى ٝةؿ» يةد .اكف ال ـً ً ٍٕؽث٨  ٤ٞٚخي ل !  /(1)قى ًريًن ٠ذةثٟى

ى
أ

ِه دىؾ٬ت تكأؿ ٔ٪٭ة، كأ٩ة ال أدرم /ٚٞةؿ  .(2)«ال، أ٩خى ظةٚ
[145 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/  ٩ة ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ»ٌٔل 

ٓى ٨٦ً صةثؿو ث٨  اكف ٧ٔؿك ٧ً ؛ قى ـ ٬ؿم  ىك٧ٓ (3)دي٪ةر أكربى ٨٦ ال ، كالـ٬ؿم  ل٥ ي
٦٪٫»(4). 

[146 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٤ٝخي لكٛيةف»٩ة ٌٔل 
؟ ٝةؿ (5)إقعةؽث٨  زكؿية ىةلف ُٔةءن ٥ /ٝي٢ لكٛيةف .ال /ل٥ جيي ٍٮا ٔ٪ٟ أف   إج ٭ي ١ى ظى

؟ ٚٞةؿ قٛيةفي  /إقعةؽ ٝةؿث٨  أف  زكؿية ًعيٛحن جى إل٪ة ُٔةءه وى ٍػؿى
ى
رىاين  /أ

ى
ال، إ٩ ٧ة أ

ةًجي٭ة يٕٞٮبي  /وعيٛحن ٔ٪٫ ٦ة يه ثةل١جرية، ٚٞةؿ ُى ٍخ
ى
٬ؾق  /ُٔةء، كٝةؿث٨  ٬ؾق أ

٧ًٓ أيب ٨٦ أوعةب ال يب  ٨٦ ٧ٔؿك  (6)ٚٮصؽت ٚي٭ة أميةءى ق٧ٕخ .ملسو هيلع هللا ىلصا٣ت قى
رًيق، كأ عيٛحٗك ٧ًٕ٪ة٬ة ل٥ دس٨ يف الى   .(7)«ميةءى ٝؽ قى
[147 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ق٧ٕخي قٛيةف ك٤ٝخ »٩ة ٌٔل 

ٞجح ابلياكيئ اث٨ يٞةؿ هلث٨  اكف لٮ٬ت /هل ٞجح /ٔي ٔي
ث٨  ك٬ت ركل ٨ٔ يـيؽث٨  

                                           

، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ زيةد ث٨ قٕؽ ث٨ ٔجؽ (1) حه ٞى الىؿح »، كيي٪ْؿ «اتل ٞؿيت»الؿ مح٨ اخليؿاقةين/ زً
ٕؿٚح الؿ صةؿ»، ك(3/533) «كاتل ٕؽي٢ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(191ص)ك (1/414) «ا٣

ًعيطه  (2)  .وى

ًعيط ابلؼةرم»٨٦  (711)كا٩ْؿ احلؽير ر٥ٝ  (3)  .«وى

ًعيطه  (4)  .(332، 331ص) «صة٦ٓ اتل عىي٢»، كا٩ْؿ وى
، ٨٦ رصةؿ  (5) حه ٞى  .(3/593) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ْؿ «اتل ٞؿيت»٬ٮ زكؿية ث٨ إقعةؽ ال٧ىّك/ زً

ؿعتفت» (م) ي  (6)  .«س

ًعيطه  (7)  .وى
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٥ وى
ى
 .(1)«أ٦٫ً٩ة اكف ذاؾ يىؽرم ٦ة ٬ؾا المؿ، كال اكف ٨٦ً م /ٚٞةؿ قٛيةف .ال

[148 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ًٌل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٔى ًؽيين -٩ة   /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى
ؽر /ق٧ٕخي قٛيةفى كٝي٢ هل» ٪١ٍى ٪١ؽر، ركل ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ث٨  م٧ؽ ث٨ (2)إف  ٦ي ال٧ي

، ٝةؿ ح /٨ٔ صةثؿو ـى ة ىلع ٝي ٛن ٝؽ ق٧ٕخي  /ٚٞةؿ قٛيةفي  .(3)رأيخي أثة ثسؿ كاٝ
ًؽرنا يٞٮهلي ٚى  ٪١ٍى ؿ٬ًٍخي أف أٝٮؿى هل محبنة، كاقذعييخي ٦٪٦٫ي حن٨ي  /ز٥ ٝةؿ قٛيةفي  .١ى

ِي هل ٦٪٫؛ إ٩ ٧ة ٝةؿى اث٨ي ال٧ي٪١ؽر ٛى ٍظ
ى
يىؿبٮع، ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  أػربين قٕيؽي  /أ

جري  .(4)«احليٮيؿثث٨  ٨ٔ صي
[149 ] زى٪ة ؽ   /احلك٨ اهلك٪ضةين ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

ي٥ٍى » ٕى يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /محى ةد ٝةؿ ث٨ (6)ق٧ٕخي جي ٍٕؽو ث٨  اكف ًزيةدي  /ق٧ٕخي اث٨ى خي  (7)قى
                                           

ًعيطه  (1) ا، كٝةؿٔ (6/441) «دةري٫ ال١جري»، كٝؽ ذ٠ؿ ابليؼةرم  يف وى ركل » :ٞجح ث٨ ك٬ت ًذ٠ٍؿن
يح٪ح ٔي .«. ٔ٪٫ اث٪ي٫ كى٬ٍته كاث٨ي   اهـ

ٙي يف   ٣ ؤى ٕني أ٫٩ ٝةؿ (6/317) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ككؾا ال٧ي ٢ى ٨ٔ اث٨ً ٦ى ٞى  :٩ٞالن ٨ٔ أثي٫، كجى
.«. ٔٞجح ث٨ كى٬ت ث٨ ٔٞجح ا٣ٕةمؿم/ وة٣طه »  اهـ

ي احلؽير (2) ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٣ىني  ٍٞ  .(6964)ثؿ٥ٝ ، دؿجح «تى

ة.  (3) لػ لُؿزد ت ا ؾ  سؿ َجْا تح»ا ح لاص تر ا  .«َقَزَح »، متدة «ُمخت

ٛيةف ٬ؾا ٧٠ة يف  (4) ـي أمحؽ نـ قي ٕؿٚح الؿ صةؿ»كٝؽ ذ٠ؿ اإل٦ة ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  :، ز٥ ٝةؿ(1/193) «ا٣
.«. الؿ مح٨ ث٨ قٕيؽ ث٨ يىؿبٮع كإ٩ ٧ة ٬ٮ ٔجؽ» هـ  ا

ارُٝين يف  ـي ال  ٢٤»كذ٠ؿ اإل٦ة ًٕ ٪١ؽر، ز٥ ٝةؿ (273، 1/272) «ا٣ كٝٮؿي » :اخلالؼى ىلع اث٨ً ال٧ي
، ىلع أ٩ ٫ ٝؽ ك٥٬ يف ٝٮهل يح٪ح أوط  ٔي  :، كإ٩ ٧ة ٬ٮ(الؿ مح٨ ث٨ يىؿبٮع قٕيؽ ث٨ ٔجؽ) :اث٨ 

.«. الؿ مح٨ ث٨ قٕيؽ ث٨ يىؿبٮع ٔجؽ  اهـ
ث كيص الل ث٨ م٧ؽ ٔج ةس ؽ  عى ٜي ميًؼ٪ة ال٧ي ٤ى٢ »ىلع ٠ذةب  -ظ٫ْٛ الل -كيي٪ْؿ د٤ٕي ًٕ ا٣

ٕؿٚح الؿ صةؿ  .(1/193) «ك٦ى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً

ٙه  (6) ي ًٕ ًى
. 

حه ٨٦ رصةؿ  (7) ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ «اتل ٞؿيت»زً ؽ  ٞى  .(144)، كتى
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ـ ٬ٍؿًم   ة حبؽير ال ٨ي ال٧ىؽي٪ح، كاكف عل٧ن ىٍكسي اقةف كاكف ي ؿى  .«٨٦ً أ٢٬ ػي
[151 ] زى٪ة ؽ  حىس ث٨  يىي، ٩ة ٔس٧ةفي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ًٔ
٧ؿاف /ؿمٮىس يٞٮث٨  ق٧ٕخي ًظج ةف» /، ٝةؿ(1)ال٧ىؿكزم ًٔ ميغ ٨٦  -ٝةؿ أثٮ 

جةرؾ يىحٍ٪ىح! ٚٞةؿالل ٔجؽ/ ذ٠ؿتي -أوعةب اث٨ً ال٧ي ال دىؿىل ًخي٪ةؾ  / ٔ٪ؽ اث٨ً خي
 .«٦ًس٤ٍى٫ي 

[151 ] زى٪ة ؽ   /ال٧ىؽيين يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٌٔل  » /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى
يىحٍ٪ىح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى  ٪ ة جىذ يق ظؽيرى داكد /خي  .(3)«حلىنيا ث٨ (2)٠ي

[152 ] زى٪ة ؽ  ٧ٍٕىؿ» /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ا٣ُٞيع  (4)ق٧ٕخي أثة ٦ى
ٞي٢ /يٞٮؿ ٔى ِى اث٨ً  ٍٛ ؽي ًظ ٧ٍى يىحٍ٪ىح ال يى ث٨  م٧ؽ ث٨ (5)الل ٔجؽيٕين/  .اكف اث٨ي خي
ٞي٢ ٔى

»(6). 
[153 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى يًٍؽم  زى٪ة احلي٧ى ؽ  ح، ظى ةؿ ٝ /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ زٔر

٣ٍٞةق» /قٛيةف
ى
؛ ١ٚؿ٬خي أف أ ٫ يشءه ًْ ٍٛ ٞي٢ يف ًظ ٔى  .(7)«اكف اث٨ي 

                                           

 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (1)
١ؿ٦ح، كريَل ثؿأم اخلٮارج (2) ًٔ حه إال يف  ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ ، كيي٪ْؿ (1789) ، دؿجح ثؿ٥ٝ«تى

٦ؾم»، ك(1874)ثؿ٥ٝ  (419، 3/418) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» ٢٤ ا٣رت  ًٔ ح  الث٨  (2/644) «شى
 .رصت

ًعيطه  (3)  .وى
حه ٦أمٮفه  (4) ٞى ؿكم/ زً ٨ اهلؾيل، أو٫٤ ٬ى ٧ٕؿ ث٨ احلىكى ًؿيت » .٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦ى ٍٞ تى

 .(419)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

، يف  (5) كؽه ؽي ؽيس٫ ٣ًنيوى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ظى ٍٞ  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ْؿ (3617)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٦ؾم»، ك(716)ثؿ٥ٝ  (5/153) ٢٤ ا٣رت  ًٔ  .(1/329) «شح 

ًعيطه  (6)  .وى
ًعيطه  (7)  .وى
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[154 ]ح، ٝةؿ زى٪ة أثٮ زئر ؽ  يةليس ٝةؿ /ظى  ُ ق٧ٕخي » /ق٧ٕخي أثة الٮلؽ ا٣
جيؽ ة ٝةؿ ث٨ (1)ٔي ٝيؿ  يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /أيب  ؿاؽ أظؽه  /ق٧ٕخي اث٨ى خي ًٕ ٦ة صةء٩ة ٨٦ً ا٣

٢ ٨٦ ٔس٧ةفى  ٌى ٍٚ
ى
 .(2)«زااؽةث٨  أ

[155 ] زى٪ة ؽ  ًٌل   ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى ٔى يٕين  -أيب احلةرث، ٩ة 
ًؽيين يىحٍ٪ىح -٨ٔ قٛيةفى  -اث٨ ال٧ى ك٥٤  ث٨ (4)اكف ٝىحٍفي » /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي مي

 .الؽيل ٨٦ أ٢٬ اخلينٮع
٧ةء ٦٪ؾ ٠ؾا ككؾا /ٝةؿ قٛيةفي  ٫ إىل الك  ين أ٩ ٫ ل٥ يىؿٚٓ رأقى ٨٦  (5)٣ٞؽ ثى٤٘ى

 .(6)«اخلينٮع
[156 ] زى٪ة ؽ  ٌل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٝةالث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب ٔك  /احلىكى

٧ًٕ٪ة يىي» ٘رية ٝةؿ ث٨ (7)قى يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /ال٧ي ٮا ٨٦ً  /ق٧ٕخي اث٨ى خي ٕي ىٍك٧ى ال ت
                                           

كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (1) ؽي ٕني .وى حٍجىح .٦ة ث٫ ثأسه  :كٝةؿ اث٨ي ٦ى ٞٮب ث٨ مى ،  :كٝةؿ يٕى حه ٞى زً
ؽي   .(5541)ثؿ٥ٝ  (5/125) «لكةف املزياف»، (1915)ثؿ٥ٝ  (5/412) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«كؽه وى

/ اكم ٝي٤ٍخي ٕني إذا ٝةؿ يف الؿ  ، كاث٨ي ٦ى حه ٞى ،  «٦ة ث٫ ثأسه » :، ك٦ًس٫٤«٣حف ث٫ ثأسه » :ٚ٭ٮ زً حه ٞى ٚ٭ٮ زً
كؽه ٦٪(1/93) «لًكةف ال٧ًزياف»٧٠ة يف ٦ٞؽ٦ح  ؽي د، ٚىى ؽ  تىنى حه ، كأثٮ ظةد٥ ٦ي ٞى ةدؿ زً كيي٪ْؿ  .٫ دٕي

 .(1/351) «اتل ٪١ي٢»
ًعيطه  (2)  .(826)ثؿ٥ٝ  (6/151) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ْؿ وى

، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى ٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ أيب احلةرث أقؽ ث٨ مة٬ني ابلى٘ؽادم؛ أثٮ إقعةؽ/ زً
ة ٝٮؿ احلةِٚ ٚي٫«اتل ٞؿيت» يؽ، كيي٪ْؿ دؿجذ٫ ٨٦  «وؽكؽه » :، كأ٦   «دى٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»ٚجٕى
 .(131، 1/129) «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»، ك(1/283)

، ريَل ثةإلرصةء (4) حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(5626)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ري»٤ٔ ٜ اذل٬يب  يف  (5) ٛيةف ٬ؾا (5/164) «الك  ك٥٤؛ » :ىلع ٝٮًؿ قي ٧ةء يى٤ــ ال٧ي ٚٓ الؿ أس إىل الك  كرى

ٮاٝيخ الىال ؿؼ مى .«. ة كال ضٮـ ا٣ت يى٭ذؽم ث٭ة، كالل أ٥٤ٔال٧يك٥٤؛ ًلٕى  اهـ
ًعيطه  (6)  .وى
، هل دؿجح يف  (7) حه ٞى ازم/ زً ٘رية الؿ   .(798)ثؿ٥ٝ  (9/191) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ يىي ث٨ ال٧ي
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ي حو  ًٞ رًيق (1)ثى ، كاق٧ٕٮا ٦٪٫ ٦ة اكف يف زٮابو ٗك ٪ حو  .(2)«٦ة اكف يف قي
[157]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة ٬ةركفي ؿ  ال ٔجؽظى ؽ   /قٕيؽ اليٌل، ٝةؿث٨  مح٨، ظى

ٛيةف /٩ـار، ٝةؿ ث٨ (3)أػربين ػةلي  يىحٍ٪ىح -ٝةؿ قي ٨ اكف أ٤َت » /-يٕين اث٨ خي ك٦ى
ؼذيةين ي ٮبى الك 

ى
ٓو كأ٥٤ٔ ث٫ ٨٦ً أ  .(4)«حلؽيًر ٩ةٚ

[158]  زى٪ة ؽ  ٪ؽم الؿ ازم ابلة ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى يغ، الك 
 ث٨ (6)ؿمح٨ال ٔجؽأػربين » /مٮىس ٝةؿث٨  ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥ى  /يغ، ٝةؿابلة

٥ ٛيةفث٨  احلىسى ىنري، ٨ٔ قي يىحٍ٪ىح أ٩ ٫ ٝةؿ ذات يٮـث٨  ب ٍركىل ٨ٔ  /خي
ى
ؽه أ ظى

ى
٦ة ثىيًق أ

ؽ ى٧  ٪١ؽر ٦ًين  ث٨  مي إ٩ ٧ة ٩يؿيؽ أ٢٬ى  /أيب يىي؟ ٝةؿث٨  إثؿا٬ي٥ي  /ٚٞي٢ هل .ال٧ي
ٍؽؽً   .«الى 
[159 ]  ؽ ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽزى٪ة ظى ذىتى إيل  يٍسى٧ح ٚي٧ة ٠ى أيب ػى

                                           

ٕٛةء (1)  ٌ ، ٠سري اتل ؽ٣حف ٨ٔ ال كؽه ؽي ًؿيت » .٬ٮ ثٞيح ث٨ الٮلؽ ث٨ وةاؽ ث٨ ٠ٕت الهيع/ وى ٍٞ تى
ًؿيت اتل ٭ٍ » ٍٞ  .(1728)ثؿ٥ٝ  (2/434) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ْؿ (741)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؾيتتى

ًعيطه  (2)  .وى
، ث٫ (134، 133ص) «ال١ٛةيح»كركاق اخلُيتي يف   ٙ٣ ؤى  .٨٦ َؿيٜ ال٧ي

يت  :ك٦ٕىن ٬ؾا ة أظةدير ا٣رٗت ذ٤ٕٞح ثةتل ع٤ي٢ كاتل عؿي٥، كأ٦  أ٩ ٫ ال ديؤػؾ ٔ٪٫ الظةدير ال٧ي
، كيي٪ْؿ ٠ذةب  -ٮأِ كحنٮ ذلٟكا٣رت٬يت كال٧ى  ـه د يف )ثةب  ،(133ص) «ال١ٛةيح»ٚضةا ا٣تنؽ 

٧ةؿ ٮ ز يف ٌٚةا٢ أل  .(أظةدير الظاكـ، كاتل ضى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ٨ي احلؽير، ٧٠ة تى كى  .(16)ك٬ٮ ظى

ؿ  (4) ْى ، كيي٪ٍ ٨ه كى  .(915)ثؿ٥ٝ  (2/256) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ظى
 .٫ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ (5)

ارةى  ٬ٮ ٔجؽ (6) ٮٚيني» :الؿ مح٨ ث٨ احلىس٥ ث٨ بنري، ٝةؿ اث٨ي كى يٮخ ال١ي  .اكف أ٥٤ٔى ال ةس ثةلن 
ا أٚ٭٥ ملنيؼح أيب إقعةؽ اهل٧ؽاين ٨٦ ٔجؽ :كٝةؿ إثؿا٬ي٥ي ث٨ مٮىس الؿ مح٨ ث٨  ٦ة رأيخي أظؽن

 .(5/227) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .احلس٥
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يىحٍ٪ىح، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ث٨  ، ٩ة قٛيةفي (1)يىي ابلى٤يخث٨  ظة٦ؽ ة، كاكف  ث٨ (2)خي حٍّسى ٦ى
٭٥ ٞى ٍكثى

ى
ؽى الةس كأ ٍوؽى

ى
 .(3)«أ

[161 ] زى٪ة ؽ  يٮنف، ٩ة قٛيةف، ٨ٔ  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة سيشال ٔجؽظى
حن  ث٨ (5)لظٮصا ٞى  .«ظ١ي٥، كاكف زً

[161 ] زى٪ة ؽ  ـ » /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ؽ  ٞى يىحٍ٪ىح حي اكف اث٨ي خي
١ي٥ ىلع زىٍٮرو يف احلؽير، ٝةؿث٨  الظٮص ؿي  /ظى ٪١ٍى يىحٍ٪ىح؛ الظٮصي ٦ي ٍى اث٨ي خي ٤ً ٗى ك
كؽه  (7)، كزىٍٮره (6)«احلؽير ؽي  .«وى

                                           

حه ٨٦ رصةؿ  (1) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

حه ٨٦ رصةؿ  (2) ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ ٦حّسة ا٣ُةايف/ زً
ًعيطه  (3) يس٧ح» .وى  .(793)ثؿ٥ٝ  (1/241) «دةريغ اث٨ أيب ػى
حه ٨٦ رصةؿ  (4) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
١ي٥ ث٨ ٧ٔري ا٣ٕجيس، احل٧يص، ٨٦ رصةؿ  (5)  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ الظٮصي ث٨ ظى

ٕني .ملسو هيلع هللا ىلصةديرى إىل اليب  ال ييؿكل ظؽيسي٫؛ يىؿٚٓ الظ» :ٝةؿ أمحؽ كٝةؿ  .ال يشء :كٝةؿ اث٨ي ٦ى
٪١ؿ احلؽير :أثٮ ظةد٥ ، ٦ي  .(1252)ثؿ٥ٝ  (328، 2/327) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«٣حف ثٞٮم 

ِي يف  ٕيٙ احًلِٛ» :«اتل ٞؿيت»كٝةؿ احلةٚ ًى
». 

٪١ؿ احلؽير)ك٬٪ةؾ ٚؿؽه ثني  (6) ٪ة٠ري)ك (٦ي ًٕ (ركل أظةديرى ٦ى ٜو ا٣ إف  ٝٮهل٥/ » :يؽ، ٝةؿ اث٨ي دٝي
٪ة٠ري يف ركايذ٫، كيىجذيه  (ركل أظةديرى ٦٪ة٠ري) ذيض ث٧ضؿدق دىٍؿؾ ركايذ٫ ظىت دىٍسرثي ال٧ى ال يٞى

ةؿ ٚي٫ ٪١ؿ احلؽير :إىل أف يٞي ٍؿًؽ ثني ٝٮهل٥ .٦ي ٛى ٪١ؿ احلؽير) :٤ٚييجذج٫ ل٤ رىكل أظةديرى )ك (٦ي
٪١ؿة ٪١ؿ احلؽير)؛ لف  (٦ي ىكذعٜ ث (٦ي ٙه يف الؿ ص٢ ي ٫ ا٣رتؾ حلؽيس٫، كا٣ٕجةرة الػؿل كىٍو

ة، كٝؽ ٝةؿ أمحؽي ث٨ ظ٪ج٢ يف م٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ اتليِل ٓى هل يف ظنيو ال داا٧ن رى ذيض أ٩ ٫ كى  :دٞى
٪١ؿة) ؿصٓ يف ظؽير(يىؿكم أظةدير ٦ي يؼةف، كإل٫ ال٧ى ٜ ٤ٔي٫ الن  ٛى ٧ةؿي » :، كٝؽ ات  إ٩ ٧ة أل

ـ   (3/436) «ال ١ىخ» اهـ.«. ثةل ي ةت ؿ ل٤ ْى ٞرتح يف أصٮبح ثٕي أقب٤ح »ركيش، كيي٪ٍ ال٧ي
 .٨٦ َجٕح دار اآلزةر ثى٪ٕةء لنيؼ٪ة الٮاديع  (111، 53، 49ص) «ال٧يى٤ُط

ر (7) ؽى ٞى ، ثىجٍخه إال أ٩ ٫ يىؿل ا٣ حه ٞى  .(869)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؿيتاتلٞ» .٬ٮ زٮر ث٨ يـيؽ احل٧يص/ زً
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[162 ] زى٪ة ؽ  ؿي ؿ مح٨، ال ٔجؽظى ٧ى ج ح ال٧ريم، ٩ة ٬ةركفي  ث٨ (1)٩ة خي  -(2)مى
يىحٍ٪ىح -٩ة قٛيةفي  -يٕين اث٨ ٦ٕؿكؼ ٪١ؽر  ث٨ (3)اكف م٧ؽي  /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي ال٧ي

ةحلٮف ذ٧ٓ إل٫ الى  ٍؽًؽ جيى  .(4)«٨٦ ٦ٕةدف الى 
[163 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ،  /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ» /ٝةؿ -ال٧ى ، كمحى ةدو ـ ٬ٍؿًم  ٫ ٨٦ً ال ٞى ٍذ

ى
رى ٨٦ً ٬ؤالء أ

ى
ل٥ أ

ذىةدة  .(5)«كرى
[164]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة ٬ةركفي ال ٔجؽظى ؽ  ٕيؽ اليٌل، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ظى  /قى

ٛيةف -يٕين اث٨ ٩ـار -(6)أػربين ػةله  يىحٍ٪ىح -٨ٔ قي اكف » /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي
 ٍٔ

ى
ـ ٬ٍؿًم  أ  .(7)«٤ى٥ى أ٢ً٬ ال٧ىؽي٪حال
[165 ] زى٪ة ؽ  ج ةعال ٔجؽظى  ُ ق٧ٕخي » /، ٝةؿ(8)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة اث٨ ا٣

٪ ًح ٦ً٪٫ /قٛيةفى يٞٮؿ ٤ى٥ى ثةلك  ٍٔ ى
ؽه أ ظى

ى
٨ يف الةًس أ ـ ٬ٍؿًم .ل٥ يىسي  .(9)«يٕين ال

[166 ] زى٪ة ؽ  ي٥ال ٔجؽظى ٕى زين أيب، ٩ة جي ؽ   -ةديٕين اث٨ محى   -(11)ؿ مح٨، ظى
                                           

حه ٨٦ رصةؿ  (1) ٞى كؽ» :، كٝٮؿ احلةِٚ«اتل ٞؿيت»زً ؽي ، كييؿاصٓ  -«وى  «دى٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»ثٕيؽه
 .(3/75) «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»، ك(7/461)

حه ٨٦ رصةؿ  (2) ٞى ٕؿكؼ املؿكزم/ زً  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ٬ةركفي ث٨ ٦ى
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى ٪١ؽر اتل يِل/ ًز  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ م٧ؽ ث٨ ال٧ي
ًعيطه  (4)  .وى
ًعيطه  (5)  .وى
ؽ   (6) ٞى ٨ي احلىؽير، تى كى  .(16)ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ظى
٨ه  (7) كى  .ظى
حه ٨٦ رصةؿ  (8) ٞى حىس ث٨ ا٣ُج ةع/ زً ًٔ  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ م٧ؽ ث٨ 

ًعيطه  (9)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (19) ؽ  ٞى ، كتى ٙه ايع/ ًٕي ي٥ ث٨ مح ةد اخلـي  .(24)٬ٮ ٩ٕي
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يىحٍ٪ىح يٞٮؿ» /ٝةؿ بري /ق٧ٕخي اث٨ى خي ـ  بىري؛ ك٬ٮ أثٮ ال ـ  زى٪ة أثٮ ال ؽ  ٠أ٩ ٫  /! أم(1)ظى
٫ ٛي  ٕ ٌى  .«يي
[167]  زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ٩ة ٌٔل   ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٪ىٮر الؿ  ث٨  ٦ى

ؿ ؼ -يٕين اث٨ املؽيين -الل ٔجؽ ُى ، ٩ة ٦ي حن (3)٩ة قٛيةفي ٞى  .(4)«، كاكف زً
[168 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يٍسى٧ح ٚي٧ة ٠ى ٩ة  /أيب ػى

ج ةس ابلة٬ًٌل، ٩ة قٛيةفي  ث٨ (5)م٧ؽي ث٨ ٧ٔؿك ٕى يىحٍ٪ىح -يٕين -ا٣ ٝةؿ » /ٝةؿ -اث٨ خي
ؿ ؼ ُى ؿيٙث٨  ٦ي ٩ية ك٦ة ٚي٭ة /َى ثٍخي كأف  يل ال  ؾى ين  ٠ى

ى
ين أ ىّسي   .(6)«٦ة ي

[169 ] زى ؽ  زٍخي ٨ٔ أمحؽى  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽ٪ة ظى ؽ  ٪ٍجى٢، ٨ٔ ث٨  ظي ظى
يىحٍ٪ىح ٝةؿال ٔجؽ ز اؽ، ٨ٔ اث٨ً خي زٮ احًلضةز» /ؿ  ىؽ  ٕيؽ، ث٨  اث٨ي ًم٭ةب، كيىي /مي قى

يبٮف ثةحلؽيًر ىلع كىٍصً٭٫ً  يٍشو جيى ؿى  .(7)«كاث٨ي صي
[171 ] زى٪ة ؽ  ٕىي٥احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ث٨ (9)ة جي

                                           

ك٥٤ ث٨ دؽرس، ٝةؿ احلةِٚ (1) ٣ ف» :٬ٮ م٧ؽ ث٨ مي كؽه إال  أ٩ ٫ ييؽى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيتتى » .«وى ٍٞ
» ،

ؿ (6331)دؿجح ثؿ٥ٝ  ْى  .(76 -8/74) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ
، ك٬ٮ ٨٦ رصةؿ  (2) ٓي ٍرذى

ى
حه كأ ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى ؿ «اتل ٞؿيت»٬ٮ ٦ُؿؼ ث٨ َؿيٙ ال١ٮيف/ زً ْى  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ
ٕؿٚح الؿ صةؿ»، ك(8/313) ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(869)ثؿ٥ٝ  (1/412) «ا٣

ًعيطه  (4)  .وى

ِي  (5) ٨ي احلؽير، ٝةؿ ٔ٪٫ احلةٚ كى ب ٧ة كى٥٬ً» :ظى كؽه ري ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(5194). 

٨ه  (6) كى  .ظى
٨ ٬ٮ؟ (7) ٣ٙ  ال ييؽرل ٦ى ؤى  ميغي ال٧ي

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً

ايع/  (9) ي٥ ث٨ مح ةد اخلـي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ٬ٮ ٩ٕي ؽ  ٞى ، تى ٙه  .(24)ًٕي
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يىحٍ٪ىحث٨  ٝةؿ قٛيةفي  /محى ةد ٝةؿ ث٨ ـه » /خي ٨ (1)اكف ٬ًنة ٤ى٥ ال ةس حبؽيًر احلىكى ٍٔ ى
 .«أ

[171 ] زى٪ة ؽ  ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٕى ث٨  احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ة جي
يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /مح ةد، ٝةؿ ـي » /ق٧ٕخي اث٨ى خي ة َتى ٬ًنى

ى
ة ثؿكايذث٨  ٣ٞؽ أ ةف ْٔي٧ن ٫ ظك 

٨ ي٥ .٨ٔ احلىكى ؟ ٝةؿ /ٝي٢ ًلٕي ا /ل٥ًى رين ً٘  .(2)«ل٩ ٫ اكف وى
[172 ] زى٪ة ؽ  ٝةؿ  /ا٣ٕالء، ٝةؿ ث٨ (3)ج ةرالى  ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ال ٔجؽظى

يىحٍ٪ىح -قٛيةفي  ؿه » /-يٕين اث٨ خي ٕى ؽؽ (4)اكف ًمٍك ٕةدف الى   .(5)«ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ً ٦ى
[173 ] زى٪ة ؽ  بىري احلي٧يؽم، ٩ة ث٨  الل ٔجؽ٩ة  ؿ مح٨، ٩ة أيب،ال ٔجؽظى ـ  ال

، ٩ة مٮىس ةت ث٨ (6)قٛيةفي  .(7)«أيب عئنح، كاكف ٨٦ً الٞ 
[174 ] زى٪ة ؽ  ، أ٩ة ميغه ٨٦ً ال ٔجؽظى يؽم، ٩ة قٛيةفي ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلي٧ى

                                           

ةف الزدم ا٣ٞؿدكيس، ٝةؿ احلةِٚ يف  (1) : (7339)يف ا٣رتجح ر٥ٝ  «اتل ٞؿيت»٬ٮ ٬ًنةـ ث٨ ظك 

؛ ل٩ ٫ ٝي٢» ُةء ٦ٞةؿه ٔى ٨ ك ، ٨٦ً أزجخ الةس يف اث٨ً ًقريي٨، كيف ركايذ٫ ٨ٔ احلىكى حه ٞى اكف  :زً
.«. ييؿق٢ ٔ٪٭٧ة  اهـ

ريى »ٝةؿ اذل٬يب  يف (2) ا، كٝؽ صةء» :(6/357) «الك  ، ث٢ اكف ٠جرين ؿه ْى / ٬ؾا ٚي٫ جى ة -ٝي٤ٍخي ٌن ٨ٔ  -أي
يح٪ح ٝةؿ ٔي ٛيةف ث٨  ي٥ ث٨ مح ةد ٨ٔ قي ٨ :٩ٕي ـه أ٥٤ٔى الةس حبؽيًر احلىكى ٚ٭ؾا  .اكف ٬ًنة

.أوط    اهـ. «
ِي  الج ةر ث٨ ا٣ٕالء ث٨ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (3) .«. ث٫ ال ثأسى » :الجةر ا٣ُٕةر ابلىَصم، ٝةؿ احلةٚ  اهـ

/ ؿ نـ الا٧ح يف  ٝي٤ٍخي ْى ٨ جى حي الؿ ص٢ «اتل ٍ٭ًؾيت»٣س٨ ٦ى ٞى  .دْ٭ؿ هل زً
حه ٨٦ رصةؿ  (4) ٞى ؿ ث٨ ٠ؽاـ ث٨ ّ٭ري اهلاليل/ زً ٕى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ًمٍك
ًعيطه  (5)  .وى
، اكف ييؿًٍق٢ (6) حه ٞى  .(7129)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٞؿيت» .٬ٮ ميٮىس ث٨ أيب عئنح اهل٧ؽاين/ زً
ًعيطه  (7)  .وى
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جىح /أ٢٬ ال١ٮٚح يٞةؿ هل ٍٕ ، ٝةؿ (1)مي حن ٞى ٪ٍخي ٦ٓ أيب ثؿدة /كاكف زً أيب ميٮىس يف ث٨  ٠ي
 .«دارق

[175 ] زى٪ة ؽ  جىحي » /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٍٕ ًدي٪ةر رىكىل ث٨  ٬ٮ مي
 .«ٔ٪٫ قٛيةفي ال ٍٮرًم

[176 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة يـيؽي ال ٔجؽظى يؽم، ٩ة قٛيةفي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلي٧ى
حى ٨ٔ  ىاءث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأيب زيةد ث٧ًى١  ، ٨ٔ ا٣ربى ًٍلى رأيخي » /، ٝةؿعزبث٨  أيب لى

الة ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿى الل  ة ٝىًؽ٦ٍخي ال١ٮٚح  /ٝةؿ قٛيةفي  .رٚٓ يؽي٫ إذا اٍذذىذىطى الى  ٚى٤ى٧ 
اد ٚي٫ ـى ث ث٫؛ ٚى ىؽ  ٕيٮد /ق٧ٕذي٫ يي حى يىٮ٦بؾ  .(3)ثي٥  ال حى ٪يٮق، كاكف ث١٧   ٞ ٪ى٪ٍخي أ٩ ٭٥ ٣ى ْى ذى

ٛىِ ٦٪٫ يٮـ رأيذي٫ ثةل١ٮٚح، كٝةلٮا يل ٍظ
ى
ري   /أ ٘ى ٫إ٩ ٫ ٝؽ تى ْي ٍٛ  .(4)« ًظ

                                           

ٕجح ث٨ دي٪ةر ال١ٮيف، ٝةؿ احلةِٚ يف  (1) ال ثأسى : »(2816)يف ا٣رتجح ر٥ٝ  «اتل ٞؿيت»٬ٮ مي
.«.ث٫  اهـ

كؽه : »(2311)ثؿ٥ٝ  (2/11) «الاكمٙ»كٝةؿ اذل٬يب  يف  ؽي . وى ؿ اهـ.« ْى  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ
(4/368). 

ٮال٥٬ ال١ (2) ، ٨٦ رصةؿ ٬ٮ يـيؽي ث٨ أيب زيةد اهلةمِل مى ٙه  .«اتل ٞؿيت»ٮيف/ ًٕي
ة  (3) ٥٤ ك٩ة٤ٝي٫، كأ٦  ًٕ يح٪ح يف ريكاة ا٣ ٔي ٞىٮد ٬٪ة ٬ٮ نـ اث٨  ؛ لف  ال٧ى ًعيطه ٪ؽ إىل قٛيةف وى الك 

؛ لًٌٕٙ زيةد ث٨ أيب زيةد، كاحلؽيري ٔ٪ؽ أيب داكد ثؿ٥ٝ  ٙه ق ًٕي ؿٚٮع ٚإف  ق٪ؽى احلؽير ال٧ى
ـ ٬ؿم، ن٧٬ة ٨ٔ  ؿيٜ ٔجؽ٨٦ َ (751)٨٦ َؿيٜ شيٟ، كبؿ٥ٝ  (749) الل ث٨ م٧ؽ ال

 .قٛيةف، ث٫
ري  كاالػذالط؛ كذلا ٝةؿ قٛيةف (4) ٘ى ِي ٦٪٫ يٮـ رأيذي٫ » :ك٬٪ةؾ ٚؿؽه ثني اتل  كاكف ث١٧حى أظٛ

٫ :ثةل١ٮٚح، كٝةلٮا يل ْي ٍٛ ري  ًظ ٘ى  .«إ٩ ٫ ٝؽ تى

ٍؽ ٧٠ة اكف ث١٧ح، كممة  ٕي ري  احًلِٛ، كأ٩ ٫ ل٥ حى ٘ى ٫ ىلع تى ٦زياف »ييؤيؽ ذلٟ ٦ة ٝةهل اذل٬يب  يف ٚه٦ي
ذؽاؿ ، » :٨٦ دؿجح ٬نةـ ث٨ ٔؿكة، ٝةؿ (4/311) «األ حه ض  الـ، ظي ؿكة أظؽي أل ٔي ٬ًنةـ ث٨ 

ةف   ُ ٞى ربة ث٧ة ٝةهل أثٮ احلك٨ ث٨ ا٣ ًٔ ا، كال  ذ٤ٍ أثؽن ٫، كل٥ يى ْي ٍٛ ٪ىةٝىه ًظ ـه، ٣س٨ يف ال١ًربى تى إ٦ة
٭ي٢ ث٨ أيب وة٣ط اػذ٤ُة ٫ ٠٭ٮ يف  ٨٦ أ٩ ٫ كقي ْي ، كل٥ يىجٜ ظٛ ري  ٤ٝيالن ٘ى ا، ٥ٕ٩ الؿص٢ي تى ري  ٘ى كتى

= 
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[177 ] زى٪ة ؽ  ٪ىته ال ٔجؽظى ٍٕ ، ٩ة رى ، ٩ة قٛيةفي يًٍؽم   (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلي٧ى
٧ٞ٤ح ٔى  ٨ ٔى حن ًػيةرنا،  ٞى ، كاكف زً ؿزؽث٨  اتل ٧يِل   .(2)«مى

[178 ] زى٪ة ؽ  ي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة ٩ٕي  -(4)احلىكى
يىحٍ٪ىح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي  /ٝةؿ -يٕين اث٨ محةد ُٰ ل  ظؽيرو » /خي ٕىةل٥ًى اذلم يٕي إف  ا٣

٫  ٞ  .«ظى
[179 ] زى٪ة ؽ  ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٕى يٕين/  -احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ة جي

                                           
= 

ٕىٮـ ٨٦ ا٣ج كيةف؟! ٫ أك كى٥٬ً؛ ٚاكف ٦ةذا؟ أ٬ٮ ٦ى ّى بيجح، ٚىجىيًس مٛٮ  ظةؿ الن 
ٗيٌٮف ذلٟ يكريي أظةدير ل٥  ث جب٤٧حو ٠سريةو ٨٦ً ا٥٤ٕ٣ يف  ؽ  ٧ؿق ظى ٔي ؿاؽ يف آػؿ  ًٕ كملة ٝىًؽـ ا٣

ىٮ د٬ة، ك٦س٢ ٬ؾا يٞ ٍى جيي ٍ٤ ع ٔ٪ٟ اخلىجٍٍ، كذىر ػى ٚىؽى ةت؛  ٓو كل١جةر الٞ  ٕجح كلٮكي ٟو كلًني ٓ ملةل
ـاء٩ة ٚيٟ ية  ٔى ٨ اللي  ٍظكى

ى
٤ ُني؛ ٚ٭ٮ ميغي اإلقالـ، ك٣س٨ أ ؼى ٕٛةء كال٧ي  ٌ الا٧ح الزجةت ثةل

ةف  ُ ٞى .«. اث٨ ا٣  اهـ
/ ري  كاالػذالط، ٝي٤ٍخي ٘ى ـ أف  ٬٪ةؾ ٚؿٝنة ثني اتل  ؽ  ٞى ٤ٞٮف َك٧ح  ْٚ٭ؿ ممة تى ري  )ل١٪٭٥ ٝؽ يُي ٘ى  (تى

ٍى )كييؿيؽكف ث٭ة  ات»؛ كهلؾا ٝةؿ اث٨ي ال١ي ةؿ يف (اػذ٤ ٨٦ دؿجح  (367ص) «ال١ٮا٠ت ال ري 
ٕجح» :ٔجيؽة ث٨ ٦ٕذت الٌيب   ري   :ٝةؿ مي ٘ى ذى  .«أػربين ٔجيؽة ٝج٢ أف حى

ذجةط»كذ٠ؿق وةظت  ق االػذالطى » :، كٝةؿ«ااٗل ة٬ؿ أ٫٩ أراد ثذ٘ري   ْ ، كٝؽ ييؿيؽ أ٩ ٫ قةء ا٣
٫، كالل أ٥٤ٔ ْي .«. ظٛ  اهـ

/ ز ؿ؛  ٝي٤ٍخي ري  اذلم ال ييؤى ٘ى ري  ل١رثة ا٣ج كيةف ٚإف  الا٧ح ال يأػؾكف ٔ٪٫، خبالؼ اتل  ٘ى ٨ تى ٧ى ذى
ري»كهلؾا ٝةؿ اذل٬يب يف  / ل٥ » :٨٦ دؿجح م٧ؽ ث٨ ا٢ٌٛ٣ الكؽكيس (11/269) :«الك  ٝي٤ٍخي
٢٧ يأػؾ ٔ٪٫ أثٮ داكد؛ تًلى  ١ؿاف/ أال  يي ٨ ػ٤ٍ يف ن٫٦ ٠ذىٍؼ٤ًيٍ الك  ًق، كاذلم يىججِغ أف  ٦ى ري  ٘ى

ري  ل١رثة ا٣ج كيةف/ أال  ييؤػؾ ٔ٪٫ ٘ى ٨ تى . ٔ٪٫ أبلذح، كأف  ٦ى ، الٮاب ٨ٔ «ال٧يٞرتح»كا٩ْؿ  اهـ.«
 .لنيؼ٪ة الٮاديع  (111، 61)الكؤاؿ ر٥ٝ 

ٝىٕ٪ت اتل ٧يِل ال١ٮيف، ٝةؿ احلةٚ (1) كؽه » :«اتل ٞؿيت»ِ يف ٬ٮ  ؽي .«. وى  اهـ
ٛيةف (2) ًعيطه إىل قي  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً

ٙه  (4) ي ًٕ ـ ٝؿيجنةًى ؽ  ٞى  .، تى
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يىحٍ٪ىح /ٝةؿ -اث٨ مح ةد ٢ي » /ٝةؿ اث٨ي خي ٧ٍى ا حتي ٔ٪٫ ٨٦ الظةدير  (1)٦ة رأيخي أظؽن
٧ٍى٢ ٨ٔ اث٨ً   .(2)«ال٧ي٪١ؽر ال٧يؿق٤ح ٦ة حتي

[181 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين يىحٍ٪ىح -ق٧ٕخي قٛيةفى  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى اكف » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ خي

ًٓ ٬ؤالءً ام٧ؽ  ث٨ (3)إق٧ةٔي٢ي  ٍٕؽو ٨٦ً أرٚ  .(4)«ث٨ قى
[181 ] زى٪ة ؽ  يٍسى٧ح ٚث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ، ٩ة أيب ػى ذىتى إيل  ي٧ة ٠ى

حاث٨ي أيب رً  يىحٍ٪ىح ٝةؿ /، ٝةؿ(5)ٍز٦ى ٠٪خي إذا ق٧ٕخي » /أػربين أيب، ٩ة اث٨ي خي
٨ى  ٧ؿك٧ى خي  ث٨ (6)احلىكى ـ ٬ؿم  ٔك وجع يف ث٨  ةرة يىؿكم ٨ٔ ال

ي
٤ٍخي أ ٕى ًدي٪ةر صى

ذييًن 
ي
 .(7)«أ

[182 ] زى٪ة ؽ  يسث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ، ٩ة أيب ػى ذىتى إيل  ٧ح ٚي٧ة ٠ى
٪ؾر ٝةؿ ث٨ (8)إثؿا٬ي٥ي  يىحٍ٪ىح يٞٮؿ» /ال٧ي ٕيخ اث٨ى خي دي٪ةر، كاكف ث٨  ٩ة احلىك٨ /ق٧

ةؿ ٚي٫  .(9)«يٞي
                                           

 .«يحؿؾ: »(ك) ي  (1)

ـ (2) ؽ  ٞى . تى حه ٞى ٪١ؽر ٬ٮ م٧ؽ/ زً ـي ىلع رصةهل يف اذلم ٝج٤ى٫، كاث٨ي ال٧ي ـ اله ؽ  ٞى  .تى
حه ٨٦ رصةؿ ٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨  (3) ٞى ٍٕؽ ث٨ أيب كٝ ةص/ زً  .«اتل ٞؿيت»م٧ؽ ث٨ قى

ًعيطه  (4)  .وى
ذةف ٨٦ رصةؿ  اث٨ي أيب ًرز٦ح ٬ٮ م٧ؽي ث٨ ٔجؽ (5) ٞى  .«اتل ٞؿيت»ا٣ٕـيـ ث٨ أيب رز٦ح، ك٬ٮ كأثٮق ًز

رتكؾ (6) ٨ ث٨ ٧ٔةرة ابلضٌل، مٮال٥٬، أثٮ م٧ؽ ال١ٮيف، ٝةيض ث٘ؽاد/ ٦ى ًؿيت » .٬ٮ احلىكى ٍٞ تى
 .(1274)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتاتل  

ًعيطه  (7)  .وى

كؽه  (8) ؽي ٪ؾر احلـاَل/ وى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ ال٧ي ٍٞ  .(255)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

يٍسى٧ح» (9) ٨ه (1851)ثؿ٥ٝ  (2/86) «دةريغ اث٨ أيب ػى كى  .، ك٬ٮ ظى
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[183 ] زى٪ة ؽ  ٕيؽال ٔجؽظى ةف، ٩ة ث٨  يىي ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى  ُ ٞى ٕيؽ ا٣ قى
ٔي٧ؿ ث٨ (2)٩ة إثؿا٬ي٥ي 

يٞٮؿ اكف أثٮ  /يىحٍ٪ىحخي ث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى  /أيب الٮزيؿ، ٝةؿث٨  
ة (3)أثٮ إقعةؽ  .(4)«ا٣ٛـارم إ٦ة٦ن
[184 ] زى٪ة ؽ  زين ٬ةركفال ٔجؽظى ؽ  زين أيب، ظى ؽ  قٕيؽ، أػربين ث٨  ؿ مح٨، ظى

يىحٍ٪ىح -٩ـار، ٨ٔ قٛيةفى  ث٨ (5)ػةل اكف أ٥٤ٔي ال ةس حبؽيًر » /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي
ؿكة ث٨ (6)ا٣ٞةق٥ /عئنح زالزح ٔي ؽ، ك ى٧  ة ث٨ (7)مي ٧ٍؿى بري، كخى ـ  ث٪خ  (8)ال

                                           

ٕيؽ ابلىَصم،  (1) ةف؛ أثٮ قى  ُ ٞى ٣ٙ  يف ٬ٮ أمحؽي ث٨ م٧ؽ ث٨ يىي ث٨ قٕيؽ ا٣ ؤى الىؿح »ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي
»(2/74) «كاتل ٕؽي٢ ب٢ أيب ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ:  ٝنة، قي ك ؽي اء، ٝىًؽـ ٨٦ً ابلىَصة، كاكف وى  :٠ذب٪ة ٔ٪٫ بكةمؿ 

كؽه  ؽي . وى ».  اهـ

كؽه » :«اتل ٞؿيت»كٝةؿ احلةِٚ يف  ؽي .«. وى هـ  ا
/ ق، ٚيٞةؿ ٝي٤ٍخي ؽ  ٕيؽ ث٨ يىي، كقيأيت يف ثًٕي ال٧ى  :كييجكت إىل صى رأيخي » :ٮآً يٞٮؿأثٮ قى
م ؽ   .(1118)، ٧٠ة يف الزؿ ر٥ٝ «صى

كؽه  (2) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(224)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، هل  (3) ِه ، ظةٚ حه ٞى ٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ م٧ؽ ث٨ احلةرث ث٨ أق٧ةء ا٣ٛـارم، اإل٦ةـ، أثٮ إقعةؽ/ زً

ٙي  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .دىة٩ي ٍٞ  .(232)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
كى  (4)  .٨ه ظى

كة٠ؿ يف  ٔى ٣ٙ  اث٨ي  ؤى  .(1227)، كقيأيت ثؿ٥ٝ (7/125) «دةريغ دمنٜ»كركاق ٨٦ً َؿيٜ ال٧ي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ٨ي احلؽير. تى كى  .(16)ظى

ؽي٪ح (6) ٞ٭ةء ثةل٧ى ٛي ح، أظؽي ا٣ ٞى يٜ اتل يِل اًل ؽ  ًؿيت » .٬ٮ ا٣ٞةق٥ي ث٨ م٧ؽ ث٨ أيب ثسؿ الى  ٍٞ تى
 .(5524)٥ ، دؿجح ثؿٝ«اتل ٍ٭ًؾيت

ن٭ٮره  (7) ، مى ، ٚٞي٫ه حه ٞى ٮيدل القؽم/ زً اـ ث٨ ػي ٮ  ٕى بري ث٨ ا٣ ـ  ؿكة ث٨ ال ٔي ؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ  ، «دٞى
 .(4593)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ةي ث٪خ ٔجؽ (8) ٧ٍؿى حه  يه خى ٞى / زً ًجي ح، أكرثت ٨ٔ عئنحى ؽى ٕؽ ث٨ زيرارة ال٩ىةريح ال٧ى  .الؿ مح٨ ث٨ قى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(8742)ؿجح ثؿ٥ٝ ، د«تى
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 .(1)«ؿ مح٨ال ٔجؽ
[185 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ظى
، ٝةؿ زين أيب، ٝةؿ /إيل  ؽ  يىحٍ٪ىح يٞٮؿ/ ٩ة م٧ؽ» /ظى ، (2)ٔىٍضالفث٨  ق٧ٕخي اث٨ى خي
حن  ٞى  .(3)«كاكف زً
[186 ] زى٪ة ؽ  ؿو  /ؿؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةال ٔجؽظى ٧ى ٍٕ ٍٕخي أثة ٦ى ٧ً يٕين/  -(4)قى
ًٍر » /يٞٮؿ -ا٣ُٞيع ِى لى ٍٛ ؽي ًظ ٧ٍى يىحٍ٪ىح ال يى  .(6)«أيب ق٤ي٥ ث٨ (5)اكف اث٨ي خي
[187 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يٍسى٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى
٪ؾرث٨  إثؿا٬ي٥ي  يىحٍ٪ىح، أ٩ ٫ ٝةؿ(7)ال٧ي ث٨  أوعةثٟي يف م٧ؽً ٦ة يٞٮؿي » /، ٨ٔ اث٨ خي
ابه  /يٞٮلٮف /؟ ٝةؿ(8)إقعةؽ ؾ  ٢ ذاؾ /ٝةؿ .إ٩ ٫ ٠ى ٞي  .(9)«ال تى

                                           

٨ه  (1) كى  .ظى

، إال أ٩ ٫ اػذ٤ُخ ٤ٔي٫ أظةديري أيب ٬ؿيؿة  (2) كؽه ؽي  .٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔضالف ال٧ىؽين/ وى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ ؿ (6176)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى ْى ٦ؾم»، كيي٪ٍ ٢٤ ا٣رت  ًٔ ح  الث٨  (125 -1/123) «شى

 .رصت
ٕؿٚح الؿ صةؿ» (3) ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(194)ثؿ٥ٝ  (1/198) «ا٣

أمٮفه  (4) ، ٦ى حه ٞى كم/ زً ؿى ٧ٕؿ ا٣ُٞيع، أو٫٤ ٬ى ٧ٕؿ؛ أثٮ ٦ى ًؿيت » .٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦ى ٍٞ تى
 .(419)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًؾ (5) ا كل٥ يىذ٧زي ظؽيسي٫؛ ٚرتي ، اػذ٤ٍ صؽًّ كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(5721)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (6)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ إثؿا٬ي٥ي ث٨  (7) ؽ  ٞى ٨ي احلىؽير، تى كى ٪ؾر ظى  .(182)ال٧ي

 .(55)ل٤ٛةاؽة؛ ا٩ْؿ اتل ٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ  (8)
٨ه  (9) كى ٢ ذاؾ»، كٚي٫ زيةدة ثٕؽ ٝٮهل/ (3168)ثؿ٥ٝ  (2/326) «دةريغ اث٨ أيب ػيس٧ح» .ظى ٞي : «ال تى

رب يىجذْؿ يـيؽ ث٨ ػىيٛح» ٞى ٙى ا٣ / ٦ة دىى٪ .٤ٚٞؽ رأيذي٫ ػ٤ ٩ذْؿ يـيؽ ث٨  :ٓ ٬ة٬٪ة؟ ٝةؿٝي٤ٍخي
ى
أ

ٚىٍؽدىين
ى
. ػىيٛح أق٧ٓ ٦٪٫ الظةدير ا٣ت أ ».  اهـ

ة٬ني يف  ةت»كركاق اث٨ي مى ٨٦ َؿيٜ اث٨ أيب ػيس٧ح،  (1147)ثؿ٥ٝ  (281، 281ص) «دةريغ الٞ 
 .ث٫
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[188 ] زى٪ة ؽ  ا٣ٕالء، ٩ة ث٨  ج ةرالى  ٔجؽؿ مح٨، ظؽزين أيب، ٩ة ال ٔجؽظى
يىحٍ٪ىح -قٛيةفي  أيب ث٨  يٕين اث٨ إقعةؽ -(1)اكف يٮقٙ» /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي
 .(2)«أظِٛ كل أيب إقعةؽ -إقعةؽ
[189 ] زى٪ة ؽ  ىاء، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٝةؿ  /ا٣ربى

يىحٍ٪ىحث٨  ٝةؿ قٛيةف /ال٧ىؽيينث٨  ٌٔل   ل٥ يس٨ ٨٦ً كىل أيب إقعةؽ أظؽه » /خي
٪ؽم ٨٦ يٮقٙ ًٔ ِى  ٛى ٍظ

ى
 .(4)«أيب إقعةؽث٨  إقعةؽث٨  أ

[191 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةينث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ، ٩ة أمحؽي احلىكى
٪ٍجى٢، ٩ة قٛيةفي  يىحٍ٪ىح -ظى حه ًػيىةره ث٨  ، ٩ة ق٤ي٧ةفي -يٕين اث٨ خي ٞى  .(5)«أيب ال٧ي٘رية، زً

[191 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 
ذٍط؛ ٩ىٍَص  ٛى ٤ىتى احل» /ٝةؿ قٛيةفي  /ال٧ى٘رية، ٝةؿ ث٨ (6)أثٮ ا٣ َى ا  رى أظؽن

ى
ى٥ أ ٮ  -ؽيرى ل ك٬ي

ًك٨   ٮ مي ِى ٨٦ً رىٍكح -ك٬ي ٛى ٍظ
ى
 .«ا٣ٞةق٥ ث٨ (7)أ

[192 ] زى٪ة ؽ  ةر الؿٌف،  ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ ٕى ي٧ٮف ا٣ ٦ى
يىحٍ٪ىح -ق٧ٕخي قٛيةفى  /ٝةؿ ة ركاق ٧ٔؿك -يٕين اث٨ خي  ٧ ب٢ خى مٕيت، ٨ٔ ث٨  كقي

                                           

حه  (1) ٞى ق/ زً ٙي ث٨ إقعةؽ ث٨ أيب إقعةؽ الكبيع، كٝؽ ييجكت ًلىؽ  ثؿ٥ٝ ، دؿجح «اتل ٞؿيت» .٬ٮ يٮق
ؿ (7911) ْى  .(919)ثؿ٥ٝ  (218 -9/217) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ

ًعيطه  (2) جؽوى ؿ  ، ٔك ْى ، كيي٪ٍ حه ٞى  .(6/114) «دى٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»الجةر ث٨ ا٣ٕالء/ زً
، هل دؿجح يف  (3) حه ٞى ؽاد»زً  .، ط/دار ا٣٘ؿب اإلقالَل(73)ثؿ٥ٝ  (116 -2/114) «دةريغ ث٘ى

ًعيطه  (4)  .وى
(5) « ًٕ ٕؿٚح الؿ صةؿا٣  .(416)ثؿ٥ٝ  (1/268)، ك(54)ثؿ٥ٝ  (1/151) «٤ى٢ ك٦ى

كؽه » :ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٔ٪٫ (6) ؽي  .(2142)ثؿ٥ٝ  (8/468) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى

حه  (7) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ركح ث٨ ا٣ٞةق٥ اتل ٧يِل ا٣ٕ٪ربم/ زً ٍٞ  .(1981)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
حه ٨٦ رصةؿ  (8) ٞى  .«تاتل ٞؿي»زً
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ق ؽ  ٍصٮىدي ٦٪٫ /؟ ٚٞةؿ(1)أثي٫، ٨ٔ صى
ى
 .(2)«ٗرييق أ

[193 ] زى٪ة ؽ  از؛ م٧ؽال ٔجؽظى ػةل  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٬ةركف اخلىؿ 
ازم، ٩ة ٌٔل   يىحٍ٪ىح /ق٤ي٧ةف ابلى٤يخ، ٝةؿ ث٨ (4)الؿ  ٨  /٤ٝخ ل٧ًًٍكٕؿ» /ٝةؿ اث٨ي خي ٦ى

؟ ٝةؿ ٨ أدركخى ٍثجىخي ٦ى
ى
ٍثجىخى ٨٦ً ٧ٔؿك /أ

ى
ث٨  دي٪ةر كا٣ٞةق٥ً ث٨  ٦ة رأيخي أ

كٕٮدث٨  الل ؽٔجؿ مح٨. يٕين اث٨ ال ٔجؽ  .«مى
ؽ ى٧  ٍثجىًخ  /ٝةؿ أثٮ مي

ى
ا ٨ٔ أ ؿن ٕى يىحٍ٪ىح ث٪ة٤ًٝح اآلزةر؛ قأؿ ًمٍك ٬ؾا ٣ًٕ٪ةيح اث٨ً خي

٫ كى ٍدرى
ى
٨ أ  .٦ى

[194 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
ٍٮىلى اتل ٮأ٦ح؛ ٚكأتلي٫» يؿة؟ ٠يٙ ق٧ٕخى ٠يٙ ق٧ٕخى أثة ٬ؿ /صبخي إىل وة٣طو مى

ٍى  /اث٨ى ٔجةس؟ ٚٞةلٮا ٍكذي٫ .إ٩ ٫ ٝىؽ اٍػذ٤ ى رتى  .(5)«ذى
[195 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة أيب، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 
يىحٍ٪ىح، ٝةؿث٨  ٩ة قٛيةف عيٛحه  (6)ظؽيري أيب قٛيةف» /خي  .(7)«٨ٔ صةثؿو إ٩ ٧ة يه وى

                                           

ؿ  (1) ْى ٍ٪ ذؽاؿ»ل٤ٛةاؽة؛ حي  .(6383)ثؿ٥ٝ  (3/263) «٦زياف األ
ًعيطه  (2)  .وى
ٙي يف  (3)  ٣ ؤى ح، ك٬ٮ : »(7/245) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ٔى ٍر ٠ذجخي ٔ٪٫ ٦ٓ أيب كأيب زي

كؽه  ؽي . وى ».  اهـ

ٙي يف  (4)  ٣ ؤى ة (6/189) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧ي ، كذ٠ؿق اث٨ي ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن كال دٕؽيالن
ةت»ًظج ةف يف  ٤ ًِل ىلع دؿجذ٫ ٬٪ةؾ ثٞٮهل(8/472) «الٞ  ٕى ٤ ٜ ال٧ي ٔى ٛؿ ث٫» :، ك  .«ل٥ ٩ْى

ًعيطه  (5) ؿ وى ْى ات»، كيي٪ٍ  (إصةزةن )ثذعٞيٜ ميؼ٪ة  (33)ثؿ٥ٝ  (265 -258ص) «ال١ٮا٠ت ال ري 
ي ٮـ ٔجؽ رب  ال يب ٔجؽ ٞى  .ا٣

كؽه ٬ٮ ٤َعحي ث٨ ٩ةٚٓ ا (6) ؽي / وى حى ؿى م١  ـى ٛيةف اإلقاكؼ، ٩ى ؛ أثٮ قي  ٰ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .لٮاقُ ٍٞ ، «تى
 .(3151)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ًعيطه  (7)  .وى
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[196 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ث٨ (1)٨، ٩ة ٌٔل  ؿ محال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
ارَل يٞٮؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي أمحؽ ٕيؽ ال  ٧ؿ يٞٮؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي بًٍّشى  /قى ق٧ٕخي  /ٔي

يىحٍ٪ىح يٞٮؿ ـي٬ري» /اث٨ى خي ٟى ثً ٤ىيٍ ٔى
ٕةكيح؛ ٧ٚة ثةل١ٮًٚح ٦ًس٫٤ٍث٨    .(4)«٦ي

[197]  زى٪ة ؽ   /ل٧ىؽيين ٝةؿاث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
رٍَضى ٨٦ً » /ق٧ٕخ قٛيةفى يٞٮؿ

ى
 ث٨ (5)ؿ مح٨ال ٔجؽل٥ يس٨ ثةملؽي٪ح رص٢ه أ

 .(6)«ا٣ٞةق٥
[198 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 

« ًٟ ؽ ا٩ذٞةد ٦ةل مى
ى
٤ى٫٧ بنأ٩ً٭٥ث٨  ٦ة اكف أ ٍٔ ى

 .(7)«أنف ل٤ؿ صةؿ كأ
[199 ] زى٪ة ؽ  ،ال جؽٔظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةف ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه كذ٠ؿ  -٩ة ٌٔل 

جيؽ ث٨ (8)٧ٔؿك ذجخ ٔ٪٫ ٠ذةثنة ٠سرينا» /ٝةؿ -ٔي ، ٚىٮ٬جخ ٠ذةثى٫ اث٨ أيخ (9)٠ى
جيؽث٨  ٧ٔؿك جٍخي هل ٠ذةبى اث٨ صؽعف /ٝةؿ قٛيةفي  .ٔي ل٥ًى  /ٚٞي٢ لكٛيةف .ككى٬ى

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(24)تى

ِه  (2) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(39)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ـ حتخ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ـ ٬ؿاين/ زً ٧ؿ ال ٔي  .(51)الزؿ ر٥ٝ ٬ٮ بًّش ث٨ 
ًعيطه  (4)  .وى
يح٪ح  ٬ٮ ٔجؽ (5) ٔي ، ٝةؿ اث٨  حه ص٤ي٢ه ٞى يٜ اتل يِل/ زً ؽ  الؿ مح٨ ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ م٧ؽ ث٨ أيب ثسؿ الى 

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«اكف أ٢ٌٚى أ٢ً٬ ز٦ة٫٩» :ٔ٪٫ ٍٞ  .(4117)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (6)  .وى
ًعيطه  (7)  .وى

ا٬ (8) ـ  جىيؽ، ال ٬٥ٮ ٧ٔؿك ث٨ خي لي٭ي ٕزت٣ح كأك   .(6/114) «ًقري أٔالـ ال جالء» .ؽ، ا٣ٕةثؽ، ٠جريي ال٧ي

ط  (9) طق لَؿخ ذا  ي ا تء: »(م)ك َعػ لض  ؾل  ي ا لُعؼق د ا لؽ طـ ذ ق ك وه ا،  ت كثقًر ًا ت ف كت ُت طـ 3/9)« كتا 77) ،

اـ ت  لف ه َرَمَز  د ة طـ َت مِـ ُكسخ بثا  فل
 

ِؿل ؾص لُؿَع ت ا أمَّ و ه،  د ت هلل: »(د)وهق ُمختار طـ ًا ت ت «كت أمَّ و  (ك)، 

هلل  د  لحؿ وا ط،  طق َمخ ؾك  لل ط اق دم ُح لع  
 

ِؿل ؾص لُؿَع بْثَاَتف ا َأ ت  لك م و ط األ ت   ي  بْثَا َأ د  وق ت،  ـف َط م َفَسَؼ

قِؼف ؾك ِّقف  .ط
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جٍذى٫؟ ٝةؿ ين   /كى٬ى
ى
رى أ

ى
ذي٫ كل٥ أ ٍْ ًٛ ةق٠٪خي ٝؽ ظى نٍكى

ى
ؿى  /ز٥ ٝةؿ قٛيةفي  .أ ٬ى

ى
 (1)كك٪خي أريؽ أ

ؿى  ٬ى
ى
ق .كٝةؿ ثيًؽق .٦٪٫ (1)أ ٓى يؽى ى ٍثجىخى ٦ً٪٫، كجى

ى
 .(2)«٠أ٩ ٫ يؿيؽ/ أ

[211 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
ب٫ٍ(4)ق٧يٓ ثي٭كيًّة ث٨ (3)اكف إق٧ةٔي٢ي » ٍٝؿى

ى
 .(5)«؛ ٥٤ٚ أذ٬ٍت إل٫ كل٥ أ

[211 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
ة -اكف ثةملؽي٪ح» ٌن ر -أي ؽى ٞى ٫ ٔ٪ؽ أ٢٬ املؽي٪ح إال ا٣ ٕى ًى ة كى ٧ى ، ذى ! ٝةؿ (6)ميغه عثؽه

٨ ٬ٮ؟ ٝةؿ /٤ٞٚخ لكٛيةف /ٌٔل   ىٍكخي اث٨ى  /ز٥ ٝةؿ قٛيةف .(7)اث٨ي أيب بليؽ /٦ى ةل صى
ٕي٧ؿ -ٕين ث١٧حى ي -أيب بليؽ ٬٭٪ة ـى ال١ٮٚح ك٤ٝخ ٣ً ؛ ٚؾ٬ت إل٫، (8)قٕيؽث٨  كٝىًؽ

٫ قٛيةفي ثةل١ٮٚح ىكى ةل يى٫ كصى ًٞ  .(9)«ٚى٤ى
[212 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ب٢  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى كقي ٩ة ٌٔل 

ًريًّة؛ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ» /إقعةؽ؟ ٚٞةؿ ث٨ (11)ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ  ٝىؽى إقعةؽ اكف 
                                           

ة يه (1) ؿى يبح، ك٦ٕىن ن٫٦/ أ٩ ٫ ييؿيؽ أظك٨ ٦٪٫ :ال٬ى ٪ىح كال٭ى  .احلةؿي احلىكى
ًعيطه  (2)  .وى
٤ ٥ ٚي٫ بًلؽٔح اخلىٮارج٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ ق٧يٓ احلى٪ىيف (3) ، ديسي كؽه ؽي  .؛ أثٮ م٧ؽ ال١ٮيف/ وى

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(456)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ؿٝح ابل٭حكيح ٨٦ً ٚؿؽ اخلىٮارج (4) ًٛ  .نًكجح إىل أيب ثي٭ف اهليى٥ ث٨ صةثؿ اخلةريج، ديجكت إل٫ ا٣
ؿ  .اخلىٮارج ْى ٍ٭ؿًٍقذةين (1/219) «ال٢٤٧ً كال ع٢»كيي٪ٍ  .ل٤ن 

ًعيطه  (5)  .وى
ر :أم (6) ؽى ٞى  .ثًؽٔح ا٣

ر ٬ٮ ٔجؽ (7) ؽى ٞى ، ريَل ثة٣ حه ٞى ؿ ال١ٮٚح/ زً ـى ٘رية، ٩ى ًؿيت » .الل ث٨ أيب بليؽ ال٧ىؽين؛ أثٮ ال٧ي ٍٞ تى
 .(3584)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ٛيةف ال ٮرم، كاللي أ٥٤ٔي  (8) ٕيؽ ال ٮرم، أػٮ قي ٧ؿ ث٨ قى ٔي  ٤ٕ٣ ٫. 

ًعيطه  (9)  .وى

ي٢ ابلىَصة، كييٞةؿ هل مح٨ ث٨ إقعةؽ ث٨ ٔجؽالؿ   ٬ٮ ٔجؽ (19)  :الل ث٨ احلةرث ث٨ ٠ً٪ة٩ح ال٧ىؽين، ٩ـى
= 
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٪ىٛ ذى٢ ةق أ٢٬ي ذى ٍٞ ةلك٫، كٝةلٮا ال٧ىؽي٪ح، ٚضةء٩ة ٬٭٪ة ٦ى ٓى  /الٮلؽ؛ ٥٤ٚ جني ٧ً إ٩ ٫ ٝؽ قى
 .(1)«احلؽيرى 
[213 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 

ي ٮب»
ى
ي ح، كٝةؿ ث٨ (3)مٮىس، كإق٧ةٔي٢ ث٨ (2)ل٥ يس٨ ٔ٪ؽ٩ة ٝيؿىمحني ٦ًس٢ أ ٦ى

ي
 /أ

ةؿ هلث٨  ليٮباكف » ٧ؿاف /مٮىس أخه يٞي ٨ ٦٪٫، كل٥ يس٨  (4)مٮىسث٨  ًٔ قى
ى
أ

 .(5)«ٔ٪ؽق يشءه 
[214 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 

ِى ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ً ٗريق (6)اكف اث٨ي َةكس» ٛى ٍظ
ى
ِي  /٤ٝخ لكٛيةف .أ ٍٛ أي٨ اكف ًظ

ة ٨ٔ َةكس ث٨ (7)إثؿا٬ي٥ حٍّسى ًِ اث٨ً َةكس؟ ٝةؿ ٦ى ٍٛ  /لٮ ًمبخ ٝي٤ٍخي لٟ /٨٦ً ًظ
٤ٍخي  ٕى ـ إثؿا٬ي٥ى ٤ٔي٫ يف احًلِٛ ذى ٝىؽ 

ي
 .(8)«إًين  أ

                                           
= 

ج ةد ر .خى ؽى ٞى ، ريَل ثة٣ كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(3824)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٕٛةء»كركاق ا٣  ٌ  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط، ك٬ٮ اث٨ي اإل٦ةـ أمحؽ، ث٫ (2/727) «ال
حه ٬ٮ  (2) ٞى ي ٮب ث٨ مٮىس ث٨ ٧ٔؿك ث٨ قٕيؽ ث٨ ا٣ٕةص؛ أثٮ ميٮىس ال٧ىّك، المٮم/ زً

ى
ًؿيت » .أ ٍٞ تى

 .(631)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

، ثىجٍخه  (3) حه ٞى ي ح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ قٕيؽ ث٨ ا٣ٕةص المٮم/ زً ٦ى
ي
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .إق٧ةٔي٢ ث٨ أ ٍٞ ، «تى

 .(429)دؿجح ثؿ٥ٝ 
ؿ ذللٟ  (4) ْى ٍ٪  .(98ص) «كاة ٨٦ اإلػٮة كالػٮاتالؿ  »حي
ًعيطه  (5)  .وى
، عثؽه  ٬ٮ ٔجؽ (6) ، ٚة٢ًه حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ َةكس ث٨ ٠حكةف الى٧ةين؛ أثٮ م٧ؽ، زً ٍٞ ، «تى

 .(3418)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ِه  (7) ، ظةٚ ١ح، ثىجٍخه ةايف، ٩ـي٢ ٦ى  ُ حّسة ا٣ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ ٦ى ٍٞ ؿ٥ٝ ، دؿجح ث«تى
(262). 

ًعيطه  (8)  .وى
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[215 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ٤ٝخ لكٛيةفى  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه اكف » /٩ة ٌٔل 
ٝىحي  ؽى ٮٚيًّة؟ ٝةؿ ث٨ (1)وى ةر ٠ي ىكى ٮٚيًّة /ي  .(2)«اكف أو٤ي٫ ٠ي

[216 ] زى٪ة ؽ  ،ال ؽٔجظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
ـى ٤ٔي٪ة يـيؽي » ؿي ٦ة ٝىًؽ ك 

ى
ك٧٤حث٨  يـيؽ ث٨ (3)أ ٬نةـ كاكف رصالن ث٨  صةثؿ ٦ٓ مى

٨ ال عٮ كى يبح، ظى ٨ ال٭ى كى ل٥ يىس٨ يف أوعةب  /كاك٩ٮا يٞٮلٮف» /ٝةؿ قٛيةفي  .ظى
 .(4)«٦ى١عٮؿ ٦ًس٫٤ٍ

[217 ] زى٪ة ؽ  ث٨  احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ة ٧ٔؿكث٨  مح٨، ٩ة ٌٔل  ؿ  ال ٔجؽظى
يىحٍ٪ىح -م٧ؽ ال ةٝؽ، ٩ة قٛيةف بًح ني؛ » /ٝةؿ -يٕين اث٨ خي ؿى ٔى ٦ة اكف ثةل١ٮٚح ثٕؽ 

٥ ني؛ احلىسى ٍٮلى ٕيب ٦ًس٢ مى  .(7)(6)«كمحى ةد (5)إثؿا٬ي٥ كالن 
[218 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى اث٨ يٕين  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين زٍخي قٛيةفى » /ٝةؿ -يٕين الـبريم -(8)ق٧ٕخي أثة أمحؽ /ٝةؿ -ال٧ى ؽ  ث٨  ظى

                                           

حه  (1) ٞى ح، زً  ١ ىكةر الـرم، ٩ـي٢ ٦ى ؽٝح ث٨ ي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ وى ٍٞ  .(2938)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (2)  .وى
ي٫ه  (3) ًٞ ، ٚى حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ ثؿ٥ٝ  (9/296) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك(7844)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(1262). 

ًعيطه  (4)  .وى
ب ٧ة دى٣ ف ٬ٮ (5) ، إال أ٩ ٫ ري ، ثىجٍخه حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .اث٨ي ٔذحجح ال١٪ؽم/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(1461). 

ـه، كريَل ثةإلرصةء (6) ، هل أك٬ة كؽه ؽي ، وى ٤ي٧ةف المٕؿم، ٚٞي٫ه ًؿيت » .٬ٮ محى ةد ث٨ أيب قي ٍٞ تى
 .(1518)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (7) ٌل  ث٨ احلى وى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ، ٔك ؽ  ٞى ٨ اهلك٪ضةين، تى ؿ (24)كى ْى ٕؿٚح »، كيي٪ٍ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ا٣
 .(1544)ثؿ٥ٝ  (2/59) «الؿ صةؿ

،  ٬ٮ م٧ؽي ث٨ ٔجؽ (8) حه ٞى بريم ال١ٮيف/ زً ـ  ٧ؿ ث٨ در٥٬ القؽم؛ أثٮ أمحؽ ال ٔي بري ث٨  ـ  الل ث٨ ال
ُئ يف ظؽير ال ٮرم ، إال  أ٩ ٫ ٝؽ يي ًؿيت اتل  » .ثىجٍخه ٍٞ  .(6155)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتتى
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ٕىًل   يىحٍ٪ىح ٨ٔ ٦ي عةف (1)خي  ُ ثجًٕي ظؽير اث٨ أيب جنيط؛  -يٕين اث٨ ٬الؿ -ا٣
ذى٢ى  /ٚٞةؿ ٍٞ ٍظٮىجى وةظتى ٬ؾا إىل أف حي

ى
 .(2)«٦ة أ
[219 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ًٌل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٔى ًؽيين -٩ة   /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى

يىحٍ٪ىح ٝةؿث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى  ٥» /خي رى ٦ًس٢ احلىسى
ى
ف ٥٤ٚ أ ؽى ٔى تىيٍخي 

ى
ثىةف ث٨ (3)أ

ى
 .(4)«أ

[211 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
ي ؽة ىلع ٦ة ٚي٫ (5)اكف إثؿا٬ي٥ي » ٮؽ احلؽيرى بكيةٝحو صى ىكي  .(6)«اهلضؿم ي

[211 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ٤ٝخ لكٛيةفى  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه إف  » /٩ة ٌٔل 
ؿيش ركل ٨ٔ ٧ٔؿك ٨ -يٕين اث٨ دي٪ةر -اث٨ى صي ٤ًيًّة ث٨  ٨ٔ احلىكى ٔى م٧ؽ أف  

يح /ٝةؿ ـ  ٩ىًىيجى٭٥ ٨٦ ال 
ي
ٓى ثىين ال ٪ى ٨ ٦ى ٤ى٥ى ٦ى ّى قٕيؽ، ٨ٔ ث٨  كٝةؿ قٛيةفي  .٣ٞؽ 

 ً٧ ٨ قى  ٧ ٤ًيًّة ٧ٔؿك، خى ًٔ  ٓ!  ا كال يذك٥  /ٚٞةؿ قٛيةفي ٧ٍؿن ٦ٍخي خى ـً
ى أػُأكا، ل

ح إال   ٧٤ًى   .(7)ثًسى
                                           

ةدي ىلع دىسؾيج٫ ٬ٮ ٦ًٕل ث٨ ٬الؿ ث٨ قٮيؽ؛ أثٮ ٔجؽ (1)  ٞ ٜى ال  ٛى ٮيف، ات  ةف ال١ي ع   ُ ًؿيت » .الل ا٣ ٍٞ تى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(6855)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (2)  .وى
ٕٛةء»كركاق ا٣ٕٞيٌل  يف   ٌ ، ث٫(4/1361) «ال  .، ٨٦ َؿيٜ وة٣طو

٤ى »كي٪ْؿ  ًٕ ٕؿٚح الؿ صةؿا٣ ٦زياف »، ك(3541)ثؿ٥ٝ  (2/536)، ك(1192)ثؿ٥ٝ  (1/511) «٢ ك٦ى
ذؽاؿ  .(8679)ثؿ٥ٝ  (4/152) «األ

ـه  (3) ، هل أك٬ة ، عثؽه كؽه ؽي حىس، وى ًٔ ٕىؽين؛ أثٮ  ثةف ا٣
ى
٥ ث٨ أ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ احلىسى ٍٞ ، دؿجح «تى

 .(1447)ثؿ٥ٝ 
ًعيطه  (4)  .وى
ك٥٤ اهل (5) ٮٝٮٚةتو ٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ مي ٓى مى ذى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ضؿم؛ أثٮ إقعةؽ، ٣ىني  احلؽير، رى ٍٞ ، «تى

ؿ (254)دؿجح ثؿ٥ٝ  ْى  .(417)ثؿ٥ٝ  (132 -2/131) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ

ًعيطه  (6)  .وى

ؿف اهلل:  (7) ل رح ِؿ ؾص لُؿَع تل ا أراد »ق ف  ت»كلكَّ ظف أحػ  .«إتاَّ 
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ٝةؿ  /م٧ؽ يٞٮؿث٨  الل ٔجؽق٧ٕخي ٨ً٦  /ٝةؿ ٧ٔؿكه  /ٝةؿ قٛيةفي  /ز٥ ٝةؿ
يىحً  /ٌٔل   ـ  ٩ىًىيجى٭٥ ٨٦ ال 

ي
ٓى ثىيًن ال ٪ى ٨ ٦ى ٤ى٥ ٦ى ّى ؽ  ٞى  .(1)«٣ى

[212 ] زى٪ة ؽ   /قٕيؽ اليٌل، ٝةؿث٨  زين أيب، ٩ة ٬ةركفي ؿ مح٨، ظؽال ٔجؽظى
ين ػةلي  ٍػربى

ى
يىحٍ٪ىح، ٝةؿث٨  ٩ـار، ٨ٔ قٛيةفى ث٨  أ ٔى٧ؿك» /خي ًدي٪ةر أ٥٤ٔى أ٢ً٬ ث٨  اكف 

حى   ١  .(2)«٦ى
[213 ] زى٪ة ؽ  قٕيؽ ال٧يٞؿئ، ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى

٥ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ يىحٍ٪ىحث٨  احلىسى ىنري يىؾ٠ؿ ٨ٔ اث٨ خي دي٪ةر، ث٨  ٩ة ٧ٔؿك» /ٝةؿ ب
حن  ٞى حن زً ٞى حن زً ٞى ًّٔشي٨ ٨٦ ٗرًيق .(3)«كاكف زً ت إيل  ٨٦ً  ظى

ى
٫ ٨٦ً ٧ٔؿك أ ٕي ٍق٧ى

ى
 .«كظؽيسنة أ

[214 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 
٨  ٦ً٪٫ث٨  ةرة٧ى اكف خي » قى

ى
رب٦ح، كاكف أ ٍٕٞةع اث٨ أيخ اث٨ مي ٞى ؿآف ٦٪٫،  ا٣ ٞي  ل٤

ى
أ ٍٝؿى

ى
كأ

٨  ٦ً٪٫ث٨  الل ٔجؽكاكف  قى
ى
 .(4)«ٔحىس اث٨ أيخ اث٨ أيب لًل، كاكف أ

 

                                           

ًعيطه  (1) ؿ وى ْى ٪ ٙ اث٨ »، كيي٪ٍ ىى حجحمي  .(25/195) «االقذؾاكر»، ك(9/316) «أيب مى

٨ه  (2) كى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ظى ؽ  ٞى ٨ي احلؽير(16)، كػةل ث٨ ٩ـار تى كى  .، ك٬ٮ ظى

حه : »(1281)ثؿ٥ٝ  (6/231) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٠ؾا يف ال٧ىؼُٮط، ك (3) ٞى ، زً حه ٞى ، زً حه ٞى  .«زً
»(269ص) «دى٭ؾيت الق٧ةء كال٤٘ةت»إال أف  ال ٮكم  ٝةؿ يف  يح٪ح:  ٔي ٛيةف ث٨  ،  :ٝةؿ قي حه ٞى ٬ٮ زً

، حه ٞى ، زً حه ٞى ، زً حه ٞى ات .زً ؿ  . أربٓ مى  .كل٥ أٝٙ ىلع ذلٟ ٔ٪ؽ ٗرًيق اهـ.«
ًعيطه  (4)  .وى
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 باب َا سنض 

١َٓ عٓز ايعًُا٤بٔ  ي١ ُعفٝإَدالَِٔ  ِٝ َٝ  ُع

[215 ] زى٪ة ؽ  ٨ال ٔجؽظى ازم، ٩ة ث٨  أمحؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة احلىكى ال٤ير الؿ 
ٍ٭٢ي  ة يٞٮؿق٧ٕ /زجن٤ح، ٝةؿ ث٨ (2)قى ٕن ًكي يىحٍ٪ىح إال  » /خي كى ذىبٍ٪ة ٨ٔ اث٨ً خي ٦ة ٠ى

خ  كأربٕني ك٦ًةاح ٪ح قى ٍخ٧ىلي يحى  قى
ى
 .(3)«كال

[216 ] زى٪ة ؽ  آدـ املؿكزم ٚي٧ة ٠ذت  ث٨ (4)ؿ مح٨، أػربين م٧ٮدال ٔجؽظى
، ٝةؿ ةًثينة ثني يىؽي٫ ىلع» /إيل  ٍ  إال صى يىحٍ٪ىح رى ة ٔ٪ؽى اث٨ً خي ٕن ًكي  ري٠جتي٫ ٦ة رأيخي كى

ذىكى ٥  .(5)«قة٠ذنة ال حى
[217 ] زى٪ة ؽ  ٕيؽ  ث٨ (6)ؿ مح٨، ظؽزين أيب، ز٪ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى قى

ىي /الىٮ٬ؿم، ٝةؿ ا» /قٕيؽ المٮم يٞٮؿ ث٨ (7)ق٧ٕخي يى ؿن ٕى ٓي  (8)رأيخي ًمٍك ٛى ىٍن ي
                                           

ٙي يف  (1)  ٪ ىى ٫ ال٧ي ٞى ث   .(5)ثؿ٥ٝ  (3/2) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كى

ازم؛ أثٮ ٧ٔؿك اخلىي ةط المرت، احلةٚ (2) ٭٢ ث٨ زجن٤ح الؿ  كؽه ٬ٮ قى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ِ، وى ٍٞ ، «تى
٬يب  يف (2672)دؿجح ثؿ٥ٝ  »(2189)ثؿ٥ٝ  (1/359) «الاكمٙ»، كٝةؿ اذل  حه :  ٞى ، «ك٬ؾا أٝؿبي  .زً

 .«دى٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»كدي٪ْؿ دؿجذ٫ ٨٦ 
ًعيطه  (3)  .وى
ِي  (4) كؽه » :ٝةؿ احلةٚ ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ  .(6552)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

كى  (5)  .٨ه ظى
ح (6) ض  ٤ ٥ ٚي٫ ثال ظي ، ديسي ِه ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(181)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًٍ٘ؿب (7) كؽه حي ؽي ؽاد، وى ي٢ ث٘ى ثةف ث٨ قٕيؽ ث٨ ا٣ٕةص المٮم ال١ٮيف، ٩ـى
ى
ٕيؽ ث٨ أ ىي ث٨ قى  .٬ٮ يى

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(7614)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
 .٬ٮ ًمكٕؿ ث٨ ٠ؽاـ (8)
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ز٫ث٨  إلنكةفو إىل قٛيةفى  ىؽ  يىحٍ٪ىح يي  .(1)«خي
[218 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ؿ  ال ٔجؽظى ؽ  قٕيؽ الىٮ٬ؿم، ث٨  مح٨، ظى

يًت اث٨ى » /يٞٮؿ (2)ق٧ٕخي أثة ٦ٕةكيح /ٝةؿ
ٍ
٪ىأ ٧ًل ذى ؿج ٨٦ً دل٤ف أل ٪ ة نى ٠ي

يىحٍ٪ىح  .(3)«خي
[219 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ز٪ة   -ظى

ًؽيين ي ٮبى  ٠٪خي » /ٝةؿ قٛيةفي  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى
ى
ـي أ ـى ٍ ل

ى
ثةل٤ي٢ ٔ٪ؽ  (4)أ

ق ٨ٔ ٧ٔؿكث٨  ٧ٔؿك ًذيؽي
ي
دي٪ةر ريءكس الظةدير، كأذ٬ت ث٨  دي٪ةر، كك٪خ أ

٣يين .٫ٕ٦ ٚأقأؿي هل ٨ٔ د٤ٟ الَؿاؼ
ى
؟  /كاكف يكأ ز٥ ركل ٧ٔؿك ٨ٔ ٚالفو

؟   كك٥ ركل ٨ٔ ٚالفو
٭ة ٤ٔي٫، ز٥ أكذتي هل ٨٦ً ل ميغو محبنة، كأق ٝيى 

ى
ا ٔ٪أٚىأ ٧ٍؿن ٭ة، ككذجخي ؿ هل خى

 .(5)«قٕيؽ ال٩ىةرمث٨  هل أَؿاٚنة ٨ٔ يىي
[221 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ًٌل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٔى ًؽيين -٩ة   /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى

دىين اث٨ي أيب جنيط» /ق٧ٕخي قٛيةفى ٝةؿ ب ٧ة عى ٤ي٥، كك٪خي َٮي٢ى  (6)ري ٗي كأ٩ة 

                                           

٨ه ظى  (1)  .كى
جي٫ (2) ٞى يؿ ال١ٮيف؛ أثٮ ٦ٕةكيح، ٣ى ِي ال ةس حلؽير  .ٚةٚةق :٬ٮ م٧ؽ ث٨ ػةزـ الرض  ، أظٛ حه ٞى زً

٧ل، كٝؽ يىً٭٥ي يف ظؽير ٗريق ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .أل ٍٞ  .(5878)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (3)  .وى
ح، ٨٦ً (4) ض  ، ظي ، ثىجٍخه حه ٞى ؼذيةين/ زً ج ةد ٬ٮ أي ٮب ث٨ أيب دى٧ي٧ح الك  ٕي ٞ٭ةء ا٣ ٛي ًؿيت » .٠جةر ا٣ ٍٞ تى

 .(611)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (5)  .وى
ب ٧ة دى٣ ف ٬ٮ ٔجؽ (6) ر، كري ؽى ٞى ، ريَل ثة٣ حه ٞى ٮال٥٬، زً يف، مى يط املّك، الٞ  ًؿيت » .الل ث٨ أيب جنى ٍٞ تى

 .(3686)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
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 .(1)«ال٧يالز٦ح ثةل٤ي٢ كال ٭ةر
[221 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ال ٔجؽظى ال٤ير، ٩ة ث٨  أمحؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ز٪ة احلىكى

ٍ٭٢ي  يىحٍ٪ىح ىلع زااؽةى » /، ٝةؿ(4)زجن٤ح، ٩ة أثٮ أقة٦حث٨ ا (3)قى ٢ى اث٨ي خي ك٬ٮ  (5)دىػى
زى٫، ٚؽع زااؽةي بيشءو  ؽ  يىحٍ٪ىح ٨ٔ ظؽيرو ٚىعى ؿى زااؽةي اث٨ى خي

ى
أ ، ٚىكى ك٬ٮ مؿييه

ذىجى٫ كى  .(6)«كى

[222 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ؿ مح٨ال ٔجؽظى ٍ٭٢ث٨  ، ٩ة احلىكى زجن٤ح ث٨  ال٤ير، ز٪ة قى
ؽً  /يٞٮؿ ى٧  ، ٨ٔ مي ـ ٬ٍؿًم  ، ٨ٔ ال يىحٍ٪ىحى ، ٨ٔ اث٨ً خي جىحى ٍٕ ٍث٪ىة ٨ٔ مي ؽ  جىري، ٨ٔ ث٨  ظي صي

ٓه » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصأثي٫ أف  ال يب  ًَ ٢ي الى٪ حى ٝىة  .(7)«الى يىٍؽػي

 
 

 
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ـ حتخ (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(215)الزؿ ر٥ٝ  زً

ةثٜ (3) ـ يف ال٧ىىؽر الك  ؽ  ٞى ، تى كؽه ؽي  .وى
ب ٧ة  (4) ، ري ، ثىجٍخه حه ٞى ٪حذ٫/ زً ن٭ٮر ثسي ٞيؿيش، مٮال٥٬ ال١ٮيف، أثٮ أقة٦ح، مى قة٦ح ا٣

ى
٬ٮ مح ةد ث٨ أ

ذيت ٗريق ث ٨٦ً ٠ي ىؽ  ة يي ؿى ػى
ى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .دىلف، كاكف ثًأ ٍٞ  .(1495)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٪ ح٬ٮ  (5) ، وةظتي قي ، ثىجٍخه حه ٞى ٤خ ال١ٮيف/ زً يف؛ أثٮ الى  ٝيؽا٦ح الٞ  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زااؽةي ث٨  ٍٞ ، «تى
 .(1993)دؿجح ثؿ٥ٝ 

٨ه  (6) كى  .ظى

٨ ٬ٮ؟ ل٩ ٫ ٝةؿ (7) ثٍ٪ىة» :ميغي اث٨ زجن٤ح ال ييؽرىل ٦ى ؽ  نت احلؽير ٚ٭ٮ زةثخه يف «ظي ة ٦ى ، كأ٦ 
عيعني» ك٥٤ ثؿ٥ٝ  (5984)٥ٝ ، ركاق ابلؼةرم ثؿ«الى  ٨٦ َؿيٜ ٔٞي٢، ك٬ٮ اث٨ ػةل، كمي
ـ ٬ؿم، ث٫ (2556) ٧ٕؿ، َك٭٥ ٨ٔ ال ٛيةف ك٦ةلٟ ك٦ى  .٨٦ َؿيٜ قي



        
َٓة ُصفيإ  153     بٔ ُعَيِي

١َٓ َٚسِّ٘ ْفَغ٘ ِٝ َٝ  باب يف تٛاعع ابٔ ُع

[223 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى  /قى
ػيس ح الّس  ا٦ى ٝيؽى ٫ » /، يٞٮؿ(2)ق٧ٕخي أثة  يىحٍ٪ىحى ٠سرينا ٦ة يىٍؿيث ٩ٛكى ق٧ٕخي اث٨ى خي

 /يٞٮؿ
مببا ُ  ُت  َذَهببَ  الما  َغق ببَت ُمَوبب ا ِ  (3)َفِصببت 

 

  ِ  ُ ببببم  ِ ي  الود ببببَؼاد َتَػببببتد  (4)«وِمببببش الاا

 
 

 

                                           

٪ ٙ يف  (1) ى٫ ال٧يىى ٫ (2/54) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»دىؿٍجى ٛى ، ككىوى ة كال دٕؽيالن ؿٍظن ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صى
ًح احل (3/637) «دؾ٠ؿة احلٛةظ»اذل٬يب  يف  ، كٝةؿثةحليض  ًِ ٍك٥٤ًو يف الؿ ظ٤ح إىل » :ةٚ ٜي مي إ٩ ٫ رٚي

 .ثى٤ٍغ، كإىل ابلىَصة

ين   (2) أمٮف، قي ، ٦ى حه ٞى ٝيؽا٦ح الّسػيس/ زً ٕيؽ ث٨ يىي ا٣حن١ؿم؛ أثٮ  جيؽ الل ث٨ قى ٔي ًؿيت » .٬ٮ  ٍٞ تى
 .(4325)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

٤ ًِل  (3) ٕى ؽاد»، كيف (كًصٍت) :(د)، ككٝٓ يف (ؿ)٠ؾا كٝٓ يف » :ٝةؿ ال٧ي  «دةريغ ث٘ى
ريق (5526)ثؿ٥ٝ  (12/147) ؽت) :ٗك يةر ٚىكي ٤ىخ ال  ني، أم :، أم(ػى ا :ث٥ٌ الك  ي ؽن  .ًصت قى

ٮاب، كال٧ىٕىن ٤ٔي٫، أم ا ٦ٓ أ٩ين  :ك٬ٮ الى  ي ؽن يةدة ًصت قى ٜ  الك  كذع يةر ٨ٔ مي إين خًلي٤يٮ  ال 
كذعٜ .«. ٗريي مي  اهـ

٤خي ٤ٔي٫ ٨٦ َمُٮط ك٦ة أزبىذ ٫  ٤ٝخ/  . (ـ)ك (ؾ)٬ٮ ٠ؾلٟ ٚي٧ة حتىى 
ًعيطه  (4)  .وى
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 باب َا سنض 

١َٓ ٚإتكاْ٘ ِٚثكت٘ يف ْفِغَِ٘ٔ  ِٝ َٝ  سفظ ابٔ ُع

[224 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ـ ٬ٍؿًم  » /قى ت  إيل  يف ال ظى

ى
يىحٍ٪ىحى أ اث٨ي خي

ؿو  ٧ى ٍٕ  .(2)(1)«٨٦ً ٦ى
[225 ] زى٪ة ؽ  ج ةًس  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ٕى كرم/ ث٨  ٝيًؿئى ىلع ا٣ م٧ؽ ال 

ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي ؽً ث٨  قٛيةفي » /٦ى ى٧  ٍثجىخي ٨٦ً مي
ى
يىحٍ٪ىح أ ك٥٤ ث٨  خي مي

٧ؿك ٔى ةر يف   ُ ٕى ٍثجىخي ٨٦ً داكدى ا٣
ى
ٜي ٦ً٪٫، ك٬ٮ أ ٍكثى

ى
ةايف، كأ  ُ ت  إيل  ث٨  ا٣ ظى

ى
دي٪ةر، كأ

٦ً٪٫»(3). 
[226 ] زى٪ة ؽ  ؿىق أيب /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى ٦٪ىٮر، ٨ٔ ث٨  ٨ٔ إقعةؽى  (4)ذى٠ى

ًٕني، ٝةؿث٨  يىي حه ث٨  قٛيةفي » /٦ى ٞى يىحٍ٪ىحى زً  .«خي
[227 ] زى٪ة ؽ  ال٧ىؽيين ث٨  يىي/ ق٧ٕخي ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

يىحٍ٪ىح» /يٞٮؿ ٨ي ٨٦ً اث٨ً خي ٞى ٍت
ى
ـ ٬ٍؿم  أ  .«٦ة يف أوعةًب ال

[228 ] زى٪ة ؽ  ٍثجىخي أوعةًب » /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى
ى
أ

                                           

 .اث٨ رامؽ (1)

ًعيطه  (2)  .وى
٫٤٤»، ك(438)ثؿ٥ٝ  «دةريغ اث٨ ٦ىٕني» (3) ًٔ ٕني يف رصةؿ احلؽير ك ح أٝٮاؿ يىي ث٨ ٦ى ٮقٔٮ  «مى

 .(1439)ثؿ٥ٝ  (2/211)

٤ ًِل  (ؾ)ك (ـ)٠ؾا يف  (4) ٕى  .«(ذ٠ؿ أيب) :(د)يف » :، كٝةؿ ال٧ي
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ٔى٧ؿك يىحٍ٪ىح أ٥٤ٔى حبؽير  يىحٍ٪ىح، كاكف اث٨ي خي ٟه كاث٨ي خي ـ ٬ؿم ٦ةل دي٪ةر ٨٦ً ث٨  ال
حن  ٞى ة زً يىحٍ٪ىح إ٦ة٦ن ٕجح، كاكف اث٨ي خي  .(1)«مي

[229 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ج ةس، ٝةؿ» /٤ٝخ لكٛيةفى  /ٝةؿ -ال٧ى  /يف ظؽيًر ٧ٔؿكو ٨ٔ ُٔةءو ٨ٔ اث٨ً خى

ؽو » ٍٞ ٍٕخى ثً٪ى بً ؽو كى ٍٞ ة /! ٤ٞٚخي «إذا امرتيخى ثً٪ى ؿيش ػة٣ٙ ٬ني٧ن ٚٞةؿ  .إف  اث٨ى صي
ِي هلؾا ٦٪٭٧ة /قٛيةفي   .(2)«أ٩ة أظٛ

[231 ] زى٪ة ؽ  ٪ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٦ةدم، ٩ة ٦ى ىٮر الؿ 
اؽ ٝةؿال ٔجؽ ز  ا حبؽيرو ٨ٔ قٛيةفى » /ؿ  ؿن ٧ى ٍٕ زٍخي ٦ى ؽ  يىحٍ٪ىح؛ ٚٞةؿث٨  ظى إف   /خي

حه  ٞى ً  .(4)«وةظجىٟ لى

 
 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًعيطه  (2)  .وى

ز اؽ يف  كالزؿ ركاق ٔجؽ ٪ ٙ»الؿ  يح٪ح، ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ » :، ٝةؿ(8/236) «ال٧يىى ٔي أػرب٩ة اث٨ي 
ُةء، ٨ٔ اث٨ً ٔج ةس، ٝةؿ ٔى ؛ ٚال ثأسى ث٫، كإذا  :دي٪ةر، ٨ٔ  ٍٕخى ث٪ٞؽو ، كبً إذا اقذ٧ٞخى ث٪ٞؽو

ًرؽو اقذ٧ٞخى ث٪ٞؽو ٚىًجٕخ ثجكحبحو ٚال؛ إ٩ ٧ة ذلٟ كى   .«ًرؽه ثًٮى
يح٪ح ٔي رب٦ح، ٚٞةؿ» :ٝةؿ اث٨  زخي ث٫ اث٨ى مي ؽ  ة :ٚعى إ٩ ٧ة يٞٮؿ اث٨  :ٝةؿ ٧ٔؿك .٦ة أرل ث٫ ثأقن

ي٨ٍو  :ٔج ةس ، ز٥ يىبيٓ لًٛك٫ ثًؽى  .«ال يكذٞي٥ ث٪ٞؽو
٨ى ٚي٫ أثٮ داكد ملؾ٬ج٫ يف الٮٝٙ يف ا٣ٞؿآف (3) ٕى َى  ، ِه ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ ثؿ٥ٝ  ، دؿجح«تى

(114). 

ًعيطه  (4)  .وى
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 باب َا سنض 

 َِٔ١َٓ ِٝ َٝ ِٔ ُع ِِٓطل اب ََ  ُسِغٔ 

[231 ] زى٪ة ؽ  ٪ىٮرث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /، ٝةؿ(1)٦ى
ز اؽ ٝال ٔجؽ ًٜ » /ةؿؿ  ًُ ٍ٪ ٍك٨ً ال٧ى يىحٍ٪ىح يف ظي ؿيش ٦ًس٢ٍى اث٨ً خي  .(2)«٦ة رأيخي ثٕؽى اث٨ً صي

 باب َا سنض 

١َٓ يًغًطإ يف أَض امُلغًُنئَِ  ِٝ َٝ  َُٓاصش١ ابٔ ُع

[232 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ق٧ٕخي أيب ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ظى
٨ًٍٕ ث٨  دػ٢ قٛيةفي » /يٞٮؿ يىحٍ٪ىح ىلع ٦ى زااؽةى ك٬ٮ ثةلى٨٧، كل٥ يىس٨  ث٨ (3)خي

ٍمؿى 
ى
٫، كيىؾ٠ؿ هل أ ْي ًٕ ٕى٢ى قٛيةفي يى ، ٚىضى ٤ُةف ثٕؽي ٍمًؿ الك 

ى
غى بيشءو ٨٦ً أ  ُ قٛيةفي دى٤ى

٨ٍٕه يٞٮؿ هل ٢ى ٦ى ٕى ؟ /ال٧يك٧٤ني، ٚىضى ٩ٍخى
ى
ٮ٥٬ أ ػي

ى
؟ أ ٥ أ٩خى ثيٮ٬ي

ى
 .(4)«أ

 
                                           

ـ ٝؿيجنة (1) ؽ  ٞى ٦ةدم، تى  .٬ٮ الؿ 

ًعيطه  (2)  .وى
حجةين،  (3) ة الؿبع الن  ُؿ ث٨ شيٟ ث٨ عمؿ ث٨ ٧٬ةـ ث٨ مؿ  ٨ٕ ث٨ زااؽة ث٨ ٦ى ٢؛ ٦ى ٌٍ ٛى ٬ٮ أثٮ ا٣

٪ٕةء أ٦رين  ذ ة٠٭ة، ٝىًؽـ وى ضٕةف ا٣ٕؿب، كذي ن٭ٮرنا، كاكف أظؽى مي ا مى ٮادن ا صى ا ٠جرين ا ٨٦ ًٝجى٢ اكف أ٦رين
٪ىٮر ٕٛؿ ال٧ى ٞؽ ا٣ٛةػؿ يف َجٞةت أ٢٬ ال٨٧» .أيب صى ًٕ ـريج (4/128) «ا٣  .ل٤ؼى

ًعيطه  (4)  .وى



        
َٓة ُصفيإ  157     بٔ ُعَيِي

 َِٔ ١َٓ باب َا سنض  ِٝ َٝ ِٔ ُع  َعضف١ اب

َّيب  َّات اي َّ ملسو هيلع هللا ىلصِبَع  َٚدزَّات٘، َٚتِغُٝت٘ هُل

[233 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ةف؛ ٦ةلٟ /ؿ مح٨، ظى ٗىك  ث٨  ق٧ٕخي أثة 
يىحٍ٪ىح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى » /ٝةؿ (1)إق٧ةٔي٢ ةتي ال يًب   /خي  ٧ بى٪ىةتي  ملسو هيلع هللا ىلصخى

٤ًتال ٔجؽ  ُ ـي  /٧ي ، كيه دىٍٮأى ـ  ظ١ي٥، كيه ابلىيٌةءي . كأي ، الل ٔجؽعدسحي ي حي ًٛ . كوى
حي  ي٧ٍى ٦ى

ي
ةي. كأ بىري. كبىؿ  ـ  ـ  ال

ي
 .(2)«كيه أ

[234 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ةف؛ ٦ةلٟ /ؿ مح٨، ظى ٗىك  ث٨  ق٧ٕخي أثة 
يىحٍ٪ىح يٞٮؿ» /إق٧ةٔي٢، ٝةؿ ة ال يب  /ق٧ٕخي اث٨ى خي ؽ  ا٬ة صى ٥ إٍظؽى ًَ ا ٮى ٛى ـ  ملسو هيلع هللا ىلصاٍب٪ىة ا٣

ي
؛ أ

٭ة/ ٚة٧َح ث٪خ ؛ ٚة٧َح ث٨  ٧ٔؿافث٨  ٧ٔؿكث٨  الل ٔجؽ أثي٫ اق٧ي ـ  ٌٔل 
ي
َمـكـ. كأ

ؽ قى
ى
ني؛ ٚة٧َح ث٪خ رقٮؿ الل ث٨  ث٪خ أ كى ٨ كظي كى ـ  ظى

ي
ية ملسو هيلع هللا ىلص٬ةم٥. كأ  ٧ ؛ ٚذللٟ قي

٥ ًَ ا ٮى ٛى  .(3)«اث٪ة ا٣

 َِٔ ١َٓ يًشزٜحباب َا سنض  ِٝ َٝ َِٛر٠ أخِش ابٔ ُع  َد

[235 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل   ث٨ أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ال٧ىؽيين، ث٨  ظى

                                           

ًعيط ال١ذةب، عثؽه  (1) ذ٨ٞ، وى ، ٦ي حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ال ٭ؽم، زً ٍٞ  .(6464)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (2)  .وى

ًعيطه  (3)  .وى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 158 

دني» /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /ٝةؿ ؿ  ٍددي٫ مى زين ثةحلؽير رىد  ؽ  ي ٮبي إذا ظى
ى
 .(1)«اكف أ

[236 ] زى٪ة ؽ  يىي ث٨  (2)، ٨ٔ ظة٦ؽً ذ٠ؿق أيب  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى
ة ٦ةت قٛيةفي » /ابلى٤يخ، ٝةؿ ٪ةذر يٞٮؿي ل٧  يىحٍ٪ىحث٨  ق٧ٕخي اث٨ى ٦ي  /خي

 ًؿبببببباالِ ًطببببببا طَ رِ ؽببببببي وَ ب  يَ  ا َ َكبببببب شَمبببببب

 

ببببببببببللِ  ِك ب ببببببببببقَ ؾ  فَ   ااكَ قَ ػ  ُسبببببببببب مِ ََّل س 

 
 هتِ ب ببببببببى قَ َلببببببببإِ  ا َ قَ ػ  ُوبببببببب ا  ِ اُحببببببببرَ 

 

ببببببببببوالعِ   اكبببببببببباػَ ك  ش أَ ي   ا ُوببببببببببؽ  م مَ ؾ 

 
 ٍك الِ ببببببببببببببش هَ ِمببب اللُ  َك ببببببببببببكا َد عِ ب   يُ َل 

 

 

ببببببببببببا وأَ ـببببببببببببا غَ ثَ رَ و  أَ   اكببببببببببببامَ ح  ؿًّ

زى٪ة [ 237]   ق٧ٕخي  :َمدل، ٝةؿث٨  ٔس٧ةفث٨  (3)٩ة م٧ؽي ؿ مح٨، ال ٔجؽظؽ 
نةيغ ابلىَصيني ٝةؿ ٛيةف» :ثٕيى مى يىحٍ٪ىح ث١٧ح، ٝةؿث٨  ظرضتي ص٪ةزةى قي كاث٨ي  :خي

ؿزيح، ٚاكف ٚي٧ة ٝةؿ ٪ةذر يٞٮؿ ٚي٭ة مى   /ال٧ي

َ ارهببببببببا ُؾبببببببب  ِمببببببببش الِ ؽؿببببببببة َأك   َتج 

 

ُػبببببببببُ  َأل َ اكبببببببببا بببببببببَلِفي ا َك   مبببببببببا َتا 

 
بببببببببِة   بببببببببببي ِؿفببببببببباا َواِحبببببببببَد ا ُما  ِطؾ 

 

ببببببَ اكا ِش ِر    َلِؼقببببببَ  ِمببببببش ِذي الَعببببببت 

 
ِاببببببببه َقاَ  َطَؾببببببببى َكع   َراُحبببببببب ا  ُِوببببببببػ 

 

َػاكببببببببببببا ي ش َأك  ُوبببببببببببب ا ببببببببببببُم َمؽ   والِعؾ 

 

 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ِه  (2) ، ظةٚ حه ٞى ٍٞ » .زً  .(1176)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيتتى
٪ ٙ يف  (3) ٥ى هل ال٧يىى كؽه » :، كٝةؿ(114)ثؿ٥ٝ  (8/25) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»دىؿٍصى ؽي ب٢ » :كٝةؿ .«وى قي

. ميغه  :أيب ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ ».  اهـ



        
ُٕ  159     بٔ صليد ايثوِري صفيا

 

 

 
 

 تَٔ ايلًُاء  

 :اد بايهوفةاجلٗابذة ايٓك
 

  شعيدبو  شفياى
 مصروق اهثوريبو ا

 الثىر ي بي ضعٍد ضفٍاىُ       
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ُٕ  161     بٔ صليد ايثوِري صفيا

 ايُّكَّار بايهٛف١َِٚٔ ايُعًُا٤ اجَلٗابش٠ 

ُٕ ِِٛصٟبٔ  ععٝزبٔ  عفٝا  ََغضٚم ايجَّ

ىُز ،هللاُعبدأبى 
َ
ُطابخةبن ُأدبن ُعبد مىاةبن ُوهى ج

 َِٔ ِِٛصٟ ٚفكٗ٘باب َا سنض   عًِ عفٝإ ايجَّ

[238]  زى٪ة ؽ  ٨ث٨  ؿ مح٨، ٩ة محى ةدي ال ٔجؽظى حث٨  احلىكى ٪ٍبىكى ، ٩ة (1)خى
ؽمث٨  إقعةؽ قى

ى
جةح ال ث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى  /ق٧ٕخي أثة احلةرث يٞٮؿ /، ٝةؿ(2)الى 

يىحٍ٪ىح يٞٮؿ يىةفى ال ٍٮرًم» /خي ٍٛ ؿ كاحلىؿاـ ٨٦ قي  .«٦ة رأيخي رصالن أ٥٤ٔى ثةحلىالى
[239]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ؽ  ث٨  الل ٔجؽث٨  ؿ مح٨، ظى

ااؽةى » /ييٮنف، ٝةؿ ٛيةفي ال ٍٮرًم  ٔ٪ؽ زى ذلٟ أ٥٤ٔي ال ةًس يف  /! ٚٞةؿ(3)ذي٠ًؿى قي
  .(4)«أ٩ًٛك٪ة

                                           

حه  (1) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ابلىَصم، زً ٍٞ  .(1511)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٤ ًِل ٠ؾا يف املؼُٮط، كٝةؿ ال٧ي  (2) ة ىلع  ٕى ٞن  ٤ ٕى ٨٦  (المٕيث)٠ؾا، كإ٩ ٧ة ٬ٮ : »(القؽم)٦ي

...«. ذيريح المٕر ث٨ ٝحف ال١ً٪ؽم.  اهـ
/ ٙي يف  ٝي٤ٍخي  ٪ ىى ، كٝةؿ (2/225) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿىق ال٧ي ة كال دٕؽيالن ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن

ٞجٮؿه : »(363)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٞؿيت»احلةِٚ يف  ه ك٬ؾا  .٦ى ذةثٕح، كإال ٚى٤ًني  ؿ  .«ٔ٪ؽ ال٧ي ْى كيي٪ٍ
 .(2/436) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»

ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى ا٦ح، تى  .اث٨ي ٝيؽى
ًعيطه  (4)  .وى
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[241 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ةن ث٨  الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ اءى ـيؽ ًٝؿى  (2)مى
ٍكزىايًع (3)أػربين أيب /٤ٔي٫، ٝةؿ

ى
ذىتى إىل  /، ٨ٔ ال ٘ىين  /يـيؽث٨  الل ٔجؽأ٩ ٫ ٠ى ثى٤ى

٥٤ كذى٬ةب ا٧٤ٕ٣ةء، كإ ًٕ ة ٨٦ ا٣ ؿ ديريكقن ٕي٧٤ةء ٠ذةثٟي دىٍؾ٠ي ى٥ دٕؿؼ ذ٬ةبى ا٣ ف ٠٪خى ل
، كذى٬ىتى  إال  يف عمٟ ٬ؾا ٚٞؽ أ٤ٛٗخ ال ْؿ؛ ٚإ٫٩ ٝؽ أسعى ث٭٥ ٦٪ؾي ًظنيو
ذ٧ٓ ٤ٔي٫  ٚيٜ، ٚى٥٤ يىجٜ ٦٪٭٥ رص٢ه كاظؽه جيى

ي
ـو ٨٦ً لي  ص٪ؽ كأ ةية٥٬ ٦٪ؾ أٔٮا ٞى بى

عح إال ٦ة اكف ٨٦ رص٢و كاظؽو ثةل١ٮٚح ة كالى  حي ثةلؿً  يٕين  /ةسه ٝةؿ ٔج   .ا٣ٕة٦ 
 .(4)«ال ٍٮرًم
[241 ] زى٪ة ؽ   قٕيؽ ا٣ج كةيئ، ٩ة م٧ؽي ث٨  ٌٔلث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

٨ث٨  ٌٔلث٨ ا جةرؾ -الل ٔجؽق٧ٕخ أيب، ٝةؿ  /مٞيٜ، ٝةؿث٨  احلىكى -يٕين اث٨ ال٧ي
ٛيةفى ال ٍٮرًم  » / ٤ى٥ى ٨٦ً قي ٍٔ ى

٤ى٥ي ىلع كص٫ً الرًض أ ٍٔ ى
 .(5)«ال أ

[242]  زى٪ة ظى ٧ٕخي  /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽؽ  قى

                                           

، عثؽه  (1) كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(3219)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٢ى ًػال (2) ىى ًعيعح، ك٣س٨ ظى ؽ  ًركايح وى ٕى يغ تي ؼى أف  ا٣ٞؿاءةى ىلع الن  ٧ةع  :ؼه ال ًػالى ٢٬ يه قى
ٮز ٚي٭ة ٨٦ً ال ٢ٞ ثػ ز٪ة)جيى ؽ  يغ أـ ال؟ ك٢٬ يه  (أ٩جأ٩ة)ك (ظى ٧ةع ٨٦ً ٣ِٛ الن  ٦ة جيٮز يف الك 

دجح؟ ٧ةع أك دك٫٩؟ أك ٚٮ٫ٝ يف الؿ   ٦ًس٢ الك 
 .ك٦ة ثٕؽ٬ة (391/ 1) «شح اتل جَصة كاتلؾ٠ؿة»ثذعٞييق، ك (151ص) «اإلملةع»ي٪ْؿ هلؾا 

، ٝةؿ ا٣ج كةيئالٮلؽ ث٨ مـي (3) ، ثىجٍخه حه ٞى ٍؾرم؛ أثٮ ا٣ٕج ةس/ زً ٕي ٣ ف» :ؽ ا٣ ُئ كال ييؽى  .«اكف ال يي
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(7514)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٨ه  (4) كى  .ظى
ةت إال م٧ؽ ث٨ ٌٔل ا٣ج كةيئ؛ ٚإين ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ ٚي٧ة ثني يؽم ٨٦  (5) ٞى ٪ىؽ َك ٭٥ زً رصةؿ الك 

 .مىىةدر

حه  (6) ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً ؽ  ٞى  .(92)، تى



        
ُٕ  163     بٔ صليد ايثوِري صفيا

٥ ، ٨ٔ احلىسى جىحى ٍٕ ثى ٨ٔ مي ؽ  ة كظى ٕن ًكي ، ز٥ ٝةؿ (2)، كمحى ةد(1)كى ٫ي  /يف ثةبو ٞى ٍذ
ى
ي ٧ة أ

ى
أ

ج٫ أظؽه  ، ٥٤ٚ جيي خى الةسي ١ى ٥ كمحى ةد أك قٛيةف؟ ٚىكى ٪ؽز٥؛ احلىسى اكف  /ٚٞةؿ .ًٔ
ا  .(3)«قٛيةفي حبؿن
[243]  زى٪ة ؽ  از، ٩ة  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ػةل؛ أثٮ ٬ةركف اخلىؿ 

ٞةد٢ ّك ٨ٔ الٮلؽً  ث٨ (5)٦ي ك٥٤، ٝةؿ ث٨ (6)م٧ؽ يى رأيخي ال ٍٮرًم  ث١٧ح » /مي
ٍ  كىٍص٭٫ ثٕؽي  ي ٍٛىتى كملة يى يٍكذى  .«ي

[244 ] زى٪ة ؽ  ٨ال ٔجؽظى بيٓ، ث٨ (7)ؿ مح٨، ز٪ة أيب، ز٪ة احلىكى ق٧ٕخي  /ٝةؿ الؿ 
جةرؾ ٝةؿ ٛيةفى » /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي ا ػرينا ٨٦ قي  .(8)«٦ة رأيخي أظؽن

[245 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨ ال ٔجؽأيب  ث٨ (9)٧ى٤ٟال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
ٞؿئ، ٝػةؿ ٥ -(11)ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ال٧ي ىًنري ٝػةؿث٨  -يٕين اث٨ احلىسى  /ب

                                           

 .اث٨ ٔذحجح (1)
 .اث٨ أيب ق٤ي٧ةف (2)
ًعيطه  (3)  .وى
٪ ٙ يف  (4) ٥ى هل ال٧يىى ٠ذجخي ٔ٪٫ ٦ٓ أيب » :، كٝةؿ(1345)ثؿ٥ٝ  (7/245) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»دىؿٍصى

كؽه  ؽي ح، ك٬ٮ وى ٔى ٍر . كأيب زي ».  اهـ

ازم، كث   (5) ٞةد٢ ث٨ م٧ؽ ال َصآثةدم الؿ  ح ٧٠ة يف ٬ٮ ٦ي ٔى ٍر ٫ أثٮ ظةد٥ كأثٮ زي ٞى
 «الىؿح كاتل ٕؽي٢»

 .(1633)ثؿ٥ٝ  (8/355)
، ل١٪ ٫ ٠سريي اتل ؽ٣حف كا٣ت كٮيح (6) حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(7516)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، ٨٦ رصةؿ  (7) حه ٞى  .(44)٥ ثؿٝ (3/13) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كهل دؿجحه يف «اتل ٞؿيت»٬ٮ ابليٮراين، زً
ًعيطه  (8)  .وى
٪ ٙ يف  ٬ٮ ٔجؽ (9) ٤ٟ ث٨ مكٕٮد، ٝةؿ ال٧يىى كاكف : »(1737)ثؿ٥ٝ  (5/371) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ال٧ى

ـ ٬ؽ ٨ٔ أثي٫، ككذجخي ٔ٪٫» ذىتى ٔ٪٫ أيب ظاكيةتو يف ال ، ٠ى حن ٞى ٝنة زً ك ؽي  .«كاكف وى
ا أٚ٭٥ ث٧نيؼًح أيب إقعةؽ » :ٝةؿ ٔ٪٫ إثؿا٬ي٥ي ث٨ مٮىس (19) اهل٧ؽاين ٨٦ ٦ة رأيخي أظؽن

٥ ٔجؽ ك٥٤ .الؿ مح٨ ث٨ احلىسى ٥ أ٥٤ٔى الةس  اكف ٔجؽ :كٝةؿ م٧ؽ ث٨ مي الؿ مح٨ ث٨ احلىسى
= 
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ّك ٨ٔ -يٕين اث٨ ٦ُ٭ؿ -(1)٠ػةف ٩ىٮٚػ٢» جةرؾ ٝةؿاث٨ً ا يى ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى  /ل٧ي
ٛيةف  .«قي

[246 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /قٕيؽ ال٧ي
جةرؾ /يىؾ٠ؿ ٨ٔ ٩ٮ٢ٚ ٝةؿ -بنريث٨  يٕين اث٨ احلس٥ -ؿ مح٨ال ٔجؽ  /ٝةؿ اث٨ي ال٧ي

أف» ٜى هلؾا الن  ٤ً ٛيةف، ٠أ٩ ٫ ػي  .«٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى قي
[247]  زى٪ة ؽ    ؿ مح٨ال ٔجؽكق٧ٕخي  /، ٝةؿ(2)٧ى٤ٟال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى

ٛيةفى » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ احلس٥  .«٦ة ق٧ٕخي ثٕؽ اتل ةثٕني ث٧ًس٢ قي
[248 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةينث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(3)احلىكى

ي٥ٍى  ٕى ٦ًس٢ قٛيةفى  ٦ة رأيخي » /ق٧ٕخي اث٨ى كى٬ٍتو يٞٮؿ /محى ةد يٞٮؿ ث٨ (4)ق٧ٕخي جي
 .«ال ٍٮرًم
[249 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي اث٨ى  /يىي، أ٩ة م٧ؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

جةرؾ ٝةؿ ٫ ٨٦ً » /ال٧ي ٍدذى٧ًكي
ى
٩ ٧ة أ

ى
أ ٚى١ى تىيٍخي قٛيةفى أقةهل؛ 

ى
ٍخيىةين اليشءي أ

ى
٠٪خي إذا أ

ٍؿو 
 .«حبى

[251 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ًٌل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٔى  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ىًؽيين -٩ة 
ت  إلٟ؛ رأم ٦ةلٟ أك رأم قٛيةف؟  /يٕين اث٨ قٕيؽ ٤ٝخ -قأ٣خي يىي ظى

ى
ي ٧ة أ

ى
أ

ٟ  يف ٬ؾا /ٝةؿ ىني ، ال ن   .قٛيةفي

                                           
= 

 .(5/277) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» اهـ.«. بنيٮخ ال١ٮٚيني
كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (1) ؽي ؽير، وى  .(8/489) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وةظتي ظى
ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى
(3)  ، حه ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً ؽ  ٞى  .(24)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى ٙه ، ًٕي ايع   .(24)اخلـي
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ٟو يف ل  يشءو  /ز٥ ٝةؿ ٛيةف ٚٮؽ ٦ةل  .(1)«يىي كقي
[251 ] زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي ال ٔجؽظى ٕىك١ؿم، ٩ة م٧ؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة قى ؿ ا٣ ث٨  حبى

ؿ ؼي  ٔجؽ ُى ؿه  /٦ةزف، ٝةؿ ث٨ (3)احل٧يؽ، ٩ة ٦ي ٧ٍٕى ـه  -ٝةؿ لة ٦ى ٘ى٫ أف  قٛيةفى ٝةد ة ثى٤ى ل٧ 
ؿه  -٤ٔي٭٥ الى٨٧ ٧ى ٍٕ ؿىًب  /ٝةؿ لة ٦ى ٕى ثي ا٣ ىؽ  ٤ىيس٥ مي ٔى ـى  ٝىًؽ  .«إ٩ ٫ ٝىؽ 

[252 ] زى٪ة ؽ  ٨ي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ك٥٤، ٩ة احلىكى  ث٨ (5)مي
بيٓ جةرؾ، ٝةؿ٨ٔ اث، الؿ  ذ٫ إال  » /٨ً ال٧ي ًٕخى يل أظؽه ٚؿأيذي٫ إال  كصؽدي٫ دكف ٩ٕى ٦ة ٩ي

ٛيةف ال ٍٮرًم  .(6)«قي
[253 ] زى٪ة ؽ  كرٌف،  ث٨ (7)ؿ مح٨، أػرب٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى إثؿا٬ي٥ ال 

زين م٧ؽي  ؽ  ـارم، ٝةؿ ث٨ (8)ظى ٪ٕةين، ٨ٔ أيب إقعةؽ ا٣ٛ ٍكزىايًع   /٠سري الى 
ى
 /ٝةؿ ال

ٍكزىايًع  
ى
اف الؿ صالف» /ال ؾى ٛيةف .إ٩ ٧ة ثىيًق ٬ى ٍٮفو كقي ٔى  .«يٕين/ اث٨ 

[254 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى ؽ  ٍٕ٪ىيب، ث٨  ؿ مح٨، ظى ٞى ٍك٤ى٧ح ا٣ مى
زين م٧ؽي  ؽ  ٕذ٧ؿث٨  ظى ٤ي٧ةف، ٝةؿث٨  ال٧ي ؿىًب؟  /٤ٝخ ليب» /قي ٕى ي٫ي ا٣ ًٞ ٨ٍ ٚى  ٦ى

 .«قٛيةفي ال ٍٮرًم   /ٝةؿ
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
(2) ٙ ٪ كٝنة» :ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي  .(4/194) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«اكف وى

ٕني، كٝةؿ ا٣ج كةيئ (3) ث٫ يىي ث٨ ٦ى ؾ  ٪ٕةين، ٠ى ؿؼ ث٨ ٦ةزف ال١٪ةين مٮال٥٬ الى  ُى ٣حف » :٬ٮ ٦ي
حو  ٞى ؿ  .«ثًس ْى ذؽاؿ»، ك(8/314) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كيي٪ٍ  .(4/125) «٦زياف األ

، ٨٦ رصةؿ  (4) ِه ، ظةٚ حه ٞى ة/ زً ارى ٕؿكؼ ثةث٨ كى ازم، ال٧ى ك٥٤ الؿ   .«اتل ٞؿيت»٬ٮ م٧ؽ ث٨ مي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(244)زً
ًعيطه  (6)  .وى
ِه  (7) ًٚ ، ظة حه ٞى ًؿيت اتل ٭ٍ » .زً ٍٞ  .(3)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؾيتتى

٤ىٍ (8) ٘ى ، ٠سري ا٣ كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ ؿ (6291)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى ْى  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ
 .(319)ثؿ٥ٝ  (8/69)
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[255 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة أمحؽي  (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽال ٔجؽظى ش  مى
ى
محيؽ،  ث٨ (2)ال

ًػ٫ إال   /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي اث٨ى إدريف ين  يف ًمٍكالى
ى
كىد  أ

ى
ا أ ٦ة رأيخي ثةل١ٮًٚح أظؽن

ٛيةف ال ٍٮرًم  .(4)«قي
[256]  زى٪ة ؽ  ٕيؽ المش، ٝةؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة داكد » /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى

٨ -(5)ؿماحلٛى ٢ى قٛيةفى ىلع  -وة٣طث٨  كقأهل رص٢ه ٨ٔ قٛيةف كاحلىكى  ٌ ٛى ذى
٨  .(6)«احلىكى

[257 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؿيةيب   /مي ًٛ  (7)ق٧ٕخي ا٣
يىحٍ٪ىح ٨ٔ مكأ٣حو ٚأصةثين ٚي٭ة، ٤ٞٚخي » /يٞٮؿ ٟى ٚي٭ة ال ٍٮرًم   /قأ٣خي اث٨ى خي ٛى ة٣ى  .ػى
االى دىؿى  /ٚٞةؿ  .(8)«ل ثٕيً٪ٟ ٦ًس٢ٍى قٛيةف أثؽن

[258 ] زى٪ة ؽ  ، أ٩ة أثٮ (9)ذ٠ؿق أيب، ٩ة اث٨ي أيب رز٦ح /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى
ؿ ثٕيً٪٫ إىل ٦ًس٢ قٛيةف ال ٍٮرًم؛ ٚال » /، ٝةؿ(11)أقة٦ح ْى ٨ أػربؾ أ٩ ٫ جى ٦ى

                                           

ـ ثؿ٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(54)تى
ِه  (2) ةًٚ ، ظى حه ٞى يثييث/ ًز ؿى  ُ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ أمحؽي ث٨ محيؽ ا٣ ٍٞ  .(29)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، عثؽه  ٬ٮ ٔجؽ (3) ، ٚٞي٫ه حه ٞى ، زً حه ٞى كًٍدم/ زً

ى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ إدريف ال ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(3224). 
ًعيطه  (4)  .وى
، عثؽه  (5) حه ٞى ؿم/ زً ٛى جيؽ؛ أثٮ داكد احلى ٔي ٕؽ ث٨  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٧ٔؿي ث٨ قى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(4938). 

ًعيطه  (6)  .وى
، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ م٧ؽي  (7) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ث٨ ييٮقٙ/ زً

ًعيطه  (8)  .وى
، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ (9) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ا٣ٕـيـ ث٨ أيب رز٦ح املؿكزم/ زً

، ٨٦ رصةؿ  (19) حه ٞى ؿيش/ زً ٞي  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح ا٣
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٫ٍٝ ؽ   .(1)«ديىى
[259 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍ ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى  /ٝةؿ أيب /جى٢، ٝةؿظى

يىحٍ٪ىحث٨  ٝةؿ قٛيةف ٬ٮ ٧٠ة  /ٝةؿ أيب .٣ى٨ دىؿى ثٕيً٪ٟ ٦ًس٢ٍى قٛيةف ظىت  دى٧ٮتى » /خي
 .(2)«ٝةؿ

[261 ] زى٪ة ؽ  ٝةؿ  /ا٣رباء، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
؛ -يٕين اث٨ مكٕٮد -الل ٔجؽأوعةبي » /ال٧ىؽيينث٨  ٌٔل   ف اذلي٨ يٞؿءك ًقذ حه

قٛيةف ال ٍٮرًم، اكف يىؾ٬ت  /كييٛذٮف، ك٨٦ً ثٕؽ٥٬ أربٕح، ك٨٦ً ثٕؽ ٬ؤالء
٧ل؛ حبؽيًس٭٥  ؾ٬ج٭٥، كييٛت ثٛذٮا٥٬، كاكف أ٥٤ٔى ال ةس ثأيب إقعةؽ كأل ٦ى

ًذ٭٥ ٞى ًؿي َى  .(4)«ك
[261 ] زى٪ة ؽ  ةبي ال ٔجؽظى ج ةد، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ًم٭ى ق٧ٕخي  /خى

ة ٨ /يؽ٩ةين ٝةؿالى   (6)٬ًنة٦ن ٤ٞح اث٨ أيب » /وة٣ط ٝةؿث٨  ق٧ٕخي احلىكى ٪ ة يف ظى ٠ي
، ك٤َٓ قٛيةفي ال ٍٮرًم؛ ٚٞةؿ ٮ٬ة ٤ٔي٫ /لًل، ٚذؾا٠ؿكا مكأ٣حن ٞي ٍ٣

ى
٨ه  .أ كى  /ٝةؿ ظى

، ٚأصةب ٚي٭ة ٚأوةبى ٚي٭ة، ٚك٧ٕذي٫ ي٧ؽ الل  ٤ىف ٝؿيجنة ٦ًين  ٚي٧ة  ٚضةء ٚىضى
٤ج٫ ثًجًي حو ١ٚ٪خي أر /ٝةؿ ظك٨ .ثح٪٫ كبني ٩ًٛك٫ ٥٤ .اق يُى ًٕ  .«يٕين ا٣

[262 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ًعيطه  (2)  .وى

٫ اخلُيتي يف  (3) ٞى ث   .(73)ثؿ٥ٝ  (2/114) «دةري٫»كى

ًعيطه  (4)  .وى
حه  (5) ٞى ج ةد ا٣ٕجؽم ال١ٮيف/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، (4/363) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .٬ٮ ًم٭ةب ث٨ خى ٍٞ ، «تى

 .(2842)دؿجح ثؿ٥ٝ 

 .، ك٬ٮ ػُأ«٬ًنةـ» /ل٥ أٔؿ٫ٚ، ككٝٓ يف املُجٮع (6)
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٪ٍجى٢ ٝةؿث٨  ؛ أمحؽالل ٔجؽٝةؿ أثٮ  /محيؽ، ٝةؿ ث٨ (1)أثة َة٣ت؛ أمحؽ دػ٢ » /ظى
ة ٨٦ً ٔ٪ؽق ٝةؿ ؿىصى ، ٧٤ٚة ػى ٛيةفي ٍكزىايًع  كقي

ى
ٟو ال ٧٬ة أكرث /ىلع ٦ةل ة ٨٦ً أظؽي  ٧٤ٔن

ٚةذلم  /الل ٔجؽ٤ٝخ ليب  .وةظج٫ كال يىى٤ط لإل٦ة٦ح، كاآلػؿ يىى٤ط لإل٦ة٦ح
٤ىني ٬ٮ قٛيةف؟ ٝةؿ ٟه أ٩ ٫ أ٥٤ٔي الؿ صي ً ةل ىنى ٦ى ٢ٍ،  /الل ٔجؽٝةؿ أثٮ  .٥ٕ٩ /خى صى

ى
أ

ة ٕي٭٧ة ٧٤ٔن  .«قٛيةفي أكق
[263 ] زى٪ة ؽ  ال٧ً٪٭ةؿ،  ث٨ (2)يىي، أ٩ة م٧ؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى

ًذينة» /ٝةؿ -يٕين اث٨ زريٓ -ق٧ٕخي يـيؽ /ٝةؿ ٍٛ  .«كاكف قٛيةفي رىاًكينة ٦ي
[264 ] زى٪ة ؽ   /، ٝةؿ(3)ا٣ٕالءث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، أػربين ُٝجحال ٔجؽظى

 .«أ٩ة يف ٬ؾا احلؽيًر ٦ً٪ؾ ًقت ني ق٪ح» /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ
[265 ] زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ز٪ة  ث٨ (4)أمحؽي ؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ٪ىٮر الؿ  ٦ى
٧ؿاف ث٨ (5)يٕين/ أمحؽ -الػجيس ٦ة » /يى٧ةف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -ًٔ

ٛيةف، كال رأل قٛيةفي ٦ًسٍ  ؤ٦٪ني ٤ى٫؛ اكف قٛيةفي يف احلؽيًر أ٦ريى رأي٪ة ٦ًس٢ٍى قي  .«ال٧ي
[266 ] زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ٩ة ٔس٧ةفي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ث٨  ٦٪ىٮر الؿ 

حجح، ٝةؿ ٦ة رأيخي رصالن ٨٦ً » /ٝةؿ يل اث٨ي أيب ًذات /ق٧ٕخي اث٨ى إدريف ٝةؿ /أيب مى
                                           

٫٦، كاكف  ٮ ٔجؽكاكف أث: »(5/198) «دةري٫»وةظتي اإل٦ةـ أمحؽ، ٝةؿ اخلُيت يف  (1) ؽ  ٞى الل حي
ٞؿ ٛى جيٮرنا ىلع ا٣ ا، وى  اهـ..«. ..رصالن وةحلنة، ٚٞرين

حه  (2) ٞى  .(8/92) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .زً
ٙه  (3) ي ًٕ ًى

ؿ  . ْى ٍ٪ ذؽاؿ»، ك(792)ثؿ٥ٝ  (7/141) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»حي ثؿ٥ٝ  (3/391) «٦زياف األ
(6897). 

، ٨٦ رصةؿ  (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ا، ٚٞي٢» :ٝةؿ ابليؼةرم (5) ةق م٧ؽن  ٧ ٧ة كاظؽ :يىذك٧ٮف ٚي٫، ل١٪٫ قى ح .٬ي ٔى ٍر ٠ٮيف   :كٝةؿ أثٮ زي

ك٫ أثٮ ظةد٥ كٮق، كدىؿى ذؽاؿ» .«دىؿى  (2/64) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، (498)ثؿ٥ٝ  (1/123) «٦ًزياف األ
 .(111)ثؿ٥ٝ 
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يٍنًج٫ زىٍٮًري س٥ ٬ؾا  .(1)«أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ ي
[267 ] زى٪ة ؽ  ده، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ؽ  كى ق٧ٕخي  /٦٪ىٮر، ٩ة مي
ى٥ » /ؿ قٛيةف ٚٞةؿق٧ٕخي اث٨ى أيب ذات، كذ٠ /ٝةؿ -ؿييبيٕين اخلي  -(2)اث٨ داكد ل

ينج٭٫  .(3)«يأد٪ة ٨٦ً ٬ؾق ال ةظيح أظؽه ي
[268 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ا٣رباء، ٝةؿ ٌٔل  ث٨  أمحؽ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

٧ؿك /٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يؽكري ىلع ًقذ حو » /املؽيين ـ ٬ؿم، ٔك دي٪ةر، كٝذةدة، ث٨  ال
ذ ح ٨٦ً إقعةؽ، كال (5)أيب ٠سري، كأيب ث٨  كيىي ٥ٍ٤ي ٬ؤالء الك  ًٔ ٧ٔل، ز٥ وةر 

 .(6)«أ٢٬ ال١ٮٚح إىل قٛيةفى ال ٍٮرًم  

 باب َا سنض 

ِِٛصَِٟٔ   ٚفطٓت٘ ٚفضاعت٘ بضاع١ فِٗ عفٝإ ايجَّ

[269 ] زى٪ة ؽ  زين  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽال ٔجؽظى ؽ  ةف، ظى  ُ ٞى ىي ا٣ يى
جيؽ الل ٮىاريؿم، ٝةؿث٨  ٔي ٞى ٧ؿ ا٣ ٪ ة ىلع ثةًب » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  يىي ق٧ٕخي  /ٔي ٠ي

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
، ٨٦ رص ٬ٮ ٔجؽ (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ةؿ الل ث٨ داكد اخلؿييب/ زً

ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(261)زً

طاقع:  (5) لَؿ َقَع  ي ا  .«أاق»َو

ًعيطه  (6) ٢٤»، كا٩ْؿ وى ًٕ  .ك٦ة ثٕؽ٬ة، ط/ٗؿاس (39ص) «ا٣
كؽه  (7) ؽي ةف؛ أثٮ قٕيؽ ابلىَصم/ وى  ُ ٞى ًؿيت » .٬ٮ أمحؽي ث٨ م٧ؽ ث٨ يىي ث٨ قٕيؽ ا٣ ٍٞ تى

 .(117)جح ثؿ٥ٝ ، دؿ«اتل ٍ٭ًؾيت
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زٟ ٔ٪٫  /-يٕين قٛيةف -أيب ػةل ٚٞةؿث٨  إق٧ةٔي٢ ؽ  ظى
ي
ةؿى ظىت أ ٕى ىي، تى ية يى

ٍٕ٭ة ىٍك٧ى ٭ة .ثّٕشًة أظةدير ل٥ ت ٍٕ ٍق٧ى
ى
ى٥ أ ين  ل

ى
٥٤ً أ ٔى ىدى ز٧ة٩يحن ٠أ٩ ٫ ٝؽ   .(1)«ٚىّسى

[271 ] زى٪ة ؽ  ؿيةيب   /ٝةؿ الجيٌل، (2)ؿ مح٨، ز٪ة أثٮ ق٤ي٥ال ٔجؽظى ًٛ ق٧ٕخي ا٣
ؿيةيب  يٞٮؿ ًٛ ٪ ة جةٔح ٨٦ أ٢٬ احلؽير ٩ىزنؿ  -رأي٪ة قٛيةفى ال ٍٮرًم  ثةل١ٮٚح /ا٣ ككي

؛  -يف دارو  ري  ٘ى ذى ىٍٮ٩ة هل دلٮنا ٨٦ ثرًئ يف الار، ٚإذا املةءي ٦ي ل ة ظرضت والةي ا٣ْ٭ؿ دى  ٧٤ٚ
لٍٮنا ٨٦ً  /ٚٞةؿ .٬ٮ ٠ؾا ٦٪ؾ ٩ـلة ٬ؾق الار /٦ة ثةؿي ٦ةاس٥ ٬ؾا؟ ٤ٝ٪ة /ٚٞةؿ يٮا دى ٍدل

ى
أ

٥ ًٝج٤ٍىذسي ار ا٣ت  ، ز٥ ٝةؿ .(3)ثرئ ال  ار ا٣ت  /ٚإذا ٦ةءه أثييي يٮا ٨٦ً ثرئ ال  ٍدل
ى
أ

ٝس٥ ٍ ، ز٥ ٝةؿ .(4)شى ٦س٥ /ٚإذا ٦ةءه أثييي
ٍ
أ لٍٮنا ٨٦ ثرئ الار ا٣ت مى يٮا دى ٍدل

ى
ٚإذا  .أ

ٍؿب /ٚٞةؿ .٦ةءه أثييي  ٗى ار ا٣ت  لٍٮنا ٨٦ً ثرئ ال  يٮا دى ٍدل
ى
إف   /ٚٞةؿ .ٚإذا ٦ةءه أثييي  .س٥أ

ٙو يىزن  ٚي٫ .بلرئك٥ ٬ؾق لنأ٩نة ٍؿؽى ٠٪ي ًٔ جٍ٪ة  وى
ى
ٚىأ ٍؿ٩ة  ٛى تل٥  /ٚٞةؿ لة .ٚىعى ٪ؾ ز٥ ٩ـى ٦ي

ار؟ ٤ٞٚ٪ة ٚأمؿ٩ة ثإعدًة والة أربٓ ًقجني ٚي٭ة ركٕذة ا٣ٛضؿ،  .أربٓ قجني /٬ؾق ال 
 .«كرىكٕذةف ثٕؽ ال٧ى٘ؿب كالٮدؿ

[271 ] زى٪ة ؽ  ٕةكيح /ًق٪ةف، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  /(6)ٝةؿ أثٮ ٦ي
ٕةكيح ٍخ٧ىل؛ ٚٞةؿ يل» /(6)٦ي

ى
ٮًٍت ال ًٞيين قٛيةفي ال ٍٮرًم ثٕؽ مى ٙى أ٩خى ية  /٣ى ٠ي

                                           

٨ه  (1) كى  .ظى
٪ ٙ يف  (2) كؽه : »(2/166) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ ظى٨، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي كذ٠ؿق  .«وى

ةت»اث٨ي ًظج ةف يف   .(7/98) «الٞ 

ِؾُؽؿ: »(م)، و ي (ك)كذا  ي  (3) طاقع: «ِقَا لَؿ و ي ا ؾقؽؿ»،   .«قا

ع: (م)و (ك)كذا  ي  (4) لؿطاق  .«ؽؿشرقق»، و ي ا

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً
٧ل، كٝؽ يىً٭٥ي يف ظؽيًر ٗريق (6) ِي الةس حلؽير أل ، أظٛ حه ٞى يؿ/ ًز  .٬ٮ م٧ؽي ث٨ ػةزـ الرض 

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(5878)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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؟ ز٥ ٝةؿ يل ٟي ٧ل ٠ؾا؟ ٤ٝخي  /م٧ؽ؟ ٠يٙ ظةل  /ٝةؿ .ال /ق٧ٕخى ٨٦ أل
٥٤ً أين .ال /ٚك٧ٕخى ٦٪٫ ٠ؾا؟ ٤ٝخ ٔى زين ثأظةديرى ٠أ٩ ٫  ىؽ  ٍٕ٭ة ٚض٢ٕ يي ٍق٧ى

ى
 .ل٥ أ

 .(1)«ٛيةف ال ٍٮرًمقي 
[272 ] زى٪ة ؽ  ٨ى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى كى بيٓ ٝةؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي ظى  /الؿ 

ؿ سى يف ، ٚٞةؿ» /الك٧ةؾ ٝةؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي م٧ؽى  ٛى ذى ؿى إيل  قٛيةفي ال ٍٮرًم  ذى ْى ٦ة  /جى
 
ي
ةأ  .«رىاؾى د٧ٮت ظىت دىريى ٝةوًّ

[273]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ا٣ُجةع، ث٨  ٔحىسث٨  ؿ مح٨، ظى
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ  /ٝةؿ ذىا٠ؿ قٛيةفى ال ٍٮرًم  حبؽيًر مح ةد» /٦ى

ي
ث٨  ٠٪خي أ

ي٫، ٚإذا صةءق محى ةدي   ٧ قى
ي
تي ث٨  زيؽ كال أ ٕىض  ذى زيؽ قأهل ٨ٔ د٤ٟ الظةدير، ٚض٢ٕ حى
ًُٚ٪ذ٫  ٨٦ً»(4). 

 باب َا سنض 

َٜغًِ ََٓ٘تَِٔ  ِِٛصٟ ع٢ً ْفغ٘ َٔ ايعًِ أيَّا   َدُّٛف ايجَّ

[274 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ٦ة ٨٦ً ٧ٌٔل » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /ؿ مح٨ يٞٮؿال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى

                                           

ًعيطه  (1) ٛيةف ال ٮرم»كٝٮهل/  .وى ٤ِٕل  يف(ؾ)زيةدة ٨٦  «قي   نكؼذ٫.، كٝؽ أزبذى٭ة ال٧ي

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(244)زً

ج ةس، ٝةؿ اث٨ي ٧٩ري (3) ٕى ةؾ ال١ٮيف؛ أثٮ ا٣  ٧  .«٣حف ظؽيس٫ بيشء» :٬ٮ م٧ؽي ث٨ وجيط ث٨ الك 
 .(7/291) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»

ًعيطه  (4)  .وى
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ٍػٮىؼي ٦ً٪٫ ٨٦ً ٬ؾا
ى
 .يٕين احلؽير .(1)«يشءه أ٩ة أ
[275 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿك ا٣٘ـم، ث٨  م٧ؽ ث٨ (2)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى

ؿيةيب   /ٝةؿ ًٛ ٝىجيىح (3)ق٧ٕخي ا٣ كىدٍدتي أين » /ق٧ٕ٪ة قٛيةفى يٞٮؿ /يٞٮالف (4)ك
ٌلى   ٔى ٚنة ال يًلى كالى  ٥ًٍ٤ ٠ٛة ًٕ ىٮٍتي ٨٦ ٬ؾا ا٣  .(5)«جنى

[276]  زى٪ة ؽ   /٧ٔؿك، ٝةؿث٨  ٧ؽم ث٨ (6)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
ك٦ة ىلع الؿ ص٢ أف يسٮف » /ق٧ٕخي قٛيةفى ثٕؽ ذلٟ يٞٮؿ /ق٧ٕخ ٝجيىح ٝةؿ

٥٤ ٨٦ ن٫٦ً ًٕ  .(7)«٬ؾا ا٣

[277 ] زى٪ة ؽ  ٧ريال ٔجؽظى ٔي زين أيب، ٩ة أثٮ  ؽ   ث٨ (9)؛ ٔحىس(8)ؿ مح٨، ظى
مٌل، ٝةؿ ةي  /م٧ؽ ال عةس الؿ  ٧ٍؿى ًى كىددتي » /يٞٮؿق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم   /(11)ٝةؿ 

٤ًخي ٨٦ً ٬ؾا المًؿ ال يًلى كالى ٌٔلى   ٛى ٍج
ى
٥٤، ٚ٭ؾا لم  يشء  .أين أ ًٕ ـى أ٤َتي ا٣ أ٩ة الٮ
 .(11)«٬ٮ؟

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»أثٮ ا٣ٕج ةس الزدم/ زً

، ٨٦ رصةؿ ٬ (3) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ٮ م٧ؽي ث٨ ييٮقٙ/ زً
ٙى  (4) ة٣ى ب ٧ة ػى ، ري كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٝجيىح ث٨ ٔٞجح/ وى ٍٞ  .(5548)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (5)  .وى
ـ ٝؿيجنة (6) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً

٨ه  (7) كى  .ظى
ُجٮع (8) ذيت ا٣رت  (٧ٔري)ثؽؿ  (٧ٔؿ) :كٝٓ يف ال٧ى سٍجىخ ٨٦ ٠ي ط اص٥، كال٧ي طق لَؿخ دُِّف  ي ا وج بُثؿَّ   ،

لاقاب. ؾك ا  ط
، ٨٦ رصةؿ  (9) حه ٞى ؿ «اتل ٞؿيت»زً ْى  .(1591)ثؿ٥ٝ  (6/286) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ

، يىً٭٥ي ٝى٤يالن  (19) كؽه ؽي ٤كُيين/ وى ٛى بًيٕح ا٣ ٧ؿة ث٨ رى ًى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ  ٍٞ  .(3115)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(3115). 

٨ه  (11) كى  .ظى
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[278 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ؽ  ٨ي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ظى ٦ىحّسة، ٩ة احلىكى
يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /، ٝةؿ(2)اث٨ احل١ي٥ ال ةيج ٝؽ » /قٛيةفي ال ٍٮرًم  ٝةؿ  /ق٧ٕخي اث٨ى خي

٣يًٍق إل٫
ي
٨ أ جٍخي ٦ى وى

ى
ين  أ

ى
؛ ٚىٮىددتي أ ٣يق إل٪ة ٨٦ ٬ؾا المؿ يشءه

ي
 .«أ

ى٧ ؽ ٥٤ :ٝةؿ أثٮ مي ًٕ  .يٕين ا٣

[279 ] زى٪ة ؽ  ةجال ٔجؽظى ض   ث٨ (4)ؿمح٨ال ٔجؽمحـة، ٩ة  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ظى

٤ى » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /ميىٕت املٕين، ٝةؿ ث٨ ٍٔ ى
يًن لٮ ل٥ أ ـٍ ٝى٢  حًلي

ى
 .«٥ اكف أ

[281 ] زى٪ة ؽ  ج ةد، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ًم٭ةبي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة  /خى
ةف ٗىك  ٨» /ٝةؿ (6)أثة  كى ٍتىين ل٥ أق٧ٓ ٨٦ً  /إف  قٛيةفى يٞٮؿ /وة٣طث٨  ٝي٢ ل٤عى لى

                                           

٧ؽاين، ٝةؿ أثٮ ظةد٬٥ٮ ٌٔل  ث (1) حّسة ث٨ ػةل ال٭ى كؽه » :٨ ٦ى ؽي  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٧٠ة يف  .«وى
 .(1126)ثؿ٥ٝ  (6/215)

٤ ًِل  (2) ٕى ٤ي٫ٞ ٝةؿ ال٧ي ٨ ث٨ ظ١ي٥ الةيج، كاملٕؿكؼ (د)يف » :يف دٕى احليكني ث٨ )/ احلىكى
يح٪ح، كر ،(ظ١ي٥ ابلى٤يخ ٔي حّسة ٔ٪٫، دأيت دؿجذي٫ يف ثةث٫ ٚي٭ة، ركايذ٫ ٨ٔ اث٨  كايح ٌٔل ث٨ ٦ى

 .«كالل أ٥٤ٔ
/  ممة أذ٧ؽت ٤ٔي٫ ٨٦ َمُٮط. (ـ)ك (ؾ)ك٬ٮ ٠ؾلٟ يف  ٝي٤ٍخي

نةر إل٭ة يه يف  احليكني ث٨ ظ١ي٥  :ٝةؿ ٚي٭ة «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٨٦  (3/51)كا٣رتجح ال٧ي
ازم يح٪ح، ركل ٔ٪٫ ٌٔل  ث٨ ٦حّسة اهل٧ؽاين الؿ  ٔي ٛيةف ث٨  .ا«. ابلى٤يخ، رىكل ٨ٔ قي  هـ

/ ةىل ٝي٤ٍخي ٤ ًِل رىمًحى٫ اللي دٕى ٕى ًصؽ ثٕؽ ٬ؾا ابلىعر إال ٦ة ٝةهل ال٧ي
ى
 .كل٥ أ

ح (3) ٔى ٍر ةج ث٨ محـة ث٨ قٮيؽ ا٣ٕضٌل، ٝةؿ ٚي٫ أثٮ زي ض  كؽه » :٬ٮ ظى ؽي ، وى ك٥٤و يٍغي مي الىؿح » .«مى
 .(679)ثؿ٥ٝ  (159، 3/158) «كاتل ٕؽي٢

ٞجٮؿه » :ٝةؿ احلةِٚ (4) . ٦ى ».  اهـ
/ ه ك ٝي٤ٍخي ٚى٤ىني  ذةثٕح، كإال  ٪ؽ ال٧ي ًٔ  .٬ؾا 

، ٨٦ رصةؿ  (5) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ًم٭ةب ث٨ ٔج ةد ال١ٮيف/ زً
٨ ث٨ وة٣ط  (6) ةف ال١ٮيف، ٧٠ة يف دؿجذ٫ كدؿجح احلىكى ك  ٗى ٬ٮ ٦ةلٟ ث٨ إق٧ةٔي٢ ال٭ؽم؛ أثٮ 

، ٧٠ة يف «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»٨٦  ًعيطي ال١ذةب، عثؽه ، وى ٨ه ًٞ ذٍ ، ٦ي حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، ك٬ٮ زً ٍٞ ، «تى
 .(6464)دؿجح ثؿ٥ٝ 
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؟ /ٝةؿ احلك٨ .٬ؾا ا٥٤ٕ٣ بيشءو  ل٥ًى  .«كى

ى٧ ؽ ٚيٮ :ٝةؿ أثٮ مي ٮ  ذىؼى  .ف ٨٦ً أ٢ًٌٚ أ٧ٔةهل٥اك٩ٮا حى

 

 َِٔ ِِٛصٟ ٚإتكاْ٘باب َا سنض   سفظ ايجَّ

[281 ] زى٪ة ؽ  حجح، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /أيب مى
ةف يٞٮؿث٨  يىي  ُ ٞى ا أظِٛ ٨٦ قٛيةفى ال ٍٮرًم» /قٕيؽ ا٣ ٤ٝخ هل،  .٦ة رأيخي أظؽن

٨؟ ٝةؿ /أك ٝي٢ هل ٕجح /ثي٥  ٦ى ٨؟ ٝةؿ /ٝي٢ .ثي٥  مي  .(1)«ز٥ ٬ني٥ /ثي٥  ٦ى
[282 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ًق٪ةف، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽ ٝىًؽ٦ٍخي ىلع قٛيةفى » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى
يىحٍ٪ىح، ٚض٢ٕى ث٨   خي

زني؛ ٚٞةؿ ؽ  عى ىكأ٣ين ٨ٔ ال٧ي ٛيةف  /ي ِٛ احلؽيرى إال  قي ؽه يى ظى
ى
٦ة ثة٣ٕؿاًؽ أ

 .(3)«ٍٮرًمال  
[283 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ٭ؽم ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ـي قٛيةفى » /٦ى ؽ  ٞى اكف ك٬يت حي

                                           

ًعيطه  (1) ؿ وى ْى ني٥ ٬ٮ اث٨ بنري، كيي٪ٍ يس٧ح»، ك٬ي  .(3676)ثؿ٥ٝ  (3/22) «دةريغ اث٨ أيب ػى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً

ًعيطه  (3)  .وى
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 .(1)«يٕين ىلع ٦ةلٟ .يف احًلِٛ
[284 ] زى٪ة ؽ  ٙي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى مٮىس  ث٨ (2)يىي، أ٩ة يٮق

م، ٝةؿ جىحى يٞٮؿ /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي أثة داكد /ا٣ت ٍكرتي ٍٕ ٛىين قٛيةفي » /ق٧ٕخي مي ة٣ى إذا ػى
 .(4)«يف ظؽيرو ٚةحلؽيري ظؽيسي٫

[285 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين جىح،  ٣حف أظؽه » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٍٕ ت  إيل  ٨٦ مي ظى

ى
أ
٫ قٛيةفي أػؾتي ثٞٮًؿ قٛيةف ٪ؽم، كإذا ػة٣ٛى ًٔ ؽه  ظى

ى
ًؽهلي أ ٍٕ  .(5)«كال حى
[286]  زى٪ة ؽ  ، أ٩ة (6) ا٣ُ٭ؿاينالل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ ال ٔجؽظى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

كؽه  (2) ؽي ةف ا٣حىن١ؿم/ وى ك  ٗى ٙي ث٨ مٮىس ا٣ت كرتم؛ أثٮ  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ يٮق ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(7945). 

حه  (3) ٞى يىةليًس، زً  ُ  .ا٣
٨ه  (4) كى ٨٦ َؿيٜ ييٮقٙ ث٨ مٮىس، ث٫،  (1131)ثؿ٥ٝ  (43/ 2) «الة٦ٓ»كركاق اخلُيتي يف  .ظى

ة؛ ٚٞؽ اكف مجةثح ث٨ » :كٝةؿ ًّٞ ً ٮ٣ٙ ٚي٫ كإف اكف مي اكم أف يىؽع ال٧ًؿاء ٚي٧ة ػي أقذعت  ل٤ؿ 
كاق أثٮ داكد قٮار يىؿكم  ؿ د ثؿكايذ٫، ٚىؿى ٛى ذى ؿؼ ث٫ كامذ٭ؿ ٔ٪ؽ الةس أ٩ ٫ حى ٔي ًؽيسنة  ٕجح ظى ٨ٔ مي

٢ أيب داكد ٨٦  ؿى٥٬ أف يرتكٮق، كحت٧  مى
ى
ٕجح، ٚأ٩سؿق أوعةبي احلؽير ٤ٔي٫؛ ٚأ يةليس ٨ٔ مي  ُ ا٣

، ٚ٭ٮ ثةحلِٛ كالىؽؽ مٮوٮؼه إال أ٩ ٫ رأل دىٍؿؾى ذلٟ احلؽير أثٕؽ ٨٦ ا ٥٤ ٦ٕؿكؼه ًٕ ٪ ح ا٣  ْ ٣
.٫ كى ى . كأ٩ف ل٤ذ ٭٧ح؛ ٚرتى »...  اهـ

ًعيطه  (5)  .(1/156) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .وى
ؽيين، ث٫ (21، 1/19) «املؽػ٢»كابلي٭يق يف   .٨٦ َؿيٜ ٌٔل  ث٨ ال٧ى

ي ٥  ٞى  :كٝةؿ ابلي٭يق  » :٨٦ ط/دار الي٢ (398، 2/397) «إٔالـ املٮٕٝني»يف  ٝةؿ اث٨ي ا٣
ٕجح إذا اػذ٤ٛة، ٚة٣ٞٮؿي ٝىٍٮؿي  ال أ٥٤ٔي  ٛيةف كمي اػذالٚنة ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽير أف  قي
ٛيةف. ...«. قي  اهـ

٪ ٙ يف  ٬ٮ م٧ؽي ث٨ مح ةد ا٣ُ٭ؿاين؛ أثٮ ٔجؽ (6) : (7/241) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»الل، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى

حه » ٞى ، زً كؽه ؽي .«. وى  اهـ
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ز اؽال ٔجؽ ة٩ى٫ /اكف قٛيةفي يٞٮؿ» /، ٝةؿ(1)ؿ  ٍ  ٚىؼى  .(2)«٦ة اقذٮدٔخي ٝى٤يًٍب محبنة ٝ
[287 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ًق٪ةف الٮىاًقُٰ، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ِى ٦٪٫ »٦ى ٛى ٍظ
ى
٦ة رأيخي قٛيةفى ليشءو ٨٦ ظؽيًس٫ أ

٧ًل   .(4)«حلؽيًر أل
[288 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  زىيًن  ؿ مح٨، ظى ؽ  أيب  ث٨ (5)أثٮ ثسؿ أيب، ظى

ني، ٝةؿ ٪ٍجى٢ث٨  ق٧ٕخي أمحؽ» /ٔذ ةب أل ت  الةس إلٟ يف  /ك٤ٝخ -ظى ظى
ى
٨ أ ٦ى

٧ًل؟ ؟ ٝةؿ /٤ٝخ .قٛيةفي  /ٝةؿ -ظؽيًر أل  .(6)«قٛيةفي  /مٕجحي
[289 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 

ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ يىي /ٝةؿ ٧» /٦ى ٤ى٥ حبؽيًر أل ٍٔ ى
ؽه أ ظى

ى
٨ أ ى٥ يىسي ل ٨٦ً ل

 .(7)«ال ٍٮرًم
[291 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 

ىي /ٝةؿ ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يى ٤ى٥ حبؽيًر أيب إقعةؽ ٨٦  /٦ى ٍٔ ى
ؽه أ ظى

ى
ل٥ يىس٨ أ

٪ىٮر ٨٦ قٛيةف ال ٍٮرًم ٤ى٥ى حبؽيًر ٦ى ٍٔ ى
 .(8)«ال ٍٮرًم، كل٥ يس٨ أظؽه أ

                                           

٪ٕةين (1)  .٬ٮ الى 
ًعيطه  (2) ة -ا ا٣ٞٮؿي ، كصةء ٬ؾوى ٌن  .ل٤ؼُيت (2/264) «الة٦ٓ»٨ٔ اث٨ً ًم٭ةب، ٧٠ة يف  -أي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(92)تى

ًعيطه  (4)  .وى
كؽه  (5) ؽي ٍٔني/ وى ى

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ م٧ؽي ث٨ أيب ٔذ ةب ابلى٘ؽادم؛ أثٮ ثسؿ ال ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(6166). 

٨ه  (6) كى  .ظى
ًعيطه  (7) ؿ وى ْى يس٧حدةر»، كيي٪ٍ  .(3677)ثؿ٥ٝ  (3/22) «يغ اث٨ أيب ػى

ًعيطه  (8)  .وى
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[291 ] زى ؽ  ى٧ ؽال ٔجؽ٪ة ظى ٌٔل،  ث٨ (2)إثؿا٬ي٥، ٩ة ٧ٔؿك ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة مي
ٕةكيح /ٝةؿ اكف قٛيةفي يىأدحين ٬٭٪ة ٚييؾا٠ؿين ظؽيرى » /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي أثة ٦ي

٧ل ٦٪٫ ا أ٥٤ٔ حبؽير أل ٧ل؛ ٧ٚة رأيخي أظؽن  .(4)«أل
[292 ] زى٪ة ؽ  ِي أوعةًب » /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٛى ٍظ

ى
أ

خٍ 
ى
ًل/ ال ٍٮرًم  ال  .(5)«٧ى

[293 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ًق٪ةف الٮىاقُٰ، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ث قٛيةفي ٨ٔ محى ةد، ٨ٔ ٧ٔؿك» /٦ى ؽ  ة ظى ُٔيح ث٨  ل٧ 

، ٝةؿ ةفى ٧ٍ٤ى ؛ ٚإ٩ ٫» /اتل يِل، ٨ٔ قى ىاؽو ٍع٫ ثزًبي ؾ ٚال تى٧ٍكى ؽى كى ١ٍخى صى ١ى ٣حف  إذا ظى
ٮر ٭ي ُى ةفى ث٨  ٬ؾا محى ةده يىؿكم ٨ٔ ًربٍع /٤ٝخ هل .«ثً ٧ٍ٤ى ٨  /ٝةؿ .ًظؿاش، ٨ٔ قى ٦ى

زى٪ة مح ةد /يٞٮؿ ذا؟ ٤ٝخي  ؽ  ٤ى٧حث٨  ظى ٫ /ٝةؿ .قى ًٌ زى٪ة مٕجحي  /٤ٝخ .اٍم ؽ   /ٝةؿ .ظى
٫ ًٌ زى٪ة ٬ًنةـ القذٮايئ /٤ٝخ .اٍم ؽ  ٪ي٭ح، ز٥  .٥ٕ٩ /٬ًنةـ؟ ٤ٝخ /ٝةؿ .ظى ٚأَؿؽى ٬ي

٫امٍ  /ٝةؿ ٧ؿك .ًٌ ٔى ز٫ ٨ٔ  ىؽ  ا يي ةفث٨  ق٧ٕخي مح ةدن ٧ٍ٤ى  .ُٔيح ٨ٔ قى
ٛيةف ظىت ٩ْؿتي يف  :ؿمح٨ال ٔجؽٝةؿ   ىلع قي

ى
١٧ٚسخي ز٦ة٩نة أمح٢ اخلُأ
جىح، ٚإذا ٬ٮ ٨ٔ مح ةد ٨ٔ ًربع ٍٕ ٪ؽر ٨ٔ مي ٗي ، ٝةؿ ث٨  ٠ذةًب  ةفى ٧ٍ٤ى ًظؿاش، ٨ٔ قى

                                           

(1) ٫٪ٔ ٙ ٪ ربم، ٝةؿ ال٧يىى  ُ ٨ ا٣ ٕيت؛ أثٮ احلىكى حه » :م٧ؽي ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ مي ٞى ، زً كؽه ؽي الىؿح » .«وى
 .(7/187) «كاتل ٕؽي٢

س (2) ال  ٛى  .٬ٮ ا٣
يؿ (3)  .٬ٮ م٧ؽ ث٨ ػةزـ الرض 
ًعيطه  (4) ٧٤ةاوى ٔي ؿ ا٬ذ٧ةـ  ْى ك٦ة  (2/273) «الة٦ٓ»ث٧ؾا٠ؿة احلؽير يف  -رمح٭٥ الل -٪ة، كيي٪ٍ

 .ثٕؽ٬ة
ًعيطه  (5)  .وى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً
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ة :مٕجحي  ؿ  ٧٤ٕٚخي أف   .يِل ٨ٔ ق٧٤ةفُٔيح اتل  ث٨  ٨ٔ ٧ٔؿك :كٝؽ ٝةؿ مح ةد مى
٫ ٛى ٨ ػة٣ى جىةًؿ ٦ى ِى اليشءى ل٥ حي ًٛ  .(1)«قٛيةفى إذا ظى

[294 ] زى٪ة ؽ   -ؿ مح٨ال ٔجؽًق٪ةف، ق٧ٕخي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم كٝٙ ل٤عكةب ٚال  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى

ي
٪ ة ٔ٪ؽ قٛيةف، ١ٚأ٩ ٫ ٝؽ أ ب ٧ة ٠ي ري

، ٚ٪ٕؿض رتئ نكأهل ٨ٔ يشءو تى ذلٟ  جنى هل ثؾ٠ًؿ احلؽير، ٚإذا صةء ث٫ احلؽيري ذى٬ى
زى٪ة ؽ  زى٪ة، ظى ؽ  ؛ ٚإ٩ ٧ة ٬ٮ ظى  .(3)«اخلنٮعي

[295 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ز٪ة  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى احلىكى
ا٬ؽ، ٩ة ٦ٕةذي  ث٨ (5)يىي ـ  ي ٮب ال

ى
ةفث٨  ٝةؿ يىي /٦ٕةذ ٝةؿث٨  أ  ُ ٞى  /قٕيؽ ا٣

ل ٍٮرًم  ٦ة ًمبٍخى ٨٦ والةو كًٝؿاءةو، ٚإذا صةء احلؽيري ١ٚأ٩ ٫ ٣حف اكف قٛيةفي ا»
 .(6)«اذلم اكف
[296 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ح ال حكةثٮرم، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  (8)قى

ة يٞٮؿ /ٝةؿ -يٕين ابلى٤يخ الٮكيع -اث٨ أثةف (8)م٧ؽي  ٕن ًكي ٍٕجىحي » /ق٧ٕخي كى ؿى مي ذى٠ى
ٛىٟ ٚي٫ /ؽ، ٚٞةؿ رص٢ه ظؽيسنة ٨ٔ أيب إقعة ٮقي، قٛيةفي  /ٚٞةؿ .إف  قٛيةفى ػة٣ى ٔي دى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
٪ ٙ، ث٫ (43، 1/42) «الة٦ٓ»كركاق اخلُيتي يف   .٨٦ َؿيٜ ال٧يىى

ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى

ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)٥ٝ زً

حه ٨٦ رصةؿ  (5) ٞى ٕؿكؼ ثةملٞةثؿم/ زً  .«اتل ٞؿيت»ال٧ى
٪ؽ َك ٭٥ زًٞةت (6)  .رصةؿي الك 
ـ (7) ؽ  ٞى ك٥٤ يف الؿ ظ٤ح إىل ثى٤غ كابلىَصة، تى ًذيٜ مي ، ك٬ٮ رى حه ٞى  .زً

، ٨٦ رصةؿ  (8) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
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ِي ٦ًين   ٛى ٍظ
ى
 .(1)«أ

[297 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين أم  أوعةًب أيب  /كٝي٢ هل -يٕين اث٨ ٦ٕةذ -ق٧ٕخي ٦ٕةذنا» /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى

؟ (2)إقعةؽ ٍثجىخي
ى
ٛيةفي  /ؿٝة -أ جىحي كقي ٍٕ خى  .مي ١ى  .(3)«ز٥ قى
[298 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  /احلىكى

٪ٍجى٢ث٨  يٕين أمحؽ -الل ٔجؽٝةؿ أثٮ  /ٝةؿ (5)ق٧ٕخي أثة َة٣ت قٛيةفي  /-ظى
جىحى  ٍٕ ِي لإلق٪ةًد كأق٧ةًء الؿ صةؿ ٨٦ً مي ٛى ٍظ

ى
 .«أ

[299 ] زى٪ة ؽ  ٦٪ىٮر، ٨ٔ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٨ٔ إقعةؽ /ٝةؿ ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ًٕني أ٫٩ ٝةؿث٨  يىي حه » /٦ى ٞى ٛيةفي ال ٍٮرًم  زً  .(6)«قي

[311 ] زى٪ة ؽ  ِه » /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى ي٫ه ظةٚ ًٞ قٛيةفي ٚى
ٕجح، كإذا  ِي ٨٦ً مي ٨ أوعةًب أيب إقعةؽ، ك٬ٮ أظٛ ٞى ٍت

ى
ؿاؽ، كأ ًٕ ـي أ٢ً٬ ا٣ زىا٬ًؽه إ٦ة

جىحي ٚةل ٍٮرًم  اػذ٤ٙ ا ٍٕ  .(7)«ل ٍٮرًم  كمي
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ا٨٦ َؿيٜ م (25)ثؿ٥ٝ  «اتل ٧يزي»كركاق مك٥٤ه يف  ، ث٫، َمذَصن ٓو يالف، ٨ٔ ككي ٗى  .٧ٮد ث٨ 

،  ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ (21، 1/21) «ال٧ىؽػ٢»كركاق ابلي٭يق  يف  ٓو الل ث٨ أيب رز٦ح، ٨ٔ ككي
ٓه ٩ٛك٫ ةا٢ لكٛيةف، كأ٩ ٫ ككي ة ثةق٥ الك   .ث٫، كصةء ميَصظن

 .٬ٮ الكبيع (2)

ًعيطه  (3)  .وى
 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (4)

»(5/198) «دةري٫»، ٝةؿ ٚي٫ اخلُيت يف ٬ٮ أمحؽي ث٨ محيؽ (5) جيٮرنا :  ا وى كاكف رصالن وةحلنة ٚٞرين
ٞؿ ٛى .«. ىلع ا٣  اهـ

ؿ  (6) ْى ٍ٪ ٫٤٤»حي ًٔ ح أٝٮاؿ يىي ث٨ ٦ٕني يف رصةؿ احلؽير ك ٮقٔٮ  .(1436)ثؿ٥ٝ  (219 -2/199) «مى

ًعيطه  (7)  .وى
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[311 ] زى٪ة ؽ   (2)٦٪ىٮر الؿ٦ةدم، ٩ة أمحؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى
 /قٕيؽث٨  ٝي٢ لكٛيةف /ٔٞجح النحجةين ٝةؿ ث٨ (3)٧ٔؿاف الػجيس، ٩ة الٮلؽث٨ ا

ة أ كذاؾ ٝج٢ ػؿكص٫ إىل ابلَصة، ٚةقذٞج٢ ا٣ٞج٤ح، ز٥ اثذؽ .لٮ ص٤كخ لة دل٤كن
 .١ٚذجخ ثيؽم ز٤س٧ةاح ظؽير

[312 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٍثجىخي أوعةًب أيب » /ؿ مح٨ ق٧ٕخي أثة زئر
ى
أ

؛ اكف ال ٍٮرًم   /إقعةؽ ت  إيل  ظى
ى
، ك٨٦ ثح٪٭٥ ال ٍٮرًم  أ ، كإسااي٢ي جىحي ٍٕ ، كمي ال ٍٮرًم 

ذًٍ٪٫ جىح يف إق٪ةًد احلؽيًر كيف ٦ى ٍٕ ِى ٨٦ً مي  .(4)«أظٛ
[313 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ثٕؽ ز٧ةين ّٔشة ق٪ح أك تكٓ  -ٝةؿ يل قٛيةفي » /ٝةؿ يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى
ة ٬ؾاث٨  ّٔشة ق٪ح يف ظؽير ٧ٔؿك ة /-مؿ  ؿ  زذٟ ث٫ مى ؽ  ٣ىحٍفى ٝؽ ظى

ى
 .(5)«أ

[314 ] زى٪ة ؽ   /املؽيين ٝةؿث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ؿدؽة /ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ ؛ ٝٮؿ اث٨ ٔجةس يف ال٧ي  .قأ٣خي قٛيةفى ٨ٔ ظؽيًر عو٥و

ؿىق، كٝةؿ ًؽييث /ٚأ٩سى  .(6)«٣حف ٨٦ً ظى
[315 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ال٧ىؽيين ٝةؿث٨  ٩ة ٌٔل   ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه

                                           

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ح .٫يىذك٧ٮف ٚي» :ٝةؿ ابليؼةرم (2) ٔى ٍر ك٫ أثٮ ظةد٥ :كٝةؿ أثٮ زي كٮق، كدىؿى ، دىؿى الىؿح » .«٠ٮيف 
ذؽاؿ»، (65، 2/64) «كاتل ٕؽي٢  .(498)ثؿ٥ٝ  (1/123) «٦زياف األ

كؽه ٨٦ رصةؿ  (3) ؽي  .«اتل ٞؿيت»وى
ًعيطه  (4)  .وى
ًعيطه  (5)   .وى

ًعيطه  (6)  .وى
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زىيًن » /يىي يٞٮؿ ؽ   .(1)«ال دىٍسذىج٫ٍي  /ةحلؽيًر ٥٤ٚ ييذٞ٪٫ ٝةؿث اكف قٛيةفي إذا ظى
[316 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  -ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٭ؽم ٧ًل ٨ٔ  /قأ٣خي قٛيةفى ٤ٝخي » /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى جىحي ٨ٔ أل ٍٕ زى٪ة مي ؽ  ظى
ج؟ ٝةؿ ىك  ـً حىزتى ٍعًؿ ٕج /مىّسكؽ يف ال٧ي ٤ ٟ كى٧٬ًخ ىلع مي ٕى ث٨  إف  صؿيؿى  /٤ٝخ .حى ٣ى

٧ًل ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ  زىيًن  /ٝةؿ .الل ٔجؽظةزـ يىؿكم ٨ٔ أل ؽ  ا إ٩ ٧ة ظى ًؿيؿن  دىٍع صى
ك٥٤ ٨ٔ مّسكؽ ٧لي ك٦٪ىٮره ٨ٔ مي ـي،» /أل ٍذىًض٥ي ال٧يعؿ ذض٥ي  يى كال يى

ةا٥ًي   .(2)«الى 
[317 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  -ؿ مح٨ال ؽٔج٩ة ٌٔل 

٭ؽم ٧ًل، ٨ٔ أيب كاا٢، ٨ٔ  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى قأ٣خي قٛيةفى ٨ٔ ظؽيًر أل
حو ٨٦ً ديً٪٫» /، ٝةؿالل ٔجؽ ٢ي يف ٚيٍكعى اؿي الؿ صي ـى ة الى يى ا٦ن ؿى ة ظى ٍٟ دى٦ن ًٛ ىٍك ى٥ٍ ي ة ل ؛ «٦ى

٫ ٨٦  /ٚأ٩سؿ أف يسٮف ٨ٔ أيب كاا٢، كٝةؿ ٕى ٧ً ٔي٧ري؛ أ٩ة ث٨  ٤ٟامل ٔجؽإ٩ ٧ة قى
 .(3)«ث٫ إل٫ذ٬جخي 
[318 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى يٍالى دى

، ٝةؿ جىحى ٍٕ يةليس، ٨ٔ مي  ُ ؽه ٨ٔ ميغو إال  كإذا قأتل٫» /داكد ا٣ ظى
ى
زىيًن أ ؽ  يٕين  -٦ة ظى

يغ ى  -ذلٟ الن  ث ٔ٪٫ ٦ة ػال قٛيةف ال ٍٮرًم؛ ٚإ٩ ٫ ل٥ يي ؽ  زين يأيت خبالًؼ ٦ة ظى ؽ 
ٍؽد٫ ىلع ٦ة ٝةؿ قٛيةف  .(4)«٨ٔ ميغو إال  كإذا قأتل٫ كىصى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ًعيطه  (2)  .وى

ًعيطه  (3)  .وى

ًعيطه  (4)  .وى
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[319 ] زى٪ة ؽ  يٕين  -أيب احلةرث، ٩ة أمحؽي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ جىحى يٞٮؿ /ثسري، ٝةؿث٨  ٨ٔ يىي -اث٨ ظى ٍٕ زىيًن » /ق٧ٕخي مي ؽ  قٛيةفي ٨ٔ  ٦ة ظى

زين إنكةفو حبؽيرو ٚكأتلي٫ ٔ٪٫ إال اكف ؽ   .(2)«٧٠ة ظى
[311 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ح، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ثىةف ث٨ (4)قى

ى
 -أ

ة يٞٮؿي » /ٝةؿ -يٕين ابلى٤يخ ٕن ًكي جىحي  /ق٧ٕخي كى ٍٕ يٕين ٦ة  -٦ة أَؿؼى يل /ٝةؿ مي
ؿٍؼى ظؽيرو  َى  .(5)«٨ٔ ميغو ٚكأ٣خي النيغى إال  كصؽد٫، ٧٠ة ٝةؿ قٛيةف -أُٔةين 

[311 ] زى٪ة ظى ش، ق٧ٕخي ٔٞجحى ال ٔجؽؽ  مى
ى
ين  -(6)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽو ال يٕى

جىيؽ الل (7)٠٪خي ٔ٪ؽ» /ٝةؿ -اث٨ ػةل ؽ أوعةبي احلؽير (8)خي ؿ  ٛى ، ٧٤ٚة تى
ذىتى ٦٪٭ة  ٫ٕ؛ ٚكأهلى ٨ٔ قجٕني ظؽيسنة ٦ة ٠ى ٧ٍخي ٦ى عى ٞى ٥ قٛيةفي ال ٍٮرًم  كاٍج عى ٞى اٍج

ة ٦ع حنٮ  ى أف ٝةؿمحبنة، كأػؿصخي ألٮاظن ربى ، ٧ٚة وى ذين ٦٪٭ة يشءه ٛي  /٨٦ً ًذرىاع ٥٤ٚ حى
٫ لٍٮىاظي

ى
 .«إ٩ ٧ة ٝى٤ٍتي أظًؽ٥٬ أ

[312 ] زى٪ة ؽ  حذ٠ؿق أيب، ٩ة اث٨ أيب رً  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة (9)ٍز٦ى

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى
(155). 

ًعيطه  (2)  .وى
ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً

حه ٨٦ رصةؿ  (4) ٞى ـ ٝؿيجنة«اتل ٞؿيت»زً ؽ  ٞى  .، تى
ًعيطه  (5)  .وى
ٞجح ث٨ ػةل الك١ٮين، ٝةؿ احلةِٚ (6) ٔي ، وةظتي ظؽيرو » :٬ٮ  كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ ، «تى

 .(4671)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ُجٮع يف (7) قاب. .، ك٦ة أزجخ أٝؿب«ٔ٪ؽ»ثؽؿ  «ٔ٪٫» :ال٧ى لاَّ ؾك ا ط ط طق لَؿخ ف  ي ا دُِّ وج  بُثؿَّ 
٧ؿم (8) ٕى  .٬ٮ ا٣

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  ٬ٮ م٧ؽي ث٨ ٔجؽ (9) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(258)ا٣ٕـيـ ث٨ أيب رز٦ح/ زً
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٢ي  ٌٍ ٛى جةرؾ يٞٮؿث٨  الل ٔجؽق٧ٕخي  /مٮىس، ٝةؿ ث٨ (1)ا٣ ٙى » /ال٧ي ة٣ى دجًّة ل٧ًى٨ ػى
ة قٛيةفى ال ٍٮرًم   ًّٞ ً  .«يف احلؽيًر كإف اكف مي

 

                                           

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى ٢ٌ ث٨ مٮىس الك٪ةين/ زً ٛى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ا٣
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 َِٔ  دٛر٠ أخش عفٝإ يًشزٜحباب َا سنض 

[313 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٠٪خي ٦ٓ » /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى

١ؿ٦ح ٚض٢ٕ ييٮ٫ٛٝ ىلع ًٔ ٧ةع قٛيةفى ٔ٪ؽ   .(1)«ل  ظؽيرو ىلع الك 
[314 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى أمحؽ، ٩ة ٌٔل 

٢ٕ ييٮ٫ٛٝ يف ل  ظؽيرو » /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽ ؛ ٚضى ٕي٧ؿم  م٭ؽتي قٛيةفى ٔ٪ؽ ا٣
ا ة مؽيؽن ٛن  .(2)«دٮٝي

 باب َا سنض 

ِِٛصٟ ملٔ أمجٌ ايكٍٛ يف ايغًفَِٔ   تظن١ٝ ايجَّ

[315 ] زى٪ة ؽ  زىيًن  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٔس٧ةفي ال ٔجؽظى ؽ  ُيٓ، ظى  ٦ي
ًويتى قٛيةفي » /أيب ٔس٧ةف، ٝةؿ ث٨ (4)ٕـيـا٣ ٔجؽ

ي
ٔي٧ؿ، ث٨  أ ُل   يكى قٕيؽو ثأخ هل ي
ٍكا ٤ٔي٫ ٝربىق، ٝةؿ ٮ  ة، ٧٤ٚة قى ؽر  /كاكف ٦ٞؽ٦ن ٤ًي٥ الى  ىكى رىمًحىٟ اللي ية أيخ، إف ٠٪خى ل

                                           

ًعيطه  (1) جيؽ الل ث٨ قٕيؽ الّسػيس، ٨ٔ اث٨ ٦٭ؽم، ث٫ (518)ثؿ٥ٝ ، كقيأيت وى ٔي  .٨٦ َؿيٜ 
ًعيطه  (2)  .وى

ازم، ٝةؿ ٚي٫ أثٮ ظةد٥ (3) ُيٓ الؿ  كؽه » :٬ٮ ٔس٧ةفي ث٨ ٦ي ؽي  .(6/171) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى

، كهل دؿجحه يف  (4) حه ٞى  .(5/389) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»زً
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٤ٙ، كإف ٠٪خى  ٧ٍ٤ىٟ ل٤ك  ًٔ يف  يةقح /أم .(1)«تًليًعت أف ختي  .ال حتت الؿ 

 َِٔ  َعضف١ عفٝإ ايجَِّٛصٟ باب َا سنض 

 بضٚا٠ ابصخباص ْٚاق١ً اآلثاص، ٚنالَ٘ فِٝٗ

[316]  زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ز٪ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ٛيةفى ٨ٔ ظؽيًر » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى قأ٣خي قي

٤ين ث٫  ُى زين ث٫؛ ٦ى ىؽ  ٮقي ح؟ ٚض٢ٕ ال يي ضي ، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ يف الؿ ص٢ يىزتكج ال٧ى مح ةدو
ة، ز٥ ٝةؿ زىيًن  /أي ة٦ن ؽ  يف -ث٫ صةثؿ إ٩ ٧ة ظى  ٨ٔ مح ةد ٦ة دؿصٮ ث٫ ٦٪٫؟ -(2)يٕين الٕي

ؽو  ى٧  يف :ٝةؿ أثٮ مي ا الٕي  .(3)«٠أ٩ ٫ ل٥ يىٍؿضى صةثؿن

[317 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ىي /ٝةؿ -ال٧ى ، ث٨  قأ٣خي يى ، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ، ٨ٔ مح ةدو ٛيةفى ٕيؽ ٨ٔ ظؽيًر قي قى

ٍكجس٥» /٨ٔ القٮًد، ٨ٔ عئنحى  ٤ٍذي٥ ٠ى كى
ى
ٛيةفي  ؟«إف  أَيتى ٦ة أ ٬ؾا  /ٝةؿ يل قي

ى٤ٍذي  /ٝةؿ يىي .كى٥٬ٍه   .(4)«٫ ٔ٪٫، ك٬ٮ ٔ٪ؽم ١٬ؾا، ٧٠ة ٝةؿ قٛيةف/ كى٥٬ٍه كٝؽ محى
[318 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ق٧ٕخي  /٩ة ٌٔل 

٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ًِ » /٦ى ٍٛ ضت ٨٦ً ًظ ٛيةفي يٕى ٝةؿ  .٧ى٤ٟال ٔجؽاكف قي
٥ٍ  /ٝةؿ ٔي٧ري؟ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽ٬ٮ  /٤ٝخي ليب /وة٣طه  ٕى  .«جى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ذؽاؿ»دي٪ْؿ دؿجذ٫ ٨٦  (2)  .(1425)، ثؿ٥ٝ (1/379) «٦ًزياف األ

ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٕٛةء»كركاق ا٣  ٌ ، ث٫ (1/212) «ال حىس، ٨ٔ وة٣طو ًٔ  .٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ 
ًعيطه  (4)  .وى
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ى٧   ، إ٩ ٧ة ٬ٮ  :ٚؾ٠ؿدي٫ ليب ٚٞةؿ :ؽٝةؿ أثٮ مي أيب ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽ٬ؾا كى٥٬ٍه
٤ي٧ةف، ك ٧ري ل٥ ييٮوٙ ثةحًلِٛث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽقي ٔي

»(1). 

[319 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 
٭ؽم ٝةؿ ٕيؽث٨  ٝةؿ قٛيةفي  /٦ى ة ٦س٢ ٬ؾا /قى رى ٬ة٬٪ة ميؼن

ى
الـيٕين  .ل٥ أ ث٨  قى

 .(2)«ًمٍك١ني
[321 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٭ؽم ٝةؿ ة ٚٞةؿ -ق٧ٕخي قٛيةفى » /٦ى ٤ني  /-كذ٠ؿ ٦٪ىٮرنا يٮ٦ن ثى ٨ٔ رىصي ؽ  ب ٧ة ظى ري
 .(3)«ال ييؿًٍق٢ محبنة /٠أ٩ ٫ يٞٮؿ .٨ٔ إثؿا٬ي٥
[321 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ، ٩ة وة٣طي ؿ مح٨ال ٔجؽظى أمحؽ، ٩ة ٌٔل 

٭ؽم ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ري /٦ى ، (5)، ٨ٔ أيب إقعةؽ(4)أػربين قٛيةفي حبؽيًر زي٬ى
ؿى أ٫٩ ٝةؿث٨  ٨ٔ ظةرزحى  ٧ى ةفً » /مرضب، ٨ٔ خي ٍ٭٧ى ةرًًس قى ٛى ؿىق«ل٤ًٍ ٩ٍسى

ى
 .(6)«، ٚىأ

[322]  زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ؿ مح٨ ال ٔجؽٕخي ٩ة ٌٔل 
نيي  /يٞٮؿ ٧ًٕ٪ة ٨٦ً » /ٔيةش، ٝةؿ ث٨ (7)أػربين احليكى ٪ ة ٩أيت قٛيةفى إذا قى ٠ي

                                           

ًعيطه  (1) ؿ  (12/134) «دةريغ ث٘ؽاد»كركاق اخلُيتي يف  .وى ْى ٪ ٙ ث٫، كيي٪ٍ د٭ؾيت »٨٦ َؿيٜ ال٧يىى
 .(376 -18/371)، ك(329 -18/322) «ال٧١ةؿ

ًعيطه  (2) ؿ وى ْى  .(297 -12/294) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ك(4/258) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ

ًعيطه  (3)  .وى
 .٬ٮ اث٨ي ٦ٕةكيح (4)

 .٬ٮ الكبيع (5)
ًعيطه  (6) ق اكذلم ٝج٫٤، وى  .ق٪ؽي

لف ، كيف ال٧ىُجٮع(ـ)ك (ؾ)٠ؾا يف  (7) ت  ٤ ًِل يف(احلكني) :ِّاًع ٕى ٨)احلةميح أ٩ ٫  ، ك٩ج ٫ ال٧ي ، (احلىكى
/كأ٩ ٫ أػٮ أيب ثسؿ ث٨ ٔي ةش.  ، (119)ثؿ٥ٝ  (3/29) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كهل دؿجحه يف  ٤ٝخي

حه  ٞى  .ك٬ٮ زً



        
ُٕ  187     بٔ صليد ايثوِري صفيا

ٕىيًش، ٚيٞٮؿ ٍٕؿًً٭ة ٤ٔي٫ ثة٣ ٪ى ٧ًل ذى ٬ؾا ٨٦ً ظؽيس٫، ك٣حف ٬ؾا ٨٦ً  /أل
 .(1)«ظؽيًس٫

[323 ] زى٪ة ؽ  ٨ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة محى ةدي ال ٔجؽظى ٔ٪بكح، ز٪ة أثٮ ث٨  احلىكى
ز٪ة ٚيي١رث، ك٩أيت قٛيةفى » /ٝةؿ (4)، ٨ٔ زااؽةى (3)داكد ؽ  ٧لى ٚييعى ٪ ة ٩أيت أل ٠ي

٪ىؾ٠ؿ د٤ٟ الظةدير هل، ٚيٞٮؿ ٧ل /ال ٍٮرًم  ذى  /ٚ٪ٞٮؿ .٣حف ٬ؾا ٨٦ً ظؽيًر أل
ةٔح زى٪ة ث٫ الك  ؽ  ؛ ٚ٪يؼربق  .اذ٬جٮا؛ ٚٞٮلٮا هل إف ًمئذ٥ /ٚيٞٮؿ .٬ٮ ظى ٧لى ٚ٪أيت أل

ؽى  /ثؾلٟ، ٚيٞٮؿ ؽى ًؽيثً٪ة وى ، ٣حف ٬ؾا ٨٦ً ظى  .(5)«قٛيةفي
[324 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  -ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٭ؽم زخي قٛيةفى أظةديرى إسااي٢ ٨ٔ  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى ؽ  ىلع ٨ٔ اث٨ً ال ٔجؽظى
ي ح! ٝةؿ ًٛ  .يٕين إ٩ ٭ة ٣حكخ بك٧ةعو  /٤ٝخي  .(6)«اك٩خ ٨٦ً ٠ذةبو  /احلى٪ى
[325 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  -ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٭ؽم ، ٨ٔ  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى ٪ىٮر، ٨ٔ إثؿا٬ي٥، ٨ٔ ٧ٞ٤ٔحى جىح، ٨ٔ ٦ى ٍٕ ركل مي
                                           

ًعيطه  (1) ٤ ًِل  وى ٕى ٤ ٜ ال٧ي ٔى ٛيةف/  ، كٝؽ  اكف » :، ثٞٮهل«٣حف ٬ؾا ٨٦ً ظؽيس٫»ىلع ٝٮؿ قي
٧لي  ىك٧ٓ ٨٦  ٠سريى احلؽير، ٠سري اتل ؽ٣حف، أل ا ٨٦ ال١جةر، ز٥ اكف ي ٧ًٓ ٠سرين قى

ثٕي الوةٗؿ أظةدير ٨ٔ أكئلٟ ال١جةر ٚييؽلك٭ة ٨ٔ أكئلٟ ال١جةر؛ ٚعؽيسي٫ اذلم ٬ٮ 
٫ٕ٧ً ٨٦ ال١جةر، ٧ٕٚىن ٝٮؿ قٛيةف/  / أ٩ ٫ ٣حف ٨٦ «٣حف ٬ؾا ٨٦ ظؽيس٫»ظؽيس٫ ٬ٮ ٦ة قى
  ٣ ٨ دك٫٩ ٚؽى ٫ٕ٧ً ٨٦ً ثٕي ٦ى ةق، كإ٩ ٧ة قى ٨ ق٧  ٫ظؽيس٫ ٧ٔ  . كى ».  اهـ

، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى ر اؽ/ زً ٪بكح الٮى ٔى ٨ ث٨   .«اتل ٞؿيت»٬ٮ مح ةد ث٨ احلىكى
ي ةليًس (3)  ُ  .٬ٮ ا٣
ا٦ح (4)  .٬ٮ اث٨ ٝيؽى
ًعيطه  (5)  .وى
ًعيطه  (6)  .وى
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، ٨ٔ الل ٔجؽ ، ٨ٔ مّسكؽو ٧ل، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ٨ أل ٜى الل ٔجؽ، ٔك  ٤ َى  يف رص٢و 
ؿىق، كٝةؿ /ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ  .امؿأدى٫ ٦ةاح ٩ٍسى

ى
٪ىٮر  /ٚؾ٠ؿتي لكٛيةف ٚىأ إ٩ ٧ة ٬ٮ ٦ى

ة ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح ٕن ٧ل جي  .(1)«الل ٔجؽيٕين ٨ٔ  .كأل
[326 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ؿ مح٨، ال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٪ى  (2)الل ٔجؽٝةؿ/ قأ٣خي قٛيةفى ٨ٔ ظؽيًر عو٥و ٨ٔ ٌٔل  ك ًٔ ذىالى ؛ يف ال٧ي نٍيً
ؿىق. كٝةؿ ٩ٍسى

ى
 .«لٮ اكف ٬ؾا ٨ٔ عو٥و  /ٚىأ

ؽو  ى٧  ٝىحٍفي  :ذ٠ؿدي٫ ليب ٚٞةؿ :ٝةؿ أثٮ مي بيٓ، ٨ٔ ث٨  ٬ؾا ظؽيره رىكىاق  الؿ 
، ٨ٔ أيب كاا٢و (4)، ٨ٔ ًزر  (3)عو٥و  ٨ عو٥و ، ٔك  يف الل ٔجؽ، ٨ٔ (5)، ٨ٔ ٌٔل 

٪ىني، ٚأ٩سؿ ال ٍٮرًم  ذلٟ، ك٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ ال   ًٔ ذىالى ؿه ال٧ي ٪١ٍى / ٦ي  .(6)«ٍٮرًم 

[327 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -ال٧ى ٧لى » /ٝةؿ يل قٛيةفي  /٦ى إف  أل

ىٍك٧ىٓ ظؽيرى إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ال يب   الة ملسو هيلع هللا ىلصل٥ ي ًٟ يف الى  ًع  ٌ  .(7)«يف ال

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

جؽ: »(م)و (ك)٠ؾا يف  (2)  .«الل ٔك

 .٬ٮ عو٥ اث٨ ث٭ؽ٣ح (3)

جحل (4)  .٬ٮ ًزر ث٨ ظي
ٞي (5) ٤ى٧ح٬ٮ مى  .ٜ ث٨ قى

ًعيطه  (6)  .وى
ًعيطه  (7) ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ يف ظؽير : »(2/67) «ا٢٤ٕ٣»الل اث٨ اإل٦ةـ أمحؽ يف  ٝةؿ ٔجؽ .وى

٧ل، ٨ٔ إثؿا٬ي٥، ٨ٔ ال يب  الة ملسو هيلع هللا ىلصأل عٟ يف الى   ٌ ٓه  .يف ال ًكي ٧لي  :ٝةؿ كى رىل  :ٝةؿ أل
ى
أ

ق ؿى ٛيةف :كاث٨ ٦٭ؽم ٝةؿ .إثؿا٬ي٥ى ذى٠ى ىك٧ٓ ال :ٝةؿ قي ًعٟل٥ ي  ٌ  .٧ٔلي ظؽيرى إثؿا٬ي٥ يف ال
ةين، ٝةؿ أيب :ٝةؿ أيب  ٦ ٫ٕ٧ً ٨٦ أيب ٬ةم٥ الؿ  ٧ٕ٪ة أف  إثؿا٬ي٥ى قى اق اث٨ي أيب ًذات ٨ٔ  :قى كرىكى

ـ ٬ؿم، ٨ٔ اليب   ؿٍقالن  ملسو هيلع هللا ىلصال ارُٝين»كيي٪ْؿ  اهـ.«. مي ن ال   .(171ص)ك (1/161) «قي
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[328]   ؽ ،ال ٔجؽزى٪ة ظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي اث٨ى داكد ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  (1)٩ة ٌٔل 
رب٦ح، كاث٨ي أيب لًل»ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ/   .«ٚيٞ٭ةؤ٩ة/ اث٨ي مي

[329 ] زى٪ة ؽ  زىيًن  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ظى أيخ  احلىكى
اكف » /٦ى٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ أيب القٮد، أ٩ة ث٨ (4)، أ٩ة أثٮ ثسؿ(3)الل ٔجؽ

ـ قٕيؽى » ؽ  ٞى جىرٍي ىلع إثؿا٬ي٥ى ث٨  اكف قٛيةفي حي  .«يٕين ال ٍؼع .صي

[331]  زى٪ة م٧ؽي ؽ  ك٥٤ث٨  ظى  ،(7)ؿ مح٨ال ٔجؽأيب  ث٨ (6)٧ى٤ٟال ٔجؽك (5)مي
٥، ز٪ة ٩ىٍٮٚى٢ ث٨ (8)ؿ مح٨ال ٔجؽز٪ة  /ٝةال ،(7)ؿ مح٨ال ٔجؽ يٕين اث٨  -(9)احلىسى

                                           

يىةليًس (1)  ُ ٤ي٧ةف ث٨ داكد ا٣  .٬ٮ قي

ٞى  (2) ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً ؽ  ٞى ، تى  .(24)حه
٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٬ٮ ٔجؽ (3) كؽه » :الل ث٨ احلىكى ؽي  .(5/34) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«رازم  وى
، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ ٔجؽ (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»الل ث٨ م٧ؽ ث٨ أيب القٮد ابلىَصم؛ أثٮ ثسؿ/ زً
ارة (5)  .٬ٮ اث٨ي كى
ط (م)كٝٓ يف  (6) لَؿ لفوا ت  ٮاب ٦ة أزجخ، كٝؽ صةء «ال٧ى٤ٟ ٔجؽ»ثؽؿ  «الل ٔجؽ» :اقع ََِّاًع ، كالى 

٪ ٙ يف  ٮاب ٔ٪ؽ ال٧يىى ، ك٨٦ َؿي٫ٞ ٔ٪ؽ اخلُيت يف (4/124) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ىلع الى 
جؽ(12/133) «دةريغ ث٘ؽاد» ٤ٟ ٬ؾا ٬ٮ اث٨ي أيب ٔجؽ ، ٔك ٞؿئ، ٧٠ة يف دؿجح  ال٧ى الؿ مح٨ ال٧ي

٥ ٨٦ الؿ مح٨  ٔجؽ ٤ٟ ث٨  ، كيف دؿجذ٫ ٬ٮ ٔجؽ(5/227) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ث٨ احلىسى ال٧ى
حن » :ٝةؿ ٔ٪٫ (1736)ثؿ٥ٝ  (5/371) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»مكٕٮد ٨٦  ٞى كٝنة زً ؽي  .«كاكف وى

ـ ثؿ٥ٝ  (7) ؽ  ٞى  .(158)تى

ىنري، ٝةؿ اث٨ي كىارة ٬ٮ ٔجؽ (8) ٥ ث٨ ب  .ٮخ ال١ٮٚينياكف أ٥٤ٔ ال ةس بني» :الؿ مح٨ ث٨ احلىسى

٧ؽاين ٨٦ ٔجؽ :كٝةؿ إثؿا٬ي٥ي ث٨ ميٮىس ا أٚ٭٥ ث٧نيؼح أيب إقعةؽ ال٭ى الؿ مح٨  ٦ة رأيخي أظؽن
 .(5/227) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«ث٨ احلس٥

، كاكف ٦ًس٢ يىي ث٨ آدـ، كاكف هل وةظته يٞةؿ هل» :٩ىٮ٢ٚ ٬ؾا ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (9) كؽه ؽي  :وى
٪بكح ث٨ قٕيؽ، كاكف وةظتى ظى  ْٛةف احلؽير كيىٕٞال٫٩ٔى الىؿح » .«ؽير، ك٧٬ة يى

= 
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جةرؾ -٦ُ٭ؿ ، ٝةؿ٨ٔ اث٨ ال٧ي ةظي الةس زالزح» /، ٨ٔ قٛيةفى  ٛ ث٨  إق٧ةٔي٢ي  /ظي
ٍؿزىَل، كيىيث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽأيب ػةل، ك ٕى ٕيؽ ال٩ىةرمث٨  أيب ق٤ي٧ةف ا٣  .قى

ةظي ابلىَصيني زالزحه   ٛ ٍظٮؿ، كداكدي  /كظي
ى
٤ي٧ةف اتل يِل، كعو٥ه ال أيب ٬٪ؽ، كاكف ث٨  قي

٭٥ ْى ٛى ٍظ
ى
زى٪ة .عًو٥ه أ ؽ  ٤ى٧ىح (1)ظى ٭ي٢ث٨  قى ذ٫،  -كاكف رك٪نة ٨٦ الراكف -٠ي ٌى جٍ ؽ  رى كمى

زى٪ة ظجيتي  ؽ   .(2)«، أك َك٧ح مج٭٭ة-ع٦حكاكف د -ث٨ أيب زةثخكظى

[331 ] زى٪ة ؽ  احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أيخ  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
٨، أ٩ة  ث٨ (4)الل ٔجؽ يىحٍ٪ىح، ٝةؿال ٔجؽاحلىكى ز اؽ، ٨ٔ اث٨ً خي يةفي ٝةؿ يل قٛ /ؿ 

٪ىٮرنا ك» /ال ٍٮرًم   ٧ؿكال ٔجؽرأيخي ٦ى ٍؼًذيةين ٔك ي ٮب الك 
ى
رم كأ ث٨  ١ؿي٥ الـى

  ٟ ٍخنيي اذلي٨ ال مى
ى
 .«ٚي٭٥ (5)دي٪ةر؟ ٬ؤالء ال

[332]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٪ةٚيس،  ث٨ (6)أيب، ٩ة ٌٔل   ؿ مح٨، ظى  ُ م٧ؽ ا٣
ٍ » /ٝةؿ ة ٨ٔ ظؽيرو ٨٦ ظؽيًر لى ٕن ًكي اكف قٛيةفي  /أيب ق٤ي٥! ٚٞةؿث٨  ًر قأ٣خي كى

ِل  لسنة يكى  .(7)«ال ي

                                           
= 

 .(8/489) «كاتل ٕؽي٢
زى٪ة»ا٣ٞةا٢  (1) ٛيةف ال ٮرم«ظؽ   ./ ٬ٮ قي
ًعيطه  (2)  .وى
ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً

كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (4) ؽي  .(5/34) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى
طاقع: (م)و (ك)كذا  ي  (5) لَؿ وقع  ي ا و  .«يشؽ»، 

، ٨٦ رصةؿ  (6) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ًعيطه  (7) ة ٝةؿ (977)، كقيأيت ثؿ٥ٝ وى ٕن ًكي ، لره » :أف  كى ره ِل  لسنة«لى يكى ٛيةف ال ي . ، كاكف قي ».  اهـ
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[333 ] زى٪ة ؽ  ة، ٩ة وة٣طي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى حٍّسى  ث٨ (2)٦ى

ؾ؟ ٝةؿ /زااؽةى  ث٨ (3)٤ٝخي ٣ٕس٧ةفى » /أيب ػةل، ٝةؿ ٦ة أٔؿؼي  /إىل ٦ى٨ أص٤في ثٕؽى
ا ٍؽتي ٤ٔي٫؛ ٤ٞٚخي  /ٝةؿ .أظؽن ٔى ى

، /ٚىأ ،  /ٚٞةؿ .اللى  اللى ٍٛهو ا٣ٛةريس  د ٍب ثأيب ظى
ى
دىأ

٨ أص٤في  /زااؽة/ ك٤ٝخ لكٛيةفى ث٨  ٝةؿ ٔس٧ةفي  .ك٣حف ٬ٮ ثىةظًت ظؽيرو  إىل ٦ى
ا /ثٕؽؾ؟ ٚأَؿؽ قةٔح، ز٥ ٝةؿ ، اللى  /٤ٞٚخي  .٦ة أٔؿؼي أظؽن ،  .اللى أك ٧٠ة ٤ٝخي

ٟى أف دىسذت احلؽيرى ٨٦ زالزحو  /ٝةؿ ث٨  كأيب ثسؿ ٝيؽا٦ح،ث٨  ٨٦ زااؽةى  /ال ٤ٔي
يىحٍ٪ىح ي ةش، كاث٨ً خي  .«خى

[334 ] زى٪ة ؽ   /٦ي٘رية، ٝةؿ ث٨ (4)يىي، أ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى
٪ىٮر ثؽأ ث٫ ٝج٢ى » /(5)ٝةؿ صؿيؿه  اكف قٛيةفي إذا أوةبى يف ابلةب ظؽيرى ٦ى

 .«الةًس 
[335 ] زى٪ة ؽ  كم ٚي٧ة ٠ذت ق٤ي٧ةف الؿ ٬ة ث٨ (6)ؿ مح٨، أ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
، ٝةؿ جنة » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /احلجةب يٞٮؿ ث٨ (7)ق٧ٕخي زيؽى  /إيل  ٔىضى

يٍب  .إف  ال ٍٮرًم  يىؿكم ٨ٔ الكيب /ٚؾ٠ؿدي٫ ليب، ك٤ٝخي هل .(8)مل٨ يىؿكم ٨ٔ الكى
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (278)تى ؽي  .«وى

٪ ٙ يف  (2) ة كال دٕؽيالن ، كل٥ (4/411) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى  .يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى ٞؿئ، ال١ٮيف/ زً  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ٔس٧ةفي ث٨ زااؽة ال٧ي
ازم، ٝةؿ أثٮ ظةد٥ (4) ٕؽم الؿ  ٘رية الك  كؽه » :٬ٮ يىي ث٨ ٦ي ؽي  (9/191) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى

 .(798)ثؿ٥ٝ 
، ٨٦ رصة ٬ٮ صؿيؿي ث٨ ٔجؽ (5) حه ٞى / زً يب   ٌ  .«اتل ٞؿيت»ؿ احل٧يؽ ال
، ٨٦ رصةؿ  (6) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ُئ يف ظؽيًر ال ٮرم (7) كؽه يي ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(2136)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ٚي (8) ٥ه ثةل١ؾب، كريَل ثةلؿ  ذ ٭ى ، ٦ي ٛىّس  ةثح ال٧ي يًٍب ا٣ج ك  ةات الكى ًؿيت » .٬ٮ م٧ؽي ث٨ الك  ٍٞ تى

 .(5938)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
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ق، كجيى  /ٝةؿ ى رضى ٨ ظى جنة ٚي٫ٞ٤ٕ ٦ى ٕىض  ّك ظاكيحن تى كايح ٔ٪٫، كيى ىؽ الؿ  ٤ٕٮ٫٩ ال يٞى
 .(1)«ركايحن ٔ٪٫

                                           

ذىجيٮق ملٕؿٚذ٫ (1) ٕؿٚح كاحًلِٛ ٚإ٩ ٧ة ٠ى اثني ٨٦ أ٢٬ ال٧ى ذىجى٫ الا٧حي ٨ٔ ال١ؾ   .ك٦ة ٠ى

كلألا٧ح » :(35، 34ص) «ال٧ىؽػ٢ إىل اإلَكي٢»يف  الل احلةز٥ ِٝةؿ أثٮ ٔجؽ
 ؟ ٫؟ كامل٪ٛؿد ث٫ ٔؽؿه أك دلؿكحه ؿٚٮا ٨٦ أي٨ َمؿصي ، ك٬ٮ أف يٕى  يف ذلٟ ٗؿضه ّة٬ؿه

كرم يٞٮؿ :٣ٕجةس؛ م٧ؽ ث٨ يٕٞٮب يٞٮؿق٧ٕخ أثة ا ق٧ٕخي  :ق٧ٕخي ا٣ٕج ةس ث٨ م٧ؽ ال 
ٕني يٞٮؿ ىي ث٨ ٦ى ٤ٍ٪ةق :يى ٞى ة ٦ة خى  .لٮ ل٥ ٩ىسذت احلؽيرى ٨٦ً زىالزني كص٭ن

٧ؿاف؛ مٮىس ث٨ قٕيؽ احل٪ٌْل احلةِٚ ث٭٧ؾاف، ٝةؿ ًٔ زين أمحؽي ث٨ إقعةؽ  :أػربين أثٮ  ؽ  ظى
ٕني :أثة ثسؿ الزؿـ يٞٮؿق٧ٕخي  :ا٣ٞةيض ثةلي٪ٮر، ٝةؿ  -رأل أمحؽي ث٨ ظ٪ج٢ يىي ث٨ ٦ى

٤ٓ ٤ٔي٫  -رمح٭٧ة الل  َ ٧ٍٕؿ ٨ٔ أثةف ٨ٔ أنف؛ ٚإذا ا ثى٪ٕةء يف زاكيح ك٬ٮ يىسذت وعيٛحى ٦ى
٫! ٚٞةؿ هل أمحؽ ذى٧ى !  :إنكةفه ٠ى حه ٔٮ ٥٤ أ٩ ٭ة مًٮ ٧ٕؿ ٨ٔ أثةف ٨ٔ أنف، كدٕى دىسذتي وعيٛحى ٦ى

ثةف، ز٥ دىسذت ظؽيسى٫ ىلع الٮص٫؟ ٚٞةؿأ٩خى دىذك :٤ٚٮ ٝةؿ لٟ ٝةا٢ه 
ى
رىمًحىٟ اللي ية أثة  :٥ يف أ

٧ٕؿ ىلع الٮص٫؛ ٚأظْٛ٭ة َك٭ة، كأ٥٤ٔ  الل، أكذت ٬ؾق الىعيٛحى ٨ٔ ٔجؽ ٔجؽ زاؽ ٨ٔ ٦ى الؿ 
٧ٕؿ ٨ٔ زةثخ  ةثًذنة، كيىؿكي٭ة ٨ٔ ٦ى

ثةف زى
ى
حه ظىت ال يىيجء ثٕؽق إنكةف ٚيىض٢ٕ ثؽؿى أ ٔٮ أ٩ ٭ة مًٮ

٧ٕؿ ٨ٔ أثةف، ال ٨ٔ زةثخ :ؿ هلٚأٝٮ .٨ٔ أنف ؛ إ٩ ٧ة يه ٨ٔ ٦ى .«. ٠ؾثخى  اهـ
اثني » :(1/92) «شح ا٢٤ٕ٣»يف  ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت  ذىجٮا ظؽيرى ال١ؾ  ة اذلي٨ ٠ى كأ٦ 

ذىجيٮق ملٕؿٚذ٫، ك٬ؾا ٧٠ة ذ٠ؿكا أظةديس٭٥ يف ٠ذت الىؿح  ٕؿٚح كاحلِٛ ٚإ٩ ٧ة ٠ى ٨٦ أ٢٬ ال٧ى
٭٥ يف ٌي ال جيٮز ًذ٠ٍؿي٬ة إال ليبىني  أمؿي٬ة، أك ٦ٕىن  :٠سريو ٨٦ أظةديس٭٥ كاتل ٕؽي٢، كيٞٮؿ ثٕ

ٜى ٨ٔ اث٨ أيب ظةد٥ ]يف  جى كاة أ٩ ٫ جيٮز ركايحي (68ص)ذلٟ. كٝؽ قى [ يف الهـ ىلع َجٞةت الؿ 
ة ركايحي أ٢٬ اتل ٭٧ًح ثةل١ؾب ٚال َتٮز إال ٦ٓ  ٤ىذي٫ يف ٗري الظاكـ، كأ٦  ٍٛ ٨ ٠رثت دى ظؽير ٦ى

عيط، كاللي أ٥٤ٔثيةف ظةهل .«. ، ك٬ؾا ٬ٮ الى   اهـ
كًم   ٦ح  كٝةؿ ال ٮى ؽ  ٞى ًعيط مك٥٤»يف شح ٦ي ك٥٤ه » :(1/125) «وى ؿ مي يف  ٝؽ ذى٠ى

زين ٚالفه  ؽ  ٨ ٗريق ظى ، ٔك ً٭ؽ أ٩ ٫ اكذبه ٕيب ركل ٨ٔ احلةرث الٔٮر، كمى ٬ؾا ابلةًب أف  الن 
٘ى  كايح ٨ٔ ال٧ي ٨ ٗريق الؿ  ة، ٔك ذ ٭٧ن ةؿكاكف ٦ي ٕٛةء كال٧ىرتككني، ٚٞؽ يٞي  ٌ ٤ني كال  ٛ

ث ٬ؤالء  : ؽ  ل٥ًى ظى
ذش ث٭٥؟ ٧٤٭٥ ثأ٩ ٭٥ ال يي ًٔ  الا٧ح ٨ٔ ٬ؤالء ٦ٓ 

ةب ٔ٪٫ ثأصٮبح  :كجيي
٭ة؛ ئلال يى٤ذبف يف كٝخو ٤ٔي٭٥ أك ىلع ٗري٥٬، أك  :أظؽ٬ة ٛى ك٬ٍة ًلٕؿٚٮ٬ة، كًليبي٪ٮا ًٕ أ٩ ٭٥ رىكى

= 
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[336 ] زى٪ة ؽ  ج ح، ٩ة أثٮ عو٥و ال بي٢، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٧ٔؿي ال ٔجؽظى  /مى
٥ى يل قٛيةفي ال ٍٮرًم  ٝةؿ» زٍخ /ٝةؿ لة الكيب   /زىخى ؽ  ٔين ٨ٔ أيب وة٣طو ٨ٔ  (1)٦ة ظى

؛ ٚال دىٍؿكًق -اث٨ ٔجةس ًؾبه  .(2)«ٚ٭ٮ ٠ى
[337 ] زى٪ة ؽ  يٕٞٮب الٮزصةين ٚي٧ة  ث٨ (3)مح٨، أ٩ة إثؿا٬ي٥ي ؿ  ال ٔجؽظى

، ٝةؿ ٨ ث٨ (4)ق٧ٕخي ٌٔل   /٠ذت إيل  ٞيٜ يٞٮؿث٨  احلىكى يٕين  -الل ٔجؽٝةؿ  /مى
ةَلث٨  قٕيؽو ٨ٔ زىٍٮرً ث٨  قب٢ قٛيةفي » /-اث٨ املجةرؾ كا  /؟ ٚٞةؿ(5)يـيؽ الن  ؾي ػي

ٮا ٝىٍؿجىي٫ًٍ  ٞي ًريًّة .(6)ٔ٪٫، كات   .(7)«يٕين/ أ٩ ٫ اكف ٝىؽى
                                           

= 

ًذ٭ة  .يىتن١١ٮا ىف ًوع 
٦٪ةق يف ٚى٢ أ :الةين يكتن٭ؽ، ٧٠ة ٝىؽ  ذرب ث٫ أك ي ٙى ييسذت ظؽيسي٫؛ لٕي ذةثٕةت)ف  الٌٕي ، (ال٧ي

ذش ث٫ ىلع ا٩ٛؿاًدق  .كال يي
؛ ٚيى١ذجٮ٩٭ة،  :الة٣ر ٙي كابلة٢َي ٕي  ٌ عيطي كال ٕيٙ يسٮف ٚي٭ة الى   ٌ اكم ال أف  ًركايةت الؿ 

زي  أ٢٬ي احلؽير كاإلدٞةف ثٕيى ذلٟ ٨٦ ثٕي، كذل ز٥ ٕؿكؼ ٔ٪ؽ٥٬.حي٧ى  اهـ..«.ٟ ق٭٢ه ٤ٔي٭٥، ٦ى
ث: »(م) ي  (1) دص  .«ُح

ًعيطه  (2) ـى ٤ٔي٫وى ـ اله ؽ  ٞى ج ح تى ٧ؿي ث٨ مى  .، ٔك

، ريَل ثةل ىت (3) ِه ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(275)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

، ٨٦ رصةؿ  (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ؿ  (5) ْى ٍ٪  .(862)جح ثؿ٥ٝ ، دؿ(4/418) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»حي
ًعيطه  (6)  .وى
جذؽع ال  :أم (7) كايح ٨ٔ ال٧ي ٥٤ ٨ٔ مكأ٣ح الؿ  ًٕ ر، كٝؽ دىس٥٤ أ٢٬ي ا٣ ؽى ٞى ٮؿ ثة٣ ٞى ٢٧ ثؽٔحى ا٣ يى

جذؽع اذلم ال يسٛؿ ثجؽًٔذ٫،   :كيف ذلٟ أٝٮاؿ، كيه ٧٠ة يٌلًقي ٧ة ال٧ي

كايح ٔ٪٭٥، ك٥٬ :الكؿ خ َةاٛحه ٨٦ الؿ  ٪ٕى ّك  :٦ى ، كاث٨ م٧ؽ ث٨ ًقريي٨، كظي ٟو حنٮق ٨ٔ ٦ةل
ري٥٬ ؿب، ٗك ٌل  ث٨ ظى يح٪ح، كاحلي٧يؽم، كييٮنف ث٨ أيب إقعةؽ، ٔك ٔي

. 
 :كقجتي رىد  ٬ؤالء لؿكايذ٫ ٦ة يٌل

ؿي  -1 ًٛكٜ املذأك  ىكذٮم يف ا٣ ؿ، ي ذأك  ريي ال٧ي ؿي ٗك ذأك  ٛؿ ال٧ي ىكذٮم يف ا٣سي ٜه ثجؽًٔذ٫، كك٧ة ي أ٩ ٫ ٚةق
ؿ ريي املذأك   .ٗك

= 
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[338 ] زى٪ة ؽ  ١ي٥، ٝةؿث٨  ٔس٧ةف ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  /ظى
ي٥ زى٪ة كأػرب٩ة  /إذا ٝةؿ صةثؿه » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /ٝةؿ (2)ق٧ٕخي أثة ٩ٕي ؽ  ظى

ٟى  ل  .(3)«ٚىؾى
                                           

= 

ة ثًؾ٠ؿقأف  يف ٝجٮؿ رً  -2  .كايذ٫ دىؿكجينة لمًؿق، كدى٪ٮي٭ن
ؾ٬ت  -3 ٌؽ ٦ى كايح دٕي ، ال ًقي ٧ة إذا اكف ّة٬ؿ الؿ  ٮل كابًلؽٔح ال ييؤ٨٦ ٦ٕ٭٧ة ال١ؾبي أف  ال٭ى

اكم  .الؿ 
كايح ٔ٪٭٥ -4 ٞٮبح ثرتؾ الؿ  ٕي  .اإل٬ة٩ح هل٥، كاهلضؿاف، كا٣

ذ   :الةين كايح ٔ٪٭٥، إذا ل٥ حي ىخ َةاٛحه يف الؿ  ؾ٬ج٭٥، رىػ  ٭٧ٮا ثةقذعالًؿ ال١ؾب؛ ًليَصة ٦ى
ؽيين :٦٪٭٥ ؽيين، كٝةؿ ٌٔل  ث٨ ال٧ى ٌل ث٨ ال٧ى ىي ث٨ قٕيؽ، ٔك ةٚع، كيى ٪يٛح، كالن  لٮ » :أثٮ ظى

؛ خلىؿبخ ال١ذتي  ًٓ ي  ، كدؿكخ أ٢٬ ال١ٮٚح ل٤ت نى رو ؽى ٞى  .«دؿكخ أ٢٬ ابلىَصة ل٤

 :كقجت ٝجٮهل٥ لًؿكايذ٫ أمؿاف
ؿ٦ح ال - ٍؽؽي أف  أذٞةدى ظي ـً ٤ٔي٫؛ ٚيىعى٢ الى  ؾب دى٧٪ٓ ٨٦ اإلٝؽا  .١ى
ـى  - كرة؛ كهلؾا ٝةؿ اث٨ي املؽيين ٧٠ة دٞؽ  لٮ دؿكخ أ٢٬ ابلىَصة » :أف  ٝجٮؿى ًركايذ٫ ٨٦ ثةب الرض 

ذت ي ٓ؛ خلىؿبخ ال١ي ر، كدؿكخ أ٢٬ ال١ٮٚح ل٤ت نى ؽى ٞى  .«ل٤

ريق؛ ٚذيٞج٢ ركايذ٫ إذا ل :الة٣ر أيح ٗك ج٢ اتل ٛىي٢ ثني ال  ٥ يىس٨ دأيحن إىل ثًؽٔذ٫، كال دٞي
 .إذا اكف دأيحن 

الح ٧ؿك ث٨ الى  ٔى ٧٤ةء» :ٝةؿ أثٮ  ٕي ؾ٬تي ال١سرًي أك الكرًث ٨٦ً ا٣ .ك٬ؾا ٦ى ، ك٬ؾا املؾ٬ت ..
ذيجى٭٥ َةٚعح  جةٔؽ ل٤نةآ ٨ٔ أا٧ح احلؽير؛ ٚإف  ٠ي يؽ ٦ي ٬ة، كالكؿ ثٕى ٍكالى

ى
ة كأ هلي الة٣ر أٔؽى

جذؽٔح  كايح ٨ٔ ال٧ي عةثةلؿ  .«. ٗري ال  شح ٢٤ٔ »، ك(115، 114ص) «٤ٔٮـ احلؽير»ا٩ْؿ  اهـ
 .(55 -1/53) «ا٣رت٦ؾم

أيح، ك٬ؾق الٝٮاؿ  ٢ يف مأف ٗري ال  ٚىى   ٨ ٨ ا٠ذف ث٭ؾا اتل ٛىي٢، ك٦٪٭٥ ٦ى ك٨٦ً الا٧ًح ٦ى
٦ؾم»دي٪ْؿ يف  ٢٤ ا٣رت  ًٔ  .(135، 134ص) «ًٮاثٍ الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك(56، 1/55) «شح 

حه ٨٦ رصةؿ  (1) ٞى ، زً كًٍدم 
ى
 .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ال

، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى ني/ زً ٢ ث٨ دي٠ى ٌٍ ٛى ي٥ املاليئ؛ ا٣  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ أثٮ ٩ٕي
ًعيطه  (3)  .وى

ٕٛةء»كركاق ا٣ٕٞيٌل  يف   ٌ ي٥، ث٫، كٚي٫ زيةدة (1/211) «ال ٝةؿ  :إذا ٝةؿ» :٨٦ َؿيٜ أيب ٩ٕي
= 
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[339]  زى٪ة ؽ  ةفال ٔجؽظى ٗىك  زىيًن أيب، ٩ة أثٮ  ؽ   /ا٣تكرتم، ٝةؿ (1)ؿ مح٨، ظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ (2)ق٧ٕخي أثة داكد ق٧ٕخي قٛيةفى  /٦ى

ٍكرىع يف احلؽيًر ٨٦ً » /ال ٍٮرًم  يٞٮؿ
ى
اكف صةثؿه كىرًعن يف احلؽيًر ٦ة رأيخي أ

 .(3)«صةثؿو 
[341 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي

٭ؽميٕين  -ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ  /ٌٔل، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك اكف » /ٝةؿ قٛيةفي  /-اث٨ ٦ى
سى ث٫ث٨  إثؿا٬ي٥ي 

ٍ
٭ةصؿ ال ثىأ  .(5)«٦ي

[341 ] زى٪ة ؽ  ، ز٪ة ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 
سىىن   ٢، ٝةؿث٨  ٦ٕةذ، ٩ة بًّشث٨  ٦ٕةذث٨  ال٧ي  ٌ ٛى ًٞيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم ث١٧ح » /ال٧ي ٣ى
ٍٛخي ثٕؽم ثة /ٚٞةؿ  ٤ ٪ىٮر٦ة ػى ى احلؽير ٨٦ ٦ى ٨ ىلعى ٕذ٧ؿث٨  ل١ٮٚح آ٦ى  .(6)«ال٧ي

[342 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ةب  ث٨ (7)ٕـيـا٣ ٔجؽأيب، ٩ة  ؿ مح٨، ظى  ُ اخلى
ٔ٪ؽ  (9)داكد/ ٦ة اكف أثٮ العةؼ ث٨ (8)الل ٔجؽقأ٣خي » /ال١ٮيف ثةبلىَصة، ٝةؿ

                                           
= 

. .ٚالفه  .«ٚىالى  .

ٙي ث٨  (1) ، ٧٠ة يف ٬ٮ يٮق كؽه ؽي  .(7945)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٞؿيت»مٮىس ا٣تكرتم/ وى
حه  (2) ٞى يةليس، زً  ُ  .٬ٮ ا٣
٨ه  (3) كى  .ظى
(4) ٙ ٪ حه » : ُٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٞى كؽه ًز ؽي  .(7/187) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى

ًعيطه  (5)  .وى
ًعيطه  (6)  .(368)ثؿ٥ٝ  (1/162) «دةريغ اث٨ أيب ػيس٧ح»، وى

كؽه » :ةِٚٝةؿ ٔ٪٫ احل (7) ؽي  .«وى

، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ ٔجؽ (8) حه ٞى ٛيةف ٨٦ منةي٫«اتل ٞؿيت»الل ث٨ داكد اخلؿييب/ زً  .، كقي
ؿ  (9) ْى ٍ٪  .(1779)ثؿ٥ٝ  (8/434) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»حي
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٫ /قٛيةف؟ ٚٞةؿ ٧ي  ْ ٕى ٫ كيي ٞي ث   .«اكف ييٮى
[343]   ؽ ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طال ٔجؽزى٪ة ظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ةف -ق٧ٕخ يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى  ُ ٞى جىحي يىؿكم » /ٝةؿ قٛيةفي  /ٝةؿ -يٕين ا٣ ٍٕ مي
جنة ٦٪٫ث٨  ٨ٔ داكد ٕىض  كًٍدم تى

ى
 .(1)«يـيؽ ال

[344]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  زىيًن  ؿ مح٨، ظى ؽ   ث٨ (2)ق٤ي٧ةفي  أيب، ظى

 /ٝةؿ قٛيةفي ال ٍٮرًم   /داكد اخلؿييب ٝةؿ ث٨ (3)الل ٔجؽق٧ٕخ  /جةر ٝةؿال ٔجؽ
ا» ؿن ٕى ٍلىة ًمٍك

ى
أ ٪ة يف يشءو قى ٍٛ ٪ ة إذا اٍػذى٤ى  .(5)«ٔ٪٫ (4)٠ي

[345 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٠سري  ث٨ (6)ق٧ٕخي م٧ؽى  /أيب ٝةؿ ؿ مح٨، ظى
ٕىجؽم يٞٮؿ ؿ ظؽيسنة؛ ٚٞةؿ رص٢ه ٠٪خي ٔ٪ؽ قٛيةف ال  » /ا٣ ٠ى زىيًن ٚالفه  /ٍٮرًم ٚىؾى ؽ  ظى

ً٪يٛح /٨٦ى ٬ٮ؟ ٝةؿ /ٚٞةؿ .ث٘ري ٬ؾا ًٌلءو  /ٝةؿ .أثٮ ظى ٤ٍذىيًن ىلع ٗرًي مى ظى
ى
 .(7)«أ

[346 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٧ٔؿاف، ٩ة أثٮ  ث٨ (8)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ظى

                                           

ًعيطه  (1) ؽم يف  .وى ٔى كاليب (3/539) «الاكم٢»كركاق اث٨ي   .٨٦ َؿيٜ اث٨ محةد، ك٬ٮ ال 
ٞيٌل يف  ٕي ٕٛةء»كا٣  ٌ ، ث٫ (2/392) «ال  .٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ ٔحىس، ن٧٬ة ٨ٔ وة٣طو

 .الل ث٨ أمحؽ، ٨ٔ أثي٫، ث٫ كركاق ٠ؾلٟ ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ
٤ي٧ةفي ث٨ ٔجؽ (2) ٨ي احلىؽير، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ قي كى  .«اتل ٞؿيت»الج ةر ث٨ زريٜ، ظى

ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً
 .٬ٮ ًمكٕؿ ث٨ ٠ؽاـ (4)
٨ه  (5) كى  .ظى
، ٨٦ رص (6) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»ةؿ زً
ًعيطه  (7)  .وى
كؽه  ٬ٮ ٔجؽ (8) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ ٧ٔؿاف؛ أثٮ م٧ؽ الوج٭ةين، ٩ـي٢ الؿ م، وى ٍٞ ، دؿجح «تى

 .(3535)ثؿ٥ٝ 
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جىح ظؽيسنة ٣ً » /، ٝةؿ(1)داكد ٍٕ ةى، ٚٞةؿ قٛيةفي ذ٠ؿ قٛيةفي لني ذىةدى ٩ية ٦ًس٢ٍي  /ٞى كاكف يف ال 
ذىةدة  .(2)«رى

[347 ] زى٪ة ؽ  از، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٬ةركف؛ م٧ؽال ٔجؽظى  /ػةل اخلىؿ 
٧ؽال ٔجؽق٧ٕخي  ٞؿئ يٞٮؿ (4)ى  ألٮق  /ال٧ي ازيٮف ىلع ال ٍٮرًم؛ ٚىكى دػ٢ الؿ 
٣ىحٍفى ٔ٪ؽز٥ الزرؽ /ٚٞةؿ .احلؽيرى 

ى
ٝةؿ  .أيب ٝحف ث٨ (5)٧ٔؿك يٕين .أ

٧ؽال ٔجؽ  .«كاكف أزرؽ /ى 
[348 ] زى٪ة ؽ  ٬نةـ الوج٭ةين، ق٧ٕخي  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة ال رضال ٔجؽظى
ػؿج إلس٥ ٠ذةبى ػرًي رص٢ ثةل١ٮٚح؟ » /ٝةؿ قٛيةفي  /ظٛه ٝةؿ ث٨ (7)احليكني

ي
أ

٪ىٮر /ثةل١ٮٚح؟ ٤ٝ٪ة ؿج ٠ذةبى ٦ى ؽ .يي ى٧  ٮٝحث٨  ٚأػؿج ٠ذةبى مي  .«قي
[349]  زى٪ة ؽ   /يٮنف ٝةؿث٨  ق٧ٕخي أمحؽى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

ٕي٧٤ةء /٧ٔؿاف، ٚٞةؿث٨  كذ٠ؿ ال٧يٕةىف .ق٧ٕخي ال ٍٮرًم  »  .(8)«يةٝٮدحي ا٣
                                           

يىةليس (1)  ُ  .٬ٮ ا٣
ًعيطه  (2) جؽوى ٨ى احلؽير إال أ٫٩ ديٮبٓ، ٚٞؽ دةث٫ٕ أمحؽي ث٨  ، ٔك كى الل ث٨ ٧ٔؿاف، كإف اكف ظى

ٕؿٚح الؿ صةؿ»املٮوٌل يف  إثؿا٬ي٥ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ كؽه » :، ٝةؿ ٔ٪٫ احلةِٚ(3/242) «ا٣ ؽي ٚي١ٮف  .«وى
ة ٣٘ريق ًعيعن  .وى

٪ ٙ يف  (3) كؽه : »(7/245) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي  .«وى
٧ؽ ث٨ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (4) ٞؿئ، ذ٠ؿق اث٨ي ًظج ةف يف  الى   ، كل٥ يؾ٠ؿ ٚي٫(8/415) «الٞةت»ا٣ٕـيـ ال٧ي

ة كال دٕؽيالن   .صؿظن
، هل أك٬ةـ (5) كؽه ؽي / وى ؿى الؿم  ـى ازم الزرؽ، ٠ٮيف، ٩ى ًؿيت » .٬ٮ ٧ٔؿك ث٨ أيب ٝىحف الؿ  ٍٞ تى

 .(5136)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
(6) ٙ ٪ كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي  .(2211)ثؿ٥ٝ  (8/481) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى
ٛه ث٨ ا٢ٌٛ٣ اهل (7) ني ث٨ ظى كؽه ٬ٮ احليكى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٧ؽاين الوج٭ةين ا٣ٞةيض/ وى ٍٞ ، «تى

 .(1328)دؿجح ثؿ٥ٝ 
ًعيطه  (8) ٪ ٙ، ث٫ (15/315) «دةريغ ث٘ؽاد»كركاق اخلُيتي يف  .وى  .٨٦ َؿيٜ ال٧يىى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 198 

[351 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ربيٕح! ث٨  ٨ٔ ٌٔل   (1)قعةؽقٕيؽ ظؽيرى أيب إث٨  ذ٠ؿتي ًلىعىي»ٝةؿ/  -ال٧ى

٫ ٨٦ ٌٔل   /ٝةؿ ٕى ٧ً راق قى
ي
بيٕحث٨  ال أ  .(3)«يىي اكف قٛيةف ييٮ٬٪ي٫ /ز٥ ٝةؿ .(2)رى
[351 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ٤ٝخ لعىي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه اكف » /٩ة ٌٔل 

ج٤ح ٕى٥ /قعي٥، ٚٞةؿ ثؿأًق٫، أمث٨  قٛيةفي ييٮز٫ٞ؟ يٕين/ صى  .(4)«جى
                                           

نةر إل٫ ٬ٮ ظؽير ٌٔل   (1) ةؿ ٔ٪ؽ  ٬ٮ الكبيع، كاحلؽير ال٧ي اثح، ك٦ة يٞي يف ركٮب ال 
ؿ هل  ْى ٍ٪   .(115ص)ك (1/97) «ك٪ؽ أمحؽم»ذلٟ، حي

ٞىٍ رص٤ني ٦٪٫، ٚٞؽ ٝةؿ الارُٝين يف  ٍق
ى
٤ى٫، ٚأ ٌى ٍٔ ى

كأثٮ : »(4/61) «ا٢٤ٕ٣»كأثٮ إقعةؽ أ
ىك٧ٓ ٬ؾا احلؽير ٨٦ ٌٔل  ث٨ ربيٕح، ييبىني  ذلٟ ٦ة ركاق ٔجؽ ٭ؽم  إقعةؽ ل٥ ي الؿ مح٨ ث٨ ٦ى

زين يٮنف ث٨ ػجةب،  :ٚٞةؿق٧ٕذى٫ ٨٦ ٌٔل  ث٨ ربيٕح؟  :٤ٝخ ليب إقعةؽ :٨ٔ مٕجح، ٝةؿ ظؽ 
...«. ٨ٔ رص٢و ٔ٪٫.  اهـ

ًعيطه  (2)  .وى
٤ ًِل   (3) ٕى اكم؛ ٚإف  أثة  :٠أف  املؿاد» :ٝةؿ ال٧ي ٨ي الؿ  ٧ةع ال أ٫٩ ييٮى٬  ٨ي احلؽيرى ٣ٕؽـ الك  ييٮى٬ 

، كالل أ٥٤ٔ زٜ  ٮى ٌل  ث٨ ربيٕح مي ، ٔك ـه . إقعةؽ إ٦ة ».  اهـ

ًعيطه  (4) ؿ ؾ رأق٫ مٮاٚٞحن ملة ٝةؿ هل ٌٔل  ث٨ ال٧ىؽيين، كالا٧ح، ك٦ٕىن ٬ؾا/ أ٩  وى  -رمح٭٥ الل -٫ ظى
كاة كف ث٭ة ٨ٔ أظاك٦٭٥ ىلع الؿ  رب  ٕى  .او٤ُعٮا ىلع ظؿاكتو حي

كأ٤ٗتي ٦ة ييٮصؽ دٛكري املؿاد ثذ٤ٟ احلؿاكت ٨ٔ َؿيٜ دال٦يؾ أكئلٟ الا٧ح؛ حلٌٮر٥٬ د٤ٟ 
ؽرت ٚي٭ة، كٝؽ  ةظي ذكك اتل تىجٓ  كاالقذٞؿاءاملضةلف ا٧٤ٕ٣ي ح ا٣ت وى ٬ة احلٛي ٛىّس   .حي

  :ٚى٨٧ً د٤ًٟ احلؿاكت
ىي ٬ؾاحتؿيٟ الؿ أس - ٢ٕ يى ًٛ  .؛ ٠
 .حتؿيٟ اليؽم :ك٦٪٭ة -

ين  (6/139) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٧٠ة يف  -ٚٞؽ ق٧ٓ يىي ث٨ قٕيؽ  -، كذي٠ؿ ٧ٔؿ ث٨ الٮلؽ الن 
ٮي٫ ٠٭ة، ٠أ٩ ٫ ال يٞي ىؿ  ٠خى  :ٚٞةؿ .ٚةقرتصٕخي أ٩ة» :ٝةؿ ٌٔل   .ٚٞةؿ ثيًؽق يي / إذا ظؿ  ؟ ٝي٤ٍخي ٟى ى ة ل ٦ى

ؾ ٚٞؽ أ١٤٬ذى٫ ٔ٪ؽم  .«يؽى
٧يي الٮص٫ :ك٦٪٭ة -   .حتى

ؽيين ٧٠ة يف ٦ٞؽ٦ح  ىي ٨ٔ ٦ي٧ٮف أيب : »(1/153) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٌٔل  ث٨ ال٧ى قأ٣خي يى
= 
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[352]   ؽ ٦ةدم، ز٪ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽزى٪ة ظى ٪ىٮر الؿ  ٦ى
ز اؽ ٝةؿال ٔجؽ ـ ٬ؿم؟ ٝةؿ /ٝي٢ ل٤سٮرم  » /ؿ  ٢ً إىل ال ى٥ دىٍؿحتى ٟى ل ى ة ل ل٥ دس٨  /٦ى

ُةءن  ٔى يٍشو  ؿى ٛة٩ة اث٨ي صي ، ككى ـ ٬ٍؿًم  ؿه ال ٧ى ٍٕ ٛة٩ة ٦ى ، ك٣س٨ ٝؽ ٠ى  .(2)«ٔ٪ؽم درا٥٬ي
[353 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ز٪ة إثؿا٬ي٥ي  ؿ مح٨،ال ٔجؽظى ؽ  ميٮىس، أػربين  ث٨ (3)ظى

ةر -(4)٦٭ؿاف  ُ ٕى ٛيةف ال ٍٮرًم  يف ال٧ىكضؽ » /ٝةؿ -يٕين اث٨ أيب ٧ٔؿ ا٣ ٠٪خي ٦ٓ قي

                                           
= 

٧ ي كص٭٫، ٔجؽ ٕجح أ٩ ٫ اكف  :كٝةؿ الل اذلم رىكل ٨ٔ ٔٮؼ ٨ٔ زيؽ ث٨ أر٥ٝ؟ ٚعى ٥ مي ٔى زى
 .«ٚكالن 

٤ ط الٮىص٫ ك٦٪٭ة/ -  .دىسى
٪ ٙ يف  ء؟ : »(161، 8/161) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى ح ٨ٔ أيب ٬ةركف ابلىاك  ٔى ٍر قأ٣خي أثة زي

ال أ٥٤ٔي محبنة أ٩سؿكا ٤ٔي٫، كأ٩ة ال  :أم  يشءو أ٩سؿكا ٤ٔي٫؟ ٚٞةؿ :ٚٞي٢ هل .ٚك ط كص٭٫
ث ٔ٪ ؽ  ظى

ي
ة ٥٤ٚ يٞؿأ أ ث ٔ٪٫ ٝؽي٧ن ؽ  ؿؼ ثة٣ٕؿاؽ كاكف يف ٠ذةث٪ة ظؽيره ٝؽ اكف ظى ٫، كال يٕي

ب٪ة ٤ٔي٫  .«٤ٔي٪ة، ٚرضى
 .اإلمةرة إىل ال٤كةف :ك٦٪٭ة

٪ ٙ يف  ح كذ٠ؿ ٔس٧ةف ا٣ربم، ٚأك٦أ إىل : »(6/169) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى ٔى ٍر ق٧ٕخي أثة زي
/ يٞٮؿ أيب .لكة٫٩ كٝىجي ٤ٔي٫ ٤ٍخي ٞي اب :ٚ  .«٬ٮ ٦ًس٢ أيب صـم :ٝةؿ .٠ؾ 

ًٮاثٍ الىؿح »، ك(18ص) «شح أ٣ٛةظ اتل ضؿيط ال ةدرة أك ٤ٝي٤ح االقذ٧ٕةؿ»كي٪ْؿ 
ةت ٥٤ٔ الىؿح »، ك(213، 212ص) «كاتل ٕؽي٢ ً٭٧  بي٢ يف شح إحتةؼ ال بي٢ ث٧ًي إيٌةح الك 
 .(183، 182ص) «كاتل ٕؽي٢

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ًعيطه  (2)  .وى
٤ ًِل  ٕى ـ ٬ؿم كالؿكايح ٔ٪٫، ككٛة٩ة اث٨ي  :كال٧ىٕىن» :ٝةؿ ال٧ي ٧ةع ٨٦ ال ٧ٕؿ الك  ٠ٛة٩ة ٦ى

كايح ٔ٪٫ ُةء كالؿ  ٔى ٧ةع ٨٦  ؿيش الك  .«. صي  اهـ
، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى اء/ زً ؿ  ٛى ازم؛ أثٮ إقعةؽ ا٣  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ ميٮىس الؿ 

ي ئ احًلِٛوى » :ٝةؿ احلةِٚ ٔ٪٫ (4) ، هل أك٬ةـ، قى كؽه ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«ؽي ٍٞ  .(6982)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 211 

ؿ   ابه  /دلة٬ؽ، ٚٞةؿ قٛيةفي  ث٨ (1)ٮ٬ةبال ٔجؽاحلؿاـ، ٧ٚى ؾ   .«٬ؾا ٠ى
[354]  زى٪ة ؽ  ٨ اهل ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ك٪ضةين، ٩ة أمحؽي احلىكى

٢ي   ٦ ؤى ٪ٍجى٢، ٩ة مي ، ٩ة  ث٨ (3)ظى أيب بنري، ٝةؿ  ث٨ (4)٧ى٤ٟال ٔجؽإق٧ةٔي٢، ٩ة قٛيةفي
ٍؽؽو » /قٛيةفي   .(5)«كاكف ميغى وى

[355]  زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ؿى  (6)٩ة ٌٔل  ذى٠ى
ٮىل زيؽ ا مى ٍثىنى » /ػ٤يؽة، ٚٞةؿث٨  كىاًٝؽن

ى
اأ  .(7)«قٛيةفي ٤ٔي٫ ػرين

[356]  زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه قٕيؽ ث٨  ٩ة ٌٔل 
زىيًن قٕيؽي  /يٞٮؿ ؽ  جيؽث٨  ظى ك٥٤؛ صةره ًلىعىي، ٨ٔ ٧ٔؿكث٨  ٔي الٮلؽ  ث٨ (8)مي

ٌٙ، ٝةؿ ة ٦ٓ قٛيةف ٚٞةؿ» /اٗل زىيًن ا٣ربم /٠٪خي صةلكن ؽ  ، (9)ظى ٪ىٮرو ، ٨ٔ ٦ى
ني، ٚٞةؿالل ٔجؽكاا٢، ٨ٔ  ٨ٔ أيب  ٛ ٍكًط ىلع اخلي  /ز٥ ٝةؿ .٠ؾب / يف ال٧ى

                                           

رٍب، ٝةؿ احلةِٚ ٔجؽ (1) ث٫ ال ٮرم» :الٮ٬ةب ث٨ دلة٬ؽ ث٨ صى ؾ  رتكؾ، كٝؽ ٠ى ًؿيت » .«٦ى ٍٞ تى
 .(4291)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً
ؤم٢ ث٨ إق٧ةٔ (3) ، قي ئ احلِٛ» :ي٢ ابلىَصم، ٝةؿ احلةِٚمي كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ ، دؿجح «تى

 .(7178)ثؿ٥ٝ 
، ٨٦ رصةؿ  (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
٤ ًِل  (5) ٕى ٝنة :(د)يف » :ٝةؿ ال٧ي ك ؽي ة وى هـ«. اكف ميؼن  كؿت قتل. (م)، ز٥ كٝٛخي ٤ٔي٫ يف ا
ةف (6)  ُ ٞى  .٬ٮ اث٨ي قٕيؽ ا٣

ًعيطه  (7)  .وى
ٕني (8) ة» :٧ٔؿك ث٨ الٮلؽ ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ي ٦ى حه  :كٝةؿ أثٮ داكد .٦ة أرل ث٫ ثأقن ٞى  «اتل ةريغ ال١جري» .«زً

ؤاالت أيب ٔجيؽ »، (1473)ثؿ٥ٝ  (267، 6/266) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» (2697)ثؿ٥ٝ  (6/379) قي
 .(1185)ثؿ٥ٝ  (2/79) «اآلصؿم أثة داكد

(9) ٧٤  «ال٧ىضؿكظني»ح ال١٪ؽم، مٮىل هل٥، ٝةؿ اث٨ي ًظج ةف يف ٬ٮ ٔس٧ةفي ث٨ ٦ٞك٥ ا٣ربم؛ أثٮ قى
٫ أمحؽي ث٨ ظ٪ج٢ كيىي ث٨ ٦ىٕني: »(2/75) كى ٤ٞٮبةت ٨ٔ الزجةت، دىؿى .«. اكف مم٨ يىؿكم ال٧ى  اهـ
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 .(1)«٠ؾب
[357 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ظؽير  /قأ٣خ يىي»٩ة ٌٔل 

٭ؽم ٤يٮع الل ٔجؽأدح٪ة  /٦ي٧ٮف ٨ٔ كاو٢ ٨ٔ أيب كاا٢، ٝةؿث٨  ٦ى َي  ٝج٢ى 
٧ف! ٚٞةؿ يىي  .(2)«٨ٔ أيب كاا٣٢حف ٬ؾا  /ٝةؿ قٛيةفي  /الن 

[358 ] زى٪ة ؽ  ازم، ز٪ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٞؿئ الؿ  قٕيؽ ال٧ي
٥ ث٨ (3)ؿ مح٨ال ٔجؽ ث أيب ٝةؿ /بنري، يٞٮؿث٨  احلىسى ىؽ  ة يي ٤ٝخ » /ق٧ٕخي ميؼن

ث ٨ٔ أثةفى  /لكٛيةفى ال ٍٮرًم   ىؽ  ٟى ال حتي ى ة ل ٟى ٤ٝي٢ي  /أيب ٔيةش؟ أكث٨  ٦ى ى ة ل ٦ى
ىًكيًّة ل٤عؽير /٨ أثةف؟ ٝةؿاحلؽير ٔ ثىةفي ن

ى
 .(4)«اكف أ

[359 ] زى٪ة ؽ  قٕيؽ ال٧يٞؿئ، ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ؿ  » /، ٝةؿ(5)يؾ٠ؿ ٨ٔ ٦٭ؿاف -ق٧٤ةفث٨  بنريث٨  يٕين اث٨ احلس٥ -ؿ مح٨ال ٔجؽ مى
ةبال ٔجؽ ين   .ٚكأ٣خي قٛيةفى ٔ٪٫ -يٕين اث٨ دلة٬ؽ -(6)ٮى٬  ٍٔؿىضى خى ى

 .«ثًٮىٍصً٭٫ ٚىأ
[361 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى احلىكى

                                           

، ث٫ (2/76) «ال٧ىضؿكظني»كركاق اث٨ي ًظج ةف يف  (1) حجح، ٨ٔ ٌٔل  لقس طـده  .٨٦ َؿيٜ اث٨ً أيب مى و

َذَب » تل: َك ـ «بُثؿَّ ق طقصتق لَؿخ ؾك ا لل ط اق د ُح اع و نَّ  (م)و (ك)،  أ َد  َاْق ت  ؽ فقفؿ ل د ذ أج ؿ  ل

تل:  وق بْثَاَتف،  َأ  
َّ

ِؿل ؾص لُؿَع د اهلل(د)زيتدة مـ »ا ؾؿ طـ لِع وا  ،. » 
ًعيطه  (2)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(158)تى

ٞيٌل  يف  (4) ٕي  .٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ قٕيؽ، ث٫ (1/51) «الٌٕٛةء»كرىكاق ا٣
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ٬ٮ  (5) ؽ  ٞى ةر، تى  ُ ٕى ٭ؿاف ث٨ أيب ٧ٔؿ ا٣ ، قي ئ (353)٦ى ـه ، هل أك٬ة كؽه ؽي ، كأ٩ ٫ وى

 .«اتل ٞؿيت»احًلِٛ، ٧٠ة يف 

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى ٛيةف هل (353)تى  .٦ٓ دىسؾيت قي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً
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٨ » /ٝةؿ يل ال ٍٮرًم   /(2)ٝةؿ يل اث٨ي ًمٍكً٭ؿ /مٮىس، ٝةؿ ث٨ (1)إثؿا٬ي٥ ِي ٦ى ٨ أظٛ ٦ى
؟ ٤ٝخ ٧ل /رأيخى ؛ ٦٪٭٥ .أل  .(3)«أيب ػةلث٨  إق٧ةٔي٢ /ٚؾ٠ؿ ال ٍٮرًم  أربٕحن
[361 ] زى ؽ  ٙي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽ٪ة ظى مٮىس  ث٨ (4)يىي، أػربين يٮق

ق٧ٕخي  /يٞٮؿ -يٕين ا٣ُيةليس -ق٧ٕخي أثة داكد /مٮىس ا٣تكرتم، ٝةؿ
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٍكرىعى ٨٦ً » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /٦ى

ى
٦ة رأيخي أ

يف يف احلؽير (5)صةثؿو   .(6)«الٕي
[362 ] زى٪ة ؽ  ٗيالف، ٩ة أثٮ ث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدث٨  مح٨، ٩ة م٧ؽؿ  ال ٔجؽظى

، ٝةؿ ٓو ٍكرىعى يف احلؽير ٨٦ صةثؿو » /ٝةؿ قٛيةفي  /داكد، ٨ٔ ككي
ى
٦ة رأيخي رصالن أ

٪ىٮر يف كال ٦ى  .(7)«الٕي
[363]  زى٪ة ؽ  يٕين  -يىي، أػربين ز٩يشث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

يةليس ث٨ (8)م٧ؽ  ُ ى  ث٨ (9)يىي ق٧ٕخي  /ٝةؿ -٧ٔؿك ا٣ ٍ الرض  اكف » /ف يٞٮؿي
                                           

(1) ، حه ٞى ازم/ زً ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  ٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ مٮىس الؿ  ؽ  ٞى  .(353)تى
ًَض   (2)

ي
، هل ٗؿااتي ثٕؽ٦ة أ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٌٔل  ث٨ مك٭ؿ ال١ٮيف/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(4834). 
ًعيطه  (3)  .وى

كؽه  (4) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7944)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، راٚيض   (5) ٙه ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ًٕي ٍٞ ؿ (886)ؿ٥ٝ ، دؿجح ث«تى ْى ذؽاؿ»، كيي٪ٍ  (1/379) «٦ًزياف األ

 .(1425)ثؿ٥ٝ 
ًعيطو ثٕؽق (6) ، كقيأيت بك٪ؽو وى ٨ه كى ق ظى  .ق٪ؽي
ًعيطه  (7)  .وى

ؽم يف  ٔى ا٣ٕـيـ ابلى٘ٮم، ٨ٔ م٧ٮد ث٨  ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ (2/332) «الاكم٢»كركاق اث٨ي 
 .ٗيالف، ث٫

، ٨٦ رصةؿ  (8) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

كؽه  (9) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7621)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ا٦ح يف ٠ذةب احلؽيرث٨  قٛيةفي ال ٍٮرًم  يؽؿ  ىلع زااؽةى   .(1)«ٝيؽى
[364 ] زى٪ة ؽ   /ال٧ي٘رية، ٝةؿ ث٨ (2)يىي، ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

٪ىٮرو احلؽير إال قٛيةف » /(3)ٝةؿ صؿيؿه  /ٝةؿ رتئ أف يؿد ىلع ٦ى ل٥ يس٨ أظؽه جيى
 .(4)«ة كأ٩ةكزااؽ

[365 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ث٨ (5)ٔٞجحي  مي

، ٚٞةؿ» /ٔٞجح، ٨ٔ أثي٫، ٝةؿث٨  ٝجيىح ـً ٗى٤ٍ ٌٔل  أثٮ  /رأيخي قٛيةفى يف ال ٍٮ

ني ث٨  أيب زةثخ، ٨ٔ قٕيؽً ث٨  يف ظؽيًر ظجيت -احلجةبث٨  يٕين زيؽ -احليكى
ج ةس،  جري، ٨ٔ اث٨ً خى ىت  رىٍلى ث٨  أف  ٧ٔؿصي اخلُةب ريض الل دٕةىل ٔ٪٫ ٣ىَّب  ظى

ٕىٞجح ةى ا٣ ٍؿى زت٪ة ٨ٔ ظجيًت الل ٔجؽية أثة  /٤ٞٚخ .جى ؽ  أيب زةثخ، ٨ٔ ث٨  ، أ٩خ ظى
ج ةس، ٨ٔ اليبث٨  قٕيؽً  جري، ٨ٔ اث٨ً خى ٨  ملسو هيلع هللا ىلص صي ىت  رىٍلى الى٧ٍؿة، ٔك أ٩ ٫ ٣ىَّب  ظى
١ؿ٦ح، ٨ٔ اثث٨  ٬الؿً  ًٔ ج ةب، ٨ٔ  ؿى ٣ىَّب  ظىت رٍل ال٧ؿةى ػى ٧ى  .٨ً ٔجةس، أف  خي
ـٍ  /ٚٞةؿ ـى ٍ ٍٚخى ٚىةل ؿى ٔى ـ،  ـى ٍ ٍٚخى ٚةل ؿى ٔى

»(6). 
[366 ] زى٪ة ؽ  جيؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٔي  ث٨ (7)يىي، أػربين 

د ال   .قٕيؽو إىل ٬٭٪ةث٨  صةءين قٛيةفي » /يـيؽ الٕيف، ٝةؿ ث٨ (8)يٕحل، ٩ة ػى
                                           

٨ه  (1) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ٘رية الكٕؽم، تى كؽه » :، كأف  أثة ظةد٥ ٝةؿ ٔ٪٫(334)٬ٮ يىي ث٨ ال٧ي ؽي  .«وى

حه ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ صؿيؿي ث٨ ٔجؽ (3) ٞى يب/ زً  ٌ  .«اتل ٞؿيت»احل٧يؽ ال
ًعيطه  (4)  .وى
، ككال (5) كؽه ؽي ٙى ٧٠ة يف دىؿجذي٭٧ة ٨٦ وى كؽه رب٧ة ػة٣ ؽي  .«اتل ٞؿيت»ق ٝجيىح وى

ؿ  (6) ْى ًعيط»كيي٪ٍ ًعيط مك٥٤»، ك(1687)ك (1686، 1685)ثؿ٥ٝ  «ابلؼةرم وى ، (1282)ثؿ٥ٝ  «وى
ن ال١ربل»ك  .ل٤جي٭يق (5/137) «الك 

، ٨٦ رصةؿ  (7) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ٔجيؽ ث٨ يٕحل املعةمٌل ال١ٮيف/ زً

ؽي  (8) ، رب٧ة كى٥٬ًوى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .كؽه ٍٞ  .(1777)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ى ٨ٔ صةثؿو  /(3)ؿم٧ ث٨ (2)٧ٔؿك (1)ٚٞةؿ ٍكرثى
ى
ٍ   (4)٬ؾا أ ق رى  .(5)«ك٦ة رأيذي٫ ٔ٪ؽى

[367 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
يف ظؽير  (8)زيةد يٞٮؿ لعىي ث٨ (7)ق٧ٕخي قٛيةفى  /ٌٔل، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك

ٍٕسةء، ٨ٔ زيؽث٨  أمٕر ، ٔث٨  أيب الن  حى ٧ى ٞى ٍ٤ ٔى ٕىبيس، ٨ٔ   /الل ٔجؽ٨ ٦ٕةكيح ا٣
ٟه » ٫ ًمٍك ٙى أربٕحن  /ٚٞةؿ .«ًػذىة٦ي ة٣ى ٨؟ ٝةؿ /ٝةؿ .ية أثة قٕيؽ، ػى ، كأثٮ (9)زااؽة /٦ى

 لٮ اك٩ٮا أربٕحى آالؼ ٦ًس٢ /ٚٞةؿ يىي .(1)، كشيٟ(11)، كإسااي٢(11)الظٮص
                                           

 .«قتل: »(ك) ي  (1)

٧ًؿ الٕيف ال١ٮيف، يسىن أثة ٔجؽ (2)  .٣حف بيشء» :ٝةؿ يىي ث٨ ٦ٕني .الل ٬ٮ ٧ٔؿك ث٨ مى
اب :كٝةؿ اليٮزصةين ٖه ٠ؾ  ٮعت  :كٝةؿ اث٨ ًظج ةف .زاا ًٮ عةثح، كيىؿكم ال٧ى راٚيض  ينذ٥ الى 

ةت ٨ٔ ري٧٬ة .٦٪١ؿ احلؽير :كٝةؿ ابليؼةرم .الٞ  ارُٝين ٗك  .٦رتكؾ :كٝةؿ ا٣جكةيئ كال 
٤ي٧ةين ٓ احلؽير :كٝةؿ الك   .«اكف ٧ٔؿك يٌى

، 3/992) «الٌٕٛةء»، ك(241، 6/239) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك(6/344) «اتلةريغ ال١جري»كي٪ْؿ 
 .(6/226) «الاكم٢»ل٤ٕٞيٌل، ك (993

سٍجىخ ٨٦ املىةدر الكةثٞح، كٝؽ «م٧ؿ»ثؽؿ  «مي٧ؿ» :ُجٮعكٝٓ يف ال٧ى  (3) ، كال٧ي ٙه ، ك٬ٮ دىعي
ٮاب (6/239) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»صةء يف  . .ىلع الى  لاقاب ؾك ا ط ط طق لَؿخ ؾقف  ي ا ُت ط وقػ  بُثؿَّ 

يف (4)  .صةثؿ ث٨ يـيؽ الٕي

٨ه  (5) كى  .ث٫ ٨٦ َؿيٜ ٔجيؽ ث٨ يٕحل، (3/992)الٌٕٛةء »كركاق ا٣ٕٞيٌل  يف  .ظى
٪ ٙ يف  (6) اء، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؿ  ٛى ٨ ا٣ُربم  ا٣ ، : »(7/187) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»أثٮ احلىكى كؽه ؽي وى

حه  ٞى .«.زً  اهـ

كؽه  (7) ؽي ٛيةف ث٨ زيةد ث٨ آدـ ا٣ٕٞيٌل؛ أثٮ قٕيؽ ابلىَصم/ وى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ قي ٍٞ ، دؿجح «تى
ؿ (2455)ثؿ٥ٝ  ْى  .(11/151) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ك(988)ثؿ٥ٝ  (4/231) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيي٪ٍ

ةف (8)  ُ ٞى  .٬ٮ ا٣
٪ ح (9) ، وةظت قي ، ثىجٍخه حه ٞى يف/ زً ا٦ح الٞ  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زااؽةي ث٨ ٝيؽى ٍٞ  .(1993)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٨، وةظتي ظؽير (19) ًٞ ذٍ ، ٦ي حه ٞى ٤ي٥/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾي» .٬ٮ أثٮ الظٮص احلى٪ىيف؛ قالـ ث٨ قي ٍٞ ، «تتى

 .(2718)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ح (11) ض  ٤ ٥ ٚي٫ ثال ظي ، ديسي حه ٞى ًؿيت » .٬ٮ إسااي٢ي ث٨ يٮنف ث٨ أيب إقعةؽ الكبيع/ زً ٍٞ تى
= 
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ٍثجىخى ٦ً٪٭٥
ى
زيةد يكأؿي ث٨  قٛيةفى  (3)كق٧ٕخي  .(2)٬ؤالء اكف قٛيةفي أ

ٛيةفي  /ؿ مح٨ال ٔجؽ؟ ٚٞةؿ ٨ٔ ٬ؾا (4)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٬ؤالء أربٕحه ٝؽ اصذ٧ٕٮا، كقي
ٍثجىخي ٦٪٭٥، كاإل٩ىةؼي ال ثأسى ث٫ً 

ى
 .(5)«أ

                                           
= 

 .(415)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ٟي ث٨ ٔجؽ (1) ري   ٬ٮ شي ٘ى ا، تى ُئ ٠سرين ، يي كؽه ؽي الل الؼع ال١ٮيف ا٣ٞةيض ثٮاقٍ، ز٥ ال١ٮٚح/ وى
٫ ٦٪ؾ كىل ْي ٍٛ ا ىلع أ٢٬ ابلؽع ًظ ا مؽيؽن ًؿيت » .ا٣ٌٞةء ثةل١ٮٚح، كاكف عدالن ٚةًالن عثؽن ٍٞ تى

 .(2812)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ذ ى٢ إىل ٧ٔؿك ث٨ ٌٔل (2) ًعيطه ٦ي ق وى ٍؿًمـم  يف  .كق٪ؽي ٭ي امى ث ا٣ٛةًو٢»كركاق الؿ  ؽ  عى  (314ص) «ال٧ي

َؿيٜ م٧ؽ ث٨ احليكني ث٨ ٌٔل ث٨  ٨٦ (172/ 1) «الاكم٢»ثذعٞييق، كاث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح 
س، ث٫ ال  ٛى  .حبؿ ا٣ربم، ٨ٔ أيب ظٛه؛ ٧ٔؿك ث٨ ٌٔل، ك٬ٮ ا٣

س«ق٧ٕخ»ا٣ٞةا٢  (3) ٛىال   ./ ٬ٮ ٧ٔؿك ث٨ ٌٔل ا٣
 .الؿ مح٨ ث٨ ٦٭ؽم ٬ٮ ٔجؽ (4)
ًعيطه  (5) ىي ث٨ قٕيؽ كٝٮؿ ٔجؽوى الؿ مح٨ ث٨ ٦٭ؽم أ٩ ٫ ٣حكخ  ، كي٤ٮح لة ٨٦ ػالؿ ٝٮؿ يى

ـ ال٧ةٔح؛ بًليٕؽ٥٬ ٬٪ةؾ ٝةٔؽ ؽ  ٞى ٨ حي ؿاا٨، ٧ٚ٪٭٥ ٦ى ٞى صيط، كإ٩ ٧ة يؽكركف ٦ٓ ا٣ ؿدة يف ا٣رت   ُ ة ٦ي
ط ركايح أ٢٬ احًلِٛ كاإلدٞةف. ٨ ييؿىص  ٤ٍ، كتلٌةٚؿ٥٬، ك٦٪٭٥ ٦ى ٘ى  ٨٦ ا٣

، (313ص) «٥ْ٩ ا٣ٛؿااؽ ملة د٧ٌ٪٫ ظؽير ذم الىؽي٨ ٨٦ ا٣ٛٮااؽ»كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾا ا٣ٕاليئ  يف 
ًِ كاإلدٞةف يف أػؿل، ٚ٭ؾق مكأ٣حي ًػالؼو ثح٪٭٥،  ٚإف اكف» :ٚٞةؿ ةي احلٛ ا٣ٕؽدي يف ص٭حو كٝيٮ 

ط ركايذ٭٥، كبٌٕ٭٥ يٕذرب  ص  ًٍٕؽ٥٬ ٨٦ ا٤٘٣ٍ، ٚريي ٚجٌٕ٭٥ يٕذرب ا٣ٕؽد؛ تلٌةٚؿ ال٧ةٔح كبي
ط ث٫  .زيةدة احلِٛ كاإلدٞةف ٚريص 

س ال  ٛى ةف يف ظؽير  ق٧ٕخي قٛيةف ث٨ زيةد يٞٮؿ لعىي ث٨ قٕيؽ :ٝةؿ أثٮ ظٛه ا٣  ُ ٞى ا٣
قٛيةف ال ٮرم ٨ٔ أمٕر ث٨ أيب النٕسةء، ٨ٔ زيؽ ث٨ ٦ٕةكيح ا٣ٕبيس، ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح، ٨ٔ 

. ٚٞةؿ» :الل ٔجؽ ٟه ٫ ًمٍك ٫ أربٕحه  :ًػذة٦ي ٛى ٨ ٥٬؟ ٝةؿ :ٝةؿ .ية أثة قٕيؽ، ػة٣ى زااؽة، كأثٮ  :٦ى
ةف .الظٮص، كإسااي٢، كشيٟ  ُ ٞى الؼ أ٦سةؿ ٬ؤالء لٮ اكف أربٕح آ :ٚٞةؿ يىي ث٨ قٕيؽ ا٣

س .اكف قٛيةف أزجخ ٦٪٭٥ ال  ٛى ٭ؽم  كق٧ٕخي قٛيةف ث٨ زيةد يكأؿ ٔجؽ : ُٝةؿ ا٣ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
ٛيةف أزجخ ٦٪٭٥، كاإل٩ىةؼ ال ثأسى ث٫ :الؿمح٨ ٚٞةؿ ٔجؽ .٨ٔ ٬ؾا  .«٬ؤالء ٝؽ اصذ٧ٕٮا كقي

ا ٭ؽم إىل دؿصيط ٝٮؿ الكرث ٔؽدن . ٚأمةر اث٨ي ٦ى ».  اهـ
= 
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[368 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽأيب  ث٨ (1)٧ى٤ٟال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
، ٝةؿ-بنريث٨  يٕين اث٨ احلس٥ -(2)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٓه ًكي اكف قٛيةفي ال » /، ٩ة كى

ضج٫ ٬ؤالء  يٍبيٕي هلة إىل آػؿ٬ًة ٦ًس٢ٍ الكى ك 
ى
كف الكٮرةى ٨٦ً أ ٛىّس   .(3)«اذلي٨ حي

[369]  زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /قٕيؽ ال٧ي
، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٓو ٥ يىؾ٠ؿ ٨ٔ ككي طي دٛكريى اث٨ً أيب » /احلىسى ع  اكف قٛيةفي ييىى
يط ً

ؿى ثةيق احلؽير حنٮ (4)«ظؿٚنة ظؿٚنة ، كييٕضجي٫ ٨٦ اتل ٛكري ٦ة اكفجنى ، ز٥ ذى٠ى
                                           

= 

/ ٕسةء، ك٦ة ذ٠ؿق ٬ة ٬ ٝي٤ٍخي ٪ة ٨٦ َمة٣ٛح قٛيةف ل٤ض٧ةٔح ٚ٭ٮ أ٩ ٫ ركل ٨ٔ أمٕر ث٨ أيب الن 
كٕٮد -الل ٨ٔ زيؽ ث٨ ٦ٕةكيح ا٣ٕبيس، ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح، ٨ٔ ٔجؽ  :يف ٝٮهل دٕةىل -ك٬ٮ اث٨ي مى

{، ٝةؿ} ٟه ٫ي ًمٍك ًٍذ٥، أ٦ة ق٧ٕذ٥ املؿأةى ٨٦ً نكةاس٥ دٞٮؿ» :ًػذىة٦ي  :أ٦ة إ٩ ٫ ٣حف ثةخلةد٥ اذلم يى
يتي ٠ؾا كك ٟو ًَ ٍي ًمك ٮٝٮٚنة ىلع اث٨ مكٕٮد .«ؾا ًػ٤  .ٚض٫٤ٕ قٛيةف مى

جةرؾ يف  ـ ٬ؽ»ركل ذلٟ اث٨ي ال٧ي ي٥، كاث٨ صؿيؿ يف  -(277) «ال  (24/216) «اتل ٛكري»زكااؽ ٩ٕي
  .٨٦ َؿيٜ قٛيةف، ٨ٔ أمٕر، ث٫ (359) «ابلىٕر»، كابلي٭يق يف (2/517)كاحلةز٥ 

كٍ  كى ٕىبيس، ٨ٔ كػة٫ٛ٣ أثٮ الظٮص كإسااي٢ كشيٟ، ٚىؿى ق ٨ٔ أمٕر، ٨ٔ زيؽ ث٨ ٦ٕةكيح ا٣
ٚنة ٤ٔي٫، كل٥ أ٬ذًؽ إىل ركايةد٭٥ ٨ٔ أمٕر إال ركايح أيب الظٮص ٚيه  ٮٝٮ ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٝحف مى

٪ ةد ث٨ الّسم يف  ٫ي } :قأ٣خي ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٝحف ٨ٔ اآليح» :، ٝةؿ(67) «الـ٬ؽ»ٔ٪ؽ ٬ى ًػذىة٦ي
{، ك٩ٞؿؤ٬ة ٟه ٧ح مكٟ، ك٣س٨ }ػذة٫٦ مكٟ{، ز٥ ٣حف ػةد :ز٥ ٝةؿ .(ػةد٧ح ًمكٟ) :ًمٍك

٫: {}ػذة٫٦ :ٝةؿ ٧ٞ٤ٔح ُي يت :ٝةؿ .ًػ٤ٍ  ُ ىك٧ٓ املؿأة ٨٦ نكةاس٥ دٞٮؿ ل٤ ى٥ ت ل
ى
٫ ٨٦  :أ ُي ًػ٤ٍ

 .«ال٧ًكٟ ٠ؾا ككؾا
٪ ٙ يف  ٬ٮ ٔجؽ (1) ٞؿئ، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى اكف : »(5/371) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»امل٤ٟ ث٨ مكٕٮد ال٧ي

حن  ٞى ٝنة زً ك ؽي . وى ».  اهـ

ٞى  (2) ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ تى  .(158)ؽ 
 .(7/271) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك(927)ثؿ٥ٝ  (2/263) «ال٧ىضؿكظني»ا٩ْؿ  (3)
ب ٧ة دى٣ ف ٬ٮ ٔجؽ (4) ر، كري ؽى ٞى ، ريَل ثة٣ حه ٞى يف مٮال٥٬/ زً ةر املّك الٞ  ىكى ًؿيت » .الل ث٨ أيب جنيط ي ٍٞ تى

ؿ (368)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت ْى ري»، ك(5/211) «ذةكل اث٨ دىي٧يحدل٧ٮع ٚ»، كيي٪ٍ  «الك 
 .(263ص) «أقة٩يؽ نكغ اتل ٛكري»، ك(6/126)
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 .«ذلٟ
[371]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٧ؿٝ٪ؽم ث٨  أيب، ٩ة ٌٔل   ؿ مح٨، ظى إقعةؽ الك 

ي٥ ٕى ً٪يةف اث٨ املجةرؾ -الل ٔجؽ٩ة  /مح ةد ٝةالث٨  كجي ٍٕ أػربين  /أ٩ة قٛيةفي ٝةؿ -حى
٢ ى ث٨  جىٍ٭نى يًّة٧  دلي ًً ٍؿ يب  كاكف مى  ٌ  .(1)«ٓ ال

[371 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   -ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه
٭ؽم زٮف ٨ٔ ظجيًت  /ٝةؿ قٛيةفي  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى ىؽ  أيب زةثخ، ٨ٔ  ث٨ (2)يي

ٮء، ٝةؿث٨  عو٥ً  ًل  ك٬ٮ ىلع ٗري ًك ة ٨ٔ ٌٔل  أ٩ ٫ وى ٧ٍؿى يؽكف. ٦ة  /ًى يؽي كال يٕي ًٕ يي
ًجحجنة  ث ٨ٔ عو٥ً ق٧ٕخي ظى ىؽ  ة ظؽيسنة ٍٝث٨  يي ٧ٍؿى ًى

»(3). 
[372 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ةف ٝةؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى  ُ ٞى ٬ةًت  /ٝةؿ يل قٛيةفي  /قٕيؽ ا٣
ٌلى   ٔى ٭ة  ًٍ ًؿ ٍٔ ذيجىٟ! ا  .(4)«٠ي

[373 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ًق٪ةف، ٝةؿ ث٨ (5)، ٩ة أمحؽي ؿ مح٨ال ٔجؽظى

                                           

٨ه  (1) كى ي٥ ث٨ مح ةدظى ٧ؿٝ٪ؽم -، ك٩ٕي ة ٚٞؽ دةث٫ٕ الك  ٛن ٨ي احلؽير، ٝةؿ ٔ٪٫  -كإف اكف ًٕي كى ك٬ٮ ظى
كؽه » :«اتل ٞؿيت»احلةِٚ يف  ؽي  .«وى

(2)  ، حه ٞى ، ٠سريي اإلرقةؿ كاتل ؽ٣حف٬ٮ ظجيتي ث٨ أيب زةثخ القؽم، مٮال٥٬/ زً ، ص٤ي٢ه  .ٚٞي٫ه
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(1192)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) ٪ ٙ يف وى ؿاقي٢»، كٝةؿ ال٧يىى ل٥ يؿك ظجيت ث٨ أيب  :ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ: »(28ص) «ال٧ى
ا ؿ  اهـ.«. زةثخ، ٨ٔ عو٥ ث٨ ٧ًؿة إال ظؽيسنة كاظؽن ْى ٕؿٚح الؿ صةؿ»كيي٪ٍ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  (1/246) «ا٣

 .(331)ثؿ٥ٝ 
ًعيطه  (4) ٪ ٙ يف وى ٤ ٜ ال٧يىى ٔى ٝةؿ أثٮ » :ىلع ٝٮؿ قٛيةف ٬ؾا ثٞٮهل (2/21) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك

٥٤ كال ة٤ٝح لألػجةر :م٧ؽ ًٕ  .«ملٕؿٚذ٫ ثة٣

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً
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ؿىضى زااؽةي » /ال٧ى٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ذيجى٫ ىلع قٛيةفى  (1)ٔى ٠أف  يف  /٤ٞٚخي  .٠ي
ة ٛن ٍٕ ًى ٝىٍؽر ّٔشة أظةدير /ٝةؿ .٬ؾا  ة إال  يف  ٛى ٍذى٤ً  .(2)«ال، ل٥ يى
[374 ] زى٪ة ؽ  كى  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى ٦ةدم، ٩ة مي ده ٦٪ىٮر الؿ  ، (4)ؽ 

ؿ » /قٕيؽث٨  ٝةؿ يل قٛيةف /قٕيؽ ٝةؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ ْي ااتين ثسذيًجٟ؛ أٍج
ك٦ة َضى  زااؽة؟ ٝةؿ  /دؿيؽي أف دىى٪ٓ يب ٧٠ة و٪ٕخى ثـااؽةى! ٝةؿ /٤ٞٚخي هل .ٚي٭ة
ين  ٠٪خي ٤ٕٚخي  /يىي

ى
ىٮىددتي أ  .(5)«ل

[375 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨ ال ٔجؽ أيب ث٨ (6)٧ى٤ٟال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
ٞؿئ، ٩ة  يٕين اث٨  -(8)ز٪ة ٩ىٍٮٚى٢ -بنريث٨  يٕين اث٨ احلس٥ -(7)ؿ مح٨ال ٔجؽال٧ي

ح -٦ُ٭ؿ ٤ى٧ى ٭ي٢ث٨  ٨ٔ اث٨ املجةرؾ، ٨ٔ قٛيةفى ال ٍٮرًم، ٩ة قى ٠ٍ٪نة ٨٦  -٠ي كاكف ري
ؽ   ذى٫، كظى ٌى جٍ ؽ  رى أك َك٧ح  .ع٦حأيب زةثخ، كاكف دً ث٨  زى٪ة ظجيتي الراكف، كمى

يٍنجً  ٭ةت  .(9)«٭ي
[376]  زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ةف ٝةؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى  ُ ٞى ؿؼ » /ٝةؿ قٛيةفي  /قٕيؽ ا٣ ٪ ة ٩ٕى ٠ي

                                           

ا٦ح (1)  .٬ٮ اث٨ي ٝيؽى
ًعيطه  (2) ؿوى ْى ريى »، كيي٪ٍ  .(8/183) لذل٬يب «الك 
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

حه ٨٦ رصةؿ  (4) ٞى ٬ٍؽ ابلىَصم/ زً كؽد ث٨ ميّسى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ مي
ًعيطه  (5)  .وى
ـ ٝؿيجنة (6) ؽ  ٞى  .تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى  .(158)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى  .(245)تى
ًعيطه  (9)  .وى
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٢ى ظؽيًر عو٥ً  ٌٍ ةى ىلع ظؽيًر احلةرًث ث٨  ٚى ٧ٍؿى ٮر .ًى  .(1)«يٕين أل
[377]  زى٪ة ؽ  از، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٬ةركف؛ م٧ؽال ٔجؽظى  /ػةل اخلىؿ 

ي٥ ٤ي٭ة » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي أثة ٩ٕي ٝىًؽ٦ٍخي الؿ م ٔك
بري ـ  ؿرت جًبيؿصةف، كب٭ة  (4)ٔىؽمث٨  ال ٝةًينة، ١ٚذجخي ٔ٪٫ مخكني ظؽيسنة، ثي٥  مى

ٮ اب ٕىي٥اتل يِل؛ ٥٤ٚ أكذٍت ٔ٪٫، ز٥  (5)صى ل٥ًى  /٠ذجخي ٨ٔ رص٢و ٔ٪٫. ٤ٝخ ليب جي كى
ى٥ٍ يىسذت ٔ٪٫؟ ٝةؿ ؿًٍصبنة /ل  .(6)«ل٩ ٫ اكف مي

[378 ] زى٪ة ؽ  ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٩ة  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ٮىس ازم، ٝةؿ ث٨ (9)ق٧ٕخي ٔس٧ةفى  /داكد، ٝةؿ ث٨ (8)مي ٝىًؽ٦ٍخي » /زااؽة الؿ 

؛ ٤ٞٚخي لكٛيةفى  حن ٓى ٦٪٫؟ ٝةؿ /ال ٍٮًرم ال١ٮٚح ٝىٍؽ٦ى ٨ دىؿىل أف أق٧ ٟى  /٦ى ٤ٔي
                                           

ًعيطه  (1) ، ك٨٦ َؿي٫ٞ ا٣ٕٞيٌل يف (4981)ثؿ٥ٝ  (3/225) «ا٢٤ٕ٣» الل ث٨ أمحؽ يف كركاق ٔجؽ .وى
د، ٨ٔ يىي ث٨ قٕيؽ، ث٫ (1/228) «الٌٕٛةء» ال   .٨ٔ أيب ثسؿ ث٨ ػى

(2) ٙ ٪ كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ «وى ؽ  ٞى  .(243)، كٝؽ تى
ني (3) ٢ ث٨ دي٠ى ٌٍ ٛى  .٬ٮ ا٣
ؽم اهل٧ؽاين الةَل؛ أثٮ ٔج (4) ٔى بري ث٨  ـ  حه  ؽ٬ٮ ال ٞى ًلى ٌٝةءى الؿ م/ زً ًؿيت » .الل ال١ٮيف، كى ٍٞ تى

 .(2112)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
، ريَل ثةإلرصةء (5) كؽه ؽي ٮ اب ث٨ ٔجيؽ الل اتل يِل ال١ٮيف/ وى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ صى ٍٞ ، دؿجح «تى

 .(991)ثؿ٥ٝ 
٭ِل(2/177) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف  (6) ، (174ص) «دةريغ صؿصةف»يف  ، ك٨٦ َؿي٫ٞ الك 

ة، ٝةؿ» :ٝةؿ ارى ك٥٤ ث٨ كى ز٪ة م٧ؽ ث٨ مي ز٪ة أمحؽ ث٨ م٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ الؿصةين، ظؽ  ق٧ٕخ  :ظؽ 
ي٥، ث٫ ا .أثة ٩ٕي  .«َمذَصن

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً

، ريَل ثةإلرصةء (8) كؽه ؽي ٮيس/ وى ؿىقي  ُ يب ا٣  ٌ ًؿيت ا» .٬ٮ مٮىس ث٨ داكد ال ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تل ٍ٭ًؾيتتى
(7118). 

