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ملخص البحث :
عسض ايبشح تعسٜف ايٓرز يػٚ ،١غسعاَٚ ،ؾٝػ ١ايٓرز ،ثِ تٓا  ٍٚايٓرز ظُٝع
املاٍَ َٔٚ ،ات ٚعًْ ٘ٝرز سرْ َٔٚ ،رز إٔ ميػ ٞإىل ايهعبْ َٔٚ ،١رز ؾّٜٛ ّٛ
االثٓني فٛافل  ّٜٛعٝدٚ ،ايٓرز َٔ ايهافسٚ ،ايٓٗ ٞعْٔ ،رز ايطاعَ َٔ ٚ ،١ات
ٚعًْ ٘ٝرزٚ ،ايٓرز فُٝا ال ميًو ٚيف َعؿ ١ٝاهللٚ ،نفاز ٠ايٓرزٚ ،أْٛاع
ايٓرزْ َٔٚ،رز إٔ ٜؿً ٞيف بٝت املكدع َٔٚ ،خالٍ دزاضٖ ١ر ٙاملٛاقٝع تبني َا
: ًٜٞ
إٕ َٔ ْرز ايؿدق ١مباي٘ نً٘ أبكَ َ٘ٓ ٢ا ٜهفٜٚ ،٘ٝهفٜ َٔ ٞعٚ ،ٍٛأخسز
ايباقٚ ،ٞإٔ
ال ؾدق ١إالّ عٔ ظٗس غٓ َٔٚ ،٢تؿدم  ٖٛٚقتاز أ ٚأًٖ٘ قتاد ٕٛأ ٚعً٘ٝ
د ٜٔفايد ٜٔأسل إٔ ٜكك َٔ ٢ايؿدقٚ ١ايعتل ٚاهلب ٖٛٚ ،١زد عً ٘ٝيٝظ ي٘ إٔ
ٜتًف أَٛاٍ ايٓاعَ َٔٚ ،ات ٚعً ٘ٝسر ٚدب عًٚ ٢ي ٘ٝإٔ هٗص َٔ ور عٓ٘
َٔ زأع َاي٘ نُا إٔ عً ٘ٝقكا ٤د ْٜ٘ٛفكد أمجع ايعًُا ٤عً ٢إٔ د ٜٔاآلدَٞ
َٔ زأع املاٍ; فهريو َا غاب٘ ب٘ يف ايككاًٜٚ ٤تشل باؿر نٌ سل ثبت يف
ذَت٘ َٔ نفاز ٠أْ ٚرز أ ٚشنا ٠أ ٚؾ ّٛأ ٚغري ذيو .
إٕ َٔ ْرز املػ ٞإىل املطذد اؿساّ ،أ ٚأسد املطذدَ ٜٔاغٝاً ال هب عً ٘ٝايٛفا٤
ب٘ ،ألٕ ٖرا يٝظ ْرز عبادَ ٠كؿٛدٚ ،٠إمنا ْٖ ٛرز َباحْٚ ،رز املباح إٕ مل ٜف ب٘
فعً ٘ٝايهفازْ َٔٚ. ٠رز ؾ ّٜٛ ّٛاالثٓني َجالً فٛافل  ّٜٛايعٝد فال هٛش ي٘ ؾّٛ
ايعٝد باإلمجاع .
إٕ ايٓرز َٔ ايهافس ؾشٝح َٓعكد ،هب عً ٘ٝايٛفا ٤ب٘ .

فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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 ٜهس ٙايٓرز إذا نإ طاع ١هلل تعاىل ،فأَا ايٓرز ايرٜ ٟكدّ يًُٛتٚ ٢ايكبٛز،ٜٛٚف ٢ب٘ عٓد األقسسٚ ١ايكباب ،أٜ ٚسق ٢ب٘ ٜٚطتددّ ايػٝاطني فٗرا ٖٛ
ايػسى اير ٟنإ ٜفعً٘ املػسن ٕٛألؾٓاَِٜٗٚ ،كسب ْ٘ٛألٚثاِْٗ  ٖٛٚقسّ
باإلمجاع.
 ايعً ١يف ايٓٗ ٞعٔ ْرز ايطاع ١أْ٘ ال ٜأت ٞغري ،ألْ٘ ال ٜسد َٔ قكا ٤اهللغ٦ٝاًٚ ،ي٦ال ٜعٔ ايٓاذز أْ٘ عٛضٚ ،اهلل تعاىل غين عٔ األعٛاضٚ ،عٔ اـًل
أمجعني ،فِٗ ايفكساٚ ،٤طاعتِٗ ال تصٜد يف ًَه٘ غً٦ٝا .
 هب ايٛفا ٤بايٓرز إذا نإ يف طاع ١اهلل تعاىل ٚ ،أَا إذا نإ يف َعؿ١ٝاهلل تعاىل ال هٛش ايٛفا ٤ب٘ٚ ،ال ًٜصَ٘ ايهفازٚ ،٠إٔ َٔ َات ٚعًْ ٘ٝرز قكاٙ
عٓ٘ ٚازث٘ .
 ال ٜؿح ايٓرز ٚال ٜٓعكد يف غ ٤ٞال ميًه٘ ايعبد سني ايٓرز ،ست ٢يًَ ٛه٘بعد ٙمل ًٜصَ٘ ايٛفا ٤ب٘ٚ ،ال ايهفاز ٠عً. ٘ٝ
 نفاز ٠ايٓرز اير ٟمل ُٜطِ نفاز ٠مينيٚ ،أَا ايٓرٚز املطُا ٠إٕ ناْت طاع١; فإٕ ناْت غري َكدٚز ٠ففٗٝا نفاز ٠مينيٚ ،إٕ ناْت َكدٚزٚ ٠دب ايٛفا ٤بٗا
ضٛا ٤ناْت َتعًك ١بايبدٕ أ ٚباملاٍٚ ،إٕ ناْت َعؿ ١ٝمل هص ايٛفا ٤بٗاٚ ،ال
ٜٓعكد ٚال ًٜصّ فٗٝا ايهفازٚ ،٠إٕ ناْت َباسَ ١كدٚز ٠فايعاٖس االْعكاد ٚيصّٚ
ايهفاز ٠يٛقٛع األَس بٗاٚ ،إٕ ناْت غري َكدٚز ٠ففٗٝا ايهفاز. ٠
 َٔ ْرز إٔ ٜؿً ٞيف املطذد األقؿ ،٢فؿً ٢يف املطذد اؿساّ أ ٚيف َطذدايسض - ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ – أدصأ ٙعٔ ايؿال ٠يف بٝت املكدع ْ َٔ ٚ ،.رز
إٔ ٜؿً ٞيف املطذد اؿساّ فال ىسز عٔ ْرز ٙبايؿال ٠يف غري. ٙ
 َٔ ْرز طعاَاً أ ٚذعاً مبه ١أ ٚيف غريٖا َٔ ايبًدإ مل هص إٔ هعً٘يفكسا ٤غري ذيو املهإ ٖٚرا عًَ ٢رٖب ايػافعٚ ٞأداش ٙغري ٙيػري أٌٖ ذيو
املهإ .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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المقذمة
اؿُد هلل مُدٚ ٙضتعْٚ ٘ٓٝطتػفسْٚ ،ٙعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا َٔ ٜٗد ٙاهلل
فال َكٌ يٜ٘ َٔٚ ،كًٌ فال ٖاد ٟي٘ٚ ،أغٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚأغٗد إٔ قُداً
عبدٚ ٙزضٛي٘  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  -أَا بعد  :فإٕ ايٓرز َٔ ايعبادات
ٚايطاعات اييت مل ًٜصّ ايػازع املهًف بٗا ابتداٚ ;٤إمنا ٖ ٞايتصاّ َٔ املهًف
ْفط٘ ٖٞٚ ،عباد ٠شٜاد ٠عًَ ٢ا نًف اهلل ايعبدٚ ،مما دفعين الختٝاز ٖرا ايبشح
َا ٜأت: ٞ
 - 1نجس ٠اْتػاز ٚقٛع ايٓرز ٚخاؾ َٔ ١ايٓطا ٤أنجس َٔ ٚقٛع٘ َٔ ايسداٍ .
 - 2عدّ ٚفا ٤بعض ايٓاع بايٓرز بطبب عدّ االضتطاع ،١أ ٚاؾٌٗ عهِ
ايٛفا ٤بايٓرز ،أ ٚغري ذيو َٔ األضباب .
 - 3بٝإ األسهاّ ايػسع ١ٝاييت تتعًل بايٓرزٚ،أْٛاع ايٓرزَٚ،ا ًٜصّ يف نٌ ْٛع
َٔ أْٛاع ايٓرز.
املٓٗر املتبع يف ٖرا ايبشح :
 - 1قُت ظُع ٚاضتكؿا ٤مجٝع األسادٜح ايٛازد ٠يف ايٓرز َٔ ايهتب ايتطع.١
 - 2تستٝب ٖر ٙاألسادٜح عً ٢أبٛاب ؾشٝح اإلَاّ ايبداز ،ٟثِ بعد االْتٗا٤
َٔ أسادٜح ؾشٝح ايبداز ٟأْتكٌ إىل تستٝب اإلَاّ َطًِ يف ؾشٝش٘ ،ثِ
اإلَاّ ايٓطا،ٞ٥ثِ اإلَاّ أب ٞداٚد ،ثِ اإلَاّ ايرتَر ،ٟثِ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ،ثِ
َطٓد اإلَاّ أمحد ،ثِ َٛطأ اإلَاّ َايو ثِ ضٓٔ اإلَاّ ايداز َٖٚ ،ٞرا ٖٛا
ايرتتٝب املتبع يف ؽسٜر األسادٜح .
 - 3ؽسٜر األسادٜح :
قُت بتدسٜر مجٝع األسادٜح ايٛازد ٠يف ٖرا ايبشح ٚايعص ٚإىل اؾص،٤
ٚايؿفشٚ ١زقِ اؿدٜح َاعدا ؾشٝح ايبداز ،ٟفكد شدت عً ٢ذيو ايعص ٚإىل
ايهتاب ٚايباب يف ايػايب ْعسًا يتفسم ٖر ٙاألسادٜح يف نتب نجرئَ ٠
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ

13

اجملًد ( )3ايعدد ايطادع َازع ّ2011

أحاديث النذر يف الكتب التسعة

د .حممد املطزي

ؾشٝش٘ بعهظ ؾشٝح َطًِٚ ،ايطٓٔ األزبعَٛٚ ،طأ َايو فٗ ٞؼت عٓٛإ
ٚاسد ،ثِ أذنس ايًفغ ايصا٥د عٔ سدٜح ايباب اير ٟال ٜٛدد ف ،٘ٝفأق: ٍٛ
ٚأخسد٘ فالٕ ٚشاد ف ٘ٝنراٚ ،يف ايػايب أذنس يفغ اؿدٜح فأقَ ٍٛجالً
ٚأخسد٘ فالٕ بًفغ نراٚ ،أضٛم اؿدٜح ،قُت بتدسٜر األسادٜح اييت تتفل يف
ايًفغ ٚاملعٓ ٢أ ٚاييت تتفل يف املعٓٚ ٢ؽتًف يف ايًفغ يف َهإ ٚاسد خٛف
ايتهساز ٚاإلطايٖ ،١را نً٘ يف اهلاَؼ ،يه ٞال ٜٓػػٌ ايكازئ ايهس ِٜبٗا.
 - 4دزاض ١األضاْٝد إذا مل ٜهٔ اؿدٜح يف ايؿشٝشني أٚيف أسدُٖا ; فإْٞ
أدزع ضٓد اؿدٜح باختؿاز ذانساً يف تسمج ١ايسا ٟٚامس٘ ْٚطب٘ ٚيكب٘ َع
ذنس طبكت٘ ٚضٓٚ ١فات٘ٚ ،ق ٍٛاؿافغ بٔ سذس ف َٔ ٘ٝسٝح ايتعدٌٜ
ٚايتذسٜحٚ،ايتشكل َٔ مساع ايسا َٔ ٟٚغٝد٘ٚ ،ذيو برنس غٝد٘ ٚتًُٝرٙ
يف نٌ سدٜح َكتؿساً يف ذيو عً ٢تٗرٜب ايهُاٍ يًشافغ املصٚ ،ٟتٗرٜب
ايتٗرٜب ٚ ،تكسٜب ايتٗرٜب يًشافغ ابٔ سذسٖ ،را نً٘ يف غري ايؿشاب ١ألِْٗ
نًِٗ عد. ٍٚ
 - 5بٝإ دزد ١اؿدٜح  :إذا نإ سدٜح ايباب يف ايؿشٝشني أ ٚيف أسدُٖا
فإْ ٞأنتف ٞبكٛي : ٞؾشٝح يٛزٚد ٙيف ايؿشٝشني أ ٚؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝح
ايبداز ،ٟأَ ٚطًِ ;ستٚ ٢ي ٛغازنُٗا غريُٖا يف إخساز اؿدٜحٚ ،إٕ نإ
سدٜح ايباب يف غريُٖا ; فإْ ٞأسا ٍٚاالدتٗاد يف بٝإ دزدت٘ َعتُداً يف ذيو
نً٘ عً ٢اهلل عصٚدٌ ثِ عًَ ٢ا تٛفس يدَ َٔ ٟعًَٛات عٔ زداٍ ايطٓدَٔ ،
خالٍ تسامجِٗ املرنٛز ٠يف زداٍ ايطٓد َٔٚ ،خالٍ املتابعات ٚايػٛاٖد.
 - 6قُت ببٝإ َعاْ ٞبعض األيفاظ ايػسٜبَ ١طتعٓٝاً عً ٢ذيو بهتب ايًػ١
ٚغسٜب اؿدٜح ٚغسٚح اؿدٜح .
 - 7بعد االْتٗا َٔ ٤ؽسٜر سدٜح ايباب ٚتسمج ١زداي٘ ٚبٝإ غسٜب٘ أن ٕٛقد
ٚؾًت إىل أِٖ ٚآخس ْكطَ ٖٞٚ ،١ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح ٚاألسهاّ ايفكٗ; ١ٝ
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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فأذنس َا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح ضٛا ٤نإ بعض أيفاظ اؿدٜح ٜدٍ عً٢
َٛقٛع ايٓرز أّ ال،ثِ أذنس خالف ايعًُا ٤إذا نإ يف املطأي ١خالف َعتُداً يف
ذيو عً ٢نتب غسٚح اؿدٜح ٚايفكٖ٘ ،را إذا نإ اؿدٜح ؾشٝح أ ٚسطٔ
فكط .

فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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خطة البحث :
ٖرا ٜٚته ٕٛايبشح َٔ َكدَٚ ،١متٗٝدٚ ،أسادٜح ايٓرزٚ،خامت; ١أَا املكدَ١
فكد بٓٝت فٗٝا أضباب اختٝاز ايبشحٚ ،املٓٗر املتبع فٚ;٘ٝأَا ايتُٗٝد:فكد
تٓاٚيت ف ٘ٝتعسٜف ايٓرز يػٚ ١غسعاًَٚ ،ػسٚعٝت٘ٚ ،ؾٝػت٘ ;ٚأَا أسادٜح ايٓرز
فكد قطُتٗا إىل ضبع ١عػس سدٜجاً بد ٕٚاملهسزٖٚ،ر ٙاألسادٜح ٖ ٞأسادٜح
األبٛاب سطب تبٜٛب اإلَاّ ايبداز ٟيؿشٝش٘ ;أَا اـامت ١فكد ذنست فٗٝا
مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات.

