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ِدِ  4
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

 وقسوة 

 

الةُ , وهُ حدَ وَ  فِ ؾ  لِ  ؿدُ الحَ   .هبدِ ف وطَ بق  كَ َطَؾك  المُ والس   الص 

 :عُدا َبأمَّ

الةَ  فنن    رآنِ الؼُ فِل  هاكرُ ر ذِ ثُ ا كَ ذَ لِ  :قـتَ فادَ الش   بعدَ  سالمِ الِ  ركانِ أَ  ؿُ طظَ أَ  الص 

ـ ةو ريؿِ الؽَ    ـبق   ا أنْ فَ ام بِ ؿَ غ مـ آهتِ ؾَ وقد بَ  ,اقفَ ؾَ طَ  ةً ظَ حافَ ا, ومُ فَ بِ  امرً أَ  :ةي  بقِ الـ   السُّ
ُّ
 الـ بل

حابَةُ َرَوى  فا, وقدقئاتِ فا وهَ باتِ اجِ فا ووَ ركاكَ فا وأَ روصَ ُش  ملسو هيلع هللا ىلص وه مـ أَ ما رَ  ڤ الص 

  الةِ َص 
 
ف كقطِ ف مـ رُ عَ فْ ف ورَ كقطَ تف ورُ راءَ ف وقِ ػتاَح ف واستِ قامَ ه, وقِ قرَ ؽبِ قا تَ ػُ َص فقَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .ملسو هيلع هللا ىلص فالتِ ؾ بَص ِص ا يت  ؿ  مِ َذلَِؽ  قرِ غَ إَِلك  ...فالمَ وَس  هدَ شفُّ ه, وتَ جقدَ وُس 

الةِ  ةَ ق  قػِ كَ  دٍ َح َٕ  اقؿً عؾِ تَ مِـُف  انا ما كَ وْ وَ رَ  َؽ لِ ذَ كَ   .ػصقاًل تَ  الص 

ُجقدإَِلك  الُفِقي   ةَ ق  قػِ ػت كَ َص وَ  َأحاِديُث  :فِل َذلَِؽ ُرِوَي  اؿ  وكان مِ  مِـَفا  السُّ

كبَتْقـؾ بْ قَ  الَقَدْيـيؿ ؼدِ ر تَ كَ ما ذَ مِـَفا  حاِديُث ه إَ ذِ وهَ  ة,ق  عؾِ ة والػِ ق  قلِ الؼَ  , ومـفا الرُّ

كبَتْقـ يؿَ ؼدِ ر تَ كَ ما ذَ  مـ  ؿُ سؾَ وٓ تَ  ,َؼالٍ ق مـ مَ خؾُ فا ٓ تَ ـ  ؽِ لَ  :الَقَدْيـؾ بْ قَ  الرُّ

ُجقدإَِلك  فِل ِصَػة الـُّزولِ  درَ وَ  َحديٍث ـ ا مِ , فؿَ عٍػ َض  ٓ   السُّ إذ  :َؼالمَ  فِقفِ  دجِ  وُ إ

ُجقدإَِلك  رورِ الخُ  ِصَػةَ  ـق  بَ يُ  َؼالٍ ق مـ مَ خؾُ يَ  َصحقٌح  َحديٌث  دْ رِ لؿ يَ   ة ماثرَ مع كَ  السُّ



 امـ 5
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

حاَبةُ َرواُه  الةِ  ڤ الص  ًٓ قَ  فِل ِصَػة الص   .عاًل وفِ  ق

قـ بَ  حاِديِث إَ َهِذه  قَل َح الِعؾؿ  َأهؾِ  كظارُ ت أَ اخَتَؾػَ َكَذلَِؽ  مرُ ا كان إَ ولؿ  

كبَتْقـقبؾ  َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  حاِديِث َٕ  ٍح ح  َص مُ  الـُّزول  حاِديِث َٕ  ٍػ ع  َض ومُ  الرُّ

كبَتْقـ  َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  حاِديِث َٕ  ٍح ح  َص قـ مُ وبَ  ,الَقَدْيـقبؾ  َطَؾك الرُّ

كبَتْقـ ؿافِ يؿِ ؼدِ وتَ   .هادُ فَ اجتِ ِف إَِلق اهد  ف وأَ ؾؿُ غف طِ ؾَ ما بَ َطَؾك  كؾ  , َطَؾك الرُّ

 راهُ ؿا كَ كَ  ,بفؿتُ كُ فِل  اديؿً قَ  الُعَؾؿاءُ ره كَ ذَ  :ديؿٌ قَ  َؿسَللةِ الَهِذه  فِل الُف والخِ 

 «ؾ أثارِ شؽِ مُ »وفِل  (,1/254) ي  حاوِ لؾط   «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل 

كبَتْقـ َطَؾك الَقَدْيـ فِل السُّ  ؼديؿِ تَ فِل  فبِ ذهَ ر لؿَ َص قد اكتَ (, و1/188)  .ُجقدالرُّ

ـُ  صر واكتَ  َؿسَللةِ الفِل  صاَل د أَ فؼَ  :(1/215) «ادِ عَ الؿَ  زادِ »الَؼق ؿ فِل  وكذا اب

كبَتْقـ زولِ لؾـُّ   .َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  َأحاِديَث ػ ع  , وَض َطَؾك الرُّ

 حِث البَ َهَذا  قِػ ضاطِ تَ فِل  لقلتِ ؿا َس كَ - َطَؾك القََدْيـ زولِ ر لؾـُّ َص ـ اكتَ يـا مَ أَ ا رَ ذَ وكَ 

قُخ يـ رِ عاِص مـ الؿُ لَِذلَِؽ  رَص ـ اكتَ ؿ  ان مِ وكَ  ,-َتعاَلكاهلل  اءَ إن َش    الش 
ُّ
فِل  $ إَلباكِل

  الةِ ة َص ػَ ِص »ف ابِ تَ كِ 
 
 .(1/193) «ةـ  الؿِ  ؿامِ تَ »وفِل  ,إَصَؾ ( 2/714) « ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

  َل و  إَ  الَؼقَل  رُ ـُص ما يَ مِـَفا  يـرِ عاِص لؾؿُ  َؾ سائِ رَ  يُت أَ د رَ وقَ 
ر ـُص ا ما يَ ـفَ ومِ

 اكِ الث   الَؼقَل 
َ
 .ل

قـ, كؿا ُؿسؾِؿبقـ ال ةٍ رقَ وفُ  ٍف اَل ب اختِ بَ َس  َؿسَللةُ الَهِذه  قنؽُ ل أن تَ غِ ـبَ وٓ يَ 

ـِ قلَ مـ الؼَ  قلٍ ب لؼَ ص  عَ تَ ل أن يُ غِ ـبَ ٓ يَ   ادٍ فَ اجتِ  ؾُّ حَ مَ  َؿسَللةُ إذ ال :لً خطَ  رِ أَخ  دُّ وطَ  ق

لقؾة ق  قُ مـ  ِث لؾباحِ  رُ ظفَ ب ما يَ َس َح  ـِ قلَ الؼَ  دَ َح أَ  ُح ج  رَ ه فقُ ـدَ طِ  الد   ,رِ أَخ َطَؾك  ق



ِدِ  6
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

كبَتْقـؾ بْ قَ  َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزوَل  إن   ثؿ   الةِ ة ح  ِص فِل  رث  مَ ٓ يُ  َس ؽْ أو العَ  الرُّ بؾ  ,الص 

الةُ   .فاركاكُ فا وأَ روصُ ت ُش ؿ  إذا تَ  ةٌ قحَ حِ َص  الص 

تِل  ةَ قحَ حِ الص   حاِديَث إَ  أن   :اهَِبَِتِآكتِِؾػِِاِيَِؿِ ومِِ   الةَ ػت َص َص وَ ال 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

تِل  أو   ؿؾ  طَ ال 
ُّ
الةَ فِقَفا  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل إَِلك  الـُّزولِ ة ق  قػِ كَ فِقَفا  رلؿ ُيذكَ  ةِ حابَ لؾص   الص 

ُجقد كبَتْقـ  أمًٓ و  أَ  َطَؾك الَقَدْيـ قَ هُ أَ  السُّ  ؟ًٓ و  أَ  َطَؾك الرُّ

حاَبة ٕن  َذلَِؽ  ؾ  عَ ولَ   ةً قف تارَ تَ كبَ رُ َطَؾك  لـزِ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَل ُس وا الر  أَ رَ  ڤ الص 

 .لؾ  َص الؿُ  الِ لحَ  عٌ راجِ َذلَِؽ  ى أنأَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص سقَل الر   ؾ  عَ ولَ  ,ةً يف تارَ دَ ك يَ ؾَ وطَ 

 .َؽ لِ ـ ذَ ان مِ ا كَ ؿَ بِ  ؿُ طؾَ واهلل أَ 

ا دِ ستبعَ إذ مـ الؿُ  حابَةُ ى رَ أن يَ  جدًّ   الص 
 
 كؾ   قاٍت ؾَ َص  َس ؿْ ؿ َخ فِ ل بِ ؾ  َص يُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

كان  قَػ كَ  مِـُفؿد َح أَ  رْ ذكُ لؿ يَ  ف ثؿ  قتِ بَ فِل  ُؾ قافِ كَ مِـَفا  ؾِ قافِ مـ الـ  َذلَِؽ  قرَ , وغَ ةٍ قؾَ ولَ  قمٍ يَ 

  يقِ فْ يَ 
ُّ
ُجقدإَِلك  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  .كخػَ وأَ َذلَِؽ  مـ قُّ دَ ا ما هق أَ وْ وَ , وهؿ قد رَ السُّ

  ؿؾ  قد طَ  َؽ لِ ذَ وكَ 
ُّ
 قَػ ؿ كَ فُ ر لَ ذكُ ؿ يَ ؾَ فَ  ,قنؾُّ َص يُ  قَػ كَ  حاَبةالص   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ُجقدإَِلك  هؿدُ َح أَ  َيِخرُّ   ؟!يفِ دَ يَ  َؾ بْ قَ  قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك  أو قفِ تَ كبَ رُ  بَؾ قَ  يفِ دَ ك يَ ؾَ طَ أَ  السُّ

ٓ  ػَ الص  َهِذه  رْ ذكَ فؾؿ تُ   فا وماؾَ ؾَ قا طِ ـُ ق  وبَ  ,الُعَؾؿاءفِقَفا  ؿؾ  ؽَ تَ  فِل َأحاِديَث  ة إ

ُجقدإَِلك  رورَ الخُ  مع أن  , عٍػ مـ َض فِقَفا  تِل  ةرَ اهِ الظ   مقرِ مـ إُ  السُّ ت ؾػِ تَ ال 

 .الـ اسِ مـ  ػقرُ ؿُّ الغَ اها الجَ رَ ويَ  ,اهَ بَ آكتِ 

ان ؽَ فَ  :َؿسَللةِ الَهِذه  طـ ةٍ ر  مـ مَ  رَ كثَ أَ  ؾُت ئِ ل ُس ك  أَ  ۵ر اهلل د  ا قَ ؿ  ان مِ وكَ 

 َتعاَلكـل اهلل ؼَ ف  وَ  ثؿ   ,َؼالق مـ مَ خؾُ تَ  ٓ َؿسَللةِ الِذه هَ  فِل حاِديَث إَ  أن   :ُب قاالجَ 



 امـ 7
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ًٓ فا فُ ؾتُ عَ وقد َج  ,ةِ سالَ الر  َهِذه  ؿعِ َج إَِلك   .صق

 .َطَؾك الَقَدْيـ فِل الـُّزولِ  ةدَ القارِ  حاِديِث إَ فِل  :ُلِوِ إَِِصُؾِالػَِ

 .َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  سِخ كَ فِل  ل:اكِِالثِ ِصُؾِالػَِ

كبَتْقـ فِل الـُّزولِ  ةدَ القارِ  حاِديِث إَ فِل  :ُثِالِِالثِ ِصُؾِالػَِ  .َطَؾك الرُّ

ـِ يثَ َحدِ ال َحدِ أَ  رجقِح تَ فِل  :عُِابِِالرِ ِصُؾِالػَِ  .ق

 .َطَؾك الَقَدْيـ فِل الـُّزولِ  ةدَ القارِ  أثارِ فِل  :ُسِالخامِِِصُؾِالػَِ

ِِصُؾِالػَِ كبَتْقـطَ  فِل الـُّزولِ  ةدَ القارِ  أثارِ فِل  :ُسِادِِالس   .َؾك الرُّ

ِِصُؾِالػَِ  .لؾ  َص الؿُ َطَؾك  نُ هقَ ما هق أَ َطَؾك  الـُّزوَل ى أَ ـ رَ قؿَ فِ  :عُِابِِالس 

ُجقدإَِلك  فِل الـُّزولِ  فؿبِ ذاهِ ومَ  فاءِ ؼَ الػُ  ققالِ أَ فِل  ـ:امِِالثِ ِصُؾِالػَِ  .السُّ

ُجقدمـ  فعِ ة الر  ق  قػِ كَ فِل  :عُِاِسِالتِ ِصُؾِالػَِ  .امِ قَ الؼِ إَِلك  السُّ

 .ةؿَِوخاتِِ

وأن  ,هاأَ رَ ـ قَ ا ومَ فَ ـل بِ عَ ـػَ أن يَ  كؾَ ف العُ اتِ ػَ ك وِص سـَ ف الحُ سؿائِ بلَ  َتعاَلكاهلل  ُل سلَ أَ 

ٓ   قنَ ـُ وٓ بَ  ٌل ما عُ ـػَ ٓ يَ  قمَ ل يَ ـاتِ َس ان َح قزَ مِ َذلَِؽ فِل  َؾ جعَ يَ   .ؾقؿٍ َس  ؾٍب بؼَ  ك اهللَ تَ ـ أَ  مَ إ

َ
 
َول
 
َبت

 َةَجِرأبو َه ٍدُمَحمَّ ا بِنيَِّرَكَز بُن يُعِبَر

ِ ِهـ0341ضانِمَِمـِر98َِِِبَتِالس 

ِم08/8/9118ِ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
 امف

ُ
  صل

َ
 لوَّ ال

 ِف 
َ
وِل  ةِ َد امِارِ  خِِدِِ   ال

ُّ
  ِف امُّن

ْي  جِِد منسُّ 
َ
 امَيس

َ
َل
َ
  ع

َ
ْي ل ْب ق

َ
كبت  امصُّ

 لَّاأَل دُٓ احَل

ِ:ڤُِهَريَرةأبلَِِحديُثِ

 :ـفُ طَ  ريؼانِ ولف صَ 

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
َلا

 
َى:ول

دُ  ـِ  بدِ طَ  ـُ ب ُمَحؿ  ِ.ڤ ُهَريَرةطـ أبل  ِج طرَ طـ إَ  كادِ ـ طـ أبل الز  َس َح  اهلل ب

دِِعـَِرواُهِِوقد ـُِِِمَحؿ  ـِِِبدِِعَِِب ِـٍَِسَِحِِاهللِب

ـُ  زيزِ العَ  بدُ طَ  (1) دٍ  ب راَورِديُّ  ُمَحؿ   .الد 

ـُ اهلل  بدُ طَ  (2)  .كافِعٍ  ب

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
اهَ الث

َيَ 
 
َ:ت

ـُ  بدُ طَ  ـِ  عقدِ َس  اهلل ب  .يُّ ؼُبرِ الؿَ  عقدٍ أبل َس  ب

 .ڤ ُهَريَرةه طـ أبل د  طـ َج 



 امـ 01
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

 .ڤ ُهَريَرةأبل  َحديُث ؿا فِ بِ ُرِوَي  ذانِ الؾ   يؼانِ رِ ا الط  ؿَ ان هُ ذَ هَ 

 :ريٍؼ صَ  ؾ  كُ  قَؾ ػِص تَ  اكَ وهَ 

َٓ٘ب بدُأفَي ِّ ِسّا َّزِد  الدَّزا

اريخ الت  »فِل  الُبخاِريُّ (, و2/381) «الُؿسـَد»فِل  دُ حؿَ أَ  فُ َحديثَ  َج خرَ أَ 

 (, و835أبق داود )(, و1/139) «بقرالؽَ 
ُّ
 «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

 (, و678) «الُؽربَى»وفِل  (,2/207)
ُّ
اِرمِل فِل  الط حاِويُّ (, و1321) الد 

 (, و182) «ؾ أثارشؽِ مُ »وفِل  (,1/254) «َشرح َمعاكِل أثارِ »
ُّ
اَرُقطـِل  الد 

ـَـ»فِل   (, و345, 1/344) «السُّ
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل , 2/99) «الُؽربَى السُّ

ـَـة فَ عرِ مَ »وفِل  (,100  مِ الحازِ (, و879) «وأثار السُّ
ُّ
 «طتَِبارآ»فِل  ل

فِل  ابـ الَجقِزي  (, و84 -4/83) «الُؿَحؾ ك»فِل  زمٍ ابـ َح (, و1/77)

ـ ة»فِل  الَبَغِقيُّ (, و522) «الت حِؼقؼ»  ؿُ الؼاِس (, و1/467) «َشرح السُّ

 طِ ْس قُ رَ الس  
ُّ
ـِ  زيزِ العَ  بدِ طـ طَ  ٍق رُ ( مـ صُ 539) «َحديِث ال ريِب غَ »فِل  ل دٍ  ب  ُمَحؿ 

راَورِدي   دُ ـل ثَ حد   :الد  ـِ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ   ِج طرَ طـ إَ  كادِ طـ أبل الز   ـٍ َس َح  اهلل ب

ِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  َقاَل  :َقاَل  ڤ ُهَريَرةطـ أبل 

 .«فِِقِْتَِبَِكِْرُِِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَُِِؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِ

ـِِتَِفَِـِجِِمِِِريِؼِالطِ فِلَِهَذاِِرظَِوالـ ِ  .فتـِ مَ ِجَفة  ـمِ  ,هسـادِ إِ ِجَفة  ـمِ ِ:ق
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َ
ً

َأوّل
 
َ: الى

 
ي  َسظ َإَ ف  َ:هطىاد 

ـُِِزيزِِالعَِِبُدِ(ِع0َِ) دٍِِب راَورِديِ ُِمَحؿ  ِ.الد 

 :هِ مرِ أَ فِل  ؾص  فَ  مِـُفؿ َمـو ,فػَ ع  َض  مِـُفؿ َمـو ,ؼفث  ـ وَ مَ  َأهؾ الِعؾؿِ  مـ

ـُ  َقاَل و ,ٌؽ ف مالِ ؼَ ث  فقَ  ـٍ  اب ـِ  قٍح ؾَ مـ فُ  ُت ثبَ أَ »: َمعق  «يسٍ وَ وأبل أُ  كادِ أبل الز   واب

 .«ةج  ة ُح ؼَ ثِ »: اأيًض  َقاَل و ,«لٌس قس بف بَ لَ » :َقاَل و

 جؾِ العِ  َقاَل و ,«ثد  حَ مُ »: ؿٍ أبق حاتِ  َقاَل و
ُّ
ـُ  قُب عؼُ يَ  َقاَل و ,«ةؼَ ثِ »: ل : ػقانَ ُس  ب

ـُ  َقاَل و ,«ةؼَ ثِ  مامٌ إِ »  ديـِ الؿَ  اب
 
  َقاَل و ,«بٌت ة ثَ ؼَ ثِ » :ل

ُّ
 َقاَل و ,«بلٌس قس بف لَ » :الـ سائِل

ـُ مَ  ـُ  ع  .«ـقـممِ الؿُ  قرَ مِ قن أَ ؽُ ح أن يَ صؾُ يَ »ك: قَس طِ  ب

ـِ  قِح ؾَ فُ َطَؾك  ةَ رطَ ف أبق زُ مَ د  وقَ  ـِ ؾَ ُس  ب  َقاَل و ,يسٍ وَ وأبل أُ  كادِ أبل الز   قؿان واب

 
ُّ
َهبِل  ,«ـَس ة الحَ بَ رتَ طـ مَ  طُّ ـحَ ف ٓ يَ َحديثُ » :َقاَل و ,«مِـفُ  ىققَ ه أَ قرُ غَ  دوٌق : َص الذ 

ـُ  َقاَل و  .«َحديِث ال ثقرَ كَ  ةً ؼَ كان ثِ »: عدٍ َس  اب

ِ:ةٌِؿاعَِػفَِجِعِ *ِوَضِ

 ,«ُئ خطِ فقُ  لءَ لش  ف اػظِ ـ حِ ث مِ د  ؿا َح ب  فرُ  :ػظِ الحِ  ئق  َس »: ةَ رطَ أبق زُ  َقاَل 

 وَقاَل  ,«بف جُّ حتَ ٓ يُ »: ؿٍ أبق حاتِ وَقاَل 
ُّ
ـُ  اَل وقَ , «ي  قِ قس بالؼَ لَ »: الـ سائِل ان: ب  حِ  اب

 قؾِ ؼَ ره العُ كَ وذَ , «ُئ خطِ يُ »
ُّ
 و «اءعػَ الضُّ »فِل  ل

ُّ
َهبِل ولؿ  «ػاءعَ الضُّ الُؿغـِل فِل »فِل  الذ 

ٓ  ذكُ يَ   .قفِ فِ  ؿٍ وأبل حاتِ  دَ حؿَ أَ  َل قْ  قَ ر إ
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ِقَِ*ِوتَِ ؾقافػَِِةٌِؿاعَِطَِجِس  ِ.فِِحالِِفِلِِص 

راَورِديُّ ان كَ » :ُدِحؿَِأَِِمامُِالَِِِقاَلِ  اوفً عرُ ان مَ وكَ  ,فػظِ مـ حِ  ح  َص ف أَ تابُ كِ  الد 

 .«َحديِث وال الِعؾؿِ ب ؾَ بطَ 

راَورِديُّ » :َقاَلِو ث مـ كِ وإذا َح  ,بؾَ والط   َحديِث بال عروٌف مَ  الد   ف ففقابِ تَ د 

ؿ بفِ تُ مـ كُ  الـ اسَطَؾك  أُ ؼرَ ان يَ وكَ  ,ؿوهَ أَ  الـ اسِ ب تُ ث مـ كُ د  إذا َح و ,َصحقٌح 

ـِ  قدِ بَ يفا طـ طُ روِ يَ  ي  رِ ؿَ اهلل العُ  بدِ طَ  َحديَث ب ؾَ ؿا قَ ب  ورُ  ,ُئ خطِ ان يُ فؽَ   ,رَ ؿَ طُ  اهلل ب

أ مـ رَ وإذا قَ  ,فابِ تَ مـ كِ  َت ثبَ ان أَ اهلل كَ  قدُ بَ طُ  َقاَل: ؟اهلل قدُ بَ ا طُ واهَ قد رَ  ؾ  عَ لف: لَ  قَؾ قِ 

 .«اقحً حِ ان َص ف كَ ابِ تَ كِ 

 .«لءٍ بَش  قَس ف فؾَ ػظِ ث مـ حِ د  إذا َح » :َقاَلِو

 .«فابِ تَ كِ فِل  صٌؾ لقس لفا أَ  َلحاِديَث ث بد  حَ ن يُ اكَ » :َقاَلِو

 .«ؿْ عَ ف فـَ ابِ تَ ث مـ كِ د  وإذا َح  ,لءٍ , لقس هق بَش ؿُ فِ ف يَ ػظِ ث مـ حِ د  إذا َح » :َقاَلِو

 .«قَؾ قاصِ ف جاء ببَ ػظِ ث مـ حِ د  إذا َح » :َقاَلِو

ـِ  قدِ بَ ث طـ طُ د  ما َح » :َقاَلِو ـِ  بدِ ر ففق طـ طَ ؿَ طُ  اهلل ب  .«رؿَ طُ  اهلل ب

ـِ بَ ف طـ طُ َحديثُ » :الـ سائِلِ َِقاَلِو  .«رٌ ـؽَ ر مُ ؿَ طُ  قد اهلل ب

ـَُِِقاَلِو  .«طُ غؾَ يَ  َحديِث ال ثقرُ ة كَ ؼَ ثِ » :عدٍَِسِِاب

َِِقاَلِو ٓ   ةِ ماكَ وإَ  دِق الص   ؾِ َأه ـان مِ كَ » ل:اجِِالس   .«هؿِ القَ  ثقرُ ف كَ ك   أَ إ

ـَُِِقاَلِو ـٍِِاب  .«فػظِ ـ حِ مِ  ُت ثبَ أَ  قَ ف ففُ ابِ تَ مـ كِ َرَوى  ما» :َمعق
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ـُ كَ وذَ   ؼاٌت ثِ  قمٌ يـ هؿ قَ ذِ ال   واةِ ل الرُّ فِ  «الت رمِِذي  ؾ ؾَ طِ  رِح َش »فِل  ٍب َج رَ  ره اب

 احقاكً فؿ أَ ػظِ ثقن مـ حِ د  حَ قا يُ اكُ فؽَ  :لءٍ َش  عُض فؿ بَ ػظِ حِ وفِل  َصحقٌح  تاٌب لفؿ كِ 

 .«قنطُ ضبِ ؿ فقَ بفِ تُ مـ كُ  احقاكً ثقن أَ د  حَ ويُ  ,قنطُ غؾَ فقَ 

َِِقاَلِو ِفِل َِحَجرٍ ـُ ه قرِ غَ  ِب تُ ـ كُ ث مِ د  حَ ان يُ كَ  دوٌق َص » :«الت ؼريِبِ»اب

 َقاَل  .ُئ خطِ فقُ 
ُّ
ـِ ا بقدِ ف طـ طُ َحديثُ : الـ سائِل  .«رٌ ـؽَ ر مُ ؿَ طُ  هلل ب

ـِِِزيزِِالعَِِبدِِةِعَِؿَِرَجِتَِِةُِلَصُِخِهِذِِهَِ دِب راَورِديِ ُِمَحؿ  ِ.الد 

 «يبفذِ يب الت  فذِ تَ »(, و18/187) «الؿَ يب الؽَ فذِ تَ »فا مـ ؼقتُ استَ 

ـِ  «الَجرح والت عديؾ»(, و2/592)  «ػاءعَ الضُّ »(, و5/395) ؿٍ أبل حاتِ  ٓب

 قؾِ ؼَ لؾعُ 
 
ان قزَ مِ »(, و1/429) ي  قِ َس لؾػَ  «اريِخ ة والت  فَ عرِ الؿَ »(, و3/20) ل

 بِ هَ لؾذ   «الدَ آطتِ 
 
ؾ ؾَ رح طِ َش »(, و8/366) «الءِ بَ الـُّ  مِ طاَل ر أَ قَ ِس »(, و2/634) ل

ـِ  «الت رمِِذي    .ٍب َج رَ  ٓب

ُدِ(9ِ) ـُُِِمَحؿ  ـِِِبدِِعَِِب ـَِِسِـِبـَِحَِسَِحِِاهللِب ـِِِلِ ؾِِعَِِـِب ِلِ ِشِرَِالؼٍُِِبِأبلِصالِِِب

ِ.لِ كَِِدِاهللِالؿَِِبدِِأبقِعَِِلِ ؿِِالفاِشِ

  َقاَل 
ُّ
ـُ كَ وذَ  ,«ةٌ ؼَ ثِ »: الـ سائِل  َقاَل:و (7/363) «الث ؼاِت »ِحب ان فِل  ره اب

ـُ وَقاَل  ,«ةيـَ دِ الؿَ  َأهُؾ  طـفَرَوى  ,قـعِ ابِ مـ الت   ةٍ ؿاطَ طـ َج  يروِ يَ » كان »: عدٍ َس  اب

: «الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  اَل وقَ , «ةَ ؾقَ الخَ  بُّ حِ ويُ  ةَ يَ البادِ  مُ ؾزَ ان يَ وكَ  َحديِث ال قَؾ ؾِ قَ 

 ق  كِ الز   ػسِ ؼ ب بالـ  ؾَ يُ »
 .«ةٌ ؼَ ة ثِ

ِ
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ـُِاِبُدِهقِعَِِكادِِ(ِأبقِالزِ 4) ِ.لِ ِشِرَِالؼُِِكقانَِذَِِهللِب

 .«قفٌ ؼِ ة فَ ؼَ ثِ »: «الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  َقاَل 

ـِِالرِ ِبُدِهقِعَُِِجِعرَِ(ِا3َِٕ) ـُِِحؿ ِ.زَِرمُِهُِِب

 .«ؿٌ طالِ  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ »: «الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  َقاَل 

َ ثاهًيا:
 
ت  ا منم َأ ه  َج 

 
َال
 
َت َ:ن 

ِِاذَِإِِ»: ػظِ بؾَ  َحديُث د الرَ د وَ فؼَ  ِيَِؿَِكَِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِسَجد ُِؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْا

 و دَ وأبل داوُ  دَ أحؿَ  ـدَ طِ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرُِِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ
 
 الط حاِوي  و الَبَغِقي  و الَبقَفِؼل

ـِ   والحازمِ  مٍ زَح  واب
 
ـِ و ل  .الَجقِزي   اب

ٓ  هُ ـدَ وطِ  ـَ و دَ حؿَ  أَ ؿ إ  و الَجقِزي   اب
 
( 2/100ل )اكِ الث   عِ قِض الؿَ فِل  الَبقَفِؼل

ـَـ»مـ   .«ؾؿَ الجَ » َل دَ بَ  «الَبِعقر»: الُؽربَى السُّ

ٓ  هُ ـدَ وطِ   و دَ  أحؿَ ؿ إ
 
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِ»: (2/99) «الُؽربَى السُّ

 .طؼَ فَ  «فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفََِِسَجَدِِاذَِإِِ» :الُبخاِري   ـدَ وطِ 

  ـدَ وطِ 
 
ِوَِِفِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: الـ سائِل ِوكَِرُِبُِِكِْرُِبِِْيََِٓ

  ـدَ ا هق طِ ذَ وكَ  .«َبِعقرِِالِْ
 
اَرُقطـِل  .«الَبِعقر» َل دَ بَ  «ؾؿَ الجَ » ظِ ػبؾَ  ـْ ؽِ لَ  الد 

  ـدَ وطِ 
 
اِرمِل َِصِذَِإِِ» :الد  ِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِِ،َبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِكِأَِؾِ ا

 .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِ

ِعَِْضِقَِلِِِـِْؽِِلَِوََِِبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: الط حاِوي   ـدَ وطِ 
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 .«فِِقِْتَِبَِكِْرُِِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِ

  ـدَ وطِ 
 
اَرُقطـِل ِوَِِفِِقِْؾَِْجِرَِِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: الد  ِكِْرُِبِِْيََِٓ

 .«َبِعقرِِالِِْوكَِرُِبُِ

  دَ رَ واكػَ 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ» :ػظِ بؾَ  (2/100) «الُؽربَى السُّ

 .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَُِِؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِ

ـِ  زيزِ العَ  بدِ طَ  ِرواَيةمـ َطَؾقَفا  ُت ػْ قَ وَ ال تِل  لػاظُ ه هل إَ ذِ هَ  دٍ  ب راَوردِي   ُمَحؿ   .الد 

 ؼديؿٌ تَ فِقَفا  انوإن كَ -فا ؾُّ بؾ هل كُ  ٌف اَل اختِ  لػاظِ إَ َهِذه  قـبَ  قَس ولَ 

 .قفِ فِ  َف اَل ٓ اختِ  دٌ واحِ مِـَفا  رادُ ك الؿُ عـَ , والؿَ دٌ اها واحِ د  مَ مُ  -قرٌ لِخ وتَ 

ِالؿََِذِوهَِ ِهقعـَِا  الـ   :ك
ُ
 مرُ , وإَ الَبِعقرؾ = ؿَ الجَ  قدِ جُ كُس  ُسُجقدٍ  طـ فل

كبَتْقـ ؼديؿِ بتَ  ُجقد ـدَ طِ  الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ  .السُّ

ٓ   واياِت الر   ؿقعِ َج فِل  اذَ وهَ    واَيةَ رِ  إ
 
. «فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :الَبقَفِؼل

 ففِ : واياِت الر   رِ ة لسائِ ػَ خالِ مُ  ِرواَيةه الذِ ففَ 
َ
كبَتْقـ عَ ْض قد وَ ػِ تُ  ل  ـدَ طِ  الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ

ُجقد ةِ رادَ إِ  كؾ بْ قَ  إرضِ َطَؾك  ؿافِ عِ ْض ووَ  الَقَدْيـ ؼديؿِ لتَ  ُض ر  وٓ تتعَ  ,السُّ  ,بَتْقـالرُّ

 .ىخرَ إُ  واياِت الر   رِ سائِ فِل  ركِ وهق ما ذُ 

ّٔ ًِاهلل  بِدَع ِزّآَ٘: اثاى  ىاِفٍع ب

 (, و269) الت رمِِذيُّ (, و836) دَ أبق داوُ  اَأخَرَجفد فؼَ 
ُّ
فِل  الـ سائِل

 (, و677) «الُؽربَى»وفِل  (,2/207) «ىغرَ الصُّ »
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «الُؽربَى السُّ
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ـُ قبَ تَ ـا قُ ثَ حد  : (25/470) «ؿالِ الؽَ  فذيِب تَ »فِل  يُّ ز  الؿِ و(, 2/100)  ,عقدٍ َس  ة ب

دِ طـ  بـ كافِعٍ اهلل  بدُ كا طَ رَ خبَ أَ  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب طـ  كادِ طـ أبل الز   ـٍ َس َح  اهلل ب

اِؿَِكَِِكُِرُِبِْقَِفَِِفِِتَِِلَِصِفِلِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُهَريَرة َقاَل َرُسقل طـ أبل  ِج طرَ إَ 

 .«ُؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْيَِ

ـِِالؿَِِجَفةِِـومِِِ،سـادِِالِِِجَفةِِـمِِِ:-اأيًضِ-ِـِِقِْتَِفَِجِِِـِْمِِِرِواَيةالَهِذهِِفِلِرظَِوالـ ِ  .ت

َ:هاطىادَ أما إَ 

ـُِِةُِقبَِتَِ(ِفؼ0ُِ) ـِِِعقدَِِسِِب ِـِِؿقؾَِِجِِب ـِِِريِػِصَِِب ِِ.لِ ػِِؼَِاهللِالثِ ِبدِِعَِِب

ـٍ  ,أحؿدُ َطَؾقِف  كثـَ أَ   و ؿٍ وأبق حاتِ  وَقاَل ابـ َمعق
ُّ
  ادَ زَ  «ةؼَ ثِ »: الـ سائِل

ُّ
: الـ سائِل

 اكِ قَ رهِ الػَ وَقاَل  ,«دوٌق َص »
ُّ
ٓ   ارِ بَ مـ الؽِ  دٌ َح لقس أَ  دوٌق َص »: ل ؾ طـف ؿَ  وقد َح إ

 ابتً ان ثَ كَ »: يُّ زِ روَ الؿَ  ارٍ ق  بـ َس  دُ حؿَ أَ وَقاَل  ,«لمقنٌ ة مَ ؼَ ثِ »: ؿُ الحاكِ وَقاَل  ,«راِق بالعِ 

ـُ وَقاَل  ,«ةؼَ ثِ »: ؿٍ ة بـ قاِس ؿسؾَ مَ وقال , «ةؿاطَ ة وَج ـ  ُس  َب صاحِ َرَوى  اقؿَ فِ   اب

 ان الػاِس ط  الؼَ 
ُّ
 .«بٌت ة ثَ ؼَ ثِ »: «الت ؼريِب »ل فِ و, «دلقٌس ف لف تَ عرَ ٓ يُ »: ل

ـُِِاهللِِِبُدِ(ِع9َِ) ـِِِكافِعِِِب ِِعٍِأبلِكافِِِب ِ.لِ ومِِخزُِالؿَِِغُِائِِالص 

  وَقاَل  ,«بف  بلَس َٓ »: ةَ رطَ أبق زُ  َقاَل 
ُّ
 :ةً مر  وَقاَل  ,«قس بف بلٌس لَ »: الـ سائِل

ـُ وَقاَل  ,«ةؼَ ثِ »  ستؼقؿُ ف مُ اتِ وايَ رِ فِل  وهق ,َب رائِ غَ  ٍؽ طـ مالِ َرَوى » :ي  دِ طَ  اب

 جؾِ العِ  اَل وقَ , «َحديِث ال
ُّ
 وَقاَل  ,«ثؼة»: ل

ُّ
اَرُقطـِل  قؾِ ؾِ الخَ وَقاَل  ,«ر بفبَ عتَ يُ »: الد 

ُّ
: ل

 عِ افِ الش  َطَؾقِف  كثـَ أَ  ,ةٌ ؼَ ثِ وهق  ,فػظَ ا حِ قْ َض رْ لؿ يَ »
ُّ
 ,ةً الثَ قـ أو ثَ يثَ َحدِ طـف  ىوَ ورَ  ل

ـُ ا :وَقاَل   كِ دَ مَ  كافِعٍ  ب
 
 اؼً ق  كان َض  َحديٍث  َب ـ صاحِ ؽُ : لؿ يَ دُ حؿَ أَ  اَل وقَ , «ٌح صالِ  ل
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َ
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 ـق  هق لَ  ,ظِ قس بالحافِ : لَ ؿٍ أبق حاتِ  اَل وقَ , «َحديِث ال رُ ـؽَ مُ »ة: رطَ أبق زُ وَقاَل  ,«فِقفِ 

: اأيًض وَقاَل  ,«ءٌ لَش ف ػظِ حِ فِل » :الُبخاِريُّ  اَل وقَ , «حُّ َص ف أَ تابُ وكِ  ,فػظِ حِ ل فِ 

ـُ كَ وذَ  ,«حُّ َص ف أَ تابُ ر وكِ ـؽَ ف ويُ ػظُ ف حِ عرَ يُ »  كان» َقاَل:و «الث ؼاِت »ِحب ان فِل  ره اب

: ؿُ الحاكِ  دَ أبق أحؿَ وَقاَل  .«لَ خطَ ؿا أَ ب  ف رُ ػظِ ث مـ حِ د  وإذا َح  ,اِب تَ الؽِ  َصحقَح 

فِل  اِب تَ الؽِ  َصحقُح  ةؼَ ثِ »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  اَل وقَ , «ؿهُ ـدَ طِ  ظِ قس بالحافِ لَ »

ـٌ ف لِ ػظِ حِ   .«ق

ـِ  اهلل بدِ طَ  ِرواَيةمـ  َحديَث ال َج خرَ ـ أَ ؼ مَ ػَ وقد ات   ـٍ مَ َطَؾك  كافِعٍ  ب  دٍ واحِ  ت

ِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ»وهق: , فقف الَف اختِ  ٓ ِيَِؿَِكَِِكُِرُِبِْقَِفَِِفِِتَِِلَِصِفِل ٓ  , «ُؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْا  إ

 .«ؾِِؿََِجِالِِْكَِرِْبَِِفِِتَِِلَِصِفِلِِكُِرُِبِْقَِفَِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ» :هـدَ ف طِ ػظُ فؾَ  الت رمِِذي  

أبل  َحديِث ف مـ فُ عرِ , ٓ كَ ريٌب غَ  َحديٌث  ُهَريَرةأبل  َحديُث » :الت رِمِذيِ َِقاَلِ

ٓ   كادِ الز    .«جفِ القَ َهَذا   مـإ

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
اهَ الث

تمن  ت:يَ   ً وا َ بد َعَ  ز  َ هللا بن  َ:عيد َط 

ـُ  َأخَرَجف  «الُؿسـَد»فِل  كعؾَ أبق يَ (, و1/235) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 (, و1/255) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ (, و11/414)
ُّ
فِل  الَبقَفِؼل

ـَـ» ـِ  (2/100) «الُؽربَى السُّ ـِ  بدِ طَ طـ قؾ ٍَض فُ  طـ اب ه طـ د  طـ َج  عقدٍ َس  اهلل ب

ِوَِِفِِيَِْدِيََِِؾِبِْقَِِفِِقِْتَِبَِكِْرُِبِِِئِْدِِتَِبِْقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ» َقاَل:ف ف أك  عُ رفَ يَ  ُهَريَرةأبل  ِكِْرُِبِِْيََِٓ

ـِ  ػظُ لَ  .«ؾِِْحِػَِالِِْوكَِرُِبُِ  .ةَ قبَ أبل َش  اب

ـِِتَِفَِمـِجِِِرِواَيةالَهِذهِِفِلِرظَِوالـ ِ ـِِالؿَِِجَفةِِومـِ،سـادِِالِِِجَفةِِمـِ:ق ِ.ت
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َ:طىادَ ا لاَ أم َ

ـ0ُِ) ُدِقؾِهقَِضِفُِِ(ِفاب ـِِِقؾَِِضِبـِفُُِِمَحؿ  ِِزوانَِغَِِب ِ.لِ بِ الض 

 مِ رُ  ٌف طارِ  دوٌق َص »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  َقاَل 
َ
 .«عقُّ َش بالت   ل

ـُِِبُدِ(ِع9َِ) ـِِِعقدَِِسِِاهللِب ِ.يِ الَؿؼُبرِِِقسانُِكَِِعقدٍِأبلَِسِِب

ـِ ر  ال بدُ طَ  انَ كَ  ـُ  حؿ ـُ حقَ ويَ  ي  فدِ مَ  ب  .طـف ثانِ د  حَ ٓ يُ  عقدٍ َس  ك ب

ـِ حقَ وطـ يَ   .َب ذِ الؽَ  :لعـِ يَ  «فِقفِ  فُت رَ فعَ  اًس جؾِ مَ إَِلقِف  سُت ؾَ َج »: عقدٍ َس  ك ب

ـُ ؿرُ وطَ  دُ أحؿَ  َقاَل   ؾِ طَ  و ب
 
ـُ  اَل وقَ , «َحديِث ال روكُ تْ مَ  َحديِث ر الـؽَ مُ »: ل  اب

ـٍ  أبق  اَل وقَ , «فَحديثُ  ُب ؽتَ ٓ يُ »وطـف:  ,«لءٍ َش لقس ب», وطـف: «عقٌػ َض »: َمعق

لقس »: ؿٍ وقال أبق حاتِ , «لءٍ َش َطَؾك مِـُف  ػققَ ٓ يُ  َحديِث ال عقُػ َض »: ةَ رطَ زُ 

 وَقاَل  ,«قهكُ رَ تَ »: الُبخاِريُّ وَقاَل  ,«ي  قِ بؼَ 
ُّ
 بدُ ك وطَ حقَ كف يَ رَ تَ  ,ةؼَ لقس بثِ » :الـ سائِل

ـِ الر   ة ما : طام  ي  دِ ابـ طَ وَقاَل  ,«َحديِث ب الاهِ ذَ »: دَ حؿَ أبق أَ  ؿُ الحاكِ وَقاَل  ,«حؿ

 .«ـٌ ق  بَ َطَؾقِف  عُػ يف الض  روِ يَ 

ـُ ػَ ع  وَض   رقِ البَ  ف اب
 
ـُ عؼُ ويَ  ل  اجِ والس   دَ وأبق داوُ  ػقانَ ُس  قب ب

ُّ
 .ل

  َقاَل و
ُّ
اَرُقطـِل ـٌ لِ فِقِف » ار:البز  وَقاَل  ,«َحديِث ال ُب ذاهِ  روكٌ تْ مَ »: الد  وقال , «ق

ـُ ا اهـ مـ  .«د لفاؿ  عَ تَ ف الؿُ أك   ؾِب الؼَ إَِلك  ؼسبِ ك يَ حت   خبارَ ب إَ ؼؾِ ان يَ كَ »ان: ب  حِ  ب

 .«روكٌ تْ مَ »: «الت ؼريب»فِل  وقال, «فذيِب الت  »
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ِ.«الت ؼريب»فِلِِكؿاِ-ةِؼَِثِِِالَؿؼُبريِ ِدٍِقعأبقَِسِِقسانُِ(ِك4َِ)

اجِ  عقٌػ َض  سـادُ ففذا الِ   .دًّ

َوأم َ
 
َا ال
 
َن:ت

ـِ  ػظُ ؼ لَ بَ د َس فؼَ   .ةَ قبَ أبل َش  اب

 و الط حاِوي  ك وعؾَ أبل يَ  ـدَ وطِ 
 
ِفِِقِْتَِبَِكِْرُِبِِِأَِْدِبِْقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: الَبقَفِؼل

ِوَِِفِِيَِْدِيََِِؾِبِْقَِ  .«ؾِِْحِػَِالِِْوكَِرُِبُِِكِْرُِبِِْيََِٓ

  ـدَ وطِ 
 
 .«ؾحْ الػَ »بدل  «ؾؿَ الجَ » الَبقَفِؼل

ـِ ا ـدَ طِ  ػظانِ الؾ   انِ ذَ ففَ   و الط حاِوي  ك وعؾَ أبل يَ  ـدَ وطِ  ,ةَ قبَ أبل َش  ب
 
 ان.ق  لِ قْ قَ  البَقَفِؼل

  كان» :بؾػظ ,ملسو هيلع هللا ىلصف عؾِ مـ فِ  الط حاِويُّ ف اقَ وَس 
ُّ
 قفِ تَ كبَ برُ  أَ دَ بَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«يفِ دَ ؾ يَ بْ قَ 

ًٓ مِـُف  قاءٌ َس  ػظِ ذا الؾ  فَ بِ  َحديُث ا الذَ وهَ   ِرواَيةـ مِ  عاًل فِ  انَ أو كَ  ما كان قق

ـِ  بدِ طَ   .اتـً ومَ  اـدً َس  حُّ ِص ٓ يَ  الَؿؼُبري   عقدٍ َس  اهلل ب

َىقَ م َ
 

َ ف هل 
 
لم  أ تَ الع 

َ جاهَ  دًث  ةأبي  ح  ٍس  س  َ :ڤ ه 

َحف ِؿـُفؿ َمـف ڤ ُهَريَرةأبل  َحديِث  قَل َح  الُعَؾؿاء اخَتَؾَػ  مِـُفؿ و َصح 

 .ضعقِػ الت  فِل  أو صحقِح الت  فِل  سقاءٌ  ةٌ ج  ُح  مِـُفؿ ؾ  ؽُ ولِ , فػَ ع  َض  َمـ

َ
 
َ قىال َأ هل 

 
لم  أ َالع 

 
َال َر  ًَن ص  َحىا ح 

 
دًث ةأبي  ح  ٍس  س  َ  ڤ ه 

 
َوأ َد 

 
َ:مهَ تَ ل

ِ:ِمـُفؿِ،ؾؿِِالعَِِِأهؾِِِـمِِِةٌِؿاعََِجِِڤُِهَريَرةأبلَِِحديِثِِصحقِحِتَِإَِلكِِبهَِذَِ
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ـُ  (1)  (.4/83) «الُؿَحؾ ك»فِل  زمٍ َح  اب

 ققصِ السُّ  (2)
ُّ
 (.1/478) «غقرِ الص   عِ الجامِ »فِل  تفح  ِص ز لِ مَ د رَ فؼَ  :ل

 شبقؾِ الِ  الحؼ   بدُ طَ  (3)
ُّ
َحفد فؼَ  :ل )ق  «َرىالُؽبْ  حؽامِ إَ »فِل  َصح 

ي ذِ ا مـ ال  سـادً إِ  ـُ حَس ف أَ إك  »(: 56/1/)ق «دجُّ فَ الت  » تاِب كِ فِل وَقاَل  (,54/1

 .«لف َػ خالِ الؿُ  ؾٍ وائِ  َحديَث ل عـِ يَ  ,فؾَ بْ قَ 

 ره كَ ذَ 
ُّ
 (.2/78) «رواءِ الِ »فِل  إَلباكِل

دُ  يُّ قرِ كػُ بارَ الؿُ  (4) ـُ  ُمَحؿ  ـِ الر   بدِ طَ  ب ـِ  حؿ  .حقؿِ الر   بدِ طَ  ب

أو  ُهَريَرة َهَذا َصحقٌح أبل  َحديُث » (:9/091)ِ«يِ ذِِحقَِإَِِةِِحػَِتُِ»فِلَِِقاَلِ

 اهـ. .«ؼاٌت فؿ ثِ ؾُّ كُ  فُ جالُ ف رِ اتِ ذَ ـ لِ َس َح 

 بـ كافِعٍ اهلل  بدِ طَ  ِرواَيةهق مـ ؿا ك  إِ  يُّ قرِ كػُ بارَ ره الؿُ كَ ي ذَ ذِ ال  َهَذا  ُقؾُت:

راَورِدي   ِرواَيةمـ  ٓ  .تانِ وايَ ؼت الر  بَ وقد َس  ,الد 

  قدُ بَ طُ  يُّ قرِ كػُ بارَ الؿُ  (5)
ِ
ـُ  اهلل دٍ  ب  .المِ الس   بدُ طَ  ُمَحؿ 

َِِقاَلِ ـ َس أو َح  َصحقٌح  َحديٌث ا ذَ وهَ » (:4/334)ِ«ػاتقِحِالؿَِِاةِِعَِرِْمِِ»فِل

 .«ؼاٌت ثِ  فؿؾُّ ف كُ جالُ ف, رِ اتِ ذَ لِ 

قُخ  (6) وفِل  (,2/58) «َطَؾك الت رمِِذي   فتِ قَ اِش َح »فِل  راكِ د َش أحؿَ  الش 

 (.4/84) «الُؿَحؾ كَطَؾك  فقؼِ عؾِ تَ »

(7)  
ُّ
 .إَلباكِل
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َِِقاَلِ ِب9/67َِ)ِ«الرواء»فِل ِأنَِخِ( ِمـِصََِجِرِ عد راَورِديِ ِريِؼِف ا ذَ وهَ » :الد 

دِ  رَ قْ غَ  ُمسؾِؿ جاُل رِ  ؼاٌت فؿ ثِ ؾُّ ف كُ جالُ رِ  َصحقٌح  دٌ ـَ َس  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  ـٍ َس َح  اهلل ب

 َقاَل  كؿا ,ةؼَ وهق ثِ  يُّ قِ ؾَ ة العَ ق  كِ الز   ػسِ بالـ   عروُف وهق الؿَ 
ُّ
فؿ عَ بِ ه وتَ قرُ وغَ  الـ سائِل

 اهـ. .«..«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ 

 .وطُ ركاؤُ إَ  قٌب عَ ُش  (8)

َحف ـ ة فتِ قَ اِش َح »فِل  َصح   قهُخ وهق وأَ  ,(3/135) «ي  قِ غَ لؾبَ  َطَؾك َشرح السُّ

 (.1/216) «عادِ الؿَ  زادِ َطَؾك  فؿاتِ قَ اِش َح »فِل 

ِ:هسـادَِدِإِِقِ وَجِ

 (.3/274) «قعِ جؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ  (1)

 و دَ أبق داوُ َرواُه » :َقاَلِ
ُّ
 .«دَ ف أبق داوُ ػْ ع  َض د ولؿ يُ ق  َج  سـادٍ بنِ  الـ سائِل

ـُ  (2)   رٍ جَ َح  اب
ُّ
 .اْلَعْسَؼالكِل

 .«دق  ه َج دُ ـَ َس » :َقاَلِ

 (.3/434) «ػاتقِح الؿَ  اةِ رقَ مِ »فِل  يارِ ؾف طـف الؼَ ؼَ كَ 

 رقاكِ الزُّ  (3)
ُّ
 .ل

 .«دق  ه َج سـادُ إِ »(: 7/320) «ِب قاهِ الؿَ  رِح َش »فِل  َقاَل 

 ره كَ ذَ 
ُّ
 (.2/78) «اءِ روَ الِ »فِل  إَلباكِل
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ـُ  ظُ الحافِ  َقاَل و (4)  ديِث َح ى مـ ققَ هق أَ » :«رامِ الؿَ  ؾقغِ بُ »فِل  رٍ جَ َح  اب

 (.1/532) «المِ ؾ الس  بُ ُس ». «ؾٍ وائِ 

ت من صحح  ج  دًثح  ةأبي  ح  ٍس  س  َ:ڤ ه 

ِ:ُهَريَرةأبلَِِحديَثِحِح ِةِمـَِصِج ِـُِحِانِمِِكَِ

 .ؼاٌت ثِ  سـادِ الِ  جاَل رِ  أن   (1)

ِِ$ِإَلباكِلِ َِقاَلِ ِلؿِ 9/67)ِ«اءِِروَِالِِ»فِل )ِ ِصََِِأخَرَجفا ِريِؼِمـ

راَورِديِ  دِ  قرَ غَ  ُمسؾِؿٍ  جاُل رِ  ؼاٌت فؿ ثِ ؾُّ ف كُ جالُ رِ  َصحقٌح  دـَ ا َس ذَ وهَ » :الد  ـِ  ُمَحؿ   ب

َقاَل  ؿاكَ  ,ةؼَ وهق ثِ  يُّ قِ ؾَ ة العَ ق  كِ الز   ػسِ وف بالـ  عرُ ـ وهق الؿَ َس اهلل بـ الحَ  بدِ طَ 

 
ُّ
 اهـ. .«..«الت ؼريِب »فِل  ظُ فؿ الحافِ عَ بِ ه وتَ قرُ وغَ  الـ سائِل

 :دٌ اهِ ش ڤ ُهَريَرةأبل  َحديِث لِ ( 2)

َِحِِظُِالحافَِِِقاَلِ ِِرَجِابـ ِبُُِسِ»ِ-ِ«رامالؿَِِؾقغِِبُِ»فِل ِالس   :(0/444)ِ«لمِِؾ

ـِ  َحديِث مـ  ادً شاهِ  -ُهَريَرةَ أبل  َحديَث  :يعـل- لِ و  للَ  ن  فنِ » َحفر, ؿَ طُ  اب  َصح 

ـُ   اهـ. .«اقفً ققُ مَ  اؼً ؾ  عَ مُ  الُبخاِريُّ ه رَ كَ وذَ  ُخَزيَؿةَ  اب

 .قفِ ؾَ ع طَ قبِ بؾ قد تُ  راَورِديُّ الد  بف  دْ رِ ـػَ لؿ يَ ( 3)

ِِإَلباكِلِ َِقاَلِ راَورِديُّ » :(9/68)ِ«رواءِِالِِ»فِل  عقبِ بف, بؾ تُ  دْ رِ ـػَ لؿ يَ  الد 

ه ذِ ففَ » َقاَل: .-ؼبَ وقد َس - بـ كافِعٍ اهلل  بدِ طَ  ريِؼ ره مـ صَ كَ ثؿ ذَ  .«الُجؿَؾةِ فِل َطَؾقِف 

ـَ ا فنن   :ةي  قِ ة قَ عَ تابَ مُ  راَورِدي  ك ُمسؾِؿٍ  جالِ مـ رِ  اة أيًض ؼَ ثِ  كافِعٍ  ب  اهـ. .«الد 
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َىاق

 
َش

 
َمع م َ ت َن ص  َح ح 

 
دًث ةأبي  ح  ٍس  س  َ:ڤ ه 

ه ذِ وهَ , ڤ ُهَريَرةأبل  َحديِث حقـ لح  َص الؿُ  َج جَ ُح  رُت كَ ذَ  ؼ أنْ بَ َس 

 .ةَش ـاقَ مُ إَِلك  حتاُج ج تَ جَ الحُ 

ـُ  زيزِ العَ  بدُ طَ  قا:َقالُِ دٍ  ب راَورِديُّ  ُمَحؿ   .ُمسؾِؿٍ  ة مـ رجالِ ؼَ ثِ  الد 

راَورِدي   ةٍ ؼَ ثِ  صِػ وَ  صالُق إِ  ُقؾُت:  صُػ وَ  حُّ ِص فال يَ  :قاٍب بَص  قَس لَ  َطَؾك الد 

راَورِدي    ؼػَ ت  ي الؿُ اوِ الر  فِل  قنؽُ ة يَ ؼَ الث   ُػ ْص وَ  إذْ  :ذاؽَ هَ  صالٍق بنِ  صِػ ذا القَ فَ بِ  الد 

ة ؼَ أو ثِ  ,بغرِ يُ  ةٌ ؼَ ثِ  :َؼاُل د فقُ ق  ؼَ ف يُ ك  فنِ  ؼالٍ مَ  عُض ي بَ اوِ الر  فِل  انا إن كَ م  وأَ  ,فتِ ؼَ ثِ َطَؾك 

 .مثاًل  :ؿَ هِ ؿا وَ ب  رُ 

راَوردِيُّ و ذا فَ بِ  :ةٌ ؼَ : ثِ قفِ فِ  اَل ؼَ ك يُ ف حت  قثقؼِ تَ َطَؾك  الُعَؾؿاءِ ة ؿَ ؾِ كَ  ْؼ ػِ ت  لؿ تَ  الد 

 .صالِق الِ 

وبقـ  ,بنصالٍق  ٍػ ع  َض وبقـ مُ  ,صالٍق بنِ  ٍؼ ث  قَ بقـ مُ فِقِف  الُعَؾؿاءَ  ؼ أن  بَ وقد َس 

 .طٍ س  قَ تَ مُ 

كان  َؽ لِ ذَ ولِ  :قدٍ ون قَ دُ َطَؾقِف  ةِ ؼَ الث   صِػ وَ  صالُق ـ إِ ؿؽِ ٓ يُ  فحالُ َهَذا  ـومَ 

ث مـ د  وإذا َح  ,ؿُ فِ ف يَ ػظِ ـ حِ ث مِ د  ا َح ذَ إِ  ,دوٌق فقف: َص  ؼاَل ه أن يُ مرِ أَ فِل  طُ سُّ قَ الت  

ف أم ػظِ ث بف مـ حِ د  ف هؾ َح فِل َحديثِ  رُ ـظَ ف فقُ حالَ َهَذا  انـ كَ ومَ  ,حقٌح ف فَص ابِ تَ كِ 

 .فابِ تَ مـ كِ 

 ف؟ابِ تَ ف أم مـ كِ ػظِ ـ هؾ هق مـ حِ ق  بَ ا بف لؿ يُ ذَ كا فنِ رْ ظَ فـَ 
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ف أو ػظِ بف مـ حِ  َث د  َح ـ أَ ق  بَ ما يُ  دَ جِ ك كَ ف حت  فِل َحديثِ  ُػ ق  ـا كتقَ ؾُ جعَ وهذا يَ 

 .فابِ تَ مـ كِ 

َِصِالؿَُِِقاَلِو ـُ  دُمَحؿ  وِ:اقنِأيًضُِحِح   ف ؼَ وث   ةٌ ؼَ ثِ  ـٍ َس اهلل بـ َح  طبدِ  ب
ُّ
ِ.هقرُ وغَ  الـ سائِل

ٓ  ؼْ ث  قَ لؿ يُ  ُقؾُت:   ف إ
ُّ
ـُ ؿَ ه, واطتَ حدَ وَ  الـ سائِل  .«الت ؼريِب »فِل  رجَ َح  ده اب

ـُ أم    .فتِ دَ قاطِ َطَؾك  «الث ؼات»فِل  هرِ كْ ك بذِ ػَ فاكتَ ِحب ان  ا اب

دِ  قنُ وكَ  فِل  شؽاُل لِ ؿا اك  وإِ  ,فِقفِ  شؽاَل ٓ إِ  ةً ؼَ ثِ  ـٍ َس اهلل بـ َح  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ 

 .كادِ أبل الز   صحاِب أَ  ونَ دُ َطَؾقِف  عْ تابَ يُ  لؿ صؾٍ أَ  ِرواَيةه بادِ رَ اكػِ 

ـَ فلَ  ون قرُ ثِ كَ  قذُ المِ ولف تَ  ,يـرِ ؽثِ الؿُ  واةِ وهق مـ الرُّ  كادَ أبل الز   صحاُب أَ  ي

ـَ فلَ  :ا طـفوْ وَ رَ  دِ  ةِ فرَ ُش  مَ دَ طَ  «طتَِبارآ»فِل  كاذِ ْخ مع أَ  ؟واَيةِ ر  الَهِذه  ـؿ مِ هُ  ي  ُمَحؿ 

ـِ  ـِ  بدِ طَ  ب  ضاُف ويُ  ,ةقَ ؾْ الخَ  بُّ حِ ويُ  ةَ يَ البادِ  مُ ؾزَ كان يَ  قُث َح  :واَيةر  بال ـٍ َس َح  اهلل ب

 .ةاَس قَ ف بالس  الُ غَ اكِش َهَذا إَِلك 

 .َحديُث ُطؾ َؾ بف ال َحديٍث  ِرواَيةد برَ إذا اكػَ َهَذا  ثُؾ فؿِ 

9ِ(0/048)ِ«بقرِِفِالؽَِاريخِِتَِ»فِلِِ-َتعاَلكفِاهللِؿَِحِِرَِ-ِالُبخاِريِ رهِكَِماِذَِوهقِ

 .«أم ٓ كادِ مـ أبل الز   عَ ؿِ ي َس درِ قف, وٓ أَ ؾَ طَ  عُ تابَ ٓ يُ » َقاَل:ِقُثَِحِ

ـِ تَ ؾ  بعِ  -َتعاَلكف اهلل ؿَ حِ رَ - الُبخاِريُّ ف ؾ  طَ فلَ   :ق

دَ  : أن  كولَِإُِ ـَ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .قفِ ؾَ طَ  عُ تابَ ٓ يُ  ـٍ َس َح  اهلل ب

دُ  عَ ؿِ َس أَ  يدرِ : ٓ يَ ةقَِاكِِالثِ  ـُ  ُمَحؿ   .أم ٓ كادِ اهلل مـ أبل الز   بدِ طَ  ب



ِدِ  14
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

  ؾ  طَ وقد أَ 
ُّ
اَرُقطـِل  و الد 

ُّ
راَورِدي   دِ رُّ ػَ بتَ  َحديَث الَهَذا  الَبقَفِؼل دِ بف طـ  الد   ُمَحؿ 

ـِ  ـِ  بدِ طَ  ب ـِ  دُمَحؿ   دِ رُّ ػَ وتَ  ,ـٍ َس َح  اهلل ب  .كادِ بف طـ أبل الز   ـٍ َس اهلل بـ َح  بدِ طَ  ب

دِ  دِ رُّ ػَ بتَ  الت رمِِذيُّ ف ؾ  طَ وأَ  ـِ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ   .كادِ بف طـ أبل الز   ـٍ َس َح  اهلل ب

ـِ  َحديِث مـ  ادً شاهِ  ڤ ُهَريَرةأبل  َحديِث ل إن  ِحقن:ح َِصِالؿَُِِقاَلِو  اب