حه ٨٦ رصةؿ  (9) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
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ٛيةفى  (1)ثـااؽةى  يىحٍ٪ىحث٨  كقي ي ةش؟ ٝةؿث٨  ٤ٝخ/ ٚأي٨ أثٮ ثسؿ /ٝةؿ .خي إف  /خى
ق ٪ٍؽى ًٕ ًكريى ٚى ٍٛ  .(2)«أردتى اتل 

[379]  زى٪ة ؽ  ده، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى ؽ  كى ٝةؿ يل  /يىي، أ٩ة مي
ينة» /قٕيؽث٨  قٛيةفي ٝةؿ يل  /قٕيؽث٨  يىي ؤىد   .(3)«اكف اث٨ي أيب لًل مي

ؽو  ى٧  ِو  :ٝةؿ أثٮ مي ين أ٩ ٫ ل٥ يس٨ حبةٚ  .(4)يٕى

                                           

ا٦ح (1)  .٬ٮ اث٨ي ٝيؽى
٨ه  (2) كى ق ظى  .ق٪ؽي
ًعيطه  (3)  .وى

٬ة يف  (4) ٛيةف ال ٮرم يف اث٨ أيب لًل، ككؾا ٚىّس  ٙي َك٧ح قي  ٪ ىى  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٠ؾا ٚىّس  ال٧ي
ؤد مقٕؽ ث٨ ق :ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ» :، ٝةؿ(4/84) يٕين/  :ٝةؿ أثٮ م٧ؽ :ٚٞةؿ .ٕيؽ ال٩ىةرم مي

ٓ٧ً ِٛ ييؤد م ٦ة قى  اهـ.«. أ٩ ٫ اكف ال يى

ةف يف   ُ ٞى اٍػذي٤ًٙ يف » :نـ أيب ظةد٥، كٝةؿ (3/34) «ثيةف الٮ٥٬ كاإلي٭ةـ»كٝؽ ٢ٞ٩ اث٨ي ا٣
ٛ٭ة، أم  ٛ ى ٨ يي د٬ة، أم(٬ةلٟ) :ًجٍ ٬ؾق ال٤ْٛح ٧ٚ٪٭٥ ٦ى ؽ  ينى ٨ ي ٨ ) :، ك٦٪٭٥ ٦ى كى ظى

.«.(الداء هـ  ا
يؽ،  (2/121) «ال٧ًزياف»ك٢ٞ٩ اذل٬يب  يف  ًٕ ةف؛ بىيٍؽى أ٩ ٫ ٔـاق لنيؼ٫ اث٨ دٝيٜ ا٣  ُ ٞى ـى اث٨ ا٣ ن

ةف  ُ ٞى ـى اث٨ ا٣ ة -ك٢ٞ٩ ن ٌن ، ك٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ د٧٤يؾق (3/471) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»احلةِٚ يف  -أي
ؼةكم يف  ككؾا أزجخ الٮص٭ني ٠ؾلٟ يف ًجُ٭ة » :، ز٥ ٝةؿ(299، 2/298) «ٚىذط ال٧ي٘ير»الك 

يؽ ًٕ  .«اث٨ دٝيٜ ا٣
/ ، قي ئ احًلِٛ » :الؿ مح٨ ث٨ أيب لًل، ٝةؿ احلةِٚ كاث٨ي أيب لًل ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ ٝي٤ٍخي كؽه ؽي وى
ا  .(6121)، دؿجح ثؿ٥ٝ «د٭ؾيت اتل ٞؿيت» .«صؽًّ

/ ٨ الداء، كيجٕؽ ٨ٔ ٝي٤ٍخي كى ٨ اكف ظةهل ٠٭ؾا؛ ٚإ٫٩ ال يسٮف ظى َك٧ح ٬ةلٟ، ك٬ؾا ثٕؽ  ك٦ى
ةؿ«د٭ؾيت ال٧١ةؿ»مؿاصٕح  ـ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ أف يٞي ؽ  ٞى ٤ٞ٭ة ىلع  :، كىلع ٦ة تى ٨ يُي إف  ٨٦ الا٧ح ٦ى

٨ ٣حف حبةِٚ، ك٣س٨ٍ ٬٪ة إماكؿ ك٬ٮ ؿىق ٨٦ الا٧ح،  :٦ى ٨ ذى٠ى ةف ل٥ جنؽ ٦ى  ُ ٞى أف  ٦ة ذ٠ؿق اث٨ي ا٣
ٛىّس  ذلٟ ثأف  الؿ   -٧٠ة دؿل -كاث٨ي أيب ظةد٥ ؛ ٚإف حي ِو اكم اذلم ٝي٢ ٚي٫ ذلٟ ل٥ يىس٨ حبةٚ

٪ ٙ يف مؿاد٥٬  ٪ىه  ال٧يىى ثىجىخى ٦ة ٝةهل اث٨ي ا٣ُٞةف؛ ٚإ٩ ٫ يىةر إىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ اتل ٛؿٝح، كإال ذى
ةف، ك٬ٮ أف  ٝٮهل٥  ُ ٞى ينة» :٨٦ ٬ؾق الك٧ح ٬ٮ الٝٮل يف ال ٛٮس ٨٦ نـ اث٨ ا٣ ؤد   :، أم«اكف مي

= 



        
ُٕ  211     بٔ صليد ايثوِري صفيا

[381 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ؿى قٛيةفي يف ظؽير  /ٝةؿ -يٕين اث٨ قٕيؽ -ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٩ٍسى

ى
أ

ةات ٨ٔ زاذافث٨  الل ٔجؽ ٠ٮع» /الك  ٮء، كيف الؿ  ، «كال٦ة٩حي يف ل  يشء؛ يف الًٮ
٧ًل إىل  /ٝةؿ قٛيةف ةات!ث٨  الل ٔجؽأ٩ة ذ٬جخي ثةٔل  .(1)«الك 
[381 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ىي يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يى  /٩ة ٌٔل 

٪٭ةث٨  م٧ؽ، ٨ٔ (2)ىلعال ٔجؽ٤ٝخي لكٛيةفى يف أظةديًر  ي ح ٚىٮى٬  ًٛ  .(3)«احلى٪ى
[382]  زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 

ج٤ح» حن ث٨  اكف صى ٞى ٫؟ ٚٞةؿ ثؿأًق٫، أم /٤ٝخي لعىي .قعي٥ زً ٞي ث   /اكف قٛيةفي ييٮى
ٕى٥ٍ   .(4)«جى

[383]  زى٪ة ؽ  ٔى ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين اث٨  -ًٌل  أمحؽ، ٩ة 
ًؽيين ةف -ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -ال٧ى  ُ ٞى ث٨  اكف قٛيةفي » /ٝةؿ -يٕين اث٨ قٕيؽ ا٣

                                           
= 

ِٛ، كيذ ٧ًٓ» :٢٧ ٝٮهلاكف ال يى ٫ٕ٧ً؛ ٣ٞؿب  «ييؤد م ٦ة قى اق ٧٠ة قى ىلع أ٩ ٫ إذا ظِٛ اليشء أد 
ة اقذؽا٦ح احلِٛ ٚال ييٮصؽ ٔ٪ؽق، كي٧س٨ أف يٞةؿ   :ا٣ٕ٭ؽ حب٫ْٛ، أ٦ 

ن
٧ًٓ ػُأ إ٩ ٫ ييؤدم ٦ة قى

 .اكف ذلٟ ال٧ىك٧ٮع أـ وٮاثنة، كالل أ٥٤ٔ
ًعيطه  (1) د، ٨ٔ  (5153)ثؿ٥ٝ  (3/241) «ا٢٤ٕ٣»الل ث٨ أمحؽ يف  كركاق ٔجؽ .وى ال  ٨٦ َؿيٜ اث٨ ػى

 .(4171)ثؿ٥ٝ  (9/68) «ق٤ك٤ح الظةدير الٌٕيٛح»كا٩ْؿ  .يىي، ث٫
ح، كٝةؿ أمحؽ ٬ٮ ٔجؽ (2) ٔى ٍر ٫ أمحؽي كأثٮ زي ٛى  ٕ ًى ٤يب،  ي ح » :الىلع ث٨ عمؿ الٕ  ًٛ ركايذ٫ ٨ٔ اث٨ احلى٪ى

يط ٛ٭ة .ًمج٫ٍ الؿ   ٕ ًى ع٭ة، ك ع  ةأ -٠أ٩ ٫ ل٥ ييىى ٌن ذؽاؿ» .«قٛيةفي الٮرم   -ي  (2/531) «٦زياف األ
 .(4726)ثؿ٥ٝ 

ًعيطه  (3) ؽم يف  .وى ٔى ؿ  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (6/546) «الاكم٢»كركاق اث٨ي  ْى الىؿح »كيي٪ٍ
ٕؿٚح الؿ صةؿ»، ك(134)ثؿ٥ٝ  (26، 6/25) «كاتل ٕؽي٢ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(4137)، كر٥ٝ (3291)ثؿ٥ٝ  «ا٣

ًعيطه  (4) ؿ اتل ٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ ، وى ْى  .(351)كيي٪ٍ
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٢٧ًٍ ىلع  ؿث٨  ٧يؽاحل ٔجؽقٕيؽ يى ٛى ٍٕ  .(1)«صى
[384 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /٩ة ٌٔل 

ٍم٭ىت»
ى
ً٭ٍؽتي قٛيةفى يٞٮؿ ليب ال  .(3)«ق٧ٕخي  /٢ٝ .ق٧ٕخي  // ٢ٝ(2)مى

[385 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه ٝةؿ  /٩ة ٌٔل 
/ » /قٛيةفي  ٧ل ٨ٔ أيب وة٣طو ة٨٦ًه »ظؽيري أل ًى ـي  ة  «اإل٦ى

ي
٫ ٨٦ أيب ، ال أ ٕى ٧ً راق قى

 .(4)«وة٣طو 
[386 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ق٧ٕخ يىي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /قٕيؽ ٝةؿث٨  ٩ة ٌٔل 

ك٨ ال٪ةءى ىلع ميٮىساكف »  .(6)«أيب عئنح ث٨ (5)قٛيةفي ال ٍٮرًم  يي
[387] ٩ة ٌٔل، ق٧ٕخي يىي ، زى٪ة وة٣ًطه ؽ  ذ٠ؿتي » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ظى

٧ًل، ٝةؿ ٜه  /لكٛيةفى ظؽيرى أل اطى  /الل ٔجؽٝةؿ  /(7)ٝةؿ مٞي ى إف  ٬ؾا الَص 

                                           

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  ،(3/811) «ال ٔى ٨٦ َؿيٞني ٨ٔ  (7/3) «الاكًم٢»كاث٨ 
، ث٫، كٚي٫ ٝةؿ يىي / ٦ة مأ٩ي٫؟ ز٥ ٝةؿ يىي» :٨ٔ وة٣طو ٤ٍخي ٞي ٦ة أدرم ٦ة اكف  :كك٧ذي٫ ٚي٫ ٚ

 .«مأ٩ى٫

كرم»كا٩ْؿ  ٕؿٚح الؿ صةؿ»، ك(2/342) «دةريغ ال  ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(3223)ثؿ٥ٝ  (2/489) «ا٣

حه  (2) ٞى ن٭ٮر ثس٪حذ٫/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ صٕٛؿ ث٨ ظيةف الكٕؽم ا٣ُٕةردم ابلىَصم، مى ٍٞ ، «تى
 .(943)دؿجح ثؿ٥ٝ 

ًعيطه  (3) ٕؿٚح الؿ صةؿ»، كا٩ْؿ وى ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(396)ك (394)ثؿ٥ٝ  (1/266) «ا٣

ًعيطه  (4) ارىُٝين (1968)ثؿ٥ٝ  (198 -11/191) «ا٢٤ٕ٣»ْؿ ، كا٩وى  .لدل 

، كاكف ييؿق٢ (5) ، عثؽه حه ٞى ٨ ال١ٮيف/ زً ًؿيت » .٬ٮ ميٮىس ث٨ أيب عئنح اهل٧ؽاين؛ أثٮ احلىكى ٍٞ تى
 .(7129)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (6)  .وى
٤ى٧ح؛ أثٮ كاا٢ (7) ٞيٜ ث٨ قى  .٬ٮ مى
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ه  ٍذىرضى ؿىق، كٝةؿ .مي ٩ٍسى
ى
٪ىٮر /ٚىأ  .(1)«٬ؾا ظؽيري ٦ى
[388 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى ض   ث٨ (3)محـة، ٩ة ٌٔل   ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ظى

٨ جةرؾ، ٝةؿث٨  الل ٔجؽمٞيٜ، ٩ة ث٨  احلىكى ب٢ قٛيةفي ال ٍٮرًم ٨ٔ » /ال٧ي كقي
يىحٍ٪ىح؟ ٚٞةؿث٨  قٛيةفى  ي٨ /خي ؽى ؽي الظى ظى

ى
ب٢ .(4)ذاؾ أ أيب ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽ٨ٔ  (5)كقي

٤ي٧ةف  .(6)«ذاؾى ٦ًزياف /ٚٞةؿ .أيب قي
[389]  زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ق٧ٕخي  ؿ مح٨، ٩ة وة٣ًطه  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽ٩ة ٌٔل 

٧ل، ٨ٔ أيب كاا٢، ٨ٔ  ٢ي »/ الل ٔجؽقأ٣خي قٛيةفى ٨ٔ ظؽيًر أل اؿي الؿ صي ـى ال يى
حو ٨٦ً ديً٪٫ ٕى «يف ٚيٍكعى ٧ً ٨٦ً  (7)٫، ٚأ٩سؿى أف يسٮف ٨ٔ أيب كاا٢، ٝةؿ ملة قى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
٢٤»محؽ يف الل ث٨ أ كركاق ٔجؽ ًٕ د، ٨ٔ يىي (5158)ثؿ٥ٝ  (3/241) «ا٣ ال   .٨٦ َؿيٜ اث٨ ػى

ح (2) ٔى ٍر ةج ث٨ محـة ا٣ٕضٌل اخلنةيب، ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ زي ض  كؽه » :٬ٮ ظى ؽي ٍك٥٤ًه وى يغ مي الىؿح » .«مى
 .(679)ثؿ٥ٝ  (3/158) «كاتل ٕؽي٢

،  ٬ٮ ٌٔل  ث٨ احلك٨ ث٨ مٞيٜ؛ أثٮ ٔجؽ (3) حه ٞى ِه الؿ مح٨ املؿكزم/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ظةٚ ٍٞ ، «تى
 .(4741)دؿجح ثؿ٥ٝ 

٪ ٙ، كا٩ْؿق ثؿ٥ٝ  .٣حف هل ٩ْريه  :أم (4) لنيؼ٪ة  (66ص) «ال٧يٞرتح»، ك(114)٠ؾا ٝةؿ ال٧يىى
 .الٮاديع 

ب٢»ا٣ٞةا٢  (5) جةرؾ«كقي  ./ ٬ٮ اث٨ي ال٧ي

٪ ٙ اخلُيتي يف  (6) كركاق أثٮ داكد ٧٠ة يف ، (5523)ثؿ٥ٝ  (12/136) «دةري٫»كركاق ٨٦ َؿيٜ ال٧يىى
ٮىازي٨  :ٝةؿ قٛيةف :ق٧ٕخي أمحؽى ث٨ وة٣ط يٞٮؿ» :ٝةؿ (1/333)هل  «قؤاالت اآلصؿم»يف  مى

٥٬، ٦٪٭٥...ال١ٮٚح ؽ  ٕى ٤ٟ ث٨ أيب ق٤ي٧ةف ٔجؽ :، ذى ي٥ ث٨ ٝحف، ٝةؿ» :، كٝةؿ«ال٧ى  :ز٪ة ٩ٕي
٤ٟ ث٨ أيب ق٤ي٧ةف اكف قٛيةفي يٞٮؿ ٣ٕجؽ :ق٧ٕخي ٔجؽة ث٨ ق٤ي٧ةف يٞٮؿ ، «املزياف :ال٧ى

 .(12/136) «اتلةريغ»كركل ذلٟ ٨٦ َؿيٜ اآلصؿم اخلُيتي يف 
سجخ ٨٦ «ق٫ٕ٧»ثؽؿ  «ق٧ٓ»كٝٓ يف املُجٮع/  (7)  .(ؾ)ك (ـ)، كال٧ي
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  .(1)«٩ة ذ٬جخي ث٫ إل٫أ /ٔي٧ريث٨  ٤ٟامل ٔجؽ
[391 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٕيؽ ال٧ي  -ؿ مح٨ال ٔجؽقى

٥ ، ٝةؿ -بنريث٨  يٕين اث٨ احلىسى ٓه ًكي ؿي » /ق٧ٕخ قٛيةفى يٞٮؿ /٩ة كى ٧ى ث٨  اكف خي
لا٣ ٔجؽ ؽى ًح ال٭ي ا٧ً 

ى
ٕىـيـ ٨٦ً أ

». 

 َِٔ  تعظِٝ ايعًُا٤ باب َا سنض 

ِِٛص  ْٚظٚهلِ عٓز قٛي٘ ٚفتٛاٙ ٟيغفٝإ ايجَّ

[391 ] زى٪ة ؽ  از؛ م٧ؽال ٔجؽظى ػةل، ٩ة  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٬ةركف اخلىؿ 
ةر، ٝةؿث٨  ٌٔل    ُ ٕى ٍ٭٢ ا٣ يغ اذلم ييجكت إل٫ قً  -٩جٮرق٧ٕخي أثة ز /قى ١ح أيب الن 

بري /ٝةؿ -ز٩جٮر ـ  ـ   -ٔىؽمث٨  رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  ثةلؿم يف ق١ح ال بري ىلع كال
ٞىٌةء ىكذٛت ال ٍٮرًم  يف ٝىٌةية دىؿًدي ٤ٔي٫، كييٛذ -ا٣ بىري ي ـ  ، كيىٞيض يكال ٫ ال ٍٮرًم 

 .(3)«ث٫
[392]  زى٪ة ؽ  ازم، ٩ة  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ًم٭ةب الؿ 

                                           

ًعيطه  (1) نةر إل٫ ٔ٪ؽ ابلؼةرم ثؿ٥ٝ وى  .٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  (6862)، كأو٢ احلؽير ال٧ي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى  .(243)تى

 .ا٩ْؿ ٦ة ثٕؽق (3)
٪ ٙ يف  (4) كٝنة: »(6/191) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى ؽي . اكف وى هـ.«  ا
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٥ ث٨ (1)ؿ مح٨ال ٔجؽ زااؽة، ث٨  ؛ ػنت ٔس٧ةف(2)ٕىـيـا٣ ٔجؽبنري، ٨ٔ ث٨  احلىسى
٧ؿى  -كاكف ٚةًالن » /ؿ مح٨ال ٔجؽ ثؽؿ، ٝةؿ ٨ٔ أيب ٔي  ٫  -أيب ز٩جٮرث٨  كاكف اق٧ي

بري /ٝةؿ ـ  ٍمًؿ احليس٥ث٨  رأيخي ال
ى
ذةج إل٫ يف أ ة يى ىكأؿ قٛيةفى ٧ٔ  ٔىؽم ي

»(3). 
[393 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (5)ؿ مح٨ال ٔجؽًم٭ةب، ٩ة  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
ٛيةف، ٝةؿالرض   ث٨ (6)بنري، ٨ٔ يىيث٨  احلىس٥ دىةيًن عو٥ي اث٨ي » /يف، ٨ٔ قي

ى
أ

، ٤ٞٚخ هل ٣ىحى يف ظةصحو ٕىري إيل  ٚآديٟ /بىٍ٭ؽى الى تىجٍ
ى
 .(7)«يف ثىحًذ٫ ييؤىت احلىس٥ /ٝةؿ .أ

[394 ] زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى
ًؽيين ىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٠٪خ آيت  /ٝةؿ قٛيةفي  /يٞٮؿ -قٕيؽ يٕين اث٨ -ق٧ٕخي يى

٤ي٧ةف -محى ةدنا ة /ٚٞةؿ محى ةده  -يٕين اث٨ أيب قي ٕن  .(8)«إف  يف ٬ؾا ا٣ٛىت ميىُ٪
[395]  زى٪ة ؽ  ًٌل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٔى ٪ٍجى٢، ٩ة  يٕين  -ظى

ًؽيين ىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى قٛيةفى ٦ة ق٧ٕخي ٨٦  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ قٕيؽ -ق٧ٕخي يى
 ٨ ٧ل اكف حي٧ىس  ٧ل؛ لف  أل ة ق٧ٕخ أ٩ة ٨٦ أل ٧ل أظت  إيل  ًم٧  ٨ٔ أل

٪ين ٧ى١  ٛيةف ٦ة ال حي  .(9)«قي
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(158)تى
٪ ٙ يف  ٬ٮ ٔجؽ (2) ، ك٢ٞ٩ دىٮزيٜ (5/389) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ا٣ٕـيـ ث٨ أيب ٔس٧ةف، ذ٠ؿق ال٧يىى

 .أثي٫ هل
٨ه  (3) كى  .ظى
ـ يف ق٪ؽ الزؿ الكةثٜ (4) ؽ  ٞى  .تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ تى  (5) ؽ  ٞى
(158). 

كؽه  (6) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7621)ثؿ٥ٝ  «تى
ٌةة»ا٩ْؿ  (7) ٞي  .لٮكيٓ (76ص) «أػجةر ا٣
ًعيطه  (8)  .وى
ًعيطه  (9)  .وى
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[396]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة أثٮ (1)احلك٨ اهلك٪ضةينث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
حي  /، ٝةؿ(2)دىٍٮبىح ٤ى٧ى ٢ى » /َكسٮـ ث٨ (3)ٝةؿ قى ػى ٍكزىايًع،  صةء قٛيةفي ال ٍٮرًم  ٚىؽى

ى
ىلع ال

ؽ ل  كاظؽو ٦٪٭٧ة دٮٝرينا  ؿى ٍَ ة ٨٦ الكىل إىل ا٣َٕص؛ ٝؽ أى ٤ىكى ٍكزىايًع، ٚىضى
ى
ال

 .(4)«لىةظًج٫
[397 ] زى٪ة ؽ  ال٧يٕةىف  ث٨ (6)ميك٥٤، ٩ة ٌٔل   ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

، ٝةؿث٨  املٮوٌل، ٩ة يىي ٣ىح يىأدحين يف» /الى٧ةف، ٨ٔ قٛيةفى  اكف عو٥ي اث٨ بىٍ٭ؽى
زين، ز٥ يٞٮؿ ؽ   .(7)«يف ثحًذ٫ ييؤىت احلىس٥ /٦زنل ٚييعى

[398 ] زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ، ٩ة ضةين٪ٍ كً احلىكى
جةرؾ (9)الٮلؽي  ةـ، ٩ة ال٧ي  ٧ ضةع؛ أثٮ ٬ى  (11)رأيخي عو٥ى » /قٕيؽ، ٝةؿ ث٨ (11)ث٨ مي

ىكذٛذي٫، كيٞٮؿأيب ال   ث٨ا ٛيةف ي دىحٍ٪ىةؾ  /ضٮد يىيجء إىل قي
ى
ا كأ دىحٍذى٪ىة و٘رين

ى
، أ ية قٛيةفي

                                           

كؽه  (1) ؽي ، وى حه ٞى  .(6/181) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .زً

، عثؽي  (2) حه ض  ، ظي حه ٞى بيٓ ث٨ ٩ةٚٓ؛ أثٮ دٮبح احلى٤يب/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ الؿ  ٍٞ  .(1912)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(1912). 

كؽه  (3) ؽي ٤ى٧ح ث٨ َكسٮـ ال١٪ؽم النةَل/ وى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ قى ٍٞ  .(2521)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، كقيأيت ثؿ٥ٝ  (4) ٨ه كى ق ظى  .(899)ق٪ؽي
ة (5) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى

ٙي يف  (6)  ٪ ىى ،  ،(1129)ثؿ٥ٝ  (6/216) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧ي ة كال دٕؽيالن كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
ؽاد املضة٬ي٢ ًٔ  .ٚ٭ٮ يف 

 .(393)ا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ  (7)
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى حه تى ٞى  .(24)زً

حه ٨٦ رصةؿ  (9) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ُل؛ أثٮ ٔجؽ (19) الؿ مح٨ ال١ٮيف، ٩ـي٢ ث٘ؽاد/  ٬ٮ ٦جةرؾ ث٨ قٕيؽ ث٨ مىّسكؽ الٮرم أل

كؽه  ؽي ًؿيت» .وى ٍٞ  .(6515)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت تى
ذٞؽـ ٝؿيجنة ميكُل (11) ٣ح» ثػك٬ٮ ال٧ي ٍ٭ؽى ح «عو٥ اث٨ بى ض  ، ظي ـه ، هل أك٬ة كؽه ؽي ٞؿئ/ وى ؛ أثٮ ثسؿ ال٧ي

عيعني»يف ا٣ٞؿاءة، كظؽيس٫ يف  ٞؿكف «الى  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٦ى ٍٞ  .(3171)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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 .(1)«٠جرينا
[399 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (2)الل ٔجؽ٠ذت إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى

ٙي يٍ جى ػي  ٍقجىةط، ٨ٔ قٛيةفى ال ٍٮرًم، ٝةؿ ث٨ (3)ٜ، ٩ة يٮق
ى
ي ح ث٨  اكف إق٧ةٔي٢ي » /أ ٦ى

ي
أ

ث حبؽيرو ٝةؿ لكٛيةف ؽ  ؾ  /إذا ظى ٪ٍؽى ق؟ًٔ ؽ  ىني  .(4)«يشءه ي
[411 ] زى٪ة ؽ  ٨ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ي ٮبث٨  ، ٩ة يىي(5)احلىكى

ى
، (6)أ

زىيًن  ؽ  ٪ ة ٔ٪ؽ أيب ثسؿ» /قةل٥، ٝةؿ ث٨ (7)أقٮدي  ظى ي ةش ٚك٧ٕذي٫ يٞٮؿث٨  ٠ي  /خى
ٔىيين ٥ يف  ْي ٍٕ يى ًعتى قٛيةفى ذى ٝىؽ وى رىل الؿص٢ى 

ى  .«لى

                                           

٨ه  (1) كى  (237 -25/236) «دةري٫»، كاث٨ ٔكة٠ؿ يف (232، 11/231) «دةري٫»كركاق اخلُيتي يف  .ظى
ةـ؛ الٮلؽ ث٨ مضةع، ث٫ (237  .٨٦ َؿيٜ أيب ٧٬ 

٪ ٙ يف  (2) ، كإ٧٩ة ٝةؿ(6/45) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى ة كال دٕؽيالن  :، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
ـءو ٨٦ ظؽيس٫» .«. أدركذي٫ كل٥ أكذت ٔ٪٫، ٠ذت إيل  أيب جب  اهـ

ٙي  (3) ٕني، كٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٬ٮ يٮق ٫ اث٨ي ٦ى ٞى ث  حجةين، كى ذش ث٫» :ث٨ أقجةط الن   :كٝةؿ ابليؼةرم .«ال يي
٤ت ٤ٔي٫، ٚال يىيجء ٧٠ة يىججِغ :ٝةؿ وؽٝح» :ابليؼةرم ٙي ٠ذجى٫، ٚاكف ثٕؽي يٞي كٝةؿ  .«د٨ٚ يٮق

ؽم ٔى ؽؽ، إال أ٫٩ ملة ٔؽـ ٠ذج٫ اكف ي٢٧ ىلع ظ٫ْٛ » :اث٨ي  كيٮقٙ ٔ٪ؽم ٨٦ أ٢٬ الى 
٤ٍ كينت كذٞي٥ احلؽير، رب٧ة أػُأ» :كٝةؿ اث٨ي ًظج ةف .«ج٫ ٤ٔي٫، كال يىذ٧ٕؽ ال١ؾبٚي٘ى  .«مي

الاكم٢ يف »، (7/638) «الٞةت»، (9/218) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، (8/385) «اتلةريغ ال١جري»
 .(7/386) «لكةف املزياف»، (8/486) «الٌٕٛةء

٤ ًِل  :يٕين (4) ٕى ٮ م ٬ؾا احلؽير؟ ال٧ي ٞى  .ٔ٪ؽؾ يشء حي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى  .(24)٬ٮ اهلك٪ضةين، تى

 .ل٥ يىتىجىني  يل (6)
ج ؽ، ذ٠ؿىق اث٨ي أيب ظةد٥ يف  (7) ٕى ذى ، كل٥ يؾ٠ؿ ٚي٫ (2/294) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ القٮد ث٨ قةل٥ ال٧ي

ة كال دٕؽيالن  ربم .صؿظن  ُ رًعن ٚةًالن » :كٝةؿ م٧ؽ ث٨ صؿيؿ ا٣ حن كى ٞى كاكف  :تي كٝةؿ اخلُي .«اكف زً
ؿيخ ٕؿكؼ ال١ى  .(511 -7/498) «دةريغ ث٘ؽاد» .«٦ٕؿكٚنة ثةخلري، ييؾ٠ؿ ٦ٓ ٦ى
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 َِٔ ِِٛصٟ ٚٚصع٘طٖز عفٝإ باب َا سنض   ايجَّ

[411]  زى٪ة ؽ  ي٥ /ٝةؿ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ المشال ٔجؽظى  (2)ق٧ٕخي أثة ٩ٕي
ي٥ ح ثةل٤ي٢ إذا صةء /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /ٝةؿ (2)٩ٕي ٍٚؿى

ى  .(3)«إًين  لى
[412 ] زى٪ة ؽ  يٕين  -ؿ مح٨ال ٔجؽًق٪ةف، ٩ة  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم ، كإذا صةءى » /ٝةؿ قٛيةفي  /ةؿ، ٝ(5)٨ٔ زااؽةى  -اث٨ ٦ى إذا صةءى ال٤ي٢ي ٚىؿًٍظخي
٩ٍخي  ـً  .(6)«ال ٭ةري ظى

[413 ] زى٪ة ؽ  ي٥، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة أثٮ ٩ٕي ش  مى
ى
اكف » /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال

ًب٢ ٨ٔ يشءو ٝةؿ ة ال ييجذٛٓ ث٫، ٚإذا قي رى أي ة٦ن ١ى ٦ة أدرم،  /قٛيةفي إذا ذ٠ؿ املٮت ٦ى
 .(7)«٦ة أدرم
[414 ] زى٪ة ؽ  اكف » /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ، ٩ة أثٮ ػةل المحؿ، ٝةؿال ٔجؽظى

ؿى ث٫، ٝةؿ ـى ة ٩ى ، ٚى٤ى٧  ذى٧ىىن  املٮتى ق /قٛيةفي حى ؽ  مى
ى
 .(8)«٦ة أ

[415]  زى٪ة ؽ  ٕيؽ المش، ٩ة أثٮ أقة٦حال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(9)ؿ مح٨، ز٪ة أثٮ قى
                                           

ـ ثؿ٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(54)تى
حه ٨٦ رصةؿ  (2) ٞى ٢ي ث٨ دي٠ني، زً ٌٍ ٛى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ا٣
ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ، زً  ٰ  .(92)٬ٮ الٮاقُ

حه ٨٦ رص (5) ٞى  .«اتل ٞؿيت»ةؿ ٬ٮ اث٨ ٝيؽا٦ح، زً
ًعيطه  (6)  .وى
ًعيطه  (7)  .وى

٨ه  (8) كى  .ظى

ث ٨٦ ٠ذت ٗريق (9) ىؽ  ، رب٧ة د٣ ف، كاكف ثأػؿة يي ، ثىجٍخه حه ٞى ًؿيت » .٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح/ زً ٍٞ تى
 .(1495)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
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٤   /٠سرينا ٦ة ٠٪خي أق٧ٓ قٛيةفى يٞٮؿ» ٤ ٥، رىب  ثةرؾ يل يف ال٧ىٮت كٚي٧ة امهلل قى ٥ قى
 .(1)«ثٕؽى ال٧ىٮت
[416 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (3)أيب ال٩ية، ٩ة يىي ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى

َل، ٩ة أثٮ الظٮص ـ  ٢ً » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /، ٝةؿ(4)يٮقٙ ال ٧ى ٕى ٟى ثً ٤ٔي
٢ً الثُةؿ ٧ى ٕى يةؿ اال٠تكةب ٨٦ً احلىالؿ، كاإل٩ٛةؽ /ثً ًٕ  .(5)«ىلع ا٣

[417 ] زى٪ة ؽ  ُ   (6)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ ال ٔجؽظى ز اؽال ٔجؽ٭ؿاين، أ٩ة ا٣  ،(7)ؿ 
ز اؽال ٔجؽ ، ٝةؿ ،(7)ؿ  ، ز٥ » /٨ٔ رص٢و ٢ى كى

ى
يت ثؿَتو ٚىأ

ي
ل كأ ؽ  ٘ى اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم تى

٭ؿ كا٣َٕص، ز٥ ٝةؿ  ْ ًل  ٦ة ثني ا٣ الة؛ ٚىىى ةؿ /ٝةـ إىل الى  ًٌ  /يٞي ي٥ إذا زًٍدتى يف ٝى
٫٤ً ٧ى ٍـًد يف خى  .(8)«احًل٧ةر ٚى

[418 ] زى٪ة ؽ   (11)٩ة أثٮ ػةل /المش، ٝةؿ (9)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽال ٔجؽظى
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
٩ية،  ٬ٮ ٔجؽ (2) جيؽ، املٕؿكؼ ثةث٨ أيب ال  ٔي ٪ ٙ يف الل ث٨ م٧ؽ ث٨   «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى

ب٢ أيب ٔ٪٫ كٝةؿ: »(5/163) كؽه  :٠ذجخي ٔ٪٫ ٦ٓ أيب، قي ؽي .«. ث٘ؽادم  وى  اهـ

ِه » :«اتل ٞؿيت»كٝةؿ احلةِٚ يف  ، ظةٚ كؽه ؽي  .«وى
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
حه ٨٦ رصةؿ  (4) ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ قالـ ث٨ ق٤ي٥، زً
ًعيطه  (5) ي٥ يف كركاق أ .وى ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ احلكني ال٧٩ةيط، ٨ٔ يىي  (6/381) «احل٤يح»ثٮ ٩ٕي

 .الـَل ث٫
(6) ٫٪ٔ ٙ ٪ حه » :٬ٮ م٧ؽ ث٨ محةد ا٣ُ٭ؿاين، ٝةؿ ال٧يىى ٞى ، زً كؽه ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ «وى ؽ  ٞى ، ٧٠ة تى

(286). 

٪ٕةين (7)  .٬ٮ الى 
٨ ث٧ة ثٕؽق (8) ىك  ج٭٥، كل١٪٫ يي  .يف ق٪ًؽق ٦ي
حه  (9) ٞى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً ؽ  ٞى  .(54)، تى
٨ي احلؽير، ٨٦ رصةؿ  (19) كى ٤ي٧ةف ث٨ ظيةف، ظى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ قي
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ًجٓ، ٚٞةؿ» /المحؿ ٝةؿ كى٢ى قٛيةفي ل٤حن ٚىنى
ى
٫ ًزيؽ يف  /أ ًٛ ٤ى ٔى إف  احًل٧ةرى إذا ًزيؽ يف 

٫٤ً ٧ى ٍوجىطى  .خى
ى
زخ ث٫ /. ٝةؿ أثٮ قٕيؽو (1)ٚٞةـ ظىت أ ؽ  أثة زكؿية املؿاكيح، ٚعؽزين  ٚىعى

ؿأ يف  /ٚعؽزين أثٮ زكؿية ٨ٔ أيب ػةل ٝةؿ حى ٚاكف يٞى  ١ ًعجٍخي قٛيةفى يف َؿيٜ ٦ى وى
٫ ٞى جى ٍَ ؿ ٚي٫ كأى ْى ٪ى ٫ ذى ذىعى ؿأ ٚي٫ ذى  .«ال٧يىعٙ ل  يىٮـ، ٚإذا ل٥ يٞى

[419 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (2)الل ٔجؽ٠ذت إيل  » /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى
ٙى  /ل٩ُةيك، ٝةؿٜ ايٍ جى ػي  ث٨ ٍقجىةط يٞٮؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي يٮق

ى
ق٧ٕخي قٛيةفى  /أ

٩ية» /ال ٍٮرًم يٞٮؿ ـ ٬ٍؽي يف ال  ٧ةًؿ ال ٢ي أل ٌى ٍٚ
ى
  .«أ

، ٝةؿ /(4)ٝةؿ ٙي زى٪ة يٮق ؽ  ذىتى » /كظى ذىتى إىل رص٢و ٠ى ِمْسِب  /اكف قٛيةفي إذا ٠ى
ف اث٨  ٨٦ً قٛيةفى الًل الؿ مح٨ الؿ ظي٥.  ف. قٕيؽو إىل ٚيالى ٚيالى  ث٨ 

٢٬ٍه 
ى
ٟى الل اذلم ال هلإ إال ٬ٮ، ك٬ٮ ل٤ع٧ؽ أ مٍحىؽي إل

ى
ـه ٤ٔيٟ؛ ٚإين أ الى قى

، ك٬ٮ ىلع ل يشء ٝؽيؿ. ةىل، هل ال٧ي٤ٟ كهل احل٧ؽي   تىجىةرؾ كدٕى
ة ثٕؽي  كويٟ /أ٦ 

ي
إًين  أ

ًٜ اللى  -ك٩ٛيًس  -ٚى ذ 
٨ حى ثذٞٮل الًل ا٣ْٕي٥؛ ٚإ٩ ٫ ٦ى

ة، كيىؿز٫ٝ  ٢ٕ هل َمؿصن ٤ى٪ة اللي جيى ٕى تكت؛ صى ًٞني -كإي ةؾ -٨٦ً ظيري ال يى ذ   .٨٦ً ال٧ي

                                           

٨ه  (1) كى  .ظى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى  .(399)تى
 .(399)ا٩ْؿ نـ الا٧ح ٚي٫ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3)
 .ا٣ٞةا٢/ ٬ٮ اث٨ ػجيٜ (4)
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أ ٤ٔي٭٥/  /قٛيةفي  [يل]كٝةؿ  /ٝةؿ ؿى ٍٞ ٤ٮؾ تى ؾى ٬ؤالء ال٧ي ٱ ٻ ﴿إٍف دىعى

ؽةه ل٤ٞ٤ت ﴾ٻ ٻ كى ٍٛ بٍ٭٥؛ ٚإف  ٝيٍؿبى٭٥ ٦ى ً
 .«ٚىالى َتى

طاقع () لَؿ ـ ا ط م تق  .س

                                           

1

(1)
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ِِٛصٟ إىل عبار  عباربٔ  صعاي١ ايجَّ

[411 ] زى٪ة ؽ  إسااي٢ الكالؿ، ٩ة  ث٨ (1)٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ؿ محال ٔجؽظى
ؿيةيب ًٛ ذىتى قٛيةفي » /، ٝةؿ(2)ا٣ ج ةدث٨  ٠ى ث٨  ٨٦ً قٛيةفى  /ٔجةد، ٚٞةؿث٨  قٕيؽ إىل خى

ج ةد ج ةد.ث٨  قٕيؽ إىل خى ، ٚإين  أمحؽي إلٟ اللى اذلم ال هلإ إال ٬ٮ. خى ٟى ـه ٤ٔي ة  قال أ٦ 
ٍٕؽي  ٟى ثذٞٮل الل؛ ٚإف ا /بى كوي

ي
يٍخى اللى ٚإين  أ ٞى يٍخى  ت  ٞى ، كإف ات  ةؾى الةسى ٛى ٠ى

٪ٮا ٔ٪ٟ ٨٦ الل محبنة. ٙي لٟ ٚي٫  ال ةسى ل٥ ي٘ي ًو
ى
قأ٣خى أف أكذتى إلٟ ٠ذةثنة أ

ٜ  هل٥ ٤ٔيٟ، كتكأؿ اللى  ً ٦ة٩ٟ، كديؤىد م إل٭٥ ٦ة يى ت ث٭ة أ٢٬ى زى ًػالالن دىٍىعى
 ّكي٥، ال ة ٍمؿو صى

ى
، كٝؽ قأ٣خى ٨ٔ أ ٟى ٞي٧ٮفاذلم ل ث٫  (3)ؿكف ٚي٫ الٮـ ال٧ي

٦ةف؛ إ٩ ٫  ـ  ؽر ٬ؾا ال يكذُةع ذلٟ كٝؽ ٠ى ، ككيٙ ي ، ث٢ ال أ٥٤ٔي ماكفى أظؽو ٤ٝي٢ه
ؿيٜ؛ ٚى٭٢ د٥٤ٕي  ٘ى ٨ دىع ثؽعًء ا٣ ق إال  ٦ى ، كال يى٪ضٮ ٨٦ً شى  ٜ  كابلة٢َي ٣ىحنتج٫ احل

ةؿ ٟي أف يىأيت ىلع الةس ز٦ةفه  /ماكفى أظؽو ١٬ؾا؟ كاكف يٞي نٍيي  ييٮًم ؿ  ٚي٫ خى ٞى ال تى
١ًي٥و   .ظى

ٟى  نًف ثذٞٮل الًل ٤ٕٚي
ٍ
٢ ث٪ًٛكٟ، كاٍقذىأ ً٘ ٕيـ٣ح، كاٍمذى ـ ا٣ ـى ٍ ، كال

٩ٮ ٦٪٭٥؛ ثسذةًب الل  ٞؿاء كال٧ىكة٠ني كال  ٛي ٟى ثة٣ ٤ي ، ٔك ر المؿاءى ، كاٍظؾى
ًؽت اللى  ٝيًج٢ ٦ً٪ٟ محى ، كإف ريد  ٚإف اقذُٕخى أف دىأمؿ خبريو يف ًرٜٚ ٚإف 

                                           

٪ ٙ يف (1) كؽه : »(2/158) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي .«. وى  اهـ

حه ٨٦ رصةؿ  (2) ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ م٧ؽ ث٨ يٮقٙ/ زً
٤ ًِل  (3) ٕى  .«املؤد٧ٮف»منتج١ح ٠أ٩ ٭ة  (ؾ)، كيف (د)٠ؾا يف » :ٝةؿ ال٧ي

ة يف  ٤ٝخ/  .٧١ٚة ذ٠ؿ  (ؾ)، كأ٦ة يف «املٕذ٧ٮف»ٚيه  (ـ)أ٦ 
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ـ ٬ٍؽى ٤ٔي ج ٭ة؛ ٚإف  ال ، كاظؾر ال٧ىزن٣ح كظي ٘الن ٍرجى٤ٍخى ىلع ٩ًٛكٟ؛ ٚإف  لٟ ٚي٭ة مي
ى
ٟ أ

٩ية، كبى٤٘ين أف  أوعةبى م٧ؽو  ـ ٬ؽ يف ال  ؽ  ٨٦ ال مى
ى
ٮ ذيكف أف  ملسو هيلع هللا ىلصٚي٭ة أ ٕى ذى اك٩ٮا حى

ك٪ة ىلع  ٍدرى
ى
٥٤ ٦ة ٣حف لة، ١ٚيٙ ث٪ة ظني أ ًٕ ٦ةف، كاكف هل٥ ٨٦ً ا٣ ـ  ييؽركٮا ٬ؾا ال

ةدو ٨٦  ٦ةف، كٚىكى ـ  ؽر ٨٦ً ال ٍٔٮافو ىلع اخلري، ٦ٓ ٠ى ى
رٍبو ك٤ًٝ ًح أ ، ك٤ًٝ ًح وى و ٥٤ كبىَصى ًٔ ٤ًٝ ح 

 .الةس
يٮؿ،  ٟى ثةخلي٧ٮؿ؛ ٚإف  ٬ؾا ز٦ةفي مخي ٤ي ًٟ ث٫، ٔك ك  ًؿ كاتل ٧ى ك 

ى
ٟى ثةلمًؿ ال ٤ي ٔك

٧ؿ ٔي ة٣ُح ال ةس؛ ٚإف   ٕيـ٣ح، ك٤ًٝ ح َمي ٟى ثة٣ ٤ي إي ةز٥ » :ٝةؿ اخلُةب ث٨  ٔك
ٮء ط الك  ال  ٕيـ٣ح راظحه ٨٦ً ػي ىن، كيف ا٣ ًٗ ، كالىأس  ؿي ٍٞ ٓى ذى ؛ ٚإف  ا٧ُ٣ ٓى ٧ى  ُ  .«كا٣

يت يٞٮؿث٨  كاكف قٕيؽي  جىةدة» :ال٧يكى ًٔ ٣ىحي  ـٍ ٕي  .«ا٣
ة الٮـ ٚٞؽ ذ٬تى ذلٟ،  ، ٚأ٦  ٭٥ ثجٕيو ٌي ٓى ثٕ كاكف الةسي إذا اتلٞٮا ا٩ذٛ

 كال ضةةي يف دىٍؿ٠ً٭٥ ٚي٧ة ٩ؿل.
ة٣ُ٭٥ يف يشءو ٨٦ الميةء، كإي ةؾ أف  ٩يٮ  ٦ً٪٭٥، كأف ختي كإي ةؾ كالمؿاءى كال 

ؽع ٚييٞةؿ لٟ ؽٔح إث٤حف،  :ختي ٧٤ْح؛ ٚإف  د٤ٟ ػي ٤ْٮـ أك ٦ى يد ٨ٔ ٦ى رتى ىنٛٓ؛ ذى ت
ةؿ ة، كاكف يٞي ٤ ٧ن ةري ا٣ٞؿاء قي ؾ٬ة ٚيض  ٮا ًٚذ٪حى ا٣ٕةثًؽ الة٢ً٬، كًٚذٍ٪ىحى ا :كإ٩ ٧ة اخت  ٞي ةل٥ًً ات  ٕى ٣

ٛذٮف ةصًؿ؛ ٚإف  ٚذجذى٭٧ة ًٚذٍ٪ىحي لم  ٦ى ٛى  .ا٣
ذية؛ ٚةٍدذى٪٥ ذلٟ، كال دي٪ةٚك٭٥. ٛي ٛيخ ال٧ىكأ٣ح كا٣  ك٦ة ٠ي

يك٧ٓ ٦٪٫. ، أك ي ٢٧ ثٞٮهًل، كييجّش ٝٮهلي ت أف يٕي ٨ يي  كإي ةؾ أف دسٮف ًم٧ 
ت   ظى

ى
يةقحي أ ٨ دسٮف الؿ  يةقح؛ ٚإف  ٨٦ً الةس ٦ى ت  الؿ  إل٫ ٨٦ً  كإي ةؾ كظي

٧ةق٧ؿة. ٕي٧٤ةء الك  ح، ك٬ٮ ثةبه اغميه ال ييجَصق إال ابلىىري ٨٦ً ا٣  ٌ ًٛ ٬ت كا٣  اذل 
ر الؿاةء؛ ٚإف  الؿاةء أػف ٨٦ً دىثيت ال ٢٧.  كاٍظؾى

، ٚىال » :كٝةؿ ظؾيٛحي  ؿض ىلع الؿص٢ً اخلىريي كالّش   قيأيت ىلع ال ةًس زى٦ةفه يٕي
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؟ كٝؽ ذ٠ؿ  ي ٧ة يىؿكتي
ى
اؿي يىؽي الًل » :ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ رقٮًؿ يىؽرم أ ـى ىلع ٬ؾق  ال دى

حً   ٦
ي
ؿاا٭٥، ك٦ة ل٥ حىربى   ال مى

ي
اؤ٥٬ إىل أ ٪ةظ٫ ٦ة ل٥ يى٢ٍ٧ً ٝيؿ  ٫ كيف ًصٮىارًق كصى ًٛ ٪ى كيف ٠ى

ٕى٭ة ٔ٪٭٥،  ذى ٕى٤ٮا ذلٟ رى ةرى٥٬، ٚإذا ذى ٥ أثؿاري٥٬ ٚيض   ْ ٕى ًػيةري٥٬ أشارى٥٬، ك٦ة ل٥ حي
ٮ٥٬ كٝىؾىؼ يف ٤ٝٮبً٭٥ الؿ   ةمي جىةثؿد٭٥؛ ٚىكى ٍى ٤ٔي٭٥ صى  ٤ ، كقى ةٝىحى ٛى ؿ ث٭٥ ا٣ ـى ٍ٩

ى
، كأ ٍٔتى

اًب  ٕىؾى ٮءى ا٣  .(1)«قي
٤ي٭٥ » :كٝةؿ ٘ى ىٍن ؿ ي رٍدىٚى٫ ثآػى

ى
ٮف ٦٪٫ إال أ ض  ًٌ ٍمؿه يى

ى
إًذىا اكف ذلٟ ال يىأدي٭٥ أ

ٍكرًث ًذ٠ٍؿى ال؛ ٨ٔ ذلٟ
ى
٢، كأ مى

ى
٢ًٝ  ال

ى
٨ ال٧ىٮتي ٨٦ مأ٩ًٟ ك٨٦ً ثةلًٟ، كأ ٧ىٮت؛ ٚى٤ٍيىسي

ٍمؿي دي٩يةؾ
ى
ٟى أ ىت ًذ٠ٍؿى ال٧ىٮت ٬ةف ٤ٔي ٍكرثى

ى
ؿي  .«ٚإ٩ٟ  إف أ ٧ى ٍكرًثكا ًذ٠ٍؿى » :كٝةؿ خي

ى
أ

ىق، كا٧٤ٔٮا  رث  ال٧ىٮت؛ ٚإ٩ س٥ إف ذى٠ؿد٧ٮق يف ٠سريو ٝى٤ ٤ى٫، كإف ذى٠ؿد٧ٮق يف ٤ٝي٢و ٠ى
ىنذيه املٮتى  ٢ً ي  .«أ٩ ٫ ٝؽ ظةفى ل٤ؿ صي

ٟى ث٪ة٨٦ً ال٧ى  -كإي ةؾى  -أعذ٩ة اللي  ٤ى ٟى  -٭ةلٟ، كقى حً  -كبً ٔى ة  ُ  .«قبي٢ى ا٣

[411 ] زى٪ة ؽ  ٠ذت إيل   /ٝةؿ، ذ٠ؿق أيب  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى
ٙى  /ال٩ُةيك، ٝةؿ (2)ػجيٜث٨  الل ٔجؽ ٍقجىةط يٞٮؿ ث٨ (3)كق٧ٕخي يٮق

ى
ق٧ٕخي  /أ

٧ةؿً » /قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ ٩ية /أ٢ٌٚي أل ـ ٬ٍؽي يف ال    .ال
ٙي ك٩ /ٝةؿ ذىتى » /أقجةط، ٝةؿث٨  ة يٮق ذىتى إيل  ٠ى  /اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم إذا ٠ى

يؽو إىل ٚالف ث٨  ٨٦ً قٛيةفى ِمْسِب الًل الؿ مح٨ الؿ ظي٥.  ًٕ ٔى٤يس٥؛  ث٨ ٚالف.اقى ـه  الى قى
ٟي  ٍ٤ ٕىةىل، هل ال٧ي ٧ًٍؽ أ٢٬ه تىجىةرىؾ كتى ٚإين  أمحؽي إلٟ اللى اذلم ال هلإ إال ٬ٮ، ك٬ٮ ل٤عى

. كهل ، ك٬ٮ ىلع ل  يشءو ٝؽيؿه  احل٧ؽي
                                           

(1)   ٪ ىى  ٙ. ل٥ أٝٙ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ ٗري ال٧ي

ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى
ـ ٝؿيجنة (3) ؽ  ٞى  .تى
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ة ثٕؽي  ٟى  :أ٦  كوي
ي
ًٜ اللى  -ك٩ٛيًس  -ٚإين  أ ذ 

٨ حى ٕىْي٥؛ ٚإ٩ ٫ ٦ى ثذٞٮل الًل ا٣
٤ى٪ة اللي  ٕى تكت؛ صى ة، كيىؿز٫ٝ ٨٦ً ظيري ال يى ٢ٕ هل َمؿصن ًٞني -كإي ةؾى  -جيى ذ   .٨٦ً ال٧ي

ؿى  :ٝةؿ قٛيةفي  :ٝةؿ ٍٞ ٤يٮؾي تى ؾى ٬ؤالء ال٧ي ٚىال  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿أ ٤ٔي٭٥/ إًٍف دىعى
٤ت ٞى ؽةه ل٤ كى ٍٛ ٥؛ ٚإف  ٝيٍؿبى٭٥ ٦ى جٍ٭ي ً

ٙى  :ٝةؿ .«َتي ٍقجىةط يٞٮؿث٨  كق٧ٕخي يٮق
ى
اكف » :أ

ـى  جيٮؿي ال  ١ًٛؿة حى ؾى يف ا٣ ػى
ى
ٙى  :ٝةؿ .«قٛيةفي إذا أ ٍقجىةط يٞٮؿث٨  كق٧ٕخي يٮق

ى
 :أ

٤ي٧ةفي اخلىٮ اصي أف يىؿكت ابلىعؿى ٚٞةلٮا هل» أ٩ة  :ٚٞةؿ .لة ٨٦ً أ٦ريو  ال ثيؽ   :أرادى قي
؛ ١ٚذت إل٫ .أ٦رييز٥ ٖى ذلٟ قٛيةفى ال ٍٮرًم  ـ ٬ًٍؽ  :ٚجى٤ى ؽ  ٨٦ً ال مى

ى
يةقح أ ـ ٬ٍؽي يف الؿ  ال

٩ية  ال١ًذةبى ٝةؿ .يف ال 
ى
أ ة ٝىؿى ىٍكخي ٣س٥ ثأ٦ريو  :٧٤ٚ  ٙي  .«ل ٝةؿ  :أقجةطث٨  ٝةؿ يٮق
ٍّشى » :يل قٛيةفي ال ٍٮرًم   ٔى ٙى   ٤ ػى

ي
ٍف أ

ى
ةقبين الل ًل ٤ٔي٭ة  ة آالؼ ًدر٥٬ يي

ت  إيل  ٨٦ً أف أظذةج إىل ال ةس ظى
ى
.أ » 

[412 ] زى٪ة ؽ  ث٨  الل ٔجؽ٠ذت إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى
رداء ٝةؿ /ٝةؿ (1)ػجيٜ زىيًن اث٨ي أيب ال  ؽ  ٍكًؿمٮا ال ةسى ىلع » /ٝةؿ قٛيةفي ال ٍٮرًم   /ظى

ى
أ

 ٍٞ زيكا ٔ٪ؽ أ٢ً٬ ال٧ىٕىيح، كا٧٤ٔٮا ىلع ٝىٍؽًر تى ـ  ٕى ةٔح، كتى  ُ ٣ ٤يٮا ٔ٪ؽ أ٢ً٬ ا٣ ٮىا٥٬، كدىؾى
ـ ٬ؽ يف ال٩ية ٤ٍيٮ إال  ثةل ؿاءة ال حتى ًٞ  .«أف  ا٣

[413 ] زى٪ة ؽ  ث٨  الل ٔجؽ٠ذت إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى
ٙي  أ٩ىةًك٣ٍ  /ٝةؿ يل قٛيةفي ال ٍٮرًم» /ػجيٜ، كٝةؿ يٮق  ً دىٮى

ى
كحن٨ يف  .ين املُ٭ؿة أ

ق اآلػؿ، ثي٥   ؽ  ةرق ىلع ػى ىكى ٓ ي ق الي٨٧، كًك ؽ  ٓى ي٧ي٪ى٫ ىلع ػى ًى املكضؽ؛ ٚ٪ةكتلي٫، ٚىٮى
ٍضؿي ك٬ٮ ىلع ظةهل، ٤ٞٚخ ٛى ٓى ا٣ ٤ى َى ، ٝؽ الل ٔجؽية أثة  /٧ًٍ٩خي أ٩ة ٚةقتيْٞخي كٝؽ 

ٍضؿى  ٛى ٓى ا٣ ؿ يف أمؿ اآل /ٚٞةؿ يل .٤َ ٚى١ 
ي
٪ؾ ٩ةكتلين املُ٭ؿة إىل ٦ة ًز٣ٍخي أ ػؿة ٦ي

ةٔح   .الك 
                                           

ـ ٝؿيجنة (1) ؽ  ٞى  .تى
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ٙى  /ٝةؿ إذا » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /أقجةط ٝةؿث٨  كق٧ٕخي يٮق
ت  الؿص٢ي أػةق يف الل  ظى

ى
زنة يف اإلقالـ، ٥٤ٚ ييج٫ٌ٘ ٤ٔي٫ أ ؽى ثى ظى ٍظؽى

ى
، ز٥ أ

ج ٫ يف الل  ً  .«٥٤ٚ يي
[414 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ ال٧ي
٥ ٪ىٮرث٨  احلىسى ىنري، أػربين ٦ى ٣ىط  ىلع قٛيةفى رص٢ه ٨٦ » /قةثٜ، ٝةؿث٨  ب

ى
أ

كيش، ٚٞةؿ هل ك ٍصيًن! ٝةؿ /إػٮا٫٩ ٨٦ أ٢٬ ابلىَصة يف ا٣زت  ـى ؿج قٛيةفي إىل  /ٚى ٚىؼى
تى ٤ٔي٫ امؿأةن ٨٦ً ٠جةر أ٢ً٬ ابلىَص ُى ٚىؼى ٨ هلة املةؿي م١ح، كأَت الؿص٢ي ابلىَصةى؛  ة ًم٧ 

ٛيةف،  ٥ كاملةؿ ظىت ٝىًؽ٦ىخ م١ح ىلع قي ت ًُٝةرنا ٨٦ احلىنى
ى
ي أ ؼ، ٚأصةثٮق، ك٬ى كالّش 

، ٚٞةؿ هل تي ٤ٔيٟ /ٚأَت الؿص٢ي قٛيةفى ُي ٍػ
ى
٨؟ ٝةؿ /ٚٞةؿ .أ ٦ة  /ٚٞةؿ .اث٪ح ٚالف /٦ى

ين امؿأةن ٦ًسٌل ك صى ـى ؛ إ٩ ٧ة قأتليٟ أف دي  /ٚٞةؿ هل .ؽ أصةثٮاٚإ٩ ٭٥ ٝ /ٝةؿ .يل ٚي٭ة ظةصحه
ـً  /ٝةؿ .٦ة يل ٚي٭ة ظةصحه  ٌٍٛعين ٔ٪ؽ ا٣ٞٮ ١ٚيٙ  /ٝةؿ .٦ة يل ٚي٭ة ظةصحه  /ٝةؿ .تى

؟ ٝةؿ ٓي ٚؿصٓ ٚأػرب٥٬، ٚٞة٣خ  /ٝةؿ .ال ظةصحى يل ٚي٭ة /ارصٓ إل٭٥، ٢ٞٚ هل٥ /أو٪
م  يشءو يىسؿ٬ين؟ ٝةؿ /املؿأةي 

ى
، ٚإين أػؿجي ٨٦ً ل  ٦ةؿو يل /ٝة٣خ .املةؿ /٤ٝخي  /ٚىًجأ

ًورب ٫ٕ٦
ى
ة ٚأػربىق، ٚٞةؿ /ٝةؿ .كأ ُن ة نني ال ظةصحى يل ٚي٭ة، امؿأةه  /ٚضةء الؿص٢ي ٚىؿًظن

ح ال دىٍىرًب ىلع ٬ؾا ١٤ًى أت يف اخلرًي مى ىنى ٕىخ، ٝةؿ /ٝةؿ .ن ج٤٭ة، ٚىؿىصى َبى أف يٞى
ى
كٝي٢  /ٚىأ

كيش؟ ٝةؿ /لكٛيةف ٫ ٨٦ً ا٣زت   .«أػةؼي أف يسٮف يل كله  /أم  يشءو دىسؿ٬ي
[415]  زى٪ة ظى ، ٨ٔ (2)ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ، ٩ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽؽ 

جةرؾي » /أيب ٔس٧ةف، ٝةؿ ث٨ (3)ٕـيـا٣ ٔجؽ ٕىرى ٦ع ال٧ي  ث٨ (4)ػؿصخي إىل م١حى ٚجى
                                           

ٞؿئ (1) ازم ال٧ي  .الؿ 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ىنري، تى  .(158)٬ٮ اث٨ي احلىس٥ ث٨ ب
ـ ثؿ٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(315)زً
كؽه ٨٦ رصةؿ  (4) ؽي ـ حتخ الزؿ ثؿ٥ٝ «اتل ٞؿيت»وى ؽ  ٞى  (398)، كتى
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ٙو ث١٧ح، ٝةؿ ٍذى ابو ٨٦ دٝيٜ، ك٬ٮ َمي ؿى ة ٝىًؽ٦ٍ  /قٕيؽ إىل قٛيةفى ال ٍٮرًم  جًبً خي ٚى٤ى٧ 
حى ص٤ٕخي أقةؿ ٔ٪٫  ١ ق لٮ ٝؽ  /٣ ٮين ظىت ٤ٝخ بلًٕي أوعةث٥٤ٚ٫ً يىؽي  ٦ى إ٩ ٫ ٣ىحىّسي 

ٕىرى إلٟ جبؿابو  /٣ ين ٤ٔي٫، ٚؽػ٤خي ٤ٔي٫، ٤ٞٚخ هلٚىؽى  /ٝةؿ .رآين جةرؾى بى إف  ال٧ي
؛ ٚإف  ثً٪ة إل٫ ظةصحن مؽيؽةن  /ٚٞةؿ .٨٦ً دٝيٜ ٢ٍ ث٫ ٌٔل  ض  ٔى

». 
[416 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (2)، ٩ة م٧ؽي (1)يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

ؿ، ٚيى٪ْؿ » // ق٧ٕخي أيب يٞٮؿي (4)، ٝةؿ(3)ٔىةـ  ١ ٛى ب ٧ة اكف قٛيةفي يىأػؾ يف اتل  ري
ٍ٪يٮفه  /إل٫ الةّؿي ٚيٞٮؿ  .«دلى

[417 ] زى٪ة ؽ  ٢ي ال ٔجؽظى ٌٍ ٛى يٕٞٮب الؿػةَل، ٩ة  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ا٣
ؿيةيب ًٛ ٤ى٧ةءي زال» /ٝةؿ قٛيةفي  /، ٝةؿ(6)ا٣ ٕي عل٥ه ثأمؿًق؛ ٚؾلٟ  عل٥ه ثةلل  /زحه ا٣

، كعل٥ًه ثةلل ٣حف ثٕةل٥و ثأمًؿ الل  ، كعل٥ًه ثأمًؿ الل ٣حف ثٕةل٥و ا٣ٕةل٥ًي الاكم٢ي
 .«ٚؾلٟ ا٣ٕةل٥ًي ا٣ٛةصؿي  ؛ثةلل 

ةؿ» :ٝةؿ قٛيةفي  ٮا ًٚذ٪حى ا٣ٕةثؽ الة٢٬ كا٣ٕةل٥ً ا٣ٛةصؿ؛ ٚإف   :اكف يٞي ٞي ات 
ذيٮف ًٚذٍجىذى٭٧ة ًٚذٍ٪ىحه  ٍٛ  .«لم  ٦ى

                                           

٪ ٙ يف ٬ٮ م (1) ٪ؽق الوج٭ةين، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى : (8/125) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٧ؽ ث٨ يىي ث٨ ٦ى

ةظ»  ٛ ، ٨٦ احلي حه ٞى ، زً كؽه ؽي .«. وى  اهـ
٪ ٙ يف  (2) ، كل٥ (8/53) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔىةـ ث٨ يـيؽ الوج٭ةين، ذ٠ؿق ال٧يىى

ة كال دٕؽيالن   .يؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
زني ثأوج٭ةف»، ك(2/186) «أوج٭ةف ًذ٠ؿ أػجةر»كيي٪ْؿ  ؽ  عى  .(2/112) «َجٞةت ال٧ي

٪ ٙ يف  (3) ٛيةف الٮرم، ذ٠ؿق ال٧يىى ، ػةدـ قي الىؿح »٬ٮ ٔىةـ ث٨ يـيؽ الوج٭ةين، كييٕؿؼ جبرب 
كةا٢» :، كٝةؿ(7/26) «كاتل ٕؽي٢ ىكأؿ قٛيةف ٨ٔ ال٧ى ا ي .«. اكف أثؽن  اهـ

لؿطاقع(م)زيتدة مـ  (4) لقست  ي ا  .، و

ِه  (5) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(5457)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ـ ٝؿيجنة (6) ؽ  ٞى  .٬ٮ م٧ؽ ث٨ يٮقٙ، تى
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[418 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٩ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى  ث٨ (2)الل ٔجؽمي

ٔي٧ؿ
ثىةف، ٝةؿث٨  

ى
قة٦ح /أ

ي
ةا٫ًً يف » /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي أثة أ ، ٚؾ٬جخ ث٧ًى اٍمذىىكى قٛيةفي

يٍذى٫ اليؿاين رى
ى
ٚىأ ج ت -ٝىةركرة؛  ُى ذى ٪ىْؿ إل٫، ٚٞةؿ يل -يٕين ال٧ي ٨ ٬ /ذى ؾا؟ يىججِغ ثىٍٮؿي ٦ى

ًجؽق، ٦ة أرل هلؾا  ، ٬ؾا ثٮؿي رص٢و ٝؽ ٚىؿث احلـفي ٠ى أف يسٮف ٬ؾا ثٮؿ را٬تو
 .(4)«دكاء

[419]  زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى  ث٨ (5)ٝةؿ يل أمحؽي  /مي

زذٟ ٨ٔ ثىسؿ /صٮ اس ؽ  ال » /ق٧ٕذي٫ ٝةؿ /ا٣ٕةثًؽ، ٨ٔ قٛيةف، ٝةؿ (6)٬ؾا ٦ة ظى
ٮىل يل زىٮٍ  ٍُ احي ٤ٮاكن أثؽن ًؾ ممى خت 

ى
ا، كال أ ا، كال ييبىن يل ثيخه أثؽن  .«به أثؽن

[421 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٩ة م٧ؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى يـيؽ  ث٨ (7)مي
ٚةيع، ٩ة ال رض ح، ٝةؿ ث٨ (8)الؿ  جةرؾ /أيب زٔر ٕيؽ -(9)ٝةؿ يل ال٧ي  -يٕين اث٨ قى

» /ثةملٮو٢
ٍػرًبق أف  ٩ٛى

ى
ٝخ، ٢ٞٚ هلااًٍخ قٛيةفى ٚىأ ىؿ  ت، كًثيةيب ٝؽ ختى ؽى ٛى  /ٞت ٝؽ جى

٢ ى٧  َتى
ى
ٍكتىيًس ث٫ كأ

ى
٤ ٫ يىًى٤يين ث٧ةؿو أ ٕى ًؽ٦ٍخي  /ٝةؿ .يىٍسذيت إىل كايل املٮو٢؛ ٣ى ٞى ذى

                                           

ة (1) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى
» :، ٝةؿ احلةِٚ«ؽا٩ح١ي نٍ مي »ال١ٮيف املٕؿكؼ ثػ (2)

يٓ  ىنى ، ٚي٫ ت كؽه ؽي ح أٝؿبي اهـ.«. وى ٞى  .، ك٬ٮ إىل ال 
 .٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح (3)
ًعيطه  (4)  .وى
حه  (5) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ أمحؽ ث٨ صٮاس؛ أثٮ عو٥ ال١ٮيف/ زً ٍٞ  .(21)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٪ ٙ يف  (6) ة (2/393) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ ثسؿ ث٨ م٧ؽ ا٣ٕةثؽ، ذ٠ؿق ال٧يىى ، كل٥ يؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
ة كال دٕؽيالن   .صؿظن

ٙه  (7) ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .(8/578) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ًٕي ٍٞ  .(6442)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٨ ٬ٮ؟ (8)  ل٥ يىتجني يل ٦ى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (9) ؽ  ٞى جةرؾ ٬ؾا ٬ٮ أخه لكٛيةف ال ٮرم(398)تى ، ك٦ي كؽه ؽي  .، كأ٩ ٫ وى
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ٝنة ٚي٫  ٍكرى ار، ٚأػؿج دى جةرؾ، ٚؽػ٢ى ال  ، ٚأديخي قٛيةفى ٚأػربدي٫ ث٧ة ٝةؿ ٦ي ال١ٮٚحى
ى٬ة ىلع الرض،  ٪ىرثى ه يةبكح؛ ذى لٮ رىيًض ٦جةرؾه ث٧ًًس٢ًٍ ٬ؾا ل٥ يس٨ هل  /ز٥ ٝةؿ٠ًّسى
، ٦ة هل ٔ٪ؽ٩ة ٠ذةبه  ٢ه ٧ى  .(1)«ثةملٮو٢ خى

[421 ] زى٪ة ؽ  زىيًن  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ث٨ (3)أمحؽي  مي

ٮ اس، ٝةؿ ربكف ٨ٔ أيب ًم٭ةب احلى٪ ةط /صى ٢ى » /، ٝةؿ(4)ق٧ٕخي أوعةثى٪ة يي رٍقى
ى
أ

جةرؾ ؽٝٮؽ، ٝةؿقٕيث٨  ال٧ي زب ٦ى ابو ٨٦ ػي ؿى ح جًبً يذي٫ يف  /ؽ إىل قٛيةفى ك٬ٮ ث٧ًى١  ًٞ ٚى٤ى
، ٤ٝخ ٙه ٤ ٥ى ٠أ٩ ٫ ًٕي ذ ١ًئ، قى ٤ ٥ ٌٔل  ك٬ٮ ٦ي ذ ١ًئ، ٚىكى ع  /ال٧ىكضؽ ك٬ٮ ٦ي إف  ٦ى

جةرؾه  ٢ى ث٫ ٦ي رٍقى
ى
٤ ٧ٍخي ٤ٔيٟ كأ٩خ ميٌُضٓ، ز٥  /٤ٞٚخي  /ٝةؿ .ٕٚٞؽ /ٝةؿ .صؿاثنة أ قى

؟ ٝةؿ٦ع يشءو ذى  /٤ٝخ ٍؽتى ٕى ،  /١ٚأ٩ ٫ اقذعية، كٝةؿ /ٞى دىةين ىلع ظةصحو
ى
ٍيىٟ! إ٩ ٫ أ كى

زب /أم  يشءو ٬ٮ؟ ٤ٝخ ابي ػي دةين ىلع ظةصحو  /ٝةؿ .ًصؿى
ى
٦ة  /كأرل أ٩ ٫ ٝةؿ /ٝةؿ .أ

 .(5)«٤ً٩ٍخي محبنة ٦٪ؾ يىٮ٦ني
[422]  زى٪ة ؽ  زىيًن أمحؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  صٮاس،ث٨  مي

جةرؾي » /ق٧ٕخي أوعةثى٪ة يٞٮلٮف /ٝةؿ ٕيؽ مم٤ٮاكن هل٥ اكف لكٛيةف ٚي٫ ث٨  تى٪ىةكؿ ٦ي قى
، ٚٞةؿ ٮدىف  ٚي٫ /٩ىًىيته ٕي ٤٧ٮؾ؟ ٩ىًىييب ٦٪٫ لٟ، ال تى دىرٍضًب ال٧ى

ى
 .(6)«أ

                                           

ي٥ يف  (1)  .٨٦ َؿيٜ الؿٚةيع، ث٫ (7/49) «احًل٤يح»كركاق أثٮ ٩ٕي
ة (2) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(419)زً
٨ي احلؽير، ٨٦ رصةؿ  (4) كى  :، ك٬ٮ أثٮ ًم٭ةب احلى٪ ةط الو٘ؿ، كاق٫٧«اتل ٞؿيت»كأثٮ ًم٭ةب ظى

 .ٔجؽ رب ٫ ث٨ ٩ةٚٓ
٭٥ يىؽ٥ٔ  (5) ٭٥، ل١٪٭٥ ث٧ض٧ٔٮ ٕى ٧ً ٥ أوعةثى٫ اذلي٨ قى ٍب٭ى

ى
ال ثأسى ث٫، كأمحؽ ث٨ صٮاس، كإف اكف أ

ة، كا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ  ٌن ٭٥ ثٕ ٌي  .(415)ثٕ
ق اكذلم ٝج (6)  .٫٤ق٪ؽي
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[423 ] زى٪ة ؽ  ٨ي (1)ؿ مح٨، ٩ة المشال ٔجؽظى كى يب،  ث٨ (2)، ٩ة ظى  ٌ ٦ةلٟ ال
ييؤمؿ ثةلؿ ص٢ يٮـ » /ٝةؿ يل قٛيةفي ال ٍٮرًم /ٝةؿ م٧ؽ ا٣ٕةثؽ، ث٨ (3)٨ٔ ثىسؿ

٪ىةد٫ً /ا٣ٞية٦ح إىل الةر ٚيٞةؿ كى ٤يٮا ظى كى
ى
 .(4)«٬ؾا ٔيةهلي أ

[424 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ال ٔجؽظى كى ٦ةلٟ، ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ المش، ٩ة ظى
ـ ٬ؽ ثةل  » /ٝةؿ قٛيةفي  /ثىسؿ ا٣ٕةثؽ، ٝةؿ ؿاءة ال دىى٤ط إال ثةل ًٞ ٍؽ إف  ا٣ ٩ية، ٚةز٬ٍى
٢  اخلى٧ٍفى   .(5)«كجى٥ٍ، كوى

[425]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ش  مى
ى
زىيًن رص٢ه ال  /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال ؽ  ظى

ؿ  يف زيٝةؽ ٧ٔؿك» /أظِٛ اق٧ى٫ ، ٚض٢ٕ ث٨  أف  قٛيةف ال ٍٮرًم مى ظؿير ك٫ٕ٦ رص٢ه
ٮا٫٠، ٧٤ٚ   ٛى ةن إىل د٤ًٟ ا٣ ىٍّسى ٧ٍ٪ىحن كي ٢ى إىل ثةب ميٮىسالؿص٢ يى٪ْؿ حى ٤عح ث٨  ة كىوى َى
ًؾرة، ٚٞةؿ هل قٛيةفي ال ٍٮرًم ٔى ؿة ٤ٔي٭ة  مٍحً

ى
إف  ذاؾ اذلم ٠٪خى دى٪ْؿ إىل ٬ؾا  /٣يق أ
 .(6)«يىًىريي 

[426 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٩ة  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(54)٬ٮ أثٮ قٕيؽ، زً
٪ ٙ يف  (2) ة كال دٕؽيالن (3/37) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى  .، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن

٪ ٙ يف  (3) ة كال دٕؽيالن (2/393) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى  .، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
ؽ يف  (4) ي٥ يف (1983)ثؿ٥ٝ  (2/764) «مك٪ًؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى ٨٦  (7/81) «احًل٤يح»، كأثٮ ٩ٕي

، ث٫ ش  مى
ى
 .َؿيٜ ال

٪ؽق يف اذلم ٝج٫٤ (5)  .ا٩ْؿ الهـ ىلع رصةؿ قى

ؽ يف  ك٪ؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى ة ٚٞةؿ (1984)ثؿ٥ٝ  (2/764) «مي ٞن  ٤ ٕى كٝةؿ يل  :ٝةؿ ثسؿ» :٦ي
 .، كذ٠ؿق«... :قٛيةف

ج٭٥ (6)  .يف ق٪ًؽق ٦ي

ك٪ؽق  ؽ يف مي  .٨٦ َؿيٜ أيب قٕيؽ المش، ث٫ (1982)ثؿ٥ٝ  (2/763)كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى
حه ٨٦ رصةؿ  (7) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
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ٓه  ًكي ٝنة  لٮ أف  الىٞني /ق٧ٕخي قٛيةف يٞٮؿ /، ٝةؿ(1)كى ٤ٮب ٣ُةرت مٮ ٞي ؿ  يف ا٣ ٞى اٍقذى
ة مٮٝنة إىل الل  ـ٩نة؛ إ٦  ٝنة ٨٦ً ال ةرأك ظي ة ٚىؿى  .(2)«، كإ٦ 

[427]  زى٪ة ؽ   ث٨ (3)الل ٔجؽ٠ذت إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى

ٙي يٍ جى ػي  ، ٝةؿ -يٕين اث٨ أقجةط -(4)ٜ ال٩ُةيك، ٩ة يٮق ٛيةف ال ٍٮرًم  ٘ىين ثى » /٨ٔ قي ٤ى
٘ىين أف  اللى ثى » ٩ية /يٞٮؿ ٤ى ٓي ثة٣ٕةل٥ً إذا آزىؿى ال  ٍو٪ى

ى
ـًع  إف  أ٬ٮفى ٦ة أ

ٍ٩
ى
أف أ

٪ةصةيت ٨٦ ٝى٤ًٍج٫ ةى ٦ي كى الى  .«ظى
[428]  زى٪ة ؽ  ذىتى إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  الل ٔجؽ٠ى

ٙي  /ٜيٍ جى ػي  ةي اإلػٮ /ٝةؿ قٛيةفي  /أقجةط، ٝةؿث٨  ٩ة يٮق رٍثى ؼةٚح ٠ى اف ٨٦ً قى
ي٨  .(5)«ال 

[492 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل   /ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  الل ٔجؽ٠ى
ٙي يٍ جى ػي  ٫ ٔ٪ؽ٩ة » /كق٧ٕخي ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /ٝةؿ -يٕين اث٨ أقجةط -ٜ، ٩ة يٮق ٞى ٍٛ ى٥ حى ل

ًىيجحن  ، كالؿ ػةءى مي ؽ  ابلالءى ٧ًٕ٩حن ًٕ ى٥ يي ٨ ل  .(6)«٦ى
[431 ]  ؽ ٦ةدم، ٩ة أمحؽي  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽزى٪ة ظى ٪ىٮر الؿ   (8)٦ى

                                           

اح (1)  .٬ٮ اث٨ الىؿ 
ًعيطه  (2)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(399)تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى  .(399)تى
ة (5) ٪ؽ يف ال٧ىىؽر الك   .ثٜا٩ْؿ رصةؿ الك 
٪ؽ يف ال٧ىىؽر الكةثٜ (6) ٕت»كركاق ابلي٭يق  يف  .ا٩ْؿ رصةؿ الك  ٨٦  (11177)ثؿ٥ٝ  (7/221) «الن 

 .الل ث٨ ػجيٜ، ث٫ َؿيٜ ٔجؽ
حه ٨٦ رصةؿ  (7) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ا» :٬ٮ أمحؽ ث٨ ٧ٔؿاف الػجيس، ٝةؿ ابليؼةرم (8) ةق م٧ؽن  ٧ ٧٬ة  :ٚٞي٢ .يذك٧ٮف ٚي٫، ل١٪ ٫ قى
حك .«كاظؽ ٔى ٍر كٮق» :ٝةؿ أثٮ زي ذؽاؿ» .، كدؿك٫ أثٮ ظةد٥«٠ٮيف  دىؿى ؿ (1/123) «٦زياف األ ْى ، كيي٪ٍ

= 
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ًؿ » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿي  /يى٧ةف يٞٮؿ ث٨ (1)ق٧ٕخي يىي /٧ٔؿاف، ٝةؿث٨ ا ٍٞ ٛى ثة٣
جًّة ٩ية وى ت  ٤ٔي٫ ال  ٚٮين؛ إ٩ ٧ة يةؼي قٛيةفي أف ديىى ىٮ   .«ختي

[431]  زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ٩ة أمحؽي ٦ى  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  (3)٪ىٮر الؿ 
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /٧ٔؿاف ٝةؿ ث٨ ٪ ة ٦ٓ قٛيةف » /٦ى ب ٧ة ٠ي ري

٢و  /ٚيىٞٮؿ ٧ى ةري يىؾ٬تي كحن٨ يف ٗرًي خى ٪ة .ال ٭ى ، ٧ٚة ٩ىؿاق يٮ٦ى ًعن ـي ٚـى  .«ز٥ يٞٮ

[432 ] زى٪ة ؽ  كى  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٦ةدم، ٩ة مي ده ٦ى٪ىٮر الؿ  ، (5)ؽ 
ٟى  /داكد، ٝةؿ ث٨ (6)الل ٔجؽ٨ٔ  ً٭ٍؽتي ٦ةل ٮ  /أنف، ٚؾ٠ؿ قٛيةف ٚٞةؿث٨  مى رٍصي

ى
أ

 .(7)«أف يسٮف اكف رصالن وةحلنة

[433 ] زى٪ة ؽ  ةجال ٔجؽظى ض  أثٮ  (9)محـة اخلنةيب، ]٩ة[ ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة ظى

                                           
= 

 .(1/335) «ال٤كةف»
ري   (1) ٘ى ا كٝؽ تى ُئ ٠سرين ، يي ، عثؽه كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ يىي ث٨ يى٧ةف ا٣ٕضٌل ال١ٮيف/ وى ٍٞ ، «تى

 .(7729)دؿجح ثؿ٥ٝ 
ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى
ؽ   (3) ٞى  .ـ ٝؿيجنةتى
ـ ٝؿيجنة (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً
ؽ (5) ٬ٍى ّسى  .٬ٮ اث٨ مي
، ٨٦ رصةؿ  (6) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ اخلؿييب، زً

ًعيطه  (7)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى ح ٝةؿ ٚي٫(387)تى ٔى ٍر كؽه » :، كأف  أثة زي ؽي  .«وى

ُجٮع، كالثؽ ٦٪٫، كا٩ْؿ الك   (9) ٍى ٨٦ ال٧ى ٞى ٕٞٮٚذني قى ًة  .٪ؽ اذلم ثٕؽق٦ة ثني ال٧ى ت ُمْثَاَت دُِّف وج بثؿ 

ط.   ي الؿخطق
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يىسؿق  اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  » /ٝةؿ -ميىٕت ث٨ (1)ؿمح٨ال ٔجؽيٕين/  -يـيؽ
ةف ا٣ُؿازم كال ٮب ال٧ىؿكم، كٝةؿ ي٤ٍىكى  ُ  /ٝةؿ .«إ٩ ٭٧ة ٨٦ً زيةب ال٧يرتٚني /ا٣

ٍ  » /كق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ ٍخ ا٣ٕجةدةي حًلىؿيهو رى ٤ًعى كق٧ٕخي قٛيةفى  /ٝةؿ .«٦ة مي
٤ًطي وةظتى ًخيةؿ» /يٞٮؿ ٍٛ  .(2)«ال يىسةدي حي

[434]  زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى ض  يٕين  -محـة، ٩ة أثٮ يـيؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ظى
ٕىت، ٝةؿ/ ث٨  -(4)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٍى ٛيةفي ال ٮرم  ىلع ال ةس؛ ل٩ ٫ اكف »مي زى قي ثىؿى

ٜ  كييؿيؽق إف مةءى اللي  ا يٞٮؿي احلى ا ٨٦ ال٬ٮاء، عثؽن يؽن ًدي٥، ثٕى
ى
 . «وعيطى ال
[435]  زى٪ة ؽ  ذ ةب  أيبث٨  (5)٩ة أثٮ ثسؿ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى خى

ٍٔني، ٝةؿ ى
زىيًن  /ال ؽ  ٙي  ظى ةف، ٝةؿث٨  (6)يٮق  ُ ٞى املٕين  (7)ق٧ٕخي أثة يـيؽ /ميٮىس ا٣

٫ إىل »املٕين يٞٮؿ/  ًٍ كرأقى ؽ  رًٍص٤ىي٫ٍ إىل احلةا ٍوجىطى ٦ى
ى
اكف قٛيةفي ال ٮرم  إذا أ

ـي إىل ماك٫ً٩ ٨٦ ًريةـ ال٤ي٢  .«الرض يك يىؿصٓ ال 

                                           

ةف ال١ٮيف، ٩ـي٢ الؿ م،  ٬ٮ ٔجؽ (1)  ُ ٞى الؿ مح٨ ث٨ مىٕت ث٨ يـيؽ الزدم، ز٥ املٕين؛ أثٮ يـيؽ ا٣
ٞجٮؿ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٦ى ٍٞ  .(4132)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
/ ٚى٤ىني   ٝي٤ٍخي ذةثٕح، كإال  ٞجٮؿه ٔ٪ؽ احلةِٚ ٬ؾا ٔ٪ؽ ال٧ي ةف يف ك٦ى  ُ ٞى دى٭ؾيت »، ك٢ٞ٩ ٨ٔ اث٨ ا٣

 .َت٭ي٫٤ هل (6/271) «اتل ٍ٭ًؾيت
ؿ  (2) ْى ٍ٪ ٪١ؿ ٧٠ة ثني ذلٟ الا٧ح، حي ، ك٬ٮ ٦ي ؿٚٮعن الاكم٢ يف »كركم ٬ؾا ال٤ِٛ ٨ٔ عئنحى مى

ح ال١ٮيف، ك (1/312) «الٌٕٛةء ٤ى٧ى  .(1/179) «لكةف املزياف»٨٦ دؿجح أمحؽ ث٨ قى
ـ ٝؿيجنة يف الك   (3) ؽ  ٞى ةثٜتى  .٪ؽ الك 

ـ ٝؿيجنة (4) ؽ  ٞى  .تى
٨ ث٨ َؿيٙ :كاق٫٧ م٧ؽ ث٨ َؿيٙ، كٝي٢ (5) كى كؽه  .ظى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(6166). 

كؽه  (6) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7944)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٪ىؽ الزؿ ر٥ٝ  ٬ٮ ٔجؽ (7) ـ ٝؿيجنة يف قى ؽ  ٞى ذى  .(431)الؿ مح٨ ث٨ مىٕت ال٧ي
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[436]  زىيًن ؽ  ني، ٝةؿث٨  (1)ثسؿأيب، ٩ة أثٮ  ظى ذ ةب أل ق٧ٕخي  /أيب خى
حى » /ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ /دى٧ًي٥ ٝةؿث٨  (2)ػةلى  ٍؽتي ٝى٤يب يىى٤ط ث١٧  كىصى

، كل أوعةبي بيييٮت ك ـو ٪كال٧ىؽي٪ًح ٦ٓ ٝٮ  .(3)«ةًٗ
[437]  زىيًن ؽ  ني، ٝةؿث٨  أيب، ٩ة أثٮ ثسؿ ظى ذ ةب أل ق٧ٕخي أثة  /أيب خى
٥ٍ٤ى » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /بي٢ يٞٮؿعو٥و ال   ًٕ ٤ت ا٣ اكف الؿص٢ي إذا أرادى أف يُى

ًّٔشي٨ ق٪ح ج ؽ ٝج٢ى ذلٟ  ٕى  .(4)«تى
[438 ]زىيًن أيب، ٩ة أثٮ ثسؿ ؽ  ني، ٩ة إق٧ةٔي٢ي  ث٨ (5)ظى ذ ةب أل  (6)أيب خى
٧ىؿ ث٨ا (6)إق٧ةٔي٢ي  ٪ؾر، ٝةؿ(7)خي كرأل رصالن  -رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  » /؛ أثٮ ال٧ي

ةى؛ ٚٞةؿيىذٮ الى ؤىذ في الى  ـى ال٧ي ٝىة
ى
٦ة أ ٍٕؽى ا /ًأ بى أ، ال َكى ٧ٍذيٟ أثؽن  ً حى تىذىٮى ٔى ة  (8)«٬ؾق الك 

                                           

ةثٜ (1) ٪ؽ الك  ـ يف الك  ؽ  ٞى  .تى
، ك٬ٮ ػ٤ٙ ث٨ د٧ي٥ ث٨ أيب ٔذ ةب؛ أثٮ «ػ٤ٙ»، كوٮاث٫/ «ػةل»٠ؾا يف املُجٮع/  (2)

، عثؽه  ٔجؽ كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الؿ مح٨ ال١ٮيف/ وى ٍٞ كال ييٮصؽ ٬ؾا  .(1737)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
 الزؿ ٚي٧ة كٝٛخي ٤ٔي٫ ٨٦ َمُٮط.

٨ه  (3) كى  .ظى

٪ة»٠ؾا يف املُجٮع/  :دججي٫ه  ًٗ ٮاب«كل أوعةب ثيٮت ك جةء»/ -كالل أ٥٤ٔ -، كالى  ٔى
؛ ٚٞؽ «

ٙي ث٨ دى٧ي٥، ٝةؿ» :ٝةؿ (8/492) «ا٣ُجٞةت»ركاق اث٨ي قٕؽ يف  ٤ى ق٧ٕخي قٛيةفى  :أػرب٩ة ػى
جىةء :ال ٮرم يٞٮؿ ؿبةء أوعةب ثيٮتو كخى ٗي ـو  ؽي٪ح ٦ٓ ٝٮ ؿ  .«كصؽتي ٤ٝيب ث١٧ح كال٧ى ْى كيي٪ٍ

ريى » ٍه ٦٪٭٧ة ٬ؾا الزؿ. (ـ)ك (ؾ)كأ٦ة َمُٮط  .(7/269) «الك   ٚكةٝ
٨ه  (4) كى ق ظى  .ق٪ؽي

ـ يف ق٪ؽ الزؿ الكةثٜ (5) ؽ  ٞى  .تى

، ٦ةت ثٕؽ املةاتني (6) حه ٞى ٪ؾر، ٩ـي٢ ث٘ؽاد، زً ًؿيت » .٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ ٧ٔؿ الٮاقُٰ؛ أثٮ ال٧ي ٍٞ تى
 .(473)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ٓى يف ا (7) رى ُجٮع/ كى سٍجىخ ٨٦ ٠ذت دؿاص٥ الؿ صةؿ. ،«٧ٔؿ»ثؽؿ  «٧ٔؿك»ل٧ى  كال٧ي
٨ه  (8) كى ق ظى  .ق٪ؽي
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[439 ] (2)ق٧ٕخي أيب /ؿ مح٨ املٕين، ٝةؿال ٔجؽ ث٨ (1)٩ة أيب، ٩ة يـيؽي 
ٛيةف ٠أ٩٭ة ٠ي٧ؼخ» /يٞٮؿ ةؽي قي الة ٤ٔي٭ة، (3)اكف قى ، يٕين ٨٦ اتل ٮىر ًؾ يف الى 

ٍلىتىي٫ٍ ٨٦ً رًدىاا٫ً يشءه  كرأيخي 
ى
ا ٦ة ىلع أ  (4)«قٛيةفى قةصؽن

[441 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٨ ث٨ (6)ٌٔل   ،  /-يٕين اث٨ ال٧يجةرؾ -الل ٔجؽٝةؿ  /مٞيٜ، ٝةؿث٨  احلىكى أ٩ة قٛيةفي
ةؿ» /ٝةؿ ىن، ك٦ة أَة /اكف يٞي ًٗ ٮًٍت  جةدةى إال  ثةخلىٮًٍؼ ًذ٠ٍؿي ال٧ى ًٕ ؽه ا٣ ظى

ى
 .(7)«ؽى أ

[441]  زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ج ةسي  ٕى ًٞي٧٪ة » /يٮقٙ، ٝةؿث٨  ، ٩ة م٧ؽي الل ٔجؽ ث٨ (8)ا٣ اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  يي

جةثنة /ثةل٤ي٢ يٞٮؿ ٤ ٮا ٦ة دي٦ذ٥ مى جىةب، وى  .(9)«ٝيٮمٮا ية مى
[442 ] زى٪ة ؽ  ي ح، ٩ة ث٨  ا٣ٞةق٥ ث٨ (11)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ًُ ًٔ

                                           

ةف، ٝةؿ كالق ٬ٮ يـيؽ ث٨ ٔجؽ (1)  ُ ٞى اثين » :الؿ مح٨ ث٨ مىٕت املٕين، ك٬ٮ يـيؽ ث٨ أيب يـيؽ ا٣
كؽه » :، كييثين ٤ٔي٫، كٝةؿ أثٮ ظةد٥«ػريه ٦ين ؽي  .(9/277) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  ٮ ٔجؽ٬ (2) ؽ  ٞى  .(433)الؿ مح٨ ث٨ مىٕت، تى
٤ ًِل  .«صدل محةر الٮظل» :الك٧ح ثة٣ٛةرقي ح، ك٦ٕ٪ة٬ة ال٤ْٰٛ (3) ٕى  .ال٧ي
ة اإلزار ٤ٕٚي٫ إزار، كإ٩ ٧ة ييؿيؽ دىبيني ًَٝصى رداا٫  (4) ال يىيق  -أٔين الؿ داء -؛ ٚإف  ٦س٫٤أ٦ 

 .٨٦ ا٣ربد
ِه  (5) ًٚ ، ظة حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(3)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ِه  (6) ًٚ ، ظة حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(4741)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (7)  .وى
، عثؽه  ٬ٮ ا٣ٕج ةس ث٨ ٔجؽ (8) حه ٞى ٝييف، زً ٍ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ا٣رت  ٍٞ  .(3189)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (9)  .وى
٪ ٙ يف  (19) »(68، 2/67) «لىؿح كاتل ٕؽي٢ا»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى حه :  ٞى ، زً كؽه ؽي . وى ».  اهـ
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ٝيذحجح /مجٮي٫، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (1)الل ٔجؽ لٮال ال ٍٮرًم  » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي 
 (2)«ملةتى الٮىرىعي 

[443]  زى٪ة ؽ  جًيت، ٩ة  ث٨ (3)يىي، ٩ة ٩ٮحي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ظى
ز اؽ، ٝةؿال ٔجؽٝؿيل، ٩ة  ٨ث (4)ق٤ي٧ةفي  حى » /ؿ  أًةؼى قٛيةف ثؿص٢و ٨٦ً أ٢ً٬ ٦ى١ 

ا، ز٥  ي ؽن ؛ ٚأك٢ أكالن صى ا، ز٥ ٝىؿ بى إل٫ اتل ٧ٍؿى ي ؽن ، ٚأك٢ أكالن صى ـى ؿ بى إل٫ ا٣ُٕة ٞى ذى
٫، ٚٞةؿ ُى ؽ  كىقى ا، ز٥ ٝةـ ٚىنى ي ؽن ؛ ٚأك٢ أكالن صى ٍٮزى ةؿ /ٝىؿ بى إل٫ ال٧ى ٍمًجٓ احلً  /يٞي

ى
ةر، أ ٧ى

قي  ؽ  ٪ٍذىًىجنة ظىت أوجط .ثي٥  ٠ي ٍؿ ٦ي ـى  .«٥٤ٚ يى
[444]  زى٪ة ؽ   /ال٧ىؽيين، ٝةؿث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  ا ٨٦ً » /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى ت  أظؽن ىكي ٦ة ق٧ٕخي قٛيةفى ي

د٫ً ٤ٔي٭٥ ٍ  يف ًمؽ  ٤ُةف رى  .(5)«الك 

[445]  زى٪ة ظى ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽؽ  أمحؽ، ٩ة ٌٔل 
٭ؽم ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ين » /ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ /٦ى ٤ُةف؛ يٕى ٮ ل٤ك  ٔي ٍد

ى ًإين  لى
                                           

٪ ٙ يف  (1) ٨ ٦ُ٭ؿ وةظت ٌٔل  ث٨ : »(5/6) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ركل ٨ٔ أثي٫ ٔك
ـ ٬ؿم .«. احلكني ث٨ كاٝؽ، كركل ٔ٪٫ ٌٔل  ث٨ احلكني ث٨ ال٪يؽ؛ ظةِٚ ظؽير ال  اهـ

 :ٝةؿ .، ٨٦ َؿيٜ ظةد٥ ث٨ م٧ؽ؛ أثٮ م٧ؽ ابلى٤يخ(9/154) «دةريغ ث٘ؽاد»كركاق اخلُيت يف  (2)
 .«ق٧ٕخ ٝيذحجح، ث٫»

، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
كذ، يىؿكم ٨ٔ صؿيؿ كأيب » :، كٝةؿ(8/281) «الٞةت»ج ةف يف ذ٠ؿق اث٨ي ظ (4) ٍؿك الؿ  ٨٦ أ٢٬ مى

كذٞي٥ احلؽير ي ةر، مي . ٦ٕةكيح، كككيٓ، ركل ٨ٔ أمحؽ ث٨ قى ».  اهـ
ًعيطه  (5) ة ٦٪٫  .وى ؽ  ح؛ لص٢  ك٬ؾق الن  إذا اتلق ث٭٥، ك٣حكخ ىلع امل٪ةثؿ، كيف دلةلف ا٣ٕة٦ 

ؽ٥٬  ً
ٙي أثٕؽى الةس ٔ٪٫؛ ذلا َتى ٤ى دى٭ييض٭٥ ىلع ظة٧٠٭٥ يك يؿصٮا ٤ٔي٫، ٬ؾا المؿ اكف الك 

ا كبًؾ٠ؿ٥٬ هل ٦ة ييجذٞؽ ٤ٔي٫، ٠ ٪ةوعذ٭٥ هل ًسًّ الح ٦ٓ ٦ي ٮف هل ثةلى  ٔي ٧ة قيأيت يف الزؿ يىٍؽ
 .اذلم ثٕؽ ٬ؾا
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الح، ك٣س٨ ال أقذُيٓ أف أذ٠ؿ إال  ٦ة ٚي٭٥  .(1)«ثةلى 
[446]  زى٪ة ؽ  زىيًن  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ث٨ (3)م٧ؽي  مي

٧ؿاف ٫ يشءه »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽث٨  أيب لًل، ٨ٔ محيؽث٨  ًٔ ٘ى اكف قٛيةفي إذا ثى٤ى
، ٚٞةـ  ٩ٛؾ إل٫ ٦ةؿه

ي
ٓي إل٫، كاكف ذ٠ؿ هل أ٫٩ أ الى ٚي٫، ١ٚ٪ة جنذ٧ ؿىب إىل مكضؽو ٚىؼى ٬ى

 .«ٚؼؿج ىلع كص٭٫

[447]  زى٪ة ؽ  زىيًن ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  يـيؽ  ث٨ (4)م٧ؽي  ميك٥٤، ظى
ٚةيع، ٩ة يىي ٛيةف، ك٦ة »ي٧ةف، ٝةؿ/ ث٨  الؿ  اكف ا٣ٛٞؿاءي ٥٬ المؿاء يف دل٤ف قي

ذىؿ  ٦٪٫ يف دل٤ف قٛيةف
ى
 .(5)«رأيخي ا٣٘ين  أ

[448]  زى٪ة ؽ  ث٨  ٔس٧ةف ث٨ (6)ُ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب ٝةؿ/ ٩ة أمحؽال ٔجؽظى
ي٥ ٕى / ق٧ٕخي »يٞٮؿ/  (7)ظ١ي٥ ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة جي ذىتى ة ٠ى ؿ   قٛيةفى ٗري مى

 أيب ًذات.ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  قٕيؽو إىل م٧ؽً ث٨  ٨٦ً قٛيةفى 
؛ ٚإين أمحؽي إلٟ اللى اذلم ال هلإ إال ٬ٮ. ٟى ـه ٤ٔي  قال

كويٟ ثذٞٮل الًل 
ي
/ أ ة ثٕؽي ، كإف أ٦  ةؾى الةسى ٛى يخ اللى ٠ى ؛ ٚإ٩ٟ  إًف ادٞ 

٪يٮا ٔ٪ٟ ٦ً  ٍ٘ يٍخى الةسى ل٥ حي ٞى ٤يٟ ثذٞٮل الًل ات   .٨»(8) الل محبنة، ٔك

                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ة (2) ارى  .٬ٮ اث٨ كى
ِي ٔ٪٫ (3) كؽه » :ٝةؿ احلةٚ ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ  .(6237)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى ٙه  .(421)ًٕي
ٮٝٮٚنة ىلع م٧ؽ ث٨ ٔجؽ (5) ًعيطو مى ةب الك١ؿم كقيأيت ٝؿيجنة بك٪ؽ وى  .الٮ٬ 
حه ٨٦ رصةؿ  (6) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
، ٨٦ رصةؿ  (7) ، ثىجٍخه حه ٞى ني/ زً ٢ ث٨ دي٠ى ٌٍ ٛى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ا٣

ًعيطه  (8)  .وى
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[449]  زى٪ة ؽ  أيب احلٮارم، ٝةؿ/  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ؿكاف يٮق ٨ٔ مىكأ٣ح يف »٦ٕةكيح يٞٮؿ/  ث٨ (2)ق٧ٕخي مى ل

ى
أ ً٭ٍؽتي قٛيةفى ال ٍٮرًم  كقى مى

كجي  ؿي ٛي ، كٝةؿ/ إ٩ ٧ة يه ا٣ خى ١ى ًؽ، ٚىكى الى  ُ  .(3)«ا٣

[451]  زى٪ة ؽ  ٩ـار، ٝةؿ/ ٝةؿ ث٨  ػةل ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة َة٬ؿي ال ٔجؽظى
ٓ قٛيةفى ال ٍٮرًم  يىذ٧س٢ ث٭ؾي٨ ابلىحذني/»/ (5)أيب ٍق٧ى

ى
 ٠سرينا ٦ة ٠٪خي أ

بببببببببببوكَ  وُح تُ َكببببببببببب  ـبببببببببببااتِ اَج َ  و لِ ُد غ 

 

 يِضببببببؼَ ـ   تَ َل  اَش ش َطببببببَمبببببب ةُ اَجببببببَح وَ 

 بهاُتببببببباَج َح  دِ ت  ع الَؿبببببببَمببببببب  ُت ُؿبببببببتَ  

 

 

 (6)يِؼبببببا  َ َمببببب ةٌ اَجبببببَح  هُ ى َلبببببَؼبببببب  وتَ 
زى٪ة  [451]  ؽ  ٕىي٥ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ؛ (7)ق٧ٕخي أثة جي

 /اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  يىذ٧س٢ ث٭ؾق الثيةًت » /٬ة٩ئ ال ؼع، ٝةؿ
َُ ُوَنيييلَ  َ  َ ييئ َلييي يييل َق ي َِ ََّ أ َكْ ِي َْ  َسييي

 

  َ يييي    َ يييي ي َُ ََّلي ُ َٕ يييي  َُُمي
َٔ ٓأ  َيييي   َضيييي

يي  َ ييَ   َ شي  َ َ  ََّييٓ َّييلَل ُوَكييَ َُغ  َ يي

 

 َُ ييييَثلَ  ُواأ َلييييَ  ُوَ َلنأيييي ََ َقاي  َ َعييييلَ 

 
                                           

، زا٬ؽه  (1) حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(61، ك29)ثؿ٥ٝ  «تى
يٮخ (2) ٣ ف أق٧ةء الن  ، كاكف ييؽى ِه ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ا٣ٛـارم، زً ٍٞ ٥ٝ ، دؿجح ثؿ«تى

(6619). 

ًعيطه  (3)  .وى
٪ ٙ ٚي٫ (4) كؽه » :ٝةؿ ال٧يىى ؽي حه » :كٝةؿ اخلُيتي  .«وى ٞى ارُٝين .«زً ذةف» :كٝةؿ ال  ٞى كٝةؿ  .«٬ٮ كأثٮق زً

كاليب ذيتى كيى٪ٛؽ إل٫؛ ٚييعؽث ث٭ة» :كٝةؿ ال  ، كهل » :كٝةؿ احلةِٚ .«اكف ينرتم هل ال١ي كؽه ؽي وى
ذحال  »، ك(4/218) «لكةف املزياف» .«٦ة يي٪١ؿ  .(5/371) «ٞةت مم٨ ل٥ يٞٓ يف ال١ذت الك 

ُئ (5) ، يي كؽه ؽي يٌٍل/ وى
ى
ةين ال ك  ٘ى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ػةلي ث٨ ٩ـار ا٣ ٍٞ  .(1692)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ق ظك٨ه  (6)  .ق٪ؽي
ث٫، كٝةؿ ابلؼةرم (7) ؾ  ، هل أٗالط، أٚؿط اث٨ي ٦ٕني ١ٚى كؽه ؽي كؽه » :وى ؽي ًؿيت » «.٬ٮ يف الو٢ وى ٍٞ تى

ًؿيت اتل  » ٍٞ  .(4159)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتتى
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ييي  يييُٕ َ َ  أ يييل (1)َتَجشأ  إََذُ ََّيييل َ يييْ َتَجشأ

 

 

 َُ ـَ َتَك أيييي نَيييْ َِ ََ ُو ُ َٕ يييَب  َيييَ وي َظَللي
(2) 

زى٪ة  [452]  ؽ  زىيًن أثٮ الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ، ٝةؿ/(3)مي
ذىتى ال ٍٮرًم  إىل ٔس٧ةفى » ، ٝؽ ٠٪خى دىؾ٠ؿ الؿ م ث٨  ٠ى ٟى ٤ىيٍ ٔى ـي  ال ، الك  ة ثٕؽي زااؽةى/ أ٦ 

ح ٍك١ى ، كٝؽ ٝةؿ اليب  (4)كيف الرًض مي ؛ ٚة٩ٍشي ث٪ًٛكٟ، ثي٥  ا٩ٍشي ي ًٛنتى / ملسو هيلع هللا ىلص، كٝؽ ٬ةجى ا٣
ى »/ ملسو هيلع هللا ىلص ًٛنتى ٪ تى ا٣ ٨ٍ صي ى٧ى يؽى ل ًٕ  .(5)«إف  الك 

[453 ] زى٪ة ؽ  ٝىجيىحث٨  مح٨، ٩ة م٧ؽي ؿ  ال ٔجؽظى ك٥٤، ٝةؿ/ ق٧ٕخي   (6)مي
ىت  يي٧يس، ك٣ٞؽ أدحذي٫ ذاتى »يٞٮؿ/  ٕىَص ال يذك٥ بيشءو ظى ٪ ة ٩ىأيت قٛيةفى ثٕؽ ا٣ ٠ي

، ٧٤ٚة دػ٤خي  ٪٪خي أ٩ ٫ ٣حف يف ال٧ىكضؽ أظؽه ّى ؿدكدنا، ك ـو ٚؿأيخي ثةبى ال٧ىكضؽ مى يٮ
ٮ ١ي ص  ثأ٫٤ً٬ ك٥٬ قي ٛيةفي قة٠خه ال يذك٥ي املكضؽى ٚإذا املكضؽي اغى ، كقي  .(7)«ته

[454 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ، ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى بيٓ،  ث٨ (8)٩ة احلىكى الؿ 

                                           

ي٥ يف «َتنأ»ثؽؿ  «حبنأ» :كٝٓ يف املُجٮع (1)  «احل٤يح»، كالىٮاب ٦ة أزجخ، ٧٠ة ٬ٮ ٔ٪ؽ أيب ٩ٕي
(6/373). بخي ٮ   ، ٚٞؽ ركاق ٨٦ َؿيٜ أيب ظةد٥، ث٫. ز٥ كصؽدي٫ يف املؼُٮط ٧٠ة وى

 .، كذ٠ؿق...«اكف مّسكؽه يىذ٧س٢» :بك٪ًؽق إىل الو٧ع، ٝةؿ (2/97)كركاق ٠ؾلٟ 
٨ه  (2) كى  .ظى
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى يةليس، زً  ُ  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ا٣

ح» :٢ٕ٣  وٮاث٫ (4) ة»ز٥ كٝٛخي ٤ٔي٭ة يف املؼُٮط ٠ؾا/  .، كالل أ٥٤ٔ«م١  .ُمْسَؽ » 

اٍح٥ي الل، ٣ٞؽ » :٨ٔ ال٧ًٞؽاد ث٨ القٮد، ٝةؿ (4263)ك٬ٮ ُٕٝح ٨٦ ظؽير ركاق أثٮ داكد ثؿ٥ٝ  (5)
ًٛنت، إف  » :يٞٮؿ ملسو هيلع هللا ىلصالل ق٧ٕخي رقٮؿى  ٪ تى ا٣ ٨ صي ى٧ى ٕيؽى ل ، إف  الك  ًٛنتى ٪ ت ا٣ ى٧ى٨ صي ٕيؽى ل إف  الك 

ة ربى ٚىٮىا٬ن ٨ً ابٍذيٌلى ٚىىى ى٧ى ، كل ًٛنتى ٪ ت ا٣ ٨ صي ى٧ى ٕيؽ ل ٪ة الٮاديع  «الك  ٪٫ ميؼي يف  ، كظك 
عيعني» ك٪ؽ ممة ٣حف يف الى  عيط ال٧ي  .(1141)ثؿ٥ٝ  (2/197) «الى 

ٙى  (6) ب ٧ة ػة٣ ، ري كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٝىجيىح ث٨ ٔٞجح، وى ٍٞ  .(5548)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٨ه  (7) كى ق ظى  .ق٪ؽي

حه  (8) ٞى بيٓ ابلضٌل، ال١ٮيف، ابلٮراين/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ احلىك٨ ث٨ الؿ  ٍٞ  .(1251)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ٍظٮىص
ى
/ »ٝةؿ/  (1)ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة ال يٍ، ٚٞةؿ قٛيةفي ٧ى ٛيةف ك٦ٕ٪ة مي ٪ ة ٔ٪ؽ قي ٠ي

/ ية أثة  ٍه ٧ي يؿو دىثؿة. ٚٞةؿ مي ي٪ة ىلع محي ًٞ تى الةسي كبى اك٩ىخ ىلع  ، إًفٍ الل ٔجؽذى٬ى
ٜي  عى ٦ة ٩ى٤ٍعى ٍسى

ى
ؿيٜ ٦ة أ  ُ  .(2)«ا٣
[455 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ز٪ة ثٕيي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣

جيؽ، ٝةؿ/ ث٨  أوعةثً٪ة، ٨ٔ ػةيل م٧ؽً  ٤ىي٫ »ٔي ٔى ٍت 
ى
أ ُى ٍب

ى
اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  إذا أ

٭ة، ٚإ ٔى كعى ثحًذ٫ ٚجىة ؾي ٞىيى صي ةٔذي٫ جى ٌى دى٬ةثً عى
ى
ذي٫ أ ةخى ٌى ٕىخ ثً  .(3)«ذا رىصى

[456 ] زى٪ة ؽ   (5)م٧ؽ، ٩ة أثٮ داكد ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
٫ الي٨٧، كيٞٮؿ/ »احلٛؿم، ٝةؿ/   ٞ ة كٝؽ اًُضٓ ىلع ًم رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٮ٦ن

رٍبً  ٞى ٮف يف ا٣  .(6)«١٬ؾا ٩ىسي
[457]  زى٪ة ؽ  م٧ؽ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيخ  ث٨ (7)أيب، ٩ة ٌٔل   ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى

٨ ّك، ٝةؿ/  (8)احلىكى ع »يى ٟى ٦ى ًٕرى إل ٛيةفى رص٢ه ث١٧ح، ٚٞةؿ/ ٝؽ ثي ـى ىلع قي ٝىًؽ
                                           

٨، وةظتي  (1) ًٞ ذٍ ، ٦ي حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ظؽير ٬ٮ قالـ ث٨ ق٤ي٥ احل٪يف/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(2718). 

ًعيطه  (2)  .وى
ج٭٧ٮف، ٣س٨ ي٪ضرب  (3) ٪ةًٚيس؛ ٚإ٩٭٥ ٦ي  ُ ٪ًؽق زًٞةت، ٦ة ٔؽا منةيغ ٌٔل  ث٨ م٧ؽ ا٣ رصةؿ قى

حه  ٞى ٪ةًٚيس/ زً  ُ  .ثٌٕ٭٥ ثجٕي ال ًقي ٧ة يف ٦س٢ ٬ؾق اآلزةر، كا٣
٪ؽ  (4) ذٞؽـ يف الك  ٪ةًٚيس  ال٧ي  ُ ةث٬ٜٮ ا٣  .الك 

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(256)زً

ًعيطه  (6)  .وى
ـ ٝؿيجنة (7) ؽ  ٞى  .تى
جيؽ ٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح، دؿج٫ اث٨ي أيب ظةد٥  (8) ٔي ًل ث٨  ٪ةًٚيس، اث٨ أػخ يٕى  ُ ٬ٮ احلك٨ ث٨ م٧ؽ ا٣

ة كال دٕؽيالن (3/36) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»يف   .، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن

ة ثٞـكي٨، كارحت٢ إل٭٧ة » :ثٕؽ٦ة ذ٠ؿق ٦ٓ أػي٫ ٌٔل   (2/699) «اإلرمةد»يف  كٝةؿ اخل٤يٌل   ٝىة٦ى
ى
أ

ي ٮب.
ى
ة، كم٧ؽ ث٨ أ ارى ك٥٤ ث٨ كى ح، كأثٮ ظةد٥، كم٧ؽ ث٨ مي ٔى ٍر ؛ أثٮ زي . ال١جةري »...  اهـ
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٤ىيٍ٪ة؛ ٚإف  ثً٪ة إل٫ ظةصحن  ٔى ٢ ث٫  ٔىض   / . ٚٞةؿ قٛيةفي ٜه  .(1)«دٝي
[458 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيسث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ ، ٩ة م٧ؽ ا٣

، ٚاكف إذا اكف »ميىٕت، ٝةؿ/  ث٨ (2)ؿ مح٨ال ٔجؽ ىةلف قٛيةفى ٍُٔل جيي ى
اكف رص٢ي أ

 / ٌل  ثةل ةس، ٚيي١ىس كييٮ٬ت هل، ٚٞةؿ قٛيةفي ٮاد؛ ٚييىى ج إىل الك  ؿى ٍ٭ؿي رمٌةفى ػى مى
٤ٍخى  ٕىض  اءد٭٥، كييٞةؿ ملس٢ ٬ؾا/ ٝؽ تى ًٝؿى ًثيت أ٢٬ي ا٣ٞؿآف ٨٦ً 

ي
إذا اكف يٮـ ا٣ٞية٦ح أ

/ ية أثة زٮا . ٚٞةؿ هل الؿص٢ي ٤ًحفه لٟ؟ ٝةؿ/ إين الل ٔجؽثٟى ، دٞٮؿي ٬ؾا يل كأ٩ة صى
ة ٤ًحكن ةؿ يل يٮـ ا٣ٞية٦ح/ إ٩ ٫ اكف صى ىٮ ؼي أف يٞي ختى

ى
ٍعذى٫ (3)أ ٚىالى ٩ىىى

ى
؛ أ ٟى ى  .«ل

[459 ] زى٪ة ؽ  صٮاس  ث٨ (5)ميك٥٤، ٩ة أمحؽي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
١ؿم، ٝةؿ/ ال ٔجؽ ث٨ احل٪يف، ق٧ٕخي م٧ؽ ٤ف »ٮ٬ةب الك  ٦ة رأيخي ا٣ٛٞريى يف دلى

ذىؿ  
ى
ٛيةف ال ٍٮرًم، كال رأيخى ا٣٘ين  يف دل٤فو اكف أ ـ  ٦٪٫ يف دل٤ًف قي ٔى ى

ٍ  اكف أ رى
٤ف قٛيةف ال ٍٮرًم  .(6)«٦ً٪٫ يف دلى

[461 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣

                                           

ًعيطه  (1)  .(415)، كا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى  .(433)تى
ُجٮع/  (3) ة» :(د)إف  يف نكؼح  :، كٝةؿ ال٧يعٜٞ«حفص٤»يف ال٧ى  «.ص٤حكن

/ ا ٣ػ ٝي٤ٍخي ىلع  (ـ)، كػرب٬ة يسٮف ٦٪ىٮبنة. ز٥ كٝٛخي ٤ٔي٫ يف (اكف)كأزبىذ ٫؛ ل٩ ٫ يسٮف ػربن
ٮاب.  الى 

ارة (4)  .٬ٮ اث٨ كى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(421)زً

ًعيطه  (6)  .وى

ؽ، ٝةؿ(11/231) «دةريغ ث٘ؽاد»كركاق اخلُيتي يف   قى
ى
ز٪ة م٧ؽ ث٨  :، ٨٦ َؿيٜ أمحؽ ث٨ أ ؽ  ظى

١ؿم، ث٫ ٔجؽ  .الٮ٬ةب الك 
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ازم، ٝةؿ/  ث٨ (1)احلةرثي  ك٥٤ الؿ  ٤ي٫ رًدىاء ٨٦ ثني يؽي٫ إىل »مي رأيخي قٛيةفى ٔك
ٍلىذ٫

ى
٫ ال يىج٤ٖ أ ًٛ ٍ٤  .(2)«زىؽيي٫ ك٨٦ً ػى

[461]  زى٪ة ؽ  رأيخي ىلع ال ٍٮرًم  »، ٝةؿ/ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٝجيىحي ال ٔجؽظى
ىٮٚذني ٝىٮ   ٤ٍٕىني َمى ة، كرأيخ ٤ٔي٫ جى ةكم در٧٬ن يكى  .(4)«٦ٍذي٭٧ة دي٪ةرنا٠كةءن ٦ة ي

[462]  زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٝةؿ/  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣
٨ جىةرىؾي »يىؾ٠ؿ، ٝةؿ/  (6)ق٧ٕخي أيخ احلىكى ذىتى ٦ي قٕيؽ؛ أػٮ قٛيةف إىل  ث٨ (7)٠ى

دىةيًن ٠ًذىةثٟي ديٍسرًث 
ى
/ أ ةبى ثىَصق. ٝةؿ/ ١ٚذت إل٫ قٛيةفي ىن١ٮ إل٫ ذى٬ى  قٛيةفى ي

ًؾ ٭يٮف ٤ٔيٟ ذ٬ةبي ثىَصى ٮٍتى حى ب ٟ؛ ٚةذ٠ؿ ال٧ى  .(8)«ًماكدٟى لًؿى
[463]  زى٪ة ؽ  ة ٝةؿ/ ذ٠ؿق  ث٨ (9)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى حٍّسى ٦ى

/  ث٨ (11)ٕـيـا٣ ٔجؽ ٕىؿ ؼ إىل ٦ى٨ ال »أيب ٔس٧ةف، ٝةؿ/ ٝةؿ قٛيةفي ال ٍٮرًم  ال تىذى
ٍٕؿًؼ ٨ تى ٕؿٚح ٦ى ٩ًٍسؿ ٦ى

ى
ؿؼ، كأ  .«دٕى
[464]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  حّسة، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  أيب، ٩ة ٌٔل   ؿ مح٨، ظى ٦ى

                                           

ؿ  (1) ْى ، كيي٪ٍ حه ٞى  .ل٤ؼ٤يٌل (664، 2/663) «اإلرمةد»، ك(3/88) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»زً
ًعيطه  (2) ؿ الزؿ ر٥ٝ وى ْى  .(439)، كيي٪ٍ

ـ حت (3) ؽ  ٞى ، تى ٙى ب ٧ة ػة٣ ، ري كؽه ؽي  .(453)خ الزؿ ر٥ٝ ٬ٮ ٝىجيىح ث٨ ٔٞجح، وى
٨ه  (4) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى  .(332)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى  .(456)تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى  .(398)تى
ي٥ يف  (8) جةرؾ إىل » :الل ث٨ الك٪ؽم، ٝةؿ ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (7/22) «احًل٤ٍيىح»ركاق أثٮ ٩ٕي ٠ذت ٦ي

 .، كذ٠ؿق«...أػي٫
كؽه » :ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ ٝةؿ (9) ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  .«وى ؽ  ٞى  .(278)٧٠ة تى
حه  (19) ٞى  .(5/389) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .زً
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ذىتى »زااؽةى/  ث٨ (2)ٝةؿ/ ٝةؿ يل ٔس٧ةفي  -يٕين الٮقٮاس -ًٔحىس ث٨ (1)الل ٔجؽ ٠ى
. ٝةؿ/ ٚجٕر ٔس٧ةفي » ر ال ةسى / اٍظؾى ذىتى إيل  قٛيةفي ٍدرىؾ ث٨  ٠ى

ى
زااؽة إىل أيب كاكف أ

ٛيةف ة/ إف  قي ةكقن ر  َى ؟ ٝةؿ/ اٍظؾى ر ال ةسى . ٧ٚة ٦ٕىن/ اٍظؾى ر ال ةسى / أًف اٍظؾى ذىتى إيل  ٠ى
يًٍجٟ  .«٦ة كراء صى

[465]  زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ا٣ٞةق٥ي ال ٔجؽظى ؽ  ٔس٧ةف الٮيع،  ث٨ (3)ؿ مح٨، ظى
كني َتى قٛيةفى ال ٍٮرًم رص٢ه ٚٞةؿ/ إين مؿرتي »ركح، ٝةؿ/  ث٨ (4)ٝةؿ/ ق٧ٕخي ظي

ى
أ

/ ٧ٚؿرتى  ثٛالفو  يٟ إي ة٬ة. ٝةؿ/ يٞٮؿ هل قٛيةفي ًُ ٍٔ ي
ٙي دي٪ةر أ ة ٚي٭ة أ٣ ٚأُٔةين صي 

ة  ًريٜ، كىريد  صي  ًة ال  ديًن ثًَصي 
ٍ
ٕى٥. ٝةؿ/ ٚىأ ٟى محبنة ٨٦ دٝيٞح؟ ٝةؿ/ جى ذٍ ُى ٍخ

ى
ػت ٚأ

ي
ثأ

ة كيأك٢ي  ذزب ٦٪٭ة أٝؿاون ٩ة٩ري. ٝةؿ/ ٚاكف يى  .«ال 
[466]  زى٪ة ؽ  ٧ىري ؿ مح٨،ال ٔجؽظى مٌل، ٩ة  ث٨ (5)٩ة أيب، ٩ة أثٮ خي ال عةس الؿ 

، ٨ٔ قٛيةفى ٝةؿ/  ٓه ٤يِ ك٣بف »ككي ٘ى ي الم٢، ٣حف ثأك٢ً ا٣ ٩ية ًَٝصى ـ ٬ٍؽي يف ال  ال
جةء ٕى  .(6)«ا٣

                                           

ؿ  (1) ْى ، كيي٪ٍ  .(4/325) «لكةف املزياف»، ك(5/127) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»دل٭ٮؿه
، زا٬ (2) حه ٞى ٞؿم؛ أثٮ م٧ؽ ال١ٮيف ا٣ٕةثؽ، ٩ـي٢ الؿ م/ زً ًؿيت » .ؽه ٬ٮ ٔس٧ةفي ث٨ زااؽة ال٧ي ٍٞ تى

 .(4499)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

كؽه » :ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ٚي٫ (3) ؽي ةت»، كذ٠ؿق اث٨ ًظج ةف يف (5/114) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» «.وى  «الٞ 
(9/17). 

ٙي يف  (4)  ٪ ىى ؿىق ال٧ي منيق، ذى٠ى ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ (3/52) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ احليكني ث٨ ركح ال 
ة كال  .دٕؽيالن  صؿظن

، ٚة٢ًه  (5) حه ٞى مٌل/ زً ٧ري ث٨ العةس الؿ  ٔي ًؿيت » .٬ٮ ٔحىس ث٨ م٧ؽ ث٨ إقعةؽ؛ أثٮ  ٍٞ تى
 .(5356)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (6)  .وى
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[467]  زى٪ة ؽ  صٮاس،  ث٨ (2)ميك٥٤، ٩ة أمحؽي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
زىيًن  ؽ  ٥  لكٛيةفى ال ٮٍ  ظى ٧ؿكاث٨ي خى ٔى ةؿ هل/  ٧ ٫ ث٨  محـة ث٨ (3)رًم  يٞي قٕيؽ؛ اث٨ خى

ا، كال (4)حلًّة ٦ةدن ٪ ة إذا ٤ٝ٪ة لكٛيةف/ ٝؽ ككٙ ابليخ. ٝةؿ/ اَؿظٮا ٚٮ٫ٝ رى ، ٝةؿ/ ٠ي
 .«يأمؿ ثًذىُيح٪٫

[468]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ظى
 .(5)«رأيخي مىّشٝيًّة ػرينا ٨٦ قٛيةفى ال ٍٮرًم   ٦ة»يٞٮؿ/ ٝةؿ اث٨ي أيب ذات/ 

[469]  زى٪ة ؽ  ٍٕؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (7)م٧ؽ ابلريكيت، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة قى

ز اؽ ٝةؿ/ ال ٔجؽأيب داكد الزدم، ٩ة  ث٨ الٮىرٍد؛ ث٨  اصذ٧ٓ قٛيةفي ال ٍٮرًم ككي٬يت»ؿ 
ٔحل؛ ٚٞةؿ قٛيةفي لًٮي٬يت/ ية أثة م٧ؽ، حتت  أف د

ى
ًظت  أف أ

ي
٧ٮت؟ ٝةؿ كي٬يت/ أ

. ز٥ ٝةؿ كي٬يت لكٛيةف/ ية أثة  ًٌل أدٮبي ٕى ، ٚأ٩خ حتت  أف د٧ٮت؟ ٝةؿ الل ٔجؽ٣ى
ٮره  مي

ي
ٟى أ ٤ ذٍ ّى ةٔح، أى خ  الك  ٞةث٢ ابليخ/ كرب ٬ؾق ابًلجٍيىح، كىددت أين ٦ي قٛيةفي ك٬ٮ ٦ي

                                           

ة (1) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(419)زً

 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (3)
٤ ًِل   (4) ٕى ة  (٧ٔؿك ث٨ محـة ث٨ قٕيؽ)ٝٮهل  ٣س٨» :ٝةؿ ال٧ي ة اث٨ أػي٫، كإ٦  ذيض أ٩ ٫ إ٦  يٞى

ًّة؛ ٚإف  الٮرم ٬ٮ قٛيةف ث٨ قٕيؽ ث٨ مىّسكؽ .«.ثٕيؽه ٔ٪٫ ٣حف اث٨ ٫٧ٔ حلى  اهـ
ًعيطه إىل ٧ٔؿك ث٨ محـة (5) ذ ى٢ وى ق ٦ي  .ق٪ؽي
٪ ٙ يف  (6) حه : »(4/95) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٞى ، زً كؽه ؽي  .«وى
٫ أمحؽي ث٨ أيب احلٮارم، ٧٠ة يف  (7) ٞى ث  ، (52/442) «دةريغ دمنٜ»، ك(7/251) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كى

ذح»، كٝؽ كى٥٬ً اث٨ي ٤ُٝٮب٘ة يف (6333)دؿجح ثؿ٥ٝ  ةت مم٨ ل٥ يٞٓ يف ال١ذت الك   (8/282) «الٞ 
زٜ  ٬ٮ اث٨ي أيب احلٮ(9738)ثؿ٥ٝ  ٮى ارم، كأ٫٩ ٬ٮ م٧ؽ ث٨ أيب ؛ ٚ٪ى٢ٞ ٨ٔ اث٨ أيب ظةد٥ أف  ال٧ي

ٜ؛ ل٩ ٫ ل٥ ييجج٫ ىلع   ٞ عى زٜ  هل ٬ٮ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، ٬ؾا إذا ل٥ يس٨ ذلٟ ٨٦ ال٧ي ٮى داكد، كأف  ال٧ي
 .ذلٟ؛ ذلا صؿل اتل ججي٫
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ٮر  مي
ي
ٟى أ ٤ ذٍ ّى ْةا٥، أى ٔى ٮره  مي

ي
ٟى أ ٤ ذٍ ّى ٔىْةا٥ٔىْةا٥، أى

»(1). 
[471 ] زى٪ة ؽ  زىيًن  (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽال ٔجؽظى ؽ  ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽالمش، ظى

ج ؽ، كإذا ل٥ »قٕيؽ المضع، ٝةؿ/  ٕى ذى اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  يٞٮؿ/ إذا اكف لٟ ثيؿ  ذى
 .(3)«يىس٨ لٟ ٚةتٍلى٧ًٍك٫. يٕين ٨٦ً ًظ٤ ٫ً 

[471]  زى٪ة ؽ  شؿ مح٨، ٩ة أثال ٔجؽظى مى
ى
، ٝةؿ/ (5)، ٩ة اث٨ ٌٚي٢(4)ٮ قٕيؽ ال

ااًؿى »ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ/  ى ، الّس  ااًؿى ى  .(6)«الّس 
[472 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ المش، ٩ة أثٮ ػةل، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ال ٔجؽظى

دى٫ٔ، ٚإذا»قٛيةفى ال ٍٮرًم  يٞٮؿ/ 
ى
ٌل ٚىأ وى

ي
م  ال٧ًك١ني كأ٩ة أ ؿ  ثني يىؽى ى٧ي ؿ   إ٩ ٫ لى مى

دى٫ٔ
ى
ى٥ أ ذى٧ىىش  ل ٤ي٫ ال يةب حى ٥٬ ٔك  .(7)«أظؽي

[473 ] زى٪ة ؽ  الى٧ةف،  ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ المش، ٩ة يىيال ٔجؽظى
ة الٮـ ٚى٤ىيٍتىين ٦ًخ  »ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ/  ٮت، ٚأ٦  مي

ى
ٍمؿىض ٚىأ

ى
٠٪خ أمذيه أ

 .«ٚيضةءة
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(54)زً
ؽي ةت»كركاق ابلى٘ٮم يف  (3) ، ث٦٫ (1888)ثؿ٥ٝ  (2/749) «الٕى ش  مى

ى
 .٨ َؿيٜ ال

ـ ٝؿيجنة (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً
يٓ  (5) ، ريَل ثة٣ت نى ، عرؼه كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٌٚي٢ ث٨ ٗـكاف/ وى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

 .(6267)ثؿ٥ٝ 

/ حه  ٝي٤ٍخي ٞى ٭ؿ هل أ٫٩ زً ؿ  .كاملذأم٢ يف دؿجذ٫ يْى ْى  .(6267)، دؿجح ثؿ٥ٝ «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»كيي٪ٍ
ًعيطه  (6)  .وى
ُئ (7) كؽه يي ؽي ، كأثٮ ػةل ٬ٮ ق٤ي٧ةف ث٨ ظي ةف/ وى ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .قى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

 .(2562)ثؿ٥ٝ 

ري   (8) ٘ى ا، كٝؽ تى ُئ ٠سرين ، عثؽ، يي كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7729)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 246 

[474 ] زى٪ة ؽ  ال٧ةف،  ث٨ (2)، ٩ة يىي(1)ثٮ قٕيؽ المشؿ مح٨، ٩ة أال ٔجؽظى
جٍؽ »ٝةؿ/  ٕى زىًؿ ص٪ةزة ا٣

ى
ىنذؽ يف أ ٪ ٓ الؿ أس ي ٞى ٠سرينا ٦ة ٠٪خ أرل قٛيةفى ال ٍٮرًم ٦ي

ح ٦ى
ى
 .(3)«كال

[475 ] زى٪ة ؽ  ًق٪ةف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ك٥٤ ا٣ٕضٌل يٞٮؿ ٣زييؽث٨  وة٣ط ث٨ (5)الل ٔجؽ ٬ةركف/ ية أثة ػةل، رأيخ  ث٨ مي

ٮؼ،  ا. يٕين/ ٠ًكةء وي ٤ي٫ ٠ًكةء ٠ؾا كممُؿن ٕح ٔك رأيخ قٛيةف ال ٍٮرًم يٮـ الي٧ي
ٛيةف الٮـ رىًكتى محةرنا؟ ٝةؿ/  ة لًكي ك٬ٮ را٠ت مًحةر. ٤ٞٚخ لؿص٢و يى٧يش إىل ص٪ج٫/ ٦ى

ٕىرى إىل صةرو هل؛ ٚةقذٕةرى مًحى  ٕح، ٚجى ًؿق أف يىرتؾ الي٧ي ٚى١ى  . ـى ٥  الٮ ًكتى ظي  .(6)«ةرنا ٚىؿى
[476]  زى٪ة ؽ  ازال ٔجؽظى  (8)، ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥(7)ؿ مح٨، ز٪ة أثٮ ٬ةركف اخلىؿ 
كـ ال ٍٮرًم الؿ م؛  ث٨ (9)ؿ مح٨ال ٔجؽمٮىس ك ث٨ا (8)إثؿا٬ي٥ ا٠ؿاف ٝيؽي ذىؾى ٥ حى احلىسى

٥/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽالؿ م؛ ٚٞةؿ  ؿىق أثٮ إقعةؽ الكبيع ملرياثو هل »احلىسى صى
ٍ
اكف اٍقذىأ

اءاكف خًبيٮ ٥، ثًًسؿى ٕى اء؟ ٝةؿ/ جى  .«ارزـ. ٤ٝخ/ ثًًسؿى

                                           

ـ ٝؿيجنة (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً

ـ يف ا (2) ؽ  ٞى ذٞؽـتى ٪ؽ ال٧ي  .لك 
ي٥ يف  (3)  .٨٦ َؿيٜ أيب قٕيؽ المش، ث٫ (7/51) «احًل٤ٍيىح»كركاق أثٮ ٩ٕي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ، زً  ٰ  .(92)٬ٮ الٮاقُ
حه  (5) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(3411)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (6)  .وى
ازم (7) ٪ ٙ يف ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ػةل؛ أثٮ ٬ةركف اخلؿاز الؿ  : (7/245) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ٝةؿ ال٧يىى

كؽه » ؽي ح، ك٬ٮ وى ٔى ٍر .«. ٠ذجخي ٔ٪٫ ٦ٓ أيب كأيب زي  اهـ
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى اء/ زً ازم؛ أثٮ إقعةؽ ا٣ٛؿ   .(353)٬ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨ مٮىس الؿ 

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (9) ؽ  ٞى  .(158)تى
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[477]  زى٪ة ؽ  م٧ؽ  ث٨ (2)ًم٭ةب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
ا »ٝةؿ/  -يٕين ال٧ىّك -رصةء ث٨ (3)الل ٔجؽالنةٚع، أ٩ة  ى ًذ٠ٍؿن ٍكرثى

ى
ا أ ٦ة رأيخي أظؽن

 .(4)«ل٧٤ٮًت ٨٦ً قٛيةفى ال ٍٮرًم  
[478] ٪زى ؽ  زىيًن أمحؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽة ظى ؽ  ث٨  مك٥٤، ظى

زىيًن عو٥ي ال ٔجؽ ؽ  ٧ؽ ال٩ىةرم، ظى ةؾى  ث٨ (5)ى  ع   ٌ أثة  (6)ٚىؿكة، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ال
ٮر٥٬؛ ٚإ٩ ٧ة ثى٪ٮ٬ة »يةقني، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم يٞٮؿ/  ال دى٪ْؿكا إىل ٝيىي

ٍص٤ًس٥. ٝةؿ/ كق٧ٕخي قٛيةفى ال  
ى
ىًؿبىخ ٨٦ً أ ٩ية خلى ىة٩ني ال  ٍٮرًم  يٞٮؿ/ لٮال دلى
٩ية  .«ال 

[479]  زى٪ة ؽ  ٕيؽ المش، ٩ة أثٮ ػةل، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ال ٔجؽظى ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى
ؿىا٠ت»قٛيةفى يٞٮؿ/  كا ىلع ال٧ى ؿي  .(7)«الى دى٪ْؿكا إىل ديكر٥٬، كال إل٭٥ إذا مى

[481]  ىي (8)٩ة أثٮ قٕيؽو يى٧ةف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (9)المش ال١٪ؽم، ٩ة يى
ؿ  ث٫ »ق٧ٕخي قٛيةف ال ٍٮرًم يٞٮؿ/  ٢ه مى كى ٔى يٙ ٤ٔي٫  سى٢ي ٗر ٩ية ٦ى سى٢ي ال  إ٩ ٧ة ٦ى

ؿ  ث٫ًً ٥٤ٚ ييًىج٫ يشءه  ٙو يةبفو مى ي سى٢ي ٗر ٪ةظ٫، ٦ى  .«ذيثةب ٚىُٞٓ صى

                                           

٪ ٙ يف  (1) ٝنة: »(6/191) «ؿح كاتل ٕؽي٢الى »ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ك ؽي .«. ٠ذجخي ٔ٪٫، كاكف وى  اهـ

كؽه  (2) ؽي ةٚع/ وى ٥ اإل٦ةـ الن  ٔى ًؿيت » .٬ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨ م٧ؽ ث٨ ا٣ٕج ةس ال٧ي٤ُيب، اث٨  ٍٞ تى
 .(237)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

٫ ٤ٝيالن  (3) ْي ري  ظٛ ٘ى ، تى حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(3333)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٨ه  (4) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (5)
 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (6)

٨ه  (7) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(54)زً
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (9) ؽ  ٞى  .(473)تى
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[481]  زى٪ة ؽ  ٍظٮىؿال ٔجؽظى
ى
 ث٨ (1)يٕين أمحؽ -ؿ مح٨، ٩ة أيب؛ أثٮ وة٣طو ال

ذىتى ثٕيي إػٮاف »يٞٮؿ/  (2)ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة أمحؽ الـبريم -٢ الرضارمإق٧ةٔي ٠ى
ٚىة٩ة  ذىتى إل٫/ بك٥ الل الؿ مح٨ الؿ ظي٥، عى ٚى١ى كٍصـ. 

ى
ين كأ ٍْ ًٔ / أٍف  قٛيةف إىل قٛيةفى

ٮء؛ ا٥٤ٔ -كإي ةؾ -اللي  ١ًٚؿ٬ة ال  -ية أيخ -٨٦ الك  ىن، ك ٭ة ال يٛى  ٧ ٩ية دى أف  ال 
ٟى يى٪ٞيض، كٚىؿىظ ٤ي ٔى ـي  الى ٍُٕت، كالك  ذى كـ، ٚال ديٮىاف ذى  .«٭ة ال يىؽي

[482 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٩ة  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣
ٍ٭٢ ٙى (4)قى ٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يٮق ٍقجىةط يٞٮؿ/ ث٨  ؛ أثٮ احلىكى

ى
ٍ  »أ ٦ة رأيخي رصالن رى

                                           

٤ ًِل  (1) ٕى زين أمحؽ :الظٮؿ، ٝةؿ» :(ـ)، ككٝٓ يف (د)، ك(ؾ)٠ؾا يف » :ٝةؿ ال٧ي ؽ  ، كرب٧ة «ظى
 ثأف يسٮف ٩ةقغ يس

ن
ٮاب -(د)ٮف ػُأ يف  «يٕين»امتج٭خ ٤ٔي٫ َك٧ح  -(ـ) :٠ؾا ٝةؿ، كالى 

زين)اػذىةر  (زين)الو٢ اذلم ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ٚعكج٭ة  ؽ  ؛ (ٝةؿ)، ٚؿىد ٬ة إىل أو٤٭ة كزاد ٚي٭ة (ظى
ة لالػذىةر، كجيٮز ل٤٪ة ًُّ ؾؼ ػ ا ٦ة حتي ة، ككسرين ْن ي٘ح كأز٪ةء اإلق٪ةد ٣ٛ ٢ٝ ل٩٭ة دىثجخ ٝج٢ الى 

ًؾٚىٍخ ٚي٫ أف ييثجذ٭٧ة  .٨ٔ أو٢و ظي
  :دؿجذةف -«الىؿح كاتل ٕؽي٢»يٕين ث٫  -ثيق أ٫٩ قيأيت يف ال١ذةب

مٍحىًؽي٨ 
ى
ازم: »(1/1/41)الكىل يف ال .، ركل ٔ٪٫ أيب...أمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أيب َضار الؿ  » 

ًؽي٨ى  :الة٩يح  ٧ عى ازم م٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أيب َضار: »(3/2/191)يف ال٧ي ٧ًٓ ..ث٨ وة٣ط الؿ  ، قى
ط  ٦ة يف «٦٪٫ أيب ثةلؿ م، كركل ٔ٪٫ ، ٚة٣ْة٬ؿ أف  ا٣رتجذني لؿص٢و كاظؽ (د)ك (ؾ)؛ ٚإف وى

ُل  دةرة  يكى ا)ي ؛ ٚإ٫٩ يجٕؽ أف يسٮ٩ة أػٮي٨ يسىن ل  ٦٪٭٧ة أثة وة٣ط، (أمحؽ)كدةرة  (م٧ؽن
ا، ككؾا اث٨  (الرضارم)كين٭ؽ ل٩ ٭٧ة كاظؽ أف  اث٨ ٦ة٠ٮال ملة ًجٍ  ل٥ يىؾ٠ؿ إال م٧ؽن

٧ٕةين يف   .، كالل أ٥٤ٔ«النكةب»الك 
/  :، ٝةؿ ٔ٪٫ احلةِٚ(5771)ثؿ٥ٝ  «اتل ٞؿيت»كم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ الرضارم ٦يرتص٥ يف  ٝي٤ٍخي

كؽه » ؽي .«. وى  اهـ
ُئ يف ظؽير الٮرم ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ (2) ، إال أ٩ ٫ ٝؽ يي ، ثىجٍخه حه ٞى بري/ زً ـ  ًؿيت » .الل ث٨ ال ٍٞ تى

 .(6155)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(332)زً
٨ قٮل كاظؽ، ك٬ٮ ق٭٢  (4) ٨ اق٫٧ ق٭٢، كييسىن ثأيب احلىكى ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫، كل٥ أٝٙ ىلع ٦ى

٪١ؿ احلؽير، اد ٭٫٧ «اتل ٞؿيت»ق٭٢ ث٨ وٞري ٨٦ رصةؿ  ٪ةٚيس، ٦ي  ُ جٞح ا٣ َى ، ك٬ٮ ٨٦ً 
= 
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٩ية ٨٦ قٛيةفى ال ٍٮرًم، كم٧ؽ دٍؿىؾى لدل 
ى
 .«ال رض احلةريثث٨  أ

[483 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، أ٩ة أثٮ  (1)م٧ؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ ا٣
؛ ل٩ ٫ ٨٦ً ًزي٪ح »، ٝةؿ/ ق٧ٕخي قٛيةفى ال ٍٮرًم يٞٮؿ/ (2)أقة٦ح ً٘ي الىه  ثٍ

ي إين لى
٩ية  (3)«ال 

[484 ] زى٪ة ؽ  ٣ُ٪ةٚيس، ٩ة م٧ؽ اث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
ٮٌ »ق٧ٕخي قٛيةفى يٞٮؿ/  ميىٕت، ٝةؿ/ ث٨ (4)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٭ى ثةيل ٦ة أ٩ة مي

ي
ف ٌٔل  ال أ

ة ثؿداا٫، ٥٤ٚ حى٧ىف   ٛن ٤ذع ة مي . ٝةؿ/ كرأيخي قٛيةفى صةلكن ثةيل ٦ة ٣ىًبكخي
ي
، كال أ أك٤خي

 .«الرضى ٦٪٫ يشءه 
[485 ] زى٪ة ؽ  ُ  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٪ةٚيس، ٝةؿ/ م٧ؽ ا٣

ة يٞٮؿ/  ٕن ًكي جىةء، ك٦ةت كهل »ق٧ٕخي كى ٕى ٍؿك، كيى٤بف ا٣ ٛى اكف قٛيةفي ال ٍٮرًم  يى٤بف ا٣
 .(5)«ثًٌةٔح ٦ةاح كمخكٮف دي٪ةرنا

[486 ] زى٪ة ؽ  م٧ؽ ا٣ُ٪ةٚيس، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
٤ي٫ إزاره كرًدىاءه  رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  »م٧ؽ ا٣ٕ٪ٞـم، ٝةؿ/  ث٨ (6)٧ٔؿك ث١٧ح ٔك

ٮة ٝؽ ث٤ٖ ٩ًىٛ٭ة أك ٝةؿ/  ٕؿ، كٝى٤ىجٍكي ي ُ٭٧ة خبيٮًط مى ةف ٝؽ ػى  ٛ ؽر، كػي ٩ى٭٧ة ث٧ى ىٮ  ٝؽ ل

                                           
= 

ٓ، ٚ٭٢ ٬ٮ ٬ؾا؟ الل أ٥٤ٔ اخلُيتي   .ثةلًٮ
ـ ٝؿيجنة (1) ؽ  ٞى  .تى
 .٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح (2)
ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ٭ٮؿ(433)تى  .، كأ٩ ٫ دلى
ًعيطه  (5)  .وى

حه  (6) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(5143)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ة ك٩ًٍىٙ ٧ن ٓى ٦ة ٤ٔي٫ ًدر٬ٍى ٦ٍخي جي ٮ  ٞى غ، ذى  .(1)«ثٌٕ٭ة الٮىقى

 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
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 َِٔ ِِٛصٟ ع٢ً ايغًطإباب َا سنض    رخٍٛ ايجَّ

َّ  ١َّبُصاٙ يف أَض اَٚٓاصشت٘ إ

[487]  زى٪ة ؽ  ىنيٍ؛ م٧ؽال ٔجؽظى ٬ةركف، ٝةؿ/  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ن
ؿيةيب ًٛ دػ٤خ ىلع أيب »يٞٮؿ/ ق٧ٕخي قٛيةف ال ٍٮرًم يٞٮؿ/  (2)ق٧ٕخ ا٣

ي
أ

ٕٛؿ ٩ـ٣خ ٬ؾق ال٧ىزن٣ح، كًصت يف ٬ؾا  (3)صى
ي
؛ ٚإ٩ ٧ة أ ًٜ اللى ث٧ًًىن؛ ٤ٞٚخي هل/ اد 

ٓ بكيٮؼ ال٧ي٭ةصؿي٨ كا ًٮ ؿي ال٧ى ٧ى ش  خي ، ظى ٮعن ث٨  ل٩ىةر، كأث٪ةؤ٥٬ يى٧ٮدٮف صي
ضؿ. ٚٞةؿ يل/ ٚإ٩ ٧ة  ٜى إال مخكح ّٔش ًدي٪ةرنا، كاكف يىزنؿ حتخ الن  ٛى ٍج

ى
ةب ٧ٚة أ  ُ اخلى

٨ ٦ًسٌل، ك٣س٨ ز٨ ديكف ٦ة أ٩خى ٚي٫  . ٝةؿ/ ٤ٝخ/ ال دىسي ديؿيؽ أف أكٮفى ٦ًس٤ٍٟى
جٍ   .(4)«كٚٮؽى ٦ة أ٩ة ٚي٫. ٚٞةؿ يل/ اٍػؿي

[488 ] زى٪ة ؽ  زٍخي ث٫ »ؿ مح٨ ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة ننيٍ يٞٮؿ/ ال ٔجؽظى ؽ  ٚىعى
ث٤ٍٖىث٨  بًٍّشى 

ى
، كٝةؿ/ ٣ٞؽ أ ذىجى٫ ٌخين  ٚى١ى  .«احلةرث، 

[489]  زى٪ة ؽ  ًق٪ةف ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿ/ ق٧ٕخ قٛيةفى يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٍدًػ٤ٍ »٦ى

ي
ػؾت ث١٧حى كأ

ي
خ ملة أ

                                           

كؽه ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٬ةركف ث٨ إثؿا٬ي٥ الؿب (1) ؽي ىنيٍ/ وى ٕٛؿ ابلى٘ؽادم ا٣زبار، أثٮ ن  .ع؛ أثٮ صى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(6399)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ م٧ؽ ث٨ يٮقٙ، زً

٪ىٮر؛ ٔجؽ (3) ٕٛؿ ال٧ى ؿ  ٬ٮ أثٮ صى ْى ٍ٪ ريى »الل ث٨ م٧ؽ ث٨ ٌٔل اخل٤يٛح ا٣ٕج ةيس، حي  .(7/83) «الك 
ق ظى  (4) ٪ىؽي ، كا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ قى ٨ه ٭ؽم ال ىلع أيب (515)كى ي٥ يؿل أف  دػٮهل اكف ىلع ال٧ى ؛ ٚإف  أثة ٩ٕي

 .صٕٛؿ
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً
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ٍ٭ًؽم ؛ ٚىةٍقذى٧ًٍكّك. ٝةؿ (1)ىلع ال٧ى ٍٛفي ًخ ية جى ٍٕ رى ؛ ٝةؿ/ ٤ٝخي يف ٩ٛيس/ ٝؽ كى
ًظت  أف يٞٮؿ ٗري ٬ؾاال ٔجؽ

ي
ٝةؿ/  -يٕين ٨٦ً اتل ٮىك  كأمجة٫٬- ؿ مح٨/ ٝؽ ٠٪خي أ

. ٝةؿ/ إف   ؟ ٤ٝخ/ ثىًلى ىٍكخى قٛيةفى ل
ى
جيؽ الل؛ ٚٞةؿ يل أثٮ ٔجيؽ الل/ أ ٔي ٪ًٍج٫ أثٮ  كإىل صى

. ٝةؿ/ ٚأم  يشءو ٠ي   ٍ ٟى ٠ذةثنة ٝ ذىجٍخي إل / ٦ة ٠ى دًح٪ة أظية٩نة. ٝةؿ/ ٤ٝخي
ٍ
ىأ ٟى تلى ذيجى

 .(2)«دىػ٫٤
[491]  زى٪ة ؽ  ؿىيش، ٩ة  ث٨ (3)م٧ؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ٞي ٔيجيؽ ا٣

ني كى جىيؽ اللال ٔجؽث٨  ظي ر اؽ، ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ خي ىة»/ (4)ؿ مح٨ الٮى ٪ة َمى ٤ٞى ٍٔ ى
ل٪ة ٬ؾق ٦ة أ

٥ى ٦٪٭ة إال قٛيةف ال ٍٮرًم ٌى ؽو إال ٝى ظى
ى
ًٜ أ ٪ي  .«يف خي
[491]  زى٪ة ؽ  زىيًن ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى ؽ  بيٓ ، ظى ق٤ي٧ةف،  ث٨ (5)الؿ 

ؤ٦٪ني؛ »ق٤ي٧ةف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي النةٚع  يٞٮؿ/  دػ٢ قٛيةفي ال ٍٮرًم  ىلع أ٦رًي ال٧ي
ةف   ذىضى ٕى٢ حى ةط، ٚىضى ط ا٣ًبكى ٥  ٤ٔي٭٥ كيى٧ٍكى ٪ى٫! ثًسى ٍظكى

ى
٪ى٫! ٦ة أ ٍظكى

ى
ة أ كيٞٮؿ/ ٦ى

ٍػًؿجى 
ي
. ظىت أ ، ابلىٍٮؿى ٍؾدي٥ ٬ؾا؟ ز٥ ٝةؿ/ ابلىٍٮؿى ػى

ى
 .(6)«أ

ى٧ ؽ ٬ؽكا ٚي٫، ٚيىتىجىةٔؽ ٦٪٭٥،  :٤ٝخي  :ٝةؿ أثٮ مي ٕى٢؛ ٣ًزيى ين أ٩ ٫ اظذةؿ ث٧ة ذى يٕى
ىٍك٤ى٥ ٨٦ً شى ٥٬   .كي

[492 ] زى٪ة ؽ  زىيًن  ٨ث (7)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ٞةد٢ًي  ميك٥٤، ظى  ث٨ (8)٦ي
                                           

٪ىٮر، اخل٤يٛح ا٣ٕج ةيس (1) ٕٛؿ ال٧ى ٭ؽم م٧ؽ ث٨ أيب صى ؿ  .٬ٮ ال٧ى ْى ٍ٪ ريى »حي  .(7/411) «الك 

ًعيطه  (2) ي٥ يف  .وى  .٨٦ َؿيٜ أمحؽ ث٨ ق٪ةف، ث٫ (7/41) «احًل٤ٍيىح»كركاق أثٮ ٩ٕي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ٩ية، تى  .(416)٬ٮ اث٨ي أيب ال 
ـ ذ٠ؿق (4) ؽ  ٞى ٭ؽم، تى ٤ ًِل  .كزيؿ ال٧ى ٕى  .ال٧ي

، ٨٦ رصةؿ  (5) حه ٞى ؿادم، وةظت النةٚع/ زً  .«اتل ٞؿيت»ال٧ي
ًعيطه  (6)  .وى
ة (7) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى
ٞةد٢ ث٨ م (8) حه ٬ٮ ٦ي ٞى  .(8/355) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .٧ؽ ال َصآثةدم/ زً
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رٍب  ، ٝةؿ/ ٝةؿ يل (2)٨ٔ أثي٫ -يـيؽث٨  ٔىةـ ث٨ (1)يٕين م٧ؽ -م٧ؽ، ٨ٔ اث٨ صى
 / / ية أثة »قٛيةفي ، إٍف رأيخ أف الل ٔجؽامح٢ ٠ذةيب ٬ؾا إىل ال٧ى٭ؽم. ٝةؿ/ ٤ٞٚخي

ٛيين. كص٤ٕخي أ٦ذ٪ٓ.   دٕي
ؾ ٠ذةيب ٬ؾا كامح٫٤؛ ٚإف  ظٮل جة ٔح لٮ ٤ٝخي هل٥ بلةدركا مح٫٤ ٚٞةؿ يل/ ػي

جيؽ الل. ٔي  إىل أيب 
جيؽ الل، ٤ٞٚخ/ رقٮؿي قٛيةف.  ٔي  ٝةؿ/ ٚع٤٧خي ال١ذةبى كًصٍتي إىل أيب 

ػٮؿ  ؽاة ثةل  ٘ى ؿ ثة٣ ، كٝةؿ يل/ ثىس  ين  يف ًس  ، كقأؿ خى ٩ـ٣خي
ي
ؿ يب، ٚأ مى

ى
ٝةؿ/ ٚىأ

ؤ٦٪ني.  ىلع أ٦ري ال٧ي
. ٚٞةؿ/ ال ثؽ. ز٥ ثىس   ٍؿتي ٚؽػ٤خي ٤ٔي٫، ٚإذا دل٤ف ثىيخ ٝةؿ/ ٚةقذٕٛيخي

ين  أّ٭ؿ ىلع أف  
ى
ٝىؽ بلي ؽ، ٚ٪ةكتلي٫ ال١ذةب. ٝةؿ/ ٚض٢ٕ يى٪ْؿ ٚي٫، ٚإذا يف ال١ذةب أ

ًظ٢  ٨٦ً ثالد الل ظير أمةء، ٚإين 
ى
ٮ٣ت بكبيب، كىلع أف أ َي  ٨ يل ال٦ةف، كلم ٦ى

 أرصٮ أف يري الل يل ٝج٢ ذلٟ. 
، كمل٨ ٝةؿ/ ٚأُٔةين ٦ةالن أمح٤ي٫ إ بىيٍخي كل٥ أٝج٫٤، كٝةؿ/ هل ال٦ةفي

ى
ل٫، ٚىأ

٢  ٨٦ً ثالد الل ظير مةء، ك٣س٨ ييٮاٚيين ثةملٮق٥ ك٦ة ىلع أيب  ً ٮ٣ت بكبًج٫، كيى َي
ٓ يؽق يف يؽم؛ ٚيىأمؿ ثةل٧ىٕؿكؼ كي٪ىه ٨ٔ امل٪١ؿ. ٝةؿ/ ٚؿصٕخ إىل الل ٔجؽ  يٌى

، ٝةؿ أ٦ريي امل ًت  . ٚٞةؿ/ قٛيةف، ٤ٞٚخ/ ٝؽ صةء اللي ث٧ة حتي يٍخى يٍخى ككى ؤ٦٪ني ٠ى
                                           

٪ ٙ يف  (1) ركل ٨ٔ أثي٫. ركل ٔ٪٫ م٧ؽ ث٨ يىي » :كٝةؿ (38/5) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى
قا ٪ٍؽى . ث٨ ٦ى ؿ اهـ.« ْى زني ثأوج٭ةف»، ك(2/186) «ًذ٠ؿ أػجةر أوج٭ةف»، كيي٪ٍ ؽ  عى  «َجٞةت ال٧ي
(2/112). 

٪ ٙ يف ٬ٮ ٔىةـ ث (2) ٛيةف ال ٮرم، ذ٠ؿق ال٧يىى ، ػةدـ قي الىؿح »٨ يـيؽ الوج٭ةين، كييٕؿؼ جبرب 
كةا٢» :، كٝةؿ(7/26) «كاتل ٕؽي٢ ا يكأؿ قٛيةفى ٨ٔ ال٧ى ؿ اهـ.«. اكف أثؽن ْى َجٞةت »، كيي٪ٍ

زني ثأوج٭ةف ؽ  عى  .(2/111) «ال٧ي
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٤ ٧٪ةق ٦ة ال  ٕى دىحٍ٪ىةق ذى
ى
٥٤ أ ٔى ٥٤ ظىت إذا اقذ٢٧ٕ ٦ة  ىكذ٢٧ٕ ٦ة يٕى اق١خ، ٢ٝ هل/ ي

٥٤، ٝةؿ/ ٚؼةر اللي هل؛ ٚذيٮيف  ٝج٢ ذلٟ  .«يٕى
[493 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى قٕيؽ ال٧ي

ًػؾى يف ال٧ىكضؽ (2)٨ٔ ٦ً٭ؿافاحلس٥ يىؾ٠ؿ  ث٨ (1)ؿ مح٨ال ٔجؽ
ي
، ٨ٔ قٛيةف أ٩ ٫ أ

ٍٕالف يف يًؽق، ٝةؿ/ ٧٤ٚة  احلؿاـ؛ ٚأدػ٢ ىلع أيب ٬ةركف، ك٬ٮ يف إزار كرداء كال 
ٮء ٨  أف  هل رأمى قي ّي جيؽ الل/ إًين  أى ٔي ؛ ٚٞةؿ أثٮ  ٕىٍؽتي ٤ ٧ٍخي كرى يٕين/ رأم  -دػ٤خي قى

٨ ٬ؾا؟ ٝةؿ -اخلٮارج جيؽ الل. ٤ٞٚخي هل/ ث٨  / ٬ؾا ٦ٕةكيحي ٤ٞٚخي ليب ٬ةركف/ ٦ى ٔي
ًذٟ ٬ؾق؟ ض  ٍٞخى يف ظى ٛى ٍج

ى
ر ٬ؾا كأوعةثى٫، ز٥ ٤ٝخ هل/ ز٥ أ ٝةؿ/ ية أثة  اٍظؾى

يص ز٥ أ٩ٛٞ٪ة؟الل ٔجؽ ؿى  ، كحني ٧ى ش  ٥٤ٚ يي٪ٜٛ يف ث٨  ٤ٝخ/ ٣س٨  خي ةب ظى  ُ اخلى
، ٚٞةؿ يل/ إىل أي٨؟ إ ىكألٟ دليب٫ كذ٬ةث٫ إال قجٕح ّٔش ًدي٪ةرنا. ز٥ ٧ٝخي ٩ ة ٩ؿيؽي أف ن

ؾ؟ ٤ٝخ/ ال٧ىكضؽ. / ابلىٍٮؿ، ابلىٍٮؿ. ٝةؿ/ ٚأي٨ جنؽي كدىٮىارىل  ٨ٔ أميةء. ٝةؿ/ ٤ٝخي
ذي٫،  ٨ صةء ث٫ ٚى٤ى٫ ًدحى ةج  ابلىَصة إىل ابلىَصة؛ ٚ٪يٮدم/ ٦ى ج ٦ٓ ظى ؿى ٤ت، ٚىؼى َي ٔ٪٭٥، ك

ح  ٦ ٨ كيًصؽ يف ٦ىزنهل ٚٞؽ ثىؿاخ ٦ً٪٫ اذل   .«ك٦ى
[494 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ال ٔجؽظى  ث٨ (4)الؿبيٓ، ٩ة يىي ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلىكى

ة يف الل »أيب ٗ٪يح، ٝةؿ/  ٍ  أوٜٛ كص٭ن ٛيةف  ٦ة رأيخي رصالن ٝ ٨٦ قي
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(158)تى
ي ئ احلِٛ» :ا٣ُٕةر، ٝةؿ احلة٬ِٚٮ ٦٭ؿاف ث٨ أيب ٧ٔؿ  (2) ـه، قى ، هل أك٬ة كؽه ؽي ًؿيت » .«وى ٍٞ تى

 .(6982)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(244)٬ٮ ابلٮراين/ زً

يؽ ث٨ أيب ٗ٪ي ح، ٝةؿ احلةِٚ ٬ٮ يىي ث٨ ٔجؽ (4) ٤ٟ ث٨ محي ، هل أٚؿاده » :ال٧ى كؽه ؽي .«. وى  اهـ
/ ، كٝؽ أوةبى يف ذلٟ أوعةب  ث٢ ٬ٮ ٝي٤ٍخي حه ٞى ًج٭٥ ىلع احلةِٚ،  «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»زً  ٞ ٕى يف تى

 .(7598)ٚذي٪ْؿ ا٣رتجح ر٥ٝ 
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 .(1)«ال ٍٮرًم
[495]  زى٪ة ؽ   ث٨ (2)ؿمح٨ال ٔجؽقٕيؽ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

٥، ٝةؿ/ ٚأػرب٩ة  الوج٭ةين  (4)ةف، ٨ٔ ٔىةـأيب ٔس٧ ث٨ (3)ٕـيـا٣ ٔجؽاحلىسى
، ككذت إىل يٕٞٮب (5)أ٩ ٫ سى٫ إىل أيب ٬ةركف، ككذت إل٫ يكأهلي ال٦ةفى ٕى داكد يف ث٨  بى

. ٢ى ػى زىتى ٚىؽى ة ًصٍتي إىل يٕٞٮبى كى ـى  ذلٟ، ٝةؿ/ ٧٤ٚ  ىك٧ٓ ن ٪ ة ن ٍدًػ٤ٍخي ثحذنة ٠ي
ي
ٝةؿ/ ٚىأ

جيةف، ثحذنة ٣حف ٚي٫ يشء. ج أثٮ ٝةؿ/ ٚضةء ثسي  ا٣ج كةء كالى  ؿى ٓ، ٚؼى ؿيس ٚىٮًي
٤ىفى ٤ٔي٫. ج٢ٍى  ٬ةركف ٚضى ري اللي يل رى ٕى٢ يل ال٦ةف، أك يى ٝةؿ/ كاكف يف ٠ذةث٫ً/ اٍص

، كاذ٬ٍت  ذلٟ. ٍؿ ظير مبخى ـً
ٕى٥، ث٢ لٟ ال٦ةف؛ ا٩ٍ ، ٝةؿ/ جى ة ٝؿأ ال١ذةبى ٝةؿ/ ٧٤ٚ 

. ٕٞٮب/ ٢ٝ ٝةؿ/ ك٢ٝ هل/ ييٮاٚي٪ة ثةل٧ىٮق٥. ٝةؿ/ ٧٤ٚة ػؿص٪ة ٝةؿ يل يى  ظير مبخى
رٍيه ٨٦ً ٠ؾا ككؾا. ٝةؿ/ الل ٔجؽليب  ٧٤ْح يىؿيد ٬ة ػى جعةف الل! يىؾ٬ت ٬ؾا ٦ى / قي

ىك١خ ٨ٔ يشء. ٝةؿ أثٮ  / ال ٩ٕؿؼ قٛيةفى ك٬ٮ يذك٥ يف يشءو كي / الل ٔجؽ٤ٞٚخي
 .«٧ٚةت يف حنٮ ٨٦ رصت

[496 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (7)يىي، ٝةؿ/ ٩ة م٧ؽي  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

أرق٤ين قٛيةفي إىل ال٧ى٭ؽم ثسذةث٫ً ثأف ٩ىأػؾ »يٞٮؿ/  (8)ٔىةـ، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(315)زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى  .ٝؿيجنة (492)تى
ٛيةف (5)  .يٕين قي
٪ ٙ يف ٬ٮ م٧ؽ ث٨ يىي (6) ٪ؽق، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى »(8/125) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» ث٨ ٦ى  : ، حه ٞى ، زً كؽه ؽي وى

ةظ  ٛ .«. ٨٦ احلي  اهـ
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى  .(492)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى  .(492)تى
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؛ الل ٔجؽهل ال٦ةفى ٦٪٫، ٚؽػ٤خي ىلع ال٧ى٭ؽم ٚٞةؿ يل ٚي٧ة يٞٮؿ/ لٮ صةء٩ة أثٮ 
ٮؽ؛ ٚ٪ىأمؿ  ؿج إىل الك  ٓ أيؽي٪ة يف يًؽق، كنى ، ك٩ىؿدؽم ثآػؿ، ك٩ٌى ر ثإزارو ل١٪ ة جىزت 

 امل٪١ؿ. ثةملٕؿكؼ ك٩ى٪ىه ٨ٔ 
٪ة إًال  أف  ٕي ىكى ٥٤ لاكف ال ي ٢٧ًى ث٧ة يٕى ٔى ٚع١يخي ذلٟ لكٛيةف، ٚٞةؿ يل/ لٮ 

٥٤ ٫ ٦ة ال يٕى ٤ ٧ى ٕى ٪ي تى ذى  .«٩ىٍؾ٬ى
[497 ] زى٪ة ؽ  ةد٢ًي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٞى زىيًن ٦ي ؽ   ث٨ (2)ميك٥٤، ظى

زىيًن  ؽ  رب الوج٭ةين ث٨ (3)م٧ؽي  م٧ؽ، ظى ٨ٔ  -ىةـ وةظتى قٛيةفكاكف أثٮق ٔ -صى
ة٫ً٩ إىل ال٧ى٭ؽم، ٤ٞٚخ/ ية أثة »٨ٔ أثي٫، ٝةؿ/  ٦ى

ى
ذىتى ٦ع قٛيةف ثسذةًب أ ٠ى

ٛيين!الل ٔجؽ  ، إٍف رأيخى أف دٕي
ٍدٚىٓ إل٫ ٬ؾا ال١ذةب إال  ٬ٮ 

ى
ؽه ٦ً٪٭٥ أ ظى

ى
ٚٞةؿ/ دىؿىل ٬ؤالء اذلي٨ ٔ٪ؽم ٦ة أ

٢ ٦ة  ٞي ٍٜ ذى ٤ً ُى يٍخي إل٫ ػرينا؛ ٚةٍج ٍقؽى
ى
ة ال د٥٤ٕ. يىؿل أين ٝؽ أ  د٥٤ٕ، كاق١خ ٧ٔ 

جيؽ الل،  ٔي ، كًصٍتي إىل أيب  ٤٧خ ال١ذةبى ع إىل ال٧ى٭ؽم، ٚعى ذىتى ٦ى ٝةؿ/ ككى
ؽاة  ٘ى ؿ ثة٣ ، كٝةؿ/ ثىس  ين  يف ًس  ٩ـ٣خ، كقأؿ خى

ي
ؿى يب ٚأ مى

ى
ك٤ٝخ/ رقٮؿي قٛيةف. ٚىأ

ٍؿتي ٚؽػ . ز٥ ثىس  ػٮؿ ىلع أ٦ري املؤ٦٪ني. ٚةقذٕٛيخي ٝةؿ/ ال ثيؽ  ٤خي ٤ٔي٫، ٚإذا لدل 
ّ٭ؿ 

ى
ين  أ

ى
، ٚض٢ٕ يى٪ْؿ ٚي٫، ٚإذا يف ال١ذةب/ أ دل٤ف بىيٍخو ٝؽ بلي ؽ، ٚ٪ةكتلي٫ ال١ذةبى

ًظ٢  ٨٦ً ثالد الل 
ى
ٮ٣ت بكبيب، كىلع أف أ َي  ٨ ، كلم ٦ى  ىلع أف  يل ال٦ةفى

ري اللي يل ٝج٢ ذلٟ.  ؛ ٚإين أرصٮ أف يى  ظير أمةءي
ةين ٦ةالن أمح٤ي٫ إ ُى ٍخ

ى
ٍرجى٫٤، ٚٞةؿ/ هل ال٦ةف، كمل٨ ٝةؿ/ ٚىأ

ى
بىيٍخي كل٥ أ

ى
ٚىأ ل٫، 

                                           

ة، اإل٦ةـ (1) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(492)زً
٪ؽ اذلم ٝج٫٤، ك٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔى (3) ذٞؽـ يف الك  رب  )ةـ، ال٧ي  .٣ٞتي كالق (صى
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، ك٣س٨ ييٮاٚيين ثةل٧ىٮق٥، ك٦ة ىلع  ٢  ٨٦ ثالد الل ظير ينةءي ً ٮ٣ت بكبًج٫، كيى َي
ق يف يؽم؛ ٚيىأمؿ ثةملٕؿكؼ كي٪ىه ٨ٔ امل٪١ؿ. الل ٔجؽأيب  ٓ يؽى   أف يٌى

! ٝةؿ أ٦ريي  ًت  يٍخى  ٚؿصٕخ إىل قٛيةفى ٤ٞٚخ/ ٝؽ صةء اللي ث٧ة حتي املؤ٦٪ني ٠ى
. يٍخى دىحٍ٪ىةق  ككى

ى
٥٤ً أ ٔى ىكذ٢٧ٕ ٦ة ي٥٤ٕي ظىت إذا اقذ٢٧ٕى ٦ة  ٝةؿ/ اق١خ، ٢ٝ هل/ ي

. ٤ ٧٪ةق ٦ة ال ي٥٤ٕي ٕى ةرى اللي  ذى  .«هل؛ ٚذيٮيف  ٝج٢ ذلٟ ٝةؿ/ ٚىؼى
[498 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أثٮ الٮلؽ، ٝةؿ/ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى مي
ٕيؽ/  ث٨ ٝةؿ يىي ٛيةفى »قى ٍمًلى ٌٔل  قٛيةفي إىل ال٧ى٭ؽم/ ٨٦ً قي

ى
قٕيؽ إىل ث٨  أ

 ال٧ى٭ؽم. 
. ٝةؿ أثٮ الٮلؽ/  ، كٝةؿ/ ا٠ٍذيٍت ٧٠ة أٝٮؿي َبى

ى
٤ٞٚخ هل/ لٮ ثؽأتى ث٫. ٝةؿ/ ٚىأ

ٍضخي ٤ٔي٫ ثسذةث٫ً إىل ٔس٧ةفى   ثٕس٧ةفث٨  ٚةٍظذىضى
ى
أ ٚٞةؿ/ اكف  !زااؽة، كأ٩ ٫ ثىؽى

 .(1)«ٔس٧ةفي رصالن وةحلنة
[499 ] زى٪ة ؽ  ث٨  الل ٔجؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ جي٢؛ أمحؽال ٔجؽظى

ز اؽ يٞٮؿ/ ال ٔجؽٔيةض ال٧ىّك، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ةؿ هل/ »ؿ  ٭ة اذلم يٞي ٝىًؽ٦ى ح ك  ١ ٝىًؽ٦ٍ٪ة ٦ى
ة  ٛن دػ٤خ آ٩

ي
، ٚٞةؿ/ أ ته ٌى ٍ٘ ؿج ٨٦ً ٔ٪ًؽق ك٬ٮ ٦ي ال٧ى٭ؽم، ٚعرضتي ال ٍٮرًم  كٝؽ ػى

ٕٛؿ؛ ٚٞةؿ يل/ ية أثة  ىلع اث٨ أيب دى٪ة، ٚأم١٪٪ة اللي ٦٪ٟ الل ٔجؽصى ـٍ ضى ٍٔ ى
٤ىجٍ٪ىةؾ ٚىأ َى  ،

ٮآً إل٫؛ ٚةرٚٓ إل٪ة ظٮاجئىٟ.   يف أظت  ال٧ى
/ كأم  ظةصحو دىسٮف يل إلٟ كأكالد ال٧ي٭ةصؿي٨ كأكالد ال٩ىةر  ٝةؿ/ ٤ٞٚخي

 . ٮعن ٙى ثةثًٟ صي ٍ٤  يى٧ٮدٮف ػى
                                           

ًعيطه  (1) يةليس، ٬نةـ ث٨ ٔجؽوى  ُ  .ال٧ى٤ًٟ ، كأثٮ الٮلؽ/ ٬ٮ ا٣
٪ ٙ يف  (2) ميغه ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة  :قأ٣خ أيب ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ: »(2/59) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى

٪١ؿ ث ثأظةديرى ٦ي ؽ  ة ظى ْن ، كاكف ظةٚ .«. ةٚاكف يٞه   اهـ
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جيؽ الل/ ية أثة ٔي ، كا٤َت ظٮاجئىٟ الل ٔجؽ ٚٞةؿ يل أثٮ  ٛيٌٮؿى ، ال ديٍسرًث ا٣
 ٨٦ أ٦ري املؤ٦٪ني!

، ٣ٞؽ أػربين إق٧ةٔي٢ي  أف  »أيب ػةل ث٨  ٤ٞٚخ/ ٦ة يل إل٫ ٨٦ ظةصحو
ؿى  ٧ى ٪ة ٬ؾا؟ ٝةؿ/ از٪ة ث٨  خي ض  ٞذ٫/ ز٥ أ٩ٛٞ٪ة يف ظى ش  ٚٞةؿ لىةظًت ٩ٛى ةب ظى  ُ اخلى

٩ىة. أ ٍ ٍكرثى
ى
٩ىة، أ ٍ ٍكرثى

ى
ٍذ٪ىةّٔش دي٪ةرنا. ٝةؿ/ أ ٍسى

ى
ٍٚ٪ة، أ ٍسى

ى
. كىلع أثٮاثًس٥ أمٮره ال «ك ٝةؿ/ أ

اقيةت.  ٮـ هلة الجةؿي الؿ   دٞى
كو٢ الل ٔجؽٝةؿ/ ٚٞةؿ يل اث٨ أيب صٕٛؿ/ ية أثة 

ي
ًٍٝؽر أف أ

ى
، أٚؿأيخى إف ل٥ أ

٫؛ ٧ٚة أو٪ٓ؟   ٞ ٜ  ظ  إىل ل  ًذم ظى
٨ ي ـ ثحذىٟ، كدىرتؾ المؿى ك٦ى ـى ؿ  ثؽيً٪ٟ، كدى٤ٍ ًٛ ٞؽر أف ييٮو٢ إىل ل  ذم ٝةؿ/ دى

.٫  ٞ ٜ  ظى  ظى
، إٍف اك٩خ لٟ  ٮؿى ٌي ٛي رىاؾى ديسرث ا٣

ى
ٝةؿ/ ٚك١خ، كٝةؿ يل أثٮ ٔجيؽ الل/ أ
ًٍؼ. ٝةؿ/ ٚة٩َصٚخي   .«ظةصح ٚة٤َج٭ة كإال  ٚة٩ٍَصى

[511 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  ال ٔجؽظى  ث٨ (1)الل ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ/ ٠ى

زىيًن  ؽ  زىيًن مح ةد ث٨ (2)اهليس٥ي  ػجيٜ، ٝةؿ/ ظى ؽ  ، ٝةؿ/ (3)زيؽث٨  جي٢، ٝةؿ/ ظى
٤ ين أوعةيب ك٦ة » ٍذىٙ ثةبلىَصة؛ ٚٞةؿ/ ٝىؽ مى دػ٤خي ىلع قٛيةفى ال ٍٮرًم ك٬ٮ َمي
 
ي
ا إل٫أ ٓه يىؽم يف يًؽق. -يٕين اخل٤يٛح -راين إال وةاؿن ٤ٝخ/ ٦ةذا أ٩خ ٝةا٢ه هل؟  ككاً

ًؿ ٬ؾا المؿى 
/ اٍخزتى  .«؛ ٚى٤ىٍكخى ٨٦ً مأ٫ً٩ٝةؿ/ أٝٮؿي

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(399)تى

، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ اهليس٥ ث٨ جي٢ ال٩ُةيك/ ًز
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى ـ حتخ ر٥ٝ «اتل ٞؿيت»زً ؽ  ٞى  .(54)، تى
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[511]  زى٪ة ؽ  ٕيؽ المشال ٔجؽظى  ث٨ (2)، ٝةؿ/ ٩ة إثؿا٬ي٥ي (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى

ٍكزىايًع، كإقعةؽ»أٔني ابلضٌل، ٝةؿ/ 
ى
ٛيةف ال ٍٮرًم، كال ا٣ٞةق٥ ث٨  ٠٪خي ٦ٓ قي

٧ؽال ٔجؽالمٕيث ث١٧ح، ٚؽػ٢ ٤ٔي٪ة  ح ٔ٪ؽ ال٧ى٘ؿب -ٌٔلث٨  ى   ١  -ك٬ٮ أ٦ريي ٦ى
؛ كقي  ح، ك٬ٮ يٞٮؿ/ ال دى٪ْؿكا إيل   ُ أ ٠أ٩ ٫ بى ت  ٤ٔي٫ ك٬ٮ يىذًٮ وي

ى
، كأ٩ة أ

ي
أ  ً ذىٮى ٛيةف حى

جٍذىًل، ٚؽػ٢ ، ز٥ أَت  (3)ٚإين ٦ي ٤ ٥ى ٍكزىايًع ٚىكى
ى
ٌٔل ث٨  ى٧ؽال ٔجؽابليخى اذلم ٚي٫ ال

 ، ٤ ٥ى ىلع قٛيةفى ٚىكى جنة. ز٥ صةء  ؿٍظى جنة، مى ؿٍظى ٍكزىايًع  يٞٮؿ/ مى
ى
ٚٞةؿ هل ٚك٧ٕخي ال

؟ ٚٞةؿ/ أ٩ة  ٩ٍخى
ى
٨ٍ أ / ٦ى ، ال ٔجؽقٛيةفي ًٜ اللى ، اد  ًٜ اللى ؟ اد  ى٧ؽ. ٚٞةؿ هل/ ٠يٙ أ٩خى

 .«إذا ٠ربت ٚةق٧ٓ
زى٪ة [ 512]  ؽ  ث٨  مك٥٤، ٝةؿ/ ٩ة ًظج ةفث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿ م٧ؽال ٔجؽظى

صٕٛؿ؛ أف  قٛيةفى دػ٢ى ىلع أيب  -يٕين اث٨ املجةرؾ -الل ٔجؽذ٠ؿ »مٮىس، ٝةؿ/ 
ٮىين ظىت آديىٟ ٔي  .(4)«ٚٞةؿ/ ظةصذٟ؟ ٚٞةؿ/ ظةصت أال  دىٍؽ

[513]  زى٪ة ؽ  مك٥٤، ٝةؿ/ كأػربين ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿ م٧ؽال ٔجؽظى
٤ًتى قٛيةفي ظىت »/ (7)، ٝةؿ/ كٝةؿ أثٮ رىصةء(6)مججٮي٫ث٨  أمحؽ ث٨ (5)الل ٔجؽ َي

                                           

حه ٨٦ رصةؿ  (1) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
٪ ٙ يف  (2) ، ركل ٨ٔ الٮرم. ركل ٔ٪٫ إثؿا٬ي٥ ث٨ أٔني: »(2/87) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى

ش مى
ى
.أثٮ قٕيؽ ال .«. كاكف ٨٦ ًػيةر ال ةس :، ق٧ٕخ أثة قٕيؽ المش يٞٮؿ..  اهـ

 .«ٚيؽػ٢»يف املُجٮع/  (3)

 .رصةؿ ق٪ًؽق َك٭٥ زًٞةت (4)

٪ ٙ يف  (5) »(5/6) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٨ ٦ُ٭ؿ وةظت ٌٔل ث٨ :  ركل ٨ٔ أثي٫، ٔك
ـ ٬ؿماحلكني ث٨ كاٝؽ ٟو كال هـ.«. . ركل ٔ٪٫ ٌٔل  ث٨ احلكني ث٨ ال٪يؽ، ظةِٚ ظؽير ٦ةل  ا

، ٠ؾا يف «مجٮي٫: »(5/6) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، كيف دؿجذ٫ ٨٦ «مججٮي٫» :٠ؾا يف املؼُٮط (6)
٤ ًِل (2/55)دؿجح كالق  ٕى  .٬٪ةؾ ، كا٩ْؿ د٤ٕيٜ ال٧ي

ـ حتخ الزؿ رٝ ٬ٮ ٔجؽ (7) ؽ  ٞى  .(477)٥ الل ث٨ رصةء، تى
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ٕٛؿ، كامل٭ؽم ٝةا٥ه ىلع رأًق٫؛  ٍدًػ٢ى ىلع أيب صى
ي
٤ ٥، ز٥ د٩ة ٨٦ أ ٚؽػ٢ قٛيةفي كقى

 . ٤ىفى ةق ثًؿًٍص٫٤ً كصى  ا٣ًبكةط ٚ٪ىع 
٫ الل ٔجؽٝةؿ/ ٚٞةؿ ال٧ى٭ؽم/ ية أثة  ٕي ؤ٦٪ني بيشءو ي٪ٛ ث أ٦ريى ال٧ي ؽ  ، ظى

 ث٫.   الل
٥ٍ٤ ذلٟ ٔ٪ؽ٩ة أػرب٩ةز٥، ٚأعد ٤ٔي٫،  ًٔ ٝةؿ/ إف قأتلي٧ٮ٩ة ٨ٔ يشءو 

 . ةص  ٞى  ٚٞةؿ/ إين لكخي ثً
زى  ؽ  ا٦حث٨  ٪ة أي٨٧ي ز٥ ٝةؿ/ ظى رأيخي رقٮؿى »، ٝةؿ/ الل ٔجؽث٨  ٩ةث٢، ٨ٔ ٝيؽى

ؿٍدو كال  يىؿَل اًل٧ةر ملسو هيلع هللا ىلصالل  َى ٍبو كال  ٨ الٮادم ثال َضى ٍ٭جةء ٨٦ً ثُى ىلع ٩ةٝحو وى
ٟى  ٍ ٟى إًلى ٍ  . (1)«إًلى

٫ اللي  ٕي ث أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني بيشءو ي٪ٛ ؽ  / ظى ٭ؽم   ث٫.  ٝةؿ/ ثي٥  ٝةؿ ال٧ى
يُةف الؿ صي٥، بًٍك٥ الًل الؿ مح٨ ٚٞةؿ/ أٔٮذ ثةلل ٧يٓ ا٤ٕ٣ي٥ ٨٦ً الن   الك 

ؿأ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿الؿ ظي٥/  ٮهل/،ٝ  ک ﴿ إىلٝ 

. ز٥ ُٝٓ(2)﴾ک ک گ ، يب ثٮؿه ٍَصًق/ يب ثٮؿه  .«، ز٥ ٝةؿى ثيًؽق ىلع ػى
[514 ] زى٪ة ؽ  جيؽي الل ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٔي زىيًن  ؽ  ك٥٤، ظى  (4)مي

                                           

٨٦ َؿيٜ مؿكاف ث٨  (913)٨٦ َؿيٜ مٮىس ث٨ َةرؽ، كا٣رت٦ؾم ثؿ٥ٝ  (3/413)ركاق أمحؽ  (1)
٨٦ َؿيٜ ككيٓ،  (3135)، كاث٨ ٦ةص٫ ثؿ٥ٝ (4153)ثؿ٥ٝ  «ال١ربل»٦ٕةكيح، كا٣ج كةيئ يف 

٪ة الٮاديع  ع٫ ميؼي ع  ، كٝؽ وى ًعيطه الة٦ٓ »يف  زالزذ٭٥ ٨ٔ أي٨٧ ث٨ ٩ةث٢، ث٫، ك٬ٮ وى
عيعنيالى   ك٪ؽ ممة ٣حف يف الى   .(1414)ثؿ٥ٝ  (2/424) «عيط ال٧ي

 .14 -6قٮرة ا٣ٛضؿ/ اآليةت/  (2)
ة (3) ارى  .٬ٮ اث٨ كى
، ٨٦ رصةؿ  (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
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ٝيؽا٦ح، ٩ة  ث٨ا ٧ؽال ٔجؽقٕيؽ؛ أثٮ  ةف -(1)ى  ك  ٝةؿ/ ٝةؿ قٛيةفي  -يٕين اث٨ ظى
 / ، ٤ٞٚخي هل/ ا٩ْؿ ٧ٔؿ»ال ٍٮرًم  دػ٤خ ىلع ال٧ى٭ؽم 

ي
ةب!ث٨  إين أ  ُ  اخلى

 . ؿي اكف هل أوعةبه ٧ى  ٚٞةؿ/ خي
ؿي  ٧ى ٕي / ذى ٤  ا٣ ٔجؽث٨  ٤ٞٚخي ٥ ٕـيـ؛ ٚٞؽ اكف يف ًٚذ٪حو كٚي٧ة اكف ٚي٫؛ ٧ٚة دىسى
! ٪ حن ةرى قي  بيشء إال  وى

ٜ؟  ًَ
ي
 ٚٞةؿ/ إٍف ل٥ أ

/ اٍص٤ًف يف ثحًذٟ  .(2)«٤ٞٚخي
[515 ] زى٪ة ؽ  ٕىي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ك٥٤، ٝةؿ/ ٤ٝخي ليب جي / (3)مي

ًٛؿيةيب» ؛ ٚإ٩ٟ   (4)إف  ا٣ ًٜ اللى ٕٛؿ ث٧ًًىن، ٚٞةؿ/ اد  ٛيةف دػ٢ى ىلع أيب صى ذ٠ؿ أف  قي
٩ـ٣خى 

ي
ٮعن  إ٩ ٧ة أ ٬ؾق ال٧ىزن٣ح ثأقيةًؼ ال٧ي٭ةصؿي٨ كال٩ىةر، كأث٪ةؤ٥٬ يى٧ٮدٮف صي

ؿي  ٧ى ش  خي ؛ ظى ـالن ! ث٨  ك٬ى ٔىّشى دي٪ةرنا، كأ٩خ ٚي٧ة أ٩خى ٞذي٫ ًقذ حى  ٘ىخ ٩ٛى ةب ٚجى٤ى  ُ  اخلى
؟  ٟى ؿ أف أكٮفى ٦ًس٤ٍى مي

ٍ
ذىأ  ٝةؿ/ ذى

 ٝةؿ/ ال، دسٮفي دكف ٦ة أ٩خى ٚي٫، كٚٮؽى ٦ة أ٩ة ٚي٫. 
ػٍ 

ي
.ٝةؿ/ ٚىأ  ؿًصخي

زجي٫ م٧ؽي  ؽ  ؿيةيب؛ ظى ًٛ ى٥ أظ٫ْٛ ٨ٔ ا٣ ٬ةركف ٔ٪٫؛ ٚٞةؿ يل أثٮ  ث٨ (5)كل
                                           

ٍركىًذم؛ أثٮ يىي، يٞةؿ هل ٬ٮ ٔجؽ (1) ٍؿكى ةف ال٧ى ٧ؽ ث٨ ظك  ٛيةف، ٝةؿ ٔ٪٫  ٔجؽ :الى  الى٧ؽ ػةدـ قي
»(6/51) «ؿح كاتل ٕؽي٢الى »أثٮ ظةد٥ ٧٠ة يف  كؽه :  ؽي .«. وة٣طي احلؽير، وى هـ  ا

٨ه  (2) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى ني/ زً ٢ ث٨ دي٠ى ٌٍ ٛى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ ا٣
، يٞةؿ (4) ، ٚة٢ًه حه ٞى ـ ٚي٫ ٦ٓ  :٬ٮ م٧ؽ ث٨ يٮقٙ، زً ؽ  ٞى أػُأ يف يشء ٨٦ ظؽيًر ال ٮرم، ك٬ٮ ٦ي

زاؽ ذلٟ ٔ٪ؽ٥٬ ىلع ٔجؽ ؿً » .الؿ  ٍٞ  .(6455)، دؿجح ثؿ٥ٝ «يت اتل ٍ٭ًؾيتتى

ـ ثؿ٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ٪ ٙ، تى ؿو يف ابلةب(487)كٝؽ ركاق ٠ؾلٟ ٔ٪٫ ال٧يىى
زى
ى
 .، ك٬ٮ أكؿ أ
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ؿ ٛى ٍٕ ٍ٭ًؽق ث٧ًًىن ال ىلع أيب صى ة دػ٢ ىلع ال٧ى٭ؽم يف كاليح خى ٧ى ي٥/ إج   .«٩ٕي
[516 ] زى٪ة ؽ  رداء؛ ال ٔجؽظى  (1)ٕـيـا٣ ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة أثٮ ال 

ٛى  ث٨ا ٪يت، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ا٣ ٢ى ٦ي ٞةد٢ ابلى٤يخ -(2)ٌٍ ٝةؿ/ ق٧ٕخي  -يٕين اث٨ ٦ي
ٕٛؿ ال ٍٮرًم  ظىت ٝىًؽـ ٤ٔي٫؛ ٚأدػ٢ ٤ٔي٫.»زيرارة يٞٮؿ/  ث٨ (3)ال رٍضى  ٤ىتى أثٮ صى  َى

دى٪ة، كديج٘ي  ٪ة كديج٘ي دٔٮى ٌي ً٘ جٍ ًح، ٚٞةؿ/ تي ٛيةفى ثةل٧ىال٦ى ٝةؿ/ ٚأٝج٢ى ىلع قي
ةى رقٮًؿ الل  رٍتى  . ملسو هيلع هللا ىلصًٔ

ـه. ٝةؿ/ كال ٍٮرًم  ي ـه، قال  ٞٮؿ/ قال
يُةف الؿصي٥/  ٫، ٚٞةؿ/ أٔٮذ ثةلل ٨٦ الن  ٿ ٿ ﴿ٝةؿ/ ز٥ رٚٓ ال ٍٮرًم  رأقى

 .﴾ک ک ک گ﴿ ، إىل ٝٮهل/﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

. ٢ى يى٪١خ ثٌٞيتو يف يًؽق الرضى ٕى ٫، كصى ٕٛؿ رأقى  ٝةؿ/ ٚ٪ى١ف أثٮ صى
ج ٔ٪٫ ؿى . ثي٥  ٝةـ ٚىؼى ٮءى ، الًٮ ٮءى / الًٮ  .«ٚٞةؿ قٛيةفي

[517]  زى٪ة ؽ  رداء؛ ال ٔجؽظى  (4)ٕـيـا٣ ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ز٪ة أثٮ ال 
٪يت، ٝةؿ/ ٝةؿ  ث٨ا ز اؽال ٔجؽ٦ي ًعتى ال ٍٮرًم  »/ (5)ؿ  ةؿ هل/  -اكف رص٢ه وى يٞي

                                           

كؽه  ٬ٮ ٔجؽ (1) ؽي رداء املؿكزم/ وى ٪يت؛ أثٮ ال  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ا٣ٕـيـ ث٨ ٦ي ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(4155). 

حه ٨٦ رصةؿ  (2) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ار، ٝةؿ أثٮ ظةد٥ (3) ٨ اذل٬ٌل، ٠ٮيف الو٢، ثى٤يخ ال   :٬ٮ ال رض ث٨ زرارة؛ أثٮ احلىكى

.دل٭ٮؿه »  اهـ. «
كذٮره » :كٝةؿ احلةِٚ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، (8/478) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» اهـ.«. مى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(7183). 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى كؽه ؽي ز اؽ لظؽو ذ٠ؿ أ٩ ٫ ركل ٨ٔ ٔجؽ ، كل٥ أٝٙ ىلع ٝٮؿو (516)وى  .الؿ 
٪ٍٕةين (5)  .٬ٮ الى 
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/  -يٮقٙ ؿ، ٚٞةؿ هل ال ٍٮرًم  ٛى ٍٕ ىنٕؿ إذ صةءد٫ الٮاليح ٨٦ أيب صى ٪ٍٕةء، ٥٤ٚ ي إىل وى
 ، ٙي ٟى ية يٮق ٍيى ؿ كى ٛى ٍٕ ني، ٠يٙ إذا ٝي٢ يٮـ ا٣ٞية٦ح/ أي٨ أثٮ صى ٮؾى ث٘رًي ًق١  ُي عى مى

٧ٍخى ًذي٭٥؟ ٫؛ ري ٔي  .«كأدجة

ِِٛصٟ قبٍٛ بض ابصَضا٤  باب َا سنض يف تضى ايجَّ

[518]  زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ز٪ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٪ىٮر الؿ  ٦ى
ٍٕ٪ىيب   ٞى ث قٛيةفى  ق٤ي٥ ا٣ُةايف ث٨ (3)ق٧ٕخ يىي، ٝةؿ/ (2)ا٣ ىؽ  يىحٍ٪ىح أف  ث٨  يي خي

حى  -إثؿا٬ي٥ث٨  م٧ؽى   ١ ٕىرى إىل قٛيةفى ال ٍٮرًم   -يٕين اهلةمِل كىاًلنة اكف ىلع ٦ى بى
ج٤٭ة. َبى أف يٞى

ى
 ث٧ةات دي٪ةر، ٚأ

؟ الل ٔجؽ٤ٝخي هل/ ية أثة  ا٬ة ظالالن  ، ٠أ٩ٟ  ال دىؿى
كؿق أف أذؿ

ى
 .«ٝةؿ/ ثًل، ك٣س٨ أ

[519]  زى٪ة ؽ  زىيًن ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ث٨ (4)م٧ؽي  مي
٧ؿاف ٩ٛؾ »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽث٨  أيب لًل، ٨ٔ محيؽث٨  ًٔ

ي
اكف قٛيةفي ذي٠ًؿى هل أ٩ ٫ أ

ج ىلع كىٍصً٭٫ ؿى ـى ٚىؼى ، ٚٞة  .(5)«إل٫ ٦ةؿه

                                           

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
حه عثؽ ٬ٮ ٔجؽ (2) ٞى ٪ىت ا٣ٕٞ٪يب/ زً ٍٕ ك٧٤ح ث٨ رى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ مى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(3645). 
، : »(7613)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٞؿيت»ٝةؿ احلةِٚ يف  (3) كؽه ؽي .«. قي ئ احًلِٛوى  اهـ
كؽه » :ٝةؿ احلةِٚ ٔ٪٫ (4) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«وى ٍٞ  .(6237)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ـ الزؿ ثؿ٥ٝ  (5) ؽ  ٞى  .(447)تى
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 َِٔ ِِٛصٟباب َا سنض   نجض٠ سزٜح ايجَّ

[511]  زى٪ة ؽ  ش  ؿ مح٨، ز٪ة أال ٔجؽظى مى
ى
 (2)ؿ مح٨ال ٔجؽ، ٩ة أثٮ (1)ثٮ قٕيؽ ال

يؽ اث٨ »احلةريث، ٝةؿ/  ٢ى إىل كايل يـى رٍقى
ى
٨٦ًى أ

ى
ذيجى٫، ٧٤ٚة أ حى ٠ي ؿى ُى ػةؼ قٛيةفي محبنة ذى

ؿص٭ة، ٚأٝٮؿ/ ية أثة  ٮا ال١ذت. ٚؽػ٤٪ة ابًلرئ، ٚض٤ٕ٪ة ني ٍػؿًصي
ى
زٮيؿ املؿ٬يب، ٚٞةؿ/ أ

ٌٍ الل ٔجؽ اكز اخلي٧ف. ك٬ٮ يى ٓى ٧ًُٝؿات، ل كاظؽ إىل ، كيف الؿ  ، ٚأػؿص٪ة تًٍك ٟي عى
ؿى يل  ـى ٕى زين ث٫. ٝةؿ/ ذى ىؽ  ؿ ٠ذةثنة حتي ـً

ٍٔ ٬٪ة. كأمةر إىل أق٢ٛ ز٪ؽكد٫، ٝةؿ/ ٤ٞٚخ/ ا
زين ث٫ ؽ   .«٠ذةثنة ٚعى

ؽو  ى٧  زى٪ة أيب ٨ٔ أيب قٕيؽ  /(3)ٝةؿ أثٮ مي ؽ  ، كظى ش  مى
ى
زى٪ة أثٮ قٕيؽ ال ؽ  ٠ؾا ظى

ذيجى٫،  (4)ٚأ٣ق يف ثرًئ ٦ةء ام١٪ٟ»ث٭ؾا احلؽير، كزاد ٚي٫/  كديؿاب، كأ٣ق ٚي٭ة ٠ي
٨٦ًى ٚأرق٢ إىل كايل يـيؽ

ى
٧ةٔ٪ة/ يـيؽ(5)دٮبحث٨  ز٥ أ  .«زٮيؿث٨  ، كيف قى

[511]  زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ٝةؿ/ ق٧ٕخ  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٦٪ىٮر الؿ 
ز اؽال ٔجؽ جةرؾ/  (7)ؿ  ث،  ٠٪خ إٔٝؽي إىل»يٞٮؿ/ ٝةؿ اث٨ي ال٧ي ؽ  قٛيةفى ال ٍٮرًم ٚييعى

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(54)زً
كؽه  الل ث٨ القٮد احلةريث؛ أثٮ ٔجؽ الل ث٨ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (2) ؽي ًؿيت» .الؿ مح٨ ال١ٮيف/ وى ٍٞ  تى

 .(3433)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

(3) ٙ ٪  .٬ٮ ال٧يىى
٤ ًِل  (4) ٕى ريؽ ث٭ة ٬٪ة» :ٝةؿ ال٧ي

ي
ةري٨ :َك٧حه ٚةرقيح أ ذ٧ٓ ٔ٪ؽ ال ض  ت ا٣ت َتى  .«حنةدىح اخلىنى

٨ه  (5) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى

حه ٨٦ رصةؿ  (6) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
 .٬ٮ الى٪ٕةين (7)
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ة آػؿ، ٚييعؽث  ٫٧٤ يشءه إال كٝؽ ق٧ٕذي٫. ز٥ إٔٝؽ ٔ٪ؽق دل٤كن ًٔ ٚأٝٮؿ/ ٦ة ثيق ٨٦ً 
٫٧ًٍ٤ محبنة ًٔ  .(1)«ٚأٝٮؿ/ ٦ة ق٧ٕخي ٨٦ً 

[512]  زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى  (2)ؿمح٨ال ٔجؽقٕيؽ ال٧ي
٥ ث٨ا زىيًن ث٨  احلىسى ؽ  أكىص »ٝةؿ/  -يٕين اث٨ ٦ُ٭ؿ -(3)٩ىٍٮٚى٢ بنري، ٝةؿ/ ظى

ةر  ٧ ًك٫ٍ٤. كزاد ٚي٫/ ك٦ة ث٨  قٛيةفي إىل خى ٍٗ رٍبو ٚة ذيًج٫؛ ٚٞةؿ/ ٦ة اكف حًبً قيٙ يف ٠ي
ذيجنة ٠سرية.  ٚةٍمي٫. (4)اكف ثأ٩ٞةس ، كاقذٕةف ث٪ة. ٝةؿ/ ٚأػؿجى ٠ي ٪ة املةءى ؼ  ٝةؿ/ ٚىكى

ًك٤ي٭ة ٍ٘  .«ٝةؿ/ ٚض٤ٕ٪ة ٩ى٧عٮ٬ة كجى

َِ ِِٛصٟ بني تال٠ٚ ايكضإٓٔ باب َا سنض   ِقضإ ايجَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٚسفظ سزٜح صعٍٛ اهلل

[513 ] زى٪ة ؽ  رداء؛ ال ٔجؽظى ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ/ ٩ة أثٮ ال 
٪يت، ٝةؿ/ ٝةؿ  ث٨ (5)ٕـيـا٣ ٔجؽ ز اؽ/ ال ٔجؽ٦ي ٕى٢ى ىلع ٩ًٛك٫ »ؿ  اكف ال ٍٮرًم  صى

ا ٨٦ احلؽير ـءن ا ٨٦ ا٣ٞؿآف كص ـءن ق ٨٦ ا٣ٞؿآف، ز٥ لم  ل٤ح صي
ى
أ ـٍ ، ٝةؿ/ ٚيىٞؿأ صي

ـي  ـأق ٨٦ احلؽير، ز٥ ي٪ة ًٛؿاش ٚيٞؿأ ص  .«جي٤ف ىلع ا٣
                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ـ حتخ الزؿ (2) ؽ  ٞى  .(158)ر٥ٝ  تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(245)تى

فى )، ٦ةدة (578ص ) «ا٣ٞةمٮس»٬ٮ ال٧ًؽاد.  (4) ٞى  .(جى

كؽه ٨٦ رصةؿ  (5) ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ «اتل ٞؿيت»وى ؽ  ٞى ٨ ذ٠ؿ أ٫٩ ركل (516)، كٝؽ تى ، كل٥ أصؽ ٦ى
ز اؽ ٨ٔ ٔجؽ  .الؿ 
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 َِٔ ِِٛصٟ بتفغري ايكضإٓباب َا سنض   عًِ ايجَّ

[514]  زى٪ة ؽ  زىيًن ًم٭ةبي ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى ؽ  ٔج ةد؛ أثٮ  ث٨ (1)، ظى
٭ؽم يٞٮؿ/ اكفث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأثٮ ٧ٔؿ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  قٛيةفي يىأػؾ ال٧يىعٙ  ٦ى

ؿ  ثةآليح ٚيٞٮؿ/ أم  يشء ٔ٪ؽؾ يف ٬ؾق؟  ٬ة، ٚؿب٧ة مى ٚىّس  ؿ  ثآيحو إال  ٧ي ٚال يىسةد حى
يٓ، ٦ًس٢ٍي ٬ؾق ال يسٮف ٔ٪ؽؾ ٚي٭ة  ٚأٝٮؿ/ ٦ة ٔ٪ؽم ٚي٭ة يشء. ٚيٞٮؿ/ دٌى

 .(2)«يشءه 
[515]  زى٪ة ؽ  زاؽ، ؿ  ال ٔجؽا٣ُ٭ؿاين، ٩ة  (3)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ ال ٔجؽظى

٪ةقٟ كا٣ٞؿآف؛ ٚإين  ث٭٧ة عل٥ًه »ٝةؿ/  ٨ ال٧ى ٔى ٤يٮين   .(4)«اكف ال ٍٮرًم  يٞٮؿ/ قى

 
 

                                           

ٞى  (1) ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .حه ٬ٮ ًم٭ةب ث٨ ٔج ةد ا٣ٕجؽم؛ أثٮ ٧ٔؿ ال١ٮيف/ زً ٍٞ  .(2842)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (2)  .وى
٪ ٙ يف  ٬ٮ م٧ؽ ث٨ محةد ا٣ُ٭ؿاين؛ أثٮ ٔجؽ (3) : (7/241) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»الل. ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى

حه » ٞى ، زً كؽه ؽي .«. وى  اهـ
ًعيطه  (4)  .وى
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 َِٔ ِِٛصٟ ٚتٛاعع٘باب َا سنض   آراب عفٝإ ايجَّ

[516]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٪ضةين، ٝةؿ/ ق٧ٕخي كً احلىكى
ي ٮب ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٌٔل   ث٨ (2)ق٧ٕخي يىي

ى
زةثخ الـرم يٞٮؿ/ ٦ة رأيخي  ث٨ (3)أ

٧ٓ ثني  ، كجيى ٍو ، إ٩ ٧ة اكف يٕٞؽي إىل صة٩ًت ظةا  ٍ ٤ًٍفو رى ٍؽًر دلى ٕؽ يف وى ٛيةف يٞى قي
 .(4)«ري٠جتي٫

 باب َا سنض 

ِِٛصٟ ع٢ً نتاب١ ايعًَِِٔ   سضظ ايجَّ

[517]  زى٪ة ؽ  ـي ال ٔجؽظى ٕيؽ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ال٧ًٞؽا ث٨  داكد اث٨ أيخ قى

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ٪ ٙ ٝةؿ ٔ٪٫(24)تى ٞى » :، كأف  ال٧يىى كؽه زً ؽي ، وى  .«حه
حه  (2) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ يىي ث٨ أيٮب املٞةثؿم/ زً ٍٞ  .(7562)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

، كأ٦ة ٝٮؿ احلةِٚ (3) حه ٞى ب ٧ة أػُأ» :زً ، ري كؽه ؽي يؽ، كٝؽ أوةب أوعةبي  «وى  «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»ٚجٕى
اصٓ ، ٤ٚريي حه ٞى ًج٭٥ ثأ٩ ٫ زً  ٞ ٕى  .يف تى

ًعيطه  (4)  .وى
٧  .٨٦ َؿيٜ يىي ث٨ أيٮب، ث٫ (128ص) «أدب اإلمالء»ٕةين يف كركاق الك 

(5) ٙ ٪ ٤ ٧ٮا ٚي٫» :ٝةؿ ال٧يىى ري٧٬ة دىسى حو » :كٝةؿ ا٣ج كةيئ .«كاث٨ ييٮنف ٗك ٞى كٝةؿ م٧ؽ  .«٣حف ثًس
ٛذينة، ل٥ يىس٨ ثةل٧ىع٧ٮد يف الؿكايح» :ث٨ يٮقٙ ال١٪ؽم ة ٦ي  «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«اكف ٚٞي٭ن

 .(7/144) «ال٧ًزيافلكةف »، (8/331)
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ـار، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ق٤ي٧ةف ث٨ (1)د٤يؽ املَصم، ٩ة ػةلي ث٨  ٔحىس  ال٧ي٘رية ث٨ (2)٩ً
ين ٔ٪ٟ أظةديري كأ٩ة ىلع »ابلىَصم يٞٮؿ/  / إ٩ ٫ ثى٤٘ى ـى ٤ٔي٪ة ال ٍٮرًم  ٚأرق٢ إيل  ٝىًؽ

، ك٢ٕٚى ذلٟ ث٘رًي كاظؽو  ٧ًٓ ٦ًين  دىحٍذي٫، ٚىكى
ى
ٙ  ٤ٔيٟ. ٚىأ ديًن إٍف ػى

ٍ
٦ة دؿل ٨٦ احلةؿ ٚىأ

 .«وعةيب٨٦ أ
[518]  زى٪ة ؽ  ٔيجيؽ اللال ٔجؽظى ا٦ح؛  قٕيؽ  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ ٝيؽى

ػيس، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ٭ؽم ٝةؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽالّس  ٝةؿ يل قٛيةفي ال ٍٮرًم  »٦ى
١ؿ٦ح ًٔ ؿ  ث٪ة إىل  ٫ ث٨  ث٧ًًىن/ مي ٛي ةر الى٧ةَل. ٝةؿ/ ٚض٢ٕ يي٧ٌل ىلع قٛيةفى كييٮًٝ  ٧ٔ

زين، ق٧ٕخي  ٔ٪ؽ ل   ؽ  ؛ ٢ٝ/ ظى  .(4)«ظؽيرو

 باب َا سنض 

ِِٛصٟ يف ايغ١ٓ ٚاحلزٜحَِٔ   إَا١َ ايجَّ

[519]  زى٪ة ؽ  اد، ٩ة  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿ؛ م٧ؽال ٔجؽظى ٤ٙى احلىؽ  ػى
جىح ث٨ (6)يٕٞٮبي  ٍٕ زىيًن قٛيةفي ث٨  إقعةؽ احلىرضَل، ٩ة مي ؽ  ةج، ظى قٕيؽ ث٨  احلىض 

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ٨ احلؽير، تى كى  .(16)ظى

ٍرٚىٓ، ٨٦ رصةؿ  (2)
ى
حه كأ ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(514)زً
ًعيطه  (4) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى ٭ؽم، ث٫ (313)، كٝؽ تى ؽيين، ٨ٔ اث٨ ٦ى  .٨٦ َؿيٜ ٌٔل  ث٨ ال٧ى
، ٚة٢ًه  (5) حه ٞى ٍٞ » .زً  .(5897)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيتتى
كؽه  (6) ؽي ٞؿئ ال عٮم/ وى  .٬ٮ يٕٞٮب ث٨ إقعةؽ ث٨ زيؽ احلرضَل، مٮال٥٬، أثٮ م٧ؽ ال٧ي

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(7867)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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جىحى يٞٮؿ/ ال ٍٮرًم، ٝةؿ يٕ ٍٕ / ق٧ٕخي مي  . (1)«قٛيةفي أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني يف احلؽير»ٞٮبي
زىيًن »ز٥ ٝةؿ يٕٞٮب/  ؽ  ، ظى ٌ   ٠جريه ٨ٔ ٠جريو ؼى ال  ٌ جىحي اخلري؛ ٍؼ٥ي ٨ٔ ال ٍٕ ةـ مي

 .«أثٮ بًكُةـ
[521]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ةد٢ًي  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٝةؿ/ ظى ٞى  ث٨ (2)٦ي

٧ؽ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ي ؽى  (4)اكف زااؽةي »ٝةؿ/  (3)أثة أقة٦ح مي يىؿىل ال ٍٮرًم  قى
 .(5)«ال٧يك٧٤ني
[521]  زى٪ة ؽ   (7)ميك٥٤ ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة ًزيةد ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽيٞٮؿ/ ق٧ٕخي  (7)ًزيةد ٨  /ال ةسي ىلع كصٮقو »٦ى ٚى٧ً٪٭٥ ٦ى
ـه يف  ٪ ح، إ٦ة ـه يف الك  ٨ ٬ٮ إ٦ة ـو ٦ى ٪ ح ك٣حف ثإ٦ة ـه يف الك  ٨ ٬ٮ إ٦ة احلىؽير. ك٦ً٪٭٥ ٦ى

٨ ٬ٮ إ٦ةـ  ة ٦ى ٪ ح. ٚأ٦  ـو يف الك  ـه يف احلؽير ٣حف ثإ٦ة ٨ ٬ٮ إ٦ة يف احلؽير. ك٦ً٪٭٥ ٦ى
ـه يف احلؽير ٚكٛيةفي ال ٍٮرًم   ٪ ح كإ٦ة  .(8)«يف الك 

[522]  زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ال ٔجؽظى ؽ  ؿ ث٨  ٨ؿ محال ٔجؽؿ مح٨، ظى ٧ى خي
٭ؽم يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽالوج٭ةين، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  أا٧حي ال ةس يف ز٦ة٩٭٥ »٦ى

                                           

٨ه  (1) كى ق ظى ٪ىؽي ؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .قى ٔى ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ ػ٤ٙ  (1/165) «الاكم٢»كركاق اث٨ي 
 .احلؽادم، ث٫

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(492)زً
حه ٨٦ رصةؿ  (3) ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح، زً

ا٦ح (4)  .٬ٮ اث٨ي ٝيؽى
ًعيطه  (5)  .وى

ة (6) ارى  .٬ٮ اث٨ي كى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(7)٬ٮ مح ةد ث٨ زاذاف، زً

ًعيطه  (8)  .وى
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ةـ، كمحى ةد ٍكزىايًع  ثةلن 
ى
ٟه ثةحًلضةز، كال / قٛيةفي ال ٍٮرًم  ثةل١ٮٚح، ك٦ةل زيؽ ث٨  أربٕحه

 .(1)«ثةبلىَصة
[523]  زى٪ة ؽ  يٍسى٧ح ٚيث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ، أيب ػى ٧ة ٠ذت إيل 

ًٕني يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي  .(2)«قٛيةفي أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني يف احلؽير»٦ى
[524]  زى٪ة ؽ  يٮنف، ث٨  الل ٔجؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

ةؿ/  ٕيب  يف ز٦ة٫ً٩، كال ٍٮرًم  »ٝةؿ/ اكف يٞي ج ةس يف ز٦ة٫ً٩، كالن  / اث٨ي خى الةسي زالزحه
 .(4)«٫ً٩يف ز٦ة

 َِٔ  عًِ عفٝإ بتفغري ايكضإٓباب َا سنض 

[525]  ز اؽ، ٝةؿ/ ال ٔجؽ ا٣ُ٭ؿاين، أ٩ة الل ٔجؽ٩ة أثٮ اكف ال ٍٮرًم  »ؿ 
ؿآف؛ ٚإين  ث٭٧ة عل٥ًه  ٞي ًٟ كا٣ ٪ةًق ٨ ال٧ى ٔى ٤يٮين   .(5)«يٞٮؿ/ قى

                                           

ًعيطه  (1) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى  .(817)، كقيأيت ثؿ٥ٝ (6)، كٝؽ تى

ًعيطه  (2)  .وى

ِه  (3) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ا٣ريبٮيع، زً ٍٞ  .(63)ثؿ٥ٝ  «تى

يح٪ح (4) ٔي  .كصةء أف  ا٣ٞةا٢ ٬ٮ اث٨ 

ؽم يف ٦ٞؽ٦ح  ٔى زين » :٨٦ َؿيٜ داكد ث٨ رميؽ يٞٮؿ (1/171) «الاكم٢»ٚٞؽ ركاق اث٨ي  ؽ  ظى
.ا٧٤ٕ٣ةءي زالزحه  :ٝةؿ قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح :ثٕيي أوعةث٪ة ٨ٔ بًّش ث٨ احلةرث، ٝةؿ  .، كذ٠ؿق«..

ـ ثؿ٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ٍه ٨٦  -أٔين ٬ؾا احلؽير ٦ٓ اتلجٮيت -. ك٬ٮ(515)تى ـ (ؾ)ك (ـ)قةٝ ؽ  ٞى ، كٝؽ تى
ـ، كٝةؿ/  ؽ  ٞى ٓ كاذلم تى يكؼذ٫ يف ٬ؾا املًٮ ٤ ًِل  يف ن ٕى ـى »ٝج٢، كأزبذ٫ ال٧ي مى يكؼحو رى سٍجىخه يف ن إ٫٩ ٦ي

 .«كذ٫ ىلع ظةهل؛ ٚرت(ـ)هلة ثػ
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 َِٔ  ايضؤٜا يًجٛصٟ بعز ٚفات٘باب َا سنض 

[526]  زى٪ة ؽ  رداء؛ ؿ محال ٔجؽظى  ث٨ (1)ٕـيـا٣ ٔجؽ٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة أثٮ ال 
زىيًن  ؽ  ٪يت، ظى ٢ي  ٦ي ٌٍ ٛى ٞةد٢ ابلى٤يخ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يـيؽى  ث٨ (2)ا٣ أيب ظ١ي٥ يٞٮؿ/ ث٨  ٦ي

ًذٟ يٞةؿ هل/ قٛيةف  ملسو هيلع هللا ىلص رأيخي ال يب  »  ٦
ي
٪ةـ ٤ٞٚخ/ ية رقٮؿى الل، إف  رصالن ٨٦ أ يف ال٧ى

سى ث٫؟ ٝةؿ
ٍ
٥ٍ، ال ثأسى ث٫. ملسو هيلع هللا ىلص/ ٚٞةؿ ال يب  ال ٍٮرًم، ال ثىأ ٕى  / جى
 :

ُ
زى٪ة ٨ٔ أيب ٬ةركفقلت ؽ  ًٞيخى ل٤حى (3)ظى ، ٔ٪ٟ/ أ٩ٟ  ٣ى ، ٨ٔ أيب قٕيؽو

ؽى  ؽى ٧ةء. ٝةؿ/ وى ٙى يف الك   .«اإلساء ييٮق
[527]  زى٪ة ؽ  زىيًن ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  يـيؽ  ث٨ (4)م٧ؽي  مك٥٤، ظى

زىيًن  ؽ  ٚةيع يف ث٨  رأيخي ميٮىس»الى٧ةف، ٝةؿ/ ث٨  يىيث٨  داكدي  الؿٚةيع، ظى قٕيؽ الؿ 
؟  ٍؽتى أ٢ٌٚى ٓى اللي ثٟ؟ ٚؾ٠ؿ ػرينا، ٤ٞٚخ/ أم  يشءو كىصى ٪ى ال ٮـ، ٤ٞٚخ هل/ ٦ة وى

ٛيةف  .«ٝةؿ/ ٝىٍٮؿ قي
[528]  زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٩ة أثٮ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣

يى  ٢ًٝ  »حٍ٪ىح، ٝةؿ/ أقة٦ح، ٨ٔ اث٨ خي
ى
كًٍوين. ٚٞةؿ/ أ

ى
رأيخي ال ٍٮرًم  يف الٮـ ٤ٞٚخي هل/ أ

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(516)تى
حه  (2) ٞى ٞةد٢ ابلى٤يخ/ زً ٞةد٢؛ أثٮ ٦ي ٢ٌ ث٨ ٦ي ٛى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ا٣ ٍٞ  .(5453)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ح ٔ٪ؽ احلةرث ث٨ أيب أقة٦ح ٧٠ة يف  (3) ٤ى٧ى  «إحتةؼ اخًلرية»٬ٮ ا٣ٕجؽم، كٝؽ ركاق ٔ٪٫ مح ةد ث٨ قى
عيعني»، كأو٢ ظؽير اإلساء زةثخه يف (146)ثؿ٥ٝ  (1/147) ٨٦ ظؽير أنًف ث٨  «الى 

 .٦ةلٟ 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى ٙه  .(421)ًٕي
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ٕؿٚح ال ةًس   .(1)«٨٦ً ٦ى
[529 ] زى٪ة ؽ  ربم، ٩ة أثٮ  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿ؛ أمحؽال ٔجؽظى  ُ ٔي٧ري ا٣

ةؿ؛ م٧ؽ ٭ؿاف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي الٮلؽى  ث٨ (3)أثٮ صٕٛؿ الى٧  ك٥٤ يٞٮؿ/ ث٨  ٦ى مي
ٛيةفى  ملسو هيلع هللا ىلصيب  رأيخي ال» ٟى بًكي ؿ؟ ٝةؿ/ ٤ٔي مي

ٍ
٨ دىأ ٪ةـ ٤ٞٚخ/ ية رقٮؿى الل، ث٧ًى يف ال٧ى

 .«ال ٍٮرًم  
[531 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ك٥٤، ظى  ث٨ (4)إثؿا٬ي٥ي  مي

 .«رأيخي ٚي٧ة يىؿل الةا٥ ٠أف  ٝىةاالن يٞٮؿ/ المؿي ٦ة اكف ٤ٔي٫ ال ٍٮرًم  »مٮىس، ٝةؿ/ 
[531]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ، ظى ش  مى

ى
 ث٨ (5)إثؿا٬ي٥ي  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال

ٍٔني ابلىضٌل ى
٪ةـ، »ٝةؿ/  -كاكف ٨٦ً ًػيةر الةس -أ رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يف ال٧ى

/ ية أثة  اء؛ ٤ٞٚخي ٍؿى ٛؿاء محى ؟ ٝةؿ/ أ٩ة ٦ٓ الل ٔجؽكحليذ٫ وى ٟى ٍحذي ٚىؽى ، ٦ة و٪ٕخى 
ًة. ٝ ؿى ٛى ةي الك  رى ى ـي ا٣ربى ا ةي؟ ٝةؿ/ ال١ًؿى ؿى ٛى / ك٦ة الك   .«٤خي
[532]  زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

ؤم٢ ز٪ة ثٕيي أوعةث٪ة أ٩ ٫ رأل قٛيةفى ال ٍٮرًم  ٚي٧ة  -يٕين اث٨ إق٧ةٔي٢ -(6)مي
/ ية أ ، ٦ة ٬ؾق ال ١ذح الل ٔجؽثة يىؿل الةا٥ ٠أف  يف كىٍص٪ىتي٫ ٩يسذح قٮداء، ٤ٞٚخي

 / ذي٫ ل٤٪ ةس. ٝةؿ أمحؽي ٍٕ ًى رىا٬ة يف كص٭ٟ؟ ٝةؿ/ ٬ؾا ال١ذةبي اذلم كى
ى
ٮداء ا٣ت أ الك 

                                           

٪ؽ زًٞةت َك٭٥ (1)  .رصةؿ الك 
٪ ٙ يف  (2) ت يف دل٤ف أيب : »(2/65) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٝنة يٛي ك ؽي ٠ذب٪ة ٔ٪٫ كاكف وى

ح ٔى ٍر . زي ».  اهـ
ٞى  (3) ِه زً ، ظةٚ حه ٞى ، زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .حه ٍٞ  .(6373)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ازم/ زً  .(353)٬ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨ مٮىس الؿ 
(5) ٫٪ٔ ٙ ٪ ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ اهـ.«. اكف ٨٦ً ًػيةر ال ةس» :ٝةؿ ال٧يىى ؽ  ٞى  .(511)، كتى
ي ئ احًلِٛ (6) ، قى كؽه ؽي ًؿيت» .وى ٍٞ  .(7178)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت تى
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ين  ٘ري»يٕى ؤم٢/ ٚأ٩ة رأيخي قٛيةفى ثٕؽ ذلٟ يف ال ٮـ ٣حف يف  .«صة٦ٓ الى  ٝةؿ مي
٨ الٮص٫. كى / ية أثة  كص٭٫ يشءه ٨٦ ذلٟ، ظى زىيًن أ٩٭٥ ، إف  ٚال٩ن الل ٔجؽ٤ٞٚخي ؽ  ة ظى

را٬ة.
ى
٨ُ. أك  رأكا يف كىٍصً٭ٟ ٩يسذح قٮداء كال أ ٞي ة ٨٦ ا٣ ًن ؽ  ثىية مى

ى
ٝةؿ/ ٚإ٩ ٭ة عدت أ

ح  ٌ ًٛ  .«ٝةؿ/ ٨٦ً ا٣
[533 ] زى٪ة ؽ  بةحال ٔجؽظى اح؛ أثٮ الٮلؽ،  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة رى الىؿ 

٪ةـ، ٤ٞٚخ/ ٦ة »ٝةؿ/  ين  رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  يف ال٧ى ة خى ٛى ٓى اللي ثٟ؟ ٝةؿ/ خى ٪ى وى
٤ت احلؽير َى  .«ظىت 

[534 ] زى٪ة ؽ  ازم، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ث٨ (3)ًم٭ةب الؿ 
٭ؿاف ةؿ -٦ى  ث٨ (5)المذّك، ٨ٔ ٔس٧ةفى  (4)ؿمح٨ال ٔجؽ٩ة  -يٕين أثة صٕٛؿ ال٧ 

ؽ   رأيخي ٚي٧ة يىؿل الةا٥ ٠أين دػ٤خي مىكضؽ»زااؽة، ٝةؿ/  ـً  (6)احلؿاـ، ٚإذا أ٩ة ثً
٠ذ٫ ثًؿًٍصٌل، ٚإذا ٬ٮ قٛيةفي ال ٍٮرًم ؿ  ٔىك٢، ٚىعى  ٨٦ً». 

[535]  زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ٍٕيي٫، كذلٟ يف رمٌةف؛ »إق٧ةٔي٢، ٝةؿ/  ث٨ (8)ميؤم٢ دىة٩ة جى

ى
ة أ رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم ل٧ 

                                           

٪ ٙ يف  (1) ٫ (3/491) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ذ٠ؿق ال٧يىى ٞى ث  ، ككى ة كال دٕؽيالن ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
 .(4487)ثؿ٥ٝ  (9/425) «دةريغ ث٘ؽاد»اخلُيتي يف 

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ٪ ٙ ٝةؿ ٔ٪٫(392)تى كٝنة» :، كأف  ال٧يىى ؽي  .«اكف وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى

(529). 
حه  الؿ مح٨ ث٨ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (4) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ قٕؽ المذّك/ زً ٍٞ  .(3939)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(3939). 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(116)زً
ؽ/ (6) ـ  ٞةء.  ال عةح»الك  ٜى )، ٦ةدة (273ص) «َمذةر الى  رى  .(زى
ٞى  (7) ، تى حه ٞى ـ ٝؿيجنةزً  .ؽ 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى  .(532)تى
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ٕخي رأيس يف ال٧ىكضؽ، ٚؽػ٢ ٨٦ً ثٕي أثٮاب املكضؽ، ٧٤ٚ   يةـ ًك ًٞ ٪ة ٨٦ ا٣ ٚىٗؿ ة 
/ ية أثة  ؿى يل. أك ٝةؿ/ الل ٔجؽ٧٤ٚة رأيذي٫ ٧ٝخي إل٫، ٤ٞٚخي ٛى ٓى ثٟ رىب ٟ؟ ٝةؿ/ دى ٪ى ، ٦ة وى

. ٤ٝخ/ ية أثة  ٢ الى٪ حى ا الل ٔجؽاٍدػي ؽن ى٧  ًٞيخى مي ٕى٥ٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ى بى٫؟ ٝةؿ/ جى ـٍ  .«كًظ
[536]  زى٪ة ظى ، ٩ة أثٮ أقة٦حال ٔجؽؽ  ش  مى

ى
، ٝةؿ/ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال

يؽ» ٛيةف ال ٍٮرًم، ٤ٚٞيخي يـى إثؿا٬ي٥ ا٣تكرتم، ث٨  ٠٪خي ثةبلىَصة ظني ٦ةتى قي
ؤ٦٪ني! ٤ٞٚخي لذلم يٞٮؿ يف امل٪ةـ/  ٚٞةؿ يل/ ٝي٢ يل يف ٦٪ةَل/ ال٤ي٤ح ٦ةتى أ٦ريي ال٧ي

؟ ٚٞ ةتى قٛيةفي ال ٍٮرًم  ٦ى
ى
٤خ هل/ ٝؽ ٦ةتى ال٤ي٤ح، كٝؽ اكف ٦ةت د٤ٟ ال٤ي٤ح كل٥ أ

 .(2)«يىس٨ ٫٧٤ٔ
[537]  زى٪ة ؽ  ٧ؿافال ٔجؽظى ًٔ ش، ٩ة  مى

ى
ٗيةث  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال

زىيًن  ؽ  ج ةدافى ٚؿأيخي »مريازاذ الٮاقُٰ، ٝةؿ/  ث٨ (4)الل ٔجؽ ا٣ٛـارم، ظى ٕى ٠٪خ ثً
٨ ٬ؾا اذلم ٝؽ  رصالن يجء ث٫ يف ًثيةبو ثىيةض ٝؽ ٦ةت، ، ٤ٞٚخ/ ٦ى ٓ يف قٛي٪حو ٚىٮًي

ىة كوةر يف اآلػؿة؟ ٧٤ٚة اردٛٓ ال٭ةر صةء٩ة اخلربي أف  قٛيةفى  ٪ ح، كجنى ٦ةت ىلع الك 
 .«ال ٍٮرًم  ٦ةتى يف د٤ٟ ال٤ي٤ح

[538]  زى٪ة ؽ   ث٨ (6)ميك٥٤، ٩ة ٔجيؽي الل ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
/ ث٨  ىيقٕيؽ؛ أثٮ ٝيؽا٦ح، ٩ة ي رب  ال١ٮيف، ٝةؿ/ ٝةؿ رص٢ه ٕى أيٮب، ٩ة أثٮ ٠ؿي٧ح ال٧ي

                                           

 .٬ٮ مح ةد ث٨ أقة٦ح (1)
ًعيطه  (2)  .وى
: (1889)ثؿ٥ٝ  (2/749) «مك٪ؽ ٌٔل  ث٨ الٕؽ»، كيف «٧ٔؿاف ث٨ ٗيةث» :٠ؾا يف ال٧ىؼُٮط (3)

٨ ٨٦ كص٫ الىٮاب«٧ٔؿاف ث٨ ٔذةب» تى٧ىس 
ى
 .، كل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ ظىت أ

 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (4)

ة (5) ارى  .املٕؿكؼ ثةث٨ً كى
، ٨٦ رصةؿ  (6) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
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، ٚإذا ٬ٮ بًييٮنفى  دػ٢ الى٪ حى
ي
جيؽ، كاث٨ً ث٨  ذ٠ؿ أ٩ ٫ رأل ٚي٧ة يىؿل الةا٥ أ٩ ٫ أ ٔي

، كق٤ي٧ةفى اتل يِل ي ٮبى
ى
، كأ ٍٮفو ة ٨٦ أ٢٬ ابلىَصة ٨٦ أ٢٬ احلؽير ل٥  -ٔى كذ٠ؿ ٝٮ٦ن

ذىعى  -أظِٛ إال ٬ؤالء الربٕح ؿى حى ُى زٮف يف رىكًٍح ٨٦ ريةض الى٪ ح، ٝةؿ/ ٚؼى ؽ 
ث٤ٞيب ًذ٠ؿ قٛيةف ال ٍٮرًم، ٤ٞٚخي هل٥/ ٣ٞؽ اكف قٛيةفي ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ً ًػيةر الةس ٧ٚة 
٧ةء، ٚٞةلٮا/ ٦ة ٩ىؿل قٛيةفى إال  ٧٠ة ٩ىؿل  راق ًذيس٥؟ ٚٞةلٮا ثأثىةر٥٬ً إىل الك 

ى
يل ال أ
 .«ال ٍض٥ى 

 َِٔ ِِٛصٟاملضاثٞ يف باب َا سنض   عفٝإ ايجَّ

[539]  زى٪ة ؽ  ًق٪ةف الٮىاًقُٰ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٭ؽم يٞٮؿي ًؽ يٮـ ث٨  زيؽ كصؿيؿي ث٨  صةءين محى ةدي »٦ى ٘ى ظةزـ ٨٦ ا٣

جى  رٍبً قٛيةف. ٝةؿ/ ٚؼؿصخي ٦ٕ٭٧ة، ٝةؿ/ ذى
ج ث٪ة إىل رى ، كٝةال يل/ اٍػؿي ٪ ة قٛيةفى حٍ٪ىة دىذى

/  حن٨ ٧٩يش إذ ٝةؿ صؿيؿه
 َمببببش  َكبببباَ   ِبببباٍٍّ َطَؾببببى ِحببببي   َِؿـ ِمَلببببةٍ 

 

َقا َ  ِري ُسبببػ  ُاببب   ََ َطَؾبببى ال  َيب بببِك الَغبببَدا

ي أ أثيةدنة لٞٮهلة، ز٥ ق١خى  :ٝةؿ  ١خ، ْٚ٪٪خي أ٩ ٫ اكف ٬ى  .ثي٥  قى
ٞن ث٨  الل ٔجؽكاكف ٦ٕ٪ة  :ًق٪ةفث٨  ٝةؿ أمحؽي  جةح ابلى٘ؽادم كاكف رٚي ة الى 

 :ظةزـ، ٚٞةؿ ٬ٮث٨  لة، ٧٤ٚة ذ٠ؿ ٬ؾا ابليخ اذلم ٝةؿ صؿيؿي 

ُ ُ هُ   َأ  ؽِبببببي َطَؾق بببببِه َوَقبببببد  َولابببببى َوُسبببببم 

 

بببشِ  بببُؾُه َكاِ بببٌت َكال ُغص  بببا ُ  َوَفض   (2)«َريا
 

                                           

ـ ثؿ٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً
ًعيطه  (2)  .وى
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زى٪ة [ 541] ؽ  ش، ٩ة ال ٔجؽظى مى
ى
كى٬ٍت ث٨  (1)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال

 :ةؿ أثٮ زيةد ا٣ٛٞيِل ٝ :ٝةؿ -إف مةء الل -احلىرٍضَل
َقاُ  َحِؿقببببًدا ُمَبببببتا »  ًزاَلَؼببببد  َمبببباَت ُسببببػ 

 

ـَل ببببُه الَؿَطبببباِمعُ   َطَؾببببى ُكبببب ِّ َقبببباٍر َهجا

ِِ الُؿُؾببببببب ٍِّ  ِـِقابببببببةٍ    َيُؾببببببب ُذ  ِبببببببَل  َ ا

 

يد فِقببببببِه اللاَ اُ ببببببعُ  تَجببببببٍة والببببببمِّ  ُمَبف 

َقببببهُ   أُس َف   ُت َطببببش  َسبببباَقق ِه َوالببببتا  ُيَاببببؿِّ

 

َكبببةٌ  مبتا
ُُ الُؿَ ببباِ  ُ فِ  (2) ِصبببق  قَفبببا الؾا

بببب  ي َيبببباَ  ِ يُجِعؾ  َِ بببب  ـَببببهُ ُلم  فِببببَداًد لِؾا

 

ببببُه الَؿَضبببباِجعُ   َوَفببببتا  ِببببِه َحلاببببى َحَ ت 

ًهببببا  ببببٍ  َكبببباَ  إِلا َتـَمد  َطَؾببببى َغق ببببتِ َذك 

 

َرَكل بببُه الَؿَصببباِر ُ   َطبببِش الـاببباِس َحلابببى َأ  

ِِ الُؿُؾبببب ٍِّ ُمَجاكًبببببا   َ ِعقببببٌد ِمببببَش ا  ببببَ ا

 

ببببببُه ا ََيببببببا ِعُ َوإِ      َصَؾُببببببب ُه َلببببببم  َتـَؾ 

َقاَ  َتب ؽِبببي َحِميَفَعق ـِببب   ـَبببةً ي َطَؾبببى ُسبببػ 

 

اِر َشاِسبببعُ   َشبببَجاَها َصتِيبببٌد َكببباِزُح البببدا

ببببُ  َصتًفببببا َل َيببببَتى ِطـ ببببَد َرأ ِسببببهِ    ُيَؼؾِّ

 

َجَعل بببببُه الَػَ اِجبببببعُ   َقتِيًببببببا َحِؿقًؿبببببا َأو 

ُ ِؾببببِه َتب ؽِببببي الُعُقبببب ُ  لِػَ   ببببِدهِ َطَؾببببى ِم  ؼ 

 

َحبباِم َوال   ؾببو َواِسببعُ َطَؾببى َواِيببِ  ا َر 

ً بببببا  ـَبببببا  ِبببببِه َحب بببببًتا َفِؼقًفبببببا ُمَم ِّ  ُفِجع 

 

ه َجِؿقبع بتِا ِع  ِِػؼ   (3)«الـاباِس َقصبد الاا
 

 

                                           

٪ ٙ ٔ٪٫ يف  (1) ، ركل ٨ٔ أيب ص٪ةب الكيب. ركل : »(5/191) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧يىى ٠ٮيف 
. دل٭ٮؿه  :، قأ٣خ أيب ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ...ٔ٪٫ أثٮ قٕيؽ المش ».  اهـ

ٮة: »(11/243) «دةريغ ث٘ؽاد»يف  (2) .ٝى٤ىجٍكي ٤ ًِل  « ٕى / .ال٧ي  «مك٪ؽ ٌٔل ث٨ الٕؽ»ككؾا يف  ٝي٤ٍخي
ت  ي (2/749) ؾقف ُت ط وقػ بثؿ  ة»، لؽـ (م).  َؾـْسق  «َق

ذٞؽـ ٨ٔ اذلم ٝج٫٤ (3) ذٞؽـ ًذ٠ؿ٧٬ة ٦ي  .٬ؾا ابليخي يف ال٧ىىؽري٨ ال٧ي
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 باب َا سنض 

 أَض ُعفٝإ باملعضٚف ْٚٗٝ٘ عٔ املٓهضَِٔ 

[541]  زى٪ة ؽ  ٨ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٪ضةين، ٝةؿ/ ق٧ٕخ كً ال٭ً  احلىكى
ٙي  (2)أثة دىٍٮبىح /  ث٨ (3)يٞٮؿ/ ٝةؿ يٮق ٍقجىةط/ ٝةؿ رص٢ه لكٛيةفى ال ٍٮرًم 

ى
إيًن  »أ

ةء٥٬ إىل أف  ىٍكخى تى٧ىىن  ثٞى ل
ى
٤ُةف. ٝةؿ/ أ ص٤ٕخ يف صؽة ث٪ةء يىب٪ٮ٫٩؛ يٕين الك 

ُٮؾ أصؿىؾ  .«يٕي
ؽو  ى٧  ؿم اللي ىلع :ٝةؿ أثٮ مي ة جيي ٧ٍ٤ن ّي  ٥ٍ ين زى  أيؽي٭٥ إىل أف دٞجي يٕى

 .«أصؿؾ!

[542]  زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي ال ٔجؽظى ٕىك١ؿم، ٩ة أثٮ ٬ًنةـ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة قى ٍؿ ا٣  -حبى
ٚةيع ث٨ (5)يٕين م٧ؽ يخ »يى٧ةف يٞٮؿ/  ث٨ (6)ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -يـيؽ الؿ  ٣ٞى

رٍتي ثؽارً  ؿى / ال. ٝةؿ/ مى  قٛيةفى ٔ٪ؽ ثين ٚـارة، ٚٞةؿ/ دىؽرم ٨٦ أي٨ى ًصبخ؟ ٤ٝخي
يؽ٩ة٩حني ادم(7)الى  ، كإين لرل اليشءى جيتي ٌٔل  أف آمؿى (8)؛ ٚ٪ى٭يذ٭٥ ٨ٔ ثيٓ ال 

                                           

كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ املى٪ٙ (1) ؽي ، وى حه ٞى  .(6/181) «ؿح كاتل ٕؽي٢الى » اهـ.«. زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى ٓي حه كأرذى ٞى بيٓ ث٨ ٩ةٚٓ، زً  .(396)٬ٮ الؿ 

ة كدٕؽيالن حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؿ نـ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚي٫ صؿظن ْى ٍ٪  .(399)حي
(4) ٙ ٪ كٝنة» :ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  .«اكف وى ؽ  ٞى  .(118)٧٠ة تى
ٙه  (5) ـًٕي ؽ  ٞى  .(421)حتخ الزؿ ر٥ٝ  ، تى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى  .(431)تى
٤ ًِل  (7) ٕى ذةف«الىيؽال٩حني»/ (ـ)يف » :ٝةؿ ال٧ي . ، ك٧٬ة ٣٘ي هـ.«  ا
٤ ًِل  (8) ٕى : »اذلاذم» :، كيٞةؿ«الاذم»٠ؾا، كأظكج٫  «الارم»/ (ؾ)يف » :ٝةؿ ال٧ي ت  « ظى

= 
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ة ثيٮؿ دى٦ن
ى
 .(1)«آمؿى ٚي٫ كأ٩ىه ٚىأ

[543]  زى٪ة ؽ  ة، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى حٍّسى ٦ى
/  (3)ال رض يف ًرٜٚ؛ ٚإف ٝيج٢ً ٦ً٪ٟ  أؤمؿ ثةل٧ىٕؿكؼ»ٝيَص، ٝةؿ/ ٝةؿ قٛيةفي ال ٍٮرًم 

ًؽت اللى  ، كاكف الةسي ، محى ٘الن ٍرجى٤ٍخى ىلع ٩ًٛكٟ؛ ٚإف  لٟ يف ٩ًٛكٟ مي
ى
كإال  أ

ة الٮـ ٚةل ضةة يف دىٍؿ٠ً٭٥ ، ٚأ٦  ٭٥ ثجٕيو ٌي ٮا ا٩ذٕٛٮا ثٕ ٞى  .«إذا اتٍلى
 

 

                                           
= 

ك١ؿن  ٓ الؿ٢َ ٦٪٫ يف ٚىؿؽ ٨٦ املةء؛ ٚي١ٮف مي .«. اييًٮ  اهـ
ٕت»ركاق ابلي٭يق  يف  (1) ٚةيع، ث٫ (921)ثؿ٥ٝ  (2/297) «الن   .٨٦ َؿيٜ الؿ 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى كؽه » :، كأف  أثة ظةد٥ ٝةؿ ٔ٪٫(278)تى ؽي  .«وى

٪حذ٫، ك٣ٞج٫ (3) ن٭ٮر ثسي ، ثىجٍخه  :٬ٮ أثٮ ال رض؛ ٬ةم٥ ث٨ ا٣ٞةق٥، مى حه ٞى ًؿيت » .ٝيَص، زً ٍٞ تى
 .(7315)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
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 َِٔ  ِبضِّ عفٝإ بصبٝ٘باب َا سنض 

[544]  زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي  ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى ؿث٨  قى ٕىك١ؿم، ٩ة أثٮ  (1)حبى ا٣
ين الؿٚةيع -(2)٬ًنةـ ـٍتي إىل م١حى »يٞٮؿ/  (3)ٝةؿ/ ق٧ٕخي اث٨ى يى٧ةف -يٕى ى٭  َتى

ٛيةف ث٭ة؛ ٚٞةؿ يل قٕيؽه أثٮق/ ٝي٢ الثيًٍن  أ٣ين ٔ٪٫. (4)كقي ، ٚىكى يىين قٛيةفي ًٞ ـ. ٚى٤ى ؽي ٍٞ  / حى
ٞي ٝ ـى ل٤ ٭  ذىضى ، كيٞٮؿ لٟ/ اٝؽـ. ذى ة٣ًطه / ٬ٮ وى  .ؽكـ٤خي

كا اآلثةءى كالث٪ةء ؛ ل٩ ٭٥ ثىؿ  ٮا الثؿارى  ٧  .(5)«ز٥ ٝةؿ/ إ٩ ٧ة قي
 

 
 

                                           

ـ ٝؿيجنة حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(118)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى  .(421)تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(431)٬ٮ يىي ث٨ ي٧ةف، تى
يكؼذ٫ «ٚٞةؿ يل قٕيؽه اث٪٫»/ (ؾ)ك (ـ)يف ال٧ىؼُٮط  (4) ٤ ًِل  يف ن ٕى ، ز٥ ٝةؿ/ «٢ٝ الثين»، كأزجخ ال٧ي

، «قٕيؽ اث٪٫ ٢ٝ ليب»/ (د)ك (ؾ)، كييٮا٫ٞٚ ٦ة كٝٓ يف ٔ٪ٮاف ابلةب، ككٝٓ يف (ـ) ١٬ؾا كٝٓ يف
ىن٭ؽ هل ٝٮؿ الٮرم/  كا اآلثةءى كالث٪ةءى »كي أ٩ ٫ اكف ل٤سٮرم  «الٞةت»، كذ٠ؿ اث٨ي ًظج ةف يف «ثًؿ 

 اث٨ه ٦ةتى ٝج٫٤، كالل أ٥٤ٔ.
ي٥ يف  (5) ٚةيع، ث٨٦٫ َؿيٜ أيب (7/81) «احًل٤ٍيىح»كركاق أثٮ ٩ٕي كصةء مؿٚٮعن كمٮٝٮٚنة ىلع  . ٬نةـ الؿ 

ارُٝين  يف  ط ال  ع   .املٮٝٮؼى  (12/412) «ا٢٤ٕ٣»اث٨ ٧ٔؿ، كوى
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 بابُ َا سنض 

ِِٛصٟ باحلغاب  َٔ َعضف١ عفٝإ ايجَّ

[545]  زى٪ة ؽ  حال ٔجؽظى ٔر يٞٮؿ/ ق٧ٕخي  (1)ؿ مح٨ ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي
ةؿ يٞٮؿ/  ث٨ (2)م٧ؽى  ةج، كاكف يزنؿ اكف ثةلؿ م رص٢ه يٞةؿ »٦٭ؿاف الى٧  ض  هل/ ظى

هلى ٨ٔ مكأ٣حو ٨٦ً (3)الزداف
ى
أ ، ٚىكى ةجه ٬ؾا ىلع ال ٍٮرًم  ض  ًؽـ ظى ٞى ، كاكف ظةقجنة؛ ذى

؟ ٚإف  ٬ؾق املكأ٣حى  ؿ إل٫ ال ٍٮرًم  ٚٞةؿ/ ٨٦ً أي٨ أػؾتى ٬ؾق املكأ٣حى ْى احلكةب، ٚ٪ى
ةج. ٝةؿ/ ٚأ٩ة ظى  ض  ةؿ هل/ ظى ك٪٭ة إال رص٢ه ثةلؿ م يٞي ت ث٫، ز٥ ال يي . ٝةؿ/ ٚىؿىظ  ةجه ض 

 ، ةجه ض  يت ٚي٭ة ظى كةا٢ ٨٦ احلكةب، كص٢ٕ ال ٍٮرًم  يٕؽ، كجيي ٍّش مى ٔى أ٣ق ٤ٔي٫ 
/ أػُأتى ٚي٭ة َكي ٭ة غى ٝةؿ هل ال ٍٮرًم  ٚىؿى  .«٧٤ٚة 

 

                                           

ـي  (1) ازم  اإل٦ة ح الؿ  ٔى ٍر  .٬ٮ أثٮ زي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى ٓي حه كأرٚ ٞى  .(529)زً

هـ.«. ةل ٨٦ أو٢ ال١ذةبيأيت ًذ٠ٍؿي ٬ؾق احلُح أك ا٣ٞؿيح يف دؿجح وة٣ط ث٨ أيب ػ» (3) ٤ ًِل  ا ٕى  .ال٧ي
/ ٤ ٜ ٬٪ةؾ ثٞٮهل(4/411) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»د٪ْؿ يف  ٝي٤ٍخي ٔى ٥٤ » :، ك ٝؿيح أك ظُح ثةلؿ م، ٧٠ة يٕي

ـ يف اتلٞؽ٦ح. ؽ  ٞى ...«. ممة تى هـ  ا
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 تَٔ ايلًُاء 

 :اجلٗابذة ايٓكاد بايبصزة
 

 احلجاجبو  ظعبة
 أبو بصطام اهعتلي

اجالبي  ُشْعب ة جَّ  ح 
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 َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابش٠ ايٓكار بايبضض٠

 احَلذَّاز؛ أبٛ ِبغطاّ ايَعتهٞبٔ  ُؽِعَب١

اج ُبن ُوهى ابُن الَحجَّ ه واططيٌّ
ُ
، أصل ُالَىْزد؛ َمْىلى العتيك، َبصسيٌّ

 َِٔ   احَلذَّاز بٔ  عًِ ُؽِعَب١باب َا سنض 

 اقًتٗاعًٝ٘ َٔ املعضف١ بضشٝح اآلثاص ٚعكُٝٗا ٚبٓ َٚا فتح اهلل 

[546]  زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زيةد؛ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
٭ؽم يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽزاذاف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (1)مح ةد ـه يف »٦ى جىحي إ٦ة ٍٕ مي

 .(2)«احلؽير
[547]  زى٪ة ؽ  أيب القٮد، ٩ة  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى

جىحي أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني يف »٭ؽم، ٝةؿ/ ٦ى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٍٕ اكف قٛيةفي يٞٮؿ/ مي
 .(4)«احلؽير

ى٧ ؽ ٕي٧٤ةء يف ز٦ة٫٩ :ٝةؿ أثٮ مي ين ٚٮؽى ا٣  .يٕى
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(7)زً
ًعيطه  (2)  .وى
ِه الل ث٨ م٧ؽ ث٨ أيب ال ٬ٮ ٔجؽ (3) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .قٮد ابلَصم/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(3613). 
ًعيطه  (4) ٍٕؽ يف  .وى  «الاكم٢»كاث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح ، (15)ثؿ٥ٝ  (1/271) «مك٪ؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الى

ـ ، ٨٦ َؿيٜ اث٨ أيب القٮد، ث٫ (1/155) ؽ  ٞى كٝؽ ٝةؿ مٕجحي يف قٛيةف ٦س٢ ٝٮؿ قٛيةف ٚي٫، تى
 .(519)ثؿ٥ٝ ذلٟ 
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[548]  زى٪ة ؽ  ٬ٌل ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ىي اذل  يى
٥ٍ٤ ٝيذحجح؛ قى ١ٮٚحى ٚأديخي قٛيةفى ٝىًؽ٦ٍخي ال»ٝيذحجح، ٝةؿ/  ث٨ (1)ال حكةثٮرم، ٩ة أثٮ 

٢ى أقذةذي٩ة  ٕى / ٨٦ً أ٢ً٬ ابلىَصة. ٝةؿ/ ٦ة ذى ؟ ٤ٝخي ٩ٍخى
ى
ال ٍٮرًم، ٚٞةؿ يل/ ٨٦ً أي٨ى أ

؟ جىحي ٍٕ  .(2)مي
[549]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ث٨  ظى

زىيًن ث٨  ال٧ىؽيين، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٭ـ ؽ  زىيًن ال٧ي ث٨  الل ٔجؽأقؽ ٝةؿ/ ظى ؽ   جةرؾ، ٝةؿ/ ظى
 / ؿه ٧ى ٍٕ جىحى ٨ٔ ظؽيًس٫»٦ى ٍٕ ىكأؿ مي ٝىذةدةى اكف ي ين ظؽير ٩ًٛك٫(3)أف    «؛ يٕى

ى٧ ؽ ق :ٝةؿ أثٮ مي ىًكيش كىٍظؽى ٥٤، ن ًٕ يف احًلِٛ يف ز٦ة٫٩، ال  (4)كاكف ٝذةدةي ثةرعى ا٣
ًالًّ يىؿصٓ إل٫ يف ظ جىحي ٨٦ ٩ًٛك٫ مى ٍٕ ٢  مي ؽ، ٚىعى ظى

ى
٫٦ ٠جري أ ؽ  ٞى ذى  .«ؽير ٩ٛك٫ال حى

[551]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
٤ى٥ى الةس ثةلؿ صةؿ، »قٕيؽ يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين ٍٔ ى

جىحي أ ٍٕ اكف مي
 .(5)«كاكف قٛيةفي وةظتى أثٮابو 

                                           

كؽه  (1) ؽي اقةين، ٩ـي٢ ابلَصة، وى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ق٥٤ ث٨ ٝيذحجح النٕريم؛ أثٮ ٝيذحجح اخليؿى ٍٞ ، «تى
 .(2484)دؿجح ثؿ٥ٝ 

٨ه  (2) كى ق ظى ٪ىؽي ٬ٌل،  (1/155) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .قى ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ يىي اذل 
 .ث٫

ًعيطه  (3)  .٨٦ َؿيٜ مح ةد ث٨ زاذاف، ٨ٔ ث٭ـ، ث٫ (814)، كقيأيت ثؿ٥ٝ وى
٢٧ًى ىلع  كأو٢ي ٬ؾا/ (4) ٔي ة  ة ل٥ ييجكش ىلع ٦ً٪ٮاهل ٗرييق، ٚإذا ل٥ يس٨ ٩ٛحكن أف  الٮب إذا اكف ٩ٛحكن

ٍؽًظ٫ جة٣٘ح يف ٦ى ٨ أرادكا ال٧ي ، ٚٞي٢ ذلٟ لم  ٦ى ًة أزٮابو ؽ  ًٕ ل ث  «ٗؿيت احلؽير» .٦٪ٮاهل قؽن
 .(1162)الزؿ ر٥ٝ الث٨ ٝيذحجح، كا٩ْؿ  (1/619)

ًعيطه  (5) ؽيين، ث٫، ثأَٮؿ  (1/156) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .وى ٨٦ َؿيٜ ٌٔل  ث٨ ال٧ى
  .ممة ٬ٮ ٬٪ة

٪ ٙ يف  «اكف قٛيةفي وةظتى أثٮاب» :كٝٮهل ىى »(2/21) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧ي يٕين أف : 
= 
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[551]  زى٪ة ؽ   -، ٝةؿ/ ق٧ٕخ يىيأمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ةف  ُ ٞى /  -يٕين اث٨ قٕيؽو ا٣ ٕجحي ةًلح»ٝةؿ/ ٝةؿ مي ٕى ىك٧ٓ ٝذةدةي ٨٦ أيب ا٣  إال   (1)ل٥ ي

ٔي  ٬ة. ٝةؿ/ ٝٮؿ ٌٔل  زالزح أميةء. ٤ٝخ ًلىعىي/  ٞي ؽ  . كظؽير/ زالزحه  ٌةةي / ا٣
ٍَصً » ٕى ٍٕؽى ا٣ ةى بى الى ىت  ث٨  ، كظؽير ييٮنف«الى وى  .«٦ى

ؽ ى٧  ٧ًٓ ٨٦ أيب ا٣ٕةلح ٤ٖى ثى  /ٝةؿ أثٮ مي ٔىؿؼ ٦ة قى جىح ثٞذةدة أف  ٍٕ ٥ٍ٤ مي ًٔ  ٨٦ً
 ٍٓ ىٍك٧ى  .(2)ك٦ة ل٥ ي

[552]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٤ىح ؿ مح٨، ظى ٍؿمى يىي، ٝةؿ/  ث٨ (3)أيب، ٩ة ظى
ئ إىل الؿ ص٢ »ق٧ٕخي النةٚع  يٞٮؿ/  ؿاؽ، اكف جيى ًٕ ٔيؿًؼ احلؽيري ثة٣ جىحي ٦ة  ٍٕ لٮال مي

ى  ةفى ٚيٞٮؿ/ ال حتي ُى ٍ٤ يٍخي ٤ٔيٟ الك  ٍٕؽى ث، كإال  اٍقذى  .(4)«ؽ 

[553]  زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  اد  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿ؛ مي ٤ىٙ احلىؽ  ػى
ٍٕجىحى يٞٮؿ/  ث٨ (6)ابلى٘ؽادم، ٩ة يٕٞٮبي  قٛيةفي »إقعةؽ احلىرضَل، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي

 . (7)أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني يف احلؽير
                                           

= 

ـ يف ا٣٘ة٣ت ٤ٔي٫ الثٮاب ٨٦ً ٗري أف ٔؽـ ٦٪٫ ٦ٕؿٚح احل ؽ  ٞى ٕجحي ال٧ي ؽير، كإف اكف مي
 اهـ.«.ذلٟ

، ٠سري اإلرقةؿ (1) حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ رٚيٓ ث٨ ٦٭ؿاف؛ أثٮ ا٣ٕةلح الؿيةيح/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(1963). 

