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 ِبشرِح أنواع الحديثِ َفتُح امُلِغيِث 
 لمعالوة الكاضي

 هـ(1425حطني بن حمىد بن وصطفى بن الػيخ أبي بهس )ت 
 

 الملخص :

هذذ رسالذذخمتصسشت،عذذلة سلذذرةصسيف   ذذلة س س

عةذذذذطسيفعذذذذثةضسشذتذذذذالح ستصذذذذ   خمسشت  يفذذذذصس

شتقخمؼيسشمُلَ مِّلسس نيسبنسستماسبذنسيفعذث  سسس

بنسشتصذ  سببذيسب ذلسسشذتؽذليفيسذساهللذ سش سسسسسسس

سذسشمل،ذذسن سلذذ صسسسسس  سشذذَلفسن رذذخمسهذذذ 1425)ت ذذخمـ

شذتذذالح سدسذذاسبهلشنذذ سيفذذنسنظذذطسبنذذسشوسعةذذس س

شذذذ سصسععذذذلرسشت  يفذذذصسشتقخمؼذذذيسست ذذذنسبذذذنسس

د  ذلسببذسسُيذيسشذتؽذليفيسذساهللذ سش ست ذخمـسسسسسسسس

 سوشتذذ ظطسعرذذخماةسعذذنس ر1379شمل،ذذسن سلذذ صس)سذذذ 

نسعذخم، سيفذنسسسس37عصلةسبب خمتسنقط سذكلسن رخمس

بنذذسشوسشذتذذالح سوهذذ شسلذذاك سعةذذ س    ذذ س سسس

شتذذ ظط سوهذذسةسشذذ لر سو تقخمنذذ سبْلذذةس سلذذر   سسسس

سسهللب.

وتِق َمذذذذذذصسشتذذذذذذ ظطسوشتص ذذذذذذلفسشت ةم ذذذذذذص سسسسس

وشل،  ظذذذذ سيفذذذذنسيفعذذذذخم اسعةذذذذطسشذتذذذذذالحسسسسس

شت جرلة سولر   ستة سشئاسشمل، خمثلة سوذكذلرسس

دُتذذ  سبنذذسشوسشذتذذالح سوشت، للذذعست ذذ سنذذسو سسس

وشت، مج ذذذ ستذذذ  سوب ذذذخمقسس  مذذذ  سهذذذخم سش قذذذ سسس

ب،شق ذذذذ سشتللذذذذخمتص س هرذذذذخماش،سدترذذذذس سعةمذذذذخم سسسس

سؽذذليفستس سمايفذذصسشت ذذ صسشت رسلذذص سنذلدذذطسسسس

تة ذذخمهطسوشتصذذخماف سوعذذنشسكذذ سنقذذ سملعذذاار سسسسس

س ذذذرمخمست   ذذذل سومذذذل زسشدسخم لذذذحسملعذذذخم اهخمس

شدظة ص سو ط سب ضسشمل خمئ سش ،خمزست،،م مرخمس

وحتق قرذذخم;ست  ذذسقسشتصذذلفسهللرذذخم،ستةمر،ذذائني س

ويفذذ كلش،ستةم ذذ،رني سلظذذن سبنذذ سغتذذا سشت ذذ صسسسسسس

شملثر لة سولقس سب م  سدة ذ   سادذخم سشددذلسيفذنسسسسس

سش ست خمـ.
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 المقذمة :

شذتمذذاس سشتذذ عسانذذأسشذذْقسبهذذ سشذتذذالح سوسذذحسسعةذذ سس ظذذ سوشت ذذ يستذذ سشت ذذ يسسسسسس

ْ ستذذ سادذذخما،سيف  ذذنوشسشتث ذذبسيف ذذ سوشرتر ذذح سنةةذذ س ا هذذطسيفذذنسدرخمبذذ ةسشت  ذذ صسسسس شذتج ذذح سوه ذذ

وشذتالحس سبهللارسهللاش،سكجرلش،سلل يفاش، سوظة سش سعة سلذ انخمسستمذاسظذخمسبسشتقذسكسسسسس

خمب سشملعذذخمب ض سهذذخم ةسشديفذذصسعةذذ سشملذذ ررسسشت عذذ ض سوشت ذذ  سشتعذذش ض سوعةذذ س تذذ سوبظذذشس

سشتلد ض سويفنسلخماسعة سيف رذرطس ـسلس سشتالنسبيفخمسب ا:

سذس سعةذطسشذتذالحس اشلذص ستصذ   خمسسسسسسسسسسسسسسسس سذس قسشذخم سش ست ذخمـ نرذ رسالذخمتصسشت،عذلةسنخمن ذص

شت  يفصسشتقخمؼيسشمُلَ مِّلسس نيسبنسسستماسبنسيفعذث  سبذنسشتصذ  سببذيسب ذلسذساهللذ سش سسسسسسسس

سذسشذذَلفسن رذخمسسسسسس نظذطسدنذسشوسعةذذس سشذتذالح سدسذاسبهلشنذ سيفذذنسشذ سصسععذلرسشت  يفذذصسسسسسسسست ذخمـ

سذ سوهذسسعرذخماةسعذنسعصذلةسبب ذخمتسسسسسسسسسسسسسسسسسس سذساهللذ سش ست ذخمـ شتقخمؼذيسست ذنسبذنسد  ذلسببذسسُيذي

نسعخم، سيفنسبنسشوسشذتالح سوه شسلاك سعة س     س سشتذ ظطسوهذسةسشذ لر سسسسس37ذكلسن رخمس

سو تقخمن سبْلةس سلر سهللبس.س

دذذاللسبخمت  خملذذصسوشجمذذلشز;ست  ، ذذأسبذذ س،ةرذذصسشت ةذذط سو س ذذخم  سسسسسنلبلذذ  سبقسشتذذ ظطسوشذذلس س

ذت خمةسش   خمسشت ذ اسشت  يفذصسس ذنيسبذنسستمذاسبذنسشتصذ  سببذسسب ذل سشتذ عسهذخم س ايفذصسسسسسسسسسسسسس

شتصلل صسدكجلسيفنسهلق سوه شسممخمس   ذنسبذ سشملفتذع سوبلذْكسش ست ذخمـسبقسظت ةذ سممذنسسسسسسسس

تذذ  سوهذذاسبذقستذذيسب ذذضسبوا رسسسن ذذأسش سبذذ سشمل ذذةمنيسعذذنس،للذذ سبوا رسوت يف تذذ سويففت خمسسس

سشت لش س ايفصسيففت خمت  سنذنشهطسش سمرلش،س.

 : البخح عىمي يف حتكيل 

ك،رذ  ستلةذصستةمفتذع سوذكذذلتسؼذم رخمسبكجذلسيففت خمتذ سيفذذأسنرذ ةسشت،عذلةسعذذنسسسسسسسسس  1

كذذ سك،ذذخم  سكمذذخمستلةذذ ستعذذخمسبسشتذذ ظطسشت ذذ اسشت  يفذذصسست ذذنسببذذسسيذذي سسسسسسس

سهمخم.وتلةصسشت،علةسبخمشلخميفضسدشرلسش سمرمخمسوت يف  

سعنوت سشآللخمتسشتقل ن ص.  2

سهم  سب، للرسشدسخم لحسشت رسلصسوشآلثخماسختلظتخم،سعةم  خم،.  3

عنوت سشت قسكسدظشخمبرخمسيفنسيفعخم اهخمسشدظة صسيفأسب خمقسيفذخمسوهذأسن رذخمسيفذنستعذش عسسسسسس  4

سبخمشلخميفض.
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عة قذذ  سعةذذ سيفذذخمسلةذذن سشت، ة ذذ سعة ذذ سبخمشلذذخميفضسجلؽذذخمفسيف ذذْتصسبوسحتق قرذذخمسبوسب ذذخمقسسسسسسسسس  5

سه س هخم.

ستن ستص  ة  سوشتر  سهخمعاة:س)بش ِ   سيفخمسل ص     .سهم  سب،ص   سيفخم6  6

سبثر  ست ة قخمتسشملفتعسبخمشلخميفض سوبشلت سشلخمسبقستيس)يففتع سبنيسه تني.  7

سذكلتسهخمئمصسشملعخم اسوشمللشدأ.  8

سعِمة  سنرلسست ع ةيستةمسؼسعخمت.  9

ودذاتسشتثس،ذصسنذ،ضسشمل  ذحس ذطسسشملفتذعسذساهللذ سش سسسسسسسسسوظعسشترشحسوه م، سشت ةم ص:س

 ،رذصسيفاالذصسشت ذساسذسابذخموسشت ذساسسخمت ذخم،سذسشتسشهذأس ال ذصسشمل ذ سذسسؽذليفست.سسسسسسسسسسسسسست ذخمـسذس سس

سس حسبهخم سشملفتعسذساهلل سش ست خمـسذسن  سنذلةسيفنسشتنيفن.

وشمل ثس،صسن رخمسنسشئاسه  مصسشت،قثرخمسشملفتعسذساهلل سش ست خمـسذسيفنسك،بسكجرلةسيفذنسسسس

س سيف   ل سوهسسشلفسك،بسعةطسشذتالحسوشملعثةضسبخمرتعسػ سكمخمسبنرخمسلرةصسوبْلة

سيف،سلطسهل  سبت خمهسشت ظطسبْوؼضسعرخماة.سسس

وت،م نسشمل ثس،صسبسؼسفسمطسيففت رخم سولرستصسهلش ترخمسون  رخم سوحت،سعسشتثس،ذصسس

ظذ شصسبذخمتقثأسشمل،سلذط سيفذنسوادسشتذانخمتلسشمل لونذص سوتذ  سعة رذخمسسسسسسسسسس85ن،ضسشمل  ذحسعةذ سسس

تةمفتذعسيفذنسشتجقذخمت سوهذس:سسسسسشلطسشملفتع سواستخمال سك،خمب،رخم سوهاسبمدلنذيسبسذاسش ذرنيسسسس

سذ سبنذ سن ذ سهذ رسشمل ثس،ذصسبذْيفل سيف ذ  سوبعثخمهذذخمسسسسسسسسسسسسسسسس سذسس ظذ سش  شتصذ  سعرذاسش سيفلعذي

شملفتذذعسبسذذاسبهخمابذذ  س اسبنذذ سلسبسعذذ سعة رذذخم سوهذذاسذكذذلسشملفتذذعس سشملقايفذذصسبقسهذذ شسس

شتصذذلفسشت،عذذلسيفذذنسشذذلس سشت ذذررلسعةذذ سهذذ شسشتذذ ظط س اسبنذذ سلسبدذذار سوهذذاسزل ذذ سسسسسس

 ذم ص;ست قذاسسس ،ضسشمل  حس سوشل شسزل ذ سهذ شسشتصذلفسشمل ،عذلسبذ   سشت،سسسسسشلس سشت ررلسب

سشدظ سذسوش سبعةطسذ

هسسشت  اسشت  يفصسشتقخمؼيسس نيسبنسستماسبنسيفعث  سبنسس ذ  سبذنسبهللذاسبذنسسسسسسن ر :

ظخمحلسبنسعراسشتلهللنسبنسبهللاسبنسشذت نيسبنسشتص  سبسسب ذلسبذنسلذخملسول ،رذيسن ذر سسسسسس

س 1).سستة رطسشذت نيسبنسعةيسبنسببيس،خمتبس

                                                           
(1)

وجضُث اليؿب اإلاظوىع بسِ اإلاؤلف ـ عخمه هللا ـ في ملضمت هخابه فابذ الُٗغ والىض بخىيُذ مؿابل الؼبض. 
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رلسوتذاسشملفتذعسذساهللذ سش ست ذخمـسذس سشذ بسشت ذسا سشتصذ بسشملرذخما سبذخمرتسسسسسسسسسسسنصْت سوت ة م :س

وشتذذ عسل َ ذذا سيف خمنذذخم،ست ذذنوكسشتعذذخمذتنيسوشدم ذذخما سوشذذ بسشت ذذساسلر ذذاسيفذذنسشتصذذشلسهةذذ  ، سس

وتلب ذذ سعةذذ سشت ةذذطسوسترذذصسشرتذذرل س ذ سَل  صذذى سشجن ذذخمقسعةذذ سونذذ سشتر  ذذصسشتذذ سعذذخمَطسن رذذخم سسسس

سنْللت سيفصرساةسبخمتع فسوشت ةطسوشت ذاةسوشمل خمعاة سوسترصسشرترلستة رل.

شتقذذل قسشت ذللطسوشت ،خمبذذصسوشجنذخم ة سوشتعذذدلسعةذ سشذذظعسسسسن ذ،ضسشملذلدذذطستذ سع   ذذ سعةذ سسسس

سشت  ضسوشتنهاس سشتان خم سوه شسيفنسبوكسعسشيف سبلوزرسونرسغ .

وهاسشع،  سوشتاسشملذلدطسشت  اسستماسبنسيفعذث  سبخمب ذ سع خملذصسيفرخماكذص س ذ سبمذ رس ـسسسسسس

سغ  سبخموزللستثةبسشت ةطسبرخم سوكخمن سيفلكنش،سويفررثخم،ستث  سشت ةط سوهاسبل   سوشتذارس

ع اسب ضسش رنيسيفنسهرخمئ س كسهمذخم  سوبقذيس سشت  ذ سيفذاةسنذ سلذ سشت سس ذ سن رذخمسسسسسسسسس

سيفنسشت ةس سشتة سلصسوشت قر صسوغرلهخم.

وب اسن سل سشتسيفنسشت،شع  سشت ةميسوشت ةسكي سعخم س ـسش بسشت  سا سوب اسذتذ سس

سذسهللذصسيفذنسُهذلحسشتصشلذذسوذتذ سملسشظذةصس،ةذبسشت ةذطسع ذاسشتصذ  سشت  سسسسسسسسسسسسسس يفذصسسذهذبس ـسِتَرخمتذ  

لخملسبذنسيفرذخما سشتِ  تذي سوشلذ، خم سيف ذ سيفذنسشت ةذس سشتصذلع صسيفذخمسلفهةذ سمل خمظذبس ل  ذصسسسسسسسسسسسسس

سيفليف سهص سوكخمقسشتص  سلخملسشتِ  تيسيفنسشت ةمخم سشتلبخمن نيسشملرخماكنيس ستة سشترةاة.

وهاسعخمن سشملفتعسيفنسشذت خمةسشتع رصسيفأسوشتذارسشتصذي سشت ذجرل سنقذاسلذ نسيفذأسوشتذارسسسسسسسس

يفذذأسهة ذذصس سشمل  صذذصس ويفذذأسهذذ شسكة ذذ سلسل قذذ سذتذذ سعذذنس،ةذذبسسس سترخمتذذصس سيف ذذنكسظذذ رل س

سشت ةط سوشال، خم ةسيفنسشرترلسو،ةبسشمل خمتي.

وب اسبقسشن،،ش سبخمتصشلسيفاالصسيف خما سشدم د سشت،ش سشت  اسس نيسبرذخمسيفذاةسبابذأسسسس

سل سشت سوشن، أسبرخمسكجرلش،سثطسعخم س ـسش بسشت سا.

سذسعذنسشذذ سصسيفسسسسسسسشذ سم :سس سذساهللذذ سش  صذذرس سشلذطسبخمت ؽذذ سوشت ةذذطسوشتعذذ ف سستةق ذذ سشملفتذذع

سن خمقسذت سلررخم،س سختل د سونرسغ  سوبثلش،سكررلش،س س م ظ سوزهار.

سويفنسةةصسش سم سن كلسيف رطسعة سلر  سشت كل:

ذذسشت ذ اسشت  يفذصسعةذسعسبذنسعرذاسشتذلهللنسسسسسسسس2ذسشتص  سشت  يفصسلذخملسبذنسيفرذخما سشت  تذي.سسسس1

لبسعةذ سشت ذ اسشملصذرساسبذْيفلسوشتذارساغذطسسسسسسسشملصرسا سوذت س سزلخمات ستسشتذاسشملذلدذطستذ  سنقذسسسس

ذسشتص  سشت  يفصسعملسبنسيفرخما سبخم ب خمر سبساست يف ذ سس3ظ لسل    سونخمكسيف  سبلؽخم،سشتاعخم .س
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ذسشت ذ اسشت  يفذصسبهللذاسبذنسسسسس4شت  اسشت  يفصسعةيسبنسستماسشذترصيسذساهللرمخمسش ست خمـسذ.سس

سشت.ست نسششلاشا سنقاسبم سع  سوشل، خم سيف  سوبدخمزرس سعةس  سو عس

يف خمنصسشجن خمقسو     سلفه ن سمل خمظبسعخمت ص سحت،خمزسبعمخمت سوشمل خمظبسشت ستقة اهخم:س

ت  خملصسس  مصسوعةطسغنلل سوشلخمتنيسشمل نتنيسذسشت  خملصسشذت  مصسوغذنشاةسشت ةذطسذستذست  سسسسسسس

سشتقخمؼيسس نيسذساهلل سش سذسبعمخما،سيفرم صس سشتالنسوشذت خمةسشاد،مخمع صسويفنسذت :سس

:سنقذذاستذذست  سشتقؽذذخم سيف ذذاةس،سلةذذصس سيف ذذخم، سشت،ة ذذصسيفذذنسيف ذذخم، سلذذخمس سستةقؽذذخم ذذذستست  ذذ س1

ّ سه ذخم سيفذأسنرذطسثخمهذبسووعذيسيف ،سه ذاسسسسسسسس سؽليفستس سشتصشلسوشمل  سوغرلهمخم سنقخم سبذ سب

سجملللخمتسشدساشخ سوهؽخملخمسشت علسشت للرص.

تست  سشتقخمؼذيسس ذنيسذساهللذ سش ست ذخمـسذسشت،ذاال س سعةذس سشتصذلل صسسسسسسسسسسذستست   سشت،اال :س2

بصذذ،  سبنسشعرذذخم سوكذذ شسعةذذس سشآلتذذص سوكذذخمقسن  ذذ ستة ذذخمسسعذذنس،للذذ سشت،ذذاال ستة خمظذذصسسسسس

:سنقاسشت ،عسسستذ سةخمعذصسيفذنس،ةرذصسشت ةذطسكْيفجذخمكسشذ   خمسشتصذ  سسسسسسسسسنْيف خمستة خمظصوتة خميفص:س

  اسبنسعراسش سشتلبخمكيسذساهلل سش سسل  اسبنسعملسبخموزللذساهلل سش ست خمـسذسوشتص  سلس

سذسس ظذذذ سش  سوشتصذذذ  سستمذذذاسلذذذ  اسعرذذذاسش سسسسسسسسسسسس سذسوشتصذذذ  سعرذذذاسش سبذذذخميفنشسط ت ذذذخمـ

شتلبذذخمكي سوشلذذ، خم سيف ذذ سبلؽذذخم،سشذذ   خمسشت  يفذذصسشت ذذ اسعرذذاسش سبذذنسست ذذسهسشذتذذاش سسسسسسسسس

سن خمن سب   سظةصساسطسشت ةطسهسلص سويفس ةسوسترصسمعسظخم،سمل خمسكخمنخمس سشتقؽخم سيف خم،.

كمخمسبن سمل خمسشل،قل سبمرلش،س االصسشت ساسشدهة ذصسشمللترثذصس  ذذاسشت ذسا سكذخمقسلقعذارسسسسسسسس

،ةرصسشت ةذطستةقذلش ةسوشالذ، خم ةسوتقذالطسشدلذ ةص سوك ذ  س مذاسش سيفذنسشمُلذ،ةقنيسع ذ س سسسسسسسسسسس

تة سشت ذلة سنقلبت سعة  سشتللخمتصستة  يفصسبهللاسبنسزلنسشذترصيسكخميفةصسويفنتسببيسشذخموس

:سن خمن س سشمل خمدا سوكخمقست س اوسس سشمل خمداسوبيفخمس اول سشت خميفصسويفنتسشددلويف ص.

شت ستست  س يفخميف،رخمسهر سشتعةسشتسوب اهخم س سشت قذ سوشت،  ذرلسوسشذتذالح سوكذطسسذا ث سسسسسس

يف ذذاسدذخميفأسسسسوهذاستذسـس يفخميفذصسيف ذخمدا:سسسسكجرلسيفنسشت خمسسيفنسشمل ،  نيسبااول سشت خميفص س

يفأسشتر  سبخممل   سيف ذحسن ذ سسسهع  لسيف حسن  سبكجلسيفنسبابأسل سشت سويف ذاسدخم

 يفخميفخم،سم كسبابأسل سشت سويف ذاس ش َمِار س ذل سويف ذاسيفصذرساسبذخممل   سويف ذذاسسسس

شتلوؼص سويف ذاسشت ذساسبخمذتذخميفي سويف ذذاسدذخميفأسشتصذلزسبذخممل   سوهذاسذكذلس يفخميف،ذ سسسسسسسسسس

بخممل خمداسشداب صسشدوـسشمل كساةس سيفقايفصسك،خمب :س)تاالبسشتقخماعسمل لنصسيفخمس ستذلشدطسس

س خماع سوذكلسبلؽخم،سشمل خمداسشدملحس سب ضسك،ر .شتر
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تست  سشت  اسس ذنيسذساهللذ سش سذسشرتثخمبذصس سشمل ذخمداسشتذ سهذخم سبرذخم سسسسسسسسسسذستست   ستة ثخمبص:س3

وشتذذ سل قذذاسبرذذخمسظذذ ةسشدتم ذذص سويفذذنسشمل ذذخمداسشتذذ سشلذذ،قل سبرذذخمس مذذلسس خمتذذ سنذذذلةس،سلةذذصسس

بسؼذسسرخمسولذ يف،رخمسيفذنسسسسيف ذاسدخميفأسشتصلز سن خمن سمثر  سوشه  صسوشت،علةسو ،ذخمزسس

سشدمثخم سشتة سلصسشت سن م رخمست  ،سونرخماش،سيفنسمثرخم سزيفخمن خم.

يفنسبهطسبعمخمكسه شسشتقخمؼيسشت  يفصسهسستآت   سشت جرلة سوشت للذاةس سن ذ سسسسذسشت،ْت ع:4

شتسه  سن ذخمقساسل ،ذبس اسيفذخمسكخمنذ سشذتخمدذصس ـسشت ،خمبذصسن ذ  سوكذخمقستذ سنظذطس سسسسسسسسسسس

 سيففت خمتذ سضتذسسشرتم ذني سون مذخمسلذْتيسبذكذلسبهذطسيفذخمسسسسسسسسسكجرلسيفنسشت ةس سوشت ،ب سوبة 

سش،ة  سعة رخم:

سذس)ن،ضسشتلهللنس س اوسسشتقل قس سشرلسايفؽخمق :سيفص،م سعة سلرأسوعصللنس الخم،.1

ذس)هاشلصسش ستإلن خمقس ـسيفسشؼ أسشت ،خم سيفذنسب سشتقذل ق  سو مذاسش ست ذخمـسهمذ  سسسسسس2

سب،شق ق  سدهم ، سل  لسش س،ر  .

ل قسشت للط :سك،خم سشش،م سعة سعذخمئذبسشتقذل قسيفذنسلذساسشت،ة ذصس سسسسسسذس)عذخمئبسشتق3

سظ شص.س28

ذذذس)نذذ،ضسشتلتذذخمزسب،سؼذذ ضسيف ذذخمئ سيفذذنسشتنبذذاسوشمل رذذخمز سلصذذ،م سعةذذ سباب ذذصسبدذذنش  س مذذلرسس4

سشد، مصسوشدتن سشدوكسغرلسيفسدس .

ذس)يفق خمسسشت خمهضس ـسعةطسشت لشئض :سوهسسك،خم س سدنبلن سبْلةس سلذر سيفر ذطسسس5

س اسبقسشملسدس سشدتن سشتجخمنيسنقط.يفأسشدتاشوك س

س44ذس)يف شذصسشدتذسشزس سيف ذخمئ سشدت ذخمز :سشملسدذس سشدتذن سشدوكسيف ذ س ـسبذخم سشذتذر س سسسسسسسسسس6

سظ شص.س365ظ شص سوتسداسيف  سن  صسبملحس طسوشؼض سوتص،م سعة س

واهذص سسس153ذسك،خم سن  سزتمسوسمثبسشدتم صسيف س عصسبْلةس ساظنيسبة غسهعذرلةس سس7

سواهص.س22واهص سودن سثخمتحسن  سس34مثبسةأسب سوك،خم س ملسن رخمس

ذ)سشتاااسشذت ذخمقس سشمل ذخمنيسوشترذالأسوشتر ذخمق  سلقذسكس سبوشلذخم:س)بيفذخمسب ذاسنرذ رس اوسسسسسسسسسسس8

ت ذذم  سشتذذاااسشذت ذذخمقس سشمل ذذخمنيسوشترذذالأسوشتر ذذخمقسة ،رذذخمسعةذذ س،للقذذصسشت ذذفشكسسسسسسسسسس

س الخم،.س34وشدتسش  سوظ سن رخمس ـس

شت،ش ذصسشمللؼذ صس  سوتسدذاسيف ذ سن ذ صسكخميفةذصسيفصذ،مةصسسسسسسسسذس)ن  سشديف  ذصسبصذلفسم ظذصسسسس9

سواهص.س38عة س
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ذذذس)س ذذخمةسشت قذذ س سشت عذذلسشدتالذذا  سهذذخمكس سيفقايف،ذذ :س)نرذذ رس اوسس سنقذذ سشجيفذذخم سسسس10

شتصذذخمن ي سب مةذذ سن رذذخمسكذذجرلش،سيفذذنسيف ذذخمئ سشدت ذذخمزسوشايف،شخمنذذخمت سوبكجلهذذخمسيفذذنسسسسس

خم س مذذاسش سشلذذ، ،خمدخمتسن ذذلعساسلسدذذاس سك،ذذبسشت قذذ س اسشتقة ذذ سيف رذذخم سنذذذسسسس

ت ذذخمـسك،خمبذذخمسبعذسبذذصسشتنيفذذخمقس سةذذأسشدت ذذخمزسوشايف،شذذخمق سنرذذسسك،ذذخم سعذ ذذبس سس

بخمبذذ  سغللذذبس س هخمبذذ سلسل ذذرق س ت ذذ س سوؼذذ  سلذذخمب  سولسلةشقذذ س س،للقذذ سسسس

سواهص.142 الخم،س سس109اس   سولص،م سشت ،خم سعة س

سذس)ن،ضسشمل  حسبصلفسبنسشوسشذتالح  سوهسسك،خمب خمسه ش.11

سكخميف .سسسنظطوهسطس)ست كلةسشمل ة  تسيفنسشدسخم لحسشت رسلصسشمللولخمتس ذسنظ12

وهاسكخمن ست سيف ،رصسعذخميفلةسبخمت ،ذبسشتال  ذص سوشت ،ذبسشمل سعذصس سشذ، سشت ةذس  سسسسسسسسسسسسس

س،ذذ س سشتثذذذبسوشدت لشن ذذخمسوشد  سوشتة ذذذصسوغرلهذذخم سوكذذذخمقسل  ذذ سعةذذذ سشت ،ذذبسشتذذذ سسسسسس

لصذذذللرخمسشملرذذخمتغسشت ذذجرلة سدقسع ذذارسبقسكذذ سشذذي سلرذذخمقسيفذذخمس ش سبنذذ س سلذذر  سشت ةذذط سسسسسسسسس

 سشتة  سوشت رخما سولْن سبخمت ،بسواسل خماهرذخم سسه  شسعخمطس سيف، صسشتقلش ة سوشملثخمت صس

ن، ذل تسشمل خمافسيفنست خمن سوب خمن  سنقاسكخمقسل  ة سعة سشت ،ب سولصلفسب ؽرخمسول ظطس

سب ؽرخمسيفنسشت ،بسشت سلر،طسبرخم سوللحسنخمئاترخمسشت ةم ص.