ِ.ڤر ؿَ طُ 

ـِ  َطَؾك َحديِث  ؿفُ صالقُ إِ  ُقؾُت: قن ؽُ يَ  قَػ إذ كَ  :زٌ قُّ جَ تَ فِقِف  دٌ ف شاهِ ر أك  ؿَ طُ  اب

ـِ  َحديُث  هق  دٌ ؿا واحِ فُ ي لَ اوِ والر   ُهَريَرةأبل  َحديِث ل ادً ر شاهِ ؿَ طُ  اب

راَورِديُّ  دطـ  ُهَريَرةأبل  َحديُث  ُروَي  ؟! فؼدالد  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  طبدِ  ب طـ  ـٍ َس َح  اهلل ب

ـِ  َحديُث  يوِ ورُ , ةُهَريرَ طـ أبل  ِج طرَ طـ إَ  كادِ أبل الز   ـِ  قدِ بَ طـ طُ  رَ ؿَ طُ  اب  اهلل ب

ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ   .رؿَ طُ  طـ اب

ِِعريِػِتَِفِلِِالِعؾؿَِِِأهُؾِِفُِرِماِقالَِذكُِأََِذلَِؽِِقانِِولبَِ ِ.دِِاهِِالش 

ِذَِفؼَِ ِِرواكَِد ِِعاِتِتابَِالؿُِِباِبِفِل  اَحديثً َرَوى  إذا َي اوِ الر   أن   :دقاهِِوالش 

د ففق جِ وُ  فننْ  :ياوِ ذا الر  فَ لِ  اعً تابِ مُ  َحديَث الَهَذا َرَوى  ـمَ  دَ جِ هؾ وُ  رُ ـظَ يُ  :هدِ ـَ بَس 

 :دقَج لؿ يُ  فننْ  :فُ قخَ َش  عَ ـ تابَ د مَ جِ هؾ وُ  رُ ـظَ يُ  :فعُ تابِ ـ يُ د مَ قَج لؿ يُ  وإنْ  ,عتابِ الؿُ 

 حابِ الص  إَِلك  ذاؽَ ف, وهَ قخِ َش  قَخ َش  عَ ـ تابَ د مَ جِ هؾ وُ  رُ ـظَ يُ 
 
 .ل

ـُ ركَ ا ذَ مَ  :فثالُِومِِ  َث الباطِ »ك ؿ  َس الؿُ  «َحديِث ال ؾقمِ طُ  ارِ َص اختِ »فِل  ثقرٍ كَ  ه اب

 (.1/184) «قَث ثِ الحَ 

ـُ  ادُ ؿ  َح  َي روِ أن يَ  مثالف:» :$ َقاَلِ دِ طـ  قَب يُّ ؿة طـ أَ ؾَ َس  ب بـ  ُمَحؿ 
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  طـ ُهَريَرةيـ طـ أبل قرِ ِس 
 
 .اَحديثً  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

دٍ قب طـ يُّ أَ  قرُ غَ أو  ,قَب يُّ طـ أَ  ادٍ ؿ  َح  قرُ غَ َرواُه  فننْ  - دٍ  قرُ أو غَ  ,ُمَحؿ   ُمَحؿ 

  طـ ُهَريَرةأبل  قرُ أو غَ  ,ُهَريَرةطـ أبل 
 
 .اٌت عَ تابَ ه مُ ذِ ففَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 ابِ حَ ى طـ َص خرَ أُ  ريٍؼ مـ صَ  عـاهُ مَ  ُرِوَي  نْ فنِ  -
 
ل شاهِ  رَ آَخ  ل  .عـاهُ لؿَ  ادً ُسؿ 

 اهـ. .«فرادِ مـ إَ  ردٌ فق فَ ف :رُ آَخ  َحديٌث  -ايًض أَ - عـاهُ بؿَ  وَ رْ لؿ يُ  وإنْ  -

 .دـَ ل الس  و  ي مـ أَ اوِ ع لؾر  تابِ الؿُ  دَ جِ إذا وُ  ةً قن تام  ؽُ ة قد تَ عَ تابَ الؿُ  ُقؾُت:

ِِالِِثَِالؿِِفِلِِفثالُِمِِ ـَ  ادَ ؿ  َح  عَ تابِ ـ يُ مَ  دَ قَج أن يُ  :ؼابِِالس  د قَج لؿ يُ  فننْ  :ؿةؾَ َس  ب

 ف ففِ قخَ َش  عُ تابِ ـ يُ مَ  دَ جِ ووُ  فعُ تابِ ـ يُ مَ 
َ
إَِلك  ـاؾْ ؼَ ؿا اكتَ ؾ  ذا كُ ؽَ وهَ  ...ةَص اقِ ة الـ  عَ تابَ الؿُ  ل

 .دـَ ك الس  طؾَ أَ 

ِِوقد  دَ اهِ والش   ,ػظِ ان بالؾ  ا كَ ؿَ بِ  ص  ختَ مُ  عَ ابِ الت   ن  إ :الُعَؾؿاءِِِعُضِبََِقاَل

 .كعـَ بالؿَ  انَ بؿا كَ  ص  ختَ مُ 

 دِ اهِ الش  فِل  وٓ ػظِ الؾ  َطَؾك  عِ ابِ الت  فِل  صارَ ف ٓ اقتِ أك   :اظُِػِ فِالُحَِحِج ِيِرَِذِِوالِ 

 .كعـَ الؿَ َطَؾك 

 .ظُ الحافِ َقاَل  اؿَ كَ  ,ةً عَ تابَ مُ  دُ اهِ ك الش  ؿ  َس وقد يُ 

ـُِيِكَِذِِالِ َِحديِثِالَعَؾكِِفقاكُِؼِبَِبَِماَِسَِِؼِبِ طَِاِأنِكُِـَِولَِ ِ:قفِِؾَِعَِِؽؿِِالُحِِقانِِدِبََِدِبَصِِح

راَورِديُّ َرواُه  دفؼَ  دِ طـ  الد  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  دِ بطَ  ب طـ  كادِ طـ أبل الز   ـٍ َس َح  اهلل ب

ـُ اهلل  بدُ ف طَ عَ وتابَ , بف ڤ ُهَريَرةطـ أبل  ِج طرَ إَ   .كافِعٍ  ب
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دِ طـ  واهُ فرَ  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب طـ أبل  ِج طرَ طـ إَ  كادِ طـ أبل الز   ـٍ َس َح  اهلل ب

ـُ كان الؿَ  وإنْ  ,سـادِ الِ فِل  ي  ردِ راوَ لؾد   ةٌ ة تام  عَ تابَ ه مُ ذِ ففَ : بف ُهَريَرة  .ٌف اَل اختِ فِقِف  ت

 طـ صحابِ  رَ آَخ  سـادٍ بنِ  َحديُث الَهَذا ُرِوَي  اذَ فنِ 
 
 .دُ اهِ ا هق الش  ذَ ففَ  :رَ آَخ  ل

 عريُػ تَ َطَؾقِف  ؼبِ ـطَ ف ٓ يَ أك   دُ جِ ـا كَ تِ لَ سلَ ؾ بؿَ ِص ت  الؿُ  دِ اهِ الش  فِل  رظَ الـ   ـدَ طِ  ـْ ؽِ لَ 

راَورِدي   ِرواَيةـ ف مِ ٕك  : ِح اَل آصطِ  َأهؾِ  ـدَ د طِ اهِ الش    َحديَث َرَوى  يذِ ففق ال   :الد 

ـِ  َحديَث َرَوى  الذي -اأيًض -وهق  ,ُهَريَرةأبل  ِالـ َِذِهَِ .رؿَ طُ  اب ِمـ ةِقَِاحِِا

ِ.ةقِ حَِِلِآصطِِ

ـِ  َحديَث  بلن   قؿَ سؾِ ـا الت  ْض رَ وإذا فَ  ك بؼَ فقَ : ُهَريَرةأبل  َحديِث ل دٌ ر شاهِ ؿَ طُ  اب

 ؟أم ٓ طتَِبارلال ٌح صالِ  دُ اهِ الش  َهَذا  هؾ :رُ ظَ الـ  

 دُ حؿَ أَ  مامُ إذ قد كص  الِ : حالٍ  بلي   طتَِبارح لالصؾُ ٓ يَ  دُ اهِ ا الش  ذَ كا فنِ رْ ظَ فـَ 

 و
ُّ
راَورِديُّ يف روِ ما يَ  ةِ ؽارَ كَ َطَؾك  الـ سائِل ـِ  قدِ بَ طـ طُ  الد   .رؿَ طُ  اهلل ب

ـِ اهلل قدِ بَ ث طـ طُ د  ما َح » :ُدِحؿَِأَِِمامُِالَِِِقاَلِ ـِ  بدِ طـ طَ  قَ ر ففُ ؿَ طُ   ب  اهلل ب

 اهـ. .«رؿَ طُ 

راَورِديُّ  فنذا ـُ  قدُ بَ ـا طُ ثَ د  َح  :َقاَل الد  ثف طَ ي َح ذِ فال   ,رؿَ طُ  اهلل ب اهلل بـ  بدُ د 

ـُ  بدُ , وطَ رَ ؿَ طُ   .عقٌػ ر َض ؿَ طُ  اهلل ب

  َقاَل 
ُّ
ـِ  قدِ بَ ف طـ طُ َحديثُ »: الـ سائِل  .«رٌ ـؽَ ر مُ ؿَ طُ  اهلل ب

راَورِدي   َحديُث ف نْ ذَ إِ  ـِ  قدِ بَ طـ طُ  الد  ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  اهلل ب ٓ  رؿَ طُ  طـ اب
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راَورِدي   َحديِث ل ادً ح شاهِ صؾُ يَ  دِ طـ  الد  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  كادِ ـ طـ أبل الز  َس َح  اهلل ب

 .رٌ ـؽَ مُ  دِ اهِ الش  َهَذا  سـادَ إِ  ٕن   :ُهَريَرةطـ أبل  ِج طرَ طـ إَ 

َِصِالؿَُِِقاَلِ راَوردِيُّ  دِ رِ ـػَ لؿ يَ ِقن:ُحِح  فِل َطَؾقِف  عقبِ فؼد تُ  :َحديِث ذا الفَ بِ  الد 

ـُ اهلل  بدُ طَ  فعَ ابَ تَ  :الُجؿَؾة ِاهـ. .ةٌ ي  قِ ة قَ عَ تابَ ه مُ ذِ ففَ  :اأيًض  ُمسؾِؿ جالِ ة مـ رِ ؼَ وهق ثِ  كافِعٍ  ب

ـِ اهلل  بدِ طَ َطَؾك  «ةؼَ الث  » ػظِ لَ  صالُق إِ  ُقؾُت: ؿ لؿ فُ ك  , َٕ رٌ ظَ كَ فِقِف  قدٍ قَ  ونَ دُ  كافِعٍ  ب

ِوِ هذاِأَِ .فتِ ؿَ رَج تَ فِل  ؼبَ ا َس ؿَ ف كَ ػظِ حِ فِل  عُض ؿ البَ ؾ  ؽَ بؾ تَ  ,فقؼِ قثِ تَ َطَؾك  ؼقاػِ ت  يَ  ًٓ.ِ

ـُ اهلل  بدُ طَ  :اقًِاكِِوثَِ راَوردِي   عَ ابَ تَ  كافِعٍ  ب  َطَؾك  فعْ تابِ ولؿ يُ  سـادِ الِ فِل  الد 

ـِ مَ   .َحديِث ال ت

راَورِدي   َحديِث  ظَ ػْ لَ  أن  ِ:َؽِلِِذَِِقانُِوبَِ اِؿَِكَِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: الد 

ِ.َحديِث ال لػاظُ ؼت أَ بَ وقد َس ِ.«فِِقِْتَِبَِكِْرُِِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَُِِؾِؿََِجِالِِْكُِرُِبِْيَِ

ـِ اهلل  بدِ طَ  َحديِث  ػظُ ولَ  ِكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكُِرُِبِْقَِفَِِفِِتَِِلَِصِفِلِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ» :كافِعٍ  ب

 .«؟!ُؾِؿََِجِالِْ

 ؟ااخَتَؾػَ أم  ػظانِ ؼ الؾ  ػَ ات   ؾِ ففَ 

: كعـَ الؿَ ِجَفة  مـ ؼانِ ػِ ت  فؿا مُ ـ  ؽِ لَ  ,اػظً ػان لَ ؾِ ختَ ؿا مُ فُ فَ  ػظِ الؾ  ِجَفة  ا مـم  أَ 

راَورِدي   َحديُث ف  الـ  فِقِف  الد 
ُ
ـِ ا َحديُث و ,ؾؿَ الجَ  روكِ كبُ  روكٍ طـ بُ  فل فِقِف  كافِعٍ  ب

 كعـَ ومَ  ,ؾؿَ ك الجَ رُ بْ ا يَ ؿَ ك كَ رُ بْ قَ ف فَ التِ َص فِل  ؿكُ دُ َح أَ  دُ عؿِ يَ أَ  :أي :ي  كؽارِ إِ  امٌ ػفَ استِ 

 ففق كَ  :ؾؿَ الجَ  كُ رُ بْ ا يَ ؿَ ل كَ ؾ  َص الؿُ  كَ رُ بْ  يَ ٓ  أَ  :َذلَِؽ 
ٌ
 .كؽارِ الِ  ةِ قرَ ُص فِل  فل

راَورِدي   فِل َحديِث  ـْ ؽِ لَ  ُجقدة ق  قػِ كَ  قانُ بَ  الد  فِل  ةق  قػِ الؽَ ِذه هَ  تقَس , ولَ السُّ
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راَورِديُّ  دَ رَ د اكػَ فؼَ : بـ كافِعٍ ا َحديِث  ِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ةق  قػِ الؽَ َهِذه  رِ كْ بذِ  الد 

 .قفاؾَ طَ  عْ تابَ ولؿ يُ  «فِِقِْتَِبَِكِْرُِ

ده بف طـ دِ رُّ ػَ بتَ  فُ َحديثَ  ؾ  طَ مـ أَ  رادُ هق مُ َهَذا  ؾ  عَ ولَ  ـِ  ُمَحؿ  اهلل بـ  بدِ طَ  ب

ـِ ا ِرواَيةُ ؿ ـفُ طَ  قَب غِ أن تَ  دُ بعُ ف يَ ٕك   :ـٍ َس َح   .كافِعٍ  ب

راَورِدي   ػظِ بقـ لَ  رُق الػَ  رَ ظفَ ل يَ ؽَ ولِ  ـِ اهلل  بدِ طَ  ػظِ وبقـ لَ  الد  ـ ق  بَ كُ  كافِعٍ  ب

 .الَبِعقر روكِ ببُ  رادَ الؿُ 

ِ؟الَبِعقرِروكِِببُِِرادُِماِهقِالؿُِ

ُِدِيَِِالَبِعقرِِِروكُِبُِ ِ:عانٍِمََِعَؾكِِل 

 «برَ العَ  انِ َس لِ »فػل  :ديفِ يَ فِل  اهتَ كبَ ورُ  ,فِ قْ تَ كبَ رُ َطَؾك  َل ـزِ أن يَ ( 1)

 اهـ. .«قفِ جؾَ رِ فِل  هُ اقبَ قُ رْ وطُ  ,يفِ دَ يَ فِل  اهتَ كبَ رُ  عٍ ربَ ي أَ ذِ  وكؾُّ »: (1/432)

ا هق ؿَ كَ  ,اعً ػِ رتَ ه مُ رُ خ  مَ ومُ  اًض ػِ ـخَ ف مُ مُ د  ؼَ قن مُ ؽُ فقَ  اطًّ ـحَ مُ  َل ـزِ أن يَ ( 2)

 .فروكِ بُ  ـدَ ف طِ تِ قئَ مـ هَ  دٌ شاهَ مُ 

 .بارَ ا والغُ َص قر الحَ ثِ ة فقُ د  بِش  اطًّ ـحَ مُ  َل ـزِ أن يَ ( 3)

, دِ ارِ الش   الَبِعقرِ ِصَػة  وهل ,عِ ربَ ف إَ ؿِ قائِ قَ َطَؾك  ةد  بِش  اطًّ ـحَ مُ  َل ـزِ أن يَ ( 4)

 .لأتِ  ُهَريَرةَ أبل  رُ ثَ أَ َطَؾقِف  لُّ يدُ 

تِل  قئاُت ه هل الفَ ذِ هَ   .فروكِ بُ  ـدَ طِ  الَبِعقر ا مـراهَ كَ ال 

 ػظَ لَ فِل  ـاؾْ م  لَ ا تَ ذَ فنِ 
ْ
 ا.رقً ؿا فَ فُ قـَ كا بَ دْ َج وَ  ُهَريَرةأبل  َحديِث  ل
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راَورِديُّ ف اقَ ذي َس ال   ػظُ فالؾ   -  .طْ ؼَ فَ  لِ و  ك إَ عـَ الؿَ َطَؾك  لُّ يدُ  الد 

 اكِ عالؿَ  ُؾ ؿِ حتَ فقَ  بـ كافِعٍ اهلل  بدُ ف طَ اقَ ي َس ذِ ال   ػظُ ا الؾ  م  وأَ  -
َ
ففق مع : فاؾ  كُ  ل

راَورِدي   ػظُ لَ َطَؾقِف  ل  ي دَ ذِ ل ال  و  ك إَ عـَ الؿَ َطَؾك  فتِ لَ َٓ دَ  َطَؾك  -أيًضا- لُّ يدُ  الد 

 .ىخرَ ل إُ عاكِ الؿَ 

راَورِدي   ػظِ بقـ لَ  رُق ا هق الػَ ذَ ففَ  ـِ ا ػظِ قـ لَ وبَ  الد   .كافِعٍ  ب

راَورِديُّ ف اقَ ي َس ذِ ال   ػظِ الؾ   ةَ ٓلَ د دَ ق  ذي قَ وال   ل هق و  ك إَ عـَ الؿَ َطَؾك  الد 

تِل  ةيادُ الز   ي ذِ ال   ػظُ الؾ   ل  دَ ها لَ َٓ قْ ولَ  «فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ا وهلفَ د بِ رَ اكػَ ال 

تِل  فاؾ  ل كُ عاكِ الؿَ َطَؾك  فاقَ َس   .فاتُ رْ كَ ذَ ال 

راَورِدي   عَ تابَ  بـ كافِعٍ ا بلن   الَؼقُل قن ؽُ يَ  ذٍ ئِ ـدَ وطِ   ـفِقفِ  مافِقِف  الُجؿَؾةِ فِل  الد 

 َطَؾك الَقَدْيـ َطَؾك الـُّزولِ  ةً راَح َص  لُّ دُ ٓ يَ  بـ كافِعٍ اهلل  بدُ ف طَ اقَ ي َس ذِ ال   ػظَ الؾ   ن  مع أَ 

كبَتْقـوٓ  ُجقدإَِلك  لؾ  َص الؿُ  َل ـزِ أن يَ َطَؾك  لُّ ؿا يدُ ك  إِ  ,الرُّ  .اـً ساكِ  اـًّ ئِ طؿَ مُ  السُّ

دِ  دُ رُّ ػَ ك تَ قبؼَ فَس  :ف لفتِ عَ تابَ ـا بؿُ ؿْ ؾ  ولق َس  ـِ  ُمَحؿ   ةَ ؾ  طِ  ـٍ َس اهلل بـ َح  بدِ طَ  ب

 ؟أم ٓ كادِ ع مـ أبل الز  ؿِ َس أَ  ىدرَ  يُ إذ ٓ :اعِ طَ آكؼِ  الِ ؿَ مع احتِ  سـادِ الِ 

دِ  ؿاعِ َس  ةِ فَ عرِ مَ  مُ دَ طَ ِحقن:ح َِصِالؿَُِِقاَلِ ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب ـ أبل م ـٍ َس َح  اهلل ب

ٓ  ؾ  ت بعِ قَس لَ َهِذه  كادِ الز    راطُ وهق اشتِ  وِف عرُ ف الؿَ صؾِ أَ َطَؾك  ـاءً بِ  الُبخاِري   ـدَ  طِ ة إ

 دُ ر  جَ ؿ مُ هُ ـدَ ل طِ ؽػِ بؾ يَ  ,ثقـد  حَ الؿُ  ؿفقرِ ُج  ـدَ طِ  رطٍ بَش َذلَِؽ  قَس , ولَ ؼاءِ ة الؾ  فَ عرِ مَ 

ِ.ؼبَ وقد َس  .ؿفِ المِ خ كَ لَ ـا... إِ ر هُ ف  قَ تَ وهق مُ  ,قسدلِ الت   ـِ مْ مع أَ  ؼاءِ الؾ   مؽانِ إِ 

ـِ قخِ َش  قُل بؾ هق قَ  ,إَصؾِ ذا فَ بِ  الُبخاِريُّ  دِ رِ ـػَ لؿ يَ  ُقؾُت:  يـِ دِ الؿَ  ف اب
 
 ل
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  قـ.مِ د  ؼَ تَ الؿُ  ؿفقرِ وُج 

ـَُِِقاَلِ ٍِِبَِجِرَِِاب  روطُ ـ وُش عَ عـَ الؿُ  َحديُث لا» :«الت رِمِذيِ ِؾِِؾَِعِِِرِحَِشِ»فِل

ـُ الَ ك ما قَ ؾَ مقـ فعَ د  ؼَ تَ الؿُ  ؿفقرُ ا ُج م  وأَ  :فبقلِ قَ   ديـِ الؿَ  ف اب
 
 .«الُبخاِري  و ل

ـُ الَ وما قَ » :َقاَلِو  ديـِ الؿَ  ف اب
 
 ةَ رطَ وأبل زُ  دَ حؿَ أَ  المِ ك كَ َض ؼتَ هق مُ  الُبخاِريُّ و ل

 بقِت ثُ  اطِ رَ اشتِ َطَؾك  لُّ دُ ؿ يَ فُ المُ بؾ كَ  ,اظِ ػ  الحُ  طقانِ ؿ مـ أَ هِ قرِ وغَ  ؿٍ وأبل حاتِ 

ت تَ بَ ثَ  طقانِ مـ إَ  ةٍ ؿاطَ َج فِل  قاالُ ؿ قَ فُ ك  فنِ  :ڤل عِ افِ م طـ الش  د  ؼَ ؿا تَ كَ  ,ؿاعِ الس  

حاَبةِ  عضِ ة لبَ ؤيَ لفؿ الرُّ   :مِـُفؿ ؿاعُ ؿ الس  فُ ت لَ ثبُ لؿ يَ  :َذلَِؽ  قا معالُ وقَ  ,الص 

ـُ حقَ ويَ  ُش طؿَ إَ  مِـُفؿ :ةٌ ؾَ رَس ؿ مُ ـفُ ؿ طَ فُ اتُ وايَ فرِ  ـُ  قُب يُّ وأَ  ثقرٍ أبل كَ  ك ب  قنٍ طَ  واب

ـُ  ةُ ر  وقُ  ف أبق الَ ذا قَ , كَ ةٌ ؾَ رَس ؿ طـف مُ فُ اتُ ايَ وَ فرِ  :مِـفُ  قاعُ سؿَ ولؿ يَ  اوا أكًس أَ رَ  دٍ خالِ  ب

ـِ حقَ يَ فِل  -أيًضا- ةَ رطَ أبق زُ  فُ الَ , وقَ ؿٍ حاتِ  ـِ حقَ يَ فِل  دُ حؿَ أَ  اَل وقَ  ,ثقرٍ أبل كَ  ك ب  ك ب

 ةً ؾَ ِص ت  ف طـف مُ تَ وايَ قا رِ ؾُ جعَ ولؿ يَ  ؟ٓأم مِـُف  عَ ؿِ ي َس درِ فال أَ  اى أكًس أَ : قد رَ ثقرٍ أبل كَ 

 ؼِ الؾُّ  مؽانِ ـ إِ مِ  غُ بؾَ ة أَ ؤيَ والرُّ  ,ةؤيَ د الرُّ ر  جَ بؿُ 
 
 .ل

حاَبة انِ بقَ مـ ِص  ثقرٌ كَ  َؽ لِ ذَ وكَ    اوُ أَ رَ  الص 
 
ولؿ صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ  الـ بل

ـِ  ِق كطارِ  ةٌ ؾَ رَس ؿ طـف مُ فُ اتُ وايَ فرِ  :مِـفُ  ؿاعٌ لفؿ َس  ح  ِص يَ   .هقرِ وغَ  اٍب فَ ِش  ب

ٓ  قَ ؼِ ـ لَ ؿ  مِ  عْ سؿَ لؿ يَ  ؼاءِ ف مع الؾ  أك  مِـُف  ؿؾِ ـ طُ مَ  َؽ لِ ذَ وكَ   :اقرً ِس يَ  اقئً  َش ف إ

ـِ  اياِت وَ كرِ  ,ةٌ ؾَ رَس مُ َطَؾك َذلَِؽ  ةيادَ ف طـف زِ اتُ وايَ فرِ   .«رَ ؿَ ب طـ طُ ق  َس الؿُ  اب

 َل قْ قَ  أن  َطَؾك  قنعُ جؿِ مُ  َحديِث بال الِعؾؿِ  َأهُؾ  :طقُبِالَخِِاَلِقَِ» :َقاَلِو

ف عرَ ره يُ كَ ي ذَ ذِ ف ال  قخُ ان َش بف إذا كَ  عؿقٌل مَ  َصحقٌح  ,النٍ طـ فُ  النٌ ا فُ ـَ ث: ثَ د  حَ الؿُ 
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ـ ؿ  مِ  ُث د  حَ الؿُ َهَذا  ـؽُ ولؿ يَ  ,مِـفُ  عَ ؿِ ف وَس قَ ؼِ ث طـف ولَ د  ي َح ذِ ال   كَ درَ ف قد أَ أك  

 .كفَ اكتَ  .«سل  دَ يُ 

 ؿعاكِ ر الس  ػ  ظَ طـ أبل الؿُ  ُحؽِلو» :َقاَلِو
 
 ؼِ د الؾُّ ـَ الس   صالِ ر ٓت  بَ ف اطتَ : أك  ل

 
 ل

 دُّ َش ا أَ ذَ طـف, وهَ  واَيةر  بال اوفً عرُ مَ  قنَ ؽُ ل أن يَ اكِ و الد  ؿرٍ ة, وطـ أبل طَ حبَ الصُّ  قَل وصُ 

 .«ُمسؾِؿٌ ه رَ كؽَ أَ ي ذِ ف ال  قخِ وَش  الُبخاِري   رطِ ـ َش مِ 

ـُِِظُِالحافَِِِقاَلِ  اعِ طَ ؿ بآكؼِ ؽَ ـ َح مَ » :(0/077)ِ«ياوِِالرِ ِيِبِدرتَِ»فِلِِرٍَِجَِحِِاب

َؾ, والقَ رة َس عاَص ك بالؿُ ػَ ـ اكتَ ومَ  ,ةحبَ الصُّ  قَل ط صُ رَ ـ َش قف مَ ؾِ د, ويَ د  َش  اطؾؼً مُ   طُ َس ف 

ٓ  عدَ بَ  قَس ي لَ ذِ ال   لقؾو ,فؼَ ـ وافَ ومَ  البُخاِري   ُب ذهَ ت مَ ـُّ عَ  الت  ه إ مـ  رَ اهِ الظ   أن   :لف الد 

ٓ  َذلَِؽ  ؼطؾِ ف ٓ يُ س أك  ل  دَ لؿُ ا قرِ غَ  ؿ فُ تَ طادَ  أن  َطَؾقِف  لُّ يدُ  اءُ ؼرَ , وآستِ ؿاعِ الس  َطَؾك  إ

ٓ  َذلَِؽ  صالِق إِ  مُ دَ طَ  , صاُل آت   ـ  الظ  َطَؾك  بؾَ ل غَ القِ ت الت  بَ ا ثَ ذَ , فنِ قعِ سؿُ الؿَ فِل  إ

 بـِ مَ  والباُب 
 
 ؼِ الؾُّ  مؽانِ إِ  دِ ر  جَ بؿُ  قدٍ قُج مَ  قرُ غَ  اذَ ا بف, وهَ قـَ ػَ ف فاكتَ تِ بَ ؾَ غَ َطَؾك  ل

 
ؿ ولَ  ل

 .فالِ َح فِل  ؽُّ بؾ ُيَش  ,صاُل آت   ـ  الظ  َطَؾك  بغؾِ ف ٓ يَ ك  فنِ  :تثبُ يَ 

 ؿاعِ م الس  دَ طَ  الِ ؿَ ٓحتِ  اؿً ـ دائِ عَ ـْ عَ الؿُ  د  رَ  زومِ ـ لُ مِ َطَؾقِف  ُمسؾِؿٌ ه دَ ورَ ا ما أَ م  وأَ 

 قَ ف ففُ عْ سؿَ ـ ما لؿ يَ ـعَ ـ طَ س, ومَ ل  دَ الؿُ  قرِ غَ فِل  ةوَض ػرُ مَ  ةَؿسَللَ إذ ال :دٍ ارِ بقَ  قَس فؾَ 

 اهـ. .«سل  دَ مُ 

ـُ  ظُ فالحافِ   .فؼَ ـ وافَ ومَ  الُبخاِري   َب ذهَ مَ  ِؼ ابِ ف الس  المِ ح بؽَ ج  رَ  رٍ جَ َح  اب

ِ َٓ ِؼِ عَِفِقدِتَِِأكِ إ وإذا » َقاَل:(ِثؿ0/443ِ)ِ«فؽارِِإَِِقِحِقِضِتَِ»فِلِِلِ ـعاكِِبفِالص 

  ةِ ق  ق طـ الؼُ خؾُ ٓ يَ  ُمسؾِؿٍ  ُب ذهَ ا فؿَ ذَ هَ  َت فْ رَ طَ 
 .«َػ كَص ـ أَ ؿَ لِ
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ـِ قلَ الؼَ  أي   قِح رجِ تَ فِل  الِعؾؿِ  َأهؾِ  بقـ الٌف ِخ فِقَفا  َؿسَللةوال ُقؾُت:  قلِ : قَ ق

 الُعَؾؿاءِ مـ  ثقرٌ ان كَ وإن كَ  ,فؼَ ـ وافَ ومَ  ُمسؾِؿٍ  قلِ أو قَ  ,فؼَ افَ ـ وَ ومَ  الُبخاِري  

ـُ َقاَل  اؿَ كَ  ,ُمسؾِؿٌ ف الَ ما قَ َطَؾك  ريـخ  لَ تَ الؿُ   .«الت رمِِذي  ؾ ؾَ طِ  رِح َش »فِل  ٍب َج رَ  اب

ـِ قلَ د الؼَ َح أَ  قَح رجِ ل تَ ِض رَ غَ  قَس ولَ   دْ رِ ـػَ لؿ يَ  الُبخاِري   أن   قانَ بَ  ُت دْ رَ ؿا أَ ك  , إِ ق

 .أِي ذا الر  فَ بِ 

د :َقاُلقاو ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب أبا  رَ وقد طاَص  قسٍ لِ دف بتَ عرَ , لؿ يُ ـٍ َس َح  اهلل ب

 ثباِت إِ فِل  ا كاٍف ذَ ففَ  :لمقنٌ مَ  دلقُس والت   ـٌ ؿؽِ مُ  ؼاءُ فالؾ   :قياًل صَ  اـً مَ ف زَ كَ درَ وأَ  كادِ الز  

 .كادِ ف طـ أبل الز  تِ وايَ ة رِ ح  ِص 

 وهل َٓ أَ  :ةً ؾ  طِ  سـادِ الِ فِل َهَذا  فنن   :الَؼقلِ ذا فَ ـا لِ قؿِ سؾِ ـا مع تَ ك  أَ  :قاُبِوالَجِ

ـَ فلَ  ,ونقرُ ثِ كَ  قذُ المِ ولف تَ  ,يـرِ ؽثِ الؿُ  ققخِ مـ الُش  كادِ أبا الز   أن    قذُ المِ الت   ٓءِ مُ هَ  ي

مـ  دٌ َح ها أَ وِ رْ قػ لؿ يَ وكَ  ؟واَيةِ ر  الَهِذه  ـؿ مِ أيـ هُ  ؟َحديَث ؾقا طـف الؿَ يـ َح ذِ ال  

دِ  قرُ ه غَ قذِ المِ تَ  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب ـ فؿَ  !؟ةَ ؾقَ ف الخَ ب  وُح  ةِ يَ ف لؾبادِ زومِ مع لُ  ـٍ َس َح  اهلل ب

ه قرُ وغَ  الُبخاِريُّ ف الَ وهق ما قَ  ,َحديُث ؾ بف الؾ  طُ  َحديٍث د برَ ا اكػَ ذَ ف فنِ حالَ َهَذا  كان

 .ؼبَ كؿا َس 

ِأمرًِـَِهُِِقُػِِضِوأُِ ِالؿُِرِْذكُِلؿِيَِِاا ت طـ أبل بَ ف ثَ وهق أك   :َحديِثِقنِلؾُحِح َِصِه

 .«دِ ارِ الش   الَبِعقرِ  روكَ بُ  أحدٌ  ـ  كَ ربُ  يَ َٓ » :َقاَل ف أك   امقققفً  َصحقٍح  سـادٍ بنِ  ڤ ُهَريَرة

 .فيجُ خرِ ل تَ قلتِ وَس 

راَوردِيُّ َرواُه  اؿَ لِ  ٌػ خالِ مُ  ػظُ ا الؾ  ذَ وهَ   َطَؾك القََدْيـ زولِ لؾـُّ  كرٌ ذِ فِقِف  إذ لقس :الد 
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كبتَقْـقبؾ  َ لَ  ڤ ُهَريَرةأبل  َب ذهَ مَ َهَذا  , ولق كانالرُّ  ٕن   :فقاكِ بَ  قُت وَ َهَذا  إذ :فبقـ 

ُجقد ةَ ق  قػِ ـ لف كَ ق  بَ فقُ  ؟نْ ذَ إِ  دُ سجُ يَ  قَػ ف كَ لَ سلَ أن يَ  ؾٍ لسائِ  القََدْيـ َطَؾك يؿ ؼدِ بتَ  السُّ

كبتَقْـ ٓ  ذكُ ولؿ يَ  ,ـؽُ ف لؿ يَ ؾ  كُ َذلَِؽ  ـ  ؽِ , لَ اًل ثَ مَ  الرُّ ؼ قافِ ؼ, وهق يُ بَ ي َس ذِ ال   ػظَ  الؾ  ر إ

ـَ ا أن   قرَ غَ  ,بـ كافِعٍ اهلل  بدِ طَ  ِرواَية  ُهَريَرةأبل َطَؾك  قققٌف فؿَ َهَذا  اأم   ,عففَ رَ  كافِعٍ  ب

راَوردِي   أن  َطَؾك  لُّ ا يدُ ؿ  مِ  :ڤ ولؿ  ,«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ةِ يادَ د بزِ ر  ػَ تَ  الد 

فِل  ففل :فتِ ؿَ رَج تَ فِل  فقاكُ ؼ بَ بَ ا َس ؿَ كَ  ,د بفرَ ما اكػَ  قلِ بُ بؼَ  ُح سؿَ ف ٓ تَ وحالُ  ,َطَؾقَفا عْ تابَ يُ 

 .اقحً حِ ا َص عـاهَ ان مَ كَ  , وإنْ سـادِ الِ ِجَفة  مـ حُّ ِص ة ٓ تَ قػَ عِ َض  ةٌ يادَ ة زِ قؼَ ؼِ الحَ 

َم َ
 
ف ن ض َع 

 
دًث ةأبي  ح  ٍس  س  َ :ڤ ه 

 :مِـُفؿ ,ُهَريَرةأبل  َحديَث  الِعؾؿِ  َأهؾِ  مـ ةٌ ؿاطَ َج  َػ ع  َض 

ِ:الُبخاِريِ (0ِ)

دة ؿَ رَج ( تَ 1/139) «بقرِ الؽَ  اريِخ الت  »فِل  َقاَل  ـِ  ُمَحؿ  ابـ  :َؼاُل اهلل ويُ  بدِ طَ  ب

راَورِدي   ريِؼ مـ صَ  َحديَث ر الكَ ذَ  د أنْ عَ بَ  ,ـَس َح  ي درِ وٓ أَ  ,َطَؾقفِ  عُ تابَ وٓ يُ »: الد 

 .«أم ٓ كادِ مـ أبل الز   عَ ؿِ َس 

ـ9ُِ) ِ:يِ دِِعَِِ(ِاب

ِفِلِِؾِِالؽامِِ»فِلَِِقاَلِ ـُ  دُمَحؿ  » (:5/947)ِ«عػاءِِالض  ـ َس ابـ الحَ  :َؼاُل اهلل ويُ  بدِ طَ  ب

ـ أبل الز   ـَ  عُت ؿِ َس  ,عْ سؿَ لؿ يَ َطَؾقِف  عتابَ ٓ يُ  كادِ ط ـ رُ ذكُ يَ  ادٍ ؿ  َح  اب  .«البُخاِري  ه ط

اَرُقطـِلِ (4ِ) ِ:الد 

راَورِديُّ  زيزِ العَ  بدُ د بف طَ ر  تػَ » :َقاَلِ دِ طـ  الد  ـِ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ  ـ َس الحَ  اهلل ب
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ـُ كَ ذَ  .«كادِ طـ أبل الز   ي  قَ ؾَ العَ   (.1/215) «ادِ عَ اد الؿَ زَ »الَؼق ؿ فِل  ره طـف اب

ِ:الَبقَفِؼلِ (3ِ)

َِِقاَلِ ـَـ»فِل دُ بف  دُ رِ ـػَ يَ » :(9/011)ِ«الُؽبَرىِالس  ـِ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ   اهلل ب

راَورِديُّ وطـف  ,ـَس الحَ   .«الد 

ِ:الت رِمِذيِ (4ِ)

دِِعـِِبـِكافِعٍِاهللِِبدِِعَِِريِؼِصَِـِمَِِِأخَرَجفأنِِعَدِبََِِقاَلِ اهللِبـِِبدِِبـِعَُِِمَحؿ 

ٓ   كادِ أبل الز   َحديثف مـ فُ عرِ ٓ كَ  ريٌب غَ  َحديٌث  ُهَريَرةأبل  َحديُث ...» :ـٍَِسَِحِ  إ

 .«جفِ القَ َهَذا  مـ

ِ:لِ مِِ(ِالحاز5ِِ)

ل أب َحديِث ـ ف مِ عرَ ٓ يُ  ريٌب غَ  َحديٌث ا ذَ هَ » (:0/66)ِ«عتَِبارآ»فِلَِِقاَلِ

ٓ   كادِ الز    قهُج خرَ أَ  ي  قِ َس والـ   الت رمِِذي  و دَ أبل داوُ  رطِ َش َطَؾك  , وهقجفِ القَ َهَذا   مـإ

 .«فؿبِ تُ كُ فِل 

ـ6ُِ) ِ:ٍبَِجِرَِِ(ِاب

 يوِ ورُ » :رٍِْجِبـُِحِِؾِِوائَِِِحديَثِرِكَِماِذَِعَدِ(ِب5/45َِ)ِ«َفتِحِالباِري»فِلَِِقاَلِ

 .«اأيًض  ُت ثبُ يَ  وٓ ُهَريَرةأبل  َحديِث مـ َهَذا  ؽسِ طَ فِل 

ِ:لِ ـاكِِالؽِِِةُِؿزَِ(َِح7ِ)

ـُ كَ ذَ  .«رـؽَ هق مُ » :َقاَلِ  (.6/36) «َفتِح الباِري»فِل  ٍب َج رَ  ره طـف اب
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ِ:لِ ابِِطِ (ِالَخ8ِ)

ـَـمعالؿ » .«ُهَريَرةأبل  َحديِث مـ  ُت ثبَ أَ  ؾٍ وائِ  َحديُث » :َقاَلِ  (.1/178) «السُّ

ـ01ُِ)ِ ِ:الَؼق ؿِ(ِاب

- َحديُث فال ُهَريَرةأبل  َحديُث ا أم  » (:0/904)ِ«عادِِؿَِادِالزَِ»َقاَلِفِلِِفؼد

ر كَ وقد ذَ  .«هرَ آِخ  ُػ خالِ ف يُ لَ و  أَ  فنن   :واةِ الرُّ  عضِ مـ بَ  هؿٌ وَ فِقِف  عقَ قد وَ  -ؿُ طؾَ واهلل أَ 

ػقـ لؾَض ج الؿُ جَ ُح فِل  هارُ ذكُ ف أَ قػِ ضعِ تَ فِل  جقهٍ وُ  ةَ د  طِ   .َحديِث ع 

َ
 
ن ض ت م  ج  َف عَ ح 

 
دًث ةه َأبي  ح  ٍس  َ :ڤ س 

ِ:ُهَريَرةأبلَِِحديَثِػِعِ ـَِضِةِمَِج ِمـُِحِِانَِكَِ

دَ  أن   - ـَ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .قفِ ؾَ طَ  عْ تابَ د بف ولؿ يُ رَ اكػَ  ـٍ َس َح  اهلل ب

دُ  عَ ؿِ َس أَ  ىدرَ ٓ يُ  - ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .أم ٓ كادِ ـ مـ أبل الز  َس َح  اهلل ب

راَورِديُّ  زيزِ العَ  بدُ د طَ ر  ػَ تَ  - دبف طـ  الد  ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .ـَس َح  اهلل ب

دُ  - ـُ  ُمَحؿ  ـُ  بدِ طَ  ب  قُث َح  الُبخاِريُّ إَِلقِف  شارَ كؿا أَ  ؟ـ أم َٓس َح  اهلل هؾ هق اب

د َقاَل: ـُ  ُمَحؿ  ـُ  :َؼاُل اهلل وي بدِ طَ  ب  .ـٍ َس َح  اب

د - ـُ  سـادِ الِ فِل  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  هق اب ـِ ؿرِ طَ  اهلل ب لف:  ؼاُل ذي يُ ال   انَ ثؿَ طُ  و ب

 ـاكِ الؽِ  ةُ ؿزَ ف َح الَ قَ  .يباُج الد  
ُّ
ـِ  «َفتِح الباِري»فِل  اؿَ كَ  ,ل  (.6/37) ٍب َج رَ  ٓب

 ف ك  فنِ  :هرَ آِخ  ُػ خالِ ف يُ لَ و  أَ  فنن   :واةِ الرُّ  عضِ مـ بَ  هؿٌ وَ  َحديِث الفِل  عقَ وَ  -
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 ع َض ؿا يَ ك  إِ  الَبِعقرَ  فنن   :الَبِعقرُ ك رُ بْ ك كؿا يَ رَ قف فؼد بَ تَ كبَ ؾ رُ بْ قَ  يفِ دَ ع يَ َض إذا وَ 

 .ًٓ يف أو  دَ يَ 

 ,ةغَ الؾُّ  َأهُؾ  ففُ عرِ ؾ وٓ يَ عؼَ ٓ يُ  المٌ كَ  :يفدَ يَ فِل  الَبِعقرِ ا تَ كبَ رُ  َقاَل:ـ مَ  قُل قَ  -

 ك ؾَ ة فعَ كبَ الرُّ  يف اسؿَ دَ يَ فِل  قـتَ الؾ  َطَؾك  ؼصؾِ أُ  وإنْ  ,قـجؾَ الر  فِل  ةكبَ ؿا الرُّ ك  وإِ 

 .غؾقِب الت   بقؾِ َس 

ف: ؾ  عَ ف ولَ صؾُ ف وأَ تـُ مَ  واةِ الرُّ  عضِ بَ َطَؾك  بؾَ ا اكؼَ ؿ  مِ  ُهَريَرةأبل  َحديُث  -

 .«يفدَ بؾ يَ قَ  تقفِ بَ كَ ع رُ َض قَ ولْ »

بـ أبل  عدِ َس  َحديِث ب ـسقٌخ ف مَ ك  فنِ  اقضً حػُ مَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث كان  إنْ  -

 .لأتِ  ڤ اصٍ ق  وَ 

  ػ طبدُ الَ َخ  -
ِ
را بـ كافِعٍ  اهلل فِلِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ» :ػظِ بؾَ  واهُ فرَ  َورِدي  الد 

 .دْ زِ ولؿ يَ  «َبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكُِرُِبُِقِْفَِِفِِتَِِلَِصِ

حاَبةطـ  ي  روِ الؿَ  ةُ ػالَ خَ مُ  - ُرِوَي  قُث َح  :ُهَريَرةأبل  َحديثل ڤ الص 

ُجقد َطَؾك إَِلك  رورُ ؿ الخُ ـفُ طَ   .الَقَدْيـبؾ ب قَ كَ الرُّ السُّ

 كان فننْ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ»: ػظِ بؾَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث َي ُروِ  قد -

ُجقدإَِلك  هقاءِ الِ  ـدَ قف طِ تَ كبَ رُ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض ف يَ أك  َطَؾك  قاًل لِ ان دَ كَ  اقضً حػُ مَ َهَذا   ,السُّ

كبَتْقـ ؼديؿِ تَ َطَؾك  لقٌؾ دَ فِقِف  قسولَ   .الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ

ـِ الؿَ  ُب رِ ضطَ مُ  ُهَريَرةأبل  َحديُث  - َِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ»: َيُؼقُل  ِؿـُفؿ َمـف: ت

 ,«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ»: َيُؼقل مِـُفؿ َمـو ,ؽسِ بالعَ  َيُؼقل مِـُفؿ َمـو ,«فِِقِْتَِبَِكِْرُِ
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 .ارأًس  الُجؿَؾةَهِذه  فحذِ يَ  مِـُفؿ َمـو

  فِل لـَ  ٌػ لِ خامُ  ُهَريَرةأبل  َحديُث  -
 
 .ؾؿَ الجَ  روكِ كبُ  روكٍ طـ بُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

َ زدَ 
  
َال َص   

ى حين للح 
 
ل دًث ع  َح 

  
َال

 
َ ض

َ:فين لهع 

ِقا:الُِةِفؼَِبَِجقِِػقـِلفِبلَِعِ َضِجِالؿَُِجُِحَِعَؾكَِِحديِثِحقنِلؾح َِصِالؿُِِجاَبِأَِ

ِتػرِ  قاُبِالَجِِ- ِعـ راَورِديِ د ِِالد  دوشقخف ِعَُِِمَحؿ  ـِِبـ ِب ِاهلل ـِحَسِِبد

راَورِدي   أن   :َحديثبال ا ٓ ؿَ كَ  ,َحديِث ؿا بالهَ دُ رُّ ػَ تَ  رُّ ُض تان فال يَ ؼَ ف ثِ قخَ وَش  الد 

راَورِديُّ رد ػ  تَ لؽ لؿ يَ ذَ وكَ , كخػَ يَ  ف عَ ابَ تَ  ,الُجؿَؾةفِل َطَؾقِف  عقبِ د تُ فؼ :َحديِث بال الد 

ـُ اهلل  بدُ طَ   .كافِعٍ  ب

ِمََِدِعََِعَؾكِِقاُبِوالَجِِ- َِسِفَِعرِِم ـِِِدُمَحؿِ ِؿاعِِة ـِِِبدِِعَِِب ـِمـِأبلَِسَِحِِاهللِب

ٓ   ةٍ ؾ  ت بعِ قَس ه لَ ذِ ففَ  :كادِِالزِ   راطُ وهق اشتِ  ,وِف عرُ ف الؿَ صؾِ أَ َطَؾك  ـاءً بِ  الُبخاِري   ـدَ  طِ إ

د ر  جَ ؿ مُ هُ ـدَ ل طِ ؽػِ بؾ يَ  ,ثقـد  حَ الؿُ  ؿفقرٍ ُج  ـدَ طِ  رطٍ بَش َذلَِؽ  قسولَ  ,ؼاءِ الؾ   ةِ فَ عرِ مَ 

 .قسدلِ الت   ـِ مْ أَ  مع ؼاءِ الؾ   مؽانِ إِ 

دَ  فنن   :ر هـاف  قَ تَ ا مُ ذَ وهَ  ـَ  ُمَحؿ   رَ هق قد طاَص  ثؿ   ,دلقسٍ ف بتَ عرَ اهلل لؿ يُ  بدِ طَ  ب

ف قخُ وَش  (53)ر ؿُ ولف مـ العُ ( 145)ة ـَ ف مات َس ك  فنِ  :قياًل ا صَ ماكً ف زَ كَ درَ وأَ  كادِ أبا الز  

 (.2/79) ارٍ َص ف واختِ رُّ َص بتَ  «رواءِ الِ »ك مـ فَ اكتَ  .(135) ةَ ـَ كاد مات َس أبق الز  

َم َ
 
َىاق

 
َش

  
َت ال

 
َ ض

َفين لع  دًث  ةأبي  ح  ٍس  س  َ:ڤ ه 

دد بف رَ اكػَ فؿ:ِقلُِقَِِ- ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  ىدرَ وٓ يُ  ,َطَؾقفِ  عْ تابَ ؿ يُ ـ ولَ َس َح  اهلل ب

راَورِديُّ د بف ر  ػَ وتَ  ,أم ٓ كادِ مـ أبل الز   عَ ؿِ َس أَ   .الد 
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 .ةطادَ ك طـ الِ غـَ لَ حقـ فح  َص مع الؿُ  َج جَ الحُ َهِذه  ـاْش اقَ قد كَ 

د ققلفؿ: - ـُ  ُمَحؿ  ـُ  بدِ طَ  ب إَِلقِف  ا أشارؿَ كَ  ؟أم ٓ ـٍ َس َح  اهلل هؾ هق اب

 ـاكِ الؽِ  ةَ ؿزَ َح  قُل وقَ , «فيخِ ارِ تَ »فِل  الُبخاِريُّ 
 
دف إك   :ل ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب ـِ ؿرِ طَ  اهلل ب  و ب

 .اُج يبلف: الد   ؼاُل ي يُ ذِ ال   ثؿانَ طُ 

دف أك   حقُح الص   ُقؾُت: ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب , سـادِ الِ فِل  بف اًح ر  َص اء مُ ا َج ؿَ كَ  ,ـَس َح  اهلل ب

ـُ  دَ بعَ وقد استَ   ـاكِ الؽِ  ةُ ؿزَ ف َح الَ ( ما قَ 6/37) «َفتِح الباِري»فِل  ٍب َج رَ  اب
ُّ
 .ل

 .... إلخهرَ آِخ  ُػ خالِ ف يُ لَ و  أَ  ن  فنِ  :واةِ الرُّ  عضِ ـ بَ مِ  هؿٌ وَ  َحديِث الفِل  عقَ : وَ قالقاِ-

راَورِدي  ه طـ وْ وَ رَ  واةَ الرُّ  : أن  قاُبِوالَجِ ؿا قف, كَ ؾَ ؼقا طَ ػَ وات   ػظِ ذا الؾ  فَ بِ  الد 

تِل  لػاظِ إَ  قانُ ؼ بَ بَ َس   عْ ؼَ فؾؿ يَ  :فِل َذلَِؽ  ػؾِ ختَ وهل ٓ تَ  ,َحديُث ا الفَ د بِ رَ وَ ال 

 .نْ ذَ إِ  واةِ الرُّ  عضِ ـ بَ مِ  هؿٌ وَ 

راَورِدي  ع مـ قَ وَ  هؿَ القَ  أن   رادُ الؿُ ان كَ  نْ وإِ  ف عرِ ا كَ ـَ ٕك   :اأيًض  عقدٌ ذا بَ ففَ  :الد 

 .قفؾَ ػقا طَ ؾِ ختَ طـف, وهؿ لؿ يَ  واةُ الرُّ  اخَتَؾَػ ا ذَ إِ  هؿَ القَ 

 .فلَ و  أَ  ُػ خالِ ٓ يُ  َحديِث ال رَ آِخ  إن   ثؿ  

 فف كَ لُ و  فلَ 
ٌ
 الَقَدْيـ ضعِ بقَ  روكِ ة البُ ق  قػِ كَ  قانُ ه بَ رُ وآِخ  ,الَبِعقر روكِ كبُ  روكٍ طـ بُ  ل

كبَتْقـقبؾ  ل أن ؾ  َص ر الؿُ مَ فلَ  ,فقْ تَ كبَ رُ َطَؾك  لـزِ يَ  الَبِعقر د أن  شاهَ الؿُ  عروُف والؿَ  ,الرُّ

 ,لؾ  َص الؿُ  روكِ وبقـ بُ  الَبِعقر روكِ قـ بُ ة بَ ػَ خالَ الؿُ  جفُ ا هق وَ ذَ وهَ  ,يفدَ يَ َطَؾك  لـزِ يَ 

 .فقلَ َح  الٍ دَ جِ إَِلك  حتاُج ٓ يَ  ٌح ك واِض عـً وهق مَ 

ؿا ك  وإِ  ,ةغَ الؾُّ  َأهُؾ  ففُ عرِ ؾ وٓ يَ عؼَ ٓ يُ  المٌ كَ  يفِ دَ يَ فِل  الَبِعقرا تَ كبَ : رُ قاالُِقَِِ-ِ
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ـِ جؾَ الر  فِل  ةكبَ الرُّ   .ق

 .هدِ يَ فِل  الَبِعقرة كبَ رُ  فقا أن  رَ ة قد طَ غَ الؾُّ  َأهَؾ  : أن  قاُبِوالَجِ

فِل  الَبِعقرة كبَ : ورُ قُث الؾ  َقاَل » (:4/458)ِ«غةالؾِ ِفذيِبِتَِ»فِلِِيِ رِِزهَِإََِِقاَلِ

: الَبِعقرِ ي دَ , وُركَبَتا يَ ٌب : ُركَ واِب فا مـ الد  ؾ  كُ  عِ ربَ إَ  واِت لذَ  اُل ؼَ وقد يُ  ,هدِ يَ 

ؿا ففُ  ؾٍػ ئان مـ َخ اتِ الن الـ  ػِص ا الؿَ م  وأَ  ,كرَ ا بَ ذَ إِ  ـَ طْ ان البَ قَ ؾِ يَ  ذانِ ن الؾ  اَل ػِص الؿَ 

 اهـ. .«ناقبَ رقُ العُ 

 .ؼبَ ر ما َس كَ وذَ  «...هدِ يَ فِل  الَبِعقرة كبَ ورُ » (:0/349)ِ«برَِالعَِِسانِِلِِ»لِوفِِ

ـَُِِقاَلِو ِِهقَدِِسِِاب ِوالؿُِحؽَِالؿُِ»فِل ي ذِ  كؾُّ و» :(6/05)ِ«ؿِِعظَِإَِِحقطِِؿ

 .«قفِ جؾَ رِ فِل  قباهُ رقُ وطُ  ,يفِ دَ يَ فِل  اهتَ كبَ : رُ عٍ ربَ أَ 

 ف ه, وأك  دِ يَ فِل  البَِعقرة كبَ رُ  فقن أن  عرِ ة يَ غَ الؾُّ  أَهَؾ  ؼ أن  بَ ا َس ؿ  ـ مِ بق  د تَ فؼَ 

 .قٌل عؼُ مَ  المٌ كَ 

ِوفِِ ـِِِةَِراقَُِسَِِحديِثِل ٍِِؽِالِِمَِِب ِقِِفِل ِالفِِص  فِل  سلرَ ا فَ دَ ت يَ اَخ َس » :ةجرَِة

كبَتْقـتا غَ ؾَ ك بَ ت  َح  رضِ إَ   (.3906) الُبخاِريُّ  َأخَرَجف .«الرُّ

 الَبِعقر رُّ خِ ا يَ ؿَ قف كَ تَ كبَ رُ َطَؾك  فكقطِ رُ  عدَ بَ  ر  َخ ف أك  » :ڤ رؿَِرِعـِعُِثَِلِإَِوفِِ

( 1/256) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجف .«يفدَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض ووَ 

 .حقٍح َص  سـادٍ بنِ 

ِِالط حاِويِ َِقاَلِ ِأثارِِ»فِل َِمعاكِل ِم0/943ُِ)ِ«َشرح ِالُحِِاقبًِجِِ( ةِج ِعـ

ِ  ةِ حالَ الِ  ِل ػف وكَ قحِ صحِ وتَ  المِ الؽَ َهَذا  ثبقِت تَ فِل  ؿقفِ ؾَ ة طَ ج  ن مـ الحُ افؽَ » :ؼةابِِالس 
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: َكَذلَِؽ  قاقُس لَ  مَ ق آدَ ـُ وبَ  ,ؿِ فائِ البَ  رِ سائِ فِل  َؽ لِ ذَ وكَ  ,يفِ دَ يَ فِل  اهتَ كبَ رُ  الَبِعقرَ  أن   :مِـفُ 

ـِ قف الؾ  تَ كبَ رُ َطَؾك  كرُ بْ ٓ يَ  َؼاَل:ف ـِ الؾ   قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك  الَبِعقرُ ك رُ بْ ا يَ ؿَ قف كَ جؾَ رِ فِل  تق فِل  تق

ـِ يف الؾ  دَ  يَ ًٓ أو   عُ َض فقَ  أُ بدَ يَ  ـْ ؽِ ولَ  ,يفِ دَ يَ   :قفِ تَ كبَ رُ  عُ َض ثؿ يَ  انِ تَ كبَ ؿا رُ قفِ فِ  قَس لَ  تق

 اهـ. .«الَبِعقرُ  ُؾ ػعَ ما يَ  الِف بخِ فِل َذلَِؽ  ُؾ ػعَ قن ما يَ ؽُ فقَ 

ف: ؾ  عَ ولَ  واةِ الرُّ  عضِ بَ َطَؾك  فتـُ ب مَ ؾَ ا اكؼَ ؿ  مِ  ُهَريَرةأبل  َحديُث قا: الُ قَ  -

 .«يفدَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ رُ  عْ قَض ولْ »

لقؾفليـ  :ىطقً دَ َهِذه  : أن  قاُبِوالَجِ  لقٌؾ د دَ قَج ف ٓ يُ أك   والحؼُّ  ؟قفاؾَ طَ  الد 

ـِ مَ فِل  ؾٍب قَ  جقدِ وُ َطَؾك   :مرانِ أَ  الَؼقلِ َطَؾك َهَذا  ؾفؿؿَ ي َح ذِ وال   ,َحديِث ال ت

 الَؼقلِ َهَذا  ؼ ردُّ بَ وقد َس  ,يفدَ يَ فِل  الَبِعقرا تَ كبَ قن رُ ؽُ هؿ أن تَ كؽارُ هق إِ  :ُلِوِ إَِ

 .فقف قاِب الص   قانُ وبَ 

كبتَقْـع ْض وَ  ؼديؿِ بتَ  ُهَريَرةأبل  فِل َحديث ػظٍ لَ  رودُ : وُ لاكِِوالثِ   .القََدْيـبؾ قَ  الرُّ

 َي اوِ رَ  ٕن   :َحديِث الفِل  ؾٍب قَ  ققعِ وُ َطَؾك  ل  دُ قَ لِ  ػظِ ذا الؾ  فَ ؼ بِ عؾُّ الت   حُّ ِص وٓ يَ 

ـِ الؿَ َهَذا  ـُ  بدُ هق طَ  ت  .روكٌ تْ وهق مَ  عقدٍ َس  اهلل ب

ـ ة رطَ َخ فِقِف  انؽَ ح لَ تِ لق فُ  الباَب َهَذا  إن   ثؿ    .َطَؾك السُّ

لؿ  الباُب َهَذا  حتِ لق فُ » (:4/344)ِ«قِحِػاتِِالؿَِِاةِِرقَِمِِ»فِلِِيالؼارِِلَِذلَِؽَِقاَلِ

 .«ةً قحَ حِ ا َص فَ قكِ مع كَ  راوٍ  ِرواَيةَطَؾك  ؿادٌ اطتِ  َؼ بْ يَ 

 .ـسقٌخ ففق مَ  احػقضً كان مَ  إنْ  ُهَريَرةأبل  َحديُث : قاالُِقَِِ-
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 ُح صؾُ فال يَ  :عقٌػ َض  َخ الـ اس َحديَث الَهَذا  ا أن  ـ  ق  ـا قد بَ ك  : أَ قاُبِوالَجِ

 .سِخ الـ   َطَؾك َمسَللةِ  بف اِج جَ لالحتِ 

ـُ اهلل  بدُ طَ  َػ الَ : َخ قاالُِقَِِ- راَورِدي   كافِعٍ  ب فِلِِؿِْكُُِدَِحِأَُِِدِؿِِعِْيَِ» :ػظِ بؾَ  واهُ فرَ  الد 

 .َؽ لِ ذَ َطَؾك  دْ زِ ولؿ يَ  «َبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِكُِرُِبِْقَِفَِِفِِتَِِلَِصِ

 ػاِق آت   فَ ْج ووَ  الَبِعقرِ  روكِ ة لبُ ؾَ ؿِ حتَ الؿُ  جقهَ ا القُ ـ  ق  ـا قد بَ ك  : أَ قاُبِوالَجِ

 تَ وايَ بقـ رِ  الِف وآختِ 
ْ
راَورِدي  و بـ كافِعٍ اهلل  بدِ طَ  ل راَورِدي   أن   والحؼُّ  ,الد   الد 

 اؿَ ؾ, لِ ؼبَ ة فتُ ؼَ مـ ثِ  ةٌ يادَ فا زِ ك  إِ  :َؼاُل وٓ يُ  «فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ةادَ يَ د بزِ رَ اكػَ 

راَورِدي    ف.تِ ؿَ رَج تَ فِل  ركِ ذُ  ؼالٍ مـ مَ  فِل الد 

حاَبةطـ ُرِوَي  ا: مقاالُِقَِِ- ؿ ـفُ طَ ُرِوَي  دفؼَ  :ُهَريَرةأبل  َحديِث ل ٌػ خالِ مُ  الص 

 .الَقَدْيـبؾ ب قَ كَ الرُّ َطَؾك  رورُ الخُ 

حاَبة ف بآثارِ تُ َض عارَ مُ  حُّ ِص فال يَ  َحديُث ت البَ : إذا ثَ قاُبِوالَجِ تِل  الص  ال 

لقؾِ ة برَ بْ العِ  ٕن   :فتْ ػَ الَ َخ   الش   الد 
 
َرَوى  اؿَ ة بِ رَ بْ : العِ ؾؿِ العِ  َأهُؾ  َقاَل  دوق ,تابِ الث   رطل

 ك.ولَ أَ  ه مـ باِب قرُ فغَ  ,في  روِ ي مَ اوِ الر   َػ الَ إذا َخ َهَذا  .ىأَ ي ٓ بؿا رَ اوِ الر  

فنن  :«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ػظِ بؾَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث ُرِوَي  :قاالُِقَِِ-