ًعيطه  (2) ؿ  .وى ْى  .الث٨ رصت (741، 2/739) «شح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم»كيي٪ٍ

ةٚع/ ٬ٮ ظؿم٤ح ث٨ يىي ث٨ ظؿم٤ح ث٨ ٧ٔؿاف؛  (3) أثٮ ظٛه اتل ضييب املَصم وةظت الن 
كؽه  ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(1185)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

٨ه  (4) كى ق ظى ٪ىؽي  .٨٦ َؿيٜ ظؿم٤ح ث٨ يىي، ث٫ (1/46) «دالا٢ الجٮة»ككراق ابلي٭يق  يف  .قى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(519)زً
ـ حتخ الزؿ ر (6) ؽ  ٞى ، تى كؽه ؽي  .(519)٥ٝ وى

(7) ، ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ـ ثؿ٥ٝ  قى ؽ  ٞى  .(519)كٝؽ تى
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ؽ  ثي٥  ٝةؿ يٕٞٮبي  ؼى  زىيًن / ظى  ٌ ٍؼ٥ي ٨ٔ ال  ٌ ةـال ُى جىح اخلىري، أثٮ بًٍك ٍٕ  .«ةـ؛ مي
[554]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ظى

٪ؽم»ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ/  ًٔ ؽه  ظى
ى
ًؽهلي أ ٍٕ ، كال حى جىحى ٍٕ ت  إيل  ٨٦ً مي ظى

ى
ؽه أ ظى

ى
 .(1)«٣ىحف أ

[555]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ/ ٝةؿ أثٮ الٮلؽ ؿ مح٨ال ٔجؽظى
يةليس/   ُ ٙي إىل مح ةد»ا٣ ٍػذى٤ً

ى
دي٥ االػذالؼى إل٫، ٚٞةؿ يل ث٨  ٠٪خي أ

ي
ح، كأ ٤ى٧ى قى

جىحى  ٍٕ ٤ىيٍٟ بًني ٕى رىٍدتى احلؽيرى ذى
ى
ة/ إٍف أ  .(2)«يٮ٦ن
[556]  زى٪ة ؽ  ٨، ز٪ة أمحؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى يٕين اث٨  -احلىكى

٪ٍجى٢ /  -ظى ث -٠٪خي أٔؿؼي إذا صةء»ز٪ة أثٮ داكد، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي ؽ   -يٕين إذا ظى
ىٍك٧ىٓ ة ل٥ ي ٓى ًم٧  ٧ً  .(4)«ٝذةدة ٦ة قى

[557]  زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى احلىكى
٪ٍجى٢/ ث٨  ٝةؿ/ ٝةؿ أمحؽي  -محيؽ ث٨ (5)يٕين أمحؽ -أثة َة٣ت جىحي أ٥٤ٔي »ظى ٍٕ مي

جىحى  ٍٕ ٥، كل٥ يىس٨ يف ز٨ً٦ مي تى ظؽيري احلىسى جىحي ذى٬ى ٍٕ ٥، كلٮال مي حبؽير احلىسى
، كركل ٨ٔ   ِ ٦ًس٫٤ٍ يف احلؽير، كال أظك٨ ظؽيسنة ٦٪٫، اكف ٝيًك٥ هل ٨٦ ٬ؾا ظى

 .(6)«زالزني رصالن ٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح ل٥ يىٍؿك ٔ٪٭٥ قٛيةفي 

                                           

ًعيطه  (1) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى  .٦ٓ اتل ٤ٕيٜ ٤ٔي٫ (285)، كتى
ًعيطه  (2)  .٨٦ َؿيٜ أيب الٮلؽ، ث٫ (1/156) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .وى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى  .(24)٬ٮ اهلك٪ضةين، تى
ًعيطه  (4) ٨٦ َؿيٜ ظ٪ج٢ ث٨ إقعةؽ، ٨ٔ أيب  (363ص) «ال١ٛةيح»يت يف كركاق اخلُ .وى

 .الل؛ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ٔجؽ
»(5/198) «دةريغ ث٘ؽاد»وةظت اإل٦ةـ أمحؽ، ٝةؿ اخلُيت يف  (5) ٫،  كاكف أثٮ ٔجؽ:  ٦ي ؽ  ٞى الل حي

...«. كاكف رصالن وةحلنة ٚٞرينا وجٮرنا ىلع ا٣ٛٞؿ.  اهـ
 .ث٪عٮق (818)قيأيت ثؿ٥ٝ  (6)
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[558]  زى٪ة ؽ  جىحى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ/ ال ٔجؽظى ٍٕ إذا رأيخى مي
ا ثأٔية٩٭٥.  ثي ٨ٔ رص٢و ٚة٥٤ٔ أ٩ ٫ زًٞح إال ٩ٛؿن ىؽ   يي

ٕجح؟  ه ثةحلؽير ٠جىَصى مي ٨ ل٤سٮرم  ثىَصى ى٥ يىسي ل
ى
 ٝي٢ ليب/ أ

ى  ثٍَصى
ى
جىحي أ ٍٕ ٫ْ، كاكف مي ٍٛ ةي احلؽير كًظ ٍ٭ٮى ٤ىت ٤ٔي٫ مى ٗى ٝةؿ/ اكف ال ٍٮرًم  ٝؽ 

ة هل  ثةحلؽير كبةلؿ صةؿ، كاكف ال ٍٮرًم   ا، ٚىً٭٧ن جىحي ثىىرينا ثةحلؽير ًصؽًّ ٍٕ ، كاكف مي ِى أظٛ
أفً  ٜى هلؾا الن  ٤ً  .«٠أ٩ ٫ ػي

[559]  زى٪ة ؽ  ىاء، ٝةؿ/ ٝةؿ ٌٔل  ث٨  أمحؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  -ا٣ربى
٧ؿك»/ -يٕين اث٨ ال٧ىؽيين -ٌٔل   ـ ٬ؿم، ٔك كر ىلع ًقذ ح/ ال ث٨  ٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يىؽي

٧لث٨  ٝىذةدة، كيىيدي٪ةر، ك  .أيب ٠سري، كأيب إقعةؽ، كأل
ذ ح إىل أوعةًب اتل ىة٩يٙ ٥ٍ٤ي ٬ؤالء الك  ًٔ ٪ ٙ؛ ٚى٨٧ً  (2)ز٥ وةر  ًم٧ ٨ وى

جىحي  ٍٕ كبح، كمحى ةدي ث٨  أ٢ً٬ ابلىَصة/ مي ؿي ٔى ةج، كاث٨ي أيب  ، كأثٮ ث٨  احلىض  ؿه ٧ى ٍٕ ٤ى٧ح، ك٦ى قى
ٮىا٩ح ٔى

»(3). 

 

                                           

ز   (1)  .(73)، دؿجح ثؿ٥ٝ (2/115) «دةريغ ث٘ؽاد»٫ٞ اخلُيتي يف كى
سٍجىخ ٨٦ «الو٪ةؼ»/ (ؾ)يف  (2) ٤ ًِل/ (ـ)، كال٧ي ٕى ٓ/ «الو٪ةؼ»، كيف َجٕح ال٧ي ، كأزجخ يف مًٮ

ـ ثؿ٥ٝ «اتلىة٩يٙ» ؽ  ٞى  .(46)، ٧٠ة تى

ًعيطه  (3) ؿ وى ْى ؽيين (39ص) «ا٢٤ٕ٣»، كيي٪ٍ  .ك٦ة ثٕؽ٬ة الث٨ ال٧ى
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 ُؽِعَب١ مبضاعٌٝ اآلثاص َعضف١َِٔ  باب َا سنض

[561]  زى٪ة ؽ  ؽادم، ٩ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى أيب احلةرث ابل٘ى
٪ٍجى٢ -أمحؽي  ةج -يٕين اث٨ ظى ض  ين اث٨ م٧ؽ -(2)٨ٔ ظى ، ٝةؿ/  -يٕى جىحى ٍٕ ل٥ »٨ٔ مي

٤ًيًّةث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  الل ٔجؽييٍؽرًؾ  ٔى ـىل  ثٍ
ى
 .(3)«أ

[561]  زى٪ة ؽ  ٌل   ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى ث٨  أيب احلةرث ٔك
٪ٍجى٢ -٪ضةين ٝةال/ ٩ة أمحؽكً احلك٨ ال٭ً  ةج -يٕين اث٨ ظى ض   -يٕين اث٨ م٧ؽ -٨ٔ ظى

٤ ت ٭ى ، ٝةؿ أثٮ ال٧ي يبى  »/ (5)٨ٔ مٕجحى
ي
ٍٕتو  -ل٥ يك٧ٓ ٨٦ أ كيف ظؽير  -يٕين اث٨ ٠ى

ًؽيسى ث٨  ٌٔل   يب  ظى
ي
٨ زيةدة/ ل٥ يك٧ٓ ٨٦ أ ةفو احلىكى  ا٣ٞؿآفى يف ثى٧ى

ي
 .(6)«٫ أ٩ ٫ اكف يٞؿأ

                                           

،  ٬ٮ إق٧ةٔي٢ي  (1) حه ٞى ث٨ أيب احلةرث، ك٬ٮ إق٧ةٔي٢ ث٨ أقؽ ث٨ مة٬ني ابلى٘ؽادم؛ أثٮ إقعةؽ/ زً
كؽه » :كأ٦ة ٝٮؿ احلةِٚ ؽي ؿ  «وى ْى ، كيي٪ٍ  .(424)، دؿجح ثؿ٥ٝ «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»ٚجٕيؽه

ؽاد ٝج٢ مٮد٫ (2) ٝىًؽـ ث٘ى ة  ٧ؿق ل٧  ٔي ، ل١٪٫ اػذ٤ٍ يف آػؿ  ، ثىجٍخه حه ٞى ٮر/ ًز ةج ث٨ م٧ؽ أل ض   .٬ٮ ظى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(1144)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) كٮم  يف وى ٛى ٕؿٚح كاتلةريغ»، كذ٠ؿق ا٣ ٨٦ َؿيٜ أمحؽ، ث٫، كأكردق  (219، 3/218) «ال٧ى
ٙي يف   ٪ ىى ؿاقي٢»ال٧ي  .(112ص) «ال٧ى

ـ ٝؿيجنة (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .زً
٭٤ت ٬ٮ الىٍؿَل ابلىَصم، ٥ٔ أيب ٝالثح، كاق٫٧ (5) الؿ مح٨ ث٨ ٦ٕةكيح، أك  ٧ؿك، أك ٔجؽٔ :أثٮ ال٧ي

حه  .٦ٕةكيح :كٝي٢ .ال رض :اث٨ ٧ٔؿك، كٝي٢ ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(8464)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (6) نةر إل٫ ٔ٪ؽ ٌٔل  ث٨ الٕؽ يف وى ؾيٛح ال٧ي ك٪ؽ»، كأزؿ ظي ٨٦  (1219)ثؿ٥ٝ  (1/558) «ال٧ي
ٕجح جؽ .َؿيٜ مي ز اؽ يف  ٔك ىى »الؿ  ٧ٕؿ كال ٮرم،  (5949)ثؿ٥ٝ  (3/354) «٪ ٙال٧ي ٨٦ َؿيٜ ٦ى

٤ ت، ٝةؿ ٭ى ٕت :َكي٭٧ة ٨ٔ أيٮب، ٨ٔ أيب ٝالثح، ٨ٔ أيب ال٧ي يب  ث٨ ٠ى
ي
إ٩ ة لٞؿأ أك إين  :ق٧ٕخ أ

ز اؽ كال٤ِٛ ٣ٕجؽ .«لٝؿؤق يف ز٧ةف  .الؿ 
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[562]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ؿايب وةظت  -ػةل ث٨ (1)ٝةؿ/ ق٧ٕخي الٮلؽى  -اث٨ املؽيين يٕين أثة ا٣ٕج ةس أل

كمال٭ى  /  -ؿى  »ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي
ي
ؽ٦ة أ ى٧  ٧ًٓث٨  رىل مي ٞجح ًقريي٨ قى ٔي ث٨  ٨٦ً 

 .«٘ةٚؿا٣ ٔجؽ
[563]  زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ةف -ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -ال٧ىؽيين  ُ ٞى يؽ ا٣ ًٕ /  -يٕين اث٨ قى يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي

«٥  .(3)«٨ٔ دلة٬ؽو ٠ذةبه إال  ٦ة ٝةؿ/ ق٧ٕخي  (2)أظةديري احلىسى
[564 ] زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ، ٩ة وة٣طي ؿ مح٨ال ٔجؽظى
ةف يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -ال٧ىؽيين  ُ ٞى ٙي »قٕيؽو ا٣  ٕ ٌى جىحي يي ٍٕ اكف مي
 .(5)«٨ٔ ٌٔل   (4)إثؿا٬ي٥
[565]  ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ٩ة وة٣طي٪ ٝةؿ/  -يٕين اث٨ ال٧ىؽيين -ظى

                                           

ؿ اتل  (9/4) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«ميغ» :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (1) ْى  .(22)٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ ، كيي٪ٍ
، إال  أ٫٩ رب٧ة د٣ ف (2) ، ٚٞي٫ه ، ثىجٍخه حه ٞى ذحجح؛ أثٮ م٧ؽ ال١٪ؽم، ال١ٮيف/ زً ٔي  .٬ٮ احلىس٥ ث٨ 

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(1461)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) ؿ» :ٝةؿ اث٨ ًظج ةف .وى ْى ٧ٓ اتل ٛكريى ٨٦ دلة٬ؽو أظؽه ٗري ا٣ٞةق٥ ث٨ أيب ثـة، جى  ٦ة قى
يح٪ح يف ٠ذةب  ٔي احلس٥ي ث٨ ٔذحجح، كلري ث٨ أيب ق٤ي٥، كاث٨ي أيب جنيط،، كاث٨ صؿيش، كاث٨ي 

ٮق، ز٥ د٣ كٮق ٨ٔ دلة٬ؽ ؼي ىكى . ا٣ٞةق٥ كن  .(146ص) «منة٬ري ٧٤ٔةء المىةر». اهـ«
يس٧ح»، ك(2/333) «اتل ةريغ ال١جري»، ك(2/154) «املٕؿٚح كاتلةريغ»كيي٪ْؿ   «دةريغ اث٨ أيب ػى

 .(211، 211ص) «صة٦ٓ اتل عىي٢»، ك(1/198)
ا (4) حه إال أ٫٩ اكف ييؿق٢ ٠سرين ٞى ًؿيت » .٬ٮ إثؿا٬ي٥ي ث٨ يـيؽ ال ؼع؛ أثٮ ٧ٔؿاف ال١ٮيف ا٣ٛٞي٫/ زً ٍٞ تى

 .(272)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ًعيطه  (5) ؿ وى ْى ىلع  «ال ١خ»، ك(112ص) «صة٦ٓ اتلعىي٢»ل٤ؼُيت، ك (387ص) «ال١ٛةيح»، كيي٪ٍ

الحىلع ٦ي  ٦ح اث٨ الى  ؽ  ٞى
ـ ركيش (496 -1/494) «  .ل٤



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 291 

 / ًمؿه »ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٕيب (1)عى ُةءه الن  ، ٔك يٕين اث٨ -(2) ٨ٔ ٌٔل 
. ٚةقرتصٕخي أ٩ة -أيب ربةح ، إ٩ ٧ة يه ٨٦ ٠ذةبو  .(3)«٨ٔ ٌٔل 
[566 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ةف يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين  ُ ٞى يؽو ا٣ ًٕ جىحى يي٪١ؿ أثٮ »قى ٍٕ ق٧ٕخي مي
ةف (4)ّجيةف ٧ٍ٤ى ٧ًٓ قى  .(5)«قى

[567]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
جىحي يي٪١ؿ/ »ٝةؿ/  -يٕين اث٨ قٕيؽ -ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين ٍٕ اكف مي

٧ًٓ عئنحى  (6)دلة٬ؽ  .(7)«قى

                                           

، ٝةؿ م١عٮؿ (1) ، ٚة٢ًه ن٭ٮر، ٚٞي٫ه ، مى حه ٞى ٕيب؛ أثٮ ٧ٔؿك/ زً اظي٢ الن  ٦ة رأيخ » :٬ٮ عمؿ ث٨ شي
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .«أ٫ٞٚى ٦٪٫ ٍٞ  .(3119)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(2) ٚ ، ، ٚٞي٫ه حه ٞى ، ل١٪٫ ٠سري اإلرقةؿ، كٝي٬٢ٮ ُٔةء ث٨ أيب ربةح ا٣ٞؿيش مٮال٥٬ ال٧ىّك/ زً  :ة٢ًه
ة، كل٥ يىسرث ذلٟ ٦٪٫ ؿى ػى

ى
ري  ثأ ٘ى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .إ٩ ٫ تى ٍٞ  .(4623)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) ؿ وى ْى  .(322)، دؿجح ثؿ٥ٝ (248ص) «صة٦ٓ اتلعىي٢»، كيي٪ٍ
حه  (4) ٞى ىني ث٨ ص٪ؽب ث٨ احلةرث؛ أثٮ ّجيةف/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ظي ٍٞ  .(1375)دؿجح ثؿ٥ٝ ، «تى
ًعيطه  (5) ، ٢ٞ٩ ذلٟ ٔ٪٫ ا٣رت٦ؾم  يف وى ، كمم٨ ٩ف ذلٟ ابلؼةرم  ن»، كق٧٤ةف/ ٬ٮ ا٣ٛةريس   «الك 

٫ ٦٪٫ يف (3927)ٔٞت ظؽير ر٥ٝ  ٔى ظىني » :ٝةؿ (3/3) «اتل ةريغ ال١جري»، كل١٪٫ أزجخ ق٧ة
٤يًّة ....«. ث٨ ص٪ؽب؛ أثٮ ّجيةف، ق٧ٓ ق٧٤ةفى ٔك  اهـ

٥٤ ٬ٮ دلة٬ؽ (6) ًٕ ـه يف اتل ٛكري كيف ا٣ ، إ٦ة حه ٞى / زً ةج ال٧ىؼـكَل مٮال٥٬ املّكى رب؛ أثٮ احلىض   .ث٨ صى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(6523)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ٕىاليئ يف  (7) ىك٧ٓ دلة٬ؽه ٨٦  :ٝةؿ يىي ث٨ قٕيؽ: »(336ص) «صة٦ٓ اتل عىي٢»ٝةؿ ا٣ ل٥ ي
٧ً  عئنحى  ٕجحى يي٪١ؿ أف يسٮف قى ٕني، ، كق٧ٕخي مي ٓ ٦٪٭ة، كدىًجٕ٭٧ة ىلع ذلٟ يىي ث٨ ٦ى

ازم  .كأثٮ ظةد٥ الؿ 

عيعني»كظؽيس٫ ٔ٪٭ة يف  :-كا٣ٞةا٢/ ٬ٮ ا٣ٕاليئ -٤ٝخي  ح يف ٗري ظؽير «الى  ، كٝؽ صى 
. بك٧ة٫ٔ ٦٪٭ة ».  اهـ
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[568 ] زى٪ة ؽ  ال٧ىؽيين، ث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
جىحي يي٪١ؿ/ أثٮ رزي٨»قٕيؽ يٞٮؿ/ ث٨  ق٧ٕخي يىي ٍٕ ٧ًٓ اث٨ى  (1)اكف مي قى

كٕٮدو   .(2)«مى
[569]   ٩ة ٌٔل ، يٕين اث٨  -ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -يٕين اث٨ املؽيين -٩ة وة٣طه

٥»ٝةؿ/  -قٕيؽ / أظةديري احلىسى جىحي يٞٮؿي ٍٕ ٥و ٠ذةبه إال مخكح  (3)اكف مي كى ٍٞ ٨ٔ ٦ً
٪يٮت، أظةدير. ٤ٝخ ًلى  ٞي دؿ، كظؽير ا٣ ؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩، ظؽير الٮى ٬ة مٕجحي ؽ  ٔى عىي/ 

ذى٢ ٨٦ ال ٥ٕ، كالؿص٢ يأيت امؿأدى٫  اء ٦ًس٢ٍ ٦ة رى ـى الؽ، كظؽير صى  ُ ح ا٣ ٦ى ـٍ ٔى كظؽير 
 .(4)«كيه ظةايه 
[571]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

جىحي يي٪١ؿ أف يسٮف »قٕيؽ يٞٮؿ/ ث٨  خي يىيٝةؿ/ ق٧ٕ -اث٨ ال٧ىؽيين ٍٕ اكف مي
ةؾ ع   ٌ ٍ  ث٨  ال اظ٥ ٣ىيق اث٨ى ٔج ةس رى ـى  .(5)«مي
[571 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٝةؿ/  -يٕين اث٨ ال٧ىؽيين -ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ةف -ق٧ٕخي يىي  ُ ٞى ٕيؽ ا٣ ٕةكيح»ٝةؿ/  -يٕين اث٨ قى ت ٦ي الى ؿٍقى جىحي ييٮ٨٬ مي ٍٕ  اكف مي

                                           

، ٚة٢ًه  (1) حه ٞى كٕٮد ث٨ ٦ةلٟ القؽم، ال١ٮيف/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ أثٮ ريزي٨ مى ٍٞ ٥ ، دؿجح ثؿٝ«تى
(6656). 

ًعيطه  (2) ؿ وى ْى ٕؿٚح الؿ صةؿ»، كيي٪ٍ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ الل اث٨ اإل٦ةـ أمحؽ،  ٣ٕجؽ (315)ثؿ٥ٝ  (1/241) «ا٣
 .(343ص) «صة٦ٓ اتلعىي٢»ك

ـ ثؿ٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ذحجح، تى ٔي ٥ ث٨  ٣ ف(563)٬ٮ احلىسى ؽى  .، كأ٩ ٫ ٦ي
ًعيطه  (4) ؿ وى ْى ٕؿٚح الؿ صةؿ»، كيي٪ٍ ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ، 2/415) «قن ا٣رت٦ؾم»، ك(1269)ثؿ٥ٝ  (1/536) «ا٣

 .(527)ثؿ٥ٝ  (416
ًعيطه  (5) ًؽم يف  .وى ٔى ؿ  (5/151) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي  ْى صة٦ٓ »٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫، كيي٪ٍ

 .(242ص) «اتلعىي٢
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ٍ٭ؿو ث٨ ا ة؛ يىؿىل أ٩ ٭ة ٨ٔ مى  .(1)«ٝيؿ 
[572]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  -٪ضةين، ز٪ة أمحؽكً احلىكى

٪ٍجى٢ يٕين ةجه  -اث٨ ظى ض  ٮر -(3)٩ة ظى /  -يٕين اث٨ م٧ؽ أل ل٥ »ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي
ىك٧ٓ أثٮ  ٤ِل -ؿ مح٨ال ٔجؽي ٧ًٓ ٦ً  -يٕين الك  ، ك٣س٨ قى ًٌل  ٨٦ ٔس٧ةفى ٔى  ٨»(4). 

[573]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  أيب ث٨  وة٣ط ث٨ (5)أيب، ٩ة ٦ٕةكيحي  ؿ مح٨، ظى
زىيًن يىي ؽ  جيؽ الل المٕؿم، ٝةؿ/ ظى ةجث٨  ٔي ض  ًٕني، ٩ة ظى ، ث٨  ٦ى جىحى ٍٕ م٧ؽ، ٨ٔ مي

ٓ أثٮ »ٝةؿ/  ىٍك٧ى ٤ىِل ٨٦ً ٔس٧ةفى كال ٨٦ً ال ٔجؽل٥ ي كٕث٨  الل ٔجؽؿ مح٨ الك  ٮد، مى
ًٌل   ٔى  ٧ًٓ ٨٦  .(6)«كل١٪٫ ٝؽ قى

                                           

ًعيطه  (1) ؿ وى ْى ت، كيي٪ٍ ٮٍمى / ٬ٮ اث٨ ظى ٍ٭ؿه  .الث٨ رصت (1/282) «شح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم»، كمى
ـ حتخ  (2) ؽ  ٞى  .(24)الزؿ ر٥ٝ تى

ؽاد ٝج٢ مٮد٫ (3) ٧ؿق ملة ٝؽـ ث٘ى ٔي ٍى يف آػؿ   ٤ ، ل١٪٫ ػى ، ثىجٍخه حه ٞى  .زً

ًعيطه  (4) ٪ ٙ يف وى ؿاقي٢»، كأكردق ال٧يىى  .(384)ثؿ٥ٝ  (117ص) «ال٧ى
كؽه  (5) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(6811)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٪ ٙ يف  (6) ، كأكردق ال٧يىى ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ؿا»قى : (383)، كٝةؿ ٔٞج٫ ثؿ٥ٝ (382)ثؿ٥ٝ  (116ص) «قي٢ال٧ى

٤ىِل ٣حف دىثٍجيخي ركايذي٫ ٨ٔ ٌٔل   أثٮ ٔجؽ :ٝةؿ أيب: »(383)  .الؿ مح٨ الك 
ةف؟ ٝةؿ :ٚٞي٢ هل  ٛ ٧ٓ ٨٦ ٔس٧ةفى ث٨ ٔ .«. ٝؽ ركل ٔ٪٫ كل٥ يىؾ٠ؿ ق٧ةعن  :قى  اهـ

/ ؿ لأل٧٬يح  ٝي٤ٍخي ْى ٕجح؛ ٚإف  أمحؽى ٝةؿ يف (254ص) «صة٦ٓ اتلعىي٢»كيي٪ٍ ىك٧ٓ » :ٝٮؿ مي ل٥ ي
»«٨٦ اث٨ مكٕٮد محبنة ة:  راق كى٧٬ٍن

ي
.«. أ  اهـ

ة ركايذي٫ ٨ٔ ٔس٧ةف ٚيه يف  ًعيط ابلؼةرم»كأ٦  ، كابليؼةرم ال يىسذيف ث٧ضؿد إماكف «وى
ؿ  ْى ًعيط ابليؼةرم»ال٤ٞةء، كيي٪ٍ ٍك٪ىؽ أمحؽ»، ك(5128)ك (5127)ثؿ٥ٝ  «وى ثؿ٥ٝ  (1/377) «مي

٧ةع ٛي٫ دَصيطي أيب ٔجؽثذعٞيٜ أمحؽ مة٠ؿ، ٚ (3578) ٤ىِل ٨٦ اث٨ مكٕٮد ثةلك   .الؿ مح٨ الك 
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[574]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى يٕين  -٪ضةين، ٩ة أمحؽي كً احلىكى
٪ٍجى٢ ةجه  -اث٨ ظى ض  ، ٝةؿ/  -يٕين اث٨ م٧ؽ -(2)ز٪ة ظى ٍٕجىحى ى  (3)إقعةؽ اكف أثٮ»٨ٔ مي ٍكربى

ى
أ

ى ٨٦ً أيب ابليؼرتم، كل٥ ييؽرؾ أثٮ ابليؼرتم ٍكربى
ى
٤ًيًّ  (4)أ  .(5)«ة كل٥ يىؿىقٔى

[575]  زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى كرم، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ م٧ؽ ال 
ًٕني -يىي /  -يٕين اث٨ ٦ى ٓه »يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٍدرىؾى أثٮ ا٣ٕةلح؛ رٚي

ى
ث٨  ٌٔل   (6)ٝؽ أ

ٓ ٦٪٫ محبنة ىٍك٧ى  .(7)«أيب َة٣ت كل٥ ي
                                           

ـ ٝؿيجنة (1) ؽ  ٞى  .تى
ـ ٝؿيجنة (2) ؽ  ٞى  .تى

 .٬ٮ الكبيع (3)
، ٠سريي اإلرقةؿ (4) ٓه ٤ٝي٢ه ي  ىنى ، ٚي٫ ت ، ثىجٍخه حه ٞى ًؿيت » .٬ٮ قٕيؽ ث٨ ٚريكز؛ أثٮ ابليؼرتم ا٣ُةيئ/ زً ٍٞ تى

 .(2393)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ًعيطه  (5)  .وى

٪ ٙ ٠ؾلٟ يف  اقي٢»كركاق ال٧يىى ؿى  .٨٦ ٬ؾق ا٣ُؿيٜ (258)ثؿ٥ٝ  (74ص) «ال٧ى
ةج، ث٫ (1922)ثؿ٥ٝ  (1/165) «دةري٫»كركاق اث٨ ٦ٕني يف  ض   .٨٦ َؿيٜ ظى

٧ةع أيب ابليؼرتم ٨٦ ٌٔل ٨ ٩ىف قى ؿ  :كًم٧  ْى ٍ٪ ٕني، كأثٮ ظةد٥، حي ح، كاث٨ي ٦ى ٔى ٍر ، كأثٮ زي ابلؼةرم 
ؿى »  .(3342)ثؿ٥ٝ  (11/33) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ك(259)ثؿ٥ٝ  (74ص) «اقي٢ال٧ى

٪ةقجح ًذ٠ؿ ٠ًرب ًق٨  أيب إقعةؽ ٬ٮ أف  أثة إقعةؽ أكرب ًق٪ًّة ٨٦ أيب ابليؼرتم كل٥  :دججي٫ ك٦ي
٨ اكف أو٘ؿ ٦٪٫ ق٪ًّة ، ٚى٨٧ً ثةب أكىل ٦ى ىك٧ٓ ٨٦ ٌٔل   .ي

يةيح/ زً  (6) ، ٠سري اإلرقةؿ٬ٮ رٚيٓ ث٨ ٦٭ؿاف؛ أثٮ ا٣ٕةلح الؿ  حه ٞى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» . ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(1964). 
ٙي يف  (3773)ثؿ٥ٝ  «دةريغ اث٨ ٦ىٕني» (7)  ٪ ىى كرم، كأكردق ال٧ي اقي٢»ثؿكايح ال  ؿى  (58ص) «ال٧ى

 .٨٦ ٬ؾق ا٣ُؿيٜ (215)ثؿ٥ٝ 
٨ (214)كركاق ثؿ٥ٝ  ةج ٩ة أمحؽي ث٨ ظ٪ج٢، -ك٬ٮ اهلك٪ضةين -٨٦ َؿيٜ ٌٔل  ث٨ احلىكى ض   -٩ة ظى

ٕجح :ٝةؿ -ك٬ٮ اث٨ م٧ؽ  .، كذ٠ؿق... :ٝةؿ مي
= 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 294 

[576]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽ ث٨ ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ (1)ظى
جىحى يٞٮؿ/ ٝةؿ/ ق٧ (2)ق٧ٕخي أثة داكد ٍٕ زٍ »ٕخ مي ىؽ  ى٥ يي حى ل ٧ى ٞى ٍ٤ ٔى  ٧ًٓ ٨٦ ٪ة أظؽه أ٩ ٫ قى

 .(3)«إال  أثٮ ٝىحٍفو 

[577]  ٍؿبي / ٩ة إقعةؽي ث٨  أ٩ة ظى ث٨  إق٧ةٔي٢ ال١ؿ٦ةين ٚي٧ة ٠ذت إيل 
حىس ًٔ / ييٮنف، ٝةؿ/ ٝةؿ  ث٨ (4)إثؿا٬ي٥، ٩ة  ىك٧ٓ أثٮ إقعةؽ»يل مٕجحي ى٥ ي  (5)ل

ٮًر إال  أربٕح أظةدير ؾ ٨٦ احلةرًث أل ؽ   .(6)«صى

[578]  زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى احلىكى
٪ٍجى٢/ ٝةؿ يىيث٨  أثة َة٣ت ٝةؿ/ ٝةؿ أمحؽي  ٕيؽ/ ث٨  ظى ٙي »قى  ٕ ٌى جىحي يي ٍٕ اكف مي

ٓى ٦٪٫ محبنةٔ (7)ظؽيرى أيب بًٍّشو  ٧ً ، ٝةؿ/ ٦ة قى  .(8)«٨ دلة٬ؽو

                                           
= 

 .الث٨ رصت (1/373) «شح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم»كي٪ْؿ 
ؽيين (1)  .٬ٮ اث٨ي ال٧ى
يةليس (2)  ُ  .٬ٮ ا٣

ؿ  (3) ْى ٍ٪ ٕؿٚح كاتل ةريغ»حي ٮم (2/149) «ال٧ى كى ٛى  .ل٤
أمٮف (4) ، ٦ى حه ٞى ًؿي» .٬ٮ ٔحىس ث٨ يٮنف ث٨ أيب إقعةؽ الكبيع/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «ت اتل ٍ٭ًؾيتتى

(5376). 
 .٬ٮ الكبيع (5)

ًعيطه  (6) كأثٮ  .الل ث٨ صٕٛؿ ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (1/156) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .وى
ي٥ يف   .الجةر، َكي٭٧ة ٨ٔ ٔحىس ث٨ يٮنف، ث٫ ٨٦ َؿيٜ مجٮب ث٨ ٔجؽ (7/152) «احًل٤ٍيىح»٩ٕي

 .٬ٮ صٕٛؿ ث٨ أيب كظني ح (7)
٨٦ َؿيٜ  (1/162) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .(1271)ثؿ٥ٝ  (1/537) «٢٤ٕ٣ا» (8)

ؿى٬ة ٔ٪ؽ الزؿ اآليت  ٙي هل زيةدةي إيٌةح ذى٠ى  ٪ ىى وة٣ط ث٨ أمحؽ، ٨ٔ أثي٫، ث٫، كٚي٫ زيةدة، كال٧ي
ٙي يف  .(727)ثؿ٥ٝ   ٪ ىى اقي٢»كركاق ال٧ي ؿى ؿ  (39)ثؿ٥ٝ  (25ص) «ال٧ى ْى ٨٦ ٬ؾق ا٣ُؿيٜ، كيي٪ٍ

= 
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[579]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ظى
زىيًن  ؽ  / ظى ىك٧ٓ أثٮ بًّش ٨٦ ث٨  أيب، ٩ة يىي إيل  / ل٥ ي ةف، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي  ُ ٞى قٕيؽو ا٣

 .(1)«قةل٥و ث٨  ظجيًت 

 

                                           
= 

 .(99)ثؿ٥ٝ  (186ص) «صة٦ٓ اتلعىي٢»
ٕؿٚح الؿ صةؿ» (1) ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ٪ ٙ ٧٠ة قيأيت ثؿ٥ٝ  .(4212)ثؿ٥ٝ  (3/67) «ا٣ ٨٦  (722)كركاق ال٧يىى

 .َؿيٜ ٌٔل  ث٨ احلك٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، ث٫
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 آلثاصَا سنض َٔ عًِ ُؽِعَب١ بٓاق١ً ا

 ٚنالَ٘ فِٝٗ ع٢ً سضٚف اهلذا٤

 باب األيف

 إبضاِٖٝ ايغهغهٞ (1)

[581]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ىي»ٝةؿ/  -اث٨ ال٧ىؽيين قٕيؽو ٨ٔ إثؿا٬ي٥ الك١كّك؟ ٚٞةؿ/ اكف ث٨  قأ٣خي يى

ًٍك٨ي حى  ٫، كٝةؿ/ اكف ال يي ٛي  ٕ ٌى جىحي يي ٍٕ  .(1)«ذىكى ٥مي
 عجُإ؛ أبٛ ؽٝب١، قاعٞ ٚاعطبٔ  إبضاِٖٝ (2)

[581]  زى٪ة ؽ  ٦ٕةذ، ٩ة  ث٨ (2)يىي، ٩ة ٔجيؽي اللث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى
/ ال »أيب، ٝةؿ/  حجح ٝةيض كاقٍ؟ ٝةؿ/ ١ٚذتى إيل  جىحى أقأهلي ٨ٔ أيب مى ٍٕ ٠ذجخي إىل مي

ـ   دىٍسذيبى    .(3)«ؽ ٠ذةيبٔ٪٫ محبنة. كمى
                                           

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (51)ثؿ٥ٝ  (1/68) «ال ٔى  (1/344) «لاكًم٢ا»، كاث٨ 
 .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (57)ثؿ٥ٝ 

ِه  (2) ، ظةٚ حه ٞى ٪ربم/ زً ٕى جيؽ الل ث٨ ٦ٕةذ ث٨ ٦ٕةذ ا٣ ٔي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ  ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(4372). 

ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم  (54)ثؿ٥ٝ  (1/71) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ املسىن ث٨ ٦ٕةذ، كاث٨ 
جيؽ الل ث٨ ٦ٕةذ، ٨ٔ أثي٭٧ة ٦ٕةذ، ث٫ (71)ثؿ٥ٝ  (1/389) «الاكًم٢»يف  ٔي  .٨٦ َؿيٜ 
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 ع٢ًابص عبزبٔ  إبضاِٖٝ (3) 

[582]  زى٪ة ؽ   يٕين اث٨ ال٧ىؽيين -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
٭ؽم ٝةؿ/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ/ ق٧ٕخي  / ا٠ٍذيٍت »٦ى ذىتى إيل  مٕجحي / ٠ى ٝةؿ إسااي٢ي

سٍخي إل٫ ث٭ةال ٔجؽث٨  إيل  حبؽيًر إثؿا٬ي٥ ٕى . ٝةؿ/ ٚجى ٟى  ُ  .(1)«ىلع خًبى
 أبٞ مت١ُٝ ايغدتٝاْٞبٔ  أٜٛب (4)

[583]  زى٪ة ؽ  جىحى يٞٮؿ/ ال ٔجؽظى ٍٕ ؿ مح٨، ٩ة أيب؛ أثٮ الٮلؽ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي
ٞ٭ةء» ٛي ي ؽي ا٣ ي ٮبي قى

ى
زى٪ة أ ؽ   .(2)«ظى
[584 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة أثٮ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

يةليس، ٝةؿ/ ق٧  ُ جىحى ٝةؿ/ داكد ا٣ ٍٕ ٍؼًذيةين، »ٕخي مي ي ٮب الك 
ى
٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى أ

ٍٮفو ث٨  كييٮنف ٔى جيؽ، كاث٨ً   .(3)«ٔي
َغًِ ايعبزٟ قاعٞ قٝػبٔ  إمساعٌٝ (5)

(4) 

[585]  زى٪ة ؽ  ك٥٤ال ٔجؽظى إثؿا٬ي٥ يٞٮؿ/ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي
جىحي يٞٮؿ/  ٍٕ ٕى ث٨  اذ٬جٮا إىل إق٧ةٔي٢»اكف مي ك٥٤ ا٣  .«جؽممي

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًعيطه  (2)  .وى

ًعيطه  (3)  .وى

ة (4) ٌن ٕض٥ ابليدلاف» .٠حل :كيه يف حبؿ ٧ٔةف، كيٞةؿ هلة أي  .(4/478) «٦ي
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 صدا٤بٔ  إمساعٌٝ (6)

[586]  زى٪ة ؽ  ف، ٩ة ث٨  يىي، ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ياٍلى دى
جةثح، ٝةؿ/  ؛ ث٨  رصةء ٨ٔ أكًس ث٨  ظؽير إق٧ةٔي٢ ؿى ٠ً ذي »مى جىحى ٍٕ ٧ًٕش ٔ٪ؽ مي

راق إال ٠ؾا
ي
 .(2)«؛ ًلىٮٍدىًة ظؽيًس٫(1)ٚٞةؿ/ ٦ة أ

 أبٞ عٝاشبٔ  أبإ (7)

[587]   ؽ ث٨  م٧ؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ا٣ٞةق٥ي ال ٔجؽزى٪ة ظى
اف جٍؽى جى٤حث٨  ٔس٧ةفث٨  الل ٔجؽيٕين  -احلةرث املؿكزم، أػرب٩ة خى أيب ث٨  صى

جىحى يٞٮؿ/  -رىك اد ٍٕ ٤ يٍخي ىلع »ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ/ ق٧ٕخي مي لٮال احليةءي ٦ة وى
ثةف

ى
 .(4)«ٔ٪ؽ٦ة ٦ةتى  -يٕين اث٨ أيب ٔيةش -أ

[588 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى قٕيؽ ال٧ي
٥ ث٨ (5)ؿ مح٨ال ٔجؽ ىنري، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ثى٭ـث٨  احلىسى هلى  -أقؽو  ث٨ (6)ب

ى
أ كقى

                                           

ح ث٭ة يف  (1) ٤ ًِل ال .«ميُة٩نة» :كيه (1/383) «اتل ٍ٭ًؾيت»٠٪ةيح ٨ٔ َك٧حو صى  ٕى  .٧ي

ًعيطه  (2) ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕؽ يف  .وى ، ظؽز٪ة م٧ٮد ث٨ ٗيالف، ٩ة (888)ثؿ٥ٝ  (1/474) «مي
كٍس ث٨ ٧ًٕش، ٝةؿ

ى
ٕجح، كذ٠ؿ ٔ٪ؽق أ راق اكف إال ميُة٩نة» :مجةثح، ٩ة مي

ي
لٮدة  :يٕين .كالل ٦ة أ

 .«ظؽيس٫
كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (3) ؽي  .(7/121) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .«وى
ًعيطه  (4) ؽ يف  .وى ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى ح (41)ثؿ٥ٝ  (275، 1/274) «مي  .٨٦ َؿيٜ اث٨ أيب ًرٍز٦ى

ح ٧٠ة يف  ٔى ٍر ؤاالت ا٣ربذيع»كأثٮ زي ٨٦ َؿيٜ أمحؽ ث٨ ق٪ةف، كا٣ٞةق٥ ث٨  (479)ثؿ٥ٝ  «قي
ٞيٌل  يف  .م٧ؽ ٕي ٛةء»كا٣ ٕى  ٌ  .٭٥ ٨ٔ ٔجؽاف، ث٨٦٫ َؿيٜ ا٣ٞةق٥ ث٨ م٧ؽ، َك (1/49) «ال

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى  .(158)تى
، ثىجٍخه  (6) حه ٞى / زً ٕىِل  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ث٭ـ ث٨ أقؽ ا٣ ٍٞ  .(779)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ثىةف (1)صؿيؿه 
ى
ي ةشث٨  ٨ٔ أ جىح ٝةؿ/  -أيب خى ٍٕ ٨»ٚؾ٠ؿ ٨ٔ مي  ،٠ذجخي ظؽيرى احلىكى
٨ ؿىأ٬ة ٌٔل  ٨ٔ أنف، ٚؽٕٚذي٭ة  (2)كظؽير احلىكى ٞى  .«إل٫ ذى

[589]  زى٪ة ؽ  ٨ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (3)يىي، أػربين احلىكى
/ ث٨  مٕيت ٝةؿ/ ق٧ٕخي يـيؽ جٕني »٬ةركف يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٍردىًستى قى

ى
ٍف أ

ى لى
ثىةف

ى
ثى ٨ٔ أ ؽ  ظى

ي
ت إيل  ٨٦ً أف أ ظى

ى
 .«أيب ٔي ةشث٨  ٠جريةن أ
[591 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ىح ال حكةثٮرم، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (4)٨، ٩ة أمحؽي ؿ محال ٔجؽظى  (5)قى

ثىةف ث٨ا (5)م٧ؽي 
ى
ٍٕجىح أثةف -يٕين ابلى٤يخ -أ ة يٞٮؿ/ ذ٠ؿ مي ٕن ًكي ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي كى

 .(6)«أيب ٔيةش؛ ٚأم  يشءو ٣ىيًق ٦ً٪٫
 ًوامل عبزبٔ  أؽعح (8)

[591]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  أيب ث٨  وة٣ط ث٨ (7)أيب، ز٪ة ٦ٕةكيحي  ؿ مح٨، ظى
ًٕني -ٔجيؽ الل المٕؿم، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي  -يٞٮؿ/ ٝةؿ ال٩ىةرم   -يٕين اث٨ ٦ى

/  -الل ٔجؽث٨  يٕين م٧ؽ ٝةاٜ»ٝةؿ مٕجحي حي د٤ًٟ ال   ٦ ٝةاٜ -عى كةا٢ ال   -يٕين مى
                                           

 .٬ٮ صؿيؿي ث٨ ظةزـ، ك٬ٮ ٨٦ً منةيغ ث٭ـ (1)

٤ ًِل  (2) ٕى ٨ كظؽير احليكني) :(ـ)كٝٓ يف » :ٝةؿ ال٧ي ككأف   ،(٠ذجخي ظؽير أنف ٨ٔ احلىكى
٨ ٨ٔ أنف) :أو٢ى ال٧ىٕىن  .«، كالل أ٥٤ٔ(٠ذجخي ظؽيرى احلىك٨ ٨ٔ ٗري أنف، كظؽير احلىكى

٤ ًِل  (3) ٕى .«. ، كل٥ أصؽ ٬ؾا الؿص٢(احلكني) :(ـ)يف » :ٝةؿ ال٧ي  اهـ
/ ؿ ذ٠ؿ يف زيةداد٫ ىلع ٦ًزياف  ٝي٤ٍخي ضى ِى اث٨ى ظى كأ٩ة ٠ؾلٟ ل٥ أصؽق ثٕؽ ابلعر، إال أف  احلةٚ
ذ ؽااين»/ «لكةف املزياف»ؽاؿ يف األ يت ال٧ى ٕى ني ث٨ مي ـد ىلع ذلٟ .احليكى  .«كل٥ يى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(296)زً
حه ٨٦ رصةؿ  (5) ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ًعيطه  (6)  .وى
كؽه  (7) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(6811)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
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ثى ث٭ة يٮنف ؽ  جيؽ -ا٣ت ظى ٔي ٕىر؛ يٕين  -يٕين اث٨  ٍم
ى
٨ً إ٩ ٧ة اك٩خ ٨ٔ أ ٨ٔ احلىكى

٤ً ال ٔجؽاث٨   .«٧ٟى
ؽ  ى٧  ٭ة  /(1) ٝةؿ أثٮ مي ٣ كى ٨ً، كدى ٨ احلىكى ٔى ٬ة ٨٦ً أمٕر  ؾى ػى

ى
يٕين أف  ييٮنفى أ

٨، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ اخلرب  .(2)٨ٔ احلىكى

 باب ايباء

 
 باسإ؛ َٛىل ُأِّ ٖاْئ :أبٛ صاحل باساّ، ٜٚكاٍ (9)

[592]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ز٪ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٕين ي -ظى
ا ٨٦ أوعةثً٪ة دىؿىؾى أثة »قٕيؽ يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين رى أظؽن

ى
ى٥ أ ل

جىح كال زااؽةى  ٍٕ ة٩ئ ال مي ـ  ٬ى
ي
ٮىل أ  .(3)«وة٣طو مى

 ععزبٔ  ريِشَب (11)

[593]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ميٮىسال ٔجؽظى ي حي ًٞ أيٮب، ٩ة ثى
                                           

(1) ٙ ٪  .٬ٮ ال٧يىى
٪ؽ زًٞة (2)   .ت َك٭٥رصةؿ الك 
ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  .(1/185) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (2/256) «الاكًم٢»كاث٨ 

٪ؽ٧٬ة زيةدة ثٕؽ ٝٮهل زااؽة ، ك٬ٮ ٠ؾلٟ «الل ث٨ ٔس٧ةف كال ٔجؽ» :وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫، ٔك
٪ ٙ يف   .(1716)، دؿجح ثؿ٥ٝ (2/432) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٔ٪ؽ ال٧يىى

كؽه  (4) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ مٮىس ث٨ أيٮب الىييب؛ أثٮ ٧ٔؿاف ال٩ُةيك/ وى ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(6996). 
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جىحي ظ» ٍٕ ً اقذ٭ؽاين مي ٍٕؽث٨  ريؽيرى حبى  .(1)«قى
 ايٛيٝزبٔ  بك١ٝ (11)

[594]  زى٪ة ؽ  نيي ال ٔجؽظى ٨ الؿ ازم، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة احليكى احلىكى
ًٕني يٞٮؿ/ ث٨  ق٧ٕخي يىي ي حى »٦ى ًٞ الن بًلى جىض  جىحي ٦ي ٍٕ ـى ث٨  اكف مي ٝىًؽ الٮلؽ ظير 

 .(3)«٤ٔي٫
[595]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ى٧ ؽ ؿ مح٨، ظى ، ٝةؿ/ ٝةؿ  ث٨ (4)أيب، ٩ة مي ف  ال٧يىى

ًٛين ٨٦ ظؽيًر ظجيًت »ثٞي ح/  / اٍم ٢ً  »وة٣ط ظؽير زىٍٮبةف/ ث٨  ٝةؿ يل مٕجحي الى يى
ًؿ بىيٍخو  ٍٕ ؿ يف رى ْي ٍ٪ ف حى

ى
٢ً أ  .(5)«ل٤ؿ صي

                                           

(1) ، ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ًعيطه  قى ٪ ٙ يف  .ك٬ٮ أزؿه وى ٩ة م٧ؽ ث٨ : »(2/412) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٚٞؽ ركاق ال٧يىى
ٕجحي  :ق٧ٕخ ثٞيح يٞٮؿ :ق٧ٕخ ظيٮة، ٝةؿ :ٔٮؼ، ٝةؿ ةج أظةدير حبري  اقذ٭ؽاين مي ث٨ احلىض 

سخ ث٭ة إل٫؛ ٧ٚةت مٕجحي كل٥ دىًى٢ إل٫ ًؽم يف  .ث٨ قٕؽ، ٚجٕى ٔى  (2/263) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي 
منيق ٨ٔ ظيٮة، ث٫ ح ال  ٔى ٍر ٨٦ َؿيٜ اث٨ مىف ٨ٔ ثٞي ح،  (2/262)كركاق يف  .٨٦ َؿيٜ أيب زي

ا  .ث٫، َمذَصن
ٕني الؿ   (2) ني ث٨ احلك٨؛ أثٮ ٦ى ٪ ٙ يف ٬ٮ احليكى ٠ذب٪ة : »(3/51) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ازم، ٝةؿ ال٧يىى

ٕني إال ػرينا ةظ :كٝةؿ أثٮ أمحؽ احلةز٥ .ٔ٪٫ ك٦ة رأيخ ٨٦ أيب ٦ى  ٛ قري » .«٬ٮ ٨٦ً ٠ًجةر احلي
 .(13/154) «أٔالـ الجالء

ًعيطه  ٨٦ دؿجح ثٞيح، كالزؿ (2/435) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كٝؽك٫٦ اكف إىل ث٘ؽاد، ٧٠ة يف  (3)  .وى

٣ ف (4) ـه، كاكف ييؽى ، هل أك٬ة كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(6344)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ؿ  (5) ْى ٍ٪ ثؿ٥ٝ  (2/158) «حتٛح الشاؼ»ل٧٤ٞؽيس، ك (2/337) «أَؿاؼ ا٣٘ؿاات كالٚؿاد»حي

 .ط/دار ا٣٘ؿب اإلقالَل (2189)
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 باب ايثاء

 ُاص٠ُعبٔ  ثابت (12)

[596]  زى٪ة ؽ  ىي، ٩ة م٧ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (1)ؽي يى
ح، ٩ة ال رٍض أيب رً ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ جىحى يٞٮؿ/ ث٨  ٍز٦ى ٍٕ ي٢، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي ٧ى ديٮين »مي

ٍ
دىأ

ٔيٮف زةثخى  دىؽى  .(3)«٧ةرة!ٔي  ث٨ (2)كى

 باب اجليِ

  َِِٝشُعبٔ  َدَب١ً (13)

[597 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ةف، ٝةؿ/ ث٨  ةؿ/ ق٧ٕخي يىيٝ -اث٨ ال٧ىؽيين  ُ ٞى جى٤ىحي »قٕيؽ ا٣ قعي٥ ث٨  اكف صى

ٕى٥ٍ  ٫؟ ٚٞةؿ ثؿأق٫ أم جى ٞي ث  جىحي ييٮى ٍٕ . ٤ٝخ لعىي/ اكف مي حن ٞى  .(4)«زً

                                           

ـ ثؿ٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(258)زً
٧ة (2) ٔي ، ٚي٫ ٣نيه ٬ٮ زةثخ ث٨  كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .رة احل٪يف؛ أثٮ ٦ةلٟ ابلىَصم/ وى ٍٞ ، دؿجح «تى

 .(831)ثؿ٥ٝ 
ًعيطه  (3)  .وى
ًعيطه  (4) ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕؽ يف  .وى  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (724)ثؿ٥ٝ  (1/441) «مي
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 دابْض اجلعفٞ (14)

[598]  زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى ؽ  ٦ى٭ؽم ٝةؿ/  ث٨ (1)ؿ مح٨، ظى
٤ىٌيح ٝةؿ/ قث٨  ق٧ٕخي إق٧ةٔي٢ جىحى يٞٮؿ/ ٔي ٍٕ يف وؽكؽه يف »٧ٕخ مي ةثًؿه الٕي صى

 .(2)«احلؽير
[599]  زى٪ة ؽ  ف، ٩ة  ث٨ (3)يىي، ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ياٍلى دى
جىح، ٝةؿ/ (4)أثٮ داكد ٍٕ ٕيٮف يف »، ٨ٔ مي ٞى ال دى٪ْؿكا إىل ٬ؤالء ال٧ىضة٩ني اذلي٨ حى

يف -صةثؿو  ٢٬٫ صةءز٥ ٨ٔ أظؽو بيش -يٕين الٕي ٞى  .(5)«ءو ل٥ يى٤ٍ

 اصرَٟطسٝإ ايُعبٔ  أبٛ ابصؽٗب؛ دعفض (15)

[611 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿ  ث٨ (6)ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ال ٔجؽظى
ٍوجى٭ةين، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد

ى
جىحى يٞٮؿ/  (7)ال ٍٕ ٍم٭ىت »يٞٮؿ/ ق٧ٕخ مي

ى
أثٮ ال

                                           

ة ٝٮ (1) ، هل ٦٪ة٠ري، كأ٦  حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»ؿي احلةِٚ يف ٬ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ؽم املىييص/ زً ٍٞ / «تى
ؿ هلؾا «٦ٞجٮؿ» ْى ٫ أا٧ح، كيي٪ٍ ٞى ث  ا؛ ٚٞؽ كى يؽ صؽًّ د٭ؾيت »، ك(2/216) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»، ٚجٕى

 .(1/111) «اتل ٞؿيت»، كحتؿيؿ (1/169) «اتل ٍ٭ًؾيت
ًعيطه  (2)  .وى

حه  (3) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ م٧ٮد ث٨ ٗيالف ا٣ٕؽكم/ زً ٍٞ  .(6559)ثؿ٥ٝ ، دؿجح «تى
 .٬ٮ ا٣ُيةليس (4)

ًعيطه  (5) ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕؽ يف  .وى ًؽم يف (2158)ثؿ٥ٝ  (2/777) «مي ٔى  «الاكًم٢»، كاث٨ 
 .٨٦ َؿيٜ م٧ٮد ث٨ ٗيالف، ث٫ (2/333)

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(6)زً
 .٬ٮ ا٣ُيةليس (7)
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ؿايب   ٮٍؼو أل ٔى ٪ؽ٩ة أ٢ٌٚي ٨٦ً  ًٔ»(1). 

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
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 ساطّبٔ  دضٜض (16)

[611 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة أثٮ  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى
جىحى يٞٮؿ/  ٍٕ ـى صؿيؿي »داكد، ٝةؿ/ ق٧ٕخ مي ٝىًؽ نٮا يبث٨  إذا   .(2)«ظةزـ ٚىٮىظ 

[612 ] زى٪ة ؽ  إماكب، ٩ة ٝؿاد ٝةؿ/ ث٨  احليكنيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
جىحى يٞ ٍٕ ٟى جبؿيؿً »ٮؿ/ ق٧ٕخ مي ٍٓ ٦٪٫ث٨  ٤ٔي  .(3)«ظةزـ؛ ٚةٍق٧ى

[613 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة ث٨  يىي، ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى يٍالى دى
جىحي يأيت أيبث٨  ك٬تي  ٍٕ ؿيؿ، ٝةؿ/ اكف مي ٚحىكأهلي ٨ٔ أظةدير  -ك٬ٮ ىلع مًحةر -صى

زى٫ ٝةؿ/ ١٬ؾا ؽ  ًل، ٚإذا ظى ٍخ٧ى
ى
٧ًٕذى٫ ٨٦ً ا -كاللً  -ال ٧ل، ز٥ يىرضبي مًحىةرىق قى ٔل

 .(4)«كيىؾ٬تي 
                                           

ِه  (1) ، ظةٚ حه ٞى ًؿي» .زً ٍٞ  .(3)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ت اتل ٍ٭ًؾيتتى

ًعيطه  (2) ٨٦ َؿيٜ أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥،  (513)ثؿ٥ٝ  (3/415) «ا٢٤ٕ٣»الل ث٨ أمحؽ يف  كركاق ٔجؽ .وى
  .إثؿا٬ي٥، ث٫

٪ة الزؿم  كيص  الل ث٨ م٧ؽ ٔج ةس ٤ ٜ ميؼي ٔى ىلع  «ا٢٤ٕ٣»يف حتٞي٫ٞ ل١ذةب  -ظ٫ْٛ الل -ك
ٕجح/  نٮا يب»ٝٮؿ مي ين ث٫/ احلر ىلع مالز٦ذ٫ كدؿؾ ٩ًٛك٫، يٕينا٣ْة٬» :ثٞٮهل «ٚٮظ   :ؿ أ٫٩ يٕى

ا كاذ٬جٮا إل٫؛ ل٩ ٫ ٝةؿ ٣ًٞؿاد  «الؿح» .«٤ٔيٟ جبؿيؿ ث٨ ظةزـ ٚةق٧ٓ :ادؿكٮين ٦ٛؿدن
قذٮايئ :٦ة رأيخي أظِٛ ٨٦ً رص٤ني» :، كاكف يٞٮؿ(1/1/514)  .«صؿيؿ ث٨ ظةزـ، ك٬نةـ ال 
 .(2/71) «اتل ٍ٭ًؾيت»

ًعيطه  (3) ة ٝٮؿ احلةِٚ يف اث٨ إماكب ؛ رصةهلوى كؽه » :َك٭٥ زًٞةت، أ٦  ؽي ٫  «وى زٞ  ا؛ ٚٞؽ كى ٚجٕيؽ صؽًّ
ؿ  ْى ، كيي٪ٍ ، (3/231) «حتؿيؿ اتل ٞؿيت»، ك(9/121) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»أا٧ح، كال ييٮصؽ ٚي٫ صؿحه

 .«اتل ٞؿيت»الؿ مح٨ ث٨ ٗـكاف، ٨٦ رصةؿ  كٝؿاد ٬ٮ ٔجؽ
ًعيطه  (4) ٨٦ َؿيٜ م٧ٮد ث٨  (216ص) «ال١ٛةيح»كاق اخلُيت يف كر .؛ رصةهل َك٭٥ زٞةتوى

 .ٗيالف، ث٫، كٚي٫ زيةدة ثٕي أ٣ٛةظ
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  باب احلاء

 أبٞ عًُٝإبٔ  محار (17)

[614 ] زى٪ة ؽ  ٧يؽ احل٧يص، احل ٔجؽث٨  ميك٥٤ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة بًٍّشي ال ٔجؽظى
يط احل٧يص -(2)٩ة ظيٮة ي حي  -يٕين اث٨ شي ًٞ / (3)٩ة ثى ث٨  مح ةد»، ٝةؿ/ ٤ٝخ لنٕجحى

ؽي  ٤ي٧ةف؟ ٝةؿ/ اكف وى ةفً أيب قي  .(4)«كؽى ال٤ كى
[615]  زى٪ة ؽ  / ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 

ةجث٨  يىي ض  ًٕني، ٩ة ظى جىح، ٝةؿ/  (5)٦ى ٍٕ ٮىر، ٨ٔ مي ٍٔ ى
ِى ٨٦ً »ال ٛى ٍظ

ى
اكف محى ةده أ

٥  .(6)«احلىسى
                                           

٪ ٙ يف  (1) »(2/368) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى كٝنة:  ؽي . ق٧ٕخي ٦٪٫ كاكف وى ».  اهـ
، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
، ٠سري اتل ؽ٣حف ٨ٔ الٌٕٛةء (3) كؽه ؽي ًؿيت اتل  » .وى ٍٞ  .(741)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتتى
ًؽم يف  (4) ٔى يٍؽى أف  قؤاؿ  (3/5) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي  ةر، ز٪ة ظيٮة، ث٫، بى ٧ؿاف ث٨ ثس  ًٔ ٨٦ َؿيٜ 

ٕجح ٬ٮ ؿصبنة؟» :ثٞي ح لًني ٧ؿاف ث٨ «ل٥ًى دؿًك ٨ٔ مح ةد ث٨ أيب ق٤ي٧ةف كاكف مي ًٔ ، كقيأيت ٝؿيجنة، ك
، ٨٦ رصةؿ  حه ٞى ةر زً  .«اتل ٞؿيت»ثس 

ؽاد  (5) ة ٝىًؽـ ث٘ى ٧ؿق ل٧  ٔي ، ل١٪٫ اػذ٤ٍ يف آػؿ  ، ثىجٍخه حه ٞى ٮر/ زً ةج ث٨ م٧ؽ املىييص أل ض  ٬ٮ ظى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ٝج٢ مٮد٫ ٍٞ  .(1144)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕؽ يف  (6) ٨٦ َؿيٜ اث٨ أيب ػيس٧ح، ث٫، كاق٥  (358)ثؿ٥ٝ  (1/354) «مي
 .أمحؽ ث٨ ز٬ري :اث٨ أيب ػيس٧ح

ٙي يف   ٪ ىى ٤ٜ  ال٧ي ٔى ٕجح ٬ؾا ثٞٮهل (3/147) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ك يٕين ٦ٓ قٮء » :ىلع ٝٮؿ مي
٥ كذٞي٥ يف ا٫ٞٛ٣، كإذا » :ك٢ٞ٩ ٨ٔ أثي٫ أ٫٩ ٝةؿ .«ظِٛ مح ةد لآلزةر أظِٛ ٨٦ احلىسى ٬ٮ مي

ٮ شى  . صةء اآلزةر مى ».  اهـ
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[616]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ي٥ ؿ مح٨، ظى ٕى ةد، ٩ة اث٨ مح   ث٨ (1)أيب، ٩ة جي
، ٝةؿ/  جىحى ٍٕ جةرؾ، ٨ٔ مي ِي ث٨  اكف محى ةدي »ال٧ي ٤ي٧ةف ال يٛ  .(2)«أيب قي

ى٧ ؽ ٫، كإف /ٝةؿ أثٮ مي ٍٞ ًٛ ِى اآلزةر (3)اكف ا٣٘ة٣ت ٤ٔي٫ ا٣ ٍٛ  .ل٥ ييؿزؽ ًظ

[617]  زى٪ة ؽ  ك٥٤ث٨  ؿ مح٨، ٩ة بًٍّشي ال ٔجؽظى ٧يؽ اتل ٪ٮيخ احل ٔجؽث٨  مي
ة يٍٮى يط احًل٧يصيٕ -احًل٧يص، ٩ة ظى / ل٥ًى دىٍؿكًم »٩ة ثٞي ح، ٝةؿ/  -ين اث٨ شي ٤ٝخي لنٕجحى

ةفث٨  ٨ٔ مح ةد كؽى ال٤ كى ؽي ؿًٍصبنة؟ ٝةؿ/ اكف وى  .(4)«أيب ق٤ي٧ةف كاكف مي

 اص٠َُُعبٔ  احلغٔ (18)

[618]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ظى
/ ؛ وةظ(5)ق٧ٕخي أثة داكد ٕجحي يةلكح، ٝةؿ/ ٝةؿ مي  ُ ٥ى ٨ٔ »ت ا٣ قأ٣خي احلىسى

؟ ٚٞةؿ/ قأ٣خي إثؿا٬ي٥ى  ٙو ديؽٚٓ يف ًو٪ٍ
ى
ؽٝح؛ أ يٕين/ أ٩ ٫ ل٥ يس٨ ٔ٪ؽق إال  ٦ة  -الى 

ىك ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٨ -ظى ٥ ٨ٔ يىئي ث٨  كاحلىكى ار ث٨  ٧ةرة يىؿكم ٨ٔ احلىسى ـ  الى
] ج ةس(6)]٨ٔ ٌٔل  ٥ ٨ٔ دلة٬ؽو ٨ٔ اث٨ خى ، كذ٠ؿ ثةيق احلؽير حنٮ ، كاحلىسى

ؽ ى٧   .(7)«يىيث٨  ظؽيًر مي

                                           

ـ حتخ الزؿ (1) ؽ  ٞى ، ًٕيٙ، تى  .(24)ر٥ٝ  ٬ٮ اخلـايع 
ٞيٌل  يف  (2) ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  ،(1/323) «ال ٔى ي٥ ث٨ مح ةد،  (3/7) «الاكًم٢»كاث٨  ٨٦ َؿيٜ ٩ٕي

 .مح ةد، ث٫
 .«كأ٩ ٫»كٝٓ يف املُجٮع/  (3)
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى  .(614)تى

يةليس (5)  ُ  .٬ٮ ا٣

ٍه ٨٦ املُجٮع. (6) ٕٞٮٚذني قةٝ  ٦ة ثني ال٧ى

ٔى  (7)  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (3/95) «الاكًم٢»ًؽم يف كركاق اث٨ي 
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[619 ] زى٪ة ؽ  فث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ياٍلى ، ٩ة (1)دى
 / ٨ً ث٨  ااًٍخ صؿيؿى »أثٮ داكد ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ث٨  ظةزـ، ٢ٞٚ هل/ ال دىٍؿًك ٨ٔ احلىكى

. ٤ٞٚخ هل/ كأم  يشءو ذ ًل  ٧ٔةرة؛ ٚإ٩ ٫ يىسؾبي / وى ٥ ٤ٝخي اؾ؟ ٝةؿ/ قأ٣خي احلىسى
٨ي  ملسو هيلع هللا ىلصال يب   ٢  ٤ٔي٭٥. ٚٞةؿ احلىكى ؟ ٚٞةؿ/ ل٥ ييىى ؽو ظي

ي
ذًٍلى أ ٧ٔةرة، ٨ٔ ث٨  ىلع رى

٥ ذحجح -احلىسى ٔي ج ةس، ٝةؿ/  ث٨ (2)٨ٔ قٕيؽً  -يٕين اث٨  جىري، ٨ٔ اث٨ً خى ًل  »صي وى
/ ٦ة دٞٮؿي يف أكالد  .«٤ٔي٭٥ ملسو هيلع هللا ىلصاليب   ٥ ٤ٞٚخي ٩ةء؟كقأ٣خي احلىسى ـ  ذٞٮف.  ال ٝةؿ/ يٕي

؟ ٝةؿ/ يىؾ٠ؿ ٨٦ً أظةدير  ؿىق ٨ٔ ٌٔل  ٨ ذى٠ى . ٤ٝخ/ ٦ى ؿىق؟ ٝةؿ/ ٌٔل  ٨ٍ ذى٠ى ٤ٝخ/ ٦ى
٨ ابلىَصم.   احلىكى

٨ي  ٥، ٨ٔ يىيث٨  ٚؿكل احلىكى ار، ٨ٔ ٌٔل  ث٨  ٧ٔةرة، ٨ٔ احلىسى ـ   .(3)«الى
[611 ] زى٪ة ؽ  ، ة ٠ذأيب ػيس٧ح ٚي٧ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ت إيل 

حٝةؿ/ ٩ة اث٨ي أيب رً  حأيب رً ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ ث٨ (4)يٕين م٧ؽ -ٍز٦ى اف -ٍز٦ى جٍؽى ، (5)٩ة خى
اف جٍؽى ، ٝةؿ/ (5)خى جىحى ٍٕ ٨ي »، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ مي ٥ً، ٨ٔ ث٨  ركل احلىكى ٧ٔةرة، ٨ٔ احلىسى

٥؛ ٚكأتلي٫ ٔ٪٭ة ٚٞةؿ/ ٦ة ث٨  يىي ار، ٨ٔ ٌٔل  قجٕحى أظةدير، ٤ٚٞيخي احلىسى ـ  الى
زٍخي بيشءو  ؽ   .(6)«٦٪٭ة ظى

[611]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ٪ضةين، ٩ة يىيكً احلىكى
                                           

، ٨٦ رصةؿ  (1) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
٥، ٨ٔ اث٨ ٔج ةس: »(1/257) «الٌٕٛةء»يف  (2) كى ٍٞ ٥، ٨ٔ ٦ً ٨ ث٨ ٧ٔةرة، ٨ٔ احلىسى  ....كٝةؿ احلىكى

ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ  .٨٦ َؿيٜ م٧ٮد ث٨ ٗيالف، ث٫ (1/257) «ال
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(258)زً
جى٤ح، ك٬ٮ كأثٮق زًٞذةف ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ ٔجؽ (5)  .«اتل ٞؿيت»الل ث٨ ٔس٧ةف ث٨ صى

ٞيٌل  يف  (6) ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًعيطه  (1/258) «ال  .٨٦ َؿيٜ اث٨ أيب رز٦ح، ث٫، ك٬ٮ أزؿ وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً
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ؿيؿه (1)ال٧ي٘رية ٨»، ٝةؿ/ (2)، ٩ة صى جىحي ظؽيرى احلىكى ٍٕ ٤ ٥ ٚي٫، ٧ى خي ث٨  دىؿىؾى مي ةرة، كدىسى
ؽي  ٍٕ ٤ ٥ الةسي ٚي٫ بى  .«ز٥ دىسى

[612]  زى٪ة ؽ  ظٛه  ث٨ (3)٩ة إق٧ةٔي٢ي  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب،ال ٔجؽظى
٪ؽر/  ٗي ٨ى »اليٌل، ٝةؿ/ ٝةؿ  ؿىب احلىكى ٍٞ / ال تى ةرة؛ ٚإين إٍف رأيذيٟ ٧ى خي ث٨  ٝةؿ يل مٕجحي

ٟى  زٍ ؽ  ظى
ي
ب٫ ل٥ أ ؿى ٍٞ  .(4)«تى

 ب١َِٝتُعبٔ  احلهِ (19)

[613 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة (5)ال٧ي٘ريةث٨  يىي، ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
زى٪ة ٨ٔ زًٞةًت أوعةثًٟ. ، ٝةؿ/ ل٧  (6)صؿيؿه  ؽ  جىحي ابلىَصة ٝةلٮا هل/ ظى ٍٕ  ة كردى مي

ٍثذيس٥ ٨ٔ زًٞةت  ؽ  زس٥ ٨ٔ جي ٝةؿ/ إٍف ظى ؽ  ظى
ي
 يكريو ٨٦ رٍي ٛى أوعةيب؛ ٚإ٩ ٧ة أ

٥ يٕح/ احلىسى ٤ى٧حث٨  ٬ؾق الن  ي٢، كظجيتث٨  ٔذحجح، كقى ٭ى أيب زةثخ، ث٨  ٠ي
 .(7)«ك٦٪ىٮر
[614]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ة وة٣طي ؿ مح٨، ٩ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ/ ق٧ٕخي  -اث٨ ال٧ىؽيين /  -يٕين اث٨ ٦ى ل٥ »ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ٬ٮ ال (1) ؽ  ٞى كؽه » :، كأف  أثة ظةد٥ ٝةؿ ٔ٪٫(334)ؿازم، تى ؽي  .«وى

، ٨٦ رصةؿ  ٬ٮ صؿيؿي ث٨ ٔجؽ (2) حه ٞى يب/ زً  ٌ  .«اتل ٞؿيت»احل٧يؽ ال
كؽه  (3) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(438)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٨ه  (4) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
ـ (5) ؽ  ٞى  .تى
ـ (6) يب، دٞؽ   ٌ  .٬ٮ ال

ٕذ٧ؿ ك٬ٮ (7) ٨٦ َؿيٜ يىي ث٨ ٦ٕني،  (1/154) «الاكم٢»كركاق اث٨ي ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .اث٨ي ال٧ي
 .أ٩جأ٩ة صؿيؿ، ث٫
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ٔى٧ؿك رى ٦ًس٢ٍى 
ى
ٝىذةدة يف ال جًٍخ ث٨  أ ٥ كال   .(1)«ًدي٪ةر كال احلىسى

[615 ] زى٪ة ؽ  ؿ اين، ٩ة ا٣ٞةق٥ احلى  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب أػربين قعي٥ال ٔجؽظى
حىس ، ٝةؿ/  ث٨ (3)ًٔ جىحى ٍٕ ٥ي ٨٦ً ٦ًٞك٥»ييٮنف، ٨ٔ مي ىك٧ٓ احلىسى إال  ًقذ ح  (4)ل٥ ي

 .(5)«أظةدير
 أبٞ ثابتبٔ  سبٝب (21)

[616 ] زى٪ة ؽ  ٘رية، أ٩ة ث٨  يىي، ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ال٧ي
، ٝةؿ/  ؽ  »صؿيؿه جىحي ابلىَصةى ٝةلٮا هل/ ظى ٍٕ ة كرد مي  زى٪ة ٨ٔ زًٞةًت أوعةثًٟ. ل٧ 

ٍثذيس٥ ٨ٔ زًٞةت  ؽ  ٛى ٚٞةؿ/ إٍف ظى زيس٥ ٨ٔ جي ؽ  ظى
ي
ىكري ٨٦ رٍي أوعةيب ٚإ٩ ٧ة أ  ي

٥ يٕح/ احلىسى ٤ى٧حث٨  ٔذحجح، كظجيتث٨  ٬ؾق الن  ٭ي٢، ث٨  أيب زةثخ، كقى ٠ي
٪ىٮر  .(6)«ك٦ى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
اين، املٕؿكؼ ثػ (2) ٪ ٙ يف «قعي٥»٬ٮ م٧ؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ احلىؿ   «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ٝةؿ ال٧يىى

ب٢ أيب ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ: »(8/66) كؽه  :قي ؽي . وى ».  اهـ

، ٦أمٮف٬ٮ ٔحىس ث (3) حه ٞى ة/ زً ُن ؿاث ـى مي ًؿيت » .٨ يٮنف ث٨ أيب إقعةؽ الكبيع، ٠ٮيف، ٩ـؿى النة ٍٞ تى
 .(5376)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ٍؿة، كيٞةؿ (4) ٍؽة؛ أثٮ ا٣ٞةق٥، مٮىل ٔجؽ :٬ٮ ٦ًٞك٥ ث٨ جبي مٮىل اث٨  :الل ث٨ احلةرث، كيٞةؿ هل جنى
، كاكف ييؿق٢، ك٦ة هل يف كؽه ؽي ًؿيت » .قٮل ظؽير كاظؽ «ابلؼةرم» ٔجةس؛ ل٤ـك٫٦ هل، وى ٍٞ تى

 .(6921)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ؿ  (5) ْى ٍ٪ ٕؿٚح الؿ صةؿ»حي ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ن ا٣رت٦ؾم»، ك(4152)ثؿ٥ٝ  (3/35) «ا٣ صة٦ٓ »، ك(2/416) «قي

 .(211، 211ص) «اتلعىي٢
ـ ثؿ٥ٝ  (6) ؽ  ٞى  .(611)تى
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 دبريبٔ  سهِٝ (21)

[617 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ىي»ٝةؿ/  -اث٨ ال٧ىؽيين ةف، ٨ٔ ظ١ي٥ث٨  قأ٣خي يى  ُ ٞى جري، ٚٞةؿ/ ث٨  قٕيؽو ا٣ صي

٫؟ ٝةؿ/  كى ٨ٍ دىؿى / ٦ى ىكرينا، كٝؽ ركل ٔ٪٫ زااؽةي. ٤ٝخي ٥ رىكىل؟ إ٩ ٧ة ركل محبنة ي زى
ؽٝح ؛ ٨٦ً أص٢ ظؽير الى  ٕجحي  .(1)«مي

ى٧ ؽ ؽيس٫ ٨ٔ م٧ؽ /ٝةؿ أثٮ مي يـيؽ، ٨ٔ أثي٫، ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ ث يٕين ظى
كٕٮد، ٨ٔ ال يب ث٨  الل ٔجؽ٨ٔ  ؿى  ٦ى٨» :ٝةؿ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلصمى

ى
أ ي  قى هلى ً٪ي٫ ٦ة كى ٍ٘ ةءىٍت  حي صى

ية٦حً  ًٞ ـى ا٣ ة يىٍٮ كظن ؽي ة أك ٠ي كمن ؽي ي٫ يف كىٍصً٭٫ ػي تلى
ى
ٍكأ ٪ةق؟  :ٝي٢ .«مى ًٗ ية رقٮؿى الل، ك٦ة 
ةثي٭ة ٨٦ً ا» :ٝةؿ ة، أك ًظكى ٮف ًدر٧٬ٍن ٍكي  .(2)«ذل ٬تمخى

[618]  زى٪ة ؽ  ًق٪ةف، ٝةؿ/ ٤ٝخي  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم/ ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٣ ١ي٥»٦ى ٍكخى ظؽيرى ظى زىيًن يىي ث٨  ل٥ًى دىؿى ؽ  جري؟ ٚٞةؿ/ ظى صي

١ي٥ جىحى ٨ٔ ظؽيًر ظى ٍٕ ةف ٝةؿ/ قأ٣خي مي  ُ ٞى جري؟ ٚٞةؿ/ أػةؼي ال ةرى ث٨  ا٣  .(4)«صي
[619 ] زى٪ة ؽ  ده، ٝةؿ/ ٝةؿ يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  كى ث٨  يىي، ٩ة مي

١ي٥ جىحى ٨ٔ احلؽير؟ يٕين ظؽير ظى ٍٕ ٕيؽ/ قأ٣خ مي جىرٍي، ٨ٔ م٧ؽً ث٨  قى ث٨  صي
كٕٮد، ٨ٔ ال يبث٨  الل ٔجؽيـيؽ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ أ٩ ٫ ٝي٢  ملسو هيلع هللا ىلص مى

٪ةق؟ ٝةؿ/  ًٗ كٍ »هل/ ٦ة 
ى
ة، أ ٧ن ٮفى ًدر٬ٍى ٍكي ًت  مخى ٬ى ةثي٭ة ٨٦ً اذل  / أػةؼي . ٚٞةؿ مي «ًظكى ٕجحي

                                           

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  .(1/338) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (2/515) «الاكًم٢»كاث٨ 
 .وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫

ؿ  (2) ْى ٍ٪ ٢٤»حي ًٕ ارُٝين (217 -5/215) «ا٣  .لدل 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(92)زً

ؿ  (4) ْى ٍ٪ ٕٛةء»حي  ٌ ٪ ٙ  (785)، كقيأيت ثؿ٥ٝ (2/515) «الاكم٢»، ك(1/338) «ال ٦ٓ د٤ٕيٜ ل٧٤يىى
 .٤ٔي٫
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ثى ث٫ًً  ؽ  ظى
ي
 .(1)«اللى أٍف أ

 رٜٓاصبٔ  احلغٔ (22)

[621]  زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد ث٨ (3)٧ٔؿك ٕجح، ٚضةء »يٞٮؿ/  (4)ٌٔل  ٪ ة ٔ٪ؽ مي ٠ي

٨ي  زى٪ة  دي٪ةر، ث٨ (5)احلىكى ؽ  / ية أثة قٕيؽ، ٬٭٪ة. ٚض٤ف، ٚٞةؿ/ ظى ٚٞةؿ مٕجحي
، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٧ٔؿى ث٨  محيؽي  اخلُةب يٞٮؿ/ ...، ٝةؿ/ ٚض٢ٕى ث٨  ٬الؿ، ٨ٔ دلة٬ؽو

٨ي ٚؾ٬تى  ! ٚٞةـ احلىكى ؿى ٧ى ٓى خي ٧ً / دلة٬ؽه قى جىحي يٞٮؿي ٍٕ  .(6)«مي
 عًُٝإبٔ  سفط (23)

                                           

عً  (1) ٞيٌل  يف  .يطه وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (1/338) «ال ٔى ، ٨٦ َؿيٜ (2/517) «الاكًم٢»، كاث٨ي 
ا، كيي٪ْؿ اذلم ٝج٫٤. كؽد، ث٫، ث٪عٮق َمذَصن  مي

٪ ٙ يف  (2) اء، ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ؿ  ٛى ٨ ا٣ُربم ا٣ ، : »(7/187) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ٮ أثٮ احلىكى كؽه ؽي وى
حه  ٞى .«. زً  اهـ

ٛى  (3) س٬ٮ ا٣  .ال 

يةليس (4)  ُ  .٬ٮ ا٣
٫، كٝؽ  (5)  ٦

ي
٨ ث٨ كاو٢ اتل ٧يِل، كدي٪ةر زكج أ ٨ ث٨ دي٪ةر؛ أثٮ قٕيؽ ابلىَصم، ك٬ٮ احلىكى ٬ٮ احلىكى

٫ ٗريي كاظؽ كى ؿ  .دىؿى ْى ٍ٪ د٭ؾيت »، ك(3/24) «لكةف املزياف»، ك(2/292) «اتلةريغ ال١جري»حي
 .(2/275) «اتل ٍ٭ًؾيت

ًعيطه  (6) ٔى  .وى ٨٦ َؿيٜ ٧ٔؿك ث٨ ٌٔل، ث٫، كٚي٫ زيةدة ثٕؽ  (3/117) «الاكًم٢»ًؽم يف كركاق اث٨ي 
٨» :ٝٮهل ٕجح» :، ٝةؿ«ٚٞةـ احلىكى ةء ٚٞةؿ هل مي  ٞ ٍؿه الك  ية أثة ا٢ٌٛ٣، حتِٛ محبنة ٨ٔ  :كصةء حبى

ؽم ييسىن أثة دلة٬ؽ، ٝةؿ :محيؽ ث٨ ٬الؿ؟ ٝةؿ ٔى ٥، ز٪ة محيؽ ث٨ ٬الؿ، ز٪ة ميغ ٨٦ ثين  ٕى  :جى
ٕجح... :يٞٮؿق٧ٕخي ٧ٔؿ   .«يه يه :، ٚٞةؿ مي

٨ اكف ال  (2/276) «اتل ٍ٭ًؾيت»كاقذؽؿ احلةِٚ يف  ٕجح يؽؿ  ىلع أف  احلىكى ثأف  ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٨٦ مي
. يىذ٧ٕؽ ال١ؾب ».  اهـ
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[621 ] زى٪ة ؽ  ٪ضةين، ٝةؿ/ ٝةؿ كً ك٨ ال٭ً احلث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ -أمحؽي  جىحي ٝةؿ/ -يٕين اث٨ ظى ٍٕ ٍٛهي »/ ٝةؿ يىي/ أػربين مي ؾى ٦ًين  ظى ػى

ى
ث٨  أ

٭ة ؼي ذيتى الةًس ٚيىجٍكى ق، ٝةؿ/ كاكف يأػؾي ٠ي ٤ي٧ةف ٠ذةثنة ٥٤ٚ يىؿيد   .(1)«قي
 أصطا٠بٔ  سذاز (24)

[622 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  مٮىس، ٩ة  ث٨ (2)ؽي أيب، ٩ة دلة٬ ؿ مح٨، ظى
/ (4)آدـ، ز٪ة أثٮ ًم٭ةب ث٨ (3)يىي ةج»، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ٟى ثةحلىض  أرَةة ث٨  ٤ٔي

 .(5)«إقعةؽ، كا٠ذ٥ ٌٔل  ٔ٪ؽ ابلىَصينيث٨  كم٧ؽ
[623 ] زى٪ة ؽ  ٪ؽم، ث٨  رصةءث٨  م٧ؽ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى الك 

آدـ، ٩ة أثٮ ًم٭ةب احلى٪ ةط، ث٨  ٩ة يىي -يٕين/ اث٨ را٬ٮي٫ -إثؿا٬ي٥ث٨  ٩ة إقعةؽي 
 / ةج»ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ٟى ثةحلىض  أرَةة، كا٠ذ٥ ٌٔل  يف ابلىَصيني/ يف ث٨  ٤ٔي

اءث٨  ٬نةـ  .(7)«ظكةف، كػةل احلىؾ 
                                           

ًعيطه  (1) ٕؿٚح الؿ صةؿ» .وى ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(4257)ثؿ٥ٝ  (3/77) «ا٣
، ٨٦ رصةؿ  (2) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»٬ٮ اخليٮارزَل، ك٬ٮ اخليذ ٌل، زً

حه ٚة٢ًه  (3) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ يىي ث٨ آدـ ث٨ ق٤ي٧ةف ال١ٮيف؛ أثٮ زكؿية/ زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(7546). 

كؽه يىً٭٥ي  (4) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٔجؽي رب ٫ ث٨ ٩ةٚٓ ال١٪ةين احل٪ ةط؛ أثٮ ًم٭ةب الو٘ؿ/ وى ٍٞ ، «تى
 .(3814)دؿجح ثؿ٥ٝ 

٨ه  (5) كى ق ظى ٪ىؽي ٞيٌل   .كا٩ْؿ ٦ة ثٕؽق ،قى ٕي  .٨٦ َؿيٜ يىي ث٨ آدـ، ث٫ (4/1455)كركاق ا٣
ٙي ٔ٪٫ يف  (6)  ٪ ىى »(8/87) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ال٧ي ، ك٬ٮ :  ٠ذجخي ٔ٪٫ ث٧عرض أيب يف دل٤فو

كؽه  ؽي . وى ».  اهـ
(7) ، ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ـ، ككٝٓ ٔ٪ؽق قى ؽ  ٞى ٞيٌل  ٧٠ة تى ٕي  :ثؽؿ «رضال  » :كا٩ْؿ ٦ة ٝج٫٤، ك٬ٮ ٔ٪ؽ ا٣

ٕجح«ابلىَصيني» اء» :، كٝٮؿ مي ةف، كػةل احلىؾ  ٚي٫  -«كا٠ذ٥ ٌٔل  يف ابلىَصيني يف ٬ًنةـ ث٨ ظك 
= 
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 باب اخلاء

 دشزصبٔ  اخَلِضٝب (25)

[624 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ين يٕ -ظى
ىي ذ٠ؿ اخلىيت -اث٨ ال٧ىؽيين / ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يى يف »صعؽر؛ ٚٞةؿ/ ٝةؿ مٕجحي

؟! ٟى ى ٝي٢ٍ ل
ى
ى٥ أ ل

ى
/ أ ؛ ٝةؿ مٕجحي . ٧٤ٚة أكرثتي  .(1)«٩ٛيس ٨٦ ظؽيًر ٬ؾا يشءه

 دعفضبٔ  زًَُِٝخ (26)

[625]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ٪ضةين، ز٪ة أمحؽي كً احلىكى
٪ٍجى٢، ٩ ، ٝةؿ/ أػربين ػ٤يؽث٨  ة م٧ؽظى جىحي ٍٕ ًؽ ث٨  صٕٛؿ، ٩ة مي ٍوؽى

ى
صٕٛؿ، كاكف ٨٦ً أ

                                           
= 

ـه ٦٪٫ ٚي٭٧ة؛ كهلؾا ٝةؿ اذل٬يب  يف  ٧ٍ ذؽاؿ»دى اء  (1/643) «٦ًزياف األ ٨٦ دؿجح ػةل احلىؾ 
/ :ثٕؽ٦ة ذ٠ؿ ٝٮؿ مٕجح ٬ؾا ا٦ة اتلٛخ أظؽه إىل ٬ؾا ا٣ٞٮؿ أث ٝي٤ٍخي  :كٝةؿ ٔج ةد ث٨ ٔج ةد .ؽن

اء، ٚأديخي أ٩ة كمح ةد ث٨ زيؽ، ٤ٞٚ٪ة هل» ٓ ٨٦ ػةل احلىؾ  ٕجحي أف يٌى ؟! أ٩خ  :أراد مي ً٪٪ٍخى ! أصي ٟى ى ٦ة ل
. أ٥٤ٔ! كد٭ؽد٩ةق، ٚأمكٟ ».  اهـ

ريى »كٝةؿ يف خي إل٫، ث٢ ػةل : »(6/191) «الك  ٛى ؿدكده ال يي٤ذى ٕجح مى / ٬ؾا االصذ٭ةدي ٨٦ مي ٝي٤ٍخي
ذش  ث٭٧ة يف ك٬ً  ـه مي عيعني»نة ٙي  «الى  ٍٕ ًى ةج كاث٨ إقعةؽ، ث٢  ض  ٜي ثسسريو ٨٦ ظى ٧٬ة أكز

، كل٥ ييرتاك .«. ٬ؾي٨ ّة٬ؿه  اهـ
/ ، ٠سري اخلُإ كاتلؽ٣حف، ٧٠ة يف  ٝي٤ٍخي كؽه ؽي ًؿيت »ثة٣ج كجح حلضةج ث٨ أرَةة ٚ٭ٮ وى ٍٞ تى

ٓي ٦٪٫، ٚ٭ٮ ٧٠ة ٝةؿ احلةِٚ«اتل ٍ٭ًؾيت ٣ ف» :، كاث٨ي إقعةؽ أرٚ كؽه ييؽى ؽي ٨ (وى كى ؛ ٚ٭ٮ ظى
ؿ ٠ذةب  ْى ح ثةتلعؽير، كيي٪ٍ ٮْٝح»احلؽير إذا صى  ٬يب، ٚٞؽ ص٢ٕ اث٨  (33ص) «ال٧ي لذل 

 .إقعةؽ يف مؿدجح يه أرٚٓ ٨٦ مؿدجح ظضةج
ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ضةع، ٨ٔ ٌٔل  ث٨  (2/379) «ال ٨ ث٨ مي ٨٦ َؿيٜ احلىكى

ؽيين، ث٫ ًؽم يف كا .ال٧ى ٔى  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ «الاكًم٢»ث٨ي 
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ةءن  ٞى ٥٬ ات  ؽ  مى
ى
 .(1)«ال ةس كأ

 احلاصخبٔ  خايز (27)

[626 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
، ٝةؿ/  ث٨ (3)٧ٔؿك ث، »ٌٔل  ىؽ  ٙي أال  يي ٤ًٍ جىحي يى ٍٕ ااكف مي يٕين/ اث٨  -ٚحىكتسين ػةلن

 .«٦ٕةذث٨  ك٦ٕةذ -احلةرث

 باب ايداٍ

 ايفضاٖٝربٔ  راٚر (28)

[627 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ىي -اث٨ املؽيين ةف -ٝةؿ/ ق٧ٕخي يى  ُ ٞى ٚؿا٬يش، ث٨  كذ٠ؿ داكد -يٕين اث٨ قٕيؽو ا٣

جىحي »ٚٞةؿ/  ٍٕ ٫اكف مي ٛي  ٕ ٌى  .(4)«يي

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
(2) ٙ ٪ حه » :ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٞى ، ًز كؽه ؽي ـ ذلٟ حتخ الزؿ ر٥ٝ  .«وى ؽ  ٞى  .(367)تى
س (3) ال  ٛى  .٬ٮ ا٣

ٞيٌل  يف  (4) ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (2/391) «ال ٔى  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ «الاكًم٢»، كاث٨ي 
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 باب ايزاء

 ٝحِبَصبٔ  ايضبٝع (29)

[628]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ظى
/ ٩ة أمحؽي  ةجي  ث٨ (1)إيل  ض  ٍٕجىحى ٨ٔ الؿبيٓ»م٧ؽ، ٝةؿ/ ث٨  إثؿا٬ي٥، ٩ة ظى ث٨  قأ٣خي مي

جةرؾ ت  ث٨  وجيط كال٧ي ظى
ى
جىةرىؾه أ ة٣ح؟ ٚٞةؿ/ ٦ي ٌى  .(2)«إيل  ٦٪٫ ٚى

 باب ايشاي

 ز ايٝاََِٞٝبُط (31)

[629]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ٪ضةين، ٩ة أمحؽي كً احلىكى
٪ٍجى٢، ٩ة أثٮ ٩يٮح جىحى »ٝةؿ/  -(4)يٕين ٝؿادنا -ظى ٍٕ يٞٮؿ/ ٦ة رأيخي  (5)ق٧ٕخي مي

                                           

 .٬ٮ الكرٌف (1)
ًعيطه  (2) ٕؿٚح الؿ صةؿ» .وى ٤ى٢ ك٦ى ًٕ ٞيٌل  يف  .(5171)ثؿ٥ٝ  (3/243) «ا٣ ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ  «ال

ًؽم يف  ،(4/1368) ٔى   .الل ث٨ أمحؽ، ث٫ ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (8/23) «الاكًم٢»كاث٨ي 
ةج ث٨ م٧ؽ حتخ الزؿ ر٥ٝ  ٦خ دؿجحي ظض  ؽ  ٞى  .(615)كد

٦ىخ دؿجذي٫ (3) ؽ  ٞى  .(24)حتخ الزؿ ر٥ٝ  تى
، ٨٦ رصةؿ  ك٬ٮ ٔجؽ (4) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»الؿ مح٨ ث٨ ٗـكاف/ ًز

ٕجح»ثؽؿ  «قٛيةف»يف ال٧ىؼُٮط  (5) يكؼذ٫/  «مي ٤ ًِل  يف ن ٕى ٦ًس٫٤ يف »، كٝةؿ/ «مٕجح»كٝؽ أزجخ ال٧ي
= 
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ة ػرينا ٨٦ً زبيؽ يٍؼن  .(1)«ثةل١ٮًٚح مى
ايعال٤بٔ  عُضٚ إ أبٛبََّط (31)

(2) 

[631]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ أػربين أيب، ٝةؿ/ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٩َصي ال ٔجؽظى ٌٔل 
ٔى٧ؿك» اءة أيب  جىحى يٞٮؿ/ ا٠ٍذيٍت ًٝؿى ٍٕ قذةذناث٨  ق٧ٕخي مي

ي
يىىري أ  .(3)«ا٣ٕالء ٚىكى

 باب ايضني

 عًُٝإ ايتُٝٞ (32)

[631]  زى٪ة ؽ  ك٤ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى زىيًن مي ؽ  ازم، ظى بيٓ ٥ الؿ   -(4)الؿ 
جىحى يٞٮؿ/  -يٕين اث٨ يىي ٍٕ ٤ي٧ةف »ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي زنة أ٢ٌٚى ٨٦ً قي ىؽ  ٦ة رأيخي مي

                                           
= 

كايح ٨ٔ «اتل٭ؾيت» اد ٦ٕؿكؼه ثةلؿ  ٓ ٬ؾق احلاكيح كا٣رتجح ٬٪ة، كٝيؿى ٕجح، ، ك٬ٮ ٌٝيحي ًك مي
  ، كالل أ٥٤ٔ.«قٛيةف»/ (د)ك (ؾ)ككٝٓ يف 

/ٝي  ٮاب ٤ٍخي زٍبىذى٫ أٝؿبي ل٤ى 
ى
ذي٫ ٤ٔي٫ ؛ك٦ة أ ٍٕ تنةث٫»، كٝؽ صةء ٠ؾلٟ يف ذلا دةبى  . «دةيل دى٤ؼيه ال٧ي

ًعيطه  (1) تنةث٫»كركاق اخلُيتي يف  .وى الل اث٨ اإل٦ةـ  ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (84)ثؿ٥ٝ  «دةيل دى٤ؼيه ال٧ي
 .أمحؽ، ٨ٔ أثي٫، ث٫

يكؼذ٫ كٝةؿ/  (2) ٤ ًِل  يف ن ٕى ديًؿؾى يف الوٮؿ كال ثؽ »ال ييٮصؽ يف ال٧ىؼُٮط، كال ثؽ ٦٪٫، كٝؽ زادق ال٧ي
 ٦٪٫؛ لف  احلاكيحى اآلديح دذ٤ٕ ٜ ث٫ ال ثـيؽ.

ًعيطه  (3)  .، ك٩َصي ث٨ ٌٔل ٬ٮ الى٭ٌِل، ك٬ٮ كأثٮق زًٞذةفوى

، هل أك٬ةـ (4) كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(1913)دؿجح ثؿ٥ٝ ، «تى
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٫ ديؿل ال١ؿا٬يحي يف كىٍصً٭٫ ٕي ثى حبؽيرو يؿٚ ؽ   .(1)«اتل يِل اكف إذا ظى
[632]  زى٪ة ؽ  ٌل  ال ٔجؽظى / ٩ة ٪ضةين ٝةالكً احلك٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب ٔك

بيٓ جىح، ٝةؿ/ ث٨  الؿ  ٍٕ ٤ي٧ةف اتل يِل، كاكف إذا »يىي، ٩ة مي ا أوؽؽى ٨٦ قي رى أظؽن
ى
ى٥ أ ل

ٕي٭ة إىل اليب   زى٪ة ثأظةديرى يىؿذى ؽ  ٫ ملسو هيلع هللا ىلصظى ى كىٍص٭ي ري  ٘ى  .(2)«تى
[633 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٤ٙ، ٩ة ميغه  ث٨ (3)أيب، ٩ة ثىٍسؿي  ؿ مح٨، ظى ػى

ٟ  ق٤ي٧ةفى اتل يِل ٔ٪ؽ٩ة يٞنيه  ق٧ٕخي »ثةبلىَصة، ٝةؿ/  / مى جىحى يٞٮؿي ٍٕ  .«مي
 بؾريبٔ  ععٝز (33)

[634 ] زى٪ة ؽ  ح؛ ال ٔجؽظى ٔر منيق، ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ زي ٧ٔؿك ال 
زىيًن  ؽ  ذج ث٨ (4)الٮلؽي  ظى ، ٝةؿ/ حٔي ي حي ًٞ جىحى ٨ٔ قٕيؽً »، ٩ة ثى ٍٕ  بنري؟ ث٨  قأ٣خي مي

كؽي ال٤   ؽي  .(5)«كةفٝةؿ/ ذاؾ وى
ُّاهلل عبزبٔ  ُع٢ًُ (34)  ؛ أبٛ بهٍض اهلشي

[635 ] زى٪ة ؽ  ـىاظ٥، ٨ٔ أيب ًمٍك٭ً ؿ مح٨، ٩ة أيبال ٔجؽظى زٚؿ  ث٨ (6)ؿ، ٩ة مي
                                           

٨ه  (1) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى

ق اكذلم ٝج٤ى٫ (2)  .ق٪ؽي
كؽه  (3) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ثسؿ ث٨ ػ٤ٙ ابلىَصم؛ أثٮ بّش/ وى ٍٞ  .(746)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

حه  (4) ٞى ٞؿم/ زً منيق ال٧ي ، (9/12) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .٬ٮ الٮلؽ ث٨ ٔذجح المضع؛ أثٮ ا٣ٕجةس ال 
ًؿيت » ٍٞ  .(7489)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيتتى

؛ (5) ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي ٨ي احلؽير قى كى ًؽم يف  .لص٢ ثٞي ح ٚإ٩ ٫ ظى ٔى ٨٦  (4/13) «الاكًم٢»كٝؽ ركاق اث٨ي 
ي ح،  ًٞ يط، ن٧٬ة ٨ٔ ثى يٍٮة ث٨ شي منيق، ث٫، ك٨٦ َؿيٜ مٮىس ث٨ أيٮب، كظى ح ال  ٔى ٍر َؿيٜ أيب زي

 .ث٫، حنٮق
ـاظ٥ ث٨ زٚؿ اتل   (6) ذةثٕح، كإال «٦ٞجٮؿه » :يِل؛ أثٮ ػـي٧ح ال١ٮيف، ٝةؿ احلة٬ِٚٮ مي ، ك٬ؾا ٔ٪ؽ ال٧ي

= 
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يًقءي »ال١ٮيف، ٝةؿ/ 
ى
ٍٔيًن ال أ جىح ٨ٔ أيب ثسؿ ال٭يؾيل؟ ٝةؿ/ دى ٍٕ  .(1)«قأ٣خ مي

(35) ُّ  حي٢ٝبٔ  ايغَِّض

[636 ] زى٪ة ؽ  ٍؿبو ٝةؿ/ ث٨  ٨، ٩ة أيب، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ق٤ي٧ةفى ؿ محال ٔجؽظى ظى
ًم  » جىحي الّس  ٍٕ ٙى مي ٍؽؽً ث٨  كىوى ىي ثةلى   .(2)«يى

[637 ]زى٪ة ؽ  حي  (3)كٝةؿ/ ظى ٤ى٧ى /  ث٨ (4)قى ق٧ٕخى »ٔجةيح، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي
ًم   كؽي ال٤ كةف. أك ٝةث٨  ٨٦ الّس  ؽي ٓ ٦ً٪٫؛ ٚإف  ذاؾ وى / ال. ٝةؿ/ اٍق٧ى ؿ/ يىي؟ ٤ٝخي

ًؽ ال ةًس. أك حنٮق ٍوؽى
ى
 .«٨٦ً أ

                                           
= 

كم ٨ٔ  ة ٬ؾا ٚريى ٕجح، أ٦  جٞح ٨٦ً ٬ؾا يىؿكم ٔ٪٫ مي َى ، ك٬٪ةؾ مـاظ٥ ث٨ زٚؿ آػؿ أرٚٓ  ه ٚى٤ىني 
ؿ  ْى . كيي٪ٍ  .(27/419) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»مٕجحى

ًؽم يف  (1) ٔى ٨٦ َؿيٜ يـيؽ ث٨  (1/114) «ال١ٛةيح»يف ، كاخلُيتي (4/341) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي 
 .الى٧ؽ، ز٪ة أثٮ ًمك٭ؿ، ث٫ ٔجؽ

كذ٧ٌل، ز٪ة أثٮ ًمك٭ؿ، ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ زٚؿ، ٝةؿ  :كركاق اث٨ي ٔؽم ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ يـيؽ ال٧ي
ؾي٢ أيب ثسؿ اهلؾيل، ٚٞةؿ» ٕجح ٨ٔ ٬ي يًقء :ذىا٠ؿتي مي

ى
ٍٔين ال أ  !«.دى

س٧ةفي ٬ؾا ٬ٮ أػٮ مـاظ٥ ث٨ زٚؿ، ٧٠ة ٝة ؿ اث٨ي أيب ظةد٥، كل٥ أصؽ يف دؿجذ٫ أ٫٩ ركل ٨ٔ ٔك
 َ .مٕجح

ٕجح ة -كركل ٬ؾا ا٣ٞٮؿى ٨ٔ مي ٌن ًؽم يف  -أي ٔى ٕيت، ركاق بك٪ًؽق إل٫ اث٨ي   «الاكًم٢»م٧ؽي ث٨ مي
(4/341). 

٪ىًؽق َك٭٥ زٞةت (2)  .رصةؿ قى
ز٪ة»ا٣ٞةا٢  (3) ؽ  ٍؿب«ظى ٤ي٧ةف ث٨ ظى  ./ ٬ٮ قي

، كذ٠ؿق اث٨ي ًظج ةف (4/85) «ل١جرياتلةريغ ا»ذ٠ؿق ابلؼةرم  يف  (4) ة كال دٕؽيالن ، كل٥ يىؾ٠ؿ ٚي٫ صؿظن
ةت»يف  ةج، يىؿكم ٨ٔ مٕجح، ركل ٔ٪٫ » :، كٝةؿ(8/287) «الٞ  ٕجح ث٨ احلىض  ٨٦ً أوعةب مي

.«. ق٤ي٧ةفي ث٨ ظؿب  اهـ
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 املػري٠بٔ  عًُٝإ (36)

[638 ] زى٪ة ؽ   (2)يىي، ٝةؿ/ أػربين أمحؽي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
/  (3)أيب سيش، ٝةؿ/ ق٧ٕخ مجةثح ث٨ا ٤ي٧ةفي »يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي ي ؽي ث٨  قي ال٧ي٘رية قى

 .(4)«أ٢ً٬ ابلىَصة
[639 ] ٨احلى  ث٨ (5)٩ة م٧ؽي ؛ أثٮ ٩ٮح، ٝةؿ/ (6)إماكب، ٩ة ٝؿادث٨  كى

جىحى يٞٮؿ/  ٍٕ ي ؽي أ٢ً٬ ابلىَصةث٨  ق٤ي٧ةفي »ق٧ٕخ مي  .(7)«ال٧ي٘رية قى
 ٌَُِٝٗنبٔ  ١ًَََُع (37)

[641 ] زى٪ة ؽ   ، ٩ة(8)ال٧ي٘ريةث٨  يىي، ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
جىحي ابلىَصة ٝةل»، ٝةؿ/ (9)صؿيؿه  ٍٕ ة كىرىد مي ةًت أوعةثًٟ! ٝةؿ/ ل٧  ٞى زى٪ة ٨ٔ زً ؽ  ٮا هل/ ظى

ٍثذيس٥ ٨ٔ زًٞةت ؽ  زيس٥ ٨ٔ جي أ إٍف ظى ؽ  ظى
ي
يٕح/ رٍي ٛى وعةيب، ٚإ٩ ٧ة أ  ٨٦ ٬ؾق الن 

                                           

٬ٌل (1)  .٬ٮ اذل 
ازم  (2) ٌل؛ أثٮ صٕٛؿ ث٨ أيب سيش الؿ  جةح ال ٍ٭نى ، هل ٗؿااتي ٬ٮ أمحؽ ث٨ الى  ِه ، ظةٚ حه ٞى ٞؿئ/ زً  .ال٧ي

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(51)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، ريَل ثةإلرصةء (3) ِه ، ظةٚ حه ٞى جىةثح ث٨ قٮار، زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ مى ٍٞ  .(2748)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (4)  .وى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(612)زً
اد/ ٬ٮ ٔجؽ (6) ٗى  ٝيؿى ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ الل ث٨  ؽ  ٞى ، تى حه ٞى كىاف/ زً  .(629)ـٍ

ًعيطه  (7)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (8) ؽ  ٞى  .(334)تى
يب    (9)  ٌ  .٬ٮ ال
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٤ى٧ىح ٥ث٨  قى ي٢، كاحلىسى ٭ى جيتث٨  ٠ي  .(1)«أيب زةثخ، ك٦٪ىٮرث٨  ٔذحجح، كظى

ضُّعًُإ ابصَغ (38)
(2)  

[641]  زى٪ة ؽ   -أيب احلةرث، ٩ة أمحؽي  ث٨ (3)٢ي ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔيال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ ةجو  -يٕين اث٨ ظى ض  ٮر -(4)٨ٔ ظى جىحى ٝةؿ/  -يٕين اث٨ م٧ؽ أل ٍٕ اكف »٨ٔ مي

ة ًن ؿيؿة كأثة قٕيؽ، كاكف ًر ة ٨٦ أ٢٬ ال٧ىؽي٪ح، كاكف ٝؽ ٣ىيًق أثة ٬ي ؿ  ٝةوًّ ٗى ى
 .(5)«ال

ًَٟٛايَع ًَِِْع (39) 
(6) 

[642]  زى٪ة ؽ  ش  ؿ مح٨، ٩ة أثال ٔجؽظى مى
ى
ٕيؽ ال ، ٩ة اث٨ي إدريف، ٝةؿ/ (7)ٮ قى

/ أم  يشءو دٞٮؿي يف ٦ى٭ؽم» ٕجحى . ث٨  ٤ٝخي لًني حه ٞى ي٧ٮف؟ ٝةؿ/ زً  ٦ى
 :

ُ
ثىة٩نةث٨  ٚإف  ٦ى٭ؽمقلت

ى
ٕى٤ٮم أ٩ ٫ رأل أ ٥٤ ا٣ ي٧ٮف أػربين ٨ٔ قى  (8)٦ى

 . (9)يىسذت ٔ٪ؽ أنفو يف قجٮرصح

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(613)تى
ٮىل ص٭ي٪ح، ك٬ٮ أوج٭ةين   ٬ٮ ق٧٤ةف؛ أثٮ ٔجؽ (2) ؿ، مى  .(4/297) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .الل اٗل
ؽ   (3) ٞى ، تى حه ٞى  .(155)ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ زً

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(615)زً
ًعيطه  (5)  .وى
٤ىٮم، ك٣حف ٬ٮ ٨٦ً كل ٌٔل  ث٨ أيب َة٣ت  (6) ٕى ٥ٍ٤ي ث٨ ٝىحٍف ا٣  «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .٬ٮ قى

(4/263). 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (7) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(54)زً
ثىةف ث٨ أيب ٔي ةش (8)

ى
 .٬ٮ أ

 .اللٮاح، ٧٠ة قيأيتيه  (9)
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٥ٍ٤ه يىؿل اهلالؿى ٝج٢ الةس ثيٮـ   .(1)«ٝةؿ/ اكف قى
 .الكجٮرصح/ اللٮاح /ٝةؿ اث٨ي إدريف

 باب ايغني

 سٛؽببٔ  ؽٗض (41)

[643]  زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
، ٝةؿ/  ث٨ (3)٧ٔؿك ٕةذ»ٌٔل  ٭ؿث٨  ق٧ٕخي ٦ي ٓي بًنى ؛ ث٨  ٦ٕةذ يٞٮؿ/ ٦ة دىٍى٪ى تو ٮٍمى ظى

ٍ٭ؿ جىحى ٝؽ دؿؾ ظؽيرى مى ٍٕ تو ؛ يٕين(4)إف  مي ٮٍمى  .«/ اث٨ ظى

 
 

                                           

ٞيٌل  يف  (1) ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ٧ؿك الةٝؽ، ن٧٬ة ٨ٔ  (2/53) «ال ٨٦ َؿيٜ أيب قٕيؽ المش، ٔك
٪ؽق ٔجؽ .يٮـ» :ثؽؿ «يٮ٦ني» :الل ث٨ إدريف، ث٫، ٔك » 

ٙي يف   ٪ ىى ٤ى٧ح ال حكةثٮرم، ٩ة ٝذحجح، ٩»/ (4/262) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كركاق ال٧ي ة ٩ة أمحؽ ث٨ قى
٤ىٮم، ٚٞةؿ :مح ةد ث٨ زيؽ، ٝةؿ ٕى ة ا٣ ٧ٍ٤ن ٕجح قى  .اذلم يىؿىل اهلالؿ ٝج٢ الةس ثيٮ٦ني :ذ٠ؿت لًني

٨ أ٫٩ اهلالؿ،  :ٝةؿ ٝيذحجح يجي٫، ٚيْى ٔى ىل أمٛةرى  ريى ؿ ذى ْي ٍ٪ ذىة كاكف حى  ٌ يٞةؿ/ إف  أمٛةر ٔيجي٫ ٝؽ اٍبيى
ا (699)كقيأيت الزؿ ثؿ٥ٝ   .َمذَصن

ـ حتخ (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ٙى ٝةؿ ٔ٪٫(367)الزؿ ر٥ٝ  زً  ٪ ىى حه » :، كأف  ال٧ي ٞى ، زً كؽه ؽي  .«وى
س (3) ال  ٛى  .٬ٮ ا٣

ًعيطه  (4)  .وى
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 باب ايطاء

 ْافع؛ أبٛ عفٝإبٔ  طًش١ (41)

[644 ] زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ٛيةف »ؿ مح٨ ٝةؿ/ ال ٔجؽٝةؿ/ ق٧ٕخي  -ال٧ىؽيين جىحي يىؿل أف  أظةديرى أيب قي ٍٕ اكف مي

٤ي٧ةف ا٣حن١ؿم  .(1)«٨ٔ صةثؿو إ٩ ٧ة ٬ٮ ٠ذةبي قي
أبٛ طايب احَلذَّاّ (42)

(2) 

[645 ] زى٪ة ؽ  دلال ٔجؽظى ؿي٥، ٩ة َمى يـيؽ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة اث٨ي أيب مى
ةـ، ٝةؿ ، ٨ٔ ٝذةدةى، ٨ٔ أيب َة٣تو احلىض  جىحي ٍٕ زىيًن مي ؽ  ٢ى ًوٍؽؽو » :ظى  .(3)«كاكفى رىصي

 باب ايلني

 عٕٛبٔ  اهلل عبز (43)

[646 ] زى٪ة ؽ  ف، ث٨  يىي، أػربين م٧ٮدث٨  ٩ة م٧ؽي ؿ مح٨، ال ٔجؽظى ياٍلى دى
                                           

ًعيطه  (1)  .وى

ح ٨ٔ اق٫٧ً؟ ٚٞةؿ (2) ٔى ٍر ب٢ أثٮ زي ةـ، قي جع احلىض   ٌ ٫» :٬ٮ أثٮ َة٣ت ال ك٬ٮ ثَصم   .«ال أٔؿؼي اق٧ى
حه  ٞى  .(9/397) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» .زً

ؿ  (3) ْى ٍ٪ ٕؿٚح الؿ صةؿ»حي ٤ى٢ ك٦ى ًٕ  .(9/397) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»، (5719)ثؿ٥ٝ  (3/389) «ا٣
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/ ث٨  ٩ة ال رض ٧ي٢، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٟ  اث٨ً ٔٮفو أظت  إيل  ٨٦ً يٞنًي ٗرًيق»مي  .(1)«مى
[647 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة أثٮ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

جىح ٝةؿ/  ٍٕ يةليس، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي  ُ ٍؼًذيةين، كاث٨  ٦ة رأيخي »داكد ا٣ ي ٮب الك 
ى
٦ًس٢ٍى أ

، كييٮنف ٍٮفو ٔى
جيؽث٨    .(2)«ٔي

 عًُٝإ ابصسٍٛبٔ  عاصِ (44)

[648 ] زى٪ة ؽ  ج ةسال ٔجؽظى م٧ؽ الكرم، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة خى
ةجه ث٨  يىي ض  ًٕني يٞٮؿ/ ٝةؿ ظى / -يٕين اث٨ م٧ؽ -٦ى ت  إيل  »/ ٝةؿ مٕجحي ظى

ى
ًو٥ه أ عى

٭٧ة٨٦ً ٝذةدةى  ْي  .(3)«. يٕين يف أيب ٔس٧ةف يٕين ال ٭ؽم؛ ل٩ ٫ أظٛ
  املغعٛرٟاهلل عبزبٔ  ضَّمحٔاي عبز (45)

[649]  زى٪ة ؽ  ةد٢ًي ال ٔجؽظى ٞى ، (5)م٧ؽ، ٩ة أثٮ داكد ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٦ي
/ دىؿكم ٨ٔ ال٧ىكٕٮدم؟ ٝةؿ/ ٦ة مأ٩ي٫؟ ٝةؿ/ ٬ٮ ٦ٓ ٬ؤالء. »ٝةؿ/  ٕجحى ٝةؿ رص٢ه لًني

ٓ ٦ً٪٫ٝةؿ ؛ اذ٬ٍت ٚةٍق٧ى كؽه ؽي ذيًت (6)/ ٬ٮ وى يت ثًسي
ي
جىحي ث٘ؽادى أ ٍٕ ـى مي . ٧٤ٚة ٝىًؽ

٧ًٓ ٦٪٫  .«ال٧ىكٕٮدم ٚىكى
                                           

ًعيطه  (1) ةت»كركاق اث٨ي مة٬ني يف  .وى  .٨٦ َؿيٜ م٧ٮد ث٨ ٗيالف، ث٫ (591)ثؿ٥ٝ  (183ص) «الٞ 
ؽم يف ٦ٞؽ٦ح  ٔى ي٢، ث٫ (1/159) «الاكم٢»كاث٨ي  ٧ى  .٨٦ َؿيٜ ال رض ث٨ مي

ًعيطه  (2)  .وى
ٕنيدةري» (3) كرم (3838)ثؿ٥ٝ  «غ اث٨ ٦ى  .ركايح ال 
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(492)زً
يىةليس (5)  ُ  .٬ٮ ا٣

ًعيطه  (6)  .وى
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[651 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔلث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طال ٔجؽظى يٕين  -ظى
٦ٕةذ ٝةؿ/ ٤ٝخ لنٕجح/ د٪ىه الةس ٨ٔ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخ ٦ٕةذ -اث٨ املؽيين

 .(1)كدأمؿ٩ة ثةملكٕٮدم، كٝؽ ٝؽـ يف ابليٕح. ٝةؿ/ أ٩خ ٬٭٪ة ثٕؽ٧ٔةرة ث٨  احلك٨
[651 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ياٍلى دى

كؽه  ذي٠ًؿى ال٧ىكٕٮدم  »، ٝةؿ/ (2)داكد ؽي ٕجح، ٚٞةؿ/ إ٩ ٫ وى  .«ٔ٪ؽ مي
 أبٞ عًُٝإبٔ  ًوامل عبز (46)

[652]  زى٪ة ؽ  أيب وٛٮاف، ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ي حي ٝةؿ/  ٦ى

ي
زىيًن أ ؽ  ث ٨ٔ »ظى ىؽ  ٟى ال حتي ى ة ل ٕجح/ ٦ى ٤ي٧ةف؟ ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽ٤ٝخ لًني أيب قي

ثي ٨ٔ ٚالفو  ىؽ  عي  (3)ٝةؿ/ دؿكخي ظؽيسى٫. ٝةؿ/ ٤ٝخ/ حتي أيب ث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽكدىؽى
كى  رٍتي ق٤ي٧ةف! ٝةؿ/ دؿكذي٫. ٤ٝخ/ إ٩ ٫ اكف ظى  .(4)«٨ى احلؽير. ٝةؿ/ ٨٦ً ظكً٪٭ة ٚىؿى

                                           

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (1/261) «ال ٔى كاث٨ي 
ٝؿأتي يف ٠ذةب ٌٔل  ث٨ » :ا٣ٕـيـ، ٝةؿ ٔجؽالل ث٨ م٧ؽ ث٨  ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (3/96) «الاكًم٢»

ٕجح :ق٧ٕخي ٦ٕةذ ث٨ ٦ٕةذ يٞٮؿ -يٕين إىل أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ -ال٧ىؽيين  .، كذ٠ؿق«:...٤ٝخي لًني
يةليس (2)  ُ  .٬ٮ ا٣
ؽي  (3) ٍٕ ج ٚي٭ة الزؿ اآليت ذ٠ؿ٬ة بى ؿ  جيؽ الل ا٣ٕؿزَل، ٧٠ة يف املؿاصٓ ا٣ت ػي ٔي  .٬ٮ م٧ؽي ث٨ 
ًعيطه  (4) ق،  . كم٧ؽوى ؽ  يًكتى ٬٪ة إىل صى ث٨ أيب وٛٮاف ٬ٮ م٧ؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ أيب وٛٮاف الٞيف، ن

، ٨٦ رصةؿ  حه ٞى ة ٝٮؿ احلةِٚ يف «اتل ٞؿيت»ك٬ٮ زً ، كأ٦  حه ٞى ي ح ٬ٮ اث٨ ػةل ث٨ القٮد، زً ٦ى
ي
، كأ

كؽه » :«اتل ٞؿيت» ؽي ٞيٌل   .«إ٫٩ وى ٕي ٫ جةٔحه ٨٦ الا٧ح، كإ٧٩ة ذ٠ؿق ا٣ ٞى ث  يف  ٚجىٕيؽ؛ ٚٞؽ كى
ٛةء» ٕى  ٌ ٫ يف  «ال ِي ٩ٛكى ٤ى٫ ٗريق، كٝؽ ٝةؿ احلةٚ رٍقى

ى
٤ى٫ كأ  :«اتل ٍ٭ًؾيت»لص٢ ظؽير كاظؽ كىوى

٤ى٫ ٗرييق» رٍقى
ى
٤ى٫ كأ  «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»كيي٪ْؿ  . ا٬.«ك٦ة أثؽل ا٣ٕٞيٌل  ٚي٫ ٗريى ظؽير كاظؽ كىوى

ٞي .(1/151) «اتل ٞؿيت»حتؿيؿ »، ك(1/371) ٕي ٛةء»ٌل  يف كٝؽ ركل الزؿى ا٣ ٕى  ٌ ، كاث٨ي (3/791) «ال
ًؽم يف  ٔى

اكم كآداب الكة٦ٓ»، كاخلُيتي يف (6/525) «الاكًم٢»  (2/111) «الة٦ٓ لػالؽ الؿ 
 .٨٦ َؿيٜ م٧ؽ ث٨ أيب وٛٮاف، ث٫

= 
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 ععٝزبٔ  ٛاصخاي عبز (47)

[653 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ز٪ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى احلىكى
ٕةذ ث٨ (2)ؿ مح٨ال ٔجؽ جةرؾ، ٝةؿ/ ٝةؿ ٦ي قٕيؽ ث٨  قأ٣خ أ٩ة كيىي»٦ٕةذ/ ث٨  ال٧ي

                                           
= 

ٕجح  :ٚةاؽة رٍتي » :ٝٮؿ اإل٦ةـ مي ٍكً٪٭ة ٚىؿى ال يٕين احليٍك٨ى االوُاليح، كإ٧٩ة  «٨٦ً ظي
ؽ ا٣٘ؿيتى ال٧ي  ث ربيٓ ال٧ىؽػٌلٝىىى ؽ  عى ٦ح ال٧ي ٕىال  ـه ٦ٛيؽه  -ظ٫ْٛ الل -كت٪١ؿ، كلنيؼ٪ة ا٣ ن

ٕيٙ»ل٤٘ةيح يف ٠ذةث٫ املةدٓ  ًى ٨ ك كى ًعيط كظى كي٥ احلؽير إىل وى  .«دٞى
ٮىل  ٫ ال٧ى ٞى ذ  »(9، 8ص)ٝةؿ كى زني ٣ِٛ :  ؽ  عى ٜى ٠سريي ٨٦ ال٧ي ٤ى ٍَ ٥٬ (احلك٨)أى ، كاػذ٤ٛخ ٦ٞةوؽي

٤ٞٮ٩ .يف إَال٫ٝ يت ٚذةرة يُي كت٪١ؿ، ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿي اخلُى ؿيت ال٧ي ٘ى ٫ كييؿيؽكف ث٫/ ا٣
ـ ثإق٪ةًدق إىل إثؿا٬ي٥ ال ؼع أ٫٩ ٝةؿ ؽ  ٞى اك٩ٮا يىسؿ٬ٮف إذا اصذ٧ٕٮا أف » :ابل٘ؽادم، كٝؽ تى

ؽيس٫، أك أظك٨ ٦ة ٔ٪ؽق ؿج الؿص٢ أظك٨ى ظى  :ٔىن إثؿا٬ي٥ ثةلظك٨» :ٝةؿ أثٮ ثسؿ .«يي
ٕؿكؼ، كأوعةب احلؽير ا٣٘ؿيت؛ لف  ا٣٘ؿيتى ٗري املأ يكذعك٨ أكرث ٨٦ ال٧ىن٭ٮر ال٧ى لٮؼ ي

كف ٨ٔ امل٪ة٠ري ث٭ؾق ا٣ٕجةرة ٕىرب  ٕجح ث٨ احلضةج .حي .كهلؾا ٝةؿ مي ٦يح «..
ي
، ز٥ قةؽ إق٪ةدق إىل أ

ٕجح» :ث٨ ػةل، ٝةؿ ٟى ال دىؿكم ٨ٔ ٔجؽ :ٝي٢ لني ى ة ل ٨  ٦ى كى ٤ٟ ث٨ أيب ق٤ي٧ةف ك٬ٮ ظى ال٧ى
ٍكً٪٭ة ٚى  :احلؽير؟ ٚٞةؿ رٍتي ٨٦ً ظي ةا٢ أراد ثةحلك٨/  «.ؿى كيىْ٭ؿ يل ٨٦ ال ه  الػري أف  الك 

ٕجح أراد ث٫ ا٣٘ؿيت ال٧يكت٪١ؿ، كالل أ٥٤ٔ عيط، كأف  مي ٤ٟ ث٨  ذلٟ أف  ٔجؽ .ا٣٘ؿيت الى  ال٧ى
، هل أك٬ةـ» :أيب ق٤ي٧ةف كإٍف ٝةؿ ٚي٫ احلةِٚ كؽه ؽي حه » :؛ ٚإف  اذل٬يب ٝةؿ ٚي٫«وى ٞى .زً كبةتلأم٢  «

٭ؿ ريصعةف ٦ة ٝةهل اذل٬يب  يف دؿج ُؿة ٨٦ الا٧ح. ا٩ْؿ٬ة يف  .ًذ٫ يْى ٔى د٭ؾيت »ث٢ هل دـكيةته 
ريق «اتل ٍ٭ًؾيت   .ٗك

ٮيًّة ظكت أذٞةدق يف ٔجؽ ٘ى عيط إَالٝنة ٣ي ؿيت الى  ٘ى ٤ٟ،  ٚةلكةا٢ي أ٤َٜ احلك٨ ىلع ا٣ ال٧ى
٫ًٚ ٨٦ أك٬ة ىٮ  ؿيت ال٧يكت٪١ؿ ظكت ختى ٘ى ٜى احلك٨ ث٧ٕىن ا٣ ٕجح أ٤َ ٤ٟ ٦ٓ أ٫٩ ل٥  ـ ٔجؽكمي ال٧ى

ح ٕى ٍٛ ٫  . ا٬.«يىً٭٥ إال  يف ظؽيرو كاظؽ، ك٬ٮ ظؽير الن  ٞى ذ  كملـيؽ ٚةاؽةو ييؿصٓ إىل ٠ذةب ميؼ٪ة كى
ٮىل  .ال٧ى

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(24)تى
حه  ٬ٮ ٔجؽ (2) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الؿ مح٨ ث٨ املجةرؾ ا٣ٕحيش ا٣ُٛةكم ابلىَصم/ زً ٍٞ ثؿ٥ٝ ، دؿجح «تى

(4122). 
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جىحى ٨ٔ يشءو ٨٦ ظؽيًر أيب اتل ي ةح. ٚٞ ٍٕ ؟مي ةب  ٕيس٥ ٨٦ً ذلٟ الن   -ةؿ/ ٦ة ي٧٪
ِى حلؽير أيب اتل ي ةح ٦٪٫. ٧ٞٚ٪ة ٚىضى  -ٮارثال ٔجؽيٕين/  ا أظٛ ة رأيخي أظؽن ٧ى ٤ىٍك٪ة ذى

 .(1)«٬ة ٠أ٩ ٭ة م١ذٮبحه يف ٤ًٝج٫إل٫، ٚكألةق، ٚض٢ٕ ي٧ؿٌ 
[654 ] زى٪ة ؽ  ؿال ٔجؽظى ٛى ٍٕ  (2)ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ/ ٝةؿ أثٮ صى

٤ى »ال٧يك٪ؽم/  ٧ؽال ٔجؽٙى يل ظى جىحى  -ٮىارثال ٔجؽيٕين اث٨  -ى  ٍٕ أ٩ ٫ اكف ٔ٪ؽ مي
ة ٝةـ ٍٕؿًؼ اإلدٞةف يف ٝىٛةق -يٕين أثةق -٧٤ٚ  / تى  .(3)«ٝةؿ مٕجحي

 أبٞ ع١ًُبٔ  عُض (48)

[655]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ز٪ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ؿى »قٕيؽ ٝةؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين ٧ى ٙي خي  ٕ ٌى جىحي يي ٍٕ أيب ث٨  اكف مي

ح ٤ى٧ى  .(4)«قى
 َغًِبٔ  كزٚؼاي عبز (49)

[656 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٍك٥٤ًي  ؿ مح٨، ظى إثؿا٬ي٥، ٩ة  ث٨ (5)أيب، ٩ة مي
                                           

جؽ (1) جةرؾ ٨٦ دال٦ؾة ٦ٕةذ ث٨ ٦ٕةذ رصةؿ ق٪ؽق زًٞةت َك٭٥، ٔك  .الؿ مح٨ ث٨ ال٧ي
،  ؛الل ث٨ صٕٛؿ الٕيف الل ث٨ م٧ؽ ث٨ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (2) حه ٞى ٕؿكؼ ثةل٧يك٪ؽم/ زً أثٮ صٕٛؿ ال٧ى

ىٓ  ، جى ِه ٤ت  :، كٝي٢ هل«ال٧يك٪ؽ»ظةٚ ا «ال٧يك٪ؽ»ال٧يك٪ؽم؛ ل٩ ٫ اكف يُى ؽى دةريغ » .زذ٨٦٫ ظى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»، (324، 2/323) «ث٘ؽاد ٍٞ  .(3661)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3)  .وى
ًعيطه  (4)  .وى
ة (5) ؿى ػى

ى
ًِل ثًأ ٔى ١رث،  ، ٦ي ، ٦أمٮفه حه ٞى / زً ا٬يؽم  ؿى ٛى ك٥٤ ث٨ إثؿا٬ي٥ الزدم ا٣ ًؿيت » .٬ٮ مي ٍٞ تى

 .(6661)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
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كسا٣ ٔجؽ ؽ  ٞي
/ ث٨   ك٥٤، ٝةؿ مك٥٤ه ة »مي جىحي يىؿكم ٔ٪٫، كييثًٍجذ٫، كدىل  ٍٕ كاكف مي

 .(1)«٤ٔي٫
 ِ ايَبضَِّٟغِكَِبٔ  عجُإ (51)

[657 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
٥ٍ٤ى  -اث٨ ال٧ىؽيين /  ث٨ (2)ٝةؿ/ ق٧ٕخي قى ٕجحى زى٪ة »ٝيذحجح ٝةؿ/ ٤ٝخي لًني ؽ  إف  ا٣ربم  ظى

جيؽة ٔي ٧ًٓ أثة  ٧ًٓ ا (3)٨ٔ أيب إقعةؽ أ٩ ٫ قى ث أ٩ ٫ قى ىؽ  كٕٮد. ٚٞةؿ/ أك ق اكف يي ث٨ى مى
جىيؽة ذ٫ث٨  أثٮ خي جٍ٭ى  .(4)«قجٓ قجني! كص٢ٕ يىرضبي صى

 أبٞ مج١ًٝ ابصعضابٞبٔ  عٛف (51)

[658]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ٔىٮؼ ٨ٔ ػً ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي ٝةؿ/ ٝةؿ  -اث٨ ال٧ىؽيين جىحي يف أظةدير  ٍٕ س، الى يل مي

/  -يٕين اث٨ ًقريي٨ -٨ٔ أيب ٬ؿيؿة كم٧ؽ ٭٥، ٝةؿ يل مٕجحي ٕى ى ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة إذا جى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
٥ٍ٤ي  (2) كؽه  ٬ٮ قى ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ث٨ ٝيذحجح النٕريم؛ أثٮ ٝيذحجح/ وى ٍٞ  .(2484)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
جيؽة ث٨ ٔجؽ (3) ٔي ن٭ٮر ثس٪حذ٫، كالم٭ؿ/ أ٩ ٫ ال اق٥ى هل ٗري٬ة، كيٞةؿ أثٮ   :الل ث٨ مكٕٮد، مى

اصط أ٩ ٫ ال يىط  ق٧ة٫ٔ ٨٦ أثي٫ .اق٫٧ عمؿ ، كالؿ  حه ٞى ًؿيت اتل  » .٠ٮيف، زً ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتتى
(8294). 

٨ه  (4) كى ق ظى ٪ىؽي ًؽم يف  .قى ٔى  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (6/266) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي 
ِي يف  ٬ؾا االقذؽالؿ ثسٮ٫٩ » :ثٕؽ٦ة قةؽ ٬ؾا الزؿ (5/76) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»ٝةؿ احلةٚ

ىك٧ٓ ٨٦ أثي٫ ٣حف ثٞةا٥، ك٣س٨ راك ، كالل اث٨ قجٓ قجني ىلع أ٩ ٫ ل٥ ي ٙه م احلؽير ًٕي
. أ٥٤ٔ اقي٢»، ك(1/28) «قن ا٣رت٦ؾم»كيي٪ْؿ  اهـ.« ؿى ٪ ٙ (256ص) «ال٧ى  .ل٧٤يىى
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ا! ٭٥ كاظؽن ْى ٍٛ  .(1)«دىؿىل ٣ى
ى٧ ؽ ٪١ًٍؿ ىلع ٔٮؼو  /ٝةؿ أثٮ مي  .اكل٧ي

(52) ُّ  إَعِزُدبٔ  طٜزبٔ  عً

[659]  زى٪ة ؽ  / / ٝةؿ مٕجحي (2)ق٧ٕخي أثة الٮلؽ»ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ٚ ةعن عى ؽٍ صي ث٨  زيؽث٨  ز٪ة ٌٔل  »  .(3)«ف، كاكف رى

 َعا١ٜٚبٔ  ب عُضًََّٚٗأبٛ امُل (53)

[661 ] زى٪ة ؽ  ث٨  أيب احلةرث، ٩ة أمحؽي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى
ةجو  ض  ٪ٍجى٢، ٨ٔ ظى ٍٕجىح، ٝةؿ/ (5)ظى يبى »، ٨ٔ مي

ي
ىك٧ٓ ٨٦ أ ٭ى٤ ت ل٥ ي ٍٕتو ث٨  أثٮ ال٧ي  .(6)«٠ى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
يةليس (2)  ُ  .٬ٮ ا٣
ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  ،(3/957) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (6/334) «الاكًم٢»كاث٨ي 

٢٤»٨ أمحؽ يف الل ث أيب الٮلؽ، ث٫، كركاق ٔجؽ ًٕ  .(4978)ثؿ٥ٝ  (3/225) «ا٣
ٞيٌل  يف  :ك٨٦ َؿي٫ٞ ٕي ٛةء»ا٣ ٕى  ٌ ٕجح، ث٫ (3/957) «ال   .٨٦ َؿيٜ يىي ث٨ قٕيؽ، ٨ٔ مي

٧ؽ ث٨ ٔجؽ ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (958، 3/957)كركاق ا٣ٕٞيٌل   ك٥٤ ث٨ إثؿا٬ي٥،  الى  الٮارث، كمي
ٕجح، ث٫  .َكي٭٧ة ٨ٔ مي

ؿ  :أم ،«كاكف رٚ ةعن »ٝٮهل/  :ٚةاؽة ْى ٮٝٮٚنة ىلع الىعةثح، كيي٪ٍ قري »أ٫٩ يىؿٚٓ ٦ة يؿكي٫ ا٣٘ري مى
٪تج٫»، ك(6/131) «أٔالـ ال جالء ال ١خ ىلع ٦ٞؽ٦ح اث٨ »الث٨ ظضؿ، ك (2/631) «دىجىري ال٧ي

الح ركيش (2/59) «الى  ـ   .ل٤
ـ ٨٦ اتل ٤ٕيٜ ىلع دؿجذ٫ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، كا٩ْؿ ٦ة تى حه ٞى  .(155)زً
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ٮر، تى ةج ث٨ م٧ؽ أل ض   .(615)٬ٮ ظى
ًعيطه  (6) ـ ثؿ ٥ٝ وى ؽ  ٞى  .٦ٓ اتل ٤ٕيٜ ٤ٔي٫ (561)، كٝؽ تى
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 رٜٓاصبٔ  عُضٚ (54)

[661 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ث٨  ظى
/ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽال٧ىؽيين، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ٭ؽم ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي رى ٦ًس٢ٍ »٦ى

ى
ل٥ أ

٧ؿك ٔى
ٝىذةدة. يٕين/ يف ال جًٍخ ث٨   ٥، كال   .(1)«دي٪ةر، كال احلىسى

 اَْٞزُِإعشام اهَل ؛ أبٛاهلل عبزبٔ  عُضٚ (55)

[662]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  م٧ؽ، ٝةؿ/  ث٨ (2)أيب، ٩ة ٦ٞةد٢ي  ؿ مح٨، ظى
 / ٕجحى يةليس يٞٮؿ/ ٝةؿ رص٢ه لًني  ُ ؟ »ق٧ٕخي أثة داكد ا٣ ٧ًٓ أثٮ إقعةؽ ٨٦ً دلة٬ؽو قى

 ٨ ، ك٨٦ً احلىكى ٨ ظؽيسنة ٨٦ دلة٬ؽو ٍظكى
ى
، اكف ٬ٮ أ ٓي ٬ٮ ث٧ضة٬ؽو ٝةؿ/ ٦ة اكف يىى٪

 .(3)«ًقريي٨كاث٨ً 
[663 ] زى٪ة ؽ  ٕٛؿ الؿٌفث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ال ٔجؽظى ، ٝةؿ/ (4)صى

جىحي ث٨  ق٧ٕخ ٔحىس ٍٕ ةج/ ث٨  يٮنف ٝةؿ/ ٝةؿ مي ىك٧ٓ »احلىض  ؾ ل٥ ي ؽ  ٕىٍؿتى أف  صى مى
ى
أ

ٮر إال أربٕح أظةدير؟ أ٩ة قأتلي٫ ٨ٔ ذلٟ ٚٞةؿ يل  .(5)«٨٦ احلةرًث أل
[664]  زى٪ة ؽ  ا٣ٞةق٥  ث٨ (6)٥يٍ عى ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿ/ أػربين قي ال ؽٔجظى

                                           

ًعيطه  (1) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى  .(614)، كٝؽ تى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(492)زً
ًعيطه  (3)  .وى

ٌف ا٣ٞؿ ٬ٮ ٔجؽ (4) ة ٥٤ٚ يٛعل الل ث٨ صٕٛؿ ث٨ ٗيالف الؿ  ؿى ػى
ى
ري  ثًأ ٘ى ، ل١٪٫ تى حه ٞى يش، مٮال٥٬، زً

٫ َي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .اػذال ٍٞ  .(3271)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (5) ـ ختؿجي٫ ثؿ٥ٝ  وى ؽ  ٞى  .(577)كٝؽ تى
كؽه » :ٝةؿ ٔ٪٫ أثٮ ظةد٥ (6) ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  .«وى ؽ  ٞى  .(615)كٝؽ تى
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اين، ٩ة ٔحىس جىح، ٝةؿ/ يي ث٨  احلىؿ  ٍٕ ىك٧ٓ أثٮ إقعةؽ ال٭ى٧ؽاين ٨٦ »ٮنف، ٨ٔ مي ل٥ ي
ٮر إال أربٕح أظةدير  .(1)«احلةرًث أل
 َض٠بٔ  عُضٚ (56)

[665]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  ؽ٪ضةين، ٩ة أمحكً احلىكى
٪ٍجى٢، ٩ة أثٮ ٩ٮح جىحى يٞٮؿ/  -يٕين ٝؿادنا -(2)ظى ٍٕ ٔى٧ؿك»ٝةؿ/ ق٧ٕخ مي ث٨  ٦ة رأيخي 

يكذضةب هل ة يف والةو إال  ّ٪٪خي أ٩ ٫ ال يى٪َصؼ ظىت ي ؿ   .(3)«مي
[666 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة بًٍّشي ال ٔجؽظى ٧يؽ احل ٔجؽث٨  مي

ة يٍٮى ي حي (5)احل٧يص، ٩ة ظى ًٞ ٧ؿك»ٝةؿ/  (6)، ٩ة ثى ٔى  / ة؟ ٝةؿ/ اكف ث٨  ٤ٝخ لنٕجحى ؿ  مي
ة ٧ٍ٤ن ًٔ  .«أكرثى٥٬ 

[667 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤ث٨  ؿ مح٨، ٩ة بًٍّشي ال ٔجؽظى ٧يؽ احل٧يص، ٩ة احل ٔجؽث٨  مي
ة يٍٮى ي ح، ٝةؿ/  -يٕين/ اث٨ شيط -ظى ًٞ ٔى٧ؿك»٩ة ثى / ل٥ًى دىٍؿكم ٨ٔ  جىحى ٍٕ ة ث٨  ٤ٝخ لني ؿ  مي

ؿًٍصبنة؟   كاكف مي
ةٝةؿ/ اكف أو٘ ٧ٍ٤ن ًٔ ٮـ كأكرثى٥٬  ٞى  .(7)«ؿى ا٣

                                           

 .ا٩ْؿ الزؿ اذلم ٝج٫٤ (1)

ـال ٬ٮ ٔجؽ (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .ؿ مح٨ ث٨ ٗـكاف، زً
ًعيطه  (3) ؽ يف  .وى ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى الؿ مح٨ ث٨  ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ (51)ثؿ٥ٝ  (1/277) «مي

كىاف، ث٫ ـٍ ٗى
. 

ٙي يف  (4)  ٪ ىى »(2/368) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧ي ٝنة:  ك ؽي .«. ق٧ٕخي ٔ٪٫، كاكف وى هـ  ا
حه ٦ (5) ٞى يط، زً  .«اتل ٞؿيت»٨ رصةؿ ٬ٮ اث٨ي شي

، ٠سريي اتل ؽ٣حف ٨ٔ الٌٕٛةء (6) كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ اث٨ الٮلؽ، وى ٍٞ  .(741)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ذٞؽـ ٝج٫٤ (7) ٪ىؽ ال٧ي  .رصةهلي ٥٬ رصةؿ الك 
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 عطا٤ اخلضاعاْٞ (57)

[668]  زى٪ة ؽ  ةمى  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٌٔلال ٔجؽظى ٕىك١ؿم بًكى ا، ٩ة ديك٥ ا٣ ؿ 
ةجي ث٨  يىي ض  ىًكيًّة»م٧ؽ، ث٨  أيٮب، ٩ة ظى اقةين، كاكف ن ٔىُةء اخليؿى جىح، ٩ة  ٍٕ  .«٨ٔ مي

 زٟأبٛ ٖاصٕٚ ايعب ؛َُِٜٔٛدبٔ  اص٠َُُع (58)

[669]  ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽ٩ة يٕين اث٨  -٪ضةين، ٩ة أمحؽكً احلىكى
٪ٍجى٢ ًل  ث٨  ٩ة يىي -ظى ٕى زىيًن ٦ي ؽ  / ث٨  آدـ، ظى لٮ ًمبٍخي »ػةل، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي

٢ى  ٕى ٛى ٕىجؽم ٨ٔ أيب قٕيؽو اخليؽرم ثس٢  يشءو ٣ى زين أثٮ ٬ةركف ا٣ ىؽ   .(2)«حلى
[671 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ؽٔجظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ظى

/ ث٨  ق٧ٕخي يىي اـ»قٕيؽ، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ٠جةف أيةـ اًلؿى دى٤ىق  الؿ 
ى
 (3)٠٪خي أ

دىحٍذي٫؛ ٚؿأيخي ٔ٪ؽق ٠ذةثنة ٚي٫ أميةء 
ى
ة ٝىًؽـ أ جؽم، ٧٤ٚ  ٕى أقأؿي ٨ٔ أيب ٬ةركف ا٣

/ ٦ة ٬ؾا ال١ذة ، ٤ٞٚخي ٪١ؿة يف ٌٔل  ٜ  ٦ي ؟ ٝةؿ/ ٬ؾا ال١ذةبي ظى  .(4)«بي

                                           

 .أثٮ ٌٔل ث٨ ديك٥ ٬ؾا ل٥ أٝٙ هل ىلع دؿجح (1)
ًعيطه  (2) ًٕل ث٨ ػةل ٬ٮوى ؿ  ، كرصةهلي زًٞةت َك٭٥، ك٦ي ْى ازم، كيي٪ٍ ، (7/123) «لكةف املزياف»الؿ 

ٞيٌل  يف  .(8/334) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ك ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (3/1125) «ال ٔى ، كاث٨ي 
٪ٍج٢ (6/147) «الاكًم٢»  .٨٦ َؿيٜ أمحؽ ث٨ ظى

٤ ًِل   (3) ٕى اـ ال ؼ٢» :ٝةؿ ال٧ي / ًصى ـي ا / . ا٬.«اًلؿى اـ ال ؼ ٝي٤ٍخي ٪ٍيي٫، ككٝٓ ٔ٪ؽ كًصى ٢ ٬ٮ صى
ٞيٌل  يف  ٕي ٛةء»ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف «احلؿاح» :«ال ٔى ٪ؽ اث٨   «.الؿاـ» :ثؽؿ «الؿاج» :«الاكًم٢»، ٔك

ًعيطه  (4) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (3/1126) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (6/146) «الاكًم٢»، كاث٨ي 
 .وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫
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[671 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ىح ال حكةثٮرم، ٩ة م٧ؽي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  (2)قى
ثىةف ث٨ا

ى
جىحي أثة ٬ةركف »ٝةؿ/  -يٕين ابلى٤يخ -أ ٍٕ ؿى مي ة يٞٮؿ/ ذى٠ى ٕن ًكي ق٧ٕخي كى

ا ًـّ ٕىجٍؽم؛ ٚى٤ىيًق ٦٪٫ صى  .(3)«ا٣
ى٧ ؽ ين أ٩ ٫ ذي  /ٝةؿ أثٮ مي ٘ىري الى٧ي٢يٕى  .٠ؿ ثً

 ضَِٜزُسبٔ  عُضإ (59)

[672]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ًدي٪ةر ابلىَصم، ث٨  الل ٔجؽأيب، ٩ة  ؿ مح٨، ظى
افى »ٝةؿ/  ٧ٍؿى ًٔ جىحي  ٍٕ ؿى مي جنة. ٠أ٩ ٫ ييثجذي٫يٍ ؽى ظي ث٨  ذى٠ى ضى ٔى  .«ؿ؛ ٚٞةؿ/ اكف محبنة 

 باب ايفاء

 اي١َغَفبٔ  ايفضز (61)

[673 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال جؽٔظى ؽ  أمحؽ الؿيش  ث٨ (4)ق٤ي٧ةفي  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ظى
منيق، ٝةؿ/ ق٧ٕخي يـيؽى  جىحى »٬ةركف ٝةؿ/ ث٨  ال  ٍٕ ةج ٔ٪ؽ ث٨  رأيخي مي احلىض 

ج ؿى ٛى ٨ ظؽيًر إق٧ةٔي٢ث٨  ا٣ ة٣ح يكأهلي ٨ٔ ظؽيرو ٦ى ٌى ي ةشث٨  ٚى  .«خى
 

                                           

ـ حتخ ال (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(296)زؿ ر٥ٝ زً
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(296)زً

ًعيطه  (3)  .(818)، كا٩ْؿ الزؿ ر٥ٝ وى

ؿ  (4) ْى اب، كيي٪ٍ ؾ   .(4/74) «لكةف ال٧ًزياف»، ك(4/111) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٠ى
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  افكباب اي

 َغًِبٔ  قٝػ (61)

[674 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ث٨  ٨، ٩ة م٧ؽي ؿ محال ٔجؽظى قٕيؽ ال٧ي
٥ ث٨ (1)ؿ مح٨ال ٔجؽ ىنري -احلىسى ةفث٨  يٕين/ اث٨ ب ٧ٍ٤ى ، (2)يىؾ٠ؿ ٨ٔ أيب داكد -قى

جىحى  ٍٕ ؿى ٝىحٍفى »٨ٔ مي ٢ٕ ييثجذي٫ث٨  أ٩ ٫ ذى٠ى ك٥٤، ٚضى  .«مي
 عٛف ايؾٝباْٞبٔ  ايكاعِ (62)

[675 ] زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -ة ٌٔل  أمحؽ، ٩ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ٍؿ٩ة ًلىعىي»ٝةؿ/  -ال٧ىؽيين ةف -ذى٠ى  ُ ٞى ٕيؽ ا٣ ٔىٮؼ ث٨  ا٣ٞةق٥ى  -يٕين/ اث٨ قى

٫، ٤ٝخي لعىي/ ٦ة  ؿ ؾ يىي رأقى / دػ٤خي ٤ٔي٫ كظى حٍجىةين، ٚٞةؿ يىي/ ٝةؿ مٕجحي الن 
 مأ٩ي٫؟ 

٫ي يف احلؽير؟  ٛى  ٕ ًى . ٤ٝخ لعىي/  يؽي ً  ٚض٢ٕى يى
ى  ٫ٛ ل  ٕ ٌى ى٥ يي كىل ٔ٪٫ٝةؿ/ لٮ ل  .(3)«ؿى

 ايضبٝعبٔ  قٝػ (63)

[676 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة  ث٨ (4)يىي، ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ياٍلى دى
                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(158)تى

يىةليس (2)  ُ  .٬ٮ ا٣
ًعيطه  (3) ًؽم يف  .وى ٔى  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط ث٨ أمحؽ، ث٫ (154، 7/153) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي 

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(619)زً
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، ٝةؿ/  (1)أثٮ داكد جىحى ٍٕ ٝىحف»٨ٔ مي . يٕين  ًؽم  قى
ى
ٟى ث٭ؾا ال بيٓث٨  ٤ٔي  .(2)«الؿ 

[677 ] ف، ٩ة أثٮ داكد، ث٨  يىي، ٩ة م٧ٮدي ث٨  ٩ة م٧ؽي يٍالى ، دى جىحى ٍٕ ٨ٔ مي
ين ٝىحٍفي »ٝةؿ/  ؿى ٟي ث٨  ذىا٠ى عى ًٍ ى

، كإ٩ ٧ة أ ٟي ًع  ٌ ٓ ٌٔل  ال ؛ ٚض٢ٕى يٞى بيٓ احلؽيرى الؿ 
٭ة ٨٦ أوعةيب ٕي ٍق٧ى

ى
 .(3)«٠أ٩ ٧ة أ
[678 ] زى٪ة ؽ  أيب ث٨  الل ٔجؽ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ز٪ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

/  ٗـكاف؛ ٝؿاد، ٝةؿ/ ث٨ (5)ؿ مح٨ال ٔجؽال ٤ٍش، ٩ة  جىح يٞٮؿي ٍٕ ٝىًؽ٦ٍخي »ق٧ٕخ مي
ي٫/   ٧ ٪ ة ٣ىجيكى ٞىين إل٫، كإٍف ٠ي جى ة ٝؽ قى ٍؽتي ٝىحٍكن ة إال  كىصى ال١ٮٚحى ٧ٚة أديخي ميؼن

 .(7)«الىٮ اؿ (6)ٝىحٍفى 
[679 ] زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ةف ا٣تكرتم ؿ مح٨، ظى ٗىك  ، (8)أيب، ٝةؿ/ ٩ة أثٮ 

/ ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد ٝةؿ/ ٝةؿ ل ٮتى »ة مٕجحي ٧ي  .(9)«ادػ٤ٮا ىلع ٝحفو ٝىج٢ أف حى
[681] (11)٩ة  / ةف ا٣تكرتم، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٗىك  أثٮ 

                                           

يىةليس (1)  ُ  .٬ٮ ا٣

ًعيطه  (2)  .وى
ًعيطه  (3)  .وى
كؽه  ٬ٮ م٧ؽي ث٨ ٔجؽ (4) ؽي ًؿيت » .الل ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أيب ال ٤ش، أو٫٤ ٨٦ الؿ م/ وى ٍٞ تى

 .(6137)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(629)زً
جٕذ٫.«الىؿح كاتل ٕؽي٢»٠ؾا يف ال٧ىؼُٮط، كيف  (6) َى ٤ ًِل  يف  ٕى  ، ككؾا أزبىذ٫ ال٧ي
٨ه  (7) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى

كؽه  (8) ؽي ٗىكةف ا٣حن١ؿم، ٩ـي٢ الؿ م/ وى ٙي ث٨ مٮىس ا٣ت كرتم؛ أثٮ  ًؿيت » .٬ٮ يٮق ٍٞ تى
 .(7945)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

٨ه  (9) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى

ةف»ا٣ٞةا٢  (19) ٗىك  ازم«٩ة أثٮ   ./ ٬ٮ أثٮ ظةد٥ الؿ 
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ىني ييثين ىلع ٝحفو »  .(1)«ق٧ٕخي أثة ظي

 

                                           

٨ه  (1) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
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 باب ايالّ

 ًَِِٝأبٞ ُعبٔ  يٝح (64)

[681]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ٢أيب، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة  ؿ مح٨، ظى ٌٍ ٛى ٕىي٥؛ ا٣ ث٨  جي
جىح ل٤ير ٍٕ ا؛ »٥/ يٍ ٤ى أيب قي ث٨  دي٠ىني، ٝةؿ/ ٝةؿ مي ة كدلة٬ؽن ٔىُةء كَةكقن ٠يٙ قأ٣خى 

ٟى  ٙ  أثي ٢ٍ ٨ٔ ٬ؾا ػي ؟ ٝةؿ/ قى  .(1)«َك٭٥ يف دل٤فو
ى٧ ؽ جىحى ل٤ير /ٝةؿ أثٮ مي ٍٕ ؤاؿ مي أيب ق٤ي٥ ٨ٔ اصذ٧ةع ٬ؤالء ث٨  ٚٞؽ دىؿ  قي

 ً١ٍ٪ كأ٣حو اكل٧ي  .ؿ ٤ٔي٫الالزح هل يف مى

 باب امليِ

 تزصؼبٔ  َغًِبٔ  أبٛ ايظبري؛ ذلُز (65)

[682]  زى٪ة ؽ  ـي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة ٬نة  ث٨ (2)احلىكى
                                           

ًعيطه  (1) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ٪ ٙ أيب ظةد٥، ث٫ (4/1186) «ال كركاق  .٨٦ َؿيٜ كال ال٧يىى
ًؽم يف (4/1186)يف  ٔى ز٪ة »ث٨ ػ٤ٙ اتل ٧يِل، ٨٦ َؿيٜ م٧ؽ  (7/234) «الاكًم٢»، كاث٨ي 

٤ي٥ :ٝجيىح، ٝةؿ ٕجح ل٤ير ث٨ أيب قي إذ  :أي٨ اصذ٧ٓ لٟ ُٔةء كَةكس كدلة٬ؽ؟ ٚٞةؿ :ٝةؿ مي
ؿق٫ ٔي ة لكٛيةف :ٝةؿ ٝجيىح .أثٮؾ يىرضب ثةخلٙ ل٤ح  ٕجح  :ٚٞةؿ رص٢ه اكف صةلكن ٧ٚة زاؿ مي

ينة ل٤ير ٨٦ يٮ٦بؾو  ًٞ ذ   .«٦ي
٤ىِل (2) ةر ث٨ ٩ىري الك  ٨،  ٬ٮ ٬ًنةـ ث٨ ٧ٔ   ٞ ذى٤ى ةر حى ربي ٚىىى ٞؿئ، ٠ى كؽه ٦ي ؽي منيق اخلُيت/ وى ال 

= 
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ةر، ٩ة قٮيؽ / ا٣ ٔجؽ ث٨ (1)٧ٔ  بري، ك٬ٮ »ٕـيـ، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ـ  دىأػؾ ٨ٔ أيب ال
؟ ٌل  ًٍك٨ي ييىى  .(2)«ال يي

[683] ٪زى ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽة ظى ٕىي٥كً احلىكى  (4)٪ضةين، ٩ة جي
ة ث٨ا جىحي ٠ذةيب  (5)محى ةد، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٬ني٧ن ٍٕ ؾى مي ػى

ى
بري! ٚأ ـ  / ق٧ٕخي ٨٦ً أيب ال يٞٮؿي

ٝى٫ ـ  ٧ى  .(6)«ذى
[684 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى يٍالى دى

، ٝةؿ/  ، ٨ٔ(7)داكد جىحى ٍٕ يذ٫ ث١٧ح ٨٦ً أيب »مي ًٞ ىت  ٣ى ؽه أظت  إيل  أف أ٣ٞةق ظى ظى
ى
٦ة اكف أ

بري ـ   . (8)ال
٢ محبنة ٞي  .«ٝةؿ أثٮ داكد/ ثي٥  ق١خ ٥٤ٚ حى

 
                                           

= 

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ٚعؽيسي٫ ا٣ٞؽي٥ي أوط   ٍٞ  .(7353)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
منيق، كٝي٢ ٬ٮ قٮيؽ ث٨ ٔجؽ (1) ٤ِل، مٮال٥٬ ال  كٝي٢ ٗري ذلٟ،  .أو٫٤ مًحيص :ا٣ٕـيـ الك 

ا ٙه ًصؽًّ ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ًٕي ٍٞ  .(2717)ؿ٥ٝ ، دؿجح ث«تى

ًؽم يف  (2) ٔى الل ث٨ ػةل، ك٬نةـ ث٨  ٨٦ َؿيٜ ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ (7/285) «الاكًم٢»ركاق اث٨ي 
 .٧ٔةر، َكي٭٧ة ٨ٔ قٮيؽ، ث٫

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(24)زً
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى ، تى ٙه ايع، ًٕي  .(24)٬ٮ اخلـي

٤ِل الٮىاًقُٰ (5) ، ٠سري اتل ؽ٣حف كاإلرقةؿ اخلىيف٬ٮ ٬ني٥ ث٨ بنري الك  ، ثىجٍخه حه ٞى ًؿيت » ./ زً ٍٞ تى
 .(7362)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت

ًؽم يف  (6) ٔى ي٥ ث٨ مح ةد، ث٫ (285، 7/284) «الاكًم٢»ركاق اث٨ي   .٨٦ َؿيٜ ٩ٕي
 .٬ٮ ا٣ُيةليس (7)
ًعيطه  (8)  .وى
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 أبٞ ي٢ًٝبٔ  ضَّمحٔاي عبزبٔ  ذلُز (66)

[685]  زى٪ة ؽ  ٤ى٧ىح، ٩ة أمحؽي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى قٕيؽ  ث٨ (2)قى
، ٝةؿ/  -يٕين اث٨ ٔجةدة -(3)بةيط، ٩ة ركحه الؿ   جىحى ٍٕ ٚىةدين اث٨ي أيب لًل »٨ٔ مي

ى
أ

٤ٞٮبحه  ؛ ٚإذا يه ٦ى  .(4)«أظةديرى
[686 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي

، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد ث٨ (6)٧ٔؿك ٍٕجىحى يٞٮؿ/  (7)ٌٔل  / ق٧ٕخي مي ٦ة رأيخي »يٞٮؿي
ظى 

ى
ة ٨٦ اث٨ً أيب لًلأ ْن ٍٛ ٍقٮأ ًظ

ى
ا أ  .(8)«ؽن

 طٜار ابصهلاْٞبٔ  ذلُز (67)

[687]  زى٪ة ؽ  ي ٮب الىييب، ٩ة  ث٨ (9)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة مٮىسال ٔجؽظى
ى
أ

                                           

ـ حتخ ا (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ٤ى٧ح ال حكةثٮرم، زً  .(296)لزؿ ر٥ٝ ٬ٮ أمحؽ ث٨ قى
ِه  (2) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(37)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
، ٨٦ رصةؿ  (3) حه ٞى  .«اتل ٞؿيت»زً
ًعيطه  (4) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ز٪ة ٔجؽ: »(4/1254) «ال ؽ  الـ،  الل ث٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ ظى الك 

ارَل، ظؽز٪ة ال رض  ز٪ة أمحؽ ث٨ قٕيؽ ال  ؽ  ٧ي٢، ٝةؿظى  .، كذ٠ؿق«...ق٧ٕخي مٕجحى يٞٮؿ/  :ث٨ مي
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (5) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(367)زً
س (6) ال  ٛى  .٬ٮ ا٣

 .٬ٮ ا٣ُيةليس (7)
ًعيطه  (8) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (4/1254) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (7/389) «الاكًم٢»، كاث٨ 

 .٧ٔؿك ث٨ ٌٔل، ث٫
كؽه ٬ٮ مٮىس ث٨ أيٮب  (9) ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ث٨ ٔحىس الىييب؛ أثٮ ٧ٔؿاف ال٩ُةيك/ وى ٍٞ ، «تى

 .(6995)دؿجح ثؿ٥ٝ 
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ي حه  ًٞ ى٧ ؽ»، ٝةؿ/ (1)ثى جىحي ظؽيرى مي ٍٕ  .(2)«زيةدث٨  اقذ٭ؽاين مي

 إعشامبٔ  ذلُز (68)

[688]  زى٪ة ؽ  ـاَل  ث٨ (3)، ٩ة أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ؿ مح٨ال ٔجؽظى ٪ًٍؾر احل ال٧ي
ٍٕجىح يٞٮؿ/  ث٨ (4)كإثؿا٬ي٥ ٤ىي ح، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي ٔي ٧ٕ٪ة إق٧ةٔي٢ اث٨  ٭ؽم ٝةال/ قى ٦ى

كؽه يف احلؽيرث٨  م٧ؽي »يٞٮؿ/  ؽي   .(5)«إقعةؽ وى
[689]  زى٪ة ؽ  جيؽال ٔجؽظى ٔي حل، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة  يٕى

، ٝةؿ/ ثيسري  ث٨ (7)يٮنفى  جىحى ٍٕ زنيث٨  م٧ؽي »يىؾ٠ؿ ٨ٔ مي ؽ  عى  .(8)«إقعةؽ أ٦ريي ال٧ي
زني ؽ  عى  .(8)«ال٧ي
[691]  زى٪ة ؽ  آدـ، ٩ة ث٨  مٮىس، ٩ة يىيث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة دلة٬ؽي ال ٔجؽظى

 / ؽً »أثٮ ًم٭ةب، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي  ٧ عى ٟى ث٧ي إقعةؽ، كا٠ٍذي٥ ٌٔل  ٔ٪ؽ ث٨  ٤ٔي

                                           

ٕٛةء (1)  ٌ ، ٠سري اتل ؽ٣حف ٨ٔ ال كؽه ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ اث٨ الٮلؽ، وى ٍٞ  .(741)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (2)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى كؽه ؽي  .(182)وى
ة ٝٮؿي احلةِٚ يف ٬ٮ إثؿا٬ (4) ، كأ٦  حه ٞى ٭ؽم املىييص، ث٘ؽادم الو٢، زً / «اتل ٞؿيت»ي٥ ث٨ ٦ى

ؿ  «٦ٞجٮؿ» ْى ٫ أثٮ ظةد٥، كاث٨ ٝة٩ٓ، كيي٪ٍ زٞ  ا، ٚٞؽ كى يؽ صؽًّ  .(1/169) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»ٚجٕى
ًعيطه  (5)  .وى
حه  (6) ٞى ةر/ زً  ُ ٕى ؿً » .٬ٮ ٔجيؽ ث٨ يٕحل املعةمٌل؛ أثٮ م٧ؽ ال١ٮيف ا٣ ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «يت اتل ٍ٭ًؾيتتى

(4435). 
ُئ (7) كؽه يي ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .وى ٍٞ  .(7957)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
٨ه  (8) كى ق ظى ٪ىؽي  :٨٦ َؿيٜ ٔجيؽ ث٨ يٕحل، ٝةؿ (1/41) «اتلةريغ ال١جري»كركاق ابليؼةرم يف  .قى

ٕجح يٞٮؿ/  :ق٧ٕخي يٮنف ث٨ ثسري يٞٮؿ  .، كذ٠ؿق...«ق٧ٕخ مي
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 .(1)«ابلىَصيني
[691]  زى٪ة ؽ  ٪ؽم، ز٪ة ث٨  رصةءث٨  م٧ؽث٨  مح٨، ٩ة م٧ؽي ؿ  ال ٔجؽظى الك 

آدـ، ٝةؿ/ ٩ة أثٮ ًم٭ةب احلى٪ ةط، ث٨  ٩ة يىي -يٕين اث٨ را٬ٮي٫ -إثؿا٬ي٥ث٨  إقعةؽ
 / ةجث٨  ٤ٔيٟ ث٧ع٧ؽً »ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي أرَةة، كا٠ذ٥ ٌٔل  يف ث٨  إقعةؽ كاحلىض 
اءث٨  ابلىَصيني يف ٬ًنةـ ةف، كػةل احلىؾ  ك   .(2)«ظى

[692]  زى٪ة ؽ  يٞٮؿ ٨ٔ  (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿ/ ق٧ٕخي الٛيٌلال ٔجؽظى
/ (4)الل ٔجؽ ٮد يف احلؽيًر »، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي ىكي ٢٬ًي أف ي

ٍ
ىٍكذىأ ؽه ي ظى

ى
إف اكف أ

ؽي   ٧ عى ٧ي  .(5)«إقعةؽث٨  ذى

 سنٛإبٔ  ذلُز (69) 

[693]  زى٪ة ؽ  جيت، ٩ة أثٮ د ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ، ٩ة (7)اكدظى

                                           

ق ظى  (1) ٪ىؽي ـ ثؿ٥ٝ قى ؽ  ٞى ، كٝؽ تى ٨ه  .٦ٓ اتل٤ٕيٜ ٤ٔي٫ (621)ك (621)كى
ـ ثؿ٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، كتى ٨ه كى ق ظى ٪ىؽي  .٦ٓ اتل٤ٕيٜ ٤ٔي٫ (621)قى

ِه  ٬ٮ ٔجؽ (3) ، ظةٚ حه ٞى اين/ زً ي٢ احلىؿ  ٛى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .الل ث٨ م٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ جي ٍٞ ، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
(3619). 

جةرؾ (4)  .٬ٮ اث٨ي ال٧ي

ًعيطه  (5)  .وى
جيت ث٨ ٔجؽ (6) ٙي يف  ا٣ٞة٬ؿ ث٨ ٔجؽ ٬ٮ يٮنفي ث٨ ظى  ٪ ىى ٫ ال٧ي ٞى ث  ا٣ٕـيـ ا٣ٕضٌل؛ أثٮ بّش، كى

 .(9/237) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»
يةليس (7)  ُ  .٬ٮ ا٣
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ػربين م٧ؽي 
ى
، ٝةؿ/ أ جىحي ٍٕ / ث٨  مي ً الؿ صةؿ»ذى٠ٮاف، ٝةؿ مٕجحي ٍػريى

ى
أ  .(1)«كاكف ٠ى

 َِغِكَِِبٔ  َػري٠ (71)

[694]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى
جىح، ٝةؿ/ ث٨  يىي ٍٕ ٮىر، ٨ٔ مي ٍٔ ى

ةجه ال ض  ًٕني، ٩ة ظى ِى ٨٦ً اكف ال٧ي »٦ى ٛى ٍظ
ى
ةي أ ريى ٘ى

٥  .(2)«احلىسى
 ض ايغيبَفُطبٔ  َظاسِ (71)

[695 ] زى٪ة ؽ  ،  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ييٮنفي ال ٔجؽظى ٍٕجىحي جيت، ٩ة أثٮ داكد، ٩ة مي ظى
اًظ٥ي  ـى ً الؿ صةؿ ث٨ (4)أػربين مي ٍػريى

ى
أ يب، كاكف ٠ى  ٌ  .(5)«زٚؿ ال

 امُلعتُضبٔ  ََٓضٛص (72)

[696]  زى٪ة ؽ  ال٧ي٘رية، أ٩ة  ث٨ (6)يىي، ٩ة يىيث٨  مح٨، ٩ة م٧ؽي ؿ  ال ٔجؽظى

                                           

ًعيطه  (1)  .وى
ًعيطه  (2) ؿ اتل٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ وى ْى ا ٣ٞٮهل(615)، كيي٪ٍ ٥» :؛ ٚإف  ٚي٫ دٛكرين ِي ٨٦ً احلىسى ٛى ٍظ

ى
 .«أ

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (3) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(693)زً
حه  (4) ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(6624)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (5) ٔىؽم يف ٦ٞؽ٦ح  .وى يةليس، ٨ٔ  (1/161) «الاكم٢»كركاق اث٨ي   ُ ٨٦ َؿيٜ أيب الٮلؽ ا٣
يةليس  ُ ٙي ٚإ٩ ٫ ٔ٪ؽق ٨٦ َؿيٜ أيب داكد، ك٬ٮ ا٣  ٪ ىى ة ال٧ي ٕجح، ث٫، أ٦   .مي

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (6) ؽ  ٞى كؽه » :، كأف  أثة ظةد٥ ٝةؿ ٔ٪٫(334)تى ؽي  .«وى
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/ (1)صؿيؿه  ةًت »، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٞى ٪ىٮره ٨٦ً ال   .«٦ى

 اهلل عبزَُٕٝٛ أبٛ  (73)

[697]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ/ ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ظى
ي٧ٮف ، ٨ٔ زيؽً ٔاذلم ركل ٔ٪٫  -الل ٔجؽ؛ أيب (2)قأ٣خي يىي ٨ٔ ٦ى ث٨  ٮؼه

ٍرٝى٥
ى
٧ يى كىٍص٭ى  -أ جىحي أ٩ ٫ اكف ٚىٍكالن »٫، كٝةؿ/ ٚىعى ٍٕ ٥ى مي  .(3)«زىخى

 عُضٚبٔ  املٓٗاٍ (74)

[698]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ةف يٞٮؿ/ ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي -اث٨ ال٧ىؽيين  ُ ٞى جىحي »قٕيؽ ا٣ ٍٕ َتى مي

ى
ةؿى أ ث٨  ال٧ً٪ٍ٭ى

!٫ كى ى رتى ٍٮدنة ذى ٧ًٓ وى  . (4)«٧ٔؿك؛ ٚىكى

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى ، زً يًب   ٌ  .(334)٬ٮ ال

ي٧ٮف؛ أثٮ ٔجؽ (2) ؿة ا٣ٞؿيش، مٮىل ٔجؽ :الل ابلىَصم ال١٪ؽم، كيٞةؿ ٬ٮ ٦ى ٧ي  .الؿ مح٨ ث٨ قى
ًؿيت »، (8/234) «الىؿح كاتل ٕؽي٢» ٍٞ  .(7111)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيتتى

ًعيطه  (3)  .وى
٢٤»الل ث٨ أمحؽ يف  كركاق ٔجؽ ًٕ ٞيٌل  يف (4457)ثؿ٥ٝ  (3/112) «ا٣ ٕي ٛةء»، ك٨٦ َؿي٫ٞ ا٣ ٕى  ٌ  «ال

ىي، ث٫ (4/1334)  .٨ٔ أثي٫، ٨ٔ يى
ٞيٌل  يف  ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط، ث٫ (4/1334) «ال

٤ ًِل ٝةؿ ال٧ي  «اكف ٚكالن » :ٝٮهل ٍك٢ي » :ٕى ٛى . الؿ دمء :ا٣ ».  اهـ
ؿ «الؿكمء»كدىعٙ إىل  ْى ٢ى ) :٦ةدة (11/519) «لكةف ا٣ٕؿب»، كيي٪ٍ ؿ الهـ ىلع (ٚىكى ْى ، كيي٪ٍ

٧يي الٮص٫ يف اتل ٤ٕيٜ ىلع الزؿ ر٥ٝ   .(351)حتى

ًعيطه  (4) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ  .٨٦ َؿيٜ وة٣ط، ث٫ (8/41) «ال
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؛ (1)ؿمح٨الِٔجؽٝةؿ  ٮٍت ٝؿاءةو ثأحلةفو ٓى وى ٧ً ين/ أ٩ ٫ قى / ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ/ يٕى
٧ةعى ٦٪٫ ٨٦ً أص٢ً ذلٟ ًؿق الك   .(2)ٚى١ى
                                           

ٮاب ٦ة أزجخ؛ ٚإف  ا٣ٞةا٢ «الؿ مح٨ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ» /املُجٮعكٝٓ يف  (1) ٬ٮ  «ق٧ٕخي أيب»، كالى 
٪ ٙ، كك٪حذ٫ ٔجؽ أثٮ م٧ؽ، كٝؽ ٢ٞ٩ ٬ؾا ال ه  ٔ٪٫ ٨ٔ أثي٫ ٗري  /الؿ مح٨ ث٨ أيب ظةد٥ ال٧يىى

 ، ز٥ كصؽدي٫ يف ال٧ىُجٮع ىلع(1/373) «شح اتل جَصة كاتل ؾ٠ؿة»ا٣ٕؿايق يف  /كاظؽ، ٦٪٭٥
 ، كاحل٧ؽي لل ىلع ذلٟ.«ٝةؿ أثٮ م٧ؽ»/ (ـ)الىٮاب، كيف 

ٙي يف  (2)  ٪ ىى ٧ٓ ٨٦ً داًرق وٮتى ًٝؿاءة »/ (8/357) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كٝةؿ ال٧ي ل٩ ٫ قى
  .ا٬.«ثةتل ُؿيت

ٕجح يف دىٍؿ٫٠ً ل٧ً٤٪ٍ٭ةؿ؛ ٢ٕ٤ٚ  ال٧ً٪٭ةؿى اكف ال ي٥٤ٕ ٨ٔ ذلٟ، ٚٞؽ ٝةؿ  ًض ىلع مي كٝؽ اٍخرتي
ٞ ٕي ٛةء»يٌل  يف ا٣ ٕى  ٌ ز٪ة م٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢: »(4/1381) «ال ؽ  ث م١ح -ظى ىؽ  ةاٖ مي ز٪ة  -٬ٮ الى  ظؽ 

ٕجح، ٝةؿ (1)م٧ٮد ز٪ة كى٬ٍت، ٨ٔ مي ؽ  ياٍلف، ظى زنؿ ٦ً٪٭ةؿ ث٨ ٧ٔؿك، ٚك٧ٕخي » :ث٨ دى أديخي ٦ى
  .٦٪٫ وٮتى ا٣ُ٪جٮر؛ ٚؿصٕخي كل٥ أقأهل

ال  قأتلى  : -ا٣ٞةا٢ ك٬ت ث٨ صؿيؿ -٤ٝخ ٥٤ك٬ى  .«٫؛ ٕٚىس اكف ال يٕى
؛ ٚإف  ٬ؾا ال » :(468ص) «٬ؽم الكةرم»يف  ٝةؿ احلةِٚ  ًعيطه ك٬ؾا أرتاضه وى

٘رية ث٨ ٦ٞك٥ أ٩ ٫ اكف ي٪ىه  يس٧ح بك٪ؽو هل ٨ٔ ال٧ي ة يف ال٧ً٪٭ةؿ، كركل اث٨ي أيب ػى ٝىٍؽظن ييٮصت 
كايح ٨ٔ ال٧ً٪٭ةؿ، كأ٩ ٫ ٝةؿ ٣زييؽ ث٨ أيب زيةد ٧ل ٨ٔ الؿ  دٟي ثةلل، ٢٬ اك٩خ َتٮز ننؽ :أل

 .«امهلل ال :م٭ةدة ال٧ً٪٭ةؿ ىلع در٧٬ني؟ ٝةؿ
؛ لف  راكي٭ة م٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ احلى٪ىيف ال  :-ا٣ٞةا٢/ ٬ٮ احلةِٚ -٤ٝخ ك٬ؾق احلاكيح ال دىط 

ا ظىك  ٕجح ٨٦ ا٣ٞؿاءة ثةتل ُؿيت؛ لف  صؿيؿن ًؿق مي ٘رية ٦ة ٠ى ؿق ٦٪٫ ٦ي خ ٚإ٩ ٧ة ٠ى ع  ؿؼ، كلٮ وى يٕي
٘ري ٨ٍه يٞةؿ هل» :ة أ٩ ٫ ٝةؿ٨ٔ ٦ي ٮت، كاكف هل حلى ٨ى الى  كى كب٭ؾا ال  .«كزف قجٕح :اكف ال٧ً٪٭ةؿي ظى

ح ٞى .«. جيؿح اًل  اهـ
ةكم   ؼى ة ىلع نـ ميؼ٫ الكةثٜ (2/179) «ٚذط ال٧ي٘ير»يف  ٝةؿ الك  ٞن كذلا ٝةؿ » :٤ٕ٦

٫ ٔىٞت نـ اث٨ً أيب ظةد٥ ٦ة ٩ىى  ةف   ُ ٞى ؿـ،  ٬ؾا ٣حف جبؿظحو  :اث٨ي ا٣ إال أف يىذضةكز إىل ظؽ  يى
. كل٥ يىط ذلٟ ٔ٪٫ ».  اهـ
ؼةكم ري٧٬ة؛ » :ز٥ ٝةؿ الك  ٕني كا٣ٕضٌل، ٗك ٫ اث٨ي ٦ى ٞى ث  ، كٝؽ كى ٙه ّة٬ؿه كصؿظ٫ ث٭ؾا دٕك 

ارُٝين ، كاظذش ث٫ ابلؼةرم  يف  :اك٣ج كةيئ كاث٨ ًظج ةف، كٝةؿ ال  كؽه ؽي ًعيع٫»إ٫٩ وى  .«وى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

= 
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ٙه «م٧ٮد» :ثؽؿ «م٧ؽ» :/ كٝٓ ٔ٪ؽ ا٣ٕٞيٌل  (3/363) «ثيةف الٮ٥٬ كاإلي٭ةـ»يف  (1)  ، ك٬ٮ دىعي
ٕجح ٩ٛك٫ ٔ٪٫ ٚٞةؿ يف ثةب  ٤ٜ  هل ٨٦ً ركايح مي ٔى ثةاط)ث٢ ك س٤ٍىح ٨٦ اذل  دةث٫ٕ » :(٦ة ييسؿق ٨٦ ال٧ي

ٕجح، ٨ٔ ال جري -٨ٔ قٕيؽ -يٕين اث٨ ٧ٔؿك -٧ً٪٭ةؿق٤ي٧ةفي ٨ٔ مي ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ،  -٬ٮ اث٨ صي
س ٢ى ثةحلىيٮاف ملسو هيلع هللا ىلص٨ٕ٣ اليب  » :ٝةؿ ٨ ٦ى ٤ى٫ ابلي٭يق   .«٦ى   .ككوى

٫ ٦٪٫ ٝج٢ ذلٟ، أك لـكاؿ  ٕى ٧ً ة ث٧ة ٤ٕ٣ ٫ قى ٕجح ل٥ يرتؾ الؿكايح ٔ٪٫؛ كذلٟ إ٦  كٚي٫ دل٢ه ىلع أف  مي
. املة٩ٓ ٦٪٫ ٔ٪ؽق. »...  اهـ

؛ لف  ا٣ُ٪جٮر ال »: (1/615) «ال ١خ الٮٚيح»يف  ةيع كٝةؿ ابلٞ ٕجحى ٢ى مي ٕى كالٮرع ٦ة ذى
ـي  ٍؿ ٧ةح ٚي٧ة يٞةرب ذلٟ ممة يى ٍٕؿًؼ أ٤٬ي٫ ٦٪٫ الك  ييرضب يف ثيًخ أظؽو إال ث٫٧٤ٕ، أك ثأف حى
ة، ك٬ٮ ص٢ٕ ذلٟ ٤ٔحن ٣ٕؽـ ق٧ة٫ٔ ٦٪٫؛ إلزجةت صؿظ٫، كال٧ً٪٭ةؿ  ٞن ك  ٛى املؿكءة إف ل٥ يس٨ ٦ي

حيف ٞى ًٛل ٨٦ ال رصح الك   . (1) ال 
ني كا٣جكةيئ،  ًٕ ٫ اث٨ي ٦ى ٞى ث  ٍ  ثٕي أوعةث٪ة أ٫٩ كى ٫٧٤ ث٫، كرأيخ خب ًٔ ٚذللٟ ل٥ يكتجٕؽ مٕجح 

عيع٫»كاظذش ث٫ ابلؼةرم  يف   .اهـ.«. وى
/ ج٢ ٨٦  :ك٬ؾا ٬ٮ اذلم مح٢ى جةٔحن ٨٦ أا٧ح أ٢٬ احلؽير أف يٞٮلٮا ٝي٤ٍخي إف  الىؿح ال يٞي

ة ٔ٪ؽ ٗريق الةرح ا؛ ل٫٩ ٝؽ جيؿظ٫ ث٧ة ٣حف صةرظن ن ّس  ٛى  .إال ٦ي
الح  ة الؿح ٚإ٫٩ ال » :(117، 116ص) «٤ٔٮـ احلؽير»يف  ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿك ث٨ الى  كأ٦ 

جت؛ لف  الةس يذ٤ٛٮف ٚي٧ة جيؿح ك٦ة ال جيؿح؛ ٚيي٤ُٜ أظؽ٥٬  جىني  الك  ا ٦ي ن ّس  ٛى ج٢ إال ٦ي يٞي
ة، ك٣حف جبؿح يف ٩ٛف المؿ، ٚال ثؽ ٨٦ ثيةف قبج٫؛ ل٪ْؿ الؿح ث٪ةءن ىلع أمؿو أذٞؽ ق صؿظن

 ٚي٫ أ٬ٮ صؿح أـ ال؟
ةظ   ٛ ؾ٬ت الا٧ح ٨٦ ظي ره يف ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل، كذ٠ؿ اخلُيت احلةِٚ أ٩ ٫ ٦ى ؿ  ٞى ك٬ؾا ّة٬ؿه ٦ي

ري٧٬ة. ةدق؛ ٦س٢/ ابلؼةرم كمك٥٤ ٗك  ٞ . احلؽير كجي »...  اهـ
ؿو  ضى ًِ اث٨ً ظى ي ؽه  كل٤عةٚ ـه صى ٨ه  ن كى  .ٚي٫ دٛىي٢ه ظى

ج٢ الىؿح ٚي٫ » :ٝةؿ  ٫ أظؽه ٨٦ً أا٧ح ٬ؾا النأف ل٥ يٞي ٞى ث  ؿح دل٧الن ٝؽ كى ٨ صي ٚإف اكف ٦ى
؛  ـظـح ٔ٪٭ة إال ثأمؿو صٌل  ح، ٚال يي ٞى دجح ال  ا؛ ل٫٩ ٝؽ زىبىذىٍخ هل ري ن ّس  ٛى ٨ اكف إال ٦ي ٨٦ أظؽو اكا٪نة ٦ى

ٮف إال ٦ى  كق ٧٠ة يججِغ ٚإف  أا٧ح ٬ؾا النأف ال ييٮزٞ  ؽي  ٞ ٛى ٨ أذربكا ظةهلى يف دي٪٫ ز٥ يف ظؽيس٫، كتى
ٍس٥ي أظًؽ٥٬ إال ثأمؿ صيط ِي الةس ٚال يي٪ٞي ظي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           .ك٥٬ أيٞ

ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»ٝةؿ احلةِٚ يف  (1) ٍٞ كؽه رب٧ة كى٥٬ً»/ «تى ؽي  .«وى
= 
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ؿ ٚ٭ٮ يف  كإفٍ  ؽ  ٕى ؛ ل٫٩ إذا ل٥ حي ٛىّس  إذا وؽر ٨٦ عرؼو ػال ٨ٔ اتل ٕؽي٢ ٝيًج٢ الؿح ٚي٫ ٗري ٦ي
ؿ» . ا٬.«ظزي  املض٭ٮؿ، كإ٧ٔةؿ ٝٮؿ ال٧يضؿح ٚي٫ أكىل ٨٦ إ٧٬ةهل ، (193ص) «٩ـ٬ح الْ 

اكم»   .(1/517) «دؽريت الؿ 
كري الىؿح ةثٍ ٤ُ٣ت دٛى  ٌ  :ال

٪ةص ٨٦ً أػؾ د٤ٟ الؿكح املج٭٧ح  «لىؿح كاتل ٕؽي٢ا»يىؿد الىٍؿحي يف ٠ذت  ة يف ا٣٘ة٣ت، كال ٦ى ج٭٧ن ٦ي
ؽ، ك٣س٨ يذأكؽ ٤َت دٛكري الؿح ظير ديٮصؽ ٝؿي٪ح دأيح إل٫؛  ٢ الٞ   ُ ذجةر؛ ئلال يذٕ ثةأل

جّك ٧٠ة ٝةؿ ٔجؽ ، ث٢ إ٧٩ة ٤ُ٩ج٫ ظير » :الٮ٬ةب ث٨ ٌٔل الك  ٤ت اتلٛكري ٨٦ ل أظؽو ال ٩ُى
ة الػذالؼو يف االصذ٭ةد، أك تل٭٧حو يكرية يف الةرح، أك حنٮ ذلٟ ممة ال ييٮصت يذ٢٧ احلة ؛ إ٦  ؿ ماكًّ

ذجةر ث٫ ىلع اإلَالؽ، ث٢ يسٮف بىنٍيى بىنٍيى   .قٞٮط ٝٮؿ الةرح، كال يجذيه إىل األ
ٔ 

ن
ربأ ح، ٦ي  ٦

ي
ا ٨٦ أظجةر ال رٍبن ، كاكف الةرح ظى ٪ٮف كا٩ذٛخ اتل ٭٥ي  ْ ة إذا ا٩ذٛخ ا٣ ٨ ٦ْةف أ٦ 

ةد، ٚال ٩ذ٤ٕس٥ ٔ٪ؽ صؿظ٫ كال   ٞ اتل٭٧ح، أك اكف ال٧ىضؿكح من٭ٮرنا ثةلٌٕٙ ٦رتكاكن ثني ال 
ًٍٮجي الةرح إىل دٛكري، ث٢ ٤َت اتلٛكري ٦٪٫ يجح ال ظةصح  -كاحلة٣ح ٬ؾق -حني ً٘ ٤َته ٣ً

...«إل٭ة
(1)

.  
٪ذ٫ ٠ذتي   ٧ ٌى الح ٧ٔة دى ج٭٧ح٨٦ الي  «الىؿح كاتل ٕؽي٢»صٮابي اث٨ً الى   :ؿكح ال٧ي

الح ةا٢ أف يٞٮؿ» :ٝةؿ اث٨ي الى  ٞى كاة كرىد  ظؽيس٭٥ ىلع  :ك٣ً ؿح الؿ  ذ٧ؽ الةسي يف صى إ٩ ٧ة يٕى
ٮف ٚي٭ة بليةف  ٪ ٛ٭ة أا٧حي احلؽير يف الىؿح أك يف الىؿح كاتل ٕؽي٢، ك٤ٝ ٧ة يذًٕؿ ال١ذت ا٣ت وى

ذَصكف ىلع دلؿد ٝٮهل٥ ، كٚالف :الكجت، ث٢ يٞى ٙه كحنٮ ذلٟ، أك  ...،٣حف بيشء ٚالف ًٕي
يض إىل  ...٬ؾا ظؽير ًٕيٙ، ك٬ؾا ظؽير ٗري زةثخ جت يٛي كحنٮ ذلٟ، ٚةمرتاط ثيةف الك 

٤ت الكرث .دُٕي٢ ذلٟ كقؽ  ثةب الؿح يف اٗل » 
ٚٞؽ أذ٧ؽ٩ةق يف أف  -كصٮاث٫/ أف  ذلٟ كإف ل٥ ٩ٕذ٧ؽق يف إزجةت الؿح كاحلس٥ ث٫» :ٝةؿ

ٝ ٛ٪ة ٨ٔ ٝجٮؿ ظؽير  ٨ ٝةلٮا ٚي٫ ٦س٢ ذلٟ، ث٪ةء ىلع أف  ذلٟ أكٝٓ ٔ٪ؽ٩ة ٚي٭٥ ًريجح ٝىًٮي ح دىٮى ٦ى
يجح ٦٪٭٥ ثجعرو ٨ٔ ظةهل ٨ ا٩ـاظخ ٔ٪٫ الؿ  ٝ ٙ، ز٥ ٦ى ح  -ييٮًصتي ٦س٤ي٭ة اتل ٮى ٞى أكصت ال 

ةًظجىة  عيعني»ثٕؽاتل٫ ٝىًج٤ٍ٪ىة ظؽيسى٫ كل٥ ٩ذٮٝٙ؛ اكذلي٨ اظذش ث٭٥ وى ٭٥  «الى  ري٧٬ة مم٨ مك  ٗك
«س٢ ٬ؾا الىؿح ٨٦ً ٗري٦٥٬ً 

(2).  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          

ةٕٚي ح ال١ربل» (1)  .(52ص) «ٝةٔؽة يف الىؿح كاتل ٕؽي٢»، ك(22، 2/21) «َجٞةت الن 
 .(222ص) «٤ٔٮـ احلؽير» (2)

= 



        
 347     بٔ احَلجياج ُعِلَبة

 َُٕٝٛبٔ  َٗزٟ (75)

[699]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة اث٨ي إدريال ٔجؽظى ش  مى
ى
ٕيؽ ال ف، ٝةؿ/ ٤ٝخي ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى

 / ٕجحى ءو دٞٮؿي يف ٦ى٭ؽم»لًني م  يشى
ى
حه ث٨  أ ٞى ي٧ٮف؟ ٝةؿ/ زً  .(1)«٦ى

 َٗادض أبٛ احلغٔ (76)

[711]  زى٪ة ؽ  ح، ٩ة ال ٔجؽظى أيب ثىسؿ  ث٨ (2)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ زئر
                                           

= 

ِ:كٝؽ ٩يٮٝل ٬ؾا الٮاب ث٧ة يٌل

٪ذىجني هلؾا النأف ٚيىججِغ أف ييؤػؾ  :ث٨ ٠سريٝٮؿ احلةِٚ اػ  1 ة نـ ٬ؤالء الا٧ح ال٧ي أ٦ 
الٔ٭٥، كاًُالٔ٭٥ يف ٬ؾا النأف،   َ ؛ كذلٟ ل٥٤ٕ٤ ث٧ٕؿٚذ٭٥ كا ة ٨٦ً ٗري ذ٠ؿ أقجةبو مك٤ ٧ن
َجٞٮا ىلع دٌٕيٙ الؿص٢ أك 

ى
ية٩ح كاخًلربة كال ىط؛ ال ًقي ٧ة إذا أ كاد ىةٚ٭٥ ثةإًل٩ىةؼ كال 

اثنة٠ٮ٫٩ ٦ى  ؾ  ، أك ٠ى .رتكاكن ٝٛح يف .. ث املة٬ؿ ال يىذؼةل٫ يف ٦س٢ ٬ؾا كى ؽ  عى ، أك حنٮ ذلٟ، ٚةل٧ي
 .مٮاٚٞذ٭٥؛ لًًىؽٝ٭٥ كأ٦ة٩ذ٭٥ ك٩يىع٭٥

ق «ال ييثًٍجذي٫ أ٢٬ي ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽير» :كهلؾا يٞٮؿ النةٚع  يف ٠سريو ٨٦ ن٫٦ ىلع الظةدير ، كيؿد 
 . (1)كال يذش  ث٫ ث٧ضؿد ذلٟ

ؿٝػ  2 ضى جني  :ٮؿ احلةِٚ اث٨ً ظى ٧الن ٗري ٦ي الى ال٧ىضؿكح ٨ٔ اتل ٕؽي٢ ٝيًج٢ى الىؿح ٚي٫ دلي إف ػى
رى ٨٦ً عرؼو  ؽى جت إذا وى  . (2)الك 

ٞٮا ىلع  ٨ ادٛ  ٫ آػؿكف دكف ٦ى ٛى  ٕ ًى ، ك ٫ أا٧حه ٨ كزٞ  ٜ  ٦ى يجح يف ظى كبؾلٟ يى٪عَص اظذ٧ةؿ زكاؿ الؿ 
«الىؿح ٚي٫ دٌٕي٫ٛ، أك ػال ٨ٔ اتل ٕؽي٢ ٦ٓ كصٮد

 . . ا٬(3)
ًعيطه  (1) ـ ثؿ٥ٝ وى ؽ  ٞى ٤ٮم (642)، كتى ٕى ٤ى٥ ا٣ ٤ ٜ بًكى ٕى ذى  .٦ٓ زيةدةو ٚي٫ تى
ٕىذّك الزدم؛ أثٮ ٔجؽ ٬ٮ ٔجؽ (2) ؤد٨٧ ا٣ ٛى٢ٌ ث٨ ال٧ي ٨ ث٨ ا٣ سى الؿ مح٨  الل ث٨ أيب ثسؿ؛ الك 

كؽه  ؽي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ابلىَصم/ وى ٍٞ  .(3255)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          ػػػ 

٤ٮـ احلىؽير» (1) ٔي ؿ» (2)    .(79ص) «اػذىةر  ٬ح الْ   .(73ص) «٩ـي
= 
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٨ ، ٨ٔ أيب احلىكى جىحي ٍٕ ٕىذّك، ز٪ة مي ةاٖ -ا٣ ا الى  ٭ةصؿن ين ٦ي جىحي  -يٕى ٍٕ ٨ى مي ٍظكى
ى
٤ٔي٫ ٚىأ

ج ةسو »، ٝةؿ/ (1)ال ٪ىةءى   .«قأ٣خي اث٨ى خى
 ايظبريبٔ  ١اَعَذَُ (77)

[711]  زى٪ة ؽ  ٞٮب الى  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى ٮزصةين ٚي٧ة ٠ذت يٕى
، ٝةؿ/ ٤ٝخ ٣ ٧ؽال ٕجؽإيل  ٨ٍ دلي »/ -ٮىارثال ٔجؽيٕين اث٨  -ى   ةٔحى ٬ؾا؟ ٦ى

جىحى حنٮ احلى  ٍٕ ا لًني ةرن ٨ٝةؿ/ اكف صى ؿي ٔ٪٫ث٨  كى
ى
يٍكأ جىحي ي ٍٕ كاكف ال  -دي٪ةر، كاكف مي

ٕىؿب رتئ ٤ٔي٫؛ ل٩ ٫ اكف ٨٦ً ا٣ الةً ري  كاكف يٞٮؿ/ ٬ٮ ػى  -جيى ـً كالى  ٍٮ  .(3)« الى 
ى٧ ؽ ا٩ي٫ ٨ٔ الٮاًب ىلع  /ٝةؿ أثٮ مي يىؽى يؽي ٨ٔ الىٮىاًب ٚي٫، كدىؿ  ظى ً اكف يى

 .دىٮ٬ًٍيً٪٫

 اَّزِنبٔ  ضَعِغَِ (78)

[712]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  زىيًن  ؿ مح٨، ظى ؽ   ث٨ (4)ق٤ي٧ةفي  أيب، ظى
/ ث٨  الل ٔجؽج ةر، ق٧ٕخي الى  ٔجؽ ِل  »داكد اخلؿييب، ٝةؿ/ ٝةؿ مٕجحي يكى ٪ ة ن ٠ي

                                           
= 

هل ٨٦ ٠ذةب  (3) ك 
ى
جعر ٨٦ً أ  .(62 -61ص) «ًٮاثٍ الىؿح كاتل ٕؽي٢»٬ؾا ال٧ى

 
، ريَل ثةل ىت (2) ِه ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل  » .زً ٍٞ  .(275)، دؿجح ثؿ٥ٝ «ٍ٭ًؾيتتى
ًعيطه  (3) ٞيٌل  يف  .وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف (4/1395) «ال ٔى ٨٦ َؿيٜ  (8/174) «الاكًم٢»، كاث٨ 

 .إثؿا٬ي٥ ث٨ يٕٞٮب، ث٫
٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ (4) كؽه  ٬ٮ قي ؽي ًؿيت » .الىج ةر ث٨ زيريٜ اخلي ةط؛ أثٮ أيٮب ابلى٘ؽادم/ وى ٍٞ تى

 .(2598)ثؿ٥ٝ ، دؿجح «اتل ٍ٭ًؾيت



        
 349     بٔ احَلجياج ُعِلَبة

ا/ ال٧يىعٙ ؿن ٕى  .(1)«ًمٍك

                                           

٨ه  (1) كى ق ظى ٪ىؽي  .قى
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 باب ايوات

 عُض ايٝؾهضٟبٔ  ٚصقا٤ (79)

[713 ] زى٪ة ؽ  ٍك٥٤ًي ال ٔجؽظى ةج ال حكةثٮرم، ٩ة ظى  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة مي ض 
٨ ٮ  ث٨  ٌٔل احل٤ٮاين، ٩ة مجةثح ث٨ (2)احلىكى / قى ا٠ذٍت »ار، ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي

٩ةد ـ  ٍرٝىةء ٨ٔ أيب ال  .(3)«أظةديرى كى
[714]  زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي

، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة داكد ث٨ (5)٧ٔؿك / ال دىٍسذيت ٝةؿ »يٞٮؿ/  (6)ٌٔل  ٍٕجىحي لؿص٢و مي
ؿًؾ ٛى ٍرٝةء ظىت دىؿًٍصٓ. يٕين/ ٨٦ً قى  .(7)«٨ٔ ٦ًس٢ًٍ كى

[715]  زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ داكد، ث٨  ؿ مح٨ ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى ياٍلى دى
 / ؛ ٚإ٩ٟ  ٣ى٨ دى٤ٍقى ٦ًس٤ٍى٫ ظىت  دىؿصٓ»ٝةؿ/ ٝةؿ يل مٕجحي ٍرٝىةءى ٟى ثًٮى  .(8)«٤ٔي

                                           

ك٥٤ وةظت  (1) ـي مي عيط»٬ٮ اإل٦ة  .«الى 
ِه  (2) ، ظةٚ حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .زً ٍٞ  .(1272)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
ًعيطه  (3)  .وى
ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (4) ؽ  ٞى  .(367)تى
س (5)  .٬ٮ ا٣ٛال 

يىةليس (6)  ُ  .٬ٮ ا٣
ًعيطه  (7) ًؽم يف  .وى ٔى ، ث٫ (8/379) «٢الاكمً »كركاق اث٨ي   .٨٦ً َؿيٜ ٧ٔؿك ث٨ ٌٔل 
ًعيطه  (8)   .وى

ف ياٍلى ٍكرىعي كػريه ٦٪٫ :أم  يشءو يٕين ثٞٮهل؟ ٝةؿ :٤ٝخ ليب داكد» :ٝةؿ م٧ٮد ث٨ دى
ى
 .«أ٢ٌٚي كأ

 .(31/434) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»
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 ٠ضَّضَّمحٔ؛ أبٛ ُساي عبزٔ ب ٚاصٌ (81)

[716]  زى٪ة ؽ  زىيًن ال ٔجؽظى ؽ  ؿ ا٣ُٞيع ؿ مح٨، ظى ٧ى ٍٕ ، ٩ة أثٮ (1)أيب، ٩ة أثٮ ٦ى
جىحى ٨ٔ أيب ظي »، ٝةؿ/ (2)٨ُٝ ٍٕ ؽي ال ةًس ؿ  قأ٣خي مي ٍوؽى

ى
 .(3)«ة؟ ٝةؿ/ ٬ٮ أ

 باب اهلاء

 تٛا٥ِٞعٖؾاّ ايزَّ (81)

[717]  زى٪ة ؽ  ةر ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ٧ احلةرث الؿ ازم، ٝةؿ/ ث٨  خى
جىحى ث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخ ٌٔل   ٍٕ ٍٕؽ يٞٮؿ/ ق٧ٕخي مي ـه »يٞٮؿ/  الى ة يٕين  -اكف ٬ًنى

ذىةدة -قذٮايئال   ِى ٦ًين  ٨ٔ رى  .(5)«أظٛ
[718]  زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى

ًٕنيث٨  ٝةؿ/ ق٧ٕخي يىي /   ٝةؿ/ ٝةؿ٦ى ـه ال  »مٕجحي ة ٝىذةدة ٬ًنى قذٮايئ أ٥٤ٔي حبؽيًر 

                                           

٧ٕؿ ا٣ُٞيع، أو٤ي٫  (1) ٨ اهلاليل؛ أثٮ ٦ى ؿ ث٨ احلىكى ٧ى ٍٕ ، ٬ٮ إق٧ةٔي٢ي ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦ى حه ٞى كم/ زً ؿى ٬ى
أمٮفه  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٦ى ٍٞ  .(419)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

حه  (2) ٞى يس٥ ث٨ ٨ُٝ؛ أثٮ ٨ُٝ ابلىَصم/ زً ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ٮ ٧ٔؿك ث٨ ال٭ى ٍٞ  .(5165)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

(5165). 

ًعيطه  (3)  .وى
٪ ٙ يف  (4) حه : »(8/43) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»ٝةؿ ٔ٪٫ ال٧يىى ٞى ، زً كؽه ؽي .«. وى  اهـ

ًعيطه  (5)  .وى
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، كأكرث دلةلكحن هل ٦ًين    .(1)«٦ًين 
[719]  زى٪ة ؽ  ةد٢ًي ال ٔجؽظى ٞى م٧ؽ، ٝةؿ/ ق٧ٕخي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٦ي
/ ٝةؿ/ ٝةؿ مٕج (3)أثة داكد ـه ال  »حي زىس٥ ٬نة ؽ  ٮا إذا ظى قذٮايئ بيشءو ٚةٍػذ٧ًي

 .(4)«٤ٔي٫

[711 ]ؽثح ، ٝةؿ/ (6)ػةلث٨  ػةل، ٩ة أ٦يحي  ث٨ (5)٩ة أيب ٝةؿ/ أػربين ٬ي
جىحى  ٍٕ / ث٨  ق٧ٕخي مي ةج يٞٮؿي ض  ٤ىتى احلؽيرى ييؿيؽ »ظى َى ؽه أٝٮؿي إ٩ ٫  ظى

ى
٦ة ٨٦ً ال ةس أ

 قذٮايئ. ث٫ إال  ٬ًنةـ وةظت ال   اللى 
ةٚنة؛ ٛى ٍتى٪ة ٩ى٪ضٮ ٨٦ً ٬ؾا احلؽير ٠ً / لى ـه يٞٮؿي ٤ىيٍ٪ة. ٝةؿ/ كاكف ٬نة ٔى ة كال   ال لى

! ٨ٍي ٙى حنى ـه يٞٮؿي ٬ؾا، ١ٚي / إذا اكف ٬نة  .(7)ٝةؿ مٕجحي
 

                                           

ًعيطه  (1) ؽ يف  .وى ٍك٪ىؽق»كركاق ٌٔل  ث٨ الٕى ، ك٨٦ َؿي٫ٞ اخلُيتي يف (1111)ثؿ٥ٝ  (1/511) «مي
ٕجح، ث٫ (1/263) «ال١ًٛةيح»  .٨ٔ مي

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (2) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(492)زً
يىةليس (3)  ُ  .٬ٮ ا٣

ًعيطه  (4)  .وى
، كٝؽ صةء ىلع الىٮاب يف دؿجح ٬نةـ ، ك٬ٮ «٬ؽثح»ثؽؿ  «٬ؽيح» :كٝٓ يف املُجٮع (5) ٙه دىعي

حيٍس، كيٞةؿ(9/59) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»القذٮايئ ٨٦  ٞى  :، ك٬ٮ ٬ؽثح ث٨ ػةل ث٨ القٮد ا٣
ؿ د ا٣جكةيئ  ثذ٤يح٪٫ ٛى ، تى ، عثؽه حه ٞى اب، زً ؽ  ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .٬ى ٍٞ ، ز٥ كٝٛخي (7319)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

 .ٮاب٤ٔي٫ يف ال٧ىؼُٮط ىلع الى  
ة ٝٮؿ احلةِٚ يف  (6) . أ٦  حه ٞى ي حي ث٨ ػةل ث٨ القٮد، أػٮ ٬ؽثح ث٨ ػةل، ك٬ٮ زً ٦ى

ي
ًؿيت »٬ٮ أ ٍٞ تى

كؽه »/ «اتل ٍ٭ًؾيت ؽي ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ «إ٫٩ وى ؽ  ٞى ؿ ٦ة تى ْى ، كيي٪ٍ يؽه  .(653)، ٚجٕى

ًعيطه  (7)  .وى
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 سغإبٔ  ٖؾاّ (82)

[711]  زى٪ة ؽ  ج حث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٧ٔؿي ال ٔجؽظى زىيًن (1)مى ؽ   ث٨ (2)َمدل ، ظى
ؿيؿ، ٝةؿ/ ث٨  ظةَض ابلىة٬ٌل، ٨ٔ ك٬ًت ث٨  يىي جىحى يف »صى ٍٕ ٤ ٥ مي رأيخي أيب ييسى

 .  رص٢و
ـً  ٨ َكى ٧ذ٫؟ ٝةؿ/ يف ٬نة جىحي ٚٞةؿ ث٨  ٤ٝخي ليب/ ًذي٧ى ٍٕ ةف. ٚةتلٛخى مي ك  ظى

 .(3)«ًذي٫

(83) َِِْٖٝ ايضرييف ج
(4) 

[712]  زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة أثٮ داكد ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ٮىا٩ح، ٝةؿ/  ٔى يةليس، ٨ٔ أيب   ُ جىحى ظني أردتي أف أػؿجى »ا٣ ٍٕ إىل ال١ٮٚح/  ٤ٝخ لني

رييف يس٥ الى  ـي؟ ٝةؿ/ ٬ى ـى ٍ ل
ى
٨ٍ أ  .(5)«٦ى

                                           

ة ٝٮؿي احلةِٚ/  (1) . أ٦  حه ٞى كؽه »زً ؽي ْى «إ٫٩ وى ، كيي٪ٍ يؽه ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ ، ٚجٕى ؽ  ٞى  .(162)ؿ ٦ة تى

 .ل٥ أٝٙ ىلع دؿجذ٫ (2)
ؿ ٤ٔي٫ :ٚةتلٛخ مٕجحي إىل أيب، ٚٞةؿ: »(9/56) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»يف دؿجح ٬نةـ ٨٦  (3) . «د٦ 

 .(187، 31/186) «د٭ؾيت ال٧١ةؿ»ا٩ذىه، ك٬ٮ ٠ؾا يف 
يس٥ ث٨ ظجيت الىرييف، ك٬ٮ اهليس٥ ث٨ أيب اهليس٥ (4) ًؿيت »، (9/81) «ؿح كاتل ٕؽي٢الى » .٬ٮ ٬ى ٍٞ تى

 .(7111)، دؿجح ثؿ٥ٝ «اتل ٍ٭ًؾيت
ًعيطه  (5)  .وى
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ٖاصٕٚ ابصعٛص (84)
(1) 

[713 ] زى٪ة ؽ  أيب ث٨  (2)يىي، أػربين أمحؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ٮ  ث٨  سيش، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مجةثح / قى ٮر ٨٦ً ًػيةر »ار يٞٮؿ/ ٝةؿ مٕجحي ٬ةركفي أل

ارنا(3)ال٧يك٧٤ني  .(4)«. ًمؿى

 

                                           

ٞؿئ إال أ٫٩ ريَل  (1) ، ٦ي حه ٞى ٮر، ال عٮم، ابلىَصم/ زً ٬ٮ ٬ةركف ث٨ مٮىس الزدم ا٣ٕذّك مٮال٥٬ أل
ر ؽى ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .ثة٣ ٍٞ  .(7295)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

جةح ا (2) ، هل ٗؿااتي ٬ٮ أمحؽي ث٨ الى  ِه ، ظةٚ حه ٞى ٞؿئ/ زً ازم ال٧ي ٌل؛ أثٮ صٕٛؿ ث٨ أيب سيش الؿ   .ل ٍ٭نى
ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» ٍٞ  .(51)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) ٙي يف  .وى  ٪ ىى ازم،  (95، 9/94) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»كركاق ال٧ي ٨٦ َؿيٜ كالق أيب ظةد٥ الؿ 
 .٨ٔ أمحؽ ث٨ أيب سيش، ث٫

.ٝةهلة مؿارنا» :ثؽؿ «ٝةهلة زالزنة: »(9/95) «كاتل ٕؽي٢الىؿح »يف  (4) » 
جةرات الىؿح كاتل ٕؽي٢ ثني »ال١ؿي٥ يف ٠ذةث٫  ذ٠ؿ ال٠ذٮر أمحؽ ٦ٕجؽ ٔجؽ :دججي٫ أ٣ٛةظ ٔك

٪ ٫ ٬ةركف : »(47ص) «اإلٚؿاد كاتل ١ؿيؿ كا٣رتكيت ّى ٮر، ل١٪٫  ٕجح ٬ؾا يف ٬ةركف أل ٝٮؿ مي
ٮرالٕ :ث٨ قٕيؽ ا٣ٕضٌل، كيٞةؿا ٛعح  .يف ال١ٮيف أل كب٪ةء ىلع ٬ؾا ٝةؿ يف ظةميح الى 

ٙ ٪ ـاق ملٞؽ٦ح ال٧يىى ٔى نةر إل٭ة ثٕؽ٦ة  ٫ٕ » :ال٧ي كٝؽ دؿص٥ اث٨ي أيب ظةد٥ هلةركف ٬ؾا يف مًٮ
ٕجح ٬ؾا، كإ٩ ٧ة ذ٠ؿق : »(374/ت 9) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٨٦ ٠ذةب  ٣س٨ ل٥ يؾ٠ؿ ٚي٭ة ٝٮؿ مي

ٞؽ٦ح  ٕجح يف ٦ي ٍٚٞ، كذللٟ ل٥ يؾ٠ؿ ٝٮؿ مٕجح يف دؿجح  (1/156) «الىؿح»يف دؿجذ٫ لًني
ذأػؿة ٣رتجذ٫ ث٧ة ٚي٭ة  هـ.«. (6/ص11) «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»٬ةركف يف ال٧ىىةدر ال٧ي  ا

/ /، دؿجح ثؿ٥ٝ 9) «الىؿح كاتل ٕؽي٢»٣حف المؿي ٧٠ة ٝةؿ؛ ٚٞؽ ذ٠ؿ اث٨ي أيب ظةد٥ ذلٟ يف  ٝي٤ٍخي
 «د٭ؾيت اتل ٍ٭ًؾيت»، كاحلةِٚ يف (6531/دؿجح ثؿ٥ٝ 31) «ؿد٭ؾيت ال٧١ة»، كال٧ًـم يف (395

ٮر، كاذلم مح٢ ال٠ذٮر (29/دؿجح ثؿ٥ٝ 11) ، كك٭٥ ذ٠ؿكا ذلٟ يف دؿجح ٬ةركف ث٨ مٮىس أل
أف يٞٮؿ ذلٟ ٬ٮ أ٩ ٫ اتٍلىبىفى ٤ٔي٫ ٬ةركف ث٨ قٕؽ ا٣ٕضٌل ال١ٮيف ث٭ةركف ث٨ مٮىس ال عٮم 

٥ه هل ٍصى رتى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» يف ابلَصم، كالك٧٬ة ٦ي ٍٞ ة :، كىلع ل  ٧٠ة ٝي٢«تى جٍٮى ٮاد ٠ى  .لم  صى
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 بؾريبٔ  ٖؾِٝ (85)

[714]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى
ي ٮب ث٨ (1)يىي

ى
ا٬ؽ -أ ـ  ين ال٧ىٕؿكؼ ثةل ٔيجيؽة -يٕى اد  (2)ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة  احلىؽ 

ٞيٟ ٬ني٥. »ٝةؿ/  ٝىًؽـ وؽي ، ٝي٤٪ة/  جىحى ٍٕ ٍؿ٩ة لني ٠ى ـى ٤ٔي٪ة ٬ني٥ ابلىَصة ٚىؾى  ٝىًؽ
ٝيٮق ٚٞةؿ/ ؽ  ٧ؿ ٚىىى ٔي زىس٥ ٨ٔ اث٨ً ٔج ةس كاث٨ً  ؽ   .(3)«إف ظى

 باب ايياء

 ضَُُِٝخبٔ  ٜظٜز (86)

[715]  زى٪ة ؽ  ، ٨ٔ  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ق٤ي٧ةفي ال ٔجؽظى ٍٕجىحي ، ٩ة مي ؿٍبو ظى
ى ث٨  يـيؽى  جىحي رٍي مخي ٍٕ حن » /، ٝةؿ مي ٞى  .(5)«كاكف زً

 

                                           

(1)  ، حه ٞى ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت»٬ٮ يىي ث٨ أيٮب املٞةثؿم ابلى٘ؽادم ا٣ٕةثؽ/ زً ٍٞ  .(7562)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى
،  ٬ٮ ٔجؽ (2) حه ٞى الٮاظؽ ث٨ كاو٢ الكؽكيس مٮال٥٬؛ أثٮ ٔجيؽة احلؽاد ابلىَصم، ٩ـي٢ ث٘ؽاد/ زً

حدى  ض  ٤ ٥ ٚي٫ الزدم ث٘ري ظي ًؿيت اتل ٍ٭ًؾيت» .سى ٍٞ  .(4277)، دؿجح ثؿ٥ٝ «تى

ًعيطه  (3) ًؽم يف  .وى ٔى ُل، ٝةؿ (453، 8/452) «الاكًم٢»كركاق اث٨ي  ٝةؿ  :٨٦ َؿيٜ أيب مى٨ أل
ٕجح . :مي ةت»كاث٨ي مة٬ني يف  .، كذ٠ؿق.. ٨٦  (1474)، دؿجح ثؿ٥ٝ (345) «دةريغ أق٧ةء الٞ 

 .ىي ث٨ أيٮب، ث٫َؿيٜ ي
ـه  /َصم، ٝةيض م١ح٤ي٧ةف ث٨ ظؿب الزدم الٮاميح ابلى ٬ٮ قي  (4) ، إ٦ة حه ٞى ِه زً  .، ظةٚ

ًعيطه  (5)  .وى
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 أبٞ طٜاربٔ  ٜظٜز (87)

[716]  ٕىـيـا٣ ٔجؽث٨  ة م٧ؽي يىي، ٩ ث٨ (1)٩ة م٧ؽي
ح، ٝةؿأيب رً ث٨    /ٍز٦ى

٧ي٢ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ال رٍض  جىحى يٞٮؿ /مي ٍٕ أيب ًزيةد ث٨  اكف يـيؽي » /ق٧ٕخ مي
ٚ ةعن   .(2)«رى

 ّٗظِّأبٛ امُل ؛عفٝإبٔ  ٜظٜز (88)

[717]  زى٪ة ؽ  ك٥٤ال ٔجؽظى ، ٝةث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٨ٔ مي جىحي ٍٕ  /ؿإثؿا٬ي٥، ٩ة مي
جٕني ظؽيسنة» ز٭٥ قى ىؽ  ني حلى ٚى٤ٍكى  .(3)«رأيخي أثة امل٭ــ لٮ أُٔٮق 

 أبٞ نجريبٔ  حي٢ٝ (89)

[718]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ةف -ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ىؽيين  ُ ٞى ٕيؽ ا٣  /ٝةؿ مٕجحي  /ٝةؿ -يٕين اث٨ قى

ىي» ؽيري يى ـ ٬ؿمث٨  ظى ٨ي ٨٦ً ظؽيًر ال ٍظكى
ى
 .(4)«أيب ٠سري أ

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى ، تى حه ٞى  .(258)زً

(2) . ًعيطه ٞيٌل  يف  وى ٕي ٛةء»كركاق ا٣ ٕى  ٌ ًؽم يف  كاث٨ي  .(1493، 4/1492) «ال ٔى
٨٦  (9/164) «الاكًم٢»

ؿ الهـ ىلع َك٧ح  َؿيٜ اث٨ ْى  .(659)٤ٕيٜ حتخ الزؿ ر٥ٝ اتل   «اكف رٚ ةعن »أيب رز٦ح، ث٫. كيي٪ٍ

ًؽم يف  كركاق اث٨ي  .َصِحقٌح  (3) ٔى
ك٥٤ ث٨ إثؿا٬ي٥، ث٫، ث٪عٮق، ٨٦ َؿيٜ مي  (9/148) «الاكًم٢»

ٓ ظؽيسنةلٮ يي »كب٤ِٛ/  ة لًٮ  .«ُٕٯ در٧٬ن
(4) . ًعيطه  وى
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[721 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٕيؽ ال٧ي  (1)ؿ مح٨ال ٔجؽقى
٥ ث٨ا ىنري، ٝةؿث٨  احلىسى ـ يىي» /ب ؽ  ٞى جىحي حي ٍٕ ـ ٬ؿمث٨  اكف مي سري ىلع ال  .«أيب ٠ى

 ٖاْئبٔ  حي٢ٝ (91)
[721]  زى٪ة ؽ  ٦ةدم، ٩ة يىي ث٨ (2)ؽي ؿ مح٨، ٩ة أمحال ٔجؽظى ٪ىٮر الؿ   (3)٦ى

جىح، ٝةؿ ث٨ا ٍٕ ي ؽى أ٢ً٬ ال١ٮٚح -٬ة٩ئث٨  أػربين يىي /أيب ثسري، ٩ة مي  .(4)«كاكف قى
 

 

                                           

ـ حتخ الزؿ ر٥ٝ  (1) ؽ  ٞى  .(331)تى

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 16)بِثَؼ 7). 

يَ  (3) ؾ، كَ هق  تين، كق ي األص لؽرم اؽقر ا ال  أ اـ  ٌة.  :ل اغدادَز حقك  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(7566). 

 .َصِحقٌح  (4)
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َعضف١ ُؽِعَب١ بعًٌ احلزٜحَِٔ باب َا سنض 
(1)

 ؛

 ض َٔ سيوصشٝش٘ ٚعكُٝ٘، َٚا فغ

[721]  زى٪ة ؽ  يٕين  -٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ظى ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ةف -ق٧ٕخ يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ىؽيين  ُ ٞى جىحي » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ قٕيؽو ا٣ ٍٕ اكف مي

ٙي أظةديرى أيب بًّش؛ صٕٛؿ  ٕ ٌى  .(2)«قةل٥ث٨  أيب كظنيح ٨ٔ ظجيتث٨  يي
[722 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ث٨  احلىكى

٪ٍجى٢ ٝةؿ  .(3)قةل٥ث٨  ل٥ يك٧ٓ أثٮ بّش ٨٦ ظجيت /ٝةؿ مٕجح يىي /ظى
[723 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين/  -ظى

ًؽيين ىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى جىحي يي٪١ؿ ظؽيرى » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يى ٍٕ اكف مي
ٍؿبو ٨ٔ ميىٕتث٨  ق٧ةؾ ا أيب إىل وؽ /ٝةؿ .قٕؽث٨  ظى ٍكً٪ؽن  .(4)«رم٠٪خ مي

[724 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ق٧ٕخ  /أمحؽ، ٩ة ٌٔل 

                                           

أَ » :(1/172)« رمذيؾل الت  رح طِ َش »يف  ؾي بَ ـْ رجب الَح  قال ابنُ  (1) ع مَ  ُل وَّ وهق  وسَّ الؽالم  ي ـ 

واِّص  ؾ،  دي ع لتَّ وا لَجرح  طِ ا ؼ  تئ ـ دق ط َب  وَكؼَّ ت،  تطف ط واكؼ د،  تكق تل األس لعِ ا لشَّ ؾؿ ا ا ا ذ ة ه أئؿ و ؾ،  لن ؾ

ؾؿ لع ذا ا لف  ي ه ه ََِّاٌع  د .«. اع  اهـ

بثر رقؿ َصِحقٌح  (2) ر األ َظ وُيـْ  ،(579). 

ـصُػ  .َصِحقٌح  (3) َا لُؿ ه ا وا ارقؿ  ور م  دَّ ت ََِّؼ د(579)كؿ صريؼ طا أحؿد، طـ أاقف، ااهلل  ، مـ  تم  اـ اإلم

 اف.

 .َصِحقٌح  (4)
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جىحي » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  يىي ٍٕ ـ   اكف مي
ي
؛ ظؽير أ يٞٮؿي يف ظؽير ٝىذةدة ٨ٔ أنفو

، كيي٪١ؿق / ٣حف ثىعيطو ٢ي ؿأة دىؿل يف ٦٪ة٦ً٭ة ٦ة يؿل الؿ صي ٤ىي٥ يف ال٧ى  .(1)«قي
[725 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ٨، ٩ة وة٣طي ؿ محال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ًؽيين يةليس -ق٧ٕخي أثة داكد /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى  ُ ث٨  ق٧ٕخي ػةل» /ٝةؿ -يٕين ا٣
جىحى ٚٞةؿ ٍٕ زين ظؽيرى ق٧ةؾ /٤َيٜ يكأؿي مي ؽ  ظؿب يف اٝذٌةء ث٨  ية أثة بًكُةـ، ظى

٬ت؛ ظؽيرى اث٨ ٧ٔؿ ، ٬ؾا /ٚٞةؿ .الٮىًرؽ ٨٦ اذل  ٟى اللي ٫  أو٤ع ٕي ظؽيره ٣حفى يؿٚ
ٍركًم ٔ٪ٟ؟ ٝةؿ /ٝةؿ .أظؽه إال ق٧ةؾ

ى
٬ت أف أ زىًجي٫ ٝذةدةي ٨ٔ  /ذىرتى ؽ  ال، ك٣س٨ ظى

ٕيؽ ٓو ٨ٔ اث٨ً ث٨  قى ال٧يكيت ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ كل٥ يىؿ٫ٕٚ، كأػرب٩ي٫ أيٮبي ٨ٔ ٩ةٚ
زين داكد ؽ  ٧ؿ كل٥ يىؿ٫ٕٚ، كظى ٔي
ٕى٫ ث٨  أيب ٬٪ؽ، ٨ٔ قٕيؽً ث٨   ذى جري كل٥ يىؿ٫ٕٚ، كرى صي

ٍٚؿى  (2)ةؾه ق٧
ى
 .(3)«ٝي٫ي ٚأ٩ة أ

[726 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أمحؽي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  -احلىكى
٪ٍجى٢ ًٍلى » /ٝةؿ (5)٩ة أثٮ ٨ُٝ -يٕين اث٨ ظى ٥ ٨ٔ اث٨ً أيب لى جىحى احلىسى ٍٕ ذ٠ؿ رص٢ه لًني

 ٚأمؿى  /٨ٔ ثالؿو 
ي
ًٕ ك٩ى  ،يف ا٣ٛضؿ بى ٮ  زى ين أف أ   نةء.٭ةين ٨ٔ ا٣

ة /ٕجحي ٝةؿ م ٛن  .ال كالل، ٦ة ذ٠ؿ اث٨ي أيب لًل، كال ذ٠ؿ إال إق٪ةدنا ًٕي
جىحي ٝةؿ /ٝةؿ ٍٕ ٧ؿاف /أ٨ّ  مي ًٔ راق ركاق ٨ٔ 

ي
ك٥٤ث٨  ٠٪خ أ  .(6)«مي

[727 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى يٕين  -احلىكى
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ه مَ  (2) وا ه ر ت.وغقر  قققًف

 .َصِحقٌح  (3)

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(24)بِثَؼ

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(796)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (6)



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 361 

٪ٍجى٢ جىحي » /٩ة يىي ٝةؿ -اث٨ ظى ٍٕ ٙي  اكف مي  ٕ ٌى  /ظؽيرى أيب بًّش ٨ٔ دلة٬ؽو ٝةؿيي
رٍيً ٬ٮ ظؽير ال٧ً٪٭ةؿ  ُ  .(1)«كظؽيري ا٣

ى٧ ؽ ىاء/  /ٝةؿ أثٮ مي ؿىٍص٪ػة ٦ػٓ »يٕين ظؽير ال٧ً٪٭ةؿ ٔػ٨ زاذاف، ٔػ٨ ا٣ربى ػى
٩ٍىةر ٨٦ رص٢و  ص٪ةزة يف ملسو هيلع هللا ىلصرقٮًؿ 

ى
 كق٪ةءري  ٔػًل ة٠أ٩ ٧ كص٤ك٪ة ٚض٤ف، ال

ري  ُ  .«ا٣

[728 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أمحؽث٨  ، ٩ة ٌٔلؿ مح٨ال ٔجؽظى يٕين  -احلىكى
٪ٍجى٢ ٕيؽث٨  ٝةؿ يىي /ٝةؿ -اث٨ ظى جىحي  /قى ٍٕ ٥ي ظؽير ٦ًٞك٥ » /ٝةؿ مي ىك٧ٓ احلىسى ل٥ ي

٥ كى ٍٞ ةا٥ ٨٦ً ٦ً  .(2)«يف احًلضة٦ح ل٤ى 

ى٧ ؽ ين  /ٝةؿ أثٮ مي ٍٞك٥ ٨ٔ اث٨يٕى  ك٬ٮ ملسو هيلع هللا ىلصٔج ةس اٍظذض٥ى اليب   ظؽيرى ٦ً
 .وةا٥ه 

[729 ]  ؽ ٨، ز٪ة أمحؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽزى٪ة ظى يٕين اث٨  -احلىكى
٪ٍجى٢ ٥ يف الي٪يت إذا أراد أف يأك٢ى » /٩ة يىي، ٝةؿ -ظى جىحي ظؽيرى احلىسى ٍٕ دىؿىؾى مي
أ  ً  .(3)«دىٮى

ى٧ ؽ ، ٨ٔ القٮد، ٨ٔ عئنحى  /ٝةؿ أثٮ مي ٥، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ين ظؽير احلىسى يٕى
٪يته  ك٬ٮ يأك٢ى  أف أرادى  إذا اكف ملسو هيلع هللا ىلصأف  اليب   أ صي  ً  .«دىٮى

 

                                           

قؿ  (1) بثر ر  .(578)اكظر األ

دَصِحقٌح  (2) أحااهلل  . ورواه طا تم  لعِ »ؿد  ي اـ اإلم ؾا 433)ارقؿ  (3/93) «ؾ 3).  ، طـ أاقف، اف

د .َصِحقٌح  (3) أحؿد  ي ااهلل  ورواه طا تم  .(2455)ارقؿ  (2/329) «العؾؾ»اـ اإلم ـ أاقف، اف  ، ط
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 باب َا سنض 

 نالّ ُؽِعَب١ به٢ٓ ْاق١ً اآلثاص ٚأمسا٥َِِٗٔ 

[731 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى يٍالى دى
جىح، ٝةؿ(1)داكد ٍٕ ٪ٍيىحي م٧ؽ» /، ٨ٔ مي  .(2)«أثٮ احلةرث /زيةدث٨  ٠ي

[731]  زى٪ة ؽ  ياٍلف، ٩ة أثٮ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي  /ؿ مح٨، ٝةؿال ؽٔجظى دى
، ٝةؿ جىحى ٍٕ  .(3)«قٛيةفث٨  اق٥ أيب امل٭ــ/ يـيؽ» /داكد، ٨ٔ مي

[732 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى يٍالى دى
جىح، ٝةؿ ٍٕ قٞٓ/ أثٮ ًٝ ث٨  ٠٪يحي كاز٤ح» /داكد، ٨ٔ مي

ى
 .(4)«وةٚحؿٍ ال

ى٧ ؽ ث٨  ص٪ؽرة :وةٚح اق٫٧ؿٍ ؛ أثٮ ًٝ (5)٬ؾا كى٥٬ٍه  :ٝةؿ أيب /ٝةؿ أثٮ مي
 .(6)ػحن٪ح

[733 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽظى يٍالى دى

                                           

طَّ  (1) ل  تلسل.قَ هق ا

لؽُ ». َصِحقٌح  (2) تءـَ ا واألسؿ د   (1/397) «ك  ؾ  وتاال.ل

لؽُ ». َصِحقٌح  (3) تءـَ ا واألسؿ  .(2/288) «ك 

َظر ِحقٌح َص  (4) وُيـْ لؿُ ».  لؽُ ؼتـك  ي َس ا ذَّ  (2/219) «ـكرد ا ؾ  هال.ل

لاُ  (5) تل ا ذا ق سط»ختري  ي وك تريخ األو لت ؿ  (2/995) «ا ِخ (772)ارق ذا  وه ف مت  ي ،  تريخ »ال لت ا

ؿ  (8/187) «الؽاقر فنكَّ (2646)ارق ة اـ األسؼع»ف قتل: :  أاق  :وابثؾ ويؼتل:  أاق األسؼع الؾقثل، 

ة تف أمَّ «ِقرص وَ الكَّ  مَ َز فجَ  «األوسط»ت  ي .   .ؿٌ هْ ف 

تء» (6) واألسؿ لؽـك  د   (1/87) «ا ؾ ال.ل  وتا
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٧ؿث٨  ٠٪يحي يـيؽ» /ٝةؿ مٕجحي  /ٝةؿ (1)ال رٍض  ٔي  .(2)«مخري/ أثٮ 

 احَلذَّازبٔ  تبذٌٝ عفٝإ يُؾِعَب١َِٔ باب َا سنض 

[734 ] زى٪ة ؽ  ف، ٩ة أثٮ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ياٍلى دى
، ٝةؿ جىحى ٍٕ ة أ٩ة ٚال أكذ٧يٟ محبنة» /ٝةؿ يل قٛيةفي  /داكد، ٨ٔ مي  ٦

ى
 .(3)«أ

 باب َا سنض 

 تكز١َ ُؽِعَب١ ُٚعفٝإ يف اإلتكإ ع٢ً أٌٖ طَاُْٗأَِ 

[735 ] زى٪ة ؽ  مٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (4)٨، ٩ة م٧ؽؿ محال ٔجؽظى
، ق٧ٕخي  ث٨ (5)٧ٔؿك ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٌٔل  ، ٚٞةؿ هل (6)ز٪ة أثٮ ػدلة» /٦ى

؟ ٝةؿ /هل رص٢ه  حن ٞى جىحي  /اكف زً ٍٕ حي مي ٞى ٮ٩نة، اكف ًػيىةرنا، ال  مي
ٍ
أ ٝنة، اكف ٦ى ك ؽي اكف وى

ٛيةفي   .(7)«كقي
                                           

تشؿُ  (1) ـ الؼتسؿ هق ه ٌت.  :ا بَثْا ٌة،  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ؿ «َِّْؼِر ارق ة   .(7395)، ِّرجؿ

لؿُ ». َصِحقٌح  (2) لؽُ ؼتـك  ي َس ا د ا  .(2/147) «كـَ ر

 .َصِحقٌح  (3)

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 7). 

لػَ  (5) .الَّ هق ا  س

دُ  (6) ل ت لتَّ  هق خ تر ا لاَ  :ؿقؿلاـ ديـ ة ا د ْؾ اق َخ لخَ أ طقَّ اري ا تفظ  ي  :ت لح وققل ا ٌة،  ب»بِثَؼ ؼري لتَّ «: ا

َظر اَ  «وٌق دُ َص » وُيـْ ٌد،  بَِّ »عق ِذي ْف لتَّ ب ا ذي ب»، و(3/88) «ف ي ؼر لتَّ ارقؿ «ِّحرير ا ة   .(1627)، ِّرجؿ

لاتجل  ي ؾَّ وطَ  .َصِحقٌح  (7) لتَّ »ؼ ا ديؾا لتَّ  ع ريحوا ـِ  (285 ،1/284) «ج ا ؾك كالم ا : مَ  ط دي هذا اؼقلف ف
= 
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 باب َا سنض 

 كاْ٘سفظ ُؽِعَب١ يًشزٜح ٚإتَِٔ 

[736 ] زى٪ة ؽ  ده،  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ؽ  كى ٦ةدم، ٩ة مي ٪ىٮر الؿ  ٦ى
ٕيؽ -ٝةؿ يىي /ٝةؿ ة٣ٛٮ٩ين ثةل١ٮٚح ٚأٝٮؿ» /ٝةؿ قٛيةفي  -يٕين اث٨ قى ٦ة  /اك٩ٮا يي

ًٚ٭٥ ؟ كال أتلٛخي إىل ًػال ؿه ٕى ؟ ٦ة ٝةؿ ًمٍك  .(2)«ٝةؿ مٕجحي
[737 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  طي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ًؽيين جىحى » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٍٕ ؽي أظت  إيل  ٨٦ مي ظى
ى
٣حف أ

هل أظؽه ٔ٪ؽم   .كال يٕؽي
ٮاؿ؛ قٛيةف أك  /قٕيؽث٨  كقأ٣خ يىي  ُ ِى لألظةديًر ا٣ أي ٭٧ة اكف أظٛ

ٕجح؟ ٝةؿ جىحي  /مي ٍٕ ؿ  ٚي٭ة اكف مي  .(3)«أمى
                                           

= 

إكَّ » دو اـ مَ  ؿت أراد طا حؿـ  لرَّ دي ا لتَّ  ف ةا إلمتم يُ  ،ـتهل  ي ا لؿ  لق  مِ بثَّ قَ و ب ؼ  ـ أصحت

إتاَّ  ث  دي لح ُش  مَ ا ة  تن  ي درج وُس ـ ك ة  لَ عا لثقري  تن ا لثص ؼَ ػق لَ  ،ؼتتؾَّ ا أاق ؾ مُ طَ اَ و بثتر، و عظؿ اآل

لاَ  خؾدة هذا: ختلد اـ تر ا لاختري  ي ديـ أخرج ا لجُ )اري،  لتَّ ؿُ ا وا ة  لعِ ع وا ـ  (ؾؿعاقر  ا طـ َحَرمل 

أَ  طـ   ، ـف ة ط تر ُت كَ طؿ ؾل: سؿع اـ ط و  ر تل طؿ وق ق خؾدة،  س،  ل: أخربكت أا يع يؼق ـ زر زيد ا ي

ةً  بِثَؼ تن  ل ، ولؽـ طادوك حؿـ ا أن يُ رِ لؿ يُ رَّ ف مَ د  ؾغ ِ ا ه م ؾغ غقر أَ ؿَّ ا و ػظ  أح و ِّؼـ مـف  أ ت، اَ بثْ ـ هق 

أن يُ  وذهب لك  أنَّ قص اَ إ ذلؽ قتل: درجتَ  ـ  ون ذلؽ: ول تن ِخ »ف د تقَ ك وًق ُد تن َص ا، ك . وهذا معـك «تًر

إذا َج  ة  َؼ لثص لاص ؿَ ا لخقَر  دَق ع ا اإلسالم وا .«. مع   اهـ

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 16)بِثَؼ 7). 

 .َصِحقٌح  (2)

ذي   .َصِحقٌح  (3) لرتم ه ا وا لجتم (5/794) «العؾؾ» ي  ور  اآخر ا
ص

ؾل مـ صريؼ ط لؿَ  ع  ديـل، اف. اـ ا
= 
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[738]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ث٨  ظى
ًؽيين، ٝةؿ ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخ  /ال٧ى جىح ٝةؿ /-٦ى ٍٕ ق٧ٕذي٫  /-كذ٠ؿ مي

٥ى ٝذةدة؛ ٚإذا ٝةؿ» /يٞٮؿي  ؽي ذى  ٞ ٛى تى
ى
زى٪ة /٠٪خي أ ؽ  ، كإذا ٝةؿ -ق٧ٕخي أك ظى خي ٍْ ًٛ  /ظى

ث  ٚالفه  ؽى  .(1)«دؿكذي٫ -ظى
[739 ] زى٪ة ؽ  يةليس ٝةؿ /ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿال ٔجؽظى  ُ  /ق٧ٕخي أثة الٮلؽ ا٣

ر» /زيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي مح ةد ؿ  جىحي يف يشءو دؿكذي٫؛ ل٩ ٫ اكف ييسى ٍٕ ٛىين مي ة٣ى ٦ة  /إذا ػى
ىك٧ٓ احلؽيرى  جىحى اكف ال يىؿَض أف ي ٍٕ ؛ لف  مي ٨ ػة٣ٛين إذا كاٚٞين مٕجحي ثةيل ٦ى

ي
أ

ةن  ؿ   .(2)«مى
[741 ] زى٪ة ؽ  م٧ؽ  ث٨ (3)، ٩ة ٌٔل  ؿ مح٨، ظؽزين أيب ال ٔجؽظى

جىحي  ٍٕ ، ٩ة مي ٓه ٪ةٚيس، ٩ة ككي  ُ ً٪يًّة ثةحلؽير -ا٣ ٍٕ ًل» /ٝةؿ -كاكف ٦ى ُٔةء؛ ث٨  أديخي يٕى
ًؽييث كاذ٬ٍت  /ٚٞةؿ يل ؾ ظى ٟى  /٤ٞٚخي  .ية ٬ؾا، ػي ٫ ٨٦ً ًذي ْى ٚةػذ٤ٛخي  .ال، ظىت أظٛ

 .(4)«إل٫ ظىت ٝىؿىع رأيس
                                           

= 

بثر رقؿ  ر األ َظ  .(285)وُيـْ

ةُ َصِحقٌح  (1) تد وقت دِ  ،  ـ  ا تن مُ هق ا ة ك تم تن ُش لص دَ ط ت: فؽ تاَّ تا يَ  ةُ اَ عْ ًس إ ف  ؾ مـ ت َص ؼا عٍ رَّ  م ت اسؿ قف  أو  ح ف

ٍث  دي أمَّ ِّح ال يَ ت ِس ،  لؽ ف ف.قى ذ ةُ  ؼاؾ ة: األطؿش، كَ »هق الؼتئؾ:   وشعا لقس بثالبث تؽؿ ِّد ػق

ال وقَ  وأ تق،    .«تتدةإسح

ذا فننَّ  ؾك ه بثة تا َِّ طَ  فع لثال ة همتاء ا وي طـفؿ ُش  ر  ُض ـعـ ا لرَّ تن ا ة إذا ك دم َظر مؼ وُيـْ ة،   «التؿفقد»عا

لس  »، و(1/39) ة ا بثترمعرف واآل ارقؿ  (1/86) «ــ  بثر  ذا األ يت ه  .(774)لؾاقفؼل، وسقل

ارقؿ َصِحقٌح  (2) يت  زيتدة فقف. (772)، وسقل  وقد رواه الاقفؼ ا
 

لؿَ » ي  ل ؼ  (22 -1/21) «دخؾا ري مـ ص

القلقد الطقتلسل، اف. ال   أ

بثر  (3) ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(332)بِثَؼ

أحؿد  ي  ورواه طاد .َصِحقٌح  (4) صريؼ أاقف (2349)ارقؿ  (2/394) «العؾؾ»اهلل اـ  ،  ،مـ  طـ وكقع

وفقف:  شؿس»اف،  أسل  ي ال ع ر قر  .«حتك 
= 
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[741 ] زى٪ة ؽ  يةليس، ٩ة ال ٔجؽظى  ُ زين أيب، ٩ة أثٮ الٮلؽ ا٣ ؽ  ؿ مح٨، ظى
ح، ٝةؿث٨  مح ةدي  ٤ى٧ى جىحى » /قى ٍٕ ـ مي ـى ٍ  .(1)«إذا أردتى احلؽيرى ٚةل

[742 ] زى٪ة ؽ  ال٧ً٪٭ةؿ،  ث٨ (2)يىي، ٩ة م٧ؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
رى » /زريٓ، ٝةؿث٨  ق٧ٕخ يـيؽى  /ٝةؿ

ى
ٕجحى  ل٥ أ ؽى ٨٦ً مي ٍوؽى

ى
 .(3)«يف احلؽيًر أ

[743 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  /احلىكى
٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /، ٝةؿ(5)ق٧ٕخي أثة َة٣تو  ٥ ٨٦ » /ظى ٍثجىخي يف احلىسى

ى
جىحي أ ٍٕ مي

٥ ٤ى٥ي حبؽير احلىسى ٍٔ ى
٧ل كأ  .«أل
[744 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /، ٝةؿ(6)أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  طي ؿ مح٨، ٩ة وة٣ال ٔجؽظى

ٕةذنا ؟ ٝةؿ (7)أم  أوعةًب أيب إقعةؽ /كٝي٢ هل -يٕين اث٨ ٦ٕةذ -٦ي ٍثجىخي
ى
جىحي  /أ ٍٕ مي

ٛيةفي  خى  .كقي ١ى  .(8)«ز٥ قى
[745 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل 

ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ ٍثجىخي » /٦ى
ى
ؽاين/ ال ٍٮرًم   أ ٧ى أوعةًب أيب إقعةؽ ال٭ى

                                           
= 

أسل»وققلف:  ع ر إكَّ  ،«قر  : َِّ أي نَّ رُ عْ تقط َش َس ف  : أل تا َش  ه ذي  ل ق ا ع ه ط  َر عْ األقر ِّستق ، أو  ؾك رأسف ط

َظر  وُيـْ  ، ؾَّ ـص »حتك ق ل ديثا الح ريب  ة  ي غ  .(َقَرعَ )متدة  ،(2/449) «فتي

  .َصِحقٌح  (1)
 

ؾل ه ط وا د  ي ور ه» اـ الجع د ـَ ْس لقد الطقتلسل،  (26)ارقؿ  (1/272) «ُم الق ال  صريؼ أ مـ 

 اف.

لؿِ  (2) اـ ا د  لضَّ  ـفتلهق محؿ تفظٌ  :ريرا ٌة، ح ب. »بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6368)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (3)

(4) . تف ؾك ِّرجؿ ؿ أقػ ط  ل

اـ ُح  (5) د  أحؿ ب هق  ل ت اق ص ؿ أ بثر رق ت األ م ِّح دَّ ، ََِّؼ د  .(262)ؿق

ـُ  (6) ا لؿَ  هق ا  ديـل.ا

قعل. (7)  يعـل: السا

ارقؿ َصِحقٌح  (8) م  دَّ ََِّؼ د  وق  ،(297). 
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ٍثجىخي ٨٦ً زي٬ري كإسااي٢، ك٧٬ة ٝىؿي٪ةف
ى
، ك٧٬ة أ ٕجحي  .(1)«كمي

[746 ] زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ًؽيين اك٩ٮا إذا ػة٣ٛٮا » /ٝةؿ قٛيةفي  -يٕين اث٨ قٕيؽ -ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ -ال٧ى

ؿه  /أتلٛخي إل٭٥، أٝٮؿ ثةل١ٮًٚح ال ٕى ؟(2)٦ة ٝةؿ ًمٍك جىحي ٍٕ  .(3)«؟ ك٦ة ٝةؿ مي
[747]  زى٪ة ؽ  ق٧ٕخ  /، ٝةؿ(4)أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى

جىحي ٨ٔ رص٢و ٚال حتذةج أف دٞٮؿ ٨ٔ ذاؾ » /يىي يٞٮؿ ٍٕ ثي ث٫ مي ىؽ  ل  يشءو يي
ٓى ٚال٩نة /الؿص٢ ٧ً ةؾى أمؿى  .إ٩ ٫ قى ٛى  .(5)«قٝؽ ٠ى

[748 ] زى٪ة ؽ  ٙي  /يىي ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (6)أػربين يٮق
جىحى يٞٮؿ /يٞٮؿ (7)ق٧ٕخي أثة داكد /ٝةؿ -يٕين ا٣تكرتم -مٮىس ٍٕ  /ق٧ٕخي مي

زسي » ؽ  ظى
ي
 .(8)«ين  ٤ٔي٫ أظؽه ٧ٮق إال  محبنة ظْٛذي٫ أ٩ة ل٥ ي٣ٕحف يشءه أ

[749 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ ث٨ (9)يب، ٩ة ٩ىٍَصي ؿ مح٨، ٩ة أال ٔجؽظى أػربين أيب،  /ٌٔل 
ٕةكيح» /ٝةؿ ب ٧ة صةء أثٮ ٦ي جىحى ثج٘ؽاد، ٚؿي ٍٕ ث ٨ٔ  (11)٠٪خي ٦ٓ مي ىؽ  جىح يي ٍٕ كمي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ام. (2) ااـ كد  هق 

 .َصِحقٌح  (3)

ـُ  (4) ا لؿَ  هق ا  ديـل.ا

 .َصِحقٌح  (5)

مُ  هق يقسُػ  (6) ياـ  لتسرت لقشؽري :قسك ا تن ا وٌق.  :أاق غس ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ارقؿ «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

(7945). 

طَّ  (7) ل  قتلسل.هق ا

 َسـَُده َحَسٌن. (8)

لجَ  (9) .ؿِ َض فْ هق ا  ل

لضَّ  (19) م ا تز اـ خ د  ير.هق محؿ  ر



        
 367     بٔ احَلجياج ُعِلَبة

٧ل، ٚيٞٮؿ ليب ٦ٕةكيح ث ث٭ؾا ث٨  ية م٧ؽي  /أل ىؽ  ػةزـ، ٝؽ ق٧ٕخى ق٤ي٧ةفى يي
زٍخى ية أثة بًٍكُةـ /احلؽير؟ ٚيٞٮؿ ؽ   .(1)«٧٠ة ظى

[751 ] زى٪ة ؽ  حال ٔجؽظى ٍثجىخي أوعةًب » /يٞٮؿ (2)ؿ مح٨، ق٧ٕخي أثة زئر
ى
أ

، كإسااي٢ي  /أيب إقعةؽ ٕجحي ، كمي جىحي أظت  إيل  ٨٦ إسااي٢(3)ال ٍٮرًم  ٍٕ  .(4)«، كمي
[751 ] زى٪ة ؽ  جىحي » /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٍٕ ةج ث٨  مي احلىض 

حه  ٞى  .(5)«زً
[752 ] ٝةؿإقعث٨  ٩ة يٕٞٮبي ، ث٨  ٩ة ٔس٧ةف /ةؽ اهلؿكم ٚي٧ة ٠ذت إيل 

ارَل، ٝةؿ  -ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ  /إثؿا٬ي٥ الكرٌف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ يٕٞٮبى  /قٕيؽ ال 
٭ؽم ٕجح» /-يٕين اث٨ ٦ى ط ظؽيسنة ٨ٔ أيب إقعةؽ ٨٦ مي وى

ى
ؽه أ ظى

ى
 .«٣حف أ

 

                                           

ه بثِ َصِحقٌح  (1) اق أ و ؾل  اـ ط وكار  تن.،   ؼت

ازي   (2) لرَّ تمُ  هق ا إلم  .ا

ُؾ  (3) إسرائق الساقعل هق  ال إسحتق  اال ُح  :اـ يقكس اـ أ َؿ فقف  ؾص ٌة، ُُِّؽ ب»ة. جَّ بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(495)ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)
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 َضادع١ ُؽِعَب١ يٓاق١ً احلزٜحَِٔ باب َا سنض 

 جل يف ْفغ٘ٚإٜكافِٗ ع٢ً َا ٜتدا

[753 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة (2)ظجيت، ٩ة أثٮ داكد ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى
جىح، ٝةؿ ٍٕ ـ  ٬ة٩ئ -(3)أػربين صٕؽة /مي ظؿب ث٨  كاكف ق٧ةؾ -يٕين ٨٦ كل أي

ز٫ يٞٮؿ ىؽ  ـ  ٬ة٩ئ، ٝةؿ مٕجحي  /يي ٤ٚٞيخي أ٩ة أ٤ٌٚ٭٧ة صٕؽة؛ » /أػربين اث٪ة أي
ـ  ٬ة٩ئ أ

ي
زين ٨ٔ أ ؽ  ، ز٥  ملسو هيلع هللا ىلصف  رقٮؿى الل ٚىعى ًبى ٪ىةكتل٫ شاثنة ٚىّشى دػ٢ ٤ٔي٭ة، ذى

بىخ، ٝة٣خ ً  ٥ي ةاً الى  » /ملسو هيلع هللا ىلصٚٞةؿ رقٮؿي الل  .ية رقٮؿى الل، ٠٪خ وةا٧حن  /٩ةكهلة ٚىّشى
  عي ٮ  ُى ذى ال٧ي 

ى
 أك  -٫كً ٍٛ جى  نيي ٦ً أ

ى
ـى وى  إف مةءى  -٫كً ٍٛ جى  ريي ٦ً أ   كإف مةءى  ،ة

ى
 /، ٝةؿ مٕجحي «ؿى ُى ذٍ أ

ـ   /أ٩خ ٨٦ أـ ٬ة٩ئ؟ ٝةؿق٧ٕذى٫  /٤ٞٚخ لٕؽة
ي
ٮىل أ أػربين أ٤٬ي٪ة كأثٮ وة٣ط مى

ـ  ٬ة٩ئ
ي
 .(4)«٬ة٩ئ ٨ٔ أ
[754 ] زى٪ة ؽ  جيت، ٩ة أثٮ داكد ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ، ٩ة (6)ظى

جىح، ٨ٔ  ٍٕ ٧ؿ، ٝةؿث٨  الل ٔجؽمي ٔي ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص٩ىه رقٮؿي الل » /دي٪ةر، ٨ٔ اث٨ً  يٍ ٨ٔ بى
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 69)بِثَؼ 3). 

طَّ  (2) ل  قتلسل.هق ا

لؿَ هق َج  (3) ب ا وه ال  أ اـ  ة  اـ هاقر ة  د  ع
 

تال ومل، صح لف رُ  ،صغقرٌ  خز ـُ و ا وهق ا ة،  اـت  ؤي تكئ  ُأمص ه

ب، وقتل العجؾل:  ال صتل تاعل»أ ةٌ  ،ِّ ب. »«بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(935)، ِّرجؿ

ذي   (4) لرتم ه ا وا لدَّ ، (732)ارقؿ  ور لس  »ارقطـل  ي وا أحؿد  ي ، (9)ارقؿ  (2/174) «ــا  «العؾؾ»و

ـُ ، (5197)ارقؿ  (3/251) ا ِدي  ي  وا ِؾ»َط تم لؽ ال داود، اف (2/442)« ا صريؼ أ ـُ ، مـ  ا ه ا وا ذا ر  وك

محؿدطَ  صريؼ  ـ  ر -دي م ااـ جعػ ق  ُش  -وه .طـ  ة، اف  عا

ت. (5) م قريًا دَّ ٌة، ََِّؼ  بِثَؼ

طَّ  (6) ل  قتلسل.هق ا
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٨ ٬ًجىًذ٫   .«الٮىالء، ٔك
ذى٫ ٦٪٫؟  /ًدي٪ةرث٨  الل ٕجؽ٤ٝخي ٣ /ةؿ مٕجحي ٝ ٍٕ ٧ً  أ٩خى قى

٥، قأهلى اث٪٫ ٔ٪٫ /ٝةؿ ٕى  .(1)«جى
[755 ] زى٪ة ؽ  إف  » /ٝي٢ لكٛيةفى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلي٧يؽم، ٝةؿال ٔجؽظى

ٙى  جىحى اٍقذىٍع٤ى ٍٕ ٧ؿ -دي٪ةرث٨  الل ٔجؽمي ٔي  ملسو هيلع هللا ىلصجىىهى اليب  » /يٕين يف ظؽير اث٨ 
ًٓ ا يٍ ٨ ٬ًجىًذ٨ٔ٫ بى ارنا /ٝةؿ قٛيةفي  -«لٮىالء، ٔك ٧ٕ٪ةق ًمؿى ى٥ نكذع٫ٛ٤، قى  .(2)«ل١٪ ة ل
[756 ] زى٪ة ؽ  ،  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ٍٕجىحي جيت، ٩ة أثٮ داكد، ٩ة مي ظى

ة، كلٮ اكف ث٨  قأ٣خي ٤َعح» /ٝةؿ ؿ  ًّٔشي٨ مى مَصؼ ٨ٔ ٬ؾا احلؽير أكرث ٨٦ً 
ة، ٝةؿ ؿ  ىاء ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٗريم ٝةؿ/ زالزني مى ث ٨ٔ ا٣ربى ىؽ  ٔٮقضح يي

 .(4)«، احلؽير«ؽو رً كى  حى يعى ٪ً ٦ى  طى ٪ى ٨ ٦ى ٦ى » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف  رقٮؿى الل 
                                           

أاق داود الطقتلسل  ي (1) ـَ » رواه  هُمْس 19)ارقؿ  (3/494) «د   ي (97
 

ؾل لُعؼق ف ا مـ صريؼ و تء»،  َعػ لض  « ا

بثر رقؿ طـ ُش  (2/642) ر األ َظ ة ُيـْ د تئ ؾػ ل و اف،  ة،   .(778)عا

أحؿد    ي (2/197)ورواه 
 

ؾل لُعؼق وا تء»،  َعػ لض  ن« ا صريؼ طػت ت ُش دَّ َح »قتل:  ،مـ  ة، افبثـ . «عا

ُث  دي اـ طؿر مُ  وح . ٌؼ ػَ تَّ ا قف  طؾ

لحُ  (2) ه ا وا دي ر ه»  يؿق د ـَ   ي (653)ارقؿ  (1/525) «ُمْس
 

ؾل لُعؼق ا ؼف  مـ صري و تء»،  َعػ لض  ، 2/641)« ا

642). اف تن،  ـ سػق  ، ط

ت. (3) م قريًا دَّ ٌة، ََِّؼ  بِثَؼ

أحؿد  .َصِحقٌح  (4) ديث رواه  الح ـ ُش  (394، و4/285)و طرٍق ط اف.ا ة،   عا

لعِ »وقتل  ي  ؾا ؿ  (2/176) «ؾ لؿ يَ : »(1919)ارق ؿع ُش و ـ صَ س ة م ةعا ت  ؾح ديًث إتا ح ف  اـ مار

ا ًد .«. ح بؿـقحةـَ ن مَ مَ » :واح  اهـ

د َص  وق ث َصِحقٌح،  دي لح ف شقخُ حَّ وا القادطل ح لؿُ » ي  ـت  حقح ا لاَّ لقس  ي ا سـد مؿت 

حقحقـ لاَّ 1)ارقؿ  (516، 1/115) «ا 33). 

ُث » : قال الُؿَعؾ ِؿي   دي لح ِ  وا ة  ي ـ صريؼ ُش م ـ صؾح ة ط أحؿدمُ »عا ، (394و 4/285) «سـد 

ع األول: وفق الؿقض أصح  ...«قرِ ة وَ َح ـْ مِ »... ف  ي  وهق  عَ  ،  ل تين:  ي ا لث ة، و ي ا ـقحة مَ »...راق

 «.قرِ وَ 
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[757 ] زى٪ة ؽ  جىح، ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ٍٕ جيت، ٩ة أثٮ داكد، ٩ة مي ظى
ىن»ا٣ٞةق٥، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ عئنحى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ رتم ثىًؿيؿةى أ٩ ٭ة أرادت أف ت

ؿىٍت عئنحي ذلٟ ل٤٪يب  ىّشَٮا الٮالء! ٚؾ٠ى ٮال٭ة أف ي ، ٚٞةؿ ملسو هيلع هللا ىلصٚذٕذٞ٭ة، كأراد مى
ً امٍ » /ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿي الل  ًٞ ٍٔ أي٭ة كرتى ً  ءي الى ٧ة الٮى ٚإ٩   ؛ي٭ةذ  ٨ ٧ى ل

ى
،  /، ٝةؿ«ٜى ذى خٍ أ يت ث٤ًىٍع٥و

ي
كأ

ؽ ث٫ ٔ /. ٝةلٮا«؟اؾى ة ٬ى ٦ى » /ٚٞةؿ ؽ  د٫ إل٪ة ثؿيؿةي ديىي ٬ٍؽى
ى
ٚٞةؿ رقٮؿي  .٤ي٭ة٬ؾا ٬ؽيحه أ

اكػي  /، ٝة٣خ«حه ي  ؽً ة ٬ى كلى  ،حه ٝى ؽى ة وى ٭ى يٍ ٤ى ٔى  ٮى ٬ي » /ملسو هيلع هللا ىلصالل  ؿًّ ىت، كاكف زكص٭ة ظي   .«ري 
  .٦ة أدرم، ٬ٮ ظؿ  أـ ٔجؽه  /زي٥ قأتلي٫ ثٕؽ، ٚٞةؿ /ٝةؿ مٕجحي 
د يق أف أقأهلى ٨ٔ اإلق٪ةد؛ ٚك٫٤  /ظؿبث٨  ٤ٞٚخ لك٧ةؾ /ٝةؿ مٕجحي 

ى
إين أ

  .أ٩خى 
٫ًٞكاكف يف  /ٝةؿ ٤ي ث(1)ػي ؽ  زٟ ٬ؾا أثٮؾ ٨ٔ  /، ٚٞةؿ هل ق٧ةؾ ثٕؽ٦ة ظى ؽ  ظى

ى
أ

؟ ٝةؿ  ٕى٥ /ؿ مح٨ال ٔجؽعئنحى ، اقذٮزٞخي لٟ  /٧٤ٚة ػؿج، ٝةؿ يل ق٧ةؾ .جى ية مٕجحي
٦٪٫»(2). 

[758]  زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ث٨ (4)٩ة إثؿا٬ي٥ي  /احلىكى
٤ىي ح -٧ةٔي٢ي ظةد٥ اهلؿكم، ٩ة إقث٨  الل ٔجؽ ٔي جىح، ٝةؿ -يٕين اث٨  ٍٕ ٠٪خ » /٨ٔ مي

ال ديٮًٝٛين؛ ٚإين ال أدرم،  /٨ٔ إثؿا٬ي٥؟ ٚيٞٮؿ /ٚييضيبين، ٚأٝٮؿ (5)أقةؿي محى ةدنا
                                           

تن  ي ُخ »:  قال الُؿَعؾ ِؿي   (1) كف ك أ ةُ ه ُش رِ قؼ: كَ ؼف ِض ؾُ يعـل  ن يؼقل عا ُس ؼِ ؾُ  ي ُخ  :أ قء: فحذف، ف 

ايتت:  لرو لءؾُ  ي ُخ »و ي اعض ا ش ةُ «ؼف  تن شعا وك ليُ  ،  ل فقَ  ؽثر السما يسل أن  ف فخشل  غضب طؾق

لف: ألنَّ  طاد أن يسل ت  تًك لف، فلمر سؿ ة سما لؽثر حؿـ  لرَّ لؿ يؽـ يُ  ا ت  تًك ل  ،ؽثر السمالسؿ فنذا سل

لؽ مَ  ـ ذ لؿ يؽ ا  تدًر لؾغضبك ة  .«. ظـ  اهـ

د  ي .َصِحقٌح  (2) ال داو ق طـد أ ه» وه د ـَ يرة  ي (1522)ارقؿ  (3/41) «ُمْس ار ة  حقحقـ»، وقا لاَّ  .«ا

ةٌ هق الف (3) بِثَؼ تين،  ـج بثر رقؿ  ،س ت األ ح ِّ م  دَّ  .(24)ََِّؼ

تفظٌ  (4) ، ح وٌق ُد ِب ؾص ؽُ ، ُِّ َص ا اس قف  لؼُ  ؿ ف ب»رآن. ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  رجؿ ِّ ،(195). 

