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 كتابة الحديث وضبطه " دراسة تأصيلية "

 .٤ي أكٔي دمحم ٓلٍِٞحُٔ

ال٤ٓش ٝحُؼَر٤ش ر٤ٖ٘ ري٤ٓخ١ ٤ًِش حُيٍحٓخص حإلٓ –هْٔ حُلي٣غ ٝػِٞٓٚ 

 َٜٓ . –ؿخٓؼش حألَُٛ  –حُـي٣يس 

 elsayedsahloulٖٖ@awhar.edu.egحُز٣َي حألٌُظ٢َٗٝ :

 ِٔوٚ حُ

ٌُظَّخد      ٍَ ؿٔخػش ٖٓ حُ ٜٓٝ ٍَ ٣َى ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ ٖٓ ٣ظَٜ ك٢ ًَ ػٜ

رش حُٔ٘ش ك٢ حُوَٕ حألٍٝ حُٜـ١َ ، ٝأٜٗخ هي ىهِٜخ حٌُؼ٤َ ح٣ٌُٖ  ٣ٌَٕ٘ٝ ًظخ

ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ، ٖٝٓ ػْ ال ٣ٌٖٔ حالٓظيالٍ رٜخ ، ٣ٝو٤ْ حُلـش ػ٤ِْٜ 

ػٜي حُوِلخء ، ٝ رخألىُش ٝحُزَح٤ٖٛ رؤٕ حُٔ٘ش ًظزض ك٢ ػٜي حُ٘ز٢ 

ٝطي٣ٖٝ حُٔ٘ش  ك٢ ػٜي ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ، ٖٝٓ رؼيْٛ ،  حَُحٗي٣ٖ

ًٔخ ٣ٟٞق ٥ٍحء حُٞحٍىس ك٢ ًظخرش حُلي٣غ ، ظي٣ٖٝ رؼيٙ، ٝح،ٝحٗظ٘خٍ حُ

كو٤وش ٟز٢ حُلي٣غ ، ٝأ٤ٔٛش ٓؼَكظٚ. ٤٘٣َٝ ا٠ُ آٍحء حُؼِٔخء ك٢ ٟز٢ 

حُلي٣غ ،ٝ حُوٞحػي حُظ٢ حطزؼٜخ حُٔليػٕٞ ك٢ ٟز٢ ٣َٝٓخطْٜ . كوي أْٓ 

حُٔليػٕٞ هٞحػي ك٢ ح٠ُز٢ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٜخ ك٢ طلو٤ن ؿ٤ٔغ ٜٗٞٙ حُؼِّٞ 

 ش ، كزوٞحػيْٛ ك٢ ًُي ٛخٍ ُْٜ هٜذ حُٔزن ك٢ طلو٤ن حُظَحع .حُٔوظِل

 طؤ٤ِ٤ٛش -ى ٍحٓش  -ٟز٢  –حُلي٣غ  –: ًظخرش  انكهماخ انمفتاحٍح
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Abstract 

This research responds to those who appear in every era 
and Place a group of writers who deny writing the 
Sunnah in the first Hijri century, and that it has entered 
many topics, and therefore cannot be inferred, and 
makes an argument against them with evidence and 
proofs that the Sunnah was written during the era of the 
Prophet , and The era of the Rightly Guided Caliphs, 
and after them.  

The codification of the Sunnah during the reign of Omar 
bin Abdulaziz, the spread of codification after him, and 
the opinions expressed in writing thehadith. 
It also explains the fact that the hadith is controlled, and 
the importance of his knowledge. It refers to the 
opinions of scholars in controlling the hadith, and the 
rules that the hadiths followed in controlling their 
narratives. 
 Modernists have established rules of discipline that 
should be observed in achieving all the texts of different 
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sciences, and with their rules in that, they have become 
a first in. 
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ِحٍمِ  ْحَمِن انرَّ  تِْضِم هللا انرَّ

 مقذمح

َٗؼُ  َٝ  ُٙ َُ ـِْل ظَ ْٔ َٗ َٝ ظَِؼ٤ُُ٘ٚ  ْٔ َُْلٔيَ هلل َٗ ِٕ ح ِي هللا ا ْٜ َ٣ ْٖ َٓ َ٘خ.  ِٔ ْٗلُ ٍِ أَ ٝ َُ ُٗ  ْٖ ِٓ  ِٚ ًُٞ رِ

َٛخِى١َ َُُٚ. َْ كاَلَ  ِِ ٠ُْ٣ ْٖ َٓ َٝ  َُُٚ ََّ ٠ِ ُٓ  كاَلَ 

 ُٓ  ُٕ يُ أَ َٜ ْٗ َ أ َٝ ْٕ الَ اَُِٚ اِالَّ هللا  ،  يُ أَ َٜ ْٗ أَ َٝ ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ يحً َػْزيُ ُٙ  َّٔ  ل

 ٌُ ١ َهَِوَ ٌِ ُْ حَُّ ٌُ رَّ ٍَ ُّ حطَّوُٞح  خ حَُّ٘خ َٜ خ ) ٣َخ أ٣َُّ َٜ ْ٘ ِٓ َهََِن  َٝ حِكيَسٍ  َٝ  ٍْ ْٖ َْٗل ِٓ  ْْ
 َّ َكخ ٍْ َ حأْل َٝ  ِٚ َٕ رِ َٔخَءُُٞ ١ طَ ٌِ َ حَُّ حطَّوُٞح َّللاَّ َٝ َٔخًء  ِٗ َٝ ح  ًَ ًَؼ٤ِ َؿخاًل  ٍِ خ  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ رَغَّ  َٝ خ  َٜ َؿ ْٝ َُ

ه٤ِزًخ( }حُ٘ٔخء : ٍَ  ْْ ٌُ َٕ َػ٤َِْ ًَخ  َ َّٕ َّللاَّ  { .ٔاِ

ُ٘ٞح حطَّوُٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ َّٖ ) ٣َخ أ٣َُّ ُ ٞط ُٔ الَ طَ َٝ  ِٚ ْْ  هللا َكنَّ طُوخطِ ْٗظُ أَ َٝ اِالَّ 

 َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ   {.ٕٓٔ(}آٍ ػَٔحٕ : ُٓ

 ٌُْ خَُ َٔ ٌُْ أْػ ِِْق َُ ْٜ َِٓي٣يحً، ٣ُ الً  ْٞ هُُُٞٞح هَ َٝ ُ٘ٞح حطَّوُٞح هللا  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ) ٣َخ أ٣َُّ

َُُُٓٞٚ كَوَْي كَخ ٍَ َٝ ْٖ ٣ُِطغِ هللا  َٓ َٝ  ٌُْ َْ ٌَُْ ًُُٗٞرَ ِل ـْ َ٣ ُحً َػِظ٤ٔخً( }حألكِحد : َٝ ْٞ َُ كَ

0ٓ ،0ٔ }
(ٔ)

 ". 

 

 

 

                                                           

ـ : أهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حٌُ٘خف حُلي٣غ ٖٓ ٍٝح٣ش ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى  ـ ٔ

( ٝحُِلع ُٚ، ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ 2ٕٔٔف) ٘ٓٔ، ٗٓٔ/  ٕرخد ك٢ ُهطزش حٌُ٘خف 

(. هخٍ أرٞ 0ٓٔٔف) ٖٙ٘، ٖ٘٘/  ٕد ٓخ ؿخء ك٢ ُهطزش حٌُ٘خف حُٖٔ٘ ًظخد حٌُ٘خف رخ

ٌٖ  ،  ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ًظخد حُـٔؼش رخد  ػ٠ٔ٤ : كِي٣ُغ َػْزِي هللا كِي٣ٌغ كٔ

( هخٍ أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُ٘ٔخث٢ : أرٞ ػز٤يس ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ ٓٓٗٔف) ٗٓٔ/  ٤ًٖل٤ش حُُوطزش 

رٖ ٓٔؼٞى ٝال ػزي حُـزخٍ رٖ ٝحثَ رٖ كـَ. ٝك٢  أر٤ٚ ٤ٗجخً ٝال ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا

( ، ٝأهَؿٚ حرٖ 0ٕٖٗف)  22/  ًٙظخد حٌُ٘خف  رخد ٓخ ٣ٔظلذ ٖٓ حٌُالّ ػ٘ي حٌُ٘خف    

(  ، ٝأهَؿٚ 26ٕٔف) ٓٔٙ،  6ٓٙ/  ٔٓخؿٚ ك٢  حُٖٔ٘ ًظخد حٌُ٘خف رخد ُهطزش حٌُ٘خف 

( ، ٝأهَؿٚ ٕٕٕٓف) 6ٔٔ/  ٕحُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حٌُ٘خف رخد ك٢ ُهطزش حٌُ٘خف 

 (٘ٔٔٗ( ف)0ٕٖٔ( // ف) 0ٕٖٓ. ف) ٕٖٗ،  6ٖٖ، 6ٕٖ/  ٔأكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي 
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خ رَْؼيُ : َّٓ  أَ

ُٜيَٟ   ُْ َُ ح َه٤ْ َٝ  ، ِ ظَخُد َّللاَّ ًِ َُْلِي٣ِغ  ََ ح َّٕ َه٤ْ كَبِ
(ٔ)

  َُّ َٗ َٝ ٍي ،  َّٔ َل ُٓ ُٛيَٟ 

 ُ ٍِ حأْل ٞ اَلَُشٌ "ُٓ َٟ َُّ رِْيَػٍش  ًُ َٝ خ ،  َٜ ْليَػَخطُ ُٓ
(ٕ)

اَلٍَُش ك٢ُِٝحى حُ٘ٔخث٢،  َٟ  َُّ ًُ َٝ  ": 

" ٍِ حَُّ٘خ
(ٖ)

   . 

ٝرؼي  :  كٌٜح رلغ ػٖ ًظخرش حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق ك٢ حُوَٕ حألٍٝ 

حُٜـ١َ ،ٝكظ٠ ريح٣ش حُظي٣ٖٝ ك٢ ػٜي ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ،ٟٝزطٚ 

 ( .٤ٔٓظٚ)ًظخرش حُلي٣غ ٟٝزطٚ " ىٍحٓش طؤ٤ِ٤ٛش"

 صثة اختٍاري نمىضىع انثحث :

 :ًخٕ الهظ٤خٍ ٌٛح حُزلغ ػيس أٓزخد ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ 

ٌُظَّخد ك٢ ٝحهؼ٘خ حُٔؼخَٛ ٣ٌَ٘ ًظخرش حُٔ٘ش ك٢ حُوَٕ ٔ ـ ظٍٜٞ ػيى ٖٓ حُ

حألٍٝ حُٜـ١َ ، ٝأٜٗخ هي ىهِٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ، ٖٝٓ ػْ ال ٣ٌٖٔ 

 ٍَ ٜٓٝ ٍَ حالٓظيالٍ رٜخ ، ٝحىػخإْٛ ٤ُْ ٤ُٝي ح٤ُّٞ، رَ ظَٜ ك٢ ًَ ػٜ

 ٖٓ ٣يػ٢ ٌٛٙ حُٔوخُش . 

 حُلـش ػ٤ِْٜ رخألىُش ٝحُزَح٤ٖٛ . ـ حَُى ػ٠ِ ٓؼَ ٛئالء ، ٝاهخٓشٕ

                                                           

حُٜي١ : ر٠ْ حُٜخء ٝكظق حُيحٍ ك٤ٜٔخ ٝرلظق حُٜخء ٝآٌخٕ حُيحٍ أ٠٣خ ، ٝكَٔٙ  ـ ٔ

ح١َُٜٝ ػ٠ِ ٍٝح٣ش حُلظق رخُط٣َن ، أ١ أكٖٔ حُطَم ٣َ١ن دمحم ، ٣وخٍ : كالٕ كٖٔ 

ٛذ حٛظيٝح رٜي١ ػٔخٍ ، ٝأٓخ ػ٠ِ ٍٝح٣ش ح٠ُْ كٔؼ٘خٙ : حُيالُش حُٜي١ أ١ حُط٣َوش ٝحٌُٔ

 (٘ٙٗ،  ٗٙٗ/  ٙٝحإلٍٗخى )َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ

خ ـ :   ـ ٕ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ حُِلع حًٌٍُٔٞ ؿِء ٖٓ كي٣غ ٖٓ ٍٝح٣ش ؿخرَ رٖ ػزي هللا ـ 

( 2ٙ0ف ) ٘ٙٗ،  ٗٙٗ/  ٙ أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُـٔؼش رخد ك٢ هطزظٚ 

{ٖٗ  ،ٗٗ  ،ٗ٘. } 

ح٣ُِخىس  حًٌٍُٔٞس ؿِء ٖٓ كي٣غ  أهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ًظخد ٛالس حُؼ٤ي٣ٖ  ـ ٖ

ِى 0ٗ٘ٔف) 2ٙٔ،  2٘ٔ/  ٖرخد ٤ًق حُوطزش  ٍَ زَخ ُٔ ُْ ُٖ ح ِ ػٖ حْر ( ػٖ ُػظْزَش ْرٖ َػْزِي َّللاَّ

 ْٖ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٖ َؿْؼلَ َٕ َػ ُْٓل٤َخ  ْٖ خ ـ ربٓ٘خى َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ِ ـ  ِٖ َػْزِي َّللاَّ َِ ْر َؿخرِ

 ٛل٤ق .
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ـ اظٜخٍ كو٤وش إٔ حُٔ٘ش ًظزض ك٢ حُوَٕ حألٍٝ حُٜـ١َ  ٢ٌُ طٌٕٞ ٓظـ٤ِش ٖ

 ُـ٤ٔغ حُ٘خّ ، ٝارؼخىْٛ ػٖٔ ٣لخٍٝ اظٜخٍ حُزخ١َ ٝاُٛخم حُلن .

 ر٤خٕ كو٤وش ٟز٢ حُلي٣غ ، ٝأ٤ٔٛش ٓؼَكظٚ.-ٗ

 حال١الع ػ٠ِ آٍحء حُؼِٔخء ك٢ ٟز٢ حُلي٣غ .-٘

 زؼٜخ حُٔليػٕٞ ك٢ ٟز٢ ٣َٝٓخطْٜ .حػي حُظ٢ حطر٤خٕ حُوٞ-ٙ

  ما اشتمم عهٍه انثحث :

حٓش ٝٛٞ ًظخرش حُلي٣غ ، حٗظَٔ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ ٓويٓش ، ٟٝٓٞٞع حُيٍ

 ٝهخطٔش .

ظَٔ : كًٌَص ك٤ٜخ ٓزذ حهظ٤خ١ٍ ُٟٔٞٞع حُزلغ ، ٝٓخ حٗ أما انمقذمح

 ػ٤ِٚ ، ٝحُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ ك٤ٚ .

حُلي٣غ ٟٝزطٚ ، كوي هٔٔظٚ ا٠ُ  أٓخ ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ـ ٝٛٞ ًظخرش

 ٓزلؼ٤ٖ :

 : ًظخرش حُلي٣غ ، ٝك٤ٚ ػيس ٓطخُذ : انمثحث األول

 : حٌُظخرش ػ٘ي حُؼَد . انمطهة األول

 . : ًظخرش حُلي٣غ ك٢ ػٜي حُ٘ز٢  انمطهة انثانً

 ، ٖٝٓ رؼيْٛ. : ًظخرش حُلي٣غ ك٢ ػٜي حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ انمطهة انثانث

 حُٔ٘ش  ك٢ ػٜي ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ .: طي٣ٖٝ  انمطهة انراتع

 :  حٗظ٘خٍ حُظي٣ٖٝ رؼي ػٜي ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ   انمطهة انخامش

 : ح٥ٍحء حُٞحٍىس ك٢ ًظخرش حُلي٣غ . انمطهة انضادس

 : ٟز٢ حُلي٣غ ،ٝك٤ٚ ػالػش ٓطخُذ :  انمثحث انثانً

  : كو٤وش ٟز٢ حُلي٣غ، ٝأ٤ٔٛظٚ انمطهة األول

  ؼِٔخء ك٢ ٟز٢ حُلي٣غ: آٍحء حُ انمطهة انثانً

  : ٓخ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٚ ػ٘ي ٟز٢ حُلي٣غ انمطهة انثانث

 حُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ ك٢ حُزلغ :

 هي حطزؼض ك٢ ٌٛح حُزلغ حُٜٔ٘ؾ حُظخ٢ُ :

 ـ هٔض رظو٣َؾ حألكخى٣غ حُٔظؼِوش رخُزلغ ٖٓ ٜٓخىٍٛخ حأل٤ِٛش .ٔ

 ـ هٔض رخال١الع ػ٠ِ َٗٝف حألكخى٣غ ٖٓ حُٜٔخىٍ حُٔوظٜش رٌُي .ٕ
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 هٔض رخُظٞك٤ن ر٤ٖ حألكخى٣غ حُظ٢ ظخَٛٛخ حُظؼخٍٝ .ـ ٖ

 ـ هٔض رخالٓظيالٍ ٖٓ أهٞحٍ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ .ٗ

 ـ أَٗص ا٠ُ رؼٞ ٓخ ًظذ ك٢ َٓحكَ حُوَٕ حألٍٝ حُٜـ١َ .٘

 ـ ر٤٘ض أٓزخد حٌُظخرش ٝحُٔ٘غ ك٢ ًَ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُوَٕ حألٍٝ . ٙ

 ٜخ . ـ ػَٟض ح٥ٍحء حُٞحٍىس ك٢ حٌُظخرش ٝٝكوض ر0٘٤

 ٟٝلض كو٤وش ٟز٢ حُلي٣غ ٝأ٤ٔٛش ٓؼَكظٚ ، ٝح٥ٍحء حُٞحٍىس ك٢ ًُي -2

 ر٤٘ض ٓخ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٚ ك٢ ٟز٢ حُلي٣غ -6

ٝهي ٍحػ٤ض ك٤ٚ ىهش حُؼزخٍس ، ُٜٝٓٞش حألِٓٞد ٟٝٝٞكٚ كظ٠ ٣ظٌٖٔ 

 حُـ٤ٔغ ٖٓ حالٓظلخىس رٌَ ٓخ ٍٝى رٚ .

خ ُٞؿٜٚ ح٣ٌَُ ًٜ ْ ، ٝإٔ ٣ـؼِٚ ٌٛح ٝهللا أٓؤٍ إٔ ٣ـؼَ ٌٛح حُؼَٔ هخُ

٤ٖٔ ، اٗٚ ٢ُٝ ك٢ ٤ِٓحٕ كٔ٘خط٢ ٣ّٞ حُي٣ٖ ، ٝإٔ ٣٘لغ رٚ حإلٓالّ ٝحُِٔٔ

 ًُي ٝحُوخىٍ ػ٤ِٚ .

ح ، ًَ خ ًؼ٤ ًٔ  َٝٛ هللا ػ٢ِ ٤ٓيٗخ دمحم ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓ ط٤ِٔ

   ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  .
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 انمثحث األول

 كتاتح انحذٌث

 عنذ انعرب انمطهة األول : انكتاتح

ُْ طٌٖ حٌُظخرش ٓ٘ظَ٘س ر٤ٖ حُؼَد ، رَ ًخٗض ٓ٘لَٜس ك٢ أكَحى   

ه٤ِ٤ِٖ كخألٓش حُؼَر٤ش أٓش أ٤ٓش ال طوَأ ٝال طٌظذ ، ٝهي ٓٔخٛخ حُوَإٓ ػ٘ي 

 ْْ ُٜ ْ٘ ِّٓ ُٓٞالً  ٍَ  َٖ ٤ِّ٤ ِّٓ ُ ١ رَؼََغ ك٢ِ حأْل ٌِ َٞ حَُّ ُٛ ٓـ٢ء حإلٓالّ رٌُي هخٍ طؼخ٠ُ : " 

ْْ آ٣َخطِ  ِٜ َُ َُِل٢ ٣َظُِْٞ َػ٤َِْ ٖ هَْز ِٓ ًَخُٗٞح  إِ  َٝ شَ  َٔ ٌْ ِل ُْ ح َٝ ظَخَد  ٌِ ُْ ُْ ح ُٜ ُٔ ٣ُؼَِِّ َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّ َِ ُ٣ َٝ  ِٚ

ٍٖ " }حُـٔؼش : ز٤ِ ُّٓ  ٍٍ اَل َٟٕ} . 

 ٝهي َٛف رٌُي حٍَُٓٞ 

ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ ـ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ََ ـ  َٔ َٖ ُػ ٤َّشٌ  كؼٖ حْر ِّٓ ُ شٌ أ َّٓ ُ ٍَ : " اَِّٗخ أ ُ هَخ أََّٗٚ

سً اَل  ََّ َٓ َٝ  َٖ ٣ َِ ْ٘ ِػ َٝ ؼَشً  ْٔ سً طِ ََّ َٓ ٌٌََح ٣َْؼ٢ِ٘  َٛ َٝ ٌٌََح  َٛ  َُ ْٜ َّ٘ ُُٔذ حُ اَل َْٗل َٝ ظُُذ  ٌْ َٗ 

" َٖ ػاََلػ٤ِ
(ٔ)

 . 

، ُللع ك٢ ؿٔغ ٓخ ٣ْٜٜٔ ٖٓ حألٗؼخًٍٝخٕ حُؼَد ٣ؼظٔيٕٝ ػ٠ِ ٌِٓش ح

 ٝحألٗٔخد ، ٝحُٔلخهَ ٝحأل٣خّ . كٌخٗٞحْ ٖٓ أكلع حألْٓ حُظ٢ ػَكٜخ حُظخ٣ٍن .

خء حإلٓالّ ٤ُْٝ رٌٔش ٖٓٔ ٣ؼَف حٌُظخرش ٟٓٞ ٓزؼش ػَ٘ ٍؿالً ٝؿ

ْٜٓ٘ : ػَٔ حرٖ حُوطخد ، ٝػ٠ِ رٖ أر٢ ١خُذ ، ٝػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ، ٝأرٞ 

ػز٤يس رٖ حُـَحف ، ١ِٝلش ٣ِ٣ٝي رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ، ٝٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ، 

ٝأرٞ ٓل٤خٕ رٖ كَد ، ٝأرٞ ك٣ٌلش رٖ ػظزش رٖ ٍر٤ؼش ، ٝكخ١ذ رٖ ػَٔٝ ، 

 .  ٝأرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حألٓي حُٔو٢ِٓٝ

                                                           

ظُُذ :  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُّٜٞ رخد هٍٞ حُ٘ز٢ ـ  ٔ ٌْ  6ٔٗ/  ٔاَل َٗ

( ، ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد ح٤ُٜخّ رخد ٝؿٞد ّٛٞ ٠ٍٓخٕ َُإ٣ش 6ٖٔٔف)

 { ٘ٔ(} 2ٓٓٔف) 2٘ٔ،  0٘ٔ/  0حُٜالٍ ٝحُلطَ َُإ٣ش حُٜالٍ 

 ُْٚ٘ ِٓ َٝ ُُٔذ ،  اَل َْٗل َٝ ظُذ  ٌْ َٜخص اَل َٗ َّٓ ُ ِٚ حأْل َُيَطَْ٘خ َػ٤َِْ َٝ خ  َٓ َٕ َػ٠َِ  ٤َّش ( رَخهُٞ ِّٓ ُ خء : ) أ َٔ ُْؼَُِ ٍَ ح هَخ

ُِزً  َٔخِء َؿخ لَش حُِّ٘ ِٛ  ِٙ ٌِ َٛ  َّٕ َ خ ; أِل َٜ لَظ ِٛ َٝ  ّّ ُ زَشٌ ا٠َُِ حأْل ْٔ ِٗ َٞ ُٛ  : ََ ه٤ِ َٝ  ، ُّ٢ ِّٓ ُ خ )ٛل٤ق حَُّ٘ز٢ِّ حأْل

 ( . ٙ٘ٔ/  0ِْٓٔ رَ٘ف ح١ُٝٞ٘ 
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ٝرؼٞ ٖٓ ٗٔخثْٜ ًٖ ٣ٌظزٖ أ٠ً٣خ ٜٖٓ٘ : حُ٘لخء ر٘ض ػزي هللا حُؼي٣ٝش ، 

،ٝأّ ًِؼّٞ ر٘ض ػوزش ، ٣ًَٝٔش ر٘ض  ٝكلٜش ر٘ض ػَٔ ُٝؽ حُ٘ز٢ 

 حُٔويحى ، ٝؿ٤َٖٛ . 

أٓخ ك٢ حُٔي٣٘ش كٌخٗض حٌُظخرش ر٤ٖ حألّٝ ٝحُوٍِؽ ه٤ِِش ، ًٝخٕ رؼٞ   

ي ػِْ ًظخرش حُؼَر٤ش ، ًٝخٕ ٣ؼِٜٔخ حُٜز٤خٕ رخُٔي٣٘ش ك٢ حُِٖٓ ح٤ُٜٞى ه

حألٍٝ
(ٔ)

  . 

كـخء حإلٓالّ ٝك٢ حألّٝ ٝحُوٍِؽ أكي ػَ٘ ٍؿالً ٣ٌظزٕٞ ْٜٓ٘ ٓؼي 

رٖ ػزخىس ، ٝحٌٍُٔ٘ رٖ ػَٔٝ ، ٝأر٢ رٖ ًؼذ ، ٣ُٝي رٖ ػخرض ح١ٌُ ًخٕ 

٤َْٓي رٖ ك٤٠َ  ُ  ، ٝؿ٤َْٛ .٣ٌظذ حُؼَر٤ش ٝحُؼزَح٤ٗش ، ٍحكغ رٖ ٓخُي ، ٝأ

ٝأهٌ حإلٓالّ ر٤ي حُؼَد ا٠ُ طَه٤ش حٌُظخرش ٝحُٜ٘ٞٝ رٜخ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ   

َٗ٘ٛخ ، ًٝخٕ ٌُِظخرش ُِٓ٘ش ػظ٤ٔش ك٢ كلع حُٞك٢ ، ٝطز٤ِؾ حَُٓخُش ا٠ُ 

 حُِٔٞى ، ٝأَٛ ح٥كخم.

ػ٠ِ حَُهخع ٝحألٟالع  ٝهي ًظذ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًِٚ ر٤ٖ ٣ي١ حُ٘ز٢ 

 ٝحُلـخٍس حَُهخم .

رٜخ ػ٘خ٣ش ٗي٣يس كوي حٗظِٜ أٍٝ كَٛش َُ٘٘ حٌُظخرش ر٤ٖ  ز٢ ٝحػظ٠٘ حُ٘

ح٤ُِٖٔٔٔ كـؼَ كيحء رؼٞ حألَٟٓ ك٢ ريٍ ٖٓٔ ٣ؼَكٕٞ حٌُظخرش إٔ ٣ؼِْ 

حُٞحكي ْٜٓ٘ ػَ٘س ٖٓ ٛز٤خٕ ح٤ُِٖٔٔٔ رخُٔي٣٘ش حُوَحءس ٝحٌُظخرش ، ٝال ٣طِن 

اال رؼي إٔ ٣ظْ طؼ٤ِْٜٔ 
(ٕ)

. 

٣ّٞ ريٍ   َٓ ٍٍٓٞ هللا  هخٍ : أكؼٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼش حُزي١ٍ   

ح ، ًٝخٕ ٣لخى١ رْٜ ػ٠ِ هيٍ أٓٞحُْٜ ، ًٝخٕ أَٛ ٌٓش ٣ٌظزٕٞ ،  ًَ ٓزؼ٤ٖ أ٤ٓ

ٝأَٛ حُٔي٣٘ش ال ٣ٌظزٕٞ ، كٖٔ ُْ ٣ٌٖ ُٚ كيحء ىكغ ا٤ُٚ ػَ٘س ؿِٔخٕ ٖٓ 

ؿِٔخٕ حُٔي٣٘ش كؼِّْٜٔ ، كبًح كٌهٞحْ كٜٞ كيحإٙ 
(ٖ)

 . 

                                                           

 رظَٜف .   ٕٓٔ،  6ٔٔحُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ ألر٢ ُٛٞ ٙـ  ٔ

 رظَٜف.ٕٔٔ،ٕٓٔحُٜٔيٍ حُٔخرن ٙـ  ٕ

 . ٕٓٙ/  ًًَٕٙ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ ،ؿِٝس ريٍ، ـ  ٖ
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ٕٔ 

ٝه٤ش ، أٍرؼ٤ٖ أٝه٤ش ، كٖٔ ٝػ٘ٚ أ٠ً٣خ هخٍ : ًخٕ كيحء أَٛ ريٍ أٍرؼ٤ٖ أ

ٖٓٔ  ُْ ٣ٌٖ ػ٘يٙ ػِّْ ػَ٘س ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ حٌُظخرش ، كٌخٕ ٣ُي رٖ ػخرض 

ُػِّْ
(ٔ)

   . 

 انمطهة انثانً : كتاتح انحذٌث فً عهذ اننثً 

 ُْ طيٕٝ حُٔ٘ش طي٣ًٝ٘خ ٤ًٍٔٓخ ًٔخ ىٕٝ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ .

ٝأَٓ رٌظخرش ك٢ أٍٝ حُؼٜي حُ٘ز١ٞ ػٖ ًظخرش حُٖٔ٘ ،  كوي ٠ٜٗ حُ٘ز٢ 

 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ .

 ِ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ِ كؼٖ أَر٢ِ  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ظُزُٞح َػ٢ِّ٘ ،  أَ ٌْ ٍَ : " اَل طَ هَخ

ًٌَََد   ْٖ َٓ َٝ َؽ ، ََ اَل َك َٝ ػُٞح َػ٢ِّ٘  َكيِّ َٝ ُلُٚ ،  ْٔ َ٤ ِْ ِٕ كَ آ َْ وُ ُْ ََ ح ًَظََذ َػ٢ِّ٘ َؿ٤ْ  ْٖ َٓ َٝ
ٌّ  أكي ٍؿخٍ خ َّٔ َٛ  ٍَ ْوؼَيَُٙ  َػ٢ََِّ  " ـ هَخ َٓ أْ  َّٞ ٤َظَزَ ِْ يًح كَ ِّٔ ظَؼَ ُٓ  " : ٍَ زُُٚ هَخ ِٔ حإلٓ٘خى ـ أَْك

 " ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ
(ٕ)

 . 

ُٖ ػَخرٍِض َػ٠َِ  ٣ْيُ ْر َُ  ََ ٍَ :  ىََه َْ٘طٍذ هَخ ِٖ َك ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِِِذ ْر طَّ ُٔ ُْ ْٖ ح َٝػ

ظُزُُٚ  ٌْ َٔخًٗخ ٣َ ْٗ ََ اِ َٓ َ ْٖ َكِي٣ٍغ ، كَؤ ؤََُُٚ َػ َٔ ٣َشَ كَ ِٝ ؼَخ ُٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٣ْيٌ : اِ َُ  َُُٚ ٍَ ، كَوَخ

 َُٙلخ َٔ ِٚ كَ ْٖ َكِي٣ؼِ ِٓ ٤َْٗجًخ  ظَُذ  ٌْ ْٕ اَل َٗ َٗخ أَ ََ َٓ أَ
(ٖ)

. 

إٔ ٣ؤًٕ ُ٘خ ك٢  هخٍ : ؿٜيٗخ  رخُ٘ز٢  ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ 

حٌُظخد كؤر٠ 
(ٗ)

     . 

 

                                                           

 . ٕٓٙ/  ًًَٕٙ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ ،ؿِٝس ريٍ، ـ  ٔ

 2ٔق ًظخد حُِٛي رخد حُظؼزض ك٢ حُلي٣غ ، ٝكٌْ ًظخرش حُؼِْ أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ـ  ٕ

 { .0ٕ(}ٖٗٓٓف) 6ٔٗ/ 

 ٕ٘٘،  ٕٗ٘/  ٕأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حُؼِْ رخد ك٢ ًظخد حُؼِْ ـ  ٖ

، ًًَٝٙ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ ؿخٓغ ر٤خٕ  2ٕٔ/  ٘( ، ٝأهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي 0ٖٗٙف)

 ( .0ٕٙف) 26/  ٔؼِْ ٝطو٤ِيٙ ك٢ حُٜلق حُؼِْ ٝك٠ِٚ رخد ًًَ ًَح٤ٛش ًظخرش حُ

 06ٖأهَؿٚ حَُح١َِٜٓٓ ك٢ حُٔليع حُلخَٛ رخد ٖٓ ال ٣َٟ إٔ ٣ٌظذ ٙـ  ٗ

 (  ٕٖٙف)
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ال، أٌٗظذ كي٣ؼٌْ ٌٛح ؟ هخٍ : ٝػٖ أر٢ ٠َٗس هخٍ : ه٤َ ألر٢ ٓؼ٤ي 

َْ طـؼِٞٗٚ هَآٗخ ؟ ٌُٖٝ حكلظٞحْ ًٔخ كلظ٘خ  ُِ
(ٔ)

 . 

 ًٝخٕ ٌُٜح ح٠ُٜ٘ ػيس أٓزخد ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ : 

ًخٗٞحْ ٣ظٔظؼٕٞ رٌِٔش حُللع ، كِْ ٣ٌٖ ٛ٘خى هٞف ـ إٔ حُٜلخرش ٔ

 ػ٠ِ حُٖٔ٘ ٖٓ ح٤٠ُخع .

ـ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٌِٓش حُللع حُظ٢ حٓظخُٝح رٜخ ، كِٞ أْٜٗ ًظزٞحْ الطٌِٞحْ ٕ

 ٌظٞد ، ٝأِٛٔٞحْ حُللع ، كظ٤٠غ ٌِٓخطْٜ رٍَٔٝ حُِٖٓ .ػ٠ِ حُٔ

ـ إٔ حٌُظخرش ُْ طٌٖ ٓ٘ظَ٘س ك٤ْٜ ، ُْٝ ٣ٌٞٗٞحْ أطو٘ٞٛخ كظ٠ طلَ ٓلَ ٖ

حُللع ، ٝٓخ ًخٕ ٖٓ حٌُظخرش ػ٘ي أكَحى هالثَ كوي حٗلَٜ ػِْٜٔ ك٢ ًظخرش 

ؽ حُٖٔ٘ ُٞهغ حُ٘خّ ك٢ كَحُوَإٓ ٝحَُٓخثَ ، ُٝٞ أْٜٗ ًِلٞحْ ٓغ ًُي ًظخرش 

ٝحُظزْ ػ٤ِْٜ أَٓ حُٔ٘ش ٝحٌُظخد ػظ٤ْ ، 
(ٕ)

   . 

ـ ه٤٘ش حُظزخّ حُٔ٘ش رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ كوي ٣ِظزْ حألَٓ ػ٠ِ ٖٓ ٤ُٔٞحْ ٗ

ٖٓ كَٓخٕ حُزالؿش اً ٣٘ظزٚ ػ٤ِْٜ ح٣٥ش ٖٓ حُوَإٓ رخُلي٣غ ٖٓ ًالّ ٍٍٓٞ 

ً ُِٞهٞع ك٢ هطَ حُظـ٤٤َ ٝحُظزي٣َ ح١ٌُ  هللا  ً ٌُٜح حالٗظزخٙ ، ٝٓ٘ؼخ كيكؼخ

 ٝهغ ك٤ٚ أَٛ حٌُظخد ٖٓ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ ٖٓ هزَ ، ٓ٘غ ٍٍٓٞ هللا 

أٛلخرٚ ٖٓ ًظخرش حُٖٔ٘ كظ٠ ٣ظٔغ حُٔـخٍ أٓخّ حُوَإٓ ، ٣ٝؤهٌ ٌٓخٗٚ ٖٓ 

حُللع ٝحٌُظخرش ٓؼًخ ، ٝكظ٠ ٣ؼزض ك٢ ٛيٍٝ حُللخظ ، ٝطؤُلْٜ أٓٔخػْٜ ، 

ٝرٌُي ٣ٍِٝ هطَ حالُظزخّ 
(ٖ)

. 

 خرش حُلي٣غ  رؼي ًُي رٌظ ػْ إًٔ حُ٘ز٢     

 ًٝخٕ ُإلًٕ ك٢ حٌُظخرش ػيس أٓزخد ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ :

                                                           

 06ٖأهَؿٚ حَُح١َِٜٓٓ ك٢ حُٔليع حُلخَٛ رخد ٖٓ ال ٣َٟ إٔ ٣ٌظذ ٙـ  ٔ

(،ًًَٝٙ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ رخد ًًَ ًَح٤ٛش ًظخرش حُؼِْ ٖٖٙػَ)

 (.6ٕٙػَ) 26/ ٔطو٤ِيٙ ك٢ حُٜلق ٝ

 رظَٜف .ٖٕٔـ حُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ ألر٢ ُٛٞ ٙ  ٕ

 رظَٜف .ٕٕٔـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٙ  ٖ
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  ًخٕ ال ٣ٞػن رللظٚ ًؤر٢ ٗخٙ  ـ إٔ رؼٞ حُٜلخرشٔ

سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ِٚ كؼٖ أَر٢  ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِ  خ كَظََق َّللاَّ َّٔ َُ : ٍَ ِّ  هَخ َّ ك٢ِ حَُّ٘خ ٌَّشَ هَخ َٓ
 " : ٍَ َّْ هَخ ُ ِٚ ػ أَػ٠َْ٘ َػ٤َِْ َٝ  َ يَ َّللاَّ ِٔ خ كََل َٜ ٢َََِّٓ َػ٤َِْ َٝ  ََ ِل٤ ُْ ٌَّشَ ح َٓ  ْٖ َْ َػ َ َكزَ َّٕ َّللاَّ اِ

 ْٖ ِٓ َٓخَػشً   ٢ُِ خ أُِكَِّْض  َٜ اَِّٗ َٝ  ٢ِِ َٕ هَْز خ ًَ َُّ أِلََكٍي  خ اَل طَِل َٜ َٖ كَبَِّٗ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  َُُُٚٞٓ ٍَ
اَل  َٝ َٛخ ،  ٤ْيُ َٛ  َُ َُّ أِلََكٍي رَْؼِي١ كاََل ٣َُ٘لَّ خ اَل طَِل َٜ اَِّٗ َٝ  ٍٍ خ َٜ اَل َٗ َٝ خ ،  َٜ ًُ ْٞ َٗ ٣ُْوظ٠ََِ 

ْٕ ٣ُْليَٟ  خ أَ َّٓ ِٖ اِ ٣ْ ََ َِ حََُّ٘ظ َٞ رَِو٤ْ ُٜ ٌَ كَ ََ َُُٚ هَظ٤ِ ْٖ هُظِ َٓ َٝ ٍي ،  ِ٘ ْ٘ ُٔ ُِ خ اِالَّ  َٜ َٓخهَِطظُ  َُّ طَِل

ر٤ُُٞطَِ٘خ َٝ َٗخ  ٍِ ُِوُزُٞ ؼَُُِٚ  ـْ ََ كَبَِّٗخ َٗ ًِْه ُّ : اِالَّ حإْلِ ُْؼَزَّخ ٍَ ح ْٕ ٣ُِو٤يَ " كَوَخ خ أَ َّٓ اِ َٝ  ٍَ ، كَوَخ

 ْٖ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  ٍٙ خ َٗ َّ أَرُٞ  ََ " ، كَوَخ ًِْه َْ ـ : " اِالَّ حإْلِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ِ ـ  ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِ ، كَوَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ُِ ٣َخ  ظُزُٞح  ًْ ٍَ : ح ِٖ كَوَخ َٔ َ٤ ُْ َِ ح ْٛ ظُزُٞح أِلَر٢ِ  أَ ًْ : " ح

ٍٙ " هخٍ ح٤ُُٞي رٖ ٍَ  َٗخ ُٞٓ ٍَ ٢ُِ ٣َخ  ظُزُٞح  ًْ ُُُٚ :  ح ْٞ خ هَ َٓ حِػ٢ِّ :   َُ ْٝ َ ُِْْل ُِْض  ِْٓٔ : هُ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٜ ؼَ ِٔ َٓ ُُْوْطزَشَ حَُّظ٢ِ  ِٙ ح ٌِ َٛ   : ٍَ ِ ، هَخ  َّللاَّ
(ٔ)

 . 

ًخٕ ًخطزًخ ٓـ٤يًح ال ٣ِظزْ ػ٤ِٚ حُلخٍ ًؼزي هللا  ـ إٔ رؼٞ حُٜلخرشٕ

 ٢َ ِٟ ٍَ خ ـ  رٖ ػَٔٝ حرٖ حُؼخٙ ـ  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ  َّللاَّ

٢ٍَْٗء   ََّ ًُ ظُُذ  ًْ ُْ٘ض أَ ًُ  : ٍَ خ ـ  هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٝـ  ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ كؼَ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ؼُُٚ  َٔ ْٓ ٢ٍَْٗء  أَ  ََّ ًُ ظُُذ  ٌْ َ هَخُُٞح : أَط َٝ  ٌٖ ٣ْ ََ ظ٢ِْ٘ هُ َٜ ٣يُ ِكْلَظُٚ كََ٘ ٍِ ُ أ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٝ ؼُُٚ  َٔ ْٔ   طَ

  َُِي ُص ًَ َْ ًَ ظَخِد كٌََ ٌِ ُْ ْٖ ح ُض َػ ٌْ َٔ ْٓ َ خ كَؤ َٟ َِّ حُ َٝ ُْـ٠ََِذ  ُْ ك٢ِ ح َِّ ٌَ َ ٌَ ٣َظ َ٘ رَ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ََ ُِ  خ َٓ  ِٙ ٢ ر٤َِِي ِٔ ١ َْٗل ٌِ َٞ حَُّ ظُْذ كَ ًْ ٍَ : " ح ِٚ كَوَخ ِٚ ا٠َُِ ك٤ِ زُِؼ ْٛ ُ َ رِؤ ؤ َٓ ْٝ َ كَؤ

ُْ٘ٚ اِالَّ َكنٌّ "  ِٓ ُؽ  َُ ٣َْو
(ٕ)

. 

                                                           

( // ٝك٢ ٕٔٔف) 0ٖ/  ٔـ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُؼِْ رخد ًظخرش حُؼِْ  ٔ

( ، ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٖٕٗٗف ) ٕٓٔ/  ًٕظخد حُِوطش رخد ٤ًق طؼَف ُوطش أَٛ ٌٓش 

 20ٗ،  2ٙٗ/  6ٜل٤ق ًظخد حُلؾ رخد طل٣َْ ٌٓش ٤ٛٝيٛخ ٝهالٛخ ٝٗـَٛخ حُ

َٔوَّق رٜخ 2ٗٗ، 0ٗٗ( } ٖ٘٘ٔف) َُ رٌَٔ حُِٜٔس : ك٤٘٘ش ٤١زش حَُحثلش طُ { ٝحإِلًِه

 (.ٖٙ/  ٔحُز٤ٞص كٞم حُو٘ذ )حُٜ٘خ٣ش 

( ٖٙٗٙف) ٕٗ٘/  ٕأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حُؼِْ رخد ك٢ ًظخد حُؼِْ ـ  ٕ

ٛل٤ق ،ٝحُِلع ُٚ ، ٝأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢ حُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ربٓ٘خى 

 ( .2ٗٗف) ٖٗ/  ًٔظخرش حُؼِْ 
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ٝحُوٞف ػ٤ِٜخ ٖٓ ح٤٠ُخع كٌخٕ حألَٓ رخٌُظخرش ٗخًٓوخ  ـ ًؼَس حُٖٖٔ٘

٢ُِٜ٘ 

سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُْ ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِِّ كؼَ ِِ ـْ َ٣ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ْٖ حأْل ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  َٕ خ ًَ  : ٍَ  هَخ

ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِٓ ُغ  َٔ ْٔ َُِي ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِِّ  ك٤ََ ٌَخ ًَ َ٘ اَل ٣َْللَُظُٚ كَ َٝ زُُٚ  ـِ َُْلِي٣َغ ك٤َُْؼ ٍَ  ح  كَوَخ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ اَل أَْكلَُظُٚ ، كَوَخ َٝ ز٢ُِ٘  ـِ َُْلِي٣َغ ك٤َُْؼ َْ٘ي ح ِٓ ُغ  َٔ ْٓ ِ ا٢ِِّٗ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ 

 َِِْو٢ّ ُِ  ِٙ ؤَ ر٤َِِي َٓ ْٝ َ أ َٝ ٤َِ٘ي "  ِٔ ْٖ ر٤َِ ظَِؼ ْٓ : " ح
(ٔ)

. 

 ُٓ ٍَ ُِْض : ٣َخ  ٍَ : هُ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ِ اَِّٗخ ٝػٖ َػ ٍَ َّللاَّ ٞ

َٛخ "  ظُزُٞ ًْ ٍَ : " ر٠ََِ كَخ خ ؟ هَخ َٜ ظُزُ ٌْ خ أَكاََل َٗ َٜ َْ٘ي أََكخِى٣َغ اَل َْٗللَُظ ِٓ ُغ  َٔ ْٔ َٗ
(ٕ)

. 

 ـ أٖٓ حهظال١ حُوَإٓ رخُٔ٘ش ك٤غ ٍِٗ أًؼَٙ ، ٝكلظٚ حٌُؼ٤َٕٝ .ٗ

إًٔ رٌظخرش حُلي٣غ رؼيٓخ ُحُض ٓوخٝف ٣ٝلْٜ ٓٔخ ٓزن إٔ حُ٘ز٢ 

 ألًٕ ٗخًٓوخ ٠ُِٜ٘.   ، ٝأٛزق ح ح٠ُٜ٘

 أَٜٗ ٓخ ًظذ ك٢ ػٜي حُ٘ز٢ 

ًظزٞح حُلي٣غ ك٢ ك٤خس حُ٘ز٢  ٓٔخ ٓزن ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ رؼٞ حُٜلخرش 

  ٚ٘ٓ ًٕرب 

 ٓخ ٢ِ٣ :  ٖٝٓ أَٜٗ ٓخ ًظذ ك٢ ك٤خس حُ٘ز٢ 

 : ـ حُٜل٤لش حُظ٢ ٝؿيص ك٢ هخثْ ٤ٓق ٍٍٓٞ هللا ٔ

ِؿيَ ك٢ هخ ُٝ  ثْ ٤ٓق ٍٍٓٞ هللا كؼٖ أر٢ ؿؼلَ دمحم رٖ ػ٠ِ هخٍ : 

ٛل٤لش ك٤ٜخ ٌٓظٞد " ِٓؼٕٞ ٖٓ أَٟ أػ٠ٔ ػٖ حُٔز٤َ ، ِٓؼٕٞ ٖٓ َٓم 

                                                           

 ٗأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حُؼِْ رخد ٓخ ؿخء ك٢ حَُهٜش ك٤ٚ ) ًظخرش حُؼِْ ( ـ  ٔ

ُِيَ 0ٕ٘ٙف) ٖٗٓ،  ٖٖٓ/  َْ رٌَِ َ٘خىُُٙ ٤َُْ ْٓ ٌََٛح َكِي٣ٌغ اِ  ٠َٔ ٍَ أَرُٞ ِػ٤ ْؼض  ( هَخ ِٔ َٓ  ٝ ، ِْ ُْوَخثِ ح

َُْلِي٣ِغ . ٝأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢  َُ ح ٌَ ْ٘ ُٓ سَ  ََّ ُٓ  ُٖ َُ ْر ٤ ِِ َُْو ٍُ : ح ََ ٣َوُٞ خِػ٤ َٔ ْٓ َٖ اِ يَ ْر َّٔ َل ُٓ

 ( .2٘ٗف) ٖٙٔ/  ٔحُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ًظخرش حُؼِْ 

 .(0ٓٔ2)ف ٕ٘ٔ/  ٕأهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ـ  ٕ
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طُوّٞ حألٍٝ ، ِٓؼٕٞ ٖٓ ط٠ُٞ ؿ٤َ ٓٞح٤ُٚ " أٝ هخٍ : " ِٓؼٕٞ ٖٓ ؿلي 

ٗؼٔش ٖٓ أٗؼْ ػ٤ِٚ" 
(ٔ)

. 