كبَتْقـ ؼديؿِ تَ َطَؾك  ٌؾ لقدَ فِقِف  قس, فؾَ اقضً حػُ ان مَ كَ   .الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ

 ا َأخَرَجف واَيةَ ر  الَهِذه  : أن  قاُبِوالَجِ
ُّ
ـَـ»فِل  البَقَفِؼل  (,2/100) «الُؽربَى السُّ

ـُ َس ها الحَ سـادِ إِ وفِل   ؾِ طَ  ـ ب
 
ـِ  ل ر   ادٍ يَ زِ  ب ـُ كَ ذَ  .ي  السُّ ـِ الد   رِ كاِص  ره اب  شؼِ مَ الد   ي

ُّ
فِل  ل

ـُ (, و5/49) «فبِ شتَ الؿُ  قضقِح تَ » (, 2/733) «فبِ ـتَ الؿُ  بصقرِ تَ »فِل  رٍ جَ َح  اب
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 ؿعاكِ الس  و
ُّ
 .ياًل عدِ وٓ تَ  ارًح َج فِقِف  رواذكُ ولؿ يَ  (.4/569) «كساِب إَ »فِل  ل

ـُ ان الؿَ ؽَ لَ  سـادِ الِ  ةَ ح  ـا ِص ْض رَ ولق فَ   ػظِ وه بالؾ  وَ رَ  واةِ الرُّ  كؾ   ٕن   :ااذًّ َش  ت

 .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :قرِ شفُ الؿَ 

َِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ»: َيُؼقل ِؿـُفؿ َمـف :ٌب رِ ضطَ مُ  ُهَريَرةأبل  َحديُث : قاالُِقَِِ-

 .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ»: َيُؼقُل  مِـُفؿ َمـ, وؽسِ بالعَ  َيُؼقل مِـُفؿ َمـو ,«فِِقِْتَِبَِكِْرُِ

 .ابً رِ ضطَ مُ  ُهَريَرةأبل  َحديُث فؾقس  :عقدٌ بَ  لَؼقَل اَهَذا  : أن  قاُبِوالَجِ

ِوِ أَِ ـُ  بدُ اها طَ وَ رَ  .«فِِيَِْدِيََِِؾِبِْقَِِفِِقِْتَِبَِكِْرُِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ِرواَيةَ  : ٕن  ًٓ ـِ  عقدِ َس  اهلل ب  ب

 .وكٌ رُ تْ وهق مَ  ي  الَؿؼُبرِ  عقدٍ أبل َس 

ـُ َس ها الحَ ادِ سـَ ل إِ فِ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ِرواَيةُ : ااكقًِثَِ   ـ ب
 
ـِ  طؾل  ب

ي   يادٍ زِ  ر   .رٌح َج  وٓ عديٌؾ تَ فِقِف  فعرَ , وٓ يُ السُّ

ٓ   بَؼ ؿ يَ فؾَ  راَورِدي   ِرواَيةُ  إ ـِ وا الد  راَورِديُّ  وزادَ  ,كافِعٍ  ب ِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :الد 

 !؟َحديِث الفِل َهَذا  راُب يـ آضطِ فلَ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِ

  فِل لـَ  ٌػ خالِ مُ  ُهَريَرةأبل  َحديُث : قاالُِقَِِ-
 
 .البَِعقرِ  روكِ كبُ  روكٍ طـ بُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 اػً خالِ ف لقس مُ أك   :فقاكُ وبَ  ,ؼبَ َس  ةِ ج  الحُ َهِذه  طـ قاَب الجَ  : أن  قاُبِوالَجِ

د يف فؼَ دَ يَ َطَؾك  لؾ  َص ل الؿُ زَ فنذا كَ  :حقِح الص  َطَؾك  هدِ يَ فِل  فتُ كبَ رُ  الَبِعقر ٕن   :فِل لؾـ  

 .قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك  لـزِ ي يَ ذِ ال   الَبِعقرػ الَ َخ 

 



 امـ 33
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

 الثاىٕ دٓ احَل

ـِِِبدِِعََِِحديُثِ  :ڤ رؿَِعُِِاهللِب

ـِ  بدِ ك طَ قلَ مَ  عٌ كافِ َرواُه   .ر طـفؿَ طُ  اهلل ب

ِ:ةٌِلثَِثَِِعٍِعـِكافِِِواهُِورَِ

 بَ طُ  (1)
ِ
ـُ  قد اهلل  .رؿَ طُ  ب

 خْ الس   قُب يُّ أَ  (2)
ُّ
 .تِقاكِل

دُ  (3) ـُ  ُمَحؿ  ـِ الر   بدِ طَ  ب ـِ  حؿ  .كقؾَ أبل لَ  ب

َ
ً
ت: أوّل  ً وا َبَ عَ  ز  َسم َعَ  يد هللا بن 

ـُ َأخَرَجف  «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ (, و627) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  ا اب

 , و«ُمسؾِؿٍ  رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح » َقاَل:و (1/348)
ُّ
اَرُقطـِل ـَـ»فِل  الد   «السُّ

 (, و1/254) «ثارِ َشرح َمعاكِل أ»فِل  الط حاِويُّ (, و1/344)
ُّ
فِل  الَبقَفِؼل

ـَـ» ـُ (, و2/100) «الُؽربَى السُّ  مِ الحازِ (, و1430) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب
ُّ
 ل

ـُ (, و1/77) «طتَِبارآ»فِل   بدِ طَ  ريِؼ مـ صَ  (520) «الت حِؼقؼ»فِل  الَجقِزي   اب

ـِ  زيزِ العَ  دٍ  ب راَورِدي   ُمَحؿ  ـِ بَ طـ طُ  الد  ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  قد اهلل ب ف أك  » :رؿَ طُ  طـ اب

 .«ؽلِ ذَ  ُؾ ػعَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  انَ كَ  َقاَل:و ,قفتَ بَ كْ بؾ رُ قَ  يفِ دَ ع يَ َض كان يَ 

 .«ؾػعَ يَ »ل دَ بَ  «عصـَ يَ » :الط حاِوي   ـدَ وطِ 
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ٓ   ؿقعُ الجَ َرواُه  ذاؽَ هَ    إ
 
اَرُقطـِل  أن  » :هـدَ ف طِ ػظُ قف ولَ ققُ ر الؿَ ذكُ لؿ يَ : الد 

 .«قفتَ كبَ بؾ رُ قَ  يفِ دَ ع يَ َض يَ َسَجد  اذَ ان إِ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل 

 :عٌ كافِ َقاَل » :اؼً ؾ  عَ مُ  قَف ققُ ( الؿَ 1/194) «َصحقِحف»فِل  الُبخاِريُّ ر كَ وذَ 

ـُ وكَ   .«...يفِ دَ ع يَ َض ر يَ ؿَ طُ  ان اب

ِ.رٌِـؽَِمُِِسـادٌِاِإَِِذِوهَِ

ـِ  زيزِ العَ  بدِ طَ  ِرواَية دٍ  ب راَورِدي   ُمَحؿ  ـِ  قدبَ طـ طُ  الد   َقاَل  رؿَ طُ  اهلل ب
ُّ
: الـ سائِل

ـِ  قدِ بَ ف طـ طُ َحديثُ »  .«رٌ ـؽَ ر مُ ؿَ طُ  اهلل ب

ِِـقِ وبَِ ـِ بَ طـ طُ  ثد  ما َح » َؼاَل:فُِدِحؿَِأَِِالمامَُِذلَِؽ ق طـ ر ففُ ؿَ طُ  قد اهلل ب

ـِ  بدِ طَ   .«رؿَ طُ  اهلل ب

ـِ  بدِ طَ  َحديَث ب ؼؾِ ف يَ أك   :أي ـِ  قدِ بَ طُ  ف طـؾُ جعَ فقَ  ي  رِ ؿَ ر العُ ؿَ طُ  اهلل ب  اهلل ب

ـُ  بدُ ر, وطَ ؿَ طُ  راَورِدي  ة ؿَ رَج ؼت تَ بَ وَس  ,ةؼَ قه ثِ ُخ وأَ  عقٌػ ر َض ؿَ طُ  اهلل ب  .الد 

ـُ  َقاَل و  بِ ؾَ الحَ  قؿٍ عَ اه أبق كُ وَ ورَ » (:6/36) «َفتِح الباِري»فِل  ٍب َج رَ  اب
ُّ
طـ  ل

راَورِدي     اَل قَ  .رؿَ ابـ طُ َطَؾك  فػَ قَ فقَ  الد 
ُّ
اَرُقطـِل  اهـ. .«قاُب الص  : وهق الد 

ـُ  ةُ دَ بْ ف طَ ػَ الَ وَخ  ُقؾُت: ـِ  عٍ قد اهلل طـ كافِ بَ طـ طُ  واهُ فرَ : قؿانؾَ ُس  ب  رؿَ طُ  طـ اب

مع  دانِ سجُ ؿا يَ فُ ك  فنِ  يفِ دَ ة بقَ بؾَ الؼِ  ؾِ بِ ؼْ تَ قْس كؿ فؾَ دُ َح أَ َسَجد  ذاإِ » :َيُؼقلف كان أك  

ـُ  َأخَرَجف .«جفِ القَ   .فبِ  ةُ بدَ ـا طَ ثَ حد   :(1/236) «الؿصـػ»فِل  ةقبَ أبل َش  اب

 .اقفً ققُ مَ  َصحقٌح  هسـادُ وإِ 
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ـُ  ةُ دَ بْ وطَ   .بٌت ة ثَ ؼَ قؿان ثِ ؾَ ُس  ب

ْختِقا قُب يُّ أَ َرواُه  وقد  الس 
ُّ
دُ و كِل ـُ  ُمَحؿ  ـِ حؿَ الر   بدِ طَ  ب  .كقؾَ أبل لَ  ـ ب

ت  ً وا َ ز 
 
ياىب ًَ أ ت 

 
خ َ الس 

ي  َو 

 ا َأخَرَجف
ُّ
 «َصحقِحف»فِل  َزيَؿةَ ُخ ابـ (, و679) «الُؽربَى»فِل  الـ سائِل

 (, و630)
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل قؾ بـ ُطَؾق ة اطِ سؿَ إِ  ريِؼ ( مـ صَ 2/101) «الُؽربَى السُّ

ـِ  عٍ طـف طـ كافِ  ـِِِنِ إِِ» َقاَل:عف فَ ر رَ ؿَ طُ  طـ اب اِذَِنِِف9َِِفُِْجِقَِالُِِْدُِجِْسِاِيَِؿَِكَِِانَِِدُِجِْسِتَِِالَقَدْي

ف جالُ رِ  َصحقٌح  هسـادُ وإِ  .«اؿَِفُِعِْفَِرِْقَِؾِْفَِِفُِعَِفَِاِرَِذَِإِِوَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفَِِفُِفَِْجِوَِِؿِْكُُِدَِحِأَِِعََِضِوَِ

 .ونقرُ شفُ مَ  ثباٌت أَ  ؼاٌت ثِ 

ـُ  سؿاطقُؾ إِ *   ق  ؾَ طُ  ب
 .ظٌ ة حافِ ؼَ ة ثِ

ـُ يُّ وأَ *  ْختِقا انُ قَس كَ  ةَ قؿَ ؿِ أبل تَ  قب ب  الس 
ُّ
  ارِ بَ ة مـ كِ ج  ُح  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ  كِل

 .ادب  العُ  فاءِ ؼَ الػُ 

ـِ قلَ مَ  عٌ وكافِ *   .شفقرٌ مَ  ؼقفٌ فَ  بٌت ة ثَ ؼَ ر ثِ ؿَ طُ  ك اب

ـُ  قُب هَ ف وُ عَ وتابَ  ـِ  عٍ طـ كافِ  قَب يُّ طـ أَ  واهُ فرَ : دٍ خالِ  ب   ر طـؿَ طُ  طـ اب
 
 الـ بل

ِرَِذَِإِِوَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ» َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ِفَِؿَِفُِعَِمَِِب رَِؽَِفَِِعَِفَِا ـِِالِِْنِ نِِا َِقَدْي

ـُ  َأخَرَجف .«فُِْجِقَِالُِِْدُِجِْسِاِيَِؿَِكَِِانَِِدُِجِْسِيَِ ـا ثَ د  َح : (1434) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

ـُ  قؿُ براهِ إِ  دِ  ب ـُ  ُمسؾِؿُ ا ـَ ثَ  سحاَق بـ إِ  ُمَحؿ   .بف ...قٌب هَ ثـا وُ  َقاَل: قؿَ اهِ برَ إِ  ب

ـُ  قؿُ براهِ إِ *  دِ  ب ـِ  ُمَحؿ  ـِ  سحاَق إِ  ب  فِ قرَ الص   فؿِ أبل الجَ  ب
ُّ
 يُّ صرِ البَ  ؽرٍ أبق بَ  ل
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ـُ كثَ أَ : الط حاِويُّ  ـُ كَ وذَ , ـفُ طَ  ِرواَيةمـ ال الُؿـِذرِ  ر اب  «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب

 ه رَ كَ , وذَ باءُ رَ والغُ  ةِ قفَ الؽُ  َأهُؾ  ـفُ طَ  َوىرَ  فر أك  كَ ذَ (, و8/88)
ُّ
ـِ اْلَعْقـِل ي فِل  َبْدُر الد 

 ـمَ  َض عْ ر بَ كَ وذَ  «ثد  ب وَح تَ وكَ  ى...وَ رَ » َقاَل:(, و1/9/18) «خقارِ ل إَ غاكِ مَ »

ـُ كَ ذَ » َقاَل:و طـفَرَوى  ـؿ ومَ ـفُ طَ َرَوى   ؿُ ره الحاكِ كَ وذَ  «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب

 .«كـَ الؽُ »فِل  دُ أبق أحؿَ 

ِرَِذَِإِِوَِ» :قٍب هَ وُ  ِرواَيةفِل  عقَ ووَ   صحقٌػ ف تَ ر أك  اهِ والظ   ,«اؿَِفُِعَِمَِِرَِبِ ؽَِفَِِعَِفَِا

 .«اؿَِفُِعِْفَِرِْقَِؾِْفَِِعَِفَِاِرَِذَِإِِوَِ» :فقابُ َص 

ـُ  ُمسؾِؿُ و*    يُّ قدِ راهِ هق الػَ  قؿَ اهِ برَ إِ  ب
  اؿَ كَ  ,هرِ بآِخ  لؿِ طَ  ,رٌ ؽثِ قن مُ لمُ ة مَ ؼَ ثِ

 .«الت ؼريِب »فِل 

ـُ  قُب هَ ووُ *  ـِ  دِ خالِ  ب  ؾِ الباهِ  جالنَ طَ  ب
ُّ
 ,هرِ بآِخ  ؾقاًل ر قَ ق  غَ ف تَ ـ  ؽِ لَ  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ  ل

 .«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ 

ِ.ـَسَِحِِسـادُِفالِِ

ـِ  عٍ قب طـ كافِ يُّ طـ أَ  واهُ فرَ : يدٍ بـ زَ  ادُ ؿ  ؿا َح فُ ػَ الَ وَخ   اقفً ققُ ر مَ ؿَ طُ  طـ اب

ـِ  :فػظُ ولَ  ,َطَؾقفِ  ع فَ ا رَ ذَ فنِ  :يفِ دَ يَ  عْ َض قَ كؿ فؾْ دُ َح أَ َسَجد  إذا» َقاَل:ر ؿَ طُ  طـ اب

 ال َأخَرَجف .«جفُ القَ  دُ سجُ كؿا يَ  دانِ سجُ تَ  الَقَدْيـ ن  فنِ  :افَ عْ فَ رْ فؾقَ 
ُّ
فِل  َبقَفِؼل

ـَـ»  َس كا أبق الحَ رَ خبَ أَ : (2/101) «الُؽربَى السُّ
ُّ
دٍ بـ  ـ طؾل  لَ بَ كأَ  ُئ ؼرِ الؿُ  ُمَحؿ 

ـُ َس الحَ  دِ  ـ ب ـِ  ُمَحؿ  ـُ  قسُػ ا يُ ـَ ثَ  سحاَق إِ  ب ـُ ؾَ ا ُس ـَ ل ثَ قب الؼاِض عؼُ يَ  ب  قؿان ب
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ـُ  ادُ ؿ  ا َح ـَ ثَ  رٍب َح   .بف ...يدٍ زَ  ب

 َس أبق الحَ * 
ُّ
ـُ  ـ طؾل  عِ افِ الش   قفُ ؼِ الػَ  ُئ ؼرِ الؿُ  دٍ ُمَحؿ   ب

ُّ
 َس لُ كدَ ؾ إَ َخ دَ  :ل

ـُ وَقاَل  ,ؾؿَ ا العِ فَ ر بِ َش وكَ   رِض الػَ  اب
 
فِل  اأًس وكان رَ  ,اؿًّ ا َج ؾؿً طِ  َس لُ كدَ ؾ إَ دَخ أَ »: ل

ف ؿَ رَج وتَ , (1/379) «مانِ الز   رآةِ مِ »اهـ مـ  .«دٌ َح أَ فِقَفا  فمْ د  ؼَ تَ لؿ يَ  اِت اءَ رَ الؼِ 

 
ُّ
َهبِل ع ؿِ َس  ,دُ اقِ الـ   ظُ الحافِ  مامُ الِ » َؼاَل:ف (17/305) «بالءِ الـُّ  طالمِ ر أَ قَ ِس »فِل  الذ 

 .«ػـ  ك وَص مؾَ وأَ  بارَ ب الؽِ تُ الؽُ 

دِ ـ بـ َس والحَ *  ـِ  ُمَحؿ   قـِ ايِ رَ سػَ الِ  سحاَق إِ  ب
ُّ
 ف ؿَ رَج تَ : ل

ُّ
َهبِل  «رقَ الس  »فِل  الذ 

ان كَ  َؼاَل:ف ؿُ طـف الحاكِ َرَوى  ,دُ ق  جَ الؿُ  ظُ الحافِ  مامُ الِ » َؼاَل:( ف15/535)

ًٓ أُ  الـ اس دِ جقَ ه ومـ أَ صرِ طَ  َث د  حَ مُ   .«صق

ـُ  قسُػ ويُ *   «غدادَ بَ  تاريِخ »فِل  طقُب الخَ  اَل قَ : لالؼاِض  قَب عؼُ يَ  ب

 اَل وقَ , «حؽامِ إَ  ديدَ َس  افقبً مَ  اقػً ػِ طَ  احً صالِ  ةً ؼَ ثِ  انَ كَ »(: 312 -14/310)

 
ُّ
َهبِل ـَـ صاكقِػ الت   ُب صاحِ »(: 14/85) «رقَ الس  »فِل  الذ   ظُ الحافِ  مامُ الِ  ,فِل السُّ

 .«ةُ ؼَ الث   بقرُ الؽَ  ؼقفُ الػَ 

ـُ ؾَ وُس *    يُّ زدِ إَ  رٍب َح  قؿان ب
 .«الت ؼريِب »فِل  ؿاكَ  ,ظٌ حافِ  مامٌ ة إِ ؼَ ثِ

ـُ  ادُ ؿ  وَح *    يدٍ زَ  ب
 .«الت ؼريِب »فِل  كؿا ,ؼقفٌ فَ  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ

ِ.حقٌحَِصِِسـادُِفالِِ

ـِ  ادِ ؿ  َح  ِرواَيةهق  :فِلَِذلَِؽِِاجُحِوالرِ  ـَ  ادَ ؿ  َح  ٕن  : يدٍ زَ  ب  الـ اس ُت ثبَ أَ  يدٍ زَ  ب

 .قَب يُّ أَ فِل 
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ـٍَِِقاَلِ  .«ـفُ مِ  قَب يُّ أَ فِل  َت ثبَ أَ  دٌ َح لقس أَ » :ابـَِمعق

 .«قَب يُّ أَ فِل  فقلُ قَ  الَؼقُل ف اؿقعً َج  الـ اسف مـ ػَ الَ ـ َخ مَ » :اأيًضَِِقاَلِو

ـَ  ادَ ؿ  َح  :لعـِ يَ - عروٌف ... مَ » :ةَ قبَ بـ َش  قُب عؼُ يَ  َقاَل و فِل  رُ ؼُص ف يَ ك  بلَ  -يدٍ زَ  ب

 تاٌب ـ لف كِ ؽُ لؿ يَ  ,ؾقاًل َج  انَ وكَ  ,قفق  قَ بتَ  ؽ  الش   ثقرُ كَ  قعَ رفُ الؿَ  ُػ ققِ ويُ  ساكقدِ إَ 

ف, عُ رفَ وٓ يَ  ديَث حَ ال فاُب يَ  احقاكً وأَ  َحديَث ال عُ رفَ فقَ  رُ ذكُ يَ  احقاكً ان أَ ؽَ فَ  :قفِ لَ إِ  عُ رجِ يَ 

 ب  ثَ تَ مـ الؿُ  دُّ عَ ان يُ وكَ 
 اهـ. .«ةً قب خاص  يُّ أَ فِل  قـتِ

َطَؾقِف  هقرُ ف غَ ػُ خالِ ويُ  ادٌ ؿ  يف َح روِ يَ  فِل َحديٍث  دؿَ عتَ والؿُ » :لِ ؾقؾِِالَخَِِقاَلِو

 .اهـ .«إَِلقفِ  جقعُ والرُّ 

ـِ  حقُح فالص    .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,َطَؾقفِ  قققٌف ف مَ أك   ڤر ؿَ طُ  طـ اب

ت  ً وا َ ز  َ ابن 
 
َأبي ل

 
َىيل

دُ  َػ الَ وَخ  ـُ  ُمَحؿ  ـِ الر   بدِ طَ  ب ـُ  حؿ ـَ  قدَ بَ ك طُ قؾَ أبل لَ  ب  قَب يُّ ر وأَ ؿَ طُ  اهلل ب

ْختِقا  الس 
 
ـِ  عٍ طـ كافِ  واهُ فرَ : كِل  يفِ دَ يَ  بَؾ قَ َسَجد  قف إذاتَ كبَ ع رُ َض ان يَ ف كَ أك  » :رؿَ طُ  طـ اب

ـُ  َأخَرَجف .«فقْ تَ كبَ بؾ رُ ع قَ فَ ا رَ ذَ يف إِ دَ يَ  عُ رفَ ويَ   «ِػ صـ  الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـُ  عؼقُب ـا يَ ثَ د  َح : (1/236)  .بف ...عٍ ك طـ كافِ قؾَ طـ أبل لَ  براهقؿَ إِ  ب

أبق »ف تُ ـقَ ـ كُ مَ َطَؾك  ْػ قِ ولؿ أَ , «كقؾَ طـ أبل لَ » :«ػـ  َص الؿُ »فِل  اءَ ذا َج ؽَ هَ 

ـُ  عؼقُب طـف يَ َرَوى  أو عٍ طـ كافِ َرَوى  «كقؾَ لَ  دَ  يُت أَ ؿا رَ ك  وإِ , قؿَ اهِ برإِ  ب ـَ  ُمَحؿ   بدِ طَ  ب

ـِ الر   ـِ  حؿ ـِ قلَ مَ  عٍ ي طـ كافِ روِ ك يَ قؾَ أبل لَ  ب  «ابـ»ة ؿَ ؾِ طت كَ ؼَ ف َس ؾ  عَ فؾَ : رؿَ طُ  ك اب

 .دـَ مـ الس  
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ـُ ـَ الس  فِل  يذِ كان ال   فننْ   سـادُ فالِ  :-رُ اهِ وهق الظ  -ك قؾَ أبل لَ  د هق اب

ا عقٌػ َض   .جدًّ

د ـُ  ُمَحؿ  ـُ  ـِ حؿَ الر   بدِ طَ  ب  دوٌق َص » :«الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ َقاَل  :كقؾَ أبل لَ  ب

ا ػظِ الحِ  ئق  َس   .«جدًّ

ـِ  َحديِث  خريَج تَ  رُت كَ ذَ  أنْ  عدَ بَ  طـف هق  حقَح الص   ر أن  فَ ضَ  ڤر ؿَ طُ  اب

ـُ  ادُ ؿ  َح َرواُه  ما َجد َس  اذَ إِ »قف: ؾَ طَ  اقفً ققُ ف مَ قلَ طـف قَ  عٍ قب طـ كافِ يُّ طـ أَ  يدٍ زَ  ب

 دُ سجُ كؿا يَ  دانِ سجُ تَ  الَقَدْيـ ؿا فنن  فُ عْ فَ رْ قَ ع فؾْ فَ رَ ا ذَ يف فنِ دَ يَ  عْ َض قَ كؿ فؾْ دُ َح أَ 

ـُ  ةُ دَ بْ طَ َرواُه  ا ماذَ وكَ  .«جفُ القَ  هق َهَذا  طـف, عٍ اهلل طـ كافِ  قدِ بَ طـ طُ  قؿانَ ؾَ ُس  ب

ـِ  حقُح الص    ر.ؿَ طُ  طـ اب

راَورِديُّ َرواُه  ا ماأم   ـِ ا بقدِ طـ طُ  الد   .فقاكُ ؼ بَ بَ كؿا َس , رٌ ـؽَ ففق مُ  :رؿَ طُ  هلل ب

ـُ اَرواُه  ما َؽ لِ ذَ وكَ  ا عقٌػ ك فَض قؾَ أبل لَ  ب  .َؽ لِ ؼ ذَ بَ وقد َس  ,جدًّ

َ
 
ماء قىال َأ

 
ل دًث الع  ي ح  َ ف  َ ڤس م َعَ  ابن 

ـِ  فِل َحديِث  الُعَؾؿاءُ  اختََؾَػ  َحف ِؿـُفؿ َمـف :رؿَ طُ  اب  .فػَ ع  َض  مِـُفؿ َمـو ,َصح 

َن ا م َأم َ هص  ح   :ح 

 :ؿُِفالحاكِِ( 1)

 .«ُمسؾِؿ رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح » ف:يجِِخرِِتَِِعَدِبََِِقاَلِ
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َهبِلِ ( 2)  :الذ 

 .«ُمسؾِؿشرط َطَؾك » :«ؾخقصِِالتِ »فِلَِِقاَلِ

ـُِ( 3) ِ:ُخَزيَؿةَِِاب

 .هـدَ طِ  َصحقٌح  ففق :«َصحقِحف»فِل  َأخَرَجفف ك  فنِ 

ِ:يِ الُؿـِذر( 4)

 .«ـَس ه َح سـادُ إِ » (:0/311)ِ«دَِداوُِِـِأبلـَِرُِسَِصِختَِمُِ»فِلَِِقاَلِ

ِ:إَلباكِلِ ( 5)

ـِ  ؾِ وائِ  َحديَث ػ ع  ا َض ؿ  ف لَ ك  فنِ  د ف فؼَ عػِ مع َض  َحديُث ا الذَ وهَ » َقاَل: جرٍ ُح  ب

ـِ  َحديَث ر كَ فذَ : «ةٌ قحَ حِ َص  َأحاِديُث ف ػَ الَ َخ  لف  ؿِ الحاكِ  قَح صحِ تَ  ر  قَ وأَ , رؿَ طُ  اب

  ةَ ؼَ قافَ ومُ 
 
َهبِل َٓ ؿا قَ ق كَ وهُ » :َؼاَل ف الذ   (.2/77) «رواءِ الِ »مـ  اهـ .«ا

ِ:انِِقِ وصِِركاؤُِإَِِقٌبِعَِوُشِِرِِالؼادِِِبُدِعَِ( 6)

 (.1/216) «عادِ الؿَ  زادِ َطَؾك  ؿافِ تِ قَ حاِش »فِل  هُ سـادَ ا إِ حَ ح  فؼد َص 

 دِ بطَ  ِرواَيةَ  :لطـِ أَ : َحديَث الَهَذا  حح  ـ َص ؿ  ؿ مِ قفِ ؾَ طَ  ػُت قَ يـ وَ ذِ هؿ ال   ٓءِ همُ 

ـِ  زيزِ العَ  دٍ  ب راَوردِي   ُمَحؿ  ـِ  بقدِ طـ طُ  الد  ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  اهلل ب  .ڤر ؿَ طُ  طـ اب

َ هن ت م َج َح  ح  ح  َص 

ِمِِكَِ ُِحِان ِمَِج ِـ َِصِة ِح ِـ ـَِِِحديَثِح ـَ  زيزِ العَ  بدَ طَ  أن   :رؿَِعُِِاب دٍ  ب  ُمَحؿ 

راَورِدي   َرَوى  وقد ,بف ج  تَ واح «َصحقِحف»فِل  ُمسؾِؿٌ ج لف خرَ وقد أَ  ,ةؼَ ثِ  الد 
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 .ظَ ػِ ف قد َح أك  َطَؾك  لُّ ا يدُ ؿ  مِ  قعَ رفُ والؿَ  قَف ققُ الؿَ 

َف ن ضعَ م َ
 

دًث َ ح  َ:ڤس م َعَ  ابن 

اَرُقطـِلِ ( 1) ِ:الد 

راَورِدي   دِ رُّ ػَ ف بتَ ؾ  طَ د أَ فؼَ   عؾقِؼ الت  »فِل  يآبادِ  الحؼ   ؿُس ره َش كَ ا ذَ ذَ كَ  .بف الد 

ارَ ـ ـَ ُس الُؿغـِل َطَؾك   الد 
 
 قكاكِ الش  (, و1/344) «ُقطـِل

ُّ
 «وصارِ إَ  قؾِ كَ »فِل  ل

(3/200.) 

ـُ  َقاَل    اَل قَ : (1/286) «الت حِؼقؼ ـؼقِح تَ »فِل  يالفادِ  بدِ طَ  اب
ُّ
اَرُقطـِل فِل  الد 

ـُ  غُ صبَ بف أَ  دَ ر  تػَ  :«فرادِ إَ » راَورِدي   زيزِ العَ  بدِ ج طـ طَ رَ الػَ  ب  .«اهلل قدِ بَ طـ طُ  الد 

 :لِ مِِزِِالحا( 2)

العزيز طـ  بدِ طَ  يدِ ػارِ ـ مَ مِ  دُّ ُيعَ  َحديٌث ا ذَ هَ » (:0/66)ِ«عتَِبارآ»فِلَِِقاَلِ

 .«قد اهللبَ طُ 

 :الَبقَفِؼلِ ( 3)

َِِقاَلِ ـَـ»فِل ِب9/011َِ)ِ«َرىالُؽبِِْالس  ِڤُِهَريَرةأبلَِِحديَثَِرَوىِِماعَدِ(

ِصَِ راَورِديِ ِريِؼِمـ راَوردِ  زيزِ العَ  بدِ ولعَ » :الد   ٓ  إِ  راهُ وٓ أُ  ,رُ آَخ  سـادٌ إِ فِقِف  ي  الد 

ـِ دِ ـَ ف بَس ريؼِ مـ صَ َرواُه  ثؿ   ,فعَ فْ رَ  :لعـِ يَ  :«اهؿً وَ   َقاَل:و ,ڤر ؿَ طُ  ه طـ اب

ـِ  بدِ طـ طَ  شفقرُ والؿَ » ـِ  ادِ حؿ   ريِؼ مـ صَ  واهُ فرَ  «...كارَ خبَ ما أَ فِل َهَذا  رؿَ طُ  اهلل ب  ب

 .ؼبَ وقد َس  ,قَب يُّ طـ أَ  يدٍ زَ 
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ـُِ( 4)  :الُؿـِذرِاب

َِِقاَلِ ـِ  فِل َحديِث  ؿؾ  ؽُ وقد تُ » :(0340)ِ«طوَسِإَِ»فِل  : إن  قَؾ ؿر قِ طُ  اب

ـِ  َحديُث مـ  حُّ ِص ي يَ ذِ ال    .«قققٌف ر مَ ؿَ طُ  اب

ِتَِ ِؼِ عَِوقد ِِلِ قكاكِِبِالش 
اَرُقطـِلِ ِعلَلِإِ ـَِِِحديِثِلِالد  ِِرؿَِعُِِاب ِفَؼاَل ِقؾِِكَِ»فِل

  فطؾ  وقد أَ » :(4/911)ِ«وصارِِإَِ
ُّ
اَرُقطـِل راَورِدي  د رُّ ػَ بتَ  الد  قد بَ طـ طُ  -أيًضا- الد 

ـِ  ـُ  غُ صبَ د بف أَ ر  : تػَ رَ آَخ  عٍ قِض مَ فِل وَقاَل . رؿَ طُ  اهلل ب راَورِدي  طـ  ِج رَ الػَ  ب  .الد 

راَورِدي   دِ رُّ تػَ فِل  قرَ ٓ َض و ك.فَ اكتَ   «َصحقِحف»فِل  ُمسؾِؿٌ لف  َج خرَ فنكف قد أَ  :الد 

ـِ  زيزِ العَ  بدِ بعَ  اوكً ؼرُ مَ  الُبخاِريُّ لف  َج خرَ وأَ  ,فب ج  واحتَ  د رُّ ػَ تَ  َؽ لِ ذَ وكَ  ,مٍ أبل حازِ  ب

ث طـف ف قد َح ك  فنِ  غَ صبَ أَ  ب ؼُّ عَ ك تَ فَ اكتَ  .«بف اجًّ حتَ مُ  «َصحقِحف»فِل  الُبخاِريُّ د 

 قكاكِ الش  
 
 .$ ل

ِالَِماِقَُِِقؾُت: ِ:اـفَِمِِِمقرٍُِِِٕرٌِظَِكَِفِقِفِِلِ قكاكِِفِالش 

َرواُه  ما كؾ   ل أن  عـِ ٓ يَ  «حقِح الص  » ابَ ج لف صاحِ خرَ ي أَ اوِ الر   قنَ كَ  ن  أ -

راَورِدي  ك ؼاٌل ي مَ اوِ الر  فِل  انَ إذا كَ  ةً خاص  : َصحقٌح  ـ ا مِ قَ ؼَ ؿا اكتَ فُ ك  إِ  :َؼاُل ف يُ ك  فنِ  :الد 

 .اقحً حِ ف ما كان َص َحديثِ 

 ,ـٍ ق  عَ مُ  قٍخ ف طـ َش تِ ايَ وَ رِ فِل  عقٌػ ف َض ـ  ؽِ لَ  ةً ؼَ ي ثِ اوِ قن الر  ؽُ قد يَ  :ايًضِوأَِ -

راَورِدي   ِرواَيةفِل  اؿَ كَ  ـِ بَ طـ طُ  الد   .رؿَ طُ  قد اهلل ب

راَورِدي   ِرواَيةِ َطَؾك  الُعَؾؿاءُ ؿ ؾ  ؽَ قد تَ  :ايًضِوأَِ - ـِ بَ طـ طُ  الد   رؿَ طُ  قد اهلل ب

ـِ  بدِ طـ طَ  َحديَث الي روِ ف يَ ٕك   :ةِ ؽارَ قها بالـ  ؾُّ طَ لَ فَ  صقصِ الخُ  جفِ وَ َطَؾك  ر ؿَ طُ  اهلل ب
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ـِ بَ ف طـ طُ ؾُ جعَ ف ويَ بُ ؼؾِ فقَ  عقِػ الض    دَ حؿَ أَ  المِ م مـ كَ د  ؼَ كؿا تَ  ,ةِ ؼَ ر الث  ؿَ طُ  قد اهلل ب

 و
 
تِل  ِرواَيةه الذِ وهَ  ,الـ سائِل ـُ كَ ال   .بقؾِ الؼَ َهَذا  ها مـدِ دَ بَص  ح

ـِ  غَ صبَ د أَ رُّ ػَ ا تَ م  وأَ  - بـ  زُ حرِ ف مِ عَ ابَ د تَ فؼَ  :بف دْ ر  ػَ ف لؿ يتَ أك   ؼُّ فالحَ  :جرَ الػَ  ب

 و ؿِ الحاكِ  ـدَ ؿة طِ ؾَ َس 
 
ـُ  بدُ وطَ , الَبقَفِؼل  .«طتَِبارآ»فِل  لمِ الحازِ  ـدَ طِ  هٍب وَ  اهلل ب

راَورِدي  طـ َرواُه  َب شفَ أَ  إن   :قَؾِوقِِ ـُ ره كَ ذَ  .َؽ لِ ذَ كَ  الد  َفتِح »فِل  ٍب َج رَ  اب

 (.6/36) «الباِري

ِِالَبقَفِؼلِ ِرٍَِجَِحِِـُِبِابؼِ عَِوتَِ ِقؿِِقهِِتَِفِل راَورِديِ ِِرواَيةِِف ِاهللِبـِبَِعـِعُِِالد  قد

ِرؿَِعُِ ِِاَلِفؼ9َِ  قرُ غَ  قققُف الؿَ َهَذا  :َيُؼقَل أن  ؾٍ ولؼائِ »ِ(:9/465)ِ«تِحِالػَِ»فِل

كبَتْقـع ْض وَ  ؼديؿِ تَ فِل  َل و  إَ  فنن   :رفقعِ الؿَ   ِت ثباإِ فِل  لاكِ والث   ,الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ

ِ.«الُجؿَؾةِ الَقَدْيـ فِل ع ْض وَ 

وٓ  ,ةؼَ ثِ  زيزِ العَ  بدُ وطَ » َؼاَل:ف9ِ(9/66)ِ«رواءِِالِِ»فِلِِإَلباكِلِ بفِؼِ عَِاِتََِذِوكَِ

مـف,  قلةٌ ؼبُ مَ  ةٌ يادَ وهل زِ  فعَ اد الر  ف قد زَ ك  فنِ  :قب لفيُّ أَ  ةِ ػَ خالَ د مُ ر  جَ ف بؿُ قؿُ قهِ قز تَ جُ يَ 

 اهـ. .«امعً  قعَ رفُ والؿَ  قَف ققُ الؿَ َرَوى  فأك   :ظَ ػِ د َح ف قأك  َطَؾك  لُّ ا يدُ ؿ  ومِ 

قخ فُ الَ ما قَ  ُقؾُت:  ِرواَيةِ ففق مـ  :دٌ واحِ  َحديِث ال ُج خرَ فؿَ : رظَ كَ فِقِف  انِ الش 

ـِ  عٍ كافِ  ـُ بَ طُ : عٍ طـ كافِ  الثةٌ ثَ  واهُ ورَ  ,رؿَ طُ  طـ اب ْختِقاقب يُّ وأَ  ,رؿَ طُ  قد اهلل ب  الس 
ُّ
 كِل

دُ و ـِ الر   دِ ببـ طَ  ُمَحؿ  ـِ  حؿ , رَ أَخ  ُػ خالِ يُ  ػظٍ بؾَ َرواُه  ةِ الثَ مـ الث   وكؾ  , كقؾَ أبل لَ  ب

ـِ بَ طُ  ِرواَيةُ كا فنذا رْ ظَ فـَ  :َذلَِؽ  قانُ ؼ بَ بَ ا َس ؿَ كَ   ؾُّ حَ ل هل مَ تِ وال  -ر ؿَ طُ  قد اهلل ب

راَورِديُّ  زيزِ العَ  بدُ يفا طـف طَ روِ يَ  -حِث البَ   زيزِ العَ  بدِ طَ  ِرواَيةُ و, د هبار  ػَ وقد تَ  الد 
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راَورِدي   ـِ بَ طـ طُ  الد   ا ـفَ طَ  اَل قَ  رؿَ طُ  قد اهلل ب
ُّ
ـِ بَ ف طـ طُ َحديثُ »: الـ سائِل ر ؿَ طُ  قد اهلل ب

ر ففق طـ ؿَ ـ طُ قد اهلل بِ بَ طـ طُ  ثد  ما َح » َؼاَل:ف دُ حؿَ أَ  مامُ الِ َذلَِؽ  ـق  وبَ , «رـؽَ مُ 

 .«رؿَ اهلل بـ طُ  بدِ طَ 

ـِ  بدِ طـ طَ  واَيةر  ه الذِ ففَ  :َهَذا كؾَ وطَ  قد بَ ت طـ طُ قَس ولَ  ,ي  رِ ؿَ ر العُ ؿَ طُ  اهلل ب

ـُ  بدُ وطَ  ,رؿَ اهلل بـ طُ   ,قعرفُ الؿَ  قرُ قف غَ ققُ الؿَ  :َؼاُل يُ  قَػ فؽَ  :عقٌػ ر َض ؿَ طُ  اهلل ب

راَورِدي   َحديِث  قَل بُ ل قَ عـِ وهق ما يَ  ف تُ وايَ بؾ رِ  ,عقٌػ َض  فِل إَصؾِ  , وهقالد 

 َقاَل  اؿَ كَ  ,ةرَ ـؽَ مُ 
ُّ
 .الـ سائِل

راَورِدي   َػ ؾِ اختُ ف ك  ثؿ إِ   ,اقطً رفُ ومَ  اقفً ققُ ي طـف مَ وِ فرُ  :فػِس كَ  َطَؾك الد 

 ب ق  وَص 
ُّ
اَرُقطـِل  مامانِ إِ  ذانِ ففَ  :اقفً ققُ بف مَ  اومً جزُ مَ  الُبخاِريُّ ؼف ؾ  وطَ  ,قَف ققُ الؿَ  الد 

راَوردِ  ِرواَيةفِل  َػ قْ ا القَ يَ أَ رَ  َحديِث ة الؿ  ئِ مـ أَ   ةارَ ؽَ مع كَ َهَذا  ,قاَب هق الص   ي  الد 

 .واَيةر  الَهِذه 

ـِ  ةَ دَ بْ طَ  ةَ ػَ خالَ مُ َذلَِؽ إَِلك  ـاػْ َض ا أَ ذَ فنِ  طـ َرواُه  قُث َح  :ي  ردِ راوَ لؾد   ؾقؿانَ ُس  ب

ـِ بَ طُ  ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  قد اهلل ب ة بؾَ ؾ الؼِ بِ ؼْ تَ ْس قَ كؿ فؾْ دُ َح أَ َسَجد  اذَ إِ » :ػظِ ر بؾَ ؿَ طُ  طـ اب

ـُ  َأخَرَجف .«قجفِ مع الَ  دانِ سجُ ؿا يَ فُ ك  ف فنِ يدَ بقَ  ( 1/236) «ػصـ  الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـُ  ةُ بدَ وطَ  ,امقققفً  َصحقٍح  سـادٍ بنِ   ِرواَيةَطَؾك  ةمَ د  ؼَ ف مُ تُ وايَ فرِ  :بٌت ة ثَ ؼَ قؿان ثِ ؾَ ُس  ب

راَوردِي   راَوردِي   ِرواَية ـ لـا أن  ق  تبَ : يٍب بال رَ  الد  ا ؿَ ة كَ رَ ـؽَ بؾ هل مُ  ,حُّ ِص ٓ تَ  الد 

ـِ بَ طُ  ِرواَيةفِل  حقَح الص   وأن   ,ؼبَ َس  ـُ  ةُ بدَ طَ َرواُه  ر هق ماؿَ طُ  قد اهلل ب قؿان طـف كؿا ؾَ ُس  ب

ـِ ؿ  َح  ِرواَيةة لؼَ قافِ الؿُ  واَيةر  وهل ال ,ؼبَ َس   .الُجؿَؾةِ فِل  قَب يُّ طـ أَ  يدٍ زَ  اد ب
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قِخِِقُلِاِقَِوأمِ   .إلخ «ة...ؼَ ثِ  زيزِ العَ  بدُ طَ » :إَلباكِلِ ِالش 

راَورِدي   الُعَؾؿاءُ  اخَتَؾَػ قد  :َؼاُلِفقُِ  ْؼ ػِ فؾؿ تت   :ؼث  قَ ػ لف ومُ ع  َض بقـ مُ  فِل الد 

 .رظَ كَ فِقِف  فقؼِ قثِ تَ  صالُق فنِ  ,فقؼِ قثِ تَ فِل  الُعَؾؿاءة ؿَ ؾِ كَ 

 ف طـ راوٍ تِ ايَ وَ رِ  ضعقِػ تَ َطَؾك  الُعَؾؿاءُ  , وكص  اػاقً ة ات  ؼَ ف ثِ ـا أك  رْض ولق فَ 

 كص   قُث َح  :اذَ ؼ هَ بَ وقد َس  ,َكَذلَِؽ  وهق هـا ,«طتَِبارآ»َهَذا فِل  ذُ لُخ ـا كَ ك  فنِ  :ـق  عَ مُ 

 و دُ أحؿَ  مامُ الِ 
ُّ
ـِ بَ ف طـ طُ تِ وايَ رِ  عِػ َض َطَؾك  الـ سائِل  َحديُث وال ,رؿَ طُ  قد اهلل ب

ـِ  ةَ دَ بْ ة طَ ػَ خالَ ر, مع مُ ـؽَ بؾ مُ  عقٌػ ففق َض  :ريِؼ الط  َهَذا  مـ ي  روِ مَ   ,قؿان لفؾَ ُس  ب

  .مد  ؼَ كؿا تَ 

ِأكِ ؿَِكَِ ِِٓيَِا ِيُِِح ِِصِف م مـ د  ؼَ ا تَ ؿَ لِ  :ةٍ ؼَ فا مـ ثِ ٕك   :ةقلَ ؼبُ مَ  ةٌ يادَ فا زِ ك  إِ  َؼاَل:أن

راَورِدي   حالِ   ثؿ   ,صقصِ الخُ  جفِ وَ َطَؾك  رؿَ قد اهلل بـ طُ بَ ف طـ طُ تِ وايَ رِ فِل  , وماالد 

 .اأيًض  صالٍق بنِ  دُّ رَ فا ٓ تُ ك  كؿا أَ  ,صالٍق ؾ بنِ ؼبَ ة ٓ تُ ؼَ الث   ةَ يادَ زِ  إن  

َ
 
َعَ ت

 
َق ى  ب 

 
ل َالحال َع  َ َو م 

ي  ب 
ه 

 
َ:الر

ـِ  َحديَث  ؿُ ح الحاكِ ح  َص  راَورِدي   ِرواَيةمـ  ڤر ؿَ طُ  اب قد اهلل بَ طـ طُ  الد 

ـِ ا هَ  اَل وقَ , «ُمسؾِؿ رطِ َش َصحقح َطَؾك » َقاَل:و, طـف عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  ب  الذ 
ُّ
فِل  بِل

 .«ُمسؾِؿ رطِ َش َطَؾك » :«ؾخقصِ الت  »

فِل  ْج خرِ لؿ يُ  اُمسؾِؿً  ٕن  : ُمسؾِؿٍ  رطِ َش َطَؾك  سـادُ الِ َهَذا  قَس لَ  ُقؾُت:

راَوردِّي يز زِ بد العَ طَ  :ةؾَ ؾِس الس  َهِذه  «َصحقِحف» ـِ بَ طـ طُ  الد  : عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  قد اهلل ب

 .ؿُ طؾَ ف, واهلل أَ رصِ َش َطَؾك  َؼاَل:ك يحت   «َصحقِحف»فِل  ُمسؾِؿٌ فا ْج خرِ لؿ يُ  ريُؼ ه الط  ذِ هَ 
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َ
 
َالصَ والخ

 
َ:ت

ـِ  َحديَث  أن   راَورِدي   ِرواَيةمـ  ڤر ؿَ طُ  اب  ر.ـؽَ بؾ مُ  عقٌػ َض  الد 

ـِ  ِرواَيةمـ  َؽ لِ ذَ وكَ  ا عقٌػ ك, َض قؾَ أبل لَ  اب  .جدًّ

ـِ طـ  عٍ طـ كافِ  قَب يُّ أَ  ِرواَيةهق فِقِف  حقَح الص   وأن   ا واهَ ا رَ ؿَ كَ , اقققفً ر مَ ؿَ طُ  اب

ـُ  ادُ ؿ  طـف َح  ـِ  ةَ بدَ طَ  ِرواَيةا ذَ وكَ  ,يدٍ زَ  ب  .قؿانؾَ ُس  ب

ـُ  قُؾ سؿاطِ إِ َرواُه  ما دُ بعُ وٓ يَ   الِ ؿَ ٓحتِ  :ارفقطً قب بف مَ يُّ ه طـ أَ قرُ وغَ  ةَ ق  ؾَ طُ  ب

ـِ جفَ القَ َطَؾك  ث بفد  َح  قُب يُّ قن أَ ؽُ أن يَ  ـِ  َحديِث مـ  ح  وطؾك ما َص  ,ق ر ؿَ طُ  اب

ُجقدإَِلك  الُفِقي   ةق  قػِ قس هق مـ باب كَ فؾَ  ,ڤ  .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,السُّ

 

 

*** 
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َ
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ُ
  صل

َّ
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َ
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َ
ول سِذ ً

ُّ
  امُّن

َ
ْي ِإَل

َ
 امَيس

َ
َل
َ
ِد ع

ُ
ج  امسُّ

ُجقدإَِلك  الـُّزولِ  ةفِل َمسَللَ  درَ وَ   َطَؾك كان الـُّزوَل  أن  َطَؾك  لُّ دُ يَ  َحديٌث  السُّ

 .َخ ِس ثؿ كُ  الَقَدْيـ

َِسِفعَِ كبَتْقـؾ بْ قَ  الَقَدْيـع َض ا كَ ـ  كُ » َقاَل:ِعدٍِـ كبَتْقـكا برْ مِ فلُ  الرُّ ؾ بْ قَ  الرُّ

ـُ  َأخَرَجف .«الَقَدْيـ  (, و628) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  اب
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

ـُ (, و2/100) «َرىالُؽبْ   مِ والحازِ (, 1433) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب
ُّ
فِل  ل

ـِ اهِ برَ إِ  ريِؼ مـ صَ  (78 ,1/77) «طتَِبارآ» ـِ سؿاطِ إِ  قؿ ب ـِ حقَ يَ  قؾ ب بـ  ةَ ؿَ ؾَ َس  ك ب

ـِ  ِب صعَ طـ مُ  ؿةَ ؾَ قف طـ َس بِ ـا أبل طـ أَ ثَ د  َح  قؾٍ فَ كُ  ا ذَ وهَ  .بف ...عدٍ طـ َس  عدٍ َس  ب

ا عقُػ َض  سـادٌ إِ   .جدًّ

ـُِِقؿُِاهِِبرَِ*ِإِِ : ةَ رطَ أبق زُ وَقاَل  فقف, ةً هادَ زَ  ؿٍ ق حاتِ بُ أَ ُف مِـ عْ سؿَ لؿ يَ ِ:قؾاعِِسؿَِإِِِب

فا ك  ف َٕ ؿ  فا طـ طَ ؾَ عَ فجَ  باهُ ك أَ رَ قف ثؿ تَ بِ طـ أَ  َلحاِديَث ث بد  حَ ان يُ ف كَ ر طـف أك  كَ ذيُ »

َػفو ,«الـ اسِ  ـدَ ك طِ حؾَ أَ  ـُ  َضع   قؾِ ؼَ العُ وَقاَل  ,قرٍ ؿَ كُ  اب
ُّ
 ,«قرَ ـاكِ مَ  َأحاِديَث َرَوى » :ل

ـُ كَ , وذَ «َحديَث قؿ الؼِ ـ يُ ؽُ ؿ يَ ل» َقاَل:و فِل » َقاَل:و «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب

ِ.«عقٌػ َض »: «الت ؼريِب »ل فِ و, «قرِ ـاكِ الؿَ  عُض قف بَ بِ ف طـ أَ تِ وايَ رِ 

 .«روكٌ تْ مَ » :«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  اَل قَ  وأبقهِإسؿاعقؾِبـِيحقك:* 
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ُ
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َ
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ُ
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َ
 ِبك

ِيَِد ِوَجِ*  ـُِحقَِه ـِِؿَِؾََِسِِكِب ِب  روكٌ تْ مَ »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  اَل قَ  :قؾٍِفَِكُِِة

 .«اقًّ قعِ وكان ِش 

ـَـ»فِلِِالَبقَفِؼلِ َِقاَلِ َِِحديَثِالَرَوىِِأنِعَدِ(ِب9/011َِ)ِ«َرىالُؽبِِْالس   :َؼِابِِالس 

 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,طبقِؼ الت   سِخ كَ  يُث َحدِ قف بِ ب طـ أَ صعَ طـ مُ  شفقرُ والؿَ  ,اَل ا قَ ذَ كَ »

 ريِؼ ( مـ صَ 535) ُمسؾِؿ(, و790) الُبخاِريُّ  َأخَرَجف ماإَِلك  قرِش يُ  ُقؾُت:

ـِ  ِب صعَ مُ   ثؿ وَ بقـ كػ   ُت ؼْ ب  أبل فطَ  ـِب َج إَِلك  قُت ؾ  َص » َقاَل: عدٍ َس  ب
 
ؿا فُ تُ عْ َض ل

  ـايَ يدِ ع أَ َض كا أن كَ رْ مِ قـا طـف وأُ فِ ف فـُ ؾُ ػعَ ا كَ ـ  كُ  َقاَل:ل وبِ ل أَ فاكِ ي  فـَ ذَ خِ بقـ فَ 

 .«ِب كَ الرُّ َطَؾك 

ْ ـَ بقـ باصِ  َؼ ؾِص أن يُ  :طبقِؼِعـكِالتِ ومَِ
ؿا فُ ؾَ جعَ ويَ  كقعِ الرُّ  حالِ فِل  قفػ  كَ  ل

 .«يفِ ذَ خِ بقـ فَ 

 الـُّزول َطَؾك الَقَدْيـ سِخ كَ َطَؾك  َحديِث ذا الفَ بِ  الِعؾؿِ  َأهؾِ  عُض بَ  ل  دَ وقد استَ 

ُجقدِ  ـدَ طِ   .السُّ

ُِِخَزيَؿةَِابـَِِقاَلِ لقؾِ  رِ كْ ذِ  باُب » (:0/408)ِ«َصحقِحف»فِل  أن  َطَؾك  الد 

كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْيـ عِ ْض بقَ  رَ مْ إَ  ُجقد ـدَ طِ  الرُّ كبَتْقـع ْض وَ  وأن   ,ـسقٌخ مَ  السُّ  الرُّ

كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْيـ ضعِ بقَ  مرُ ان إَ كَ  إذْ  :ٌخ كاِس  الَقَدْيـبؾ قَ   مرُ وإَ  امً د  ؼَ مُ  الرُّ

كبَتْقـ ضعِ بقَ   ثؿ «...ٌخ ر كاِس خ  مَ والؿُ  ـسقٌخ م مَ د  ؼَ فالؿُ  ,ارً خ  مَ مُ  الَقَدْيـبؾ قَ  الرُّ

 .َؼ ابِ الس   َحديَث ال ىوَ رَ 
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ُ
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َ
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ـَُِِقاَلِو ِِةَِدامَِقُِِاب ِب0/478َِ)ِ«الُؿغـِل»فِل ِذَِعَدِ( ـِِِعدَِِسَِِحديَثِرِكَِما أبلِِب

 اهـ. .«فمَ د  ؼَ ما تَ  سِخ كَ َطَؾك  لُّ ا يدُ ذَ وهَ » :ڤِاصٍِوقِ 

 .«عدٍ َس »طـ  :فوصقابُ  ,«دٍ عقأبل َس »طـ  :«الُؿغـِل»فِل  عقَ وقد وَ 

ـُِِوأقرِ  ِِبهَِ(ِماِذ4/055َِ)ِ«طوَسِإَِ»الُؿـِذرِفِلِِاب  َؼاَل:فُِخَزيَؿةَِابـِإَِلقِف

كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْيـ عَ ْض وَ  ا أن  ـَ صحابِ أَ  عُض ؿ بَ طَ وقد زَ  :ؽرٍ أبق بَ  اَل قَ »  «...ـسقٌخ مَ  الرُّ

 (.1433برقؿ ) ةَ ُخَزيؿَ ابـ  ِرواَيةمـ  َؼ ابِ الس   َحديَث ر الكَ ثؿ ذَ 

لقؾِ ة ح  م ِص دَ لعَ  :عقٌػ َض  سِخ بالـ   الَؼقُل و  .قفؾَ طَ  الد 

 مِ الحازِ  َقاَل 
ُّ
ه سـادِ فػل إِ  :عدٍ َس  َحديُث ا أم  » (:1/78) «طتَِبارآ»فِل  ل

قف بِ طـ أَ  ٍب صعَ قظ طـ مُ حػُ الؿَ  أن   قرَ غَ  ,سِخ الـ  َطَؾك  ل  دَ لَ  احػقضً ان مَ ولق كَ  ,ؼاٌل مَ 

 .«ؿُ طؾَ , واهلل أَ طبقِؼ الت   سِخ كَ  َحديُث 

َِِقاَلِو َِحَجرٍ ـُ ِاب ِالباِري»فِل ـُ طَ واد  » (:9/465)ِ«َفتِح   ُخَزيَؿةَ  ك اب

ـِ ع َض ا كَ ـ  كُ » َقاَل: عدٍ َس  َحديِث ب ـسقٌخ مَ  ُهَريَرةأبل  َحديَث  أن   كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْي  الرُّ

كبَتْقـكا برْ مِ فلُ   ف مـ ـ  ؽِ , لَ زاعِ لؾـ   اان قاصعً ؽَ لَ  ح  ا لق َص ذَ وهَ  .«الَقَدْيـقبؾ  الرُّ

ـِ  قؿَ اهِ برَ إِ  فرادِ أَ  ـِ  قَؾ سؿاطِ إِ  ب ـِ حقَ يَ  ب ـِ ؾَ َس  ك ب  وهؿا  ,طـ أبقف قؾٍ فَ كُ  ؿة ب

 اهـ. .«قػانِ عِ َض 

ـِ  قؿَ اهِ برَ طـ إِ  واَيةر  ال ُقؾُت: ـِ  قَؾ سؿاطِ إِ  ب وهق : هد  قف طـ َج بِ ك طـ أَ حقَ يَ  ب

 .«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ َقاَل  اؿَ كَ , انِ وكرُ تْ ه مَ دُّ قه وَج بُ , وأَ عقٌػ َض 
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َ
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َ
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ُ
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 ُلَّاأَل دُٓ احَل

 :ڤ رٍِْجِبـُِحِِؾِِوائَِِِحديُثِ

 ة.ؾَ رَس مُ  ريٌؼ وصَ  ,ةقلَ قُص ق مَ رُ صُ  الُث ولف طـف ثَ 

ـِ  ؿِ طاِص  ريُؼ صَ  :ُلِوِ إَِ  .ؾٍ طـ أبقف طـ وائِ  قٍب ؾَ كُ  ب

ـِ ب  الجَ  بدِ طَ  ريُؼ : صَ لاكِِالثِ   .طـ أبقف ؾٍ وائِ  ار ب

ـِ  ؿِ : طـ طاِص ُثِالِِالثِ    قف طـبِ طـ أَ  قٍب ؾَ كُ  ب
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .ؾٍ قف وائِ بِ ف طـ أَ م  طـ أُ  ؾٍ ار بـ وائِ ب  بد الجَ : طَ عابِِالرِ 

ِِيَجِخرِِتَِِقَؽِلَِوإِِ ِ:ريٍؼِصَِِكؾ 

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
َلا

 
َىول

 (, و268) الت رمِِذيُّ (, و833) دَ أبق داوُ  َج خرَ أَ 
ُّ
 «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

ـُ (, و740, 676) «الُؽربَى»وفِل  (,234, 2/206) (, 882) فْ ماَج  اب

 و
ُّ
اِرمِل  ؿُ الحاكِ (, و629, 626) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ ابـ (, و1320) الد 
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ُ
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ـُ (, و1/226) «الُؿسَتدَرك»فِل  (, 1912) «َصحقِحف»ان فِل ِحب   اب

ـُ (, و1/255) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ و  «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

 (, و1429)
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـَـة فَ عرِ مَ »(, و2/98) «َرىالُؽبْ  السُّ  «وأثار السُّ

ـَـ»(, و877)  (, و31) «ةقرَ غِ الص   السُّ
ُّ
اَرُقطـِل (, 1/345) «ـَـالسُّ »فِل  الد 

 راكِ بَ الط  و
ُّ
ـ ة»فِل  الَبَغِقيُّ (, و22/39) «بقرِ الؽَ »فِل  ل (, 1/466) «َشرح السُّ

 مِ الحازِ و
ُّ
 ؿعِ الجَ  وهامِ ح أَ ض  قَ مُ »فِل  طقُب الخَ (, و1/78) «طتَِبارآ»فِل  ل

ـُ (, و2/489) «ػريِؼ والت   ـُ (, و518) «الت حِؼقؼ»فِل  الَجقِزي   اب  رٍ ساكِ طَ  اب

 عِ افِ الش   ؽرٍ أبق بَ (, و62/383) «شَؼ مَ دِ  اريِخ تَ » فِل
ُّ
 «اِت ق  قالكِ الغَ »فِل  ل

  ؾِ ؿائِ َش فِل  كقارِ إَ »فِل  الَبَغِقيُّ (, و318)
 
 ريِؼ مـ صَ  (543) «ختارِ الؿُ  الـ بل

ـِ  يدَ زِ يَ  ـِ  ؿِ طـ طاِص  ريٌؽ كا َش رَ خبَ ون أَ ارُ هَ  ب ـِ  ؾِ قف طـ وائِ بِ قب طـ أَ ؾَ كُ  ب  ب

  يُت أَ رَ » َقاَل: رٍ جْ ُح 
 
ع فَ ض رَ فَ ا كَ ذَ وإِ  ,فيْ دَ ؾ يَ بْ ف قَ قْ تَ كبَ ع رُ َض وَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«فقْ تَ بَ كْ ؾ رُ بْ قَ  يفِ دَ يَ 

ِف.تـِ مَ ِجَفة  ـومِ ِ,هسـادِ إِ ِجَفة  ـمِ ِقـ:تَِفَِمـِجِِِريِؼِالطِ فِلَِهَذاِِظرُِوالـ ِ

َأوَ 
ً
َّل

 
َ: الى

 
ي  َسظ َطىاد َلاَ ف 

ـُ  زيدُ ( يَ 1) ـِ  ونَ هارُ  ب  ؿِ ؾَ السُّ  انَ اذَ زَ  ب
ُّ
َٓ مَ  ل  ؿ.هُ ق

 .«دٌ ـ طابِ تؼِ ة مُ ؼَ ثِ »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  َقاَل 