تنؿَّ هق َح  (5) ال سؾقؿ بثر الذي اعده. ،تد اـ أ  كؿت سقليت  ي األ
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ىًكيخ ٕىٌل  أكٮف ٝؽ ن  .(1)«٣ى
[759 ] زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ًؽيين يٕين اث٨  -إثؿا٬ي٥ث٨  إثؿا٬ي٥، ٩ة إق٧ةٔي٢ي  ث٨ (2)ق٧ٕخ ربع /ٝةؿ -ال٧ى

٤ىي ح ، ٝةؿ -ٔي جىحى ٍٕ ، ال ديٮٝٛين ىلع  /أيب ق٤ي٧ةفث٨  ٝةؿ يل محى ةدي  /٨ٔ مي ية مٕجحي
، أك أكٮف ٝؽ نكيخي  نىٍسى

ى
  .(3)«إثؿا٬ي٥؛ ٚإف  ا٣ٕ٭ؽى ٝؽ َةؿ، كأػةؼي أف أ

[761]  زى٪ة ؽ  ًؽيين، ٝةؿث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى  /ال٧ى
ة /أقؽ، ٝةؿث٨  ق٧ٕخي ث٭ـ ة٦ن جىحي ييٮٝٙ ٝىذةدة» /ٝةؿ (4)ق٧ٕخي ٧٬  ٍٕ   .اكف مي
. /ٝةؿ جىحي ذات يٮـ حبؽيرو ٍٕ ث مي ؽ   ٚىعى

٨ ذ٠ؿ ذلٟ؟  /ٚٞةؿ ٝذةدة زٟ؟ أك ٦ى ؽ  ٨ ظى  ٦ى
ٟي ٚذٌ٘ت، كتكألة؟ /ٚٞةؿ  .(5)«نكأل
[761]  زى٪ة ؽ  جيت، ٩ة أثٮ داكد، ٨ٔ  ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ظى

ً٘رية جىح، ٨ٔ ٦ي ٍٕ ٮىل هل (8)، ق٧ٓ إثؿا٬ي٥ي (7)مي ٧ىةت مى  .يٞٮؿي يف رص٢ دىؿىؾ اث٪ى٫ كأثةق ذى

                                           

 َسـَُده َحَسٌن. (1)

ؿ (2) ؼس ؿ اـ م اراهق اعل اـ إ ق ر ـ طُ أخق إسؿتط ،ه ا ؾ  ـفقَّ ؾَ ق أصغر م ق  لٌح  :ة، وه ت ٌة، ص ب . »بِثَؼ ي َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(1888)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (3)

قذيؿَّ هق هَ  (4) ةٌ  :تم اـ يحقك الع وَ اَّ رُ  ،بِثَؼ ت  ب»ؿ. هِ ؿ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ِّرجؿ  ،(7369). 

 .َصِحقٌح  (5)

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 69)بِثَؼ 3). 

ق مُ  (7) لضَّ ه سؿ ا مؼ ـ  ا ة  اق هِ غقر أ هؿ،  مقتا كال،  تم الؽق ي األطؿ ٌة مُ  :ش تن يُ بِثَؼ ف ك أك إتا  ـ   ،سلص دَ تؼ

اراهقؿ. قَّ ِس  وتا ب»ؿت طـ إ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6899)، ِّرجؿ

(8)  َّ ل ؿ ا اراهق إ  خعل.هق 
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س ك٦ة ثىيق ٚالثً٪٫ /ٝةؿ .هل ؽي  .(1)«لألًب الك 
[762] ٍّٕش زين أثٮ ٦ى ؽ  / كظى جىحي ٍٕ لألًب » /، ٨ٔ إثؿا٬ي٥، ٝةؿ(2)ٝةؿ مي

، ك٦ة ثيق ٚالثً٪٫ سي ؽي / ٤ٞٚخي هلٝ .«الك  جىحي ٍٕ ذى٫ ٨٦ إثؿا٬ي٥؟ ٝةؿ /ةؿ مي ٍٕ ٧ً قى
ى
٬ٮ  /أ

 .(3)«ٝٮهلي 
[763]  زى٪ة ؽ   -ٔي٧ؿ ث٨ (4)يىي، أ٩ة ظٛهي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى

 /ٝي٢ /رأيخي رصالن يٞٮؿ لنٕجحى » /ق٧ٕخ أثة داكد يٞٮؿ /ٝةؿ -يٕين امل٭ؿٝةين
ىين زين، أك أػربى ؽ  ٍؽدٟي ك /ٚٞةؿ هل مٕجحي  .ظى ٞى ، ك٢٬ صةءى ث٭ؾا أظؽه ذى ٟى ًؽ٦ٍذي ٔى

جٌٍل؟!   .(5)«رى
[764]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  ق٧ٕخي أمحؽى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ظى

ىي ةفث٨  يى  ُ ٞى ٍٕجىحي  /قٕيؽ ا٣ صةلفي ٝذةدةى ٚيؾ٠ؿ اليشء ٚأٝٮؿ» /ٝةؿ مي
ي
٠يٙ  /٠٪خ أ

ةلكذ٫، إف  ٝذةدةى قى  /إق٪ةديق؟ ٚيٞٮؿ ال٧ىنيؼحي اذلي٨ ظٮهل ٍكرًثي دلي
ي
؛ ٚةق١خ! ١ٚ٪خي أ ٪ىؽه

يك٪ؽ يل ٕىؿؼ ماكين، ز٥ اكف ثٕؽ ي ب ٧ة ذ٠ؿ اليشء ٚأذ٠ؿق ذى  .(6)«ٚؿي
[765]  زى٪ة ؽ  ٧ؿكال ٔجؽظى ٔى جىح، ٨ٔ  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة  ٍٕ ؿزكؽ، أ٩ة مي مى

                                           

ة سمال مُ َصِحقٌح  (1) وقا دُ ،  سعق ت  واه اراهقؿ ر ة إل ر  ي اـ مَ  غقر لس  »ـاق 1/9) «ــا صريؼ  (1 ـ  م

. ة، اف غقر قؿ، كت م  هش

ؾل (2) الحـظ لؽق ي :هق زيتد اـ كؾقب  عشر ا ٌة.  :أاق م ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2198)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (3)

(4)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1424)، ِّرجؿ

 َسـَُده َحَسٌن. (5)

 .َصِحقٌح  (6)

اـ مَ  (7) و  ؾلهق طؿر لاته وق ا لاَ  :رز تن ا اق طثؿ ةٌ  :اريأ ٌؾ  ،بِثَؼ تض تمٌ  ،ف وه أ ب. »لف  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(5145)ِّرجؿ



        
 373     بٔ احَلجياج ُعِلَبة

٧ًٕذ٫؟ ٝةؿ /٤ٝخي » /ٝةؿ -، ٨ٔ أنفو (1)ٝىذةدة ٤ يٍخي وى  /ٝةؿ -حن٨ قألةق ٔ٪٫ /أ٩خى قى
ٙى رقٮًؿ الل وى  ٍ٤ ىكذٛذعٮف ملسو هيلع هللا ىلص٤ يٍخي ػى س٧ةف؛ ٚاك٩ٮا ي ٧ؿ ٔك ، كػ٤ٙ أيب ثسؿ ٔك

ؿاءة ثػ ًٞ  .(2)«[2ا٣ٛةحتح/]﴾ پ پ پ پ﴿ا٣

[766 ] زى٪ة ؽ  ٞةد٢ال ٔجؽظى زين أيب، ٩ة ٦ي ؽ  م٧ؽ، ٩ة أثٮ  ث٨ (3)ؿ مح٨، ظى
جىح، ٨ٔ أيب إقعةؽ(4)داكد ٍٕ ٤ِلال ٔجؽ، ٨ٔ أيب (5)، ٩ة مي ٨ ٌٔل  ، ٔ(6)ؿ مح٨ الك 

ٌل  ثٕؽ الي٧يٕح قذًّة   .أ٩ ٫ اكف ييىى
 ؿ مح٨؟ ال ٔجؽق٧ٕذ٫ ٨٦ أيب  /ٚٞي٢ ليب إقعةؽ /ٝةؿ

زجي٫ ُٔةءي  /ٚٞةؿ ؽ  ٧ٕذ٫ ٦٪٫ أـ ال، ك٣س٨ ظى ةات،  ث٨ (7)٦ة أدرم قى الك 
 .(8)«ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ أيب 
[767]  زى٪ة ؽ  ٝةؿ  /ٝةؿ ال٪يؽ،ث٨  احليكني ث٨ (9)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

                                           

ةُ هق قَ  (1) تد وهق مُ  ت وسل،  د لس ة ا تم ذا اْس لص دَ اـ دط ل ةُ ف ُش تَ اَ ثْ تَ س:  تن يؼقل:  ،عا لقس »وك كػقتؽؿ ِّد

ال إسحتق الساقعل، وقتتدة بثة: األطؿش، وأ  .«بثال

ديث أكس  ،َصِحقٌح  (2) حقحقـ» ي  وح لاَّ  .«ا

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(492)بِثَؼ

طَّ  (4) ل  قتلسل.هق ا

الساقعل (5) د ،هق  ٌة، مَ  :اهلل طؿرو اـ طا لتَّ بِثَؼ ت ا قر  لقسشف َْظر  .د لؿُ صَ »ُيـ تت ا ارقؿ  (191ص) «سقـلص دَ اؼ

 .(91)ارقؿ 

ق طاد (6) ة ه ْقَع َا ـ ُر ا ب  ـ حاق ا د :اهلل  حؿـ ا أاق طا لرَّ َؾؿلا ٌت.  :لس  بَثْا ٌة،  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(3289)ِّرجؿ

لسَّ  (7) اق ا أ تل:  ويؼ د،  اق محؿ لثَّ أ ب ا لؽق يتئ وٌق اْخ  :ؼػل ا ُد ب. »طَ ؾَ تَ َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ارقؿ «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

 .(4625)ارقؿ 

دُ  (8) ة.سـ لك شعا إ ٌح  ِحق  ه َص

قؿ  (9) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(12)بِثَؼ
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ًؽيينث٨  ٔػػٌل   ٢، ٝةؿ ث٨ (1)٩ة بًٍّشي  /ال٧ى  ٌ ٛى زى٪ة (2)ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة إسااي٢ي » /ال٧ي ؽ  ، ٚعى
عمؿ حبؽيثني، ٚؾ٬جخي إىل ث٨  ُٔةء، ٨ٔ ٔٞجحى ث٨  الل ٔجؽ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ 

جىح، ٤ٞٚخ ٍٕ زى٪ة إسااي٢ي ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ  /مي ؽ  ٓي محبنة، ظى ث٨  الل ٔجؽ٦ة دى٪
ٞجح ثسؾأُة ٔي زى٪ة ث٫ أثٮ إقعةؽ، ٤ٞٚخ ليب  /ٚٞةؿ .ء، ٨ٔ  ؽ  ، ٬ؾا ظى ية دل٪ٮفي

٨ٍ  /إقعةؽ ُةء؟ث٨  الل ٔجؽ٦ى  ٔى
ًؽ٦ٍخي ابلىَصةي ٚكأ٣خي ٔ٪٫، ٚإذا  /ٝةؿ ٞى ةب  ٨٦ً أ٢٬ ابلىَصة ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة، ذى مى

زين ث٫، ٤ٞٚ ؽ  ًؽـ، ٚكأتلي٫؛ ٚعى ٞى ٓ ذى ًٮ ٤ًحف ٚالف، كإذا ٬ٮ اغاته يف مى ٨ ٬ٮ صى / ٦ى خي
زٟ؟ ٝةؿ ؽ  زين زيةدي  /ظى ؽ  ، ٤ٚٞيخي  ث٨ (3)ظى َمؿاؽ؛ ٚأظة٣ين ىلع وةظًت ظؽيرو

زين ث٫ ٝةؿث٨  زيةد ؽ  ٍ٭ؿً  /َمؿاؽ، ٚكأتلي٫ ٚعى زين ثٕيي أوعةث٪ة ٨ٔ مى ؽ   ث٨ (4)ظى
ت ٮٍمى  .(5)«ظى

                                           

ِ ه (1) ا لؿُ ق  اـ ا تشلشر  لرق دٌ  :ػضؾ اـ تاحؼ ا ا ٌت، طت بَثْا ٌة،  دٌ بِثَؼ ب. »، زاه ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، ِّرجؿة «َِّْؼِر

 .(719)ارقؿ 

ُؾ  (2) إسرائق ق  ل الفؿداين ه ال إسحتق الساقع ـ أ يقكس ا لؽق ي :اـ  قسػ ا اال  :أاق ي قف  ؿ ف ؾص ٌة، ُُِّؽ بِثَؼ

ب»ة. جَّ ُح  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(495)، ِّرجؿ

مِ  (3) اـ  تد  قتاهؿهق زي لؿزين م لاَ  :خراق ا ترث ا لح اق ا ب»اري. أ ْفِذي لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(2119). 

ق َش  (4) َح فْ ه اـ  تملَش قْ ر  ري الش لسَّ  ،ب األشع اـ ا د  ت يزي اـ تء  أسؿ ك  ل وٌق  :ؽـمق ُد ر  ،َص كثق

تم.  واألوه ب»اإلرستل  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2846)، ِّرجؿ

أمَّ َصِحقٌح  (5) أنَّ ،   : ظ فقف ؾػ ل ذا ا ـ ه قل م الص رد  و ت  ة قتل:  ت م ؾدُ »شعا ر ط  مص
َّ

َص  ل لق  ث،  دي لح ذا ا  حَّ ه

بَّ  أح تن  ث ك دي لح ذا ا ؾ ه أجؿعقـ لل مث س  ت لـ وا لل  ت وم ؾل  أه  مـ 
َّ

ق غقرُ «إلل ت. . فف  بثتا

  ي 
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ر َعػ لرَّ ، (572 ،2/571)« الض  ؾ»امفرمزي  ي وا تِص لػ ث ا دص لُؿَح  (393، 392ص)« ا

 ، ـُ اتحؼقؼل ا ي  ي  وا ِد ِؾ»َط تم لؽ ُب ، (5/57)« ا طق لخ ة» ي  وا تي لؽػ لرص »، و(491، 499ص) «ا  «حؾةا

ه كَ (153 -148ص) د و ي سـ اـ حؿَّ ،  لقَ ار  جالن ا ـ ط ا لاَ رَّ تد  ق ا َّ ا ل تل فقف ا لقس »ستئل: اري، ق

ةٍ  الاختري:  ،«اثَِؼ ن فقف»وقتل  تل مُ  ،«يتؽؾؿق : وق يث»سؾؿ الحد لح َج  . وقتل«ذاهب  ت ة وأاق ص زر
= 
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[768 ] زى٪ة ؽ  جىح، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة يٮنفي ال ٔجؽظى ٍٕ جيت، ٩ة أثٮ داكد، ٩ة مي ظى
ـ٨ٔ أل

ي
٤ًيًّة اكف جي٢ٕ لإلػٮة ٨٦ ال ٔى ين يف  -٧ل، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى أف   يٕى

٠ح ٥ٍ  /أم .ق٧ٕخي ٨٦ إثؿا٬ي٥؟ ٚٞةؿ ثؿأق٫ /٤ٞٚخي لأل٧ٔل -(1)ال٧يّشى  ٕى  .(2)«جى
[769]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة أثٮ زيةد؛ مح ةدال ٔجؽظى ؽ  زاذاف،  ث٨ (3)ؿ مح٨، ظى

٭ؽم، يٞٮث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ جىحي  /ؿ٦ى ٍٕ ٨  /٤ٝخ ليب إقعةؽ» /ٝةؿ مي ٦ى
زٟ ٨ٔ ٌٔل   ؽ  ًكتى ٝةؿ /ربيٕح؟ ٝةؿث٨  ظى ، ٧٤ٚة رى ٪ٍخي رًدؼ ٌٔل  جٍعةف اذلم  /٠ي قي

ؿى لة ٬ؾا ؼ  ذي٫ي  /ٝةؿ .قى ٍٕ ٧ً ج ةبث٨  ٨٦ً ييٮنفى  (4)قى ج ةب، ث٨  ٚأديخي يٮنفى  .ػى ػى
؟ ٝةؿ /٤ٞٚخي  زٟى ؽ  ٨ ظى زين رص٢ه ٨ٔ ٌٔل   /٦ى ؽ   .«بيٕحرث٨  ظى

[771 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  » /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى بّش ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽككى

                                           
= 

ة:  ديثُ تا يُ »ُزْرَط ب ح ـُ  ،«فؽت ا تل ا قـ: مَ  وق ِّؿ:  ،«ابذَّ كَ »ع أاق حت   ،«رتوكمَ »وقتل 
 

ذهال ل تل ا : وق

تفظُ  ،«فؿتَّ مُ » لح تل ا ػَض »: وق تفظ ،«عق الح دٌ  «ضعقٌػ » :وققل  ة اعق م مـ كالم األئؿ دَّ ت ََِّؼ لؿ  :

ذا َِّ  لف و تُب اَ ؼَّ عَ فقف:  أصح ب» ف  ؼري لتَّ هق األقرُب «مرتوك»: اؼقلفؿ« ِّحرير ا و  ،. ؾؿ  ، واهلل أط

ظر يُ  ِ »ـ دالم 25 ،4/259) «قزان اتاطت ؾ»، و(1 دي ع لتَّ وا رح  لَج لؽتشػ»، و(8/479)« ا  .(2/318) «ا

تن شقخُ  ل وك القادط ت يَ  ـت  ا م قًر ؽ  ي كث ذكر ذل ت، و اطقلف ة  لؿُ »ذكر هذه الؼا و ي  ،«ؼرتحا

 : لف اؼق ة  تشق لح ؼ  ي ا ؾَّ ة ط ة األخقر طاع ل ُح »ا حق لاَّ ـُ  ا ا ه ا ت ذكر ف م لؿُ  مـ تِّؿ  ي ا ال ح ةدص ؼَ أ ، وقتل «م

ؾ» ي  َا لِػ ة ا تر لؽـفت : »(67ص)« غ و ذا،  الصقل مـ ه ه  ب وغقر طق لخ د ا ُة طـ لؼا تءت ا د ج وق

تل:  ة ق ُشعا أن  ت  وفقف ا،  ة مراًر لؼا ؾؽ ا ات ت  بْثـ دَّ د َح وق اب،  ذَّ ق ك وه تد،  اـ حؿَّ ر  ؼ كا مـ صري

بَّ » أح تن  لؽ لق َصحَّ  و  َشْفٌر، 
َّ

ؾل ه ط د أجؿعقـ أفس س  لـت دي وا ل و و لل  ت وم ؾل  أه  مـ 
َّ

«. إلل

ت تا َِّثا ة  لؼا : فنن ا . فـستغػر اهلل ».  اهـ

لؿطاقع:  (1) ة»وقع  ي ا لؿشرتك   .«ا

 .َصِحقٌح  (2)

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة ََِّؼ  .(7)بِثَؼ

طاقع:  (4) لَؿ ؿعت»وقع  ي ا تف»ادل « س   .«سؿع
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٭ؽم ث٪عٮ ذلٟث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ٔ  ،ال حكةثٮرم  .(1)«٦ى
[771]  زى٪ة ؽ  ٦ٕةذ ا٣ٕ٪ربم، ٩ة أيب، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٔجيؽي اللال ٔجؽظى

جىح، ٝةؿ ٍٕ ة ٦ة رك» /٩ة مي رٍثى ٘ريًة ٠ى  .(2)«ق٧ٕذي٫ ٦٪٫ /ل ٨ٔ إثؿا٬ي٥، ٚٞةؿذ٠ؿتي ل٧٤ي
[772]  زى٪ة ؽ  يٕين  -ق٧ٕخ أثة الٮلؽ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى
يةليس  ُ ؛ لف  » /زيؽث٨  ٝةؿ مح ةد /ٝةؿ -ا٣ جىحي ٍٕ ين إذا كاٚٞين مي ة٣ٛى ٨ ػى ثةيل ٦ى

ي
٦ة أ

ارنا ةكد وةظج٫ ًمؿى ة، يٕي ؿ  ىك٧ٓ احلؽير مى جىحى اكف ال يىؿَض أف ي ٍٕ ، كحن٨ ٠٪ة إذا مي
ة اصزتي٪ة ث٫ ؿ  ٧ًٕ٪ةق مى  .(3)«قى

[773]  زى٪ة ؽ  جىحى » /، ٝةؿ(4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٨ٔ أيب الٮلؽال ٔجؽظى ٍٕ قأ٣خي مي
ة كاظؽة /ٚٞةؿ .٨ٔ ظؽيرو  ؿ  ؛ لين  ق٧ٕذي٫ ٨٦ أيب ٔٮفو مى زٟي ؽ  ظى

ي
ظؽير أيب  .ال أ

ًح دىسٮف حت ٦ى
ى
، ٨ٔ ٌٔل  يف ال ، ٨ٔ أيب وة٣طو ٍٮفو ٤ٞذني أيأدي٭ة؟ ٔى َى ٭ة  ٞى  ٤ ُى خ احليؿ  ذى

زين ث٫ يىي ؽ  َبى ٚىعى
ى
جىحى ث٨  ٚىأ ٍٕ  .(5)«قٕيؽ ٨ٔ مي

[774]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين جىح ٚٞةؿال ٔجؽق٧ٕخي » /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٍٕ ٠٪خ  /ق٧ٕذ٫ يٞٮؿ /ؿ مح٨، كذ٠ؿ مي

٥ى  ؽ ذى  ٞ ٛى تى
ى
ز٪ة /ق٧ٕخي ك) /ٝىذةدة ٚإذا ٝةؿ أ ؽ  ذي٫، ٚإذا ٝةؿ (ظى ٍْ  ٛ ى ث ٚالفه ) /حتى ؽ   (ظى

 .(6)«دىؿكذي٫
                                           

د سلل حؿَّ و .َصِحقٌح  (1) لؼَ اـ زاذان يحقك ا تدُ ق د ا   تن طـ ققلِ طَّ ـ سعق
ص

ؾل ة:  ط ُت »اـ راقع  َف دْ رِ  كـ

 
 

ؾل .«ط  . فتستـؽر ذلؽ

 .َصِحقٌح  (2)

ارقؿ َصِحقٌح  (3) م  دَّ ََِّؼ و  ،(739). 

طَّ  (4) ل  قتلسل.هق ا

 .َصِحقٌح  (5)

ارقؿ َصِحقٌح  (6) م  دَّ ََِّؼ و  ،(738). 
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[775]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  يـيؽ القٛةيط، ٩ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ظى
جىح، ٨ٔ ٝذةدةى، ٨ٔ قٕيؽً  ث٨ (2)٩ة يىي ٍٕ جىري، ٨ٔ اث٨ً ث٨  ٠سري ا٣ٕ٪ربم، ٩ة مي صي

٧ؿ  ٔي
  .«جىىهى ٨ٔ ٩ىبيؾ الؿ ملسو هيلع هللا ىلصال يب أف  »

جىحي  ٍٕ ذى٫؟ /٤ٞٚخ ٣ٞذةدةى  /ٝةؿ مي ٍٕ ٧ً ٨ قى  ًم٧ 
ٍؼًذيةين /ٝةؿ زىجًي٫ أيٮبي الك  ؽ    .ظى

؛ ٚكأتلي٫، ٝةؿ جىح/ ٚأديخي أيٮبى ٍٕ زجي٫ أثٮ بّش /ٝةؿ مي ؽ    .ظى
جىحي  ٍٕ جىري، ٨ٔ ث٨  أ٩ة ق٧ٕخي قٕيؽى  /ٚأديخي أثة بًّش؛ ٚكأتل٫، ٚٞةؿ /ٝةؿ مي صي

، ٨ٔ ال يب اث ؿى ٧ى  .(3)«أ٩ ٫ ٩ىىه ٨ٔ ٩ىبيؾ الىؿ   ملسو هيلع هللا ىلص٨ً خي
[776 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى قٕيؽ ال٧ي

٥ -(4)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٧ٍ٤ىةفث٨  بنريث٨  يٕين اث٨ احلىسى أيب ثسري  ث٨ (5)٩ة يىي -قى
، ٨ٔ ٦ٕةكيحى (6)ثسري كأثٮ داكد جىحى ٍٕ ة، ٝةؿث٨  ، ٨ٔ مي  /ٔج ةس ٝةؿ اث٨ي  /ٝيؿ 

ٮالن (7)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿» ي٫ٝ  ٞةؿٚ  ٤خي (8)؛ٚ  ٦ى٨ٍ  /،ٝ 
؟ ٝةؿ زٟى ؽ  ٍ٭ؿي  /ظى ٮمتث٨  مى جىحي  .ظى ٍٕ  .«اقرتظ٪ة ٨٦ً ًػ٪ةٟٝ ية مي

                                           

(1)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6449)، ِّرجؿ

ةٌ  (2) »بِثَؼ ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(7679)، ِّرج

ُث َصِحقٌح  (3) دي وح د  ،  ؿمُ »ااـ طؿر طـ  .«سؾ

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(339)ََِّؼ

ق يَ  (5) لؽرمتينه ال اؽقر ا ـ أ تن ،حقك ا ٌة.  :قتضل كرم ؾ»بِثَؼ دي ع لتَّ وا لَجرح  ب » (9/132)« ا َِّْؼِري

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(7566)، ِّرجؿ

طَّ  (6) ل  قتلسل.هق ا

ة: سقرة  (7) ة الاؼر  .259اآلي

 .«ققتان: »(ك) ي  (8)
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[777]  زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ًق٪ةف الٮاًقُٰ، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ جىح يٞٮؿ /٦ى ٍٕ ٩ْؿ إ» /ق٧ٕخي مي

ى
ىل ٚى٥ً ٝىذةدة، ٚإذا ٠٪خي أ

ز٪ة) /ٝةؿ ل٤عؽير ؽ  ٢(ظى ذي٫ ٤ٔي٫، كإذا ل٥ يٞى ٍٛ ر  ٪ىيخي ث٫، ٚىٮى ز٪ة) /، خى ؽ  ٨ٔ (ظى
ي
، ل٥ أ

زى٪ة ٨ٔ أنًف  ؽ  ، ٨ٔ ال يب ث٨  ث٫، كإ٩ ٫ ظى ٟو  س٥؛ ٚإف  ٮٚى ٛي كا وي ٮ  قى » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلص٦ةل
ى  ك٫ٛٝ ٤ٔي٫؛ «الة٧ةـ الى  ٨ دى ٦ً  ٙ  الى   يحى ٮً كٍ ت

ي
، ٥٤ٚ ، ١ٚؿ٬خي أف أ ٚييٛكؽق ٌٔل 

ك٫ٛٝ ٤ٔي٫
ي
 .(2)«أ

[778]  زى٪ة ؽ  ث٨  الل ٔجؽكذ٠ؿ ظؽير  -ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيبال ٔجؽظى
٧ؿ أف  ال يب  ٔي ٨ ٬ًجذ٫ ملسو هيلع هللا ىلصدي٪ةر، ٨ٔ اث٨ً  جىحي  -جىىهى ٨ٔ ثىيٓ الٮىالء، ٔك ٍٕ  /ٝةؿ مي

ٙى يل٢٬ ق٧ٕذى  /دي٪ةرث٨  الل ٔجؽاقذع٤ٛخي  ٤ى ٧ؿ؟ ٚىعى ٔي  .(3)«٭ة ٨٦ اث٨ً 

جىحي  :(4)أيبٝةؿ  ٍٕ ٫؛ ل٫٩  اكف مي ٛى  ٤ ة ٚي٫، اكف إ٩ ٧ة ظى ا، ٚىً٭٧ن ثىىرينا ثةحلؽير ًصؽًّ
ـً ٨ٔ رقٮؿ الل  ٍظاكى

ى
ٍس٥ه ٨٦ ال ينةرك٫ ل٥ ملسو هيلع هللا ىلصل٫٩ اكف يي٪١ؿ ٬ؾا احلؽير، ظي  ي

، ٧ؿ اث٨ً  ٨ٔ يىؿك ل٥ أظؽه  .«٧٤ٔ٪ة ًقٮاق أظؽه  ٔي

[779]  زى٪ة ؽ  زين ٦ٞةد٢ي ال ٔجؽظى ؽ  م٧ؽ ال ةٝؽ  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ظى
ازم، ٩ة اث٨ي إدريف، ٝةؿ جىح /الؿ  ٍٕ جٕني ظؽيسنة َك٭ة » /ٝةؿ يل مي ٝىذةدة قى ٩ىىىخي ىلع 

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(92)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (2)

أحؿد  ي  ورواه طاد لعِ »اهلل اـ  ؾا ؿ  (3/244) «ؾ 59)ارق قل (77 دور اراهقؿ ال صريؼ أحؿد اـ إ ـ  ، م

ـُ  ا ة  وا مؼدم دي  ي  ؽتمؾ»ط ار (1/151) «ال قب اـ إ عؼ صريؼ ي ـ ااـ مـ  دورقل، كالهؿت ط قؿ ال اه

مُ مَ  اف  دي  س مُ ف أك ث  دي وح ا،  . ٌؼ ػَ تَّ ختاًر  طؾقف

ٍح  (3) َصِحق د  اسـ لؽ  م ذ دَّ لك ُش  ََِّؼ ارقؿ إ ة   .(754)عا

ال» :الؼتئؾ (4) ػ. «قتل أ لؿاـ ق ا  ه

ةٌ  (5) قؿ  ،بِثَؼ بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(492)ََِّؼ
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 .(1)«إال  أربٕح .ق٧ٕخي ٨٦ أنفو  /يٞٮؿي 
[781 ] زى٪ة ؽ  ٓي ال ٔجؽظى بي ٤ي٧ةف، ٩ة  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة الؿ    (3)ؿ مح٨ال ٔجؽقي

جىحي ٩ة زيةد،  ث٨ا ٍٕ ؟ ٚٞةؿقأ٣خي » /ٝةؿ ،مي ٥ ٨ٔ ًديًح الى٭ٮدم  كال َصاين  ٝةؿ  /احلىسى
يتث٨  قٕيؽي  ٧ؿ ص٢ٕ ديحى الى٭ٮدم كالَصاين أربٕح آالؼ، أربٕح  /ال٧يكى ٔي إف  

  .آالؼ، كديح ال٧ىضٮيس ز٧ةين ٦ةاح
٥ سى ٕيؽ /٤ٞٚخ ل٤عى ٧ٕذ٫ ٨٦ً قى  ال٧يكيت؟ ث٨  أ٩خى قى

اد. /ٚٞةؿ ٧ٕخ ٨٦ً زةثخو احلىؽ   لٮ ًمبخ قى
جىحي ٝةؿ مي  يؽ /ٍٕ ًٕ زين ٨ٔ قى ؽ  اد؛ ٚعى يت ٨ٔ ٧ٔؿى ث٨  ٚأديخي زةثذنة احلىؽ  ال٧يكى

 .(4)«٦ًس٤ٍى٫

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لرَّ  (2) اـ ُس هق ا لؿُ اقع  تن ا ةٌ  :اديَر ؾقؿ ب. »بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1994)، ِّرجؿ

تصل هق طاد (3) لرص تد ا اـ زي حؿـ  لرَّ أاق حتِّؿ:  .ا وٌق »قتل  ُد ة:  ،«َص اق ُزْرَط أ تل  اَ »وق  ،«لس افتا 

ـُ  ا تل ا ـ ُش يَ »يقكس:  وق وي ط ة وغقرهر ا ةً دَّ وَح  ،ع َؼ بِث تن  وك اؿار،  س قفص ُِّ  ،«ث  ة خؿ ار سـ ل اؿ

ؾ»ومتئتقـ.  دي ع لتَّ وا رح  لَج دال»، (5/235) «ا تاطت لثص »، (4/499) «مقزان ا ِ ا تت م ؿ يؼع  ي ؿَّ ؼ ـ ل

لسص  ب ا لؽت ةا  .(6565)ارقؿ  (252، 6/251) «ت

لك ُش  (4) إ قٌح  أمَّ َصِح و ة،  لس  »ت األبثر فتكظره  ي عا لؽربىا وُِّ  (8/199) «ــ ا ؾاقفؼل،  ة ل ظر مسلل ـ

لخالف  ي َس  طؿر  يا مـ  ع سعقد  ؾ» ؿت لَؿَراسق ؾؿُ  (17ص) «ا التحاقؾ»ػ، وـص َا ل « جتمع 

ب»، و(224، 223ص) ِذي ْف لتَّ ب ا ذي  .(4/84)« هت
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 َا سنض يف نالّ ُؽِعَب١ يف ْاق١ً اآلثاص

سيو ٚإٔ
(1)

 نإ ِسغب١ َٓ٘ 

[781]  زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ًؽيين ٭ؽم، ٩ة مح ةدث٨  مح٨ؿ  ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -ال٧ى جىح » /زيؽ ٝةؿث٨  ٦ى ٍٕ َكى ٧٪ة مي

ج ةد ١ٚأ٩ ٫  /ٝةؿ .لٮ ٠ٛٛخى ٔ٪٫ /، ٤ٝ٪ة(2)ظةزـ يف رص٢و ث٨  ٔجةد كصؿيؿث٨  أ٩ة ٔك
ف كأصةثى٪ة ٕح /ٝةؿ .الى ريؽ الي٧ي

ي
ة أ ٤يٍف، (3)ٚؾ٬جخي يٮ٦ن جىحي يي٪ةديين ٨٦ً ػى ٍٕ ، ٚإذا مي

ىكٕيني  ذاؾ اذلم ٝي٤ذ٥ يل ٚي٫ ال أراق /ٚٞةؿ  .«ي
[782 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /أمحؽ، ٩ة ٌٔل 

جىحي يذك٥ي يف ٬ؾا ًظٍكجىحن » /ؿ مح٨ يٞٮؿال ٔجؽ ٍٕ  .(4)«اكف مي
[783]  زى٪ة ؽ  زين ثٕيي  /ميك٥٤، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ   (6)ظى

ج ةد» /ٝةؿزيؽ، ث٨  زيؽ، ٨ٔ مح ةدث٨  أوعةب مح ةد ٔج ةد إىل ث٨  أديخي أ٩ة ٔك
جىحى  ٍٕ ثىةفث٨  مي

ى
ٙ  ٨ٔ أ ةج؛ ٚكألةق أف يىسي ىك١خ ٔ٪٫، ث٨  احلىض  أيب ٔي ةش، كي

ؿص٪ة إىل مىكضؽ الة٦ٓ ٚجىَص ث٪ة ٚ٪ةدا٩ة؛ ٚٞةؿ ؽ ػى ٘ى ٕةكيح،  /٧٤ٚة اكف ٨٦ً ا٣ ية أثة ٦ي
                                           

ع: (ك)و (م)كذا  ي  (1) لؿطاق  .«أن ذلؽ»، و ي ا

أَ  (2) ال طَ هق  أ اـ  تن  شا ت ليت مُ  ،ق ت سق ت.رَّ َا كؿ تسؿف قريًا ا ت   ًح

لؿطاقعوقع  ي  (3) ة»: ا ة»ادل  «الجع .وهق َِّ  ،«الجؿع  احقػ

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾا»َط تم ُب ، (2/95)« لؽ طق لخ ة» ي  وا تي لؽػ صريؼ  (44ص) «ا مـ 

د، اف. أحؿ  صتلح اـ 

ـُ  (5) ا .وَ  هق ا  ارة

ـ مَ  (6) ا م مـ صريؼ ا دَّ ديََِّؼ ـ َح  ،ف .ؿَّ ط د، اـحقه  تد اـ زي
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١ٮت ىكٕين الك    .٩ْؿتي ٚي٧ة َكى ٧ذي٧ٮين، ٚٮصؽتي ال ي
جىحي يذك ٥ يف ٬ؾا ًظٍكجىحن  /ؿ مح ةده ٝة ٍٕ  .«كاكف مي
[784 ] زى٪ة ؽ  يؽ /ًق٪ةف، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ث٨  ق٧ٕخي يـى

جىحى أرادى اللي » /٬ةركف يٞٮؿ ٍٕ  .(2)«٦ة اردٛٓ ١٬ؾا لٮال أف  مي

ى٧ ؽ ٥٤ /ٝةؿ أثٮ مي ًٕ ين ثسال٫٦ يف ريكاة ا٣  .يٕى

[785]  زى٪ة ؽ  ٤ٝخي  /ًق٪ةف الٮىاًقُٰ ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ؽٔجظى
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٣ ١ي٥ /٦ى جري؟ ٚٞةؿث٨  ل٥ًى دؿكخى ظؽيرى ظى زين يىي  /صي ؽ  ظى

ةف، ٝةؿ  ُ ٞى ١ي٥ /ا٣ جىحى ٨ٔ ظؽيرو ٨٦ً ظؽيًر ظى ٍٕ جري؟ ٚٞةؿث٨  قأ٣خي مي أػةؼي  /صي
 .(3)«ال ةرى 

ى٧ ؽ ـى  /ٝةؿ أثٮ مي ٨ي ث٫، كأف   ٚٞؽ دىؿ  أف  ن ح  ذىؽى جىح يف الؿصةؿ ًظٍكجىحن حى ٍٕ مي
١ي٥ ٮرة ظى ٥٤ ٔ٪٫؛ ث٨  وي ًٕ ٢ٍ ا٣ جيٮؿ ػربق، كال محى ٓي رى ىكى ٨ ال ي صجري ٔ٪ؽق وٮرة ٦ى

٫ٍ٤ ل٥ ٦ة ملسو هيلع هللا ىلصٚيي٤عٜ ثؿقٮًؿ الل  ٞي  .حى

 

                                           

(1)  
 

طل لقاس بثر رقؿ هق ا ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(92). 

 .َصِحقٌح  (2)

ارقؿ َصِحقٌح  (3) م  دَّ ََِّؼ د  وق  ،(618). 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 382 

 َا ُسنض َٔ عبار٠ ُؽِعَب١ ٚطٖزٙ ٚٚصع٘

[786]  زى٪ة ؽ  زين أيب، ٩ال ٔجؽظى ؽ  الـال ٔجؽ؛ (1)ة أثٮ ا٣ْٛؿؿ مح٨، ظى  (2)ك 
جةدة » /ث٨ ٦ُ٭ؿ، ٝةؿا ًٕ ٕى٨ يف ا٣ ٦ٍ

ى
يٍبىف كال أ

ى
جىح أ ٍٕ ٞ٭ةء ٦ًس٢ مي ٛي ٦ة رأيخي يف ا٣

٦٪٫»(3). 
[787]  زى٪ة ؽ  زين م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ٍٛهي ث٨  ؿ مح٨، ظى ٔي٧ؿ  ث٨ (4)يىي، ٩ة ظى

ةف يٞٮؿ /ةين، ٝةؿٝى ؿً ٭ٍ ال٧ً   ٛ جىحي ٨٦ً» /ق٧ٕخي خى ٍٕ ج ةد اكف مي ٕي  .(5)«ا٣
[788 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ؽ  ة، ٩ة يىي ث٨ (6)ؿ مح٨، ظى حٍّسى  (7)٦ى

                                           

ع  ي  (1) طاقعوق لَؿ لؿظػر»: ا ت مـ  ،«أاق ا لُؿْثَا ط وا طق لَؿخ ؾ»ا دي ع لتَّ وا َجرح  ل ، وكتب (6/48)« ا

بثاتفالرتاجؿ أ ت  ط كؿ طق لؿخ ف  ي ا دُِّ وج بثؿ   ،. 

د (2) لسَّ  هق طا َِاؽ  ا اـ م تم  حس اـ  طفر  اـ م زدي :الم  ٌة.  :أاق ضػر األ لؽتشػ»بِثَؼ ارقؿ  (1/653) «ا

(3373). 

ظ  ي  ت ققُل أمَّ  تف ب»الح ؼري لتَّ د جِ ، فاَ «وٌق دُ َص » «:ا ود: عق اق دا أ تل  د ق ا: فؼ أيُت »دًّ ت، ر ًط ا ت ن ض ت  ك

اـ مَ  تل الدَّ  ،«عقـ طـدهيحقك  ةٌ »ارقطـل: وق وٌق »وقتل أاق حتِّؿ:  ،«بِثَؼ ُد ت يؼقل  ،«َص ا م وكثقًر

بثِ  لؽ  ي  َظر ذ . ُيـْ ت شققخف ت ؾ»ؼ دي ع لتَّ وا لَجرح  ت اآلجري أات داود»، و(6/48)« ا  «سماتا

1)ارقؿ  (2/131) تات الربقتين»، و(359 ارقؿ  «سما دارقطـل  ب»، و(332)لؾ ؼري لتَّ « ِّحرير ا

(2/363). 

 .َصِحقٌح  (3)

(4)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1424)، ِّرجؿ

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

(6)  
 

ؾل ق ط ـ مَ  ه داينا لَفْؿ د ا ل ت اـ خ ة  لحَ  :قسر اق ا : َس أ أاق حتِّؿ قف  وٌق »ـ، قتل ف ُد لَجرح . »«َص ا

ؾوال دي ع  .(296 ،6/295)« تَّ

الخاقب (7) ال  لرَّ هق يَ  :يحقك اـ أ تد ا اـ زي أاق حتِّؿ: حقك  تن »ازي، قتضل طؽرباء، قتل طـف  ك
= 
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يىحٍ٪ىح، ٝةؿث٨  أيب اخلىيت، ٨ٔ قٛيةفى  ث٨ا جىحي » /خي ٍٕ ذىتى إيل  مي ةجث٨  ٠ى ة  /احلىض  أ٦ 
ٍق٪ىةفي كالماكؿي 

ى
، ٚٞؽ ذ٬تى ال ٍٕؽي  .(1)«بى

[789 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  مح٨، ٩ة وة٣طي ؿ  ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ةف -ق٧ٕخي يى  ُ ٞى يؽ ا٣ ًٕ جىحي » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ قى ٍٕ أَت مي

ةؿى  ٫ث٨  ال٧ً٪ٍ٭ى كى ى رتى ٍٮدنة؛ ذى ٧ًٓ وى ٧ؿك ٚىكى ٔى
»(2). 

[791 ] زى٪ة ؽ  ٮٍتى ًٝؿاءةو » /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٓى وى ٧ً ين قى  يٕى
ىؾى ال١ذةثحى ٔ٪٫؛ لص٢ً ذلٟ ؛ ذىرتى  .«ثأحلةفو

[791 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ده ؽ  كى ق٧ٕخي  /يىي، أ٩ة مي
ىي جىحى » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ قٕيؽ -يى ٍٕ ؿى ٨٦ً مي ٍم١ى

ى
 .(3)«٦ة رأيخي أ

 باب َا سنض 

 َطٗاص٠ ُخًُل ُؽِعَب١ ٚعدا٥َِ٘ٔ 

[792]  زى٪ة ؽ  ، (4)إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة أثٮ ال رضث٨  مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ؿ  ال ٔجؽظى
ٍكرىًؽ ٨ٔ َكي ٭٥» /ٝةؿ ـ  ـو يف زىٍكرىؽو دىٚٓى ٠ًؿىل ال جىحي إذا رىًكتى ٦ٓ ٝٮ ٍٕ  .(5)«اكف مي

                                           
= 

ةً  ِ بِثَؼ تن م وك ت مـف،  ديًث أكثر ح تكف  تن  ي زم ؾؿ ك أط ت  ؾؿ، م لع ة ا وطق أ ة:  ،«ـ  اق ُزْرَط أ تل  تن »وق ٌة، ك بِثَؼ

ا قًر ؾ. »«مشف دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(9/147)« ا

 .قٌح َصحِ  (1)

ارقؿ َصِحقٌح  (2) م  دَّ ََِّؼ د  وق لتَّ  (698)،  .مع ا قف  عؾقؼ طؾ

 .َصِحقٌح  (3)

تشؿُ  (4) ـ الؼتسؿ هق ه ٌت.  :ا بَثْا ٌة،  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ؿ «َِّْؼِر ارق ة   .(7395)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (5)
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 باب َا سنض 

 ؽز٠ قٍٛ ُؽِعَب١ يف ايتزيٝػ ٚنضاٖٝت٘ يَِ٘ٔ 

[793]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ة /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى جىحي يٮ٦ن ٍٕ  /ٝةؿ مي

٪ىٮر، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ثسؾا، ز٥ ٝةؿ» ٛيةف، ٨ٔ ٦ى زين رص٢ه ٨ٔ قي ؽ  ين أين   /ظى ٦ة يّسي 
٩ية َك٭ة /٤ٝخي  ، كأف  يل ال  ٪ىٮره  .(1)«ٝةؿ ٦ى

[794]  زى٪ة ؽ  يٕين اث٨  -أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخ  /ٝةؿ -ال٧ى جىحى  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى ٍٕ أك  -ق٧ٕخ مي

جىح ٍٕ زين رص٢ه ٨ٔ مي ؽ  زين ث٫ » /أ٩ ٫ ٝةؿ -ظى ؽ  ٍثذيس٥ ث٫ ٚؾلٟ الؿ ص٢ ظى ؽ  لي  يشءو ظى
ثىح ٪٫ ٣س٥

ي
٫ٕ٧ً ٨٦ ٚالفو إال محبنة أ  .«أ٩ ٫ قى

ى٧ ؽ ٣ في  :ٚؾ٠ؿد٫ ليب ٝةؿ /(2)ٝةؿ أثٮ مي  .يٕين أ٩ ٫ اكف ال ييؽى

[795]  زى٪ة ؽ  ٕىي٥ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي أثة جي
جىحى يٞٮؿي  ٍٕ  » /مي

ى
دى٣ فل

ي
ٍزيًن أظت  إيل  ٨٦ً أف أ

ى
 .(4)«ف أ

[796 ] زى٪ة ؽ   ال ٔجؽظى
ى
ش، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ ال ي٥  /مى ق٧ٕخي أثة ٩ٕي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لؿُ  (2) .ـص َا هق ا  ػ

لػَ  (3) اـ دُ ْض هق ا ٌت.  :قـكَ ؾ  بَثْا ٌة،  ب ا»بِثَؼ ي بَِّْؼِر ِذي ْف ؿ «لتَّ ارق ة   .(5436)، ِّرجؿ

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا ة  ور دي  ي مؼدم ؽتمؾ»ط ال كُ  (1/197) «ال أ الخطقب  ي ، قؿ، افعَ مـ صريؼ  و

ة» تي لؽػ لؿُ  (356ص) «ا ه ا د لك ُش تَّ اسـ إ ؾ  ة، اف.ا  عا
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جىحى يٞٮؿ /يٞٮؿ ٍٕ دى٣ ف» /ق٧ٕخ مي
ي
 .(1)«لف أزين أظت  إيل  ٨٦ً أف أ

[797]  زى٪ة ؽ  ـي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (2)يىي، أػربين ٬نة

جىحى يٞٮؿ /٧ى٤ٟ، ٝةؿال ٔجؽ ٍٕ  » /ق٧ٕخي مي
ى
٧ةء أظت  إيل  ٨٦ً ل ًػؿ  ٨٦ً الك 

ى
ف أ

، كل٥ أق٧ٓ ٦٪٫ /أٝٮؿ (3)]أف[ ٥ ٚالفه  .(4)«ٔز
[798 ] زى٪ة ؽ  ةر، ق٧ٕخ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ؽي  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى بن 

٪ؽر يٞٮؿث٨  م٧ؽ ٗي جىحى يٞٮؿ /صٕٛؿ؛  ٍٕ ٞىَص» /ق٧ٕخي مي ٝىٓ ٨٦ً ٚٮؽ ٬ؾا ا٣
ى
 -لف أ

ارو ًظيىةهل ، لؿص٢و دىؿى  /ىلع رأيس أظت  إيل  ٨٦ً أف أٝٮؿ ٣س٥ -ًلى كف أ٩ ٫ ٝؽ ٝةؿ ٚالفه
 .(5)«ق٧ٕخي ذاؾ ٦٪٫، كل٥ أق٫ٕ٧

 باب َا سنض 

 ِسضظ ُؽِعَب١ ع٢ً َطًَِب ايِعًَِِٔ 

[799 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ق٧ٕخي يـيؽ /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
يٙ» /٬ةركف يٞٮؿ  ٌ ٜ  ال جىحى حبؽيًر ال٧ًٞؽاـ أيب ٠ؿي٧ح يف ظ ٍٕ زى٪ة مي ؽ  ة ظى ٝةؿ  -ل٧ 

جىحي  ٍٕ ٫ٕ٧ً ٨٦ً ظؿيـٚي /مي زين ث٫ /ٝةؿ .أ٩ة /ٔس٧ةف؟ ٤ٝخث٨  س٥ أظؽه قى ؽ   /٤ٝخي  .ظى
                                           

ـ ُش َصِحقٌح  (1) ذا م وه طٌ ،  ا إفر ة  قٌل مَ  عا لتَّ  حؿ وا ف  ـ لزجر ط ة  ي ا لغ ت لؿا ؾك ا ديثطؾقم ا»ـػقر. ط « لح

الح. (75ص) لاَّ اـ ا  تا

طَّ  (2) ل هق ا  قتلسل.و

طاقع (3) لؿ تقٌط مـ ا قـ س لؿعؼقفت اقـ ا ت   .م

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا ة اَّ حِ  ور مؼدم ن  ي  لؿَ »ت لؿُ  (1/86) «جروحقـا ه ا د ـ لك ُش تَّ اس إ ؾ  ق ا ، وه ة، اف عا

ِ »طـده اؾػظ:   م
َّ

لل إ ب  أُ أح أن   .«طؿزَ  :أققلأن مـ »ادل  «سلص دَ ـ 

 .ٌح َصِحق (5)
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ٟى يـيؽي  .عٛي ٮفو /ٝةؿ .ال أظ٫ْٛ ًع ٌى  .(1)«ٚى

[811]  زى٪ة ؽ  ف، ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة م٧ٮدال ٔجؽظى يٍالى دى
٧ؽال ٔجؽ جىحى يٞٮؿ /ٮارث أك ٗريق، ٝةؿال ٔجؽث٨  ى  ٍٕ ث٨  أديخي ٤َعحى » /ق٧ٕخي مي
زٍخي ٔ٪٫ ٗريى ٬ؾا احلؽير/ مَص ؽ  ٘ىس٥ أين ظى ة؛ ٚإف ثى٤ى ؿ  ة، أك مخكني مى ؿ  ؼ ٦ةاح مى

٤عح ٨ٔ  َى ، كاحلؽيري ٬ٮ ظؽيري  ابه ؾ  ىاًء ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأين  ٠ى ٔىٮقضح، ٨ٔ ا٣ربى
٠ؿ ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ ال يب   .(2)«يف اذل 
[811 ] زى٪ة ؽ  يٍٮةال ٔجؽظى جىحى  /ؿ، ٩ة ثٞي ح، ٝة(3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ظى ٍٕ ق٧ٕخي مي

ٍؿتي » /يٞٮؿ ُى ٓي ٦٪ٟ أظةديرى لٮ ل٥ أظْٛ٭ة ٣ً  .(4)«إين أق٧
[812]  زى٪ة ؽ  م٧ؽ ث٨  ، ٩ة ا٣ٞةق٥ي ؿ مح٨، ذ٠ؿق أيب ال ٔجؽظى

 /ٝةؿ -أيب رىك ادث٨  صج٤حث٨  ٔس٧ةفث٨  الل ٔجؽيٕين  -املؿكزم، ٩ة ٔجؽاف
جىحى يٞٮؿ /أػربين أيب، ٝةؿ ٍٕ أذل  ٨٦ً أف خت٤ٮ بنيغو ٝؽ ٣ىيًق  كأم  يشءو » /ق٧ٕخي مي

ة ىكذؼؿج ٦٪٫ ٧٤ٔن ىكتسريق كت  .(5)«الةس؛ ٚأ٩خى ت

 
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

تن مَ َصِحقٌح  (2) إن ك مَ دَّ ـ َح :  دث  د اـ غقالن هق طا لاَّ  حؿق دا ه ؿد اـ طا تن غقر إْن ك و لقارث،   ،ا

تهللُ  ؾؿ مَ  ف  ؟ـ هقأط

اـ ُش قَ قْ هق َح  (3) ةٌ  :ريحة  رجتل  ،بِثَؼ ب»مـ  ؼري لتَّ  «.ا

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾ»َط تم لؽ تن (2/264)« ا ة، اف، وك قق صريؼ ح أُ قَّ ؼِ اَ  مـ  ؾك ُش  ة يؼر عاة ط

هذا الؼقل. ل لف  ديث احقر اـ حرب، فؼت  ح

تُل  (5) بثِ َس  رج ه  د وزي َِّ ـ لؿر د ا محؿ اـ  تسؿ  لؼ وا ؾفؿ،  تت ك ـصػ  ي  ؿَ َج رْ ؼ َا لُؿ ا ؾ»لف  دي ع لتَّ وا لَجرح  « ا

ؾ دي ع لتَّ ـ والده أكف قتل فقف: (7/129)« وا وٌق »، وكؼؾ ط ُد أاق «َص ة يؼقلفت  لؽؾؿ . والغتلب هذه ا

مَ  تِّؿ  ي  تيخف الح .ثص ش  ؼتت
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 باب َا سنض 

 َتبذٌٝ ايُعًَُا٤ يُؾِعَب١َِٔ 

[813]  زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ز٪ة ث٨  ، ٩ة أمحؽ(1)ؿ مح٨، ٩ة ]أيب[ال ٔجؽظى
جىح، ٝةؿ(2)أثٮ داكد ٍٕ ي ٮب» /، ٨ٔ مي

ى
ٍؼًذيةينيٕين اث -اكف أ يى٧يش  -٨ أيب دى٧ي٧ح الك 

جىيٍٕح ًي  .(4)«يكأ٣ين ٨ٔ احلؽير (3)٦ع إىل مىكضؽ ثين 
[814]  زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة أثٮ زيةدال ٔجؽظى ؽ  زاذاف، ٩ة ث٨  ؛ مح ةد(5)ؿ مح٨، ظى

٧ٕؿ، ٝةؿث٨  ث٭ـ جةرؾ، ٨ٔ ٦ى جىح ٨ٔ » /أقؽ، ٨ٔ اث٨ ال٧ي ٍٕ رأيخي ٝىذةدة يكأؿي مي
 .(6)«ظؽيًس٫

[815 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي ٝةؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

                                           

طقصتقـ  (1) لؿخ د  ي ا ُِّقج تا  ـ  ؼقفتق لَؿع اقـ ا ت   (م)و (ك)م
 

ِؿل ؾص لُؿَع لؽ ا ت ذ بثا أ و  ، :وقتل ،

َؾ (م)لقس  ي » ت َفَع ؿ ؽ َك ل ت ذ أك ُت  وِّرك  ،». 

طَّ  (2) ل  قتلسل.هق ا

دٌ هق مَ  (3) لاَ  سج ت اعل ،ارةا لض  تم ا اـ طا إمتمف طؿران  تن  ار اـ طؿران،  :والد أال جؿرة ،وك ك

لؿثـ اـ َس قتل ا : ك  ُت »عقد لؿسجد أدرك تمُ  ،هذا ا إم ؿ يُ و تن يَ ؾص َا ف رمض ؿ  ي  ؾص ل هب ؿ  ي ك هب ؿ  خت

تم طا لف: طؿران اـ   .«بثالث، رجؾ يؼتل 

تن يَ ؾَّ وَص »قتل:  ه، فؽ د اع ة  تد ؾص ساع...ك فقفؿ قت تم» «.ختؿ  ي ك ؾػِ  (136ص) «الاق ال، ل ريت

ؼ»و تريخ دمش  .(516، و43/599)« ِّ

لاغق .َصِحقٌح  (4) جَ » ي  ي  ورواه ا ل ديتتا . (22)ارقؿ  (1/271) «ع اراهقؿ، اف صريؼ أحؿد اـ إ  مـ 

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(7)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (6)
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ة ذلالن ال ٔجؽرأيخي » جىحى ثني يؽي٫ صةلكن ٍٕ  .(1)«ٮارث ٔ٪ؽ مي
[816 ] زى٪ة ؽ  ٧يؽ اتل٪ٮيخ احل ٔجؽث٨  ميك٥٤ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة بًٍّش ال ٔجؽظى

جىحى  /ؿق٧ٕخ ثٞيحى يٞٮ /شيط يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ ظيٮة /احل٧يص، ٝةؿ ٍٕ ق٧ٕخي مي
٧لي » /يٞٮؿ ةين ٨٦ احلؽيًر إال أل ٛى  .«٦ة مى

 
 

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(666)ََِّؼ
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 باب َا ُسِنض 

َُّا َصَطَم اهلُل  َِ ُسِغٔ احلزٜح َِٔ  ُؽِعَب١َ 

[817 ] زى٪ة ؽ  بّش ابل١ؿم  ث٨ (1)الل ٔجؽذ٠ؿق  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى
ي٧ٮين، ٝاحل ٔجؽ ث٨ (2)٧ى٤ٟال ٔجؽا٣ُة٣ٞةين، ق٧ٕخ  ق٧ٕخي أثة  /ةؿ٧يؽ ال٧ى

                                           

د (1) ق طا لاؽري، رَ  ه تين ا لؼ ت ط ل ة ا ر ـ طؿق ا ر  اش اـ  غقرهتؿِ وَس  َؾ َح اهلل  ؼ و ادمش ِ  ،ع  ع ؿِ ـ َس ؿَّ وم

وكَ  ـ ُحْجر،  ا ؾل  وط  ، ؾ اـ حـا د  أحؿ  : لرَّ مـفؿ د ا ـ حؿق ا د  ومحؿ  ، لخؿقال ؾل ا ـ ط ا ازي، ار 

لرافعل.اومحؿد  ة ا  اـ جاؾ

 ِ :ؿَّ وم اراهقؿُ  ـ روى طـف ؾل الذهؾل، وأاق طاد إ   :اهلل اـ ط
 

ومؽل  ، اـ يعؼقب د  ؿران، اـ طِ  محؿ

لعاَّ  وطاد اق ا أ و اإلسػرايقـل،  ؿ  ؾ اـ مس د  اـ محؿ للاهلل  ق دُ تس الدغ ومحؿ أحؿد اـ  ،  ـ  ا

قب.  محا

ـ ُس  وسؿع مـف: ا د  اـ محؿ اراهقؿ  تنإ ب مُ  ،ػق تح لحَ ص اـ ا ؾؿ  لحَ جَّ س اق ا وأ ؾل اـ  :ـَس تج،  ط

لقَ  د ا وغقرهؿرَّ محؿ  .اق، 

طاد أاق  ؿ  الحتك ف  دَ ؿِ َس »اهلل:  قتل طـ أحؿ   ع 
َّ

ل ؾ وط ؾ،  ـ حـا وكاَر  ا جر،  ح قراهنؿ،  اـ  ـ طؾل، وأ ا

ث مُ  دي ب ح تح لشَّ وهق ص طـ ا د  قص  .«ققـتمج

تن طاد»وقتل:  ويَ  ك ب  ويؽت س،  ل ت لؿج ضر ا اشر يح اـ  طص اهلل  اخ ب  ويؽت أن متتسؿع،  لك   .«ف إ

اق كَ  أ تل  تفظ: وق الح ث مُ »ار  دي ب ح تح تن ص يخ دمشؼ. »«ًداقص جَ ك ، (169 -27/165)« ِّتر

ة» الحـتاؾ لؿَ »، (2/21)« صاؼتت  1/39) «ـفج األحؿدا ؿ  (1  .(419)ارق

ُؾ  ُقْؾُت: لرج دمُ  ا اف طـ وققلفؿ  حتج    ، د»الؼقم َجقص لؿُ  ،«ُم ؾك ا تء ط لثـ ت: ا ت هـ لؿراد هب لؿُ دص حَ ا تؼـ ث ا

َظر اْ وَض  ،اتجقيده صـعتف وُيـْ تديثف.  أح و اف  لؽت لؿُ مُ »طف  تن ا لس جؿ   .(4/39) «بثقـدص حَ ع

د (2) لؿؾؽ اـ طاد هق طا قل الحؿقد اـ طاد ا لر الجزري، بثؿ ا أاق  :الحؿقد اـ مقؿقن اـ مفران 

لؿَ  لحسـ ا ٌؾ  :قؿقينا تض ٌة، ف دَ  مَ زَ ، تَا بِثَؼ ة.  أحؿ ـ طشريـ سـ ب»أكثر م ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

 .(4218)ارقؿ 
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٪ٍجى٢، يٞٮؿث٨  ؛ أمحؽالل ٔجؽ ةف يٞٮؿ /ظى  ٛ  -قٕيؽث٨  ق٧ٕخي يىي /ق٧ٕخ خى
ةف  ُ ٞى جىحى » /يٞٮؿ -يٕين ا٣ ٍٕ ًؽيسنة ٨٦ مي ٨ ظى ٍظكى

ى
ا أ يخي أظؽن ًٞ  .(1)«٦ة ٣ى

[818]  ٍجى٢ث٨ ِكٝةؿ أمحؽي٪ ة ال  /ظى جىحي ٨ٔ حنٮو ٨٦ً زالزني ميؼن ٍٕ ركل مي
٥يىؿكم ٔ٪٭٥ قٛيةف ال ٍٮرً  ٨ٍ ث٨  م لٮ ل٥ يس٨ إال احلىسى جىحي ٦ى ٍٕ ٔذحجح، كلٮال مي

 ٨ ٨ ل  ٦ى ٨ي احلؽير ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٔك كى جىحي ظى ٍٕ ٥؟ كمي اكف يىؿكم ٨ٔ احلىسى
ث ٔ٪٫ ىؽ   .(2)«يي

 
 

                                           

د .َصِحقٌح  (1) أحؿد  ي  ورواه طا لعِ »اهلل اـ  ؾا ؿ  (2/367) «ؾ ـ أاقف، اف (2639)ارق لاغقي  ، ط ه ا وا  ور

ديتت» ي  . (45)ارقؿ  (1/275) «الجع تن، اف صريؼ طػ ـ   م

َِّؼَ َصِحقٌح  (2) و ارقؿ ،  م  ه. (557)دَّ د، اـحق أحؿ ـ  أحؿد اـ حؿقد، ط ال صتلب  صريؼ أ  مـ 



        
 391     بٔ احَلجياج ُعِلَبة

 

 َِٔ  صغب١ ايٓاؼ يف اقتباؼ باب َا سنض 

 ٚتفغًِٝٗ إٜاٙ ع٢ً غريٙ ايعًِ َٔ ُؽِعَب١

[819 ] زى٪ة ؽ  بّش  ث٨ (1)الل ٔجؽذ٠ؿق أيب، ٩ة  /مح٨، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى
٤ٟال ٔجؽق٧ٕخي  /، ٝةؿ(2)ا٣ُة٣ٞةين ]ابل١ؿم[ ق٧ٕخي  /املي٧ٮين، ٝةؿ (3)٧ى

ة ال٧ي  ٛن ٤ىي ح /ٝةؿ (4)َلؿ  ؼى ػ٤ ٔي ىيٍؽو » /يٞٮؿ (5)ق٧ٕخي اث٨ى  ٪ ة ٩ىؿل ٔ٪ؽ محي  -٠ي
ٮي٢  ُ ٤ي٧ةف -يٕين ا٣ ٤ني؛ ٚ٪ىأيت كاث٨ ٔٮف، الؿص٢ كالؿص -يٕين اتل يِل -كقي

ل الةسى ٤ٔي٫ جىحى ٚرنى ٍٕ ٙه  .مي ٤ى اكف أوعةبي احلؽير ييؿيؽكف  /ز٥ ٝةؿ يل ػى
جىحى  ٍٕ ك٨ املٕؿٚح ثةلؿصةؿ كب٧ٕؿٚح احلؽير، ك١٬ؾا اكف ٬ؾا املٕىن ثىح ٪نة يف مي ظي

 .(6)«إف مةء الل
 

                                           

ت. (1) م قريًا دَّ  ََِّؼ

لاؽزي» ؿطاقع:وقع  ي ال (2) لاؽري»ادل  «ا  .وهق ِّاحقٌػ  ،«ا

ت. (3) م قريًا دَّ  ََِّؼ

لُؿَخرص  (4) ؿ ا ل ت اـ س ػ  َؾ ق َخ لسص  :مله هؿ ا تا مق ؾال،  لؿف د ا اق محؿ ديأ تفظٌ  :ـ ٌة، ح ػ َّ ، َص بِثَؼ

لؿُ » اُ ، طَ «سـدا لتَّ ت ؾقف ا أمرِ ق  َش قا ط مـ  لف  ي شلٍء  دخق و تضل.  ع،  ب»الؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، ِّرجؿة «َِّْؼِر

 .(1742)ارقؿ 

(5) .  يعـل: إسؿتطقؾ

 .َصِحقٌح  (6)
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اد   بي درهن بي زٌد حوَّ

 

 

 
 

 تَٔ ايلًُاء 

  :اد بايبصزةاجلٗابذة ايٓك
 

  دريمبو  زيدبو  ادمح
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َٗابش٠ ايُّكَّار بايَبضض٠  َُا٤ اجَل ًَ  َٚٔ ايُع

اد ُ(1)دزهم ]أبى إطماعيل[بن ُشيدبن ُحمَّ

ُحاشمبن ُمىلى آل حسيس 

١َّ ٚاحلزٜحبٔ  إَا١َِ محَّارَِٔ  نضباب َا ُس  طٜز يف ايغُّ

[811 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ال ٔجؽظى ؽ   ٧ٔؿ الوج٭ةين،ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ حي ال ةس يف ز٦ة٩٭٥ أربٕح، ٦٪٭٥» /٦ى ا٧ً 

ى
 /أ

يؽ ثةبل َصةث٨  مح ةد  .(2)«زى

[811]  زى٪ة ؽ  ، ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨ أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت إيل  ظى
ث٨  ، كمحى ةد(3)ٮارثال ٔجؽ زيؽ أظت  ال٪ة ٨٦ث٨  محى ةدي » /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /ٝةؿ

ي٨ كاإلقالـ، ك٬ٮ أظت  إيل  ٨٦ محى ةد ح ال٧يك٧٤ني ٨٦ أ٢٬ ال  ا٧ً 
ى
ث٨  زيؽ ٨٦ً أ

ح ٤ى٧ى  .(4)«قى

                                           

ـ  (1) ٌت م قـ ُمْثَا لَؿعؼقفت اقـ ا ت  طاقع(م)و (ك)م لؿ د  ي ا تا ُيقج و  ،. 

ارقؿ َصِحقٌح  (2) م  دَّ ََِّؼ و  .(522)، و(6)، 

ـُ  (3) ا د هق ا لاَّ  طا  ؿد.ا

دَصِحقٌح  (4) حؿد  ي  . ورواه طا :  (977)ارقؿ  (1/438)« العؾؾ»اهلل اـ أ ب  »ادون ققلف أح ق    وه
َّ

لل إ

اـ َس مـ حؿَّ  د  ةؾَ ت  .«ؿ
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[812]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ا » /ٮؿيٞ -يٕين اث٨ ٦ى رى أظؽن

ى
ى٥ أ ل

٪ ح ٨٦ً محى ةد ٪ ًح كال ثةحلؽيًر اذلم يىؽػ٢ يف الك  ٤ى٥ى ثةلك  ٍٔ ى
ٍ  أ  .(1)«زيؽث٨  ٝ

[813 ] زى٪ة ؽ  ٝؿأتي » /ال٧ي٘رية، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة يىيال ٔجؽظى
يةدة /(3)زيؽ إىل صؿيؿث٨  ٠ذةبى مح ةد ـ  ين أ٩ٟ  دٞٮؿي يف اإلي٧ةف ثةل ، كأ٢٬ي ثى٤٘ى

 .(4)«ال١ٮٚح يٞٮلٮف ث٘ري ذلٟ، ازجخ ىلع ذلٟ زىب ذىٟ اللي 
[814]  زى٪ة ؽ  ده  ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ؽ  كى ٦ةدم، ٩ة مي ، (6)٦ى٪ىٮر الؿ 

ده  ؽ  كى ٘ىين ٨ٔ ٧ٔؿى  /، ٝةؿ(6)مي ٝةيش (7)ثى٤ى  /ٝةؿ -٧ٔؿ الػؿـ /كييٞةؿ هل -الؿ 
ٍتي قٛيةفى » رضى جىحي ٦ة /كٝي٢ هل -يٕين ال ٍٮرًم -ظى ٍٕ ٥ ٤ٔي٫، ز٥  .ت مي ، كدىؿىظ  ٓى ٚةقرتصى

جىح؟ ٚض٤ٕٮا يٞٮلٮف /ٝةؿ ٍٕ ٢ي أ٢ً٬ ابلىَصة ثٕؽ مي ٨ٍ رىصي ح، كٚالف ث٨  مح ةدي  /٦ى ٤ى٧ى قى
ين مح ةد .رص٢ي أ٢٬ ابلىَصة ذاؾ الزرؽ /-يٕين قٛيةف -ٚٞةؿ .كٚالف  .«زيؽث٨  يٕى

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 33)ََِّؼ أنَّ (4 و قتل فقف:  ،  ات حتِّؿ  وٌق »أ ُد  .«َص

د هق جريرُ  (3) ـ طا ت األ ا م ِّح دَّ د، ََِّؼ لحؿق 33)بثر رقؿ ا 4). 

 .َصِحقٌح  (4)

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 16)بِثَؼ 7). 

ـُ  (6) ا د. هق ا ره  مس

تشل (7) لرق اق َح  :كـقتف ،طؿر ا الحتكؿ  ي ػْ أ أحؿد  أاق  ـَك»ص، قتل  لُؽ وا تمل  : (3/239)« األَس

ديثُ » لاَ ح تا يُ ف  ي ا ديثفاريقـ،  .«. تتاع  ي ح  اهـ
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 َِٔ  طٜزبٔ  سفظ محارباب َا سنض 

[815 ]٪زى ؽ  ةد٢ًى  /، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽة ظى ٞى  ث٨ (1)ق٧ٕخي ٦ي
ة، كٝي٢ هل /م٧ؽ، ٝةؿ ٕن ًكي ، أك محى ةدث٨  مح ةد /ق٧ٕخي كى ِى ح؟ ث٨  زيؽ اكف أظٛ ٤ى٧ى قى

ج ٫ي مح ةدى ث٨  مح ةد /ٚٞةؿ ينى ؿو ث٨  زيؽ، ٦ة ٠٪ة ن ٕى  .(2)«زيؽ إال ث٧ًًٍك
[816 ] زى٪ة ؽ  ني ث٨ (3)ق٧ٕخي ٌٔل   /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ال٪يؽ ث٨  احليكى

ق٧ٕخي  /أيٮب؛ أثٮ أيٮب، وةظت ابلىَصم، ٝةؿ ث٨ (4)يٞٮؿ/ ٩ة ق٤ي٧ةفي 
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ِى ٨٦ » /٦ى ا ل٥ يىسذت احلؽير أظٛ ٦ة رأيخي أظؽن
 .(5)«زيؽث٨  مح ةد

[817 ] زى٪ة ؽ  ييٮقٙ الك٤ِل ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ٍؿبو ٝةؿث٨  ق٧ٕخ ق٤ي٧ةفى  /ق٧ٕخي أيب ٝةؿ /ٝةؿ ال حكةثٮرم، ق٧ٕخي  /ظى

ثي ثةحلؽير ٚيٞٮؿث٨  مح ةدى  ىؽ  ث ث٫ ٝج٢  /زيؽ يي ؽ  ظى
ي
ق٧ٕذي٫ ٦٪ؾ مخكني ق٪ح كل٥ أ

ذيته إال  ٠ذةب ًلىعىي .الٮـ  .«يٕين ال٩ىةرم .قٕيؽو ث٨  كل٥ يىس٨ هل ٠ي

 

                                           

بثر ر (1) ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(492)قؿ بِثَؼ

مسعرَصِحقٌح  (2) تن يُ  :، و ، ك دام اـ ك لؿُ »ؼتل لف: هق ا لؿُ  ،«ُػ حَ ْا ا بثر ا ت  ي األ ارقؿ دص ؼَ تَ كؿ  .(792)م 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(12)بِثَؼ

(4)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  255)، ِّرجؿ 9). 

 َسـَُده َحَسٌن. (5)
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 َِٔ  طٜز بٔ  عًِ محارباب َا سنض 

 ْٚاق١ً ابصخباص ٚنالَ٘ فِٝٗ صبضٚا٠ اآلثا

[818 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ث٨  إق٧ةٔي٢ ث٨ (1)ؿ مح٨، ظى
زين ػةلي رتى ؼٍ ابلى  ؽ  اكف أثٮ » /زيؽ، ٝةؿث٨  ػؽاش، ٨ٔ مح ةدً ث٨  م احلكةين، ظى

ٕىيًش محبنة (2)٬ةركف اًة محبنة، كبة٣ ؽى ٘ى اثنة يىؿكم ثة٣ ؾ  جٍؽم ٠ى ٕى  .(3)«ا٣
[819 ] زى٪ة ؽ  ميٮىس، ٩ة  ث٨ (4)ذ٠ؿق أيب، ٨ٔ دلة٬ؽً  /ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى

ةج» /زيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي مح ةدى  /، ٝةؿ(5)آدـث٨  يىي ض   -يٕين اث٨ أرَةة -اكف ظى
ٍسىدى ل٤عؽيًر ٨٦ً قٛيةفى ال ٍٮرًم  

ى
 .(6)«أ

[821]  زى٪ة ؽ  ٨،ث٨  محٮي٫ ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ٝةؿ احلىكى
ىيؽ ث٨ (8)يٕين أمحؽ -ق٧ٕخي أثة َة٣ت ٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /ٝةؿ -محي اكف » /ظى

                                           

(1)  ، وٌق ُد فْ »َص لتَّ ب ا ي بَِّْؼِر ارقؿ «ِذي ة   .(5766)، ِّرجؿ

ارقؿ  (2) دم  لؿتؼ بثر ا جقيـ، اكظر األ  .(671)و (679)و (669)هق طؿترة اـ 

  ي  َسـَُده َحَسٌن. (3)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  وَِّ  (3/1925)« ا اف،  ش،  دا اـ خ د  ل ت ػ حَّ َا مـ صريؼ خ

ش»فقف  ا د لك  «خ  .«خراش»إ

لخقارزمل (4) ؾل ا لختَّ اـ مقسك ا د  ته مج زيؾ اغدادأ :هق  ٌة.  :اق طؾل، ك ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(6525)ِّرجؿ

ةٌ  (5) قؿ  ،بِثَؼ بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(622)ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (6)

(7) . تف ؾك ِّرجؿ ؿ أقػ ط  ل

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(262)ََِّؼ
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٤ي٧ةفث٨  زيؽ ال يى٪ىه ٨ٔ صٕٛؿث٨  محى ةدي   .(1)«قي
[821 ] زى٪ة ؽ  ٝةؿ  /، ٝةؿ(2)أمحؽ، ز٪ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى

٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽ ٤ي٧ةف، ٨ٔ ث٨  زيؽ، ٨ٔ ظًٛه ث٨  ٩ة محى ةد -يٕين اث٨ ٦ى قي
ةلح أف  ال يب  ٕى الة أف  ملسو هيلع هللا ىلصظٛىحى ث٪خ ًقريي٨، ٨ٔ أيب ا٣ ًعٟ يف الى  ًى  ٨ ؿى ٦ى مى

ى
أ

ٮء كالىالة يؽ الًٮ   .يٕي
ة /ٝةؿ مح ةده  ة٦ن ٨؛ ٚأ٩سؿى ذاؾ،  (3)ٝؽ ذ٠ؿتي حلٛهو أف  ٬ًنى زي٫ ٨ٔ احلىكى ىؽ  يي

٨ /ٝةؿ زٍخي ث٫ احلىكى ؽ  ٨ أيب ا٣ٕةلح ٨ٔ يٕين ٨ٔ ظٛىحى ث٪خ قريي٨، ٔ .أ٩ة ظى
 .(4)«ملسو هيلع هللا ىلصال يب 

                                           

ـُ  (1) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾ»َط تم لؽ د (2/389)« ا ة، وهق طا ال طاؿ ااـ أ صريؼ  تم ا مـ  لقهتب اـ طا

ف. د، ا أحؿد اـ حؿق بثـت  لعؽربي،  لض   ا ق ا تن ه ؾقؿ ـ س ا دٌ  :اعلوجعػر  وٌق، زاه ُد تن َص لؽـف ك  ،

ع. َش تَ يَ  ب»قَّ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(959)، ِّرجؿ

ـُ  (2) ا لؿَ  هق ا  ديـل.ا

هِ  (3) ق  وسله الؼرد زدي  تن األ حس تم اـ  ِ  :ش ٌة، م ، و ي روبِثَؼ ااـ سقريـ لـتس  ي  بثات ا ايتف طـ ـ أ

لحَ  تء مَ َس ا ط وط كَّ تٌل ؼَ ـ  تن يُ : أل ؾ: ك ت. ف قق يب»رسؾ طـفؿ ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  73)، ِّرجؿ 39). 

كَّ  (4) أ تاَّ يعـل  إ لف صريؼ  ت  لقس لقة. ، طـ حػاة طـ أخقفتف  ال العت  طـ أ

ـِ  تـبقه: ا ـ ا ة ط ك قا ت ي مَ  هـ ٌؾ أكَّ  فد لف رج سل س، ف ت ُأك ه  د تن طـ ـ ُخ  ف ك ـ رِ م ط تن  ايةراس  و

لحَ  ديثَس ا الح إتاَّ لؿ يَ »فؼتل:  ،ـ لفذا  ه  و ة َح ر لق ال العت ـ أ اـت سقريـ، ط ة  َّ  ،ػا ل  .ملسو هيلع هللا ىلصال طـ ا

ـ َح  ا تم  هش ف  ةسَّ فسؿع ػا ح ـ  ن م ت، فحَ  ،ت معف دار  ل تن  ي ا اف دَّ وك ث  دَّ ، فح ـَ لَحَس تٌم ا هش ف  ا ث 

ُل  تل رسق : ق تل ، فؼ ـُ لحس  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا

لخُ  لف ا تل  أيـ َس َر فؼ تين: فؿـ  لز  ؿِ اس ت ا تنُ هريعف ؾقؿ تن س تل: ك أرقؿ يَ  ؟ ق لحَ اـ  لك ا إ ؾػ  ـ َس خت

لز   لك ا إ لحَ ؿِ َس هري، فَ و ـ ا ف م لزهري  اكَ ذَ ـ، فَ َس ع اف ا لز  ر  تل ا ُل ، فؼ تل رسق : ق  .«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هري

ُـ  ُقْؾُت: ا ردَّ ا د  دي مَ  فؼ صريؼ واحدة ف طرق إلك  ة، وهذه َح  وهل صريُؼ  ،هذه ال ػا

لرَّ  ت ا واه ة ر لؼا ث »امفرمزي  ي ا دص لُؿَح ؾا تِص لػ تحؼقؼل (392، 391ص)« ا قخف فقفت هق ا ، لؽـ ش

أاق طؿران ريت  زك دارقطـل:  ،مقسك اـ  الحتكؿُس ». «رتوكمَ »قتل ال ت  27)ارقؿ  «ماتا 7). 

ؾل  ي  الخؾق ريت الغالال، وكؼؾ ققل الستجل  (236 -2/528)« اإلرشتد»وذكره  مقسك اـ زك مع 
= 



        
 399     بٔ س د بٔ درِٖ محَّاد

[822 ] زى٪ة ؽ  ا٦حال ٔجؽظى زين  (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ ٝيؽى ؽ  ػيس، ظى الّس 
ؽ، ٝةؿث٨  ث٭ـ قى

ى
ٕى٢ صؿيؿه  /ظةزـ، ٝةؿث٨  زيؽ ٔ٪ؽ صؿيؿً ث٨  اكف محى ةدي » /أ ٚىضى

، ٝةؿ /يٞٮؿ زين م٧ؽه ؽ  ، ٝةؿ /ظى زين م٧ؽه ؽ  ينةق٧ٕخي  /ق٧ٕخي شينة، كظى  .شي
ا ل٥ يس٨ يٞٮؿ  /زيؽ يٞٮؿث٨  ٚض٢ٕ محى ةد ية أثة ال رٍض، ال د٢ٞ ٠ؾا؛ إف  م٧ؽن

 .(2)«٠ؾا، أك إف  أوعةثٟى ل٥ يٞٮلٮا ٠ؾا
[823 ] زى٪ة ؽ  ج ةسال ٔجؽظى ٕى يب، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ا٣  ٌ  /دظةف ال

جيؽ الل ٔي ٨ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي  ٤ىجذ٥ ا٥٤ٕ٣ى ٚة٤َجٮق إ٩ ٧ة ٧٬ة احلى٧  » /احلىكى َى ةداف؛ ٚإذا 
ي٨ًٍ  ةدى  .(4)«٨٦ً احلى٧ 

[824 ] زى٪ة ؽ  ح، ٩ة عرـ؛ أثٮ ال ٧ٕةفال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(5)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ زئر
جةرؾ يٞٮؿ  /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي

ًؿببببببببببببببببا فببببببببببببببببا الطاالِببببببببببببببببُ  ِطؾ   أيد

 

ببببببببببا َ  ببببببببببد ببببببببببش ِايببببببببببِ  َحؿا  َزي 

 

                                           
= 

تن مُ  ت ضعقػ الهنؿ ت  َظر فقفؿ وُيـْ ت.  قفؿ ؾؿ ف ِ »تؽ دالقزم لؿقزان»، و(4/592) «ان اتاطت تن ا « لس

(8/198). 

دُ  (1) لقشؽري هق طاق قك ا سعقد اـ يح اق قُ  :اهلل اـ  لسَّ أ ة ا ؾ كَ دام ٌة، ملمقنٌ  :قستاقررخسل، كزي ، بِثَؼ

ـص   ُس
 

ب. »ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(4325)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (2)

وقع  ي  (3) ؾك ِّرجؿتف، و لؽؿتل»لؿ أقػ ط ذيب ا تن» :(7/245)« هت لؿت لؿ كجد «طاتس اـ دخ ، و

ؾؿتقـ َِّ  لؽ دى ا إح الن  ؿ  لحؽ ب ا أنَّ ػَ حَّ َا ِّرجؿتف ياع و تا ت،  لاقاب فقفت كذا،  ؿت وقد قَّ ِس  ا

ت غقرُ َس َِّ  ك هبؿ . ؿَّ  واحد

اـ َس  (4) وا د  اـ زي ة.ؾَ ا  ؿ

لـ   :هق محؿد اـ الػضؾ السدوسل (5) اق ا تنأ ٌت، َِّ  :عؿ بَثاْ ٌة،  ه. ر  ي آخر طُ قَّ غَ بِثَؼ ب»ؿر ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(6266)ِّرجؿ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة
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َلبببببببببببببببِ  حؽًؿببببببببببببببا وطؾؿببببببببببببببا  َتؼ 

 

ق بببببببببببببببدِ ُثبببببببببببببببما َققِّبببببببببببببببده  ِؼَ 
(1) 

زى٪ة [ 825]  ؽ  زىيًن أيب، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؽ  ف احل٧يص،  ث٨ (2)ؿ مح٨، ظى ال٧يىى
ؿاؽ ٦ًس٢ مح ةد» :ق٧ٕخي ثٞي ح ٝةؿ :ٝةؿ ًٕ  .«زيؽث٨  ٦ة رأيخي يف ا٣

[826 ] زى٪ة ؽ  ج ةع :ؿ مح٨، ٩ة أيبال ٔجؽظى  ُ جةرؾ(3)ٝةؿ اث٨ي ا٣  :/ ٝةؿ اث٨ي ال٧ي
فببببببببببببببببا الطاالِببببببببببببببببُ  طِ  ًؿبببببببببببببببباَأيد  ؾ 

 

ببببببببببا َ  ببببببببببدِايببببببببببِ  َحؿا   ببببببببببش َزي 

 
بببببببببببببببٍو  بببببببببببببببَم  ِتِف   فاصُؾببببببببببببببب   الِعؾ 

 

ُه  َِؼق بببببببببببببببدِ   ُثببببببببببببببما َققِّبببببببببببببببد 
(4) 

زى٪ة [ 827]  ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ق٤ي٧ةفي ال ٔجؽظى ٍؿبو ق٧ٕخي  :ظى
ى  ث٨ (5)اكف ٌٔل  » :زيؽ يٞٮؿث٨  مح ةد زى٪ة زيؽ يي ى ؽ  زى٪ة الٮـ ثةحلؽيًر، ز٥ يي ا، ؽ  ٗؽن
 .(6)«٫ ٣حف ذاؾ١ٚأ٩  

                                           

لسَّ  (1) ل ا ت بثِ رج فؿ  ؾ د ك أمَّ ـ و  ، تت ترمؼ ـ ط ة ط ْرَط ال ُز أ ة  واي قَ  ،ت ر ؿ  ي ف ال حتِّ م أ لَجرح »دل كال ا

ؾ دي ع لتَّ ت غقرُ أكَّ  (59 ،8/58)« وا واه لؽـ ر ط،  د اتاختال اع وى طـف  لؿاترك،  ف ر ااـ ا واحد طـ 

قسك الطاتع ـ ط : محؿد ا ؿ كؿت س ،مـفؿ ارق ػ  ـص َا لُؿ د ا ت طـ لزَّ (826)قليت قريًا اقع ا لر اق ا أ و هراين ، 

ط»طـد الطرباين  ي  د(3479)ارقؿ  (4/271) «األوس اـ مُ  ، وطا ي  ي اهلل  ِد اـ َط د ا ة طـ وي ت ع

ِؾ» تم لؽ الٍف  (6/178)« ا ة. مع اخت وزيتد   ي اعض األلػتظ 

وٌق  (2) ُد تمٌ  ،َص وه أ تن يُ لف  وك ب. »سلص دَ ،  ِذي ْف لتَّ ب ا ؿ «ِّؼري ارق ة   .(6344)، ِّرجؿ

مُ  (3) ق  ـ الطاتعه قسك ا ـ ط قفٌ  :حؿد ا ٌة، فؼ ِ بِثَؼ . ، م قؿ ديث هش لـتس اح ؿ ا ب»ـ أطؾ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(6259)ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

(5)  
 

ؾل د اـ زيد اـ طاد هق ط تن التَّ  اهلل اـ زهقر اـ طا دط اـ ج لاَ اهلل  اري، أصؾف حجتزي، قؿل ا

لؿَ   عروف اوهق ا
ص

ؾل تن، يُ  ع دط اـ ج د  لك َج اـ زي إ ه  اق أ ب  ب»ه، ضعقػ. دص ـس ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(4768)ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (6)



        
 411     بٔ س د بٔ درِٖ محَّاد

[828 ] زى٪ة ؽ  ٙي  /يىي، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ث٨ (1)أػربين يٮق
يةليس -ق٧ٕخي أثة داكد :ٝةؿ -يٕين ا٣تكرتم -ميٮىس  ُ ق٧ٕخي  :يٞٮؿ -يٕين ا٣
ٍٮفو كييٮنف» :زيؽ ٝةؿث٨  مح ةد ٔى ؛ ث٨  رأيخي اث٨ى  ي ٮبى

ى
تىيىة أ

ى
٧ة أمؿه أ بى٭ي ـى جىيؽ إذا ظى خي

٪ى  ا ٦ة يٞٮؿي ذى ؿى ْى
»(2). 

[829 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  :٦ى٭ؽم، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى
ي ٮبي  :زيؽ يٞٮؿث٨  محى ةدى 

ى
ـه  (4)أ٩جأ٩ة أ ة ـو (5)ك٬ًنى ٟى ث٭نة ٍكجي  .(6)«، كظى

[831 ] زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٪ضةين، أػربين كً احلىكى
ارَل، ٝةؿ ٨ث (8)أمحؽي  ٕيؽ ال  ٧ىي٢ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ال رض :قى ث٨  ق٧ٕخي مح ةد :مي

٤ٍيىتني يف احلؽيرث٨  دٍلي ٦ة اكف صى » :زيؽ يٞٮؿ َى ٤ٍيح أك  َى ىٍكٮًم   .(9)«أيٮب ي

[831 ] زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (11)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  :٪ضةين، ٝةؿكً احلىكى
ال أ٥٤ٔي إال  أين » :ٝةؿ -احلك٨ ث٨ (11)الل ٔجؽيٕين أػةق  -ق٧ٕخي أثة م٧ؽ

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ هق َح (19)ََِّؼ و ث. ـُ َس ،  دي  الح

 َسـَُده َحَسٌن. (2)

ؿُ  (3) اراهق إ الاـ مَ  هق  لؿاق ي ا ؾقؼ :فد َظر ِّع وُيـْ ٌة،  ِّحت األ لبِثَؼ تف  ؾك ِّرجؿ ؿ ط  .(688)بثر رق

ـُ  (4) ا . هق ا ة ال ِّؿقؿ  أ

ـُ  (5) ا .سَّ َح  هق ا وسل الؼرد  تن 

 .َصِحقٌح  (6)

قؿ  (7) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(24)ََِّؼ

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(196)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (9)

لسَّ  (19) م  ي ا دَّ تاؼ.ََِّؼ  ـد الس

طاد (11) ـجتين هق  الحسـ الفس لرَّ  :اهلل اـ  د ا اق محؿ أاق حتِّؿ كؿت  ي ازي، قأ لَجرح »تل طـف  ا

ؾ دي ع لتَّ وٌق  ،رازي  : »(5/34)« وا ُد .«. َص  اهـ
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٦ى٭ؽم ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأيب القٮد يىؾ٠ؿ ٨ٔ  ث٨ (2)أك أثة ثسؿ (1)ق٧ٕخي ٤ٔيًّة
 :ٚٞةؿ -٨ٔ أنفو يف ًذ٠ؿ احلىيي (3)دٍل كذ٠ؿكا ظؽيرى الى  -زيؽث٨  ٝةؿ مح ةدي  :ٝةؿ

٤٧ٮق ىلع أ :ٚٞةؿ ري ذلٟ، ٚعى كا إىل ميغو ال يي٧زي ثني ٝيؿٍءو كظييو ٗك ؽي ٧ى مؿو ْٔي٥، خى
٤٧ٮق ىلع أف ٝةهلى  ، ٚعى ًؿ أمًؿق يٞٮؿ ٨ٔ ٗري أنفو ك 

ى
ٚٞةؿ  .٨ٔ أنفو  (4)ٝؽ اكف يف أ

 .(5)«هل٥/ ١٬ؾا أك حنٮق

 َِٔ  طٜزبٔ  ِفِك٘ محَّارباب َا سنض 

[832 ] زى٪ة ؽ  ب٢ أيب ٨ٔ محى ةدً  :ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ٝةؿ  :زيؽ، ٚٞةؿث٨  قي
٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٫ى ٨٦ً مح ةدً  ٦ة رأيخي » :٦ى ٞى ٍذ

ى
 .(6)«زيؽث٨  ثةبلىَصة أ

 

                                           

لؿَ  (1) ـ ا ا  ديـل.يعـل ا

ةٌ  (2) قؿ  ،بِثَؼ بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(547)ََِّؼ

لجَ  (3) لاَ ؾْ هق ا ب ا أيق اـ   اري.د 

لاَ » بارك:الؿُ  قال ابنُ  ؾ ا يُ أه ة  اـ طُ عص َض ار تن ا وك  ، : َج ػقكف ؼقل ة ي ومَ دٌ ؾْ ققـ ـ كتن ومَ  ؟دٌ ؾْ ـ َج ، 

ُـ عَّ وَض  ؟دٌ ؾْ َج  ا ف ا يف ػ دَّ «راهق ل تل ا وق :  ،«رتوكمَ »ارقطـل: ،  أحؿد اـ حـاؾ قػَض »وقتل  لقس  ،ع

تَس يُ  ديثف شقًئ دال». «قى ح ت تاط َظر (421، 1/429) «مقزان ا وُيـْ لؿقزان»،  ا تن   .(2/339)« لس

طاقع:  (4) لَؿ ت مـ «قتلف»ادل « قتل»وقع  ي ا لُؿْثَا وا  .(ك)و (م)، 

َظر يُ  (5) ة»ـْ حقح لاَّ ث ا تدي ة األح ؾ ؾس ديث رقؿ  (3/695) «س الح 14)ِّحت  14). 

 .َصِحقٌح  (6)
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 باب َا سنض 

َّارَِٔ   طٜز، َٚثِبِت٘ يف احلزٜحبٔ  إتكإ َس

زى٪ة [ 833]  ؽ  ٌل  ال ٔجؽظى ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب ٔك ٩ة  :٪ضةين ٝةالكً احلىكى
يؿ، ٝةؿ ث٨ (1)م٧ؽي  ب٢ -زريٓث٨  ق٧ٕخي يـيؽى » :ال٧ً٪٭ةؿ الرض   ٦ة دٞٮؿي يف :كقي
ٍثجىخي يف احلؽير؟ ٝةؿث٨  زيؽ كمحى ةدً ث٨  مح ةدً 

ى
ح؛ أي ٭٧ة أ ٤ى٧ى زيؽ، كاكف ث٨  مح ةدي  :قى

 .(2)«اآلػؿي رصالن وةحلنة

[834 ] زى٪ة ؽ  ٦٪ىٮر، ٨ٔ ث٨  ذ٠ؿق أيب، ٨ٔ إقعةؽى  :ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى
ًٕني أ٫٩ ٝةؿث٨  يىي ٍثجىخي ٨٦ً ث٨  محى ةدي » :٦ى

ى
٤ىي ح ٮارث كاث٨ ال ٔجؽزيؽ أ ٔي

يىحٍ٪ىحال ٔجؽك يف كاث٨ خي  .(3)«ٮ٬ةب الٞ 

[835 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يٍسى٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى
ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخ يىي :ٝةؿ ٍثجىخى ٨٦ مح ةد» :٦ى

ى
ي ٮب أ

ى
ث٨  ٣حف أظؽه يف أ

 .(4)«زيؽ

[836 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿق٧ٕخي أثة زي  :ؿ مح٨، ٝةؿال ٔجؽظى ق٧ٕخ أثة  :ٔر

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 7)بِثَؼ 42). 

  .َصِحقٌح  (2)
 

لاقفؼل ه ا وا دخؾ» ي  ور لؿ لؿِ  (23، 1/22) «ا اـ ا ـ صريؼ ا سؿ الستئؾ م وذكر ا ـفتل، 

ااـ زريع زيد  أكَّ  ،لق اسل ولد وكقع و لرو تن ا اح.ف سػق  اـ الجر

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)
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ٍكفى أف  مح ةدى » :يٞٮؿ (1)الٮلؽ جىح يف احلؽير؟!ث٨  دىؿى ٍٕ  .(2)«زيؽ دكف مي
[837 ] زى٪ة ؽ  ح ٨ٔ مح ةدً » ؿ مح٨، ٝةؿ/ال ٔجؽظى ب٢ أثٮ زئر زيؽو ث٨  قي

ح؛ ٚٞةؿث٨  كمحى ةدً  ٤ى٧ى ٍثجىخي ٨٦ً مح ةدث٨  مح ةدي  :قى
ى
ط  ث٨  زيؽ أ وى

ى
؛ أ حى ثسسريو ٤ى٧ى قى

٨ي  ٞى ٍت
ى
 .(3)«ظؽيسنة كأ

 َِٔ َّارباب َا سنض   طٜزبٔ  َعِكٌ َس

[838 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى زىين  /ظى ؽ  ظى
جةع، ٝةؿث٨  ًٔحىس ث٨ (4)م٧ؽث٨  صٕٛؿي   ُ ٢ » /ٝةؿ أيب /ا٣ ٞى ٍخ

ى
ٝى٤ ٧ة رأيخي رصالن أ

 .«زيؽث٨  ٨٦ مح ةدً 
 

 
 
 

                                           

طَّ  (1) ل  قتلسل.هق ا

 .َصِحقٌح  (2)

: َصِحقٌح  (3) صػ فقف َاـ لُؿ تل ا ت ق ؾ م وك ة»،  اق ُزْرَط أ ؾ  َس فنكَّ  «ُسئ ة صتوس مـ عَ ؿِ ف  ـف كؿت  ي ِّرجؿ ف م

ؾ» دي ع لتَّ وا لَجرح  د سؿعتُ »، قتل: (4/591)« ا ين ق ة: فن ْرَط اق ُز أ ؾ  أققل: ُسئ ت  ؾؿ ف إتا أك لف ف مـ كف سل

أُ  ت فال  أك و لتف.  : سل أققل لؽ تا  ذ ؾ احضريت: ف اقجفٍ لص دَ غقري  َس  س  بوتا   اهـ...«. .ا

ـصُػ  (4) َا لُؿ ه ا ؾ» ي  ذكر دي ع لتَّ وا لَجرح  ـف َز كَ »، وقتل: (2/488)« ا اء روى طـ أاقف، وروى ط تمر ل س

أحؿد اـ حـاؾ .«. صتلح اـ   اهـ
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 باب َا سنض 

 طٜز ٚتٛقري ايعًُا٤ ي٘بٔ  دالي١ محارَِٔ 

[839 ]  ني ث٨ (1)٩ة ٌٔل  /الركٌف، ٝةؿث٨  الي٪يؽ، ٩ة يٕٞٮبي ث٨  احليكى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  ث٨  رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  صةء إىل محى ةد» /٦ى

٭جةء، ٨ٔ قٕيؽً  -زيؽ جري، ٨ٔ أيب قٕث٨  كقأهلى ٨ٔ ظؽيًر أيب الى  يؽو اخليٍؽرًم/ صي
ة ٌن ٭ة ثٕ ٌي ؿ ثٕ  ٛ ٌةءى ديسى م  /ٝةؿ -أف  أل ةًثينة ثني يىؽى ٚؿأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم  صى

 .(2)«زيؽ، ك٬ٮ يي٧ٌل ٤ٔي٫ ٬ؾا احلؽيرث٨  مح ةد
[841 ] زى٪ة ؽ  بيٓ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة أثٮ الؿ  احلىكى

٤ىي ح ظؽيسنة؛ ٚٞةؿث٨  ي٢ى ذى٠ؿتي إلق٧ةٔ» /الـ٬ؿاين، ٝةؿ ؟ ٤ٝخي  /ٔي زٟى ؽ  ٨ ظى  /٦ى
جةب /زيؽ، ٝةؿث٨  محى ةد  .(3)«ميغي الن 

[841]  زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /٪ضةين، ٝةؿكً احلىكى
جةرؾ يٞٮؿ ث٨ (4)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٪ ة نؿجي ٨٦ ٔ٪ؽ » /زيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي مح ةد /٦ي ٠ي

ـه أيٮب ك٬ًنةـ  قذٮايئ، ٚيٞٮؿ لة ٬نة ؿى٬ة  .«د٬ةديٮ٬ة ٝج٢ أف تىرٍب  /ال  ا٠ى ؽ؛ ٚ٪ىذىؾى ٕي ٍٞ ٚ٪ى
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(12)ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

د (4) ق طا لااري ه وي ا ت طػ ل لعقشل ا رك ا ت اـ ما حؿـ  لرَّ ٌة.  :ا ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(4922). 
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 .(1)«ثىح٪٪ة

 طٜزبٔ  باب اعتشكام ايغ١ٓ ذليب محار

[842 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝىةالى  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب كم٧ؽي ال ٔجؽظى ٍٕ٪ة  /مي ٧ٍ قى
٭ؽم يث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /زاذاف ٝةؿ ث٨ (3)محى ةد إذا رأيخى ثىَصيًّة » /ٞٮؿ٦ى

٪ حو ث٨  يت  مح ةد  .(4)«زيؽ ٚ٭ٮ وةظتي قي

 طٜزبٔ  باب صٚا١ٜ ابص١ُ٥ عٔ محار

[843 ] زى٪ة ؽ  ٝىجيىحال ٔجؽظى ، (6)، ٩ة قٛيةفي (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة  ، ٨ٔ رص٢و
جيًؽ الل ٔي جيؽ ث٨ (7)٨ٔ  ٔي ـي ك٣س٨ » /٧ٔري، ٝةؿث٨  أيب يـيؽ، ٨ٔ  ذض٥ ال٧يعؿ يى

اال  ةؿ /ٚك٧ٕخي أيب يٞٮؿ .يىزنع مٕؿن  .«زيؽث٨  ٬ؾا الؿص٢ مح ةدي  /يٞي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ـُ  (2) ا .ارَ وَ  هق ا  ة

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(7)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (4)

.هق قَ  (5) قائل س  ل ة ا اـ طؼا ة   اقا

(6) . لثقري  هق ا

دُ هق  (7) د الؿَ  طاق ال يزي أ اـ  اـ َش اهلل  ظ  تر لك آل ق ةؽل، مق ٌة، كثقرُ  :قا ث.  بِثَؼ دي يب »الح َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(4384)، ِّرجؿ
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[844 ] زى٪ة ؽ  زيؽ/ ث٨  ركل ٨ٔ مح ةدً » /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
، كث٨  قٛيةفي  ٓه كي جةرؾ، ككى يىحٍ٪ىح، كاث٨ي ال٧ي ٭ؽم، كيىيث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽخي ٕيؽ ث٨  ٦ى قى

ي٥، كعى  ، كأثٮ ٩ٕي ةفي  ٛ ةف، كخى  ُ ٞى ـه، كق٤ي٧ةفي ا٣ ٍؿبو ث٨  ًر  .«ظى
[845 ] زى٪ة ؽ  ح، ٝةؿال ٔجؽظى ٝىجيىح، ٩ة  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أثٮ زئر ٩ة 

، ٨ٔ أنًف  ، ٨ٔ رص٢و ضت ث٧ًى٨ ال  اكف ٧ٔؿي » /قريي٨، ٝةؿث٨  قٛيةفي ال يى
  .«يىؿًثي 

 ًقريي٨ ٬ٮث٨  ٬ؾا الؿص٢ي اذلم رىكل ٔ٪٫ ال ٍٮرًم  ٨ٔ أنًف  /حى ٔى رٍ ٝةؿ أثٮ زي 
 .«زيؽو ث٨  مح ةدي 
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 ريال عبد
 

 

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

  كاد َٔ أٌٖ ايغاّايٓ
حوي عبد ً الرَّ اع   بي عورو األ ْوز 

 عمرو ابصوزاعيبو  رمحواه عبد
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 َٚٔ ايعًُا٤ اجلٗابش٠ ايُّكَّار َٔ أٌٖ ايؾاّ 

 

اِعيبن ُسَّحمنالُعبد
َ
ْوش

َ
ُعمسو ألا

اِعي 
َ
ْوش

َ
ُوفقههما ذكس من علم ألا

[846 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ ابلريكيت، ث٨  الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ مى
زين م٧ؽي  ؽ  ةب، ٝةؿال ٔجؽ ث٨ (2)ظى ـارم، ٚؾ٠ؿ » /ٮ٬  ٠٪خي ٔ٪ؽ أيب إقعةؽ ا٣ٛ

ٍكزىايًع ٚٞةؿ
ى
جنة /ال ضى ٔى يكأؿ ٨ٔ اليشء اذلم ٔ٪ؽ٩ة إف  ذاؾ الؿص٢ى اكف مأ٫٩  ؛ اكف ي

؛ ٚيٞٮ ةا٢ٚي٫ الزؿي ٚييبذًل ث٤ضةصذ٫ ظىت يىؿد ٤ٔي٫  .٦ة ٔ٪ؽم ٚي٫ يشء /ؿ ل٤ك 
ؽك الزؿى اذلم ٔ٪ؽ٩ة   .الٮاب؛ ٚال يٕى

ت، ز٥ ٝةؿ .ية أثة إقعةؽ، ٬ؾا مبي٫ه ثةلٮيح /ٚٞةؿ آػؿ ًٌ ٘ى ٨٦ً ٬ؾا  /ذى
ضت؟ اكف كالًل يى  ؽ   د  ؿي دٕى ٞى ا، كال ىلع الٮاب ٧٠ة ٬ٮ ٔ٪ؽ٩ة يف الزؿ ال حي ؤػؿن ـ ٦٪٫ مي

ةييؤػ ٦ن ؽ  ٞى  .«ؿ ٦٪٫ ٦ي
[847 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ظؽزين ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى

الـ، ٝةؿث٨  ا٣ٞةق٥ي  ٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأػربين  /قى ؽه » /٦ى ظى
ى
ةـ أ ٦ة اكف ثةلن 

ٍكزىايًع  
ى
٪ ًح ٨٦ً ال ٤ى٥ى ثةلك  ٍٔ ى

 .(3)«أ
                                           

بثر رقؿ َس َح  (1) األ ت  م ِّح دَّ وََِّؼ ث،  دي لح  .(249)ـ ا

لؿِ  (2) وذكر ا تف،  ؾك ِّرجؿ ػ ط أق لؽؿتل»زي  ي لؿ  ذيب ا ـ « هت لقد مؿ الق ـ  تيخ العاتس ا مـ مش

. حؿد اـ طادمُ  «:حؿدمُ »ك اـيسؿَّ  ة لف ؾك ِّرجؿ قػ ط لغتز، ولؿ أ  القهتب اـ هشتم اـ ا

 .َصِحقٌح  (3)
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[848 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /، ٝةؿ(1) ا٣ُ٭ؿاينالل ٔجؽٮ ؿ مح٨، ز٪ة أثال ٔجؽظى
زاؽال ٔجؽ ٍكزىايًع  ظني » /يٞٮؿ (2)ؿ 

ى
ٙى ال  ٪ يش، كوى ؿى / اث٨ي صي ذيتى ٙى ال١ي  ٪ ٨ وى ؿي ٦ى ك 

ى
أ

ذيجى٫ث٨  ٝىًؽـ ىلع يىي  .(3)«أيب ٠سري ٠ي
[849 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى مـيؽ، أػربين ث٨  الٮلؽ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ا٣

ٍكزىايًع   ث٨ (7)أػربين ٢ٞ٬ًي » /يٞٮؿ (6)ٍك٭ؿق٧ٕخ أثة مي  /، ٝةؿ(5)دظي٥
ى
زيةد أف  ال

كأ٣ح جٕني أ٣ٙ مى ٍكزىايًع  أصةبى يف قى
ى
 .(8)«ال

[851 ] زى٪ة ؽ  مـيؽ، ٩ة ث٨  الٮلؽ ث٨ (9)ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕج ةسي ال ٔجؽظى
ة، » /ظ١ي٥، ٝةؿ ث٨ (11)، ٩ة ٔٮفي (11)جنيطث٨  ا٣ٕج ةس ةصًّ ٍكزىايًع  ظى

ى
ػؿصخي ٦ٓ ال

                                           

لؿُ  (1) ف ا تل طـ ةٌ »ػ: ـص َا ق بِثَؼ وٌق،  ُد بثر رقؿ «َص ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ت  2). كؿ 86). 

لاَّ  (2) تين.هق ا  ـع

 .َصِحقٌح  (3)

ـُ  ا ه ا وا ة  ور مؼدم دي  ي  ؽتمؾ»ط ال طاد (1/174) «ال صريؼ أ ـ  وَِّ  اهلل م اف،  طفراين،  ل ف حَّ َا ا ػ فق

لك  لظفراين»إ  .«ا

ديثَس َح  (4) الح ت. ،ـ  م قريًا دَّ ت ََِّؼ  كؿ

د (5) ودُ  هق طا تين،  لعثؿ و ا اـ طؿر اراهقؿ  إ اـ  حؿـ  لرَّ ب لفا تفظٌ  :حقؿ لؼ ٌة، ح َظر ، مُ بِثَؼ ؼـ. ُيـْ ت

ب» ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3817)، ِّرجؿ

د (6) اـ مُ  هق طا ؾك  ٌؾ  :سفر الغستيناألط تض ٌة، ف ب. »بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3762)، ِّرجؿ

لسَّ  (7) تد ا اـ زي ؾ  ِهْؼ ق  دص ه ل ل ا اقروت، ققؾ: ؽسؽ زيؾ  ؾ»مشؼل، ك د «ِهؼ محؿ ف  واسؿ ٌب،  أو  ،لؼ

َب  طاد تِّ تن ك وك ٌة.  :األوزاطل اهلل،  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  736)، ِّرجؿ 4). 

(8) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ت.َِّؼَ  (9) م قريًا  دَّ

لعاَّ  (19) لازازهق ا د ا قح اـ سع َظر مَ  :تس اـ كج وُيـْ تل،  تريخ اغداد»جفقل ح ِّ »(14/4 تريخ »، و(1 ِّ

 .(26/435)« دمشؼ

لز   (11) لك ا ؿ مق اـ حؽق ن  ـُ هق طق ا ه ا طل، ذكر ا وز تب األ أصح ـ  لعقام، م اـ ا تكر  ي طَ  اقر  تريخ »س ِّ

وَح »، وقتل: (59، 47/58)« دمشؼ وزاطل،  ب طـ األ ـ  جَّ كت تلؽ ا ؽك طـف، وطـ م وح عف،  م

لسَّ  ال ا أ اـ  تن  ؾقؿ اـ س د  لق لق وا س،  مَ أك و د،  اـ حؿق لفقثؿ  وا ب،  ؾؿة اـ طؾل.تئ  س
= 
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ة ٤ٔي٫، ٧٤ٚ ٤ ٧ن كى ٫؛ ٚأدةق مي ٦ي ؽى ٍٞ ، كب٤ٖ ٦ةلاكن ٦ى ٍكزىايًع  ال٧ىكضؽى
ى
ة أدح٪ة املؽي٪حى أَت ال

٤ىت  ٗى ة ٨٦ً ثٕؽ والة ا٣ْ٭ؿ يذؾا٠ؿاف ا٥٤ٕ٣ ٥٤ٚ يىؾ٠ؿا ثةثنة ٨٦ أثٮاث٫ إال  ٤ىكى ٚضى
ؾا٠ كىدا ال٧ي ة كعى ٤ىكى ٤ ية، ز٥ صى ٕىَص ٚىىى ٍكزىايًع  ٤ٔي٫ ٚي٫، ز٥ ظرضت والةي ا٣

ى
ؿة؛ ال

ؿىق يف  ّى ؿ ت الن٧في ٩ىة ٛى ٍكزىايًع  ٚي٧ة يىذؾا٠ؿاف، ٧٤ٚة اٍو
ى
٤ت ٤ٔي٫ ال ل  ذلٟ ي٘ى

٫ ٞى ةجى ث ؿ؛ ٚؼى ؽى ٟي  (1)ثةب ال٧ياكدت كال٧ي  .«أنفو ٚي٫ث٨  ٦ةل
[851 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /مـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى
ذىكى ٥» /أيب يٞٮؿ ـى ٦ي ؛ ٚإ٩ٟ   ٦ة ق٧ٕخي ن ٍكزىايًع 

ى
، ٗري نـ ال ٜى ٤ً ٍردي٫ ػى ؿ  إال كإذا ٠ى

كةن  الى ؿى ٚي٫ زاد ظى ْى رٍتى ال  ؿ  ة ٠ى  .«َك٧ 
[852 ] زى٪ة ؽ  مـيؽ ابلريكيت، ٩ة ث٨  الٮلؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى

زين  ث٨ (3)م٧ؽي  ؽ   -يٕين اث٨ أيب ا٣ّٕشي٨ -ظجيت ث٨ (4)٧يؽاحل ٔجؽ٬الؿ، ظى
ٕيتث٨  ٤ٝخ ملع٧ؽً  /ةؿٝ ًٞيخى » /مةثٮرث٨  مي ٞةمىٟ ثني يؽي٫؛ ٣ى أننؽؾى اللى ك٦ى

؟ ٝةؿ ٍكزىايًع 
ى
ٍكرىعى ٦٪٫؟ ٝةؿ /٤ٝخ /ٝةؿ .امهلل ال /أ٫ٞٚى يف دي٨ الل ٨٦ ال

ى
 .ال /ٚأ

ٍظ٤ى٥ى ٦٪٫؟ ٝةؿ /٤ٝخ
ى
 .(5)«كالى  /ٚأ

                                           
= 

لعاَّ  :روى طـف اق ا ة، أ ، وطؿرو اـ سؾؿ ، وأاق مسفر وح، وطاتس اـ كجقح لقد اـ ر الق تس اـ 

أكَّ  ت  اـ جقص لحسـ  اق ا أ ادموذكر  قرأ  ي كتتاف طـ األوزاطل، وكتكت لف دار  ِ ف  ؾل ؿَّ شؼ م ت ي

ة.  الجتاق

(1)  
 

ِؿل ؾص لُؿَع تر ا لؿَ  (م) ي  أنَّ   أش ـ ا ط: م ؼف»ادل  «فختلػف»خطق تن «فختك طقصت لؿخ ت ا أمَّ  ،

تن طـدي وهؿت  ت:  (م)و  (ك)الؾت فؿ  .«فختكؼف»فػق

ت (2) م قريًا دَّ أكَّ  ،ََِّؼ َح و ث.َس ف  دي الح  ـ 

ـصُػ  (3) َا لُؿ ه ا ؾ» ي  ذكر دي ع لتَّ وا لَجرح  لعَ »تل: ، وق(8/116)« ا طـف ا ى  و د، اَّ ر زي لقد اـ م الق تس اـ 

ا ؾقف خقًر بثـك ط أ .«. و  اهـ

وٌق  (4) ُد أخطل. رُ  ،َص ب»اؿت  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3781)، ِّرجؿ

 َسـَُده َحَسٌن. (5)
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[853 ] زى٪ة ؽ  ظؽزين  مـيؽ،ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى
٤ٞٚخ  -ك٬ٮ ٔ٪٫ اغاته  -أنفث٨  أديخي دل٤فى ٦ةلٟ» /ظيةف، ٝةؿ ث٨ (1)ٔجيؽي 

كأ٣ح ٠ؾا ككؾا؟ الل ٔجؽ٦ة يٞٮؿي أثٮ  /لوعةًب ٦ةلٟ   يف مى
  .٦ة ١٬ؾا ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿك /ٚأصةثٮا ٚي٫، ٤ٞٚخ

 ك٦ة ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿك؟  /ٝةلٮا
 .٠ؾا ككؾا، خبالؼ ٦ة ٝةلٮق /٤ٝخ

ٮا يب؛  /ٝةؿ  ١ي ةظى ٌى ذى ٤ىفى ٝةلٮاذى ة صى ٟه ٧٤ٚ  ية أثة  /ٚإين ل١ؾلٟ إذ أٝج٢ ٦ةل
ٍكزىايًع؟ الل ٔجؽ

ى
ةَل  ٨ٔ ال ثي الن  ىؽ   ، أال تك٧ٓ ٦ة يي

 ٦ة دٞٮؿي أ٩خ يف مكأ٣ح ٠ؾا ككؾا؟  /٤ٞٚخ /ٝةؿ
  .ٚأصةب ث٧س٢ صٮاث٭٥

  .٦ة ١٬ؾا ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿك /٤ٞٚخ
ٙ  /ٚٞةؿ   .َكٙ النيغي ٚذىكى

ؿ   ٧ى ٮا؛ ذى ١ي ةظى ٌى ى ثؿأًق٫  ٚذى ٍػدلى
ى
، ٚأ ٤ىخ ٦ةلاكن ق١ذحه ٔى يب قةٔحه الل أ٥٤ٔ، ك

ٚؿأيذي٭٥ كٝؽ عدى ٦ة اكف  .ا٣ٞٮؿي ٦ة ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿك /الرض ًم٤ًيًّة، ز٥ رٚٓ رأق٫، كٝةؿ
 .«يب ث٭٥

[854 ] زى٪ة ؽ  ، ٚٞةؿ /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٍكزىايًع 
ى
ب٢ ٨ٔ ال  /كقي

ذ  » ٍكزىايًع  ٚٞي٫ه ٦ي
ى
ٓى ال ٧ً ٓه ملة قى  .(2)«ًج

                                           

ـُ  (1) ا ه ا تن، ذكر ـ حق ا د  ن  ي اَّ حِ  طاق لثؼتت»ت 8/4) «ا 33)  : ؾ، يَ »فؼتل ؾ جق أه ـ  تن م اـ حق د  ق روي طا

لٍؽ يَ  ت وي طـ م مُ  ر د،  اـ مزي د  لق لق اـ ا س  ت لعا ـف ا ى ط و ة، ر لفقع اـ  ديثوا الح قؿ  .«. ستؼ  اهـ

 .َصِحقٌح  (2)
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[855 ] زى٪ة ؽ  مـيؽ، ٩ة أيب،  ث٨ (2)الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕج ةسي ال ٔجؽظى
زين يـيؽ ؽ  ٍكزىايًع  » /وة٣ط ابلريكيت، ٝةؿث٨  الل ٔجؽث٨  ظى

ى
٤ىًت ال َى جتي  اكف قى

ٍٕره  ًبى ٤ٔي٫ بى ٥ٍ٤ى أ٩ ٫ َضي ًٕ ٍكًضؽ٬ة -يٕين إىل الى٧ة٦ح -ا٣ ث٨  كيىي -٧٤ٚة دػ٤ٮا مى
سري صةلفه يف ال٧ىكضؽ ة إ٩ ٫ إف اكف ٔ٪ؽ أظؽو ٨٦  /ٚ٪ْؿ إل٭٥؛ ٚٞةؿ -أيب ٠ى ٦ى

ى
أ

؛  ٌل  ؿ  ث٫ ك٬ٮ ٝةا٥ه ييىى ٍكزىايًع، ز٥ مى
ى
ٛىىت؛ يٕين ال ٬ؤالء ا٣ٞٮـ ػريه ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ ٬ؾا ا٣

ٕي٧ؿ /ٚٞةؿ ل٤كةا٫ ٍمجى٫ ث
ى
ٍ  أ ٤ ينة رى ىى ؾا ٕـيـ ثىالد٫ً ٨٦ً ٬ا٣ ٔجؽث٨  ٦ة رأيخي مي

  .ا٣ٛىت
ة لعىي، ٚٞةؿ /ٝةؿ يى٫ ميغه اكف ص٤حكن ًٞ ك٨  /ٚى٤ى ٪ة ال يـاؿي يي ية ٚىت، إف  ميؼى

  .ًذ٠ؿؾ
ىن٫ٛ  /ٝةؿ ٥٤، كن ًٕ ٧ًٓ ا٣ يض ذ٦ة٫٦، ٧٤ٚة قى رىاد أف يٞى

ى
ٍكزىايًع  ٠أ٩ ٫ أ

ى
ٚأدةق ال

ىي يٮاف، كأٝج٢ى ىلع يى ٚىيى ال   .«يٕين اث٨ أيب ٠سري .٤ٝج٫ رى
[856 ]٪زى ؽ  ج ةسي ال ٔجؽة ظى ٕى زين ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ؽ  مـيؽ، ظى

ةر، ٝةؿ ث٨ (3)٧يؽاحل ٔجؽ ٕـيـ، ٚضةءق رص٢ه ا٣ ٔجؽث٨  ٠٪خي ٔ٪ؽ قٕيؽً » /ثس 
كاح إىل الي٧يٕح؟ ٚٞةؿ هل /ٚٞةؿ ىت إًث ةف الؿ  تىيٍخى ثىريكت؟ ٝةؿ /ية أثة م٧ؽ، ٦ى

ى
 .٥ٕ٩ /أ

ٔى٧ؿك؟ ٝةؿ /ٝةؿ ٨ اكف ٝج٫٤ /ةؿٝ .٥ٕ٩ /ٚؿأيخى اث٨ى  ةؾى ٦ى ٛى  .«ٚٞؽ ٠ى
[857 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /الٮلؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣

٨ اكف ٝج٫٤» ٍكزىايًع  ٦ى
ى
ٛة٩ة ال  .«٠ى

                                           

ت.َس َح  (1) م قريًا دَّ وََِّؼ ث،  دي لح  ـ ا

ويت (2) لاقر د ا اـ َمْزَي د  لق لق ٌة.  :هق ا َؼ ب»بِث ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  759)، ِّرجؿ 4). 

د (3) تف هق طا الح ويت، قتل  لاقر ب»ظ  ي الحؿقد اـ اؽتر السؾؿل ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «َِّ ة  ، ِّرجؿ

. ؼاقلمَ : »(3776) لؿُ « د ا ـ ذا ط وه إتا فَ اهـ.،  و ة،  اع ت ـ.ؾَ ت  قص
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[858 ] زى٪ة ؽ   /(2)ٍكً٭ؿٝةؿ أثٮ مي  /، ٝةؿ(1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة دظي٥ال ٔجؽظى
ٮا إىل » ٤ىكي ١ٮت، ث٨  يـيؽ ث٨ (3)يـيؽى ملة ديٮيف  ٦ى١عٮؿه صى صةثؿ، كاكف َٮي٢ى الك 

٤ىكٮا إىل ق٤ي٧ةفى  مٮىس ث٨  مٮىس، ٧٤ٚة ديٮيف  ق٤ي٧ةفث٨  ٧٤ٚة رأكا ق١ٮد٫ صى
ٮا إىل ا٣ٕالء ٤ىكي اٝح ٝةؿث٨  صى ٨ ٚىٞي٫ الي٪ؽ؟ ٝةلٮا /احلةرث، ٧٤ٚة كل اث٨ سي  /٦ى

ُل ُل! /ٝةؿ .ٝىحٍفه أل ٭ة ٝحفه أل ٪ؽه ٚٞي٭ي ٍكزىايًع   /ٝةؿ ٣ٞؽ ًةعى صي
ى
ٚجٕر إىل ال

ت ث٭ة ٫ ٨٦ ثريكت، ٚاكف يٛي ٦ى ٍٝؽى
ى
  .يٕين ثؽمنٜ .(4)«ٚىأ

[859 ] زى٪ة ؽ  اء، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ا٣ربى
ًؽيين ٧ؿك /٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يؽكري ىلع ًقذ ح» /ال٧ى ـ ٬ؿم، ٔك ٝىذةدة، ث٨  ال دي٪ةر، ك

ذح  ث٨ كيىي ٥ٍ٤ي ٬ؤالء الك  ًٔ ٧ل، ز٥ وةر  أيب ٠سري، كأثٮ إقعةؽ ال٭ى٧ؽاين، كأل
ةـ إىل  ٍكزىايًع ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٨٦ً أ٢٬ الن 

ى
 .(5)«٧ٔؿك ال

 
 

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(849)بِثَؼ

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(849)بِثَؼ

ةٌ  (3) ب. »فؼقفٌ  ،بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(7844)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

ارقؿ  (5) م  دَّ 4)ََِّؼ 6). 
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ُٚال٠ ابصَض َُٛص امُلغًُني إىل  ِّ يف َصالح ُأ َِٚطاِع  ُنُتب ابَص

  إىل أبٞ ُعبٝز اهللباب صعاي١ ابصٚطاعٞ 

ََ   ٛعظ١ٍ ٚعؤاٍ ساد١ٚطٜض اخلًٝف١ يف 

[861 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى  /مـيؽ ًٝؿاءةن، ٝةؿث٨  الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ا٣
جيؽ الل(2)أػربين أيب ٔي ذىتى إىل أيب  ٍكزىايًع أ٩ ٫ ٠ى

ى
، ٚإين  أقأؿي » /، ٨ٔ ال ة ثٕؽي أ٦ 

٢ٕ ا٣٘ة٣تى ٤ٔي  اللى  ىٍك٤يتى ٦ً٪ٟ ٔٞالن كال دي٪نة، كأف جيى ٟ ٚي٧ة أ٩خ ٚي٫ أال  ي
ٓ، كال ٠رثةي  ٧ى َى ؿؼ كدىسؿق ٝج٢ أف ديبذًل، كال جي٭٤ٟ ٔ٪٫ ٚذ٪حي  ٌف  ملة ٠٪خ دٕى اتل ٮى

ؿ ذةع، كدٞى ٨  ٤ٔيٟ ثؾ٠ًؿ ٤ًٝ ًح ال٧ى ٧ي ٢٘، كأف حى ْ  مي ٤ٕٟ حًلى ٮر ًٚؿا٫ٝ، ز٥ جيى ٌي  ٟى يت ظي
ًظت  أف أدٕ

ي
ة؛ ٚإ٩ٟ  املؿءي أ ٞن نٛ ٤ًٍج٫ ٦٪ٟ مي ا، كىلع قى ؤزؿن ٔىىس ٚي٫ مي ق ثًؾ٠ؿ ٦ة  ة٬ؽى

ذىتي  ٕى ًٍؽث ث٫ ػرينا، ٚإين أرصٮ أف يىسٮف ا٣ ٦ًين  ىلع ال ىط لٟ،  (3)اللي أف يي
ٮء ٔ٪ٟ ٚي٫ إف مةء الل. ٍؼ الك  ًٕى٧ح يف ًدي٪ٟ، كصى ت ا٣  كظي

ىلع حلٜ يف  -رمحٟ الل -كٝؽ قأ٣ين إدريفي ال١ذةبى إلٟ؛ ٚإٍف ٝىؽرت هل
جى٤ىح ةء ظةصذ٫ ث٧ة يىتكجت ٤َجخ هل كأٔ٪ (4)قاكف صى ٌى ٢ٕ ٝى ٔىىس الل أف جيى ذ٫ ث٧ة 

٦٪٫ كأٔ٪خ ٤ٔي٫، ز٥ جيـيٟ ث٫ ػرينا، كجي٫٤ٕ ٨٦ ال ٮا٢ٚ ال٧ىؾػٮرة يف اآلػؿة إف 
ٟى  -مةء الل ٤ىيٍ ٔى ـي  ال ، كالك  ٤ٍخى ٕى   .(5)«ذى

                                           

ت. ـُ َس َح  (1) م قريًا دَّ ث، ََِّؼ دي لح  ا

ةٌ  (2) بِثَؼ د،  اـ مزي د  لق لق ت. ،ا م قريًا دَّ  ََِّؼ

لؿطاقع:  (3)  .«الغقب»وقع  ي ا

ة.  (4) لالذقق ب قرب ا َؾ ل َح ت أطؿ تم مِـ  لشَّ ت ا ة  مشفقر ة  ؾع لاؾدان»ق جؿ ا  .(195/ 2)« مع

 َسـَُده َحَسٌن. (5)
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ِّ إىل ٚطِٜض اخلًٝف١  َِٚطاِع  باب صعاي١ ابَص

َِٔ اخل أبٞ ُعبِٝز اهلل ََشبٍٛؼِبَتد ًٝف١ِيف تٓذظ نتاٍب   ١ًِٝ 

[861 ] زى٪ة ؽ  أػربين أيب،  /الٮلؽ ٝؿاءةن، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى
 / ٍكزىايًع 

ى
جىيؽ الل»٨ٔ ال ٥ى اللي لٟ كملة أ٩خ ٚي٫  /أ٩ ٫ ٠ذتى إىل أيب خي ، ٝىكى ة ثٕؽي أ٦ 

  ٜ ٢٧ ٤ٔي٭ة، كديؤىد م ث٭ة ظى ؼ٫ُ، كًجي ح دٕى ة ٨٦ً قى ًو٧ن ٨ ي٤ـمٟ ٚي٧ة كصؽت  عى ٦ى
ٟى كك٪خى رىصةءق يف ٩ًٛك٫ ثإذف الل،  ج ٔ٪٫ إذا اقذ٘ةث ثً ؿى ٛى ٤ت ا٣ َى بي٢ إل٫  الك 

الن  ذىٮق  اؿ ٨٦ً أكئلٟ ٦ي ٪ؽ ا٣ٕٞةًب  (1)كأ٫٩ ال يـى ة، ٔك يٮؾى ٚي٫ ٩يىعن يب إلٟ، ٚال آل
٢  ذىٍججنة؛ ٚأهل٧ٟ اللي  ًٞ ىٍكذى ، كال ت ىكذ١رث ٧ٔالن ٕةي٪ح احًلكةب ال ت ًذ٠ٍؿىق، ك٤َتى  ك٦ي

 الٮقي٤ح ٔ٪ؽق.
، كاكف ٨٦ً ث٨  ثي٥  إف  يـيؽى  ٫ اللي ٍو٤ىعى

ى
بًٍف أ٦رًي املؤ٦٪ني أ يىي اخلنين يف ظى

أٔٮاف اث٨ الزرؽ، كل٥ يىج٤٘ين ٔ٪٫ قٮءي ٝىؿؼ ث٫، كٝؽ َة٣خ إٝة٦ذي٫ ٚي٫؛ ٚإف 
أو٤ع٫  -أف يىسٮف ٨٦ً ال٧ى٭ؽم ٠ذةبه إىل أ٦رًي ال٧يؤ٦٪ني -رىمًحىٟ اللي  -رأيخى 

ر احلىبٍف -الل ى ة ٬ٮ ٚي٫ ٨٦ َضى ٫ ث٫ ًم٧  ى٤ ىى ؛  -ٚي٫ يىؾ٠ؿ ٨٦ أمؿق ٦ة ٩ىؿصٮ ختى ٤ٍخى ٕى ذى
ٟى  ـي ٤ٔي الى ٪ؽؾ، كالك  ًٔ ٤ى٫ أ٤ٗتى المٮًر ٤ٔيٟ، كآزؿى٬ة  ٕى أع٩ٟى اللي ىلع اخلرًي، كصى

 .(2)«كرمححي الل
[862 ] زى٪ة ؽ  ػربين أيب،  ث٨ الٮلؽث٨  ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى

ى
مـيؽ، أ

                                           

»(ك)و (م) ي  (1)  «قصاًل مت: 
 

ِؿل ؾص لُؿَع ت ا بثا أ و  ، « اًل دم «ُمتقس لع ت:  لف ت ؾك ح ت ط ركتف ، فَت

ط طق َمخ ف مِـ  ؾق ؾ هق ط اَّ ت ََِّح ؾك م لل ط  .حاق

 َسـَُده َحَسٌن. (2)
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ذىتى  ٍكزىايًع أ٩ ٫ ٠ى
ى
ٙى ث٫  /٨ٔ ال ، كاقذأ٩ ٫ اخلريى ٨ أهل٧ى ، ص٢ٕى اللي ال٦ريى ًم٧  ة ثٕؽي أ٦ 

٪٤ٞج٫؛ ٚإف  ال٦ريى  دى٫، كإىل زٮاث٫ً ٦ي ٧ؿق، كص٢ٕ ٚي٫ ٝيٮ  ٨٦ً املك٧٤ني  -أو٤ع٫ اللي  -ٔي
٨ اثذٌل ٚٮصؽ ك٨٦ً ػ٤يٛذ٭٥ ثةملاكف اذلم ٣حف ث٫ أظؽه ٗريىق، كأ٫٩ اغي ح ٦ى ح ع٦ 

ج اللي ٔ٪٫ ثى٤ًي ذ٫،  ؿ  ٛى ؼٮص إل٫ ٝٮة؛ ل٤٪ ْؿ يف أمٮرًق، كابلىالغ ٦٪٫ ظىت حي ىلع الن 
ًذ٫، كي٭ذ٥   ٦

ي
ٙى أ ٕي ًى ؽ   ٌ ٕى ٍؾرنا، ص٢ٕ اللي ال٦ريى مم٨ حي ٔي ؤاؿ  أك يذؼؾ ٦٪٫ ٔ٪ؽ الك 

٭٥، كيىًؿؽ  ىلع وةظًت ابلى٤ًي ح ٦٪٭٥ ث٧ة  ٫ ث٫ ٦٪٭ة، ثأمًؿ ٔٮا٦  ى٤ ىى ٔىس الل أف يي
ٚ ي٫ ٔ٪ؽ احلةصح إل٫ أصؿىق.  كييٮى

٤جٟ، ث٨  إق٧ةٔي٢ي  -أو٤طى اللي ال٦ريى  -كٝؽ اكف الزرؽ يف كاليذ٫ ىلع ثٕى
ا، كٝؽ اكف ٨٦ً ٔٞٮبح أ٦رًي ال٧يؤ٦٪ني ٚنة كٝىؽن ٛة ٔى أو٤ع٫  -٥٤ٚ يىج٤٘٪ة ٔ٪٫ إال 

٫ يف  -الل ًٕ ًٍ ٕؿق، ككى ىّشق كمى ، ٥٤ٚ يىج٤٘٪ة أف  إي ةق يف ب ٥٤ًى ال٦ريي ٔى احلىبٍف ًٝجى٤ى٫ ٦ة ٝؽ 
. ٙو ٤ ٜ ٤ٔي٫ لٌٕ ٕى ٙو ث٭ة إال أف يسٮف تى ٭ؿت ٦٪٫ كال كو ّى  ذلٟ اكف ٨ٔ ػية٩حو 

ًبف  ٌل  قبي٫٤، أك ظي ًؽ كػي جيًٌل ٦٪٫ أ٦ة٩ح محي ٔيـؿ، ذى كٝؽ اكف الؿص٢ي إذا كل ثي٥  
ج٫٘٤ ٨٦ ٚةقذٕني ث٫، ٚإف رأل ال٦ريي أف يى٭ذ٥ ثأمؿق،  ٕيؾر ك٦ى كيىٕؿؼ ظةهل يف ا٣

٤يح قبي٫٤ اًظ٫ كختى ى ؛ ٚييكى ٥ أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني يف سى  ٨ ؿؼ  -الك  ٨ يٕى ؛ ٚإف  ال٦ريى ٦ى ٢ى ٕى ذى
٤ْذ٫. ًٗ ٨ ال يةؼ صجي٭ذ٫ كال  ث ؿى رأيى٫، ك٬ٮ ٦ى ٤ى٫ إذا دىؽى ٌٍ ٫ كٚى ؤ٦٪ني ٩يٍىعى  أ٦ريي ال٧ي

ًخي   ٜ  رى د ل ال٦ريي إل٫ ٨٦ً ظى
ى
ـاءق ث٫ ك٦ة أ ا، كصى ٪ؽ ال ٮاب مٮٚؿن ًٔ يىضؽق  ذ٫ ٚىكى

ة إف مةء الل. ٛن ٌٕ  مي
ةهًل رًًٮا٫٩  ٕى ًٚ ًي٫، كييج٫٘٤ يف ٝىٍٮهًل ك ٍٕ ـم ال٦ريى ثأظك٨ً قى أقةؿي اللى أف جيى

ٟى كرمححي اللً  ـي ٤ٔي ال  .(1)«كاخلي٤ٮد يف رمحذ٫، كالك 

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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 صعايت٘ إىل املٗزٟ يف ؽفاع١ يكّٛ

[863 ]ٕاءةن، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ج ةسي أػرب٩ة ا٣ ـيؽ ًٝؿى أػربين أيب، ٨ٔ  /مى
ذىتى إىل ال٧ى٭ؽم ، أ٩ ٫ ٠ى ٍكزىايًع 

ى
ل اللي ال٦ريى ًذي٧ة اثذالق ل٤ت يه » /ال ؽى ، ٬ى ة ثٕؽي أ٦ 

ٍك٨ ثالا٫ ٔ٪ؽق أف  ذ٫؛ ٚإف  ٨٦ً ٧ًٕ٩ح الل ٤ٔي٫ كظي ض  ةق ظي  ٞ ذ٫، ك٣ى ٕى ٝىةق دىًج ـي، ككى أٝٮ
ؿؼ  ٤ى٫ يٕي ٕى ٤ىت اتل ضةكز ٨ٔ أوعةًب الىؿاا٥ ٔ٪ؽ صى َى ٛي الى٪ةح، ك ٛٮ، كػى ٕى ثة٣

ًخي ذ٫  ٌٮر أمٮر رى ٤ًيٛذ٭٥، كظي ٭ة، كدى٪بكٍ يف  (1)[ٔ٪ؽق]ػى ٤ًٓ ٤ٔي٫ أ٩ٛكي  ُ ث٧ة تى
ك٨ ال٧ىٕٮ٩ح ىلع  يةدة يف اخلري، كظي ـ  جى٤ٖ  اللي ال٦ريى ٚىٮااؽ ال رصةا٭ة ٚي٫ ٤ٝٮبي٭ة؛ ذى

١ؿ.  الن 
٤ ٤يٮا ثي٥  إ٩ ٫ اك ىكى ًٕىةثح اذلي٨ ت ؤ٦٪ني يف د٤ٟ ا٣ ٭٥ ٨٦ ثٕسف ٨٦ رأم أ٦رًي ال٧ي

الق٢  ٞؿ٩ني يف الك  ةـ، ٦ي ةة ىلع أٝؽا٦ً٭٥ ٨٦ الن  نى ٦ة ٝؽ ثى٫٘٤ ٨٦ ابلٕسح ث٭٥ إل٫ مي
ر، كٝؽ اكف  ٭ؽ ٨٦ الرض  ٜو ٨٦ً احلىبًٍف، كصى ي ًً ٕٮا يف  ًً ٮا ٦٪ؾ أٔٮاـ، ز٥ كي ظىت ٝىًؽمي

ٍكٝىٙ يف ا ملسو هيلع هللا ىلص٨٦ رقٮؿ الل 
ى
ةى تىجيٮؾ أف أ كى ـٍ ٗى ٮا ٔ٪٫  ٛي ى٤  زح اذلي٨ ختى ؿ ال الى ٛى ل 

ٍس٥ي الل ثةتل ٮبح ٤ٔي٭٥،  ؿى ٚي٭٥ ظي ـى أمؿى٥٬، ك٩ىىه ال ةسى ٨ٔ ن٦ً٭٥ ظىت ٩ى
٧ؿ ٔي ٕةدجح هل٥، كأف   ةب أ٢ٛٗى ث٨  كال٧ي  ُ ًس٫ ٨ٔ اآلزةرأاخلى ٍٕ اذلم اكف  (2)ٔٞةبى بى

٤ٛٮا ث٘ري ٞى ٞج٭٥ ٚي٫؛ ذى ٚ٭٥ ٦ة  يٕي ؿ  ٕى ، ذى ذ٧ٕٮا هل يف دارو ، ٚأرق٢ى إل٭٥ أٍف جيى إذفو
ٛة ٔ٪٭٥. ٔى ا، ثي٥   ا مؽيؽن يؽن ٔىؽ٥٬ ٔك ٪ٕٮا، ٚأشؼ ٤ٔي٭٥، كدىٮىا  وى

ؤ٦٪ٮف ٚ ٜ  -أو٤طى اللي ال٦ريى  -كال٧ي ٮى ذؽم مي ، ككيالد٭٥ يٞى ٭٥ ٨٦ً ثٕيو ٌي ثٕ
                                           

طاقع  (1) لَؿ ـ ا َط م  .َسَؼ

لؿطاقع:  (2) تن»وقع  ي ا بثتر»ادل « اإلا  .«اآل
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هل٥؛ ٚإف رأل ال٦ريي  ك 
ى
٫ اللي ٔٛٮىق يف اآلػؿة أذاٝى  -آػؿ٥٬ ثىة٣ًط ٦ة مىىض ٤ٔي٫ أ

٤ت هل٥ ٨٦ً أ٦ري  -حًبيج ٫ ًخي ًذ٫، كٝىؽ ا٣ٕٞٮبح ٚي٭٥ رىصةء أف يُى اتل ربيؽ ٨ٔ رى
؛ ٚإ٩ ٫ ٦٪٫ حبير يٕؿؼ ٝىٮهل،  -أو٤ع٫ اللي  -ال٧يؤ٦٪ني ٢ى ٕى ٔٛٮىق كاتلضةكزى ٔ٪٭٥ ذى

ًخي ًذ٫، ك ٙى رى ٓى اللي لأل٦رًي إ٣ًٍ ى ث ًؿ المٮر ٫٤ٌٚ، جى ٪ؽ دىؽى ٝى٭٥ رمحذى٫، كالؿأٚحى ٔك رىزى
ٟى كرمححي الل ـي ٤ٔي ال  .(1)«ث٭٥، كص٢ٕى زٮاثى٫ ٦٪٭٥ ٦٘ٛؿد٫، كاخل٤ٮد يف رىمحذ٫، كالك 

َِٚطاِعٞ إىل املٗزٟ ابٔ أَري املؤَٓني  صعاي١ ابَص

 يف ؽفاع١ بصٌٖ َه١ يف تكٜٛتِٗ

[864]  زى٪ة ؽ  اءةث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ٤ٔي٫،  مـيؽ ًٝؿى
ذىتى إىل ال٧ى٭ؽم /ٝةؿ ٍكزىايًع  أ٩ ٫ ٠ى

ى
، ٚإف  اللى » /أػربين أيب، ٨ٔ ال ة ثٕؽي  أ٦ 

ٕى٢ى رقٮهلى  ٪ح يف  ملسو هيلع هللا ىلص (2)صى كى قٮة ظى
ي
ة كٝيؽكة كأ ؤ٦٪ني إ٦ة٦ن ق ٨٦ً كيالة ال٧ي ل٧ًى٨ ثٕؽى

ٮًق ٔ٪٭٥؛ ٝةؿ اللي  ٍٛ ٪ةظ٫ هل٥ يف خى ٛي صى أٚح ٤ٔي٭٥، كػى ًذ٫، كالؿ   ٦
ي
  رمحًذ٫ ثًأ

 .(3)﴾ۇ ۆ ۆ﴿يف ًوٛح رقٮهل/ 
ج ٫ ثًجىًجي ٫  رب ثة٣ت نى ــ ل٦رًي ال٧يؤ٦٪ني كال٦رًي ىلع الى  ، ملسو هيلع هللا ىلصٚأقأؿي اللى أف يٕى

، كجي٢ٕ زٮاثى٭٧ة يف يٮـ ابلىٕر  ج ًذ٫، ك٦٪ةٚكح الػيةًر أ٧ٔةؿى ا٣رًب  ذىةـ بكي كاأل
٨٦ٍى كاإلٌٚةءى إىل رًًٮاف الًل 

ى
 .ال

٫ اللي  -كٝؽ أوجطى ال٦ريي  ْى ًٛ ٦ًني  -ظى
ى
٨٦ً ػ٤يًٛح ال٧يك٧٤ني حبةًؿ ال

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

طاق (2) لَؿ  .«رسقلف»ادل « رسقل اهلل»ع: وقع  ي ا

ة: سقرة  (3) ة: التقا  .128اآلي
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ي٪٫ٍ ى٥ يى ٫، كل ٥ ٩يٍىعي ذ ٭ى ًذ٫ ل٥ حي  ٦
ي
٫ الرض   ٨٦ً أ ك  اكى ل٧ًى٨ مى ؽ؛ إٍف مى ؽ  ، كإف  (1)ال٧يىى ٝٮهلي

ث هل ث٧ة  ٍظؽى
ى
ؾ ث٤ًٞت اخل٤يٛح دىٮٚي٫ٞ، كأ ػى

ى
ة أك ٤َت هل٥ ٔٛٮنا أ ٞن ٓى ٔ٪٭٥ رى٬ داٚ

ٛى  ٣ق إل٫ ٨٦ ا٣
ى
ة، أ ٛن ٣ى

ٍ
أ ٪ىح ك٦ى ٦ى

ى
ًذ٫ أ  ٦

ي
كرنا إف مةء الل، ٚض٢ٕى اللي ال٦ريى ًل ي ٢ٌ سي

ة٥٬ ث٫، كأػؾ ثأٚبؽدً٭٥ إل٫  ً   .كرى
ح ٠ذةبه يىؾ٠ؿ اذلم ٥٬ ٚي٫ ٨٦   ١ دىةين ٨٦ رص٢ ٨٦ ٦ٞة٩ٓ أ٢٬ ٦ى

ى
ز٥ إ٩ ٫ أ

ب ثىؿ ٬ ٍصؽى
ى
ٍؿي٥٬ كأ بف ٔ٪٭٥ حبى ٪ؾ ظي ٥، ك١٤٬خ ٗىالء أقٕةر٥٬ً ك٤ًٝ ح ٦ة ثأيؽي٭٥ ٦ي

يخ  ـ  اف ك٩ىٙ ثؽر٥٬، كال ؽ  ة ٦ي رى اف ثؽر٥٬، كاذل  ؽ  ، ٚةحًل٪ُح ٚي٭٥ ٦ي ٮىامي٭٥ ٬ـالن مى
ـداد ل يٮـ ٗالء، كإ٩ ٫ إٍف ل٥ يأد٭٥ الل ثٛؿجو عصالن ل٥ يىى٢  ؽ  ثؽر٥٬، ز٥ ٬ٮ يى ٦ي

ًخي حي أ٦ري املؤ٦٪ني أو٤ع٫  ، ك٥٬ رى ٮعن ذي٭٥ أك ثٌٕ٭٥ صي اللي ٠ذةيب ظىت يى٭٤ٟ ع٦ 
 .كال٧ىكبٮؿ ٔ٪٭٥

ـ ٬ؿم يٞٮؿ ٧ًٓ ال ٨ قى زين ٦ى ؽ  ؿى » :كٝؽ ظى ٧ى ٦ةدةث٨  إف  خي ةب يف عـ الؿ   ُ  -اخلى
٧ط  ٞى ؿاب ثةإلث٢ كا٣ ؽيؽة م٤عح ٨٦ً ثٕؽ ٦ة اصذ٭ؽ يف إ٦ؽاًد أل ٪ىحن مى كاك٩خ قى

ٍخ  يخ ٨٦ الريةؼ َك٭ة ظىت ثى٤ىعى ـ  ، ٝةـ يؽٔٮ الل  -ممة أص٭ؽ٬ة (2)كال
ؿابا :ٚٞةؿ  ْ هل  ٚةقذضةب اللي  .مهلل اص٢ٕ أرزىاٝى٭٥ ىلع ريءكس ا٣

جةدق؛ ٚٞةؿ ٧ٔؿ ًٔ ؿص٭ة ٦ة  كالل، لٮ أف  اللى  :كل٧٤يك٧٤ني؛ ٚأاغثى  ل٥ يٛي
ٕح إال أدػ٤خ ٤ٔي٭٥ أٔؽاد٥٬ ٨٦ً ا٣ٛٞؿاء؛ ٚإ٫٩ ل٥ يس٨  دىؿكخ أ٢٬ى ثىيخ هل٥ قى

ي٥ الٮاظؽ  .از٪ةف يى٭٤اكف ٨٦ ا٣ُٕةـ ىلع ٦ة يٞي

ؿى ٨٦ً ًمَص كظؽ٬ة أ٣ٙ أ٣ٙ إردبٚجى٤ ٧ى ٢ً إىل خي  .«(3)٘٪ة أ٫٩ محي
                                           

طاقع:  (1) لَؿ عجاف»وقع  ي ا  .«ي

ت.  (2) اَِس قط»أي: َي لُؿح س ا تمق لؼ َؾَح »، متدة «ا  .«َا

  األردب: (3)
ص

لـال تع ا اا ت  تًط ون ص وطشر ة  اع اؿار. ملسو هيلع هللا ىلصأر ف  و ٌؾ َمعر َكْق  : ردُب واإل لؿااتح ».  ا
= 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 422 

ٔىىسى أظؽيز٥» :ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصكب٤٘٪ة أف  رقٮؿى الل   ٢ ةهلي ًركىاء  ٬ى أف دىبيخ ًٚىى
٪ٍج٫ً ةكو إىل صى َى ةريق   .(1)«!؟كصى

ل ال٦ريي 
ى
ؤ٦٪ني يف إاغزح أ٢٬  -أو٤ع٫ اللي  -ٚإف رىأ أف يي٤ًط  ىلع أ٦رًي ال٧ي

٨ ظٮهل ح ك٦ى  ١ ٕةـ كالـيخ إل٭٥ ٝج٢ أف ٦ى  ُ ًٍؿق حًبى٢٧ٍ ا٣ ٥ ٨٦ املك٧٤ني يف ثىؿ ق كحبى
٢ى  ٕى ٮعن ذى  .ييبذًل ث٭الؾ أظؽو ٦ً٪٭٥ صي

زين داكد ؽ  ؿى ث٨  كٝؽ ظى ٧ى ةب ٝةؿث٨  ٌٔل  أف  خي  ُ خ مةةه ىلع » :اخلى ٤ى١ى لٮ ٬ى
ؿات ًيةعن ّ٪٪خي أف  اللى  ٛي ةَئ ا٣ حىكأ٣ين ٔ٪٭ة مى  .«قى

ٜه إال كإ٩ ٧ة الم ًٛ ٍن ؿي كاظؽ، كك  ٨٦ً ا٣ٕؽؿ يف احليس٥ ٤ٔي٫ يٮـ ا٣ٞية٦ح مي
ٛٮ اللي  أٚح  أف يٕى ٤ٛذ٥ ٚي٭ة ثة٣ٕٛٮ كالؿ  ٨ ػى ٜ  ٦ى ظى

ى
ذيس٥ كأ  ٦

ي
كيىؿظ٥، كيه أ

ٍكرىدىز٥، ميى٤عني ث٫ اللي  أحلٞس٥ ،ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ الل 
ى
ـي  .ثإظكةفو  ٤ٔي٫ كأ الى  .كالك 

ذىتى ك ٭ؿ ٨٦ مخفو  يف (2)كى  .(3)«ك٦ًةاح كمخكني زًجذني ق٪ح آلػؿا ربيٓ مى

َِٚطاِعٞ إىل أَري املؤَٓني   صعاي١ ابَص

 ؽفاع١ يف طٜار٠ أصطام أٌٖ ايغاسٌ

[865 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى اءةن، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ـيؽ ًٝؿى  /مى
ذىتى  ٍكزىايًع  أ٩ ٫ ٠ى

ى
  /أػربين أيب، ٨ٔ ال

                                           
= 

لُؿـقر  .(َرَدَب )، متدة «ا

ا (1) و لؿاترك  ي ر ااـ ا لرقتئؼ»ه  لزهد وا 72)ارقؿ  (425/ 2)« ا لااري ُمرساًل  (9 ـ ا لحس ـ ا  .ط

طاقع:  (2) لَؿ  .ادون واو« كتب» ي ا

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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، كىل اللي ل٦ ة ثٕؽي ، أ٦  ل كاٍصذىَّبى ؽى ٨ ٬ى ؤ٦٪ني أمٮرىق ث٧ة كىل ث٫ أمٮر ٦ى رًي ال٧ي
ٞذؽينة؛ ٚإف  أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني ٤ى٫ ث٭٥ ٦ي ٕى ٫  -أو٤ع٫ اللي  -كصى ذىتى إيل  أال  أدعى إٔال٦ى ٠ى

ك٨  لي  ٦ة ٚي٫ والح ع٦ح كػةوح؛ ٚإف  اللى  ٢٧ً ث٫ كيي ٔى  ٨ يىأصؿ ىلع ٦ى
ؤ٦٪ني ٨٦ً أ٧ٔةؿ ا٣رًب  ٦ة  ٤ٔي٫ ال ٮاب، كأ٩ة أقأؿي اللى  أف يي٤٭٥ أ٦ريى ال٧ي

 .ييج٫٘٤ ث٫ ٔٛٮق كرًًٮا٫٩ يف دار اخلي٤ٮد

٫ًْٛ الل -كٝؽ اكف أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني َٝص ثأ٢٬ الكةظ٢ ىلع ّٔشة د٩ة٩ري  -ظى
ُٔيةد٭٥

ي
ة ٨٦ً أ ٛن ٤ى ـو قى ؿى يف ذلٟ  -أو٤ع٫ اللي  -، كأ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني(1)يف ل ع ْى إف جى

ٔىّشة أك أدىن ٨٦ ذلٟ أك أكرث ٔىؿؼ أ٫٩ ٣حف  يف ّٔشة د٩ة٩ري المؿئو ًذم ٔيةؿ 
ٕؿ  ، كأف  ٝيٮت ّٔشة كٝرت ىلع ٔيةهل، ٚؿب٧ة جٓ الؿص٢ ّٔشد٫ يف ٗالء الك  ةؼه ٛى ٠ى
كٮد٭٥ ك٦ة  افي ثٕؽ ذلٟ يف ًإدىا٦ً٭٥ ككي ا، ز٥ ييؽى ؽ ٦٪٫ ثيؽًّ يف شاء َٕةـ ٣ٕيةهل ٦ة جيى

ٔى  .ًقٮل ذلٟ ٨٦ ال ٛٞح ٤ٔي٭٥ يف   ّشة ٣ٞةث٢و
ؤ٦٪ني ٍصؿىل ٤ٔي٭٥ أ٦ريي ال٧ي

ى
ة يف ل   -أو٤ع٫ الل -كلٮ أ ٛن ٤ى ُٔيةد٭٥ قى

ي
يف أ

ٛةؼ،  عـ مخكح ّٔش دي٪ةرنا ٦ة اكف ٚي٭ة ٨ٔ ميى٤ط ذم ٔيةؿ ٚى٢ٌ كال ٝىؽر ٠ى
٪ةؤق ٨ٔ املك٧٤ني؛ ٚإ٩ ٫ ال يكذ٧ؿ بلٕٮث أ٦رًي  ًٗ ْي٥  ٔى ةظ٢ ث٧زنؿو  كأ٢٬ الك 

ؤ٦٪ني ٚيٌٮؿ ك ٥٬ ظىت يسٮف ٨٦ً كراء  إىل (2)ال٧ي ؽي ٔى ٮرق كال ًقيةظح يف ثالًد  ٘ي ثي
٥ ٤ٔي٭٥، كإ٩ ٭٥  ضى ا إٍف ٬ى ٨ يؽٚٓ ٔ٪٭٥ ٔؽكًّ ًذ٭٥ بكٮاظ٢ النةـ ٦ى ثىيٌذ٭٥ كأ٢٬ ًذ٦ 
٠ٍجىة٩نة، كإذا اكف النذةءي  ةالن كري ِي تى٪ىةكبٮا احلؿسى ىلع قةظ٢ ابلعؿ رًصى إذا اكف ا٣ٞي

ٝىؿ ق ككىظٍ  ٮا َٮؿى ال٤ي٢ ك ٤ٛ٭٥ يف أص٪ةد٥٬ يف ٝىةقي يكج كالةس ػى ة يف ا٣ربي ؿقن ذى٫ ظى نى
ُٔيةد٭٥  -ظ٫ْٛ الل -ابليٮت كاإلدٚةء؛ ٚإف رأل أ٦ري املؤ٦٪ني

ي
أف يأمؿ هل٥ يف أ

                                           

لؿطاقع:  (1) طقتهتؿ» ي ا  .«ط

لؿطاقع:  (2) ل» ي ا  .«فاق
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٪ىحي ا٣ت اك٩خ  ٦خ الك  ، كٝؽ دىَصى  ٢ى ٕى ـو ذى ؿي٫ ٤ٔي٭٥ يف ل  ع ةؼ، كجيي ٛى ٝىؽر ال١ى
ادي٭٥، كدػ٤ٮا يف ٗري٬ة ظىت ٔىّشى ٭ؿ ٤ٔي٭٥ دأدي٭٥ ٚي٭ة  ّى ت ظةصذي٭٥، ك  امذؽ 

كبٮؿ ٨ٔ  ، كك  راعو مى يحي أ٦ري املؤ٦٪ني كال٧ىكبٮؿ ٔ٪٭٥؛ ٚإ٩ ٫ راعو َض ٬ة، ك٥٬ ٔر
يذ٫  .ٔر

٪ة أف  رقٮؿى الل  ٘ى ٩ية» :ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ ثى٤ى ٚةرؽ ال 
ي
ىًجيته إيل  أف أ ك٣حف  إ٩ ٫ حلى

ةهًل  ًك٫ كال ٦ى ٍٛ ٤جين ث٧٤ْ٧حو يف جى ؽه يُى ظى
ى
 .(1)«٦ً٪س٥ أ

ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة رقٮؿي  يذ٫، كٝؽ  ق يف ٔر ٨ى ثىالءى ٍظكى
ى
تى٥  اللي ىلع ال٦رًي ٧ًٕ٩ذى٫، كأ

ى
أ

ؤ٦٪ني ي ح ٨٦ ال ٛٞح كال١كٮة ا٣ت أمؿ أ٦ريي  -أو٤ع٫ اللي  -أ٦رًي ال٧ي ًُ ٕى ثة٣
ك٧٪ة٬ة ٚي٭٥ ٨٦ دي٪ةر لم  -عٚةق اللي  -املؤ٦٪ني ٞى ةظ٢؛ ٚ ٍك٧ً٭ة يف أ٢٬ الك  ٞى ثً

ك٥ ٚي٭٥ ٦٪٫ يشء، رص٢و كدي٪ةري ٨، كٝى٢  املةؿي ٨ٔ الىذةٍل كالرام٢ ٥٤ٚ يٞي
٨٦  كل٤يذةٍل كالرام٢ ك٥٬ ٨٦ً ال٧ىكة٠ني يف الٮصٮق الالزح يف ٠ذةب الل 

ؿل؛  ٞي ٘ة٥٩ ك٦ة أٚةءى اللي ىلع رقٮهل كال٧يؤ٦٪ني ٨٦ أ٢٬ ا٣ ًٍف ال٧ى ٝةت، ك٨٦ً مخي ؽى الى 
.ٚإف رأل أ٦ري املؤ٦٪ني أو٤ع٫ الل أف يى  ٢ى ٕى ك٥ ٚي٭٥ ذى  جٕر ث٧ة يٞي

٢ى اللي أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني ثؿقٮهًل  ٕى ة ملسو هيلع هللا ىلصصى ج ٭ن تىنى  ثةل٧يؤ٦٪ني، كرمحًذ٫ رأٚذ٫ يف ٦ي
تى٥  

ى
 .ك٦ٕةٚةد٫ ٧ًٕ٩ذى٫ ٤ٔي٫ كأ

ـي  ال ٟى  كالك   .(2)«اللً  كرمححي  ٤ٔي

 
                                           

أحؿد  (1) ديث أكس  (286 -3/156)رواه  ، وغقره مـ ح ث َصِحقٌح دي وهق ح ه،  اـحق  ،

قخُ حَّ وَص  لؿُ »ـت  ي حف ش ح ا حق لاَّ حقحقـا لاَّ س  ي ا لق ت  د مؿ تء (194)ارقؿ  (1/93) «سـ وج  ،

ذلؽ طـ غقر أكس   .ك
(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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َِٚطاِعٞ إىل   ذلُز بٔ  اهلل عبزصعاي١ ابَص

َُٜشجُّ٘ ع َِٜعُظ٘ ٚ َّ أَري املؤَٓني   ٢ً َا س

بأٌٖ قاِيَٝكال
(1)

 ٚطًب ايِفزا٤ 

[866 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ًٝؿاءةن، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى  /مى
ذىتى إىل  ٍكزىايًع  أ٩ ٫ ٠ى

ى
 /م٧ؽ أ٦رًي املؤ٦٪نيث٨  الل ٔجؽأػربين أيب، ٨ٔ ال

، ٚإف  اللى  ة ثٕؽي ٦   أ٦ 
ي
ًح؛ ًلى١ٮف ٚي٭ة إ٩ ٧ة اقرتعق أمؿى ٬ؾق ال

ة، كبًجىجًي ٫  ًٞكٍ ٝةا٧ن ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصثة٣ ة، كبأ٧ٔةهًل ا٣ت ٦ى ج ٭ن تىنى ٛي الى٪ةح هل٥ ٦ي يف ػى
ؽكة يف أ٧ٔةؿ رقٮؿ الل ٞي ٪ح، كبى٤٘٪ة أف  رقٮؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿاثذ٫؛ ٚإ٩ ٫ ٨٦ً ا٣ كى قٮةه ظى

ي
أ

٫ اللي  ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٌى جى ، الل ٪خ رقٮؿً ثً  ة ٚة٧َحي يى » /ٚي٫ ٝةؿ يف الىٮـ اذلم رى
ً الى ٧ى اخٍ  ،الل ح رقٮؿً ٧  خى  حي ي  ًٛ كية وى  ًٔ ٧ى  ل  ين  إً ؛ ٚى  ٪ؽ اللً ة 

ى
٨ ٧ة ٦ً ١ي ٣ى  ٟي ٤ً مٍ  ال أ

 .(2)«الل محبنة
؛ ٧٤ٚة اصذ٧ٕخ ٝةؿ هل٥ ٓى ة أف َتذ٧ ؿى ٝيؿينن مى

ى
٪ة أ٩ ٫ أ الى إًف  أكلةيئ » :كبى٤٘ى

ى
أ

                                           

ه: قالقؼال (1) ت ومعـ لف،  ت تل ق ك: ق َُِّسؿَّ ت  تك ت، ك ؾؽتف تسؿ َم ا ت  َق ظؿك، ُسؿص لُع ة ا الرمقـق لل»:  ن قت ، «إحست

لل لعرُب «قت ت ا ا لل قتلف»، فَعرَّ ؿ ، فؼت«قت يقن: ُحؽ َّحق ل تل ا ، ق لقؼال ت لقؼال»لقا: ق ُحؽؿ « قت

دي كرب» أن « مع تاَّ  لقؼال»إ ؾ « قت جع ِّ أن  تا  إ تل  ؾص ح ؾك ك ن ط لل»غقر مـق لك « قت إ ت  تًف ض « قال»ُم

لتـقيـ« قال»وِّجعؾ  رك ا ؾك ِّ ثر ط واألك لقؼاًل،  ت ذا ق : ه تؼقل كف ف ـَقص ذكر، فُت ع ُم ؿ » .اسؿ َمقض ج مع

لاؾدان اتر  (4/299)« ا تخت  يسقر.ا

(2)  
 

تفعل لش ه ا وا ؾػظ ر ل ذا ا ه»  ي هب د ـَ لسص  (43)ارقؿ  «ُمْس ب ا ٌث ارتِّق دي لؽـف ح و ي،  د ٌؾ مُ  ـ َصِحقٌح،  رس

قح مُ »وأصؾف  ي  19 -1/192)« سؾؿَصِح ؿ  (4 ف  (294)ارق قِّ لقس طـد م لؽـف  ه،   .ملسو هيلع هللا ىلصومت اعد
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ٍكىلى يب ٦ً٪س٥، كإف ٠٪ذ٥ أ
ى
٨ً ات قى ٚ٭ٮ أ ٧ى ٮف؛ ذى ٞي ذ   .(1)«ٝؿبى ٦ً٪٫ رىمًحنةال٧ي

ح ىلع أ٦ري املؤ٦٪ني، كييى٤ط ث٫   ٦
ي
٧٬ٍةءى ٬ؾق ال ٨ دى س  يكى نكأؿ اللى أف ي

ؿ يف دار  ك 
ى
أٚح ث٭ة؛ ٚإف  ًقيةظح ال٧يّشكني اك٩خ عـ أ أمٮرى٬ة، كيىؿز٫ٝ ريمح٭ة كالؿ 

ةًٝ  ٕى ًؿي٧ً٭٥ كاقتزناهل٥ نكةء ال٧يك٧٤ني كذىرىاري٭٥ ٨٦ ٦ى أ ظى ًَ ٍٮ ٤٭٥ اإلقالـ كمى
٦ىخ  اٚٓ اكف ث٧ة ٝىؽ  ؽى ، كال ٔ٪٭٥ ٦ي ثٞةلٞال ال يى٤ٞة٥٬ ٨٦ً ال٧يك٧٤ني هل٥ ٩ةصه
٩ٮب٭٥ اقذيؼؿصخ  ، كبًؾي ًبنيى ةيىة٥٬ قي ُى ٛٮ اللي ٔ٪٫ أكرث؛ ٚإف  خًبى أيؽم الةس، ك٦ة يٕى
اًؽى حتخ أيؽم ال١ٮاٚؿ  الى ٮراد٭٨، كى ٔى كر٨٬ يىسنٙ ال٧يّشكٮف  ؽي ٮادٜ ٨٦ً ػي ٕى ا٣

ٛؿ يى٧ذ٭٪ٮ٩٭٨،  ا٩٭٨ إىل ًوج٘ح ا٣سي ٮًٝ٭٨ كأٝؽا٦٭٨، كيىؿيد كف ًكٍلى ٮىاًسى ٨ٔ قي ظى
ف كَضر ابلياكء، ٚ٭٨ ث٧ًىؿأل ٨٦ً الل  ٮع احلـي ني ي٧ةت يف ػي ًٞ  ثٕؽ اإلي٧ةف، ٦ي

ك٧ٓ كحبير يى٪ْؿ اللي ٨٦ً الةس إىل إٔؿاً٭٥ ٔ٪٭٨، كرىٌٚ٭٥ إي ة٨٬ يف  كمى
ق امليسةؽ ٨٦ً ثين إسااي٢ إف  يٞٮؿي ٨٦ً ثٕؽ أػؾً  أيؽم ٔؽك٥٬، كاللي 

ٛ ٛؿ، ك٦ي ة ٦٪٭٥ ٨٦ ديةر٥٬ زي ٞن ٭٥ ٚؿي ، ثي٥  أدجٓ إػؿاصى قةرا٥٬ إي٧ةفه
ي
ةداد٭٥ أ

ا ا ٦٪٫ مؽيؽن يؽن ٚى٭٥ ٔك حه (2)اػذال ، كال يٞٮـ ٚي٭٨ ػةو  ، ال يى٭ذ٥ ثأمؿ٨٬ جةٔحه
ؤ٦٪ني، كٍلى  (3)ؾ٠ؿكاذى ٚ ٨ًٕ ثةلل أ٦ريي ال٧ي ٚى٤ٍحىٍكذى ٛةًء ث٭٨  جةٔذى٭٥؛  ٕى ًي ن  ىلع  ذىعى

، كلؼؿج ًذ٫، كٍلىذ ًؼؾ إىل الًل ًذي٭٨ قبيالن  ٦
ي
ح الًل ٤ٔي٫ ٚي٭٨ ثأف  (4)أ ض  ٨٦ ظي

                                           

ؽـ ققلف:  (1) ف هبذا الؾػظ، ل ؿ أقػ طؾق أاق داود تء ِض ج« ونؼُ ت  قائي الؿُ لِ وْ ؿا أَ ك  إِ »ل ديث رواه  ؿـ ح

أَ (4242)ارقؿ  و ت  ي ؾَّ طَ ،  أاق حتِّؿ كؿ َظر (2/417)« العؾؾ»ف  وُيـْ ث مُ »،  لاص ؾَّ عَ أحتدي ت ا تهره ةة ض  «ح

24)ارقؿ  (232، 231ص) 8)  
ص

لقادطل ت ا  . لشقخـ

ا: »(ك)كذا  ي  (2) ًد دي ف ش ا مـ ًد وطق ؿ  ع اختالفف َأِّا ديد: »(م)، و ي «بثؿ  طقد مـف ش  .«و

لؿطاقع:  وقع (3) ذكروا» ي ا  .«فق

لؿطاقع:  (4) لقْحرج»وقع  ي ا  .«و



        
 427     ايزيمحٔ بٔ عُزت اأَلِتَساِعي عبد

ٛةداد٭٨؛ ٚإف  اللى  ذ٫ ٔ٪ؽق ٦ي  ٦
ي
٫، كآزؿ أمٮر أ  ٧ ي  رقٮؿى  يسٮف أ٥ْٔ ٬ى ظى

٨ ىلع كاملؤ٦٪ني ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٍق٤ى  ٦ى
ى
ؾ؛ ٚٞةؿأ ٕٛةء يف دار الّش   ٌ ٻ ٻ  ٱ﴿ :٥ ٨٦ ال

ٮهل  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ، (1)﴾ڦ﴿إىلٝ 
ـه ٚي٭٨؛ ١ٚيٙ ثةتل ؼ٤يح ثني ال٧يّشكني كبني  ٬ؾا كل٥ يىس٨ ىلع ال٧يك٧٤ني لٮ

ؿـ ٤ٔي٪ة إال ث٪اكحو  ٭ؿ ٦٪٭٨ هل٥ ٦ة اكف يى  .املؤ٦٪ةت يْى

ـ ٬ؿم أ٩ ٫ اكف يف ٠ذةًب رقٮؿ الل  زين ال ؽ  ذىتى  اذلم ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ ظى  ثني ث٫ ٠ى
ة يىرتكٮا أال  / ٩ىةركال ال٧ي٭ةصؿي٨ ؿىظن ٍٛ ي٪ٮق أف (2)٦ي ًٕ ٢، أك ًٚؽاء يف يي ٍٞ  ٥٤ٕ٩ كال خى

ٍءه  يٮ٦بؾ هل٥ اكف أ٩ ٫ ٮٝٮؼ يفى ح أ٢٬ كال مى ة إل٭٥ ييؤدكف ًذ٦  اصن ؿى ح إال ػى  ػةو 
ح يف ثة٣ج كةء ال٧يك٧٤ني] ملسو هيلع هللا ىلص الل رقٮؿ ككويح أمٮاهل٥، ض   .(3)الٮىدىاع ظى

ٌ  » :كٝٮهل ٥ ثةل كًويسي
ي
يًب إ٩ً ٧ة أ ة كالى 

ى
ٍؿأ ؛ ال٧ى نٍيً ٛى ي ، ك٨٦ً رأٚح رقٮًؿ (4)«ًٕ

ٓ » :اك٩خ ث٭٨ ٝٮهل (5)[ملسو هيلع هللا ىلصالل  ٍق٧ى
ى
ؿى ًذي٭ة، ٚىأ ٮ  َى ف أي

ى
ريؽي أ

ي
ةً أ الى ـي يف الى  ٝيٮ

ى إًين  لى
 ً٫  ٦

ي
ى أ ٜ  ىلعى مي

ى
حى أٍف أ ا٬ى ؿى يت ٠ى الى ىٮ ز يف وى َتى

ى
؛ ٚىأ يًب  ، ٚجياكؤ٬ة ٤ٔي٫ (6)«ثيسةء الى 

ج٘ح ٤ى٥ أ٦ري  ٨٦ً وى ٍٕ الة، كٍلى ٛؿ أ٥ْٔي ٨٦ً ثيسةا٫ ثٕي قةٔح كيه يف الى  ا٣سي
                                           

لـستء: سقرة  (1) ة: ا  .75اآلي

ه.  الُؿْػَرح: (2) تَء َض د َق َيج وتا  يـ  دَّ ل َؾف ا بثؼ أ تح»َمـ  ح لاص تر ا  .(فرح)، متدة (495ص)« مخت

ث رقؿ  (3) دي لح ر ا َظ 12)ُيـْ ـ  (18 ؾؿ»م .َصِحقح مس » 

إكَّ  (4) و  ، ؾػظ ل ذا ا قف هب ؾ ػ ط أق تلؿ  :  ؿ رواه الطرباين  ،«ؽمؽت أيؿاكُ ؾَ ن وما مَ قْ قػَ عِ وصقؽم بالض  أُ »اؾػظ

ارقؿ ِض  (1/192) «الؽاقر» ي  ديث صقيؾ  هِ  (167)ؿـ ح ـ صريؼ  لؽَ م تم ا وكٌ ش وهق مرت  .ؾال 

ؾؿل  (5) لُؿع وا ط،  طق َدي مـ مخ ت ي ت فقؿ لقس لؿعؼقفتقـ  اقـ ا ت  ة رمز لفت  م زادهت مـ كسخ

ت(م)اـ اؼقُتف  .: فل

ارقؿ رواه ا (6) ومُ (799)لاختري  ارقؿ ،  ديث  طؼب ح ديث أكس  (497)سؾؿ  ، وقد جتء مـ ح

اتري  ال قتتدة األك ديث أ ذلؽ مـ ح ؿ  ك ارق لاختري   .(797)طـد ا
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ؤ٦٪ني أ٩ ٫ راعو ا ٮازي٨ ل٧ي ٮٚي٫ ظني ييٮٝٙ ث٫ ىلع مى كذٮؼ ٦٪٫ كمي ، كأف  اللى مي
ًٞكٍ يٮـ ا٣ٞية٦ح.  ا٣

ك٨ ث٫ اخًلالٚح لؿقٮهًل يف  (1)أقأؿي اللى أف يي٤يق ذ٫، كيي ض  أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني ظي
ًذ٫، كيي   ٦

ي
ة.أ ا ْٔي٧ن ٍصؿن

ى
٫٩ أ ي ٟى  ؤدي٫ ٨٦ً لى ـي ٤ٔي ال  .(2)«كالك 

 

 

                                           

ؼـ: »(م) ي  (1) ؾ  .«ُي

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس



        
 429     ايزيمحٔ بٔ عُزت اأَلِتَساِعي عبد

َِٚطاِعٞ إىل عًُٝإ  دلايز بٔ  صعاي١ ابَص

 عٓز اخلًٝف١  يف ايتعطف باملهتٛب

 يف ايتُاؼ ايفزا٤ بصٌٖ قايٝكال

[867 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ًٝؿاءةن، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، أ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى  /مى
ٍكزىايًع أػربين أيب، ٨ٔ 

ى
ذىتى إىل ق٤ي٧ةفى »ال   /دلةلث٨  أ٩ ٫ ٠ى

٪ ة ىلع  ؽ كال ثىؽء ٠ذةب ٠ي ٪ة كإي ةؾ دىالى ٕى ى ، ٚإ٩ ة كإٍف ل٥ يىس٨ جى ة ثٕؽي أ٦ 
ؽ ال٧يك٥٤ي ٨٦ ا٣ًبّش إلػٮا٫ً٩، كإف اك٩خ  دىٮىاو٢ ٦٪٫ ل٥ ييجُئ ٦ً٪ ة ٔ٪ٟ ٦ة جيى

 
ي
ٛرتٝح ٚإف  ال ، كرىٍكح -حب٧ؽ الل -٣ٛحى اآلٚةؽي ث٭٥ ٦ي ؿم ثني ٔجةدق؛  صة٦ٕحه الًل جيى

ٜو ييؽػ٤٪ة ث٫ ثؿمحذ٫  ٤ٕٟ كإي ة٩ة ٨٦ ٧ًٕ٩ذ٫ يف ذاًت ثح٪٪ة ىلع دٮٚي ٚىجىكأؿ اللى أف جيى
ةحلني ٢ ٤ٔي٫ ث٧ٕؿًٚح  .يف ٔجةًدق الى  ٌى ٍٚ

ى
٫ اللي ٨٦ً الى٭٢، كأ ٕىنى ثي٥  إ٩ ٫ يىججِغ ل٧ًى٨ جى

ٓ ٨٦ المٮر ك٦ة َضى  ٦٪٭ة/ أف ٛى ع ثةل ىيعح  ٦ة جى ذىٮىًف  إ٧٬ةؿى ٩ًٛك٫ كرىٍٚي الك  حى
ح الل  لل  ض  ٜ  بكجًت ٦ٕؿٚحو ث٫، كب٪٧ٕحو ٨٦ً ظي يف ٔجةًدق، كإ٩ٟ  ٨٦ احل

ح م٧ؽو   ٦
ي
ٍمًؿ أ

ى
٨ إل٫ ًجةع أ اًٚٓ ٦ة أ٩خ مكبٮؿه ٔ٪٫ ملسو هيلع هللا ىلصٔ٪ؽؾ، كب٧اكفو ًم٧  ؛ ٚال ديؽى

ٮع، إف رأيخ أف  ديك٫٩ ٝىؿاثح أك ٣ُٙ ثًُة٩ح إذا  ٓو ٨٦ احلضةب ٔ٪٫ مًٮ اكف ث٧ٮٝ
ٮ٨َ أدرؾ  ٘ىل؛ ٚإف ٔؾر ٤ٔي٫ أمؿه يف مى يٍكذى ٮ٣ٙ ل٥ ي ذ ٭٥، كإف ػي كمم٨ إف ٝةؿ ل٥ حي

 .ٗريىق يف قٮاق
ة، كأرصٮ أف دسٮف ث٧ة  ٕن ًً ٍٮ كٝؽ رأيخ أف أكذتى إلٟ يف أمؿو رأيذيٟ هل مى

ة إف مةء الل، إف ديًؿؾ ٨٣ ييؤ٨٦ ق ٜ  عل٧ن ٮءي دىًجٕذ٫ كدٕضي٢ ا٣٘ري ٤ٔيٟ ٚي٫ ٨٦ احلى
ٛٮ الل، كيي٤٭٥ ال٧ىؼؿج كاتل ٮبح إل٫، كذلٟ ٚي٧ة أوةب ال٧يّشكٮف ٨٦  إال  أف يٕى
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ةداد٭٥؛ ٚإف  ثيسةء٥٬ إىل الل  ٛى  ٔىؾارل ال٧يك٧٤ني كنكةا٭٥ ثٞةلٞال كدؿؾ ٦ي
ٮر ٔى ٓو ظني يىسنٙ ال٧يّشكٮف  د٭٨، كظني يى٪ْؿف اث٧ؿأل كأوٮادى٭٥ ٦٪٫ ث٧ك٧

ج٘ح ا٣سٛؿ ثٕؽ اإلي٧ةف، ٚةللى اللى ًذي٭٨؛ ٚإ٩ٟ  ٨٦ً أمؿ٨٬ ٨٦ أكال د٨٬ إىل وى
ٕؾرة إىل الل (1)بكٞت ٓى ٦٪ٟ، أك اكف ٦ى ٧ً ؛ ، كحبير إف ٝي٤خ ٚي٭٨ خبريو قي

ٮٕٟٝ  -رىمًحىٟ اللي  -ٚأد   ٓي أف يٞٓ مى ٨ ال يكذُي ذىٟ ًذي٭٨ إىل الل كظىه ٦ى ًظى 
ٟ ثؾ ً ٩ٛكى ا ٨٦ً كل أمٮر٥٬، كاٍمرتى ة مة٠ؿن ؿًض ٠ؿي٧ن ٍٞ لٟ ٨٦ً الًل كب٧ةلًٟ؛ ٚإ٩ٟ  تي

ٟ ث٭ة. يى   ٔىىسى اللي إف مىف  ٔجةدىق ثٕٞةبو جنى ةؾ ٦٪٫، أك ثؿمححو يى
ٚى٫ٕ إل٫،  سخي ث٫ إلٟ؛ تًلىٍؽ كٝؽ ٠ذجخي إىل أ٦رًي ال٧يؤ٦٪ني ٚي٭٨  ثسذةبو ثٕى

بىجنة.  ك٣س٨ ث٧ة أظججخي ٨٦ً دٞؽي٥ ا٣ٞٮؿ ٚي٭٨ قى
ٜ  ٚي٫  أقأؿي اللى  ي٥ ث٫ يف ٔجةدق ٦ٕةك٩نة، كبةحل ًٞ أف جي٤ٕٟ ٚي٧ة يت  أف يي

ة. ا ْٔي٧ن ٫٩ أصؿن ة، كأٍف ييؤديٟ ٤ٔي٫ ٨٦ً لي   ٝةا٧ن
ٟى كرمححي الل ـي ٤ٔي ال  .(2)«كالك 

 

                                           

ظر  (1) وُيـ ْرب.  اُؼ لؿااتح الؿـقر»أي:  تدة (163ص)« ا َب )، م  .(َسَؼ

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس



        
 431     ِتَساِعيايزيمحٔ بٔ عُزت اأَل عبد

َِٚطاِعٞ إىل عٝغ٢   عًٞبٔ  صعاي١ ابَص

ََٔ رفع عٔ ْفِغ٘  يف دٛاب 

 تٓبٝ٘ اخلًٝف١ يف أَض قايٝكال

َِٚطاِعٞ يًدًٝف١ٚاعتزعا٤   تشنري ابَص

[868]  زى٪ة ؽ   /أػربين أيب، ٝةؿ /الٮلؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى
ٍكزىايًع  إىل ٔحىس»

ى
ذىتى ال   /ٌٔل  ث٨  ٠ى

ٍمؿ ٬يؽل كٝيؿبح، ٚجىكأؿ اللى أٍف 
ى
، ٚإف ًقيىةظذس٥ يف قبي٢ الل اكف أ ة ثٕؽي أ٦ 

ُٓ ث٭ة ٦ة اك٩خ ٗىـكةن يٞى يؽ٬ة ٚي٫،  جي٤ٕى٭ة  ح ٨٦ً ص٭ؽ ظؽز٭ة، ز٥ ال يٕي  ٦
ي
ٚي٫ ٬ؾق ال

ٍك٨ اخًلالٚح ًلىًبي ٫  ىكذٞج٢ ث٫ اتلٮبح ٤ٔي٭٥ كا٣ٕٛٮ ٔ٪٭٥ كظي ٚي٭٥؛ إ٩ ٫  ملسو هيلع هللا ىلصكأف ي
، كنكأهل أف ييًذ٥  لٟ أصؿى٬ة كدٌٛي٢ الٛٞح ٚي٭ة.  رءكؼه رظي٥ه

ؾ٠ؿ أ٩ ٫ كٝؽ ثى٤٘ين ٠ذةثٟي صٮابى ٦ة ٠٪خي ٠ذجخي ث٫ إلٟ يف أ٢٬ ٝةلٞال دى 
ؿ ث٫، كدأمؿين ث٧عةدزذٟ   ٠ ـي ثؾلٟ كال ييؾى ؽه يٞٮ ؿى َى ا ث٫  َضى  ث٭٥ أ٩ٟ  ل٥ دىؿى أظؽن

ى
أ

ٝخ ؽى ـادٟ إيةثنة، كوى ٗى ؛ ٚىس٥  -رىمًحىٟ الل -ٚي٭٥ إٍف ٝىىضى الل لٟ ٨٦ً  ٚي٧ة ذ٠ؿتى
ٞي٥  ؽـ ىلع ػ٤يٛح، كآػؿ ٦ي ٮـ يىؿل أف  ٔ٪ؽق ػرينا ٨٦ أ٢٬ اآلٚةؽ يٞى ٮٍقي ٔ٪ؽق ٨٦ً مى

ٙو ثٕيًؽ  ٜ  ًٕي ؿ حب  ٠ كأتل٫ لٛك٫، ٚييؾى كيف وعةثذ٫ ٣حف ٔ٪ؽق ٢ٌٚ ٨ٔ مى
ؾ كذىٍعٮىذ ٤ٔي٫ يف دار الّش  ح، أك مي  ٞ  .الن 

ؿكف ٚيج٤ٖ ٔ٪٭٥،   ٠ ي ح ييؾى ًٞ ت ظةؿي ال ةس، كٚي٭٥ ثى ٘ىري  ٚإ٩ ٫ ٝؽ اكف ظني تى
ح ٚي٫ ىلع صٛةء ال كيٞٮلٮف ٚحيك٧ٓ ٦٪٭٥، ز٥ ًصٍتي يف دك٣ح ز٦ةف أمؿ ا٣ٕة٦  

ى٧ح  ًٔ ذٛؿٚح، ك ٮر ٦ي مي
ي
ح ىلع أ ا، كظةؿ اخلةو  ٪١ؿن ٚنة كال يي٪١ؿكف ٦ي ٕؿك ؿٚٮف ٦ى يٕى
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. ىج ذ٭ة إال  ٤ٝيالن ٕؿٚح مى ٣ٛذ٭ة ٦ى
ي
 رأم ل  ٚؿٝح يف أ

٨ ؤ٦٪ةت  -رىمًحىٟ اللي  -ٚسي جىةيىة ال٧ي ة، كبأمؿ قى ٕٛةء حبٞٮٝ٭٥ ٝةا٧ن  ٌ ل٤
ة، ك٨٦ً الٮى  ٭ذ٧ن ا٩٭٨ ٦ي ٮراد٭٨ كرىد  كًكٍلى ٔى  ٙ ن  ٛؿ كدىسى ٍصؽ ٤ٔي٭٨ ٨٦ً ذيؿ  ا٣سي

ًل  هل  ع ثةل ىيعح ل٧ًى٨ ال كى ً٪يًّة، كبةلك  ٍٕ ا٩ًً٭٨  إىل ًوج٘ح ا٣سٛؿ ثٕؽ اإلي٧ةف ٦ى ًكٍلى
ا، كهل ٚي٧ة  ٤ٕٟ هل يف الرض مة٬ؽن ٔىىسى اللي أف جيى ؛  ؿى ث٫ إال الل عمالن  ٠ ؾى كال ٦ي

ٮى  ٢٧ ث٫ مي  النة.يت  أف يٕي
٘ٛؿد٫ً، كآبى إىل رًًٮا٫٩،  ةرىعى إىل ٦ى ٫ ثؿمحذ٫؛ ٚىكى ٨ اٍػذىى  ٟى اللي ًم٧  ٤ى ٕى صى

ٟى  ـي ٤ٔي الى  .(1)«كالك 

 

                                           

.َس  (1) ـٌ َحَس ه  ُد  ـَ



        
 433     ايزيمحٔ بٔ عُزت اأَلِتَساِعي عبد

َِٚطاِعٞ إىل أبٞ بًر    يف َٛعظ١ ايٛايٞ صعاي١ ابَص

١َّ ٌِ ايشِّ ِٔ ايغِّري٠ يف ايضَّع١ٝ ٚامَلِعَزي١ بأٖ  يف ُسِغ

[869 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ًٝؿاءة، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ، أ٩ة ا٣ٕجةسي ؿ مح٨ال ٔجؽظى  /مى
ٍكزىايًع  إىل أيب ث٤ش» /أػربين أيب، ٝةؿ

ى
ذىتى ال   /٠ى

ٜ  ٨٦ً ثٕؽ ال٧ىٕؿٚح، كال٭٢  ي٢ٍى ٨ٔ احلى ٔى٪ٟ ال٧ى ىؼى اللي ٔ٪ ة ك ة ثٕؽ، صى أ٦ 
رداء اكف يٞٮؿي  ، كاد جةع ال٭ىٮل ث٘ري ٬يؽل ٦٪٫؛ ٚإف  أثة ال  ٓى ٛى ة جى ٨٣ دـالٮا خبريو  /٧ٔ 

ةًم٫٤ً ٕى ٠  ٜ ؿٚذ٧ٮق؛ ٚإف  عرؼى احل ٕى ٜ  ذى ٍظجىبٍذي٥ ًػيةرك٥ ك٦ة ًري٢ ٚيس٥ ثةحلى
ى
  .(1)٦ة أ

٪ حي ٤ٔي٫ مة٬ؽةه،  ، كالك  ؽه ؽ  ىى ٧٬ة ٚةل١ذةب هل مي ة أظؽي ٟ أمؿاف؛ أ٦  مى ؽ  ٞى كٝؽ تى
ة اآلػؿي ٚةتل   . كأ٦  ٓه ؤيؽ، كأمؿي ال ةس ٤ٔي٫ صة٦ ٢  كال َص ث٫ مي ًٗ ٣ٛح إىل 

ي
ٮ ز ىلع ال ضى

٪ىخ  ٢ى ٚي٫ ظىت كى٬ى ٧ى ًٓ ظيس٥ ال خى ٓو ال أ٦ة٩حى ٚي٫، كإىل ثي ٧ى َى ةى ٚي٫، كإىل  ٮىد  ال مى
ؿ يف اإلقالـ ٚكةديق ٭ى ّى  .ا٣ٞٮةي، ك

ٮء ثٕٞٮبح ٚؿ   ٞة٣ح قي ٭ىؿت ًذي٧ة ٔ٪ؽز٥، ك٦ى ّى ط، كوعجح كٝؽ رأيخي ٠ذجنة 
أٚح، هل٥ الى٪ةح خبًٛي  ملسو هيلع هللا ىلص٤ٗيْح ل٧٤ك٧٤ني، كٝؽ أكىص رقٮؿي الل   ث٭٥ كبةلؿ 

ٍٕف ثح٪٭٥ كال٧ىٕؽ٣ح كحب٭٥ ٨ٔ حي ٢٧ ٚي٧ة مي ، كييٕةٝت ال٧يؾ٩ت ىلع (2)ٚي٫ ا٣ٕٛٮ جيى
ح الٮص٫ يٮـ ا٣ٞية٦ح ال   ١ ٪ة أف  وى ٥ ثة٣ٕٞٮبح كىٍص٭٫؛ ٚإ٩ ٫ ثى٤٘ى ع  ٞى ذى ٝىٍؽر ذى٩ج٫ ال حى

                                           

(1)  
 

لاقفؼل ه ا وا ِ » ي  ر ل تمع  لج تنُش ا صريؼ  (8645)ارقؿ  (352، 11/351) «عب اإليؿ د، مـ  لرش ط/ا

ار، قتل:  طاد ت اـ ج د  اـ يزي حؿـ  لرَّ اعُض دَّ َح »ا دَّ  بثـل  ل اق ا أ تل  تل: ق ت، ق تخـ ، وذكره، «رداء...أشق

اعض مَ  ذيـ َح و ل ار ا ت اـ ج تيخ ا ه مُ دَّ ش  افؿقن.بثق

َظر  (2) تري»ُيـْ لُاخ ح ا ؾؿ»، و(3799)ارقؿ « َصِحق ح مس  .(2519)ارقؿ « َصِحق
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ٛؿ، ١ٚيٙ ٨٦ً املٮت أج٢ ٨٦ً ٔٞٮبذ٫ ال يثين إىل ظ ٙ د٘ي ؽكد الل ٫ُٛٔ، كال يٞى
ي ٫ رمؽه  ، كأف  دى ىري  ، ٚ٭ٮ حًلىؿـ الل يف قريد٫ ىلع أمؿق، ييؿي٫ ص٭٤ي٫ أ٩ ٫ يف المٮر َمي

، كبة٣ٕؽاة يف دي٨ الل كىلع ٔجةدق يك٫ٛ؛ ٚإ٩ س٥ ص٤ٕذ٥ ٔ٪ؽ ٌٗج٫ م٤ىغ
٤ٞخ  كىالن كبني أ٬ٮااس٥ ظىت ١٤٬خ المٮاؿ، ٔك

ٍ
أ ذس٥ ٦ى أ٦ة٩ذس٥ ٨٦ أ٢٬ ًذ٦ 

س٤ح يف ال٤ ىح كدُٞيٓ البنةر، كرقٮؿي الل ال ٪ة ٚي٧ة يٞٮؿ ملسو هيلع هللا ىلصؿ صةؿ ٦ٓ ال٧ي ٘ى  :ثى٤ى
ا» ٕىة٬ؽن ٤ى٥ى ٦ي ّى  ٨ٍ ٫ ٦ى ًضيضي ٩ىة ظى

ى
ةٝىًذ٫ ٚىأ َى ٫ ٚىٍٮؽى  ٛى ك َكى 

ى
ح ٨٦ً رقٮؿ (1)«أ ا٦ى ٥ ثً٪ىؽى ًْ ٍٔ ى

، ٚىأ
ضيض٫ ٤ٝي٢ ٨ٔ ملسو هيلع هللا ىلصالل   .ظى

 
ى
٧ةؿي ٚي٧ة  ٍخ زى ؽى ظٍ ٣ٞؽ أ ٘ىين ٨٦ً ال٧ي د٤ٟ أل ةا٨ًى ثى٤ى ٘ى ًى ، كبلٕي ذكم ك٧٤ني 

ذيجي٭٥ يكألٮف ٔ٪٫.  ال ىه يف ص٭ةدق ٦ٕس٥ ًريًّة ث٧ة دأدح٪ة ثؾلٟ ٠ي
ثين ث٪ة كبس٥ إىل أمًؿق، كيىذ٧٘ؽ ٦ة ق٤ٙ ٦٪ة ك٦٪س٥ ثٕٛٮق، أقأؿي الل أف يى 

، ك٢ٕ٣  الل ىكذ٧ٓ ٦ًين   كذ٠ؿتى أف أكذتى إىل وةظجٟ ٚإ٩ ٫ يذض٢٧ ثةل١ذةب إل٫ كي
 ،ٓٛ٪ة أف يى  .كٝؽ ٠ذجخي إل٫ ث٧ة ل٥ آهل ٩يىعن

إف  :ٕـيـ أدةق أخه هل ٨٦ ال٩ىةر ٝةؿ هلا٣ ٔجؽث٨  أف  ٧ٔؿى »كٝؽ ث٤٘ين 
ا، كإف مبخى ا٣ ٔجؽث٨  مبخى َكى ٧ٍذيٟ كأ٩خ ٧ٔؿي  ًت  ٗؽن ٕـيـ ٚي٧ة دىسؿق الٮـ كحتي

ا ث٢  :٧ٔؿ ٚٞةؿ .َكى ٧ٍذيٟ الٮـ كأ٩خ أ٦ريي املؤ٦٪ني ٚي٧ة حتت  الٮـ كدىسؿق ٗؽن
اا٣ ٔجؽث٨  َكى ٧ين الٮـ كأ٩ة ٧ٔؿي  ٍكؿىق الٮـ كأظت  ٗؽن

ى
 .«ٕـيـ ٚي٧ة أ

سٍٮىا٩ة، آ٦ني. ٤ ج٪ة ك٦ى ٞى ًت  تى ٣ٛذ٪ة، كٚي٧ة يي
ي
٢ى اللي يف َةٔذ٫ أ ٕى ـي  صى الى  .(2)«كالك 

                                           

ارقؿ  (1) أاق داود  تب رسقل اهلل  (3952)رواه  أصح تء  اـ أ مـ  ٍة  دَّ قؿ طـ ِط ؾ اـ س  ملسو هيلع هللا ىلصمـ صريؼ صػقان 

سقل اهلل  طـ ر ة  ِدْكَق فؿ  تئ ا  .ملسو هيلع هللا ىلصطـ آ

قؿ مُ  ؾ اـ س ػقان  تيخ ص َظر ومش وُيـْ ن،  فؿق ة»ا حقح لاَّ ث ا تدي ة األح ؾ ؾس ؿ  (1/897) «س  .(445)ارق

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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 َِٔ َِٚطاِعٞباب َا سنض   آراب ابَص

[871 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ث٨  الٮلؽث٨  ا٣ مى
٫» /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ /ٝةؿ ٍكزىايًع  ث٫ ٩ٛكى

ى
د بى ال

ى
ة أ  ٧ ٔىضـت امل٤ٮؾي خى

»(1). 

 باب َا سنض 

َِٚطاِعٞ، ٚادتُاع ايٓاؼ جلٓاطتَِ٘ٔ   ٚفا٠ ابَص

[871 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ق٧ٕخي  /مى
ٞجح حيٕ -(2)ٔي ٧ى ٞى ٍ٤ ٔى ت ثٕؽ » /ٝةؿ -ين اث٨  ٌى ٍكزىايًع  أ٩ ٫ اٍػذى

ى
ٮًٍت ال جىت مى اكف قى

٤خ ٫ٕ٦ امؿأدي٫ اك٩ٮ٩نة  ٍدػى
ى
جط، كدػ٢ يف محى ةـ هل يف ٦زنهل، كأ ا٩َصا٫ٚ ٨٦ والة الى 

ٛؿت  ا، ٧٤ٚة ٬ةج ا٣ٛع٥ي وى ٗى٤ٞخ ابلةبى ٨٦ً ثىؿ  ؛ ئلال ييىيج٫ ا٣ربدي، ك ٚي٫ ٚع٥ه
ا ًذرىا٫ٔ إىل ٩ٛك٫، كع٣ش ابلةبى  ؽن ذىٮىق  ٫، ٚٮصؽ٩ةق ٦ي ًلىٛذع٫؛ ٚة٦ذ٪ٓ ٤ٔي٫ ٚأ٣ق ٩ٛكى

ج٤ح ًٞ  .(3)«ا٣
[872 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى  /مى

زين قةل٥ي  ؽ  ٪ؾر، ٝةؿث٨  ظى ؿصخي » /ال٧ي ٍكزىايًع  ػى
ى
يعحى ثٮٚةة ال ملة ق٧ٕخي الى 

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ويت (2) لاقر تفري ا لؿع ا يج  َد اـ ُح ة  ؾؼؿ اـ ط ة  اـف مُ  :هق طؼا تن ا لؽـ ك  ، وٌق ُد د يُ َص دخؾ طؾقف مت حؿ

ديثف.  ب»لقس مـ ح ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  46)، ِّرجؿ 79). 

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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٨ رأيخي ٩ىَصاين   ؿ ٦ى ك 
ى
ك٧٤ٮف ٨٦ أ٢٬  كأ ؿ ال٧ي ٦ةد، ٥٤ٚ يـى ٝؽ ذىر  ىلع رأًق٫ الؿ 

٥ ٣ىحف ٦٪٭ة كاظؽة ٦ٓ  مى
ي
ٓي أ ؿصخ يف ص٪ةزد٫ً أرب ؿٚٮف ذلٟ هل، كػى ثريكت يٕى

، كال ىةرل يف  ك٧٤ٮف، كػؿصخ ال٭ٮدي يف ٩ةظيحو ؿىٍص٪ة ي٤٧ي٫ ال٧ي وةظجذ٭ة، كػى
جٍ يف ٩ةظيحو  ًٞ  .(1)«٩ةظيح، كا٣

 َِٚطاِعٞباب َا سنض يف إَا١َ ابَص

[873 ] زى٪ة ؽ  ةثٮرم، ٩ة أثٮ  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ح ال حٍكى ٤ى٧ى قى
ا٦ح ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /قٕيؽ، ٝةؿث٨  ؛ ٔجيؽ الل(3)ٝيؽى اكف » /٦ى

٪ ح ة يف الك  ٍكزىايًع  إ٦ة٦ن
ى
 .(4)«ال

[874 ] زى٪ة ؽ  ٕيؽال ٔجؽظى ةف، ٩ة ث٨  يىي ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قى  ُ ٞى قٕيؽ ا٣
ٔي٧ؿ ث٨ (6)٩ة إثؿا٬ي٥ي 

يىحٍ٪ىح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى  /أيب الٮزيؿ، ٝةؿث٨   اكف » /خي
ة ٍكزىايًع  إ٦ة٦ن

ى
 .(7)«ال

ى٧ ؽ ة٫٩ /ٝةؿ أثٮ مي ٦ى  .يٕين إ٦ةـ زى

                                           

ـُ  (1) ا ه ا وا تكر  ي  ور مشؼ»طس خ د تري د، اف.« ِّ زي لقد اـ م الق تس اـ  ؼ العا ري  مـ ص

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(296)بِثَؼ

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(822)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (4)

ؿ  (5) بثر رق ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ، وٌق ُد  .(183)َص

(6)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(224)، ِّرجؿ

تم: »(ك)وقع  ي  (7) لؿطاقع، ،«إم بثرُ  وكذا  ي ا . واأل ـٌ ه َحَس ُد ـَ  َس
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[875 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٌٔل، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك الا٧حي يف احلؽير » /٦ى
، كمحى ةدي  /أربٕحه  ٛيةفي ، كقي ٟه ، ك٦ةل ٍكزىايًع 

ى
 .(2)«زيؽث٨  ال
[876 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى

؛ أمحؽ ٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /محيؽ ٝةؿث٨  أثة َة٣تو كٍ » /ظى
ى
٢ى قٛيةفي كال زىايًع  ىلع دىػى

ٟه  ة ٝةؿ ٦ةل ؿىصى ٟو ٧٤ٚة ػى ة ٨٦ وةظج٫ كال يىى٤ط لإل٦ة٦ح،  /٦ةل ٧ٍ٤ن ًٔ ٧٬ة أكرثي  أظؽي
 .(3)«كاآلػؿي يىى٤ط لإل٦ة٦حً 

ٍكزىايًع  :دنََّحقال أبو ُم
ى
 .يٕين ال

[877 ] زى٪ة ؽ  ده، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى ؽ  كى  (4)الل ٔجؽيىي، ٩ة مي
ٝةؿ  /٨ٔ أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم، ٝةؿ -يٕين ا٣ٕضٌل -(5)داكد، ٨ٔ ث٭ي٥ ث٨ا

ٍكزىايًع  
ى
ٍٮفو اقذٮل الةسي » /ال ٔى كأ٩خ  /٤ٝخ يف ٩ٛيس .إذا ٦ةتى قٛيةفي كاث٨ي 

ٍكزىايًع  .الة٣ر
ى
 .«يٕين ال

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 36)ََِّؼ 7). 

بثر رقؿ َصِحقٌح  (2) ر األ َظ وُيـْ  .(819)و (522)و (6)، 

ارقؿ  (3) م  دَّ ةٍ  (262)ََِّؼ تد تضف. ازي   ي ألػ

بثر رقؿ  (4) األ ت  ِّح م  دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ لخريال،   .(432)هق ا

بثات  ي (م)و (ك)وقع  ي  (5) لؿطاقع، وأ ـ الفقثؿ»: ا ؿ»ادل  «ط لاقاب، وقد «هبق بثات هق ا ، ومت أ

لاَّ  ؾك ا تء ط ب  ي اتب ج ـ مَ )قا ت ذكر م لػَ م ق ا ت إسح ال  أ ة  ف عرف ة األخاتر وكالم زاري اـتقؾ

ارقؿ  ،(فقفؿ يت  مـ  ،(1229)وسقل ِّرجؿتف  ؾ»و ي  دي ع لتَّ وا لَجرح  17)ارقؿ  (2/436)« ا ت  (39 تء فقف ج

ؾل روى ط»مت يؾل:  ف طادهبقؿ العج ال إسحتق الػزاري، روى طـ ريال،  ـ أ الح اهلل اـ داود 

ؾل ـ ِقَا اعضف م و ؽ  ل اعض ذ ال يؼقل  أ ت  .«. سؿع  اهـ

ـُ  ا ه ا لثص »تن  ي اَّ حِ  وذكر لخريال: فقؽقن  ،(8/153) «ؼتتا ود ا ال دا أ قى  ت طـف س وًي ذكر را لؿ ي و

ؾ  ي طِ  لرج لؿَ دَ ا .اد ا  جفقلقـ
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ٍٮفو  /ٝةؿ أثٮ م٧ؽ ٔى ٍكزىايًع  ٝؿي٨ي ال ٍٮرًم  كاث٨ً 
ى
 .يٕين أف  ال

 باب َا سنض 

 َِِٔٚ ِّ إىل احللِّ إسا مسعُ٘عضع١ صدٛع ابَص  َطاِع

[878]  زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ث٨  الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨ ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ا٣
ـيؽ، ٝةؿ ٞجح /مى ٔي ٝىةالى ث٨  ق٧ٕخي أيب ك ٧ح يىؾ٠ؿاف،  ٞى ٍ٤ ا أسعى » /ٔى ٦ة رأي٪ة أظؽن

ٍكزىايًع  
ى
٫ ٨٦ً ال ٕى ٧ً ٜ  إذا قى ٮعن إىل احل  .(2)«ريصي

 باب َا سنض 

َِٚطاِعٞ ٚسفظ٘ ٚتجبت٘ يف احلزٜح َِٔ  إتكإ ابَص

[879 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٝةؿث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٝةؿ  /مي
ٓى » /ٌٔل   ث٨ (4)٧ٔؿك ٧ً ة قى ٍكزىايًع  ثىجٍخه ل٧ًى

ى
 .(5)«ال

[881 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ٤ٝخ  /مى
؟ ٝةؿاك» /ليب ِٛ ا٣ٞؿآفى ٍكزىايًع  يى

ى
ِٛ  /ف ال ٟ، كأم  يشءو اكف ال يى  ٦

ي
زىس٤ذٟ أ

                                           

ت األَس َح  (1) ح م ِّ دَّ د ََِّؼ وق ث،  دي لح  .(249)بثر رقؿ ـ ا

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 36)ََِّؼ 7). 

لػَ  (4) .الَّ هق ا  س

 .َصِحقٌح  (5)
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ٍكزىايًع؟!
ى
 .(1)«ال

ِّ بٓاق١ًِ اآلثاصَِٔ  باب َا سنض  َِٚطاِع   ِعًِ ابَص

 ٚنالَ٘ فِٝٗ ُٚصٚا٠ ابصخباص،

[881 ] زى٪ة ؽ  ـي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى منيق، ٩ة ٬نة  (3)يٕٞٮب ال 
ةر، ٩ة الٮلؽي ث٨ ا  ٧ ك٥٤، ٝةؿث٨  خى ٍكزىايًع  يٞٮؿي  /مي

ى
ًويتى أ٢٬ي » /ق٧ٕخي ال

ي
٦ة أ

ىيبذ٭٥ ثإثؿا٬ي٥ صؽار ا٣ٕؾرم، كبأيب يـيؽ ا٣٘ٮيث، ث٨  ًدمىنٜ ثأ٥ْٔ ٨٦ً مي
٪ٕةينث٨  كبةمل٥ُٕ  .(4)«املٞؽاـ الى 

ٙى ٨٦ً :دنََّحقال أبو ُم يى٭٥؛ إذ كىوى ًً ٍكزىايًع  رى
ى
أمؿ٥٬ً ٦ة  ٚٞؽ ثةف ثأف  ال

 .ذ٠ؿ٩ة

[882 ] رباين، ٩ة أثٮ ث٨  الٮلؽ ث٨ (5)٩ة أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي  ُ ٤ى٧ح ا٣ قى
ٍك٭ً  ٧ٍ، ٝةؿ ث٨ (7)، ٩ة يـيؽي (6)ؿمي ٍكزىايًع  يٞٮؿ /الك 

ى
٦ة أظؽه أ٥٤ٔ » /اكف ال

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ـصػ  ي  (2) َا لُؿ ف ا تل طـ ؾ»ق دي ع لتَّ وا رح  لَج وٌق : »(8/122)« ا ُد ـ.«. َص  اه

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ مُ (682)ََِّؼ وٌق  ُد أكف َص و َِر فَ ،  أصح  ؼَّ ؾَ تَ ر يَ تَا ؼرئ، َكا ديؿ  لؼ ديثف ا وح  .ـ، 

(4)  ِ ةٍ ك لك قري إ ة  تِب  سا ت: دِ  اا ل لف ؼ يؼت تءَص »مش لؿُ ». «ـع ب ا ت ألكس ةتَّ ا لؼَ  (99ص) «ػؼ ـ ا ا ، وقد َس قْ تا راين

ؿُ َس كَ  تك لح ف ا طاد ا اعض كُ  أاق  لقَ اهلل  ي  تء ا لك صـع إ ف  ـُ تا ا ا أى  ت ر ؾؿ ـ  ؿـ، ف ؿ م ه الق ين هذا  الؼقسرا

تكؿ َح  لح ؾك ؾَ ؿَ ا ؽ ط تتب ف ذل ػ ك لق لؿُ »ِّل ب ا ت كس ط والضاطتَّ األ لـؼ ة  ي ا لؿتؿتبثؾ ط ا الخ ة  ي   ،«ػؼ

. تف لف ؽ  ي مؼدم  كؿت ذكر ذل

(5)  : ِّؿ طـف وٌق »قتل أاق حت ُد ؾ. »«َص دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(2/142)« ا

د (6) ٌؾ  هق طا تض ٌة، ف بِثَؼ سفر،  اـ م ؾك  ب. »األط ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3762)، ِّرجؿ

دُ  (7) ق يزي لاَّ اـ  ه ط ا ؿ لس لسَّ  :ـعتينا اق ا دص أ ل ط ا ةٌ  :مشؼلؿ ؿُ  ،بِثَؼ تك لح طل ا .  ي َِّ  أخ قػف ب »ضع َِّْؼِري
= 
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ة ٝيؿ  ـ ٬ؿم ٨٦   .(1)«ظيٮاي٢ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  ثةل

ايًع  كى  :قال أبو حمند ٍكزى
ى
ـ ٬ؿم؛ ل٥ يىس٨ ال ؿو ٨ٔ ال ٧ى ٍٕ ٙى ىلع ٠ذةثًح ٦ى رى

ٙى ىلع ٠ذةثح ٔٞي٢ كييٮنف، كإ٩ ٧ة مة٬ؽ ٨٦  رى ٚإ٩ ٫ أكرث٥٬ ًركايح ٔ٪٫، كال كى
ـ ٬ؿم، كيذ٢٧  ٭٥ ثةل ٤ى٧ى ٍٔ ى

ٮرد٫ ٔ٪ؽق أ٩ ٫ أ ر وي ٮ  ذىىى ٝؿة ٦ة اكف ييٮردق ٤ٔي٫؛ ذى
ـ ٬ؿم، كل٥ ييؿد أ٩ ٫  ة ثأػالًؽ ال ىن أ٩ ٫ اكف عل٧ن ٔى ـ ٬ؿم، أ٫٩  ة حبؽيًر ال اكف عل٧ن

 .(2)كاللي أ٥٤ٔي 

[883 ] زى٪ة ؽ  ث٨  يىي ث٨ (3)ؿمح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ال ٔجؽظى
ي ٮبي 

ى
ثى ٨ٔ  ث٨ (4)إق٧ةٔي٢، ٩ة أ ؽ  ٍكزىايًع  أ٩ ٫ اكف إذا ظى

ى
دى٧ي٥ ا٣ٞةرم، ٨ٔ ال

جيؽ الل ٝةؿث٨  إق٧ةٔي٢ ث» /ٔي ؽ  أمٮ٩نة ىلع ٦ة ظى  .(5)«كاكف ٦ى
[884 ] زى٪ة ؽ  ذىتى ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ًذي٧ة ٠ى ظى

                                           
= 

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(7775)، ِّرجؿ

ـُ  (1) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾ»َط تم لؽ زيتدة  ي  (7/182)« ا أاق مسفر، اف، ا بثـت  فؾ،  تء اـ س ؼ رج ري طـ ص

تضف.  ألػ

تفظ  (2) الح بَِّ » ي  وقتل  ِذي ْف لتَّ ب ا ذي :  (8/374) «ف اطل الستلػ ذكره ر ققل األوز اعدمت ذك

نَّ فقَ » أ ة  لؼا ه ا ذ ـ ه د األوزاطلمُ  ظفر م ؿُ أكَّ  :را ؾ أط لز   ف  ل ا ت لك اح ع إ يرج تا فقؿت  ـ غقره  هري م

ث، وهذا هق الالئؼ، واهلل أطؾؿَض  دي الح  .«اط 

تفظ  ي رَّ وقُ  ُقْؾُت: الح ب»ة قتل طـف  ؼري وٌق »«: التَّ ُد تكقرلف مَ  ،َص َظر  اهـ.،«. ـ لؽؿتل»وُيـْ « هتذيب ا

(23/581). 

د (3) لؿَ  هق طا تجر ا لؿف ال ا أ ـ  ا د اهلل  اـ طاق ؾ  تطق إسؿ اـ  اـ يحقك  حؿـ  لرَّ أاق ا خزومل، قتل طـف 

ٌس »حتِّؿ:  ال ف  ديث اح ت  وٌق م ُد ؾ. »«، َص دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(5/392)« ا

أَ  (4) ق  ـ َِّ ي  ه ا ب  قؿق لتَّ  :ؿ تن ا ؾقؿ اق س لؿُ أ قد اؿقؿل ا ف طا ـ ل ط لسَّ أـ ؼرئ، قت ب: ال ا ا َح »تئ ؽ دَّ إذ بث

 َِّ اـ  فَ أيقب  وزاطل  ـ األ ؿ ط »«ك افدَ يَ  دَّ ُش ؿق مشؼ.  تريخ د ِّ »(19/89). 

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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، ٩ة أثٮ ميٮىس ال٩ىةرم ق٧ٕخي » /مك٥٤، ٝةؿث٨  ٩ة الٮلؽي  -يٕين اخلُِل -(1)إيل 
٢ م٧ؽى   ٌ ٛى ٍكزىايًع  حي

ى
ـ  ث٨  ال ـ ٬ؿم  يٍ بى الٮلؽ ال ٧ًٓ ٨٦ً ال ٨ قى ًٓ ٦ى  .(2)«ؽم ىلع جي

[885 ] زى٪ة ظى أيب ث٨  ٝةؿ، ٩ة أمحؽي  ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽؽ 
ٍكزىايًع   /ق٧ٕخ أثة مك٭ؿ ٝةؿ /ٝةؿ، (3)احلىٮىارم

ى
ذيًت » /ٝةؿ ال ٤ىيس٥ ثًسي ٔى

ـيؽ؛ ٚإ٩ ٭ة وعيعحه ث٨  الٮلؽ  .(4)«مى
[886 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ٝةؿ  /مى

ٙي  ٍكزىايًع  يٞٮؿ /الكٛؿ ث٨ (6)يل يٮق
ى
ط ٨٦ً » /ق٧ٕخي ال وى

ى
ٔيؿًضى ٌٔل  ٠ذةبه أ ٦ة 

ذيًت الٮلؽ ـيؽث٨  ٠ي  .«مى
[887 ] ج ةسي ٕى  /ٝةؿ -ميغه لة -زيؽث٨  ق٧ٕخي وة٣طى  /الٮلؽ ٝةؿث٨  ٩ة ا٣

ك٥٤ث٨  ٤ٝخي ل٤ٮلؽ ؟ ٚٞةؿ /مي ٙي ٨ أػذ٤ ٟى ثةلٮلؽ /إىل ٦ى ـيؽ؛ ٚإين ث٨  ٤ٔي مى
ٍكزىايًع  

ى
ذيتي الٮلؽي  /يٞٮؿ ق٧ٕخي ال ـيؽ وعيعحه ث٨  ٠ي  .(7)«مى

                                           

ُق  (1) ت إسح مقسك اـ طاد هق  اتري اـ  الخطؿل األك لؿَ  :اهلل  اق مقسك ا تضل كَ  ،دينأ ٌة،  :تاقرَس قْ ق بِثَؼ

. مُ  ب»تؼـ ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(399)، ِّرجؿ

تل» (2) ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع دُ (192)ارقؿ  (1/169)« ا وسـ  ،.  ه َصِحقٌح

ةٌ  (3) دٌ  ،بِثَؼ ب. »زاه ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(61)، ِّرجؿ

ؿ َصِحقٌح  (4) بثر رق ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ سفر  اق م أ و  ،(849). 

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(249)ََِّؼ

ـ السػر (6) سػ ا لػَ  :هق يق اق ا تملقأ :  ،ض الش قؿ فقف اشلءٍ »كتِّب األوزاطل، قتل دح س  وقتل  ،«لق

 : امُ »أاق حتِّؿ دًّ ث ج دي لح ة:  ،«ـؽر ا ْرَط اق ُز أ تل  ُب »وق يث ذاه َّ  ،«الحد ل تل ا لقس »ستئل: وق

ةٍ  دَّ  ،«اثَِؼ ل تل ا ديثمَ »ارقطـل: وق الح ـُ  ،«رتوك  ا تل ا اَ رَ »دي: طَ  وق اصقؾوى  الاقفؼل:  ،«ق وقتل 

د مَ هق  ي طِ » يضع دا ديثـ  ؾ. »«الح دي ع لتَّ وا رح  لَج ِ » ،(9/223)« ا لؿِ ل تن ا  .(7/399)« قزانس

ة صتلح اـ زيد (7) ؾك ِّرجؿ ٌت  ،لؿ أقػ ط ا ت بث َصِحقٌح  لؼقل  ذا ا ؾ  ه ؾك ك طـ األوزاطل، وقد  وط

ارقؿ  م  دَّ  .(849)ََِّؼ
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[888 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ج ةد، ٝةؿ ث٨ (1)م٧ؽي  ٍكزىايًع   /ييٮقٙ ٝةؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي م٧ؽ /خى

ى
كقأهلى  -ق٧ٕخي ال

ت  إلٟ؛ ق٤ي٧ةف اخلىٮ اص أك إثؿا٬ي٥ /-كقأهلى رص٢ه  ظى
ى
ي ٭٧ة أ

ى
 /أد٥٬؟ ٚٞةؿث٨  أ

ذ٤ٍ ثةلةس كيى٪بكٍ إل٭٥ ؛ لف  إثؿا٬ي٥ى يى ت  إيل  ظى
ى
 .(3)«إثؿا٬ي٥ي أ
[889 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ٬ةركفي ال ٔجؽظى ؽ  قٕيؽ اليٌل، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ظى

، ٚٞةؿ يل /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٩ـار -(4)ػةله  ٍكزىايًع 
ى
٣ىين ال

ى
أ ي٤ح، أي٨  /قى

ى
أ٩خى ٨٦ً أ٢ً٬ أ

يًن ٤ٔي٫ -يـيؽ اليٌلث٨  يٕين ييٮنف -٨ٔ أيب يـيؽ؟ أ٩خى   ٌ  .(5)«كظى

 باب َا سنض 

ِّ ُْٚضش٘ يإلعالّ ٚأًَِٖ٘ٔ  َِٚطاِع  َفِغٌ ابَص

[891 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ زين  /مى ؽ  ظى
زين ميٮىس ث٨ (6)ٔٞجحي  ؽ  ٧ٞ٤ح، ظى ةر ث٨ (7)ٔى ىكى ًعتى ٦ى١ٍعٮالن أربٓ كاكف وى  -ي

                                           

زيؾ اغداد (1) لؿؽل، ك ارقتن ا لز محؿد اـ طاتد اـ ا وٌق يَ  :هق  ُد »ؿُ فِ َص ذِ .  ْف لتَّ ب ا ي بَِّْؼِر ة «ي ، ِّرجؿ

 .(6931)ارقؿ 

لػِ  (2)  ريتال.هق ا

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

َح  (4) اـ كزار  د  ل ت بثر رقؿ  ـُ َس خ األ ت  م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(16)ا

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

وٌق  (6) ُد ؿ  ،َص بثر رق ت األ ِّح م  دَّ  .(871)ََِّؼ

اـ يَ  (7) د  دص هق محؿ ل تر ا أاق حتِّؿ: س ل، قتل طـف  قٌخ »مشؼ ديثمُ  ش الح تؼقؿ  ذَّ  ،«س تل ال هال: وق

وٌق » ُد ؾ. »«َص دي ع لتَّ وا رح  لَج لؽتشػ»، (8/168)« ا ارقؿ (2/399) «ا ة  جؿ  .(5743)، ِّر
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٪ىح ٪ ح ٨٦ً » /يٞٮؿ -ّٔشة قى ٢  ٨ٔ اإلقالـ أك الك  ً٘ ٍجفى ل٤
ى
ى كال أ ثٍَصى

ى
ا أ ٦ة رأيخي أظؽن

ٍكزىايًع  
ى
 .(1)«ال

[891 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ، ٩ة اث٨ أيب ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى مى
ٍكزىايًع   /أقة٦ح، ٝةؿث٨  ٩ة أثٮ أقة٦ح؛ مح ةد /ػةل ٝةالث٨  احلىٮىارم كم٧ٮد

ى
رأيخي ال

ٮٚةف ثةبلىيخ، ٤ٚٮ ٝي٢ يل ٛيةفى ال ٍٮرًم  يُى ح الػرتتي  /كقي  ٦
ي
٤ىني لأل ؽى الؿ صي ظى

ى
اٍػرتى أ

٤ىني ٍظ٤ى٥ى الؿ صي
ى
؛ ل٩ ٫ اكف أ ٍكزىايًع 

ى
 .(2)«ال

[892]  زى٪ة ؽ   اكف» /الٮلؽ، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى
٫ُٕ ظىت يىج٤ٖ ٚي٫ ًت قةاالن كل٥ يٞى ؾى يف كاظؽةو ٨٦ً زالثو ل٥ جيي ػى

ى
ٍكزىايًع  إذا أ

ى
 /ال

ر ؽى ٞى ٕةد، كإذا ذ٠ؿ ا٣ ٢ .إذا ذ٠ؿ ال٧ى ٌٍ ٛى ىًكيخي الةلح /ٝةؿ أثٮ ا٣  .(3)«كن
[893 ] زى٪ة ؽ  زين ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ؽ  ـيؽ، ظى مى

جًيت ث٨ (5)٧يؽاحل ٔجؽيٕين  -ث٨ي أيب ا٣ّٕشي٬٨الؿ، ٩ة ا ث٨ (4)م٧ؽي   /ٝةؿ -ظى
ةظ٢ ٔ٪ؽ رأق٫، ٚٞةؿ» رٍبًق ٝةـ كايل الك 

اب رى ٍكزىايًع  ديؿى
ى
ي٪ة ىلع ال ٮ  ة قى رىمًحىٟ اللي  /ل٧ 

ؽؾ  ٥٤ً ثٕى ّي  ٨ ٧ى ين؛ ذى ي حن ٨٦ً اذلم كىال  ًٞ ؽ  دى مى
ى
أثة ٧ٔؿك، ٚٮالًل ٣ٞؽ ٠٪خي لٟ أ

 .(6)«ٚى٤ٍيىٍىرًب 

 

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(852)ََِّؼ

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (5) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(852)ا

ـٌ  (6) َحَس ه  ُد ـَ  .َس
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 باب َا سنض 

ِّ، َٚتعظِٝ ايعًُا٤ يَِ٘ٔ  َِٚطاِع  دالي١ ابَص

[894 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿك ا٣٘ـم، ث٨  م٧ؽ ث٨ (1)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
ٝىجيىحى  /ٝةؿ ؿ  -يٕين ال ٍٮرًم -اكف قٛيةفي » /يٞٮؿ (2)ق٧ٕخ  ْى إذا صةءق ٠ذةبه جى

٫ حتخى ابليٮرم ق  ٪ٮا٫٩، ز٥ يىؽي ٔي أق ٨٦ً  ، ٚإذا صةء(3)يف  ٫، كٝىؿى ٍكزىايًع  ٚى١ 
ى
٠ذةبي ال

 .(4)«قةًٔذ٫
[895 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي ٝىجيىح  /مي

٫ قةٔحن إال  ٠ذةب » /يٞٮؿ ٕي ٌى ٓي إل٫ يى ٨ يىؽٚ ؽو ًم٧  ظى
ى
 ٠ذةبى أ

ي
ؿأ ٦ة رأيخي قٛيةفى يٞى

ٝىةء؛ ٚإ٩ ٫ كىرىدى ٤ٔي٫ ٠ذ ٍر ٍكزىايًع  ككى
ى
٥، ٚٞةؿال ، ز٥ دىبىك 

ى
أ ؿى ٞى ٍكزىايًع  ذى

ى
قأ٣ين  /ةبي ال

 .(5)«ال٤ٞح، قأ٣ين ال٤ٞح
[896 ] زى٪ة ؽ  زين  /ًق٪ىةف الٮىاًقُٰ، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ؽ  ظى

س٧ةف ث٨ (7)٧ٔؿي  زين أيب، ٝةؿ /عو٥، ٝةؿث٨  ٔي ؽ  حى » /ظى رأيخي قٛيةفى ال ٍٮرًم ث١٧ 
                                           

ٌة.  (1) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(3621)، ِّرج

َقائل (2) س  ل ة ا اـ طؼا ة  وٌق  :هق قاقا ُد ت َخ اَّ رُ  ،َص لَ ؿ ب. »َػ ت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  55)، ِّرجؿ 48). 

لاقري (3)   ،ا
 

ترسل لحَ  ف ق ا وه  ، ٌب لؿَ ُمَعرَّ لؼَ اقر ا ـ ا ج م ب. ـسق ب»ا لعر تن ا 1/27) «لس ة  (1 متد

 .(َاَقرَ )

(4) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(92)بِثَؼ

طل (7) القاس ؿ اـ صفقب  تص تن اـ ط ـ طثؿ وٌق.  :هق طؿر ا ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ
= 
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ا ثـ٦ةـ ٩ة حى آػؾن ، ك٬ٮ يٞٮؿث١٧  ٍكزىايًع 
ى
جةب ظىت  /ًٝح ال ٍّٕشى الن  ٪ ة ية ٦ى ٮا خى  ٛ ٠ي

٤ ٢ النيغى  يكى  .«ن
[897 ] زى٪ة ؽ  ٍٕؽ ابليؼةرم، ٩ة ٔس٧ةفي  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة قٕيؽي ال ٔجؽظى ث٨  قى

ٛة كال٧ىؿكة ىلع ٩ةٝحو » /عو٥، ٝةؿ ث٨ (2)عو٥؛ أػٮ ٌٔل   ة ثني الى  رأيخي ميؼن
ة يٞٮديق، كا ٢ النيغي اذلم يٞٮدي النيغى كميؼن ٕى صذ٧ٓ أوعةبي احلؽير ٤ٔي٫؛ ٚضى

يًك٢  النيغى  /يٞٮؿ ٮا ظىت ن  ٛ جةب، ٠ي ى الن  ٍّٕشى ا٠ت؟ ٝةلٮا /٤ٞٚخ .ية ٦ى ٨ ٬ؾا الؿ   /٦ى
ٍكزىايًع  

ى
٧ى٨ ٬ؾا اذلم يٞٮديق؟ ٝةلٮا /٤ٝخ .٬ؾا ال ٛيةف ال ٍٮرًم /ذى  .«قي
[898 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ابلريكيت، ث٨  الٮلؽ ث٨ (3)جةسي ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕال ٔجؽظى مى

ؿى يل رص٢ه ٨٦ كل الظ٪ٙ» /ٝةؿ ٫  /ٝىحٍف، ٝةؿث٨  ذى٠ى ٘ى ٘ىين أف  قٛيةفى ال ٍٮرًم ثى٤ى ثى٤ى
ٍكزى 

ى
ٞؽـ ال َي ٦ى ي٫ ثؾم  ًٞ ج ظىت ٣ى ؿى ٛيةفي رأسى ابلىٕري  /، ٝةؿ(4)ٮلايًع  ٚىؼى ٢  قي ٚىعى

ٝجذ٫، ٚاكف إذا ٕى٫ ىلع رى ًى ًُٞةر، ككى ؿ  جب٧ةٔحو ٝةؿ ٨٦ً ا٣ يغ /مى ٜى ل٤ن  ؿي  ُ  .(5)«ا٣
[899 ] زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخ  /٪ضةين ٝةؿكً احلىكى

ين بيٓ -أثة دىٍٮبىح يٕى حي  /يٞٮؿ -٩ةٚٓث٨  الؿ  ٤ى٧ى صةء قٛيةفي ال ٍٮرًم  » /َكسٮـث٨  ٝةؿ قى
كىل إ

ي
ة ٨٦ً ال ٤ىكى ٍكزىايًع  ٚىضى

ى
ػ٢ ىلع ال ؽى لي  كاظؽو ٦ً٪٭٧ة ٚىؽى ؿى ٍَ ىل ا٣َٕص ٝؽ أى

                                           
= 

(4989). 

اختري (1) ـ أيقب ال سعقد اـ سعد ا وٌق.  :هق  ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ا«َِّْؼِر  .(2339)رقؿ ، ِّرجؿ

(2)  
 

ؾل ة  ي  ط ف ِّرجؿ تصؿ ل ب»اـ ط ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر  .(4792)ارقؿ « َِّ

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (3) األ ت  م ِّح دَّ وََِّؼ ث،  دي لح  .(249)ا

ة.  (4) تب مؽ ا د  ع طـ ة: مقض لؿخػػ و ا لقا وفتح ا تء  ط ل ؿ ا اض هق  و ى،  ة»ُصَق تي ق (139/ 2)« الـف ، وه

َول»الققم اـ ة َجْر ؾَّ الق« َمَح ػك  ش مست ة.طـد   تاد

دِ  (5) تمٌ  ي سـ إهب ف قتل: ه  د: فنك لق الق اتس اـ  قخ الع ق ش لل رجؾ»، وه ر  لرجؾ «ذك ذلؽ هذا ا . وك

تنؾَ اَ »يؼقل:  ـ سػق يَ «غـل ط لؿ  و .ذكر مَ .  اؾغف  ـ 
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 .(1)«دٮٝرينا لىةظًج٫

َِٚطاِعٞ َِٔ َٓاقب ابَص  َا سنض 

[911 ] زى٪ة ؽ  زين م٧ؽي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ؽ  ، ظى  (2)الٮلؽ إمالءن
زين م٧ؽي ال ٔجؽث٨ ا ؽ  ٤ىِل، ظى ٍكزىايًع، ٝةؿ أثٮ ال ٔجؽث٨  ؿ مح٨ الك 

ى
ؿ مح٨ ال

 ٌٍ ٛى ٟ  أ٢٬ي ز٦ة٫٩ أ٩ ٫ اكف ث٨  كٝؽ أدركخي م٧ؽى » /(3)٢ا٣ ىني ٍكزىايًع ٬ؾا، ك٦ة ي
ى
ال

  .(4)٨٦ً الثؽاؿ
سي ؾى ث٫، كال أ٢ٕٚ (5)ية ثيين   /ٝةؿ يل أيب /ٝةؿ

ى
زٟ ظؽيسنة أ ؽ  ظى

ي
، إين أريؽ أف أ

ث ث٫ ٦ة ٠٪خي ظيًّة ىؽ  ة أ٩ٟ  ال حتي ٞن ٍٮزً ُيين مى  .ظىت دٕي
ثىح أ٢ٕٚي ية /٤ٝخي  /ٝةؿ

ى
  .أ

                                           

ارقؿ  (1) م  دَّ ََِّؼ د  وق  ، ـٌ َحَس ه  ُد ـَ 3)َس 95). 

ـُ  (2) ا تل ا لثص »تن  ي اَّ حِ  ق تتا ـف أهؾمُ : »(9/149) «ؼ ث، روى ط دي الح قؿ  ألهقاز ستؼ ...«. .ا  اهـ

 
 

ذهال ل ه ا اـ يعؼقب وذكر ػ  ة يقس ـ  : ي ِّرجؿ ن م ِ »أاق طؿرا دالم ، فؼتل: (4/475) «قزان اتاطت

قب اق طِ  :يقسػ اـ يعؼ ريج اخربٍ ،ؿرانأ ااـ ج ؾٍ  طـ  تص ؾٍ  ا تنٌ صقي إكس : مجفقٌل  ، وطـف  ، واسؿف

لس   محؿد اـ طاد لرحؿـ ا  اهـ.«. ؾؿلا

لعاَّ  (3) خ اهق ا د، شق لق الق  ػ.ـص َا لؿُ تس اـ 

ـصػ  ي  (4) َا لُؿ ف ا ذا طـ ؾ ه ؾ»وكؼ دي ع لتَّ وا رح  لَج هالل »، وقتل: (7/318)« ا روى طـف محؿد اـ 

لقد وطاد الق تس اـ  ا لؾع تن  تن شقخ طػ  اهـ.«. الغػتر اـ 

ـُ  ا تكر  ي زاد ا خف» طس تري ِّ» (54/94)«  : ِ ـ ؿَّ م لؽالطل، ومحؿد ا لؿغقرة اـ ِّؿقؿ ا ف ا ـ روى طـ

لرَّ  طاد لس  ا  .«ؾؿلحؿـ ا

طاقع (5) لؿ تقٌط مـ ا قـ س لؿعؼقفت اقـ ا ت   .م
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ٙه  /ٝةؿ ىلع ثةبو ٨٦ أثٮاًب الى٪ ح، كإذا أظؽي ًمٍَصىايع  (1)إين رأيخي ٠أين كاٝ
٫ٕ، كإذا ثؿقٮًؿ الل  ًٮ ؿ  ملسو هيلع هللا ىلصابلةب ٝؽ زاؿى ٨ٔ مى ٧ى  ك٫ٕ٦ أثٮ ثسؿ كخي

اؿى  ـى ٫ٕ ٚى ، ز٥ أعدكا، ز٥ ثىجىخى يف مًٮ ق؛ ٚىؿىد كق، ز٥ دؿكٮق ٚـاؿى ٕىةلٮف رىد    .حي
٪ة؟ال ٔجؽية  /ملسو هيلع هللا ىلص ٚٞةؿ يل رقٮؿي الل ٕى الى تي٧ًٍكٟ ٦ى

ى
 ؿ مح٨، أ

سىجىخى  /ٝةؿ ٕ٭٥ ذى  .(2)«ٚأمك١خي ٦ى
[911 ] زى٪ة ؽ  ا٣ربٌف ث٨  ؿ ظي٥ال ٔجؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

ح، ٝةؿ ث٨ (4)ال٧ًَصم، ٩ة ٧ٔؿك ٤ى٧ى ثي ٝةؿث٨  ق٧ٕخي الٮلؽى  /أيب قى ىؽ   /ميك٥٤ يي
٪ةـ؛ ٚىكى  ملسو هيلع هللا ىلصرأيخي اليب  » ٪ًٍت اليب يف ال٧ى ، ملسو هيلع هللا ىلص٤ ٧ٍخي ٤ٔي٫، كإذا ميغه صةلفه إىل صى

زي٫، كاليب   ملسو هيلع هللا ىلصكإذا النيغي ٝؽ أٝج٢ى ىلع ال يب  ىؽ  ىك٧ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصيي يغ ي ٦ٞج٢ه ىلع الن 
٤ ٧ٍخي ىلع اليب  ٤ىكةا٫، ملسو هيلع هللا ىلصظؽيسى٫، ٚىكى ـى، ز٥ ص٤كخي إىل ثٕي صي الى ؛ ٚىؿىد  ٌٔل  الك 

يغي اذلم ٝؽ أٝج٢ى ٤ٔ /٤ٞٚخي  ٨ً الن  ىك٧ٓ ظؽيسى٫؟  ملسو هيلع هللا ىلصي٫ اليب  ٦ى  ك٬ٮ ي
 ك٦ة دٕؿؼي ٬ؾا؟!  /ٝةؿ

  .ال /٤ٝخ
                                           

طاقع:  (1) لَؿ ال» ي ا ػ  ت مـ «وق لُؿْثَا وا  .(م)و (ك)، 

أ شقخُ  (2) لؿَ قر اقع ا ت ر ةـ ؾل هذه الؼا دجَّ ورَ  ،دخ لرَّ  ح  ي محؿد اـ طا لس  ا ذَّ  ؾؿل ققَل حؿـ ا ل هال ا

ة، وقتل:  ة»مـ الجفتل ذكر هذه الؼا ال حتِّؿ لؿ ي ااـ أ  اهـ.«. لقت 

ت (3) ـصػ  ي ق َا لُؿ ف ا ؾ»ل طـ دي ع لتَّ وا رح  لَج ُت : »(2/61)« ا ت ،طـف كتا وًق ُد تن َص ك  اهـ.«. و

د» :قال الُؿَعؾ ِؿي  أحؿد اـ طا ق  د ه لرَّ  اهلل اـ طا لحُ »كؿت  ي  ،حقؿا ة ا ذكر ظػَّ ِّ « ت

ة رقؿ (2/579) جؿ ؾك الرت ـ  (93)، اكظر حتشقتف ط ؾ»م دي ع لتَّ وا رح  لَج  «.ا

  ُقْؾُت:
 

ذهال ل ـف ا تل ط لحُ » :وق مـ ا تن  لؿُ ػَّ وك ظ ا .«. تؼـقـت  اهـ

دص  (4) ل لتـقسل ا ة ا ؾؿ ال س أ ـ  ا و  ق طؿر وٌق  :مشؼله ُد تمٌ  ،َص وه أ ب. »لف  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(59 78). 
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  .٧ٔؿكث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ/ ٬ؾا 
زن٣حو ٨٦ً رقٮًؿ الل  /٤ٝخ ك ٦ى ي   .ملسو هيلع هللا ىلصإ٩ ٫ ذلى
٢ /ٝةؿ صى

ى
  .أ

ًل  ال يب  ىى ٍكزىايًع  ٝةا٥ه يف مي
ى
، ٚإذا أ٩ة ثةل ة٩ىخ ٦ًين  اتلٛةدحه  .«ملسو هيلع هللا ىلصثي٥  ظى

[912 ] زى٪ة ؽ  جىحي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال جؽٔظى ٍٞ آػؿي » /، ٝةؿ(1)الٮلؽ، ٩ة خي
 ، ؤذفي ذ ف ال٧ي

ى
ًؽ إذ أ ٘ى ٤ٟى ٚي٭ة ٨٦ً ا٣ ٤ىك٪ة إل٫ ل٤ح ٬ى ٍكزىايًع  أ٩ ة صى

ى
٦ة ق٧ٕخي ٨٦ً ال

ٮت؛ ٚٞةؿ ٨ى الى  كى ؤذ٩نة ظى ٨ى وٮدى٫، ٣ٞؽ ثى٤٘ين أف  داكد  /كاكف مي ٍظكى
ى
 ٦ة أ

ي  ؾى يف ثٕى ػى
ى
ة، اكف إذا أ ٍٮهلى ظىت د٧ٮت ُٔنن ٛخ الٮظٮشي كا٣ُريي ظى ٔى١ى مـا٦ريق 

، ز٥ ٝةؿ ٥ قةٔحن ًٞٙ، ثي٥  كىصى ى ٕةد ال  /كإف اك٩خ ال٩٭ةري تلى ٍمؿو ال ييؾ٠ؿ ٚي٫ ال٧ى
ى
ل  أ

ٕى٭ؽ ث٫ .ػريى ٚي٫ ًري٧خ الىالةي، ٚاكف آًػؿ ا٣
ي
 .«كأ
[913 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى  /ابلريكيت، ٝةؿمى

ي ٮب يٞٮؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥ى 
ى
ةظ٢، أك  /أ نٜ ييؿيؽي الك  ٍكزىايًع  ٨٦ً ًدمى

ى
ٍرجى٢ى ال

ى
أ

 ٚي٭ة، كيه 
ى
أ ىنى ؿيح ا٣ت ن ٞى ةظ٢ ييؿيؽ ًدمنٜ، ٚزنؿ ثأخو هل يف ا٣ ٍرجى٢ ٨٦ً الك 

ى
أ

ٍؿؾ ؽ  (3)ال١ى ٓ املةاؽةى ثني يؽي٫، ك٦ى ًى ةءق، ٧٤ٚة كى نى ٔى ـ الؿص٢ي  ؽ  ٞى ق  ، ٚ ٍكزىايًع  يؽى
ى
ال

يٜ /ًلىت٪ةكؿ ٦٪٫، ٝةؿ الؿص٢ ًً دىحٍذى٪ة يف كًٝخ 
ى
ٍ ية أثة ٧ٔؿك، كأؾر٩ة ٚإ٩ٟ  أ   .لي

، ٧٤ٚة  َبى
ى
٫، كأٝج٢ ٤ٔي٫ الؿص٢ي يكأهل أف يأك٢ى ٨٦ً َٕة٫٦ ٚىأ  ٧ ق يف ٠ي ٚىؿىد  يؽى

                                           

ة، َح  (1) ؾؼؿ ـ ط ا ة  بثر رقؿ  ـُ َس هق طؼا األ ت  م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي ح ل  .(871)ا

ـُ  (2) ا تكر  ي  ِّرجؿف ا تريخ دمشؼ»طس أيقب َح »فؼتل:  ،(6/361)« ِّ اـ  اراهقؿ  األوزاطل، ؽَ إ ك طـ 

لازاز تح ا الحسـ اـ الاا ف  ؽك طـ ...«. .ح  اهـ

ؾعة  (3) لِؼ ة: اسٌؿ  أطجؿق ة  ؾؿ أخرى ك تف  وك تكقف  بث و لف  و أ اػتح  لَؽَرك  ول: ا تن: األ لؽرك مقضع ا

أ ٌة  ي  اء: قري لرَّ اسؽقن ا لَؽْرك  تين: ا لث وا تء.  ؾؼ لا قاحل ا مـ ك تم  لش ف ا ا  ي َصَر دًّ ة ج صؾ جاؾ حاقـ

َظر  تن. ُيـْ لاؾدان»لاـ  .(453، 4/452)« معجؿ ا
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٫ الؿص ٕى ا كدىًج ؽى ٗى ، ٧٤ٚة أوجطى  ٓى املةاؽةى كبىةتى ذى ، ٚٞةؿَةؿ ىلع الؿص٢ رى ية أثة  /٢ي
، ك٦ة ٬ٮ إال املةؿ اذلم  ؾ ٦ةالن ٚىٍؽتي ثٕؽى

ى
؟ كالًل ٦ة أ ى٤ٟى ىلع ٦ة و٪ٕخى ٧ٔؿك، ٦ة محى

ؿؼ   .دٕى
ى ٤ٔي٫، ٝةؿ ٍكرثى

ى
١ٍؿي الًل ٤ٔي٫، أك  /٧٤ٚة أ ة ٝى٢  مي ًويت َٕة٦ن

ي
٦ة ٠٪خي ًل

٪ؽق ًٔ ًٛؿت ٧ًٕ٩حي الل  ة .زي  .«كاكف د٤ٟ ال٤ي٤ح وةا٧ن
ُؿ :قال أبو ُمَحنَّد  .يٕين ٥٤ٚ يٛي

[914 ] زى٪ة ؽ  ك٥٤، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  /(2)ٝةؿ ٝىجيىحي  /مي
ةـالل ٔجؽية أثة  /ٝةؿ رص٢ه لًكٛيةف  /أراق ٝةؿ -، رأيخي ٠أف  رية٩حن ٝي٤ًٕخ ٨٦ الن 

٧ةء ٬ت ث٭ة يف الك  ٍكزىايًع   /ٝةؿ قٛيةفي  -ٚىؾي
ى
ٝىخ ريؤيةؾ؛ ٚٞؽ ٦ةتى ال ؽى   .إف وى

ٍكزىايًع  يف ذلٟ الٮـ قٮاء /ةؿٝ
ى
 .«ٚضةءق ٩عي ال

 َِٔ َِٚطاِعٞ ٚطٗاص٠ ُخًُِك٘باب َا سنض   َنضّ ابَص

[915 ] زى٪ة ؽ  زين ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ؽ  ةرا٣ ٔجؽالٮلؽ، ظى  ٛ  (3)٘ى
ةف، ٝةؿ ث٨ا  ٛ ح، » /خى  ٦ ٍكزىايًع  ثة٣ٞةع ثأ٢ً٬ ثيخو ٨٦ً أ٢٬ اذل 

ى
ؿى ال ـى ٚٞٮا ث٫ ٩ى ٚىؿى

                                           

ـُ  (1) ا .ارَ وَ  هق ا  ة

َح  (2) ة،  اـ طؼا ة  بثر رقؿ َس هق قاقا األ ت  م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(275)ـ ا

ـصػ  ي  (3) َا لُؿ ه ا ؾ»ذكر دي ع لتَّ وا رح  لَج تل: (6/54)« ا دياًل، فؼ وتا ِّع ت  ذكر فقف جرًح لؿ ي و  ،

د» ر طا تن الشتمل،  تٍت الغػتر اـ طثؿ تي وزاطل حؽ ـ األ لقد اـ وى ط الق ـف العاتس اـ  وى ط ، ر

ويت لاقر زيد ا  اهـ.«. م

ـُ  ا تكر  ي وِّرجؿف ا خف» طس تري لقد طؿرو اـ (36/392) «ِّ ، وزاد مؿـ روى مع العاتس اـ الق

د و، وطا ُل  ُقْؾُت: اهلل اـ أحؿد اـ اشر اـ ذكقان. حػص اـ طؿر ق مجفق  حتل. فف
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؟ ٝةؿ /ٚؼؽمٮق، ٚٞةؿ لؿص٢و ٦٪٭٥ ٟى ظةصحه ى ل
ى
اج /أ لــ ٨٦ اخلىؿى

ي
اكى إل٫ ٦ة أ   .ٚىنى

ٕٛؿ ىلع  ة ليب صى ٦ن ٗيالى ذىتى هل إىل عم٢ً اخلىؿاج، ك٬ٮ اث٨ي الزرؽ، كاكف  ١ٚى
اج، ٝةؿ يٍجىي٫ٍ، ٚٞةؿ /اخلىؿى ٕى٫ ىلع خى ًى ة دٕٚخ إل٫ كى ؿ٬ة؛  /٧٤ٚ  ٠ى ظةصذيٟ؟ ٚىؾى

ؿ المؿأد٫ً ٚٞة٣خٌٚٞة٬ة هل ًؽي حن  /، ٧٤ٚة ا٩َصؼ ذى٠ى ٬ًٍؽ هل ٬ى
ى
! أ ٟى ٍيى كاكف وةظتى  .كى

ة ٧ىأل ٝي٧ٞ٧ن ؛ ذى ٢ٍو
ا (1)حنى ٍ٭ؽن ةس مى ة رآق (2)هل ٨٦ حني  ٧٤ٚ ، ٍكزىايًع 

ى
، كأٝج٢ ث٫ إىل ال

ٍكزىايًع  ٝةؿ
ى
؟  /ال ٟى ظةصحه ى ل

ى
 أ

اص٫، ٚأػربق أ٩   /ٝةؿ ؿى ٫، كقأهلى ٨ٔ ػى ًٌ جٍ ٞى ؿ ثً مى
ى
٫ ٝؽ ثيق ٤ٔي٫ ز٧ة٩يحي ٚىأ

٬ة؟ /د٩ة٩ري؛ ٝةؿ  ٚذىًضؽي
ٔىّست ٌٔل  يف أيةَل ٬ؾق /ٝةؿ   .ٝؽ 
؛ ٚٞةؿ /ٝةؿ ، كأػؿج إل٫ ال٩ة٩ريى ٍكزىايًع  ٦زنهلى

ى
يى٭ة  /ٚؽػ٢ى ال اذ٬ت ظىت ديؤىد 

، ٝةؿ .ٔ٪ٟ َبى
ى
ؾ ٝي٧ٞ٧ٟ /ٚىأ   .ٚىؼي

ٌٍل /ٝةؿ   .ية أثة ٧ٔؿك، كأم  يشء ذاؾ؟ إ٩ ٧ة ذاؾ ٨٦ً حنى
ٝىًج٤ٍخى ٦ً٪ ة، كإال  رىدىٍد٩ة ٤ٔيٟ ٧٠ة  /ٝةؿ ، إف ًمبٍخى ٝىًج٤ٍ٪ة ٦٪ٟ ك أ٩خى أ٥٤ٔي

  .رددتى ٤ٔي٪ة
٥ٞ٧ى  /ٝةؿ ٞي ٍكزىايًع  ا٣

ى
، كأػؾ ال ٩ة٩ريى  .«ٚأػؾ ال َصاين  ال 

 

                                           

ت يُ  :الؼؿؼم (1) ف الهق م ـ فق كُ سخ تء مـ  ويؽقن َض ؿ ه،  وغقر س  ت لرَّ قص ح ا ـص »أس. ؼ  ل ةا ة  (2/491) «فتي متد

 .(َقْؿَؼؿَ )

ؾ  ي َش  فدالّش  (2) لَعَس ت: ا وضؿف ـ  ق لشص ح ا ت. اػت لاص »ؿعف تر ا تحمخت ة  ،(349ص) «ح دَ )متد  .(َشَف
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ِّ باحللِّ عٓز ايغًُّطإ َِٚطاِع َِٔ قٍٛ ابَص  َا ُسنض 

َُّٗٝبِٗ يف سني نالَِ٘ ب  احللَِّٚتضن٘ َت

[916 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ ابلريكيت، ٝةؿث٨  الٮىلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى  :مى
َل  دٞٮؿي 

ي
ـى » :ق٧ٕخي أ ٝىًؽ ة  ذىتى إىل ث٨  ٌٔل  ث٨  الل ٔجؽل٧  ةـ ٠ى ج ةس الن  ٕى ا٣
ٍكزىايًع  

ى
يًن  :ال ٞى يى٫ ثةل ةٔٮرة .أًف ا٣ٍ ًٞ ية  :٧٤ٚة دػ٤خي ٤ٔي٫ ٝةؿ :، ٝةؿ(1)ٚى٤ى
ة دىؿل َمؿص٪ة ٬ؾا ٬ًضؿة؟ ال ؽٔج ٦ى

ى
 ؿ مح٨، أ

٘ىين أف  رقٮؿى الل  :ٝةؿ ٍجيىة» :ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصثى٤ى دي٫ إًىلى دي ٩ىٍخ ٬ًٍضؿى ٨ٍ اكى ييًىيجي٭ة، أك  ٦ى
ؿى إل٫ ةصى ة ٬ى دي٫ إىًل ٦ى ٭ة، أك إىل الًل كرقٮهًل ٚىً٭ٍضؿى ىك صي ةو حىزتى

ى
أ  .(2)«اٍمؿى

 ٧ٚة دٞٮؿي يف أمٮاًؿ ثين أ٦يح؟  :ٝةؿ
ة :٤ٝخي  :ٝةؿ ا٦ن ؿى ك٬ة ظى ؾي ػى

ى
٨  (3)إف اك٩ٮا أ ا، كىلع ٦ى ـه أثؽن ا ؿى ٚيه ٤ٔي٭٥ ظى

٬ة ٦٪٭٥ ؾى ػى
ى
٨ أ ـه ىلع ٦ى الن ٚيه ظؿا الى ك٬ة ظى ؾي ػى

ى
٬ة ٦ً٪٭٥، كإف اك٩ٮا أ ؾى ػى

ى
  .أ

 ٧ٚة دٞٮؿي يف ًد٦ةا٭٥؟  :ٝةؿ
، ػةب اذلم ٣ىحف هل وةظته  :٤ٝخي  :ٝةؿ   .ظةرثه
زين أػٮؾ داكد :٤ٝخي  :ٝةؿ ؽ  ٢ً  » :ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصٌل  أف  رقٮؿى الل ٔث٨  ظى الى يى

ـي  ٍك٥٤ًو ِدى ثو  اٍمًؿئو مي ٍؿدىؽ  :إاًل  ثٮاظؽةو ٨٦ً زىالى اين، كال٧ي ـ  ، كال ي ت ال ـً ـ ثةل  ال 
                                           

عٌ  :الـاطورة (1) ِ  فقف قارٌ  ،اقـ حؾب واتلس مقض دؿَ ل ـ طا ة ا ِ  سؾؿ ؾؽ م لؿ قن، ومتؤه العق ،ـ حجترةا

بثؿتكقة أمقتل.العق لاؾدانمُ » قن، واقـف واقـ حؾب  جؿ ا  .(5/347) «ع

ديث  ي  (2) حقحقـ»الح لاَّ ث طؿَر  «ا دي ـ ح  . م

ت مـ  ،«حرام: »(م) ي  (3) بثا أ ت  وم اقع،  ط لَؿ ذا  ي ا  .(ك)وك
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ٔى٨
ـً ِ  .(1)«اإلقال

ٮؿ ٬ؾا؟ :ٝةؿ ٞي ى  إ٩ٟ  تلى
 .ٝةهلى  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿي الل  :٤ٝخي  :ٝةؿ

٢ أثٮ ٝةؿ ٌٍ ٛى ة ٨ٔ ثٕ :(2)ا٣ ٔى٨ ٚأػربين أخه لى ٍكزىايًع  
ى
ًي أوعةًب ال

ٍكزىايًع  ٝةؿ
ى
ٚحى كىًوي حه ٨٦ً رقٮؿ الل  :ال ٤ى٥ أف  اخًلالى ٍٕ   ؟ملسو هيلع هللا ىلص٧ٚة تى

٥ ٚى٥٤ًى  :٤ٝخي  :ٝةؿ س  ٧ىني؟ ٌٔل   ظى   احلى١ى
َل   ٝة٣خ

ي
ٍكزىايًع   ٝةؿ :أ

ى
٢ى  ثي٥   :ال ٤ًٍي٫ُ ثٕيي  الل ٔجؽ ىلع دىػى ؛ ذاؾ ختى

بىكين ٧ٚة ٦٪٫، ٚةنك٤٤خي  ةف، (3)الى٤ي٢ صج٢ فدك ظى ٧ٍ٤ى ، ٚزن٣خي ثؿص٢و ٨٦ً ثىين قى
ؿم رٍتي ثٌيةًٚح ٬ؾا الؿص٢، كأراين يف ٬ي ً ًرتي ثٌيةًٚح أظؽو ٧٠ة سي هل ٚي٫  (4)٧ٚة سي

ٕىؽس؛ ٚذىُجغ لة ٦٪٫ ئ يف ل  يٮـ ٚذأػؾ ٨٦ ذلٟ ا٣ ٔىؽس، ٚاك٩خ ػةد٫٦ َتى
». 