تمهيذ :
قبٌ ايػسٚع يف مجع ٚؽسٜر ٚدزاض ١أسادٜح ايٓرز يف ايهتب ايتطع ١أذنس
باختؿاز تعسٜف ايٓرز يػٚ ١غسعاًَٚ ،ػسٚعٝت٘ٚ ،ؾٝػت٘ .
ايٓشِبُ َ ٖٛٚا َِٜٓرِزُ ٙاإلِْطإ فٝذعً٘ عًْ ٢فط٘ َْشِباً
تعسٜف ايٓرز يػ : ١ايَّٓرِزُ َّ
ٚادباً ٚمجع٘ ُْرُٚز)1( .
ٚغسعّاً  :ايٓرز ٖ ٛإٔ ٜٛدب املهًف عًْ ٢فط٘ أَسَا مل ًٜصَ٘ ب٘ ايػازع (.)2
َػسٚع ١ٝايٓرز  :األؾٌ يف ايٓرز ايهتاب ٚايطٓٚ ١اإلمجاع أَا ايهتاب فك ٍٛاهلل
تعاىل ٜٛ { :ف ٕٛبايٓرز }(ٚ )3قاٍ ٚ {:يٛٝفٛا ْرٚزِٖ }(ٚ )4أَا ايطٓ ١فسٚت
عا٥ػ- ١زق ٞاهلل عٓٗا  -قايت  :قاٍ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔ( :
ْرز إٔ ٜطٝع اهلل فًٝطع٘ ْ َٔٚرز إٔ ٜعؿ ٞاهلل فال ٜعؿ٘) ٚ -ضٝأت ٞؽسه٘
ٚ ،أَا اإلمجاع فكد أمجع املطًُ ٕٛعً ٢ؾشت٘ يف اؾًُ. ١

ٌغبْ اٌعشة:ج  / 7ص . 422
)4اٌفمٗ عٍ ٝاٌّزا٘ت األسثعخ :ج/4ص .325
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ؾٝػ ١ايٓرزٚ :ؾٝػ ١ايٓرز إٔ ٜك ٍٛهلل عً ٞإٔ أفعٌ نرا ،أ ٚعً ٞنراٚ ،إٕ قاٍ
عًْ ٞرز نرا يصَ٘ أٜكاً ألْ٘ ؾسح بًفغ ايٓرز ٚإٕ قاٍ إٕ غفاْ ٞاهلل فعًٞ
ؾ ّٛغٗس نإ ْرزّا ()1
اؿدٜح األ : ٍٚقاٍ اإلَاّ ايبداز ٟزمح٘ اهلل تعاىل  :قاٍ نعب  - :زق ٞاهلل
عٓ٘ – قًتٜ :ا زض ٍٛاهلل إٕ َٔ تٛبيت إٔ أنًع َٔ َاي ٞؾدق ١إىل اهللٚ ،إىل
زضٛي٘ ،ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،قاٍ  :أَطو عًٝو بعض َايو فٗ ٛخري يو،
قًت فإْ ٞأَطو ضُٗ ٞاير ٟغٝرب .
أ  -ؽسٜر اؿدٜح )2( :
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز  -األيفاظ ايػسٜب: ١

اٌّغٕ: ٟج/32ص88

اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :وزبة اٌضوبح ثبة ال صذلخ إال عٓ ظٙش غٕ : ٝج/4ص738
ِعٍمبً ِٚزصالً ف: ٟج/5ص , )4828(3235ج/6صٚ ,)6378(3825روش اٌمصخ ثطٌٙٛب ٚ,فٟ
:ج/6ص,)6222( ,)6544(3138ج/8صِٚ , )8534(4684غٍُ ف ٟصس١سٗ  :وزبة اٌزٛثخ ثبة زذ٠ث
رٛثخ وعت ثٓ ِبٌه ٚصبزج : ٗ١ج/6صٚ )4184(4342روش اٌمصخ ثطٌٙٛب ٚ ,ايٓطا ٞ٥يف عٕٕٗ اٌصغش: ٜ
ج/1ص ،)5846(44ج/1صٚ ) 5848( ،) 5847( 45أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ :ج/5ص ،)5531( 462ثبة فّٓ١
ٔزس أْ ٠زصذق ثّبٌٗ ٚ,)5538(,ف )5534( ٟصاد ف ( ٗ١أ ٚأثٌ ٛجبثخ أ ِٓ ٚشبء اهلل  ,إْ ِٓ رٛثز ٟأْ أ٘دش
داس ل ِٟٛاٌز ٟأصجذ فٙ١ب اٌزٔت ٚ,لبي ٠دضا عٕه اٌثٍث ) ،)5542( ,ج/5صٚ ، )5543( 463ايرتَر ٟيف
عٕٕٗ  :وزبة اٌزفغ١ش ثبة عٛسح اٌزٛثخ  :ج/7صٚ ,)5324( 483أمحد يف َطٓد: ٙج/5ص)37841(678
ٚذنس يف اؿدٜح قؿ ١تٛب ١وعت ثٓ ِبٌه ثطٌٙٛب  ,خّ١ع َٔ ُٙطسٜل عجذ اهلل ثٓ وعت ثٓ ِبٌه عٔ نعب بٔ
َايو .
ٚأخسد٘ أمحد يف َطٓد : ٙج - 5ص  ٚ )38346( 724ايدازَ ٞيف ضٓٓ٘
) نًُٗٝا َٔ سدٜح أب ٞيباب :-١أْ أثب ٌجبثخ عجذ إٌّزس ٌّب ربة اهلل عٍ ٗ١لبي ٠ :ب
 :ج/3ص(614
سعٛي اهلل إْ ِٓ رٛثز ٟإٌ ٝاهلل عض ٚخً أْ أ٘دش داس لٚ , ِٟٛأعبوٕه ٚأْ أٔخٍع ِٓ ِبٌ ٟصذلخ هلل عض
ٚخً ٌٚشع , ٌٗٛفمبي سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ٠ : -دضا عٕه اٌثٍث .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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(أنًع ) أ ٟأخسز َٓ٘ مجٝع٘ ٚأتؿدم ب٘ٚ ،أعس َ٘ٓ ٣نُا ٜعس ٣اإلْطإ إذا
خًع ثٛب٘ (.)1
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح .:
 - 1قٛي٘ ":أَطو عًٝو بعض َايو"; إمنا أَس ٙبريو خٛفاً َٔ تكسزٙ
بايفكسٚ ،عدّ ؾرب ٙعً ٢ايفاقٚ ،١ال ىايف ٖرا ؾدق ١أب ٞبهس  -زقٞ
اهلل تعاىل عٓ٘  -ظُٝع َاي٘ ألْ٘ نإ ؾابساً زاقًٝا (.)2
 - 2إٕ َٔ ْرز ايؿدق ١مباي٘ نً٘ أبكَ َ٘ٓ ٢ا ٜهفٜٚ ،٘ٝهفٜ َٔ ٞع،ٍٛ
ٚأخسز ايباقٚ ٞاملرٖب عٓد اؿٓابً ١ىسز ايجًحٚ ،ميطو ايباقٞ
ٚ.اضتديٛا بكؿ ١أب ٞيباب ١سني انًع َٔ َاي٘ نً٘ ،فكد أَس ٙايٓيب -
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -إٔ ىسز ايجًحٚ ،ايك ٍٛاأل ٍٚأٚىل ٚأقسب إىل َفّٗٛ
ايػازع يف قؿ ١نعبٚ ،ألْ٘ ملا ْرز نٌ َاي٘ ؾاز اير ٟبكدز ْفكات٘
ايٛادب ١ناملطتجٓ ٢غسعاً ،فال هٛش ايتؿسف ف ،٘ٝنُا يْ ٛرز ؾٝاّ ضٓ،١
فًٔ ٜدخٌ يف ْرزَ ٙا هب فطس ٙنايعٝد. ٜٔ
 - 3إٕ األٚىل ٚاألسطٔ أالٜٗٓو اإلْطإ َاي٘ بايؿدقات ،ألٕ عًْ ٘ٝفكات
ٚادب٘ (.)3
 - 4ال ؾدق ١إال عٔ ظٗس غٓ َٔٚ ،٢تؿدم  ٖٛٚقتاز ،أ ٚأًٖ٘ قتاز أ ٚعً٘ٝ
د ٜٔفايد ٜٔأسل إٔ ٜكك َٔ ٢ايؿدقٚ ١ايعتل ٚاهلب ٖٛٚ ١زد عً ٘ٝيٝظ ي٘ إٔ
ٜتًف أَٛاٍ ايٓاع )4( .

ٌغبْ اٌعشة ج/8ص18
عّذح اٌمبس : ٞج/8ص, 774ج/36ص ،74ج/38ص ،77ج/38ص.418
أٔظش تٝطري ايعالّ غسح عُد ٠األسهاّ ف 807 :
ؾشٝح ايبداز :ٟوزبة اٌضوبح ثبة ال صذلخ إال عٓ ظٙش غٕ : ٝج/4ص. 738
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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اؿدٜح ايجاْ :ٞقاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا َٛض ٢بٔ إمساع ،ٌٝسدثٓا
أب ٛعٛاْ ،١عٔ أب ٞبػس ،عٔ ضعٝد بٔ دبري عٔ بٔ عباع  -زق ٞاهلل
عُٓٗا  -إٔ اَسأ َٔ ٠دٗ ١ٓٝدا٤ت إىل ايٓيب  ،ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،فكايت:
إٕ أَْ ٞرزت إٔ ؼر فًِ ؼر ستَ ٢اتت أفأسر عٓٗا ؟ قاٍ ْ :عِ سذٞ
عٓٗا أزأٜت ي ٛنإ عً ٢أَو د ٜٔأنٓت قاقٝت٘ ؟ اقكٛا اهلل فاهلل أسل
بايٛفا.٤
أ  -ؽسٜر اؿدٜح )1( :
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز َ -اٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 - 1قاٍ ابٔ بطاٍ ( :)2ال خالف يف دٛاش سر ايسدٌ عٔ املسأٚ ،٠املسأ ٠عٔ ايسدٌ،
ٚمل ىايف يف دٛاش سر ايسدٌ عٔ املسأٚ ٠املسأ ٠عٔ ايسدٌ إال اؿطٔ بٔ
ؾاحل( )3اْتٗ. ٢
اٌسذ٠ث أخشخٗ اٌجخبس ٞف ٟصس١سٗ :وزبة اٌسح ثبة اٌسح ٚإٌزٚس عٓ اٌّ١ذ ٚاٌشخً ٠سح عٓ
اٌّشأح ج/4ص,)3176(878ج/8صٚ, )8887( 4888إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ اٌصغش: ٜثبة اٌسح عٓ اٌّ١ذ
اٌزٔ ٞزس أْ ٠سح :ج/7ص )4854(338ثٍفظ (أْ اِشأح ٔزسد أْ رسح فّبرذ فأر ٝأخ٘ٛب إٌج - ٟصٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ  -فغأٌٗ عٓ رٌه فمبي :أسأ٠ذ ٌ ٛوبْ عٍ ٝأخزه د ٓ٠أوٕذ لبض ٗ١؟ لبي ٔ :عُ لبي  :فبلضٛا اهلل
ف ٛٙأزك ثبٌٛفبءٚ ).أمحد يف َطٓد:ٙج/3صٚ )4362(454ثٍفظ إٌغبئ, ٟج/3صٚ.)5446(567اٌذاسِٟ
ف ٟعٕٕٗ  :ج/4ص )4554( 454وٍّٙ١ب ثٍفظ إٌغبئٚ, ٟخّ١ع ِٓ ُٙطش٠ك أث ٟثششثٗ .
اثٓ ثطبي األشعش ٞعٍ ٟثٓ خٍف ثٓ عجذ اٌٍّه ثٓ ثطبي أث ٛاٌسغٓ اٌمشطج٠ٚ ٟعشف أ٠ضبً ثبثٓ
اٌٍدبَ ثبٌد ُ١اٌّشذدح  ,عٕ ٟثبٌسذ٠ث اٌعٕب٠خ اٌزبِخ ٚششذ صس١ر اٌجخبس ٞف ٟعذح ِدٍذاد ٚسٚاٖ إٌبط عٕٗ
ٚ,رٛف ٟعٕخ رغع ٚأسثعٚ ٓ١أسثع ِبئخ ,أٔظش اٌٛاف ٟف ٟاٌٛف١بد  :ج  / 3ص . 4887اٌسظ ثٓ صبٌر
ثٓ ز ٟاٌىٛفِ ٟبد عٕخ عجع ٚعزِٚ ٓ١بئخ-اٌزبس٠خ اٌىج١ش ج/4ص.447
( )35اٌسظ ثٓ صبٌر ثٓ ز ٟاٌىٛفِ ٟبد عٕخ عجع ٚعزِٚ ٓ١بئخ-اٌزبس٠خ اٌىج١ش ج/4ص.447

فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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 - 2اضتدٍ ب٘ عً ٢ؾشْ ١رز اؿر ممٔ مل ور ،فإذا سر أدصا ٙعٔ سذ١
اإلضالّ عٓد اؾُٗٛزٚ ،عً ٘ٝاؿر عٔ ايٓرزٚ ،ق ٌٝهصئ عٔ ايٓرز ثِ ور
سذ ١اإلضالّ ٚق ٌٝهصئ عُٓٗا .
ٚ - 3ف ٘ٝإٔ َٔ َات ٚعً ٘ٝسر ٚدب عًٚ ٢ي ٘ٝإٔ هٗص َٔ ور عٓ٘ َٔ زأع
َاي٘ ،نُا إٔ عً ٘ٝقكا ٤د ; ْٜ٘ٛفكد أمجعٛا عً ٢إٔ د ٜٔاآلدَ َٔ ٞزأع املاٍ
فهريو َا غاب٘ ب٘ يف ايككاًٜٚ ،٤تشل باؿر نٌ سل ثبت يف ذَت٘ َٔ
نفاز ،٠أْ ٚرز أ ٚشنا ٠أ ٚغري ذيو)1( .
اؿدٜح ايجايح  :قاٍ اإلَاّ ايبداز: ٟسدثٓا ابٔ ضالّ ،أخربْا ايفصاز ،ٟعٔ
محٝد ايط ،ٌٜٛقاٍ سدثين ثابت عٔ أْظ  -زق ٞاهلل عٓ٘  -إٔ ايٓيب ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -زأ ٣غٝداً ٜٗاد ٣بني ابٓ ٘ٝقاٍ َ (:ا باٍ ٖرا)؟ قايٛاْ :رز إٔ
ميػ ٞقاٍ  (:إٕ اهلل عٔ تعرٜب ٖرا ْفط٘ يػين )ٚ ،أَس ٙإٔ ٜسنب .
أ  -ؽسٜر اؿدٜح )2( :

)أٔظش فزر اٌجبس: ٞج/6ص , 87ج/6ص.88
اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :وزبة اٌسح ثبة ِٓ ٔزس اٌّش ٟإٌٝ
اٌىعجخ:ج4ص,)3188(874ج8صِٚ ، ) 8545( 4686غٍُ ف ٟصس١سٗ  :ثبة ِٓ ٔزس أْ ّ٠ش ٟإٌٝ
اٌىعجخ ج/5صٚ ، )3864(3485ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس: ٣ج/1صٚ ،)5876( )5875( ،)5874( 52أبٛ
داٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5صٚ، )5523( 457أمحد يف َطٓد: ٙج/5ص(، )34271(328
,)34278ج/5صٚ,)34368(336ج/5ص)34434(385
ج/5ص )35645(457مجٝعِٗ َٔ طسٜل محٝد ايط ٌٜٛب٘ ٚ ..أخسد٘ َطًِ يف ؾشٝش٘ :
ج/5صٚ , )3865(3486ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ج/3صٚ، )4357(888أمحد يف
َطٓد:ٙج/3ص ,)4857(533ج 4صٚ ، )8868(515ايدازَ ٞيف ضٓٓ٘ :ج/4ص )4558(462مجٝعِٗ َٔ
سدٜح أبٖ ٞسٜسٚ ، ٠أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :ج/4صِ ٚ )3181(882غٍُ فٟ
صس١سٗ:ج/5ص ٚ،)3866(3486ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس : ٣ج/1ص ،) 5836( 42ج/1ص)5837( 42
َٔ سدٜح عمجخ ثٓ عبِش لبي ٔ :زسد أخز ٟأْ رّش ٟإٌ ٝث١ذ اهلل ٚ ,أِشرٕ ٟأْ أعزفزٌٙ ٟب إٌج - ٟصٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ  -فبعزفز١زٗ فمبي :عٍ ٗ١اٌغالَ ٌزّش ٌٚزشوتٚ ،أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5ص)5445( ،455
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ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز  -األيفاظ ايػسٜب: ١
ٜٗاد : ٣ايتٗادَ ٟػ ٞايٓطاٚ ٤اإلبٌ ايجكاٍَ ٖٛٚ ،ػ ٞيف متاٚ ٌٜضهٚ،ٕٛدا٤
فالٕ ٜٗاد ٣بني اثٓني;إذا نإ ميػ ٞبُٗٓٝا َعتُداً عًُٗٝا َٔ قعف٘ ٚمتاًٜ٘
()1
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 - 1قاٍ اإلَاّ ايٓ:)2( ٟٚٛأَا اؿدٜح األ ٍٚفُشُ ٍٛعً ٢ايعادص عٔ املػ; ٞ
فً٘ ايسنٛب ٚعً ٘ٝدّٚ ،أَا سدٜح أخت عكب ١فُعٓا ٙمتػ ٞيف ٚقت قدزتٗا عً٢
املػٚ ،ٞتسنب إذا عذصت عٔ املػ ،ٞأ ٚؿكتٗا َػك ١ظاٖس ٠فرتنب ٚعًٗٝا
دّٖٚ ،را اير ٟذنسْاٚ َٔ ٙدٛب ايدّ يف ايؿٛزتني ٖ ٛزادح ايكٛيني يًػافع،ٞ
)،)5448( ، )5446(,ج/5صٚ، )5444(456ج/5ص ) 5526( 457بًفغ (أْ عمجخ ثٓ عبِش أخجشٖ أٔٗ
عأي إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -عٓ أخذ ٌٗ ٔزسد أْ رسح زبف١خ غ١ش ِخزّشح ,فمبي ِ :ش٘ٚب فٍزخزّش
ٌٚزشوت ٌٚزصُ ثالثخ أ٠بَ ٚ ،.أخسد٘ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ج/3صٚ ،)4356(888أمحد يف َطٓد: ٙ
ج/6صٚ )31841( 423اٌذاسِ ٟف ٟعٕٕٗ ج/4ص )4556(454مجٝعِٗ َٔ سدٜح عكب ١بٔ عاَس َسفٛعاً.
ٚ ،أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5ص َٔ ) 5447(456سدٜح ابٔ عباع لبي  :خبء سخً إٌ ٝإٌج - ٟصٍٝ
اهلل عٍٚ ٗ١عٍُ – فمبي ٠ :ب سعٛي اهلل إْ أخزٔ ٟزسد ٠ -عٕ ٟأْ رسح ِبش١خ  -فمبي إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٗ١
ٚعٍُ  -إْ اهلل ال ٠صٕع ثشمبء أخزه ش١ئب؛ فٍزسح ساوجخ ٌٚزىفش عٓ ٕٙ١ّ٠ب ٚ،.بسقِ ( )5448ثٍفظ (أْ أخذ
عمجخ ثٓ عبِش ٔزسد أْ رّش ٟإٌ ٝاٌج١ذ فأِش٘ب إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -أْ رشوت ٚرٙذ٘ ٞذ٠بً
)ٚ )3298( ، )5441(ٚ،ج/5ص )5525( 457بًفغ أْ أخذ عمجخ ثٓ عبِش ٔزسد أْ رسح ِبش١خ ٚأٔٙب ال
رط١ك رٌه فمبي  :إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -إْ اهلل ٌغٕ ٟعٓ ِش ٟأخزه فٍزشوت ٌٚزٙذ ثذٔخ ٚ ،ايدازَ ٞيف
ضٓٓ٘  :ج/4ص )4557( 462م. ٙٛ
ٌغبْ اٌعشة :ج/37ص.574
(تٖ 676ـ) أْعساٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ  :ج  / 35ص . 418
ِسّذ ثٓ إدس٠ظ ثٓ اٌعجبط ثٓ عثّبْ ثٓ شبفع ثٓ اٌغبئت ثٓ عج١ذ ثٓ عجذ ٠ض٠ذ ثٓ ٘بشُ ثٓ اٌّطٍت
اٌّطٍج ٟأث ٛعجذ اهلل اٌشبفع ٟاٌّىٔ ٟضِ ً٠صش سأط اٌطجمخ اٌزبععخ  ٛ٘ٚاٌّدذد ألِش اٌذ ٓ٠عٍ ٝسأط
اٌّبئزِ ٓ١بد عٕخ أسثع ِٚبئز ٌٗٚ ٓ١أسثع ٚخّغ ْٛعٕخ  -رمش٠ت اٌزٙز٠ت  :ج / 3ص . 681
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ٚب٘ قاٍ مجاعٚ ،١ايك ٍٛايجاْ ٞال دّ عً ٘ٝبٌ ٜطتشب ايدّٚ ،أَا املػ ٞسافٝاً فال
ًٜصَ٘ اؿفا ٤بٌ ي٘ يبظ ايٓعًني(.)1
 - 2إٕ َٔ ْرز املػ ٞإىل املطذد اؿساّ ،أ ٚأسد املطذدَ ٜٔاغٝاً ال هب عً٘ٝ
ايٛفا ٤ب٘ ،ألٕ ٖرا يٝظ ْرز عبادَ ٠كؿٛدٚ ،٠إمنا ْٖ ٛرز َباحْٚ ،رز املباح إٕ مل
ٜف ب٘ فعً ٘ٝايهفاز. ٠
 - 3ال ٜتعبد إال مبا غسع٘ اهلل تعاىل َٔ ايطاعات ،فاألؾٌ يف ايعبادات اؿعس،
فال ٜػسع إال َا غسع٘ اهلل ٚزضٛي٘ َٔٚ ،شاد يف ايػسع فكد أزاد االضتدزاى عً٢
اهلل تعاىل ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ(.)2
اؿدٜح ايسابع  :قاٍ اإلَاّ ايبداز - ٟزمح٘ اهلل  -سدثٓا قُد بٔ املجٓ،٢
سدثٓا َعاذ أخربْا بٔ ع ،ٕٛعٔ شٜاد بٔ دبري ،قاٍ :دا ٤زدٌ إىل ا بٔ عُس -
زق ٞاهلل عُٓٗا  -فكاٍ زدٌ ْرز إٔ ٜؿَٜٛ ّٛاً قاٍ أظٓ٘ قاٍ االثٓني فٛافل
ذيو  ّٜٛعٝد فكاٍ بٔ عُس :أَس اهلل بٛفا ٤ايٓرز  ٢ْٗٚايٓيب ،ؾً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ  ،عٔ ؾٖ ّٛرا اي. ّٛٝ
أ  -ؽسز اؿدٜح(: )3
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح:

ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ ج/33ص324
تٝطري ايعالّ غسح عُد ٠األسهاّ  :ف.804
اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :وزبة اٌص َٛثبة اٌص َٛ٠ َٛإٌسش ,ج4ص)3844(124
ٚ,ف ٟج/8ص ) 8541( 4687بًفغ (لبي وٕذ ِع ثٓ عّش فغأٌٗ سخً فمبي ٔ :زسد أْ أص َٛوً َٛ٠
ثالثبء أ ٚأسثعبء ِب عشذ فٛافمذ ٘زا اٌ َٛ٠ َٛ١إٌسش فمبي  :أِشاهلل ثٛفبء إٌزس ٕ١ٙٔٚب أْ ٔص َٛ٠ َٛإٌسش,
فأعبد عٍ ٗ١فمبي ِثٍٗ ال ٠ض٠ذ عٍٚ،).ٗ١أخسد٘ َطًِ يف ؾشٝش٘  :ج/4صٚ.)3354( 822أمحد يف َطٓدٙ
:ج/4ص , ) 7467(74ج/4ص )8457(358وٍّٙ١ب ِٓ طش٠ك ص٠بد ثٓ خج١ش ثٗ
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ْ َٔ - 1رز ؾ ّٜٛ ّٛاالثٓني َجالً فٛافل  ّٜٛايعٝد فال هٛش ي٘ ؾ ّٛايعٝد
باإلمجاع (.)1
 - 2أق :ٍٛاألسٛط ي٘ إٔ ٜككٖ ٞرا اي ّٛٝيٝذُع بني أَس اهلل –  ٖٛٚايٛفا٤
بايٓرز ٚ -أَس  -زضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ –  ٖٛٚايٓٗ ٞعٔ ؾّٜٛ ّٛ
ايعٝد– .
اؿدٜح اـاَظ :قاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا َطدد ،سدثٓا و ٢ٝبٔ
ضعٝد ،عٔ عبٝد اهلل أخربْْ ،ٞافع عٔ بٔ عُس  -زق ٞاهلل عُٓٗا  -إٔ
عُس ضأٍ ايٓيب ،ؾً ٢اهلل عًٚ ،٘ٝضًِ قاٍ  :نٓت ْرزت يف اؾاًٖ ١ٝإٔ
أعتهف ي ١ًٝيف املطذد اؿساّ قاٍ " :فأٚف بٓرزى ".
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)2
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
ٚ - 1دٛب ايٛفا ٤بايٓرز املطًلْ ٖٛٚ ،رز ايطاع ١اير ٟمل ٜعًّل عً ٢غ ،٤ٞبٌ
قؿد ب٘ فسد ايتربز .
 - 2إٕ ايٓرز َٔ ايهافس ؾشٝح َٓعكد ،هب عً ٘ٝايٛفا ٤ب٘ (.)3

ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ :ج/8ص.38
 .اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :وزبة االعزىبف ثبة االعزىبف ٌ١الً ج/4ص)3441(136
َٚ،طًِ يف ؾشٝش٘  :ز  5ص (3411

) ,ج  5ص  ) 3878 (3411ثٍفظ "إٔٔ ٟزسد ف ٟاٌدبٍ٘١خ أْ

أعزىف ِٛ٠بً ف ٟاٌّغدذ اٌسشاَ فى١ف رش ٜ؟ لبي  ":ار٘ت فبعزىف ِٛ٠بً "ٚ.أخسد٘ ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘
ايؿػس :٣ج/1ص، ) 3821( ، )5842(37ج/1صٚ،. )5844( 44أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5ص، )5547(464
ٚاٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ :ج/6صٚ ،)3754(334ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘  :ج/3صٚ ،) 4344( 881أزّذ فٟ
ِغٕذٖ:ج/4صٚ )7754(84ايدازَ ٞيف ضٓٓ٘  :ج/4ص )4555( 454مجٝعِٗ َٔ طسٜل ْافع ب٘ .
تٝطري ايعالّ غسح عُد ٠األسهاّ :ف.802
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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 - 3قاٍ ايرتَر :)1( ٟقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ َٔ أؾشاب  :ايٓيب ،ؾً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ ٚ ،غريِٖ ال اعتهاف إال بؿٚ ،ّٛقاٍ آخس َٔ ٕٚأٌٖ ايعًِ  :يٝظ عً٢
املعتهف ؾ ّٛإال إٔ ٜٛدب عًْ ٢فط٘ ؾَٛاًٚ ،استذٛا عدٜح عُس أْ٘ ْرز إٔ
ٜعتهف ي ١ًٝيف اؾاًٖ ،١ٝفأَس ٙايٓيب  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -بايٛفاٖٛٚ ٤
ق ٍٛأمحد ٚإضشام(. )2
اؿدٜح ايطادع:
قاٍ اإلَاّ ايبداز: ٟسدثٓا آدّ ،سدثٓا غعب ،١سدثٓا أب ٛمجس ،٠قاٍ مسعت شٖد
بٔ َكسب ،قاٍ مسعت عُسإ بٔ سؿني زق ٞاهلل عُٓٗا قاٍ ،قاٍ ايٓيب- ":
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -خرينِ قسْ ٞثِ اير ،ًِْٜٗٛ ٜٔثِ اير ،ًِْٜٗٛ ٜٔقاٍ
عُسإ ال أدز ٟأذنس ايٓيب ،ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،بعد قسْ٘ قسْني ،أ ٚثالث ١قاٍ
ايٓيب - ":ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -إٕ بعدنِ قَٛاً ىٚ ،ْٕٛٛال ٜؤمتٓ،ٕٛ
ٜٚػٗدٚ ٕٚال ٜطتػٗدٜٓٚ ،ٕٚرزٚ ٕٚال ٜفٜٚ ،ٕٛعٗس ف ِٗٝايطُٔ "
أ -ؽسٜر اؿدٜح(: )3
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .

عٕٓ اٌزشِز:ٞج/6ص، ) 3754(334أزّذ ثٓ ِسّذ ثٓ زٕجً ثٓ ٘الي ثٓ أعذ اٌش١جبٟٔ
اٌّشٚصٔ ٞض ً٠ثغذاد أث ٛعجذ اهلل أزذ األئّخ ثمخ زبفظ فم ٗ١زدخ  ٛ٘ٚسأط اٌطجمخ اٌعبششح ِبد عٕخ
إزذٚ ٜأسثع ٌٗٚ ٓ١عجع ٚعجع ْٛعٕخ  . -رمش٠ت اٌزٙز٠ت  :ج - 3ص  ,. 86إعسبق ثٓ إثشا٘ ُ١ثٓ
ِخٍذ اٌسٕظٍ ٟأثِ ٛسّذ ثٓ سا٘ ٗ٠ٛاٌّشٚص ٞثمخ زبفظ ِدزٙذ لش ٓ٠أزّذ ثٓ زٕجً روش أث ٛداٚد أٔٗ
رغ١ش لجً ِٛرٗ ث١غ١ش ِبد عٕخ ثّبْ ٚثالث ٌٗٚ ٓ١اثٕزبْ ٚعجع - ْٛرمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج  / 3ص.44
اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :وزبة اٌشٙبداد ثبة ال ٠شٙذ عٍ ٝشٙبدح خٛس إرا أشٙذ
،ج/4ص, )4728(458ج/5ص )5672(3557ج/7ص ,)8286(4584ج/8صٚ )8531(4685
ِغٍُ ف ٟصس١سٗ  :ج/6صٚ ، )4757( 3486ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس: ٣ج/1صٚ ) 5824( 31أمحد
يف ِغٕذٖ ج/6ص )34858( 648ثالثتِٗ َٔ طسٜل غعب ١ب٘ .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ز  -األيفاظ ايػسٜب: ١
(قسْ ) ٞايكسٕ مثاْ ٕٛضٓٚ ،١ق ٌٝثالث ٕٛضٓٚ ،١ايكسٕ َجًو يف ايطٔ تكٖٛ ٍٛ
عً ٢قسْ ٞأ : ٟعً ٢ضينٚ ،ايكسٕ يف ايٓاع أٌٖ شَإ ٚاسد(.)1
َا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 -ؾً ٢اهلل

 - 1قاٍ اإلَاّ ايٓ – : ٟٚٛزمح٘ اهلل تعاىل ٚ -ايؿشٝح إٔ قسْ٘
عًٚ ٘ٝضًِ  -ايؿشابٚ ١ايجاْ ٞايتابعٚ ٕٛايجايح تابع. ِٖٛ

 - 2اتفل ايعًُا ٤عً ٢إٔ خري ايكس ٕٚقسْ٘  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚ -املساد
أؾشاب٘ – ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
 - 3فٚ ٘ٝدٛب ايٛفا ٤بايٓرزٚ ٖٛٚ ،ادب بال خالف ٚإٕ نإ ابتدا ٤ايٓرز َٓٗٝاً
عٓ٘ .
ٚ - 4يف ٖر ٙاألسادٜح دال ٌ٥يًٓبَٚ ٠ٛعذص ٠ظاٖس ٠يسض ٍٛاهلل

 -ؾً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝضًِ  -فإٕ نٌ األَٛز اييت أخرب بٗا ٚقعت نُا أخرب.)2(.
 - 5قٛي٘ ٜػٗدٚ ٕٚال ٜطتػٗد; ٕٚاضتدٍ ب٘ عً ٢إٔ َٔ مسع زدالً ٜكٍٛ
يفالٕ عٓد ٟنرا فال ٜطٛغ ي٘ إٔ ٜػٗد عً ٘ٝبريو ،إال إٔ اضتػٗدٖٚ ،را
غالف َٔ زأ ٣زدالً ٜكتٌ زدالً ،أٜ ٚػؿب٘ َاي٘ فإْ٘ هٛش ي٘ إٔ ٜػٗد
بريوٚ ،إٕ مل ٜطتػٗد ٙاؾاْ. ٞ
ٚ - 6قٛي٘ ٜٚ :عٗس ف ِٗٝايطُٔ بهطس املًُٗٚ ١فتح امل ِٝبعدٖا ْ ٕٛأ: ٟ
وب ٕٛايتٛضع يف املآنٌ ٚاملػازب ٖٞٚ ،أضباب ايطُٔ بايتػدٜد قاٍ ابٔ
ايتني  :املساد ذّ قبت٘ ٚتعاط ٘ٝال َٔ ؽًل بريوٚ ،ق : ٌٝاملساد ٜعٗس