ـُ  ريُؽ ( َش 2)  عِ اهلل الـ خَ  بدِ طَ  ب
ُّ
 قفِ الؽُ  ل

ُّ
 ل:الؼاِض  ل

 .طٍ قس  تَ وبقـ مُ  ٍػ ع  َض وبقـ مُ  ٍؼ ث  قَ بقـ مُ فِقِف  الُعَؾؿاء اخَتَؾَػ 



ِدِ  52
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

ِ:فؼَِثِ ـِوَِ*ِمَِ

ـٍ  َقاَل   َقاَل و, «ةؼَ ثِ  دوٌق َص » َقاَل:و ,«ةؼَ ة ثِ ؼَ ثِ » َقاَل:و ,«ةؼَ ثِ »: ابـ َمعق

 جؾِ العِ 
ُّ
وَقاَل  ,«دوٌق َص »: ؿٍ أبق حاتِ  َقاَل و, «َحديِث ال ـَ َس ان َح وكَ  ,ةؼَ ثِ »: ل

 
ُّ
ـُ  َقاَل و, «لٌس قس بف بَ لَ »: الـ سائِل  َقاَل و, «َحديِث ال ثقرَ كَ  املمقكً  ةً ؼَ كان ثِ »: عدٍ َس  اب

 ربِ الحَ  قؿُ براهِ إِ وَقاَل  ,«اؿً طالِ  اقفً ؼِ ان فَ كَ »: يُّ رِ بَ الط   رٍ عػَ أبق َج 
ُّ
وَقاَل  ,«ةً ؼَ ان ثِ كَ »: ل

دُ  ـُ  ُمَحؿ   اثً د  حَ مُ  اوقً دُ َص  اًل كان طاقِ »: دُ أحؿَ  َقاَل و, «بقاًل كان كَ »ل: هؾِ ك الذُّ حقَ يَ  ب

ـُ كَ وذَ  ,«يـدِ طِ  ـَ شاهِ  ره اب  وَقاَل  ,«الث ؼاِت »فِل  ق
ُّ
اَرُقطـِل  «ؾؾَ العِ »فِل  الد 

 .«ةؼَ ثِ »(: 2/225)

َػفـِمَِِ* ِ:َضع 

ـُ  ارِ ب  الجَ  بدُ طَ  َقاَل  د ب  ابِ ط  الخَ  ُمَحؿ 
ُّ
ـِ حقَ لقَ  ؾُت قُ » :ل ؿقا أن طَ زَ  :عقدٍ َس  ك ب

 لُت لَ َس »ك: حقَ يَ وَقاَل  .اهـ .«اطً ؾ  خَ مُ  اَل ما زَ  َقاَل: ,هرِ ط بآِخ ؾ  ؿا َخ ك  إِ  ايؽً رِ َش 

ـُ  ,«فقؿُ ؼِ يُ  ـْ حِس فؾؿ يُ  َحديٍث طـ  اريؽً َش  ـٍ  وَقاَل اب  ـدَ طِ  ريٌؽ ـ َش ؽُ لؿ يَ »: َمعق

 وَقاَل  ,«لءٍ ان بَش ط  ك الؼَ حقَ يَ 
ُّ
ـُ  طؾل  ديـِ الؿَ  ب

 
م دِ : قَ َيُؼقلك حقَ يَ  عُت ؿِ َس » :ل

 ,لءٍ ف طـ َش تُ لْ لَ ما َس  ي  دَ ان بقـ يَ لق كَ  ُؼؾُت:ف فِ لل: ائتِ  قَؾ ة فؼِ ؽ  مَ  ريٌؽ َش 

اجِ ف َحديثَ ك حقَ ػ يَ ع  وَض   ؾَ ك طَ مؾَ فلَ  ةِ قفَ ف بالؽُ قتُ تَ أَ »: كحقَ يَ َقاَل  ,«دًّ
 
ا هق ٓ ذَ فنِ  ل

 .اريؽً ل َش عـِ يَ  «يدرِ يَ 

 ػظِ الحِ  ُئ ق  َس »: يُّ عدِ الس   َقاَل و, «طؾَ الغَ  ثقرُ كَ  ريٌؽ َش »: الت رمِِذيُّ وَقاَل 

 .«ٌؾ مائِ  َحديِث ال ُب رِ ضطَ مُ 
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ـُ  َقاَل و  َقاَل:ف؟ ديثِ حَ ب جُّ حتَ يُ  :ريٍؽ طـ َش  ةَ رطَ أبا زُ  لُت لَ َس » :ؿٍ أبل حاتِ  اب

 إن   :غُ ائِ الص   ضٌؾ لف فَ فَؼاَل  ,اأحقاكً  طُ غؾَ , وهق يَ هؿٍ وَ  َب ل, صاحِ طَ الخَ  ثقرَ كَ  انَ كَ 

 .«قَؾ قاصِ بَ  ْؾ ؼُ : ٓ تَ ةَ رطَ أبق زُ فَؼاَل  قَؾ قاصِ بَ  َلحاِديَث ب طَ ث بقاِس د  َح  اريؽً َش 

ـُ  قؿُ اهِ برَ إِ وَقاَل  ـُ  َقاَل و, «َحديٍث ة ئَ ؿاعِ ربَ أَ فِل  لَ خطَ أَ »: يُّ رِ قهَ الجَ  عقدٍ َس  ب  اب

 .«لءٍ ثا طـف بَش د  ـ َح حؿَ الر   بدَ ك وٓ طَ حقَ يَ  يُت أَ ما رَ »ك: ـ  ثَ الؿُ 

ـُ ؿرُ ف طَ الَ ػ ما قَ خالِ يُ َهَذا  ُقؾُت:   و ب
 
ان ث طـف وكَ د  حَ ك ٓ يُ حقَ ان يَ كَ »: طؾل

ـِ الر   بدُ طَ   .«طـف ُث د  حَ يُ  حؿ

ـُ وَقاَل  دوَقاَل  ,«لءٍ بَش  ريٍؽ َش  َحديُث قس لَ » :كِ بارَ الؿُ  اب ـُ  ُمَحؿ  ـِ حقَ يَ  ب  ك ب

 .«اقطً خؾِ تَ  ريٍؽ َش  صقلِ أُ فِل  أيُت رَ »طـ أبقف:  عقدٍ َس 

  َقاَل و
ُّ
 و الـ سائِل

ُّ
اَرُقطـِل لقس »: ؿُ الحاكِ  دَ أبق أحؿَ وَقاَل  ,«ي  قِ بالؼَ  قَس لَ »: الد 

ـِ بالؿَ   .«ثد  َح  قَػ ل كَ بالِ ٓ يُ  ريٌؽ ان َش كَ »: دُ أحؿَ وَقاَل  ,«تق

 قؾِ الشبِ  الحؼ   بدُ طَ  اَل قَ و
ُّ
ـُ وَقاَل  ,«سل  دَ ان يُ كَ »: ل  اقرً شفُ ان مَ كَ »: انِ ط  الؼَ  اب

 .«فَحديثِ ب جُّ حتَ ٓ يُ  ريٌؽ َش »: ؿٍ أبق حاتِ وَقاَل  ,«دلقسِ بالت  

تِل  حاِديِث إَ فِل  ريٍؽ َش إَِلك  حتاُج ؿا يُ ؾ  قَ » :ةُ رَ زَ َج  ٌح صالِ  َقاَل و  ,فابِ  جُّ حتَ يُ ال 

 لِ ا وَ ؿ  ولَ 
َ
 َقاَل  .«فػظُ ب حِ رَ اضطَ  ضاءَ الؼَ  ل

ُّ
َهبِل ـِ قس بالؿَ لَ »: الذ  وَقاَل  ؿهُ ـدَ طِ  تق

 ؽِ وقد ُح  ,ػرطِ الؿُ ع ِ قُّ َش الت  إَِلك  ُب ـَس كان يُ »ل: اجِ الس  
َ
 َقاَل و, «َؽ لِ ذَ  الُف طـف ِخ  ل

أبق  َقاَل و, «ؿهُّ قَ بالت   َحديَث ث الد  حَ , كان يُ قاٌس قِ  ريٍؽ َش َطَؾك  لقس»: دُ أحؿَ 

 .«اٍب تَ كِ إَِلك  عرجِ ف ٓ يَ ػِس كَ إَِلك  ؼسبِ يَ  لءٍ ث بَش د  حَ يُ  ريٌؽ كان َش »: قدِ لقلِ ا
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ِقَِـِتَِ*ِمَِ ِ:طِفقفس 

ـُ  َقاَل  ـٍ  اب ٓ   ,ةؼَ ثِ  ريٌؽ َش »: َمعق ف طـ ػِس ب بـَ ذهَ ويَ  طُ غؾَ ـ ويَ تؼِ ف ٓ يُ  أك  إ

ٓ   ,ةؼَ ثِ  دوٌق َص » َقاَل:و ,«ةعبَ وُش  ػقانَ ُس   .«قـا مـفلَ إِ  بُّ َح ه أَ قرُ ػ فغَ الَ ا َخ ذَ ف إِ  أك  إ

 ـْ ؽِ , لَ «يـدِ طِ  اثً د  حَ مُ  اوقً دُ َص  اًل ان طاقِ كَ »: دُ أحؿَ  َقاَل و, َؽ لِ بذَ  ابقفً َش  دُ أحؿَ وَقاَل 

ـُ يَ عاوِ لف مُ لَ َس   .«اذَ هَ فِل  َرأيِلل طـ ـِ لْ سلَ ٓ تَ » َؼاَل:بف؟ ف جُّ حتَ : يُ ٍح الِ َص  ة ب

ـُ  َقاَل و فِل  عؼَ ي يَ ذِ وال   ,اءُ قَ ة وآستِ ح  الص   فَطَؾك َحديثِ  ُب والغالِ » :ي  دِ طَ  اب

 ؼُّ حِ ستَ ا يَ ؿ  مِ  اد شقئً ؿ  عَ تَ ف يَ ٓ أك   ,فػظِ حِ  قءِ مـ ُس فِقِف  لتِ ؿا أُ ك  ة إِ رَ ؽْ ف مـ الـُّ َحديثِ 

 .«عِػ مـ الض   لءٍ َش فِقِف إَِلك  بـَس أن يُ  ريٌؽ َش 

ـُ  عؼقُب يَ  َقاَل و  ػظِ الحِ  يءُ دِ رَ  اِب تَ الؽِ  َصحقُح  دوٌق ة َص ؼَ ثِ » :ةَ قبَ َش  ب

 .«فبُ رِ ضطَ مُ 

ـُ  ُح صالِ  َقاَل و دٍ  ب ؿا ؾ  ف وقَ ػظُ حِ  َب رَ اضطَ  ضاءَ الؼَ  للِ ا وَ ؿ  ولَ  ,دوٌق َص »: ُمَحؿ 

 .«بف جُّ حتَ ي يُ ذِ ال   َحديثالفِل إَِلقِف  حتاجيُ 

ـُ  َقاَل و  .«اكثقرً  غؾطُ ان يَ وكَ  ,َحديِث ال ثقرَ كَ  المقكً ة مَ ؼَ كان ثِ »: عدٍ َس  اب

 .«شطؿَ إَ َطَؾك  ئخطِ ة يُ ؼَ ثِ »: دَ أبق داوُ  َقاَل و

ـُ  َقاَل و  ,فػظُ حِ َطَؾقِف  رق  , تغَ ىوَ ا رَ قؿَ ئ فِ خطِ ه يُ مرِ أَ  رِ آِخ فِل  كان»ان: ب  حِ  اب

 فِقِف  ةقفَ بالؽُ مِـُف  ريـخ  لَ تَ الؿُ  ؿاعُ , وَس خؾقطٌ تَ فِقِف  لقسمِـُف  مقـد  ؼَ تَ الؿُ  ؿاعُ فَس 

 .«ةٌ ثقرَ كَ  وهامٌ أَ 
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 جؾِ العِ  َقاَل و
ُّ
ا مَ عدَ بَ مِـُف  عؿِ ـ َس ومَ  ,َصحقٌح  فَحديثُ ف اقديؿً مِـُف  عؿِ ـ َس مَ »: ل

 .«طِ اَل آختِ  عُض ف بَ ؿاطِ فػل َس  ضاءَ الؼَ  للِ وَ 

ٓ   ادوقً كان َص »: يُّ زدِ إَ  َقاَل و  ُئ ق  َس  ,بذهَ ل الؿَ الِ غَ  ,صدِ طـ الؼَ  ٌؾ ف مائِ ك   أَ إ

 .«َحديِث ال ُب رِ ضطَ مُ  ,هؿِ القَ  ثقرُ كَ  ,ػظِ الحِ 

 ا َقاَل و
ُّ
اَرُقطـِل ـَـ»فِل  لد   .«د بفر  ػَ فقؿا يتَ  قي  قس بالؼَ لَ »(: 1/345) «السُّ

 .«ريٍؽ قـ مـ َش ق  قفِ ى طـ الؽُ روَ أَ  دٌ َح ـ أَ ؽُ لؿ يَ »: كقعٌ وَ  َقاَل و

ـُ  َقاَل و  .«ي  قرِ الث   ػقانَ قـ مـ ُس ق  قفِ الؽُ  َحديِث ب ؿُ طؾَ أَ  ريٌؽ َش »: كِ بارَ الؿُ  اب

ـُ  وقد رد   ـٍ  اب ـُ  زيدُ يَ  َقاَل  :قَل الؼَ َهَذا  َمعق َٓ مَ ُس »فِل  اادَ ؿ البَ قثَ الفَ  ب  «فتِ ا

ـُ  سحاُق ؿ إِ طَ ك: زَ حقَ لقَ  ؾُت قُ » :(322) ى طـ روَ أَ  اريؽً َش  قؾ أن  ائِ سرَ أبل إِ  ب

 ـ  ؽِ , ولَ دٌ َح أَ  ػقانَ بُس  ؼاُس قس يُ لَ  َؼاَل:ف ؟فؿَحديثِ ب ُف طرَ وأَ  ػقانَ قـ مـ ُس ق  قفِ الؽُ 

 عضِ وبَ  ريٍح اس بـ ذَ ب  قـ والعَ كَ : الرُّ شايِخ الؿَ  عضِ بَ فِل مِـُف  ىروَ أَ  اريؽً َش 

 .«اكتابً  رَ أكثَ  :لعـِ يَ  :قـق  قفِ ل الؽُ عـِ يَ  :شايِخ الؿَ 

د َقاَل و ـُ  ُمَحؿ   ؾِ قِص ار الؿَ ؿ  طَ  ب
 
بف تُ مـ كُ مِـُف  عؿِ ـ َس فؿَ  :حاٌح بف ِص تُ كُ »: ل

ٓ  مِـُف  عْ سؿَ ولؿ يَ  ,َصحقٌح  ففق  «الت رمِِذي  ؾ ؾَ ح طِ رَش ». «ُق زرَ إَ  سحاُق  إِ إ

(2/589.) 

  َقاَل و
ُّ
َهبِل  «السقر»فِل  َقاَل و, «ةؿ  ئِ د إَ َح أَ  ُق ادِ الص   ظُ الحافِ »: الذ 

ـٍ َطَؾك  طالمِ د إَ َح أَ »(: 8/200) ة طـ ؿ  ئِ إَ  عُض ػ بَ ق  قَ تَ , ففِل َحديثِ  ما لِق

 اهـ. .«هيدِ ػارِ بؿَ  اِج جَ آحتِ 
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 َقاَل » (:9/960)ِ«قزانِِالؿِِ»َقاَلِفِلِ ُقؾُت:
ُّ
اَرُقطـِل  ي  قِ بالؼَ  ريٌؽ لقس َش  الد 

 اهـ. .«بف دُ رِ ـػَ فقؿا يَ 

ل لِ ـذ وَ ف مُ ػظُ ر حِ ق  تغَ  ,اثقرً ئ كَ خطِ يُ  دوٌق َص »: «الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  َقاَل و

 .«عدَ البِ  َأهؾِ  َطَؾك اديدً َش  ادً ابِ طَ  اًل اِض فَ  ًٓ ادِ ان طَ , وكَ ةِ قفَ بالؽُ  ضاءَ الؼَ 

 ,«يبفذِ يب الت  فذِ تَ »(, و12/462) «الؿَ الؽَ  فذيِب تَ »فِل  فتُ ؿَ رَج تَ 

 «ػاءعَ الضُّ »(, و4/6) ي  دِ ٓبـ طَ  «ؾامِ الؽَ »(, و9/279) «غدادَ بَ  اريِخ تَ »و

 قؾِ ؼَ لؾعُ 
 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ آطتِ  قزانِ مِ »(, و2/193) ل

 
 طالمِ ر أَ قَ ِس »(, و2/270) ل

ـِ  «الث ؼات»(, و8/200لف ) «ءاَل بَ الـُّ  ٓبـ أبل  «الَجرح والت عديؾ»و, قـاهِ َش  ٓب

 .هاقرِ غَ ( و4/365) ؿٍ حاتِ 

ـِ  ريِؽ ة َش ؿَ رَج تَ فِل  كارْ ظَ ا كَ ذَ فنِ   عِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  ب
 
 الُعَؾؿاءِ مـ  ةً ؾ  كا قِ دْ َج وَ  ل

اجِ ة قؾَ ؾِ ة قَ ؾ  , بؾ قِ اطؾؼً مُ  فؼَ ث  ـ وَ مَ   جؾِ العِ  قدٍ قَ  ونَ دُ  اطؾؼً ؼف مُ ث  فؼد وَ  :دًّ
ُّ
 ل

 ربِ والحَ 
ُّ
 هؾِ والذُّ  ؼفِ بالػِ  يُّ رِ بَ ػف الط  َص ووَ  ,ل

ُّ
كؿا هق  اقثقؼً تَ َهَذا  , ولقسبؾِ بالـُّ  ل

ـُ كَ , وذَ َحديِث الفِل  عقٌػ ف َض ـ  ؽِ لَ  قاًل بِ وكَ  اقفً ؼِ ؾ فَ ُج قن الر  ؽُ فؼد يَ  :رٌ ضاهِ   ره اب

 .«الث ؼات»فِل  قـاهِ َش 

ف أو أك   قطُ غالِ لف أَ  أو ,اكثقرً  طُ ؾَ غف يَ قكِ مع كَ  دوٌق َص  َقاَل:أو  فؼَِوثِ ِِمـُفؿَِمـ*ِو

َطَؾك  ف, أوػظِ حِ  قءِ مـ ُس  لتِ ف أُ أو أك   ,مِـفُ  بُّ َح ه أَ قرُ ػ فغَ الَ وإذا َخ  ,طُ غؾَ ـ ويَ تؼِ ٓ يُ 

ـٍ لِ  َطَؾك  ُئ خطِ أو يُ  هؿِ القَ  ةِ ثرَ أو مع كَ  ,فابِ رَ ف واضطِ ػظِ حِ  ةِ داءَ أو مع رَ  ,ففِل َحديثِ  ق

  ي  قِ أو لقس بالؼَ  ,اقرً ثكَ  ُئ خطِ ـ أو يُ ق  عَ مُ  قٍخ َش 
 .د بفر  ػَ ا يتَ قؿَ فِ
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ِو َِمـ* ِكِِِِمـُفؿ ِبقـ ِحِِابِِتَِفرق ِوبقـ ِفػظِِف  ديءُ رَ  تاِب الؽِ  َصحقُح  ففق9

ٓ  بِ تُ مـ كُ مِـُف  عْ سؿَ ـ لؿ يَ ؽِ لَ  ,ػظِ الحِ  ِ.ُق زرَ إَ  سحاُق  إِ ف إ

 اديؿً قَ مِـُف  عؿِ ـ َس فؿَ 9ِهعَدِوبَِِضاءِِلِالؼَِلِ قَِبؾِتَِفِقََِحديثِِقِبقـِفرِ ِِمـُفؿَِمـ*ِو

ِ.خؾقطٌ تَ فِقِف  فَحديثُ ا فرً خ  لَ تَ مُ مِـُف  عؿِ ـ َس ومَ  ,خؾقطٌ تَ فِقِف  قسف لَ َحديثُ ف

 لُّ فؿ ما يدُ قؼِ قثِ روا مع تَ كَ ذَ  -طؼَ فَ  ةٍ الثَ ثَ  اءِ ثـَ باستِ -قه ؼُ ث  ذيـ وَ ال   ى أن  رَ تَ  كَت فلَ 

 .فػظِ حِ  عِػ َض َطَؾك 

َػفـ ؿ مَ قفِ لَ ا إِ ـَ ػْ َض ا أَ ذَ فنِ   .فقػِ ضعِ تَ َطَؾك  رَ كثَ إَ  ـ لـا أن  تبق   اطؾؼً مُ  َضع 

ِؾَِأنِكُِِـُِؿؽِِويُِ ِة:قَِالِِالتِ ِؼاطِِالـ ِفِلِِفتَِؿَِرَجِصِتَِخ 

 .طؾَ الغَ  ثقرُ كَ  ػظِ الحِ  ُئ ق  َس  -

ٓ  تُ مـ كُ مِـُف  عسؿَ ف لؿ يَ ـ  ؽِ ولَ  ,َصحقٌح  ف ففقابِ تَ ث مـ كِ د  إذا َح  -  بف إ

 .ُق زرَ إَ  سحاُق إِ 

 ارً خ  لَ تَ مُ مِـُف  عؿِ ـ َس ومَ  ,خؾقطٌ تَ فِقِف  ف لقسَحديثُ ف اقديؿً ـُف مِ  عؿِ ـ َس مَ  -

 .هعدَ وبَ  ضاءِ ل الؼَ ل  قَ بؾ تَ قَ  :أي :خؾقطٌ تَ فِقِف  فَحديثُ ف

 .سل  دَ كان يُ  -

ـُ  ؿُ ( طاِص 3) ـِ  قِب ؾَ كُ  ب ـِ  فاِب ِش  ب  رمِ قن الجَ جـُ الؿَ  ب
ُّ
 قفِ الؽُ  ل

ُّ
 .ل

ـُ  ,«بف لَس ٓ بَ »: دُ أحؿَ  َقاَل  ـٍ  وَقاَل اب  و َمعق
ُّ
 جؾِ والعِ  الـ سائِل

ُّ
 قُب عؼُ ويَ  ل

ـُ وَقاَل  ,«ٌح صالِ »: ؿٍ أبق حاتِ  َقاَل و, «ةؼَ ثِ »: ػقانَ بـ ُس   جُّ حتَ يُ  ؼةً ان ثِ كَ »: عدٍ َس  اب
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ـُ كَ , وذَ «َحديِث ال ثقرِ بؽَ  قَس بف ولَ  ـُ كَ , وذَ «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب ـَ اهِ َش  ره اب  ق

ـُ  دُ أحؿَ َقاَل » َقاَل:و «الث ؼات»فِل  قـ ق  قفِ الؽُ  جقهِ مـ وُ  دُّ عَ : يُ يُّ صرِ الؿِ  ٍح صالِ  ب

ابـ وَقاَل  ,«ةقفَ الؽُ  َأهؾِ  ؾِ فَض ـ أَ كان مِ »: دَ أبق داوُ وَقاَل  ,«الث ؼاتمـ 

 ديـِ الؿَ 
ُّ
 ُل سلَ كَ  ,ائً رجِ مُ  انَ كَ »: ريٌؽ وَش  ريرٌ َج  َقاَل و, «د بفرَ بؿا اكػَ  جُّ حتَ ٓ يُ »: ل

 .«!ةَ قَ العافِ  اهللَ 

ـُ  َقاَل و  مِ رُ  دوٌق َص » :«الت ؼريِب »َحَجٍر فِل  اب
َ
 .«رجاءِ بالِ  ل

ـُ ؾَ ( كُ 4) ـِ  فاِب ِش  قب ب  رمِ قن الجَ جـُ الؿَ  ب
ُّ
 .ل

ـُ وَقاَل  ,«ةؼَ ثِ »: ةَ رطَ أبق زُ  َقاَل  ف َحديثَ ـقن حِس ستَ ؿ يَ فُ يتُ أَ ة ورَ ؼَ ثِ »: عدٍ َس  اب

قب ؾَ بـ كُ  ؿُ : طاِص َيُؼقل دَ أبا داوُ  عُت ؿِ َس »: يُّ ر  أُج  قدٍ بَ أبق طُ  َقاَل و, «قن بفجُّ حتَ ويَ 

لقس هق  ,قفبِ طـ أَ  قٌب ؾَ قن: كُ َيُؼقلطقن غؾَ يَ  الـ اُس  ,لءٍ ه لقس بَش د  طـ أبقف طـ َج 

  َقاَل و, «اكَ ذَ 
ُّ
ـِ  ؿِ ف طاِص ابـِ  قرَ طـف غَ َرَوى  ادً َح أَ  ؿ أن  عؾَ ٓ كَ َهَذا  قبؾَ كُ »: الـ سائِل  ب

ـِ  قؿَ براهِ إِ  قرَ قب وغَ ؾَ كُ  ـُ  قؿُ براهِ وإِ  ,رٍ فاجِ مُ  ب , «َحديِث الفِل  ي  قِ لقس بؼَ  رٍ فاجِ مُ  ب

 .«دوٌق َص »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  َقاَل و, «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره ابـكَ وذَ 

َ :اثاهيًَ
 
َالى

 
ي  َسظ َف 

  
َال َتن 

ـُِالؿَِِاءَِفؼدَِجِ   يُت أَ رَ » :ذاؽَِهَِِت
 
 ,يفِ دَ بؾ يَ ف قَ قْ تَ كبَ ع رُ َض وَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 و دَ د أبل داوُ ـَ طِ  .«فقْ تَ بَ كَ ؾ رُ بْ قَ  يفِ دَ ع يَ فَ رَ ض فَ ا كَ ذَ وإِ 
 
( 740) «َرىالُؽبْ »فِل  الـ سائِل

ـِ و ـِ  ُخَزيَؿةَ  اب ـِ ِحب ان  واب  راكِ بَ والط   فْ ماَج  واب
 
 .الَبَغِقي  و ل

  ـدَ وطِ 
 
 و الت رمِِذيُّ , و«ىغرَ الصُّ »و(, 676) «َرىالُؽبْ »فِل  الـ سائِل

ُّ
اِرمِل  الد 
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ـُ   مِ والحازِ  ـِذرالؿُ  واب
ُّ
 :«ػريِؼ والت   ؿعِ الجَ  وهامِ ح أَ قِض مُ »و «اتق  كِ قاَل الغَ »و, ل

 إلخ. «...دجَ إذا َس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  يُت أَ رَ »

  ـدَ وطِ 
 
اِرمِل  .«عَض وَ »ل دَ بَ  «عَض يَ » :«اتق  قالكِ الغَ »و الد 

 ف قْ تَ كبَ ع رُ ْض قَ أ بِ دَ بَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  انكَ » :الط حاِويِ ِـَدِوعِِ

 .«يفِ دَ بؾ يَ قَ 

ـِِِـَدِوعِِ   أيُت رَ » :ُخَزيَؿةَِِاب
 
 .«يفِ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض وَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 عُ رفَ يف ويَ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض كان يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  أن  »(: 629ه رقؿ )ـدَ وطِ 

 .«عفَ قف إذا رَ تَ كبَ بؾ رُ يف قَ دَ يَ 

  أن  » :ارِِزِ البَِِـَدِوعِِ
 
إَِلك  قفتَ كبَ رُ  عُ ؼَ تَ  دَ سجُ أن يَ  رادَ ك فلَ ؾ  ن إذا َص كا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«يفِ دَ يَ  بَؾ قف قَ تَ كبَ ع رُ فَ وإذا رَ  يفِ دَ بؾ يَ قَ  رضِ إَ 

كبَتْقـ فعُ رَ فِقِف  إذ :شؽاٌل ار وفقف إِ ز  البَ  ـدَ الؿتـ طِ َهَذا  اءَ ذا َج ؽَ هَ  بؾ قَ  الرُّ

كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْيـ فعِ برَ  ةُ ؿاطَ الجَ َرواُه  ما الَف ِخ  :الَقَدْيـ  .الرُّ

  ـدَ وطِ 
 
ـَـمعرفة »فِل  البَقَفِؼل : «اتق  قالكِ الغَ »و «شَؼ مَ دِ  اريِخ تَ »وفِل  «وأثار السُّ

فِل  :لعـِ يَ  :قفتَ كبَ يف قبؾ رُ دَ ع يَ رفَ يف ويَ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  أيُت رَ »

ُجقدِ  ُجقد لعـِ يَ » «اتق  قالكِ الغَ »و «شَؼ مَ دِ  اريِخ تَ »فِل  ولقس .«السُّ  .«فِل السُّ

ـَـ»فِلِِالَبقَفِؼلِ ِـَدِوعِِ ِِالس    انكَ » :«غقرِِالص 
ُّ
قف تَ كبَ ع رُ َض يَ َسَجد  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«قفِ تَ كبَ رُ  بَؾ قَ  يفِ دَ ع يَ فَ ع رَ فَ يف وإذا رَ دَ بؾ يَ قَ 
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ـَـ»فِل  هـدَ وطِ   و «الُؿسَتدَرك», و«الُؽربَى السُّ
 
اَرُقطـِل   انَ كَ »: الد 

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«قفتَ كبَ رُ  بَؾ يف قَ دَ ع يَ فَ ع رَ فَ وإذا رَ  يفِ دَ بؾ يَ اه قَ تَ كبَ ع رُ ؼَ تَ َسَجد  إذا

  ـدَ وطِ 
 
اَرُقطـِل ـِ  ِرواَيةمـ  الد  ولؿ  .«يفِ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض وَ » :دَ أبل داوُ  اب

 .طؼَ ف فَ تـَ ر مَ كَ ؿا ذَ ك  وإِ  ,ؾٍ وائِ  َحديِث  سـادَ إِ  ؿُ الحاكِ  ِؼ ُس يَ 

تِل  ريٍؽ َش  َحديِث  ظُ لػاه هل أَ ذِ هَ   .ةِ اقَ ب الط  َس َح َطَؾقَفا  ػُت قَ وَ ال 

ع فَ ض رَ فَ ا كَ ذَ وإِ » :ةقرَ ِخ إَ  الُجؿَؾة ثباِت إِ َطَؾك  ؼقاػِ ت  اة لؿ يَ وَ الرُّ  أن   ظُ الَح ويُ 

ع فَ وإذا رَ » َقاَل:فؿ عُض ها, وبَ رْ ذكُ ؿ لؿ يَ فُ عُض رها وبَ كَ ؿ ذَ فُ عُض فبَ : «قفتَ كبَ بؾ رُ قَ  يفِ دَ يَ 

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  «يفِ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ رُ 

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
اهَ الث

َ ت:يَ  َ م َعاص  َ بن 
 
َم
 
َل َ يب 

 
َ  يه عنبَ عن أ

بي 
 
َملسو هيلع هللا ىلص الى

(, 41) «فقؾِ راِس مَ »وفِل  (,834) دَ ا أبق داوُ َأخَرَجف :ريُؼِالطِ ِهذِِوهَِ

 (, و1/255) «َمعاكِل أثارِ  َشرِح »فِل  الط حاِويُّ و
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «الُؽربَى السُّ

 راكِ بَ الط  (, و2/99)
ُّ
ـُ (, و6/97) «طِ وَس إَ »فِل  ل حاَبةؿ عجَ مُ »فِل  عٍ قاكِ  اب  «الص 

حاَبةفة عرِ مَ »فِل  قؿعَ أبق كُ (, و678) ـا ثَ د  َح  امٍ هؿ   ريِؼ ( مـ صَ 3/191) «الص 

ـُ  ؿُ ثـل طاِص د  َح َقاَل  ؼقٌؼ َش    أن  » :قفبِ طـ أَ  ؾقٍب كُ  ب
 
ت عقَ وَ َسَجد  اذَ كان إِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

  ػظُ لَ  .«اهػ  ع كَ ؼَ بؾ أن تَ قَ  رضِ إَ إَِلك  اهتَ كبَ رُ 
 
ا ذَ ان: وهَ ػ  طَ َقاَل  َقاَل: الَبقَفِؼل

 راكِ بَ زاد الط   .ريٌب غَ  َحديُث ال
ُّ
قف تَ كبَ رُ َطَؾك  ضفَ قـ كَ تَ كعَ الر   صؾِ فَ فِل  ضفَ ا كَ ذَ وإِ » :ل

 .سـادِ الِ  عقُػ َض  ٌؾ رَس ا مُ ذَ وهَ  .«يفذَ خِ فَ َطَؾك  دؿَ واطتَ 
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ـُِِامٌِؿِ ه*  ـِِحقَِيَِِهقِاب ة ؼَ ثِ » :«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  َقاَل  :يِ زدِِإَِِيـارٍِدِِِكِب

 .«ؿهِ ؿا وَ ب  رُ 

 .«جفقٌل مَ » :«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ  َقاَل : قٍث أبق لَ  ؼقٌؼ وَش * 

ـُ  قُب ؾَ وكُ *    كِ درِ لؿ يُ  فاٍب ِش  ب
 
 .ةؾَ رَس ف مُ تُ وايَ فرِ  : ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـُ ثَ د  وَح »: (1/255) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجفو أبل  ـا اب

 قِض ر الحَ ؿَ ثـا أبق طُ  َقاَل: دَ داوُ 
ُّ
 ؿِ طـ طاِص  يُّ قرِ الث   ػقانُ ثـا ُس  َقاَل: امٌ ثـا هؿ   َقاَل: ل

ـِ    قب طـ أبقف طـؾَ كُ  ب
 
ـُ َقاَل  ذاكَ  ,اًل ر وائِ ذكُ ولؿ يَ  .فثؾَ مِ  ...ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  دَ أبل داوُ  اب

 ثؿ   ...««قِث أبق الؾ   ؼقٌؼ َش » قاُب والص   ,طؾِ وقد غَ , «يُّ قرِ الث   ػقانُ ُس » :فػظِ مـ حِ 

 .«ُف عرَ ا, فال يُ ذَ هَ  قٍث أبق لَ  ؼقٌؼ وَش » :َقاَل و قاِب الص  َطَؾك َرواُه 

ـَـ»فِل  الت رمِِذيُّ  َقاَل   مرساًل َهَذا  ؿاِص ـ طَ ام طَ هؿ   ىرو(, و2/56) «السُّ

ـَ  وائَؾ فِقِف  ذكرولؿ يَ   .رجْ ُح  ب

ِِالَبقَفِؼلَِِّقاَلِو ـَـ»فِل  فرادِ أَ فِل  دعَ يُ  َحديٌث ا ذَ هَ » (:9/88)ِ«الُؽبَرىِالس 

 الُبخاِريُّ ره كَ ا ذَ ذَ ؽَ , هَ اًل رَس مُ  جفِ القَ َهَذا  مـ امٌ ف هؿ  عَ ؿا تابَ وإك   ,لالؼاِض  ريٍؽ َش 

 .«-َتعاَلكفؿ اهلل ؿَ حِ رَ -مقـ د  ؼَ تَ الؿُ  اظِ ػ  ـ الحُ مه قرُ وغَ 

ٍِِبَِجِرَِِـُِابَِقاَلِو ِالباِري»فِل بـ  ؿُ وكا طاِص  :امٌ هؿ  َقاَل » (:5/45)ِ«َفتِح

  قب طـ أبقف طـؾَ كُ 
 
 الت رمِِذي   قَل ب قَ ؼ  وتعَ .«ؾرَس ل مُ اكِ ذا الث  ففَ  :فثؾِ بؿِ  ...ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .اًل رَس طـ أبقف مُ  ؿٍ طـ طاِص  ؼقٍؼ طـ َش َرواُه  ؿاا إك  مً اهؿًّ  بلن  

 .«قظُ حػُ وهق الؿَ » (:0/67)ِ«عتَِبارآ»فِلِِلِ مِِالحازَِِِقاَلِ
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ـَ  ر أن  اهِ الظ   ُقؾُت: وفِل  ,«دَ ـ أبل داوُ ـَ ُس »مـ  سـادَ ؾ الِ ؼَ ب كَ َج رَ  اب

ـَـ»  .«ؿٌ ـل طاِص ثَ حد   ؼقٌؼ ـا َش ثَ حد   :امٌ هؿ  َقاَل » :«السُّ

َ
 
َالط ق  َ ٍس

 
َالَ الث

 
َ ت:ث

 
َط ق  َبَ الج َ بد َعَ  ٍس َوائَ  از بن  َ ل 

 
َيهبَ عن أ

 (, و834) دَ وُ أبق دا َأخَرَجف
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـُ (, و2/98) «َرىالُؽبْ  السُّ  اب

 راكِ بَ الط  (, و1432) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل 
ُّ
ـُ (, و22/27) «بقرِ الؽَ »فِل  ل  اب

ـِ  اِج ج  َح  ريِؼ مـ صَ  (36 -1/157/705) «قفمالِ أَ »فِل  ي  رِ ختَ البَ   ,الٍ ـفَ مِ  ب

 راكِ بَ الط   َأخَرَجفو
ُّ
 قِض ر الحَ ؿَ أبل طُ  ريِؼ مـ صَ  (22/27) «رِ بقالؽَ »فِل  ل

 
 ػصِ َح  ل

ـِ  َٓ , رؿَ طُ  ب دا ـَ : ثَ َقا ـُ  ُمَحؿ  ـِ  ؾِ ار بـ وائِ ب  الجَ  بدِ طـ طَ  ةَ حادَ ُج  ب طـ أبقف  رٍ ُحجْ  ب

  طـ
 
الةِ  ؾَخ ا دَ ذَ ان إِ كَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل ع َض ف ووَ قبِ ػ بثَ حَ تَ ب ر ثؿ  الْ يف وكَ دَ ع يَ فَ رَ  فِل الص 

ؿا فُ عَ فَ ثؿ رَ  يفِ دَ ج يَ خرَ ف وأَ قبِ ذا بثَ ؽَ هَ َقاَل  عَ ركَ أن يَ  رادَ ا أَ ذَ فنِ  ,ىسرَ القُ  َطَؾك كؿـَ القُ 

 اؿ  فؾَ  ,اهع كػ  ؼَ بؾ أن تَ قَ  إرضِ َطَؾك  اهتَ كبَ عت رُ قَ وَ  دَ سجُ أن يَ  رادَ ا أَ ؿ  فؾَ  ,رب  وكَ 

  لػظُ  .«فقْ طَ بِ ك طـ إِ افَ قف وَج ػ  ف بقـ كَ تَ بفَ ع َج َض وَ َسَجد 
 
 .الَبقَفِؼل

بـ  ؿُ ـل طاِص ثَ حد   ؼقٌؼ ـا َش ثَ : وحد  امٌ هؿ  وَقاَل  :اٌج ج  َح َقاَل  :دَ أبل داوُ  ـدَ وطِ 

  طـ أبقف طـ قٍب ؾَ كُ 
 
 .اذَ هَ  ثؾِ بؿِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

د َحديُث ف ل أك  ؾؿِ طِ  رُ كبَ وأَ -ؿا هِ دِ َح أَ  َحديِث وفِل  ض فَ ا كَ ذَ وإِ » :-ةحادَ بـ ُج  ُمَحؿ 

ٓ   ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  :فاطِ طَ ٓكؼِ  عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .«هذِ فخِ ك َطؾَ  دؿَ قف واطتَ تَ كبَ رُ َطَؾك  ضفَ كَ    أن  إ

 .عٌ طِ ـؼَ مُ  سـادُ فالِ  :أباه كْ درِ لؿ يُ  :قَؾ وقِ  ,قفبِ ع مـ أَ سؿَ ار لؿ يَ ب  الجَ  بدَ طَ 

ـُ  عقدُ ؿا َس فُ ػَ الَ وَخ  ـِ ب  الجَ  بدِ ار طـ طَ ب  الجَ  بدِ طَ  ب  ؾِ ف طـ وائِ م  طـ أُ  ؾٍ وائِ  ار ب
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ُ
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ـِ  إَِلك  ؾَص ما وَ  َل و  وكان أَ َسَجد  ثؿ , ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  ؾَػ َخ  قُت ؾ  َص » َل:َقا رٍ جْ ُح  ب

  َأخَرَجف .«اهتَ كبَ رُ  رضِ إَ 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل د ريِؼ مـ صَ  (2/99) «الُؽربَى السُّ  ُمَحؿ 

ـِ   .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...عقدٌ ثـا َس  جرٍ ُح  ب

د ـُ  ُمَحؿ  ـِ  جرِ ُح  ب ـِ ب  الجَ  بدِ طَ  ب  «بقرالؽَ  اريِخ الت  »فِل  الُبخاِريُّ  َقاَل : ؾٍ ئِ وا ار ب

(: 7/239) «والت عديؾِ  الَجرِح »فِل  ؿٍ أبق حاتِ  َقاَل و, «رظَ كَ فِقِف » (:1/164)

 قفِ كُ »
 
  َقاَل و, «قٌخ َش  ل

ُّ
َهبِل أبق  َقاَل و, «قرُ ـاكِ لف مَ »(: 3/511) «انقزَ الؿِ »فِل  الذ 

 .(5/119) «انقزَ الؿِ  سانِ لِ »فِل  اؿَ كَ  ,«ؿهُ ـدَ طِ  ي  قِ لقس بالؼَ »: ؿُ الحاكِ  دَ أحؿَ 

ـُ  عقدُ َس و ـِ ب  الجَ  بدِ طَ  ب  ف أمُّ مُّ وأُ  ,«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,ضعقػ :ؾٍ وائِ  ار ب

ـِ ب  الجَ  بدِ ة طَ ؿَ رَج تَ فِل  رتكِ فا ذُ ـ  ؽِ لَ  ةٍ ؿَ رَج تَ َطَؾك  ػ لفاقِ ك لؿ أَ حقَ يَ  , فال ؾٍ وائِ  ار ب

 .يفقَ بَ ع مـ أَ سؿَ ف لؿ يَ : إك  قَؾ وقِ , ةق  عِ ة أم تابِ ق  حابِ ل َص هِ ي أَ درِ أَ 

 ف.عػِ مع َض  اعً طِ ـؼَ مُ  سـادُ قن الِ ؽُ يَ َذلَِؽ  كؾَ وطَ 

ـُ  انُ طػ   َػ وخالَ  ـَ  اَج ج  َح  ُمسؾِؿٍ  ب  قِض ر الحَ ؿَ وأبا طُ  ـفالٍ مِ  ب
 
ـَ  قدَ عِ وَس  ل  ب

دثـا د  ام َح ؿ  طـ هَ  واهُ فرَ : ارب  الجَ  بدِ طَ  ـُ  ُمَحؿ  ـُ ب  الجَ  بدُ ـل طَ ثَ ة حد  حادَ ُج  ب  ؾٍ وائِ  ار ب

ـِ ؿَ ؾؼَ طـ طَ  ـِ  ؾِ اه طـ أبقف وائِ ثَ د  ؿا َح فُ ك  أَ  :ك لفؿقلً ومَ  ؾٍ وائِ  ة ب  ىأَ ف رَ أك   :جرٍ ُح  ب

 
 
ـَ يف حِ دَ ع يَ فَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل الةِ  ؾَخ دَ  ق  ثؿ   ,-كقفذُ أُ  قاَل حِ  امٌ هؿ   َػ َص وَ -ر ب  كَ  فِل الص 

 يفِ دَ يَ  َج خرَ أَ  عَ ركَ ا أراد أن يَ ؿ  فؾَ  ,ىسرَ القُ َطَؾك  كؿـَ ه القُ دَ ع يَ َض ف ثؿ وَ قبِ ػ بثَ حَ تَ الْ 

يف دَ ع يَ فَ رَ  «هَُِدِؿَِِحِِـِْؿَِلِِِاهللُِِعَِؿَِِسِ» :َقاَل  اؿ  ؾَ ع فَ كَ ر فرَ ب  كَ  ؿا ثؿ  فُ عَ فَ قب ثؿ رَ مـ الث  

( 401 -54) ُمسؾِؿٌ (, و4/317) دُ أحؿَ  َأخَرَجف ف.قْ ػ  د بقـ كَ جَ َس َسَجد  اؿ  فؾَ 
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 (.906) ُخَزيَؿةَ  ـُ واب ,لف ػظُ الؾ  و

ُجقدإَِلك  الـُّزولِ ة قئَ هَ  كرُ ذِ فِقِف  ـ لقسؽِ , لَ حقٌح سـاده َص وإِ   .السُّ

ـُ  ِث القارِ  بدُ ف طَ عَ وتابَ  ٓ   ,عقدٍ َس  ب  بدُ طَ  واهُ فرَ : «ؿفُ ك لَ قلً ومَ » :رذكُ ف لؿ يَ  أك  إ

ـُ  ِث القارِ  دثـا حد   :عقدٍ َس  ب ـُ اب  الجَ  بدُ ـل طَ ثَ حد   ةَ حادَ بـ ُج  ُمَحؿ   جرٍ بـ ُح  ؾِ وائِ  ر ب

ـُ  ُؾ ـل وائِ ثَ فحد   َقاَل: ,أبل الةَ َص  ُؾ طؼِ ٓ أَ  االمً غُ  ـُت كُ » َقاَل: ـِ  ؾِ ة طـ وائِ ؿَ ؾؼَ طَ  ب  ب

ػ ثؿ حَ تَ الْ  ثؿ   َقاَل: ,يفدَ ع يَ فَ ر رَ ب  فؽان إذا كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  عمَ  قُت ؾ  َص  َقاَل: جرٍ ُح 

ثؿ  ديفِ يَ  َج خرَ أَ  عَ ركَ أن يَ  رادَ ا أَ ذَ فنِ  َقاَل: ,فقبِ ثَ فِل  يفدَ يَ  َؾ دَخ ف وأَ ؿقـِ ف بقَ ؿالَ ذ ِش َخ أَ 

ف بقـ جفَ ع وَ َض ووَ َسَجد  يف ثؿدَ رفع يَ  كقعِ ف مـ الرُّ أَس رَ  عَ رفَ ا أراد أن يَ ذَ وإِ  ,ؿافُ عَ فَ رَ 

ُجقدف مـ أَس رَ  وإَِذا َرَفع قف,ػ  كَ   .فالتِ غ مـ َص رَ ك فَ يف حت  دَ رفع يَ  -أيًضا- السُّ

ـِ َس لؾحَ َذلَِؽ  ُت رْ كَ فذَ  ـ ؾف مَ عَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  الةُ هل َص  َؼاَل:ـ فَس أبل الحَ  ـ ب

ـِ  امٌ هؿ   َحديَث الَهَذا  َرَوى» :دَ أبق داوُ  َقاَل  .«كفرَ ـ تَ كف مَ رَ ؾف وتَ عَ فَ   ةَ حادَ ُج  طـ اب

ُجقدمـ  فعِ مع الر   فعَ ر الر  ذكُ لؿ يَ   ُخَزيَؿةَ ابـ (, و723أبق داود ) َأخَرَجف .«السُّ

 .حقٌح ه َص دُ سـاوإِ  (.905)

ـُ  ُؾ وائِ » :سـادِ الِ فِل  فقلُ قَ  ـُ ؿَ ؾؼَ طَ »ف قابُ , َص هؿٌ وَ  «ةؿَ ؾؼَ طَ  ب  .«ؾٍ وائِ  ة ب

ـُ ؿَ ؾؼَ ا طَ ذَ هَ » :ُخَزيَؿةَِابـَِقاَلِ ـ أو مَ  ِث القارِ  بدَ طَ  ؾ  عَ لَ  ,فِقفِ  شؽ   ٓ ؾٍ وائِ  ة ب

 .«فِ اسؿِ فِل  ؽ  ف َش وكَ دُ 

ُجقدالإَِلك  الـُّزولة قئَ هَ  كرُ ذِ فِقِف  قَس ولَ   .اأيًض  سُّ

ـِ ب  الجَ  بدِ طَ  َحديِث ول إَِلك  الـُّزول كرُ ذِ فِقَفا  ى لقسخرَ أُ  ٌق رُ صُ  ؾٍ وائِ  ار ب
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ُجقدِ   .دٍ واحِ  سـادٍ إِ إَِلك  ةعَ فا راجِ ؼ ٕك  بَ ما َس  رُت كَ ؿا ذَ ك  وإِ , السُّ

َ
 
ماء قىال َأ

 
ل َ الع  دًث  ي ح  َ ف 

 
َش ك  ٍَس

ـِ  ريِؽ َش  فِل َحديِث  الُعَؾؿاءُ  اخَتَؾَػ  َحفف :لعِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  ب ة ؿاطَ َج  َصح 

َػفو  .ونرُ آَخ  َضع 

َم َ * َح ن صح 
 

دًث َ ح 
 

َش ك  َأو ح َ ٍس َ:ىهظ 

ـ0ُِ) ِ:ُخَزيَؿةَِِ(ِاب

 .«َصحقِحف»فِل  َأخَرَجف قُث َح 

ـ9ُِ) ِان:بِ حِِِ(ِاب

 .«َصحقِحف»فِل  -أيًضا- َأخَرَجف

ِ:الت رِمِذيِ (4ِ)

 .«ريٍؽ طـ َش َهَذا  ثَؾ مِ َرواُه  ادً َح أَ  ُف عرِ ٓ كَ  ريٌب ـ غَ َس َح  َهَذا َحديٌث » :َقاَلِ

ِ:الَبَغِقيِ (3ِ)

ـ ة»فِلَِِقاَلِ  .«ـَس َح  َهَذا َحديٌث » :«َشرحِالس 

ِ:الط حاِويِ (4ِ)

  طـ َػ ؾِ اختُ ا لؿ  » :َقاَلِ
 
 :َؽ لِ ذَ فِل  كارْ ظَ كَ  :َؽ لِ ذَ فِل  فضعِ أ بقَ بدَ فقؿا يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

طـ  ُف اَل ؿا آختِ ك  وإِ  ,طـف ْػ ؾَ ختَ لؿ يُ  اًل وائِ  أن   ل أثارِ عاكِ مَ  صحقِح تَ  بقُؾ ان َس فؽَ 
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فِقِف  اتوايَ ت الر  لَ افَ ؽَ ا تَ طـف لؿ  ُرِوَي  قن ماؽُ ل أن يَ غِ ـبَ ان يَ فؽَ  :ڤ ُهَريَرةأبل 

َحفثؿ فِل َذلَِؽ  ل أثارِ عاكِ مَ  صحقِح تَ  ؽؿُ ا ُح ذَ ففَ  :ٌؾ وائِ َرَوى  ت مابَ ع وثَ ػَ ارتَ   َصح 

 (.1/255) «َشرح َمعاكِل أثارِ » .ار أيًض ظَ الـ   ريِؼ مـ صَ 

ِ:الُؿـِذر(ِابـ5ِ)

ـِ  وائؾِ  َحديُث و» (:4/054)ِ«طوَسِإَِ»فِلَِِقاَلِ  .«قُل ؼُ وبف كَ  ,ٌت ثابِ  جرٍ ُح  ب

ـُِ(6ِ) ِ:الَجقِزيِ ِاب

كبَتْقـ الـُّزولِ  َأحاِديَث ر كَ أن ذَ  عدَ ( بَ 1/390) «الت حِؼقؼ»فِل  َقاَل   َطَؾك الرُّ

ـَـب تُ كُ فِل  رُ شفَ ـا أَ َأحاِديثُ  :َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  َأحاِديَث و يعـل : «ُت ثبَ وأَ  السُّ

كبَتْقـ َأحاِديَث   .الـُّزول َطَؾك الرُّ

ِ:ؿُِ(ِالحاك7ِِ)

ـِ  ؿِ وطاِص  ريٍؽ بَش  ُمسؾِؿٌ  ج  قد احتَ » (:0/438)ِ«الُؿستَدَرك»فِلَِِقاَلِ  ,قبؾَ كُ  ب

 .«حقٌح َص  آخرُ  سـادِ الِ  َصحقِح  َحديٍث ل َض عارِ أنٓ  مُ ؿ ه  قَ تَ يَ ا ؿً ه  قَ تَ مُ  ؾ  ولعَ 

ِ:لِ ابِِطِ (ِالَخ8ِ)

ـَـِؿِِعالِِمَِ»فِلَِِقاَلِ ـ مِ  :أي :«َهَذا مـ ُت ثبَ أَ  ؾٍ وائِ  َحديُث » (:0/917)ِ«الس 

 .ُهَريَرةأبل  َحديث

ِ:لِ مِِ(ِالحاز01ِِ)

 دَ داوُ أبل  رطِ َش َطَؾك  ـَس َح  َحديٌث ا ذَ هَ »: (1/78) «طتَِبارآ»فِل  َقاَل 
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ـِ الر   بدِ وأبل طَ  الت رمِِذي  ك قَس وأبل طِ    حؿ
 
 .«الـ سائِل

ـ00ُِ) ِ:الَؼق ؿِ(ِاب

 .«حقُح ا هق الص  ذَ هَ » :ريٍؽَِشَِِحديِثِ(ِعـ0/904ِ)ِ«ادالزِ »فِلَِِقاَلِ

(09ِ ِ:يالؼارِِِِعؾلِ (ُِمل 

َِِقاَلِ بـ  وائؾِ  َحديَث  :يعـل-ل وإو  » :(4/343)ِ«ػاتقِحِالؿَِِرقاةِِمِِ»فِل

ـُ َحَجرٍ  .ؼؾِ الـ   رباِب أَ  ـدَ طِ  ُت ثبَ أَ  -جرٍ ُح   ؿِ تَ قالفَ - َقاَل اب
ُّ
 أن   :َت ف أثبَ قكِ كَ  جفُ : ووَ -ل

 الؼاِض  اريؽً ه َش دِ ـَ َس فِل  أن  فِقِف  ُح ؼدَ يَ  قه, وٓحُ ح  اظ َص ػ  مـ الحُ  ةً ؿاطَ َج 
َ
قس ولَ  ل

ـِ يؼَ رِ لف صَ  أن  َطَؾك  ,فرصِ َش َطَؾك  لف ففقَرَوى  اُمسؾِؿً ٕن  :ي  قِ بالؼَ   يـ رَ آَخ  ق

 اهـ. .«ؿافِ بِ  رُ جبَ فقُ 

 ؿِ تَ قف الفَ الَ ا قَ ؿَ فِق ُقؾُت:
ُّ
َطَؾك  قَس ففق لَ  ُمسؾِؿٌ ف ْج خرِ لؿ يُ  سـادَ الِ َهَذا  فنن   :رظَ كَ  ل

 .اتعَ تابَ د والؿُ قاهِ الش  فِل  ؿاك  وإِ  ,صقلِ إُ فِل  ريٍؽ لَش  ْج خرِ لؿ يُ  اُمسؾِؿً إن  ثؿ   ,فرصَش 

َ َت م َج َح  َن ص  َح ح 
 

دًث َ ح 
 

ٍَسش َك 

ِ:ريٍؽَِشَِِحديِثِحقـِلح َِصِةِالؿُِج ِـُِحِانِمِِكَِ

 .ريٍؽ بَش  ج  احتَ  اُمسؾِؿً  ( أن  1)

ـِ  يدَ زِ يَ  ِرواَيةمـ  َحديَث ال ( أن  2)  ,ريٍؽ مـ َش  ؿاعِ الس   ديؿُ وهق قَ  ,ونارُ هَ  ب

 .ضاءَ ك الؼَ ل  بؾ أن يتقَ قَ  طَ بقاِس مِـُف  عؿِ َس 

 .سكَ أَ  َحديِث مـ  دٌ ولف شاهِ  ,افَ ى بِ ق  ؼَ يتَ  اقً رُ لف صُ  ( أن  3)
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 .قهحُ ح  اظ َص ػ  مـ الحُ  ةً ؿاطَ َج  ( أن  4)

حاَبةمـ  ةٍ ؿاطَ َج  ُؾ ؿَ ف طَ ؼَ ف قد وافَ ( أك  5)  .ؿهُ عدَ ـ بَ فؿَ  الص 

ع قَ وَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث ا ؿَ قـَ بَ  ,فِقفِ  الَف ٓ اختِ  ريٍؽ َش  َحديَث  ( أن  6)

 .فتـِ مَ فِل  الٌف اختِ 

كبَتْقـ الـُّزولِ  َأحاِديَث  ( أن  7) ـَـب تُ كُ فِل  رُ شفَ أَ  َطَؾك الرُّ  .ُت ثبَ وأَ  السُّ

 ـحَس وأَ  لؾ  َص ؼ بالؿُ رفَ وأَ  شقعِ ب والخُ دَ بإَ  ُؼ لقَ أَ  ريٍؽ َش  َحديَث  ( أن  8)

ـِ ي العَ أْ رَ وفِل  ؽؾِ الش  فِل   .ق

 اندَ ت القَ اكَ ا كَ ف لؿ  ٕك   :ؾٍ وائِ  َحديِث  ثباَت ل إِ ِض ؼتَ يَ  حقَح الص   رَ ظَ الـ   ( أن  9)

كبَتْقـ فِل  تقـمَ د  ؼَ مُ  ُجقدمـ  فعِ الر  َطَؾك الرُّ قـ تَ رَ خ  مَ قكا مُ ؽُ أن تَ َذلَِؽ  كَض اقتَ  السُّ

 .ؾٍ وائِ  َحديُث  َؽ لِ ت بذَ بَ فثَ  :ضعِ القَ فِل  اـفؿُ طَ 

َم َ
 
َىاق

 
َش

 
َت ال َرًن ص  َحىا ح 

 
دًث َ ح 

 
َش ك  ٍَس

 .ريٍؽ بَش  ج  احتَ  اُمسؾِؿً  : إن  قاالُِقَِ*ِ

, صقلِ إُ فِل  الف شقئً  ْج خرِ ولؿ يُ  ,ريٍؽ بَش  ج  لؿ يحتَ  اُمسؾِؿً  : أن  قاُبِوالَجِ

 ِل بَ صاحِ  خراِج مـ إِ  مُ ؾزَ ف ٓ يَ ك  إِ  ثؿ   ,عاِت تابَ والؿُ  دِ قاهِ الش  فِل  لف َج خرَ ؿا أَ ك  وإِ 

 ؼاٌل مَ فِقِف  إذا كان ةً خاص   ,احقحً ف َص َحديثِ  قن كؾُّ ؽُ ما أن يَ  اوٍ رَ  َحديَث  «حقِح الص  »

 .ؿاهُ ـدَ طِ  ح  ف ما َص َحديثِ ا مـ قَ ؼَ ؿا اكتَ فُ ك  إِ  :َؼاُل ف يٕك  : ؾؿِ العِ  هؾِ َٕ 

ـِ  يدَ زِ يَ  ِرواَيةمـ  َحديُث الَهَذا  :قاالُِقَِ *  ديؿُ وهق قَ  ريٍؽ طـ َش  ونَ هارُ  ب
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 .ـفُ ؿاع مِ الس  

ـَ  زيدَ يَ  : أن  قاُبِوالَجِ  ريٌؽ َش  وِ رْ لؿ يَ »ف: قلِ بؼَ  واَيةَ ر  الَهِذه  ؾ  طَ ون قد أَ ارُ هَ  ب

ـِ  ؿِ ِص طـ طا ٓ  ؾَ كُ  ب طـ  َحديِث ذا الفَ بِ  ريٌؽ د َش ر  وقد تػَ  .«َحديَث الَهَذا  قب إ

تِل  واَيةر  ه الذِ وهَ  ,فصحابِ ة أَ ق  ؼِ ون بَ دُ  ؿٍ طاِص  َطَؾك  ؿؿَ الفِ  رُ تقافَ ا تَ ؿ  مِ  ريٌؽ ا َش واهَ رَ ال 

 ؟!َحديَث ا الوُ وَ يـ رَ ذَ ف ال  صحابُ ها أَ رْ ذكُ لؿ يَ  قَػ فؽَ  :فاتِ وايَ رِ 

 .سكَ أَ  َحديِث مـ  دٌ وشاهِ  ,افَ ى بِ ق  ق يتؼَ رُ لف صُ  ريٍؽ َش  َحديُث : قاالُِقَِ *

تِل  قرُ ـا الطُّ ْج ر  ـا قد َخ ك  : أَ قاُبِوالَجِ ـِ  ؾِ وائِ  َحديُث مِـَفا  درَ وَ ال   :جرٍ ُح  ب

 .ريٌؽ ها َش سـادِ ويف إِ , ؾٍ طـ أبقف طـ وائِ  ؿٍ طـ طاِص  ريٍؽ َش  ريَؼ كا صَ دْ َج فقَ 

  طـ أبقف طـ ؿٍ طاِص  طـ ؼقٍؼ َش  ريَؼ كا صَ دْ َج ووَ 
 
 ,ٌؾ رَس مُ  سـادُ والِ  , ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ى بف ق  ؼَ ا يتَ ؿ  مِ  ريُؼ الط  َهَذا  قسولَ  ,سـادِ الِ  عقُػ َض  ٌؾ رَس ففق مُ  :جفقٌل مَ  ؼقٌؼ وَش 

ف ؾَ رَس أَ  قُث َح  :ريٍؽ َش  ِرواَيةل اان مخالػً ؽَ لَ  -لق صح-بؾ هق  ,ريٍؽ َش  َحديُث 

 .افَ ى بِ ق  ؼَ ك يتَ ة حت  ؼَ قافِ ت مُ قَس ة ولَ ػَ خالِ ه مُ ذِ ففَ  :ريٌؽ ف َش ؾَ َص ووَ  ؼقٌؼ َش 

ـِ ب  الجَ  بدِ طَ  ِرواَيةَ كا دْ َج ووَ  لؿ  ارِ ب  الجَ  بدَ طَ  ٕن   :ةً عَ طِ ـؼَ بقف مُ طـ أَ  ؾٍ وائِ  ار ب

فا ـَ ق  قد بَ  ؟ار وأبقفب  الجَ  بدِ ة بقـ طَ طَ ـ القاِس فؿَ  ,فكْ درِ لؿ يُ  :قَؾ وقِ  ,قفبِ مـ أَ  عْ سؿَ يَ 

ـُ طػ   كبَتْقـ الـُّزولِ فِقِف  قسولَ  ,َحديَث ال وساَق  ,ُمسؾِؿٍ  ان ب  .َطَؾك الرُّ

ـَ الؿَ  إن   ثؿ   ـِ ؼ مع مَ ػِ ت  ار مُ ب  الجَ  بدِ طَ  فِل َحديِث  يذِ ال   ت فِل  ريٍؽ َش  َحديِث  ت

 َحديِث هؾ هل مـ  ؽ  الش  َطَؾك  تدَ رَ ة وَ قَ اكِ الث   الُجؿَؾةو ,طؼَ ك فَ ولَ إُ  الُجؿَؾة

د ـِ  ُمَحؿ   بدِ طَ  ِرواَيةفِل  ففل :ةػَ خالَ وفقفا مُ  ,ؼقٍؼ َش  َحديِث  أو مـ ةَ حادَ ُج  ب
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ض فَ ا كَ ذَ وإِ » :ريٍؽ َش  ـدَ وطِ  «هذِ خِ فَ َطَؾك  دؿَ قف واطتَ تَ كبَ رُ َطَؾك  ضفَ ا كَ ذَ وإِ » :ارِ ب  الجَ 