، ًٝخٕ ػ٘ي أر٢ رٌَ  ـ ًظخد " كَحثٞ حُٜيهش " ًظزٚ ٍٍٓٞ هللا ٕ

خ ـ  ٗٔوش ٓ٘ٚ. حُٜي٣ن ، ٝػَٔ رٖ حُوطخد ـ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ 

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ًَظََذ   : ٍَ خ ـ  هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  كؼٖ ػزي هللا رٖ ػَٔـ 

 ٍَ ٌْ ِٚ أَرُٞ رَ ََ رِ ِٔ ِٚ كَؼَ ٤ِْل َٔ َُٗٚ رِ ََ َٞ كَوَ ِٚ َكظ٠َّ هُزِ ُِ خ َّٔ ٠َُ ُػ ْؿُٚ اِ َِ ْْ ٣ُْو يَهَِش كََِ َّٜ ظَخَد حُ ًِ

 َّْ ُ َٞ ػ َٗخسٌ  َكظ٠َّ هُزِ  َِ رِ ْٖ حإْلِ ِٓ  ٍْ ْٔ ِٚ " ك٢ِ َه َٕ ك٤ِ خ ٌَ َٞ كَ َُ َكظ٠َّ هُزِ َٔ ِٚ ُػ ََ رِ ِٔ َػ

ك٢ِ  َٝ  ٍٙ ٤َخ ِٗ رَُغ  ٍْ َٖ أَ ٣ َِ ْ٘ ك٢ِ ِػ َٝ  ٍٙ ٤َخ ِٗ سَ ػاََلُع  ََ ْ٘ َْ َػ ْٔ ك٢ِ َه َٝ  ِٕ َٗخطَخ  ٍَ ْ٘ ك٢ِ َػ َٝ
حىَ  َُ  ْٕ َٖ كَبِ ػاََلػ٤ِ َٝ  ٍْ ْٔ ٍٝ ا٠َُِ َه َوخ َٓ َٖ حْرَ٘شُ  ٣ َِ ْ٘ ِػ َٝ  ٍْ ْٔ خ حْرَ٘شُ َه َٜ ً كَِل٤ حِكيَس َٝ ْص 

حىَْص  َُ َٖ كَبًَِح  ظ٤ِّ ِٓ خ ِكوَّشٌ ا٠َُِ  َٜ ً كَِل٤ حِكيَس َٝ حىَْص  َُ َٖ كَبًَِح  رَِؼ٤ ٍْ أَ َٝ  ٍْ ْٔ ٍٕ ا٠َُِ َه َُزُٞ

ٍٕ ا٠َُِ  خ حْرَ٘ظَخ َُزُٞ َٜ ً كَِل٤ حِكيَس َٝ حىَْص  َُ َٖ كَبًَِح  ْزِؼ٤ َٓ َٝ  ٍْ ْٔ خ َؿٌََػشٌ ا٠َُِ َه َٜ ً كَِل٤ حِكيَس َٝ
ؼِ  ْٔ ََ طِ ؼَ ًْ َُ أَ رِ ًَخَْٗض حإْلِ  ْٕ خثٍَش كَبِ ِٓ َٝ  َٖ ٣ َِ ْ٘ ِٕ ا٠َُِ ِػ خ ِكوَّظَخ َٜ حِكيَسً كَِل٤ َٝ حىَْص  َُ َٖ كَبًَِح  ٤

 َِّ ًُ ِْ ك٢ِ  ُْـََ٘ ك٢ِ ح َٝ  ٍٕ َٖ حْرَ٘شُ َُزُٞ رَِؼ٤ ٍْ َِّ أَ ًُ ك٢ِ  َٝ َٖ ِكوَّشٌ  ٤ ِٔ ْٔ َِّ َه ًُ َُِي كَِل٢  ًَ ْٖ ِٓ

 َٖ ٣ َِ ْ٘ َٗخسٌ ا٠َُِ ِػ َٗخسً   َٖ رَِؼ٤ ٍْ ْٕ  أَ ِٖ كَبِ خثَظ٤َْ ِٓ ِٕ ا٠َُِ  َ٘خطَخ ً كَ حِكيَس َٝ حىَْص  َُ  ْٕ ِ خثٍَش كَب ِٓ َٝ
 ُْ ُْـََ٘ ًَخَْٗض ح  ْٕ ِ خثٍَش كَب ِٓ ٍٙ ا٠َُِ ػاََلِع  ٤َخ ِٗ خ ػاََلُع  َٜ ِٖ كَِل٤ خثَظ٤َْ ِٔ ُْ ً َػ٠َِ ح حِكيَس َٝ حىَْص  َُ

 ْ٢َٗ خ  َٜ َْ ك٤ِ ٤َُْ َٝ َٗخسٌ  َٗخسٍ  خثَِش  ِٓ  َِّ ًُ َُِي كَِل٢  ًَ ْٖ ِٓ  ََ ؼَ ًْ اَل أَ َٝ خثَشَ  ِٔ ُْ ٌء َكظ٠َّ طَْزَُِؾ ح

 ِٖ ٤َِِط٤ْ ْٖ َه ِٓ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ يَهَِش ،  َّٜ َوخكَشَ حُ َٓ ٍم  َِّ ظَلَ ُٓ  َٖ ُغ ر٤َْ َٔ ـْ اَل ٣ُ َٝ غٍ  ِٔ ظَ ـْ ُٓ  َٖ ُم ر٤َْ ََّ ٣ُلَ

خ َٔ ُٜ ِٕ ر٤ََْ٘ حَؿؼَخ ََ َ خ ٣َظ َٔ ُٜ  كَبَِّٗ

اَل ًَح َٝ شٌ  َٓ َِ َٛ يَهَِش  َّٜ اَل ٣ُْئَهٌُ ك٢ِ حُ َٝ ٣َِّش  ِٞ َّٔ ُص َػ٤ٍْذ " رِخُ
(ٕ)

 . 

                                                           

/  ٔغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ رخد ًًَ حَُهٚ ك٢ ًظخد حُؼِْ ـ أهَؿٚ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ ؿخٓٔ

ُِٜٔخَ ُٝكيُٝىٛخ ، ٝحكيٛخ طَْوْ. ٝه٤َ : أٍحى رٜخ كيٝى ٖ٘ٓف ) ٔٓٔ ؼخ َٓ ( طُوّٞ ألٍٝ أ١ 

ُّّ ك٢ ؿ٤ٔغ حألٍٝ . ٝأٍحى حُٔؼخُْ حُظ٢ ٣ُٜظيٟ رٜخ ك٢  ّ هخٛش . ٝه٤َ : ٛٞ ػخ ََ حُل

ِْٔخ. ٣َٟٝٝ طَوّٞ حألٍٝ حُطَم . ٝه٤َ : ٛٞ إٔ ٣َيْهَ حَُؿَ ك٢ ِٓي ؿ ٤َٙ ك٤ََوظطؼٚ ُظ

 .(2ٓٔ/  ٔرلظق حُظخء ػ٠ِ حإلكَحى ، ٝؿٔؼٚ طُُوْ ر٠ْ حُظخء ٝحُوخء.)حُٜ٘خ٣ش 

،  2٘ٗ/  ٔـ أهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حًُِخس رخد ك٢ ًُخس حُٔخثٔش  ٕ

 ، ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حًُِخس رخد ٓخ ؿخء ك٢( ربٓ٘خى ٛل٤ق2ٙ٘ٔف)6٘ٗ

( هخٍ أرٞ ػ٠ٔ٤ : كي٣غ حرٖ ػَٔ ٕٔٙف )  ٕ٘ٔ،ٕٗٔ،  ٖٕٔ/  ًُٕخس حإلرَ ٝحُـْ٘ 
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 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ظَخِد  ًِ َوشُ  ْٔ ُٗ ِٙ ٌِ َٛ ١َْٛ ػٖ ٌٛح حٌُظخد :  ُِّ ظَزَُٚ  هخٍ حُ ًَ  ١ ٌِ حَُّ

 ُٖ ُْ ْر ُِ خ َٓ خ  َٜ أ٤َِٗ ََ خٍد: أَْه َٜ ِٗ  ُٖ ٍَ حْر َُْوطَّخِد ،هَخ ِٖ ح ََ ْر َٔ ٍُ ُػ ْ٘يَ آ ٢َ ِػ ِٛ َٝ يَهَِش  َّٜ ك٢ِ حُ

خ  َٜ َػ٤ْظُ َٞ ََ كَ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ِِ َػْزِي َّللاَّ ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح َُ ْر َٔ ََٔن ُػ ْٗظَ ٢َ حَُّظ٢ِ ح ِٛ َٝ خ ، َٜ ِٜ ْؿ َٝ َػ٠َِ 

َُْلِي٣َغ  ََ ح ًَ ََ كٌََ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ُِ خ َٓ َٝ ، ََ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٓ
(ٔ)

 

. 

 . ُٓٞـ٠ ٍٍٓٞ هللا ـ ًظخد " حٓظلظخف حُٜالس " ألر٢ ٍحكغ أِٓـْ ٖ

كؼٖ أر٢ رٌَ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ هخٍ : ىكغ ا٢ُ أرٞ   

اًح هخّ ك٢ حُٜالس  ٍحكغ ًظخرًخ ك٤ٚ حٓظلظخف حُٜالس هخٍ : ًـخٕ ٍٍٓٞ هللا 

خ أَٗخ ٖٓ  َٓ َٝ ٝ َك٤ِ٘لخ  ٍْ حأْلَ َٝ حص  َٞ َٔ َّٔ ١ كطَ حُ ْؿ٢ٜ ٌَُِّ َٝ ًزَ ، كوخٍ : " ٝؿٜض 

٤ًَْٖ٘ " ًًَٝ رو٤ش حُلي٣غ ُٔ ُْ ح
(ٕ)

 . 

 :ـ ٛل٤لش ػ٠ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٗ

ٍَ اَل اِالَّ  ظَخٌد هَخ ًِ  ْْ ًُ ْ٘يَ َْ ِػ َٛ ٍُِذ  ِٖ أَر٢ِ ١َخ ٢ِّ ْر ِِ َؼ ُِ ُِْض  ٍَ هُ ْٖ أَر٢ِ ُؿَل٤ْلَشَ هَخ كؼَ

خ ك٢ِ  َٔ ُِْض كَ ٍَ هُ ِل٤لَِش هَخ َّٜ ِٙ حُ ٌِ َٛ خ ك٢ِ  َٓ  ْٝ ٌْ أَ ِِ ْٔ ُٓ  ٌَ ُؿ ٍَ ٌْ أُْػِط٤َُٚ  ْٜ ْٝ كَ ِ أَ ظَخُد َّللاَّ ًِ

 َّٜ ِٙ حُ ٌِ َٛ ٍَ ٌَخكِ ٌْ رِ ِِ ْٔ ُٓ  َُ اَل ٣ُْوظَ َٝ  َِ ٤ ِٓ َ ٌَخُى حأْل كَ َٝ  َُ ُْؼَْو ٍَ ح ِل٤لَِش هَخ
(ٖ)

. 

خ ـ  ٘ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ـ حُٜل٤لش حُٜخىهش ُؼزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ـ 

 طؼي ٌٛٙ حُٜل٤لش ٖٓ أْٛ حُيالثَ ػ٠ِ ًظخرش حُلي٣غ ر٤ٖ ٣ي١ حُ٘ز٢ 

                                                                                                                                   

 0ٖ٘/  ٔكي٣غ كٖٔ . ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حًُِخس رخد ٛيهش حإلرَ 

 ٙٙٗ/  ٔ( ، ٝأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حًُِخس رخد ًُخس حإلرَ 062ٔف)

 ( .ٕٙٙٔف)

( 0ٓ٘ٔف)6٘ٗ/  ٔخد حًُِخس رخد ك٢ ًُخس حُٔخثٔش ـ أهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظ ٔ

 ربٓ٘خى ٛل٤ق.

أهَؿٚ حُوط٤ذ حُزـيحى١ ك٢ حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش رخد ًًَ ٤ًل٤ش حُؼزخٍس ػٖ ـ  ٕ

 . ٖٖٔ،  ٖٖٓحَُٝح٣ش ػٖ حُٔ٘خُٝش ٙ

( // ٝك٢ ٔٔٔػَ) 0ٖ/  ٔأهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُؼِْ رخد ًظخرش حُؼِْ ـ  ٖ

 ٗ( // ٝك٢ ًظخد حُي٣خص رخد حُؼخهِش 0ٖٗٓػَ ) 0ٕٔ/  ٕرخد كٌخى حأل٤َٓ  ًظخد حُـٜخى

 ( .   6ٔ٘ٙػَ ) 6ٕ٘/  ٗ( // ٝرخد ال ٣وظَ ِْٓٔ رٌخكَ 6ٖٓٙػَ) 6ٕٕ/ 
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 ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َُْل٤َخسِ كؼَ ز٢ُِ٘ ك٢ِ ح ّؿِ ََ خ ٣ُ َٓ  : ٍَ خ ـ  هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٝ ـ  ٍَ
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٜ ًَظَْزظُ ِل٤لَشٌ  َٜ خِىهَشُ كَ َّٜ خ حُ َّٓ َ ٢ُ ، كَؤ ْٛ َٞ ُْ ح َٝ خِىهَشُ  َّٜ خ  اِالَّ حُ َّٓ أَ َٝ

 ُّ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ِٙ ُْؼَخ ُٖ ح ٝ ْر َُ ْٔ خ َػ َٜ يََّم رِ َٜ ٌٝ طَ ٍْ َ ٢ُ كَؤ ْٛ َٞ ُْ خ  ح َٜ َػ٤َِْ
(ٔ)

. 

خ ـ  حُ٘ز٢  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ك٢ ًظخرش  ٝهي حٓظؤًٕ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ـ 

 ٓخ ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ كؤًٕ ُٚ. 

خ ـ  هخٍ : حٓظؤًٗض حُ٘ز٢   َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  كؼٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ـ 

ْؼُض ٓ٘ٚ ، هخٍ : كؤًٕ ٢ُ كٌظزظٚ ، كٌخٕ ػزي هللا ٢ٔٔ٣  ِٔ َٓ ك٢ ًظخد ٓخ 

ل٤لظٚ طِي حُٜخىهشٛ
(ٕ)

. 

 ٣ٌظذ ًَ ٢ٗء ٣ٔٔؼٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ًٝخٕ   

٢ٍَْٗء   ََّ ًُ ظُُذ  ًْ ُْ٘ض أَ ًُ  : ٍَ ٝـ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ـ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ كؼَ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ؼُُٚ  َٔ ْٓ ٢َْٗ  أَ  ََّ ًُ ظُُذ  ٌْ َ هَخُُٞح : أَط َٝ  ٌٖ ٣ْ ََ ظ٢ِْ٘ هُ َٜ ٣يُ ِكْلَظُٚ كََ٘ ٍِ ُ ٍء أ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٝ ؼُُٚ  َٔ ْٔ ظَخِد  طَ ٌِ ُْ ْٖ ح ُض َػ ٌْ َٔ ْٓ َ خ كَؤ َٟ َِّ حُ َٝ ُْـ٠ََِذ  ُْ ك٢ِ ح َِّ ٌَ ٌَ ٣َظَ َ٘ رَ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ََ ُِ َُِي  ُص ًَ َْ ًَ ١ٌِ  كٌََ َٞ حَُّ ظُْذ كَ ًْ ٍَ : " ح ِٚ كَوَخ ِٚ ا٠َُِ ك٤ِ زُِؼ ْٛ ُ َ رِؤ ؤ َٓ ْٝ َ كَؤ

ُْ٘ٚ ااِلَّ  ِٓ ُؽ  َُ خ ٣َْو َٓ  ِٙ ٢ ر٤َِِي ِٔ  َكنٌّ " َْٗل
(ٖ)

 . 

 ٤ُْٝ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ٘ز٢  ٝٓٔخٛخ حُٜخىهش ; ألٗٚ ٓٔؼٜخ ٖٓ حُ٘ز٢ 

 أكي .

كؼٖ ٓـخٛي رٖ ؿزَ هخٍ : ٍأ٣ض ػ٘ي ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ 

ٛل٤لش ، كٔؤُض ػٜ٘خ ، كوخٍ : ٌٛٙ حُٜخىهش ك٤ٜخ ٓخ ٓٔؼض ٖٓ ٍٍٓٞ هللا  

  ٌ٤ُْ ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ك٤ٜخ أكي
(ٗ)

 . 

ٌٙ حُٜل٤لش أُق كي٣غ ٝػيى أكخى٣غ ٛ
(ٔ)

 . 

                                                           

 2ٖٔ/  ٔأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢ حُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ًظخرش حُؼِْ ـ  ٔ

ِٚ رخد ًًَ حَُهٚ ك٢ ًظخرش ( ، ًًَٝٙ حرٖ ػزي حُزَ ك٢ ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك6ٙ٠ٗػَ)

 (.ٖٙٓػَ)ٔٓٔ/ ٔحُؼِْ 

 . 2ٖٗ/  ًًَٕٙ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ ـ  ٕ

 .6ٓزن طو٣َـٚ ٙ ـ  ٖ

 . 2ٖٗ/  ًًَٕٙ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ ـ  ٗ
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ٝحُٔئحٍ ح١ٌُ ٣ظزخىٍ ا٠ُ حٌُٖٛ ٤ًق ٣ٌٕٞ ح١َُٝٔ ػٖ أر٢   

خ ـ  ٣ََٛس َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ أًؼَ ٖٓ ح١َُٝٔ ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝـ 

خ ـ  ًخٕ ٣ٌظذ ،  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ رؤٟؼخف ٠ٓخػلش ، ٓغ إٔ حرٖ ػَٔٝ ـ 

 ال ٣ٌظذ.ٝأرٞ ٣ََٛس 

 ََ ُٛ سَ كؼٖ أر٢  ََ ٣ْ َِلخِد حَُّ٘ز٢ِّ ْٛ ْٖ أَ ِٓ خ  َٓ ُْ٘ٚ  هخٍ :  ََ َكِي٣ؼًخ َػ ؼَ ًْ أََكيٌ أَ

ظُُذ  ًْ اَل أَ َٝ ظُُذ ،  ٌْ َ٣ َٕ ًَخ  ُ ٝ كَبَِّٗٚ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٓ  َٕ ًَخ خ  َٓ ٢ِّ٘ اِالَّ  ِٓ
(ٕ)

. 

هخٍ حُلخكع حرٖ كـَ : كبٕ هِ٘خ : حالٓظؼ٘خء )اال ٓخ ًخٕ ( ٓ٘وطغ كال 

اً حُظوي٣َ : ٌُٖ ح١ٌُ ًخٕ ٖٓ ػزي هللا ، ٝٛٞ حٌُظخرش ، ُْ ٣ٌٖ ٢٘ٓ ، اٌٗخٍ ; 

 ٓٞحء ُِّ 

 ٓ٘ٚ ًٞٗٚ أًؼَ كي٣ؼخً ُٔخ طوظ٤٠ٚ حُؼخىس أّ ال . 

 ٝإ هِ٘خ : حالٓظؼ٘خء ٓظَٜ كخُٔزذ ك٤ٚ ٖٓ ؿٜخص :

ًخٕ ٓ٘ظـالً رخُؼزخىس أًؼَ ٖٓ حٗظـخُٚ رخُظؼ٤ِْ ، أكيٛخ : إٔ ػزي هللا  

 ٘ٚ. كوِض حَُٝح٣ش ػ

ػخ٤ٜٗخ : أٗٚ ًخٕ أًؼَ ٓوخٓٚ رؼي كظٞف حألٜٓخٍ رَٜٔ ، أٝ رخُطخثق ،  

ُْٝ طٌٖ حَُكِش ا٤ُٜٔخ ٖٓٔ ٣طِذ حُؼِْ ًخَُكِش ا٠ُ حُٔي٣٘ش ، ًٝخٕ أرٞ 

ٓظٜي٣ًخ ك٤ٜخ ُِلظٟٞ ٝحُظلي٣غ ا٠ُ إٔ ٓخص ، ٣ٝظَٜ ٌٛح ٖٓ ًؼَس  ٣ََٛس

ٔخٗٔخثش ٗلْ ٖٓ كوي ًًَ حُزوخ١ٍ أٗٚ ٍٟٝ ػ٘ٚ ػٖٓ كَٔ ػٖ أر٢ ٣ََٛس 

 حُظخرؼ٤ٖ ، ُْٝ ٣وغ ٌٛح ُـ٤َٙ . 

ُٚ رؤٕ ال ٠ٔ٘٣  ٖٓ ىػٞس حُ٘ز٢   ػخُؼٜخ : ٓخ حهظٚ رٚ أرٞ ٣ََٛس 

 ٓخ ٣ليػٚ رٚ .

ًخٕ هي ظلَ ك٢ حُ٘خّ رلَٔ ؿَٔ ٖٓ ًظذ أَٛ  ٍحرؼٜخ : إٔ ػزي هللا

 حٌُظخد كٌخٕ ٣٘ظَ ك٤ٜخ ، ٣َُٝليِّع ٜٓ٘خ ، كظـ٘ذ حألهٌ ػ٘ٚ ٌُُي ًؼ٤َ ٖٓ

أثٔش حُظخرؼ٤ٖ
(ٔ)

 . 

                                                                                                                                   

 . ٕ٘ٗ/  ٖأٓي حُـخرش ك٢ ٓؼَكش حُٜلخرش الرٖ حألػ٤َ ـ  ٔ

 ( .ٖٔٔػَ) 0ٖ/  ٔخرش حُؼِْ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُؼِْ رخد ًظـ  ٕ
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خ ـ  ٣ٜظْ رؤَٓ ٌٛٙ حُٜل٤لش ،  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ًٝخٕ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ـ 

ٍٝرٔخ ًخٕ ٣للظٜخ ك٢ ٛ٘يٝم ُٚ كِن ; ه٤٘ش ػ٤ِٜخ ٖٓ ح٤٠ُخع 
(ٕ)

. 

ٝهي كلع ٌٛٙ حُٜل٤لش أِٛٚ ٖٓ رؼيٙ ، ٣َٝؿق إٔ كل٤يٙ ػَٔٝ رٖ 

 ٗؼ٤ذ ًخٕ ٣َُليِّع ٜٓ٘خ.  

َػش ٍْ ُُ ػٖ ػَٔٝ رٖ ٗؼ٤ذ : ٍٟٝ ػ٘ٚ حُؼوخص ، ٝاٗٔخ أٌَٗٝح   هخٍ أرٞ 

ػ٤ِٚ ًؼَس ٍٝح٣ظٚ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿيٙ ٝهخٍ اٗٔخ ٓٔغ أكخى٣غ ٤ٔ٣َس ٝأهٌ 

ٛل٤لش ًخٗض ػ٘يٙ كَٝحٛخ 
(ٖ)

  . 

 ُ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٝاًح ُْ طِٜ٘خ ٌٛٙ حُٜخىهش ًٔخ ًظزٜخ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ـ 

خ ـ  روطٚ ، كوي ٗوَ ٓلظٞحٛخ حإلٓخّ َٔ ُٜ ْ٘ أكٔي رٖ ك٘زَ ك٢ ٓٔ٘يٙ ، ًٔخ  َػ

ح ٜٓ٘خ ًَ ٟٔض ًظذ حُٖٔ٘ حألهَٟ ؿخٗزًخ ًز٤
(ٗ)

   . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 ٕٓ٘/  ٔكظق حُزخ١ٍ ـ  ٔ

 .6ٕٕحُٔ٘ش هزَ حُظي٣ٖٝ ُٔلٔي ػـخؽ حُوط٤ذ ٙـ  ٕ

 . 6ٖٗ، 2ٖٗ/  ٗط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ ـ  ٖ

 6ٕٕحُٔ٘ش هزَ حُظي٣ٖٝ ٙـ  ٗ
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 انمثحث انثانً

 ، ومن تعذهم كتاتح انحذٌث فً عهذ انخهفاء انراشذٌن

ُٔخ ًخٕ ػَٜ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ أكـٔٞح  ػٖ طي٣ٖٝ حُلي٣غ ك٢ 

 حُٜلق أل٣َٖٓ :

ٜٓخكق ٠٣خٕٛٞ رٜخ ٛلق حُوَإٓ  حألٍٝ : ًَحٛش إٔ ٣ظوٌٛخ حُ٘خّ

 ح٣ٌَُْ ، ك٤٘ظزٚ ػ٠ِ رؼ٠ْٜ حُوَإٓ رخألكخى٣غ .

حُؼخ٢ٗ : ٓوخكش ٣٘ظـَ حُ٘خّ رخألكخى٣غ ػٖ طالٝس حُوَإٓ ٝىٍٓٚ ، 

 ٝأًؼَْٛ ال ٣ِحٍ كي٣غ ػٜي رخُوَإٓ ، ُٝٔخ ٣ظْ ُٚ ؿٔؼٚ ك٢ ٛيٍٙ.   

; ٤ُٔظ٤َْ٘ٛ ك٢  ٣ـٔغ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا كٌٜح ػَٔ رٖ حُوطخد

ػٖ ًظخرظٜخ ٓوخكش إٔ ًظخرش حُٖٔ٘ ك٤٘٤َٕٝ ػ٤ِٚ رٌظخرظٜخ ػْ ٣لـْ ػَٔ

٣ظوٌٛخ حُ٘خّ ٜٓخكق ًخُوَإٓ ك٤ِظزْ حألَٓ ػ٠ِ ػخٓظْٜ ، ٖٝٓ ٣ؤط٢ 

رؼيْٛ ك٤وؼٞحْ ك٤ٔخ ٝهغ ك٤ٚ أَٛ حٌُظخد ك٤غ ًظزٞحْ حٌُظخد رؤ٣ي٣ْٜ ٝهخُٞحْ: ٌٛح 

ٖٓ ػ٘ي هللا ، ٝطًَٞحْ ًظخد هللا ٍٝحء ظٍْٜٞٛ 
(ٔ)

. 

ظَخَد    ٌِ ُْ َٕ ح ٞ ُٔ َٕ الَ ٣َْؼَِ ُّٞ٤ ِّٓ ُ ْْ أ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ ػٖ أَٛ حٌُظخد : ) 

{ َٕ ْْ اِالَّ ٣َُظُّ٘ٞ ُٛ  ْٕ اِ َٝ خ٢َِّٗ  َٓ َّْ 02اِالَّ أَ ُ ْْ ػ ِٜ ظَخَد رِؤ٣َِْي٣ ٌِ ُْ َٕ ح ظُزُٞ ٌْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َِّ ُِّ ٌَ ٣ْ َٞ { كَ

ٝحْ رِ  َُ ظَ ْ٘ َ٤ُِ ْٖ ِػِ٘ي َّللّاِ  ِٓ َٛـٌَح   َٕ ْْ ٣َوُُُٞٞ ِٜ ًَظَزَْض أ٣َِْي٣ خ  َّٔ ِّٓ  ْ ُٜ َُّ ٌَ ٣ْ َٞ ٤ِِالً كَ ً هَ ٘خ َٔ ِٚ ػَ

{ َٕ زُٞ ِٔ ٌْ خ ٣َ َّٔ ِّٓ  ْْ ُٜ َُّ ٌَ ٣ْ َٝ  {( }ٍٓٞس حُزوَس {    06َٝ

أٍحى إٔ ٣ٌظذ حُٖٔ٘ ٝػٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد   

كؤٗخٍٝح ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌظزٜخ كطلن ػَٔ  كخٓظ٘خٍ ك٢ ًُي أٛلخد حُ٘ز٢ 

 ك٤ٜخ ، ػْ أٛزق ٣ٞٓخً ، ٝهي ػِّ هللا ُٚ ، كوخٍ : ا٢ٗ ً٘ض أٍىص ٣ٔظو٤َ هللا

ح ػ٤ِٜخ  ًَزُّٞ َ ًُظزًخ كَؤ ً ًخٗٞح هزٌِْ ًظزٞحْ  إٔ أًظذ حُٖٔ٘ ، ٝا٢ٗ ًًَص هٞٓخ

ًُٞح ًظخد هللا ، ٝا٢ٗ ٝهللا ال أُزْ ًظخد هللا ر٢٘ء أريًح  ٝطَ
(ٕ)

. 

                                                           

 رظَٜف . ٕٙٔ،  ٕ٘ٔحُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ ٙـ  ٔ

 . 02ٕطي٣ٍذ حَُح١ٝ ٙـ  ٕ



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕٕ 

ُي حُٞهض ; ٣ظ٘خٓذ ٝكخُش حُ٘خّ ك٢ ً ٝهي ًخٕ ٌٛح ٍأ٣خً ٖٓ ػَٔ   

كبٕ ػٜيْٛ رخُوَإٓ ٓخ ٣ِحٍ ؿي٣يًح ، ال ٤ٓٔخ ٖٓ ٣يهَ حإلٓالّ ٖٓ أَٛ 

 ح٥كخم .

كِٞ إٔ حُٖٔ٘ ىٝٗض ُٝٝػض ػ٠ِ حألٜٓخٍ ، ٝط٘خُٜٝخ حُ٘خّ رخُللع 

 ٝحُيٍّ ُِحكٔض حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ٝٓخ أٖٓ إٔ طِظزْ رٚ .

رؼخهذ كٌَٙ إٔ ٣لزْ حُ٘خّ ػ٠ِ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ كظ٠ كؤٍحى ػَٔ 

٣ظٌٖٔ كلظٚ ٖٓ ٗلْٜٞٓ ، ٝطَٓن ٍٛٞطٚ ك٢ هِٞرْٜ ، ٣ٝ٘ظَ٘ ر٤ٖ هخْٜٛ 

ٝػخْٜٓ كال طلّٞ كُٞٚ حُ٘زٜخص ، ٝال طئػَ ك٤ٚ حٌُ٘ٞى ٝحألٝٛخّ ، كؤَٓ 

رظو٤َِ حَُٝح٣ش أٝالً ، ٝأكـْ ػٖ ًظخرش حُٖٔ٘ ػخ٤ٗخً ٓيحً ٌٍُحثغ حُلٔخى ، ٝؿِوخً 

 ُزخد حُلظ٘ش .

ٚ ٓخ ُحٍ حُ٘خّ رو٤َ ، ٝٓخ ُحُض ٤ُْٝ ك٢ ٌٛح ط٤٤٠غ ُْلكخى٣غ ; كبٗ

 ٌِٓخطْٜ ه٣ٞش ، ٝكٞحكظْٜ هخىٍس ػ٠ِ كلع حُٖٔ٘ .

كِْ ٣٘ؤ أكيْٛ إٔ ٣يٕٝ حُٖٔ٘ ، ٝهي طظخرغ حُوِلخء ػ٠ِ ٓ٘ش ػَٔ   

ٝال إٔ ٣ؤَٓ حُ٘خّ رٌُي . ٝحٓظَٔ حألَٓ ػ٠ِ ٌٛح حُٜ٘ؾ كظ٠ ؿخء ػَٔ رٖ 

ػزي حُؼ٣ِِ كؤَٓ رـٔغ حُلي٣غ 
(ٔ)

 . 

حُظخرؼ٤ٖ ًظزٞحْ ك٤ٜخ ظذ ٝٛلق ُزؼٞ حُٜلخرش ٌُٖٝ ًخٗض ٛ٘خى ً

 حُلي٣غ .  

 ٖٝٓ رؼيْٛ أَٜٗ ٓخ ًظذ ٖٓ حُلي٣غ ك٢ ػٜي حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ

ػٖ طي٣ٖٝ حُلي٣غ طي٣ٝ٘خً ٤ٍٔٓخً ك٢  ٍؿْ اكـخّ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ    

حُٜلق اال أٗٚ ٝؿيص ػيس ًظذ ٝٛلق ُِلي٣غ حُ٘ز١ٞ ُزؼٞ 

 خ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :ٝحُظخرؼ٤ٖ ٗز٤ٖ رؼ٠ٜ حُٜلخرش

خ ـ  ٔ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ـ ًظذ ػزي هللا رٖ ػزخّ ـ 

خ ـ  حُلي٣غ ك٢ ػيس ًظذ ، ُٝٔخ ٓخص  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ًظذ حرٖ ػزخّ ـ 

 ظَٜص ًظزٚ ، ًٝخٗض كَٔ رؼ٤َ . 

                                                           

 ف .رظَٜ ٕٙٔ،  ٕ٘ٔحُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ ٙـ  ٔ
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َ رؼ٤َ أٝ ِػْيٍ رؼ٤َ   ْٔ ٣ْذ  ِك ََ ًُ كؼٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش هخٍ : ٟٝغ ػ٘يٗخ 

ًُظُِذ حرٖ ػزخّ ، هخٍ : كٌخٕ ػ٠ِّ رٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ  اًح أٍحى حٌُظخد   ٖٓ 

ًظذ ا٤ُٚ : حْرؼَغ ا٠ُّ رٜل٤لش ًٌح ًٌٝح، هخٍ : ك٤٘ٔوٜخ ك٤زؼغ ا٤ُٚ ربكيحٛٔخ 
(ٔ)

 . 

خ ـ  :ٕ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ـ  ٛل٤لش ؿخرَ رٖ ػزي هللا حألٜٗخ١ٍ ـ 

ح ك٢ حُلؾ ، ٝأهَؿٜخ ح ًَ ًٌخ ٛـ٤ إلٓخّ ِْٓٔ ًٝخٗض ٌٛٙ حُٜل٤لش ٓ٘ٔ

ك٢ حُٜل٤ق ك٢ ًظخد حُلؾ 
(ٕ)

 . 

خ ـ  كِوش ك٢ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ًٝخٕ ُـخرَ رٖ ػزي هللا ـ 

١ِزش حُلي٣غك٤ٜخ ػ٠ِ ٠ِٔ٣ 
(ٖ)

. 

ح ، ًٝظذ  ًَ ٝهخٍ أرٞ كخطْ ػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ه٤ْ ح١ٌَ٘٤ُ : ؿخُْ ؿخر

أرٞ حُِر٤َ ، ٝأرٞ ػ٘ٚ ٛل٤لش ، كظٞك٢ ٝرو٤ض حُٜل٤لش ػ٘ي حَٓأطٚ  ، كَٟٝ 

ؼٞح ٖٓ ؿخرَ ، ٝأًؼَٙ ٖٓ ٓل٤خٕ ، ٝحُ٘ؼز٢ ػٖ ؿخرَ ، ْٝٛ هي ٓٔ

، ًٌُٝي هظخىس حُٜل٤لش
(ٗ)

 . 

ًٝخٕ ٓـخٛي رٖ ؿزَ ٣َُليِّع ػٖ ٛل٤لش ؿخرَ 
(٘)

. 

 ًٝخٕ هظخىس رٖ ِىَػخٓش حُٔي٢ٓٝ كخكظخً ٓظو٘خً ٌُٜٙ حُٜل٤لش .

ٝر   َُ ٌِ كؼٖ ٓؼَٔ هخٍ : هخٍ هظخىس  ُٔؼ٤ي رٖ أر٢ َػ ش : ٣خ أرخ ح٠َُ٘ ُه

حُٜٔلق ، هخٍ : كؼَٝ ػ٤ِٚ ٍٓٞس حُزوَس كِْ ٣وط٠ء ك٤ٜخ كَكًخ ٝحكيًح ،  

هخٍ : كوخٍ : ٣خ أرخ ح٠َُ٘ أكٌُٔض ،  هخٍ : ٗؼْ ، هخٍ : ألٗخ رٜل٤لش ؿخرَ رٖ 

ػزي هللا أكلع ٢٘ٓ ٍُٔٞس حُزوَس ، هخٍ : ًٝخٗض هَُثض  ػ٤ِٚ 
(ٙ)

 . 
                                                           

ك٢ طَؿٔش )٣ًَذ رٖ أر٢ ِْٓٔ( ،  ٗٗٔ/  ًًَ٘ٙ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَٟ  ـ  ٔ

 . ٖٕٔ/ًًَٓ٘ٝٙ حُلخكع حرٖ ػٔخًَ ك٢ طخ٣ٍن ىٓ٘ن 

 رظَٜف . ٖٙ/  ٔطًٌَس حُللخظ ٌُِٛز٢ ـ  ٕ

 . 0ٕٗ/  ٔـ ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ٖ

 .ٖٙٔ/  ٗحُـَف ٝحُظؼي٣َ ـ  ٗ

 . 6ٖٔ/  ٘حُطزوخص حٌُزَٟ ـ  ٘

 . 6ٔٔ/  0حُٔخرن  حُٜٔيٍـ  ٙ
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ز٢ كؤهَ أٗٚ ٓٔغ أكخى٣ؼٜخ ٖٓ ػ٠ِ حُ٘ؼٝهي ػَٟض ٛل٤لش ؿخرَ 

 ؿخرَ

كؼٖ ػخْٛ رٖ ٤ِٓٔخٕ حألكٍٞ هخٍ : ػَٟ٘خ ػ٠ِ ػخَٓـ حُ٘ؼز٢ ـ 

كوخٍ : هي ٓٔؼض ٌٛح ًِٚ ٖٓ ؿخرَ ٛل٤لش  ًظزض ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 


(ٔ)

. 

َ٘زّٚ :ٖ ُٓ  ـ  حُٜل٤لش حُٜل٤لش ُٜٔخّ رٖ 

ذ رٖ هخٍ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ : ٛٔخّ رٖ ٓ٘زٚ ، ٍٟٝ ػ٘ٚ أهٞٙ ٝٛ

ٓ٘زٚ ، ًٝخٕ ٍؿالً ٣ـِٝ ، ًٝخٕ ٣٘ظ١َ حٌُظذ أله٤ٚ ٝٛذ ، كـخُْ أرخ 

٣ََٛس رخُٔي٣٘ش ، كٔٔغ ٓ٘ٚ أكخى٣غ ، ٢ٛٝ ٗلٞ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ٝٓخثش كي٣غ 

، ٝك٤ٜخ أ٤ٗخء ٤ُٔض ك٢ حألكخى٣غ ربٓ٘خى ٝحكي ، ٌُٜٝ٘خ ٓوطؼش ك٢ حٌُظذ
(ٕ)

. 

ل٤لش ٝهخٍ حإلٓخّ حٌُٛز٢ ػٖ ٛٔخّ رٖ ٓ٘زٚ : ٛخكذ طِي " حُٜ 

،٢ٛٝ ٗلٞ ٖٓ ٓخثش ٝأٍرؼ٤ٖ  حُٜل٤لش " حُظ٢ ًظزٜخ ػٖ أر٢ ٣ََٛس

َ رٖ ٍحٗي . َٔ ْؼ َٓ  كي٣ؼًخ ، كيَّع رٜخ ػ٘ٚ 

خّ ـ ًٔخ ػخٕ ٛٔخّ رؼي أر٢  َّٔ ٝهخٍ أ٠ً٣خ : ُٞ ًخٕ أكيٌ ٓٔؼٜخ ٖٓ ٛ

 ْٖ َٓ ٣ََٛس ر٠ؼًخ ٝٓزؼ٤ٖ ٓ٘ش ـ ُؼخٕ ا٠ُ ٓ٘ش ر٠غ ٝٓخثظ٤ٖ ، ٝٓخ ٍأ٣٘خ 

ٟ حُٜل٤لش ػٖ ٛٔ َٝ  خّ اال ٍَ

ٓؼَٔ ، ٝؿ٤ٔغ ٓخ ػخٕ رؼيٙ ٤ٗلخً ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش 
(ٖ)

. 

٤ٔٓٝض رخُٜل٤لش ; ألٕ ٓ٘يٛخ أٛق أٓخ٤ٗي ح٤ُٔخ٤٤ٖٗ  كوي ٍٝحٛخ ٓؼَٔ 

ػٖ ٛٔخّ ػٖ أر٢ ٣ََٛس 
(ٗ)

. 

/  ٕٝهي ِٝٛظ٘خ ٌٛٙ حُٜل٤لش ًخِٓش ك٢ " ٓٔ٘ي حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ" 

ٖٕٔ  :ٖٔ6. 

                                                           

 .           ٖٓٗحُٔليع حُلخَٛ ٙـ  ٔ

 .    ٕ٘ٗ/  0ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ـ  ٕ

 . ٕٖٔ،  ٖٔٔ/  ٤َٓ٘ أػالّ حُ٘زالء ـ  ٖ

 . ٘٘ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ ُِلخًْ ٙـ  ٗ
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 ٜٓ٘خ . ٝك٢ حُـخٓغ ُٔؼَٔ رٖ ٍحٗي ػيس أكخى٣غ

 ًٌٝح ك٢ ٛل٤ل٢ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ، ٝؿ٤َٛٔخ .

ُٝٔخ طل٣ٞٚ ٌٛٙ حُٜل٤لش ٖٓ ه٤ٔش ػ٤ِٔش ، ٝكخثيس طخ٣ٍو٤ش أكَىٛخ 

رخَُٝح٣ش ػيى ٖٓ أَٛ حُلي٣غ  ْٜٓ٘ حإلٓخّ حُيحٍهط٢٘  ، ٝحُلخكع أرٞ ُٗؼ٤َْْ 

خ٢ِٗ  َٜ زَ ْٛ حألَ
(ٔ)

. 

ٜخ ًٔخ ٝهي ١زؼض ٌٛٙ حُٜل٤لش ٓلَىس ٖٓ ٗٔوش هط٤ش ، ٝػيى أكخى٣ؼ 

ِٟ هللا ٖٓ أظَٜٛخ ُطالد ( كي٣ؼخً ٝكووض طلو٤وخً ػ٤ِٔخً ، كـ١ٖٔ2زؼض )

 حُؼِْ .

ٌٝٛٙ حُٜل٤لش ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ ًظخرش حُٔ٘ش ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حألٍٝ 

 حُٜـ١َ كوي ًظزٜخ ٛٔخّ ك٢ ك٤خس أر٢ ٣ََٛس ـ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ـ 

٤ٖٔ ٓخص ٓ٘ش ػٔخٕ ٝهٔ كٜٔخّ ُٝي ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ ُِٜـَس ، ٝأرٞ ٣ََٛس

 ُِٜـَس .  

ٝرْ ٓزن ٣ٌٖٔ حَُى ػ٠ِ ٖٓ ٣وٍٞ إ حُٔ٘ش ُْ طٌظذ ٖٓ أٍٝ حألَٓ ، 

 ٝاٗٔخ ظِض ك٢ حُٜيٍٝ ٓخثش ػخّ كِلوٜخ ٓخ ُلوٜخ .

ك٢ٜ ًخٗض ٌٓظٞرش ، ًظزٜخ رؼٞ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ًٔخ ٓزن ًًَٙ ، 

 َٓ أٜٗخ ُْ طيٕٝ طي٣ًٝ٘خ ٤ًٍٔٓخ.ؿخ٣ش حأل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٓٔ،  6حُٜل٤لش حُٜل٤لش ُٜٔخّ رٖ حُٔ٘زٚ ك٢ حُٔويٓش ٙ ـ  ٔ
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 عهذ عمر تن عثذ انعزٌزانمطهة انراتع : تذوٌن انضنح فً 

ُٔخ ٢ُٝ ػَٔ رٖ حُؼ٣ِِ حُوالكش ك٢ حُؼخّ حُظخٓغ ٝحُظٔؼ٤ٖ ٖٓ        

 حُٜـَس أٛيٍ أَٓٙ ا٠ُ ػِٔخء ح٥كخم رـٔغ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٝطي٣ٝ٘ٚ.  

ٛـ( ػخِٓٚ ٕٓٔاً أٍَٓ ا٠ُ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ )

كخًظزٚ ;  هللا   ٝهخ٤ٟٚ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش : " حٗظَ ٓخ ًخٕ ٖٓ كي٣غ  ٍٍٓٞ

كب٢ٗ هلض ىٍّٝ حُؼِْ ، ًٝٛخد حُؼِٔخء " 
(ٔ)

. 

َس ر٘ض ػزي حَُكٖٔ حألٜٗخ٣ٍش  ْٔ ١ِٝذ ٓ٘ٚ إٔ ٣ٌظذ ُٚ ٓخ ػ٘ي َػ

 ٛـ( .ٙٓٔٛـ( ، ٝحُوخْٓ حرٖ دمحم رٖ أر٢ رٌَ )62)

ٝح١ٌُ ٣ظَٜ أٗٚ ُْ ٣وٚ حرٖ كِّ رٌٜح حُؼَٔ حُـ٤َِ ، رَ أٍَٓ ا٠ُ 

 ِٔخثٜخ ٣طِذ ْٜٓ٘ ٓؼَ ٌٛح . ٝالس حألٜٓخٍ ًِٜخ ، ًٝزخٍ ػ

ٛـ( : ًظذ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ا٠ُ ػي١ رٖ 0ٕٔهخٍ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ)

١َخس ) ٍْ َس ػٖ ٍٍٓٞ هللا  ٕٓٔأَ ْٔ كخًظزٚ  ٛـ(  حٗظَ ٓخ ًخٕ ٖٓ كي٣غ َػ

كب٢ٗ أه٠٘   ًٛخد حُؼِٔخء ، ٝىٍّٝ حُؼِْ 
(ٕ)

 . 

: إٔ حٗظَٝح ي٣٘ش ٝهخٍ أ٠ً٣خ : ًظذ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ا٠ُ أَٛ حُٔ

هي هلض ىٍّٝ حُؼِْ ، ًٝٛخد أِٛٚ كخًظزٞٙ ; كب٢ٗ   كي٣غ ٍٍٓٞ هللا
(ٖ)

 . 

 ًٝظذ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ا٠ُ ح٥كخم : حٗظَٝح كي٣غ ٍٍٓٞ هللا  

كخؿٔؼٞٙ 
(ٗ)

. 

                                                           

ً ًظخد حُؼِ ٔ ،  0ٓ/  ْٔ رخد ٤ًق ٣وزٞ حُؼِْ ـ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ٓؼِوخ

ػَ  0ٖٔ/  ٔٝأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢ حُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ًظخرش حُؼِْ 

(ٗ20.) 

/  ٕـ ١زوخص حُٔليػ٤ٖ رؤٛزٜخٕ ٝحُٞحٍى٣ٖ ػ٤ِٜخ ُؼزي هللا رٖ دمحم رٖ ؿؼلَ رٖ ك٤خٕ  ٕ

ٔ6ٓ . 

ػَ  0ٖٔ/  ٔؼِْ ـ أهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢ حُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ًظخرش حُ ٖ

(ٗ22.) 