[917 ] زى٪ة ؽ  ٕٛؿ ال٧ىٕؿكؼ ٬ةركف ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ؛ أثٮ صى
ؿيةيب يٞٮؿ :ثأيب ننيٍ ابلى٘ؽادم، ٝةؿ ًٛ ٍكزىايًع  يٞٮؿ :ق٧ٕخي ا٣

ى
 :ق٧ٕخي ال

دػ٤خ ىلع »
ي
، ث٨  الل ٔجؽأ ص٤كخ ىلع ٠ؿيس 

ي
، ٚأ ت كٝٮؼه ٌٔل  كأوعةًب اخلىنى

ي ح؟  :ٚٞةؿ يل ٦ى
ي
 ٦ة دٞٮؿي يف ًد٦ةء ثىين أ

                                           

ٌؼ  (1) ث متػ دي لح ديث طاد ا قف مـ ح :  طؾ د اؾػظ عق شفد أن ٓ إله سؾم يَ امرٍئ مُ  مُ دَ  ل  حِ  يَ َٓ »اهلل اـ مس

ـ  ب الز  ق  : الث  اهلل إٓ بنحدى ثالٍث  ي رسوُل ك  إٓ اهلل وأَ إله  ـ  ػْ اين، وال ارك لديـه ػس، والت  س بال

.«ػارق لجؿاطتهالؿُ  ؾؿ لؿس ظ   ، والؾػ

ةُ  (2) د. هل كـق لق الق تس اـ   العا

لشَّ  (3) ؾ ا تح ؾ  ي س ؾق لج ؾ ا لك قُ تم مُ جا إ د  لاؾدانمُ »ؿص. رب حِ ؿت ؿ ا  .(2/183) «عج

ل الُفري (4) ت أهراء. ا وجؿعف:  تن.  ط ؾ لس تم ا ٌت كاقر ُيجؿع فقف صع اق لُؿحقط»ضؿ:  س ا تمق لؼ ، متدة «ا

أ)  .(َهَر

(5)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6399)، ِّرجؿ
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، ٦ة دٞٮؿي يف د٦ةا٭٥؟ ارصٓ، كى  :أػؾتي يف ظؽيرو ٗرًيق؛ ٚٞةؿ يل :ٝةؿ ٟى  ي٤ٍى
ٟى  :ٝةؿ ى ٢  ل ً ، ٦ة حتى   .٤ٝخي
؟  :ٝةؿ ٟى ي٤ٍى ، كى  ل٥ًى
ٕىرى  ملسو هيلع هللا ىلصلف  رقٮؿى الل  :٤ٝخي  :ٝةؿ ٍك٤ى٧حث٨  م٧ؽى  بى ؿىق، مى مى

ى
ةد٢ أف كأ  يٞي

ٮا ٝةلٮ٬ة ٚإذا، الل إال هلإ ال يٞٮلٮا/ ظىت ال ةسى  ٧ي ٭ة،  ٔىىى  ٞ ًد٦ةء٥٬ كأمٮاهل٥ إال  حًبى
 .(1)ىلع الل كًظكةث٭٥

ة اخًلالٚح ًكرىازح ٨٦ رقٮؿ الل  :ٚىٞةؿ خ لى ٣ىحٍكى
ى
ٟى أ ي٤ٍى  ٤ٔي٭ة ٝىةدى٢ى  ملسو هيلع هللا ىلصكى

؟ َة٣ت أيبث٨  ٌٔل     ثًًىٛنيى
٧ىني ٌٔل   رىيًض  ٦ة إذنا ملسو هيلع هللا ىلص الل رقٮؿً  ٨٦ً اخًلالٚح اك٩خ لٮ :٤ٝخي / ٝةؿ   .ثةحلى١ى

ج :يل ٚٞةؿ ٟى ، اٍػؿي ي٤ٍى مح٢ أين ّ٪٪خي  ٧ٚة! كى
ي
ي   إال   أ  .«ذنة٦ى

[918 ] زى٪ة ؽ   :أيب احلىٮىارم، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ؿكاف ٍكزىايًع ٝةؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي مى

ى
 -ٌٔل  ٝةؿث٨  الل ٔجؽقأ٣ين » :م٧ؽ، ٨ٔ ال

ذًٍل ٞى ٯ ا٣  ُ ى ختى
ى
ؿص٪ة ٬ؾا؟  :-كدػ٤خي أ  ٦ة دٞٮؿي يف َمى
زى٪ة :٤ٝخي  :ٝةؿ ؽ  إثؿا٬ي٥ ث٨  ٕيؽ، ٩ة م٧ؽي قث٨  يىي -أو٤عٟ اللي  -ظى

ٝ ةص ال٤ ييث ٝةؿث٨  اتل يِل، ٩ة ٧ٞ٤ٔحي  ةب، ٝةؿث٨  ق٧ٕخي ٧ٔؿى  :كى  ُ ق٧ٕخي  :اخلى
٧ةؿي ثةل ي ةًت،» :يٞٮؿ ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿى الًل  ٧ى٨ اك٩ىخ  إ٩ ٧ة أل كلم  اٍمًؿئو ٦ة ٩ىٮىل؛ ذى

دي٫ إىل الًل كإىل رقٮ دي٫ إىل الًل كإىل رقٮهًل ٚىً٭ٍضؿى دي٫ إىل دي٩ٍية ٬ًٍضؿى ٨ اك٩ىخ ٬ًٍضؿى هًل، ك٦ى

                                           

َظر  (1) تري»وُيـْ لُاخ ِحقح ا ؿ  «َص ؾؿ»، و(25)ارق مس ح  39)ارقؿ  «َصِحق  .(393)و (2

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

ٌة. هق مَ  (3) بِثَؼ تصري،  ط ل د ا اـ محؿ وان  ب»ر ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6617)، ِّرجؿ
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ؿى إل٫ ةصى دي٫ إىل ٦ة ٬ى  .(1)«ييًىيجي٭ة، أك امؿأةو يىزتكص٭ة ٚىً٭ٍضؿى

[919 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى أيب احلىٮىارم، ٩ة ا٣ٛؿيةيب 
، ٝةؿ ٍكزىايًع 

ى
٣ىحٍفى اخًلالٚحي كى  :ٌٔل  ث٨  الل ٔجؽٝةؿ يل  :٨ٔ ال

ى
ًوي حن لة ٨٦ رقٮًؿ أ

ـ -ٌٔل   ٝىةدى٢ى ، ملسو هيلع هللا ىلصالل  ؿ  ٫ اللي  ٠ى ٛ ني؟ ٤ٔي٭ة -كىٍص٭ى   ثًًى
٥ ٦ة الل رقٮؿً  ٨٦ً كىًوي حن  اك٩خ لٮ :٤ٝخي  :ٝةؿ س  نٍيً  ٌٔل   ظى ٧ى   .احلى١ى
٣ىين :ٝةؿ

ى
أ ةي  قى ٮ دى كى ـه  (2)كال٧ي  .(4)«(3) ريءكق٪ة ثةلاكٚؿ ٠ٮبةتىلع ًريىة

[911 ] زى٪ة ؽ  ٍك٥٤ً، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٝةؿ ا٣ٛؿيةيب / ٨ٔ  :مي
ٛيةف، ٝةؿ ٕٛؿ» :قي ي٥، ٚٞةؿ .دػ٤خي ىلع أيب صى ة  :ٚؾ٠ؿدي٫ ليب ٩ٕي ؛ إ٧٩  ٬ؾا كى٥٬ٍه

ٗى٤ٍ ٦ة ثني ٬ؾق احًلاكيح كًظاكيح  ٛيةف ىلع ال٧ى٭ؽم، كّ٪٪خي أف  ا٣ٛؿيةيب   ٢ى قي دىػى
ٕٛؿ ٍكزىايًع  يف دػٮهل ىلع أيب صى

ى
٢ى ىلع أيب صٕٛؿ، ٚٞةؿ ال ٍكزىايًع  دىػى

ى
، كاكف ال

ٍكزىايًع  
ى
ة رأيخي ذلٟ  :ال ييٮؼ، ٧٤ٚ  ٚنة ثني يؽي٫ ثةلك  ٝٮ دػ٤خي ٤ٔي٫، ٚؿأيخي الؿ صةؿ كي

، ٝةؿ يل ٞذٮؿه ٟ  إال  كأ٩ة ٦ى مي
ى
ي ح؟ :ل٥ أ ٦ى

ي
 ٦ة دٞٮؿي يف ًد٦ةء ثىين أ

 :
ُ

ـه؛ ٝةؿ رقٮؿي الل قلت ا ؿى ًمٍؿتي » :ملسو هيلع هللا ىلصيه ظى
ي
ٝىةد٢ًى ال ةسى أ

ي
ٮلٮا/  أف أ ٞي ىت  حى ظى

ةثي٭٥ ىلع اللً  ى٭ي٥، كًظكى ةء٥٬ كأمٮال ٮا ٦ًين  ًد٦ى ٧ي ٔىىى يٮ٬ة  ى إال  الل، ٚإذا ٝىةل  .(6)«الى إهًلى
٣ىحٍفى اخًلالٚحي ًكرىازىحن لة ٨٦ً رقٮؿ الل  :ٝةؿ

ى
؛ أ ٟى ي٤ٍى  ! ؟ملسو هيلع هللا ىلصكى

 :
ُ

٥ ًكرىازحن  اك٩خ لٮقلت ٥ ٦ة ٣ىسي س  نٍيً احلى١ى  ٌٔل   ظى  .٧ى
                                           

ديث  ي  (1) حقحقـ»الح لاَّ  . طـ طؿَر  «ا

دة: (2) لفؿ الُؿَسو  ا  تًر اد ِشع َق لسَّ وا ا ذ ذيـ اِّخ ل ـ ا ت م ق لَا ع آل ا ت أِّا و قن  تِسق  لَعاَّ ؿ ا  .ه

عٌ  (3) لخَ  كق ـ ا ب.م  ش

 .َصِحقٌح  (4)

وَ هق ا (5) .ارَ اـ   ة

دػَ تَّ مُ  (6) ديث طا مـ ح قف  ر  ؼ طؾ لاَّ اهلل اـ طؿ ه مـ ا تء طـ غقر وج ة.،   حتا



        
 455     ايزيمحٔ بٔ عُزت اأَلِتَساِعي عبد

٥ٍ  :يل ٝةؿ ثي٥   :ٝةؿ  .«ٚؼؿصخي  .ري
[911 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى مـيؽ، ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ا٣

، ٝةؿ :ٝةؿ ٍكزىايًع 
ى
زين اث٨ي أيخ امؿأة ال ؽ  ٕٛؿ» :ظى ة ٝىًؽـ أثٮ صى ؤ٦٪ني -ل٧   -أ٦ريي ال٧ي

 
ى
ذىتى إىل ال ـى ييؿيؽ ثيخى ال٧ىٞؽس ٠ى ة ٕٛؿ الن  ٍكزىايًع  يى٤ٞةق ثؽمنٜ، ٧٤ٚة ٩ـؿ أثٮ صى

ٍكزىايًع  إىل ًدمنٜ، ٚرتؾ إديةف أيب صٕٛؿ، كأَت اث٪ى٫ 
ى
ـى ال ٝىًؽ دمنٜ اقتجُأق، ك

ز٫ ثةحلؽيًر ٨ٔ رقٮؿ  ؽ  ق٪ؽ إل٫، كدىع هل، كظى
ي
٪ أق ث٧ة أ ٤ ٥ ٤ٔي٫، ك٬ى ال٧ى٭ؽم، ٚىكى

ٍص٪ىةدنا،» :ملسو هيلع هللا ىلصالل 
ى
كف أ ٪ ؽي ذيضى ٥ قى ٍدرىؾى كتي  إ٩ً سي

ى
ٮف؛ ذى٧ى٨ أ ىي اا٨ًي كظي ؽى ذىط ٣ىس٥ ٦ى ٍٛ

٢ ٕى ٍٛ ٮًف ٚى٤ٍيى ٫ يف ًظٍى٨و ٨٦ً د٤ًٟ احليىي ًٍبفى ٩ٛكى ، كٝؽ (1)«ذلٟ ٚةقذُةعى أف يى
ذىتى إيل  أ٦ريي  ٭ة، كرصٮتي أف ييؽركين أصٌل ٚي٭ة، كٝؽ ٠ى ًٌ بىٍكخي ٩ٛيس يف ثٕ ظى

  ٤ ٍدرم ٠يٙ يىسٮف اتل ؼى
ى
ةق، كلكخي أ ٞى ٍ٣

ى
ؤ٦٪ني أ يذي٫، كل١ين رأيخي ال٧ي ًٞ هي ٦ً٪٫ إف ٣ى

ة ٨٦ إًٍذ٫ً٩ ٛن ٤ى ة ٨٦ً ٣ٞةا٫، كيف إًٍذ٩ًٟ ػى ٛن ٤ى  .يف ٣ًٞةاٟ ػى
 كدىؿىل ذلٟ؟  :ٝةؿ
٥ٍ  :ٝةؿ ٕى   .جى
ؿى هل جبةاـةو  :ٝةؿ مى

ى
 .ٚىأ

، ٚٞة٣خ :ٝةؿ خ ٤ٔي٭٥ صةريحه ؿىصى جىح٪ة ٬ٮ ٔ٪ؽق ذات يٮـ إذ ػى ي ؽم،  :ذى ية قى
٨ٍ ٬ؾا النيغ؟   ٦ى

كٍ  :ٝةؿ
ى
  .زىايًع  ٬ؾا ال

كأ٣ح :ٝة٣خ يت ديؿيؽ أف تكأهلى ٨ٔ مى ي ؽى   .ٚإف  قى

                                           

ـُ  (1) ا ه ا وا تصؿ  ي  ر ال ط لؿثتين»أ تن اـ صرد (2352)ارقؿ  (4/321) «اآلحتد وا ديث سؾقؿ ، مـ ح

 ه َض د وسـ تم مَ ،  تن عقػ: إلهب اه طـ سؾقؿ  .ـ رو
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ا هلة :ٚٞةؿ هلة :ٝةؿ ة ثىؽى ؿ ٧ٔ 
ى
  .ٚى٤ٍتىٍكأ

ةؤا  :ٚٞة٣خ :ٝةؿ ٕىؿىب، ٚةتٍلىضى ي٢ٍي ا٣ ٧خ ٤ٔي٭٥ ػى ضى ٭ة إذ ٬ى إ٩ ٭ة اك٩خ يف أًر
٬ة ىلع ٚى٫٧ً َمةٚحى أف يىًىيط ٚيؽؿ   ٕىخ يؽى ًى ٕ٭ة ثيين هلة كى ٤ٔي٭٥، ٧ٚة  إىل اغرو ك٦ى

ةرةه ملة   ٛ ، ٚ٭٢ ٤ٔي٭ة ًذي٫ يشء؟ ك٢٬ هلة ٠ى ٬ة ٨ٔ ًذي٫ إال ك٬ٮ ٦يخه ٕىخ يؽى ذى رى
خ؟  ٪ٕى  وى

ٍكزىايًع  
ى
ـً أك ثٕؽق؟  :ٚٞةؿ ال  أكةف ٬ؾا ٦٪٭ة ٝىج٢ اإلقال

  .ٝىج٢ اإلقالـ :ٝة٣خ
جىحن  :ٝةؿ رى ذٜ رى ًظت  أف دٕى

ي
ـى ٦ة اكف ٝج٤ى٫، كأ ؽى ـى ٝؽ ٬ى  .ٚإف  اإلقال

ثى ثى٪ةت. :ٝةؿ ػربت ثأف  لألكزايع  زىالى
ي
ق، ٚأ ً لى ٔى٨ كى ٣ىٍخ 

ى
أ  ٚىكى

خ إل٫ زالثى دي  :ٝةؿ ٍػؿىصى
ى
  .٬ؽيحن هل٨   (1)ر اتٚىأ

ـى ٤ٔي٭٨، ٝةؿ هل٨   ٝىًؽ ٬ؽي٨ ٣ى ر  إف  ٬ؤالء ال   :٧٤ٚة 
ي
، كال يىى٤ع٨ ٨  سي ات أ

ٍظجىبنٍتي  ٕٚ
ى
ج٭٭٨ ٨٦ احلٌل، ك٣س٨ رأيخ رأينة إٍف أ   .٤ذي٫إال ٦ٓ مى

 ك٦ة ٬ٮ؟  :ٝي٨ٍ٤ى  :ٝةؿ
ٕي٭٨  ك٩ىذضؿ ثأز٧ة٩ًً٭٨  ظىت  ٢ٕ٣  الل أف يى٪ٕٛس٨ كإي ة٩ة ث٫ :ٝةؿ  .٩ىًبي
ٕى٥ :٨٤ٝ ؽػ٢  .جى ٚجٕر ث٭٨ إىل ًدمنٜ، ٚىًج٨ٕ ثس٧ة٩ني ك٦ًةات دي٪ةر، كاكف ٦ى

ة كإ٩جضة٩يةت :ٝةؿ .النذةء ٛن ي ىنرتم هل ُٝى ، كبىٕر ث٭٨ (2)ٚأمؿ اذلم ثةٔ٭٨ أف ي
 .ل٫إ

                                           

ُدَررٌ  (1) ت:  وَجْؿُعف  ، ات  .ُدرَّ

لؿطاقع: وقع  ي (2)  .«أكجاتكقتت» ا
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ز٫ ثٕيي أميةخ  (2)ٚأػربين ٬ؾا الؿص٢ي  :(1)ٝةؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ؽ  أ٩ ٫ ظى
ق أثٮ صٕٛؿ، ٚٞةؿ  -يٕين ثريكت -ال٧ىؽي٪ح ؽى ٞى أ٩ ٫ وةر إل٫ إ٩جضة٩حذةف ٦٪٭ة، كذى

ًم٫٤ ىلع ًدمىنٜ كال٧ى٭ؽم ٔ٪ؽقث٨  ٮ٬ةبال ٕجؽ٣ ٫  :إثؿا٬ي٥ اهلةمِل عى كىص 
ي
ى٥ٍ أ ل

ى
أ

  ؿمح٨؟ال ٔجؽإلٟ ٠ًذةيب إىل 
ٍؾدي٫ :ٝةؿ ٛى ٍج

ى
 .ثىًلى ية أ٦ري املؤ٦٪ني، كأ

٪ أين  :يٞٮؿ ال٧ى٭ؽم :ٝةؿ ، ك٬ى ٤ ٥ ٌٔل  ٝؽ كالل ية أ٦ريى ال٧يؤ٦٪ني صةءين، ٚىكى
ٓى ثىؿٍديق ىلع ٝى٤يب رى ٍق٪ىؽ إيل  أ٦ريي ال٧يؤ٦٪ني ٨٦ اخًلالٚح، كدع يل دعءن كى

ى
  .ث٧ة أ

زى٫ ث٫ أ٫٩ اقذأذ٩ين يف ا ؽ  ق ث٧ة ظى ٍػربى
ى
١ٍذىًج٫، كأ٧٤ٔين أف  يف كأ لؿ صٮع إىل ٦ى

ة ٨٦ إذ٩ٟ ٛن ٤ى   .إذين هل ػى
ٕٛؿ ل٧٤ى٭ؽم ٤ٍذى٭ة ية أثة  :ٚٞةؿ أثٮ صى ٕى  ؟ الل ٔجؽذى

  .ٝؽ اكف ذىا :ٝةؿ
٤يٮا :ٝةؿ  .«ارٍظى

[912 ] زى٪ة ؽ  ٨ ال٭ً  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  -(4)٪ضةىن، ٩ة أمحؽي كً احلىكى
ث قٛيةفى ال ٍٮرًم ثؽػٮهل ىلع أيب ق٧ٕ /ٝةؿ -يٕين اث٨ وة٣ط ىؽ  خي اث٨ أيب ًذات يي

. ًظت 
ي
٭ة ٧٠ة أ ْي حن ال أظٛ ٕٛؿ كالك٫٦ هل، ٚؾ٠ؿ ًٝى   صى

  /٤ٞٚخ هل /ٝةؿ اث٨ي أيب ذاتو 
ى
  ؟٨ ال٧ى٭ؽملٟ ٦ً  (5)ط  ًى يى أػربين، أ

                                           

د. (1) لق الق تس اـ   هق العا

ااـ أخل امرأة (2)  .األوزاطل هق 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(24)بِثَؼ

لؿِ  (4) تفظٌ هق ا ٌة، ح بِثَؼ بثر رقؿ اري،  ت األ م ِّح دَّ  .(29)، ََِّؼ

ع: (ك)و (م)ذا  ي ك (5) لؿطاق  .«احأك»، و ي ا
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٢  لٟ أف دٞٮؿ /ٚٞةؿ  ال٧ى٭ؽم؟  /ثأم  يشءو ظى
ؽى  /ٝةؿ اث٨ي أيب ذات  .(1)«اق اللي َكي ٪ة ٝؽ ٬ى

 باب َا سنض 

ِّ ُٚسغٔ ِعباصتَِ٘ٔ  َِٚطاِع  َفضاس١ ابَص

[913 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  :مى
ٕٛؿ :أيب يٞٮؿ ةل، كاكف اكدج٫ث٨  لك٤ي٧ةفى  -يٕين أ٦ري ال٧يؤ٦٪ني -ٝةؿ أثٮ صى  :دلي

ٮى  ٍكزىايًع  صى
ى
، ريد  ىلع ال ٟى ٍيى ؿٚي٫كى ذيًج٫ ىلع ٦ة ال ٩ٕى   .اب ٠ي

ريد  ٤ٔي٫، كل١٪ة ٩ىؿد  ٤ٔي٫ ٦ة  :ٝةؿ
ى
ٍظًك٨ي أ

ي
ؤ٦٪ني، ٦ة أ ال كالًل ية أ٦ريى ال٧ي

ؿٚ٭ة ذيًج٫ ىلع ٦ة ال ٩ٕى ىكذٕني ثسي ًٍك٨، كن  .(2)«حني

[914 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ق٧ٕخ  :الٮلؽ، ٩ة دظي٥، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣
ٍكزىايًع   ٝةؿ :أثة مك٭ؿ ٝةؿ

ى
ري  ٨٦ً نَل محبنة ٗري ال٤ ٍع٨ً  :ال ٘ى  .(3)«ال تي

 
 

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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 َِٔ َِٚطاِعٞباب َا سنض   تٛاعع ابَص

[915 ] زى٪ة ؽ  ٧ىريال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة أثٮ خي ؽ   /ال عةس، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ظى
ةي  ٧ٍؿى ًى ، ٧٤ٚ  » /(2)ٝةؿ  حى ٍكزىايًع  ث١٧ 

ى
٤ يٍخي إىل صة٩ًت ال ٠ين، ٚؾ٬جخي ٫ٕ٦ وى ؿ  ة ٝةـ ظى

ٍك٤يٮؽ، ٝةؿ يؽو ٤ٔي٫ ٚيٮؿه مى ؟  /٧٤ٚة ػؿص٪ة ٝةؿ يل /إىل ٦زنهًل، ٚأدة٩ة ثرًثى ٜي ٛى  اغبى الن 
ٜٛ؟  /ٝةؿ / ية أثة ٧ٔؿك، أم  يشءو الن   ٤ٝخي
ي حي ثىيةض ال ٭ةر /ٝةؿ ًٞ  .(3)«ثى

َِٚطاِعٞ ُٜضد٢ َٔ اخلري حمليب ابَص  باب َا 

[916]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال جؽٔظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى إذا رأيخى » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى

رٍيىق ٚىةٍرجي ػى ؛  ـارم  ٛى ٍكزىايًع  كأثة إقعةؽ ا٣
ى
ًت  ال ةَل  يي  .(4)«الن 

                                           

قسك اـ محؿد اـ إسحتق (1) ؾل :هق ط لرم الـحتس ا ٌؾ  :أاق طؿقر اـ  تض ٌة، ف ب. »بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ، «َِّْؼِري

ارقؿ  ة   .(5356)ِّرجؿ

قـل (2) ة الػؾسط ـ راقع ق ضؿرة ا د :ه دِ  أاق طا ؾف  أص شؼلاهلل،  وٌق يَ  :م ُد .  ؿُ فِ َص ب »قؾقاًل ي َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(3995)، ِّرجؿ

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

 .َصِحقٌح  (4)
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[917 ] زى٪ة ؽ   /زاذاف، ٝةؿ ث٨ (1)ةد؛ مح ةدؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أثٮ زيال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  ٍكزىايًع  كأثة » /٦ى

ى
ًت  ال ةَل  يي إذا رأيخى الن 

٪ حو  ـارم ٚ٭ٮ وةظتي قي ٛى  .(2)«إقعةؽ ا٣

 باب َا سنض 

َِٚطاِعٞ ُٚطٍٛ ُعهٛتَِ٘ٔ   خؾٛع ابَص

[918 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿ ث٨ الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ق٧ٕخ  /مى
، كال » /أيب يٞٮؿ ٤ذٛذنة إىل يشءو ، كال مي  ٍ ٝ ٫ ًٞ ٍ٭ ٞى ىت  حي ٍكزىايًع  ًةظاكن ظى

ى
٦ة رأيخي ال

٫ أٝٮؿي يف ٩ٛيس ٍمجى٭ى
ى
ٕةد ك٦ة أ ؾى يف ًذ٠ؿ ال٧ى ػى

ى
ا /ثة٠ينة، ك٣ٞؽ اكف إذا أ  (3)دؿل أظؽن

ؿؼ ذاؾ ٦٪٫  .(4)«يف ال٧ىض٤ف ل٥ يىجٟ ٤ٝجي٫؟! كال يٕي
[919 ]  ؽ ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽزى٪ة ظى ق٧ٕخي  /مى

ٕيت ، ك٦ة » /يٞٮؿ (5)اث٨ى مي ـو ٨  أ٩ ٫ اكف وةظتى ن ْي ٍكزىايًع  حى
ى
ذيًت ال ؿى يف ٠ي ْى ٨ جى ٦ى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(7)بِثَؼ

ارقؿ َصِحقٌح  (2) يت  اـ مَ  (1232)، وسقل ـ ا د ط سعق اـ  هلل  د ا ؼ طاق قف: مـ صري وف اف،  دي،  تصؿئـ »ف ف

لقف  .«ةَّ ب ُس تحِ َص »ادل  «إ

»(ك)، و ي (م)كذا  ي  (3) دً :  ح أ لؿطاقع: «اِّرى  أحد»، و ي ا  .«يرى 

(4) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

اقر» :قال الُؿَعؾ ِؿي  (5) ت ـ ش ا ب  اـ شعق د  ه محؿ .«. ُأرا  اهـ

ِ  ُقْؾُت: أنَّ ؿَّ وم لؽ  د ذ ـصػ  ي  ت يمي َا لُؿ ؾ»ا دي ع لتَّ وا لَجرح  ة العاتس اـ  (6/214)« ا مـ ِّرجؿ

لقد قتل:  ـ شعقب اـ شتاقر...»الق ـ محؿد ا  .«روى ط

ـف  ي  »(7/286)ومحؿد اـ شتاقر قتل ط ت:  لرَّ  ،ػتل  ي مجؾس األوزاطلن يُ ك ااع مـ وهق ا

وفُ  ديثف  اح و وزاطل  اتأل س  ت لـ ؾؿ ا أط تكقا  ذيـ ك ل ة ا لعشر  اهـ.«. تقتها
= 
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ٮدنة ٦٪٫ ١ي ؿى قي ٮى ٍَ ٍ  أى  .(1)«رأيخي رصالن رى

 َِٔ ِّ ٚطٖزٙباب َا سنض  َِٚطاِع  عبار٠ ابَص

[921 ] زى ؽ  زين ث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽ٪ة ظى ؽ  مـيؽ، ظى
٫(3)محى ةد ال٧ريم ث٨ (2)إقعةؽي   ٦

ي
ٍكزىايًع   -، ٨ٔ أ

ى
ٚجح٪ة » /ٝة٣خ -كاك٩خ ديؽاػ٢ ال

ؿت إىل  ٪ْى ة؛ ذى ٛن ٍكًضؽق كاكف مؿٚ أ٩ة يف والًح ثًٕي ٦ة يف ابليخ إذ ٩ْؿتي إىل مى
ٓ قضٮدق، ٤ٞٚ ٢و يف ال٧ىكضؽ يف مًٮ

رىاؾ ٝؽ  /خثى٤ى
ى
ٟ، أ  ٦

ي
صٮيؿيح، زىس٤ذٟ أ

يغ! جيةف ظىت ثةؿ يف مىكضؽ الن   ٤ٛٗخ ٨ٔ ثًٕي الى 
ين   /ٝةؿ ٤ىخ خى ٛى ٘ى   .ذى

٦ٍذي٭ة ٝة٣خ يل /ٝة٣خ ثٍؿى
ى
، ١٬ؾا ييىجط ل  ل٤ح /٧٤ٚة أ ًٟ ٍيى   .كى

ٍكزىايًع  أف ٩يؿٚٙ ال٧ىكةصؽ يف  /ٝةؿ أيب /ٝةؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣
ى
كاكف يىأمؿ٩ة ال

 .«بيييٮد٪ة
                                           

= 

تفظ  ي  الح ب»وقتل  ِذي ْف لتَّ ب ا ي وٌق «: »َِّْؼِر ُد تب ،َص لؽت ِحقح ا  .«َص

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

لـ   (2) د ا ت اـ حؿ ق  ت إسح ـُ ؿَ هق  ا ه ا تكر  ي طَ  قري، ذكر مشؼ»س تريخ د ِ »، وقتل: (8/293)« ِّ ـ أهؾ م

ؽكاقروت  تر  ح أخا ة ِّليت  ي  تي د حؽ اـ مزي س  ت لعا وزاطل، حؽك طـف ا أل وطـ ا ف  ُأمص طـ 

 .«األوزاطل

لؿطاقع ي  (3) لـؿري»: ا ل «ا ِؿ ؾص لُؿَع تر ا أش و  ،  َّط:  (م) ي  أن لـؿقري»مـ الؿخطق ، فؾؿت «ا

تن مت  ي  مشؼ»ك تريخ د بثاتفمُ « ِّ أ لف  ت  قف فقافًؼ ؾ ُت ط وقػ ؿ  بث ط: ،  طق مـِ مخ ديَّ  ل ت  لـؿري»قؿ وأمت «ا  ،

تء  ذا ج وك ت،  ؾقف ػ ط أق لؿ  ل  ِؿ ؾص لُؿَع ت ا لقف إ تر  أش لتل  ة ا لـسخ لـؿقري»ا خ » ي « ا تري ار ِّ مخت

تر»، و ي (4/294)« دمشؼ لاػ ؾ ا تطق إسؿ و س األصؿ  ت لعا ال ا أ تت  ػ َـّ َا ع فقف ُم ؿق  .(1/153)« مج
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[921 ] زى٪ة ؽ  ج ةسال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ق٧ٕخي  /مى
جيؽة زىًؿ » /ٔس٧ةف يٞٮؿ ث٨ (1)ٔى

ى
ٍكزىايًع  ا٠ذف ث٫ ممة يىؿل ٤ٔي٫ ٨٦ً أ

ى
ؿى إىل ال ْى ٨ جى ٦ى

ؽو ٣حف ٚي٫ ريكحه  كى ٌل  ٠أ٩ ٧ة دى٪ْؿ إىل صى ة ييىى جةدة، ٠٪خي إذا رأيذي٫ ٝةا٧ن ًٕ  .«ا٣
[922 ] زى٪ة ؽ  ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ٕجةسي ال ٔجؽظى ق٧ٕخ  /مى

ٞجح ٧ح -(2)ٔي ٞى ٍ٤ ٔى يذي٫» /يٞٮؿ -يٕين اث٨  ًٞ ٍكزىايًع  -٣ى
ى
ٕح رىاًِئنة إىل  -يٕين ال يٮـ الي٧ي

، ٚةد جٕذ٫، ٚأظىيخي ٤ٔي٫ ٝىج٢  ٤ ٧خ ٤ٔي٫، ز٥ دػ٢ى ٚىكى الي٧يٕح ىلع ثةًب املىكضؽ، 
٪نة َك٫ ػؿكج اإل٦ةـ والد٫ كى ٫ كقضٮدق ظى ة كزالزني ركٕح اكف ٝية٫٦ كركٔٮ ٕن  .«أرب

[923 ] زى٪ة ؽ  ج ةسال ٔجؽظى ٕى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ق٧ٕخ  /مى
ٞجح (3)أيب ٔي ٧ٞ٤ح -ك ٔى ٍكزىايًع  يٞٮؿ» /يٞٮالف -يٕين اث٨ 

ى
٧ٕ٪ة ال ى ٔجؽه  /قى ٍكرثى

ى
٦ة أ

ٛةق ا٣حىكري ٨٦  ٫٤٧ إال ٝى٢  ًذ٠ٍؿى املٮًت إال  ٠ى ٔى  ٫ُٞ ٨٦ً٪ ؿىؼى ٔجؽه أف  ٦ى ٔى ا٢٧ٕ٣، كال 
٫ي  ُي ٘ى  .(4)«٣ى

[924 ] زى٪ة ؽ  زى٪ة أثٮ ٧ٔؿك؛ ال ٔجؽظى ؽ   ث٨ (5)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ظى
                                           

دَّ  (1) ل تل ا لؿُ »ارقطـل  ي ق لؿُ ا وا ؾػ  »(2/113)« ختؾػمِّ ديثف  ي :  دمشؼل ح ل تن ا اـ طثؿ ة  د اق َط

لِؽ  ت ـ م وى ط تمققـ، ر لش دِ  ا وسعق س،  ك أ ـ  دُ  اـ طاد ا ـف محؿ لعزيز، روى ط ر اـ  ا ـ طؿ ا

د   ل د ا اـ زي ؾ  تطق الإسؿ  اهـ.«. وتا

ـُ  ا تل ا تكر  ي  وق يخ دمشؼ»طس لثَّ : »(38/153)« ِّتر ة ا د تل: ُطاق ويؼ تن،  اـ طثؿ ة  د اق ف ؼَ َط ق ػل الػؼ

. ـ أهؾ دمشؼ ِؽ  ثدَّ َح  م ل ت وم تضل،  لؼ ة ا ـ حؿز ا ك  ـ يحق دِ  ط وسعق س،  أك ـ  ـ طاد ا يز،  ا لعز ا

ةُ  وي ت وى طـف: مع ُس  ر ت وطا د اهلل األشعري،  أال طاق اـ  لح  ت دُ  اـ ص ومحؿ د،  لق لق اـ طؿر اـ  اـ ا

د   ل ؾ ا تطق ُؾ إسؿ لػض ال، وا ال وتا لَغالَّ تن ا  .«اـ غس

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(871)ََِّؼ

دُ  (3) لق لق بثِ  هق ا د،  .اـ مزي ٌة  َؼ

 .َصِحقٌح  (4)

د (5) اـت األوزاطل ،اهلل اـ إسؿتطقؾ هق طا ويت. :ااـ  لاقر  أاق طؿرو ا
= 
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ٍكزىايًع، ٝةؿ
ى
زين أيب، ٝةؿ /إق٧ةٔي٢ اث٨ ث٪خ ال ؽ  ٍكزىايًع  » /ظى

ى
ذيًت ال كصؽتي يف ٠ي

ٍ  يؽق ٕىٮي٢ اث٨ آدـ، ا٢٧ٔ ل /خب ًٮؿ ٠ى ٍٔ ديخ ٨٦ً ل صة٩ت، كا
ي
ًٛكٟ كبىةًدر؛ ٚٞؽ أ

ٍكجيٟ ٦ة  ٤ج٭ة يف أَؿاؼ الرض، ظى َى ي٪ة ك ٔي٧ؿؾ لدل  ٢ٕ ثٞي ح  ج ٢، كال َتى القري ال٧ي١ى
٤ىًت ال٦ةف؛ ٚإ٩ٟ   َى ٓى يف  ٚىةٝذٟ، كاٍق ة، كدٕـ ثيٮـ ٚىٞؿؾ ك ٕن ٘ىٟ ٦ً٪٭ة، قتيك٥٤ َةا ثى٤ى

ؿ إىل ال٧ىٮت يُؿد ثٟ ٩ة ٛى ا، يف قى دٍلو أثؽن ؿ أ٢٬ الةر يف ػي ٭ى ة كيْٞةف، كاذ٠ؿ قى ا٧ن
٪ؽ الل  ًٔ ىٮ ؼ أف ي٪َصؼ ثٟ ٨٦  ٭ؽ  كختى ٕى إىل ال ةر؛ ٚي١ٮف ذلٟ آًػؿ ا٣

٦ٜ؛ ثةلل  ٞخ ا٣٘ةيح، كإ٩ ٧ة ثىيق الؿ  ، كيى٪ُٞٓ الؿصةء، كاذ٠ؿ أ٩ٟ  ٝؽ رىا٬ى
ٔي٧ؿؾ أ ت ثجٞي ح  ة، كاٗر ٦ن ؿ  نا كدىسى رب  د دىىى ؽ  ؾ ٦٪٭ة ٦ة ٚىكى ٩ية، كػي يذ٫ لدل  ًٛ ف دي

ىن٤ٟ٘ ٔ٪٭ة ٟ آلػؿدًٟ، كدىع ٦ً٪٭ة ٦ة ي ؿٗ  ٛى  .«حي
ىّشح ثٕي أكوةؼ ٬ؤالء الا٧ح  :ؿ مح٨الِٔجؽٝةؿ  ىَ٪ة أف ن ٪ ة شى ٝؽ ٠ي

ؽي٤٭٥ ٩ؿًك ا٩ذٞةد٥٬ ل٤عؽير  ؿظ٭٥ كدٕى ةد، كنؿج ٦ة كٝٓ إل٪ة ٨٦ً صى  ٞ الى٭ةثؾة ال 
ؿ ٠ًذةث٪ة ٚٞؽ أدح ك 

ى
٪ة ىلع ٦ة ا٩ذىه إل٪ة ٨٦ً ذلٟ، كحن٨ ذا٠ؿكف ٨٦ ثٕؽ٥٬ ث٧ة يف أ

ىن كًكٛةيح إف مةء الل ًٗ  .٩ىؿصٮ أف يسٮف ٚي٫ 

 

 

                                           
= 

ـصػ  ي  َا لُؿ ف ا ؾ»ِّرجؿ دي ع لتَّ وا لَجرح  زيد اـ »، وقتل: (5/4)« ا ـ ي ـ أاقف إسؿتطقؾ ا ط ى  رو

د، َس  ،حجر األوزاطل اـ مزي د  لق لق ِ ؿِ وا ا ال  أ ـف  لرص اَ ع م وت  ي ا ةقر لثتكق ة ا  اهـ.«. حؾ

ـُ وزاد  ا ر  ي  ا ؼ»طستك ش خ دم تري ِّ »(27/93)  ِ ؿؿَّ م ال حتِّ قى أ ف س دَ  -ـ روى طـ اراهقؿ  أحؿ ـ إ ا

ت. ْقص اـ َج لحسـ  ت ا أا و لؼرشل،   ا
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 الجراحبي  ووٍع

 اجلراحبو  وكيع
 فمنهم بالكوفة: 

  الجراحبن  وكيػ

 فرسبن  عديبن ا
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ُاجلضاح بٔ  ٚنٝع

ُفسضبن ُعديبن ُالجساحبن ُفمنهم بالكىفة: وكيع

ُكىفي ،قيع عيالن ن السؤاس ي منأبى طفيا

 اجلضاح ٚفكٗ٘بٔ  َا سنض َٔ عًِ ٚنٝع

[925 ] زى٪ة أثٮ م٧ؽ؛ ؽ  ٪ؾر ث٨  إدريفث٨  م٧ؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽظى ال٧ي
٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  احل٪ٌْل، ٩ة وة٣طي  ٓي  /٤ٝخ ليب» /ظى ٦ة  /الؿاح؟ ٚٞةؿث٨  ككي

ًكيٓ ٥٤ ٨٦ً كى ًٕ ٍكَعى ل٤
ى
ا أ ٍمجى٫ ثأ٢٬ ا٣جكٟ ٦٪٫الى ث٨  رأيخي أظؽن

ى
اح، كال أ  .(1)«ؿ 

[926 ] زى٪ة ؽ  ٤ٝخي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٪بكح ث٨ (3)ل٢ٌٛ٤ ٓي  /ٔى ًكي اح. ٚٞةؿث٨  ٦ةت كى ى كص٭ي٫، كٝةؿ /الىؿ  ٘ىري  ! كتى ةتى  /٦ى

٪ح ٪ؾ زىالزني قى ٓو ٦ي ًكي ؛ ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى كى  .(4)«رىمًحى٫ اللي

[927]  زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮارم، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(92)بِثَؼ

لػَ  (3) ق ا ـ طَ  ُؾ ْض ه طلا القاس ز  ة الخزا ـُ  :ـاس ا د ا ٌة، اكػر ـُ  بِثَؼ ا س ا لق و  ، اتضعقػف ع  تك ع ا ق . ؿُ قتك ؼـع

ب» ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(5446)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ
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زين ثٕيي أوعةثً٪ة ٝةؿ ؽ  ٓو » /ظى كي ى١رثف  /ٝةؿ قٛيةفي ال ٍٮرًم  لًٮى ًٞيخى لى ٣نئ ثى
اـ الؿ صةؿ إىل ثىين ريؤاس ٍٝؽى

ى
 .(1)«اػذالؼي أ

٤ ًذ٫ :قال أبو ُمَحنَّد ً ين إىل مى  .يٕى

[928 ]  ؽ نيث٨  ؿ مح٨، ز٪ة ٌٔل  ال ٔجؽزى٪ة ظى ق٧ٕخي  /الي٪ىيؽ، ٝةؿث٨  احليكى
ٓه أ٥٤ٔي ثةحلىؽير ٨٦ اث٨ إدريف» /اث٨ى ٧٩ري يٞٮؿ ًكي  .(2)«كى

[929 ] زى٪ة ؽ  ٤ٝخي  /أيب احلٮارم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ي ةشث٨  ليب ثسؿ ٍث٪ىة /خى ؽ  ىًكح٪ة /ٝةؿ .ظى ٩ة كن رًبٍ ٓو يف ثىين ٝؽ ٠ى ٍت إىل ككي ، اٍذ٬ى

 .(3)«ريؤاس
[931]  زى٪ة ؽ  ٗىيالف، ٩ة ث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى

، ٝةؿ ٓه جىذني» /ككي ٧ًل قى  .(4)«اػذ٤ٛخي إىل أل
[931 ] زى٪ة ؽ  ًؽيينث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ا٣رباء، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى  /ال٧ى

ذح إىل ازين ّٔش، ز٥ ٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ة» ؤالء الك  ٥ٍ٤ي ٬ى ًٔ ، ز٥ وةر  د يؽكري ىلع ًقذ حو
٥ٍ٤ي ٬ؤالء االزين ّٔش إىل ًقذ ح ًٔ ٕيؽ، كث٨  إىل يىي /ا٩ذىه  ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقى

ًكيٓ ٭ؽم، ككى ىيث٨  ٦ى اح، كيى جةرؾ، ث٨  الل ٔجؽأيب زااؽة، كث٨  زكؿيةءث٨  الىؿ  ال٧ي
ىي  .(5)«آدـث٨  كيى

 
                                           

دِ  (1) تمٌ  ي سـ إهب  .ه 

ارقؿ َصِحقٌح  (2) يت   .(936)، وسقل

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

ارقؿ  (5) م  دَّ 4)ََِّؼ 6). 
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َِٚنٍٝعَا  َِٔ ِسِفِظ   ُسنض 

[932 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى ق٧ٕخي  /قى
جىةرؾ » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ را٬ٮي٫ -إثؿا٬ي٥ث٨  إقعةؽى  ِي اث٨ ال٧ي ٍٛ ٰ كًظ ًْ ٍٛ ًظ

ق ىلع احلةاٍ، كظى  ٓ يؽى ة كًك ة ٝةا٧ن ٓه يٮ٦ن ، ٝةـ ككي ٓو أوٌل  ًكي ِي كى ٍٛ ، كًظ ٙه  ٤ ث دىسى ؽ 
ة ْن ٍٛ  .(1)«قج٧ٕةاح ظؽير ًظ

[933 ] زى٪ة ؽ  ،  ث٨ (2)ؿ مح٨، أ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى ذىتى إيل  آدـ ال٧ىؿكزم ٚي٧ة ٠ى
ة كبًّش» /ٝةؿ ٕن ذىؾا٠ؿاف ل٤حن ٨٦ً ا٣ٕنةء إىل أف ٩يٮدم ث٨  رأيخي ككي م حى الّس 

ٍوجىع٪ة ٝي٤ٍ٪ة ٣ًًبٍّشو 
ى
ة؟ ٝةؿ /ثة٣ٛضؿ، ٧٤ٚة أ ٕن ِى ٦ً٪٦٫ة ر /٠يٙ رأيخى ككي ٛى ٍظ

ى
 .«أيخي أ

[934 ] زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٔس٧ةف،  ث٨ (3)يىي، ٩ة قى
ٓو » /ٝةؿ ًكي ِى ٨٦ً كى  .(4)«٦ة رأيخي أظٛ

[935 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ظى
، ٝةؿ جيٮعى احلً » /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /إيل  ٍُ ٓه ٦ى ة، كاكف اكف ككي ْن ة ظةٚ ْن ِٛ، اكف ظةٚ

ِى ٨٦ً  ٭ؽم ٠سرينا ٠سريناث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأظٛ  .(5)«٦ى
[936 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /الي٪يؽ، ٝةؿث٨  احليكنيث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

وٌق  (2) ُد ب» .َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6552)، ِّرجؿ

َس  (3) ق  دي ُؾ فْ ه لؽـ ـ فترس ا ن ا ـ طثؿت مَ  :ا اق  دُ أ أح لري،  ؾ ا لعسؽري، كزي د ا ق حُ  سع ل ف ػَّ ا ظ، ل ت

ُب  ب. »غرائ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2679)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)
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ذيٮا» /اث٨ ٧٩ري يٞٮؿ ١ى ة قى ٕن ًكي  .، يٕين يف احًلِٛ كاإلصالؿ(1)«اك٩ٮا إذا رأكا كى
[937 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى ؽ  ب٢ً أمحؽي » /مح٨، ظى ٪ٍجى٢ ٨ٔ ث٨  قي ظى

، ٚٞةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽو كث٨  يىي ٓو ًكي ٭ؽم ككى ٍسىدى٥٬ /٦ى
ى
ٓه أ ًكي  .(2)«اكف كى

[938]  زى٪ة ؽ  ٍخ٧ىل »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ى
ٓو ٨ٔ ال قأ٣خ أيب ٨ٔ ككي

ٓه  /داكد اخلؿييب؟ ٚٞةؿث٨  الل ٔجؽأظت  إلٟ أك  ًكي ِي ٨٦ً اث٨ً داكد  كى ٛى ٍظ
ى
أ

جةرؾ ِي ٨٦ً اث٨ً ال٧ي  .(3)«اخلؿييب، كأظٛ

 َا سنض َٔ فغٌ ٚنٝع ٚطٖزٙ ٚٚصع٘

[939 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر
ةؿ ٕٛؿ الى٧  ٓى  /يٞٮؿ (4)صى ًكي ة كى دىحٍ٪ة يٮ٦ن

ى
٪٪ة أ٫٩ ث٨  أ ْى ؿج إل٪ة؛ ذى اح ٥٤ٚ يى الىؿ 

ٗيك٤خ، ٧٤ٚة يى  ٤ي٫ زيةثي٫ ا٣ت  ٮده ٔك ٕي ج كحن٨ ري ؿى ٘ك٢ زيةثى٫، ٧٤ٚة اكف ثٕؽ ٗؽو ػى
ـًٔ٪ة ٨٦ ال ٮر اذلم يىذألل ٨٦ كص٭٫، كٝةؿ يل رص٢ه اكف جًبى٪يًٍب  ٨  /ثىَص٩ة ث٫ ٚى ٦ى

٤ جٍ٪ة ٨٦ً ذلٟ ال ٮر٬ؾا؟ مى ٕىض  ذى ٟه ٬ؾا؟ ذى
»(5). 

[941 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٝةؿث٨  ٌل  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٔال ٔجؽظى  ُ ٝةؿ  /م٧ؽ ا٣
٭٥ اللي » /يى٧ةفث٨  يىي ٞى ٤ى ٜى  إف  هلؾا احلؽيًر رصةالن ػى ٤ى ٪ؾ يٮـ ػى ٦ي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ةٌ  (4) بثر ،بِثَؼ ت األ م ِّح دَّ قؿ  ََِّؼ  .(529)ر

 .َصِحقٌح  (5)



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 471 

ة ٦ً٪٭٥ ٕن ٧ٮات كالرض، كإف  ككي  .«الك 
[941 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخ  /الً٭ٍؿزِل، ٝةؿ (1)احلىك٨ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

رييقكقأهل أثٮ ثسؿ اخلى  -أثة داكد ا٣بيكت از ٗك ٪ؽؾ؟  /-ؿ  ًٔ ٨ أدركخى  ٨ أ٢ٌٚي ٦ى ٦ى
ٓى لل  /ٚٞةؿ ٓو  ٦ة أدركخي رصالن اكف أػن  .«٨٦ً ككي

[942 ] زى٪ة ؽ  أيب ثسؿ املٞؽَل ث٨  م٧ؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ح، ٝةؿ ٕ٪يب /ابلَصم ث٧ًى١  ٞى ك٧٤حث٨  الل ٔجؽيٕين  -ق٧ٕخي ا٣ ٪ ة ٔ٪ؽ » /ٝةؿ -مى ٠ي

ٓي زث٨  محى ةد ، ٚٞي٢ هلث٨  يؽ كصةء ككي اح كقأهلى ٨ٔ أميةء، ز٥ ذ٬تى ية أثة  /الىؿ 
٪ؽ٩ة ثأ٢ٌٚى ٦٪٫ /إق٧ةٔي٢، ٬ؾا وةظتي ال ٍٮرًم، ٚٞةؿ ًٔ  .(3)«٣حف ال ٍٮرًم  

[943 ] زى٪ة ؽ  رأيخي » /ًق٪ةف الٮىاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
الة ٣حف يذعى  ة إذا ٝةـ يف الى  ٕن ًكي ، كال يؿ  كى كؿي ٧ي٢ ىلع رًٍص٢و دكف ؾي ٦٪٫ يشء، ال يـى

ؿ ؾ، ٠أ٩ ٫ وؼؿةه ٝةا٧حه  ذىعى  .(4)«الػؿل، ال حى
[944 ] زى٪ة ؽ  ؿي  /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٧ى  ث٨ (5)ٝةؿ يل خي

٫ًٞ» /ٔس٧ةف ق إىل عد الة، ٥٤ٚ يىؿيد  ٓو ك٬ٮ يف الى  ًكي  .(6)«احنؽرى صة٩تي رًدىاء كى
[945 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /أيب احلٮارم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

                                           

لؿطاقعوقع  ي  (1) لحُ »: ا حسـ»ادل  «قـَس ا ظ  ي «ال تف لح تل ا وق لرتاجؿ،  ب ا كت مـ  ت  لُؿْثَا وا  ،

ب» ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  474)، ِّرجؿ 6)«  : 
 

ؾل لحَ  ط بثؿلَس اـ ا لِفر قل :ـ ا .«. مؼا  اهـ

لؿُ  ُقْؾُت: د ا ذا طـ ـ.وه َؾقص إتاَّ َف و ة،  اع ت ف  ي ت ؾق ُت ط وقػ قاب. بثؿ  لاَّ ؾك ا ط ط  طق لَؿخ  ا

ػ  ي  (2) لص لُؿَم ف ا تل طـ ؾ»ق دي ع لتَّ وا رح  لَج وٌق : »(2/73)« ا ُد قؿ «َص بثر ر ت األ ت ِّح ر م َظ ـْ وُي  .(29). 

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

(5)  
 

طل لقاس ؿ َس ، َح هق ا بثر رق ت األ م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(895)ـ ا

(6) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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ٓى  اح يٞٮؿث٨  ككي ٨ » /الىؿ  ٔى ٙى  ًن ًُ٘ةء ٣ى١ي ًنٙ ا٣ حلي إال يف ًقرٍتًق، كلٮ ٠ي ٦ة ٩ٕى
ْي٥و  ٔى  .(1)«أمؿو 
[946] ة يٞٮؿ /ٝةؿ ٕن ٍؽؽي ال ي حي » /كق٧ٕخي ككي  .(2)«الى 
[947 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  مح٨، ٩ة وة٣طي ؿ  ال ٔجؽظى  /٤ٝخ ليب /ظى

؟ يٕين اث٨ ٬ةركف، ٝةؿ» يؽي ٓه أك يـى ي ٭٧ة أو٤طي ٔ٪ؽؾ؛ ككي
ى
٦ة ٚي٭٧ة حب٧ًؽ الل إال   /أ

٤ُةفلي   ذ٤ٍ ثةلك  ة ل٥ يى ٕن  .(3)«، إال  أف  ككي
[948 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ  /، ٝةؿم٧ؽ ا٣

ة يٞٮؿ ٕن ؿىق رص٢ه محبنة ٨٦ً أمؿ ال٧ىٕةش أك الٮىرىع -ق٧ٕخي ككي ٓه  -كذىا٠ى  /ٚٞةؿ هل ككي
؟ ٝةؿ ٢ي كي

ٍ
٨ أي٨ دىأ ًرٍثذي٫ ٨ٔ أيب /٦ى ًرزى٫ ٨ٔ  /٨٦ً أي٨ ٬ٮ لثيٟ؟ ٝةؿ /ٝةؿ .٦ًرياث كى كى

ؾ؟ ٝةؿ .أثي٫ ٓه  .ال أدرم /ٝةؿ/ ٨٦ً أي٨ ٬ٮ ًلىؽ  ٨   /ٚٞةؿ ككي ْي ال  (5)لٮ أف  رصالن حى
ـىع  /يأك٢ إال احلىالؿ، كال يى٤بف إال احلالؿ، كال يىؽػ٢ إال  يف ظالؿ، ٤ٝ٪ة هل ا٩ٍ

ؿات ٛي ـً ث٪ًٛكٟ يف ا٣ ، كاٍر   .زيةثٟى
ٓه  ٕح /ز٥ ٝةؿ ككي ؽي إال  الك  ً

ٕح، ٦ة جنى ؽي إال الك  ً
 .(6)«٦ة جنى

[949 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

َظر َصِحقٌح  (3) وُيـْ ؾ»،  عدي لتَّ وا رح  لَج . (9/38)« ا زيتدة فقف : ل ة وكقع ـ ِّرجؿ  م

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 33)بِثَؼ 2). 

ؾَّ » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (5) لع لاَّ  و  .«(كذر)قاب: ا

 .َصِحقٌح  (6)

لؿُ  (7) ف ا تل طـ ةٌ »ػ:ـص َا ق َؼ بِث وٌق،  ُد  .«َص
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، ٝةؿ ث٨ (1)٧ٔؿك ٍ  » /ٌٔل  ٮءو رى ا بًكي ا أظؽن ة ذا٠ؿن ٕن ًكي  .(2)«٦ة ق٧ٕخي كى
[951 ] زى٪ة ؽ  از، ٝةؿ (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٬ةركفال ٔجؽظى  (4)ق٧ٕخي يىي /اخلىؿ 

، » /ٝةؿ -يٕين اث٨ أيب اخلىيت -زيةد ث٨ا (4)يىي ٕ٪ة جةٔحه ٓو ك٦ى ٪ ة ٔ٪ؽ ككي ٠ي
ة ٨٦ً ريَت، ٚضٕ ٞن جى َى ـ إل٪ة  ؽ  ٞى ٢ يىؿٚٓ اتل٧ؿة إىل ًذي٫ً ييٮ٧٬٪ة أ٫٩ يأك٢ كال يأك٤٭ة ذى

 .«إذ ٬ٮ وةا٥ه 

 َا سنض 

 اجلضاح بٓاق١ً ابصخباصبٔ  َٔ َعضف١ ٚنٝع

 ٚصٚا٠ اآلثاص ٚنالَ٘ فِٝٗ

[951 ] زى٪ة ؽ  ةد٢ًى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿال ٔجؽظى ٞى  /م٧ؽ ٝةؿ ث٨ (5)ق٧ٕخي ٦ي
ة يٞٮؿ ٕن يخي ييٮنف» /ق٧ٕخي ككي ًٞ ـ ٬ؿم   يـيؽث٨  ٣ى اليٌل؛ ٚؾا٠ؿدي٫ ثأظةديًر ال

٫ ٝىة٦ى
ى
ي٥ يل ظؽيسنة ٧ٚة أ ًٞ ٭ؽت أف يي  .(6)«ال٧ىٕؿكٚح، ٚضى

[952 ] زى٪ة ؽ   /ٗىيالف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى
ة يٞٮؿ» ٕن ًكي حه  /ق٧ٕخي كى ٞى يط ال٧ىّك  زً  .(7)«أثٮ جنى

                                           

لػَ  (1) .الَّ هق ا  س

 .َصِحقٌح  (2)

ؿ  (3) بثر رق ت األ م ِّح دَّ َؼ َِّ لخراز،  د ا ل ت اـ خ د   .(243)هق محؿ

ضل طؽربا (4) حقك اـ زيتد الرازي، قت ة  ي  :هق ي ف ِّرجؿ ل ٌة،  ؾ»بِثَؼ دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(9/147)« ا

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(492)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (6)

 .َصِحقٌح  (7)
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[953 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /احلىكى
ةر يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي م٧ؽ ة يٞٮؿ /بن  ٕن ٧لي ٨٦ً دلة٬ؽو » /ق٧ٕخي ككي ىك٧ٓ أل ى٥ ي ل

 .(2)«إال أربٕح أظةدير
[954 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  (3)الل ٔجؽاحلىكى

٧ؿاف ث٨ا ة  /ٝةؿ -يٕين الوج٭ةين -ًٔ ٕن ًكي ى ث٨  يىي» /يٞٮؿق٧ٕخي كى ٍ الرض  ف ٨٦ً ي
ًؽيثني ٤ٍ يف ظى ةًظ ال ةس، لٮال أ٩ ٫ ػى  ٛ ؿى ظؽيسنة مل٪ىٮر .(4)«ظي ٠ى  .ٚىؾى

[955 ] زى٪ة ؽ   /ٗىيالف، ٝةؿث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى
ة» ٕن ٍٕؽو  -ق٧ٕخي ككي ب٢ ٨ٔ أيب قى ةؿ (5)كقي  ٞ ٥ٍ، اكف يىؿكم /ٚٞةؿ /ٝةؿ -ابلى ٕى ٨ٔ  جى

حن  ٞى ، كاكف أثٮ كاا٢ زً  .(6)«أيب كاا٢و
[956 ] زى٪ة ؽ   /ٗىيالف، ٝةؿث٨  يىي، أ٩ة م٧ٮدي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

ب٢ ٨ٔ  ة كقي ٕن يط  /ٝةؿ .ػٌريث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي ككي اكف يىؿكم ٨ٔ أيب جنى
حه  ٞى يط زً  .(7)«ال٧ىّك، كأثٮ جنى

[957 ] زى٪ة ؽ  ٗىيالف، ث٨  يىي، أػرب٩ة م٧ٮدي ث٨  ٧ؽؿ مح٨، ٩ة مال ٔجؽظى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ َا (24)ََِّؼ لُؿ وققل ا  ، : ةٌ »ـصػ طـف ٌق  ،بِثَؼ و ُد  .«َص

 .َصِحقٌح  (2)

(3)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3535)، ِّرجؿ

(4) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

دُ  (5) سعق ق  قر ه ألط لؽق ي ا ل ا لاؼت تن ا ـ مرزا س. دَ ، مُ ضعقٌػ  :ا ب»لص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(2492). 

  ي  .َصِحقٌح  (6)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  4، 2/478)« ا ـُ (79 ا وا ِدي  ي  ،  ِؾ»َط تم لؽ 4/43)« ا ـ  (3 م

اـ غَ  قد  .صريؼ محؿ اف  قالن، 

 .َصِحقٌح  (7)
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ة» /ٝةؿ ٕن ًكي ؿ -ق٧ٕخي كى ٧ى ب٢ ٨ٔ خي ٪ؽ٩ة  /ٚٞةؿ -٬ةركف ث٨ (1)كقي ًٔ ثةتى 
 .(2)«ال٤ي٤حى 

[958 ] زى٪ة ؽ  ٗيالف ث٨  أ٩ة م٧ٮدي  /يىي، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ة يٞٮؿ /ٝةؿ ٕن ًكي ةد٢ -ق٧ٕخي كى ٞى ب٢ ٨ٔ ٦ي ٤ي٧ةفث٨  كقي ٧ً  /ٚٞةؿ -قي ٕ٪ة ٦٪٫، كاللي قى

 .(3)«ال٧يكذٕةفي 
[959 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /يىي، أ٩ة م٧ٮد، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

ة ٕن حه  /ٚٞةؿ -إثؿا٬ي٥ث٨  كذي٠ؿ ٔ٪ؽق يـيؽ -ككي ٞى حه زً ٞى ٥ٍ، زً ٕى  .(4)«جى
[961 ] زى٪ة ؽ  ٨ال ٔجؽظى ٚح، ٝةؿ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة احلىكى ة» /ٔىؿى ٕن كًي  -ق٧ٕخي كى

ج ةدكقأ٣ ٮ اـ ث٨ (6)ين ٨ٔ خى ٕى ! ٤ٝخي  /ٚٞةؿ -ا٣ ثي ىؽ  ٕى٥ /يي ٣حف ٔ٪ؽز٥  /ٝةؿ .جى
يٍنًج٭ي٫  .(7)«أظؽه ي
[961 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى ذىتى إيل  أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ى

ٚةيع -يـيؽ ث٨ (8)ق٧ٕخي م٧ؽى  /ٝةؿ ة يٞٮؿ /ٝةؿ -يٕين الؿ  ٕن ًكي  /ق٧ٕخي كى
                                           

مَ  (1) ؾخل،  لا ون ا تر ـ ه ا تن َح هق طؿر  وك وك،  ِ رت ت. تف ب»ًظ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  59)، ِّرجؿ 14). 

  ي  .َصِحقٌح  (2)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ري (3/932)« ا .مـ ص ، اف ـ غقالن ؿقد ا  ؼ مح

ـُ  .َصِحقٌح  (3) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾ»َط تم لؽ . (8/188)« ا قد اـ غقالن، اف محؿ صريؼ   مـ 

 .َصِحقٌح  (4)

حَ  (5) ل اـ طَ َس هق ا ديـ  زيد العا ة اـ ي لاَ  :رف ؾل ا اق ط ُدوٌق.  :غداديأ ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، ِّرجؿة «َِّْؼِر

 .(1265)ارقؿ 

اـ طؿر  (6) ام  لعقَّ اـ ا تد  هؿهق طا ال مقتا لؽال اق َس  :ا طلأ القاس ٌة.  :فؾ  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(3155)ِّرجؿ

(7) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ؾل (8) ر العج ؿد اـ كثق مح زيد اـ  ـ ي محؿد ا ق  اق هِ  :ه لرص أ تم ا لقس ش لؿدائـ،  فتطل، قتضل ا

ـُ  ا ه ا وذكر لؼقي،  ت دي  ي ُش  ا لاُ ط قخ ا ُب ق طق لخ وجزم ا تري،  لاختري النَّ  خ دروى طـف لؽـ  ا ، ق
= 
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ٛيةف، اذ٬جٮا  ث٨ (1)ٕىـيـا٣ ٔجؽ» ًٓ قي ٨ ثىيًق الٮـ يف صة٦ ٍثجىخي ٦ى
ى
س٧ةف أ ٔي أيب 

 .«ٚةق٧ٕٮا ٦٪٫
[962 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ  /م٧ؽ ا٣

ة يٞٮؿي  ٕن ٮا أف  صةثؿ» /ق٧ٕخ ككي  ١ ىني ١ٍذي٥ يف يشءو ٚال ت ١ى ٭٧ة مى يـيؽ أثٮ ث٨  ٦ى
ؽ   ح، ظى ٞى يف زً ك٨م٧ؽ الٕي جىح كظى ٍٕ ٛيةف كمي  .(2)«وة٣طث٨  زى٪ة ٔ٪٫ ًمكٕؿه كقي

[963 ] زى٪ة ؽ  ٨ال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة احلىكى ؽ   /، ٝةؿ(3)الـبؿٝةفث٨  ؿ مح٨، ظى
ة يٞٮؿ ٕن ًكي ٍؿٚنةث٨  ال ٩ىؿكم ٨ٔ إثؿا٬ي٥» /ق٧ٕخي كى  .«أيب يىي ظى

[964 ] زى٪ة ؽ  ُ  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /٪ةٚيس، ٝةؿم٧ؽ ا٣
ٓى  كي اح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي كى ًل  » /الىؿ  ٕى دح٪ة ال٧ي

ى
، ث٨  أ ذيتو ط ٠ي وى

ى
ى٨٧ً أ ذيجى٫ ل ٬ًالؿ كإف  ٠ي

ث ٔ٪٫ بيشءو  ىؽ  ؽر أف حني  .(4)«ز٥ ّ٭ؿت أميةءي ٦ة ٩ٞى
[965 ] زى٪ة ؽ  م٧ؽ ال ةٝؽ ث٨  ق٧ٕخي ٧ٔؿك /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

ة يٕؿض» /يٞٮؿ ٕن ًكي ٢ٕ يٞٮؿث٨  ٤ٔي٫ أظةدير ال٧يًٕل رأيخي كى ٝةؿ أثٮ  /٬الؿ، ٚضى
يٜ ؽ  ىة٩ًته لإلي٧ةفً  /ثىسؿ الى  ًؾبي دلي  .(5)«ال١ى

                                           
= 

الاختري:  مُ »قتل  أيتفؿ  فر ؾك ضعػ ط ـ  »«جؿعق ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ِّرجؿ  ،(6442). 

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 39)بِثَؼ 1). 

 .َصِحقٌح  (2)

لؽق ي، َِّ  (3) تن ا ارق لز اـ ا سـ  لح ل اـ ؽَ قؿل، َس هقا لخزرج، روى طـ مـد ال ا يؽـك ال قزويـ، و ـ 

وفُ  وشريؽ،  ؾل،  ـ السؿتك.ط لؿطؾب اـ زيتد، ومحؿد اـ صاقح ا ض، وا  ضقؾ اـ طقت

ُؾ  لػض ـف ا وى ط أاق حتِّؿ، وقتل:  ر ن و ـ شتذا قٌخ »ا ق ش ؾ. »«ه دي ع لتَّ وا لَجرح  ظر (3/15)« ا واك  ،

ة  ؾك معـك كؾؿ قخ»الؽالم ط بثر رقؿ  «ش لتعؾقؼ طؾك األ ـد أال حتِّؿ  ي ا  .(22)ط

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)
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[966 ] زى٪ة ؽ  ٞةد٢ال ٔجؽظى ، ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٦ي ٓه م٧ؽ، ٩ة ككي
حن  -٧ٔؿ اهل٧ؽاينث٨  ٔحىس ٞى ٔى٧ؿك -كاكف زً  .(1)«مؿةث٨  ٨ٔ 

[967 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ىح ا٣ُٮريين، ٝةؿ ث٨ (2)، ٩ة أيب، ٩ة م٧ؽي ؿ مح٨ال ٔجؽظى  /قى
ة ٨ٔ أيب زي٬ري» ٕن ٤ىتى احلؽير  /ٚٞةؿ -٦٘ؿاءث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽيٕين  -قأ٣خي ككي َى

٩ة ؽى ٍٕ ج٤ٍى٪ة كبى   .(3)«رى
[968 ] زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي ال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة قى ؽ  س٧ةف، ٝةؿ ث٨ (4)ؿ مح٨، ظى  /ٔي

ؿ يف ظؽيًر  ْى ة كجى ٕن ًكي ازم، ٚٞةؿث٨  ؿ ظي٥ال ٔجؽق٧ٕخي كى ٤ي٧ةف الؿ  ٦ة أوط   /قي
ٛهال ٔجؽظؽيسى٫! اكف  ةث٨  ؿظي٥ كظى ٕن ٤جةف احلؽيرى ٦  .(5)«ًديةث يُى
[969 ] زى٪ة ؽ  يؽمال ٔجؽظى ، ٩ة أثٮ (6)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة احلي٧ى ٓه ، ٩ة ككي

٪يٛح ٕى٫ (7)ظى ٧ً ٔىُةءن إف اكف قى  ٓ٧ً  .(8)«أ٩ ٫ قى
[971 ] زى٪ة ؽ  م٧ؽ ث٨  يىي، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

اـ َس ه (2) د  ؾل الطقريـل الرازيؾَ ق محؿ لاته ة ا : اهلل، كتن يَ  أاق طاد :ؿ أاق حتِّؿ سؽـ صقريـ، قتل 

ؾؿتف» ت ط وٌق م ُد ث َص دي لح ح ا ؾ. »«َصِحق دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(277، 7/276)« ا

 .َصِحقٌح  (3)

دُ  (4) أح دي،  لؽـ س ا تر ـ ف ا تن  اـ طثؿ ؾ  ق سف لحُ  ه ُب ػَّ ا ئ لف غرا ظ،  ب. »ت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ، ِّ«َِّْؼِر رجؿ

 .(2679)ارقؿ 

 .َصِحقٌح  (5)

د (6) ق طا لز   ه اـ ا أاق اؽراهلل  لؿؽل،  دي ا الحؿق دي  رشل األس قفٌ  :اقر الؼ تفظ، فؼ ٌة، ح يب . »بِثَؼ َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(3349)، ِّرجؿ

لؿَ  (7) تم ا إلم .ا  شفقر

وكقعٍ  (8) لك  إ ٌح  ِحق ه َص د  .سـ
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٪ةٚيس  ُ ىيٍؽه ،ا٣ ، ٩ة محي ٓه حن ز٪ة ككي ٞى ٥، كاكف زً وى
ى
 .(1)«ال

[971 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ث٨  يىي، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى  ُ م٧ؽ ا٣
، ٝةؿ ٓه ت /ز٪ة ككي ٮٍمى زين ظى ؽ  حن ث٨  ظى ٞى  .(2)«ٔٞي٢، كاكف زً

[972 ] زى ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽ٪ة ظى ٓه ٪ةٚيس، ٩ة ككي  ُ م٧ؽ ا٣
ج ةسا٣ ٔجؽث٨  نٍي ١ى قي  حن ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ اث٨ً خى ٞى  .(3)«ٕـيـ، كاكف زً

[973 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٓه م٧ؽ ا٣ُ٪ةٚيس، ٩ة ككي
٤خ ةفث٨  ٨ٔ الى   ُ ٞى ٓه  -أيب ٔس٧ةف ا٣ حن كاك /ٝةؿ ككي ٞى ٨ /ٝةؿ -ف زً كى  .(4)«٤ٝخي ل٤عى

٨ كى  .(4)«ل٤عى
[974 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى زين ث٨  الٮلؽ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ؽ  ـيؽ، ظى مى

يؽي  ًكيٓ /ػةل، ٝةؿث٨  ػةل؛ أػٮ م٧ٮد ث٨ (6)يـى اح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي كى  /الىؿ 
ٝي٧خ الث٨  رأيخي زىٍٮرى »

ي
ٍخجىؽى ٦٪٫، كاكف إذا أ

ى
رى رصالن أ

ى
ةي ا٩ذ٢ٕى يـيؽ ٚى٤ى٥ أ الى  .(7)«ى 

[975 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (8)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
، ٝةؿ ث٨ (9)٧ٔؿك ة يٞٮؿ /ٌٔل  ٕن ٧لي ٨٦ً » /ق٧ٕخي ككي ٧ًٓ أل ٪ ة ٩ىتىذ جٓ ٦ة قى ٠ي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

 .قٌح َصحِ  (4)

لحَ  ـُ َس َح  (5) بثر رقؿ ا أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ  .(249)دي

د (6) زيد اـ طا زيد اـ ختلد اـ ي ؾل هق ي لرم ب ا اـ مقَه دٌ  :أاق ختلد :اهلل  ا ت ٌة، ط يب . »بِثَؼ َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(7758)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (7)

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 7). 

لػَ  (9) .الَّ هق ا  س
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زى٪ة ث٭ة .دلة٬ؽو ٚإذا يه قجٕحه أك ز٧ة٩يحه  ؽ   .(1)«ز٥ ظى
[976 ] زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮارم، ٝةؿ ث٨ (2)ة أيب، ٩ة أمحؽي ؿ مح٨، ٩ال ٔجؽظى

ة يٞٮؿ ٕن ًكي ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة إق٧ةٔي٢ي » /ق٧ٕخي كى
ٔي ةش، ٚأػؾى ٦ًين  أَؿاٚنة ث٨  

٤ٍ يف أػؾقث٨  إلق٧ةٔي٢   .أيب ػةل، ٚؿأيذي٫ يى
ٓه   يىؿككف ٔ٪ؽز٥ ٔ٪٫؟  /ٚٞةؿ يل ككي

ة اهليس٥ي  /٤ٝخ ًٍكيىةف ٔ٪٫، كأ٦  ريى ؿكاف ذى ة الٮلؽي كمى ث٨  ػةرصح كم٧ؽث٨  أ٦ 
  .إي ةس ١ٚأ٩ ٭٥

 .(3)«كأم  يشءو اهليس٥ كاث٨ إيةس؟ إ٩ ٧ة أوعةبي ابلدل/ الٮلؽ كمؿكاف /ٝةؿ
[977 ] زى٪ة ؽ  ذىتى ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ى ظى
، ٝةؿ ؿيؿة اتل يِل، ٝةؿ /إيل  ، ٨ٔ ًمك١ني؛ أيب ٬ي ٓه زين أيب، ٩ة ككي ؽ  ٓه  ظى كاكف » /ككي

 .(4)«زىبٍذنة
[978 ] زى٪ة ؽ  ذىتى ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ى ظى
، ٝةؿ ٍك٥٤ًه » /٤ٝخ ليب  /إيل  ٮر؟ ٝةؿ (5)مي ي٫ /أل  ٧ يكى ٓه ال ي  /٤ٝخ .اكف ككي
؟ ٝةؿ ٫ /ل٥ًى ٛي  ٕ ٌى  .(6)«اكف يي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (3)

ق  ي َصِحقٌح  (4) تل»، وه ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع  .(549)ارقؿ  (1/317)« ا

ٍه. هق مُ  (5) وا طقر،  لؿالئل األ لؽق ي ا تن ا قس اـ ك ؿ  ؾ لؽتشػ»س ارقؿ (2/69) «ا ة   .(5426)، ِّرجؿ

ق  ي َصِحقٌح  (6) ة»، وه وَمعرف ؾ  َؾ لِع تل ا ج لرص  .(4793)ارقؿ  (3/157)« ا

  ي 
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ي  ي ، (4/1395)« ا ِد اـ َط ِؾ»وا تم لؽ صريؼ طاد(4، 8/3)« ا مـ  اهلل  ، 

. د، اف، مع زيتدة فقف أحؿ  اـ 
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[979 ] زى٪ة ؽ  ٓه  /يٞٮؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيبال ٔجؽظى ث٨  ٦٘رية» /ٝةؿ ككي
حه  ٞى  .«زيةد املٮوٌل زً

[981 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ؽ  ٪ةٚيس، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ظى  ُ  /م٧ؽ ا٣
ر» ة ٨ٔ ظؽيًر لى ٕن ًكي ٛيةفي ال  /أيب ق٤ي٥؟ ٚٞةؿث٨  قأ٣خي كى ! اكف قي ٍره ، لى ٍره لى

ِل  لسنة يكى  .(1)«ي
[981 ] زى٪ة ؽ  يؽؿ  ال ٔجؽظى  /مؿدا٩ج٫؟ ٚٞةؿث٨  مح٨، ٝةؿ/ قأ٣خ أيب ٨ٔ يـى
ٓه  حن ث٨  ز٪ة يـيؽ» /ٝةؿ ككي ٞى  .(2)«مؿدا٩ج٫، كاكف زً
[982 ]زى٪ة م٧ؽي ث٨  أػرب٩ة أثٮ ثسؿ ؽ  ، ظى ذىتى إيل  يس٧ح ٚي٧ة ٠ى  ث٨ (3)أيب ػى

ٓي  ٚةيع، ز٪ة ككي يؽ الؿ  ـه ال  ث٨  يـى ة اح، ٩ة ٬ًنى  .«قذٮايئ، كاكف زىبٍذنةالىؿ 
[983 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (4)ٝةؿ أثٮ ٔٞي٢؛ م٧ؽ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

ةصت، املٕؿكؼ ثػ ز اؽ ٝةؿال ٔجؽق٧ٕخ  /«مةق»ظى ٓو » /ؿ  كي ٦ة دٞٮؿي يف  /٤ٝخي لًٮى
ازم؟ ٝةؿث٨  يىي ٫ /ا٣ٕالء الؿ  عى ٍٚىى

ى
ٍجى٫٤، ك٦ة اكف أ

ى
  .٦ة دىؿىل ٦ة اكف أ

 :
ُ

 ٦ة دٞٮؿ ٚي٫؟ قلت
ٓ  ٦ة أٝٮؿي يف /ٝةؿ ًً ًٓ ال ٢ٕ إذا كي ٍ٤ ث ثّٕشة أظةدير يف ػى ؽ  ٢و ظى رىصي

ٕةـ  ُ  .«ا٣

                                           

ارقؿ َصِحقٌح  (1) م  دَّ ََِّؼ و  ،(332). 

 .َصِحقٌح  (2)

لؼقيص  (3) ت ا س  الاختري: لق أيتُ »، وقتل  مُ ر ؾك ضعفؿ  »«ػفجؿعقـ ط ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ارقؿ «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

(6442). 

لؿروزي (4) تجب ا ـ ح محؿد ا ق  أاق :ه الحـظؾل، قتل  وٌق »حتِّؿ:  أاق طؼقؾ  ُد . َص » . لَجرح »اهـ ا

ؾ دي ع لتَّ  .(7/249)« وا
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[984 ] زى٪ة ؽ  ٧ؿاف  ث٨ (1)الل ٔجؽق٧ٕخي  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ًٔ
ة يٞٮؿ» /الوج٭ةين يٞٮؿ ٕن ٛىِ حلؽيرو َٮي٢و ٨٦ أيب  /ق٧ٕخي ككي ٍظ

ى
٦ة ثىيًق أظؽه أ

يةليس  ُ   .داكد ا٣
كالى  /ٚؾ٠ؿت ذلٟ ليب دىاكد، ٚٞةؿ/ ٢ٝ هل /٧ٔؿافث٨  الل ٔجؽٝةؿ 

ٞىىريو  ٣ً»(2). 
[985]  زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  ٝةؿث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى  /أمحؽ ٚي٧ة ٠ى

٪٤ْح يٞٮؿ» /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ َتى ىلع ظؽيًر ظى
ى
ٓه إذا أ ٪٤ْح /اكف ككي زى٪ة ظى ؽ  ث٨  ظى

حن  ٞى حن زً ٞى  .(3)«أيب قٛيةف، كاكف زً
[986]   ؽ ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽزى٪ة ظى ٓه ٪ةٚيس، ٩ة ككي  ُ م٧ؽ ا٣

١ؿ٦حى  ًٔ حن ث٨  ٨ٔ  ٞى ةر، كاكف زً  ٧ٔ(4). 
[987 ] زى٪ة ؽ  ، ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔلال ٔجؽظى ٓه م٧ؽ ا٣ُ٪ةٚيس، ٩ة ككي

يىحٍ٪ىح حن ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  ٨ٔ خي ٞى ٘ىُٛةين، كاكف زً  .(5)صٮم٨ ا٣
[988 ]  ؽ ق٧ٕخي  /ًق٪ةف الٮىاًقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽزى٪ة ظى

ة يٞٮؿ ٕن ًكي زى٪ة قٕيؽي » /كى ؽ  حن ال ٔجؽث٨  ظى ٞى  .(6)«ؿ مح٨ أػٮ أيب ظؿة، كاكف زً
[989 ] زى٪ة ؽ   /ٗىيالف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى

                                           

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (1) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(446)ا

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

 .قٌح َصحِ  (5)

 .َصِحقٌح  (6)
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ة ٕن ٧ؿ -ق٧ٕخي ككي ٔي ب٢ ٨ٔ  ٪ؽ٩ة ال٤ي٤حى ثىة /ٚٞةؿ -٬ةركفث٨  كقي ًٔ  .(1)«تى 
٨ الىٮىاًب  ٔى ةدى   .ظى

[991 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة  /احلىكى
ٓه يى » /محيؽ ٝةؿ ث٨ (2)َة٣ت؛ أمحؽ زى٪ة  /يٍ، يٞٮؿبى ٩ي ث٨  ٛؼؿ بك٧٤حى اكف ككي ؽ  ظى

٤ى٧ح حن ث٨  قى ٞى  .«٩بيٍ كاكف زً
[991 ] زى٪ة ؽ  ٤ٝ٪ة  /إق٧ةٔي٢ المحيس، ٝةؿث٨  ٩ة م٧ؽي  ؿ مح٨،ال ٔجؽظى

ة ٓو يٮ٦ن زٍ » /لٮكي ؽ  ، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿةظى ٧ل، ٨ٔ أيب وة٣طو  ٨ي ٬ٍ الؿ  » /٪ة حبؽيًر أل
ٍ  ٮبه ٠ي ؿٍ مى  ٪ىٮر، ٨ٔ إثؿا٬ي٥، ٨ٔ أيب  .«ٮبه ٤ي كمى ، ٨ٔ ٦ى ، ٨ٔ قٛيةفى ٓه زى٪ة ككي ؽ  ٚعى

ٍ  ٮبه ٠ي ؿٍ مى  ٨ي ٬ٍ الؿ  » /٬ؿيؿة ٝةؿ ٧ل ٨ٔ أيب وة٣ط  /ط  إق٪ةدنا، أي ٭٧ة أو«ٮبه ٤ي كمى أل
 ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة، أك قٛيةف ٨ٔ ٦٪ىٮر ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة؟ 

٪ىٮره ٨ٔ إثؿا٬ي٥ /ٝةلٮا   .٦ى
  /ٝةؿ

ي
٫ إثؿا٬ي٥ي كالًل ٦ة أ ٕى ٧ً  .(4)«٨٦ أيب ٬ؿيؿة (3)رل قى

[992 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
ٕىي٥ ة يٞٮؿ /محى ةد ٝةؿ ث٨ (5)جي ٕن ٍٛهه ٨٦ً ال١ٮٚح ذى٬ىتى » /ق٧ٕخي ككي إذا ذى٬ىتى ظى

                                           

ارقؿ َصِحقٌح  (1) م  دَّ ََِّؼ و ـصُػ (957)،  َا لُؿ ه ا وا ر  ، . قالن، اف محؿقد اـ غ صريؼ آخر طـ   مـ 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(262)ََِّؼ

اـ مَ  (3) د  اـ محؿ قسك  اـ ط تق  إسح اـ  ؿ  اراهق إ ق  ة الغسقؾ، قتل ااـ ه تن اـ حـظؾ ة اـ سؾقؿ سؾؿ

تن  ي  لؿَ »حا لاَ : »(129، 1/119) «جروحقـا تق ا إسح اق  دادي... َح أ تندَّ غ تن يَ  ،ث اخراس ؼؾب ك

ترَ  ث...ويَ  ،األخا دي الح َظر ها .«سرق  وُيـْ ة»،  لؿقضقط ذكرة  ي األحتديث ا لت ة ا  (262ص) «معرف

195)ارقؿ  لؼَ  (6 ـ ا ا لؿؼدسل. :راينَس قْ تا ؿد اـ صتهر ا  مح

واألحؿسلَصِحقٌح  (4) ةٌ  :،  ـ رجتل  ،بِثَؼ ب»م ؼري لتَّ  «.ا

بثر رقؿ اطل، ضعقٌػ هق الخز (5) ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(24). 
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تى إق٪ةدي٬ة تى اث٨ي ٚيٌي٢ ذى٬ى ًؽيًس٭ة، كإذا ذى٬ى ًؿيتي ظى ٗى
». 

[993 ] زى٪ة ؽ  ذىتى ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ى ظى
، ٝةؿ ٓه  /ٝةؿ أيب /إيل  دلة٬ؽو ل٥  ث٨ (1)ٮ٬ةبال ٔجؽإف   /اك٩ٮا يٞٮلٮف» /ٝةؿ ككي

ىك٧ٓ ٨٦ أثي٫  .(2)«ي

َِٔ َدٛر٠ أخش ٚنٍٝع يًِعًِ  َا ُسِنض 

[994 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /أيب احلىٮىارم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ة يٞٮؿ ٕن ًكي ة» /كى ًن ٍؿ ٔى   ٍ   .٦ة أػؾتي ظؽيسنة رى

 :
ُ

ةقلت ًن ٍؿ ٔى ؾى  ػى
ى
٨ أ   .ٔ٪ؽ٩ة ٦ى

٨  /ٝةؿ ؾ ٦٪٦٫ى ٧ًٓ ٚىؼي ٔىؿض ممة قى ؿىؼى ٦ة  ٔى
٧ةع .(3)«  .يٕين الك 

                                           

ؽل هق طاد (1) لؿ مجتهد اـ جرب ا د كَ  :القهتب اـ  وق وك،  لثقري. ذَّ مرت ب»اف ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(4291)ِّرجؿ

َظرَصِحقٌح  (2) وُيـْ ؾ» ،  لَؿَراسق 13ص) «ا ؾؿُ  (485)ارقؿ  (4 وـص َا ل لتَّ »ػ،  ة ا 21ص) «حاقؾِّحػ ال  (4 أل

ة ا ال ُزْرَط  لعراقل.أل

ُب  .َصِحقٌح  (3) طق لخ ه ا وا ة» ي  ور تي لؽػ لؿُ  (276ص) «ا ـ صريؼ ا .ـص َا م  ػ، اف

لؿَ  :تـبقه لَعْرض ا لؼِ ا ت هق ا قخذكقر هـ لشَّ ؾك ا ة ط لؿُ  ،راء ت طَ ؿص َس بثقـ يُ دص حَ أكثر ا ترْ قف سؿ وهل قِ  ،ًض

ذا ومعـك ه ؾ،  َحؿ  لتَّ تم ا أقس أن يَ  :مـ  ُئ هق  تر لؼ شَّ  عرض ا ل ؾك ا لؽ ط  .ِخ قْ ذ

وكقعٌ  دُ تا يَ   و محؿ ذا  طـف ه ؾ  ومؿـ ُكِؼ لعرض،  ت ة ا واي لر ة ا ،  رى صح اـ سالم

ُب  وطاد طق لخ فؿ ا لؽ طـ وى ذ َؿحل، ر لُج اـ سالم ا حؿـ  لرَّ َّ ا ل ؿ ا تص اق ط أ لؽ  ذ وك ى  ،اقؾ،  رو

لرَّ  ف ا لؽ طـ  ذ
 

لعراقل تل ا ذا ق ل  : لؼقل ذا ا دَّ ه د ُر وق لتَّ » ي   امفرمزي،  ارة شرح ا ا

لتذكرة 39، 1/392) «وا مَ و: »(3 اعض  طـ   
َ

ت ُحؽل وا م تا يُ رد أكَّ ـ  اخالفف  د  ق عت ت، وه يراه تا  تن  ف ك

 َّ ل تصؿ ا اق ط لرَّ  ،اقؾأ ه ا وا ُب ر طق لخ ى ا و ور ـف،  ُت  امفرمزي ط ذ أخ ت  تل: م قع ق وك ـ  ت قط  ط ديًث ح
= 



        
 483     بٔ اجلزاا تنيع

 َا سنض َٔ إتكإ ٚنٝع ٚتجبت٘

[995 ] زى٪ة ؽ  ًؽيين ٤ٝخي ث٨  قأ٣خي ٌٔل  » /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  /ال٧ى
؟ ٝةؿ ٜي أوعةًب ال ٍٮرًم  ٍكثى

ى
٨ أ ةت /٦ى ٓه ٨٦ً الٞ   .(1)«ككي

[996 ] زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮىارم، ٝةؿ ث٨ (2)ة أيب، ٩ة أمحؽي ؿ مح٨، ٩ال ٔجؽظى
ة؛ ٚٞةؿث٨  ذى٠ؿت ًلىعىي» ٕن ًٕني ككي ٪ؽ٩ة ثىجٍخه  /٦ى ًٔ ٓه   .(3)«ككي

[997 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٤ٝخي » /ظى
؟ يٕين اث٨ ٬ةركف، ٝةؿ /ليب ٓه أك يـيؽي ٪ؽؾ؛ ككي ًٔ ٍثجىخي 

ى
ي ٧ة أ

ى
٧ؽ الل ٦ة ٦ً٪٭٧ة حب /أ

 .(4)«إال  ثىجٍخه 
[998 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٕيؽ ال٧ي ق٧ٕخي  /قى

                                           
= 

َؽ  ل ت أدرك م أكف  م  اـ سال د  ـ محؿ وط ت.  س طرًض َّ  -اـ أك ل س يَ وا فت ؾؿ يَ  -ؼرؤون طؾق ف ف ـ ع م سؿ

ذلؽ طاد ذلؽ، وك لرَّ  ل لؿ يَ ا لجؿحل  اـ سالم ا ذلؽحؿـ  تػ ا ه طَ  ،ؽ أخرجق لؽ:  ت تل م .ـص فؼ  ل

وطُ  تفع،  وك تء،  ط اعقـ: ط ت لت ـ ا ت م ااحتف تل  لشَّ ومؿـ ق وا ة،  و لز  ر وا ومَ عال،  ، هري،  ؽحقل

اـ ُج  ة: ا مـ األئؿ و أيقب،  و ومـاقر،  لحسـ،  لثَّ وا وا ة، ريج،  ب، وشعا ااـ أال ذئ قري، و

اـ مَ  وا ة،  اع ة األر دي، وشريؽ، واألئؿ ث، وأاق طادف لاُ  والؾق ُيحاقن  ٍؼ ؾْ  ي َخ  ،خترياهلل ا تا 

تري   لاخ دل ا واست ًة،  ِث  كثر دي اح لؽ  ك ذ ؾ بثَ ِض  ط ـ  ا تم  ةؿ هـ.«. عؾا ظر  ا ؾ»يـ تِص لػ ث ا دص لُؿَح « ا

ؼقؼل (437ص) ة»، واتح تي لؽػ  .(274 -271ص) «ا

بثر رقؿ َصِحقٌح  (1) واكظر األ  ،(1 191). 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 45). 

 .َصِحقٌح  (3)

ارقؿ َصِحقٌح  (4) م  دَّ ََِّؼ ت  ر م َظ وُيـْ  ،(947). 
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ىنريث٨  يٕين اث٨ احلىس٥ -(1)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٛيةف اغيحي اإلق٪ةد  /يٞٮؿ -ب ٓه ٨ٔ قي ككي
 .«اإلق٪ةد ٣حف ثٕؽق يشء

[999 ] زى٪ة ؽ  ٞؿئ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ب» /قٕيؽو ال٧ي ٢ قي
؟  /(2)ؿ مح٨ال ٔجؽ ٧ًل ثٕؽ ال ٍٮرًم  ٍثجىخي يف أل

ى
٨ أ  ٦ى

ا /ٚٞةؿ ٓو أظؽن ًؽؿي ثٮكي ٍٔ ى
  .٦ة أ

ٮلٮف أثٮ ٦ٕةكيح /ٚٞةؿ هل رص٢ه    .يٞى
ؿ ٨٦ً ذلٟ، كٝةؿ ٛى ٪ى ة /ذى  .«أثٮ ٦ٕةكيح ٔ٪ؽق ٠ؾا ككؾا كى٧٬ن

[1111 ] زى٪ة ؽ  ؽي » /ؿأيب احلىٮىارم، ٝةث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٍم٭ى
ى
أ

٪ٍجى٢ أ٩ ٫ ٝةؿث٨  ىلع أمحؽى  ٓي  /ظى ًكي ٪ؽ٩ة ثة٣ٕؿاًؽ/ كى ًٔ اح، كيىيث٨  ال جٍخي  ث٨  الىؿ 
ٕيؽ، ك ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقى  .(3)«٦ى
[1111 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ يىي /كًري٢ هل -ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى

ًٕني ت  إيل  يف قٛيةفى ٨٦ً  /٦ى ظى
ى
ٓه أ ؟ث٨  مح٨ؿ  ال ٔجؽككي ٟى ت  إل ظى

ى
ي ٭٧ة أ

ى
٭ؽم، ٚأ  -٦ى

حه ال ٔجؽ /ٝةؿ ٞى ٓه زً ًكي ، ككى  .(4)«ؿ مح٨ ثىجٍخه

 

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(339)ََِّؼ

ـُ  (2) ا لحَ  هق ا لؿُ ؽَ ا لسَّ ؿ ا دم  ي ا تاؼ.تؼ  ـد الس

ة  ي .َصِحقٌح  (3) اق ُزْرَط أ ه  وا 11)ارقؿ  (1/463) «ِّتريخف» ور 86). 

 .َصِحقٌح  (4)
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َِٚنٍٝع َِٔ َدًَاي١ِ   َا ُسِنض 

[1112 ] زى٪ة ؽ  ٕٛؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ةؿ،  (1)يىي، ٩ة أثٮ صى الى٧ 
ؿ ابلى  /ٝةؿ ز٬ٍى

ى
يىحٍ٪ى » /يٞٮؿ (2)ضٌلق٧ٕخي أ كيٓٝةؿ اث٨ي خي ٛيةف لًٮى إين آلنفي ثٟ  /ح؛ قي
ٮٚح  .(3)«كأ٩خى ثةل١ي

[1113 ] زى٪ة ؽ  ح، ٝةؿال ٔجؽظى ٨ يىؾ٠ؿ ٨ٔ أيب  /ؿ مح٨، ز٪ة أثٮ زئر ق٧ٕخي ٦ى
ي٥ أ٩ ٫ اكف يٞٮؿ جيؽ الل» /٩ٕي ٔي ٓه ٝةؿ  ة ٦ةتى ككي  ٧٤ٚ ، ٓه ٤ط ٦ة ثيق ككي ث٨  ال ٩ٛي

ي٥!ايس  ؤٝؽ ٦ةت الؿ /مٮىس ٤ًط أثٮ ٩ٕي ٍٛ  .(4)«، ٚى٤ٍيي
[1114 ] زى٪ة ؽ  ٝييق، ٩ة ال ٔجؽ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ٧ى٤ٟ ال 

، ٩ة  ث٨ (6)٩ٮحي  ٓه جيت، ٩ة ككي ٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽظى ٮٍتى » /٦ى ٍتي مى رضى ظى
ح ن٫٦ً ٛيةف، ٚاكف ع٦  ٮٍتى  /قي ؽ  ال٧ى مى

ى
  .٦ة أ

٭ؽم، ٤ٞٚخ /ظجيتو ث٨  ٝةؿ ٩ٮحي  ٮٍتى قٛيةف، كٝؽ أدركخي مى  /ٚأديخي اث٨ى ٦ى
ٟى  ٓه ٔ٪ زى٪ة ككي ؽ  ـى  -ظى يخ هل اله ١ى ، ٚٞةؿ -كظى ؽى ٕى ٞى ذ ١ًبنة ذى زٍخي أثة  /كاكف ٦ي ؽ  أ٩ة ظى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(529)بِثَؼ

طاقعوقع  ي كذا  (2) لَؿ ؾل»: ا ؾل»ادل  «الاج لاته ف، «ا ق ؾ ُت ط وقػ ؿ  :  -أيًضت -بث ط طق لَؿخ  ي ا

ؾل» ؾل»صقااف: و، «الاج لاته تنكؿت  ي « ا ـ سعد السؿ ر ا : أزه ، وهق أاق اؽر  :كتب الرتاجؿ

ااري   ؾل  ته لا ٌة.  ا ب»بِثَؼ ْفِذي لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  بثر رق(399)، ِّرجؿ يت ِّحت األ  .(1999)ؿ ، وسقل

 .َصِحقٌح  (3)

دِ  (4) تمٌ  ي سـ إهب ِ ه  وهق م ة.،  ال ُزْرَط أ ث  دي  ـ ح

(5)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6141)، ِّرجؿ

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 43). 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 486 

ةؿ ل٧ًًس٢ٍ أيب  ٞى ٛيةف؟ ك٦ة حي قٛيةف؛ صـل اللي أثة قٛيةف ػرينا، ك٨٦ً ٦ًس٢ أيب قي
 .(1)«قٛيةف

 باب َا سنض 

َِٚنٍٝع يًِعًَِِٔ   َتبذٌٝ 

[1115 ] زى٪ة ؽ  ٓه ال » /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى اكف ككي
ة، اك٩ٮا يف  ، كال ييذبك٥، كال يٞٮـ أظؽه ٝةا٧ن رٍبىل ٝى٤ى٥ه ٤ًًٍك٫، كال حي ثي يف دلى ؽ  ذىعى حي

٢ى  ٢ى كدىػى ٕى ؿى ٦ً٪٭٥ محبنة اٍجذى ٩ٍسى
ى
٤ًًٍك٫ ٠أ٩ ٭٥ يف والةو، ٚإٍف أ  .(2)«دلى

 
 

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ارقؿ َصِحقٌح  (2) يت  11)، وسقل ـِ (17 ا طـ ا لؽـ  أكَّ مَ  ،  دي  ذلؽ.ف تن ك  ف ك
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  اىطضعٍد المبي  ٌحٍى

 
 

 شعيد اهقطاىبو  حييى 
 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 ايٓكاد َٔ أٌٖ ايبصزة 

 َٔ ايطبكة ايثاْية: 

 صليد ايكطإبٔ  حييى
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 ععٝز ايَكطَّإبٔ  حي٢ٝ

اد ِمن أهل الَبصسة 
َّ
ق

ُّ
ُومن العلماء الَجهابرة الى

انبن ُمن الطبقة الثاهية: ًحيى
َّ
ط

َ
ُطعيد الق

 اص ععٝز بٓاق١ً ابصخببٔ  َا سنض َٔ عًِ حي٢ٝ

 َٚعضفت٘ بأسٛاهلِ ٚبضش١ اآلثاص ٚعكُٝٗا

[1116 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿ  ث٨ (1)ؿمح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ريٍقذى٫ الوج٭ةين، ٝةؿ ة ٔ٪ؽ » /٦ى اػذ٤ٛٮا يٮ٦ن

جىح؛ ٚٞةلٮا ٍٕ ة /مي ٧ن ١ى   .اص٢ٕ ثح٪٪ة كبح٪ٟ ظى
  /ٚٞةؿ

ى
يخي ثةل ًً ؿً ٝؽ رى ةفث٨  يٕين يىي -ٍظٮى  ُ ٞى ٕيؽ ا٣ ٧ٚة ثىؿظ٪ة ظىت  -قى

جىح ٍٕ ة٧٠ٮا إل٫، ٚٞىض ىلع مي   .صةء يىي؛ ٚذىعى
جىح ٍٕ ؾ؟ أك /ٚٞةؿ هل مي ؽى ٍٞ يٜ جى ٨ يُي ًؽؾ ية أظٮؿ؟ /ك٦ى ٍٞ ٨ هل ٦ًس٢ جى  .(2)«٦ى

٥٤، ز٥  :قال أبو ُمَحنَّد ًٕ جىحي ٨٦ً ثني أ٢٬ ا٣ ٍٕ ٬ؾق اغيحي ال٧ىزن٣ح إذ اػذةرق مي
جىحثى  ٍٕ الثذ٫ يف ًدي٪٫ أٍف ٝىض ىلع مي ٫ً ث٪ًٛك٫ كوى اتل   .٤ٖ ٨٦ دى

[1117 ] زى٪ة ؽ  ذىتى ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ى ظى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(6)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (2)
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، ٝةؿ ٪ٍجى٢ث٨  يٕين أمحؽ -/ٝةؿ أيب /إيل  ىي» /-ظى ٕيؽ يف ٬ؾا ث٨  ٦ة رأي٪ة ٦س٢ يى قى
أف ٕؿٚح احلؽير كريكاد -الن  أف، ٤ٞٚخ هل -٫يٕين يف ٦ى  /٬ٮ اكف وةظت ٬ؾا الن 

 كال ٬ني٥؟ 
ىي /ٚٞةؿ ، ك٦ة رأي٪ة ٦س٢ يى ا .٬ني٥ ميغه  .(1)«كص٢ٕى يىؿٚٓ أمؿىق صؽًّ
[1118 ] زى٪ة ؽ  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /ٝةؿ -محيؽ ث٨ (2)يٕين أمحؽ -أثة َة٣ت يف ز٦ةف ل٥ يىس٨ » /ظى

جىحى  ٍٕ ٤ ٥ى ٨٦ً مي ٕى ةف ٦ًس٫٤ٍ، اكف تى  ُ ٞى  .(3)«يىي ا٣
[1119 ] ٞؿئ، ٝةؿث٨  ٩ة م٧ؽي يٕين  -(4)ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /قٕيؽ ال٧ي

جىحى ٦ًس٢ يىي» /يٞٮؿ -بنريث٨  اث٨ احلس٥ ٍٕ  .قٕيؽو ث٨  ل٥ يىس٨ ثةبلىَصة ثٕؽ مي
٢ى ييثين ٤ٔي٫ ٕى  .«كصى

[1111 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ٨، ٩ة وة٣طي ؿ محال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين قٕيؽ ييؿيؽ ث٨  يىي» /ٝةؿ قٛيةفي  /ؿ مح٨ ٝةؿال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى

ة ٞن ٞي  .(6)«الل ٔجؽ٨ٔ  (5)مى

ًٞ٪ني :قال أبو ُمَحنَّد ذٍ ةظ ال٧ي  ٛ  .يٕين أ٩ ٫ ال يىؿَض إال ثؿكايًح احلي

[1111 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿؿ مح٨، ال ٔجؽظى ؽ  ب٢ً أمحؽي  /ظى ٪ٍجى٢ ٨ٔ ث٨  قي ظى
ٓو ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ كث٨  يىي ٭ؽم كككي   .٦ى

                                           

ق  ي َصِحقٌح  (1) تل»، وه ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع 74)ارقؿ  (1/383)« ا 6). 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(262)ََِّؼ

ارقؿ  (3) يت   .(1988)، و(1976)وسقل

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(339)ََِّؼ

ُؼ  (5) شؼق ديؾَ اـ َس  هق  دأاق و :ؿة األس لؽق ي، وطا مَ  ائؾ ا اـ  .اهلل هق ا  سعقد

 .َصِحقٌح  (6)
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ًؽيسنة /ٚٞةؿ ة٥٬ ظى ٞى ٍج
ى
ى٥٬ ثةلؿ صةؿ، كأ ثٍَصى

ى
ىي أ زٍبىذ٭٥ /كأّ٪٫ ٝةؿ .اكف يى

ى
 .(1)«كأ

[1112 ] زى٪ة ؽ  رداء؛ ال ٔجؽظى  (2)ٕـيـا٣ ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة أثٮ ال 
ث٨  ٤ٝخي لمحؽى » /الز٬ؿ الٮزصةين ٝةؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي م٧ؽى  /٦٪يت، ٝةؿ ث٨ا

٪ٍجى٢ ٮؿ ًلىعىي /ظى زى٪ة؟ ٚٞةؿث٨  ل٥ًى الى دٞى ؽ  ةؿ هل /قٕيؽ ٝي٢ٍ/ ظى ٞى ىي حي ٝي٢ٍ/  /٦ًس٢ٍي يى
زى٪ة! ؽ   «ظى

[1113 ] زى٪ة ؽ  اء، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ا٣ربى
ًؽيين ىي» /ال٧ى ٛيةف ال ٍٮرًم يى ؽ قي ؾ٬تى ث٨  اكف ٨٦ً ثٕى ةف، اكف يىؾ٬تي ٦ى  ُ ٞى قٕيؽ ا٣

ٛيةف ال ٍٮرًم كأوعةب  كٕٮدث٨  الل ٔجؽقي  .(4)«مى
[1114 ] زى٪ة ؽ  ٙى اث٨ي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى إذا اػذ٤

جةرؾ كيىي ٛيةفث٨  ال٧ي ٕيؽ كقي يىحٍ٪ىح يف ظؽيث٨  قى ىيخي ؾي ثٞٮًؿ يى ث٨  رو آػي
 .(5)«قٕيؽ

[1115 ] زى٪ة ؽ  ةف، ث٨  يىي ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽال ٔجؽظى  ُ ٞى قٕيؽ ا٣
يؽ» /ٝةؿ ةثؿ  -٬ةركف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يـى ٟو ٨ٔ صى ي زى٪ة حبؽيًر شى ىؽ  ك٬ٮ يي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لحَ  ـُ َس َح  (2) بثر رقؿ ا أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ  .(596)دي

اـ األزهر كَ  (3) د  لؽقكف يَ فَ محؿ ة طـف:  تا لؽت طـ ا د  أحؿ ذَّ ك  لؽ طـ ا وي  دي: ر ااـ ط لقس »ااقـ، وقتل 

لؿعروف د: تا َِّ »وقتل العؼقؾل: ، «هق ات أحؿ تل  ؿ ؽتاقا طق اؾغف أكف ِّؽؾ ف  قب: وذلؽ أك ـف حتك يت

ـُ « ي الؼرآن العظقؿ ا ه ا وذكر ت»تن  ي اَّ حِ  ،  لثؼت تن»وقتل:  ،«ا أحؿد اـ سـ ـف  وى ط كثقر  ،ر

 ِ ث، م دي لح أحؿد اـ حـاؾـ ُج ا تء  الحتكؿ:  ،«ؾس نٌ »وقتل  ٌة، ملمق ديثبِثَؼ تحب ح مقزان ». «، ص

دال 3/46) «اتاطت لؿقزان»، (7 تن ا  .(6/139)« لس

اءٌح َصِحق (4) الرب ـ أحؿد اـ  ؿ  :، ومحؿد ا بثر رق ت األ ِّح م  دَّ ٌة، ََِّؼ  .(46)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (5)

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (6) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(183)ا
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اث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ كث٨  يىي /ٚٞةؿ -الٕيف ة صةثؿن ُى ٞى ٍق
ى
٭ؽم ل٥ًى أ  (1)٦ى

ية٦ح ٚيٞٮؿ هل٧ةا ًٞ ةٚةف أف يأػؾ٧٬ة يف ا٣ ة يى ٦ى
ى
ٍؽيل؟  /لٕيف؟ أ ٔى ذي٧ة  ٍُ ٞى ٍق

ى
 ل٥ًى أ

٫ ٚٞةؿ ٓى رأقى ، ز٥ رٚ ؿ قةٔحن ٚى١  ى٤ى٭٧ة ىلع ذلٟ إال  /ثي٥   رىل محى
ي
كالًل، ٦ة أ

  .الٮرع
ٕيؽ م /ٝةؿ أثٮ قى ؽ  ٞىىىخ ٤ٔي٫ ٦ة ق٧ٕخي ٨٦  (2)رأيخي صى ٪ةـ؛ ٚ يف ال٧ى

ةثؿ الٕيف، ٝةؿ ٬ةركف، ٧٤ٚةث٨  يـيؽ قجعةف الل! ل٥ يس٨  /ث٤٘خي ًذ٠ٍؿ صى
ٍؽؿو  ٕى  .(3)«ثً

[1116 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ا٣رباء، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى
ًؽيينث٨  الل ٔجؽ ٧ؿك /٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يىؽكر ىلع ًقذ ح» /ال٧ى ـ ٬ؿم، ٔك ث٨  ال

٧ٍ يب ٠سأث٨  ًدي٪ةر، كٝىذةدة، كيىي ٤ي٧ةف ري، كأيب إقعةؽ، يٕين ال٭ى ؽاين، كقي
ذ ح إىل أوعةب الو٪ةؼ. ٥ٍ٤ي ٬ؤالء الك  ًٔ ٧ل، ز٥ وةر   أل

ٙى ٨٦ً أ٢٬ احلضةز  ٪ ؿيط، كم٧ؽث٨  ٦ةلٟ /ٚى٧٧ً ٨ وى ىف، كاث٨ صي ن
ى
ث٨  أ

ٛيةف جىح، كقٕيؽث٨  إقعةؽ، كقي ٍٕ يىحٍ٪ىح. ك٨٦ً أ٢٬ ابلىَصة/ مي كبح، ث٨  خي ؿي ٔى أيب 
ٮىا٩ح. ك٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح٨ ث كمحى ةد ٔى ٧ٕؿ، كأثٮ  ٤ى٧ح، ك٦ى قٛيةف ال ٍٮرًم. ك٨٦ أ٢٬  /قى
ةـ ٍكزىايًع. ك٨٦ أ٢٬ كىاًقٍ /الن 

ى
 ٬ني٥. /ال

ٔىّش إىل ًقذ ح، إىل ٥ٍ٤ي ٬ؤالء االزين  ًٔ ىي /ز٥ وةر  قٕيؽ، ث٨  يى
٭ؽم، كككيٓث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽك اح، كيىيث٨  ٦ى آدـ، ث٨  أيب زااؽة، كيىيث٨  الىؿ 

                                           

لؿطاقع ي  (1) ار الجعػل»: ا ف  ي «جت دُِّ وج بثؿ  لؿثات مـ  (ك)،  ذلؽ، وا  .(م)ك

ـ سعقد (2) ق يحقك ا ك اـ ،وجده ه أحؿد اـ يحق ق  د هذا ه أاق سعق لؼَ  و د ا لك ويُ  ،تنطَّ سعق ـسب إ

دم. ،هدص َج   كؿت ِّؼ

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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جىةرؾث٨  الل ٔجؽك  .(1)«ال٧ي

 باب َا سنض 

 ععٝز يف عًٌ احلزٜحبٔ  نالّ حي٢َِٝٔ 

[1117 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٕيؽ ظؽيرى أيب إقعةؽ ٨ٔ ٌٔل  ث٨  ذ٠ؿتي ًلىعىي» /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ث٨  قى

بيٕح ٝةؿ ٕى  /رى ٧ً راق قى
ي
بًيٕحث٨  ٫ ٨٦ً ٌٔل  ال أ  .(2)«رى

[1118 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل   /ظى
ٞىؿمالل ٔجؽزيؽ ٨ٔ أيب ث٨  ظؽير مح ةد /٤ٝخ ًلىعىي» ، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ يف (3) الن 

جٍؽ يىتىّسى ل؟ ٚٞةؿ ٕى رل -ثىح٪٫ /ا٣
ي
ىك٧ٕ /أم .(4)كبني إثؿا٬ي٥ زالزح -أ ٫ ٨٦ ل٥ ي

 .«إثؿا٬ي٥
[1119 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  خي ىلع يىي» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ًؿ ٔى

ث٨  
ٔىؿكبح ٨ٔ م٧ؽ  /ال٧يكيتث٨  ؿ مح٨، ٨ٔ قٕيؽً ال ٔجؽث٨  قٕيؽ ظؽيرى اث٨ أيب 

ٍخ » ٌى ٌةءي ٦ة ٝى ٞى يٕين ٔس٧ةف ٨ٔ أيب صةثؿ  .٬ؾا ركاق ٨ٔ ا٣ربى م /ٚٞةؿ .«ا٣

                                           

ارقؿ َصِحقٌح  (1) م  دَّ ََِّؼ و  ،(46). 

ارقؿ  (2) م  دَّ  .(359)ََِّؼ

ق َس  (3) تمؾَ ه ة اـ ِّؿ د :ؿ لؽق ي أاق طا ري ا َؼ لشَّ وٌق.  :اهلل ا ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «َِّ ة  ، ِّرجؿ

(2499). 

لؿُ َصِحقٌح  (4) بثر ا واأل دُ ش،  ه سعق وا ر لقف  إ لس  »اـ مـاقر  ي  تر  ت َح » :(2/79) «ــا ـ ؿَّ ك ط د،  ـ زي تد ا

ال طاد ؿ أ اراهق ـ إ تل: يُ  ،اهلل الشؼري، ط أن يَ ق د  ؾعا ل ه   .«ىرَّ َس تَ ؽر
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 .(1)«ابلىيةيض
رٍتكيك احلؽير :بو حمندقال أ  .(2)كاك٩ة ٦ى

[1121 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ىك٧ٓ ٝذةدةي ٨٦ً أيب ًق٪ةف» ككيٙ  /٤ٝخ ًلىعىي /ٝةؿ ٌٔل   .ظؽير ابليٍؽف (3)ل٥ ي

٧ٕ٪ةق /٧٤ٔخى ذاؾ؟ ٝةؿ ٤ى٧ح اهلؾيل ظؽير ذؤيت ث٨  يٕين ًق٪ةف .قى قى
 .(4)«اخلـايع
[1121 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  قأ٣خي يىي ٨ٔ  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

١ؿ٦ح ًٔ ىيث٨  أظةديًر  ةر، ٨ٔ يى  ٧ ٭ة، كٝةؿث٨  خى ٛى  ٕ ٌى ٣ىحكخ  /أيب ٠سري ٚى
 .(5)«ثىعةحو 

                                           

لؿُ َصِحقٌح  (1) بثر ا واأل لقف،  لرَّ  :شتر إ ؾ يَ هق  ي ا أمَر ج ؾ  ِ  جع أِّ اقدِ امر تف  تءُ ت كػَس ؼَ ؾَّ طَ فَ  ،ه لؼض ت ت، ف مت  ف

ـِ ت، وقد جَض قَ  ا ـ ا لؿُ  تء ط طريؼا ر هذه ال ـ غق قب م اتري ،س ألك ـ سعقد ا ك ا ـف يحق  ،رواه ط

قر  ي  سعقد اـ مـا لس  »طـ   .(1/373) «ــا

ة  إنَّ » قال الُؿَعؾ ِؿي: (2) مُ » :(م) ي كسخ اق  أ تل  مَ ق ت  د: يعـل جؿقًع ـحؿ قػق  .«رتوكقـ ضع

ت» :قال الُؿَعؾ ِؿي  (3) ف ؾص ذا  ي األصقل ك ديث  ي  ،ك الح ؾؿَص »و ح مس  (1326)ارقؿ  «ِحق

ةمُ  تن اـ سؾؿ صريؼ قتتدة طـ سـ ة، وغقره مـ  تاع تس ،ت ااـ طا ؤيب ،طـ  ظَّ  ،طـ ذ ل ت تهر لؿ ف

تنسؿع قَ يَ  ـ سـ  .«تتدة م

ـُ  ُقْؾُت: ا د سلل ا وق لؽ،  ذ ق ك لجُ  وه اـ مَ ا د يحقك  ؽ كؿت  ي ـق قـ طـ ذل ف»ع تاِّ ارقؿ  «سما ف  ل

ـ مَ »قتل:  (396) ا لقحقك  ت  ؾ إنَّ ق قـ:  د يَ يحقك ا ع نَّ ـ سعق أ طؿ  تن اـ  ز ـ سـ ع م قتتدة لؿ يسؿ

ْدِن. لُا لخزاطل  ي ا ب ا ؤي ث ذ دي ذلل ح لُف ة ا ؾؿ  س

ومَ  تل:  إنَّ فؼ ذا؟  َشؽَّ  ي ه لؿ يَ  ـ  ة  تد لؿ يَ  ،سؿع مـفقت  .«فؼَ ؾْ و

لد   تل ا ف »وري  ي وق تاِّ ارقؿ  «سما ُت : »(3462)لف  ل:  سؿع تن لؿ يَ »يحقك يؼق ـ سـ ؿع قتتدة م س

ةا ف مُ أحتديثف ط ،اـ سؾؿ ةـ ـ سؾؿ ـ مقسك ا ة، وسؿع م  .«رسؾ

 .َصِحقٌح  (4)

َظر َصِحقٌح  (5) وُيـْ تل»،  ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع 4)ارقؿ  (3/117)« ا لض  »و (492 تءا ؾعُ  (3/1979) «عػ  ؼقؾل.ل
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[1122 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  إف  » /٤ٝخ ًلىعىي /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ٕى٥٤ ٨ٔ ٧ٔؿك ٬ةركف ركلث٨  يـيؽى  ني ال٧ي كى ق ث٨  ٨ٔ ظي ؽ  مٕيت ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ صى

ًذ٭ة؟ ٚٞةؿ يىي  ٧ ج امؿأةن ىلع خى ك  ـى ٤ ٥ ث٭ؾا  /أف  رصالن دى ٕى ني ال٧ي كى ؿؼ ظي ٠٪ة ٩ٕى
الن  ؿٍقى  .(1)«احلؽير مي

[1123 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ذ٠ؿتي ًلعىي » /، ٝةؿ(2)ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ذىتى ٧ٔؿي إىل ٔس٧ةفى  /ـ، ٝةؿ٤ى ٨ٔ ٝذةدةى ٨ٔ أيب دًلٍ ظؽيرى اث٨ أيب ٔؿكبح  ث٨  ٠ى

ٮي٢ يف اًلـيح  ُ ٤ـؽ ٨ٔ أيب دل٤ـ. ٤ٝخ  /ٚٞةؿ يىي .ظ٪يٙ احلؽير ا٣ ٬ؾا مي
ٝىذةدة؟ ٝةؿ /لعىي  .(3)«ال /٣حف ٬ٮ ٨٦ً وعيًط ظؽيًر 

[1124 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ٍٞيى » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ذا٠ؿتي يىي جى
٨، ٨ٔ أيب ثسؿو  /الًٮدؿ ٨ٔ أيب ثسؿ، ٚٞةؿ ، إ٩ ٧ة ٬ٮ احلىكى ٙه  .(4)«ًٕي

[1125 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ىي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ق٧ٕخي يى
ع٫ لةث٨  اكف ٔ٪ؽ ٔس٧ةف» ع  ١ؿ٦ح ٥٤ٚ ييىى ًٔ  .(5)«ٗيةث ٠ذةبه ٨ٔ 

[1126 ] زى٪ة ؽ  ،ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ىي يٞٮؿ /ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ق٧ٕخي يى
٨ ٨ٔ ال يب  (6)اكف ٦ىع أَؿاؼي » كم٧ؽ ٨ٔ أيب  (7)سالى كػً  ،ملسو هيلع هللا ىلصٔٮؼو ٨ٔ احلىكى

                                           

  ي  .َصِحقٌح  (1)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ؼ صتلح، اف. (1/269)« ا ري  مـ ص

ـُ  (2) ا لؿَ  هق ا  ديـل.ا

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

  ي  .َصِحقٌح  (5)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  صر (3/9495)« ا .يمـ  لح، اف  ؼ صت

. :يعـل (6) أحتديثف صراف   أ

لفجري (7) و ا اـ طؿر س  ِخال تن يُ  :هق  وك ٌة،  ب»رسؾ. بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1789)، ِّرجؿ
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ي ينة أيب ٬ؿيؿة أف  ميٮىس   /ٝةؿ .٬ٮ آدىري  /ٚٞةؿ ث٪ٮ إسااي٢ .اكف رصالن ظى
ا، كٝةؿ ٍٮٚنة، ٚرتؾ م٧ؽن ٔى ؿق٢ /ٚكأ٣خ  سه مي  .(1)«ًػالى

[1127]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿؿ مح٨، ٩ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي ٝةؿ /ة وة٣طه
ثي حبؽيًر أيب إقعةؽ/  ىؽ  ٧لى يي ٍٮ٩ىة»ق٧ٕخي أل ١ى ث٨  ٨ٔ ظةرزحى  (2)«مى

٧لى اكف ميٌُؿبنة يف ظؽيًر  /(4). ٝةؿ ٌٔل  (3)مرضب إ٩ ٧ة ذ٠ؿق يىي ىلع أف  أل
 .«أيب إقعةؽ
[1128 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   ؿى ٠ً كذي  -ق٧ٕخي يىي» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

، ٨ٔ عمؿ/ أف  ال٧ي٘رية ً٭ؽ ٤ٔي٫ ث٨  ٔ٪ؽق يشءه ييؿكل ٨ٔ إق٧ةٔي٢ى ة مى جىح ل٧  ٍٕ مي
، ٝةؿ يىي  .(5)«٣حف ثىعيطو  /الالزحي

[1129 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ىي ٝةؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ق٧ٕخي يى
ًٍل» ث حبؽيًر اث٨ أيب لى ىؽ  جىحي يي ٍٕ ٕيُةس، (6)اكف مي ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أيب أيٮب يف ا٣

                                           

َظر َصِحقٌح  (1) وُيـْ دَّ  (299، 8/298) «العؾؾ»،  ؾ  ل.ارقطـل

ٍث » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (2) دي ُمف: ؿَ َِّ  صرف مـ ح لرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكت إلك رسقل اهلل قْ ؽَ َش »ت تءمْ ا فؾؿ  ،ض

ت ةُ  .«ُيْشِؽـ ه شعا وا ال إسحتقوغقرُ  ر ـ وهب ،ه طـ أ ـ سعقد ا ـ خاتب. ،ط ُش  ط ألطؿ ه ا وا  ور

ال إسحتق ب ،طـ أ َضرص ُم اـ  ة  بث تر ـ ح . ،ط  طـ خاتب

اف  ُقْؾُت: ت ػ  ي كت ـص َا لُؿ تل ا ؾالع»ق ُت : »(1/135) «ؾ ل ٍث  وسل دي ح ـ  ال ط ُش  أ ه األطؿ وا وشريؽ  ر

ال إسحتق ب ،طـ أ َضرص ُم اـ  ة  بث تر ـ ح تب ،ط لك رسقل اهلل »قتل:  ،طـ خاَّ ؽقكت إ تء ملسو هيلع هللا ىلصش لرمض  ،ا

ت ؾؿ ُيشؽـ ال إسحتق .«ف إسرائقؾ طـ أ ة وزهقر و تن وشعا سعقد اـ وهب طـ  ،ورواه سػق طـ 

تب:  قل اهلل »خاَّ لك رس حقح»ال: قتل أ، «...ملسو هيلع هللا ىلصشؽقكت إ لاَّ تنُ  :ا ه سػق وا ت ر ةُ  م  .«وشعا

 .َصِحقٌح  (3)

ـُ  (4) ا لؿَ  هق ا  ديـل.ا

 .َصِحقٌح  (5)

د (6) ـ طا ق محؿد ا ضل ه ت لؼ لؽق ي ا تري ا ؾك األكا لق ال  أ اـ  حؿـ  لرَّ طاد :ا وٌق  أاق  ُد لرحؿـ، َص ، ا

لحػظ جِ  ئ ا ا. سقص ب»دًّ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6121)، ِّرجؿ
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زى٪ة اث٨ي أيب لًل ٝةؿ /ٝةؿ يىي ؽ  زين أيخ /ظى ؽ  ٝةؿ رقٮؿي  /٨ٔ اث٨ً أيب لًل ٝةؿ (1)ظى
  فى ُى ا خى ذى إً » /ملسو هيلع هللا ىلصالل 

ى
ة،  /، ٝةؿ يىي«ز٥ؽي ظى أ ؿ  ٚىؿىدددي٫ ىلع اث٨ً أيب لًل ٗري مى

 .(2)«أيب َة٣تث٨  ٨ٔ ٌٔل   /ٚٞةؿ
[1131 ] زى ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽ٪ة ظى ، ٩ة ٌٔل  ىي ٨ٔ » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه كقأ٣خي يى

ةا٥؟ ٚٞةؿ ج٤ح ل٤ى  ٞي ٫ٍٕ /ظؽيًر اتل يِل ٨ٔ أنفو يف ا٣ ىٍك٧ى ى٥ ي ؛ ل  .(3)«ال يشءى
[1131 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  قأ٣خي يىي ٨ٔ  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

كبح، ٨ٔ أيب رصةء، ٨ٔ أيب مٮىس  ؿي ٔى ٪يٮت، ٚٞةؿظؽيًر اث٨ أيب  ٞي ٫ٕ  /يف ا٣ ىٍك٧ى ل٥ ي
٪ىٮم ٘ى اء ا٣ اء(4)٨٦ أيب رصةء، إ٩ ٧ة ٬ؾا ظؽيري ا٣ربى ى٥ يىٍؿضى ا٣ربى  .«، ككأ٩ ٫ ل

[1132 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ىك٫ٕ٧ ٨٦ احلى » ٨ أف  اث٨ى ٔج ةس اكف يٕؿؼ، ل٥ ي ٨، اكف ظؽيري اتل يِل ٨ٔ احلىكى كى

٨، ٝةؿ يىي /يٞٮؿ ين أ٩ ٫ رىكىاق ٨ٔ أيب ثسؿ اهلؾيل /رص٢ه ٨ٔ احلىكى  .(5)«ٚجى٤٘ى
                                           

ـ طا (1) قسك ا ق ط لؽق ي ده تري ا ؾك األكا لق ال  أ اـ  حؿـ  لرَّ ٌة.  :ا ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، ِّرجؿة «َِّْؼِر

 .(5342)ارقؿ 

دَّ وُس  .َصِحقٌح  (2) ل ؾ ا  ئ
 

ؾل ث ط دي طـل طـ ح   أنَّ   ارق
َّ

لـال كم أحُد  َس طَ ا طَ ذَ إِ »قتل:  ملسو هيلع هللا ىلص ا

ح ؾِ ْص ويُ  يؽم اهللُ دِ فْ . ولَقُؼل هو: يَ ؽم اهللُ ؿَ حِ ، ولُقَؼل له: رَ هلل طؾى كل  حالٍ  فؾقؼل: الحؿُد 

دُ دَّ َح »فؼتل:  ؟«ؽمبالَ  ف محؿ ا د ث  ؾك اـ طا لق ال  أ اـ  حؿـ  لرَّ ـفؾِ واختُ  ،ا ك  :ػ ط ـف يحق فرواه ط

لؼَ   طَّ ا
 

ؾل وط ػُص  تن،  وح وَح  اـ مسفر،  تث،  ةُ اـ غق لزَّ  ؿز ومـاقرُ ا تت،  ال األسقد، وأاق  يَّ اـ أ

ؾكطَ  لق ال  ااـ أ ـ  ط ة،    ،قاك
 

ؾل ـ ط اقف، ط أ ـ  أخقف، ط ـ  ةُ وخ .ط شعا ؿ  لػف لحُ  ت ي  جَّ اـ ا د وط ـ  تج،  ا

لرحؿـ طاد لفَ  :ا اق ا ـِ  ،قثؿأ ا ه طـ ا ويت ؾك فر لق ال  أَ  ،أ ال  أ طـ  اقف،  أ أخقف، طـ  قب ي  طـ 

ِ  األكاتري. ف م طراب فق ؾك: ألكَّ واتاض لق ال  أ اـ  تنـ ا لحِ َس  ف ك ا ئ  لعِ ». «ػظقص ؾؾ القاردة  ي ا

2، 3/276) «األحتديث 77). 

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)
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[1133 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /كق٧ٕخي يىي يٞٮؿي  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ٟى ص٪ةزةه » /أيب ػةلث٨  ظؽيري إق٧ةٔي٢» بىذٍ ٣ىحف ٬ٮ ٨٦ً وعيًط  .«إذا ٚىضى

 .(1)«ظؽيًس٫
[1134 ] زى٪ة ظى ، ٝةؿال ٔجؽؽ  ، ٩ة ٌٔل  قأ٣خ يىي ٨ٔ » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ٕيب، ٨ٔ ث٨  ظؽيًر ٔحىس ة، ٨ٔ الن  ـ  ٔى  ٓي ُى ٍٞ تي » /ملسو هيلع هللا ىلص، ٨ٔ ال يب الل ٔجؽأيب 
ٙى احلؽيرى «اؾى يف ٠ى  ؽي الى   ٕ ٌى  .(2)«، ٚى

[1135 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   -ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
٫ يف احلىش  يف  ؿى ٩ٛكى ٔىُةء، ٨ٔ اث٨ً ٔج ةس يف رص٢و آصى يش، ٨ٔ  ؿى  -ظؽير اث٨ صي
٫ /ٝةؿ ًْ ٍٛ ٍمًلى ٌٔل  ٨٦ً ًظ

ى
زى٪ة ُٔةءه ٨ٔ اث٨ً ٔج ةس، كاكف يف ٠ذةث٫ً /أ ؽ  زٍخي  /ظى ؽ  ظي

جري، كٝةؿث٨  ٨ٔ قٕيؽً  ك٥٤  /ُٔةءه ٨ٔ اث٨ ٔجةس، ٤ٝخ لعىي /صي دىؿاق ظؽيرى مي
٥ /ني؟ ٝةؿًُ ابلى   .(3)«، ك٣حف ٨٦ وعيًط ظؽيًس٫ ٨ٔ ُٔةءو ٩ٕى

[1136 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  قأ٣خ يىي ٨ٔ  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
                                           

َظر َصِحقٌح  (1) وُيـْ تل»،  ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع 55)ارقؿ  (3/344)« ا 22). 

  ي  .َصِحقٌح  (2)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ صريؼ صتلح، اف. (3/1988)« الض  واه  مـ  ُػ ر َضعَّ لُؿ ث ا دي لح وا

أاق داود  ي ؾ» رواه  لَؿَراسق  ، (243)ارقؿ  (157ص) «ا
 

تئل لـس لؽربى» ي  وا ارقؿ  (7/29) «ا

  ي ، (7388)
 

ؾل لُعؼق تء»وا َعػ لض  دَّ ، (3/1988)« ا ل لس  »ارقطـل  ي وا ـ  (395)ارقؿ  (3/185) «ــا م

اـ مَ  طـ طاد صرٍق  حؿـ  لرَّ ـ ُس ا ي، ط د ـ طُ ف ا تن  لشَّ ػق طـ ا ة،  ال طز أ اـ  ك  قس ـ ط ة، ط عال، ققـ

د هلل  رسقَل  أنَّ »اهلل:  طـ طا دَّ ؿْ  ي َخ  عَ طَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصا ل ؿرَ س ا  .«اه

ؿ يَ شَّ وال ُقْؾُت: ل ل  دعا مـ طا ع  عقد سؿ ت  ي  ،اهلل اـ مس التحاقؾ»كؿ ع  َظر (248ص)« جتم وُيـْ  ،

بثر رقؿ  . (1122)األ ؾقف ػ ط ـص َا لُؿ ع كالم ا  م

 
 

ؾل لعؼق تل ا ث:  ق دي الح لرص »طؼب هذا  لـال وا ة طـ ا ة الثتات ة دراهؿ، ومت  ي رُ  ملسو هيلع هللا ىلصواي يـتر وبثالبث اع د

ت َض  د فقف تكق أس لؽ  ـ.«. ػعْ خال ذ  اه

 .َصِحقٌح  (3)
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ـو ٨ٔ يىي ظؽير ًؿ؟ ٮ  أيب ٠سري ٨ٔ قى ث٨  ٬نة ـٍ ٕى كٕٮدو يف ا٣ ٮيف، ٨ٔ اث٨ً مى ار ال١ي
 .(1)«ًمج٫ٍ ال يشءى  /ٝةؿ

[1137 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ال ٔجؽظى ، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة وة٣طه كذ٠ؿ  -ق٧ٕخي يىي /ٌٔل 
جيت ٧ل، ٨ٔ ظى ًؽيسة أل ؿكةى، ٨ٔ عئنحى (2)ٔ٪ؽق ظى ٔي ٌل  » /، ٨ٔ  ديىى
ـي ىلع احلىًىري ؿ ال  ، كإف ُٝى ج٤ٍىحً (3)«ال٧يكذعةًحي ٞي  ملسو هيلع هللا ىلصظؽير ال يب »يٕين  -، كيف ا٣

أ الة كل٥ يىذًٮ جى إىل الى  ؿى ، ز٥ ػى ج ٢ى ين   /ٚٞةؿ يىي -(4)«أ٩ ٫ رى ًٟ خى  أ٩ ٭٧ة ًمج٫ اٍظ
 .(5)«ال يشءى 
[1138 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ي ٧ة  /٤ٝخ لعىي /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ى
أ

ىي /أظك٨ي  جىح ٨ٔ يى ٍٕ ٛيةف أك مي ٘يك٢ يٮـ الي٧يٕح؟ث٨  ظؽير قي  .(6)كز ةب يف ا٣

                                           

ـُ  .َصِحقٌح  (1) ا ه ا وا ِدي  ي  ور ِؾ»َط تم لؽ صريؼ صتلح، اف. وقتل:  (4/528)« ا ؾؿُ »مـ  أط لسقار  وتا 

ف ـ ال كثقر ط أ اـ  ة يحقك  واي ة مـ ر تي لحؽ ه ا ذ ر  ي ه ُذِك ت  إتا م لؽق ي   .«ا

ُب  (2) ق حاق قتاهؿ ه دي م ال بثتات األس لؽق ي :اـ أ يحقك ا فؼقفٌ  :أاق  ٌة،  ٌؾ بِثَؼ ؾق َر ، ج تن كثق وك  ، 

لتَّ اإلرس وا لقس. تل  ب»د ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1992)، ِّرجؿ

أحؿد  (3) ـُ ، (6/137)رواه  ا ارقؿ  وا تجف  62)م دَّ ، (4 ل  وا
 

طـل لس  » ي  ارق ر(1/212) «ــا أطـل  -، وذك

دارقطـل 14/1)« العؾؾ» ي  -ال 49 ،14 َف  (1 لر   اختال : ا ، بثؿ قتل ف ووقػف ؿش  ي رفع ؾك األط واة ط

لؼَ » تل يحقك ا إكَّ طَّ وق لثقري:  ؾؿَ تن طـ ا أط تن  لـتس احاقب اـ أال بثتات ف ك إكَّ  ،ا أنَّ و ت  ف زطؿ  حاقًا

تلؿ يَ  ة شقًئ و ظر  .«سؿع مـ طر 1/21) «الســ»ويـ حاقؾ»لف، و (3 لت ؾعَ  (199ص)« جتمع ا .ل  الئل

أحؿد  (4) ارقؿ ، (6/219)رواه  ارقؿ ، (179)وأاق داود  ذي  الرتم ـُ ، (86)و ا ارقؿ  وا تجف  وُسئؾ(592)م  ، 

دَّ  ل ف ا ُش يَ »فؼتل:  (15/63)« العؾؾ»ارقطـل  ي طـ ف األطؿ وي ت، طـ طروة ر ال بثتا قب اـ أ  ،طـ حا

ة. لثقري طـ طتئش تن طـ ا ط لؼ لؽ يحقك ا تل ذ ت، ق ة شقًئ و مـ طر لؿ يسؿع  ب  ر «وحاق . وِّـظ

ؿ» ؾك العؾؾ تااـ أال حتِّ ة ط د (82 -89ص) «ِّعؾقؼ ـ طا لؿؼدسل. تاا  الفتدي ا

 .َصِحقٌح  (5)

َّ ت أمَّ  (6) ل د ا تن ففل طـ ة سػق واي تئل  ي ر لؽربى»س 1)ارقؿ  (2/266) «ا 692). 

د ؼ طا ري حؿـ رواه مـ ص لرَّ ي -ا ـ مفد تن -وهق اا سػق ال إسحتق ،طـ  ـ أ ـ  ،ط ـ يحقك ا ط
= 
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ٓو  /ٝةؿ ٛيةف ٬ٮ أٝؿبي إىل ظؽيًر ٩ةٚ  .(1)«ظؽيري قي
[1139 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ /مح٨، ٩ة وة٣طه

، ٨ٔ زيؽ ، ٨ٔ رص٢و زى٪ة ال٧ىكٕٮدم  ؽ  جيؽة، ٨ٔ يٍ ذى ري ث٨  ظى ٔي  /الل ٔجؽٓ، ٨ٔ أيب 
  .«ال ضةةي يف ازٍجىذىنٍيً »

ىٍك٫ٕ٧ ال٧ىكٕٮدم  ٨٦ً زيؽ /ٝةؿ يىي  .(2)«ٓيٍ ذى ري ث٨  ل٥ ي
[1141 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ةال ٔجؽظى ، ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ٝٮؿي » /٤ٝخي لعىي /ٌٔل 

ٕى٫ إق٧ةٔي٢ي  (3)عمؿ ٧ً يب؛ قى ؽ الى  الى َى ؟  (4)يف   ٨٦ عمؿو
٥ /قأتلى٫ ٔ٪٫؟ ٝةؿ /٤ٝخ لعىي .ال /ٝةؿ ٕى ٫ -ٚي٧ة أ٥٤ٔ -جى ٛى  ٕ ٌى  .(5)«ٚى

١ؿاف /٤ٝخ لعىي ؽي الك  الى ُى عيط ظؽيًس٫؟(6)ٚ  ؛ ٝٮؿي عمؿو ٨٦ وى

                                           
= 

بثَّ  ُت  ،تبو تل: سؿع ُت  ق تل: سؿع ق طؿر  ـ  ا هلل  ا ل ا قل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسق  ةِ عَ ؿُ ى الُج لَ إِ  اءَ َج  نْ مَ »يؼ

.ْل ِس تَ غْ قَ ؾْ فَ  » 

أمَّ  ة ُش و واي أحؿد ت ر ة ففل طـد  ـ صريؼ َح  (2/47)عا ججَّ م د -ت ااـ محؿ ت ُش  -وهق  ةأخربك ـ  ،عا ط

ال إسحتق ُت  ،أ َـ اتب: سللت بثَّ ويحقك اـ  سؿع ة ا سؾ يقم الجؿع ـ الغ قتل: فؼتل:  !طؿر ط

ُل َر مَ أَ » اف رسق ت  َظر «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ك وُيـْ 277)ارقؿ  (12/349) «العؾؾ».  7). 

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

(3)  ِ تم لشَّ  رُ هق ط ؾ ا .اـ شراحق  عال

ُؾ  (4) تطق إسؿ ؾل هق  الاج تاهؿ  ال ختلد األحؿسل، مق ٌة.  :اـ أ ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(442). 

د (5) تمر هذا طـد طا لرَّ  وققل ط لثقري ،(12313)ارقؿ  (7/85) «ػفَّ َا مُ »اق  ي زَّ ا ـ  ،رواه طـ ا ط

لشَّ  ،إسؿتطقؾ اـ أال ختلد ُق تا»عال قتل: طـ ا قز صال لاَّ   يج ت حتك يَ ا  .«حتؾؿال شقًئ

الُق »روى إسؿتطقؾ طـ الشعال أكف قتل:  (6) لسَّ  يجقز ص وطِ ا ؼفؽران  د«ت لرَّ  . رواه طا اق  ي زَّ ا

 .(12392)ارقؿ  (7/83) «ماـػف»
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ٕى٥ /٫قأتلى٫ ٔ٪٫؟ ٝةؿ ثؿأقً  /٤ٝخ .ال /ٝةؿ م جى
ى
ع٫؟  /٤ٝخي  .أ ع  ٥٤ٚ ييىى

  .ال /ٝةؿ
 :

ُ
يؽي » /ٚٞٮؿي عمؿو قلت ًٕ ٚىةدى٫ ا٣  ؟(1)«إذا 
راق ٨٦ ظؽيس٫ /ٝةؿ

ي
ال أدرم إال  أين ٠٪خي رأيخي يف  /قأتلى٫ ٔ٪٫؟ ٝةؿ /٤ٝخ .أ

جىح ٍٕ   .٠ذةبو ٔ٪ؽ مي
ةؿ» /٤ٝخ لعىي /ٝةؿ ٜ الٕ  ٍٛ ٫ يىي«ٚيجذْؿ ػى ٛى  ٕ ٌى  .(2)«قٕيؽث٨  ؟ ٚى
[1141 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

، إال  ظؽير » ٧ةع ٨٦ أنفو جىحي ٨ٔ ٝذةدةى ٨ٔ أنفو ٚ٭ٮ ىلع الك  ٍٕ زى٪ة مي ؽ  ل  يشءو ظى
، ٝةؿ  ٙ ٍجى٢ى ٬ؾا لٟ؟ ٝةؿ /٤ٝخ لعىي /إٝة٦ح الى 

ى
جىح أ ٍٕ  .(3)«٥ٕ٩ /مي

[1142 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  كذ٠ؿ هل  -ق٧ٕخي يىي /مح٨، ٩ة وة٣طه
حىس احلى٪ ةط ًٔ ٔىّشى ٨٦ أوعةًب ال يب (4)ظؽير  ٕيب، ٨ٔ زالزحى  ، ملسو هيلع هللا ىلص، ٨ٔ الن 

  ٮى ٬ي » /ٝةؿ
ى
ى ٦ى  ٭ةثً  ٜ  ظى أ ٙى  -كاللً  /ٚٞةؿ يىي -(5)«٢كً تى ٍ٘ ٥ تى ة ل ٤ى ين أين   -ٚىعى ٦ة يّس 

ٝ ؽ  زخي ث٭ؾا احلؽيًر، كأين  دىىى ؽ   .(6)«خي ث٧ةيل َك ٫ظى
[1143 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  قأ٣خي يىي ٨ٔ » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

                                           

ة  ي (1) ال شقا ـ أ ػف» قتل اا َـّ َا ؾ َِّ ) ي اتب  (2/183) «ُم لرج قُِّ ا لاَّ ػ لعِ ف ا ة  ي ا ؿ يُ  ،قديـال  :(ل؟ؾص َا ك

وكقعٌ دَّ َح » ت  َؾ بثـ تطق إسؿ لشَّ ، طـ   ، طـ ا
ص

تل: يُ عال أَ ؾص َا ، ق تاَ رْ ل   .«ًع

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ق طِ  (4) لحَ ه قسك ا ال ط أ اـ  ك ا لؿَ َـّ قس تري ا لِغػ ط ا ب»رتوك. مَ  :ديـلت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(5352). 

لؿُ » (5) ة مُ  ،(699)ارقؿ  «قصلا واي لحَ ار اـ ا د  لشَّ َس حؿ تين.ـ ا  قا

  ي  .َصِحقٌح  (6)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  لٍح  (3/1985)« ا ت .مـ صريؼ ص  ، اف
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ةر ى  ٞى ، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ يف ا٣ ٨٧؟  (1)ظؽيًر قٛيةف ٨ٔ مح ةدو  ال يٌى
ٙى أوعةبي إثؿا٬ي٥ ٦٪ىٮر كق٤ي٧ةف /ٝةؿ ة٣ى ؛ ػى ٍه   .٬ؾا ٤ٗ

٫ ىلع مح ةد /ٝةؿ يىي ٛي ـه ييٮًٝ  .(2)«كاكف ٬نة
[1144 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

٤ى٧ح يٞٮؿث٨  اكف محى ةدي » ؽيري محييىؽ ٨ٔ أنفو أف  اليب  /قى ؽى يف زٮب٫ً، ثي٥   ملسو هيلع هللا ىلصظى ـى ثى
ة ، إ٩ ٧ة ركاق محيؽه ٨ٔ زةثخو ٨ٔ أيب ٩ىرٍضى ٫ ثجٕيو ٌى ٟى ثٕ ى ل   .(3)دى

٢ محبنة، ٬ؾا /ٝةؿ يىي  .«ٝؽ ركاق ٝذةدةي ٨ٔ أنفو  كل٥ يٞى
[1145]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ق٧ٕخي يىي كٝي٢ » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ِي ظؽيرى ٝىذةدة /هل ٛ ذرضة» /حتى ٮشى مي   .ال /! ٝةؿ«إف  ٬ؾق احليني
ثي ٨ٔ ٝذةدةى ٨ٔ ال رض /٤ٞٚخي أ٩ة هل ىؽ  جىحي يي ٍٕ ث٨  أنف، ٨ٔ زيؽً ث٨  اكف مي

ثي ٨ٔ ٝذةدةى، ٨ٔ ا٣ٞةق٥ً ، كاكف (4)أر٥ٝ ىؽ  ؿكبح يي ٔى ث٨  ٔٮؼ، ٨ٔ زيؽً ث٨  اث٨ي أيب 
 .(5)أر٥ٝث٨  زيؽً 

٥٤ًى أ٩ ٫ ٨ٔ ا٣ٞةق٥ً  /ٚٞةؿ يىي ٔى جىحي لٮ  ٍٕ ٫٤٧ًٍث٨  مي   .ٔٮؼ ل٥ يى

                                           

ت.  (1) وغقره تب  لثق ة ا تر لك قا إ ة  ين (432/ 19)« األكستب»كِسا ت ؿع ؾسَّ  .ل

 .َصِحقٌح  (2)

ه ُح  (3) وا ؾ ر ارقؿ رَّ وَص  ،ؿقد طـ أكسا لاختري  د ا ايتف طـ مـف، ورو ، وقد قتل (241)ح اسؿتطف 

ل تفظُ ا لاتري» ي شرحف لف  ي  ح تح ا وايتُ : »(1/421) «ف تدت ر أف فو د رُ يَ  -ف ل أح  ِّاريَح  -واِّفعـل 

لسَّ ُح  ت ا د  سٍ ؿق أك لف مـ  تع  لؼَ ، ِخ ؿ وى يحقك ا ت ر لؿ ت  اـ َس طـ حؿَّ  ،تنُ طَّ الًف أكَّ ؾَ تد  ة  تل: َح ؿ  ديُث ف ق

لاُ ُح  س  ي ا أك د طـ  إكَّ ؿق ت َس زاق  مِ ؿِ ؿ ٍت عف  ا ت بث ال كَ  ـ  أ ظفر أَر ْض طـ  لؿ يُ ؿَ ُح  نَّ ة، ف ا  ًد س فقفدَ ق  .«لص

أحؿد  (4) ارقؿ (4/369)رواه  أاق داود  ارقؿ (6)، و تجف  ااـ م  .(296)، و

أحؿد  (5) ـُ (4/373)رواه  ا وا ؿ  ،  ديث رق طؼب ح تجف  َظر (296)م ـْ وُي ذي»،  الرتم طؼب  (1/11) «ســ 

ؿ  ديث رق دَّ  (2529)ارقؿ  (12/139) «العؾؾ»، و(5)طؼب ح ؾ  رقطـل.ال
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؟ /٤ٝخي  /ٝةؿ ٌٔل   ٫ /ٝةؿ ل٥ًى كى آق كدىؿى  .(1)«إ٩ ٫ رى
[1146 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ٕخي يىيق٧ /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ٕيؽ يٞٮؿ ٕيؽي » /قى ىٍك٧ٓ اتل ٛكريى ٨٦ ٝىذةدةى ث٨  قى كبح ل٥ ي ؿي ٔى  .(2)«أيب 
[1147 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ق٧ٕخ يىي  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

أيب ثىسؿة، ٚكأتلي٫ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽمؿار ٨ٔ ث٨  أػؾتي أَؿاؼى حبؿ» /يٞٮؿ
ط ٦٪٭ة محبنة، ٤ٝخ ل ٔ٪٭ة ع  ًؽير /أم  يشءو ٦ً٪٭ة؟ ٝةؿ /عىي٥٤ٚ ييىى ا ؿى ٭ٍ مى » /ظى

                                           

لُعؼق (1) ه ا وا   ي ر
 

تء»ؾل َعػ لض  ـُ (3/1161)« ا ا وا ِدي  ي  ،  ِؾ»َط تم لؽ لٍح  (154 ،7/153)« ا ت ـ صريؼ ص ، م

 اف.

أحؿد قتل:  (2) تم  دُ »لؽـ اإلم تن سعق ال طَ  ك أ ة يَ اـ  ا و لتَّ ر ظ ا ػ طـ قَ ح سقر  أاق ػ ف  ـ ؽ ط ر ذل ة، ذك تتد

تاِّفُس »داود  ي  ارقؿ  «ما  .(492)لف 

َب  ُقْؾُت: د كت ـُ  وق ا لتَّ  ا ة ا ا و ال طر رأ اق مَ طـ قَ  ػسق أ لؽ  ف ذ ب مـ ؾ ت ص دم ة طـ تد ـُ ت ا ى ا و د ر ، فؼ  عشر

د (9/273) «الطاؼتت»سعد  ي  ـ طا س: َح  ط أك ـ  ا ش  ل قري ت تل: ق تء ق ط ـ ط ا تب  لقه لل  َػ ؾَ ا

ال طَ  أ اـ  د  أكَّ سعق ة  ا و ةَ ر تد طـ قت ب  ت كت أنَّ  ف م تا  إ ط  ت ق أْن  شقًئ  
َّ

لل إ ب  عشر كت ت م ا سقَر اأ ِّػ ف  ل ب   كت

دُ قَ  تل: ِّري تل: فؼ ة، ق تد ب طَ ن َِّ أ ت أَ ـص ؽت ؾؿ  تل: ف  .«اف ْل زَ ل؟ ق

س َح  طاد أك اـ  ش  وقري تب  لقه ديث.ـَ سَّ ا الح  ت 

د:  ل اف»فؼقل سعق ؿ أز دل  «فؾ ة، ي تد اؼت  : أي ؿَّ  .  وم  ، ـف ف م ف كتا أك ؾك  ـ قتتدة ت يُ ط د م ميد سؿتع سعق

أنَّ  ـَ  هق  ا ـ قَ مَ  ا ِ دَّ عق ه م ة غقر واي ؾك ر ػسقر ط ؾت ل وايتف  ـ قتتدةؿَّ م ر ع م دل   ،ـ سؿ ذا ي ؾك  وه ط

لق طَ  إذ  ـف:  تطف م ـُ ؾِ سؿ ا دمَ مَ  ؿ ا ط ت قَ  عقـ  ـف م تطف م ؾك مَ دَّ سؿ د  مف ط ل لف ا د سل سؿع، فؼ وري كؿت ـ 

تريخ» ي  لت أَ ي  أَ »فؼتل:  (2/295) «ا ت  لقؽ: َِّ  ب  َح ؿ َس إ و ِّػسقر َش ػسقر  أ ة،  تد طـ قت د  ـ عق تن ط قا

دٌ  تل: سعق ة؟ فؼ تد لف: َِّ قت ت  ؾ ب  . فؼ أح تء  ورق أم ِّػسقر  ػسقر  تل: َِّ َش إلقؽ  تن؟ فؼ ػسقر ورقتء: قا

ـ مُ ألكَّ  ح ط كجق ال  أ اـ  ـ ا ط فلي  ف  لقحقك:  ت  ؾ ة. ق د ت مـ قت  
َّ

لل إ ب   أح د  ته ومج د،  ته ب  ج أح ت   ؿ

تء: ألنَّ  ورق ػسقر  تل: ِّ اـ جريج؟ ق ػسقر ا و ِّ أ تء  ورق ػسقر  لقؽ ِّ يج طـ مجتهد  إ ااـ جر ِّػسقر 

لؿ يَ هق مُ  ؾ،  ت.رس إتا حرًف د  ته ـ مج ع م  سؿ

ُر  لف: فتػسق ت  ؾ ُب س ق طج أ د  ػسقرُ  عق تل: ِّ تء؟ ق ورق ر  ِّػسق أم  لقؽ  ُب  إ أطج تء  : ألكَّ  ورق
َّ

لل ـ إ ف ط

سعقد ك طـ  د، وذا مجته ال كجقح طـ  دٌ  ،ااـ أ ته ومج ة،  تد ُب  طـ قت طج ةَ  أ تد  مـ قت
َّ

لل  .«إ
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 .(1)«ىةفٞي ٪ٍ ال حى  يؽو خً 
[1148 ] زى٪ة ؽ  ٕيت، ٩ة أثٮ ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي

؛ ٧ٔؿك ٍٛهو رييفث٨  ظى ىي /، ٝةؿ(3)ٌٔل الى  ةف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يى  ُ ٞى  /قٕيؽو ا٣
٧ًل أظةديرى ٨ٔ دلة٬ؽو َك٭» ٍٕ٭ة٠ذجخي ٨ٔ أل ىٍك٧ى ٤ـٝح ل٥ ي  .(4)«ة مي

[1149 ] زى٪ة ؽ  ٔى٧ؿكث٨  ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى ، ٝةؿث٨  إثؿا٬ي٥، ٩ة   /ٌٔل 
ةف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي  ُ ٞى ٤ىي١ح » /قٕيؽو ا٣ يش ٨ٔ اث٨ً أيب مي ؿى أظةديري اث٨ً صي
ةح   .«َك٭ة ًوعى

زين ث٭ة، كيٞٮؿ ىؽ  ؿيش ٝةؿ /كص٢ٕ يي زين اث /ز٪ة اث٨ي صي ؽ  ٤ىي١ح، ٚٞةؿ ظى ٨ي أيب مي
٤ىي١ٍح /يف كاظؽو ٦٪٭ة زين /٤ٞٚخي  .٨ٔ اث٨ً أيب مي ؽ  ةحه  /ٝةؿ .ٝي٢/ ظى  .(5)«َك ٭ة ًوعى

[1151 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ٕيت، ٩ة ٧ٔؿكث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ث٨  مي
ٔى » /ٌٔل، ٝةؿ ب٢ ٨ٔ ظؽيًر  ةؿث٨  يٙؿً ق٧ٕخ يىي قي ركل  /ٚٞةؿ .ًدر٥٬ الى٧ 

ا ٨ٔ صج٤حظؽ ٪١ؿن جىٕح /قعي٥، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿث٨  يسنة ٦ي كر كابلىٞؿة ٨ٔ قى  .الـى
زى٪ة ث٫ ؽ  ٪ ٓ ث٫، ز٥ ظى ذى٧ى  .(6)«ذى

[1151]  زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ًؽيين -ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى
ٟه يف ظؽيًر اث٨ ًم٭ةب، ٨ٔ ٌٔل  » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي ث٨  ٝةؿ ٦ةل

                                           

  ي  .َصِحقٌح  (1)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  أمَّ  (1/173)« ا و اف،  لح،  ت ث: مـ صريؼ ص دي ٓ  قدٍ ا طِ رَ فْ َش »ت ح

ق  ي «صانؼُ ـْ ٓ يَ  قـ »، فف حقح لاَّ . «ا ر اـ مرار ريؼ اح  مـ غقر ص

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 36)ََِّؼ 7). 

لػَ  (3) .الَّ هق ا  س

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)

 .َصِحقٌح  (6)
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ني، ٨ٔ ٧ٔؿظي   ثي ؿً  يى الى » /ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ ال يب  -زيؽث٨  يٕين ٨ٔ أقة٦حى  -ٔس٧ةفث٨  كى
ٟو  /قٕيؽث٨  ، ٝةؿ يىي(1)«ؿى ًٚ الاكى  ٥ي ٤ً كٍ ال٧ي  َبى أف ث٨  ٧ٔؿك /٤ٞٚخ ملةل

ى
ٔس٧ةف! ٚأ

ةؿ هل /يىؿصٓ، كٝةؿ  .(2)«٧ٔؿ، ٬ؾق دارق /ٝؽ اكف ٣ٕس٧ةفى اث٨ه يٞي
[1152 ] زى٪ة ؽ  ًؽيين ٝةؿث٨  أمحؽ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى  /ال٧ى

ـة» /قٕيؽو ث٨  ٤ٝخ ًلىعىي جىحى ٨ٔ أيب محى ٍٕ ى٤ٍخى ظؽيرى مي ث٨  ، ٨ٔ ٬الؿ(3)محى
                                           

تلؽ  ي  (1) لؿُ »رواه م لحَ  (728)ارقؿ  «قصنا اـ ا د  ة محؿ واي شَّ َس ار ل تين.ـ ا  قا

ـصػ  ي  .َصِحقٌح  (2) َا لُؿ تل ا ديثؾطِ »وق الح ِث : »(2/59) «ؾ  دي ة طـ ح ْرَط ؾ أاق ُز لٍؽ  وُسئ ت ـ  ،م ط

لز    ا
ص

ؾل ـ ط تن هري، ط طػ ـ  تن ا ر اـ طثؿ ـ طؿ ط  ، حسقـ ـ  نَّ  ،ا أ د  اـ زي ة  تم أس ـ  قَل  ط هلل  رس  ملسو هيلع هللا ىلصا

ة: «رَ الؽافِ  مُ ؾِ ْس الؿُ  ُث رِ  يَ َٓ »قتل:  ْرَط اق ُز أ تل  لرواة يؼقلقن: »، ق :  (طؿرو)ا تلؽ يؼقل ـ )وم طؿر ا

تن لؿُ  -اق محؿدقتل أ .«(طثؿ تلقا: أمَّ »: -ػـص َا هق ا تن)ت الذيـ ق تن اـ  (طؿرو اـ طثؿ فسػق

ويُ طُ  ة،  زيدققـ لز   ،قكس اـ ي ـ ا ذي  ي  اهـ.«. هريط الرتم ــ»قتل  ديث  (4/369) «الس طؼب ح

وَ : »(2197)رقؿ  لٍؽ  ت ث م دي لٌؽ وَ  ،ؿٌ هْ وح ت قف م  .«ِهَؿ ف

ٌت  ي ومَ  ُقْؾُت: ا ت بث ث  دي لح حقحقـ»تـ ا لاَّ ظَ «ا وُيـْ ديث»ر ،  الح م  ع  (1/473)« طؾق لتؼققد »م ا

تح تمة خقتط. «واإليض  اتحؼقؼ الدكتقر أس

د (3) ق طا د ه اـ طا حؿـ  لرَّ د ا ال طا ـ أ لؿتزين اهلل، أو اا رٌ  :اهلل ا ت لااري، ج ة ا اق حؿز ِ  أ ة، ُش ل عا

مَ  تن،  قس اـ ك ف ا إك تل:  . ويؼ ب»ؼاقل ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ة»، و(3955)، ِّرجؿ لؿـػع عجقؾ ا ِّ» 

 .(1259)ارقؿ 

لعَ قَّ َص  :تـبقهٌ  ةُ الَّ ب ا ِؿل  م ؾص لُؿَع : ي ال ا لك  (أاق حؿزة) ؿطاقع ت (أاق جؿرة)إ اؿ ؼ  ؾَّ بثؿ ط  ،

ال حؿزة): (ك) ي »يؾل:  ـ أ لاختري الؽاقر»خطل، وراجع  (ط خ ا تري ِّ» (4/2/294). » 

ُت  د رجع الاختري:  وق ـ، قتل  ـ حا الل ا ة ه ة الؿشتر إلقفت مـ ِّرجؿ لك الاػح ى »إ ـف رو ط

 .«أاق حؿزة

ِؿي   ألصؾقـ، و» ًؼا طؾى ذلك:ؾ  عَ مُ  قال الُؿَعؾ  وقع  ي ا ال حتِّؿ»كذا  ااـ أ ب  لثص »، و«كتت ، «ؼتتا

لتَّ »و ن َِّ «عجقؾا أن يؽق أخشك  و  ، : لاقاب وا ت،  ؿرة)احقًػ ـ طؿران (أاق ج ر ا ق كا ، وه

لؿِ  د ذكر ا لضاعل: فؼ ؾؿا اـ هذا، واهلل أط الل اـ ح قخف ه ق .«. زي  ي ش  اهـ

ف اَِّّ  ُت:ُقؾْ  ل ت  ؿ لتل ِّرج تدر ا لؿا ـ ا كف لؽ ؾك أ أكَّ  ،(أاق حؿزة)ػؼت ط ؽ  ل لك ذ إ ػ  ؿ ذكروا أض ف

ترٌ  ِ  أكف ج ذا يَ ُش ل وه ـف،  تن ط بثـ وى اتا قن ر أن يؽ تكع  لؿ ت ا ة، فؿ الكَّ عا لجزم  ب ا  .احقٌػ ف َِّ اع
= 
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  !(1)«...ٙ  ٕى ذى ٨ اقٍ ٦ى » /ًظى٨، ٨ٔ أيب قٕيؽو 
٪ؽم، أػؾدي٫ ٨٦ ٠ذةًب إق٧ةٔي٢ أك ك٬يت /ٚٞةؿ يىي ًٔ يٕين ٨ٔ  -اكف 

ٝىذةدةى، ٨ٔ ٩ىَص جىح، ٨ٔ  ٍٕ ٚال  -ظى٨، ٨ٔ أيب قٕيؽو ث٨  اف، ٨ٔ ٬ًالؿ٧ٔؿث٨  مي
جىحى ٔ٪٫ أـ ال؟  ٍٕ  أدرم قأ٣خي مي

ؾ ثإق٪ةدو أصٮد ٨٦ ٬ؾا؟  /٤ٝخ لعىي /ٝةؿ  لم  يشءو دؿكذى٫؟ ٬ٮ ٔ٪ؽى
٤ى٧ح، ٨ٔ أيب ث٨  ظى٨، م٧ؽث٨  ٥ٕ٩، ٨٦ً ٬الؿ /ٝةؿ ٧ٔؿك، ٨ٔ أيب قى

، ٨ٔ أيب قٕيث٨  قٕيؽ، كإق٧ةٔي٢ ذىٮىك  ك٥٤، ٨ٔ أيب ال٧ي   .ؽمي
 ٧ٔؿك؟ ث٨  ظؽيري إق٧ةٔي٢ أصٮدي إق٪ةدنا ٨٦ م٧ؽ /٤ٝخ لعىي /ٝةؿ
 .«٦ة أٝؿبى٭٧ة /ٝةؿ
[1153 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة محى ةدال ٔجؽظى ؽ  زاذاف؛ أثٮ زيةد  ث٨ (2)ؿ مح٨، ظى

ةف، ٝةؿ  ُ ٞى ، ٨ٔ ث٨  قألة يىي» /ا٣ قٕيؽ ٨ٔ ظؽيًر قٛيةف، ٨ٔ أيب إقعةؽى
بيٕح ٝةؿث٨  ٌٔل    ٬ؾا احلؽير ال أدرم ٠يٙ ٬ٮ؟! .٠٪خ رًدؼ ٌٔل   /رى

ٍكف أف  ٌٔل   /٤ٝخ ، دي٪١ؿق؟ ث٨  يىؿى  ربيٕح اكف رًٍدؼ ٌٔل 
زنة ك٦ة أدرم؟ ث٨  ٌٔل   /ٝةؿ ؽى بًيٕح اكف ظى  رى

                                           
= 

لعَ  وقػ ا د  ِؿلالَّ وق ؾص لُؿَع ؾك كالم ا تين ط لا ة األ حقحة»وذكره  ي  ،م لاَّ ث ا تدي ة األح ؾ ؾس  «س

ديث رقؿ  (5/499) الح اف اؼقلف: (2314)ِّحت  لتَّ »، وِّعؼ ذا ا وه ُت:  ْؾ ُب ُق وَ  اقي نَّ  فَ ْج تا   لف: أل

 َِّّ ت ا ؾف ة، فتَ األصقل ك اق حؿز أ ف  أك ؾك  ت ط نَّ  -خطئتفت كؾفتػؼ هالل أات  أل ققخ  لؿزي ذكر  ي ش ا

ال حؿزة تا يَ  -جؿرة يؽقن كالًّ مـ أ أن  لؿذكقر: تاحتؿتل  لتاحقػ ا ؾك ا لقاًل ط وأال ـفض د

طؾؿ ، واهلل أ ـ هالل .«. جؿرة قد روى ط  اهـ

أحؿد  (1) ث  ي  ُقْؾُت: .(3/44)رواه  دي لح تـ ا وم قحقـ»َصِحقٌح،  ح لاَّ  .«ا

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(7)بِثَؼ
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 .(1)«إًم كاللً  /ٝةؿ تي٪١ًٍؿيق؟ /٤ٝخ

 باب َا سنض 

 يف َضاعٌٝ ْاق١ً ابصخباص ععٝزبٔ  نالّ حي٢َِٝٔ 

[1154 ]  ؽ ٪ٍجى٢ ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽزى٪ة ظى  -٩ة ٌٔل   /ظى
ًؽيين ةف -٤ٝخي ًلعىي» /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى  ُ ٞى ارم   /-يٕين اث٨ قٕيؽ ا٣ ـى ٛى إف  ا٣

، ٨ٔ ٬ًالؿ ىكةؼ، ٝةؿث٨  رىكل ٨ٔ اث٨ً أيب ػةلو كٕٮد؟  /ي  ق٧ٕخي أثة مى
٧ًٓ ٨٦ً أ /ٝةؿ يىي ٩ًٍسؿ أف يسٮف ٬الؿه قى

ي
كٕٮدأ   .(2)يب مى
ي ةـ ٌٔل   /كٝةؿ يىي

ى
كٕٮد أ  .(3)«٦ةتى أثٮ مى

[1155 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  يٕين  -ق٧ٕخ يىي /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ةف  ُ ٞى ُةء » /يٞٮؿ -اث٨ قٕيؽ ا٣ ٔى الت  ؿٍقى ت  إيل  ٨٦ً مي ظى

ى
ىة٬ؽ أ الت دلي ؿٍقى مي

ٍبو  ؛ اكف ُٔةءه يىأػؾ ٨ٔ ل  َضى  .(4)«ثسسريو
[1156 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  ٤ٝخي ًلىعىي» /ٝةؿ ٌٔل   /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

يؽي  /قٕيؽ ًٕ يت ٨ٔ أيب ثسؿ؟ ٝةؿث٨  قى يط /ال٧يكى  .(5)«ذاؾى ًمج٫ي الؿ 
[1157 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ىي /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه كٝي٢  -ق٧ٕخي يى

                                           

ارقؿ َصِحقٌح  (1) م  دَّ ََِّؼ و ةِ  (769)،  تد ع زي تٍح  م تن. إيض  فقف واق

تمَ  (2) َـّ اإلم تريَّ  لؽ لاخ َت  ا بثا تطَ  أ ف  ي ف مسؿ تريخ الؽاقر»ـ لت ارقؿ (8/292) «ا ة  27)، ِّرجؿ 12). 

 .َصِحقٌح  (3)

َظر َصِحقٌح  (4) وُيـْ ذي»،  رتم ب، و (1/299)« شرح طؾؾ ال دَّ »تااـ رج ل حر ا  .(369)ارقؿ  (1/292) «ما

 .َصِحقٌح  (5)
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٨ي يٞٮؿ /هل ٧ؿاف /اكف احلىكى ًٔ ني ث٨ ق٧ٕخي  ىى حو ٚىالى  /ٚٞةؿ -ظي ٞى ٨ زً ٔى ة   ٦
ى
 .(1)«أ

[1158 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ق٧ٕخي يى
الت ٨ٔ أيب دًلٍ  ؿٍقى ٓى يف يىًؽم ٠ذةبه ٚي٫ مي رى ٤ىجٍخي احلؽيرى كى َى ؿي ٦ة  ك 

ى
؛ (2)ـ٤ى أ

ـه  ٗيالى مذ٭ي٭ة كأ٩ة يىٮ٦بؾ 
ى
 .(3)«ٚض٤ٕخي ال أ
[1159 ] زى٪ة ظى ، ٝةؿال ٔجؽؽ  ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ٕيؽ ٟه ٨ٔ قى يت أظت  إيل  ٨٦ً قٛيةفى ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ث٨  ٦ةل كك   /ٝةؿ يىي .ال٧يكى
ٙه   .(4)«ًٕي
[1161 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ةحى ث٫قٛيةفي ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى ًمج٫ٍي   .(5)«ال يشء؛ ل٩ ٫ لٮ اكف ٚي٫ إق٪ةده وى
[1161 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ٕيؽً  التي قى ؿٍقى جىري أظت  إيل  ٨٦ ميؿقالت ُٔةءو ث٨  مي   .صي
 :

ُ
ؿقالتي دلة٬ؽو أظت  إلٟ أك ميؿقالت َةكس؟قلت  مي
٧ة /ٝةؿ بى٭ي ٝىؿى

ى
 .(6)«٦ة أ

                                           

َظر َصِحقٌح  (1) وُيـْ لتَّ »،  تمع ا ت. (194ص)« حاقؾج  ومت اعده

ؼ اـ حؿقد اـ سعقد ال (2) اري. هق تاح لا وسل ا ب»سد ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(7549)، ِّرجؿ

الخطقب  ي  .َصِحقٌح  (3) ة»ورواه  تي لؽػ ، اف. (387ص) «ا ؾل صريؼ ط ـ   م

ـصػ  يَصِحقٌح  (4) َا لُؿ ه ا ورد أ و ؾ» ،  لَؿَراسق ؿ  (5ص) «ا الخطقب  ي ، (6)ارق ة»ورواه  تي لؽػ  «ا

صريؼ طؾل، اف. (387ص) ـ  قٌػ »وققلف:  م ؾ  ضع ديـ.يعـ «وك اإلسـت  ل 

ـصػ  يَصِحقٌح  (5) َا لُؿ ه ا ورد أ و ؾ» ،  لَؿَراسق الخطقب  ي ، (7)ارقؿ  (5ص) «ا تية»ورواه  لؽػ  «ا

صريؼ طؾل، اف. (387ص) ـ   م

ـصػ  يَصِحقٌح  (6) َا لُؿ ه ا ورد أ و ؾ» ،  لَؿَراسق الخطقب  ي ، (5)ارقؿ  (4ص) «ا تية»ورواه  لؽػ  «ا

صريؼ طؾل، اف. (387ص) ـ   م
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[1162 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
٧لي كاتل يِل كيىي ٪ؽم ًمج٫ٍي ال يشء، كأل ًٔ الت أيب إقعةؽ  ؿٍقى أيب ث٨  مي

 .(1)«٠سري
[1163 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

يىحٍ٪ى  التي اث٨ خي ؿٍقى يطمي   .ح ًمج٫ٍ الؿ 
ٛيةفي  /ز٥ ٝةؿ  قٕيؽ.ث٨  إم كالل، كقي
 :

ُ
ًٟ قلت الت ٦ةل ؿٍقى   .يه أظت  إيل   /ٝةؿ أنف!ث٨  مي

ٟو  /ز٥ ٝةؿ ط  ظؽيسنة ٨٦ ٦ةل وى
ى
ـً أ  .(2)«٣ىحف يف ا٣ٞٮ

[1164 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ة دلة٬ؽه ٨ٔ » /ٝةؿ يىي /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه أ٦ 
ة ُٔةءٌٔل  ٤ٚحف ث٫ ثأسه  ، كأ٦  ٍق٪ىؽ ٨ٔ اث٨ً أيب لًل ٨ٔ ٌٔل 

ى
يٕين ٨ٔ  -، ٝؽ أ

 .(3)«ٚأػةؼي أف يسٮف ٨٦ً ٠ذةبو  -ٌٔل  
[1165 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

الت ٧ٔؿك ؿٍقى ، كمي التي اث٨ أيب ػةل ٣حف بيشءو ؿٍقى  .(4)«دي٪ةر أظت  إيل  ث٨  مي
[1166]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل  ث٨  ٤ٝخ ًلىعىي» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

يّس /قٕيؽو   زةثخ؟ ث٨  قٕيؽو ٣ىيًق زيؽى ث٨  ب
                                           

أوردهَصِحقٌح  (1) ـصػ  ي ، و َا لُؿ ؾ» ا لَؿَراسق الخطقب  ي ، (8)ارقؿ  (5ص) «ا ة»ورواه  لؽػتي  «ا

صريؼ طؾل، اف.(387ص) ـ   ، م

ػ  يَصِحقٌح  (2) ـص َا لُؿ ه ا ورد أ و ؾ» ،  لَؿَراسق الخطقب  ي ، (11)ارقؿ  (6ص) «ا ة»ورواه  تي لؽػ مـ  «ا

.  صريؼ طؾل، اف

َظر َصِحقٌح  (3) وُيـْ ة»،  ال خقثؿ ااـ أ خ  تري ِّ »(1/292). 

ـصػ  ي َصِحقٌح  (4) َا لُؿ ه ا ورد أ و لؿَ »،  ة»ورواه الخطقب  ي ، (9)ارقؿ  (5ص) «راسقؾا لؽػتي  «ا

صريؼ طؾل، اف. (387ص) ـ   م
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يى٫؟  /ٝةؿ ًٞ  ك٦ة يي٪١ؿ أف يسٮف ٝؽ ٣ى
 :

ُ
 زةثخ؟ ث٨  ركل ٨ٔ أيب وة٣طو ٨ٔ زيؽقلت
ٜه ٨ٔ رص٢و ٨ٔ  /ٝةؿ  .(1)«الل ٔجؽٝؽ رىكىل مٞي
[1167 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» /مح٨، ٩ة وة٣طه

ٕةكيح الت ٦ي ؿٍقى ة أظت  إيل  ٨٦ ميؿقالت زيؽً ث٨  مي ٍق٤ى٥ث٨  ٝيؿ 
ى
 .(2)«أ

[1168 ] زى٪ة ؽ  ٕىيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة م٧ؽي ال ٔجؽظى مي
، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك ٧ىؿ ث٨ (4)ذ٠ؿتي ًلعىي ظؽيرى ميٮىس /ٌٔل  ث٨  ٔجيؽة، ٨ٔ خي

٥، ٝةؿ ثي ٨ٔ ال يب  /احلىسى ىؽ  ا يي ؽن ٍٕ  ؽمضً كٍ يف مى  ةه الى وى » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصق٧ٕخي قى
ؿي (5)«...٬ؾا ٧ى ، كل٥ يىٍؿضى ث٨  ، ٚأ٩سؿ أف يسٮف خي ؽو ٍٕ ٧ًٓ ٨٦ قى ٥ قى احلىسى

 .(6)«ٔجيؽةث٨  مٮىس
[1169 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ث٨  مٕيت، ٩ة ٧ٔؿكث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي

، ٝة ، ٩ة ال٧ي٘ريةث٨  ٤ٝخ ًلىعىي /ؿٌٔل  ٓه ًكي ، ٩ة كى زيةد، ٨ٔ ُٔةءو، ٨ٔ  ث٨ (7)قٕيؽو
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

بثر رقؿ َصِحقٌح  (2) ر األ َظ وُيـْ  ،(57 1). 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 7). 

ذي، ضعقٌػ  (4) ا لر ة ا د اـ طاق مقسك  وتا ِس هق  دقَّ ،  ا.  ؿت  ي طا ًد ا ت تن ط وك تر،  اـ ديـ ب »اهلل  ي َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(7938)، ِّرجؿ

لازار  ي (5) ه» رواه ا د ـَ ُث »، وقتل طؼاف: (1225)ارقؿ  (4/59) «ُمْس دي لح ذا ا عؾؿ رواه طـ طؿر تا كَ  وه

مُ  إتا  د  طـ سع لحؽؿ   .«قسك اـ طاقدةاـ ا

  ي  .َصِحقٌح  (6)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ـُ ، (4/1312)« ا ا ي  ي  وا ِد ِؾ»َط تم لؽ صريؼ  (8/46)« ا مـ 

ل لػَ  -طؿرو اـ طؾ ف. -سالَّ وهق ا  ا

لؿُ  (7) ق ا ؾله الاج د  ـ زيت تم :غقرة ا ؾل ،أاق هش الؿقص ؿ  وٌق  :أو هتش ُد تمٌ  ،َص وه أ ف  ب . »ل ي َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(6882)، ِّرجؿ
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، ٝةؿ ج ةسو ٪ٍجى٫» /اث٨ً خى ٓى صى ٌى ٮءه ظىت يى ة ًك  /ٚأ٩سؿىق، كٝةؿ .«٣ىحف ىلع ال ةا٥ صةلكن
يش، ٨ٔ ُٔةءو  ؿى زى٪ة اث٨ي صي ؽ  ؛ ظى  .(1)«٬ؾا ٝٮؿي ُٔةءو

[1171 ] زى٪ة ؽ  ى٧  ال ٔجؽظى ، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥، ٩ة ٧ٔؿكث٨  ؽي ؿ مح٨، ٩ة مي ٌٔل 
، ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ احلةرًث  جىحى ٍٕ ، ٝةؿ(2)يىي، ٨ٔ مي ؽي ا٣ٕجؽي » /، ٨ٔ ٌٔل  ً

ال جيى
ًر ػرًيق كشى ق ؽى ٞى ٥ٍٕى اإلي٧ةف ظىت ييؤ٨٦ى ثة٣ ، .«َى جىحى ٍٕ  ٨٦ مي

ه
٩ة يىي، ٩ة  ك٬ؾا ػُأ

، ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ احلةرث، ٨ٔ  ٮابي ، ك٬ٮ االل ٔجؽقٛيةفي  .(3)«لى 
[1171 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ، ٝةؿث٨  إثؿا٬ي٥، ٩ة ٧ٔؿكث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي  /ٌٔل 

ـ ٬ؿم محبنة. ٝةؿ /ق٧ٕخي يىي يٞٮؿ» ٧ًٓ ٨٦ ال ط أ٩ ٫ قى ع  يٍشو ال ييىى ؿى  /اكف اث٨ي صي
٭ؽت ث٫ يف ظؽير/  ٍكا ٦ٓ رقٮًؿ الل »ٚضى ـى ٗى ة ٨٦ ال٭ٮد  ٥ى ملسو هيلع هللا ىلصأف  ٩ةقن ٍق٭ى

ى
! «٥هل ؛ ٚىأ

ـ ٬ؿم ٧ًٓ ٨٦ ال ط أ٩ ٫ قى ع  ؿيش ٨٦ دلة٬ؽو إال ظؽيسنة (4)٥٤ٚ ييىى ىك٧ٓ اث٨ي صي ، كل٥ ي
                                           

  ي  .َصِحقٌح  (1)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ـ (4/1325)« ا . م رو اـ طؾل، اف  صريؼ طؿ

ترُث  (2) لح د هق ا ـ طا ، كَ  ا
 

ؾل ب ط تح اين، ص َد لفْؿ قر ا لشَّ ذَّ اهلل األط لرَّ اف ا ت ا ُرمل  و أيف،  فض، عال  ي ر

عٌػ  ديثف ض »و ي ح ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1936)، ِّرجؿ

  ي  .َصِحقٌح  (3)
 

ؾل لُعؼق ه ا وا تء»ور َعػ لض  ؾل، اف. (1/228)« ا  طـ طؿرو اـ ط

أن يَ  (4) ه  تز أج ـف  ـصػ  ي لؽ َا لُؿ وى ا د ر : فؼ وي طـف ؾ»ر دي ع لتَّ وا رح  لَج أاق »ذلؽ، قتل:  (5/357)« ا ت  ك

اعُض  ين  أخرب تل:  ، ق ة اق ُزْرَط ريش اـ أكس أ ـ ق صحتاـت ط اـ ُج  ،أ ـ ا ُت ط ت سؿع تل: م ج ق ـ  ري م

لز   تا لز  إكَّ  !هري شقًئ تين ا ط أط ت  ا فؽتاتُ هري ُج ؿ لل ،فزًء  .«وأجتز 

دِ و ي س ُقْؾُت: تمٌ ـ إهب أنَّ ه  إتا  لز   ،  ـ ا لف م ة  ات ت بث ة  تز إلج الخطقب  ي ا ى ذلؽ  ة»هري، رو تي لؽػ  «ا

أنَّ (317ص) ف  ق س ف لق ـ  لؽ لز   ،  ُب ا طق لخ ه ا وا د ر ا، فؼ ه جزًء ت ط أط دٍ  هري  ؾ إلك تَّ ـ مُ َس َح  اسـ ا

ة قتل:  تن اـ طققـ لز  »سػق لك ا إ تء  اـ جريج ج أَ ا أن  د  أري تل:  ث فؼ تدي الح طرضفت طؾقؽ؟ هري 

أصـعُ  فؼتل: ػ  كعؿ كق ويفت طـؽ؟ قتل:  فلر ل؟ قتل:   .«اشغؾ

َح  ؾ  د متا اسـ تَس و أيًض ة  اـ طققـ لك ا إ ِش »قتل:  ،ـ  اـ  د ا ت طـ ـُ كـ ا تء ا ب فج ت بثُ  ف عف  وم ج  ث ؾُ جري

أَ قِ  اؽر،  ت  ا أ ت  تل: ي ت، فؼ ـً ط ا و ا  ث ضفًر دي س فقف ح ت تل: كَ وِ رْ رص ؽ؟ ق ـ ذا ط ُـ عَ ي ه ا تل ا ة:  ؿ. ق طققـ
= 
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ا ًٔ جي ٞٮ٨٬ يف ري ٤  ُى ذى » /كاظؽن ؿيش ٨٦ اث٨ َةكس إال «٭٨دً ؽ  ٢  ، كل٥ يك٧ٓ اث٨ي صي
، ٝةؿ ةبى ذىر اتو وى

ى
ـو أ ًٍؿ ةج /ظؽيسنة يف مي ىك٧ٓ احلىض  ، كل٥ ي ـو ةته ٨٦ َٕة ٌى جى ث٨  ٚي٭ة رى

ٕيب إال ظؽيسنة ي » /أرَةة ٨٦ الن   .(1)«ٞجيٝح ظىت دي ؽى وى  ٮزي ال َتى

[1172 ] زى٪ة ؽ  اكف يىي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
حبنة، كيٞٮؿا ذىةدة مى ـ ٬ؿم كرى ةف ال يىؿىل إرقةؿى ال  ُ ٞى يط /ث٨ قٕيؽو ا٣   .٬ٮ ث٧ًىزن٣ح الؿ 

ةظه  /كيٞٮؿ  ٛ ـه ظي ٮق٬ؤالء ٝٮ ٞي ٤ ٔى ٧ًٕٮا اليشءى   .(2)«اك٩ٮا إذا قى
                                           

= 

أطجب أيفؿت  ي  ـ جريج؟ا :واهلل، مت أدر ب أو اا ـ شفت أَ  !ا ف:  ل ل  ل: وِ رْ يؼق ؟ فقؼق ي هذا طـؽ

 !كعؿ

لؿ يَ  تن كقػ  ب سػق ب: طج طق لخ تل ا ظُ ق ـُ ـْ ا لؼِ ِش  ر ا لؿؽتقب  ي ا لك ا إ تب  ـ  :رصتسف أهق م

ؾَّ  لع و  : لؽ ة ذ تز إج لف  سل أن ي يج  اـ جر ػ ا وكق أم تا؟  ديثف  ـَ  ح ا تن قد طرف ِش  ا فتب ك

ق كَ  ن ه أن يؽق ه  ت ؾ طس ا س،  ت لؼرص فلغاَ تَ ا أنَّ ف:  د  تن يعتؼ و ك أ  ، ظر فقف لـ ـ ا لؽ ط ه ذ ت َـ  ـ ا تا ُج  ا ريج 

ه، واهلل أطؾؿ ريج طـد ة ااـ ج متك ديثف: أل تن مـ ح  .«يستجقز إتا مت ك

صحَّ  ُقْؾُت: إذا  بثرُ  و اُؼ  األ ت لس ـُ  ا ا ه ا وا ذي ر ل تَل  ا إشؽ ال  تِّؿ ف ال ح لز  أ ه ا ت ط أط تل:  اَ  هري  ، يؼ ت ف كت

 ِ ل تء  بثؿ ج غقتًا  فقجده ،عرض طؾقفقَ لقؽتاف فؽتاف،  ضر  ،مش تن ح ه: فقؽقن سػق لجتز فتستجتزه ف

لؿ يَ  و  ، ؾعرض ل ج  اـ جري ت مجلء ا لز  وق ة ا ل و ت ت مـ وق ، أو حضر  لقؽتاف ج  ري ـ ج هري كتتاف تاا

ؾ  ي مَ  لؽ حا .أن ذ تن، واهلل أطؾؿ ضره سػق ؿ يح  جؾس آخر ل

َظر َصِحقٌح  (1) وُيـْ التحاقؾ»،  . (289ص)« جتمع   لؾعالئل

تمِ  .َصِحقٌح  (2) لإلم ـِ  و ا ؾل كالمٌ  ا لحـا ب ا لؿُ  دٌ قص َج  رج طـ ا د  اـ سعق قك  يح ل كالم  ، قتل َحْق رسالت

 :« َِّ د  ي اـ سعق وت مَ وكالم يحقك  ت لؿُ ػ ب ا ؾك اعض يدور طؾك راِّ اعضفت ط رسالت 

ة أساتب:  أراع

ت َس  أحدها: أنَّ م تء َض مَ  اؼ مـ  لضعػ وايتف طـ ا ار ف  ر ه.مُ  َػ عُ ـ ُط ؾف اخالف غقر  رس

نَّ  الثاين: لفمَ  أ ف  ر مَ  ـ ُط لك  إ ِحقٌح  د َص ت ـفإسـ ِ  ،ـ أرسؾ ط لف خقر م ت ؿ يُ ؿَّ فنرس ل ، ـ  ف ذلؽ ف ل عر

 »وهذا معـك ققلف: 
 

ؾل طـ ط ٌد  ته ٌس  مج ال اف  س    ،لق
 

ؾل ؾك طـ ط لق ال  أ اـ  ـ ا َد ط أسـ د   .«ق
= 
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.................................................................................................................... 

                                           
= 

ظُ مَ  أنَّ  الثالث: ي حػ ؾَّ ف يَ ـ قق ػظ ك ت يَ  ح ويَ م تاطتؿتد  ، ي قؾاف ُت اُ ثْ سؿعف  قز ا ويؽقن فقف مت تا يج

ال إذا مَ ف مَ طؾقف اخ تن  تن سػق ذا ك لف و  : لحػظ ة ا لف قق ـ  لؿ يؽ دٍ  رَّ ـ  لح د  يَ  ا قف حتك تا  تغـك يس أذك

أكؽر مَ  د  وق قؼرَّ فقف،  ـف ف ت يسؿعف م ؾاف م إلك ق ؾ  دخ اـ مَ رَّ ي  ة يحقك 
ص

ؾل ؾك ط ـ ط ديثً  عق صؿ ح ت ت اـ ط

ديثؽ»وقتل:  اف فَ إكَّ  :لقس هق مـ ح وِكرت  ت ُذ قؾاؽقَ قَ ؿ ظَ  ،ع  ي  أكَّ ف ت  َِّ ؽ سؿعتــ لؿ  و  ،سؿعفف 

 ِ س هق م لق ديثؽو  .«ـ ح

ث:  ي اـ ُحَر ـُ  لحسق تل ا ُت »وق أن ِك وَ  سؿع ـُ  م عف تا يل لؿ يسؿ تٍب  ٌؾ  ي كت َظر رج ت يؼقل: تا ُيـْ قًع

ـف ؾَاف م ؾَؼ ق  .«يع

لحُ  تل ا ُت وق وزي: سؿع لَؿْر ـ ا لحس اـ ا دي يؼقل:  طاد سقـ  مف اـ  حؿـ  لرَّ ت طـد أال »ا كـ

ش، فقَ طَ  ؿ ألط طـ ا ث  دي اح ث  دَّ ة فح ُت اك ْؾ تل:  :ُؼ ُت: تا. ق ْؾ ؾك. ُق ا تل:  ديثؽ. ق ذا مـ ح س ه لق

ؾك ت . ُقْؾُت:ا ْرَج. فلخرج د  ل تت ا ة، ه ت سالم تل: ي ديث فقف. فؼتل:  ،تا. ق الح لقس  نذا  ف ف ظر فق فـ

ُت: ذُ قَ دَ َص  ْؾ ُت؟ ُق ق ُأِّ أيـ  د، فؿـ  ت سعق أا ت  َت ت ي ظــ : ف ب  ت ت ش أك و اف  تَ أكَّ  وكرَت   .«فؽ سؿع

أنَّ الرابع تفظ إذ :  ةٍ الح بِثَؼ ـ  وى ط تد يَ تا يَ  ا ر ؾ يُ ؽ ا ؿف،  رك اسؿَ ؿص َس رتك اس ف، فنذا ِّ ل  ق وي د ا لرَّ ا

تمُ  ُر إهب ف غق أك ؾك  ه، يَ مَ  ف ط وغقر ي  لثقر لؽ ا ؾ ذ تن يػع د ك وق تا رضل،  ػ و لضعق ؽتاقن طـ ا

ؾٍ ؿ  َس يُ  لقن: طـ رج ؾ يؼق ا تن: قكف،  تدٌ ». وهذا معـك ققل الؼط إسـ تن فقف  يعـل لق  ،«اف تَح َص  لق ك

أخ تن  ةٍ ك بِثَؼ ه طـ  هؿَّ َس لَ  :ذ تسؿف. ،ت ا ـَ  ؾ أط  و

ال قُ  أ  مـ صريؼ 
 

لاقفؼل ج ا لسَّ وخرَّ ة ا ُت »رخسل، قتل: دام د يؼقل: مُ  سؿع اـ سعق ؾ يحقك  رس

لز   ِ  ر  َش  هريص ا ألكَّ ـ مُ م ه:  ؾ غقر تفظٌ رس ل َس ف ح أن ُيسؿص ِدُر  ت َيؼ ؾؿ وك إكَّ ،  و ك،  ت يَ ؿَّ ـ تا رتُُك مَ ؿ

.يَ  َقف أن ُيَسؿص  ستجقز 

اـ مَ وقتل يح : قك  لز  َر مَ »عقـ ؾ ا لءاسق لقست اش  .«هري 

 
 

تفعل لش تل ا أكَّ »: وق لؽ  وذ اشلء:  س  لق ت  دك تُل الزهريص طـ ه يَ إرس د تن اـ ت كج روي طـ سؾقؿ

 .«أرقؿ

ت َِّ  أيًض وي  د ُر لز  َر ضعقػ مَ وق ؾ ا اري اسق لؿ أحؿد اـ صتلح ا أن  د، و ـ سعق ـ يحقك ا هري ط

مِ  ـ  لؽ  ، لؽ ف ذ ؾق جفٍ أكؽر ط و ـ «ُت اُ ثْ تا يَ  ـ  اكتفك م ذي».  م 28، 2/283)« شرح طؾؾ الرت ر  (4 ط/دا

ة. تصؿ  الع



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 514 

 َا ُسِنض 

َِْفع حي٢ٝ  ععٝز ايَكطَّإ يإلعالّ ٚأًِٖ٘بٔ  َِٔ 

[1173 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى  /قى
ؽى » ى٧  ج ةؾ، ٝةؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي مي ث٨  ٤ٝخي ٣ٌٕل   /ثي٪ؽار الؿصةين، ال٧ىٕؿكؼ ثةلك 

ًؽيين ـً كأ٫٤ً٬؟  /ال٧ى ٨ رأيخى لإلقال ٓي ٦ى ٛى ٍج
ى
٨ أ  ٦ى

ىي /ٝةؿ ـً كأ٫٤ً٬ ٨٦ً يى ٓى لإلقال ا أ٩ٛ ةفث٨  ٦ة رأيخي أظؽن  ُ ٞى  .«قٕيؽو ا٣

 َا ُسِنض 

َٜش٢َِٝٔ إ  ععٝز ايَكطَّإ، َٚتَجبُّت٘ يف احلزٜحبٔ  تكإ 

[1174 ] زى٪ة ؽ  ؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿ؛ ال ٔجؽظى ى٧   ث٨ (3)مي
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(296)بِثَؼ

ـُ  (2) ا ه ا لثص »تن  ي اَّ حِ  ذكر فؼتل: (9/138) «ؼتتا تك يَ »،  لسا دار ا اـ اـ  د  تصؿ محؿ ال ط روي طـ أ

لعراق، َح  ؾ ا أه اراهقؿ اـ مفران وغقرهدَّ و ـ إ اـ إسحتق ا .«بثـت طـف محؿد   . اهـ

ػ  ي  (3) ـص َا لُؿ تل طـف ا ؾ»ق دي ع لتَّ وا ح  لَجر ـ ختلد اـ خداش، وداود اـ : »(5/163)« ا روى ط

ـ طاد و، وماعب ا ويَ  طؿر  ، ؾ اـ حـا د  أحؿ و اقري،  لز مَ اهلل ا اـ  ـ طقن، حقك  ز ا ، ومحر عقـ

ورَ  ة،  اق ُزْرَط أ و ال  أ ف  ب طـ وكت لري،  ت ا و اقاسط،  ف  ت مـ تليَ وَ سؿع فؼ ـف  ال ط أ ؾ  : ت طـف... ُسئ

وٌق  ُد .«. َص  اهـ

ؾ   ُقْؾُت: ِ  أق ل كَّ أحقا أ َح ف  ديث ـُ َس ف  إتاَّ  ،الح نَّ و ة   فن ت يُ  (صدوق)كؾؿ ب م ل ت ؾك غ ؿ ط ِّ أاق حت طؾؼفت 

.بثِ  خف  ؼتت شقق
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ؽم، ٝةؿ قى
ى
٢ ال ٌٍ ٛى ٪ٍجى٢ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أمحؽى  /ا٣ ىي» /ظى ةف إل٫ ث٨  يى  ُ ٞى يؽ ا٣ ًٕ قى

٪ٍذىىهى يف اتل ثىج ًخ ثةبلىَصة  .«ال٧ي
[1175 ] زى٪ة ظى ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽؽ   /ٝةؿ أيب /ظى

ىي ٍثجىخي ٨٦ً ٬ؤالءث٨  يى
ى
يؽ أ ًٕ ، ك -قى ٓو ًكي ٭ؽم، ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽيٕين ٨٦ كى ٦ى

ي٥ث٨  كيـيؽ ٕى ٨ رىكىل ٔ٪٭٥  -٬ةركف، كأيب جي ة ًم٧  كٝؽ ركل يىي ٨ٔ مخكني ميؼن
  .قٛيةفي 

ٛية /(1)٤ٝخي  !اكف ييٍسرًثي ٨ٔ قي  فى
٫ ٚيى١ذج٫ /ٝةؿ ٕى ٧ً ٨ قى ٓي ٦ة ل٥ يىسي  .(2)«إ٩ ٧ة اكفى يىتىذىج 
[1176 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ق٧ٕخي  /احلىكى

٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /أثة َة٣تو ٝةؿ ٍثجىخى يف احلؽيًر ٨٦ً يىي» /ظى
ى
ا أ ث٨  ٦ة رأيخي أظؽن

ىي ، كل٥ يس٨ يف ز٦ةًف يى جىحى قٕيؽو ٍٕ ٤ ٥ى ٨٦ً مي ٕى ةف ٦ًس٫٤ٍ، اكف تى  ُ ٞى  .(3)« ا٣
[1177 ] زى٪ة ؽ   (4)]أيب[ث٨  وة٣طث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٦ٕةكيحي ال ٔجؽظى

منيق، ٝةؿ جيؽ الل ال  ًٕنيث٨  ٤ٝخي ًلىعىي /ٔي ييٮخ ابلىَصيني؟ » /٦ى ٍثجىخ مي
ى
٨ أ  ٦ى

ة٥٬ث٨  يىي /ٝةؿ  ٧  .(5)«قٕيؽ، ٦ٓ جةٔحو قى
[1178]  زى٪ة ؽ  ًؽيين، ٤ٝخي ث٨  قأ٣خي ٌٔل   /ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿال ٔجؽظى  /ال٧ى

؟  ٜي أوعةًب ال ٍٮرًم  ٍكثى
ى
٨ أ  ٦ى

                                           

ت) :الؼتئؾ (1) ؾ د (ق ق طا وقع  ي  ه د، و أحؿ حؿد»: (م)اهلل اـ  أاق م ل. «قتل  ِؿ ؾص لُؿَع لف ا ت طل، ق  خ

 .َصِحقٌح  (2)

ارقؿ  (3) م  دَّ 199)ََِّؼ 8). 

طٌ  (4) تق ؼقفتقـ س لؿع اقـ ا ت  ـ  م طاقعم لَؿ ذا ا وك ط  طق لؿخ .ا ـ كتب الرتاجؿ دراكف م ت ؿ اس َظر  ، وِّ وُيـْ

لؿراسقؾ» ارقؿ « ا ـصػ  َا ؾُؿ  .(382)ل

لح َح  (5) ت اـ ص ة  وي ت : مع ـٌ َحَس ه  ُد ـَ بثر رقؿ  ـُ َس َس واكظر األ ث،  دي  .(1193)الح
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ةف /ٝةؿ  ُ ٞى  .(1)«يىي ا٣
[1179 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ٚي٧ة ٠ذت  -ظى

ىي» /ٝةؿ أيب /ٝةؿ -إيل    -يٕين يف احلؽير -فأ٬ؾا الن   قٕيؽ يفث٨  ٦ة رأي٪ة ٦ًس٢ٍى يى
ني٥؟ ٝةؿ /٬ٮ اكف وةظت ٬ؾا النأف، ٤ٞٚخي هل ، ك٦ة رأي٪ة  /كال ٬ي ني٥ ميغه ٬ي

ا .٦س٢ يىي  .(2)«كص٢ٕ يىؿٚٓ أمؿىق صؽًّ

 باب َا سنض 

 ععٝز عٓز أٌٖ ايعًِبٔ  َدالي١ حي٢َِٝٔ 

[1181 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى جىح /قٕيؽو ٝةؿث٨  ق٧ٕخي يى ٍٕ ؾى ٦ة » /ٝةؿ يل مي ىٍٮالى ل

زخي  ؽ   .ظجيتث٨  يٕين قٛيةف .(3)«ظى
[1181 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل   /ظى

٭٪ة كىٍظًؽم ثةبلىَص» /ق٧ٕخ يىي يٞٮؿ ٍكذيت ٨ٔ قٛيةفى ٬ى
ى
ح ٦ة ٠٪خي أ ة، كع٦ 

ذجخ ٔ٪٫ ٬٭٪ة ٦ة اكف يىبذؽاين ث٫  .(4)«٠ى
[1182 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ده ؽ  كى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة مي  /احلىكى
ىي ز٫ ثأربٕنيى أك » /قٕيؽث٨  ٝةؿ يى ؽ  ، ٚىعى جىحى ٍٕ صةءين أثٮ أقة٦ح ٚؾ٬جخي ٫ٕ٦ إىل مي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

َِّ  ،َصِحقٌح  (2)  م.دَّ ؼَ و

ط: . وهل هَصِحقٌح  (3) طق الؿخ ت»ؽذا  ي  بث دَّ  «.َح

 .َصِحقٌح  (4)
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، ز٥ ٝةؿ ٍثذي٫ حبؽيرو  /مخكنيى ظؽيسنة يف ٌٚةا٢ ٌٔل  ؽ   .(1)«لٮال ماك٩ٟي ٦ة ظى

 

 َِٔ َٜش٢ٝباب َا سنض   ععٝزبٔ  ِسِفِظ 

[1183 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٧ٔؿكال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ٌٔل 
ىي ةف يٞٮؿث٨  يى  ُ ٞى ٕةذ -يٕين اث٨ احلةرث -٠٪خي أ٩ة كػةل» /قٕيؽ ا٣ يٕين  -ك٦ي

٦ةين  -اث٨ ٦ٕةذ ؽ  ٞى ٍ  ك٦ة تى ٥٤، كك٪خ أذ٬تي أ٩ة ك٦ٕةذه  -يف يشءو رى ًٕ يٕين ٨٦ ا٣
ٍٮفو ٚيىؼؿج ٚيىٕٞؽاف كيىسذجةف، كأيجء ٚأكذجي٭ة يف ث٨  كػةلي  ٔى احلةرث إىل اث٨ 
 .(3)«ابلىيخ

[1184 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين جىح ٚٞةؿذى٠ؿتي ًلىعىي أوع» /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ٍٕ ا،  /ةبى مي ِل  لٟ أظؽن قى

ي
أ٩ة ال أ

ذ٭٥ يي٤٧ي٭ة ٤ٔي٭٥ رص٢ إال ػةل ك٦ٕةذ، ٝةؿ جىحى  /اكف ع٦  ٍٕ ٪ ة إذا ٝي٧٪ة ٨٦ ٔ٪ؽ مي ٠ي
ة أ٩ة ١ٚ٪خي  ٫، كأ٦  ًْ ذىتى ل  كاظؽو ٦٪٭٧ة حبٛ ٤ىفى ػةله ٩ةظيح ك٦ٕةذه ٩ةظيح؛ ٚى١ى صى

 .(4)«ال أكذتي ظىت أيجءى ابليخ
[1185 ]  ؽ ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽزى٪ة ظى يٕين  -ظى

                                           

بثر رقؿ َصِحقٌح  (1) ت األ ح م ِّ دَّ تين ََِّؼ لفسـج وا  ،(24). 

لػَ  (2) .الَّ هق ا  س

ـُ  .َصِحقٌح  (3) ا ه ا وا ة  ور ؼدم دي  ي م ؽتمؾ»ط أصقل مؿت  (1/188) «ال  ، ـ طؾل، اف ؼ طؿرو ا ري مـ ص

ت.  هق هـ

 .َصِحقٌح  (4)
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٨ ٠٪خى حت٫ْٛ » /٤ٝخ ًلىعىي /ٝةؿ -اث٨ ال٧ىًؽيين ٍػرًبين ٨ٔ اث٨ً أيب ذاتو ك٦ى
ى
أ

ٍُٚف، ٝةؿث٨  الل ٔجؽٔ٪٫؛ ٠يٙ اكف يىى٪ٓ ٚي٫؟ يٕين 
ى
٤ى٧ح ال ْ٭ة  /قى  ٛ ى حتى

ى
٠٪خي أ

ٍكذيج٭ة، ز٥ يىجكؼ٭ة ٨٦ ٠ذةيب
ى
 .(1)«كأ

[1186 ] زى٪ة ؽ  ىي» /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى قٕيؽ ث٨  يى
حه  ٞى ِه زً ةف ظةٚ  ُ ٞى زى٪ة  .ا٣ ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ث٨  يىي /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر

ةًظ   ٛ ةًت احلي ٞى  .(2)«قٕيؽو ٨٦ً ال 

 َِٔ  ععٝز يُؾِعَب١،بٔ  َُالط١َ حي٢ٝباب َا سنض 

ََعضف١ احلزٜحٚنجض٠ اختالف٘ إيٝ٘،   َٚتَعُُّ٘ َٓ٘ 

[1187 ] زى٪ة ؽ  يةليس ٝةؿ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  ُ  /ق٧ٕخي أثة الٮلؽ ا٣
ًّٔشي٨ ق٪ح» /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي جىحى  ٍٕ ٍٛخي إىل مي  .(3)«اٍػذى٤ى
[1188 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ق٧ٕخي  /احلىكى

؛ أمحؽأثة  ٪ٍجى٢ث٨  ٝةؿ أمحؽي  /محيؽ، ٝةؿث٨  َة٣تو ىي» /ظى ث٨  ل٥ يس٨ يف ز٦ةًف يى
جىحى  ٍٕ ٤ ٥ى ٨٦ً مي ٕى ةف ٦ًس٤ٍي٫، اكف تى  ُ ٞى  .(4)«قٕيؽ ا٣

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ارقؿ  (4) م  دَّ 199)ََِّؼ  .(1976)و ،(8
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 باب َا سنض 

 ٚصربٙ عًٝ٘ ععٝز يًعًِ،بٔ  ٚصف طًب حي٢َِٝٔ 

[1189 ] زى٪ة ؽ  ؛ أمحؽال ٔجؽظى ث٨  م٧ؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة قٕيؽو
ةف، يٞٮؿث٨  يىي  ُ ٞى يؽ /ٝةؿ كالم» /قٕيؽ ا٣ ًٕ قٕيؽ ث٨  يٕين يىي -ٝةؿ أثٮ قى

ةف  ُ ٞى ٓي إال  ثٕؽ  /-ا٣ رًٍص
ى
٠٪خي أػؿجي ٨٦ً ابلىيخ كأ٩ة أ٤َتي احلؽيرى ٚال أ

ٕىذ٧ح  .(2)«ا٣

 َِٔ  َعضف١ باب َا سنض 

 بتاصٜذ ْاق١ً اآلثاص ٚصٚا٠ ابصخباص ععٝزبٔ  حي٢ٝ

[1191 ]  ؽ ؽي ال ٔجؽزى٪ة ظى ى٧  ٕيت، ٩ة ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة مي مي
ؿ /ٌٔل، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك ز٬ٍى

ى
 /ق٧ٕخي اث٨ى ٔٮف يٞٮؿ /الك٧ةف يٞٮؿ (4)ق٧ٕخي أ

ٝىًؽ٦ٍخي ال١ٮٚحى ق٪ح إظؽل كتكٕني كػؿصخي ق٪ح أربٓ كتكٕني؛ ٚؿأيخي »
ة كاكف ٝةيض ال٧ةٔح، كاكث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٧ؿاف أيب لًل، كرأيخي ٠ؿدكقن ًٔ ف 

، ٚؾ٠ؿتي ٬ؾا لعىيث٨  اخلىي ةط يى٪٢ٞ إيل  ظؽيرى زيؽ ؿىق، ث٨  كى٬ٍتو ٩ٍسى
ى
قٕيؽ؛ ٚىأ

                                           

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (1) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(183)ا

 .َصِحقٌح  (2)

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 7). 

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 199)بِثَؼ 2). 
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ٕىّش قجني، ٠يٙ يىؿل  /كٝةؿ ًٞؽ يف ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٗى٤ٍ ثً ًٍلى ك٬ٮ ٚي أيب لى
ةًص٥  ؟!(1)الى٧ى

ٍٛهو  ةًص٥ي ق٪ح ز٧ةفو كز٧ة٩ني /ٝةؿ أثٮ ظى  .كالى٧ى
٫  يٕين أف   :قال أبو ُمَحنَّد ك٦ي ٗى٤ٍ ثًّٕش ًقجني؛ اكف ٝيؽي أز٬ؿى الك٧ةف 

 .(2)إظؽل كتًكٕني :ال١ٮٚح ق٪ح إظؽل كز٧ة٩ني، ٚٞةؿ

َِِنَا ُس َٜض  َٚ ٍٝزِعَعبٔ  ٢َِٝشٔ ُطٖز   ِ٘عَصٚ

[1191 ] زى٪ة ؽ  ؛ أمحؽال ٔجؽظى ى٧ ؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽو ث٨  يىيث٨  مي
ةف، ٝةؿ  ُ ٞى ٕيؽو » /قٕيؽ ا٣ ؽق يىي -ل٥ يس٨ أثٮ قى يى٧ـح كال  -قٕيؽث٨  يٕين صى

، كال   ٍ ة رى ٢ى محى ة٦ن ، كال دىػى  ٍ ٫ رى ٞى ٍ٭ ة، ك٦ة أ٥٤ٔي أين رأيذي٫ رى ٧ن عٟ إال دىبىك  يٌى
ٕي٫ يٞٮؿ ٪نة، ٠٪خي أق٧ كى ةثنة ظى ٌى ٌت ًػ ٨، كاكف يى ، كال اد ٬ى ةءي  /ا٠ذع٢ى ٔىىسى ثٞى ٦ة 

اث٫ إال أز٬ؿ الك٧ةف دٍؿى
ى
 .(4)«رص٢و ل٥ يىجٜ ٨٦ أ

 

                                           

تج الَجَؿاِجم: (1) ث مع الَحجَّ ـِ األشع ا ُة ا وقع ت  تك واف ك لِعراق،  ت ا ة» .مقضٌع  تي ، متدة (1/292)« الـف

 .(َجؿَجؿ)

 .َصِحقٌح  (2)

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (3) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(183)ا

(4) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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 ههديبي  حويرال عبد

 مًدي بو  رمحواه عبد 

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 ايٓكاد َٔ أٌٖ ايبصزة 

 َٔ ايطبكة ايثاْية:

 

 َٗدي بٔ  زمحٔاي عبد
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 ََٗزٟ بٔ  ضَّمحٔاي عبز

ُومن العلماء الجهابرة الىقاد من أهل البصسة 

َُمهدي بن ُسَّحمنالُعبدمن الطبقة الثاهية 

ًِِ َا ُسِنض  َٓاِق١ًَ اآلثاص  ََٗزٟ بٔ  ضَّمحٔاي عبزَِٔ ِع  ِب

ََِعَضفت٘  َٚصِشٝح ابَصِخَباص َٚعِكُٝٗا ِٚفِكٗ٘ ٚ

[1192 ] زى٪ة ؽ  ـ ٬ؿاين /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى بيٓ ال  (1)ق٧ٕخي أثة الؿ 
ا /ٝةؿ ازم يٞٮؿ (2)ق٧ٕخ صؿيؿن ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ً ال ٔجؽ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى » /الؿ   .٦ى
ةكك ْن ٍٛ ا ثةحلؽيًر كًظ ن ٙى ٔ٪٫ ثىَصى  .(3)«و

[1193 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /ق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ًؽيين يٞٮؿث٨  ٌٔل   ٭ؽم أ٥٤ٔى الةسث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽاكف » /ال٧ى ارنا .٦ى  .(4)«ٝةهلة ًمؿى

                                           

دٌ  (1) أح قف  ؾؿ ف لؿ يتؽ ٌة،  بِثَؼ لعتؽل،  ود ا اـ دا تن  ؾقؿ ق س ِ  ه ب»ة. جَّ حُ ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(2571). 

ق جريرُ  (2) د ه لؽق ي الحؿقد اـ اـ طا لضال ا ط ا ت ،ُقْر تضقف وق ي  لرَّ ؾ ا تب،  :كزي لؽت ح ا ٌة، َصِحق بِثَؼ

 ِ ه َيِفُؿ م تن  ي آخر طؿر ؾ: ك حِ قق ب»ػظف. ـ  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(924)، ِّرجؿ

لف: (ك)وقع  ي  :ِّـاقف ت  اًع طاقع ِّ لؿ لاَّ «جرير» وا هق ا ت  لُؿْثَا وا ق  ي قاب،  ؾك  (م)، وه ط

قاب لاَّ  .ا

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)
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[1194 ] زى٪ة ؽ  ة ٬ؿيؿةى ق٧ٕخي أث /ق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم يف مىكضؽ الة٦ٓ، كاكف ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽاك٩خ احلى٤ٞح ٣» /ٝةؿ (1)الٮاقُٰ ٦ى

ؽر، ٨ٔ يى٧ي٪٫ يىيث٨  ٦ٕةذي  ٕؽ إىل قةريح يف الى  ىكةرق ث٨  ٦ٕةذ يٞى ٨ ي ٕيؽ، ٔك قى
ة ثٕؽ املؿة ال ٔجؽاحلةرث، كث٨  ػةل ؿ  ؿ مح٨ هل ال٧ىكأ٣ح كال٧يؾا٠ؿة، ك٬ؤالء مى

 .(2)«راحلؽير ثٕؽ احلؽي
[1195 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ، ٝةؿث٨  ٩ة ٧ٔؿك /ؿ مح٨، ظى  /ٌٔل 
٭ؽم ٨ٔ ظؽيرو ٣ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقأ٣خي  ٤ ٥، ٚٞةؿال ٕجؽ٦ى ٕى ٬ٮ ٨ٔ  /١ؿي٥ ال٧ي

ٮل؟ /٧٤ٚة ٝةـ قأتلي٫ ٚي٧ة ثحين كبح٪٫، ٝةؿ .١ؿي٥ال ٔجؽ ٍٞ  .(3)«ٚأي٨ اتل 

٨ ٣حف ثسٞحو ٔ٪ؽق يٕين أف  ا :قال أبو ُمَحنَّد  ٧ كايح خى ـق ٨ٔ الؿ  ض تل ٞٮل حتى
ٕىال٩يح، كاكف  ثى  (4)١ؿي٥ال ٔجؽيف الّس   كا٣ ىؽ  ًؿق أف يي ٚى١ى  ، ٤ ٥ ٔ٪ؽق ٗري ٝٮم  ٕى ال٧ي

٫٪ٔ. 

[1196 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ي٥ /ؿ مح٨، ظى محى ةد  ث٨ (5)ق٧ٕخي ٩ٕي
٭ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٤ٝخي ٣» /ٝةؿ اب؟  /ؽم٦ى ؾ  ٍٕؿًؼي ال١ى  ٠يٙ تى

ًجيتي املض٪ٮفى  /ٝةؿ  ُ ؿؼ ا٣  .(6)«٧٠ة يٕى
[1197 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  أيب وٛٮاف،  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة مي

                                           

ال (1) لؽال طل :هق محؿد اـ أيقب ا القاس يرة  وٌق.  :أاق هر ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(5789). 

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

 .َصِحقٌح  (3)

د (4) ترق هق طا لُؿخ ال ا أ اـ  لؽريؿ  قٌػ  :ا ب»، كؿت  ي ضع ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  418)، ِّرجؿ 4). 

(5)  
 

لخزاطل قؿ  ،ػ، ضعقهق ا بثر ر ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ت   .(24)كؿ

الخطقب  ي  (6) ت كُ  (2/255) «الجتمع»ورواه  ذي، ك لرتم سـ ا لح اـ ا د  أحؿ اـ َح مـ صريؼ  قؿ  ، ؿَّ ع تد

َح »اف، اؾػظ:  َصِحق رف  قػ ِّع ت يَ  ك تل: كؿ ه؟ ق ث مـ غقر دي لح ُب ا طاق ل ف ا ر لؿجـقنَ  ع  .«ا
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ًؽيين يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٌٔل   /ٝةؿ ٞةـ » /ال٧ى ٍٛخي ثني الؿ ز٨ كال٧ى ظ٤ً
ي
ًػٍؾتي ٚأ

ي
لٮ أ

ٍٛخي ثةلًل  ى٥ حلى٤ى ين  ل
ى
ٍ  أ٥٤ٔى ثةحلؽيًر ٨٦  أ ا رى رى أظؽن

ى
ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأ

٭ؽم  .(2)«٦ى
[1198 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ىاء، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة مي ٝةؿ  /ا٣ربى

ًؽيينث٨  ٌٔل   ًٟ » /ال٧ى ٭ؽم يىؾ٬ت ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأنف ث٨  ثي٥  اكف ثٕؽ ٦ةل ٦ى
ج٭٥ ٍؾ٬ى  .(4)«كيىٞذؽم ثُؿيٞذ٭٥ -ؽي٪حيٕين ٦ىؾ٬ت دةثع  أ٢ً٬ ال٧ى  -٦ى
[1199 ]  ٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يىؽكر ىلع ًقذ ح، ز٥ » /ال٧ىًؽيينث٨ ِكٝةؿ ٌٔل

٥ٍ٤ي االزين ّٔش إىل ًقذ ح ًٔ ، ز٥ ا٩ذىه  ٔىّشى ذ ح إىل ازين  ٥ٍ٤ي ٬ؤالء الك  ًٔ  /وةر 
ىي ٭ؽم، كيىيث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ، كث٨  يى ث٨  ًكيٓأيب زااؽة، ككى ث٨  زكؿيةث٨  ٦ى

اح، ك جةرؾ، كيىيث٨  الل ٔجؽالىؿ   .(5)«آدـث٨  ال٧ي

 

                                           
= 

د يُ  (1) وق ؼػل،  لث ال صػقان ا أ ـ  ا تن  اـ طثؿ د  ق محؿ ب إه ٌة.  :هدص لك َج ـس ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة  617)ِّرجؿ 1). 

ـُ  .َصِحقٌح  (2) ا ه ا وا تريخ»شتهقـ  ي  ور لت . (759)ارقؿ  «ا ال صػقان، اف حؿد اـ أ م صريؼ   مـ 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(46)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (4)

ارقؿ َصِحقٌح  (5) م  دَّ ََِّؼ ت  ر م َظ وُيـْ لؿَ  (39ص) «العؾؾ»، و(46)،  اـ ا ت تا ه د اع ت   ديـل.وم
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 باب َا سنض 

 ِ٘تِبََٗزٟ ٚسفظ٘ َٚثبٔ  ضَّمحٔاي عبزإتكإ َِٔ 

[1111 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى  /٤ٝخ ليب /ظى
٪ؽؾ؛ » ًٔ ٍثجىخي 

ى
ي ٧ة أ

ى
٭ؽم أك ككيٓث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽأ  ؟٦ى

ٓه يف ًقت ني ال ٔجؽ /ٚٞةؿ ٫ ككي ٛى ؛ ٝؽ ػة٣ ٓو يف قٛيةفى ة ٨٦ً ككي ُن ٍٞ ٝى٢  قى
ى
ؿ مح٨ أ

ؿ مح٨ ييجءي ث٭ة ىلع أ٣ٛةّ٭ة، ك٬ٮ أكرث ال ٔجؽظؽيسنة ٨٦ ظؽيًر قٛيةف، كاكف 
ة ل٥ يىٍؿًك  ٓه ٨ٔ حنٮو ٨٦ مخكني ميؼن ، كركل ككي ٓو دنا لنيٮخ قٛيةف ٨٦ً ككي ؽى ٔى

٨ال ٕجؽاكف ٣ً  ؿ مح٨، ك٣ٞؽال ٔجؽٔ٪٭٥  كى   .ؿ مح٨ دىٮىؽ ظى
ٕىي٥؟ ٝةؿ /٤ٝخ ٕىي٥ ٨٦ً ٬ؤالء؟ /ٚأثٮ جي ٓي أثٮ جي  .(1)«أي٨ يٞ
[1111 ] زى٪ة ؽ  ًؽيينث٨  قأ٣خي ٌٔل   /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ٨ » /ال٧ى ٦ى

ٜي أوعةًب ال ٍٮرًم؟  ٍكثى
ى
 أ

ةف، ك /ٝةؿ  ُ ٞى ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽيىي ا٣  .(2)«٦ى
[1112 ] زى٪ة ظى ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽؽ  ق٧ٕخ  /احلىكى

ى٧ ؽ ىٍك٧ٓ » /أيب ثسؿ يٞٮؿ ث٨ (3)املٞؽَل؛ مي ة ل٥ ي ٓى كل٧ًى ٧ً ا أد٨ٞى ملة قى ٦ة رأيخي أظؽن

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ارقؿ َصِحقٌح  (2) دم  لؿتؼ بثر ا ر األ َظ وُيـْ  ،(995). 

ٌة.  (3) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(5798)، ِّرج
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٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽكظؽير الةس ٨٦   .(1)«٦ى
[1113 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ٦ٕةكيحي ال ٔجؽظى ؽ  أيب ث٨  وة٣ط ث٨ (2)ؿ مح٨، ظى

منيق، ٝةؿ ًٕنيث٨  ٤ٝخ ًلىعىي» /ٔجيؽ الل ال  يٮخ ابلىَصيني؟  /٦ى ٍثجىخي مي
ى
٨ أ  ٦ى

ة٥٬ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ /ٝةؿ  ٧ ٭ؽم، ٦ٓ جةٔحو قى  .(3)«٦ى
[1114 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٚي٧ة ٠ذت  -ظى

ين أمحؽ -ق٧ٕخي أيب /ٝةؿ -إيل   ٭ؽمث٨  يٕى ٪ٍجى٢، كذ٠ؿ اث٨ ٦ى حن » /ٚٞةؿ -ظى ٞى اكف زً
ك٥٤ ؽؽ، وة٣ط مي ٕةدف الى   .(4)«ًػيىةرنا ٨٦ً ٦ى

[1115 ] زى٪ة ؽ  ؽزٮين  /ق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ظى
ةف، ٝةؿث٨  ٨ٔ يىي  ُ ٞى   /قٕيؽ ا٣

ى
أ ٍثجىخي ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٦ة ٝىؿى

ى
ٟو أ ٭ؽم ىلع ٦ةل ٦ى

 ً٧ ة قى  .(5)«ٓ الةسي ًم٧ 
[1116 ] زى٪ة ؽ  قأ٣خي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٟو ٨ٔ أيب القٮد ٨ٔ ٔؿكة؛  -٦ى زي٪ة ثأظةديًر ٦ةل ىؽ  ك٬ٮ يي
ك٪٭ة ٤ٝخي هل ٨ أثٮ القٮد ٬ؾا ية أثة قٕيؽ؟  /٨٧ٚ ظي  ٦ى

ؽي  /ٝةؿ ى٧  ؿكة، أػٮ ٬ًنةـ٩ٮٚث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  ٬ؾا مي ٔي بًيت  ٔؿكة ث٨  ٢؛ رى
ـه يف ظؽيًر  ٧ٔؿك، ٨ٔ ث٨  الل ٔجؽ٨٦ الؿ ًةٔح، ك٬ٮ اذلم يٞٮؿ ٬ًنة

                                           

بثر رقؿ َصِحقٌح  (1) ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ تين  لفسـج وا  ،(24). 

بثر رقؿ َس َح  (2) األ ت  م ِّح دَّ وََِّؼ ث،  دي لح 197)ـ ا 7). 

ارقؿ  (3) م  دَّ ت ََِّؼ ظر م واك  ، ـٌ َحَس ه  ُد ـَ 197)َس 7). 

 .َصِحقٌح  (4)

دِ  (5) تمٌ  ي سـ إهب اَ ه  تن:  ققَل  أنَّ  دَ قْ :  ؿد اـ سـ ة.يُ  «دبثقينَح »أح  قحل أهنؿ جؿتط
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ًٕ  جزتعي ال يى   اللى  إف  » /ملسو هيلع هللا ىلص ال يب ٔي  يى ا٩زتاعن  ٥ى ٤ٍ ا٣ ، ٚٞةؿ (1)«ةًس ٫ ٨٦ ال  جزت
ـه  ؽ /٬نة ى٧  زين أيخ؛ مي ؽ  ؿ أمؿي  ل٥ /٩ٮ٢ٚ، ٨ٔ أيب، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  كظى ـى يى

٤ ٮا  ٌى جةية الم٥، ٚٞةلٮا ٚي٭٥ ثةلؿ أم؛ ٚى ىنأ ٚي٭٥ أث٪ةءي قى ذىًؽالن ظىت ن ٍٕ ثىين إسااي٢ ٦ي
٤ ٮا. ًى ى

 كأ
 ٝؽ ٠ذبذي٫ ية أثة قٕيؽ، ك٣حف ٬ٮ ١٬ؾا!  /٤ٞٚخي 
جى إيل  أثٮ أقة٦ح ٠ذةثى٫، ك٬ٮ ١٬ؾا /ٚٞةؿ ٍػؿى

ى
؛ أ   .ثىًلى

حٍنىًؽر  كك٪خي ٠ذبذي٫ ٨ٔ أيب /ق٪ةفث٨  ٝةؿ أمحؽي 
ى
أقة٦حى ثةل١ٮٚح ٝج٢ أف أ

ح إال أف أ٩ْؿ يف ٠ذةيب،  (2)كاقٍإىل ابلَصة، ٧٤ٚة ٝىًؽ٦ٍخي  ل٥ يس٨ يل ٧٬ً 
٫، ٝةؿ  تى٧ 

ى
ة أ ة، ٧٤ٚ  مٌل ٤ٔي٪ة ٨ٔ ٬ًنةـ ٨ٔ أثي٫ دة٦ًّ

ي
ٚ٪ْؿتي ٚإذا احلؽيري ٝؽ أ

٨ ق٧ٓ أيب يٞٮؿ /٬نةـ ٍؿ أمؿي ثىين إسااي٢. ظىت ذ٠ؿ ا /أػربين ٦ى ـى حلؽيرى ل٥ يى
 .«ثذ٧ة٫٦

[1117 ] زى٪ة ؽ  ٭ؽم ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ» /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٦ى
ٍثجىخي أوعةًب محى ةد

ى
ٍثجىخي ٨٦ً يىيث٨  أ

ى
، أ حه ٞى ـه زً ٨ي ٨٦ً ث٨  زيؽ، ك٬ٮ إ٦ة ٞى ٍت

ى
قٕيؽ، كأ

ؿىضى ظؽيسى٫ ىلع قٛيةفى ال ٍٮرًم   ٔى ، كاكف  ٓو   .(3)«ككي
[1118 ] زى٪ة ؽ  ح، ٝةؿال ٔجؽظى جيت  ث٨ (4)ق٧ٕخي ٩ٮح /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ زئر ظى

رض٩ة » /يٞٮؿ ٪ىٮر، ٨ٔ أيب ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽظى ، ٨ٔ ٦ى زى٪ة ٨ٔ قٛيةفى ؽ  ٭ؽم ٚعى ٦ى
                                           

ارقؿ  (1) لاختري  ؿ (7397)رواه ا ديث رق  .(2673)، ومسؾؿ طؼب ح

لؿطاقع:  (2) وقع  ي ا ط، و ت»كذا  ي الؿخطق ًط  .«واس

 .قٌح َصحِ  (3)

ةٌ  (4) قؿ  ،بِثَؼ بثر ر ت األ م ِّح دَّ 4)ََِّؼ 43). 
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ٮهًل  ىح يفٝ   ٌ ٞةؿ هل رص٢ه ظىرضى (1)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ /ال  ٚ،
زى٪ة يىي /٦ٕ٪ة ؽ  ، ظى ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أيبث٨  ية أثة قٕيؽو ىح قٕيؽ، ٨ٔ قٛيةفى  ٌ  .ال

خى  /ٝةؿ ١ى  ؿ مح٨.ال ٔجؽٚىكى
، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أيب  ، ٨ٔ قٛيةفى ٓه زى٪ة ككي ؽ  ، ظى / ية أثة قٕيؽو ؿي كٝةؿ هل آػى

ىح  ٌ   .ال
، كٝةؿ /ٝةؿ خى ١ى ًْٚةف /ٚىكى ة   .ظى

ٮق /ز٥ ٝةؿ ٔي   .دى
دىٍٮا يىي /ٝةؿ ٩ٮحه 

ى
كق أف  ث٨  ز٥ أ ٍػربى

ى
ثى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ ٚىأ ؽ  ٭ؽم ظى ٦ى

٫، ث٭ؾا  ٛي ىح؛ ٚأػرب أ٩ٟ  ختة٣  ٌ ٪ىٮر، ٨ٔ أيب ال ، ٨ٔ ٦ى احلؽيًر ٨ٔ ال ٍٮرًم 
؛ ٚأمكٟ ٔ٪٫، كٝةؿ ٓه ٫ ككي ٛي   .ظةْٚةف /كية٣

٢ى يىي /ٝةؿ ػى ٚىؽى
، كٝةؿث٨   ذيجى٫، ٚؼؿجى ت لى ٠ي ٛى ٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ  /قٕيؽ؛ ذى

، ٨ٔ ٦٪ىٮر.ال ٔجؽ  ؿ مح٨/ ٨ٔ قٛيةفى
ح  /ٝةؿ ٩ٮحه  ًٞى  ٓه ثً  ؿ مح٨ كاحلؽير كٝٮهل/ ظةْٚةف.ال ٔجؽٚأػرب ككي

ٓه  ًكي ج٢ ال١ؾبى ٤ٔي٪ة /ٚٞةؿ كى ، ال يىججِغ أف يٞى ىفى اللي أثة قٕيؽو   .عى
، ٚٞةؿ /ٝةؿ ٓه ؿ ككي ْى ٤يٮق ٨ٔ ٦٪ىٮرو ال ٔجؽ٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ  /ثي٥  جى ٕى  .«ؿمح٨؛ اٍص

 
 

                                           

د: سقرة  (1) لرط ة: ا  .7اآلي
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 باب َا سنض 

 ََٗزٟ عٓز ايعًُا٤بٔ  ضَّمحٔاي عبزدالي١ َِٔ 

[1119 ]  ؽ ٧ٔؿ  ث٨ (1)ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ال ٔجؽزى٪ة ظى
ـ ٬ؿم، ٝةؿ ي ٮبى  /ال

ى
ذٮك  ٝةؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي أ ؿ إىل ث٨  اكف محى ةدي » /ال٧ي ْى زيؽ إذا جى

٤ ٢ى كص٭٫ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٤ًٍك٫ تى٭ى ٭ؽم يف دلى  .«٦ى
[1111 ] زى٪ة ؽ  ٚي٧ة  -٧ىؿكزمآدـ ال ث٨ (3)ؿ مح٨، أػربين م٧ٮدي ال ٔجؽظى
ٝىحى » /ٝةؿ -٠ذت إيل   ؽى ٢ ٝةؿ ث٨ (4)ق٧ٕخي وى ٌٍ ٛى ىي /ا٣ ةف ث٨  أديخي يى  ُ ٞى قٕيؽو ا٣

ـٍ  /أقأهلي ٨ٔ يشءو ٨٦ احلؽير، ٚٞةؿ يل ـى ٍ ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽال كأٚةدين ٔ٪٫  .٦ى
، ٚكأ٣خي  زىين ث٭ةال ٔجؽأظةديرى ؽ   .(5)«ؿ مح٨ ٔ٪٭ة، ٚىعى

[1111 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  مح٨، ٩ة أمحؽي ؿ  ال ٔجؽظى
٭ؽم ةف كال ث٨  ٦ى ك  ٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽظى ؿ مح٨ يسٮفي ٔ٪ؽ ال ٔجؽاكف  /٦ى

ة ثةل٤ي٢ كال ٭ةر، ٚإذا صةء٩ة قةٔح صةء رقٮؿي  قٛيةفى ّٔشة أيةـ، مخكح ّٔش يٮ٦ن
زىؿق، ٚيٞٮؿ

ى
ٛيةف يف أ ٔيٮؾ /قي ٪ة، كيؾ٬تي  .قٛيةفي يىٍؽ ٔي  .«إل٫ ٚيىؽى

                                           

بثر رقؿ  (1) ت األ ح م ِّ دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ تف،  ارس وف  لؿعر  .(6)ا

تري   (2) لاخ ه ا تريخ الؽاقر» ي  ذكر لت ـصػ  ي (1/424) «ا َا لُؿ وا ؾ»،  دي ع لتَّ وا لَجرح  ، ولؿ (2/259)« ا

دياًل.يَ  ِّع وتا  ت   ذكرا فقف جرًح

(3)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6552)، ِّرجؿ

ٌة،  (4) بِثَؼ وزي،  لؿر ؾ ا لػض اـ ا ة  دق ب»هق ص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ « َِّْؼِر ة   .(2934)ِّر جؿ

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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[1112 ] زى٪ة ؽ   ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم يٞٮؿث٨ ا ٚيذيةق، ٝةؿ /٦ى آين ٠أين أ٩سؿتي  كأ٣ح، ٚىؿى ٍذىتى قٛيةفى ال ٍٮرًم  يف مى
ى
 /أ

، ٝةؿ ، كل٥ ي٢ٞ محبنة /أ٩خى ٦ة دٞٮؿ؟ ٤ٝخي ٠ؾا ككؾا، ًػالؼ ٦ة يٞٮؿي  .(1)«ٚك١خى
[1113]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽ، ٩ة -اث٨ ال٧ى لٮ أف   /ٝةؿ يل قٛيةفي » /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ى
ة ٧ٍ٤ن ًٔ ٚىؽدٟي  ى ذييب لى ٪ؽم ٠ي ًٔ»(2). 

٣حي  :قال أبو ُمَحنَّد الى ؛ ال ٔجؽٚٞؽ ثةفى ثؾلٟ صى أق ؿ مح٨ ٔ٪ؽ ال ٍٮرًم  إذ ثىؽى
 .ث٭ؾا ا٣ٞٮؿً 

[1114 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽًق٪ةف، ق٧ٕخي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٭ؽم يٞٮؿ يىحٍ٪ىح، ٚض٢ٕ يكأ٣ين ٨ٔ احلؽيًر ث٨  ٝىًؽ٦ٍخي ىلع قٛيةفى  /٦ى  .(3)«خي
[1115 ] ؽي ى٧  ٛٮاف، ٝةؿ ث٨ (4)ذ٠ؿق أيب، ٩ة مي ق٧ٕخي » /أيب وى

٭ؽم يٞٮث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ًٟ  /ؿ٦ى ٤ٞح ٦ةل ين  احلؽيرى يف ظى ًذتى خى  .(5)«أنفث٨  ٠ي
[1116 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة ثسؿي ال ٔجؽظى ؽ  ، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ظى ٤ٙى  /ػى

زين ظكنيي  ؽ  ؿكة، ٝةؿ ث٨ (7)ظى ٪ ة ٔ٪ؽ محى ةد» /ٔي ٪ؽق  -زيؽث٨  ٠ي  -ؿمح٨ال ٔجؽٔك
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 199)بِثَؼ 7). 

 .َصِحقٌح  (5)

اريه (6) لا ؾػ ا وٌق.  :أاق اشر :ق اؽر اـ خ ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  74)، ِّرجؿ 6). 

أاق حتِّؿ كؿت  ي َس َح  (7) ث، قتل  دي الح ؾ»ـ  دي ع لتَّ وا لَجرح  َس : »(3/62)« ا ال َظر «اف تا  وُيـْ ير ».  ِّحر

ب ؼري لتَّ  .(1/289)« ا
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ؽه ييؤىت هلؾا  /ٚٞةؿ مح ةده  ظى
ى
ةب  ف ٚ٭ٮ ٬ؾالنأإف اكف أ  .(1)«ا الن 

 .ؿ مح٨ ٨٦ً ٔ٪ؽقال ٔجؽيٕين ٝةهل ثٕؽ٦ة ٝةـ  :قال أبو ُمَحنَّد

 باب َا سنض 

 ََٗزٟ يًعًِ ٚأًٖ٘بٔ  ضَّمحٔاي عبزتبذٌٝ َِٔ 

[1117 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽاكف » /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
رٍبىل ٝ ٤ك٫، كال حي ث يف دلى ؽ  ذىعى ٭ؽم ال حي ة ٠أف  ٦ى ٥، كال يٞٮـ أظؽه ٝةا٧ن ذىبك  ، كال حي ٥٤ه

ث، أك  ىؽ  ٥، أك حتى ا ٦٪٭٥ دىبىك  ىلع ريءكق٭٥ ا٣ُري، أك ٠أ٩ ٭٥ يف والة؛ ٚإٍف رأل أظؽن
جى  ؿى ٤ى٫ كػى ٍٕ ة ٣ىًبفى جى عٟ، أك يىربم ٝى٤ى٧ن  .(2)«يٌى

[1118 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧   /ف، ٝةؿأيب وٛٮاث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ز٪ة مي
٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » ٍٛخي إىل محى ةدً  /٦ى زيؽ ز٦ة٩نة ٦ة يل إل٫ ث٨  اٍػذى٤ى

 .(3)«ظةصح

 
 

                                           

(1) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ارقؿ َصِحقٌح  (2) م  دَّ ََِّؼ و  ،(199 حق (5 وكقعٍ اـ ـ  ذلؽ.أكَّ  ه ط تن ك  ف ك

 .َصِحقٌح  (3)
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 باب َا سنض 

 ََٗزٟ بعًٌ احلزٜحبٔ  ضَّمحٔاي عبزعًِ َِٔ 

[1119 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ يل  /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى يىحٍ٪ىحى يف » /-يٕين اث٨ ٦ى يىً٭٥ي اث٨ي خي

ا اقذأذف ىلع رقٮًؿ الل  ؽن ٍٕ ؽير ٦٪ىٮر أف  قى جىة٣ىحى ابلةب، ٚٞةؿ ملسو هيلع هللا ىلصظى  الى » /ري
ى   ذى كٍ ت

ٍ
 .«ةًب ابلى  ٢ى جً ٍٞ ذى كٍ مي  فٍ ذً أ

يىحٍ٪ىح ركل ٨ٔ ٦٪ىٮرو ٨ٔ ٬ًالؿ :قال أبو ُمَحنَّد ىكةث٨  يٕين أف  اث٨ى خي ؼ ي
.. ا اقذأذفى ؽن ٍٕ  .أف  قى

ًٌل   ٔى ًؽيينث٨ ِٝةؿ  ٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٤ٞٚخي ٣ :ال٧ى ٫؟ ٝةؿ :٦ى ٛى ٨ٍ ػة٣ى  :ك٦ى
ز٪ةق ؽ  حى  ظى ٤ٍعى َى  ٨ٔ ، ٪ىٮرو ث ةر، ٨ٔ ٦ى

ى
شظجي٢ ث٨  ٢يٍ ـى ميَصؼ، ٨ٔ ٬ي ث٨  ٧ٔؿي ال

ا اقذأذف... ؽن ٍٕ  .(1)أف  قى
ث ةر يف ٨ ث ؿ مح٨ال ٔجؽٚٞؽ ثةفى أف   :قال أبو ُمَحنَّد

ى
ٕي٧ؿ ال ٥ ٣ً سى ٭ؽم ظى ٦ى

يىحٍ٪ىح ٦ٓ أف  اث٨ى  ٘ى٤ٍ ىلع اث٨ً خي ٍكٝىٓ ا٣
ى
ركايذ٫ ٬ؾا احلؽير ث٧ة ذ٠ؿ ٨٦ اإلق٪ةد، كأ

ٞؿئ  زى٪ة ال٧ي ؽ  ا اقذأذف ىلع ظى ، ٨ٔ ثًٕي أوعةث٫ أف  قٕؽن ، ٨ٔ ٦٪ىٮرو ٨ٔ قٛيةفى
٪ىٮر، قٛيةفى  ٨ٔ -٤ٔي٫ ٝيؿئ ٚي٧ة -ىلعال ٔجؽث٨  يٮنف كأ٩ة ،ملسو هيلع هللا ىلصاليب  ٨ ٦ى ٔى  ،

  :ٝةؿ
ي
ا اقذأذفى ىلع رقٮؿ الل ث٨  راق ٨ٔ ٬الؿأ زى٪ة ك ،ملسو هيلع هللا ىلصيكةؼ أف  قٕؽن ؽ  أثٮ ظى
ؽث٨  ثسؿ ى٧  ، ث٨  أيب عو٥ ال بي٢، ٩ة مي ٓه ٌٚي٢ ا٣زباز ٨٦ قة٠ين م١ح، ٩ة ككي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)
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، ٨ٔ ٤َعح، ٨ٔ ٬ي  ، ٨ٔ ٦٪ىٮرو ٤ٓى أك أدػ٢ يٍ ـى ٨ٔ قٛيةفى  َ ، ٨ٔ قٕؽو أ٩ ٫ ا ٢و
٫، ٚٞةؿ ا ً » :ملسو هيلع هللا ىلصليب  رأقى ٍص٢ً ابلىَصى

ى
٢ًٕ االقتبؾافي ٨٦ً أ  .(1)«إ٩ ٧ة صي

حي ٝٮًؿ  :قال أبو ُمَحنَّد ٤ ح ٬ؾا ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽٚٞؽ ثةفى ًوع  ًٔ ٭ؽم يف  ٦ى
 .(2)احلؽير

[1121 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى
ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى ين اث٨ي  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ٦ى ٛى ة٣ى ػى

، ٝةؿ ً لى ـ  الٮى
ي
ة أ ؽ  ًٔ ، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى يف  ٛيةف يف ظؽيًر ظجيتو جةرؾ يف ظيةًة قي ٣حف  /ال٧ي

 .(3)أيب زةثخث٨  ٬ٮ ظجيتي 
 .«أيب زةثخث٨  ٬ٮ ظجيتي  /ٚكأ٣خي قٛيةفى ٔ٪٫؛ ٚٞةؿ /ؿمح٨ال ٔجؽٝةؿ 
[1121 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  وة٣طي  ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ًؽيين ٭ؽم -ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى كذ٠ؿتي هل ظؽيرى  -يٕين اث٨ ٦ى
ؿيؿ ةاحل ٔجؽث٨  صى مٍخىةقن

ى
ؿى يف اخلُإ أ ٧ى ، ٨ٔ خي يًب  ٍٕ ً٘رية، ٨ٔ الن  يٕين  -٧يؽ، ٨ٔ ٦ي

إ ؿ مح٨/ ال ٔجؽٝةؿ  .ة٬ؾا ظؽيري ٔجيؽ /ؿ مح٨، كٝةؿال ٔجؽٚأ٩سؿىق  -ًديح اخلُى
زين ث٫ ٬ني٥ ٨ٔ ٔجيؽة ؽ   .(4)«ظى

[1122 ]ٝةؿ ، ، ٩ة ٌٔل  ٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /٩ة وة٣طه اكف » /٦ى

                                           

ـُ  (1) ٌت ومت ا ت بث حقحقـ» ي  ف  لاَّ  .«ا

َظر  (2) ؾؿُ  (2/242) «العؾؾ»وُيـْ لس  »ػ، وـص َا ل لؽربىا ال داود»لؾاقفؼل، و (8/339) «ــ ا  «ســ أ

 .(5174)ارقؿ 

 .َصِحقٌح  (3)

َظر َصِحقٌح  (4) وُيـْ ةَّ َا مُ »،  ال شقا ااـ أ  .(9/135) «ػ 
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ز٬ٍؿ -الك٧ةف
ى
، ٨ٔ ٔحىس -(1)يٕين أ زين ٨ٔ قٛيةفى ىؽ  ٔحىس  (2)]أيب[ث٨  يي

 ٨ٔ ، ٕيب، ٨ٔ مّسكؽو .الل ٔجؽاحلى٪ ةط، ٨ٔ الن  ًٓ ٍُ ٞى   يف ا٣
حىس /ٚكأ٣خي قٛيةفى ٔ٪٫، ٚٞةؿ /ؿمح٨ال ٔجؽةؿ ٝ ة، ٨ٔ ث٨  ًٔ ـ  ٔى أيب 

 ٨ٔ ، ٍٕيب   .(3)«الل ٔجؽالن 

عيطى ٬ٮ ٨ٔ ٔحىس :قال أبو ُمَحنَّد ، ث٨  يٕين أف  الى  ٕيب  ةى، ٨ٔ الن  ـ  ٔى أيب 
٢ه الل ٔجؽ٨ٔ  ؿٍقى ٍه (4)، مي ٤ى ٗى  .«، كأف  اذلم ركاق أز٬ؿ الك٧ةف 

[1123 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال جؽٔظى ، ٩ة ٌٔل   /ؿ مح٨ال ٕجؽ٤ٝخي ٣» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
ٮىا٩ح، ٨ٔ ٝىذةدة، ٨ٔ أنفو أف  أثة ثسؿ  ٔى ٍكا ٨ٔ أيب  كىٍصى  إ٩ ٭٥ رىكى

ى
أ

  .ثةخلي٧ف
  .ثة٢َه  /ؿ مح٨، كٝةؿال ٔجؽٚأ٩سؿىق 

الن  /ز٥ ٝةؿ ؿٍقى ذىةدة مي ٮىا٩ح، ٨ٔ رى ٔى زى٪ة أثٮ  ؽ  ٝؽ  /٨ؿمحال ٔجؽ، ز٥ ٝةؿ (5)إ٩ ٧ة ظى
ة -ظؽزذ٥ ٌن ي كى ىلع ا٣ج   فى حٍ ٣ى » /٨ٔ ٝذةدةى، ٨ٔ أنفو  -أي  .، ٣حف هل أو٢ه «حٕى ةء جي

  .«٣حفى هل أو٢ه  /ؿ مح٨ يٞٮؿال ٔجؽ
[1124 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ًؽيين -ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 199)بِثَؼ 2). 

لؿَ  (2) ـ ا اق ت  طٌ م تق ـ س ـ  عؼقفتق طاقعم لَؿ لرص ا ب ا ـ كت بثاتف م أ و قسك ،  ال ط ـ أ قسك ا ق ط جتل، وه

الغػتري لؿَ  :الحـتط  ك ا اق مقس الخقتطأ  : ويؼتل فقف وكٌ  ،دين،  ب. »مرت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

ة الؿخطق .(5352)ارقؿ  راجع لف:  (م)و (ك)ط وطـد م ت مـ قق ًط دت سؼ بثر « طـ طؿر»وج  ي األ

ذي قاؾف، إلك ققلف:  وق»ال بثر.« طـ مسر ذا األ   ي ه

 .َصِحقٌح  (3)

ارقؿ  (4) م  دَّ ََِّؼ د   .(1934)وق

َظر  (5) الاقفؼل»ُيـْ ــ  اء الغؾقؾ»، و(6/279) «س  .(6/85) «إرو
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٭ؽم يٞٮؿ يف ظؽيرو ركاق ال ٍٮرًم  ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » ث٨  ، ٨ٔ ١ٔؿ٦حى ٦ى
ةر، ٨ٔ احلىرضَل  ٧ ٧ؿث٨  خى ٔي ؿ   الظٜ، ٨ٔ اث٨ً   (1)دافكاث٨ ٔج ةس أ٩ ٭٧ة اك٩ة يٞي

ًٍؿ٦ةف. ٚٞةؿ  ١ؿ٦ح /ؿمح٨ال ٔجؽثٕريى٧٬ة ك٧٬ة مي ًٔ ةر، ث٨  أ٩ة أٚؽتي قٛيةفى ٨ٔ   ٧ خى
٘ى٤ٍ ٚي٫، ٚث٨  ٨ٔ احلرضَل ز٫ ث٫ ذى ؽ  ٚىعى ؿد ثٕريىق،   /ٞةؿالظٜ أف  اث٨ى ٧ٔؿ اكف يٞي

ث أ ىؽ   .(2)«ابلٕري دافؿ  ف  اث٨ى ٧ٔؿ كاث٨ى ٔجةس اك٩ة يٞيق٧ٕخي احلرضَل  يي

٘ى٤ٍ، ٚـاد ٚي٫ .اث٨ ٔجةس :يٕين/ ك٣حف يف احلؽير :قال أبو ُمَحنَّد  :ذى
 .اث٨ ٔجةس

[1125 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ٕيت، ٩ة  ث٨ (3)إثؿا٬ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي مي
، ٝةؿث٨  ٧ٔؿك قٕيؽ يىؿكم ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨ ظؽيسنة ق٧ٕخي يىيال ٕجؽتي ٣ذ٠ؿ» /ٌٔل 
ؽً  ى٧  ؿأ يف الٮدؿ يف الة٩يحث٨  مي ؿى اكف يٞى ٧ى ق أف  اث٨ى خي ؽ  ٿ ٿ ﴿ /٦٭ؿاف، ٨ٔ صى

، كل٥ يىٍؿضى النيغ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ك ﴾ٹ ٹ ؿى ٩ٍسى
ى
 .(4)«، ٚىأ

[1126 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ، ٩ة ٌٔل   -ؿ مح٨ال ٕجؽ٤ٝخي ٣» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
٭ؽم ـ ٬ؿم ركل ٨ٔ اليب   /-يٕين اث٨ ٦ى عٟ يف الىالة؟  ملسو هيلع هللا ىلصإف  ال  ٌ  يف ال

زين رص٢ه أ٩ ٫ رأل ٬ؾا احلؽيرى ٔ٪ؽ اث٨ أيخ اث٨ً  /ؿمح٨ال ٔجؽٝةؿ  ؽ  ظى
، ٨ٔ ق٤ي٧ةف ـ ٬ؿم  ٨، ٤ٝخي ٣ث٨  ًم٭ةب يف ٠ذًت ال  /ؿ مح٨ال ٕجؽأر٥ٝ، ٨ٔ احلىكى

الته  ؿٍقى ـ ٬ؿم اك٩خ هل مي ؿقالد٫ ظني ذ٠ؿ أ٩ ٫ ركل  إف  ال ؽت ىلع مي ٍٚكى
ى
رىديبح، كأ

                                           

زعُ  :تؼريد البعقر (1) ق ك لاَ  ه مـ ا ْردان  لِؼ ا  ا طَّ ل : ا وهق  ، ذي يُ عقر ل ع ا ؿفق ؼ اجس ؾ ؾا لَؼؿ ت ق ك وه  ،

قرادة ة:  القاحد تن.  ـص ». لإلكس ل لؿـقر» ،(2/434) «فتيةا تح ا لؿاا  .(َقَردَ )متدة ، (287ص)« ا

 .َصِحقٌح  (2)

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 7). 

 .َصِحقٌح  (4)
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 .(1)«أر٥ٝ، ٨ٔ احلك٨ث٨  ٬ؾا احلؽير ٨ٔ ق٤ي٧ةفى 
[1127 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ًؽيين -ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه  /ٝةؿ -يٕين اث٨ ال٧ى

ٛهث٨  ٩ة محى ةدي  /ؿ مح٨ال ٔجؽٝةؿ  ٤ي٧ةف، ٨ٔ أيب ا٣ٕةلح أف  ث٨  زيؽ، ٨ٔ ظى قي
الةى  ملسو هيلع هللا ىلصيب ال   ٮءى كالى  يؽ الًٮ الة أف يٕي ٟى يف الى  ًع ًى  ٨ ؿى ٦ى مى

ى
 .(2)«أ

 باب َا سنض 

 َِٔ ًِِ  ََٗزٟبٔ  ضَّمحٔاي عبزنجض٠ ِع

[1128 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ب٢ أمحؽ» /ؿ مح٨، ظى ٪ٍجى٢، ٨ٔ ث٨  قي ظى
ىي ؛ ٚٞةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ، كث٨  يى ٓو ٭ؽم، كككي ؿ مح٨ أكرثى٥٬ ال ؽٔجاكف  /٦ى

 .(3)«ظؽيسنة
[1129 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٪ؽم ٨ٔ ال٧ي٘رية /٦ى ، ٨ٔ ال يب ث٨  ًٔ جىحى ٍٕ يف  ملسو هيلع هللا ىلصمي
ني زالزح ّٔش ظؽيسنة  ٛ ٍكًط ىلع اخلي  .(4)«ال٧ى

٫٧ًٍ٤ ظ :قال أبو ُمَحنَّد ًٔ ث٨  ىت يسٮفى ٔ٪ؽق ٨ٔ ال٧ي٘ريةٚٞؽ ثةفى ٠رثةي 
جىح يف ال٧ىكط زالزح ّٔش ظؽيسنة ٍٕ  .مي

 
                                           

ارقؿ َصِحقٌح  (1) م  دَّ ََِّؼ ت  ر م َظ وُيـْ . لمع ِّعؾقؼ (821)،   طؾقف

ارقؿ َِّ  (2) م  دَّ  .(821)َؼ

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)
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 َا ُسِنض 

َٓا١ٜ   ََٗزٟ بايِعًِبٔ  ضَّمحٔاي عبزَٔ ِع

[1131 ] زى٪ة ؽ  ؽ /، ٝةؿؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب ال ٔجؽظى ى٧  ث٨  ٩ة مي
ةر ثي٪ؽار، ٝةؿ ىن  ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي » /ب ٍمؿم ٦ة لٮ اقذٞج /٦ى

ى
٤خي ٨٦ً أ

٪ًٍج٫، كلديخي املؽي٪حى ظىت أ٩ْؿى يف  ذىجٍخي دٛكريى لي  ظؽيرو إىل صى ، ٣ى١ى اقذؽثؿتي
ـو ٝؽ ق٧ٕخي ٦٪٭٥ ذيًت ٝٮ  .(1)«٠ي

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)
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 الوبارنبي  هللا عبد

 املبارن بو  اهلل عبد
 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 تايثكات خبزاصإ َٔ ايطبكة ايثاْية: 

 ارى رمحة اهلل عًي٘املببٔ  اهلل عبد
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 املباصى بٔ  اهلل عبز

َساطان 
ُ
قات ِبخ ِ

ّ
ماء الَجَهاِبرة والث

َ
ُوِمن الُعل

بازك زحمة هللا عليهبن ُهللاُعبدمن الطبقة الثاهية: 
ُ
ُامل

 َا ُسِنض 

 َِٔ ًِِ ِٗ٘بٔ  اهلل عبزِع  امُلباصى ِٚفِك

[1131 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ز /ؿ مح٨، ظى ؽ   ث٨ (1)ين إقعةؽي ظى
ى٧ ؽ جةرؾ إىل قٛيةفى » /إثؿا٬ي٥ ال٧ىؿكزم، ٝةؿث٨  مي يىحٍ٪ىح، ٚٞةؿث٨  ٩يًعى اث٨ي ال٧ي  /خي

ا ضةعن مةٔؿن ًؼيًّة مي ا قى ا زا٬ؽن ة عثؽن ة عل٧ن ؽ اكف ٚٞي٭ن ؛ ٣ٞى  .(2)«رىمًحى٫ي اللي
[1132 ] زى٪ة ؽ  ٞى  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة إق٧ةٔي٢ي ال ٔجؽظى ٍك٤ى٧ح ا٣ ٍٕ٪ىيب، مى

                                           

قل): (ك) ي » : الُؿَعؾ ِؿي   مةُ ال  قال العَ  (1) دور اراهقؿ ال لرجؾ (إسحتق اـ إ أن هذا ا ، والظتهر 

لؿروزي ؿد ا اراهقؿ اـ مح لؽتتبِّليت ِّرجؿتُ  ،هق إسحتق اـ إ ؾ. »«ف  ي ا عدي لتَّ وا رح  لَج « ا

(1/211). 

:  قتل ُقْؾُت: تك ـصػ هـ َا لُؿ ال مطقع»ا ة وأ ااـ طققـ ؿ الطتئػل و حقك اـ سؾق  :روى طـ ي

د الحؽؿ تن،  اـ طا ـ سؾقؿ وإسحتق ا ة،  ال هقذ تن اـ أ ط، وسؾقؿ ققرا وحؿتد اـ  لاؾخل،  اهلل ا

أَ  و ال،  أ ف  لضرير. سؿع مـ ة ا وي ت ال مع أ لؼقَل  َؾ ؿَ ْج و . فقف ا ». وزي  ي  اهـ لؿر ف ا دِّ ت فقج أك ت  أمَّ و

.الؿخطقصتقـ الؾتق دي  ـ طـ

ـُ  (2) ا ه ا وا تكر  ي ور ف» طس لؿُ  (32/353) «ِّتريخ ـ صريؼ ا ف.ـص َا م  ػ، ا

ٌق يُ  (3) و ُد ب»خطئ. َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(496)، ِّرجؿ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 542 

ؽي  /ٝةؿ ى٧  زين مي ؽ  ٨ ٚٞي٫ي  /٤ٝخ ليب» /ق٤ي٧ةف، ٝةؿث٨  ال٧يٕذ٧ؿ ث٨ (1)ظى ية أثح، ٦ى
ٕىؿب؟   ا٣

  .قٛيةفي ال ٍٮرًم   /ٝةؿ
، ٤ٝخي  ٨ ٚٞي٫ي ا٣ٕؿب؟  /٧٤ٚة ٦ةت قٛيةفي  ية أثح، ٦ى

جةرؾث٨  الل ٔجؽ /ٝةؿ  .(2)«ال٧ي
[1133 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى ض   ث٨ (4)محـة، ز٪ة ٌٔل   ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة ظى

٨ جةرؾ -الل ٔجؽاكف » /مٞيٜ، ٝةؿث٨  احلىكى ؿو  -يٕين اث٨ ال٧ي
زى
ى
ت إال ثٞٮةو كأ  .«ال يٛي

[1134 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ٨، ٝةؿث٨  محٮي٫ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ق٧ٕخي  /احلىكى
ؽث٨  ق٧ٕخي أمحؽى » /محيؽ، ٝةؿ ث٨ (5)أثة َة٣ت؛ أمحؽ ى٧  ٪ٍجى٢ يٞث٨  مي ل٥  /ٮؿظى

٢ى إىل الى٨٧، كإىل ًمٍَصى  ٤ىت ل٥٤ٕ٤ ٦٪٫؛ رىظى ٍَ جةرؾ أظؽه أى ٨ يف ز٦ةًف اث٨ً ال٧ي يىسي
٘ةر  ذىتى ٨ٔ الى  ٥٤، كاكف أ٢٬ ذاؾ، ٠ى ًٕ ـً كابلىَصة كال١ٮٚح، كاكف ٨٦ ريكاة ا٣ ة كالن 

ا ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽكال١جةر، ٠ذت ٨ٔ  ٭ؽم، ككذتى ٨ٔ ا٣ٛـارم، كجٓ أمؿن ٦ى
ة  .«ْٔي٧ن

                                           

تن  ي  (1) ااـ حا لتقؿل، ذكره  تن ا قؿ ـ سؾ لؿعتؿر ا د اـ ا ق محؿ لثؼتت»ه ـ أاقف. (9/59) «ا ، روى ط

وقع  ي األ بثر، وقد  لؿعؿر»صؾ: وستق لف هذا األ احقٌػ «محؿد اـ ا وهق ِّ ق ،  بثات ه ، ومت أ

لتقؿل، وكـقتف:  تن ا لاقاب، ووالده معتؿر اـ سؾقؿ لاقاب  ي «أاق محؿد»ا ؾك ا تء ط وج  ،

بثر ت األ ج فقف لتل ُخرص تدر ا لؿا  كؿت سقليت. ،ا

فقٌل  (2) ، مج لؿعتؿر اـ ا د  محؿ ه:  د ـُ  . ي سـ ا ه ا وا تن  ي  ور لثؼتت»حا ـُ ، (9/59) «ا ا دي  ي  وا ط

ة مؼ ؽتمؾ»دم اق كُ ، (1/193) «ال أ ة»عقؿ  ي و ْؾَق لِح ـُ ، (8/163)« ا ا تكر  ي  وا تريخ دمشؼ»طس ِّ »

ـ مَ (32/427) ا ؾ  تطق إسؿ ؼ  .، مـ صري ة، اف  سؾؿ

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 38)ََِّؼ 7). 

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 38)بِثَؼ 7). 

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(262)ََِّؼ
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[1135 ] زى٪ة ؽ  ؽ ال ةٝؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٧ٔؿكال ٔجؽظى ى٧   /مي
يىحٍ٪ىح يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى » ينج٫  /خي املجةرؾ ث٨  الل ٔجؽ٦ة ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة أظؽه ي

رىاق ٝةؿ .أيب زااؽةث٨  زكؿيةث٨  كيىي
ي
ًؿٚح /أ ٍٕ حًٍف كال٧ى  .(1)«يف ال١ى

[1136 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (3)الل ٔجؽ؛ (2)القؽمث٨  ٮ ثسؿؿ مح٨، ٩ة أثال ٔجؽظى
ى٧ ؽ يؽاكم، ٝةؿث٨  مي جةرؾ  /، ٝةؿ(4)ق٧ٕخي اث٨ مججٮي٫» /ا٢ٌٛ٣ الى  ب٢ اث٨ي ال٧ي قي

ًت يف ال٧ىكضؽ احلؿاـ؟ أك /ٚض٢ٕ يٞٮؿ .مكأ٣حن يف ال٧ىكضؽ احلؿاـ ٍٛ أ٩ة أ٢٬ه  /٦ًسٌٍل حي
ٚت يف ال٧ىكضؽ احلؿاـ

ي
 .«أف أ

[1137 ] زى٪ة ؽ  ٍ٭٢ي ؿ  ال ٔجؽظى ؽي  ث٨ (5)مح٨، ٩ة قى ى٧  ىي ا٣ٕك١ؿم، ٩ة مي ث٨  يى
جةرؾ، ٝةؿث٨  الل ٔجؽ٧ىضيؽ، ٩ة ال ٔجؽ ٛيةفى » /ال٧ي إىل  /قٕيؽث٨  ٠ذت إيل  قي
، كإي ةؾ ث٨  الل ٔجؽ ٤ ٧ىٟ اللي ٔى ة  ة ثٕؽ؛ ٚةنٍّشي يف ال ةس ًم٧  جةرؾ/ أ٦  ال٧ي

٤ُةفى   .«كالك 
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ال األسقد: »(م)و (ك) ي  (2) ِؿل «أاق اؽر اـ أ ؾص لُؿَع تل ا ال : »(د)و (ك) ي : »، ق أاق اؽر اـ أ

ة: « األسقد لرجؾ  ي العاتدل ة هذا ا أاق اؽر  طاد)كذا، وِّليت ِّرجؿ اهلل اـ محؿد اـ الػضؾ: 

دي ؾؿ(األس أط واهلل   ، ػ  ي مقاضع لص لُؿَم ه ا ذكر ذا َي وهؽ  ،. 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 197)ََِّؼ أنَّ (4 و ؾَّ  ،  أن يؽقن َح  أق لف  ديث. ـَ َس أحقا ح  ال

طاقعكذا  ي  (4) لؿ وا ط  طق لَؿخ قؿ «شـاقيف»: ا بثر ر ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ د  وق  ،(593) . ؾك ذلؽ لتعؾقؼ ط  مع ا

وٌف  ،«سفؾ اـ محؿد»: (م) ي » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (5) لعسؽري معر د ا اـ محؿ ؾ  ـ وسف لؽ  ،

لمَّ لؿ يُ  ػ، ف لص لُؿَم ـ يدركف ا إكَّ ت سفؾ ا و ه،  د أج ؾؿ  لعسؽري ف لؿعروف سفؾ اـ احر حقك ا ؿت ا

مِ  وهق  لعسؽري،  ؾؿا أط واهلل  ػ،  لص لُؿَم ققخ ا  .«ـ ش

ُت  ُقْؾُت: احث د  لؿ يَ  وق و اف،  أضػر  ؾؿ  لؽ طـف ف ذ ت ك ـصُػ  وِ رْ أك َا لُؿ الؿقضع،  طـف ا هـت إتا  ي هذا 

1)ارقؿ  «ِّػسقره»و ي  فنكَّ  (1972 احر:  اـ  ؾ  الف سف ف  ي طدة اخ مـ ف روى طـ ة»مقاضع   «الؿؼدم

لتػسقر»و ؾ»، و«ا عدي لتَّ وا لَجرح  ؽري، روى طـف  ي «ا تن العس ثؿ ، وهـتك آخر يؼتل لف: سفؾ اـ ط

ة أاقف أال حتِّؿ.(1935)ارقؿ  «ِّػسقره» ـ اقاسط لؽ  ، 
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[1138 ] زى٪ة ؽ  يتؿ مح٨، ال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة ال٧يكى ؽ   /كاًط، ٝةؿ ث٨ (1)ظى
ٕذ٧ؿ جةرؾ ٩يًىيت ٔ٪ؽق اليشءى  /ق٤ي٧ةف يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ال٧ي ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى اث٨ ال٧ي

ةب ٔ٪ؽ أظؽو   .«اذلم ال ييىى
[1139] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽ ظى ى٧   (2)الل ٔجؽأػربين  /يىي، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي

يةليس يٞٮؿق٧ /، ٝةؿ(3)مجٮي٫ث٨  أمحؽ ث٨ا  ُ ٓى ٨٦ً  /ٕخ أثة الٮلؽ ا٣ ٦ة رأيخي أج
جةرؾث٨  الل ٔجؽ٨٦ً   .«ال٧ي

[1141 ] زى٪ة ؽ  ٪ةٚيس، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ ؽ ا٣ ى٧  مي
ؽي  ى٧  ٫، » /أيب ػةل، ٝةؿث٨  مي جةرؾ اث٨ى صؿيش ٚةقت٪٫ُٞ، ٚك٧ٓ ن٦ى َتى اث٨ي ال٧ي

ى
ة أ ل٧ 

؟ /ٚٞةؿ هل اقةف /ٝةؿ أي٨ ننأتى ؿج ٦ًس٤ٍٟى /ٝةؿ .خًبيؿى اقةف ختي ؿى  /ٝةؿ .٦ة ّ٪٪خي ػي
ذيًج٫ ٪ى٫ ٨٦ً ٠ي ١٦ٍى

ى
 .«كأ

[1141 ] زى٪ة ؽ  ةى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب ٝةؿال ٔجؽظى جٍؽى ق٤ي٧ةف،  ث٨ (4)ق٧ٕخي خى
جةرؾ /ٝةؿ ٓي » /ٝةؿ اث٨ي ال٧ي ، ٚأدحذي٫، ٚض٭ؽتي ث٨  اكف الؿبي ٟو أنف َمذٛينة ٔ٪ؽ ظةا

ة، ٚأذف يل، ٚؽػ٤خ ٤ٔي٫، ٚك٧ٕخي أف يىأذف يل ٤ٔي٫؛  ، ٚأُٔيذ٫ أربٕني در٧٬ن َبى
ى
ٚىأ

كذ٫ َبى ٚرتى
ى
، ٚض٭ؽتي أف يىأذف يل، ٚىأ ٍؽتي ٔي   .٦٪٫ أربٕني ظؽيسنة، ز٥ 

عى ث٫ /ٝةؿ ٔجؽةي  ىكى  .(5)«لٮ اكف ثٕي أوعةب احلؽير ل
                                           

ؿل، ضعقٌػ  (1) ؾ لس واضح ا اـ  ب  لؿسقص أاق حتِّؿ كؿت  ي هق ا ؾ»، قتل  دي ع لتَّ وا رح  لَج : (8/294)« ا

تن يُ » وٌق، ك ُد ؾَص لؿ يؼا لف  ؾ  ا، فنذا قق طئ كثقًر هـ.«. خ ـ». «ضعقػ»وقتل الدارقطـل:  ا  «السـ

لؿقزان»، (1/75) تن ا  .(7/199)« لس

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(593)ََِّؼ

بثر رقؿ  (3) األ ؾك ذلؽ ِّحت  لتعؾقؼ ط ظر ا  .(593)اك

لؿروزي (4) تن ا دة اـ سؾقؿ وٌق.  :هق طا ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ار«َِّْؼِر ة   .(4298)قؿ ، ِّرجؿ

(5) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس
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[1142 ] زى٪ة ؽ  بى  (1)اكف» /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى جةرؾ رى ٓى اث٨ي ال٧ي
ـى، كال الـيؿةى، ا ة ، كال الن  ، كال ًمٍَصى ٨ى ع الى٧ى ٤ىت احلؽيًر ل٥ يىؽى َى ٩ية ثةلؿ ظ٤ح يف  ل 

ٮٚحى  ةى، كال ال١ي  .(2)«كال ابلىٍَصى
[1143 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ث٨  الل ٔجؽ» /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر

كه كأمي ـٍ ٗى ةءه كمضةٔحه ك ؼى ٫ه كقى ٍٞ ٓى ٚي٫ ًٚ جةرؾ اصذ٧  .(3)«ةءي ال٧ي
[1144 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ىاء، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة مي ٝةؿ  /ا٣ربى

ًؽيينث٨  ٌٔل   ذ ح » /ال٧ى ؤالء الك  ٥ٍ٤ي ٬ى ًٔ ، ز٥ وةر  ٩ْؿتي ٚإذا اإلق٪ةدي يؽكري ىلع ًقذ حو
٥ٍ٤ي االزين ّٔش إىل ًقذ ح؛ إىل ًٔ ٔىّش، ز٥ ا٩ذىه  قٕيؽ، ث٨  يىي /إىل ازين 

، كث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽك ٓو ٭ؽم، كككي جةرؾ، كيىيث٨  الل ٔجؽ٦ى أيب ث٨  زكؿيةث٨  ال٧ي
 .(5)«آدـث٨  زااؽة، كيىي

 باب َا ُسِنض 

َّ أٌٖ طَاْ٘ ِٔ امُلباصى أَّ٘ نإ إَا  يف اب

[1145 ] زى٪ة ؽ  ج ةع» /، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى  ُ  (6)ق٧ٕخي اث٨ى ا٣
                                           

تَف » :قال الؿعؾؿي  (1) تهر: َص ظ ل وا ذا  ي األُُصقل،   .«ك

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ـُ  ا ه ا وا تكر  ي ور لؿُ  (32/433) «ِّتريخف» طس ـ صريؼ ا .ـص َا م  ػ، اف

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(46)بِثَؼ

ارقؿ َصِحقٌح  (5) ر  َظ وُيـْ  ،(46). 

قسك اـ الطاتع.هق مح (6)  ؿد اـ ط
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ثي ٨ٔ  ىؽ  ٭ؽم، ٝةؿ ث٨ ؿ مح٨ال ٔجؽيي ٟي  /الا٧حي أربٕحه  /٦ى ، ك٦ةل ث٨  قٛيةفي ال ٍٮرًم 
جةرؾث٨  أنف، كمحى ةدي   .(1)«زيؽ، كاث٨ي ال٧ي
[1146 ] زى٪ة ؽ  يتال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة ال٧يكى ؽ   /كاًط، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ظى

ـارم يٞٮؿ» ٛى ـي ال٧يك٧٤ني /ق٧ٕخي أثة إقعةؽ ا٣ ةؽ كرأيخي أثة إقع .اث٨ي املجةرؾ إ٦ة
ةا٫٤ يكى ا ي م اث٨ً املجةرؾ ٝةٔؽن  .«ثني يىؽى

[1147 ] زى٪ة ؽ  ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى
ؽ ث٨  يٕين إثؿا٬ي٥ -ق٧ٕخي أثة إقعةؽ» /كاًطث٨  ٝةؿ ميكيت /ق٧يٓ، ٝةؿ ى٧  مي

ـارم ٛى ى٧ًني /يٞٮؿ -ا٣ ةل ٕى ـي ا٣ جةرؾ إ٦ة  .«اث٨ي ال٧ي
[1148 ] زى ؽ  حه ث٨  الل ٔجؽ» /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽ٪ة ظى ٞى جةرؾ زً ال٧ي

ـه   .(4)«إ٦ة

 باب َا سنض 

ِٔ امُلَباصى يف ْفِغ٘ َٚصالِسَِ٘ٔ   َفِغٌ اب

[1149 ] زى٪ة ؽ  يٍسى٧حث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى  -ٚي٧ة ٠ذت إيل   -أيب ػى
ؽي  /ٝةؿ ى٧  ح،أيب رً ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ ث٨ (5)٩ة مي ٝةؿ يل  /يٞٮؿ (6)ق٧ٕخي أيب» /ٝةؿ ٍز٦ى

                                           

ُب  َصِحقٌح. (1) طق لخ ـصػ ا َا لُؿ ه مـ صريؼ ا وا تريخ اغداد» ي  ور ِّ( »1 1/398. ) 

قؿ قٌف عِ َض  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(1138)، ََِّؼ

ـصِػ  َا لُؿ ه مـ صريؼ ا وا بثر ر ُب  واأل طق لخ خف»  ي ا تري ِّ» (1 1/491). 

ُت »قال طـه أبو حاتم:  (3) أي ت ر وٌق، م ُد دمشَؼ  َص ـف َس قَ كْ أَ  ا ؾ. »«م دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(8/292)« ا

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا تكر  ي ور 32/4) «ِّتريخف» طس لؿُ 33 ؼ ا .ـص َا ( مـ صري  ػ، اف

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(258)بِثَؼ

ٌة.  (6) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(4122)، ِّرج



        
 547     اهلل بٔ املبارى عبد

جىحي  ٍٕ جةرؾ؟  /يل مي ٍٚخي اث٨ى ال٧ي ؿى  ٔى
٥ٍ  /٤ٝخ ٕى ٤ي٪ة ٨٦ً ٩ةًظيىًذ٫ ٦ًس٫٤ٍي  /ٝةؿ .جى ٔى ة ٝىًؽـ   .(1)«٦ى
[1151 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧   /٬ةركف، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ننيٍ؛ مي

ي٥ ٕى ٪ؽؾ؛  /٦ى٭ؽمث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٤ٝخي ٣ /محى ةد، ٝةؿ ث٨ (3)ق٧ٕخ جي ًٔ ي ٭٧ة أ٢ٌٚي 
ى
أ

ٛيةف ال ٍٮرًم؟  جىةرؾ أك قي  اث٨ ال٧ي
جةرؾ /ٚٞةؿ   .اث٨ي ال٧ي

ٮ٩ٟ /٤ٞٚخ ٛي ىة٣ً   .إف  الةسى يي
جةرؾ /ٝةؿ بٮا، ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى اث٨ً ال٧ي ىؿ   .«إف  الةس ل٥ جيي
[1151 ] زى٪ة ؽ  ٢ي ال ٔجؽظى ٌٍ ٛى ؽ ال حكةثٮرم، ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ى٧  ٩ة  مي

ٕيت /داكد، ٝةؿ ث٨ (5)قجيؽ ٍؿب يٞٮؿ ث٨ (6)ق٧ٕخي مي ٛيةفى » /ظى ق٧ٕخي قي
ـو ىلع ٦ة ٤ٔي٫ اث٨ي  /ال ٍٮرًم  يٞٮؿ ي ة

ى
٪ىًح زالزحى أ ٭ؽم أف أكٮفى يف الك  ٭ؽت صى لٮ صى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

(2)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6399)، ِّرجؿ

(3)  
 

لخزاطل بثر رقؿ ، ضعقٌػ هق ا ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(24). 