كبَتْقـ الؼقامفِقَفا  كولَ فإَ  :رٌق ؿا فَ فُ قـَ وبَ  «قفتَ كبَ رُ  بَؾ يف قَ دَ ع يَ فَ رَ   ادً ؿِ عتَ مُ  َطَؾك الرُّ

ٓ  فِقَفا  ة لقسقَ اكِ ذ والث  خِ الػَ ك َطؾَ  كبَتْقـبؾ قَ  الَقَدْيـ فعُ  رَ إ  .امِ قَ طـد الؼِ  الرُّ

فِقَفا  ريٌؼ وهل صَ  ,بقفف طـ أَ م  ار طـ أُ ب  الجَ  بدُ ا طَ واهَ ة رَ ثَ الِ الث   ريَؼ كا الط  دْ َج ووَ 

قن ؽُ قد يَ  واَيةر  الَهِذه  ة, مع أن  قلَ جفُ ومَ  رِ مـ أَخ  اضعػً  دُّ َش ؿا أَ دهُ َح أَ  انِ عقػَ َض 

تِل  فاعُ رجِ مَ  ٓ  فِقِف  قَس ا لَ فَ تـَ مَ  إن   ثؿ  , فابؾَ قَ إَِلك ال  إَِلك  ؾَص ما وَ  َل و  ان أَ وكَ » :إ

 .«اهتَ كبَ رُ  رضِ إَ 

تِل  قرُ ه هل الطُّ ذِ ففَ  مـ  َحديُث ى ؼق  تَ ففؾ يَ  :ريٍؽ َش  ِرواَيةل ةً عَ تابِ دت مُ رَ وَ ال 

فِقَفا  ة مع ماعَ طِ ـؼَ مُ  ِرواَيةٍ وب ؟!فؾَ رَس ف فلَ ػَ خالَ  جفقلٍ مَ  واَيةِ رِ ب ػظِ الحِ  ُئ ق  َس فقف:  قَؾ قِ 

ـِ والؿَ  سـادِ الِ فِل  ةػَ خالَ مـ الؿُ  ِهِذِِففَِ! ة؟قلَ جفُ ومَ  انِ عقػَ َض فِقَفا  ِرواَيةوب ؟!ت

 .اُتِعَِتابَِهلِالؿُِ

ِأمِ  ًٓ  ـَ حَس فؾقس أَ : ڤ كسأََِِحديِثِمـُِِدِاهِِاِالش   فؼد :اتعَ تابَ  مـ الؿُ حا

ـُ  الءُ العَ  َرواهُ   َؼاَل:ف فَحديثِ طـ  ؿٍ ؾ أبق حاتِ ئِ وُس  ,جفقٌل وهق مَ  :ارُ ط  العَ  قَؾ سؿاطِ إِ  ب

ـُ  رُ ؿَ ف طُ ػَ وخالَ  .«رـؽَ مُ  َحديٌث »  ڤر ؿَ ؾف طـ طُ عَ ف فجَ ػِس د كَ ـَ بالس   واهُ فرَ  ػصٍ َح  ب

 .ريٍؽ َش  َحديِث ل دٌ شاهِ  ؿ  ثَ  قَس فؾَ : حقُح وهق الص  

 .ريٍؽ َش  َحديَث حقا ح  َص  اظِ ػ  حُ مـ ال ةً ؿاطَ َج  : إن  قاالُِقَِ *

 :مرِ إَ  ػسِ كَ فِل  احقحً قن َص ؽُ فؿ لف أن يَ قحِ صحِ ـ تَ مِ  مُ ؾزَ ف ٓ يَ : أك  قاُبِوالَجِ

َحفـ قن مَ ؽُ فؼد يَ   .اًل ثَ مَ  ؿِ كالحاكِ  ,صحقِح الت  فِل  ؾساهُ ف بالت  رِ قد طُ  َصح 



 امـ 71
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

 ,ُهَريَرةأبل  َحديَث  ةَ ح  ل ِص طِ ويد   ,َحديَث الَهَذا  ػع  َض يُ  َػ خالِ الؿُ  إن   ثؿ  

َحفوقد  ـِ َحديثَ الفِل  ظرُ ب الـ  َج ؿ فقَ ستُ ؽَ ؿ طَ كتُ , وأَ ااظ أيًض ػ  مـ الحُ  ةٌ ؿاطَ َج  َصح   ق

 .ِج ـفَ الؿَ َهَذا  َؼ فْ ؿا وَ قفِ ؾَ طَ  ؽؿِ والحُ  َحديِث ال َأهؾِ  جـفَ ؼ مَ فْ وَ َطَؾك 

حاَبةمـ  ةٍ ؿاطَ َج  ُؾ ؿَ ف طَ ؼَ وافَ  ريٍؽ َش  َحديُث : قاالُِقَِ *  .ؿهُ عدَ ـ بَ ؿَ ف الص 

ـ ة مَ ؾ  ف أو بؼِ ؼَ ـ وافَ ة مَ ثرَ لقس بؽَ  حاِديِث إَ َطَؾك  ؽؿَ الحُ  : أن  قاُبِوالَجِ

 دِ ؼ ققاطِ فْ قن وَ ؽُ فا يَ عقػِ فا مـ َض حقحِ َص  قانِ لبَ َطَؾقَفا  ؽؿُ ؿا الحُ ك  وإِ  ,فػَ الَ َخ 

حاَبةمـ  ةٍ ؿاطَ َج  قنُ , وكَ َحديِث ال َأهؾِ  صقلِ وأُ  فِل  لقازَ هؿ كَ عدَ ـ بَ فؿَ  الص 

ُجقد َطَؾك   ؿ لف ٓ تدلُّ فُ تَ ػَ خالَ مُ  ا أن  ؿَ كَ  ,َحديِث ة الح  ِص َطَؾك  لُّ ب ٓ يدُ كَ الرُّ السُّ

 .فعػِ َض َطَؾك 

ع قَ وَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث ؿا قـَ بَ فِقِف  الَف ٓ اختِ  ريٍؽ َش  َحديُث : قاالُِقَِ *

 .فتـِ مَ فِل  الٌف اختِ 

قن ؽُ أن يَ  الٌف اختِ فِقِف  ؼعلؿ يَ  َحديِث ال قنِ م مـ كَ ؾزَ ف ٓ يَ : أك  قاُبِوالَجِ

م ؾزَ ف ٓ يَ ا أك  ؿَ كَ  !الٌف اختِ فِقِف  لقس عقٍػ أو َض  قعٍ قُض مَ  َحديٍث ؿ مـ فؽَ  :احقحً َص 

 قرَ غَ  ُف اَل قن آختِ ؽُ إذ قد يَ  :اعقػً قن َض ؽُ أن يَ  َحديِث الفِل  ٍف اَل اختِ  جقدِ مـ وُ 

ـِ الؿَ فِل  الٌف اختِ َفا فِق َأحاِديُث ت دَ جِ , وقد وُ َحديِث ة الح  ِص فِل  رث  مَ مُ  فِل  أو ت

َحفو ,دـَ الس    .فقفا َح اجِ ـقا الر  ق  وبَ  الُعَؾؿاءا َصح 

كبَتْقـ الـُّزولِ  َأحاِديُث : قاالُِقَِ * ـَـب تُ كُ فِل  رُ شفَ أَ  َطَؾك الرُّ  .ُت ثبَ وأَ  السُّ

ت قَس رة لَ بْ فالعِ  :ضعقِػ والت   صحقِح الت  فِل  قدػِ ا ٓ يُ ؿ  مِ َهَذا  : أن  قاُبِوالَجِ
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 ح  ؿا بِص ك  , وإِ َحديثال ةِ فرَ بُش 
  عقٌػ وهق َض  قرٍ شفُ مَ  َحديٍث ؿ مـ فؽَ  ,فتِ

 .قعٌ قُض أو مَ 

ـَـب تُ كُ فِل  -أيًضا- شفقرٌ مَ  الـُّزول َطَؾك الَقَدْيـ َحديَث  ثؿ إن   فؼد  :السُّ

 .ةق  قثِ الحَ َهِذه  فِل انِ َحديثى الساوَ تَ 

 .... إلخلؾ  َص بالؿُ  ُؼ رفَ وأَ  شقعِ لخُ ب وادَ بإَ  ُؼ لقَ أَ  ريٍؽ َش  َحديُث : قالقا *

ػ ضعُ ف ٓ يَ كؿا أك   ,َحديُث فا البِ  حُّ ِص ٓ يَ  ةَ ج  الحُ َهِذه  : أن  قاُبِوالَجِ

ـ مَ  إن   ثؿ   ,ضعقِػ والت   صحقِح الت  فِل  َحديِث ال َأهؾِ  دِ قاطِ ت مـ قَ قَس ولَ  ,فاؽِس بعَ 

 ةِ قـَ ؽِ َس فِل  ـُ حَس أَ  َطَؾك الَقَدْيـ ـُّزوَل ال : إن  اأيًض َطَؾك الَقَدْيـ َقاَل  الـُّزولِ ب َيُؼقل

الة  .ٌؽ مالِ  مامُ ف الِ الَ كؿا قَ  ,هاقارِ ووَ  الص 

 ... إلخ.ؾٍ وائِ  َحديِث  ثباَت ل إِ ِض ؼتَ يَ  حقُح ر الص  ظَ : الـ  قاالُِقَِ *

قد  احقحً َص  ارً ظَ كَ  الـ اس عُض بَ  راهُ وما يَ  ,ػؾِ ختَ تَ  كظارَ إَ  : أن  قاُبِوالَجِ

لقؾِ  ثباِت بنِ  ًٓ ة أو  رَ بْ والعِ  ,هقرُ غَ ِف فِق فػُ خالِ يُ  ر ظَ ف الـ  ؼَ فنن وافَ  :فثباتِ ق إِ رُ بطُ  الد 

 .فال بلَس َذلَِؽ  عدَ بَ  حقُح الص  

َم َ
 
َف عَ ن ض

 
دًث َ ح 

 
َش ك  ٍَس

(1) ِ ـِ  ؿِ طـ طاِص  ريٌؽ َش  روِ ولؿ يَ » ون:ارُِبـِهَِِزيُدِيََِقاَل ٓ   قٍب ؾَ كُ  ب َهَذا  إ

فَؼاَل  بف ريٍؽ د َش رُّ ػَ تَ إَِلك  الت رمِِذيُّ  شارَ (, وأَ 2/56) «الت رمِِذّي ســ » .َحديَث ال

 .«ريٍؽ َش  قرَ غَ َهَذا  ثَؾ مِ َرواُه  اأحدً  ؿُ ... ٓ كعؾَ » (:2/56)
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ـَـ»فِلِِالَبقَفِؼلِ َقاَلِ (2)  فرادِ أَ فِل  دُّ عَ يُ  َحديٌث ا ذَ هَ » (:9/88)ِ«الُؽبَرىِالس 

 .«لالؼاِض  ريٍؽ َش 

 َقاَل  (3)
ُّ
ـَـ» فِل الـ سائِل (: 740) «الُؽربَى»(, و2/234) «ىغرَ الصُّ  السُّ

ـِ  يدَ زِ يَ  قرُ غَ  ريٍؽ طـ َش َهَذا  ؾؼُ لؿ يَ »  .«ؿُ طؾَ أَ  َتعاَلك, واهلل ونَ هارُ  ب

اَرُقطـِلِ َقاَلِ (4) ـَـ»فِلِِالد  ولؿ  ريٍؽ طـ َش  زيدُ د بف يَ ر  تػَ » (:0/434)ِ«الس 

ـِ  ؿِ ث بف طـ طاِص د  حَ يُ  د بف, ر  فقؿا يتػَ  قي  لقس بالؼَ  ريٌؽ وَش  ,ريٍؽ َش  قرُ قب غَ ؾَ كُ  ب

 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ 

 ؿُ عؾَ ٓ كَ  َحديُث ا الذَ وهَ » (:01/003)ِ«البحرِالزخار»فِلِِالبزاروَقاَلِ (5)

ٓ  َرواُه  ـُ  زيدُ  يَ إ  .«ريٍؽ طـ َش  ونَ هارُ  ب

ـَُِقاَلِ (6)  ريٌؽ د بف َش ر  ػَ ا تَ ؿ  وهق مِ » (:5/45)ِ«َفتِحِالباِري»فِلٍِِبَِجِرَِِاب

 .«ي  قِ ولقس بالؼَ 

(7) ِ دِيِ قرِِكػُِبارَِالؿَُِقاَل ـُُِِمَحؿ  ِِـحؿَِالرِ ِعبدِِِب ِإَِحػَِتُِ»فِل ِ«يِ ذِِحقَِة

ِم9/007ُِ) َِحديٌثِِ:الت رِمِذيِ ِقَلِقَِِابًِؼِ عَِتَِ( ِغََِسَِحَِِهَذا َهَذا  قنِ كَ فِل » :ريٌبِـ

ـُ  ,ريٌؽ د بف َش ر  ف قد تػَ ك  فنِ  :رظَ كَ  اـً َس َح  َحديِث ال  عِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  وهق اب
ُّ
 قفِ الؽُ  ل

ُّ
 ل

 لِ ـذ وَ ف مُ ػظُ ر حِ ق  غَ تَ  اثقرً كَ  ُئ خطِ يُ  دوٌق َص 
َ
 .«ةقفَ بالؽُ  ضاءَ الؼَ  ل

ـُِبَِعُِِيِ قرِِكػُِبارَِالؿَُِقاَلِ (8) دِقدِاهللِب ِعَُِِمَحؿ  ِ«ػاتقِحِاةِالؿَِعَِرِْمِِ»فِلِِلمبدِالس 

طـ  ريٌؽ د بف َش ر  تػَ ف قد ك  فنِ  :رظَ كَ  اـً َس َح  َحديِث الَهَذا  قنِ كَ فِل » (:4/334)

ـُ  الت رمِِذيُّ و الُبخاِريُّ ح بف ر  كؿا َص  ,ؿٍ طاِص   و دَ أبل داوُ  واب
ُّ
اَرُقطـِل  و الد 

ُّ
 .«الَبقَفِؼل
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(9) ِ ِفِل َِحَجرٍ ـُ ِاب َقاَل » (:0/506/468)ِ«بقرِِالَحِِؾخقصِِالتِ »َقاَل

ـُ  الت رمِِذيُّ و الُبخاِريُّ   و دَ أبل داوُ  واب
ُّ
اَرُقطـِل  البَ و الد 

ُّ
 .«ريٌؽ د بف َش تػر   :قَفِؼل

ِِوقد ِفِل ِبُُِسِ»ِ«رامالؿَِِؾقغِِبُِ»َقاَل ِالس  0/449ِ)ِ«لمؾ ِعـ أبلَِِحديِثِ(

 .«...ؾٍ وائِ  َحديِث ى مـ ققَ وهق أَ » :ڤ ُهَريَرة

قخ (10)  (:9/47)ِ«الت رِمِذيِ ـِـَُِسَِعَؾكِِفعؾقؼِِتَِ»فِلِِردِشاكِِحؿَِأََِِقاَلِالش 

ـِ َحديثَ ال عؾقؾِ تَ فِل  اءالُعَؾؿ ققالِ ر مـ أَ اهِ والظ  »  ُهَريَرة َهَذا أبل  َحديَث  أن   ق

 قلِ قَ  َحديٌث وهق  ,ؾٍ وائِ  َحديِث مـ  حُّ َص وهق أَ  ,َصحقٌح  َحديٌث 
 
َطَؾك  ُح رُج يَ  ل

 عؾِ الػِ  َحديِث ال
 
 .«ل

 .«عقٌػ د َض ـَ ا َس ذَ وهَ » (:9/65)ِ«رواءِِالِِ»فِلَِِقاَلِإَلباكِلِ  (11)

ِاحتَِ»:ِؿِِالحاكِِِقَلِقَِِدِ رَِوَِ ـِِِؿِِوعاِصِِريٍؽِبَشُِِمسِؾؿٌِِج  قس ولَ » َؼاَل:فِ«قٍبِؾَِكُِِب

 ف ؼَ وافَ  وإنْ َقاَل  اؿَ كَ 
ُّ
َهبِل فِل  لفَرَوى  ؿاوإك   ,ُمسؾِؿٌ بف  ج  حتَ لؿ يَ  اريؽً َش  فنن   :الذ 

  مِـُفؿؼقـ وؼ  حَ مـ الؿُ  دٍ واحِ  قرُ ح بف غَ ر  كؿا َص  ,تابعاِت الؿُ 
ُّ
َهبِل فِل  فػُس كَ  الذ 

 .«..«قزانِ الؿِ »

ت م َ ج  ف ح  َن ضع 
 

دًث َ ح 
 

َش ك  ٍَس

ـِِِريِؽَِشَِِحديَثِػِعِ ةِمـَِضِج ِكانِمـُِحِ ِ:لِ عَِِخِاهللِالـ ِِبدِِعَِِب

  ي  قِ قس بالؼَ لَ  ريٌؽ , وَش َحديِث ذا الفَ بِ  ؿٍ طـ طاِص  ريٌؽ َش  دَ ر  ػَ ( تَ 1)
ا قؿَ فِ

 .بف دُ ر  ػَ يتَ 
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ٓ   اوقً دُ ان َص وإن كَ  ريٌؽ ( َش 2) , وهق ضاءِ ل الؼَ قل  تَ  عدَ ف بَ ػظُ حِ  اءَ  أكف َس إ

 .اكثقرً  ُئ خطِ يُ 

(3) ِ ـُِِزيُدِيََِقاَل ـِ  ؿِ طـ طاِص  ريٌؽ َش  روِ لؿ يَ » :ونَِهارُِِب ٓ  ؾَ كُ  ب   قب إ

 .«َحديَث الَهَذا 

ـُ  ةُ دَ ػ زائِ الَ ( َخ 4) بـ  ؿِ طـ طاِص  فرواهُ  :اشريؽً  -بٌت ثَ  ةٌ ؼَ وهق ثِ - ةَ دامَ قُ  ب

كبَتْقـ الـُّزوَل ر ذكُ قب ولؿ يَ ؾَ كُ   (.2/76) «رواءالِ » .َطَؾك الرُّ

 ػف َص ( وَ 5)
ُّ
اَرُقطـِل ـُ وَقاَل  .دلقسِ بالت   ؼ  الحَ  بدُ وطَ  الد  كان »ان: ط  الؼَ  اب

 .السـادِ فِل  الت ْحديِث ب ْح ر  َص , وهق لؿ يُ «دلقسِ بالت   اقرً شفُ مَ 

 َصحقٌح  فتابُ ف وكِ ػظِ ـ حِ ف أو مِ ابِ تَ مـ كِ  ريٌؽ ث َش د  هؾ َح  ىدرَ ( ٓ يُ 6)

ٓ  بَ تُ مـ كُ مِـُف  عْ سؿَ ولؿ يَ  ,ٌب رِ ضطَ ف مُ ػظُ وحِ   َحديُث ا الذَ , وهَ ُق زرَ إَ  سحاُق  إِ ف إ

 .ِق زرَ إَ  سحاَق إِ  ِرواَيةلقس مـ 

َم َ
 
َىاق

 
َش

 
َ ت

 
َر َمع ال

 
َفىا عَ ًن ض

 
دًث َ ح 

 
َش ك  ٍَس

  ي  قِ لقس بالؼَ  ريٌؽ وَش  ,َحديَث ذا الفَ بِ  ؿٍ طـ طاِص  ريٌؽ د َش ر  ػَ : تَ قاالُِقَِ *

 .بف دُ ر  ا يتػَ قؿَ فِ 

ذيـ ال   قاُب , وهذا َج ادً وشاهِ  تابعاٍت مُ  ريٍؽ َش  َحديِث ل : أن  قاُبِوالَجِ

 .ةِ طادَ ك طـ الِ غـَ طـف فلَ  قاُب ف والجَ قاكُ ؼ بَ بَ ف, وقد َس َحديثَ حقا ح  َص 

 .ؿٍ طـ طاِص  َحديِث ذا الفَ بِ  ريٍؽ د َش رُّ ػَ تَ  قانُ بَ  رجقِح الت   صؾِ فَ فِل  للتِ قَ وَس 
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ٓ   اوقً دُ ان َص وإن كَ  ريٌؽ : َش قاالُِقَِ *  ضاءِ ل الؼَ ل  قَ ف بعد تَ ػظُ اء حِ ف قد َس  أك  إ

 .اكثقرً  ُئ خطِ وهق يُ 

ـِ  يدَ زِ يَ  ِرواَيةمـ  َحديَث الَهَذا  : أن  قاُبِوالَجِ  ؿاعِ الس   ديؿُ وهق قَ  ونَ هارُ  ب

 .ضاءِ ل الؼَ ل  قَ بؾ تَ قَ  طَ بقاِس مِـُف  عَ ؿِ َس  ,ريٍؽ مـ َش 

ـُ  زيدُ يَ َقاَل  :قاالُِقَِ * ـِ  ؿِ طـ طاِص  ريٌؽ َش  روِ يَ  ؿلَ »: ونَ هارُ  ب ٓ   قٍب ؾَ كُ  ب   إ

 .«َحديَث الَهَذا 

ـِ  ؿِ طـ طاِص َرَوى  قد اريؽً َش  : أن  قاُبِوالَجِ ـِ  ؾِ قب طـ أبقف طـ وائِ ؾَ كُ  ب  ب

رقؿ  «ســف»فِل  دَ اوُ أبق دَ  َأخَرَجفا ما ـفَ مِ : َحديِث الَهَذا  قرَ ى غَ خرَ أُ  َأحاِديَث  جرٍ ُح 

 (.4/318) «الُؿسـَد»فِل  دُ ؿَ أح َأخَرَجفا ما ـفَ مِ (, و728)

ـِ  ؿِ طـ طاِص  ريٌؽ َش  ىوَ ورَ  ـِ ؿَ ؾؼَ قب طـ طَ ؾَ كُ  ب  جرٍ بـ ُح  ؾِ طـ وائِ  ؾٍ وائِ  ة ب

 (.729) دَ أبق داوُ  َأخَرَجفا ما ـفَ مِ : َأحاِديَث 

 .ؿٍ اها طـ طاِص وَ ى رَ خرَ أُ  َأحاِديُث  ـاكَ وهُ 

ـُ  زيدُ يَ  رادَ هؾ أَ  ـْ ؽِ لَ   ـػِ أن يَ  ونَ هارُ  ب
َ
ٓ   ؿٍ طـ طاِص َرَوى  ريٌؽ قن َش ؽُ أن يَ  ل  إ

 ؟ؼطفَ  َحديثالَهَذا 

ٓ   ؿٍ لف طـ طاِص  روِ ف لؿ يَ ه أك  رادُ قن مُ ؽُ ؾ أن يَ ؿِ حتَ يَ   عُ ؿـَ وٓ يَ  ,َحديِث الَهَذا  إ

 .لَِذلَِؽ  ةً ؾَ مثِ كا أَ رْ كَ وقد ذَ  ,ؿٍ طـ طاِص  يدَ زِ يَ  قرَ غَ  َث حد   ريٌؽ قن َش ؽُ أن يَ 

ـِ ذا الؿَ فَ بِ  ريٍؽ د َش رُّ ػَ تَ َلك إِ  شارَ أَ  يدُ زِ قن يَ ؽُ أن يَ  ُؾ ؿِ حتَ ويَ  فؾؿ  ؿٍ طـ طاِص  ت
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 .ريٍؽ َش  قرُ ه غَ روِ يَ 

ـُ  ةُ دَ ف زائِ ػَ : خالَ قاالُِقَِ * ر ذكُ فؾؿ يَ  ؿٍ طـ طاِص  واهُ فرَ  :بٌت ة ثَ ؼَ وهق ثِ  ةَ دامَ قُ  ب

كبَتْقـ الـُّزوَل   .َطَؾك الرُّ

 الـُّزوَل ر ذكُ لؿ يَ  ةَ دَ زائِ  ٕن   :ةَ دَ ػ زائِ خالِ لؿ يُ  ايؽً رِ ن َش إ :ؼاَل : أن يُ قاُبِوالَجِ

: ؿٍ طـ طاِص  َحديثالَرَوى  ـؿ  ه مِ قرُ ه غَ رْ ذكُ لؿ يَ  اقئً َش  ريٌؽ ؿا زاد َش ك  , وإِ صاًل أَ 

 ؟هقرُ ا غَ هَ روِ لؿ يَ  ةٍ يادَ ر زِ كْ بذِ  دَ رِ أن يـػَ  ريٍؽ َش  ؾ حاُل ؿِ حتَ هؾ يَ  رُ ظَ ك الـ  بؼَ فقَ 

 .َؽ لِ ذَ َطَؾك  قاُب ل الجَ لتِ قَ وَس 

 .سـادِ الِ فِل َهَذا  حديِث بالت   ْح ر  َص ولؿ يُ  ,سل  دَ يُ  ريٌؽ : كان َش قاالُِقَِ *

 ؼاِت بَ صَ »فِل  ظُ ره الحافِ كَ ا ذَ ؿَ كَ  ,دلقسِ مـ الت   أُ ر  بَ ف كان يتَ : أك  قاُبِوالَجِ

 (.56رقؿ ) «سقـل  دَ الؿُ 

يـ ذِ سقـ ال  ل  دَ ؼات الؿُ بَ ة مـ صَ قَ اكِ ة الث  ؼَ بَ الط  فِل  ذكقرٌ ف مَ هق أك   :رُِآَخِِوأمرٌِ

 .ؿفُ قَس دلِ ة تَ ؿ  ئِ ؾ إَ ؿَ احتَ 

 

*** 
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 ٕاِىالثَّ دُٓ احَل

ـِِِكسِِأََِِحديُثِ ِ:ڤٍِؽِمالِِِب

 (, و1/349) «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ  َأخَرَجف
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

 ( طـف, و2/99) «َرىالُؽبْ 
ُّ
اَرُقطـِل ـَـ»فِل  الد   مِ (, والحازِ 1/345) «السُّ

ُّ
فِل  ل

ـُ (, و1/78) «طتَِبارآ» فِل  قاءُ الض  (, و4/84) «الُؿَحؾ ك»فِل  زمٍ َح  اب

ـُ (, و3/2) «ةختارَ الؿُ »  الءِ العَ  ريِؼ ( مـ صَ 1/388) «الت حِؼقؼ»فِل  الَجقِزي   اب

ـِ  ػُص ثـا َح  ارِ ط  قؾ العَ اطِ سؿَ بـ إِ   َقاَل: سٍ كَ طـ أَ  لِ حقَ إَ  ؿٍ طـ طاِص  اٍث قَ غِ  ب

 ؾٍ ػِص مَ  كؾُّ  ر  ؼَ ك استَ ت  ع َح كَ ثؿ رَ  ,قفِ كَ ذُ أُ  قفِ امَ فَ بْ ى بنِ ذَ ار فحَ ب  كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل  يُت أَ رَ »

 إسـادٌ َهَذا » َقاَل:و ؿِ الحاكِ  ػظُ لَ  .«يفِ دَ يَ  اهُ كبتَ ؼت رُ بَ ك َس حت   ؽبقرِ بالت   ط  واكحَ  ,مِـفُ 

قخ رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح  ـِ الش    َقاَل و .«اهُ َج خرِ ولؿ يُ  ةً ؾ  لف طِ  ُف طرِ وٓ أَ  ,ق
ُّ
َهبِل فِل  الذ 

 .«ةً ؾ  لف طِ  ُف طرِ ؿا وٓ أَ فِ رصِ َش َطَؾك » :«ؾخقصِ الت  »

ـُ  الءُ العَ  ُقؾُت: ان َس لِ »فِل  ظُ لف الحافِ  ؿَ رَج تَ : جفقٌل مَ  ارُ ط  قؾ العَ اطِ سؿَ إِ  ب

ت ؽَ , وَس «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ ج لف الحاكِ خرَ أَ » َؼاَل:ف (4/182/477) «قزانِ الؿِ 

 طـف 
ُّ
َهبِل ـُ  َقاَل و, «..«فقِص ؾخِ تَ »فِل  الذ  طـ  ؿٍ ؾ أبق حاتِ ئِ , وُس «قلجفُ مَ »: الَؼق ؿ اب

 «بقرِ الحَ  ؾخقصِ الت  »فِل  َقاَل و اهـ. .«رـؽَ مُ » :فَؼاَل  َرواهُ  يذِ ال   َحديِث ال

 .«جفقٌل مَ »(: 1/618)

قخَ  رطِ َش َطَؾك  , وٓ هقحقٍح لقس بَص  سـادُ ا الِ ذَ ففَ  ـِ الش  ؿا لؿ فُ ك  فنِ  :ق
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ـِ  صِ ػطـ َح  الءِ ا لؾعَ َج خرِ يُ   .سٍ كَ طـ أَ  ؿٍ طـ طاِص  اٍث قَ غِ  ب

ـُ  د بف العالءُ ر  تػَ » :الَبقَفِؼلِ َِقاَلِ  .«قَؾ سؿاطِ إِ  ب

  َقاَل و
ُّ
اَرُقطـِل ـُ  الءُ د بف العَ ر  تػَ »: الد   .«سـادِ ذا الِ فَ بِ  ػصٍ طـ َح  قَؾ اطِ سؿَ إِ  ب

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ 

َهَذا » اَل:ؼَ ( ف1/188/539) فِ ٓبـِ  «ؾؾَ العِ »فِل  ؿٍ ؾ طـف أبق حاتِ ئِ وُس 

 .«رـؽَ مُ  َحديٌث 

ـُ  رُ ؿَ ف طُ ػَ وخالَ  ـِ  ػصِ طـ أبقف َح  واهُ فرَ  :ػصٍ َح  ب ثـا  :َقاَل  رؿَ طُ  ب

َٓ فؼَ  دِ سقَ وإَ  ةَ ؿَ ؾؼَ اهلل طَ  بدِ طَ  صحاِب ـ أَ ط اهقؿُ برَ ـل إِ ثَ حد   :َقاَل  ُش طؿَ إَ  : ا

 الَبِعقرُ  رُّ خِ ا يَ ؿَ قف كَ تَ كبَ رُ َطَؾك  فكقطِ رُ  عدَ ر  بَ ف َخ ف أك  التِ َص فِل  رؿَ ـا طـ طُ ظْ ػِ َح 

 «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجف .«يفدَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض ووَ 

ـُ  فرُ ـا فِ ثَ حد   :(1/256) ـُ  رُ ؿَ ثـا طُ  :َقاَل  قؿانَ ؾَ ُس  ب  ...ـا أبلثَ  :َقاَل  ػصٍ َح  ب

 .حقٌح َص  سـادٌ ا إِ ذَ وهَ  .رهكَ فذَ 

ِ ـُِِفُدِفَِ* ِيِ صرِِالؿِِِقؿانَِؾَُِسِِب ـُ  عقدِ أبق َس  َقاَل : . «ابتً ثَ  ةً ؼَ ان ثِ كَ »: َس قكُ يُ  ب

 .(4/25/2110) «خقارِ ل إَ اكِ غَ مَ »(, و48/460) «تاريخ دمشؼ»

ـُِؿَِعُِو*  ِب ـِِِػصَِِحِِر ِاٍثِقَِغِِِب  َقاَل وِ,«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,ؿهِ ؿا وَ ب  ة رُ ؼَ ثِ :

ِ.«أبقففِل  لـ اسِ ا ِت ثبَ ـ أَ وهق مِ »(: 4/182) «قزانِ ان الؿِ َس لِ »فِل  ظُ الحافِ 

ِ ـُِِػُصِوَحِ* فِل  كؿا ,رِ أِخ فِل  ؾقاًل ف قَ ػظُ ر حِ ق  غَ قف تَ ؼِ ة فَ ؼَ ثِ ِ:اٍثِقَِغِِِب

ِ.«فذيِب الت  »فِل  اؿَ كَ  ,شِ طؿَ إَ  صحاِب أَ  ُت ثبَ وهق أَ , «الت ؼريِب »
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ـُِِقؿانُِؾَُِسُِِشِعؿَِوإَِ*ِ ِفرانَِمِِِب ف ـ  ؽِ لَ , عٌ رِ وَ  اءاِت رَ بالؼِ  ٌف طارِ  ظٌ ة حافِ ؼَ ثِ :

ِ.«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,سل  دَ يُ 

 .ديِث حبالت  َهَذا  حر  قد َص  ُقؾُت:

ـُِوإِِ*ِ  :ِلِ عَِِخِالـ ِِيَدِزِِيَِِبراهقؿِب
ٓ  ؼَ ثِ ِ.اثقرً ؾ كَ رِس ف يُ  أك  ة إ

ِ ـُِِدُِسقَِوإَِ* ـِِِيَدِزِِيَِِب ِلِ عَِِخِالـ ِِقسٍِقَِِب   اؿَ كَ  ,قفٌ ؼِ ر فَ ؽثِ ة مُ ؼَ ثِ  مٌ رَ ْض خَ مُ :

ِ.«الت ؼريِب »فِل 

ِ ـُِِةُِؿَِؾؼَِوعَِ* ـِِِقسِِقَِِب ِالـ ِِبدِِعَِِب ِلِ عَِِخِاهلل   اؿَ كَ  ,دٌ طابِ  ؼقفٌ فَ  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ :

 .«الت ؼريِب »فِل 

ر ثَ أَ  خريُج ل تَ قلتِ وَس  ,طـف ىوَ ورَ  ڤ رُ ؿَ طُ  كَ درَ ؿا أَ الهُ كِ  ةُ ؿَ ؾؼَ وطَ  دُ سقَ وإَ 

ِ.أثارِ فِل  ڤر ؿَ طُ 

ـُِِجاَبِوقدِأَِ َهَذا » َؼاَل:فِديِثِـِهذاِالَحِعَِِ(3/73)ِ«الُؿَحؾ ك»فِلِِزمٍَِحِِاب

ـِ جفَ لقَ فِقِف  ةَ ج  ٓ ُح   :ق

 ,يفِ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض كان يَ  ملسو هيلع هللا ىلصف أك   :كسٍ أَ  فِل َحديِث  قسف لَ : أك  ؿاهُُِدَِحِأَِ

كبَتْقـ ُؼ بْ َس فِقِف  ؿاك  وإِ  فِل  بُؼ الس  َهَذا  قنؽُ ـ أن يَ ؿؽِ وقد يُ  ,طؼَ فَ  الَقَدْيـ الرُّ

 .رانِ بَ الخَ  ُؼ ػِ ت  فقَ  :ؿافِ عِ ْض وَ فِل  ؿا ٓفِ تِ كَ رَ َح 

كبَتْقـ عِ ْض وَ  قانُ بَ فِقِف  انف لق كَ : أك  لاكِِوالثِ   اؼً قافِ مُ َذلَِؽ  ؽانلَ  :الَقَدْيـبؾ قَ  الرُّ

 عٍ رافِ  دٍ زائِ  رعٍ بَش  ادً وارِ  ُهَريَرةر أبل بَ ان َخ ؽَ ولَ  ,َذلَِؽ  كؾ   ةِ باَح إِ فِل  إَصؾِ  قدِ عفُ لؿَ 
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ـٍ ا بقَ ـفَ طَ  ةٍ قَ هِ كا ؽ  ة بال َش ػَ الِ الس   ةِ باَح للِ  ِـ القَ  ركُ تَ  ؾُّ حِ وٓ يَ  ,ؼق  ,ٍب كاذِ  ـ  لظَ  ؼق

 .اهـ .«قفاطَ رَ ذِ فِل  هل الَبِعقرِ ا تَ كبَ ورُ  .قفقُؼ الت   َتعاَلكوباهلل 

ـُ  فُ الَ وما قَ  ُقؾُت:  ر.ظَ كَ فِقِف  زمٍ َح  اب

ِالقَِأمِ  ِالذ ِوِ إَِِجفُِا ِذَِل كبَتْقـ ال ؼديؿِ تَ َطَؾك  لُّ يدُ  َحديثال رُ فظاهِ  :رهكَِي رُّ

 أن   عؾقمٌ ومَ  .«يفِ دَ اه يَ تَ كبَ ؼت رُ بَ ك َس حت   ؽبقرِ بالت   ط  واكحَ » :قفِ فػَ  َطَؾك الَقَدْيـ

كبَتْقـ ُجقد ـدَ طِ  الَقَدْيـؼتا بَ إذا َس  الرُّ  .الَقَدْيـبؾ قَ  رضِ إَ إَِلك  ؿافُ صقلُ وُ  انَ كَ  السُّ

ِالقَِمِ وأَِ ـَ فلَ  :لاكِِالثِ ِجفُِا لقُؾ  ي كبَتْقـ الـُّزوَل  أن  َطَؾك  الد  َطَؾك  كان َطَؾك الرُّ

وهق  ,ديدٍ َج  مرٍ أَ إَِلك  طـفا َؾ ـؼُ لقَ  ُهَريَرةأبل  َحديُث اء َج  ثؿ   ,ةِ ق  إَصؾِ  ةِ باَح الِ 

 الُعَؾؿاء عُض ب بَ هَ د ذَ فؼَ  :لقٌؾ دَ فِقِف  درَ قد وَ  ؽسِ العَ  , مع أن  َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ 

ـِ  عدِ َس  َحديِث قا بلُّ دَ واستَ  ,ـسقُخ هق الؿَ  ُهَريَرةأبل  َحديَث  أن  إَِلك  - اصٍ ق  أبل وَ  ب

ـُ  فُ الَ ما قَ  ؽسِ طَ إَِلك  قمٌ ب قَ هَ د ذَ فؼَ  ,حُّ ِص وهق ٓ يَ  -مد  ؼَ وقد تَ   .زمٍ َح  اب

ك طـ غـَ فلَ  حُّ ِص ف ٓ يَ ـ  ؽِ ولَ  ,سٍ كَ أَ  َحديِث ة ح  ِص  رضِ فَ َطَؾك  فؾُّ ا كُ ذَ وهَ 

 .فؾ  لِ  ؿدُ طـف, والحَ  قاِب َج إَِلك  ةِ الحاَج 

 

*** 
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
َل
َ
ول ع

ُّ
 ؟ِف امُّن

ُجقدإَِلكِِالـ زولَِمسَللةُِ ـَِِعَؾكَِحديثَِِدورُِتَِِالس  ِ:ق

َطَؾك  ؿافِ ؼديؿِ وتَ  ـُّزول َطَؾك الَقَدْيـفِل ال ڤ ُهَريَرةأبل  َحديُث  -

كبَتْقـ ـِ  زيزِ العَ  بدِ طَ  ِرواَيةمـ  الرُّ دٍ  ب راَورِدي   ُمَحؿ   .الد 

ـِ  ؾِ وائِ  َحديُث و - كبَتْقـ فِل الـُّزولِ  ڤ جرٍ ُح  ب َطَؾك  ؿافِ ؼديؿِ وتَ  َطَؾك الرُّ

ـِ  ريِؽ َش  ِرواَيةـ مِ  ,الَقَدْيـ  عِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  ب
 
 .ل

ـَِِذِهَِِفليِ  ـَِِحديثَِالِي ِ؟ُحِرَجِأَِِق

 ؿاهُ دُ َح أو أَ  ,اعقػً ؿا َض الهُ أو كِ  ,اَصحقحً  ؿاالهُ قن كِ ؽُ ل أن يَ ِض ؼتَ ر يَ ظَ والـ  

 .اعقػً َض  رُ وأَخ  اَصحقحً 

راَورِديُّ َرواُه  ذيال   :لوِ إََِِحديِثِالفِلِِرِْـظُِفؾـَِ*ِ دِ طـ  الد  ـِ  ُمَحؿ  اهلل  بدِ طَ  ب

ـِ    طـ ڤ ُهَريَرةطـ أبل  ِج طرَ طـ إَ  ادِ كطـ أبل الز   ـٍ َس َح  ب
 
 .بف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ِ:ٌؾِؾَِعِِفِقِفِِسـادُِاِالَِِذِوهَِ

راَورِديُّ د بف ر  ػَ : تَ كولَِإُِ  .الد 
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دُ د بف ر  : تػَ ةقَِاكِِالثِ  ـِ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ   .ـٍ َس َح  اهلل ب

دُ ع ؿِ َس أَ  ىدرَ : ٓ يُ ةثَِالِِالثِ  ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .أْم ٓ كادِ ل الز  مـ أب ـٍ َس َح  اهلل ب

ـِ اهلل  بدِ ة طَ ػَ خالَ : مُ ةعَِابِِالرِ   .فتـِ مَ فِل  ي  ردِ راوَ لؾد   كافِعٍ  ب

 :ڤ ُهَريَرةطـ أبل  امقققفً فِقِف  ـَ طعَ ٓ مَ  َصحقٍح  سـادٍ ت بنِ بَ : ثَ ةَسِامِِالَخِ

 ـْ , لؽِ بـ كافِعٍ ا ِرواَيةَ  ُؼ قافِ يُ  ػظُ ا الؾ  ذَ وهَ  .«دِ ارِ الش   الَبِعقر روكَ بُ  دٌ َح أَ  ـ  كَ رُ بْ ٓ يَ »

ـُ وا قققٌف ا مَ ذَ ففَ  :سـادِ الِ فِل  فػُ خالِ يُ   حُّ َص أَ  قققُف الؿَ  سـادُ ا الِ ذَ عف, وهَ فَ رَ  كافِعٍ  ب

 .ُهَريَرةد طـ أبل رَ ما وَ 

تِل  ُؾ ؾَ ه هل العِ ذِ ففَ  َفْت لال   رةث  مَ ؾ مُ ؾَ وهل طِ  ,ڤ ُهَريَرةأبل  َحديِث ُوج 

ـْ  ,قا طـفاجابُ حقـ لف قد أَ ح  َص لؿُ ا أن   َصحقٌح  ,َحديِث ة الح  ِص فِل   ؿْ لؿ يسؾَ  لؽ

ـِ قابُ َج   ف.قاكُ ؼ بَ بَ ؿا َس كَ  ,ؼضٍ وكَ  اضٍ رَ اطتِ  فؿ طـفا م

ة ؾ  ت العِ قَ ؼِ بَ ة لَ ثَ الِ ة والث  قَ اكِ ولك والث  ة إُ ؾ  مـ العِ  سـادِ الِ  ةَ المَ ـا َس ْض رَ ولق افتَ 

راوَ د رُّ تػَ َطَؾك  ةً ة دال  َس ة والخامِ عَ ابِ الر    .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِلِْوَِ» :ةِ يادَ بزِ  رِدي  الد 

 .فاه بِ دِ رُّ بقل تػَ بؼَ  ُح سؿَ ف ٓ يَ وحالُ 

 َطَؾك الـُّزولِ  نٓ  دُ ٓ يَ  ڤ ُهَريَرةأبل َطَؾك  قققُف والؿَ  بـ كافِعٍ ا ِرواَيةو

 الَبِعقر روكُ وبُ  ,لقؾٍ دَ  ونَ دُ  الَبِعقر روكِ ك بُ عـَ لؿَ  خصقٌص تَ َهَذا  ٕن :َطَؾك الَقَدْيـ

 َحديِث ال قدُ ؼقِ تَ  -َكَذلَِؽ  ةُ والحالَ -قز جُ فال يَ  :فِقفِ  ةِ ؾَ اِخ ل الد  عاكِ الؿَ  كرُ ؼ ذِ بَ َس 

 .قفِ ؾَ طَ  دلُّ يَ  لقؾٍ دَ  ونَ ل دُ عاكِ الؿَ َهِذه  ك مـعـً بؿَ 

تِل  ةيادَ قن الز  ؽُ أن تَ  ـُ ؿؽِ  يُ َٓ أَ  :َؼاُلِوقدِيُِ راَورِديُّ ا فَ د بِ رَ اكػَ ال  ِعَِْضِقَِلِْوَِ» :الد 
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ـِ  َحديِث مـ  دٌ د لفا شاهِ جِ وُ  قُث َح  ةً حقحَ َص  «فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِ  ؟ڤر ؿَ طُ  اب

َهَذا  سـادَ إِ  ٕن   :دِ اهِ ذا الش  فَ بِ  ةً حقحَ َص  ةُ يادَ الز  َهِذه  قنؽُ ـ أن تَ ؿؽِ : ٓ يُ اؾـَِقُِ

راَورِدي   ِرواَيةف مـ أك   :َذلَِؽ  ُب بَ ر, وَس ـؽَ مُ  دِ اهِ الش   ـِ بَ ف طـ طُ ػِس كَ  الد  ر ؿَ طُ  قد اهلل ب

ـِ  عٍ طـ كافِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  كان َقاَل:قف وتَ كبَ بؾ رُ قَ  يفِ دَ ع يَ َض ف كان يَ أك  » :رؿَ طُ  طـ اب

  َقاَل  ف.يجُ خرِ ؼ تَ بَ وقد َس . «َذلَِؽ  ُؾ ػعَ يَ 
ُّ
ـِ بَ ف طـ طُ َحديث»: الـ سائِل ر ؿَ طُ  قد اهلل ب

ر ففق طـ ؿَ قد اهلل بـ طُ بَ ث طـ طُ د  ما َح » َؼاَل:ف دُ أحؿَ  مامُ الِ َذلَِؽ  ـق  وقد بَ  .«رـؽَ مُ 

ـِ  بدِ طَ  ـِ  بدِ طَ  َحديَث ب ؼؾِ ف يَ أك   :أي: «رؿَ طُ  اهلل ب ـِ بَ ف طـ طُ ؾُ جعَ قَ ر فؿَ طُ  اهلل ب  قد اهلل ب

ـُ  بدُ ر, وطَ ؿَ طُ  ـُ  قدُ بَ , وطُ عقٌػ ر َض ؿَ طُ  اهلل ب طـ  سـادُ ا الِ ذَ ففَ  نْ ذَ إِ : ةؼَ ر ثِ ؿَ طُ  اهلل ب

ـِ  قدِ بَ ر ٓ طـ طُ ؿَ طُ  ـِ اهلل ب بدِ طَ   .مرٌِأََِهَذاِ .رؿَ طُ  اهلل ب

ـَ  ةَ دَ بْ طَ  أن   :رُِأَخِِمرُِوإَِ قد اهلل بـ بَ طـ طُ  َحديَث ال ىوَ ف فرَ ػَ قؿان خالَ ؾَ ُس  ب

ـِ  عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ   يفِ دَ بقَ  ةَ بؾَ الؼِ  ؾِ بِ ؼْ تَ ْس قَ ؿ فؾْ كُ دُ َح أَ َسَجد  إذا» :ػظِ بؾَ  اقفً ققُ ر مَ ؿَ طُ  طـ اب

ـُ  ةُ بدَ وطَ  .«جفِ دان مع القَ سجُ ؿا يَ فُ ك  فنِ   ِرواَيةَطَؾك  ةمَ د  ؼَ ف مُ تُ ايَ وَ فرِ  ,بٌت ة ثَ ؼَ قؿان ثِ ؾَ ُس  ب

راَوردِي   كبتَقْـقبؾ  الـُّزول َطَؾك القََدْيـ رُ كْ ذِ فِقَفا  , ولقسالد  ُجقدطـد  الرُّ  .السُّ

َ
 
َالصَ والخ

 
َ ت

 َحديثَ  أن  
ْ
ـِ  ُهَريَرةأبل  ل كبَتْقـفِل الـُّزول َطؾَ  ڤر ؿَ طُ  واب إَِلك  ك الرُّ

ُجقد ـِ َطَؾك  قققُف والؿَ  ,ُهَريَرةأبل َطَؾك  قفققُ هق الؿَ  حقُح والص   ,عقػانِ َض  السُّ  اب

ـِ بَ ة طـ طُ دَ بْ طَ  ِرواَيةر مـ ؿَ طُ   ,عٍ ؿا طـ كافِ الهُ قب كِ يُّ أَ  ِرواَيةومـ  ,رؿَ طُ  قد اهلل ب

ـِ  ِرواَيةُ و ,ول َطَؾك الَقَدْيـالـُّزب صريٌح ة تَ قفَ ققُ الؿَ  ُهَريَرةأبل  ِرواَيةفِل  قسولَ   اب

 .ؿُ طؾَ , واهلل أَ الباِب َهَذا  ت مـقَس ر لَ ؿَ طُ 
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ِِأنِرِِظُِـِْـَِولِْ*  ـِ  ريِؽ َش  َحديِث  :لاكِِالثِ َِحديِثِالفِل  عِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  ب
 
 ل

ـِ  ؿِ طـ طاِص َرواُه  يذِ ال   ـِ  ؾِ قب طـ أبقف طـ وائِ ؾَ كُ  ب   طـ ڤ رٍ جْ ُح  ب
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

كبَتْقـفِل الـُّ   .الَقَدْيـ بَؾ قَ  زول َطَؾك الرُّ

ِ:اؾِأيًضِؾَِعِِفِقِفِِسـادُِوهذاِالِِ

 .ؿٍ طـ طاِص  َحديِث ذا الفَ بِ  ريٍؽ د َش رُّ ػَ : تَ كولَِإُِ

 ـذ ف مُ ػظُ ر حِ ق  غَ تَ  ,اثقرً كَ  ُئ خطِ يُ  دوٌق ففق َص  :ريٍؽ َش  ظِ ػْ حِ  قءُ : ُس ةقَِاكِِالثِ 

 لِ وَ 
َ
 .ضاءَ الؼَ  ل

طـ  ريٌؽ َش  روِ لؿ يَ »طـف:  َحديِث الَهَذا  يراوِ  ونَ هارُ  ـِ ب يدَ زِ يَ  قُل : قَ ةثَِالِِالثِ 

ـِ  ؿِ طاِص  ٓ  ؾَ كُ  ب  .«َحديَث الَهَذا  قب إ

ـُ  ةُ دَ ف زائِ ػَ : خالَ ةعَِابِِالرِ  ـِ  ؿِ طـ طاِص  واهُ فرَ  ةَ دامَ قُ  ب  رِ ذكُ فؾؿ يَ  :قب بفؾَ كُ  ب

كبَتْقـ  .الـُّزول َطَؾك الرُّ

 ػ َص : وَ ةَسِالخامِِ
ُّ
اَرُقطـِل  اشريؽً  «حؽامِ إَ »فِل  الحؼ   بدُ وطَ  الد 

ـُ وَقاَل  (,56) «سقـل  دَ ؼات الؿُ بَ صَ »فِل  اؿَ كَ  ,دلقسِ بالت   كان » :انط  الؼَ  اب

ـُ َحَجٍر فِل وَقاَل  ,«التفذيب»فِل  كؿا ,«دلقسِ بالت   اقرً شفُ مَ   :«الطبؼات»اب

ـُ عَ وقد َج  اهـ. .«دلقسِ أ مـ الت  ر  تبَ وكان يَ » ة وهل: قَ اكِ ة الث  ؼَ بَ الط  فِل  رٍ جَ َح  ؾف اب

ة ؾ  ف وقِ تِ مامَ لِ  َؽ لِ وذَ  ,«حقِح الص  »فِل  قا لفُج خرَ وأَ  ,فقَس دلِ ة تَ ؿ  ئِ ؾ إَ ؿَ ـ احتَ مَ 

 اهـ. .«ىوَ ما رَ  ـِب َج فِل  فقِس دلِ تَ 

 .ةً عَ تابَ مُ  ُمسؾِؿو ,اتعؾقؼً  الُبخاِريُّ ج لف خرَ أَ  ريٌؽ َش  ُقؾُت:
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 .ريٍؽ َش  فِل َحديِث  رةث  مَ فا مُ ك  أَ  ؽ  ٓ َش  ُؾ ؾَ ه العِ ذَ وهِ 

ِِقانِِولبَِ ـِ  ؿِ د طـ طاِص ر  ػَ تَ  اريؽً َش  إن   أققل:َذلَِؽ ـِ ذا الؿَ فَ قب بِ ؾَ كُ  ب , ولؿ ت

 ُح سؿَ ٓ تَ  ريٍؽ َش  , وحاُل ؿٍ طـ طاِص  َحديَث الَهَذا َرَوى  ـؿ  مِ  دٌ َح أَ َطَؾقِف  فعْ تابِ يُ 

ؿ قفِ فِ  ؿٍ طـ طاِص  سٍ كػُ أَ  ةِ رَ َش مـ طَ  رُ أكثَ  َحديَث الَرَوى  , فؼدإَصؾِ ذا فَ ه بِ دِ رًّ ػَ بتَ 

 .ريٌؽ َش َرواُه  ما مِـُفؿ دٌ ر واحِ ذكُ فؾؿ يَ  ثباُت إَ  الث ؼاُت 

ِِدفؼَِ ِيِ قرِِالثِ ِػقانُُِسَِرواُه  (, و318, 317, 4/316) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ :
 
فِل  الـ سائِل

ـِ 1187) «َرىالُؽبْ »وفِل  (,3/35) «ىغرَ الصُّ » ِ(.479) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  (, واب

ـُِِػقانُِوُسِ   دَ ـطِ ِ:ةَِقـَِقَِعُِِب
 
وفِل  (,1186, 746) «َرىالُؽبْ »فِل  الـ سائِل

ـِ (, و3/34) «ىغرَ الصُّ » ِ(.691) ُخَزيَؿةَ  اب

ـَُِدِائِِوزَِ ِب  (, و4/318) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ ِةَِدامَِقُِِة
 
اِرمِل  الُبخاِري  (, و1357) الد 

 الـ  (, و727) دَ داوُ ل أب(, و30) «الَقَدْيـ فعِ رَ »فِل 
 
 «ىغرَ الصُّ »فِل  سائِل

ِـ (, و1191, 963) «الُؽربَى»وفِل  (,3/37, 2/126) فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

 (, و714, 480) «َصحقِحف»
 
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ِ(.2/132) «َرىالُؽبْ  السُّ

ـُِِشرُِوبِِ ِػَِالؿُِِب  (, و958, 726) دَ أبل داوُ  ـدَ طِ ِ:ؾِِض 
 
 «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

ـِ 1188) «َرىالُؽبْ »وفِل  (,3/35) فِل  الَبَغِقي  (, و867, 810) فْ ماَج  (, واب

ـ ة» ِ(.417, 1/416) «َشرح السُّ

ـُِِةُِعبَِوُشِ ِالَحِِب ِ(.317, 4/316) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ ِ:اِجِج 

ـُِِبُدِوعَِ ِب  الت رمِِذي  (, و71) «الَقَدْيـ فعِ رَ »فِل  الُبخاِري   ـدَ طِ ِ:يَسِدرِِإِِِاهلل
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ـِ 689) «َرىالُؽبْ »وفِل  (,2/211) «ىغرَ الصُّ »ل فِ  الـ سائِل  (, واب

ـِ (, و912, 810) فْ ماَج  ـِ 202) «كؼَ ـتَ الؿُ »فِل  ودِ الجارُ  اب فِل  ُخَزيَؿةَ  (, واب

ـِ (, و713, 690, 641, 447) «َصحقِحف»  «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـِ 233, 1/211) ِ(.1945) «َصحقِحف»ِحب ان فِل  (, واب

ـُِِدِِالقاحِِِبُدِوعَِ ِ(.4/316) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ ِ:ادٍِيَِزِِِب

ـُِِزيزِِالعَِِبُدِوعَِ ِ(.4/317) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ ِ:ُمسِؾؿِب

ـُِِقرُِهَِوزُِ  راكِ بَ (, والط  4/318) دَ حؿَ أَ  ـدَ طِ ِ:ةَِيَِعاوِِمُِِب
 
ِ(.22/36) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

دو ـُُِِمَحؿ  ـِ  ـدَ طِ ِ:قؾٍَِضِفُِِب ِ(.713, 478) ُخَزيَؿةَ  اب

ـُُِِدِوخالِِ  طـد ِاهلل:ِبدِِعَِِب
 
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ِ(.2/131) «الُؽربَى السُّ

  ـدَ طِ ِ:ةَِقاكَِوأبقِعُِ
 
ـَـة فَ عرِ مَ »فِل  الَبقَفِؼل ِ(.919) «السُّ

ـِ  ؿِ طـ طاِص  َحديَث الَهَذا  واوَ رَ  واةُ الرُّ  ٓءِ مُ ففَ  بـ  ؾِ طـ أبقف طـ وائِ  قٍب ؾَ كُ  ب

  الةِ َص فِل ِصَػة  جرٍ ُح 
 
ه, رَ َص ؿ اختَ فُ عُض وبَ  ًٓ ق  طَ مُ ُه َروا فؿعُض بَ  : ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

  زولِ كُ  ةَ ق  قػِ كَ  مِـُفؿ دٌ واحِ  رْ ذكُ يَ  ولؿ
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـِ  ؾِ وائِ  رصِ مع حِ    الةِ ة َص فَ عرِ لؿَ  فِ تِ عَ تابَ مُ  ةِ د  وِش  ڤ جرٍ ُح  ب
 
 : ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .َحديَث ال «...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةِ َص إَِلك  نرَ كظُ َٕ » َقاَل: قُث َح 

ُجقدإَِلك  فولَ زػ كُ َص وَ  انَ فؾق كَ   ؾ  قَ إَ َطَؾك  رهكَ وذَ  رَ فِ ف واشتُ رِ ان طُ ؽَ لَ  السُّ

ُجقدإَِلك  الـُّزولِ  رَ مْ أَ  أن   ةً خاص   ,واةِ الرُّ  عُض بَ  تِل  مقرِ مـ إُ  السُّ ر فِ شتَ تَ ال 
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, ًٓ ق  طَ مُ  َحديَث الَرَوى  ـؿ مَ قفِ وفِ  اقعً ؿِ َج  واةُ الرُّ  ٓءِ مُ ت هَ ؽَ َس  قَػ ك, فؽَ خػَ تَ  وٓ

  زوَل وا كُ رُ ذكُ يَ فؾؿ 
 
ُجقدِ إَِلك  قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل ِ إَِلقِف  ةِ مع الحاَج - السُّ ف تِ فَ عرِ ؿَ ل

ـِ ذا الؿَ فَ بِ  ؿٌ ثف طاِص د  ؾ َح ففَ  ؟!هُ حدَ وَ  ريٌؽ ره َش كَ وذَ  -بف ؾِ ؿَ والعَ   رْ ر  ؽَ يُ  لؿ ثؿ   ت

 !دٌ بعَ ستَ مُ  مرٌ أَ َهَذا  ؟!اأبدً َذلَِؽ  عدَ ث بف بَ د  ه وٓ َح رَ كْ ذِ 

ط غؾَ يَ  :فتِ ؿَ رَج تَ فِل  القُ د قاَ فؼَ  :دِ رُّ ػَ الت  َهَذا  ثَؾ ف مِ حالُ  ُؾ ؿِ حتَ ٓ يَ  ريٌؽ وَش 

 .فتِ ؿَ رَج تَ فِل  ؼبَ ا َس ؿ  مِ َذلَِؽ  قرِ غَ إَِلك  ...هؿٍ وَ  ُب , صاحِ لِ طَ الخَ  ثقرَ , كَ اثقرً كَ 

ِيُِ ـُ  زيدُ ف يَ ا طـواهَ وقد رَ  ايؿً دِ ا قَ فَ ث بِ د  ا َح ؿ  مِ َهِذه  فتَ وايَ رِ  إن   :َؼاُلِوقد  ب

 .اقديؿً مِـُف  عؿِ ـ َس ؿ  وهق مِ  ,ونَ هارُ 

ـَ  يدَ زِ يَ  ى أن  رَ  تَ َٓ أَ  ا:ؾـَِقُِ وٓ  ,ؼبَ ا َس ؿَ كَ  واَيةر  الَهِذه  فِل ؿؾ  ؽَ تَ  ونَ هارُ  ب

 واَيةر  فال َصحقٌح  فتابُ ابف وكِ تَ ا مـ كِ فَ ث بِ د  ا َح ريؽً َش  إن   :َؼاُل ـ أن يُ ؿؽِ يُ 

 عؿِ َس  اروا أحدً ذكُ لؿ يَ  َصحقٌح  فتابَ كِ  روا أن  كَ ذيـ ذَ ال   إن  : ؼقُل ـا كَ ك  َٕ  :ةٌ حقحَ َص 

ٓ  ابِ تَ ـ كِ مِ مِـُف  َرواُه  ؿا, إك  َحديَث الَهَذا  طـف روِ , وهق لؿ يَ ِق زرَ إَ  سحاَق  إِ ف إ

ـُ  يدُ زِ يَ   .ونَ هارُ  ب

  أن   :َذلَِؽِإَِلكِِاُفَِضِيُِ
 
اَرُقطـِل  شبقؾِ الِ  ؼ  الحَ  بدَ وطَ  الد 

 
ـَ  ل قه ػُ َص وَ  انِ ط  لؼَ ا واب

ت طـف بَ ثَ  فننْ  ,-مِـفُ  أر  تبَ ان هق يَ وكَ - ديِث حح بالت  رِ َص , وهق لؿ يُ دلقسِ بالت  

  .ؼبَ ما َس إَِلك  ةً ضافَ إِ  ,عطِ ـؼَ ها مُ سـادُ إِ  واَيةر  فال
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َتالصَ والخ

ِ.عقٌػَِضِِريٍؽَِشَِِحديَثِِأنِ 

ٓ   ريٍؽ َش  َحديِث  عِػ ـا بَض ؾ ؿْ َس  :َؼاُلِقدِيِـِْلؽِِ  .افَ ى بِ ق  ؼَ يتَ  دَ لف شقاهِ   أن  إ

وهق - قٍث أبق لَ  ؼقٌؼ ف َش ػَ فؼد خالَ : فاػَ عْ ا َض ـ  ق  وبَ  دَ قاهِ الش  َهِذه  كارْ كَ قد ذَ  :اؾـَِقُِ

  طـ بقفِ طـ أَ  ؿٍ طـ طاِص  واهُ فرَ  :-جفقٌل مَ 
 
 ح  ة لق َص ػَ خالَ ه مُ ذِ ففَ : اًل رَس مُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ٓ  اقؼً ؼِ َش  ٕن   :فارسالِ مع إِ  سـادِ الِ  عقػةُ ا َض فـ  ؽِ لَ  ,ريٍؽ َش  َحديَث ت ؾ  طَ َٕ  اهسـادُ إِ 