مم ذخمسشيف،ذخمزسبذ سشت ذ اسشت  يفذصسس ذنيسذساهللذ سش ست ذخمـسذسلذرستصسشذ لرسوهذسةسسسسسسسسسسسسسسيفنسشذ لرس:سس

 س سهذذسكسشتصذذ ل سن ذذخمقس ذشسبعذرذذ سشذذي سبتقذذ سن ذذ سهعذذ اة سبوسابحسك،خمبذذخم،سسسسسسسسسلذذة ق،

 شل،ش   سنظم  سكمخمسلر سع اسذكلسيففت خمت .

سويفنسنظم سبلؽخم،سهست س سهع اةسعنسعةطسشت شسسونؽة :

سخماش،ذذذذذذذذذذتلوعستآت    سبدذنش سوبل سسسسسس*سسسسسسلخمس،خمتبسشت شسسكطسذشسبنَ سيفص، ٌ 

سُتٍبسسسحسك سعةط سن  سها س شاش،.سسسسسسس*سسسسصسذعسسذذذذذذذشسسب  وهةَ س نيسباحس سشت 

نقاسشتععسشتقخمؼيسشملفتعسذساهلل سش سذسبخمتع فسوشتنها سوكخمقسيفذنسسسسسظ خمت سوبسسشت :

ش خمنظنيسعة سشتعةسشتس سةخمعذخمت سوشتقذخمئمنيس قذسدسش ست ذخمـسبّسه ذخم  سو قذسدسسسسسسس

شتذاعسة سكمذخمسل لنذ سع ذ سيفذنسل لنذ  سسسسسسسسمةق ست خمـسبْس نسود سوشت،مخم  سوكخمقسيف ذذخم س

سوت سبسسشكسعذ رصسغللرص ساسغت  بسش ست خمـس عخمئ سولفشت .

ومم خمسل ة  سشت ظلسبلؽخم،س ـسبقسيَفن سهلبسع ذارسبوستةق ذ سع ذ سشت ةذط سن ذأسش ست ذخمـسبذ  سسسسسسسس

وبذذخما سن ذذ س سوهذذاسب،ذذخمكسش ست ذذخمـس سعمذذلر سنقذذاسظذذلن س سشت، ةذذ طسوشجاشذذخم سون ذذأسسسسسسس
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وكخمقس ـس ملسس خمت سل كلساس ت سشت ةم ص سوس خمت سشاد،مخمع ص سويفخمسدلحستذ سسشرتة  س

سيفنسعذ بسيفخمسابح سويفنستثخمئعسس خمت سولرلت سشتر ؽخم .

وشتععسشت  اسس ذنيسذساهللذ سش سذسبخمه،مخميفذ سبخمتة ذصسشت لب ذصسبصذ، سعةسيفرذخم سن ذخمقسسسسسسسسسسس

بُة صسشتقل ق سس،ذ سس ذشسزلأسمثْست سلخم،سنر  سعة   سوتسسكخمقس سزتخمت سعخميفص سشع، خم  سيف  س

بن سل سِهعسشمل صاس ذشسبمثْ سولر نيست سشت ث سشتعش ضسبث خم س نصذخم رسكمذخمسابلذ  سذتذ سيف ذ سسسسسس

سيفلشاش،.

ب اسعملسيفالاسوس خمةسلذ  اةسهؽذخمهخمسهذ شسشت ذ اسشدتة ذ  سوب ذاسمايفذصستإللذ  سسسسسسسسس:سونخمت 

س  سعذذن3/7/2004هذذذسسشملسشنذذ س1425وشمل ذةمني ستر ذذ س عذذسةسابذ  سنقذذاستذذس سلذذس سشت ذر سسسس

عملسلنلاسعة سيفخمئصسوعصللنسل ص سب سهخمكسب ضسبس خم ر:سبْقسعملرسبكجلسيفنسذت  سوتذ سس

ذالصسكجرلة سن ْكسش ست خمـسبقسلرخما سن رط سوبقسَل ة سبرذطس،للذ سببذ رطس سوبلذ نرطسسسسس

سشتعخمذتني.

 أنواع احلديح(: أبياتتسمجة العالوة الكاضي حمطن بن جعفس أبو مني )صاحب 

بنسد  لسبنسعةذسعسبذنسس ذنيسببذسسن مذيسبذخمعةسع سوتذاسلذ صسسسسسسسسسهسسشت  اسشت  يفصسست نس

هذذذسب  ذذ سبذذخموزلل سوتة قذذ س سظذذ لرسشتقذذلشقسشت ذذللط سوشرتذذطسوشت ،خمبذذص سن ذذخمقسسسسسسسس306

ست سهخم،س سظ لرسبخمت ةطسوبه سشت ةط سوبم سشت ةطسعنسش سصسبد  سيف رط:سشتصذ  سشت  يفذصسسس

 سوشلذ، خم سيف ذ سعُةسيفذخم،سسسسستماسبنسعملسبنسلةطسشملفل ستلبخموسشت    سوازيف سيف زيفذصستخميفذصسس

كجرلةس سويفنسش سم :سشمُلشاخسشتص  سعملسبنسهللاشقسش لليسوغرلهمخم ستست  سوهذخمئعسس

هؽخمئ صسبخممل  سوغ  سببيسوزلل سثطسع   نسيف االخم،س سشمل راسشتال سشذت سيفي سولصذلفسس

عة س  شاةسابخموسش   سشت  يفصسشبنسلةط سويفنست يف  ر:سشتص  سستماسبذنسعذسبسبذخموزلل سسسس

 خمسشت  يفذصسعرذاسش سبذنسست ذسهسشذتذاش سذساهللذ سش سذ سوشذ   خمسشت  يفذصسعةذيسبذنسسسسسسسسسسسسسسوشذ  س

سذسسسسسسسسسسسسسسسسس سذساهللذذ سش  سذس سوشذذ   خمسشت  يفذذصسلذذ  اسستمذذاسبلع  ذذص سذسس ظذذ سش  ستمذذاسيفذذاعتر

وغرلهط سوهاستل سيففت خمتسكجرلة ستنلاسعةذ سيفخمئذصسك،ذخم  س سعةذس سشتصذلل ص سوعةذس سسسسسسس

لفسشت  ةطسشمل سادس سشمل ث  سوهاسبت  سوعملرسلذر صسسشآلتص سويفنسيففت خمت :سشت  عنسشمُلسا دسش

عصذذلسلذذ ص سوتذذ سنظذذطس سشت  ذذخمفس سث مسخمئذذصسب ذذ سوزل خمهذذخم:س)ُغذذلةسشتعذذرخمفس سبس ذذخم سس

شت  خمف سثطسشلسرخمسوشم،علهخم سوت س سشذتالحسشمِلةضس سعةذطسشمُلعذثةضسوسخمشذ صسعة ذ  سسسسس
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 سش ست ذذخمـسودذذنشرسهذذذساهللذذ1379/سشذذ رخمق/س20وتذذ سشجملمسعذذصسشتقؽذذخمئ صسوغرلهذذخم ستذذس سس

س 2)مرلش،سوبعة س اد، س سعة ني.

 بخط المؤلف ـ رخمه اهلل ــ ) فتح المغيث(  نمارج من الكتاب المدقق

 لمطيد العالوة الكاضي حمطن بن جعفس أبو مني           ونظووة أنواع احلديح

سِ سَسم ذذذذذذذذذِاع سيَفذذذذذذذذذأ سَظذذذذذذذذذ ٍةسَت، ذذذذذذذذذَلحسس

سوَهذذذذذذذذخم  سبن ذذذذذذذذسشَوسشذت ذذذذذذذذِالِحسَلذذذذذذذذل  شسسس

سبن سشع ذذذذذذذذ  سشتعسذذذذذذذذِش  ض سث ذذذذذذذذطسسشذت َ ذذذذذذذذن سسس

سيَفل ُنس ع ذذذذذذذذذذذذ  سشملس ُهذذذذذذذذذذذذسف سوشمل ق ُثذذذذذذذذذذذذسو 

سَتذذذذذذذذذذذذذسشت ل سويَفصذذذذذذذذذذذذذر سٌاسَعن لذذذذذذذذذذذذذن سسسوذ و

سويف ل لذذذذذذذذذذذذذذٌ سيف   قِثذذذذذذذذذذذذذذٌأسويف   َؽذذذذذذذذذذذذذذ  

سشمل ذذذذذذذذذذذذذذذُْتسف سوَنذذذذذذذذذذذذذذذخمز ٌكسوشتَ ذذذذذذذذذذذذذذذخمِتيَس

سوشتصسذذذذذذذذذذذذذخمذ سوشمل ش ُ ذذذذذذذذذذذذذسُهسوشمُلذذذذذذذذذذذذذَابسر 

سيف ، ِ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذٌ سيف   َ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ٌدسبَتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخم  سس

سق ُةذذذذذذذذذذذذذس  يف ص ذذذذذذذذذذذذذَ،ِرٌ سيَف، ل وُكذذذذذذذذذذذذذ  سشمل س
س

سعة ذذذذذذذذذذ سبَدذذذذذذذذذذ ِّسشمُلَلَلذذذذذذذذذذِةنَيسه ذذذذذذذذذذا اشسس

سس ذذذذذذذ سِتَمذذذذذذذن سل للذذذذذذذا سَعذذذذذذذا شست  ذذذذذذذٌ 

سَؼذذذذذذذذذذذذذذذذ  ُ   سيف َ ذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ ٌنسيف ذذذذذذذذذذذذذذذذفنسن سس

سيَف،سِعذذذذذذذذذذذذذذٌ سويف   ذذذذذذذذذذذذذذَ ٌاسيَفسؼ ذذذذذذذذذذذذذذسو سس

سنذذذذذل سود ذذذذذنسسشتَ ل لذذذذذب سيف ذذذذذر َرطسسكذذذذذَ ش

سيف  ةَّذذذذذذذذذذذذذذذذٌ سيف ذذذذذذذذذذذذذذذذاتٌَّ سيف َ ة َ ذذذذذذذذذذذذذذذذ  س

سويف     ذذذذذذذذذذذذذٌلسوِؼذذذذذذذذذذذذذا ر سشمل   ذذذذذذذذذذذذذل وف سس

سيف  ةَّذذذذذذذذذذذذذذٌ سيف ؽ ذذذذذذذذذذذذذذذث ل ٌ سويف ذذذذذذذذذذذذذذذا َاز س

سَتِةذذذذذذذذذذذذذذٌعسيف   َ،ِةذذذذذذذذذذذذذذٌعسك ذذذذذذذذذذذذذذَ ش  سيف ف

سشمل ث ُةذذذذذذذذذذذس  سَتذذذذذذذذذذذطسسِبَرذذذذذذذذذذذ شسَنظ ِمذذذذذذذذذذذَي
س

 ]وكدوة املؤلفد

شذتماس سا سشت خمملنيسوشتع ةسوشت   سعة سل انخمسستمذاسسسب طسش سشتلهللنسشتلس ط

سمخمّسشملللةنيسوعة س ت سوظشر سبة نيسبيفخمسب ا:

شمُل ذذم  سنذذ،ضسسنرذذ شسشذذلٌفستث ذذٌعسعةذذ سبنذذسشوسشذتذذالح سبم تذذ سيفذذنسشذذلسيسشت ذذررلسسسسس

 سوبادسسشت  أسب سيفنسش ست خمـسكمخمسن أسبخمدوك سوعة سش سشت للطسشع،مخم ع س 3)شمل  ح

سوه شسبوكسشتصلووسن  .

 : يف احلفظ واملرانسة وكدوة

نِمذذنسشآل ش سشذت ذذ سيفذذذأسشت،قة ذذ ;ست جرذذذ سس ظذذ سملذذخمسوا س سشذتذذذالح:س))م ذذ وشسيفذذذنسسسسسسس

شتجذذساع:سلْمذذ سباب ذذصسبسخم لذذحسكلشهذذصسبقس سوهذذاسكذذخمقسلذذ  خمقس 4)شدعمذذخمك سيفذذخمست ث  ُقذذسق  

                                                           
(2)

ش ا خًــغم  لؿــُٗض بــاوػٍغ  ، وخًــغمىث 149ـــ148، وإصام اللــىث نبــً ٖهللاُــض هللا الؿــلا  213ـ 212اهٓــغ جغجمخــه فــي نــاداث مــً الخــاٍع

الم واللهللاابل وألاوؿاب للىازبي  .108ـ  106فهىٌ في الضٌو وألٖا
 

(3)
اؾم الكغح الىهللاحر.لم ؤٖثر ٖلى هظا الكغح الىهللاحر الظي طهغه اإلاؤلف، ولظا ؾّمُذ هظه الغؾالت اللُُات ب 
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 سهذذخمكسشتنهذذلع:سيفذذنس،ةذذبسشت ةذذطسةةذذص، سنخمتذذ سةةذذص.سو يذذخمسلذذاا سشت ةذذطس 5)ت جذلسن ،   ِةذذ س

.سنذذذ ذشسسِ ظذذذ سنذذذ شِكلس ش سهذذذ سوبخمسذذذح سبذذذ سبهذذذ سشمل لنذذذص.سنذذذ قسس 6)سذذذالجخم،سوسذذذالجني

نذ ق سسس:ستذ شكلوشسشذتذالحسسسشمُل شكلةست  ذنيسعةذ سس ذ سشت ةذطسوزلذخم ة.سهذخمكسشبذنسيف ذ س سسسسسسسسس

س.سوتر ؽرطس سه شسشمل   :  7)س خمَت سيف شكلت 

سيَفذذذذذذذذذذن س،ةذذذذذذذذذذذبسشت ةذذذذذذذذذذطسوذشك ذذذذذذذذذذذَلر سس

سنذذذذذذذذذذذذذذذذذخمِ  ستة ةذذذذذذذذذذذذذذذذذط سيفذذذذذذذذذذذذذذذذذ شكلة،

سوشلذذذذذذذذذذذذذذذذرل سبخمتة ذذذذذذذذذذذذذذذذ سونذذذذذذذذذذذذذذذذخمهلرس
س

سَظذذذذذذذذذذذذذذذذُةش  س  ن ذذذذذذذذذذذذذذذذخمرسو ملتذذذذذذذذذذذذذذذذ  

سنش ذذذذذذذذذذذذذذخمُةسشت ةذذذذذذذذذذذذذذذطسيف شكلتذذذذذذذذذذذذذذذ  س

س 8)ت، مذذذذذذذذذذذذذذذارسسقذذذذذذذذذذذذذذذخم،سنخمنش،ذذذذذذذذذذذذذذذ سس
س

 سواب ذا سس 9)شتقذل قس سكذ سايفؽذخمقسسسسوشدظ س سشمل شكلةسيف خماؼصسددلل سيفأسشتذ  سس

يفأسذت سيفنستلولضسشتقةبسب كلسشتث لفسوشمِلة ضسوشذت خملخمتسشتةث  ص سوشت ذسش اسشذت ذ ص سسس

وع ذارسبعلشبذذيسل  صذارسشتصذذ ل سنقةذ  :سلذذخمسسسسس:سبت ذذ سشتذ  سسستقذسكسببذيسب ذذلسشتعذال سسسس

.سوهخمكسل انخمسعةذيسس 10)السكسش سشتقل قسوشتص ل سنقخمك:)سلخمسببخمسب لسه رسيفل ةسوه شسيفل ة 

سوعذنسشتنهذذلعسبنذ سكذذخمقسسس 11):ساو سذذسشسشتقةذَبسوشب، ذذسشس،ذلفسشذت خملذذخمتسسوكذل سودرذ سسس.

لقسكسدظشخمب :سهخمتسشسيفذنسبشذ خماكط سهذخمتسشسيفذنسسذالج ط سنذ ق سشُدذقسزت خمدذصسوشتقةذَبسسسسسسسسس

س: 13).سهخمكسببسسشت ،ض 12)َسِمض

سن ف جبذذذذذذذذذط سوعةة ذذذذذذذذذ  سبصذذذذذذذذذيٍ سيفذذذذذذذذذنسشملذذذذذذذذذسسبنذذذذذذا س،ر ذذذذذذ  سشمل ذذذذذذاوَ سبخمدتذذذذذذاساشسذذذذذذص،س

                                                                                                                                        
(4)

فــي رحــر عمًــان  ، ومؿــلم فــي هــخُده نم الهــُام، بــابم نــُام الىبــي 1869عواه الهللاســاعي فــي هــخُده نم الهــىم، بــابم نــىم قــٗهللاان ح 

. 782ح
 

(5)
.1/232عواه ا خُُب في ا جام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘  

 

(6)
.1/232عواه ا خُُب في ا جام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘  

 

(7)
.546عواه الغامهغمؼي في املخضر الاانل بحن الغاوي والىاعي  

 

(8)
،.2/382طهغها السخاوي صون الهللاِذ ألازحر في فخذ اإلاغُث ولم ًيؿبها ألخض  

 

(9)
ـل ووـان ًللـاه فـي وـل لُلـت  هوُّ ا خضًث ًٖ ابً ٖهللااؽ $ كاٌم )وان عؾىٌ هللا   ؤجىص الىاؽ ووـان ؤجـىص مـا ًيـىن فـي عمًـان خـحن ًللـاه جنًر

. 6ح مً عمًان فُضاعؾه اللغآن( عواه الهللاساعي في بابم هُف وان بضء الىحي إلى عؾىٌ هللا 
 

(10)
ـم الىـضً ي  ، لىً ًٖ ؤب  بىغة ولِـ ؤبى بىغ الهـضًم 2/130عواه ا خُُب في ا جام٘   ـت ولـِـ مـً ٍَغ ـؼ بـً مٗاٍو ـم ٖهللاـض الٍٗؼ مـً ٍَغ

كــهض لهــظا ا خــضًث والــظي  ٗــضه كــىٌ الىبــي 4/591اإلاــمهم. واهٓــغم اإلاــضاوي لٗلــل اإلاىــاوي للغمــاعي  م ) والــظي هايــيي بُــضه إن لــى جــضومىن  . َو

ت ؾــاٖت وؾــاٖت زــالر مــغاث( عواه مؿــلم فــي ٖلــى مــا جيىهــىن ٖىــضي وفــي الــظهغ لهــافدخىم اإلاالبىــت ٖلــى فغقــىم وفــي َــغكىم، ولىــً ًــا خىٓلــ

.2750هخُده نم الخىبت، بابم فًل صوام الظهغ والاىغ في ؤمىع آلازغة ح
 

(11)
 ٖـً ؤوــ 2/129عواه ا خُُب في ا جام٘  

 
 ، بلأم )عوخىا الللـىب وابخغـىا لهـا َـغ  ا خىمـت فئمهـا جمـلُّ همـا جمـلُّ ألابـضان(، وعوي مغؾـال

ضاوي لٗلل ا جام٘ الهغحر وقغحي اإلاىاوي هما ٖىض ابً اإلالغي والكه
ُ
ماعي في اإلا

ُ
.4/143اب لىىه يُٗف كاله ا خافٔ ؤخمض الغ

 

(12)
.2/130عواه ا خُُب في ا جام٘  

 

(13)
شيى   .4/378، كغا الًُف 9/225الهللاِخان ألب  الاخذ ٖلي بً دمحم البؿتي. اهٓغم نهللاذ ألٖا
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سوت ذذذذذذذن س ذشسبعث َ،ذذذذذذذ  سشملذذذذذذذنَفسنةذذذذذذذ  ن سس

س 

س قذذذذذاشا سيفذذذذذخمسل  ثذذذذذ سشتث ذذذذذخم سيفذذذذذنسشملةذذذذذض 

س  

 : يف نتابة احلديح وضبطى

ل  ذذ،شبسحتق ذذ سشرتذذطسول  ذذلرستاه قذذ س ا ست ذذ ا سوعتذذخمن سعةذذ سك،خمبذذصسشتعذذ ةسسسسسسسسس

واسل ذْ سيفذذنست للذذلر سول  ذذلرسشتليفذنسشلمذذخمسبذذذ)ظة ط  سوكذذ شسسسسوشت ذ  سعةذذ سشتذذ  سس

شتذلؼيسعنسشتعشخمبصسوشتذلسذطسعةذ رطسوعةذ سشت ةمذخم سب شذسسابسوسذط سولقذخمكس قسبو كسيفذنسسسسسسسسس

ول ذلرس سيفجذ سعرذاسش سوعرذاسشتذلهللنسك،خمبذصسعرذاس مذلسسسسسسسسسس 14)ايفنسبذ)ظة ط سُهِث  سلذارس

خمبصسالذسكس مذلسشت ذثل:سسسسشت ثل سوشلطسش سيفأسشبنسن قسبوكسشت ثل سوك شسل لرسك،

)ش سظذذة سش سعة ذذ سولذذةط  سبوتذذ سويفذذخمسبشذذر سذتذذ سيفذذنسشملسِهَمذذخمِتسوشمل  ،رصذذ خمت سكذذْقسسس

ل ،بس)هخمت  سيفنسهست :سهخمت سبنسظ   س سشت خماس س ملسشت ثلس)وشبنسظ  صس سشت خما س س

س. 15)بوت 

دذلتسشت ذخم ةس سك،ذبسشذتذالحسكخمتر ذخماعس ذ فسهذخمكسوضتذسرسبذنيسشجلذ خم لنسسسسسسسسسسسس)نخمئاة 

ساث خمسنذ قسعذنسنذ قسشبذنسنذ قس ـس مذلر سثذطسلذْتيسشذتذالحسشتجذخمنيسسسسسسسسسسسس)يفجخمت  شم،عخماش،.س

ساث خمسن قسعنسن قسسذاث خمسنذ قسعذنسنذ ق سوشدظذ سبقستقذسكس سشذتذالحسشدوك:سهذخمكسسسسسسسسس

تجخمني:سهخمكس)ساث خمسن قسبنسن قسعذنسنذ قسسس)ساث خمسن قسعنسن ق  سوتقسكس سشذتالحسش

س. 16)شخل  سنذلحسكةمص:سهخمكسيِفنسبظ سشذتالحسست ونص.سوبنَ ستقا اهخمسوت ث سبرخم

ل ر يستثخمتبسشذتالحس ذشساوشرسبخممل   سبقسلقسكس س ملر:)بوسكمخمسهخمك  سول ر ذيسس)نخمئاة س

ست سبقسل، ةطسيفنسشت شسسوشتة صسيفخمسل ةطسب سيفنسشتةشنسوشت،عش ع.

زلذذذخموست ذذذ سشتصذذذ  س) يفذذذ  سسسسس)شدوك  سب ذذذخمقسُ،ذذذلدسحت مذذذ سشذتذذذالحسبه ذذذخم سسسسسس )نخمئذذذاة

وحتالح  سوك ٌّسيف رمخمسيفنسس  سويفنسك،خم  سوظتسزس سه شسشت ذخميفأسبق سلقذسك:سسذاث خمسسسس

شتقذلش ةسعةذ سشتصذ  سول ذم  رخمسسسسسس.)شتجخمني وبمدلنخمسوبنرْنخمسوزل  سن نخم.سوهخمكست خمسوذكلست خم

:سوهيسهذلش ةسس 17)هلبسغرل سوبن ست مأ.سهخمكسشت سوعسبكجلسش اثنيسعَلؼخم،سلسش  سهلبَتسبو

                                                           
(14)

ب الغاوي   .218اهٓغم جضٍع
 

(15)
.2/162، وفخذ اإلاغُث للسخاوي 1،155ؿلم للىىوي اهٓغم قغح هخُذ م 

 

(16)
.151ـ1/150اهٓغم هظا بخاهُل في قغح هخُذ مؿلم للىىوي  

 

(17)
ب الغاوي   ب الىىوي م٘ قغخه جضٍع .183اهٓغم جلٍغ
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ظش شصسب سم ف سوشدسسوس سشتلوشلصسبرخمسبقسلقسك:سهلبت سعة سن قس قسهلبسب    سبوس

س. 18)لقسك:سُهلئسعة سن قسوبنخمسبزلأ

 ذشسكخمقستةشالحس ل خم شقسبوسبكجذلسك،رذسشسع ذاسشان،قذخمكسيفذنس لذ خم س ـس لذ خم سسسسسسسسس)ت ر   

 مذذذلس)ف سولقذذذسكسهذذذخمائسشذتذذذالحسع ذذذاسشتسظذذذسكس ت رذذذخم:سَسذذذخم  ست،شسلذذذ سشت ذذذ ا.سو ذذذلس سسسس

س. 19)شتقلش ة

اسظتسزس باشكسسا ث خمسبْمدلنخمسبوسع   س سشت ،بسشملفت ص سول ،شبستةصذ  سبقسسس)ت ر   

شت ،خم سبوسشدتذن سشتذ عسزل ذسرسوبقسل ،ذبسشتصذ  سدسذاهط:سسسسسسسسظت نسشت خميف نيساوشلصسذت 

س. 20)ك َ،َب سَلِم  سيف ِّيسوبدنت ست ساوشل، 

 )يف ألفاظ اجلسح والتعدين(: 

ِثق ٌصسبوسيف ، ِقٌنسبوسَثَرٌ سبوسس ذ ٌصسبوسعاكسسخمن سسبع هخمنْابأسيفلشتبسس)بيفخمسبت خمهسشت، ال  

:سشذ  سسشمللترذصسثخمتجذصسسعادسبوساسبْسسب .س:سظاودسبوسستة سشتشمللترصسشتجخمن صبوسعاكسؼخمبط.س

:سظخمحلسشذتالحسن ن سل ،بسسالج ست ع،رخما.سشمللترصسشتلشب صن  ،بسسالج سول ظلسن  .س

نريسيفلشتبسبلؽخم، سن ذشسهخمتسش:ست  نسشذتالحسُكِ،َبسسالج سون ِظلسن  سس)وبيفخمسبت خمهسشدتلف 

 ت ستذذ  سبذذ ش ستذذ  سشع،رذذخماش، سويفذذنسهذذ رسشمللترذذصسيفذذخمسذكذذلرسشت لشهذذيسن ذذ سيفقذذخمك.ستذذ  سبذذس

س.س 21)بخممل،ني.ست  س ذص.ست  سب ماة.ست ةَّمسشسن  .س،  سشسن  .سيفث سقسن  .سلي سشرتة 

و ذشسهخمتسش:سيفذلو سشذتالحسبوسذشسِهَر  سبوسك  ش  سنرسسلخمهطساسل  ،بسسالجذ سواسل  ،ذدلسسس

سب سواسل  ،صرا.