 .ٖٕ٘/  ٔـ كظق حُزخ١ٍ  ٗ
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 ًٝخٕ أَٓ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رظي٣ٖٝ حُٔ٘ش ُؼيس أٓزخد ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ :

كوي أٛزق ٣ظِٞٙ حُوخ٢ٛ  ـ ط٤ًَِ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٗلّٞ حُ٘خّٔ

 ٝحُيح٢ٗ ، ٣ٝؼَكٚ حُوخٙ

ٝحُؼخّ ال ٣وظِق ك٤ٚ أكي ، ٝال ٣ظٌ٘ي ك٢ ٢ٗء ٖٓ آ٣خطٚ ، ٝألٍٝ ِٝٛش 

٣ٔٔغ حُِْٔٔ كَكًخ ٖٓ حُوَإٓ ٣ؼِْ ُٞهظٚ أٗٚ ٛٞ حُوَإٓ ال ؿ٤َٙ ٣لَٔ ٓظخٗش 

 أُلخظٚ ، ٝؿِحُش أِٓٞرٚ ، ٝهٞس اػـخُٙ .

س ًؼ٤َ ٖٓ كِٔش حُلي٣غ ٖٓ ـ حُوٞف ػ٠ِ حُلي٣غ ٖٓ ح٤٠ُخع رٞكخٕ

 حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ.

 ـ ٣ُخىس ٟٝغ حألكخى٣غ ٖٓ أَٛ حألٛٞحء ًخُوٞحٍؽ ٝحَُٝحكٞ .ٖ

ـ ٗ٘ؤس ؿ٤َ ؿي٣ي ه٤َِ ح٠ُز٢ ، ٟؼ٤ق حُللع ٖٓ حهظال١ حُؼَد ٗ

رخألػخؿْ ك٢ حُزِيحٕ حُٔوظِلش 
(ٔ)

   . 

( ١َْٛ ُِّ ٛـ( ػ٠ِ ٍأّ حُٔخثش ٕٗٔٝأٍٝ ٖٓ ىٕٝ حُلي٣غ حرٖ ٜٗخد حُ

حأل٠ُٝ ُِٜـَس رؤَٓ ٖٓ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ 
(ٕ)

 . 

ُّّٔ٘ش ك٢ ػَٜٙ ، ًٝخٕ ػَٔ  خ هلخهًخ ٖٓ أػالّ حُ ًٔ ًٝخٕ حرٖ ٜٗخد َػَِ

رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ٣ؤَٓ ؿِٔخءٙ إٔ ٣ٌٛزٞحْ ا٤ُٚ ; ألٗٚ ُْ ٣زن ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ 

 أكي أػِْ رخُٔ٘ش ٓ٘ٚ .

ال طِوٕٞ أكيًح هخٍ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ : ػ٤ٌِْ رخرٖ ٜٗخد ٌٛح كبٌْٗ   

أػِْ رخُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش ٓ٘ٚ
(ٖ)

  . 

 انمطهة انخامش : انتشار انتذوٌن تعذ عهذ عمر تن عثذ انعزٌز

حُؼ٣ِِ ٝحٗظَ٘ رؼي ًُي كٌخٕ رؼي ػٜي ػَٔ رٖ ػزي  ٗخع حُظي٣ٖٝ  

٣ْؾ )رٌٔش ََ  ٛـ( .ٔ٘ٔٛـ( ، ٝحرٖ آلخم )ٓ٘ٔ: حرٖ ُؿ

                                                           

 رظَٜف . 0ٕٔـ حُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ ٙ ٔ

 .                          ٕٔ٘/  ٔـ كظق حُزخ١ٍ  ٕ

 .ٖٖٙ/  ٘ـ ٤َٓ أػالّ حُ٘زالء  ٖ
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ٝرش ) َُ ز٤ِق ٛـ( ، ٝحُٙ٘ٔٝرخُٔي٣٘ش : ٓؼ٤ي رٖ أر٢ َػ َٛ َر٤غ رٖ 

ٛـ( . 0ٙٔٛـ(  .ٝرخُزَٜس : كٔخى رٖ ِٓٔش )06ٔٛـ( ، ٝحإلٓخّ ٓخُي )ٓٙٔ)

 ٛـ( .ٔٙٔٝرخٌُٞكش : ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ )

٤َْْ٘ رٖ 0٘ٔٝرخُ٘خّ : أرٞ ػَٔٝ حألُٝحػ٢ ) ُٛ ٛـ( ، ٝرٞح٢ٓ : 

ٛـ( ، ٝرخ٤ُٖٔ : 2ٔٔٛـ( ، ٝروَحٓخٕ : ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى )0ٖٔر٤َ٘)

َ رٖ ٍحٗي ) َٔ ْؼ ٣َ رٖ ػزي حُل٤ٔي )َٗ٘ٔٓ َِ  ٛـ( .22ٔٛـ( ، ٝرخ١َُ : َؿ

ٛـ( ، 0٘ٔٛـ( ، ٝح٤ُِغ رٖ ٓؼي )62ًٌُٔٝي كؼَ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش )

 ٛـ( .ٓٙٔٝٗؼزش رٖ حُلـخؽ )

 ٝٛئالء ؿ٤ٔؼًخ ًخٗٞحْ ك٢ ػَٜ ٝحكي ، ٝال ٣يٍٟ أ٣ْٜ ٓزن ا٠ُ ًُي .   

 ًِطخ ٓوظ ًٝخٕ ٤٘ٛؼْٜ ك٢ حُظي٣ٖٝ : إٔ ٣ـٔؼٞحْ كي٣غ ٍٍٓٞ هللا 

رؤهٞحٍ حُٜلخرش ، ٝكظخٟٝ حُظخرؼ٤ٖ ٓغ ْٟ حألرٞحد رؼ٠ٜخ ا٠ُ رؼٞ 

 ك٢ ًظخد ٝحكي .

هخٍ حرٖ كـَ : ٌٝٛح رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُـٔغ ُْلرٞحد ، أٓخ ؿٔغ حُلي٣غ ا٠ُ  

ٓؼِٚ ك٢ رخد ٝحكي كوي ٓزن ا٤ُٚ حُ٘ؼز٢ كبٗٚ ٍٟٝ ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ : ٌٛح رخد ٖٓ 

حُطالم ؿ٤ْٔ . ٝٓخم ك٤ٚ أكخى٣غ 
(ٔ)

  .  

ُّّٔ٘ش ٝأٓؼيٛخ رؤثٔش حُلي٣غ    ػْ ؿخء حُوَٕ حُؼخُغ كٌخٕ أ٠ُٛ ػٍٜٞ حُ

 ٝطآ٤ُلْٜ حُؼظ٤ٔش حُوخُيس  

ًٝخٕ ْٜٓ٘ : آخّ حُٔليػ٤ٖ ٝىٍس حُٔ٘ش ك٢ ػَٜٙ دمحم رٖ آٔخػ٤َ 

ٛـ( ٝحهظَٜ ك٢ ؿٔؼٚ ػ٠ِ حُلي٣غ حُٜل٤ق كو٢ ىٕٝ ٓخ ٕٙ٘حُزوخ١ٍ )

، ٝطزؼٚ ك٢ ٣َ١وظٚ ٓؼخَٛٙ  ػيحٙ ، كؤُق ًظخرٚ حُـخٓغ حُٜل٤ق حٍُٜٔ٘ٞ

 ٛـ( ٕٔٙٝط٤ٌِٔٙ حإلٓخّ ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ )

كؤُق ٛل٤لٚ حٍُٜٔ٘ٞ. ٝطزؼٜٔخ رؼي ًُي ًؼ٤َٕٝ ، كؤُلض رؼيٛٔخ ًظذ 

ٛـ( ، ٝحُ٘ٔخث٢ 06ٕٛـ( ، ٝحُظ١ٌَٓ )0ًٕ٘ؼ٤َس ٖٓ أٜٛٔخ : ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى )

 ٛـ( 0ٖٕٛـ( ، ٝحرٖ ٓخؿٚ )ٖٖٓ)

                                                           

 ٓ٘ـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ ٙ ٔ
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ك٢ ٜٓ٘لخطْٜ ًَ ٜٓ٘لخص حألثٔش حُٔخرو٤ٖ ; اً ٝهي ؿٔغ ٛئالء حألثٔش 

 ًخٗٞحْ ٣َٜٝٝٗخ ػْٜ٘ ًٔخ ٢ٛ ػخىس حُٔليػ٤ٖ. 

ػْ ؿخء حُوَٕ حَُحرغ كِْ ٣ِى ٍؿخُٚ ػ٠ِ ٍؿخٍ حُوَٕ حُؼخُغ ٤ٗجًخ   

ؿي٣يًح اال ه٤ِالً ٓٔخ حٓظيًٍٞٙ ػ٤ِْٜ ، ًَٝ ٤٘ٛؼْٜ ؿٔغ ٓخ ؿٔؼٚ ٖٓ ٓزوْٜ 

 ١َم حُلي٣غ . ، ٝحالػظٔخى ػ٠ِ ٗويْٛ ، ٝحإلًؼخٍ ٖٓ

٣ْٔش  َِ ٖٝٓ أَٜٗ حألثٔش ك٢ ٌٛح حُؼَٜ : حإلٓخّ دمحم رٖ آلخم رٖ ُه

 ٛـ( ٛخكذ حُٜل٤ق .ٖٔٔ)

ٛـ( ٛخكذ " َٗف ٕٖٔٝحإلٓخّ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓالٓش حُطلخ١ٝ )

 ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ"  

ْٔظ٢ِ ) ٛـ( ٛخكذ " حُظوخ٤ْٓ ٝحألٗٞحع " ٖٗ٘ٝحإلٓخّ دمحم رٖ ِكزَّخٕ حُزُ

 ق.حٍُٜٔ٘ٞ رخُٜل٤

 ٛـ( ٛخكذ حُٔؼخؿْ حُؼالػش .ٖٓٙٝحإلٓخّ ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي حُطزَح٢ٗ )

 ٛـ( ٛخكذ حُٖٔ٘ .2ٖ٘ٝحإلٓخّ ػ٢ِ رٖ ػَٔ حُيحٍهط٢٘ )

ُّّٔ٘ش ٝؿٔؼٜخ ، ٝط٤٤ِٔ ٛل٤لٜخ ٖٓ ؿ٤َٙ ، ُْٝ ٣ٌٖ  ٝرٌٜح طْ طي٣ٖٝ حُ

ُؼِٔخء حُوَٕٝ حُظخ٤ُش اال رؼٞ حٓظيٍحًخص ػ٠ِ ًظذ حُٜلخف ًٔٔظيٍى 

ٛـ( . ٝأُق حإلٓخّ أرٞ رٌَ ٘ٓٗدمحم رٖ ػزي هللا ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ ) أر٢ ػزي هللا

ٛـ( حُٖٔ٘ حٌُز١َ ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 2٘ٗأكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٠ِ حُز٤ٜو٢ )

حٌُظذ 
(ٔ)

 . 

 انمطهة انضادس : اَراء انىاردج فً كتاتح انحذٌث

ٝحُظخرؼ٤ٖ ك٢ ًظخرش  حهظِلض أهٞحٍ ػِٔخء حُِٔق  ٖٓ حُٜلخرش     

ٖٓ ًَٜٛخ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ إًٔ ك٤ٜخ ، ٝٛ٘خى ٖٓ هخٍ رخٌُظخرش حُلي٣غ كْٜٔ٘ 

 ٝحُٔلٞ رؼي حُللع . ػْ أؿٔؼٞح رؼي ًُي ػ٠ِ ؿٞحُٛخ ُٝحٍ حُوالف.

 ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ ح٥ٍحء ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

                                                           

 رظَٜف.ٙٓٔ،  ٘ٓٔٙحإلٓال٢ٓ ـ حُٔ٘ش ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ حُظ٣َ٘غ  ٔ
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 أوالً : من قال تكراهح كتاتح انحذٌث :

ًَٙ حرٖ ػَٔ ، ٝحرٖ ٓٔؼٞى ، ٣ُٝي رٖ ػخرض ، ٝأرٞ ٠ٓٞٓ ، ٝأرٞ 

 ، ٝآهَٕٝ ، ًظخرش حُلي٣غ. حُوي١ٍ ، ٝأرٞ ٣ََٛس ، ٝحرٖ ػزخّ ٓؼ٤ي 

 ومن األدنح عهى رنك ما ٌهً :

ٔ ِ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ِ ـ كي٣غ أَر٢ِ  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ظُزُٞح َػ٢ِّ٘  أَ ٌْ ٍَ : " اَل طَ هَخ

اَل  َٝ ػُٞح َػ٢ِّ٘  َكيِّ َٝ ُلُٚ،  ْٔ َ٤ ِْ ِٕ كَ آ َْ وُ ُْ ََ ح ًَظََذ َػ٢ِّ٘ َؿ٤ْ  ْٖ َٓ َٝ ًٌَََد ،   ْٖ َٓ َٝ َؽ  ََ  َك

ْوؼَيَُٙ  َٓ أْ  َّٞ ٤َظَزَ ِْ يًح كَ ِّٔ ظَؼَ ُٓ  " : ٍَ زُُٚ هَخ ِٔ ٌّ  أكي ٍؿخٍ حإلٓ٘خى ـ أَْك خ َّٔ َٛ  ٍَ َػ٢ََِّ " ـ هَخ

 " ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ
(ٔ)

 . 

ُٖ ػَخرٍِض َػ٠َِ  ٣ْيُ ْر َُ  ََ ٍَ :  ىََه َْ٘طٍذ هَخ ِٖ َك ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِِِذ ْر طَّ ُٔ ُْ ْٖ ح َٝػ

 ِٝ ؼَخ ُٓ ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٣ْيٌ : اِ َُ  َُُٚ ٍَ ظُزُُٚ ، كَوَخ ٌْ َٔخًٗخ ٣َ ْٗ ََ اِ َٓ َ ْٖ َكِي٣ٍغ ، كَؤ ؤََُُٚ َػ َٔ  ٣َشَ كَ

َلخُٙ  َٔ ِٚ كَ ْٖ َكِي٣ؼِ ِٓ ٤َْٗجًخ  ظَُذ  ٌْ ْٕ اَل َٗ َٗخ أَ ََ َٓ أَ
(ٕ)

 . 

إٔ ٣ؤًٕ ُ٘خ ك٢  هخٍ : ؿٜيٗخ  رخُ٘ز٢  ـ كي٣غ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٕ

حٌُظخد كؤر٠
(ٖ)

  .    

ـ ٓخ ٍٝى ػٖ أر٢ ٠َٗس هخٍ : ه٤َ ألر٢ ٓؼ٤ي ـ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ـ ٖ

َْ طـؼِٞٗٚ هَآٗخ ؟ ٌُٖٝ حكلظٞحْ ًٔخ  ُِ أٌٗظذ كي٣ؼٌْ ٌٛح ؟ هخٍ : ال، 

كلظ٘خ
(ٗ)

. 

 ثانًٍا : َمْن قال تإتاحح كتاتح انحذٌث :

أرخف ػَٔ رٖ حُوطخد ، ٝػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ،  ٝحر٘ٚ حُلٖٔ ، ٝحرٖ 

، ٝحُلٖٔ ٝػطخء  رَ ، ٝحرٖ ػزخّ ، ٝحرٖ ػَٔػَٔٝ، ٝأْٗ ، ٝؿخ

 ٝٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ، ٝػَٔ رٖ ػزي 

 حُؼ٣ِِ ، ٝأرٞ هالرش ، ٝأرٞ ح٤ُِٔق ، ٝؿ٤َْٛ.

                                                           

 .0ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ ٔ

 .0ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ ٕ

 .0ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ ٖ

 .0ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ ٗ
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 ٖٝٓ حألىُش ػ٠ِ ًُي ٓخ ٢ِ٣ :

سَ ٔ ََ ٣ْ ََ ُٛ ِٚ ـ كي٣غ أَر٢  ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِ  خ كَظََق َّللاَّ َّٔ َُ : ٍَ َّ ك٢ِ  هَخ ٌَّشَ هَخ َٓ
 َ يَ َّللاَّ ِٔ ِّ كََل ٢َََِّٓ حَُّ٘خ َٝ  ََ ِل٤ ُْ ٌَّشَ ح َٓ  ْٖ َْ َػ َ َكزَ َّٕ َّللاَّ ٍَ : " اِ َّْ هَخ ِٚ ػُ أَػ٠َْ٘ َػ٤َِْ َٝ  

َٓخَػشً   ٢ُِ خ أُِكَِّْض  َٜ اَِّٗ َٝ  ٢ِِ َٕ هَْز ًَخ َُّ أِلََكٍي  خ اَل طَِل َٜ َٖ كَبَِّٗ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  َُُُٚٞٓ ٍَ خ  َٜ َػ٤َِْ

َُّ أِلََكٍي رَؼْ  خ اَل طَِل َٜ اَِّٗ َٝ  ٍٍ خ َٜ َٗ ْٖ اَل ِٓ َٝ خ ،  َٜ ًُ ْٞ َٗ اَل ٣ُْوظ٠ََِ  َٝ َٛخ ،  ٤ْيُ َٛ  َُ ِي١ كاََل ٣َُ٘لَّ

ْٕ ٣ُْليَٟ  خ أَ َّٓ ِٖ اِ ٣ْ ََ َِ حََُّ٘ظ َٞ رَِو٤ْ ُٜ ٌَ كَ ََ َُُٚ هَظ٤ِ ْٖ هُظِ َٓ َٝ ٍي ،  ِ٘ ْ٘ ُٔ ُِ خ اِالَّ  َٜ َٓخهَِطظُ  َُّ طَِل

ََ كَبَِّٗ  ًِْه ُّ : اِالَّ حإْلِ ُْؼَزَّخ ٍَ ح ْٕ ٣ُِو٤يَ " كَوَخ خ أَ َّٓ اِ َٝ ٍَ ر٤ُُٞطَِ٘خ ، كَوَخ َٝ َٗخ  ٍِ ُِوُزُٞ ؼَُُِٚ  ـْ خ َٗ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٍَ ِٖ كَوَخ َٔ َ٤ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  ٍٙ خ َٗ َّ أَرُٞ  ََ " ، كَوَخ ًِْه : " اِالَّ حإْلِ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِ ، كَوَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ُِ ٣َخ  ظُزُٞح  ًْ ٍٙ " هخٍ ح٤ُُٞي ح َٗخ ظُزُٞح أِلَر٢ِ  ًْ : " ح

ِٙ  رٖ ٌِ َٛ   : ٍَ ِ ، هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ُِ ٣َخ  ظُزُٞح  ًْ ُُُٚ :  ح ْٞ خ هَ َٓ حِػ٢ِّ :   َُ ْٝ َ ُِْْل ُِْض  ِْٓٔ : هُ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٜ ؼَ ِٔ َٓ ُُْوْطزَشَ حَُّظ٢ِ   ح
(ٔ)

 . 

ٕ ََّ ًُ ظُُذ  ًْ ُْ٘ض أَ ًُ  : ٍَ خ ـ  هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٝـ  ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر  ـ كي٣غ َػْزِي َّللاَّ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ؼُُٚ  َٔ ْٓ ََّ  ٢ٍَْٗء أَ ًُ ظُُذ  ٌْ َ هَخُُٞح : أَط َٝ  ٌٖ ٣ْ ََ ظ٢ِْ٘ هُ َٜ ٣يُ ِكْلَظُٚ كََ٘ ٍِ ُ أ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٝ ؼُُٚ  َٔ ْٔ ْٖ  ٢ٍَْٗء طَ ُض َػ ٌْ َٔ ْٓ َ خ كَؤ َٟ َِّ حُ َٝ ُْـ٠ََِذ  ُْ ك٢ِ ح َِّ ٌَ ٌَ ٣َظَ َ٘ رَ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ََ ُِ َُِي  ُص ًَ َْ ًَ ظَخِد كٌََ ٌِ ُْ َٞ  ح ظُْذ كَ ًْ ٍَ : " ح ِٚ كَوَخ ِٚ ا٠َُِ ك٤ِ زُِؼ ْٛ ُ ؤَ رِؤ َٓ ْٝ َ كَؤ

ُْ٘ٚ اِالَّ َكنٌّ " ِٓ ُؽ  َُ خ ٣َْو َٓ  ِٙ ٢ ر٤َِِي ِٔ ١ َْٗل ٌِ حَُّ
(ٕ)

 . 

سَ ٖ ََ ٣ْ ََ ُٛ ُْ ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِِّ ـ كي٣غ أَر٢ِ  ِِ ـْ َ٣ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ْٖ حأْل ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  َٕ خ ًَ  : ٍَ هَخ

   ِحَُّ٘ز٢ِّ ْٖ ِٓ ُغ  َٔ ْٔ َُْليِ  ك٤ََ َُِي ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِِّ ح ٌَخ ًَ َ٘ اَل ٣َْللَُظُٚ كَ َٝ زُُٚ  ـِ  ٣َغ ك٤َُْؼ

 ٍَ اَل أَْكلَُظُٚ ، كَوَخ َٝ ز٢ُِ٘  ـِ َُْلِي٣َغ ك٤َُْؼ َْ٘ي ح ِٓ ُغ  َٔ ْٓ َ ِ ا٢ِِّٗ أ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ : ٣َخ  كَوَخ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ   َِِْو٢ّ ُِ  ِٙ ؤَ ر٤َِِي َٓ ْٝ أَ َٝ ٤َِ٘ي "  ِٔ ْٖ ر٤َِ ظَِؼ ْٓ : " ح
(ٖ)

. 

ٗ ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض : ٣َخ  ٍَ : هُ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ـ كي٣غ َػ

َٛخ "  ظُزُٞ ًْ ٍَ : " ر٠ََِ كَخ خ ؟ هَخ َٜ ظُزُ ٌْ خ أَكاََل َٗ َٜ َْ٘ي أََكخِى٣َغ اَل َْٗللَُظ ِٓ ُغ  َٔ ْٔ اَِّٗخ َٗ
(ٗ)

. 

                                                           

 .2ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٔ

 .6ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٕ

 .6ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٖ

 .6ـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٗ
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ٝ ـ ٢ٍٟ هللا ٘ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ز٢ُِ٘ ـ ٓخ ٍٝى َػ ّؿِ ََ خ ٣ُ َٓ  : ٍَ ػٜ٘ٔخ ـ هَخ

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٜ ظَْزظُ ًَ ِل٤لَشٌ  َٜ خِىهَشُ كَ َّٜ خ حُ َّٓ َ ٢ُ ، كَؤ ْٛ َٞ ُْ ح َٝ خِىهَشُ  َّٜ َُْل٤َخسِ اِالَّ حُ ك٢ِ ح

  ٢ُ ْٛ َٞ ُْ خ ح َّٓ أَ خ َٝ َٜ ُّ َػ٤َِْ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ِٙ ُْؼَخ ُٖ ح ٝ ْر َُ ْٔ خ َػ َٜ يََّم رِ َٜ ٌٝ طَ ٍْ َ كَؤ
(ٔ)

. 

سَ ـ ٓخ ٍٝى ٙ ََ ٣ْ ََ ُٛ َلخِد حَُّ٘ز٢ِِّ ػٖ أر٢  ْٛ ْٖ أَ ِٓ خ  َٓ ََ   هخٍ :  ؼَ ًْ أََكيٌ أَ

 ُ ٝ كَبَِّٗٚ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٓ  َٕ خ ًَ خ  َٓ ٢ِّ٘ اِالَّ  ِٓ  ُْٚ٘ اَل َكِي٣ؼًخ َػ َٝ ظُُذ ،  ٌْ َ٣ َٕ خ ًَ

ظُذُ  ًْ أَ
(ٕ)

. 

ـ ٓخ أهَؿٚ حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى رٔ٘يٙ ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػَٔ رٖ 0

أٗٚ هخٍ :   ه٤يٝح حُؼِْ رخٌُظخد  وطخدحُ
(ٖ)

. 

ٓؼِٚ ٝأهَؽ أ٠ً٣خ رٔ٘يٙ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي  
(ٗ)

.  

2 ُ ٍَ َّللاَّ هَْي هَخ َٝ ظَخَد ،  ٌِ ُْ َٕ َػ٤ََِْ٘خ ح ٍَ : ٣َِؼ٤زُٞ ٤ِِقِ هَخ َٔ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح ـ ٓخ ٍٝى َػ

ظَخٍد(.} ١ٚ :  ًِ ر٢ِّ ك٢ِ  ٍَ ْ٘يَ  خ ِػ َٜ ُٔ ِْ {ٕ٘طَؼَخ٠َُ: )ِػ
(٘)

. 

 من قال تانكتاتح وانمحى تعذ انحفظ :ثانثًا : 

هخٍ حُزِو٢٘٤ : ك٢ حُٔٔؤُش ٌٓٛذ ػخُغ ًًَٙ حَُح١َِٜٓٓ ٝٛٞ إٔ ٖٓ 

حُِٔق ٖٓ ًخٕ ٣ٌظذ ، كبًح كلع ٓلخٙ 
(ٙ)

 . 

ًٝخٕ ٌٛح ٌٓٛذ دمحم رٖ ٣َٖٓ ، ٝػخْٛ رٖ َٟٔس ، ٝٛ٘خّ رٖ كٔخٕ 

 ، ٝهخُي حُلٌحء ، ٝكٔخى رٖ ِٓٔش .

                                                           

 .ٕٔـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٔ

 .ٕٔـ ٓزن طو٣َـٚ ٙ  ٕ

( ٝهخٍ : هي ٛلض ٖٓٙػَ ) 22ٔ/  ٔأهَؿٚ حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى ًظخد حُؼِْ ـ  ٖ

 ٣ش ، ٝٝحكوٚ حٌُٛز٢ .حَُٝح

( ٝهخٍ : ًٌُٝي حَُٝح٣ش ٖٔٙػَ ) 22ٔ/  ٔـ أهَؿٚ حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى ًظخد حُؼِْ  ٗ

 ػٖ أْٗ حرٖ ٓخُي ٛل٤ق، ٝٝحكوٚ حٌُٛز٢ .

 0ٖٔ/  ٔـ أهَؿٚ حُيح٢ٍٓ ك٢ حُٖٔ٘ ك٢ حُٔويٓش رخد ٖٓ ٍهٚ ك٢ ًظخرش حُؼِْ  ٘

 (26ٗػَ)

 . 2ٖٙ، 0ٖٙـ ٓلخٖٓ حالٛطالف ٙ ٙ
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 ٣َٟ رٌظخد حُلي٣غ رؤٓخ ، كبًح كلظٚ كؼٖ دمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ أٗٚ ًخٕ ال

 ٓلخٙ.     

ٝػٖ ػخْٛ رٖ َٟٔس حٗٚ ًخٕ ٣ٔٔغ حُلي٣غ ٣ٌٝظزٚ ، كبًح كلظٚ ىػخ 

 رٔوَحٝ كوَٟٚ.

ٝػٖ ٛ٘خّ رٖ كٔخٕ هخٍ : ٓخ ًظزض كي٣ؼخً ه٢ اال كي٣غ حألػٔخم ، كِٔخ 

 كلظظٚ ٓلٞطٚ.      

كيًح كِٔخ كلظظٚ ٝػٖ هخُي حُلٌحء هخٍ : ٓخ ًظزض ٤ٗجخ ه٢ اال كي٣ؼًخ ٝح

 ٓلٞطٚ.     

٘ي كٔخى رٖ ِٓٔش ٝػٖ حُل٠َ رٖ ػ٘زٔش حُٞحٓط٢ هخٍ : ُْ ٣ٌٖ ػ

، اٗٔخ ًظذ كي٣غ ه٤ْ رٖ ٓؼي ػ٠ِ رخد ،  هخٍ : ـ ٣ؼ٢٘ ـ ػْ ٓلخٙ ًظخد
(ٔ)

. 

 حُظٞك٤ن ر٤ٖ أكخى٣غ ح٢ُٜ٘ ػٖ ًظخرش حُلي٣غ ، ٝأكخى٣غ حإلرخكش

ي٣غ ٝر٤ٖ أكخى٣غ ٣ٌٖٔ حُظٞك٤ن ر٤ٖ أكخى٣غ ح٠ُٜ٘ ػٖ ًظخرش حُل

 حإلرخكش رٔخ ٢ِ٣ :

ُٖٔ أٖٓ ح٤ُٔ٘خٕ ، ٝٝػن  ـ إٔ حإلًٕ ُٖٔ ه٤ق ٤ٔٗخٗٚ، ٝح٢ُٜ٘ٔ

خ .رللظٚ ًٛ  ، ِٝه٤ق حطٌخُُٚ ػ٠ِ حُو٢ اًح ًظذ ، ك٤ٌٕٞ ح٢ُٜ٘ ٓوٜٞ

خ ٣ظِوخٙ حَُؿخٍ ر٤ْٜ٘ ، كِٔخ ىهَ ك٢  ًٔ ٣ًَ ُْ هخٍ حألُٝحػ٢ : ًخٕ ٌٛح حُؼِ

َُ أِٛٚ  حٌُظذ ىهَ ك٤ٚ ؿ٤
(ٕ)

. 

أٝ إٔ ح٠ُٜ٘ ػ٘ٚ ك٤ٖ ه٤ق حهظال١ٚ رخُوَإٓ ، ٝإًٔ ك٤ٚ ك٤ٖ أٖٓ  ـٕ

 ًُي ك٤ٌٕٞ ح٢ُٜ٘ ًٓ٘ٔٞهخ .  

                                                           

حألهٞحٍ : ًًَٛخ حَُح١َِٜٓٓ ك٢ حُٔليع حُلخَٛ رخد ٖٓ ًخٕ ٣ٌظذ كبًح كلظٚ ـ ٌٛٙ  ٔ

 . 6٘، ًًَٝٛخ حُوط٤ذ حُزـيحى١ ك٢ طو٤٤ي حُؼِْ ٙ 2ٕٖٓلخٙ ٙ

، ًًَٝٙ حرٖ ػزي حُزَ ك٢  ٌٗٙٛح حُوٍٞ : ًًَٙ حُوط٤ذ حُزـيحى١ ك٢ طو٤٤ي حُؼِْ ٙـ  ٕ

 6ٙ/ ٔطو٤ِيٙ ك٢ حُٜلق ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ رخد ًًَ ًَح٤ٛش ًظخرش حُؼِْ ٝ

 (.62ٕػَ)
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ـ ٝه٤َ : حَُٔحى ح٢ُٜ٘ ػٖ ًظخرش حُلي٣غ ٓغ حُوَإٓ ك٢ ٛل٤لش ٝحكيس ٖ

; ألْٜٗ ًخٗٞح ٣ٔٔؼٕٞ طؤ٣َٝ ح٣٥ش كَرٔخ ًظزٞٙ ٓؼٜخ ، كٜ٘ٞح ػٖ ًُي ; 

 ُوٞف حالٗظزخٙ .

ٞهض ٍِٗٝ حُوَإٓ ه٤٘ش حُظزخٓٚ ، ٝحألًٕ ك٢ ـ ٝه٤َ : ح٢ُٜ٘ هخٙ رٗ

 ؿ٤َٙ. 

ٖٝٓ حُؼِٔخء ٖٓ أػَ كي٣غ أر٢ ٓؼ٤ي ، ٝهخٍ : حُٜٞحد ٝهلٚ ػ٠ِ أر٢ 

ٓؼ٤ي ، هخُٚ حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ 
(ٔ)

. 

 راتعًا : اإلجماع عهى كتاتح انحذٌث :

رؼي حُوالف ك٢ ًظخرش حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ُحٍ ٌٛح حُوالف ، ٝأؿٔغ حُؼِٔخء 

ٔظل٤ي ٓ٘ٚ حُ٘خّ ك٢ ٣غ ح٣َُ٘ق ، ٝطي٣ٝ٘ٚ ك٢ حُٜلق ٢ٌُ ٣ػ٠ِ ًظخرش حُلي

 ٝحألُٓخٕ .ؿ٤ٔغ حُؼٍٜٞ 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ُحٍ ًُي حُوالف ُ ، ٝأؿٔغ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ط٣ٞٔؾ    

 ّ ٍَ ٌُظِذ ُيَ ًُي ، ٝارخكظٚ ، ُٝٞال طي٣ُٝ٘ٚ ك٢ حُ
(ٕ)

َِ حأله٤َس  ُٜ ك٢ حألػ
(ٖ)

. 

ظخرؼ٤ٖ ًظخرش حُلي٣غ ، هخٍ حُؼِٔخء : ًَٙ ؿٔخػش ٖٓ حُٜلخرش ٝحُ  

ً ، ٌُٖ ُٔخ هَٜص حُْٜٔ ،  ً ًٔخ أهٌٝٙ كلظخ ٝحٓظلزٞح إٔ ٣ئهٌ ػْٜ٘ كلظخ

ٝه٢٘ حألثٔش ٤ٟخع حُؼِْ ىٝٗٞٙ ، ٝأٍٝ ٖٓ ىٕٝ حُلي٣غ حرٖ ٜٗخد 

ح١َُِٛ ػ٠ِ ٍأّ حُٔخثش رؤَٓ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ، ػْ ًؼَ حُظي٣ٖٝ ػْ 

حُظ٤ٜ٘ق ٝكَٜ رٌُي ه٤َ ًؼ٤َ ، هللف حُلٔي 
(ٗ)

   . 

 

 

 

                                                           

 . 02ٕ،  00ٕ، طي٣ٍذ حَُح١ٝ ٙ ٕٔ٘/  ٔكظق حُزخ١ٍ ـ  ٔ

َّ : ػلخ ، ًٝٛذ أػَٙ. ) حُٔؼـْ حُٞؿ٤ِ ٙ ٕ ٍَ  ( ٕٕ٘ـ ىَ

 . 0ٖٙـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٖ

 .ٕٔ٘/  ٔـ كظق حُزخ١ٍ  ٗ
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 نثانمثحث انثا

 ضثظ انحذٌث

 انمطهة األول : حقٍقح ضثظ انحذٌث، وأهمٍته

 حقٍقح انضثظ :

ْز٢ُ ح٢ُ٘ء ِكْلُظٚ  َٟ ٝ ، ُٚٔ ح٠ُّْز٢ : ك٢ حُِـش : ُِّٝ ح٢ُ٘ء َٝكْز

رخُلِّ
(ٔ )

 

ٝك٢ حالٛطالف : إٔ ٣ٌٕٞ حَُح١ٝ ٓظ٤وًظخ ؿ٤َ ٓـلَ كخكًظخ إ كيع 

ً رٔخ ٣ل٤َ ٖٓ كلظٚ ٟخرًطخ ٌُ ظخرٚ ٖٓ حُظزي٣َ ٝحُظـ٤٤َ إ كيع ٓ٘ٚ ،ػخُٔخ

حُٔؼ٠٘ إ ٍٟٝ رٚ
(ٕ)

 . 

 انمراد تضثظ انحذٌث :

طلو٤ن أُلخظ حُلي٣غ ٟٝزطٜخ ٌٗالً ٝٗوًطخ ًٔخ ٍٝىص ػٖ حُٔؼّٜٞ 

  رل٤غ ٣ؤٖٓ ٓؼٜخ حُِزْ رزؼيٛخ ػٖ حُظل٣َق ٝحُظٜل٤ق هًطخ ٝٗوًطخ

 ٝٗطوًخ.

 أهمٍح معرفح ضثظ انحذٌث :

 ٤ٔٛش ٓؼَكش ٟز٢ حُلي٣غ ك٢ ٟٞء ٓخ ٢ِ٣ :طظ٠ق أ

 حألٖٓ ٖٓ حُِزْ ػ٘ي أىحء حُلي٣غ :-ٔ

 كز٠ز٢ حُلي٣غ ٣ظٌٖٔ حُوخٍة ٖٓ أىحء حُلي٣غ ًٔخ ٓٔؼٚ .

ْؼزَي: ٍٗٞ حٌُظخد اػـخٓٚ َٓ هخٍ ػخرض رٖ 
(ٖ)

. 

ْ ٍٗٞ حٌُظخد ـْ ٝهخٍ حألُٝحػ٢: حُؼَ
(ٗ)

. 

                                                           

 .                                            ٖٓٗ/  0ـ ُٔخٕ حُؼَد  ٔ

 . 66ٔـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ ٙ  ٕ

 6ٗٔ،حإلُٔخع 0ٕٙٙ/  ٔـ  حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٖ

 . 2ٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ٙ ٗ
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لخء ٖٓ حُوخء هخٍ حَُح١َِٜٓٓ: أ١ ٗوطٚ إٔ ٣ز٤ٖ حُظخء ٖٓ ح٤ُخء ٝحُ

.هخٍ: ٝحٌَُ٘ طو٤٤ي حإلػَحد
(ٔ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف: اػـخّ حٌُٔظٞد ٣ٔ٘غ ٖٓ حٓظؼـخٓٚ ،ٌِٝٗٚ ٣ٔ٘غ ٖٓ 

اٌٗخُٚ 
(ٕ)

. 

 حألٖٓ ٖٓ حُِلٖ ك٢ هَحءس حُلي٣غ ،ٝحالٓظ٘زخ١ حُٜل٤ق ُْلكٌخّ:-ٖ،ٕ

ك٠ز٢ حُلي٣غ ٣ٌٖٔ حُوخٍة ٖٓ هَحءس حُلي٣غ هَحءس ٛل٤لش رؼ٤يس 

ك٢ ًُي حالٛظٔخّ ريٍحٓش هٞحػي حُ٘لٞ .،ٝاًح ٟز٢  ػٖ حُِلٖ ،٣ٝٔخػيٙ

حُلي٣غ ٟزًطخ ٛل٤ًلخ أى١ ًُي ا٠ُ حٓظ٘زخ١ حألكٌخّ حٓظ٘زخ١ًخ ٛل٤ًلخ ، أٓخ 

خ ، ٝحُلَحّ كالالً  ًٓ  اًح ُْ ٠٣ز٢ حُلي٣غ كَرٔخ ٤َٛ حُلالٍ كَح

هخٍ حُوط٤ذ حُزـيحى١: ك٤٘زـ٢ ُِٔليع إٔ ٣ظو٢ حُِلٖ ك٢ ٍٝح٣ظٚ)ألٕ 

خ(، ُٖٝ ٣ويٍ ٖٓ حُِلٖ ٓخ ٣ل٤ ًٓ َ حألكٌخّ ٤ٜ٣َٝ حُلَحّ كالال ٝحُلالٍ كَح

ػ٠ِ ًُي اال رؼي ىٍحٓش حُ٘لٞ ٝٓطخُؼظٚ ػِْ حُؼَر٤ش
(ٖ)

. 

َِش  ِٞ ٝحُُِـّ َٖ حَُّْ٘ل ِٓ  َْ ْٕ ٣ظؼِ ٝهخٍ حرٖ حُٜالف: كلنَّ ػ٠ِ ١خُِذ حُلي٣ِغ أ

خ َٔ طِٜ ََّ ؼَ َٓ ِٖ ، ٝحُظل٣َِق ، ٝ ِٖ حَُِّْل ٤ْ َٗ ِٚ ػٖ  ُٚ ر ٓخ ٣ظوَِّ
(ٗ)

. 

ٍَ ه ُؿ ٍَ  َُ ؼَ َٓ ؼَُُِٚ  َٔ ر٤َِّشَ كَ ََ ُْؼَ َِ ح ِٜ ْْ ٣ُْز َُ َٝ َُْلِي٣َغ ،  ْٖ ١ََِِذ ح َٓ ُْٗؼزَشَ : "  خٍ 

 ٌْ ُٗ َْ ِٚ رُ َػ٤َِْ
(٘)

  . ٌّ أْ ٍَ  َُُٚ َْ ٤َُْ 

                                                           

 6ٓٙ، 2ٓٙـ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ ٔ

 .ٖٓٔـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٕ

 .ٕٗ، ٕٕ/  ٕـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ ٖ

 .2ٕٔ، 0ٕٔـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٗ

ٍَ أٝ ؿ٤َٙ . ٝهخٍ ـ حُزَْٗ  ٘ َط ْٔ ِٓ حػش أٝ َؿزّش أٝ  ٍّ ِْظَِم رٚ ٖٓ ىُ ُٓ  ٚ٘ٓ ُٚٓ : ًَ ػٞد ٍأ

 ّ َْ خَى ٣ِزَٜٔٞٗخ ك٢ ٛيٍ حإلٓالّ ٝٛٞ ٖٓ حُزِ س ٣ٞ١ِش ًخٕ حُُّ٘ٔ َٞ ُٔ ْ٘  -حُـ١َٛٞ : ٛٞ هََِ

حُوُْطٖ ٝحُٕ٘ٞ ُحثيس . ٝه٤َ اٗٚ ؿ٤َ ػَر٢) حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ  -رٌَٔ حُزخء 

 (2ٖٓ/  ٔٝحألػَ 
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 َُ ؼَ َٓ  َٞ ُف حَُّْ٘ل َِ اَل ٣َْؼ َٝ َُْلِي٣َغ ،  ١ ٣َْطُُِذ ح ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ شَ:   َٔ َِ َٓ  ِٖ خِى ْر َّٔ ٝهخٍ َك

 ِٚ ٍِ َػ٤َِْ خ َٔ ُِْل خ  ح َٜ ََ ك٤ِ َِٗؼ٤ ْواَلسٌ اَل  ِٓ
(ٔ)

. 

ٝهخٍ حألُٝحػ٢ : أػَرٞح حُلي٣غ كبٕ حُوّٞ ًخٗٞح ػَرًخ
(ٕ)

. 

هخٍ ح١ُٝٞ٘: ٝػ٠ِ ١خُذ حُلي٣غ إٔ ٣ظؼِْ ٖٓ حُ٘لٞ ٝحُِـش ٓخ ٣ِْٔ رٚ 

ٖٓ حُِلٖ ٝحُظٜل٤ق
(ٖ)

. 

 ومن أمثهح رنك : 

خ ـ َٓك َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ْٖ أ ـ َكِي٣ُغ ػزي هللا رٖ ػَٔ ـ  ْْ َػ ُٛ ًٞػخ  "أَْؿُ٘ٞ

" ِّ ْٞ َ٤ ُْ ٌََٛح ح حُطََِِّذ ك٢ِ 
(ٗ)

. 

ْٖ حُطََِِّذ" ٛٞ رِٜٔس هطغ ٓلظٞكش ،  ْْ َػ ُٛ ُُٚ: "أَْؿُ٘ٞ ْٞ هخٍ ح١ُٝٞ٘ : هَ

ر٤َِِّش  ََ ُْؼَ ْٖ ح ِٓ ٢ٍَْ٘ء  ْْ رِ ُٜ َُ َْ ْٗ ُ ْٖ اَل أ َّٔ ِٓ  َٖ ٣ َِ ؼ٤ِ ًَ أ٣َُْض  ٍَ خ ه٤ََّْيطُُٚ; أِل٢َِّٗ  َٔ اَِّٗ َٝ
 َٝ خ،  َٜ َٗٞ ُّٔ ٠َُ٣ ِٚ َُ ك٤ِ ْٓ َ ، كَخأْل رَخِػ٢ٌّ ٍُ  ُ سٌ، ٝحُٜٞحد حُلظق ; أِلََّٗٚ ََ ِٛ سٌ َظخ َٝ ِٙ َؿزَخ ٌِ َٛ

: ٣خ هّٞ أٗلوٞح ٝأهَؿٞح ٝأػطٞح  ٍُ َؽ. ٣َوُٞ ََ أَْه َٝ ْٗلََن  أَ َٝ ًَؤَْػَط٠  سِ  َِ ْٔ َٜ ُْ رِلَظْقِ ح

ُ طَؼَخ٠َُ: }٣َخ أ٣َُّ  ٍَ َّللاَّ خ ٝأؿ٘ٞح حُٔخثَ رلظق حُِٜٔس ك٢ حُـ٤ٔغ، ٓغ هطؼٜخ. هَخ َٜ
ِْٗلوُٞح{ ]حُزوَس:  ُ٘ٞح أَ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ ُْ{ ]حألٗؼخّ: ٕٗ٘حَُّ ٌُ َٔ لُ ْٗ ُؿٞح أَ َِ َٝ }أَْه  ]6ٖ ٍَ هَخ َٝ  ]

َؿيََى َػخثاِلً كَؤَْؿ٠َ٘{ ]ح٠ُل٠: َٝ َٝ رَخِػ٤ًّخ: } ٍُ [2طَؼَخ٠َُ ك٢ِ أَْؿ٠َ٘ 
(٘)

. 

                                                           

 .ٕٙ/  ٕـ  حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٔ

، حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ 6٘ٔ، حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش ٕٙٗ٘ـ حُلي حُلخَٛ ٙ ٕ

 .2٘ٔحَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ

 .٘ٔـ حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ٙ ٖ

(، 0ٙف) ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ/ٕطَـ أهَؿٚ حُيحٍهط٢٘ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حًُِخس رخد ًُخس حُل ٗ

ِو٢ُّ ك٢ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ٖٔٔٝأهَؿٚ حُلخًْ ك٢ ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  َٜ ُْز٤َْ ، ٝ أهَؿٚ ح

  َِ ُِْلْط ًَخسِ ح َُ حؽِ  ََ ْهِض اِْه َٝ ِؼ٤ٍق هخٍ حرٖ 066ٓف)  0٘ٔ/ًٗظخد حًُِخس رخد  َٟ َ٘خٍى  ْٓ (رِبِ

ِؼ٤ َٟ  َٞ ُٛ َٝ ِي٢ِّ٘٣  َٔ ُْ َ٘خىٙ أَرُٞ ٓؼَ٘ ح ْٓ ك٢ِ اِ َٝ ُْ٘ٚ)هالٛش حُِٔوٖ :  ِٓ ِو٢ّ َؿ٤َٙ أٝػن  َٜ ُْز٤َْ ٍَ ح ق هَخ

( ،ٝهخٍ حرٖ كـَ : أرٞ ٖٖٔ/  ٔحُزيٍ ح٤َُ٘ٔ ك٢ طو٣َؾ ًظخد حَُ٘ف حٌُز٤َ َُِحكؼ٢ 

 ( . ٖ/0ٖ٘ٓؼَ٘ ٟؼ٤ق ) كظق حُزخ١ٍ 

 .ٕٙٔ/ ٙـ حُٔـٔٞع  ٘
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 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ ـ   أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َْٓؼٍي ـ  َ ْرٖ  ْٜ َٓ َّ  د ـ كي٣غ  ْٞ َ٣ ٍَ هَخ

 : ََ َُُُٓٞٚ » َه٤ْزَ ٍَ َٝ  َ ِٚ ٣ُِلذُّ َّللاَّ ُ َػ٠َِ ٣َي٣َْ ُؿالً ٣َْلظَُق َّللاَّ ٍَ ح٣َشَ  ََّ ِٙ حُ ٌِ َٛ  َّٖ ألُْػِط٤َ

 ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  ُ ُ َّللاَّ ٣ُِلزُّٚ َٛخ «. َٝ ْْ ٣ُْؼَطخ ُٜ ْْ أ٣َُّ ُٜ َٕ ٤ََُِْظَ ًُٞ ُّ ٣َيُٝ : كَزَخَص حَُّ٘خ ٍَ ٍَ  -هَخ  -هَخ

 ْٛ خ أَ َّٔ ِ كََِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ح َػ٠َِ  ْٝ ُّ َؿيَ : زََق حَُّ٘خ ٍَ َٛخ كَوَخ ْٕ ٣ُْؼَطخ َٕ أَ ُؿٞ َْ َ٣ ْْ ُٜ ًُُِّ «

ٍُِذ  ُٖ أَر٠ِ ١َخ ٠ُِِّ ْر َٖ َػ ِٚ «. أ٣َْ ٠ َػ٤َْ٘٤ْ ٌِ ظَ ْ٘ َ٣ ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٞ ٣َخ  ُٛ ٍَ  -كَوَخُُٞح   -هَخ

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َن  َٜ ِٚ كَزَ ِٚ كَؤُط٠َِ رِ َُِٓٞح ا٤َُِْ ٍْ َ ْْ  كَؤ َُ ْٕ َ ًَؤ أَ َكظ٠َّ  ََ ىََػخ َُُٚ كَزَ َٝ  ِٚ ك٠ِ َػ٤َْ٘٤ْ

ؼََِْ٘خ.  ِٓ ٌُُٞٗٞح  ْْ َكظ٠َّ ٣َ ُٜ ِ أُهَخطُِِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٌّ٠ِِ ٍَ َػ ح٣َشَ كَوَخ ََّ َؿٌغ كَؤَْػَطخُٙ حُ َٝ  ِٚ ْٖ رِ ٌُ َ٣

 : ٍَ ُٜ » كَوَخ َّْ حْىُػ ْْ ػُ ِٜ َٔخَكظِ ٍَ رِ ِِ ْ٘ َِِي َكظ٠َّ طَ ْٓ ٍِ ٌْ َػ٠َِ  لُ ْٗ ْْ ح ُٛ َْ أَْهزِ َٝ  ِّ الَ ْٓ ْْ ا٠َُِ حإِل
ٌَ ََُي  حِكيًح َه٤ْ َٝ ُؿالً  ٍَ ُ رَِي  َٟ َّللاَّ ِي ْٜ َ٣ ْٕ ِ ألَ َٞ َّللاَّ ِٚ كَ ِ ك٤ِ ْٖ َكّنِ َّللاَّ ِٓ  ْْ ِٜ ُذ َػ٤َِْ ـِ خ ٣َ َٔ رِ

 ِْ َُ حَُّ٘ؼَ ْٔ َٕ ََُي ُك ٌُٞ َ٣ ْٕ ْٖ أَ ِٓ»
(ٔ)

. 