ِخزبس اٌصسبذ :ص.444
أْعس :ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ ج/38ص.88 , 87 ،86 ، ,85 ,
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ف ِٗٝنجس ٠املاٍٚ ،ق ٌٝاملساد أِْٗ ٜتطُٓ . ٕٛأٜ ٟتهجس ٕٚمبا يٝظ ف،ِٗٝ
ٜٚدعَ ٕٛا يٝظ هلِ َٔ ايػسفٚ ،وتٌُ إٔ ٜه ٕٛمجٝع ذيو َساداً (.)1
اؿدٜح ايطابع  :قاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا أبْ ٛع ،ِٝسدثٓا ضفٝإ ،عٔ
َٓؿٛز عٔ عبد اهلل بٔ َس ،٠عٔ بٔ عُس  -زق ٞاهلل عُٓٗا – قاٍ ٢ْٗ :ايٓيب،
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،عٔ ايٓرز قاٍ :إْ٘ ال ٜسد غ٦ٝا ٚإمنا ٜطتدسز ب٘ َٔ
ايبد. ٌٝ
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)2
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز َ -اٜطتفاد َٔ اؿدٜح:
 - 1ف ٘ٝايٓٗ ٞعٔ ايٓرزٚ ،أؾٌ ايٓٗ ٞيًتشسٚ ،ِٜاير ٟؾسف٘ عٔ ايتشسِٜ
َدح املٛفني ب٘ .
أٔظش :فزر اٌجبس ٞج/7ص.482
اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :نتاب ايكدز ثبة إٌمبء اٌعجذ إٌزس إٌ ٝاٌمذس:
ج/8صٚ ، )8456(4651ف:ٟج/6صٚ )8536( 3662صاد ف( ٗ١إْ إٌزس ال ٠مذَ ش١ئب ٚال ٠ؤخش)ٚ,ف: ٟ
ج/8صِٚ, ) 8537( 4685غٍُ ف ٟصس١سٗ  :ج5صٚ )3854(3482ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس٣
:ج/1ص ، )3801(37ج/1صٚ ، )5825( ،)5824( 38أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘ :ج/5صٚ ،)5481( 453يف
:ج5صٚ،)3288( 454ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ج/3صٚ)4344( 888صاد(إّٔب ٠غزخشج ثٗ ِٓ اٌٍئ - ) ُ١اٌذٟٔء
األصً اٌشس١ر إٌفظ ِ -خزبس اٌصسبذ ج/3صٚ.،.467ايدازَ ٞيف ضٓٓ٘ ج/4صٚ،)4562(454أمحد يف
َطٓد:ٙج/4ص :, )7417( 83ج/4ص )5994(338مجٝعِٗ عٔ ابٔ عُس َسفٛعاَٚ ،أخشخٗ اٌجخبس ٞفٟ
صس١سٗ  :ج/8ص ٚ,)6235( 4651ج/8ص ٚ، )8538( 4685إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ اٌصغش :ٜج/1ص38
(ٚ ,)5827( ,)5826أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج5ص َٔ )3288( 454سدٜح أث٘ ٟش٠شح سض ٟاهلل عٕٗ  -عٓ
إٌج ,ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ,لبي ال ٠أر ٟثٓ آدَ إٌزس ثشٟء ٌُ ٠ىٓ لذ لذسرٗ ٌٚ ,ىٓ ٍ٠م ٗ١اٌمذس ٚلذ لذسرٗ ٌٗ
أعزخشج ثٗ ِٓ اٌجخٚ، ً١أخسد٘ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ج/3صٚ، )4345( 888شاد ف( ٘ٝف١١غش عٍِ ٗ١ب ٌُ ٠ىٓ
١٠غش عٍ ِٓ ٗ١لجً رٌه ٚ ,لذ لبي اهلل أٔفك أٔفك عٍ١ه )ٚ ,أزّذ فٟ
ِغٕذٖ:ج/4ص,)1421(457ج/4ص ،)1447(464ج/4ص: ،)1487(523ج/4ص)8351(536
،ج/4ص، )4544( 634ج/4ص )4486( 685مجٝعِٗ َٔ سدٜح أبٖ ٞسٜسَ ٠سفٛعاً .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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 - 2ايعً ١يف ايٓٗ ٞأْ٘ ال ٜأت ٞغري ،ألْ٘ ال ٜسد َٔ قكا ٤اهلل غ٦ٝاًٚ ،ي٦ال ٜعٔ
ايٓاذز أْ٘ عٛض سؿٛي٘ َطايب٘ ٚ.اهلل تعاىل غين عٔ األعٛاضٚ ،عٔ اـًل
أمجعني ،فِٗ ايفكساٚ ،٤طاعتِٗ ال تصٜد يف ًَه٘ غً٦ٝا .
ٚ - 3اهلل تبازى ٚتعاىل قدز ايٛادبات عً ٢ايعباد بكدز طاقتِٗٚ ،دعٌ ايصا٥د
ْٛافٌ ،ألْٗا خازد ١عُا وتًُ َٔ ْ٘ٛايعباداتٚ ،ايٓاذز خايف ٖر ٙاؿهُ١
ٚايتكدٜسٚ،يعً٘ ٜعذص عٔ ايكٝاّ مبا ْرز ،فٝه ٕٛآمثاً َتطبباً يف اإلثِ .
 - 4فا٥د ٠ايٓرز أْ٘ ٜطتدسز ب٘ َٔ ايبد ٌٝاير ٟغاٜت٘ ايكٝاّ بايٛادبٜٚ ،جكٌ
عًَ ٘ٝا عدا ،ٙفايٓرز ٚض ً٘ٝيكٝاَ٘ مبا مل هب عً ٘ٝبأؾٌ ايػسع .
ٜ - 5هس ٙايٓرز إذا نإ طاع ١هلل تعاىل ،فأَا ايٓرز ايرٜ ٟكدّ يًُٛتٚ ٢ايكبٛز،
ٜٛٚف ٢ب٘ عٓد األقسسٚ ١ايكباب ،أٜ ٚسق ٢ب٘ ٜٚطتددّ ايػٝاطني فٗرا ٖٛ
ايػسى اير ٟنإ ٜفعً٘ املػسن ٕٛألؾٓاَِٜٗٚ ،كسب ْ٘ٛألٚثاِْٗٚ ،سهُ٘
َعسٚف (. )1
 - 6ايٓرز ال ٜػٓ َٔ ٢ايكدز غ٦ٝا ،فال ٜطٛم إي ٘ٝخريّا مل ٜكدز ي٘ ٚال ٜسد عٓ٘
غساً قك ٢عً. ٘ٝ
ٚ - 8ف ٘ٝاؿح عً ٢اإلخالف يف عٌُ اـريٚ ،ذّ ايبدٌٚ ،إٔ َٔ اتبع املأَٛزات،
ٚادتٓب املٓٗٝات ال ٜعد غٝالً(. )2
اؿدٜح ايجأَ  :قاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا أبْ ٛع ،ِٝسدثٓا َايو ،عٔ
طًش ١بٔ عبد املًو ،عٔ ايكاضِ ،عٔ عا٥ػ - ١زق ٞاهلل عٓٗا  -عٔ ايٓيب،
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،قاٍْ َٔ :رز إٔ ٜطٝع اهلل فًٝطعْ٘ َٔٚ ،رز إٔ ٜعؿ ٘ٝفال
ٜعؿ٘ .
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)1
أٔظش :ر١غ١ش اٌعالَ ششذ عّذح األزىبَ  :ص .825
صس١ر اٌجخبس : ٞج/8ص.4685
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح (:)2
 - 1املطتشب َٔ مجٝع ايعبادات املايٚ ١ٝايبدْ ١ٝتٓكًب بايٓرز ٚادباً.
 - 3اـرب ؾسٜح يف األَس بٛفا ٤ايٓرز إذا نإ يف طاعٚ ،١يف ايٓٗ ٞعٔ تسى
ايٛفا ٤ب٘ إذا نإ يف َعؿ. ١ٝ
 - 4ف ٘ٝدي ٌٝعً ٢إٔ َٔ ْرز مبعؿ ١ٝال هٛش ايٛفا ٤بٗا ٚال ًٜصَ٘ ايهفاز ٠إذا
ي ٛناْت فٗٝا ايهفاز ٠يبٗٓٝا  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .
اؿدٜح ايتاضع  :قاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا أب ٛايُٝإ ،أخربْا غعٝب ،عٔ
ايصٖس ،ٟقاٍ أخربْ ٞعبٝد اهلل بٔ عبد اهلل ،إٔ عبد اهلل بٔ عباع أخرب :ٙإٔ ضعد
بٔ عباد ٠األْؿاز ٟاضتفت ٢ايٓيب  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -يف ْرز نإ عً٢
أَ٘ ،فتٛفٝت قبٌ إٔ تكك ،٘ٝفأفتا ٙإٔ ٜكك ٘ٝعٓٗا فهاْت ضُٓ ١بعد.
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (: )3
اؿدٜح أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة إٌزس ف ٟاٌطبعخ ج/8ص4685
(ٚ.)8544( ،) 8538ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس: ٣ج/1صٚ ،)5828( ) 5821( ، ) 5828( 31أب ٛداٚد يف
ضٓٓ٘ :ج/5صٚ, )5484( 4544ايرتَر ٟيف ضٓٓ٘  :ج/6ص ٚ ) 3748(326اٌذاسِ ٟف ٟعٕٕٗ
:ج/4ص ٚ،)4558(463أزّذ فِ ٟغٕذٖ  :ج/8ص: ، )46343(58ج/8صٚ,)46381(63ج/8ص446
( )47434مجٝعِٗ َٔ طسٜل ايكاضِ ب٘ .
رسفخ األزٛر:ٞج/7ص.325
اؿدٜح أخسد٘ اٌجخبس ٞف ٟصس١سٗ  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة ِٓ ِبد ٚعٍٔ ٗ١زس:ج - 8ص
, )8542( 4686ج  - 8ص َٚ ، )8778( 4774طًِ يف ؾشٝش٘  :ج/5صٚ )3858( 3482إٌغبئ ٟفٟ
عٕٕٗ اٌصغش : ٜج  - 8ص  , ) 5871( 475ج  - 8ص  ,)5878( 475ج/1ص ، )5874( ، 42ج - 8
ص  ،)5882(، 476ج - 8ص ٚ ،) 5831( ،)5884( 476أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ :ج/5ص،) 5521( 458
ٚايرتَر ٟيف ضٓٓ٘ :ج/6صٚ ،) 3768(331ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ج/3صٚ ،) 4354( 884أزّذ فِ ٟغٕذٖ :
ج/3ص(434

) َٚايو يف َٛط: ٘٦ج/4ص ,)3221( 614مجٝعِٗ َٔ طسٜل عج١ذ اهلل ثٓ عجذ اهلل عٓ

اثٓ عجبط ِشفٛعبً ٚ ,إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ اٌصغش: ٜج/1صٚ ) 5834( ) 5838( 43أمحد يف َطٓدٙ
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝش ٞايبدازَٚ ٟطًِ .
ز -األيفاظ ايػسٜب: ١
(فهاْت ضٓ ١بعد ) أ ٟؾاز قكا ٤ايٛازخ َا عً ٢املٛزخ طسٜك ١غسع ١ٝأعِ َٔ إٔ
ٜهٚ ٕٛدٛباً أْ ٚدبًا (.)1
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح (:)2
 - 1إٔ َٔ َات ٚعًْ ٘ٝرز قكا ٙعٓ٘ ٚازث٘ .
ٚ - 2يف اؿدٜح بس ايٛايد ٜٔبعد ٚفاتُٗاٚ ،أععِ بسُٖا ٚفاَ ٤ا عًُٗٝا
َٔ ايد ،ٕٜٛأ ٚاؿكٛم ٚايٛادبات ،ضٛا ٤ناْت هلل تعاىل ،أ ٚيآلدَٝني .
 - 3اؿدٜح دي ٌٝعً ٢أْ٘ ًٜشل املٝت َا فعٌ ي٘ َٔ بعد َٔ ٙعتل ،أ ٚؾدق ١أٚ
مُٖٛا (.)3
 - 4اختًف ايعًُا ٤فَ ُٔٝاتٚ ،عً ٘ٝؾٚ ّٛادب َٔ زَكإ ،أ ٚقكا ٤أْ ٚرز أٚ
غريٜ ٌٖ ٙكك ٢عٓ٘ ؟ يًػافع ٞيف املطأي ١قٛالٕ َػٗٛزإ أغٗسُٖا ال ٜؿاّ عٓ٘
ٚال ٜؿح عٔ َٝت ؾ ّٛأؾالًٚ ،ايجاْٜ ٞطتشب يٛي ٘ٝإٔ ٜؿ ّٛعٜٓ٘ٚ ،ؿح

:ج/3ص, )4558( 478ج - 3ص  َٔ )5264( 544طسٜل عع١ذ ثٓ خج١ش عٓ ثٓ عجبط ِشفٛعبًٚ ،أخسد٘
ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس : ٣ج/1صٚ،)5838(37أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  :ج/5صٚ )5528( 451أزّذ فٟ
ِغٕذٖ:ج/3ص, 438ج/3ص )5351(558مجٝعِٗ َٔ طسٜل ِغٍُ اٌجط ٓ١عٔ عع١ذ ثٓ خج١ش عٓ ثٓ عجبط
بًفغ (لبي  :سوجذ اِشأح اٌجسش فٕزسد أْ رص َٛشٙشاً فّبرذ لجً أْ رص َٛفأرذ أخزٙب إٌج -ٟصٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ ٚ -روشد رٌه ٌٗ فأِش٘ب أْ رص َٛعٕٙبٚ ،.أخسد٘ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘  (:ج/3صَٔ.)4355( 884
سدٜح خبثش ثٓ عجذ اهلل ثٍفظ (أْ اِشأح أرذ سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -فمبٌذ إْ أِ ٟرٛف١ذ ٚعٍٙ١ب
ٔزس ص١بَ  ,فزٛف١ذ لجً أْ رمض ٗ١فمبي سعٛي اهلل  - ":صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ١ٌ -صُ عٕٙب اٌ." ٌٟٛ
فزر اٌجبس : ٞج/33ص.786
تٝطس ايعالّ غسح عُد ٠األسهاّ  :ف .805
عجً اٌغالَ :ج/6ص.335
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ؾ َ٘ٛعٓ٘ ٜٚربأ ب٘ املٝتٚ ،ال وتاز إىل إطعاّ عٓ٘ ٚ ،ذٖب اؾُٗٛز إىل أْ٘ ال
ٜؿاّ عٔ َٝت ال ْرزٚ ،ال غريٚ ،ٙب٘ قاٍ َايو ٚأب ٛسٓٝف.١
قًت ٚ :ايسادح َرٖب ايػافع ١ٝأْ٘ ٜؿاّ عٔ املٝت يألسادٜح ايٛازد ٠بريو .
قاٍ اإلَاّ ايٓٚ : ٟٚٛأَا إذا َات ٚعً ٘ٝؾٝاّ فايؿشٝح إٔ ايٛيٜ ٞؿ ّٛعٓ٘ .
 - 6املساد بايٛي ٞايكسٜب ضٛا ٤نإ عؿب ،١أٚ ٚازثاً أ ٚغريُٖاٚ ،ق : ٌٝاملساد
ايٛازخ ٚق ٌٝايعؿبٚ ١ايؿشٝح األ.)1( ٍٚ
اؿدٜح ايعاغس  :قاٍ اإلَاّ ايبداز : ٟسدثٓا أب ٛعاؾِ ،عٔ بٔ دسٜر ،عٔ
ضًُٝإ األس ،ٍٛعٔ طاٚٚع عٔ بٔ عباع إٔ ايٓيب

 -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ

 زأ ٣زدالً ٜطٛف بايهعب ١بصَاّ ،أ ٚغري ٙفكطع٘ .أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)2
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝح ايبداز. ٟ
أْعس  :ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ ،ج/8ص ،47ج/8ص َ ،48ج/33ص ، 87ج/33ص 48
بتؿسف
اٌسذ٠ث أخشخٗ اٌجخبس ٞف ٟصس١سٗ :وزبة اٌسح ثبة إرا سأ ٜع١شاً أ ٚش١ئب ٠ىشٖ ف ٟاٌطٛاف لطعٗ
ج/8صٚ ،)8546( 4687يف (  )8547أْ طبٚٚعبً أخجشٖ عٓ ثٓ عجبط  -سض ٟاهلل عّٕٙب  -أْ إٌج- ٟ
صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ِ -ش ٠ ٛ٘ٚطٛف ثبٌىعجخ ثئٔغبْ ٠مٛد إٔغبٔب ثخضاِخ  -اٌخضاِخ ٘ ٟاٌسٍمخ اٌز ٟردعً فٟ
أٔف اٌجع١شِ -خزبس اٌصسبذ ج/3ص - 338-ف ٟأٔفٗ فمطعٙب إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -ث١ذٖ ثُ أِشٖ أْ
٠مٛدٖ ث١ذٖ ٚ ,.أخشخٗ ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس : ٣ثبة إٌزس فّ١ب ال ٠شاد ثٗ ٚخٗ اهلل
ج/1صٚ,)5832(38صاد ف ( ٗ١لبي إٔٗ ٔزس )ٚ ،يف (ٚ ،) 5833أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘ :ج/5ص،) 5524( 457
ٚأمحد يف َطٓد: ٙج/3ص ) 5665(586مجٝعِٗ َٔ طسٜل ابٔ دسٜر ب٘ ٚ ،.أخسد٘ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :
ج/8صٚ ، ) 8548( 4687أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5صٚ،)5522( 457ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ ج/3ص842
( ) 4358مجٝعِٗ َٔ طسٜل أٜٛب عٓ عىشِخ عٓ ثٓ عجبط لبي ثٕ١ب إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ٠ -خطت
إرا ٘ ٛثشخً لبئُ فغأي عٕٗ فمبٌٛا  :أث ٛإعشائٔ ً١زس أْ ٠مٚ َٛال ٠معذ ٚ ,ال ٠غزظً ٚال ٠زىٍُ ٠ٚ,ص َٛفمبي
إٌج -: ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ِ -شٖ فٍ١زىٍُ ١ٌٚ,غزظً ١ٌٚ,معذ ١ٌٚ,زُ صٚ ،.ِٗٛأخسد٘ أمحد يف َطٓد: ٙ
ز/4فَٚ ،)17567(168ايو يف َٛط: ٘٦ز/2ف )1012( 475نًُٗٝا َٔ سدٜح أب ٞإضسا ٌٝ٥بٓشَ ٙٛسضالً
َٚكطٛعاً .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ز  -األيفاظ ايػسٜب: ١
(بصَاّ) :ايصَاّ اـٝط ايرٜ ٟػد يف ايرب ،٠أ ٚيف اـػاؽ ثِ ٜػد يف طسف٘
املكٛدٚ ،قد ٜطُ ٢املكٛد شَاَاً(.)1
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 - 1قاٍ ابٔ بطاٍ  :إمنا قطع٘ ألٕ ايكِٛد باألشَ ١إمنا ٜفعٌ بايبٗاَ ٖٛٚ ِ٥جً١
( .)2قًت ٚ :املجً ١سساّ فٝهْ ٕٛرز ٙيف َعؿْٚ ،١ٝرز املعؿ َٞٗٓ ١ٝعٓ٘ .
ْ - 2رز ايسدٌ برتى ايكعٛدٚ،تسى االضتعالٍٚ ،تسى ايتهًِ يٝطت بطاع ١فإذا
نإ ْرز ٙيف غري طاعٜ ١هَ ٕٛعؿ; ١ٝألٕ املعؿ ١ٝخالف ايطاع.١
- 3إمنا أَس ٙبايتهًِ فإْ٘ هب نايكساٚ ،٠٤زد ايطالّ فرتن٘ َعؿٚ ١ٝأَا
عدّ ايكعٛدٚ ،تسى االضتعالٍ فُُا ال تطٝك٘ ق ٠ٛايبػس فأَس ٙباؿٓح قبٌ إٔ
ٜكس ٙبعض ايٛفا ٤ب٘ (.)3
اؿدٜح اؿاد ٟعػس :قاٍ اإلَاّ َطًِ  :سدثين شٖري بٔ سسب ٚعً ٞبٔ سذس
ايطعدٚ ( ٟايًفغ يصٖري ) ،قاال سدثٓا إمساع ٌٝبٔ إبساٖ ،ِٝسدثٓا أٜٛب ،عٔ
أب ٞقالب ،١عٔ أب ٞاملًٗب ،عٔ عُسإ بٔ سؿني ،قاٍ ناْت ثكٝف سًفا ٤يبين
عك ،ٌٝفأضست ثكٝف زدًني َٔ أؾشاب زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ -
ٚأضس أؾشاب زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -زدالً َٔ بين عكٚ ٌٝأؾابٛا
َع٘ ايعكبا ٤اؿدٜح بطٛي٘ٚ ،ذنس فْٚ " ٘ٝرزٚا بٗا فطًبٖٛا فأعذصتِٗ قاٍ :
ْٚرزت هلل إٕ لاٖا اهلل عًٗٝا يتٓشسْٗا ،فًُا قدَت املد ١ٜٓزآٖا ايٓاع ،فكايٛا:
ايعكباْ ٤اق ١زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ – فكايت  :إْٗا ْرزت إٕ لاٖا
اهلل عًٗٝا يتٓشسْٗا ،فأتٛا زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -فرنسٚا ذيو
غش٠ت اٌسذ٠ث الثٓ عالَ :ج/5ص.435
( )43عّذح اٌمبس: ٞج/45ص.434
(ِ )44شلبح اٌّفبر١ر :ج/8ص.768
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ي٘ فكاٍ  " :ضبشإ اهلل ب٦طُا دصتٗا ْرزت هلل إٕ لاٖا اهلل عًٗٝا يتٓشسْٗا ال
ٚفا ٤يٓرز يف َعؿٚ ،١ٝال فُٝا ال ميًو ايعبدٚ ،يف زٚا ١ٜابٔ سُذس " ال ْرز يف
َعؿ ١ٝاهلل ".
أ  -ؽسٜر اؿدٜح(: )1
( )45اؿدٜح أخسد٘ َطًِ يف ؾشٝش٘  :وزبة إٌزس ثبة ال ٚفبء ٌٕزس فِ ٟعص١خ اهلل ٚال فّ١ب ال ٍّ٠ه اٌعجذ
,ج/5صٚ )1641(3484أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5صٚ، )5538( 454أمحد يف َطٓد: ٙ
ج/6ص,)34884(644ج/6ص ،)34818(652ج/6ص،)34848(654ج/6صٚ ،)34428( 655اٌذاسِٟ
ف ٟعٕٕٗ  :ج/4ص ,) 4551( 462ج/4صَ )2505( 528طٛالًٚ،.أخسد٘ كتؿساً ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘
ايؿػس: ٣ج/1ص ,)5834(34ج/1صٚ ،)5862( , 41اثٓ ِبخٗ ف ٟعٕٕٗ  :ج/3ص )4346(888مجٝعِٗ
عٔ عُسإ بٔ اؿؿني َسفٛعاً ٚ ،أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :ج/5ص )5535( 458وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة
ِب ٠ؤِش ثٗ ِٓ اٌٛفبء ثبٌٕزس ٚف" ٗ١فئٔٗ ال ٚفبء ٌٕزس فِ ٟعص١خ اهلل ٚ ,ال فّ١ب ال ٍّ٠ه ثٓ آدَ"ٚ .أخسد٘
ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس: ٣ج/1صٚ ،)5835( 37ايرتَر ٟيف ضٓٓ٘ :ج/6صٚ ,)3741(327ف١ٌٚ" ٗ١ظ عٍٝ
سخً ٔزس فّ١ب ال ٍّ٠ه "ٚ ،لبي أث ٛع١غ٘ ٝزا زذ٠ث زغٓ صس١ر  ٚ ،أمحد يف َطٓدٚ )16432(33 /4: ٙشاد ف" ٘ٝ
ٌعٓ اٌّؤِٓ ومزٍٗ ِٓٚ ,سِِ ٝؤِٕبً ثىفش ف ٛٙومزٍٗ  ِٓٚ ,زٍف ثٍّخ ع ٜٛاإلعالَ وبرثبً ف ٛٙوّب لبي ".
مجٝعِٗ عٔ ثابت بٔ ايكشاى َسفٛعاُٚ ،أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  : :ج/5ص َٔ )5536( 458سدٜح ِّٔٛ١خ
ثٕذ وشدَ – سض ٟاهلل عٕٙب -لبٌذ خشخذ ِع أث ٟف ٟزدخ سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ -فشأ٠ذ
سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ ٚ -عّعذ إٌبط ٠م ٌْٛٛسعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -فدعٍذ أثذٖ
ثصش, ٞفذٔب إٌ ٗ١أث ٛ٘ٚ ٟعٍٔ ٝبلخ ٌٗ ِعٗ دسح وذسح اٌىزبة فغّعذ األعشاة ٚإٌبط ٠م : ٌْٛٛاٌطجطج١خ
اٌطجطج١خ ,فذٔب إٌ ٗ١أث ٟفأخز ثمذِٗ لبٌذ  :فألش ٌٗٚٚ ,لف فبعزّع ِٕٗ فمبي٠ :ب سعٛي اهلل إٔٔ ٟزسد إْ ٌٚذ
ٌٌٚ ٟذ روش أْ أٔسش عٍ ٝسأط ثٛأخ  ,ف ٟعمجخ ِٓ اٌثٕب٠ب عذح ِٓ اٌغُٕ لبي  :ال أعٍُ إال أٔٙب لبٌذ  :خّغٓ١
فمبي  :سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  ً٘ -ثٙب ِٓ األٚثبْ شٟء؟ لبي  :ال لبي  :فأٚف ثّب ٔزسد ثٗ هلل
لبٌذ  :فدّعٙب فدعً ٠زثسٙب فبٔفٍزذ ِٕٙب شبح فطٍجٙب ٠ ٛ٘ٚمٛي  :اٌٍ ُٙأٚف عٕٔ ٟزس ٞفظفش٘ب فزثسٙب ،
ٚأخسد٘ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘:ج/3ص, )4353(888