 : )وألفاظ اجلسح وساتب(

ا   سسالج .سا وشسسالج .سيفل و سشذتالح.سؼ  ٌعسدذا ش،.سوشٍرس ذل ر.س،َلسذسشسسالجذ .سسسسسس)شدوـ 

سيف ث ل ٌف.سيفثلفسشذتالح.سبا  سب .ست  سبصي .ساسل  خموعسش  خم،.

                                                           
(18)

، فلخىٓــغ فــيم الخلُُــض وؤلاًًــاح مــ٘ ملضمــت ابــً الهــالح   
 
، 143لــم ًــظهغ اإلاؤلــف ـ عخمــه هللا حٗــالى ـ ؤكؿــام مغاجــب الخدّمــل ولهــا ازخهــاعا

.215،ومىهج الىلض في ٖلىم ا خضًث لىىع الضًً ٖتر نـ2/295وجىيُذ ألافياع 
 

(19)
.1/153اهٓغم قغح هخُذ مؿلم للىىوي  

 

(20)
ب الغاوي   ب الىٓغم جضٍع .190م٘ الخلٍغ

 

(21)
.177ـ175اهٓغم فخذ اإلاغُث  كغح ؤلاُت ا خضًث للٗغاقي  
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يفذذذلو سشذتذذالح.سيفذذذلو .ستلكذذسر.سذشهذذب.سذشهذذبسشذتالح.لذذخمهط.سهخمتذذ .سن ذذ سسس)شتجخمن ذذص 

ت  سبخمتجقص.ست  سبجقص.ست  سبجقصسغرلسثقذصسسسنظل.سل ،سشسع  .ساسل  ،دلسب .ساسل  ،دلس الج .

سواسيفْيفسق.سيف،رطسبخمت   .سيف،رطسبخمتسؼأ.

س. 22)ك ش .سل   .س د خمك.سوؼ خمو.سلؽأسوؼأسسالجخم،س)شمللترصسشتجخمتجص 

 : يف وعسفة ألفاظ تدوز بني احملدثني

وهذذيس)شذتذذالح  سو)شرتذذدل  سو)شدثذذل  سو)شت ذذ ص  سو)شملذذنت  سو)شجلذذ خم   سوشمل ذذَ ا س

سِ ا.سوش اِّخ سوشذتخمن  سوشذتذص سوشذتخمكط.وشمل 

:س)هسسعةطسبقسشننيسل لفسبرخمسبسسشكسشت  اسوشملنتسيفنسظشصسوس  ذنسس 23)ت لل  )نخمذتالح س

س)وشرتذذدل وؼذذ عسوعةذذس سونذذنوك سوك   ذذصسشت،شم ذذ سوشد ش سوظذذ خمتسشتلدذذخمكسوغذذرلسذتذذ .سسسسسسسس

وه ذ :سبوس ـسسس سبع:سيف  خمهمذخمسوشسذا سوهمذخم:سيفذخمسبؼذ  خمس ـسشتذ  سسسسسسسس 24)يفلش فستةشذالحس

شذتذذالحسيفثةقذذذخم،سسس)وشدثذذذل وه ذذ :سيف،رخمل ذذذخمقسوشمل ،مذذاسشدوك.سسسس 25)ظذذشخمبيسبوس ـسيفذذخمس ونذذذ سس

س. 27)يفلش نذصستةشذالحسبعسشت ذ صسوشذتذالحسيف  خمهمذخمسوشسذاسسسسسسس)وشت ذ  ص سس. 26)يفلنسعخم،سويفسهسنخم،

شتثللذ سشملسظذةصس ـسشملذنتسبعسسسسس)وشت ذ ا سسيفخمسل ،ريس ت  سغخملصسشت ذ اسيفذنسشت ذ  .سسسس)وشملنت 

ب ذ،ضسسس)وشمُل ذَ ا سانذأسشذتذالحستقخمئةذ .سسسس)وشجلذ خم  سشتلدخمكسشتلشولنستةشالحسشملسظةنيس ت ذ .س

ب  ذلسشت ذسقسسسس)وشمُل ِ ا . 28)هسا،سبوسن  ،سيف،ع ،سبوسيف قث خم،سشت سقسيفخمسبؼ عس ـسشت  س

شت ذخملسبثذلدسشذتذالحسسسسسبخملطسشت خمع سهذسسس)وشمُلشاِّخ يفنسللوعسشذتالحسب ل خم رس ـسهخمئة .

يفذذنسس ذذ سيفخمئذذصسبتذذعسسذذالحسيف، ذذخم،سو لذذ خم ش، سوتذذسسس)وشذتذذخمن  س. 29)وبزلذذخم سشتذذلوشةسوشمل،ذذسقس

بثلدسيف ، ا  ةسوَوَع سيفخمسعت،خمزس ت  .سهخمكسببسسزاعص:سكخمقسبهللاسبنسس ر سعت  سبتذعسبتذعسسس

                                                           
(22)

لـت ؤلامـام ابـً ؤبـ  خـاجم فـي جلؿـُم مغاجبهـا و   لـى ٍَغ مـً اهخاـ  اإلاؤلـف ـ عخمـه هللا حٗـالى ـ بـظهغ مغاجـب ا جـغح والخٗـضًل ٖلـى ؾـبُل ؤلاجمـاٌ ٖو

ها ؤلام
ّ
 ، وكض فهل

 
ام السخاوي والؿَُى  ٖلـى ؾـذ مغاجـب مـً ا جـغح ومملهـا مـً الخٗـضًل، اهٓـغم فـخذ وافله وابً الهالح والىىوي ازخهاعا

ب الغاوي 403ـ1/390، وفخذ اإلاغُث للسخاوي 175اإلاغُث للٗغاقي  . 177ـ 174، وجضٍع
 

(23)
ب الغاوي 1/12اهٓغم فخذ اإلاغُث   .37، وهؼهت الىٓغ 17، جضٍع

 

(24)
.37م هؼهت الىٓغ هما هلله ا خافٔ ابً حجغ ًٖ ٖلماء ا خضًث. اهٓغ 

 

(25)
 للخضًث بهظا اإلاٗنى الىاؾ٘ وهللا ؤٖلم.30وهى عؤي ؤلامام الُُبي هما في هخابه ؤنىٌ ا خضًث م 

 
لى هظا ًيىن ا خنر مغاصفا ، ٖو

 

(26)
ب الغاوي نـ  ب م٘ قغخه جضٍع .93وهظا ٖلى عؤي جمهىع ؤهل ا خضًث. اهٓغم الخلٍغ

 

(27)
لــت اإلاكــغوٖت اإلاخهللاٗــت فــي الــضًً، فدكــمل  إطا وعصث الؿــىت فــي خــضًث عؾــىٌ هللا   ، ؤو فــي هــالم ؤهــخابه ؤو الخــا ٗحن، فــئن اإلاــغاص بهــام الٍُغ

خلاصاث والٗهللااصاث واإلاٗامالث وآلاصاب وفيها الىاجب واإلاؿخدب. الٖا
 

(28)
ب الغاوي   ااث في جضٍع .16، وجِؿحر مهُلح ا خضًث للُدان 18ـ16اهٓغ هظه الخٍٗغ

 

(29)
ب الغاوي  .176، الهللااٖث ا خمِث 60هامل الغف٘ والخىمُل  ،18اهٓغم جضٍع
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سالح سه  :سويفخمسلاال ؟سهذخمك:سذشكلتذ سنْمذ ت سعة ذ سشدبذسش .سوهذخمكسشتر ذخماع:سبس ذ سسسسسسسسس

بتذذعسسذذالحسظذذش ضسويفذذخمئ سبتذذعسسذذالحسغذذرلسظذذش ض.سوهذذخمكسيف ذذةط:سظذذ     سهذذ شسسسسسيفخمئذذص

بتذعسسذالحسيف ذمسعص..سوهذخمكسببذسس شو :سك،رذ  سعذنسالذسكسسسسسسسسسسصشمل  اسشتعش ضسيفذنسث مسخمئذسس

ن مخمئصسبتعسسذالح سشن، رذ سيف رذخمسيفذخمسؼذم  ،  سك،ذخم سشت ذ ن.سهذخمكسشذتذخمكط:سسسسسسسسسسسش س

خمقسلذذساةسهذذ سهذذسسش سكذخمقسشتسشسذذاسعت ذذ سن ذذمخمئصسبتذعسسذذالح سكمذذخمسعت ذذ سشجن ذسسس

يفذنسبسذذخموسسس)وشذتذخمكط سبتذذعسسذالحسبْلذخمن اهخم.سسسسصيفذنسس ذ سث مسخمئذسسسس)وشذتذذص س. 30)بسذاس

عةمذ سجبم ذأسشدسخم لذحسشمللولذصسيف، ذخم،سو لذذ خم ش،سودلسذخم،سوت ذال ،سوتخماغتذخم،.س)شن،رذ سيفذذخمسبا ت سسسسسسسسسس

س للش رس سشملقايفص .

 : غسوع املؤلف يف غسح النظي 

 سبع:سبن،ذذ،ضسنظمذذيس سلذذل سبنذذسشوسشذتذذالحسسب ذذطسش سشتذذلهللنسشتذذلس طهذذخمكسشت ذذخمهطس)

:سكذ سبيفذل سذعسبذخمكساسلرذابسن ذ سبر ذطسسسسسسسبخمتر مةصسشه،اش  سبخمت ،خم سشت نلنسوعمذ ،سبقستذ سسس

وشمل   :سبن سنخمهغسوهة ذ سشتدلكذصسو قسّسس  ذخم،سسسسس 31)ش سنرسسببذلسبوسبد  سبوسبهثأساوشلخمت

:سشتسظذذذعسبخمدتم ذذذ سبع:سكذذذخمئٌنس سهللذذذاع سوشذتمذذذاست ذذذص،سس) سهللذذذاع اسلذذذ،طسيف  ذذذ .س

طسشمُلذ ِ طسعةذ سشذتخميفذاسبوسسسسشام، خماعسعة سدرصسشت، ظ ط سوشظذث سخم،:سن ذ سل رذىسعذنست ظذ سسسسس

وشتعذذ ةسيفذذنسش ساهللذذصسويفذذنسشمل ئ ذذصسشلذذ،  خماسويفذذنسغرلهمذذخمسسس)يفذذأسظذذ ةستذذذلح غذذرلر.س

وهذس:سشملذنتسشتذ عسسسسس)شذتذالحس)شتعذش ض  سسبعسبنسشوسشذتذالحسبوشلذخمسسسس)بنسشع  ستؽلوسو عخم .

سشلوٍو.سة َأسن ص 

بقسل،ع س ل خم رسبع:س ل خم سذت سشملنتسبع:سيفذنتسشذتذالحسبذْقسل ذسقسهذاسسسسسسس)شتصلوسشدوك 

اوحسك  سيفنسادخمت سعنسش  ِ  سيفنسبوكسشت  اس ـس مذلرسوشت ذ ا:سهذسسشتلدذخمكسشملسظذةنيسسسسسس

س ـسشذتالحسشت عسهسسشملنتسبعسيفنتسشذتالح.

                                                           
(30)

ب الغاوي   .1/183. واهٓغم الىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح للؼعهشيي 24ـ22طهغ طلً وله الؿَُى  في جضٍع
 

(31)
 الؿـهللاي  فـي َهللالاجـه )2/69عواه ا خُُب في ا جام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘  

 
ـم ؤخمـض ( هالهمـا مـً 1/12، بلأ ؤكُ٘، وعواه ؤًًا ٍَغ

ً ٖـً ٌٗلـىب بـً هٗـب ألاهُـاو  ٖـً  كـغ بـً إؾـماُٖل ٖـً  بً دمحم بً ٖمغان ًٖ دمحم بً نا ح الهللاهغي ٖـً ٖهللاُـض بـً ٖهللاـض الىاخـض بـً قـٍغ

اه ا خـافٔ ابـً حجـغ همـا فـي فـخذ الهللاـاعي  ّٗ ، وا خـضًث يـ
 
ـا ـغة مغفٖى ، وؤكـّغه ابـً ٖـالن 8/220ألاوػاعي ًٖ الؼهغي ًٖ ؤب  ؾلمت ًٖ ؤب  هٍغ

، وكـــض فهـــم  ٗـــٌ مـــً هـــدح خـــضًث البؿـــملت ؤن هـــالم الىـــىوي فـــي ألاطوـــاع والؿـــهللاي  فـــي الُهللالـــاث ًاُـــض ؤمهمـــا 3/290ىخـــاث الغباهُـــت فـــي الاخ

مــاعي مىيــٕى همــا فــي 
ُ
هــدخاه. واليــخُذ ؤن هالمهمــا فــي الخيــخُذ ٖلــى خــضًث ا خمــض ، فا خــضًث مىىــغ ولــِـ همــا كــاٌ الٗالمــت ؤخمــض الغ

م اإلاهللاـضوء بالبؿـملت، وافخخـاح الىبــي عؾـالخه الاؾـخٗاطة والبؿـملت ممـً هــد ـض مٗنــى ا خـضًث الخإلـيي بـاللغآن الىــٍغ ٍؤ  ح خـضًث البؿـملت. ٍو

بالبؿملت في هخهللاه وعؾابله للملىن. وهظا مٗلىم مكهىع وهللا ؤٖلم. 
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سهسسبوث سيف  .سبقساسلامة سش وذسوهسسشتخمِت صسشتج قصسملنس)شتصلوسشتجخمني 

بقساستامةذذ سعة ذذٌصسهخمِ َسذذصسلذذسش  سكخمنذذ سشت ة ذذصسهذذخمهلةسكخمتِ  ذذ  سولذذس سسس)شتصذذلوسشتجخمتذذح 

سشذت ِ سبوسم   صسكخمتسهعس سشذتالحسشمللنسو.س

بقسللوَل  سعاك سا وشَلذٍصسوهذس:سشمل ذةطسشمل ة ذعسشت  ذخمِتطسيفذنسشتِ  ذ سوظذ خمئلسسسسسسسسسس)شتصلوسشتلشبأ 

سشرِت ص.

شوعستخم سشتؽرطسبع:سؼرطسهةبسوهسس قسلجر سيفخمسزل   سسبقسل سقسشتل س)شتصلوسشرتخميف  

  حسل،م نسيفنسشل،شؽذخمارسيف،ذ سشذخم س بوسؼذرطسك،ذخم سوهذسسظذ خمن، سع ذارسيفذنسلذس  سسسسسسسسسسس

زلأسيفخمسن  سوظشش  س ـسبقسلف  َعسيفخمسن   سوللولِ سعنسعاك سؼخمبٍطسيِفجِةِ سيفنسبوكسشت ذ اسس

خمب ي سن صذذذم سشذتذذذالحسبوس ـسشتعذذذشخمبيسبوسشت،ذذذس ـسشن،رخمئذذذ سلذذذسش  سشن،رذذذ س ـسشتذذذ  س

س. 32)شتعش ضسشملسهسفسوشملقثسو

 :النوع الجاني ون أنواع احلديح

 ذلفسثذطسشت خمِ، ذصسشمُلصذذِ َلةسسسس)ثذطسشذت ذن سسسشذتذالحسشذت ذنسوهذسسشملذلش سبقذسكسشت ذخمهطسسسسسسس

ب، ذذخموتسا تر،ذذ سعذذنساترذذصسشذتذذالحسشتعذذش ض سوت للذذعسشذتذذالحسشذت ذذنسهذذس:سيفذذخمسع ذذل َفسسسسسسسس

شت  س،ي:سهسسيفخمسشتع سل ارسب ق سعاكسه  سؼرث سيفذنسس سوهخمكس 33)يف  لِّد  سوشش،رلسادخمت 

.سوشذتخمظذذ سبقسشذذلو، سيفذذخمسدذذخم تس سشذذلووسشتعذذش ضس ا س ذذخم سسسسسس 34)غذذرلسشذذ وذسواسِعة ذذصسس

 س 35) تساسبقسبش  سعة سبيفذ سبيفذلترطسبخمت ذسش سسسسالح:س)سس)يفجخمت  شتؽرطسنةطسل نسن  س

اش،سيفصذذرسٌاسن نذذ سبذذخمت ظلستلوشلذذصسستمذذاسبذذنسعمذذلوسبذذنسعةقمذذصسعذذنسببذذيسلذذةمصسنذذ ق سستمذذسسسسسسسسس

بخمتعاد ست   ست  س سغخملصسشذت  سس، سؼ     سب ؽ رطست ذس سِس ظذ  سووثقذ سب ؽذرطسسسسس

س طسشذتالحسشذت نسبنذ سعتذ،رسبذ سكخمتعذش ضسو قسكذخمقساسسسسسسس)ت ر   ستعاِهِ سوَد ت، .

س. 36)ل ةش سب س سشتلترص

                                                           
(32)

ــغاث الؿــيُت 242، ومــىهج الىلــض لٗتــر 55اهٓــغم هؼهــت الىٓــغ   املخــضزحن والالهــاء فــي ، واهٓــغ ملاعهــت قــغوٍ كهللاــىٌ ا خــضًث بــحن 10، والخلٍغ

. 203ـ 113هخاب  ا خضًث الًُٗف وؤزغه في ألاخيام فلض ؤفغصجه بمهللادث مؿخلل
 

(33)
ــف ؤلامــام ا خُــاب  طهــغه فــي ملضمــت هخابــه   ؿــخٗمله ٖامــت الالهــاء. وهــظا حٍٗغ لُــه مــضاع ؤهثــر ا خــضًث وهــى الــظي ًلهللالــه ؤهثــر الٗلمــاء، َو ٖو

.1/118مٗالم الؿجن
 

(34)
.56ت للّغاء الىلاًت للؿَُى  اهٓغم إجمام الضعاً 

 

(35)
، 252، ومؿــــلم فــــي هــــخُده نم الُهــــاعة، بــــابم الؿــــىان ح847عواه الهللاســــاعي فــــي هــــخُده نم ا جمٗــــت، بــــابم الؿــــىان ًــــىم ا جمٗــــت، ح 

غة إهما هّح ألهه عوي مً رحر وجه.22والترمظي في جامٗه ، ؤبىاب الُهاعة، بابم الؿىان، ح ، وكاٌم خضًث ؤب  هٍغ
 

(36)
.57اهٓغم إجمام الضعاًت للغاء الىلاًت  
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 : احلديح الضعيفالنوع الجالح ون أنواع احلديح: 

وهذذسسشتذذ عسلسظتمذذأسظذذ صسشتعذذش ضسواسظذذ صسسسسس  )ؼذذ   وهذذسسشملذذلش سبقذذسكسشت ذذخمهطس:سس

 سوهسسبه ذخم سكذجرلةسبوظذةرخمسب ؽذرطس ـسث مسخمئذٍصسومسذخمنني سواس،خمئذ سحت،رذخمسسسسسسسسس 37)شذت ن

 سشذتذذالحسشملؽذذثَّل  سوشملقةذذس  سوشتصذذخمذسبخمت  ذذرصست ذذا سشتؽذذرط سوشملسؼذذسوسسسسسسسس)يفجخمتذذ  

 ل خم سن ستقذ :سهذخمكسسس ذشسبا تسساوشلصسشتؽ  عسب رلسست ر   )وشمل  لسبخمت  رصست ا سشت اشتص.س

ك ش سويفخمسبشرر سيفنسظ غسشدتن  سب سُهذ  :سا وعسع ذ سكذ ش سبوسبة  ذخمسع ذ سسسسسسسالسكسش س

بوسوا سع ذذ سبوسضتذذسرسيفذذنسظذذ غسشت،مذذللض سوظتذذسزساوشلذذصسيفذذخمسلذذسحسشملسؼذذسوسيفذذنسشتؽذذ  عسس

 س سغذذرلسظذذ خمتسش ست ذذخمـ سو سغذذرلسشدس ذذخم سسسسسس 38)وشت مذذ سبذذ سيفذذنسغذذرلسب ذذخمقسؼذذ   سسسسس

س. 39)وغرلهمخمسكخمتقعغسشملسشع سوضتسهخمكخمذت كسوشذتلش س

 احلديح املعنعن واحلديح املؤّنن :النوع السابع واخلاوظ ون أنواع احلديح: 

نخممل   نسكقسكسشتلشوع:سساث خمسن قسعنسن قسبع:سبة  سعنسيفذنسغذرلسب ذخمقستة،شذالحسسسسس

لوعسبذْق سسهسكسشتل شوع:سساث خمسن قسبق سن نذخم،سهذخمكسبع:سبنذ سشملذسسسس)وشملفن ن سوشجمرخماسوشت مخمو س

شملصذذا  ة سوهذذذسسيفجذذذ سعذذذنس سشتةقذذذخم  سوشجملخمت ذذصسوشت ذذذمخموسيفذذذأسشت ذذذ يفصسيفذذذنسشت،ذذذات   سسس

ثرستسس)وشتصلوسشتجخمني ل يفصسيف     سعنسشت،ات  .س)شدوك سسوس م سشاتعخمكسبصل،ني:

يف هخمِتذذِ سِتَمذذنساوحسع ذذ سب ذذنسع ذذاسشتر ذذخماعس سوشك، ذذ سيف ذذةطسعذذنسشتصذذلوسشتجذذخمنيسبجرذذستسس

سع   صسشملاتِّ سغرلسيفقرستص.س)ت ر ٌ  .س 40)ويفجة سشذتالحسشملفن نكسنرمخمس سععل سوشسا س

                                                           
(37)

ب الغاوي 171اهٓغم الىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح نبً حجغ   .90، وجضٍع
 

(38)
لــم ٌكــتٍر جمهــىع املخــضزحن وــابً الهــالح والٗغاقــي ورحرهمــا فــي عواًــت ا خــضًث الًــُٗف فــي الاًــابل وهدىهــا بُــان يــٗاه  ألهــه ًدخمــل  

ـــت هـــظا الا  إيــافخه للىبـــي  ، وهـــى ألاولـــى  لٗـــضم إصعان الىـــاؽ مـــ٘ جلٍى
 
خخمـــاٌ، باهضعاجـــه جدـــذ ؤنـــل ٖـــام، واقـــتٍر الؼعهشـــيي طلـــً اخخُاَـــا

، 132الخمُحـــي بـــحن اليـــخُذ والًـــُٗف مـــ٘ ؤن الغالـــب ٖـــضم عواًـــت ألاخاصًـــث بإؾـــاهُضها. اهٓـــغم ملضمـــت ابـــً الهـــالح مـــ٘ الخلُُـــض وؤلاًًـــاح 

.2/323والىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح للؼعهشيي 
 

(39)
ــ ؤن ن ٌٗخلـض ٖىـض الٗمـل 3ــ ؤن ًىـضعا الًـُٗف جدـذ ؤنـل ٖـام 2ــ ؤن ًيـىن الًـٗف رحـر قـضًض 1ٗمـل با خـضًث الًـُٗف قـغوٍ و ـيم لل 

بــه زهللاىجــه، وكــض ؤجــاػ ؤبمــت ا خــضًث ورحــرهم الٗمــل با خــضًث الًــُٗف فــي الاًــابل والتررُــب والترهُــب وهدىهــا بالكــغوٍ اإلاخلضمــت، وهــى 

 
 
 وحٗلــُال

 
 بىــظب ا خــضًث الًــُٗف، وإهمــا هــى اللــىٌ الــغالح صلــُال

 
ــا م، ولــِـ ملُٖى   إط ن ًترجــب ٖلــى الٗمــل بــه ماؿــضة مــً جدلُــل ؤو جدــٍغ

ب الـغاوي  ٗت الٗامـت. اهٓـغم جـضٍع ، وكـض جىّؾـٗذ فـي اإلاىيـٕى بإصلخـه فـي 152مجغص اخخماٌ، وكـض جلـّىي يـٗاه باهضعاجـه يـمً ههـىم الكـَغ

.217ـ212ا خضًث الًُٗف وؤزغه 
 

(40)
غاث الؿيُت 109الغاوي  اهٓغم جضٍعب  .38ـ37، والخلٍغ
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 : احلديح املسفوع النوع الطادع ون أنواع احلديح:

وهذسسشذتذالحسشتذ عسبؼذخمن سشتعذشخمبيسبوسشت،ذخمب يسبوسسسسسسسس)يفلنسعذ  سسوهسسشمللش سبقسكسشت ذخمهط:س

هذسكسسسشتقذسك سس)يفجذخمكسس. 41)هذسا،سبوسن ذ ،سبوستقللذلش،سبوسظذ ص،سبوسس  مذخم،سسسسسسيفنسب اهمخمستةذ  سس

)ويفجذخمكسسكذ ش.سسسهذسكسشتعذشخمبيسن ذ سشتذ  سسسسسس)ويفجخمكسشت    ك ش.سسشتلشوع:سهخمكسشت   س

بقس)ويفجذخمكسشتعذ ص سسسس. 42)سبقسلقسكسشتعشخمبي :سُبِكذَ سشتؽ ذب سعةذ سيفخمِئذاِةسشتذ  سسسسسسسشت،قللل 

هذسكسشتعذشخمبي:سسسس)ويفجذخمكسشذت ذط سس.س 43)ببذ ضسشتةذسق سيفلب ذسوسشتقخميفذصسسسسسلقخمكس:كخمقسشت  س

 مذذ س سشمللنذذسو:س)ت ر ذذ  سب ذذ شسبوسنر  ذذخمسعذذنسكذذ ش سبوسلقذذسك:سيفذذنسشت ذذ صسكذذ ش.سسسُبيِفلنذذخم

س. 44)شمل،ع سوشمللَل سوشمُل قثأسوشمُل َؽ سوشمُل ة  سوملزسع  سشملسهسفسوشملقثسو

 : احلديح املوقوفالنوع الطابع ون أنواع احلديح: 

وهسسشذتالحسشمللوعسعنسشتعشخمبصسهسا،سشلطسبوسن  ،سبوستقلللش،سيف،ع ،سكخمقس لذ خم رسبوسس

)يفجذخمكسسيف قث خم، سول ، م س سغرلهطسكخمت،خمب نيسيفق  اش،سن قذخمك:سوه ذ سنذ قسعةذ سشتنهذلعسسسسسس

 س 45)بوتذلسشبذذن سعمذذلسعةذ سشتاشبذذصس سشت ذذ لسسس)ويفجذخمكسشت  ذذ  سهذذخمكسشبذنسعمذذل:سكذذ ش.سسسشتقذسك س

ت نس قسم سعنسهلل ذصستذاكسعةذ سسسسس 46).طسنر شسهسسشذتالحسشملسهسفصوبق صسشديفجةصساسخت  

ان  س سبيف خمس ذشسو داتسهلل صسبْقسلسل ذنست د،رذخم سن ذ سيفذام ،سنرذسس سس ذطسشمللنذسوسسسسسسسس

ل ثذذلشقسولقعذذلشقس سباب ذذصسسكذذخمقسشبذذنسعمذذلسوشبذذنسعرذذخمسسس)سكمذذخمس ساوشلذذصسشتر ذذخماع:

يفذخمسل ؽذذخمفس ـسشت،ذخمب يسل ذذ، م سسس سنمجذذ سهذ شساسل ذذسقسيفذنسدرذذصسشاد،رذخم  سن ذذطسسسس 47)ب ذل   س

                                                           
(41)

ب الغاوي   .94اهٓغم جضٍع
 

(42)
، ومؿلم في هخُده نم الهُض والظبابذ وما ًؤول مً ا خُىان، بابم إباخت 2436عواه الهللاساعي في هخُده نم الههللات، بابم كهللاىٌ الهضًت ح 

و1947الًب ح
ُ
 ما ؤ
 
. ل ٖلى مابضة عؾىٌ هللا ، مً خضًث ابً ٖهللااؽ $ وجمام ا خضًثم ولى وان خغاما

 

(43)
 ؤخؿــً مىـه( نم اللهللاـاؽ، بـابم المـىب ألاخمــغ  كـاٌم) وــان الىبـي   فـي الهللاسـاعي ٖـً النـراء  

 
، وكـض عؤًُخـه فــي ُخلـت خمـغاء مـا عؤًـُذ قـِنا

 
ـا مغُبٖى

.6/19م ؤهه وان قضًض الهللاُاى، وهدخه الهُم ي في مجم٘ الؼوابض  في وناه  4/63، وفي مؿىض ؤلامام ؤخمض5510ح
 

(44)
.1/116اهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي  

 

(45)
، وؤنــل ا خــضًث فــي الهللاســاعي صون طهــغ فٗــل ابــً ٖمــغ وفُــهم فــئن 2/578عواه ٖهللاــض الــغػاق ٖــً هــاف٘ كــاٌم وــان ابــً ٖمــغ ًــىجغ ٖلــى عاخلخــه  

. 954وان ًىجغ ٖلى الهللاٗحر. نم الىجغ، بابم الىجغ ٖلى الضابت ح عؾىٌ هللا 
 

(46)
 ولظا جٗلمها بحن مٗيىفحن. 