ُب  طق لخ ه ا وا بثر ر خف»  ي واأل تري لؿُ  (399 -11/398) «ِّ .ـص َا مـ صريؼ ا  ػ، اف

ُؾ  (4) لػض ق ا َّ  ه ل د ا محؿ ـ  قريا شَّ  :قستا ل د ا اق محؿ ـصػ  ي أ َا لُؿ تل ا ديؾ»عراين، ق ع لتَّ وا ح  لَجر « ا

وَِّ كت: »... (7/69) لري،  ت ا ـف  ت ط . قا فقفؿُ ؾَّ ؽَ ا الحتكؿ:  اهـ.« ا، »وقتل  ًد ا ت ت، ط ؼقًف ت ف أديًا تن  ك

لرص  ت ا ت  ترًف ةط اُِجحَّ ف  ُيطعـ فق ؿ  ل ٌة  بِثَؼ وهق  تل...،  ـُ ورَ  .«ج لحسق ه ا ت لؽذب،  م ين ات اـ محؿد الؼتات

ُت »وقتل:  ت  أات طاد سؿع لًق ت تن غ أكف ك إتا  وٌق:  ُد تل: َص ـف، فؼ لف ط اـ األخرم يسل لتَّ اهلل  . «عق  َش  ي ا

لؿقزان» تن ا لؽؿتل»، (6/27)« لس ذيب ا  .(2/162)« هت

تن  (5) ف ك لؽقك  : ومعرفتف ف  تمت إم ػ مع  عص قـ، ُض ف حس واسؿ ب،  لؿحتس لؿاقال ا ود ا اـ دا د  ق سـق ه

خف.  د شق اـ محؿ تَج  ؾؼـ حج ب»ُي ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «َِّ ة   .(2661)، ِّرجؿ

لؿَ  (6) رب ا اـ ح ب  شعق دٌ أاق صتلح :دائـلهق  ا ت ٌة، ط بِثَؼ ب. »،  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2812)، ِّرجؿ
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ًٍٝؽر
ى
جةرؾ ل٥ أ  .«ال٧ي
[1152 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى  (2)محـة اخلنةيب، ٩ة ٌٔل ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة احلىض 

٨ ث٨ ة ٔ٪ؽ »مٞيٜ، ٨ٔ ميغو ثً٪ىحكةثٮر ث٨  احلىكى ى يٮ٦ن رضى جةرؾ ظى أف  اث٨ى ال٧ي
، ٥٤ٚ يىذك٥ حبؿؼو ظىت ٝةـ، ٧٤ٚة ٝةـ ٝةؿ لوعةث٫ ًٍٝؽر أف  /ال ٍٮرًم 

ى
ين  أ

ى
كددتي أ

 .(3)«أكٮفى ٦ًس٤ٍى٫ي 
[1153 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى ض  ـة، ٝةؿ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ظى  ث٨ (5)ٝةؿ ٌٔل   /محى

٨ جةرؾ، كال أظك٨ ًٝؿاءة » /مٞيٜث٨  احلىكى  ٨٦ً اث٨ً ال٧ي
ى
أ ٍٝؿى

ى
ا ٨٦ ال ةس أ رى أظؽن

ى
ى٥ أ ل

د ٢ ا٣ٞؿاءةى  رًيق، كاكف ييؿى ؿ ٗك ٛى ٌل  ال٤ي٢ى َكي ٫ يف الك  الة ٦٪٫، اكف ييىى كال أكرثى وى
ٌل  كاكف ال ٬ة، كإ٩ ٧ة دؿؾ ال ٮـ يف ال٧ىع٢٧؛ ل٩ ٫ اكف ييىى ؽ   .«ةسي ال يىؽركفكيى٧ي

[1154 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى ض   ث٨ (7)ٝةؿ ٌٔل   /محـة، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة ظى
٨ ث٨ ؽث٨  احلىكى ى٧  ٍٔني ث٨ (8)مٞيٜ، أػربين مي ى

كاكف وةظت اث٨ ال٧يجةرؾ يف  -أ
ة ٤ٔي٫ كـ -اكف ذات ل٤حو » /ٝةؿ -القٛةر، كاكف ٠ؿي٧ن ـاة الؿ  ٗى ذ٬تى  -كحن٨ يف 

٫؛ ٕخي  ًلىٌٓ رأقى ٝىجٌخ ٤ٔي٫، كًك ـي، ٤ٞٚخ أ٩ة ثؿ٦يح يف يؽم  يين أ٫٩ ي٪ة ٣ًريي
ـي ٠ؾلٟ، ٝةؿ ؾى يف والد٫ً،  /رأيس ىلع الؿ٦ط، ٠أين أ٩ة ػى

ى
ـى ٚىأ ، ٚٞة ين  ٝؽ ٧٩خي

ى
٨  أ ْى ذى

                                           

ة:  (1) ْرَط اق ُز أ ف  تل طـ ُخ »ق وٌق مُ  شق ُد ؿ، َص ؾ ارقؿ «س م  دَّ ََِّؼ و  ،(387). 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 38)بِثَؼ 7). 

دِ  (3) .ه مُ  ي سـ فؿ  ا

ت. (4) م قريًا دَّ  ََِّؼ

ت. (5) م قريًا دَّ  ََِّؼ

ت. (6) م قريًا دَّ  ََِّؼ

ت. (7) م قريًا دَّ  ََِّؼ

م  (8) لؿاتركاختد ٌة.  :اـ ا بِثَؼ وزي،  لؿر لقزير ا اق ا ب»أ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(5789)، ِّرجؿ
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  ٨ ّى ٫، ٧٤ٚة ٤َٓ ا٣ٛضؿي صةء ٚأيْٞين، ك ٞي ٥٤ٚ يـؿ ٠ؾلٟ ظىت ٤َٓ ا٣ٛضؿي كأ٩ة أر٦
، كٝةؿ ؽي  /أين ٩ةا٥ه ى٧  ٩ى٥ /، ٤ٞٚخي ية مي

ى
  .إًين  ل٥ أ

٤ ٧ين، كال يى٪بكٍ إيل  يف يشءو  /ٝةؿ ٧ًٕ٭ة ٦ًين  ٦ة رأيذي٫ ثٕؽ ذلٟ ييسى ٧٤ٚة قى
ٚي٭ة  زىؿ أٔؿ

ى
٪خ هل ٨٦ ا٢٧ٕ٣، ٥٤ٚ أ ًُ ضج٫ ذاؾ ٦ًين  ملة ٚى ٗىـاد٫ َك٭ة، ٠أ٩ ٫ ل٥ يٕي  ٨٦ً

ٍ  أس  ثةخلري ٦٪٫ رى رصالن رى
ى
 .«ٚي٫ ظىت ٦ةت، كل٥ أ

[1155 ] زى٪ة ظى ٩ية، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽؽ  زين  /أيب ال  ؽ  ظى
ؽي  ى٧  ٧ت، ٝةؿ ث٨ (2)مي ةف الك  ك  زين أثٮ ٔس٧ةف الكيب /ظى ؽ  ٝةؿ يل » /، ٝةؿ(3)ظى

ٍكزىايًع  
ى
جةرؾ؟ ٤ٝخي ث٨  الل ٔجؽرأيخى  /ال ؿ ت ٔي٪يٟ /ٝةؿ .ال /ال٧ي ٞى  .«لٮ رأيذى٫ ٣ى

[1156 ] زى٪ة ؽ  ؽال ؽٔجظى ى٧   /٬ةركف، ٝةؿ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ننيٍ؛ مي
ي٥ ٕى ٦ة رأيخي » /٦ى٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /محى ةد يٞٮؿ ث٨ (5)ق٧ٕخي جي

جةرؾ  .(6)«٦ًس٢ٍى اث٨ً ال٧ي
[1157 ] ٨ي ى٧ ؽ ث٨ (7)٩ة احلىكى ح ال عٮم، ٝةؿث٨  مي ٤ى٧ى ث٨  ٝةؿ ًظج ةف /قى

رى ٦ًس٢ٍى  /ق٧ٕخي ٔس٧ةفى يٞٮؿ» /مٮىس
ى
ى٥ أ جىةرؾث٨  الل ٔجؽل  .«ال٧ي

[1158 ] زى٪ة ؽ  ٘ىين أف  » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ثى٤ى
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(496)ََِّؼ

َظر  ـُ َس َح  (2) ث، ُيـْ دي لح ب»ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ب»، و(5845)، ِّرجؿ ؼري لتَّ ة «ِّحرير ا ، ِّرجؿ

 .(5898)ارقؿ 

لؿطاقعكذا  ي  (3) ؾ»و الؿخطقط وا عدي لتَّ وا لَجرح  لؽؿتل»، و ي «الؽؾال«: »ا ذيب ا : « هت ومشتؼتِّف

ال» لؽال  .«ا

ديث ـُ َس َح  (4) بثر رقؿ  ،الح أل ت ا ِّح م  دَّ  .(1159)ََِّؼ

بثر رقؿ ضعقٌػ  (5) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ  ،(24). 

ـُ  (6) ا ه ا وا ة  ر دي  ي مؼدم ؽتمؾ»ط ، اف. (1/189) «ال ال كشقط صريؼ أ ـ   م

ـصُػ  (7) َا لُؿ تل ا ؾ» ي  ق دي ع لتَّ وا رح  لَج ـف:  (3/36)« ا وٌق »ط ُد  .«َص
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َتى محى ةدى 
ى
جةرؾ أ ؿ المؿ، ٝةؿث٨  اث٨ى ال٧ي ك 

ى
ؿ إل٫ ٚأٔضجى٫ حنٮق، ٚٞةؿ هل /زيؽ يف أ ْى ٪ى  /ذى

؟ ٝةؿ اقةف /٨٦ً أي٨ى أ٩خى ؿى  .٨٦ً أ٢ً٬ ػي
اقةف؟ ٝةؿ /ٝةؿ ؿى م  ػي

ى
ٍؿك /٨٦ً أ   .٨٦ً مى

ٍٕؿًؼ رصالن  /ٝةؿ ةؿ هل -أك ٚىت -تى ٥ٍ  /املجةرؾ؟ ٝةؿث٨  الل ٔجؽ /يٞي ٕى   .جى
؟ ٝةؿ /ٝةؿ ٢ى ٕى ٮ اذلم ختةَتي  /٦ة ذى   .٬ي
تى ث٫ /ٝةؿ ٤ ٥ ٤ٔي٫، كرىظ   .(1)«ٚىكى
[1159 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ي٥إثؿا٬ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى

جىيؽ ٧يٓ، ٩ة خي ٔىُةءي » /ةد، ٝةؿ٪  صى  ث٨ (3)قى ك٥٤ث٨  ٝةؿ يل  ية ٔجيؽ، ٢٬ رأيخى  /مي
جةرؾ؟ ٤ٝخ ٟى ٦ًس٤ٍى٫، كال دىؿل ثٕيجيٟ ٦ًس٤ٍى٫ ظىت  /ٝةؿ .٥ٕ٩ /اث٨ى ال٧ي يٍجىيٍ ٕى ٦ة رأيخى ثً

 .«د٧ٮت
[1161 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ٙي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي  كاٝؽ، ث٨ (4)يىي، أ٩ة يٮق

جىةرؾ» /ٝةؿ ًت ا٣ٕيٮفي ٦ًس٢ٍى اث٨ً ال٧ي
ى
 .«٦ة رىأ
[1161 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

، كاكف ث٨  الل ٕجؽاكف ٣ /ًق٪ةف اخلؿاقةين يٞٮؿ ث٨ (5)الل ٔجؽ ٮىاته ػى
ى
ال٧يجةرؾ أ

                                           

دِ  (1) تمٌ  ي سـ إهب وهق مَ ه  ذلؽ.،  تن ا  ـ أاؾغ أحؿد اـ سـ

 
ص

طل لقاس ه مـ صريؼ ا وا ُب  ور طق لخ خف»  ي ا تري ِّ» (1 1/391). 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 11)ََِّؼ 47). 

ِّؿ:  (3) أاق حت ف  ـ تل ط الحؾال، ق ـ جـتد  ق طاقد ا ـفَص »ه ب ط كت أ ؿ  ل ٌق  و ديؾ. »«ُد ع لتَّ وا ح  لَجر « ا

(5/494). 

ازي (4) لرَّ د ا واق ـ  ا ػ  ق يقس قب الاقؼؾ :ه أاق حتِّؿ:  ،أاق يعؼ ل  ت»قت وًق ُد ن َص ت لَجرح » .«ك ا

ؾ دي ع لتَّ  .(233، 9/232)« وا

ؾك مَ  (5) أقػ ط ـِ لؿ  ا طـ ا وى  د ـ ر ويؼتل لف: طا لؿاترك  تن ا د -اهلل اـ سـ اهلل اـ سـتن  سقى طا

لفروي ـصػ  ي ا َا لُؿ تل ا ؾ»، ق دي ع لتَّ وا لَجرح  ااـ : »(5/68)« ا شعري، و قب األ روى طـ يعؼ
= 
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٤ى٫  ٪ىعى ٍؿك؛ ذى جةرؾ بكذةفه ث٧ًى ، كصةلفى الل ٔجؽرًب ، ٧٤ٚة ٠ى الل ٔجؽلثي٫ ال٧ي عى ؿى ٍٔ  كدىؿى
٥ٍ٤ى صةء إىل أػٮاد٫، ٚٞةؿ هل٨   ًٕ ٤ىتى ا٣ َى ٥ٍ٤، ك ًٕ ا ل٥  /أ٢٬ى ا٣ ٓى أمؿن ٪ى إف  أثة٩ة اكف وى

ؿج أثةق  ٜ أف يي ظى
ى
ى٤ين ٬ؾا ا٣بكذةف دك٩س٥، ك٣حف أظؽه أ يىجٍجٖى هل أف يىى٪٫ٕ؛ حنى
، كص٤ٕذي٫ ٦ريا زنة ثح٪٪ة ىلع ٠ذةب ممة ص٢ٕ ٚي٫ ٦ين؛ ٚٞؽ رددتي ٬ؾا ا٣بكذةفى

٤ ٤ٮا أثة٩ة ممة اكف دػ٢ ٚي٫ الل   .؛ ٚىعى
ٟى  /٨٤ٞٚ هل ى٤ى ٩ة حنى ، ٧٠ة اكف كالي ٟى ى ٮ ل ال،  /ٝةؿ .أ٩خى يف ًظ٢  كأثٮ٩ة يف ًظ٢  ك٬ي

٤ ٤يٮق ٤ ٤يٮق. .كل١٪ ٫ ٦ًرياثه ثىح٪٪ة ٚىعى  ٚىعى
جى  /ٝةؿ ىك  ٨ٍ٤ الػٮاتي الل ٔجؽذىزتى ، ٚ٪ىعى ٚىٮيل هل اث٨ه  الل ٔجؽاث٨ى  ؛ 

ى٭٨ ٨٦ ا٣بكذةف   .ًظىى
ًرزى٫  /ٝةؿ ٘يالـ، ٚىٮى ، ٧٠ة اكف أثٮق الل ٔجؽ٧ٚةتى ا٣ ، ٚؿصٓ إل٫ ا٣بكذةفي

ى٤ى٫  .«حنى
[1162]  زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  جيت، ٩ة  ث٨ (1)يىي، أ٩ة ٩يٮحث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ظى

٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ى  /٦ى جةرؾ، كاكف ن زين اث٨ي ال٧ي ؽ   .(2)«كيش كظؽقظى
[1163 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ك٥٤، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة مي ٝةؿ أثٮ  /مي

                                           
= 

 
 

ؾل ـف ط وى ط ترك، ر لؿا لؿَ  ا ال يؼقل ذلؽاـ ا لؿثـك، سؿعت أ يـل، ومحؿد اـ ا .«. د  اهـ

تن  ي  ااـ حا لثؼتت»وقتل  ارةؽَ َس : »(8/342) «ا لا ف أاق يَ  ،ـ ا ـ ى ط لؿاترك، رو ااـ ا ـ  روي ط

لزَّ  ِ مقسك ا مُ م ديثسـ،  الح قؿ   اهـ.«. تؼ

لزَّ  ُقْؾُت: اق مقسك ا أ ِ و لؿُ م اـ ا د  ؿ ق مح ـُ ـ ه ا ه ا د ذكر وق . ثـك،  ال حتِّؿ اتسؿف  أ

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 43). 

لفؿَصِحقٌح  (2) ق ؾك ق لؽالم ط م ا دَّ ََِّؼ و وحدهكَ » :،  رقؿ  «سقج  بثر   .(549)ِّحت األ

ـُ  (3) ا .ارَ وَ  هق ا  ة



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 552 

٤ى٧ىح جةرؾث٨  الل ٔجؽ٦ة رأيخي ٦ًس٢ٍى » /(1)قى  .«ال٧ي
[1164 ] زى٪ة ؽ   (2)الل ٔجؽق٧ٕخي  /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

اقةين، ٝةؿ ث٨ا كٍتي أ٩ة كو» /ًق٪ةف اخليؿى ؽى جةرؾ يف ث٨  الل ٔجؽةظته يل إىل ٗى ال٧ي
٤ي٫ رى  ذى٩ ة، ٚؼؿجى إل٪ة، ٔك

ٍ
ـو مؽيًؽ ا٣ربد ٚةقذىأ ٓ  /ةءي َةؽ، ٚٞةؿجى يٮ ًٮ ًصبذ٥ ٨٦ً مى

ةٔح ٕ٪ة ظىت  .٠ؾا ٬ؾق الك  ًٮ ٕىؽ ٦ًٞؽار ٦ة ًصب٪ة ٨٦ً مى ٪ ٪ة أ٩ ٫ رى ْى ٕٚٞؽ ٦ٕ٪ة، ذى
د ٧٠ة أوةثى٪ة  .«ثى٤٘٪ةق؛ ًليىيج٫ ٨٦ً ا٣ربى

[1165 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  (3)الل ٔجؽ٠ى
ي ؽ  /يٞٮؿ -يٕين اث٨ أقجةط -(4)ق٧ٕخي يٮقٙ» /ػجيٜ ٝةؿ ث٨ جةرؾ قى اث٨ي ال٧ي

ت  إيل  ٨٦ أيب ظى
ى
اء، ك٬ٮ أ ؿ  ٞي  .«ا٣

[1166 ] زى٪ة ؽ  ةجي ال ٔجؽظى  ث٨ (6)محـة، ٩ة ٌٔل   ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة احلىض 
٨احلى  ٞيٜ ٝةؿث٨  كى سى  ثةخلري ٨٦ً » /مى

ى
ٍ  أ رى رصالن رى

ى
ى٥ أ يٕين اث٨  .(7)الل ٔجؽل

 .«املجةرؾ
[1167 ] زى٪ة ؽ   ث٨ (8)ق٧ٕخي ٔجؽةى  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى

                                           

ك اـ إسؿتطقؾ  (1) ق مقس ذكل الؿـؼريه اق َس  :التاق ةأ ٌت.  :ؾؿ ْا بَث ٌة،  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

 .(6992)ارقؿ 

ت. (2) م قريًا دَّ  ََِّؼ

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(399)ََِّؼ

مُ  (4) م كال دَّ قؿ  ََِّؼ بثر ر ت األ دياًل ِّح ِّع و ت  قف جرًح ة ف  .(399)األئؿ

ة:  (5) ْرَط اق ُز أ قف  تل ف قُخ »ق وٌق ؿٍ ؾِ ْس مُ  ش ُد ر رقؿ «. ، َص بث ت األ م ِّح دَّ وََِّؼ  . 38)اهـ 7). 

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 38)بِثَؼ 7). 

ؿ  (7) بثر رق ر األ َظ  .(1154)وُيـْ

َح  (8) وزي،  لؿر ؿ  ـُ َس هق ا بثر رق ت األ م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(1)ا
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٤ي٧ةف يٞٮؿ َتى مىكضؽ املىيىح» /قي
ى
ٍَصى أ ٕى ًل  ا٣ جةرؾ إذا وى يٕين  -(1)اكف اث٨ي ال٧ي

ؿب  -مكضؽ الة٦ٓ ا ظىت د٘ى ٤ ٥ أظؽن ، كل٥ ييسى ج٤ح يىؾ٠ؿ اللى ًٞ ٚةقذٞج٢ى ا٣
 .«الن٧في 
[1168 ] زى٪ة ؽ  ٨ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى بيٓ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي احلىكى  /الؿ 

جةرؾ» ذيٟ؟ ٤ٝخي  /ٝةؿ يل اث٨ي ال٧ي   .أ٩ة ثيٮراين /٦ة ًظٍؿذى
٧ٍ٤ةفه يىى٪ٕٮف ابلٮارم /ك٦ة ثٮراين؟ ٤ٝخي  /ٝةؿ ًٗ   .يل 
ًعجٍتىين /ٝةؿ  .(2)«لٮ ل٥ دىس٨ لٟ و٪ةٔحه ٦ة وى

 َا سنض َٔ َعضف١ ابٔ املباصى بضٚا٠ اآلثاص

 ْٚاقً٘ ابصخباص ٚنالَ٘ فِٝٗ

[1169 ] زى٪ة ؽ  ج ةس»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٕى كرم، ث٨  ٝيًؿئ ىلع ا٣ ؽ ال  ى٧  مي
ـ ٬ؿم، ٨ٔ أيبث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ ًٕني يٞٮؿ يف ظؽير ٝؿة ٨ٔ ال ٤ى٧ح، ٨ٔ ٦ى  قى

ث٨  اكف ٔحىس /، ٝةؿ يىي(3)«حه ٪  قي  ـً الى الك   ؼي ؾٍ ظى » /ملسو هيلع هللا ىلصأيب ٬ؿيؿة، ٨ٔ ال يب 
٫. ٚٞةؿ هل اث٨ي املجةرؾ ٕي ٫ /يٮنف يؿٚ ٍٕ ٫ .الى دىٍؿذى ٕي  .(4)«ٚاكف ثٕؽي ال يؿٚ

                                           

قصة (1) ِ  ٌر غْ بثَ  :الِؿص  بثُ م ؿ األصؿعل: ـ  أاق حتِّ تم، قتل  ر الش اػت»غق ة،  اقا : َم تل . «ح أولفوتا يؼ

الؿقاضعمُ » لاالد و تء ا جؿ مـ أسؿ  .(2/1235) «عجؿ مت استع

 .َصِحقٌح  (2)

ارقؿ  (3) أاق داود  199)رواه  ارقؿ (4 ذي  الة:. (297)، والرتم الم يف الص  ك  وَحْذُف الس  ر وِّ قػف  َِّخػ هق 

ة»اإلصتلة فقف.  تي  .(349/ 1)« الـف

َظر  (4) ديث»ُيـْ الح ةالعؾؾ القاردة »، و(1/131) «طؾؾ  لـاقي  .(247 -9/245) « ي األحتديث ا
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[1171 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ؿىكم؛ مي ٛى٢ٌ ال٭ى أيب  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ا٣
ى٧ ؽ ث٨ (2)ؽي احلكني، ٩ة أمح ؽادم، ٩ة مي ث ةر ابل٘ى

ى
ٞييق، ٝةؿ ث٨ (3)ٌٔل ال  /ٌٔل الن 

ٝةؿ » /٧ى٤ٟ، ٝةؿال ٔجؽ ث٨ (4)أػربين أثٮ ٧ٔؿك؛ ٩يٮح املؿكزم، ٨ٔ قٛيةفى 
١ؿمث٨  إثؿا٬ي٥ي  /-يٕين اث٨ املجةرؾ -الل ٔجؽ ةف كالك  ٍ٭٧ى  -يٕين أثة محـة -َى

ذيًت  ة ال١ي ًعيعى  .(5)«وى
[1171 ]٪زى ؽ  ؽال ٔجؽة ظى ى٧  ٞؿئ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي  (6)ؿ مح٨ال ٔجؽقٕيؽ ال٧ي

٥ث٨ ا (6)ؿ مح٨ال ٔجؽ اكف » /ٝةؿ -يٕين اث٨ ٦ُ٭ؿ -(7)بنري ٨ٔ ٩ٮ٢ٚث٨  احلىسى
ةؿ هل عجح، ٚؾ٠ؿ٩ةق الث٨  /ثةل١ٮٚح رص٢ه يٞي ٢ كوي ٌٍ ٚى جيت املةلّك، كاكف رصالن هل  ظى
  .املجةرؾ؛ ٚأزجي٪ة ٤ٔي٫

 ؟٦ة ٬ٮ /ٝةؿ ٔ٪ؽق ظؽيره ٗؿيت! /٤ٝخ
٧ل ٨ٔ زيؽً  /٤ٝخ   .ك٬تث٨  أل
إف  المؿ  /قأ٣خي ظؾيٛح ٨ٔ المؿ ثةملٕؿكؼ كال يه ٨ٔ امل٪١ؿ، ٚٞةؿ /ٝةؿ

                                           

الحسقهق محؿد اـ  (1) ال  ـ محؿد اـ طؿترأ ُب  :ـ ا طق لخ تل ا وي، ق لفر ؾ ا لػض اق ا تريخ » ي  أ ِّ

ةً : »(3/26)« اغداد بِثَؼ تن  ت ك ًظ تف .«. ح  اهـ

ةٌ  (2) دَّ  ،بِثَؼ ل لف ا ت  ق
 

طـل غداد» .ارق تريخ ا لـاالء»، (5/592)« ِّ 13/44)« سقر أطالم ا 3). 

ق محؿد  (3) ُب ه تح ، ص ٌة بِثَؼ  ، شؼقؼ اـ  سـ  لح ـ ا ا ؾل  ـ ط ث.  ا دي ب»ح ِذي ْف لتَّ ب ا ي ؿ «َِّْؼِر ارق ة  ، ِّرجؿ

لؽؿتل»، (6199) ذيب ا 26/13)« هت 4). 

نُ  (4) ت ق سػق لؿروزي اـ طاد ه لؿؾؽ ا ِ  ،ا ـِ م ا تب ا أصح تر  لؿُ  ـ كا ٌة،  :اتركا ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(2461)ِّرجؿ

ُب  (5) طق لخ ه ا وا تري» ي  ور د، قتل:  (4/434)« خ اغدادِّ أحؿ ـ  دطؾج ا صريؼ  أحؿد اـ »مـ  أخربكت 

 َ ؾل األ  .«تر، افاَّ ط

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(339)ََِّؼ

قؿ  (7) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(339)ََِّؼ
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ؿج ىلع  ثةملٕؿكؼ كاليه ٪ ًح أف ختى ، ك٣س٨ ٣حف ٨٦ الك  ٨ه ىكى ٨ٔ امل٪١ؿ حلى
يٙ  .املك٧٤ني ثةلك 

  .٬ؾا ظؽيره ٣حف بيشء /ٚٞةؿ
عٚةق اللي يف  /رثت ٤ٔي٫ يف ز٪ةيئ ٤ٔي٫، ٚٞةؿٚأَب، ٧٤ٚة أك .إ٩ ٫ كإ٩ ٫ /٤ٝخ هل

ىكذعك٪ي٫ ٨٦ ظؽير قٛيةف ٨ٔ  ٪ ة ن ل  يشء إال يف ٬ؾا احلؽير، ٬ؾا ظؽيره ٠ي
 .(1)«ظجيت، ٨ٔ أيب ابلؼرتم، ٨ٔ ظؾيٛح

[1172]  زى٪ة ؽ  زىيًن أيب ٝةؿال ٔجؽظى ؽ   (2)مح ةدث٨  ق٧ٕخي ٩ٕي٥ /ؿ مح٨، ظى
جةرؾ ال» /يٞٮؿ يرتؾ ظؽيرى الؿص٢ ظىت يىج٫٘٤ ٔ٪٫ اليشء اذلم ال  اكف اث٨ي ال٧ي

ٕى٫ ىكذُيٓ أف يؽٚ  .«ي
[1173 ] زى٪ة ؽ  ٙى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى يٕٞٮب  ث٨ (3)ق٧ٕخي يٮق

٣حف  /ػةل املةلّك، ٚٞةؿث٨  ذي٠ؿ الث٨ املجةرؾ ظؽيره ركاق ظجيتي » /الىٛةر، ٝةؿ
  .بيشءو 

  .إ٩ ٫ ميغه وة٣طه  /ٚٞي٢ الث٨ املجةرؾ
 .«٬ٮ وة٣طه يف ل يشء إال  يف ٬ؾا احلؽير /ٚٞةؿ اث٨ي املجةرؾ

[1174 ] زى٪ة ؽ  مٮىس  ث٨ (4)ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥» /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى
جةرؾ أ٫٩ ق٧ٓ رصالن يىؾ٠ؿ اث٨ هليٕح ٚٞةؿ ٝؽ  /يّك ٨ٔ ثٕي املؿاكزة ٨ٔ اث٨ً ال٧ي

                                           

دال» (1)  .(457 -1/456) «مقزان اتاطت

بثر رقؿ ضعقٌػ  (2) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ  ،(24). 

ٌة.  (3) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(7954)، ِّرج

لرَّ  (4) بثر رقؿ هق ا أل ت ا م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ  .(353)ازي، 
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 .يٕين/ ٝؽ ّ٭ؿت ٔٮردي٫ .(1)«أراب اث٨ي هليٕح
[1175 ] زى٪ة ؽ  ح، ٝةؿال ٔجؽظى  ث٨ (2)ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥ /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ زئر

بةح /مٮىس، ٝةؿ إذا اصذ٧ٓ  /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧يجةرؾ يٞٮؿ /ػةل، ٝةؿ ث٨ (3)ق٧ٕخي رى
 .(5)«يف احلؽير ٚجىٞيح أظت  إيل   (4)ٔيةش كبٞيحث٨  إق٧ةٔي٢ي 
[1176 ] زى٪ة ؽ   /مٮىس، ٩ة ثٞيح، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى

ٍػًؿج إيل  ظؽيرى زةثخ» /ٝةؿ يل اث٨ي املجةرؾ
ى
ذٛؿٝح /ٔضالف! ٤ٝخث٨  أ  /ٝةؿ .إ٩ ٭ة ٦ي

ٍٕ٭ة يل   .اٍجى
مٌل ٤ٔي٫

ي
 .(6)«ٚض٤ٕخي أدؾ٠ؿ٬ة، كأ

[1177 ] زى٪ة ؽ  ٕىي٥ال ٔجؽظى زىيًن أيب، ٩ة جي ؽ   /محى ةد، ٝةؿ ث٨ (7)ؿ مح٨، ظى
جةرؾ يٞٮ» ؽ /ؿرأيخي اث٨ى ال٧ي ى٧  ح ظؽيرى مي ؿى ٍَ  .«قةل٥ ث٨ (8)ا

                                           

دِ  (1) تمٌ  ي سـ إهب وهق مَ ه  ث.،  دَّ ـصِػ  ـ َح َا لُؿ ه مـ صريؼ ا وا تكر  ي ور س ط ـُ  ا خف» ا تري ِّ» (32/153). 

ت. (2) م قريًا دَّ لرازي، ََِّؼ  هق ا

لؽق ي، ذَ  (3) د ا ل ت اـ خ تح  ا ق ر ـصُػ َر كَ ه َا لُؿ ؾ» ي  ه ا دي ع لتَّ وا لَجرح  لؿ يَ (3/491)« ا و ت ،  قف جرًح ذكر ف

ـُ  ا ه ا وذكر دياًل،  لثؼتت»تن  ي اَّ حِ  وتا ِّع َظر (8/242) «ا وُيـْ لؿقزان»،  تن ا  .(3/289)« لس

اَ  (4) د. ةُ قَّ ؼِ هق  لق الق ـ   ا

دُ  (5) قٌػ سـ أَ ه ضع ق  وه قٌح  رٌ بثَ ،    ي : َصِح
 

ؾل لُعؼق ه ا وا د ر تء»فؼ ػ َع لض  ؼف ا، (1/193)« ا ري ـ ص ـُ وم  ا

تكر  ي  مشؼ»طس خ د تري ِّ »(19/3 ـ طاد (41 تن ا ؼ سػق ري لؿاترك، اف،  مـ ص ـ ا لؿؾؽ طـ اا ا

ت. م قريًا دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ تن   وسػق

 .َصِحقٌح  (6)

(7)  
 

لخزاطل بثر رقؿ ، ضعقٌػ هق ا ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(24). 

داين (8) لَفْؿ ؿ ا ل ت اـ س د  ق محؿ لؽق ي :ه سفؾ ا قٌػ  :أاق  ِذي. »ضع ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «بَِّ ة  ، ِّرجؿ

(5935). 
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[1178 ] زى٪ة ؽ  رامؽ املؿكزم ث٨  ٦٪ىٮر ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٤ى٧ىح» /ٝةؿ إذا  /-يٕين اث٨ املجةرؾ -الل ٔجؽٝةؿ  /ق٤ي٧ةف يٞٮؿ ث٨ (2)ق٧ٕخ قى

٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥ سى ٪ؽر ظى ٗي جىحى ١ٚذةبي  ٍٕ  .(3)«اػذ٤ٙ الةسي يف ظؽير مي
[1179 ] زى٪ة ظى  ث٨ (4)ةكم؛ أمحؽ٬ى ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ احليكني الؿ  ال ٔجؽؽ 

، ٝةؿ ٤ىي٧ةف ٚي٧ة ٠ذت إيل  ٪ىٮر /قي  (6)ق٧ٕخي يىي» /مٮىس، ٝةؿ ث٨ (5)ق٧ٕخي ٦ى
ت  إلٟ؛ ٩ىَص /املجةرؾث٨  الل ٕجؽآدـ يٞٮؿ ٣ ث٨ (6)يىي ظى

ى
 ث٨ (7)أي ٭٧ة أ

 ا٣ربم؟  (8)َؿيٙ، أك ٔس٧ةف
 .«ال ذىا، كالى ذىا /ٝةؿ
[1181 ] زى٪ة ؽ  ٔجيؽ الل  ث٨ (9)ق٧ٕخي ٬نةـ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

ازم، ٝةؿ ٍركىل الةس /قأ٣خي اث٨ى املجةرؾ /الؿ 
ى
ٍظك٨ ال ةس ًركىايح -٨٦ أ

ى
ك أ

ى
٨ٔ  -أ

                                           

(1)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(113)، ِّرجؿ

ق َس  (2) تفظٌ ه ٌة، ح بِثَؼ وزي،  لؿر تن ا ؾقؿ ـ س ا ة  تن يُ ؾؿ ـِ ، ك ا ق تا لؿُ  قرص ب»اترك. ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(596)ِّرجؿ

َظر  (3) وُيـْ  ، ـٌ َحَس ه  ُد ـَ ذي»َس الرتم لحـاؾل.تااـ ر (2/514)« شرح طؾؾ   جب ا

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 33)بِثَؼ 5). 

إتاَّ  (5) لف  ة  ؾك ِّرجؿ أقػ ط د  لؿ  ل ت ذكر ا ال  ي  م لؽُ »وتا تءا ـ كر مَ ذِ )، قتل  ي (1/215) «ـك واألسؿ

زهر اـ مقسك يُ  :وأاق األزهر»: (كـقتف أاق األ دُ دص حَ مـاقر  أحؿ ف  لرهتوي ث طـ تن ا  .«اـ سؾقؿ

لؽق ي  (6) بِثؼَ هق ا بثر رقؿ ،  أل ت ا ِّح م  دَّ ََِّؼ  .(622)ٌة، 

قف  ي  (7) ة ف م األئؿ ر كال َظ لؿقزان»ُيـْ ا تن  888)ارقؿ  (217 -7/215)« لس 2). 

قف  ي  (8) ة ف م األئؿ ر كال َظ ِ »ُيـْ دالم 55)ارقؿ  (3/56) «قزان اتاطت 68). 

ـصُػ  (9) َا لُؿ تل ا ؾ» ي  ق دي ع لتَّ وا لَجرح  ٌة، يُ : »(9/67)« ا ِ بِثَؼ ديث ح ا تل: وقتل:  ،فحتج  ال طـف فؼ أ ؾ  ُسئ

وٌق  ُد .«. َص  اهـ

تِّؿ يُ  ُقْؾُت: اق ح أ و ٌة،  بِثَؼ ق  ة فف كؾؿ وق»طؾؼ  ُد ؾك مَ  «َص ب ط ل ت لغ لثص  ي ا تيخف ا .ش  ؼتت
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؟ ٮىا٩ح /ٝةؿ ال٧ي٘رية؟ أصؿيؿه ٔى ثٮ 
ى
 .(1)«أ

[1181 ] زى٪ة ؽ  ُ   (2)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ ال ٔجؽظى اا٣ ز اؽ، ال ٔجؽين، أ٩ة ٍ٭ؿى ؿ 
ز اؽ، ٝةؿال ٔجؽ جةرؾ /ؿ  ٧ٕؿ إال  » /ٝةؿ اث٨ي ال٧ي ـ ٬ؿم ٨٦ً ٦ى ٍركىل ل٤

ى
ا أ ٦ة رأيخي أظؽن

٪ىؽً  ؾى ل٤ك   .(4)«؛ ل٩ ٫ اكف يسذتي (3)أف  يٮنف اكف آػى
[1182 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٩ة ٌٔل  ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى يٕين  -ظى

ًؽيين ٭ؽم ٨ٔ ييٮنف اليٌل؟ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽقأ٣خي » /ٝةؿ -اث٨ ال٧ى  ٦ى
  .٠ذةثي٫ وعيطه  /اكف اث٨ي املجةرؾ يٞٮؿ /ٝةؿ
 .(5)«٠ذةثي٫ وعيطه  /ؿ مح٨/ كأ٩ة أٝٮؿال ٔجؽٝةؿ 
[1183 ] زى٪ة ؽ  ٪ىةًٚيس، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  ُ ؽ ا٣ ى٧   /مي

ج» /وة٣ط، ٝةؿ ث٨ (6)ق٧ٕخي قٕيؽى  ث رأيخي اث٨ى ال٧ي ىؽ  ؿ  ىلع رص٢و ثً٭ى٧ؾاف يي ةرؾ مى
يؽ ث ٨ٔ يـى ىؽ  ٍث  /زريٓ، ٚٞةؿث٨  يي ؽ  ٨ ٦ًس٫٤ًٍ ٚىعى ٔى

». 
[1184 ] زى٪ة ؽ  ، ٩ة ث٨  ؿ مح٨، أ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى يس٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  أيب ػى

ؽي  ى٧  ح، ٝةؿأيب رً ث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ ث٨ (7)مي ث٨  الل ٔجؽ، ٨ٔ (8)أػربين أيب» /ٍز٦ى
جىةرؾ، ٨ٔ خى  ةرال٧ي ٍثىنى ٤ٔي٫ ػرينا ث٨ (9)٧ 

ى
يٙ، كأ  .(1)«قى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(286)ََِّؼ

لؽؿتل» ي  (3) ذيب ا أنَّ إتاَّ : »(32/554)« هت ؾؿُ يُ    ل ظ  أحػ س  و ي سـدقك ة: »(م)و (ك)،  َّ ؾس  لؽ«ل لؿت ،  ـ 

ل  ِؿ ؾص لُؿَع لتل مع ا ا تت  طقص لؿخ ؾ معل ا لؿ ِّؽتؿ ت  طاقع لؿ لؿ ت  ي ا ت كؿ لف ت ؾك ح ط ت  ف  .ِّركُت

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)

َظر  (6) وُيـْ  ، أطرفف ؿ  ؾ»ل دي لتَّع وا رح  لَج  .(35، 4/34)« ا

قؿ  (7) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 18)بِثَؼ 1). 

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 18)بِثَؼ 1). 

لضَّ ه (9)  ق ا
 

عقٌػ ال َظر ، ض وُيـْ ؾ»،  دي ع لتَّ وا لَجرح  ب»، و(6/393)« ا ِذي ْف لتَّ ب ا ارقؿ «ِّؼري ة  ، ِّرجؿ
= 
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[1185 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ظى
٨ي  ، ٩ة احلىكى ٍ ٦ى ث٨  ًٔحىس ث٨ (2)إيل  ال  /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧يجةرؾ يٞٮؿ» /ف ٝةؿصً ةسى

ماحل ٔجؽث٨  ييسذت ٨ٔ صؿيؿ ؾى اث٨ي ، كدىؿى (3)إق٧ةٔي٢ث٨  ٧يؽ ظؽير الّس 
جةرؾ ظؽيسى٫  .«ال٧ي

[1186 ] زى٪ة ؽ  ٨ ٝةؿ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٕىي٥ٍ /احلىكى  (5)ق٧ٕخ جي
جةرؾ» /محى ةد، ٝةؿ ث٨ا ٤ى٥ -ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي  -قةل٥ ث٨ (6)كذي٠ًؿ ٔ٪ؽق ظؽيري قى

٤ى٥ /ٚٞةؿ ةرب قى ٞى  .«٬ؾا ٨٦ً خى
[1187 ] زى٪ة ؽ  ٧ؿ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ٩ة ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ال ٔجؽظى ٔي
ـ ٬ؿم جةرؾ» /ٔحىس ا٣ُة٣ٞةين، ٝةؿ ث٨ (8)، ٩ة إثؿا٬ي٥ي (7)ال  /٤ٝخي الث٨ً ال٧ي

                                           
= 

(4869). 

ـِ  (1) ا لك ا إ ٌح  لؿُ  َصِحق  اترك.ا

ٌة.  (2) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(1285)، ِّرج

ق  ي َصِحقٌح  (3) تل»، وه ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع زيت (6971)ارقؿ  (3/484)« ا ةٍ ا  فقف. د

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(24)ََِّؼ

(5)  
 

لخزاطل بثر رقؿ  ،ضعقٌػ  ،هق ا ت األ ِّح م  دَّ  .(24)ََِّؼ

ؾ» ي  (6) دي ع لتَّ وا رح  لَج َؾؿ: »(4/267)« ا  .«لَِس

ؾخل، ُِّ  لا لؿ ا ت اـ س ؿ  َؾ ِّرجؿتُ وهق َس ظر  ـ  (4/267)ف  ي ـ ؾ»م دي ع لتَّ وا رح  لَج  «.ا

 
ص

ؾل لُعؼق د ا بثر طـ تء» ي  واأل َعػ لض  لحَ  (2/537)« ا ؼ ا وحاؾ طـده  ي َس مـ صري ـ اـ طؾل، اف، 

لسَّ  د قَ ا وهق: ؾْ ـ لحَ »ٌب،  ؾلَس ا الحسـ»ادل  «ـ اـ ط ؾل اـ   «ط
 

ؾل وط لحَ  ،  ـ هذا هق َس اـ ا

بثر رقؿ ِ  األ ت  م ِّح دَّ ََِّؼ تين،  لفسـج  .(24)ا

لؿعروف ا (7) ؿ «فتَ ْس رُ »ـا بثر رق ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ  ،(6). 

ـ إسحت (8) اراهقؿ ا قسك الطتلؼتينهق إ ـ ط ؾ»كؿت  ي  ،ق ا دي ع لتَّ وا لَجرح  ارقؿ (2/86)« ا ة  ، ِّرجؿ

ت كَ (294) وهـ ُػ اَ َس ،  ـص َا لُؿ لك َج  ف ا ؾ»ه، وكذا  ي دص إ دي ع لتَّ وا رح  لَج ارقؿ (2/119)« ا ة  36)، ِّرجؿ 3) 

ـُ  ا تل طـف ا ـ: مَ  ق ةٌ »عق أاق حتِّؿ:  ،«بِثَؼ وٌق »وقتل  ُد ِؿل«َص ؾص لُؿَع ة ا لعالم ؾقؼ ا ع َظر ِّ وُيـْ ؾك  .  ط
= 
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حه  /ًػؿىاش؟ ٚٞةؿث٨  ًم٭ةب ٞى  .(1)«زً
[1188 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /احلىكى

ًٕني ٝةؿث٨  ق٧ٕخي يىي ٧ـ» /٦ى جةرؾ ي٘ى ؿ ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي ٧ى ٬ةركف يف  ث٨ (3)خي
ٕٛؿ ٧ة٫ٔ ٨٦ صى ؽث٨  قى ى٧  ؿ يىؿكم ٔ٪٫ ًقت ني ظؽيسنة أك حنٮ ذلٟ(4)مي ٧ى  .«، كاكف خي

[1189 ] زى٪ة ؽ  ةرال ٔجؽظى  ٧ ، ٩ة  ث٨ (5)ؿ مح٨، أ٩ة خى رصةء ٚي٧ة ٠ذت إيل 
ةحليينث٨  يىي جةرؾ /، ٝةؿ(6)إقعةؽ الك  رى رصالن أ٢ٌٚى ٨٦ً» /ٝةؿ اث٨ي ال٧ي

ى
ى٥ أ  ل

 .(7)«أيٮبث٨  يىي
[1191 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٚي٧ة ٠ذت ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ظى
، ٝةؿ ٨ي  /إيل  زين احلىكى ؽ  ي ٮب» /ٔحىس، ٝةؿ ث٨ (8)ظى

ى
 (9)دؿؾ اث٨ي ال٧يجةرؾ ظؽيرى أ

ٮط، كدىؿىؾ ٧ٔؿك ث٨ا  .(1)«زةثخ ث٨ (11)ػي
                                           

= 

لؿَ  لؿُ ِّرجؿتف  ي ا قـ ا فؿت مـ قضع لق ؾ»شتر إ دي ع لتَّ وا رح  لَج  «.ا

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(24)ََِّؼ

مَ  (3) ؾخل،  لا ون ا تر ـ ه ا وكٌ هق طؿر  ب. »رت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  59)، ِّرجؿ 14). 

 .َصِحقٌح  (4)

ء اإل (5) ـ رجت ق طؿتر ا ُػ ه ـص َا لُؿ تل ا تذي، ق ا ؾ» ي  سرتا دي ع لتَّ وا لَجرح  لقـت: »(6/395)« ا ب إ  ،كت

ال لك أ ة ،وإ ال ُزْرَط ت ،وأ وًق ُد تن َص  اهـ.«. وك

لسَّ  (6) تل: ا لسَّ يؼ وا لحقـل.  تل يَ حِ ؾَ قْ ت اـ مَ قـل. ق : حقك  وٌق »عقـ ُد تفظُ  ،«َص لح تل ا ذا ق ـُ  وك ا ر، جَ َح  ا

َظر  ؾ»ُيـْ عدي لتَّ وا رح  لَج ب»، و(9/126)« ا ِذي ْف لتَّ ب ا ارقؿِ «ِّؼري ة   .(7549)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (7)

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 11)بِثَؼ 8 5). 

أَ  (9) لاَ ي  هق  ط ا ُخق اـ  ة، مَ  :اريقب  ُأمق وكٌ أاق  »رت ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(617)، ِّرجؿ

لؽق ي (19) ؾ، ضعقٌػ مَ  ،هق طؿرو اـ بثتات ا وائ اـ  اؽر  لك  لرَّ ق ت ا ب»فض. ، ُرمل  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر
= 
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[1191 ] زى٪ة ؽ  نيؼذ٫، ٨ٔ ؿ مح٨، ق٧ٕخي أيب يى ال ٔجؽظى ؾ٠ؿ ٨ٔ ثًٕي مى
جةرؾ ٝةؿ ٔىٍضالف، ٠٪خي » /اث٨ً ال٧ي ٥٤ ٨٦ اث٨  ًٕ ٍمجى٫ ثأ٢ً٬ ا٣

ى
ؽه أ ظى

ى
ل٥ يس٨ ثةملؽي٪ًح أ

٤ى٧ةء ٕي مج٭٫ ثةلىةٝيٮدح ثني ا٣
ي
 .(2)«أ

[1192 ] زى٪ة ؽ  ٕىي٥ ث٨ (3)ؿ مح٨، ز٪ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة جي  (4)احلىكى
جةرؾ ٤ٝخي الث٨ /محى ةد، ٝةؿ ث٨ا كٮا ٧ٔؿك /ال٧ي جىيٍؽ؟ ث٨  لم  يشءو دىؿى  خي

ٮ /ٝةؿ ٔي ا اكف يىٍؽ ٧ٍؿن رً  .(5)إف  خى ؽى ٞى  .«يٕين إىل ا٣
[1193 ] زى٪ة ؽ  ٧ٔؿ  ث٨ (6)ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة ال ٔجؽظى

حىس ا٣ُة٣ٞةين، ٝةؿ ث٨ (7)ريٍقذى٫، ٩ة إثؿا٬ي٥ي  ٌل   /٤ٝخي الث٨ً ال٧يجةرؾ» /ًٔ ييىى
ي
أظؽه  أ

؟  ؽو ظى
ى
ؽه ٨ٔ أ ظى

ى
ـي أ ، أك يىٮ  ٨ٔ أظؽو

ٝىحي ٣حف ٚي٫ اػذالؼه  /ٝةؿ ؽى   .الى 
 :

ُ
 / ا٣رًب   ؽى ٍٕ بى  ٨ ا٣رًب  ٦ً  إف  » /ملسو هيلع هللا ىلصٚةحلؽير اذلم ييؿكل ٨ٔ ال يب قلت

ى
 ٌل  ىى ف دي أ

                                           
= 

ة 59)ارقؿ  ِّرجؿ 39). 

 .َصِحقٌح  (1)

تمُ  (2) إهب قف  د. ف أحؿ تم  قخ اإلم  ش

ذَّ  ل تل ا  ق
 

لِؿقزان» ي  هال :  (3/646)« ا ااـ طجالن ة  ـ ِّرجؿ ٍخ »م ق طـ ش ازي  لرَّ تِّؿ ا اق ح أ وى   ور

ـِ  ا ـ ا لؿُ  لف، ط ه.«اترك...ا ةً  ُقْؾُت: ، وذكر تط تكقا جؿ كْ  لق ك ؾ: تا ِ اَ جَ لؼق ا لؽ  .عِ ؿْ جَ ر ذ  فؿ

ت األ (3) م ِّح دَّ قؿ ََِّؼ  .(24)بثر ر

بثر رقؿ ضعقٌػ  (4) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ  ،(24). 

تن يَ  (5) ف ك أك ِ يعـل  ا لك  إ ق  ؾك رِ دط لؽالم ط ر ا َظ ة ُيـْ د تئ ؾػ ل و  ، دَّ دطتف ل ة ا دَّ واي ل وغقر ا ة  ـ أهؾ اطق ة م اطق

قؿ  بثر ر لتعؾقؼ طؾك األ لادع  ي ا 3)ا 41). 

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(6)بِثَؼ

م ِّ (7) دَّ ٌة، ََِّؼ قؿ بِثَؼ بثر ر 11)حت األ 8 7). 
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ى  ى ىي كدى  ،ٟدً الى ٓ وى ة ٦ى ٧ى ٭ي ل  ؟ «ٟةمً يى ٓ ًو ة ٦ى ٧ى ٭ي ٮـ ل
٧ ٨؟ ٤ٝخي  /ٝةؿ ٔى٨ ًم٭ةب /احلؽيري خى

  .ًػؿىاش٨ ث 
٨؟ ٤ٝخي  /ٝةؿ  ٧ حه خى ٞى ةج /زً   .ًدي٪ةرث٨  ٨ٔ احلىض 
٨؟ ٤ٝخي  /ٝةؿ  ٧ حه خى ٞى   .ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ ال يب  /زً

ةج كبىني ال يب  /ٚٞةؿ ٔ٪ةؽ  ملسو هيلع هللا ىلصية أثة إقعةؽ، ثىني احلىض 
ى
ُٓ ٚي٭ة أ ٛةزة دٞي ٦ى

 .(1)«ال٧يُٰ
[1194 ] زى٪ة ؽ  ي٥ /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٕى محى ةد ث٨  ق٧ٕخ جي

ؿح ظؽيرى الؿص٢ ظىت يىج٫٘٤ ٔ٪٫ اليشء اذلم ال » /يٞٮؿ جةرؾ ال يُى اكف اث٨ي ال٧ي
ىكذُيٓ أف يىؽ٫ٕٚ  .(2)«ي

[1195 ] زى٪ة ؽ  ٨ اهلك٪ضةين، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
ارَل، يٞٮؿ ث٨ (3)أمحؽ ٕيؽ ال  جةرؾ /قى ـ ٬ؿم ٔ٪ؽ٩» /ٝةؿ اث٨ي ال٧ي ٍػؾو ظؽيري ال

ى
ة ٠أ

ٍػؾو ثةلىؽً 
ى
 .«٠أ

[1196 ] زى٪ة ؽ  ي٥ال ٔجؽظى ٕى محةد، ٩ة اث٨ي ال٧يجةرؾ،  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة جي
ٝنةث٨  ٨ٔ زكؿية ك ؽي  .(5)«إقعةؽ ال٧ىّك، كاكف وى

                                           

ة َصِحقٌح  (1) ق  ي مؼدم ؾؿ»، وه مس قح  . (1/16)« َصِح ، اف اراهقؿ اـ طقسك صريؼ إ ـ   م

ارقؿ  (2) م  دَّ 1)ََِّؼ 172). 

ةٌ  (3) تفظٌ  ،بِثَؼ رقؿ ح بثر  ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(196). 

(4)  
 

لخزاطل بثر رقؿ  ،، ضعقٌػ هق ا ت األ ِّح م  دَّ  .(24)ََِّؼ

تفظُ  (5) لح تل ا ٌة، ُرمل»: ق لؼَ  بِثَؼ ت ب. »«ردَ ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2931)، ِّرجؿ
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[1197 ]ح ا٦ى جةرؾ أف يأيت أثة » /، ٝةؿ(1)٩ة أيب، ٨ٔ أيب ٝيؽى أرادى اث٨ي ال٧ي
ٕىذّك ال٧ىؿكزم، ٚأػرب أ٩ ٫ ٪يت ا٣ ١ؿ٦ح، ٝةؿ ال٧ي ًٔ اجي » /رىكل ٨ٔ  ٓ اخلىؿى ٧ٍى الى جيي

ٕيٍّش  د٫ًً  .«كا٣
ٍ
 .«ٚى٥٤ يىأ

 باب َا سنض 

ِٔ امُلباصىَِٔ   ِٚسِفِظ٘ ِٚصش١َّ َسِزٜج٘ إتكإ اب

[1198 ] زى٪ة ؽ  مٮىس،  ث٨ (2)ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥ى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى
٪ٕ» /يٞٮؿ يٓ ٦ة ٔ٪ؽم ٨٦ ظؽير الى  ىٮىددتي أف  جى زاؽ، ال ٔجؽيٕين  -ة٩ حنيل ؿ 

ٞي  -يٮقٙ، كاث٨ زىٮرث٨  ك٬نةـ ح ٦ًس٢  (3)فٮمً ٔ٪ؽ رص٢و ث ٞى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽزً
ق ٔ٪٫ ٔيؽي

ي
٧ٕؿ، ١ٚ٪خي أ جىةرؾ ٨ٔ ٦ى ٭ؽم، ٨ٔ اث٨ً ال٧ي  .(4)«٦ى

[1199 ] زى٪ة ؽ  ًؽيينث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /ٝةؿ /ؿمح٨ال ٔجؽظى  /ال٧ى
جىةرؾث٨  الل ٔجؽ» حه  ال٧ي ٞى  .(5)«زً

 
 

                                           

بثر رقؿ  (1) ت األ ح ِّ م  دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ خسل،  لسر  .(822)هق ا

ؿُ  (2) اراهق إ لرَّ  هق  مقسك ا لػَ  :ازياـ  تق ا إسح اق  بثر رقؿ رَّ أ ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ  .(353)اء، 

تن، ُقوِمس:  (3) تل صربست ؾ جا وهل  ي ذي س،  ب ُكقم هق ِّعري ظر و ويـ اقر.  ت وكقس ي  لرَّ اقـ ا هل  و

لاؾدان» ؿ ا  .(414/ 4)« معج

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)
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ِِْؾز يف   املباصى بٔ  اهلل عبزباب َا ُأ

[1211 ] زى٪ة ؽ  ةثيٮرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ح ال حٍكى ٤ى٧ى ق٧ٕخي  /قى
ٍق٤ى٥ث٨  أثة ثسؿ

ى
ٍؿك ًلى١ذت ٨ٔ » /ق٤ي٧ةف، يٞٮؿث٨  أ ةثٮر إىل مى ٢ أيب ٨٦ً ٩ىحٍكى رىظى

جىةرؾ، ٚٞةؿ أثيةتى ًمٕؿ جىةرؾ اث٨ً ال٧ي ٬ة الث٨ ال٧ي ؽى نٍنى
ى
 /أ

بببق تِ َ اكَِقبببةً  َم الوا ِسبببي َيببب   بببُ  ُطت  ػ   َخؾا

 

ببببببباِت   َيبببببببا  َش الُؿَبببببببباِرٍِّ َتب ؽِقـِبببببببي  َِتكا

ِم َلبببم  َأَرَهبببا  ُلَفبببا َسبببَ ًتا   الـاببب   ػ   َخؾا

 

 َفِػببببببي ُفببببببَماِ ي ِمـ َفببببببا ِشببببببب ُه َكقابببببباِت 

ببُلُفمُ   ِسببي َوِيببب َقاكِي َرَفض  ِؾببي َوُطت   َأه 

 

ببببَك الَؿَػبببباَزاِت َوِسبببب ببببَ ٍَّ   تِؾ  ُت َك    ت 

بببِو  َِفبببا -َواللِ  -َأَخببباُ     ُقطاببباَ  الطاتِي 

 

ِ  َحقابببباِت   َوَمببببا َأِمـ ببببُ   َِفببببا ِمببببش  َلببببد 

َهةٌ   فَِماٌت  َِفببببا َرَقببببٌ  ُمَابببب ا ببببَل    ُمو 

 

َلَلَفا   ُكبببببب ِّ َسبببببباَطاتِي  َأَخببببباُ  َيبببببب  

ٍم َسببباَطًة ُ َؽبببًتا  ِؾببب   َلـَبببا ُكببب ا َيببب    اج 

 

 إِ   َخبببببببببببببَّلا َذاٍَّ َوإِلا  ِال َعِابببببببببببببقااِت 

ُؽببببمُ   ٍو َأِطق ـُ َكببببا  َِؽػِّ ببببَ  َمببببت   َيببببا َأه 

 

 َطـابببببببببببا َوإِلا َرَمق ـَببببببببببباُكم  َِل  َقببببببببببباِت 

َابببببُت ُيبببببُبتٌ   بببببا َمع  بببببِجُتوَكا َفنِكا  َل ُتض 

 

بببَؿ اِت  ِِّ الوا ُجببب  ِسبببَ ى َر َوَلبببق َ  َكت 
(1) 

 

 

                                           

مُ شقخَ  اهللُ  ؿَ حِ رَ  (1) ت  ت يَ ـ ا م تن كثقًر د ك لؼ طل:  لقاد اًل ا اعض صُ ؼا ـ  ب م ؾ تم صؾاة الَّ ط م أم ن يؼق اف أ

مَ  ،العؾؿ ؾك  تت ط اق ه األ ذ لؽل يَ وُيؾؼل ه  ، تمعفؿ ِ ْا س ؾك مُ َح ـ رَ ر مَ ا لقف ط إ تؾ  ، ػ وصـف ة أهؾف و رق

لرَّ  أات طاد فرحؿ اهللُ   حؿـ.ا
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 باب َا ُسِنض 

ِٔ امُلَباَصىيف ُرُخٍٛ اخَلًَ ِِٛت اب َُ ِّ ِب  ٌ ع٢ً اإلعال

[1211 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  زين  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة مي ؽ  ىي الٮىاًقُٰ، ظى يى
ؽي  ى٧  ني، ٩ة زكؿية ث٨ (2)مي  -(4)ق٧ٕخي أثة ػةل المحؿ» /ٔىؽم، ٝةؿ ث٨ (3)احليكى

جةرؾ ٛيةف ٬ؽد /ٚٞةؿ -كذ٠ؿ اث٨ ال٧ي ةتى قي ٪ؾ ٦ى ٭ة ملٮًت اث٨ً ٦ة ٬ؽت الرضي ٦ي
جىةرؾ  .«ال٧ي

 

                                           

ة  ي  (1) لف ِّرجؿ ٌة،  بِثَؼ طل،  قاس ل اـ طؿر ا يحقك  اـ  د  ؾ»هق محؿ دي ع لتَّ وا لَجرح   .(8/125)« ا

ب الز   (2) ب كت تح جالين، ص لرب لحسقـ ا اـ ا د  ـصػ  ي هق محؿ َا لُؿ تل ا د، ق عديؾ»ه لتَّ وا لَجرح  « ا

أنَّ : »(7/229) لل  ُذكر  ال يؼقل:  أ ت  دَ  سؿع أحؿ ديث  رجاًل سلل  لء مـ ح اـ حـاؾ طـ ش

لز   لربجالينا الحسقـ ا د، فؼتل: طؾقؽ اؿحؿد اـ  ـُ  اهـ.«. ه ا ه ا كر تن  ي  وذ لثؼتت»حا  «ا

َب »، وقتل: (9/88) تح تن ص تٍت رِ  ك تي وحؽ تق    اهـ.«. ق
 

ذهال ل تل ا لِؿقزان» ي  وق : (1/522)« ا

َس » ال تا  أن يؽقن  ُت  أرجق  أي ر ت  ، م وتا  اف ت  قًؼ بث ال، فقف ِّق لحر اراهقؿ ا إ ف  طـ ؾ  ـ ُسئ لؽ ت،  ِّجريًح

ُت  ؾؿ ت ط تل: م ا فؼ تا خقًر .«. إ  اهـ

لتَّ  (3) دي ا اـ ط تء  ُؾ هق زكري ؾق ٌة، ج بِثَؼ هؿ،  ػظ. ، يَ قؿل، مقتا ب»ح ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «َِّ ة  ، ِّرجؿ

(2935). 

تن األزدي (4) تن اـ حق ُدوٌق يُ  :هق سؾقؿ لؽق ي، َص د األحؿر ا تل اق خ لتَّ »خطئ. أ ب ا ي بَِّْؼِر ِذي ، «ْف

ارقؿ  ة   .(2562)ِّرجؿ
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 باب َا سنض 

 دالي١ ابٔ املباصى عٓز ايعًُا٤َِٔ 

زى٪ة [ 1212]  ؽ  ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى
يت /ق٧يٓ، ٝةؿ م اث٨ً » /كاًط ث٨ (2)ٝةؿ ال٧يكى ـارم ثني يىؽى ٛى رأيخي أثة إقعةؽ ا٣

جةرؾ، كأثٮ إقعةؽ أكرب  ٕىٍّش ًقجني أك أكرثال٧ي  .«٦٪٫ ثً
[1213 ] زى٪ة ؽ  ٔىح يٞٮؿال ٔجؽظى ؽي  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زيٍر ى٧   ث٨ (3)٩ة مي

ج ةد ال٧ىّك، ٩ة قٛيةفي  جىةرؾث٨  خى يىحٍ٪ىح، ٩ة اث٨ي ال٧ي  -يٕين ٨ٔ اث٨ َةكس ٨ٔ أثي٫ -خي
ٮءه » /ٝةؿ ٤ىف ًك ٞى  .«٣حف يف ا٣

جىةرؾ٨ ث كٝؽ ركل قٛيةفي  :قال أبو ُمَحنَّد يىحٍ٪ىح ٨ٔ اث٨ً ال٧ي  .(4)خي

 

                                           

ِّؿ:  (1) أاق حت ُت »قتل  أي ت ر أَ  م ؼ  دمش ف َس قَ كْ ا تل: «مـ فؼ ـف  ؾ ط وُسئ وٌق »،  ُد هـ. «. َص لَجرح »ا ا

ؾ دي ع لتَّ  .(8/292)« وا

بثر رقؿ ضعقٌػ  (2) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ  ،(1138). 

ٌق يَ  (3) و ُد يب. »ؿُ فِ َص ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ح(349)، ِّرجؿ ِّ م  دَّ ََِّؼ و بثر رقؿ ،   .(888)ت األ

ؾَّ  (4) َػ  لع ـص َا لُؿ :  ا ق ققلف ل وه ا الؼق تنُ »قتل هذ سػق وى  د ر ـ طُ  وق ـِ ا ا ـ ا ة ط لؿُ  ققـ لقُ «اتركا ف :  أك ـ  اقص

ٌب  ؾ د ق ت اإلسـ س  ي  كَّ لق لؿاترك: أل ااـ ا ؼ  ري ـ ص روي م تن ،ف قد  ـ  ،طـ سػق ااـ صتوس، ط ـ  ط

ـُ  ا د كػك ا وق اقف،  ة  ي أ ْرَط اق ُز أ تل  د ق فؼ لؽ،  ة ذ 151)ارقؿ  (1/557) «ِّتريخف» طققـ بثـت دَّ َح : »(9

لز   طاد اـ ا لحُ اهلل  ُت اقر ا تل: سؿع دي، ق إنَّ  ؿق تن:  سػق ل تل  جاًل ق َـ  ر ا لؿُ  ا ترك يَ ا ـ ا ـؽ ط روي ط

لؼَ »ااـ صتوس، طـ أاقف:  س  ي ا وضقءٌ ؾَ لق ُـ «س  ا تل ا ت أطرُف  . فؼ ة: م إنَّ  طققـ و ذا،  لؿُ  ه اـ ا اترك ا

ةٌ  ظر ويُ  اهـ.«. َلثَِؼ لؿَ »ـ ة والتتريخعا ؾػَ  (2/691) «رف .َس ل  قي
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 باب َا سنض 

ِٔ امُلَباصى َٚطٗاص٠ ُخًُِكَِ٘ٔ   َعدا٤ اب

[1214 ] زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮىارم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ؿ، ٝةؿ (3)ؿ مح٨ال ٔجؽأمحؽ، ٩ة  ث٨ (2)الل ٔجؽق٧ٕخي  ٍظٮى

ى
ق٧ٕخي اث٨ى  /ال

جةرؾ يٞٮؿ ٙو » /ال٧ي ٧ٕؿ ثٕسخي إل٫ ثٮوي ٢ى ٨٦ً ٔ٪ؽ ٦ى ً ٍرحتى
ى
ًٙ  (4)ملة أردتي أف أ كأ٣

ذةيع لرحت٢ صةءين مةب  ٨٦ً أوعةب احلؽير، ٚؾ٠ؿ يل  ٍدتي ٦ى ؽى ة مى  ٧٤ٚ ، در٥٬و
ؿ ل٥ أق٫ٕ٧، ٚٞةؿ يل ٧ٍٕى ٝىج٢ أف دىؿحت٢ /ظؽيسنة ٨ٔ ٦ى ٫ٍ٤ي    .قى

زين ث /٤ٞٚخ ؽ  ٫ ىلع ٗري ٦ة اكف ال آيت النيغى ثٕؽ٦ة كو٤ذي٫ أقأهلي ٚييعى
زين ث٫ ٝج٢ أف أو٤ى٫ ىؽ  ، ك٦ة قأهل ٔ٪٫ .(5)يي  .«ٚةرحت٢ى

[1215 ] زى٪ة ؽ  ٨ى  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى  ث٨ (6)ق٧ٕخي احلىكى
بيٓ يٞٮؿ ث٨ ذ ًؼؾ  (7)٦ة رأي٪ة الـ٦ةكرد» /الؿ  إال  ٔ٪ؽ اث٨ املجةرؾ ثةل١ٮٚح، اكف حى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

د (2) ق طا لؿُ  ه تمع، ا لج تم ا إم  ، دمشؼل ل لافراين ا ن ا اـ ذكقا قر  اش ـ  ا د  أحؿ اـ  وٌق، اهلل  ُد ، َص ؼرئ

ة. دص ؼَ تَ مُ  اء الؼر ب»م  ي  ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3229)، ِّرجؿ

(3) . ؿ أطرفف  ل

تدمُ ف هوالَوِصقْ  (4) لخ ةً  :: ا تري و ج أ تن  ت ك ة. غالًم وصقػ ة:  تري ؾج ل ؾ  ت قق اؿ ور تء.  لُقَصػ لجؿع: ا وا  ،

الجؿع: وصتئػ.  لاص مُ »و ر ا ت تحخت  .(وصػ)متدة  ،(724ص) «ح

يُ  (5) تن  أكف ك د  ةً دص حَ يري إكَّ  ،بثف ِحْسَا ة  ؾ لا د ا اع ؾف  ع ؾ ت يُ ف اكتفكدص حَ ؿ ت.  ِؿل. .بثف ألجؾف ؾص لُؿَع لف ا ت  ق

حَ  (6) ل ـَس هق ا ؿ  ـ ا بثر رق ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ لاقراين،  اقع ا لر  .(244)ا

از مُ  :الزماورد (7) لخ مـ ا طع  ت ُيؼ تن مَ هق م ت ك دم اع ا  ديًر ه. ُش حْ ست وغقر لاقض  ت ا ا  لرائؼ شرح »قًّ الاحر ا

 .(9/439) «كـز الدقتئؼ
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ة كيؽٔٮ أوعةبى احلىؽير،  ٮؿ، كيي٤يق ٤ٔي٫ اليةب،  (1)ةقحبى ؿٍ كي٧ؽ  ٠ً َٕة٦ن  ُ ثة٣
يٮذىصةت ةل ٛى ذ ؼؾ ا٣  .(3)«ال٧يٕٞؽة، كيي٥ُٕ أوعةبى احلؽير (2)كييؤك ٤ٔي٫، كاكف حى

[1216 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة مٮىسال ٔجؽظى ؽ  ال٧يجةرؾ الؿ ازم،  ث٨ (4)ؿ مح٨، ظى
ٍح٪نة» /ٝةؿ جةرؾ دى اك أثٮ أقة٦ح إىل اث٨ً ال٧ي ٤ ٥ هل ثٕي إػٮا٫٩،  مى ٤ٔي٫، كقأهلى أف ييسى
٭٭ة لالن ٦ٓ رقٮؿو هل،  /ٝةؿ ٚىٮىص  جةرؾ إىل مخك٧ةاح در٥٬ ٨٦ ٦ةهل  ٧ٕٚؽى اث٨ي ال٧ي

٭٫ إل٫ ٨ كىص  ٫٧٤ ٦ى ـ إىل الؿقٮؿ أال  يٕي ؽ  ٞى   .كتى
٨  أ٩٭ة صةءد٫ ٨٦  /ٝةؿ ّى ٭ة ٦٪٫، ك ٌى جى ٞى ٚٓ إل٫ اخل٧ك٧ةاح، ٚ ٚأدةق الؿقٮؿي ٚىؽى

املجةرؾ ثٕؽ ذلٟ، ٚؾ٠ؿق احلةصح، ث٨  الل ٔجؽز٥ إف  أثة أقة٦ح ٣يق  /آػؿ، ٝةؿ ماكف
جةرؾ دني أك زالزنة، ٚٞةؿ هل اث٨ي ال٧ي ؿ  جةرؾ، ٚأعد ٤ٔي٫ مى  /ٚك١خ ٔ٪٫ اث٨ي ال٧ي

٤ ٭ة ٝؽ أدذٟ ٕى  .«ٚى٤ى
[1217 ] زى٪ة ؽ  ةى  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى جٍؽى  ث٨ (5)ق٧ٕخ خى
يىح» /ٝةؿ ق٤ي٧ةف، جةرؾ ثةل٧ًى  ٪ ة ٦ٓ اث٨ً ال٧ي ؿي  /، ٝةؿ(6)٠ي ٦ة صةء ال٤ي٢ي  ٚأك 

                                           

تبرْ َض  :الؽراتس» :قال الُؿَعؾ ِؿي  (1) لثق مـ ا .«. ٌب  هـ  ا

لؽِ » : وقال الػقومي    ا
 

ترسل هق ف و لَخِشـ،  لثقب ا س: ا ات تف،  ر لؽ اؽسر ا ب،  ُمَعرَّ

ويُ  س،  اق لجؿع: كرا اقسلوا تل: كرا قؼ تُطُف، ف َاقَّ لقف  إ ب  لؿـقر». «ـس تح ا لؿاا  .(315ص) «ا

قعٌ  :الػالوذج (2) ق ك مِ  ه ى  ؾقاء ُيسقَّ لح لحِ مـ ا بص ا ُل  ـ 
 

ترسل ة، ف ط ٌب  ـ لعرب». ُمَعرَّ تن ا  ،(5/156) «لس

ذ)متدة  ؾ  .(ف

 .ِحقٌح َص  (3)

ػ  ي  (4) ـص َا لُؿ ه ا ؾ»ذكر دي ع لتَّ وا ح  لَجر : (8/164)« ا ، روى »، فؼتل ال هقذة ـ أ تن ا ى طـ سؾؿ رو

ال  ف أ  اهـ.«. طـ

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(1)ََِّؼ

قَصة (6) تم. الِؿص  لش قر ا بثغ مـ  بَثْغٌر  ة:  ؾ ُأخرى مفؿ تد  بثؿ ص تٌء،  ه ي د اع تكقف،  بث د  دي وِّش لف،  وَّ أ ر  اؽس  :

ت استُ » ؿ م جؿمعج  .(2/1235) «ع
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 ٍ٬
ى
ـى  خي يٍ ؽى أ أ ىلع يًؽ ثى  إل٫ صة ٫ دي٪ةرنا، ز٥ ٣ٞيذي٫ يف  يًن  بلى  ٛ ًج٢ ٦٪٫، كصى  يف ٠ى ٞى يل، ذى

ٟى ال ٔجؽية أثة  /الكٮؽ، ٤ٞٚخ ٍ٭خي إل ، (1)اق١خ ال دذك٥ بيشءو  /ٚٞةؿ .ؿ مح٨، كىص 
 .(2)«خي ٝؽ ٠ذجخي ٔ٪٫ ٝج٢ ذلٟ ظؽيسنة ٠سريناكك٪

[1218 ] زى٪ة ؽ  ح ال ٔجؽظى ٘ىين » /يٞٮؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر ثى٤ى
ي٥ ٕى جىةرؾ ٝةؿ ليب جي ٞىت /أف  اث٨ى ال٧ي ٛى ٪ٍٕةءى يف جى ٍج إىل وى ٓى  .اٍػؿي  .(3)«ٚة٦ٍذى٪ى

 باب َا سنض 

ِٔ امُلَباصى َِٔ  َٛاِعع اب  َت

[1219 ]  ؽ ةجي ال ٔجؽزى٪ة ظى ض  ش يٍ جى أػربين زي  /محـة، ٝةؿ ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة ظى
ح يىةلًكى  ُ جةرؾ  /ٝةؿ -رص٢ وة٣ط -أػربين ٚالفه » /، ٝةؿ(5)وةظت ا٣ رأيخي اث٨ى ال٧ي

  ٨ َي  ٫ ًٞ ت يىؽػ٢ ػةف ٝيؿىيل (6)كىلع عدً ُى  .«٨٦ً ظى

                                           

أن يُ » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (1) د  أرا ة  د ن طا ـَ كل ا ب ا تِّ لؿُ  ع دص ا ل تء ا ط إط ك  ؾ ك ط تر ـُ ا ا ه ا تدر تر، فا  يـ

كلنَّ  و ترك فسؽتف،  لؿا ترك َخ  ا لؿا اـ ا ؾَّ ا ل ث ا اع أن يؽقن  ل  ـ ل مُ اَ ش ـف م ة م د ف طا ت سؿع ؾك م ًة ط ت ف ؽل

ؾك الؾان ؾؿ :العؾؿ، فؽتفل ط لتع اب ا بثق َؾَؿ  هـ«. لَِقْس  .ا

ـص  :والؾبل ُقْؾُت: ل ؾاـ  ي ا ل ول ا أ ق  تج. ه لاص مُ »ت تر ا تحخت  .(لال)متدة  ،(588ص) «ح

(2) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ  َس

ة مَ  (3) ْرَط اق ُز أ ذكر  ؿ ي ذلؽ.دَّ ـ َح ل  بثف ا

ة: جَّ هق َح  (4) اق ُزْرَط تل أ ال، ق ت لخش لعجؾل ا ة ا اـ حؿز ؾؿٍ مُ  شقُخ »تج  وٌق  ،س ُد لَجرح . »«َص ا

ؾ دي ع لتَّ بثر رقؿ  ، وقد(3/158)« وا ت األ ِّح م  دَّ 38)ََِّؼ 7). 

ؿ  (5) بثر رق ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ لسل،  ت طق ل و ا ـ طؿر ا د  ف محؿ  .(363)واسؿ

(6) : ـ َح  الط ن  ة م و قَ ُحزم أ ب  ب. ط لؿِ »ا لؿـقرا تح ا  .(صــ)متدة  ،(226ص) «اا
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[1211 ] زى٪ة ؽ  ةجال ٔجؽظى ض  ى٧ ؽأػرب /محـة ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ظى  (2)ين مي
٢و يف » /محى ةد ا٣ُالس، ٝةؿ ث٨ا

ٍٕ ٙ  كال جى ةًذينة ثال ػي ٨ رأل اث٨ى املجةرؾ ظى أػربين ٦ى
ٮؽ  .«ًشىل ظٮاجًئ٫ يف الك 

[1211 ] زى٪ة ؽ  ٧ىؿ ابلى١ؿم،  ث٨ (3)الل ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق ال ٔجؽظى أيب خي
ي٧ٮين، ٝةؿ (4)٧ى٤ٟال ٔجؽ٩ة  ٕٛؿ /ال٧ى زين أثٮ صى ؽ  اين، ٝةؿ (5)ظى ق٧ٕخي  /احلىؿ 

ب ٧ة اقذعييخي ٨٦ً » /يٮنف يٞٮؿث٨  ًٔحىس كـ أ٩ة كاث٨ املجةرؾ، ٚؿي ٪ ة ثأرًض الؿ  ٠ي
ـ لة اخلىًجيهى  جةرؾ إي ةم، يىأػؾ ثؿاكيب ٚإذا ٩ـلة ٝىؽ  ، ٚيي٧ٞ٤ين (6)ًػؽ٦ح اث٨ً ال٧ي

٫  -ية ميغ /كيىٕٞؽ ٚحىكأ٣ين ٨ٔ احلؽير كيىسذت، ٚأٝٮؿ ًٕ ٍ٪ لًل  -كبًؿ ق يل٨٦ً وي
ىنجٓ؟ ٚيٞٮؿ ثيٮؾ، أ٦ة آفى لٟ أف ت

ى
فً  /أ

ٍ
أ ٓي ٨٦ً ٬ؾا الن  ىٍنجى ٨ ي  .(7)«؟!ك٦ى

 

                                           

ت. (1) م قريًا دَّ  ََِّؼ

طَّ  (2) ل و ا ر اـ طؿ د  محؿ أن يؽقن هق  أخشك  و لف،  ة  ؾك ِّرجؿ أقػ ط لؿعروف ا ،سالَّ لؿ  ، «زكقج»ـا

 : ويَ (الطقتلسل)و (الطالس)يؼتل لف تج،  حج ف  : فؾعؾ  ،روي طـ ذي قاؾ هذا بثر ال كؿت  ي األ

 َّ ل أن يَ ا أراد  ط  طق ؾؿخ ل اـ حؿَّ تسخ  د  ب محؿ و، فؽت اـ طؿر د  ب محؿ أجزم ؽت ، ومع هذا فال  تد

ذلؽ، واهلل أطؾؿ.  ا

د (3) دَّ  هق طا تين، ََِّؼ لؼ ت لط لاؽري ا اشر ا اـ  بثر اهلل  ِّحت األ  .(897)م 

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(897)بِثَؼ

د (5) ق طا ؾل ه لـػق ؾل ا ـ ط محؿد ا لحَ  :اهلل اـ  ر ا اق جعػ تفظٌ  :اينرَّ أ ٌة، ح »بِثَؼ ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(3619)ِّرجؿ

ؿـ. الخبقص (6) لسَّ وا ؿر  لتَّ مـ ا لَؿعؿقل  ق ا لُؿحقط»: ه س ا تمق لؼ َص )، متدة «ا  .(َخَا

 .َصِحقٌح  (7)
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 باب َا سنض 

ِِٖزَِٙٔ  ِٔ امُلباصى ُٚط  ََٚصع اب

[1212 ] زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮىارم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ق٧ٕخي اث٨ى  /الظٮؿ، ٝةؿ (3)ؿ مح٨ال ٔجؽأمحؽ، أ٩ة  ث٨ (2)الل ٔجؽق٧ٕخي 

جةرؾ يٞٮؿ ج٢ » /ال٧ي ح إذ صةءين رص٢ه ٫ٕ٦ ظى  ١ ؿظ٤حو ثني ال١ٮٚح ك٦ى ثىحٍ٪ىة أ٩ة يف مى
٤ىف ثني يؽم، ٚٞةؿ(4)ٝىخ   ؿ مح٨، أ٩ة يف ٬ؾق ا٣ٞؿيح ٣حف ٚي٭ة ال ٔجؽية أثة  /، ٚىضى

، ٤ٚٮ أثيخي ث٭ؾا احلج٢ إال ا  ظة٩ٮته ٗري ظة٩ٮيت ي٧ؿ  يب املةر  ؽ ثيؽًّ ً
٦ًةاح در٥٬ ل٥ جيى

٫؟  ٕي ؛ أٚأثي  ٨٦ أف ينرتيى٫ ٦ًين 
ٔىس٥ /ٚةتلٛخ إيل  ريٚٞةيئ، ٤ٞٚخ /ٝةؿ كا ٦ذة ؽ    .مي
ًصج٫ٍ بيشءو  /ٝةؿ

ي
، كل٥ أ   .ٚةرحت٤خي

ة ًص٩ة يف املؿظ٤ح الػؿل ٤ٝخ لؿٚٞةيئ /ٝةؿ خ  ٨ٔ  /٧٤ٚ  ١ى دىٍؽريكف ل٥ًى قى
  .ال /ٝةلٮا وةظًت احلىج٢ٍ؟

٤ ٫ اللي  /خي أف أٝٮؿ هل٠ؿ٬ /ٝةؿ ظى
ى
ـ ٤ٔي٫ محبنة ٝؽ أ ؿ  ظى

ي
٫ٍٕ؛ ٚأ  ال دىًج

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

لافراين (2) بثر رقؿ َس َح  ،هق ا األ ت  م ِّح دَّ ََِّؼ ث،  دي لح  .(1294)ـ ا

بثر رقؿ  (3) ت األ م ِّح دَّ د ََِّؼ وق  ، أطرفف ؿ   .(1294)ل

ِ  :الؼت   (4) ة م صا لرَّ دَّ ـ طَ هل ا ل ػ ا ـص »واب. ؾ ل ةا تي  .(قتت)متدة  ،(2/413) «ف
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ؿ٬ًٍخي أف أٝٮؿى هل هل، ٤٭٥ ثسالَل،  /ككى رٍصي
ى
؛ ٚيىُٞٓ أيؽم الةس كأ ٫ي ٍٕ ثً

خ   ٚةرحت٤خي  ١ى  .«كقى

[1213 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ى٧ ؽ /ميك٥٤، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة مي  (2)ق٧ٕخي مي
ٮمت ا٣ُةايف، ٝةؿث٨  الل ٔجؽث٨ ا جةرؾ» /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ /ظى  -زام٤خي اث٨ى ال٧ي

ة هل /أك ٝةؿ ٞن ة ٝىيؽة لك٤ي٧ةف ا٣ٕؽكم، الل ٔجؽمٟ أثٮ  -٠٪خ رٚي ، ٚؾ٠ؿ يٮ٦ن
ؽ، ٬ؾق أظت  إيل  ٨٦ً ٝىَص اث٨ً َة٬ؿ /ٚٞةؿ يل ى٧    .ية أثة مي

ٝةاٜ، ٚٞةؿ يل ة ٨٦ ٬ؾق الؿ  ة ن٦ن ؽ /ز٥ ذ٠ؿ يٮ٦ن ى٧  ي ٕ٪ة أي ة٦٪ة يف ية أثة مي ًى  ،
٥٤ ًٕ ٍك٪ة ٬ؾا ا٣ ٭ةر، كدىؿى  ْ  .«اإليالء كا٣

[1214 ] زى٪ة ؽ  ذىتى إيل  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  (3)٠ى
جةرؾ /يٜ، ٝةؿجى ػي ث٨  الل ٔجؽ ؟  /ٝي٢ الث٨ً ال٧ي ٥ دسذتي  زى

ٓي ث٭ة ل٥ أكذج٭ة ثٕؽي  /ٝةؿ   .٢ٕ٣  الك٧حى ا٣ت أ٩ذٛ
جةرؾكٝي٢ الث٨ً ال ؟ /٧ي ٓي ًً ا ٪يةء /ٝةؿ ٦ة اتل ٮى   .اتل ١رب ىلع اٗل

كًٍوين! /كٝي٢ الث٨ املجةرؾ
ى
 .«أؿؼ ٝىٍؽرىؾ /ٝةؿ أ

[1215 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ش، ٩ة أثٮ يٍ جى ٧ٔؿك؛ زي  ث٨ (4)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة مي

                                           

ـُ  (1) ا تمُ  ،ةارَ وَ  هق ا إلم  .ا

(2)  . وٌق ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6951)، ِّرجؿ

د (3) ة طا لؽتتب  يليت  ي ِّرجؿ ـ ا ؾ»اهلل اـ خاقؼ م دي ع لتَّ وا لَجرح  اجزٍء  َب تَ كَ : »(5/46)« ا ال  أ لك  إ

 ِ ِ م ديث ل.«فـ ح ِؿ ؾص لُؿَع  . ا

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 36)بِثَؼ 3). 
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جةرؾ ٝةؿ /ا٣ُة٣ٞةين، ٝةؿ (1)إقعةؽ   /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي
ى
ؽ ثؽر٥٬ ٦ل ؽ  دىىى

ى
٨ ف أ

ج٭ح ة ٨٦ مي ت إيل  ٨٦ً أف أدىؽؽ بكتني در٧٬ن ظى
ى
 .(2)«ظالؿو أ

[1216 ] زى٪ة ؽ  أيب احلىٮىارم، ٩ة  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
جؽة ث٨ (4)٧ٔؿاف ٔى  /ٝي٢ الث٨ املجةرؾ» /ٝةؿ -يٕين اث٨ ق٤ي٧ةف -(5)٬ةركف، ٨ٔ 

ذى٫؟  ٍْ خى  لٮ أديخى ٬ؾا الؿص٢ ٚىٮى
٨ ال، ٣حف اآلم /ٝةؿ ٢ى ٤ٔي٭٥، إ٩ ٧ة اآلمؿي ال ةيه ٦ى ٨ دىػى ؿي ال ةيه ٦ى

ةجىجى٭٥  .«صى

[1217 ] زى٪ة ؽ  جؽة /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ٔى  /ق٤ي٧ةف، ٝةؿث٨  ق٧ٕخي 
ةء» ٧ى ٤ح كالك  ىكري ذات لى كـ، ٚجىح٪ة حن٨ ن جةرؾ يف أرًض الؿ  ٓ اث٨ً ال٧ي ٪ ة ٦ى ٨٦ً  (6)٠ي

ٍذ٪ىحٍ٪ة أي ة٦٪ة يف اإليالء  /ة؛ ٚٞةؿ اث٨ي املجةرؾٚىٮٝ٪ة كابل ٤ ح ٨٦ً حتذ٪
ى
ؽ، أ ى٧  ية أثة مي
ييٍنى  لة ىلع خى ٭ةر ٨ٔ ٦ًس٢ ٬ؾق ال٤يةيل، ٧٤ٚة أوجع٪ة ٩ـى  ْ ، ٚض٢ٕى الةسي  (7)كا٣ ٦ةءو

ؿ  ـ اث٨ي املجةرؾ داث ذ٫، ٚرضبى رص٢ه ٨٦ً أ٢٬ ال٘  ؽ  ٞى ىكٞٮف دكاث٭٥، ذى يىتىجةدركف، كي

                                           

راهقؿ اـ  (1) بثر رقؿ هق إا ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ لؼتين،  ت ط ل ق ا ت 1)إسح 1 87). 

 .َصِحقٌح  (2)

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

ة:  (4) ُزْرَط اق  أ تل  ؾل، ق لرم ون ا تر اـ ه طؿران  ق  وٌق »ه ُد لَ «َص و ـُ ـَ قَّ .  ا ؾ»قكس. يُ  ف ا دي ع لتَّ وا لَجرح  « ا

لؿقزان»، و(6/397) تن ا 3، 5/339)« لس 49). 

، َح َص  (5) وٌق ؿ َس ُد بثر رق ت األ م ِّح دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(1)ـ ا

لؿَ  (6) د ا ِؿل.يري ؾص لُؿَع  طر. ا

ِؿل  (7) ؾص لُؿَع تل ا ـ»: (ك) ي »: ق قـ «غقر»: (م)، و«طق .«. كذا، والظتهر: ط  اهـ

ط:  قؾت: طق مخ ت مِـ  أك ف  ؾق ُت ط وقػ ت  ؿل «طقـل»وفقؿ ؾص لُؿَع بثاَتف ا أ ت  ف كؿ بثات  أ ذا  ل  :. 
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ـ داثذى٫، ٚٞةؿ كىٍص٫ داث ح اث٨ً  ٝىؽ  جةرؾ، ك ٪ىةٚكح يف ٦ًس٢ ٬ؾا  /ال٧ي ؽ، ال٧ي ى٧  ية أثة مي
ٓ اذلم إذا رىأك٩ة ٝةلٮا ًٮ ٓ ٣حف يف ال٧ى ًٮ ٕٮا ليب  /ال٧ى ؿ مح٨، اردٛٓ ية أثة ال ٔجؽكىق 

 .(1)«ؿ مح٨ال ٔجؽ

 

 

                                           

َحَس  (1) ه  ُد ـَ .َس  ـٌ
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 أبى إضحاق الف ساري أبى إضحاق الف ساري

 أبو إشخاق اهفساري  

 اء اجلٗابذة تَٔ ايلًُ

  ايٓكاد َٔ أٌٖ ايغاّ

 َٔ ايطبكة ايثاْية:
 أبو إصخام ايفشاري 

 حمُدبٔ  إبزاٖيِ
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 577     إصخام ايَفشاري أبو

  أبٛ إعشام ايَفظاصٟ

اهية:
َّ
َبقة الث

َّ
اد ِمن أهل الشام ِمن الط

َّ
ق

ُّ
ة الى

َ
َماء الَجَهاِبر

َ
ُوِمن الُعل

َصازي؛ إبساهيم
َ
دبن ُأبى إسحاق الف ُُمَحمَّ

 ًِِ َِٔ ِع  َا ُسِنض 

 ِإِعَشام ايَفَظاصٟ صمح١ُ اهلل عًٝ٘ أبٞ

[1218 ] زى٪ة ؽ  ةجال ٔجؽظى ـة ا٣ٕضٌل، ٩ة ٌٔل   ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة احلىض   (2)محى
٨ ث٨ا يٜ ٝةؿث٨  احلىكى ًٞ ٛيةف /مى ارم ٔ٪ؽى قي ـى ٛى يىحٍ٪ىح، ٚٞةؿث٨  ذي٠ؿ أثٮ إقعةؽ ا٣  /خي
ريى ٦٪٫» ثٍَصى ثةلك 

ى
 .«٦ة يىججِغ أف يسٮف رص٢ه أ

[1219 ]  ؽ ق٧ٕخي  /، ٝةؿؿ مح٨، ٝةؿ/ أػربين أيب ال ٔجؽزى٪ة ظى
٨ بيٓ يٞٮؿ ث٨ (3)احلىكى ٍٮؿي أيب إقعةؽ  /داكد اخلؿييب ث٨ (4)الل ٔجؽٝةؿ  /الؿ  ٞى ٣ى

 .(5)«ا٣ٛـارم أظت  إيل  ٨٦ً ٝٮؿ إثؿا٬ي٥ ال ؼع

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ أنَّ (388)ََِّؼ و تل فقف:  ،  ة ق ت ُزْرَط ا قُخ »أ وٌق  ،سؾؿمُ ش ُد  .«َص

رقؿ  (2) بثر  ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ، تفظ ٌة، ح  .(117)بِثَؼ

بثر رقؿ  (3) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ  ، لُاقراين 24)هق ا 4). 

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(432)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (5)
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[1221 ] زى٪ة ؽ  ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى
منيق، ٝةؿ اء» /ق٧يٓ ال  ؿ  ٛى جٮب -ق٧ٕخي أثة وة٣ط ا٣  /ٝةؿ -ميٮىس ث٨ (2)يٕين مى

جةرؾ يٞٮؿ ارم /ق٧ٕخي اث٨ى ال٧ي ـى ٛى ةؽ ا٣ ٫ ٨٦ أيب إًٍقعى ٞى ٍذ
ى
 .«٦ة رأيخي رصالن أ

،  كٝؽ رأل اث٨ي  :(3)قال أبو ُمَحنَّد ٍكزىايًع 
ى
، كال ٛيةفى ال ٍٮرًم  جىةرؾ قي ال٧ي

ٟى   ث٨  ك٦ةل
ى
ى أ ٜى ف، كن  .(4)اخلى٤ٍ

[1221 ] زى٪ة ؽ  ث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب، ٩ة م٧ٮدي ال ٔجؽظى
اء /ق٧يٓ، ٝةؿ ؿ  ٛى ق٧ٕخي  /ٝةؿ -مٮىسث٨  يٕين مجٮب -ق٧ٕخي أثة وة٣طو ا٣

ةر يٞٮؿث٨  ٌٔل   ـارم» /ثىس  ٛى يى٭٥ أثٮ إقعةؽ ا٣ ًٞ اث٨  /ٝؽ ٣ٞيخي الؿ صةؿ اذلي٨ ٣ى
ريق، ٧ٚ ة ٗك ٫ ٨٦ً أيب إقعةؽ ا٣ٛـارمٔٮف ك٬ًنة٦ن ٞى ٍذ

ى
 .(5)«ة رأيخي ًذي٭٥ أ

 
 

 
 

                                           

ِّؿ كؿت  ي قتل أ (1) ؾ»اق حت دي ع لتَّ وا لَجرح  ُت : »(8/292)« ا أي ت ر دمشَؼ  م مـف ا َس  . أْكَق ».  اهـ

مقسك (2) ـ  قب ا محا ق  لػَ  :ه تكل ا ط لح األك ت ص ق  ا وٌق.  :اءرَّ أ ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(6537). 

لؿُ  (3)  .ُػ ـص َا هق ا

فَ أكَّ  :يعـل (4) أفؼ تكقا  ق ك ل لؽ. فؿ  تل ذ ت ق َؿ َل ـف   م

لؽالمُ  (5) م ا دَّ لسَّ  ََِّؼ تل ا ذي قاؾفـَ طـ رج   ،د  ي ال
 

ؾل تر هق ط اؽ اـ  لاَ  وا تر ا اؽ لزَّ اـ  د، كزيؾ اري ا اه

لثغر مُ  دٌ ا ا ت وٌق، ط ُد ت، َص ًط ا ب. »را ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  َظر (4727)، ِّرجؿ وُيـْ لَجرح »،  ا

ؾ دي ع لتَّ ب»، و(6/176)« وا ِذي ْف لتَّ ب ا ذي  .(7/286)« هت



        
 579     يَفشاريإصخام ا أبو

 باب َا سنض 

١ََِ َأبٞ إعشام ايَفَظاصَِٟٔ  ََا  ِإ

[1222 ] زى٪ة ؽ  ؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽ؛ أمحؽال ٔجؽظى ى٧  ث٨  يىيث٨  مي
ةف، ٩ة إثؿا٬ي٥ي   ُ ٞى ؿث٨  قٕيؽ ا٣ ٧ى يى ث٨  ق٧ٕخي قٛيةفى » /أيب الٮزيؿ، ٝةؿث٨  خي حٍ٪ىح خي

ة /يٞٮؿ ة٦ن  .(1)«اكف أثٮ إقعةؽ ا٣ٛـارم إ٦ًى
[1223 ] زى٪ة ؽ  ؛ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى حى ا٦ى ةثٮرم، ٩ة أثٮ ٝيؽى ٤ى٧ح ال حٍكى قى

جيؽ الل ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /قٕيؽ، ٝةؿث٨  ٔي ٍكزىايًع   /٦ى
ى
اكف ال

٪ ح نٍيً يف الك  ة٦ى ـارم إ٦ًى ٛى  .(2)«كا٣
[1224 ] زى٪ة ؽ  ـارم » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٛى ةؽ ا٣ أثٮ إًٍقعى

ـه  ٮفي إ٦ة مي
ٍ
أ حي ال٧ى ٞى  .(3)«ال 

 باب َا سنض 

 ِ٘تِبعشام ايفظاصٟ َٚثإبٞ أتكإ إَِٔ 

[1225 ] زى٪ة ؽ  ج ةع ٨ٔ ال ٔجؽظى  ُ ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة اث٨ي ا٣
٭ؽم ٝةؿ ٘رية اكف ٨٦ً ظؽيًر أيب  كىًدٍدتي أف  » /٦ى ء ق٧ٕذي٫ ٨٦ ظؽيًر ٦ي ل  يشى

                                           

َح  (1) ه  ُد ـَ ارقؿ َس م  دَّ ََِّؼ د  وق  ، ـٌ 1)َس 83). 

قؿ َصِحقٌح  (2) بثر ر ؿد اـ سؾؿة وشقخف  ي األ أح ة   .(223)، وِّؼدمت ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (3)
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ـىارم ٛى ٘رية .(1)«إقعةؽ ا٣  .يٕين ٨ٔ ٦ى

 باب 

 َِٔ  ََٚصع أبٞ إعشام َٚفِغًَِ٘ا سنض 

[1226 ] زى٪ة ؽ  ٨ي  /ؿ مح٨، أػربين أيب، ٝةؿال ٔجؽظى بيٓ ث٨ (2)ٝةؿ احلىكى  /الؿ 
ـىارم» ٛى ٍكرىع ٨٦ أيب إقعةؽ ا٣

ى
 .(3)«٦ة رأيخي أ
[1227 ] زى٪ة ؽ  ٨ /ؿ مح٨، ٝةؿ/ أػربين أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  ث٨ (4)ق٧ٕخي احلىكى

بيٓ يٞٮؿ ارم ٔ٪ؽ٩ة ػريه » /الؿ  ـى ٛى ةؽ ا٣ ٢ي  /أك ٝةؿ -أثٮ إًٍقعى ٌى ٍٚ
ى
ؿو  -أ ٧ى ٍٕ  .(5)«٨٦ ٦ى

 باب َا سنض 

ِّ َٚرِفِع٘ عَِٓ٘ٔ   ُْضض٠ أبٞ إعشام يإلعال

[1228 ] زى٪ة ؽ  ٨ الؿ ازم، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /احلىكى
ٕىي٥ٍ يىحٍ٪ىح يٞٮؿ /مح ةد يٞٮؿ ث٨ (7)جي ا ٨٦ أ٢٬ اإلقالـ » /ق٧ٕخي اث٨ى خي ٤ى٥ي أظؽن ٍٔ ى

٦ة أ
                                           

ـُ َصِحقٌح  (1) ا وا طَّ  ،  ل قسك.اَّ ا ؿد اـ ط  تع هق مح

بثر رقؿ  (2) ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ٌة،  بِثَؼ  ، لاقراين 24)هق ا 4). 

 .َصِحقٌح  (3)

ت. (4) م قريًا دَّ  ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (5)

بثر رقؿ  (6) ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ تين،  ـج لفس  .(24)هق ا

(7)  
 

لخزاطل بثر رقؿ ، ضعقٌػ هق ا ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(24). 



        
 581     إصخام ايَفشاري أبو

ـىارم ٛى ـً ٨٦ً أيب إقعةؽ ا٣ ٍدٚٓى ٨ٔ أ٢٬ اإلقال
ى
ل كأ ٍصؽى

ى
 .«اإلقالـ أ

 ََِعضف١ أبٞ إعشام ايفظاصٟ َِٔ  باب َا سنض

َٓاِق١ًَ ابصخباص  ٚنالَ٘ ِفِٝٗ ِب

[1229 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  د، ٩ة اث٨ي داكد ٨ٔ ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ؽ  كى يىي، ٩ة مي
ا٬ؽ -ث٭ي٥ ـ  ـارم، ٝةؿ -يٕين ا٣ٕضٌل ال ٛى ٍكزىايًع   /٨ٔ أيب إقعةؽ ا٣

ى
إذا  /ٝةؿ ال

ٍٮفو اقذٮل الةسي  ٔى   .٦ةت قٛيةفي كاث٨ي 
 .(1)«كأ٩خى ال ة٣ًري  /ٝةؿ أثٮ إقعةؽ/ ٤ٝخي يف ٩ٛيس

ٍٮفو  :ل أبو ُمَحنَّدقا ٔى ٍكزىايًع  ٝىًؿي٨ي ال ٍٮرًم  كاث٨ً 
ى
 .يٕين/ أف  ال

 باب َا سنض 

َٝا١ْ أبٞ إعشام ايَفَظاصٟ ْفغَِ٘ٔ  ِص
(2) 

[1231 ] ؽي ى٧  ةيئ، ٩ة أمحؽي ث٨  أمحؽث٨  ٩ة مي ٍٮف ا٣ج كى ٔى ظ١ي٥؛ أثٮ ث٨  أيب 
                                           

ارقؿ  (1) بثر  م األ دَّ ٌػ (877)ََِّؼ احق تك ِّ ؾ هـ وحا دِ  ،  تل سـ اعض رج ظر.قُ ؾْ ه، فَ  ي   ـ

تُب » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (2) لا ذا ا اعض (م)اتؿتمف مـ  ه ف ُِِّرَك  ي  ك وكل لـ   فؼط،  لؿت  ي ا سخ: 

لغِ  ـ ا ة م تي لحؽ أنَّ ا ة مع  ظ د ؾ ـ طا ا د  أحؿ ه  ُأرا ؿ  ـ حؽق ا د  أحؿ ت  ويف لػِ  را ؿ ا ـ حؽق ا ريتال، اهلل 

لقَ  ت ا ، حتك ُرمل  ٌؿ فقف ؾَّ .«. عْض وهق متؽ  اهـ

لرَّ  ُقْؾُت: ة ا ظر ِّرجؿ ِّـ لؿقزان»ؾ  ي ُج و تن ا ت  .(621)ارقؿ  (1/294)« لس تب فقؿ لا ا ا ذ د ه تا ُيقج و

ف ؾق ُت ط ؾ اَّ . ََِّح ٍط طق ـ مخ  م
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؛ ق٤ي٧ةف، ٩ة الوث٨  ؿ مح٨ ال٧ىؿكزم، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽ ت، يٍ ؿى ٝي ث٨  ٤ٟامل ٔجؽ٧ع 
ؤ٦٪ني، كأثٮ يٮقٙ جًبى٪ًٍج٫ إذ دػ٢ ٤ٔي٫ أثٮ » /ٝةؿ ةركف أ٦رًي ال٧ي ٠٪خي ٔ٪ؽ ٬ى

ٝي٥ ٨٦ً ثٕيؽ، ٝةؿ
ي
ـارم، ٚىأ ٛى ، ٚٞةؿ /إقعةؽ ا٣ ٪ىْؿ إل٫ ٬ةركفي إ٩ ة لًل كإ٩ ة إل٫  /ذى

ٍٮٝٓ قٮء يغ مى ٝىٓ الن    .راصٕٮف! كى
 كإذا الؿص٢ي ٔـي٥ صي٥. /ٝةؿ

ٮاد؟ /ٚٞةؿ هل ٬ةركف /ةؿٝ ـ ٣ًبٍفى الك  ىؿ   أ٩خى اذلم حتي
ىةٔح، ك٣ٞؽ  /ٚٞةؿ /ٝةؿ ٪ حو كجى ٕةذ الل ية أ٦ري املؤ٦٪ني، أ٩ة ٨٦ً أ٢٬ ثيخ قي ٦ى

ٮر، كػؿج أيخ ٦ٓ إثؿا٬ي٥ إىل ابلىَصة، ٚٞةؿ يل  ة يف ثٕي ٬ؾق ال٘  ؿ  ػؿصخي مى
ٍؼؿج أػيٟ ٦ٓ إثؿا٬ي٥ أظت  إيل   /أقذةذ ٬ؾا ى٧ى يٙ  .٨٦ً َمؿًصٟ ل ك٬ٮ يؿل الك 

قذةذق ٣ٕ٪حي الل 
ي
ٚيس٥، ٢ٕ٤ٚ  ٬ؾا الةلف جًبى٪ًٍجٟ أػربىؾ ث٭ؾا، ىلع ٬ؾا كىلع أ

ٗىٌج٫.  ك
ق ٚٮؽ أيب يٮقٙ، كأثٮ يٮقٙ  .اٍدفي  /٧ٚة زاؿ ٬ةركفي يٞٮؿ هل /ٝةؿ ظىت إٔٝؽى

٪ى١ ف رأق٫، ٝةؿ ٍؿ٩ة لٟ ثسالزح آالًؼ  /ٚٞةؿ هل /٦ي مى
ى
ًدي٪ةر كبى٢٘  ية أثة إقعةؽ، ٝؽ أ

  .كٚىؿىس
ل أق٧ةء /ٝةؿ ٩ة لًؿيص٢ ٨٦ً كى

ى
ث٨  ية أ٦ريى املؤ٦٪ني، حن٨ أ٢٬ي بىيٍخو كيف قٕح، أ

ـارم ٛى   .ػةرصح ا٣
ة إل٭٧ة، كإال  ٚةدٕٚ٭٧ة يف أ٢٬  /ٝةؿ ٧ة، إف ٠٪خ مذةصن ٍؾ٬ي ية أثة إقعةؽ، ػي

 .«احلةصح
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 باب 

َُِشبِّٞ أبٞ ِإِعَشام   ١َّ  ايَفظاصٟاعتشكام ايغُّ

[1231 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  زىاذىاف ث٨  ق٧ٕخي محى ةد /ؿ مح٨، ظى
٭ؽم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ٝةؿ ٍكزىايًع  كأثة » /٦ى

ى
ًت  ال إذا رأيخ مة٦يًّة يي

٪ حو  ةًظتي قي ارم ٚ٭ٮ وى ـى ٛى  .(1)«إقعةؽ ا٣

[1232 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٩ة أثٮ ث٨  ؿ مح٨، ز٪ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى قى
جيؽ الل ٔي ح؛  ا٦ى ٭ؽم يٞٮؿث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /قٕيؽ، ٝةؿث٨  ٝيؽى إذا رأيخى » /٦ى

ارم   ـى ٛى ٍكزىايًع  كا٣
ى
ةًَل  يىؾ٠ؿ ال نًئ  إل٫ -يٕين خبريو  -الن  ٧ى ٍَ  .(2)«ٚة

 باب َا سنض 

 َدالي١ أبٞ إعشام ايَفَظاصٟ عٓز ايُعًَُا٤َِٔ 

[1233 ] زى٪ة ؽ  إثؿا٬ي٥ الكرٌف، ٩ة ث٨  ٩ة أمحؽي  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

                                           

وحؿَّ َصِحقٌح  (1) ؿ ،  بثر رق ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ ـ زاذان  ا  .(7)تد 

ارقؿ  ر  بث م األ دَّ د ََِّؼ 91)وق ارقؿ (7 ؽ  قليت كذل 12)، وس ااـ  (32 ـ  سعقد ط هلل اـ  د ا ؼ طاق ري ـ ص م

: مَ  وفقف دي، اف،  لقف»ف تصؿئـ إ ب ُس » ادل: «ف تح  .«ةَّ ص

اق قُ َصِحقٌح  (2) أ و دَّ ،  ٌة، ََِّؼ بِثَؼ ة  بثر رقؿ دام ِّحت األ  .(594)م 
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٤ٙى ٕىرى إثؿا٬ي٥ي » /كاٝؽ، ٝةؿ ث٨ (2)أػربين مٕيتي  /دى٧ًي٥، ٝةؿ ث٨ (1)ػى ث٨  بى
٨ آذى٩ى٫ ارم ٦ى ـى ٛى ة /ق٧يٓ إىل أيب إقعةؽ ا٣ ؿى ٍٛ ٕىٟ قي ٢ ٦ى ٍر٩ىة، كامٍحً  .«أٍف زي

[1234 ] زى٪ة ؽ  زين  /، ٝةؿٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب  ؿ مح٨،ال ٔجؽظى ؽ  ظى
زين ٧ٔؿاف /ٓ، ٝةؿيٍ ٧ى قي ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ (3)م٧ٮدي  ؽ  ق٧ٕخي  /ميٮىس، ٝةؿ ث٨ (4)ظى
جةرؾ ثني يىؽم أيب إقعةؽ » /يٞٮؿ -يٕين اث٨ ق٤ي٧ةف -(5)ٔىجؽة رأيخي اث٨ى ال٧ي

، ٤ٞٚخي هل يف ذلٟ، ٚٞةؿ ارم ك٫ٕ٦ ألٮاحه ـى ٛى دى٫ٔ ظىت أمٮتى  /ا٣
ى
رىاين أ

ي
يٕين/  .٦ة أ

 .«٤َت احلؽير

 
 

                                           

ؾُػ  (1) ـ َِّ  هق خ تتبا ال ط ـ أ قؿ ا د :ؿ ة أاق طا قا اص لِؿ ؾ ا لؽق ي، كزي حؿـ ا لرَّ دٌ  :ا ا ت وٌق، ط . َصُد

ب» ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  173)، ِّرجؿ 7). 

اري (2) لؿري الا شعقب اـ واقد ا ـصػ  ي  :هق  َا لُؿ تل ا ديـ، ق اق م ؾ»أ دي ع لتَّ وا لَجرح   -4/352)« ا

: َض : »(353 ؼقل ال ي أ ت  ق َح  َب َر سؿع ا لاَّ ػْ أ ِث ص ا دي ك ح ؾ ه  ي  قر ي ط ث رآ خ حق ق لشَّ ذا ا ه

ال  اهـ.«. كتت

حػصٍ  ُقْؾُت: اق  أ لػَ  و ق ا ذا ه قُخ الَّ ه لشَّ ذا ا وه  : تل تيت، ق لـا لؽ ا تل ذ ِ  س ق ا س  َظر ؿَ لق قر، ُيـْ شف

لؿقزان» تن ا  .(4/153)« لس

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 11)ََِّؼ 47). 

ف طؾ (4) ػ ل اَ لؿ أق ة  لؿِ  أنَّ  دَ قْ ك ِّرجؿ لؽؿتل»زي  ي ا ذيب ا ـ  (18/535)« هت ة طادة ا مـ ِّرجؿ

تل  ي مَ  تن ق ؾقؿ ض ذِ س تء مَ عر أسؿ ر  : ك لـاقال»ـ رووا طـف سك اـ أيقب ا .«. وطؿران اـ مق  اهـ

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(1)ََِّؼ
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 باب َا سنض 

 ايضُّؤٜا بصبٞ إعشام ايَفَظاصَِٟٔ 

[1235 ] زى٪ة ؽ  ٕىي٥ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ٨ اهلك٪ضةين، ٩ة جي  (2)احلىكى
ا» /محى ةد ٝةؿ ث٨ا ن دٍلى ارم ث٨  ثٕؽ مٮت إثؿا٬ي٥ -يٞٮؿ (3)ق٧ٕخي َمى ـى ٛى ؽ ا٣ ى٧  مي

ٕٮا يف وعؿاء أك ٦ٛةزة، ٚضةءت  /ٝةؿ -ثيٮ٦ني أك زالزح ً رأيخي ٠أف  الةسى جي
ٗىربة ٚىٮىٝٛخ ىلع ريءكس الةس، ٚض٢ٕ ال ةسي يىأػؾكف ي٧ي٪نة كًم٧ةالن ك٬٭٪ة ك٬٭٪ة، 

٨ آػؾ؟ أك /ٚض٤ٕخ أٝٮؿ ٧ةء /٦ٓ ٦ى اد ًجٕٮا  /أي٨ آػؾ؟ إذ أ٩ة ث٧٪ةدو يي٪ةدم ٨٦ً الك 
ارم، ٧٤ٚة أوجعث٨  إثؿا٬ي٥ ـى ٛى ؽ ا٣ ى٧  أننؽؾ ثةلًل  /خي أدحذي٫ ٚأػربد٫ ثؾلٟ ٚٞةؿمي

ا ظىت أمٮتى  رب ث٫ أظؽن ي خه ٦ة أػربدٟي .ملة ل٥ ختي  .«٤ٚٮال أ٩ ٫ ٦ى
[1236 ] زى٪ة ؽ  ٔىجؽة /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ق٤ي٧ةف،  ث٨ (4)ق٧ٕخي 

دٍلى  /ٝةؿ كني، ٝةؿ ث٨ (5)ق٧ٕخي َمى ، رأيخي ٠أف  الةسى ثىؿىزكا يف وٕيؽو كاظ» /ظي ؽو
 ، ٘ىنحذ٭٥ ٗربةه؛ ٚى٧ةجى الةسي ثٌٕ٭٥ يف ثٕيو ىزى ٨٦ً الةس ٦ة ال ييٮوٙ، ذى ٚربى

ؽ! يٕين/ أثة إقعةؽ ث٨  أال اٝذؽكا ثإثؿا٬ي٥ /ٚك٧ٕخي ٦٪ةدينة ٩ةدل ٨٦ الك٧ةء ى٧  مي
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(24)ََِّؼ

اـ حؿَّ كُ  (2) ؿ  قٌػ عق لخزاطل، ضع ؿ ، تد ا بثر رق ت األ م ِّح دَّ  .(24)ََِّؼ

قـ الؿفؾال (3) مخؾد اـ حس لاَ  :هق  د ا اق محؿ ةأ قَا اص لِؿ ؾ ا ؾ.  :اري، كزي تض ٌة، ف يب »بِثَؼ َِّْؼِر

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(6574)، ِّرجؿ

ت. ـُ َس َح  (4) م قريًا دَّ ث، ََِّؼ دي لح  ا

ت. (5) م قريًا دَّ ٌة، ََِّؼ  بِثَؼ
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ه وٮدى٫، ٝةؿ دٍلى ؽ  ث٭ة َمى دني، ك٦ى ؿ  ارم، ذ٠ؿ مى ـى ٛى ٚؾ٠ؿدي٭ة ليب  /٧٠ة أظّك، ٝةؿ /ا٣
، كك٪خي ٝؽ أػربت ث٭ة إقعةؽ ا٣ٛ ػرب ث٫ ظىت أمٮتى

ي
ـارم، ٚأٝك٥ى ٌٔل  ىلع أال  أ

، ٧٤ٚة ٦ةت أػربتي ث٭ة  .«ٝج٢ ذلٟ ٚأمك١خي

 



        
 587     أر

  

 

 أبى ُهْطه ر أر

 أبو مصًر  

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 ايٓكاد بايغاّ 

 َٔ ايطبكة ايثاْية:

  َضٗزبٔ  عًىاأل عبدأبو َضٗز؛ 

 عًى ايدَغكياأل عبدبٔ ا
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ِٗض أب َُِغ  ٛ 

ام من الطبقة الثاهية:
َّ

اد بالش
َّ
ق

ُّ
َماء الَجهابرة الى

َ
ُوِمن الُعل

ُُعبدبن ُُمْظِهسبن ُعىىألُاُعبدأبى ُمْظِهس؛ 
َ
ِقيألا

ْ
َمش ى الّدِ

َ
ُْعى

ِٗض َِٔ  باب َا سنض َُِغ  ِعًِ أبٞ 

[1237 ] زى٪ة ؽ   /أيب احلىٮىارم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ًٕني يٞٮؿث٨  يىي ق٧ٕخي  ٍمجى٫ » /٦ى

ى
ا أ ٪ؾ ػؿصخ ٨٦ ثالدم أظؽن ٦ة رأيخي ٦ي

ثي  ىؽ  ٍكً٭ؿ، كاذلم يي ٍكىلى  -ثةل٧ىنيؼح اذلي٨ أدركخي ٨٦ً أيب مي
ى
٨ ٬ٮ أ كيف ابلالد ٦ى

ٜي  -ثةتل عؽير ٦٪٫  .(2)«ٚ٭ٮ أمح
[1238]  زى٪ة ؽ  يٍسى٧ح ٚي٧ة ٠ذت إيل  ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿال ٔجؽظى أيب ػى

ًٕني ٝةؿث٨  أ٩ة يىي» /ٝةؿ حن  /٦ى ٞى ٍنيق، كاكف زً مى ٍكً٭ؿ ال   .(3)«٩ة أثٮ مي
[1239 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ، ٚٞةؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ،  /قأ٣خي أيب ٨ٔ أيب مي زٞحه

ٍكً٭ؿ كأيب ال٧ة٬ؿ طى ٨٦ أيب مي ٍٚىى
ى
 .(4)«ك٦ة رأيخي ًم٧ ٨ ٠ذب٪ة ٔ٪٫ أ

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

الجؿتهرَصِحقٌح  (4) أاق  مُ  :، و التـقخلهق  تن  اد :حؿد اـ طثؿ اق  أاق ط أ و لؽػرسقسل،  حؿـ ا لرَّ ا

لف يُ  ٌب  َلَؼ تهر  لجؿ ٌة. ا بِثَؼ  ، اف ف  لثؼتت»عر لؽتشػ»، (9/77) «ا ب»، (2/299) «ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(6175)ِّرجؿ
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[1241 ] زى٪ة ؽ  ٕى ال ٔجؽظى ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮلؽث٨  ج ةسؿ مح٨، ٩ة ا٣ ق٧ٕخ  /مى
ٍكً٭ؿ يٞٮؿ ٍكزىايًع  ظىت ٠ذجخي ٨ٔ » /أثة مي

ى
٥ًٍ٤ ال ًٔ  ًٓ ٍ ؿوخ ىلع جى ٣ٞؽ ظى

ثىةؾ ث٨ (1)إق٧ةٔي٢
ى
٧ةٔح زالزح ّٔش ٠ذةثنة ظىت ٣ٞيخ أ ، ٚٮصؽتي ٔ٪ؽق (2)قى

ة ل٥ يس٨ ٔ٪ؽ ا٣ٞٮـ ٧ٍ٤ن ًٔ»(3). 
[1241 ]زين أيب ٝةؿ ؽ  ٍكً٭ؿ؛  /ظى ٍكً٭ؿ، ٝةؿث٨  ىلعال ٔجؽق٧ٕخي أثة مي  /مي

ين/ صؿزٮـ» /ٕـيـ يٞٮؿا٣ ٔجؽ ث٨ (4)ق٧ٕخ قٕيؽى  ٤ىجح اخلينى ٍٕ  .«اق٥ي أيب ثى
[1242 ] ٍكً٭ؿ ٝةؿ/ ٝةؿ قٕيؽؿ  ال ٔجؽز٪ة ؽ  ظى ث٨  مح٨ ٝةؿ/ ذي٠ًؿ ٨ٔ أيب مي

٣ح ٦ً٪ٟ ثٕؽ ق٤ي٧ةف» /ٕـيـا٣ ٔجؽ
ى
ٍكأ ٨ مى ٍظكى

ى
 .(5)«مٮىسث٨  ٦ة رأيخي أ

 َِٔ  الّ َنباب َا سنض 

َْاِق١ًَ ابَصِخَباص َُِغٗض يف  َُا٥ِِٗ أبٞ  َٓاِٖ َٚأِع  ُٚن

[1243 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ /ؿ مح٨، ظى اكف » /ٝةؿ أثٮ مي
ٍكزىايًع  ا٣ ٔجؽث٨  قٕيؽي 

ى
ايًن ال  .(6)«ٕـيـ ييؽى

                                           

ُؾ  (1) تطق إسؿ وي اهلل اـ طاد هق  َد لَع ة ا تط لك آل طؿر الرَّ  ،اـ سؿ د يُ مق وق ؾل،  لك َج م إ ب  ٌة. دص ـس بِثَؼ ه، 

ب» ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(462)، ِّرجؿ

ٌة، ِّؼَ  (2) َؼ بِث ويت،  لاقر د ا اـ مزي د  لق لق .دَّ هق ا  م

د َح  (3) لق لق اـ ا س  ت لعا : ا ـٌ َحَس ه  ُد ـَ بثر رقؿ  ـُ َس َس ت األ م ِّح دَّ ََِّؼ ث،  دي لح  .(249)ا

دُ  (4) عق د هق س دص  اـ طا ل لتـقخل ا لعزيز ا تمٌ ا إم ٌة،  بِثَؼ وقَ مشؼل،  وزاطل،  تأل ا د  أحؿ ه  ا مف أاق دَّ ، سقَّ

أمرِ  ؾط  ي آخر  ف اخت لؽـ ب»ه. مسفر،  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2371)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (5)

 .َصِحقٌح  (6)
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[1244 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ٍك٭ً  /ؿ مح٨، ظى  /ؿ يٞٮؿق٧ٕخي أثة مي
ٕيؽ» ين/ صؿزٮـ، ق٧ٕخي قى ٤ىجح اخلينى ٍٕ  .(1)«ٕـيـ يٞٮهلي ا٣ ٔجؽث٨  اق٥ي أيب ثى

[1245 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ يٞٮؿ /ؿ مح٨، ظى  /ق٧ٕخي أثة مي
ين/ » ٍك٥٤ اخلىٍٮالى  .(2)«زٮبث٨  الل ٔجؽاق٥ي أيب مي

[1246 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيبال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ يٞٮؿ /، ٝةؿؿ مح٨، ظى  /ق٧ٕخي أثة مي
ٕجةين اق٫٧» ي ح الن  ٦ى

ي
 .(3)«ي٧ؽ /أثٮ أ

[1247 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة دظي٥، ٝةؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة مي
ٍكزىايًع  ث٨  زةثخي » /يٞٮؿ

ى
زىٍٮبةف ٨٦ً أٝؽـ أوعةًب ٦ى١عٮؿ مٮدنة، كإ٩ ٧ة ركل ٔ٪٫ ال

ىي  .(4)«محـة كاث٪٫ث٨  كيى
[1248 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ /ؿ مح٨، ظى ٓ  /ٝةؿ أثٮ مي ىٍك٧ى ل٥ ي

ؽا٣ ٔجؽث٨  قٕيؽ ى٧  ًظ ث٨  ٕـيـ ٨٦ً مي ؿى ٞي ٍٕت ا٣  .«٠ى
[1249 ] زى٪ة ؽ  زىيًن أيب، ٩ة دظي٥، ٝةؿال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ » /ؿ مح٨، ظى اكف أثٮ مي

يؽ ـ يـى ؽ  ٞى ٍكزىايًع يٮقٙ ٦ً ث٨  كيـيؽ ًٍ ٧ٍ الك  ث٨  حي
ى
 .(5)«٨ أوعةب ال

[1251 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ أ٩ ٫ قب٢ال ٔجؽظى زخي ٨ٔ أيب مي ؽ   /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ظي
يّسث٨  أيٮب ٧ًٓ ٨٦ ب حّسة قى  امهلل؟  /أيب أرَةة يٞٮؿث٨  ٦ى

ؽ /ٚٞةؿ ى٧  زين اث٪ي٫ مي ؽ  ٕى٥، ظى ةث٨  أيٮبث٨  جى حٍّسى ظ٤بف، ٨ٔ أثي٫، ث٨  ٦ى
                                           

بثر رقؿ َصِحقٌح  (1) ر األ َظ وُيـْ  ،(12 41). 

َظر َصِحقٌح  (2) وُيـْ تريخ»،  لت اسؿف طاد(59، 5/58) «الؽاقر ا  : اعضفؿ . ، فؼد قتل   اهلل اـ طقف

لتَّ «دؿِ ُيحْ »، وَصِحقٌح  (3) اضؿ ا لؿُ :  وسؽقن ا ة  تكق ةحت لؿقؿ.  ،فؿؾ لؿقؿ، وققؾ: اػتح أولف وا وكسر ا

د ب. »ؼاقٌل اهلل، مَ  وققؾ: اسؿف طا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(8994)، ِّرجؿ

ودُ َصِحقٌح  (4) د،  قؿ هق طا لرَّ  ح فظٌ ا ت ٌة، ح بِثَؼ اراهقؿ،  إ اـ  بثر رقؿ ، مُ حؿـ  ت األ م ِّح دَّ ـ، ََِّؼ 84)تؼ 9). 

 .َصِحقٌح  (5)
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يٍّس  /ٝةؿ ًصٍؿ٩ة  /ةة يٞٮؿأيب أرَث٨  ق٧ٕخي ب
ى
ةٚةد٪ة يف المٮر َكي ٭ة، كأ ٕى ٍظًك٨ ٦ي

ى
امهلل أ

ؾاب اآلػؿة ٩ية ٔك   .٨٦ً ًػـم ال 
ٕيٟ ديؿىد د ٬ؾا العء؟  /٤ٞٚخ  إين أق٧

 .(1)«يىؽٔٮ ث٫ ملسو هيلع هللا ىلصإين ق٧ٕخي رقٮؿى الل  /ٝةؿ

[1251 ] زى٪ة ؽ  ب٢ ٨ٔ »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٍكً٭ؿ أ٩ ٫ قي زخ ٨ٔ أيب مي ؽ  ظي
٨ ييؤػؾ ٔ٪٫ ا٣ ٔجؽ /احلىني، ٤ٞٚخ هل ث٨ (2)ٕـيـا٣ ٔجؽؾ ٨ٔ الػ ٕـيـ ًم٧ 

 احلؽير؟ 
ـ ٚال ي٤ٕٛٮف /ٚٞةؿ ة أ٢٬ي احلـى   .أ٦ 

                                           

ال مسفرلؿ يَ  (1) أ اقـ  و اقـف  ة  ط لقاس ـصػ ا َا لُؿ ت»فؼتل:  ،ذكر ا بث دص درى مَ  ،«ُح ذي َح وتا ُي ل ، بثفدَّ ـ ا

أحؿد وولده طاد تم  لؿسـد»اهلل  ي  لؽـف قد رواه اإلم  .(4/181) «ا

د صريؼ طا د  » ي  رواه الطرباين  اهلل ومـ  ل تءا 143)ارقؿ  «ط ة (6 صريؼ الفقثؿ اـ خترج ـ  بثـت  ،م

ـصُػ  َا لُؿ ه ا ذكر ة  قسر اـ م ب  أيق ـ  ا د  ومحؿ  ، اف ة،  قسر ـ م ا قب  أي اـ  د  لَجرح » ي  محؿ ا

ؾ دي ع لتَّ أكَّ (7/197)« وا ر  وذك سلل أاته طـف،  لٌح »فؼتل:  ،ف  ت اؿشفقرٍ ص س  لق اف،  س  ل ا هـ.«. ، تا   ا

ـُ  ا ه ا تن  وذكر لثص » ي حا  .(7/385) «ؼتتا

ت -ووالده أيقب ذكره ـصػ  ي  -أيًض لُؿَا ؾ»ا دي ع لتَّ وا لَجرح  ؿ يَ  ،(2/257)« ا ل تا و و ت  ف جرًح ذكر فق

إكَّ  و دياًل،  د   ي »ؿت قتل: ِّع أيقب، ُيَع اـ  د  اـف محؿ ـف ا وى ط دي، ر تِّؽ األس اـ ف وى طـ خريؿ  ر

دص  ل لؽا ة يؼقتان ذ َط ت ُزْر أا و ال  أ ت  .«. مشؼققـ، سؿع هـ  ا

أرص رصتواسر اـ  ال أ ااـ أ  : ويؼتل ةُ تة  ؾػ األئؿ ـُ  ي ُص  ة، اخت ا تل ا ، ق : مَ  حاتف ديـة »عقـ لؿ ؾ ا أه

أن يؽقن َس يُ  ون  أرص عَ ؿِ ـؽر ال  أ اـ  َّ تُاسر  ل أرص»وقتل: ، «ملسو هيلع هللا ىلصال ة مـ ا تن اسر اـ   ة رجَؾ تك

ديث وطؾؾف» اهـ.«. قءُس  الح ة أققال يحقك اـ معقـ  ي رجتل  سقط َظر (1/397) «مق وُيـْ  ،

صحتب» 17)ارقؿ  (1/157) «اتاستقعتب  ي معرفة األ  الرب. تااـ طاد (4

تن هق طاد (2) لرتجؿ الحاقـ اـ ا يز اـ  لعز الاختري:  :ا لقس »أاق سفؾ مروزي األصؾ. قتل 

ـُ  .يعـل أهؾ مرو ،«اتلؼقي طـدهؿ ا تل ا قٌػ »معقـ:  وق : «ضع ديث». وقتل مسؾؿ الح . «ذاهب 

ـُ  ا تل ا دي:  وق لضَّ »ط رِ  ُػ عْ ا ؾك  اط اَ و تِّف  ـٌ ي لؿقزان. »«قص تن ا 525)ارقؿ  (5/32)« لس 2). 



        
ِٗز أبو  593     َُِض

ٍكً٭ؿ يذش  ث٧ة أ٩سؿ ىلع  أ٩ة  /احلىني، ٚٞةؿث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽٚك٧ٕخ أثة مي
ـ ٬ؿم، ٝةؿا٣ ٔجؽ ث٨ (1)قٕيؽي  ٦   /ٕـيـ، ٨ٔ ال

ي
ح أف كاكف ٨٦ً ابلىالء ىلع ٬ؾق ال

اكة ـ  ٭ؿ ال ُل  ذلٟ الن٭ؿ/ مى يكى  . (2)ي
ـ ٬ؿم. /احلىنيث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽٝةؿ  /ٝةؿ ةق لة ال  ٧  قى

ٍكً٭ؿ  ربيٕح؟  ث٨ (3)ٚزييؽي  /ٝي٢ ليب مي
ة ٠جرينا /ٝةؿ  .(4)«اكف ميؼن
[1252 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ أ٩ ٫ ٝي٢ هل»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى زٍخي ٨ٔ أيب مي ؽ  ٦ة  /ظي

 ٔالؽ؟  دٞٮؿي يف اث٨
حن يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ /ٝةؿ ٞى جى٫ لة، ٚٞةؿ .اكف زً ىكى س٧ةف /كن ث٨  ظىني ث٨ (5)ٔي

  .ٔالؽث٨  ٔجيؽة
حجةف؟ ٚٞةؿ ث٨ (6)٧ٚة دٞٮؿ يف إثؿا٬ي٥ى  /٤ٝخ هل حه  /أيب مى ٞى   .زً

  .وة٣طه  /أيب قٕؽ؟ ٚٞةؿ ث٨ (7)ؾرً ؽٍ ٦ة دٞٮؿي يف ٦ي  /٤ٞٚخ هل

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 124)بِثَؼ 4). 

أن يَ األُمَّ »: (م) ي » :قال الُؿَعؾ ِؿي  (2) لسَّ ة  لؽ ا قد ذ فر الذكقريس ير س .«. ر  اهـ

. ط طق ؾقف مـ مخ ُت ط ػ وق ت  ه فقؿ ت ذكر د م وتا ُيقج ت:  ؾ  ق

لرحال ال (3) ة ا زيد اـ راقع ق ي الاختري: دص ه ، قتل  تكقر»مشؼل مـ ف  ه: «أحتديث ؿ وغقر أاق حتِّ . وقتل 

لـستئل: «ضعقػ» رتوك». وقتل ا َظر «م وُيـْ دال».  لؿقزان»، و(4/422) «مقزان اتاطت تن ا « لس

(7/354). 

ؿ يَ  (4) ـْ َح ل َم ـصػ  َا لُؿ .دَّ ذكر ا  بثف

(5)  ُِّ مـ و ف  ظر ِّرجؿت ب»ـ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة.ط/دار العت (4499)ارقؿ « َِّْؼِر  صؿ

ة  ي  (6) ف ِّرجؿ ديؾ»ل ع لتَّ وا رح  لَج  .(399)ارقؿ  (2/195)« ا

ؿ لف  ي مُ  (7) ب»رتج ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(6588)ارقؿ « َِّْؼِر
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حه  /ٞةؿٚ ؟(1)ٔذجحث٨  ٧ٚة دٞٮؿي يف ق٤ي٧ةف /ٝي٢ هل ٞى   .زً
ٍكً٭ؿ يك٪ؽ أظةدير ٨ٔ أيب الرداء؟  /ٝي٢ ليب مي  إ٩ ٫ ي

يىٮ٫ٝ ثةلك٤ُةف /ٝةؿ ، كل٥ يس٨ هل ٔيته إال ل حه ٞى   .يه يكريةه، ك٬ٮ زً
ٍكزىايًع؟ ٝةؿ /ٝي٢ ليب مك٭ؿ

ى
ٍججى٢ي أوعةًب ال

ى
٨ أ ٢ /٦ى ٍٞ   .زيةد ث٨ (2)الً٭

٧ةٔح /٤ٝخ ق /؟ ٚٞةؿ(3)ٚةث٨ي قى   .ثٕؽى
، ث٨  ٚؾا٠ؿت يىي ٍكزىايًع 

ى
ًٕني ثة٣ٕؿاؽ ثٕي ٦ة يذ٤ٙ ٚي٫ ٨٦ً ظؽير ال ٦ى

ٍكً٭ؿ ث٨  ٬ٮ ٔ٪ؽم ظؽيره ظىت يىيجء ٦س٢ الً٭٢ٞ /ٚٞةؿ يل زيةد، ٚإين رأيخي أثة مي
ٍكزىايًع 

ى
٫٦ ىلع أوعةًب ال ؽ  ٞى  .«حي

[1253 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي أثة مي
ٕؽث٨ قى  (4)ثاًلؿ» ؿاؽ، كاكف أثٮق قى ًٕ ٨ ثة٣ ةـ ٦س٢ احلىكى ٍٕؽ ثةلن 

ٍدرىؾ ث٨  
ى
دى٧ي٥ أ

ٮًٍت ملسو هيلع هللا ىلص ال يب ً٭ريى الى  ةـ، كاكف صى  .(5)«، كاكف ٝةرئى الن 
[1254 ] زى٪ة ؽ  زٍخي »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ؽ  ٍكً٭ؿ أ٩ ٫ ٝةؿ هل  (6)ظي ٨ٔ أيب مي

٧ةٔحث٨  يىي ًٕني يف اث٨ قى كٍ  /٦ى
ى
٨ي ظةالد٫ً أ٩ ٫  /ٚٞةؿ .زىايًع  إ٩ ٫ ٔؿض ىلع ال ٍظكى

ى
أ

                                           

ؿ لف  ي مُ  (1) ب»رتج ِذي ْف لتَّ ب ا ي فؼتل: (2697)ارقؿ « َِّْؼِر وٌق »،  ُد ُب  ،َص  .«لف غرائ

دص  (2) ل ْؽَسؽل ا لسَّ تد ا اـ زي ؾ  ِهْؼ اقروت، ققؾ: هق  زيؾ  دمشؼل، ك واسؿف: محؿ ٌب،  لؼ ؾ  أو  ،هؼ

وزاطل ،اهلل طاد َب األ تِّ تن ك ٌة.  :وك ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  736)، ِّرجؿ 4). 

ُؾ  (3) تطق إسؿ د هق  ـ طا ة ا سؿتط قؿ  ،اهلل اـ  بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(1249)ََِّؼ

ة  ي  (4) ف ِّرجؿ ب»ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(788)ارقؿ « َِّْؼِر

 .َصِحقٌح  (5)

 بثف.دَّ َح  ـؿ مَ فَ اْ أَ  (6)



        
ِٗز أبو  595     َُِض

 .(1)«اكف ٔؿض
[1255 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ ٨ٔ الٮلؽال ٔجؽظى ب٢ أثٮ مي  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٝةؿ/ كقي

ةثً٪ة» /مك٥٤، ٚٞةؿ ٍوعى
ى
ةًظ أ  ٛ  .«اكف ٨٦ً ظي

[1256 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ٝةؿ أيبال ٔجؽظى ٦ة » /ق٧ٕخ أثة مي
ٍكزىايًع، ٝةؿ(3)ةيشأٔؿؼي أثة ال ض

ى
ٍكً٭ؿ ٨ٔ اق٥  /، يٕين وةظت ال كقأ٣خي أثة مي

جًٍؽ رىب   ا٬ؽ، ٚٞةؿ (4)أيب خى ـ  رداءال ٔجؽ /ال خ ث٪ (5)٧حيٍ ضى ٬ي  /ؿ مح٨، كاق٥ أـ ال 
ٕـيـ، كاق٥ ا٣ ٔجؽث٨  ظيةف، ٨ٔ قٕيؽ /رض ا٣ٞةرئظيي الٮوةثيح، كاق٥ أيب ال  

، كاق٥ أيب (7)ٝعؾـث٨  ٔذجحث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽث٨  الل ٔجؽ /ا٣ٛ٭ؿم (6)أيب ٝعؾـ
ةين/ يىي ث٨ (8)ؿمح٨ال ٔجؽًٮء/ الٮى  أيب ٔجؽ رب   ٘ىك   (9)٩ةٚٓ، كاق٥ أيب زيةد ا٣

                                           

ة  (1) ل مسل ؾك  لؽالم ط ر ا َظ لعَ )ُيـْ بثر رقؿ  (ضِ رْ ا لتعؾقؼ طؾك األ 9) ي ا 94). 

مـ ُِّ  (2) تف  ظر ِّرجؿ ب»ـ ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(759)ارقؿ « َِّْؼِر

اـ ُص  (3) تء  ط يهق ط اتر تشل :فقب األك الـج ٌة.  :أاق  ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(4626)، ِّرجؿ

َرب   (4) ِد  اق َطْا أ ق  دص  ،ه ل شؼلا لزَّ  ،م رَ ا د  و طا أ  ، ف اص د ر اق طا أ تل:  ويؼ د،  لعِ  بص اه ف زَّ ا ة، ققؾ: اسؿ

لجَ  طاد ؾ: قُ  تر. وققؾ: طاداَّ ا وقق لرحؿـ.  ؾطٌ ا ق غ وه طقـ.  ؾ: فؾس وقق طقـ.  طـ اقٌل مَ  ،س . ؼ

ب» ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(8282)، ِّرجؿ

يب»فت  ي ِّرجؿتُ  (5) ِذ ْف لتَّ ب ا ي دَّ ، وه(8827)ارقؿ « َِّْؼِر ل أم  ا لا  ل  ء ا أمَّ ردا تسؿُ غرى،  لؽربى ف فت ت ا

ة.  خقر

طاقع:  (6) لَؿ ذم»وقع  ي ا  .«فح

طاقعكذا  ي  (7) لَؿ وطَ ا ِؿل ؾَّ ،  ؾص َع لُؿ ؾك ذلؽ:  ي  ؼ ا ذم»: (د)ط ذي  ي «جح ، ولؽـ ال

لثص » دم: »(7/31) «ؼتتا ل: «جح د»، قت د طا دم.. اهلل اـ طا اة اـ جح .«. .الرحؿـ اـ طت  اهـ

لؿ يُ   ؾص عَ و
 

ِؿل ؾص لُؿَع لف:  ،هـتك ؼ ا اؼق ؾ  لرج ة ا ؾك ِّرجؿ ؼ ط ؾَّ ت ط إكؿ ألصقل»و لؿ كَ  ،هؽذا  ي ا ظػر و

.«. اف  اهـ

ة  ي  (8) ؾ»لف ِّرجؿ دي ع لتَّ وا رح  لَج َظر (5/294)« ا وُيـْ تء»،  واألسؿ لؽـك  14)ارقؿ  (2/129) «ا 95) 

د   ؾ  وتاال.ل

تمل الغستين :هق يحقك اـ طاقد (9) بَِّ »ؼاقل. مَ  :أاق زيتد الش ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة ارقؿ «ْؼِر ، (8167)، ِّرجؿ

َظر  تء»وُيـْ لؽـك واألسؿ . (1239)ارقؿ  (1/218) «ا تم مسؾؿ  لإلم
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حف ث٨ جيؽ الل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ/ (1)ٔجيؽ، كاق٥ أيب أل ٔي ٤ي٧ةف، كاق٥ أيب  قي
ك٥٤ رداء/ مي ٧ٍفسى نٍ مً  ث٨ (2)وةظت أيب ال   .(3)٥، كاق٥ أيب ٬ؿيؿة/ ٔجؽ مى

ٝىحى  /ٝةؿ ؽى ـ وى ؽ  ٞى ٍكً٭ؿ حي ٝىح /ػةل، كٝةؿ لةث٨  كرأيخ أثة مي ؽى ػةل  ث٨ (4)وى
ٝح ؽى ُةء، كوى ػؾ، وعيطي اإٔل

ى
، ركل ٔ٪٫  (5)يـيؽث٨  وعيطي ال ميغه زًٞحه

ك٥٤، كوؽٝحث٨  الٮلؽي  ث٨  ال٧ي٪ذَص ٨٧ٚ ميٮػ٪ة، ركل ٔ٪٫ ٧ًؿة ث٨ (6)مي
  .ربيٕح

ٍكً٭ؿ ال /ٝي٢ ليب مي ؟ ٚك٧ٓ أثٮ قى ٍٕتو ٥ٍ  /ٝةؿ ـ القٮد ٨٦ ٠ى ٕى  .(7)«جى
[1257 ] زى٪ة ؽ  أيب ػيس٧ح ٚي٧ة ٠ذت ث٨  ؿ مح٨، أػربين أثٮ ثسؿال ٔجؽظى
، ٝةؿ ى٧ ؽ» /إيل  حه  -أػربين أثٮ مي ٞى ٍكً٭ؿ /ٝةؿ -٨٦ً ثىين دى٧ي٥ وةظت يل زً  /ٝةؿ أثٮ مي

ك٥٤ جىيؽ الل؛ مي حن سى نٍ مً ث٨  اكف أثٮ خي ٞى  .(8)«٥ زً
[1258 ]  ؽ ب٢ ٨ٔ »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽزى٪ة ظى ٍكً٭ؿ أ٩ ٫ قي زٍخي ٨ٔ أيب مي ؽ  ظي

                                           

س (1) اق األْطَق أ د :هق  تف.  طا اؽـق مشفقر  د،  ف: طاق لؼا تمل،  لش لخقتاين ا تن ا ؾؿ اـ س حؿـ  لرَّ ب »ا َِّْؼِري

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة  لؽتشػ»قتل الذهال  ي  ،(398)، ِّرجؿ وٌق : »(1/639) «ا ُد .«. َص  اهـ

لخزاطل (2) َؽؿ ا اـ مِْش ؿ  ؾ اء :هق مس لدرد ال ا شؼل، كتِّب أ لدم ةٌ  :أاق طاقد اهلل ا ب »ؼرئ. مُ  ،بِثَؼ َِّْؼِري

ب ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(6692)، ِّرجؿ

َظر  (3) وُيـْ  ، لؽ ر ذ ؾ غق ب»وقق ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(8493)، ِّرجؿ

ةٌ  (4) ة  ي  ،بِثَؼ ف ِّرجؿ ب ا»ل ي بَِّْؼِر ِذي ْف  .(2927)ارقؿ « لتَّ

لؿطاقعوقع  ي  (5) زيد»ادل  «زيد»: ا َظر «ي وُيـْ لاقاب،  ت هق ا بثا ت أ وم ديؾ»،  ع لتَّ وا لَجرح  « ا

ة»، و(4/431) لؽتب الست يؼع  ي ا ؿـ لؿ  لثؼتت م ت (329 ،5/328) «ا ُاغ ُؾق ْط اـ ُق ؾقف تا ُت ط وقػ بثؿ   ،

»(ك) ي  زيد: »(م)، و ي «زيد:  لاقاب«ي  .، وهق ا

ف ِّرج (6) ة  ي ل ديؾ»ؿ ع لتَّ وا رح  لَج  .(4/434)« ا

 .َصِحقٌح  (7)

تمٌ  (8) إهب ه  د قُخ  ي سـ ق ش وه ة، كَ  ،  ال خقثؿ أ اـ  د، وقتل:  قته أاَّ ا ةٌ »محؿ بِثَؼ يُ «إكف  لؿ  و تا ؿص َس ،  ، وهذا  ف

يُ  ةً ؿص َس يـػعف شلء حتك  بِثَؼ قن  د يؽ فؼ وضعقػً  قف،  ه  د ت هق مُ  ،طـد غقره تطـ  ي كتب ماطؾح  رٌ رَّ ؼَ كؿ

ديث.  الح
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٢ًٝه ٨٦ً ا٣ٕةثؽي٨. /رامؽ؟ ٚٞةؿث٨  يـيؽ ث٨ (1)الل ٔجؽ حه عى ٞى   زً
 :

ُ
٧ًٓ ٨٦ يٮنفقلت ٫، كٝؽ ق٧ٓ  /ٝةؿ ظ٤بف؟ث٨  ٦حّسةث٨  ٚىكى كى ٍدرى

ى
ٝؽ أ

  .ركي٥ث٨  ٨٦ ٔؿكة
ٍكً٭ؿ ز اؽال ٕجؽٚ /ٝي٢ ليب مي ث٨  ٧ؿ يىؾ٠ؿ أ٫٩ ق٧ٓ ٨٦ قٕيؽٔ ث٨ (2)ؿ 

؛ ٚىًك٧ٕ٪ة ٦٪٫؟ ال ٔجؽذ٬جخي أ٩ة ك /ٕـيـ، يٞٮؿا٣ ٔجؽ ـ ٬ؿم  ز اؽ إىل ال  ؿ 
ٍكً٭ؿ أف   ز اؽ أػربق ٨٦ً ثٕؽ٦ة أػرب٥٬ قٕيؽه ث٧ة ال ٔجؽٚأػرب٩ة أثٮ مي ؿ 

ـ ٬ؿم، ٝةؿ ثي٥   /أػرب٥٬ ٨٦ً ظٌٮرق ٫ٕ٦ ٔ٪ؽ الـ٬ؿم أ٩ ٫ ذ٬ت ق٧ة٫ٔ ٨٦ ال
ًٞيين  ، ٚٞةؿال ٔجؽ٣ى ز اؽ ثٕؽي ذي٭ة /ؿ  ٍٕ ى جىٍخ  -ٝؽ جى ٚٞةؿ لة  -٨٦ً ثٕؽ ٦ة أػربق أ٩ ٭ة ذى٬ى

ٍكً٭ؿ ـ ٬ؿم، كييؤػؾ ٔ٪٫ ٦ة ًقٮىاق /أثٮ مي  .(3)«ٚييرتؾ ظؽيسي٫ ٨ٔ ال

 باب َا سنض 

ًَِزَِٙٔ  ٌِ َب ِٗض عٓز أٖ َُِغ  َدالي١ أبٞ 

[1259 ] زى٪ة ؽ  ا يف » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٦ة رأيخي أظؽن
ٍكً٭ؿ ثؽمنٜ، ك٬ًنةـ  ٥ى ٝىٍؽرنا كال أص٢  ٔ٪ؽ أ٤٬٭ة ٨٦ أيب مي ْى ٍخ

ى
ٮر أ ٮرة ٨٦ ال١ي ٠ي

ٙ  الةسي هل يى٧٪ح  ُى ٍكً٭ؿ إذا ػؿج إىل املكضؽ اٍو ازم ثةلؿم، كك٪خ أرل أثة مي الؿ 

                                           

ة  ي  (1) ؾ»لف ِّرجؿ دي ع لتَّ وا لَجرح  ة»، و(5/292)« ا لؽتب الست لثؼتت مؿـ لؿ يؼع  ي ا  (6/7276) «ا

ت. ُاغ ُؾق ْط اـ ُق  تا

د (2) لرَّ  هق طا شؼلا لدم لثؼػل :زاق اـ طؿر ا لزهريمَ  :أاق اؽر ا ديث طـ ا الح  ي غقره.  ٌـ قص لَ  ،رتوك 

ب» ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(499)، ِّرجؿ

ؿ يَ  (3) ـصُػ ذكر ال َا ؿَ  لُؿ  بثف.دَّ ـ َح مَ  اس
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ق ج ٤ٮف يؽى ٞى ٤ ٧ٮف ٤ٔي٫، كيي يكى ىّسة ي  .(1)«كي

 باب َا سنض 

 ََُِٔ ِٗض ِبَتابعٞ أٌٖ ايؾَّاََّعضف١ أبٞ   ِغ

[1261 ] زى٪ة ؽ  ٍكً٭ؿ» /، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى ٢٬  /قأ٣خي أثة مي
٧ًٓ ٦ى١عٮؿه ٨٦ً أظؽو ٨٦ أوعةب ال يب  ٧ًٓ ٨٦ً أنًف  /؟ ٚٞةؿملسو هيلع هللا ىلصقى   .(2)٦ةلٟث٨  قى

ارم؟ ٚٞةؿ /٤ٞٚخ هل ٧ًٓ ٨٦ أيب ٬ً٪ؽ ال  ٨ رىكىاق؟  /قى  ٦ى
٧ًٓ أثة ٬٪ؽ شيط، ٨ٔ أيبث٨  ظيٮة /٤ٝخ  وؼؿ، ٨ٔ ٦ى١عٮؿ أ٩ ٫ قى

 ١ٚأ٫٩ ل٥ يى٤ذٛخ إىل ذلٟ. .ملسو هيلع هللا ىلصق٧ٕخي اليب   /الارم يٞٮؿ
٨؟  /القٞٓ؟ ٚٞةؿث٨  كاز٤حي  /٤ٞٚخي هل  ٦ى

 :
ُ

زين ٦ٕةكيحقلت ؽ  زى٪ة أثٮ وة٣ط اكدًت ال٤ير، ظى ؽ  وة٣ط، ٨ٔ ث٨  ظى
، ٝةؿث٨  ا٣ٕالء ؿ /احلةرث، ٨ٔ م١عٮؿو ز٬ٍى

ى
ث٨  ىلع كاز٤ح دػ٤خي أ٩ة كأثٮ ال

ٍكٍل ثؿأًق٫ /(3)القٞٓ، ٤ٞٚخ
ى
 .(5)«، ٠أ٩ ٫ ٝىًج٢ى ذلٟ(4)٠أ٩ ٫ أ

 
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

التحاقؾ» ي  (2) ت َص : »(352ص)« جتمع  تلؽ حَّ م أكس اـ م ي إتا  .«. طـد  اهـ

ُت  (3) ظــ ل ف كػس ت  ي  ؾ فؼ ِؿل.يعـل:  ؾص لُؿَع لف ا ت  . ق

لؿطاقع:  (4)  .«ارأسف»ادل « رأسف»وقع  ي ا

أَ َصِحقٌح  (5) د  وق تعَ  َت اَ بثْ ،  ؽحقلٍ  سؿ ةَ مِ  م ؾ بث وا ـُ ا ـ  525)ارقؿ  (2/584) «ِّتريخف» كؿت  ي ،عقـمَ  ا 1) ،

ال هـد الداري، وهذا  ي ايتف طـ أ بثات رو َْظر  (296)ارقؿ  «ِّتريخف» وكذا أ وُيـ تن،  اـ صفؿ ة ا واي ار

ذلؽ  ديث وطؾؾف»ل الح معقـ  ي رجتل  ـ  أققال يحقك ا ة   .(4/379) «مقسقط
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ٌْب ل أحودُ  أحودل  بي ح 
 حهبى بو  أمحد 

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 ايٓكاد َٔ ايطبكة ايثايثة 

 َٔ أٌٖ بغداد:

 اهلل عبدأبو 

  حٓبٌبٔ  حمُدبٔ  أمحد 

 أصد ايغيباْي بٔ  ٖالٍبٔ ا
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َِٓبٌ بٔ  ُزأمح  َس

الثة ِمن أهل َبغداد:
َّ
َبقة الث

َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
ة الى

َ
َماء الَجَهاِبر

َ
ُوِمن الُعل

دبن ُ؛ أحمدهللاُعبدأبى  َبلبن ُُمَحمَّ
ْ
ُبن َُحى

ْيَباوي بن ُِهالل
َّ

َطد الش
َ
 أ

 باب َا سنض 

َُزَِٔ  ِِ َأِس ًِ َّزبٔ  ِع َِٓبٌ ِٚفِكٗ٘بٔ  ََُش  َس

[1261 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى ـيؽ ابلريكيت، ث٨  الٮلؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة ا٣ مى
زين احلةرثي » /ٝةؿ ؽ  ج ةس، ٝةؿ ث٨ (2)ظى ٕى ٍكً٭ؿ /ا٣ ِي  /٤ٝخي ليب مي ٛ ا يى ٍٕؿًؼي أظؽن تى

ٍمؿى ديً٪٭ة؟ 
ى
ًح أ  ٦

ي
 ىلع ٬ؾق ال

ؽ /ٝةؿ ٍّشً ٫ إال مةثًّة يف ٩ىةظيح ال٧ى ٪ٍجى٢ث٨  يٕين أمحؽ .الى أ٧٤ٔي  .«ظى
[1262 ] زى٪ة ؽ  ًق٪ةف الٮىاًقُٰ، ٨ٔ  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

٭ؽم ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٪ؽق، ث٨  أ٩ ٫ رأل أمحؽى »٦ى ًٔ ٍرجى٢ إل٫، أك ٝةـ ٨٦ً 
ى
٪ٍجى٢ أ ظى

ٛيةف ال ٍٮرًم   /ٚٞةؿ  .«٬ؾا أ٥٤ٔي ال ةس حبؽيًر قي

                                           

بثر رقؿ  ـُ َس َح  (1) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(249)ا

ؿ أقػ (2) . ل ة لف ؾك ِّرجؿ  ط

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 7). 
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[1263 ] زى٪ة ؽ  ٞىةق٥ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ثسؿ؛ أمحؽال ٔجؽظى ُٔيح ث٨  ا٣
ازم، ٩ة  لٮ » /قٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٝيذحجح /مجٮي٫، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽالؿ 
ٍدرىؾى أمحؽي 

ى
ٍكزىايًع  كال٤يًر ث٨  أ

ى
ٟو كال ٪ٍجى٢ َٔصى ال ٍٮرًم  ك٦ةل ٕؽ لاكف ٬ٮ ث٨  ظى قى

ـ ؽ  ٞى   .ال٧ي
ذحجحى  ٞي ٥  أمحؽي  /٤ٝخي ٣ ٌى ٪ٍجى٢ إىل اتلةثٕني؟ ٝةؿث٨  يي  .«ر اتل ةثٕنيإىل ٠ًجة /ظى

[1264 ] زى٪ة ؽ  حث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى  ال حكةثٮرم، الل ٔجؽث٨  قى
جىيؽ ا٣ٞةق٥ /أيب زيةد ث٨ (2)الل ٔجؽٝةؿ  /ٝةؿ ـ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أثة خي الى  /قى

، إىل» ٭٭٥ ٚي٫، كإىل ٌٔل  ث٨  أمحؽ /ا٩ذىه ا٥٤ٕ٣ي إىل أربٕحو ٞى ٍذ
ى
٪ٍجى٢ ك٬ٮ أ ث٨  ظى

ًؽيين ٤ى٧٭٥ ث٫، كإىل يىي ال٧ى ٍٔ ى
ٍكذىج٭٥ هل، كإىل أيب ثسؿث٨  ك٬ٮ أ

ى
ًٕني ك٬ٮ أ أيب ث٨  ٦ى

حٍجىح ك٬ٮ أظْٛ٭٥ هل  .«مى
[1265 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽال ٔجؽظى ٤ى٧ى ذ٠ؿتي » /قى

٪ٍجى٢، ٚٞةؿث٨  را٬ٮي٫ كأمحؽث٨  يىي كإقعةؽث٨  قٕيؽ يىيث٨  ٣ٞذحجحى   /ظى
٭٥ث٨  أمحؽي  يٍذى٭٥ َكي  ٧ ٨ قى ٪ٍجى٢ أكرثي ٦ى  .(3)«ظى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(442)ََِّؼ

ال زيتد طاد (2) ؼطقاين :اهلل اـ أ ت سقليت مُ  ،هق ال ارقؿ رَّ َا كؿ سف  ػ بثر ك ذلؽ  ي األ ا ت   (1365)ًح

 .(1374)و

تفظُ  لح تل ا ب» ي  ق ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  اد: »(3298)، ِّرجؿ ال زيتد اهلل ط  اـ الحؽؿ اـ أ

د يُ  -الؼطقاين إلك َج وق ب  تن أاق طاد -هدص ـس ْهؼ دص ل لؽق ي ا حؿـ ا لرَّ وٌق  :ا ُد ه «. َص ُد ـَ اهـ.، فَس

. ـٌ  َحَس

ـُ  ا ه ا وا بثر ر تكر  ي  واأل خ دمشؼ»طس تري ة، قتل:  (8/132)« ِّ ؿد اـ سؾؿ أح صريؼ  دُت »مـ   وج

د طـ طا ت  ًا دي مؽتق الؼطقاين، اف طـ  .«اهلل اـ أال زيتد 

 .َصِحقٌح  (3)
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[1266 ] زى٪ة ؽ  ُ  الل ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ أثٮ ال ٔجؽظى  /، ٝةؿ(1)اينؿى ٭ٍ  ا٣
٫ ٨٦ ث٨  أمحؽي  /ػةل يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أثة زىٍٮر؛ إثؿا٬ي٥» ٞى ٍذ

ى
٪ٍجى٢ أ٥٤ٔي أك أ ظى

 .«ال ٍٮرًم  

[1267 ] زى٪ة ؽ  حث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى ق٧ٕخي  /ال حكةثٮرم، ٝةؿ قى
ةلًف ثة٣ٕؿاؽ أمحؽ» /را٬ٮي٫ يٞٮؿث٨  إقعةؽ صى

ي
٪ٍجى٢ كيىيث٨  ٠٪خي أ ًٕني ث٨  ظى ٦ى

ٜو كَؿيٞني كزالزح، ٚيٞٮؿ يىي ا٠ؿ احلؽير ٨٦ َؿي ٪ ة جىذىؾى ث٨  كأوعةث٪ة؛ ١ٚي
ًٕني ٨٦ً ثح٪٭٥   .كَؿيٜ ٠ؾا /٦ى

ط  ٬ؾا ثإجةعو ٦٪ة؟ ٚيٞٮلٮف /ٚأٝٮؿ ٣ىحف ٝؽ وى
ى
٥ /أ ٕى ٦ة مؿاديق؟ ٦ة  /ٚأٝٮؿ .جى

٫؟ ٚيىجٞٮف َك٭٥ إال أمحؽ ٭ي ٍٞ ٪ٍجى٢ث٨  دٛكرييق؟ ٦ة ًٚ  .(2)«ظى

[1268 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ث٨  ٨ٔ أمحؽى  ؿ مح٨، ٝةؿ/ قأ٣خي أيب ال ٔجؽظى ظى
ٌل   ًؽيينث٨  ٔك ؟ ٝةؿ /ال٧ى ِى مٍحىؽي  /أي٭٧ة اكف أظٛ

ى
ذىٞةربني، كاكف أ اك٩ة يف احًلِٛ ٦ي

 .(3)«أ٫ٞٚى 

[1269 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔى ٍر ا » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي ٦ة رأيخي أظؽن
ٓى ٨٦ أمحؽى  ٢ه ك٫ًٞٚ ث٨  أج ٌٍ ٪ٍجى٢، ك٦ة رأيخي أك٢٧ى ٦٪٫؛ اصذ٧ٓ ٚي٫ زي٬ٍؽه كٚى ظى

 رىا٬ٮي٫؟ ث٨  إقعةؽ /ٝي٢ هل .كأميةء ٠سرية
٫ي ٨٦ً إقعةؽ، كلث٨  أمحؽي  /ٚٞةؿ ٞى ٍذ

ى
، كأ ٪ٍجى٢ أكرثي ٨٦ً إقعةؽى ٥ أزؿ أق٧ٓ ظى

                                           

طفراين (1) د ال د اـ حؿت ق محؿ :  ،ه ـصػ طـف َا لُؿ تل ا ةٌ »ق َؼ بِث  ، وٌق ُد بثر «َص ت األ ِّح ؽ  ل م ذ دَّ ََِّؼ ت  ، كؿ

 .(12)رقؿ 

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)
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مٮ٫٩ ىلع يىيث٨  الةس يىؾ٠ؿكف أمحؽى  ؽ  ٞى ٪ٍجى٢ حي ًٕني، كىلع أيب ػيس٧حث٨  ظى  .(1)«٦ى
[1271]  زى٪ة ؽ  ؽى ال ٔجؽظى ى٧  ك٥٤ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ مي ب٢ ث٨  مي ة، كقي ارى كى
ًؽيين كيىيث٨  ٨ٔ ٌٔل   ًٕنيث٨  ال٧ى ؟  /٦ى ِى  أي٭٧ة اكف أظٛ

  /ٝةؿ
ى
ٍسىدى كأ

ى
ي٫٧، كأجٕ٭٥ ٌٔل  اكف أ ًٞ ، كيىي أٚ٭٥ ثىعيًط احلىؽير كقى ٨ى ٞى ٍت

ةًظت ث٨  ؛ أمحؽالل ٔجؽأثٮ  ةًظت ًظِٛ، كوى ةًظت ٫ًٞٚ، كوى ٪ٍجى٢؛ اكف وى ظى
ٕؿٚح  .(2)«٦ى

[1271]  زى٪ة ؽ  ح، كٝي٢ هلال ٔجؽظى اػذيةر  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر
٪ٍجى٢ كإقعةؽث٨  أمحؽ ت  إلٟ أـ ٝىٮث٨  ظى ظى

ى
ةٚع؟ را٬ٮي٫ أ  ؿ الن 

مٍحىؽ /ٝةؿ
ى
٪ٍجى٢ كإقعةؽث٨  ث٢ اػذيةري أ ت  إيل  ٨٦ً ٝٮؿ ث٨  ظى ظى

ى
را٬ٮي٫ أ

 .(3)«النةٚع  
[1272 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٦ة أ٥٤ٔي يف  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ كق٧ٕخي أثة زئر

ٍقٮىد الؿ أس أ٫ٞٚ ٨٦ً أمحؽى 
ى
٪ٍجى٢ث٨  أوعةثً٪ة أ   .ظى

 را٬ٮي٫؟ ث٨  إقعةؽ /ٝي٢ هل
ة /ةؿٚٞ ي٭ن ًٞ ٚى ٟي ثأيب يٕٞٮب  كجٍ  .(4)«ظى

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ارقؿ َصِحقٌح  (2) يت  اتر. (1353)، وسقل تخت  لؽـ ا

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)



        
َِٓبٌ أمحُد  615     بٔ َح

 باب َا سنض 

َِٓبٌ بصٌٖ طَاِْ٘بٔ  إَا١َِ أمحزَِٔ   َس

[1273 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى ق٧ٕخي  /قى
ٕيؽ يٞٮؿث٨  ٝيذحجحى  ٩يةث٨  أمحؽي » /قى ـي ال  ٪ٍجى٢ إ٦ة  .(1)«ظى

[1274 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي  /إقعةؽ، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة يٕٞٮبي لا ٔجؽظى
ؽى  ى٧  ةثٮرم يٞٮؿ ث٨ (3)مي ىي ال حٍكى ٪ة أمحؽي  /يى ٪ٍجى٢ث٨  إ٦ة٦ي  .(4)«ظى

[1275 ] زى٪ة ؽ  ني ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى  /الي٪ىيؽ، ٝةؿث٨  احليكى
ٕٛؿ ٍٔالى ث٨  اكف أمحؽي » /الٛيٌل يٞٮؿ (6)ق٧ٕخي أثة صى ى

٪ٍجى٢ ٨٦ً أ ي٨ظى  .(7)«ـ ال 
[1276 ] زى٪ة ؽ  أيب احلىٮىارم،  ث٨ (8)، ٩ة أمحؽي ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى

س٧ةف ٔي يس٥ /الؿٌف، ٝةؿ (9)٩ة أثٮ  إٍف عشى ٬ؾا » /جي٢ يٞٮؿ ث٨ (11)ق٧ٕخي ال٭ى
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ويلؿ أقػ طؾ (2) لفر تق ا ح إس اـ  ب  عؼق ت طـ ي وى هـ ـصػ ر َا لُؿ وا تف،  تِّاةً يَ  :ك ِّرجؿ وي طـف مؽ  ر

دَّ  ل د ا اـ سعق ث يحقك  تدي قؿ  ،ارملأح بثر ر  .(752)و (45)كؿت  ي األ

ذ   (3) ل  هؾل.هق ا

 .َصِحقٌح  (4)

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(12)بِثَؼ

د (6) بث هق طا ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ د،  اـ محؿ قؿ اهلل   .(692)ر ر

 .َصِحقٌح  (7)

قؿ  (8) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ

ق (9) ـ مرزو و اـ محؿد ا ق طؿر تنمَ  ،ه قا لاـل ش لك  قل :ق لر تن ا ثؿ أاق  ،أاق ط ف  ة، قتل طـ ار لا زيؾ ا ك

ؾ. »«تا الس اف»أاق حتِّؿ:  دي ع لتَّ وا رح  لَج  .(6/263)« ا

بثر رقؿ  (19) ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ تكل،  ط ألك  .(499)هق ا
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ٛىىت ٪ٍجى٢ث٨  يٕين أمحؽ -ا٣ ٦ة٫ً٩ -ظى حن ىلع أ٢ً٬ زى ض   .«قي١ٮف ظي

 باب َا سنض 

ِٓبٔ  ِسفظ أمحزَِٔ   َبٌ َس

[1277 ] زى٪ة ؽ  نيي ال ٔجؽظى ازم، ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة احليكى ٨ الؿ   /احلىكى
ًؽيين يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٌٔل   ٛىِ ٨٦ أيب » /ال٧ى ٍظ

ى
؛ الل ٔجؽ٣حف يف أوعةث٪ة أ

٪حث٨  أمحؽ كى قٮةه ظى
ي
، كلة ٚي٫ أ ث إال  ٨٦ً ٠ذةبو ىؽ  ٪ٍجى٢، كبى٤٘ين أ٩ ٫ ال يي  .(2)«ظى

[1278 ] زى ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽ٪ة ظى ق٧ٕخي  /ظى
ِي ٦ة ق٧ٕخي ٦٪٫، ك٣ٞؽ  (3)٦ةت ٬ني٥ه » /أيب يٞٮؿ ًّٔشي٨ ق٪ح، كأ٩ة أظٛ كأ٩ة اث٨ي 

، كأ٩ة  ي٭ة ٌٔل  ًٞ ٤ىي ح، ك٫ٕ٦ ٠ذت ٬ني٥، ٚض٢ٕ يي٤ٍ ٔي ك٣ٞؽ صةء إنكةفه إىل ثةًب اث٨ 
ٰ  يٍ ٕى إق٪ةدي ٬ؾا ٠ؾا، ٚضةء ال٧ي  /أٝٮؿ ، ٚٞةؿ هل، كاك(4)ُ ِي ًصج٫ٍي  /ف يٛ

ى
جىيًق، ك٣ٞؽ  .أ ذى

٫ٕ ٍق٧ى
ى
ى٥ أ  .(5)«ك٣ٞؽ ٔؿٚخي ٨٦ ظؽيًس٫ ٦ة ل

[1279 ] زى٪ة ؽ  نيال ٔجؽظى ازم، ٝةؿ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٩ة احليكى ٨ الؿ   /احلىكى
ؽ ال ةٝؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٧ٔؿك ى٧  ٪ٍجى٢ ىلع ظؽيرو ٚال ث٨  إذا كىاٚىٞين أمحؽي » /مي ظى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(594)ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (2)

(3) . ـ اشقر قؿ ا  هش

َظر  (4) تف  ي ُِّـْ يخ اغداد»ِّرجؿ  .(35، 4/34)« ِّتر

 .َصِحقٌح  (5)

ت. (6) م قريًا دَّ  ََِّؼ



        
َِٓبٌ أمحُد  617     بٔ َح

ين ة٣ٛى ٨ ػى ثةيل ٦ى
ي
 .(1)«أ

حث٨  ٝةؿ قٕيؽي  :(2)قال أبو ُمَحنَّد ة ليب زٔر ية أثة  :٧ٔؿك ا٣ربديع يٮ٦ن
ِي أـ أمحؽ ح، أ٩خى أظٛ ٪ٍجى٢؟ ٝةؿث٨  زئر ٪ٍجى٢ث٨  ث٢ أمحؽي  :ظى   .ظى

ذيتى أمحؽ :ككيٙ ٧٤ٔخى ذاؾ؟ ٝةؿ :ٝةؿ ٍؽتي ٠ي ٪ٍجى٢ ٣حف يف أكاا٢ ث٨  كىصى ظى
ٓ٧ً زني اذلي٨ قى ؽ  عى ـء ًم٧ ٨ ق٧ٓ،  الصـاء دؿجح أق٧ةء ال٧ي ِي ل  صي ٦٪٭٥، ٚاكف يٛ

 .«كأ٩ة ٚال أٝؽر ىلع ٬ؾا

 باب َا سنض 

َُزَِٔ  َِٓبٌ بٔ  َعِكٌ َأِس  َس

[1281 ] زى٪ة ؽ  ازم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ػةل الؿ 
ى٧ ؽ ك٥٤ يٞٮؿث٨  مي ٨ /مي ؽث٨  ق٧ٕخي احلىكى ى٧  جةح يٞٮؿث٨  مي ٝةؿ يل  /الى 

٤ني أ٢ٞٔى ٨٦ً أمحؽ» /النةٚع   ٤ي٧ةفث٨  ٦ة رأيخي رىصي ٪ٍجى٢ كقي داكد ث٨  ظى
 .«اهلةمِل
[1281 ] زى٪ة ؽ  ازم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /ػةل الؿ 

ى٧ ؽ ك٥٤ث٨  مي ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة » /ق٧ٕخي أثة الٮلؽ الةركدم يٞٮؿ /كارة يٞٮؿث٨  مي
ح -النةٚع    ١ ٢ ٦٪٭٧ة /ٚٞةؿ -يٕين ٦ى ٞى ٍخ

ى
نٍيً أ

٤ى ؿاؽ رىصي ًٕ ٍٛخي ثة٣  ٤ ث٨  أمحؽ /٦ة ػى
٪ٍجى٢، كق٤ي٧ةف  .«داكد اهلةمِلث٨  ظى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لؿُ  (2) .ـص َا هق ا  ػ
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 باب َا سنض 

َِٓبٌ بٔ  َتعظِٝ ايُعًَُا٤ امُلَتَكزَِِّني بصمحَزَِٔ   َس

[1282 ] زى٪ة ؽ  ٞٮب اليٮزصةين ٚي٧ة  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى يٕى
ج ٫ أمحؽى  ٠٪خي » /يٞٮؿ (2)ق٧ٕخي أثة الى٧ةف» /٠ذت إيل  ٝةؿ مى

ي
٪ٍجى٢ ثأرَةث٨  أ ث٨  ةظى

٪ؾر  .(3)«ال٧ي

[1283]  زى٪ة ؽ  ٦ة رأيخي » /ًق٪ةف الٮىاًقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
ة ٦٪٫ لمحؽث٨  يـيؽى  ؽ دْٕي٧ن مى

ى
٪ج٫ إذا ث٨  ٬ةركف لظؽو أ ٕؽق إىل صى ٪ٍجى٢، كاكف يٞي ظى

ؿً  ز٪ة، كمى ؽ  ًكتى إل٫ يـيؽي ث٨  ضى أمحؽي ظى ٪ٍجى٢، ٚىؿى دىقث٨  ظى  .(4)«٬ةركف، كعى

[1284 ] زى٪ة ؽ  ٦ة رأيخي » /ًق٪ةف الٮاقُٰ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٫ لمحؽى ث٨  يـيؽى  ا إ٠ؿا٦ى ـى أظؽن ٝ ؿي أمحؽى ث٨  ٬ةركف أكؿ ٪ٍجى٢، كاكف ييٮى ٪ٍجى٢، ث٨  ظى ظى

 .(5)«كال يي٧ةزظ٫

[1285 ]  ؽ  ؿ مح٨ال ٔجؽق٧ٕخي  /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽزى٪ة ظى

٭ؽم يٞٮؿث٨ ا ٪ٍجى٢ ٔ٪ؽم ٚٞةؿث٨  اكف أمحؽي » /٦ى ة٣ٛس٥ ٚي٫  /ظى ؿ٩ة ٚي٧ة يي ْى جى

                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 33)بِثَؼ 7). 

مِ  (2) هق  و تفع،  اـ ك ؿ  لحؽ د.ـ هق ا أحؿ تم  تيخ اإلم  مش

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)



        
َِٓبٌ أمحُد  619     بٔ َح

ٚنة ٙه كًقذ ٮف ظؿ ، ٚإذا يه جىي  ٓه ال ةسى ة٣ٙ ككي ، أك ًذي٧ة يي ٓه  .(1)«ككي

٭ؽم، ٨ٔ أمحؽ ث٨ ؿ مح٨ال ٔجؽ٬ؾق ركايحي  :قال أبو ُمَحنَّد ٪ٍجى٢ ث٨  ٦ى ظى
 .ن٫٦

[1286 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ك٥٤، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ث٨  قأ٣خي أمحؽى » /مي
يس٥ ٪ٍجى٢ أف يىسذت يل إىل ال٭ى ذىجٍخي ٔ٪٫ث٨  ظى  .(2)«جي٢، ١ٚذت إل٫، ٚأدحذي٫، ككى

٤ً ث٨  إ٩ ٧ة قأهل ال١ًذةب إىل اهليس٥ً  :قال أبو ُمَحنَّد ٔى ي٢ ملة  ى٤ ٫ جى ٥ ٨٦ً مى
٫ً ٔ٪ؽق تلى الى  .كصى

[1287 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ك٥٤، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي ٚخي ٨٦ ٔ٪ؽ » /مي ا٩ٍَصى
يس٥ ؽى ث٨  ال٭ى ى٧  ريؽي مي

ي
جةرؾ الىٮرم، ٚأدةين جىٍعي أيب ال٧ي٘رية؛ ث٨  جي٢ أ ال٧ي

ةج، كٝي٢ يلث٨  ٞؽكسا٣ ٔجؽ ًل  ٤ٔي٫ أمحؽي  /احلىض  ٪ٍجى٢ث٨  وى  .(3)«ظى

مٮا  :قال أبو ُمَحنَّد ؽ  ٞى ٦ةف، ذى ـ  ذىٮاٚؿي٨ يف ذلٟ ال اكف ٧٤ٔةءي أ٢ً٬ مًحه ٦ي
تل٫ ٔ٪ؽ٥٬ث٨  أمحؽى  ؛ لىالى ٪ٍجى٢ ك٬ٮ مةب   .ظى

[1288 ] زى٪ة ؽ  ٧ىؿ» /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ؛ (4)اكف أثٮ خي
ؽث٨  ٔحىس ى٧  ج ةد ال٧يكٍ ث٨  مي مٌل ٨٦ً خي ة ٤ٔي٫، ٧ني٤ً ال عةس الؿ  ، ٚؽػ٤خي يٮ٦ن

٪ٍجى٢ محبنة؟ ٤ٝخي ث٨  ٠ذجخى ٨ٔ أمحؽى  /ٚٞةؿ يل ٥ٍ  /ظى ٕى ٍم٢ً ٌٔل   /ٝةؿ .جى
ى
ٚأم٤يخي  .ٚىأ

خي ٨٦ ظؽيًر أمحؽى  ٍْ ًٛ ٪ٍجى٢ث٨  ٤ٔي٫ ٦ة ظى  .(5)«ظى
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ٌة.  (4) ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ؿ  .(5356)، ِّرج

 .َصِحقٌح  (5)
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[1289 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ذىتى إيل  » /ظى ٠ى
، ٚؽػ٤خي إل٫ كيف يؽم ث٨  الل ٔجؽإف  ال٦ريى  /را٬ٮي٫ث٨  إقعةؽي  ٫ إيل  َة٬ؿ كىص 

؟ ٤ٞٚخ /، ٚٞةؿالل ٔجؽ٠ًذةب أيب  ٪ٍجى٢ث٨  ٠ذةبي أمحؽ /٦ة ٬ؾا ال١ذةبي ق  .ظى ؾى ػى
ى
ٚىأ

أق، كٝةؿ ٤ُةف /كٝىؿى ذ٤ٍ ثأمًؿ الك   .(1)«إين أظج ٫؛ ل٩ ٫ ل٥ يى

ى٢ إقعةؽي  :قال أبو ُمَحنَّد مٍحىؽ إىل  را٬ٮي٫ ٠ذةبى ث٨  محى
ى
َة٬ؿ ث٨  الل ٔجؽأ

ي ٨ي ث٫ ى  .حىزتى

[1291 ] زى٪ة ؽ  ج ةسال ٔجؽظى ٕى كرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ا٣ ؽ ال  ى٧  ق٧ٕخي  /مي
ًٕني يٞٮؿث٨  يىي ٪ٍجى٢، ال كالًل، ٦ة ث٨  أراد الةسي أف أكٮفى ٦ًس٢ٍ أمحؽ» /٦ى ظى

ا ثىؽن
ى
  .(2)«أكٮف ٦ًس٢ أمحؽ أ

[1291 ] زى٪ة ؽ  ٨ى  /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿلا ٔجؽظى بيٓ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي احلىكى  /الؿ 
٪ٍجى٢ ٚكأ٣ين ٨ٔ أظةديرى ث٨  أدةين أمحؽي » ٬ؾا ممة قأ٣ين  /كذ٠ؿ ظؽيثنًي، ٚٞةؿ .ظى

 .«أمحؽي ٔ٪٫

 .(3)يىتجضط ثؾلٟ :قال أبو ُمَحنَّد

[1292 ] زى٪ة ؽ  ٨ي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ث٨  اكف احلىكى
جةح ٫ أف  إنكة٩نة ذ٠ؿ أمحؽى  الى  ٘ى ار إذا ثى٤ى دىةق، كٝةؿث٨  ا٣زبى

ى
ىٓ ال٧ىنةيغى كأ ٪ٍجى٢ جى  /ظى

ًٍٕؽمى ٤ٔي٫  .(4)«اٍقذي
[1293 ] زى٪ة ؽ  زين أيب، ث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ؽ  ٪ٍجى٢، ظى ظى

                                           

دم مُ َصِحقٌح  (1) لع ت  يف ساًا اـ راهق ـ ا ؾ م لػع ذا ا تن ه وك أحؿد لف،  تم  اإلم ة  ارقؿ ،ؽتِّا يت   كؿت سقل

(1322). 

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)



        
َِٓبٌ أمحُد  611     بٔ َح

رضى ٌٔل  ث٨  ظرضتي ٔ٪ؽ إثؿا٬ي٥» /ٝةؿ ج ةس ث٨  أيب ال٤ير كظى ًؽيين ٔك ال٧ى
٭ؿ، ٚٞةؿ ٌٔل  ا٣  ْ ًؽيينث٨  ٕى٪ربم كجةٔح ٠سرية، ٚ٪يٮدم ثىالًة ا٣ نؿجي إىل  /ال٧ى

ٌل  ٬٭٪ة؟ ٚٞةؿ أمحؽ ٌل  ٬٭٪ة /املكضؽ أك ٩يىى  .«ٚى٤ٮا .حن٨ جةٔحه ٩يىى

رصٮعي الى٧ةٔح اذلي٨ ظرضكا إىل ٝٮًؿ أمحؽ يف دىؿؾ اخلؿكج  :قال أبو ُمَحنَّد
ٮٝٓ ن٫٦ ٔ٪ؽ٥٬ إىل ال٧ىكضؽ، كجٓ الىالة ٬٪ةؾ ٨٦ً ٣ح أمحؽ، كمى الى  .(1)صى

[1294 ] زى٪ة ؽ  رأيخي ٝيذحجح ث١٧ح » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
٤ٛٮف ٨ٔ  /ييجءي كيؾ٬تي كال يسذت ٔ٪٫، ٤ٞٚخ لوعةب احلؽير ٠يٙ د٘ى

٧ًٕٮا ٦ين أػؾكا حنٮق، ككذجٮا ث٨  ٝذحجح، كٝؽ رأيخي أمحؽى  ٪ٍجى٢ يف دل٤ك٫؟ ٧٤ٚة قى ظى
٫٪ٔ»(2). 

[1295 ] زى٪ة ؽ  رأيخي يف ٠ذت » /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /ٝةؿ /ؿ مح٨ال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ يكأهلي يف مكأ٣حث٨  مٮىس إىل أمحؽى ث٨  إثؿا٬ي٥  .(3)«ظى
[1296 ] زى٪ة ؽ  ٧ؿ ث٨  الل ٔجؽذ٠ؿ »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٔي أيب 
ي٧ٮين ٝةؿاحل ٔجؽ ث٨ (5)٤ٟامل ٔجؽق٧ٕخي  /، ٝةؿ(4)ابلى١ؿم ٝةؿ يل  /٧يؽ ال٧ى

ث٤ًٍٖ أمحؽى  /يٮنف ثةل١ٮٚحث٨  أمحؽي 
ى
ـى ث٨  أ ال ٪ٍجى٢ الك   .«ظى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

ِؿي   (4) د ،«طؿرو»: (ك) ي » : قال الُؿَعؾ  لرجؾ: طا ذكر  ي  ،اهلل اـ اشر واسؿ هذا ا لؿ ي

ة أاقف، واهلل أطؾؿ .«. ِّرجؿتف كـق  اهـ

قؿ  ُقْؾُت: بثر ر ت األ ر ِّح َظ ُت (897)وُيـْ وقػ د  وق ف  ي  ،  »(ك)طؾق  «.طؿرو: 

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(897)بِثَؼ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 612 

 باب َا سنض 

ََٚظًَِف٘ ٌ ْفغَ٘سٓببٔ  صٝا١ْ أمحزَِٔ 
(1)

 عٔ َطًَب ايزُّْٝا 

[1297 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى دػ٤خي » /ظى
ة ىلع أيب  ٥٤ي  -أيةـ الٮىازًٜ يٮ٦ن كٝؽ ػؿج لىالًة  -ىلع أم  ظة٣حو حن٨ كالل يٕى

٤ف ٤ٔي٫، كٝؽ أَت ٤ٔي٫ قجني ٠سرية ظىت ٝؽ ثىٌل، كإذا  (2)ا٣َٕص، كاكف هل بًلٍؽه  جيى
ؾ ًٗ ين ية أثة  /، كإذا ٚي٫(3)حتذ٫ ٠ًذىةب اكى  ٦ة أ٩خى ٚي٫ ٨٦ الٌيٜ ك٦ة الل ٔجؽثى٤٘ى

٭خي إلٟ ثأربٕح آالؼ در٥٬ ىلع ي ي٨ٍ، كٝؽ كىص  ؽم ٚالف؛ تًلىٞيض ٤ٔيٟ ٨٦ ال 
ٓ ىلع ٔيةلٟ، ك٦ة يه ٨٦ً وؽٝح كال زاكة، كإ٩ ٧ة ٬ٮ يشء كرزذي٫  ث٭ة دىٍح٪ىٟ، كديٮق 

  .٨٦ أيب
ٕذي٫، ٧٤ٚة دػ٤خي ٤ٝخي  ثىح، ٦ة ٬ؾا ال١ذةب؟ /ٚٞؿأتي ال١ذةبى كًك

ى
 ية أ

٫، كٝةؿ  /١ٚذت إىل الؿص٢ .دؾ٬تي جبٮاث٫ً /ز٥ ٝةؿ .رٕٚذي٫ ٦ً٪ٟ /ٚةمٍحىؿ  كص٭ي
٢ى ٠ ة ٔيةلة ٚ٭٥ كىوى ٍح٨ي ٚإ٩ ٫ لؿص٢ ال ييؿ٬ٞ٪ة، كأ٦  ة ال  ، ٚأ٦  ذةثٟي إيل  كحن٨ يف عٚيحو

  .يف ٧ًٕ٩ح كاحل٧ؽ لل
ٚؾ٬جخي ثةل١ذةب إىل الؿص٢ اذلم اكف أكو٢ ٠ذةبى الؿ ص٢، ٧٤ٚة اكف ثٕؽ 

                                           

طَ عَ ـَ مَ  ه طن الشيِء:َضَؾَف كػَس  (1) ت  . ـ هَ ف لَِّقف و ِّ أ ؾف  أن ِّػع ـ  ت م لعرب»قاه تن ا ة  ،(4/225) «لس متد

َؾَػ )  . (َض

َظر  (2) ط. ُيـْ ت لاس هق ا لعرب»و تن ا دَ )متدة  ،(5/479) «لس  .(َلَا

دُ »وكذا يؼتل:  (3) تَغ َظر « ك وُيـْ َرق.  لَق وهق ا دال،  ل ت تب  ي »، و(كغد)، متدة «الؼتمقس»ا ؾا ل ب ا ُل

تب ير األكس 2ص)« ِّحر ر صتدر (18 قصل، كشر دا  .لؾسق



        
َِٓبٌ أمحُد  613     بٔ َح

 ظنيو كىرىدى ٤ٔي٫ ٠ذةبي الؿ ص٢ ث٧س٢ ذلٟ، ٚؿد  ٤ٔي٫ الٮابى ث٧س٢ ٦ة كىرىدى، ٧٤ٚة
ؿ٩ة٬ة، ٚٞةؿ جىٍخ  /مٌخ ق٪ح أ٢ٝ أك أكرث ذى٠ى ٪ ة ٝىًج٤ٍ٪ىة٬ة اك٩خ ٝؽ ذى٬ى  .(1)«لٮ ٠ي

[1298 ] زى٪ة ؽ  م٭ؽتي اث٨ى » /أمحؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى
٨ ن٭ٮر، كٝؽ أدحذيٟ  /ٚٞةؿ -كٝؽ صةءق ثٕؽ ال٧ى٘ؿب -الىؿكم أػة احلىكى أ٩ة رص٢ه مى

 
ى
٪ؽم يشءه ٝؽ أ ًٔ ، ٥٤ٚ يف ٬ؾا الٮًٝخ ك ج٫٤ ك٬ٮ ٦رياثه ًظت أف دٞى

ي
، ٚىأ ٟى ٍددي٫ ل ؽى ٍٔ

٢ى  ـى كدىػى ؿ ث٫، ٧٤ٚة أكرث ٤ٔي٫ ٝة  .(2)«يـى
[1299 ] زى٪ة ؽ  ٚأػربت ٨ٔ » /أمحؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى

٨ كى ا /ٝةؿ يل أيخ ملة رأيذ٫ /، ٝةؿ(3)ظى ؽن ٍٕ حٍلىٍعخى ٤ٔي٫ ازداد بي
ى
  .َك٧ة أ

 :
ُ

ـى  .، يه زالزحي آالؼ دي٪ةرالل ٔجؽية أثة  /٤ٝخي  أػربق ز٥ يه؟قلت ة ٞى ذى
ين كى  .(4)«كدىؿى
[1311 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٝةؿ ٚٮزاف  /ظى

١خ، ٧٤ٚة أعدى ٤ٔي٫، ٝةؿ /ليب ٕىر ث٫ إلٟ؟ ٚىكى ٍب
ى
ٙ  أ ؽ، ال  /ٔ٪ؽم ػي ى٧  ية أثة مي

٘ى٢ ٌٔل   ٙ  ٚٞؽ مى ٕىر ثةخلي  .(5)«ٝى٤يبتىجٍ
[1311 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ني » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ٫ رص٢ه ٨٦ً الى  كىص 

ؿو  ٍُ ٧ى ًٞ ٫ ثً ريق، ككىص  ىي ٗك زني ٚي٭٥ يى ؽ  عى إىل  (6)ثسةٗؽو ًويين إىل جةٔحو ٨٦ ال٧ي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

لؿُ  (3) وي ا لجر ق ا أخ تاؼ.م ذكرُ دص ؼَ تَ هق  بثر الس  ه  ي األ

أخرَب (4) ذي  ل َمـ ا د  أحؿ اـ  لح  ت ذكر ص ؿ ي  ه.ل

 .َصِحقٌح  (5)

ويُ  الِؼَؿْطر: (6) ُر  ذكَّ وي ب،  لُؽُت ف ا تن فق ا ت ُي تح الؿـقر»ث. كَّ مَ هق م لؿاا  .«ا
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 .(1)«أيب، ٚىؿىد ٬ة
[1312 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ًلى يل مٮلٮده،» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ٬ؽل  اكف كي

ى
ٚأ

ٜه يل محبنة، ز٥ أَت ىلع ذلٟ أم٭ؿ، كأراد اخلؿكجى إىل ابلىَصة، ٝةؿ يل ٤ ٥  /وؽي ديسى
ٟى  /ٚك٧ذي٫ ٚٞةؿ . يىسذت يل إىل ال٧ىنةيغ ثةبلىَصةالل ٔجؽأثة  لٮال أ٩ ٫ أ٬ؽل إل

ٍكذيت هل؟
ى
٪ٍخي أ  .(2)«٠ي

[1313 ] زى٪ة ؽ  ين /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ث٨   أف  أمحؽى ثى٤٘ى
ـو أػؾق ٦٪٫ ٔ٪ؽ ػؿكص٫ ٨٦ الى٨٧،  ج ةزو ىلع َٕة ٍ٘الن هل ٔ٪ؽ ػى ٨ى بى ٪ٍجى٢ رى٬ى ظى

ؿىضى ٤ٔي٫  ٔى ٫ ٨٦ ج ة٣ني ٔ٪ؽ ػؿكص٫، ك ٍكؿىل ٩ٛكى
ى
ز اؽ درا٥٬ى وةحلح، ال ٔجؽكأ ؿ 

ج٤٭ة  .(3)«٥٤ٚ يٞى
[1314 ] زى٪ة ؽ  ٕىرى » /ًق٪ةف، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى اث٨ي َة٬ؿ بى

٪ٮ٫َ، ٚأَب وة٣طه ث٨  ظني ٦ةتى أمحؽي  ٪٫ كظى ٛى ٪ٍجى٢ ثًىيجيتني ْٔي٧ذني ٤ٔي٭٧ة ٠ى ظى
ج٤٭ة، كٝةؿ ٪ى٫الل ٔجؽإف  أثة  /أف يٞى ٛى ؽ  ٠ى ٔى ى

ٝىؽ أ  .  
إين  /ٚىؿىد  اث٨ي َة٬ؿ مؿة أػؿل، كٝةؿ /ٚىؿىد  وة٣طه ٦ة ثٕرى ث٫ اث٨ي َة٬ؿ، ٝةؿ

ٔى  ٍكؿىق أف جيؽ أ٦ريي املؤ٦٪ني 
ى
  .ٌلى  أ

ٍخفى أثة  /ٚٞةؿ هل وة٣طه 
ى
ؤ٦٪ني أ ة يىسؿق، ك٬ؾا ممة الل ٔجؽإف  أ٦ريى ال٧ي  م٧ 

ٍرجى٫٤
ى
ٚىؿىد ق وة٣طه  .يسؿق؛ ٤ٚكخي أ

»(4). 
[1315 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  صةءين اث٨ي يىي /ٝةؿ أيب /ؿ مح٨، ز٪ة وة٣طه

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

ؿ يَ  (3) تن مَ ل اـ سـ د  أحؿ ذلؽ.ذكر  اؾغف ا  ـ أ

 .َصِحقٌح  (4)



        
َِٓبٌ أمحُد  615     بٔ َح

اقةف ثٕؽ اث٨ ال٧ي  /يىي، ٝةؿ أيب ؿى خ ػي ٍػؿىصى
ى
ينج٫ يىيك٦ة أ  ث٨ (1)جةرؾ رصالن ي

 .يىؾ٠ؿين ث٭ة /هل لٟ، كٝةؿ (2)إف  أيب أكىص ث٧جُ٪ح /ٚضةءين اث٪ي٫، ٚٞةؿ .يىي
ٍت رىمًحىٟ اللي  /ٚضةء ثؿز٦ح ًثيةب، ٤ٞٚخ هل .رًل ث٭ة /٤ٞٚخي  /ٝةؿ أيب  .(3)اٍذ٬ى

جى٫٤ ٍٞ  .(4)«يٕين كل٥ حى
[1316 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى إف  أمحؽى الكرٌف » /ليب٤ٝخ  /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ٙى دي٪ةر، ٝةؿ ٰ أ٣ ًُ ٍٔ ي
ٍبقى  /أ

ى
ب ٟ ػريه كأ  .(5)«ية ثيين، كرزؽي رى

 باب َا سنض 

َِٓبٌ ِبِعًٌَ احَلِزٜح بٔ  ََعضف١ أمحزَِٔ   َس

ُِ٘، ٚتعزًٜ٘ ْاق١ً ابصخباص، ٚنالَ٘ فِٝٗ  بضشٝش٘ ٚعكٝ

[1317 ] زى٪ة ؽ  إقعةؽ  ث٨ (6)ق٧ٕخي ٬ةركف»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
أ يف إق٪ةًد ظؽيرو  -اهل٧ؽاين ُى ـي أمحؽى  /ٚٞةؿ -كذ٠ؿ هل ػى ٪ٍجى٢ ث٨  ٬ؾا ن ظى

ٌل   ًؽيينث٨  ٔك  .(7)«ال٧ى
                                           

لد يحقك اـ يحقك هذا (1) ؿ و ويحقك :واس ت،  ري لتَّ  :زك .هق ا  ؿقؿل

و.  الؿبطـة: (2) لػر ت ا طـ  تء ُما لؿ»كس ة ا ةِّؽؿؾ لعراق تجؿ ا  . (1/378)« ع

 .َصِحقٌح  (3)

دم» ي  (4) ت: »(2/129) «احر ال ا مـف واحًد ت  ًا بثق ذ  أخ قل دَّ ورَ  ،بثؿ  لات  .«ا

 .َصِحقٌح  (5)

ذهال:  (6) ل ا ـف  تل ط ايِن، ق َد لَفْؿ لؽ ا ت اـ م د  حؿ اـ م ق  ت إسح اـ  ون  تر تفظٌ »هق ه دح ٌة، متعاص بِثَؼ  ،»، 

تفظ:  الح وٌق »وقتل  ُد لؽتشػ». «َص ب»، (2/329) «ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(7279)، ِّرجؿ

ارقؿ َصِحقٌح  (7) م  دَّ ََِّؼ و  ،(377). 
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[1318 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ثةرعى ث٨  اكف أمحؽي » /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ظى
ٕؿ ٤ ٥ النةٚع  أميةءى ٨٦ً ٦ى ٕى ي٫٧، كتى ًٞ ٭٥ ملٕؿٚح احلؽيًر ثىعيًع٫ كقى ٛى ٚح ا٣

؟  /احلؽير ٦٪٫، كاكف النةٚع  يٞٮؿ لمحؽ ظؽيري ٠ؾا ككؾا ٝٮم  اإلق٪ةًد مٛٮظه
٥ /ٚإذا ٝةؿ أمحؽ ٕى ، كبىىنى ٤ٔي٫ .جى ٤ى٫ أوالن ٕى  .(1)«صى

[1319 ] زى٪ة ؽ  ٔي٧ؿ ابلى١ؿم  ث٨ (2)الل ٔجؽذ٠ؿىق »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى أيب 
ي٧ٮين ٝةؿ٧يؽ احل ٔجؽث٨  ٧ى٤ٟال ٔجؽق٧ٕخي  /ا٣ُة٣ٞةين ٝةؿ ق٧ٕخي  /ال٧ى

٪ٍجى٢ يٞٮؿث٨  أمحؽى  ـ ٬ؿم  إال أربٕح أظةدير /ظى  .«ل٥ ٩يًىٍت هلني٥و ٨ٔ ال

 باب َا سنض 

١َّٝ أمحزَِٔ  َِْؾض ايِعًِبٔ  ُسِغٔ ِْ َِٓبٌ يف   َس

[1311 ] زى٪ة ؽ  ث٨  أديخي أمحؽى » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
ؿ ٦ة اتلٞيخي ٫ٕ٦ ك 

ى
٪ٍجى٢ يف أ ق٪ح زالث ّٔشة ك٦ةاتني، ٚإذا ٝؽ أػؿج ٫ٕ٦ إىل  ظى

الة ٠ذةب  ق إىل ثحذ٫،  (اإلي٧ةف)ككذةب  (الشبح)الى  ، ٚىؿىد  ىكأهل أظؽه ٚىًل، كل٥ ي
تكت يف إػؿاج ذلٟ؛ لف   ة آػؿ ٚإذا ٝؽ أػؿج ال١ذةثني، ْٚ٪٪خي أ٩ ٫ يى كأدحذ٫ يٮ٦ن

ي٨، ككذةب  (اإلي٧ةف)٠ذةب  ؼ  (الشبح)أو٢ ال  ؛ ٚإف  صى ال ةس ٨ٔ الّش  
١ؿ  .(3)«أو٢ى ل  شى  ٨٦ً الك 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(897)ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (3)



        
َِٓبٌ أمحُد  617     بٔ َح

 باب َا سنض 

َِٜزٙبٔ  َعدا٤ أمحزَِٔ  َِٓبٌ َع ِخف١َّ ساِت   َس

[1311 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ل إىل » /ظى ٬ٍؽى
ى
أ

يٮذج ًلى هل مٮلٮده ًػٮىاف ٚىةل ؿ، كدىرىا٥٬ وةحلح، ٚاكٚأق بكي (1)أيب رص٢ه كي  ١»(2). 
[1312 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  زىيًن مي ؽ  دػ٤خي » /وة٣ط، ٝةؿ ث٨ (3)ؿ مح٨، ظى

ة ىلع أمحؽى  ، كٝةؿث٨  يٮ٦ن ٜه ة ٚي٫ قٮي ظن ٝىؽى ٪ٍجى٢ ٚإذا ٬ٮ ٝؽ أػؿج إيل    .«اٍشىٍب  /ظى

ٌَّٗ اهلُل    باب َا َع

َِٓبٌ َٔ أعُاٍ ايِبضِّبٔ  بصمحَز  َس

[1313 ]  ؽ ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨ ز٪ة وة٣طي ال ٔجؽزى٪ة ظى  /ٝةؿ أيب /ظى
ش » ، أ٩ٛٞخي يف إظؽل ٬ؾق احًلضى ش رىاًصالن ؛ ٦٪٭ة زالثي ًظضى شو ٍفى ًظضى ٍضخي مخى ضى ظى

ة ٧ن  .(4)«زالزني ًدر٬ٍى
                                           

ؾقىالػالوذج:  (1) لَح مـِ ا قٌع   .ك

 .َصِحقٌح  (2)

دادي يَ  ،لؿ أطرفف (3) لاغ لح ا ت اـ ص د  أحؿ ك  ت أحؿدوهـ ـ  ة  ي  ،روي ط « يخ اغدادِّتر»لف ِّرجؿ

(3/334)، . دياًل وتا ِّع ت  ب فقف جرًح طق لخ ذكر ا ؿ ي ل  و

ـُ  .َصِحقٌح  (4) ا ه ا وا تكر  ي  ور مشؼ»طس خ د تري أحؿد (266، 5/265)« ِّ ـ  صريؼ صتلح ا  ،اف ،مـ 

.قَّ طَ مُ   تًا
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 باب َا سنض 

ََٚصِع٘بٔ  ُطٖز أمحَزَِٔ  َِٓبٌ ٚ  َس

[1314 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽ٨ ث ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ب ٧ة » /ظى ري
٬ة يف ٝىىٕح، (1)يىأػؾ ال١ًّسى  رأيخي أيب  ري  جىةرى ٔ٪٭ة، ز٥ ييىى ٘ي ، ٚيى٪ٛي ا٣

، ز٥ يأك٤٭ة ثةل٤٧ًط ت  ٤ٔي٭ة ٦ةء ظىت دىبٍذى٢   .(2)«كيىىي
[1315 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ٍ  امرتل » /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ٦ة رأيخي أيب رى

ة٩نة كال قى   ٦ ، ٚيأك٤٭ة ري يؼحن  ُ ىنرتم ثً الن كال محبنة ٨٦ ا٣ٛة٠٭ح إال أف يسٮف ي ؿٍصى ٛى

ٍ  امرتاق ة ٗري ذلٟ ٧ٚة رأيذي٫ ٝ ا، ٚأ٦  ٪ىجنة أك تى٧ٍؿن ًٔ ، أك   .(3)«خبزبو
[1316 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى إف اك٩خ كالدٟي يف » /ٝةؿ أيب /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه

ة، ٚذىبيٓ ٞن ًري ـؿ ٗـالن دى ء، د٘ى ٘ىالى القذةرى ثؽر٧٬ني أ٢ٝ أك أكرث، ٚاكف ذلٟ  ا٣
 .(4)«ٝيٮد٪ة

[1317 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى زًب هل» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ب ٧ة ػي ، ٚيض٢ٕ (5)اكف ري
ٮ ت  جيةف ثٞىٕح، ٚييىى ة كتى٧ىؿات م٭ؿيـ، ٚيىيجء إىل الى  ٍع٧ن ة كمى ٍؽقن ٔى ةرة  يف ٚيؼ 

                                           

لخاز.  (1) َطع مـ ا لِؼ لؿـقر»أي: ا تح ا لؿاا  .(َكَسَر )، متدة «ا

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

 .أي: ألاقف  (5)



        
َِٓبٌ أمحُد  619     بٔ َح

دىؽـ ثةخلى٢  ثجٌٕ٭٥، ٚيىؽ٫ٕٚ إل٭٥، ٚيىٌع١ٮف كال يأك٤ٮف
ٍ
 .(1)«، ككسرينا ٦ة يىأ

[1318 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ًصبٍخي » /ظى
ة إىل ال٧ىزنؿ، ٚٞي٢ يل ٤ىجٟ، ٤ٞٚخ» /يٮ٦ن َى ثيٮؾ أمف يف 

ى
٫ أ ٤ىيب؟ /ٝىؽ كىص  َى ٍ٭خى يف   كىص 

اق، ثح٪ة أ٩ة ٝةٔؽه  /ٝةؿ ًظت  أف دىؿى
ي
٭رية  صةءين أمف رص٢ه ٠٪خي أ  ْ ٍؿ ا٣ يف حنى

٤ ٥ ثةبلةب، ١ٚأف ٤ٝيب اردةح، ٧ٞٚخي ٚٛذعخي ابلةب، ٚإذا أ٩ة  يكى إذا أ٩ة ثؿص٢و ي
ـ  رأًق٫ ًػؿٝح ٦ة حتخ ٚؿكق ٧ٝيه 

ي
ةكال ٫ٕ٦ رى ثؿص٢و ٤ٔي٫ ٚىؿك ىلع أ كال  (2)ٍكٮى

، ٤ٞٚخ ىٮظذ٫ الن٧في ز ٝؽ ل ٔياك  ٢ /ًصؿىاب كال  ٤٬زي، ٤ٞٚخ .اٍدػي ٨٦ً  /ٚؽػ٢ ال 
 أٝج٤خ؟  أي٨

ٮاظ٢، كلٮال ماك٩ٟ ٦ة  /ٚٞةؿ ٨٦ً ٩ةظيح ال٧ىّشؽ أريؽي ثٕيى ٬ؾق الك 
٤يٟ ٔى ـى  ال ٍيخي الك  ين  ٩ىٮى

ى
  .دػ٤خ ٬ؾا ابلدل إال أ

٩ية؟ ٤ٝخي  /ىلع ٬ؾق احلةؿ؟ ٝةؿ /٤ٝخي هل /ٝةؿ ـ ٬ٍؽي يف ال  ًَٝصى  /٥ٕ٩، ٦ة ال
 .الم٢

ت ٦٪٫، ٤ٞٚخ يف ٩ٛيس /ٝةؿ ٍٔضى ى
ح ٝؽ ٦ة ٔ٪ؽ /ٚض٤ٕخي أ  ٌ م ذ٬ته كال ًٚ

ٛح ٚؼؿصخ إل٫، ٤ٞٚخ ، ٚأػؾتي أربٕحى أٗر ٤ىخ ابليخي ٦ة ٔ٪ؽم ذ٬ته كال  /ػى
ح، كإ٧٩ة ٬ؾا ٨٦ ٝٮيت  ٌ ٍرجى٢ ذلٟ ية أثة  /ٚٞةؿ .ًٚ

ى
ىّسي ؾ أف أ ي كى

ى
 ؟ الل ٔجؽأ

ٕى٥ /٤ٝخ ٕ٭ة حتخ ظٌ٪٫، كٝةؿ /ٝةؿ .جى ًى ٚىٮى أرصٮ أف دىسٛيين  /ٚأػؾ٬ة 
  .قذٮدٟٔ الل٬ؾق زادم إىل الؿٝح، أ

ة أ٩ْؿ إل٫ إىل أف ػؿج، كاكف يىؾ٠ؿق ٠سرينا /ٝةؿ ٍؿ ٝةا٧ن زى
ى
 .(3)«٥٤ٚ أ

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لْ  كوة:الر   (2) لؿـقر». صغقرٌ  قٌ هل َد تح ا لؿاا ت)متدة  ،«ا  .(َرَك

 .َصِحقٌح  (3)
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[1319 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ق» /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه ة ٔ٪ؽى يٕين  -ذي٠ؿ يٮ٦ن
، ٚٞةؿ -أثي٫ (1)[ٔ٪ؽ] ٪ؽق  /رص٢ه ًٔ ا، كل٥ يس٨ لظؽو  ٨ ٚةز ٗؽن ية ثيين، ا٣ٛةاـ ٦ى

ح ٕى   .دىًج
حجح ككذ٠ؿت هل اث٨ أيب ٍ ال ٔجؽ مى ٕىك١ؿ ٨٦ ىلع ا٣رن  ٨ ٝىًؽـ ث٫ إىل ا٣ يس ك٦ى

زني، ٚٞةؿ ؽ  عى ظٞٮا، ك٦ة حن٤ٮا ٦٪٭ة ثسجري  /ال٧ي ة ٝالا٢، ز٥ دىالى ي ة٦ن
ى
إ٩ ٧ة اك٩خ أ

 .(2)«يشء
[1321 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽؿ مح٨، أ٩ة ال ٔجؽظى ٚي٧ة ٠ذت  -ظى

٩يةكذ -ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ /ٝةؿ -إيل   ٤ٝي٤ي٭ة جيـم، ككسريي٬ة ال » /ٚٞةؿ -٠ؿ ال 
 .(3)«جيـم

[1321 ](5)ا٣ٛٞؿ ٦ٓ اخلري /كق٧ٕخ أيب كذ٠ؿ ٔ٪ؽق ا٣ٛٞؿ ٚٞةؿ /(4)ٝةؿ. 
[1322 ] زى٪ة ؽ  ٟى أيب » /أمحؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ٍمكى

ى
 أ

دىجح إقعةؽ اكى ٢ ٠ذةثى٫ إىل ث٨  ٨ٔ ٦ي ٍدػى
ى
ق٨ ث الل ٔجؽرا٬ٮي٫ ملة أ

ى
أ ، كٝىؿى  .(6)«َة٬ؿو

[1323 ] زى٪ة ؽ  أيب احلىٮىارم، ٩ة ٔجيؽه  ث٨ (7)ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى
٥  أمحؽ» /ا٣ٞةرم، ٝةؿ ٪ٍجى٢ ىلع أمحؽى ث٨  دػ٢ خى ق، ث٨  ظى ؽ  ق حتخ ػى ٪ٍجى٢ كيؽي ظى

٫  /ٚٞةؿ ف؟ ٚؿٚٓ أمحؽي رأقى ٥؟ أم  يشءو ٬ؾا احلـي ٘ى إل٫، اث٨ أيخ، أم  يشءو ٬ؾا ا٣
                                           

ت.  (1) وقع هـ ت  ًط أنَّ َسْؼ د  ت ُيمي اؿ لك  و ة األ طاع ل ُت  ي ا ؼ ؾَّ د َط وق طاقع،  لؿ تقٌط مـ ا قـ س لؿعؼقفت اقـ ا ت   م

ـُ  .َصِحقٌح  (2) ا ه ا وا تكر  ي  ور تريخ دمشؼ»طس لٍح  (5/398)« ِّ ت ؼ ص  ، اف.مـ صري

 .َصِحقٌح  (3)

د (4)  .اهلل  أي: طا

اق كُ  .َصِحقٌح  (5) أ ه  ورا ؿ  ي و ة»عق ْؾَق لِح د (9/184)« ا صريؼ طا ـ  . م د، اف أحؿ  اهلل اـ 

ؾك ااـ صتهرَصِحقٌح  (6) ل إسحتق ط ة دخق ارقؿ دَّ ؼَ َِّ  -، وقا 12)مت  89). 

ارقؿ  (7) م  دَّ ٌة، ََِّؼ  .(459)بِثَؼ



        
َِٓبٌ أمحُد  621     بٔ َح

مٍخى٢ى اللي ًذ٠ٍؿىق /ٚٞةؿ
ى
٨ أ ٮَبى ل٧ًى َي  ،٥ ٔى  .(1)«يىة 

[1324 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ث٨  اكف أمحؽي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ظى
اء، هل رأسه  ؿ  ٞي ينج٫ ٢ٕ٩ ا٣ ٍٕالن ال ي ٭ؿ ا٣ج كٟ؛ رأيخي ٤ٔي٫ جى ٤ى٥ أ٩ ٫ ال يْي ٍٕ إذا رأيذى٫ تى

كج٢ اؾ مي ج ح ٠جريه ٦ٕٞٙ، كًشى ٮؽ، كرأيخي ٤ٔي٫ إزارنا كصي م هل ٨٦ الك  ؛ ٠أ٫٩ امرتي
ة أق٧ةجنٮين ُن  ُ  .(2)«ثيؿد َم
اء، كإزاتل٫  -كالل أ٥٤ٔ -أراد ث٭ؾا :قال أبو ُمَحنَّد ؿ  ٞي ي ٨ ثًـًم  ا٣ ى دىؿؾ ا٣زت 
ينذ٭ؿ ث٫  .٨ٔ ٩ًٛك٫ ٦ة ي

[1325 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ا ل٥ يىس٨ أ٩ة إذ» /ٝةؿ أيب /ؿ مح٨، ٩ة وة٣طه
 .(3)«ٔ٪ؽم ًُٝٓ أٚؿحي 

[1326 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى امرتيخي صةريحن » /ظى
خ إل٫ أ٬ٌل، ٚٞةؿ هلة ١ى ين ٔ٪ٟ  /ٚىنى ب ٧ة ثى٤٘ى ٩ية، كاكف ري ٍكؿىق ٣س٥ ال 

ى
ٝؽ ٠٪خي أ

٩ية ٗريؾ؟ ٝةؿ هلة /ٚٞة٣خ .اليشء ٨ يسؿق ال  ٥، ك٦ى ٔى  .(4)«ٚنأ٩ٟ إذنا /ية 
[1327 ] زى٪ة ؽ  ب ٧ة امرتي٪ة » /أمحؽ، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة وة٣طي ال ٔجؽظى ري

٪ة ىلع ذلٟ خب  يق يك ال يؿاق، ٚييٮى  .(5)«اليشءى ٚجىٍكرتي
[1328]  زى٪ة ؽ  ًٕنيال ٔجؽظى ني(6)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٦ى ازم، ث٨  ؛ احليكى ٨ الؿ  احلىكى

                                           

ـُ  (1) ا ه ا وا مشؼ»ر  ي طستك ور خ د تري ؼ أحؿد اـ  (399، 5/398)« ِّ ري الحقاري، اف.أمـ ص  ال 

لؾقن. واألسؿاكجوين، َصِحقٌح  (2) ق السؿتئل ا األزر ة»: هق  لعراق تجؿ ا ة الؿع  .(1/38)« ِّؽؿؾ

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(34)ََِّؼ
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٪ٍجى٢ كصةءق ٚيشث٨  ظرضتي أمحؽى » /ٝةؿ  -(2)أّ٪ ٫ ٨٦ ا٣بكُةَل -ذةبو ثس (1)ظى
ٕى٫ كل٥ يٞؿأق، كٝةؿ ُيٟ إال   /ًٚٮ اخلزبى إٍف  -أقذ٘ٛؿ اللى  -٦ة ٔ٪ؽ٩ة يشءه ٩ٕي

يخى ث٫ ًً  .(3)«رى
[1329 ] زى٪ة ؽ  ًٕنيال ٔجؽظى ني(4)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٦ى ازم، ث٨  ؛ احليكى ٨ الؿ  احلىكى

٪ٍجى٢ ٠جالن ث٨  رأيخي أ٩ة ىلع أمحؽى » /ٝةؿ ٛى يٕين/  .(5)«ظى ٘ى ؿٍ ا٣  .٤يِك ا٣
[1331 ] زى٪ة ؽ  ٔي٧ؿ ابلى١ؿم  ث٨ (6)الل ٔجؽؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق ال ٔجؽظى أيب 

٦ة رأيخي » /٧يؽ ال٧ىي٧ٮين يٞٮؿاحل ٔجؽ ث٨ (7)٧ى٤ٟال ٔجؽق٧ٕخي  /ا٣ُة٣ٞةين، ٝةؿ
ٍظك٨ والة ٨٦ أمحؽى 

ى
ٍ  أ ٤ ينة رى ىى ٪ٍجى٢؛ دسجريق، كرىٚٓ رأق٫، كقضٮدق، ث٨  مي ظى

ىكى ٨ٔ ٌٔل  كٕٝٮدق ثني  ضؽدني، كتن٭ؽق، كتك٤ي٫٧ ظىت ٠٪خي أرل ٚي٫ ٦ة يي  -الك 
دث٨  يٕين اث٨ يىي ال  ٔيٌٮ ٦٪٫، كيىؿصٓ إىل ماك٫٩، كاكف إذا رٚٓ  -ػى ىكرتيخ ل   كي

ا  ذي٩ي٫، ك٦ة رأيخي أظؽن
ي
٪١ًٍجي٫، كٝىؿ ب إث٭ة٦ي٫ ٨٦ أ يؽي٫ يف اتل ١جري ظةذل ثً٭٧ة ٦ى

ٕ٭ةأمؽ  اد جةعن لظةدير ال ًً ا ٮى ٭ة مى ٕي ن ٦٪٫، يٌى  .«ك 

                                           

أحؿد  ي كتتب  (1) الخؾقؾ اـ  لعَ »قتل  ج)متدة  ،«قـا : اْش : »(فق قج لػ سقُل  ؼَّ تُ ا وهق ر ة،  ترسق لػ ـ ا  م

لس   ِؾفِ ا ؾك ِرْج تن ط ط .«. ؾ  اهـ

ِؿل  (2) ؾص لُؿَع تل ا لس  »: (م) ي »: ق تنمـ ا   اهـ.«. ؾط

ق األقرُب  ُقْؾُت: أنَّ  وه م  دَّ د ََِّؼ ؼ ف ؾاقاب:  قُل  (الػقج) ل ق رس ت:  ه تن: فقؽقن صقاهب سؾط مـ »ال

تن  ، واهلل أطؾؿ.«السؾط

 .َصِحقٌح  (3)

ت. (4) م قريًا دَّ  ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (5)

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(897)ََِّؼ

قؿ  (7) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(897)ََِّؼ
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  باب َا َقَشَف اهلُل 

َََشب١َّ أمحز َّاؼبٔ  َِٔ  َِٓبٌ يف ُقًُٛب اي  َس

[1331 ] زى٪ة ؽ  ًٕنيال ٔجؽظى ني(1)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٦ى ازم، ث٨  ؛ احليكى ٨ الؿ  احلىكى
ؿىل ثح٪٪ة كبح٪٫ احل» /ٝةؿ ، ٚأظك٨ إل٪ة، ز٥ صى ةؿو  ٞ ٍتي ث٧َصى ٔ٪ؽ بى رضى ؽير، ظى

أ٣ين ٨ٔ أمحؽى  ٪ٍجى٢، ٤ٞٚخث٨  ٚىكى يذ٫، كٝةؿ /ظى ُى ٍخ
ى
ال  /٠ذجخي ٔ٪٫، ٥٤ٚ يأػؾ ٦ة أ

ؿؼي أمحؽى  ٨ يٕى ذةع ًم٧  ٪ٍجى٢، أك رآقث٨  آػؾي أ٩ة ثى٧ى٨ ال٧ى  .(2)«ظى
[1332 ] زى٪ة ؽ  ًٕنيال ٔجؽظى ٥ه (3)ؿ مح٨، ٩ة أثٮ ٦ى سى ث٨  يٞٮؿ أمحؽي » /، ٝةؿ ظى

٪ٍجى٢ بك٧ؿٝ٪ؽ، كأمحؽي يح  ث٨  أمحؽي   .(4)«ظى

 باب اعتشكام ايضَُّدٌ 

َُز ََُشب١َّ َأِس ١َّ ِب َِٓبٌبٔ  ايغُّ  َس

[1333 ] زى٪ة ؽ  ي ح، ٝةؿث٨  ا٣ٞةًق٥ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ًُ  /ٔى
يٕين  -ق٧ٕخي أثة رىصةء /مجٮي٫ املؿكزم يٞٮؿث٨  أمحؽ ث٨ (6)الل ٔجؽق٧ٕخي 

                                           

ت. (1) م قريًا دَّ  ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (2)

ت. (3) م قريًا دَّ  ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (4)

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 42). 

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(442)ََِّؼ
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ذىحجح ٕيؽث٨  ري ٤ى٥ أ٩ ٫ ث٨  ت  أمحؽى إذا رأيخى الؿص٢ ي» /يٞٮؿ -قى ٍٔ ٪ٍجى٢، ٚة ظى
ةٔحو  ٪ حو كجى  .«وةظتي قي

[1334 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧   /قٕيؽ ا٣ج كةيئ، ٝةؿث٨  ٌٔل ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة مي
ٕيؽ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ٝيذحجح ًت  أمحؽى » /قى ٤ى٥ أ٩ ٫ ث٨  إذا رأيخى الؿ ص٢ى يي ٍٔ ٪ٍجى٢ ٚة ظى

ؿيٜ  ُ  .«ىلع ا٣
[1335 ] زى ؽ  ني ث٨ (2)الل ٔجؽؿ مح٨، ق٧ٕخي ال ٔجؽ٪ة ظى مٮىس ث٨  احليكى

، ٚي٧ة يىؿل الةا٥ -رأيخي رصالن ٨٦ أ٢٬ احلؽيًر » /يٞٮؿ ثةلًل  /٤ٞٚخ هل -ديٮيف 
٢ى اللي ثٟ؟ ٝةؿ ٕى ٟى ٦ة ذى ؿى اللي يل /٤ٔي ٛى ؿ اللي  /ثةلًل؟ ٚٞةؿ /٤ٞٚخي  .دى ٛى ثةلًل أ٩ ٫ دى

ؿى اللي  /٤ٞٚخ .يل ٛى ج ت لمحؽى  /لٟ؟ ٝةؿ ث٧ةذا دى عى ٪ٍجى٢ث٨  ث٧ًى ٚأ٩خى يف  /٤ٞٚخ .ظى
، كٝةؿ ٥ى ذىبىك  ؟ ذى حو  /راظحو  .«أ٩ة يف راظحو كيف ٚىؿى

[1336 ] زى٪ة ؽ  ًت  » /ؿ مح٨، ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى إذا رأيذي٥ الؿص٢ى يي
٪ حث٨  أمحؽى  ٪ٍجى٢ ٚة٥٤ٔ أ٩ ٫ وةظتي قي  .(3)«ظى

[1337 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽؿ  ال ٔجؽظى ٬ةركف  ث٨ (4)مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة صٕٛؿ؛ مي
س يٞٮؿ ٛىال  َل، ال٧ىٕؿكؼ ثة٣ ؿ  ؼى ٓي يف أمحؽى » /ال٧ي ٪ٍجى٢ ث٨  إذا رأيخى الؿص٢ى يٞ ظى

ةؿ   ًى جذؽعه   .(5)«ٚة٥٤ٔ أ٩ ٫ ٦ي

                                           

ؿ  (1) بثر رق ت األ م ِّح دَّ َؼ د َِّ وق  ، لف ة  ؾك ِّرجؿ أقػ ط ؿ   .(241)ل

(2) . ة لف ؾك ِّرجؿ ؿ أقػ ط  ل

ـُ  .َصِحقٌح  (3) ا ه ا وا تكر  ي  ور تريخ دمشؼ»طس لؿُ  (5/293)« ِّ ـ صريؼ ا  ػ، اف.ـص َا م

ـ هترون (4) لػَ  :هق محؿد ا عػر ا اق ج مل، يُ الَّ أ لُؿَخرص ـصُػ س ا َا لُؿ تل ا ت. ق ط ْق ب: ِش لجَ » ي  ؾؼ رح ا

ؾ دي ع لتَّ »(8/118)« وا  : ِ لحُ م لثص ػَّ ـ ا ظ ا َظر «. ؼتتت وُيـْ  ، تريخ اغداد»اهـ. 1)ارقؿ  (4/569)« ِّ 722). 

ـُ  .َصِحقٌح  (5) ا ه ا وا تكر  ي  ور تريخ دمشؼ»طس لؿُ  (5/294)« ِّ ا ـ صريؼ  .ـص َا م  ػ، اف
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 باب َا سنض 

َُزَِٔ  َِٓبٌ بٓفِغ٘ هلل بٔ  اِسِتَغاب َأِس   َس

َِٓز َِٓت٘املِش١ٓ، َٚصِبضٙ ع٢ً ايغَّضَّ ِع َِِش  ا٤ يف 

[1338 ] زى٪ة ؽ  ح ال ٔجؽظى ٔى ٍر ؽ /، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة أثٮ زي ى٧   (1)ق٧ٕخي مي
ةؿ يٞٮؿ ث٨ا ة ث٨  رأيخي أمحؽى » /٦٭ؿاف الى٧  ُن  ُ ٪ةـ ٠أف  ٤ٔي٫ ثيؿٍدنا َم ٪ٍجى٢ يف ال٧ى ظى

ٕح، ٝةؿ أثٮ صٕ ي٪نة، ككأ٩ ٫ ثةلؿم ييؿيؽ ال٧ىىري إىل الة٦ٓ يٮـ الي٧ي ًٕ  /ٛؿأك ٦ى
٬ؾا رص٢ه ينذ٭ؿ يف اخلري، ٧ٚة أَت ٤ٔي٫ إال  /ٚةقذٕربتي ثٕيى أ٢٬ اتل ٕجري، ٚٞةؿ

ح يٞٮؿ ٍمًؿ ال٧ًع٪ح، ق٧ٕخ أثة زٔر
ى
ٍؿ  /ٝؿيت ظىت كىرىدى ٦ة كىرىدى ٨٦ً ػربًق يف أ زى

ى
ل٥ أ

ىيث٨  أق٧ٓ الةس يىؾ٠ؿكف أمحؽى  مٮ٫٩ ىلع يى ؽ  ٞى ، كيي ٪ٍجى٢ خبريو ًٕني كأيب ث٨  ظى ٦ى
 أ٩ ٫ ل٥ يس٨ ٨٦ً ذ٠ؿق ٦ة اكف ثٕؽ ٦ة ا٦ٍذيًع٨، ٧٤ٚة ا٦ٍذيًع٨ اردٛٓ ًذ٠ٍؿيق ػيس٧ح ٗري

٥  أمحؽى  ٕى ، كدىع ثً ٪ٍجى٢، ز٥ ٝةؿ ل٤٪ةسث٨  يف اآلٚةؽ، كلٮال ٦ة ظىٙ املٕذى٥ي  /ظى
٪ٍجى٢ث٨  ٥ٕ٩، ٬ٮ أمحؽي  /دٕؿٚٮ٫٩؟ ٝةلٮا ًعيط  /ٝةؿ .ظى ٣ىحٍفى ٬ٮ وى

ى
ٚة٩ْؿكا إل٫ أ

ةـ هل، ٧٤ٚة ٝةؿك .٥ٕ٩ /ابلىؽف؟ ٝةلٮا ٓى شى  ال يٞي ٝؽ  /لٮال ذلٟ ل١٪خي أػةؼي أف يٞ
ة ًعيعن ٤ ٧ٍذي٫ إلس٥ وى ٪يٮا .قى ١ى  الةسي كقى

ى
أ ؽى  .«٬ى

[1339 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  ٍك٥٤ً، ٝةؿ ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة مي ق٧ٕخي  /مي
٤ى٧ح ًبيت ٝةؿ ث٨ (3)قى ٪ٍجى٢، ٚؽػ٢ ٤ٔي٫ رص٢ه يف يى ث٨  ٠٪خي ٔ٪ؽ أمحؽ» /مى ًؽق ظى

                                           

تفظٌ  (1) ٌة، ح ب. »بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  637)، ِّرجؿ 3). 

ـُ  (2) ا .ارَ وَ  هق ا  ة

ةُ  (3) ؾؿ ق س ٌة.  ه بِثَؼ ة،  ؾ مؽ اقري، كزي ت لـقس لؿسؿعل ا ب ا ب»اـ شاق ِذي ْف لتَّ ب ا ي ْؼِر ارقؿ «َِّ ة  ، ِّرجؿ
= 
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ؿ، ٚٞةؿ ٛى زىؿ الك 
ى
زة ٤ٔي٫ أ ، ٚٞةؿ /ٔياك  ٨ ًذيس٥ أمحؽ؟ ٚأمةركا إىل أمحؽى إين  /٦ى

ااًٍخ  /، كٝةؿَضبخي ا٣ربى  كابلىعؿ ٨٦ أربٓ ٦ةاح ٚىؿقغ، أدةين اخلرض 
٪ٍجى٢، ٢ٞٚ هلث٨  أمحؽى  ٟ يف ٬ؾا  /ظى ٣ٍخى ٩ٛكى ة ثىؾى ٔى٪ٟ؛ ل٧ًى ٧ةء رىاض  ةز٨ الك  إف  قى
 .(1)«المؿ

[1341 ] زى٪ة ؽ  ؿ مح٨ ال ٔجؽأيب  ث٨ (2)٧ى٤ٟال ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى
ٞؿئ، ٝةؿ  ٫ إال  ؽػ٤ي ال يى  ٍَصه ٝى  حً ٪  يف الى » /يٮنف ركل احلؽيرث٨  ق٧ٕخي أمحؽى  /ال٧ي

ٜه ؽ  أك ًو  يًب  ٩ى  ، ٨٦ الل ٔجؽية أثة  /يٮنفث٨  ٚٞي٢ لمحؽى  .«٫س٥ يف ٩ٛكً أك مي  ي
٪ٍجى٢ ال٧يعس٥ يف ٩ًٛك٫ث٨  أمحؽي  /ال٧يعس٥ يف ٩ٛك٫؟ ٚٞةؿ  .(3)«ظى

[1341 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽ ث٨ (4)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ؽم ث٨  مي قى
ى
٢ ال ٌٍ ٛى ا٣

يؽاكم، ال٧ىٕؿكؼ ثأيب ثسؿ القؽم، ٝةؿ ٢ أمحؽ» /الى  ً ة محي ٪ٍجى٢ ليرضب ث٨  ل٧  ظى
٢ى أمحؽي  /احلةرث، ٚٞةلٮا هلث٨  صةءكا إىل بّش ً ٪ٍجى٢،ث٨  ٝؽ محي ،  ظى يةطي ٤ىخ الك  ً كمحي

تى ٤ٔيٟ أف دذك٥ ـى ال٩بيةء؟ ٣حف ذا ٔ٪ؽم،  /ٚٞةؿ .كٝؽ كىصى ديؿيؽكف ٦ًين  ٦ٞة

                                           
= 

(259 7). 

دُ  (1) .سـ قٌح ت َصِح  ه

ُب  طق لخ ت ا واه تريخ اغداد» ي  ور اـ  (6/191)« ِّ ة  ؾؿ ـ س ب، ط لؿمدص تب ا ال طت أ اـ  ـ صريؼ ا م

ت:  إكؿ و ؾخضر،  ل ا  ت ذكًر س فقف لق و ب،  تمل تين آٍت َِّ أَ »شاق ويُ « ي مـ ف .  ضر ومجقئ الخ ر  حؿؾ هـت ذك

تم: ألنَّ أكَّ  لؿـ ت. ف  ي ا ضر قد مت  الخ

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(13)بِثَؼ

أمَّ َصِحقٌح  (3) و ر ت مَ ،  م كعب األحات مـ كال ك اـحقه  ـ هـت لؽ ؿ أقػ طؾقف، و لؿذكقر فؾ ديث ا الح تـ 

ة  ي  ال شقا ااـ أ َّ »طـد  َا لُؿ  .(3/127) «ػا

قؿ َِّ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 197)َؼ أكَّ  ،(4 لف  أحقا ؾَّ  أق أنَّ  ديث. ـُ َس ف َح و  الح
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٫ًٛ ٍ٤ ِى اللي أمحؽى ٨٦ً ثىني يىؽي٫ ك٨٦ً ػى ًٛ  .«ظى

[1342 ] زى٪ة ؽ  ثسؿ ال حكةثٮرم، ث٨  داكد ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة زكؿيةال ٔجؽظى
زين  /ٝةؿ ؽ  زين إثؿا٬ي٥ي  /مجٮي٫، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (2)الل ٔجؽظى ؽ  احلةرث  ث٨ (3)ظى

لى ٔجةدة ة٦خ، ٝةؿث٨  ٨٦ً كى ًبى أمحؽي ث٨  ٝي٢ ٣ًًبّش» /الى  ث٨  احلةرث ظني َضي
٪ٍجى٢ ٤ ٥ أمحؽي  /ظى ذىكى ٧خ ٧٠ة دىسى ٪ٍجى٢! ٚٞةؿ بّشي ث٨  لٮ ٧ٝخى ذى ال  /احلةرثث٨  ظى

ٞةـ ال٩بيةء ـى ٦ى ٝىة  .(4)«أٝٮل ٤ٔي٫، إف  أمحؽى 

[1343 ] زى٪ة ؽ  ٔىُيح، ٩ة ث٨  ا٣ٞةق٥ ث٨ (5)ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى

ؿكين أف  /ٚٞةؿ بًٍّشه  /كزاد ٚي٫ -ثإق٪ةدق ٦س٫٤ -مجٮي٫ث٨  أمحؽث٨  الل ٔجؽ مي
ٍ
دىأ

ـى ال٩بيةء! إف  أمحؽى  ـى ٦ٞة ـى ال٩بيةءث٨  أٝٮ ٞة ـى ٦ى ٪ٍجى٢ ٝىة  .«ظى

[1344 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽ ٨ث (6)الل ٔجؽؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ٢ ث٨  مي ٌٍ ٛى ا٣
٪ ة ٔ٪ؽى اث٨ عئنح» /القؽم، ٝةؿ جىيؽ الل -٠ي ؿىيشث٨  يٕين خي ٞي ؽ ا٣ ى٧  ةر ق  -مي ٚىكى

ب، كقأهل إنكةفه ظؽيسنة ك٬ٮ ىلع ث٨  إنكةفه خبرًب أمحؽ ٢ً إىل الرض  ٪ٍجى٢ أ٩ ٫ ٝؽ محي ظى
 /٬ؾق احلة٣ح، ٚٞةؿ

٤ًػػٰ ػ٥  دى٪ضى ؿم خى ًْ ىت  تى٪ٍ ًؾ ظى يػؽى  ريكى

 

٣ ػػػٜخى 
ى
ذىأ ػػةرًًض ا٣ػ٧ي ٕى ا ا٣ ػػػؾى ةيىػػػػح ٬ى  ٧ى

 
                                           

لؿُ  (1) ف ا تل طـ تلؽ»: ُػ ـص َا ق يث الزهري وم تفظ حد بثر رقؿ «ح ت األ ح م ِّ دَّ ت ََِّؼ  .(97)، كؿ

لؿُ  (2) ف ا تل طـ ؾ» ي  ُػ ـص َا ق دي ع لتَّ وا رح  لَج ةٌ : »(3/692)« ا بِثَؼ وٌق،  ُد .«. َص  اهـ

(3)  . وٌق ُد ب »َص ي بَِّْؼِر ِذي ْف لتَّ ارقؿ «ا ة   .(161)، ِّرجؿ

ـُ  (4) ا ه ا وا تكر  ي  ور مشؼ»طس خ د تري ِّ »(5/318) . يف، اف ـ شاق صريؼ اا  مـ 

قؿ  (5) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ 4)بِثَؼ 42). 

قؿ  (6) بثر ر ت األ م ِّح دَّ 197)ََِّؼ أنَّ (4 و ؾَّ  ،  أكَّ  أق لف  ديث. ـُ َس ف َح أحقا  الح
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 ٌ َسٓببٔ  باب َا ُص٥ٞ بصمحَز

ِٛت٘ ََ  َِٔ ايضُّؤٜا يف َسٝات٘ ٚبعز 

[1345 ] زى٪ة ؽ  ث٨  رأيخي أمحؽى » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
ة كقى  ٨ كص٭ن ٍظكى

ى
، كأ ة اكفى ٪ةـ، ٚؿأيذي٫ أًؼ٥ى م٧  ٪ٍجى٢ يف ال٧ى ة اكف، م٧   (1)ح٪ى عى ظى

ذىا٠ًؿيق
ي
 .«ٚض٤ٕخي أقأهلي احلؽيرى كأ

[1346 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  زين أثٮ  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة مي ؽ   الل ٔجؽميك٥٤، ظى
  ُ ٨ا٣ ٔحىس، ٨ٔ أيخ أيب ٔٞي٢ ا٣ٞـكيين، ثي٥  ق٧ٕخي ٨٦ً ث٨  ٭ؿاين، ٨ٔ احلىكى

مةثًّة ديٮيف   رأيخي  /ٔحىس، ز٥ ٣ٞيخي أػة أيب ٔٞي٢، ٚك٧ٕخي ٦٪٫، ٝةؿث٨  احلك٨
ب ٟ؟ ٝةؿ /ثٞـكي٨ يف ال ٮـ، ٤ٞٚخ ٟى رى  ثً

٢ى ٕى ؿى يل، ٤ٝخ /٦ة ذى ٛى ؿى لٟ؟ ٝةؿ /دى ٛى  /دى
ٕى٥ ت، ك٣ٛالف، ك٣ٛالف .جى ٕىض  كذٕضالن  /٤ٝخ .كتى ؟ كرأيذي٫ مي كذٕضالن  .٦ة يل أراؾى مي
٩ية ٝؽ امذ٤٘ٮا /ٝةؿ ٧ةء الكةثٕح إىل ق٧ةء ال  ٧ٮات ٨٦ الك  ؽ  لف  أ٢٬ الك  ٍٞ ٕى ثً

٪ٍجى٢، كأ٩ة أريؽي اقذٞجةهلى ث٨  اللٮيح القذٞجةًؿ أمحؽ كاكف ديٮيف  أمحؽ يف د٤ٟ  .ظى
 .«اليةـ

[1347 ] زى٪ة ؽ  ؽي ال ٔجؽظى ى٧  يس٥ث٨  ؿ مح٨، ٩ة مي زين ال٭ى ؽ  ك٥٤، ظى ث٨  مي
٪ؽم كال محٍ» /ػةلٮي٫، ٝةؿ ٦ة  /الك٪ؽم يف ال ٮـ، ٤ٞٚخ ث٨ (3)رأيخي الك 

                                           

لفقئ (1) قـ: ا اػتحت ة  َحـ لسَّ وا ة.  تح»ة. أي: هقئ لاح  .(289ص)« مختتر ا

ـُ  (2) ا .ارَ وَ  هق ا  ة

ؿل:  (3) ؾص لُؿَع تل ا وق ط،  طق لؿخ ذا  ي ا ة رمز لفت اـ»ك كسخ ف  ي   .«: حؿقد ادل حؿط(م)إكف وقػ طؾق



        
َِٓبٌ أمحُد  629     بٔ َح

؟ ٝة ٟي ين  ل٧ًىيًجء أمحؽ /ؿظةل ، ك٣س٨ ٝؽ امذ٤٘ٮا خى ٪ٍجى٢ث٨  أ٩ة خبريو ٚك٧ٕخي  .ظى
ؽى  ى٧   .«ث٭ؾق الؿؤية يٕذرب ٦ة رآق النةب ا٣ٞـكيين /مك٥٤ يٞٮؿث٨  مي
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ََٗض اهلُل    باب َا َأِظ

ََٚفاِتَ٘سٓببٔ  بصمحَز َِٔ ايِعظِّ ّٜٛ   ٌ 

[1348 ] زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ٣طى ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي وةال ٔجؽظى  /ظى
٤ىخ ٨٦ ربيٓ الكؿ لكةٔذني ث٨  ديٮيف  أيب أمحؽ» ٪ٍجى٢ يٮـ الي٧يٕح الزجت ّٔشة ػى ظى

٧٤ٔ٭٥ ثٮٚةد٫، كأين 
ي
ٮارع، ٚىٮص٭خ إل٭٥ أ ٨٦ ال ٭ةر، كاصذ٧ٓ الةسي يف الن 

٤٪ةق ك  ٘ى ٪ٕٮا ثةلؿ قٮؿ ظىت كىرىٍدتي ٤ٔي٭٥، ذى ػؿص٫ ثٕؽ ا٣َٕص، ٥٤ٚ يٞى
ي
كأدرص٪ةق يف  أ

٪ي٫، كص٤ٕٮا   ٛ ٪ةق، كظرض حنٮه ٨٦ ٦ًةاح ٨٦ً ثين ٬ةم٥ كحن٨ ٩يسى  ٛ ةاٙ ككى ٛى زالث ٣ى
يؿ، كب٤ٖ ٠ؿاء الـكاريٜ ٦ة مةء الل،  ج٭ذ٫ ٚجٕؽ ظنيو رىٕٚ٪ةق ىلع الّس  ج ٤ٮف صى ٞى حي
٨ٛ ال١ًجةر، كص٢ٕ يىت ىلع الةس املةء ظىت ًص٩ة إىل  ربى الةسي يف الك  كخى

ؿ عى ًل  ٤ٔي٫ الى  ركب، ٚىىى ٮىارع كال  يؿ، كالةس ٝؽ أػؾكا يف الن  ٓ الّس  اء، ككًي
٤ٕٮا  ، ٚىضى ٥٤ً الةسي ٔى ًؽ  ٘ى ال٦ريي اث٨ َة٬ؿ، كل٥ ي٥٤ٕ الةس ثؾلٟ، ٧٤ٚة اكف ٨٦ً ا٣
٤ ٮف ىلع  رى الةسي ز٥ مةء اللي يىأدٮف ييىى ١ى يبٮف كييى٤ٮف ىلع ا٣ٞرب، ك٦ى جيى

 .(1)«ا٣ٞرب
[1349 ]  ؽ ح يٞٮؿال ٔجؽزى٪ة ظى ثى٤٘ين أف  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر

ٌل  ىلع أمحؽى  ٙى الةسي ٤ٔي٫ ظير وي رى ٓ اذلم كى ًٮ ؿ أف يي٧كط ال٧ى مى
ى
ى أ ذىٮىك  ث٨  ال٧ي

                                           

دُ  (1) .سـ قٌح ت َصِح  ه
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ٞةـ أ٣يف أ٣ٙ كمخك٧ةاح أ٣ٙ ٪ٍجى٢، ٚجى٤ٖ ٦ى  .«ظى
[1351 ] زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  زىيًن أثٮ ثسؿ؛ مي ؽ  ج ةس ال٧ىّك  خى ث٨  ؿ مح٨، ظى

٪ٍجى٢، ٝةؿث٨  ق٧ٕخ الٮراكين صةر أمحؽ /ٝةؿ ةت أمحؽي » /ظى ـى ٦ى ٍق٤ى٥ يٮ
ى
٪ٍجى٢ ث٨  أ ظى

ة ٨٦ الى٭ٮد كال ىةرل كال٧ىضٮس ٛن يىٮـ  /كق٧ٕخ الٮراكين يٞٮؿ /ٝةؿ .ًّٔشكف أ٣
ةتى أمحؽي  دى٥ كال ٮح يف أربًٕح أو٪ةؼو ث٨  ٦ى

ٍ
أ ٓى ال٧ى رى ٪ٍجى٢ كى ٮد، ال٧يك٧٤ني، كالى٭ /ظى

 .(1)«كال ىةرل، كال٧ىضٮس

 
 

                                           

ةَ  (1) لؼا ه ا ذ وى ه ُب  ور طق لخ تريخ اغداد» ي  ا اف (6/194)« ِّ ـصػ  َا لُؿ ريؼ ، مـ صريؼ ا ومـ ص

ـُ  ا ب ا طق لخ  .(5/333) «ِّتريخف» كر  يطست ا

تمُ    ويرى اإلم
 

ذهال ل ة مُ  أنَّ   ا لؼا ه ا ذ ة: َِّ ه  رَّ ػَ ـؽر
 

لؿؽل ت ا تا يُ د هب و تين،  لقرك ، ، طـ ا عرف

تين فنكَّ  لقرك ت ا أم د. قتل هذا  يو أحؿ ذي متت قاؾ  ر ال لؿشفق لقس ات َقر»ف  لسص ، أمت  ي (11/343)« ا

خ اإلسالم» تري ِّ»،  : ر إنَّ »فؼتل ق جت ركتين هذا ه ف ادهر الق ف متت قاؾ د، وإك َظر«أحؿ َقر» . ُيـْ لسص « ا

لؿُ  (11/343) ة ا تشق ع ح ة.م لرستل ة ا ـ صاع  حؼؼ م

ل  ِؿ ؾص لُؿَع تر ا أش ذَّ  و ل تر ا لك استـؽ ةإ أنَّ »بثؿ قتل:  ،هال لؾؼا ؾ  تين كَ  ويحتؿ لقرك ك َّ ا

لؿَ  وا ترى  لـا وا لقفقد  ت أكَّ ا أراد  و ة،  دط لؿات س طـ ا ـ شتهدوا ذاك جق فؿ كثقر حق ف ِّتب مـ

لغ، واهلل أطؾؿ  .«الجؿع: وات



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 632 

َِٓبٌ بٔ  باب َا ُصِثٞ ب٘ أمحُز ََٚفاِت٘ َس  بعز 

[1351 ] زى٪ة ؽ  ظضؿ ث٨  ٝةؿ ٌٔل   /ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ة أيب ال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ يىٍؿًثي٫ث٨  املؿكزم يف أمحؽى   /ظى

َرَ  َطببببببالِمٍ   َكَعببببببى لببببببَي إِ  ببببببَتاِهق ُم َأو 

 

بببببَدمٍ  ُ   ِبببببِه ِمبببببش  ُمع   َوُمَ ببببب ا ِ  َسبببببِؿع 

بببِق ِ  َوُسببـاِة الـببب   ببِد الوا  إَِماًمببا َطؾببى َقص 

 

َسببببببب ِ   كببببببببَبِي َأِمبببببببق ُش اللِ  ِخبببببببُت ُمت 

ًَّل    َيبببببُب ًرا َطَؾبببببى َمبببببا َكاَ بببببُه ُمَلبببببَ كِّ

 

بببببب ِ   َطَؾببببببى َر ِّببببببِه   َذاٍَّ َحببببببوا اللاَ كد

َ ٍع   ُع ِمـِّببببي  ِببببَلر  م  ببببُ  َوَفبببباَض الببببدا  َفُؼؾ 

 

ببتِ َفق   بب ِ َطَؾببى الـا    ًضببا َكال ُجَؿبباِ  الُؿَػصا

ُابببَتى   ِم َوال  َسببََّلٌم َطِديببُد الَؼط ببتِ َوالببـاج 

 

َؿبببَد البابببتِّ اللاِؼبببيِّ ا بببِش َحـ َبببب   َطَؾبببى َأح 

َؿببببببا ال ببببببب  َؿـَاَيببببببا َفنِكا بببببب   لِؾ   َأَل َفَلَلها

 

ببببَد َذلِببببَك َيببببا َطِؾببببي  بببببببََؼاُد َقِؾق ببببٌ  َ ع 

ببببَك   َت َكػا ببببد  ببببَك َقببببد  ُوسِّ  َطبببباِجًَّل  َكَلكا

 

َحِ  َمـ بببببِم ِ  َت َمـ ِوبببببقًّا  ِبببببَلو   َوُغببببب ِ ر 

ُابببَتى   بببِػي َطَؾبببى َقب بببتٍَِّ ال  ُمِؼقًؿبببا  ِبببِه َيو 

 

َل ِ  ٍِ َوَشبببؿ  ٍْ ِمبببش  َجـُببب   َطَ اَيبببَُّل ِريببب

 

 



        
ٔ      633 

 

 

ٍي ٌ ْحٍ ى ٌي ع   بي ه 

 معني بو  حييى

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة ايٓكاد 

 َٔ ايطبكة ايثايثة ببغداد:

 لني؛ أبو سنز اَبٔ  حييى
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ََِلني َ ِخَيى  635     بٔ 

٢َٝ   ََِعنيبٔ  َِٜش

الثة ِبَبغداد:
َّ
َبقة الث

َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
َماء الَجَهاِبرة الى

َ
  وِمن الُعل

ْحَيى َُمِعين؛ أبى شكسيابن ًَُ

 َِٔ َِٜش٢ٝباب َا سنض   ًِِ   ََِعني بٔ  ِع

َٚا٠ ابصخباص ِٚعًٌَ احلزٜح َٓاِق١ًَ اآلثاِص ُٚص  ب

[1352 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ؿ  ال ٔجؽظى ٕى ؽ الكرم، ٝةؿث٨  مح٨، ٩ة ا٣ ى٧  رأيخي » /مي
ىيث٨  أمحؽى  ٪ٍجى٢ يكأؿي يى ًٕني ٔ٪ؽ رىٍكحث٨  ظى ف؟ ٦ة اٍق٥ي  /ٔجةدةث٨  ٦ى ٨ ٚيالى ٦ى

ف؟   .(1)«ٚيالى
[1353 ] زى٪ة ؽ  ؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧  ك٥٤ث٨  ق٧ٕخي مي ةث٨  مي  -كىارى

ًؽيين كيىيث٨  كقب٢ ٨ٔ ٌٔل   ًٕنيث٨  ال٧ى ٛىِ؟ /٦ى ٍظ
ى
اكف ٌٔل   /ٝةؿ -أي٭٧ة اكف أ

ىي ٨، كاكف يى ٞى ٍت
ى
ٍسىد كأ

ى
ي٫٧ث٨  أ ًٞ عيط احلىؽير كقى ٥ ثًىى ٍذ٭ى

ى
ًٕني أ  .(2)«٦ى

[1354 ] زى٪ة ؽ  ٍوجى٭ةين، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة الٮلؽي ال ٔجؽظى
ى
ثىةف ال

ى
ق٧ٕخي  /أ

ٮم ٝةؿث٨  يٕٞٮب كى ٛى ؿب يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي ق٤ي٧ةفى  /قٛيةف ا٣ ث٨  اكف يىي» /ظى
ًٕني يٞٮؿي يف احلىؽير   /٦ى

ه
٠يٙ وٮاثي٫؟ ٚال أدرم، ٚأ٩ْؿ يف  /ٚأٝٮؿي  .٬ؾا ػُأ

                                           

ـُ  .َصِحقٌح  (1) ا ـصػ ا َا لُؿ ؼ ا ه مـ صري وا تكر  ي  ور يخ دمشؼ»طس  .(24، 65/23)« ِّتر

 .َصِحقٌح  (2)
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 .(1)«الو٢ ٚأصؽق ٧٠ة ٝةؿ

 باب َا سنض 

َٜش٢َِٝٔ  ًِِبٔ  َدالي١  ٌِ ايِع  ََِعني عٓز أٖ

[1355 ] زى٪ة ؽ  ج ةسي ال ٔجؽظى ٕى زى٪ة ا٣ ؽ  ـيؽ، ٝةؿث٨  الٮىلؽ ث٨ (2)ؿ مح٨، ظى  /مى
٭٢ لظؽو ٨٦ً ال ةًس » /أيب احلىٮىارم يٞٮؿث٨  أمحؽى ق٧ٕخي  ٍكً٭ؿ قى ٦ة رأيخي أثة مي

٭ٮتل٫ ًلىعىي ةث٨  قي ًٕني، ك٣ٞؽ ٝةؿ يٮ٦ن ؟ /٦ى  .(3)«٢٬ ثىيق ٦ىٕٟ يشءه

 َِٔ َٜش٢ٝباب َا سنض   ََِعني بٔ  ِعٓا١ٜ 

١َّ بايِعًِ  َٚنجض٠ ُنُتب٘ ي٘، َٚتأيٝف٘ حلزِٜح ابَص٥ِ

[1356 ] زى٪ة ؽ  ح ال حكةثٮرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٤ى٧ى ٝةؿ  /قى
جىيٍؽ؛ ا٣ٞةق٥ /أيب زيةدث٨  الل ٔجؽ الـ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أثة خي ا٩ذىه ا٥٤ٕ٣ي إىل » /قى

ىيث٨  إىل أمحؽ /أربٕحو  ٪ٍجى٢، كإىل يى ًٕني، ك٬ٮ أكذجي٭٥ هل، كإىل ٌٔلث٨  ظى ث٨  ٦ى
ًؽيين، كإىل أيب ثىسؿ حٍجىحث٨  ال٧ى  .(4)«أيب مى

                                           

ـف الذهال  ي َصِحقٌح  (1) تن قتل ط لقد اـ أا الق الحػتظ»، و ذكرة  تن اـ : »(3/784)« ِّ لقد اـ أا الق

ة تفظُ  ،ِّقا لح ة ،ا َؼ لثص تين، ص :ا لؿُ »تحب أاق العاتس األصاف لتػسقر»و «سـدا ؽ ،«ا .«. وغقر ذل  اهـ

بثر رقؿ َس َح  (2) أل ت ا ِّح م  دَّ ث، ََِّؼ دي لح  .(249)ـ ا

(3) . ـٌ َحَس ه  ُد ـَ ـصِػ  َس َا لُؿ ـ صريؼ ا ه م وا ـُ  ور ا تكر  ي  ا مشؼ»طس د خ  تري ِّ »(65/22). 

ارقؿ  (4) م  دَّ 12)ََِّؼ 64). 



        
ََِلني َ ِخَيى  637     بٔ 

[1357 ] زى٪ة ؽ   -ٝىًؽ٦ٍ٪ىة ابلىَصة» /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
ىي ك٦ً٪ة بك٪حو ث٨  كاكف ٝىًؽـ يى ٝىج٢ ٝيؽي ًٕني  ح مٮىس -٦ى ٤ى٧ى ـ أثة قى ـً

إق٧ةٔي٢، ث٨  ٚى٤ى
ؽير  .(1)«١ٚذتى ٔ٪٫ ٝؿيجنة ٨٦ زىالزني أك أربٕني أ٣ٙ ظى

[1358 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽؿ مح٨، ٩ة أثٮ أمحال ٔجؽظى رىكح ال حكةثٮرم،  ث٨ (2)ؽ؛ مي
ؽ /ٝةؿ ى٧  ىي» /محى ةد، ٝةؿث٨  إثؿا٬ي٥ث٨  ق٧ٕخي أثة ثسؿ؛ مي ٕ٪ة يى ٢ى ٦ى ًٕني ث٨  رىظى ٦ى

ح؛ ميٮىس ٤ى٧ى ٧ًٓ ث٨  إىل أيب قى حث٨  صة٦ٓ مح ةد»إق٧ةٔي٢ اتل جٮذيك، كقى ٤ى٧ى ، كٝؽ «قى
ة كن ٍٛ ٔىّشى جى  .«اكف ق٧ٓ ٨٦ قجٕحى 

؛ لف  مح ةد :دقال أبو ُمَحنَّ ح ث٨  أراد ثؾلٟ زيةدة ثٌٕ٭٥ ىلع ثٕيو ٤ى٧ى قى
 ٓ٧ً ٨ قى ٢  ٦ى ٞى ز٭٥ ث٫، ذى ؽ  ز٭٥ ٨٦ً ًظ٫ْٛ، ٚاكف يىؾ٠ؿ اليشء ثٕؽ اليشء ٚييعى ؽ  اكف ظى

 .٨٦ً محى ةد إال  كٝٓ ٔ٪ؽق ٦ة ٣ىحف ٔ٪ؽ ٗريق

[1359 ] زى٪ة ؽ  ٤ يٍخي جب٪ًت » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى  وى
ىي ٤ٮد، ُٚة٣ٕذي٫ ٚإذا ٦ة ركل ث٨  يى ا ٨٦ً ًرٝةب صي ـءن ًٕني، ٚؿأيخي ثني يىؽي٫ ص ٦ى

٧ل ٨ٔ يىي ٙى  -النٟ ٨٦ أيب -كز ةب، أك ٨ٔ ػيس٧حث٨  أل  ٪ ْٚ٪٪خي أ٩ ٫ وى
٧ل  .(3)«ظؽيرى أل

[1361 ] زى٪ة ؽ  ج ةس»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٕى ٝيًؿئى ىلعى ا٣
كرم ث٨   ؽ ال  ى٧  مي

ًٕني يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي يىي /ٝةؿ تىيٍخي ٬نةـال ٔجؽملة ٚىةرٝخي » /٦ى
ى
ز اؽ أ يٮقٙ، ث٨  ؿ 

؟ /كاكف ىلع ٝىٌةا٭ة، كاكف رصالن هل ٩ج٢ يى٤بف اليةب، ٚٞةؿ ٨ أ٩خى  ٦ى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

(2) . تف ؾك ِّرجؿ ؿ أقػ ط  ل

 .َصِحقٌح  (3)
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ًٕنيث٨  أ٩ة يىي /٤ٝخ   .٦ى
ٓي ٔ٪ؽ ذاؾ؟ال ٔجؽق٧ٕخي أ٩ٟ  أديخى أػة٩ة  /ٝةؿ ز اؽ، ٧ٚة دى٪  ؿ 

  .ةٔحاحلؽير يسذت ٨ٔ ج /٤ٝخ
٪ة كق٧ةعي  /ٚٞةؿ ٔي ٮىاءال ٔجؽق٧ة ز اؽ ٝؿيته ٨٦ الك    .ؿ 

ٌل  ث٭٥ يف املكضؽ الى٤ٮات َك٭ة، ٚضبخ  ، كاكف ييىى َبى
ى
ٚأردد٫ ىلع احلؽيًر ٚىأ

ة ال أقأهل محبنة إال  أ٫٩ إذا دػ٢  إىل مكضًؽق، ٕٚٞؽتي ٚي٫، ١ٚ٪خ ٚي٫ زالزني يٮ٦ن
٤ ٧ٍخي ٤ٔي٫، ٧٤ٚة اكف ثٕؽ زالز ، ٚٞةؿ يلكػؿج قى ٕىرى إيل  ة بى ية ٬ؾا، إ٩ ٧ة  /ني يٮ٦ن

ىٍكخى ٨٦ً أوعةًب احلؽير؟  ٍك ل
ى
٩ٍخى ٨٦ً أوعةب احلؽير، أ

ى
أ
ى
 ٦٪ٕذيٟ ل٩ْؿ أ
زين،  -أو٤عٟ الل -٤ٞٚخ/ كالل /ٝةؿ يىي ىؽ  ، أك حتي ع إىل ٝةث٢و ٬ؾا مًٮ

تىجى٤ ٖ ث٫
ى
بي٢ /ٚٞةؿ .أك ال يىجق ٦ع يشءه أ ـ    .(1)ية صةريح، ٬ةيًت ال

 
ي
ؿأ ٕيؽ يف ال٧ىكضؽ، ٚأكذتي ٦٪٭ة ظةصت، ز٥ يٞى ٍر

ى
ؿص٭ة إيل  ٚىأ  .(2)«ٚاك٩خ ختي

 
 

                                           

ع ز (1) َظر جؿ ؾ. ُيـْ تل: زكاق ويؼ ؾ،  ق تح»اص ح لاص تر ا َؾ »، متدة «مخت َا  .«َز

ة  (2) د تئ ؾػ ل ر  َظ لش  »ُيـْ ؾك ا ة ط لؼراء ط ا . «ققخشر َؾػل لسص تهر ا ال ص  أل



        
ََِلني َ ِخَيى  639     بٔ 

 باب َا سنض 

َِٜش٢َِٝٔ   ََِعني ٚٚفات٘بٔ  ََٓاِقب 

[1361 ] زى٪ة ؽ  ؽى ال ٔجؽظى ى٧  س  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي ٛىال  ٬ةركف ا٣
ٓي يف يى » /ال٧ىؼؿَل يٞٮؿ ٓ ث٨  ىيإذا رأيخى الؿص٢ى يٞ ابه يٌى ؾ  ًٕني ٚة٥٤ٔ أ٩ ٫ ٠ى ٦ى

اثني ؾ  ، كإ٩ ٧ة ييج٫ٌ٘ ملة يبني أمؿى ال١ى  .(2)«احلؽيرى
[1362 ] زى٪ة ؽ  ديٮيف  » /يٞٮؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب ال ٔجؽظى

ىي ًٕني ث٧ؽي٪ًح رقٮؿ الل ث٨  يى ٓ ىلع سيًؿ ال يب ، ملسو هيلع هللا ىلص٦ى ًً ، كاصذ٧ٓ يف ملسو هيلع هللا ىلصككي
، كإذا ٜه ٠سريه ىي /رص٢ه يٞٮؿ ص٪ةزد٫ ػ٤ اب  ٨ٔ رقٮًؿ ث٨  ٬ؾق ص٪ةزة يى ًٕني اذل  ٦ى

 .(3)«كال ةسي يىج١ٮف .ال١ؾب ملسو هيلع هللا ىلصالل 

 باب َا سنض 

َٜش٢َِٝٔ   ََِعني بٔ  ََٚصع 

[1363 ] زى٪ة ؽ  ىي» /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ث٨  أديخي يى
ح، كاكف ٦ع يشءه  ٕىّش؛ ّٔش ًذم احًلض  ًٕني أي ةـ ا٣ يٕين/ تك٧يح ٩ةٌٝل  -م١ذٮبه ٦ى

                                           

تفظٌ  (1) ٌة، ح رقؿ بِثَؼ بثر  ت األ ِّح م  دَّ ََِّؼ  ،(133 7). 