 .ُف عرَ يُ 

 .رٌ ـؽَ مُ  رُ وأَخ  عقٌػ ؿا َض هُ دُ َح ؼا, وأَ بَ ان فؼد َس دَ اهِ ا الش  أم  

َ
 

َاه َالش واه   ل:لاوَ  د  َ ازَ بَ الج َ بد َعَ ز  َوائَ  بن  َ:ل 

دُ  واهُ فرَ : قفِ ؾَ طَ  َػ ؾِ اختُ و ـُ  ُمَحؿ  ـِ ب  الجَ  بدِ طـ طَ  ةَ ُجحادَ  ب طـ أبقف  ؾٍ وائِ  ار ب

  طـ
 
 :قَؾ وقِ  ,مـ أبقف عْ سؿَ ار لؿ يَ ب  الجَ  بدُ طَ  ,فاطِ طَ ٓكؼِ  عقٌػ ه َض سـادُ وإِ , ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .فكْ درِ لؿ يُ 

ـُ  عقدُ ف َس ػَ وخالَ  , قف بفبِ ف طـ أَ م  ار طـ أُ ب  الجَ  بدِ طـ طَ  واهُ فرَ  :ارب  الجَ  بدِ طَ  ب

قن مع ؽُ فقَ : اـفَ مِ  عْ سؿَ ؿ يَ : لَ قَؾ وقِ : فعرَ ف ٓ تُ مُّ ان, وأُ قػَ عِ َض فِقِف  ,عقٌػ ه َض سـادُ وإِ 

 .فؾُّ كُ َذلَِؽ  مد  ؼَ , وقد تَ اعً طِ ـؼَ ف مُ عػِ َض 

ـُ  انُ طػ  َرواُه  ار ماب  الجَ  بدِ طَ  ِرواَيةمـ  حقُح فالص  َذلَِؽ  عَ ومَ  طـ  امٍ طـ هؿ   ُمسؾِؿٍ  ب

د ـِ  ُمَحؿ  ـِ ؿَ ؾؼَ ار طـ طَ ب  الجَ  بدِ طـ طَ  ةَ ادَ حَ ُج  ب ـِ  ؾِ ؿ طـ وائِ فُ ك لَ لً قومَ  ؾٍ وائِ  ة ب  :جرٍ ُح  ب
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  ىأَ ف رَ أك  »
 
كبتَقْـ الـُّزوُل فِقِف  , ولقسَحديَث ر الكَ فذَ  «...ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  .َطَؾك الرُّ

فال  :ةٌ رجقَح مَ  ِرواَيةفا هل اطِ طَ مع اكؼِ  ,قفبِ ار طـ أَ ب  الجَ  بدِ طَ  ِرواَيةفَذلَِؽ  كؾَ وطَ 

 .قفبِ ف طـ أَ م  ى طـ أُ خرَ إُ  واَيةر  ا الذَ وكَ , ريٍؽ َش  َحديِث ل ادً قن شاهِ ؽُ أن تَ  حُّ ِص يَ 

 .لِ و  د إَ اهِ الش   ا هق حاُل هذَ 

َوأم َ
 

َاه َا الش َ د 
 
َ:ياوَ الث

ـُ  الءُ ه العَ ادِ سـَ إِ وفِل  ,ڤ سٍ كَ أَ  َحديِث مـ  قَ ففُ   ارُ ط  العَ  قَؾ سؿاطِ إِ  ب

ـُ ؿَ ف طُ ػَ وخالَ  ,جفقٌل مَ  ـِ ؿَ ؾف طـ طُ عَ ه فجَ سـادِ طـ أبقف بنِ  واهُ فرَ  ػصٍ َح  ر ب  ر ب

 .فِ ؾ  لِ  ؿدُ , والحَ ػصقؾِ ف بالت  ؾُّ كُ َذلَِؽ  مد  ؼَ وتَ  .حقُح وهق الص   ,فؾَ عْ اب فِ ط  الخَ 

أن  حُّ ِص فال يَ : «رٌ ـؽَ مُ  َهَذا َحديٌث » :الءِ العَ  َحديِث طـ  ؿٍ أبق حاتِ َقاَل  وقد

ـِ دَ اهِ َش  انِ يثَحدِ ال ذانِ هَ  قنَ ؽُ يَ   .ريٍؽ َش  َحديِث ل ي

ُجقد َطَؾك الَقَدْيـإَِلك  فِل الـُّزول َحديٌث  حُّ ِص ف ٓ يَ أك   ؿُ عؾَ م كَ د  ؼَ ا تَ ؿ  مِ *   السُّ

كبَتْقـبؾ قَ  كبَتْقـ فِل الـُّزولِ  َحديٌث  حُّ ِص ؿا أكف ٓ يَ كَ  ,الرُّ  .الَقَدْيـبؾ قَ  َطَؾك الرُّ

ِعَِولَِ  (:4/963)ِ«الؿجؿقع»َيُؼقلِفِلِ$ِالـ قِويِ ؾِعَِيَِجِذِِهقِالِ َهَذاِِؾ 

  ج  واحتَ »
, وٓ َلحاِديَث ف بؽِس بعَ َقاَل  ـؿَ ولِ  ,َلحاِديَث ب الَقَدْيـ ؼديؿِ بتَ اَل قَ  ـؿَ لِ

ـ ةُ  قُث قـ مـ َح بَ ذهَ الؿَ  دُ َح أَ  رجقُح تَ  رُ ظفَ يَ   اهـ. .«السُّ

ُجقدإَِلك  فِل الـُّزول ـ أكف ٓ يصحُّ وإذ قد تبق    الـُّزول ةَ ـ كقػق  يبق   َحديٌث  السُّ

كبَتْقـ بَؾ  قَ ًٓ أو   َطَؾك الَقَدْيـ أهق كبَتْقـ أو هق ,الرُّ فؿا  ,الَقَدْيـ  قبَؾ ًٓ أو   َطَؾك الرُّ

ُجقد َطَؾك إَِلك  الؿصؾل يقفْ هؾ يَ  ,العؿُؾ   ؟ًٓ ف أو  قْ تَ كبَ رُ َطَؾك   أوًٓ أو   فِ يْ دَ يَ السُّ
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إَِلك  رُ ـظُ فقَ  :لؾ  َص الؿُ  حالِ إَِلك  عٌ راجِ  مرَ إَ  أن   :فِلَِذلَِؽِِللِرُِظفَِذيِيَِوالِ *ِ

أو  الَقَدْيـ ؼديؿِ تَ فِل  ةراهَ وٓ كَ  ,فؾُ ػعَ فقَ َطَؾقِف  نِ هقَ لف وإَ  ِؼ وفَ بف وإَ  ِؼ رفَ إَ 

كبَتْقـ  .ؿُ طؾَ , واهلل أَ الرُّ

ـُ  سالمِ الِ  قُخ َش  َؾ ئِ وُس  ( 22/449) «يتاوِ قع الػَ جؿُ مَ »فِل $ة ق  قؿِ تَ  اب

الةِ طـ   قف؟تَ كبَ بؾ رُ يف قَ دَ يَ  أو يفِ دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ رُ  عِ ْض بقَ  رضِ إَ  ؼاءِ وات   الص 

الةا أم  » :جاَبِفلَِ ل ؾ  َص الؿُ  اءَ َش  إنْ  ,الُعَؾؿاءِ  ػاِق بات   ةٌ زَ ؿا فجائِ قفِ ؾَ بؽِ  الص 

فِل  ةٌ حقحِ ف َص التُ وَص  ,قفتَ كبَ يف ثؿ رُ دَ ع يَ َض وَ  اءَ وإن َش  ,يفدَ يَ  بَؾ قف قَ تَ كبَ رُ  عُ َض يَ 

ـِ الحالَ   .الُعَؾؿاءِ  ػاِق بات   ق

ِفِِِقاعُِـازَِتَِِـِْؽِِولَِ ة قػَ ـِ أبل َح  ُب ذهَ ا هق مَ ؿَ كَ  ,ُل و  إَ  :قَؾِفؼِِِ،ؾِِفَضِإَِل

 عِ افِ والش  
 
ـِ تَ وايَ ى الر  حدَ إِ فِل  دَ حؿَ وأَ  ل  .ق

ُرِوَي  وقد ,ىخرَ إُ  واَيةر  الفِل  دَ حؿَ وأَ  ٍؽ مالِ  ُب ذهَ ا هق مَ ؿَ ل كَ اكِ : الث  قَؾِوقِِ

ـَـ»فِل  َحديٌث ا مِـُفؿ ؾ  ؽُ بِ    طـ «السُّ
 
ـَـ» ػلف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل ا ذَ ف كان إِ ك  أَ »طـف:  «السُّ

 «دَ ـ أبل داوُ ـَ ُس »وفِل  .«قفتَ كبَ رُ  يف ثؿ  دَ ع يَ فَ ع رَ فَ وإذا رَ  ,يفِ دَ قف ثؿ يَ تَ كبَ ع رُ َض ك وَ ؾ  َص 

ِؿِ ثُِِفِِيَِْدِيَِِعَُِضِيَِِـِْؽِِلَِوَِِؾِِؿََِجِالِِْوكَِرُِبُِِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ» َقاَل:ه أكف قرِ وغَ 

 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,ـسقٌخ ف مَ ك  : إِ قَؾ وقِ  ,َؽ لِ ذَ  دُّ ِض ُرِوَي  وقد .«فِِقِْتَِبَِكِْرُِ

*** 
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حاَبةِ  عضِ طـ بَ  دت آثارٌ رَ وَ   .َطَؾك الَقَدْيـ فِل الـُّزولِ  ؿهِ قرِ وغَ  ڤ الص 

ِ:قفاؾَِعَُِِتِػِْقَِوَِال تِلِِأثارُِِلَِهِِوها

َعَ  َ بد  َڤس م َعَ  هللا بن 

ِكافِِ ـِِِعٍِعـ ِاب بؾ قَ  يفِ دَ ع يَ ْض أ بقَ دَ بَ َسَجد  اذَ ان إِ ف كَ أك  » :ڤ رؿَِعُِِعـ

 (, و1/348) ؿُ الحاكِ (, و627) ُخَزيَؿةَ ابـ  َأخَرَجف .«فقْ تَ كبَ رُ 
ُّ
اَرُقطـِل  الد 

 (, و1/254) الط حاِويُّ (, و1/344)
ُّ
ـُ (, و2/100) الَبقَفِؼل  ـِذرالؿُ  اب

 مِ الحازِ (, و1430)
ُّ
ـُ (, و1/77) ل راَورِدي  ؼ ريِ مـ صَ  (520) الَجقِزي   اب  الد 

ـِ بَ طـ طُ   .بف ...عٍ ر طـ كافِ ؿَ طُ  قد اهلل ب

 .رٌ ـؽَ مُ  َحديٌث ف أك   قانُ قف وبَ ؾَ طَ  المُ م الؽَ د  ؼَ وقد تَ 

ةأبى  ٍس  س  َ:ڤ ه 

ِمَِ َة ـِِِؼقؾِِكِعَِقلَِعـِأبلُِمر  ِأكِ ِيَرةُهرَِعـِأبلٍِِبِأبلِصالِِِب  ـ  كَ رُ بْ ٓ يَ » َقاَل:ف

ُبعِ  اَش رَ افتِ  قفِ راطَ ذِ  ْش رِ ػتَ وٓ يَ  ,دِ ارِ الش   الَبِعقر روكَ بُ  دٌ َح أَ   ؿُ الؼاِس  َأخَرَجف .«الس 

رَ ا  ْسطِ قُ لس 
ُّ
كاه رَ خبَ أَ : (3/991/538) «َحديِث ال ريِب غَ فِل  ؾِ ٓئِ الد  » تاِب كِ فِل  ل
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د ـُ  ُمَحؿ    ب
 
ـُ  بدُ كا طَ  َقاَل: ـصقرٍ مَ  ـُ ب عقدُ كا َس  َقاَل: طؾل و ؿرُ كا طَ  َقاَل: هٍب وَ  اهلل ب

ـُ  ـَ  قرَ ؽَ بُ  أن   :ِث الحارِ  ب ـِ  بدِ طَ  ب ة مَ د  َح  ج  َش إَ  اهلل ب ـِ  ؼقؾِ ك طَ قلَ ثف طـ أبل ُمر  أبل  ب

 .ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ , حقٌح ه َص سـادُ وإِ : رهكَ فذَ  ...ٍب صالِ 

ِ د* ـُُِِمَحؿ  ـُِِلِ عؾِِِب ِاب ِِلِ ؽِ الؿَِِيدٍِزَِِهق ِغُِائِِالص    َقاَل :
ُّ
َهبِل  «رقَ الس  »فِل  الذ 

 .«ةؼَ الث   مامُ ث الِ د  حَ الؿُ »(: 13/428)

ـُِِعقُدِوَسِ*   .ػـ  َص ة مُ ؼَ ثِ  :ـصقرٍِمَِِب

ـُِِبُدِوعَِ*  ـِِِهِبِوَِِاهللِب   :لِ ِشِرَِالؼُُِِمسِؾؿٍِِب
 .دٌ طابِ  ظٌ ة حافِ ؼَ ثِ

ـُِؿرُِوعَِ*  ـِِِِثِالحارِِِوِب   :يِ كصارِِإَِِقَبِعؼُِيَِِب
 .ظٌ حافِ  ؼقفٌ فَ ة ؼَ ثِ

ـُِؽَِوبُِ*  ـِِِبدِِعَِِقرِب  .ةؼَ ثِ  :ِجَِشِإَِِاهللِب

 ة.ؼَ ثِ  :ـحؿَِالرِ ِبُدِفِعَِسؿُِا:ِقَؾِوقِِِ،يُدِزِِيَِِفُِةِاسؿُِرِ وأبقِمُِ* 

 .«الت ؼريِب »فِل  ظُ الحافِ َذلَِؽ  ركَ ذَ 

َِِقاَلِ  :«دارِ الش   الَبِعقر روكَ بُ  دٌ َح أَ  ـ  كَ رُ بْ ٓ يَ »ققلف: » (:4/889)ِلِ طِِْسِقُِرَِالس 

ُجقد فنن    قرُ غَ  دُ ارِ الش   الَبِعقر ُؾ ػعَ ا كؿا يَ ف معً ػِس بـَ  مِ رْ : ٓ يَ َيُؼقل َهَذا فِل السُّ

ـْ رِ قاتِ الؿُ  ـ  ئِ طؿَ الؿُ  فِل ُرِوَي  وقد ,قفتَ كبَ رُ  يف ثؿ  دَ ع يَ َض يَ  اـًّ ئِ طؿَ مُ  ط  ـحَ لقَ  , ولؽ

راَورِدي   ِرواَية مـ ُهَريَرةأبل  َحديَث ر كَ ذَ  , ثؿ  ارً س  ػَ مُ  قعٍ رفُ مَ  َحديٍث   .«الد 

 الَبِعقر روكُ وبُ  ,َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزولِ  رُ كْ ذِ  ُهَريَرةر أبل ثَ أَ فِل  قسولَ  ُقؾُت:

 ؼ.بَ ا َس قؿَ فا فِ رتُ كَ ا ذَ مقرً ؾ أُ ؿِ حتَ يَ 
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َالح َ َي َصسَ ن البَ ظ 

ـُ  خَرَجفأَ  .«امَ د إذا قَ ؿِ عتَ ويَ  يفِ دَ بقَ  أُ بدَ فقَ  رُّ خِ ـ يَ َس الحَ  أيُت رَ » َقاَل:ِدٍِعـِخالِِ  اب

ـُ  ادُ ب  ـا طَ ثَ حد   :(1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش   .بف ...دٍ طـ خالِ  امِ ق  العَ  ب

 .حقٌح ه َص سـادُ وإِ 

ـُ  ادُ ب  طَ *  ـُ  دُ وخالِ  ,ةؼَ ام ثِ ق  العَ  ب  .ةؼَ ثِ  اءُ ذ  الحَ  فرانَ مِ  ب

ـُ َس والحَ *    يُّ صرِ البَ  سارٍ ـ يَ َس أبل الحَ  ـ ب
ان وكَ  ,قرفُ شمَ  ٌؾ قف فاِض ؼِ ة فَ ؼَ ثِ

 .«الت ؼريِب »فِل  ؿاكَ , سل  دَ ا ويُ ثقرً كَ  ُؾ رِس يُ 

 

*** 
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حاَبةطـ  ت آثارٌ دَ رَ وَ  كبَتْقـ مقا د  ؿ قَ فُ ك  أَ َطَؾك  لُّ دُ هؿ تَ عدَ ـ بَ ومَ  ڤ الص  الرُّ

ُجقدإَِلك  لـُّزولَطَؾك الَقَدْيـ فِل ا  .السُّ

ِ:هاقدِِساكِِأَِِالَِِحِِقانِِمعِبََِعَؾقَفاِِػُتِقَِوَِال تِلِِلِأثارُِهِِاوهَِ

َم َعَ  َ س بن 
 
َالخ

 
َڤاب ط

ِِدِِسقَِةِوإَِؿَِؾؼَِعـِعَِ َٓ  فكقطِ عد رُ ف َخر  بَ ف أك  التِ َص فِل  رؿَ ـا طـ طُ ظْ ػِ َح » :قا

فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجفُ  .«يفدَ بؾ يَ ف قَ قْ تَ كبَ ع رُ َض ووَ  الَبِعقرُ  رُّ خِ ا يَ ؿَ كَ  قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك 

 .مد  ؼَ , وقد تَ حقٍح َص  سـادٍ ( بنِ 1/256) «َشرح َمعاكِل أثارِ »

الُؿـِذر فِل وابـ , (1/236) «الؿصـػ»فِل  ابـ أبل شقبة َأخَرَجفو

 أن  » :دِ سقَ قؿ طـ إَ اهِ برَ طـ إِ  شِ طؿَ ك طـ إَ عؾَ ثـا يَ د  َح : (1431) «إوسط»

 ط  ـحَ ب ر وهق مُ ب ر كَ ا كَ ذَ ر إِ ؿَ ان طُ كَ » :الُؿـِذرابـ  ـدَ وطِ  .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  عؼَ ر كان يَ ؿَ طُ 

 .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  عؼَ ويَ 

ـُ , رٍ عؿَ ومَ  ي  قرِ طـ الث   (2/176) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجفو  واب

ن رِ حؿَ ( طـ إَ 7/272)وفِل  ,كقعٍ ( طـ وَ 1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش 

بؾ اه قَ تَ كبَ رُ  الَبِعقرع ؼَ ا يَ ؿَ ع كَ ؼَ ع يَ كَ ر كان إذا رَ ؿَ طُ  أن   »:قؿاهِ برَ طـ إِ  شِ طؿَ طـ إَ 
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ـِ  ـدَ وطِ  ,اقز  الر   بدِ طَ  ػظُ . لَ «يفقِ ر ويَ ب  ؽَ يف ويُ دَ يَ   عؼَ ان يَ كَ » :(1/236) ةَ قبَ أبل َش  اب

 .«اهتَ كبَ رُ  رضِ إَ َطَؾك مِـُف  عؼَ يَ  لءٍ َش  ُل و  أَ » :(7/272)وفِل  ,«قفتَ كبَ رُ َطَؾك 

ـُ  قؿُ براهِ إِ  :ٌؾ رَس ف مُ  أك  ٓ  إِ  ؼاٌت ف ثِ جالُ ورِ   عِ خَ الـ   يدَ زِ يَ  ب
ُّ
ـ ؽِ لَ  ,ڤر ؿَ لؿ َيْؾَؼ طُ  ل

 ف.بؾَ لف ما قَ  دُ شفَ يَ 

ـُ  َأخَرَجفو  :(6/189/2696) «أثارِ  فذيِب تَ »فِل  يُّ رِ بَ الط   ريرٍ َج  اب

ـُ  ؿُ ؾْ ب َس ائِ ـل أبق الس  ثَ د  َح  طـ  شِ طؿَ ة طـ إَ يَ عاوِ ـا أبق مُ ثَ حد   َقاَل: ةَ ـادَ ُج  ب

قا: الُ قَ  -رجْ الػَ فِل  :يعـل- ـقُت الؼُ  رَ كِ اهلل إذا ذُ  بدِ طَ  صحاُب كان أَ » َقاَل: قؿَ براهِ إِ 

الةَ ح تَ إذا افتَ  انَ ف كَ أك   ڤر ؿَ ـا مـ طُ ظْ ػِ َح   ,كَ ؿدِ حَ وبِ  ؿَ فُ الؾ   َؽ بحاكَ ُس  َقاَل: الص 

َطَؾك  يفِ دَ ع يَ َض ر ووَ ب  ع كَ كَ وإذا رَ  ,كَ قرُ غَ  فَ لَ وٓ إِ  ,كَ دُّ َج  َتعاَلكو ,َؽ اسؿُ  كَ بارَ وتَ 

بؾ اه قَ تَ كبَ ع رُ ؼَ تَ  الَبِعقرع ؼَ ع كؿا يَ ؼَ فقَ  ؽبقرِ بالت   ط  اكحَ  جقدِ لؾسُّ  ط  وإذا اكحَ  ,قفتَ كبَ رُ 

 ةِ اءَ رَ عد الؼِ قم بَ ؼُ ف يَ لف أك   ظُ حػَ ٓ كَ  ,ضفَ كَ  ع وإذافَ وإذا رَ َسَجد  ر إذاب  ؽَ ويُ  ,يفِ دَ يَ 

ـِ اهِ برَ إِ إَِلك  َصحقٌح  هسـادُ وإِ  .«قدطُ يَ   عِ خَ الـ   يدَ زِ يَ  قؿ ب
 
اه مـ ؼ  ؾَ ف تَ أك   رُ اهِ والظ   ,ل

ـِ  صحاِب أَ  ـِ الر   بدِ وطَ  دِ سقَ وإَ  ةَ ؿَ ؾؼَ طَ  سعقدٍ مَ  اب ـِ  حؿ َٓ َخ  قرانِ ِخ , وإَ يدَ زِ يَ  ب  .هُ ا

َعَ  َ هللاَ  بد  َم َ بن  َڤ ظعىد 

 عِ خَ الـ   قؿُ براهِ إِ  َقاَل 
ُّ
ـِ  بدِ طـ طَ  ظَ ػِ ُح » :ل ا تَ اكَ قف كَ تَ كبَ رُ  أن   ڤ قدٍ سعُ مَ  اهلل ب

 «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجف .«يفِ دَ بؾ يَ قَ  رضِ إَ إَِلك  عانِ ؼَ تَ 

ـُ ؿ  أكا َح  َقاَل: ريرُ ر الض  ؿَ ثـا أبق طُ  َقاَل: ةَ ؽرَ ثـا أبق بَ د  َح : (1/256)  ؿة أن  ؾَ َس  اد ب

ـَ  اَج ج  الحَ   .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  ره.كَ . فذَ ..قؿُ براهِ إِ َقاَل  :ؿهُ رَ خبَ أَ  ةَ ارصَ أَ  ب



 امـ 017
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ِبَِوأَِ*  ـُ  ارُ ؽ  هق بَ  :ؽرٍِبق ـِ  ةَ قبَ تَ قُ  ب  «خقارِ ل إَ غاكِ مَ »فِل  ةؿَ رَج لف تَ  :دَس أَ  ب

(1/98.) 

ِعُِ*  ِؿَِوأبق ِالض  ـُ  ػُص هق َح  :ريرُِر   كؿا ,ؿٌ طالِ  دوٌق َص  :يُّ صرِ ر البَ ؿَ طُ  ب

 .«الت ؼريِب »فِل 

ـُِِادُِوحؿِ *   ,ةٍ رَ َخ لَ ف بػظُ ر حِ ق  غَ وتَ  ,ٍت ثابِ فِل  الـ اسِ  ُت ثبَ أَ  دٌ ة طابِ ؼَ ثِ  :ؿةؾََِسِِب

 .«الت ؼريب»فِل  كؿا

ـُِِاُجِج ِوالَحِ*   .«الت ؼريِب »فِل  فالَ قَ  ,لطَ والخَ  دلقسِ الت   ثقرُ كَ  دوٌق َص  :ةَِارصَِأَِِب

ـِ  عْ سؿَ لؿ يَ  :لِ خعِِالـ ِِقؿُِبراهِِوإِِ*  ـِ  م ٓ  ؼَ وهق ثِ  ,قدٍ سعُ مَ  اب  .اثقرً ؾ كَ رِس ف يُ  أك  ة إ

َعَ  َ بد  َ:ڤس م َعَ  هللا بن 

ـِِِعٍِعـِكافِِ يف دَ ع يَ رفَ ويَ  ,يفدَ بؾ يَ قَ َسَجد  قف إذاتَ كبَ ع رُ َض ف كان يَ أك  » :رؿَِعُِِعـِاب

ـُ  َأخَرَجف .«قفتَ كبَ بؾ رُ ع قَ فَ إذا رَ  ـا ثَ حد  : (1/236) «ػصـ  الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـُ عؼُ يَ  ر ثَ إَ َطَؾك َهَذا  المُ الؽَ  مَ د  وتؼَ  .بف ...عٍ ك طـ كافِ قؾَ طـ أبل لَ  قؿَ براهِ إِ  قب ب

اجِ  عقُػ ف َض وأك    .دًّ

َ
 
َأ َ بد َعَ  صحاب  َمَ  هللا بن  َظعىد 

عت قَ وَ  جقدِ قا لؾسُّ طُّ اهلل إذا اكحَ  بدِ طَ  صحاُب كان أَ » َقاَل:ِسحاَقِعـِأبلِإِِ

ـُ  َأخَرَجف .«ؿيفِ يدِ بؾ أَ ؿ قَ فُ بُ كَ رُ  ـا أبق ثَ حد   :(1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...اٍج ج  ة طـ َح يَ عاوِ مُ 



ِدِ  018
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َ
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ِمُِِ* ُدِِةَِيَِعاوِِأبق ـُُِِمَحؿ  وقد  ,شِ طؿَ إَ  َحديِث ل الـ اسِ  ظُ حػَ ة أَ ؼَ ثِ : مٍِخازِِِب

 .«الت ؼريب»اهـ مـ  .رجاءِ بالِ  لمِ د رُ ه, وققرِ غَ  فِل َحديِث  ؿفِ يَ 

 *ِ ـُِِاٌجِوحج   .لطَ والخَ  دلقسِ الت   ثقرُ كَ  دوٌق َص  :ةَِارصَِأَِِهقِاب

ـُ ؿرُ هق طَ  :سحاَقِوأبقِإِِ*   .هرِ ط بآِخ ؾَ , اختَ دٌ ر طابِ ؽثِ ة مُ ؼَ ثِ : اهلل بدِ طَ  و ب

م َ ظل 
ٌَ  م  َ:ظازَ بن 

ـِِِبدِِعـِعَِ ـُِِِمسِؾؿِاهللِب تاه ثؿ كبَ ع رُ ؼَ تَ َسَجد  ان إذاف كأك  » :عـِأبقفِسارٍِيَِِب

ـُ  َأخَرَجف .«فأُس رَ  اه ثؿ  دَ يَ  ر ؿِ عتَ ـا مُ ثَ د  َح : (1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـِ  بدِ طـ طَ  سٍ فؿَ طـ كَ   .بف ...ُمسؾِؿٍ  اهلل ب

ـِ  بدِ طَ  قرَ غَ  ؼاٌت ه ثِ سـادِ إِ  جاُل ورِ  ـِ  ُمسؾِؿِ  اهلل ب فِل  الُبخاِريُّ ره كَ ذَ  :سارٍ يَ  ب

ـُ (, و5/191) «بقرِ الؽَ  اريِخ لت  ا»  (5/165) «الَجرح والت عديؾِ »فِل  ؿٍ أبل حاتِ  اب

ـُ كَ وذَ  ,ياًل عدِ ا وٓ تَ رًح َج فِقِف  ارَ ذكُ لؿ يَ و , 5/60) «الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب

ـُ (, و7/13  (.7/239) «َرىالُؽبْ ؼات بَ الط  »فِل  عدٍ َس  اب

 قؿِ طـ الت   (2/177) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  أَخَرَجفو
 
طـ  سٍ فؿَ طـ كَ  ل

ـِ  بدِ طَ   فُ جفَ ع وَ فَ قم رَ ؼُ أن يَ  رادَ ا أَ ذَ فنِ  ,فُ جفَ يف ثؿ وَ دَ ف ثؿ يَ قَ بتَ ع ركُ َض وَ َسَجد  إذا» :سارٍ يَ  اهلل ب

 .«!فِ بِ  ْب جِ طْ وأَ  !َحديٍث ف مـ ـَ حَس ما أَ »: زاِق الر   بدُ طَ  َقاَل  .«قفتَ كبَ يف ثؿ رُ دَ يَ  ثؿ  

 قؿِ الت   ُقؾُت:
ُّ
ـُ ؿِ عتَ هق مُ  ل  .«الت ؼريِب »فِل  اؿَ ة كَ ؼَ وهق ثِ , قؿانَ ؾَ ُس  ر ب

بـ  رِ ؿِ عتَ مُ  ريِؼ مـ صَ  (14 -7/13) «الث ؼاِت »ِحب ان فِل  ابـ َأخَرَجفو



 امـ 001
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ـِ  بدِ قؿان طـ طَ ؾَ ُس  ـِ  ُمسؾِؿِ  اهلل ب ع َض فقَ  أُ بدَ يَ َسَجد  اذَ ان إِ ف كَ أك  » :طـ أبقف سارٍ يَ  ب

 .«قفتَ كبَ رُ  يف ثؿ  دَ يَ  ف ثؿ  أَس رَ  عُ رفَ فقَ  أُ بدَ وإذا يَ  ,فِ يدَ يَ  قف ثؿ  تَ كبَ رُ 

ـِ  بدِ طـ طَ َرَوى  رٌ ؿِ عتَ ومُ  ـُ َقاَل  ؿاكَ  ,ُمسؾِؿٍ  اهلل ب  ,«الث ؼاِت »ِحب ان فِل  اب

ـِ  سِ فؿَ طـ كَ  ىوَ ورَ  ٓ  جقهِ القُ َهِذه  َطَؾكَرواُه  قنؽُ ؾ أن يَ ؿِ حتَ فقَ : ـَس الحَ  ب  , وإ

ـُ حقَ ف يَ ػظِ حِ فِل  ؿؾ  ؽَ فؼد تَ   .هقرُ وغَ  عقدٍ َس  ك ب

ع( فَ ة )رَ ؿَ ؾِ كَ مِـَفا  طؼَ ف َس ؾ  عَ ولَ  ,«الث ؼات»فِل  ذا هلؽَ هَ  «أُ بدَ وإذا يَ »ف: قلُ قَ 

 .«...أُ بدَ ع يَ فَ ا رَ ذَ وإِ » :قاُب قن الص  ؽُ فقَ 

َ د  م  ح  َ م  َ بن  َيرَ ط  ًَن 

ِمَِ ـِِِيِ فدِِعـ ـُ  يُت أَ رَ » َقاَل:ِقنَِقؿُِمَِِب ـَ قرِ ِس  اب  .«يفدَ يَ  بَؾ قَ  قفتَ كبَ ع رُ َض يَ  ي

ـُ  َأخَرَجف  هسـادُ وإِ  .بف ...كقعٌ ـا وَ ثَ د  َح : (1/236) «ػصـ  الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 .ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  َصحقٌح 

َالبَ أبى قَ 
 
َ بد َعَ  ت َشَ  هللا بن  َي َسمَ الج َ ٍد 

 دؿَ اطتَ  امَ قف, وإذا قَ تَ كبَ ع رُ َض أ فقَ دَ بَ َسَجد  إذا ةَ البَ أبا قِ  أيُت رَ » :َقاَل  دٍ طـ خالِ 

ـُ  َأخَرَجف .«يفدَ يَ َطَؾك  ـُ  ادُ ب  ـا طَ ثَ حد  : (1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب  ب

 .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .بف ...دٍ ام طـ خالِ ق  العَ 

ـُِعبِ *    :لِ بَِِلِامِالؽِِقِ العَِِادِب
 .«الت ؼريِب »فِل  كؿا ,ةؼَ ثِ

ـٌُِِدِوخالِِ*   .«الت ؼريب»فِل  كؿا ,ثؼة :اءُِذ ِالَحِِفرانَِمِِِهقِاب
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ِقِِ*  ـُِِبُدِعَِِةَِلبَِوأبق ِب ـِِِيدِِزَِِاهلل ِؿرٍِعَِِب ِأو ِقِِِرٍِامِِعو ِالبَِلبَِأبق   :يِ صرِِة
ة ؼَ ثِ

 جؾِ العِ َقاَل  ,الِ رَس الِ  ثقرُ , كَ ٌؾ فاِض 
ُّ
 .«سقرٌ يَ  صٌب كَ فِقِف » :ل

َ يم َبساه َإَ  َصَ ًَ  بن 
 
َ ٍد

 
َالى

 
َخ َ:يَ ع 

 هَ رِ فؽَ  :قفتَ كبَ بؾ رُ يف قَ دَ ع يَ َض يَ  ؾُج ؾ طـ الر  ئِ ف ُس أك  » :قؿَِبراهِِعـِإِِِةَِقرَِغِِعـِمُِ

ٓ  ؾُ ػعَ هؾ يَ  َقاَل:وَذلَِؽ  ـُ  َأخَرَجف .«!جـقنٌ  مَ ف إ  «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـُ ثَ حد  : (1/236)  «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ و..., قؾٍ َض فُ  ـا اب

ـِ  ةَ عبَ ُش  ريِؼ مـ صَ  (1/256) ـُ  دُ ُمَحؿ  ؿا الهُ كِ , اجج  الحَ  ب طـ  ةُ عبَ وُش  قؾٍ َض فُ  ب

ـِ  ةَ قرَ غِ مُ   .ؿٍ ؼَس مِ  ب

طـ  ي  قرِ الث   ػقانَ طـ ُس  (2/176) «ِػ ـ  َص الؿُ »فِل  زاِق الر   بدُ طَ  َأخَرَجفو

ـِ  رِ عؿَ طـ مَ  ي  قرِ طـ الث   (2/177ويف ), ؿٍ طاِص   ؿٌ وطاِص  ةُ قرَ غِ فؿ مُ تُ الثَ ثَ , دٍ راِش  ب

 .ٌح حقوهق َص  .بف ...قؿَ اهِ برَ طـ إِ  رٌ عؿَ ومَ 

 

 

*** 
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ْ
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َ
 امف

ُ
 ِبِ امسَّ  صل

ُ
  ع

 ي َر َو 
َ
ْي  ى أنَّ أ

َ
 امَيس

َ
َل
َ
ول ع

ُّ
ْي أو  امُّن

َ
كبت   امصُّ

 
َ
ُِ فِ  وُص ال  واِس  ىِي

 
  لُّنِ َِ  ع

َ
َل
َ
 ع

َ
 ُِ ِِّ أ

َ
َِ ىِ أ   ُن َ

َ
 ع
َ
ٍِ ن  ي

[َ
 
ت عام   بن  د 

 
ة تاد 

 
َ[ق

 ؟يفدَ بقَ  أُ بدَ كقع يَ مـ الرُّ  ب  ؾ إذا اكَص ُج طـ الر   ةُ تادَ ؾ قَ ئِ ُس » َقاَل:ِرٍِعؿَِعـِمَِ

ـُ  َأخَرَجف .«قفؾَ طَ َذلَِؽ  نُ هقَ ع أَ َض يَ  َؼاَل:ف  :(1/236) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

 .بف ...رٍ عؿَ طـ مَ  رٌ ؿِ عتَ ثـا مُ حد  

ـُِِرُِؿِِعتَِمُِ*ِ ِة.ؼَ ثِ ِ:قؿانؾَُِسِِب

ـُِعؿَِمَِ*  ٓ   ,ٌؾ فاِض  بٌت ة ثَ ؼَ ثِ  :دٍِراِشِِرِب  شِ طؿَ وإَ  ٍت ف طـ ثابِ تِ ايَ وَ رِ فِل   أن  إ

ـِ  ؿِ وطاِص  ـِ  شامِ وهِ  جقدِ أبل الـُّ  ب  .ةِ صرَ ث بف بالبَ د  ا َح قؿَ ا فِ ذَ وكَ  ,اقئً َش  ةَ روَ طُ  ب

ـُِِةُِتادَِقَِ*ِ ِ.بٌت ة ثَ ؼَ ثِ ِ:ةَِعامَِدِِِب

 :ةِ قفَ والؽُ  ةِ صرَ ث بالبَ د  ا َح قؿَ فِ  قطُ غالِ ا لف أَ رً عؿَ مَ  ٕن  : عقٌػ َض  سـادُ فالِ 

  َقاَل  :ةٌ عقػَ ة َض تادَ طـ قَ  رٍ عؿَ مَ  ِرواَيةُ و .يُّ صرِ بَ  ةُ تادَ وقَ 
ُّ
اَرُقطـِل  قُئ َس  رٌ عؿَ مَ »: الد 

ـُ وَقاَل  ,«شِ طؿَ وإَ  ةَ تادَ قَ  َحديِث ل ػظِ الحِ  ـَ حقَ يَ  عُت ؿِ َس » :ةؿَ قثَ أبل َخ  اب ـٍ مَ  ك ب  عق

 رُح َش » .«قدَ ساكِ طـف إَ  ظْ حػَ ؿ أَ فؾَ  غقرٌ وأكا َص  ةَ تادَ قَ إَِلك  سُت ؾَ : َج رٌ عؿَ مَ َقاَل  :َيُؼقل

ـِ  «ِذي  الت رمِ ؾ ؾَ طِ   (.509 -2/508ب )َج رَ  ٓب
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  صل

َّ
  ُي ِِو امث

 ِف 
َ
  قِاِل  أ

ُ
 امف
َ
َِ وَو  ُِِء ق وِل  هُِ ِب شا

ُّ
  ِف امُّن

َ
ِدِإَل

ُ
ج  امسُّ

ُجقدإَِلكِِفِلِالـ زولِِِفاءُِؼَِالػُِِاخَتَؾَػِ  :الس 

ـِ  الـُّزوَل  اختارَ  َمـ :ِؿـُفؿف - كبَتْق  .َطَؾك الرُّ

 .َطَؾك الَقَدْيـ الـُّزوَل  اختارَ  َمـ :ِمـُفؿو -

 ؾ  َص الؿُ  ى أن  أَ رَ  َمـ :ِمـُفؿو -
َ
 .خققرِ الت  َطَؾك  اءَ ؿا َش فُ ي  م أَ د  ؼَ يُ  ل

  اليُّزَّل اَزً اخَتَم

ًِِٓإَلٙ  ََٔد  الشُُّجْد َعَلٙ ال

كبَتْقـ يؿَ ؼدِ تَ  فاءِ ؼَ مـ الػُ  ةٌ ؿاطَ َج  ارَ اختَ  ُجقد َطَؾك الرُّ  .الَقَدْيـ فِل السُّ

ِالَؼقَلَِذاِهَِِارَِـِاختَِؿِ ومِِ

ِ:$مالؽِبـِأكسِ*ِ

ـُ إَِلقِف  بفَس وكَ , (1/345) «حصقؾِ والت   قانِ البَ »فِل  كؿا الُؿـِذر فِل  اب

 مِ والحازِ , (3/165) «إوسط»
ُّ
 «قعِ جؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ و, «طتَِبارآ»فِل  ل

ـُ , (3/274)  (.1/589) «الُؿغـِل»فِل  ةَ دامَ قُ  واب

ِ
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ِ:ةقِ ؽِِالؿالُِِِبِذهَِ*ِوهقِمَِ

فِل  يفِ دَ يَ  يؿُ ؼدِ تَ ( و)ص» :(0/976)ِلِ ِشِرَِلؾَخِِ«ؾقؾرَِخَِصِختَِمُِِرِحَِشِ»فػلِ

الةِ  بُّ حستف يُ أك   :لعـِ )ش( يَ , هِ جقدِ ُس  ُجقد يؿُ ؼدِ تَ  فِل الص  إذا  :أي :الَقَدْيـ فِل السُّ

  ؿاهُ رُ قلِخ تَ  ُب ـدَ ويُ  :أي :«قامِ الؼِ  ـدَ ؿا طِ هُ قرُ لِخ وتَ »ف: قلُ قَ َطَؾقِف  دلُّ يَ  ,ى لفقَ هَ 

 . «قامِ الؼِ  ـدَ طِ 

 ؼديؿُ تَ ) َب دِ وكُ » :(1/263) «ؾقؾر َخ َص ختَ رح مُ َش  ؾقؾِ ح الجَ ـَ مِ »ل وفِ 

ه جقدِ )ُس لِـ فِ ي  ُهقِ  ؿا )يف(قفِ ؾَ قف طَ تَ كبَ رُ  عِ ْض وَ َطَؾك  رضِ إَ َطَؾك  ؿافِ ضعِ وَ فِل  (يفدَ يَ 

 ـدَ ا )طِ ـفَ طَ  قفِ تَ كبَ رُ  فعِ طـ رَ  رضِ ؿا طـ إَ فِ فعِ رَ الَقَدْيـ فِل  :أي :هؿا(قرُ لِخ وتَ 

 .ـفُ ( مِ امِ قَ الؼِ 

ـُ   و دَ أبل داوُ فِل  اؿَ لِ  :قاِب بالص   ققالِ ك إَ ولَ أَ َهَذا  :شدٍ رُ  اب
 
ف قلِ قَ فِل  الـ سائِل

ِ» :ملسو هيلع هللا ىلص  :عـاهُ ومَ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِيَِْدِيَِِعَُِضِيَِِـِْؽِِلَِوَِِ،َبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْاِيَِؿَِكَِِؿِْكُُِدَِحِأَِِِـ كَِرُِبِِْيََِٓ

 ؾ  َص الؿُ  أن  
َ
 ـدَ طِ  الَبِعقرُ ؿا فُ مُ ؼد  ه كؿا يُ جقدِ ف لُس اصِ طَ اكحِ  ـدَ قف طِ تَ كبَ م رُ د  ؼَ ٓ يُ  ل

 .«ابً ه غالِ سرِ لعُ  امِ قَ الؼِ فِل  ؿاهُ رُ خ  مَ وٓ يُ  ,فروكِ بُ 

ـُِِـِِحؿَِالرِ ِبُدِعَِِلِ وزاعِِ*ِوإَِ ِ:وؿرٍِعَِِب

 واهُ رَ  .«ؿفِ بِ ُركَ  بَؾ ؿ قَ فُ يَ يدِ قن أَ عُ َض يَ  الـ اَس  ُت كْ درَ أَ » :لِ وزاعِِإََِِقاَلِ

 وزاطِ إَ  مامِ طـ الِ  َصحقٍح  دٍ ـَ ( بَس 1/47/1) «فؾِ سائِ مَ »فِل  يُّ زِ روَ الؿَ 
 
 ةِ طَ بقاِس  ,ل

  الةِ َص ِصَػة »
 
ـُ كَ وذَ , (140)ص«  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  «طِ وَس إَ »الُؿـِذر فِل  ره اب

 مِ الحازِ (, و3/165/1431)
ُّ
 .(1/78) «طتَِبارآ»فِل  ل
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 اطِ وزَ إَ  َقاَل و» (:4/963)ِ«قعِِجؿُِالؿَِ»فِلِِالـ قِويِ َِقاَلِو
ُّ
م د  ؼَ : يُ ٌؽ ومالِ  ل

 .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  يفدَ يَ 

 وزاطِ إَ  قُل قَ  لُّ ٓ يدُ  ُقؾُت:
 
قفا, ؾَ طَ  ٍؼ ػَ ت  مُ  قرُ غَ  َؿسَللةال ٕن   :ِق صاَل الِ َطَؾك  ل

ٓ   ,ؿفُ كَ درَ يـ أَ ذِ ال   الـ اسَطَؾك  لُّ دُ ا يَ ؿَ إك    .َؽ لِ ذَ  ؽسِ قن بعَ َيُؼقل ٌس كاأُ  ـاكَ  ففُ وإ

ـَِِِدِحؿَِىِعـِأَِخرَِأُِِِرواَيةٌِ*ِوهقِ ِ:ؾٍِـبََِحِِب

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب ف ى: أك  خرَ أُ  ِرواَيةٌ  دَ حؿَ وطـ أَ » (:0/478)ِ«الُؿغـِل»فِل

َقاَل  َقاَل: ُهَريَرةطـ أبل ُرِوَي  اؿَ لِ  :ٌؽ ب مالِ هَ قف ذَ لَ وإِ  ,قفتَ كبَ رُ  بَؾ قَ  يفِ دَ ع يَ َض يَ 

ِوَِِفِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَِْضِقَِؾِْفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ» :ملسو هيلع هللا ىلصهلل اَرُسقل  ِروكَِبُِِكِْرُِبِِْيََِٓ

 َرواُه  .«الَبِعقرِِ
ُّ
ـُ  واَيةَ ر  الَهِذه  ركَ وذَ  .«الـ سائِل , (1/379) «روعِ الػُ »فِل  ٍح ػؾِ مُ  اب

 (.2/65) «كصاِف الِ »فِل  يُّ داوِ رْ والؿَ 

ِ:$ِالُبخاِري*ِوهقِمذهبِ

ِِركَِذَِِفؼد َِصحقِحف»فِل »ِ قر ؽبِ بالت   يفقِ باب: يَ  -128» :ذانِِإِاِبِتَِكِِفِل

ـَ حِ  ـُ  :عٌ كافِ وَقاَل  .دسجُ يَ  ق  .«قفتَ كبَ بؾ رُ قَ  يفِ دَ ع يَ َض ر: يَ ؿَ طُ  كان اب

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,قلِ الؼَ َهَذا مِـُف إَِلك  صقرٌ ا مَ ذَ ففَ 

ـِِِقُلِ*ِوهقِقَِ ِ:زمٍَِحِِاب

ُمَصؾ  أن  كؾ  َطَؾك  رٌض : وفَ َمسَللةٌ  -456» (:4/83) «الُؿَحؾ ك»فِل  َقاَل 

 .«د  بُ قف وٓتَ كبَ رُ  بَؾ قَ  رضِ إَ َطَؾك  يفدَ يَ  َسَجد ع إذاَض يَ 
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ْ
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َ
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ـِ  قرُ غَ  الـُّزول َطَؾك الَقَدْيـة ق  رِض بػَ  دٌ َح ؾ أَ ؼُ لؿ يَ  ُقؾُت:  .ؿُ طؾَ ا أَ قؿَ فِ  ,زمٍ َح  اب

ـُِِزاهُِ*ِوعَِ ِ:َحديِثِالِصحاِبَِِِٕدَِأبلِداوُِِاب

ـُ كَ ذَ  .«َحديِث ال صحاِب أَ  قُل وهق قَ » :َقاَل   «عادِ زاد الؿَ »الَؼق ؿ فِل  ره اب

 ـعاكِ الص  (, و1/215)
ُّ
 قكاكِ ره الش  كَ ذَ (, و1/533) «المِ ؾ الس  بُ ُس »فِل  ل

ُّ
فِل  ل

 (.3/196) «وصارِ إَ  قؾِ كَ »

 عِ افِ الش   فنن   :فقِ صاَل إِ َطَؾك  لقس الَؼقُل وهذا 
 
 صحاِب هؿ مـ أَ قرَ وغَ  دَ حؿَ وأَ  ل

 .ففِ اَل قن بخِ َيُؼقل َحديثال

ِ:ؿُِالحاكِِإَِلقِفِِاَلِ*ِومَِ

ِِاَلِفؼَِ  َحديِث إَِلك  فك  فنِ فِل َهَذا  ؾُب ا الؼَ م  فلَ » (:0/438)ِ«الُؿسَتدَرك»فِل

ـِ  حاَبةطـ  ةٍ قرَ ثِ كَ فِل َذلَِؽ  اياٍت وَ لرِ  :ُؾ مقَ ر أَ ؿَ طُ  اب  اهـ. .«قـعِ ابِ والت   الص 

ًِٔٙ ِإَل اليُّزَّل اَزً اخَتَم  الشُُّجْد َعَلٙ السُّكبَت

ُجقد َطَؾك الَقَدْيـ يؿَ ؼدِ تَ  فاءِ ؼَ مـ الػُ  ةٌ ؿاطَ َج  ارَ اختَ  كبَتْقـ فِل السُّ  .الرُّ

ِ:أيَِالرِ َهَذاِِارَِـِاختَِؿِ ومِِ

ُدِوَِػِقُسِوأبقِيُِِةَِقػَِـِِأبقَِحِ*ِ ـُُِِمَحؿ  ِ.-َتعاَلكؿِاهللِفُِؿَِحِِرَِ-ـَِسِالَحِِب

ِ:الط حاِويِ ِرٍِعػَِأبقَِجِِ-أيًضا-ِهُِارَِواختَِ*ِ

ِ$ َِقاَلِ ِأثارِِ»فِل ِب945َِِ-0/944)ِ«َشرحَِمعاكِل ِذَِعَدِ( َِأحادِيَثِرِكَِما

كبتَقْـِالـ زولَِِِأحادِيَثِوِالـ زولَِعَؾكِالقََدْيـ   طـ َػ ؾِ اختُ ا فؾؿ  » :َعَؾكِالر 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل
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لؿ  اًل وائِ  : أن  ل أثارِ عاكِ مَ  صحقِح تَ  بقُؾ ان َس فؽَ  :فِل َذلَِؽ  فضعِ بقَ  أُ بدَ ا يَ قؿَ فِ 

ُرِوَي  قن ماؽُ ل أن يَ غِ ـبَ ان يَ فؽَ  :ڤ ُهَريَرةطـ أبل  ُف اَل ؿا آختِ طـف, وإك   ْػ ؾَ ختَ يُ 

 صحقِح تَ  ؽؿُ ا ُح ذَ , ففَ ٌؾ وائِ َرواُه  ت مابَ ع وثَ ػَ ارتَ فِقِف  واياُت الر   ِت لَ ؽافَ ا تَ ؿ  طـف لَ 

 .َؽ لِ ذَ فِل  ل أثارِ عاكِ مَ 

ِوَِوأمِ  ِِجفُِا تِل  طضاءَ ـا إَ يَ أَ ا قد رَ فنك   :رظَِالـ ِِيِؼِرمـِصََِذلَِؽ ُجقدر بمِ أُ ال   السُّ

 .«...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  طـ ت أثارُ اءَ َج  َؽ لِ بذَ  :طضاءٍ أَ  ةُ بعَ هل َس َطَؾقَفا 

ـِ  عدِ َس  َحديَث ر كَ ذَ  ثؿ   َطَؾك  دَ سجُ بد أن يَ ر العَ مِ أُ » َقاَل: ڤ اصٍ ق  أبل وَ  ب

 .(1)«صؼَ اكتَ  دِ ع فؼَ ؼَ فا لؿ يَ يُّ ف أَ قْ مَ دَ قف وقَ تَ كبَ قف ورُ ػ  ف وكَ جفِ وَ  :آراٍب  ةِ بعَ َس 

ـِ  اسِ طب   َحديَث و َِسَجَدِِاذَِإ»: َيُؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  عؿِ ف َس ب أك  ؾِ ط  الؿُ  بدِ طَ  ب

 .(2)«اهُِمََِدِقَِوَِِ،اهُِتَِبَِكِْرُِوَِِ،اهُِػِ كَِوَِِ،فُِفُِْجِوَِِ:اٍبِآرَِِةُِعَِبَِْسِِفُِعَِمََِِسَجَدُِِدِبِْعَِالِْ

                                                 

الضقاء »( و1/256« )شرح معاين أثار»(, والطحاوي يف 702« )مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف ( 1)

رواه أبق يعؾك, وفقف » (:308/ 2« )الؿجؿع»قال الفقثؿل يف , (2/4/998« )يف الؿختارة

 «.وضبطف الذهبل بالجقؿ ,مقسك بـ محؿد بـ حقان ضعػف أبق زرطة

(, 272(, والرتمذي )891( وأبق داود )1035ومسؾؿ ) ,(208, 206/ 1أخرجف أحؿد )( 2)

 ,(885(, وابـ ماجف )690, 685« )الؽربى»(, ويف 210, 208/ 2« )الصغرى»والـسائل يف 

شرح »(, والطحاوي يف 1319(, والبزار )1922, 1921وابـ حبان ) ,(631وابـ خزيؿة )

(, ويف 101/ 2« )الســ الؽربى»(, والبقفؼل يف 6693(, وأبق يعؾك )256/ 1« )أثار معاين

( مـ صريؼ يزيد بـ الفاد طـ محؿد بـ إبراهقؿ طـ طامر بـ سعد طـ 885« )معرفة الســ»

/ 1ٓبـف )« العؾؾ»وسئؾ أبق حاتؿ يف  وإسـاده صحقح. بف. ...ڤالعباس بـ طبد الؿطؾب 

 «.حسـ صحقح»وقال الرتمذي: . «هق صحقح»( طـف فؼال: 201/ 75
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ـِ  بدِ طَ  َحديَث و   رمَ أَ » :ڤ اسٍ ب  طَ  اهلل ب
ُّ
 ةِ بعَ َس َطَؾك  دَ سجُ أن يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .(1)«ؿٍ طظُ أَ 

تِل َطَؾقَفا  هل طضاءُ إَ َهِذه  تاكَ فؽَ » :َقاَل  ُجقدال  ما  ؽؿُ قػ ُح كا كَ رْ ظَ فـَ  ,السُّ

َسَجد  إذا َؾ ُج يـا الر  أَ فرَ  :اـفَ مِ فِقِف  قااخَتَؾػَ ما  ؽؿُ ُح  قَػ بف كَ  ؿَ عؾَ لقُ َطَؾقِف مِـَفا  ؼػِ اتُّ 

أ دَ ع بَ فَ إذا رَ  يـاهُ أَ ؿا, ورَ هُ عدَ ف بَ أَس رَ  اه ثؿ  دَ ا يَ م  اه وإِ تَ كبَ ا رُ يـ إم  ذَ د هَ َح أَ  ضعِ بقَ  أُ بدَ يَ 

ف أِس رَ  فعِ رَ  عدَ ل بَ ـ  ثَ ثؿ يُ  ,ضعِ القَ فِل  ارً خ  مَ مُ  فعِ الر  فِل  امً د  ؼَ مُ  أُس الر   انَ فؽَ  :فأِس برَ 

فِل  ـاػْ َص ما وَ َطَؾك  رظَ الـ   انَ فؽَ  :اجؿقعً  مِـُفؿ ػاُق ات  ا ذَ قف, وهَ تَ كبَ رُ  يف ثؿ  دَ يَ  فعِ برَ 

 اندَ قن القَ ؽُ أن يَ  فعِ الر  فِل  امً د  ؼَ ا كان مُ لؿ   :ضعِ القَ فِل  ارً خ  مَ ان مُ إذا كَ  أسِ الر   ؽؿِ ُح 

كبَتْقـ فِل  قـتَ مَ د  ؼَ ا مُ تَ اكَ ا كَ ؿ  لَ َكَذلَِؽ  فِل  ؿاـفُ ـ طَ قتَ رَ خ  مَ قكا مُ ؽُ فع أن تَ الر  َطَؾك الرُّ

 .ٌؾ وائِ َرَوى  ما َؽ لِ ت بذَ بَ فثَ  :ضعِ القَ 

دو َػ قُس ة وأبل يُ قػَ ـِ أبل َح  قُل وهق قَ  ,ذُ لُخ ر وبف كَ ظَ ا هق الـ  ذَ ففَ  - ُمَحؿ 

 . اهـ.«-َتعاَلكفؿ اهلل ؿَ حِ رَ 

ِ:حـاِفِإَُِِبِذهَِوهقِمَِ*ِ

 ِس ْخ رَ لؾس   «قطبُس الؿَ »و, (1/210ل )اكِ اَس لؾؽَ  «عِ ـائِ الص   عِ دائِ بَ »فػل 
 
, ل

 قباكِ لؾش   «قطبُس الؿَ »و
 
ُجقد قانِ يف بَ  (1/3) ل وٓ  ,اطِ طَ ر مع آكحِ ب  ؽَ يُ  :ِصَػة السُّ

                                                 

, 810, 809والبخاري ), ( وغقرها279, 270, 255, 222, 221/ 1أخرجف أحؿد ) (1)

(, والرتمذي 890, 889(, وأبق داود )1032, 1031, 1030), ومسؾؿ (816, 815, 812

, 704, 684« )الؽربى»(, ويف 216, 215, 208/ 2« )الصغرى»(, والـسائل يف 273)

 ( وغقرهؿ.1040, 883( , وابـ ماجف )688, 687, 706
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وَقاَل  ,فُ كػَ أَ  ف ثؿ  تَ بفَ ع َج َض ويَ  ,يفدَ ثؿ يَ  رضِ إَ َطَؾك  قفتَ كبَ ع رُ َض يف ويَ دَ يَ  عُ رفَ يَ 

 .فتَ بفَ ف ثؿ َج كػَ فؿ: أَ عُض بَ 

ِ:$ ٍؽِمالِِِِبِذهَِمَِفِلِِقٌلِ*ِوهقِقَِ

 «كؾقؾِ والِ  اِج الت  »ويف , (1/345) شدٍ ٓبـ رُ  «حصقؾِ والت   قانِ البَ »فِل  اؿَ كَ 

ـُ وَ رَ : (1/541)  يف.دَ بؾ يَ قف قَ تَ كبَ رُ  ضعِ وَ  حباَب استِ  عبانَ َش  ى اب

ُجقدإَِلك  فِل الـُّزول ققالٍ أَ  ةُ الثَ ثَ  ٍؽ مالِ  ِب ذهَ مَ فِل  ُقؾُت:  :السُّ

ـِ  ؼديؿُ هق تَ  :شفقرُِالؿَِ - كبَتْقـطَ  الَقَدْي  .َؾك الرُّ

كبَتْقـ َطَؾك الَقَدْيـ ؼديؿُ تَ  ل:اكِِوالثِ  -  .الرُّ

 .ؿافُ قـَ بَ  قرُ خقِ الت   :ُثِالِِوالثِ  -

 (.1/541) «قؾؾِ ر َخ َص ختَ رح مُ َش  ؾقؾِ ب الجَ قاهِ مَ » :عْ راجِ 

ـُ  َقاَل  الةِ ة قئَ هَ  باُب : «ةيـَ دِ الؿَ  َأهؾِ  ؼففِ فِل  لالؽافِ »فِل  ر  البَ  بدِ طَ  اب  الص 

جقدل طُّ يـحَ  ثؿ  ... :فاؿالِ بؽَ  اه دَ يَ  اه ثؿ  تَ كبَ رُ  رضِ إَ مِـُف إَِلك  عقَ وَ  فننْ  :ؽبقرِ بالت   ؾسُّ

ٓ   ,ـَس ف فحَ جفُ وَ  ثؿ    .«اـدكَ طِ فِقِف  جرَ وٓ َح فِل َذلَِؽ  ةتبَ الرُّ فِل  جرَ  فال َح وإ

ُِِبِذهَِوهقِمَِ * ِ:$ِلِ عِِافِِالش 

ف ؽاكَ مَ  ط  ويـحَ  اؿً قائِ  ؽبقرَ الت   َئ دِ أن يبتَ  بُّ حِ وأُ »: (1/136) «م  إُ »فِل  َقاَل 

 .فُ جفَ يف ثؿ وَ دَ قف ثؿ يَ تَ كبَ رُ مِـُف  رضِ إَ َطَؾك  عُ َض ما يَ  ُل قن أو  ؽُ يَ  ثؿ   ,ادً ساجِ 

 وٓ ةَ طادَ وٓ إِ  ,َذلَِؽ  هُت رِ قف كَ تَ كبَ بؾ رُ يف قَ دَ يف أو يَ دَ بؾ يَ ف قَ جفَ ع وَ َض وإن وَ 
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 .«قفمَ دَ قَ  دورِ قف وُص تَ كبَ قف ورُ ػ  ف وكَ جفِ وَ  :بعٍ َس َطَؾك  دسجُ ويَ  ,قفؾَ طَ  فقٍ َس  ُسُجقدَ 

 كِ زَ ر الؿُ َص ختَ مُ »ل وفِ 
 
 عِ افِ الش   َقاَل »: (1/14) «ل

ُّ
ى قَ ا هَ ذَ فنِ  ...:$ ل

 ه ؽبقرِ تَ  ضاءُ قن اكؼِ ؽُ ك يَ ف حت  ائِ دَ ى مع ابتِ قَ ثؿ هَ  اؿً قائِ  ؽبقرَ أ الت  دَ ابتَ  دَ سجُ لقَ 

 ه.جقدِ مع ُس 

َطَؾك  قنؽُ ويَ  ,فكػُ ف وأَ تُ بفَ َج  اه ثؿ  دَ يَ  اه ثؿ  تَ كبَ رُ  رضِ إَ َطَؾك ـُف مِ  عؼَ ل ما يَ و  فلَ 

  َؽ لِ وذَ  ,االثً ثَ  «كطؾَ ل إَ ب  رَ  بحانَ ُس » :هجقدِ ُس َيُؼقل فِل قف وجؾَ رِ  عِ صابِ أَ 

 .«ؿالِ ك الؽَ دكَ أَ 

ُِِبِذهَِ*ِوهقِمَِ ِة:قِ عِِافِِالش 

ع َض أن يَ  بُّ حَ ستَ والؿُ » :-َتعاَلكِفِاهللؿَِحِِرَِ-ػِـ َِصِالؿَُِِقاَلِِ«بذ ِفَِالؿُِ»لِفػِِ

ـُ  ُؾ وائِ َرَوى  اؿَ لِ  :فُ كػَ ف وأَ تَ بفَ يف ثؿ َج دَ يَ  قف ثؿ  تَ كبَ رُ    انكَ  َقاَل: ڤ جرٍ ُح  ب
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

يف دَ ع يَ َض وَ  فننْ : قفتَ كبَ بؾ رُ يف قَ دَ ع يَ فَ ض رَ فَ وإذا كَ  ,يفدَ يَ  بَؾ قف قَ تَ كبَ ع رُ َض وَ َسَجد  إذا

ٓ   أَ جزَ قف أَ تَ كبَ رُ  بَؾ قَ   .«ةً قئَ ك هَ رَ ف تَ  أك  إ

فِل  مَ د  ؼَ أن يُ  بُّ حَ ستَ ف يُ ـا أك  بُ ذهَ مَ » :اًحِشارِِِ-َتعاَلكفِاهللِؿَِحِِرَِ-ِالـ قِويِ َِقاَلِ

ُجقدِ  كبَتْقـ السُّ  ابِ ط  والخَ  الت رمِِذيُّ  َقاَل  .كَػ وإَ  ةَ بفَ ثؿ الجَ  الَقَدْيـ ثؿ   الرُّ
ُّ
 ذافَ : وبِ ل