 
اصة مني ختى ٌؿخلُم الىالم، ولٗلها ؾلُذ مً اإلاؤلف ؾهىا هظه ا جملت ٍػ

 

(47)
 في ؤبىاب جلهحر الهالة بابم في هم جلهغ الهـالة  

 
بـً حجـغم ونـله ابـً اإلاىـظع همـا ، كـاٌ ا خـافٔ ا1/368عواه الهللاساعي في هخُده حٗلُلا

اصةم هما فىق طلً. 2/566في فخذ الهللااعي   بٍؼ
 
.3/137، وعواه الهللايهل  في الؿجن الىنري مخهال
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يف ق ذذاش، سن قذذخمك:سيفسهذذسفسعةذذ سلذذ  اسشبذذنسشمل ذذ  بسيفذذج ، سو ستذذخمبأسشت،ذذخمب يسسسسسسسسس 48)يفلنسعذذخم،

س. 49)يفسهسفسعة سيفخمت سبوسشتصخمن يسوه  ش

 احلديح املكطوعالنوع الجاون ون أنواع احلديح: 

 مخمتذ س سس:سو  51) سهخمكسب ؽذرطس 50)وهسسيفخمسدخم سعنستخمب يسيفنسهست سبوسن ة سيفسهسنخم،سعة  

بنذذسشوسشذتذذذالحسن ذذذ ست ذذذخميفضسكذذذررل سنذذ ق سبهذذذسشكسشت،ذذذخمب نيسويفذذذ شهررطساسيفذذذام سشلذذذخمس سسس

شذتالح سن  عست َ ا سنسعخم،سيف   ست نسبد بسعنسذت :سبْن سظتي سه خمسيفخمس سشملسهذسف سس

يفنسبن س ذشسكخمقسذت ساسزتذخمكست د،رذخم سن ذ سل ذسقس سس ذطسشمللنذسو سوبذ سظذل فسشبذنسسسسسسسسسس

 سوشلذذ، مة سشتصذذخمن ي.سوشملقثذذسوسه ذذخمسلذذسش سكذذخمقسسس 52)يفخمتذذ شت لبذذي سوش عذذ سبنذذ سيفذذ هبسس

 ل خم رسيف،ع ،سب سا سيفخمسلست سداسهلل صسشتلنأسن  سقسيفلنسعخم،سبوسهلل صسشتسهعسن  ذسقسس

س سذت .س 53)يفسهسنخم،سكقسكسشتلشوعسعنسشت،خمب يس:سيفنسشت  صسك شسن سيفام ست د،رخم 

 : النوع التاضع ون أنواع احلديح

وهذذس:سه ذذاسمذذلزسبذذ سشمل قثذذأسوشملللذذ سوشمل ؽذذ سسسسسسس)يف،عذذ  شت ذذخمهط:وهذذسسشملذذلش سبقذذسكسسس

وشملذذات   سوشذتذذالحسشمل،عذذ سولقذذخمكستذذ :سشذتذذالحسشملسظذذسك سوشملفتعذذ  سوهذذس:سلقذذأسعةذذ سسس

شمللنسو سوشملسهسف سوهس:سشت عسشت ع س ل خم رسب ربسزلخموسك سا شو سيفنساوشتذ سمم ذنسنسهذ سسسس

ملس،ْسيفخمت سعنسشبنسشذرخم سعذنسلذخملسسسسشمل،ع سشمللنسوسيفنسش)يفجخمك سس، سل ،ريس ـسيف ،رخمر س

)ويفجذخمكسس.س 54)ظذة  سشمل ذل سوشت صذخم سبخمملن ت ذصسة ذخم،سسسسسسبنسعراسش سعنسبب  سبق سالسكسش س

يفخمت سعنسنخمنأسبق سشبنسعملسبهخم س  صسعصلست خمك سلقعلسشتع ةس ت ذخمسبقسسسشمل،ع سشملسهسف 

لنذذسوسوشملسهذذسف س مذذ س سشملسظذذسكسشملس)ت ر ذذ  س. 55)لعذذة رخمسيفذذأسشجيفذذخم سن عذذة رخمسبعذذ ت سس

                                                           
(48)

  ـ وهللا ؤٖلم ـ.  
 
هظا باألنل ولٗله ؾهللام كلم، ولٗل الهىابم ٌؿخٗمل مىكىفا

 

(49)
غاث الؿيُت  .  34وممل هظا الىالم في الخلٍغ

 

(50)
اث ًٖ الخا ٗحن ـ والىٓغ فيها لُخسّحـر مـً ؤكـىالهم، ون كاٌ ا خافٔ   السخاويم كاٌ ا خُُب في جامٗهم إهه ًلؼم هخبها ـ ؤي ألاخاصًث اإلالُٖى

. فـــخذ  ٌكــظ ٖـــً مـــظاهبهم، كلـــُذ س اللابــل الســـخاوي سم نؾـــُما و ـــي ؤخــض مـــا ٌٗخًـــض بـــه اإلاغؾــل، وعبمـــا ًخ ـــح بهـــا اإلاٗنــى املخخمـــل مـــً اإلاغفـــٕى

.2/191اهٓغم ا جام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘ ، و 1/123اإلاغُث 
 

(51)
.421/ 1هـ( في هخابه الىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح 794هى ؤلامام بضع الضًً الؼعهشيي اإلاخىفى ؾىت )  

 

(52)
.421/ 1هلله ٖىه الؼعهشيي في الىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح  

 

(53)
 .  1/143اهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي  
 

(54)
إ نم ا دج، بابم الهالة بمؼصلات حعواه مالً   .488في اإلاَى

 

(55)
إ ؤبىاب الهالة، بابم اإلاؿافغ ًضزل اإلاهغ، ح  .197عواه مالً في اإلاَى
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وملزسبق اسشاتعخمك:سشمللل  سوشمل قثذأ سوشمل ة ذ سوشمل َؽذ .سومذلزسبق ذاسشت ذمخمو:سشتعذخمكسسسسسسسس

شت  اسب رلسشت مخموسكخمتعخمت سبخمجدخمزةس كْقسلقسك:سبدخمزنيسنذ قسهذخمك:سبدذخمزنيسنذ ق سسسسس

س ذذطسهذذ شسشذتذذالح:سسسس)ت ر ذذ سثذذخمق  س.س 56)وشذتذذالحسشمل ذذ اسبمذذغ سيفذذنسشذتذذالحسشمل،عذذ سسس

س ن سبوسشتؽ ع .شتعشُصسبوسشذُت

 احلديح املطند:النوع العاغس ون أنواع احلديح: 

ل ذ سشذتذالحسشمل ذَ اسوهذس:سيفذخمسشت عذ سب ذ ارسيفذنسسسسسسسسسس)ويف ذَ ٌا سسوهسسشمللش سبقسكسشت خمهط:

اشول س ـسيف ،رخمر سن صم :سشمللنذسَوسوشملسهذسَفسوشملقثذسَو سوهذخمكسشبذنسعرذاسشتَرذل:سهذسسيفذخمس ش سسسسسسسسسس

يفخمت سعنسنذخمنأسعذنسشبذنسعمذلسسسسسس)يفجخمكسشمل،ع  : س 57)مخمظ صسيف،ع ،سبوسيف قث خم،سعنسشت  س

 سسيفخمت سعنسشتنهلعسعنسشبنسعرخمسسعنسالسكسش سس)ويفجخمكسشمل قثأ .سعنسالسكسش س

هذخمكسشذتذخمكطسوشبذنسسسسس)ت ر ذ  س.سنر شسسالحسيف ذ ا;سدق سشتنهذلعسلسل ذمأسيفذنسشبذنسعرذخمسسسسسسسس

مللنسو سن لزسبخممللنسو:سشملقثسوسوشملسهذسف سومذلزسسساسل  ، م سبعسشمل َ اس ت خمس سشس 58)سذل

س ذذطسشمل ذذَ ا:سشتعذذشسصسبوسسسس)ت ر ذذ سثذذخمق  سَلذذ سوشمل َؽذذ سوشمل قثذذأسوشملذذات  .سسسبخممل،عذذ :سشملل

سشذت نسبوسشتؽس ع.

 احلديح املوضوع:  النوع احلادي عػس ون أنواع احلديح

ل ذ سشذتذالحسسسسو  س)يفسؼذسوهسسشمللش سبقسكسشت خمهطس س ملسشتر  سشتلشبذأسيفذنسشمل ظسيفذص:سسسس

 سول ذذلفسشت ذذ  سشتذذ عسن ذذ سسسشملسؼذذسوسوهذذسس:شذتذذالحسشمل ذذ و سعمذذاش،سعةذذ سشتذذ  سسس

ب هلشاسشتلشوعسبسؼ   سوبقلشئنسل ااكرخمسيَفذنستذ سيفة  ذصسهسل ذصس سشذتذالح سو ،ذ وستذخم .سسسسسسسس

هذذخمكسشتلب ذذأسبذذنسم ذذجط:س قستةشذذالحسَؼذذس ش،سكؽذذس سشت رذذخماست لنذذ سوهةمذذصسكظةمذذصسشتة ذذ سسسسسس

 سول  ذلفسشت ذ  سشتذ عسن ذ س ذخمسن ذ سيفذنسوعذٍاسعظذ طسعةذ سن ذ سشذي سسقذرلسسسسسسسسسسسسسس 59)ت  لر

كقست :س)يفنسب، طستقمصسب  سش ست سبتَعسيفال ص س سك سيفال ٍصسبتعسب   س سكذ سب ذ سسس

                                                           
(56)

غاث الؿيُت   .26اهٓغم الخلٍغ
 

(57)
إ مً اإلاٗاو  وألاؾاهُض نبً ٖهللاض النر   .1/22اهٓغم الخمهُض إلاا في اإلاَى

 

(58)
، وكض خلم ا خافٔ ابً حجـغ مـا طهـب إلُـه فـي الىىـذ ٖلـى ملضمـت ابـً الهـالح 112، وهؼهت الىٓغ 58اهٓغم مٗغفت ٖلىم ا خضًث للخاهم  

إلُـــه  ؿـــىض ْـــاهغه  وكـــاٌم والـــظي ًٓهـــغ لـــي بانؾـــخلغاء مـــً هـــالم ؤبمـــت ا خـــضًث وجهـــغفهم ؤن اإلاؿـــىض ٖىـــضهم مـــا ؤيـــافه مـــً ؾـــم٘ الىبـــي 

.117الاجهاٌ. 
 

(59)
.431 خُُب في الىااًت في ٖلم الغواًت عواه ا 
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 سنر شسك ٌ سوشؼضسوكقست :س)تقمصس سبثنس 60)بتعسسسال ص ست  سسسال صسبتع سوِظ    ص 

 ذخمسن ذ سوع ذاسشذالاسعةذ سظذ رلةسكقستذ :سسسسسسسس.سول  لفس 61)دخمئأسبنؽ سيفنسب خم سبتعسدخميفأ 

 سنرذ شسك ذِ ٌ سهذخمهل سسسس 62))يفنسبكذ سثسيفذخم،ست ةذصسشدتم ذص سنة رذس س سشت ذخماسلذر نيسملل ذخم، سسسسسسسس

ومم خمسل لفسب سشتخمت ، ستة ق  سيفجخمت سيفخمساوشرسشبنسشدتسزعسيفلنسعخم،:س)بق سل   صسنسفس،خمنذ سس

 رخمسسذالجخمس سظذش ضسسس سوبغل سيفنسذت سبقسن 63)بخمتر  سلر خم،سوظة  سع اسشملقخم ساك ،ني 

شتؽذذ  عسهذذس:سشذتذذالحسشملسؼذذسو سوعذذا ورسيفذذنسسس 65)شذذل سبنذذسشوسشذتذذالحس)ت ر ذذ  .س 64)يف ذذةط

به خم سشذتالح سبخمت ظلستنعطسهخمئة سثطسيِفنسب ار:سشملذلو سثطسشملاَازسثطسشملقةس سثطسشمل  ذلسس

سثطسشتص خمذسثطسشمل ة  سثطسشملؽثل  .

 : النوع الجاني عػس ون أنواع احلديح

وهذذسسشذتذذالحسشتذذ عست ذذا تسسس)وذوستذذسشتل  ،ذذستلسوهذذسسشملذذلش سبقذذسكسشت ذذخمهط:سسشذتذذالحسشمل

،له سب سهع ل  سبْق سبسخمت سشت خم ةستسش،َفهطسعة سشت    سبوسوهسع سشت خمهخم،سب سهعذٍا سس

 سوهاسنر ذ سعة ذ سشدظذست سق:سبْن ذ سلسدذبسشت ةذَطسشت قذ  سسسسسسسس 66)وشت ععسب ت س سك س،رقخمت 

دخمتذذ  سهذذخمكسشبذذنسشتعذذ ف:سويفجخمتذذ سعةذذ سشت،  ذذرلسسسسسسنذذ سعت،ذذخمزسعةذذ سشترشذذحسعذذنسبسذذسشك ساسسسس

نقذاسس س 67))يفنسكذ  سعةذيسيف، مذاش، سسسسشمل كساسل َ ن سودس ر س ت خمسبقسل ا ع سذت س سسالح:

 سوهخمكسش  سشجل  سشذتخمن سشبنسسذل:س)يفذخمسس 68)اوشرسيفنسشتعشخمبصسضتسسشملخمئصسوه  سشملخمئ،ني

ش  عخمرسشبنسشتع فسيفنسشت نةسوغرلرسيفنسشت ا سمم سو;سدقسذتذ سنصذْسعذنسهةذصسشا،ذ وسعةذ سسسسسسس

                                                           
(60)

اه 82فهظا مىيٕى ولم ؤع مً عواه، وكض طهغه املخلم ُُٖت ألاجهىعي في خاقِخه ٖلى قغح الؼعكاو  ٖلى مىٓىمت الهللاُلىهُـت   ُْ ، وكـاٌم وِنـ

ؤيم زاصمت.  
 

(61)
ل ؤلالهللااؽ ّٖما اقمهغ مً ألاخاصًث ٖلى ؤلؿىت   ، وطهـغه 2/145الىاؽ وكاٌم الٓاهغ ؤهه لِـ بدـضًث.طهغه العجلىو  في هكف ا خااء ومٍؼ

،ولٗله طهغه للخممُل ولم ًغوه ؤخض.82املخلم ألاجهىعي في خاقِخه ٖلى قغح الؼعكاو  ٖلى الهللاُلىهُت 
 

(62)
  

 
 ؤو بهــال

 
 فهــظا مىيــٕى ولــم ًــغوه ؤخــض. وكــض جــاء بــه اإلاهــىف مــً ٖىــضه لهللاُــان ؾــبب ويــٗه وللخممُــل، وفــي هــخُذ الهللاســاعي )مــً ؤوــل زىمــا

خهام بالىخاب والؿىت بابم ألاخيام التي حٗغق بالضنبل ح . 6926فلُٗتيلىا ؤو لُٗتٌي مسجضها ولُلٗض في بِخه(. نم الٖا
 

(63)
اث نبً ا جىػي   . 1/100اإلاىيٖى

 

(64)
عاج٘ هخاب ألاخاصًث فىم صؽ ؤٖضاء ؤلاؾالم في الهللاسـاعي ومؿـلم مـً ألاخاصًـث اإلاىظوبـت فاإلاؤلـفص. وملهـىص اإلاؤلـف هـىم ؤن ؤٖـضاء ؤلاؾـالم  

وكض ًيؿهللاىمها ألبمت ههللااع والهللاساعي ومؿلم ـ وهللا ؤٖلم ـ.  صؾىا ؤخاصًث ووؿهللاىها للغؾىٌ 
 

(65)
في ألانل جىغاع ولمت ا خضًث . 

 

(66)
ب الغاوي 39الىٓغ اهٓغم هؼهت   .272، وجضٍع

 

(67)
، 72، ومؿلم في هخُده نم الؼهض، بـابم الخمبـذ فـي ا خـضًث ح107ح عواه الهللاساعي في هخُده نم الٗلم، بابم إزم مً هظب ٖلى الىبي  

 فلُدهللاىؤ ملٗضه مً الىاع(.  
 
هالهما بلأم )مً هظب ٖليَّ مخٗمضا

 

(68)
.219ًاح للٗغاقي اهٓغم ملضمت ٖلىم ا خضًث م٘ الخلُُض وؤلاً 
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كجذذذلةسشتثذذذلدسوبسذذذسشكسشتلدذذذخمكسوظذذذ خمترطسشملق،ؽذذذ صسجب ذذذخم سشت ذذذخم ةسبقسل،سش،ذذذفوشسعةذذذ سسسس

س ش،سودذس سسشت    سبوسعتع سيف رطسشت خمهخم،.سويفذنسبس ذنسيفذخمسلقذااسبذ سكذسقسشمل،ذسشتلسيفسدذسسسسسسسس

كجذذلةس سشدسخم لذذح:سبق سشت ،ذذبسشملصذذرساةسشمل،اشوتذذصسبْلذذاعسبهذذ سشت ةذذطسشذذلهخم،سوغلبذذخم، سسسسسسسس

شملقثسوسع اهطسبعشصسن ر،رخمس ـسيفع   رخم س ذشسشد،م  سعة س مذلشزسسذالح سوت ذا  تسسسس

،لهذذ ست ذذا  ش،سحت ذذ سشت ذذخم ُةستسش،ذذفهطسعةذذ سشت ذذ   سبنذذخم تسشتِ ةذذَطسشت قذذ  سبعذذش، س ـسسسسس

 س)هة  سذسشتقخمئ سهسسشذتذخمن سشت ذ س،يسذسسسسس 69)شت ،بسشملصرساةسكجرل سهخمئة  سويفج سذت س 

ظذذادسشذذ  سشجلذذ  سوبذذل  سويفذذخمسهخمتذذ سهذذسسشتعذذسش  سشتذذ عساس ذذذلعسن ذذ سيَفذذنستذذ سممخمالذذصسس

بخمذتذذالحسوش،ذذ وسعةذذ س،لهذذ  سنقذذاسوظذذعسةخمعذذصسيفذذنسشمل،قذذايفنيسوشمل،ذذْمللنسبسخم لذذحسس

ف سوسذذالحسشذتذذسب سسكذذجرلة سبذذخمت،سشتلسيف رذذخم:سسذذالحسنذذنوكسشتقذذل قسعةذذ سلذذر صسبسذذلسسسسسس

 سشن،رذذ سيفذذنسشذذلفسشت قخملذذصسس 70)وشنصذذقخمدسشتقمذذل سوبسخم لذذحسششلذذلزسوشت ذذنتس س مذذلسشتنيفذذخمق س

ستة  يفصسد كسشتالنسشت  س،ي.

 : النوع الجالح عػس احلديح املػووز

 سوهس:سيفخمت س،لدسستعذساةسبذْكجلسيفذنسشثذ نيسولسسسسسويفصرسٌاوهسسشمللش سبقسكسشت خمهطس:س)

:) يذذخمسسذذالحس س)يفجخمتذذ  س 71)ةخمعذذصسيفذذنسشت قرذذخم سشمل ذذ،  ضسسسسلرةذذغسَسذذاسسشت، ذذسشتل سوزل ذذخمرسس

س)،ةذذبسشت ةذذطسنللؽذذصسعةذذ سكذذ سيف ذذةط سسسسوهذذسسس ذذن:سسس)يفجخمتذذ   س 72)شدعمذذخمكسبخمت  ذذخمت س

سعل فسظخمسب سشتر قسن  صس)ت ر   )شاذ نخمقسيفنسشتلبس .سوهسسؼ  ع:س)ويفجخمت  س س 73)ويف ةمص

 سوهذسسس 74) ق سشملصرسا:سيفخمساوشرسةأسنسدسث ثص.سوبن َرطسذت سبق سيفخمساوشر سشتج ثُصست  سيفصرساش،

                                                           
(69)

.42هؼهت الىٓغ في جىيُذ هسهللات الاىغ  
 

(70)
.47إجمام الضعاًت للغاء الىلاًت للخافٔ الؿَُى  م 

 

(71)
.44ـ43ٌٗني ؤن جماٖت مً الالهاء لم ًاغكىا بحن اإلاكهىع واإلاؿخاٌُ. اهٓغم هؼهت الىٓغ  

 

(72)
ورحره. 1ح عواه الهللاساعي في هخُده نم بضء الىحي، بابم هُف وان بضء الىحي 

 

(73)
، وؤبـى ٌٗلـى فـي مؿـىضه 1/7، وألاوؾـِ 10/195، والُنراو  في معجمـه الىهللاحـر224عواه ابً ماجه في ؾيىه نم ؤلاًمان، بابم فًل الٗلماء ح 

اه جماٖــت مــً املخــضزحنم وــالىىوي والٗغاقــي وخّؿــىه جماٖــت مــ هم موــاإلاؼي والؿــَُى ، ؤمــ1/172، والنــياع فــي مؿــىضه 5/223 ّٗ ا . وا خــضًث يــ

اصةم )ومؿلمت( فلـم جـغص فـي ءـييء مـً الغواًـاث ، كـاٌ السـخاويم وكـض ؤ خـم  ٗـٌ املخللـحن )ومؿـلمت(   ٗـض كىلـه )مؿـلم( ولـِـ لهـا طهـغ فـي  ٍػ

، 4/137، واإلاغنــــي ٖــــً خمــــل ألاؾــــااع مــــ٘ ؤلاخُــــاء 1/72ءــــييء مــــً َغكــــه وإن واهــــذ هــــخُدت اإلاٗنــــى. اهٓــــغم الٗلــــل اإلاخىاهُــــت نبــــً ا جــــىػي 

.299، والضعع اإلاىخثرة في ألاخاصًث اإلاكمهغة للؿَُى  149واإلالانض ا خؿىت 
 

(74)
غاث الؿيُت في قغح اإلاىٓىمت الهللاُلىهُت   .35اهٓغم الخلٍغ
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س)ت ر  س مل س. 75)م فسشمل س كسعة   سوشت عسعة  سشمل س كسبقسشملصرسا:سيفخمساوشرسث ثصسنْكجل

سس طسشملصرسا:سشتعشصسبوسشذت نسبوسشتؽ ع.

 : النوع السابع عػس احلديح العصيص

وشت نلنسيفذْمسٌذسيفذنسَعذنسسلِ ذن سب  ذلسعذنيسشملؽذخماو سسسسسسسسس)عنلن ش سبقسكسشت خمهط:سوهسسشملل

شت عسوزن سن َ َ سل ِ    سل م يسب ت ستقةصسودس رسبوسيفْمسذسيفنسَعنِّسل َ ن سب ،شرخم;ست سنذ سَعذنسسسس

 سومذذلزسبذذخماث نيس 77) سوهذذسسيفذذخمساوشرسشث ذذخمقسبوسث ثذذصس 76)بع:سهذذس َعسجمل  ذذ سيفذذنس،للذذ سبمذذلحس

س 78)سذالحسشتصذ  نيسسس)يفجذخمكسشت نلذن سساوشرسوشسا سوملزسبخمتج ثصسشملصرساس:سشت للب:سوهسسيفخم

)اسلفيفنسبساكطسس، سبكسقسبسب س ت ذ سيفذنسن  ذ سسسسسهخمك:سبقسالسكسش سسعنسبن س

  ساوشرسعنسبن سه،ذخم ةسوعرذاسشت نلذنسبذنسظذر ب سواوشرسعذنسسسسسسسويفخمت سووتارسوشت خمسسبة ني

س ذذطسس)ت ر ذذ  واوشرسعذذنسُكذذ  سةخمعذذص.سسعرذذاسشت نلذذنس زلخمع ذذ سبذذنسع ة   ذذ سوعرذذاسشتذذسشاخ س

سشت نلن:سشتعشصسبوسشذُت نسبوسشتؽ ع.