ؿُ  ٍَ ُ رَِي  َٟ َّللاَّ ِي ْٜ َ٣ ْٕ ِ ألَ َٞ َّللاَّ َٕ ََُي هُٞٚ : " كَ ٌُٞ َ٣ ْٕ ْٖ أَ ِٓ ٌَ ََُي  حِكيًح َه٤ْ َٝ الً 

" ِْ َُ حَُّ٘ؼَ ْٔ  ُك

ُِجٖ" رٌَٔ حُالّ ، ٝحُٜٞحد  ٣وطت حُزؼٞ ك٢ " ألٕ"  ك٤وٍٞ : " 

 حُلظق ،ٌُٝح أط٠ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع "٣ٜي١" رؼيٛخ ٜٓ٘ٞرًخ.

َُ " ر٠ْ ح٤ُْٔ ، ٌٝٛح ُلٖ ; ألٜٗخ ر٠ْ ح٤ُْٔ ؿٔغ  ْٔ ٝحُزؼٞ ٣٘طن "ُك

كٔخٍ
(ٕ)

رٌٕٔٞ ح٤ُْٔ ؿٔغ كَٔحء لي٣غ ٝحٍى ػ٘ٚ، ٝحُ 
(ٖ)

  . 

                                                           

ا٠ُ حإلٓالّ ـ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُـٜخى ٝح٤َُٔ رخد ىػخء حُ٘ز٢  ٔ

ٞس ٝإٔ ال ٣ظوٌ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ أٍرخرخ ٖٓ ىٕٝ هللا ،ٝ رخد ك٠َ ٖٓ أِْٓ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٝحُ٘ز

رخد  ( // ٝك٢ ًظخد  ك٠خثَ حُٜلخرش 2ٗ0ٕ،02ٖٕف)6ٙٓٔ،00ٓٔ/  ٍٖؿَ  

(  // ٝك٢ 62ٖٗف)ٖ  /ٖٔ٘0ٓ٘خهذ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ حُو٢َٗ حُٜخ٢ٔٗ أر٢ حُلٖٔ 

هَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ( ،ٝ أ60ٖٖف)ٕٗ٘ٔ/  ًٗظخد حُٔـخ١ُ رخد ؿِٝس ه٤زَ 

 ٕٔٔ/  0رخد ٖٓ ك٠خثَ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ  ًظخد ك٠خثَ حُٜلخرش

 (،ٝحُِلع ُٚ .0ٖٙٙف)

 .2ٗٗـ حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ٙ ٕ

خ ،  ٖ َٜ يَّم رِ َٜ َ ٌُٕٞ َُي كَظَظ ْٕ طَ َ ْٖ أ ِٓ حى َه٤َْ َُي  ََ ُٔ ُْ ََ : ح ٞىَس ، ه٤ِ ُٔ ْل َٔ ُْ رَِ ح حٕ حإْلِ َٞ ُْ ْٖ أَ ِٓ ـ 

 َٜ َ٤ِ٘ : طَْوظَ ََ ه٤ِ خ)كظق حُزخ١ٍ َٝ َٜ د رِ ََ ُْؼَ خ طَظَلَخَهَ ح َّٔ ِٓ خَْٗض  ًَ َٝ خ ،  َٜ ٌُ ِِ ْٔ طَ َٝ  (ٖٓ/  ٕٔخ 
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ِٚ -ؽ ِّٔ ْٖ َػ ِ ، َػ ٢ّ ِٗ هَخ ََّ سَ حُ ََّ هخٍ ك٢ كـش  إٔ حُ٘ز٢ كي٣غ أَر٢ِ ُك

" ٌٕ ح َٞ ْْ َػ ًُ ْ٘يَ َّٖ ِػ ُٜ َٔخِء ، كَبَِّٗ َ ك٢ِ حُِّ٘ حُٞىحع : "كَخطَّوُٞح َّللاَّ
(ٔ)

 . 

ٞحٕ": ٣وطت حُزؼٞ ك٢ " ػٞحٕ" ك٤٘طوٜخ رٌَٔ حُؼ٤ٖ حُِٜٔٔش  ٖٓ "ػ

ألٕ أِٜٛخ "ػٞح٢ٗ" رخ٤ُخء: ؿٔغ "ػخ٤ٗش" : رٔؼ٠٘: "أ٤َٓس"، كلٌكض ح٤ُخء 

 ُؼِش َٛك٤ش، ٝػٞٝ ػٜ٘خ رخُظ٣ٖٞ٘ . 

 كَٙ حُِٔق ػ٠ِ حُيهش ك٢ ٗوَ حُلي٣غ :-ٗ

كَٙ حُِٔق حُٜخُق ػ٠ِ ٟز٢ حُلي٣غ كٌخٗٞح ٣يهوٕٞ ك٢ ٗوَ 

 . حُلي٣غ ًٔخ ٍٝى ػٖ حُ٘ز٢ 

 َٓ  ِٖ ِْ ْر ُِيٍ ٓؼخٍ ًُي : كي٣غ أََٗ ِ  خ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِّّ أَ ُ َُ َػ٠َِ أ َٕ ٣َْيُه خ ًَ

 ََ ِض كَيََه ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ َ ْر ٍّ طَْلَض ُػزَخىَس ح ََ ُّّ َك ُ ًَخَْٗض أ َٝ  ُٚ ُٔ َٕ كَظُْطِؼ َِْلخ ِٓ ِْ٘ض  ٍّ رِ ح ََ َك

 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ خ  َٜ ُٓ َػ٤َِْ ٍَ  َّ َُٓٚ كََ٘خ أْ ٍَ  ٠ِِ َْٔض طَْل َّْ َؿَِ ُ ظُْٚ ػ َٔ خ كَؤ١َْؼَ ًٓ ْٞ َ٣ ِ ٍُ َّللاَّ ٞ َّْ ُ ػ

 : ٍَ ِ ؟هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌَُي ٣َخ  خ ٠ُْ٣ِل َٓ ُِْض:  َٞ ٠َْ٣َلُي هَخَُْض: كَوُ ُٛ َٝ ظ٤َْوََع، ْٓ ْٖ » ح ِٓ  ٌّ َٗخ

 َِ زَْل ُْ ٌََٛح ح َٕ ػَزََؾ  ًَزُٞ َْ َ٣ ِ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ حسً ك٠ِ  َِ ُٟٞح َػ٠ََِّ ُؿ َِ ظ٠ِ ُػ َّٓ ُ أ
(ٕ)

ًًخ َػ٠َِ   ُِٞ ُٓ
ََ حُْ  ؼْ ِٓ  ْٝ سِ أَ ََّ ِٓ سِ حألَ ََّ ِٓ ُِِٞى َػ٠َِ حألَ ُِْض: ٣َخ «. ُٔ ٍَ : هَخَُْض : كَوُ خ هَخ َٔ ُٜ ُ٘يُّ أ٣ََّ َ٣

ظ٤َْوََع  ْٓ َّْ ح َّ ػُ َُٓٚ كََ٘خ أْ ٍَ َغ  َٟ َٝ  َّْ ُ خ ػ َٜ ْْ كَيََػخ َُ ُٜ ْ٘ ِٓ ؼ٠ََِِ٘  ـْ َ٣ ْٕ َ أَ ِ حْىُع َّللاَّ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٍَ ٌَُي ٣َخ  خ ٠ُْ٣ِل َٓ ُِْض:  َٞ ٠َْ٣َلُي ،هَخَُْض: كَوُ ُٛ َٝ : ٍَ ِ؟ هَخ ٍَ َّللاَّ ظ٠ِ » ُٓٞ َّٓ ُ ْٖ أ ِٓ  ٌّ َٗخ

 ِ َِ َّللاَّ َٓز٤ِ حسً ك٠ِ  َِ ٞح َػ٠ََِّ ُؿ ُٟ َِ ُِْض ٣َخ «. ُػ ٍَ ك٠ِ حأل٠َُُٝ ،هَخَُْض: كَوُ خ هَخ َٔ ًَ

 : ٍَ ْْ هَخ ُٜ ْ٘ ِٓ ؼ٠ََِِ٘  ـْ َ٣ ْٕ َ أَ َ حْىُع َّللاَّ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ « َٖ ٤ُِ َّٝ َٖ حألَ ِٓ ِْٗض  ُّّ «. أَ ُ زَْض أ ًِ ََ كَ

 ٍّ ح ََ َؿْض  َك ََ َٖ َه خ ِك٤ َٜ ْٖ ىَحرَّظِ َػْض َػ َِ ُٜ ٣َشَ كَ ِٝ ؼَخ ُٓ  ِٖ َٓ َُ ََ ك٢  ُْزَْل َٕ ح َِْلخ ِٓ ُْ٘ض  رِ

ٌَضْ  َِ َٜ َِ كَ زَْل ُْ َٖ ح ِٓ
(ٖ)

. 

                                                           

( ربٓ٘خى ٟؼ٤ق; ٠ُؼق ػ٢ِ رٖ ٣ُي ، 60ٕٔٓف)0ٕ/٘ـ أهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي  ٔ

خ ـٌُ٘ٚ ُٚ ٗخٛي ٛل٤ق ػٖ ؿخرَ حرٖ ػزي هللا  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ : أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ـ 

َُْلّؾِ  ظَخد ح ًِ ِش حَُّ٘ز٢ِِّ  حُٜل٤ق  َـّ  { .0ٗٔ(}2ٕٔٔف) ٖٓٗ:   2  /ٖٖ2رَخد َك

ْؼَظٔٚ)حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝحألػَ  ٕ ُٓ َٓطٚ ٝ  (2ٓ٘/  ٔـ ٝ

ـ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُـٜخى ٝح٤َُٔ رخد حُيػخء رخُـٜخى ٝحُٜ٘خىس  ٖ

د ؿِٝ َُِؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ، ٝرخد ك٠َ ٖٓ ٣َٜع ك٢ ٓز٤َ هللا كٔخص كٜٞ ْٜٓ٘ ، ٝرخ

 6ٙٓٔ،ٓٙٓٔ،٘٘ٓٔ،ٖٓٓٔ، 0ٕٓٔ/  ٖحَُٔأس حُزلَ ، ٝرخد ًٍٞد حُزلَ
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سِ" كوُٞٚ ََّ ِٓ ُِِٞى َػ٠َِ حألَ ُٔ ُْ ََ ح ؼْ ِٓ  ْٝ سِ أَ ََّ ِٓ ًًخ َػ٠َِ حألَ ُِٞ ُٓ " :  

أر٢ ١ِلش  هخٍ حرٖ كـَ : ٌٝٛح حُ٘ي ٖٓ آلخم ٝٛٞ حرٖ ػزي هللا رٖ

 ٣٘ؼَ رؤٗٚ 

ًخٕ ٣لخكع ػ٠ِ طؤى٣ش حُلي٣غ رِلظٚ ٝال ٣ظٞٓغ ك٢ طؤى٣ظٚ رخُٔؼ٠٘ ًٔخ 

طٞٓغ ؿ٤َٙ ًٔخ ٝهغ ُْٜ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ك٢ ػيس ٓٞحٟغ طظَٜ ٓٔخ ٓوظٚ 

ٝأٓٞهٚ
(ٔ)

. 

هخٍ ح
د

ْ ك٢  ِٜ ٣ َِّ س : ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ كَٙ حُِٔق ػ٠ِ طََل ََ ْٔ ٕ أر٢ َؿ

٠ آلخم ُلع حُلي٣غ أريٟ حإلٌٗخٍ ُْٝ حُ٘وَ، ٝٛيهْٜ ; ألٗٚ ُٔخ أٌَٗ ػِ

٣ؤهٌ روٞس حُظٖ ك٤وزَ رٚ
(ٕ)

. 

 حُوطؤ ك٢ ح٠ُز٢ هي ٣ئى١ حٌُلَ :-٘

كوي ه٤َ: إ حُٜ٘خٍٟ ًلَٝح رِلظش أهطؤٝح ك٢ اػـخٜٓخ ٌِٜٝٗخ ، هخٍ 

َّللّا ك٢ حإِلٗـ٤َ ُؼ٠ٔ٤ : أٗض َٗز٢٤ِ ُّٝيطي ٖٓ حُزظٍٞ . كٜللٞٛخ ،ٝهخُٞح : 

لًخ ٓول -أٗض ر٢ّ٤ُ٘ ُٝيطي 
(ٖ)

. 

 حُوطؤ ك٢ ح٠ُز٢ ٣ئى١ ا٠ُ كيٝع حُلظٖ : -ٙ

ه٤َ: أٍٝ كظ٘ش ٝهؼض ك٢ حإِلٓالّ ٓززٜخ ًُي أ٠ً٣خ ، ٢ٛٝ كظ٘ش ػؼٔخٕ 

 ح ا٠ُ َٜٓ ، اًح ؿخءًْ كخهزِٞٙ ; كٜللٞٛخ ًَ ، كبٗٚ ًظذ ١ٌُِ أٍِٓٚ أ٤ٓ

 كخْهظُِٞٙ ; كـَٟ ٓخ ؿَٟ

 حُوطؤ ك٢ ح٠ُز٢ ٣ئى١ ا٠ُ طـ٤٤َ حُٔؼ٠٘ : -0

                                                                                                                                   

( // ٝك٢ ًظخد حالٓظجٌحٕ رخد ٖٓ ُحٍ 0ٕٙٙ،  0ٖ0ٕ،  0ٕٕٕ،  ٕٙٗٙ،ٖٕٙٙف)

خ كوخٍ ػ٘يْٛ  ًٓ  0ٕٓ٘/  ٙ(// ٝك٢ ًظخد حُظؼز٤َ رخد ٍإ٣خ حُٜ٘خٍ 6ٕٙ٘ف) ٖٕٙٔ/ ٘هٞ

/  ٙد ك٠َ حُـِٝ ك٢ حُزلَ (، ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حإلٓخٍس رخٓٓٙٙف)

 ( ، ٝحُِلع ُٚ.ٖٗٓ٘ف)6ٗ

 . ٕٙ/  2ٔـ كظق حُزخ١ٍ  ٔ

 . 2ٕٔ/  ٔـ رٜـش حُ٘لّٞ  ٕ

 .2ٙ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ
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  ٗٔ 

 

 

ُوِلخء ا٠ُ ػخَٓ ُٚ رزِي إٔ أكٚ حُٔو٘ؼ٤ٖ أ١ رخُؼيى ًظذ رؼٞ ح

كٜللٜخ رخُٔؼـٔش كوٜخْٛ
(ٔ)

. 

 انمطهة انثانً : آراء انعهماء فً ضثظ انحذٌث

 حهظِلض آٍحء حُؼِٔخء ك٢ ٟز٢ حُلي٣غ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

َ ٖٓ حُلي٣غ كو٢ ; ألٗٚ ال طٞؿي  ٌِ ْ٘ ُٔ حَُأ١ حألٍٝ : ٝؿٞد ٟز٢ حُ

 ٍَٟٝس ٠ُز٢ حُٞحٟق .

أٓخ حُ٘و٢ كالري ٓ٘ٚ ;ألٗي ال ط٠ز٢ حألٓخ٢ٓ حٌُِٔ٘ش خٍ حَُح١َِٜٓٓ : ه

 اال رٚ

ٝهخُٞح: اٗٔخ ٣ٌَ٘ ٓخ ٣ٌَ٘ ٝال كخؿش ا٠ُ حٌَُ٘ ٓغ ػيّ حإلٌٗخٍ 
(ٕ)

. 

ٝهخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٝأٓخ حُ٘و٢ ٝحٌَُ٘ كٜٞ ٓظؼ٤ٖ ك٤ٔخ ٣ٌَ٘ 

٣ٝ٘ظزٚ
(ٖ)

. 

حىَ ِكْلَع ح ٍَ ْٖ أَ َٓ ِى١: ٝؿَذ َػ٠َِ  ٍْ َٝ خ َٔ :هخٍ حُ ِٖ ٣ْ ََ ْٓ َ ْٕ ٣َْؼزَؤَ رِؤ ِْ أَ ِْ ِؼ ُْ 

خ.  َٜ َُٟٞػِش َُ ْٞ َٔ ُْ خ ح َٜ ُِ خ ٌَ ْٗ َ ِٝف َػ٠َِ أ َُ ُُْل ُْ ح ٣ ِٞ خ: طَْو َٔ ِٛ  أََكِي

حىَ  َُ خ  َٓ  َّْ خ. ػُ َٜ سِ َُ َِ َّ٤ َٔ ُٔ ُْ ٍِ ح ٌَخ ْٗ حال َٝ خ رِخُُّ٘و٢َِ  َٜ ْ٘ ِٓ ظَزََٚ  ْٗ خ ح َٓ ْز٢ُ  َٟ حُؼَّخ٢ِٗ:  َٝ
َُْو٢ِّ  ِٖ ح ٤ ِٔ ْٖ طَْل ِٓ  ِٖ ٣ٌََْٛ ِٚ  َػ٠َِ  ْ٘ؼَظِ َٜ ٍم رِ ٌِ ُ َك ٣َخىَس ُِ  َٞ ُٛ خ  َٔ ِٚ كَبَِّٗ ِٔ الََكِش َْٗظ َٓ َٝ

 ِٚ ظِ لَّ ِٛ ١ٍ ك٢ِ  َْ َ٘ َْ رِ ٤َُْ َٝ
(ٗ)

. 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٣ٝ٘زـ٢ اػـخّ ٓخ ٣ٔظؼـْ ربؿلخٍ ُلظٚ رل٤غ ط٤َٜ ك٤ٚ 

ػـٔش رَ ٤ٔ٣ِ حُوخء حُٔؼـٔش ٖٓ حُلخء حُِٜٔٔش ٝحٌُحٍ حُٔؼـٔش ٖٓ حُيحٍ 

حُِٜٔٔش 
(٘)

. 

                                                           

 .2ٙ/  ٕـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٔ

 .2ٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٕ

 6ٗٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٖ

 .0ُٙي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ٙأىد ح ـ ٗ

 . ٗٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٘
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ٕٗ 

 ك :مثال رن

 ٢َ ِٟ ٍَ ٍّ ـ  ِٖ َػزَّخ َِ ْر ُْل٠َْ ِٖ ح خ ـ   َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٍّ ـ  ِٖ َػزَّخ كي٣غ حْر

 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ِى٣َق  ٍَ  َٕ ًَخ َٝ خ ـ   ، َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ َؿيَحسِ َّللاَّ َٝ كَشَ ، ََ ٤َِّش َػ ِ٘ ٍَ ك٢ َػ ُ هَخ أََّٗٚ

َٖ ىَكَؼُٞح:  ِّ ِك٤ َُِِّ٘خ غٍ  ْٔ ٤َ٘شِ » َؿ ٌِ َّٔ ْْ رِخُ ٌُ ََ «.  َػ٤َِْ ًَخفٌّ َٗخهَظَُٚ َكظ٠َّ ىََه  َٞ ْٛ َٝ
ح  ًَ ِّٔ َل ُٓ-  ٠ً٘ ِٓ  ْٖ ِٓ  َٞ ُٛ َٝ–  : ٍَ َُْوٌْفِ » هَخ ٠ ح َٜ ْْ رَِل ٌُ َػ٤َِْ

(ٔ)
  ِٚ ٠ رِ َٓ َْ ُ٣ ٟ ٌِ حَُّ

سُ  ََ ْٔ ـَ ُْ ِ «. ح ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍْ َِ َ٣ ْْ َُ : ٍَ هَخ َٝ َس ََ ْٔ ـَ ُْ ٠ ح َٓ ٍَ ٣َُِز٠ِّ َكظ٠َّ 
(ٕ)

. 

ٌِْف " ٣ؼـْ ًالهُٞٚ  َُْو  ٖٓ حُوخء ٝحٌُحٍ رخُ٘و٢ ،ًٝخُ٘و٤غ ٝحُزو٤غ :" ح

 ك٤ٔ٤ِ ٓخ ٣ٌٕٞ رخُٕ٘ٞ ٓٔخ ٛٞ رخُٔٞكيس

حء ٖٓ أر٢   َُ ْٞ ـَ ًٌٝح ك٢ حألٓٔخء طز٤ٖ َهزَّخرًخ ٖٓ َؿَ٘خد ُٝكزَخد ،ٝأرخ حُ

حء ٝٓخ أٗزٚ ًُي ،ٝإ ُْ ٣ظو٤ي رٌُي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔظوي٤ٖٓ حطٌخالً ػ٠ِ  ٍَ ْٞ حَُل

 كلظْٜ ًب٣َحىْٛ 

يٕٝ ط٣َٜق ر٤خٜٗخ حُٟٔٞٞػخص ر
(ٖ)

. 

ِش. هخٍ حُؼ١ٍٞ: َٔ ؼََِّ ُٔ ُْ ِٝى ح َُ زُ ُْ خ ًَ شُ  َٔ ـَ ْؼ ُٔ ُْ ُُْوُط١ُٞ ح  ح

 ُُُٚٞ ُٜ ْل َٓ  َْ ـِ ظُْؼ ْٓ ُُُٞٚ كَخ ُٜ ْْ كُ ـَ ْْ طُْؼ َُ ٍْ ِْ دَّ ِػ ٍُ ٝهخٍ رؼٞ حألىرخء : 
(ٗ)

. 

َُ اػَحرٚ ٖٓ حُٔظٕٞ ٝحألٓٔخء  ٌِ ْ٘ ٌَْ ٓخ ٣ُ َٗ هخٍ حُٔوخ١ٝ : ًٌٝح ٣٘زـ٢ 

ٌَ ك٢ حٌُظخد كٌُ َ٘خُؿ ي ٣ٔ٘غ ٖٓ اٌٗخُٚ ال ٓخ ٣لْٜ ريٕٝ ٌَٗ ٝال ٗو٢ كبٗٚ طَ

رٔخ ؿ٤َٙ أ٠ُٝ ٓ٘ٚ ،ٝك٤ٚ ػ٘خء رَ هي ال ٣ٌٕٞ ك٤ٚ كخثيسٌ أٛالً 
(٘)

. 

                                                           

 (0ٗ/  6َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ ـ هيٍ كزش حُزخهالء ) ٔ

َع  ٕ ََ ْ٘ ِْز٤َِشَ َكظ٠َّ ٣َ َُْلخّؽِ حُظَّ ِش ح َٓ ظِْلزَخِد اِىَح ْٓ ـ  أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُلؾ  رخد ح

 َِ َّ حَُّْ٘ل ْٞ ُْؼَوَزَِش ٣َ سِ ح ََ ْٔ ٠ِ َؿ ْٓ ٍَ  ( .6ٖٗٔف) 0ٔ/  ٗك٠ِ 

 .٘ٙٔ، ٗٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٖ

 .0ٕ،0ٖأىد حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ٙ ـ ٗ

 .٘ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٘
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ٌَُ حُلَف اًح ًخٕ ٗي٣يًح  هخٍ أكٔي رٖ ك٘زَ : ًخٕ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٣َ٘

 ٌْ َّ٘ ِ ،َٝكزَّخٕ رٖ ٛالٍ  أٛلخد حُ ْٜ َ ،ٝؿ٤َ ًحى ال ،ًٝخٕ َػلَّخٕ ،ٝرَ

ٝحُظو٤٤ي
(ٔ)

 . 

ٝهخٍ ػ٢ِ رٖ ارَح٤ْٛ حُزـيحى١: إ أَٛ حُؼِْ ٣ٌَٕٛٞ حإلػـخّ 

ِْظَزِْ ُٔ ٝحإلػَحد اال ك٢ حُ
(ٕ)

. 

َ رخُ٘و٢ ٝحٌَُ٘  ٌِ ْ٘ َ ، ٝٓخ ال ٣ُ ٌِ ْ٘  حَُأ١ حُؼخ٢ٗ : ٝؿٞد ٟز٢ ٓخ ٣ُ

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٌٝٛح ٛٞ حُٜٞحد ال ٤ٓٔخ ُِٔزظية ٝؿ٤َ حُٔظزلَ 

ٓخ أٌَٗ ٓٔخ ال ٣ٌَ٘ ،ٝال ٛٞحد ٝؿٚ حإلػَحد  ك٢ حُؼِْ كبٗٚ ال ٤ٔ٣ِ

 ٌُِِٔش ٖٓ هطخثٚ 

ٝهي ٣وغ حُِ٘حع ر٤ٖ حَُٝحس ك٤ٜخ كبًح ؿخء ػ٘ي حُوالف ٝٓجَ ٤ًق  

ح  ًَ ٟزطٚ ك٢ ٌٛح حُلَف ،ٝهي أِٛٔٚ ،رو٠ ٓظل٤
(ٖ)

. 

ِٚ ، ٝٛٞ ك٢  ٍَ ُِٟٞٞك ٌِ ْ٘ ُٓ  َُ َّٕ ح٢َُ٘ء ؿ٤ َّٖ أَ خ ُظ َٔ هخٍ حُؼَحه٢ : ٍٝرَّ

 َُّ ْز٢ِ  حُلو٤وِش ٓل ٍَ ٓلظخٌؽ ا٠ُ ح٠َُّ ٗظ
(ٗ)

 . 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : كوي ٣ٌٕٞ ٝحًٟلخ ػ٘ي هّٞ ٌٓ٘ال ػ٘ي آه٣َٖ ًخُؼـْ 

 َ ٌِ ٖٝٓ ٗخًِْٜ ٝحُوٜي ػّٔٞ حالٗظلخع ٍٝرٔخ ٣ظٖ ٛٞ ـ ُزَحػظٚ ـ حُٔ٘

ٝحًٟلخ ،رَ ٝهي ٣ول٢ ػ٘ٚ حُٜٞحد رؼيُ 
(٘)

. 

ح ٓخ ٣ظٜخٕٝ ًَ ِٚ  رٌُي حُٞحػن رٌٛ٘ٚ ٌُٝح هخٍ حرٖ حُٜالف : ًٝؼ٤  ،ٝط٤ََوُِّظ

 ٍّ أٍٝ حُ٘خّ ًُٝي ٝه٤ْ حُؼخهزش ;كبٕ حإلٗٔخٕ ٓؼَٝ ٤ُِٔ٘خٕ، ٝأٍٝ َٗخ
(ٙ)

. 

                                                           

 .0ٕٓ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٔ

 .ٖٓٔـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٕ

 ٕ٘ٔ: ٓ٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٖ

 .6ٔٔ / ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٗ

 .ٙٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٘

 .ٖٓٔـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٙ
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ٗٗ 

َّٟخف أكي حُللخظ   َٞ حٗش حُ َٞ ْ ٝحَُّْ٘و٢ ٌُظخرٚ :أرٞ َػ ـْ ٖٝٓٔ ًخٕ ًؼ٤َ حُؼَ

كويّ ًظخرٚ ػ٠ِ كلع ؿ٤َٙ ُ٘يس اطوخٗٚ ٟٝزطٚ ُٚ
(ٔ)

. 

ر٘خء ػ٠ِ ٟزطٜخ ٖٝٓ حألكخى٣غ حُظ٢ ٝهغ رٔززٜخ حُوالف ر٤ٖ حُؼِٔخء 

 ٖٓ ٗخك٤ش حإلػَحد :

ِ  كي٣غ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ -أ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ًَخسُ   َػ ًَ ِٖ ٤ِْ٘ ـَ ُْ خسُ ح ًَ ًَ ": ٍَ هَخ

" ِٚ ِّٓ ُ أ
(ٕ)

ُ ال  ْٛ، ػ٠ِ أََّٗٚ َِ ٍُ ، ًخُ٘خكؼ٤ِش ٝحُٔخ٤ٌُِش ٝؿ٤ ِٚ حُـٜٔٞ ٍَّ ر . كخٓظي

 ِٚ ِّٓ ُ َّٕ هَُُٞٚ : ًًخسُ أ ِٖ ، ر٘خًء ػ٠ِ أَ ٍُ ك٢  طـُذ ًًخسُ حُـ٤٘ َٓكٌٞع، ٝٛٞ حُٜٔ٘ٞ

 ِٚ ِّٓ ُ ََ ًًخسِ أ ٠ًَّ ٓؼ ِٚ ، أ١ : ٣ٌَُ َٕ حُلظَق ػ٠ِ حُظ٘ز٤ َق حُل٘ل٤ٞ حَُٝح٣ِش . ٍٝؿَّ
(ٖ)

  . 

خ : » هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا كي٣غ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن -د َٓ ُع  ٍَ الَ ُٗٞ

يَهَشٌ  َٛ َ٘خ  ًْ ََ «طَ
(ٗ)

 . 

                                                           

 .ٙٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٔ

 2ٖٓ/  ٕأهَؿٚ أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد ح٠ُلخ٣خ رخد ٓخ ؿخء ك٢ ًُخس حُـ٤ٖ٘ ـ  ٕ

ِٖ 2ٕ0ٕف) ٤ِ٘ ـَ ُْ ًَخسِ ح خ َؿخَء ك٢ِ ًَ َٓ ِش رَخد  َٔ /  ٖ( ، ٝأهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حأْل١َِْؼ

(،ٝحُِلع ُٚ ، ٝهخٍ : ٝك٢ حُزخد ػٖ ؿخرَ ٝأر٢ أٓخٓش ٝأر٢ حُيٍىحء ٝأر٢ 2ٔٗٔ) ف ٔ٘ٔ

. هخٍ أرٞ ػ٠ٔ٤ : ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق ، ٝهي ١ٍٝ ٖٓ ؿ٤َ ٌٛح حُٞؿٚ ػٖ  ٣ََٛس

، ٝؿ٤َْٛ ٝٛٞ هٍٞ  أر٢ ٓؼ٤ي ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٌٛح ػ٘ي أَٛ حُؼِْ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢

ي ٝآلن ٝأرٞ حُٞىحى حٓٔٚ ؿزَ رٖ ٗٞف . ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ ٝحرٖ حُٔزخٍى ٝحُ٘خكؼ٢ ٝأكٔ

 ِٚ ِّٓ ُ ًَخسُ أ ًَ ِٖ ٤ِ٘ ـَ ُْ ًَخسُ ح  0ٙٓٔ/  ٕ، ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخ ؿٚ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حٌُرخثق رخد ًَ

 . ٖ٘،  6ٖ،  ٖٔ/  ٖ( ، ٝأهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي 66ٖٔف)

 .ٕٓٔ/  ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٖ

 ٕٙٔٔ/   ٖكَٝ حُؤْ أهَؿٚ  حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُؤْ رخد ـ  ٗ

ٝٓ٘وزش رخد ٓ٘خهذ هَحرش ٍٍٓٞ هللا  ( // ٝك٢ ًظخد ك٠خثَ حُٜلخرش 6ٕٕٙف)

( // ٝك٢ ًظخد حُٔـخ١ُ رخد 2ٖٓ٘ف)  ٖٓٙٔ/ ٖكخ١ٔش ػ٤ِٜخ حُٔالّ ر٘ض حُ٘ز٢ 

ا٤ُْٜ ك٢ ى٣ش حَُؿ٤ِٖ ٝٓخ أٍحىٝح ٖٓ حُـيٍ كي٣غ ر٢٘ ح٤٠َُ٘ ٝٓوَؽ ٍٍٓٞ هللا 

(// ٝك٢ ًظخد 662ٖ،2ٖٔٓف) 6ٗ٘ٔ،2ٔٗٔ/ِٗٝس ه٤زَ  ،ٝ رخد ؿ رٍَٓٞ هللا 

 0ٕٗٗ/ ٙ:) ال ٍٗٞع ٓخ طًَ٘خ ٛيهش (  حُلَحثٞ   رخد هٍٞ حُ٘ز٢ 

ٍِ 6ٖٗٙ،  ٖٙٗٙف)0ٕ٘ٗ، ْٞ (،ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق  ًظخد حُـٜخى ٝح٤َُٔ رخد هَ

يَهَشٌ : » حَُّ٘ز٠ِِّ  َٛ  َٞ ُٜ َ٘خ كَ ًْ ََ خ طَ َٓ ُع  ٍَ  ٝحُِلع ُٚ .( ،2ٔٙٗف)٘٘ٔ/  ٘« الَ ُٗٞ
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ػٕٞوز٣َش; ألٕ حألٗزكخُـٔخػش ٣َٝٝٗٚ رَكغ "ٛيهش" ػ٠ِ حُ ٍَ  ،٤خء ال ٣ُٞ

ٝحإلٓخ٤ٓش ٣َٝٝٗٚ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ،ٝحُٔؼ٠٘ أٗٚ ال ٣ٍٞع ٓخ طًَٞٙ ٛيهش ىٕٝ 

ؿ٤َٙ ،ػ٠ِ إٔ حرٖ ٓخُي ٝؿٚ حُٜ٘ذ رٔخ ٣ٞحكن حُـٔخػش كوخٍ :حُظوي٣َ ٓخ 

ٌٍ ٛيهشً، كلٌف حُوزَ ط ،ٝرو٢ حُلخٍ ًَٓ٘ٚ٘خ ٓزٌٝ
(ٔ)

. 

 ِِّ ِٔ َِِل٢ ٝحُ ِّٔ ًُالًّ ٖٓ حُ ١ كوي ًخٗخ ـ ٓغ هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٍٝكْ هللا  

ؿالُظٜٔخـ ٠٣زُطخٕ حأل٤ٗخء حُٞحٟلش كظ٠ إ حُِٔل٢ طٌٍَ ُٚ َْٗو٢ حُوخء ٖٓ 

ٖ حُٕ٘ٞ ٖٓ "ػٖ"، ٌُٖٝ ٌٛح طٌِق ،ٝهي ال ٣ٌٕٞ  ٌِّ َٔ "أهزَٗخ" ح١ُِٔ هي ٣ُ

 ٓوٜٞىًح .

ٝحُلخَٛ أٗٚ ٣زخُؾ ك٢ ٟز٢ حُٔظٕٞ ; ألٕ طـ٤٤َٛخ ٣ئى١ ا٠ُ إٔ ٣وخٍ 

ؼْزََض كٌْ َٗػ٢ رـ٤َ ٣َ١وٚ ٓخ ُْ ٣وَ ،أٝ ٣ُ ػٖ حُ٘ز٢ 
(ٕ)

. 

 انمطهة انثانث : ما ٌنثغً مراعاته عنذ ضثظ انحذٌث

 ٛ٘خى ػيس أٍٓٞ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٜخ ػ٘ي ٟز٢ حُلي٣غ ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ :

 : إ أ٠ُٝ حأل٤ٗخء رخ٠ُز٢ : ٟز٢ حُِٔظزْ ٖٓ حألٓٔخء  األمر األول

ٝال رؼيًُٝي  ألٜٗخ ال طٔظيٍى رخُٔؼ٠٘ ،ٝال ٣ٔظيٍ ػ٤ِٜخ رٔخ هزَ 
(ٖ)

. 

ٝحُٔليػٕٞ أًيٝح ٟز٢ ِٓظزْ حألٓٔخء ال ٤ٓٔخ حألٓٔخء حألػـ٤ٔش 

ٝحُوزخثَ حُـَر٤ش ;ُوِش حُٔظ٣ِ٤ٖٔ ك٤ٜخ روالف حإلػَحد
(ٗ)

. 

٢ّ : أ٠ُٝ حأل٤ٗخء رخ٠ُز٢ : ِٓ ََ ٤ ـِ  هخٍ أرٞ آلخم ارَح٤ْٛ رٖ ػزيهللا حَُّ٘

٤ِٚ ،ٝال رؼيٙ أٓٔخء حُ٘خّ; ألٗٚ ٢ٗء ال ٣يهِٚ حُو٤خّ ،ٝال هزِٚ ٢ٗء ٣يٍ ػ

٢ٗء ٣يٍ ػ٤ِٚ
(٘)

. 

                                                           

 .0ٙٔ،ٙٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٔ

 .0ٙٔ/  ٕـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٕ

 .6ٙ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ

 رظَٜف.0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٗ

، حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش 6ٕٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٘

 .ٗ٘ٔٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٗٙ 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٝٓخ ُؼِٚ ٣وخٍ ك٢ ٍى ٌٛح حُظؼ٤َِ ٖٓ ًٕٞ حَُح١ٝ ػٖ  

ًحى حُِٔظزْ أٝ ٤ٗوٚ ٓٔخ ٣يٍ ػ٤ِٚ ،هي ٣ـخد ػ٘ٚ رؤٕ ًُي اٗٔخ ٛٞ رخُ٘ظَ 

ُِؼخُْ رٚ ٝحٌُالّ ك٤ٔخ ٛٞ أػْ ٓ٘ٚ
(ٔ )

. 

 ٖٝٓٔ ًخٕ ٣َُلٞ ػ٠ِ ح٠ُز٢ كٔخى رٖ ِٓٔش ٝػلخٕ رٖ ِْٓٔ :

هخٍ كٔخى رٖ ِٓٔش ألٛلخد حُلي٣غ: ٣ٝلٌْ ؿ٤َٝح ،٣ؼ٠٘: ه٤يٝح 

 ٝحٟزطٞح .

ػش : ٍٝأ٣ض ػلخٕ رٖ ِْٓٔ ٣لٞ أٛلخد حُلي٣غ ػ٠ِ  ٍْ ُُ هخٍ أرٞ 

ح٠ُز٢ ٝحُظو٤٤ي اًح أهٌٝح ػ٘ٚ
(ٕ)

. 

هخٍ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ : ًظزض كي٣غ أر٢ حُلٍٞحء ،كولض إٔ أٛلق 

"كٍٞ ػ٤ٖ"ك٤ٚ ،كؤهٍٞ: أرٞ حُـُٞحء ،كٌظزض أٓلِٚ: 
(ٖ)

. 

ًَظْزُٚ ٠ٓز١ًٞخ  األمر انثانً : ٣ٔظلذ ٟز٢ حٌَُٔ٘ ك٢ ٗلْ حٌُظخد ،ٝ

 ٝحًٟلخ ك٢ حُلخ٤ٗش هُزَخَُظَٚ.

 ٝ ًُي أرِؾ ;ألٕ ح٠ُٔز١ٞ ك٢ ٗلْ حألٓطَ ٍرٔخ ىحهِٚ ٗو٢ ؿ٤َٙ ،

ٌِٝٗٚ ٓٔخ كٞهٚ أٝ طلظٚ ال ٤ٓٔخ ػ٘ي ٤ٟوٜخ ٝىهش حُو٢
(ٗ)

. 

ََ ٝحكٍي  ٌٖ هخٍ حُؼَحه٢: هي ٍأ٣ُض ؿ٤ َٞ كٔ َِ ح٠ُز٢ِ ٣لؼُُِٚ ٝٛ ْٛ ٖٓ أَ

ِٞ حُلَِٝف ، ًخُٕ٘ٞ  ِٚ ٓلَىحً ك٢ رؼ ََ حُلَِف رٌظخرظ ٌْ َٗ  َُ ِٜ ٝكخثيَطُُٚ أُٗٚ ٣ُظ

 ٍُ خ ، ٝحُلَُف حًٌُٔٞ ًُظِزَِض حٌُِٔشُ ًُِّٜ ٝح٤ُخء حُٔؼ٘خس ٖٓ طلُض . روالِف ٓخ اًح 

َِٓطٜخ َٝ  ْٝ ُِٜخ أَ َّٝ ك٢ أَ
(٘)

. 

                                                           

 .0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٔ

 .٠ُٔ٘٘ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙـ حإلُٔخع ا ٕ

 .0ٕٓ/ ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٖ

 . 0ٓ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ

 .ٕٔٔ/  ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٘
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َ حُٔظو٤ٖ٘هخٍ حرٖ ىه٤ن حُؼ٤ي: ٖٝٓ ػخىس  ٌِ ٘ ُٔ ، ، إٔ ٣زخُـٞح ك٢ ا٠٣خف حُ

هٞح كَٝف حٌُِٔش ك٢ حُلخ٤ٗش ، ٠٣ٝزطٜٞٗخ كَكًخ كَكًخ َِّ ك٤ُلَ
(ٔ)

 . 

 هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٝٓٔخ ٣َُ٘زَّٚ ػ٤ِٚ ٤ٗجخٕ : 

أٗٚ ٣٘زـ٢ حُظ٤وُّع ُٔخ ٣وغ ٖٓ ح٠ُز٢ ٗوًطخ ٌٝٗالً ك٢ ه٢ حألثٔش  أحذهما:

ٙ ،كبٕ ًُي ٓٔخ ٣َول٠ ،ٍٝرٔخ رـ٤َ هط١ْٜٞ ُٝٞ ًخٕ ٛٞحرًخ ك٠الً ػٖ ؿ٤َ

 ال ٤ُٔ٣ِٙ حُُلٌَّحم ،٣ٝخ ك٤٠لش ٖٓ حػظٔي ط٤ٜ٘لٚ روٜي حُظوطجش ُْلثٔش. 

ُٖ حَُِّ٘ل٤ْ ٓٔخ طويّ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ،ٝهخٍ: إ حأل٠ُٝ انثانً  : هي حٓظؼ٠٘ حر

 طـ٣َيٙ ػٖ حإلػـخّ ٝحإلػَحد ;ألٕ ٌٛٙ ؿ٤ٔؼٜخ ُٝحثي ػ٠ِ حُٔظٖ .

و٢ هي طوظ٢٠ حالُظزخّ ،ًخٕ ا٠٣خكٚ ٓٔخ ٝرٔخ طوٍَ ك٢ ًٕٞ ىهش حُ 

٣ظْ رٚ ح٠ُز٢ 
(ٕ)

. 

: ٣ٔظلذ طلو٤ن حُو٢ ىٕٝ ٓ٘وش ٝطؼ٤ِوٚ األمر انثانث
(ٖ)

. 

كخُظؼ٤ِن ٛٞ ه٢ِ حُلَٝف حُظ٢ ٣٘زـ٢ طلَهٜخ ٝاًٛخد أٓ٘خٕ ٖٓ ٣٘زـ٢ 

 اهخٓش أٓ٘خٗٚ ١ْٝٔ ٓخ ٣٘زـ٢ اظٜخٍ ر٤خٟٚ 

ْ٘ن : هلش ح٤ُي ٝآٍخُٜخ ٓغ رؼؼَس حُلَٝف  َٔ  ٝػيّ اهخٓش حألٓ٘خٕ ٝحُ

ك٤ـظٔؼخٕ ك٢ ػيّ اهخٓش حألٓ٘خٕ ، ٣ٝوظٚ حُظؼ٤ِن رو٢ِ حُلَٝف 

ٟٜٝٔخ ،ٝحُٔ٘ن رزؼؼَطٜخ ٝا٠٣خكٜخ ريٕٝ حُوخٕٗٞ حُٔؤُٞف ،ًُٝي ًٔخ هخٍ 

رؼٞ حٌُظخد: ٓلٔيس ُو٢ حُٔزظي١ ٝىحٍ ػ٠ِ طٜخٕٝ حُٔ٘ظو٢ رٔخ ٣ٌظذ. ؿ٤َ 

ُ٘و٢ ك٢ حٌُٔخطزخص أْٜٗ ٣ٔظؼِٕٔٞ حُٔ٘ن ٝحُظؼ٤ِن ٝاؿلخٍ حٌَُ٘ ٝح
(ٗ)

. 

ٌَخطَزَخِص ،   ُٔ ُْ َّ ك٢ِ ح خ ـَ ْػ حإْلِ َٝ  ََ ٌْ َّ٘ ٌُظَّخُد حُ ُْ ظَْوزََق ح ْٓ خ ح َٔ ًَ َٝ هخٍ حُٔخٍٝى١ : 

 َٕ ًَخ  ْٕ اِ َٝ 

                                                           

 .ٔٗـ حالهظَحف ك٢ كٖ حالٛطالف ٙ ٔ

 .2ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 . 0ٓ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ

 .0ٓٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٗ
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ٌَخطَزَخِص  ُٔ ُْ َُْو٢ِّ ك٢ِ ح َن ح ْ٘ َٓ َُٔ٘ٞح  ظَْل ْٓ َُِي ح ٌٌََ ًَٔ٘خ ، كَ ظَْل ْٔ ُٓ  ِّ ُْؼُُِٞ ًُظُِذ ح ك٢ِ 

ًُظُِذ ح َٕ ك٢ِ  ًَخ  ْٕ اِ ظَْوزًَلخ .َٝ ْٔ ُٓ  ِّ  ُْؼُُِٞ

 َٕ ظَلُٞ ٌْ ظَخرَِش ٣َ ٌِ ُْ ْْ ك٢ِ ح ِٜ ِٓ طَوَيُّ َٝ ْ٘ؼَِش  َّٜ ْْ ك٢ِ حُ ِٜ ُِ ١ِ اْىاَل َْ لَ ُِ  ْْ ُٜ َُِي أََّٗ َٓزَُذ ًَ َٝ
 ١ِٝ َُ ُٗ ظ٤ِلَخِء  ْٓ َُْلخَؿشَ ا٠َُ ح َٕ ح ْٝ ََ َ٣ َٝ ٣قِ ،  ِٞ ِْ َّ َٕ َػ٠َِ حُظ ٝ َُ ِٜ َ ٣َْوظ َٝ سِ  ٍَ َٗخ رِخإْلِ

 ًَ ٤ ِٜ رَخَِٗش طَْو ححإْلِ
(ٔ)

. 