ـ

ٚأمحد يف َطٓد : ٙج/8ص  )41333( ، )27110( ) 27109( 588زّ١ع ِٓ ُٙزذ٠ث ِّٔٛ١خ ثٕذ وشدَ ,
ٚأخسد٘ ابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ ج/3ص َٔ )4352( 888سدٜح اثٓ عجبط أْ سخالً خبء إٌ ٝإٌج - ٟصٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ – فمبي ٠ :ب سعٛي اهلل إٔٔ ٟزسد أْ أٔسش ثجٛأخ فمبي ":فٔ ٟفغه شٟء ِٓ أِش اٌدبٍ٘١خ ؟ لبي :
ـ ٚ،نًٗا طسم ؾشٝش، ١
ال لبي ":أٚف ثٕزسن" .
أَا ايطسم اآلت ١ٝفكعٝف: ٖٞٚ ١
ٚأخسد٘ ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس:٣وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة وفبسح
إٌزس:ج/1ص:،)5855(48ج1ص( ,)5856(41
ٚاٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ :ج6ص
ج - 4ص 474

),
ٚاثٓ ِبخٗ فٟ

عٕٕٗ:ج/3صٚ, )4347(888أزّذ فِ ٟغٕذٖ :ج - 8ص , )48362( 461خّ١ع ِٓ ُٙطش٠ك اٌض٘شٞ
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝح َطًِ .
ٚ ,.أخشخٗ
,
إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ اٌصغش : ٜج/1صٚ ,)5854(41أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  :ج - 4ص ( 474
ِٓ
 ٚأزّذ فِ ٟغٕذٖ  :ج  - 8ص ,)48363( 461
طش٠ك أٛ٠ة ثٓ عٍّ١بْ لبي زذثٕ ٟأث ٛثىش ثٓ أث ٟأ٠ٚظ لبي زذثٕ ٟعٍّ١بْ ثٓ ثالي ,عٓ ِسّذ ثٓ أثٟ
عز١ك ِٛٚع ٝثٓ عمجخ عٓ ثٓ شٙبة ,عٓ عٍّ١بْ ثٓ أسلُ أْ ٠س ٝ١ثٓ أث ٟوث١ش اٌز ٞوبْ ٠غىٓ اٌّ١بِخ
زذثٗ أٔٗ عّع أثب عٍّخ ٠خجشعٓ عبئشخ اٌسذ٠ث.
:ج/1ص ِٓ )5868 ( 44طش٠ك ِسّذ ثٓ اٌضث١ش
عٓ اٌسغٓ عٓ عّشاْ ثٓ زص ٓ١لبي لبي سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ "ال ٔزس ف ٟاٌّعص١خ ٚوفبسرٗ
وفبسح اٌٚ " ٓ١ّ١ف/1 : ٟص َٔ ) 5867( 48طسٜل ِسّذ ثٓ اٌضث١ش ,عٓ أث ٗ١عٓ سخً ِٓ أً٘ اٌجصشح لبي
صسجذ عّشاْ ثٓ زص ٓ١لبي عّعذ سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ – "٠مٛي إٌزس ٔزساْ ؛ فّب وبْ ِٓ
ٔزس ف ٟطبعخ اهلل  ,فزٌه هلل ٚف ٗ١اٌٛفبء ِٚ,ب وبْ ِٓ ٔزس فِ ٟعص١خ اهلل فزٌه ٌٍش١طبْ ٚال ٚفبء ف٠ٚ ٗ١ىفشٖ
ِب ٠ىفش اٌ." ٓ١ّ١
فٗر ٙايطسم نًٗا قعٝف٘ ;ألٕ ايصٖس ٟمل ٜؿسح بايطُاع َٔ ايكاضِ بٔ قُد بٔ أب ٞبهس ايؿدٜل ;ٚإمنا قاٍ
أْ٘ بًػ٘ عٔ ايكاضِ ٚ،زٚا ٙايصٖس ٟأٜكاً عٔ أب ٞضًُٚ، ١يهٔ ايصٖس ٟمل ٜطُع َٔ أب ٞضًُ١

 ٚ،قاٍ
ٚ ،قاٍ

ايبٗٝك: ٞ

ضٓٔ ايبٗٝك ٞايهرب: ٣ز10ف )19860( 70ـ
ٚ،زٚا ٙايصٖس ٟعٔ ضًُٝإ بٔ أزقِ ٚ ،يهٔ ضًُٝإ قعٝف قاٍ ابٔ سذس :عٍّ١بْ ثٓ أسلُ اٌجصش ٞأثِ ٛعبر
ضع١ف رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3صٚ ، 464زٚا ٙقُد بٔ ايصبري عٔ و ٢ٝبٔ أب ٞنجريٚ،يهٔ قُد بٔ
ايصبري َرتٚى قاٍ ابٔ سذس ِ :سّذ ثٓ اٌضث١ش اٌسٕظٍ ٟاٌجصشِ ٞزشٚن رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.748ـ.قاٍ
ابٔ عبد ايرب  -زمح٘ اهلل تعاىل ٚ( : -أِب زذ٠ث اثٓ شٙبة عٓ أث ٟعٍّخ عٓ عبئشخ عٓ إٌج -ٟصٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ -أٔٗ لبي :ال ٔزس فِ ٟعص١خ ٚوفبسرٗ وفبسح  ٓ١ّ٠فسذ٠ث ِٕىش عٕذ خّبعخ أً٘ اٌعٍُ ثبٌسذ٠ث
ٚ,إّٔب أفشد ثٗ عٓ اٌض٘ش ٞعٍّ١بْ اثٓ أسلُ ٚ ,عٍّ١بْ ثٓ أسلُ ِزشٚن اٌسذ٠ث عٕذ خّ١عٚ , ُٙوزٌه أ٠ضبً
زذ٠ث عّشاْ ثٓ زص ٓ١ف ٟرٌه ال ٠صر ؛ألٔٗ ٠ذٚس عٍِ ٝسّذ ثٓ اٌضث١ش اٌسٕظٍ ٛ٘ٚ ٟضع١ف ف ٟزذ٠ثٗ
ِٕبو١ش ال ٠خزٍف ْٛف ٟرٌه اٌزّ١ٙذ  :ج  - 8صٚ، 48زٚاِ ٙسّذ ثٓ اٌضث١ش اٌسٕظٍ ٟعٔ أبٚ ، ٘ٝفٗ١
اٌضث١ش اٌزّ ّٟ١اٌسٕظٍ ٟاٌجصشٚ ٞاٌذ ِسّذ ٓ١ٌ ,اٌسذ٠ث ـ أْعس :رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص 618ـٚ .ايعاٖس
إٔ يفع( ١الْرزيف َعؿ ١ٝاهلل) ؾشٝش٘ يٛزٚدٖا يف ؾشٝح َطًِ ٚ،أَا يفعٚ( ١وفبسرٗ وفبسح ٓ١ّ٠
ٚاهلل أعًِ .
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ز  -األيفاظ ايػسٜب: ١
(ايعكبا ) ٤ايٓاق ١املػكٛق ١األذٕ (.)1
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
- 1ال ٜؿح ايٓرز ٚال ٜٓعكد يف غ ٤ٞال ميًه٘ سني ايٓرز ،ست ٢يًَ ٛه٘ بعد ٙمل
ًٜصَ٘ ايٛفا ٤ب٘ٚ ،ال ايهفاز ٠عً.)2( ٘ٝ
 - 2قاٍ ايٓ : ٟٚٛيف ٖرا دي ٌٝعً ٢إٔ َٔ ْرز َعؿ ١ٝنػسب اـُس ٚمٛ
ذيو فٓرز ٙباطٌ ال ٜٓعكدٚ ،ال تًصَ٘ نفاز ٠مينيٚ ،ال غريٖا ٚبٗرا قاٍ
َايو ٚايػافعٚ ٞأب ٛسٓٝفٚ ١داٚد ٚمجٗٛز ايعًُاٚ ،٤قاٍ أمحد  :ػب ف٘ٝ
نفاز ٠ايُٝني باؿدٜح املس ٟٚعٔ عُسإ بٔ اؿؿني ٚعٔ عا٥ػ ١عٔ ايٓيب -
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -قاٍ ال ْرز يف َعؿٚ ،١ٝنفازت٘ نفاز ٠ميني ٚاستر
اؾُٗٛز عدٜح عُسإ بٔ سؿني املرنٛز يف ايهتابٚ ،أَا سدٜح نفازت٘
نفاز ٠ميني فكعٝف باتفام احملدثني (.)3
 - 3ف ٘ٝدي ٌٝعً ٢إٔ َٔ ْرز إٔ ٜتؿدم ٜٚأت ٞبكسب ١يف قٌ َعني أْ٘ ٜتعني
عً ٘ٝايٛفا ٤بٓرزَ ٙا مل ٜهٔ يف ذيو احملٌ غ َٔ ٤ٞأعُاٍ اؾاًٖٚ ،١ٝإىل ٖرا
ذٖب مجاع َٔ ١أ ١ُ٥اهلادٚ ،١ٜٚقاٍ اـطاب : ٞإْ٘ َرٖب ايػافعٚ ٞأداش ٙغريٙ
يػريأٌٖ ذيو املهإ (.)4
اؿدٜح ايجاْ ٞعػس  :قاٍ اإلَاّ َطًِ :سدثين ٖاز ٕٚبٔ ضعٝد األْٜٛٚ ،ًٜٞظ
بٔ عبد األعًٚ ٢أمحد بٔ عٝط ٢قاٍ ْٜٛظ أخربْا ٚقاٍ اآلخسإ سدثٓا بٔ ٖٚب
أخربْ ٞعُس ٚبٔ اؿازخ عٔ نعب بٔ عًكُ ،١عٔ عبد ايسمحٔ بٔ مشاض ،١عٔ

(ٌ )46غبْ اٌعشة  :ج/3ص.824
( )47رسفخ األزٛر: ٞج/7ص.326
( )48ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ :ج/33ص.323
( )64عجً اٌغالَ :ج/6ص.336
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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أب ٞاـري عٔ ،عكب ١بٔ عاَس عٔ زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -قاٍ
نفاز ٠ايٓرز نفاز ٠ايُٝني .
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (: )1
ب  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح ؾشٝح يٛزٚد ٙيف ؾشٝح َطًِ .
ح َ -اٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 - 1قاٍ اإلَاّ ايٓ: ٟٚٛاختًف ايعًُا ٤يف املساد ب٘ فشًُ٘ مجٗٛز أؾشابٓا –
أ ٟايػافع - ١ٝعًْ ٢رز ايًذاز ;  ٖٛٚإٔ ٜك ٍٛإْطإ ٜسٜد االَتٓاع َٔ نالّ
شٜد َجالً إٕ نًُت شٜداً َجالً فًً٘ عً ٞسذ ١أ ٚغريٖا،فٝهًُ٘ فٗ ٛباـٝاز بني
نفاز ٠ميني ٚبني َا ايتصَ٘ – َٔ ايٓرز ٖ -را ٖ ٛايؿشٝح يف َرٖبٓاٚ ،محً٘
َايو ٚنجري ٕٚأ ٚاألنجس ٕٚعً ٢ايٓرز املطًل نكٛي٘ عًْ ّٞرزٚ ،محً٘ أمحد
ٚبعض أؾشابٓا عًْ ٢رز املعؿ ،١ٝنُٔ ْرز إٔ ٜػسب اـُسٚ ،محً٘ مجاع١
َٔ فكٗا ٤أؾشاب اؿدٜح عً ٢مجٝع أْٛاع ايٓرز ٚقايٛا ٖ ٛكري يف مجٝع
ايٓرٚزات بني ايٛفا ٤مبا ايتصّ ٚبني نفاز ٠ميني ٚاهلل أعًِ (.)2
 - 3نفاز ٠ايُٝني ٖ : ٞإطعاّ عػسَ ٠طانني َٔ أٚضط َا ٜطعِ اإلْطإ
أًٖ٘ ،أ ٚنطٛتِٗ أ ٚؼسٜس زقب ١فُٔ مل هد فؿٝاّ ثالث ١أٜاّ.
اؿدٜح ايجايح عػس - :قاٍ اإلَاّ ايٓطا : ٞ٥أخربْا عً ٞبٔ َ ،ُٕٛٝقاٍ
سدثٓا َعُس بٔ ضًُٝإ عٔ عبد اهلل بٔ بػس ،عٔ و ٢ٝبٔ أب ٞنجري عٔ