 : النوع اخلاوظ عػس احلديح الغسيب

وزل ذذيسبخمت للذذبسجن ذذلش ساش ولذذِ سعذذنسغذذرلرسسس)كذذ شسشت للذذب وهذذسسشملذذلش سبقذذسكسشت ذذخمهطسسس

وهس:سيفخمساوشر ساشو سوشِسذاسنقذطسبع:ست ذل  سس سسسسس 79)كخمت للب سشت عسشْن سشجن لش سعنسو،  

شملنتسبوسشجل خم سبْيفل ساسلذ كلرسغذرلرسيفذنسشتذلوشة سنذ ذشسشن ذل سعذنسشتنهذلعسوشذررِ سممذنسسسسسسسسسسس

سسسسسسس)يفجذذخمكسشذتذذالحسشت للذذب ظتمذذأسسالجذذ سيفذذنسشدئمذذصسكق،ذذخم ةسادذذ س ذذالحسل ذذمِّيسغللرذذخم،سسس

 سن ن ذ ست ذل  سبذ سسسس 81)واسلسهذب سُتشمصسكةشمصسشت  بساسلرذخموسسس 80):س)شتسا اوعسيفلنسعخم،يفخمس

                                                           
(75)

غاث الؿيُت 43اهٓغم هؼهت الىٓغم   .33، والخلٍغ
 

(76)
.3/32اهٓغم اللامىؽ املخُِ ماصة ّٖؼ، وفخذ اإلاغُث للسخاوي  

 

(77)
ــف ؤلامــام ابــً الهــالح وجهللا  ٗــه ؤلامــام الىــىوي، ؤمــا ا خــافٔ ابــً حجــغ فّٗغفــهم بإهــه الــظي ن ًغوٍــه ؤكــل مــً ازىــحن، فلــم ًاهــل ابــً هــظا حٍٗغ

ــؼ ٖــً اإلاكــهىع بــل جٗلهمــا مكــترهحن فُمــا عواه المالزــت. اهٓــغم ملضمــت ابــً الهــالح مــ٘ الخلُُــض وؤلاًًــاح  ــب مـــ٘ 256الهــالح الٍٗؼ ، والخلٍغ

ب  .44، وهؼهت الىٓغ 274الخضٍع
 

(78)
.15ح عي في هخُده نم ؤلاًمان، بابم خب الغؾىٌ الهللاسا عواه 

 

(79)
 ٖـً الخـىاجغ. اهٓـغم ملضمـت ابـً الهـالح مـ٘ الخلُُـض وؤلاًًـاح  

 
، وهـامل جىيـُذ ألافيـاع 256ؤو ؾـ ي بـظلً لهللاٗـضه ٖـً مغجهللاـت الكـهغة فًـال

.2/401للهىٗاو  
 

(80)
هللاضه، و ي ججغي مجغي اليؿب في اإلاحرار.   ب ألازغ الىنءم الهلت بحن الؿُض ٖو .4/459ال هاًت في رٍغ

 

(81)
، والكـافيي فـي مؿـىضه 4/379، وا خـاهم فـي مؿـخضعهه وكـاٌم هـظا خـضًث هـخُذ ؤلاؾـىاص ولـم ًسغجـاه 11/325عواه ابً خهللاان فـي هـخُده  

 ؤمهـا لهـا مخا ٗــاث، وكـض هـدخه جماٖـت مـً ا10/292، والهللايهلـ  فـي الؿـجن الىنـري 338
ّ
 خاـاّم مــ هم ، وا خـضًث عوي مــً َـغق فيهـا ملـاٌ إن

ـــم ٖلـــى ؤلامـــام 4/213ا خـــافٔ ابـــً حجـــغ فـــي جلخـــُو ا خهللاحـــر 
ّ
، ومـــً هـــدخه ا خـــافٔم ٖـــالء الـــضًً اإلاـــاعصًني الكـــهحر بـــابً الترهمـــاو  وكـــض ٖل
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س ذذطسشت للذذبسبق سن ذذ :سشتعذذش ضسوشذت ذذنسسسسس)ت ر ذذ  سعرذذاسش سبذذنس ل ذذخماسعذذنسشبذذنسعمذذل.سسسس

س. 82)وشتؽ  عسوهسسشت خمتب

 :  النوع الطادع عػس احلديح امُلْبَوي

وهذذسسل  ذذلفسبذذساو رسيف ذذم  س سب ذذضسشتلوشلذذخمت سسسسسس)يف ذذرَرٌط وهذذسسيفذذلش سشت ذذخمهطسبقستذذ س:سس

َسذذا ر:سسذذالحسن ذذ سَاشو ست ذذطسل ذذ كلسشزلذذ سبذذ سُببر ذذَطسوُبم ذذيسلذذسش سوب، عذذ غسبهذذ سشت  ذذَ ل.سو

سالح:سعخمئصصسبق سشيفلبة،سلْت س)يفجخمت س سشملنت سكخمقساد ،سبوسشيفلبةس سشملنتسبوسشجل خم  س

يفذذخمس ذشسه ذ :سسذذاث سلذ  خمقسعذذنسسسس)ويفجخمتذذ س سشجلذ خم  س س 83)شتذ  سعذنسغ ذذةرخمس سشذتذ ضسسس

ببرمرمذذذخمس)ادذذذ سوشيفذذذلبة سس)شتق ذذذطسشدوك :س 84) سوهذذذسسبه ذذذخم )وس مذذذ سشتؽذذذ ع ادذذذ س

 سهذس:سشدهذلوسبذنسسسس 85)كشالح:سشبنسعرذخمسسبقسادذ ،سهذخمك:سلذخمسالذسكسش سشذتذرسكذ سعذخم سسسسسسسس

يفذنسسس 86):)مذ عسِنل َظذصسسسسخمب سبنسعقذخمك سوسذالحسشت ذخمئةصسعذنسشذتذ ض سنقذخمكسشتذ  سسسسسسسس

 سشذتذالحساوشرسس 87)شذتذالح  سهذيسبزلذخم سب ذ سلنلذاسبذنسشت ذ نسسسسسسسسيف ٍ سن،ثر لعسبرخمس...

عذنسسسبق سشيفذلبة،سلذْت سشتذ  سسسسس& خمقسيفنساوشلصسيف عساسبنسظ  صسعنسبيف سعنسعخمئصصشتص 

)شابذنسوشتر ذ  سكشذالح:سب سعث ذصس سغ ذ سب ذ سسسسسسسس)شتق ذطسشتجذخمني سسغ ةرخمسيفنسشذتذ ض.سس

 سهذذي:سزل ذذبساؼذذيسش سع رذذخمسزودذذصسببذذيسشت ذذخمػسشبذذنسشتلب ذذأ سسسسسس 88) ذذخم سولذذااسسشتذذ  س

 س 89)َمذِالرسعذنسعمِّذ  س سشت رذيسعذنسشمل ذخمبلةسسسسسس)شت طسوشت مص سكَلشِنأسشبنسس)شتق طسشتجخمتح 

)هس:سُهَر  ل سبنسَاشِنأ سبنسعذاعسويفذنسذتذ سعمذصسدذخمبلسشتذ سب ذ سببخمهذخمسمل ذخمسه،ذ سلذس سبسذاسسسسسسسسسسسسس

                                                                                                                                        
الهللايهلـــ  وكـــاٌم )وكـــض عوي ا خـــضًث مـــً وجـــه آزـــغ  ؿـــىض عجالـــه زلـــاث إهمـــا عوي مغؾـــال، وكـــىٌ الهللايهلـــ م عوي مـــً ؤوجـــه ؤزـــغ ولهـــا يـــُٗات ...( 

.  10/294الىل  ا جىهغ 
 

(
82

  .82( اهٓغم ؤلاُت ا خضًث للؿَُى  م٘ قغخها مىهج طوي الىٓغ 
(83)

، ومؿـــلم فـــي هـــخُده نم ا خـــٌُ، بـــابم 38عواه الهللاســـاعي فـــي هـــخُده نم ا خـــٌُ، بـــابم صلـــً اإلاـــغؤة هاؿـــها إطا جُهـــغث مـــً املخـــٌُ ح 

.60اؾخدهللااب اؾخٗماٌ اإلاغدؿلت مً ا خٌُ فغنت  مً مؿً ح
 

(84)
ب الغاوي 366ـ 362ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح  اهٓغم ملضمت  .360، وجضٍع

 

(85)
.412عواه مؿلم في هخُده نم ا دج، بابم فغى ا دج مغة في الٗمغ ح 

 

(86)
ب ألازغ   .3/828الِاْغَنتم بىؿغ الااء  ي كُٗت مً نى  ؤو كًُ ؤو ِزْغكت ؤو هدى طلً. ال هاًت ي رٍغ

 

(87)
اٌ ا خافٔ ابً حجـغم واإلاكـهىع فـي اإلاؿـاهُض وا جىامـ٘ فـي هـظا ا خـضًث ؤؾـماء بيـذ قـيل همـا فـي مؿـلم ؤو وكُل اؾمهام ؤؾماء بيذ قيل، ك 

ـم التـي ؤزغجـه م هـا ا خُُـب وخيـ  الىـىوي فـي قـغح مؿـلم الـىجهحن  ؤؾماء لغحر وؿب هما في ؤب  صاوص، وهظا في مؿخسغا ؤب  وُٗم مـً الٍُغ

.1/415 غحر جغجُذ. فخذ الهللااعي 
 

(88)
، ومؿــلم فـي هــخُده نم ا جىــابؼ، بـابم فــي رؿــل 1195الهللاسـاعي فــي هــخُده نم ا جىـابؼ، بــابم رؿــل اإلاُـذ وويــىبه باإلاـاء والؿــضع حعواه  

.939اإلاُذ ح
 

(89)
 ؤزنـ 

 
راه عواه الهللاساعي في هخُده ًٖ الؼهغي ؤن ؾالم بً ٖهللاض هللا ؤزنره كاٌم ؤزنر عاف٘ بً زضًج ٖهللاض هللا بً ٖمغان ّٖمُـه وواهـا قـهضا بـضعا

 ح ؤن عؾىٌ هللا 
 
.3789م) ههى ًٖ هغاء اإلاؼإع ..ا خضًث(. نم اإلاغاػي، بابم قهىص اإلاالبىت بضعا
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هذذذي:سنخم،مذذذصسب ذذذ سعمذذذلوسبذذذنسسذذذلش  سوه ذذذ سيف ذذذم خمرس سيف ذذذ اسسسسس 90)كمذذذخمس سشتعذذذش ض

شدلذذةم  صسشتذذ سب ذذاسونخمتذذ سسسسشتذذنوزسوشتنودذذص سزوزسل ذذَر َ صسس)شتق ذذطسشتلشبذذأ س.س 91)شتث خمت ذذي

زوزسلذل ووسب ذ سوششذ سسسسس)يفجخمكس مذل سهس:سل اسبنسمستذ .سسس 92)بة خمك سشذتالحس سشتعش شني

)هذذس:سهذذ كسبذذنسيفذذل ر سويفج ذذ سشبذذنسشتعذذ فستةنودذذصسبنودذذصسعرذذاسشتذذلهللنسبذذنسشتذذنبرل سشتذذ سسسس

سيفنسشملرَرطسيفخمسلس)ت ر   .س 93)كخمن سحت سانخمعصسشتقلهيسنثةقرخم سشزلرخمس  مصسب  سوهب

لعذذل فسبذذ كلرسبذذ سل ذذسقسيف رسيفذذخم،سيفذذنسلذذ خمدسشت ذذ  سكقذذسكسشتر ذذخماع:سوهذذخمكسيف ذذخمذ:سسسسسسس

س.س 95)نخمملقسكست سيفثس عٌّسوهس:س)شدلس سبنسه ك س 94))شدة سب خمسنفيفنسلخمعص 

 ملسيفل سس طسشملذرَرطسوهذسسشتؽذ عسبع:س ذشسكذخمقس سشت ذ اسولسن ةذط ست ذا سسسسسسسس)ت ر   س

س. 96)ل سونخمئاةسيف لن، سزوشكسشدترخمتصوا وِ ِرس س،لل  س مل سبيفخمس سشملنتسن سلؽ

 : النوع الطابع عػس الفسد

:سشت ل سشملثة سبْقسل  ذل سبذ سسسبوشلمخموهسسه مخمقسس)نلٌ سود ن شملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

:سشت ذل سسوثخمن رمذخمسَاشو سوشسٌاسعنسك سبسذا سوهذاسلذر سس مذ س سشت ذسوسشرتذخميف سعصذل سسسسسسسس

شمل ذذل سشت  ِ ذذ سب  ذذلسشملسسذذاةسبع:سسسسسشملثةذذ سشملق  ذذاسبخمت  ذذرصس ـسدرذذصسمخمظذذص سول ذذم  سسسسس

:سشملق  اسبخمتجقذصسيفجخمتذ :سسذالحسسسسشتق طسشدوك :شمل  س س ـسدرصسمخمظصسوه شسث ثصسبه خم :س)

 سسيفنساوشلصس 97)اوشرسيف ةطس سو)شهذلب س  ~كخمقسلقلبس سشدؼش سوشت ثلس س)سدسبن س)

شتة جيسع  سعة  سشتع ةسؼملةسبنسل  اسسشملخمزنيسعنسعر اسش سبنسعراسش سعنسببيسوشهاس

وشت    سولسللورسبساسيفنسشتجقذخمتس ا سؼذملةسبذنسلذ  ا سو يذخمسه  ذاسبخمتجقذصستلوشلذصسعرذاسسسسسسسسسس

يفذخمسه  ذاسبرةذاسيف ذ  نسكم ذصسسسسسسس)شتق ذطسشتجذخمني سس.س 98)ش سبنسشل  صست  سوهاسؼ    سشدتمرذساس

                                                           
(90)

.1187عواه الهللاساعي في هخُده نم ا جىابؼ، باب الضزىٌ ٖلى اإلاُذ  ٗض اإلاىث ح 
 

(91)
ذ فـي مؿـىض ؤلا 1711، ح237لـم ًـظهغ الُُاليـيي فـي مؿـىضه مـً  ـي فاَمـت بـل ؤَللهـا م  ُّ ، وكـض جهللاـ٘ اإلاؤلـف 298/ 3مـام ؤخمـض ، وإهمـا ؾـم

ب الغاوي  فلٗله ؾهللام كلم وهللا ؤٖلم. 363عخمه هللا ا خافٔ الؿَُى  ٖلى طلً هما في جضٍع
 

(92)
 ح 

 
، ومؿـلم فـي هـخُده، نم الُـالق، بـابم اللًـاء ٖـضة اإلاخـىفى ٖ هـا 3770عواه الهللاساعي في هخُده نم اإلاغـاػي، بـابم فًـل مـً قـهض بـضعا

.1484حػوجها بىي٘ ا خمل 
 

(93)
إ    هللاـض الـغػاق فـي مهـىاه 9/430، وابـً خهللاـان فـي هـخُده 293، والكافيي فـي مؿـىضه2/518عواه ؤلامام مالً في اإلاَى  ورحـرهم. 6/348، ٖو

. 366اهٓغم ملضمت ٖلىم ا خضًث نبً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح 
 

(94)
 نم ؤلاًمان في ؤٌو باب ؤلاًمان. 

 
عواه الهللاساعي في هخُده حٗلُلا

 

(95)
ب الغاوي 1/249، واهٓغم فخذ الهللااعي 7/126هما في عواًت ابً ؤب  قِهللات في مهىاه   .263، وجضٍع

 

(96)
غاث الؿيُت    .40اهٓغم الخلٍغ

 

(97)
.14عواه مؿلم في هخُده، نم نالة الُٗضًً، بابم ما ًلغؤ به في نالة الُٗضًً ح 

 

(98)
.1/240اهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي  
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سذذالحسببذذيس شو سعذذنسببذذيسشتست ذذاسشتث خمت ذذيسعذذنسهم ذذخم سعذذنسسس)يفجخمتذذ  وشترعذذلةسوشت سنذذصس

بقسنقذلبسب خمحتذصسشت ،ذخم سسسسس:)سبيفلنخمسالسكسش س،خم ةسعنسببيسنؽلةسعنسببيسل  اسهذخمكسه

 ست ذذل  سبذذ كلسشديفذذلسن ذذ سبهذذ  سشترعذذلةسيفذذنسبو كسشجلذذ خم س ـس مذذلرسعذذنسسسسسسس 99)ويفذذخمست  ذذل س

يفذخمساوعسعذنسسسس)يفجخمتذ  سيفذخمسه  ذاسبخمه،عذخما سعةذ ساشو سوشسذاسيف ذ  نسسسسسسسس)شتق طسشتجخمتح س 100)لسشهط

  ذصسعذنسوشئذ سشملذ كساسعذنسشب ذ سب ذلسعذنسشتنهذلعسعذنسسسسسسسسسسسب لسبنسوشئ سيفنس،لل سشبذنسع  س

 لسللورسعنسب لسغرلسوشئ  سولسللورسس 101)بوت َطسعة سظ  صسب سل سو ل س:)بن سبن س

عنسوشئ سغرلسشبنسع   ص سوهسس سشديفرخمتسشت  س سولام سن  سهذسشلط:ست ذل  سبذ سنذ قسعذنسسسسسس

ولذ س اسثقذصسعذنسيف ذ  ن.سسسسسن ق سوهسسيفلوعسيفنسودسرسعنسغرلرسوضتسسذت سيفذنسكذ سيفذخمساسللسسس

وعة سُك  سن سل ،دلس سشت ل سشمل خمت صسملخمساوشرسشت رلسب سشملاشاسن ذ سعةذ سشت، ذل  سبذْقسلذلوعسسسسسس

يفذذخمسلسلذذلوِرسغذذرل ر س سلذذسش سمذذخمتعسغذذرلرس سشذت ذذطسب سا.س ذذ فسشتصذذخمذسن  ،ذذدلسن ذذ سيفذذأسسسس

   ;سدقسشت للذبسسهخمكسشذتخمن :سلق س ، دسشت ل لصسعة سشت ل سشتس)ت ر   شت، ل سشمل خمت ص.س

وشت ل سلذلش نخمقست ص،سوشظث سخم، س ت خمسبق سبه سشاظذث فسغذخمللوشسب  رمذخمسيفذنسس ذحسكجذلةسسسسسسس

شال، مخمكسوهة،  سنخمت ل سبكجلسيفخمسلثةقسن سعة سشت ل سشت    سوهذ شسيفذنسس ذحس ،ذ دسسسسس

شالطسعة رمخم سوبيف خمسيفنسس ذحسشلذ، مخمشلطسشت  ذ سشملصذ، سنذ سل ل هذسقسن قستذسقس سشملثةذ سسسسسسسسس

هذخمكسشبذنس ه ذ سشت  ذا:س ذشسه ذ س سسسسسسس)ت ر  س مذل س.س 102)   :ست ل  سب سن قسوبغل سن قوشت

سالحست ل سب سعذنسنذ قسشس،مذ سبقسل ذسقست ذل  ش،سيفثةقذخم،سوبقسل ذسقست ذل سبذ سعذنسهذ شسسسسسسسسسسسس

س. 103)شمل   نسمخمظ ص سول سقسيفلولخم،سعنسغرلسذت سشمل نيسنة ، ر ست ت 

 : النوع الجاون عػس احلديح املسضن

بعذذ   صسشلذذطسشمل  ذذسكسيفذذْمسذسيفذذنسشجالذذخمك سوهذذسسس)يفلَلذذ  شملصذذخماس ت ذذ سبقذذسكسشت ذذخمهطس

شج، د;ست ذسقسشمُللِلذ سب  ذلسشت ذنيسشلذطسنخمعذ سبالذ سشذتذالح سولسلق  ذارسجبم ذأسسسسسسسسسسس

                                                           
(99)

، وا خـــضًث هـــخُذ  3/3، وؤخمــض فـــي مؿــىضه 818ؾــيىه نم الهـــالة، بـــابم مــً جـــغن اللــغاءة فـــي نــالجه بااجدـــت الىخـــاب حعواه ؤبــى صاوص فـــي  

.1/232هّدخه ا خافٔ ابً حجغ هما في جلخُو ا خهللاحر 
 

(100)
.1/241، وفخذ اإلاغُث للسخاوي 97اهٓغم مٗغفت ٖلىم ا خضًث للخاهم  

 

(101)
، ومؿلم في هخُده نم الىيـاح، بـابم فًـُلت إٖخـاق ؤمـت 4797لىياح، بابم اجساط الؿغاعي حالىلُمت زابخت ٖىض الهللاساعي في هخُده نم ا 

ٗمت، بـابم فـي اؾـخدهللااب 1095، عواه الترمظي في ؾيىه نم الىياح، بابم ما جاء في الىلُمت ح1365زم ًتيوجها ح ، وؤبى صاوص في ؾيىه نم ألَا

.3744الىلُمت ح
 

(102)
.54الاىغ نـاهٓغم هؼهت الىٓغ في جىيُذ هسهللات  

 

(103)
.243م1، واهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي 34الاكتراح نـ 
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 سساوشت سس حسلسل طسيَفنسبالة  سوهسسع اسشدظست نيسهسكسغذرلسشتعذشخمبيسهذخمكسشتذ  سسسسس

لسش سكخمقسشت،خمب يسوهذسسيَفذنسكذخمقسسسسسخمب يس ـسشت  سوبيفخمسع اسش اثنيسنرس:سيفخمسان  سشت،

شت،ذخمب نيسسبكجلساوشلصسعنسشتعشخمبصسكخمبنسشمل   بسبوسظذ رلش، سوهذسسيفذنسكذخمقساوشل،ذ سعذنسسسسسسس

 س 104)س ذطسشملللذ سشتؽذ عسع ذاسبكجذلسش ذاثنيسسسسسسست ر   )كخمتنهلعسوعت  سبنسل  ا.س

لشلذ  سلذ  اسسسويف رط:سشديفخم سشتصخمن يستةذر س خمكسشت ذخمهطسن ذطسبمذ سشجيفذخم سشتصذخمن يس سسسسس

ل ر ذيسهذلش ةسشبذنسشمل ذ ِّبسب  ذلسسسسسسس)ت ر ذ س مذل سسدنرخمسودذاتسيفذنسودذسٍرسبمذل.سسسسسسبنسشمل  ب;

 س 105)شت خم ساسب ،شرخم سشت قخم  ستاعخمئ سس حسهخمكسمل خمسن،شرخمسبه سشت لشد:سلذ  رسنيسلذ ررطسش سس

:سهخمكسشتصخمن ي:سهخمكسبمدلنخمسيفخمت سعنسزلاسبنسبلةطسعذنسلذ  اسشبذنسشمل ذ  بسسسسس)يفجخمكسشمللل  

بيف خمس ذشسهخمكسشتلشوع:سن قسعذنسادذ سسسس. 106)نر سعنسب أسشتةشطسبخمذت سشق سبق سالسكسش س)

سعنسن ق سنرسسيف قثأساسيفلل .

 : النوع التاضع عػس احلديح املنكطع

وهس:سيفخمسلقطسيفنساوشِتذِ سَاشو سوشِسذاسهرذ سشتعذشخمبيسسسسس)يف قثأ سشملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

و قست ذا تسشملسشؼذأس  ذحساسلنلذاسشت ذخمهطس سسسسسس سشملسؼأسشتسشساسيِفنسبعسيفسؼأسكخمق س

س ذ فسشملقثذسو سسس  108).سوشعةذطسبقسشمل قثذأسيفذنسظذ خمتسشجلذ خم سسسسسس 107)ُك  سيف رخمسعة سوشسا

سسسسسسسسسسسسسسسسسسس ذذذطسشمل قثذذذأ:سشتؽذذذ عسع ذذذاسغذذذرلسشجيفذذذخم سيفخمتذذذ سسسسسس)ت ر ذذذ  ن نذذذ سيفذذذنسظذذذ خمتسشملذذذنت.سسس

س. 109)ذسذلهلل سش 

 : النوع العػسون احلديح املعَضن

وهذذس:سشذتذذالحسشت ذذخمهطسيفذذنسلذذ ارسشث ذذخمقسسس)ويف ؽذذ  وهذذسسشملصذذخماس ت ذذ سبقذذسكسشت ذذخمهط:سس

نْكجلسبع:ساشولخمقسنْكجلسيفأسشت،سشتي.سواسنلدس سشت قسوسشمل كساسبنيسبقسل ذسقسيفذنسسس

                                                           
(104)

.1/160اهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي  
 

(105)
غاث الؿيُت   .60الخلٍغ

 

(106)
إ    2/655عواه ؤلامام مالً في اإلاَى

 
،وكاٌم هظا هى اليخُذ، وكض عواه مىنىن

 
م ؤلامام الكافيي مغؾال ، والهللايهل  في الؿجن الىنري مً ٍَغ

، ومــً لــم 
 
 وكــاٌم هــظا إؾــىاص هــخُذ، ومــً ؤزبــذ ؾــمإ ا خؿــً الهللاهــغي مــً ؾــمغة بــً جىــضب ٖــّضه مىنــىن

 
ــا ٖــً ا خؿــً ٖــً ؾــمغة مغفٖى

ــض ًًـم إلــى مغؾـل ؾــُٗض بـً اإلاؿــِب واللاؾـم بــً ؤبـ  بــؼة وكـىٌ ؤبــ  بىـغ الهــضًم  ُّ ، واهٓــغم 5/396( الؿـجن الىنــري  ًمبخـه فهــى مغؾـل ج

.3/10جلخُو ا خهللاحر 
 

(107)
.38، والهللااٖث ا خمِث م٘ ازخهاع ٖلىم ا خضًث1/175فخذ اإلاغُث  اهٓغم

 

(108)
ً للخـضًث، واإلالُـٕى مـً نـااث مـتن ا خـضًث، جلـىٌم هـظا خـضًث ملُـٕى بسـال    كىلـهم )مـً نـااث ؤلاؾـىاص ( ؤيم ؾلؿـلت الغجـاٌ الـغاٍو

اإلاىلُ٘ فهى مً نااث ؤلاؾىاص ؤيم ؾلؿلت الغجاٌ . ) اإلاؤلف (.
 