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)
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؟  /كك٪خي أقأهل ػٛيًّة ٚييضيبين، ٧٤ٚة أكرثتي ٤ٔي٫ ٝةؿ -اآلزةر ٔ٪ؽؾ م١ذٮبه
ة ٦ًس٢ ٬ؾا /ٚأػؾق ٚ٪ْؿ ٚي٫، ٚٞةؿ .٥ٕ٩ /٤ٝخي  كذ٠ؿ الةس ٚي٭ة، ٚأَب أف  .أي ة٦ن

يبين، كٝةؿ ٟ محبنة لصجذيٟ /جيي ًْ ٍٛ ٫٩ ٚإين  أكؿ .لٮ قأ٣خى ٨٦ً ًظ ك  ة أف ديؽى  .(1)«قي ٚأ٦ 

 ََِعني بعز ٚفات٘بٔ  باب َا صثٞ ب٘ حي٢ٝ

[1364 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ ق٤ي٧ةف /ٝةؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿق أيب ال ٔجؽظى
ىي ٕجؽ يىؿيث يى ًٕنيث٨  ٦ى  /٦ى

يييييَب ََّيييييَ  أ   َقََّيييييٓ َايييييَ رلَ ُوييييي أ ي َ َق ي

  

 َ ََّ يييييَنلَ َ  َتييييي ي َأ َت ُو ْينَيييييِ ََّيييييٓ ََّييييي ي  َ َع

نَييَٕ َّييل  ِي َعييِ ُوَ   َضييَ ٓ ُوَثَشييل  َّيي   َ َّي

 

ييييي  َٕ أ يييييَ  َتنيَِيييييٗ َتيييييلَ     َت َٕ ي  ََّيييييٓ ُو

َعيييَ  ََُُسيييٖ   ٕي ْينَيييلْ ََّيييٓ َو  َوييي َٓ َ َ َليييب َع

 

َ ي َ ََّٕعيييييِ لكَجييييي َ   وََ اييييييّ ُوأيييييَى  َقذي

  ُ ييييَ ي َا أييييٖ َتنَْييييَب َََّ يييي أ   َِ   َلنيَكييييٗ ُو

 

َجييي َ  َِ ََّ ي َّ ََّيييل َوييي  َتَ َُعيييٗ َ َجيييُٕ ُولْييي

َ َثييي  َقََّيييعي َعَنيييَ ُغ ََّيييٓ َ ييي   َِ  ُ ي َ   

 

َِ َََّٕ يييييي  َنيييييي َأ َملي ّي ق طييييييي ي َ َلْيييييي َِ
 وَ

ييي   يييَلَ ْٓ َ َ لأ َََ يييب ََّيييٗ ُوَ  ي َََّقييي ي َع
(2)  

 

يييَ َعُٕ  َْيييٖ َََّ سي  َ يييَ ُ  َ َعيييٖ ُونأيييلَعَٕ َلثي

يييييل َمييييي  َ ََّنأيييييل  ََّيييييٗ ُواأيييييَ ي    َََّقيييييلَوُٕ  ََ  أ

 

ييييييي أ   ََ يييييييلَ  ََّييييييي ُ   َعنييييييي  ل َلَ  َِ ََّ 

َلييييي  يييييَب  َويييييْ َقَّي ْينَيييييٗ َعنييييييَ  َََّقلي  ِ وََع

 

َ ييييييي َ   يييييييل إََويييييييٖ ُ َ َ  ي يييييييلإ إ أ  َ ََل َ زع 

 
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لؿطاقع:  (2) ة»وقع  ي ا د َكاَّ «زري وق َاف: ،  أنَّ صقا لك  و ة األ طاع ل ؾك ا ؾقؼل ط ت  ي ِّع ة»ف ؿ «رزي ، بث

. ف بْثَات  لاقاب َفَل ؾك ا ط ط طق لؿخ دُِّف  ي ا  وج



        
ََ َ ِخَيى  641     ِلنيبٔ 

 َقََل ََّييييييٗ َسيييييينَّْ ُ َ عَييييييْ َ َ لأ ييييييٗ 

 

يييييَز َ   يييييَ  َلَ   َ كي ْيييييٖ إََويييييٖ ََّيييييٓ َ  ي َْثي َ  

ييييَ     َْ يييي   َ عي َتٖ ََّ   ََّييييٓ َذُ ُوأييييى  َليييي ي

 

نَيييي  ييييْ ََّقي ييييٓ ولنأييييلم ق ُوَعلي َِ  إََذُ َوييييْ َل

ْييييٖ ق   ْأيييي  َوَقيييي  َ ييييلَ َلثي  َ َق
ََ  ُوَثيييي ل

 

يييَعُٕ ََ ُوَ لَضيييْٓ َايييْٓ َتَقشأ يييَل  ََّيييٓ ُو أ

تَيييئ   ٕي  ََ  ََ ييييل َََّييييٖ ََّييييلغ ُوثيييي ل  َََّل أ

 

َ يييييييي   َْ َق ي يييييييي َكل َيييييييئ ُوَعلي َ ج ق َق ي   َق ي

نَييييل   َْييييٖ َ َ  أ َْييييلَ ي  َعيييي  َلثي َ ل َا   َايييي ي

 

عُٕ  يييييييييي أ ََ ْأيييييييييي  َ ُ ي َ يييييييييياأَ ْ َََّ   َ َع

يييييٗ ََل   ييييينيَ  َق   َأ  َقَعيييييللٓ ََّايلييييئ َقَ يييييٖ ُو

 

َضييَعُٕ  ـأ ُوَثَجييَْع  َق ي  َليي  ُويي أ   َّييل َ يي

ْي   يييي   َسييييَكثي َ  َويييي ٓي َعنييييِ َ َّي يييي  ٔ َس  ََ يي

 

  َوِيييييييٓ إََوْييييييئ َل ييييييي  لَ  ُوَ كجييييييي  

ييييَ ْ َّييييل ولنأييييلَم ق ُوَ ييييٕغ َاَْليييي     َوَع ي

 

  ََّ َُ ََّييييييي ي ييييييي لي َِ   ََل وََقَيييييييلل ُ َ ق ُو

يييييل َ َجيييييل ََّيييييٓ َا َ   َلٕم  ِي َأ ََّ  لََّييييئ َََّليييييٕ ق

 

ُ َونََجيييييييل ََّنييييييئ ُونأنَيييييييٗ ُوَ َشيييييييكأ    إذ 

ّ  ََّْيييييب َ َ  تَ   َٔ َعيييييٓ َ ييييي  َ ييييئ َعيييييزأ  َييييي

 

َ يييييي   ييييييَجٖ  َق ي ٗ  ُ َ َق ي ل  َنَيييييي  ََّييييييَ  ي

ييييٖ   ََ ييييْ إَذي ََّ   َوَِنأ ييييل َق يِييييٗ علييييٖ ُوَعلي

 

ييييَز   َٔ ولنأييييلم ََّكي ْييييٖ ََّْيييي ييييَ  َلثي  ََّ ييييل َ عي

 ُ ُ  ييييييلوَنَقْ  َََّجييييييلَ      َسييييييَقٖ ُ َ َمنييييييي  

 

ْيا يييييل َلَجيييييٕ   ل ييييي     َ نَيييييٗ ُوَ ييييي ي َ 

 َّقييييييي  َتيييييييَ ْ ُوييييييي   ْل َ ََّييييييي أ   لنَييييييئ  

 

 إََويييييٖ ُ َ َا أيييييٖ َّيييييلغ   يييييٕ ََّ  ييييي  

ْ ييييييئ   ُ  َ نَ َٕ   َخيييييييلَ  وييييييئ َ   يييييييٗ َ ييييييي

 

نَييي     َذ  ُوَعييي ُ َلعطيييٗ ََّيييٓ َلشيييلل  َل ي

يييييي    َ ييييييٕ قَ َلِييييييَٕ َََّث أ َ ي َُ ييييييٗ    إ  

 

يييييي  ل َلييييييُٕ ُوَقْلَّيييييي  َلشي ع 
 َك َويييييئ َ ييييييلََّ

 

 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 642 

 

 

  ين

 

 



        
ًِيُّ  643     بٔ امَلِد ين َع

  ً ل  ًٌٌ ع  د   بي الو 

 

 
 املديين بو  عوي

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة ايٓكاد 

 َٔ ايطبكة ايثايثة بايبصزة: 

 املد ينبٔ  اهلل عبدبٔ  عًي
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ًِيُّ  645     بٔ امَلِد ين َع

ُّ  امَلِزٜين بٔ  َعًِ

الثة َبالَبصسة: 
َّ
َبقة الث

َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
َماء الَجَهاِبرة الى

َ
ُوِمن الُعل

ِدًنيبن ُهللاُُِعبد بنَُعِىيُُّ
َ
ُامل

 باب َا سنض 

 َِِّٔ ًِِ َعًِ َٓاِق١ًَ اآلثاص امَلِزٜينبٔ  ِع ََِعِضفت٘ ِب ٚ  

[1365 ] زى٪ة ؽ  ٤ى٧ح ال حٍكةثٮرم، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة أمحؽي ال ٔجؽظى ٝةؿ  /قى
جىيؽ؛ ا٣ٞةق٥ /أيب زيةد ا٣ُٞٮاينث٨  الل ٔجؽ ا٩ذىه » /قالـ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أثة خي

٥ٍ٤ي  ًٕ ٪ٍجى٢ ك٬ٮ أٚٞ٭٭٥ ٚي٫، كإىل ٌٔل  ث٨  إىل أمحؽى  /إىل أربٕحو  ا٣ ًؽيين ك٬ٮ ث٨  ظى ال٧ى
ىي ٤ى٧٭٥ ث٫، كإىل يى ٍٔ ى

ٍكذىج٭٥ هل، كإىل أيب ثسؿث٨  أ
ى
ًٕني ك٬ٮ أ حٍجىح ك٬ٮ ث٨  ٦ى أيب مى

ْ٭٥ هل ٛى ٍظ
ى
 .(1)«أ

[1366 ] زى٪ة ؽ  ث٨  اكف ٌٔل  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
ًؽيين ٢٤، كاكف أمحؽي ال٧ى ًٕ ٕؿٚح احلؽيًر كا٣ ة يف ال ةس يف ٦ى ٤ى٧ن ٔى ي٫ ث٨     ٧ يكى ٪ٍجى٢ ال ي ظى

٪ ي٫ ٨؛ تىجًٍضيالن هل، ك٦ة ق٧ٕخي أمحؽى  /إ٩ ٧ة ييسى ٍ  ث٨  أثٮ احلىكى ةق ٝ  ٧ ٪ٍجى٢ قى  .(2)«ظى
[1367]  زى٪ة ؽ  ٪ٍجى٢ ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ قأ٣خ أيب ٨ٔ أمحؽى ال ٔجؽظى ظى

ٌل   ؽً ث٨  ٔك ؟  /يينال٧ى ِى  أي٭٧ة اكف أظٛ
                                           

ارقؿ  (1) م  دَّ 12)ََِّؼ  .(1356)و (64

 .َصِحقٌح  (2)
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٥  /ٝةؿ ٍذ٭ى
ى
، كاكف ٌٔل  أ ٫ى ٞى ٍذ

ى
، كاكف أمحؽي أ ةًربىنٍيً ٞى ذى اك٩ىة يًف احًلِٛ ٦ي

 .(1)«ثةحلؽيًر 
[1368]  زى٪ة ؽ  ةركفال ٔجؽظى إقعةؽ ال٭ى٧ؽاين ث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٬ى

ي٫٧ لمحؽى » /يٞٮؿ ًٞ ًح احلىؽير كقى ـي يف ًوع  ى ٌل  ث٨  الهى ٪ٍجى٢ ٔك ًؽيين٨ ث ظى  .(2)«ال٧ى
[1369 ]  ني ث٨ (3)٩ة ٌٔل ىي» /الي٪ىيؽ، ٝةؿث٨  احليكى ًٕني ث٨  ق٧ٕخي يى ٦ى

ًؽيينث٨  ٌٔل   /كٝةؿ هل إنكةفه  -/يٞٮؿ ىي -ال٧ى ٍؽؽً  /ٚٞةؿ يى ٢ً٬ٍ الى 
ى
 .(4)«ٌٔل  ٨٦ً أ

[1371 ] زى٪ة ؽ  ؟ ٚٞةؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ح ٨ٔ ٌٔل  الى  /قأ٣خي أثة زئر
٫ًًٝ ييٍؿدى   .(5)«ةب يف ًوٍؽ

[1371 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽال ٔجؽظى كقب٢ ٨ٔ  -ميك٥٤ ث٨ (6)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ مي
ًؽيين كيىيث٨  ٌٔل   ًٕنيث٨  ال٧ى ؟  /٦ى ِى ي٭٥ اكف أظٛ

ى
 أ

٨ى  /ٝةؿ ٞى ٍت
ى
ٍسىدى كأ

ى
 .(7)«اكف ٌٔل  أ

[1371]  ؽى  ق٧ٕخي ى٧  ك٥٤ث٨  مي ة يٞٮؿث٨  مي ذىتى إيل  قٕيؽي » /كىارى ٨ ث ٠ى
٤ىي٧ةف ٌل   /قي ٍؾ ٦ًس٢ٍى أيب الٮلؽ ٔك ً ة ٚةخت  ٞن ًؽي ىٍؾتى وى ًؽيينث٨  إذا اخت   .(8)«ال٧ى

                                           

ارقؿ  (1) م  دَّ 12)ََِّؼ 68). 

ارقؿ  (2) م  دَّ 1)ََِّؼ 397). 

قؿ  (3) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(12)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (4)

 .ِحقٌح َص  (5)

ـُ  (6) ا .ارَ وَ  هق ا  ة

ارقؿ َصِحقٌح  (7) م  دَّ ََِّؼ و ة. (1279)،  زيتد  ا

 .َصِحقٌح  (8)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  647     بٔ عبد اهلل بٔ 

 
د وَّ ٍْر هللا بي عبد ُهح   بي ًُو 

 

 منري بو  اهلل عبدبو  حممد

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة ايٓكاد 

 َٔ ايطبكة ايثايثة بايهوفة:

 منري بٔ  اهلل عبدبٔ  حمُد

 هلل عًي٘اهلُداْي اخلاريف رمحة ا
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ُيد َُِيز ََُخ ُْ  649     بٔ عبد اهلل بٔ 

َّز ِٝض بٔ  اهلل عبزبٔ  ََُش َُ ُْ 

ىفِة:
ُ
اِلثة بالك

َّ
َبقة الث

َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
ة الى

َ
َماء الَجَهاِبر

َ
ُوِمن الُعل

د يهبن ُهللاُُِعبدبن ُُمَحمَّ
َ
 هللِا َعل

ُ
اِزِفي زحمة

َ
َمير الَهَمداوي الخ

ُ
ُه

 َِٔ َّزباب َا سنض  ََُش  ًِِ َُريبٔ  اهلل عبزبٔ  ِع ُْ 

ََعضفت٘  َٓاِق١ً اآلثاص ُٚصٚا٠ ابصخباص ٚ  ِب

[1372 ] زى٪ة ؽ  كٕٮد ال٭ى  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة إثؿا٬ي٥ي ال ٔجؽظى  /اين، ٝةؿؾ٧ى مى
٪ٍجى٢ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي أمحؽى  ى٧ ؽ» /ظى اؽث٨  الل ٔجؽث٨  مي ؿى ًٕ ة ا٣ رٍي دير   .«جي٧ى

[1373 ] زى٪ة ؽ  نيث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى اكف » /الي٪ىيؽ، ٝةؿث٨  احليكى
ىيث٨  أمحؽي  ٪ٍجى٢ كيى ٮٚيني ٦ة يٞٮؿي اث٨ي جي٧ىري ث٨  ظى ييٮخ ال١ي ًٕني يٞٮالف يف مي ٦ى
 .(2)«ٚي٭٥

[1374 ] زى٪ة ؽ  ني يٞٮؿث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٌٔل  ال ٔجؽظى ٦ة » /احليكى
ؽ ى٧  ٛى ث٨  الل ٔجؽث٨  رأيخي ٦ًس٢ٍى مي ٥٤ كا٣ ًٕ ٓى ا٣ ى ٝىؽ جى ٮٚح، اكف رصالن  ٍ٭٥ جي٧ىري ثةل١ي

                                           

ُػ  (1) ـص َا لُؿ تل ا :  ق ُت »طـف ـف كتا وٌق  ،ط ُد عديؾ. »«وهق َص لتَّ وا لَجرح  ، 2/635)« اإلرشتد»، (2/149)« ا

لـاالء»لؾخؾقؾل،  (636، 2/635)  .(12/529)« سقر أطالم ا

 .َصِحقٌح  (2)
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ـ   ٪ ح كال ذةء الن  كالك  ر، كاكف (1)ةدةةيت بلي  ٬ؽ، اكف يى٤بف يف الن  يٙ حىزت  ، كيف الى 
 .(2)«ٚٞرينا

[1375 ] زى٪ة ؽ   /ًق٪ةف الٮاًقُٰ يٞٮؿث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أمحؽى ال ٔجؽظى
ى٧ ؽ» ازً٭٥ رصالن ٔ٪ؽم أ٢ٌٚ ٨٦ مي ٍظؽى

ى
ٮٚيني ٨٦ً أ ث٨  ٦ة رأيخي ٨٦ً ال١ي

ـى ث٨  الل ٔجؽ ي ة
ى
٤ي٪ة أ ٔى ـى  ٫، ٝىًؽ ٛى ٍ٤ ٌل  ػى ، كأثٮق ييىى ٌل  ث٪ة ا٣ٛؿاايى جي٧ىري، اكف ييىى

يؽ ة .(3)«يـى ُن اًق  .يٕين كى

 باب َا سنض 

َّزَِٔ  ََُش  ٍِٛ َُري بٔ  اهلل عبزبٔ  َق ُْ 

َْاق١ًِ ابَصِخَباص يف َدِضِسِٗ َٚتِعِزًِٜٗ  يف 

[1376 ] زى٪ة ؽ  نيث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /الي٪ىيؽ، ٝةؿث٨  احليكى
ؽى  ى٧  ةحلنة  ث٨ (4)ذىكىاد» /جي٧ىري يٞٮؿث٨  الل ٔجؽث٨  مي كٝنة وى ؽي ة وى ٤ٔجح اكف ميؼن

ٮٚيًّة ٝىؿاثح ل٧يُؿؼ  .(5)«َؿيٙ، ٣حف ٨٦ أوعةًب احلؽيًر ث٨  ٠ي
[1377 ] زى٪ة ؽ  ني، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ري /احليكى  ق٧ٕخي اث٨ جي٧ى

                                           

ت يُ  ادة:ب  الؾ   (1) ؾؿَ م ل س  لاص مُ »طر. ؾا تر ا تحخت دَ )متدة  ،«ح  .(َلَا

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

قٌػ  (4) لؽق ي، ضع ة ا ْؾَا ـ ُط ا واد  دٌ  ،هق َذ ا ت ب. »ط ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(1853)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (5)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  651     بٔ عبد اهلل بٔ 

ٕٛؿ» /يٞٮؿ ـ ٬ؿم ميٌُؿبحه ث٨  صى ، أظةديسي٫ ٨ٔ ال حه ٞى  .(1)«ثىٍؿٝةف زً
[1378 ] زى٪ة ؽ  ني، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ري  /احليكى ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ى

يب وة٣طه زًٞحه ث٨  ال رض» /يٞٮؿ ؿى ٔى
»(2). 

[1379 ]  ني ٝةؿث٨  ٩ة ٌٔل ًٕيؽي » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /احليكى  ث٨ (3)قى
ؿ احلىؽير ٪١ٍى ةى  (6)، ٣حف ثٞٮم  (5)، ٣حف بيشءو (4)بنري ٦ي ذىةدى احلؽيًر، يىؿكم ٨ٔ رى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

اشقر مَ  (3) اـ  د  ق سعق اقره لك اـل ك تن  ي ،ق ااـ حا ل  لؿَ » قت يَّ : »(1/499) «جروحقـا رد تن   وك

لحِ  َش ا تح طنِ، يَ  ػظ، ف لخ ت تا يُ ا ة م تد ـ قت وي ط س يُ ر لق ت  تر م اـ ديـ و  ر طـ طؿ و ؾقف،  اع ط ت ـ ت عرف م

ديثف .«. ح  اهـ

(4)  : لفؿ ؾك قق لؽالم ط ر ا َظ ديثمُ »ُيـْ الح ؽر  بثر رقؿ  «ـ لتعؾقؼ طؾك األ  .(161)ا

وي:  (5) ا لرَّ ف  ي ا ل لء»قق دل   «لقس اش ؾك َج  ِّ أنَّ ط إتا  لف  ـَ  رحفؿ  ا قـ مَ  ا د يُ  ع طؾؼ هذه ق

د جرَح  وتا يري ة  ؾؿ لؽ وي ا ا ت يُ  ،الرَّ إكؿ وَي و ا أن الرَّ د  ُؾ  ري ؾق وجف  ق ؾك  ث، وقد يؼقلفت ط الحدي

لجَ  ه. ،رحا  كؿت يؼقلفت غقر

ـُ  ا تل فقف ا ذي ق ل وي ا ا لرَّ ت ا دك وج لء»عقـ: مَ  فنذا  د وُ  «لقس اش ث وق دي لح ؾ ا ؾق  َب َج وَ  -ؼبثص ق

ُؾ  ة ا حؿ ـك قِ كؾؿ ؾك مع لجَ ؾَّ اـ معقـ ط ث تا ا لحدي أكَّ ة ا تهر  ظ ل ت إتا ف و ت جرٌح رح،  صؾقعة ». ف

لتـؽقؾ  لؾؿعؾؿل. (55ص) «ا

لك َِّ  :«لقس اتلؼقي»و «لقس اؼقي»ققلف:  (6) ُو تاأل ؾًؼ ط ة م لؼق لؿ ُِّ  ،ـػل ا إن  ِ ثْ و لضعَػ ا ت،  ت ا ؾًؼ ط م

لؼقَّ  ة مـ ا ؾ تم لؽ ة ا درج ل ة ِّـػل ا تكق لث  ة.وا

:  وقد ققؾ»: قتل الذهال  َّ (لقس اتلؼقي) ي جؿتطتت ل ذا ا وه  ، اف واحتج  ل ،  ستئل قد قت

ِ »قتل:  ،خرج لفؿ  ي كتتافويُ  ،(لقس اتلؼقي)ة: دَّ  ي طِ  ا س  لق ي  لؼق ت ا س  لق ت  لـ ، سَّ ػَ مُ  رٍح جَ قق ر...

أاق حتِّؿ:  اء إذا قتل  أنَّ يُ  «لقس اتلؼقي»واتتاستؼر ت  د هب لؿ يَ  ري قخ  ذا الشَّ ي ه ة الؼق اؾغ درج

لثَّ  لاا ت، وا د يُ ْا تري ق قخ خ لشَّ ؾؼ طؾك ا أكَّ ويُ  ،(لقس اتلؼقي)ط د  ظر يُ  اهـ.«. ف ضعقٌػ ري ـ

ة» قؾ»، و(83، 82ص) «الؿققظ لتـؽ القادطل (93 ،92) «الؿؼرتح»، و(1/232) «ا ،  لشقخـت 

ؾ»و دي ع لتَّ وا رح  لَج اط ا   .(187ص)« ضقا
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اًت  ؿى ٪١ٍى ةى ال٧ي ذىةدى  .(1)«رى
[1381 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

« ٧ًٓ ٦٪٫ ، قى ٍى ةو اػذ٤ ؿى ػى
ى
، ثًأ

حن ٞى ٭ؽم، كيـيث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽال٧ىكٕٮدم  اكف زً ث٨  ؽي ٦ى
كذٞي٥ه  ، ك٦ة رىكل ٔ٪٫ النيٮخي ٚ٭ٮ مي ذ٤ُحن  .(2)«٬ةركف أظةديرى َمي

[1381 ] زى٪ة ؽ  أثٮ » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /، ٝةؿ(3)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
ؽ ظؽيسى٫ ثةتل ؽ٣حف، ث٨  ص٪ةب؛ يىي ٍٚكى

ى
ةًظتى دىٍؽ٣ًحف أ ، كاكف وى كؽه ؽي ي ح وى أيب ظى

ىكٍ  ى٥ ي ث ث٧ًة ل ىؽ   .(4)«٧ىٓاكف يي
[1382 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ىي» ث ٨ٔ خي ال ٔجؽث٨  يى ىؽ  القٮد ل٥ يس٨ وةظتى ث٨  ؽةيٍ جى ؿ مح٨ اذلم يي

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

وقع  ي َصِحقٌح  (2) لؿطاقع، و ة»: ا مستؼقؿ ف ،«ففق  دُِّ وج ذا  ذلؽ، وك ـ   ي الؿخطقط ك ت م لُؿْثَا وا

ؾ» دي ع لتَّ وا رح  لَج َظر مـ َِّ  (5/251)« ا وُيـْ لؿسعقدي،  ة ا َّ »رجؿ ل ب ا لؽقاك  .(282ص) «راتقص ا

(3)  
 

ؾل ت. هق ط م قريًا دَّ ٌة، ََِّؼ بِثَؼ د،  لجـق ـ ا ا قـ  لحس  اـ ا

 .َصِحقٌح  (4)

لؼقُل  حقُح  وا لاَّ س تا يُ  أنَّ  :طـد أهؾ العؾؿ ا لق د لت ت  ي ا لؿُ عترب جرًح وي ا ا لرَّ أنَّ لص دَ ا إتا  مت رواه  س 

ؾػظ مُ  لؿ يُ ا ؾ  ع واتاِّاتلحتؿ لؿُ فحؽؿُ  -اقـ فقف السؿت رسؾ وأكقاطف، ومت رواه اؾػظ ف حؽؿ ا

كحق:  ُت »ماقـ لالِّاتل  اقٌل «أخربكت»و «بثـتدَّ َح »و «سؿع ت: ففق مؼ تهف أشا .مُ  ، و تج اف  ح

ت ققُل  أم ة:  و ال حق دَ »ااـ كؿقر هذا  ي يحقك اـ أ ديثَ  أفس لتَّ ح ت : «دلقسف ا لقسف : فنن هذا لؽثرة ِّد

تن يُ  ف ك َس لص دَ فنك ت  ت م ت لثؼ ـ ا أَ ؿِ س ط ت  ؾؿ ، ف تء لضعػ مـ ا لْ  َر ثَ كْ ع  ذا َز تَ ا لف و  : ػ تكقر فُضعص لؿـ ف ا ا ق 

تفظ  الح ِ ػُ عَّ َض »: قتل  ل ه  ة َِّ ؽَ ق لقسفثر اـ حِ  اهـ.«. د تل ا ِ  نوكت»: تن اَّ وق س لص دَ ـ يُ ؿَّ م

ت َس  تت م لثؼ عػتء: طـ ا لتل يَ ؿع مـ الض تكقر ا لؿـ اف ا لتزق  ت لؿشتهقرف ويفت طـ ا  اهـ.«. ر

4، 2/462) «الؿجروحقـ» ديث»، (63 الح ب»، (75ص)« طؾقم  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

(7587). 



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  653     بٔ عبد اهلل بٔ 

، ال ثأسى ث٫ ثي (1)ظؽيرو ىؽ   .(2)«ؽةي يٍ جى ٔ٪٫ خي  ، ٬ٮ أو٤طي ٨٦ً اذلم يي
[1383 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ٌٔل 

ؽي » ى٧   .(4)«الك٧ةؾ ٣حف ظؽيسي٫ بيشءو ث٨  وجيط ث٨ (3)مي
[1384 ] زى٪ة ؽ   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /، ٝةؿ(5)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

ٞجحث٨  ٝىجيىح» ٛيةف ث٨ (6)ٔي ، كقي ٢ى ًوٍؽؽو ؽم اكف رىصي قى
ى
ر ال ٔيٞجح ال ثأسى ث٨  لى

                                           

لؿ يؽـ  ي رُ  (1) أكف  لحُ يعـل  ة ا ئؿ ة األ ة دون ققلفؿ: ػَّ ِّا ظ، وقد يؼقلقن هذه الؽؾؿ أو مت  «تا الس اف»ت

ومُ ؾَ تكَ َش  ت،  ِ رادف م م دَّ ت ََِّؼ ؿ م أكَّ ه لؿ يَ ـ  ةَ ف  ؾغ درج حُ  ا ل لؿُ ػَّ ا ظ ا ت  ي ت ، ومـ هذا م خ اغداد»تؼـقـ تري ِّ »

نَّ  (2/443) تين: فن لُارس اؽر ا ـ  ا د  محؿ ة  ـ ِّرجؿ َب  م طق لخ َر  ا قَل  ذك ـ طؿَّ  فقف ق ا ؿ يؽـ »تر: ا ل

َب  تح ديث ص  .«كـته لؿ كسؿع مـفَر َِّ  :ح

أكَّ  ب: يعـل  طق لخ تل ا لحُ ق ـ ا ه م ـ كغقر ؿ يؽ ل لؼَ ػَّ ف  د ا سعق ـ  ا ؿ: يحقك  ه و  ، وقتف ظ  ي  تن، طَّ ت

اـ مَ  وطاد لرحؿـ  وأشافتهفؿتا دي،  .«. ف  اهـ

تمَّ  ت ِّ ًط ا ت تن ض لؿـ ك ة  ؾؿ لؽ ه ا ذ تل ه د ِّؼ لضَّ  وق لعِ ا وا طرق  ؾ ل ت  ًظ تف ـ ح ؿ يؽ ل أكف  إتا  ؾؾ، ومـ اط 

ال طتتب:  محؿد اـ أ قـ  ي  ااـ مع ِ »هذا ققل  س هق م ديثلق الح تب   .«ـ أصح

الخطقب  ي أكَّ : »(2/574) «يخفِّتر» قتل  لؽ  ذ ا ُت: َطـك يحقك  ْؾ لحُ ُق لؿ يؽـ مـ ا ِ ػَّ ف  ل ظ  ؾؾف عِ ت

 ِ ل تد  لـ ؼَّ أمَّ  :رقفطُ وا و  ، ه وكحق ديـل  لؿ اـ ا ل  ؾ ؾ ط ت مث دفقًط ـ م ؿ يؽ ؾ ف ف ت سؿع لؿ لضاط  وا دق  لا ت ا

. طـف ».  اهـ

 .َصِحقٌح  (2)

ةٌ  (3) ف ِّرجؿ ديؾ» ي  ل ع لتَّ وا رح  لَج  .(7/299)« ا

 .َصِحقٌح  (4)

 هق طؾ (5)
 

ت. ل ًا م قري دَّ قـ، ََِّؼ لحس  اـ ا

(6) . هـتك كؿت هق بثر  ذا األ اة، وذكر ه ؾقث اـ قاق اة اـ ال  كذا قاق

 
 

ِؿل ؾص لُؿَع ؼ ا ؾَّ د ط ة اؿت يؾل:   وق الؿقضع مـ الؿؼدم هذا  ة قاقاة »طـد  يليت مثؾف  ي ِّرجؿ

نَّ  أ ع  ة م ارم ـ  ا ة  ـ قاقا ا ث  لق كَ  اـ  ه  وغقر ػ  لص لُؿَم دً اُ َس ا أح ر  أ لؿ  و ذا،  ه هؽ ـ ق ة ا ف قاقا ذكر أك ا 

ؿ ث، واهلل أطؾ لق  .«طؼاة اـ 
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ٝىًجي  .(1)«ىح أكربي ٦ً٪٫ثأسى ث٫، ك
[1385 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى ٧٩ري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ث ٔ٪٫ ث٨ (2)رمؽي٨» ىؽ  ٍٕؽو ٣حف يي  .(3)«ال ييسذت ظؽيسي٫ /أم .قى
[1386 ] زى٪ة ؽ   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ٝةؿ (4)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

، كم٧ؽث٨  رمؽي٨» ٙه ٙه ٠ث٨  ٠ؿيت ًٕي  .(5)«ؿيت ًٕي
[1387 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

حه ث٨  ميٮىس» ٞى ٮس زً ؿىقي َى  .(6)«داكد ٝةيض 
[1388 ] زى٪ة ؽ   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /، ٝةؿ(7)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

ىي» ىٍكٮل تى٧ٍؿى يٍ ؿى ثي ث٨  يى  .(8)«ةؽ، ال١ٮٚيٮف يىؿككف ٔ٪٫ ٦ة ي
[1389 ] زى٪ة ؽ  ، ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿال ٔجؽظى ى٧ ؽ» /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ث٨  مي

ح  ا٧ً 
ى
ث ٨٦ً أ ىؽ  ةف مي ٗىك  ةف ال ٭ؽم أظت  إيل  ٦٪٫، كأثٮ  ٗىك  ، كأثٮ  حن ٞى الى٤ت اكف زً

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لَؿْفري (2) ؾح ا اـ مػ د  اـ سع ديـ  لحَ  :هق رش اق ا اريجَّ أ لؿ ـَ جَّ ، رَ ضعقٌػ  :تج ا ا ؾقف ا تِّؿ ط اق ح أ  ح 

ـَ  ا ـُ  ا ا تل ا وق ة،  فلَ »يقكس:  لفقع ت  ي ديـف،  لًح ت تن ص ةُ تْ كَ رَ دْ ك ؾ لاَّ  ف غػ تلحقـ: فخؾط  ي ا

ديث لتَّ . »«الح ب ا ي بَِّْؼِر ِذي ارقؿ «ْف ة   .(1953)، ِّرجؿ

وققلفؿَصِحقٌح  (3) ديثفتا يُ » :،  ب ح ا.  ،«ؽت تًر طتا تا ا و ت  تًج تا احتج  : ح الؿغقث»أي ، (2/291) «فت

ذكرة» ارة والت لتا  .(1/377) «شرح ا

(4)  
 

ؾل ت. هق ط ًا م قري دَّ قـ، ََِّؼ لحس  اـ ا

 .َصِحقٌح  (5)

 .َصِحقٌح  (6)

ـُ  (7) ا دم. هق ا ِّؼ  ، حسقـ  ال

 .َصِحقٌح  (8)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  655     بٔ عبد اهلل بٔ 

زني ؽ  عى  .(1)«ال٧ي
[1391 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /٧ىري يٞٮؿق٧ٕخي اث٨ى جي  /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ًٍ  (3)كأػٮق ٦٪ؽؿ (2)ًظجةف» ٤ى ٘ى  .(4)«أظةديسي٭٥ ٚي٭ة ثٕيي ا٣
[1391]  زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى اث٨ي » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

٤ى٥ى ثةحلؽير ٨٦ اث٨ إدريف، كاث٨ أيب زااؽة  (5)إًٍدًريف ٍٔ ى
ٍٛهه اكف أ ٨، كظى ٞى ٍت

ى
اكف أ

ٍكرثى يف احلؽير ٨٦ اث
ى
 .(6)«٨ً إدريف، كيف اإلدٞةفزااؽة اكف أ
[1392 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ٓه » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ًكي كى

ٍكا 
ى
٤ى٥ي ثةحلؽيًر ٨٦ً اث٨ً إدريف، ك٣س٨ ٣ىحف ٦ًس٢ اث٨ إدريف، كاك٩ٮا إذا رىأ ٍٔ ى

أ
ة ق١ذٮا ٕن  .(7)«يٕين يف احًلِٛ كاإلصالؿ .ًكًكي

[1393 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿؿ  ال ٔجؽظى ٬ؾق » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /مح٨، ٩ة ٌٔل 
ةر  ُ ٕى ٭ة ٨٦ً داكد ا٣ ٕى ٧ً ٧ٮا أ٩ ٭ة قى يط، ٔز ؿى  .(8)«الظةديري ا٣ت ٝةؿ اث٨ي صي

[1394 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى رٍي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ى
ٍك٥٤ًي » ٩يج ٣ىحف حي ث٨  مي ـ   .(9)«أ حبؽيًس٫جى ٍٕ ػةل ال

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لعـزي.  (2) ؾل ا ـ ط تن ا ب»هق حا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ِر ارقؿ «َِّْؼ ة   .(1984)، ِّرجؿ

ةٌ  (3) ف ِّرجؿ ب» ي  ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(6931)ارقؿ « َِّْؼِر

 .َصِحقٌح  (4)

د (5) ة  ي  هق طا ، لف ِّرجؿ ب»اهلل اـ إدريس األودي ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(3224)ارقؿ « َِّْؼِر

 .َصِحقٌح  (6)

ارقؿ َصِحقٌح  (7) م  دَّ ا. (936)، ََِّؼ تاًر  مخ

 .َصِحقٌح  (8)

 .َصِحقٌح  (9)
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[1395 ] زى٪ة ؽ   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /، ٝةؿ(1)ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى
ٝ ٍٮف ظؽيسى٫ ث٨ (2)إثؿا٬ي٥ي » ذىٮى يؽ اخلٮزم اكف ال ةسي حى  .(3)«يـى

[1396 ] زى٪ة ؽ  ، ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿال ٔجؽظى  /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 
ةبال ٔجؽ» ث ٔ٪٫ أوعةثي٪ة،  ث٨ (4)ٮى٬  ؽ  كاكف أوعةبي احلؽير ٔىُةء ٝؽ ظى

٧ًٓ ٨٦ً قٕيؽ /يٞٮلٮف ةو  (5)إ٩ ٫ قى ؿى ػى
ى
٧ًٓ ٦٪٫ ثًأ ٓه قى ةو، اكف ًمج٫ ال٧ىرتكؾ، كككي ؿى ػى

ى
 -ثًأ

ةو  ؿى ػى
ى
ةو  -يٕين ٨٦ قٕيؽ -ثًأ ؿى ػى

ى
٧ًٓ ٨٦ قٕيؽ ثًأ ي٥ قى ٕى  .(6)«كأثٮ جي

[1397 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ٥ » /ق٧ٕخي اث٨ جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ٔى زى
قة٦ح

ي
ذىتى ٨ٔ قٕيؽو ثةل١ٮٚح (7)أثٮ أ  .(8)«أ٩ ٫ ٠ى

[1398 ]ٝةؿ ، جىحي » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /٩ة ٌٔل  ٍٕ ،  ث٨ (9)مي حه ٞى دي٪ةر زً
يىحٍ٪ىح  .(11)«رىكل ٔ٪٫ ال ٍٮرًم  كاث٨ي خي

[1399 ]ٝةؿ ، ؿكاف» /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /٩ة ٌٔل  ٕةكيح ث٨  اكف مى ٦ي

                                           

(1)  
 

ؾل د. هق ط الجـق ـ  قـ ا الحس  اـ 

وكٌ  (2) »مرت ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  رجؿ ِّ ،(274). 

 .َصِحقٌح  (3)

وٌق  (4) ُد تف، َص لخػ ت  ي فَ اَّ رُ  ،هق ا ديًث ؾقف ح وا ط أكؽر طل،  أخ ت  لعَ  ؾِ ْض ؿ تل: دَ اَّ ا س، يؼ . ف طـ بثَس لَّ ت قر

ب» ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(4299)، ِّرجؿ

ـُ  (5) ا ة. هق ا ال طروا  أ

 .َصِحقٌح  (6)

ة.ؿَّ يعـل َح  (7) أستم  تد اـ 

َظر َصِحقٌح  (8) وُيـْ تل»،  ج لرص ة ا وَمعرف ؾ  َؾ لِع لؿروذي. (143ص)« ا ة ا اي  رو

لؽق يهق ُش  (9) يـتر ا ة اـ د وٌق »قتل الذهال:  ،عا ُد َس ». وقتل الحتفظ: «َص ال لؽتشػ». «اف تا   «ا

ب»، (1/486) ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  رجؿ ِّ ،(2896). 

ارقؿ َصِحقٌح  (19) يت   .(1495)، وسقل



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  657     بٔ عبد اهلل بٔ 

يٮخ ٨٦ الك١ٟ ٍ الن  ذى٤ٞى  .(1)«حى
[1411 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

يؽ» ٓه ٣ىحف بيشءو  ث٨ (2)يـى ًكي منيق اذلم رىكىل ٔ٪٫ كى  .(3)«ًزيةد ال 
[1411 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى رٍي يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل   /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ى

ٝىحي » ؽى حه  ث٨ (4)وى ٞى نيق زً مى  .(5)«ػةل ال 
[1412 ]ٝةؿ ، ٔىُةء  ث٨ (6)٧ى٤ٟال ٔجؽ» /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /٩ة ٌٔل 

ؽيسةف ٪ة، ٬ٮ ٠ٮيف  هل ظؽيره أك ظى ، رىكل ٔ٪٫ ميٮػي حن ٞى ة زً  .(7)«اكف ميؼن
[1413 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

زٍدم (8)٦ى١عٮؿ»
ى
ث ٔ٪٫ إال خي أدرؾ أ -يٕين ابلىَصم -ال ىؽ  ة، ٣ىحف يي ث٨  ةةرى ٧ى نكن

 .(9)«زاذافث٨  ةةرى ٧ى خي 
[1414 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /جي٧ىري يٞٮؿ (11)ق٧ٕخي اث٨ى  /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ٓه كمحى ةدي  ث٨ (11)بًكُةـ» ا، رىكل ٔ٪٫ ككي ٓه ًصؽًّ ك٥٤ ٬ٮ رٚي زيؽ، ٬ٮ ميغه ث٨  مي
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

تفظ:  (2) الح »«رتوكمَ »قتل  ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(7767)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (3)

ة  ي  (4) ف ِّرجؿ ب»ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(2927)ارقؿ « َِّْؼِر

 .َصِحقٌح  (5)

ةٌ  (6) ف ِّرجؿ ديؾ» ي  ل ع لتَّ وا رح  لَج  .(5/361)« ا

 .َصِحقٌح  (7)

اري (8) لا زدي ا ل األ د :هق مؽحق وٌق.  :اهلل أاق طا ُد ب»َص ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(6924)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (9)

لؿطاقعوقع  ي  (19) ُت »: ا ؿع ال كؿقر س قػ ،«أ لاقابوهق ِّاح ؾك ا وجدِّف  ي الؿخطقط ط ؿ   .، بث

اري هق (11) ر العقذي، ا ؾؿ اـ كؿق ٌة.  :اسطتم اـ مس ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(676)، ِّرجؿ
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ًكيٓ، ككؾلٟ اث٨ي ٔٮف ككى  ٦ةء ميٮخ كى يىحٍ٪ىح٧ى ٭ٍ ٝؽي٥ه اكف ٨٦ً ٝيؽى  ث٨ (1)ف كخي
ٓه إىل ابلىَصة ق٪ح ز٧ةف كأربٕنيال ٔجؽ ؿج ككي  .(2)«ؿ مح٨، كػى

[1415 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 
جىحي » ٍٕ يىحٍ٪ىحث٨  مي ، رىكل ٔ٪٫ ال ٍٮرًم  كاث٨ي خي حه ٞى  .«ًدي٪ةر زً

[1416 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ٌٔل 
ٍزرىؽ»

ى
٧ىؿ (3)إق٧ةٔي٢ي ال ة، كأثٮ  (4)اذلم يىؿكم ٨ٔ أيب خي ٘يالى يٕح ا٣ اكف ٨٦ً الن 

ةظت اث٨ احلى٪ىٛي ح  .(5)«٧ٔؿ وى
[1417 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

٤ى٧ح» ٮث٨  قى ةت، ٠ي ٞى ي٩٥ىبيٍ ٨٦ً ال  ٕى ذؼؿ ث٫ أثٮ جي  .«يف  اكف يٛى
[1418 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ًسريه » ، رىكل ٔ٪٫ النيٮخي الؿ   (6)٠ى  .(7)«٦ةح ثى٤يًٍخ 
[1419 ] زى٪ة ؽ  ، ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿال ٔجؽظى ٛيةفي » /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  رىكل قي

                                           

(1)  
 

ِؿل ؾص لُؿَع تر ا وقع  ي  أش ف  لك أك ؼف إ ة»: (م) ي ِّعؾق هـ.«. وطـاس  ا

ؿ َصِحقٌح  (2) ظر رق واك  ،(1398). 

زرق (3) أل تن ا ـ سؾؿ ق إسؿتطقؾ ا لُؿعَ  ،وه تب. ا ت لؽ مـ ا ف  يت  ي ِّرجؿت ت يل َظر كؿ وُيـْ ل،  ِؿ لَجرح »ؾص ا

ؾ دي ع لتَّ  .(2/176)« وا

ل:  (4) ِؿ ؾص لُؿَع تل ا ؾُ (م)هؽذا  ي »ق ويليت مث ة إسؿتطقؾ. ،  ؾ»ف  ي ِّرجؿ دي ع لتَّ وا رح  لَج ، (2/176)« ا

وقع هـتك  ي  و، و أاق طؿر يـتر  ااـ طؿر)»: (ك)وهق د .«. خطل (طـ   اهـ

 .َصِحقٌح  (5)

ل:  (6) ِؿ ؾص لُؿَع تل ا قل، و»ق لرجؾكذا  ي األص ا ا أجد هذ ؿ  إكَّ  ،ل تح، وهق و لرم ر اـ ا لؿعروف: طؿ ؿت ا

 
 

ؾخل ا ق  وه تح،  اـ رم مقؿقن...  اـ  اهلل أطؾؿ، يَ طؿر   .«روي طـ كثقر اـ زيتد، و

 .َصِحقٌح  (7)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  659     بٔ عبد اهلل بٔ 

ٔي٧ري اخلىسِٕل م ةج٨ٔ  ح ٝؽي٥ ٨٦ً أوعةب احلىض  ٞى ةجي أم٭ؿي ث٨  يغ زً أرَةة، كاحلىض 
٥٤ ٦٪٫ ًٕ  .(1)«يف ا٣
[1411 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى أثٮ » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ؽ ى٧  ٭٢؛ مي ىكٮل محبنة ث٨ (2)قى ، ٣ىحف ي  .(3)«٧ٔؿك ٬ٮ ثىٍَصم 
[1411 ] زى٪ة ؽ  أثٮ » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى

٧ؿك ٔى ٮٍدىاء/  ٧ؿاف ث٨ (4)الك  ًٔ»(5). 
[1412 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

س٧ةف» يًّة ث٨ (6)ٔي ، اكف ثىٍَصً  .(7)«قٕؽو ميغه ٣ىحف ثؾاؾى
[1413 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ث٨ى ٩ي٧ري يٞٮؿق٧ٕخي ا /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

حه  ث٨ (8)وة٣طي » ٞى ك٥٤ ٔضٌل زً  .(9)«مي
[1414 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى أثٮ » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

اقػل (2) الق ري  محؿد اـ طؿرو األكات لااري، مشفقرٌ  :هق  ؾ ا اق سف تف أ قٌػ  :اؽـق ب . »ضع َِّْؼِري

ب ِذي ْف لتَّ ة ، ِّرج«ا  .(6232)ؿ

 .َصِحقٌح  (3)

دي (4) لؽق ي :هق طؿرو اـ طؿران الـف اء ا ٌة.  :أاق السقد ب»بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(5119)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (5)

لتؿقؿل (6) لؽتِّب ا اري ا لا تن اـ سعد ا ة  ي  .أاق اؽر :هق طثؿ ؾ»لف ِّرجؿ دي ع لتَّ وا رح  لَج « ا

(6/153). 

 .َصِحقٌح  (7)

ااـ  (8) لثؼتت»تن  ي اَّ حِ ذكره   .(6/463) «ا

 .َصِحقٌح  (9)
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ةؾ ث٨ (1)ل٪ح؛ ال رض ع   ٌ ث ٨ٔ ال ىؽ  ُؿؽ يي  .(2)«٦ي
[1415 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى كل رى » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

بري ـ  ٦ةء  ث٨ (3)اث٨ي أيب جنيط ٨ٔ ال ؽى ٞي ًّك ، رىكل ٔ٪٫ ال١جةري ا٣ ميٮىس، ٬ؾا ميغه ٦ى
 .(4)«٣ىحف ثٞؽي٥ً ال٧ىٮت

[1416 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 
س٧ةف»  .(6)«أثٮ الىْٞةف ٣حف ثٞٮم   (5)ٔي

[1417 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿ ؿ مح٨، ٩ةال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ٌٔل 
ًٍٕلى » ، ركل ٔ٪٫ ا٣ٕالءي  ث٨ (7)حى ال٧يكيت، ٬ؾا ٨٦ً ٝيؽ٦ةء ث٨  ال ٧ٕةف ميغه ٝؽي٥ه

ٛيةف  .(8)«ميٮخ قي
[1418 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى رىكل » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

                                           

ريؿ (1) ال م ـ أ ضر ا لـ ق ا وَ  :ه تن،  اـ صفؿ لـضر  ق ا وه ْطِرق،  اـ ُم ر  تل: كض ويؼ ة،  لقـ اق  ـُ ؼَ بثَّ أ ا قـ،  ف ا مع

أاق حتِّؿ:  ديث»معقـ، وقتل  الح ؾ»كؿت  ي  ،«صتلح  عدي لتَّ وا لَجرح  ر (8/476)« ا ، وهـتك آخ

ْطِرق، مُ  اـ ُم لـضر  لف: ا تل  ظر ِّرجؿتف  ي ُِّ  .قفؿ فؾَّ ؽَ تَ يؼ تء»ـ لضعػ لستن »لؾعؼقؾل، و (4/1414) «ا

لؿقزان  .(7/228)« ا

 .َصِحقٌح  (2)

ؼاقٌل  (3) لؿؽل، م ك ا اـ مقس اقر  لز ب. »هق ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(2916)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (4)

تن يُ  ،، واختؾطضعقٌػ  (5) لتَّ ويَ  ،سلص دَ وك ؾق  ي ا . ق  َش غ ِذي»ع ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «بَِّْؼِر ة   .(4539)، ِّرجؿ

لفؿ: َصِحقٌح  (6) ؾك قق لؽالم ط ر ا َظ وُيـْ ؿ  «لقس اتلؼقي»و «لقس اؼقي»،  بثر رق ؾك األ لتعؾقؼ ط ا

(1379). 

ـصُػ  (7) َا لُؿ ه ا ؾ» ي  ذكر دي ع لتَّ وا رح  لَج ـُ (9/394)« ا ا وا تن  ي  ،  لثؼتت»ِحاَّ  .(7/653) «ا

 .َصِحقٌح  (8)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  661     بٔ عبد اهلل بٔ 

ةق٥ ٞى ٓه ٨ٔ ا٣  .(2)«الٕيف ميغه ٣ىحف ث٧ٕؿكؼو  (1)ككي
[1419 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ؽي » ى٧  ٝىؽي٥ ثَصم  ـى ٭ٍ مً  ث٨ (3)مي  .(4)«ـ النٕةب ٬ٮ ميغه 
[1421 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ركل » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

ٍٜ٤ َى ؽ ث٨ (5)قٛيةفي ٨ٔ أيب ًديةث ٬ٮ  ٕةكيح صى  .(6)«ٗيةثث٨  ظٛه ٦ي
[1421 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

 .(7)«ظٌري ميغه ثىَصمث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ»
[1422 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل 

٨ي » حه  ث٨ (8)احلىكى ٞى ؿ زً ٍظٮى
ى
ٍثىنى ٤ٔي٫ .زةثخ ال

ى
 .(9)«كأ

[1423 ] زى٪ة ؽ  ، ٝةؿال ٔجؽظى ٫ٛ /ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل   ٕ ٌى يٕين  -ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يي

                                           

ـصُػ  (1) َا لُؿ ه ا لتَّ » ي  ذكر وا رح  لَج ديؾا  .(7/124)« ع

 .َصِحقٌح  (2)

لرَّ  (3) تل: ا تم يَ ويؼ ـُ ؼَ بثَّ وَ  .الؼاتع م  رُ م ا ِّؿ: مَ  ف ا أاق حت ، وقتل  قـ ف الس»ع قس ا : «ل ق داود مت ». وقتل أا

ُت  س سؿع ال اف  س  لق ا،  ؾ. »«إتا خقًر دي ع لتَّ وا لَجرح  اآلجري أات »، (8/192)« ا ال طاقد  سماتات أ

11)ارقؿ  «داود 72). 

 .َصِحقٌح  (4)

لؽق ي (5) ة الـخعل ا وي ؼ اـ معت   :صؾ
 

اعل ت اقل. خضرم، مَ مُ  ،كاقر ِّ ب»ؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ، ِّرجؿ

 .(361)ارقؿ 

 .َصِحقٌح  (6)

 .َصِحقٌح  (7)

ة  ي  (8) ف ِّرجؿ ديؾ»ل ع لتَّ وا رح  لَج ب»، و(3/3)« ا ِذي ْف لتَّ ب ا ارقؿ «ِّؼري ة   .(1228)، ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (9)
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يىةؿه  /كيٞٮؿ -يى٧ةف ث٨ (1)يىي  .(2)«٠أف  ظؽيسى٫ ػى
[1424 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى قأ٣خي اث٨ى » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر

ةؿ ٚي٫؟ /(3)ثسري، ٤ٝخي ث٨  جي٧ىري ٨ٔ يٮنفى    ٬ؾا اذلم يٞي
، إ٩ ٧ة رىكل ظؽيرى أق٧ةء ث٪خ يـيؽ /ٝةؿ ث٨  ٦ة ليشءو ٨٦ً ٬ؾا أو٢ه

٨، كظؽيرى اث٨ً ٔج ةس يف الؿؤيح، كاكف ظى  سى  .(5)«٦ة ركل ٬ؾق الظةدير (4)ةزن ؽى قى
 .(5)«الظةدير

 ِّ  باب يف نال

َِّز َُري يف ِعًٌَ احَلزٜحبٔ  اهلل عبزبٔ  ََُش ُْ 

[1425 ] زى٪ة ؽ  نياحلي ث٨  ؿ مح٨، ٩ة ٌٔل  ال ٔجؽظى ق٧ٕخي  /الي٪ىيؽ ٝةؿث٨  كى
ؽى  ى٧  ، ٨ٔ يىي» /جي٧ىري يٞٮؿث٨  الل ٔجؽث٨  مي ٓو ٨ٔ قٛيةفى ؽيري ككي قٕيؽ، ث٨  ظى

ًٓ ث٨  ٨ٔ ٔجةيح ؽيشث٨  رٚةٔح، ٨ٔ راٚ يٮـ  ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ ل٤٪ يب  أف  ًصربي٢  /ػى
ٕةذث٨  كال ةس يىؿككف ٨ٔ يىي .ثىؽر ٓه ث٨  قٕيؽ، ٨ٔ ٦ي  .ًرٚةٔح، ٣حف ٚي٫ راٚ

                                           

دُ  (1) َص ؾل،  لعج تن ا ـ يؿ ا ق يحقك  دٌ ه ا ت د َِّ ، يُ وٌق، ط وق ا،  طئ كثقًر ب»ر. قَّ غَ خ ِذي ْف لتَّ ب ا ي ة «َِّْؼِر ، ِّرجؿ

 .(7729)ارقؿ 

 .َصِحقٌح  (2)

ُت » :الؼتئؾ (3) ؾ . «ق ة ْرَط اق ُز أ  هق 

لف:  (م)وقع  ي  (4) ت  اًع طاقع ِّ لؿ تن»وا لؿثات مـ «حدبث قاب. (ك)، وا لاَّ وهق ا ق  والحدث:،  ه

 الاغقر.

 .َصِحقٌح  (5)



        
ُيد َُِيز ََُخ ُْ  663     بٔ عبد اهلل بٔ 

ة٣ى  ٓه الةسى ٚي٫ػى ٙى ككي
»(1). 

[1426 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽ» /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ث٨  الل ٔجؽث٨  قأ٣خي مي
ذبذ٫ ٨ٔ زةثًخ  ٧ًل، ٨ٔ أيب ث٨  جي٧ىري ٨ٔ ظؽيرو ٠ى ، ٨ٔ أل ٟو ميٮىس، ٨ٔ شي

، ٨ٔ ال يب  ٛيةف، ٨ٔ صةثؿو ، «ةر٭ى ةل  ٫ ثً ٭ي صٍ كى  ٨ى كي ظى  ٢ً يٍ ةل٤   ثً ًل  وى  ٨ٍ ٦ى » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصقي
٪١ؿ /(2)ٚٞةؿ ؽيره ٦ي  .(3)«٬ؾا ظى

ٮع :٦ة دٞٮؿي أ٩خى ٚي٫؟ ٝةؿ :٤ٝخي ليب :قال أبو ُمَحنَّد ًٮ  .(4)٬ٮ ظؽيره مى

 باب َا سنض 

َّزَِٔ  ََُش  ِّ َُريبٔ  اهلل عبزبٔ  نال ُْ 

َِٔ ايُبًزإ َٛاطِٓٗ  ََ ٢َٓ ْاق١ً اآلثاِص ٚأمسا٥ِٗ ٚ  يف ُن

[1427 ] زى٪ة ؽ  ٪يح » /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /أيب، ٝةؿؿ مح٨، ٩ة ال ٔجؽظى ٠ي
ح ث٨ (5)زيةد ٍ٭٧ى   .احلىني/ أثٮ صى

ؽـ ٤ٔي٭٥ ال١ٮٚح /ٝةؿ ٨٦ً أي٨ ٬ٮ؟ /٤ٝخي الث٨ جي٧ىري  .(6)«ثَصم  اكف يٞى
[1428 ] زى٪ة ؽ  قأ٣خي اث٨ى جي٧ىري ٨ٔ أيب » /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ذ (2) لؿطاقع: (م)و (ك)ا  ي ك وقع  ي ا  .«قتل»، و

 .َصِحقٌح  (3)

َظر  (4) ؿ  (1/73) «العؾؾ»وُيـْ ؾؿُ  (196)ارق لك اإلكؾقؾ»ػ، وـص َا ل دخؾ إ لؿ  .(151ص) «ا

ةٌ  (5) ف ِّرجؿ ب» ي  ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(2989)ارقؿ « َِّْؼِر

 .َصِحقٌح  (6)



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 664 

٫، كٝةؿ ٛى  ٕ ٌى ةف ٚى ْى ٍٞ س٧ة /الى ٔي  /٫ ٧ىريث٨  فاق٧ي  .(1)«خي
[1429 ] زى٪ة ؽ  س٧ةف» /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ٔي  (2)قأ٣خي اث٨ى جي٧ىري ٨ٔ 

ٍػجىيس ث٨ا
ى
ح ال ىش /، ٚٞةؿ(3)أيب زئر  .(4)«٬ٮ اث٨ي امل٘رية، ك٬ٮ ٔس٧ةف أل

[1431 ] زى٪ة ؽ  حي امؿأًة  /ق٧ٕخي اث٨ى جي٧ىري يٞٮؿ /ؿ مح٨، ٩ة أيب، ٝةؿال ٔجؽظى ٦ى
ى
أ

ـ   ـ  ػةلو ث٪خ ػةلال
ي
ـ  ػةلً ث٨  قٕيؽث٨  بري يه أ

ي
 .(5)«الـبريث٨  ا٣ٕةص، كيه أ

 

                                           

ؿ َصِحقٌح  (1) ارق ه  م كحق دَّ ََِّؼ و  ،(141 6). 

تن اـ  (2) هؿهق طثؿ لثؼػل مقتا لؿغقرة ا ة :ا ال ُزْرَط أ اـ  تن  وهق طثؿ طشك،  ة األ لؿغقر اق ا ٌة.  :أ بِثَؼ

ب» ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  455)، ِّرجؿ 2). 

أكَّ » : الُؿَعؾ ِؿي   قال العالمةُ  (3) ة  لؿغقر اـ ا تن  وف  ي طثؿ لؿعر وا ذا  ي األصقل،  ف يؼتل لف: ك

تن األطشك، وإكؿ ة، وطثؿ ال الؿغقر تن اـ أ ٌؾ طثؿ وهق رج د،  اـ محؿ تن  عثؿ ل تل: األخـسل   ت يؼ

ب هـت  ،آخر لاقا ت:  (األطشك)فال أدري ا أيًض ة  لؿغقر ـ ا ا تن  لعثؿ تل  .«. (األخـسل)أم يؼ  اهـ

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)



        
 665     ُسِرَعة ايزياسي أبو

 

ازي ة الرَّ  أبى ُزْرع 

 أبو زرعة اهرازي 

 تَٔ ايلًُاء اجلٗابذة 

 ايٓكاد َٔ ايطبكة ايزابلة 

 َٔ أٌٖ ايزي:

 بٔ  أبو سرعة؛ عبيد اهلل

  ش دبٔ  هز ِاي عبد
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 667     ُسِرَعة ايزياسي أبو

 
  أبٛ ُطِصَع١ ايضَّاطٟ

ابعِة ِمن أهل السي:ومُِ َبقة السَّ
َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
ة الى

َ
ماء الَجهاِبر

َ
ُن الُعل

زعة؛ ُعبيد هللا ُ
سيمالُعبدبن ُأبى ش

َ
صيدبن ُك ًَُ

َِٔ باب  ًِِ أبٞ ُطِصَع١ ِٚفِكَٗ٘ا سنض    ِع

[1431 ] زى٪ة ؽ  ٨ي ال ٔجؽظى  /ال٤ير، ٝةؿث٨  أمحؽ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٩ة احلىكى
يًٍ٪٫ ٦ًس٢ٍ ٩ًٛك٫ » /ث ابلىَصم يٞٮؿٗيةث٨  ٮاظؽال ٔجؽق٧ٕخي  ٕى ح ثً ٦ة رأل أثٮ زئر

ا  .(2)«أظؽن
[1432 ]٨ى  /ٝةؿ ذىتى ال ٔجؽكاكف » /أمحؽ يٞٮؿث٨  كق٧ٕخي احلىكى ٮاظؽ ٠ى
ح ال١ذت، كمحى ةدي ث٨  ٨ٔ مح ةد ٤ى٧ى ٨ كاث٨ ًقريي٨ث٨  قى  .(3)«زيؽ ٣ىيًق أوعةبى احلىكى
[1433 ]ؽ ى٧  ٫ إىل أيب ث٨  عةؽٝؿأتي ٠ذةب إق /ٝةؿ أثٮ مي  ُ را٬ٮي٫ خب

ح ج ذ٫، » /زئر ٨ يِٛ قي ٤ٟى ًم٧  ٕى كرنا؛ ٚةحل٧ؽي لل اذلم صى إين أزدادي ثٟ ل  يٮـ سي
اؿ يف ث٨  ك٬ؾا ٨٦ً أ٥ْٔ ٦ة يذةج إل٫ الٮـ َة٣ت ا٥٤ٕ٣، كأمحؽ إثؿا٬ي٥ ال يـى

ؿط، كإف ل٥ يىس٨ ٚيٟ حب٧ًؽ الل إٚؿاطه  (4)ًذ٠ؿؾ ال٧ي٢ ، كأٝؿأين ظىت يىسةد يٛي
                                           

قؿ  (1) بثر ر ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ  .(215)بِثَؼ

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

الجؿقؾ»: (ك) ي  (4) ذكرى  تلجؿقؾ»: (م)، و« ي  د: «يذكرك ا ويليت فقؿت اع تلجؿقؾ»،  . « ي ذكرك ا
= 
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ا٬٪ح، ٚضـاؾ الل ػرينا،  ؽى ٪ ح كدىؿؾ ال٧ي يذٟ ٨٦ إّ٭ةر الك  كٍوى
ى
٠ذةثٟى إل٫ ث٪عٮ ٦ة أ

٧ىع٢ كإف مم٨ أظت والظ٫  ٌٍ ٍٮ٣ىح، ز٥ يى يذٟ؛ ٚإف  ل٤جة٢ًَ صى كٍوى
ى
ـٍ ىلع ٦ة أ ٚىؽي

يٍ٪٫ سى  (1)كزى
ي
ٓي ٨٦ إػٮا٩٪ة ا٣ٞةد٦ني ٦ة أ٩خى ٤ٔي٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كاحلِٛ ٚىأ  ، كإين  أق٧

 .«ثؾلٟ
[1434 ] زى٪ة ؽ  ٕٛؿال ٔجؽظى ٛؿاين،  ث٨ (2)ؿ مح٨، ٩ة صى ٔـ  ىي ال ؽ؛ أثٮ يى ى٧  مي

٧ؿك /ٝةؿ ٔى ٍ٭٢ ث٨ (3)ق٧ٕخي  ح ٚٞةؿ -صػةب يٞٮؿث٨  قى ٦ة » /-كذى٠ؿ أثة زئر
٪ح ٦ًس٢ أيب زيرٍٔح ًل يف مخكني ك٦ةاح قى  .(4)«كي

[1435 ] زى٪ة ؽ  ى٧  ال ٔجؽظى ك٥٤ يٞٮؿث٨  ؽى ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي ٦ة » /مي
ح ٦ًس٤ٍى٫ ٔر ٤ ٙ أثٮ زي  .(5)«ػى

[1436 ]ح ح ٚٞةؿ -كق٧ٕذي٫ يٞٮؿ ثٕؽ كٚةة أيب زٔر اكف » /-كذ٠ؿ أثة زئر
ٍربى٪ٍ  ٥٤ (6)افؽى دى ًٕ  .(7)«ا٣

                                           
= 

ِؿل. ؾص لُؿَع  ا

.«ديـف»: (م) ي  (1) ل ِؿ ؾص لُؿَع  . ا

حسـ (2) عػر اـ محؿد اـ ال لزطػراين :هق ج لؿاـػ:  ،أاق يحقك ا لتػسقري، قتل ا لؿعروف ات ا

وٌق » ُد دارقطـل: «َص وٌق ». وقتل ال ُد ؾ. »«َص دي ع لتَّ وا لَجرح  ت سما»، (489 ،2/488)« ا تا

د «الحتكؿ ؾ  .(69)ارقؿ  (197ص)رقطـل ال

أاق حتِّؿ:  :هق طؿرو اـ سفؾ اـ صرختب الرازي (3) وٌق »أاق طؾل، قتل  ُد ٌة، َص لَجرح . »«بِثَؼ ا

ؾ دي ع لتَّ  .(6/237)« وا

ـُ  َسـَُده َحَسٌن. (4) ا ـصػ ا َا لُؿ ه مـ صريؼ ا وا تكر  ي  ور مشؼ»طس د خ  تري ِّ »(38/32). 

ؼ ا .َصِحقٌح  (5) ري ـصِػ ورواه مـ ص َا ـُ  لُؿ ا تكر  ي  ا يخ دمشؼ»طس  .(38/32)« ِّتر

تكر» ي  (6) ااـ طس تريخ   .«دراـد العؾؿ»: «ِّ

ـُ  .َصِحقٌح  (7) ا ـصػ ا َا لُؿ ؼ ا ه مـ صري وا تكر  ي  ور يخ دمشؼ»طس  .(38/32)« ِّتر
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[1437 ] زى٪ة ؽ  ٕيؽال ٔجؽظى ذيع ٝةؿ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ذ٠ؿ قى  /٧ٔؿك ا٣ربى
ؽى  ى٧  ىي ال حٍكى  ث٨ (2)ق٧ٕخ مي اؿ ال٧يك٧٤ٮف خبريو ٦ة أثق » /ةثٮرم يٞٮؿيى ال يـى

ح، ك٦ة اكف اللي   اللي  ًلىرتؾ الرضى إال  كٚي٭ة ٦س٢ أيب  هل٥ ٦ًس٢ أيب زئر
٤ ح  ًٔ ُؿ ٦ة ظىك هل ٨٦  ٤كةا٫ ػى ٥ْ ىلع صي ٭٤ٮق، ز٥ ص٢ٕ يٕي ٤ ٥ الةس ٦ة صى ٕى ح حي زئر

ٔيؿكة ٨ٔ عئنحى ٨ٔ  ـ ٬ؿم ٨ٔ   /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصال يب ظؽير اث٨ إقعةؽ ٨ٔ ال
ً  ذةفً ٕى كٍ رى »   اؾو ٮى كً ب

ى
١يخ هل  /، ٝةؿ قٕيؽ«اؾو ٮى قً  ث٘ريً  ني ركٕحن ًٕ جٍ ٨ قى ٦ً  ٢ي ٌى ٍٚ أ كك٪خ ظى

ؽى  ى٧  ح أف  مي ت ٦ٓ ٦ٕةكيحث٨  ٨ٔ أيب زئر عى ُى ؽيف ٨٦ ث٨  إقعةؽ اٍو يىي الى 
ؿي٫ٞ، كٝةؿ َى ٧ٓ ٦٪٫ ٬ؾا احلؽير يف  ًٛؽ ٦٪ؾ  /(3)ا٣ٕؿاؽ إىل الؿم، ٚكى ٍقذى

ى
دى٬ؿ ل٥ أ

ُؿ٬ة القذع٤يذ٧ٮق  ة أكٝٓ ٔ٪ؽم كال آزؿ ٨٦ ٬ؾق الك٧ح، كلٮ ٚى٭٧ذ٥ ْٔي٥ى ػى ٧ٍ٤ن ًٔ
ح يف نـ ٠سري .(4)٧٠ة اقذع٤يذي٫  .(5)«كص٢ٕ يى٧ؽح أثة زئر

[1438]  زى٪ة ؽ  ح»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ث٨  كذ٠ؿ أمحؽ -ق٧ٕخي أثة زئر
٪ٍجى٢، كأ٫٩ أُٔةق دٚرتىق ٓى ٠ذةثى٫  ث٨ اكف أمحؽي  /٤ٞٚخ هل -ظى ذى ؿٟٚ ظير دى ٪ٍجى٢ يٕى ظى

 إلٟ؟ 
ذىا٠ؿق  /ٚٞةؿ

ي
ةا٤ًي٫ كأ قى

ي
كرث االػذالؼى إل٫، كك٪خ أ

ي
٧ٍؿم، ٠٪خي أ ٕى إم ٣ى

                                           

تفظُ  (1) لح ق ا تن ه ق طثؿ طل.  :أا ذ زدي الرب ر األ ـ طؿت اـ طؿرو ا تكر»سعقد  ااـ طس خ  تري ِّ» (2/259) ،

لـاالء سقر»، (2/259)  .(14/77)« أطالم ا

ذ   (2) ل تفظٌ هق ا ٌة، ح بِثَؼ ؾل،  ٌؾ ه ؾق ب. »، ج ِذي ْف لتَّ ب ا ي ؿ «َِّْؼِر ارق ة   .(6427)، ِّرجؿ

ل. (3) ِؿ ؾص لُؿَع يحقك. ا اـ  د   أي: محؿ

ـُ » :قال العالمة الُؿَعؾ ِؿي  (4) ا ه ا وا ث ر دي لح د اـ يحقك  ا تن محؿ لزهري، وك ـ ا إسحتق ط

د َج  وَش  عَ ؿَ ق لزهري،  ث ا دي ث َح َر ح دي لح ذا ا تستـؽر ه ِؾف، ف َؾ ؿ َِّ  ،ِط ل اَ و ت  ؾؿ ٌة، ف ؾَّ ف ِط ل قـ  ؾغف طـ تا

ألكَّ  اف:  رَّ  لؽالم ُس ذا ا ة ه ال ُزْرَط أنَّ أ ـ  اقَّ إكَّ  ف  تق  إسح اـ  د ي، فَ ا لا مـ ا عف  ؿ ت س ف طؾك َس لَّ دَ ؿ

ِّف اد ي  ،طتد لٌػ  وال ت ِّ .».  اهـ

ـصِػ  (5) َا لُؿ ـ صريؼ ا ه م وا ـُ  ور ا تكر  ي  ا ؼ»طس خ دمش تري ِّ »(38/29 ،39). 
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ا٠ًؿيين  .(1)«كييؾى
[1439 ] زى٪ة ؽ  ني ث٨ (2)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٌٔل  ال ٔجؽظى الي٪يؽ ث٨  احليكى

ًٟ » /يٞٮؿ ا أ٥٤ٔ حبؽيًر ٦ةل ُٕ٭ة ٨٦ أيب أنف؛ مي ث٨  ٦ة رأيخي أظؽن ٞى ٍ٪ ٍك٪ىؽ٬ة ك٦ي
ح ظؽير ٦ةلٟ ةو  ٕي٤ٮـ، ك٣س٨ ػى ح، ككؾلٟ قةاؿ ا٣  .(3)«زئر

[1441 ]ح  ملسو هيلع هللا ىلصرأيخي ٚي٧ة يىؿل ال ةا٥ ٠أين  يف مىكضؽ ال يب » /ٝةؿ أثٮ زئر
مكط يىؽم ىلع ٦ً٪رب ال يب 

ى
ٕٞؽ كاذلم يى٤ي٫ كاذلم يى٤ي٫، ز٥  ملسو هيلع هللا ىلصككأين  أ ٓ ال٧ى ًٮ مى

ٞىىىذ٫ ١ذ٫ ذى ٍمكى
ى
اف، ٚٞةؿ أ ٕ٪ة حًبىؿ  ٬ؾا أ٩خى  /ىلع رص٢و ٨٦ أ٢٬ ًقًضٍكذةف اكف ٦ى

ٍٕىن حبؽيًر ال يب  عةثح كاتل ةثٕني ملسو هيلع هللا ىلصتي ِي ٠سريى يشءو  .كالى  كك٪خ إذ ذاؾ ال أظٛ
ري٥٬، ز٥ ٔ٪يخ ث٫ ثٕؽي  ٍكزىايًع، ك٦ةلٟ، كال ٍٮرًم ٗك

ى
 .«٨٦ً مكةا٢ ال

[1441 ] زى٪ة ؽ   الل ٔجؽكذ٠ؿ هل أثٮ  -يٞٮؿيب ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أال ٔجؽظى
  ُ ح ٚٞةؿ (4)٭ؿاينا٣ ٥ى ٨٦ً أيب » /-كأثٮ زئر ٍذ٭ى

ى
حى أ  ا٣ُ٭ؿاين الل ٔجؽاكف أثٮ زئر

٤ى٥ى ٦٪٫ ثس٢  يشءو  ٍٔ ى
رًيق /كأ ٫ٞ، كاحلؽيًر، ٗك ًٛ  .(5)«ثة٣

 

                                           

ـُ  .َصِحقٌح  (1) ا ـصػ ا َا لُؿ ؼ ا ه مـ صري وا تكر  ي  ور يخ دمشؼ»طس  .(38/16)« ِّتر

ةٌ  (2) . ،بِثَؼ دم  كؿت ِّؼ

(3)  
 

ؾل تن ط لٍؽ  وك ت ث م دي اح د اطتـك  د ق لجـق اـ ا لحسقـ  ؽل، وَج  اـ ا لؿتل ذلؽ يؼتل لف: ا ؿعف: ول

ل. ِؿ ؾص لُؿَع تب اآليت. ا لا ول ا أ ت يليت   كؿ

صريؼ  بثر رواه مـ  ـُ واأل ـصػ اا َا لُؿ تكر  ي  ا مشؼ»طس يخ د ارقؿ (38/22)« ِّتر ، (1442)، وسقليت 

ٌب  لٍ  وفقف جقا ؾك سما لؿُ فَ جَّ وَ  ط ا لف   .ُػ ـص َا ف 

قؿ  (4) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(12)ََِّؼ

 .َصِحقٌح  (5)
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 باب َا سنض 

 ِسِفِظ أبٞ ُطصع١ َِٔ 

[1442 ] زى٪ة ؽ  نيث٨  ٌل  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٔال ٔجؽظى الي٪ىيؽ ث٨  احليكى
ةلّك ًٟ » /يٞٮؿ (1)ال٧ى ِى حلؽيًر ٦ةل ا أظٛ ٪٫ُٕٞ ث٨  ٦ة رأيخي أظؽن أنف ل٧يك٪ؽق ك٦ي

ح ٮَأ»٦ة يف  /٤ٝخي  .(2)٨٦ أيب زئر يةدات ا٣ت ٣حكخ يف  «ال٧ي ـ   /؟ ٝةؿ«املٮَأ»كال
ٕى٥   .«جى

[1443 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔر خي ق٧ٕ /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي
٪ٍجى٢ث٨  أمحؽى  ١ؿ٦حث٨  الل ٔجؽكذ٠ؿ ٨ٔ  -ظى ًٔ ةر، ٨ٔ ث٨  كاٝؽ، ٨ٔ   ٧ٔ

ةـ ملسو هيلع هللا ىلصرأيخي ال يب » /ٝةؿ -اهلؿ٦ةس ٌل  ىلع راظ٤ًذ٫ حنٮ الن  ٦ة  /ٚٞةؿ أمحؽ -ييىى
جةء ظىت صةء أثٮ  ملسو هيلع هللا ىلصّ٪٪خي أف  اهلؿ٦ةس ركل ٨ٔ ال يب  ٌٍ ٕى ًقٮل ظؽير ا٣

ذىةدة  .(4)«ث٭ؾا احلؽيًر  (3)رى
[1444 ]ٝ٭٪ة ظؽيره آػؿ ًقٮل ٬ؾي٨ /٤خي هل أ٩ة   .ك٬ى

زى٪ة ٧ٔؿك /٦ة ٬ٮ؟ ٤ٝخ /ٝةؿ ؽ  ١ؿ٦حى ث٨  ظى ًٔ ؿزكؽ، ٨ٔ  ةر، ٨ٔ ث٨  مى  ٧ٔ
٤ ٧ٍخي ىلع ال يب  /اهلؿ٦ةس، ٝةؿ ق ملسو هيلع هللا ىلصقى ؽ  يؽى ٧ى   .ذى

                                           

 ؼص لُ  (1)
ص

لؽل ت لؿ ت ا تلؽ ب  ديث م تيتف اح . ،لعـ دم  كؿت ِّؼ

ارقؿ َصِحقٌح  (2) م  دَّ ََِّؼ د  وق  ،(143 9). 

د هق (3) ِؿل. طا ؾص لُؿَع د. ا واق اـ   اهلل 

 .َصِحقٌح  (4)
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ح ٪١ًٍٍؿق /ٝةؿ أثٮ زٔر ، كل٥ حي خى ١ى  .(1)«ٚىكى

ـه إال   :(2)وقال أبو ُمَحنَّد ح ٝى٢  يٮ  يؿج ٫ٕ٦ إىل املكضؽ اكف أثٮ زئر
 ًٜٛ ذ  ـو ٦ة حى ـو ٠ذةث٭٥ اذلم قألٮا ٚي٫، ٚيىٞؿأ ىلع ل  ٝٮ ذيت، لم  ٝٮ ٠ذةثني أك زالزح ٠ي
ؿاءة ٨٦ ٠ذةب، ز٥ يٞؿأ لآلػؿ ٠ذةثى٫ اذلم ٝؽ قأؿ ٚي٫ أكراؽ، ز٥ يٞؿأ  ًٞ هل ا٣
٧ًس٢ ذلٟ، ٚإذا رصٕٮا أكئلٟ يف يٮ٦ً٭٥ يسٮف ٝؽ أػؿج ٫ٕ٦ ٠ذةث٭٥،  ل٤سة٣ر ٠ى
ٓ اذلم اكف ٝؿأ ٤ٔي٭٥ إىل ذلٟ املاكف، ٚيىبذؽئ ٚيٞؿأ ٨٦ ٗري أف  ٚيىيجء إىل املًٮ

ىكأهل٥ ىكذٛ٭٥ ٨٦ً  :ي ٤كس٥؟ ٚاكف ذاؾ دأث٫ ل يٮـ ال ي ؿي دلى ك 
ى
ذ٥؟ ك٦ة أ ٍ٘ إىل أي٨ ثى٤ى

ا ٨٦ً  ٧ًس٢، كال أ٥٤ٔ أظؽن ٕىيش ٠ى اة كبة٣ ؽى ٘ى أظؽو ٦٪٭٥ أكؿ دل٤ك٫، ك٬ؾا ثة٣
زني ٝىؽر ىلع ٬ ؽ  عى  .«ؾاال٧ي

[1445] زى٪ة ؽ  ح، أثٮ ٩ة ؿ مح٨،ال ٔجؽ ظى ة ظرضتي » /ٝةؿ زئر جيؽى  يٮ٦ن  ث٨ الل ٔي
ؿي » /ٚٞةؿ ،(3)عئنح ك 

ى
ة ٦ى٨ أ كى ٍؿ٥٬ ابلىيخ ٠ى  .صي

ح/ ٤ٞٚخ ٝىج٢ أك تيج ٓ؟ ٝةؿ /ٝةؿ أثٮ زئر ٥ اكف  ٍؿ٬ي   .ث٢ تيج ٓ /ٚىضي
زى٪ة إثؿا٬ي٥ /٤ٝخ ؽ  ٍٕ ث٨  ظى ؿ، ٨ٔ دى٧ًي٥مٮىس، أ٩ة اث٨ زىٍٮر، ٨ٔ ٦ى ث٨  ٧ى

يؽال ٔجؽ ًٕ جىري، ٝةؿث٨  ؿ مح٨، ٨ٔ قى ، ٚ٪ىه ال ةس » /صي ٓه ج  ة ابلىيٍخ تي كى ٨ ٠ى ؿي ٦ى ك 
ى
أ
١خ، ز٥ ا٩بكٍ ثٕؽ ذلٟ إيل   ج ٫، ٚىكى  .(4)«٨ٔ قى

[1446 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ؽتي إىل أيب » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر ٕٝى
                                           

 .َصِحقٌح  (1)

لؿُ  (2) .ـص َا هق ا  ػ

ِ اهق طاقد اهلل اـ محؿد  (3) لعقشل ك وا تئشل  لع وا ة.  تئش اـ ط لف: ا ؾ  وقق ة،  تئش لك طتئشة اـ ط ة إ سا

ة: ألكف مـ ذريتفت لؼَ  :اـت صؾح ت ا ٌة، ُرمل  لؿ يَ دَ بِثَؼ و ب»ت. اُ ثْ ر،  ِذي ْف لتَّ ب ا ارقؿ ، ِّرج«َِّْؼِري ة  ؿ

(4363). 

 .َصِحقٌح  (4)
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٤٧خ ٔ٪٫ (1)الٮلؽ ة ٚىعى ؾا٠ؿة ٨٦ً ٗري أف ٠ذجخي ٦٪٫  يٮ٦ن ٔىّشى ظؽيسنة، ٦ي ز٧ة٩يحى 
ٛ ْخ ٔ٪٫ َك٫ ى  .(2)«ظؿٚنة، كحتى

[1447 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ق٧ٕخي ٨٦ً ثًٕي  /ؿ مح٨، ق٧ٕخي أثة زئر
، ٚكأ٣ين رص٢ه ٨٦ً أوعةب احلؽير ٚأُٔيذي٫ ٠ًذةيب، ٚىؿىد  ٌٔل   ال٧ىنةيغ أظةديرى

جٕح مٮآً.ال١ذةبى ثٕؽ ًقذ ح أم٭ؿ، ٚ ري  يف قى  أ٩ْؿ يف ال١ذةب، ٚإذا أ٩ ٫ ٝؽ دى
ح ، كًصٍتي إىل ٔ٪ؽق، ٤ٞٚخي  /ٝةؿ أثٮ زٔر الى تىذ يًق الل  /ٚأػؾتي ال١ذةبى

ى
أ

 د٢ٕٛ ٦س٢ ٬ؾا؟ 
ح ٓ كأػربدي٫، ك٤ٝخ هل /ٝةؿ أثٮ زٔر ٓو مًٮ ة ٬ؾا اذلم  /ٚأكٝٛذي٫ ىلع مًٮ أ٦ 

ت ٚإ٩ ٫ ٬ؾا اذلم ص٤ٕخ ٨ٔ اث٨ أيب ٚ ري  ٧ؿة من٭ٮر، دى ًى ؽيٟ، ٚإ٫٩ ٨ٔ أيب 
ة ٬ؾا ٚإ٫٩ ٠ؾا ككؾا، ٚإ٩ ٫ ال ييجء ٨ٔ  ك٣حف ٬ؾا ٨٦ ظؽير اث٨ أيب ٚؽيٟ، كأ٦ 

ػربق ظىت أكٝٛذي٫ ىلع َكي ٫، ز٥ ٤ٝخ هل
ي
، كإ٩ ٧ة ٬ؾا ٠ؾا، ٥٤ٚ أزؿ أ ٚإين  /ٚالفو

يغ، كلٮ ل٥ أظ٫ْٛ لاكف  ٓى ٦ة ٚي٫ يف الٮٝخ اذلم ا٩ذؼجخي ىلع الن  ال ظْٛخي جي
ًٜ اللى  ف ٌٔل  ٦ًس٢ٍي ٬ؾا، ٚةد   .(3)«ية رص٢ يى

َبى أف  :٤ٞٚخي هل :(4)قال أبو ُمَحنَّد
ى
ٕى٢ى ٬ؾا؟ ٚىأ ٨ ذلٟ الؿص٢ اذلم ذى ٦ى

يى٫  ٧ يكى  .ي

[1448 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔى ٍر دٕٚخي ٠ذةبى » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ كق٧ٕخي أثة زي
                                           

طَّ  (1) ل  قتلسل.هق ا

 .َصِحقٌح  (2)

ـصِػ  .َصِحقٌح  (3) َا لُؿ يؼ ا مـ صر لؽ  وى ذ ُب  ور طق لخ اغداد» ي  ا تريخ  ـُ ، (2/49)« ِّ ا ـف ا تكر  وط طس

ؼ» ي  خ دمش تري ِّ »(38/25). 

ُػ  (4) ـص َا لُؿ  . هق ا
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ٚ ، ٚىؿىد  ٌٔل  ؽادم،  ٮـ إىل رص٢ ث٘ى ري  ظؿٚنة ٨٦ اإلق٪ةد ٨ٔ ًص٭ذ٫، الى  إذا أ٫٩ ٝؽ دى
ح/ ٚذىٕضجخي ٦٪٫، ٤ٞٚخ يف ٩ٛيس ٨ ييؿيؽ أف ي٢ٕٛ  /ٝةؿ أثٮ زئر ية قجعةفى الل! ٦ى

؟ ك٤ٝخي يف ٩ٛيس  ٨ ْي ٢٧ً محبنة /٬ؾا يب؟ أم  يشءو حى ٔى ٨  أ٩ ٫  ْي  .(1)«إ٩ ٫ حى
[1449 ] زى٪ة ؽ  ح يال ٔجؽظى ٔر كدىٚٓ إل٫  /ٞٮؿؿ مح٨، ٝةؿ/ كق٧ٕخي أثة زي

  .اٝؿأ /رص٢ه ظؽيسنة ٚٞةؿ
ؿ يف احلؽيًر، ٝةؿ ْى ٟى ٬ؾا؟  /٧٤ٚة جى  ٨٦ً أي٨ى ل

ٍ٭ًؿ ٠ذةبو ليٮقٙ الٮىر اؽ. /ٝةؿ ّى  كصؽدي٫ ىلع 
ح ث ث٫ /ٝةؿ أثٮ زئر ؽ  ظى

ي
ى٥ أ ين  ل

ى
ؽييث ٗري أ   .٬ؾا احلؽيري ٨٦ً ظى

ث  /ٝي٢ هل ىؽ  ة ل٥ حتي زٍخى ث٫ م٧  ؽ  ِٛ ٦ة ظى  ث٫؟ كأ٩خى حتى
٫ٕ ًٮ  .(2)«ٝةؿ/ ثًل، ٦ة يف ثىحت ظؽيره إال  كأ٩ة أٚ٭٥ مى

[1451 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ة » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر ؿرتي يٮ٦ن مى
ؿ إيل  ٝةؿ لؿص٢و  ْى ٔىىة، ٧٤ٚة جى ذ ١ئ ىلع  ٌٮب ٦ي دؿل ٬ؾا  /ثبريكت ٚإذا ميغه َمى

٩ية أظِٛ ٨٦ ٬ؾا   .٣حف يف ال 
ح ؽى يل ث٭ؾق الن٭ةدة؟  /ٝةؿ أثٮ زئر ىٍن٭ى ٩ية ظىت ي ةظ ال   ٛ ؿىؼى ظي ٔى ٦ة ييؽري٫؟ 

 .(3)«ٗري أف  الةسى إذا ق٧ٕٮا محبنة ٝةلٮق

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)
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ُّ َطَاْ٘باب   َا ُسِنض يف أبٞ ُطِصع١ أَّ٘ إَا

[1451 ] زى٪ة ؽ   /ىلع يٞٮؿال ٔجؽث٨  ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ييٮنفى ال ٔجؽظى
ح كأثٮ ظةد٥ ًإ٦ى » اقةفأثٮ زئر ؿى ة ػي ةؤ٧٬ة والحه  /كدع هل٧ة، كٝةؿ .ة٦ى ٞى بى

 .(1)«ل٧٤ك٧٤ني
[1452 ] زى٪ة ؽ  ب٢ أيب »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ح، ٚٞةؿ قي ٔى ٍر  /٨ٔ أيب زي

ـه   .«إ٦ة

َِٔ باب  َٗاص٠ ُخًُل أبٞ ُطصع١َا سنض   َط

[1453 ] زى٪ة ؽ  ىل  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى دىٮى
ى
٠٪خي أ

ة،  (2)ذؼةبى اال٩ ىلع أيب الٮلؽ، كك٪خ ال أ٩ذؼتي ٦ة ق٧ٕخي ٨٦ً أيب الٮلؽ ٝؽي٧ن
ة ح يٮ٦ن ٧ًٓ د٤ًٟ الظةديرى  /ٚرتل ٝةؿ أثٮ زٔر ا بكبيب؟ ك٦ة قى ٕةدن ا٠ذت ظؽيسنة ٦ي

                                           

ـصِػ  ه مـ صريِؼ وروا .َصِحقٌح  (1) َا لُؿ ُب  ا طق لخ تريخ اغداد» ي  ا ـُ ، (2/418)« ِّ ا ف ا مـ صريؼ طستكر  و

ؼ» ي  خ دمش تري ِّ »(52/13). 

ط   :آكتخاب (2) ل وا ث  تدي لألح تر  ق واتاخت تء  تاكتؼ ق ا ِ ه لشَّ ـ مَ رق م تت ا وي ، ومت فقَ  :قخر لقف ـتخب طقا

ِ رَّ ؽَ َِّ  ايتِّف، ومت تا يجده طـدر م ويؽقن هذا طـدم ـ رو ه،  قُخ غقر لشَّ واية مُ  ت يؽقن ا لر و ي ا ا  ؽثًر

ا ب غريًات تا يُ  ،َطِسًر ل ت ط ل و كقن ا إمَّ أ و ة،  تم لؽ فال يَ ؿؽـف صقل اإلق لغقر ذ ؿ ت  تحب أهؾ العؾ س

َظر  ذا ُيـْ لف و لؽ:  تمع»ذ لس وآداب ا وي  ا لرَّ تمع ألخالق ا لج وي»، و(188، 2/187) «ا ا لرَّ ب ا دري ِّ» 

طالحتت»، و(129، 2/128) القجقز  ي اص لؿعجؿ  ديث ا الح  .(43ص) «أهؾ 
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دىعى 
ى
ٍورًب أف أ

ى
هل ٦ة ٠٪خي أ ٧ًٍؽ إال  ثٕؽ ػؿكيج، كلٮ ٠٪خي أ٩ة ثىؽى ٕى ا٣ت دىؿكذ٭ة ىلع ا٣

حًصيةد ظؽيًس٫ كال أ ة دىحىّس  يل اخلؿكجي ٨٦ ابلىَصة ٤ٝخ ليب زئر ٓي ٦ً٪٫، ٧٤ٚ   /ق٧
؟ ٚٞةؿ ة ٠ذجخ ٦٪٫  /ختؿجي ال، إ٩ٟ  دىؿكخ أظةديرى ٨٦ً ظؽيًر أيب الٮلؽ م٧ 

ًري٥ 
ي
ةدنا، ٚأ٩ة أ ٕى ٤يٟ ٦ي ٔى ؿ٬خ أف أقأؿ يف يشء يسٮف  ة، ١ٚى ق٧ٕخي ٦٪٫ ٝؽي٧ن

ؾ ظىت أق٧ٓ  .(1)«ثٕؽى

َِٔ باب   ِ أبٞ ُطصع١َنِجض٠ ِعًَا سنض 

[1454 ] زى٪ة ؽ  ح ال ٔجؽظى ٔر ـًر ٦ة » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ٤ٝخي ليب زي
ٍ حتى

  .٦ةاحي أ٣ٙ ٠سريه  /مٮىس ٦ةاح أ٣ٙ ظؽير؟ ٝةؿث٨  ٠ذجخى ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى 
ة؟ ٝةؿ /٤ٝخ ٛن ؽ   /ٚؼ٧كنيى أ٣ ٔى  ٨ ة، أػربين ٦ى ٛن ة، كقجٕني أ٣ ٛن ٥ٕ٩، كًقت ني أ٣

جى٤ٖى زى٧ الة ذى ٮء كالى  ٙى ظؽيرو ٠ذةبى الًٮ  .(2)«ة٩يح ّٔشى أ٣
[1455 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔر ٦ٍ٪ة » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي ـً

ى ل
مٮىس ز٧ةين ًقجني ٨٦ ق٪ح أربٓ ّٔشة يف آػؿ٬ًة إىل ق٪ح ازجذني ث٨  إثؿا٬ي٥ى 

حى يف رمٌةف  ١ ّشي٨ ظىت ػؿصخي إىل ٦ى  .(3)«ٔك
[1456 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة ال ٔجؽظى ٠ذجخي ثةلؿم » /زئر

ة؛ ٦ً٪٭٥  ؿاؽ ٨ٔ حنًٮ زىالزني ميؼن ًٕ ػؿج إىل ا٣
ى
اح، ث٨  الل ٔجؽٝج٢ أف أ الىؿ 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ـصِػ  .َصِحقٌح  (2) َا لُؿ ه مـ صريؼ ا وا ُب  ور طق لخ د» ي  ا تريخ اغدا ـُ ، (12/35)« ِّ ا ـف ا تكر  ي طَ  وط س

تريخ دمشؼ» ِّ »(38/1 8 ،1 9). 

 .َصِحقٌح  (3)
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٧ؽال ٔجؽال٧ى٘رية، كث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽك ةف، كصٕٛؿث٨  ى  ث٨  ٔحىس، كبّشث٨  ظك 
ح ٤ى٧ى جيؽث٨  يـيؽ، كقى ٔي ة ٠سرية .إقعةؽث٨  بنري، ك  .(1)«كذ٠ؿ ميٮػن

[1457 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔر ٧ٕخي أثة زي ٠ذجخي ٨ٔ أيب » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ قى
ة ظؽير مح ةد ٤ى٧ح اتل جٮذيك ّٔشة آالؼ ظؽير، أ٦  ح ّٕٚشة آالؼ ث٨  قى ٤ى٧ى قى

جىيق  ة؛ ٚةقذ١ذب٪ة ال١سري، ك٦ةت ذى ظؽير، كك٪ة ٨ْ٩  أ٩ ٫ يٞؿأ ٧٠ة اكف يٞؿأ ٝؽي٧ن
ة (2)٤ٔي٪ة يشءه   .(4)«َصة، ٚٮ٬جخ ٣ٞٮـ ثةبلى (3)حنٮ ٝىٍٮصى 
[1458 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔر ٩ْؿتي يف حنٮو » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي

ؽير اث٨ً كى٬ٍتو ث٧َصى كيف ٗرًي ًمَص ٦ة أ٥٤ٔي أين   ٨٦ً زى٧ة٩ني أ٣ٙ ظؽيرو ٨٦ً ظى
 .(5)«رأيخي هل ظؽيسنة ال أو٢ى هل

 

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

ة «شئ كثقر: »(م)و (ك) ي الؿخطقط  (2) ؾؿ ِؿل ك ؾص لُؿَع ِت ا لؿ ُيْثا و م اكتؿتل ، ولعد«كثقر»، 

ـاقف لتَّ ذا ا ُت هب دي اكتػق  طـ
 

ِؿل ؾص لُؿَع ؾقف ا وقػ ط ذي  ل ط ا طق لؿخ  .ا

ة (3) لتَّ  الَؼوَصر  تُء ا وط  : لتخػقػ وا ؾ  لتثؼق ت مـ قَ تَّ ؿر يُ ا ذ  ب. خ لؿـقر»ا تح ا لؿاا ة  (399ص) «ا متد

َاَر )  .(َق

 .َصِحقٌح  (4)

 .َصِحقٌح  (5)



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 678 

 َِٔ  ََعضف١ أبٞ ُطصع١ باب َا سنض 

ٌِ احلزٜح، ٚبضشٝش٘  َٔ َعِكُٝ٘ بعً

[1459 ] زى٪ة ؽ  زى٪ة أثٮ » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زيرٍٔح يٞٮؿال ٔجؽظى ؽ  ظى
، ٨ٔ مكٕؿ، ٨ٔ عو٥ث٨  ثسؿ ٓه حجح، ٩ة ككي رأيخي اث٨ى  /ٔجيؽ الل، ٝةؿث٨  أيب مى

ح ٍؿًكؿ إىل ال٧ىكضؽ، ٚٞةؿ أثٮ زئر ٭ى ؿ حي ٧ى ث٨  مكٕؿ ل٥ يؿك ٨ٔ عو٥ /٤ٞٚخ هل /خي
جىيؽ الل محبن  ٚؽػ٢ ثحذى٫ ٤ُٚجى٫  /ٝةؿ .ٚي٫ ش  ٤ى ٚى  .(1)ة إ٩ ٧ة ٬ؾا قٛيةفي ٨ٔ عو٥و خي

ٛيةف /ٚؿصٓ، ٚٞةؿ يكق؛ ٬ٮ ٨ٔ قي ري   .(2)«دى
ذىجى٫  :قال أبو ُمَحنَّد ٍوجى٭ةين ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽرأيخي يف ٠ذةبو ٠ى

ى
٧ؿ ال ٔي

٫  ُ ح خب يٍ » :ال٧ىٕؿكؼ ثؿيٍقذى٫ ٨٦ً أوج٭ةف إىل أيب زئر خ ٔ٪ؽز٥ ٨ٔ كإًين  ٠٪خي رىكى
، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿةى، ٨ٔ  ٧ًل، ٨ٔ أيب وة٣طو ، ٨ٔ أل ٭ؽم، ٨ٔ قٛيةفى اث٨ ٦ى

٪ ٥» :ٝةؿ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص ال يب ٭ى يًٍط صى ة احلىؿ  ٨٦ً ذى ٍ٭ؿ؛ ٚإف  ًمؽ   ْ ثٍؿًديكا ثة٣
ى
٬ؾا  :، ٤ٞٚخ«أ

، الةس يىؿككف ٨ٔ أيب قٕيؽو ٨ٔ ال يب  ٍه ٤ى ٗى
 ٩ٛيس يف ٝٮلٟ ٨٦ً ذلٟ ٚٮٝٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص

٨ٔ أيب قٕيؽو ٨ٔ  ٬ٮ ٚإذا الو٢، يف ك٩ْؿت ٝىؽ٦خ ظىت أنكةق أك٨ ٥٤ٚ
ٙ   ٚإف ،ملسو هيلع هللا ىلص ال يب ٥٤ً ٤ٔيٟ ػى ٍٔ ى

٨ -اللي  عٚةق -ظةد٥و  أثة ٚىأ ٟى  ك٦ى ى ل
ى
أ  ٨٦ً قى

 .«الةر ٨٦ً ػريه  كا٣ٕةري  الل، مةء إف ٦أصٮره  ذلٟ يف ٚإ٩ٟ  أوعةث٪ة؛

[1461 ] زى٪ة ؽ  حال ٔجؽظى ٔى ٍر ٧ؿ » /يٞٮؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي ٔي دىحٍ٪ة أثة 
ى
أ

                                           

َّ »وهق  ي  (1) َا لُؿ  .(2/479) «ػا

 .َصِحقٌح  (2)
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ز٭٥(1)احلٮيض ىؽ  ـه ٤ٔي٫، ك٬ٮ يي كأ٩ة كأثٮ ظةد٥و كجةٔح ٦٪ ة ػةرجه  -، كٝؽ دػ٢ى ٝٮ
ٓ  ٧ كة٦ٕ٪ة، ك٬ٮ يٞٮؿ -٩ىتىكى ٓى يف مى زى٪ة صؿيؿي  /ٚٮٝ ؽ  ظةزـ، ٨ٔ دلةلو ٨ٔ ث٨  ظى

ٕيب، ٨ٔ ال ٧ٕةف   ٥سي ثً  ؿه زً اكى  ٦ي ين  إً » /ملسو هيلع هللا ىلصبنري، ٨ٔ ال يب ث٨  الن 
ي
، ٚىًىٍع٪ة «٥مى ال

ٍرذي٥،  /ٚٞةؿ .ية أثة ٧ٔؿ، ٬ؾا ٨ٔ صةثؿو  /٨٦ً كراء ابلةًب، ٤ٞٚ٪ة ؽى ٍرذي٥، وى ؽى وى
٤يٮا  .(2)«اٍدػي

[1461 ] زى٪ة ؽ  ى٧ ؽ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ح مي ٔى ٍر رضى ٔ٪ؽ أيب زي ك٥٤، ث٨  ظى مي
ٛى٢ٌ ؾا٠ؿة، ٚؾ٠ث٨  كا٣ ةاٖ، ٚضؿل ثح٪٭٥ ٦ي ج ةس؛ املٕؿكؼ ثةلى  ٕى ؽا٣ ى٧  ث٨  ؿ مي

ةاٖ، ٚٞةؿ ك٥٤ ظؽيسنة، ٚأ٩سؿى ٚى٢ٌ الى    .، ٣حف ١٬ؾا ٬ٮالل ٔجؽية أثة  /مي
ٮ؟  /ٚٞةؿ ٙى ٬ي  ٠ي

ؽي  ى٧  ػؿل، ٚٞةؿ مي
ي
 ٦ة  /مك٥٤ث٨  ٚؾ٠ؿ ركايحن أ

ي
، كاخلُأ عيط ٦ة ٤ٝخي ث٢ الى 

  .٤ٝخى 
ح احلةز٥ي ثح٪٪ة /ٝةؿ ٢ٌٚه    .ٚأثٮ زئر

ؽي  ى٧  حث٨  ٚٞةؿ مي ئ؟ (3)أيلو  /مك٥٤ ليب زٔر ًُ ٍؼ ي ٪ة ال٧ي
ى
 دٞٮؿ/ أ

ت ً ح، كل٥ جيي خى أثٮ زٔر ١ى   .ٚىكى
ؽي  ى٧  ٤ ٥ /مك٥٤ث٨  ٚٞةؿ مي ، دىسى خ  ١ى ٟى قى ى   .٦ة ل

ؽي  ى٧  ٣ىط  ٤ٔي٫ مي
ى
ة٢ٚ، ٚىأ ٘ى ذى ح حى ك٥٤، كٝةؿث٨  ٚض٢ٕ أثٮ زئر ال أٔؿؼي  /مي

ٍػرًب، كإف اكف ٬ٮ ال٧ي 
ى
ٕىن، إٍف ٠٪خي أ٩ة ال٧يؼُئ ٚىأ ١ٮدٟ ٦ى ٍػرًب لًكي

ى
  .ؼُئ ٚىأ

                                           

(1)  ُ ذ األ الخ ب  ٌت، ِطق بَثْا ٌة،  بِثَؼ  ، لحقضل اـ طؿر ا ص  ق حػ ث. ه دي الح ؾك  ب»جرة ط ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، «َِّْؼِر

ارقؿ  ة   .(1421)ِّرجؿ

 .َصِحقٌح  (2)

اتر لـ (3)  .«أي  شلءٍ »اخت
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يع ث٫، ٚٞةؿ /ٚٞةؿ ٚىؽي ةدٮا أثة ا٣ٞةق٥ اث٨ أيخ،  اذ٬ت كادػ٢ ثيخى  /٬ى
٧ىُؿ الة٣ر ًٞ ٧ىُؿ الةين كا٣ ًٞ ٧ىُؿ الكؿ كا٣ ًٞ ع ا٣ ذيت ٚىؽى ؽ  قذح ّٔش  -ال١ي ٔك

ا ـٍءن ةثٓ ّٔش -صي ـء الك    .كااتين ثةل
ط  ٛ ذىىى ح ذى ٚرت، ٚؽ٫ٕٚ إل٫، ٚأػؾ أثٮ زئر ، كأػؿج  ٚؾ٬ت ٚضةء ثةل  الكراؽى

ؽ ى٧  ٕى٫ إىل مي ؽي ث٨  احلؽيرى كدٚ ى٧  ك٥٤ث٨  مك٥٤، ٚٞؿأق مي ٗى٤ُ٪ة،  /مي ٚٞةؿ ٥ٕ٩، 
  .(1)«ٚاكف ٦ةذا؟
[1462 ] زى٪ة ؽ  حال ٔجؽظى ٔى ٍر ٪ة ٔ٪ٟ أ٩ٟ  » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ٝي٢ ليب زي ثى٤٘ى

ِى ٨٦ً اث٨ أيب محجح؟  /٤ٝخ ا أظٛ رى أظؽن
ى
 ل٥ أ

٥، يف احًلِٛ، /ٚٞةؿ ٕى ة  /٠أ٫٩ ل٥ ي٧ؽق، ٚٞةؿ .ك٣س٨ يف احلؽيًر  جى ؿ  ركل مى
زى٪ة أثٮ الظٮص، ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ أيب  /ظؽيرى ظؾيٛح يف اإلزار، ٚٞةؿ ؽ  ظى

، ٨ٔ ظؾيٛح، ٤ٞٚخ هل ٕىًل  ك٥٤ /٦ي ٩ؾيؿ، ٨ٔ ث٨  إ٩ ٧ة ٬ٮ أثٮ إقعةؽ، ٨ٔ مي
، ٨ٔ ظؾيٛ ٕىًل  ، كذاؾ اذلم ذ٠ؿت ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٨ٔ أيب ال٧ي  /ٝةؿ .حظؾيٛحى

دىٮا ث٧يك٪ؽ  .أظرضكا ال٧يك٪ؽ /(3)، ٚجىيق، ٤ٞٚخ ل٤ٮىر اٝني(2)٠٪خى ذىرب ال٤كةف
ى
ٚىأ

 .«٧٠ة ٤ٝخي  (4)ظؾيٛح، ٚأوةث٫
[1463 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ٔر ٪ ة ٔ٪ؽ أيب » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي ٠ي

حجح ك٦ٕ٪ة ٠ًي٤ٍىضحث٨  ثىسؿ حجحث٨  ، ٚٞةؿ أثٮ ثسؿ(5)أيب مى زى٪ة اث٨  /أيب مى ؽ  ظى
                                           

ـصِػ  (1) َا لُؿ ـ صريؼ ا ه م وا ُب  ور طق خ ل خ اغداد» ي  ا تري ِّ »(2/39 ،4 ـُ (9 ا ف ا وطـ تكر  ي  ،  خ »طس تري ِّ

 .(24 ،38/23)« دمشؼ

(2)  ُِّ تن  ؾس ل رب ا ِ ذ ل تل  تن َح ؿَ ؼ تن تا يُ  تدَّ ـ ك ؾس ل لل مت قتل. ا تية»ات َرَب )متدة  ،(1/691) «الـف  .(َذ

لؿطاقع:  (3) ق»وقع  ي ا ا لَقرَّ  .«ا

َّ »وهق  ي  (4) َا لُؿ ال إسحتق (8/292) «ػا صريؼ أ . ،مـ  ير، اف ؾؿ اـ كذ مس  طـ 

ة :كقؾجة (5) وكقؾج تفظ،  الح ٌب  :هق محؿد اـ صتلح  َظر  ،لفلؼ اؽر. ُيـْ اق  أ  «األلؼتب»وكـقتف: 
= 
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يىحٍ٪ىح، ٨ٔ  ، ٚٞةؿ «خ زالثه ي  تجٓ ال٧ى يى » /أيب ثسؿ، ٨ٔ أنفو أ٩ ٫ ٝةؿث٨  الل ٔجؽخي
جيؽ الل /٠ي٤ضح ٔي جىيؽ الل /ٚٞةؿ .أيب ثسؿث٨  ٬ٮ ٨ٔ   .أيب ثسؿث٨  ٨ٔ خي
أ، إ٩ ٧ة ركل ٬ٮ ٨ٔ  /٤ٞٚخ ٪ٍخى اخلُى  ٞ ٮىابى كدى٤ى ث٨  الل ٔجؽية أثة ثسؿ، دؿكخى الى 

جيؽ الل(1)سؿأيب ث ٔي ٜى  ٛيةفي ل٥ يى٤ٍ ٪ين /أيب ثسؿ، ٚٞةؿث٨  ، كقي  ٞ  /٬ؾا! ٤ٞٚخي  (2)٣ى
ج٫٤؟ ٪ىٟ ٬ؾا دؿيؽي أف دٞى  ٞ  .(3)«َكي ٧ة ٣ى

[1464 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى زى٪ة أثٮ » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر ؽ  ظى
، ٨ٔ مكٕؿ، ٨ٔ عو٥ث٨  ثسؿ ٓو ة ٨ٔ ككي ؿ  حجح مى جيؽ ث٨  أيب مى  /الل، ٝةؿٔي

ة ؿ   مى
ى
أ  ً ة دىٮى   .رأيخي قةل٧ن

، ٨ٔ قٛيةفى  /٤ٞٚخ ٓه   .إ٩ ٧ة ٬ٮ ككي
، ٨ٔ مكٕؿ، ٨ٔ عو٥ً  /ٚٞةؿ ٓه زى٪ة ككي ؽ  جيؽ اللث٨  ال، ظى   .ٔي

ؽ /٤ٞٚخي  ى٧  ي٥ كمي ٕى زى٪ة أثٮ جي ؽ  ٠سري، ٨ٔ ث٨  ٣حف ٬ؾا ٨٦ ظؽيًر مكٕؿ، ظى
ىك٧ٓ مكٕؿ، ٨٦ً عو٥ ، ٨ٔ عو٥، كل٥ ي جيؽ الل محبنة ث٨ قٛيةفى  .ٔي

ٕيب /ٚٞةؿ ، ٨ٔ الن    .ثًل، مكٕؿ، ٨ٔ عو٥و
ة آػؿ إ٩ ٧ة ٤ٝخ لٟ /٤ٞٚخي  ، كذ٠ؿ عو٧ن جيؽ الل ل٥ ث٨  عو٥ي  /٬ؾا عو٥ه ٔي

                                           
= 

الػرضل، و (298ص) ب»تااـ  واأللؼت تء  لـؼتب طـ األسؿ شػ ا . (2/384) «ك قزي الج  تااـ 

َّ »كؿت  ي  (1) َا لُؿ اـ طُ  (13/366) «ػا ةمـ صريؼ ا ال اؽر، اف. طـ طاد ،ققـ  اهلل اـ أ

قٍخ: َح  :التؾؼقن (2) لش ؾ  تئ ؼقل ق أن ي ق  نٌ بثَ دَّ ه ويُ  ؽ فال ذا.  ف مَ ؿص َس اؽ ل َس ل  أن يؽقن  ر  ـ غق تء م عف ؿِ ـ ش

َظر  عؿ. ُيـْ ؼقل: ك تية»مـف. فق لؽػ ؾؼقـ)اتب  .(148ص) «ا لت قل ا اؼا رف  ث مـ ُط دي ، (رد ح

الح»و لاَّ اـ ا ة ا دم ؾك مؼ ت ط لـؽ ظر»لؾزركشل، و (3/359) «ا لـ ف ا ق لؿعجؿ »، و(2/573) «ِّقج ا

ديث الح طالحتت أهؾ   .(75ص) «القجقز  ي اص

 .َصِحقٌح  (3)
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ٕىيًش ٝةؿ .يك٧ٓ مكٕؿ ٦٪٫ محبنة ٝؽ أوجذي٫ ٬ٮ ٧٠ة ٤ٝخى  /ٚك١خ، ٧٤ٚة اكف ثة٣
ٛى٢ٌ ٓه كا٣ زى٪ة ككي ؽ  ؛ ظى   .(1)دي٠ىني ٨ٔ قٛيةفى ث٨  أ٩خى

ة ط لة قجٕني ظؽيسنة /كٝةؿ هل رص٢ه يٮ٦ن ع  ح وى ٝىًؽـ أثٮ زئر  .ية أثة ثسؿ، ٦٪ؾ 
ح يسٮف ٦ًس٢ ٬ؾا ٠سري /ٚؼض٢، ز٥ ٝةؿ   .أثٮ زئر

ؿ ثجةبو ٣ث٨  ٬ؾا ٌٔل   ًؽيين ذىا٠ى ٭ؽم يف ا٣ت ك٤ي٥ ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽال٧ى ٦ى
ًؾبه ٬ؾا َكي   /ؿ مح٨ اكف هل يف ٬ؾا ثةب، ٚٞةؿ ٌٔلال ٔجؽكاظؽة، ك ٧٤ٚة اكف ثٕؽ  .٫ ٠ى

 .(2)«ؿ مح٨ال ٔجؽأي ةـ ركل ابلةب ٨ٔ 

 باب َا سنض 

  ايزؽتهٞاهلل عبزبٔ  ضَّمحٔاي عبزِفَضاع١ َِٔ 

 يف أبٞ ُطصع١ ٖٚٛ صػرْي

[1465 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ذ٬ت يب أيب » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر
ٕؽ الث٨  الل ٔجؽ ث٨ (3)ؿ مح٨ال ٔجؽإىل  ٛىؿت ٨٦ ٬يبىذ٫ً، قى مذّك، ٧٤ٚة رأيذي٫ جى

ٍصّسي ٨٦ً 
ى
ٍد٩ٮ، كأ٩ْؿ إل٫، كال أ

ى
ؿ أ زى

ى
ؽ جًبى٪ًٍج٫، ٥٤ٚ أ ٕى ٤ ٥ ٤ٔي٫، كرى ـ أيب إل٫، ٚىكى ؽ  ٞى ٚذى

ـ ٝةؿ ليب ؽ  ٞى تى
ى
يجح أف أد٩ٮ ٦٪٫، ٧٤ٚة رآين أ ٨ ٬ؾا؟  /ال٭ى  ٦ى

  .٬ؾا اثين /ٝةؿ
ٮق /ٝةؿ ٔي ٩ىٮٍت ٦ .اٍد عين ٚضبخي ظىت دى اٍدفي  /ؿ مح٨ال ٔجؽ٨ أيب، ٚٞةؿ يل ٚىؽى

                                           

َّ »كؿت  ي  (1) َا لُؿ  .(1/19) «ػا

 .َصِحقٌح  (2)

ةٌ  (3) ف ِّرجؿ ب» ي  ل ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .(3939)ارقؿ « َِّْؼِر
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ؿ يٞٮؿ .٦ًين   ـى ، ٥٤ٚ يى ٕىؽين ىلع  /كأ٩ة أد٩ٮ محبنة ثٕؽ يشءو ٍر
ى
، ٚىأّ٪٫ أ ٩ىٮٍتي ، ظىت دى اٍدفي

ين جب٪ج٫، ٚٞةؿ يل ٕىؽى ٍر
ى
ؾ /ٚىًؼًؾق، أك أ ٍػًؿج يؽى

ى
ٞٮؽ  .أ ٪ىْؿ إىل مي ٚأػؿصخ يؽم ذى

، ٚٞةؿ ليب ؿ س يف  ٛى ذى ِي إف  ا /ثة٨ًَ أوةثع، ذى ، كيٛ ث٪ىٟ ٬ؾا قي١ٮف هل مأفه
٥ٍ٤ى  ًٕ  .(1)«كذ٠ؿ أميةءى  .ا٣ٞؿآفى كا٣

 َِٔ  ِصس١ً أبٞ ُطصع١ يف َطًَب ايِعًِباب َا سنض 

[1466 ] زى٪ة ؽ  ح»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ب٢ً أثٮ زئر ذىبٍذي٥ ٨ٔ  /قي ٪ح ٠ى يف أم  قى
ي٥؟   أيب ٩ٕي
ٔىّشة ك٦ةاتني، ك٦ةت يف ق٪حً  /ٝةؿ ٍربىٓ 

ى
 .(2)«زى٧ةين ّٔشة ك٦ةاتني يف ق٪ًح أ

[1467 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ػؿصخي ٨٦  /ق٧ٕخي أثة زئر
ًّٔشي٨ ك٦ةاتني، كرصٕخي ق٪ح ازجذني كزالزني يف  ة الة٩يح ق٪ح قجٓ ك ؿ  الؿم ال٧ى
ا،  ، ٚأ٧ٝخ ث٧َص مخكح ّٔش م٭ؿن ، ز٥ ػؿصخي إىل مَصى ٍضخي ضى هلة، ثؽأتي ٚىعى ك 

ى
أ

٥٤ ث٭ة  كك٪خي ٔـ٦خي  ًٕ رثة ا٣ ٢ًٝ  املٞةـ ث٭ة، ٧٤ٚة رأيخ ٠ى
ي
ين  أ

ى
ٝيؽكَل ًمَص أ ك   يف ثيؽي

ةٚع،  ذيًت الن  ٧ةع ٠ي ككرثة االقذٛةدة ٔـ٦خي ىلع املٞةـ، كل٥ أك٨ ٔـ٦خي ىلع قى
ةٚع، ٚٞج٤ذ٭ة  ذيت الن  ٍٔؿىؼ رص٢و ث٧َص ثًسي ى

٧٤ٚة ٔـ٦خ ىلع املٞةـ كص٭خ إىل أ
ة أف يىسذج ، كك٪خي مح٤خ ٦ع (3)٭ة َك٭ة، كأُٔيذي٫ الاكٗؾ٦٪٫ ثس٧ة٩ني در٧٬ن

                                           

 .َصِحقٌح  (1)

 .َصِحقٌح  (2)

لقَ  (3) .رَ أي: ا  ق
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ة (1)زىٮبني ديجٞيني ٕى ٚىًجي ٍؿتي ثبيٕ٭٧ة  مى
ى
ُٕٝ٭٧ة لٛيس، ٧٤ٚة ٔـ٦خي ىلع ٠ًذةثذ٭ة أ

ى
؛ ًل

ة، كامرتيخي ٦ةاح كرٝح اكٗؾ ثّٕشة درا٥٬، ٠ذجخي ٚي٭ة ٠ذت  ة بكتني در٧٬ن ٕى ٚىًجي
، ز٥ ػؿصخي  ةـ، ٚأ٧ٝخي ث٭ة ٦ة أ٧ٝخي إىل الـيؿة،  النةٚع، ز٥ ػؿصخي إىل الن 

كأ٧ٝخ ٦ة أ٧ٝخ، ز٥ رصٕخي إىل ث٘ؽاد ق٪ح زالزني يف آػؿ٬ة، كرصٕخي إىل ال١ٮٚح، 
حجةف ك ، كٝىًؽ٦ٍخي ابلىَصة، ١ٚذجخي ث٭ة ٨ٔ مى  .(2)«ىلعال ٔجؽكأ٧ٝخي ث٭ة ٦ة أ٧ٝخي

[1468 ] زى٪ة ؽ  ؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧  اكف أثٮ  /ٔٮؼ يٞٮؿث٨  ق٧ٕخي مي
٪ؽ٩ة حبً  ًٔ ح   .(3)«٧ٍه ق٪ح زالزني ك٦ةاتنيزئر

[1469 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى أ٧ٝخي يف  /ق٧ٕخي أثة زئر
ةـ كا٣ٕؿاؽ كمَص أربٓ قجني كقذح أم٭ؿ، ٧ٚة أ٥٤ٔي أين  ت الةلح ثةلن  ؿٍصى ػى

يًس  ٍٛ جؼخ ٚي٭ة ًٍٝؽرنا ثيًؽ جى  .(4)«َى

 َِٔ  َدالي١ أبٞ ُطصع١ عٓز ايُعًُا٤باب َا سنض 

[1471 ] زى٪ة ؽ  ق٧ٕخي » /ال٤ير، ٝةؿث٨  أمحؽث٨  ؿ مح٨، ٩ة احلىك٨ي ال ٔجؽظى
٪ٍجى٢ث٨  أمحؽى  ةؿ هل /كقأهل رص٢ه ٚٞةؿ -ظى ح /ثةلؿم مةب  يٞي ،  -أثٮ زٔر ٌٚ٘تى أمحؽي

                                           

اعُض  (1) ـص ذكر  ل ه ا ذ أن ه ة إلك دياؼ، و ي فؿ  لعرب»سا تن ا الداقؼل »، قتل: (داؼ)متدة  ،(2/355) «لس

 ِ ب مار مَ  :ـ ِدقم ت ة بثق وف لك داقؼُِّ عر ب إ .«. ـس  اهـ

. ُقْؾُت: ل، واهلل أطؾؿ وداقؼ : دياؼل،   فؾعؾف يؼتل

 .َصِحقٌح  (2)

 .َصِحقٌح  (3)

 .َصِحقٌح  (4)
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! اكل٧ي٪١ؿ ٤ٔي٫، ز٥ رٚٓ يؽي٫، كص٢ٕ يؽٔٮ اللى  /كٝةؿ ةب  / مى ليب  دٞٮؿي
ح، كيٞٮؿ ٍق ىلع /زئر ٚىٓ ٔ٪٫ ابلىالء، امهلل ا٩ٍَصي ٨ بىىغى ٤ٔي٫، امهلل ع٫ًٚ، امهلل اٍد  ٦ى

  .امهلل، امهلل، يف دعءو ٠سريو 
٨ي  ح، كمح٤خي إل٫ دعءى  /ٝةؿ احلىكى يٍخي ذلٟ ليب زئر ١ى ة ٝىًؽ٦خ ظى  ٧٤ٚ

حث٨  أمحؽ ح، كٝةؿ يل أثٮ زٔر ذىج٫ أثٮ زٔر ٚى١ى ٪ٍجى٢ هل، كك٪خي ٠ذبذي٫ ٔ٪٫،  ٦ة  /ظى
٪ى٪ٍخي أف  اللى كٕٝخي يف ثى٤ًي ح،  ّى ج ثؽعا٫  ٚؾ٠ؿت دعء أمحؽ إال   ؿ  ٛى حي

ين    .(1)«خى
[1471 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽرأيخي يف ٠ذةًب »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى

ؿ ٧ى ٕؿكؼ ثؿيٍقذ٫ (2)خي ٍوجى٭ةين؛ ال٧ى
ى
٫ -٨٦ً أوج٭ةف -ال  ُ ح خب ٥٤ٍٔ /إىل أيب زئر  -ا
نٍكى  -رىمًحىٟ الل

ى
٧ى ةؾ يف ال  أين ٦ة أكةدي أ ٌل ك٩ى٭ةرم، أف حي ٓ ال٧يك٧٤ٮف ذ  عء لٟ لى

٫ ٨٦ً ثة٫٤َ،   ٞ ٥٤، كظى ًٕ ؿؼ ا٣ ٨ يٕى ثُٮًؿ ثٞةاٟ؛ ٚإ٩ ٫ ال يـاؿي الةسي خبريو ٦ة ثيق ٦ى
، كوةر الةسي إىل ال٭٢، كٝؽ صةء ٨ٔ ال يب  ٥ٍ٤ي ًٕ ت ا٣ ٬ى ى  /أ٩ ٫ ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلصكلٮال ذاؾ ذلى

« ٍ ًٕ ؾى ٬ى  ٢ي ٧ً يى ٍ ٔى  ٮفى ٛي ٪ٍ حى  ؛كهلي ؽي ٔي  ٙو ٤ى ػى  ٨ لي  ٦ً  ٥ى ٤ٍ ا ا٣ ٘ى ؿً ٪٫ حتى ةؿ عى ذً كا٩ٍ  ،ة٣نييٙ ا٣
 كدى  ،٤نيًُ جٍ ال٧ي 

ٍ
ٟى اللي ٦ً٪٭٥؛ ٚةمٍحىًؽ اللى ىلع ذلٟ، ٚٞؽ (3)«ة٤٬نيي٢ الى كً أ ، كٝؽ ص٤ٕ

تى لًل  ١ٍؿي يف ذلٟ كىصى  .«٤ٔيٟ الن 
[1472 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٔى ٍر دتي اخلؿكجى أر /ق٧ٕخي أثة زي

ىي كىد ع يى
ي
؟ ٝةؿ /ثسري، ٤ٞٚخث٨  الل ٔجؽث٨  ٨٦ ًمَص، ٚضبخي ًل  /دأمؿي بيشءو

                                           

لحَ َصِحقٌح  (1) وا ؿ َس ،  بثر رق ت األ م ِّح دَّ ٌة، ََِّؼ َؼ بِث د  أحؿ اـ   .(215)ـ 

قؿ  (2) بثر ر ت األ م ِّح دَّ  .(6)ََِّؼ

(3)  ِ ل ت  ظر جؿًع ل »ؾقف  ي كتتب رقف وشقاهده وكالم أهؾ العؾؿ ططُ اك لـؼق ير ا لك ِّحر رشتد الػحقل إ إ

ول د لع ث ا دي قح ح ـ طقد الفاللل. ،« ي َِّاِح ؿ سؾقؿ ا  اؼؾ
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ٙى اللي ٤ٔي٪ة خبريو  ٍػ٤ى
ى
 .(1)«أ

[1473 ] زى٪ة ؽ  ح، ٝةؿال ٔجؽظى ٔر ث٨  ق٧ٕخي إثؿا٬ي٥ى » /ؿ مح٨، ٩ة أثٮ زي
ً  /مٮىس يٞٮؿ يل لى ًصؽي ٦ً٪ٟ ًريطى الٮى

ى
 .«أ

[1474 ] زى٪ة ؽ  ؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧   -ميك٥٤ يٞٮؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي مي
٭ؿي٨ ح ث٪عٮو ٨٦ مى ٚىةة أيب زئر ح يف يشءو  /يٞٮؿ -ثٕؽ كى عء ليب زئر ٚىةدىين ال  ٦ة 

ؽ، ٚؽػ٢  ٭  ح إال أمف، ٚإين  ٠٪خي يف ا٣ت نى ؿااي ٦٪ؾ ٦ةت أثٮ زئر ٛى ٤ىٮات ا٣ ٨٦ وى
٤ يٍخي  ٌٔل  ثٕيي الةس، ٚةمذ٢٘ ث٫ ٝى٤يب، ٚىجىًكيخ ، ز٥ دٔٮتي هل ثٕؽ ٦ة وى عءى   .ال 

ؿااي؟  /ٝي٢ هل ٛى عءي يف ا٣  كجيٮز ال 
٤ىٮىايت /ٝةؿ ي٫ يف وى  ٧ قى

ي
ح، كأ ٔر ٥، أ٩ة أدٔٮ ليب زي ٕى  .«جى

[1475 ] زى٪ة ؽ  ني؛ أمحؽ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ذىتى إيل  أثٮ احليكى  ث٨ (3)٠ى
٤ىي٧ةف الؿ   ت إ /٬ةكم، ٝةؿقي ظى

ى
ح٦ة أظؽه أ  .«يل  أف أراق ٨٦ أيب زئر

[1476 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ذىتى إيل   /ق٧ٕخي أثة زئر ٠ى
شى  /را٬ٮي٫ث٨  إقعةؽي  ذىالى ، ثي٥  حى ٍٮ٣ىحن ؛ ٚإف  ل٤جة٢ًَ صى ٮلى ٟ ابلة٢َي ٭ي  .«ال حى
[1477 ] زى٪ة ؽ  ح»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ذىتى إلٟ ظني /٤ٝخي ليب زئر  ٠ى
؟  زٍخى ؽ   ظى

ـً ًظيجبؾ /ٝةؿ كي٨ ا٩ٍبىكُخ يف ٦ياكمٛح ا٣ٞٮ
ى
٥، ل٥ أ ٕى  .«جى

[1478 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ذ٠ؿتي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر
٪ٍجى٢ ظؽيرى أيب دىاكد، ٨ٔ بًّشث٨  لمحؽى  ٢ٌ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ػةل ث٨  ظى ٛى ا٣

                                           

ـصِػ  .َصِحقٌح  (1) َا لُؿ ؼ ا ه مـ صري وا ُب  ور طق لخ ـُ ، (12/36) «ِّتريخف»  ي ا ا ـف ا تكر  وط  .(38/28)طس

ـُ  (2) ا تم.ارَ وَ  هق ا  ة اإلم

ةٌ  (3) ب»مـ رجتل  ،بِثَؼ ِذي ْف لتَّ ب ا ي  .«َِّْؼِر
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اء، ٨ٔ أنًف  ىي، ٨ٔ أيبث٨  احلىؾ  ٮىس، ٨ٔ ال يبًقريي٨، ٨ٔ أيب يى  الى » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلص  مي
 ؿٍ ال٧ى  ؿأةي ال٧ى  ةًشي جى يةف، كال تي اجً ٧ة زى ٬ي  كى ال  إً  ٢ى صي الؿ   ٢ي صي الؿ   ةًشي جى حي 

ى
، «ذةفحى ا٩ً ٧ة زى ٬ي  كى إال   ةى أ

٪ٍجى٢ث٨  ٚٞةؿ يل أمحؽي  ٨ بًٍّشه ٬ؾا؟  /ظى  ٦ى
 :

ُ
زٮف ٨ٔ بًٍّشو ٬ؾاقلت ىؽ    .رأيخي ال٧ًَصيني يي

ٓى إل٭٠٥أف   /ٚٞةؿ أمحؽي  رى يغ ثىَصم كى  .«٬ؾا الن 
[1479 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿال ٔجؽظى ة أديخي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زئر ل٧ 

ؽى  ى٧  ٚٓ وٮدى٫ -كاكف رصالن صةٚينة -عاؾث٨  مي  ٨٦ً أي٨ى أ٩ذ٥؟  /ٚٞةؿ -ك٦ع جةٔحه ٚىؿى
اقةف، ٨٦ الؿم، ٨٦ً ٠ؾا ككؾا /٨٦ً ثيدلاف َمذ٤ٛح /ٝي٤٪ة ؿى   .٨٦ً ػي

ؿاؽ /ةؿٝ ًٕ ٦ٍسي٢ ٨٦ً أ٢٬ ا٣
ى
ٍجذي٥ أ

ى
  .أ

  .٦ة ديؿيؽكف؟ كرٚٓ وٮد٫ /ٝةؿ
دىاري٫ ظىت ث٨  محبنة ٨٦ً ظؽير يىي /٤ٝ٪ة

ي
ٚيٜ ث٫، كأ ٍر

ى
ؿ أ زى

ى
محـة، ٥٤ٚ أ

زين ث٧ة ٦ع، ز٥ ٝةؿ ؽ  ؿ ٚي٫ /ظى ْي ؾ ال١ذةبى ٚةٍج ٚأُٔةين ٠ذةثى٫، ٚ٪ْؿتي ٚي٫،  .ػي
؛ /ككذجخي ٦٪٫ أظةدير، ز٥ ٝةؿ ؾ ال١ذةبى   .ٚةذ٬ٍت ث٫ ٦ٕٟ ػي

ح ٢ /ٝةؿ أثٮ زئر ١ؿدي٫ ىلع ٦ة ٕٚى   .ٚؽٔٮتي هل كمى
يكؼح ٬ؾا ٔ٪ؽ أوعةث٪ة /٤ٝخ ويتي ن

ي
٫٤ٍ، كأ٩ة أ ٔى٨ محى ًص٢  ٠ذةثٟى 

ي
  .أ٩ة أ

ٚؾ٬جخي ٚأػؾتي ٨٦ً ثٕي أوعةب احلؽير، ٚجىكؼذ٫ ىلع الٮص٫، كقأتلي٫ 
ا ٨ٔ اهليس٥ث٨  ٠ذةب اهليس٥ ـءن ث٨  ، كاكف ٔ٪ؽ ٬نةـمحيؽث٨  محيؽ؛ ٚأػؿج إيل  ص

ةر، ٨ٔ اهليس٥ ا ٨ٔ اهليس٥ ٚةقذ٘٪٧ذ٫، ث٨  ٧ٔ  ـءن ، ٚأػؿج ٬ٮ ص محيؽ يشءه يكريه
ت ث٨  ٨ٔ الٮلؽ «ا٣ٛنت»ككذبذ٫ ىلع الٮص٫، كقأتلي٫ ٠ذةب  ٕىض  ك٥٤؛ ٚأصةثين، كتى مي

ىكؼخ ٠ذةب  ٢ٕ يب، كن منٞيٮف ممة يٛى ًٛنت»ال  إ٩ ٧ة  /، ٚأدحذي٫ ٦ٓ ريٚٞةيئ، ٚٞةؿ«ا٣
صى 

ى
ًصت ٬ؤالءأ

ي
٧ًٕٮا ٦ع .جٍذيٟ كل٥ أ زى٪ة ث٫، كقى ؽ  دىاري٫ ظىت ظى

ي
ٍرٚيٜ ث٫ كأ

ى
ؿ أ زى

ى
 .«٥٤ٚ أ
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[1481 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٧ٕ٪ة أثة زئر ٓى إيل   /قى ذى دى
ٕذ٧ؿث٨  أمحؽي  ـاني، ٚ٪ْؿتي ٚإذا أظةديري ال٧ي ٪ٍجى٢ صي ٤ي٧ةف كبًّشث٨  ظى ث٨  قي

ةال٧ي٢ٌٛ أظةدير ٝؽ ٠ذب ؿ  ؿ كأ٩ْؿي إل٫، ٚأٝٮؿ مى  ١ ٛى تى
ى
 /ذي٭ة ٨ٔ ٗرًيق، ٚأٝج٤خ أ

ة .أكذج٫ ؿ    .ٝؽ ق٧ٕذي٭ة ٨٦ ٗريق ال أكذج٫ /كأٝٮؿ مى
٨ى  ًُ ٛى ٥ /أراؾ ٝؽ ق٧ٕذى٭ة ٨٦ً ٗرًي٩ة؟ ٤ٝخ /ٚٞةؿ ذى   .٩ٕى

ذىبٍذى٭ة؟ ٤ٞٚخ /ٝةؿ ٨ ٠ى  ٧ د /خى ؽ  كى   .٨ٔ مي
ط /ٚٞةؿ ٛى ، اٍو د زٞحه ؽ  كى ٪ؽر ٚىٛعخ، ٚؿأيخي أ .مي ٗي ة٩نة ٨ٔ  ظةديرى ًظكى

ريق   .ٗك
ذبذ٭ة؟ ٤ٝخث٨  أظةديري ػةل /كٝةؿ ٨ ٠ى بيٓ ٧ٔ  ٨ٔ  /ذى٠ٮاف ٨ٔ الؿ 

دو  ؽ  كى  .«مي
[1481 ] زى٪ة ؽ  را٬ٮي٫ إىل ث٨  ٝؿأتي ٠ذةبى إقعةؽ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى

٫  ُ ح خب ٥٤ٍٔ /أيب زئر ةؾ اللي  -ا ٞى ٍب
ى
ين  ٠٪خي أق٧ٓ ٨٦ً إػٮا٩٪ة ا٣ٞةد٦ني -أ

ى
 ٤ٔي٪ة أ

سى  ثؾلٟ، كإين أزدادي ثٟ 
ي
٥٤ كاحًلِٛ؛ ٚىأ ًٕ ك٨٦ً ٗري٥٬ ظةلٟ ك٦ة أ٩خ ٤ٔي٫ ٨٦ً ا٣

ج ذ٫، ك٬ٮ ٨٦ً أ٥ْٔ ٦ة  ِي قي ٨ يٛ ٤ىٟ ًم٧  ٕى كرنا، ٚةحل٧ؽ لل اذلم صى ل يٮـ سي
ذةج إل٫ ا٣ُة٣تي الٮـ، كأمحؽي  إثؿا٬ي٥ ال يـاؿي يف ًذ٠ؿؾ ثةلى٧ي٢ ظىت ث٨  يى

ؿط ظي  ٟى يىسةد يٛي  .«إٚؿاطه  -حب٧ؽ الل -جًّة لٟ، كإف ل٥ يس٨ ٚي
[1482 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ذىتى إيل  أثٮ  /ق٧ٕخي أثة زئر ٠ى

ٍمؿ أوعةثًٟ /زىٮر، ٚٞةؿ يف ٠ذةث٫
ى
ة أ ٫ٞ -اكف المؿي ٝؽي٧ن ٛى أ  -يٕين يف اتل  ىنى ظىت ن

ـه ٚةمذ٤٘ٮا ثٕؽًد الظةدير، كدىؿكٮا اتل٫ٞٛ   .ٝٮ
ح يٞٮؿ /ٝةؿ ٫، ك٬ٮ الو٢ /كق٧ٕخ أثة زئر  ٞ ٛى ـه يف اتل   .«كٝؽ عدى ٝٮ
[1483 ] زى٪ة ؽ  ح»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ػربت  /ك٤ٝخي هل -ق٧ٕخي أثة زئر

ي
أ
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ٓي  بي ٝىؿىأ ٤ٔيٟ الؿ  ة  /ٚٞةؿ -ثةل٤ي٢ (1)أ٩ ٫  ٧ٕخ ٦٪٫ ثةل٤ي٢ إال  دل٤كن ين  قى
ى
٦ة أ٥٤ٔي أ

، ٧٤ٚة تى٭ى  ا راٚٞين رص٢ه ؿكيج ا٦ذ٪ٓ ٨٦ اخلؿكج، ٤ٝخي كاظؽن ؟ ٝةؿ /ي أ ػي ٟى ى ٝؽ  /٦ة ل
ةٚع ذيت الن    .ثىيق ٌٔل  يشءه ٨٦ ٠ي

ٚييق ٤ح، ٤ٞٚخ لًؿى ٍؿمى ةٚع ٨٦ ظى ذيتى الن  ٧ًٓ ٠ي دىٍؿَضى أف يٞؿأ  /كاكف ٝؽ قى
  .٥ٕ٩ /٤ٔيٟ الؿبيٓ؟ ٝةؿ

ح يئ٪ /ٝةؿ أثٮ زئر ٓى ٚأػربدي٫ ثة٣ٞىح، كقأتلي٫ أف جيى بًي ، ٚيٞؿأ ٤ٚٞيخي الؿ  ة لالن
  .ىلع رٚييق ٦ة ثىيق ٤ٔي٫، ٚضةء٩ة لالن ٚٞؿأ ٤ٔي٪ة

ة؟  /٤ٝخ أ٬ة ٤ٔيٟ يف أربٕني يٮ٦ن ػربت أف  الؿبيٓ ٝىؿى
ي
 أ

غ ٚي٫ إل٫، كك٪خي آػؾ  /ٝةؿ ؿ  ٛى تى
ى
ٓي ٦٪٫ يف كٝخ أ ال ية ثيين، إ٩ ٧ة ٠٪خ أق٧

ب ٧ة ل٥ أرل ب ٧ة أثُأتي ٤ٔي٫، كري  /ٚال يى٪َصؼ، ٚيٞٮؿ ٦يٕةدق يف مكضؽ الة٦ٓ، ٚؿي
 .«إذا ل٥ يي١٧٪ٟ ال٧ىيجء، ٚة٠ذت ىلع القُٮا٩ح ظىت أميض

[1484 ] زى٪ة ؽ  ؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧  أ٩ة  /ميك٥٤ يٞٮؿ ث٨ (2)ق٧ٕخي مي
يس ٨٦ً أف ييزن٣ين اللي  ؿي يف ٩ٛى ٞى ٍظ

ى
زن٣ح أيب زيرٍٔح أ  .«٦ى

[1485 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿق٧ٕخي أ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٝةؿ لة أثٮ  /ثة زئر
يةليس  ُ ةبه  /الٮلؽ ا٣ ىكذأذ٩ٮا، ٤ٚحف ٤ٔيس٥ ًظضى ـه ٚىال ت ٪ؽ٩ة ٝٮ ًٔ ب ٧ة  .إذا اكف  كري

د ٤ٔي٪ة ؽ  ؛ ٚحينى يٮا /دىػ٤٪ة ٤ٔي٫ ك٬ٮ يأك٢ي  .«أٍف َكي

 

                                           

لرَّ  (1) لؿُ هق ا تن ا ؾقؿ اـ س مِ َر اقع  وهق  . ادي،  ققخف لؽؿتل»ـ ش ذيب ا  .(9/91)« هت

ـُ  (2) ا تم.ارَ وَ  هق ا  ة اإلم
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َٗض   باب َا َظ

ََٚفاِت٘ ًَُِ٘ ِعٓز  َِٔ َعِّٝز َع  بصبٞ ُطِصَع١ 

[1486 ] زى٪ة ؽ  ح » /مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿؿ  ال ٔجؽظى ٦ةت أثٮ زئر
٧ ؽ عى ع، ٤ٞٚخ ل٧ي جح٪ي٫ يف ا٣زن  ؿؽ صى جُٮ٩نة يٕى ُٕٮ٩نة ٦ى ك٥٤ث٨  ٦ى ِي يف  /مي ٦ة حتٛ

 دى٤ٞني ال٧ىٮىت ال هلإ إال الل؟ 
ؽي  ى٧  ك٥٤ث٨  ٚٞةؿ مي ٕةذ /مي ج٢ث٨  ييؿكل ٨ٔ ٦ي ٚىٓ أثٮ  .صى ىٍكتىًذ٥  رى ٚى٨٧ً ٝىج٢ أف ي

٫ ك٬ ح رأقى ع؛ ٚٞةؿزئر ٕٛؿ، ٨ٔ وة٣طث٨  ٧يؽاحل ٔجؽركل  /ٮ يف ا٣زن  أيب ث٨  صى
، ٨ٔ ال يب ث٨  ٔؿيت، ٨ٔ ٠سري ة، ٨ٔ ٦ٕةذو ؿ  ى  ؿي آػً  فى اكى  ٨ٍ ٦ى » /ملسو هيلع هللا ىلصمي هلإ  الى  /٦٫ً نى

ى «حى ٪  الى  ٢ى ػى دى   اللي إال   رضى ٨ ظى ح ثجاكًء ٦ى ض  ًى  .(1)«، ٚىةر ابليخي 
[1487 ] زى٪ة ؽ  ٥  ث٨  ق٧ٕخي أمحؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى إق٧ةٔي٢ اث٨ خى

ح يٞٮؿ ٫ اذلم ٦ةت ٚي٫ /أيب زئر ًؿ ح يٞٮؿي يف مى امهلل إًين  أمذةؽي  /ق٧ٕخي أثة زئر
؟ ٤ٝخي  /إىل ريؤيذٟ؛ ٚإف ٝةؿ يل ٢و امذٞخى إيل  ٧ى  .«ثؿمحًذٟ ية رب /ثأم  خى

                                           

ُب  (1) طق لخ ِّؿ ا ت ال ح أ يؼ  ـ غقر صر ة م لؼا ه ا ذ وى ه خ اغداد» ي  ور تري ـُ (2/45)« ِّ ا ـف ا وط تكر  ،  طس

مشؼ» ي  خ د تري أمَّ (36، 38/35)« ِّ و نَّ ،  لؿرفقع فن ث ا دي لح سـد ت ا ب،  ي  ري ال ط ـ أ ه صتلح ا

ـُ  ا ه ا لثؼتت»تن  ي اَّ حِ  ذكر تفظ: (6/457) «ا الح ةٌ ». وقتل الذهال: «ؼاقلمَ »، وقتل  . ومتل «بِثَؼ

تُب  ب» أصح ؼري لتَّ أكَّ « ِّحرير ا لك  نَّ َس ف َح إ ث: أل دي لح ة رووا طـف ـ ا أنَّ  :خؿس ون  ة  فقر اي رو

ع ذِ  ف م ـ ة ط لثص خؿس ف  ي ا ل ن  ت اـ حا ر ا ت يَ ك ت ـف الجفتلؼ تن ط ألنَّ دفع تن قتل:  ة:  رف تا يُ »ااـ الؼط ع

 .«لف حتل

تين يَ  لا ذا األ أكَّ وك ت زال  ي َح َس ف َح رى  أكف م ة  لحؼقؼ وا ث،  دي لح ة.قص ـ ا  ز الجفتل

ُث  دي لح َظر  وا ت، ُيـْ ـً حس ت يؽقن  د هب ح َس »لف شقاه ال داودَصِحق ـ أ لؽتشػ»، و(8/439) «ـ  «ا

ب»، و(1/497) ي ِذ ْف لتَّ ب ا ارقؿ «ِّؼري ة  رجؿ ب»و، (2896)، ِّ ؼري لتَّ 1، 2/131)« ِّحرير ا 32). 
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 باب َا ُص٥ِٞ 

ََٚفات٘ ٚبعزٖا َِٔ ايضُّؤٜا َقبٌ   بصبٞ ُطِصَع١ 

[1488]  زى٪ة ؽ  ؽال ٔجؽظى ى٧  ٍك٥٤ ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي يٞٮؿ/  /مي
٪ةـ، ٤ٞٚخ رأيخ أثة زيرٍٔح  ٢ى ثٟ رب ٟ؟ ٚٞةؿ /يف ال٧ى ٕى ٍد٩ىةين،  /٦ة ذى

ى
بين كأ ٝىؿ 

ٍد٩ةين ظىت
ى
بين كأ خ  /ز٥ ٝةؿ يل -١٬ؾا كأك٦أ ثيًؽق -كٝىؿ  رٔ  جىيؽ الل، دىؽى ية خي

 ثةلهـ؟ 
 :

ُ
ةكقلت   .لٮا ًدي٪ىٟل٩ ٭٥ ظى
ٮق ثأيب  /ٝةؿ ٞي حٍلً

ى
  .الل ٔجؽ، كأيب الل ٔجؽ، كأيب الل ٔجؽأ

ؽي  ى٧  يس يف ال ٮـ أف  أثة  /مك٥٤ث٨  ٝةؿ مي ٓى يف ٩ٛى ٛيةف الل ٔجؽٚٮٝ / قي
٪ٍجى٢ث٨  / أمحؽالل ٔجؽأنف، كأف  أثة ث٨  / ٦ةلٟالل ٔجؽال ٍٮرًم، كأف  أثة   .«ظى

[1489 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿلا ٔجؽظى ٔر رأيخي يف » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة زي
ُٮط ًدٝةؽ ٪ةـ ٠أف  ٌٔل  زٮب ثؿد هل ػي  .«ال٧ى

٥٤ :قال أبو ُمَحنَّد ًٕ ىنذ٭ؿ، ٚةمذ٭ؿ ثةخلري كا٣  .دٕجرييق/ أٍف ي

[1491 ] زى٪ة ؽ  ح يف ق٪ح ازجذني كقتني »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ق٧ٕخي أثة زئر
ىريم ٠٪خي ٦٪ؾ ًقجني  /ك٦ةاتني يٞٮؿ ؿ ثجةيل دٞى ُى ب ٧ة ػى ٪ح ري ًّٔشي٨ قى حنٮ 

يةـ، كال٭ةد، ١ٚرث ذلٟ يف  ، كالى  ٧ةؿ؛ يف ال ٮا٢ٚ، كاحلىش  ًىري ال ةس يف أل ٍٞ كتى
ًذيف، ٚٞةؿ ق ثني ٠ى ىبى يؽى دىةين، ٚىرضى

ى
ٝؽ  /ٝى٤يب، ٚؿأيخي ل٤حن ًذي٧ة يؿل الةا٥ي ٠أف  آدينة أ

                                           

ـُ  (1) ا .ارَ وَ  هق ا  ة
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 ًٔ جةدة، كأم   ًٕ ٍتى ٨٦ً ا٣ ٍكرثى
ى
؟أ ٤ٮات اخلى٧ٍف يف جةٔحو  .«جةدةو أ٢ٌٚي ٨٦ً الى 

 باب َا سنض 

 ُبُزِّ َهاؽف١ أبٞ ُطصع١ بصٌٖ ايضأَِٟٔ 

ََُكاَعات٘ أس٣ ايكّٛ ٚ ،َٔٓ َٗاصٙ ايغُّ  ِٚإِظ

[1491 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٝةؿ يل أثٮ  /ق٧ٕخي أثة زئر
ةؿ ٕٛؿ الى٧   .«ًقٮاؾ -أميٕين أوعةب الؿ   -٦ة هل٥ /صى

[1492 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٍ   /ق٧ٕخي أثة زئر جخ رى ًٗ ٦ة رى
ـى، كأ٩ة ١ىن الؿ م، ك٦ة اكمٛخي ا٣ٞٮ ـامحذ٭٥ يف د٩ية كال ٦ةؿ كال يف  (1)يف قي أريؽي مي

ٕىح، ك٤ٝخ يف ٩ٛيس يٍ ن،  /ًى ٝةيس إّ٭ةر الك 
ي
أ٩ة لكخي ثؿاٗتو يف يشءو ٨٦ً ٬ؾا، ٚىأ

ؿقٮسٚإف اك َى ، ك٬ؿبخي إىل  ٍٮفه ػؿصخي  .«ف ٠ى
[1493 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٝةؿ يل  /ق٧ٕخي أثة زئر

ًم   ٟى كيف  /٦ٕةذ ث٨ (2)الّس  ُٔيخ ٦ةاح أ٣ٙ در٥٬ ٝج٢ ال٤ي٢ ٚي
ي ين  ٝىج٤خي لى

ى
لٮ أ

س٥ ٨٦  ٦ٍ٪ٕى
ى
س٥ كال أَضبس٥ أكرث ٨٦ أف أ ٍظًبكى

ى
ك٥٤ ٨٦ ٗري أف أ اث٨ً مي

 .(3)«عؽيراتل  

                                           

ط:  (1)  .«وأكت»كذا  ي الؿخطق

يص  (2) لرَّ ؾك ا ا ط أمقًر تن  ، ك تين لشقا تذ ا اـ مع ي  لسر ق ا َح ه لسص َس ،  ِ ـ ا ة، م لػَ قر ؾ ا أه تت  ي ـ  ضؾ، م

ة  تريخ». (ه246)إمترِّف سـ لت ؽتمؾ  ي ا  .(5/563) «ال

مَ  (3) ك  ت نَّ هـ َأ ِ يعـل:  ل ء  ت تل مُ قَ ـ ج لؿ لؽ ا ف ذ ؾقـ تن عـرض ط لؽــف كـ ث، و دي التح ـ  ف لفؿت ط ع ؼتاؾ مـ

ت َش   .فًؿ
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[1494 ] زى٪ة ؽ  ح»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى  /ك٤ٝخ هل -يٞٮؿ /ق٧ٕخي أثة زئر
٢٧ إلٟ الهـ اذلم دىٍؿًكي٫ يف اث٨ ٦ٞةد٢ /إ٩ ٭٥ اك٩ٮا يٞٮلٮف  -إف  رصالن ثَصيًّة يى

ٞةد٢ ٨٦ً دل٤ك٫ يٮـ ال٧ٕح إىل ٝيؿب ال٧ى٘ؿب، كأرد  ٤ٔي٫ ٨٦ً  /ٚٞةؿ يٛؿغي اث٨ي ٦ي
٘ىؽ ثيس ٓى يل؟ كددتي أين  ٠٪خ أرل يف ذلٟ الٮٝخ اذلم دٚٓ إيل  ٦ة ا٣ ًى ٨ كى ؿة، ٦ى

 .«ركل يف دل٤ك٫ رصالن 

 باب َا سنض 

فًََٚظ، ُطٖز أبٞ ُطصع١َِٔ 
(1) 

 ْفِغ٘ عٔ ايزُّْٝا

[1495 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى لٮ اكف يل  /ق٧ٕخي أثة زئر
دىىى 

ى
ريؽ ٠٪خ أ

ي
ح ثىؽف ىلع ٦ة أ ؿ ًوع  ؿقٮس أك إىل ز٘ى َى ؽي ث٧ةيل َكي ٫، كأػؿجي إىل  ؽ 

جةظةت كألـ٦٭ة ٮر، كآك٢ ٨٦ً ال٧ي   .٨٦ً ال٘ 
ٝؽ دىؿىؾ أثٮ  /إين ل٣بف ال يةب؛ لّك إذا ٩ْؿ إيل  الةس ال يٞٮلٮف /ز٥ ٝةؿ

ي جةت   ُ ـ إيل  ٨٦ ا٣ ؽ  ٞى كف. كإين آللي ٦ة حي ٩ية، ك٣ىًبفى ال يةب ال  ح ال  كاحل٤ٮاء؛ زئر
ي جةت لـ٬ؽق /لّك ال يٞٮؿ الةس  ُ ح ال يأك٢ ا٣ ء  .إف  أثة زٔر كإين آلل اليش 

ٍدـ
ي
ا. كأ٣بفي ال يةب  (2)ا٣ُيت ك٦ة دلؿاق ٔ٪ؽم كدلؿل ٗريق ٨٦ً ال إال كاظؽن

 ٨ ا، ك٦ى ٧ىالن كاظؽن ٧الف خى ة يٕى ٕن اًليةد كدك٫٩ ٨٦ ال يةب ٔ٪ؽم كاظؽ؛ لف  جي
ىك ت  أف ي ظى

ى
٪ًٍٮ أ ٥٤ ٨٦ً ٣بك٫ ال يةب يى٤بك٫ لكرت ٔٮرد٫؛ ٚإ٩ ٫ إذا ٩ىٮىل ٬ؾا كل٥ حى

                                           

ت طَ عَ ـَ مَ  ه طن الشيء:َضَؾَف كػَس  (1) مِ ـ هَ ف ت  اه . ق لِّقف ، أو ِّ أن ِّػعؾف ب»ـ  لعر تن ا متدة  ،(4/225) «لس

َؾَػ )  .(َض

ت يُ  األُْدم (2) لضؿ: م ت أيَّ ا لخاز  ـ ا ؾ م تن شلءٍ  مك ة» .ك تي  .(َأَدمَ )متدة  ،(1/45) «الـف
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٥٤ً  .«ٗريىق قى
[1496 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٠٪خي ٚي٧ة  /ق٧ٕخي أثة زئر

ة، كأ٩ة الٮـ  ٕيٙ، كأصؽي ذللٟ أل٧ن ًٍ ى
، ٚأ ؾدين احليُل  ػى

ى
ب ٧ة أ مىىض كأ٩ة وعيطه كري

٧خ كري  ب ٧ة محي ظى ري
ي
ة، أ٨ّ يف ٩ٛيس أ٩ ٫ ٠ؾا  ٥  ب ٧ة ل٥ أ ٚال أصؽي ليشء ممة أ٩ة ٚي٫ أل٧ن

 .«يىججِغ أف يسٮف
[1497 ] زى٪ة ؽ  ح يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ِل   /ق٧ٕخ أثة زئر ا٥٤ٔ أف  خى

جىغى ًٍٝؽرنا ثٞؿيح ركذق َى ًٜ ٚي٫ محبنة ٨٦ امل٤ط،  /ُل، ٚٞةؿ يلٍ٘ كبٮقذ٫ ٦ي  (1)إق٧ةٔي٢ 
ٍ٣
ى
أ

ؽ أظؽه ٦٪ ة امل٤ط، ٚأػ ا، كل٥ يىؾي ؿًّ ًٞؽر َك٫ مي ة ٨٦ ال٤٧ًط، كأ٣ٞيخي ٚي٫ ٚىةر ا٣ ًّٛ ؾت ٠
٦٪٫. 

 ل٥ًى أ٣ٞيخى ٠رثة ٬ؾا امل٤ط يف ٬ؾا؟  /ٚٞي٢ يل
٣يق ٚي٭ة /٤ٞٚخ هل٥

ي
ٍدًر ز٥ أ

ى
ذيٮا يل ٚي٫ محبنة، كل٥ أ ر  ى٥ ديٮى  .«ل

ح ًٝ٪ح٪ح ٚي٭ة د» :ٝةؿ أثٮ زئر ، ٚ٪ْؿتي ٚإذا  ة ابليخى ؿ  ، (2)٨٬ مريجدػ٤خي مى
ٚيٞةع، ٚأػؾت ا٣ٞؽح ٚىججخ ٦٪٫ ظىت ٝي٢ يل ٬ؾا  :ٚ٪ْؿتي إل٫، ْٚ٪٪خي أ٩ ٫ 

 .(3)«ٚ٪ْؿت ٚإذا ٬ٮ د٨٬ .د٨٬
                                           

لؿطاقعوقع  ي  (1) تققٌت  «روده»: ا ل ي ت لاقاب، ق ق ا ت ه بثا أ ت  وم ة،  ؾ لؿفؿ دال ا ل ت جؿ » ي  ا مع

لاؾدان تٌء: مَ : »(3/99) «ا ه ه آخر و ة  عجؿ ل م وذا تكقف  بث ن  وسؽق لف  و أ اضؿ  ه  وذ يؾَّ حِ ر لرَّ ت ا بثؿ  .«ة 

ط  طق مخ ؾقف  ي  ُت ط قاب. (م)وقػ لاَّ ا ؾك   ط

هق: ده الشقرج (2) و ه،  ـ شقر م ب  أن ُمَعرَّ اقر قاؾ  لؾع ض و ، وراؿت ققؾ لؾدهـ األاق ؿسؿ ـ الس

ئف.  ت لاػ اف  ت  ِّشاقًف لؿـقر»َيتغقر: شقرج:  تح ا لؿاا  .(َشَرَج )، متدة «ا

(3)  
 

ِؿل ؾص لُؿَع ؼ ا ؾَّ لف:   ط دم  ي »هـت اؼق ة  (م)ق ال ُزْرَط أ دح  ت ُذكر  ي م ت م ض أهؾ  هـ لاع

لرَّ  دِّقـ ا لؼاق ب ا ـ آخر هذاألد لعقـقة اآلِّقتق ة وا لؽتتبائق لؿُ  -ا ا ةا ...«. .-تؼدم  اهـ

أنَّ  ُقْؾُت: ت  اؿ لؼَ  و اعض كُ ا ت  ي  مت دص دِّقـ ُق لؿَ اق ط: فننَّ سخ ا طق َب  خ قضعت  ي هذا أن ُِّ  األكس
= 
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باب َا ُسِنض
(1)

  

ََزح أبٞ ُطصع١ يبعض أٌٖ ابصرب   يف 

ي ُكببب ًرا وأشبببتق   َأَ ببباَدت  ِبببََّل  البببتا

  

َبببببببببت  تِ ُطَبقببببببببد اللِ فببببببباللُ َأك  ك  َِ   ِببببببب

بببببده َفُابببببؽًتا لَِؿببببب  قـبببببا وَحؿ 
 ش ا  ـَببببباه فِ

 

بببببه فِقـبببببا اللاِؼبببببي الُؿ قبببببت   َطَؾبببببى أكا

ُؿبببببه  ي الَعتيضبببببة ِطؾ  ر البببببتا  لؼبببببد َكببببب ا

 

ببببببَ ر  يُش َأك    ببببببديِش َرُسبببببب ِ  اللِ َفالببببببدِّ

ُم واللد   ُم والِ ؾ  َِ الِعؾ  َِ َغا  وُيمهبببت فبببىب    يُ ت  وِطـبببد ُحُضببب ر الِؼببب  (2)ىؼَ إذا َغا

جببببا  وت    ىتتتجببببَؿـاببببى َجَؿاطبببباُت التِّ

 

 َأَراِمؾفبببببا والَؽبببببَّلد  بببببالُج   ُتؿطبببببت 

ي الَعتيضببببة كببببا ٌش    فؾبببب  كببببا   ببببالتا

 

 َكِؿُببببب  ُطَبقبببببد الل يبببببا َقببببب م ُيابببببؽت 

ببببببَلـَا ِمببببببش َفَ ا ببببببد   ببببببـا  َِؿببببببا  َكو   َأكِو 

 

 

 وُكـ ببببَ  ِ ببببقا ُضُؾَؿاتـببببا ففببببي ُمؼؿببببت 

 َحَباكبببببببا  ِبببببببَك اللُ الَعميبببببببم  ُؼبببببببدرَ  

 

ببببَتكا َمببببا لببببم َكؽببببش َقببببب    ُكبصببببت وَ صا

أي ل َيل َببببب   ع الَفبببب ى َفلببببى َحـ َبِؾببببي الببببتا

 

 وَلؽِـاببببببه ِمببببببش َخاببببببقة الل َي ببببببَر 

أي َهؿببببه    ُيببببم ِّي طببببش ااثبببباِر ل الببببتا

 

 توَطببش َسببَؾَّل ا خقبباِر مببا ِسببق  ُي بِبب 

 وَلبببببق  َكَؿبببببش يبببببلتي لِـُعؿبببببا   يـبببببه  

 

ببببببَعت  ببببببا  ي ًمببببببا وِمو  لببببببه َحؿا  وُحجا

 

                                           
= 

ة  ال ُزْرَط أ ة  ة ِّرجؿ تي تن هن لؿؽ ذا قَ ا ؾف  فؿت.تُ مْ دَّ : ف

ةُ  (1) د لؼاق ه ا ذ ت.دَّ قَ  ه ده اع لتل  ذا ا وك اؼ،  ت لس ؾقؼ ا لتع وضحتف  ي ا أ ت  لَِؿ ت   متف

لـ  »: (م) ي  (2) ِؿل  «.كفا ؾص لُؿَع  .ا
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ببه  بب  الػِ  ببه يبب غه َفًلببى ِيببقن ِمببش فِؼ   ؼ 

 

 ِمُببببببا  طبقببببببد الل مببببببا فقببببببه ُمـؽببببببت 

 َتَؿـابببببى رجببببباٌ  أ  َيُؽ كببببب ا كؿُِؾببببببه  

 

ُصبببببت  ياسبببببة َأط   وَقبببببد َشبببببقابلفم   التِّ

ِؿبببه   بببلدرك ا فضبببَ  ِطؾ   وَهق َفبببات أ  َيو 

 

بببتوا  ًل وَطؿا بببِعقش َحببب   ُُببب ا تِو   ولببب  َمَؽ

فببببببم  ِرُك ه أو َتـبببببباَ  َأُكػد  لؽببببببي ُيببببببد 

 

 قببا اسببلؼ ا الؿغبب ر َمببَدى الببـاجم ِمببش َح 

 َأَ ببببا ُزرطببببة الؼؿؼببببام أيببببب َ  َ بببباِرًزا  

 

 طؾببببى كبببب  ُمتِجببببيِّ  ببببديـِك َتػ ببببت 

 أ بببب  ُزرطببببة شببببقُك الـدفببببى  َِؽؿالفببببا  

 

بببب ُو إذ أكبببَ  ا ََغبببتد الُؿابببفت   لبببك الوا

حؿُش  ببببالِ ؾم واللدؼببببى    َفَؿلاعببببك الببببتا

 

 

َجا  ُيؼتقببببببت   وَأ  َؼبببببباٍّ مببببببا  اَم الببببببدا

 ؾبببببن َطـِّبببببي َأِمقبببببتي صببببباهًتا َفَؿبببببش ُمب 

 

ببببببببت    ببببببببل ا ُطَبقببببببببد الل َشبببببببباه ُمَظػا

ِؿببببببه   يش فِقـببببببا  ِِعؾ   َأَقببببببام َمـببببببار الببببببدِّ

 

 وَلببببببق  َكَؿبببببببش    يـِبببببببه َيلـصبببببببت 

لبببببببي إلقبببببببَك  ُِؼت بببببببة    َأتقُلبببببببك ل ُأ  

 

َُبببتُ   يش الابببَي هببب  َأك  َ بببة البببدِّ  ِسبببَ ى ُقت 

ُتٍَّ َواِجببببٌ     َفَوببببب ُؼك َم ؿبببب ٌ  وُشببببؽ 

 

ُؿبببب  َخببببتُ وِطؾ  ببببُتٍّ َيم   َك َمب ُوبببب ٌط وَ   

 وَأَ ؼببببباٍَّ َر ِّبببببي مبببببا َحققبببببُ   ِِغب َطبببببٍة  

 

 فلكبببَ  َكِؼبببيد الِعبببتض َلق بببٌا َغَضبببـ َػت 

ح رمحح الل ٤ٔي٫/   كٝةؿ احلىٮىارًم  يىؿيث أثة زئر
 َكَػى الـاب م طبش َطقـبي ومبا ِزل بُ  َسباِهًتا

  

بببببؿاد َصِ الِعبببببا  ُأَراِطبببببي ُكُج ًمبببببا   الوا

ي فا ببببًَّل  ُِػؼببب   دا  َحب ببببتٍ مبببات  ببببالتا

  

 َطِؾقًؿبببببببا َحِؾقًؿبببببببا َخقِّبببببببًتا ُمَلَ اِ بببببببعا 

بِبببَطـَق بببُ  ُطبقبببَد ال بببالِو    َ الابببَي الِجف 

 

َؿبببببببد َ اِرطبببببببا   َأَقبببببببام لـبببببببا  ثببببببباَر َأح 

ببببببد   أقببببببام لـببببببا  يببببببَش الـابببببببي ُمَ ؿا

 

ببببببا وَتا ِعببببببا  َْ للسببببببَّلِم َحؼًّ َ بببببب  وَأو 

َػبببى لـبببا اللاؽبببَي  والَبطببب  حِ   بببَبةوَأك   و 

 

 وَر ا َطؾببببى الضببببَّل  َمببببش كببببا  َ ببببا ِعا 
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َؿبببببببد    آثببببببباِر ِخلبببببببام الـابِقِّبببببببقَش َأح 

 

ًَ كبببببا  َخاِ بببببعا  َو  وكببببباَ  إماًمبببببا ُقبببببد 

ًعبببببا    فؽببببباَ  لبببببه َقؾببببببي َيطِقبببببت ُمَػجا

 

ه أو َتَصبببببببدا  َجاِزطبببببببا   َغبببببببَداَ َكَعببببببب  

ٍ  وَهببببم  وَطب ببببَتَ    ومببببا ِزل ببببُ  َذا َشببببج 

 

 

َؾببببى َكًِقًبببببا َ ا  َُؽ   ِمببببع الَعببببقش َفاِجعبببباَك

 لؼببد مبباَت َم ؿبب ً ا سببعقًدا ولببم َكِجببد  

 

ببببببتَِققش ُمَطالِعببببببا   َلببببببه َخَؾًػببببببا   الَؿا 

ببببم َفاِ بببب    ُ بببب  ُطَبقببببد اللِ ِذي الِ ؾ   َكِؿ

 

اص   الِعؾبببم َشاِسبببعا    َأ بببي ُزرطبببة الَغببب ا

َز    بببٍ  وَ بببت   َ فِقـًبببا كتيًؿبببا َت ببب  َرم 

 

بببببت فَ   بببببا إلبببببى الَ ا  َرَثـبببببا َغؿًّ  اضِعببببباوَأو 

قبببببه ُمَغقابببببٌ   
 َفُبببببب رٍّ َقب بببببٌت أكبببببَ  فِ

 

ل  َراتِعببببا   َ  ول ِزل ببببَ    الَجـاببببات َجبببب

بببَ  َمبببش كبببا  طالًؿبببا َفجا أ بببا زرطبببة    ع 

 

ببببًتا وَجاِمعببببا  تِببببك يببببا ذا الِعؾببببم َ      َِؿ  

ببببَ  ُأولببببي الِعؾببببم َحَقببببارى َأِذلاببببة    َتَتك 

 

ببببت فِقـببببا َجِ اِزطببببا   لَِؿ تببببك حلببببى الَ ا 

 ة يبببا خقبببَت َمبببش مببباَت فاقبببًدا أ بببا ُزرطببب 

 

ببببُدٍّ قببببد ِيببببتكا ُكؼاِسببببي الَؼَ ارطببببا   فَبع 

بببببٍك و اصبببببٍ    ِوي ُزوٍر وإِف  ََ  َفُؼببببب  لِببببب

 

 وَمش كا  أموى شامًلا أو ُمَ اِ طا الؿغب ر 

 َتُؿببب ت كابببقِك الِعؾبببم َأ  ابببت  ؾعـبببٍة  

 

بببا َقتيببب  خبببا َّل الَؿببب ت َجاِزطبببا   َفَعؿا

بببببببببتَ وَكَدامبببببببببة   َ ؼبببببببببه ذا َحو   وَتؾ 

 

ببببَّل  َقاِمعبببباإ  م   َطج   ذا مببببا َوَر  ت الببببتا

َض َكبِقِّـبببا   َض َحببب    إذا مبببا َوَر ت الَ ببب  

 

 

بببببب اِ  ثبببببباٍر َتببببببَتاهم َكَ اِرطببببببا   وَأي 

و و  َمبش َطَصبى   َُ ًرا َيب ِ ه َص    َلَدى َح  

 

 وَأ  بببببببَد     يبببببببِش اعلبببببببِه الَببببببببَدا ِعا 

ُ  مببا َ َطبب     فَصببؾاى طؾقببَك الَ اِحببُد الَػببت 

 

بببٍك أو ُيبببتى البببـاجم َسببباصِعاَحؿامبببُة أَ    ي 

بببالِ    َمََّل ِبببك   وَيبببؾاى َطؾقبببك الصا

 

هت َشبببببافِعا   وُكببببب د َكبِبببببي  كبببببا    البببببدا

اِسببب    َفَ اِ ببب     وَيبببؾاى َطَؾقبببك التا

 

مبب  إذ ُكـبب   ببت ِمُبب  التا  َخاِشببعا إلببى الَ ا 
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از ي  أبى حات ٍن الرَّ

 أبو حامٍت اهرازي

 ابذة ايٓكاد تَٔ ايلًُاء اجلٗ

 َٔ ايطبكة ايزابلة َٔ أٌٖ ايزي:

 أبي؛ أبو حامٍت 
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ٍِ ايضَّاِطٟ  أبٛ ساِت

ابعة  بقة السَّ
َّ
اد ِمن الط

َّ
ق

ُّ
ماء الَجهاِبرة الى

َ
ُوِمن الُعل

ُِمن أهل السَّي:أبي؛ أبى حاِثٍم 

 باب َا سنض 

  ِبِضش١َّ احَلزٜح َٚعكُٝ٘ ََعضف١ َأبٞ َِٔ 

[1498 ] زى٪ة ؽ  صةءين » /يٞٮؿ ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب ال ٔجؽظى
 ، ؿى٫ً ٌٔل  ٕى ٫ٕ دٚرته ذى رص٢ه ٨٦ً ص٤ ح أوعةًب الؿ أم ٨٦ً أ٢٬ ا٣ٛ٭٥ ٦٪٭٥، ك٦ى

. ك٤ٝخ  /٤ٞٚخ يف ثٌٕ٭ة ؛ ٝؽ دػ٢ى لىةظج٫ ظؽيره يف ظؽيرو
ه
أ ُى ٬ؾا ظؽيره ػى

٫ ًٌ ٪١ؿ /ك٤ٝخي يف ث٫ٌٕ .٬ؾا ظؽيره ثة٢َه  /يف ثٕ ك٤ٝخ يف  .٬ؾا ظؽيره ٦ي
ًؾب /٫ٌٕث   .كقةاؿ ذلٟ أظةديري ًوعةح .٬ؾا ظؽير ٠ى

ًؾب؟  /ٚٞةؿ يل ، كأف  ٬ؾا ٠ى ، كأف  ٬ؾا ثة٢َه
ه
٧ٍ٤ًخى أف  ٬ؾا ػُأ ٔى ٨٦ً أي٨ى 

ؾثخ يف ظؽيًر ٠ؾا؟! ين  ٠ى
ى
ٗى٤ُخ، كأ ين  

ى
ؾ رىاكم ٬ؾا ال١ذةب ثأ ٍػربى

ى
 أ

ين  أ٤ٔ /٤ٞٚخي 
ى
٨ ٬ٮ؟ ٗري أ ـء ٨٦ً ًركىايح ٦ى ٥ي أف  ٬ؾا ال، ٦ة أدرم ٬ؾا ال

 
ه
.(1)ػُأ ًؾبه ، كأف  ٬ؾا احلؽيرى ٠ى  ، كأف  ٬ؾا احلؽيرى ثة٢َه

                                           

لؿُ  (1) ة ا تر ر طا د ِّؼا لحُ ؾص عَ ق ة ا تم ق إ دطقاهجَّ ؾ طـ  ؾك  اقر يص :ة ط لدرهؿ.  كتل يـتر وا ة »كؼد الد كزه

ظر لـ  .(124، 123ص) «ا
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٘ىيت؟ ٝةؿ :ٚٞةؿ يًع ا٣ ٘ىيت :٤ٝخي  :دىؽ    .٦ة ٬ؾا اد عءي ا٣
ك٨ ٦ًس٢ ٦ة  :٧ٚة الل٢ي ىلع ٦ة دٞٮؿ؟ ٤ٝخي  :ٝةؿ ٨ يي ة ٤ٝخي ٦ى  ٢ ٧ٔ قى

٫٤ ٞي ةزؼ، كل٥ جى ٩ ة ل٥ جني
ى
٪ة ٧٤ٔخى أ ٍٞ ٛى ؛ ٚإف ات   .إال ثٛ٭٥و  أظك٨ي

ًٍك٨؟ ٤ٝخي  :ٝةؿ ك٨ ٦ًس٢ ٦ة حتي ٨ ٬ٮ اذلم يي ح :٦ى   .أثٮ زئر
؟ ٤ٝخي  :ٝةؿ ح ٦ًس٢ ٦ة ٤ٝخى ٕى٥ :كيٞٮؿ أثٮ زئر   .جى
ته  :ٝةؿ ٔىضى ٓى  .٬ؾا  ٚأػؾى ١ٚذتى يف اكٗؾو أ٣ٛةظ يف د٤ٟ الظةدير، ز٥ رص

ح يف د٤ٟ الظةدير، ٧ٚة ٤ ٥ ث٫ أثٮ زٔر ، كٝؽ ٠ذتى أ٣ٛةظى ٦ة دىسى إ٩ ٫  :٤ٝخي  إيل 
ح .ثة٢َ إ٩ ٫  :ك٦ة ٤ٝخي  .ال١ؾبي كابلىة٢َي كاظؽه  :٤ٝخي  .٬ٮ ٠ؾب :ٝةؿ أثٮ زئر
ح .٠ؾب ٪١ؿ :ك٦ة ٤ٝخ .٬ٮ ثة٢َه  :ٝةؿ أثٮ زئر ٪١ؿ .إ٩ ٫ ٦ي ،  .ٝةؿ ٬ٮ/ ٦ي ٧٠ة ٤ٝخي

ح .إ٩ ٫ ًوعةح :ك٦ة ٤ٝخي  ٞةف  :ٚٞةؿ .٬ٮ ًوعةح :ٝةؿ أثٮ زئر ًٛ ذ  ٦ة أٔضتى ٬ؾا؛ تى
ٮ ٗىري مي   .اَأة ٚي٧ة ثح٪٧١ة٨٦ً 

كدح٪ة،  (1)٣ٟ  دى ٚٞؽ  :٤ٞٚخ
ي
ٕؿٚح ٝؽ أ ةزؼ، كإ٩ ٧ة ٤ٝ٪ةق ث٥٤ٕو ك٦ى أ٩ ة ل٥ جني

ة ح ٦ة ٩ٞٮهل ثأف  ًدي٪ةرنا ٩ج٭ؿصن ٢٧ إىل ال ةٝؽ، ٚيٞٮؿ (2)كالل٢ي ىلع ًوع  ٬ؾا  :يي
ي ؽ :كيٞٮؿ لي٪ةرو  .دي٪ةره ٩ىج٭ؿج / إف  ٬ؾ :ٚإف ٝي٢ هل .٬ٮ صى ا ٩ج٭ؿج؟ ٨٦ً أي٨ ٤ٝخى

ا ظني ث٭ؿج ٬ؾا الي٪ةر؟ ٝةؿ ٚأػربؾ الؿص٢  :ٚإف ٝي٢ هل .ال :٢٬ ٠٪خ ظةَضن
٨٧ٚ أي٨ ٤ٝخ/ إف ٬ؾا  :ٝي٢ .ال :إين ث٭ؿصخ ٬ؾا الي٪ةر؟ ٝةؿ :اذلم ثى٭ؿص٫
ة ريزٝخ :٩ج٭ؿج؟ ٝةؿ ٧ٍ٤ن ٕؿٚح ذلٟ .ًٔ   .ككؾلٟ حن٨ ريًزٝ٪ة ٦ى

ذىٍع٢٧ً ٚىه  يىةٝٮت إىل كاظؽو ٨٦ ابليَص :٤ٝخ هل ؿيني، ٚيٞٮؿذى  :اء ٨٦ الىٮ٬ٍى
  .٬ؾا يةٝٮته  :كيٞٮؿ ملس٫٤ .٬ؾا زيصةجه 

                                           

ط:  (1) ؽ»كذا  ي الؿخطق لَّ لؿطاقع: «َد  .«ذلؽ»، و ي ا

ش (2) لؿغشق زيػ ا لُؿ هق ا  .و



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 714 

ٔى٧٤خ أف  ٬ؾا زصةج، كأف  ٬ؾا يةٝٮت؟ ٢٬ ظىرضت  :ٚإف ٝي٢ هل ٨٦ً أي٨ى 
ـصةج؟ ٝةؿ ٪ٓ ٚي٫ ٬ؾا ال ٓ اذلم وي ًٮ   .ال :ال٧ى

ة؟ ٝةؿ :ٝي٢ هل ٫ ثأ٩ ٫ وةغ ٬ؾا زصةصن ٗى ٤ى٧ىٟ اذلم وة ٍٔ ى
  .ال :ٚ٭٢ أ

؟ ٝةؿٚى٨٧ً أ :ٝةؿ ٧ٍ٤ًخى ٔى ٥ٍ٤ه ريزٝخ :ي٨ى  ًٔ ة ال  .٬ؾا  ككؾلٟ حن٨ ريًزٝ٪ة ٧٤ٔن
٪١ؿ إال   ، ك٬ؾا ظؽير ٦ي ًؾبه ٧٤ً٪ة ثأف  ٬ؾا احلؽير ٠ى ٔى ربؾ ٠يٙ  ي أ لة أف ني ذى٭ى حى

ؿٚي٫  .(1)«ث٧ة ٩ٕى
ى٤ ٙ ٔ٪٫ يف  :قال أبو ُمَحنَّد ي٪ةر ثة٣ٞيةس إىل ٗرًيق، ٚإف ختى ٮدة ال  ؿؼ صى دٕي

٘نٮش، كيي٥٤ٕ ًصجف الىٮ٬ؿ ثة٣ٞيةس إىل ٗريق، ٚإف احلي٧ؿة كالى   ٥٤ أ٩ ٫ ٦ى ٔي ٛةء 
٥٤ً أ٩ ٫ زيصةج، كييٞةس وعح احلؽير ثٕؽا٣ًح ٩ىة٤ًٝي٫،  ٔي الثح  ٫ يف املةء كالى  ػة٣ٛى
ؿ د  ٛى ة يىى٤ط أف يسٮف ٨٦ نـ ال جٮة، كيي٥٤ٕ ق٫٧ٞ كإ٩سةرق ثًذى كأف يسٮف ن٦ن

                                           

لعِ طِ  (1) ؿ ا ِ ؾ ؾ م عؾ ض أكقا ؾقمِ  ـ أغؿ أَ  ط و ث  دي لح تقص دَ ا إتاَّ  ،ف اف  ؼقم  مَ وتا ي تقًات   بث ت  لك ففًؿ ت هلل ِّع ف ا ـ رزق

لر   ب ا اؿراِّ تمة  ة ِّ ومعرف ت،  واسًع ت  وحػًظ ت  تقًا ةبث ا لؿ ومَ  ،و ذا  لف و لؿتقن:  وا د  تكق اتألس ة  ًة ققي ؾؽ

هذا الشلن   :يتؽؾؿ فقف إتا الؼؾقؾ مـ أهؾ 
ص

ؾل لؿَ  كع لاختري، اـ ا ديـل، وأحؿد اـ حـاؾ، وا

ـ  طـل. ويعؼقب ا دارق ل وا ة،  ال ُزْرَط أ و تِّؿ،  ال ح أ و ة،  ال شقا ظر»أ لـ ة ا  .(233ص) «كزه

ٌر  وهو كؿا قال غقره: ؾقهبؿ تا يُ يَ  أم ؾك ق ؿ ط هفج فؿ َرد  ةٌ  ،ؿؽـ تكق ٌة كػس : تا مَ  وهقئ ؿ طـفت ل لف عد

ديث الح ف و ـ الػؼ ع اق لجتم ااـ طاد :ولفذا ِّرى ا قؾل، والاقفؼل، و ة، واإلسؿتط تاـ خزيؿ الرب  ك

ؾ يُ ـؽر تا يُ  ا  ، ؾقفؿ فؿط ـ  ،حذو حذوهؿويَ  ،شترك لعتري ط لل ا ف أو األصق ػؼق وراؿت يطتلافؿ ال

ذا مع اِّص  ة، ه ل تألد ا ث  دي لح ريحا التج ديؾ و ع لت ع إلقفؿ  ي ا لرجق ؾك ا تء ط ق الػؼف كؿت اِّػؼقا  ،ػت

ؾف أه لك  إ ـ   ف ؾص  لرجقع  ي ك ؾك ا فق مُ ومَ  ،ط ف ف ـ  غقر فـ تصك ِّحرير َف ِّع لك ـ  عَ تَ ـ  اؾطقػ ، فتهلل ِّعت

تتًا كُ  ث رج دي لح ؾؿ ا لع تم  أق تيتف  ا َِّ ؼَّ طـ الاحث طـ  ،غقا لفرَّ ػَ تًد هؿ  ي ِّحاقؾف و وأفـقا أطؿتر

وطؾؾف ورجتلف لؼُ  ،غقامضف  ة مراِّافؿ  ي ا ؾص قَّ ومعرف ل وا اءهؿ :قـة  تن  ،فتؼؾقدهؿ والؿشل ور وإمع

ػؿ ظر  ي ِّقالقف لـ ة ُح  ،ا لس ت ة مج وَج ػَّ وكثر ؿ  لػف ع ا ت م لقق ظ ا اقرت لتَّ ة ا ة اتاشتغتل، قد اوم ، ومد

لتَّ  وا لتؼقى،  ة ا تء اهلل -قجب لؽيُ  -قاضعومالزم ة الس  مَ  -إن ش َّ عرف ل وتا قُ ــ ا ة،  تهلل. قَّ اقي ة إتا ا

 .(69، 2/68) «فتح الؿغقث»
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٨ ل٥ دىًىط  ٔؽاتلي٫ ثؿكاي  .ذ٫، كالل أ٥٤ٔي ٦ى

[1499 ] زى٪ة ؽ  ش حبؽير زيةدال ٔجؽظى مى
ى
ث٨  ؿ مح٨، ٩ة أثٮ قٕيؽو ال

٨ از حنٮ أربٕني ظؽيسنةث٨  احلىكى ـ  ٞى  .ٚيؿات ا٣
[1511 ] زى٪ة ؽ  ٔىّش ظؽيسنة » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ٚك٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى جٕح  قى

زى٪ة ث٫ أثٮ  ؽ  ، ٨٦ً ذلٟ ظؽير ٝؽ ظى ٍه ٤ى ٗى  ك
ه
ش، ٨ٔ زيةدً ٨٦ ٬ؾا ػُأ مى

ى
ث٨  قٕيؽ ال

٨ ٔىؽمث٨  احلىكى ق، ٨ٔ  ؽ  از، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى ـ  ٞى ات ا٣ ٚيؿى
ٔىؽم ال١٪ؽم، ث٨  

ق، ٨ٔ اتل ٧يِل ٨ٔ اث٨ً ث٨  كظؽير آػؿ ٨ٔ ًزيةد ؽ  ٨، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى احلىكى
ج ةس  .خى

، ٨ٔ احلةرًث، ٨ٔ ٌٔل  ث٨  ًزيةد :ومن ذلك ٨، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ إقعةؽى  .احلىكى
  .ظةديرزالزح أ

ٕيبث٨  زيةد :ومن ذلك ق، ٨ٔ الن  ؽ  ٨، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى  .احلىكى
ق، ٨ٔ ث٨  زيةد :ومن ذلك ؽ  ٨، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽاحلىكى

 .القٮد
ٍظٮىص :ومن ذلك

ى
ق، ٨ٔ أيب ال ؽ   .٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى

٧ؿك :ومن ذلك ٔى ق، ٨ٔ  ؽ  ٔى٧ؿكث٨  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى ي٧ٮف، ك ث٨  ٦ى
اظي٢ ى  .شى

ة :ومن ذلك حٍّسى ق، ٨ٔ أيب ٦ى ؽ   .٨ٔ أثي٫ً، ٨ٔ صى
ق، ٨ٔ القٮدً  :ومن ذلك ؽ  يؽث٨  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى  .يـى
ةؾ :ومن ذلك ع   ٌ ق، ٨ٔ ال ؽ  ـاظ٥ث٨  ٨ٔ أثي٫ً، ٨ٔ صى  .مي
ق، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ى  :ومن ذلك ؽ  ٧حث٨  ٨ٔ أثي٫ً، ٨ٔ صى ٞى ٍ٤ ٔى يؽ ك  .يـى
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ق، ٨ٔ ٩ىةًصيح :ومن ذلك ؽ  ٍٕتو ٨ ث ٨ٔ أثي٫ً، ٨ٔ صى  .٠ى
ٍقٮد :ومن ذلك

ى
ق، ٨ٔ ال ؽ   .٬الؿث٨  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى

ق، ٨ٔ ٬جرية :ومن ذلك ؽ   .يىؿي٥ث٨  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ صى

[1511 ] زى٪ة ؽ  ل  ٬ؾق  /يٞٮؿ ٚك٧ٕخي أيب »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ٍنيىؼح،  (1)الظةدير ٣حكخ ٨٦ً ظؽيًر ٚيؿىات از؛ ل٥ يؿك ٚؿات ٨ٔ ٬ؤالء ال٧ى ـ  ٞى ا٣

٧ة ٬ؾق أظةديري أيب إقعةؽ ال٭ى٧ؽاين ٨ٔ ٬ؤالء ال٧ىنيؼح، كال أ٥٤ٔي ٚيؿادنة إ٩  
از ٨٦ أيب  ـ  ٞى ٧ٓ ٚؿاته ا٣ ك٭٥، كٝؽ قى ٍدرى

ى
از ركل ٨ٔ أظؽو ٦٪٭٥ محبنة كال أ ـ  ٞى ا٣

ٛي٢، ك٨٦ قٕيؽً   ُ ع، ك٨٦ً ٝىحف، ٚ٭ؾق ث٨  ا٣ ٍمضى
ى
٧٤ةف ال ؛ قى ـو جري، ك٨٦ أيب ظةز صي

ازالظةديري ٔ٪٭٥ وعيعحه ٦ً  ـ  ٞى اتو ا٣   .٨ ظؽير ٚيؿى
٨ /٤ٝخ ٟي يف احلىكى  ٚيؿات؟ ث٨  ٧ٚة ٝٮل
٪١ٍؿ احلؽير /ٝةؿ  .(2)«٦ي
[1512 ] زى٪ة ؽ  ؽً ال ٔجؽظى ى٧  ٧ًٕ٪ة ٨٦ مي ٔـيـ اليٌل  ث٨ (3)ؿ مح٨، ٝةؿ/ قى

٤ ٥ ىلع أربٕح  ٕى ، ذى ي٢، ٚ٪ىْؿ أيب يف ٠ذةيب، ٚأػؾ ا٥٤ٞ٣ى ٞى نةيغ خي ةدس ٨٦ً مى ـء الك  ال
ّشي٨ ذ ًى٤ح ثٌٕ٭ة ثجٕي، كتكٕح أظةدير  ٔك ظؽيسنة؛ مخكح ّٔش ظؽيسنة ٦٪٭ة ٦ي

ذ ى٤ح، ٚك٧ٕذ٫ يٞٮؿ ـء ٦ي ٣حكخ ٬ؾق الظةدير ٨٦ ظؽيًر ٔٞي٢  /يف آػؿ ال
ؽً  ى٧    .إقعةؽ ٨ٔ ٬ؤالء ال٧ىنيؼحث٨  ٨ٔ ٬ؤالء ال٧ىنيؼح، إ٩ ٧ة ذلٟ ٨٦ ظؽير مي

ي ٞى ـ ٬ؿم، كخي ي٢ ٨ٔ ال ٞى ىيك٩ْؿ إىل أظةديًر ٨ٔ خي أيب ٠سري، ث٨  ٢ ٨ٔ يى
                                           

د (1) ال طا ٌة.  هق فرات اـ أ بِثَؼ لؼزاز،  حؿـ ا لرَّ ب»ا ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  ِّرجؿ  ،(5415). 

ؾ (2) لؽالم ط ر ا َظ : ُيـْ ديث»ك ققلفؿ الح ؽر  بثر رقؿ  «مـ 16)ِّحت األ 1). 

د (3) ـ طا يز ا حؿد اـ طز ق م عٌػ  ه ف ض ؾل، فق ؾؿقا  ي ِص اهلل األي د ِّؽ وق ف حَّ ،  ـ طؿ ف م ة سؿتط

ة.  ؾ»سالم دي ع لتَّ وا رح  لَج ب»، (8/52)« ا ي ِذ ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة  617)، ِّرجؿ 9). 
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ٔى٧ؿك ي٢ ٨ٔ  ٞى ي٢ ٨ٔ أقة٦حى ث٨  كخي ٞى ، كخي  /زيؽ ال٤ييث؛ ٚٞةؿث٨  مٕيت كم١عٮؿو
ىي ، ٨ٔ يى ٍكزىايًع 

ى
ٍكزىايًع ٨ٔ ث٨  ٬ؾق الظةديري َكي ٭ة ٨٦ ظؽيًر ال

ى
أيب ٠سري، كال

ٍكزىايًع  ٨ٔ أقة٦حى 
ى
، كال ٓو ، كأف  ٔث٨  ٩ةٚ ٍكزىايًع ٨ٔ م١عٮؿو

ى
ىك٧ٓ زيؽ، كال ٞيالن ل٥ ي

 .«٨٦ ٬ؤالء ال٧ىنيؼح ٬ؾق الظةدير
[1513]  زى٪ة ؽ  ٍتي أمحؽى »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى رضى زى٪ة  -ًق٪ةفث٨  كظى ؽ  كٝؽ ظى
٤ى٧ح، ٨ٔ أيب جؿة، ٨ٔ أيب ثؿدة، ٨ٔ أيب ث٨  ٬ةركف، ٨ٔ مح ةدً ث٨  ٨ٔ يـيؽى  قى

، ٚٞي٢ هل ملسو هيلع هللا ىلصميٮىس أف  رقٮؿى الل  فى ُى ٟى الل /خى ٥ يسي ؽً ٭ٍ حى » /ملسو هيلع هللا ىلصٞةؿ اليب  ٚ .يىؿمح
إ٩ ٧ة ٬ٮ ٨ٔ أيب محـة، ٨ٔ أيب  /ًق٪ةفث٨  ، ٚٞةؿ أيب لمحؽى «س٥ة٣ى ثى  طي ٤ً ٍى كيي  اللي 

ج٢.  ثؿدة، ٚأَب أف يٞى
ؽ ى٧  ؿج هل ظؽيرى يـيؽث٨  ز٥ وةر أيب إىل مي جىةدىة، ٚكأهل أٍف يي ٬ةركف، ث٨  خى

حث٨  ٨ٔ محى ةد ٤ى٧ى  .قى
٤ى٧ح، ٨ٔ أيب محـة، ٧٠ة ٝةؿ أيب، ١ٚذب٪ة ث٨  ةدٚأػؿج ٠ذةثى٫، ٚإذا ٬ٮ مح   قى

جىةدىة ٬ؾا احلؽير.  ٨ٔ اث٨ خى
جىةدىة، ٨ٔ  ث٨ (1)ز٥ أػرب أيب اٍبينى أمحؽ ؽ يف ٠ذةًب اث٨ خى ًق٪ةف ثأ٩ ٫ كىصى

، ٨ٔ محى ةد ٝىةالى ث٨  يـيؽى ىا ك ري  ذىعى ٤ى٧ح، ٨ٔ أيب محـة، ٧٠ة ٝةؿ أيب، ذى ٩ى٪ْؿ يف  /قى
ى٤ٮا إىل أيب أو٢ أمحؽ الو٢، ٧٤ٚة اكف ا٣٘ؽي  ٬ةركف، ث٨  ًق٪ةف، ٨ٔ يـيؽث٨  محى

ة ىلع احلةء كالـام، ٧٠ة ٝةؿ أيب، كٝةالث٨  ٨ٔ محى ةد ٕض٧ن ٤ى٧ح ٨ٔ أيب محـة ٦ي  /قى
زى٪ة أمحؽي  ؽ  ٘ى٤ٍ يف اتل عٮي٢، ٚعى ٝٓى ا٣ ث٨  ًق٪ةف ٨٦ الؿ أس ٨ٔ يـيؽ، ٨ٔ مح ةدث٨  كى

٤ى٧ح، ٨ٔ أيب محـة، ٨ٔ أيب ثؿدة، ٨ٔ أيب مٮىس، ٧٠ة ٝةؿ أيب، كأذؾركا ٨٦  قى
  .«ذلٟ

                                           

ِؿل  (1) ؾص لُؿَع تل ا أي: محؿ): (م) ي »: ق أخرب،  أحؿدبثؿ  ـ   .«كذا (د ا
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[1514 ] زى٪ة ؽ  ق ؿ مح٨، ٝةؿ/ ظرضتي أيب ال ٔجؽظى ى رضى ، كظى
ؿل ثح٪٭٧ة ًذ٠ؿ ظؽير أنف (1)ًػؿىاشث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ  /٦ةلٟث٨  ابلى٘ؽادم، ٚىضى

ب٢ رقٮؿي الل  ٍٮزىؿ! ٚٞةؿ ملسو هيلع هللا ىلصقي   ؿه ٭ٍ جى  ٮى ٬ي » /٨ٔ ال١ى
ى
 ،ح٪  يف الى   ي٫ اللي ةجً ُى خٍ أ

 
ى
  ،ب٨ ال٤  ٦ً  يي يى بٍ أ

ى
ٕى  ٦ً ًلى ظٍ كأ كيف، ٨ٔ  /، احلؽير، ٚٞةؿ أيب«٢كى ٨ ا٣

ي
ركاق أثٮ أ

ـ ٬ؿم، ٨ٔ أػي٫  ، ٚٞةؿ ث٨  الل ٔجؽال اشث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽمك٥٤، ٨ٔ أنفو  /ًػؿى
 ، ـ ٬ؿم، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أنفو كيف ٨ٔ اث٨ أيخ ال

ي
ـ ٬ؿم، إ٩ ٧ة يىؿكي٫ أثٮ أ ٣ىحف ٚي٫ ال

ـ ٬ؿم، ٨ٔ  رىكل /ٚٞةؿ أيب كيف ٨ٔ َكي٭٧ة ٬ؾا احلؽير؛ ريكم ٨ٔ ال
ي
أثٮ أ

زى٪ة ث٨  الل ٔجؽ ؽ  ، ظى ـ ٬ؿم، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أنفو ٨ اث٨ أيخ ال ، ٔك ك٥٤، ٨ٔ أنفو مي
ة٣ط، ٨ٔ إق٧ةٔي٢ى ث٨  ث٫ أمحؽي  ـ ٬ؿم، ٨ٔ أػي٫، ٨ٔ أنفو ث٨  وى كىيف، ٨ٔ ال

ي
أيب أ

ـ ٬ؿم، ملسو هيلع هللا ىلصأف  ال يب  ٨ أثي٫، ٨ٔ اث٨ً أيخ ال ، ز٥ ٝةؿ يل، ٔك ية  /٨ٔ أنفو
ٍػًؿج ظؽيرى أمحؽال ٔجؽ

ى
وة٣ط ٦ة ق٧ٕ٪ةق ثأ٩ُة٠يح، ٚأػؿصخي ث٨  ؿمح٨، أ

ة، ٨ٔ أمحؽى  ٕن ، ٚأمًل ىلع الةس احلؽيثني جي ث٨  وة٣ط، ٨ٔ إق٧ةٔي٢ث٨  ال١ذةبى
٪ؾ يٮـ ق٧ٕخي ٨٦  /أيب أكيف، ٨ٔ أثي٫، ٧٠ة ظاكق، كٝةؿ ٦ة ٩ْؿتي يف ٬ؾا ٦ي

٢ ث٨  أمحؽى  ٧ى ٮ٫٩، ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽالةسي ىلع وة٣ط، ٚىعى ًػؿىاش، ٚض٤ٕٮا ييٮخب 
 .«٨٦ً قةًٔذ٫ ٚةقذ٘ٛؿى اللى 

، ٚك٧ٕخ ٬ؾي٨ احلؽيثني  :قال أبو ُمَحنَّد ز٥ ٝييًض يل اخلؿكجي إىل احلىش 
زى٪ة ث٭ى٧ؾاف،  ؽ  كيف، ٝةؿث٨  ٩ة إق٧ةٔي٢ :أثؿؾ، ٝةؿث٨  ث٭٧ة محٮي٫ظى

ي
زين  :أيب أ ؽ  ظى

٦ةلٟ أػربق أف  رصالن ث٨   أػربق أف  أنفى الل ٔجؽإف  أػةق  :أيب، ٝةؿ اث٨ م٭ةب
                                           

ـصػ  ي  (1) َا لُؿ ه ا ؾ»ذكر دي لتَّع وا لَجرح  تين  ي (5/239)« ا قخ األصاف لشَّ اق ا ه أ وذكر تن»،  خ أصاف تري ِّ» 

تندِ قَ »، وقتل: (3/295) دادي   ،م أصاف تفظٌ  اغ وَِّ «ح ُب ،  طق لخ ف ا ل جؿ  يخ اغداد» ي  ر « ِّتر

دَ »، وقتل: (573 -11/571) أح تن  لرَّ  وك واألحَّ ا ديث  الح ار، تلقـ  ي  تم، وم لعراق، والش ماتر ات

ِ وُخ  وم تن،  ةـ يُ ؿَّ راس ػظ والؿعرف تلح  اهـ.«. قصػ ا



        
ٍِ ايزياِسي أبو  719     حاِت

؟ ٦ة :ملسو هيلع هللا ىلصقأؿى رقٮؿى الل  ٍٮزىؿي ؿ ال١ى ٠ى  .احلؽيرى  ٚىؾى

[1515 ] زى٪ة ؽ  زين » /، ٩ة اث٨ أيب أكيف، ٝةؿ(1)ؿ مح٨، ٩ة محٮي٫ال ٔجؽظى ؽ  ظى
ى٧ ؽ ـ ٬ؿم؛ مي ك٥٤، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔث٨  الل ٔجؽث٨  أيب ٨ٔ اث٨ أيخ ال ، ٨ٔ  مي أنفو

 .«٦ًس٤ٍى٫ قٮاء ملسو هيلع هللا ىلصاليب 

 

                                           

(1) . تف ؾك ِّرجؿ ؿ أقػ ط  ل
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 باب َا سنض 

ََِعضفت٘ بٓاق١ًِ اآلثاص ِعًِ أبٞ َِٔ   ِٚفِكٗ٘ ٚ

[1516 ] زى٪ة ؽ  ؽى ال ٔجؽظى ى٧  ج ةس مىٮىل ثين  ث٨ (1)ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي مي ٕى ا٣
ؽى » /٬ةم٥ أك ٗريق، ٝةؿ ى٧  ىيؽ ث٨ (2)ظرضتي مي ىكذٛذي٫ يف مكأ٣ -محي  -حكصةءق رص٢ه ي

ؽ /ٚٞةؿ ى٧  ؛ مي ٫ٍ٤ ٔ٪٫ث٨  ًصٍ إىل أيب ظةد٥و  .(3)«إدريف؛ ٚىكى

ذىٮىاٚؿكف ٦ًس٢ إثؿا٬ي٥ :(4)قال أبو ُمَحنَّد نةيغ ٦ي ث٨  كاكف يف ذلٟ الٮٝخ مى
ةؿ، كأيب ظىنيث٨  مٮىس، كم٧ؽ ح، ث٨  يىيث٨  ٦٭ؿاف ال٧  ق٤ي٧ةف، كأيب زئر

ري٥٬  .ٗك

[1517 ] زى٪ة ؽ  ٤ٝخي ىلع » /يٞٮؿ ق٧ٕخي أيب ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
يةليس  ُ ة ل٥ أق٧ٓ  /ثةًب أيب الٮىلؽ ا٣ ا وعيعن ك٪ؽن ٌلى  ظؽيسنة ٗؿيجنة مي ٔى ٍٗؿىبى  ى

٨ أ ٦ى
ٜه ٨٦ً اخل٤ٜ؛ أثٮ  ٍ٤ رضى ىلع ثةب أيب الٮلؽ ػى ث٫ ٚى٤ى٫ ٌٔل  ًدر٥٬ه يىذىؽؽ ث٫، كٝؽ ظى

ؿادم أف يي٤ق ٌٔل  ٦ة ل٥ ح ٚى٨٧ ديك٫٩، كإ٩ ٧ة اكف مي ٬ٮ ٔ٪ؽ  /أق٧ٓ ث٫، ٚيٞٮلٮف زئر
ي أ  .ٚالف ٚأذ٬ت ٚأق٧ٓ كاكف مؿادم أف أقذؼؿجى ٦ً٪٭٥ ٦ة ٣حف ٔ٪ؽم، ٧ٚة تى٭ى

ؿًبى ٌٔل  ظؽيسنة ٍ٘  .«لظؽو ٦٪٭٥ أف حي

                                           

تم (1) ـصػ  ي مَ  ،هق محؿد اـ العاتس اـ اس َا لُؿ تل ا تشؿ، ق اـل ه لك  ؾ»ق دي ع لتَّ وا لَجرح  : (8/48)« ا

ُت » وٌق  ،طـف كتا ُد ق َص .«. وه  اهـ

ازي (2) لرَّ ة  ي  ،هق ا ف ِّرجؿ لجَ »ل ؾا دي ع لتَّ وا  .(7/232)« رح 

ؿ يَ  (3) ـصُػ ل َا لُؿ ِ  جزم ا ذلؽ.دَّ ـ َح ؿَ ا ا  بثف 

(4) . ػسف ػ ك ـص َا لُؿ  هق ا



        
ٍِ ايزياِسي أبو  711     حاِت

[1518 ] زى٪ة ؽ  جخ ٨٦ ٤ًٛٗح » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٕىض  تى
ٛى٢ٌ ي٥؛ ا٣ ين،  ػىيٛحث٨  د٠ني ظير ص٢ٕ يـيؽث٨  أيب ٩ٕي ؽى يف ال١ٮٚيني، ك٬ٮ ٦ى

يىي املةزين يف ال١ٮٚيني، ك٬ٮ ٦ؽين، كص٢ٕ ٔس٧ةف ابلت يف ث٨  كأدػ٢ ٧ٔؿك
 .ال١ٮٚيني، ك٬ٮ ثَصم

ٕؿٚذ٫؛  /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ ة دى٧يزي احلؽير ك٦ى ح يٮ٦ن صؿل ثحين كبني أيب زئر
ُأ ك ٤ى٤ى٭ة، ككؾلٟ ٠٪خي أذ٠ؿي أظةديرى ػى ًٔ ، كيىؾ٠ؿ  ٢ى يىؾ٠ؿ أظةديرى ٕى ٤ى٤٭ة، ٚضى ًٔ

يٮخ، ٚٞةؿ يل ـ  ٬ؾا! إذا رٕٚخ  /كػُأ الن  ٔى ى
٨ٍ يٛ٭٥ي ٬ؾا، ٦ة أ ية أثة ظةد٥، ٝى٢  ٦ى

ٟ  يف يشء، أك  ب ٧ة أم ك٨ ٬ؾا، كري ٨ يي ٨ َتؽ ٦ى ٬ؾا ٨٦ كاظؽ كازجني ٧ٚة أ٢ٝ ٦ى
٨ ينٛيين ٦٪٫ يين يشءه يف ظؽير، ٚإىل أف أتليق ٦ٕٟ ال أصؽي ٦ى ذىؼةلى   .حى

 .(1)«ف أمؿمككؾلٟ اك /ٝةؿ أيب

ؽي  :٤ٝخي ليب» :قال أبو ُمَحنَّد ى٧  ك٥٤؟ ث٨  مي  مي
زني ييؤد ي٭ة، ٣حف ٦ٕؿٚذ٫ ل٤عؽير ٗؿيـة :ٝةؿ ىؽ  ِي أميةءى ٨ٔ مي  .«يٛ

[1519 ] زى٪ة ؽ  ٕؿٚح  -ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيبال ٔجؽظى كصؿل ٔ٪ؽق ٦ى
ؽ /الل ٔجؽٚٞةؿ أثٮ  -احلؽير ى٧  ث ٔ٪٫ مي ىؽ  ث ٨ٔ صةثث٨  اذلم يي ىؽ  ؿ، كاذلم يي

٨ ميىٕتث٨  قٕيؽ ٨ زاذاث٨  صجري ٔك ٍٕؽ ٔك ك٥٤  -فقى ك٥٤ الي٭ين، كمي ٬ٮ مي
ة -ُنيابلى  ٌن ك٥٤ الل ٔجؽيسىن أثة  -أي ، ٗري أ٩ ٫ ال يذ٢٧ أف يسٮف مي

ث ٨ٔ ميىٕت (2)املاليئ ىؽ  ٨ زاذافث٨  يي   .قٕؽ، ٔك
ك٨ ٬ؾا /ز٥ ٝةؿ ح -ذ٬تى اذلم اكف يي ٦ة ثيق ث٧َصى كال ك -يٕين أثة زئر

                                           

ـصِػ  (1) َا لُؿ ؼ ا ه مـ صري وا ُب  ر طق لخ تريخ اغداد» ي  ا ِّ »(2/417 ،4 1 تكر  ي ، (8 طس ـ  ـف اا خ »وط تري ِّ

 .(52/11)« دمشؼ

ِؿل  (2) ؾص لُؿَع تل ا ذي)لعؾف »: ق  .«(ال
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ك٨ ٬ؾا   .ثة٣ٕؿاؽ أظؽه يي
ؽي  /٤ٝخ ى٧  ك٥٤؟ ث٨  مي  مي
ٚنة ٦٪٫ /ٝةؿ ؿى َى ٭٥ي   .«يٛى
[1511 ] زى٪ة ؽ  إف   /كٝي٢ هل /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى

ـارم، ٨ٔ اث٨ أيب ذاتو ث٨  ج ةرالى  ٔجؽ ٛى ؿكاف ا٣   .ا٣ٕالء رىكل ٨ٔ مى
ةـ ال١سري، ٧ٚة رأيخي ٨ٔ اث٨ أيب ٝؽ ٩ْؿتي يف ظؽيًر  /ٚٞةؿ أيب ؿكاف ثةلن  مى

 .ذاتو أوالن 
ىي ٛؿاين (1)ٚٞةؿ هل أثٮ يى ٔـ  ، ٚع٤٧خي  /ال ح ٧٠ة أ٩سؿتى ٌلى  أثٮ زئر ٔى ؿى  ٩ٍسى

ى
أ

ت ٕىض  ذى ٍيذي٫، ٚض٢ٕى حى رى
ى
 .«ٚع٤٧خي إل٫ ٠ذةيب كأ
ة يف اإل٩سةر ىلع  :قال أبو ُمَحنَّد ٞى ٛى  ا٣ٕالء ًركايذ٫ ٨ٔث٨  ج ةرالى  ٔجؽات 

أف ؿكاف ٨ٔ اث٨ً أيب ذاتو ٨٦ً ٗري دٮاَؤ؛ ملٕؿٚذ٭٧ة ث٭ؾا الن   .مى

 

                                           

ؾص  (1) لُؿَع تل ا  .«كذا (أاق اؽر): (م) ي »: ِؿل ق



        
ٍِ ايزياِسي أبو  713     حاِت

 َا ُسِنض 

 َِٔ ِسِفِظ أبٞ صمح١ُ اهلِل عًٝ٘

[1511 ] زى٪ة ؽ  ؽي » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ى٧   ث٨ (1)اكف مي
٣ًٓ ث٫، كاكف يي٤يق ٌٔل  كىلع أيب زي  ِٛ اتل ٛكري، ككى ح اتل ٛكري، يـيؽ القٛةيط يى ٔر

ًٍٚؽين /ٚإذا ذا٠ؿدي٫ بيشءو ال ي٫ْٛ اكف يٞٮؿ
ى
 .«ية ثيين، أ

[1512 ] زى٪ة ؽ  ؽي  /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧  يـيؽ ث٨  اكف مي
ة ِي اتل ٛكري، ٚٞةؿ لة يٮ٦ن ڀ ﴿ ٦ة حتْٛٮفى يف ٝٮًؿ الل  /القٛةيط يٛ

 ؟ (2)﴾ڀ ڀ
، ٤ٞٚخ أ٩ةٚجيق أوعةبي احلؽيًر يى٪ْؿ ث ٭٥ إىل ثٕيو ٌي زى٪ة  /ٕ ؽ  ظى

، ٨ٔ ٦ٕةكيحى  أثٮ ، ٨ٔ ٌٔل  ث٨  وة٣طو ج ةسو يف ث٨  وة٣طو ٤عح، ٨ٔ اث٨ً خى َى أيب 
بيٮا يف ابًلالد /ٝةؿ ،﴾ڀ ڀڀ﴿ / ٝٮهل ى ٨ى  .َضى  .«ٚةٍقذىٍعكى

[1513 ] زى٪ة ؽ  ٦ة  /إقعةؽ يٞٮؿ يلث٨  ق٧ٕخي ميٮىس»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ِى ٦ً  ٛى ٍظ

ى
ٟى رأيخي أ ٪ٍجى٢، كيىيث٨  كٝؽ رأل أمحؽى  .٨ أثي ًٕني، كأثة ث٨  ظى ٦ى

ري٥٬، ٤ٞٚخ هلث٨  ثىسؿ ح؟ ٚٞةؿ /أيب محجح، كاث٨ جي٧ىري ٗك  .«ال /رأيخى أثة زئر
[1514 ] زى٪ة ؽ  ٗىٌت أثٮ الٮلؽ  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى

ة ٚٞةؿ ٫ /يٮ٦ن ًْ ٍٛ ىكأ٣ين الٮـ أظؽه إال  ٨٦ً ًظ   .ال ي
 ٠يٙ ظؽيري ٠ؾا؟  /ٚؽ٩ة إل٫ رص٢ه ٚٞةؿ

                                           

ة  ي  (1) ف ِّرجؿ ديؾ»ل ع لتَّ وا رح  لَج ب»، و(8/129)« ا ِذي ْف لتَّ ب ا ارقؿ «ِّؼري ة  ِّرجؿ  ،(6449). 

ة: ق: سقرة  (2)  .36اآلي
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  .ٚض٢ٕ ي٤ض٤ش
٥ٍ  /ٚٞةؿ ٫ .ري   .ٚأٝة٦ى

 ٠يٙ ظؽيري ٠ؾا؟  /ز٥ د٩ة آػؿ ٚٞةؿ
ة -ٚض٢ٕ ٌن   .ي٤ض٤ش -أي
٥ٍ  /ٚٞةؿ ٠يٙ ظؽيري أيب  /٧٤ٚة اكف الة٣ر أك الؿاثٓ د٩ٮتي أ٩ة ٤ٞٚخي  .ري

كٕٮدو ابلىؽرم أف  ال يب  ا ذى إً  ٨ى ٦ً ؤٍ ال٧ي  إف  » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلص مى
ى
ى  ٜى ٛى جٍ أ ٍ  ٫ذً صى كٍ  زى ىلعى  تي كً تى ك٬ٮ يى

 ؟«حه ٝى ؽى ٚ٭ٮ وى 
ًؽم /ٚٞةؿ ٔى  ٨ٔ ، جىحي ٍٕ زى٪ة مي ؽ  جىحث٨  ظى ٍٕ أ٩جأ٩ة  /ٝةؿ /زةثخ، ٚٞةؿ هل مي

ٔىؽم
كٕٮد، ٨ٔ  /(1)يـيؽ، ٚٞةؿ ال٩ىةرم  ث٨  الل ٔجؽزةثخ، ٨ٔ ث٨   ٨ٔ أيب مى
 .ملسو هيلع هللا ىلصال يب 

ح /ز٥ ٤ٝخي هل ٤ى٧ى ؽيري قى ٍكٮىع، ٨ٔ ث٨  ظى
ى
ى  ٨ٍ ٦ى » /ملسو هيلع هللا ىلصال يب ال ي٪ة ٤ى ٔى  ٢ى محى

 ؟ «حى الى الك  
١ؿ٦حي  /ٚٞةؿ ًٔ زى٪ة  ؽ  ةر، ٨ٔ إًيةسث٨  ظى  ٧ ٤ى٧ح، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ث٨  خى قى

زين ث٫. .ملسو هيلع هللا ىلص ال يب ؽ   ٚىعى
ٔىّشة أظةدير، ٚٞةؿ ؿ هل ظؽيسنة ثٕؽ ظؽيرو ظىت ثى٤ٖى  ٍذ٠ي

ى
ؿ أ زى

ى
  .٬ةًت  /٥٤ٚ أ

  .ظكجيٟ /ٚؾ٠ؿتي هل ظؽيسنة آػؿ، ٚٞةؿ
  ٨ ْى ٛ ْخ ّٔشةى أظةدير، ٧٤ٚة زدت ىلع ّٔشة ٝةؿ ذى ى ين  حتى

ى
  .ظكجيٟ /أ

ح، ٚض٢ٕ يكأهل ظىت ث٤ٖ ّٔشة، ٧٤ٚة زاد ىلع ّٔشة  ثي٥  دى٩ة أثٮ زئر
                                           

ل  (1) ِؿ ؾص لُؿَع تل ا ديث  ي »: ق الح تري»كذا، و لُاخ لـػؼتت)أول كتتب « َصِحقح ا ،  (ا آدم طـ 

ت، قتطـ ُش  ـ بثتا دي ا ة، طـ ط ُت »ل: عا د سؿع اتري طا زيد األك د  ،اهلل اـ ي مسعق ال  طـ أ

 
ص

لـال ُت: طـ ا ْؾ تري. فُؼ  ملسو هيلع هللا ىلص األكا
ص

لـال تل: طـ ا مسـد »، وكحقه  ي ...«َق ػَ كْ ا أَ ذَ إِ »، قتل: ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ق

طَ  (4/129) «أحؿد ُش  ،تنػَّ طـ  ة.طـ   عا
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ٍكجيٟ /ٝةؿ -أظةدير  .«ظى
[1515 ] زى٪ة ؽ  ؽي  /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿي »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ى٧  ىي ث٨  ٝىًؽـ مي يى

ـ ٬ؿم، ٥٤ٚ الؿ م،  (1)ال حكةثٮرم ًؽيسنة ٨٦ ظؽيًر ال ى ظى ٔىّشى ٚأ٣ٞيخي ٤ٔي٫ زالزحى 
ؿٚ٭ة ٥٤ ٦٪٭ة إال زالزح أظةدير، كقةاؿ ذلٟ ل٥ يس٨ ٔ٪ؽق، كل٥ يٕى  .«يٕى

[1516 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ يل ٬ًنةـ /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ةر  ٧ ِي ٨ٔ الذكاء؟  /خى م  يشءو حتٛ

ى
 أ

٨ ،(2)ذيك الوةثٓ /٤ٝخ هل كىااؽ(3)كذك الىٮٍمى ـ  ي٨(4)، كذك ال ، (5)، كذك الىؽى
يٍب ؽدتي هل ًقذ ح(6)كذك ال٤ ٍعيىح الكى ًعٟ، كٝةؿ .، ٔك ٌى ٪ة حن٨ زالزح، كزًدد٪ة  /ٚى ٍْ ًٛ ظى

 .«أ٩خى زالزح
[1517]  زى٪ة ؽ  ٠٪خي ٔ٪ؽ كىاًل٪ة  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ى ث٨  إثؿا٬ي٥ ٕؿكؼ، كظرض مي ؽي ٦ى ك٥٤ ٚٞةؿث٨  ٧  ، كية أثة  /مي ، لٮ الل ٔجؽية أثة ظةد٥ًو

دس٧ة ؿى ا٠ى ؾى ٓي ٦ي ٍؿدي٧ة، ١ٚ٪خي أق٧ ا٠ى  .دىؾى
ًٍؿ يشءه  /٤ٞٚخي  ؾا٠ؿة ٦ة ل٥ جيى ي أ ال٧ي  .ال تىذى٭ى
ؽٝح، ٧ٚة حتْٛٮف ٚي٫؟ /ٚٞةؿ ج تى إيل  الى  ٍصًؿي٫، ٝؽ ظي

ي
 أ٩ة أ
ؽي  ى٧  ك٥٤ث٨  ٚٞةؿ مي ؽي  /مي ى٧  زى٪ة مي ؽ  أيب ث٨  قةثٜ، ٨ٔ ٧ٔؿكث٨  قٕيؽث٨  ظى

                                           

ذ   (1) ل  هؾل.هق ا

َظر  (2) واأللؼتب»ُيـْ تء  ؿ األس لـؼتب طـ  ػ ا قزي.تااـ ال (1/213) «كش  ج

ب  (3) ت ر كت َظ لػَ  (165ص) «األلؼتب»ُيـْ ـ ا ا  ضل.َر تا

َظر  (4) 1ص) «األلؼتب»ُيـْ لػَ  (71 ـ ا ا  ضل.َر تا

َظر  (5) 16ص) «األلؼتب»ُيـْ لػَ  (3 ـ ا ا  ضل.َر تا

َظر  (6) 16ص) «األلؼتب»ُيـْ لػَ  (4 ـ ا ا  ضل.َر تا
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ًؽم(1)فحٍ جى ظي ث٨  ٝحف، ٨ٔ ق٧ةؾ، ٨ٔ ٔجةد ٔى أديخي  /ظةد٥، ٝةؿث٨  ، ٨ٔ 
. ملسو هيلع هللا ىلص ال يب   ٞيه  ٢ى حى ٕى  ٚضى

ًؽم /٤ٞٚخ ٔى ـً  ىكألٟ ال٦ريي ٨ٔ إقال ى٥ ي  ظةد٥!ث٨  ل
ؽٝح /ٚٞةؿ ٢ً الى  ٌٍ ، إ٩ ٧ة قأتليٟ ٨ٔ ٚى ؽى ؽى  .وى
ٕىي٥، ٩ /ٚٞةؿ زى٪ة أثٮ جي ؽ  ، ٨ٔ ظى حىس ٨ٔ قةل٥ً ث٨  الل ٔجؽة قٛيةفي أيب ث٨  ًٔ

ٍٕؽ، ٨ٔ زىٍٮبةف، ٨ٔ ال يب ي  ٢ى صي الؿ   إف  » /ٝةؿ ملسو هيلع هللا ىلص الى  ،٫يجي ًى يي  ًت ٩ٍ ثةذل   ؽى زٍ الؿ   ـي ؿى عٍ لى
 .، كذ٠ؿ احلؽير«...٢ى صي الؿ   كإف  

  .٣حف إق٪ةدق ٧٠ة ذ٠ؿتى  /٤ٞٚخ
؟ ٤ٝخ /ٝةؿ   .أيب الٕؽث٨  ٣حف ٬ٮ قةل٥ /ل٥ًى

جيؽ /ٚٞةؿ ٔي جيؽ /٤ٝخ .أيب الٕؽث٨  ٬ٮ  ٔي   .كال ٬ٮ 
ر قةل٥ /ٚٞةؿ ؿ  ٨ ٬ٮ؟ كص٢ٕ ييسى جىيؽث٨  ٦ى ؽ، خي أيب الٕؽ، ث٨  أيب الٕى

ر ؿ  ٨ٍ؟  /ٚى١ى ٨ٍ، ٦ى  ٦ى
ٍرًبق /ٚٞةؿ ال٦ري  .ال ختي

 / ٭ؽ أف يٞٓ ٤ٔي٫، ٥٤ٚ يٞٓ ٤ٔي٫ ٚٞةؿ ال٦ريي ، ٚض٢ٕ جيى ١خ  قةٔحن ٚىكى
ٍػرًبٍق اآلف

ى
  .أ

ٍٕؽ، ٨ٔ زٮبةفى  ث٨ (2)الل ٔجؽ /٤ٝخ ؛ ٬ٮ  /ٝةؿ .أيب الى ث٨  الل ٔجؽوؽٝخى
ٍٕؽ  .«أيب الى

                                           

»(م)، و ي «حـقس» :(ك) ي  (1) ش»، وصقااف: «خـقس:  لرجقع إل«ُحاق ف ات نك ـ : ف دي ا ة ط ك ِّرجؿ

لف:  تل  ُيؼ َمـ  ـف  و ط ؿ ير ل تِّؿ  ة « طاتد»ح ِّرجؿ ااـ حاقش، وكذا  ي  ى  ـ حاقش»سق ؿ « طاتد ا ل

لف:  تل  ُيؼ تيخف َمـ  وا  ي مش ذكر دي»ي ِّؿ« ط دي اـ حت  .سقى ط

د (2) د األشجعل، مَ  هق طا لجع ال ا أ اـ  اقٌل اهلل  »ؼ ب.  ِذي ْف لتَّ ب ا ي ارقؿ «َِّْؼِر ة   .(3267)، ِّرجؿ



        
ٍِ ايزياِسي أبو  717     حاِت

ًِِ َِٔ ِصِس١ًَِ َأبٞ يف َطًَِب ايِع  َا ُسِنض 

[1518 ] زى٪ة ؽ  ؿىٍصخي يف » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ٪ح ػى ؿي قى ك 
ى
أ

يٍخي ىلع  نى ة مى جٓ ًقجني أظىيخي ٦ى ٤ىًت احلؽيًر أ٧ٝخي قى ًٙ َى َل ًزيةدة ىلع أ٣ ٝىؽى
غ غ دؿكذي٫، ٦ة ٠٪خي ًسٍتي أ٩ة ٨٦ً (1)ٚىؿٍقى ة زىادى ىلع أ٣ٙ ٚىؿٍقى ٍظيًص ظىت ل٧ 

ي
زىؿ أ

ى
، ل٥ أ

ات ٠سرية،  ؿ  حى إىل املؽي٪ح مى  ١ ة، ك٨٦ً ٦ى ؿ  ٍظيص ز٥ مى
ي
ؽاد ٧ٚة ال أ ٨٦ً ال١ٮٚح إىل ث٘ى

ؽي٪ح وال ك٨٦ ًمَص إىل  إىل ًمَص ٦ةمينة، (2)كػؿصخي ٨٦ ابلىعؿي٨ ٨٦ً ٝيؿب ٦ى
ٍم٤ح ٞىالف (3)الؿ  ٍك ٔى ٍم٤ح إىل  م٤ح إىل ثيًخ املٞؽس، ك٨٦ الؿ  ، (4)٦ةمينة، ك٨٦ً الؿ 

ي ح ربى َى ٍم٤ىح إىل  ي ح إىل ًدمىنٜ، ك٨٦ً ًدمىنٜ إىل مًحه(5)ك٨٦ الؿ  ربى َى ، ك٨٦ً (6)، ك٨٦ 
ة٠ي ح ُى ٍج

ى
ٮس(7)مًحه إىل أ ؿىقي َى ٮس إىل ، ز٥ رصٕخي ٦ً (8)، ك٨٦ً أ٩ُة٠ي ح إىل  ؿىقي َى  ٨

، ثي٥  ػؿصخي ٨٦ً محه  محه، كاكف ثيق ٌٔل  يشءه ٨٦ ظؽير أيب الى٧ةف ٚك٧ٕخي
                                           

ة»أراعة آتاف ذراع.  والؿقل:البثة أمقتل. بث رسخ:الػَ  (1) تي  .(َاَردَ )متدة  ،(1/122) «الـف

َظر  (2) ؿ مَ مُ »ُيـْ الحجتزعج 5/199) «عتلؿ  9) . لاالدي ؼ ا  لؾدكتقر طتِّ

ةٌ مَ  الرمؾة: (3) ة اػؾسطَ  ديـ ؾؿُ طظقؿ ت ل تًص ا ت ر تك وك  ،... لاؾدان»سؾؿقـ. قـ عجؿ ا  .(3/79) «م

ةٌ  طسؼالن: (4) ِ  قري لاؾدانمُ »رى اؾخ. ـ قُ م ؿ ا  .(4/138) «عج

ِ  صبرية: (5) لشَّ م ة: ُس ـ ا وف ذلؽؿص تم، معر اَ  ألنَّ  :قت ا لروم  ؾؽ ا ترى م ت. صا ـ »ـته جؿ م معجؿ مت استع

الؿقاضع لاالد و تء ا  .(3/887) «أسؿ

ة ِحْؿص (6) والاتد مفؿؾ دٌ  :اتلؽسر بثؿ السؽقن  ؾ وَح مَ  ا مشؼ  اقـ د ب. شفقر  لاؾدانمُ »ؾ جؿ ا  «ع

(2/347). 

تء أكطاكقة (7) لق ػ ا خػق لث   :ات مـ ا ة  ديـ ؾ  م غقيقن: ك ؾ  ل ل ا ت ة، ق تمق لش ر ا ِؾ  غق مـ ِقَا ب  لعر د ا شلء طـ

ع»الشتم ففق أكطتكل.  الؿقاض لاالد و تء ا تعجؿ مـ أسؿ  .(1/299) «معجؿ مت اس

ةٌ  َصَرُسوس: (8) ديـ ِ  م وَح ثُ ا ة  تكق ط أك اقـ  تم  لش لروم. غقر ا لاؾدان»ؾب واالد ا  .(4/31) «معجؿ ا
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ؿات إىل ث٘ؽاد، (2)ٝح، ك٨٦ ثًحكةف إىل الؿ  (1)حكةفإىل ثى  ٛي ، ك٨٦ الؿٝح ركجخي ا٣
ةـ ٨٦ً كىاًقٍ ؿكيج إىل الن  إىل ال ي٢، ك٨٦ ال ي٢ إىل  (3)كػؿصخي ٝج٢ ػي

٪ح أصٮؿ ، ل  ذل(4)ال١ٮٚح ًّٔشي٨ قى ٛؿم الكؿ، كأ٩ة اث٨  ٟ ٦ةمينة، ل ٬ؾا يف قى
قجٓ قجني، ػؿصخي ٨٦ الؿ م ق٪ح زالث ّٔشة ك٦ةاتني، ٝىًؽ٦ٍ٪ة ال١ٮٚحى يف م٭ؿ 
يي٫ كحن٨ ثةل١ٮٚح،  ٍٕ ، كصةء٩ة جى رمٌةف ق٪ح زالث ّٔشة، كال٧يٞؿئ يح  ث١٧حى

ّشي٨ ك٦ةاتني.  كرصٕخ ق٪ح إظؽل ٔك
ة الة٩ي ؿ  ح ق٪ح ازجذني كأربٕني، كرصٕخي ق٪ح مخف كأربٕني، كػؿصخي ال٧ى

ؿىقٮس ق٪ح قجٓ ّٔشة أك ز٧ةين ّٔشة، كاكف َى كال٭ة  أ٧ٝخي زالثى ًقجني، كٝىًؽ٦خ 
٨ ٪خى ث٨  احلىكى ث؛ أمحؿ الؿ   ميىٕت، ككي ىؽ  ٨ ٠أ٩ ٫ مي أس كال٤عيح، د٪ْؿ إىل احلىكى

ٮة ظً  ى ٤ٔي٫ ٝى٤ىجٍكي مج٭٫ بكجيؽربى
ي
٨  أ٩ ٫ داكد، كري ث٨  ة، كك٪خ أ ّي ب ٧ة رأيخي الٮايل ٚأى

٪ح ٚيذعخ لؤلؤة زي  ثح٪٭٧ة، كيف ٬ؾق الك  ٦ى
ي
كأ٩ة  (5)قجيؽ، كرب٧ة اصذ٧ٕة ٚال أ

ٮس ؿىقي ُى  .«ثً
[1519 ] زى٪ة ؽ  ٪ىح  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٍضخي قى ضى ظى

حي الة٩يح ق٪ح مخف كزال (6)الكىل زني، كالةلح ق٪ح مخف ّٔشة ك٦ةاتني، كاحلىض 
ش   اثٕح ق٪ح مخف كمخكني، كٚي٭ة ظى ؿ مح٨ ال ٔجؽكالةلح ق٪ح ازجذني كأربٕني، كالؿ 

                                           

ةٌ  :َبْقَسان (1) ديـ قران وفؾسطقـ.  م تمل اقـ ح لاؾدان»اتألردن اتلغقر الش عجؿ ا  .(1/625) «م

قة: (2) ةٌ  الر  ديـ الػرات. مَ  م ؾك  قرة ط لاؾدانمُ »شف ؿ ا  .(3/67) «عج

ارة واسط: (3) لا ة اقـ اغداد وا ديـ لحَ ـَ اَ  ،م ت ا تعجؿ»تج. جَّ ته 4/136) «معجؿ مت اس 3). 