( )50اؿدٜح أخسد٘ َطًِ يف ؾشٝش٘  :وزبة إٌزس ثبة ف ٟوفبسح إٌزس .ج/5صٚ ، )3867(3487ايٓطاٞ٥
يف ضٓٓ٘ :ج/1صٚ ، ) 5854( 48أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘ :ج/5صٚ )3323( 463اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ :
ج/6ص)3748(328لبي أث ٛع١غ٘ ٝزا زذ٠ث زغٓ صس١ر غش٠ت ٚأزّذ فِ ٟغٕذٖ :
,ج/6ص )31571(368ج/6ص )31585( 361خّ١ع ِٓ ُٙطش٠ك أثٟ
ج/6ص)31554(366
اٌخ١ش عٓ عمجخ ثٓ عبِش ِشفٛعبً.
( )51ششذ إٌ ٞٚٛعٍ ٝصس١ر ِغٍُ  :ج/33ص.326
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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قُد اؿٓعً ٞعٔ أب ٘ٝعٔ عُسإ بٔ سؿني قاٍ قاٍ زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ  -ال ْرز يف غكبٚ ،نفازت٘ نفاز ٠ايُٝني .
أ  -ؽسٜر اؿدٜح(:)1
ب  -زداٍ اإلضٓاد :
 - 1عً ٞبٔ َ ُٕٛٝايسق ٞايعطاز ثك َٔ ،١ايعاغسَ ٠ات ضٓ ١ضت ٚأزبعني
َٚا٥تإ ،ز ٣ٚعٔ خايد بٔ سٝإ ايسقَٚ ٞعتُس بٔ ضًُٝإ ايسقٚ ٞغريُٖاٚ،عٓ٘
ايٓطاٚ ٞ٥ابٔ َاد٘ ٚأب ٛشزعٚ ١أب ٛسامت ٚغريِٖ (.)2
َ - 2عُس بايتػدٜد بٔ ضًُٝإ ايٓدع ٞأب ٛعبد اهلل ايسق ،ٞثك ١فاقٌ أخطأ
األشد ٟيف تًٚ ٘ٓٝٝأخطأ َٔ شعِ إٔ ايبداز ٟأخسز ي٘ َٔ ،ايطبك ١ايتاضعَ ١ات
ضٓ ١إسدٚ ٣تطعني َٚا٥تني ،ز ٣ٚعٔ إمساع ٌٝبٔ أب ٞخايدٚ ،عبد اهلل بٔ بػس
ايهٛيف ٚ ،غريِٖٚ ،عٓ٘ أب ٛعبٝد ايكاضِ بٔ ضالّ ٚعً ٞبٔ َ ُٕٛٝايعطاز ايسقٞ
ٚغريُٖا)3( .
 - 3عبد اهلل بٔ بػس بهطس املٛسد ٠ثِ َعذُ ١ايسق ٞايكاق ،ٞأؾً٘ َٔ ايهٛف١
اختًف ف ٘ٝق ٍٛبٔ َعني ٚابٔ سبإ ٚقاٍ أب ٛشزعٚ ١ايٓطا :ٞ٥ال بأع ب٘ ٚسه٢
ايبصاز :أْ٘ قعٝف يف ايصٖس ٟخاؾ َٔ ١ايطبك ١ايطابع ،١ز ٣ٚعٔ األعُؼ
( )52اؿدٜح أخسد٘ ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس : ٣وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة وفبسح إٌزسج/1ص)5864( 48
)5866 (،)5865 (،عٓ ِسّذ ثٓ اٌضث١ش اٌسٕظٍ ٟعٓ أث ٗ١ثٗ ٚيف ج/1ص) 5868( 44عٓ ِسّذ ثٓ اٌضث١ش
اٌسٕظٍ ٟلبي أخجشٔ ٟأث ٟأْ سخالً زذثٗ أٔٗ عأي عّشاْ ثٓ زص ٓ١عٓ سخً ( ٔزس ٔزساً ال ٠شٙذ اٌصالح
فِ ٟغدذ) ٚ ,لبي أث ٛعجذ اٌشزّٓ – إٌغبئِ : - ٟسّذ ثٓ اٌضث١ش ضع١ف ال ٠م َٛثّثٍٗ زدخ ٚلذ اخزٍف
عٍ ٗ١ف٘ ٟزا اٌسذ٠ث .
ٚأخشخٗ أزّذ فِ ٟغٕذٖ:ج/6ص )34423(655عٓ ِسّذ ثٓ اٌضث١ش عٓ أث ٗ١عٓ سخً عٓ عّشاْ ثٓ
زص ٓ١ثٗ ٚ ,أخسد٘ ايٓطا ٞ٥يف ضٓٓ٘ ايؿػس : ٣ج/1صٚ ، ) 5861( 44أزّذ فِ ٟغٕذٖ:
ج/6ص,)34474(654ج/6ص،)34412 (،)34484(662ج/6ص )34444(665وٍّٙ١ب عٓ ِسّذ ثٓ
اٌضث١ش ,عٓ اٌسغٓ عٓ عّشاْ ثٓ زص ٓ١ب٘.
( ،)53رٙز٠ت اٌزٙز٠ت  :ج/1ص , 562رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.627
( )54رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/32ص ,445رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.763
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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ٚو ٢ٝبٔ أب ٞنجري ٚمحٝد ايطٚ ٌٜٛغريِٖٚ ،عٓ٘ دعفس بٔ بسقإ ٚعبد
ايطالّ بٔ سسب َٚعتُس بٔ ضًُٝإ ٚغريِٖ (.)1
 - 4و ٢ٝبٔ أب ٞنجري ايطاَٛ ٞ٥الِٖ أبْ ٛؿس ايُٝاَ ،ٞثك ١ثبت يهٓ٘
ٜديظ ٜٚسضٌ َٔ ،ايطبك ١اـاَطَ ١ات ضٓ ١اثٓتني ٚثالثني َٚاٚ ٘٥ق ٌٝقبٌ
ذيو ،ز ٣ٚعٔ قُد بٔ ايصبري اؿٓعًٚ ٞغري.)2(ٙ
 - 5قُد بٔ ايصبري اؿٓعً ٞايبؿسَ ،ٟرتٚى َٔ ،ايطبك ١ايطادض ،١ز٣ٚ
عٔ بالٍ بٔ أب ٞبسد ٠بٔ أبَٛ ٞض ٢األغعسٚ ٟأب ٘ٝايصبري اؿٓعً ٞعً ٢خالف
فٚ ٘ٝغريُٖا ،ز ٣ٚعٓ٘ و ٢ٝبٔ أب ٞنجري ٚغري)3( . ٙ
 - 6ايصبري ايتُ ُٞٝاؿٓعً ٞايبؿسٚ ٟايد قُد ،يني اؿدٜح َٔ ،ايطبك١
اـاَط ،١ز ٣ٚعٔ عُسإ بٔ سؿني ٚق ٌٝعٔ زدٌ عٔ عُسإٚ ،عٓ٘ ابٓ٘
قُد ،ز ٣ٚي٘ ايٓطا ٞ٥سدٜجا ٚاسداً يف ايٓرز ،قًت ذنس عباع ايدٚز ٟعٔ بٔ
َعني قاٍ  :ق ٌٝحملُد بٔ ايصبري مسع أبٛى َٔ عُسإ؟ فكاٍ :الٚ ،ذنس ٙأبٛ
ايعسب ايؿكً ٞيف ايكعفا.)4( ٤
ز  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح قعٝف ألٕ ; َداز اؿدٜح َٔ مجٝع ايطسم تدٚز عً ٢قُد بٔ
ايصبري اؿٓعً ٞايبؿسَ ٖٛٚ ،ٟرتٚىٚ ،ف ٘ٝايصبري ايتُ ُٞٝاؿٓعً ٞايبؿسٟ
ٚايد قُد يني اؿدٜحٚ ،يف بعض طسق٘ اْكطاع ;ألٕ ايصبري قاٍ  :عٔ زدٌ عٔ
عُسإ بٔ اؿؿنيٚ ،ابٓ٘ قُد ْف ٢مساع أب َٔ ٘ٝعُسإ بٔ اؿؿني نُا
تكدّ .

( )55رٙز٠ت اٌىّبي ج/36ص ، 558رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.441
( )56أٔظش:رٙز٠ت اٌىّبي :ج/53ص ، 728رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.748
( )57أٔظش:رٙز٠ت اٌىّبي :ج/47ص ، 433رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.618
( )58أْعس :رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/5ص ، 418رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.436
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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اؿدٜح ايسابع عػس:قاٍ اإلَاّ أب ٛداٚد :سدثٓا أمحد بٔ عبد ٠ايكيب أخربْا
املػري ٠بٔ عبد ايسمحٔ سدثين أب ٞعبد ايسمحٔ عٔ عُس ٚبٔ غعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ
دد :ٙإٔ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قاٍ " ال ْرز إال فُٝا ٜبتػ ٢ب٘ ٚد٘ اهلل،
ٚال ميني يف قطٝع ١زسِ " .
 أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)1ب  -زداٍ ايطٓد :
 - 1أمحد بٔ عبد ٠بٔ َٛض ٢ايكيب أب ٛعبد اهلل ايبؿس ،ٟثك ١زَ ٞبايٓؿب
َٔ ايطبك ١ايعاغسَ ٠ات ضٓ ١مخظ ٚأزبعني َٚا٥تني ،ز ٣ٚعٔ َعتُس بٔ
ضًُٝإٚ ،املػري ٠بٔ عبد ايسمحٔ املدص ،َٞٚز ٣ٚعٓ٘ اؾُاع ١ض٣ٛ
ايبداز.)2(ٟ
 - 2املػري ٠بٔ عبد ايسمحٔ بٔ اؿازخ بٔ عبد اهلل بٔ عٝاؽ بتشتاَْٚ ١ٝعذُ١
بٔ أب ٞزبٝع ١املدص َٞٚأبٖ ٛاغِ أٖ ٚػاّ املدْ ،ٞؾدٚم فك ٘ٝنإ َٔ ِٜٗ
ايطبك ١ايجآََ ١ات ضٓ ١ضت أ ٚمثإ ٚمثاْني َٚا ،١٥ز ٣ٚعٔ أب ٘ٝعبد ايسمحٔ
بٔ اؿازخ بٔ عٝاؽ بٔ أب ٞزبٝع ،١ز ٣ٚعٓ٘ إبساٖ ِٝبٔ محص ٠ايصبريٚ ،ٟأمحد
بٔ عبد ٠ايكيب (.)3
 - 3عبد ايسمحٔ بٔ اؿازخ بٔ عبد اهلل بٔ عٝاؽ بتشتاْ ١ٝثكَٚ ١ًٝعذُ ١بٔ
أب ٞزبٝع ١املدص ،َٞٚأب ٛاؿازخ املدْ ،ٞؾدٚم ي٘ أٖٚاّ َٔ ايطبك ١ايطابع،١
َات ضٓ ١ثالخ ٚأزبعني َٚاٚ ١٥ي٘ ثالخ ٚضت ٕٛضٓ ،١ز ٣ٚعٔ عُس ٚبٔ غعٝب،

( )59اؿدٜح أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة اٌ ٓ١ّ١ف ٟلط١عخ اٌشزُ :ج  - 4ص 461
(ٚ )5415أمحد يف َطٓد.)8154(387 /4 : ٙ
( )60رٙز٠ت اٌىّبي :ج/3ص ،548رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص..84
( )61رٙز٠ت اٌىّبي  :ج/48ص ،584 ،583رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.765
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ٚقُد بٔ دعفس بٔ ايصبريٚ ،ز ٣ٚعٓ٘ ابٓ٘ املػري ٠بٔ عبد ايسمحٔ املدص،َٞٚ
َٓٚؿٛز بٔ ضًُ ١ايًٝج.)1( ٞ
 - 4عُس ٚبٔ غعٝب بٔ قُد بٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف ؾدٚمَٔ ،
ايطبك ١اـاَطَ ،١ات ضٓ ١مثإ عػسَٚ ٠ا ،١٥ز ٣ٚعٔ ضامل َٛىل دد ٙعبد
اهلل بٔ عُسٚ ،ٚأب ٘ٝغعٝب بٔ قُد(.)2
 - 5غعٝب بٔ قُد بٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف ،ؾدٚم ثبت مساع٘ َٔ
دد َٔ ،ٙايطبك ١ايجايج ،١ز ٣ٚعٔ دد ٙعبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعافٚ ،أب٘ٝ
قُد بٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف (.)3
 - 6قُد بٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف ايطُٗ ٞايطا٥فَ ٞكبَٔ ٍٛ
ايطبك ١ايجايج ،١ز ٣ٚعٔ أبٚ ، ٘ٝز ٣ٚعٓ٘ سه ِٝبٔ اؿازخ ايفُٗٚ ،ٞابٓ٘ غعٝب
بٔ قُد)4( .
ز  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح بٗرا ايطٓد سطٔ ;ألٕ ف ٘ٝقُد بٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف
ايطُٗ ٞايطا٥فَ ٞكب ،ٍٛقاٍ ايػٛناْٚ : ٞيف زٚا ١ٜعُس ٚبٔ غعٝب عٔ أب٘ٝ
عٔ دد ٙاملكاٍ املػٗٛزٚ ،يهٓ٘ ال ىسز سدٜج٘ بريو عٔ ن ْ٘ٛسطٓاً(.)5
د َ -ا ٜطتفاد َٔ اؿدٜح :
 ٖرا اؿدٜح ٜدٍ عً ٢إٔ ايٓرز ال ٜٓعكد يف املباحٚ ،يهٔ قد( )62رٙز٠ت اٌىّبي :ج/31ص ,58 , 51رمش٠ت اٌزٙز٠جح/3ص.558
( )63رٙز٠ت اٌىّبي :ج/44ص ،87رمش٠ت اٌزٙز٠ت  :ج/3ص.645
( )64رٙز٠ت اٌىّبي :ج/34ص ،756رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.481
( )65رٙز٠ت اٌىّبي  :ج/47ص ،736رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.684
( )66اٌغ ً١اٌدشاس :ج/6ص.58
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أداب ايبٗٝك ٞبأْ٘ ميهٔ إٔ ٜكاٍ :إٕ َٔ قطِ املباح َا قد ٜؿري بايكؿد َٓدٚباً
نايٓ ّٛيف ايكا ١ً٥يًتك ٣ٛعً ٢قٝاّ ايًٚ ،ٌٝأنً ١ايطشس يًتك ٟٛعً ٢ؾٝاّ
ايٓٗاز (.)1
اؿدٜح اـاَظ عػس - :قاٍ اإلَاّ أب ٛداٚد :
سدثٓا َٛض ٢بٔ إمساع ٌٝقاٍ سدثٓا محاد قاٍ أخربْا سبٝب املعًِ ،عٔ عطا٤
بٔ أب ٞزباح ،عٔ دابس بٔ عبد اهلل إٔ زدالً قاّ  ّٜٛايفتح فكاٍ ٜ :ا زض ٍٛاهلل إْٞ
ْرزت هلل إٕ فتح اهلل عًٝو َه ١إٔ أؾً ٞيف بٝت املكدع زنعتني ،قاٍ  ":ؾٌ
ٖا ٖٓا "،ثِ أعاد عً ٘ٝفكاٍ  ":ؾٌ ٖا ٖٓا" ،ثِ أعاد عً ٘ٝفكاٍ  ":غأْو إذٕ "
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (: )2
ب  -زداٍ ايطٓد :
َٛ - 1ض ٢بٔ إمساع ٌٝاملٓكس ٟبهطس املٚ ِٝضه ٕٛايٓٚ ٕٛفتح ايكاف أب ٛضًُ١
ايتبٛذن ٞبفتح املجٓاٚ ٠قِ املٛسدٚ ٠ضه ٕٛايٛاٚ ٚفتح املعذَُ ١ػٗٛز بهٓٝت٘
ٚبامس٘ ،ثك ١ثبت َٔ ؾػاز ايتاضعٚ ١ال ايتفات إىل ق ٍٛبٔ خساؽ تهًِ ايٓاع
فَ ٘ٝات ضٓ ١ثالخ ٚعػسَٚ ٜٔا٥تني ،ز ٣ٚعٔ محاد بٔ ضًُ ١ز ٣ٚعٓ٘ ايبدازٟ
ٚأب ٛداٚد ()3
( )67ع ْٛاٌّعجٛد :ج/4ص.323
( )68اٌسذ٠ث أخشخٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة ِٓ ٔزس أْ ٠صٍ ٟف ٟث١ذ اٌّمذط
:ج/5صٚ ,) 5528(، ) 5527(458اٌذاسِ ٟف ٟعٕٕٗ :ج/4صٚ,)4554(454أزّذ فِ ٟغٕذٖ
ج/5ص )36483(585وٍّٙ١ب عٓ زج١ت اٌّعٍُ ثٗ ٚ .أخشخٗ أزّذ فِ ٟغٕذٖ :ج /7ص ِٓ )45431(515
زذ٠ث عّش ٚثٓ عجذ اٌشزّٓ ثٓ عٛف ٚ ,عٓ سخبي ِٓ األٔصبس ِٓ أصسبة إٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ
 أْ سخالً ِٓ األٔصبس خبء إٌ ٝإٌج - ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ -اٌسذ٠ث ٚ,صاد ف ( ٗ١ثُ لبي اٌشاثعخ ِمبٌزٗ ٘زٖفمبي إٌج - : ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -ار٘ت فصً ف ٗ١فٛاٌز ٞثعث ِسّذاً ثبٌسك ٌ ٛصٍ١ذ ٕ٘ٙب ٌمض ٝعٕه
رٌه وً صالح ف ٟث١ذ اٌّمذط)،.
ـ
( )69رٙز٠ت اٌىّبي  :ج/44ص ،23، 44رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.764
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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 - 2محاد بٔ ضًُ ١بٔ دٜٓاز ايبؿس ٟأب ٛضًُ ١ثك ١عابد أثبت ايٓاع يف ثابت
ٚتػري سفع٘ بأخس َٔ ٠نباز ايطبك ١ايجآََ ١ات ضٓ ١ضبع ٚضتني َٚا.)1(١٥
 - 3سبٝب املعًِ أب ٛقُد ايبؿسَٛ ٟىل َعكٌ بٔ ٜطاز اختًف يف اضِ أب٘ٝ
فك : ٌٝشا٥دٚ ٠ق : ٌٝشٜد ؾدٚم َٔ ايطبك ١ايطادضَ ١ات ضٓ ١ثالثني َٚا،١٥
ز ٣ٚعٔ عطا ٤بٔ أب ٞزباحٚ ،عٓ٘ محاد بٔ ضًُٚ ١عبد ايٛازخ بٔ ضعٝد()2
 - 4عطا ٤بٔ أب ٞزباح بفتح ايساٚ ٤املٛسدٚ ٠اضِ أب ٞزباح أضًِ ايكسغَٛ ٞالِٖ
امله ،ٞثك ١فك ٘ٝفاقٌ يهٓ٘ نجري اإلزضاٍ َٔ ايطبك ١ايجايجَ ١ات ضٓ ١أزبع
عػسَٚ ٠ا ١٥عً ٢املػٗٛزٚ ،ق : ٌٝإْ٘ تػري بأخسٚ ،٠مل ٜهجس ذيو َٓ٘ ،ز ٣ٚعٔ
دابس بٔ عبد اهلل ٚشٜد بٔ ٚز ٣ٚعٓ٘ ابٓ٘ ٜعكٛب ٚسبٝب بٔ املعًِ ٚسطني بٔ
ذنٛإ املعًِ(.)3
ز  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح بٗرا اإلضٓاد سطٔ ;ألٕ ف ٘ٝسبٝب املعًِ ؾدٚم،
َاٜطتفاد َٔ ٖرا اؿدٜح (:)4
 - 1يعٌ ٖرا ايؿشاب ٞنإ ٜصعِ إٔ ايؿال ٠يف بٝت املكدع أفكٌ َٔ ايؿال٠
مبه ١فكاٍ ي٘ ايٓيب  - :ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  -ؾٌ ٖٗٓا أ ٟيف املطذد
اؿساّ مبه ١فإْ٘ أفكٌ َع ن ْ٘ٛأضٌٗ.
ْ َٔ - 2رز إٔ ٜؿً ٞيف املطذد األقؿ ،٢فؿً ٢يف املطذد اؿساّ أ ٚيف
َطذد ايسض - ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -ىسز عٔ ايٓرز هلرا اؿدٜح .
ْ َٔ - 3رز إٔ ٜؿً ٞيف املطذد اؿساّ فال ىسز عٔ ْرز ٙبايؿال ٠يف غري.ٙ