(109)
غاث   .68الؿيُت إلاكاٍ اهٓغم الخلٍغ
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يفسؼذذذأسوشسذذذاسبوسيفسشؼذذذأسن  ذذذسقسيف ؽذذذ ،سيفذذذنسيفسشؼذذذأ سواسبذذذنيسبقسل ذذذسقسشت ذذذخمهطس

يفخمساوشرسشجيفخم سيفخمتذ سذساهللذ سش ست ذخمـسذس سسسسسسس )يفجخمكسشمل ؽ   س 110)ظشخمب  خم،سبوستخمب   خم،سوتخمب  

)تةممةذذس س، خميفذذ سسهذذخمك:سسبق سالذذسكسش سسشملس،ذذْسبنذذ سهذذخمك:سبة ذذ سعذذنسببذذيسهللذذلةسسسسسسس

نذ قسيفخمت ذخم،سوظذة سمذخمازسسسسس س 111)وك ست سبخممل لوفسواسل ةَّع سيفنسشت م س اسيفذخمسلث ذ  سس

لذذقسوسشثذذ نيسسشملس،ذذْسعذذنسستمذذاسبذذنسعذذذ قسعذذنسبب ذذ سعذذنسببذذيسهللذذلة سنَ َلن  ذذخمسبذذ ت سسسسسسس

سس طسشمل ؽ :سبن سيفنسبه خم سشذتالحسشتؽ  ع.سس)ت ر   .س 112)يف  

 : النوع احلادي والعػسون احلديح املعّمل

وت لل  سهس:سيفخمسس فسيفنسبوكسشت  اسوشساش،سنْكجلسس)يف ة   وهسسشمللش سبقسكسشت خمهط:سس

 سوهذسسس ة ذسعة سشت،سشتيسبع  صسشدتن سكقخمكسونَ َ سوبيَفَلسونر سوذكلسوس ذ .سهذ شسهذسسشملسسس

هذذخمكسشبذذنسشتعذذ ف:سوس مذذ  س قسبتذذيسبعذذ  صسشدتذذن سسسس)ت ر ذذ  كذذجرلس سظذذش ضسشتر ذذخماع.س

س ذذطسشتعذذش ضس.كقستذذ :سهذذخمك سواوح سنذذاك سذتذذ سعةذذ سبنذذ سثرذذ س لذذ خم رسع ذذار سو يذذخمسسسس

س ن ست لب سيفنسشدغلشب سو قسكذخمقسبعذ  ِصس ذللض سك  ذلوحسول ذ ك ل سن  ذ سيفقذخمك.سسسسسسسس

ذرذذ س ذذخمكسشت ذذخمهطسيفذذخمسلسل  ذذَلفسيفذذنسودذذٍ سسسسسسبيف ذذخمس سغذذرلسظذذش ضسشتر ذذخماعسنمذذل و  ستةسسس

هسكسشتر خماع:سوهخمكسيفخمت سعنسشتنهلعسعذنسببذيسسسس)يفجخمكسيفخمسس فسيفنسبوت سوشسا .س 113) مل

 سنذ قسشتر ذخماعسب  ذ سسسس 114):)است خمؼةسشسبنيسشدنر ذخم س سسعنسشت  سس^لةمصسعنسببيسهلللةس

هسكسشتر خماع:سهخمت سعخمئصصساؼيسس)ويفجخمكسيفخمسس فسيف  سغرلسشتعشخمبي وبنيسيفخمت سوشسا.س

                                                           
(110)

.1/176اهٓغم فخذ اإلاغُث للسخاوي  
 

(111)
  

 
ــإ مًٗــال ــغة 2/980عواه ؤلامــام مالــً فــي اإلاَى  ٖــً ؤبــ  هٍغ

 
بــىاـ اللاــٔ نم ألاًمــان، بــابم إَٗــام  ، وعواه مؿــلم فــي هــخُده مىنــىن

.1662اإلاملىن مما ًإول وإلهللااؾه مما ًلبـ ح
 

(112)
غاث الؿيُت   .70اهٓغم الخلٍغ

 

(113)
.31ـ30ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح  اهٓغم 

 

(114)
ــؼ بــً ؤبــ  ؾــلمت ٖــً ٖهللاــض هللا بـــً  3233عواه الهللاســاعي نم ألاهبُــاء، بــابم كــىٌ هللا حٗــالىم )وإن ًــىوـ إلاــً اإلاغؾــلحن( ح  ــم ٖهللاــض الٍٗؼ مــً ٍَغ

 وفُـه م)ن جاًـلىا بـحن ؤهبُـاء هللا ... فـإوىن ؤٌو مـً  ٗـث فـئطا مىلـيى آزـظ بـالٗغف ..( لىـً الهللاسـا
 
ـا ـغة مغفٖى ـغا ٖـً ؤبـ  هٍغ عي الاًل ًٖ ألٖا

م )فـإوىن ؤٌو عواه 
 
ـا ـغة مغفٖى ـؼ بـً ؤبـ  ؾـلمت ـ ٖـً ٖهللاـض هللا بـً الاًـل ٖـً ؤبـ  ؾـلمت ٖـً ؤبـ  هٍغ ـىن ـ هـى ٖهللاـض الٍٗؼ

ُ
 فلاٌم كـاٌ اإلااجك

 
مٗللا

، فٓـً  ًٗـهم ؤن ا خـضًث رحـر هـخُذ  7428مً  ٗث فئطا بمىليى آزظ بالٗغف( نم الخىخُـض، بـابم كىلـه حٗـالى )ووـان ٖغقـه ٖلـى اإلاـاء( ح

م )ن ألهـــه عواه ٖـــً ألا 
 
ـــا  مغفٖى

َ
 ٖـــً ؤبـــ  ؾـــلمت

 
ٖـــغا ولـــِـ ٖـــً ؤبـــ  ؾـــلمت لىـــً جهللاـــحن ؤمهمـــا قـــُسان لـــه، وكـــض عواه ؤبـــى صاوص الُُاليـــيي مىنـــىن

، وكـــض خـــغع هـــظا ا خـــضًث ا خـــافٔ ابـــً حجـــغ فـــي فـــخذ الهللاـــاعي 2366ح 1/312جاًـــلىا بـــحن ؤهبُـــاء هللا ؤو بـــحن ألاهبُـــاء نـــلى هللا ٖلـــيهم وؾـــلم( 

ب الغا3/464 .60وي ،والؿَُى  في جضٍع
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وشلذذ، مة سب ؽذذرطس سس. 115)لذذ كلسش سعةذذ سكذذ سبسسشتذذ  سس:)كذذخمقسشتذذ  سش سع رذذخمس

بوسهذخمك:سشبذنسعرذخمسسبوسعثذخم سبوسغذرلرسسسسسسسسذ فسكذ سشجلذ خم  سكقستذ :سهذخمكسالذسكسش سسسسسسس

ك ش سوت سس طسشتعش ضس ذشسوهأس سك،خم سشت، ن يَف سظش، سكخمتر خماع سن نذ ساوحس سس

سذذالجخم، سو يذذخمسبوا سشتر ذذخماعسشمل ة ذذ س سظذذش ش سشم،عذذخماش،س سوزتخمنرذذص،سسسسسسس1341ظذذش ش س

 ذشساوحسب ذذضسشتجقذذخمةسشتؽذذخمبثنيسشذتذذالحسيفللذذ ،سوب ؽذذرطسسسسس)ت ر ذذ سثذذخمق س.س 116)تة، ذذلشا

يف،ع ،.سبوسب ؽذرطسيفسهسنذخم،سوب ؽذرطسيفلنسعذخم،.سنخمتعذش ضسبق سشذت ذطسملذنسوظذة سبوسان َ ذ  سسسسسسسسسس

)ت ر ذ سس.س 117)ق سذتذ سزلذخم ةسثقذصسوهذيسيفقرستذصسسسسسلسش سكخمقسشمل خمتعست سيفجةذ سبوسبكجذلسيف ذ ;سدسسس

س. 118)ك سيفخمسهخمكسشتر خماع:س)هخمكستيسن قسبوسهخمكست خم سهسسعَلبسويف  خموتصسثخمتح 

 : النوع الجاني والعػسون احلديح املدّلظ

ب ذ،ضسشتذ  سشملصذا  ة سوشت،ذات  ست ذص،:سكذذ،طسسسسسسس)يفذذاتَّ  وهذسسشملصذخماس ت ذ سبقذسكسشت ذخمهط:سسسسسس

شت  بس سشملر أسوضتسر سوهسسيفْمسذسيفنسشتاست  سبخمت،شللذ سوهذس:سشمذ، وسشتظذ  سبذخمت سا سسسسسس

س)شتق ذطسشدوك سه ذمخمقسسس : 119)زليسشذتالحسب ت ساشذلشكرمخمس سشرت ذخم  سوشظذث سخم،سس

شذ   سبوسيَفذنسنسهذ سسسستات  سشجل خم سوهس:سبقسَل قطسشتلشوع سشلَطسش   سوللتقذيس ـسشذ  سسس

مم نسهسسيف خمظلست ت سشتلشوعسن   ِ ا سذت سبة ذٍ ساسلق،ؽذيسشتعذخما،;ستذ  سل ذسقسكذ بخم،سسسسسسس

كقستذذ :سعذذنسنذذ ق سويفجةذذ سبق سن نذذخم، سويفجةذذرمخمسهذذخمك:سنذذ ق.سنذذ قسلسل خمظذذلسشملذذات  سبع:سسسس

نخمع سشت،ات  سشمللوعسع  سن سل م ستات  ذخم،سعةذ سشملصذرسا سوبيفذخمس ذشساوحسعم ذنسعخمظذلرسسسسسسس

س)شتق ذطسشتجذخمنيسيفذنسه ذميسشت،ذات   سسسسسس. 120)ل  لفستذ سزلذخمٌوسيف ذ سنرذسسشمللَلذ سشرت ذيسسسسسسولس

تات  سشتص سصسوهس:سبقسل م يسش   سشت عسزلأسيف  سب رلسشزل سشمل لوفسبوسلع  س ذخمسلسس

سلص،رلسيفنسك  صسبوستقبسبوسِن ر س ـسبةاسبوسهر ةذص سددذ سبقستعذ  بسعةذ سغذرلرسشتثللذ .سسسسسس

                                                           
(115)

 فـي هـخُده نم ألاطان، فـي ؤٌو بـابم هـل ًدهللاـ٘ اإلاـؤطن فـاه ههىـا وههىـا وهـل ًلخاـذ فـي ألاطان، وا خـضًث هـخُذ مىنـىٌ  
 
عواه الهللاساعي مٗللا

.373ٖىض مؿلم في هخُده نم ا خٌُ، بابم طهغ هللا حٗالى في خاٌ ا جىابت ورحرها ح
 

(116)
ب الغاوي 80اهٓغم ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح   .111، وجضٍع

 

(117)
ب الغاوي   ب الىىوي، اهٓغم جضٍع .83ـ82، وملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح 112هظا الخىبُه مً جلٍغ

 

(118)
.82ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح  اهٓغم 

 

(119)
.)اإلاؤلف(.  

 
 ملابل للىله لغت

 
كىله وانُالخا

 

(120)
ـ كـض ؾـم٘ الاغق بحن الخـضلِـ وؤلاعؾـاٌ ا   ِ

ّ
 لـم ٌؿـمٗه مىـه بلاـٔ ًدخمـل الؿـمإ ورحـره لىـً اإلاـضل

 
 م همـا عوٍـا ٖـً قـُش قـِنا

 
خاـ  ؤن مهـال

 ن ألاخاصًـث التــي ؤعؾــلها ون رحرهــا 
 
 لــم ٌؿــم٘ مـً طلــً الكــُش ؤبــضا

 
 زاُــا

 
ؿــها، بِىمــا اإلاغؾـل إعؾــان

ّ
لىــً مـً طلــً الكــُش ؤخاصًــث رحـر التــي صل

ب الغاوي ٖانغه ؤو للُه، ؤما إطا لم ًضعهه ف .197/ 1، فخذ اإلاغُث للسخاوي 113هى مُلم ؤلاعؾاٌ، هظا زالنت الاغق. اهٓغم جضٍع
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 سظذل فسشتجقذذصسبخماتعذخمكسك ذذم    سوسذا ث خم سوبمدلنذذخمسسسسس ذطستذذات سشجلذ خم سبنذذسسس)ت ر ذ  س

ُهِرَ  سو قسبت سبة  سست،ِم سنش م سس طسشمللَل سع اسيفنسعت،ر سب ;سدق سشت،ات  ست  س

ك ِ بخم،سو يخمسهسسحت نيسهخمهلسشجل خم  سن ذشسظل فسبسظة سُهِر  سوس طستذات  سشتصذ سصسسس

مللوعسع   سن رات سس،ذ سسغت،ةعس  بسشت لبسشذتخميِف سعة   سن قسكخمقستؽ عسشتص  سش

 ست،ؽذذم   سشتِ ذذضسوشرت خمنذذصسواسلقرذذ س 121)استظرذذلساوشل،ذذ سعذذنسشتؽذذ  خم سوس مذذ سشذُتليفذذصس

مدلرسو قسكخمقسِتع لسِل  ِ سعنسشملاتِّ سس،ذ سشذخماك   س سشدمذ سع ذ سيَفذن س وَنذ سنش مذ سسسسسسسس

س. 122)شت لشهص سواسنقر سمدلرس;سدن  ساوشلصسزترسكس ت خمسبقسع لفسيَفن ساوحسع  

 123)سالجالح والعػسون احلديح املطمطن النوع
 : 

وهسسسالحسبت سبذ سا وشتذ سعةذ سوظذٍعسوشسذاسسسسسسس)يف ة   وهسسشملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

بع:ست،ذذخمبأسادذذخمكسشجلذذ خم سعةذذ سظذذ ٍصسبوسسخمتذذصسوشسذذاة سوت ق ذذطسشتذذل وشةس ـسث ثذذصسبه ذذخم :سسسسس

)لذخمسسس:مل ذخمذسسسيفجذ :سهستذ سسسس)شتقست  صسنقذط سهست  سنقطسون ة   سنقطسوهست صسون ة صسيف خم، س

يف خمذس نذيسبسرذ  سنقذ س بذلسكذ سظذ ة:سشتةذرطسبعذ سعةذ سِذكذل سوش ذ ل سوس  ذنسسسسسسسسسسسسس

ن ن سيف ة  سبقسكسك سيفنسشتلوشةسملنسللول :سوبنخمسبسر  سنق :س ـس ملر س س 124)عرخم ت  

)سمة سشُ سشداَبسوهخمك:سكشالحسببيسهلللةسشر  سب اع سببسسشتقخملطسس)وشت  ة صسنقط 

نقاست ة  سب،صر  سك سوشساسيفنساوشت سب ِاسيفذنساوشرسع ذ سسسس  125) ..شذتالحر سلس سشت 

:س)اسظتذاسشت رذاسسذ وةسشج ذخمقسسسسسيفلنسعذخم،سسس 126)كشالحسبنذ سس)وشتقست صسوشت  ة صسيف خم، 

عةذ سذت ِ،ذِ سيفذأسسسسس سهخمك:سوهذرضسالذسكسش سسسس، سلفيفنسبخمتقااسمرلرسوشلرسوس ةس رسويف لِّر 

                                                           
(121)

 بسال  ؤلاعؾاٌ، ألن اإلاضلـ ؤبهم الؿمإ مّمً لم ٌؿـمٗه فلـِ، وإن الخلـ  بـه، وهـى اإلاـىهً ألمـغه، فالخـضلِـ  
 
طّم الٗلماء الخضلِـ مُللا

.1/198ألهه ن ًلخضيي إبهام الؿمإ مّمً لم ٌؿم٘ مىه. اهٓغم فخذ اإلاغُث  ًخًّمً ؤلاعؾاٌ، وؤلاعؾاٌ ن ًخًمً الخضلِـ 
 

(122)
ب الغاوي   غاث الؿيُت 117ـ116اهٓغم جضٍع .75ـ74، والخلٍغ

 

(123)
فُه ٖىضها هخاب في اإلاؿلؿالث اعج٘ إلُه.) اإلاؤلف(، والىخاب الظي طهغه اإلاؤلف هى هٓم للمؿلؿالث. 

 

(124)
 في  

 
.1522الىجغ بابم الاؾخغااع حعواه ؤبى صاوص مؿلؿال

 

(125)
، وكــض عوي هــظا ا خـضًث مؿــلم فــي هـخُده رحــر مؿلؿــل نم نـااث اإلاىــافلحن وؤخيــامهم، بــابم 77عواه ا خــاهم فـي مٗغفــت ٖلــىم ا خـضًث 

.2789ابخضاء ا خلم ح
 

(126)
 بلهللاٌ ول عاٍو مً عواة ا خضًث ٖلى  خُخه م٘ 75عواه ا خاهم في مٗغفت ٖلىم ا خضًث  

 
ىلهم آمىذ باللضع.، مؿلؿال

َ
ك
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ه ة مذذخمسَل ذذةطسشمل ة ذذ سيفذذنسؼذذ  ٍعسعتعذذ س سوظذذ  ساس سبظذذ سسسسسسس)ت ر ذذ  س. 127)هستذذ سذتذذ س

س سوتةم ة  تسبنسشوسكجرلةسغرلسه ر. 128)شذتالح

 : النوع السابع والعػسون احلديح الناشه

وشت ذخمزك سِؼذاسسسسول ذمِّيسبذ ت سِتر  ذِاِرسعذنسشتذ  سسسسسسس)ونذخمز ٌك سوهسسشملصخماس ت سبقسكسشت خمهط:س

شت خمتي سن قس   نسشجل خم سشت خمزكسب خمئاةسكنلخم ةسشتجقصس سادخمت سعة سشت خمتي سبوسكذسنرطسس

بس  سبوسبنق سبوسكسن سيف، عذ ،سبخمت ذمخمو سو سشت ذخمتيسسؽذساسبوس دذخمزةسبوسيف خموتذصسوضتذسسسسسسسسس

س:سشدمذ سيفذنسشت ةمذخم سن ذنوشلطسبوـسيفذنسشت ةذس سيفذنسسسسسسس 129)ذت سهسسشت،خما.سهخمكسشتِ ة  يسطشدظذ صس

س. 131)وتة خمزكسن صسبه خم سذكلهخمسشتصل شفس 130)شدترةص سعة سيف هبسش ققني

 : النوع اخلاوظ والعػسون احلديح العالي

وهذس:سشذتذالحسشتذ عسهة ذ سادخمتذ سسسسسسس  132))وشت خمتيسشملْتسفوهسسشملصخماس ت سبقسكسشت خمهط:س

بخمت  ذذرصس ـسلذذ اس مذذلسَلذذل  سبذذ سذتذذ سسسسيفذذنسدرذذصسشت ذذا سوزل ذذيسعخمت ذذخم،;ستقلبذذ سيفذذنسشتذذ  سسسس

س. 133)شذتالحسب     سب ا سكجرلسوت سن صسبه خم سذكلهخمسشتصل شف

 : النوع الطادع والعػسون احلديح املنَهس

وهذذسسسذذالحسشن ذذلَ سبلوشل،ذذ سَاشو سوشسذذذاسسسسسس)ويف   ذذذٌل وهذذسسشملصذذخماس ت ذذ سبقذذسكسشت ذذخمهط:سسسسسس

ؼ  ع سوب رخماةسبملحسهذس:سشتذ عساسل  ذلفسيف،  ذ  سيفذنسغذرلسدرذصساشولذ  سنذ سيف،ذخمبأستذ سواسسسسسسسسسسسس

                                                           
(127)

ؤي م٘ كىله في ا خضًث ن ًجض الٗهللاض خالوة ؤلاًمان ا خ. )اإلاؤلف(.  
 

(128)
طهــغ طلــً ا خـافٔ ابــً الهــالح فـي ملضمــت ٖلــىم ا خـضًث مــ٘ الخلُُــض وؤلاًًــاح فا خـضًث اإلاؿلؿــل خىمــه خىـم ا خــضًث اإلاخهــل هــخت  

لهللال إطا جىفغ فُه نااث اللهللاىٌ. اهٓغم اإلاىكٓت  ، ٍو
 
.44للظهبي ويٗاا

 

(129)
ب الغاوي    . 269هظه اليلمت بحن اإلاٗيىفحن ؾاكُت مً ألانل، و ي ممبخت هما طهغها الؿَُى  في جضٍع

 

(130)
ا  فلاٌم )هظا وهدىه لِـ مً كهللاُل الٗلى اإلاخٗاع  إَالكه بحن ؤهل ا خـضًث وإهمـا هـى ٖلـ 

ْ
ى وكض بّحن ا خافٔ ابً الهالح مغاص ؤلامام الِؿل

، وهـى ؤن الىٓـغ إن وـان للؿـىض فالكـُىر ؤولـى مً خُث اإلاٗنـى فدؿـب  (، إن ؤن ا خـافٔ ابـً حجـغ هلـل ًٖـ ؤلامـام ابـً خهللاـان جاهـُل خؿًـ

.3/186، وفخذ اإلاغُث للسخاوي 215وإن وان للمتن فالالهاء. اهٓغم ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح 
 

(131)
ــ هثـرة الىؾـابِ إلـى إمـام مـً ؤبمـت ا خـضًث 2وهـى هـؼوٌ مؿـافت مُلـم  ىبـي ــ هثـرة الىؾـابِ إلـى ال1و ي يض ؤكؿام الٗـالي و ـي بازخهـاعم  

لهـا. 3وهى هؼوٌ مؿافت وؿهللاتي.  ـم الىخـب الؿـخت ٖـً ؤلاؾـىاص مـً ٍَغ ــ جـإزغ الؿـمإ وهمـا هـؼوٌ 5ــ جـإزغ الىفـاة. 4ـ هؼوٌ ؤلاؾـىاص مـً رنـر ٍَغ

ب الغاوي  .362، ومىهج الىلض 269نات. اهٓغم جضٍع
 

(132)
وٗــذ للٗــالي  ألّن َلــب الٗلــى ؾــّىت فُــه همــا هّهــىا ٖلــى طلــً. )اإلاؤلــف(. وكــض هــّو ا خاــاّ ؤن َلــب ألاؾــاهُض الٗالُــت ؾــىت )كىلــه اإلاــإلى (  

، ملضمـت ابـً الهـالح مـ٘ 40مضيى ٖليها الؿلف، ممً طهغ طلً ؤلامـام ؤخمـض بـً خىهللاـل وا خـاهم وابـً الهـالح. اهٓـغم مٗغفـت ٖلـىم ا خـضًث 

.212الخلُُض وؤلاًًاح 
 

(133)
ـــ الٗلـى باليؿـهللات إلــى 3ــ اللـغب مــً إمـام مـً ؤبمـت ا خــضًث وإن هثـر  ٗـضه الٗـضص 2بئؾـىاص هــخُذ  ــ اللــغب مـً عؾـىٌ هللا 1و ـي بازخهـاعم  

ـى بخلـضم الؿـمإ. اهٓغهـا مـ٘ قـغخهام ملضمـت ابـً الهـالح 5ــ الٗلـى بخلـضم وفـاة الـغاوي 4عواًت ؤخض الىخب الؿخت ؤو رحرها مً اإلاٗخمـضة 
ّ
ل ُٗ ــ ال

ب الغاوي 24ـ3/12، وفخذ اإلاغُث للسخاوي 215ـ212لُُض وؤلاًًاح م٘ الخ .267ـ264، وجضٍع
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بنسعلوةسعنسبب  سعنسعخمئصصسيفلنسعذخم،:سسس 134)سالحسببيسز ك   لسعنسطهصخم صس)يفجخمت  شخمها س

شبذنس   سس،ذ سسسس)كةسشسشترةضسبخمت،ملسن ق سشبذنس   س ذشسبكة ذ  سغؽذبسشتصذ ثخمقسوهذخمكسعذخمطسسسسسس

وشرت ة ذذ سب ،شذذ،ني:سشتقذذالط.سنرذذ شسشذتذذالحسيف  ذذلسنذذ ق سببذذخمسسس  135)بكذذ سشدتالذذَاسبذذخمرت ة   

شتذذ عسل ر ذذيسس)ت ر ذذ  ل   ر.سولقخمبذذ سشمل  ذذلسشمل ذذلوف.سسز ك ذذرلسلسلرةذذغسيفلترذذص سيفذذنسل  ، ذذلست ذذسس

شع،مذذخم  رسبق سشمل  ذذلسوشتصذذخمذ سلصذذذلكخمقس سيف ذذم  سشمل خمت ذذص سول ذلهذذخمقس سبقسشمل   ذذلسسسسسس

س. 136)لُصسؼ  ٍعسبوسيف ،سا سوشتصخمذساوشلصسثقصسبوسظاوداوش

 : النوع الطابع والعػسون احلديح الػاذ واحملفوظ

 سنخمتصذخمذ:سيفذخمساوشرسشتجقذصسشتخمت ذخم،سملذخمساوشرسسسسسسوشتصذخمذسوش  ذسهسسوهسسشمللش سبقسكسشت ذخمهط:س)سس

لحسشتجقخمتسبنلخم ٍةسبوسنقغ  سولقخمب سشتصخمذسش  سه سنخمتصخمذسشملصذلوسشن، خمؤرس سساسشذتا

شتعذذش ض.سو ذشسبيف ذذنسشدتمذذأساسل ذذسقسشذذخمذش، سول قرذذ سسذذالحسشتجقذذصسس   ذذٍ  سوشتعذذش ضسس

شت، عذ  س سس مذ سنمذخمسمذخمتعسلذ سشمل  ذل   سيَفذنسهذسسبس ذ سيف ذ  سوشؼذرطسنشالجذ سشذذخمذسسسسسسسسسسسسس

 سو قسلسغتخمتعسب ساوحسش  خم،سلسللورسغرل ر  سوهسسعاٌكسؼخمبٌطسظذش ٌضسبوسغذرلسسس 137)يفل و 

ؼذذخمبط سواسلر ذذاسعذذنس ادذذصسشتؽذذخمبط سنشالجذذ سَسَ ذذٌنسو قسَب  ذذَاسعذذنس ادذذصسشتؽذذخمبط سسسسسسسس

يفذخمساوشرسببذسس شو سوغذرلرسيفذنسسذالحسعرذاسسسسسسسس)يفجذخمكسشتصذ وذس سشملذنت سسسنشالج سشذخمذٌّسيف   ذل.سسس

:) ذشسظذذة  سبسذذاكطسيفلنسعذذخم،سيسهللذذلةسشتسشسذذاسعذذنسشدعمذذضسعذذنسببذذيسظذذخمحلسعذذنسببذذسس

اسيفذنسسسنذ قسش  ذسهساوشل،ذ سيفذنسن ذ سشتذ  سسسسسسسس  139)   ذ  سس 138)شت ذَلسنة ؽثذأسطعةذ صس

زلذاسسس 140)سيفذخمساوشرسهلل ذخم سطبذنصسسسس)ويفجذخمكسشتصذ وذسعسشت ذ ا سسسوشن ل سعراسشتسشساسبر شسشتة  .س

ـ سهذسسسسولسبذاوسوشاثذخم،سسسسبقساد ،ستذس سعةذ سعرذاسشتذ  سسسسسعنسعملوسعنسعسلذذ س)س  ا سيفذس

                                                           
(134)

في ألانل ًٖ هاقم  وهى جيخُف، والهىاب ما ؤزبخه هما هى ٖىض مً عوي ا خضًث وهللا ؤٖلم. 
 