لؿِ  الُؽوَفة: (4) لؿَ ا رض اتار ا ل ؾ مـ َس شفقر ا لعراق. قَ ا د ا لاؾدان»ا جؿ ا ع  .(4/557) «م

ت لملمة: (5) وَفَتَحف لؿلمقُن  ت ا ه ا س، َغَز ب صرسق ؼ  ولملمة الؽبقرة: .ُقر ادمش ة كاقرة كتكت  محؾ

ة...  وا لر ٌة مـ ا تط ت جؿ ة، سؽـف اق ت لج تب ا ا ترج  لاؾدان»خ  .(27/ 5)« معجؿ ا

لك: »(م) ي  (6) و ة األ لَحجَّ  .«ا
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 باب َا سنض 

ًِِ ٚغرئَِِٖ  ٌِ ايِع  َدالَي١ِ أبٞ ِعٓز أٖ

[1521 ] زى٪ة ؽ  ٣ىين أمحؽي  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ى
أ ث٨  قى

نةيغ الؿ م؟ ٤ٝخ ٪ٍجى٢ ٨ٔ مى   .مٮىس ك٬ٮ يف عٚيحو ث٨  ٬ي٥ي إثؿا /ظى
ذى٧ؿ /ٝةؿ ٍٕ ًذييق ثةبلىَصة ٔ٪ؽ ٦ي ؟ اكف رى ٙى دىؿكذ٥ أثة زيةدو ٤ي٧ةفث٨  ٠ي   .قي
ىيؽ .٬ٮ يف عٚي٫و  /٤ٝ٪ة ٣ىين ٨ٔ اث٨ً محي

ى
أ  .«كقى

[1521 ] زى٪ة ؽ  ؽى » /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى ى٧  ث٨  أديخي مي
ة، ٚٞةؿ يل زين ث٫ٝ /املىف احًل٧يص يٮ٦ن ؽ  ا ٨٦ً ظؽيسٟ ٚىعى ـءن   .ؽ ٠ذجخي صي

  .إ٩ ٧ة ًصبٍ٪ة ٣ًجىٍك٧ىٓ ٦٪ٟ /٤ٞٚخي 
ٍٔين ظىت ٝؿأتي ٤ٔي٫  .«ٚى٤ى٥ يىؽى

[1522 ] زى٪ة ؽ  ٪ ة إذا  /يٞٮؿ ق٧ٕخي أيب »ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٠ي
ىل  اال٩ذؼةبى  دىٮى

ى
ح، ٠٪خي أ ث أ٩ة كأثٮ زئر ىؽ  جخي ، كك٪خي إذا ٠ذ(1)اصذ٧ٕ٪ة ٔ٪ؽ مي

ح إذا ا٩ذؼتى  ٔر ٍكذيتي ٦ة ٣حف ٔ٪ؽم، كاكف أثٮ زي
ى
ٍؽق، كك٪خي أ ًٔ

ي
ظؽيسنة ٨ٔ زًٞح ل٥ أ

دىق عى
ى
ذىجى٫ ٨ٔ ٗرًيق أ ا ٝؽ ٠ى ي ؽن  .«ييسرث ال١ذةثح، اكف إذا رأل ظؽيسنة صى

[1523 ] زى٪ة ؽ  ي٥ٍه  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى يًن ديظى يف  (2)َكى ٧ى
ي   ً ربى َى ، ٚأثيخي ٤ٔي٭٥، ك٤ٝخي  -حظؽيًر أ٢٬  يٮين اتل عؽيرى ل

ى
أ ثدلةه  /كٝؽ اك٩ٮا قى

                                           

ػ  (1) م ِّعري دَّ بثر  (كتختباتا)ََِّؼ تعؾقؼ طؾك األ  .(1453) ي ال

د :دحقم (2) تفظٌ  هق طا ٌة، ح بِثَؼ دمشؼل،  ل إاراهقؿ ا اـ  حؿـ  لرَّ ـٌ ، مُ ا ؼ ب. »ت ِذي ْف لتَّ ب ا ي ، ِّرجؿة «َِّْؼِر

 .(3817)ارقؿ 



        
ٍِ ايزياِسي أبو  721     حاِت

ي٥ٍه ٚٞةؿ يًن ديظى ٚىكى ٧ى ث أ٩ة؟  ؽ  ظى
ي
ي٥ ا٣ٞةيض أ إف  ٬ؾق  /يسٮف ٚي٭ة ٦س٢ أيب قٕيؽ ديظى

ة ا٣ُ ةد  ؽى ثدلة ٩ةايح ٨ٔ صى ٍٞ ٨ حى ٢  ٦ى ٞى ٍثذي٭٥ .ـ ٤ٔي٭٥ؿيٜ؛ ذى ؽ   .«ٚىعى
[1524 ] زى٪ة ؽ  ٟى  /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ»ٝةؿ/  ؿ مح٨،ال ٔجؽظى دىح٪ة ٦ةل

ى
ٕؽ ث٨  أ قى

ٍػًؿج إل٪ة ٨٦ ظؽيًسٟ /ٔجةدة ثةبلىَصة، ٤ٞٚ٪ةث٨  اث٨ ٥ٔ رىٍكح
ى
ؿج  .أ ٚاكف يي

 الـاني كالالزح.
ذيجنة ظىت ٩ى٪ْؿ ٚي٭ة /٤ٝ٪ة هل ٮا٣ٜ ٠ي ٍػًؿج إل٪ة ًم٢ٍءى صى

ى
 .أ

ٜى مً  ا٣ً ٮى يٍغي صى ٓ ثني أيؽي٪ة، ّ٭ؿق، ٚٮي  (1)ىلع٠ذت  ئى ٤ٍ ٚأػؿج إل٪ة الن  ًً
٪ ٛةت رىٍكحو  ىى ا ٨٦ مي ـءن ١ٚذب٪ة ٦٪٭ة ظؽيسنة ٠سرينا، ز٥ أػؾتي ٔ٪٫ ٦ًٞؽار ّٔشي٨ ص

ريق، ٤ٞٚخي   أمح٢ كأ٩ْؿ ٚي٫؟  /ٗك
زٟ ثى٥   /ٝةؿ ؽ  ظى

ي
صيبٟ إىل ٦زنلٟ، ٚىأ

ى
ؾ يف كٝخو أ ؽي ًٔ

ى
  .امح٢، كأ

، كص ٍؿتي إىل ميغو ، كبىس  ث قجته ؽى ـو يىيًجء، ٚاكف ظى ؽدي٫ لٮ ةء النيغي ٚٔٮ
٭ؿ، ٚضب٪ة حن٨ يف ذلٟ   ْ ٕىؽ يىجذْؿ٩ة، ٥٤ٚ يـؿ يجذْؿ٩ة إىل ٝؿيتو ٨٦ً كٝخ ا٣ ٞى ذى

 .«الٮٝخ، ٚؽٕٚ٪ة إل٫ ٦ة اكف ٦ٕ٪ة م١ذٮبنة ٚٞؿأ ٤ٔي٪ة
[1525 ] زى٪ة ؽ  حي  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٤ى٧ى ث٨  اكف قى

ٰ ٔ٪٫ محبن   ُ ًبيت ٝىًؽـ ابلىَصة، ١ٚذجخي خًبى ين  مى
ى
ة ٠سرينا، ٚةتلٞيخي ٫ٕ٦، ٚأ٧٤ٔذي٫ أ

ريؽ أف أق٧ٕ٭ة
ي
  .٠ذجخي ٨٦ً ظؽيًس٫ أميةء أ

ا /ٚٞةؿ صيبٟ ٗؽن
ى
  .أ٩ة أ

ار إذ ٝؽ أٝج٢  ىًكيخ ٦ًيٕةدىق، ٚأ٩ة ٔ٪ؽ بي٪ٍؽى ار، كن ٍؿتي ىلع بي٪ٍؽى ين  ثىس 
ى
ٚٞيض أ

ار ح، ٚٞةؿ هل بي٪ٍؽى ٤ى٧ى ٍكىلى أف ٩ال ٔجؽية أثة  /قى
ى
  .أديٟؿ مح٨، ٠٪ة حن٨ أ

                                           

مـ « ي ضفره: »(ك) ي  (1) لؿثات   .(م)، وا
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 ٤ٔي٫ محبنة /ٚٞةؿ
ي
، إ٩ ٧ة صبخي بكجًت أيب ظةد٥و أٝؿأ تىيٍخي

ى
  .٣حف إي ةؾى أ

يغ (1)ٚتنٮ رٍتي  /ٝةؿ أيب ؟  /ز٥ ٝةؿ .ممة ٝةؿ يف كىٍص٫ً الن   ٦ة تنةءي
ؿغ ثي٪ؽار ٨٦ ا٣ٞؿاءة، كإف مبخى مٌيخى  /٤ٝخ إف مبخى ا٩ذْؿتى ظىت يٛى

صيبٟ إىل املزنؿ
ى
٧ةعال، ث٢ أ٩ /ٚٞةؿ .ظىت  أ ؿغ ٨٦ الك    .ذْؿي ظىت دٛى

ا، ٚأػؾ ٠ذةيب، ٚٞؿأ ل  يشء اكف  ٧ةع دػ٤٪ة مىكضؽن خي ٨٦ً الك  ٧٤ٚة ٚٗؿ
ٍ  ٦ع، ٕٚؽدتي ٦ة ٝىؿى   ٌٔل  إظؽل ّٔشة كرٝح خًبى
ى
 .«دٝيٜ (2)أ

[1526 ] زى٪ة ؽ  كذ٠ؿ اث٨ أيب ٧ٔؿ  -/ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
ين ٕىؽى ٤ ني، أدحذي٫ ٚي٧ة ثني ال٧ى٘ؿب كا٣ٕنةء، ٚإذا ٬ٮ ٝةا٥ه اكف ٨٦ً ا /ٚٞةؿ -ا٣ ل٧يىى

٤ ٥، ٚٞةؿ ٙى كقى  ٛ ة رآين ػى جح، ٧٤ٚ  نى ٌل  ٠أ٩ ٫ ػى ؟ ٤ٝخ /ييىى ٠ؾا  /٦ة ظةصحي أيب ظةد٥ًو
  .ككؾا

ا ٨٦ ث٨  أديخي أمحؽى  /كٝةؿ أيب ـءن ذىتى ص ٓ ٦٪٫، ٚإذا ٝؽ ٠ى ٍق٧ى
ى
ٮيف؛ ًل يىي الى 

ًؽييث، ٚٞةؿ   /ظى
ٍ
أ ٌلى  اٍٝؿى ٔى   .قي 

٤ىي٫ًٍ  /٤ٞٚخ ٔى ىت  ٝؿأتي  ٍٔيًن ظى ٍق٧ٓ ٦٪ٟ، ٥٤ٚ يىؽى
ى
 .«إ٩ ٧ة صبخي ًل

 َِٔ  َِٔ ايِعًِ َنِجَض٠ َعُاع َأبٞ باب َا سنض 

[1527 ] زى٪ة ؽ  ي٢ /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٛى  /ٝةؿ يل اث٨ي جي
؟ ٤ٝخي  ين  ذىبٍذي٥ خى   .ال ٩ىؽرم /ز٥ ٠ى

                                           

اِفِ  (1) َر  َشقَّ تل:  ُت يؼ تحقق تشقَّ  .أي: اس ـف ف ت م ُيْستحق اف فِعاًل  ؾ  . فع رَ )متدة « الؼتمقس»ر  .(َشَق

خط  : »(م)كذا  ي  (2) طل: »(ك)، و ي «ا  .«اخ
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رٍتي  /ٝةؿ ـى ة ظى ٛن ة، أك مخكح ّٔشى أ٣ ٛن ى أ٣ ٔىّشى ة، أك أربٕحى  ٛن ى أ٣ ٔىّشى  .«زالزحى 

 باب َا يكٞ أبٞ 

 َٔ املكاعا٠ يف طًب ايعًِ َٔ ايؾز٠

[1528 ] زى٪ة ؽ  ثٞيخي ثةبلىَصة يف  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
٪ح، ٚة ًري٥ قى

ي
ٓى ٩ٛٞت، ق٪ح أربٓ ّٔشة ك٦ةاتني ز٧ة٩يح أم٭ؿ، كاكف يف ٩ٛيس أف أ ُٞ٩

ٮؼ ٦ٓ  َي ٞح، كمٌيخي أى يخي ثًالى ٩ٛى ين محبنة ثٕؽ يشءو ظىت  ثٞى بًيٓ ًثيةب ثىؽى
ى
ٚض٤ٕخي أ

ٜو يل إًىلى ال٧ىنيؼح، كأق٧ٓ ٦ً٪٭٥ إىل ال٧ىكةء، ٚة٩َصؼ رٚييق، كرصٕخي إىل  ًؽي وى
ا ٌٔل   ؽى ٗى ًؽ، ك ٘ى ، ٚض٤ٕخي أشبى املةء ٨٦ اليٮع، ز٥ أوجعخي ٨٦ً ا٣ ثيخو ػةؿو

، ٚة٩َصؼ ٔين، رٚييق ٮعو مؽيؽو ، ٚض٤ٕخ أَٮؼي ٫ٕ٦ يف ق٧ةًع احلؽيًر ىلع صي
ا ٌٔل  ٚٞةؿ ؽى ٗى ة، ٧٤ٚة اكف ٨٦ً ا٣ً٘ؽ  ٕن ؿ ث٪ة إىل ال٧ىنةيغ /كا٩َصٚخي صةا  .مي

ٙه ال يي١٧٪ين /٤ٝخ   .أ٩ة ًٕي
ٛيٟ؟  /ٝةؿ ٍٕ ًى  ٦ة 

ٕى٧ٍخي ٚي٭٧ة محبنة /٤ٝخ َى   .ال أكذ٧يٟ أمؿم، ٝؽ مىىض يٮ٦ةف ٦ة 
٫، كجن٢ٕ الىٙ اآلػؿ يف  /ٚٞةؿ يل ًٛ كىاًقيٟ ث٪ى

ي
ٝؽ ثىيًق ٦ع دي٪ةر؛ ٚأ٩ة أ

اء   .ال١ًؿى
 .(1)«ٚؼؿص٪ة ٨٦ ابلىَصة، كٝىجٌخ ٦٪٫ ال ىٙ دي٪ةر

[1529 ] زى٪ة ؽ  ٪ ة يف ابلىعؿ،  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ٠ي
                                           

ةَ  (1) لؼا وى ا ـصِػ  ر َا لُؿ ـ صريؼ ا ُب  م طق لخ تريخ اغداد» ي  ا تكر  ي ، (2/417)« ِّ طس ااـ  ؼف  ري ومـ ص

تريخ دمشؼ» ِّ »(52/19 ،1 1). 
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  .ٚةظذ٧٤خي ٚأوجعخي كأػربتي أوعةيب ث٫
ٟ  /ٚٞةلٮا يل ٧ٍٗف ٩ٛكى   .يف ابلىعؿا

ٍقجىطى  /٤ٝخ
ى
ٍظًك٨ أف أ

ي
  .إًين  ال أ

ٟ ٨٦ً املةء /ٚٞةلٮا  ٞ٤ ٕى ، كجي جٍالن ؽ  ًذيٟ ظى ىني   .إ٩ ة ن
ٮء، ٧٤ٚة  ريؽ إقجةغى الًٮ

ي
٤يٮين يف املةء، كأ٩ة يف اهلٮاًء أ رٍقى

ى
، كأ جاٍلن كا يف  ظى ؽ  ٚىنى

، ٤ٝخي هل٥ تي
ٍ
أ  ً ٍكخي  .أرق٤ٮين ٤ٝيالن  /دىٮى ٧ى ٘ى  /٩ٛيس يف املةء، ٤ٝخي  ٚأرق٤ٮين، ذى

ٕيٮين ٕيٮين .اٍرذى ذى  .«ٚىؿى
[1531 ] زى٪ة ؽ  ؿىص٪ة ٨٦  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى ة ػى ل٧ 

ٛيف ٍج
ى
ًكج٪ة ابلىعؿ، كك٪ة زالزح أ ٩ة إىل الةر، كرى ٛؿم ًصٍ  /ال٧ىؽي٪ح ٨٦ ٔ٪ؽ داكد الٕى

ًكجٍ٪ة يط يف  أثٮ ز٬ري ال٧ىؿكركذم ميغ، كآػؿ ٩ىحٍكةثٮرم، ٚىؿى ابلىعؿ، كاك٩خ الؿ 
ٕ٪ة ٨٦  كر٩ة، كٚىيًن ٦ة اكف ٦ى ؽي ةٝخ وي ًى ي٪ة يف ابلىعؿ زالزح أم٭ؿ، ك ًٞ جى كيصٮ٬٪ة، ذى
ة ىلع ا٣رب ظىت ٚىيًن ٦ة اكف  ٤ٕ٪ة ٩ى٧يش أي ة٦ن ًٞيخ ثٞي ح، ٚؼؿص٪ة إىل ا٣ربى  ٚضى اد، كبى ـ  ال

ة كل٤ح ل٥ يىأك٢  ٧ىنح٪ة يٮ٦ن اد كاملةء، ذى ـ  ٕ٪ة ٨٦ً ال بٍ٪ة، كالٮـ ٦ى ً أظؽه ٦ً٪ ة محبنة، كال شى
٤ يٍ٪ة  الةين ٧٠س٢، كالٮـ الة٣ر، ل  يٮـ ٩ى٧يش إىل ال٤ي٢، ٚإذا صةء ال٧ىكةء وى
يةء، ٧٤ٚة  ًٕ ٕىُل كا٣ ٛىخ أثؽا٩ي٪ة ٨٦ الٮع كا٣ ٕي ًى ٪ ة، كٝؽ  كأ٣ٞي٪ة ثأ٩ٛك٪ة ظير ٠ي

ٚى  ةٝذ٪ة،  َى ٝىٍؽًر  ًنيًّة ٤ٔي٫، أوجع٪ة الٮـ الة٣ر ص٤ٕ٪ة ٩ى٧يش ىلع  ٍ٘ يغي ٦ى ٍ الن  ٞى كى
غ  نح٪ة أ٩ة كوةظيب ال حكةثٮرم ٝىٍؽر ٚىؿٍقى ٍك٪ةق، كمى ى ٫٠ ك٬ٮ ال ي٢ٕٞ، ذىرتى ىؿ  ٚىًضب٪ة حني
ؿ ٬ٮ  ، كمىىض وةظيب كدؿكين، ٥٤ٚ يـى ًنيًّة ٌٔل  ٍ٘ أك ٚؿقؼني، ٌٕٚٛخي كقُٞخي ٦ى

بٮا قٛيجذ٭٥ ٨٦ ا٣ربى   ة ٝؽ ٝىؿ  لٮا ىلع ثرًئ يى٧يش إذ ثىَص ٨٦ً ثٕيؽو ٝٮ٦ن ، ك٩ـى
ح ثسٮب٫ً إل٭٥، ٚضةءكق ٦ٕ٭٥ املةء يف إداكة ٚكٞٮق، ملسو هيلع هللا ىلص مٮىس ىٮ  ٪ى٭٥ ل حى ، ٧٤ٚة عى

ًنيًّة ٤ٔي٭٥ /كأػؾكا ثيؽق، ٚٞةؿ هل٥ ٍ٘ ٮا ثأ٩ٛك٭٥ ٦ى ٞى ٍ٣
ى
٧ٚة  .احلٞٮا رٚيٞني يل ٝؽ أ
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ذعخ ٔيين، ٤ٞٚخ ٛى ت  املةء ىلع كصيه، ذى ت  ٦ً  .اقٞين /مٕؿتي إال ثؿص٢و يىىي ٨ ٚىىى
ٕىخ إيل  ٩ٛيس، كل٥ يىٍؿًكين ذلٟ  ، كرىصى املةء يف ًركٮة أك مىّشبح محبنة يكرينا، ّٚشبخي

ٍؽر، ٤ٞٚخ ٞى ٤ق /٤ٞٚخ .ٚكٞةين محبنة يكرينا، كأػؾى ثيًؽم .اقٞين /ا٣  .كىرىايئ ميغه مي
ؿ  رًٍصٌل، كيكٞيين محبنة  /ٝةؿ صي

ى
، ٚأػؾ ثيًؽم كأ٩ة أميش أ ٝؽ ذ٬تى إىل ذاؾ جةٔحه

يغ، كأظك٪ٮا ثٕؽ يش دىٍٮا ثؿٚييق الة٣ر الن 
ى
ء ظىت إذا ثى٤٘خي إىل ٔ٪ؽ قٛيجًذ٭٥، كأ

٪ة، ز٥ ٠ذجٮا لة ٠ذةثنة إىل  ة ظىت رصٕخ إل٪ة أ٩ٛكي ي٪ة أي ة٦ن ًٞ جى إل٪ة أ٢٬ الكٛي٪ح؛ ذى
ؿ  /٦ؽي٪ح يٞةؿ هلة ٮيٜ كاملةء، ٥٤ٚ ٩ـى ٕٟ كالك  رايح، إىل كىاًل٭٥، كزىك ديك٩ة ٨٦ً ال١ى

ٮيٜ كال١ٕٟ، ٚض٤ٕ٪ة ٧٩يش صيةعن  ٩ى٧يش ظىت ةء كالك  ؾ ٦ة اكف ٦ٕ٪ة ٨٦ ال٧ى ٛى جى
س،  ٤عٛةة ٝؽ رىٍلى ث٫ ابلعؿ ٦س٢ ا٣رت  ٍ  ابلىعؿ ظىت كٕٝ٪ة إىل قي ة ىلع مى ةمن ُى ًٔ
٤عٛةة، ٚة٤ٛ٩ٜ ّ٭ؿيق، كإذا ٚي٭ة ٦س٢  ٍ٭ؿ الك  ّى ؿ ٠جري، ٚرضب٪ة ىلع  ضى ٕى٧ؽ٩ة إىل ظى ذى

ٛؿة ابليي، ٚأػؾ٩ة ٨٦ ثٕي ال وؽاؼ ال٧ي٤ق ىلع مٍ ابلعؿ، ٚض٤ٕ٪ة وي
ؿر٩ة  ، ز٥ مى لي ُى ٕى ٨ ٔ٪ ة الٮعي كا٣ سى ٩٘رتؼ ٨٦ ذلٟ الوٛؿ، ٚ٪ذعكةق ظىت قى

ايح ٤٪ة ظىت دػ٤٪ة ٦ؽي٪حى الؿ  ى٧  كأكو٤٪ة ال١ذةبى إىل عم٤٭٥، ٚأ٩ـلة يف دارق، ، (1)كحتى
، كيٞٮؿ خلةد٦ ٍؿعى ٞى ـ إل٪ة ل يٮـ ا٣ ؽ  ٞى ٬ةًت هل٥ ثةلىُٞني  /٫كأظك٨ إل٪ة، كاكف حي

جةرؾ ة، ٚٞةؿ كاظؽه ٦٪ ة ثة٣ٛةرقيح .ال٧ي ـ إل٪ة ٨٦ ذاؾ الىُٞني ٦ٓ اخلزب أية٦ن ؽ  ٞى  /ٚيي
يك٧ٓ الؿص٢ى وةظتى الار ٕى٢ ي ٮ ثةل٤ع٥ املنؤكـ؟ كصى ٔي ظك٨  /ٚٞةؿ .ال دىٍؽ

ي
أ٩ة أ

يت اك٩خ ٬ؿكي ح ؽ  ؿىصٍ  .ثة٣ٛةرقي ح؛ ٚإف صى ٪ة ٨٦ ٬٪ةؾ، ٚأدة٩ة ثٕؽ ذلٟ ثةل٤ع٥، ز٥ ػى
 .«كزىك ٍد٩ة إىل أف ثى٤٘٪ة ًمٍَصى 

 

                                           

َظر  (1) الؿقاضع»ُيـْ لاالد و تء ا أسؿ جؿ مـ   .(2/639) «معجؿ مت استع
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 َِٔ  احلزٜح َبز٤ نتاَب١ِ أبٞ باب َا سنض 

[1531 ] زى٪ة ؽ  ٠ذجخي احلؽيرى ق٪حى  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
زني،  ؽ  عى ٪ح إىل ال٧ي تًكٓ ك٦ةاتني كأ٩ة اث٨ي أربٓ ّٔشة ق٪ح، كاػذ٤ٛخي د٤ٟ الك 

ك٦ًةاتني، ٝىًؽـ ٤ٔي٪ة ٨٦ً  (1)زيةد ال٧ىؿكزم ق٪ح ّٔشث٨  ذ ةبككذجخي ٨ٔ خى 
، ككذجخي ٨ٔ  اقةف ييؿيؽ احلىش  ؿى عو٥ ق٪ح ّٔش أك حنٮ٬ة ٠ذةب ث٨  الل ٔجؽػي

ًذيؽ الةسى ٨ٔ أيب 
ي
ٰ، كك٪خي أ  ُ ٮىا٩ح كأ٩ة اث٨ي مخف ّٔشة ق٪ح خًبى ٔى أيب 

ٞؿئ كأ٩ة ثةلؿ م، ٚيىؼؿج الةسي إىلال ٔجؽ ٞؿئ؛ ٚحىك٧ٕٮؿ مح٨ ال٧ي ٦٪٫  ف ال٧ي
ق٪ح ّٔش  (3)أيب الز٬ؿث٨  يـيؽث٨  كأ٩ة ثةلؿ م، ككذجخي ٨ٔ بًّش (2)فكيىؿصٕٮ

ؿى ىلع قٕيؽ ـى ٍكذى٤ً٧ٍينة (4)زيؿؾث٨  ك٦ةاتني كأ٩ة اث٨ مخف ّٔشة، كاكف ٩ى ، ٤ُٚجٮا مي
                                           

ِؿل  (1) ؾص لُؿَع ل ا ت وقع  ي (م)هؽذا  ي »: ق د مَ (د)و (ك)، و : فؼ طل ق خ وه  . ت طشر ة س مت  رَّ : سـ

أنَّ  ف  َؾؿ مـ أي:  ُيْع ة،  ة بثالث طشر لري سـ ا مـ  لؿ يَ 213أات حتِّؿ خرج  و دى ،  إح ة  رجع إتا سـ

أن طَ  لؽ  وضح مـ ذ أ و تتَّ وطشريـ،  ًا خ اغداد»كؿت  ي ِّرجؿتف مـ  ،ت تري ة  جَّ َح  (12/314)« ِّ سـ

بثـتل طشرة ،طشر ة ا ت سـ هـ.«. ومت  ا

يرجعقن: »(م)كذا  ي  (2) ف و ن مـ قسؿعق  .«ف

ِؿل  (3) ؾص لُؿَع تل ا وراجع َِّ »: ق ذا  ي األصقل،  ِ ك ا ة   هـ.ا .«شررجؿ

تف  ي  ُقْؾُت: ؾ»ِّرجؿ دي ع لتَّ وا رح  لَج ة: (2/379)« ا ْرَط اق ُز أ تل  وٌق »، ق ُد .ا .«َص  هـ

ك وكذا  ي  ذي هـت لؿقزان»لؽـ ال ن ا لقس : »(2/224)« لست ر، و ألزه زهر»ااـ ا ال األ ، «ااـ أ

ل  ِؿ ؾص لُؿَع ت ا بثا أ ـ  و ؿتف م لجَ » ي ِّرج زهر»: «رحا ـ األ ك «اا ل طؾ أحت ؾ هذا  فؾعؾف ألج  :

.  ِّرجؿتف

ِؿل  (4) ؾص لُؿَع تل ا ؿ  ي (م)هؽذا  ي »: ق افمُ  (د)و (ك)، واتاس   .«شت

ُأ:  (م)و ي قؾت:    «ديزك»ُيْؼَر



        
ٍِ ايزياِسي أبو  727     حاِت

ٍقذى٧ٌٍل هل٥
ى
ىكذ٧ٌل ٥٤ٚ يرض٥٬، ٚأػؾتي أ  .«ي

 َِٔ َٜباب َا سنض   كضأ امُلَشزِّخ نتاب١ أبٞ َا نإ 

 َِٔ احلزٜح يف ٚقِت ِقَضا٤ت٘

[1532 ] زى٪ة ؽ   (1)٠ذجخي ٔ٪ؽ عرـ /ق٧ٕخ أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
٪ؽ ٧ٔؿك ًٔ ؿأ، ككذجخي   .«مؿزكؽ ك٬ٮ يٞؿأث٨  ك٬ٮ يٞى

[1533 ] زى٪ة ؽ  ث٨  ٝةؿ قٕيؽي  /ق٧ٕخي أيب يٞٮؿ»ؿ مح٨، ٝةؿ/ ال ٔجؽظى
٤ىي٧ةف ٪ىٮرٔ٪ؽم ٨ٔ ٬ني٥،  /قي زاذاف أرب٧ٕةاح ظؽير، ٚأدةق ث٨  ٨ٔ ٦ى

ربي  ت  (2)أل  ٞ ٤ى كأوعةبي احلؽير، ٚأمًل ٤ٔي٪ة، كصةء ٬ةركفي ال٧يكذ٧ٌل ال٧ي
حي أوعةًب  ، ٚرتؾ ع٦  يّسع ال١ذةثحى ، كي ىٍكذى٧ٌٍل، كال يىؿيد  ىلع أظؽو يٟ، ٚاكف ي ثةل 

 .«احلؽير ال١ذةثحى إال  ا٤ٞ٣ي٢، كك٪خ أكذتي أ٩ة

َٗ ًَُِ٘ ِعٓز َٚفاِت٘باب َا َظ َِٔ َعِّٝز َع  ض بصبٞ 

[1534 ] ظرضتي أيب ، ًٍع كأ٩ة ال أ٥٤ٔي ٚكأتلي٫ ٨ٔ »، كاكف يف ا٣زن 
                                           

لـ   (1) اق ا أ تنهق  ة.  محؿد :عؿ لعرام ا طـ ا ًد اعق تن  وك ترم،  لؼاف: ط و وسل،  د لس ؾ ا لػض  «األلؼتب»اـ ا

لػَ  (258ص) ـ ا ا  ضل.َر تا

ل  (2) ِؿ ؾص لُؿَع تل ا ا  ي »: ق وقع  ي (د)و (ك)كذ أن يؽقن «األطؿش»: (م)، و ـ  يؿؽ ، و

لاقاب:    .«، واهلل أطؾؿ«األطقـ»ا

ؾك ذلؽ.  قؾُت: : فؼد وقػت ط زيد طؾقف  ومت قتلف تا م
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ٞجح ٔي
؟ملسو هيلع هللا ىلص٘ةٚؿ يىؿكم ٨ٔ ال يب ا٣ ٔجؽث٨   ٍعجىحه ًق٫ ؛ هل وي

ٍ
أ  .ال :ٚٞةؿ ثًؿى

ين   :٥٤ٚ أٝ٪ٓ ٦٪٫، ٤ٞٚخي  ؟ :ٚىً٭٧ٍخى خى ٍعجىحه  .٬ٮ دةثع   :ٝةؿ هل وي
 :

ُ
٧ؿق يٞذبف ٚاكقلت ٔي ٕؿٚح احلؽير ك٩ىة٤ًٝح اآلزةر؛ ٚإف  يف  ٫٤ ٦ى ٧ى ي ؽ خى فى قى

٭ؿ ٔ٪ؽ كٚةد٫ ٦ة اكف ٤ٔي٫ يف ظيةد٫  .«٦٪٫ ذلٟ، ٚأرادى اللي أف يْى

 ْؾز يف أبٞ ٚأبٞ ُطصع١ َصِسُُٗا اهلُل َٔ ايؾِّعضَا ُأ

[1535 ] زى٪ة ؽ  ٧ةء ٝةؿ ثٕيي احلي١ى  /ؿ مح٨، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أيب يٞٮؿال ٔجؽظى
 /٬ؾق الثيةت

يِش ِمبببببببببببببببَتاد  َلبببببببببببببببق َ    البببببببببببببببدِّ

  

 َلببببببببببببببق َ  َ ببببببببببببببالَ وِّ َخَػببببببببببببببا 

ببببببببببب   ي الَػف 
َِ  وَطَؾببببببببببى الَ ببببببببببوِّ لِبببببببببب

 

 بببببببببببم ِمببببببببببش الـدبببببببببب ِر ُهببببببببببدى 

بببببببببببببب    ِش  َِؿع   لبببببببببببببق  ُذو الَعبببببببببببببت 

 

 ٍ   ِبببببببببببببببببببببببَتأ ٍي وَهببببببببببببببببببببببب ى

ا َكببببببببببببببببَا   ََ  إ  َيُؽببببببببببببببببش َهبببببببببببببببب

 

 َفبببببببببببببببنًِذا َلبببببببببببببببق   يبببببببببببببببَتى 

 ِ يــبببببببببببببببببا   ُكببببببببببببببببب ِّ يببببببببببببببببب ٍم  

 

 ذا َرأي هبببببببببببببببببببببببَا ُثبببببببببببببببببببببببما  

يِش    َلببببببببببببق  ُذو ااثببببببببببببار   الببببببببببببدِّ

 

أ ي َسببببببببببببببببببببببَ ا   وُذو الببببببببببببببببببببببتا

 ا  رسبببببببببببببب ِ  الل باببببببببببببببَلببببببببببببببق   تُ  

 

بببببببببببببببببببببببا  َلػبببببببببببببببببببببببا (1)قصًّ  واق 

 ِمُبببببببببببب  َمببببببببببببش َيلبببببببببببببع ُكعؿببببببببببببا  

 

   َطَؾببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى َرأ ي َرَأى 

                                            

ِؿل «قضت: »(م)و (ك) ي  (1) ؾص لُؿَع ت ا ؾقف ؾ ط اَّ ََِّح لتل  خ ا لـ س نَّ ا : أل لف ت ؾك ح طاقع ط لؿ ت  ي ا ت م وِّرك  ،

ي د ت طـ ؾك م ة ط د ة زائ ه كسخ د دي: فعـ ؾ طـ لؿ ِّؽتؿ ل  ِؿ ؾص لُؿَع  ا
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يش َرأ ي  ولببببببببببببببببببببببب  ا ا البببببببببببببببببببببببدِّ

  

ـا َسبببببببببببببب ا  ببببببببببببببَب    فقببببببببببببببِه َأي 

 وَيُفبببببببببببببببببببببببب   وَكَصببببببببببببببببببببببببارى  

 

 فقبببببببببببببببِه َكببببببببببببببباُك ا ُشبببببببببببببببَتكا 

ٍْ وَلَؼببببببببببببببببد قبببببببببببببببباَ    بببببببببببببببب   ِـُص 

 

 َجببببببببببباَد فِقؿبببببببببببا َطـ بببببببببببه َجبببببببببببا 

ًل   بِي َقببببببببببببببب   بببببببببببببببع   َطببببببببببببببباِمُت الاا

 

 كبببببببببببا  فقبببببببببببِه مبببببببببببا َكَػبببببببببببى 

ًيبببببببببا    ُ ببببببببب   َطَؾبببببببببى مبببببببببا كببببببببباَ  َرأ 

 

 َفَؽَػببببببببببببببببببببببباُكم ِمـبببببببببببببببببببببببه ذا 

بببببببببببببببببباٌ    يُش اتِّ ؿبببببببببببببببببا البببببببببببببببببدِّ  إكا

 

 َل ا  لِببببببببببببببببببببببَداٌ  وا  لِببببببببببببببببببببببدا 

 َفَعَؾبببببببببببببببببببببببببق ُؽم  ِبببببببببببببببببببببببببَل ِي ُزر   

 

 َطببببببببببببة ِذي الِعؾببببببببببببم التِّ ببببببببببببا

 اللابببببببببببببببببا  وَأ ِبببببببببببببببببي َحببببببببببببببببباتِمٍ  

 

بببببببببببببَطػى َ  الُؿص    ِبببببببببببببع َقببببببببببببب  

ببببببببببببببببم   ِطقببببببببببببببببة الِعؾ   َفُفببببببببببببببببُم َأو 

 

ُببببببببببببببببببببببببب كم ِحبببببببببببببببببببببببببا  لُِق  

 ِمبببببببببببببش احا يبببببببببببببِا رسببببببببببببب ِ  اللِ  

 

ً ا و ِبببببببببببببببببببببببببببدا  َطببببببببببببببببببببببببببب  

 َقببببببببببببد َرَواَهببببببببببببا ثَِؼببببببببببببٌة َطببببببببببببش  

 

 ثَِؼببببببببببببببببببببببببٍة َطـببببببببببببببببببببببببه َرَوى 

ا َيببببببببببببباِحَ  الَ بببببببببببببا    وَتَ ببببببببببببباَم  

 

 ِ  َفؿبببببببببببببببا َيبببببببببببببببدري هببببببببببببببببا

 ُكَعق ؿببببببببببببببا  (1)ِمببببببببببببببش َقَعبببببببببببببباقِقع 

 

 اَ  َصغببببببببببببببا  الاببببببببببببببَي َكبببببببببببببب

َوبببببببببببببببببا  (2)وَطَلبببببببببببببببببا  ِض إف     الر 

 

لِبببببببببببببببببببببدا ًؿبببببببببببببببببببببا واط   ً ا وُضؾ 

ؽ اليةدم يف أيب  :قال أبو ُمَحنَّد  ى٧   :يىٍؿًثي٫ كأننؽين أثٮ مي
َمِطقـبببببببا  ِوبببببببي َمبببببببا َلبببببببِك َل َتج   َأَكػ 

 

َمِعقـا   وَطق ـِببببببببي َمببببببببا َلببببببببِك َل َتببببببببد 

 
                                           

»(ك)و (م) ي الؿخطقط  (1) قع:   .«ِّػتق

طال»: (م) ي  (2) ل.«و ِؿ ؾص لُؿَع  . ا
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اَرَ  ِوبببببببببي َمبببببببببا َلبببببببببِك َخببببببببب ا  َأَكػ 

 

ببببببببببببَتَ  بببببببببببك   َغؿ  َؿِفقـببببببببببببا َكَلكا  َتع 

ِوبببببببببي َمبببببببببا َلبببببببببِك    َحق َتاَكبببببببببٌة  َأَكػ 

 

بببببببببَؿِعقـا  بببببببببٌت َفبببببببببَّل َتو    ُِلذكِبببببببببك َوق 

ببببببَؿِعي لُِؽُوبببببب   الُعُؾبببببب     َأَلببببببم َتو 

 

ببببا مببببديـا  با  َحؼًّ ِم فِببببي َشببببفت َشببببع 
(1)  

َتَضببببببى   ببببببَؿِعي َخَبببببببَت الُؿت   َأَلببببببم َتو 

 

َؾببببببببم الَعاَلِؿقـببببببببا ٍم َأط 
 َأ ِببببببببي َحبببببببباتِ

بببببببببه   بببببببببَؿِعي َأكا  َمقبببببببببٌ  َأَلبببببببببم َتو 

 

َجُع كببببببببببببا  وَأ ا ا َكببببببببببببام  ِببببببببببببه ُمػ 

َ ببببببببًدا    إَمبببببببباُم ا َكببببببببام َثببببببببَ ى َمؾ 

 

ظِم لَِؿتز بببببببةٍ   َفبببببببَلط 
 قبببببببد ُرزيـبببببببا (2)

بببببببببتَِ قش    إمببببببببباُم الَؿَابببببببببار  والَؿغ 

 

ببببببَ ى َرِهقـببببببا   وَمببببببا َ ببببببقش َذلببببببك َأ  

ببببببببـا  ِببببببببِه    إَِمبببببببباُم ا َكببببببببام ُخِصص 

 

َؿِعقـبببببببا   وَطبببببببما البببببببَ َرى ُكؾفبببببببم َأج 

ضِ   ٌس ُمِؼببببقم  َفِػببببي الر  ببببقك ُطببببت    الاا

 

قفببببببببا َمببببببببل َتُم الُؿ ِمـقـببببببببا   وِمببببببببش َف  

ُ َؿاكِبببببببببه   بببببببببَ   َسبببببببببِعقدا  ُِج  َفَل  

 

َداكببببببببه َقببببببببد َشببببببببِؼقـا  كا  ُِػؼ   وِيببببببببت 

َ بببببببة   ِت  بببببببه َرو  ُض ِيبببببببت   َفَقبببببببا َأر 

 

بببببببببَعِديـا  َ َتو   َفُؽببببببببب ين  بببببببببه َ بببببببببتا

 وَيبببببببببا َريد ُكـ بببببببببِ   بببببببببه َجـابببببببببًة  

 

ِت ِ بببببببفَ   ت 
ًَ تُ  (3) بببببببَت َحِؿقـبببببببا ِبببببببه َقػ   ت 

 َلؼببببببد َفبببببباَزت ا رُض ُصبببببب َ ى َلفببببببا  

 

ًؼببببببببا َثِؿقـببببببببا   وَيبببببببباَ ف  ا رض ِطؾ 

 َمَضببببببى شببببببقُ ـا الُؿضببببببتي الاببببببَي  

 

 ثؾبـببببببببا  ببببببببه طصبببببببب  الَجاِحببببببببديـا 

 َمَضببببببى شببببببقُ ـا الَ ـ َظؾببببببي الاببببببَي  

 

ببببببببَلؽِقـا  ببببببببق م أ  َكو   َأَ ق ـببببببببا  ببببببببه الضا

ببببببُلم     ِريبببببب  َمبببببباذا ُرِز    فَقببببببا  َ  إِ  

 

ِريببببببب  َمببببببباذا ُرزيـبببببببا   وَيبببببببا  َ    إِ  

                                            

ة  ي  (1) ة مطؿقس لؽؾؿ ت َض  (م)ا ؾقف ـً ُما»ة، ولعؾف: اَّ وط ل.«تق ِؿ ؾص لُؿَع  . ا

ة»: (د) ي  (2) ِؿل.«ارزيئ ؾص لُؿَع  . ا

لؿطاقع:  (3) .َفِحْرِت »كذا  ي الؿخطقط وا » 
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كبببببببببببببا  ببببببببببببباكم ِطما  ُسبببببببببببببِؾبـا وإيا

 

ُد فِببببببقؽم وفِقـبببببباَفؼببببببد َطُظببببببم الببببببت  ز 

بببببببببََّلفِـا   بببببببببَم َأس   َ َفـ بببببببببُلم  ِبببببببببه ِطؾ 

 

ببببببببببالِ قـا   و ثبببببببببباَر أشببببببببببقاِخـا الصا

 فَؿبببببببببش لؾَؿَوبببببببببا   والَ اقِعبببببببببات  

 

بببببببببببؽََِّلت إَذا مبببببببببببا ُ ِؾقـبببببببببببا   ولؾُؿا 

َباَركببببببببببببا  مُ قِّببببببببببببؿَ وَمببببببببببببش ذا يُ    َأخ 

 

 ا َيببببببببُت د طؾببببببببى الَؿاِرققـبببببببباوَمببببببببش ذ 

بببببببا   طبببببببة القببببببب م لؿا ـبببببببا أ بببببببا ُزر   َ فا

 

ِريببببببب    الَفالِؽقـبببببببا  ـبببببببا ا بببببببَش إِ    َ فا

ـبببببببببا  بببببببببه    وُسبببببببببػقاَ  أيًضبببببببببا َ فا

 

ِؼُؾ كبببببببببببا  َبَة إ  ُكـبببببببببببلم َتع   وُشبببببببببببع 

ببببببببببَبِ يا   ببببببببببَة وا َي   وُسبببببببببػقاَ  َمؽا

 

بببببببببببت الُب ببببببببببب ر إذا ُيبببببببببببَكتوكا     َ 

اِ كببببببببا  بببببببباَ  ِمببببببببش َ عببببببببد َحؿا   وَحؿا

 

ببببببآِم َشببببببَجى الَؽافِتيـببببببا   وشببببببقَك الاا

ٍد لفببببببم َتاِسببببببٌع  ببببببش ِوَلق ببببببَا    َسببببببع 

 

ُؿؾ كبببببببببااعِطببببببببببدو   لبببببببببِه  بببببببببه َيؽ 

َداكِبببببببببببببه   كا  ُِػؼ   َفُؽبببببببببببببَّلًّ َفَؼبببببببببببببد 

 

ببببببببببا إلببببببببببى َر ِّـببببببببببا َراِجُع كببببببببببا  وإكا

ِت َأ ببببببببي َحبببببببباتٍِم    َشببببببببِؼقـا  َِؿبببببببب  

 

ًكببببببببا َحِميـببببببببا  َشببببببببؼاد َصبببببببب يًَّل وُحم 

  ٌَ   َفبببببببببََّل َحَؿَؾببببببببب   عبببببببببَده ُحبببببببببتا

 

ببببببببُت فِقببببببببه َسببببببببِػقـا   وَل َحَؿبببببببب  الَب  

بتي  عببببببببَده   ببببببببَلع   فَقببببببببا َطببببببببق ُش فاس 

 

 وُجببببببببب  ي  بببببببببدمِعك ل َتب َ ِؾقـبببببببببا 

 ويببببا كػببببُ  ُقبببب لي  هببببِ  ال ببببديا  

 

ببببببببِؾؿقـا  ا َكب ؽببببببببي َأ ببببببببا الُؿو   َتَعبببببببباَل  

ا َكب ؽببببببببي َطؾببببببببى ر فببببببببا    َتَعبببببببباَل  

 

ُااكِؾقـببببببببا  ُاُؽبببببببب   َمببببببببع ال  ُ ؽبببببببباد ال

بببببََّل َكػ     ِوبببببي َطؾبببببى َشبببببق ِ ـا َأَيبببببا َلف 

 

بببببـًا َحِصبببببقـا  يش ِحص   لؼبببببد كبببببا  لؾبببببدِّ

ببببَ  َصت   ُسبببب س ُك حبببب ا َطَؾقببببه فَقببببا َأه 

 

ُل كا  َُ ببببببب  (1)وَيببببببا َطببببببقش زر ببببببة ل َت  
                                            

لقـت»: (د)و (ك) ي  (1) ل.«تا ِّخذ ِؿ ؾص لُؿَع  . ا
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 ل َتببببببببببل َمـ ا  (1)وقبببببببببب  لَِمَ ط ببببببببببَتَ

 

 َفؼببببد جببببباَد   الُؽل بببببِ  مبببببا ُت طبببببدوكا 

ُروا   ََ ببببببب ٍم فاح 
ت أ بببببببي َحببببببباتِ  لَِؿببببببب  

 

 قـببببببباوُك كببببببب ا طؾبببببببى َوجبببببببٍ  َخا ِػ 

قَصبببببببة الُؿـ َلضبببببببا    وَيبببببببا أهبببببببَ  ِمصِّ

 

بببببببآم َطؾبببببببى الَؽافِتيـبببببببا  َ َسبببببببق َّل الاا

بببببت الِ َجببببباز   بببببَت ِمصبببببت وَثغ   ويبببببا َثغ 

 

بببببببببببت الِعبببببببببببَتا  َأَل َتـ بببببببببببُدُ  كا   وَثغ 

بببببببَت ِسبببببببـ ٍد إَلبببببببى َكاُ بببببببٍ     ويبببببببا َثغ 

 

ببببببببببَلق ِؼظ ا َفاصِـقـببببببببببا   وَزا بببببببببب  فاس 

 ويببببببا أهببببببَ  َشبببببباٍش إلببببببى  ـؽببببببا  

 

 ل َتل َمـُ كببببببببببباَوارزم ويبببببببببببا أهبببببببببببَ  ُ 

ً بببببا لؽبببببم َجبببببت  ويبببببا أهبببببَ  ُج    ا  َوي 

 

ِؼُؾ كبببببا  ويبببببا أهبببببَ  كبببببَّل  مبببببا َتع 
(2) 

 ويببببببا أهببببببَ  قببببببمويش مببببببا غبببببباَلؽم  

 

ا أ  َيؽ كببببببببا   وَأ  َفببببببببت َمبببببببباذا َتببببببببَتو 

ًدا لؽبببببم    فؼبببببد مببببباَت َمبببببش كبببببا  ِر  

 

َؿعقـبببببببببببا  فبببببببببببم َأج  بببببببببببو ُكؾِّ  ولؾَ ؾ 

سببببببب      ويبببببببا َحَتَمبببببببي  َر ِّـبببببببا والتا

 

ببببببب   َبُ  ا َقاصِـقـببببببباوَمبببببببش  فؿبببببببا َأي 

ُؿبببببببب ا إَِلببببببببى َمببببببببل َتؿي ُكؾد    ؽببببببببم َهؾد

 

ِ بببببببديـا   جؿقًعبببببببا ول ُت ضبببببببتوا الُؿؾ 

 فؼببببببببد َشببببببببَؿل ا  الببببببببَي َغاَلـببببببببا  

 

ببببببببببباِملقـا   فبببببببببببَّل َ ببببببببببباَرٍَّ اللُ   الاا

صبببببببتوا   ببببببباِمل   اق   ويبببببببا َأيدفبببببببا الاا

 

بببببقك ا ـًبببببا َرِيبببببقـا  بببببََّل الاا  فؼبببببد َخؾا

 فػبببببببي ال بببببببِش ِمـبببببببه َطبببببببَماٌد لـبببببببا  

 

 كؼبببببببببب ُم  ـُصببببببببببتته مببببببببببا َ ِؼقـببببببببببا 

ِر  أ بببببببببببا َحببببببببببباتٍِم    فقبببببببببببا َرِ َأو 

 

 مببببببببع الطاقِّبقـببببببببا ِحَقبببببببباَض الـابببببببببيِّ  

ت الـابببببببي  ببببببتٍ الَ قببببببت ِيببببببف   أ بببببي َ ؽ 

 

ُت  كبببببببببببا  قببببببببببه   الغببببببببببار إذ َيف 
 وَثاكِ

                                            

وم كـ (1) لر طرة مـ بثغقر ا ة»و «صرسقس»زا لؿاقاة»و «طقـ زرا وقع  ي «ا ال اطرة»: (ك)، و ، «أل

طرة»: (د)و ي  طرة»: (م)، و ي «لاـل ق ؾ  «دا وك يٌػ  ،  لؽ ِّحر ل. ذ ِؿ ؾص لُؿَع . ا ة اتاسؿ ا وقع فقف غرا  أ

ت.(م) ي  (2)  : مت ِّػعؾقك
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 وَفاُروقفببببببببببببا ُطؿببببببببببببت  عببببببببببببَده

 

 وُطُؿببببببببا  ِذي الـدبببببببب ر   الَ اِر يـببببببببا

لِـببببببببببببا فِقفؿببببببببببببا  ُوبببببببببببب ِ ُأما  وَيع 

 

 َحَوبببببببببٍش َسبببببببببقِّد الُؿلاِؼقـببببببببباأَ بببببببببي 

بببببببِدهم والمد قبببببببت   َ ببببببة ِمبببببببش َ ع   وَصؾ 

 

بببببببا ؼقـا  ببببببب    الوا  وُكببببببب  لبببببببه الَػض 

 وَل َتبببببببـ َ  َشبببببببق  ي َ ـبببببببي ُزهبببببببتَ  

 

 وَشببببببببق ك َطببببببببِدي  ببببببببه ي وببببببببب كا 

ببببببببُت َكؿببببببببا َجادكببببببببا    َفببببببببَلك َطا 

 

ببببببببالِػقـا  ـا َطببببببببش الوا ْا َلببببببببَدي   وَيبببببببب

  ُِ بببببببببببببِّفم َ اَ  َمببببببببببببش َقب َؾـببببببببببببا  

 

 َلفببببببببم َخَؾببببببببٌَّل َتا ِع كببببببببا وَك ببببببببش 

 َأيؿابببببببي َطؾبببببببى َضفتهبببببببا أهُؾفبببببببا  

 

بببببالِ قـا  ُابببببتى َجَوبببببُد الصا  وَت ببببب  ال

 َفُوبببب ا  َمبببش َجَعببب  الَؿببب ت َحل ًؿبببا 

 

 وُكببببببببَ  إِلببببببببى َحل ِؿببببببببه َيببببببببا ُِتوكا 
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ًح  يٍكؼى  /(د)يف آػًؿ ن
ًؽي٢ ٍٕ ًح ثًسذةًب الىٍؿًح كاتل 

ًؿٚى ٍٕ ح ال٧ى ًؽ٦ى ٍٞ  آًػؿي ٠ًذةًب تى
ًؽ؛٨٦  ى٧  ًٙ أيب مي ازًمث٨  ؿ مٍح٨ال ٔجؽدأل ةد٥ًو الؿ    أيب ظى

ؽو كآهًل  ى٧  ى مي ًل  اللي ىلعى ى٧ًني، كوى ةل ٕى  كاحل٧ؽي لًل رىب  ا٣
ذً  جٍٓ كًقذ ٧ةاحككي ٪ح قى ؿ قى ك 

ى
بيٓ ال ٍ٭ؿ رى ٤ٍغى مى  تى قى

ح  يٍكؼى  /(ـ)كيف آًػًؿ ن
ًؿٚح ١ً٣ًذةب الى  ٍٕ ًؽ٦ح ال٧ى ٍٞ ٍٮ٫ً٩تى٥  ٠ًذىةبي تى ٔى ًٍٕؽي٢ حًبى٧ًٍؽ الًل ك  ٍؿًح كاتل 

 واحلمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمني، وَصلَّى اهلُل َعلى ُمَحمٍَّد وآِله وَصِحِبه، 

 (1)وَسلَّم َتِسِليما كثرّيا إىل يوِم الدِّيو

                                           

 ام كان اهلل له:ؿ  قال أبو هَ  (1)

ُت  ةَ مَ دْ ِخ  أهنق د ُش  ـ اـعـ تب  لؽت ذا ا وق َش ه لؿُ ر قـ ا بثـ س يـقم اإل  (ه5/11/1432)قافؼ ؿ

 ِ لؿُ ؽَّ ؿَ ا ة زَ ة ا ت اهللُ ادَ ؽرم ل ه اؿـز لؽ  تن ذ وك ت،  الجؿقزة)ل اـِّشريًػ ة  أاق سالسؾ)اـ (محؾ  :(جاؾ 

دُ  لحؿ ت وَص  ف  ، لؽ ؾك ذ تركَ ؾَّ وَس  ك اهللُ ؾَّ هلل ط ا و ؾك كَ  ؿ  ِ ط مُ قص ا ت  ِ ، دٍ ؿَّ حَ ـ ل ؾك آ وَص وط ، اِ حْ ف  أجؿعقـ ف 

دُ  لحؿ تلؿقـ. هلل ربص  وا  الع

لؿقافؼ  ة ا لجؿع ة ا ؾ لق لؽ  تء مـ ذ تن اتاكتف وك خطقصتقـ،  ؾك َم ة ط تكق لث ة ا ؾؿرَّ ل ؾُتف  ا ت  /4/ 22بثؿ ق

ة 1438 لل اؿحؾ اؿـز تن ذلؽ  ة)هـ، وك ة الجـقاق يزي لعز ؾك ذلؽ. (ا الحؿد هلل ط  ، و



        
 735     امَلصادر تامَلَزاِجع قائُة

 قا١ُ٥ امَلضارص ٚامَلَضاِدع

ع اج  ر   لائوة الو صادر والو 

عح، مل (1 ٤ ح ّة٬ؿ٬ة الى  ٕى  -الى٨٧ -٬ةدم الٮاديع، نّش دار اآلزةرث٨  ٞج٢أظةدير ٦ي
 .(ه1429)الةلح /ط

ٌةة، ملع٧ؽ (2 ٞي ؽ ال٤عةـ، عل٥ ث٨  ػ٤ٙث٨  أػجةر ا٣ ى٧  ؿاصٕح/ قٕيؽ مي ظي ةف، مي
 .(ه1422)الكىل /ط -ثريكت -ال١ذت

ك٨ احلى٤ىيب، نّش م١ذجح ث٨  اػذىةر ٤ٔٮـ احلؽير، الث٨ ٠سري، حتٞيٜ/ ٌٔل (3 ظى
 .(ه1417)الكىل /ط -الؿيةض -املٕةرؼ

ًؽيين، نّش دار الؿايحث٨  اإلػٮة كالػٮات، ٣ٌٕل (4  ،(ه1418)الكىل /ط -الؿيةض -ال٧ى
 .ةحتٞيٜ/ ثةق٥ ٚيى٢ الٮاثؿ

٧ٕةين، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح (5 ثريكت ثؽكف دةريغ،  -أدب اإلمالء كاالقذ٧الء، ل٤ك 
 .ثذعٞيٜ/ ٦ة٠ف ٚةيكٛةي٤ؿ

كؿ، لك٤ي٥إرمةد ا٣ٛعٮؿ إىل حتؿيؿ ال ٞٮ (6 ٕيؽي ٔيؽ ث٨  ؿ يف دىعيط ظؽير ا٣
 .(ه1423) ،(ديب)اهلاليل، نّش م١ذجح ا٣ٛؿٝةف ثػ

ًل اخل٤يٌل، نّش م١ذجح الؿمؽ (7 الؿيةض،  -اإلرمةد يف ٦ٕؿٚح ٧٤ٔةء احلؽير، ليب يٕى
ؽ قٕيؽ(ه1419)الكىل /ط ى٧   .٧ٔؿ إدريفث٨  ، حتٞيٜ/ مي

بي٢ (8 ٪ةر الك  ي٨ البلةين، نّش إركاء ا٤٘٣ي٢ يف ختؿيش أظةدير ٦ى ، ملع٧ؽ ٩ةص ال 
 .(ه1417)ط  -ثريكت -امل١ذت اإلقالَل

الكىل، حتٞيٜ/ /ط -ا٣ٞة٬ؿة -رب، نّش م١ذجح الٞةٚح اليجيحا٣ ٔجؽاالقذؾاكر الث٨  (9
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 .ُٰٕ أ٦ني ٤ٕٝيجامل ٔجؽ

 -َة٬ؿ املٞؽيس، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يحث٨  أَؿاؼ ا٣٘ؿاات كالٚؿاد، ملع٧ؽ  (11
يؽ يٮقٙ(ه1419) الكىل/ثريكت، ط ةر، كالك  ؽ ٩ى  ى٧   .، حتٞيٜ/ م٧ٮد مي

جةرات الىٍؿح كاتل ٕؽي٢  (11 ٕجؽ أ٣ٛةظ ٔك ثني اإلٚؿاد كاتل ١ؿيؿ كا٣رتكيت، لمحؽ ٦ى
 .(ه1425)الكىل /ط -الؿيةض -١ؿي٥، نّش م١ذجح أًٮاء الك٤ٙال ٔجؽ

ح، ملع٧ؽ (12 ٔٮ ح يف الظةدير املًٮ نّش دار  ٌٔل النٮاكين،ث٨  ا٣ٛٮااؽ املض٧ٔٮ
٤ ِل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1423)الكىل /ط -(مَص)اآلزةر ثػ ٕى  .يىي ال٧ي

ؽ الزدم ال٩ؽليس، املٕؿكؼ ثػث٨  الل ٕجؽال٣ٞةب، ٣ (13 ى٧  ، (اث٨ ا٣ٛؿيض)مي
ؽ ى٧  ةؿا٣ ٔجؽث٨  حتٞيٜ/ مي  .ٛذةح ال ع 

ًٕيةض (14 ٧ةع، ٣ كايح كدٞييؽ الك  مٮىس الىعىيب، ث٨  اإلملةع إىل ٦ٕؿٚح أوٮؿ الؿ 
 .، حتٞيٜ/ أمحؽ وٞؿ(ه1425)الةلح، /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)نّش م١ذجح دار ا٣رتاث ثػ

جٍ، ملع٧ؽ (15  ٌ ذ٧ةز٤ح يف ال ٍٞ كال ذ ٛٞح يف اخلٍ، ال٧ي ث٨  َة٬ؿث٨  النكةب ال٧ي
٧٤يح ثػ ًٕ ، دٞؽي٥/ ٧٠ةؿ يٮقٙ (ه1411)الكىل /، ط(ثريكت)ا٣ٞحّساين، نّش دار ال١ذت ا٣

 .احلٮت

٧ٕةين، َجٕح دار املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح ثػال (16 ، حتٞيٜ/ (ظيؽر آثةد)نكةب ل٤ك 
٤ ِل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٕى  .يىي ال٧ي

ؿ، ط (17 ضى ، حتٞيٜ/ (ه1417)الكىل /ابلؽايح كال٭ةيح، الث٨ ٠سري، نّش دار ٬ى
 .عك٨ ا٣رتيكامل ٔجؽث٨  الل ٔجؽ

ـ ، ل (18 ـ ٚي٨٧ دس٥٤ ٚي٫ اإل٦ةـ أمحؽ ث٧ؽحو أك ذى ث٨  ظك٨ث٨  ٮقٙحبؿ ال 
ث٨  ، حتٞيٜ/ كيص الل(ه1427)الكىل /ط -(ا٣ٞة٬ؿة)ةدم، نّش دار اإل٦ةـ أمحؽ ثػاهل ٔجؽ

ؽ ٔجةس ى٧   .مي
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ةف ا٣ٛةيس، نّش دار  (19  ُ ٞى ٕىنٍي يف ٠ذةب الظاكـ، الث٨ ا٣ اًٝ ثيةف الٮ٥٬ كاإلي٭ةـ الٮى
يجح ثػ  .، حتٞيٜ/ احلكني آيخ قٕيؽ(ه1418)الكىل /، ط(الؿيةض)ًَ

، (ثريكت)غ ث٘ؽاد ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم، نّش دار ا٣٘ؿب اإلقالَل ثػدةري (21
اد ٦ٕؿكؼ(ه1422)الكىل /ط ٮ  ٔى ةر   .، حتٞيٜ/ بن 

٥٤، الث٨ مة٬ني، نّش دار ال١ذت دةريغ أق٧ةء الٞة (21 ًٕ ٢ ٔ٪٭٥ ا٣ ٨ ٩ٞي ت م٧ 
٧٤يح ثػ ًٕ  .ُٰٕ أ٦ني ٤ٕٝيجامل ٔجؽحتٞيٜ/  (ه1416)الكىل /ط، (ثريكت)ا٣

ؿصةف،  (22 ٭ِل، نّش دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يدةريغ صي ، حتٞيٜ/ (ظيؽر آثةد)ح ثػل٤ك 
٤ ِل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٕى  .يىي ال٧ي

، (ه1424)الكىل /ط، (ا٣ٞة٬ؿة)ح ثػدةريغ اث٨ أيب ػيس٧ح، نّش ا٣ٛةركؽ احلؽيس (23
 .ٚذيح ٢٤٬ث٨  حتٞيٜ/ والح

ث٨  ؿ، حتٞيٜ/ ٧ٔ(ثريكت)دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، الث٨ ٔكة٠ؿ، نّش دار ا١ٛ٣ؿ ثػ (24
 .ٗؿا٦ح ا٧ٕ٣ؿكم

، (ه1416)الكىل /، ط(ثريكت)اتلةريغ الى٘ري، ل٤جؼةرم، نّش دار املٕؿٚح، ثػ (25
ؽ إثؿا٬ي٥ زايؽ ى٧   .حتٞيٜ/ مي

، حتٞيٜ/ (ظيؽر آثةد)م، نّش دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح ثػاتلةريغ ال١جري، ل٤جؼةر (26
٤ ِل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٕى  .يىي ال٧ي

ًٕني (27 ٤ًِٕل كإظيةء ا٣رتاث ثؿكايح ا دةريغ اث٨ ٦ى ؿكـ ابلعر ا٣ ارَل، نّش مى ل 
ؽ ٩ٮر  ى٧  اإلقالَل، ثس٤يح الّشيٕح كالراقةت اإلقال٦يح، ث١٧ح امل١ؿ٦ح، حتٞيٜ/ أمحؽ مي

 .قيٙ

ؿ ا٣ٕكٞالين، نّش امل١ذجح ا٧٤ٕ٣يح  (28 ضى ٪تج٫ ثذعؿيؿ املنتج٫، الث٨ ظى دجىري ال٧ي
ى٧  (ثريكت)ثػ ؽ ابلضةكم، ال يٮصؽ دةريغ ل٤ُجةٔح، حتٞيٜ/ مي ى٧  ةر، مؿاصٕح/ ٌٔل مي  .ؽ ٌٔل ال ض 
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ةر ٔٮاد كمٕيت الر٩ؤكط، نّش مؤقكح الؿقة٣ح ثػ (29 ، (ثريكت)حتؿيؿ اتلٞؿيت، ٣بىن 
 .(ه1417)الكىل /ط

ؿاقي٢، نّش م١ذجح الؿمؽ ثػ (31 الكىل /، ط(الؿيةض)حتٛح اتلعىي٢ يف ًذ٠ؿ ريكاة ال٧ى
٤ ٜ ٤ٔي٫/ (ه1419) ٔى ٫ ك  . ٩ٮ ارةللا ٔجؽ، ًجٍ ٩ىى 

ـ م، نّش دار ا٣٘ؿب اإلقالَل، ثػ (31  -(ثريكت)حتٛح الشاؼ ث٧ٕؿٚح الَؿاؼ، ل٧ً٤
ٮ اد(ـ1999)الكىل /ط ٔى ةر   .، حتٞيٜ/ بن 

٬يب، نّش دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح ثػ (32 ةظ، لذل   ٛ حتٞيٜ/  ،(ظيؽر آثةد)دؾ٠ؿة احلي
٤ ِل ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٕى  .يىي ال٧ي

ٞؿيت ال٧ىكةلٟ ملٕؿٚح أٔالـ ٦ؾ٬ت ٦ةلٟ، ل٤ٞةيض ٔيةض دؿديت املؽارؾ كد (33
ؽ قةل٥ ٬ةم٥(ه1418)الكىل /، ط(ثريكت)الىعىيب، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثػ ى٧   .، حتٞيٜ/ مي

عيط، لك٤ي٧ةف (34 ج هل ابلؼةرم  يف الة٦ٓ الى  ؿ  ٨ ػى ث٨  اتلٕؽي٢ كاتلضؿيط ل٧ى
 .، حتٞيٜ أيب بلةثح ظكني(ه1418)كىل ال/، ط(الؿيةض)ػ٤ٙ ابلةيج، نّش دار ال٤ٮاء، ثػ

دٕضي٢ امل٪ٕٛح ثـكااؽ رصةؿ الا٧ح الربٕح، ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ، نّش دار ا٣بنةاؿ  (35
 .، حتٞيٜ/ إ٠ؿاـ الل إ٦ؽاد احلٜ(ه1416)الكىل /، ط(ثريكت)اإلقال٦يح، ثػ

ؿ ا٣ٕكٞالين، نّش امل١ذت د٤٘يٜ اتل٤ٕي (36 ضى ٜ ىلع وعيط ابلؼةرم، ل٤عةِٚ اث٨ ظى
ؿ مح٨ ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ قٕيؽ (ه1421)الة٩يح /، ط(ثريكت كالردف)َل، كدار ٧ٔةر ثػاإلقال

 .مٮىس ا٣ٞـٌف

ؿ ثػ (37 ضى ؿ ا٣ُربم، نّش دار ٬ى ضى ، (ه1422)الكىل /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)دٛكري اث٨ ظى
يكال ٔجؽث٨  الل ٔجؽحتٞيٜ/   .٧يعك٨ ا٣رت 

ؿ ا٣ٕكٞالين، نّش دار ا٣ٕة  (38 ضى ، (الؿيةض)و٧ح ثػدٞؿيت اتل٭ؾيت، ل٤عةِٚ اث٨ ظى
 .الكىل، حتٞيٜ/ و٘ري أمحؽ مةٗٙ ابلة٠كذةين/ط
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ٕي (39 ًى ٨و ك كى ٘ة٣ُةت دٞكي٥ احلؽير إىل وعيطو كظى زني ك٦ي ؽ  عى ٙو ثني كاٝٓ ال٧ي
ذٕىجني، لؿبيٓ ، (املؽي٪ح الجٮيح)٬ةدم ٧ٔري ال٧ىؽػٌل، نّش م١ذجح ا٣٘ؿبةء الزؿيح ثػث٨  ال٧ي

 .(ه1417)الة٩يح /ط

ةين احلىي ةين، نّش دار عل٥ ث٨  زي املنم، ٣ٌٕلدٞييؽ ال٧ي٭٢٧ كد٧ي (41 احلكني ا٣٘ك 
ـيؿ م٧فث٨  ، أذىن ث٫/ ٌٔل(ه1421)الكىل /، ط(م١ح)ا٣ٛٮااؽ ثػ ٔي ؽ ا٧ٕ٣ؿاف، كم٧ؽ  ى٧   .مي

الح، ٣اتلٞييؽ كاإليٌة (41 ٤ٜٗ ٨٦ ٠ذةب اث٨ الى 
ي
٤َٜ كأ

ي
ث٨  ؿظي٥ال ٕجؽح ملة أ
ًٕؿايق، نّش دار ا٣بنةاؿ اإل ني ا٣ ث٨  ، حتٞيٜ/ أقة٦ح(ه1425)الكىل /ط، (ثريكت)قال٦يح ثػاحليكى

ي ةطالل ٔجؽ  . ػى

ةج ال حٍكةثٮرم، نّش دار اث٨ الٮزم، ثػث٨  اتل٧يزي، ملك٥٤ (42 ، (الؿيةض)احلىض 
ؽما٣ ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1431)الكىل /ط  ٧  .ٞةدر ميىُف املعى

٤ ِل،ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽاتل٪١ي٢ ث٧ة يف دأ٩يت ال١ٮزؿم ٨٦ الثةَي٢، ٣ (43 ٕى  ييي ال٧ي
ي٨ البلةين(الؿيةض)نّش م١ذجح املٕةرؼ ثػ ؽ ٩ةص ال  ى٧   .، حتٞيٜ/ مي

ٍٮ٦ىع ابلىيٌٍةين، نّش ث٨  د٭ؾيت كدؿديت ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير، ملع٧ؽ (44 ٌٔل الى 
 .(ه1431)الكىل /، ط(مَص)دار االقذٞة٦ح ثػ

ٕىكٞالين، نّش داا (45 ؿ ا٣ ضى ؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ل٤عةِٚ اث٨ ظى
٤ ِلث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ظيؽر آثةد)ثػ ٕى  .يىي ال٧ي

ـ م، نّش مؤقكح الؿقة٣ح  (46 د٭ؾيت ال٧١ةؿ يف أق٧ةء الؿصةؿ، ل٤عةِٚ ال٧ً
اد ٦ٕؿكؼ(ه1422)الكىل /، ط(ثريكت)ثػ ٮ  ٔى ةر  ىن   .، حتٞيٜ/ ب

، حتٞيٜ/ (آثةدظيؽر )ف، نّش دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح ثػالٞةت، الث٨ ظجة (47
٤ ِل. ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ ٕى  يىي ال٧ي

٤ٮبي٘ة، ط (48 ٍُ ذ ح، لـي٨ الي٨ اث٨ ري ةت مم٨ ل٥ يٞٓ يف ال١ذت الك  الكىل، /الٞ 
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 .، حتٞيٜ/ مةدم آؿ ٧ٕ٩ةف(ه1432)

ٕىاليئ، نّش كزارة الكٝةؼ  (49 صة٦ٓ اتلعىي٢ يف أظاكـ ال٧ىؿاقي٢، لىالح الي٨ ا٣
 .ضيؽ الك٤يفامل ٔجؽ، حتٞيٜ/ محؽم (ه1398)الكىل، /ا٣ٕؿاٝيح، ط

الة٦ٓ لػالؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ، ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم، نّش م١ذجح املٕةرؼ  (51
 .، حتٞيٜ/ م٧ٮد ا٣ُعةف(ه1428)الكىل، /، ط(الؿيةض)ثػ

الكىل، /، ط(الؿيةض)الة٦ٓ لنٕت اإلي٧ةف، ل٤جي٭يق، نّش م١ذجح الؿمؽ ثػ (51
 .م، حتٞيٜ/ َمذةر أمحؽ الٮك(ه1423)

أيب ظةد٥، نّش دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح، ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽالىٍؿح كاتل ٕؽي٢، ٣ (52
٤ ِل. ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1371)الكىل، /ط ٕى  يىي ال٧ي

ي٥ الوج٭ةين، نّش دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب ظ٤يح الكلةء كَجٞةت الوٛي (53 ٕى ةء، ليب جي
 .(ه1415)الؿاثٕح /، ط(ثريكت)ثػ

ة ك٦ٕؿٚح أظٮاؿ وةظت الّشيٕح، ل٤جي٭يق، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح دالا٢ الج (54 ٮ 
 .ُٰٕ ٤ٕٝيجامل ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1423)الة٩يح /، ط(ثريكت)ثػ

ٕىي٥ الوج٭ةين، نّش ٦ُجٕح ثؿي٢، ثػ (55 ، (٦ؽي٪ح لؽف)ًذ٠ؿ أػجةر أوج٭ةف، ليب جي
 .(ـ1934)

٧٤يح الؿظ٤ح يف ٤َت احلؽير، ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم، نّش دار ال١ذت ا٣ (56 ًٕ
 .حتٞيٜ/ ٩ٮر الي٨ ٔرت ،(ه1395)الكىل /، ط(ثريكت)ثػ

جةرؾ، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثػث٨  الل ٕجؽالـ٬ؽ كالؿٝةؽ، ٣ (57 ، (ثريكت)ال٧ي
 .حتٞيٜ/ ظجيت الؿ مح٨ الِْٔل

٪ ةد (58 م، نّش دار اخل٤ٛةء ل١٤ذةب اإلقالَل ثػث٨  الـ٬ؽ، ل٭ى ، (ال١ٮيخ)الّس 
 .ؿ مح٨ ا٣ٛؿيٮايئال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1416)الكىل /ط
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عيعح، ملع٧ؽ ٩ةص الي٨ البلةين، نّش م١ذجح املٕةرؼ  (59 ق٤ك٤ح الظةدير الى 
 .(الؿيةض)ثػ

ن ا٣رت٦ؾم، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ي (61 ؽ (ثريكت)ح ثػقي ؿ  ٛى ، ثؽكف دةريغ، ثذعٞيٜ ٦ي
 .ةيق، كك٧ةؿ يٮقٙ احلٮتابل ٔجؽ٣ػ/ أمحؽ مة٠ؿ، كم٧ؽ ٚؤاد 

ٮ رة ٨ٔ َجٕح (ثريكت)٭يق، نّش دار املٕؿٚح، ثػالكن ال١ربل، ل٤جي (61 ىى ، كيه مي
 .(ظيؽر آثةد)دااؿة املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح ثػ

ارُٝين، نّش دار املعةق٨ ل٤ُجةٔح، ثػ (62 ثؽكف دةريغ، ثذعٞيٜ/  (ا٣ٞة٬ؿة)قن ال 
 ٬ةم٥ ي٧ةين، كبؾي٫٤/ اتل ٤ٕيٜ ال٧ي٘ين ىلع الارُٝين، ملع٧ؽ م٧ف احلٜ ا٣ْٕي٥ الل ٔجؽ
 .مآثةد

 .(ه1418)، ط (ا٣ٞة٬ؿة)قن أيب داكد، نّش دار احلؽير، ثػ (63

، ثؽكف دةريغ، (ثريكت)٦٪ىٮر، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثػث٨  قن قٕيؽ (64
 .حتٞيٜ/ ظجيت الؿ مح٨ الِْٔل

ارُٝين يف الىٍؿح كاتل ٕؽي٢، نّش م١ذجح املٕةرؼ قؤاالت احلةز (65 ٥ لدل 
ٮ (ه1414)الكىل /ط (الؿيةض)ثػ  .ٞةدرا٣ ٔجؽث٨  الل ٔجؽث٨  ٜٚحتٞيٜ/ مي

٪ٍجى٢، نّش م١ذجح ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥ ثػث٨  قؤاالت أيب داكد لإل٦ةـ أمحؽ (66 املؽي٪ح )ظى
ؽ ٦٪ىٮر(ه1414)الكىل /، ط(الجٮيح ى٧   .، حتٞيٜ/ زيةد مي

ًضكذةين يف ٦ٕؿٚح الؿصةؿ كصؿظ٭٥  (67 جيؽ اآلصؿم أثة داكد الك  ٔي قؤاالت أيب 
الكىل /، ط(ثريكت)، كمؤقكح الؿيةف ثػ(م١ح)ح ثػقذٞة٦كدٕؽي٤٭٥، نّش م١ذجح دار اال

 .ْٕي٥ ا٣بكذٮما٣ ٔجؽ٤ٕي٥ ا٣ ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1418)

٬يب، نّش مؤقكح الؿقة٣ح ثػ (68 احلةديح ّٔشة، /، ط(ثريكت)قري أٔالـ الجالء، لذل 
 .(ه1422)
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احلكني ا٣ٕؿايق، نّش دار ال١ذت ث٨  ؿظي٥ال ٕجؽشح اتلجَصة كاتلؾ٠ؿة، ٣ (69
 .٤ُيٙ اهل٧ي٥، ك٦ة٬ؿ يةقني ٚع٢ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1423)الكىل /، ط(ثريكت)ثػا٧٤ٕ٣يح 

حتٞيٜ/  (ه1421)الكىل /، ط(الؿيةض)شح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم، نّش دار ا٣ُٕةء ثػ (71
 .٩ٮر الي٨ ٔرت

شح ٦ٞؽ٦ح وعيط مك٥٤، ل٤٪ٮيي، نّش م١ذجح ميىُف ابلةيب احل٤يب، ثؽكف  (71
 .دةريغ

٤ىيف، نّش دار اتلٮظيؽ ثػ شط ا٣ٞؿاءة ىلع النيٮخ، ليب (72 ، (الؿيةض)َة٬ؿ الك 
ؽ(ه1429)الكىل /ط ى٧   .ٚؿيؽ زريٮحث٨  ، ثذ٤ٕيٜ/ مي

ح ق٪ح  (73  .(ه1324)وعيط ابلؼةرم، ا٣ج كؼح ال٦رييح، املُجٔٮ

وعيط مك٥٤، نّش دار إظيةء ال١ذت ا٣ٕؿبيح، ٣ٕحىس ابلةيب احل٤يب ثؽكف  (74
 .دةريغ

عي (75 عيط املك٪ؽ ممة ٣حف يف الى  ٬ةدم الٮاديع، نّش دار اآلزةر ث٨  عني، ملٞج٢الى 
 .(ه1427)الة٩يح، /، ط(و٪ٕةء)ثػ

ٕٛةء، ملع٧ؽ (76  ٌ الكىل /، ط(الؿيةض)٧ٔؿك ا٣ٕٞيٌل، نّش دار الى٧يع، ثػث٨  ال
 .ضيؽ الك٤يفامل ٔجؽحتٞيٜ/ محؽم  (ه1421)

ؽ ا٣ث٨  ٕـيـا٣ ٕجؽًٮاثٍ الىٍؿح كاتل ٕؽي٢، ٣ (77 ى٧  جح ٤ُيٙ، نّش م١ذال ٕجؽمي
ٕيجياكف، ط  .(ه1426)الكىل /ا٣

ًٍٕلى ابلى٘ؽادم احلى٪جٌل، نّش م١ذجح ا٣ٕجياكف، ث٨  َجٞةت احل٪ةث٤ح، ملع٧ؽ (78 أيب حى
 .ق٤ي٧ةف ا٣ٕسي٧نيث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1425)الكىل /ط

زني (79 ؽ  عى ؽث٨  الل ٕجؽ ثأوج٭ةف كالٮاردي٨ ٤ٔي٭ة، ٣َجٞةت ال٧ي ى٧  ث٨  صٕٛؿث٨  مي
 .ٜ ابل٤ٮيشاحل ٔجؽ٘ٛٮر ا٣ ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1412)الكىل /مؤقكح الؿقة٣ح، طظي ةف، نّش 
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٨ يف َجٞةت أكةثؿ أ٢٬ الى٨٧، ٣ٌٕل (81 ٨ اخلـريج، نّش ث٨  ا٣ٕٞؽ ا٣ٛةػؿ احلىكى احلىكى
ًٞني(ه1429)الكىل /م١ذجح الي٢ الؽيؽ، ط  ٞ عى  .، حتٞيٜ/ جةٔح ٨٦ ال٧ي

 .(ه1415)، (ثريكت)ا٢٤ٕ٣، الث٨ أيب ظةد٥، نّش دار املٕؿٚح، ثػ (81

، (ثريكت)ح ثػ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم، ال٧ي٤عٜ ثآػؿ الكن، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ي (82
 .ثذعٞيٜ/ ٧٠ةؿ يٮقٙ احلٮت

ٮ رة ٨ٔ  (83 ىى يجح، مي ًَ ارُٝين، نّش دار  ا٢٤ٕ٣ الٮاردة يف الظةدير ال جٮيح، لدل 
دار اث٨ الٮزم، ا٣ُجٕح الكىل، ثذعٞيٜ/ مٛٮظ الؿ مح٨ زي٨ الل الك٤يف، كدس٤٧ذ٭ة، نّش 

ؽ(ه1427)الكىل /ط ى٧   .وة٣ط الثةيسث٨  ، حتٞيٜ/ مي

الح، نّش دار ا١ٛ٣ؿ ثػ (84 الة٩يح ّٔشة، /ط ،(دمنٜ)٤ٔٮـ احلؽير، الث٨ الى 
 .حتٞيٜ/ ٩ٮر الي٨ ٔرت

ظك٨ الن٭ؿم، نّش دار املعؽزني، ث٨  ٔ٪ةيح القيةد ث٤ٕٮ اإلق٪ةد، ل٤٧ًًيف (85
 .(ه1431)الكىل /ط

نٍي، ل٤ؼ (86 ٕى ا٬ًيؽم، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثػث٨  ٤ي٢ا٣ ؿى ٛى ، (ثريكت)أمحؽ ا٣
 .٧يؽ ٬٪ؽاكماحل ٔجؽ، دؿديت كحتٞيٜ/ (ه1424)الكىل /ط

ؿ مح٨ الكؼةكم، نّش م١ذجح ال ٔجؽث٨  ٚذط ال٧ي٘ير بّشح أ٣ٛيح احلؽير، ملع٧ؽ (87
خلٌري،  االل ٔجؽث٨  ١ؿي٥ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1426)الكىل /، ط(الؿيةض)دار امل٪٭ةج ثػ

 .ٚ٭يؽ آؿ ٚ٭يؽث٨  الل ٔجؽث٨  كم٧ؽ

ح، ملع٧ؽ (88 ٔٮ ح يف الظةدير املًٮ ٮاكين، نّش دار ث٨  ا٣ٛٮااؽ املض٧ٔٮ ٌٔل الن 
٤ ِل. ث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1423)الكىل /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)اآلزةر ثػ ٕى  يىي ال٧ي

٬يب، نّش (89 ذ ح، لذل  ٨ هل ركايح يف ال١ذت الك  ج٤ح  الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٦ى ًٞ شكح دار ا٣
ؽ (ه1413)الكىل /، ط(صؽة)كمؤقكح ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ثػ ى٧  ؽ ٔٮ ا٦ح، كأمحؽ مي ى٧  ، حتٞيٜ/ مي
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 .اخلُيت

ٔىؽم اليؿصةين، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ث٨  الل ٕجؽالاكم٢ يف ًٕٛةء الؿصةؿ، ٣ (91

ى٧  ال ٔجؽ، حتٞيٜ/ عدؿ أمحؽ (ه1418)الكىل /، ط(ثريكت)ثػ ٌل مي ؽ ٦ٕٮض، ٮاد، ٔك
 .ٛذةح أثٮ ق٪حا٣ ٔجؽك

الٮزم، نّش دار الكالـ ث٨  ؿ مح٨ال ٕجؽ٠نٙ الٞةب ٨ٔ الق٧ةء كال٣ٞةب، ٣ (91
 .رايج الىةٔؽمث٨  ٕـيـا٣ ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1413)الكىل /، ط(الؿيةض)ثػ

كاليب، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثػث٨  ال١ىن كالق٧ةء، ملع٧ؽ (92 ، (ثريكت)محةد ال 
ٓ ٚ٭ةرق٫/ أمحؽ م٧ف الي٨(ه1421)الكىل /ط ٓ ظٮامي٫/ زكؿية ٧ٔؿات، كًك  .، ًك

ةج ال حٍكةثٮرم، نّش ا٣ٛةركؽ احلؽيسح ث٨  ء، ملك٥٤ال١ىن كالق٧ة (93 احلىض 
 .ممؽكح اإلق٧ةٔيٌلث٨  ، حتٞيٜ/ يةس(ه1432)الكىل /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)ثػ

كىاة الٞةت، نّش امل (94 ٨ اػذ٤ٍ ٨٦ الؿ  ١ذجح ال١ٮا٠ت الريات يف ٦ٕؿٚح ٦ى
 .ٞيٮـ ٔجؽ رب  اليبا٣ ٔجؽ، حتٞيٜ/ (ه1421)الة٩يح /، ط(م١ح)اإل٦ؽاديح ثػ

 .(ـ1997)الكىل، /، ط(ثريكت)لكةف ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر، نّش دار وةدر ثػ (95

زني، الث٨ ًظج ةف، نّش دار الى٧يع، ط (96 ؽ  الكىل /٠ذةب املضؿكظني ٨٦ ال٧يعى
 .ضيؽ الك٤يفامل ٔجؽ، حتٞيٜ/ محؽم (ه1421)

ؽث٨  ؿ مح٨ال ٔجؽـ اث٨ دي٧يح، جٓ كدؿديت/ دل٧ٮع ٚذةكل ميغ اإلقال (97 ى٧  ث٨  مي
 .ا٣ٞةق٥

اكم كالٮايع، ل٤عك٨ (98 ث ا٣ٛةو٢ ثني الؿ  ؽ  ـًم، ال ٔجؽث٨  ال٧يعى ٍؿمي ٭ي امى ؿ مح٨ الؿ 
ؽ ٔضةج اخلُيت(ه1414)الةلح /، ط(ثريكت)نّش دار ا١ٛ٣ؿ ثػ ى٧   .، حتٞيٜ/ مي

عةح، ملع (99 ازم، نّش دار ا١ٛ٣ؿ ثػث٨  ٧ؽَمذةر الى  ، ط (ثريكت)أيب ثسؿ الؿ 
ؽ ػةَؿ ثًٟ(ه1411) ى٧  ٔيين ثرتدحج٫/ مي  ،. 
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 احلةز٥ ال حكةثٮرم، نّش دار الل ٔجؽث٨  املؽػ٢ إىل ٦ٕؿٚح اإلَكي٢، ملع٧ؽ (111
٤ ٮـ(ه1423)الكىل /ط (ثريكت)اث٨ ظــ ثػ  .، حتٞيٜ/ أمحؽ ٚةرس الك 

احلكني ابلي٭يق، نّش م١ذجح أًٮاء ث٨  لمحؽاملؽػ٢ إىل الكن ال١ربل،  (111
ِْل(ه1421)الة٩يح /، ط(الؿيةض)الك٤ٙ ثػ ؽ ًيةء الؿ مح٨ أل ى٧   .، حتٞيٜ/ مي

اق (112 ؿى ًضٍكذةين، نّش دار ا٥٤ٞ٣ ثػال٧ى ، (ه1416)الكىل /، ط(ثريكت)ي٢، ليب داكد الك 
 .ٕـيـ الكريكافا٣ ٔجؽحتٞيٜ/ 

اقي٢، الث٨ أيب ظةد٥ الؿ   (113 ؿى  (ه1418)الة٩يح /ازم، نّش مؤقكح الؿقة٣ح، طال٧ى
 .٧ٕ٩ح الل ٝٮصةينث٨  ثٕ٪ةيح/ م١ؿ الل

عيعني، ليب  (114  احلةز٥ ال حكةثٮرم، نّش دار املٕؿٚح الل ٔجؽال٧يكذؽرؾ ىلع الى 
 .، ثؽكف دةريغ(ثريكت)ثػ

ك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ (115 ٪ٍجى٢، نّش دار امل٪٭ةج ثػث٨  مي ، دؿٝي٥ وٛعةد٫ ىلع (صؽة)ظى
ي٧٪يح، ط َجٕح  .١ؿي٥ال ٔجؽ، مٜٞ حتخ إشاؼ/ أمحؽ ٦ٕجؽ (ه1432)الكىل /ال٧ى

املؽي٪ح )٧ٔؿك ا٣زبار، نّش م١ذجح ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥ ثػث٨  مك٪ؽ ا٣زبار، لمحؽ (116
 .(الجٮيح

ة ثػ (117  ٞ ، حتٞيٜ/ ظكني (ه1423)الة٩يح /، ط(دمنٜ)مك٪ؽ احلي٧يؽم، نّش دار الك
 .ق٤ي٥ أقؽ الاراين

، حتٞيٜ/ (ه1421)الكىل /، ط(مَص)يةليس، نّش دار ٬ضؿ، ثػمك٪ؽ أيب داكد ا٣ُ (118
ؽ ى٧   .٧يعك٨ ا٣رتيكال ٔجؽث٨  مي

ك٪ؽ النةٚع، نّش م١ذجح اث٨ دي٧يح ثػ (119 ، حتٞيٜ/ (ه1426)، ط(ا٣ٞة٬ؿة)مي
ؽث٨  دلؽم ى٧   .ٔؿٚةت املَصمث٨  مي

ٍٕؽ، نّش م١ذجح ا٣ٛالح ثػ (111 ك٪ؽ اث٨ الى ٜ/ ، حتٞي(ه1415)الكىل، /، ط(ال١ٮيخ)مي
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 .ةدماهل ٔجؽث٨  ٞةدرا٣ ٔجؽث٨  ٭ؽمامل ٔجؽ

منة٬ري ٧٤ٔةء المىةر، الث٨ ًظج ةف ا٣بيكت، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح  (111
 .، حتٞيٜ/ ٚالين٭ؿ(ـ1959) (ثريكت)ثػ

٪ري، لمحؽ (112 ؽ ا٣ٛيٮَل، نّش دار احلؽير ثػث٨  ال٧ًىجةح ال٧ي ى٧  ، (ا٣ٞة٬ؿة)مي
 .(ه1424)

٪ ٙ، الث٨ أيب محجح، نّش (113 شكح دار ا٣ٞج٤ح كمؤقكح ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف،  ال٧يىى
٤ٛيح (ه1427)/ط ٝ ٥ يف احلةميح ثأرٝةـ وٛعةت ا٣ُجٕح الك  ؽ ٔٮا٦ح، كٝؽ ري ى٧  ، حتٞيٜ/ مي

 .ثةهل٪ؽ

114) ٣ ،ٙ ٪ ٪ٕةين، نّش امل١ذت اإلقالَل، طال ٕجؽال٧يىى ز اؽ الى  ، (ه1413)الة٩يح /ؿ 
 .حتٞيٜ/ ظجيت الؿ مح٨ الِْٔل

حتٞيٜ/  ،(ثريكت)لةٝٮت احلى٧ىٮم، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثػ٦ٕض٥ ابليدلاف،  (115
 .ٕـيـ ال٪ؽما٣ ٔجؽٚؿيؽ 

ٕـيـ ابل١ؿم، ا٣ ٔجؽث٨  الل ٕجؽ٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ٨٦ أق٧ةء ابلالد كاملٮآً، ٣ (116
ٞة(ه1417)الةلح /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)نّش م١ذجح اخلة٩يج ثػ  .، حتٞيٜ/ مىُف الك 

، (م١ح)ر ابلالدم، نّش دار م١ح ثػٗيث٨  ٦ٕض٥ ٦ٕةل٥ احلضةز، ٣ٕةدٜ (117
 .(ه1431)الة٩يح /ط

ٛذةح، نّش ا٣ ٔجؽاملٕض٥ الٮصزي يف اوُالظةت أ٢٬ احلؽير، لي٨٧ الكيؽ   (118
 .(ه1429)الكىل /، ط(مَص)ا٣ٛةركؽ احلؽيسح ثػ

ح، ملع٧ؽ (119 ٔٮ َة٬ؿ املٞؽيس، نّش مؤقكح ث٨  ٦ٕؿٚح اتلؾ٠ؿة يف الظةدير املًٮ
 .، حتٞيٜ/ ٧ٔةد الي٨ أمحؽ ظيؽر(ه1416)الكىل /ال١ذت الٞةٚيح، ط

ٮم، نّش م١ذجح الار ثػث٨  املٕؿٚح كاتلةريغ، لٕٞٮب (121 كى ٛى املؽي٪ح )قٛيةف ا٣
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ٕي٧ؿم(ه1411)الكىل /، ط(الجٮيح يةء ا٣ ًً  .، حتٞيٜ/ أكؿـ 

٬ةدم الٮاديع، نّش دار ث٨  ال٧يٞرتح يف أصٮبح ثٕي أقب٤ح املى٤ُط، ملٞج٢  (121
 .(ه1425)لح الة/، ط(و٪ٕةء)اآلزةر ثػ

٬يب، نّش دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثػ (122 الكىل /ط (ثريكت)املٞذىن يف سد ال١ىن، لذل 
 .، حتٞيٜ/ أي٨٧ وة٣ط مٕجةف(ه1418)

ثؽكف دةريغ،  (ا٣ٞة٬ؿة)٦٪ةٝت النةٚع، ل٤جي٭يق، نّش م١ذجح دار ا٣رتاث، ثػ  (123
 .حتٞيٜ/ الكيؽ أمحؽ وٞؿ

ارُٝينث٨  املؤد٤ٙ كال٧يؼذ٤ٙ، ٣ٌٕل  (124 ، نّش دار ا٣٘ؿب اإلقالَل ٧ٔؿ ال 
ٮٜٚ(ثريكت)ثػ  .ٞةدرا٣ ٔجؽث٨  الل ٔجؽث٨  ، حتٞيٜ/ مي

ح أٝٮاؿ اإل٦ةـ أمحؽ  (125 ٤ى٫٤، نّش عل٥ ال١ذت ث٨  مٮقٔٮ ًٔ ٪ٍجى٢ يف رصةؿ احلؽير ك ظى
 .(ه1417)الكىل /، ط(ثريكت)ثػ

٫٤٤، نّش عل٥ ال١ذ  (126 ًٔ ارُٝين يف رصةؿ احلؽير ك ٨ ال  ح أٝٮاؿ أيب احلىكى ت مٮقٔٮ
 .(ه1422)الكىل /ط (ثريكت)ثػ

ح أٝٮاؿ يىي  (127 ٫٤٤، نّش دار ا٣٘ؿب اإلقالَل ث٨  مٮقٔٮ ًٔ ًٕني يف رصةؿ احلؽير ك ٦ى
 .(1)(ه1431)الكىل /، ط(دٮنف)ثػ

٥٤ مى٤ُط احلؽير، لذل٬يب، نّش م١ذت املُجٮعت اإلقال٦يح   (128 ًٔ ٮْٝح يف  ال٧ي
ةٛذةح أثا٣ ٔجؽ، أذىن ث٫/ (ه1418)الةلح /، ط(ظ٤ت)ثػ ؽ  ٗي  .ٮ 

ٕىٍكٞالين، نّش دار اث٨  (129 ؿ ا٣ ضى ؿ، ل٤عةِٚ اث٨ ظى ١ى ًٛ جح ا٣ يط ني ٬ح الْؿ يف دًٮ ٩ـي
ةـ، ط  ٦ ؿ، ٣ٌٕل(ه1413)الكىل /الٮزم ثةل  ْى ٬ح ال  خ ىلع ٩ـي  .ظك٨ احل٤يبث٨  ، ك٦ٓ ال ١ى

                                           

تُت  (1) قط لؿقس ه ا ذ لثَّ  وه ةٌ عَ ؿَ َج  ُث اَل ا تط ت جؿ تحِ  ف لا ـ ا  ثقـ.م
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ي٤ٍىع، نّش دار ث٨  الل ٕجؽ٩ىىت الؿايح ختؿيش أظةدير اهلؽايح، ٣  (131 ـ  يٮقٙ ال
ي٨(ه1416)الكىل /، ط(ثريكت)ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثػال١  .، حتٞيٜ/ أمحؽ م٧ف ال 

يئ،   (131 ٕىالى ي٨ ا٣ ٥ ا٣ٛؿااؽ ملة د٧ٌ٪٫ ظؽير ذم الىؽي٨ ٨٦ ا٣ٛٮااؽ، لىالح ال  ٩ْى
 . ابلؽرالل ٔجؽث٨  ، حتٞيٜ/ ثؽر(ه1416)الكىل /ط (ال٦ةـ)نّش دار اث٨ الٮزم ثػ

ذٮادؿ  (132 ذ٪ةزؿ يف احلؽير ال٧ي ٥ ال٧ي ٧٤يح ثػ٩ْى ًٕ ، (ثريكت)، ل١ً٤ذ ةين، نّش دار ال١ذت ا٣
ح (ه1417)الة٩يح /ط  .(ه1328)، ٦أػٮذة ٨ٔ نكؼح ٚةس املُجٔٮ

٧ٔؿ ابلٞةيع، نّش م١ذجح ث٨  ال ١خ الٮٚيح ث٧ة يف شح ال٣ٛيح، إلثؿا٬ي٥ (133
 .، حتٞيٜ/ ٦ة٬ؿ يةقني ا٣ٛع٢(ه1428)الكىل /، ط(الؿيةض)الؿمؽ ثػ

الح، ملع٧ؽال ١خ ىلع ٦ٞؽ٦ح اث  (134 ث٭ةدر الـركيش، نّش ث٨  الل ٔجؽث٨  ٨ الى 
ؽ ث٨  ، حتٞيٜ/ زي٨ ا٣ٕةثؽي٨(ه1419)الكىل /، ط(الؿيةض)م١ذجح أًٮاء الك٤ٙ ثػ ى٧  مي

 .ثالٚؿيش

الكىل /، ط(ثريكت)ٗؿيت احلؽير، الث٨ الزري، نّش دار املٕؿٚح ثػ ال ٭ةيح يف  (135
 .، حتٞيٜ/ ػ٤ي٢ ٦أمٮف ًميعة(ه1422)

ٕىٍكٞالين، نّش امل١ذجح الك٤ٛيح ٬ؽم ا (136 ؿ ا٣ ضى ةرم، ل٤عةِٚ اث٨ ظى لك 
 .(ه1417)الة٩يح /، ط(ا٣ٞة٬ؿة)ثػ
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 اهفًارط اهعومية
 الفهارش العلوٍة  

َّ  ١فٗضؼ اآلٜات ايكضآْ

 سارٜحفٗضؼ ابص

 ثاصفٗضؼ اآل

 ؽعاصفٗضؼ ابص

ًَاّ امُلَتِضَدِ هلا  فٗضؼ ابَصِع

 ايُه٢ٓ

 ٛعٛعاتفٗضؼ امَل
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 ٗضؼ اآلٜات ايكضآ١ْٝف

 زقم الصفحة آلاًة

 261، 259 ﴾ٿٿٹٹٹٹ﴿

 525 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 416 ﴾ۇ ۆ ۆ﴿

 63 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

 718 ﴾ڀ ڀ ڀ﴿

 224، 221 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
 532 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 532 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 62 ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

 373 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 73 ﴾پ پ پ﴿

 71 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿
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 زقم الصفحة آلاًة

 62 ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿

 423 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

 71 ﴾ڃڃڃچچچچ﴿

 

 
 
 
 
 
 



        
 753     ايلًُية ايفٗارظ

 سارٜح ايٓب١ٜٛفٗضؼ ابص

ُالصفحة زقمُطسف الحدًث

 674 أثؿدكا ثة٣ْ٭ؿ

49 إذا ُٔف أظؽز٥ 3 

36 ٔذٞي٭ةأامرتي٭ة ك 6 

 422 أكلةيئ املذٞٮف أال إف  

 211 اإل٦ةـ ًة٨٦

 
ي
ٝةد٢ الةسمً أ

ي
 459 ؿت أف أ

 184 جس٥كٍ أَيت ٦ة أك٤ذ٥ ٠ى  إف  

 711 ؿـ الؿزؽإف الؿص٢ لع

 238 إف الكٕيؽ مل٨ ص٪ت ا٣ٛنت

 524 جزتع ا٥٤ٕ٣ال يى  إف الل 

79 إف املؤ٨٦ إذا أ٩ٜٛ ىلع زكصذ٫ 9 

 ً  239 ٥ إذا آزؿ ال٩يةإف أ٬ٮف ٦ة أو٪ٓ ثة٣ٕةل

 558 إف ٨٦ ا٣رب ثٕؽ ا٣رب

ا  451 إ٩س٥ قذض٪ؽكف أص٪ةدن
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٧ةؿ ثةليةت  449 إ٧٩ة أل

 
ي
 423 كويس٥ ثةلٌٕيٛنيإ٧٩ة أ

 539 إ٧٩ة ص٢ٕ االقتبؾاف ٨٦ أص٢ ابلَص

 429 إ٫٩ حلجيت إيل  أف أٚةرؽ ال٩ية

 423 إين لٝٮـ يف الىالة

 675 اكزؿ ثس٥ الم٥إين ٦ي 

 ثً 
 72  كلٮ آيح٘ٮا ٔين  ٤ 

49 ُٞٓ الؽ يف ٠ؾادي  4 

 549 ظؾؼ الكالـ ق٪ح

 137 إذا اٚذذط الىالة ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿى  رأيخي 

 114 يؽلٟ خب٪َصق ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿى  رأيخي 

 259 ٧ةرؿَل الً يى  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رقٮؿى  رأيخي 

6 ركٕذةف بكٮاؾ 6 5 

 477 ٨٬ مؿكٮب كم٤ٮبالؿ  

 374 كا وٛٮٚس٥ٮ  قى 

59 ا ٔيؽ ال ي٪ٞىةفؿى ٭ٍ مى  9 

36 الىةا٥ املذُٮع أ٦ني ٩ٛك٫ 4 

59 والة يف مكضؽم 6 



        
 755     ايلًُية ايفٗارظ

 126 ٮمٮا لؿؤيذ٫وي 

 
ي
 355 ب يف ا٣ٛضؿٮ  زى ٚأمؿين أف أ

ًٔ جي يف ري ٤ُٚٞٮ٨٬  59 د٭٨ؽ  ٢  8 

 72 ة٬ؽ ٦٪س٥ ا٣٘ةات٤ٚيج٤ٖ الن  

 622 يف ال٪ح َٝص

 283 ا٣ٌٞةة زالزح

59 ال َتٮز وؽٝح ظىت دٞجي 8 

  الل  يؽي  ال دـاؿي 
ي
 223 ح٦  ىلع ٬ؾق ال

 529 ال تكذأذف مكذٞج٢ ابلةب

 283 ثٕؽ ا٣َٕص ال والةى 

 683 الؿص٢ى  جةش الؿص٢ي ال يي 

 447 مك٥٤ال ي٢ دـ امؿئ 

 ً  299 ص٢ أف ي٪ْؿ يف ٕٝؿ ثيخل٤ؿ   ٢  ال يى

ٓه  ال يؽػ٢ ال٪حى   152 ٝةَ

59 ال يؿث املك٥٤ الاكٚؿ 1 

ٚي   181  كعح ٨٦ دي٪٫ال يـاؿ الؿص٢ يف 

 185 ةف٧ى ٭ٍ قى  ل٤ٛةرًس 

 531 ٣حف ىلع ا٣جكةء جٕح
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79 ٨ مح٢ ٤ٔي٪ة الكالح٦ى  9 

39 ٘٪ي٨٦٫ قأؿ كهل ٦ة يي  8 

 ا٨ ٥٤ّ ٦ٕة٬ؽن ٦ى 
 

439 

 686 ٨ اكف آػؿ ن٦٫٦ى 

 447 ٨ اك٩خ ٬ضؿد٫ إىل د٩ية٦ى 

36 ٨ ٦٪ط ٦٪يعح كرؽ٦ى  5 

ا٩ى   72 رض الل امؿءن

 418 ٢٬ ٔىس أظؽز٥

49 ٬ٮ أظٜ ث٭ة 7 

36 ٬ٮ ٤ٔي٭ة وؽٝح 6 

٬ 79ٮ ٩٭ؿ أُٔة٩ي٫ الل  3 

 219 يف ل يشء كال٦ة٩حي 

 112 هل٥ ػريه  كاملؽي٪حي 

 421 ية ٚة٧َح ث٪خ رقٮؿ الل

 677 تجٓ امليخ زالثيى 

 181 عؿـذض٥ ال٧ي يى 

 681 ٢٧ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣يى 

79 ي٭ؽيس٥ الل كيى٤ط ثة٣س٥ 2 

 89 اإلث٢ أكجةدى  ٮمٟ أف يرضب الةسي يي 



        
 757     ايلًُية ايفٗارظ

 ثاصفٗضؼ اآل

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 438 إيل   أظت إثؿا٬ي٥ي 

١ؿم َ٭٧ةف ث٨ إثؿا٬ي٥ ة كالك  ًعيعى  559 ال١ذت وى

 652 ظؽيس٫ يذٮٝٮف الةس اكف يـيؽ ث٨ إثؿا٬ي٥

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أث٤ٖ الـ ظى  697 الك 

 651  أد٨ٞ اكف إدريف اث٨

 459  لٛكٟ ا٢٧ٔ، آدـ اث٨

ـي  املجةرؾ اث٨ 54  ا٣ٕةملني إ٦ة 2 

54  املك٧٤ني إ٦ةـ املجةرؾ اث٨ 2 

ي ؽ املجةرؾ اث٨ اء قى ؿ  ٞي 54  ا٣ 8 

ـارم إقعةؽ أثٮ  575  املأمٮف الٞح ا٣ٛ

 391 أ٢ٌٚ ٔ٪ؽ٩ة الم٭ت أثٮ

 655  ٧ٔؿاف ث٨ ٧ٔؿك؛ الكٮداء أثٮ

ىك٧ٓ ل٥ ال٧ي٭٤ت أثٮ يبى   ٨٦ ي
ي
 326  ٠ٕت ث٨ أ

ٕجةين أ٦يح أثٮ  587  ي٧ؽ/ اق٫٧ الن 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

64  وؽكؽ ظيح أيب ث٨ يىي؛ ص٪ةب أثٮ 8 

ح أثٮ ة ظةد٥ كأثٮ زئر ة٦ى ؿىاقةف إ٦ًى  671  ػي

ؽ؛ ق٭٢ أثٮ ى٧   655  محبنة يكٮل ٣حف ابلىَصم ٧ٔؿك ث٨ مي

 656  الٌعةؾ ٨ٔ يؽث ٦ُؿؽ ث٨ الرض؛ ل٪ح أثٮ

ة ككؾا ٠ؾا ٔ٪ؽق ٦ٕةكيح أثٮ  489  ك٧٬ن

 468  زٞح املّك جنيط أثٮ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أدةين  696  أظةدير ٨ٔ ٚكأ٣ين ظى

 214 ثى٭ؽ٣ح اث٨ عو٥ أدةين

 241 ماكدٟ ديسرث ٠ذةثٟي أدةين

ىكأؿ أف أدؿيؽ ٟو  رصةؿ ٨ٔ ت ً ةل  99 ؟٦ى

 228 ؟ال٧ى٤٧ٮؾ أدرضب
 258 ٠ىربت إذا، الل ادٜ، الل ادٜ 

 ًٜ ٩ـ٣خ ٚإ٩ ٧ة، الل اد 
ي
 269  املزن٣ح ٬ؾق أ

جىحي  أَت ٍٕ  379  وٮدنة ٚك٧ٓ ٧ٔؿك ث٨ امل٪٭ةؿى  مي

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أديخ 61  ٫ٕ٦ اتلٞيخ ٦ة أكؿ يف ظى 2 

 65 ث٭ة ١ٚذجخي ؛ املؽي٪حى  أديخي 

 382  مؿة ةاح٦ مَصؼ ث٨ ٤َعح أديخ



        
 759     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

فى  أديخ ؽى رى  ٥٤ٚ؛ ٔى
ى
1  احلىس٥ ٦ًس٢ أ 4 8 

ؽ أديخ ى٧  ة احل٧يص املىف ث٨ مي  715  يٮ٦ن

ًٕني ث٨ يىي أديخ  635  ا٣ّٕش أيةـ ٦ى

 369  ٬ؾا ية/ ٚٞةؿ ُٔةء ث٨ يًٕل أديخ

 675  دػ٢ كٝؽ احلٮيض ٧ٔؿ أثة أدح٪ة

٧ٕ٪ة ٧ٚة؛ احًلضةز أدح٪ة  83  إال ظؽيسنة قى

 471  ٠ذج٫ كإف   ٬الؿ ث٨ ًٕلامل أدح٪ة

 716  ركح ٥ٔ اث٨ قٕؽ ث٨ ٦ةلٟ أدح٪ة

ة أدح٪ة  465  الؿاح ث٨ ككيٓ يٮ٦ن

 177  إقعةؽ أيب أوعةب أزجخ

ٍثجىخي 
ى
ـ ٬ؿم أوعةب أ  87  ال

ٍثجىخي 
ى
٨ أ  88  الـ٬ؿم ٨ٔ ركل ٦ى

 199 ػرينا ٤ٔي٫ قٛيةفي  أزىن

 683  الٮل ريط ٦٪ٟ أصؽ

 599  م٤ي١ح أيب اث٨ ٨ٔ صؿيش اث٨ أظةدير

٥ أظةديري   287 ٠ذةبه  دلة٬ؽ ٨ٔ احلىسى

٧٬ة ة أكرثي  أظؽي ٧٤ن  433 وةظج٫ ٨٦ ًٔ
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 242 الةسى  اظؾر

 599  ٔؿض اكف أ٫٩ ظةالد٫ أظك٨

ِي  ٧ل أوعةًب  أظٛ  177 أل

 395  يشء ال ًمج٫ٍ أ٩٭٧ة ٔين اظٟ

٤ٍذىيًن  ظى
ى
ًٌلء ٗري ىلع أ  195 مى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ  599  ال ٍٮرًم ٨٦ ٫أٚٞ أك أ٥٤ٔ ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ يذ٭٥ ٨٦ أكرث ظى  ٧  598  َك٭٥ قى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ  622  ٩ٛك٫ يف املعس٥ ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ  691  ال٩ية إ٦ةـ ظى

ث أفٍ  اللى  أػةؼ ؽ  ظى
ي
 399 ث٫ أ

 398  الةر أػةؼ

 225 كل يل يسٮف أف أػةؼ

حن  كاكف دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك أػرب٩ة ٞى حن ، زً ٞى حن زً ، زً ٞى
 1 4 9 

 297 مٕيت ث٨ احلىك٨ أػربين

31 الةس أوؽؽ ٨٦ً كاكف، صٕٛؿ ث٨ ػ٤يؽ أػربين 2 

 185 ز٬ري حبؽير قٛيةفي  أػربين

٨ أػربين  566  ظةٚينة املجةرؾ اث٨ رأل ٦ى



        
 761     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

٢ أػربين ٧ٓ ث٨ جىٍ٭نى يب دلي  ٌ يًّة كاكف، ال ًً ٍؿ  296 مى

ٍكزىايًع  أف زيةد ث٨ ٢ٞ٬ً أػربين
ى
 497  أصةب ال

٧ل إىل ذ٤ٛخاػ  463  قجذني أل

 528  ز٦ة٩نة زيؽ ث٨ مح ةد إىل اػذ٤ٛخ

جىح إىل اػذ٤ٛخ ٍٕ 51  ق٪ح ّٔشي٨ مي 4 

ة اػذ٤ٛٮا جىح ٔ٪ؽ يٮ٦ن ٍٕ  485  مي

31 ٠ذةثنة ق٤ي٧ةف ث٨ ظٛهي  ٦ين أػؾ 9 

 499  مؿار ث٨ حبؿ أَؿاؼ أػؾت

 592  ك٬يت أك إق٧ةٔي٢ ٠ذةب ٨٦ أػؾد٫

 565  ٩ٛٞت يف و٪ٕةء إىل اػؿج

 552  زةثخ ظؽير إيل   أػؿج

ػؿج
ي
 196 رص٢ ػري ٠ذةب إلس٥ أ

 263 ال١ذتى  أػؿصٮا

 278 َك٭ة ٚي٭ة أػُأت

٦ٍخي ، أػُأكا ـً
ى ا ل ٧ٍؿن 1 يذك٥ كال خى 4 8 

دػ٤خ
ي
 259 ث٧ىن صٕٛؿ أيب ىلع أ

دػ٤خ
ي
4  ٌٔل ث٨ الل ٔجؽ ىلع أ 4 8 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 332 ي٧ٮت أف ٝج٢ ٝىحٍفو  ىلع ادػ٤ٮا

ٞن  اختؾت إذا 64  ٚةختؾ ةوؽي 2 

 552  كبٞيح ٔيةش ث٨ إق٧ةٔي٢ اصذ٧ٓ إذا

ت   إذا ظى
ى
 225 أػةق الؿص٢ي  أ

 487 قٕيؽ ث٨ كيىي املجةرؾ اث٨ اػذ٤ٙ إذا

جىح ظؽير يف الةس اػذ٤ٙ إذا ٍٕ  553  مي

ـ احلؽير أردت إذا ـى ٍ جىحى  ٚةل ٍٕ  361 مي

ٟه  الزؿي  صةء إذا  85 ال ض٥ ٧ٚةل

 85 ٦ةلٟ ٨ٔ احلؽيري  صةء إذا

 217 ٚىؿًٍظخي  ال٤ي٢ي  صةء إذا

ؽزس٥ إذا قذٮايئ ٬ًنةـ ظى 34 بيشء ال  8 

جىحي  ػة٣ٛين إذا ٍٕ  369 دؿكذ٫ يشء يف مي

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ يت الؿص٢ رأيخ إذا  629 ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ يف يٞٓ الؿص٢ رأيخ إذا  629 ظى

 635 يىي يف يٞٓ الؿص٢ رأيخ إذا

ٍكزىايًع  يت النةَل رأيخ إذا
ى
 455 ال

ٍكزىايًع  يؾ٠ؿ النةَل رأيخ إذا
ى
 579 ال
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 194 ٦ةلاكن  يت   ال٧ىؽيين رأيخى  إذا

 492  زيؽ ث٨ محةد يت ثَصيًّة رأيخ إذا

 194 أنف ث٨ ٦ةلٟ يت   ًظضةزيًّة رأيخى  إذا

ٍكزىايًع  يت مة٦يًّة رأيخ إذا
ى
 579 ال

جىحى  رأيخ إذا ٍٕ ث مي ىؽ   285 رص٢و  ٨ٔ يي

نٮا، ظةزـ ث٨ ؿيؿص ٝىًؽـ إذا  392 يب ٚىٮىظ 

ـه  اكف إذا ٨ ١ٚيٙ ٬ؾا يٞٮؿي  ٬نة 34 ؟!حنى 8 

ًثيتى  ا٣ٞية٦ح يٮـ اكف إذا
ي
 249 ا٣ٞؿآف أ٢٬ي  أ

 89 الؿأم إال احلؽير يف يس٨ ل٥ إذا

 433  ٔٮف كاث٨ قٛيةف ٦ةت إذا

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ كاٚٞين إذا  692  ظؽير ىلع ظى

ٕى  مك٥٤ ث٨ إق٧ةٔي٢ى  إىل اذ٬جٮا  295 جؽما٣

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ٦س٢ أكٮف أف الةس أراد  696  ظى

 231 وةحلنة رصالن  اكف يسٮف أف أرصٮ

 681  مَص ٨٦ اخلؿكج أردتي 

٤ين رٍقى
ى
 254 ثسذةث٫ ال٧ى٭ؽم إىل قٛيةفي  أ

 374  دي٪ةر ث٨ الل ٔجؽ اقذع٤ٛخ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 764 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

جىح ية ػ٪ةٟٝ ٨٦ اقرتظ٪ة ٍٕ  373  مي

ًٍٕؽم  696 ٤ٔي٫ اٍقذى

ٍٕ  اقذ٭ؽاين  299 قٕؽ ث٨ حبري ظؽيرى  جىحي مي

جىحي  اقذ٭ؽاين ٍٕ  336 زيةد ث٨ م٧ؽ ظؽيرى  مي

 357  قٛيةف ث٨ يـيؽ/ امل٭ــ أيب اق٥

 586  صؿزٮـ/ اخلنين ز٤ٕجح أيب اق٥

 587  زٮب ث٨ الل ٔجؽ/ اخلٮالين مك٥٤ أيب اق٥

 654  ا٣٘الة النيٕح ٨٦ اكف...الزرؽ إق٧ةٔي٢

31 ل٤ كةفا وؽكؽي  ذاؾ ٚإف  ؛ ٦٪٫ اق٧ٓ 6 

ٍؿتى  ٕى مى
ى
ؾ أف   أ ؽ  ىك٧ٓ ل٥ صى  327 ي

جيت ظؽيًر  ٨٦ امٛين  299 وة٣ط ث٨ ظى

ـ ٬ؿم أوعةبي   88 زالزح ال

 167 قذح مكٕٮد ث٨ الل ٔجؽ أوعةبي 

 354  أظؽ يؿ٫ٕٚ ٣حف ظؽير ٬ؾا، الل أو٤عٟ

ع ٬ؾا، الل أو٤عٟ  633  ٝةث٢ إىل مًٮ

ويت
ي
 183 ثأخو  قٕيؽ ث٨ قٛيةفي  أ

 243 ر٦ةدنا ٚٮ٫ٝ ظٮااَؿ



        
 765     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ٮا ٥ٍ٤ى  ٌٔل   أًؿ  94 ٦ةلٟ ًٔ

 689  ًٍٝؽرنا َجغ إق٧ةٔي٢ ِٔل أف ا٥٤ٔ

 357  محبنة أكذ٧ٟ ٚال أ٩ة أ٦ة

 587  ي٤ٕٛٮف ٚال احلــ أ٢٬ أ٦ة

ة الـ، ثٕؽ أ٦   238 دؾ٠ؿ ٠٪خ ٝؽ، ٤ٔيٟ الك 

4  اخلري أهل٫٧ مم٨ ال٦ري الل ص٢ٕ، ثٕؽ أ٦ة 1 3 

٪ٟ ٔ٪ة الل صؼ، ثٕؽ أ٦ة  428  احلٜ ٨ٔ املي٢ ٔك

 429  اقرتعق إ٧٩ة  الل ٚإف، ثٕؽ أ٦ة

4  ص٢ٕ  الل ٚإف، ثٕؽ أ٦ة 1 5 

 427  الل قبي٢ يف قيةظذس٥ ٚإف، ثٕؽ أ٦ة

 426  دالؽ كإيةؾ جٕ٪ة يس٨ ل٥ كإفٍ  ٚإ٩ ة، ثٕؽ أ٦ة

4  لٟ الل ٝك٥، ثٕؽ أ٦ة 1 3 

4  ال٦ري الل ٬ؽل، ثٕؽ أ٦ة 1 5 

 594  ٚال ٞحز ٨ٔ أ٦ة

 595  ثأس ث٫ ٤ٚحف ٌٔل   ٨ٔ دلة٬ؽ أ٦ة

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ إ٦ة٦٪ة  691  ظى

 669  ػةل أـ يه الـبري امؿأة أ٦ح



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 766 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

61  إقعةؽ ماكدجح ٨ٔ  أيب أمكٟ 6 

61  ث٧جُ٪ح أكىص أيب إف 1 

 623  ال٩بيةء ٦ٞةـ ٝةـ أمحؽ إف

٧لى  إف    188 إثؿا٬ي٥ ظؽير يك٧ٓ ل٥ أل

٫ًٛ يف زيؽ ذاإ احًل٧ةر إف   ٤ى ٔى
 219 

ُٰ اذلم ا٣ٕةل٥ً إف    138 ظ٫ٞ ظؽير ل   يٕي

 239 ثةلـ٬ؽ إال دىى٤ط ال ا٣ٞؿاءة إف  

 81 اػذ٤ٛٮا ٝؽ الةس إف  

 239 يىري ٬ؾا إىل دى٪ْؿ ٠٪خ اذلم ذاؾ إف  

 496  ٔضجنة مأ٫٩ اكف الؿص٢ ذاؾ إف

ا إف  557  يؽٔٮ اكف ٧ٔؿن

ة ا٣ٛىت ٬ؾا يف إف   ٕن  214 ميىُ٪

 127 مَصؼ ث٨ ٤َعح ٨ٔ ركل لسنة إف  

1 ظك٨ احلؽير ٬ؾا إف   1 4 

 155 ٦٪٭٧ة هلؾا أظِٛ أ٩ة

 685  ٩ٛيس يف أظٞؿ أ٩ة

 532  ١ٔؿ٦ح ٨ٔ قٛيةف أٚؽت أ٩ة



        
 767     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 481  قٛيةف أثة ظؽزخ أ٩ة

٧ل ذ٬جخ أ٩ة  219 الل ٔجؽ إىل ثةٔل

 699  أدحذٟ كٝؽ من٭ٮر رص٢ أ٩ة

1 الـ٬ؿم ٨٦ الظةدير ٬ؾق ق٧ٕخ أ٩ة 1 7 

 168 ق٪ح قتني ٦٪ؾ احلؽير ٬ؾا يف أ٩ة

ِل   ال أ٩ة قى
ي
ا لٟ أ 51  أظؽن 3 

٪ ح ثيخ أ٢٬ ٨٦ أ٩ة  578  كجةٔح قي

ٌٮف أ٩ة ٭ى ثةيل ال ٌٔل   مي
ي
 248 أك٤خ ٦ة أ

 397  ث٭نةـ كظكجٟ، ك٬نةـ أيٮب أ٩جأ٩ة

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أـ أظِٛ أ٩خ  693 ؟ ظى

 438  أي٤ح أ٢٬ ٨٦ أ٩خ

 598  أربٕح إىل ا٥٤ٕ٣ ىها٩ذ

 466  ككيٓ رداء صة٩ت احنؽر

 498  يؽي٫ ثني ك٦ٞةمٟ الل أننؽؾ

 695  جي٢ ث٨ اهليس٥ ٔ٪ؽ ٨٦ ا٩َصٚخ

 593  مكٕٮد أيب ٨٦ ق٧ٓ ٬الؿ يسٮف أف أ٩سؿ

 219 الكةات ث٨ الل ٔجؽ ظؽير يف قٛيةف أ٩سؿ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 768 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 128 ثةل١جرية يه ٦ة ٔ٪٫ وعيٛح أراين إ٧٩ة

 165 الؿصالف اف٬ؾ ثيق إ٧٩ة

 398  يكرينا محبنة ركل إ٧٩ة

ٮا إ٧٩ة  ٧  278 الثؿار قي

يٙ ٦س٢ ال٩ية ٦س٢ إ٧٩ة  246 ٔك٢ ٤ٔي٫ ٗر

٧ل ٦٪ىٮر ٬ٮ إ٩ ٧ة  187 كأل

 237 ا٣ٛؿكج يه إ٧٩ة

 127 ٠ذةثنة ذاؾ كصؽ إ٧٩ة

 267 أظةدير ٔ٪ٟ ث٤٘ين إ٫٩

ث ٤ٔيس٥ ٝؽـ ٝؽ إ٫٩ ىؽ   165 ا٣ٕؿب مي

م   نيث ل٧ؿ إ٫٩  244 املك١ني يىؽى

 128 زكؿية أف ٔ٪ٟ ظ١ٮا إ٩٭٥

 696  الك٤ُةف ثأمؿ يذ٤ٍ ل٥ ل٫٩؛ أظج٫ إين

4  ث٫ أسؾ ظؽيسنة أظؽزٟ أف أريؽ إين 4 2 

 382  ٣ُؿت أظْٛ٭ة ل٥ لٮ أظةدير ٦٪ٟ أق٧ٓ إين

 253 قٮء رأم هل أف أ٨ّ إين

 235 ل٤ك٤ُةف لدٔٮ إين



        
 769     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

4  ثةل١ٮٚح كأ٩خ ثٟ آلنف إين 81 

ًلى  رص٢ه  أيب إىل أ٬ؽل 61  مٮلٮد هل كي 3 

ٍكزىايًع 
ى
 434  ق٧ٓ ملة زجخ ال

 712  احلؽير ٤َت يف ػؿصخ ق٪ح أكؿ

 594  ٠ذةب يؽم يف كٝٓ احلؽير ٤َجخ ٦ة أكؿ

1 يـيؽ ٤ٔي٪ة ٝؽـ ٦ة أكؿ 4 7 

 95 احلؽير أق٪ؽ ٨٦ أكؿ

 497  صؿيش اث٨ ال١ذت و٪ٙ ٨٦ أكؿ

 668  صؿ٥٬ ابليخ ٠كة ٨٦ أكؿ

ك ق
ى
 325 قجني قجٓ اث٨ ٔجيؽة أثٮ اكف أ

٧ٕؿ رص٢ أم   ٥٤ً لٮ ٦ى ى٤ح ٨٦ً قى  99 ػى

31 ؟ ٦ي٧ٮف ث٨ ٦ى٭ؽم يف دٞٮؿ يشء أم   8 

 395 ظةزـ ث٨ صؿيؿ ااٍخى 

 164 ؟قٛيةف رأم أك ٦ةلٟ رأم إلٟ أظت   أي٧ة

 
 163 ؟قٛيةف أك كمحى ةد احلس٥ ٔ٪ؽز٥ أ٫ٞٚ أي ٧ة

54  أربٕح الا٧ح 2 

1  أربٕح ز٦ة٩٭٥ يف الةس ٧حأا 1 3 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 771 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

1  أربٕح ز٦ة٩٭٥ يف الةس أا٧ح 1 3 

 433  أربٕح احلؽير يف الا٧ح

1 ٦حّسة ث٨ إثؿا٬ي٥ ظِٛ اكف أي٨ 4 6 

ي٥ أثٮ يٞٓ أي٨  522 ؟ ٬ؤالء ٨٦ ٩ٕي

 66 ؟وةظجس٥ أـ وةظج٪ة أ٥٤ٔ أي ٭٧ة

 479 ال٤ي٤ح ٔ٪ؽ٩ة ثةت

ٮٚٮين ثة٣ٛٞؿ  231 ختي

ز  232 الةس ىلع ٍٮرًمال   قٛيةف ثىؿى

ا رٚيٓ ٬ٮ مك٥٤ ث٨ بكُةـ  653  صؽًّ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ٦ةت ظني َة٬ؿ اث٨ ثٕر 61  ثىيجيتني ظى 9 

 95 ًم٭ةب اث٨ي  ثيق

 717  ّٔشة أربٓ ق٪ح يف ثةبلَصة ثٞيخ

 599  ثة٣ٕؿاؽ احلك٨ ٦س٢ ثةلنةـ قٕؽ ث٨ ثالؿ

54  زيؽ ث٨ محةد أَت املجةرؾ اث٨ أف ث٤٘ين 5 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أف ث٤٘ين 61  هل ث٘الن  ر٨٬ ظى 9 

 626  ي٧كط أف أمؿ املذٮك أف ث٤٘ين

ٍكزىايًع  ٦ٞؽـ ث٫٘٤ ال ٍٮرًم قٛيةف أف   ث٤٘ين
ى
4  ال 4 1 



        
 771     ايلًُية ارظايفٗ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 399  ثةلـيةدة اإلي٧ةف يف دٞٮؿ أ٩ٟ ث٤٘ين

ة دؾ٠ؿ ٠ذةثٟ ث٤٘ين  162 دركقن

 259 ثٮؿ يب، ثٮؿه  يب

 567  كم١ح ال١ٮٚح ثني مؿظ٤ح يف أ٩ة ثح٪ة

رل -ثح٪٫
ي
 489  زالزح إثؿا٬ي٥ كبني -أ

ٮف دأدٮين ٔي دىؽى  399 ٧ٔةرة ث٨ زةثخ كى

 334 الـبري أيب ٨ٔ دأػؾ

 199 ا٣ٛةريس ظٛه ثأيب دأد ب

٨ دجًّة  182 ال ٍٮرًم قٛيةف ػة٣ٙ ل٧ًى

ٛيةف م١ح إىل َت٭ـت  277 ث٭ة كقي

 672  إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ٠ذجخ ٦ة حتـر

ٮط ث٨ أيٮب ظؽير املجةرؾ اث٨ دؿؾ  556  ػي

جىح دؿؾ ٍٕ  396 ٧ٔةرة ث٨ احلك٨ ظؽير مي

جىح دؿؾ ٍٕ  356  الي٪يت يف احلس٥ ظؽير مي

جىح دكف زيؽ ث٨ محةد أف   دؿكف ٍٕ  499  مي

ا ٣ْٛ٭٥ دؿل  326 كاظؽن

 297  ثـااؽة و٪ٕخ ٧٠ة يب دى٪ٓ أف دؿيؽ
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 772 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ي٥ أيب ٤ٛٗح ٨٦ دٕضجخ  796  ٩ٕي

 324 ٝٛةق يف اإلدٞةف دٕؿؼ

ٍظًك٨ ال/ أنف ث٨ ٦ةلٟ ٝةؿ /هل٥ دٞٮؿ
ي
 91  أ

 681 ؟ مةب  / دٞٮؿ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أيب دٮيف  626  ال٧ٕح يٮـ ظى

ًٕني ث٨ يىي دٮيف  635  ملسو هيلع هللا ىلص الل رقٮؿ ث٧ؽي٪ح ٦ى

 587  م١عٮؿ أوعةب أٝؽـ ٨٦ زٮبةف ث٨ زةثخ

جىح الٞح ٍٕ ٛيةف مي  358  كقي

 593  ا٣ٕةثؽي٨ ٨٦ ع٢ٝ زٞح

ٍكزىايًع  يِٛ ال اكف يشء كأم  ، أمٟ زس٤ذٟ
ى
 434 ؟! ال

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ أنف ث٨ ٦ةلٟ ثٕؽ اكف ز٥  521  ٦ى

جىح إىل ٫ٕ٦ ٚؾ٬جخ أقة٦ح أثٮ صةءين ٍٕ 51  مي 2 

 274 ا٣٘ؽ ٨٦ ظةزـ ث٨ كصؿيؿ زيؽ ث٨ محةد صةءين

 697  الؿأم أوعةب ًص٤ ح ٨٦ رص٢ صةءين

 391 احلؽير يف وؽكؽه  الٕيف صةثؿ

1 ث١٧ح ٬٭٪ة بليؽ أيب اث٨ى  صةلكخي  4 5 

 125 ق٪ح كقجٕني ثٌٓ ٦٪ؾ إقعةؽ اث٨ى  صةلكخي 



        
 773     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 121 ّٔشة قخ اث٨ كأ٩ة م٭ةب اث٨ى  صةلكخي 

ؿمـ اث٨ى  صةلكخي   198 ّٔشة زالث ٬ي

64  زٞح ثؿٝةف ث٨ صٕٛؿ 7 

1 اتلٮأ٦ح مٮىل وة٣ط إىل ًصبخ 4 3 

ٓ ٨٦ صبذ٥ 54 ؟ الكةٔح ٬ؾق ٠ؾا مًٮ 8 

 258 ٟآدي ظىت دىؽٔٮين أال   ظةصت

ح  76 املك٧٤ني ىلع احليض 

61  ظضش مخف ظضضخ 3 

 186 إسااي٢ أظةدير قٛيةف ظؽزخ

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف ظؽزخ ٕىًل   ٨ٔ خي 1 ٦ي 4 7 

زى٪ة ؽ   135 الـبري أثٮ ك٬ٮ ،الـبري أثٮ ظى

زى٪ة ؽ   476  ظؿة أيب أػٮ الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ قٕيؽ ظى

زى٪ة ؽ   477  زٞح كاكف ٩بيٍ ث٨ ق٧٤ح ظى

ؽ   ٨ زى٪ةظى  123 ٦س٫٤ ٔي٪ةؾ دؿ ل٥ ٦ى

54  كظؽق نكيش كاكف املجةرؾ اث٨ ظؽزين 7 

 473  ٔٞي٢ ث٨ ظٮمت ظؽزين

 97 وةحلنة رصالن  كاكف، ثسري ث٨ َمؿ٦ح ظؽزين



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 774 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

٧ٕؿ ظؽزين  282 مٕجح يكأؿ اكف ٝذةدة أف  / ٦ى

1 وعيٛح يه إ٩ ٧ة صةثؿ ٨ٔ قٛيةف أيب ظؽير 4 3 

٧ل ظؽير  «ًة٨٦ ةـاإل٦» وة٣ط أيب ٨ٔ أل
 

211 

 
 558 ظؽير الـ٬ؿم ٔ٪ؽ٩ة ٠أػؾ ثةلؽ

 658  قٛيةف ٨ٔ ككيٓ ظؽير

 352  أظك٨ ٠سري أيب ث٨ يىي ظؽير

ة يٕٞٮب ثأيب ظكجٟ  699  ٚٞي٭ن

 657  زٞح الظٮؿ زةثخ ث٨ احلك٨

ح أيب ٔ٪ؽ ظرض ؽي  زٔر ى٧   675  مك٥٤ ث٨ مي

 721  ا٣زنع يف كاكف،  أيب ظرضتي 

ةؿ ٔ٪ؽ ث٧َص ظرضت  ٞ 61  ث 9 

ةظي   ٛ  189 زالزح الةس ظي

 121 ٔضالف اث٨ً  ٨ٔ احلؽيرى  ظْٛخي 

 464  دس٤ٙ املجةرؾ اث٨ كظِٛ ظْٰٛ

 399  ق٧٤ح ث٨ محةد ٨٦ أزجخ زيؽ ث٨ محةد

 399  الٮارث ٔجؽ ٨٦ أزجخ زيؽ ث٨ محةد

 263 ٠ذج٫ ُٚؿح محبنة قٛيةفي  ػةؼ



        
 775     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 539  قٛيةف ظيةة يف املجةرؾ اث٨ ػة٣ٛين

 294 مكٟ ٫ػذة٦

 192 ٝىٍؿ٩ىي٫ كادٞٮا، ٔ٪٫ ػؾكا

ٍكزىايًع  ٦ٓ ػؿصخ
ى
ة ال  497  ظةصًّ

 679  الة٩يح املؿة الؿم ٨٦ ػؿصخ

ةؿه  صةص٤ح ٨٦ دىص   94 ال 

يىحٍ٪ىح اث٨ي  دػ٢  152 زااؽة ىلع خي

 251 املؤ٦٪ني أ٦ري ىلع ال ٍٮرًم قٛيةفي  دػ٢

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةفي  دػ٢  156 ٦ى٨ٕ ىلع خي

 269 ث٧ىن صٕٛؿ أيب ىلع دػ٢

ٟو  ىلع دػ٢ ٍكزىايًع   ٦ةل
ى
ٛيةفي  ال  168 كقي

٥   دػ٢ ٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽى  خى 61  أمحؽ ىلع ظى 6 

ٓه  املؽي٪حى  دػ٤خي   195 يح   ك٩ةٚ

 459  صٕٛؿ أيب ىلع دػ٤خ

 194 ًمؿارنا صٕٛؿ أيب ىلع دػ٤خي 

 257 َمذٙ ك٬ٮ ال ٍٮرًم قٛيةف ىلع دػ٤خ

ؿ ؾ ٤ٔي٫ دػ٤خ  331 رأق٫ ىيي كظى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 776 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 699  ٝ٪ح٪ح ٚإذا ٚ٪ْؿت ابليخ مؿة دػ٤خ

ة دػ٤خ ٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ىلع يٮ٦ن 61  ظى 3 

يًقء ال دٔين
ى
31 أ 6 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ إيل   دٚٓ  684  نياصـ ظى

 669  ث٘ؽادم رص٢ إىل الىٮـ ٠ذةب دٕٚخ

1  الظؽي٨ أظؽي  ذاؾ 1 9 

راق ال ٚي٫ يل ٤ٝذ٥ اذلم ذاؾ
ي
 376  يكٕين أ

 593  الؿيط مج٫ ذاؾ

31 ال٤ كةف وؽكؽي  ذاؾ 5 

 212 ٦زياف ذاؾ

بيٓ ث٨ ٝىحف ذا٠ؿين  332 الؿ 

ٕجح ٔ٪ؽ ال٧ىكٕٮدم ذي٠ًؿى   322 مي

جىح ذ٠ؿ ٍٕ  178 إقعةؽ أيب ٨ٔ ظؽيسنة مي

٪ٍجى٢ ث٨ لمحؽ ذ٠ؿت  682  داكد أيب ظؽير ظى

 598  يىي ث٨ يىي قٕيؽ ث٨ ٣ٞذحجح ذ٠ؿت

 372  إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ركل ٦ة ٠رثة ل٧٤٘رية ذ٠ؿت

 161 أ٩ٛك٪ة يف الةس أ٥٤ٔي  ذلٟ



        
 777     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

يؿو  ىلع كبٞي٪ة الةس ذ٬ت  239 دىثؿة محي

 678  المذّكث٨ قٕؽ  الل ٔجؽ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ إىل أيب يب ذ٬ت

 124 ٔالٝح ث٨ زيةد إىل ذ٬جخ

٤جح ث٨ ذكاد ة اكف ٔي 64  ميؼن 6 

ز٭٥ ٤ٚكني أُٔٮق لٮ امل٭ــ أثة رأيخ  352  حلؽ 

ـارم إقعةؽ أيب يؽم ثني املجةرؾ اث٨ رأيخ  589  ا٣ٛ

ؿ   املجةرؾ اث٨ رأيخ  554  رص٢ ىلع مى

٨   عد٫ٞ كىلع املجةرؾ اث٨ رأيخ  565  َي

 552  ظؽير اَؿح/ يٞٮؿ املجةرؾ اث٨ رأيخ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ رأيخ  621  امل٪ةـ يف ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ رأيخ ًٕني ث٨ يىي يكأؿ ظى  631  ٦ى

يكذٛىت ث١٧ح ٍٮرًم  ال   رأيخي   163 ي

 279  الٮـ يف ال ٍٮرًم   رأيخي 

بري رأيخي  ـ   214 قٛيةف يكأؿ ٔؽم ث٨ ال

 624  محٍ كال الك٪ؽم رأيخ

 279  امل٪ةـ يف ملسو هيلع هللا ىلص اليب   رأيخي 

الن  أر ٥٤ٚ يـيؽ ث٨ زٮر رأيخ  473  ٦٪٫ أٔجؽى  رىصي
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 778 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 213 ثةلؿم ال ٍٮرًم قٛيةفى  رأيخي 

٤ي٫، ث١٧ح ٍٮرًمال   قٛيةفى  رأيخي   248 كرداءه  إزاره  ٔك

 491  محةد إىل صةء ال ٍٮرًم قٛيةف رأيخ

 271 امل٪ةـ يف ال ٍٮرًم قٛيةفى  رأيخي 

 272 أدة٩ة ملة ال ٍٮرًم قٛيةفى  رأيخي 

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةفى  رأيخي   129 دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك ٔ٪ؽ خي

٤ي٫ قٛيةفى  رأيخي   241 رداء ٔك

 624  ي٨ثٞـك دٮيف مةثًّة رأيخ

جىحى  رأيخي  ٍٕ ةج ث٨ مي  339 ا٣ٛؿج ٔ٪ؽ احلىض 

 681  الوج٭ةين ٧ٔؿ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ٠ذةب يف رأيخ

 697  مٮىس ث٨ إثؿا٬ي٥ ٠ذت يف رأيخ

 666  الةا٥ يؿل ٚي٧ة رأيخي 

 98 ال ٮـ يف أنف ث٨ ٦ةلٟ رأيخي 

ت ك٬ٮ ٦ةلاكن  رأيخى   197 ؟يٛي

ا رأيخي  ىنٛٓ ًمكٕؿن  159 إلنكةف ي

٪نة رأيخي  ٍٕ ة ٦ى  196 ا٣ٕذجح ىلع صةلكن

٪ىٮرنا رأيخي  جؽ ٦ى  189 الـرم ال١ؿي٥ ٔك



        
 779     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ة رأيخ ٕن  466  الىالة يف ٝةـ إذا ككي

ة رأيخ ٕن  464  يذؾا٠ؿاف الّسم ث٨ كبّش ككي

ة رأيخ ٕن  471  املًٕل أظةدير ٤ٔي٫ يٕؿض ككي

 179 ثةل١ٮٚح ال ٍٮرًم قٛيةفى  رأي٪ة

61  قٚجكرت اليشء امرتي٪ة رب٧ة 7 

ث رب ٧ة ؽ   185 رص٤ني ٨ٔ ظى

61  ال١ّس يأػؾ  أيب رأيخ رب٧ة 4 

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف ق٧ٕخي  رب٧ة ؿة ىلع خي  122 ا٣ٕٞجح جى

 151 جنيط أيب اث٨ي  عدين رب٧ة

 226 اتل١ٛؿ يف يأػؾ قٛيةف اكف رب٧ة

 178 ١ٚأ٫٩ قٛيةف ٔ٪ؽ ٠٪ة رب٧ة

 231 ٚيٞٮؿ قٛيةف ٦ٓ ٠٪ة رب٧ة

ًٕني ث٨ ىيي ٦ٕ٪ة رظ٢  633  ٦ى

 183 الىؽر لك٤ي٥ ٠٪خ إف، أيخ ية الل رمحٟ

 657  ٗيةث أيب ٨ٔ قٛيةف ركل

 654  اخلسِٕل ٧ٔري ٨ٔ قٛيةف ركل

 656  الٕيف ا٣ٞةق٥ ٨ٔ ككيٓ ركل



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 781 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

٥  652  ثةل١ٮٚح قٕيؽ ٨ٔ ٠ذت أ٫٩ أقة٦ح أثٮ ٔز

٥ جىحي  ٔز ٍٕ  339 ٚىٍكالن  اكف أ٫٩ مي

٭ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ الــ  526  ؽم٦ى

٩ية يف الـ٬ؽ  242 الم٢ َٝص ال 

يىحٍ٪ىح اث٨ى  قأ٣خي   166 مكأ٣ح ٨ٔ خي

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ قأ٣خ  695  يل يسذت أف ظى

٥ قأ٣خي  ؽٝح ٨ٔ احلىسى  394 الى 

٥ قأ٣خي   395 ...٤ٝخ احلىسى

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف قأ٣خ  122 وة٣ط ٨٦ ق٧ٕخ ٢٬/ خي

 127 صٕٛؿ ٨ٔ قٛيةف قأ٣خ

٧ل ظؽير ٨ٔ قٛيةف قأ٣خ  181  أل

 184 مح ةد ظؽير ٨ٔ قٛيةف قأ٣خ

 187  عو٥ ظؽير ٨ٔ قٛيةف قأ٣خ

 192 ٔس٧ةف ث٨ ظؿاـ ٨ٔ ٫قأتل

 97 ؟ق٧ٕةف اث٨ ٨ٔ ٦ةلاكن  قأ٣خ

 191 احليٮيؿث أيب ٨ٔ ٦ةلاكن  قأ٣خ

 191 اتلٮأ٦ح مٮىل وة٣ط ٨ٔ ٦ةلاكن  قأ٣خ



        
 781     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 191 الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ ٨ٔ ٦ةلاكن  قأ٣خ

 192 اخل٧كح ٬ؤالء ٨ٔ لاكن ٦ة قأ٣خ

ةف قٕيؽ ث٨ يىي قأ٣خ  ُ ٞى  398 ظ١ي٥ ٨ٔ ا٣

 294 الك١كّك إثؿا٬ي٥ ٨ٔ قٕيؽ ث٨ يىي قأ٣خ

 591 قٛيةف ظؽير ٨ٔ قٕيؽ ث٨ يىي قأ٣خ

ًٕني ث٨ يىي قأ٣خ جىح ظؽير ٨ٔ ٦ى ٍٕ  123 ٧ٔؿك ٨ٔ مي

ًٕني ث٨ يىي قأ٣خ  88 ٤ٞٚخ ٦ى

 199 ٧ٔؿك ث٨ م٧ؽ ٨ٔ يىي قأ٣خ

 164 إلٟ أظت   أي ٧ة/ ٤ٝخ يىي أ٣خق

٭ؽم ظؽير/ يىي قأ٣خ  299 كاو٢ ٨ٔ ٦ي٧ٮف ث٨ ٦ى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ قأ٣ين  713  الؿ م منةيغ ٨ٔ ظى

4  ٌٔل ث٨ الل ٔجؽ قأ٣ين 4 8 

 699  ػُأ ٬ؾا ٨٦ ظؽيسنة ّٔش قجٕح

 498  ٝذةدة ٨٦ اتلٛكري يك٧ٓ ل٥ ٔؿكبح أيب ث٨ قٕيؽ

ِي  قٛيةف  178 ٦ين أظٛ

 179 زٞح ال ٍٮرًم قٛيةف

 268  احلؽير يف املؤ٦٪ني أ٦ري قٛيةف



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 782 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف  154 مك٥٤ ث٨ م٧ؽ ٨٦ أزجخ خي

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف  154 زٞح خي

 593  يشء ال مج٫ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ قٛيةف

٤يٮين ٪ةقٟ ٨ٔ قى  265  كا٣ٞؿآف ال٧ى

ي ؽي  امل٘رية ث٨ ق٤ي٧ةف 31  ابلَصة أ٢٬ قى 7 

حز أثة ق٧ٕخ زى٪ة/ يٞٮؿ ٔر ؽ   676  محجح أيب ث٨ ثسؿ أثٮ ظى

 795  احلؽير ٦ٕؿٚح ٔ٪ؽق كصؿل أيب ق٧ٕخ

٧ل ق٧ٕخ  491  إقعةؽ أيب حبؽير يؽث أل

ٍكزىايًع   ق٧ٕخ
ى
ؽ ي٢ٌٛ ال ى٧   436  الٮلؽ ث٨ مي

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ صةر الٮراكين ق٧ٕخ  626  ظى

 244 الّسااؿ، الّسااؿ/ يٞٮؿ قٛيةف ق٧ٕخ

 173 أ٢ٝ اكف أ٥٤ٔ ل٥ لٮ/ يٞٮؿ قٛيةف ق٧ٕخ

٧ل ٨٦ ق٧ٕخ  171 ؟٠ؾا أل

 668  أظةدير املنةيغ ثٕي ٨٦ ق٧ٕخ

 67 ظؽير قج٧ٕةاح ٦ةلٟ ٨٦ ق٧ٕخ

ؽ ٨٦ ق٧ٕ٪ة ى٧   799  اليٌل ٔـيـ ث٨ مي

 469  املكذٕةف كالل، ٦٪٫ ق٧ٕ٪ة



        
 783     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 494  يشء ال مج٫

جىح ٍٕ ٥ يف أزجخ مي  369  احلىسى

جىحي  ٍٕ  284 احلس٥ حبؽير أ٥٤ٔي  مي

جىح ٍٕ  281 احلؽير يف املؤ٦٪ني أ٦ري مي

جىح ٍٕ ةج ث٨ مي  86  احلؽير يف إ٦ةـ احلىض 

جىح ٍٕ ةج ث٨ مي  362  زٞح احلىض 

جىح ٍٕ  653  زٞح دي٪ةر ث٨ مي

جىح ٍٕ ٥٤ًى  لٮ مي  497  ي٫٤٧ ل٥ ٔٮؼ ث٨ ا٣ٞةق٥ ٨ٔ أ٫٩ ٔى

جىح ٍٕ  195 يـيؽ ث٨ داكد ٨ٔ يىؿكم مي

  ٟ  321 ٗريق يٞني ٨٦ إيل أظت   ٍٮفو ٔى  اث٨ً  م

  ٟ 31 يٞنيه  ٔ٪ؽ٩ة اتليِل ق٤ي٧ةف مى 5 

 563  املجةرؾ اث٨ إىل أقة٦ح أثٮ ماك

 183 ا٧ٕ٣ؿم ٔ٪ؽ قٛيةف م٭ؽت

 499  النجةب ميغ

 654  زٞح ٔضٌل مك٥٤ ث٨ وة٣ط

 219 م١ح َؿيٜ يف قٛيةف وعجخ

 466  اليح الىؽؽ
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 652  زٞح المنيق ػةل ث٨ وؽٝح

ؽ ظةد٥ أيب إىل ًصٍ  ى٧   794  إدريف ث٨ مي

ًٕني ث٨ يىي جب٪ت و٤يخ  632  ٦ى

 499  ثسؿ أيب ٨ٔ احلك٨ ٬ٮ إ٧٩ة، ًٕيٙ

٧ل ٝج٢ احلؽير ػةل أيب اث٨ ٤َت  124 بكجني أل

 261 ال ٍٮرًم صٕٛؿ أثٮ ٤َت

 471  كبٕؽ٩ة ٝج٤٪ة احلؽير ٤َت

٤ت  258 صٕٛؿ أيب ىلع أدػ٢ ظىت قٛيةف َي

 321 ٝذةدة ٨٦ إيل   أظت   عو٥

 559  احلؽير ٬ؾا يف إال يشء ل يف الل عٚةق

ح ث ا٣ت الٝةاٜ د٤ٟ ع٦  ؽ   297 يٮنف ث٭ة ظى

ة أ٢ٝ الؿ مح٨ ٔجؽ ُن  521  ككيٓ ٨٦ قٞ

1 ٝؽريًّة اكف إقعةؽ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ 4 5 

 656  ثَصم ميغ ظٌري ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ  523  محةد أوعةب أزجخ ٦ى

 489  زٞح كككيٓ، زجخ الؿ مح٨ ٔجؽ

54  إ٦ةـ زٞح املجةرؾ ث٨ الل ٔجؽ 2 



        
 785     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ة اكف ُٔةء ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ  653  زٞح ميؼن

 656  ثٞٮم ٣حف الْٞةف أثٮ ٔس٧ةف

 655  ثؾاؾ ٣حف ميغ قٕؽ ث٨ ٔس٧ةف

 199 الكيب ٨ٔ يؿكم مل٨ ٔضجنة

جىح ٨٦ ٔضجنة ٍٕ  99 ةؿالؿص يىجذيق اذلم ٬ؾا مي

ٍكزىايًع   أدب ٧ٔة امل٤ٮؾ ٔضـت
ى
 431  ٩ٛك٫ ث٫ ال

٢  226  ظةصح إل٫ ث٪ة ٚإف؛ ٌٔل   ث٫ ٔىض 

54 ؟ املجةرؾ اث٨ ٔؿٚخ 3 

 592  ظؽزنة اكف ربيٕح ث٨ ٌٔل  

 699  كأد٨ٞ أسد اكف ٌٔل  

64  الىؽؽ أ٢٬ ٨٦ ٌٔل   2 

ةج ٤ٔيٟ 31  إقعةؽ ث٨ كم٧ؽ أرَةة ث٨ ثةحلىض  9 

 437  مـيؽ ث٨ ةلٮلؽث ٤ٔيٟ

 392 ظةزـ ث٨ جبؿيؿ ٤ٔيٟ

ٛيةف، ٝؽا٦ح ث٨ ثـااؽة ٤ٔيٟ يىحٍ٪ىح ث٨ كقي 1  خي 1 8 

1 ٦ٕةكيح ث٨ ثـ٬ري ٤ٔيٟ 4 4 

 218 الثُةؿ ث٢٧ٕ ٤ٔيٟ
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 336  ٌٔل   كا٠ذ٥، إقعةؽ ث٨ ث٧ع٧ؽ ٤ٔيٟ

 331 القؽم ث٭ؾا ٤ٔيٟ

ٍرٝىةء ٤ٔيٟ 34 ثًٮى 6 

 437  مـيؽ ث٨ الٮلؽ ثسذت ٤ٔيس٥

٧ ةت  157 ملسو هيلع هللا ىلص اليب   خى

يٍيو  ٝيؿٍءو  ثني ي٧زي ال ميغ إىل ٧ٔؽكا  398   كظى

ق يشء ٔ٪ؽؾ  216 ؟ينؽ 

جىح ث٨ امل٘رية ٨ٔ ٔ٪ؽم ٍٕ  533  مي

 455 ؟ النٜٛ اغب

54  الل ٔجؽ إىل يل كوةظت أ٩ة ٗؽكت 8 

ة الٮلؽ أثٮ ٌٗت  798  أظؽ الٮـ يكأ٣ين ال/ ٚٞةؿ يٮ٦ن

 79 أوجط ذم ٨٦ً ٗالـ

51  قجني ثّٕش ٤ٍٗ 6 

 292 احلكني أثٮ ٌٔل   ٤ٍٗ

1 ٦٪٫ أصٮدي  ٗريق 4 3 

ةً  ٚأدين ًريٜ ثًَصي  ريد   ال  ة كى  242 ال٩ة٩ري صي 

جىحي  ٚأظك٨ ٍٕ 34 ال٪ةء ٤ٔي٫ مي 4 



        
 787     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

4  ىلع أصؿي  الل ٚإف 1 9 

 529 ؟ اتلٞٮل ٚأي٨

 331 ييثجذ٫ ٚض٢ٕ

٧ي  339 كص٭٫ ٚعى

 722  ال/ ثؿأق٫ ٚٞةؿ

 197  ٥ٕ٩/ أم، ثؿأق٫ ٚٞةؿ

ؽ٦ذٟ ٚٞؽدٟ  368  ٔك

61  اخلري ٦ٓ ا٣ٛٞؿ 6 

 188 لًل أيب كاث٨، مرب٦ح اث٨ ٚٞ٭ةؤ٩ة

 294 محبنة ٔ٪٫ دسذب ال/ إيل   ١ٚذت

ا ٦٪٫ ٤ٚيق ًـّ  339  ص

ا أر ٥٤ٚ ؿؼ كأ٩خ إال أظؽن  84 كد٪١ؿ دٕى

ٟه   85 ثةحلؽير أ٥٤ٔ -كالل -٧ٚةل

 679 ؟ ٩ٕي٥ أيب ٨ٔ ٠ذبذ٥ ق٪ح أم يف

 215، 214  احلس٥ ييؤىت ثحذ٫ يف

31 يشء ٬ؾا ظؽير ٨٦ ٩ٛيس يف 1 

 381 ؟ ٔس٧ةف ث٨ ظؿيـ ٨٦ ق٫ٕ٧ أظؽ ٚيس٥
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 471  لإلي٧ةف دلة٩ت ال١ؾب/ الىؽيٜ ثسؿ أثٮ ٝةؿ

 276 صؽة يف ص٤ٕخ إين/ ال ٍٮرًم لكٛيةف رص٢ ٝةؿ

 277 رٜٚ يف ثةملٕؿكؼ أؤمؿ/ ال ٍٮرًم قٛيةف ٝةؿ

 284 صةء إذا أٔؿؼ ٪خ٠/ مٕجح ٝةؿ

 685  ٝٮـ ٔ٪ؽ٩ة اكف إذا/ ا٣ُيةليس الٮلؽ أثٮ لة ٝةؿ

ؿيش اث٨ يل ٝةؿ  121 ؟٦٪ٟ ٩ى٤ق ٦ة/ صي

 716 ؟ٔين ٠ذبذ٥ ز٥/ ٩ٛي٢ اث٨ يل ٝةؿ

1  صٕٛؿ أثٮ يل ٝةؿ 1 9 

ًم   يل ٝةؿ  688  ٦ٕةذ ث٨ الّس 

 189 ق٪ح ّٔشة ز٧ةين ثٕؽ قٛيةف يل ٝةؿ

 252 امل٭ؽم إىل ٬ؾا ٠ذةيب امح٢/ قٛيةف يل ٝةؿ

 459  كويح اخلالٚح أ٣حف/ ٌٔل ث٨ الل ٔجؽ يل ٝةؿ

 66 ؟أ٥٤ٔ أي ٭٧ة/ احلك٨ ث٨ م٧ؽ يل ٝةؿ

 719 ؟ الذكاء ٨ٔ حتِٛ يشء أم/ ٧ٔةر ث٨ ٬نةـ يل ٝةؿ

ة ككيٓ ٝةـ ة يٮ٦ن  464  ٝةا٧ن

ٓه ؛ ا٣ٕةلح أثٮ أدرؾ ٝؽ  291 َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل   رٚي

 551  هليٕح اث٨ أراب ٝؽ



        
 789     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

٣يق ٝؽ
ي
 173 المؿ ٬ؾا ٨٦ إل٪ة أ

 197 ا٣ٕة٢ٝي  صةء ٝؽ

٪١ؽرنا ق٧ٕخ ٝؽ  129 يٞٮهل ٦ي

 591  ٧ٔؿ/ هل يٞةؿ اث٨ ٣ٕس٧ةف اكف ٝؽ

 463  كنكح٪ة ٠رب٩ة ٝؽ

61  ال٩ية ٣س٥ أكؿق ٠٪خ ٝؽ 7 

 797  ثةلنةـ مؿكاف ظؽير يف ٩ْؿت ٝؽ

61  ٤َجٟ يف أمف أثٮؾ كص٫ ٝؽ 5 

1 صٕٛؿ أثٮ ٤ٔي٪ة ٝؽـ 1 1 

 474  ٔيةش ث٨ إق٧ةٔي٢ ٤ٔي٪ة ٝؽـ

٤ي٭ة الؿ م ٝؽ٦خ  298 ٔؽم ث٨ الـبري ٔك

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف ىلع ٝؽ٦خ  527  خي

ًٕني ث٨ يىي ٝؽـ كاكف ابلَصة ٝؽ٦٪ة  633  ٦ى

 256 ال٧ى٭ؽم/ هل يٞةؿ اذلم كٝؽ٦٭ة م١ح ٝؽ٦٪ة

 663  خب٫ُ را٬ٮي٫ ث٨ إقعةؽ ٠ذةب ٝؿأت

ة لٮلؽا أيب إىل ٕٝؽت  668  يٮ٦ن

 211 ق٧ٕخي / ٢ٝ. ق٧ٕخي / ٢ٝ
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 795  ا٣ُيةليس الٮلؽ أيب ثةب ىلع ٤ٝخ

٨/ إقعةؽ ليب ٤ٝخ زٟ ٦ى ؽ   371 ؟ ظى

ٟى  ٦ة/ ال ٍٮرًم لكٛيةف ٤ٝخ ى ث ال ل ىؽ  ثىةف ٨ٔ حتي
ى
 299 أ

يىحٍ٪ىح ث٨ لكٛيةف ٤ٝخ ٨/ خي  126 ظ٪ني ث٨ م٧ؽ ٦ى

21 الىلع ٔجؽ أظةدير يف لكٛيةف ٤ٝخ 9 

ؿيش اث٨ى  إف  / لكٛيةف ٤ٝخ 1 ٧ٔؿك ٨ٔ ركل صي 4 8 

 127 ٤َعح ٨ٔ ركل لسنة إف  / لكٛيةف ٤ٝخ

1 ٦حّسة ث٨ إثؿا٬ي٥ ًظِٛ اكف أي٨/ لكٛيةف ٤ٝخ 4 6 

 196 ٦ةلاكن  رأيخى / لكٛيةف ٤ٝخ

ؿه  ركل/ لكٛيةف ٤ٝخ ٧ى ٍٕ  127 أظةدير ٔ٪٫ ٦ى

ةلف ل٥ إقعةؽ ث٨ زكؿية/ لكٛيةف ٤ٝخ  128 ؟ُٔةء جيي

 155 ُٔةء ٨ٔ ٧ٔؿك ظؽير يف/ لكٛيةف خ٤ٝ

ىفى  إقعةؽ اث٨ي  اكف/ لكٛيةف ٤ٝخ ةل  125 ٚة٧َح صى

ظجي٢ اكف/ لكٛيةف ٤ٝخ ت قٕؽ ث٨ شي  125 ؟يٛي

ٝح اكف/ لكٛيةف ٤ٝخ ؽى ةر ث٨ وى ىكى 1 ؟٠ٮٚيًّة ي 4 7 

 365 ؟ ٦٪٫ ق٧ٕذ٫ أ٩خ/ دي٪ةر ث٨ الل ٣ٕجؽ ٤ٝخ

 499  زيؽ ث٨ محةد ٨٦ أ٢ٞٔ رصالن  رأيخ ٤ٝ ٧ة



        
 791     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

61  جيـم ال ككسري٬ة، جيـم ٤ٝي٤٭ة 6 

 499  ٧ٔؿك أثٮ ٝةؿ ٦ة ا٣ٞٮؿ

٤ ٮا، مجةب ية ٝٮمٮا  234 وى

ح ليب ٝي٢  676  ٤ٝخ أ٩ٟ ٔ٪ٟ ث٤٘٪ة/ زٔر

 173 يٞٮؿ قٛيةف إف  / وة٣ط ث٨ ل٤عك٨ ٝي٢

ثىةف اكف
ى
ىًكيًّة أ  299 ل٤عؽير ن

1 احلؽير يكٮؽي  اهلضؿم إثؿا٬ي٥ اكف 4 8 

 194 ث٫ ثأس ال ٦٭ةصؿ ث٨ إثؿا٬ي٥ اكف

ينة لًل أيب اث٨ي  اكف ؤىد   299 مي

54  ا٣َٕص وًل إذا املجةرؾ اث٨ اكف 9 

54  ال٩ية ربٓ املجةرؾ اث٨ اكف 1 

 551  الؿص٢ ظؽير يرتؾ ال املجةرؾ اث٨ اكف

ط ال صؿيش اث٨ اكف ع   597  الـ٬ؿم ٨٦ ق٧ٓ أ٫٩ ييىى

1 ٔ٪ؽ٩ة أظِٛ َةكس اث٨ي  اكف 4 6 

 139 يشءه  ظ٫ْٛ يف ٞي٢ٔ اث٨ اكف

يىحٍ٪ىح اث٨ اكف ٧ؽ ال خي 1 لر ظِٛ يى 4 1 

يىحٍ٪ىح اث٨ اكف 1 ثة٣ٞؿآف الةس أ٥٤ٔ ٨٦ خي 1 9 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

يىحٍ٪ىح اث٨ اكف  133 ظ١ي٥ ث٨ الظٮص يٞؽـ خي

ـارم إقعةؽ أثٮ اكف ة ا٣ٛ  575  إ٦ة٦ن

ح أثٮ اكف  666  أٚ٭٥ زٔر

ح أثٮ اكف  689  حًب٧ٍه ٔ٪ؽ٩ة زٔر

 592  زٞح منس٥ ث٨ مك٥٤ الل ٔجيؽ أثٮ اكف

 587  الك٧ٍ ث٨ يـيؽ يٞؽـ مك٭ؿ أثٮ اكف

 393  ٠ؾاثنة ا٣ٕجؽم ٬ةركف أثٮ اكف

 599  أ٫ٞٚ أمحؽ اكف

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف 61  رأيذ٫ إذا ظى 7 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف 61  ا٣ٛ٭٥ ثةرع ظى 2 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف  694  ٔ٪ؽم ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف  691  ي٨ال   أٔالـ ٨٦ ظى

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف ًٕني ث٨ كيىي ظى 64  يٞٮالف ٦ى 5 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ اكف  665  يٕؿٟٚ ظى

 139 ٬ؤالء أرٚٓ ٨٦ً م٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ اكف

 192 أربٕح ربيٕح أوعةب اكف

ة كأكرث٥٬ ا٣ٞٮـ أو٘ؿ اكف  328 ٧٤ٔن



        
 793     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

1 ٠ٮٚيًّة أو٫٤ اكف 4 7 

1 زالزح عئنح حبؽير الةس أ٥٤ٔ اكف 4 9 

ؿا اكف ة ٗل 31 املؽي٪ح أ٢٬ ٨٦ ٝةوًّ 8 

ٍكزىايًع  اكف
ى
 438  زالث ٨٦ كاظؽة يف أػؾ إذا ال

ٍكزىايًع   اكف
ى
ة ال ٪ ح يف إ٦ة٦ن  431 الك 

ٍكزىايًع  اكف
ى
ـارم ال ٪ ح يف إ٦ة٦ني كا٣ٛ  574  الك 

ٍكزىايًع  اكف
ى
 433 ؟ ا٣ٞؿآف يِٛ ال

ٍكزىايًع  اكف
ى
 434  أ٥٤ٔ أظؽ ٦ة/ يٞٮؿ ال

 285 ٤ٔي٫ ٤ٗت ٝؽ ال ٍٮرًم   اكف

 539  ظةاٟ ٔ٪ؽ َمذٛينة أنف ث٨ الؿبيٓ اكف

 233  ا٥٤ٕ٣ ي٤ُت أف أراد إذا الؿص٢ اكف

 134 املؽي٪ح أ٢٬ أ٥٤ٔى  الـ٬ؿم   اكف

 236 قٛيةف دل٤ف يف المؿاء ٥٬ ا٣ٛٞؿاءي  اكف

ِى  ال٧ي٘ريةي  اكف  393 احلس٥ ٨٦ أظٛ

كٝنة ٠سري ث٨ الٮلؽ اكف ؽي  124 وى

زين إذا أيٮب اكف ؽ   158 ظى

٧ة ٭ي ٭ى ٞى ٍذ
ى
ي ٮبي أ

ى
 126 اكف أ
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 382  ػيةرنا زٞح اكف ٦ع ي٧يش أيٮب اكف

 522  ػيةرنا زٞح اكف

ةج/ هل يٞةؿ رص٢ه  ثةلؿ م اكف ض   278 ظى

ة -ثةملؽي٪ح اكف ٌن ةعثؽ،  ميغه  -أي ٧ى ٕى٫ ذى ًى 1 كى 4 5 

 588  ا٥٤ٕ٣ ٤َت يف زٞح اكف

 194 احلؽير يف كىرًعن  صةثؿه  اكف

 219 زٞح قعي٥ ث٨ صج٤ح اكف

ةج اكف ض   392  ل٤عؽير أسد ظى

 393 احلس٥ ٨٦ أظِٛ محةد اكف

 394 يِٛ ال ق٤ي٧ةف أيب ث٨ محةد اكف

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ إىل ٩ْؿ إذا زيؽ ث٨ محةد اكف  525  ٦ى

 392  صٕٛؿ ٨ٔ ي٪ىه ال زيؽ ث٨ محةد اكف

 664  ا٥٤ٕ٣ درب٪ؽاف اكف

54  الؿكـ ٗـاة يف كحن٨ ل٤ح اتذ اكف 3 

زب رب٧ة اكف 61  ٚؼةرة يف ٚيض٢ٕ هل ػي 3 

ي ؽ ال ٍٮرًم   يؿل زااؽةي  اكف  268 املك٧٤ني قى

 129 ػؿاقةف أ٢٬ ٨٦ قٕيؽ ث٨ زيةد اكف



        
 795     ايلًُية ارظايفٗ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 234 ٠ي٧ؼخ ٠أ٩٭ة قٛيةف قةؽي  اكف

ٍكزىايًع  ٤َت قجت اكف
ى
 499  ا٥٤ٕ٣ ال

  يؽاين ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ قٕيؽ اكف
ى
 585  ٍكزىايًع ال

 239 ثٌةٔذ٫ ٤ٔي٫ أثُأت إذا قٛيةف اكف

 199 أوةب إذا قٛيةف اكف

ؽ   أوجط إذا قٛيةف اكف  232 رص٤ي٫ ٦ى

٫ إذا قٛيةفي  اكف ٘ى  236 مكضؽ إىل ٬ؿب يشء ثى٤ى

 189 ظؽزين إذا قٛيةف اكف

ة م١ر املٮت ذ٠ؿ إذا قٛيةف اكف  217 أية٦ن

 439  ةب٠ذ صةءق إذا ال ٍٮرًم قٛيةف اكف

 178 مبخ ٦ة ال ٍٮرًم قٛيةف اكف

ك٨ ال ٍٮرًم قٛيةف اكف  211 ال٪ةء يي

 292 زااؽة ىلع يؽؿ   ال ٍٮرًم قٛيةف اكف

 232 ا٣ُي٤كةف يىسؿق ال ٍٮرًم قٛيةف اكف

 248 ا٣ٛؿك ي٤بف ال ٍٮرًم قٛيةف اكف

ا قٛيةف اكف  163 حبؿن

٢٧ قٕيؽ ث٨ قٛيةف اكف  211 ٧يؽاحل ٔجؽ ىلع يى
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف اكف 1 الةس أ٥٤ٔ ٨٦ خي 1 7 

ِل   ال قٛيةف اكف يكى  189  لسنة ي

 176 ٚيؾا٠ؿين ٬٭٪ة يأدحين قٛيةف اكف

 265 ال٧يىعٙ يأػؾ قٛيةف اكف

 218 املٮت يذ٧ىن قٛيةف اكف

 296 جنيط أيب اث٨ دٛكري ييىعط قٛيةف اكف

 184 امل٤ٟ ٔجؽ ًظِٛ ٨٦ً ٕضتيى  قٛيةفي  اكف

ـ قٛيةف اكف ؽ   188 صجري ث٨ قٕيؽ يٞي

٤ٍ  اكف 31 الةس ٝج٢ اهلالؿ يؿل ٥قى 9 

 715  ابلَصة ٝؽـ مبيت ث٨ ق٧٤ح اكف

ظجي٢ اكف  125 يٛت قٕؽ ث٨ شي

جىح اكف ٍٕ  379  ٝٮـ ٦ٓ ركت إذا مي

جىح اكف ٍٕ   مي
ى
 359  ٚي٭ة ؿ  مى أ

جىح اكف ٍٕ ا ثةحلؽير ثىرينا مي  374  صؽًّ

جىح اكف ٍٕ ج ةدا ٨٦ مي ٕي ٣  378 

جىح اكف ٍٕ ٕٙ مي  354  بّش أيب أظةدير يٌي

جىح اكف ٍٕ  353  ٠سري أيب ث٨ يىي يٞؽـ مي



        
 797     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

جىح اكف ٍٕ  355   ٝذةدة ظؽير يف يٞٮؿ مي

جىح اكف ٍٕ  354  ق٧ةؾ ظؽير ي٪١ؿ مي

جىحي  اكف ٍٕ  282 الةس أ٥٤ٔ مي

جىح اكف ٍٕ الن  مي جىض   299 بلٞيح ٦ي

جىح اكف ٍٕ ٕٙ مي  287 ٌٔل ٨ٔ إثؿا٬ي٥ يٌي

جىحي  اكف ٍٕ ٕ ٙ مي ٌى  292 دلة٬ؽ ٨ٔ بّش أيب ظؽير يي

جىح اكف ٍٕ ٕٙ مي  324 ق٧٤ح أيب ث٨ ٧ٔؿ يٌي

جىح اكف ٍٕ ٫ٕٛ مي 31، 294 يٌي 2 

جىح اكف ٍٕ ٧ًٓ رزي٨ أثٮ/ يي٪١ؿ مي  289 مكٕٮد اث٨ قى

جىح اكف ٍٕ عةؾ يسٮف أف/ يي٪١ؿ مي  ٌ  289 اث٨ ٔجةس ٣يق مـاظ٥ ث٨ ال

جىح اكف ٍٕ ٧ًٓ دلة٬ؽ/ يي٪١ؿ مي  288 عئنح قى

جىح اكف ٍٕ ة ث٨ ٦ٕةكيح ميؿقالت ييٮ٨٬ مي  289 ٝيؿ 

 339  ٔضجنة محبنة اكف

 393 ال٤كةف وؽكؽ اكف

 358  ػيةرنا اكف ٦أمٮ٩نة اكف وؽكٝنة اكف

 533  ظؽيسنة أكرث٥٬ الؿ مح٨ ٔجؽ اكف

51  الةس أ٥٤ٔ ٦ى٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ اكف 9 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ث ال ٦ى٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ اكف ؽ  ذىعى  528  دل٤ك٫ يف حي

 526  قٛيةف ٔ٪ؽ يسٮف الؿ مح٨ ٔجؽ اكف

ت ال الل ٔجؽ اكف  538  كأزؿ ثٞٮة إال يٛي

 663  محةد ٨ٔ ٠ذت الٮاظؽ ٔجؽ اكف

٥٤ اكف  194 يـيؽ الةس ًٔ

 631  كأد٨ٞ أسد ٌٔل اكف

ًؽيين ث٨ ٌٔل اكف ة ال٧ى 64  الةس يف ٧٤ٔن 1 

زى٪ةيى  زيؽ ث٨ ٌٔل اكف  396  الٮـ ؽ 

1 ا٣ٕٞٞةع ث٨ ٧ٔةرة اكف 4 9 

 213 ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ اكف

 493  يؿث ال ث٨٧ يضت ال ٔ٪٫ الل ريض ٧ٔؿ اكف

1 م١ح أ٢٬ أ٥٤ٔى  دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك اكف 4 9 

ـ ٬ؿم ٨٦ أكرب دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك اكف  128 ال

 491  ٠ذةب ٗيةث ث٨ ٔس٧ةف ٔ٪ؽ اكف

ة اكف  127 ٝةوًّ

 131 اخلنٮع أ٢٬ ٨٦ الؽيل مك٥٤ ٨ث ٝحف اكف

ك٨ ال اكف  294 يذك٥ يي



        
 799     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ٟه  اكف ٟ   إذا ٦ةل  85  َك٫ َؿظ٫ احلؽير ثٕي يف مى

ة ٦ةلٟ اكف  113، 85 احلؽير يف إ٦ة٦ن

٨ ٦٘ةزم/ هل ٝي٢ إذا أنف ث٨ ٦ةلٟ اكف  98 ؟٩سذت ٦ى

 89 احلؽير يف الةس أزجخ ٨٦ً أنف ث٨ ٦ةلٟ اكف

 98 لراكردما ييٮزٜ أنف ث٨ ٦ةلٟ اكف

 84 احلؽير وعيط ٦ةلٟ اكف

 94 مك٥٤ ىلع ييثين ٦ةلٟ اكف

ى٧ ؽ اكف  799  اتلٛكري يِٛ القٛةيط يـيؽ ث٨ مي

 653  النيٮخ يذ٤ٍٞ ٦ٕةكيح ث٨ مؿكاف اكف

 136 ٦ٕةدف ٨٦ ٔ٪ؽ٩ة ًمكٕؿ اكف

 491  احلك٨ ٨ٔ ٔٮؼ ؼاأَؿ ٦ع اكف

ةًربنة اكف ٞى  192 ٦ي

 487  ٍٮرًمال   قٛيةف ثٕؽ ٨٦ اكف

 591  أوعةث٪ة ظٛةظ ٨٦ اكف

 136 احلك٨ حبؽير الةس أ٥٤ٔ ٬نةـ اكف

ـه  اكف قذٮايئ ٬نة ِى  ال  34 ٝذةدة ٨ٔ ٦ين أظٛ 7 

 476  ظ٪٤ْح ظؽير ىلع أَت إذا ككيٓ اكف
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 465  أسد٥٬ ككيٓ اكف

ث ال ككيٓ اكف  482  دل٤ك٫ يف ييذعؽ 

 464  احلِٛ ٦ُجٮع ككيٓ اكف

 477  ٩بيٍ ث٨ بك٧٤ح يٛؼؿ ككيٓ اكف

ـ كي٬يت اكف ؽ  ٞى  175 احلِٛ يف قٛيةفى  حي

 487  ثةلؿصةؿ أثَص٥٬ يىي اكف

ًٕني ث٨ يىي اكف  631  احلؽير يف يٞٮؿ ٦ى

 469  كاا٢ أيب ٨ٔ يؿكم اكف

 352  رٚةعن  زيةد أيب ث٨ يـيؽ اكف

 279 زالزح الةس/ يٞةؿ اكف

 235 ٗىن املٮت ذ٠ؿ/ يٞةؿ اكف

 196 كيي٫٧ْٕ ييٮز٫ٞ اكف

ٙي  اكف ِى  يٮق 1 إقعةؽ أيب كل أظٛ 4 2 

 599  ٦ذٞةربني احلِٛ يف اك٩ة

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٣ٕجؽ احل٤ٞح اك٩خ  529  ٦ى

 362  ثةل١ٮٚح ػة٣ٛٮا إذا اك٩ٮا

ة رأكا إذا اك٩ٮا ٕن  465  ق١ذٮا ككي



        
 811     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 359  ثةل١ٮٚح ية٣ٛٮ٩ين اك٩ٮا

 478  دلة٬ؽ ث٨ الٮ٬ةب ٔجؽ إف/ يٞٮلٮف اك٩ٮا

 554  وعيط ٠ذةث٫

 685  زٮر أثٮ إيل   ٠ذت

جىح إيل   ٠ذت ٍٕ  379  ذ٬ت ٚٞؽ ،ثٕؽ أ٦ة ث٨ احلضةج/ مي

 683 ؟ ظؽزخ ظني إلٟ ٠ذت

 242 قٛيةف إىل قٛيةف إػٮاف ثٕي ٠ذت

 527  ٦ةلٟ ظ٤ٞح يف احلؽير ٔين ٠ذت

 256 امل٭ؽم إىل أ٦ة٫ً٩ ثسذةب قٛيةف ٦ع ٠ذت

 721  ك٦ةاتني تكٓ ق٪ح احلؽير ٠ذجخ

جىح إىل ٠ذجخ ٍٕ  295 محجح أيب ٨ٔ أقأهل مي

 673  ا٣ٕؿاؽ إىل أػؿج أف ٝج٢ ثةلؿم ٠ذجخ

 298 احلك٨ ظؽير ٠ذجخي 

 674  آالؼ ّٔشة اتلجٮذيك ق٧٤ح أيب ٨ٔ ٠ذجخ

٧ل ٨ٔ ٠ذجخ  599  دلة٬ؽ ٨ٔ أظةدير أل

 722  يٞؿأ ك٬ٮ عرـ ٔ٪ؽ ٠ذجخ

ي٨ قؼةٚح ٨٦ً اإلػٮاف ٠رثة  231 ال 
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 655  النيٮخ ٔ٪٫ ركل ثى٤يخ   الؿ٦ةح ٠سري

 299 ٠ؾب/ ٝةؿ ز٥. ٠ؾب

ٍكزىايًع  ٠ٛة٩ة
ى
4  ٝج٫٤ اكف ٨٦ ال 1 9 

ٮا  ٛ 4  النجةب ٦ّٕش ية ٔ٪ة ٠ي 4 1 

 389 ظؽزين ث٫ الؿص٢ ٚؾلٟ ث٫ ظؽزذس٥ يشء ل

زى٪ة يشء ل ؽ  جىح ظى ٍٕ  497  أنف ٨ٔ ٝذةدة ٨ٔ مي

جىح ث٫ يؽث يشء ل ٍٕ  362  رص٢ ٨ٔ مي

 792  ٚؿات ظؽير ٨٦ ٣حكخ الظةدير ٬ؾق ل

 499  ٚذكٙ النيغ َكٙ

جىح َك٧٪ة ٍٕ جةد أ٩ة مي  376  ٔجةد ث٨ ٔك

ذًٟ يف أ٩ٛٞخ ز٥ ض   254 ؟٬ؾق ظى

 529  املض٪ٮف ا٣ُجيت يٕؿؼ ٧٠ة

ح كأثٮ أ٩ة مؽث ٔ٪ؽ اصذ٧ٕ٪ة إذا ٠٪ة  715  زٔر

جىح ٔ٪ؽ ٨٦ ٧ٝ٪ة إذا ٠٪ة ٍٕ 51  ػةل ص٤ف مي 3 

 566  املجةرؾ كاث٨ أ٩ة الؿكـ ثأرض ٠٪ة

 468  جةٔح ك٦ٕ٪ة ككيٓ ٔ٪ؽ ٠٪ة

 718  ٚةظذ٧٤خ ابلعؿ يف ٠٪ة



        
 813     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 564  ثةملىيىح املجةرؾ اث٨ ٦ٓ ٠٪ة

٧ل ق٧ٓ ٦ة ٩تذجٓ ٠٪ة  473  دلة٬ؽ ٨٦ أل

ا نكِل ٠٪ة ؿن ٕى 34 املىعٙ ًمٍك 5 

 491  ث٭ؾا امل٥٤ٕ ظكني ٩ٕؿؼ ٠٪ة

51  كأكذج٭ة أحتْٛ٭ة ٠٪خ 4 

 369  ٝذةدة ٥ٚى  أدٛٞؽ ٠٪خ

دى٤ىق   ٠٪خ
ى
 339 الؿاـ أيةـ الؿكجةف أ

 672  اال٩ذؼةب أدٮىل ٠٪خ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ثة٣ٕؿاؽ أصةلف ٠٪خ  599  ظى

 368  اليشء ٚيؾ٠ؿ ٝذةدة أصةلف ٠٪خ

 285 محةد إىل أػذ٤ٙ ٠٪خ

51  احلؽير أ٤َت كأ٩ة ابليخ ٨٦ أػؿج ٠٪خ 5 

ا أقأؿ ٠٪خ  366  ٚيضيبين محةدن

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ أمج٫ ٠٪خ  694  امل٪ؾر ث٨ ثأرَأة ظى

51  كظؽم ٬٭٪ة قٛيةف ٨ٔ أكذت ٠٪خ 2 

 274 قٛيةف ٦ةت ظني ثةبلَصة ٠٪خ

 274 رصالن  ٚؿأيخ ثٕج ةداف ٠٪خ
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٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ٔ٪ؽ ٠٪خ  621  رص٢ ٤ٔي٫ ٚؽػ٢ ظى

 711  ٦ٕؿكؼ ث٨ إثؿا٬ي٥ كال٪ة ٔ٪ؽ ٠٪خ

 691  وعيط كأ٩ة مىض ٚي٧ة ٠٪خ

 687 ق٪ح ّٔشي٨ حنٮ قجني ٦٪ؾ ٠٪خ

٪ٍيح  659  ص٭٧ح أثٮ احلىني ث٨ زيةد ٠ي

ؽ ٠٪يح ى٧   357  احلةرث أثٮ زيةد ث٨ مي

 375  ٝؿوةٚح أثٮ /القٞٓ ث٨ كاز٤ح ٠٪يح

 358  ٧ٔؿ أثٮ /مخري ث٨ يـيؽ ٠٪يح

 697  ٝذحجح ٨ٔ د٤ٛ٘ٮف ٠يٙ

ظؽزٟ ال
ي
 372  ٔٮف أيب ٨٦ ق٧ٕذ٫ لين أ

را ال
ي
 489  ربيٕح ث٨ ٌٔل ٨٦ ق٫ٕ٧ قأ

1 قٛيةف ٨٦ ا٣ٞؿآف ثذٛكري أ٥٤ٔى  ال 1 9 

 162 قٛيةف ٨٦ أ٥٤ٔي  الرض كص٫ ىلع أ٥٤ٔي  ال

 597  املّشؽ ٩ةظيح يف مةثًّة إال أ٫٧٤ٔ ال

٨ إىل دذٕؿؼ ال  241 دٕؿؼ ال ٦ى

ث ال ىؽ   283 ٤ٔيٟ اقذٕؽيخ كإال ،حتي

54  دؿ٫ٕٚ ال 9 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

اأ قٛيةف ٦س٢ ثٕي٪ٟ دؿل ال  166 ثؽن

 139 ٦س٫٤ ٔي٪ةؾ دؿل ال

 131 ثٞيح ٨٦ً تك٧ٕٮا ال

 454  ال٤ع٨ إال محبنة نَل ٨٦ د٘ري ال

34 دؿصٓ ظىت كرٝةء ٦ًس٢ ٨ٔ دسذت ال 6 

 246 إل٭٥ كال ديكر٥٬ إىل د٪ْؿكا ال

 246 ٝيىٮر٥٬ إىل د٪ْؿكا ال

جذًل ٚإين إيل   د٪ْؿكا ال  258 ٦ي

 366  أدرم ال ٚإين دٮٝٛين ال

 553  ذا كال، ذا ال

 493  يك٫ٕ٧ ل٥؛ يشء ال

ٟى  ال  199 زالزح ٨٦ احلؽير دسذت أف ٤ٔي

 471  يىي أيب ث٨ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ٩ؿكم ال

 254 يشء ٨ٔ كيك١خ، يشء يف يذك٥ ك٬ٮ قٛيةف ٩ٕؿؼ ال

 481  ككيٓ ثيق ٦ة ٤ٛ٩ط ال

 355  لًل أيب اث٨ ذ٠ؿ ٦ة كالل ال

ٕيّش اخلؿاج جي٧ٓ ال 55  كا٣ 9 
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64  وؽ٫ٝ يف يؿدةب ال 2 

ـاؿ ال ح أيب ٦س٢ هل٥  الل أثق ٦ة خبري املك٧٤ٮف ي  665  زٔر

 555  الّسم ظؽير احل٧يؽ ٔجؽ ث٨ صؿيؿ ٨ٔ يسذت ال

 682  صٮ٣ح ل٤جة٢َ ٚإف؛ ابلة٢َ ي٭ٮلٟ ال

 217 قٛيةف وعت ٝؽ الؿص٢ لرل

 569  إيل   أظت ظالؿ ٨٦ ثؽر٥٬ أدىؽؽ لف

٥/ أٝٮؿ ٨٦ إيل   أظت الك٧ةء ٨٦ أًػؿ   لف  381  ٚالف ٔز

ث أف ٨٦ إيل   أظت ٠جرية قجٕني أردست لف ؽ  ظى
ي
 297 أ

دى٣ ف أفٍ  ٨٦ إيل   أظت أزين لف
ي
 389  أ

 381  رأيس ىلع ا٣َٞص ٬ؾا ٚٮؽ ٨٦ أٝٓ لف

 272  مٮىس ث٨ إثؿا٬ي٥ لـ٦٪ة

 568  أكذج٭ة ل٥ ث٭ة أ٩ذٛٓ ا٣ت الك٧ح ٢ٕ٣

ة ظكةف ث٨ ٬نةـ أَت ٣ٞؽ  136 ْٔي٧ن

ٍكزىايًع  ٥٤ٔ جٓ ىلع ظؿوخ ٣ٞؽ
ى
 586  ال

ُل ٝحف ٚٞي٭٭ة ص٪ؽ ًةع ٣ٞؽ 4  أل 1 1 

ة اكف ٣ٞؽ ة ٚٞي٭ن ا عل٧ن ا عثؽن  537  زا٬ؽن

ٍٮؿي  ٞى ـارم إقعةؽ أيب ٣ى  573  إيل   أظت   ا٣ٛ



        
 817     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 574  إقعةؽ أثٮ ٣ٞي٭٥ اذلي٨ الؿصةؿ ٣ٞيخ

ـارة ثين ٔ٪ؽ قٛيةفى  ٣ٞيخي  ٚ 276 

٧ل مٮت ثٕؽ ال ٍٮرًم قٛيةفي  ٣ٞيين  179 أل

ا ل٥ ٪ ح أ٥٤ٔ ٍٝ أظؽن  391  ثةحلؽير كال ثةلك 

رى  ل٥
ى
 93 أيٮب ٨٦ ٩ةٚٓ ٨ٔ أزجخ أ

ا أر ل٥ 1 مك٨ ك٬ٮ احلؽير ٤َت أظؽن 4 2 

ا أر ل٥  298 وة٣ط أثة دؿؾ أوعةث٪ة ٨٦ أظؽن

ا أر ل٥ 54  املجةرؾ اث٨ ٨٦ أٝؿأ الةس ٨٦ أظؽن 4 

 556  أيٮب ث٨ يىي ٨٦ أ٢ٌٚ رصالن  أر ل٥

54  ثةخلري أس   ٍٝ رصالن  أر ل٥ 5 

جىح ٨٦ أوؽؽ احلؽير يف أر ل٥ ٍٕ  361 مي

54  املجةرؾ ث٨ الل ٔجؽ ٦س٢ أر ل٥ 5 

٥ كال دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك ٦ًس٢ أر ل٥  396 ٝذةدة كال احلىسى

ـ ٬ؿم ٨٦ أ٫ٞٚ ٬ؤالء ٨٦ً أر ل٥  134 كٝذةدة كمحى ةد ال

ةم ٬ة٬٪ة أر ل٥  185 ٬ؾا ٦س٢ يؼن

ا ٩ى٤ٜ ل٥  125 زيةد ٣يق ٦ة ٦س٢ ٣يق أظؽن

 169 أظؽه  الةظيح ٬ؾق ٨٦ يأد٪ة ل٥
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زى٪ة ل٥  292 ٧ٞ٤ٔح ٨٦ ق٧ٓ أ٫٩ أظؽ يىؽ 

 297 أظةدير ّٔشة ٝؽر يف إال يذ٤ٛة ل٥

 286 ٤ٔيًّة أثـل ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ الل ٔجؽ ييؽرؾ ل٥

ؾ إقعةؽ أثٮ يك٧ٓ ل٥ ؽ   292 ثاحلةر ٨٦ صى

  354، 293  قةل٥ ث٨ ظجيت ٨٦ بّش أثٮ يك٧ٓ ل٥

٤ِل الؿ مح٨ ٔجؽ أثٮ يك٧ٓ ل٥  299 ٔس٧ةف ٨٦ الك 

٧ل يك٧ٓ ل٥  469  أظةدير أربٕح إال دلة٬ؽ ٨٦ أل

 356  ٦ٞك٥ ظؽير احلس٥ يك٧ٓ ل٥

 199 زيؽ ٨٦ املكيت ث٨ قٕيؽ يك٧ٓ ل٥

ؽ ٨٦ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ قٕيؽ يك٧ٓ ل٥ ى٧   587  ٠ٕت ث٨ مي

 283 أميةء زالزح إال ا٣ٕةلح أيب ٨٦ ٝذةدة يك٧ٓ ل٥

يبى   ٨٦ يك٧ٓ ل٥
ي
 286 ا٣ٞؿآف يٞؿأ اكف أ٫٩ ظؽيسى٫ أ

 496  زيؽ ٨٦ املكٕٮدم يك٫ٕ٧ ل٥

 493  رصةء أيب ٨٦ يك٫ٕ٧ ل٥

 493  احلك٨ ٨٦ يك٫ٕ٧ ل٥

ؽ ل٥ ٨٦ ٔ٪ؽ٩ة ي٫ٞٛ ل٥  239 ٧ٕ٩ح ابلالء يٕي

51  يٌعٟ كال يى٧ـح قٕيؽ أثٮ يس٨ ل٥ 6 
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 176 إقعةؽ أيب حبؽير أ٥٤ٔ أظؽه  يس٨ ل٥

رتئ أظؽ يس٨ ل٥  292 ٦٪ىٮر ىلع يؿد أف جيى

جىح ثٕؽ ثةبلَصة يس٨ ل٥ ٍٕ  485  قٕيؽ ث٨ يىي ٦س٢ مي

ٍمجى٫ أظؽه  ثةملؽي٪ح يس٨ ل٥
ى
 556  ا٥٤ٕ٣ ثأ٢٬ أ

 99 ٦ةلٟ ٨٦ دةثٕي٭٥ ث٧ؾ٬ت أ٥٤ٔ ثةملؽي٪ح يس٨ ل٥

 133 ا٣ٞةق٥ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ٨٦ َضأر رص٢ ثةملؽي٪ح يس٨ ل٥

ة يس٨ ل٥ ًن  199 ثؿ

 97 ا٣ٌٞةء ٥٤ٔ ٨٦ً ٔ٪ؽق ثةملؽي٪ح أظؽه  ٔ٪ؽ٩ة يس٨ ل٥

1 مٮىس ث٨ أيٮب ٦س٢ ٝيؿىمحني ٔ٪ؽ٩ة يس٨ ل٥ 4 6 

 198 درا٥٬ ٔ٪ؽم س٨د ل٥

 123 م٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ٨٦ أ٢ٌٚ ٧ٔؿاف آؿ يف يس٨ ل٥

 538  ٦٪٫ ل٥٤ٕ٤ أ٤َت أظؽ املجةرؾ اث٨ ز٦ةف يف يس٨ ل٥

ةف قٕيؽ ث٨ يىي ز٦ةف يف يس٨ ل٥  ُ ٞى 51  ٦س٫٤ ا٣ 4 

اء ٨٦ يس٨ ل٥ ؿ  ٞي  99 ا٣

1 أظِٛ إقعةؽ أيب كل ٨٦ يس٨ ل٥ 4 2 

ؽ أديخ ملة ى٧   683  صةٚينة رصالن  كاكف عاؾ ث٨ مي

ػؾت ملة
ي
دػ٤خ ث١٧ح أ

ي
 251 ال٧ى٭ؽم ىلع كأ
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 563  ٧ٕ٦ؿ ٔ٪ؽ ٨٦ أرحت٢ أف أردت ملة

4  يـيؽ إىل ص٤كٮا ٮؿم١ع ديٮيف ملة 1 1 

ش   ملة 1 املؽي٪ح كٝىًؽـ، ٬ةركف ظى 1 2 

ث ملة ؽ   178 ُٔيح ث٨ ٧ٔؿك ٨ٔ محةد ٨ٔ قٛيةف ظى

٢ى  ملة ً ٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ محي  622  لرضب ظى

 96 أكيف أيب ث٨ إق٧ةٔي٢ي  ػؿج ملة
  داكد ٔ٪ؽ ٨٦ املؽي٪ح ٨٦ ػؿص٪ة ملة
 
 
 

718 
 431 الكزايع ثٮٚةة الىيعحملة ق٧ٕخ 

ٍكزىايًع  ىلع قٮي٪ة ملة
ى
 439  ٝربق دؿاب ال

ز اؽ ٔجؽ ٚةرٝخ ملة  633  يٮقٙ ث٨ ٬نةـ أديخ الؿ 

يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف ٦ةت ملة  159 خي

 167 قٛيةف ٦س٢ ثٕي٪ٟ دؿل ٨٣

 686  رؤيذٟ إىل أمذةؽ إين امهلل

٤ ٥ امهلل ٤ ٥ قى  218 قى

ػؾت لٮ
ي
 521  كاملٞةـ الؿك٨ ثني ظ٤ٛخ ٦ة أ

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ رؾأد لٮ  598  ال ٍٮرًم َٔص ظى

 534  اقذؽثؿت ٦ة أمؿم ٨٦ اقذٞج٤خ لٮ
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 231 ا٤ٞ٣ٮب يف اقذٞؿ الٞني أف   لٮ

ة لٚؽدٟ ٠ذيب ٔ٪ؽم أف   لٮ  527  ٧٤ٔن

ة لة ص٤كخى  لٮ  189 دل٤كن

54  ص٭ؽم ص٭ؽت لٮ 3 

54  ٔي٪ٟ ٣ٞؿ ت رأيذ٫ لٮ 5 

 229 ٬ؾا ث٧س٢ ٦جةرؾه  ريض لٮ

ٝؽـ إين/ لٟ ٤خٝ مبخ لٮ
ي
1 إثؿا٬ي٥ أ 4 6 

زين مبخ لٮ  339 ٬ةركفأثٮ  حلىؽ 

ىكٕ٪ة ال لاكف ي٥٤ٕ ث٧ة ٢٧ٔ لٮ  256 ٩ؾ٬ت أف إال ي

 191 ٠ذيب يف رأيذ٫ زٞحن  اكف لٮ

 689  ثؽف وعح يل اكف لٮ

 188 عو٥ ٨ٔ ٬ؾا اكف لٮ

54  وعجتين ٦ة و٪ةٔح لٟ دس٨ ل٥ لٮ 9 

 559  ى٪ٕة٩حنيال ظؽير ٨٦ ٔ٪ؽم ٦ة جيٓ أف لٮددت

 298 ٤ٕٚخ ٠٪خ أين لٮددت

 236 الٮرعي  ملةت ال ٍٮرًم   لٮال

٤ يخ ٦ة احليةءي  لٮال  297 أثةف ىلع وى
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61 ؟ هل أكذت ٠٪خ إلٟ أ٬ؽل أ٫٩ لٮال 9 

 99 ل٤٤ٌخ كال٤ير ٦ةلاك ٣ٞيخ أين لٮال

جىح لٮال ٍٕ  284 ثة٣ٕؿاؽ احلؽيري  ٔيؿؼ ٦ة مي

ٛيةف ٦ةلٟ لٮال  81  احلضةز ٥٤ٔ ذل٬ت كقي

 247 ال٩ية خلؿبخ ال٩ية دلة٩نيي  لٮال

51  حبؽير ظؽزذ٫ ٦ة ماك٩ٟ لٮال 3 

 174 بيشء ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا ٨٦ أق٧ٓ ل٥ لتين

جىح ٨٦ إيل أظت أظؽ ٣حف ٍٕ  358، 284، 175  مي

جىح ٨٦ إقعةؽ أيب ٨ٔ ظؽيسنة أوط أظؽ ٣حف ٍٕ  363  مي

 399  زيؽ ث٨ محةد ٨٦ أزجخ أيٮب يف أظؽ ٣حف

٨ الةيه اآلمؿ ٣حف  569  ٤ٔي٭٥ دػ٢ ٦ى

 466  ٦٪٫ ثأ٢ٌٚ ٔ٪ؽ٩ة ال ٍٮرًم ٣حف

 492  ثىعيط ٣حف

ظؽزس٧ٮق يشء ٣حف
ي
 362  ظْٛذ٫ محبنة إال أ

 479  ينج٭٫ أظؽ ٔ٪ؽز٥ ٣حف

 692  الل ٔجؽ أيب ٨٦ أظِٛ أوعةث٪ة يف ٣حف

 93 ثؾاؾ دي٪٫ يف ٣حف
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 299 كاا٢ أيب ٨ٔ ٬ؾا ٣حف

 494  ظؽيس٫ وعيط ٨٦ ٬ٮ ٣حف

 499  ثىعةح ٣حكخ

 463  الؿصةؿ أٝؽاـ اػذالؼ ل١رثف ثٞيخ ٣نئ

ثةيل ٦ة
ي
٨ أ جىح كاٚٞين إذا ػة٣ٛين ٦ى ٍٕ  372  مي

ح أيب ٨٦ أراق أف إيل   أظت أظؽه  ٦ة  682  زٔر

 453  ٝؿة ٨٦ ثةلـ٬ؿم أ٥٤ٔ أظؽ ٦ة

ذ٢ أف إىل ٬ؾا وةظت أظٮج ٦ة 1 يٞي 4 8 

ة ٍٝ ظؽيسنة أػؾت ٦ة ًن 4  ٔؿ 78 

 466  ككيٓ ٨٦  لل أػنٓ اكف رصالن  أدركخ ٦ة

 369  ال أـ ٦٪٫ ق٧ٕذ٫ أدرم ٦ة

ة دىري ظىت دى٧ٮت أراؾ ٦ة  171 ٝةوًّ

راق ٦ة
ي
 296 ٠ؾا إال أ

  ٦ة
ي
٧ًٓ قريي٨ ث٨ م٧ؽ رلأ  287 ا٣٘ٛةر ٔجؽ ث٨ ٔٞجح ٨٦ قى

ٍ   محبنة ٤ٝيب اقذٮدٔخ ٦ة  175 ٚؼة٫٩ ٝ

 481  املٮت أمؽ ٦ة

 435  ثإثؿا٬ي٥ ميىيبذ٭٥ ٨٦ ثأ٥ْٔ دمنٜ ٢أ٬ أويت ٦ة
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 182 ميغ٨ٔ  -ظؽير ؼى ؿٍ َى يٕين ٦ة أُٔةين  -يل أَؿؼى  ٦ة

ا ثٮكيٓ أٔؽؿ ٦ة  489  أظؽن

ٍكزىايًع  وةظت يٕين الضةيش أثة أٔؿؼ ٦ة
ى
 591  ال

ةل٪ة أ٤ٔٞ٪ة ٦ة  251 أظؽو  ٔ٪ٜ يف ٬ؾق َمى

ا أ٥٤ٔ ٦ة  576  كأدٚٓ أصؽل اإلقالـ أ٢٬ ٨٦ أظؽن

 685  ثةل٤ي٢ ٦٪٫ ق٧ٕخ أين أ٥٤ٔ ٦ة

 699  أمحؽ ٨٦ أ٫ٞٚ الؿأس أقٮد أوعةث٪ة يف أ٥٤ٔ ٦ة

ـ ٦ة ٟو  ىلع أٝؽ  ا احلؽير وعح يف ٦ةل  85 أظؽن

 592 أٝؿب٭٧ة ٦ة

 458  ا٣حكري ٠ٛةق إال املٮت ذ٠ؿ ٔجؽه  أكرث ٦ة

 179 ٬ؾا ٦ةاس٥ ثةؿي  ٦ة

 174 يِٛ أظؽه  ثة٣ٕؿاؽ ٦ة

 132 امل٪١ؽر ث٨ ٧ؽمي  ٨٦ أركل أظؽه  ثيق ٦ة

ٝ٭ة ثني ٦ة ؿب٭ة شى  86 ٦ةلٟ ٨٦أظؽ آ٨٦ ٔ٪ؽ٩ة ىلع ذلٟ  ٗك

 475  أج٫٤ اكف ٦ة دؿل ٦ة

31 بن٭ؿ دىى٪ٓ ٦ة 9 

 399 ؟ زيؽ ث٨ محةد يف دٞٮؿ ٦ة
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ُالصفحة زقم جسطسف ألا

4 ؟ ٬ؾا َمؿص٪ة يف دٞٮؿ ٦ة 4 9 

 131 ٔس٧ةف ٨٦ أ٢ٌٚ أظؽه  ا٣ٕؿاؽ ٨٦ صةء٩ة ٦ة

زخ ٦ة ؽ   192 وة٣ط أيب ٨ٔ ٔين ظى

زىيًن  ة٦ ؽ   181 قأتل٫ كإذا إال ميغ ٨ٔ أظؽه  ظى

زىيًن  ٦ة ؽ   181 ٔ٪٫ ٚكأتل٫ حبؽير إنكةف ٨ٔ قٛيةف ظى

٤ ٛخ ٦ة  194 ثةل١ٮٚح ثٕؽم ػى

 97 ٝةؿ إال المش ث٨ ثسري ٦ةلٟ ذ٠ؿ ٦ة

 124 صٕٛؿ أثة ٬ٮ رأل ٦ة

ٍكً٭ؿ أثة رأيخ ٦ة 61  والة أظك٨ ٍٝ مي 8 

61  ر٦ة٩نة امرتل ٍٝ أيب رأيخ ٦ة 4 

54  املجةرؾ ث٨ الل ٔجؽ ٨٦ أجٓ رأيخ ٦ة 9 

ا رأيخ ٦ة  439  ل٢٘٤ أ٩ف كال أثَص أظؽن

ا رأيخ ٦ة  522  يك٧ٓ ل٥ كملة ق٧ٓ ملة أد٨ٞ أظؽن

ا رأيخ ٦ة ٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ٨٦ أجٓ أظؽن  599  ظى

ا رأيخ ٦ة 1 ٨٦ الةس ٚي٫ ٨٦ آ٣ح ا٥٤ٕ٣ أظؽن 1 8 

ا رأيخ ٦ة  174 قٛيةف ٨٦ أظِٛ أظؽن

ا رأيخ ٦ة  554  ٧ٕ٦ؿ ٨٦ ل٤ـ٬ؿم أركل أظؽن
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ا رأيخ ٦ة ة أقٮأ أظؽن ْن  335 لًل أيب اث٨ ٨٦ ًظٛ

ا رأيخ ٦ة  665  أنف ث٨ ٦ةلٟ حبؽير أ٥٤ٔ أظؽن

ا رأيخي  ٦ة ا أكرث أظؽن  246 قٛيةف ٨٦ ل٧٤ٮت ذ٠ؿن

ا رأيخ ٦ة  92 ٦ةلٟ ٨٦  الل ثسذةب أ٩ـع أظؽن

ا رأيخ ٦ة 51  قٕيؽ ث٨ يىي ٨٦ كأ٫٤٬ لإلقالـ أ٩ٛٓ أظؽن 3 

ا رأيخ ٦ة  464  ككيٓ ٨٦ ل٥٤ٕ٤ أكَع أظؽن

ا رأيخ ٦ة  163 قٛيةف ٨٦ ػرينا أظؽن

ا رأيخ ٦ة  83 أنف ث٨ ٦ةلٟ ٨٦ ظؽيسنة أصٮد ٍٝ أظؽن

ا رأيخ ٦ة 1 قٛيةف ٨٦ ثةلكن أ٥٤ٔ اكف أظؽن 1 8 

ا رأيخ ٦ة  393  محةد ٨٦ أظِٛ احلؽير يسذت ل٥ أظؽن

ا رأيخ ٦ة 1 قٛيةف يف ٦ة ا٥٤ٕ٣ آ٣ح ٨٦ ٚي٫ الةس ٨٦ أظؽن 1 8 

ا رأيخ ٦ة  139 املؿق٤ح الظةدير ٨٦ ٔ٪٫ ٢٧حت أظؽن

 589  ٦٪ٟ مكأ٣ح أظك٨ رأيخ ٦ة

 711  أثيٟ ٨٦ أظِٛ رأيخ ٦ة

 466  ككيٓ ٨٦ أظِٛ رأيخ ٦ة

 466  ٦٪٫ أظِٛ رأيخ ٦ة

جىح ٨٦ أم١ؿ رأيخ ٦ة ٍٕ  389  مي
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ٍ   ا٣ٛٞريى  رأيخ ٦ة ـ   اكف دل٤ف يف رى  249 قٛيةف دل٤ف يف ٦٫٪ أٔ

 194 صةثؿ ٨٦ احلؽير يف أكرعى  رأيخ ٦ة

ـارم إقعةؽ أيب ٨٦ أكرع رأيخ ٦ة  579  ا٣ٛ

 399  زيؽ ث٨ محةد ٨٦ أ٫ٞٚ ثةبلَصة رأيخ ٦ة

ا ثةل١ٮٚح رأيخ ٦ة  166 قٛيةف إال ًمكالػ٫ يف أين أكد   أظؽن

ة ثةل١ٮٚح رأيخ ٦ة 31 زبيؽ ٨٦ ػرينا ميؼن 4 

 161 ال ٍٮرًم قٛيةف ٨٦ كاحلؿاـ ثةحلالؿ ٥أ٤ٔ رصالن  رأيخ ٦ة

٩ية أدؿؾ ٍٝ رصالن  رأيخ ٦ة  247 كم٧ؽ ال ٍٮرًم قٛيةف ٨٦ لدل 

ة أوٜٛ ٍٝ رصالن  رأيخ ٦ة  253 ال ٍٮرًم قٛيةف ٨٦ الل يف كص٭ن

ينج٫ ا٣ٕؿاؽ أ٢٬ ٨٦ رصالن  رأيخ ٦ة  168 ٬ؾا زىٍٮًريس٥ ي

 176 ظؽيس٫ ٨٦ ليشء قٛيةف رأيخ ٦ة

 266 دل٤ف وؽر يف يٕٞؽ قٛيةف أيخر ٦ة

 329 ّ٪٪خ إال والة يف مؿة ث٨ ٧ٔؿك رأيخ ٦ة

 397  زيؽ ث٨ محةد ٦س٢ ا٣ٕؿاؽ يف رأيخ ٦ة

 296  ٔٮف كاث٨ث٨ ٔجيؽ،  كيٮنف ،الكؼذيةين أيٮب ٦س٢ رأيخ ٦ة

 164  قٛيةف ٦س٢ رأيخ ٦ة

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ٦س٢ رأيخ ٦ة  522  ٦ى
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ؽ ٦س٢ رأيخ ٦ة ى٧  64  ٧٩ري ث٨ الل ٔجؽ ث٨ مي 8 

 464  ككيٓ ٦س٢ رأيخ ٦ة

 243 قٛيةف ٨٦ ػرينا مىّشٝيًّة رأيخ ٦ة

٤ ينة رأيخ ٦ة ىى ٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ ٨٦ والة أظك٨ ٍٝ مي  621  ظى

٤ ينة رأيخ ٦ة ىى 4  ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ث٧ٕؿ أمج٫ ٍٝ مي 1 1 

64  أظؽاز٭٥ ٨٦ ال١ٮٚيني ٨٦ رأيخ ٦ة 9 

 588  دمثال ٨٦ ػؿصخ ٦٪ؾ رأيخ ٦ة

ة رأيخ ٦ة ٕن يىحٍ٪ىح اث٨ ٔ٪ؽ ككي  159 صةزينة إال ٍٝ خي

ا أكؿـ ٬ةركف ث٨ يـيؽ رأيخ ٦ة  697  لمحؽ إ٠ؿا٫٦ أظؽن

ة أمؽ لظؽ ٬ةركف ث٨ يـيؽ رأيخ ٦ة  697  لمحؽ ٦٪٫ دْٕي٧ن

ا رأي٪ة ٦ة ٍكزىايًع  ٨٦ ق٫ٕ٧ إذا احلٜ إىل رصٮعن  أسع أظؽن
ى
 436  ال

٦ةكرد رأي٪ة ٦ة ـ   566  املجةرؾ اث٨ ٔ٪ؽ إال ال

 577  إقعةؽ أيب ٨٦ أ٫ٞٚ رصالن  رأي٪ة ٦ة

 488  النأف ٬ؾا يف قٕيؽ ث٨ يىي ٦س٢ رأي٪ة ٦ة

جخ ٦ة ١ٍىنى  يف ٍٝ ٗر  691  الؿ م قي

 224 اآلػؿة أمؿ يف أ١ٚؿ ز٣خ ٦ة

 164 قٛيةف ث٧س٢ اتل ةثٕني ثٕؽ ق٧ٕخي  ٦ة
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ٜى  ٠ؿرد٫ كإذا إال ٦ذك٥ نـ ق٧ٕخ ٦ة ٤ً  499  ػى

ي٥ ٦ةلاكن  ق٧ٕخ ٦ة  198 .. يٞٮؿ اكف إ٧٩ة ،ٍٝ الةس يٞي

٧ل إال احلؽير ٨٦ مٛةين ٦ة  385  أل

 621  اخلزب إال ٩ُٕيٟ يشء ٔ٪ؽ٩ة ٦ة

ح ليب العء ٚةدين ٦ة  685  ا٣ٛؿااي و٤ٮات ٨٦ يشء يف زٔر

 283 مٕجحي  أقذةذ٩ة ٢ٕٚ ٦ة

 96 ٦ربكر ث٨ ا٣ٞةق٥ ٢ٕٚ ٦ة

يىحٍ٪ىح اث٨ ٨٦ أد٨ٞي  ؿمالـ٬ أوعةب يف ٦ة  154 خي

 81 وٮاثنة أكرث ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ٠ذةبه  الرض يف ٦ة

 86 ٦ةلٟ ٨٦ ظؽيسنة أوط   ا٣ٞٮـ يف ٦ة

ة أف إال ،ل إال الل حب٧ؽ ٚي٭٧ة ٦ة ٕن  469  يذ٤ٍ ل٥ ككي

54  املجةرؾ ث٨ الل ٔجؽ ينج٫ أظؽ ٤ٔي٪ة ٝؽـ ٦ة 2 

٭ؽم ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ٝؿأ ٦ة  526  خأزج ٦ةلٟ ىلع ٦ى

 79 ظ٪يٛح أيب أقذةذ ٨٦ أ٥٤ٔ إ٩ ٫/ أٝٮهل ث٢، ٤ٝذ٫ ٦ة

 194 قٛيةف ٔ٪ؽ العةؼ أثٮ اكف ٦ة

 199 ل٤ؿصةؿ ٦ةلٟ ا٩ذٞةد أمؽ اكف ٦ة

ٍكزىايًع  ٨٦ ثةلك٪ح أ٥٤ٔ أظؽ ثةلنةـ اكف ٦ة
ى
 497  ال
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 398  ٤َيتني أك ٤َيح يكٮم أيٮب ث٨ صدل اكف ٦ة

1 المؿ ٬ؾا ٦ة يؽرم ذاؾ اكف ٦ة 29 

 92 ؟ثحذ٫ يفث٨ أنف  ٦ةلٟ م٢٘ اكف ٦ة

 328 ث٧ضة٬ؽ ٬ٮ يى٪ٓ اكف ٦ة

يىحٍ٪ىح اث٨ ٨ٔ ٠ذب٪ة ٦ة ٧ل إال خي  159 يح   كأل

 393  ث٧كٕؿ إال زيؽ ث٨ محةد ننج٫ ٠٪ة ٦ة

ا ٣ٞيخ ٦ة جىح ٨٦ ظؽيسنة أظك٨ أظؽن ٍٕ  387  مي

ة ٟى  ٦ى ى ثي  ال ل ؽ   323 ؟امل٤ٟ ٔجؽ ٨ٔ حتي

 225 ظةصح ٚي٭ة يل ٦ة

 232 ٍٝ حلؿيه ا٣ٕجةدة م٤عخ ٦ة

34 احلؽير ٤َت إ٫٩ أٝٮؿ أظؽالةس  ٨٦ ٦ة 9 

 171 ٬ؾا ٨٦ ٦٪٫ أػٮؼ أ٩ة يشء ٧ٌٔل ٨٦ ٦ة

 274 الض٥ ٩ؿل ٧٠ة إال قٛيةف ٩ؿل ٦ة

خ ٦ة  165 ال ٍٮرًم قٛيةف إال ٩ٕذ٫ دكف كصؽد٫ إال أظؽ يل ٩ٕي

 469  قرتق يف إال ٩ٕحل ٦ة

 799  احلؽير ؾاث٭ ظؽزخ أين يّسين ٦ة

 381  ٦٪ىٮر ٝةؿ/ ٤ٝخ أين يّسين ٦ة
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1 ؟إقعةؽ ث٨ م٧ؽ يف أوعةثٟ يٞٮؿ ٦ة 4 1 

 325 النةب ذلٟ ٨٦ ي٧٪ٕس٥ ٦ة

ريى  أثَص رص٢ يسٮف أف يججِغ ٦ة  576  ٦٪٫ ثةلك 

 595  ٌٔل أيةـ مكٕٮد أثٮ ٦ةت

 87 يشء ل يف أزجخ ٦ةلٟ

 87 ظؽيسنة أوط   ٦ةلٟ

 81 كمحى ةد ٥احلىسى  ٨٦ أ٫ٞٚ ٦ةلٟ

 88 زٞح أنف ث٨ ٦ةلٟ

 89 احلضةز إ٦ةـ، زٞحه  أنف ث٨ ٦ةلٟ

ٟه   89 ك٫٤ٌٚ كأيٮبي ، كإدٞة٫٩ ٦ةل

ٟه  ٛيةفي  ٦ةل 1 ٝىؿي٪ةف كقي 1 8 

31 ٦٪٫ إيل   أظت ٦جةرؾه  4 

 489 ؟ ظؽز٪ة/ ٢ٝ/ هل يٞةؿ يىي ٦س٢

54 ؟ احلؿاـ املكضؽ يف يٛت ٦سٌل 2 

31 ؟٧ٔؿ ق٧ٓ دلة٬ؽه  9 

 337 املعؽزني أ٦ري ةؽإقع ث٨ م٧ؽ

 337 احلؽير يف وؽكؽ إقعةؽ ث٨ م٧ؽ
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 652  بيشء ظؽيس٫ ٣حف الك٧ةؾ ث٨ وجيط ث٨ م٧ؽ

64  ا٣ٕؿاؽ درة ٧٩ري ث٨ الل ٔجؽ ث٨ م٧ؽ 8 

 653  ًٕيٙ ٠ؿيت ث٨ م٧ؽ

 669  ٝؽي٥ ميغ ٬ٮ النٕةب ٦٭ــ ث٨ م٧ؽ

ؿ    267 ٧ٔةر ث٨ ١ٔؿ٦ح إىل ث٪ة مي

ؿ    299 ٔ٪٫ قٛيةف أ٣خٚك الٮ٬ةب ٔجؽ مى

ة مؿرت  673  َمٌٮب ميغ ٚإذا ثبريكت يٮ٦ن

 598  بيشء ٣حف ػةل أيب اث٨ مؿقالت

يىحٍ٪ىح اث٨ مؿقالت  597  الؿيط ًمج٫ خي

 597  يشء ال ًمج٫ ٔ٪ؽم إقعةؽ أيب مؿقالت

 598  أق٥٤ ث٨ زيؽ مؿقالت ٨٦ إيل   أظت ٝؿة ث٨ ٦ٕةكيح مؿقالت

 651  زٞح اكف املكٕٮدم

جأ ٣حف الـ٩يج ػةل ث٨ ٥مك٤  654  حبؽيس٫ يٕي

 477  زٞح املٮوٌل زيةد ث٨ ٦٘رية

ة أدرؾ الزدم م١عٮؿ  656  أنكن

51 ؟ ابلَصيني ميٮخ أزجخ ٦ى٨ 4 

ر أٍص٢ً  ٨٦ ؽى ٞى  93 ؟ ٔ٪٫ د٪٭ةين ا٣



        
 823     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 176 إلٟ الةس أظت   ٦ى٨

ِي  ٦ى٨ ٨ أظٛ  291 ؟رأيخ ٦ى

 166 ؟ثٕي٪٫ ٩ْؿ أ٫٩ أػربؾ ٦ى٨

 481 ؟ ال ٍٮرًم أوعةب أكزٜ ٦ى٨

 278 ؟املكأ٣ح ٬ؾق أػؾتى  أي٨ ٨٦ً

 469 ؟ دأك٢ أي٨ ٦ى٨

1 ؟ ٦٪٫ أق٧ٓ أف دؿل ٦ى٨ 1 8 

 323 ٚىؿرت ظك٪٭ة ٨٦ً

 ٍ٨ ٍٕجىح ثٕؽ ابلَصة أ٢٬ رص٢ ٦ى  392 ؟ مي

 256 امل٭ؽم إىل قٕيؽ ث٨ قٛيةف ٨٦ًٍ 

 236 الؿمح٨ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ إىل قٕيؽ ث٨ قٛيةف ٨٦ًٍ 

 ٍ٨  165 ؟ا٣ٕؿب ٚٞي٫ي  ٦ى

 ٍ٨ ٍكزىايًع  إىل ٩ْؿ ٦ى
ى
 469  ا٠ذف ال

ٍكزىايًع  ٠ذت يف ٩ْؿ ٨٦
ى
 458  نـ وةظت اكف أ٫٩ ي٨ْ ال

 497 ؟ دٕضت ٬ؾا ٨٦

 473  صةثؿ أف تن١ٮا ٚال يشء يف م١١ذ٥ ٦٭٧ة

 653  زٞح َؿقٮس ٝةيض داكد ث٨ مٮىس



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 824 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ح ٩ة ٤ى٧ى  298  الراكف ٨٦ رك٪نة كاكف، ٠٭ي٢ ث٨ قى

 269 الزحه ز الةسي 

 268 كصٮق ىلع الةسي 

أ املُ٭ؿة ٩ةك٣ين  224 أدًٮ

 129 ٦٪٫ هل أظِٛ حن٨

 94 املؽي٪ح ٨ٔ ٩ٛي٪ةق حن٨

ٍكزىايًع  ٩ـؿ
ى
4  ثة٣ٞةع ال 4 7 

 376  ظؽيسنة قجٕني ٝذةدة ىلع ٩ىىخ

 659  زٞح وة٣ط ٔؿيب ث٨ الرض

ؿ س؛ ال ٍٮرًم قٛيةف إىل ٩ْؿ ٛى ذى  171 ذى

 286  قذح ىلع يؽكر ةداإلق٪ ٚإذا ٩ْؿتي 

 697  ككيٓ ٚي٫ ية٣ٛس٥ ٚي٧ة ٩ْؿ٩ة

 472  زٞح زٞح، ٥ٕ٩

٭ة؛ ٠ذجٟ ٬ةًت   296 !ٌٔل   أًؿ

 492  دربد أف ٝج٢ ٬ةدٮ٬ة

ٮر ٬ةركف  351 املك٧٤ني ًػيةر ٨٦ً أل

 699  قٛيةف حبؽير الةس أ٥٤ٔ ٬ؾا



        
 825     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ى  ٬ؾا ٍكرثى
ى
 293 ٍٝ ٔ٪ؽق رأيذي٫ ك٦ة، صةثؿ ٨ٔ أ

ٟه  ٞٮؿي اذلم ٬ؾا زىيًن / ث٨ أنف ٦ةل ؽ   98 الٞح ظى

أ الكةٔح ٬ؾق  233 دذًٮ

ق احلـفي  ٚؿث ٝؽ رص٢ ثٮؿي  ٬ؾا  227 ٠جؽى

 212 ٦٪ىٮر ظؽير ٬ؾا

 491  ا٣ربى م ٨ٔ ركاق ٬ؾا

 599  إثؿا٬ي٥ أوعةب ػة٣ٙ؛ ٤ٍٗ ٬ؾا

 599  ُٔةء ٝٮؿ ٬ؾا

اب ٬ؾا  199 ٠ؾ 

٪ٍجى٢ ث٨ أمحؽ نـ ٬ؾا ٌل ظى ًؽيين ث٨ ٔك 61  ال٧ى 4 

 493  دًل٤ٍـ أيب ٨ٔ م٤ـؽ ٬ؾا

٤ى٥ ٔٞةرب ٨٦ ٬ؾا  558 قى

 239 ا٣ٞرب يف ٩سٮف ١٬ؾا

 393 ق٧ٕذ٫ -كالل -١٬ؾا

 191 ؟٠ذيب يف رأيذى٫ ٢٬

 122 ؟محبنة اتلٮأ٦ح مٮىل وة٣ط ٨٦ ق٧ٕخى  ٢٬

 86 الل ٔجيؽ ٨٦ً أزجخي  ٬ٮ
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 826 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

34 الةس أوؽؽي  ٬ٮ 8 

ٮـ ػري ٬ٮ 34 كالىالة الى  5 

 554 ٬ؾا إال يشء ل يف طوة٣ ٬ٮ

 294 اصذ٧ٕٮا ٝؽ أربٕح ٬ؤالء

ةظ ٝٮـ ٬ؤالء  ٛ 51  ق٧ٕٮا إذا اك٩ٮا ظي 9 

31  ابلىَصيني ٔ٪ؽ ٌٔل   كا٠ذ٥ 1 

ٟو  ىلع كا٣ٕؿضي   86 إيل أظت   ٦ةل

ٛةؼ ثىالح إال ٧٤ٔ٪ةق ٦ة كالل  193 ٔك

 499  الٮرع إال ذلٟ ىلع مح٤٭٧ة أرل ٦ة، كالل

 383  بنيغ خت٤ٮى  أف ٦٨ أذل   يشء كأم  

 233 كاملؽي٪ح ث١٧ح يى٤ط ٤ٝيب كصؽتي 

٫ى  61  ثسةٗؽ الىني ٨٦ رص٢ كىص  2 

زى٪ة ؽ   189  دع٦ح كاكف، زةثخ أيب ث٨ ظجيت كظى

ٕي٫ كظؽيسنة 1 إيل   أظت ٧ٔؿك ٨٦ أق٧ 4 9 

 كدٚٓ إل٫ رص٢ ظؽيسنة 
 

673 

54 كددت أين أٝؽر أف أكٮف ٦س٫٤ 7 

 172 المؿ ٬ؾا ٨٦ أ٤ٛ٩خ أين كددت



        
 827     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 172 ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا ٨٦ جنٮت أين كددت

 243 ٦يخ   أين كددتي  ابلًجٍيىح ٬ؾق كرب  

جىح كوٙ ٍٕ 31 ثةلىؽؽ يىي ث٨ الّسم مي 7 

 133 كأكزٞ٭٥ الةس أوؽؽ كاكف

 132 كأ٥٤ٔ ٩ةٚٓ حلؽير أ٤َت اكف٨٦ ك

ِى  ال ٍٮرًم   كاكف  286 أظٛ

34، 339  الؿصةؿ ػري٠أ كاكف 9 

 322 ؽو ًوؽٍ  رص٢ كاكف

ٚ ةعن  كاكف  328 رى

 199  الراكف ٨٦ رك٪نة كاكف

 284 أثٮاب وةظتى  قٛيةفي  كاكف

ًذينة ٍٛ  169 كاكف قٛيةفي رىاًكينة ٦ي

 354  ال١ٮٚح أ٢٬ قيؽ كاكف

جىحي  كاكف ٍٕ  287 ثةحلؽير أثَصى  مي

جىحي  كاكف ٍٕ  327 كييثجذ٫ ٔ٪٫ يىؿكم مي

٩ية يف كاكف  197 ٝذةدة ٦س٢ ال 

ث ٦ة ىلع أمٮ٩نة٦ كاكف  438  ظؽ 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 828 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ىًكيًّة كاكف  331 ن

1 م١عٮؿ أوعةب يف يس٨ ل٥/ يٞٮلٮف كاك٩ٮا 4 7 

 467  داكد اث٨ ٨٦ أظِٛ ككيٓ

 655، 465  إدريف اث٨ ٨٦ ثةحلؽير أ٥٤ٔ ككيٓ

 482  اإلق٪ةد اغيح قٛيةف ٨ٔ ككيٓ

 481  زجخ ٔ٪ؽ٩ة ككيٓ

 481  الٞةت ٨٦ ككيٓ

ىكأؿ أال ديجةيل كال  89 رص٢ ٨ٔ ت

 93 دي٪٫ يف زٞح كال

 429  املؤ٦٪ني ل٦ري الل كل

 497  ُٔةء ٨ٔ ظؽيس٫ وعيط ٨٦ ك٣حف

 588  مك٭ؿ أيب ٨٦ أٚىط ٔ٪٫ ٠ذب٪ة مم٨ رأيخ ك٦ة

 298 زااؽة َض   ك٦ة

 173 ٬ؾا يسٮف أف الؿص٢ ىلع ك٦ة

 598  ٣ٞي٫ ٝؽ يسٮف أف ي٪١ؿ ك٦ة

 569 ؟! النأف ٬ؾا ٨٦ ينجٓ ك٦ى٨

 487 ؟ ٩ٞؽؾ ُيٜيي  ك٦ى٨



        
 829     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

ٌل   ريد   ،كيٟ ٍكزىايًع  ٔى
ى
 456  ال

ٮؾى ! يٮقٙ ية كيٟ ُي عى  263 ق١ني ث٘ري مى

 229 ظةصح ىلع أدةين إ٫٩! كيٟ

 125 ؟٦ين ديؿيؽ ٦ة! كيٟ

 561  ملسو هيلع هللا ىلص اليب كبني احلضةج ثني ،إقعةؽ أثة ية

 396  ٠ؾا د٢ٞ ال، الرض أثة ية

 246 ال٧ٕح يٮـ مال ٍٮرً  قٛيةف رأيخ، ػةل أثة ية

61  دي٪ةر آالؼ زالزح يه الل ٔجؽ أثة ية 2 

 244 ؟د٧ٮت أف حتت  ، م٧ؽ أثة ية

ؽ أثة ية ى٧  ي ٕ٪ة، مي  571  اإليالء يف أي ة٦٪ة ًى

ؽ أثة ية ى٧  4 ؟ ال٧ٕح إىل الؿكاح ثةفإ ٦ىت، مي 1 1 

 377  َك٧ذ٧ٮين ٚي٧ة ٩ْؿت، ٦ٕةكيح أثة ية

٨ ا٣ٛةاـ، ثين ية ا ٚةز ٦ى 61  ٗؽن 9 

61  كأثق ػري ربٟ كرزؽ، ثين ية 4 

 217 ٠جرينا كأدح٪ةؾ، و٘رينا أدحذ٪ة، قٛيةف ية

جىح ية ٍٕ  367  ٦٪٫ لٟ اقذٮزٞخ، مي

جىح ية ٍٕ  368  إثؿا٬ي٥ ىلع دٮٝٛين ال، مي



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 831 

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

54 ؟ املجةرؾ اث٨ رأيخ ٢٬، ٔجيؽ ية 9 

زى٪ة ٬ؾا، دل٪ٮف ية ؽ   371  إقعةؽ أثٮ ث٫ ظى

ؽ ية ى٧   364  ق٤ي٧ةف ق٧ٕخ ٝؽ، ػةزـ ث٨ مي

زٟى ظىت دٕةؿ، يىي ية ؽ  ظى
ي
 179 أ

 196 ا٧٤ٕ٣ةء يةٝٮدحي 

ا يزنع ال ك٣س٨ املعؿـ يذض٥  493  مٕؿن

ِٛ  89 ٦ةلٟ ظؽيرى  يى

ةظ ٨٦ً الرضيف ث٨ يىي  ٛ  471  الةس ظي

51  ٬ؤالء ٨٦ أزجخ قٕيؽ ث٨ يىي 4 

ةف قٕيؽ ث٨ يىي  ُ ٞى 51  زٞح ظةِٚ ا٣ 7 

51  اتلثجخ يف امل٪ذىه إل٫ قٕيؽ ث٨ ىيي 3 

51  احلٛةظ الٞةت ٨٦ قٕيؽ ث٨ يىي 7 

منيق زيةد ث٨ يـيؽ ٓه  -اذلم رىكىل ٔ٪٫ -ال  ًكي  656 ٣حف بيشء كى

 659 ٝؽي٥ ميغ ال٧ٕةف ث٨ يًٕل

 64 ال٭ةثؾةي  هلة يٕحل

ـًد احًل٧ةر ٝىٌي٥ يف زًدت إذا/ يٞةؿ ٫٤ً يف ٚى ٧ى  219 خى

مٍ / يٞةؿ
ى
 235 ٠ؽق ز٥، احًل٧ةر ًجٓأ



        
 831     ايلًُية ارظايفٗ

ُالصفحة زقم جسطسف ألا

 229 الةر إىل ا٣ٞية٦ح يٮـ ثةلؿص٢ ييؤمؿ
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 832 

 ؾعضفٗضؼ اي

ُالصفحة زقم صدز البيت

 694 كأشٝخ ٩ٮرنا الؿ م ثالد أًةءت
٨٦ً

ى
 639  مؿكع أ٩خ ال٬ؿ ظؽزةف أ

ًٟ  ٦ة أ٩ٛيس ى ـٔي٪ة ال ل  726  َتى
ة ا٣ُة٣ت أي ٭ة  397، 396 ٧٤ٔن
٤ٮ  158 أ٩ٮار٬ة احًل٧١ح ٨٦ً َتى

٤ ٛخ  563 ثة٠يح الكري يٮـ ٔؿيس ػى
ٮ دً  ٗري ٚىًَصت الـ٦ةفي  ذ٬ت كى  153 مي

٥   د٪ْؿم ظىت ريكيؽؾ  626 د٪ضٌل خى
٤ٜٗ ممة قي١ٛيٟ

ي
 237 دك٫٩ ابلةب أ

ا قٛيةفي  ٦ةتي  ٣ٞؽ يؽن ً زنا محى ربى   275 ٦ي
 725 ًمؿاء الي٨ يف ٣حف

٨ ة كىرًعن  يجّك اكف ٦ى  158 عل٧ًن
ؽك ٩ؿكحي   237 حلةصةد٪ة ك٩٘ى

 631 عل٥ أكرعى  إثؿا٬ي٥ي  يلى  ٩ىع
ا ز٣خ ك٦ة ٔيين ٨ٔ الٮـ ٩ف  695 قة٬ؿن



        
 833     ايلًُية ايفٗارظ

 فٗضؼ ابصعالّ املرتدِ هلِ

ُالصفحة زقم الاطم

  «أ»

 297 ٔيةش أيب ث٨ أثةف
 591 محجةف أيب ث٨ إثؿا٬ي٥
 478  ٔحىس ث٨ إقعةؽ ث٨ إثؿا٬ي٥

 258 إثؿا٬ي٥ ث٨ أٔني ابلضٌل
 625  احلةرث ث٨ ٬ي٥إثؿا

 337 احلـاَل امل٪ؾر ث٨ إثؿا٬ي٥
 437 ق٧٤ح ث٨ الٮلؽ ث٨ إثؿا٬ي٥
 151 الٮ٬ؿم قٕيؽ ث٨ إثؿا٬ي٥
 434  الٮزيؿ أيب ث٨ ٧ٔؿ ث٨ إثؿا٬ي٥
 558  ا٣ُة٣ٞةين ٔحىس ث٨ إثؿا٬ي٥
 246 النةٚع م٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥
 648  اهل٧ؾاين مكٕٮد ث٨ إثؿا٬ي٥
٭ؽم ث٨ إثؿا٬ي٥  337 املىييص ٦ى



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 834 

ُالصفحة زقم الاطم

ازم مٮىس ث٨ إثؿا٬ي٥  198 الؿ 
 148 اهلضؿم مٮىس ث٨ إثؿا٬ي٥
 133 ا٣ُةايف ٦حّسة ث٨ إثؿا٬ي٥
 655  اخلٮزم يـيؽ ث٨ إثؿا٬ي٥
 617 اليٮزصةين يٕٞٮب ث٨ إثؿا٬ي٥

 165 الكرٌف إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ
 237 احلٮارم أيب ث٨ أمحؽ
يش أيب ث٨ أمحؽ  318 سي
 247 الرضارم إق٧ةٔي٢ ث٨ أمحؽ
 234 ُٔيح ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ أمحؽ
 227 صٮ اس ث٨ أمحؽ
 166 ا٣ُؿيثييث محيؽ ث٨ أمحؽ
 168 أمحؽ اإل٦ةـ وةظت محيؽ ث٨ أمحؽ
 112 اخلالؿ ػةل ث٨ أمحؽ
ارَل قٕيؽ ث٨ أمحؽ  144 ال 
 153 ال حكةثٮرم ق٧٤ح ث٨ أمحؽ
 191 الؿ٬ةكم ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ



        
 835     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 115 الٮاقُٰ ق٪ةف ث٨ أمحؽ
 86 املَصم وة٣ط ث٨ أمحؽ
 96 الٮ٬يب الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ أمحؽ
 445  ا٣ربٌف ث٨ الؿظي٥ ٔجؽ ث٨ أمحؽ
 256 ٔيةض ث٨ الل ٔجؽ ث٨ أمحؽ
 194 ظ١ي٥ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ أمحؽ
 553  ابل٘ؽادم الثةر ٌٔل ث٨ أمحؽ
 181 الػجيس ٧ٔؿاف ث٨ أمحؽ
 113 سح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ أمحؽ
 272 ربما٣ُ ٧ٔري ث٨ أمحؽ
 83 املٞؽَل ثسؿ أيب ث٨ م٧ؽ ث٨ أمحؽ
 135  الؿ٦ةدم ٦٪ىٮر ث٨ أمحؽ
 555  املؿكزم رامؽ ث٨ ٦٪ىٮر ث٨ أمحؽ

 133  ا٣ٕجيس ظ١ي٥ ث٨ الظٮص
 482  ابلة٬ٌل أز٬ؿ

 458  ال٧ريم محةد ث٨ إقعةؽ
 438  ال٩ىةرم مٮىس ث٨ إقعةؽ
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 836 

ُالصفحة زقم الاطم

 363  الكبيع يٮنف ث٨ إسااي٢
 213  إقعةؽ أيب ث٨ نفيٮ ث٨ إسااي٢

 588  ق٧ةٔح ث٨ إق٧ةٔي٢
 539  ا٣ٕٞ٪يب مك٧٤ح ث٨ إق٧ةٔي٢

 437 ا٣ٞةرم د٧ي٥ ث٨ أيٮب
ٮط ث٨ أيٮب  558 ػي

  «ب»

 656 مك٥٤ ث٨ بكُةـ

 379 امل٢ٌٛ ث٨ بّش

 199  اتل٪حيس ثسؿ ث٨ بّش

 93  الـ٬ؿاين ٧ٔؿ ث٨ بّش

 132 الٮلؽ ث٨ ثٞيح

31  ابلَصم ػ٤ٙ ث٨ ثسؿ 6 

 229  ا٣ٕةثؽ م٧ؽ ث٨ ثسؿ

 297  ا٣ِٕل   أقؽ ث٨ ث٭ـ

  «ث»

 391 ابلَصم ٧ٔةرة ث٨ زةثخ



        
 837     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 133  احل٧يص يـيؽ ث٨ زٮر

  «ج»

 184  الٕيف صةثؿ

 393  ظةزـ ث٨ صؿيؿ

 199  الٌيب احل٧يؽ ٔجؽ ث٨ صؿيؿ

 522  ٝيٍؿط ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ ث٨ صؿيؿ

 365  ٬جرية ث٨ صٕؽة

 293  كظنيح أيب ث٨ صٕٛؿ

ؽ ث٨ صٕٛؿ ى٧  ـٔٛؿاين مي  667  ال

دٍل   399 ابلَصم أيٮب ث٨ صى

ٮ اب  298  اتليِل الل ٔجيؽ ث٨ صى

  «ح»

 241  الؿازم مك٥٤ ث٨ احلةرث

 133  ابل٤يخ يىي ث٨ ظة٦ؽ

 654 ا٣ٕزنم ٌٔل ث٨ ظجةف

 296  زةثخ أيب ث٨ ظجيت

 173  ا٣ٕضٌل محـة ث٨ ظضةج



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 838 

ُالصفحة زقم الاطم

ٮر م٧ؽ ث٨ ظضةج  291  أل

 192  ال٩ىةرم ٔس٧ةف ث٨ ظؿاـ

 284  يىي ث٨ ظؿم٤ح

 129  ال٤ير ث٨ أمحؽ ث٨ احلك٨

 163  ابليٮراين الؿبيٓ ث٨ احلك٨

 472  الـبؿٝةف ث٨ احلك٨

 696 زةثخ ث٨ احلك٨

31  دي٪ةر ث٨ احلك٨ 9 

 471 ٔؿٚح ث٨ احلك٨

34 احل٤ٮاين ٌٔل ث٨ احلك٨ 6 

1  ٦٭ؿاف ث٨ ٌٔل ث٨ احلك٨ 1 9 

 139  ابلضٌل ٧ٔةرة ث٨ احلك٨

 557  ٦ةسصف ث٨ ٔحىس ث٨ احلك٨

 229  الٌيب ٦ةلٟ ث٨ احلك٨

 239  ا٣ُ٪ةٚيس م٧ؽ ث٨ احلك٨

 88  الؿازم احلك٨ ث٨ احلكني

 196  الوج٭ةين ظٛه ث٨ احلكني



        
 839     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 242  ركح ث٨ احلكني

 96  ٧ًرية ث٨ الل ٔجؽ ث٨ ظكني

1  ابلَصم ٔؿكة ث٨ احلكني 1 2 

 378  ٭ؿٝةينامل ٧ٔؿ ث٨ ظٛه

1  ا٣ٕؽين أثةف ث٨ احلس٥ 4 8 

1  ٔذحجح ث٨ احلس٥ 4 7 

 173  ابل٤يخ ظكني ث٨ ظ١ي٥

1  المٕؿم ق٤ي٧ةف أيب ث٨ محةد 4 7 

 152  ا٣ٞؿيش أقة٦ح ث٨ محةد

 161  ٔ٪بكح ث٨ احلك٨ ث٨ محةد

 93  زاذاف ث٨ محةد

 394  شيط ث٨ ظيٮة

  «خ»

 358  اتل٧يِل دي٪ةر ث٨ ػةل
ـار ث٨ ػةل ٩  81 
 212  الٕيف يـيؽ ث٨ ػالد

 492  اهلضؿم ٧ٔؿك ث٨ ػالس



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 841 

ُالصفحة زقم الاطم

 233  د٧ي٥ ث٨ ػ٤ٙ
َل قةل٥ ث٨ ػ٤ٙ  387  املؼؿ 

  «د»

 131  احلىني ث٨ داكد
 117  الٌيب ٧ٔؿك ث٨ داكد

  «ذ»

 122  الك٭ِل ٧ٔؿك ث٨ ذؤيت

  «ز»

 274  الؿاح ث٨ ربةح

 556  ال١ٮيف ػةل ث٨ ربةح

 369  ا٬ي٥إثؿ ث٨ ربع

 253  ق٤ي٧ةف ث٨ الؿبيٓ

21  ٩ةٚٓ ث٨ الؿبيٓ 7 

31  يىي ث٨ الؿبيٓ 7 

 655  ٤ٛ٦ط ث٨ قٕؽ ث٨ رمؽي٨

 284  ٦٭ؿاف ث٨ رٚيٓ

1  اتل٧يِل ا٣ٞةق٥ ث٨ ركح 4 2 



        
 841     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 336  ٔجةدة ث٨ ركح

  «ش»

 214  الٞيف ٝؽا٦ح ث٨ زااؽة
 218  اهل٧ؽاين ٔؽم ث٨ الـبري
 659  املّك مٮىس ث٨ الـبري
 128  املّك إقعةؽ ث٨ زكؿية
 626  الحكةثٮرم داكد ث٨ زكؿية
 564  ٔىؽم ث٨ زكؿية
 185  ٦ٕةكيح ث٨ ز٬ري
 662  احلىني ث٨ زيةد
 128  اخلؿاقةين قٕؽ ث٨ زيةد
 369  َكيت ث٨ زيةد
 371  َمؿاؽ ث٨ زيةد
 191  احليجىةب ث٨ زيؽ

  «ض»

 84  أ٦يح ث٨ قةل٥
 133  يٮنف ث٨ سيش



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 842 

ُالصفحة زقم الاطم

 243  ابلريكيت م٧ؽ ث٨ قٕؽ
 651  بنري ث٨ قٕيؽ
 443  ابلؼةرم قٕؽ ث٨ قٕيؽ
 589  ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ قٕيؽ
 668  ا٣ربذيع ٧ٔؿك ث٨ قٕيؽ
 292  ٚريكز ث٨ قٕيؽ
 471  ابلٞةؿ مؿزبةف ث٨ قٕيؽ

 161  ال ٍٮرًم قٛيةف
 213  ا٣ٕٞيٌل زيةد ث٨ قٛيةف
 553  امل٤ٟ ٔجؽ ث٨ قٛيةف
يىحٍ٪ىح ث٨ قٛيةف  117  خي
 214  ق٤ي٥ ث٨ قالـ
٥ٍ٤  283  النٕريم ٝذحجح ث٨ قى
٥ٍ٤  319  ا٤ٕ٣ٮم ٝحف ث٨ قى

ؿ ق٧٤ةف  319  اٗل
 491  د٧ةـ ث٨ ق٧٤ح
 556  املؿكزم ق٤ي٧ةف ث٨ ق٧٤ح



        
 843     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 317  ٔجةيح ث٨ ق٧٤ح
 215  ال١٪ؽم َكسٮـ ث٨ ق٧٤ح

 331  الؿيش أمحؽ ث٨ ق٤ي٧ةف
 267  امل٘رية ث٨ ق٤ي٧ةف
 352  ظؿب ث٨ ق٤ي٧ةف
 564  ظيةف ث٨ ق٤ي٧ةف
 522  ا٣ٕذّك داكد ث٨ ق٤ي٧ةف
ـاز داكد ث٨ ق٤ي٧ةف  84  ا٣ٞ
 195  الجةر ٔجؽ ث٨ ق٤ي٧ةف
 593  ٔذجح ث٨ ق٤ي٧ةف
 235  ٝؿيل ث٨ ق٤ي٧ةف

 546  داكد ث٨ قجيؽ
 113  ا٣ٕك١ؿم حبؿ ث٨ ق٭٢
 151  زجن٤ح ث٨ ق٭٢
 466  ٔس٧ةف ث٨ ق٭٢
 542  ا٣ٕك١ؿم ىيي ث٨ ق٭٢
٤ِل ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ قٮيؽ  335  الك 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 844 

ُالصفحة زقم الاطم

  «غ»

 125  املؽين قٕؽ ث٨ شظجي٢
 214  ا٣ٞةيض الل ٔجؽ ث٨ شيٟ
جىح ٍٕ ةج ث٨ مي  282  احلىض 
جىح ٍٕ  137  ال١ٮيف دي٪ةر ث٨ مي
جىح ٍٕ  111  اهلةمِل دي٪ةر ث٨ مي

 546  ظؿب ث٨ مٕيت
 583  كاٝؽ ث٨ مٕيت
 488  ق٧٤ح ث٨ مٞيٜ
 167  ا٣ٕجؽم ٔجةد ث٨ م٭ةب

  «ص»

 658  ا٣ٕضٌل مك٥٤ ث٨ وة٣ط
 595 وؽٝح ث٨ ػةل

 595  امل٪ذَص ث٨ وؽٝح
 529 وؽٝح ث٨ ا٢ٌٛ٣

 147 الـرم يكةر ث٨ وؽٝح
ُ«ض»

ُ

ُ«ط»

ُ

ُ

 

 

 

 

 



        
 845     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 172ُا٤ٛ٣كُيين ربيٕح ث٨ ٧ًؿة
 ُ«ط»

ـار ث٨ ػةل ث٨ َة٬ؿ ٩  237 
 143  الٮاقُٰ ٩ةٚٓ ث٨ ٤َعح

 661  ٦ٕةكيح ث٨ ٤َٜ
  «ع»

 289  النٕيب شاظي٢ ث٨ عمؿ
 472  ا٣ٕٮاـ ث٨ ٔجةد

 444  مـيؽ ث٨ الٮلؽ ث٨ ا٣ٕجةس
 121  الل ٔجيؽ ث٨ صٕٛؿ ث٨ ا٣ٕجةس
 234  ا٣رتٝيف الل ٔجؽ ث٨ ا٣ٕجةس
 418  جنيط ث٨ ا٣ٕجةس

 127  اتليِل الىلع ٔجؽ
 211  عمؿ ث٨ الىلع ٔجؽ
 418  ؿمك٭ ث٨ الىلع ٔجؽ
 136  ا٣ٕالء ث٨ الجةر ٔجؽ
 97  الٮلؽ ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 846 

ُالصفحة زقم الاطم

 419  ظجيت ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ
 272  المذّك الؿ مح٨ ٔجؽ
 145  احلةرث ث٨ إقعةؽ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 132  بنري ث٨ احلس٥ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 95  ا٣ٞةق٥ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 558  الـ٬ؿم ٧ٔؿ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 412  ا٣ٕحيش ٦جةرؾ ث٨ مح٨الؿ   ٔجؽ
 232  مىٕت ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 111  احلٮيؿث ث٨ ٦ٕةكيح ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 594  ٩ةٚٓ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 238  الؼع ٬ة٩ئ ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
 438  إق٧ةٔي٢ ث٨ يىي ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ
ز اؽ ٔجؽ  596  ٧ٔؿ ث٨ الؿ 
 89  اهلك٪ضةين عو٥ ث٨ الكالـ ٔجؽ

ٍؿكىٍركذم ظكةف ث٨ الى٧ؽ جؽٔ  261  ال٧ى
 196  املٞؿئ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ الى٧ؽ ٔجؽ
 96  الكييس ا٣ٕـيـ ٔجؽ



        
 847     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 214  ٔس٧ةف أيب ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ
 591  احلىني ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ
 84  املةصنٮف ث٨ الل ٔجؽ ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ
 97  ٧ٔؿاف ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ
 261  ٦٪يت ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ
 447  ٔٛةف ث٨ ا٣٘ٛةر ٔجؽ
 523  املؼةرؽ أيب ث٨ ال١ؿي٥ ٔجؽ
 188  القٮد أيب ث٨ الل ٔجؽ
 714  الٕؽ أيب ث٨ الل ٔجؽ
 344  ا٣ٕذّك ثسؿ أيب ث٨ الل ٔجؽ
 328  الؿٌف صٕٛؿ ث٨ الل ٔجؽ
 611  زيةد أيب ث٨ الل ٔجؽ
 145  بليؽ أيب ث٨ الل ٔجؽ
 151  جنيط أيب ث٨ الل ٔجؽ
 566  ابل٭ؿاين أمحؽ ٨ث الل ٔجؽ
 118  مجٮي٫ ث٨ أمحؽ ث٨ الل ٔجؽ
 94  الكدم إدريف ث٨ الل ٔجؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 848 

ُالصفحة زقم الاطم

 461  إق٧ةٔي٢ ث٨ الل ٔجؽ
 188  احلك٨ ث٨ الل ٔجؽ
 386  ا٣ُة٣ٞةين بّش ث٨ الل ٔجؽ
 371  ربيٕح ث٨ ظجيت ث٨ الل ٔجؽ
 216  ػجيٜ ث٨ الل ٔجؽ
 123  اخلؿييب داكد ث٨ الل ٔجؽ
 246  رصةء ث٨ الل ٔجؽ
 94  ال١٪ؽم قٕيؽ ث٨ الل ٔجؽ
 112  مرب٦ح ث٨ الل ٔجؽ
 245  ا٣ٕضٌل وة٣ط ث٨ الل ٔجؽ
 146  ٠حكةف ث٨ َةكس ث٨ الل ٔجؽ
 316  صج٤ح ث٨ ٔس٧ةف ث٨ الل ٔجؽ
 95  الٕيف ٧ٔؿ ث٨ الل ٔجؽ
 227  أثةف ث٨ ٧ٔؿ ث٨ الل ٔجؽ
 338 الٛيٌل م٧ؽ ث٨ الل ٔجؽ

 218  ٔجيؽ ث٨ م٧ؽ ث٨ الل ؽٔج
 131  ٔٞي٢ ث٨ م٧ؽ ث٨ الل ٔجؽ



        
 849     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 172  ا٣٘ـم ٧ٔؿك ث٨ م٧ؽ ث٨ الل ٔجؽ
 262  ا٣ٕٞ٪يب مك٧٤ح ث٨ الل ٔجؽ
 114  ا٣ٞؿيش ك٬ت ث٨ الل ٔجؽ
 595  رامؽ ث٨ يـيؽ ث٨ الل ٔجؽ
 111  وة٣ط ث٨ املذٕةؿ ٔجؽ
 199  بنري أيب ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ
 188  الؿمح٨ ٔجؽ أيب ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ
 385  الـرم احل٧يؽ ٔجؽ ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ
 656  ُٔةء ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ
 81  مكٕٮد ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ
 351  الكؽكيس كاو٢ ث٨ الٮاظؽ ٔجؽ
 655  ُٔةء ث٨ الٮ٬ةب ٔجؽ
  478، 199  صرب ث٨ دلة٬ؽ ث٨ الٮ٬ةب ٔجؽ

 542  املؿكزم ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽة
 419  ظيةف ث٨ ٔجيؽ
 153  ا٣حن١ؿم يىي ث٨ قٕيؽ ث٨ الل ٔجيؽ
 671  عئنح ث٨ الل ٔجيؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 851 

ُالصفحة زقم الاطم

 295  ٦ٕةذ ث٨ الل ٔجيؽ
 412  املّك يـيؽأيب  ث٨ الل ٔجيؽ
 213  املعةمٌل يٕحل ث٨ الل ٔجيؽ
 131  ٝؿة أيب ث٨ ٔجيؽ

 459  المنيق ٔس٧ةف ث٨ ٔجيؽة
 111  ا٣ٞةرئ محةد ث٨ ٔذجح

 591  ظىني ث٨ ٔس٧ةف
 118  الؿازم املٞؿئ زااؽة ث٨ ٔس٧ةف
 658  ابلَصم قٕؽ ث٨ ٔس٧ةف
 131  املؿكزم ٔحىس ث٨ ٔس٧ةف
 113  ابلت مك٥٤ ث٨ ٔس٧ةف
 183  الؿازم ٦ُيٓ ث٨ ٔس٧ةف
 199  ا٣ربم ٦ٞك٥ ث٨ ٔس٧ةف
 141  الـبري ث٨ ٔؿكة

 226  الوج٭ةين يـيؽ ث٨ ٔىةـ
 369  الكةات ث٨ ُٔةء
 182  الك١ٮين ػةل ث٨ ٔٞجح



        
 851     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

ؽيش ث٨ ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٔٞجح  432  ظي
 212  ٝجيىح ث٨ ٔٞجح
 129 ك٬ت ث٨ ٔٞجح
 216 الك٧ؿٝ٪ؽم إقعةؽ ث٨ ٌٔل
 85  اهلك٪ضةين احلك٨ ث٨ ٌٔل
 119  مٞيٜ ث٨ احلك٨ ث٨ ٌٔل
 81  ال٪يؽ ث٨ احلكني ث٨ ٌٔل
 119  ثؿم ث٨ حبؿ ث٨ ٌٔل
 266  الـرم زةثخ ث٨ ٌٔل
 94  زجنح ث٨ ٌٔل
 396  صؽعف ث٨ زيؽ ث٨ ٌٔل
 143  ابل٤يخ ق٤ي٧ةف ث٨ ٌٔل
 214  م٭ةب ث٨ ٌٔل
 189  ا٣ُ٪ةٚيس م٧ؽ ث٨ ٌٔل
 211  مك٭ؿ ث٨ ٌٔل
 172  ٦حّسة ث٨ ٌٔل
 142  ا٣ُٕةر ٦ي٧ٮف ث٨ ٌٔل



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 852 

ُالصفحة زقم الاطم

 122  ال٭ٌِل ٩َص ث٨ ٌٔل
 558  رصةء ث٨ ٧ٔةر
 556  قيٙ ث٨ ٧ٔةر

 331  صٮي٨ ث٨ ٧ٔةرة
 391  الؿٝةيش ٧ٔؿ
 145  قٕيؽ ٨ث ٧ٔؿ
 349  مج ح ث٨ ٧ٔؿ
 471  ابل٤يخ ٬ةركف ث٨ ٧ٔؿ

 571  الؿمٌل ٬ةركف ث٨ ٧ٔؿاف
 444  ق٧٤ح أيب ث٨ ٧ٔؿك
 196  الؿازم ٝحف أيب ث٨ ٧ٔؿك
ز م ا٣ٕجةس ث٨ ٧ٔؿك  118  الؿ 
 558  زةثخ ث٨ ٧ٔؿك
 667  صػةب ث٨ ق٭٢ ث٨ ٧ٔؿك
 213  الٕيف م٧ؿ ث٨ ٧ٔؿك
ٌٙ ؽالٮل ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿك  199  اٗل
 144  ٔجيؽ ث٨ ٧ٔؿك



        
 853     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 86  الىرييف ٌٔل ث٨ ٧ٔؿك
 248  ا٣ٕ٪ٞـم م٧ؽ ث٨ ٧ٔؿك
 386 ابلة٬ٌل مؿزكؽ ث٨ ٧ٔؿك

 498  احل٪ ةط ٔحىس
 494  لًل أيب ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ ٔحىس
 242  إقعةؽ ث٨ م٧ؽ ث٨ ٔحىس
 293  إقعةؽ أيب ث٨ يٮنف ث٨ ٔحىس

  «ف»

ـاز ٚؿات  714  ا٣ٞ
 193  د٠ني ث٨ ا٢ٌٛ٣
 463  ٔ٪بكح ث٨ ا٢ٌٛ٣
ؽ ث٨ ا٢ٌٛ٣ ى٧   545  الحكةثٮرم مي
 271  ابل٤يخ ٦ٞةد٢ ث٨ ا٢ٌٛ٣
 182  الك٪ةين مٮىس ث٨ ا٢ٌٛ٣
 226  الؿػةَل يٕٞٮب ث٨ ا٢ٌٛ٣

  «ق»

 661  الٕيف ا٣ٞةق٥



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 854 

ُالصفحة زقم الاطم

 242  الٮيع ٔس٧ةف ث٨ ا٣ٞةق٥
 96  اليٌل ٦ربكر ث٨ ا٣ٞةق٥
 141  ثسؿ أيب ث٨ ٧ؽم ث٨ ا٣ٞةق٥
 172  ٔٞجح ث٨ ٝجيىح

 168  ا٣ٕالء ث٨ ُٝجح
 125  ٦ةلٟ ث٨ ُٝجح
 131  الؽيل مك٥٤ ث٨ ٝحف

  «ل»

 515  محيؽ ث٨ الظٜ
 127  ق٤ي٥ أيب ث٨ لر

  «م»

 173  ال٭ؽم إق٧ةٔي٢ ث٨ ٦ةلٟ
 79  أنف ث٨ ٦ةلٟ

 215  قٕيؽ ث٨ ٦جةرؾ
 289  صرب ث٨ دلة٬ؽ
 577  مٮىس ث٨ مجٮب

 99  ابل٤يخ أثةف ث٨ م٧ؽ



        
 855     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 86  مٕيت ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ م٧ؽ
 323  وٛٮاف أيب ث٨ م٧ؽ
 176  ٔذةب أيب ث٨ م٧ؽ
 91  ا٣رباء ث٨ أمحؽ ث٨ م٧ؽ
ةج ث٨ أمحؽ ث٨ م٧ؽ  111  الىيؽ٩ةين احلىض 
 125  إقعةؽ ث٨ م٧ؽ
 547  أٔني ث٨ م٧ؽ
 489  الز٬ؿ ث٨ م٧ؽ
 564  ربصالينا٣ احلكني ث٨ م٧ؽ
 553  اهلؿكم احلكنيأيب  ث٨ م٧ؽ
 191  الكيب الكةات ث٨ م٧ؽ
 719  بكةـ ث٨ ا٣ٕجةس ث٨ م٧ؽ
 513  القؽم ا٢ٌٛ٣ ث٨ م٧ؽ
 318  احلؿاين ا٣ٞةق٥ ث٨ م٧ؽ
 397  املىف ث٨ م٧ؽ
 541  املٕذ٧ؿ ث٨ م٧ؽ
 134  اتليِل امل٪١ؽر ث٨ م٧ؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 856 

ُالصفحة زقم الاطم

 477  ظةصت ث٨ م٧ؽ
٧ت ظكةف ٨ث م٧ؽ  548  الك 
 151  الرضيؿ ػةزـ ث٨ م٧ؽ
 143  الؿازم ػةل ث٨ م٧ؽ
 267  احلؽاد ػ٤ٙ ث٨ م٧ؽ
 636  ركح ث٨ م٧ؽ
 555  اهل٧ٍؽاين قةل٥ ث٨ م٧ؽ
 681  وة٣ط ث٨ م٧ؽ
 171  وجيط ث٨ م٧ؽ
 232  َؿيٙ ث٨ م٧ؽ
 441  الـبؿٝةف ث٨ ٔجةد ث٨ م٧ؽ
 444  لك٤ِلا الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ
 219  لًل أيب ث٨ الؿ مح٨ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ
 139  رز٦ح أيب ث٨ ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ
 333  ال٤ش أيب ث٨ الل ٔجؽ ث٨ م٧ؽ
 147  الـبري ث٨ الل ٔجؽ ث٨ م٧ؽ
 483  الٝييق امل٤ٟ ٔجؽ ث٨ م٧ؽ



        
 857     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 588  اتل٪ٮيخ ٔس٧ةف ث٨ م٧ؽ
 158  َمدل ث٨ ٔس٧ةف ث٨ م٧ؽ
 141  املؽين فٔضال ث٨ م٧ؽ
 715  اليٌل ٔـيـ ث٨ م٧ؽ
 252  يـيؽ ث٨ ٔىةـ ث٨ م٧ؽ
 553  النٞييق ٌٔل ث٨ م٧ؽ
 162  ا٣جكةيئ ٌٔل ث٨ م٧ؽ
 124  احلكني ث٨ ٌٔل ث٨ م٧ؽ
 135  ابلة٬ٌل ا٣ٕجةس ث٨ ك٧ٔؿ ث٨ م٧ؽ
 236  لًل أيب ث٨ ٧ٔؿاف ث٨ م٧ؽ
 659  ال٩ىةرم ٧ٔؿك ث٨ م٧ؽ
 212  ا٣ُيةليس ؿك٧ٔ ث٨ م٧ؽ
 397  ا٣ُجةع ث٨ ٔحىس ث٨ م٧ؽ
 244  ٗـكاف ث٨ ٌٚي٢ ث٨ م٧ؽ
 165  الى٪ٕةين ٠سري ث٨ م٧ؽ
 195  ا٣ٕجؽم ٠سري ث٨ م٧ؽ
 165  الؿازم مك٥٤ ث٨ م٧ؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 858 

ُالصفحة زقم الاطم

 135  دؽرس ث٨ مك٥٤ ث٨ م٧ؽ
 272  ٦٭ؿاف ث٨ م٧ؽ
 661  ٦٭ــ ث٨ م٧ؽ
َل ٬ةركف ث٨ م٧ؽ ؿ   623  املؼى
 564  الٮاقُٰ يىي ث٨ م٧ؽ
 226  ٦٪ؽق ث٨ يىي ث٨ م٧ؽ
 374  القٛةيط يـيؽ ث٨ م٧ؽ
 227  الؿٚةيع يـيؽ ث٨ م٧ؽ
 437  المنيق يٕٞٮب ث٨ م٧ؽ
 441  ا٣ٛؿيةيب يٮقٙ ث٨ م٧ؽ
 584  ظكني ث٨ َمدل

 592  قٕؽ أيب ث٨ ٦ؽرؾ
 451  ا٣ُةَؿم م٧ؽ ث٨ مؿكاف
 339  زٚؿ ث٨ مـاظ٥
 217  مّس٬ؽ ث٨ مكؽد
 136  ٠ؽاـ ث٨ مكٕؿ

 291  القؽم ٦ةلٟ ث٨ مكٕٮد



        
 859     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 325  ا٣ٛؿا٬يؽم إثؿا٬ي٥ ث٨ مك٥٤
 117  الـ٩يج ػةل ث٨ مك٥٤
ٮر ٠حكةف ث٨ مك٥٤  476  أل
 595  ًمنس٥ ث٨ مك٥٤

 543  كاًط ث٨ املكيت
 165  ال١٪ةين ٦ةزف ث٨ ٦ُؿؼ

 148  قٮيؽ ث٨ ٬الؿ ث٨ ٦ًٕل
٨ٍٕ  156  نحجةينال زااؽة ث٨ ٦ى

 519  زيةد ث٨ ٦٘رية
 368  ٦ٞك٥ ث٨ ٦٘رية
 163  الَصآثةدم م٧ؽ ث٨ ٦ٞةد٢
ٍؿة ث٨ ٦ٞك٥  318  جبي

 656  الزدم م١عٮؿ
 339  املٕذ٧ؿ ث٨ ٦٪ىٮر
 116  عئنح أيب ث٨ مٮىس
 567  الؿازم املجةرؾ ث٨ مٮىس
 199  إق٧ةٔي٢ ث٨ مؤم٢



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 861 

ُالصفحة زقم الاطم

 341  ابلَصم ٦ي٧ٮف
  «ن»

 142  ٘ريةامل ث٨ ٩َص
 556  َؿيٙ ث٨ ٩َص
 112  ال٭ٌِل ٌٔل ث٨ ٩َص

 261  زرارة ث٨ الرض
 661 ٦ُؿؽ ث٨ الرض
 196  الوج٭ةين ٬نةـ ث٨ الرض
ـايع محةد ث٨ ٩ٕي٥  85  اخل
 235  ظجيت ث٨ ٩ٮح
 164  ٦ُ٭ؿ ث٨ ٩ٮ٢ٚ

  «هـ»

ٮر ٬ةركف  351  أل
 614  اهل٧ؽاين إقعةؽ ث٨ ٬ةركف
 92  اليٌل ؽقٕي ث٨ ٬ةركف
 134  املؿكزم ٦ٕؿكؼ ث٨ ٬ةركف
 277  ا٣ٞةق٥ ث٨ ٬ةم٥



        
 861     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 136  ا٣ٞؿدكيس ظكةف ث٨ ٬نةـ
 256  ا٣ُيةليس امل٤ٟ ٔجؽ ث٨ ٬نةـ
 556  الؿازم الل ٔجيؽ ث٨ ٬نةـ
 334  ٧ٔةر ث٨ ٬نةـ
 335  بنري ث٨ ٬ني٥
 593  زيةد ث٨ ٢ٞ٬ً
 368  ا٣ٕٮذم يىي ث٨ ٧٬ةـ
 351  الىرييف ٬يس٥

 257  ال٩ُةيك جي٢ ث٨ اهليس٥
  «و»

 231  الؿاح ث٨ ككيٓ
 635  الوج٭ةين أثةف ث٨ الٮلؽ
 288  ػةل ث٨ الٮلؽ
 215  مضةع ث٨ الٮلؽ
 316  ٔذجح ث٨ الٮلؽ
 179  النحجةين ٔٞجح ث٨ الٮلؽ
 124  ا٣ٞؿيش ٠سري ث٨ الٮلؽ



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 862 

ُالصفحة زقم الاطم

ٍؾرم مـيؽ ث٨ الٮلؽ ٕي  162  ا٣
  «ي»

 378  اخلىيت يبأ ث٨ يىي
 311  آدـ ث٨ يىي
 214  الرضيف ث٨ يىي
 131  الؿازم امل٘رية ث٨ يىي
 266  املٞةثؿم أيٮب ث٨ يىي
 86  ظيةف ث٨ ظكةف ث٨ يىي
 378  الؿازم زيةد ث٨ يىي
 151  أثةف ث٨ قٕيؽ ث٨ يىي
 253  امل٤ٟ ٔجؽ ث٨ يىي
 593  ٔجيؽ ث٨ يىي
 661  ا٣ٕضٌل ي٧ةف ث٨ يىي
 137  اهلةمِل زيةد أيب ث٨ يـيؽ
٧ًٍ ث٨ يـيؽ  436  الك 
 474  الؿمٌل ػةل ث٨ يـيؽ
 591  ربيٕح ث٨ يـيؽ



        
 863     ايلًُية ايفٗارظ

ُالصفحة زقم الاطم

 655  المنيق زيةد ث٨ يـيؽ
 121  ابلَصم ق٪ةف ث٨ يـيؽ
 147  صةثؿ ث٨ يـيؽ ث٨ يـيؽ

 267  احلرضَل إقعةؽ ث٨ يٕٞٮب
 658  ال٧ٕةف ث٨ يًٕل

 216  أقجةط ث٨ يٮقٙ
 142  الكبيع إقعةؽ ث٨ ٮقٙي

 438  الكٛؿ ث٨ يٮقٙ
 333  ا٣تكرتم مٮىس ث٨ يٮقٙ
 232  ا٣ُٞةف مٮىس ث٨ يٮقٙ
 553 الىٛةر يٕٞٮب ث٨ يٮقٙ
 81  الىلع ٔجؽ ث٨ يٮنف

 

 

 

 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 864 

ى» 
َ
ن

ُ
ُالصفحة زقمُ«الك

  يحال١٪
 247 أثٮ أمحؽ الـبريم

 248 أثٮ أقة٦ح 

ـارم   576 أثٮ إقعةؽ ا٣ٛ

 249 ٮ الظٮص احل٪يف أث

 211 أثٮ الم٭ت 

 292 أثٮ ابلؼرتم 

 191 أثٮ احلٮيؿث 

 135 أثٮ الـبري 

 193 أثٮ ا٣ُة٬ؿ 

 292 أثٮ ا٣ٕةلح الؿيةيح 

ؿايب   288 أثٮ ا٣ٕجةس أل

 233 أثٮ امل٪ؾر الٮاقُٰ 

 287 أثٮ امل٭٤ت الؿَل 

 256 أثٮ الٮلؽ ا٣ُيةليس 

 393 أثٮ أيٮب وةظت ابلَصم

 316 أثٮ بّش 



        
 865     ايلًُية ايفٗارظ

ى» 
َ
ن

ُ
ُالصفحة زقمُ«الك

 282 أثٮ ثسؿ ث٨ أيب القٮد 

 218 أثٮ ثسؿ ث٨ أيب ال٩ية 

 232 أثٮ ثسؿ ث٨ أيب ٔذةب 

 215 أثٮ دٮبح 

 124 أثٮ صٕٛؿ ابلةٝؿ 

ةؿ   272 أثٮ صٕٛؿ ال٧ 

 325 أثٮ صٕٛؿ املك٪ؽم 

 194 أثٮ صٕٛؿ امل٪ىٮر 

 256 أثٮ جي٢ املّك 

 564 أثٮ ػةل المحؿ 

 359 ػدلة ابلَصمأثٮ 

ؿم  ٛى  166 أثٮ داكد احلى

 186 أثٮ داكد ا٣ُيةليس 

 299 أثٮ رزي٨ 

31 أثٮ قٕيؽ المش  9 

1 أثٮ قٕيؽ ث٨ يىي  4 9 

 179 أثٮ ق٤ي٥ الجيٌل 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 866 

ى» 
َ
ن

ُ
ُالصفحة زقمُ«الك

 228 أثٮ م٭ةب احل٪ةط 

 168 أثٮ َة٣ت؛ وةظت اإل٦ةـ أمحؽ 

 379 أثٮ ّٛؿ الزدم

 263 أثٮ ٔجؽ الؿ مح٨ احلةريث 

4 ٔجؽ الؿ مح٨ الك٤ِل أثٮ 4 4 

 175 أثٮ ٔجؽ الل ا٣ُ٭ؿاين 

 352 أثٮ ٔجيؽة احلؽاد 

 339 أثٮ ٌٔل ث٨ ديك٥ 

 242 أثٮ ٧ٔري ث٨ العةس 

 333 أثٮ ٗكةف 

 153 أثٮ ٝؽا٦ح الّسػيس 

 196 أثٮ مىٕت الـ٬ؿم 

ٍّٕشى   369 أثٮ ٦ى

 139 أثٮ ٧ٕ٦ؿ ا٣ُٞيع 

ًٕني الؿازم   88 أثٮ ٦ى

 259  أثٮ ننيٍ

 193 أثٮ ٩ٕي٥ ال٧ياليئ 



        
 867     ايلًُية ارظايفٗ

ى» 
َ
ن

ُ
ُالصفحة زقمُ«الك

 215 أثٮ ٧٬ةـ 

 232 أثٮ يـيؽ املٕين 

 

 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 868 

 املجؽكءي ثةث٨

ُزقم الصفحةُ«ابن»

 333 اث٨ أيب ال٤ش

 237 اث٨ أيب احلٮارم 

 378  اخلىيت أيب اث٨

 218 اث٨ أيب ال٩ية 

4  ا٣ّٕشي٨ أيب اث٨ 4 1 

 215 اث٨ أيب الضٮد 

1  الٮزيؿ أيب اث٨ 4 9 

 139 ٨ أيب رز٦ح اث

31 اث٨ أيب سيش  8 

 523  وٛٮاف أيب اث٨

 176 اث٨ أيب ٔذةب 

1 اث٨ أيب بليؽ  4 5 

 151 اث٨ أيب جنيط 

 394  ابلؼرتم اث٨

 134  ا٣ُجةع اث٨

 95 اث٨ ا٣ٞةق٥ 



        
 869     ايلًُية ايفٗارظ

ُزقم الصفحةُ«ابن»

 29  ا٣ٞحّساين اث٨

 84 اث٨ املةصنٮف 

64 اث٨ املؽيين  4 

 242 اث٨ العةس 

 215 اث٨ ث٭ؽ٣ح 

 327 صؽعف اث٨

 89 اث٨ صؿيش 

ـاز   84 اث٨ داكد ا٣ٞ

 94 اث٨ زجنح 

 192 اث٨ مرب٦ح 

1 اث٨ َةكس  4 6 

يىحٍ٪ىح  1 اث٨ خي 1 7 

 169 اث٨ كارة 

 

 



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 871 

 فٗضؼ املٛعٛعات

ُزقم الصفحة املىضىع

 5  ٦ٞؽ٦ح اتلعٞيٜ
 14 ٥٤ٔ الىٍؿح كاتل ٕؽي٢

 16 الٞؽ كالٞةد
 19 أا٧ح الٞؽ
 21 د٥اث٨ أيب ظة

 21 مٮلق، كننأد٫، ك٤َج٫ ل٥٤ٕ٤
كاة ٔ٪٫  22 منةي٫، كالؿ 
٥٤ ٤ٔي٫ ًٕ  24 ز٪ةء أ٢٬ ا٣

ـيذ٫  29 ٠ذةب دٞؽ٦ح الىٍؿح كاتل ٕؽي٢ كمى
 31 ٠ذةب الىٍؿح كاتل ٕؽي٢ كمـيذ٫

٤ ِل  ٕى ٦ح ال٧ي ٕىال    31مج٭حه أصةبى ٔ٪٭ة ا٣
 ًظؿص اث٨ أيب ظةد٥ ىلع اقتيٕةب ٩ىٮص أا٧ح ا٨ٛ٣

ة كدٕؽيالن  كىاة صؿظن  32 يف احليس٥ ىلع الؿ 

ًٕني  34 ًظؿص اث٨ أيب ظةد٥ ىلع االدىةؿ ثذال٦ؾة اإل٦ةـ أمحؽ كاث٨ ٦ى
 38 «الىٍؿح كاتل ٕؽي٢»٦٪٭ش اث٨ أيب ظةد٥ يف ٠ذةث٫ 



        
 871     ايلًُية ايفٗارظ

ُزقم الصفحة املىضىع

 41 كمـيذ٫ ىلع ٗريق ٨٦ ٠ذت ٬ؾا ا٨ٛ٣ «الىٍؿح كاتل ٕؽي٢»٠ذةب 
 41 دؿديت ال١ذةب

 44 ؤ٣ٙ ٨٦ دألٙ ال١ذةب٩جؾة ٨ٔ ٬ىؽؼ امل
 49 ا٣جكؼح املٕذ٧ؽة يف ا٢٧ٕ٣

ىلع ثٕي ا٣جكغ املذٞؽـ ذ٠ؿ٬ة ٝج٢ إعدة َجٓ ال١ذةب  ىٮؿاحل
 51 ٣ُجٕذ٫ الة٩يح

 51 املٞةث٢ ٤ٔي٭ة غ املؼُٮَةتنك٨٦ وٮر 

 57 إىل ال١ذةب ع٧ٜٞي ق٪ؽ ال
 62 ملسو هيلع هللا ىلصمؿدجح ال يب 

٪ ح كأا٧ذ٭ة  64 ٦ٕؿٚح الك 
 68 لؿكاةاتل٧يزي ثني ا

كاة  71 َجٞةت الؿ 
 71 الىعةثح
 73 اتلةثٕٮف

 74 أدجةع اتلةثٕني
 74 مؿادت الؿكاة

 76 الا٧ح



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 872 

ُزقم الصفحة املىضىع

 77 مالك بن أوظ بن أبي عامز؛ أبو عبد هللا ألاصبحي
٫٧٤ ثةآلزةر  83 ثةب ٦ة ذي٠ؿ ٨٦ وعح ظؽير ٦ةلٟ ٔك

ك٪٫  ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ دىٮىٌف  ٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٔ ا٣ٛذٮل إال ٦ة يي
 كي٫٧٤ٕ

91 
ـ٫ٔ ٨٦ ا٣ٞؿآف ثةب ٦ة ذ٠ؿ ممة ٚذط الل   91 ىلع ٦ةلٟ ث٨ أنف ٩

 92 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ دٕة٬ؽ ٦ةلٟ يف ٦زنهل ل٤ٞؿآف
 93 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح ٦ةلٟ ثؿكاة اآلزةر ك٩ة٤ٝذ٭٥

٫ ٛة٫ٚ ككٔر  113 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ والح ٦ةلٟ ث٨ أنف ٔك
ىيب  ٦ةلٟ ث٨ ٪ ح ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ اقذعٞةؽ مي  114 أنف الك 

 115 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صال٣ح ٦ةلٟ ث٧ؽي٪ح الؿ قٮؿ كٝؽ٫٦ يف ا٥٤ٕ٣
٢ٞ ٦ةلٟ ث٨ أنف كأدث٫ ٔى  117 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ 

ٞةقةة ٦ةلٟ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣  118 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ي
ك٨ َؿيٞذ٫  119 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ اقذٞة٦ح ٦ةلٟ ث٨ أنف كظي

٤ُةف ثةحلٜثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ نـ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٔ٪ؽ ا  111 لك 
 113 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ إ٦ة٦ح ٦ةلٟ ث٨ أنف يف ا٥٤ٕ٣

 113 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صال٣ح ٦ةلٟ ٔ٪ؽ ٩ْؿاا٫
٫ ٨ٔ ٚذٮاق ملسو هيلع هللا ىلصثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ادجةع ٦ةلٟ آلزةر رقٮؿ الل  ، ك٩ـٔك

 ػال٫ٚ ملسو هيلع هللا ىلصٔ٪ؽ٦ة ظؽث ٨ٔ اليب 
114 

 115 ومن العلماء الجهابذة الىقاد بمكة: ضفيان بن ُعَيْيَىة
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يىحٍ٪ىح كٚٞ٭٫  117 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ قٛيةف ث٨ خي
يىحٍ٪ىح ل٥٤ٕ٤  121 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٝؽـ ق٧ةع اث٨ خي

يىحٍ٪ىح ثة٥٤ٕ٣ كالك٫٦ يف ركاة ا٥٤ٕ٣  ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح اث٨ خي
 ك٩ة٤ٝي٫

122 
يىحٍ٪ىح ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء ال٣ح قٛيةف ث٨ خي  151 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صى

يىحٍ٪ىح   153 كذ٫٦ ٩ٛك٫ثةب يف دٮآً اث٨ خي
يىحٍ٪ىح كإدٞة٫٩ كزًٞذ٫ يف ٩ٛك٫  154 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ً ًظِٛ اث٨ خي

يىحٍ٪ىح ك٨ ٦٪ُٜ اث٨ خي  156 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ظي
٤ُةف يف أمؿ ال٧يك٧٤ني يىحٍ٪ىح ل٤ك  ٪ةوعح اث٨ خي  156 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ي

ةت اليب   ٧ ٕى يىحٍ٪ىح ث اد٫ ملسو هيلع هللا ىلصثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح اث٨ خي ؽ   ،كصى
 157 ٫ هل٨كتك٧يذ

يىحٍ٪ىح ل٤عؽير  157 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صٮدة أػؾ اث٨ خي
ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ال٭ةثؾة الٞةد ثةل١ٮٚح/ قٛيةف ث٨ قٕيؽ ث٨ مّسكؽ 

 ال ٍٮرًم
159 

 161 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ قٛيةف ال ٍٮرًم كًٚٞ٭٫
 169 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ثؿأح ٚ٭٥ قٛيةف ال ٍٮرًم كُٚ٪ذ٫ كٚؿاقذ٫

ىك٥٤ ٦٪٫ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٦ ٥٤ أال  ي ًٕ ىٮ ؼ ال ٍٮرًم ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ ا٣  171 ٨ ختى
 174 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ظِٛ ال ٍٮرًم كإدٞة٫٩

 183 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صٮدة أػؾ قٛيةف ل٤عؽير
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ٙ٤  183 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ً دـكيح ال ٍٮرًم مل٨ أج٢ ا٣ٞٮؿ يف الك 
ةر ك٩ة٤ٝح اآلزةر ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح قٛيةف ال ٍٮرًم ثؿكاة الػج

 كالك٫٦ ٚي٭1٥
184 

ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ دْٕي٥ ا٧٤ٕ٣ةء لكٛيةف ال ٍٮرًم ك٩ـكهل٥ ٔ٪ؽ ٝٮهل 
 كٚذٮاق

213 
٫  217 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ً ز٬ؽ قٛيةف ال ٍٮرًم ككٔر

 221 رقة٣ح ال ٍٮرًم إىل ٔج ةد ث٨ ٔج ةد
٪ةوعذ٫ إي   ةق يف أمؿ ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ دػٮؿ ال ٍٮرًم ىلع الك٤ُةف، ك٦ي

ح  ٦
ي
  ال

251 

 262 ثةب ٦ة ذ٠ؿ يف دؿؾ ال ٍٮرًم ٝجٮؿ ثًؿ  المؿاء
 263 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٠رثة ظؽير ال ٍٮرًم

 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ًٝؿاف ال ٍٮرًم ثني دالكة ا٣ٞؿآف كظِٛ
 264 ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ الل  ظؽير 

٥٤ ال ٍٮرًم ثذٛكري ا٣ٞؿآف ًٔ  265 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ 
 266 ٨ آداب قٛيةف ال ٍٮرًم كدٮا٫ًٕثةب ٦ة ذ٠ؿ ٦

 266 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ًظؿص ال ٍٮرًم ىلع ٠ذةثح ا٥٤ٕ٣
٪ ح كاحلؽير  267 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ إ٦ة٦ح ال ٍٮرًم  يف الك 

٥٤ قٛيةف ثذٛكري ا٣ٞؿآف ًٔ  269 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ 
ؤية ل٤سٮرم ثٕؽ كٚةد٫  271 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ الؿ 

ؿ  274 ايث يف قٛيةف ال ٍٮرًمثةب ٦ة ذي٠ؿ ٨٦ ال٧ى
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ٛيةف ثةملٕؿكؼ ك٩٭ي٫ ٨ٔ امل٪١ؿ  276 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ أمؿ قي
 277 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ثًؿ  قٛيةف لثي٫

ٕؿٚح قٛيةف ال ٍٮرًم ثةحلكةب  278 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ى
اج؛ أبو بططام   بن الَحجَّ

ُ
ْعَبة

ُ
ومن العلماء الجهابذة الىقاد بالَبصزة: ش

 العتكي
082 

ةج ث جىح ث٨ احلىض  ٍٕ  ، ك٦ة ٚذط الل ةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ مي
 ٤ٔي٫ ٨٦ املٕؿٚح ثىعيط اآلزةر كقٞي٧٭ة كب٪ة٤ٝذ٭ة

 

282 

جىح ث٧ؿاقي٢ اآلزةر ٍٕ  287 ثةب ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح مي
جىح ث٪ة٤ٝح اآلزةر كالك٫٦ ٚي٭٥ ىلع ظؿكؼ اهلضةء ٍٕ  295 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ مي

 295 ثةب ال٣ٙ
 299 ثةب ابلةء
 311 ثةب الةء
 311 ثةب الي٥
 315 ثةب احلةء
 313 ثةب اخلةء
 314 ثةب الاؿ
 315 ثةب الؿاء

 315 ثةب الـام
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 316 ثةب الكني
 321 ثةب النني
 322 ثةب ا٣ُةء
 322 ثةب ا٣ٕني
 332 ثةب ا٣ٛةء

 333 ثةب ا٣ٞةؼ
 336 ثةب الالـ
 336 ثةب املي٥
 348 ثةب الٮاك
 349 ثةب اهلةء

 353 ةب الةءث
جىح ث٢٤ٕ احلؽير ٍٕ وعيع٫ كقٞي٫٧، ك٦ة  ثةب ٦ة ذي٠ًؿ ٨٦ً ٦ٕؿٚح مي

 ٚيّس  ٨٦ ذلٟ
356 

جىح ثسىن ٩ة٤ٝح اآلزةر كأق٧ةا٭٥ ٍٕ  359 ثةب ٦ة ذي٠ؿ ٨٦ نـ مي
ةج جىح ث٨ احلىض  ٍٕ  361 ثةب ٦ة ذي٠ؿ ٨٦ دجضي٢ قٛيةف لني

ٛيةف يف اإلدٞة جىح كقي ٍٕ  361 ف ىلع أ٢٬ ز٦ة٩٭٧ةثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دٞؽ٦ح مي
جىح ل٤عؽير كإدٞة٫٩ ٍٕ  361 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظِٛ مي
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ٍٕجىح لة٤ٝح احلؽير  366 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ مؿاصٕح مي
جىح يف ٩ة٤ٝح اآلزةر ٍٕ  378 ٦ة ذ٠ؿ يف نـ مي

٫ جىح كز٬ؽق ككٔر ٍٕ  381 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٔجةدة مي
جىح كقؼةا٫ ٍٕ  381 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ َ٭ةرة ػ٤ٜ مي

ٍٕجىح يف اتلؽ٣حف ككؿا٬يذ٫ هلث  382 ةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ مؽة ٝٮؿ مي
جىح ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٍٕ  383 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظؿص مي

جىح ٍٕ  385 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دجضي٢ ا٧٤ٕ٣ةء لني
جىح ٨٦ ظك٨ احلؽير ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ممة رزؽ الل  ٍٕ  387 مي

جح الةس يف اٝذجةس ا٥٤ٕ٣ ٨٦  جىحثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٗر ٍٕ  389 مي
 ومن العلماء الجهابذة الىقاد بالبصزة: حماد بن سيد بن درهم

 391 بن حاسمامولى آل جزيز 

٪ ح كاحلؽير  392 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إ٦ة٦ح محةد ث٨ زيؽ يف الك 
 394 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظِٛ محةد ث٨ زيؽ

 395 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ محةد ث٨ زيؽ ثؿكاة اآلزةر
 411 ٠ًؿى ٨٦ً ٫ٞٚ محةد ث٨ زيؽثةب ٦ة ذي 

 411 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إدٞةف محةد ث٨ زيؽ كزبذ٫ يف احلؽير
 412 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٢ٞٔ محةد ث٨ زيؽ
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 413 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح محةد ث٨ زيؽ، كدٮٝري ا٧٤ٕ٣ةء هل
٪ ح ميب محةد ث٨ زيؽ  414 ثةب اقذعٞةؽ الك 

 414 يؽثةب ركايح الا٧ح ٨ٔ محةد ث٨ ز
عبد الزَّحمن بن عمزو  :ومن العلماء الجهابذة الىقاد من أهل الشام

ْوَساِعي
َ
 416 ألا

ٍكزىايًع كٚٞ٭٫
ى
 418 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ ال

ٍكزىايًع يف والح أمٮر املك٧٤ني إىل كالة المؿ
ى
 414 ٠ذت ال

ٍكزىايًع إىل أيب ٔجيؽ الل كزيؿ اخل٤يٛح
ى
 414 ثةب رقة٣ح ال

ٍكزىايًع إىل كزيؿ اخل٤يٛح أيب ٔجيؽ اللثةب 
ى
 415 رقة٣ح ال

 417 رقةتل٫ إىل امل٭ؽم يف مٛةٔح ٣ٞٮـ
ٍكزىايًع إىل امل٭ؽم اث٨ أ٦ري املؤ٦٪ني يف مٛةٔح ل٢٬ م١ح 

ى
رقة٣ح ال

 يف دٞٮيذ٭٥
418 

ٍكزىايًع إىل أ٦ري املؤ٦٪ني مٛةٔح يف زيةدة أرزاؽ أ٢٬ 
ى
رقة٣ح ال
 421 الكةظ٢

 
ى
ؽ أ٦ري املؤ٦٪ني ي٫ْٕ كيس٫ ىلع رقة٣ح ال ى٧  ٍكزىايًع إىل ٔجؽ الل ث٨ مي

 ٦ة ظ٢ ثأ٢٬ ٝةلٞال ك٤َت ا٣ٛؽاء
 

423 

ٍكزىايًع إىل ق٤ي٧ةف ث٨ دلةل يف اتلُٕٙ ثةمل١ذٮب ٔ٪ؽ 
ى
رقة٣ح ال

 اخل٤يٛح يف اتل٧ةس ا٣ٛؽاء ل٢٬ ٝةلٞال
427 
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ٍكزىايًع إىل ٔحىس ث٨ ٌٔل يف صٮاب ٨٦ دٚٓ
ى
٨ٔ ٩ٛك٫  رقة٣ح ال

 دججي٫ اخل٤يٛح يف أمؿ ٝةلٞال
429 

ْح الٮايل يف ظك٨ الكرية ٍكزىايًع إىل أيب ث٤ش يف مٔٮ
ى
 رقة٣ح ال

يح كاملٕؽ٣ح ثأ٢٬ اذل٦ح  يف الٔؿ
431 

ٍكزىايًع 
ى
 434 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ آداب ال

ٍكزىايًع كاصذ٧ةع الةس ل٪ةزد٫
ى
 434 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ كٚةة ال

ٍكزىايًع ثةب ٦ة ذي٠ًؿى يف
ى
 435  إ٦ة٦ح ال

ٍكزىايًع إىل احلٜ إذا ق٫ٕ٧
ى
 437 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ سٔح رصٮع ال

ٍكزىايًع كظ٫ْٛ، كدثجذ٫ يف احلؽير
ى
 437 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إدٞةف ال

ٍكزىايًع ث٪ة٤ٝح اآلزةر
ى
 438 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ ال

ٍكزىايًع ك٩ىع٫ لإلقالـ ك
ى
 441 أ٫٤٬ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٢ٌٚ ال

ٍكزىايًع كدْٕي٥ ا٧٤ٕ٣ةء هل
ى
 443 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح ال

ٍكزىايًع 
ى
 445 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦٪ةٝت ال

ٍكزىايًع كَ٭ةرة ػ٫ٞ٤
ى
 448 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٠ؿـ ال

ٍكزىايًع ثةحلٜ ٔ٪ؽ الك٤ُةف
ى
 451 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٝٮؿ ال

ٍكزىايًع كظك٨ ٔجةرد٫
ى
 457 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٚىةظح ال

ٍكزىايًع 
ى
 458 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دٮآً ال

ٍكزىايًع 
ى
 458 ثةب ٦ة يؿىج ٨٦ اخلري ملعيب ال
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ٍكزىايًع كَٮؿ ق١ٮد٫
ى
 459 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ػنٮع ال

ٍكزىايًع كز٬ؽق
ى
 461 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٔجةدة ال

 463 وكيع بن الَجزَّاح
 465 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ ككيٓ ث٨ الؿاح كٚٞ٭٫

 467 ة ذ٠ؿ ٨٦ ظِٛ ككي٦ٓ
٫  468 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٢ٌٚ ككيٓ كز٬ؽق ككٔر

 471 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح ككيٓ ث٨ الؿاح ث٪ة٤ٝح الػجةر
 481 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صٮدة أػؾ ككيٓ ل٥٤ٕ٤

 482 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ إدٞةف ككيٓ كدثجذ٫
 484 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ صال٣ح ككيٓ

 485 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دجضي٢ ككيٓ ل٥٤ٕ٤
انًحيى بن ضعيد 

َّ
ط

َ
 486 الق

 ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ال٭ةثؾة الٞةد ٨٦ أ٢٬ ابلَصة ٨٦ ا٣ُجٞح الة٩يح/ 
ةف  ُ ٞى  يىي ث٨ قٕيؽ ا٣

488 

 488 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ يىي ث٨ قٕيؽ ث٪ة٤ٝح الػجةر
 492 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ نـ يىي ث٨ قٕيؽ يف ٢٤ٔ احلؽير
 516 الػجةر ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ نـ يىي ث٨ قٕيؽ يف مؿاقي٢ ٩ة٤ٝح
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ةف لإلقالـ كأ٫٤٬  ُ ٞى  514 ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٩ٛٓ يىي ث٨ قٕيؽ ا٣
ةف كدثجذ٫ يف احلؽير  ُ ٞى  514 ٦ة ذي٠ًؿ ٨٦ إدٞةف يىي ث٨ قٕيؽ ا٣

 517 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح يىي ث٨ قٕيؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣
 518 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظِٛ يىي ث٨ قٕيؽ

جىحثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ مالز٦ح ي ٍٕ  519 ىي ث٨ قٕيؽ لني
 521 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ كوٙ ٤َت يىي ث٨ قٕيؽ ل٥٤ٕ٤

ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿٚح يىي ث٨ قٕيؽ ثذةريغ ٩ة٤ٝح اآلزةر كركاة 
 الػجةر

521 

٫  521 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ز٬ؽ يىي ث٨ قٕيؽ ككٔر
 522 عبد الزَّحمن بن َمهدي

٭ؽم ث٪ة٤ٝح  524 اآلزةر ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
٭ؽم كظ٫ْٛ كزبذ٫  527 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إدٞةف ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
٭ؽم ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء  531 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
٭ؽم ل٥٤ٕ٤ كأ٫٤٬  533 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دجضي٢ ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
٭ؽم ث٢٤ٕ احلؽير  534 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى

٭ؽم  538 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٠رثة ٥٤ٔ ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
٭ؽم ثة٥٤ٕ٣  539 ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٔ٪ةيح ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٦ى
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بارك
ُ
 541 عبد هللا بن امل

 542 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ ٔجؽ الل ث٨ املجةرؾ كٚٞ٭٫
 546 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى يف اث٨ املجةرؾ أ٫٩ اكف إ٦ةـ أ٢٬ ز٦ة٫٩

 547 ٢ اث٨ املجةرؾ يف ٩ٛك٫ كوالظ٫ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٌٚ
 554 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٦ٕؿٚح اث٨ املجةرؾ ثؿكاة اآلزةر

 564 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إدٞةف اث٨ املجةرؾ كظ٫ْٛ كوعح ظؽيس٫
  565ثةب ٦ة أننؽ يف ٔجؽ الل ث٨ املجةرؾ 

 566 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى يف دػٮؿ اخل٢٤ ىلع اإلقالـ ث٧ٮت اث٨ املجةرؾ
 567 ٨ صال٣ح اث٨ املجةرؾ ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةءثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٦

 568 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ قؼةء اث٨ املجةرؾ كَ٭ةرة ػ٫ٞ٤
  571ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دٮآً اث٨ املجةرؾ 

 572 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ كرع اث٨ املجةرؾ كز٬ؽق
 576 أبو إسحاق الفشاري 

ـارم رمحح الل ٤ٔي٫  578 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٥٤ٔ أيب إقعةؽ ا٣ٛ
 581 ذي٠ًؿى ٨٦ إ٦ة٦ح أيب إقعةؽ ا٣ٛـارمثةب ٦ة 

 581 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إدٞةف أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم كزبذ٫
 581 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ كرع أيب إقعةؽ ك٫٤ٌٚ
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 581 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٩َصة أيب إقعةؽ لإلقالـ، كد٫ٕٚ ٔ٪٫
 582 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿٚح أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم ث٪ة٤ٝح الػجةر

 582 ذي٠ًؿى ٨٦ وية٩ح أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم ٩ٛك٫ ثةب ٦ة
ـارم  584 ثةب اقذعٞةؽ الك٪ح ميب أيب إقعةؽ ا٣ٛ

 584 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح أيب إقعةؽ ا٣ٛـارم ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء
 586 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ الؿؤية ليب إقعةؽ ا٣ٛـارم

 588 أبو مطهز
  591ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ أيب مك٭ؿ 

 591 ٠ًؿى ٨٦ نـ أيب مك٭ؿ يف ٩ة٤ٝح الػجةرثةب ٦ة ذي 
 598 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح أيب مك٭ؿ ٔ٪ؽ أ٢٬ ثدلق

 599 ح أيب مك٭ؿ ثذةثع أ٢٬ النةـٚثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿ
 611 أحمد بن َحْىَبل

٪ٍجى٢ كٚٞ٭٫ ؽ ث٨ ظى ى٧   612 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ أمحؽ ث٨ مي
٪ٍجى٢ ل٢٬ ز٦ة٫٩ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ إ٦ة٦ح أمح  616 ؽ ث٨ ظى

٪ٍجى٢    617ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظِٛ أمحؽ ث٨ ظى
٪ٍجى٢    618ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٢ٞٔ أمحؽ ث٨ ظى

٪ٍجى٢    619ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ دْٕي٥ ا٧٤ٕ٣ةء املذٞؽ٦ني لمحؽ ث٨ ظى
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٪ٍجى٢ ٩ٛك٫، ك٫ٛ٤ّ ٨ٔ ٤َت  ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ وية٩ح أمحؽ ث٨ ظى
 ال٩ية

613 

٪ٍجى٢ ث٢٤ٕ احلؽيرثةب   616 ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿٚح أمحؽ ث٨ ظى
٪ٍجى٢ يف نّش ا٥٤ٕ٣  617 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظك٨ ٩يح أمحؽ ث٨ ظى

٪ٍجى٢ ٦ٓ ػٛح ذات يؽق  618 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ قؼةء أمحؽ ث٨ ظى
٢ الل  ٭  ٪ٍجى٢ ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٣رب ثةب ٦ة قى  618 لمحؽ ث٨ ظى

٫ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ز٬ؽ أمحؽ ث٨ ظى   619 ٪ٍجى٢ ككٔر
٪ٍجى٢ يف ٤ٝٮب الةس ثةب ٦ة ٝؾؼ الل   624 ٨٦ مجح أمحؽ ث٨ ظى

٪ٍجى٢ ٪ ح ث٧عجح أمحؽ ث٨ ظى  624 ثةب اقذعٞةؽ الؿص٢ الك 
٪ٍجى٢ ث٪ٛك٫ لل   ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ اظتكةب أمحؽ ث٨ ظى

 م٪ذ٫ يف الرضاء ىلع كوربق املع٪ح ٔ٪ؽ
626 

٪ٍجى٢   629 ٨٦ الؿؤية يف ظيةد٫ كبٕؽ مٮد٫ثةب ٦ة ريئ لمحؽ ث٨ ظى
٪ٍجى٢ ٨٦ ا٣ٕـ يٮـ كٚةد٫ ثةب ٦ة أّ٭ؿ الل   631 لمحؽ ث٨ ظى

٪ٍجى٢   633 ثٕؽ كٚةد٫ ثةب ٦ة ريث ث٫ أمحؽ ث٨ ظى
 634 ًحيى بن َمِعين

ًٕني   636 ث٪ة٤ٝح اآلزةر ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ يىي ث٨ ٦ى
ًٕني ٔ  637 ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح يىي ث٨ ٦ى

ًٕني ثة٥٤ٕ٣  637 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٔ٪ةيح يىي ث٨ ٦ى



        
 885     ايلًُية ايفٗارظ

ُزقم الصفحة املىضىع

ًٕني ككٚةد٫  641 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦٪ةٝت يىي ث٨ ٦ى
ًٕني    641ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ كرع يىي ث٨ ٦ى

ًٕني ثٕؽ كٚةد٫  641 ثةب ٦ة ريث ث٫ يىي ث٨ ٦ى
ِدًني

َ
 644 علي بن امل

ًؽيين ك٦ٕؿٚذ٫ ث٪ة٤ٝح اآلزةرثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ ٌٔل ث٨ ا  646 ل٧ى
 648 محمد بن عبد هللا همير

ؽ ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٧٩ري ى٧   651 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ مي
ؽ ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٧٩ري يف ٩ة٤ٝح الػجةر يف  ى٧  ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٝٮؿ مي

 صؿظ٭٥ كدٕؽي٤٭٥
651 

ؽ ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٧٩ري يف ٢٤ٔ  ى٧   663 احلؽيرثةب يف نـ مي
ؽ ث٨ ٔجؽ الل ث٨ ٧٩ري يف ٠ىن ٩ة٤ٝح اآلزةر  ى٧  ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ نـ مي

 664 كأق٧ةا٭٥ كمٮاَ٪٭٥ ٨٦ ابلدلاف

 666 أبو سرعة الزاسي 
ح كٚٞ٭٫  668 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ أيب زٔر

ح    672ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ظِٛ أيب زٔر
ح أ٫٩ إ٦ةـ ز٦ة٫٩  676 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى يف أيب زٔر
ح  676 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ َ٭ةرة ػ٤ٜ أيب زٔر

ح  677 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٠رثة ٥٤ٔ أيب زٔر



 
 اجلةةةزا تايتيلةةةد ٌ تكدَةةةة

 

 

 886 

ُزقم الصفحة املىضىع

ح ث٢٤ٕ احلؽير  679 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿٚح أيب زٔر
ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٚؿاقح ٔجؽ الؿ مح٨ ث٨ ٔجؽ الل المذّك يف أيب 

ح ك٬ٮ و٘ري  زٔر
683 

ح يف ٤َت   684 ا٥٤ٕ٣ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ رظ٤ح أيب زٔر
ح ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء  685 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح أيب زٔر

ح ٨٦ قيؽ ٫٤٧ٔ ٔ٪ؽ كٚةد٫  691 ثةب ٦ة ّ٭ؿ ليب زٔر
ح ٨٦ الؿؤية ٝج٢ كٚةد٫ كبٕؽ٬ة  692 ثةب ٦ة ريئ ليب زٔر

ح ل٢٬ الؿأم كإّ٭ةرق الكن  ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ثؽ كماكمٛح أيب زٔر
 693 ذل ا٣ٞٮـأك٦ٞةقةد٫ 

ح ك٤ّٙ ٩ٛك٫ ٨ٔ ال٩يةثةب ٦ة ذي   694 ٠ًؿى ٨٦ ز٬ؽ أيب زٔر
ح بلٕي الدب  696 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى يف ٦ؽح أيب زٔر

 711 اسي أبو حاتم الزَّ 
 712 ثىعح احلؽير كقٞي٫٧ ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٦ٕؿٚح أيب 

 711 كٚٞ٭٫ ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٥٤ٔ أيب 
 713 ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ظِٛ أيب رمحح الل ٤ٔي٫

 717 ٤ح أيب يف ٤َت ا٦٥٤ٕ٣ة ذ٠ؿ ٨٦ رظ
ري٥٬  719 ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ صال٣ح أيب ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٗك

 721 ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٠رثة ق٧ةع أيب 



        
 887     ايلًُية ايفٗارظ

ُزقم الصفحة املىضىع

 722 ثةب ٦ة ٣يق أيب ٨٦ املٞةقةة يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٨٦ النؽة
 725 احلؽير ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ثؽء ٠ذةثح أيب 
ف يٞؿأ املعؽث ٨٦ احلؽير يف كٝخ ثةب ٦ة ذي٠ًؿى ٨٦ ٠ذةثح أيب ٦ة اك

 ٝؿاءد٫
726 

 726 ؽ ٫٤٧ٔ ٔ٪ؽ كٚةد٫ي  ثةب ٦ة ّ٭ؿ ليب ٨٦ قى 
ح رمح٭٧ة الل ٨٦ النٕؿ  727 ٦ة أننؽ يف أيب كأيب زٔر

 437 قائمة املصادر واملزاجع

 478 الفهارص العلمية للكتاب

 751 ٚ٭ؿس اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح
 752 ٚ٭ؿس الظةدير الجٮيح

 757 زةرٚ٭ؿس اآل
 832 نٕؿٚ٭ؿس ال

الـ املرتص٥ هل٥  833 ٚ٭ؿس أل
 864 ال١ىن

ٮعت  873 ٚ٭ؿس املًٮ

 
 