( )70رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.318
( )71رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/4ص ،312رمش٠ت اٌزٙز٠ت  :ج/3ص.374
( )72رٙز٠ت اٌزٙز٠ت  :ج/1ص ،382رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.543
(ِ )73شلبح اٌّفبر١ر :ج/8ص.554 ,775
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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اؿدٜح ايطادع عػس - :قاٍ اإلَاّ أب ٛداٚد  :سدثٓا َطدد سدثٓا اؿازخ بٔ
عبٝد أب ٛقداَ ١عٔ عبٝد اهلل بٔ األخٓظ عٔ عُس ٚبٔ غعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ ددٙ
إٔ اَسأ ٠أتت ايٓيب  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ – فكايت ٜ :ا زض ٍٛاهلل إْْ ٞرزت إٔ
أقسب عً ٢زأضو بايدف قاٍ ":أ ٚيف بٓرزى "قايت :إْْ ٞرزت إٔ أذبح مبهإ
نرا ٚنرا َهإ نإ ٜربح ف ٘ٝأٌٖ اؾاًٖ ١ٝقاٍ" :يؿِٓ"؟ قايت :ال قاٍ :
"يٛثٔ "؟ قايت :ال قاٍ ":أ ٚيف بٓرزى".
أ  -ؽسٜر اؿدٜح (:)1
ب  -زداٍ ايطٓد :
َ - 1طدد بٔ َطسٖد بٔ َطسبٌ بٔ َطتٛزد األضد ٟايبؿس ٟأب ٛاؿظ ،ثك١
سافغ ٜكاٍ :إْ٘ أ َٔ ٍٚؾٓف املطٓد بايبؿس ،َٔ ٠ايطبك ١ايعاغسَ ،٠ات ضٓ١
مثإ ٚعػسَٚ ٜٔا٥تنيٜٚ ،كاٍ امس٘ عبد املًو بٔ عبد ايعصٜص َٚطدد يكب،
ز ٣ٚعٔ إمساع ٌٝبٔ عًٚ ١ٝاؿازخ بٔ عبٝد ز ٣ٚعٓ٘ ايبدازٚ ٟأب ٛداٚد (.)2
 - 2اؿازخ بٔ عبٝد اإلٜاد ٟبهطس اهلُص ٠بعدٖا ؼتاْ ١ٝأب ٛقداَ ١ايبؿس،ٟ
ؾدٚم ىط َٔ ٤٢ايطبك ١ايجآَ ،١ز ٣ٚعٔ عبد املًو بٔ سبٝب بٔ عُسإ
اؾٚ ْٞٛعبٝد اهلل بٔ األخٓظ ،ز ٣ٚعٓ٘ َطدد بٔ َطسٖد ()3

( )74اؿدٜح أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة ِب ٠ؤِش ثٗ ِٓ اٌٛفبء ثبٌٕزس
:ج/5ص)5534(458
ٚ ،أخسد٘ ايرتَر ٟيف ضٓٓ٘  :ج/7ص َٔ )5842(842سدٜح عبداهلل بٔ بسٜد ٠لبي عّعذ ثش٠ذح ٠مٛي خشج
سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ  -ف ٟثعض ِغبص ٗ٠فٍّب أصشف خبءد خبس٠خ عٛداء فمبٌذ ٠ :ب سعٛي اهلل
إٔ ٟوٕذ ٔزسد إْ سدن اهلل صبٌسبً أْ أضشة ث٠ ٓ١ذ٠ه ثبٌذفٚ ,أرغٕ ٝفمبي ٌٙ :ب سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍُ –" إْ وٕذ ٔزسد فبضشثٚ ٟإال فال "فدعٍذ رضشة ...اؿدٜح ،
ٚ،أمحد يف َطٓد : ٙج/7ص(، )45254( 575ج/7صِ )23061(578خزصشاً
( )75رٙز٠ت اٌىّبي :ج/41ص ،445 ،666رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.748
( )76رٙز٠ت اٌىّبي :ج/7ص ،259 ،478رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.361
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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 - 3عبٝد اهلل بٔ األخٓظ ايٓدع ٞأبَ ٛايو اـصاش مبعذُات ،ؾدٚم ،قاٍ
بٔ سبإ :نإ ىط َٔ ،٤٢ايطبك ١ايطابع ،١ز ٣ٚعٔ عبد اهلل بٔ بسٜدٚ ٠عُسٚ
بٔ غعٝب (.)1
 - 4عُس ٚبٔ غعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دد ٙتكدَت تسمجتِٗ يف اؿدٜح ايطادع
عػس.
ز  -دزد ١اؿدٜح :
اؿدٜح بٗرا اإلضٓاد قعٝف ألٕ ف ٘ٝاؿازخ بٔ عبٝد اإلٜاد ٟؾدٚم ىطٚ.٤٢
عبٝد اهلل بٔ األخٓظ ايٓدع ،ٞؾدٚم ىط ٚ،٤٢ف ٘ٝقُد بٔ عبد اهلل بٔ
عُس ٚبٔ ايعاف ايطُٗ ٞايطا٥فَ ٞكبٚ. ٍٛيهٔ ي٘ غاٖد َٔ سدٜح بسٜد٠
ٚإضٓاد ٙق ،ٟٛفاؿدٜح سطٔ يػريٚ ٙاهلل أعًِ .
د  -األيفاظ ايػسٜب: ١
ايؿِٓ َ ٖٛٚ :ا اؽر إهلاً َٔ د ٕٚاهلل ٚ ،ايفسم بني ايٛثٔ  ٚايؿِٓ إٔ ايٛثٔ َا
نإ ي٘ دج َٔ ١خػب أ ٚسذس أ ٚفكٜٓ ١شت ٜٚعبد  ٚايؿِٓ ايؿٛز ٠بال دج١
(.)2
ٖـ َ -اٜطتفاد َٔ اؿدٜح (:)3
 - 1ف ٘ٝدي ٌٝعً ٢إٔ ايٛفا ٤بايٓرز اير ٟف ٘ٝقسبٚ ١ادبٚ ،ايطسٚز مبكدَ٘ -
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  -قسب ١ضُٝا َٔ ايػص ٚاير ٟف ٘ٝتًٗو األْفظٚ ،عً ٢إٔ
ايكسب بايدف َباح .
ٚ - 2ف ٘ٝدي ٌٝعً ٢إٔ مساع ؾٛت املسأ ٠بايػٓاَ ٤باح ;إذا خال عٔ ايفتٓ. ١

( )77رٙز٠ت اٌىّبي :ج/34ص ،7رمش٠ت اٌزٙز٠ت ج/3ص.584
(ٌ )78غبْ اٌعشة :ج/34ص.564
(ِ )79شلبح اٌّفبر١ر :ج/33ص.347 ،346
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ
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ٚ - 3ف ٘ٝدالي ١ظاٖس ٠عً ٢إٔ قسب ايدف ال هٛش إالّ بايٓرز ٚم ٙٛمما ٚزد ف٘ٝ
اإلذٕ َٔ ايػازع نكسب٘ يف إعالٕ ايٓهاح.
اؿدٜح ايطابع عػس  :قاٍ اإلَاّ أب ٛداٚد  :سدثٓا دعفس بٔ َطافس ايتٓٝط،ٞ
عٔ بٔ أب ٞفدٜو قاٍ سدثين طًش ١بٔ و ٢ٝاألْؿاز ٟعٔ ،عبد اهلل بٔ
ضعٝد بٔ أبٖٓ ٞد ،عٔ بهري بٔ عبد اهلل بٔ األغر ،عٔ نسٜب ،عٔ بٔ عباع إٔ
زض ٍٛاهلل  -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ – قاٍ ْ َٔ ":رز ْرزاً مل ٜطُ٘ فهفازت٘
نفاز ٠مينيْ َٔٚ ،رز ْرزاً يف َعؿ ١ٝفهفازت٘ نفاز ٠مينيْ َٔٚ ،رز ْرزاً ال
ٜطٝك٘ فهفازت٘ نفاز ٠مينيْ َٔٚ ،رز ْرزاً أطاق٘ فًٝف ب٘ ".
أ  -ؽسٜر اؿدٜح(: )1
ب  -زساٍ ايطٓد :
 - 1دعفس بٔ َطافس بٔ زاغد ايتٓٝط ٞأب ٛؾاحل اهلري ،ٞؾدٚم زمبا أخطأ،
َٔ اؿاد ١ٜعػسَ ،٠ات ضٓ ١أزبع ٚمخطني ٦َٚتني  ،ز ٣ٚعٔ قُد بٔ
إمساع ٌٝبٔ أب ٞفدٜو ٚغريٚ ،ٙعٓ٘ أب ٛداٚد ٚايٓطاٚ ٞ٥بٔ َاد٘ ٚغريِٖ (.)2

( )80اؿدٜح أخسد٘ أب ٛداٚد يف ضٓٓ٘  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة ِٓ ٔزس ٔزساً ال ٠ط١مٗ
:ج/5صٚ ،) 5544(463اثٓ ِبخٗ ف ٟعٕٕٗ  :ج/3ص ِٓ )4348(881طش٠ك خبسخخ ثٓ ِصعت ثٓ
خبسخٗ عٓ ثى١ش ثٓ عجذ اهلل ثٓ األشح ثٗ .
ٚأخسد٘ ايرتَر ٟيف ضٓٓ٘  :ج/6ص)3748(328

لبي  :لبي  :سعٛي اهلل  -صٍ ٝاهلل عٍٗ١

ٚعٍُ  -وفبسح إٌزس إرا ٌُ ٠غُ وفبسح ٚ ) ٓ١ّ٠قاٍ ٘ :زا زذ٠ث زغٓ صس١ر غش٠ت ٚ،أخشخٗ اثٓ ِبخٗ فٟ
عٕٕٗ :ج/3ص)4341( 881
"

( )81رٙز٠ت اٌىّبي :ج/7ص ، 324,رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.363
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 - 2قُد بٔ إمساع ٌٝبٔ َطًِ بٔ أب ٞفدٜو بايفاَ ٤ؿػس ايدَٛ ًٜٞالِٖ
املدْ ٞأب ٛإمساع ،ٌٝؾدٚم َٔ ؾػاز ايجآََ ،١ات ضَٓ ١ا٥تني عً ٢ايؿشٝح،
ز ٣ٚعٔ طًش ١بٔ و ٢ٝايصزقٚ ٞغري.)1( ٙ
 - 3طًش ١بٔ و ٢ٝبٔ ايٓعُإ بٔ أب ٞعٝاؽ ايصزق ٞاألْؿاز ٟاملدْْ ٞصٌٜ
بػداد ،ؾدٚم  َٔ ،ِٜٗايطبك ١ايطابع ،١ز ٣ٚعٔ عبد اهلل بٔ ضعٝد بٔ أبٖٓ ٞد
ْٜٛٚظ بٔ ٜصٜد ٚغريُٖاٚ ،عٓ٘ بٔ أب ٞفدٜو ٜٚعكٛب بٔ قُد ايصٖسٟ
ٚغريُٖا(.)2
 - 4عبد اهلل بٔ ضعٝد بٔ أبٖٓ ٞد ايفصازَٛ ٟالِٖ أب ٛبهس املدْ ،ٞؾدٚم زمبا
 َٔ ، ِٖٚايطبك ١ايطادضَ ،١ات ضٓ ١بكع ٚأزبعني َٚا ،١٥ز ٣ٚعٔ أبٚ ٘ٝبهري
بٔ األغر ٚثٛز بٔ ٜصٜد(.)3
 - 5بهري بٔ عبد اهلل بٔ األغر َٛىل بين كص ّٚأب ٛعبد اهلل أ ٚأبٜٛ ٛضف
املدْْ ٞصَ ٌٜؿس ،ثك َٔ ١ايطبك ١اـاَطَ ،١ات ضٓ ١عػسَٚ ٜٔاٚ ١٥قٌٝ
بعدٖا ،ز ٣ٚعٔ قُٛد بٔ يبٝد ٚنسٜب ْٚافع ٚعٓ٘ عبد اهلل بٔ ضعٝد بٔ أبٞ
ٖٓد (.)4
 - 6نسٜب بٔ أبَ ٞطًِ اهلامشَٛ ٞالِٖ املدْ ٞأب ٛزغدَٛ ٜٔىل بٔ عباع،
ثك َٔ ١ايطبك ١ايجايجَ ،١ات ضٓ ١مثإ ٚتطعني َٚا ،. ١٥ز ٣ٚعٔ َٛال ٙبٔ عباع
ٚأَ٘ أّ ايفكٌٚ ،أختٗا َ ١ُْٛٝبٓت اؿازخ ز ٣ٚعٓ٘ ابٓا ٙقُد ٚزغدٜٔ
ٚبهري(. )5
ز  -دزد ١اؿدٜح :
( )82رٙز٠ت اٌىّبي :ج/46ص ، 687رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.688
( )83رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/7ص ،48رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.485
( )84رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/7ص ،432رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.528
( )85رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص ،653رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.348
( )86رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/8ص ،588رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.683
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ

45

اجملًد ( )3ايعدد ايطادع َازع ّ2011

أحاديث النذر يف الكتب التسعة

د .حممد املطزي

اؿدٜح بٗرا اإلضٓاد قعٝف ;ألٕ ف ٘ٝطًش ١بٔ و ٢ٝبٔ ايٓعُإ بٔ أب ٞعٝاؽ
ؾدٚم ٚ ،ِٜٗعبد اهلل بٔ ضعٝد بٔ أبٖٓ ٞد ايفصاز ٟقاٍ ابٔ سذس :ؾدٚم زمبا
ٚ. ِٖٚقد تابع٘ خازد ١بٔ َؿعب بٔ خازد٘ عٔ بهري بٔ عبد اهلل بٔ األغر ب٘
ٚيهٔ قاٍ ابٔ سذس (:خازدَ ١رتٚى َٚديظ ) ()1
قاٍ أبٛداٚدٚ :زٖ ٣ٚرا اؿدٜح ٚنٝع ٚغري ٙعٔ عبد اهلل بٔ ضعٝد بٔ أب ٞاهلٓد
أٚقف ٙٛعً ٢ابٔ عباع (ٚ ،)2قاٍ ايػٝذ األيباْ : ٞقعٝف َسفٛعاً (..)3