(135)
ٗمت، بـابم ؤوـل الـهللالح بـالخمغ ح  ا خـاهم فـي مؿـخضعهه، وكـاٌ الـظهبيم ، و 7/365، وؤبـى ٌٗلـى فـي مؿـىضه 3330عواه ابً ماجه في ؾيىه نم ألَا

ــا ٖــً هكـام 4/135خـضًث مىىــغ  ، وا خــضًث ؤجاــم ألابمـت ٖلــى يــٗاه 5/112، والهللايهلـ  فــي قــٗب ؤلاًمـان وكــاٌم جاــغص بهـظا ا خــضًث ؤبـى ػهٍغ

.1/224، فخذ اإلاغُث 94هما كاٌ الٗغاقي. اهٓغم الخلُُض وؤلاًًاح ٖلى ملضمت ابً الهالح نـ
 

(136)
ب الغاو   غاث الؿيُت 112ي اهٓغم جضٍع .114، والخلٍغ

 

(137)
لاٌ ا خافٔ حجت ٖلى مً لم ًدأ. )اإلاؤلف(.    ٍو

 

(138)
في ألانل ًٖ، ولٗلها جيخُف والهىاب ما ؤزبخه هما  ي ٖىض مً عوي ا خضًث وهللا ؤٖلم 

 

(139)
اء فـــي الايـــُجإ  ٗـــض عهٗتـــي ، والترمـــظي نم الهـــالة، بـــابم مـــا جـــ1261عواه ؤبـــى صاوص نم الهـــالح، بـــابم الايـــُجإ  ٗـــض عهٗتـــي الاجـــغ ح 

ــب مــً الىجــه، والهللايهلــ   فــي الؿــجن الىنــري وكــاٌم عواه دمحم بــً إبــغاهُم الخُ ــي ٖــً ؤبــ  نــا ح 420الاجــغ ح ، وكــاٌم خــضًث خؿــً هــخُذ رٍغ

غة خياًت ًٖ فٗل الىبي   ًٖ كىله.  ًٖ ؤب  هٍغ
 
.1/235، واهٓغم الىىذ ٖلى ملضمت ابً الهالح للؼعهشيي 3/45ن زنرا

 

(140)
في ألانل ًٖ، ولٗلها جيخُف والهىاب ما ؤزبخه هما ٖىض مً عوي ا خضًث وهللا ؤٖلم.  
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 سن قسش  سهسن  سيفخمساوشرسشتذليف عسوشت  خمئيسوشبنسيفخمد سيفنس،لل سشبنسع   ذصسس 141)بع،ق  

س ذطسشتصذخمذ:سشتؽذ ع س ذ فسسسسسس)ت ر ذ  سملوسعذنسعسلذذ سعذنسيفذسارسشبذنسعرذخمس.سسسسسسسعنسع

ش  سهسنش م سشتقرسك;ساش،مخمت سعةذ سِظذ صسيفق،ؽذ صستةذلدذ ضسك جذلةسعذا سبوسهذس ِةسسسسسسسس

س. 142)س ٍ سبوسؼرٍط

 : النوع التاضع والعػسون احلديح املدّبج

بع:سبؽذطسشملذ طسوتصذالاسشترذخم سشمل ،سسذص سوهذسس سسسسسسسس)وشملذاب ر  سوهسسشملذلش سبقذسكسشت ذخمهط:سسسس

شتة ذذصسيفذذْمسذسيفذذنس لرذذخمد سشتسدذذ  سبع:سدخمِنَر ذذِ سوهمذذخمسشرتذذا شق ست، ذذخمولرمخمسوتقخمبةذذرمخم.سو سس

وشت   اسبساهمخمسعنسشآلملسبصذلو:سسس سشت ِّن س 143)شاظث فسهس:ساوشلصسشتقلل ني سشمل،قخمِبةني

بقسللوعسذت سشتقلل نيسعنسذت سشتلشوعسلسش سكخمنذخمسظذشخمب  نيسكذْبيسهللذلةسوعخمئصذصسبوسسسسسس

تخمب   نيسكخمتنهلعسوعملسبنسعراسشت نلنسبوسيَفنسب اهمخمسكمخمت سوشدوزشعي.سوملزسبلوشلصس

لوشلذذصسبسذذاهمخمسعذذنسشآلمذذل سيفذذخمس ذشسشن ذذل سبس ذذاسشتقذذلل نيسبخمتلوشلذذصسعذذنسشآلمذذل سول ذذم  سبسسسس

شدهلشق سوملزسبذخمتقللنسيفذخمس ذشساوحسعم ذنس وَنذ  سِلذ  خم،سبوساترذص، سول ذم  ساوشلذصسبكذخمبلسعذنسسسسسسسسسسس

سبظخمغل سهخمكس س،ة صسشدنسشاس سساسشملابر:سس

سعنس َمل سَوَع     سيف رذني سسسذذذذذذذذن سسسسسسسسيف َاب ذٌرسيفخمسَل  ُق  سشتقلل

س 144)ةَ  سبآِمل سن ق ا ذذذاش،سل يَفن سه ا سَتق خمَابخمسب ن سوَلَ ا سسسسسسسسسسسسونخم 

سس طسشملابر:سبن سهاسل سقسظش شخم،سبوسس  خم،سبوسؼ   خم،.سس)ت ر   

 : النوع الجالثون احلديح املعمن

وهذسسمذدلسهذخمهلرسشت ذ يفصسدتم ذ سشذلووسشتعذشص سسسسسسسسس)يف ة  شملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

ون  سعة ذصسم  ذص سوسخمظذة :سبنذ سسذالحسن ذ سبيفذلسم ذي سوهذ شسشديفذلسشرت ذيسل ذم  سِعة ذ سسسسسسسسسسسسسس

وتظرلسب اسشترشحسعنس،لدسشذتالحسكم خمت صساشوعسذت سشذتذالحسملذنسهذسسبس ذ سيف ذ سسسسسس

ملذذنتسبوسبؼذذرطسبوسبكجذذلسعذذا ش، سوشت ة ذذصسشتقخم سذذصست ذذسقس سشجلذذ خم  سن،قذذافس سظذذشصسشسس

                                                           
(141)

، وابـــً ماجـــه فـــي ؾـــيىه نم الاـــغابٌ، بـــابم مـــً ن واعر لــــه 2106عواه الترمـــظي فـــي ؾـــيىه نم الاـــغابٌ، بـــابم فـــي محـــرار اإلاـــىلى ألاؾـــال ح 

.1/221، وؤخمض في مؿىضه 2741ح
 

(142)
غاث  .78الؿيُت  اهٓغم الخلٍغ

 

(143)
هظا في ألانل ولٗله جيخُف والهىابم فاإلاخلاعبحنص وهللا ؤٖلم.  

 

(144)
.5مىٓىمت َلٗت ألاهىاع لٗهللاض هللا الٗلىي الكىلُُ  نـ 
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)يفجذخمكسوهذسوسشت ة ذصس سشجلذ خم سبعسلة ذةصسسسسسس.س 145)كخمتسهعستةملنسو سوهذاست ذسقس سشملذنتسسس

عنسل  خمقسشتجساعسعنسعملوسبذنس ل ذخماسعذنسسسسس 146)سالحسل ة سبنسعر اسشتث خمن يسشتلدخمك 

.سهخمكسشت سوع:سغةطسل ةذ س سهستذ سسس 147) شذتالحس)شتر  خمقسبخمرت خما..:سشبنسعملسعنسشت  س

سالحسيف ذةطسيفذنس،للذ سشدوزشعذيسعذنسسسسسسس)ويفجخمكسوهسوسشت ة صس سشملنت  .س 148)عملوسبنس ل خما

وببذيسسس)سظذة   سمةذعسشتذ  سسسسه،خم ةسبن سك،ذبس ت ذ سغتذدلرسعذنسبنذ سبنذ سسا ثذ سبنذ سهذخمك:سسسسسسسسس

 ساسل كلوقسب طس 149)ب لسوعملسوعجمخمقسن خمنسشسل ، ،شسقسبخمذتماس سا سشت خمملني

هذذ رسسنقذذاسبعذذ سسشتصذذخمن ي س س 150)ش سشتذذلهللنسشتذذلس ط س سبوكسهذذلش ةسواس س ملهذذخم 

شتنلذذخم ةسشتذذ سن رذذخمسعذذا سشتر ذذمةصسبذذْق سلذذر صسبوسمسخمن ذذصسمذذخمت سشس سذتذذ  سوشت قذذسشسعةذذ سسسسسسسسسسس

شال، ،خمفسبخمذتماس سا سشت خمملني سن ْق سب ضساوشِتذِ سن ر ذَطسيفذنسشالذ، ،خمفسبخمذتمذاس  سسسسسس

س. 151)ذت ن يسشتر مةصسنعل فس خمسنرم سنعخماسشت  يسس   ٍ سيفلنسعخم، سوهسسشتثىس س

 : النوع احلادي والجالثون احلديح املضّطسب

يفنسشاؼذثلش سوهذس:سشامذ، فس سشت ذ اسسسسسس)يفؽثلٌ  وهسسشملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

س سهخمكس س،ة صسشدنسشا:سس 152)بوس سشملنت

س 153)يف ؽ ث ل ٌ سيفخمسِن ِ سَاشو سَل  َ،ِةع سسسسسسنَعخمِعاش،س  وَقسَتَلد ض سع ل ف 

 سن ن سشم،ةعسن  س 154))سش ر، سهس  سوبمسشترخم س:سالحسشت  ا )يفجخمكسشاؼثلش س س

عة سببيس لشخمد سنق ذ :سع ذ سوعذنسِع ليفذص سوه ذ :سعذنسشتذدلش  سوه ذ :سعذنسشاسذسػ سسسسسسسسسسس

                                                           
(145)

. 103اهٓغم ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح  
 

(146)
ً، وهى زلت. اهٓغ جغجمخه بخىؾ٘ تهظًب المهظً  .11/402ب هى ؤخض عواة ا خضًث اإلاىثًر

 

(147)
، بـــابم هـــم ًجـــىػ للخُـــاع ح   ، بـــابم الهـــضق فـــي الهللاُـــ٘ والهللاُـــان 2003عواه الهللاســـاعي فـــي هـــخُده نم الهللاُـــٕى ، ومؿـــلم فـــي هـــخُده نم الهللاُـــٕى

،1532ح
 

(148)
ب الغاوي   ب م٘ جضٍع .129الخلٍغ

 

(149)
ؤزظ ا خىابلت بهظا ا خضًث. )اإلاؤلف(. 

 

(150)
ـغ ماُـض لهـظا ا خـضًث فـي ؤمالُـه 52اٌ ن ًجهـغ بالبؿـملت حعواه مؿلم في هـخُده نم الهـالة، بـابم حجـت مـً كـ  . وللخـافٔ الؿـَُى  جدٍغ

ب الغاوي  .131ـ130 خهه في جضٍع
 

(151)
غاث الؿيُت 106اهٓغم ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح   .90، والخلٍغ

 

(152)
م بإهه ا خضًث الظي ًغوي مً كهللال عاو واخض ؤو ؤهثر ٖلـى 

 
ّغِ  اإلاًُغب انُالخا

ت ن مـغلح بُ هـا ون ًمىـً ا جمـ٘.  ُٖ ؤوجـه مسخلاـت مدؿـاٍو

.433اهٓغم مىهج الىلض 
 

(153)
 .10مىٓىمت َلٗت ألاهىاع لٗهللاض هللا الٗلىي الكىلُُ  نـ 

(154)
ـب ن وٗغفـه مـً خـضًث ابـً ٖهللاـاؽ إن 3297عواه الترمظي في ؾيىه نم جاؿحر اللغآن، بابم ؾىعة الىاكٗت ح  ،وكـاٌم هـظا خـضًث خؿـً رٍغ

الىجه وعوي ٖلي بً نـا ح هـظا ا خـضًث ٖـً ؤبـ  إعـخاق ٖـً ؤبـ  ُلخُاـت  هدـى هـظا، وعواه ا خـاهم فـي مؿـخضعهه وكـاٌم هـظا خـضًث مً هظا 
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سالحسنخم،مصسب ذ سهذ  سهخمتذ :سلذ  سشتذ  سسسسسسس)ويفجخمكسشاؼثلش س سشملنت وه  سغرلسذت .س

سس 155)ه  شساوشرسشتذليفذ عسس)) ق س سشملخمكسسقخمسلسحسشتنكخمة   عنسشتنكخمة سنقخمك:سس 

يِفذنسهذ شسشتسدذ :سسسس 156)اوشلصسشلل سعنسببيسهللنةسعنسشتص  سعذنسنخم،مذصسواوشرسشبذنسيفخمدذ سسسسس

 سوه شسشملجخمك سكخمٍفس س لؽخمفسشام، فس سشملنت سبع:س)ت  س سشملخمكسس سلسحسشتنكخمة 

سن سل ذلبسب يف خمقسشدتمأ س م سشدوكسعة سشمل ذاو سوشتجذخمنيسعةذ سشتسشدذب;سدن ذ ستذ  سسسسسس

س سسهخمكس سيفلشهيسشت  س : 157)يِفنس ب سش ع ةني

س 158)وشتص ْق ساسل  ذلب سشملجخمك سسسسسسسسس ذ سهاسك  سشت لب سوشاس،مخمك 

اوشتذ  سبوساشولذ  سن ذطس ذشسسسسس 159)شاؼثلش  سيفسِدبستؽذ عسشذتذالحسب ذا سطؼذرطصسسسسس)ت ر   

س. 160)كخمقس سشلطساد سوبب   سوكخمقسِثق ٌصسنرسسغرلسؼ  ع

 : والجالثون احلديح املدزجالنوع الجاني 

وهسست ص:سشج مخمك سوشظث سخُم:سكذ ٌ سل ذ كلسيفذنسسسسس)ويف ااز شملصخماس ت سبقسكسشت خمهط:س

)يفجذخمكسسشتلوشةسيفأسشذتالح سل سِهط سبن  سيف ذ سول ذسقس سبوكسشذتذالحسو سبث خمئذ سو س مذلر.سسسسسس

.س 161)  خماولٌ ستألعقخم سيفنسشتسبلر سشسشتسؼس )سالحسببيسهلللة:سشملاازس سبوكسشذتالح س

)يفجذذخمكسشملذذاازس سبث ذذخم سنْلذذر سشسشتسؼذذسَ  سيفذذنسهذذسكسببذذيسهللذذلة سوشترذذخمهيسيفذذنسشذتذذالح.سس

:)سيَفذن سسلقذسكسس سبع:سولث سسالحسب  لرسب  سظ سشق سهخمت :سزل   سالسكسش سشذتالح

                                                                                                                                        
، وكاٌ ابً حجـغم هـظا 279، وا خضًث خّؿىه الؿَُى  هما في الضعع اإلاىخثرة 2/374هخُذ ٖلى قٍغ الهللاساعي ولم ًسغجاه ووافله الظهبي 

.3/342نيُغاب. اإلاُالب الٗالُت مغؾل هخُذ إن ؤهه مىنى  با
 

(155)
 ؾىي الؼواة ح 

 
.660، 659في ؾيىه نم الؼواة، بابم ما جاء ؤن في اإلااٌ خلا

 

(156)
.1799في ؾيىه نم الؼواة، بابم ما ؤصي ػواجه لِـ بىجي ح 

 

(157)
 للمًـــُغب، فـــئن ؤبـــ  خمـــؼة يـــُٗف فهـــى مـــغصوص مـــً كهللاـــ 

 
ـــه ن مـــً كهللاـــل واٖتـــرى ٖلـــى هـــظا اإلامـــاٌ فلُـــلم إهـــه ن ًهـــلح ممـــان ل يـــٗف عاٍو

ــاصة )) زــم كــغؤ ؤي عؾــىٌ هللا  خإًــض بٍؼ م )وآحــ  اإلاــاٌ ٖلــى خهللاــه .. آلاًــت ( فــي  ايــُغابه، وٗــم ًخإًــض ا جمــ٘ بــحن ا خــضًمحن بمــا كالــه الســخاويم )ٍو

ــض عواًــت الترمــظي اإلا1/260ص (. فــخذ اإلاغُــث 2/107 ٗــٌ َغكــه فعواهــا الــضاعكُني فــي ؾــيىه  ــاصة جٍؤ يــىن هــظا ، ؤيم ؤن هــظه الٍؼ مبخــت للخــم ٍو

مــت التــي جــضٌ ٖلــى طلــً، ومــ٘ هــظا لــم ًغجضــيي الؿــَُى  ورحــره هــظا اإلامــاٌ للمًــُغب، ختــى كــاٌ ا خــافٔ الســخاويم ؤمملــت  للىــضب لةًــت الىٍغ

ب الغاوي 1/260الايُغاب في اإلاتن ؤكل ؤن ًىجض مماٌ ؾالم له. فخذ اإلاغُث  .136، واهٓغم جضٍع
 

(158)
.2/555الىعوص مغاقي الؿٗىص م٘ قغخه هثر  

 

(159)
ب الغاوي    . 133في ألانل ؾلُذ هظه اليلمت ون ٌؿخلُم الىالم بضومها، و ي ممبخت هما في جضٍع

 

(160)
ب الغاوي   غاث الؿيُت 136ـ 133اهٓغم جضٍع .93، والخلٍغ

 

(161)
لاب ح  .163عواه الهللاساعي في هخُده نم الىيىء، بابم رؿل ألٖا
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نقستذذ :سبوسشنج  ذذ سبوسان  ذذ  سيف ذذااٌزسيفذذنسس. 162)يفذذ سسذكذذلرسبوسشنج  ذذ سبوسان  ذذ سطنة ،سؼذذْص 

)يفجذذخمكسشملذذاازس س مذذلسسس.س 163)غ:سبؽذذطسشتذذلش سون،شرذذخمسبظذذ سشت  ذذ لنسسسكذذ  سعذذلوةسوشتلنذذسس

شت،صذذراس سسسوهذذسسشت خمتذذب سوشدكجذذلسسذذالحسشبذذنسيف ذذ س س ست ةذذ طسشتذذ  سسسسشذتذذالح  

:)س ذشسهةَ سه شسشت،صرا سنقاسهؽ َ سظ ت  س قسش  سبقستقس سنقط سو قسش  سشتع ة

نذ ذشسهةذَ سهذ شسشت،صذراس ـسسسسس سنْ ازسشتلشوعس س ملسشذتالح سهست :س 164)بقستق اسنخمه ا 

س طسشج اشز:سشمل أ ست،ؽم ِ ِ سَعذن وسشتقذسكست ذرلسهخمئةذ  سن ذطسيفذخمسُب ا َزست،  ذرلسسسسسسسسس)ت ر    ملرس.

 سوتذ شسنَ ة ذ  سشتن هذلعس سسذالحسعخمئصذصسسسسسس 165)غللٍبسل  خميَفض سن   سكمخمسهخمت سش  سشجلذ  س

ل،ش  حس سغذخماسسس)كخمقسشت  سسالحسشتنهلعسعنسعخمئصص:سس)يفجخمت  . 166)وغرلرسيفنسشدئمص

يفذذاازس سس)  سنقستذذ :س)وهذذسسشت، رذذا..شخلسس 167)سذذلش س)وهذذسسشت، رذذاسشتة ذذخمتيسذوشتسشت ذذا  سسسس

شعةذذطسبق سلذذربسشج اشزس يفذذخمست،  ذذرلسغللذذب سبوسسسسسس)ت ر ذذ س مذذل سددذذ سشت،  ذذرل.سسسشذتذذالح;

س. 168)ال، رخموسس  طسنرم سب ض سشتلوشةسكمخمسيفل ستسؼ ش 

 : رتمالنوع الجالح والجالثون احلديح املتفل واملف

وهذذسسنذذسوسوشسذذاساسنسعذذخمق سسس)يف، ذذ سيف ذذذلدسبتذذخم   سسوهذذسسشملصذذخماس ت ذذ سبقذذسكسشت ذذخمهط:سسسس

نخمذتالحسشت عسشت ق س سل ارسبزلخم سشتلوشةست ظخم،سومث خم، سبع:س سشتة  سوشرتطسوت ذنسس

ل ذلدس سشدش خمػسبْقسو ِداوشس سععل سوشسذٍا سوششذذلكسشس سشذ  سكذْن سبذنسيفخمتذ سسسسسسس

يف م  خمت  سلقخمكستذ :سشذتذالحسشمل، ذ سوشمل ذذلد سبوس سشالذطسنقذطسبوسيفذأسشت   ذصسبوسشلذطسسسسسسسسسس

 سبوسشدتذذاسبوسشت ِّ ذذرصسبذذْقست، ذذ سبزلذذخمؤهطسوبزلذذخم س بذذخم هطسكخمرتة ذذ سبذذنسبهللذذاسلذذ،صسسسسسشد

                                                           
(162)

في ؾيىه وكاٌم هظا عواه ٖهللاض ا خمُض بً جٗاغ ًٖ هكام ووهم في طهغ ألاهثُـحن والغفـو وإصعاجـه طلـً فـي خـضًث  ؿـغة ٖـً  عواه الضاعكُني 

ـــض ورحرهمــــا.  الىبـــي  ، هـــظلً عواه الملـــاث ٖـــً هكـــام مــــ هم ؤًـــىب الســـخخُاو  وخمـــاص بـــً ٍػ واملخاـــّى ؤن طلـــً مـــً كـــىٌ ٖـــغوة رحــــر مغفـــٕى

 الُنراو  في معجم1/148
 
هللاض الغػاق في مهىاه 24/200ه الىهللاحر ، وعواه ؤًًا .1/138، والهللايهل  في ؾيىه الىنري 1/121، ٖو

 

(163)
.81اهٓغم قغح الؼعكاو  ٖلى اإلاىٓىمت الهللاُلىهُت  

 

(164)
، وابــً خهللاــان فــي 1/355، والــضاعم  فــي ؾــيىه 1/422، وؤلامــام ؤخمــض فــي مؿــىضه 970عواه ؤبــى صاوص فــي ؾــيىه نم الهــالة، بــابم الدكــهض، ح 

ــــاصة إطا كلــــذ .. ا ــــخ  ؤصعجهــــا  ًٗــــهم ٖــــً ػهحــــر وونــــله بىــــالم الىبــــي 5/291هــــخُده  ، وكىلــــه ؤقــــهللاه  ، والــــضاعكُني فــــي ؾــــيىه وطهــــغ ؤن ٍػ

.1/352بالهىاب مً كىٌ مً ؤصعجه 
 

(165)
الىىـذ  ًلهض بـه ا خـافٔ ابـً حجـغ فئهـه كـاٌم ألامـغ فـي طلـً ؾـهل، ألهـه إن زبـذ عفٗـه فـظان وإن فـالغاوي ؤٖـغ  بخاؿـحر مـا عوي مـً رحـره. 

ـب ن ًمىـ٘، وهـظلً فٗلـه الؼهـغي ورحـر 349ٖلى هخاب ابً الهالح  ىضي ؤن ما ؤصعا لخاؿحر رٍغ ، وكض نّغح بهظا ا خافٔ الؿَُى  فلاٌم ٖو

ب الغاوي  .139واخض مً ألابمت. جضٍع
 

(166)
غاث الؿيُت   .99اهٓغم الخلٍغ

 

(167)
.30حعواه الهللاساعي في هخُده نم بضء الىحي، بابم هُف وان بضء الىحي  

 

(168)
ب الغاوي   غاث الؿيُت 137اهٓغم جضٍع .98، والخلٍغ
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ادذذخمك سبوشلذذطسشذذ  سلذذ رسل  سوشتجذذخمني:سببذذسسبصذذلسشملَننذذيسشترعذذلع سوشتجخمتذذح:سبظذذررخمني سسسسس

وشتلشبأ:سببسسل  اسشت ذنليسشتقخمؼيسب مله اسشرت  ي سوشرتخميف :سببذسسلذ  اسشتر ذ سسسس

زلذذخمؤهطسوبزلذخم س بذخمئرطسوبدذذاش هطسكْهللذاسبذذنسسسسبقست، ذ سبس)ويفذنسهذذ شسشت ذسو سسسشتصذخمن ي.سس

د  لسبنسهللاشقسباب صسيف، خمظلوقس س،رقصسوشساةس كةرطسَللووقسعم نسل  م  سعراسش  س

بساهط:سشتق  ثيسببسسب لسعنسعراسش سبنسبهللاسبنسس ر  سشتجخمني:سشت قثيسببذسسب ذلسسس

بذنسلذ خمق سسسسعنسعرذاسش سبذنسبهللذاسشتذاواهي سسشتجخمتذح:س ن ذساعسعذنسعرذاسش سبذنسستمذاسسسسسسسسسس

ويفذنسنسشئذاسهذ شسشت ذسوسسسسسس)ت ر ذ  س.س 169)شتلشبأ:س،للسليسعنسعراسش سبنسدخمبلسشتثللسلي

شاسذذذلشزسعذذنسبق سل ظذذن سشتص عذذخمقسش عذذخم،سوشسذذاش، سوبقسل ظ ذذن سشتج قذذُصسؼذذ   خم،سوشتؽذذ  عسسسسسسسس

س. 170)ثقص

 : النوع السابع والجالثون احلديح املؤتمف واملختمف

وهذسسنذسٌوسوشِسذٌاساسنسعذخمق سوسذا ر:سهذسسيفذخمسسسسسسسسسةذع س)يففتةذعسشت،سشملصخماس ت  سبقسكسشت خمهط:س

َسر خمقسوَد  ذخمق سسس)يفجخمكسشدوك شت َ سَمث خم،ساست ظخم،سلسش سكخمقسام، فسشت  قطسبوسشتص   س

يفذنسنسشئذاسسسست ر ذ  س)نسع،ذخم .سسُبَل اسيف َع  لش،سشبنسم ؽرل سوبِل ٌاسيف رِّذلش،سشبذسسسشتجخمني س)ويفجخمك

)ت ر ذ سسس. 171)شتذ ع:سهذسسشرتثذْس سشذتذلوفسسسسه شسشت سوسشاسذلشزسعذنسشتسهذسوس سشت،ع ذش عسسسس

ه شسشت سوسغرلسشت سوسشمل  م س  ،ةعسشذتالحسوهس:سبقسل سقسبذنيسشذتذالجنيست ذخمٍفسسسسس مل 

:س)سُنذذل سيفذذنسيفذأسسذذالحسس 173))اسعذذاوحسواس،َ ذذَلة  كشذالح:سسس 172)هذخمهلش، سن ذمذذأسب  رمذذخمس

س. 174) شجمل و سنلشا سيفنسشدلا

 : النوع اخلاوظ والجالثون احلديح املتػابى

  سبذْقسشت قذ سن ذ سشآلبذخم سمث ذخم،ساست ظذخم،سيفذأسشت ذخمدسسسسسسسسسسيفصذ،ر سوهسسشمللش سبقذسكسشت ذخمهطس:س)سس

ْ تةعسوغت،ةذذعس سببسلرمذذخم سبوسع  ذذ سكمشمذذاسبذذنسعرذذاسش سسسسس بزلخمئرمذذخمسبوسن ذذررمخمسوتذذ

                                                           
(169)

.345اهٓغم ملضمت ابً الهالح م٘ الخلُُض وؤلاًًاح  
 

(170)
غاث الؿيُت   .108اهٓغم الخلٍغ

 

(171)
غاث  ، وكاٌ ا خافٔ ابـً حجـغم ومٗغفخـه مـً مهّمـاث هـظا الاـً ختـى كـاٌ ٖلـي بـً اإلاـضًنيم ؤقـض الخيـخُف مـا ًلـ٘ 111الؿيُت  اهٓغم الخلٍغ

.127في ألاؾماء، ووّجَهُه  ًٗهم بإهه ءييء ن ًضزله اللُاؽ، ون كهللاله ءييء ًضٌ ٖلُه ون  ٗضه. هؼهت الىٓغ 
 

(172)
غاث الؿيُت   .112اهٓغم الخلٍغ

 

(173)
، ومؿلم في هخُده نم الؿالم، بابم الُحرة والاإٌ وما ًيىن فُه مـً الكـؤم، 5421هخُده نم الُب، بابم الُحرة، ح عواه الهللاساعي في 

.2225ح
 

(174)
.2/443، وعواه ؤخمض في مؿىضه واللأ له 5380عواه الهللاساعي في هخُده نم الُب، بابم ا جظام، ح 
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شمُلَ ل  يِفذذي:سبؽذذطسشملذذ طسونذذ،ضسشرتذذخم سوشتذذل ش سشملصذذا  ةسشمل  ذذساة سِن ذذرصس ـسستةذذصسبر ذذاش  سسسس

سشمل  َليِفذي:سب ذ،ضسشملذ طسولذ سقسشرتذخم  سِن ذرصس ـسشتليفذصسبذنسنسنذ  سسسسسسسسسسوستماسبنسعراسش 

س.س 175)وه شسشت سوسيفلكبسيفنسشت سعنيسهرة 

 : النوع الطادع والجالثون احلديح املرتوك

وهذس:سيفذخمسشن ذذلَ سبلوشل،ذِ ساشو سوشِسذذاسوبةذأسش ذا ثسقسعةذذ سؼذ    سنرذذسسيفجذ سشذتذذالحسسسسسسسس

سشوسشذتالحسشتؽ  عسو قسكذخمقسهذ شسبمذع سسسسشملل و ;ست سن سيف، رمخم،سبخمت    سوهسسيفنسبن

سذذالحسعمذذلوسبذنسسلذذلسعذذنسشذتذخماخسبذذنسعةذذي سهذذخمكسسسس)يفجخمتذ  س س 176)يفذنسشذتذذالحسشملسؼذذسوس

س. 177)شت  خمئيسوشتاشاهث س سعملو:سبن سيفذلو سشذتالح

 : النوع الطابع والجالثون احلديح املكموب

وهذسس سشتة ذص:سشلذطسيف  ذسكسسسسسس)شملقةذس  سوهسس ملسشدنسشوسشت سبشخماس ت رخمسشت خمهطسبقستذ :سس

هاسلقأسشتقة ب س سشجل خم  سوهسس باشكسس 178)يِفنسه ة َر  س ذشسظلن سعنسودر  سو سشاظث ف:

اشو سل ذذلفسبلوشلذذصسسذذالحسب ذذرلرسك م ذذلسة سبذذنسك ذذبسوك ذذبسبذذنسيف ذذل ر;سدق سبسذذاهمخمسبتذذ سسسسسسسس

 ستعذا دسس)ادذسشآلمل سوهاسلقأسشتقةبس سشملنتسكشالحسشت ر صسشت لنسلظةرطسش سون رط:س

 سنر شسممخمسشنقةبسعة سبساسشتل وشةس 179)س، ساست ةطس       سيفخمست   سسلخمت  سبعاهٍصسبم خمهخم

سكمخمس سشتعش شني.س)س، ساست ةطسسلخمت سيفخمست   س     و يخمسشتعسش سهس:س

 :س سهخمعاةسيف نشقسشدسخم لحسشت رسلصسوهمخمسيف نشنخمق: خـاتـمـة

خم لذحسوسذخمكسا وشترذخمسنذ قسظذض سشت ذ ا سوبظذرضسسسسسسسسهذسسبقسن ظذلس سلذ اسشدسسسسس)شمل نشقسشدوك 

شتذذل وشةسثقذذخمة سدذذالللنسبخماع،مذذخم  سنقذذاسادذذضسشمل ذذنشق سوودذذبسعة  ذذخمسبقسن ،مذذار سوبرذذ شسسسسس

سمةع خمسيفنسشمل نشقسشدوك.