َٖ حُوطخدِ  ََ ر َّٕ ػٔ ُٖ هظ٤زشَ أَ ََ حر ًًٝ  َُّ ُ٘ن ،ٝٗ َٔ َُّ حٌُظخرِش حُ ٗ : ٍَ هخ

ٓشُ  ٍَ ٌْ َٜ حُوَحءسِ حُ
(ٕ)

، ٝأؿٞىُ حَُو٢ِّ أر٤ُُ٘ٚ 
(ٖ)

. 

 حألَٓ حَُحرغ : ٣ٌَٙ طيه٤ن حُو٢  اال ُؼٌٍ :

كخُو٢ حُيه٤ن ٌَٓٝٙ ;  ألٗٚ ال ٣٘ظلغ رٚ ٖٓ ك٢ ٗظَٙ ٟؼق أٝ ًخٕ 

ٓٔظ٘غ أٝ رؼ٤ي ،رَ ٍرٔخ ٣ؼ٤ٖ حٌُخطذ ٗلٔٚ كظ٠ ٠٣ؼق ٟؼ٤ق حالٓظوَحؽ 

 رَٜٙ .

٠ ٖٓ ك٠َ هللا أٗٚ  ؿَّ ََ هخٍ حُٔوخ١ٝ: رَ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٣ٞ١َ حألَٓ ك٤غ طَ

ُ٘نُّ ػ٤ِٚ هَحءسُ حُو٢ حُيه٤ن.....  َ ال ٣َ ِّٔ  ُٞ ُػ

 ٝال ٣ٔ٘غ حُلٌْ رخٌَُح٤ٛش: 

٤ً٘  -أ ِٓ خ ُٚ ًٔخ ٓخ حهظ٠خٙ ًالّ حُلٌٔخء ك٢ ًٞٗٚ ٣ٍخٟش ُِزَٜ ٝطَْي

حٝ ًَ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خء حُزيٕ رٔخ ٣وٜٚ ،ٝإٔ ٖٓ ُْ ٣لؼَ ًُي ٝأىٖٓ  ََ ُ٣

ػ٠ِ ٓٞحء طٜؼذ ػ٤ِٚ ٓؼخٗخطٚ ،ًٖٔ ٣ظَى ح٢ُ٘ٔ أٝ ال ٣ْ٘ اال حَُٝحثق 

حُط٤زش كبٗٚ ٣٘ن ػ٤ِٚ ًَ ٖٓ طؼخ٠١ ح٢ُ٘ٔ ْٝٗ حَُحثلش ح٣ٌَُٜش ٓ٘وش 

 ٗي٣يس روالف ٖٓ حػظخىٙ أك٤خًٗخ  

كظ٠ رؼي طويْٜٓ ك٢ حُٖٔ ـ ًخرٖ حُـ١ٍِ كِْؼَ ؿٔخػش ٌُُي ـ  -د

ٛـ(،ٝأر٢ ػزي هللا ح١ٍُٜٞ ،كبٗٚ ًظذ 2ٗٔٛـ( ، ٝحُزَٛخٕ حُلِز٢ )2ٖٖ)

ح. ًٍ  حُٜل٤ل٤ٖ ك٢ ٓـِي ٝحكي ٝر٤ِغ رؼ٣َٖ٘ ى٣٘خ

                                                           

 . 0ٔـ أىد حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ٙ ٔ

ش : حَُٔػش ك٢ حُوَحءس ) ُٔخٕ حُؼَد ـ ٕ َٓ ٍَ ٌْ َٜ  ( ٙٙ/  ٘ٔحُ

 .ٕٕٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٖ
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كخُٔ٘وش رٌُي ٠ٛ حألؿِذ 
(ٔ)

. 

ِٖ آلخَم ،ٍٝآُٙ ٣ٌظُذ َهطًّخ ىه٤وًخ، :  َِ ر ِٚ ك٘ز ِٖ أه٤ ٍَ الر ُٖ ك٘ز ٍَ أكٔيُ ر هخ

ِٚ ٣وَُٞٗي  ال ُٕ ا٤ُ َْ أكَٞؽ ٓخ طٌٞ طَْلؼَ
(ٕ)

. 

ش: ً٘خ ٌٗظذ حُٜٔخكق رخٌُٞكش ك٤َٔ ػ٤ِ٘خ ػ٢ِ ـ ػ٤ِٚ  َٔ ٤ٌَْ ٝهخٍ أرٞ ُك

 حُٔالّ ـ 

َي، هخٍ : كَوََطْطُض ٓ٘ٚ ،ػْ ًظزُض،  َٔ ََّ هََِ ،ٝٗلٖ ٌٗظذ ،ك٤وّٞ ك٤وٍٞ: أَِؿ

ٍ هللا ػِ ٝ ؿَ َّٞ ٍٝح ٓخ ٗ ِ ّٞ كوخٍ : ٌٌٛح َٗ
(ٖ)

. 

٤ن ٌَٓٝٙ اًح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ػٌٍ ،كبًح ٝؿي حُؼٌٍ كال كخُو٢ حُيه   

 ًَحٛش ،ٖٝٓ حُؼٌٍ : 

ح ال ٣ـي ػٔ٘ٚ ،أٝ ٣ـي حُؼٖٔ ٌُٖٝ ال -ٔ ًَ ٤ٟن حٍُٞم  رؤٕ ٣ٌٕٞ كو٤

 ٣ـي حٍُٞم 

أٝ ٓٔخكَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ ٣َ٣ي كَٔ ًظزٚ ٓؼٚ ك٤لظخؽ ـ آخ ُلوَٙ ،أٝ -ٕ

ٌُٞٗٚ أٟز٢ ـ إٔ طٌٕٞ هل٤لش حُلَٔ
(ٗ)

. 

ِؿ٤َخ٢ِٗ: ً٘ض أ٢٘ٓ رَٜٔ ،ٝك٢ ٢ًٔ ٓخثش هخٍ دمحم ر  ٍْ ٖ ح٤ُٔٔذ حألَ

ؿِء ك٢ ًَ ؿِء أُق كي٣غ
(٘)

. 

هخٍ ػ٘ٚ حُوط٤ذ : ًخٕ ىه٤ن حُو٢ ٝٛخٍ ٌٛح ًخٍُٜٔ٘ٞ ٖٓ ٗؤٗٚ 

طًٌَس حُللخظ
(ٙ)

. 

 

                                                           

 رظَٜف. 6ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٔ

 .ٕٔٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٕ

  ٕٓٙ/ ٔـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٖ

 رظَٜف. 6ٙٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٗ

 .ٖٙـ حُٔيهَ ا٠ُ ًظخد حإل٤ًَِ ٙ ٘

 .ٕٓٔـ حَُكِش ك٢ ١ِذ حُلي٣غ ٙ ٙ
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َِٔل٢ : ه٤َ ُطخُذ حُلي٣غ أٝ ؿ٤َٙ : ُْ  هخٍ آٔخػ٤َ رٖ ١خَٛ حَُّ٘

طو٢َٓ ؟
(ٔ)

م   ٍِ َٞ م ٝحُ ٍَ َٞ ،ٝحُلَٔ ػ٠ِ حُؼ٘نكوخٍ: ُوِش حُ
(ٕ)

 . 

هخٍ حُوط٤ذ حُزـيحى١ : رِـ٢٘ ػٖ رؼٞ ح٤ُ٘ٞم أٗٚ ًخٕ اًح ٍأٟ هطًّخ 

ىه٤وًخ ،هخٍ: ٌٛح ه٢ ٖٓ ال ٣ُٞهِٖ رخَُوَِق ٖٓ هللا
(ٖ)

. 

هخٍ حُٔوخ١ٝ ٓؼِوًخ ػ٠ِ هٍٞ حُوط٤ذ : ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ىحػ٤ش حُلَٙ 

ؤطْٚ ٌُُي اً ُٞ ًخٕ ٣ؼِْ أٗٚ ـَ ُْ َّٓغ ػ٠ِ ٓخ ػ٘يٙ ٖٓ حٍُٞم أَ َٞ ٔظَْوَِق ُ ُٓ
(ٗ)

. 

 :  ٟز٢ حُلَٝف حُِٜٔٔش  األمر انخامش

هخٍ ػز٤ي رٖ أّٝ حُـٔخ٢ٗ: ًظزض ر٤ٖ ٣ي١ ٓؼخ٣ٝش ًظخرًخ،كوخٍ ٢ُ: ٣خ 

 ػز٤ي أٍهٖ 

كوخٍ: "٣خ ٓؼخ٣ٝش أٍهٖ ًظخري". ًظخري كب٢ٗ ً٘ض ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا 

 هِض: ٝٓخ 

ٚ ٖٓ حُ٘و٢ٍه٘ٚ ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ؟ هخٍ: أػ٢ ًَ كَف ٓخ ٣٘ٞر
(٘)

. 

هخٍ حُزِو٢٘٤: كٌٜح ػخّ ك٢ ًَ كَف 
(ٙ)

. 

 عالماخ ضثظ انحروف انمهمهح  :

 ٛ٘خى ػيس ػالٓخص  ٠ُز٢ حُلَٝف حُِٜٔٔش ، ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ : 

٣ـؼَ طلض حُيحٍ ٝحَُحء ٝح٤ُٖٔ ٝحُٜخى ٝحُطخء ٝحُؼ٤ٖ حُ٘و٢   األونى :

 حُظ٢ كٞم ٗظخثَٛخ 

                                                           

رش ر٤ٖ ح٤ُ٘ج٤ٖ )حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝحألػَ  ٔ ٍَ وخ ُٔ ٓطش : حُ َْ  ( 06/  ٗـ حُوَ

 .6ٙٔـ أىد حالٓالء ٝحالٓظٔالء ٙ ٕ

 ٕٔٙ/ ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٖ

 َف.رظٜ 6ٙٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٗ

،ٝحُٔٔؼخ٢ٗ 6ٕٙ/  ٔـ أهَؿٚ : حُوط٤ذ ك٢ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٘

 26/  0٘  طخ٣ٍن ىٓ٘ن،ٝحرٖ ػٔخًَ ك٢ 0ٔٔك٢ أىد حالٓالء ٝحالٓظٔالء ٙ

 .0ٔ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٙ
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 ٝحهظِق ػ٠ِ ٌٛح ك٢ ٗو٢ ح٤ُٖٔ ٖٓ طلض 

 .كو٤َ: ًٍٜٞس حُ٘و٢ ٖٓ كٞم -أ

ٝه٤َ: ال رَ ٣ـؼَ ٖٓ كٞم ًخألػخك٢-د
(ٔ()ٕ)

،ٌُٖ حألٗٔذ ٝحألرؼي ػٖ 

حُِزْ هزِٜخ كظٌٕٞ حُ٘وطظخٕ حُٔلخ٣ًظخٕ ُِٔؼـٔش ٖٓ كٞم ٓلخ٣ًظ٤ٖ ُِِٜٔٔش 

ٖٓ أٓلَ ٝحُزؼٞ ٖٓٔ حٛطِق ػ٠ِ حُ٘و٢ ٗو٢ ح٤ُٖٔ ٛلًّخ ٝحكيًح ٣ٜق 

وطظخٕ ٓغ ٓخ ٣لخ٣ًٜخ ٖٓ حُٔطَ ح١ٌُ ٤ِ٣ٜخ طلظٜخ ;ُجال طِىكْ حُ٘وطش أٝ حُ٘

. ٌْ ُْ ،رَ ٍرٔخ ٣لَٜ رٚ َُْز ِِ  ك٤ُْظ

ؼش ػ٠ِ هلخٛخ انثانٍح  ـَ ٠ْ ُٓ : ٣ـؼَ كٞهٜخ ٍٛٞس ٛالٍ ًواُلَٓش حُظُّلَ 

٘خٛي ك٢  ُٔ ؼِِّْغ رخُوالٓش . اً حُ ُٓ ُظٌٕٞ كَُؿظُٜخ ا٠ُ كٞم ،ٝألؿَ ًُي ـ كو٢ ـ 

ُٜٜخ ٖٓ ًَ ٝؿٚ رَ ٛ " ٌٌٛح ٖٓ أٓلِٜخ٢0 ٓ٘ـٔؼش"ه٢ ًؼ٣َ٤ٖ ال ٣٘خرِ
(ٖ)

. 

طز٤٤ٖ حَُٜٔٔ رـؼَ ػالٓش حإلٛٔخٍ طلظٚ ك٤ـؼَ طلض حُلخء  انثانثح:

كخء ٛـ٤َس ًٌُٝي طلض حُؼ٤ٖ ػ٤ً٘خ ٛـ٤َس ًٌُٝي حُٜخى ٝحُطخء ٝحُيحٍ 

ٝحَُحء
(ٗ)

. 

خ ُٚ ك٢ حالطٜخٍ ٝحالٗلٜخٍ ٝك٢ حُويٍ  ًٜ هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٓٞحء ًخٕ ٗز٤

ٓ٘ٚ ٝٓـَىًح أٗٔذ  أّ ال ،ؿ٤َ إٔ ًٞٗٚ أٛـَ 
(٘)

. 

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ:  ٝٛٞ ػَٔ رؼٞ أَٛ حَُٔ٘م ٝحألٗيُْ  
(ٙ)

. 

ح ٓؼَ حُلظلش أٝ حُِٜٔس. انراتعح: ًَ  ٣و٢ كٞم حُلَف حَُٜٔٔ هطًّخ ٛـ٤
                                                           

ؼََ حُوي ٔ ـْ ُذ ٝطُ َٜ ْ٘ ٍ ػ٤ِٜخ ـ  ؿٔغ أُػِْل٤َّشً ٝهي طَُولُّق ح٤ُخء ك٢ حُـٔغ ٢ٛٝ حُلـخٍس حُظ٢ طُ

َُ ا٠ُ ٖٓ/  ٔ)حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝحألػَ  ؼَ ـْ ُ٣ َِ زَ ـَ ُِؼشُ حألَػخك٢ِ : حُِوْطؼَشُ ٖٓ حُ ( ٝػخ

 ََّ َ٘ ََ حُ ِٚ َؿؼَ ِِّ ًُ  َِّ َ٘ ُِؼَِش حألَػخك٢ِ : رخُ خُٙ ِرؼخ َٓ ٍَ ٝ . َِ زَ ـَ َِشً رخُ ِٜ ظَّ ُٓ ُٕ حُِوْطؼَشُ  ٌُٞ َ ِٕ كَظ َ٘ظخ ْ٘زِٜخ حػْ  َؿ

ْى ٜٓ٘خ َؿخ٣َشً )حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ٙأُػِْل٤ٍَّش رَْؼيَ أُػْلِ  َُ ْْ ٣َظْ ُِؼِش َُ خُٙ رخُؼَّخ َٓ ٍَ  (٤ٍَّٕٕٔٓش كظ٠ اًح 

 .0ٔ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

 .0ٗٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٖ

 .0٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٗ

 .0ٗٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٘

 .0٘ٔحُٔٔخع ٙـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي  ٙ
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ٕ٘ 

 ُٖ ٍَ ٖٓ حٌُظِذ حُوي٣ِٔش ، ٝال ٣َْلِط هخٍ حرٖ حُٜالف : ًَُٝي ٓٞؿٞىٌ ك٢ ًؼ٤

 َٕ  ُُٚ ًؼ٤َٝ

ح ًؼالٓش ٖٓ ٣ـؼَ كٞم حُلَف ح ًَ َُٜٔٔ هطًّخ ٛـ٤
(ٔ)

 . 

ح الرٖ حُٜالف : ٣ؼ٢٘ ٌُٞٗٚ هل٤ًخ ؿ٤َ ٗخثغ ٌُٝح  ًَ هخٍ حُٔوخ١ٝ ٓلٔ

ِْطخ١ حُل٘ل٢) ـَ ُٓ ٛـ( ك٤غ طْٞٛ كظلش ٌُحى حُلَف اً 0ٕٙحٗظزٚ ػ٠ِ حُؼالء 

ٞحٕ" رلظق حَُحء ٤ُٝٔض حُلظلش اال ػالٓش حإلٛٔخٍ  ْٟ ٍِ هَأ "
(ٕ)

. 

َِ حُلي٣غِ  َٞ أٛ ٞحٕ،  هخٍ حُؼَحه٢ : ٝٓٔؼُض رؼ ْٟ ٍِ ٣لظُق حَُحَء ٖٓ 

 ٌٕ ٟٞح ٍِ  ُْٜ َْ ٤ُ : ٍَ َِ -كوُِض: ُُٚ ك٢ ًَُي، كوخ ٢ -رخٌُٔ ِّٔ ُٓ ، كوُِض : اٗٔخ 

 ٍٕ ٍَ : ٝؿْيطُُٚ رو٢ِّ كال َِ ، كوخ ْٔ ٌَ ٍِ ٝٛٞ رخُ ْٖ ال  -رخُلظقِ  -رخُٜٔي َٓ  ٠ َّٔ َٓ ٝ

ِٞ حٌُظِذ حُو َّْ ا٢ِّٗ ٝؿْيُص رؼيَ ًَُي ك٢ رؼ َٕ . ػُ ٙ ح٥ َُ ًْ ً ٢ِٗ َُ ي٣ِٔش ٌٛح ٣ل٠ُ

َِ هطًّخ  ُِْض حٌُظخَد كبًح ٛٞ ٣َُو٢ُّ كَٞم حُلَِف حُٜٔٔ َّٓ َْ ٝكٞهَُٚ كظلشٌ كظؤ حالٓ

َّٕ ح١ٌُ هخَُُٚ رخُلظقِ ٖٓ ٜٛ٘خ  ٍِ ال حُلظقِ ، ٝأَ شُ حإلٛٔخ َٓ ُ َػالَ ح كؼَْكُض أََّٗٚ ًَ ٛـ٤

أُط٢ِ
(ٖ)

. 

 حُوخٓٔش:  ٣ـؼَ طلض حُلَف حَُٜٔٔ ِٛٔس.

٣ـؼَ طلض حُلَف حَُٜٔٔ ٓؼَ  هخٍ حرٖ حُٜالف : ًٝؼالٓش ٖٓ

حُِٜٔس
(ٗ)

 . 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وظَٜ ػ٠ِ ٓؼخٍ حَُّْ٘زَس طلض حُلَٝف هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ: 

حُِٜٔٔش 
(٘)

. 

ٝحُ٘زَس ٠ٛ حُِٜٔس
(ٙ)

 . 

                                                           

 .2ٙٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٔ

 .0ٗٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٕ

 .ٔ٘ٔ/  ٔـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٖ

 .2ٙٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٗ

 .0٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٘

 .2ٖٙ/  ٖـ حُٜلخف   ٙ
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  ٖ٘ 

 

 

 ٣ـؼَ كٞم حُلَف حَُٜٔٔ ِٛٔس.  انضادصح:

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ:  ٖٝٓ أَٛ حَُٔ٘م ٖٓ ٣ؼِْ ػ٠ِ حُلَٝف حُِٜٔٔش 

حُ٘زَس رو٢ ٛـ٤َ كٞهٚ ٗزٚ ٜٗق
(ٔ)

. 

 : ٣ٌظذ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ح٠ُز٢ رِلع ًخَٓ : انضاتعح

هخٍ حرٖ ىه٤ن حُؼ٤ي : ٍٝرٔخ ًظزٞح ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ح٠ُز٢ رؤُلخظ ًخِٓش ، 

ىحُش ػ٤ِٚ
(ٕ)

 . 

 ومن أمثهح رنك :

هخٍ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ حٌُٞك٢ : ُٔخ كيػ٢٘ ٗؼزش رلي٣غ أر٠ حُلٍٞحء -أ

ؿ٢ِ ،٣ؼ٠٘ ٍٞ ػ٤ٖ" ;ُجال أحُٔؼيٟ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػ٠ِ ًظزض أٓلِٚ : "ك

;ُ٘زٜٚ رٚ ك٢ حُو٢ك٤وَأٙ : أرخ حُـُٞحء 
(ٖ)

. 

خ ،ٝحُوخٍة  -د ًٓ هخٍ ٍؿخء رٖ دمحم حألٜٗخ١ٍ : ً٘خ ػ٘ي حُيحٍهط٢٘ ٣ٞ

٤ََْٔ رٖ ًُْػُِٞم  ٣وَأ ػ٤ِٚ ،ٝٛٞ هخثْ ٠ِٜ٣ ٗخكِش ،كَٔ كي٣غ ك٤ٚ ًًَ : ُٗ

، كوخٍ حُوخٍة: ،كوخٍ حُوخٍة: ر٤َ٘ حرٖ ًػِٞم ،كوخٍ حُيحٍهط٢٘: ٓزلخٕ هللا

ر٤َ٘ رٖ ًػِٞم ،كوخٍ حُيحٍهط٢٘: ٓزلخٕ هللا، كوخٍ حُوخٍة: ٤ٔ٣َ رٖ ًػِٞم 

َٕ ( }حُوِْ :  ٝ َُ ُط ْٔ خ ٣َ َٓ َٝ  ِْ وََِ ُْ ح َٝ ٤ََْٔ ٔ،كوخٍ حُيحٍهط٢٘: )ٕ  { كوخٍ حُوخٍة:  ُٗ

ََّ ك٢ هَحءطٚ.  رٖ ًُْػُِٞم ،ٝٓ

هط٢٘ ،ٝٛٞ هخٍ كِٔس رٖ دمحم رٖ ١خَٛ : ً٘ض ػ٘ي أر٠ حُلٖٔ حُيحٍ-ؽ

هخثْ ٣ظ٘لَ ،كوَأ ػ٤ِٚ أرٞ ػزي هللا رٖ حٌُخطذ كي٣ؼًخ ُؼَٔٝ رٖ ٗؼ٤ذ ،كوخٍ: 

ػَٔٝ رٖ ٓؼ٤ي ،كوخٍ أرٞ حُلٖٔ: ٓزلخٕ هللا كؤػخى حإلٓ٘خى ،ٝهخٍ: ػَٔٝ رٖ 

خ ٣َْؼزُيُ  َٓ َى  َُ ْٕ َٗظْ َى أَ َُ ُٓ ْ اَلطَُي طَؤ َٛ ُٗؼ٤َُْذ أَ ٓؼ٤ي ،ٝٝهق كظ٠ِ أرٞ حُلٖٔ: )٣َخ 

{ كوخٍ حرٖ حٌُٔخطذ :ػَٔٝ رٖ ٗؼ٤ذ 20ٛٞى : آرَخُإَٗخ( }
(ٗ)

. 

                                                           

 .0٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٔ

 .ٔٗحف ك٢ كٖ حالٛطالف ٙـ حالهظَ ٕ

 .٘٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٖ

 . 6ٖ،  2ٖ/  ٕٔـ   طخ٣ٍن رـيحى  ٗ
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٘ٗ 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٍٝٝحء ٌٛح ٖٓ ٣وظَٜ ك٢ حُز٤خٕ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ حألِٓٞد 

حأل٢ِٛ ُٜخ ٝٛٞ اهالإٛخ ػٖ حُؼالٓش حُٞؿٞى٣ش ُـ٤َٛخ ٖٓ ؿ٤َ ٣ُخىس ك٢ 

ًُي ،ٌٝٛح ٣َ١ن ٖٓ ُْ ٣ِٔي ؿخٗذ حالٓظظٜخٍ ،ٝٛٞ ١ِذ ح٣ُِخىس ك٢ 

٢ءحُظٍٜٞ; ألؿَ طل٤َٜ حُ٘
(ٔ)

. 

 ٓزذ  حٓظؼ٘خء حُلخء ٖٓ ح٠ُز٢ :

ُْ ٣َٜف حرٖ حُٜالف طزؼًخ ُؼ٤خٝ رخٓظؼ٘خء حُلخء حًظلخء رخُؼِش ك٢ 

 حُوِذ ،٢ٛٝ 

ٞهِؼًخ ك٢ حالُظزخّ ُْ ٣لَٜ حُـَٝ  ُٓ  طل٤َٜ حُظ٤٤ِٔ كٔظ٠ ًخٕ 

ٝحُلخء اًح ؿؼِض ٗوطش حُوخء حُٔؼـٔش طلظٜخ حُظزٔض رخُـ٤ْ ،ٝك٤٘جٌ 

ف ػالٓش كظَى حُؼالٓش ٌُٜح حُلَ
(ٕ)

. 

هَؽ روُٞٚ " كٞم " ٓخ اًح ًخٕ حُ٘و٢ طلُض حُٔؼـٔخص  هخٍ ح٢ًٍُِ٘:

كال ٣ٔظلذ ،ًُٝي ًخُلخء كبٜٗخ ُٞ ُِٗوطض ٖٓ طلظٜخ الُظزٔض رخُـ٤ْ
(ٖ)

. 

ِِْو٢ِ٘٤: اٗٔخ طَى حُلخء ُٟٞٞكٜخ  ٝهخٍ حُزُ
(ٗ)

 . 

 ٟز٢ حٌُخف ٝحُالّ  ٝحُٜخء ٝحُِٜٔس ك٢ حُو٢ : 

 ١ٞٔش طٌظذ ك٢ رطٜ٘خ ًخف ٛـ٤َس أٝ ِٛٔس حٌُخف: اًح  ُْ طٌظذ ٓز

حُالّ : ٣ٌظذ ك٢ رطٜ٘خ الّ أ١ ٌٛٙ حٌُِٔش رلَٝكٜخ حُؼالػش ال ٍٛٞس "ٍ 

ح ك٢ ه٢ حألىرخء ًَ  "٣ٝٞؿي ًُي ًؼ٤

ط٤ِٔٛخ ٖٓ ٛخء حُظؤ٤ٗغ  حُٜخء : آهَ حٌُِٔش ٣ٌظذ ػ٤ِٜخ ٛخء ٓ٘وٞهش 

 حُٜلخص ٝٗلٞٛخ حُظ٢ ك٢ 

                                                           

 .0٘ٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٔ

 .0ٖٔ/  ٕحُٜٔيٍ حُٔخرن ـ  ٕ

 .0ٗ٘/  ٖـ حٌُ٘ض ػ٠ِ ٓويٓش حرٖ حُٜالف  ٖ

 .0ٖٔ/  ٕكظق حُٔـ٤غ ـ  ٗ
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ُق ،ٝحٌَُٔس أٓلِٜخ ،أٝ ًالٛٔخ حُِٜٔس: حٌٍُٔٔٞس َٛ طٌظذ كٞم حأل

ٌُظَّخد ،ٝحُؼخ٢ٗ أٛق أٓلَ ؟ حٛطالكخٕ ُِ
(ٔ)

. 

 

حألَٓ حُٔخىّ :  ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٜطِق ٓغ ٗلٔٚ ك٢ ًظخرٚ رَِٓ ال ٣ؼَكٚ 

 حُ٘خّ ك٤ٞهغ ؿ٤َٙ ك٢ ك٤َس كْٜ َٓحىٙ 

كبٕ كؼَ ًُي ك٤ِز٤ٖ َٓحىٙ ك٢ أٍٝ حٌُظخد أٝ آهَٙ 
(ٕ)

.إ ًخٕ ك٢ ٓـِي 

ٌَّ ٖٓ :ٝحكي ،ٝاال كل٢   ًَ ٓـِي ًٔخ كؼَ ً

ٍّ َػْزِي رٖ أكٔي رٖ دمحم ح١َُٜٝ )-أ ٍَّ ٖٓ ٤ٗٞهٚ ٖٗٗأر٢ ًَ ٌُ َْ هَ ٍَ ٛـ(اً 

ٛـ( ،ٝأر٢ دمحم ػزي هللا 0ٖٙحُؼالػش : أر٢ آلخم ارَح٤ْٛ رٖ أكٔي حُٔٔظ٢ِٔ)

(٢ ِٔ ْه ََ َّٔ ٣ٞٚ حُ ُّٔ ٛـ( ،ٝأر٢ ح٤ُٜؼْ دمحم رٖ ٢ٌٓ 2ٖٔرٖ أكٔي رٖ ك

(٢ِ٘ َٜ ٤ ِٔ ْ٘ ٌُ   ٛـ(26ٖحُ

َْ 0ٓٔٝحُلخكع أر٢ حُل٤ٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي ح٢ِ٘٤ُِٗٞ٤ُ)-د هَ ٍَ  ًْ ٛـ( ا

َِ أٝ حُؼالٓخِص ْٜٓ٘ : أرٞ  َُِٝح٣خص حُظ٢ ٝهؼض ُٚ ك٢ آه٣َٖ ٖٓٔ ر٤َّٖ حَُٓ

 حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم 

ٛـ( ٖٓٗحُوَخر٢ِٔ)
(ٖ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : كبٕ ر٤ٖ ك٢ أٍٝ ًظخرٚ أٝ آهَٙ َٓحىٙ رظِي حُؼالٓخص 

ُٓٞ كال رؤّٝحَُ
(ٗ)

 . 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ال ٤ٓٔخ ك٤ٔخ ٣ٌؼَ حهظالف حَُٝحس ك٤ٚ كبٕ ط٤ٔٔظٚ ًِْٜ 

 ك٤٘جٌ ٓ٘ن 

ٝحالهظٜخٍ ػ٠ِ حَُُٓٞ أهَٜ
(٘)

. 

                                                           

 .0ٔ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 رظَٜف. 0ٔ/  ُٕٜٔيٍ حُٔخرن ـ ح ٕ

 .0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٖ

 .2ٙٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٗ

 .0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٘
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هخٍ حرٖ ىه٤ن حُؼ٤ي : ٣ٝ٘زـ٢ ك٢ ٌٛح ًِٚ االَّ ٣ٜطِق حإلٗٔخٕ ٓغ ٗلٔٚ 

 حٛطالًكخ ال ٣ؼَكٚ ؿ٤َٙ ، ٣وَؽ رٚ ػٖ ػخىس حُ٘خّ .

   ػ٠ِ رؼٞ ح٤ُ٘ٞم ، كٌخٕ ًخطزٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حٌُخف ُٝوي هَأص ؿًِءح 

ٌُِٔخص ىالُش ػ٠ِ أٜٗخ ٗٔوش ) ػالٓش ( ٗز٤ٜش رخُوخء حُظ٢ طٌظذ ػ٠ِ ح

، ًٝخٕ حٌُالّ ٣ٔخػي ػ٠ِ آوخ١ حٌُِٔش ٝاػزخطٜخ ك٢ ٓٞحٟغ ، كوَأص أهَٟ

ًُي ػ٠ِ أٜٗخ ٗٔوش . ٝرؼي كَحؽ حُـِء طز٤َّٖ ٢ُ حٛطالكٚ ، كخكظـض ا٠ُ 

حُـِء  اػخىس هَحءس
(ٔ)

 . 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٍٝد ػالٓش أكٞؿض ا٠ُ ػالٓش كظ٠ ُلخػِٜخ، ٝك٤٘جٌ 

كال ٣٘زـ٢ ـ ًٔخ هخٍ حرٖ حُٜالف ـ: إٔ ٣ؤط٢ رخٛطالف ؿ٤َ ٓؤُٞف
(ٕ)

. 

 حالػظ٘خء ر٠ز٢ ٓوظِق حَُٝح٣خص ٝط٤٤ِٔٛخ   األمر انضاتع :

ك٤ـؼَ ًظخرٚ ٓٞٛٞالً ػ٠ِ ٍٝح٣ش ٝحكيس ،ٝٓخ ًخٕ ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

ًَظزٚ ٓؼ٤ً٘خ ك٢ ًَ ٣ُخىحص  أُلوٜخ ك٢ حُلخ٤ٗش أٝ ٗوٚ أػِْ ػ٤ِٚ ،أٝ هالف 

 ًُي ٖٓ ٍٝحٙ رظٔخّ حٓٔٚ 

ح ُٚ رلَف أٝ رلَك٤ٖ ٖٓ حٓٔٚ ًِ ال ٍحٓ
(ٖ)

 . 

سٍ  ََ َٔ ُ طَُِلُن رُِل ٣َخىَس َِّ سٍ ، كَخُ ََ ْٔ ِِ رُل ٤٤ ِٔ َٕ رخُظ ًَؼ٤َِٝ ًَظَل٠َ  ح َٝ هخٍ ح١ُٝٞ٘ : 

 ََ ْٔ ِٚ رُِل ُم َػ٤َِْ ِ ّٞ ُٚ ٣َُل حُْ٘و َٝ ُٙ ََ ْٝ آِه ظَخد أ ٌِ ٍَ حُ َّٝ خ أ َٜ خِكز َٛ  َْ ْٓ ز٤َِّ٘خً ح ُٓ سٍ 
(ٗ)

. 

 ٓؼخٍ ًُي :

(١ َِ رَ َْ ٛـ( ، ٕٖٓٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٖٓ ٍٝح٣ش دمحم رٖ ٣ٞٓق رٖ ٓطَ حُلَ

 ٝارَح٤ْٛ رٖ 

َِٔل٢) ْؼِوَ حَُّ٘ َٕٓ6٘(١ِٞ َٔ ٛـ( ،ٝأر٢ ١ِلش ٖٔٔٛـ( ،ٝكٔخى رٖ ٗخًَ حَُّ٘

(١ِٝ ىَ ِْ  ػٖ حُزوخ١ٍ  ٛـ( 6ًٍِْٜٕٖٜٓ٘ٞ رٖ دمحم حُزَ

                                                           

 .ٔٗـ حالهظَحف ك٢ كٖ حالٛطالف ٙ ٔ

 .0٘ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٕ

 .0ٖ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ

 .ٕٔـ حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ٙ ٗ
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١ ٓؼال "ف" ،ُِٝ٘ٔل٢ "ّ" ،ُٝلٔخى "ف" ،ُِٝزِى١ٝ  َِ رَ َْ ك٤ـؼَ ُِِل

 "١" أٝ ُزؼ٠ْٜ رخُلَٔس ،٥ٝهَ رخُو٠َس أٝ ٗلٞ ًُي ٓٔخ حٛطِلٚ ُ٘لٔٚ 

ح ُِظول٤ق ك٤ٔخ ٣ظٌٍَ  ًٍ  ُْٝ ٣لٜق رًٌَ حَُح١ٝ رظٔخٓٚ ا٣ؼخ

ًٔخ حهظَٜٝح "كيػ٘خ "ٝ"أهزَٗخ" ٝٗلٞٛٔخ 
(ٔ)

. 

كبٕ ر٤ٖ ك٢ أٍٝ ًظخرٚ أٝ آهَٙ َٓحىٙ رظِي حُؼالٓخص  هخٍ حرٖ حُٜالف :

ٝحَُُٓٞ كال رؤّ. ٝٓغ ًُي كخأل٠ُٝ إٔ ٣ظـ٘ذ حَُِٓ ٣ٌٝظذ ػ٘ي ًَ ٍٝح٣ش 

ح  ًَ حْٓ ٍح٣ٜٝخ رٌٔخُٚ ٓوظٜ
(ٕ)

. 

ح ًالّ حرٖ حُٜالف : ٣ؼ٢٘ ريٕٝ ُحثي ػ٠ِ حُظؼ٣َق  ًَ هخٍ حُٔوخ١ٝ ٓلٔ

 رٖ ٣ٞٓق رَ ٣وظَٜ ػ٠ِ رٚ كال ٗوٍٞ ك٢ حُلَر١َ ٓؼال أرٞ ػزي هللا دمحم

 حُلَر١َ أٝ ٗلٞٙ ٝإٔ ال ٣َِٓح ُٚ رزؼٞ كَٝكٚ 

هخٍ حرٖ كـَ: ٝح١ٌُ ٣ظَٜ أٗٚ رؼي إٔ ٗخع ٝػَف اٗٔخ ٛٞ ٖٓ ؿٜش  

ٗوٚ حألؿَ ُ٘وٚ حٌُظخرش ،ٝاال كال كَم ـ ٓغ ٓؼَكش حالٛطالف ـ ر٤ٖ 

حَُِٓ ٝؿ٤َٙ 
(ٖ)

. 

ٔخُٚ  أ٠َُٝ ٝأىكُغ هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٝٓؼ٠٘ هٍٞ حُؼَحه٢  : )حالط٤خٕ رٚ رٌ

) ِّ ُالُظزخ
(ٗ)

هي ٣ٞؿٚ رٌٕٞ حٛطالكٚ ك٢ حَُِٓ هي طٔو٢ رٚ حٍُٞهش أٝ 

 حُٔـِي ك٤ظل٤َ حُٞحهق ػ٤ِٚ ٖٓ ٓزظية ٝٗلٞٙ .

ٝٓلَ ٓخ طويّ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حَُِٓ ٖٓ حُٜٔ٘ق أٓخ ٛٞ كخألكٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

١ ك٢ ط٣ٌٜزٚ ،ٝحُ٘خ١ز٢  ِِّ ِٔ ٓخ حٛطِلٚ ُ٘لٔٚ ك٢ أَٛ ط٤ٜ٘لٚ ًٔخ كؼَ حُ

ٝأَٓٙ ك٤ٚ ري٣غ ؿيًح كوي حٗظَٔ ر٤ض ٜٓ٘خ ػ٠ِ حَُِٓ ُٔظش ػَ٘ ٤ًٗوخ ك٢ 

أٍرغ هَحءحص رخُٔ٘طٞم
(٘)

. 

                                                           

 .0٘ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٔ

 .2ّٙٔٞ حُلي٣غ ٙـ ػِ ٕ

 .0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٖ

 .ٔ٘ٔ/  ٔـ  َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٗ

 .0ٙٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٘
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 : حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ًَ كي٣ؼ٤ٖ رخُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ريحثَس  األمر انثامن

 كٖٔ كٞحثي حُيحثَس :

 حُلَٜ ر٤ٖ حُلي٣ؼ٤ٖ -ٔ

 ط٤٤ِٔ أكي حُلي٣ؼ٤ٖ  ػٖ ح٥هَ  -ٕ

هَ ػـِ حألٍٝ ك٢ ٛيٍ حُؼخ٢ٗ أٝ ػيّ كٍٜٞ حُظيحهَ ٣ؼ٢٘ رؤٕ ٣ي-ٖ

 .حُؼٌْ 

ًُٝي اًح طـَىص حُٔظٕٞ ػٖ أٓخ٤ٗيٛخ ٝػٖ ٛلخرظٜخ ًؤكخى٣غ ًظخد " 

ٜٗخد حألهزخٍ ك٢ حُِلٌْ ٝحألٓؼخٍ ٝح٥ىحد " ألر٢ ػزي هللا دمحم رٖ ٓالٓش 

ٛـ( ،ٝأكخى٣غ ًظخد "حُ٘ـْ ٖٓ ًالّ ٤ٓي حُؼَد ٝحُؼـْ" ٗ٘ٗحُو٠َُخػ٢)

٢) ألر٢ حُؼزخّ أكٔي رٖ ٓؼي ِ٘ ٤ِِ ٤ز٢ِ حألُْه ـِ ُّ  ٛـ(،ٝٗلٞٛٔخ .ٓ٘٘حُظ

ٝٓوظ٠خٙ حٓظلزخرٜخ أ٠ً٣خ ر٤ٖ حُلي٣غ ٝر٤ٖ ٓخ ُؼِٚ ٣ٌٕٞ رآهَٙ ٖٓ 

ا٠٣خف ُـ٣َذ ،َٝٗف ُٔؼ٠٘ ٝٗلٞ ًُي ٓٔخ ًخٕ اؿلخُٚ أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٓٚ 

أكي أٓزخد حإلىٍحؽ ٖٓ رخد أ٠ُٝ
(ٔ)

. 

َٗخى،ٝأكٔي رٖ هخٍ حرٖ حُٜالف : ٖٝٓٔ رِـ٘خ ػ٘ٚ ًُي ٖٓ حألثٔش: أرٞ ح ِِّ ُ

ك٘زَ،ٝ ارَح٤ْٛ رٖ آلخم حُلَر٢ ،ٝ دمحم رٖ َؿ٣ََ حُطز١َ
(ٕ)

 . 

خ ،ًٌٝح ٣لؼَ ك٢  ًٟ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ال ٣وظَٜ ػ٤ِٜخ رَ ٣ظَى رو٤ش حُٔطَ ر٤خ

حُظَحؿْ ٍٝإّٝ حُٔٔخثَ ٝٓخ أٗلغ ًُي
(ٖ)

. 

هخٍ حُوط٤ذ حُزـيحى١ : حٓظلذ حٕ طٌٕٞ حُيحٍحص ُؿْلالً )أ١ ال ػالٓش 

ػٍٞٝ رٌَ كي٣غ ٗو٢ ك٢ حُيحٍس حُظ٢ ط٤ِٚ ٗوطش ،أٝ ه٢ ك٢ رٜخ( كبًح 

 ٝٓطٜخ هًطخ . 

                                                           

 رظَٜف. 0ٙٔ/  ٕـ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٔ

 .20ٔػِّٞ حُلي٣غ ٙـ  ٕ

 .00ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ ٖ
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هخٍ ػزيهللا رٖ أكٔي رٖ ك٘زَ : ً٘ض أٍٟ ك٢ ًظخد أر٢ اؿخُس ـ ٣ؼ٢٘ 

ىَحٍسً ـ ػالع َٓحص َٝٓط٤ٖ ،ٝٝحكيسً أهُِّش ،كوِض ُٚ: أ٣َْٖ طٜ٘غ رٜخ؟ كوخٍ: 

كٚ ،كبًح هخُل٢٘ اٗٔخٕ ،هِض ُٚ: هي ٓٔؼظٚ ػالع َٓ َِ  حص.أَػ

هخٍ حُوط٤ذ : ٝهي ًخٕ رؼٞ أَٛ حُؼِْ ال ٣ؼظي ٖٓ ٓٔخػٚ اال رٔخ ًخٕ 

 ًٌُي أٝ ك٢ ٓؼ٘خٙ

ْ٘يٍَ ٍؿالً ٛخًُلخ ،٤ِْٓ حُ٘خك٤ش ،ًَٝ  هخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ : ًخٕ ُؿ

كي٣غ ٖٓ كي٣غ ٗؼزش ٤ُْ ػ٤ِٚ ػالٓش "ع" ُْ ٣ؼَٟٚ ػ٠ِ ٗؼزش رؼي ٓخ 

ٓٔؼٚ كال ٣وٍٞ ك٤ٚ : "كيػ٘خ"
(ٔ)

. 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًخٕ اًح أٍٝى ٤ٗجًخ ٓٔخ ال ػالهش ك٤ٚ َٗزَّٚ هخٍ حُٔوخ١ٝ : 

ػ٤ِٚ
(ٕ)

. 

هخٍ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ىحٝى : ٝك٢ ًظخر٢ ػٖ دمحم رٖ ٣ل٠٤ ـ رـ٤َ اؿخُس ـ  

ٗخ ٣ؼوٞد كيػ٢٘ أر٢ ػٖ ٛخُق ػٖ حرٖ ٜٗخد كًٌَ كي٣ؼًخ
(ٖ)

. 

حألَٓ حُظخٓغ : ٣ٌَٙ ك٢ ٓؼَ ػزي هللا ٝػزي حَُكٖٔ رٖ كالٕ ،ًَٝ حْٓ 

٠ هللا طؼخ٠ُ ًظخرش ػزي آهَ حُٔطَ ٝحْٓ هللا ٓغ حرٖ كالٕ أٍٝ ٠ٓخف اُ

 ح٥هَ .

ٌُظَّ  ١ : ٝك٢ حُ َِ زَ ٌْ خد: ٖٓ ٣ٌظذ ػزيهللا ك٤ٌظذ هخٍ أرٞ ػزيهللا حرٖ رطش حُؼُ

ك٢ آهَ حُٔطَ ،٣ٌٝظذ هللا رٖ كالٕ ك٢ أٍٝ حُٔطَ ح٥هَ أٝ ػزي ك٢ ػزي 

َؿ٢ٌَِ هز٤ق ،ك٤ـذ ٓطَ ،ٝ حَُكٖٔ ك٢ ٓطَ ،٣ٌٝظذ رؼيٙ: حرٖ ،ٌٝٛح ًِٚ 

 ػ٠ِ حٌُخطذ إٔ ٣ظٞهخٙ ٣ٝظؤِٓٚ ،٣ٝظللع ٓ٘ٚ .

هخٍ حُوط٤ذ : ٌٝٛح ح١ٌُ ًًَٙ أرٞ ػزيهللا ٛل٤ق ك٤ـذ حؿظ٘زخٙ  
(ٗ)

. 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٌٝٛٙ حٌَُحٛش ُِظ٣ِ٘ٚ  ُلَٔ حرٖ كـَ  ُٚ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي 

ًُّيٙ ال ٤ٓٔخ اًح ًخٕ حُظَّْؼز٤ِي آهَ حُٜللش ح٤ُ َٟٔ ،ٝحالْٓ ُِٔ٘غ ٝال ٗي ك٢ طؤ
                                                           

 .0ٕٗ،0ٖٕ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٔ

 .00ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .0ٕٗ/  ٔخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ ـ حُـ ٖ

 .2ٕٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٗ
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ح٣ٌَُْ ٝٓخ رؼيٙ أٍٝ حُٜللش ح٠٘ٔ٤ُ كبٕ حُ٘خظَ اًح ٍآٙ ًٌُي ٍرٔخ ُْ ٣وِذ 

. َ ّٓ  حٍُٞهش ٣ٝزظية روَحءطٚ ًٌُي ريٕٝ طؤ

ًٌٝح اًح ًخٕ ػِٓٚ كزي حٌُظخد ،ًٝخٕ حرظيحَء ٍٝهٍش ;ُؼيّ حألٖٓ ٖٓ  

ٕ طو٤ِذ أٍٝحهٚ ٝطلَهٜخ ،ٌُٖٝ ال ٣َطو٢ ك٢ ًَ ٌٛح ا٠ُ حُٞؿٞد اال إ حهظَ

روٜي كخٓي ًب٣وخع ُـ٤َٙ ك٢ حُٔلٌٍٝ
(ٔ)

. 

كٌٜح حألَٓ ٖٓ ح٥ىحد حُظ٢ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٜخ ك٢ حٌُظخرش ، كوي هخٍ حرٖ 

ىه٤ن حُؼ٤ي : كخألىد إٔ ال ٣ـؼَ حْٓ هللا طؼخ٠ُ ك٢ أٍٝ ٓطَ ، ٝحُظؼز٤ي ك٢ 

ح ػٖ هزخكش حٍُٜٞس ، ٝإ ًخٕ ؿ٤َ ٓوٜٞى ًُ آهَ ٓخ هزِٚ ، حكظَح
(ٕ)

. ٝأ٣يٙ  

ٛـ( 2ٔ6حُي٣ٖ رٖ ؿٔخػش ) ك٢ ًُي ػِ
(ٖ)

. 

حألَٓ حُؼخَٗ : ٣ٌَٙ ك٢ "ٍٍٓٞ هللا" إٔ ٣ٌظذ ٍٍٓٞ آهَٙ ٝهللا 

 ُٚٝأ. 

هخٍ حُوط٤ذ : ٝٓٔخ أًَٛٚ أ٠ً٣خ إٔ ٣ٌظذ : "هخٍ ٍٍٓٞ" ك٢ آهَ 

حُٔطَ ،٣ٌٝظذ ك٢ أٍٝ حُٔطَ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ك٤٘زـ٢ حُظللع 

ٖٓ ًُي
(ٗ)

. 