( )86رٙز٠ت اٌزٙز٠ت :ج/8ص ،588رمش٠ت اٌزٙز٠ت :ج/3ص.683
( )88ضٓٔ أب ٞداٚد  :وزبة األّ٠بْ ٚإٌزٚس ثبة ِٓ ٔزس ٔزساً ال ٠ط١مٗ ج/5ص،) 5544(463
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الخاتمة
اؿُد هلل ٚايؿالٚ ٠ايطالّ عً ٢زضٛي٘ ٚآي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ تطًُٝاً نجرياًٚ،بعد:
ففْٗ ٞاٖ ١ٜرا ايبشح أٚد إٔ أــ َا تٛؾًت إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر :
ٜ - 1هس ٙايٓرز إذا نإ طاع ١هلل تعاىل ،فأَا ايٓرز ايرٜ ٟكدّ يًُٛتٚ ٢ايكبٛز،
ٜٛٚف ٢ب٘ عٓد األقسسٚ ١ايكباب ،أٜ ٚسق ٢ب٘ ٜٚطتددّ ايػٝاطني فٗرا ٖٛ
ايػسى اير ٟنإ ٜفعً٘ املػسن ٕٛألؾٓاَِٜٗٚ ،كسب ْ٘ٛألٚثاِْٗ .
 - 2ايعً ١يف ْْٗ ٞرز ايطاع ١أْ٘ الٜأت ٞغري،ألْ٘ الٜسد َٔ قكا ٤اهلل غ٦ٝاً،
ٚي٦ال ٜعٔ ايٓاذز أْ٘ عٛضٚ،اهلل تعاىل غين عٔ األعٛاضٚ ،عٔ اـًل أمجعني،
فِٗ ايفكساٚ،٤طاعتِٗ التصٜد يف ًَه٘ غً٦ٝا .
 - 3اهلل تبازى ٚتعاىل قدز ايٛادبات عً ٢ايعباد بكدز طاقتِٗٚ ،دعٌ ايصا٥د
ْٛافٌ ،ألْٗا خازد ١عُا وتًُ َٔ ْ٘ٛايعباداتٚ ،ايٓاذز خايف ٖر ٙاؿهُ١
ٚايتكدٜسٚ،يعً٘ ٜعذص عٔ ايكٝاّ مبا ْرز ،فٝه ٕٛآمثاً َتطبباً يف اإلثِ .
 - 4املطتشب َٔ مجٝع ايعبادات املايٚ ١ٝايبدْ ١ٝتٓكًب بايٓرز ٚادباً.
 - 5فا٥د ٠ايٓرز أْ٘ ٜطتدسز ب٘ َٔ ايبد ٌٝاير ٟغاٜت٘ ايكٝاّ بايٛادبٜٚ ،جكٌ
عًَ ٘ٝا عدا ،ٙفايٓرز ٚض ١ًٝيكٝاَ٘ مبا مل هب عً ٘ٝبأؾٌ ايػسع .
 - 6ايٓرز اير ٟمل ُٜطِ نفازت٘ نفاز ٠مينيٚ ،أَا ايٓرٚز املطُا ٠إٕ ناْت
طاع ; ١فإٕ ناْت غري َكدٚز ٠ففٗٝا نفاز ٠مينيٚ ،إٕ ناْت َكدٚزٚ ٠دب
ايٛفا ٤بٗا ضٛا ٤ناْت َتعًك ١بايبدٕ أ ٚباملاٍٚ ،إٕ ناْت َعؿ ١ٝمل هص
ايٛفا ٤بٗاٚ ،ال ٜٓعكد ٚال ًٜصّ فٗٝا ايهفازٚ ،٠إٕ ناْت َباسَ ١كدٚز ٠فايعاٖس
االْعكاد ٚيص ّٚايهفاز ٠يٛقٛع األَس بٗاٚ ،إٕ ناْت غري َكدٚز ٠ففٗٝا ايهفاز. ٠
 - 7ال ٜؿح ايٓرز ٚال ٜٓعكد يف غ ٤ٞال ميًه٘ ايعبد سني ايٓرز ،ست ٢يًَ ٛه٘
بعد ٙمل ًٜصَ٘ ايٛفا ٤ب٘ٚ ،ال ايهفاز ٠عً. ٘ٝ
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 - 8إٔ َٔ ْرز ايؿدق ١مباي٘ نً٘ أبكَ َ٘ٓ ٢ا ٜهفٜٚ ،٘ٝهفٜ َٔ ٞعٚ ،ٍٛأخسز
ايباق. ٞ
 - 9ال ؾدق ١إالّ عٔ ظٗس غٓ َٔٚ ،٢تؿدم  ٖٛٚقتاز أ ٚأًٖ٘ قتاد ٕٛأٚ
عً ٘ٝد ٜٔفايد ٜٔأسل إٔ ٜكك َٔ ٢ايؿدقٚ ١ايعتل ٚاهلب ٖٛٚ ١زد عً ٘ٝيٝظ ي٘
إٔ ٜتًف أَٛاٍ ايٓاع .
َ َٔ - 10ات ٚعً ٘ٝسر ٚدب عًٚ ٢ي ٘ٝإٔ هٗص َٔ ور عٓ٘ َٔ زأع َاي٘
نُا إٔ عً ٘ٝقكا ٤د ْٜ٘ٛفكد أمجع ايعًُا ٤عً ٢إٔ د ٜٔاآلدَ َٔ ٞزأع املاٍ ;
فهريو َا غاب٘ ب٘ يف ايككاًٜٚ ٤تشل باؿر نٌ سل ثبت يف ذَت٘ َٔ نفاز٠
أْ ٚرز أ ٚشنا ٠أ ٚؾ ّٛأ ٚغري ذيو .
ْ َٔ - 11رز إٔ ٜؿً ٞيف املطذد اؿساّ فال ىسز عٔ ْرز ٙبايؿال ٠يف غري. ٙ
ْ َٔ - 12رز طعاَاً أ ٚذعاً مبه ١أ ٚيف غريٖا َٔ ايبًدإ مل هص إٔ هعً٘
يفكسا ٤غري ذيو املهإ ٖٚرا عًَ ٢رٖب ايػافعٚ ٞأداش ٙغري ٙيػري أٌٖ ذيو
املهإ .
ايتٛؾٝات :
 - 1أٚؾ ٞنٌ َطًِ،

ٚ -خاؾ ١ايٓطا – ٤عدّ ايتطسع يف ايٓرز ،سيت ال

ٜٛزط ْفط٘ بػ ٞمل ٜٛدب٘ اهلل ـ تعاىل ـ عً ٘ٝابتد٥اَٚ ،ست ٢الٜدخٌ ْفط٘ يف
سسز ٚقٝل ٚ ،يف عداد ايبدال.٤
 - 2املبادز ٠بااليتذا ٤إىل اهلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ يف نٌ ٚقت ٚسني ٚخاؾ ١عٓد
إزاد ٠دفع قس أ ٚدًب َٓفع ،١أ ٚإزاد ٠قسب ١إىل اهلل ;فتٓباَ يف ذيو ايٓرز .
ال ٜعتكد إٔ ايٓرز ٜكدّ غ ٤ٞأٜ ٚؤخس ،ٙأٜ ٚدفع قس أ ٚهًب َؿًش،١
- 3أ ّ
ٚإمنا ٜعتكد إٔ نٌ غ ٤ٞبكدز اهلل .
ت َٔ ٖرا ايبشح ٚأزد ٛإٔ ٜه ٕٛقد سكل ايػسض املكؿٛد
ٖٚرا آخس َا قؿد ُ
َٓ٘ٚ .أعترز عٔ أ ٟخًٌ أْ ٚكؿإ فايهُاٍ هلل ٚسدٚ. ٙاؿُد هلل زب ايعاملني،
فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
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ٚؾً ٢اهلل عً ٢ضٝدْا قُّد ٚعً ٢آي٘ ايطٝبني ايطاٖسٚ ،ٜٔازِض ايًِٗ عٔ
ؾشابت٘ ايػسّ املٝاَني  ِٔ َٚتبعِٗ بإسطإ إىل  ّٜٛايد. ٜٔ

فً ١األْديظ يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
ٚايتطبٝك١ٝ

49

اجملًد ( )3ايعدد ايطادع َازع ّ2011

أحاديث النذر يف الكتب التسعة

د .حممد املطزي

المصادر والمراجع:
 - 1ايتازٜذ ايهبري ،قُد بٔ إمساع ٌٝبٔ إبساٖ ِٝأب ٛعبداهلل ايبدازٟ
اؾعف ،ٞت(ٖ256ـ) ،داز ايفهس ،ؼكٝل :ايطٝد ٖاغِ ايٓد. ٟٚ
 - 2ؼف ١األسٛذ ٟبػسح داَع ايرتَر ،ٟحملُد عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايسسِٝ
املبازى فٛز ٟأب ٛايعال ،ت (ٖ1353ـ) ،داز ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚت .
 - 3تكسٜب ايتٗرٜب ،ألمحد بٔ عً ٞبٔ سذس أب ٛايفكٌ ايعطكالْٞ
ايػافع،ٞت (ٖ852ـ) ،داز ايسغٝد  -ضٛزٜا  ،1986 - 1406 -ايطبع :١األٚىل،
ؼكٝل :قُد عٛاَ. ١
 - 4ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضاْٝد ،ألب ٞعُس ٜٛضف بٔ عبد اهلل بٔ
عبد ايرب ايُٓس ،ٟت (ٖ436ـ)ٚ ،شاز ٠عُ ّٛاألٚقاف ٚايػؤ ٕٚاإلضالَ - ١ٝاملػسب
  ،1387ؼكٝلَ :ؿطف ٢بٔ أمحد ايعً ،ٟٛقُد عبد ايهبري ايبهس. ٟ - 5تٗرٜب ايتٗرٜب ،ألمحد بٔ عً ٞبٔ سذس أب ٛايفكٌ ايعطكالْ ٞايػافعٞ
ت(ٖ852ـ)  ،داز ايفهس  -بريٚت  ،1984 - 1404 -ط.1
 - 6تٝطري ايعالّ غسح عُد ٠األسهاّ – تأيٝف ايعالَ ١عبداهلل بٔ عبد ايسمحٔ
بٔ ؾاحل آٍ ايبطاّ :ف ،800دازبٔ سصّ،بريٚت يبإٖ1424 ،ـ ،ط.1
 - 7اؾاَع ايؿشٝح  ،حملُد بٔ عٝط ٢أب ٛعٝط ٢ايرتَر ٟايطًُ،ٞت(ٖ279ـ)،
داز ايٓػس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ٞبريٚت ،ؼكٝل :أمحد قُد غانس ٚآخسٕٚ
.
 - 8اؾاَع ايؿشٝح املدتؿس ،حملُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبداهلل ايبدازٟ
اؾعف ،ٞت(ٖ256ـ) ،داز ابٔ نجري ،ايُٝاَ - ١بريٚت  ،1987 - 1407 -ط،3
ؼكٝل :دَ .ؿطف ٢دٜب ايبػا. ٤
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 - 9ساغ ١ٝإعاْ ١ايطايبني عً ٢سٌ أيفاظ فتح املعني يػسح قس ٠ايعني مبُٗات
ايد ،ٜٔألب ٞبهس ابٔ ايطٝد قُد غطا ايدَٝاط ،ٞداز ايفهس يًطباعٚ ١ايٓػس
ٚايتٛشٜع – بريٚت .
 - 10ضٓٔ ابٔ َاد٘ ،حملُد بٔ ٜصٜد أب ٛعبداهلل ايكصٜٚين ،ت (ٖ275ـ) ،داز ايفهس
 بريٚت  ،ؼكٝل :قُد فؤاد عبد ايباق. ٞ - 11ضٓٔ أب ٞداٚد ،يطًُٝإ بٔ األغعح أب ٛداٚد ايطذطتاْ ٞاألشد ،ٟت
(ٖ275ـ) ،داز ايٓػس :داز ايفهس  ،ؼكٝل :قُد ق ٞٝايد ٜٔعبد اؿُٝد.
 - 12ضٓٔ ايدازَ ،ٞيعبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أب ٛقُد ايدازَ ٞت (ٖ255ـ) ،داز
ايهتاب ايعسب - ٞبريٚت  ،1407 -ط ،1ؼكٝل :فٛاش أمحد شَسي ،ٞخايد ايطبع
ايعًُ. ٞ
 - 13ايطٓٔ ايهرب ،٣ألمحد بٔ غعٝب أب ٛعبد ايسمحٔ ايٓطا ٞ٥ت (ٖ303ـ) :،داز
ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت  ،1991 - 1411 -ط ،1ؼكٝل :د.عبد ايػفاز ضًُٝإ
ايبٓداز ،ٟضٝد نطس ٟٚسطٔ .
ضٓٔ ايبٗٝك ٞايهرب ،٣ألمحد بٔ اؿطني بٔ عً ٞبٔ َٛض ٢أب ٛبهس ايبٗٝك ٞت
(ٖ458ـ)َ ،هتب ١داز ايباش َه ١املهسَ 1994، 1414 ، ١ؼكٝل  :قُد عبد ايكادز
عطا .
 - 14ضبٌ ايطالّ غسح بًٛغ املساّ َٔ أدي ١األسهاّ ،حملُد بٔ إمساعٌٝ
ايؿٓعاْ ٞاألَري ،ت(ٖ1182ـ) ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب - ٞبريٚت  ،1379 -ط،4
ؼكٝل :قُد عبد ايعصٜص اـٛي.ٞ
 - 15ايط ٌٝاؾساز املتدفل عً ٢سدا٥ل األشٖاز ،حملُد بٔ عً ٞبٔ قُد
ايػٛناْ،ٞت( ٖ1250ـ) ،داز ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت  ،1405 -ط ،1ؼكٝل:
قُٛد إبساٖ ِٝشاٜد .
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 - 16غسح ايٓ ٟٚٛعً ٢ؾشٝح َطًِ ،ألب ٞشنسٜا و ٢ٝبٔ غسف بٔ َسٟ
ايٓ،ٟٚٛت( ٖ676ـ) ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ، ٞبريٚت،1392 ،ط.2
 - 17ؾشٝح َطًِ ،ملطًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿطني ايكػري ٟايٓٝطابٛز ،ٟت
(ٖ262ـ) ،داز ايٓػس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب - ٞبريٚت ،ؼكٝل :قُد فؤاد عبد
ايباق. ٞ
 - 18عُد ٠ايكاز ٟغسح ؾشٝح ايبداز ،ٟيبدز ايد ٜٔقُٛد بٔ أمحد ايعٝين،
ت(ٖ855ـ) ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب – ٞبريٚت .
 - 19ع ٕٛاملعبٛد غسح ضٓٔ أب ٞداٚد ،حملُد مشظ اؿل ايعع ِٝآباد ،ٟداز
ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت  ،ّ1995 -ط.2
 - 20غسٜب اؿدٜح ،ألب ٞايفسز عبد ايسمحٔ بٔ عً ٞبٔ قُد بٔ عً ٞبٔ
اؾٛش ،ٟت (ٖ597ـ) ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت  -يبٓإ ،1985 - 1405 -
ط ،1ؼكٝل :ايدنتٛز عبد املعط ٞأَني ايكًعذ. ٞ
 - 21غسٜب اؿدٜح ،يًكاضِ بٔ ضالّ اهلس ٟٚأب ٛعبٝد،ت(ٖ224ـ) ،داز ايهتاب
ايعسب - ٞبريٚت  ،1396 -ط ،1ؼكٝل :د .قُد عبد املعٝد خإ .
 - 22فتح ايباز ٟغسح ؾشٝح ايبداز ،ٟألمحد بٔ عً ٞبٔ سذس أب ٛايفكٌ
ايعطكالْ ٞايػافع ،ٞت (ٖ852ـ) ،داز املعسف ،١بريٚت ،ؼكٝل :قب ايدٜٔ
اـطٝب .
 - 23يطإ ايعسب ،حملُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز األفسٜك ٞاملؿس،ٟت(ٖ711ـ) ،داز
ؾادز  -بريٚت ،ايطبع :١األٚىل .
 - 24اجملتب َٔ ٢ايطٓٔ ،ألمحد بٔ غعٝب أب ٛعبد ايسمحٔ ايٓطا،ٞ٥ت (ٖ303ـ)،
داز ايٓػسَ :هتب املطبٛعات اإلضالَ ، ١ٝسًب  ،1986 - 1406 ،ايطبع :١ايجاْ،١ٝ
ؼكٝل :عبدايفتاح أب ٛغد.٠
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 - 25كتاز ايؿشاح ،حملُد بٔ أب ٞبهس بٔ عبدايكادز ايساش- ٟت (ٖ721ـ)،
َهتب ١يبٓإ ْاغس ، ٕٚبريٚت  ، ،1995 - 1415 ،ؼكٝل :قُٛد خاطس.
َ - 26سقا ٠املفاتٝح غسح َػها ٠املؿابٝح ،يعً ٞبٔ ضًطإ قُد ايكاز ،ٟت
(ٖ1014ـ) داز ايهتب ايعًُ ، ١ٝيبٓإ /بريٚت ٖ1422 ،ـ  ،ّ2001 -ط ،1ؼكٝل:
مجاٍ عٝتاْ.18ٞ
َ - 27طٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،ألمحد بٔ سٓبٌ أب ٛعبداهلل ايػٝباْ ،ٞت
(ٖ0241ـ) ،داز ايٓػسَ :ؤضط ١قسطبَ ، ١ؿس .
 - 28املػين يف فك٘ اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ايػٝباْ ،ٞيعبد اهلل بٔ أمحد بٔ
قداَ ١املكدض ٞأب ٛقُد،ت(ٖ620ـ) ،داز ايٓػس :داز ايفهس  -بريٚت ،1405 -
ط.1
َٛ - 29طأ اإلَاّ َايو ،ملايو بٔ أْظ أب ٛعبداهلل األؾبش ،ٞت (ٖ179ـ) ،داز
إسٝا ٤ايرتاخ ايعسبَ ،ٞؿس  ،ؼكٝل :قُد فؤاد عبد ايباق. ٞ
 - 30ايٓٗا ١ٜيف غسٜب اؿدٜح ٚاألثس ،ألب ٞايطعادات املبازى بٔ قُد
اؾصز ،ٟت (ٖ606ـ) ،املهتب ١ايعًُ ،١ٝبريٚتٖ1399 ،ـ  ،ّ1979 -ؼكٝل :طاٖس
أمحد ايصا ، ٟٚقُٛد قُد ايطٓاس. ٞ
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