 (.3/274) «قعجؿُ الؿَ »ك مـ فَ اكتَ  .«الُعَؾؿاءِ  رُ كثَ أَ َقاَل 

ِ.-َتعاَلكفِاهللِؿَِحِِرَِ-َِدِحؿَِأَِِِبِذهَِقرِمـِمَِشفُِ*ِوهقِالؿَِ

ـَُِِقاَلِ  عؼَ ما يَ  َل قن أو  ؽُ ويَ  :َقاَل  :ةٌ َمسَللَ » (:0/478)ِ«الُؿغـِل»فِلِِةَِدامَِقُِِاب

 قرِ شفُ مَ فِل  بُّ حَ ستَ هذا هق الؿُ  .فكػُ ف وأَ تُ بفَ اه ثؿ َج دَ اه ثؿ يَ تَ كبَ رُ  رضِ إَ َطَؾك مِـُف 
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ـُ  َقاَل ُمسؾِؿُ  وبف ,ڤر ؿَ طـ طُ َذلَِؽ ُرِوَي  وقد ,بذهَ الؿَ   عِ خَ والـ   ارٍ َس يَ  ب
ُّ
وأبق  ل

 عِ افِ والش   يُّ قرِ والث   ةَ ـقػَ َح 
ُّ
 .«ل

ا هق ذَ هَ  .«يفدَ يَ  قف ثؿ  تَ كبَ ع رُ َض فقَ »ف: قلُ قَ : (2/65) «كصاِف الِ »ل وفِ 

 .«دَ طـ أحؿَ  فقرُ شوهق الؿَ  صحاُب قف إَ ؾَ وطَ  ,ُب ذهَ الؿَ 

ـُ َقالَ  .ؽؾِ الش  فِل  ـُ حَس ل وأَ ؾ  َص بالؿُ  ُؼ رفَ ف أَ بلك  َذلَِؽ  ؾقاؾ  وطَ  فِل  ٍح ػؾِ مُ  ف اب

 .(1)(1/452) «عبدِ الؿُ »

ِة:قفَِالؽَُِِأهؾِِِقُلِ*ِوهقِقَِ

 ف َقالَ 
ُّ
اِرمِل ـُ , (1/347) «فـِ ـَ ُس »فِل  الد   (.3/165) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  واب

ـِِِسحاَقِوإِِِيِ قرِِالثِ ِػقانَُِسِِقُلِوهقِقَِ*  ـِِِيفِِقَِاهَِرَِِب ِ:الُؿـِذرِواب

ـُ َذلَِؽ  كرذَ   مِ الحازِ (, و3/165/1431) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب
ُّ
فِل  ل

ـُ (, و3/274) «قعِ جؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ (, و1/78) «طتَِبارآ» فِل  ةَ دامَ قُ  اب

 (.1/589) «الُؿغـِل»

َِسِوكَِ ِفاءؼَِالػُِِرِِكثََِِِٕالـ قِويِ بف ِِاَلِفؼ9َِ  ذافَ وبِ » (:4/963)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل

 .«فاءؼَ ة الػُ طـ طام   ِب ق  ل أبق الط  الؼاِض  -أيًضا- اهؽَ وَح  ,الُعَؾؿاء رُ كثَ أَ َقاَل 

ِؽَِوَحِ  كلَ وإِ » َؼاَل:فِؿفقرِِ(ِعـِالُج4/085ِ)ِ«وصارِِإَِِقؾِِكَِ»فِلِِلِ قكاكِِاهِالش 

 .«ؿفقرُ ب الجُ هَ ذَ َهَذا 
                                                 

ٕبقف « الػروع»وكتاب  ,لؿملػف إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح الحـبؾل« الؿبدع»كتاب ( 1)

 محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح , وقد يؼال يف العزو لؾؽتابقـ: ٓبـ مػؾح.
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َ
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ُ
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َ
ْي  َِء ىِ ش

َ
ْي أو  امَيس

َ
كبت  امصُّ

 ؾ  َص الؿُ  أن  الِعؾؿ  َأهؾِ  عُض ى بَ أَ رَ 
َ
كبَتْقـأو  الَقَدْيـمـ  اءَ م ما َش د  ؼَ يُ  ل  .الرُّ

ِ:أيَِالرِ َهَذاِِىأَِـِرَِؿِ ومِِ

ـُُِِؽِمالِِ*ِ ِ:$ِسٍِكَِأَِِب

 :ققالٍ أَ  ةَ الثَ ثَ $ ٍؽ مالِ  ِب ذهَ مَ فِل  أن  ؼ بَ ا َس قؿَ فِ  ُت رْ كَ د ذَ فؼَ 

كبَتْقـأو  الـُّزول َطَؾك الَقَدْيـقر بقـ خقِ الت   :ُثِالِِالثِ ِالَؼقُلِ  .الـُّزول َطَؾك الرُّ

ِػِِفَِ ـُ  ىوَ ورَ » :(0/430)ِ«ؾقؾِِالَجِِِبِقاهِِمَِ»ل  ٍؽ ؿ طـ مالِ ؽَ الحَ  بدِ طَ  اب

 .اكتفك .«قرَ خقِ الت  

ِ ِِالـ قِويِ وَقاَل م د  ؼَ ف يُ أك   ٍؽ طـ مالِ  َي وِ ورُ » (:4/963)ِ«قعِِجؿُِالؿَِ»فِل

 .«قَح رجِ وٓ تَ  اءَ ؿا َش فُ ي  أَ 

اِرِملِ *ِو ـُِِبُدِعَِِالد  ـِِالرِ ِبدِِعَِِاهللِب دٍِأبقِِحؿ ِ:ُمَحؿ 

ـِ  ؾِ وائِ  َحديَث  َج خرَ د أَ فؼَ  , (1321) ُهَريَرةأبل  َحديثو, (1320) جرٍ ُح  ب

ـ ـَ ُس » اهـ. .«َل و  ون إَ ارُ ختَ ة يَ قفَ الؽُ  َأهُؾ  :َقاَل و .ٌب ق  ف صَ ؾُّ كُ  :َقاَل  قل؟ؼُ لف: ما تَ  قَؾ وقِ »
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اِرمِل  (.1/437) «الد 

*ِِ ِِالـ قِويِ وَقاَل ِ(4/963)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل  دِ َح أَ  قُح رجِ تَ  رُ ظفَ وٓ يَ »:

ـِ بَ ذهَ الؿَ  ـ ة قُث مـ َح  ق ِ.«السُّ

َالج َ ل َن حاوَ م َ َين البَ  مع 
 
دًث َح  َين 

َِِقاَلِ ِ$ لِ قكاكِِالش   ُؼ ؼ  حَ الؿُ  َل وقد حاوَ » (:4/088)ِ«وصارِِإَِِقؾِِكَِ»فِل

 ؾِ ؼبِ الؿُ 
ُّ
 طَ فرَ قف وأَ تَ كبَ م رُ د  يف أو قَ دَ م يَ د  ـ قَ مَ  أن   :فؾُ بؿا حاِص  حاِديِث بقـ إَ  ؿعَ الجَ  ل

لؿ  فِ صرافِ بقـ أَ  َب ـ قارَ ومَ  ,ةرَ ـؽَ ة الؿُ قئَ الفَ فِل  عقَ ف وَ افِ صرَ أَ  رِ ة سائِ دَ باطَ بؿُ فِل َذلَِؽ 

كبَتْقـأو  الَقَدْيـم د  قَ  قاءٌ َس فِقَفا  عؼَ يَ   .الرُّ

 حاِديِث ل إَ عاكِ لؿَ  عطقٌؾ تَ  -دٌ َح أَ إَِلقِف  فؼْ سبِ ا لؿ يَ ؿعً ف َج قكِ مع كَ -وهق 

 اهـ. .«لقٌؾ دَ َطَؾقِف  ل  دُ ما لؿ يَ إَِلك  صقرٌ ها, ومَ رِ لفا طـ ضاهِ  خراٌج وإِ 

 

 

*** 
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ة الَؼقلِ ذا فَ لِ  ـ ةمـ  َأِدل  حاَبةِ طـ  ة وأثارِ ي  قِ بَ الـَ  السُّ  .ؿهِ قرِ وغَ  ڤ الص 

َ
 
تلا

 
ل تمن  د 

 
ى َالظ 

َ
 

دًث َ ح  َڤس م َعَ  ابن 

الةِ  ُؾ ُج الر   َس جؾِ أن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقُل  كفَ كَ » َقاَل: َطَؾك  دُ ؿِ عتَ يَ  قَ وهُ  فِل الص 

 «الُؿسـَد»فِل  دُ حؿَ طـف أَ (, و2/197) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اِق ز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف .«يفِ دَ يَ 

ـُ (, و992) دَ وأبق داوُ  ,لف ػظُ الؾ  (, و2/147) (, 692) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

 (, وطـف 1/353) «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ و
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «َرىالُؽبْ  السُّ

ـ ة»فِل  الَبَغِقيُّ (, و2/135)  «دِ قائِ الػَ »فِل  امٌ تؿ  (, و1/484) «َشرح السُّ

ـُ (, و1674) كا رَ خبَ أَ  :اِق ز  الر   بدِ طَ  ريِؼ مـ صَ  (4/15) «الُؿَحؾ ك»فِل  زمٍ َح  اب

ـِ طـ  عٍ طـ كافِ  ةَ ق  مَ بـ أُ  قَؾ اطِ سؿَ طـ إِ  رٌ عؿَ مَ   سـادٌ ا إِ ذَ وهَ  .رهكَ فذَ  ...َقاَل ر ؿَ طُ  اب
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قخَ  جاُل رِ  ثباٌت أَ  ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  َصحقٌح  ـِ الش  َطَؾك  َصحقٌح » :ؿُ الحاكِ  َقاَل  .ق

  َقاَل و, «ؿافِ رصِ َش 
ُّ
َهبِل  .«اؿَ فِ رصِ َش َطَؾك » :«ؾخقصِ الت  »فِل  الذ 

, ِؼ ابِ الس   ػظِ بالؾ   دُ وأحؿَ  اِق ز  الر   بدُ طَ  واهُ فرَ : فتـِ مَ فِل  اِق ز  الر   بدِ طَ َطَؾك  َػ ؾِ اختُ وقد 

 .فريؼِ مـ صَ  البََغِقيُّ ا ذَ وكَ  ,«هدِ يَ » :ػظِ بؾَ  ـْ ؽِ بف لَ  دَ حؿَ طـ أَ  دَ أبق داوُ  واهُ ورَ 

ـُ  بدُ طَ  واهُ ورَ   الو ؿِ الحاكِ  ـدَ قف طِ بِ طـ أَ  دَ أحؿَ  اهلل ب
 
  كفَ كَ » :ػظِ بؾَ  َبقَفِؼل

ُّ
 الـ بل

الةِ  ؾُج س الر  ؾَ إذا َج  ملسو هيلع هللا ىلص  .«ىسرَ ه القُ دِ يَ َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  فِل الص 

ـُ  سحاُق إِ  واهُ ورَ  ـُ  قؿَ براهِ إِ  ب  ـدَ طِ  «يفدَ يَ َطَؾك  ُؾ ُج الر   دَ ؿِ عتَ أن يَ » :يفِ قَ هَ ارَ  = اب

 .امٍ ؿ  وتَ  ؿِ الحاكِ 

ـِ  دَ طـ أحؿَ  دَ أبق داوُ  واهُ ورَ  دٍ مُ  ب  دَ ؿِ عتَ ك أن يَ فَ كَ » :ػظِ بؾَ  يفِ بُّقَ بـ َش  َحؿ 

الةِ  هدِ يَ َطَؾك  ُؾ ُج الر    .«فِل الص 

دِ وطـ  ـِ  ُمَحؿ   ؾ  َص ك أن يُ فَ كَ » :ػظِ بؾَ  عٍ رافِ  ب
َ
 .«هدِ يَ َطَؾك  دٌ ؿِ عتَ ؾ وهق مُ ُج الر   ل

ُجقدمـ  فعِ الر   باِب فِل  رهكَ وذَ   .السُّ

دِ وطـ  ـِ  ُمَحؿ  يف دَ يَ َطَؾك  ُؾ ُج الر   دَ ؿِ عتَ ك أن يَ فَ كَ » :ػظِ بؾَ  الِ ز  ؽ الغَ ؾِ الؿَ  بدِ طَ  ب

الةِ  ضفَ إذا كَ   .«فِل الص 

ـُ  واهُ ورَ  دِ طـ  ُخَزيَؿةَ  اب ـِ  ُمَحؿ  ـِ  فؾِ َس  ب ـِ َس والحُ  رٍ سؽَ طَ  ب فَؼاَل  ي  فدِ بـ مَ  ق

دُ  ـُ  ُمَحؿ    كفَ كَ » :فؾٍ َس  ب
ُّ
الةِ  ُؾ ُج س الر  ؾَ إذا َج  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  فِل الص 

 .«ىسرَ ه القُ دِ يَ 
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ـُ َس الحُ  َقاَل و ـُ  ق  يفِ دَ يَ َطَؾك  ؾُج الر   دَ ؿِ عتَ أن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقُل  كفَ كَ » :ي  فدِ مَ  ب

الةِ   .«فِل الص 

ـُ  واهُ ورَ   ُؾ ُج الر   َس جؾِ أن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقُل  كفَ كَ » :ػظِ بؾَ  ي  رِ بَ طـ الد   زمٍ َح  اب

 ,اِق ز  الر   بدِ طَ َطَؾك  فتـِ مَ فِل  َػ ؾِ اختُ قد  َحديُث ا الذَ ففَ  .«هِ دِ يَ َطَؾك  ًداؿِ عتَ ف مُ التِ َص فِل 

 َقاَل  اؿَ كَ 
ُّ
 .الَبقَفِؼل

 فادَ أَ  قَػ ِض إذا أُ  دَ ػرَ الؿُ  بلن   :«يفَدِيَِ»ِػظِِوبقـِلَِِ«هدِِيَِ»ػظِبقـِلَِِؿعُِالَجِِـُِؿؽِِويُِ

 :ػظِ بؾَ َرواُه  ـمَ  ةِروايَ فِل  شؽاُل ك الِ بؼَ يَ  ـْ ؽِ لَ  ,«يفدَ يَ »بف  دُ رايُ  «هدِ يَ » ػظُ فؾَ  :ؿقمَ العُ 

 .«ىسرَ ه القُ دِ يَ »

ِذَِمَِعَدِبَِِاَلِفؼ9َِِادِِفرَِالِِِِرواَيةِالَبقَفِؼلِ حِج ِوقدِرَِ ـِِِبدِِعَِِِرواَيةرِكَِا َِدِحؿَِأَِِاهللِب

ا ذَ وهَ » َقاَل:ِ«هدِِيََِعَؾكِِدؿِِعتَِوهقِمُِ»ِدَِأبلِداوُِِِرواَيةوِ«ىسرَِهِالقُِدِِيَِ»ِػظِِقفِبؾَِعـِأبِِ

ـِ  قرِ غَ  واَيةُ رِ و ,اِت وايَ الر   ـُ بقَ أَ   ِرواَيةُ و ,مِـَفا َـ بقَ ان أَ ف وإن كَ ػُ خؾِ ؽ ٓ تُ ؾِ الؿَ  بدِ طَ  اب

ـِ  ـِ  دَ حؿَ أَ  ِرواَية أن  َطَؾك  لُّ ي يدُ ذِ , وال  هؿٌ وَ  ِؽ ؾِ الؿَ  بدِ طَ  اب  رادُ هل الؿُ  ؾٍ ـبَ َح  ب

ـَ  شامَ هِ  أن   :َحديِث بال  اهـ. .«َكَذلَِؽ  رٍ عؿَ طـ مَ َرواُه  َػ قُس يُ  ب

ـُ  شامُ هِ  عَ تابَ  ُقؾُت: بـ  قَؾ سؿاطِ طـ إِ  رٍ عؿَ طـ مَ  واهُ فرَ : اِق ز  الر   بدَ طَ  َػ قُس يُ  ب

ـِ  عٍ طـ كافِ  ةَ ق  مَ أُ    أن   :رؿَ طُ  طـ اب
 
ِ  اًل ُج ك رَ فَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل ه دِ يَ َطَؾك  دٌ ؿِ عتَ مُ  ٌس وهق جال

الة ىسرَ القُ   «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ  َأخَرَجف .«قدِِفُِقَِالِِْةَُِلِاَِصِفَِكِ إِِ» :وَقاَل  فِل الص 

 طـف (, و1/406)
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـِ اهِ برَ إِ  ريِؼ مـ صَ  (2/136) «الُؽربَى السُّ  قؿ ب

قخَ  رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح » :ؿُ الحاكِ  َقاَل  .بف ...شامٌ ا هِ ـَ ك ثَ قَس مُ  ـِ الش  ولؿ  ق
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  َقاَل و .«اهَج خرِ يُ 
ُّ
َهبِل  .«ؿافِ رصِ َش َطَؾك » :الذ 

  ل  واستدَ 
ُّ
ـَـ»فِل  َأخَرَجفبؿا  فرادِ الِ  ِرواَيةِ  رجقِح تَ ك َطؾَ  الَبقَفِؼل  السُّ

 ؾِ طَ  ريِؼ مـ صَ  (2/136) «الُؽربَى
 
ـِ  ل دِ  ب ـِ  ُمَحؿ  ـُ  قؿُ اهِ برَ ثـا إِ  قرِ بَ الزُّ  ب  سحاَق إِ  ب

ـُ  رُ عػَ ا َج ـَ ثَ  ـِ  شامِ طـ هِ  قنٍ طَ  ب اهلل  بدُ ى طَ أَ رَ » :َيُؼقل اعً كافِ  عُت ؿِ َس  َقاَل: عدٍ َس  ب

 ,ذاؽَ هَ  ؾ  َص ٓ تُ  :فَؼاَل  ىسرَ ه القُ دِ يَ َطَؾك  ائً ؽِ ت  مُ  قفِ تَ كبَ رُ َطَؾك  اطً ل ساقِ ؾ  َص يُ  اًل ُج رَ 

 .«قنبُ ذ  عَ يـ يُ ذِ ذا ال  ؽَ هَ  ُس جؾِ ؿا يَ ك  إِ 

ـُ  رُ عػَ َج  عَ قبِ وقد تُ  ـُ  يدُ ف زَ عَ تابَ  :قنٍ طَ  ب ـُ  بدُ وطَ  رقاءِ أبل الز   ب : هٍب وَ  اهلل ب

ـِ  شامِ ياه طـ هِ وَ فرَ  ـِ  عٍ طـ كافِ  عدٍ َس  ب ه دِ يَ َطَؾك  ُئ ؽِ ت  يَ  اًل ُج ى رَ أَ ف رَ أك   :رؿَ طُ  طـ اب

الة  دٌ ى وهق قاطِ سرَ القُ  ـُ  ونُ هارُ َقاَل -فِل الص  ثؿ  رِ يَس ف إَ ؼ  ِش َطَؾك  اطً : ساقِ يدٍ زَ  ب

 دَ أبق داوُ  َأخَرَجف .«بقنذ  عَ يـ يُ ذِ ال   ُس جؾِ ذا يَ ؽَ هَ  ن  ذا فنِ ؽَ هَ  ْس جؾَ ٓ تَ  َؼاَل:ف -اؼَ ػَ ات  

ـُ ـا هارُ ثَ حد  : (994) ـِ  يدِ زَ  ون ب دُ ـا ثَ وحد   (ح)ـا أبل ثَ د  َح  رقاءِ أبل الز   ب ـُ  ُمَحؿ   ب

ـُ ثَ ة حد  ؿَ ؾَ َس   .بف ...امٍ َش طـ هِ  اؿقعً َج  -فػظُ ا لَ ذَ وهَ - هٍب وَ  ـا اب

دؿ فُ ػَ وخالَ  ـُ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب ـِ  امِ َش طـ هِ  واهُ فرَ : قرِ بَ الزُّ  اهلل ب  عٍ طـ كافِ  عدٍ َس  ب

ـِ طـ ا الة هدُ يَ  اطً  ساقِ اًل ُج ى رَ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  أن   :رؿَ طُ  ب ِ» َؼاَل:ف فِل الص  َِٓ

ـَِذِِالِ ِةَُِسِؾِْجَِِِهِذهِِِاؿَِكِ ا،ِإَِِذِؽَِهَِِْسِؾِِْجِتَِ ـُ (, و2/116) دُ حؿَ أَ  َأخَرَجف .«قنَِبُِذ ِعَِيُِِي  اب

دٍ ( طـ 2/65) «ةرَ قَ الخِ  اِف تحَ إِ »فِل  اؿَ كَ  ةَ قبَ أبل َش  ة ؼَ وهق ثِ , اقطً فُ ربف مَ  ...ُمَحؿ 

ٓ   ,بٌت ثَ   كِ دَ الؿَ  عدٍ بـ َس  شامُ وهِ  ,ي  قرِ الث   فِل َحديِث  ُئ خطِ  أكف قد يُ إ
ُّ
لف  دوٌق َص  ل

 مِ ورُ  وهامٌ أَ 
َ
 قنؽُ أن يَ  ُؾ ؿِ حتَ , ويَ ُح رَج قف أَ ققُ والؿَ , «الت ؼريب»فِل  اؿَ كَ  ,عِ قُّ َش بالت   ل
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ًٓ مَ فِقِف  فنن   شامٍ مـ هِ  الُف آختِ َهَذا   .ؼا

  ن  لَ كَ  :ُقؾُتِ
 
ٓ   -«يفدَ يَ »-ة قَ ثـِ الت   ِرواَيةِ َطَؾك  ػؼِ لؿ يَ $ الَبقَفِؼل  ِرواَية مـ إ

دِ   َطَؾقَفا  ػقَ ووَ  ,مِـفُ  اهؿً ها وَ د  وقد طَ  ,ؽؾِ الؿَ  بدِ بـ طَ  ُمَحؿ 
ُّ
 ـدَ طِ $ إَلباكِل

 ِس ؼدِ والؿَ  دَ حؿَ أَ 
ُّ
  الةِ ة َص ػَ ِص »فِل  الفؼَ : «ةارَ ختَ الؿُ »فِل  ل

 
(: 3/836) «ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 اهـ. .«ةٌ دَ فا واحِ ك  أَ َطَؾك  لُّ دُ ى يَ سرَ فا بالقُ ػَ ْص وَ  ن  فنِ  :ةٌ فَ ر  حَ فا مُ ؾ  عَ ولَ »

 بدُ طَ  واهُ فرَ  ,دَ أحؿَ  قرُ ة غَ قَ ثـِ الت   ػظِ اها بؾَ وَ ة, إذ قد رَ قدَ عِ بَ  يِػ حرِ ى الت  طقَ ودَ 

ـُ  سحاُق وإِ  ,«ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   ـُ َس قؿ, والحُ اهِ برَ إِ  ب  الَؼقُل  دُ بعُ فقَ : ي  فدِ مَ  قـ ب

 .ةُ عَ ربَ إَ  ٓءِ مُ اها هَ وَ فا وقد رَ يػِ حرِ بتَ 

 شامُ هِ َرواُه  ما قاُب والص   ,ةبَ رِ ضطَ اق مُ ز  الر   بدِ طَ  ِرواَيةَ  أن   :للِرُِظفَِذيِيَِوالِ 

ـُ   ةِروايَ ح مـ ج  رَ تَ ي يَ ذِ وهق ال   ،فقاكُ ؼ بَ بَ ا َس ؿَ كَ  ,قؾاطِ سؿَ طـ إِ  رٍ عؿَ طـ مَ  َػ قُس يُ  ب

 «قدَِفُِيَِِةَُِلِفاَِصِكِ إِِ» :اَل وقَ » :شامٌ زاد هِ  ـْ ؽِ لَ  ,َطَؾقَفا اهشامً  َؼ وافَ  قُث َح  :اقز  الر   بدِ طَ 

 ة.قلَ ؼبُ ة مَ ؼَ ة مـ الث  يادَ والز  

ِِوقد ـُِِِثِالقارِِِبُدِعََِرواُه ـِِاعِِسؿَِعـِإِِِعقدٍَِسِِب طـ  اعً كافِ  لُت لَ َس » :ةقِ مَِأُِِقؾِب

ـُ َقاَل  َقاَل:يف دَ يَ  ؽب  َش ل وهق مُ ؾ  َص يُ  ؾِ ُج الر    قِب غُض الؿَ  الةُ َص  ؾَؽ ر: تِ ؿَ طُ  اب

ـُ  شرُ ـا بِ ثَ حد  : (993) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف .«ؿقفِ ؾَ طَ   .بف ...ِث القارِ  بدُ ـا طَ ثَ حد   لٍ اَل هِ  ب

ـُ  شرُ بِ : حقٌح ه َص وإسـادُ  ـُ  ِث القارِ  بدُ وطَ  ,ةؼَ ثِ  لٍ اَل هِ  ب فِل  ؿاكَ  ,بٌت ة ثَ ؼَ ثِ  عقدٍ َس  ب

 .«الت ؼريِب »

 .فتـِ مَ وفِل  ,اقفً ققُ مَ  واهُ ه فرَ سـادِ إِ فِل  ارً عؿَ مَ  ِث القارِ  بدُ طَ  َػ وقد خالَ 
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قُخ  َقاَل و   الش 
ُّ
الةِ ة ػَ ِص »فِل  إَلباكِل ة ق  ِض قَ َرواُه  ما ؾ  عَ فؾَ » (:3/836) «الص 

 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,ىخرَ أُ 

َ هل دًث  ي ح  َ ليل َدَ  ڤس م َابن عَ  ف 
 
َل ا  صحاب 

 
ر َه 

 
َالق َ؟ىل 

تِل  لػاظِ إَ  كرُ ؼ ذِ بَ َس  ـِ  فِل َحديِث  دترَ وَ ال   .رؿَ طُ  اب

دَرواُه  هق ما: قلِ الؼَ َهَذا  صحاُب بف أَ  ل  دَ ي استَ ذِ ال   ػظُ والؾ   ـُ  ُمَحؿ   بدِ طَ  ب

ال طـد أبل داوُ ؾِ الؿَ   ضفَ إذا كَ  يفِ دَ يَ َطَؾك  ُؾ ُج الر   دَ ؿِ عتَ ك أن يَ فَ كَ » :(992) دَ ؽ الَغز 

الة دُمحَ و .«فِل الص  ـُ  ؿ   ـؽِ ولَ  ,«ةؼَ ثِ »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ َقاَل  ؽؾِ الؿَ  بدِ طَ  ب

 اهـ. .«لطَ الخَ  قرُ ثِ ة كَ ؼَ ة: ثِ ؿَ سؾَ مَ َقاَل » :«يبفذِ الت  »فِل 

 .ففق شاذ   :الث ؼاِت ه مـ قرُ غَ َرواُه  اؿَ ػ لِ خالِ مُ  ػظُ ا الؾ  ذَ ففَ 

ـِ طـ الؿَ  المُ ؼ الؽَ بَ وَس   َقاَل  وقد, اقز  الر   بدُ طَ َرواُه  ذيال   ت
ُّ
فِل  الَبقَفِؼل

ـَـ»  .ؿُ طؾَ . واهلل أَ «هؿٌ فا وَ ك  إِ  :واَيةر  الَهِذه  فِل (2/136) «الُؽربَى السُّ

ِ ِمَِأمِ * ِعـَِا ـَِِِحديِثِك فِل  ؾُج الر   َس جؾِ أن يَ »ف: قلِ ك قَ عـَ : مَ قَؾ قِ  :رؿَِعُِِاب

الة  :«هدِ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ وهق مُ  الص 

 قفا.ؾَ ئ طَ ؽِ ت  ويَ  رضِ إَ َطَؾك  دفُّ َش الت  فِل  هدَ ع يَ َض أن يَ  -

الة ؾُج الر   َس جؾِ هق أن يَ  :قَؾِوقِِ -   رضِ إَ إَِلك  الَقَدْيـؾ رِس ويُ  فِل الص 

 يف.ذَ خِ مـ فَ 

كبَتْقـ فِل  بَؾ قَ  رضِ إَ َطَؾك  عَ قَض هق أن تُ  :قَؾِوقِِ -  .ي  قِ الفُ الرُّ
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 .امِ قَ الؼِ  ـدَ طِ  رضِ إَ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض هق أن يَ  وققؾ: -

 ػظِ الؾ  فِل  عدِ مـ البُ  ةٍ ايَ غَ فِل  هق خقرُ وإَ  ,ػظِ الؾ  إَِلك  ُب قرَ ل أَ و  وإَ 

 الـ   ؿُ الئِ ٓ يُ  عـاهُ إذ مَ  :كعـَ والؿَ 
َ
 «قحػاتِ اة الؿَ رقَ مِ »ك مـ فَ اكتَ  .ؾقسِ طـ الجُ  فل

(3/455.) 

ِالِرادُِوالؿُِ   سؾَ َج يف إذا ذَ خِ فَ َطَؾك  يفدَ يَ  ُؾ ُج ع الر  َض أن يَ  :َحديِثِمـ

الةِ   ى سرَ ه القُ دَ ع يَ َض ؿا أو يَ قفِ ؾَ طَ  َئ ؽِ ت  فقَ  رضِ إَ َطَؾك  ؿافُ عَ َض , وٓ يَ فِل الص 

 قفا.ؾَ طَ  َئ ؽِ ت  فقَ 

ًِفاَعِز َحدُٓ    ڤ ٍّٕالزَُّزِق ٍعزاِف ٘ ب

  واهُ رَ 
ُّ
ـُ  طؾل ـُ حقَ يَ  ب   َلخَرَجفف :َطَؾقفِ  َػ ؾِ اختُ و دٍ ال  َخ  ك ب

ُّ
اِرمِل  «ـفـَ ُس »فِل  الد 

 (, و858) دَ أبق داوُ (, و1329)
ُّ
وفِل  (,2/225) «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ ساِئل

ـُ (, و722) «الُؽرَبى» ـُ (, و460) فْ ماَج  اب  «لثاكِ والؿَ  أحادِ »فِل  ؿٍ أبل طاِص  اب

 «هدِ سـَ مُ »فِل  ارز  البَ (, و1/386) «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ (, و3/380)

 راكِ بَ الط  (, و5/222)
ُّ
 (, و5/37) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «َرىالُؽبْ  السُّ

 (, و345, 2/102و  1/44)
ُّ
اَرُقطـِل ـَـ»فِل  الد   الط حاِويُّ (, و1/95) «السُّ

ـُ  سحاُق ـا إِ ثَ حد   امٍ ؿ  هَ  ريِؼ مـ صَ  (1/35) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  اهلل  بدِ طَ  ب

ـِ    ةَ ؾحَ أبل صَ  ب
 
ـِ  طـ طؾل ـِ حقَ يَ  ب ـِ  ةَ فاطَ ف رِ ؿ  قف طـ طَ بِ طـ أَ  دٍ ال  َخ  ك ب - عٍ رافِ  ب

ـِ قَ َخ أَ  عٍ رافِ  اـَ ابْ  ٌؽ ومالِ  ةُ فاطَ وكان رِ  ـُ ؿا كَ قـَ قا: بَ الُ قَ  -درٍ بَ  َأهؾِ  مـ ي  ؾقٌس ُج  ح

ـُ وكَ  ٌس جالِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقُل  أو- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  قَل َح  إذ  -امٌ ؿ  هَ  ؽ  َش  :فقلَ َح  ح
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الةَ ك َض ا قَ فؾؿ   ,كؾ  فَص  ةَ بؾَ الؼِ  َؾ ؼبَ ؾ فاستَ ُج ؾ رَ َخ دَ   َطَؾك َرُسقلِ  ؿؾ  َس فَ  اءَ َج  الص 

َِصِفَِِعِْجِِارِِْ!َؽِقِْؾَِوعَِ» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل فَؼاَل  قمِ ك الؼَ ؾَ وطَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِؿِْلََِِؽِكِ نِِفَِِؾ 

َِصِتُِ ا ؾؿ  ف ,مِـَفا قُب عِ ي ما يَ درِ ف ٓ كَ التَ َص  ُؼ رمُ ـا كَ عؾْ ك وَج ؾ  ؾ فَص ُج ع الر  َج فرَ  «!ؾ 

  لففَؼاَل  ,قمِ ك الؼَ ؾَ وطَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َطَؾك َرُسقل  ؿؾ  فَس اء ف َج التَ ك َص َض قَ 
ُّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

َِصِفَِِعِْجِِارِِْ!َؽِقِْؾَِوعَِ» َِصِتُِِؿِْلََِِؽِكِ نِِفَِِؾ   َؽ لِ ه بذَ رَ مَ ي أَ درِ : فال أَ امٌ هؿ  َقاَل - «!ؾ 

 ؾَ طَ  بَت ي ما طِ درِ فال أَ  :قُت لَ : ما أَ جُؾ الر  َقاَل  -االثً تقـ أو ثَ ر  مَ 
 
 ,لالتِ مـ َص  ل

ِفَِكِ إِِ» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل َل فَؼا َٓ ِ ِأَِؿَِكَِِقءَُِضِقُِالِِْغَِبِِْسِكِيُِتِ َحِِؿِْكُِدَِِحِأَِِةَُِلَِصِِؿِ تِِِتَِا ِهُِرَِمَِا

ِ،ـِِقِْبَِعِْؽَِالِْإَِلكِِفِِقِْؾَِْجِرِِوَِِفِِِسِأِْرَِبَِِِحَِسِؿِْيَِوَِِـِِقِْؼَِفَِرِْؿِِالِْإَِلكِِفِِيَِْدِيَِوَِِفُِفَِْجِوََِِؾِِسِغِْقَِف۵َِِِاهللُِ

ِأَِمَِِآنِِرِْؼُِالِِْـَِمِِِأُِرَِؼِْيَِوَِِهُُِدِؿَِْحِيَِوَِِاهللَِِرُِبِ ؽَِيُِِؿِ ثُِ ِعُِكَِرِْقَِفَِِرُِبِ ؽَِيُِِؿِ ثُِِ،فِقفِِِفُِل۵َِِِاهللُِِنَِذِِا

ِـِْؿَِلِِِاهللُِِعَِؿَِِسِِ:َيُؼقُلِوِلَِِخِرِْتَِْسِتَِوَِِفُِؾُِاِصِػَِمَِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِفِِقِْتَِبَِكِْرَُِعَؾكِِفِِقِْػِ كَِِعَُِضِقَِفَِ

ِكَُِِذُِخِلِْقَِفَِِفُِبَِؾُِْصِِقؿَِؼِِكِيُِتِ َحِِاؿًِائِِقَِِيَِقِِتَِْسِفق9َِِهَُِدِؿَِِحِ ُِدُِجِْسِقَِفَِِرُِبِ ؽَِيُِِؿِ ثُِِ،هَُِذَِخِلِْمَِِؿٍِظِْعَِِؾ 

َِِـَِمِِ -فُِتَِفَِبَِْجِ :َقاَل  ؿاب  ورُ  :امٌ هؿ  َقاَل - فُِفَِْجِوَِِـُِؽِ ؿَِقُِفَِ ْٕ ِفُِؾُِاِصِػَِمَِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِضِِرِْا

الةَ  َػ َص فقَ ِ«...فُِبَِؾُِْصِِقؿَِؼِِيُِوَِِهِِدِِعَِؼِْمََِعَؾكِِاًدِاعِِقَِِيَِقِِتَِْسِقَِفَِِرُِبِ ؽَِيُِِؿِ ثُِِ،لَِِخِرِْتَِْسِتَِوَِ  الص 

ِ»َِقاَل: غ ثؿ  رَ ك فَ ت  َح  عاٍت كَ رَ  عَ ربَ ذا أَ ؽَ هَ   .«َؽِلِِذََِِؾِعَِػِْكِيَِتِ َحِِؿِْكُِدَِِحِأَِِةَُِلَِصِِؿِ تِِِتََِٓ

 .ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ : حقٌح ه َص سـادُ وإِ 

ـُِِامٌِهؿِ *  ـِِحقَِيَِِهقِاب   :يِ زدِِإَِِارٍِيـَِدِِِكِب
 .ؿهِ ؿا وَ ب  ة رُ ؼَ ثِ

ـُِِسحاُقِوإِِ*  ـِِِبدِِعَِِب  .ةج  ة ُح ؼَ ثِ  :ةؾَحِأبلِصَِِاهللِب

ـُِِلِ وعؾِِ*ِ ـِِحقَِيَِِب َِخِِكِب  .ةؼَ ثِ  :دٍِل 
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ـُِحقَِوأبقهِيَِ*ِ َِخِِكِب ـُ كَ وذَ  ,ةؤيَ لف رُ  :دٍِل   .«الث ؼاِت »ِحب ان فِل  ره اب

ـِ الؿَ فِل  ولقس  .ةقَ الِ ة الت  كعَ الر  إَِلك  امِ قَ الؼِ  كرُ ذِ  ِؼ ابِ الس   ت

ـِ  سحاَق طـ إِ  واهُ فرَ  :ؿةؾَ بـ َس  ادُ ف حؿ  ػَ وخالَ  ـِ  بدِ طَ  ب طـ  ةَ ؾحَ أبل صَ  اهلل ب

 
 
ـِ  طؾل ـِ حقَ يَ  ب فؾؿ  َحديَث ال «...دَ سجِ ؾ الؿَ َخ دَ  اًل ُج رَ  أن  » :فؿ  طـ طَ  دٍ ال  َخ  ك ب

 راكِ بَ الط  (, و857) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف .قفبِ ر طـ أَ ذكُ يَ 
ُّ
(, 5/38) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

 (.1/369) «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ و

ـُ  َقاَل  ة طـ رطَ ؾ أبق زُ ئِ : وُس 222» (:1/82) «ؾؾَ العِ »فِل  ؿٍ أبل حاتِ  اب

ـِ حؿ   َحديِث  ِـ  سحاَق ؿة طـ إِ ؾَ َس  اد ب ـِ  بدِ طَ  ب  ؾحَ أبل صَ  اهلل ب
 
ـِ  ة طـ طؾل ك حقَ يَ  ب

ـِ    ف طـؿ  د طـ طَ ال  َخ  ب
 
 امٍ هؿ   َحديُث  َحديُث وال ,ادؿ  ؿ َح هِ وَ  َؼاَل:ف: ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

  حاَق سطـ إِ 
 
ـِ  طـ طؾل ـِ حقَ يَ  ب   ف طـؿ  د طـ أبقف طـ طَ ال  َخ  ك ب

 
 .«ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ِ ِحاتِِوَقاَل ِِؿٍِأبق ِو0/79/990)ِ«ؾؾَِالعِِ»فِل َِسِ( ِابـُِلَِقد ِلف ِعـ َِحديِثِف

دُ و ادٌ حؿ  » ا:َذِادِهَِؿِ َحِ : طـ أبقف حقُح والص   ,«قفبِ طـ أَ » :نَيُؼقٓو ٓ ؿرٍ بـ طَ  ُمَحؿ 

 .«ةَ فاطَ ف رِ ؿ  طـ طَ 

ـُِِسحاُقِإِِِعَِقبِِوتُِ ِ:ةٌِؿاعَِفَِجِعَِتابَِِ،جفِِالقََِعَؾكَِهَذاِِاهللِبدِِعَِِب

ـُِِدُِ*ِداوُِ ِاءُِرِ الػَِِقسٍِقَِِب (, 2/370) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اِق ز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف:

 (, و109, 108) «ةاءَ رَ الؼِ  زءِ ُج »فِل  الُبخاِريُّ و
ُّ
 (,3/60) «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

 راكِ بَ الط  (, و1237) «َرىالُؽبْ »وفِل 
ُّ
فِل  ؿُ الحاكِ (, و5/36) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

ـِ  دَ طـ داوُ ِ(1/369) «الُؿسَتدَرك»  ثَ حد   َقاَل: اءِ ر  الػَ  قسٍ قَ  ب
ُّ
ـُ  ـل طؾل ـِ حقَ يَ  ب  ك ب
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ـِ  دِ ال  َخ  ـِ  عِ رافِ  ب  قِ رَ الزُّ  ٍؽ مالِ  ب
ُّ
ر كَ فذَ  ...ايًّ درِ ف وكان بَ ؿ  ـل أبل طـ طَ ثَ حد   َقاَل: ل

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْتَِكِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِاًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :وفقف َث َحديال
ِثُِالِ ِؿِ ًسا،

ِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِ ِثُِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْك ِذَِنِِف9َِِعِْفَِارِِْؿِ ًدا، َِِتِؿِْؿَِتِْأَِا َِهَذا اِمَِوََِِتِؿِْؿَِتِْأَِِْدِؼَِفََِعَؾك

ِ.«َؽِِسِػِْكَِِـِْمِِِفُِتَِْصِؼَِكََِهَذاِِـِْمَِِِتِْصِؼَِكَِ

ـُ  دُ داوُ و  .حقٌح َص  سـادُ فالِ  :«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,ٌؾ ة فاِض ؼَ ثِ  قسٍ قَ  ب

ِو د* ـُُِِمَحؿ  ـُ (, و860) دَ أبق داوُ  َأخَرَجفِ:سحاَقِإِِِب فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

 راكِ بَ الط  (, و1/369) «الُؿسَتدَرك»فِل  ؿُ الحاكِ (, و638, 597) «َصحقِحف»
ُّ
فِل  ل

 (, و5/39) «بقرِ الؽَ »
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  ريِؼ مـ صَ  (2/133) «َرىالُؽبْ  السُّ

ـِ اطِ سؿَ إِ  دِ طـ  ةَ ُطَؾق   قؾ ب ـِ  ُمَحؿ   ثَ حد   سحاَق إِ  ب
ُّ
ـُ  ـل طؾل ـِ حقَ يَ  ب  عٍ بـ رافِ  دِ ال  َخ  ك ب

ـِ  ةَ فاطَ ف رِ ؿ  طـ أبقف طـ طَ    طـ عٍ رافِ  ب
 
ح ر  ـ وقد َص َس ه َح سـادُ وإِ ِ.بف ...ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

د ـُ  ُمَحؿ  ِ.ديِث حبالت   سحاَق إِ  ب

ِويَِ ـُِحقَِ* ِب ـِِِعؾلِ ِك ـِِحقَِيَِِب ِب َِخِِك ِدٍِل  مـ (, و861) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف:

 ف ريؼِ صَ 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـُ  ادُ ـا طب  ثَ ( حد  2/380) «الُؽربَى السُّ ُّ ؾِ ت  ك الخُ قَس مُ  ب

ِ,ل

 الـ َس و
ُّ
 الت رمِِذيُّ (, و1643) «الُؽربَى»وفِل  (,2/20) «ىغرَ الصُّ »فِل  ائِل

ـُ (, و302)   (545) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  اب
 
ـِ  طـ طؾل فِل  ؿُ والحاكِ , جرٍ ُح  ب

ـِ  ةَ قبَ تَ قُ  ريِؼ ( مـ صَ 1/369) «الُؿسَتدَرك»   عقدٍ َس  ب
 
ـِ  وطؾل  َأخَرَجفوِ,جرٍ ُح  ب

  ريِؼ ( مـ صَ 1/232) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ 
 
ـِ  طؾل  اجؿقعً  دٍ عبَ مَ  ب

ـِ  قَؾ سؿاطِ طـ إِ  ـِ  رِ عػَ َج  ب ـُ حقَ ين يَ رَ خبَ أَ  ثقرٍ أبل كَ  ب   ك ب
 
ـِ  طؾل ـِ حقَ يَ  ب ـِ  دِ ال  َخ  ك ب  ب
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 قِ رَ الزُّ  عٍ رافِ 
ُّ
ـِ  ةَ فاطَ ه طـ رِ د  طـ أبقف طـ َج  ل  وقص   ...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل  أن   :عٍ رافِ  ب

ِاَجِِِـ ئِِؿَِاصِْفَِِْسِؾِِاْجِِؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِْلِدِِتَِاعِْفَِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :وفقف َحديَث ال
اِذَِنِِف9َِِؿِْقُِِؿِ ثُِِ،اًسِلِ

ـُ حقَ يَ : عقٌػ َض  سـادٌ ا إِ ذَ وهَ ِ.«...َؽِتَُِلَِصِِْتِؿِ تَِِْدِؼَِفََِذلَِؽَِِتِؾِْعَِفَِ   ك ب
 
ـِ  طؾل ك حقَ يَ  ب

ـِ  ٓ   ,عَ قبِ تُ  حقُث  :لعـِ يَ ِ:«الت ؼريِب »فِل  ؿاكَ  ,ؼبقٌل مَ  دٍ ال  َخ  ب  وهق  ,ـٌ ق   فؾَ وإ

ِ.عٌ تابَ هـا مُ 

 .«طـ أبقف»ه سـادِ إِ  فِل الت رمِِذيُّ  رِ ذكُ ولؿ يَ 

ِو د* ـُُِِمَحؿ  ـُ (, و4/340) دُ أحؿَ  َأخَرَجفِ:جلنٍِعَِِب فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

, 102, 101) «ةِ راءَ الؼِ  زءِ ُج »فِل  الُبخاِريُّ (, و7/303, 1/257) «ػـ  َص الؿُ »

 (, و103
ُّ
, 644) «َرىالُؽبْ »وفِل  (,3/59, 2/193) «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

ـُ (, و1237  «الُؿسـَد»فِل  كعؾَ أبق يَ (, و59/88) «َصحقِحف»ِحب ان فِل  اب

ـُ (, و11/498) فِل  ارز  البَ (, و3/479) «لثاكِ والؿَ  أحادِ »فِل  ؿٍ اِص أبل ط اب

 راكِ بَ الط  (, و5/212) «الُؿسـَد»
ُّ
 (, و37, 5/36) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

ُّ
فِل  الَبقَفِؼل

ـِ  ٍق رُ ( مـ صُ 3/139) «يؿانِ ب الِ عَ ُش » ـِ ا ط   جالنَ طَ  ب
ُّ
ـُ  ثـا طؾل ـِ حقَ يَ  ب  ك ب

كِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :وفقفِ,َحديَث ر الكَ فذَ  ...ايًّ درِ ف وكان بَ ؿ  طـ أبقف طـ طَ  دٍ ال  َخ 

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ
ِؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِِ،اًسِالِ

دِ:ـَس ه َح سـادُ إِ و, إلخ «...ؿِْقُِ ـُ  ُمَحؿ  ٓ   دوٌق َص  جالنَ طَ  ب َطَؾقِف  تطَ ؾَ ف اختَ ك  أ إ

ِ.«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,ُهَريَرةأبل  َأحاِديُث 

كِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :(11/498ك )عؾَ أبل يَ  ـدَ ة طِ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  كرُ ذِ  اءَ وَج 



ِدِ  024
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،ًدااجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ
ِؿِ ثُِِ،ًدااجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ًسا،ِثُِالِ

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِعِْفَِارِْ
ـُ  قدُ بَ ـا طَ ثَ د  ك َح عؾَ أبق يَ  واهُ رَ  .«ًساالِ ـُ حقَ ـا يَ ثَ د  ر َح ؿَ طُ  اهلل ب  ك ب

دُ ـل ثَ حد   عقدٍ َس  ـُ  ُمَحؿ   .نَ جاَل طَ  ب

ـُ  دُ ف أحؿَ ػَ وخالَ  ـِ حقَ طـ يَ  واهُ فرَ  :ؾٍ ـبَ َح  ب  ( 4/340بف ) ...عقدٍ َس  ك ب

 .هارْ ذكُ فؾؿ يَ 

ـُ بَ وطُ    يُّ يرِ قارِ ر الؼَ ؿَ طُ  قد اهلل ب
ف ػَ خالَ  ـْ ؽِ لَ  ,«الت ؼريب»فِل  كؿا ,بٌت ة ثَ ؼَ ثِ

 .ؿُ طؾَ ة, واهلل أَ قضَ حػُ مَ  قرُ فا غَ ك  ر أَ ظفَ ي يَ ذِ فال   ,هارْ ذكُ فؾؿ يَ  دُ أحؿَ  مامُ الِ 

 حابِ ص  ال اسؿَ  ريِؼ الط  فِل َهَذا  رذكُ ولؿ يَ 
 
 .ل

د واهُ ورَ  ـُ  ُمَحؿ  ـِ ؿرِ طَ  ب ـُ  ريُؽ ة وَش ؿَ ؾؼَ طَ  و ب ـُ  بدُ وطَ  رٍ ؿِ أبل كَ  ب  قنٍ طَ  اهلل ب

 
 
ـِ  طـ طؾل ـِ حقَ يَ  ب ـِ فاطَ طـ رِ  دٍ ال  َخ  ك ب  .«طـ أبقف» :رواذكُ لؿ يَ  :عٍ رافِ  ة ب

ـُ (, و4/340) دُ أحؿَ  َلخَرَجفف (, 1/220) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـُ ا(, و859) دَ أبق داوُ و  (, و5/88) «َصحقِحف»ِحب ان فِل  ب
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

ـ ة»فِل  الَبَغِقيُّ (, و2/374) «َرىالُؽبْ  دِ  ريِؼ مـ صَ  (1/409) «َشرح السُّ ـِ  ُمَحؿ   ب

ـِ ؿرِ طَ   ؿَ ؾؼَ طَ  و ب
 
ـِ  ة طـ طؾل ِـ حقَ يَ  ب رَ  دٍ ال  َخ  ك ب  قِ الزُّ

 
ـِ فاطَ طـ رِ  ل  قِ رَ الزُّ  عٍ رافِ  ة ب

 
 ل

ِـِْؽِ ؿَِفََِِتِْدَِجِاَِسِذَِإِِوَِ» :وفقف, َحديَث ر الكَ فذَ  ...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  صحاِب وكان مـ أَ 

ِرَِذَِنِِفَِِ،كَِقدُِِجُِسِلِِ ِفِلِِعِْـَِاْصِِؿِ ثُِِ،ىرَِْسِقُِالِِْكَِذِِخِِفََِعَؾكِِْسِؾِِاْجِفََِِؽَِسِأِْرََِِتِعِْفَِا َذلَِؽ

ِكُِ  .ةقَ كِ االث   جدةِ عد الس  بَ  «عْ فَ أو ارْ  ؿْ قُ » :فِقفِ  لقس «ةٍِعَِكِْرَِِؾ 

قؿان ؾَ ُس  ريِؼ ( مـ صَ 1/232) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ  َأخَرَجفو
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ـِ    ريٌؽ ـل َش ثَ حد   :َقاَل  اللٍ بِ  ب
 
ـِ  طـ طؾل ـِ  ةَ فاطَ ف رِ ؿ  ك طـ طَ حقَ يَ  ب   ...عٍ رافِ  ب

 .َحديَث ر الكَ فذَ 

ـُ  ريُؽ وَش  ـِ  بدِ طَ  ب   ,«ؼريبالت  »فِل  كؿا ,ئخطِ يُ  دوٌق َص  رٍ ؿِ أبل كَ  اهلل ب

 .عتابَ ف مُ ـ  لؽِ 

 َرواُه  اريؽً َش  ( أن  1/82/221) «ؾؾَ العِ »فِل  ؿٍ ر أبق حاتِ كَ وقد ذَ 
 
 طـ طؾل

ـِ   .الط حاِوي   ِرواَيةػ خالِ ا يُ ذَ , وهَ «ةفاطَ طـ أبقف طـ رِ » :فَؼاَل  كحقَ يَ  ب

 راكِ بَ الط   َأخَرَجفو
ُّ
 اهلل  بدِ طـ طَ  ريٍؽ ريؼ َش مـ صَ  (5/40) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

ـِ    قنٍ طَ  ب
 
ـِ  طـ طؾل ـِ حقَ يَ  ب ـِ  ةَ فاطَ طـ رِ  دٍ ال  َخ  ك ب   ...ايًّ درِ وكان بَ  عٍ رافِ  ب

 .َحديَث ر الكَ فذَ 

ـُ  ٌؽ يرِ وَش   عِ خَ اهلل الـ   بدِ طَ  هق اب
ُّ
 ـذ ف مُ ػظُ ر حِ ق  غَ تَ  ,ائ كثقرً خطِ يُ  دوٌق َص  ل

 لِ وَ 
َ
  ؿاكَ  ,عدَ البِ  َأهؾِ  َطَؾك اديدً َش  ادً طابِ  اًل فاِض  ًٓ وكان طادِ  ,ةقفَ بالؽُ  ضاءَ الؼَ  ل

 .«الت ؼريِب »فِل 

ٓ   ؼالٍ ق مـ مَ خؾُ ت ٓ تَ اكَ ن كَ وإِ  ساكقدُ ه إَ ذِ ففَ   .حُّ ِص قطفا تَ جؿُ فا بؿَ ك  أَ  إ

 
ُّ
ـُ  وطؾل ـِ  ةَ فاطَ أبقف رِ  ؿ  قف وطـ طَ بِ طـ أَ َرَوى  كحقَ يَ  ب  حقَح الص   ـ  ؽِ لَ , عٍ رافِ  ب

 طـ طؾَرواُه  ـمَ  ِرواَيةُ  َحديِث الفِل َهَذا 
 
ـِ  ل ـِ  ةَ فاطَ ف رِ ؿ  ك طـ أبقف طـ طَ حقَ يَ  ب  ب

 (, و1/82/221) «ؾؾَ العِ »فِل  ؿٍ أبق حاتِ َقاَل  اؿَ كَ , عٍ رافِ 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

 (.2/373) «الُؽربَى

 ح  مع ِص - َحديُث وهذا ال
ة قَ اكِ الث   ةِ كعَ الر  إَِلك  فقَض الـُّ  أن  فِقِف  قسلَ  -فتِ
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 درَ ي وَ ذِ وال  , الَقَدْيـب رضِ إَ َطَؾك  ادٍ ؿَ مقـ بال اطتِ دَ الؼَ  دورِ ُص ك َطؾَ  قنؽُ ة يَ عَ ابِ والر  

 ـْ ق  بَ ؿ تُ فؾَ  فعِ الر  َهَذا  أو امِ قَ الؼِ َهَذا  ةق  قػِ ا كَ أم  , «عِْفَِارِِْؿِ ثُِ» :ػظُ ولَ  «ؿِْقُِِؿِ ثُِ»: ػظُ لَ فِقِف 

 ركِ مقـ وتَ دَ الؼَ  دورِ ُص ك َطؾَ  امِ قَ قـ بالؼِ ؾِ ائِ ة لؾؼَ ج  ُح فِقِف  فؾقس :َحديِث الفِل َهَذا 

 .َطَؾك الَقَدْيـ ادِ ؿَ آطتِ 

دًث ةأبي  ح  ٍس  س  َڤ ه 

  كان» :َقاَلِ
ُّ
الة َطَؾك  ُض ـفَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  .«قفمَ دَ قَ  دورِ ُص فِل الص 

 راكِ بَ الط  (, و288) الت رمِِذيُّ  َأخَرَجف
ُّ
 الَبَغِقيُّ (, و3/320) «طوَس إَ »فِل  ل

ـ ة»فِل  ـُ , و(1/483) «َشرح السُّ ـُ (, و534) «الت حِؼقؼ»فِل  الَجقِزي   اب  ي  دِ طَ  اب

 ف ؼَ ؾ  طَ (, و3/6) «ؾِ الؽامِ »فِل 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  ريِؼ ( مـ صَ 2/124) «َرىالُؽبْ  السُّ

ـُ  دُ ـا خالِ ثَ ة حد  يَ عاوِ أبل مُ   .بف ...ُهَريَرةة طـ أبل مَ قأَ ت  ك القلَ مَ  ٍح طـ صالِ  لقاَس إِ  ب

ا عقٌػ ه َض سـادُ وإِ   .جدًّ

ـُُِِدِخالِِ*  ـِِِياسِِأوِإِِِإْلَقاَسِِب ـِِِخرَِِصِِب  اؿَ كَ  ,َحديِث ال رتوكُ مَ :ِفؿِِأبلِالَجِِب

ِ.«الت ؼريِب »فِل 

ـُِمَِقأَِالتِ كِقلَِمٌَِِحِوصالِِ*  وَقاَل  ه,رِ ط بآِخ ؾَ اختَ  دوٌق َص  :لِ كَِِدِفانِالؿَِبَِكَِِةِهقِاب

ـُ  ـِ  دماءِ الؼُ  ِرواَيةب لَس ٓ بَ »: ي  طدِ  اب ـِ  ٍب ئأبل ذِ  طـف كاب  لَ خطَ , وقد أَ «يٍج رَ ُج  واب

 .«الت ؼريِب »فِل  كؿا ,ج لفخرَ أَ  الُبخاِري   ؿ أن  طَ ـ زَ مَ 

ـُ  َأخَرَجفوقد   ٍب صعَ ثـا أبق مُ  ؿُ أكا الؼاِس  :(3/6) «ؾالؽامِ »فِل  ي  دِ طَ  اب

ـُ رَ وأخبَ  ـُ  شامُ ة ثـا هِ قبَ تَ قُ  كا اب ـُ قَس ا طِ ـَ قآ: ثَ  ارٍ ؿ  طَ  ب  ـ ب دِ س طـ خالِ قكُ يُ  ك ب
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ض مـ فَ إذا كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقُل  انكَ » :ُهَريَرةطـ أبل  ي  الَؿؼُبرِ  عقدٍ طـ َس  لقاَس إِ 

  كان» :ٍب صعَ أبق مُ  َقاَل و .«يفذَ خِ فَ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض قـ وَ تَ كعَ الر  
ُّ
إذا قام مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

اعقػ ه َض سـادُ وإِ  .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  يفدَ د بقَ ؿِ عتَ قـ يَ تَ كعَ رَ   خالدِ  مـ حالِ ؼ بَ ا َس ؿَ لِ  :جدًّ

ـِ   .اسٍ يَ إِ  ب

دًث َڤوائل بن حجس  ح 

ـِ ب  الجَ  طبدِ  ريِؼ مـ صَ  َطَؾك  ضفَ ض كَ فَ ا كَ ذَ وإِ » :وفقف, طـ أبقف ؾٍ وائِ  ار ب

 .فيجُ خرِ ؼ تَ بَ وقد َس  ف.اطِ طَ ٓكؼِ  عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .«ذهخِ فَ َطَؾك  دؿَ قف واطتَ تَ كبَ رُ 

دًث َڤعلي  ح 

ـ ة فِل الص  مـ  إن  » :َقاَلِ قـ تَ كعَ الر  فِل  ُؾ ُج ض الر  فَ ا كَ ذَ ة إِ قبَ ؽتُ الؿَ  الةالسُّ

ٓ  قْ قَ ولَ إُ  ٓ   رضِ إَ َطَؾك  يفدَ د بقَ ؿِ عتَ  يَ ـ أ  .«قعطِ ستَ ٓ يَ  اقرً بِ كَ  اقخً قن َش ؽُ  أن يَ إ

ـُ  َأخَرَجف  كِ دَ العَ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب
ُّ
فِل  كؿا ,ؿُ والحاكِ  ل

 (, و2/65) «رةقَ الخِ  تحاِف إِ »
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  قاءُ الض  (, و2/136) «َرىالُؽبْ  السُّ

ـِ حؿَ الر   بدِ ة طـ طَ يَ عاوِ طـ أبل مُ  (1/402/773) «ةختارَ الؿُ »فِل   سحاَق إِ  ـ ب

ـِ  ادِ يَ طـ زِ   قائِ الس   يدٍ زَ  ب
 
  ةَ قػَ حَ طـ أبل ُج  ل

 
 بدُ طَ : عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...طـ طؾل

ـِ حؿَ الر    طِ القاِس  سحاَق إِ  ـ ب
ُّ
 .«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,عقٌػ ة َض قبَ أبق َش  ل

  َأخَرَجفو
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـِ ا ريِؼ مـ صَ  (2/136) «َرىالُؽبْ  السُّ طـ  قؾٍ َض فُ  ب

ـِ حؿَ الر   بدِ طَ  ـِ  عؿانِ طـ الـُّ  سحاَق إِ  ـ ب   عدٍ َس  ب
 
 :عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  بف. ...طـ طؾل

ـِ الر   بدِ طَ  م مـ حالِ د  ؼَ ا تَ ؿَ لِ  ـِ  حؿ  .سحاَق إِ  ب
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ِِ:تٌبُه*ِ

قُخَِِقاَلِ ِِاهزَِبعدِأنِعَِ$ِإَلباكِلِ ِالش  ِ»فِل ِإَِلكِِ(857)ِ«ةقػَِعِِالض  ِقاءِِالض 

ِ َطَؾقِف  وٌب ضرُ ففق مَ  -«ةختارَ الؿُ »فِل  وإن كان- َحديُث الَهَذا » :«ةختارَِالؿُِ»فِل

ل دَ ػ طَ ـ  َص الؿُ  ر بلن  شعِ ا يُ ؿ  مِ  :ؼلفُ أُ  ط  بخَ إَِلقِف  شارِ الؿُ  الَقَدْيـ عِ ْض وَ  َحديِث مع 

فِل  ؼػِ ا ٓ يت  ؿ  مِ  سـادِ ذا الِ فَ بِ  َحديثالَهَذا  ثؾِ مِ  يرادَ إِ  فنن   :بف ُؼ ئِ وهق الال   ,طـف

 .«..«ةختارَ الؿُ  حاِديِث إَ »مع  لءٍ َش 

َ
 

دًث َ ح 
 
َ بَ أ

َ ي  َ بن 
 
َل َڤ عب 

ـُ  َأخَرَجف .«ُئ ؽِ ت  قف وٓ يَ تَ كبَ رُ َطَؾك  رُّ خِ ان يَ كَ » :ملسو هيلع هللا ىلصِالـ بلِ ِعـ ِحب ان فِل  اب

ـِ  عاذِ مُ  ريِؼ ( مـ صَ 1/134/497) «مقارد الظؿآن» «َصحقِحف» د ب  بـ معاذِ  ُمَحؿ 

ـِ   بَ أُ  ب
 
ـِ  ل  بَ ه طـ أُ د  طـ أبقف طـ َج  عٍب كَ  ب

 
ـِ  ل  .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...عٍب كَ  ب

ـُِِعاذُِمُِ*  دِب ـُِِِمَحؿ   .«مؼبقٌل » :«الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  َقاَل  :عاذٍِمُِِب

دو*  ـُُِِمَحؿ  ـِِِعاذِِمُِِب دِب ـُِِِمَحؿ  ـِِِلِ بَِأُِِب ِعٍبِكَِِب : «الت ؼريِب »فِل  َقاَل :