ٖٓ حُٔٞٛٔخص ٝحُٔٔظ٘٘ؼخص ًؤٕ ٣ٌظذ :  ٣ٌَٝٙ ًٌُي  ك٤ٔخ أٗزٜٚ

" ٍِ ل٤َّشَ ك٢ حُ٘خ َٛ  ِٖ َُ حر "هخطَ" ٖٓ هُٞٚ: " هخطِ
(٘)

ك٢ آهَ حُٔطَ،" ٝحرٖ  

 ٛل٤ش" ك٢ أُٝٚ

" أٝ" ٓخد "ك٢ هُٞٚ : "ٓخدُّ حُ٘ز٢ِّ  ٌَ كال ٣ـُٞ إٔ ٣ٌظذ "ٓخد  ًخك

 " ك٢ ٓطَ، ٝٓخ رؼي ًُي ك٢ ٓطَ آهَ.

 ٝال حهظٜخٙ ٌَُِحٛش رخُلَٜ ر٤ٖ ح٠ُٔخف ٝح٠ُٔخف ا٤ُٚ  

                                                           

 .02ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٔ

 .ٕٗـ حالهظَحف ك٢ كٖ حالٛطالف ٙ ٕ

 رظَٜف . 02ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٖ

 .2ٕٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٗ

 ربٓ٘خى ٛل٤ق .ٓٔٔ، ٘ٓٔ/  ٖٟ ـ أهَؿٚ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص حٌُزَ ٘
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كِٞ ٝؿي حُٔلٌٍٝ ك٢ ؿ٤َ ًُي ٓٔخ حٓظ٘٘غ ًوُٞٚ ك٢ ٗخٍد حُؤَ  

: "أهِحٙ هللا ٓخ أًؼَ ٓخ ٣ئط٠ ،ٝٛٞ ػَٔ كوخٍ ػَٔح١ٌُ أط٠ رٖ حُ٘ز٢ 

رٚ "
(ٔ)

. 

 ًٝوُٞٚ: "هللا ٍر٢ ال أَٗى رٚ ٤ٗجًخ" 

طَ ٝٓخ رؼيٙ ك٢ أٍٝ آهَ ًخٗض رؤٕ ًظذ "كوخٍ " أٝ "ال" ك٢ آهَ ٓ

حٌَُحٛش أ٠ً٣خ
(ٕ)

 . 

ِْ هللاِ طؼخ٠ُ ، أٝ  ْٖ ًَُي رؼيَ حٓ ْٖ ك٢ ٢ٍٗء ٓ ٌُ خ اًح ُْ ٣ َّٓ هخٍ حُؼَحه٢ :أَ

 ََ ََ حٌُظخِد، أٝ آه ُْ آه َٕ حالٓ ٌٞ٣ ْٕ َ ِٚ ، رؤ ِْ حُٜلخر٢ِّ ٓخ ٣٘خك٤ ِٚ ، أٝ حٓ ِْ ٗز٤ِّ حٓ

َٕ رَْؼيَُٙ ٢ٌٗء ٓ َٞ ًَُي، أٝ ٣ٌٞ َّ حُلي٣ِغ، ٝٗل ِٚ ، كال رؤْ َُ ٓ٘خٍف ُ ٌْ ُُٚ ، ؿ٤ الث

 ََ َٜ ُ اًح كَ ِْ ، كبَّٗٚ َٕ هللاِ حُؼظ٤ َِ حُزوخ١ٍِّ : ٓزلخ ِٚ ك٢ آه َٞ هُٞ َِ ، ٗل ْٜ رخُلَ

ِْ "، ٝال  َِ : " هللاِ حُؼظ٤ ٍُ حُٔط َّٝ َٕ أ ِٚ ، ًخ َٖ ح٠ُٔخِف ، ٝح٠ُٔخِف ا٤ُ ر٤

 ْٝ ٍَ ٝحكٍي أ ُٜٔخ ك٢ ٓط ؼُ ْٔ َغ ٌٛح كـ َٓ ٠َُ ٓ٘خكخسَ ك٢ ًَُي ، ٝ
(ٖ)

 . 

َٝٛف رؼٞ حُٔظؤه٣َٖ رخٌَُحٛش ك٢ كَٜ ٓؼَ "أكي ػَ٘" ٌُٜٞٗٔخ 

ٛـ( ك٢ 2ٖٖرُِٔ٘ش حْٓ ٝحكي آهٌح ٖٓ هٍٞ أر٢ ؿؼلَ أكٔي رٖ دمحم حُ٘لخّ)

ٌُظَّخد : ًَٝٛٞح ؿؼَ رؼٞ حٌُِٔش ك٢ ٓطَ ٝرؼ٠ٜخ ك٢ أٍٝ  ٛ٘خػش حُ

ٓطَ كظٌٕٞ ٓلُٜٞش
(ٗ)

 . 

٘خء هللا طؼخ٠ُ ًِٔخ َٓ ًًَ : حُٔلخكظش ػ٠ِ ًظخرش ػ األمر انحادي عشر

هللا ٓزلخٗٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظلزخد حُٔظؤًي ًؼِ ٝؿَ أٝ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ أٝ 

ٗلٞٛٔخ
(٘)

 . ٝإ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حألَٛ .

                                                           

ُُْليُِٝى رَخد ـ حُلي٣غ ٖٓ ٍٝح٣ش أر٢ ٣ََٛس ٔ ظَخد ح ًِ : أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق 

 َِّ ِٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ؽٍ  ٍِ َْ رَِوخ اَُِّٗٚ ٤َُْ َٝ  َِ ْٔ َُْو ِد ح ٍِ خ َٗ  ِٖ ْٖ َُْؼ ِٓ  ُٙ ََ ٌْ خ ٣ُ َٓ ٍِ ،ٝرَخد  حُِّ٘ؼَخ َٝ ٣ِي  َِ ـَ ُْ ِد رِخ َْ ِش   ح٠َُّ

 ( .66ٖٙ ،6ٖ٘ٙف)26ٕٗ،  22ٕٗ/  ٙ

 رظَٜف . 06ٔ،02ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .ٖ٘ٔ/  ٔ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَسـ  ٖ

 رظَٜف . 06ٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٗ

 رظَٜف . 06ٔ/ ٕـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٘
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٣غٍ  َِ َٓ  ِٖ ِى ْر َٞ ْٓ ِٖ حألَ يَ  كؼَ ِٓ َلخ َٓ يَُى  ِ٘ ْٗ ُ ٍَ هللاِ ، أاَلَ أ ُٞٓ ٍَ ُِْض : ٣َخ  : هُ ٍَ هَخ

طَ  َٝ َى  ٍَ ر٢ِّ طَزَخ ٍَ خ  َٜ ْيُص رِ ِٔ ََّ ٣ُِلذُّ َك َؿ َٝ  َِّ رََّي َػ ٍَ  َّٕ خ اِ َٓ ٍَ : "أَ ؼَخ٠َُ ؟ هَخ

يَ" ْٔ َُْل ح
(ٔ)

. 

     

:حُٔلخكظش ػ٠ِ ًظخرش حُٜالس ٝحُظ٤ِْٔ ػ٠ِ ٍٍٓٞ  األمر انثانً عشر

 ًِٔخ ًًَ ،ٝال ٣ٔؤّ ٖٓ طٌَحٍٙ هللا 

كبٕ ًُي ٖٓ أًؼَ حُلٞحثي حُظ٢ ٣ظؼـِٜخ ١خُذ حُلي٣غ ،ٖٝٓ أؿلِٚ كَّ 

خ ًٔ كظًّخ ػظ٤
(ٕ)

. 

ِ كؼٖ  ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى  ٍَ َّللاَّ ٍٞٓ َّٕ َّ »هخٍ: : أَ ُّ ر٢ ٣ٞ أ٠ََُٝ حُ٘خ

ْْ َػ٢ََِّ ٛالس ُٛ َُ ِش أًؼَ َٓ « حُِو٤خ
(ٖ)

. 

هخٍ حرٖ كزخٕ : ك٢ ٌٛح حُوزَ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ أ٠ُٝ حُ٘خّ رٍَٓٞ هللا 

 ك٢ حُو٤خٓش ٣ٌٕٞ أٛلخد حُلي٣غ ;اً ٤ُْ ٖٓ ٌٛٙ حألٓش هّٞ أًؼَ ٛالس

ْٜ٘ٓػ٤ِٚ 
(ٗ)

. 

هخٍ ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ: ُٞ ُْ ٣ٌٖ ُٜخكذ حُلي٣غ كخثيسٌ اال حُٜالس ػ٠ِ 

٢َِّ ػ٤ِٚ ٓخ ىحّ ك٢ ًُي حٌُظخد.ٍٍٓٞ هللا  َٜ  كبٗٚ ٣ُ

                                                           

( ربٓ٘خى ٟؼ٤ق ، ٝحُِلع ُٚ ،ٝأهَؿٚ 0ٔٙ٘ٔف) ٖ٘ٗ/ٖـ أهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ٔ

 ٖٓٓ، 60ٕش ،  ٙحُزوخ١ٍ ك٢ حألىد حُٔلَى رخد ٖٓ حُ٘ؼَ كٌٔ

 (2٘6،2ٙٔ،2ٙ2ف)

 .0ٗ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ك٠َ حُٜالس ػ٠ِ  ـ حُلي٣غ : أهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘ ًظخد حُٞطَ ٖ

هخٍ أرٞ ػ٠ٔ٤: ٌٛح كي٣غ كٖٔ ؿ٣َذ ،ٝأهَؿٚ حرٖ كزخٕ ( 2ٗٗف)ٖٗ٘/ ٕحُ٘ز٢ 

حُز٤خٕ رؤٕ أهَد حُ٘خّ ك٢ حُٜل٤ق )ًٔخ ك٢ حإلكٔخٕ(ًظخد حَُهخثن رخد حألىػ٤ش ،ًًَ 

 (6ٔٔف)6ٕٔ/  ٖٖٓ ًخٕ أًؼَ ٛالس ػ٤ِٚ ك٢ حُي٤ٗخ ك٢ حُو٤خٓش ٣ٌٕٞ ٖٓ حُ٘ز٢ 

 .6ٕٔ/  ٖـ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ )ًٔخ ك٢ حإلكٔخٕ(  ٗ
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هخٍ أرٞ ٗؼ٤ْ: ٌٛٙ ٓ٘وزش ٣َٗلش ٣وظٚ رٜخ ٍٝحس ح٥ػخٍ َٝٗوََِظٜخ ;ألٗٚ ال 

خرَشً ٖٓ حُؼِٔخء ٖٓ حُٜالس ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا  َٜ ِؼ ُِ ف ُٜخ أًؼَ ٓٔخ ٣ؼ٣َؼَف 

ح  ًَ ًٗٔوخ ًًٝ
(ٔ)

. 

ٖ حرٖ ػٔخًَ) ْٔ ْٛ هللا 20ٙٝهخٍ أرٞ ح٤ُُ ََ ؼَّ ًَ ِٖ أَٛ حُلي٣غ ـ  ْٜ َ٤ ُِ ٛـ(: 

ٟ ،ٝٓخ أطْ رٚ ٗؼٔٚ ػ٤ِْٜ ك٢ ٌٛٙ حُل٤٠ِش حٌُزَٟ كبْٜٗ  ََ ْ٘ ٓزلخٗٚ ـ ٌٛٙ حُزُ

،ٝأهَرْٜ ـ إ ٗخء هللا ـ ا٤ُٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٤ِٓٝشً; كبْٜٗ أ٠ُٝ حُ٘خّ ر٘ز٤ْٜ 

َْ ػ٤ِٚ ك٢ ٓؼظْ  ٣وِيٕٝ ًًَٙ ىٕٝ حُٜالسَ ٝحُظ٤ِٔ يِّ ـَ ُ٣ٝ ْٜ ِٓ ٝ َُ ك٢ ١ُ

ٌَحًَطْٜ ٝطلي٣ؼْٜ ٝٓؼخٍٟظْٜ ٝىٍْٜٝٓ كخُؼ٘خء ػ٤ِٚ ك٢  ُٓ حألٝهخص رٔـخُْ 

ْٛ ٝرلٖٔ َْٗ٘ٛ ٥ػخٍٙ ح٣َُ٘لش طلٖٔ  ٍُ ٓؼظْ حألٝهخص ٗؼخٍْٛ ِٝىػَخ

آػخٍْٛ 
(ٕ)

. 

خ; ألٗٚ ػ٘خء ٝىػ ًٜ خء طُؼْزِظُٚ ال ٝال ٣ظو٤ي ك٤ٚ رٔخ ك٢ حألَٛ إ ًخٕ ٗخه

 ًالّ ط٣َٝٚ

ٖٓ هخٍ حرٖ حُٜالف : ٝٓخ ٝؿي ك٢ ه٢ أر٢ ػزي هللا أكٔي رٖ ك٘زَ 

: كِؼَ ٓززٚ أٗٚ ًخٕ ٣َٟ حُظو٤ي ك٢ ًُي اؿلخٍ ًُي ػ٘ي ًًَ حْٓ حُ٘ز٢ 

َِّ ػ٤ِٚ حطٜخُٜخ ك٢ ًُي ك٢ ؿ٤ٔغ ٖٓ كٞهٚ ٖٓ حَُٝحس رخَُٝح٣ش ،َٝػ
(ٖ)

. 

٢ حَُٝح٣ش ٓخ ٤ُْ ٜٓ٘خ ًٌٔٛزٚ ك٢ كٌخٕ ال ٣ٌظزٜخ طًٍٞػخ ٖٓ إٔ ٣ِ٣ي ك

 ٓ٘غ اريحٍ 

رخٍَُٓٞ ،ٝإ ُْ ٣وظِق حُٔؼ٠٘"حُ٘ز٢ "
(ٗ)

. 

هخٍ حُوط٤ذ : ٍأ٣ض رو٢ حر٢ ػزيهللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ ك٢ ػيس 

أكخى٣غ حْٓ حُ٘ز٢ ،ُْٝ ٣ٌظذ حُٜالس ػ٤ِٚ ،ٝرِـ٢٘ أٗٚ ًخٕ ٢ِٜ٣ ػ٠ِ 

ٗطوًخ ال هًطخ حُ٘ز٢ 
(٘)

. 

                                                           

 .ٖٙ،  ٖ٘ـ َٗف أٛلخد حُلي٣غ ٙ ٔ

 رظَٜف .2ٔٔ، 2ٓٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .22ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٖ

 . رظَٜف2ٔٔ، 2ٓٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٗ

 .0ٕٔ/  ٔـ  حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٘
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ح٣ش ٛٞ ٌٓٛذ حرٖ ىه٤ن حُؼ٤ي ، كوي هخٍ :  ٝح١ٌُ حُظو٤ي ك٢ ًُي رخَُٝ

٤َٔٗ ا٤ُٚ : إٔ طظزغ حألٍٛٞ ٝحَُٝح٣خص ، كبٕ حُؼٔيس ك٢ ٌٛح حُزخد ، ٛٞ إٔ 

ٍَّ حُِلع ػ٠ِ إٔ حَُٝح٣ش ٌٌٛح  ٣ٌٕٞ حإلهزخٍ ٓطخروًخ ُٔخ ك٢ حُٞحهغ ، كبًح ى

أهٍٞ : ،ُْٝ ٣ٌٖ حألَٓ ًٌُي ، ُْ طٌٖ حَُٝح٣ش ٓطخروش ُٔخ ك٢ حُٞحهغ . ٌُٜٝح 

اًح ًًَ حُٜالس ُلًظخ ٖٓ ؿ٤َ إٔ طٌٕٞ ك٢ حألَٛ ، ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ٜلزٜخ 

ه٣َ٘ش طيٍ ػ٠ِ ًُي ، ٓؼَ ًٞٗٚ ٣َكغ ٍأٓٚ ػٖ حُ٘ظَ ك٢ حٌُظخد ، رؼي إٔ 

ًخٕ ٣وَأ ك٤ٚ. ًٌُٝي أٍٟ اًح ُْ طٌٖ ك٢ حألَٛ ًًَٝٙ ، إٔ ١ٞ٘٣ روِزٚ أَّٗٚ 

ٛٞ ح٢ُِِّٜٔ ، ال كخ٤ًًخ ػٖ ؿ٤َٙ
(ٔ)

 . 

كٖٔ ًظزٜخ ُْٝ طٌٖ ك٢ حَُٝح٣ش ٗزٚ ػ٠ِ ًُي أ٠ً٣خ ٝػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ٌٛح 

٠٘ٓ حُلخكع أرٞ حُل٤ٖٔ ح٢ِ٘٤ُِٗٞ٤ُ ك٢ ٗٔوظٚ رخُٜل٤ق حُظ٢ ؿٔغ ك٤ٜخ ر٤ٖ 

 حَُٝح٣خص حُظ٢ ٝهؼض ُٚ ك٤غ ٤٘٣َ رخَُِٓ ا٤ُٜخ اػزخطًخ ٝٗل٤ًخ 

ػ٠ِ أٗٚ ٣لظَٔ إٔ ال ٣ٌٕٞ طَى حإلٓخّ أكٔي ًظخرظٜخ ٌُٜح رَ حٓظؼـخالً 

ك٢ حَُكِش أٝ ٗلٞ ًُي ٓغ ػِٓٚ ػ٠ِ ًظخرظٜخ رؼي حٗو٠خء ٍَٟٝطٚ ;ٌُٞٗٚ 

كِْ ٣ويٍ
(ٕ)

. 

ٓخ طًَ٘خ  ٝهخٍ ػزخّ رٖ ػزي حُؼظ٤ْ حُؼ٘ز١َ ،ٝػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣ :

ك٢ ًَ كي٣غ ٓٔؼ٘خٙ ٍٝرٔخ ػـِ٘خ ك٘ز٤ٞ حٌُظخد ك٢ حُٜالس ػ٠ِ حُ٘ز٢ 

ًَ كي٣غ كظ٠ َٗؿغ ا٤ُٚ
(ٖ)

. 

ك٘زَ ك٢ حُّ٘ٞ ،كوخٍ ٢ُ: ٣خ أرخ ٝهخٍ حُلٖٔ رٖ دمحم: ٍأ٣ض أكٔي رٖ  

َُ ر٤ٖ أ٣ِي٣َ٘خ؟ػ٢ِ ُٞ ٍأ٣ض ٛالط٘خ ػ٠ِ حُ٘ز٢  ِٛ ِْ ُ ٌُظذ ٤ًق ط ك٢ حُ
(ٗ)

. 

هخٍ حُوط٤ذ : ٝهي هخُلٚ ؿ٤َٙ ٖٓ حألثٔش حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ ًُي
(٘)

. 

                                                           

 .ٖٗـ حالهظَحف ك٢ كٖ حالٛطالف ٙ ٔ

 رظَٜف .2ٕٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .0ٕٕ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٖ

 .ٖٗٔـ ؿالء حألكٜخّ ٙ ٗ

 .0ٕٔ/  ٔـ  حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٘



 سحلول د/ السيد أحمد دمحم                   كتابة الحديث وضبطه دراسة تأصيلية    

 

  ٙ٘ 

 

 

٣ٝ٘زـ٢ حُظِلع رخُٜالس ٝحُظ٤ِْٔ ػ٘ي ًظخرظٜٔخ; َُ٘٘ طؼطَٙ كؤؿَٙ ػظ٤ْ 

ٝٛٞ ٓئًٕ رخُٔلزش ٝحُظؼظ٤ْ 
(ٔ)

. 

٤ز٢ِ: ًٝٔخ ط٢ِٜ ػ٠ِ ٗز٤ي  ـِ رِٔخٗي ًٌُي طَُو٢ُّ حُٜالس  هخٍ حُظُّ

ػ٤ِي رِزََ٘خِٗي ،ٜٓٔخ ًظزَض حٓٔٚ ح٣َُ٘ق ك٢ ًظخد كبٕ ُي رٌُي أػظْ 

حُؼٞحد
(ٕ)

. 

 ك٢ حُو٢ : حؿظ٘خد حَُِٓ ُِٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا

 ك٢ حهظٜخٍ حٌُخطذ ػ٠ِ كَك٤ٖ ٖٓ حُٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا

َٔخ٠ُ، ٝحُـِٜش ٖٓ  ٌُ حُو٢ ٝٗلٞ ًُي كظٌٕٞ ٓ٘وٞٛشً ٍٛٞسً ًٔخ ٣لؼِٚ حُ

" : "ٙ" أٝ "ْٛ"  أر٘خء حُؼـْ ؿخُزًخ ،ٝػٞحّ حُطِزش ك٤ٌظزٕٞ ريالً ػٖ" 

أٝ "ِْٛ" أٝ "ِٛؼْ" كٌُي ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٗوٚ حألؿَ ُ٘وٚ حٌُظخرش هالف 

حأل٠ُٝ
(ٖ)

. 

٣ٝوخٍ: إ أٍٝ ٖٓ ٍِٓٛٔخ رِٜؼْ هطؼض ٣يٙ
(ٗ)

. 

 ك٢ حُو٢ : حُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ظ٘خد حُلٌف ُِٜالس أٝحؿ 

كظ٠ ال طٌٕٞ ٓ٘وٞٛش ٓؼ٠٘ أ٠ً٣خ ;ألٜٗخ ًخك٤ش ُٔخ أْٛ حَُٔء ٓ٘خ ٖٓ 

طَٜف ػٖ حُؼزي ّٛٔٞ حُي٤ٗخ  أَٓ ى٣٘ٚ ٝى٤ٗخٙ كخُٜالس ػ٠ِ حُلز٤ذ

 ٝح٥هَس ،ٝطـلَ ُٚ ًٗٞرٚ.

ًَْؼٍذ   ِٖ ِ ْر ِ كؼٖ أُر٢َّ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  : ٍَ َّ  هَخ َِ هَخ ََٛذ ػُُِؼَخ ح٤َُِّْ اًَِح ًَ

حِىكَشُ َؿخَء  ََّ خ حُ َٜ حِؿلَشُ طَظْزَؼُ ََّ َ َؿخَءْص حُ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ًْ َ ح ٝح َّللاَّ َُ ًُ ًْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ :" ٣َخ أ٣َُّ ٍَ كَوَخ

ِ اِ  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض :٣َخ  ٍَ أُر٢ٌَّ :هُ ِٚ" هَخ خ ك٤ِ َٔ ُص رِ ْٞ َٔ ُْ ِٚ َؿخَء ح خ ك٤ِ َٔ ُص رِ ْٞ َٔ ُْ َُ ح ؼِ ًْ ُ ٢ِّٗ أ

رَُغ  َُّ ُِْض: حُ : هُ ٍَ جَْض" هَخ ِٗ خ  َٓ  ": ٍَ اَلط٢ِ ؟كَوَخ َٛ  ْٖ ِٓ َُ ََُي  ْْ أَْؿؼَ ٌَ اَلسَ َػ٤ََِْي كَ َّٜ حُ

 ْٕ ِ جَْض كَب ِٗ خ  َٓ  ": ٍَ َق هَخ ْٜ ُِْض: حُِّ٘ ٌَ ََُي" هُ َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ُِ  ْٕ ِ جَْض كَب ِٗ خ  َٓ  ": ٍَ هَخ

                                                           

 رظَٜف . 2ٓٔ/ ٕـ حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٔ

 .0ٖٓـ ٓلخٖٓ حالٛطالف ٙ ٕ

 رظَٜف .2ٕٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٖ

 . 00/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ
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ُِْض : : هُ ٍَ ٌَ ََُي" هَخ َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ُِ ٌَ َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ُِ  ْٕ جَْض كَبِ ِٗ خ  َٓ  ": ٍَ ِٖ هَخ ُؼ٤َْ كَخُؼُِّ

ْٗزَُي" َُ ََُي ًَ لَ ـْ ُ٣ َٝ َي  َّٔ َٛ ل٠َ  ٌْ :" اًًِح طُ ٍَ خ هَخ َٜ ًَُِّ اَلط٢ِ  َٛ َُ ََُي  ُِْض: أَْؿؼَ ََُي" هُ
(ٔ)

. 

هخٍ حُٔوخ١ٝ : ٝٛٞ ظخَٛ ك٢ ًٕٞ ًُي أ٠ً٣خ هالف حأل٠ُٝ
(ٕ)

. 

هظٜخٍ ػ٠ِ هُٞٚ : "ػ٤ِٚ حُٔالّ"هخٍ حرٖ حُٜالف: ٣ٌَٝٙ أ٠ً٣خ  حال
(ٖ)

. 

،ٝال ٣وٍٞ: " ػ٤ِٚ ٝهي ًخٕ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ٣ٔظلذ إٔ ٣وٍٞ 

"ػ٤ِٚ حُٔالّ " طل٤ش حُٔٞط٠حُٔالّ ";ألٕ 
(ٗ)

. 

َٝٛف ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ هللا ك٢ حألًًخٍ
(٘ )

رٌَحٛش اكَحى أكيٛٔخ ػٖ 

ًٌخ رٍٞى حألَٓ رٜٔخ ٓؼخ ك٢ ح٣٥ش ،هخٍ طؼخ٠ُ : ) ٌَظَُٚ ح٥هَ ٓظٔٔ اَلثِ َٓ َٝ  َ َّٕ َّللاَّ اِ

خ()حألكِحد :  ًٔ ٤ ِِ ْٔ ٞح طَ ُٔ ِِّ َٓ َٝ  ِٚ ح َػ٤َِْ ُِّٞ َٛ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ َٕ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ ٣َخ أ٣َُّ ُِّٞ َٜ ُ٣

٘ٙ) 

١ حٌَُحٛش رٔخ ٝهغ ك٢ حٌُظذ ٓٔخ ٍٝحٙ حُوِق ػٖ  ٍِ َِ ـَ ٝهٚ حرٖ حُ

ًًَ ٍؿَ حُ٘ز٢  حُِٔق ;ألٕ حالهظٜخٍ ػ٠ِ رؼ٠ٚ هالف حَُٝح٣ش ،هخٍ: كبٕ

 ٌَُٙكوخٍ:" حُِْٜ َٛ ػ٤ِٚ "ٓؼالً، كال أكٔذ أْٜٗ أٍحىٝح إٔ ًُي ٣
(ٙ)

 . 

اكَحى حُٜالس ػٖ حُظ٤ِْٔ ال ٣ٌَٙ ًٌٝح حُؼٌْ ; ألٕ  هخٍ حرٖ كـَ :

طؼ٤ِْ حُظ٤ِْٔ طويّ هزَ طؼ٤ِْ حُٜالس ، كؤكَى حُظ٤ِْٔ ٓيس ك٢ حُظٜ٘ي هزَ حُٜالس 

، ٝحٓظيٍ رٍٞٝى حألَٓ رٜٔخ ٓؼًخ ك٢ ح٣٥ش ػ٤ِٚ ، ٝهي َٛف ح١ُٝٞ٘ رخٌَُحٛش 

، ٝك٤ٚ ٗظَ . ٗؼْ ٣ٌَٙ إٔ ٣لَى حُٜالس ٝال ٣ِْٔ أٛال أٓخ ُٞ ٠ِٛ ك٢ ٝهض 

ِْٝٓ ك٢ ٝهض آهَ كبٗٚ ٣ٌٕٞ ٓٔظؼال
(0)

 . 

                                                           

 ٗ( ًٖٕظخد ٛلش حُو٤خٓش ٝحَُهخثن ٝحٍُٞع رخد) ـ حهَؿٚ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُٖٔ٘  ٔ

 هخٍ أرٞ ػ٠ٔ٤ : ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق . (0ٕ٘ٗف)ّ ٖٙٙ/

 رظَٜف .2ٕٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .6ٓٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٖ

َِّ٘ل٤غِ ٙ ٗ َّٜالسِ َػ٠َِ حَُلز٤ِِذ حُ ٍُ حُزَِي٣ُغ ك٢ حُ  .ٖ٘ـ حُوَٞ

 .62ـ حألًًخٍ ٙ ٘

 رظَٜف .2ٖٔ/ ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٙ

 .2ٖٔ/  2ٔـ كظق حُزخ١ٍ  0
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َ٘خ٢ٗ) ٌِ ٛـ( : ً٘ض أًظذ حُلي٣غ ،ًٝ٘ض أًظذ ػ٘ي ًًَ 0ٖ٘هخٍ كِٔس حُ

ك٢ حُٔ٘خّ كوخٍ: ُ٘ز٢ حُ٘ز٢ "٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ " ٝال أًظذ "ِْٝٓ "كَأ٣ض ح

"ٓخُي ال طظْ حُٜالس ػ٢ِّ" كٔخ ًظزض رؼي ًُي "٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ" اال ًظزض 

" ِْٓٝ"
(ٔ)

. 

ٛـ(: ً٘ض أًظذ ُلع حُٜالس ىٕٝ حُظ٤ِْٔ 2ٙٙٝهخٍ حرٖ ػزي حُيحثْ)

ك٢ حُٔ٘خّ كوخٍ ٢ُ: "ُْ طلَّ ٗلٔي أٍرؼ٤ٖ كٔ٘ش؟ "هِض: كَأ٣ض حُ٘ز٢ 

"اًح ؿخء ١ًًَ طٌظذ "٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ" ،ٝال ٤ًٝق ًحى ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ: 

طٌظذ "ِْٝٓ" ٢ٛٝ أٍرؼش أكَف ،ًَ كَف رؼَ٘ كٔ٘خص ،هخٍ: ٝػيٖٛ 

 ٍر٤يٙ "،أٝ ًٔخ هخ
(ٕ)

. 

حألَٓ حُؼخُغ ػَ٘ : ٣ٔظلذ ًظخرش حُٜالس ػ٠ِ ؿ٤َ ٗز٤٘خ ٖٓ حألٗز٤خء   

 ًٔخ َٛف رٚ رؼٞ حُؼِٔخء 

خء حأله٤خٍ ٝحُظَكْ ػ٠ِ حُؼِٔ ٣ٝٔظلذ حُظ٢َٟ ػٖ حُٜلخرش
(ٖ )

  

 ِٖ ِٖ ٣َْؼوَُٞد ْر ِٖ ُهيَحًَحًَ ْر ِْ ْر ِٓ وَخ ُْ ُٖ أَر٢ِ ح َِ ُهيَحًَحًُ ْر ُْل٠َْ هخٍ حُوخ٢ٟ أَرُٞ ح

: ً٘ض ال أُحٍ أٍٟ ك٢ حٌُظذ ػ٘ي ًًَ ػ٢ِ " ًَّ هللا ٝؿٜٚ  ز٤ََِْوَخ٢ُِّٗ ُْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ
' ًَّ هللا  " ، كوِض ك٢ ٗل٢ٔ : ٓخ رخُْٜ ُْ ٣ٌظزٞح ػ٘ي ًًَ ٓٞحٙ ٖٓ حُٜلخرش

ٝؿٜٚ ' ؟ ٓخ ٌٛح اال ُ٘ؤٕ ، كؤ٣ٍض ك٢ ٓ٘خ٢ٓ ٍؿال ٤ًٗوخ ٤ٜٓزًخ ، ٝٓؤُظٚ ػٖ 

ُْ ٣ٔـي ُْٜ٘ ًُي ، كوخٍ : اٗٔخ حهظٚ روُْٜٞ: " ًَّ هللا ٝؿٜٚ " ; ألٗٚ 

ه٢
(ٗ)

. 

ٌٙ رخّلّل ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ، كٌٔخ ال  ، ٓوٜٞ ََّ َِّ ٝؿ هخٍ ح١ُٝٞ٘ : هُٞ٘خ : ػ

ََّ ـ َِّ ٝؿ ح ؿ٤ِالً ـ ال ٣ُوخٍ : أرٞ رٌَ أٝ ػ٢ِّ  ٣ُوخٍ : دمحم ػ ًِ ٝإ ًخٕ ػ٣ِ

٠ِٛ َّللّا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،ٝإ ًخٕ ٓؼ٘خٙ ٛل٤ًلخ
(٘)

. 

                                                           

 .26ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙٔ

 .2ٗٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 َف .رظ2ٜٗٔ/ ٕ،كظق حُٔـ٤غ ٖٔـ حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ٙ ٖ

 . ٔٓٔ/  ٔـ طخ٣ٍن اٍرَ  ٗ

 . 0ٕٔ/  ٗ،َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ  ٗٙٔـ حألًًخٍ ٙ ٘
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هخٍ ح١ُٝٞ٘ : ٝاًح ؿخءص حَُٝح٣ش ر٢٘ء ٓ٘ٚ ًخٗض حُؼ٘خ٣ش رٚ أًؼَ 

ٝأٗي
(ٔ)

 . 

: ٝؿٞد ٓوخرِش حُطخُذ ًظخرٚ رؤَٛ ٤ٗوٚ ٝإ  األمر انراتع عشر

 اؿخُس 

٣ـذ ػ٠ِ ٖٓ ًظذ ٗٔوش ٖٓ أَٛ رؼٞ هخٍ حُوط٤ذ حُزـيحى١ : 

ح٤ُ٘ٞم حٕ ٣ؼخٍٝ ٗٔوظٚ رخألَٛ ،كبٕ ًُي ١َٗ ك٢ ٛلش حَُٝح٣ش ٖٓ 

حٌُظخد حُٔٔٔٞع
(ٕ)

. 

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٝأٓخ ٓوخرِش حُ٘ٔوش رؤَٛ حُٔٔخع ٝٓؼخٍٟظٜخ رٚ 

كٔظؼ٤٘ش ال ري ٜٓ٘خ ٗٔن ٗلٔٚ ر٤يٙ ٓخ ُْ ٣وخرَ ،٣ٜٝلق ;كبٕ حُلٌَ ٣ٌٛذ 

ُ٘ظَ ٣ِ٣ؾ ،ٝحُوِْ ٣طـ٠،ٝحُوِذ ٣ٜٔٞ ،ٝح
(ٖ)

.  

هخٍ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ : ٖٓ ًظذ ،ُْٝ ٣ؼخٍٝ ًٖٔ ىهَ حُوالء ،ُْٝ 

٣ٔظ٘ؾ
(ٗ)

 . 

ًٌٝح هخٍ حألُٝحػ٢
(٘)

. 

هخٍ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس : هخٍ ٠ُ أر٠: أًظزض؟ هِض: ٗؼْ ،هخٍ: هخرِض، هِض: 

ال ،هخٍ: ُْ طٌظذ ٣خ ر٠٘
(ٙ)

. 

 

                                                           

 .ٖٔـ حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ٙ ٔ

 .0ٕ٘/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٕ

 .ٓٙٔ، 6٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٖ

،حُـخٓغ ألهالم  0٘ٔ/  ٔ، ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ ٗٗ٘خَٛ ٙـ  حُٔليع حُل ٗ

 .02،أىد حإلٓالء 0ٕ٘ٙ/  ٔحَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ 

،حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع  2٘ٔ/  ٔـ  ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ  ٘

ٙٔٙٓ. 

 ،ؿخٓغ0ٕ٘/  ٔ،حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ ٗٗ٘ـ حُٔليع حُلخَٛ ٙ ٙ

 .ٓٙٔ، حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ 0٘ٔ/  ٔر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ 
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ٗٔن ُْٝ ٣ؼخٍٝ هَؽ ٝهخٍ حألهلٖ: اًح ٗٔن حٌُظخد ُْٝ ٣ؼخٍٝ ػْ 

أػـ٤ًٔخ 
(ٔ)

. 

 ٣ٝٔظيٍ ػ٠ِ ٓوخرِش حُ٘ٔن رٔخ ٢ِ٣ : 

هخٍ :  ً٘ض أًظذ حُٞك٢ ٍَُٓٞ هللا ،ًٝخٕ اًح  ٣ُي رٖ ػخرض كي٣غ-أ

ٍِٗ ػ٤ِٚ أهٌطٚ رَكخء ٗي٣يس ٝػَم ػَهًخ ٗي٣يًح ٓؼَ حُـٔخٕ ،ػْ ١َٓ ػ٘ٚ 

خ أكَؽ ،كٌ٘ض أىهَ ػ٤ِٚ روطؼش حٌُظق ،أٝ ًَٔس كؤًظذ ،ٝٛٞ ٢ِٔ٣ ػ٢ِ كٔ

كظ٠ طٌخى ٍؿ٢ِ طٌَ٘ٔ ٖٓ ػوَ حُوَإٓ ،ٝكظ٠ أهٍٞ: ال أ٢٘ٓ ػ٠ِ ٍؿ٢ِ 

أريًح كبًح كَؿض ،هخٍ :"حهَأٙ "كؤهَأٙ ،كبٕ ًخٕ ك٤ٚ ٓو٢ أهخٓٚ ػْ أهَؽ رٚ 

ا٠ُ حُ٘خّ
(ٕ)

. 

كوخٍ ُٚ:" ًظزض كي٣غ ػطخء رٖ ٣ٔخٍ هخٍ: ًظذ ٍؿَ ػ٘ي حُ٘ز٢ -د

"ُْ طٌظذ، كظ٠ طؼَٟٚ ؟" هخٍ: ٗؼْ ، هخٍ: "ػَٟض"، هخٍ: ال  ،هخٍ: 

ك٤ٜق"
(ٖ)

. 

ِِْو٢ِ٘٤ : ٌٝٛح أَٛف ك٢ حُٔوٜٞى اال أٗٚ ََٓٓ هخٍ حُزُ
(ٗ)

. 

 محم وجىب انمقاتهح :

غ ُْ طؼن رٜلش ًظخرظٚ ،أٝ هخٍ حُٔوخ١ٝ : حُظخَٛ إٔ ٓلَ حُٞؿٞد ك٤

أٓخ ٖٓ ػَف رخالٓظوَحء ُٗيٍُٝ حُٔو٢ ،ٝحُظل٣َق ٓ٘ٚ كالٗٔوظٚ 
(٘)

. 

                                                           

 .ٖٔ٘ـ حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش ٙ ٔ

( 6ٖٔٔف)  0ٕ٘/ ٕ(//ٝك٢ حأل٢ٓٝ  226ٗف) ٕٗٔ/٘ـ أهَؿٚ حُطزَح٢ٗ ك٢ حٌُز٤َ ٕ

/  ٔ، ًًَٝٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ٓـٔغ حُِٝحثي ًظخد حُؼِْ رخد ػَٝ حٌُظخد رؼي آالثٚ 

ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ حأل٢ٓٝ ٍٝؿخُٚ ٓٞػوٕٞ اال إٔ ك٤ٚ ٝؿيص ك٢ (، ٝهخٍ : 2ٗٙف)2ٗٔ

ٝػٜٔٞٓخ ٍِٝٗٝ ًظخد هخ٢ُ كٜٞ ٝؿخىس // ٝك٢ ًظخد ػالٓخص حُ٘زٞس ٓخ ؿخء ك٢ رؼؼظٚ 

 ( ،ٝهخٍ : ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ربٓ٘خى٣ٖ ،ٍٝؿخٍ أكيٛٔخ ػوخص.83931ف)ٖٕٓ/  2حُٞك٢   

ٓالء كَٜ ك٢ أىد ح٠ُِٔٔ ٣٘زـ٢ ُِٔليع إٔ ٣ِٜق ـ أهَؿٚ حُٔٔؼخ٢ٗ ك٢ أىد حإل ٖ

 ٤ٛ00جظٚ ٣ٝؤهٌ َُٝح٣ش حُلي٣غ أٛزظٚ ٙ

 .ٖٓٔـ ٓلخٖٓ حالٛطالف ٙ ٗ

 .20ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٘
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0ٓ 

ظخد ٓخثش َٓس ٓخ ًخى ٣ِْٔ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٞ ػٍٞٝ حٌُ» هخٍ ٓؼَٔ : 

« هطؤ » أٝ هخٍ : « ك٤ٚ ٓو٢ 
(ٔ)

. 

 هخٍ حُٔوخ١ٝ ٓؼِوًخ ػ٠ِ هٍٞ ٓؼَٔ: ٌُٝ٘ٚ هي رخُؾ 

ًٔخ إٔ هٍٞ حُوخثَ: حألَٛ ػيّ حُـ٢ِ ٓؼخٍٝ روٍٞ ؿ٤َٙ رَ حألَٛ 

 ػيّ ٗوَ ًَ ٓخ ًخٕ ك٢ حألَٛ .

ف ٝال ٣وِٞ حٌُخطذ ٖٓ ؿ٢ِ ،ٝإ هَ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف ٖٓ حُؼَ

 ٝحُظـَرش 

ْطَ٘خ َٓ َْ ٢: ٓخ هَ ٌِ َه َْ َّٜ ٌُٝح هخٍ حُٔـي حُ
(ٕ)

َ٘خ ،ٝٓخ حٗظوز٘خ هيٓ٘خ ،ٝٓخ   ْٓ َِٗي

ًظز٘خٙ ريٕٝ ٓوخرِش ٗيٓ٘خ
(ٖ)

. 

 أفضم انمقاتهح :  

 حهظِلض حألهٞحٍ ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ : 

 انقىل األول : 

كخٍ طلي٣ؼٚ  إٔ ٣ؼخٍٝ حُطخُذ ر٘لٔٚ ًظخرٚ رٌظخد ح٤ُ٘ن ٓغ ح٤ُ٘ن ك٢

ا٣خٙ ٖٓ ًظخرٚ ُٔخ ٣ـٔغ ًُي ٖٓ ٝؿٞٙ حالكظ٤خ١ ،ٝحإلطوخٕ ٖٓ حُـخٗز٤ٖ. ٝٓخ 

ُْ طـظٔغ ك٤ٚ ٌٛٙ االٝٛخف ٗوٚ ٖٓ َٓطزظٚ رويٍ ٓخ كخطٚ ٜٓ٘خ
(ٗ)

. 

 انقىل انثانً :

هخٍ أَٛ حُظلو٤ن: ال ٣ٜق ٓوخرِظٚ ٓغ أكي ؿ٤َ ٗلٔٚ ،ٝال ٣وِي ٓٞحٙ ،ٝال 

طش ٣ٌٕٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًظخد ح٤ُ٘ن ٝحٓ
(٘)

. 

                                                           

 6ٖٙ/  ٔـ ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ   ٔ

ِٞ )حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ٙ ٕ رَشُ حَُوْط ٍَ وَخ ُٓ ظَخرَِش ٝ ٌِ َطشُ : ِىهَّشُ حُ َٓ َْ  (22ٔـ حُوَ

 .20ٔ/  ُٕٔـ٤غ ـ كظق ح ٖ

 .6ٔٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٗ

 . 6٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٘
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( ِ١ّ ِٝ ََ َٜ ُْ َُْلخكِِع ح ِٝى١ِّ ح ٍُ خ ـَ ُْ َِ ح ُْل٠َْ شَ ٖٔٗهخٍ أرٞ ح َٟ ٍَ ؼَخ ُٔ ُْ ِيِم ح ْٛ َ ٛـ(: أ

َي  ِٔ َغ َْٗل َٓ
(ٔ)

. 

ٍٝؿق حرٖ حُٜالف حُوٍٞ حألٍٝ. ك٤غ ٝٛق حُوٍٞ حألٍٝ رـ أك٠َ 

حُٔؼخٍٟش .،ٝهخٍ : ٝٓخ ًًَٗخٙ أ٠ُٝ ٖٓ ا١الم أر٢ حُل٠َ حُـخٍٝى١
(ٕ)

. 

 ش ؿ٤َٙ :كٌْ حُ٘ظَ ك٢ ٗٔو

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٣ٝٔظلذ إٔ ٣٘ظَ ٓؼٚ ك٢ ٗٔوظٚ ٖٓ ك٠َ ٖٓ 

حُٔخٓؼ٤ٖ ٖٓٔ ٤ُْ ٓؼٚ ٗٔوش ال٤ٓٔخ اًح أٍحى حُ٘وَ ٜٓ٘خ
(ٖ)

. 

 ه٤َ ٤ُل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ: أٍأ٣ض إ حؿظٔغ هّٞ ػ٘ي ٓليع ،كوَأ ػ٤ِْٜ ،

ك٘ظَ رؼ٠ْٜ ك٢ حٌُظخد ،ٝرؼ٠ْٜ ُْ ٣٘ظَ ،َٛ ٣ـُٞ ُٜئالء ح٣ٌُٖ ُْ 

يػٞح رٜخ؟ هخٍ :أٓخ ػ٘ي١ كال ٣ـُٞ ،ٌُٖٝ ػخٓش ح٤ُ٘ٞم ٌٌٛح ٣٘ظَٝح إٔ ٣ل

ًخٕ ٓٔخػْٜ
(ٗ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٌٝٛح ٖٓ ٌٓحٛذ أَٛ حُظ٘ي٣ي ك٢ حَُٝح٣ش
(٘)

 . 

ٝحُٜٞحد ح١ٌُ هخُٚ حُـٍٜٔٞ أٗٚ ال ٣٘ظ١َ ك٢ ٛلش حُٔٔخع ٗظَٙ   

،ٝأٗٚ ال ٣٘ظ١َ ٓوخرِظٚ ر٘لٔٚ رَ طٌل٢ ٓوخرِش ػوش ُٚ أ١ ٝهض ًخٕ كخٍ 

 حُوَحءس أٝ رؼيٛخ 

٣ٌٝل٢ ٓوخرِظٚ رلَع هٞرَ رؤَٛ ح٤ُ٘ن، ٝٓوخرِظٚ رؤَٛ أَٛ ح٤ُ٘ن 

حُٔوخرَ رٚ أَٛ ح٤ُ٘ن; ألٕ حُـَٝ ٓطخروش ًظخرٚ ألَٛ ٤ٗوٚ كٔٞحء 

كَٜ ًُي رٞحٓطش أٝ ؿ٤َٛخ كبٕ ُْ ٣وخرَ ًظخرٚ رخألَٛ ٝٗلٞٙ أٛالً كوي 

هَخ٢ٗ أؿخُ ُٚ حَُٝح٣ش ٓ٘ٚ : حألٓظخً أرٞ آلخم ٝأرٞ رٌَ حإل َْ ٓٔخػ٢ِ٤ ٝحُزَ

 ٝحُوط٤ذ ر١َٝ٘ ػالع : 

                                                           

 .6ٔٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٔ

 .6ٔٔـ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ٙ ٕ

 .6ٔٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٖ

 .6ٖٔـ حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش ٙ ٗ

 .6ٕٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٘
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 إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘خهَ ٛل٤ق حُ٘وَ ه٤َِ حُٔو٢-ٔ

 إٔ ٣٘وَ ٗٔوظٚ ٖٓ حألَٛ-ٕ

إٔ ٣ز٤ٖ كخٍ حَُٝح٣ش أٗٚ ُْ ٣ؼخٍٝ-ٖ
(ٔ)

 . 

ٝؿِّ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ رٔ٘غ حَُٝح٣ش ػ٘ي ػيّ حُٔوخرِش ،ٝإ حؿظٔؼض 

 ح١َُٝ٘ 

٣وخرَ رؤَٛ ٤ٗوٚ ،أٝ ٗٔوش  كوخٍ : ٝال ٣لَ ُِِْٔٔ حُظو٠ حَُٝح٣ش ٓخ ُْ

طلون ٝٝػن رٔوخرِظٜخ رخألَٛ ،ٝطٌٕٞ ٓوخرِظٚ ٌُُي ٓغ حُؼوش حُٔؤٕٓٞ ٓخ ٣٘ظَ 

ك٤ٚ ،كبًح ؿخء كَف ٌَٓ٘ ٗظَ ٓؼٚ كظ٠ ٣لون ًُي
(ٕ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٣٘زـ٢ إٔ ٣َحػ٢ ك٢ ًظخد ٤ٗوٚ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ٖٓ 

خثلش ٖٓ حُطِزش اًح كٞهٚ ٓؼَ ٓخ ًًَٗخ أٗٚ ٣َحػ٤ٚ ٖٓ ًظخرٚ ٝال ٣ٌٖٞٗ ًط

ٍأٝح ٓٔخع ٤ٗن ٌُظخد هَإٝٙ ػ٤ِٚ ٖٓ أ١ ٗٔوش حطلوض 
(ٖ)

. 