                                                           
(175)

.185، ومىهج الىلض في ٖلىم ا خضًث129اهٓغم هؼهت الىٓغ  
 

(176)
غاث الؿيُت 89اهٓغم هؼهت الىٓغ   .116، والخلٍغ

 

(177)
.1/80، والًٗااء واإلاتروهحن 3/275، ويٗااء الٗلُلي 4/366اهٓغم جغجمخه وما كاله ٖلماء الغجاٌ فُه بإهه مترون. لؿان اإلاحيان  

 

(178)
، وخىمـه ؤهـه ن ًجـىػ إن للهـض  

 
 ؤو ٖمـضا

 
 بـأزغ فـي الؿـىض ؤو اإلاـتن، ؾـهىا

 
ـه قـِنا ـف ا خـضًث اإلاللـىبم هـى ا خـضًث الـظي ؤبـضٌ فُـه عاٍو حٍٗغ

ــا كلــب  ؤهــل  غــضاص ؤؾــاهُض مابــت خــضًث فــغص وــل مــتن إلــى
ّ
 الازخهللاــاع فــي ا خاــٔ زــم ًغجــ٘ اإلاللــىب إلــى مــا وــان ٖلُــه، همــا وكــ٘ للمــام الهللاســاعي إلا

غاث الؿيُت إؾىاص .437ـ435، ومىهج الىلض 82ه، وإطا فٗل طلً بلهض الغغابت ٖلى الىاؽ فهى خغام. اهٓغم الخلٍغ
 

(179)
، وعواه الهللاســاعي صون كلــب فــي هــخُده نم الؼوــاة، بــابم 1030هىــظا عواهــا مؿــلم فــي هــخُده نم الؼوــاة ، بــابم فًــل إزاــاء الهــضكت ح 

.1357الهضكت بالُمحن ح
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هسسبقسن ،ق سب اسنرخملصسشت م سيفنسشمل نشقسشدوكس ـسيفذنتسشذتذالح سون ظذلسسسسس)شمل نشقسشتجخمني 

يفقخمظذذاسشتصذذلل صسشملثر ذذلة سنذذ قسشلذذ،قخم سيفذذأسذتذذ سسن ذذ سهذذ سل ذذ،ق طسيفذذأسباشئذذ سشت قذذسك سوس

ويفاتساتذ  سو قسلسل ذ،قطسسخمَوت ذخمسظذلن  سعذنسسسسسسس 180)بم نخمسب سوشع،مانخمر سوشع، ق خمسيفرخم ئذ  س

هذذخمهلر سوبو ت ذذخمرس ذذخمسل، خملذذبسيفذذأسهسشعذذاسشتذذالنسشت خميفذذص سنذذ قسشت ذذ سيف رذذخم سنقذذاسبنةش ذذخمسسسسسس

مِ سب  سوه شس ملسيفخمسل ذل رسسوصتش خم سو قسلسل،  سنر نخمرسو،لس خمر سوُك  خمس سِس  سيفنسشد

سش ست خمسيفنسعم سه شسشت، ة  .

)وشذتماس سشت عسب  م، ست،طسشتعخمذتخمت سويفخمسك خمست ر،ذاعستذساسبقسهذاشنخمسش سوهذسسسسسسس

س ر خمسون طسشتسك   سن طسشملسـسون طسشت عذرلسواسسذسكسواسهذسةس اسبذخم سشت ةذيسشت ظذ ط سسسسسسس

س 181)ةط سوشذتماس سا سشت خمملني .وظة سش سعة سل انخمسستماسوعة س ت سوظشر سول

 : فهرس المصادر والمراجع

شترخمعذحسشذتج ذذحسشذذلفسشم،عذذخماسعةذذس سشذتذذالح سابذذنسكذذجرل سشذذلفسبهللذذاسستمذذاسس  1

س.س2000ذ1420شخمكل س شاسشت  ل سبرلوت س

تذذاالبسشتذذلشوعس سشذذلفستقللذذبسشت ذذسشوع سدتذذ كسشتذذالنسعرذذاسشتذذلهللنسشت ذذ س،ي سسس  2

 .2003ذ1424 س1يففل صسشت ،بسشتجقخمن ص سبرلوت سو

 شاسس ستمذذاسعسشيفذذص سحتذذذ:سهللذذاسبذنسعةذذيسبذذنسسذذذلسشت  ذق نيسستقللذبسشت،رذذ لب سدس  3

س.س1986س–س1406س 1 سولسالخمس شتلش ا

شت،قللذذلشتسشت ذذ   صسشذذلفسشمل ظسيفذذصسشتر قسن ذذص سذت ذذنسستمذذاسيفصذذخمو سحتذذذ:سنذذسشزسسسسسسسسس  4

س.1981ذ1406 س2زيفلتي س شاسشت ،خم سشت لبي سو

قايفصسشبنسشتع ف ست راسشتلس طسبنسشذت ذنيسسشت،ق  اسوشجلؽخمفسملخمسب،ة سوبغة سيفنسيف  5

 .س1993ذ1413 س2شت لشهي س شاسشهلبستة صلسوشت،سزلأ سظ  خم  سو

تة ذذذذ غسشذتذذذذررلس سبسخم لذذذذحسشتلشن ذذذذيسشت ذذذذررل سدهللذذذذاسبذذذذنسعةذذذذيسبذذذذنسسذذذذذلسسس  6

 .1964ذ1384شت  ق ني سشملال صسشمل ساة سحتذ:سعراسش سهخمشطسشت مخمنيسشملاني س

                                                           
(180)

 ــ وهللا ؤٖلم ــ .هظا باألنل ولٗله 
 
ام بضاهت

 

(181)
هـــــ اإلاىافـــــم 3/1437اهمهُــــُذ بدمــــض هللا حٗـــــالى وجىفُلــــه مــــً الخٗلُـــــم ٖلــــى هــــظا الىخـــــاب، ومغاجٗخــــه مغاجٗــــت مهابُـــــت فــــي قــــهغ جمـــــاص ؤٌو  

لى هللا ٖلـى ؾـُضها دمحم م، وؤؾاٌ هللا حٗالى ؤن ًلهللال ٖملي هظا، وؤن ًىا٘ هللا بالىخاب َلهللات الٗلم ، وا خمـض   عب الٗـاإلاحن، ونـ29/2/2016

ً بً دمحم بً خؿحن الُٗضعوؽ ٖاا هللا ٖىه ، بمضًىت اإلاىال ـ خًغمىث ـ الُمً. لى آله وهخهللاه وؾلم. وهخهللاه ص. ٍػ ٖو
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 سلذذعسبذذنسعرذذاسش سبذذنسعرذذاسشتذذدلسسس ست ذذخمنيسوشدلذذخمن اشت،مر ذذاسملذذخمس سشملس،ذذْسيفذذنسشملس  7

وزشاةسس ستمذذاسعرذذاسشت ذذررلسشتر ذذلعوسيفعذذث  سبذذنسبهللذذاسشت ةذذسعس سحتذذذ:شت مذذلع

س.1387شمل ل س سس عمس سشدوهخمفسوشتصفوقسشجل يف ص

 .سبصذذخماسعذذسش س سحتذذذ:سشتذذلهللنسشملذذنعس سلذذعسبذذنسشتنكذذيسعرذذاسترذذ لبسشت مذذخمك ست  8

س.1980س–س1400 1 سوبرلوت يففل صسشتللخمتصسس سيف لوف

تسؼ ضسشدن خماسمل خمنيست ق ضسشدنظخما س ماسبنس زلخمع  سشتع  خمني سحتذ:سستمذاسس  9

 ستيسشتالنسعراسشذتم ا س شاسشت  ل سبرلوت.

ت  ذذرلسيفعذذثةضسشذتذذالح ستذذذس .سستمذذس سشتثشذذخمق س شاسشتقذذل قسشت ذذللط سبذذرلوت سسسس  10

س.س1399 س2و

عرذاسشت ةذ طسسس سحتذذ:سسشت ذةذيسهللاسبنسعراسش سبذنسظذخمحلسسسذ سدسسيف لنصسشتجقخمتشتجقخمتسذسس  11

 .1985س–س1405 1 سوشملال صسشمل ساةس يف ،رصسشتاشاس شت ظ طسشتر ،سعسعرا

سذذسشط ست ث ذذصسشددرذذساعسعةذذ سشذذلفسستمذذاسشتناهذذخمنيسعةذذ سيف ظسيفذذصسشتر قسن ذذص سسسسسسس  12

س .1949_هذس1368يفثر صسيفعث  سشترخمب سشذتة  سيفعل 

شرتث ذذذبسسشدتذذذخميفأسدمذذذ دسشتذذذلشوعسو  ش سشت ذذذخميفأ سدهللذذذاسبذذذنسعةذذذيسبذذذنسثخمبذذذ سسسسسس  13

 .2002ذ1423 س1شتر اش ع سحتذ:س .سستماسابن سل  ا س شاسشتسنخم سو

 سشتذلكمذخمنيسسبذخمبنسسشتصررلسشملخما ل سعجمخمقسبنسعةيسبنسشتالنس   شدتسهلسشت قيس ست  14

  شاسشت  ل.

 شتاااسشمل ،جلةس سشدسخم لحسشمل ،صلة سدت كسشتالنسشت  س،ي س شاسشت ،بسشت ةم ص.  15

شتلنذذأسوشت، م ذذ س سشدتذذلفسوشت، ذذال  س مذذاسعرذذاسشذتذذيسشتة  ذذسعسششل اع حتذذذ:سس  16

س.سس1987ذ1407 س3عراسشت ،خمفسببسسغاة س شاسشترصخمئلسشجل يف ص سبرلوت سو

لذذ نسشبذذنسيفخمدذذ  س مذذاسبذذنسلنلذذاسببذذسسعرذذاسش سشتقذذنول  سحتذذذ:سستمذذاسنذذفش سعرذذاسس  17

سشترخمهي س شاسشت  ل سبرلوت.س

   سببذسسع  ذ سشتذليفذ عسشت ذةمي سحتذذ:سبهللذاسستمذاسسسسسسسسل نسشتذليف ع س ماسبنسع  18

سشخمكلسو ملوق س شاس س خم سشتذلشخسشت لبي.س

ل نسشتاشاهث  ست ةيسبذنسعمذلسببذسسشذت ذنسشتذاشاهث سشتر ذاش ع سحتذذ:سعرذاسش سسسسسسسسس  19

 .1966ذ1386هخمشطس خمنيسشملاني س شاسشمل لنص سبرلوت س
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ستماسعراسس سحتذ:سيهللاسبنسشذت نيسبنسعةيسبنسيفسل سشتر رق سدس نسشت دلحشت   20

س.1994س–س1414يف صسشمل ليفصس سس يف ،رصس شاسشترخمزس شتقخم اسعثخم

لذذ نسشت  ذذخمئي سدهللذذاسبذذنسشذذ  بسشت  ذذخمئي سحتذذذ:سعرذذاسشت ،ذذخمفسببذذسسغذذار سيف ،رذذصسسس  21

س.س1986ذ1406 س2شملثرسعخمتسشجل يف ص سسةب سو

 س1شذذذذلفسظذذذذش ضسيف ذذذذةط ست ش ذذذذ سبذذذذنسشذذذذلفسشت ذذذذسوع س شاسشتقةذذذذط سبذذذذرلوت سوس  22

 .1987ذ1407

شج ذذخمق سدبذذيسب ذذلسبهللذذاسبذذنسشذت ذذنيسشتر رقذذي سحتذذذ:ستماسزغةذذسك س شاسشت ،ذذبسشذذ بس  23

 هذ.س1410شت ةم ص سبرلوت سوس

س– شاسشت  ذذلس سهللذذاسبذذنسعةذذيسشتقةقصذذ اعسس  سدظذذرضسشدعصذذ س سظذذ خمعصسشجنصذذخمسس  24

 :س .لسلعسعةيس،سل ذحت س1987 سس1 سو يفص 

 س مذيسشتر ذ سسبذنسسرذخمقسبذنسبهللذاسشت،مسسسسس س مذاسظش ضسشبنسسرخمقسبذلت بسشبذنسبةرذخمقسس  25

 .1993س–س1414 س2 سوبرلوتس يففل صسشتللخمتصس ش  بسشدانفووسحتذ:

سذسسسسس  26 مذذاسبذذنس زلخمع ذذ سشتر ذذخماعسسسذ س سسسسشدتذذخميفأسشتعذذش ضسشمل ،عذذلسظذذش ضسشتر ذذخماع

س–س1407 س3 سو شاسشبذذنسكذذجرل سبذذرلوتسس  .سيفعذذث  س لذذبسشتر ذذخمسس سحتذذذ:سشدت  ذذي

1987. 

ستمذذاسنذذفش سعرذذاسسحتذذذ: س ذذةطسبذذنسشذتذذذخمزسشتقصذذرلعسشت   ذذخمبساعسظذذش ضسيف ذذةط سمل  27

 .برلوتس  شاس س خم سشتذلشخسشت لبيس شترخمهي

 ،ة صسشدنسشا ست راسش س بلشه طسشت ةسعسشتص ق ثي ستض:س بلشه طسبنسل اسببخمس ني.  28

سذسشت ررلذذ سسسس  29 عرذاسشمل ثذيسبيفذنيسسسسس سحتذذ:سمذاسبذنسعمذلسبذنسيفسلذ سشت ق ةذيسسسسسس سشتؽذ  خم 

 .سس1984س–س1404 س1 سوبرلوتس  شاسشمل ،رصسشت ةم صس سهة ذي

عرذاسش سسسع سحتذذ:س راسشتلهللنسبنسعةيسبنسستماسبنسشدتذسزسشتؽ  خم سوشملذلوكني ست  30

 .سس1406 س1 سوبرلوتس  شاسشت ،بسشت ةم صس شتقخمؼي

 هذ.1324ذ ستة،خمزسشت ر ي س،ر صسشذت    ص سشت دلحشتصخمن  صسس،رقخمت  31

بسشت ة سشمل، خمه ص ست راسشتلهللنسبنسعةيسبنسشدتسزع سحتذذ:سمة ذ سشملذ   س شاسشت ،ذسسسس  32

 .س1403 س1شت ةم ص سو

س هللاسبنسعةيسبنسسذذلسشت  ذق نيسشتصذخمن يسسسن،ضسشترخماعسشلفسظش ضسشتر خماع سد  33
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س1379برلوتس سس  شاسشمل لنص

ن،ضسشمل  حسبصلفسبت  صسشذتالح ست راسشتلس طسبنسشذت ذنيسشت لشهذي سحتذذ:سستمذس سسسسس  34

س.س1995ذ1416 س1اب أ سيففل صسشت ،بسشتجقخمن ص سبرلوت سو

  صسشذتالح ستصم سشتالنسستماسعراسشتلهللنسشت  خموع س شاسن،ضسشمل  حسشلفسبت  35

 .1403 س1شت ،بسشت ةم ص ستر خمق سو

شت ،سسخمتسشتلبخمن صسعة سشدذكخماسشت سشولص س ماسبنسعذ قسشتعذال  س شاسشت  ذل سسسس  36

 .س1978ذ1398برلوت س

شت ساس س لؽذخمفسس ذخمةسلذ اعسشتسشتذاسشذتر ذبسعةذيسبذنسببذيسب ذلسشملصذرسا سسسسسسسسسسسسهر خمت  37

  .2005_هذس1426 س2دبيسب لسشملصرسا س شاسشت ق   سو

س–بؼذسش سشت ذةعسسس بنسستماسبنسعر ذاسبذنسلذ  خمقسبذنسه  سسسسس ست راسش شتؽ عسئهل  38

 .ضس:سعراش سبنسهللاسشمل عسا  ت1997 سس1 سوشتللخمب

مذذاسبذذنسبهللذذاسشتذذ ه سسس س  سشت ،ذذبسشت ذذ،صسشت خمشذذعس سيف لنذذصسيفذذنستذذ ساوشلذذصسسس  39

 سدذاةسس  شاسشتقرةصستةجقخمنصسشجل يف صس سيففل صسعةس سستماسعسشيفصس سحتذ:شتايفصقي

س.1992س–س1413 1و

س شت ذذخمسسبت ذذ صسعةذذ سشدسخم لذذحسيفذذنسششذذ،رلسعمذذخمسشجترذذخمسسويفنلذذ كصذذعسشرت ذذخم سس  40

 سبذذرلوتس شت ةم ذذصسشت ،ذذبس شاسشمل،ذذسن سشدتلشسذذيسشت ذةذذسنيسستمذذاسبذذنسزلخمع ذذ ج

س.1408س–س س1988س 3و

عرذاسسشت  خملصس سعةطسشتلوشلص سدهللاسبنسعةيسبنسثخمب سشرتث ذبسشتر ذاشع سحتذذ:سببسسسس  41

 سسش سشت ساهي س بلشه طسهللاعسشملاني سشمل ،رصسشت ةم ص سشملال صسشمل ساة.

شتآلتذذذيسشملعذذذ سعصس سشدسخم لذذذحسشملسؼذذذسعص ست رذذذاسشتذذذلهللنسشت ذذذ س،ي سشملثر ذذذصسسسسس  42

 .1352شذت    ص س

نشق سدهللذذاسبذذنسعةذذيسبذذنسسذذذلسشت  ذذق ني س شاسشترصذذخمئلسشجلذذ يف ص سسسسسست ذذخمقسشمل ذذس  43

 .س2002ذ1423 س1برلوت سو

تسشيفذذأسشت ذذسا سطترذذصسيفذذنسبعذذ  سسؽذذليفستسيفذذنسمذذ كستلةذذصسس ذذخمةسشت ذذ اسشت  يفذذصسسسس  44

 عةسعسبنسعراسشتلهللنسشملصرسا سدبيسب لسبنسعةيسشملصرسا س شاسشملرخمدل سظ  خم .

ةش نسبنسعراسشتلهللنسشتلشيفرليفنعسشت خمشلس:ستش اخسشت خمظ سبنيسشتلشوعسوشتسشعيس  45
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 .حتق  س:س .سستماسعذخمزسشرتث بس1404شتثر صسشتجخمتجصس سسبرلوتس– شاسشت  لس

شملذذاشوعست ةذذ سشدتذذخميفأسشتعذذ رلسوشذذلسيسشمل ذذخموع سدهللذذاسبذذنسستمذذاسبذذنسشتعذذال سسسسسسسسس  46

س .1996 س شاسشت ، سذسيفعل س1شت مخماع و

عرذذذذاسش سشذتذذذذخمكطسسشمل ذذذذ،اا سعةذذذذ سشتعذذذذش شني س مذذذذاسبذذذذنسعرذذذذاسش سببذذذذسسسسسس  47

شت   خمبساع سحتذ:سيفعث  سعراسشتقذخم اسعثذخمسيفذأسحتق قذخمتسشتذ ه س سشت،ة ذ غ سسسسسسس

 .س1990ذ1411 س1 شاسشت ،بسشت ةم ص سبرلوت سو

يف  اسشجيفخم سبهللاسبنسس ر  سدبيسعراسش سبهللاسبنسس ر سشتص رخمني سحتذ:سشذ  بسس  48

شذخمكلسويف ذ سسسشاانفوو سيففل صسهل،رص سشتقخمهلة.سسوشمل  ا سبصذلفسبهللذاسستمذاسسسس

شملع اسشدهللاس سم،طسيف  اسشجيفخم سبهللا سابذنسشدتذناعس س شاسشمل ذخماف سيفعذل سسسسس

 .1972ذ1392

 ذذذذة مخمقسبذذذذنس شو سببذذذذسس شو سشت خمالذذذذيسشترعذذذذلعسسس ستيف ذذذذ اسببذذذذيس شو سشتث خمت ذذذذيس  49

س.برلوتس– شاسشمل لنصس سشتث خمت ي

زلذنسسيف  اسشترنشا سدهللاسبنسعملوسبنسعراسشرتذخمت سشترذنشا سحتذذ:سست ذسهسشتذلهللنسسسسسس  50

 .1409 س1ش  سيففل صسعةس سشتقل ق سبرلوت سو

 شاسس س ذنيسلذة طسبلذاسسسس سحتذذ:سشملسظةيسشت،م مذيسسببسسل ة س هللاسبنسعةيشمل  ا سد  51

 .س1984س–س1404 1 سو يفص س شملْيفسقستةذلشخ

سر ذذبسشتذذلهللنسسسس سحتذذذ:س رذذاسشتذذلزشدسبذذنسهمذذخم سشتعذذ  خمنيسسسسيفعذذ عسعرذذاسشتذذلزشد ستسس  52

سس.1403 2 سوبرلوتس شمل ،بسشجل يفيسشدعظمي

يف ،رذصسس سكمذخمكسلسلذعسشذتذستسسسس سحتذذ:س راسش سبنسستماسبنسببيسشذ رصسشملع ع ست  53

 س.1409 س1 سسوشتللخمبس شتلشا

شملثخمتذبسشت خمت ذذصسبنوشئذاسشمل ذذخمن اسشتجمخمن ذص سدهللذذاسبذنسعةذذيسبذنسسذذذلسشت  ذذق ني سسسسسس  54

سحتذ:سشدعظمي س شاسشمل لنص سبرلوت.

بذذنسلذذة مخمقسشرتثذذخمبي سيف ذذخملسشت ذذ ن سويف ذذ سشت،عذذلسلذذ نسببذذيس شو ستةم ذذ اع ساس  55

وترذذ لبسشجيفذذخم سشبذذنسشتقذذ طسشدتسزلذذص سحتذذذ:سبهللذذاسستمذذاسشذذخمكلسوستمذذاسسخميفذذاسسسسسسسسسس

س.س1367شت قي س شاسشمل لنص سبرلوت س

شجمل ذاسسسهللاعسبنسعراس سحتذ: ة مخمقسبنسبهللاسبنسبلس سشتثدلشنيشمل ذطسشت ررل ست  56
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 .1983س–س1404 س2 سوشملسظ س يف ،رصسشت ةس سوشذت طس شت ة ي

ذتذذالح س مذذاسبذذنسعرذذاسش سشذتذذخمكطسشت   ذذخمبساع سحتذذذ:س .سشت ذذ اسيف لنذذصسعةذذس سش  57

 .1997ذ1417 س1يف ظطسس ني س شاس س خم سشت ةس  سبرلوت سو

شملقخمظذذذاسشذت ذذذ صس سشدسخم لذذذحسشملصذذذ،رلة ست رذذذاسشتذذذلهللنسشت ذذذ خموع س شاسشد  سسس  58

س.1375شت لبي سيفعل س

 س3يفذذذ ررسشت قذذذا سعةذذذس سشذتذذذالح ست ذذذساسشتذذذالنسعذذذذل س شاسشت  ذذذل س يفصذذذ  سوسسس  59

س.س1985ذ1406

يف ررسذوعسشت ظل س ماسست ذسهسبذنسعرذاسش سشتذليف ذي سيفثر ذصسيفعذث  سشترذخمبيسسسسسسسس  60

س.1985ذ1406 س4شذتة  سيفعل سو

سستمذاسسشتذلهللنسسعرا سحتذ:سشتقلش سشدتسزعسبنسعة سبنسشتلهللنس را ستشملسؼسعخمت  61

س.1966س–س1386س 1 سوعجمخمق

شملس،ْ سملخمت سبنسبن سشدظرشي ساوشلصسعت  سشتة جي سحتذ:سستماسعراسشترخمهي س شاس  62

س س خم سشتذلشخسشت لبي سيفعل.س

شملسهظصس سيفعثةضسشذتالح س ماسبنسبهللاسشت ه  سحتذ:سعراسشت ،خمفسببسسغذار سس  63

س.2يف ،بسشملثرسعخمتسشجل يف ص سسةب سو

  ق ني سحتذ:سنذساسشتذالنسسسننهصسشت ظلس ستسؼ ضسطترصسشت  ل سدهللاسبنسسذلسشت  64

س.1993ذ1414 س2عذل س شاسشرترل س يفص  سو

 نصلسشتر س سعة سيفلشهيسشت  س  ست راش سبنس بلشه طسشتص ق ثي ،ر صسشمل ل .سس  65

شت  ذذ سعةذذ سيفقايفذذصسشبذذنسشتعذذ ف سابذذنسسذذذلسشت  ذذق ني سحتذذذ:سيف ذذ س سعرذذاسسسسسسسسس  66

سشذتم اسشت  انيسوستماسنخماس س شاسشت ،بسشت ةم ص سبرلوت.

،ذخمهلسبهللذاسسسس سحتذذ:سملرذخما سبذنسستمذاسشدتذناعسسسس سا سغللبسشذتالحسوشدثلسشت رخملص  67

 .1979س-1399برلوتس سس شمل ،رصسشت ةم ص سستمس سستماسشتث خمسيوسشتنشوح

س

س

س

س
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