حألَٓ حُوخْٓ ػَ٘ :حُٔوظخٍ ك٢ ٤ًل٤ش طوَؽ حُٔخه٢ ك٢ حُلٞح٢ٗ،  

٠ٔٔ٣ٝ حََُِّلن ،ٝٛٞ إٔ ٣و٢ ٖٓ ٟٓٞغ ٓو١ٞٚ ٖٓ حُٔطَ هًطخ ٛخػيًح 

٣ٌظذ  ا٠ُ كٞهٚ ،ػْ ٣ؼطلٚ ر٤ٖ حُٔط٣َٖ ػطلٚ ٤ٔ٣َس ا٠ُ ؿٜش حُلخ٤ٗش حُظ٢

ك٤ٜخ حُِلن 
(ٗ)

. 

ٝهخٍ حَُح١َِٜٓٓ : أؿٞىٙ إٔ ٣وَؽ ٖٓ ٟٓٞؼٚ كظ٠ ٣ِلن رٚ ١َف 

حُلَف
(٘)

 . 

هخٍ حرٖ حُٜالف: ٌٝٛح ؿ٤َ ٢َٟٓ ;كبٗٚ ٝإ ًخٕ ك٤ٚ ٣ُخىس ر٤خٕ كٜٞ 

طٔو٤ْ ٌُِظخد ،ٝط٣ٞٔي ُٚ، ال ٤ٓٔخ ػ٘ي ًؼَس حإلُلخهخص 
(ٙ)

.. 

                                                           

/  ٕ، طي٣ٍذ حَُح١ٝ  6ِْٖٕ حَُٝح٣ش ٙ، حٌُلخ٣ش ك٢ ػ 6ٖٔـ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ ٔ

02 ،06. 

 . 6٘ٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٕ

 .6ٖٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٖ

 .6ٗٔ،6ٖٔـ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ  ٗ

 .ٙٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٘

 .6٘ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٙ
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ِٖ حََُِّلُن هُزَخُشَ  ٌ٣ ُْ ْٕ َٕ ٓخ هخٍ حُؼَحه٢: كب ْٕ ال ٣ٌٞ ُّٔو١ِٞ رؤ ٟٓٞغِ حُ

 ٍِ َّٝ َُّ حُو٢ِّ ا٠ُ أ ٌٍ ؿ ُٖ ك٤٘ج ََ ك٤َظَؼ٤ََّ ًُظَِذ حََُِّلُن ك٢ ٟٓٞغٍ آه ٣وخرُُِِٚ هخ٤ًُخ ، ٝ

حََُِّلِن ، أٝ ٣ٌَظُذ هُزَخَُشَ ٟٓٞغِ حُٔو١ِٞ ٣ظُُِٞٙ ًٌح ًٌٝح ك٢ حُٟٔٞغِ حُلال٢ِّٗ 

 ِْ ٍِ حَُِّْز ِٞ ًَُي ُِٝح ٝٗل
(ٔ)

. 

زخُش حُؼطلش ك٢ حُلخ٤ٗش ح٠٘ٔ٤ُ إ حطٔؼض ُٚ الكظٔخٍ إٔ ٣ٌٝظذ حُِلن ه

 ٣طَأ ك٢ رو٤ش حُٔطَ ٓو٢ آهَ ك٤وَؽ ُٚ ا٠ُ ؿٜش ح٤ُٔخٍ 

كِٞ هَؽ ُْل٠ُٝ ا٠ُ ح٤ُٔخٍ ػْ ظَٜ ك٢ حُٔطَ ٓو٢ آهَ كبٕ هَؽ ُٚ 

ا٠ُ ح٤ُٔخٍ أ٠ً٣خ حٗظزٚ ٟٓٞغ ٌٛح رٟٔٞغ ًحى ٝإ هَؽ ُِؼخ٢ٗ ا٠ُ ح٤ٔ٤ُٖ 

ٍٝرٔخ حُظو٤خ ُوَرٜٔخ ك٤ظٖ أٗٚ َٟد ػ٠ِ ػخ٤ٗظٜٔخ طوخرَ ١َكخ حُظو٣َـ٤ٖ ،

اال إٔ ٣ٔو٢ ك٢ آهَ حُٔطَ ك٤وَؿٚ ا٠ُ ؿٜش حُ٘ٔخٍ
(ٕ)

. 

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ: ال ٝؿٚ ٌُُي ُوَد حُظو٣َؾ ٖٓ حُِلن َٝٓػش 

ُلخم حُ٘خظَ رٚ ٝألٗٚ أٖٓ ٗوٚ كي٣غ رؼيٙ
(ٖ)

. 

ِد ح َْ َِ ُوُ َِ حُٔط خَم ٓخ رَْؼيَ آه َٟ  ْٕ ٌُظخرِش ٖٓ ١َِف هخٍ حُؼَحه٢: ٗؼْ ا

 َّ ٠َ٘ كال رؤ ْٔ َّٔو٢ُ ك٢ حُٜللِش ح٤ُُ َٕ حُ ٌٞ٣ : ْٕ ِٚ رخُظـ٤ِِي رؤ حٍُِٞم أٝ ٤٠ُِو

 َِ َِ ٝحكٍي ٖٓ أٛ ِٖ . ٝهي ٍأ٣ُض ًَُي ك٢ ه٢ِّ ؿ٤ ٌٍ رخُظو٣َؾِ ا٠ُ ؿِٜش ح٤ٔ٤ُ ك٤٘ج

 ِْ حُؼِ
(ٗ)

. 

٣ٌظذ حُٔخه٢ ٛخػيًح ا٠ُ أػ٠ِ حٍُٞهش ٖٓ أ١ ؿٜش ًخٕ ;الكظٔخٍ 

آهَ ك٤ٌظذ ا٠ُ أٓلَ كبٕ ُحى حُِلن ػ٠ِ ٓطَ حرظيأ كيٝع ٓو٢ كَف 

 ٓطٍٞٙ ٖٓ أػ٠ِ ا٠ُ أٓلَ 

 كبٕ ًخٕ حُظو٣َؾ ك٢ ٠٘ٔ٣ حٍُٞهش حٗظٜض حٌُظخرش ا٠ُ رخ١ٜ٘خ 

                                                           

 .ٔٗٔ/  ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٔ

 .2ٓ/  ٕي٣ٍذ حَُح١ٝ ـ ط ٕ

 . ٖٙٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٖ

 .ٔٗٔ/  ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ٗ
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ٝإ ًخٕ ك٢ ؿٜش حُ٘ٔخٍ كب٠ُ ١َكٜخ ط٘ظ٢ٜ حٌُظخرش اً ُٞ ُْ ٣لؼَ ًُي 

ػْ ٣ٌظذ ك٢ حٗظٜخء غ آهَ رٌِٔش "طو٣َؾ" أٝ "حطٜخٍ "الٗظوَ ا٠ُ ٟٓٞ

 حُِلن رؼيٙ "ٛق" كو٢ 

 ٝه٤َ: ٣ٌظذ ٓغ "ٛق ""ٍؿغ "

 ٝه٤َ: ٣ٌظذ حٌُِٔش حُٔظِٜش ىحهَ حٌُظخد ٤ُيٍ ػ٠ِ إٔ حٌُالّ حٗظظْ 

٤ُْٝ ر٢َٟٔ; ألٗٚ طط٣َٞ ْٓٞٛ ; ألٗٚ هي ٣ـ٢ء ك٢ حٌُالّ ٓخ ٛٞ 

 ٌٍَٓ َٓط٤ٖ ٝػالػًخ ُٔؼ٠٘ ٛل٤ق .

ٌَ أَٓٙ كبًح ًٍَٗخ حُلَف ُْ ٗؤٖٓ إٔ ٣ٞحكن ٓخ ٣ظٌٍَ كو٤وش أٝ ٣٘

ك٤ٞؿذ حٍط٤خرخ ٣ُٝخىس اٌٗخٍ
(ٔ)

. 

 هخٍ ػ٤خٝ: ٝرؼ٠ْٜ ٣ٌظذ : "حٗظ٠ٜ حُِلن " 

ٝحُٜٞحد حُظٜل٤ق ػ٘ي آهَ طٔخّ حُِلن ،ٝال كَم ر٤ٖ آهَ ٓطَ ٖٓ 

حُِلن ٝر٤ٖ ٓخثَ ٓطٍٞ حٌُالّ ك٢ حٗظظخّ حُِلن
(ٕ)

. 

 حكم  انضقظ فً انحىاشً :

ؿ٢ِ أٝ حهظالف اًح ٝهغ ٓو٢  ك٤ٔخ ٣َى ك٢ حُلٞح٢ٗ ٖٓ َٗف ٝر٤خٕ 

ٍٝح٣ش أٝ ٗٔوش أٝ ٟز٢ ٝٗلٞٙ 
(ٖ)

. 

كوخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ: كال ٣ـذ إٔ ٣وَؽ ا٤ُٚ كبٕ ًُي ٣يهَ حُِزْ 

،٣ٝلٔذ ٖٓ حألَٛ ٝال ٣وَؽ اال ُٔخ ٛٞ ٖٓ ٗلْ حألَٛ ٌُٖ ٍرٔخ ؿؼَ 

ػ٠ِ حُلَف حُٔؼزض رٌٜح حُظو٣َؾ ًخ٠ُزش أٝ حُظٜل٤ق ٤ُيٍ ػ٤ِٚ
(ٗ)

. 

ؽ ٓخ ٣ٔ٘غ ٝهخٍ حرٖ حُٜالف : حُظو٣َؾ أٝ ََ ْو ُٔ ٠ُ ٝأىٍ ٝك٢ ٗلْ ٌٛح حُ

 حإلُزخّ.

                                                           

 .2ٔ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 .ٖٙٔ، ٕٙٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٕ

 .2ٔ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ

 .ٗٙٔطو٤٤ي حُٔٔخع ٙـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝ ٗ
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ػْ ٌٛح حُظو٣َؾ ٣وخُق حُظو٣َؾ ُٔخ ٛٞ ٖٓ ٗلْ حألَٛ ك٢ إٔ ه٢ ًُي 

َٓو٢َ حُٔخه٢ ،ٝه٢ ٌٛح حُظو٣َؾ ٣وغ  حُظو٣َؾ ٣وغ ر٤ٖ حٌُِٔظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ر٤ٜ٘ٔخ 

ؽ حُٔوَؽ ك٢ حُلخ٤ٗش َِّ ػ٠ِ ٗلْ حٌُِٔش حُظ٢ ٖٓ أؿِٜخ ُه
(ٔ)

. 

 طٌظذ حُلٞح٢ٗ ك٢ ًظخد ال ٣ٌِٔٚ اال ربًٕ ٓخٌُٚ ، هخٍ حُٔوخ١ٝ : ال

ًٓخ ػ٠ِ حُوَإٓ ُٙ رؼ٠ْٜ ريٝٗٚ ك٢ حُلي٣غ ،ه٤خ َّٞ ٝأٓخ حإلٛالف ك٤ٚ كـ
(ٕ)

. 

ظْو٤ٖ٘  حألَٓ حُٔخىّ ػَ٘: حُظٜل٤ق ٝ ُٔ حُظ٠َّْز٤ِِذ ٝحُظ٣َٔٞ ٗؤٕ حُ

 حُُلٌَّحم ٓزخُـش ك٢ حُؼ٘خ٣ش ر٠ز٢ حٌُظخد:

 حقٍقح انتصحٍح :

 ٌُالّ ، أٝ ػ٘يٙ .ًظخرش )ٛق( ػ٠ِ ح

شٌ ُِ٘ي ، أٝ   َٟ َْ َُ ًُي اال ك٤ٔخ ٛق ٍٝح٣ش ٝٓؼ٠٘ ، ؿ٤َ أٗٚ ُػ ٝال ٣ُْلؼَ

ز٢َِ،  ُٟ َْ ػ٘ٚ ، ٝأٗٚ هي  ـْلَ َف أٗٚ ُْ ٣ُ ََ ٤ُْؼ ُِ حُوالف ، ك٤ٌظذ ػ٤ِٚ )ٛق( 

ٝٛق ػ٠ِ ًُي حُٞؿٚ
(ٖ)

 . 

 كو٤وش حُظ٠َّْز٤ِِذ ،٠ٔٔ٣ٝ أ٠ً٣خ حُظ٣َٔٞ:

 ُٚ ًخُٜخى ٌٌٛح "ٙ"ٝٛٞ إٔ ٣ٔي ػ٠ِ حٌُِٔش هًطخ أٝ

ٝكَم ر٤ٖ حُٜل٤ق ٝحُٔو٤ْ ك٤غ ًظذ ػ٠ِ حألٍٝ كَف ًخَٓ ُظٔخٓٚ  

،ٝػ٠ِ حُؼخ٢ٗ كَف ٗخهٚ ٤ُيٍ ٗوٚ حُلَف ػ٠ِ حهظالف حٌُِٔش
(ٗ)

 . 

زَّشً  : كوي رِـ٘خ ػٖ أر٢ حُوخْٓ  هخٍ حرٖ حُٜالف : َٟ ٝأٓخ ط٤ٔٔش ًُي 

 : ٢ِِ ٤ِِ ْولاَلً ارَح٤ْٛ رٖ دمحم حُِـ١ٞ حُٔؼَٝف رخرٖ حإِلْك ُٓ إٔ ًُي ٌُٕٞ حُلَف 

ٌَ رٜخ  ْولَ ُٓ زَّشَ  َّٕ ح٠َُّ خ أَ َٔ ًَ حَءسٍ  ََ ِو ُِ  ُٚ ـِ َّ  رٜخ ، ال ٣َظ

                                                           

 .6ٙٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٔ

 .62ٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 .6ٙٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٖ

 .2ٕ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ
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ٝهخٍ أ٠ً٣خ : ٝألٜٗخ ُٔخ ًخٗض ػ٠ِ ًالّ ك٤ٚ هَِ أٗزٜض ح٠ُزش حُظ٢ 

ٝٓؼَ ًُي ؿ٤َ ٓٔظٌَ٘ ك٢  طـؼَ ػ٠ِ ًَٔ ، أٝ هَِ ، كخٓظؼ٤َ ُٜخ حٜٓٔخ،

رخد حالٓظؼخٍحص
(ٔ)

 . 

 ِم حُظ٠ز٤ذ رخُٔٔيٝى ػ٤ِٚ ُجال ٣ظٖ َٟرًخٝال ٣ِ     

ٝاٗٔخ ٣ٔي ٌٛح حُظ٠ز٤ذ ػ٠ِ ػخرض ٗوالً كخٓيًح ُلًظخ أٝ ٓؼ٠٘ أٝ هطؤ ٖٓ  

حُـٜش حُؼَر٤ش أٝ ؿ٤َٛخ أٝ ٜٓلق أٝ ٗخهٚ ك٤٘خٍ رٌُي ا٠ُ حُوَِ 

حُلخَٛ ،ٝإٔ حَُٝح٣ش ػخرظش رٚ الكظٔخٍ إٔ ٣ؤط٢ ٖٓ ٣ظَٜ ُٚ ك٤ٚ ٝؿٚ 

 ٛل٤ق 

 ٠زذ ػ٤ِٚ ٟٓٞغ حإلٍٓخٍ أٝ حالٗوطخع ك٢ حإلٓ٘خى ٖٝٓ حُ٘خهٚ ح١ٌُ ٣

ٍٝرٔخ حهظَٜ رؼ٠ْٜ ػالٓش حُظٜل٤ق ك٤ٌظزٜخ ٌٌٛح "ٙ" كؤٗزٜض 

ح٠ُزش
 (ٕ )

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٣ٝٞؿي ك٢ رؼٞ أٍٛٞ حُلي٣غ حُوي٣ٔش ك٢ حإلٓ٘خى 

ح١ٌُ ٣ـظٔغ ك٤ٚ ؿٔخػش ٓؼطٞكش أٓٔخإْٛ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ رؼٞ ػالٓش ط٘زٚ 

ْٜ ، ك٤ظْٞٛ ٖٓ ال هزَس ُٚ أٜٗخ ٟزش ٤ُٝٔض ر٠زش ، ح٠ُزش ك٤ٔخ ر٤ٖ أٓٔخث

 ًٝؤٜٗخ ػالٓش َٝٛ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ أُػْزِظَْض 

طؤ٤ًيًح ُِؼطق ، هٞكًخ ٖٓ إٔ طـؼَ " ػٖ " ٌٓخٕ حُٞحٝ ، ٝحُؼِْ ػ٘ي هللا 

 طؼخ٠ُ .

ٝرؼ٠ْٜ ٍرٔخ حهظَٜ ػالٓش حُظٜل٤ق كـخءص ٍٛٞطٜخ ط٘زٚ ٍٛٞس 

ٗٔخٕحُظ٠ز٤ذ ، ٝحُلط٘ش ٖٓ ه٤َ ٓخ أٝط٤ٚ حإل
(ٖ)

. 

 حألَٓ حُٔخرغ ػَ٘: اًح ٝهغ ك٢ حٌُظخد ٓخ ٤ُْ ٓ٘ٚ ،ٗل٢ ػ٘ٚ 

آخ رخ٠َُد ػ٤ِٚ ،أٝ حُلي ُٚ ،أٝ حُٔلٞ رؤٕ طٌٕٞ حٌُظخرش ك٢ ُٞف أٝ 

ٍم أٝ ٍٝم ٛو٤َ ؿيًح ك٢ كخٍ ١َحٝس حٌُٔظٞد
(ٗ)

. 
                                                           

 .62ٔ،60ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٔ

 .2ٖ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

 .62ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٖ

 .2ٗ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ



 سحلول د/ السيد أحمد دمحم                   كتابة الحديث وضبطه دراسة تأصيلية    

 

  00 

 

 

هخٍ ٍٜٓ٘ٞ :ًخٕ ارَح٤ْٛ حُ٘وؼ٢ ٣وٍٞ: ٖٓ حَُٔٝءس إٔ ٣َٟ ك٢ ػٞد 

  حَُؿَ ٝٗلظ٤ٚ ٓيحى

هخٍ: ٝك٠ ٓؼَ ٌٛح ى٤َُ ػ٠ِ ؿٞحُ ُؼن حٌُظخد رِٔخٗٚ ،ًٝخٕ ٓلٕ٘ٞ 

ٍرٔخ ًظذ ح٢ُ٘ء ػْ ُؼوٚ
(ٔ)

 . 

 ٝأٝالٛخ ح٠َُد.

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٝح٠َُد ه٤َ ٖٓ حُلي ٝحُٔلٞ 
(ٕ)

. 

هخٍ ح١ُٝٞ٘ : ٝأٓخ حُلي، ٝح٢ٌُ٘ ٝحُٔلٞ كٌَٜٛخ أَٛ حُؼِْ
(ٖ)

. 

 َٔ ْٜ شٌ كوي هخٍ حَُح١َِٜٓٓ: هخٍ أٛلخر٘خ: حُلي طُ
(ٗ)

  . 

هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٓٔؼض ٤ٗو٘خ أرخ رلَ ٓل٤خٕ رٖ حُؼخ٠ٛ حألٓي١ 

٣ل٠ٌ ػٖ رؼٞ ٤ٗٞهٚ أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ : ًخٕ ح٤ُ٘ٞم ٣ٌَٕٛٞ ك٠ٍٞ 

ََ ٢ٗء ;ألٕ ٓخ ٣زَ٘ ٓ٘ٚ هي ٣ٜق ٖٓ  َ٘ ح٤ٌُٖٔ ٓـِْ حُٔٔخع كظ٠ ال ٣ُْز

 ٍٝح٣ش أهَٟ .

 ََ ِ٘ ُٝكيَّ ٖٓ  ٝهي ٣ٔٔغ حٌُظخد َٓس أهَٟ ػ٠ِ ٤ٗن آهَ ٣ٌٕٞ ٓخ رُ

 ٞٛٝ ، ََ ِ٘ ٍٝح٣ش ٌٛح ٛل٤ًلخ ك٢ ٍٝح٣ش ح٥هَ ،ك٤لظخؽ ا٠ُ اُلخهٚ رؼي إٔ رُ

اًح ُه٢َّ ػ٤ِٚ ٝأٝهلٚ ٖٓ ٍٝح٣ش حألٍٝ ٝٛق ػ٘ي ح٥هَ حًظُِل٠َ رؼالٓش ح٥هَ 

ػ٤ِٚ رٜلظٚ
(٘)

. 

 ٤ًل٤ش ح٠َُد :

 حهظِق ك٢ ٤ًل٤ش ح٠َُد ػ٠ِ هٔٔش أهٞحٍ:

                                                           

 .0ٖٔحُٔٔخع ٙـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي  ٔ

 .62ٔـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ  ٕ

 .ٖٔـ حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ٙ ٖ

 .ٙٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٗ

 .0ٓٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٘
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ٚ هًطخ ر٤ًَِّ٘خ ىحالً ػ٠ِ ارطخُٚ هخٍ حألًؼَٕٝ: ٣و٢ كٞم ح٠َُٔٝد ػ٤ِ -ٔ

 رٌٞٗٚ ٓوظًِطخ رؤٝحثَ ًِٔخطٚ ٝال ٣طٔٔٚ رَ ٣ٌٕٞ ٓخ طلظٚ ٌٖٓٔ حُوَحءس 

َّّ٘ن ػ٘ي أَٛ  ٠ٔٔ٣ٝ ٌٛح ح٠َُد ػ٘ي أَٛ حَُٔ٘م . ٠ٔٔ٣ٝ حُ

 حُٔـَد. ٖٓ حُ٘ن ،ٝٛٞ 

حُٜيع ،أٝ ٗن حُؼٜخ ،ٝٛٞ حُظل٣َن ًؤٗٚ كَم ر٤ٖ حُِحثي ٝٓخ هزِٚ 

 خ٠َُد .ٝرؼيٙ ٖٓ حُؼخرض ر

َ٘ن ٖٓ ٗ٘ن حُظز٢ ك٢ كزخُظٚ ػِن ك٤ٜخ كٌؤٗٚ أرطَ كًَش  ٝه٤َ: ٛٞ حَُّ٘

حٌُِٔش ٝاػٔخُٜخ رـؼِٜخ ك٢ ٝػخم ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُظَٜف
(ٔ)

 . 

هخٍ حَُح١َِٜٓٓ : ٝأؿٞى ح٠َُد: أال ٣طْٔ ح٠َُٔٝد ػ٤ِٚ رَ 

٣و٢ ٖٓ كٞهٚ هًطخ ؿ٤يًح ر٤ًِّ٘خ ٣يٍ ػ٠ِ ارطخُٚ ٣ٝوَأ ٖٓ طلظٚ ٓخ ُه٢َّ ػ٤ِٚ
(ٕ)

  . 

ٝهخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٝحهظِلض حهظ٤خٍحص ح٠ُخرط٤ٖ ك٢ ح٠َُد 

كؤًؼَْٛ ػ٠ِ ٓخ طويّ ٖٓ ٓي حُو٢ ػ٤ِٚ ٌُٖ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُو٢ ٓوظًِطخ 

رخٌُِٔخص ح٠َُٔٝد ػ٤ِٜخ ٝٛٞ حٌُٟ ٠ٔٔ٣ ح٠َُد ،ٝحُ٘ن
(ٖ)

. 

ال ٣و٢ِ ح٠َُد رخ٠َُٔٝد ػ٤ِٚ رَ ٣ٌٕٞ كٞهٚ ٓؼطٞكًخ ػ٠ِ أُٝٚ  -ٕ

 حُظخ٢ُ : ٓؼخُٚ ًخَُْٓ ٝآهَٙ.

ُم ػ٠ِ أُٝٚ ٜٗق ىحثَس ًٌٝح ػ٠ِ آهَٙ ، -ٖ ِ ّٞ  رٜ٘ق ىحثَس ٣ُل

 . ًٌُٝي ك٢ آهَٙ

  :مثانه 

ََ ح٠َُٔٝد ػ٤ِٚ كوي ٣ٌظل٠ رخُظل٣ٞن أُٝٚ  ؼُ ًَ ٝػ٠ِ ٌٛح حُوٍٞ : اًح 

 ك٢ حألػ٘خء أ٠ً٣خ ،ٝٛٞ أٟٝق ٝآهَٙ ،ٝهي ٣لٞم أٍٝ ًَ ٓطَ ٝآهَٙ.

٣ِخىس ٝآهَٛخْٜٝٓ٘ ٖٓ حًظل٠ ريحثَس ٛـ٤َس أٍٝ حُ -ٗ
(ٗ)

 . 
                                                           

 .2ٗ/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 .ٙٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٕ

 .0ٔٔحإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ـ ٖ

 .2٘/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ
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هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ : ٖٝٓ حأل٤ٗخم حُٔل٤ٖ٘ٔ ٌُظزْٜ ٖٓ ٣ٔظوزق ك٤ٜخ 

ح٠َُد ٝحُظل٣ٞن ٣ٌٝظل٠ ريحثَس ٛـ٤َس أٍٝ ح٣ُِخىس ٝآهَٛخ ،٤ٔٔ٣ٜٝخ 

ح ًٔخ ٤ٔٔ٣ٜخ أَٛ حُلٔخد ،ٝٓؼ٘خٛخ هِٞ ٟٓٞؼٜخ ػ٘يْٛ ػٖ ػيى  ًَ ْل ِٛ
ًٌُي ط٘ؼَ ٛ٘خ روِٞ ٓخ ر٤ٜ٘ٔخ ػٖ ٛلش

(ٔ)
   . ٓؼخٍ ًُي :

٣ٌظذ "ال" ك٢ أُٝٚ ،أٝ ُحثيس ، ٝ" ٖٓ"  ٝ"ا٠ُ" ك٢ آهَٙ -٘
(ٕ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٝٓؼَ ٌٛح ٣لٖٔ ك٤ٔخ ٛقَّ ك٢ ٍٝح٣ش ، ٝٓو٢ ك٢ 

ٍٝح٣ش أهَٟ
(ٖ)

. 

ٝػ٠ِ ٣ٌٖٛ حُو٤ُٖٞ أ٠ً٣خ: اًح ًؼَ ح٠َُٔٝد ػ٤ِٚ: آخ ٣ٌظل٢ رؼالٓش 

 حإلرطخٍ أُٝٚ ٝآهَٙ 

ٟٝق ٌٛح ًِٚ ك٢ ُحثي ؿ٤َ ٞ أأٝ ٣ٌظذ ػ٠ِ أٍٝ ًَ ٓطَ ٝآهَٙ ،ٝٛ

 .ٝأٓخ ح٠َُد ػ٠ِ حٌٍَُٔ  ٌٍَٓ

كو٤َ: ٠٣َد ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ ٓطِوًخ ىٕٝ حألٍٝ ;ألٗٚ ًظذ ػ٠ِ ٛٞحد -أ

 كخُوطؤ أ٠ُٝ رخإلرطخٍ 

ٝه٤َ: ٣زو٠ أكٜٔ٘ٔخ ٍٛٞس ٝأر٤ٜ٘ٔخ هَحءس ،٠٣َٝد ػ٠ِ  -د

ح٥هَ
(ٗ)

  . 

هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ : ك٠ٌ حَُح١َِٜٓٓ
(٘)

حثَ حُو٤ُٖٞ ٖٓ ؿ٤َ َٓحػخس ألٝ 

حُٔطٍٞ ٝآهَٛخ ُِٝلَٜ ر٤ٖ حُٔظ٠خ٣ل٤ٖ ٝٗلٞ ًُي 
(ٙ)

. 

 

                                                           

 .0ٔٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٔ

 .2٘/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

 .ٕٓٓـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٖ

 .2٘/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ

 .0ٓٙـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٘

 .2٘/  ٕحَُح١ٝ  ـ طي٣ٍذ ٙ
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هخٍ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ: ٝأٍٟ أٗخ إ ًخٕ حُلَف طٌٍَ ك٢ أٍٝ ٓطَ 

َٓط٤ٖ إٔ ٠٣َد ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ ُجال ٣طْٔ أٍٝ حُٔطَ ٣ٝٔوْ
(ٔ)

ٝإ ًخٕ  

طٌٍَ ك٢ آهَ ٓطَ ٝأٍٝ حٌُٟ رؼيٙ ك٠٤َِد ػ٠ِ حألٍٝ ح١ٌُ ك٢ آهَ 

هَ ٓطَ ك٠٤َِد ػ٠ِ حألٍٝ أ٠٣خ ;ألٕ ٌٛح حُٔطَ ٝإ ًخٗخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ آ

ًِٚ ٖٓ ٓالٓش أٝحثَ حُٔطٍٞ ٝأٝحهَٛخ أكٖٔ ك٢ حٌُظخد ٝأؿَٔ ُٚ اال اًح 

 حطلن آهَ ٓطَ ٝأٍٝ آهَ كَٔحػخس حألٍٝ ٖٓ حُٔطَ أ٠ُٝ.

 ٌٝٛح ػ٘ي١ اًح طٔخٝص حٌُِٔخص ك٢ حُٔ٘خٍُ 

كؤٓخ إ ًخٕ ٓؼَ ح٠ُٔخف ٝح٠ُٔخف ا٤ُٚ كظٌٍَ أكيٛٔخ ك٤٘زـ٠ أال 

٣لَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ حُو٢ ،٠٣َٝد رؼي ػ٠ِ حُٔظٌٍَ ٖٓ ًُي ًخٕ أٝالً أٝ 

ح، ًٌُٝي حُٜلش ٓغ حُٔٞٛٞف ٝٗزٚ ٌٛح كَٔحػخس ٌٛح ٠ٓطَ ُِلْٜ  ًَ آه

،ٍٝرٔخ أىهَ حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ رخ٠َُد ٝحالطٜخٍ اٌٗخالً ٝطٞهلخ كَٔحػخس 

حُٔؼخ٠ٗ ٝحالكظ٤خ١ ُٜخ أ٠ُٝ ٖٓ َٓحػخس طل٤ٖٔ حٍُٜٞس ك٢ حُو٢
(ٕ)

 . 

ح كلَٜ هخٍ  ًَ حرٖ حُٜالف ػٖ ٌٛح حُظل٤َٜ : ٝؿخء حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ آِه

طل٤ٜالً كًٔ٘خ
(ٖ)

. 

حالهظٜخٍ ك٢ حُو٢ ػ٠ِ حَُِٓ ك٢ "كيػ٘خ"  األمر انثامن عشر:

 ٝ"أهزَٗخ"; ُظٌٍَٛخ

ٝهي ؿِذ ًُي ػ٠ِ ًظزش حُلي٣غ ،ٝٗخع ًُي ٝظَٜ رل٤غ ال ٣ول٠ ٝال 

٣ٝلٌكٕٞ حُلخء ٝحُيحٍ ،ٝهي  ٣ِظزْ ك٤ٌظزٕٞ ٖٓ كيػ٘خ : حُؼخء ٝحُٕ٘ٞ ٝحألُق،

 طلٌف حُؼخء أ٠ً٣خ ٣ٝوظَٜ ػ٠ِ ح٤ٔ٠َُ 

ٝ ٣ٌظزٕٞ ٖٓ أهزَٗخ "أٗخ" أ١ حُِٜٔس ٝح٤ٔ٠َُ ٝال طلٖٔ ٣ُخىس حُزخء 

 هزَ حُٕ٘ٞ ،ٝإ كؼِٚ حُز٤ٜو٢ ٝؿ٤َٙ ُجال طِظزْ رَِٓ كيػ٘خ .

 ٝهي طِحى ٍحء رؼي حألُق هزَ حُٕ٘ٞ أٝ هخء ًٔخ ٝؿي ك٢ ه٢ حُٔـخٍرش 

                                                           

 (ٙٗٗٔـ  ٣ٔٞىٙ ) حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ٙ ٔ

 .0ٕٔـ حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ٙ ٕ

 .ٕٔٓـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٖ
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ى ىحٍ أٍٝ ٍِٓ كيػ٘خ ،٣ٝلٌف حُلخء كو٢ ٝهي طِح
(ٔ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف : ٖٝٓٔ ٍأ٣ض ك٢ هطٚ حُيحٍ ك٢ ػالٓش )كيػ٘خ(: 

ِو٢  َٜ ٢ ٝ حُلخكع أكٔي حُز٤َْ ِٔ َُِّٔ حُلخكع أرٞ ػزي هللا حُلخًْ ،ٝ أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُ


(ٕ)

. 

ٝ ٣َِٓ أ٠ً٣خ ُـــ )كيػ٢٘( ك٤ٌظذ: ػ٠٘ أٝ ىػ٠٘ ،ىٕٝ أهز٢َٗ ،ٝأٗزؤٗخ 

ٗزؤ٢ٗ ٝأ
(ٖ)

. 

 ٝأٓخ )هخٍ(

ٍَ (( ك٢  َِ حُلي٣ِغ كٌُف )) هخ خ َؿَْص رٚ ػخىسُ أٛ َّٔ كوخٍ حُؼَحه٢: ٝٓ

ٌُظِذ  ِٞ حُ ِِ . كَأ٣ُض ك٢ رؼ ْٓ ََّ أػ٘خِء حإلٓ٘خِى ك٢ حُو٢ِّ ، أَٝ حإلٗخٍسُ ا٤ُٜخ رخُ

 حُٔؼظَٔيسِ حإلٗخٍسَ ا٤ُٜخ روخٍف ، كزؼ٠ُْٜ ٣ـٔؼُٜخ َٓغ أَىحسِ حُظلي٣ِغ ك٤ٌظُذ : هؼ٘خ

ٍَ : َكيَّػََ٘خ.   ، ٣َ٣يُ : هخ

ُٝ حُظ٢ طؤط٢ رؼيَ  َكخِء  خ حُٞح ْٖ ٍأٟ ٌٛح ٌٌٛح أََّٜٗ َٓ  ُٞ َْ  رؼ َّٛ ٝهي طٞ

َْ ًٌَُي .  ٤ُٝ ، َِ  حُظل٣ٞ

 

ٝرؼ٠ُْٜ ٣لَىُٛخ ك٤ٌظُذ : م ػ٘خ ، ٌٝٛح حٛطالٌف ٓظٌَٝى 
(ٗ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف: ؿَص حُؼخىس رلٌف )هخٍ (،ٝٗلٞٙ ك٤ٔخ ر٤ٖ ٍؿخٍ 

 هًطخ ،ٝال ري ٖٓ ًًَٙ كخُش حُوَحءس ُلًظخ. حإلٓ٘خى 

َُ ػ٘ٚ ٖٓ ًُي ٓخ اًح ًخٕ لَ ـْ  ،ك٢ أػ٘خء حإلٓ٘خى )هَة ػ٠ِ كالٕ ٝٓٔخ هي ٣ُ

ى كالٕ ( ك٤٘زـ٢ ُِوخٍة إٔ ٣وٍٞ ك٤ٚ: )ه٤َ ُٚ: أهزَى كالٕ(.  ََ  أهز

ٝٝهغ ك٢ رؼٞ ًُي )هَة ػ٠ِ كالٕ ػ٘خ كالٕ( كٌٜح ٣ًٌَ ك٤ٚ )هخٍ(، 

الٕ هخٍ: ػ٘خ كالٕ ( ٝهي ؿخء ٌٛح ًَٜٓكخ رٚ هًطخ ٌٌٛح ك٤وخٍ : )هَة ػ٠ِ ك
                                                           

 .2ٙ،20/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 .ٕٔٓـ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٕ

 .20/  ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٖ

 . ٗ٘ٔ/  ٕـ َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس    ٗ
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ك٢ رؼٞ ٓخ ٣ٍٝ٘خٙ. ٝاًح طٌٍَص ًِٔش )هخٍ( ًٔخ ك٢ هُٞٚ ك٢ ًظخد 

حُزوخ١ٍ: "كيػ٘خ ٛخُق رٖ ك٤خٕ هخٍ: هخٍ ػخَٓ حُ٘ؼز٢" كٌكٞح اكيحٛٔخ ك٢ 

حُو٢ ،ٝػ٠ِ حُوخٍة إٔ ٣ِلع رٜٔخ ؿ٤ٔؼًخ 
(ٔ)

. 

 حألَٓ حُظخٓغ ػَ٘: ) ف ( حُظلٍٞ :

كخء ِٜٓٔش ٓلَىس ٣ٔظويٜٓخ حإلٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ اًح ًخٕ ُِلي٣غ آ٘خىحٕ 

 أٝ أًؼَ كؼ٘ي حالٗظوخٍ ٖٓ آ٘خى ا٠ُ آ٘خى ٣ٌظزٜٞٗخ . 

 ٝطؼيىص أهٞحٍ حُؼِٔخء ك٢ ٓؼ٘خٛخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

أ ـ أٜٗخ ٓؤهًٞس ٖٓ حُظلٍٞ ; ُظلُٞٚ ٖٓ حإلٓ٘خى ا٠ُ آ٘خى ، ٝحُوخٍة 

 : " ف " ٣ٝٔظَٔ ك٢ هَحءس ٓخ رؼيٛخ .  ٣وـٍٞ اًح حٗظ٠ٜ ا٤ُٜخ

 هخٍ ح١ُٝٞ٘ : ٌٝٛح حُوٍٞ ٛٞ حُٔوظخٍ .

د ـ ٝه٤َ : اٜٗخ ٖٓ كخٍ ر٤ٖ ح٤ُ٘ج٤ٖ اًح كـِ ; ٌُٜٞٗخ كخُض ر٤ٖ 

 حإلٓ٘خى٣ٖ ، ٝأٗٚ ال ٣ِلع ػ٘ي حالٗظٜخء ا٤ُٜخ ر٢٘ء ،٤ُٝٔض ٖٓ حَُٝح٣ش 

د ًِْٜ ؽ ـ ٝه٤َ : اٜٗخ ٍِٓ ا٠ُ هُٞٚ : حُلي٣غ ، ٝإ أَٛ حُٔـَ

 ٣وُٕٞٞ اًح ِٝٛٞحْ ا٤ُٜخ : حُلي٣غ .

 ٝحُٔوظخٍ أٗٚ ٣وٍٞ ػ٘ي حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ: كخ ،٣َٝٔ.

ًؤر٢ ِْٓٔ ػَٔ رٖ ػ٠ِ ح٤ُِؼ٢  ٝهي ًظذ ؿٔخػش ٖٓ حُللخظ 

ٝحُلو٤ٚ حُٔليع أر٢  ٛـ(،6ٗٗٛـ( ، ٝأر٢ ػؼٔخٕ حُٜخر٢ُٗٞ)ٙٙٗحُزوخ١ٍ)

ٟٓٞؼٜخ " ٛق"   ٛـ(2ٗ٘ٓؼي دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم حرٖ حُو٤َِ حُو٢ِ٤ِ)

ك٤٘ؼَ رؤٜٗخ ٍِٓ " ٛق " ، ٝكٔ٘ض ٜٛ٘خ ًظخرش " ٛق " ُجال ٣ظْٞٛ أٜٗخ 

 ٓو٢ ٖٓ حإلٓ٘خى حألٍٝ .

ح ، ٢ٛٝ ًؼ٤َس ك٢ ٛل٤ق  ًَ ٌٝٛٙ حُلخء طٞؿي ك٢ ًظذ حُٔظؤه٣َٖ ًؼ٤

ِْٓٔ ، ه٤ِِش ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ
(ٕ)

. 

                                                           

 .0ٕٕٙـ ػِّٞ حُلي٣غ  ٔ

،كظق حُٔـ٤غ ٕٗٓػِّٞ حُلي٣غ ٙ، ٕٗ،  ٔٗ/  ٔـ َٗف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ  ٕ

 .20/  ٕطي٣ٍذ حَُح١ٝ ، 0ٕٔ/  ٕ
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 كخُٔوظخٍ أٜٗخ ٓؤهًٞس ٖٓ حُظل٣َٞ ، ٝأٗٚ ٣ظِلع رٜخ حُوخٍة  

ٍ حرٖ ًؼ٤َ: ٖٝٓ حُ٘خّ ٖٓ ٣ظْٞٛ أٜٗخ هخء ٓؼـٔش أ١: آ٘خى آهَ، هخ

ٝحٍُٜٔ٘ٞ حألٍٝ، ٝك٠ٌ رؼ٠ْٜ حإلؿٔخع ػ٤ِٚ
(ٔ)

 . 

٤َٓخ٢ّ١ِ : ٝرؼٞ حُٔليػ٤ٖ ٣ٔظؼِٜٔخ رخُوخء حُٔؼـٔش ٣َ٣ي رٜخ  هخٍ حُيِّ

ح" ٝ"هزَح" ُحى ؿ٤َٙ: أٝ اٗخٍس ا٠ُ حُوَٝؽ ٖٓ آ٘خى ا٠ُ آ٘خى . ًَ  "آه

رؼٞ حُٔظؤه٣َٖ ًخ١ُٝٞ٘: إ ًُي حؿظٜخى ٖٓ أثٔظ٘خ ٝحُظخَٛ ًٔخ هخٍ 

 ك٢ ٗؤٜٗخ ٖٓ ك٤غ أْٜٗ ُْ ٣ظز٤ٖ ُْٜ ك٤ٜخ ٢ٗء ٖٓ حُٔظوي٤ٖٓ .

هخٍ حُي٤ٓخ٢١: ٣ٝوخٍ إ أٍٝ ٖٓ طٌِْ ػ٠ِ ٌٛح حُلَف حرٖ حُٜالف 

،ٝٛٞ ظخَٛ ٖٓ ٤٘ٛؼٚ ال ٤ٓٔخ ٝهي َٛف أٍٝ حُٔٔؤُش روُٞٚ
(ٕ)

: ُْٝ ٣ؤط٘خ 

يُ رَ  َٔ ٌٕ ألَٓٛخػٖ أكٍي ٖٓٔ ٣ُْؼظَ ٤َخ
(ٖ)

. 

حألَٓ حُؼَٕ٘ٝ: ٣٘زـ٢ ك٢ ًظخرش حُظ٤ٔٔغ: إٔ ٣ٌظذ حُطخُذ رؼي حُزِٔٔش: 

حْٓ ح٤ُ٘ن حُٔٔٔغ ،ٝٗٔزظٚ ،٤ً٘ٝظٚ
(ٗ)

. 

هخٍ حُوط٤ذ: ٣ٌظذ حُطخُذ رؼي حُظ٤ٔٔش حْٓ ح٤ُ٘ن ح١ٌُ ٓٔغ حٌُظخد 

ٓ٘ٚ ٤ً٘ٝظٚ ٝٗٔزٚ ،ٍٝٛٞس ٓخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌظزٚ : كيػ٘خ أرٞ كالٕ كالٕ رٖ 

رٖ كالٕ حُلال٢ٗ هخٍ: ٗخ كالٕ ،٣ٝٔٞم ٓخ ٓٔؼٚ ٖٓ ح٤ُ٘ن ػ٠ِ كالٕ 

ُلظٚ
(٘)

. 

٣ٌٝظذ كٞم حُزِٔٔش: أٓٔخء حُٔخٓؼ٤ٖ ،ٝأٗٔخرْٜ ،ٝطخ٣ٍن ٝهض حُٔٔخع  

،أٝ ٣ٌظزٚ ك٢ كخ٤ٗش أٍٝ ٍٝهش ٖٓ حٌُظخد ،أٝ آهَ حٌُظخد ،أٝ ٟٓٞغ آهَ 

ك٤غ ال ٣ول٠ ٓ٘ٚ ،ٝحألٍٝ أك١ٞ
(ٙ)

. 

                                                           

 ٖٗٔـ حُزخػغ حُلؼ٤غ ك٢ حهظٜخٍ ػِّٞ حُلي٣غ ٙ ٔ

 .2ٕٔ/  ٕـ كظق حُٔـ٤غ  ٕ

 ٖٕٓػِّٞ حُلي٣غ ٙـ ٖ

 .26/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٗ

 .2ٕٙ/  ٔ ـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ ٘

 .26/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٙ
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ٌُظخد ك٢ ٓـخُْ ػيس ًظذ ػ٘ي حٗظٜخء هخٍ حُوط٤ذ: ٝإ ًخٕ ٓٔخػٚ ح

حُٔٔخع ك٢ ًَ ٓـِْ ػالٓش حُزالؽ
(ٔ)

. 

٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ  حُظ٤ٔٔغ رو٢ ػوش ٓؼَٝف حُو٢ ،ٝال رؤّ ػ٤ِٚ ػ٘ي 

ٌٛح رؤٕ ال ٣ٜلق ح٤ُ٘ن ػ٤ِٚ أ١ ال ٣لظخؽ ك٤٘جٌ ا٠ُ ًظخرش ح٤ُ٘ن هطٚ 

 رخُظٜل٤ق ،ٝال رؤّ إٔ ٣ٌظذ ٓٔخػٚ رو٢ ٗلٔٚ اًح ًخٕ ػوش ًٔخ كؼِٚ

حُؼوخص
(ٕ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف: ٝهي كيػ٢٘ رَٔٝ ح٤ُ٘ن أرٞ حُٔظلَ رٖ حُلخكع أر٢ 

ٓؼي ح١َُُٝٔ  ػٖ أر٤ٚ ػٖٔ كيػٚ ٖٓ حألٛزٜخ٤ٗش : إٔ  ػزي حَُكٖٔ رٖ 

٘يٙ  هَأ رزـيحى ؿًِءح ػ٠ِ  أر٢ أكٔي حُل٢َٟ ، ٝٓؤُٚ  َٓ أر٢ ػزي هللا رٖ 

ي رخُٜيم كبٗي اًح هطٚ ;٤ٌُٕٞ كـش ُٚ . كوخٍ ُٚ أرٞ أكٔي : ٣خ ر٢٘ ػ٤ِ

ػَكض رٚ ال ٣ٌٌري أكي ٝطٜيم ك٤ٔخ طوٍٞ ٝط٘وَ ٝاًح ًخٕ ؿ٤َ ًُي كِٞ ه٤َ 

ُي : ٓخ ٌٛح ه٢ أر٢ أكٔي حُل٢َٟ  ٓخًح طوٍٞ ُْٜ ؟ 
(ٖ)

. 

 حألٍٓٞ حُٞحؿزش ػ٠ِ ًخطذ حُظ٤ٔٔغ :

 ٣ـذ ػ٠ِ ًخطذ حُظ٤ٔٔغ ػيس أٍٓٞ ، ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ :

 حُظل١َ ك٢ ًظخرش حُظ٤ٔٔغ ٝحالكظ٤خ١ .-ٔ

 ر٤خٕ حُٔخٓغ ٝحُٔٔٔغ ٝحُٔٔٔٞع رِلع ؿ٤َ ٓلظَٔ .-ٕ

 ٓـخٗزش حُظٔخَٛ ك٤ٖٔ ٣ُؼزض حٓٔٚ.-ٖ

حُلٌٍ ٖٓ آوخ١ رؼٞ حُٔخٓؼ٤ٖ ُـَٝ كخٓي كبٕ ًُي ٓٔخ ٣ئى٣ٚ  -ٗ

 ا٠ُ ػيّ 

حٗظلخػٚ رٔخ ٓٔغ 
(ٗ)

. 

                                                           

 .2ٕٙ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٔ

 .26/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

 .ٕٙٓ،ٕ٘ٓػِّٞ حُلي٣غ ٙـ ٖ

 .6ٓ/ ٕ،طي٣ٍذ حَُح١ٝ ٕٙٓـ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ ٗ
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اًح  ُْ ٣ل٠َ ٓؼزض حُٔٔخع ٓخ ٓٔغ كِٚ إٔ ٣ؼظٔي ك٢ اػزخطٚ ك٢ 

  ك٠ٍْٞٛ ػ٠ِ هزَ ػوش ك٠َ ًُي

 ِٚ خِػ َٔ َٓ  ََ ٘ؼُٚ َْٗو َٓ خُُٗٚ ا٣خٙ ،ٝ َٔ ٖٝٓ ػَزَض ك٢ ًظخرٚ ٓٔخُع ؿ٤َٙ كوز٤ق رٚ ًظ

ٓ٘ٚ ،أٝ ٗٔن حٌُظخد
(ٔ)

 . 

 هخٍ ٤ًٝغ: أٍٝ رًَش حُلي٣غ اػخٍس حٌُظذ.

ٝهخٍ ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ: ٖٓ روَ رؼِٔٚ حرظ٢ِ رؼالع: آخ إٔ ٣٘ٔخٙ ٝال 

٣ٚللع ،ٝآخ إٔ ٣ٔٞص ٝال ٣٘ظلغ رٚ ،ٝآخ إٔ طٌٛذ ًظز
(ٕ)

. 

هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ: ٝهي ًّ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ًظخرٚ: ٓخٗغ حُؼخ٣ٍش روُٞٚ:  

()حُٔخػٕٞ :  َٕ خُػٞ َٔ ُْ َٕ ح َ٘ؼُٞ ْٔ َ٣ َٝ  ( ٝاػخٍس حٌُظذ أْٛ ٖٓ حُٔخػٕٞ .0)

ٝاًح أػخٍ حٌُظخد  كال ٣زطت ػ٤ِٚ رٌظخرٚ اال رويٍ كخؿظٚ
(ٖ)

. 

١ُّ : " ٣َخ ٣ُُٞٗ  َِ ْٛ ُِّ ٢ُِ حُ  ٍَ ٣ي: هَخ ِِ ٌُظُِذ" هخٍ ٣ُُْٞٗ ْرٖ ٣َ ُْ ٍَ ح ُؿُِٞ َٝ ُْ ا٣َِّخَى 
خ "  َٜ َلخرِ ْٛ خ َػ٠َِ أَ َٜ ُٔ ٍَ : " َكْز ٌُظُِذ ؟ هَخ ُْ ٍُ ح خ ُؿُِٞ َٓ َٝ ُِْض :  هُ

(ٗ)
. 

 ٍِ ْٖ كِؼَخ ِٓ اَل  َٝ عِ ،  ٍَ َٞ ُْ َِ ح ْٛ ٍِ أَ ْٖ كِؼَخ ِٓ  َْ ٝهخٍ حُل٤ْ٠ََُ رٖ ػ٤خٝ: ٤َُْ

 ُْٚ٘ َُٔٚ َػ ٍَ كَظَْلزِ ُؿ ٍَ خَع  َٔ َٓ ْٕ طَؤُْهٌَ  خِء أَ َٔ ٌَ ُل ُْ َُٔٚ  ح َْ َْٗل َُِي كَوَْي َظَِ ًَ ََ ْٖ كَؼَ َٓ َٝ  ، 

ٝك٢ ٍٝح٣ش : ٝال ٖٓ كؼخٍ حُؼِٔخء إٔ طؤهٌ ٓٔخع ٍؿَ ًٝظخرٚ كظلزٔٚ 

ػ٤ِٚ
(٘)

. 

 كبٕ ٓ٘ؼٚ اػخٍطٚ 

 كل٤ٚ ٌٓٛزخٕ :

                                                           

 .6ٓ/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 .ٕٓٗ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٕ

 .6ٓ/ َٕح١ٝ ـ طي٣ٍذ حُ ٖ

حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش  ،ٕٕٗ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٗ

 .0ٙٔأىد حالٓالء ٝحالٓظٔالء ٙ ،ٕٕٗٙ ٝطو٤٤ي حُٔٔخع

 .ٖٕٗ،ٕٕٗ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٘
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حٌُٔٛذ حألٍٝ : إ ًخٕ ٓٔخػٚ ٓؼزظًخ رَٟخ ٛخكذ حٌُظخد ٝؿذ 

 اػخٍطٚ ،ٝاال كال

ٝحُ٘خكؼ٤ش ،ٖٝٓ أثٔظْٜ: حُوخ٢ٟ  ٖٝٓٔ هخٍ رٌُي حُل٘ل٤ش ٝحُٔخ٤ٌُش

ٛـ( ،ٝحُوخ٢ٟ آٔخػ٤َ رٖ آلخم 6٘ٔكلٚ رٖ ِؿ٤َخع حُل٘ل٢ حُ٘وؼ٢ )

ْٛ حألُى١ ٓٞالْٛ حُز١َٜ حُٔخ٢ٌُ  ٍْ رٖ آٔخػ٤َ رٖ كٔخى رٖ ٣ُي حرٖ ِى

ر٤ََْ رٖ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزي هللا رٖ ػخْٛ رٖ 2ٕٕ) ُِّ ٛـ( ،ٝأرٞ ػزي هللا حُ

١ حُ٘خكؼ٢ ؼٞحٌٍُٔ٘ رٖ حُِر٤َ رٖ حُ َِ ر٤َْ ُِّ ٛـ(ٝكٌْ رٚ 0ٖٔ)حّ حألٓي١ حُ

حُوخ٤ٟخٕ 
(ٔ)

. 

١ : حىػ٠ ٍؿَ ػ٠ِ ٍؿَ رخٌُٞكش ٓٔخًػخ ٓ٘ؼٚ ا٣خٙ  ُِ ح ََّ َػشَ حُ ٍْ ُُ هخٍ أرٞ 

كظلخًٔخ ا٠ُ كلٚ رٖ ؿ٤خع ،ًٝخٕ ػ٠ِ ه٠خء حٌُٞكش ،كوخٍ كلٚ ُٜخكذ 

ِٓ٘خى حٌُظخد: أهَؽ ا٤ُ٘خ ًظزي ،كٔخ ًخٕ ٖٓ ٓٔخع ٌٛح حَُؿَ رو٢ ٣يى أُ

 ٝٓخ ًخٕ روطٚ أػل٤٘خى ٓ٘ٚ 

 كو٤َ ألر٢ ٍُػش : ٖٓٔ ٓٔؼظٚ ؟ هخٍ: ٖٓ آلخم رٖ ٠ٓٞٓ حألٜٗخ١ٍ 

هخٍ حَُح١َِٜٓٓ: ٓؤُض أرخ ػزي هللا حُِر١َ٤ ػٖ ٌٛح؟ كوخٍ: ال ٣ـ٢ء 

ٌْ أكٖٔ ٖٓ ٌٛح ;ألٕ ه٢ ٛخكذ حٌُظخد  ىحٍ ػ٠ِ ٍٟخٙ ك٢ ٌٛح حُزخد كٌ

ءٝهخٍ ؿ٤َٙ: ٤ُْ ر٢٘رخٓظٔخع ٛخكزٚ ٓ٘ٚ 
(ٕ)

. 

ِْض :  َّٜ ٍأ٣ض ٍؿال هيّ » ٝهخٍ دمحم رٖ أكٔي رٖ ٣ؼوٞد رٖ ٤ٗزش رٖ حُ

ٍؿال ا٠ُ آٔخػ٤َ رٖ آلخم حُوخ٢ٟ ، كخىػ٠ ػ٤ِٚ إٔ ُٚ ٓٔخػخ ك٢ 

حُلي٣غ ك٢ ًظخرٚ ، ٝأٗٚ هي أر٠ إٔ ٣ؼ٤َٙ ، كٔؤٍ آٔخػ٤َ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ، 

٤ِخ ، ػْ كٜيهٚ كوخٍ : ك٢ ًظخر٢ ٓٔخع ُٝٔض أػ٤َٙ ، كؤ١َم  آٔخػ٤َ ٓ

ٍكغ ٍأٓٚ ا٠ُ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ كوخٍ ُٚ : ػخكخى هللا ، إ ًخٕ ٓٔخػٚ ك٢ ًظخري 

روطي ، ك٤ِِٓي إٔ طؼ٤َٙ ، ٝإ ًخٕ ٓٔخػٚ ك٢ ًظخري رو٢ ؿ٤َى كؤٗض 

أػِْ ، هخٍ : ٓٔخػٚ ك٢ ًظخر٢ روط٢ ٌُٝ٘ٚ ٣زطت رَىٙ ػ٢ِ ، كوخٍ : أهٞى 

                                                           

 .6ٓ،6ٔ/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٔ

 .26٘ـ حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ٙ ٕ
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اًح أػخٍى ٤ٗجخ كال «  ك٢ حُي٣ٖ أكذ إٔ طؼ٤َٙ ، ٝأهزَ ػ٠ِ حَُؿَ ، كوخٍ :

طزطت رٚ "
(ٔ)

. 

حٌُٔٛذ حألٍٝ  ٛٞ حُٜٞحدحٌُٔٛذ حُؼخ٢ٗ : ال طـذ اػخٍطٚ ، ٝ
(ٕ)

. 

هخٍ حرٖ حُٜالف: ٝهي طؼخٟيص أهٞحُْٜ ك٢ ًُي ٣َٝؿغ كخِٜٛخ ا٠ُ: 

 إٔ ٓٔخع ؿ٤َٙ اًح ػزض ك٢ ًظخرٚ رَٟخٙ ك٤ِِٓٚ اػخٍطٚ ا٣خٙ. 

ظُٚ رؤ ْٜ ؿَّ َٝ ٕ ًُي رُِٔ٘ش ٜٗخىس ُٚ ػ٘يٙ ٝهي ًخٕ ال ٣َز٤ٖ ٢ُ ٝؿٜٚ ،ػْ 

ََ حُٜ٘خىس  ٍُ ٓخُٚ ،ًٔخ ٣ِِّ ٓظلٔ ،كؼ٤ِٚ أىحإٛخ رٔخ كٞطٚ ،ٝإ ًخٕ ك٤ٚ رٌ

ٍُ ٗلٔٚ رخُٔؼ٢ ا٠ُ ٓـِْ حُلٌْ ألىحثٜخ أىحإٛخ ،ٝإ ًخٕ ك٤ٚ رٌ
(ٖ)

. 

ِِْو٢ِ٘٤: ػ٘ي١ ك٢ طٞؿ٤ٜٚ ؿ٤َ ٌٛح ٝٛٞ إٔ ٓؼَ ٌٛح ٖٓ   ٝهخٍ حُزُ

غ كٍٜٞ ػِوش ر٤ٖ حُٔلظخؽ ٝحُٔلظخؽ ا٤ُٚ حُٜٔخُق حُؼخٓش حُظ٢ ٣لظخؽ ا٤ُٜخ ٓ

 طو٢٠ اُِحٓٚ ربٓؼخكٚ ك٢ ٓوٜيٙ.

 ٝأِٛٚ اػخٍس حُـيحٍ ُٟٞغ ؿٌٝع حُـخٍ ػ٤ِٚ 

سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِ  كؼَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ : أَ ٍَ ْٕ » هَخ َ ُٙ أ ٍَ ْْ َؿخ ًُ َْ٘غ أََكيُ ْٔ الَ ٣َ

 ِٙ ٍِ َ٘زَشً ك٠ِ ِؿيَح َُ َه َِ ـْ َّْ ٣َوُٞ«. ٣َ ُ : ػ ٍَ خ هَخ َٜ ْ٘ ْْ َػ ًُ ح ٍَ ٠ُِ أَ خ  َٓ سَ:  ََ ٣ْ ََ ُٛ ٍُ أَرُٞ 

 ْْ ٌُ ظَخكِ ًْ َٖ أَ خ ر٤َْ َٜ َّٖ رِ َ٤ ِٓ ٍْ ِ ألَ َّللاَّ َٝ ، َٖ ٤ ِٟ َِ ْؼ ُٓ
(ٗ)

. 

ٝهخٍ رٞؿٞد ًُي ؿٔغ ٖٓ حُؼِٔخء ٝٛٞ أكي ه٢ُٞ حُ٘خكؼ٢ كبًح ًخٕ 

٣ِِّ حُـخٍ رخُؼخ٣ٍش ٓغ ىٝحّ حُـٌٝع ك٢ حُـخُذ كْلٕ ٣ِِّ ٛخكذ حٌُظخد 

خ٣ٍش أ٠ُٝٓغ ػيّ ىٝحّ حُؼ
(٘)

 

 اًح ٗٔن حٌُظخد كال ٣ُؼزِض ٓٔخػٚ اال رؼي حُٔوخرِش  

                                                           

 .ٕٔٗ/  ٔـ حُـخٓغ ألهالم حَُح١ٝ ٝآىحد حُٔخٓغ  ٔ

 .6ٔ/ ٕـ طي٣ٍذ حَُح١ٝ  ٕ

 .2ٕٓ،0ٕٓػِّٞ حُلي٣غ ٙـ ٖ

ـ أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد حُٔظخُْ رخد ال ٣ٔ٘غ ؿخٍٙ إٔ ٣ـَُ ه٘زٚ ك٢  ٗ

(، ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق ًظخد  حُٔٔخهخس رخد ؿَُ ٖٖٕٔف)2ٙ6/  ٕؿيحٍٙ 

 (،ٝحُِلع ُٚ . ٕ٘ٔٗف) 0٘/  ُ٘ـخٍ حُو٘ذ ك٢ ؿيحٍ ح

 .ٕٖ٘ـ ٓلخٖٓ حالٛطالف ٙ ٘
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اًح ٗٔن حٌُظخد كال ٣٘وَ ٓٔخػٚ ا٠ُ ٗٔوظٚ اال رؼي  هخٍ حرٖ حُٜالف :

حُٔوخرِش ح٤َُٟٔش . ٌٌٝٛح ال ٣٘زـ٢ ألكي إٔ ٣٘وَ ٓٔخػخ ا٠ُ ٢ٗء ٖٓ حُ٘ٔن 

٤ٟش رخُٔٔٔٞع ، ٤ًال ، أٝ ٣ؼزظٚ ك٤ٜخ ػ٘ي حُٔٔخع حرظيحء ، اال رؼي حُٔوخرِش حَُٔ

٣ـظَ أكي رظِي حُ٘ٔوش ؿ٤َ حُٔوخرِش ، اال إٔ ٣ز٤ٖ ٓغ حُ٘وَ ، ٝػ٘يٙ ًٕٞ 

حُ٘ٔوش ؿ٤َ ٓوخرِش
(ٔ)

. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2ٕٓػِّٞ حُلي٣غ ٙـ ٔ



 سحلول د/ السيد أحمد دمحم                   كتابة الحديث وضبطه دراسة تأصيلية    

 

  26 

 

 

 انخاتمح

حُلٔي هلل ح١ٌُ ر٘ؼٔظٚ طظْ حُٜخُلخص ، ٝأ٢ِٛ ٝأِْٓ ػ٢ِ ه٤َ ٖٓ 

،  ٝػ٢ِ ٝٛلزٚ حُط٤ز٤ٖ حُطخٖ٣َٛأٍِٓٚ هللا ٍكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ ٤ٓيٗخ دمحم

 ٖٝٓ طزؼْٜ ربكٔخٕ ا٢ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ .

ٝأٜٗي إٔ ال اُٚ اال هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ ، ٝأٜٗي إٔ دمحمحً ػزي هللا  

ٍُٝٓٞٚ رِؾ حَُٓخُش ٝأى١ حألٓخٗش ٜٝٗق حألٓش ًٝ٘ق حُـٔش ، ٝهظْ هللا رٚ 

 حألٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ ، ٝؿخٛي ك٢ ٓز٤َ هللا كظ٢ أطخٙ ح٤ُو٤ٖ.

ٌٛح حُزلغ حٓظليص ٓ٘ٚ كٞحثي ؿ٤ِِش ، ٝرؼي ٍكِش  ٝحٓؼش ك٢ اػيحى  

 ٝهَؿض ٓ٘ٚ ر٘ظخثؾ ػي٣يس ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣ :

 ـ ًخٕ ؿَ حػظٔخى حُؼَد ػ٠ِ حُللع ال حٌُظخرش .ٔ

 ، ٝإًٔ ُزؼٞ حُٜلخرش رخٌُظخرش . ـ إٔ حُٔ٘ش  ًظزض ك٢ ػٜي حُ٘ز٢ ٕ

 ـ ٝ ًظزض ك٢ ػٜي حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ٖٝٓ رؼيْٛ .ٖ

ِِْ رٜخ حُ٘ز٢ ػٜي حُ٘ز٢  ـ ًخٗض ٛ٘خى ٛلخثق ٌٓظٞرش ك٢ٗ ، ًٝػ

.  خ ـ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ًٜل٤لش ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ـ 

ـ ٝظَٜص ٛلخثق ُِٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ك٢ ػٜي حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ، ٘

 ٖٝٓ رؼيْٛ . 

 ـ ٗخع أَٓ حٌُظخرش ٝحٗظَ٘ كظ٠ ٛخٍ أَٓحً ٓـٔؼخً ػ٤ِٚ .ٙ

ِض هًَٗخ ٖٓ حُِٓخٕ ٓللٞظ ك٢ ـ  حَُى ػ٠ِ ٖٓ ٣وٍٞ : إ حُٔ٘ش ظ0

 حُٜيٍٝ ىٕٝ حُٔطٍٞ كِلوٜخ ٓخ ُلوٜخ ، ٝرخُظخ٢ُ ال ٣ٌٖٔ حالػظٔخى ػ٤ِٜخ 

 ر٠ز٢ حُلي٣غ ٣ظٌٖٔ حُوخٍة ٖٓ أىحء حُلي٣غ ًٔخ ٓٔؼٚ.-2

َ رخُ٘و٢ ٝحٌَُ٘.-6 ٌِ ْ٘ َ ، ٝٓخ ال ٣ُ ٌِ ْ٘  ٝؿٞد ٟز٢ ٓخ ٣ُ

ن ؿ٤ٔغ أْٓ حُٔليػٕٞ هٞحػي ك٢ ح٠ُز٢ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٜخ ك٢ طلو٤-ٓٔ

 .ٜٗٞٙ حُؼِّٞ حُٔوظِلش 
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 كزوٞحػيْٛ ك٢ ًُي ٛخٍ ُْٜ هٜذ حُٔزن ك٢ طلو٤ن حُظَحع .  

ح ،  ًَ خ ًؼ٤ ًٔ َٝٛ هللا ػ٢ِ ٤ٓيٗخ دمحم ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓ ط٤ِٔ

 ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  . 
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 انمـرا جع

 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ *

رٖ ٍٜٓ٘ٞ  أىد حإلٓالء ٝحالٓظٔالء ألر٢ ٓؼي ػزي ح٣ٌَُْ رٖ دمحم* 

ٛـ(، ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص،  حأل٠ُٝ،  ٕٙ٘حُظ٢ٔ٤ٔ  حُٔٔؼخ٢ٗ )ص 

 ّ  . ص / ٓخًْ كخ٣ٔلخ٣َِ .62ٔٔٛـ/  ٔٓٗٔٓ٘ش  

أىد حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ ألر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ كز٤ذ حُز١َٜ * 

ِى١ ) ٍْ َٝ خ َٔ ٛـ / ٘ٔٗٔٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، حُؼخ٤ٗش ٓ٘ش ٓ٘ٗحُ

ٔ66ّٖ 

ٛـ( ١ ىحٍ ٕٙ٘حألىد حُٔلَى ُإلٓخّ دمحم  رٖ آٔخػ٤َ حُزوخٍٟ )ص* 

 ّ . ص/ دمحم ػزي حُوخىٍ ػطخ .66ٙٔٛـ / 0ٔٗٔحٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ٓ٘ش 

 * ِٚ ِِْو٤ ٍِ ك٢ طَ ٍُ حألَْه٤َخ ؼَخ ِٗ َٝ  ٍِ ح ََ ٤َشُ حألَْر ِْ ٣َّٝش أَٝ " ِك َٞ ٍُ حَُّ٘ خ ًَ ًْ حأل

ظَلَ  ْٔ ُٔ ٍِ حُ خ ًَ ًْ حِص ٝحألَ َٞ ػ ََ ِع حُيَّ ٍِ " ُإِلٓخّ حُلخكِع حَُٔليِّ خ َٜ زَِّش ك٢ ح٤ََُِّْ ٝحَُّ٘

(١ٝ َٞ ِف حَُّ٘ ََ َٗ ٣َّخ ٣َْل٠٤ رٖ  َِ ًَ َُ  ٛـ ( ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص. 0ٙٙحُلَو٤ُْٚ أَر٢ 

حالٓظ٤ؼخد ك٠ ٓؼَكٚ حألٛلخد ألر٢ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي هللا رٖ دمحم * 

ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ، ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ٖٙٗرٖ ػزي حُزَ حُو١َز٠ )ص

ص/ح٤ُ٘ن ػ٠ِ دمحم ٓؼٞٝ ٝح٤ُ٘ن ػخىٍ أكٔي رٖ  66٘ٔٛـ/ ٘ٔٗٔٓ٘ش 

 ػزي حُٔٞؿٞى

أٓي حُـخرش ك٠ ٓؼَكش حُٜلخرش ُؼِ حُي٣ٖ حرٖ حألػ٤َ أر٢ حُلٖٔ ػ٠ِ * 

ٛـ / 6ٓٗٔٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص ٓ٘ش ٖٓٙرٖ دمحم حُـٍِٟ )ص

ٔ626.ّ 

٠ُ ًُي ٖٓ حألكخى٣غ حالهظَحف ك٢ ر٤خٕ حالٛطالف  ٝٓخ أ٤ٟق ا* 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ،  0ٕٓحُٔؼيٝىس ٖٓ حُٜلخف الرٖ ىه٤ن حُؼزي )

 ّ .62ٙٔٛـ /ٙٓٗٔر٤َٝص، ٓ٘ش 

حإلُٔخع ا٠ُ ٓؼَكش أٍٛٞ حَُٝح٣ش ٝطو٤٤ي حُٔٔخع ُِوخ٢ٟ ػ٤خٝ رٖ * 

ز٢ِ ) ِٜ ٛـ( ١ ٌٓظزش ىحٍ حُظَحع ، حُوخَٛس  ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش ٠ٓٞٓ٘ٗٗ ح٤َُْل

 ّ  ، ص / ح٤ُٔي أكٔي ٛوَ .60ٓٔٛـ / 26ٖٔ
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حُزخػغ حُلؼ٤غ َٗف حهظٜخٍ ػِّٞ حُلي٣غ ُِلخكع حرٖ ًؼ٤َ حإلٓخّ * 

ٛـ( طؤ٤ُق ح٤ُ٘ن أكٔي  00ٗأر٠ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ حُيٓ٘و٢ حُ٘خكؼ٢ )

 ّ .66ٗٔٛـ/ ٘ٔٗٔدمحم ٗخًَ ١ ىحٍ حٌُظذ ، ر٤َٝص ،  حُؼخ٤ٗش ٓ٘ش 

ٓخ ػ٤ِٜخ َٗف ٓوظَٜ ٛل٤ق رَٜـش حُ٘لّٞ ٝطل٤ِٜخ رٔؼَكش ٓخ ُٜخ ٝ* 

حُزوخ١ٍ ح٠ُٔٔٔ ؿٔغ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ريء حُو٤َ ٝحُـخ٣ش ُإلٓخّ حُٔليع حٍُٞع 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، 66ٙأر٢ دمحم ػزي هللا رٖ أر٢ كَٔس حألٗي٢ُٔ )

 ر٤َٝص .

طخ٣ٍن اٍرَ َُ٘ف حُي٣ٖ رٖ أر٢ حُزًَخٕ حُٔزخٍى رٖ أكٔي * 

ّ، 62ٓٔٝحإلػالّ ،حُؼَحم، ٓ٘ش حَُ٘٘ ٛـ( ١  ُٝحٍس حُؼوخكش 6ٖ0حألٍر٢ِ)

 ص / ٓخ٢ٓ رٖ ٤ٓي هٔخػي حُٜوخٍ

ٛـ ُِلخكع ٖٙٗطخ٣ٍن رـيحى أٝ ٓي٣٘ش حُٔالّ ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ كظ٠ ٓ٘ش * 

ٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ  ٖٙٗأر٢ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ ػخرض حُوط٤ذ حُزـيحىٟ )ص

 ر٤َٝص .

ٛزٚ  طخ٣ٍن ٓي٣٘ش ىٓ٘ن ُإلٓخّ حُؼخُْ حُلخكع أر٢ ػ٠ِ رٖ حُلٖٔ رٖ* 

ٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص ،  0ٔ٘هللا حُ٘خكؼ٠ حُٔؼَٝف رخرٖ ػٔخًَ )ص

ّ ص / ٓلذ حُي٣ٖ أر٢ ٓؼ٤ي ػَٔ رٖ ؿَحٓٚ 660ٔٛـ 0ٔٗٔحأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

 حُؼَٟٔٝ. 

طي٣ٍذ حَُحٟٝ ك٠ َٗف طو٣َذ حُ٘ٞحٟٝ ُإلٓخّ حُلخكع ؿالٍ حُي٣ٖ * 

ٛـ ٗٔٗٔٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص، ٓ٘ش  6ٔٔػزي حَُكٖٔ ح٠١ٞ٤ُٔ )ص

 ّ ص / ػَكخٕ ػزي حُوخىٍ كٕٔٞ حُؼ٘خ.66ٖٔ/

طًٌَس حُللخظ ُإلٓخّ ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ حٌُٛز٠ * 

ٛـ / 6ٔٗٔٛـ(  ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش  0ٗ2)ص

 ّ ص/ ٣ًَُخ ػ٤َٔحص. 662ٔ

حُظو٣َذ ٝحُظ٤ٔ٤َ ُٔؼَكش ٖٓ٘ حُز٤َ٘ ح٣ٌَُ٘ ُإلٓخّ ٓل٠ حُي٣ٖ أر٢ * 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ،  0ٙٙخ ٣ل٢٤ حرٖ َٗف حُٟ٘ٞٝ)ص٣ًَُ

 ّ ص ٛالف دمحم ػ٠٣ٞش .620ٔٛـ / 0ٓٗٔحأل٠ُٝ ٓ٘ش 
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طو٤٤ي حُؼِْ  ُِلخكع أر٢ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ ػخرض حُوط٤ذ حُزـيحىٟ * 

 ّ. 6ٗ6ٔٛـ( ١ ىٓ٘ن ٓ٘ش  ٖٙٗ)ص

ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ ُإلٓخّ أر٢ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ كـَ * 

ٛـ( ١ ىحٍ حك٤خء حُظَحع حُؼَر٠ ، ر٤َٝص ، حُؼخ٤ٗش ، ٓ٘ش  ٠ٗ2ٕ٘)صحُؼٔوال

 ّ 66ٖٔٛـ / ٖٔٗٔ

ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ك٠ أٓٔخء حَُؿخٍ ُِلخكع حُٔظوٖ ؿٔخٍ حُي٣ٖ أر٢ * 

ٛـ( ١ ٓئٓٔٚ حَُٓخُش ،  0ٕٗحُلـخؽ ٣ٞٓق حرٖ ػزي حَُكٖٔ حُِٟٔ )ص

 ٓؼَٝف ّ  . ص / ى. ر٘خٍ ػٞحى 662ٔٛـ / 2ٔٗٔر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ الرٖ ػزي حُزَ أر٢ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي هللا * 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ،  ٖٙٗدمحم رٖ ػزي حُزَ حُو١َز٠ )ص

 ّ  ص/ ٓٔؼي ػزي حُل٤ٔي دمحم حُٔؼي٠ٕٗٓٓٓٛـ / ٕٔٗٔحأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

حُـخٓغ ألهالم حَُحٟٝ ٝآىحد حُٔخٓغ ُِوط٤ذ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ * 

ٛـ( ١ ٌٓظزٚ حُٔؼخٍف،  ح٣َُخٝ ٓ٘ش  ٖٙٗرض حُزـيحىٟ أر٠ رٌَ )صػخ

 ّ .  ص / ى. ٓلٔٞى حُطلخٕ .62ٖٔٛـ / ٖٓٗٔ

حُـَف ٝحُظؼي٣َ ألر٢ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ اى٣ٍْ رٖ * 

ٛـ( ١  0ٕٖحٌٍُٔ٘ حُظ٠ٔ٤ٔ حُل٘ظ٠ِ حَُحُٟ حُٔؼَٝف رخرٖ أر٢ كخطْ )ص

ّ ػٖ ٗٔوٚ ٓطزؼٚ ٓـِْ ىحثَس 6ٕ٘ٔٛـ/ 0ٖٔٔىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص ، ٓ٘ش 

ٛـ / 0ٖٔٔحُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش رل٤يٍ آرخى حُيًٖ حُـ٘ي ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

ٔ6ٕ٘. ّ 

ُإلٓخّ حُٔليع  ؿالء حألكٜخّ ك٢ ك٠َ حُٜالس ػ٠ِ دمحم ه٤َ حألٗخّ* 

حُٔلَٔ حُلو٤ٚ ْٗٔ حُي٣ٖ أر٢ ػزي هللا دمحم رٖ أر٢ رٌَ حٍُِػ٢ حُيٓ٘و٢ 

ٛـ(  ١ ىحٍ حُؼَٝرش ، ح٣ٌُٞض  0٘ٔـ  ٣ٙ6ٔش )حُٔؼَٝف رخرٖ ه٤ْ حُـُٞ

ػزي حُوخىٍ  -ّ ،ص /  ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ  620ٔٛـ/  0ٓٗٔ،حُؼخ٤ٗش ، 

 حألٍٗخإ١ٝ .

حُلي٣غ ٝحُٔليػٕٞ أٝ ػ٘خ٣ش حألٓش حإلٓال٤ٓش رخُٔ٘ش حُٔلٔي٣ش ُٔلٔي * 

 أرٞ ُٛٞ. ١ حٌُٔظزش حُظٞك٤و٤ش ، حُوخَٛس .
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حَُ٘ف حٌُز٤َ َُِحكؼ٢ َُٔحؽ  هالٛش حُزيٍ ح٤َُ٘ٔ ك٢ طو٣َؾ ًظخد* 

حُي٣ٖ أر٢ كلٚ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حُ٘خكؼ٢ ح١َُٜٔ حُٔؼَٝف رخرٖ 

ٛـ . ص / ٓٔٗٔح٣َُخٝ ـ حأل٠ُٝ ٓ٘ش  -ٛـ( ١  ٌٓظزش حَُٗي 2ٓٗحُِٔوٖ )

 كٔي١ ػزي حُٔـ٤ي آٔخػ٤َ حُِٔل٢

حَُكِش ك٠ ١ِذ حُلي٣غ ُإلٓخّ حُلخكع أر٠ رٌَ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ * 

ٛـ ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ،  ر٤َٝص ،  ٖٙٗحُزـيحىٟ )ص ػخرض حُوط٤ذ

 ّ . ص / ٍٗٞ حُي٣ٖ ػظَ . 60٘ٔٛـ/  6ٖ٘ٔحأل٠ُٝ ٓ٘ش 

ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿٚ ُِلخكع أر٢ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ِ٣ي حُو٠٘٣ِٝ )ص * 

 ٛـ( ١ ىحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش ، حُوخَٛس ، ص/ دمحم كئحى ػزي حُزخه٠ . 0ٖٕ

ُلخكع أر٢ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ حألٗؼغ حُٔـٔظخ٠ٗ ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى ُإلٓخّ ح* 

ٛـ / ٙٔٗٔٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش  0ٕ٘)ص 

 ّ ص/ دمحم ػزي حُؼ٣ِِ حُوخُيٟ .66ٙٔ

ٖٓ٘ حُظٌَٟٓ ُإلٓخّ أر٢ ػ٠ٔ٤ دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ٍٓٞس حُظٌَٟٓ )ص * 

 ّ .66ٗٔٛـ ٗٔٗٔٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص ، ٓ٘ش ، 06ٕ

ٛـ( 2ٖٖ٘ حُيحٍهط٠٘ ُإلٓخّ حُلخكع ػ٠ِ رٖ دمحم حُيحٍهط٠٘ )ص ٓ٘* 

ّ ص/ 66ٙٔٛـ / ١ٔٗٔ0 ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

 ٓـيٟ رٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٓؼ٤ي حٍُٟ٘ٞ

ٖٓ٘ حُيح٠ٍٓ ُإلٓخّ حُلخكع ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيح٠ٍٓ * 

حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش  ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٠ ، ر٤َٝص ،ٕ٘٘حَُٔٔه٘يٟ )ص 

 ّ ص/ كٞحُ أكٔي ٠َُُٓ ، ٝهخُي حُٔزغ حُؼ620٠ِٔٔٛـ / 0ٓٗٔ

حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُإلٓخّ أر٢ رٌَ أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٠ِ حُز٤ٜو٠ )ص * 

 ٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص . 2٘ٗ

حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُإلٓخّ أر٢ ػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ حُ٘ٔخث٠ )ص * 

 66ٔٔٛـ / ٔٔٗٔ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ٖٖٓ

 ص/ ى. ػزي حُـلخٍ ٤ِٓٔخٕ حُز٘يحٍٟ ، ٤ٓٝي ًَٟٔٝ كٖٔ 
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ٖٓ٘ حُ٘ٔخث٠ )حُٔـظز٠( ُإلٓخّ أر٢ ػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ  *

ٛـ / ٘ٔٗٔٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ، ٓ٘ش ٖٖٓحُ٘ٔخث٠ )ص 

حإلٓخّ  ّ ١ٝزؼض حُٖٔ٘ رَ٘ف حُلخكع ؿالٍ حُي٣ٖ ح٠١ٞ٤ُٔ ٝكخ ٤ٗش66٘ٔ

 حُٔ٘يٟ .

حُٔ٘ش هزَ حُظي٣ٖٝ ُٔلٔي ػـخؽ حُوط٤ذ  ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص ، * 

 ّ .660ٔٛـ / 2ٔٗٔحُٔخىٓش ٓ٘ش 

حُٔ٘ش ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ حُظ٣َ٘غ حإلٓال٢ٓ ُِيًظٍٞ ٜٓطل٠ حُٔزخػ٢ . ١ * 

 ّ.662ٔٛـ / 2ٔٗٔىحٍ حُٔالّ ، حُوخَٛس ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش 

دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ حٌُٛز٠  ٤َٓ أػالّ حُ٘زالء ُإلٓخّ ْٗٔ حُي٣ٖ* 

ٛـ / ٕٕٗٔٛـ( ١ ٓئٓٔش حَُٓخُش ، ر٤َٝص ، حُلخى٣ش ػَ٘ ، ٓ٘ش 0ٗ2)ص  

 ّ ص / ٗؼ٤ذ حالٍٗئ١ٝ .ٕٔٓٓ

َٗف حُظزَٜس ٝحُظًٌَس  ألر٢ حُل٠َ ٣ُٖ حُي٣ٖ ػزي حَُك٤ْ رٖ * 

ٛـ( 2ٓٙحُل٤ٖٔ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ارَح٤ْٛ حُؼَحه٢ )حُٔظٞك٠ : 

ّ، ،ص/ ى. ٕٕٓٓٛـ / ٌٖٕٗٔظذ حُؼ٤ِٔش ،ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش ١ ىحٍ حُ

 ػزي حُِط٤ق ح٤ُْٜٔ  ،ى. ٓخَٛ ٣خ٤ٖٓ حُللَ.

َٗف أٛلخد حُلي٣غ ُإلٓخّ أر٠ رٌَ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ ػخرض * 

ٛـ( ٣َ٘ٗخص ٤ًِش حإل٤ُٜخص ؿخٓؼش أٗوَٙ ، َٗ٘طٚ ٖٙٗحُوط٤ذ حُزـيحىٟ )

 ٤ذ أٝؿ٠ِ .ىحٍ اك٤خء حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ، ص/ دمحم ٓؼ٤ي هط

حُٜلخف طخؽ حُِـش ٝٛلخف حُؼَر٤ش إلٓٔخػ٤َ رٖ كٔخى حُـ١َٛٞ * 

ّ ،ص /  620ٔ/  ٛ  0ٓٗٔٛـ( ١ ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ر٤َٝص حَُحرؼش  6ٖٖ)

 أكٔي ػزي حُـلٍٞ ػطخٍ

ٛل٤ق حرٖ كزخٕ ح٠ُٔٔٔ )حُظوخ٤ْٓ ٝحألٗٞحع( ُإلٓخّ حُلخكع أر٠ * 

ٛـ( ٝٛٞ رظَط٤ذ حأل٤َٓ ٖٗ٘ظ٢ )كخطْ دمحم رٖ كزخٕ حرٖ أكٔي حُظ٢ٔ٤ٔ حُزٔ

ٛـ( ١ ٓئٓٔش حَُٓخُش ، ر٤َٝص ، 0ٖ6ػالء حُي٣ٖ ػ٠ِ رٖ رِزخٕ حُلخ٢ٍٓ )

 ّ  ص/ ى . ٗؼ٤ذ حألٍٗئ660.١ٝٔٛـ / 2ٔٗٔحُؼخُؼش ٓ٘ش 
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ٛـ( ٕٙ٘ٛل٤ق حُزوخٍٟ ُإلٓخّ أر٢ دمحم رٖ حٓٔخػ٤َ حُزوخٍٟ )ص * 

ػزي  ّ ص/ 662ٚ١ٔٛـ/ ١ٔٗٔ6 ٌٓظزش حال٣ٔخٕ ك٠ حٍُٜٔ٘ٞس ٓ٘ش 

 حَُءٝف ٓؼي.

ٛـ( ٕٔٙٛل٤ق ِْٓٔ ُإلٓخّ ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ ح٤ُ٘ٔخ٣ٍٟٞ )ص * 

ٛـ( ١ ىحٍ حُو٤َ ، ر٤َٝص ، حُؼخُؼش ٓ٘ش 0ٙٙرَ٘ف حإلٓخّ حُٟ٘ٞٝ )ص 

 ّ .66ٙٔٛـ/ ٙٔٗٔ

ٛـ( ١ حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ ، ٕٖٔحُٜل٤لش حُٜل٤لش ُٜٔخّ رٖ حُٔ٘زٚ )* 

كٖٔ ػ٠ِ ػزي  ّ . ص / ػ620٠ِٔٛـ / 0ٓٗٔر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش 

 حُل٤ٔي.  

ٛـ( ٖٕٓحُطزوخص حٌُزَٟ ُإلٓخّ دمحم رٖ ٓؼي رٖ ٤٘ٓغ ح٤َُِٟٛ )ص * 

 ّ .66ٙٔٛـ / ١ٔٗٔ0 ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٠ ، ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ، ٓ٘ش 

١زوخص حُٔليػ٤ٖ رؤٛزٜخٕ ٝحُٞحٍى٣ٖ ػ٤ِٜخ ُؼزي هللا رٖ دمحم رٖ ؿؼلَ * 

. ١ ٓئٓٔش حَُٓخُش ، ر٤َٝص ، ٛـ(6ٖٙرٖ ك٤خٕ حُٔؼَٝف رخرٖ أر٢ ح٤ُ٘ن )

ّ . ص / ى. ػزي حُـلخٍ ٤ِٓٔخٕ حُز٘يح١ٍ ، ٤ٓٝي 66ٕٔٛـ / ٕٔٗٔحُؼخ٤ٗش ٓ٘ش 

 ١ًَٝٔ كٖٔ. 

ػِّٞ حُلي٣غ ُإلٓخّ أر٠ ػَٔٝ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ حٍَُُٜٟ٘ٝ * 

ٛـ(   ١ ىحٍ حُلٌَ ، ىٓ٘ن ،حُؼخُؼش ٓ٘ش  ٖٗٙحُٔؼَٝف رخرٖ حُٜالف )

 ػظَ.، ص / ى. ٍٗٞ حُي٣ٖ 662ٔ

كظق حُزخٍٟ رَ٘ف ٛل٤ق حُزوخٍٟ ُإلٓخّ أر٢ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٠ِ * 

ٛـ( ١ ىحٍح٣َُخٝ ُِظَحع ، حُوخَٛس ، حُؼخُؼش 2ٕ٘رٖ كـَ حُؼٔوال٠ٗ )ص 

 ّ ص/ ٓلذ حُي٣ٖ حُوط٤ذ . 620ٔٛـ / 0ٓٗٔٓ٘ش 

كظق حُٔـ٤غ َٗف أُل٤ش حُلي٣غ ُإلٓخّ ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي * 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، 6ٕٓص حَُكٖٔ رٖ دمحم حُٔوخٟٝ )

 ّ ص/ ٛالف دمحم دمحم ػ٠٣ٞش .66ٙٔٛـ / 0ٔٗٔحأل٠ُٝ 
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حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ُِؼالٓش حُِـ١ٞ ٓـي حُي٣ٖ دمحم رٖ ٣ؼوٞد حُل٤َُٝ * 

ٛـ / 6ٔٗٔٛـ( ١ ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص حُٔخىٓش ٓ٘ش 2ٔ0أرخىٟ )

ٔ662.ّ 

َّٜالسِ َػ٠َِ ح*  ٍُ حُزَِي٣ُغ ك٢ حُ َِّ٘ل٤غِ حُوَٞ ُإلٓخّ ْٗٔ حُي٣ٖ  َُلز٤ِِذ حُ

ٛـ( ١ ىحٍ ح٣َُخٕ ُِظَحع، 6ٕٓدمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم حُٔوخٟٝ )ص 

 حُوخَٛس .

حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش ُإلٓخّ أر٢ رٌَ أكٔي رٖ ػ٠ِ رٖ ػخ٣ض * 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، ٖٙٗحُٔؼَٝف رخُوط٤ذ حُزـيحىٟ )ص 

 ّ 622ٔٛـ / 6ٓٗٔٓ٘ش 

ٛـ( ١ ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢  0ُٔٔٔخٕ حُؼَد الرٖ ٓ٘ظٍٞ )ص* 

ّ. ص/ 660ٔٛـ/2ٔٗٔٝٓئٓٔش حُظخ٣ٍن حُؼَر٢ ،ر٤َٝص ، حُؼخ٤ٗش ،ٓ٘ش 

 أ٤ٖٓ دمحم ػزي حُٞٛخد،  ٝدمحم حُٜخىم حُؼزي١.  

ٛـ(   ١ ىحٍ 0ٙٙحُٔـٔٞع ألر٢ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘ )ص * 

 660ّٔحُلٌَ ، ر٤َٝص ، ٓ٘ش 

ٛـ(   ١ ىحٍ 0ٙٙحُٔـٔٞع ألر٢ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘ )ص * 

 660ّٔحُلٌَ ، ر٤َٝص ، ٓ٘ش 

، ٛـ(  . ١ ىحٍ حُٔؼخٍف2ٓ٘و٢٘٤ )ص ٓلخٖٓ حالٛطالف َُِٔحؽ حُزِ* 

 حُوخَٛس .

حُٔليع حُلخَٛ ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٞحػ٢ ُِوخ٢ٟ حُلٖٔ رٖ ػزي * 

، حُؼخُؼش ٓ٘ش ٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ ، ر٤َٝص  ٖٓٙحَُكٖٔ حَُحَِٜٟٓٓ )ص

 ّ ص/ دمحم كـخؽ حُوط٤ذ .62ٗٔٛـ / ٗٓٗٔ

حُٔيهَ ا٠ُ ًظخد حإل٤ًَِ ألر٢ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع * 

ٛـ( ١  ىحٍ حُيػٞس ، حالٌٓ٘ي٣ٍش ،ص/  ٘ٓٗح٤ُ٘ٔخ٣ٍٟٞ حُٔؼَٝف رخُلخًْ )

 ى.  كئحى ػزي حُٔ٘ؼْ أكٔي
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رٖ ػزي هللا حُٔٔظيٍى ػ٠ِ حُٜل٤ل٤ٖ ُِلخًْ أر٢ ػزي هللا دمحم * 

ٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش ٘ٓٗح٤ُ٘ٔخرٍٟٞ )ص 

 ّ ص/ ٜٓطل٠ ػزي حُوخىٍ ػطخ.66ٓٔٛـ / ٔٔٗٔ

ٛـ( ١ ىحٍ حُلٌَ  ٕٔٗحُٔٔ٘ي ألر٢ ػزي هللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ )ص* 

 ر٤َٝص 

حُٔؼـْ حُٔلَّٜ ألُلخظ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ُـ أٟ . ٝٗٔ٘ي طَؿٔٚ أ. دمحم * 

 ّ .6ٕٙٔى ػزي حُزخه٢ ١ ٓطزؼٚ رَرَ ك٢ ٓي٣٘ش ٤ُيٕ ٓ٘ش كئح

حُٔؼـْ حُٞؿ٤ِ ُٔـٔغ حُِـش حُؼَرش ١ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٓ٘ش * 

 ّ . 66٘ٔٛـ / ٙٔٗٔ

ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ ألر٢ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا حُلخًْ ح٤ُ٘ٔخرٍٟٞ * 

ّ . 600ٔٛـ / 60ٖٔٛـ( ١ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ، حُؼخ٤ٗش ٓ٘ش  ٘ٓٗ)

 ص/ ى. ح٤ُٔي ٓؼظْ ك٤ٖٔ.  

ٓويٓش حرٖ حُٜالف ُإلٓخّ أر٢ ػَٔٝ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ * 

ٛـ( ١ ىحٍ حُٔؼخٍف  ٖٗٙصحٍَُُٜٟ٘ٝ حُٔؼَٝف رخرٖ حُٜالف )

 ّ ص/ ى.ػخث٘ش ػزي حَُكٖٔ)ر٘ض حُ٘خ١ت( .626ٔ،  ٓ٘ش حُوخ٣َٛش

 دمحم رٖ ؿٔخٍ حٌُ٘ض ػ٠ِ ٓويٓش حرٖ حُٜالف ُزيٍ حُي٣ٖ أر٢ ػزي هللا* 

ٛـ( ١ أٟٞحء حُِٔق ، ح٣َُخٝ ، 06ٗحُي٣ٖ ػزي هللا رٖ رٜخىٍ ح٢ًٍُِ٘)

 ّ  ص / ى. ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ رٖ دمحم رال ك٣َؾ .662ٔٛـ / 6ٔٗٔحأل٠ُٝ ٓ٘ش

حُٜ٘خ٣ش ك٠ ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝحألػَ ُإلٓخّ ٓل٠ حُي٣ٖ أر٢ حُٔؼخىحص * 

ٌظذ حُؼ٤ِٔش ، ٛـ( ١ ىحٍ حُ ٙٓٙحُٔزخٍى حرٖ دمحم حألػ٤َ حُـٍِٟ )ص

 ّ ص/ ٛالف دمحم ػ٠٣ٞش .660ٔٛـ / 2ٔٗٔ، حأل٠ُٝ ٓ٘ش ر٤َٝص

 

 

 

 