  َقاَل ِ.«جفقٌل مَ »
ّ
َهبِل  :(4/44/8184) «الدَ آطتِ  قزانِ مِ »فِل  الذ 

دُ » ـُ  ُمَحؿ  ـِ  عاذِ مُ  ب دِ  ب ـِ  ُمَحؿ  ه, وطـف د  قف طـ َج بِ طـ أَ  ي  كصارِ إَ  عٍب أبل كَ  ب

ـُ  َقاَل  .عاذٌ ف مُ ابـُ   ديـِ الؿَ  اب
 
دً  ُف عرِ : ٓ كَ ل , واَيةر  الفِل  هد  اه وٓ َج بَ وٓ أَ َهَذا  اُمَحؿ 

ِ.«جفقٌل مَ  سـادٌ ا إِ ذَ وهَ 

ِ
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َ
 

دًث َم َ ح  َ عاذ  َبَ ج َ بن  َڤ ل 

  انكَ » :َقاَلِ
ُّ
 ,َحديَث ال «قف...كَ ذُ ة أُ بالَ يف قُ دَ ع يَ فَ ف رَ التِ َص فِل  إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

فؿُ ك  لَ قم كَ ؼُ يَ  ثؿ   رضِ ف مـ إَ كػَ ف وأَ تَ بفَ َج  ـُ ؽ  ؿَ ان يُ وكَ » :قفوفِ  َطَؾك  دؿِ عتَ ٓ يَ  ف الس 

 راكِ بَ الط   َأخَرَجف .«يف...دَ يَ 
ُّ
ـِ  قِب ِص الخَ  ريِؼ مـ صَ  (20/74) «بقرِ الؽَ »فِل  ل  ب

ـِ  عؿانِ طـ الـُّ  رٍ حدَ َج  ـِ  ـِ حؿَ الر   بدِ قؿ طـ طَ عَ كُ  ب ه سـادُ وإِ  .بف ...عاذٍ طـ مُ  ـؿٍ غَ  ب

 ؿِ قثَ الفَ  َقاَل : واهٍ 
ُّ
 راكِ بَ الط   واهُ رَ »: (2/324) «دوائِ ع الز  جؿَ مَ »فِل  ل

ُّ
 ,«بقرِ الؽَ »فِل  ل

ـُ  قُب ِص وفقف الخَ   .اٌب ذ  وهق كَ  ,رٍ حدَ َج  ب

 ف ؿَ رَج تَ  ُقؾُت:
ّ
َهبِل  َقاَل:(, و1/653/2509) «الدَ آطتِ  قزانِ مِ »فِل  الذ 

ـُ ان وط  والؼَ  ةُ عبَ بف ُش ذ  كَ » ـٍ  اب  َقاَل و .«فَحديثُ ب ؽتَ ٓ يُ » :دُ حؿَ أَ  َقاَل و .«َمعق

 اهـ. .«ةُ عبَ ُش َطَؾقِف  ىعدَ استَ  ,اٌب ذ  كَ »: الُبخاِريُّ 

 ِْلرا الَقََِبَقاَل  ًَم كُسِذ

كبَتْقـ ادِ ؿَ آطتِ - الَؼقلِ ذا فَ بِ  َقاَل  ة قَ اكِ ة الث  جدَ مـ الس   قامِ الؼِ  ـدَ طِ  َطَؾك الرُّ

حاَبةمـ  ةٌ ؿاطَ َج  -رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ آطتِ  ركِ وتَ   .ڤ الص 

ـُِؿَِعُِ*  ِ:ڤ اِبِطِ الَخِِرِب

ِ فِل  قنُض ـفَ قا يَ اكُ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  صحاَب ا وأَ ر وطؾقًّ ؿَ طُ  أن  » :لِ عبِِعـِالش 

الةِ  ـُ  َأخَرَجف .«ؿفِ قدامِ أَ  دورِ ُص َطَؾك  الص  (, 1/346) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـُ و ـِ قَس طـ طِ  رُ حؿَ إَ  دٍ ـا أبق خالِ ثَ حد   :«طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب ة طـ رَ قَس مَ  ك ب

 عبِ الش  
 
اجِ  عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  بف. ...ل ـُ قَس طِ : دًّ ـُ رَ قَس مَ  ك ب  اطُ ـ  ك الحَ قَس أبل طِ  ة هق اب
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 .«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,رتوكٌ مَ : يُّ ػارِ الغِ 

ـُ  َأخَرَجفو ـِ  طاءِ طـ طَ  (1450) «طِ وَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب ب طـ ائِ لس  ا ب

ـِ  ةَ ؿارَ طُ   .«اؿً ائِ ض قَ فَ ة فـَ قَ اكِ ة الث  جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ر رَ ؿَ طُ  يُت أَ رَ » َقاَل: قرٍ ؿَ طُ  ب

ـُ  طاءُ طَ : عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  ي اوِ والر   ,«الت ؼريب»فِل  كؿا ,طؾَ اختَ  دوٌق ب َص ائِ الس   ب

ـُ  قُب هَ طـف وُ   .طِ اَل آختِ فِل مِـُف  عؿِ َس  دٍ خالِ  ب

ـُِِعؾلِ *   :ڤ ٍبِأبلِصالِِِب

ـِِبَِعـِعُِ ِب  يَ » َقاَل:ِعدِِأبلِالَجِِقد
 
الة َطَؾك  ضـفَ كان طؾل  دورِ ُص فِل الص 

ـُ , (1/346) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ ابـ أبل َش  َأخَرَجف .«قفمَ دَ قَ  الُؿـِذر فِل  واب

 بدِ قؿ طـ طَ اهِ برَ طـ إِ  شِ طؿَ ة طـ إَ يَ عاوِ ـا أبق مُ ثَ حد   (1455) «طوَس إَ »

ـِ حؿَ ر  ال ـِ  يدَ زِ طـ يَ  يدَ زِ يَ  ـ ب ـِ  ادِ يَ زِ  ب ـِ  قدِ بَ طـ طُ  عدِ أبل الجَ  ب  .بف ...عدِ أبل الجَ  ب

ـُ بَ كان طُ  ـ إنْ َس َح  سـادٌ وهذا إِ   ورَ ؿِ َس  عدِ أبل الجَ  قد ب
 
ر ذكُ فؾؿ يَ : آهع مـ طؾل

 ـْ ؽِ لَ  ,طـفَرَوى  فأك   «فذيِب الت  »فِل  ظُ وٓ الحافِ  «الؿَ الؽَ  فذيِب تَ »فِل  يُّ ز  الؿِ 

ـُ كَ وذَ  ,ڤة َش وطائِ  رٍ طـ جابِ َرَوى  دفؼَ  :ةـَ ؿؽِ ف طـف مُ تُ وايَ رِ  َرَوى  فأك  ِحب ان  ر اب

حاَبةمـ  ةٍ ؿاطَ طـ َج   .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,الص 

 :ڤعبدِاهللِبـِمسعقدِ* 

ـِِحؿَِالرِ ِبدِِعـِعَِ ـَ  بدَ طَ  ُت ؼْ مَ رَ » َقاَل:ِيَدِزِِيَِِـِب الةِ  قدٍ سعُ مَ  اهلل ب  فِل الص 

ك ولَ ة إُ كعَ الر  فِل  قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ يَ  َقاَل:س جؾِ وٓ يَ  ُض ـفَ ف يَ يتُ أَ فرَ 

الة َطَؾك  ُض ـفَ اهلل يَ  بدُ ان طَ كَ »: ِرواَيةٍ ل وفِ  .«ةقَ اكِ والث    .«قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص فِل الص 
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ـُ (, و179, 2/178) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 راكِ بَ الط  (, و1/346) «ػـ  َص لؿُ ا»
ُّ
 ػظُ الؾ  (, و267, 9/266) «بقرِ الؽَ »فِل  ل

ـُ   (, و1452, 1449) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  لف واب
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

ة قرَ ثِ ق كَ رُ مـ صُ  (21) «ػقانَ ُس  َحديِث  زءِ ُج »فِل  وهق, (2/125) «َرىالُؽبْ 

ـِ الر   بدِ طـ طَ  ـِ  حؿ اق ز  الر   بدِ طَ  ـدَ وطِ  ,رُت كَ ما ذَ  حقُ كَ  لػاظٌ ولف أَ  .بف ...يدَ زِ يَ  ب

ـِ  بدِ طـ طَ  َصحقٌح  وهق ,قاُب وهل الص   «ةقَ اكِ الث  » َل دَ بَ  «ةثَ الِ الث  »  سعقدٍ مَ  اهلل ب

ـِ  ـدَ ق طِ رُ الطُّ  عضِ ل بَ وفِ , ڤ  راكِ بَ الط  (, و1/346ة )قبَ أبل َش  اب
 
 ل

 عِ خَ الـ   قؿَ اهِ برَ ( طـ إِ 9/267)
 
ـِ طـ  ل أكف  قؿُ اهِ برَ ـ إِ ق  قد بَ  ـْ ؽِ لَ , قدٍ سعُ مَ  اب

ـِ الر   بدِ عف مـ طَ ؿِ َس  ـِ  حؿ  .يدَ زِ يَ  ب

 :ڤ يِ درِِالُخِِعقدٍِأبقَِسِ*ِ

ـِ  انَ طـ طػ   ـُ  دِ القاحِ  بدُ ـا طَ ثَ حد   ُمسؾِؿٍ  ب  ُش طؿَ إَ  قؿانُ ؾَ ـا ُس ثَ حد   يادٍ زِ  ب

ـَ  ةَ ارَ ؿَ طُ  يُت أَ رَ » َقاَل:  ع ثؿ  كَ ف رَ أيتُ فرَ  َقاَل:كِـَْدة  بقاِب أَ  ؾبَ ل مـ قِ ؾ  َص يُ  قرٍ ؿَ طُ  ب

َذلَِؽ  رُت كَ ف ذَ رَ ا اكَص فؾؿ   ,ا هقؿَ ة قام كَ قرَ ِخ ة إَ جدَ ا قام مـ الس  فؾؿ   ,َسَجد

ـُ  ـِ حؿَ الر   بدُ ل طَ ـِ ثَ حد   َؼاَل:لف ف ـَ  بدَ ى طَ أَ ف رَ أك   :يدَ زِ يَ  ب َطَؾك  قمؼُ يَ  قدٍ سعُ مَ  اهلل ب

ال مقفدَ قَ  دورِ ُص   قؿَ اهِ برَ إِ  َحديِث ذا الفَ بِ  ثُت فحد   :ُش طؿَ إَ  َقاَل  .ةِ فِل الص 

 عِ خَ الـ  
 
ـُ  ـِ حؿَ الر   بدُ ـل طَ ثَ حد   :فَؼاَل  ل ـَ  بدَ ى طَ أَ ف رَ أك   :يدَ زِ يَ  ب  قدٍ سعُ مَ  اهلل ب

ـَ ؿَ قثَ بف َخ  ثُت فحد  : َؽ لِ ذَ  ُؾ ػعَ يَ  ـَ  بدَ طَ  يُت أَ رَ  َؼاَل:ف ـِ حؿَ الر   بدِ طَ  ة ب ر ؿَ طُ  اهلل ب

دَ بف  ثُت فحد  : مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ يَ  ـَ  ُمَحؿ   ػِ ؼَ قد اهلل الث  بَ طُ  ب
 
 يُت أَ رَ  َؼاَل:ف ل

ـَ حؿَ الر   بدَ طَ   الَعْقفِ  ةَ ق  طِ بف طَ  ثُت فحد   .قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ ك يَ قؾَ أبل لَ  ـ ب
 
 ل
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ـَ  ىأَ رَ  َؼاَل:ف ـَ ؿَ طُ  اب ـَ  اسٍ ب  طَ  ر واب  ڤ ي  درِ خُ ال عقدٍ قر وأبا َس بَ الزُّ  واب

الةِ  ؿفِ قدامِ أَ  دورِ ُص َطَؾك  قمقنؼُ يَ  ـُ  َأخَرَجف .«فِل الص   «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

 (, و1453)
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل قـ طـ يؼَ رِ مـ صَ  (2/125) «الُؽربَى السُّ

ٓ   حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .بف ...انَ طػ    قفِ ة العَ ق  طِ طـ طَ  شِ طؿَ إَ  ِرواَيةَ  إ
 
: ةقػَ عِ فَض  ل

ـُ ق  طِ طَ   قفِ العَ  عدٍ َس  ة ب
ُّ
 .عقٌػ َض  ل

 :ڤعبدِاهللِبـِعؿرِ* 

ـِِِعٍِعـِكافِِ ـِِِع الة َطَؾك  ضـفَ ف كان يَ أك  » :رؿَِعُِِاب  .«قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص فِل الص 

ـُ  َأخَرَجف  ةَ سامَ طـ أُ  كقعٌ ـا وَ ثَ حد  : (1/346) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 .عٌػ َض فِقِف  هسـادُ وإِ  .بف ...عٍ طـ كافِ  يُّ رِ ؿَ والعُ 

ـُِِةُِسامَِأُِ*  ِ.ؿفِ يَ  دوٌق َص ِ:لِ قثِِالؾِ ِيدٍِزَِِب

ـُِِبُدِوعَِ*   .«الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,عقٌػ َض  :يِ رِِؿَِرِالعُِؿَِعُِِاهللِب

ـُ  َأخَرَجف حقٌح َص  سـادٌ ولف إِ   (, و1453) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب
ُّ
 الَبقَفِؼل

ـَـ»فِل  ـَ  ةَ ؿَ قثَ بف َخ  ثُت د  فحَ » :ُش طؿَ إَ  اَل قَ  فقف(, و2/125) «الُؽربَى السُّ  بدِ طَ  ب

ـِ الر     بدَ طَ  أيُت رَ  َؼاَل:ف حؿ
ِ
ـَ  اهلل  سـادٌ ل إِ لتِ قَ وَس  .«قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ ر يَ ؿَ طُ  ب

ـِ ثَ أَ فِل  رُ آَخ   .ڤاس ب  طَ  ر اب

ـَ  ـ أن  ق  بَ د ما يُ رَ قد وَ  ـْ ؽِ لَ  ـ ةف لقس ٕك  َذلَِؽ  ؾعَ ر فَ ؿَ طُ  اب ؿا مـ ك  وإِ  السُّ

فِل  اقز  الر   بدُ طـف طَ (, و296) «لص  قَ الؿُ »فِل  ٌؽ مالِ  َج خرَ فؼد أَ : ضٍ رَ مَ 

 (, و2/194) «ػـ  َص الؿُ »
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ( طـ 2/125) «الُؽربَى السُّ
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ـِ قرَ غِ طـ الؿُ  سارٍ ة بـ يَ قَ دَ َص    بدَ ى طَ أَ ف رَ أك  » :ؽقؿٍ َح  ة ب
ِ
ـَ  اهلل فِل  عُ رجِ ر يَ ؿَ طُ  ب

الةِ  قـتَ جدَ َس  فا ك  إِ  َؼاَل:لف فَذلَِؽ  ركَ ف ذَ رَ ا اكَص فؾؿ   :مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  فِل الص 

الة ةَ ـ  ت ُس قَس لَ  : حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .«لؽِ شتَ ل أَ ك  أَ  جؾِ مـ أَ َهَذا  ُؾ فعَ ؿا أَ ك  وإِ  الص 

ـَ  ل أن  قلتِ وَس , «الت ؼريب»فِل  كؿا ,ةؼَ ؿا ثِ الهُ ة كِ قرَ غِ قة والؿُ دَ َص  ر كان ؿَ طُ  اب

 يف.دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ يَ 

ـُِِبُدِعَِ*   :ڤِاسٍِبِ عَِِاهللِب

ـَ  بدَ طَ  يُت أَ رَ » َقاَل:ةِقِ طِِعـِعَِ ـَ ؿَ طُ  اهلل ب  دورِ ُص َطَؾك  قمانِ ؼُ اس يَ ب  طَ  ر واب

ـُ  َأخَرَجف .«اؿَ فِ قدامِ أَ  د أكا حؿَ ـا أبق أَ ثَ حد  : (1454) «طِ وَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

ـُ  رُ عػَ َج  ـُ (, و2/179) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اِق ز  الر   بدُ طَ  خَرَجفأَ و, قنٍ طَ  ب  اب

 , ي  قرِ ( طـ الث  1449) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل 
ـُ الهُ كِ طـ  يُّ قرِ والث   قنٍ طَ  ؿا اب

ـُ وَقاَل  ,ةق  طِ : طـ أبل طَ يُّ قرِ الث   َقاَل ح ِش طؿَ إَ  . بف ...ةق  طِ طـ طَ  :قنٍ طَ  اب

ـُ  ,ةق  طِ ف طَ قابَ َص  أن   رُ اهِ والظ    قفِ العَ  عدٍ َس  وهق اب
ُّ
ـِ روِ ي يَ ذِ ففق ال   :ل  ي طـ اب

ـِ ؿَ طُ  , وكان اقرً ثِ كَ  ُئ خطِ يُ  دوُق وهق َص  ,ُش طؿَ ي طـف إَ روِ ويَ  ,اسٍ ب  طَ  ر واب

 .عقٌػ َض  سـادُ فالِ : اًس ل  دَ مُ  اقًّ قعِ ِش 

ِيُدِؿِ ومِِ ِا ِِل  ِعَِأكِ َعَؾك ِالعَِقِ طِِف ـُ  َأخَرَجفما  :لِ قفِِة  «طوَس إَ » الُؿـِذر فِل اب

 (, و1453)
ُّ
ـَـ»فِل  البَقَفِؼل , شِ طؿَ إَ إَِلك  َصحقٍح  سـادٍ بنِ  (2/125) «الُؽربَى السُّ

 قفِ ة العَ ق  طِ بف طَ  ثُت د  فحَ » وفقف:
 
ـَ  يُت أَ رَ  َؼاَل:ف ل ـَ ؿَ طُ  اب ـَ ب  طَ  ر واب قر وأبا بَ الزُّ  اس واب

 .ؼبَ كؿا َس  عقٌػ ة َض ق  طِ وطَ  .«ؿفِ قدامِ أَ  دورِ ُص َطَؾك  قمقنؼُ يَ  ي  درِ الخُ  عقدٍ َس 
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ـُِِبُدِعَِ*ِ  :ڤ قرِِبَِالزِ ِاهللِب

ـِِِهِبِعـِوَِ ـَ  أيُت رَ » َقاَل:ِانَِقَسِكَِِب ة قام قَ اكِ الث   ةَ جدَ الس  َسَجد  اذَ إِ  قرِ بَ الزُّ  اب

ـُ  َأخَرَجف .«مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ا هقؿَ كَ  , (1/346) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـُ  ـُ  قدُ ؿَ ـا ُح ثَ حد   :(1457) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  واب ـِ الر   بدِ طَ  ب ـُ , حؿ أبل  واب

ـِ  شامِ ؿا طـ هِ الهُ كِ  ,كقعٌ ـا وَ ثَ حد   :(1/346) ةَ قبَ َش   .بف ...هٍب طـ وَ  ةَ روَ طُ  ب

 .حقٌح ه َص سـادُ وإِ 

 .ةؼَ ثِ  :حؿقدِبـِعبدِالرحؿـِالرؤاسل* 

ـُِِكقعُِووَِ*   .دٌ طابِ  ظٌ ة حافِ ؼَ ثِ  :اِحِرِ الَجِِب

ـُِِشامُِوهِِ*ِ ـِِِةَِروَِعُِِب  سل  ؿا دَ ب  قف رُ ؼِ ة فَ ؼَ ثِ  :قربَِالزِ ِب

ـُِِهُبِووَِ*   .«الت ؼريِب »فِل  ظُ ف الحافِ َقالَ  .ةؼَ ثِ  :انَِقَسِكَِِب

 قفِ العَ  ةُ ق  طِ طَ فِقِف  ـْ ؽِ ؼ لَ بَ َس  رُ آَخ  سـادٌ ولف إِ 
ُّ
 .عقٌػ , وهق َض ل

حاَبةةِمـِؿاعََِجِ*   :الص 

ـِِِعؿانِِعـِالـ ِ   صحاِب مـ أَ  دٍ واحِ  قرَ غَ  ُت كْ درَ أَ »َِقاَل:ِاشٍِقِ أبلِعَِِب
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«ْس جؾِ ا هق ولؿ يَ ؿَ قام كَ  ةِ ثَ الِ والث   ةٍ كعَ ل رَ و  أَ فِل  ةجدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ ان إِ فؽَ 

ـُ  َأخَرَجف ـُ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب  «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

ـُ (, و1/347) دطـ  رُ حؿَ إَ  دٍ ـا أبق خالِ ثَ حد  : (1451) الُؿـِذر اب ـِ  ُمَحؿ   ب

 .ـَس ه َح سـادُ وإِ  .بف ...عؿانِ طـ الـُّ  جالنَ طَ 
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ـُِؾَُِسِِرُِحؿَِإَِِدٍِأبقِخالِِ*   .ُئ خطِ يُ  دوٌق َص  :انقِ َحِِقؿانِب

دو*  ـُُِِمَحؿ   .ُهَريَرةأبل  َأحاِديُث َطَؾقِف  تطَ ؾَ اختَ  دوٌق َص  :جلنَِعَِِب

ـُِِعؿانُِوالـ ِ*   .ةؼَ ثِ  :اشٍِقِ أبلِعَِِب

ـُِِةُِارَِؿَِعُِ*   :قرٍِؿَِعُِِب

َِخِ ـِِؿَِقثَِعـ ِاب ِعـ الة َطَؾك  ضـفَ يَ » َقاَل:ِقرٍِؿَِعُِِة  .«قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص فِل الص 

ـُ  َأخَرَجف  شِ طؿَ ة طـ إَ يَ عاوِ ـا أبق مُ ثَ حد  : (1/346) «ػصـ  الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 .ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  َصحقٌح  هسـادُ وإِ  .بف ...ةؿَ قثَ طـ َخ 

ـِ  ةَ ؿارَ طـ طُ  ُش طؿَ إَ َرواُه  قدو الُؿـِذر فِل ابـ  َلخَرَجفف: ةً رَ باَش مُ  قرٍ ؿَ طُ  ب

 (, و1453) «طوَس إَ »
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  انَ طػ   ريِؼ مـ صَ  (2/125) «الُؽربَى السُّ

ـِ  ـُ  دِ القاحِ  بدُ ـا طَ ثَ حد   ُمسؾِؿٍ  ب  ةَ ارَ ؿَ طُ  يُت أَ رَ » َقاَل: ُش طؿَ إَ  قؿانُ ؾَ ـا ُس ثَ حد   يادٍ زِ  ب

ـَ  ا قام مـ فؾؿ  َسَجد  ع ثؿ  كَ ف رَ يتُ أَ فرَ  َقاَل: ةَ ـدَ كِ  بقاِب ؾ أَ بَ ـ قِ ل مِ ؾ  َص يُ  قرٍ ؿَ طُ  ب

 بدُ ـل طَ ثَ حد   َؼاَل:لف فَذلَِؽ  رُت كَ ف ذَ رَ ا اكَص فؾؿ   ,ة قام كؿا هققرَ ِخ ة إَ جدَ الس  

ـِ الر   ـُ  حؿ ـَ  بدَ ى طَ أَ ف رَ أك   :يدَ زِ يَ  ب فِل  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ يَ  قدٍ سعُ مَ  اهلل ب

الة  .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .«...الص 

ـَ ؿَ قثَ ع مـ َخ ؿِ َس  ُش طؿَ وإَ  ـِ الر   بدِ طَ  ة ب ـِ  ةَ ؿارَ مـ طُ  عَ ؿِ وَس  حؿ  .قرٍ ؿَ طُ  ب

ـُِحؿَِالرِ ِبُدِعَِ*  ِ:كقؾَِأبلِلَِِـِب

ِ دِِعـ ـُِِِمَحؿ  ـُ » َقاَل:اهللِِبدِِعَِِب الة ُض ـفَ ك يَ قؾَ أبل لَ  كان اب َطَؾك  فِل الص 
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ـُ  َأخَرَجف .«مقفِ دَ قَ  دورِ ُص   وٓبِ الدُّ (, و1/346) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب
ُّ
فِل  ل

 بف. ...شِ طؿَ طـ إَ  ػٌص ـا َح ثَ حد   :(4/452) «كـَ الؽُ »

 (, و1453) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل ابـ  َأخَرَجفو
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  السُّ

دَ بف  ثُت فحد  » َقاَل:ش طؿَ إَ إَِلك  َصحقٍح  سـادٍ بنِ  (2/125) «الُؽربَى ـَ  ُمَحؿ   ب

 ػِ ؼَ اهلل الث   بدِ طَ 
 
ـَ  ـِ حؿَ الر   بدَ طَ  ُت أيرَ  َؼاَل:ف ل  .«مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ ك يَ قؾَ أبل لَ  ب

ـِ  ـدَ ع طِ قَ وَ  ُقؾُت: ـِ  ةَ قبَ أبل َش  اب د» الُؿـِذر واب ـُ ازاد  «اهلل بدِ بـ طَ  ُمَحؿ   ب

 وٓبِ الدُّ  ـدَ وطِ , «لػِ ؼَ الث  »: الُؿـِذرِ 
 
 و ل

 
د» الَبقَفِؼل  ,«لػِ ؼَ قد اهلل الث  بَ بـ طُ  ُمَحؿ 

دف أك   قاُب والص    ػِ ؼَ قد اهلل الث  بَ بـ طُ  ُمَحؿ 
ُّ
 بدِ ي طـ طَ روِ ي يَ ذِ ففق ال  : قنٍ أبق طَ  ل

ـِ الر   ـِ  حؿ فِل  كؿا ,ةؼَ وهق ثِ  ,شطؿَ قؿان إَ ؾَ ي طـف ُس روِ ويَ  ,كقؾَ أبل لَ  ب

 .ؿُ طؾَ , واهلل أَ حقٌح َص  سـادُ فالِ  :«ريبالت ؼ»

ـُِِقؿُِاهِِبرَِإِِ*ِ ِ:لِ عَِِخِالـ ِِيَدِزِِيَِِب

ـِ بَ طـ الزُّ  ة كعَ الر  فِل  امقَ الؼِ فِل  عسرِ ف كان يُ أك  » :قؿَ اهِ برَ طـ إِ  ي  دِ طَ  قر ب

ـُ  َأخَرَجف .«ةٍ جدَ َس  رِ ك مـ آِخ ولَ إُ   :(1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـُ  ـِ حؿَ الر   بدُ ـا طَ ثَ حد     انُ ػقَ وُس , حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .بف ...ػقانَ طـ ُس  ي  فدِ مَ  ب

ـُ بَ والزُّ , يُّ قرِ هق الث     ي  دِ طَ  قر ب
 سـادِ الِ  جالِ وباقل رِ , «الت ؼريِب »فِل  كؿا ,ةؼَ ثِ

 .ثباٌت أَ  ؼاٌت ثِ 

ِ:يِ هرِِالزِ ِشقاُخِأَِ* 

دعـِ ا ذَ إِ  :لعـِ يَ  :قنؾُ ؿايِ ـا ٓ يُ شقاُخ كان أَ » َقاَل:ِيِ هرِِوِعـِالزِ ؿرٍِبـِعَُِِمَحؿ 
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ا هق ؿَ كَ  ُض ـفَ ة يَ ثَ الِ ك والث  ولَ ة إُ كعَ ة مـ الر  قَ اكِ ة الث  جدَ ف مـ الس  أَس ؿ رَ هُ حدُ ع أَ فَ رَ 

ـُ  َأخَرَجف .«ْس جؾِ ولؿ يَ  ـُ  يدُ زِ ـا يَ ثَ حد   :(1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب  ب

دكا رَ خبَ ون أَ ارُ هَ  ـُ  ُمَحؿ  د: ـَس ه َح سـادُ وإِ  .بف ...وؿرٍ طَ  ب ة ؿَ ؾؼَ و بـ طَ ؿرِ بـ طَ  ُمَحؿ 

 .ثباٌت أَ  ؼاٌت ثِ  سـادِ الِ  جالِ ل رِ وباقِ , «الت ؼريب»فِل  كؿا, وهامٌ لف أَ  دوٌق َص 

ِ:فاءِِؼَِمـِالػُِِةٌِؿاعََِجِِالَؼقلِِذاِفَِبَِِِقاَلِو* 

ـُ  َقاَل و»:ِ(3/366)ِ«طِِوَسِإَِ»الُؿـِذرِفِلِابـَِِقاَلِ ـ ة: دِ كاأبل الز   اب أن  السُّ

 قُل ا قَ ذَ وهَ ِة.ثَ الِ ة والث  دَ القاحِ فِل  ْس جؾِ وٓ يَ  ةٍ جدَ َس  مـ كؾ   الُقثقَب  مامُ ؾ الِ ج  عَ يُ 

 أِي الر   صحاِب وأَ  ٍؽ ومالِ  ي  قرِ الث   ػقانَ ُس 

 ؿَ طُ ِ:مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ ف كان يَ أك   ـفُ يـا طَ وَ ـ رَ ؿ  ومِ 
 
ـُ  ر وطؾل قر بَ الزُّ  واب

 َحديِث ب ج  واحتَ  دُ أحؿَ َذلَِؽ  ؾعَ وفَ ِ,سحاُق وإِ  دُ أحؿَ َقاَل  فِ وبِ ِ,يُّ درِ الخُ  عقدٍ َس وأبق 

ـِ ط  ك الؼَ حقَ يَ    صحاِب طـ أَ ُرِوَي  , وبؿاجالنَ طَ  ان طـ اب
 
قا اكُ ؿ كَ فُ ك  أَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 رَ ؿَ ر طُ كَ , وذَ َؽ لِ ذَ َطَؾك  حاِديِث ة إَ طام   َقاَل:ؿ, وفِ قدامِ أَ  دورِ ُص َطَؾك  قنُض ـفَ يَ 

ـِ  َحديَث اهلل و بدَ وطَ  اقًّ ؾِ وطَ  ـِ  ِؽ مالِ  َحديُث ر لف كِ فذُ  :جالنَ طَ  اب  َؼاَل:, فيرِث قَ الحُ  ب

ِ.رُ أكثَ  اكَ ف, ذَ تُ فْ رَ قد طَ 

ـِ  َحديُث : ؽرٍ أبق بَ  َقاَل  ـِ  انُ ط  ك الؼَ حقَ يَ  واهُ رَ ِبف ج  ي احتَ ذِ ال   جالنَ طَ  اب  طـ اب

  جالنَ طَ 
 
ـِ  طـ طؾل ـِ حقَ يَ  ب   ف طـؿ  طـ أبقف طـ طَ  دٍ ال  َخ  ك ب

 
ِؿِ ثُِ» َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ِ.«..«ؿِْقُِِؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِ

ُِِهَريَرةأبلَِِحديَثِِىوَِرَِِأنِعَدِبَِِالت رِمِذيِ َِقاَلِو أبل  َحديُث » (:977)ِِؼِابِِالس 
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الةِ  ؾُج الر   َض ـفَ ون أن يَ ارُ ختَ يَ  الِعؾؿِ  َأهؾِ  ـدَ ؾ طِ ؿَ العَ َطَؾقِف  ُهَريَرة َطَؾك  فِل الص 

 . اهـ.«مقفِ دَ قَ  دورِ ُص 

ِ:مذهبِإحـاف* 

 ة.قَ اكِ ة الث  جدَ مـ الس   امِ قَ ة الؼِ ق  قػِ كَ فِل  ةق  ػِ ـَ ب الحَ تُ كُ فِل  اءَ َج 

ِِعِِدائِِبَِ»لِفػِِ  :دُ ؼعُ وٓ يَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ يَ  ثؿ  » (:0/900)ِ«عـائِِالص 

َطَؾك  يفدَ د بقَ ؿِ عتَ ويَ , ةعَ ابِ الر  إَِلك  ةثَ الِ قة ومـ الث  اكِ الث  إَِلك  كولَ مـ إُ  امَ ا قَ ذَ إِ  :لعـِ يَ 

 .ٍف رُّ اهـ بتَص  .«قفتَ كبَ رُ  بَؾ يف قَ دَ يَ  عُ رفَ ويَ  رضِ إَ َطَؾك  قف ٓتَ كبَ رُ 

وٓ  ,قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  اؿً ي قائِ قِ ستَ ويَ » :(83ِ،9/84)ِ«ديرِِالؼَِِتِحِفَِ»لِوفِِ

 .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  ـْ ولؽِ  رضِ إَ َطَؾك  يفِ دَ بقَ  دُ ؿِ عتَ وٓ يَ  دُ ؼعُ يَ 

بال  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  فقضِ ر لؾـُّ ب  ؽَ ويُ » :(0/415)ِ«ختارِِالؿُِِرِ الد ِ»لِوفِِ

 .«لَس ؾ فال بَ عَ ولق فَ  ,ةٍ اَح رَ استِ  عقدِ وقُ  ادٍ ؿَ اطتِ 

ِوفِِ ِِ«بسقطٍِالؿَِ»ل ض أن فَ كَ  اذَ لف إِ  بُّ حَ ستَ قُ فَ أَ  ُقؾُت:» :(0/6)ِلِ قباكِِلؾش 

ُجقدف مـ أَس رَ  عَ فَ إذا رَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  َض ـفَ يَ    ؿ  تِ ستَ ك يَ حت   السُّ
 ؟ؼعدُ وٓ يَ  اؿً قائِ

 .«َؽ لِ لف ذَ  بُّ حَ ستَ يُ  ,ؿْ عَ كَ  َقاَل:

ِ:مذهبِالؿالؽقة* 

ـُ كَ ذَ  ـُ (, و19/254) «ؿفقدِ الت  »فِل  ر  البَ  بدِ طَ  ر اب  «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

(4/447.) 
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ـُِِاَلِقَِ ُجقدمـ  فقضِ الـُّ فِل  فاءُ ؼَ الػُ  اخَتَؾَػ و» :رِ البَِِبدِِعَِِاب  ,امِ قَ الؼِ إَِلك  السُّ

 وزاطِ وإَ  ٌؽ مالِ فَؼاَل 
ُّ
 مقفِ دَ دور قَ ُص َطَؾك  ضـفَ يَ  :فصحابُ وأَ  ةَ قػَ ـِ وأبق َح  يُّ قرِ والث   ل

 .«ُس جؾِ وٓ يَ 

 :ققالٍ أَ  ةُ الثَ ثَ  َللةِ َؿسالَهِذه  فِل لف اؽً مالِ  ة أن  ق  ؽِ ر الؿالِ كَ ذَ  ُقؾُت:

 .امِ قَ الؼِ  ـدَ يف طِ دَ يَ َطَؾك  ادُ ؿَ : آطتِ ُلِوِ إَِ

 .ادِ ؿَ آطتِ  ركُ : تَ لاكِِالثِ 

 ؿا.فُ قـَ بَ  خققرُ : الت  ُثِالِِالثِ 

ِ:مذهبِالحـابؾة* 

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب  ارً ب  ؽَ ف مُ أَس رَ  عُ رفَ يَ  ثؿ   :َمسَللة» :(0/519)ِ«الُؿغـِل»فِل

ف تَ جدَ ك َس َض ف إذا قَ ف أك  تُ ؿؾَ وُج  ,قفتَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص  َطَؾك قمؼُ ويَ 

ـٌ رُ  قامُ ا, والؼِ رً ب  ؽَ مُ  امِ قَ ض لؾؼِ فَ ة كَ قَ اكِ الث   ـِ تَ وايَ ى الر  حدَ إِ فِل  ٌب واجِ  ؽبقرُ والت   ك  .ق

 ,ُس جؾِ فروي: ٓ يَ  ؟ةِ اَح رَ لالستِ  ُس جؾِ , هؾ يَ دَ حؿَ طـ أَ  واَيةر  ال ِت اخَتَؾػَ و

 رَ الخِ  قارُ وهق اختِ 
 
 ؿَ طـ طُ َذلَِؽ  يوِ ورُ , قِل

 
ـِ  ر وطؾل ـِ  سعقدٍ مَ  واب ـِ  رؿَ طُ  واب  واب

 .أِي الر   صحاُب وأَ  سحاُق وإِ  يُّ قرِ والث   ٌؽ مالِ  َيُؼقلوبف , اسب  طَ 

 ؿَ ر طـ طُ كِ وذُ  .اذَ هَ َطَؾك  حاِديِث إَ  رُ كثَ : أَ دُ أحؿَ  َقاَل و
 
 .اهلل بدِ وطَ  ر وطؾل

ـُ  عؿانُ الـُّ وَقاَل    صحاِب مـ أَ  دٍ واحِ  قرَ غَ  ُت كْ درَ : أَ اشٍ ق  أبل طَ  ب
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«ُس جؾِ ٓ يَ  :أي :َذلَِؽ  ُؾ ػعَ يَ 
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 .دِ فُّ َش مـ الت   فقُض الـُّ  َؽ لِ ذَ وكَ 

  :(0/509)ِ«الُؿغـِل»فِلَِِقاَلِ

ُجقدِ ف مـ فقِض كـُ  ارً ب  ؽَ مُ  ُض ـفَ يَ  ثؿ  ) َقاَل:: ةٌ َمسَللَ » غ رَ إذا فَ  :لعـِ يَ (: السُّ

ما َطَؾك  ,قفتَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  اض قائؿً فَ ل كَ و  د إَ فُّ َش مـ الت  

ُجقد فِل ف مـ فقِض كُ فِل  اهُ ركَ كَ ذَ   قفِ جؾَ ى رِ حدَ م إِ د  ؼَ ك, وٓ يُ ولَ ة إُ كعَ الر  السُّ

ـُ َكَذلَِؽ َقاَل  ,فقضِ الـُّ  ـدَ طِ  ـِ  َي وِ ورُ  ,سحاُق ف إِ هَ رِ وكَ  ,اسِ ب  طَ  اب  اسٍ طب   طـ اب

الةَ  عُ ؼطَ يَ َذلَِؽ  أن   ؾ ـؼَ ولـا: لؿ يُ  .قِخ لؾش   سحاُق وإِ  دٌ جاهِ مُ فِقِف  صخ  , ورَ الص 

  طـ
 
ـُ هَ رِ وقد كَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل يف دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ أن يَ  قِخ ـ لؾش  ؿؽِ ويُ  ,اسٍ ب  طَ  ف اب

الةُ  ُؾ بطُ وٓ تَ , ل طـفغـِ ستَ فقَ  ما فِقِف  دجِ وٓ وُ  ,ثقرٍ كَ  ؾٍ ؿَ ف لقس بعَ ٕك   :بف الص 

 .«طالنَ ل البُ ِض ؼتَ يَ 

ِِيِ رداوِِالؿََِِقاَلِو  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ ققلف: )ويَ » :(9/60)ِ«كصاِفِالِِ»فِل

ٓ  تَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  مـ  حقُح ( الص  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ فقَ َطَؾقِف  ؼ  ُش  أن يَ قف إ

َطَؾك  قمؼُ بؾ يَ  ,ةاَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  ُس جؾِ ة ٓ يَ قَ اكِ الث   ةجدَ مـ الس   امَ ف إذا قَ أك   ِب ذهَ الؿَ 

ٓ   ,َطَؾقفِ  ص  قف, كَ تَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص  مف د  كؿا قَ  ,َطَؾقفِ  ؼ  ُش  أن يَ إ

 .«صحاِب إَ  رُ كثَ أَ  قفِ ؾَ ػ, وطَ ـ  َص الؿُ 

 ُقؾُت:» :(9/455/995)ِ«ؾفسائِِمَِ»فِلِِيِ روزِِالؿَِِـصقرٍِبـِمُِِسحاُقِإَِِِقاَلِ

 ؟مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ أو يَ  رضِ إَ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض ك يَ ولَ ة إُ عدَ مـ الؼَ  امَ إذا قَ 
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 .قفتَ كبَ رُ َطَؾك  دؿِ عتَ ويَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ بؾ يَ  :َقاَلِ

 .«مقفدَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ ة يَ ثَ الِ ك والث  ولَ ة إُ كعَ الر  وفِل  :َقاَلِ

ـُِِاَلِقَِو  دَ أحؿَ  يُت أَ : ورَ مُ ثرَ إَ  َقاَل » :(08/943)ِ«ؿفقدِِالتِ »فِلِِرِ البَِِبدِِعَِِاب

ـَ  ُجقد َطَؾك عد بَ  ُض ـفَ يَ  ؾٍ ـبَ َح  ب  .«َض ـفَ بؾ أن يَ قَ  ُس جؾِ وٓ يَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص السُّ

ِِاهللِبُدِعََِِقاَلِو مـ  امَ إذا قَ  ؾٍ ُج أبل طـ رَ  لُت لَ َس » :(0/79)ِ«ؾفسائِِمَِ»فِل

 دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ يَ  َؼاَل:ف؟ قف أم ٓتَ كبَ رُ َطَؾك  يفدَ قـ بقَ عِ ستَ ك يَ ولَ ة وإُ ثَ الِ ة الث  كعَ الر  

 .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  دؿِ عتَ وٓ يَ  مقفِ دَ قَ 

ـُِِسحاُقِإِِ*  ِ:يفِِقَِاهَِرَِِب

ـُ كَ ذَ  ـُ , «طِ وَس إَ »الُؿـِذر فِل  ر اب , (19/254) «ؿفقدِ الت  »فِل  ر  البَ  بدِ طَ  واب

ـُ  ـَ  سحاَق إِ  (1/602) «الُؿغـِل»فِل  ةدامَ قُ  واب مـ  امِ قَ بالؼِ  َيُؼقلـ قؿَ فِ  يفِ قَ اهَ رَ  ب

ُجقد َطَؾك   .«قفتَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص السُّ

ـِِِسحاَقِؾِإِِسائِِمَِ»فِلِِفؼدِجاء9ِظرٌِكَِِسحاَقِلِِِالَؼقلَِِهَذاِِةسبَِويفِكِِ ِقرٍِـُصِمَِِب

 يفِ دَ د بقَ ؿِ عتَ ويَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ : يَ سحاُق إِ َقاَل » :(9/456)ِ«يِ روزِِالؿَِ

 دؿَ اطتَ  س ثؿ  ؾَ َج  قفِ مَ دَ قَ  دورِ يف وُص دَ يَ َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  رْ ؼدِ فنن لؿ يَ  ,رضِ إَ َطَؾك 

 اهـ. .«امَ وقَ  يفِ دَ يَ َطَؾك 

 دورِ ُص َطَؾك  امِ قَ بالؼِ َقاَل  ط, بؾؼَ مقف فَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  امقَ ؾ بالؼِ ؼُ ففق لؿ يَ 

مقف دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ بقـ أن يَ  رٌق وفَ , يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ مقف مع آطتِ دَ قَ 
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 ادً ؿِ عتَ مُ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  قمؼُ يف, وبقـ أن يَ ذَ خِ قف أو فَ تَ كبَ رُ َطَؾك  دؿِ عتَ ط فؼد يَ ؼَ فَ 

 .يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك 

أبل  َحديُث » (:977مِ)د ِؼَِتَِالؿُُِِهَريَرةِأبلَِحديَثَِِجِخرَِاِأَِمَِعَدِبَِِالت رِمِذيِ َِقاَلِ

الةِ  ؾُج الر   َض ـفَ ون أن يَ ختارُ يَ َأهؾ الِعؾؿ  ـدَ ؾ طِ ؿَ العَ َطَؾقِف  ُهَريَرة َطَؾك  فِل الص 

 اهـ. .«مقفِ دَ قَ  دورِ ُص 

 

*** 
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الة فقضِ الـُّ  ـدَ قـ طِ جؾَ ى الر  حدَ إِ  ؼديؿِ ة تَ قَ راهِ كَ فِل  َحديٌث د رَ وَ  : فِل الص 

ًٓ  َحديَث ال رُ ذكُ فلَ   .َؽ لِ ذَ فِل الِعؾؿ  َأهؾِ  ققاَل ثؿ أَ  أو

 َّدُٓ ا احَلأم: 

ـِ  عاذِ فعـ مُ    طـ ؾٍ بَ َج  ب
 
َِحِاِأَِؿَِاهَُِدِْحِإِِِانِِتَِقَِطُِْخِ» َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل إَِلكِِاطَُِخِالِِْب 

ُِِ،۵ِاهللِِ ْٕ ٌِؾُِجِرَِف۵َِِِاِاهللُِفَِبِ حِِيُِال تِلِِةُِقَِطُِْخِاِالِْمِ لَِف9َِِاهللِِكِإِلَِِاطَُِخِالُِِْضِغَِبِْىِأَِرَِْخِوا

ِفِلِِؾٍِؾََِخِإَِلكِِرَِظَِكَِ ِالص  ِد ِمَِِقمَِؼُِيَِِنِْأَُِِؾُِجِالرِ ِادَِرَِاِأَِذَِنِِفَِِاهللُُِِضِغِِبِْيُِال تِلِِامِ أَِ،ِوَِهُِد َِسِفَِِػ 

ِوَِـَِؿِْقُِالِِْفُِؾَِْجِرِِ َِعَؾقِِْهَُِدِيَِِعََِضِوَِك ِثُِرَِْسِقُِالَِِْتِبَِثِْأَِوََِفا فِل  ؿُ الحاكِ  َأخَرَجف .«امَِقَِِؿِ ى

 طـف (, و1/406) «الُؿسَتدَرك»
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل مـ  (2/288) «َرىالُؽبْ  السُّ

ـِ  دَ أحؿَ  ريِؼ صَ  ـِ  ةَ ق  ؼِ بَ  ج طـرَ الػَ  ب ـُ حقَ ا يَ ـَ ثَ  لقدِ القَ  ب ـِ  دِ طـ خالِ  عقدٍ َس  ك ب  عدانَ مَ  ب

 .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...عاذٍ طـ مُ 

ـُُِِدِخالِِ*   .عطِ ـؼَ مُ  عاذٍ طـ مُ ِ:عدانَِمَِِب

ـُُِِدِحؿَِوأَِ*  ـِِِرِجِالػَِِب ـُ  َقاَل ِ.ػ فقفؾَ ختَ مُ :ِيِ ـدِِقؿانِالؽِِؾَُِسِِب : ؿٍ أبل حاتِ  اب

ـُ ؿَ سؾَ مَ وَقاَل  ,«دُق ف الص  ؾُّ حَ ـا طـف ومَ بْ تَ كَ » ـُ وَقاَل  ,«شفقرٌ ة مَ ؼَ ثِ » :ؿٍ قاِس  ة ب  اب

دكان »: ي  دِ طَ  ـُ  ُمَحؿ  ـُ كَ , وذَ «فَحديثَ  ُب ؽتُ ف يَ عػِ َض  عَ ف ومَ ػُ ع  َض يُ  قٍف طَ  ب ِحب ان  ره اب

د ماهُ ورَ ِ,«ُئ خطِ يُ » َقاَل:و «الث ؼاِت »فِل  ـُ  ُمَحؿ  ،ِالحالِ  قءِ ب وُس ذِ بالؽَ  قٍف طَ  ب
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 َأحاِديُث ؿا هل ك  وإِ  ,ؾِؼ الخَ  ُب كذَ أَ فِقَفا  هق صٌؾ أَ  ةَ ق  ؼِ بَ  فِل َحديِث  لقس لف» :َقاَل و

 و  أَ ل فِ  اسٍ رصَ قِ  فرِ ضَ فِل  عت لفقَ وَ 
ـُ  يدُ زِ فا: يَ لِ  وِ,«ةُ ق  ؼِ ـا بَ ثَ ف حد  ب  رَ  بدِ طَ  ب

ل فِ

ِ.«ؼبقٌل مَ »: «الت ؼريب»

 ,«دِ قاهِ الش  فِل  ةق  ؼِ ببَ  ج  فؼد احتَ  :ُمسؾِؿ رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح » :ؿُ الحاكِ  َقاَل و

 
ُّ
َهبِل  .«عٌ طِ ـؼَ مُ  عاذٍ طـ مُ  ادً خالِ  فنن   :ٓ»: «ؾخقصِ الت  »فِل  وَقاَل الذ 

, بؾ لؿ ةَ ؿَ رَج الت  َهِذه  ْج خرِ ف لؿ يُ فنك   :ُمسؾِؿٍ  رطِ َش َطَؾك  قس هقلَ  ُت:ُقؾ

ـِ  دَ حؿَ َٕ  ْج خرِ يُ   .صاًل أَ  ِج رَ الػَ  ب

ـِ ؿرِ طـ طَ  دَ داوُ أبل إَِلك  فتُ سبَ ( كِ 13/99) «شراِف ة إَ حػَ تُ »ل وفِ   ثؿانَ طُ  و ب

ـِ  دِ طـ خالِ  حقرٍ ة طـ بَ ق  ؼِ طـ بَ    صحاِب أَ  عضِ طـ بَ  عدانَ مَ  ب
 
 ِرواَيةمـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـِ َس أبل الحَ   .دَ طـ أبل داوُ  بدِ العَ  ـ ب

 لِهالِع َأٍِل قْاُلَأ

َم َ
 
َسَ ن ل

 
َإَ  قدًم َه ت

 
َي السَ حد

 
َجل

 
ي  ين ف 

َالنَ  َ:هىض 

ـُِِ* ِ:ڤِاسٍِبِ عَِِاب

ـِ اهِ برَ طـ إِ  ـِ  دٍ عبَ مَ  قؿ ب الة ُض ـفَ يَ  ؾِ ُج الر  فِل  اسب  طَ  طـ اب م د  ؼَ فقُ  فِل الص 

ـُ  َأخَرَجف .«ةٌ قكَ ؾعُ ة مَ طقَ ُخ َهِذه » َقاَل:ف وهَ رِ فؽَ  قفجؾَ ى رِ حدَ إِ  فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

دِ طـ  كقعٌ ثـا وَ حد  : (2/129) «ػـ  َص الؿُ » ـِ  ُمَحؿ    ب
 
 ؿِ ؾَ السُّ  طؾل

 
ه سـادُ وإِ  .بف ...ل

دُ : عقٌػ َض    ُمَحؿ 
 
 ؿِ ؾَ السُّ  بـ طؾل

ُّ
ـُ  قؿُ اهِ برَ وإِ  ل  .ةؿَ رَج تَ َطَؾك  ؿافُ ػ لَ قِ لؿ أَ  دٍ عبَ مَ  ب



 امـ 045
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ِ:حـاُفِوإَِ* 

ـَُِِقاَلِ ِِؿامِِالفُِِاب ى حدَ إِ  ؼديؿُ ه تَ ؽرَ ويُ » :(0/418)ِ«ديرِِالؼَِِتِحِفَِ»فِل

ـِ جؾَ الر   ـِ بالقَ  بقطُ الفُ  بُّ حَ ستَ , ويُ فقضِ الـُّ  ـدَ طِ  ق فِل  اذَ وكَ  .«ؿالِ بالش   فقُض والـُّ  ؿق

 (.1/341) «ؼائِ الر   حرِ البَ »(, و1/506) «ختارِ الؿُ  ر  الدُّ »

 *ِ ِة:قِ عِِافِِوالش 

ِِالـ قِويِ َِقاَلِ  ِب ق  ل أبق الط  الؼاِض َقاَل » (:4/984)ِ«قعِِجؿُِالؿَِ»فِل

 .«قفاؾَ د طَ ؿِ عتَ ويَ  امِ قَ الؼِ  قف حاَل جؾَ ى رِ حدَ إِ  مَ د  ؼَ ه أن يُ ؽرَ ل: يُ اِش والش  

ِ:ةؾَِـابِِوالَحِ* 

ـَُِِقاَلِ ِِةدامَِقُِِاب  ـدَ طِ قف جؾَ ى رِ حدَ م إِ د  ؼَ وٓ يُ » (:9/993)ِ«الُؿغـِل»فِل

 (.1/596) «بقرِ الؽَ  رِح الش  »فِل  اذَ وكَ  .«فقضِ الـُّ 

ـُِِسحاُقِوإِِ*  ِ:يفِِقَِاهَِرَِِب

ـُ كَ ذَ  ـُ (, و4/482) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  ره طـف اب  «الُؿغـِل»فِل  ةَ دامَ قُ  اب

(2/224.) 

ُِ  ً زخَّصَم  :برِيالَك ِٔخللشَِّفٔ

ـُُِِدِجاهِِمُِ*  ِ:برَجِِب

أن  امَ قَ الؼِ  رادَ إذا أَ  قِخ َص لؾش  خ  رُ » َقاَل:ِدٍِجاهٍِعـِمُِِيِ رِِزَِالَجِِقٍػِعـُِخَصِ

ـُ  َأخَرَجف .«فجؾَ م رِ د  ؼَ يُ  ـُ قَس ـا طِ ثَ ( حد  2/129) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب  ك ب
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ُ
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َ
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 وزاطِ س طـ إَ قكُ يُ 
 
 .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...ل

ـُِقَسِعِِ*   .لَ خطَ ؿا أَ ب  رُ  دوٌق َص  :َسِقكُِيُِِكِب

ـَُِصِوُخِ*  ه رِ ط بآِخ ؾ  َخ  ػظِ الحِ  ُئ ق  َس  دوٌق َص  :يِ رِِزَِالَجِِـِِحؿَِالرِ ِبدِِعَِِقػِب

 .«الت ؼريب»فِل  اؿَ كَ  ,رجاءِ بالِ  لمِ ورُ 

ـُِِسحاُقِوإِِ*  ِ:يفِِقَِاهَِرَِِب

ـَُِِقاَلِ ـُ  سحاُق إِ َذلَِؽ  هرِ وكَ » :(3/379)ِ«طِِوَسِإَِ»الُؿـِذرِفِلِِاب  يفِ قَ اهَ رَ  ب

  ٓ  ه.حقُ ( كَ 2/225) «الُؿغـِل»ل فِ و .«ابقرً كَ  اقخً قن َش ؽُ  أن يَ إ

 :بُ أَضُ ال َبٚ أىََّأً َزَم

ـُُِِؽِمالِِ*   :كسٍِأَِِب

ـَُِِقاَلِ  .«الًس بَ  َؽ لِ ى بذَ رَ ٓ يَ  ٌؽ ان مالِ وكَ » (:3/379)ِ«طِِوَسِإَِ»الُؿـِذرِفِلِِاب

ال   نم َ
 
ًََ ق

 
َ ع َقط

 
الة َ:الص 

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب ـِ وِ ورُ » (:9/994)ِ«الُؿغـِل»فِل َذلَِؽ  س أن  اب  طَ  ي طـ اب

الةَ  عُ ؼطَ يَ   .«الص 

َالسَ  ه  من ح َاج  ر 
َه 

 
َلا َ:قىال 

 ـدَ طِ  قفِ جؾَ ى رِ حدَ م إِ د  ؼَ ٓ يُ  َقاَل:ـ مَ  قُل قَ  :ققالِِإََِهِذهِِحِمـج ِرَِتَِيِيَِذِِوالِ 

ف ـَ مؽَ ا أَ ؿَ قفِ ؾَ طَ  امِ قَ ز طـ الؼِ جَ إذا طَ  فُ ٕك   :َذلَِؽ إَِلك  ةَ إذ ٓ حاَج  :امِ قَ الؼِ إَِلك  فقضِ الـُّ 

 .يفِ دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ أن يَ 



 امـ 047
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ـِ بالقَ  بقطُ الفُ  بُّ حَ ستَ يُ  :ةق  ػِ ـَ الحَ  قَل قَ  كؿا أن   ا ٓ ؿ  مِ  - ؿالِ بالش   فقُض والـُّ  ؿق

 .قفِ ؾَ طَ  قَؾ لِ دَ 

الةَ  عُ ؼطَ يَ َذلَِؽ  بلن   الَؼقُل و ـِ رَ ولؿ أَ  عقدٌ بَ  :الص  ـِ  ه ط ٓ   اسٍ ب  طَ  اب اه ؽَ  ما َح إ

ـُ   طـف. ةَ دامَ قُ  اب

ـَُِِلَِقا ِِةَِدامَِقُِِاب ِم9/994ُِ)ِ«الُؿغـِل»فِل  ف لؿ ولـا: أك  » ف:بَِذهَِمَِِاًحِج ِرَِ(

  ؾ طــؼَ يُ 
 
ـُ هَ رِ وكَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  قِخ ـ لؾش  ؿؽِ ويُ  ,اسٍ ب  طَ  ف اب

 غـِ ستَ يف فقَ دَ يَ 
َ
الةُ  ُؾ بطُ طـف, وٓ تَ  ل ما فِقِف  دَ جِ وٓ وُ  ,ثقرٍ كَ  ؾٍ ؿَ قس بعَ ف لَ ٕك   :بف الص 

 .«طالنَ ل البُ ِض ؼتَ يَ 

َِٔنعَتَٓ َقاَل:َمً  َُِدد ب  زِضاأَلَعَلٙ  ٓ

ٍََرا   القْلَأِدلَّ٘ 

 :الشُّيَّ٘مً 

 *َ
 

دًث َمالَ  ح  َ ك  ٍَسَ ىَ الح َ بن  َ:ڤ ث 

ـُ  بدُ طَ  ةَ طـف أبق قاِلبَ  واهُ رَ   رمِ الجَ  يدَ زِ يَ  اهلل ب
ُّ
 .ةٌ ؿاطَ طـف َج  واهُ ورَ  ,ل

 الت رمِِذيُّ (, و844) دَ أبق داوُ (, و823) يُّ الُبخارِ  َأخَرَجفِ:اءُِذ ِالَحٌِِدِخالِِ* 

 (, و287)
ُّ
ـُ (, و738) «َرىالُؽبْ »وفِل  (,2/234) الـ سائِل فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

ـُ (, و686) «َصحقِحف»  «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ (, و1934)ِحب ان  اب

 الَبقفَ (, و6070/16/351رقؿ ) «ؾ أثارشؽِ مُ »وفِل  (,4/354)
ُّ
فِل  ِؼل
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ـَـ»  (, و2/123) «الُؽربَى السُّ
ُّ
اَرُقطـِل ـَـ»فِل  الد   ريِؼ ( مـ صَ 1/346) «السُّ

ـِ  قؿِ َش هُ  ـُ  ُؽ كا مالِ رَ خبَ أَ  َقاَل: ةَ البَ طـ أبل قِ  اءُ ذ  الحَ  دٌ كا خالِ رَ خبَ أَ  َقاَل: شقرٍ بَ  ب  ب

 قثِ الؾ   ِث يرِ قَ الحُ 
ُّ
  ىأَ ف رَ أك   :ل

 
ف لؿ التِ مـ َص  ترٍ وِ فِل  ناا كَ ذَ ل, فنِ صؾ  يُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ِ.الُبخاِري   ػظُ لَ  .«ادً قاطِ  َي قِ ستَ ك يَ حت   ْض ـفَ يَ 

 ػِ ؼَ الث   اِب ه  القَ  بدُ ف طَ عَ وتابَ 
ُّ
 عِ افِ الش   َأخَرَجف: ل

ُّ
(, 1/139) «م  إُ »فِل  ل

 و
ُّ
فِل  ُخَزيَؿةَ ابـ (, و739) «الُؽربَى»وفِل  (,2/234) «ىغرَ الصُّ »فِل  الـ سائِل

 (, و687) «َصحقِحف»
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  (.135, 2/124) «الُؽربَى السُّ

ـِ ه  القَ  بدِ طَ  ريِؼ مـ صَ   ػِ ؼَ الث   قدِ جالؿَ  بدِ طَ  اب ب
ُّ
طـ  دٌ ـا خالِ ثَ حد   :َقاَل  ل

ـُ  ُؽ كان مالِ » :َقاَل  ةَ البَ قِ  أبل  الةِ ؿ طـ َص ؽُ ثُ د  َح  أُ َٓ : أَ َقُؼقُل قـا فلتِ يَ  ِث يرِ قَ الحُ  ب

الةِ  قِت وَ  قرِ غَ فِل  لؾ  َص قُ ف :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ   ةقَ اكِ ة الث  جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ , فنِ الص 

 :حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .«رضِ إَ َطَؾك  دؿَ قام فاطتَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ ة استَ كعَ ل الر  و  أَ فِل 

 ؿا.فِ رصِ َش َطَؾك  وهق ,حقِح الص   جاُل ف رِ جالُ رِ 

ـُ  دُ ؿا خالِ فُ عَ وتابَ   -24) ُمسؾِؿٌ (, و737) الُبخاِريُّ  َجفَأخرَ  :اهلل بدِ طَ  ب

ـُ (, و391 ـِ  دِ خالِ  ريِؼ ( مـ صَ 585) ُخَزيَؿةَ  اب  :ةَ البَ طـ أبل قِ  دٍ اهلل طـ خالِ  بدِ طَ  ب

ـَ  َؽ ى مالِ أَ ف رَ أك  » ع فَ رَ  عَ ركَ أن يَ  رادَ ا أَ ذَ وإِ  ,يفِ دَ ع يَ فَ ر ورَ ب  ك كَ ؾ  إذا َص  ِث يرِ قَ الحُ  ب

ع ـَ َص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  ث أن  د  وَح  ,يفدَ ع يَ فَ رَ  كقعِ ـ الرُّ ف مأَس ع رَ فَ ا رَ ذَ وإِ  ,يفِ دَ يَ 

 .ادُ ؿَ ة وٓ آطتِ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  كرُ ذِ فِقِف  قسولَ  .«َؽ لِ ذَ 

 .دِ اهِ الش   ؾُّ حَ مَ فِقَفا  لقس ـْ ؽِ لَ  ,اءِ ذ  الحَ  دٍ ى طـ خالِ خرَ ق أُ رُ ولف صُ 



 امـ 051
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ْختِقا قُب يُّ أَ  عَ وقد تابَ   الس 
ُّ
 َأخَرَجف: قَب يُّ طـ أَ  ةٌ ؿاطَ َج  واهُ رَ  :اءَ ذ  الحَ  ادً خالِ  كِل

َشرح َمعاكِل »فِل  الط حاِويُّ (, و802) الُبخاِريُّ (, و5/53) «الُؿسـَد»فِل  دُ أحؿَ 

 (, و4/354) «أثارِ 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  ادِ ؿ  َح  ريِؼ مـ صَ  (2/121) «الُؽربَى السُّ

ـِ  ـُ  ُؽ كان مالِ » :َقاَل  ةَ البَ قب طـ أبل قِ يُّ طـ أَ  يدٍ زَ  ب ان كَ  قَػ يـا كَ رِ يُ  ِث يرِ قَ الحُ  ب

  الةُ َص 
 
 ـَ مؽَ ع فلَ كَ ثؿ رَ  ,قامَ الؼِ  ـَ مؽَ ام فلَ ؼَ فَ  الةٍ َص  قِت وَ  قرِ غَ فِل  اكَ وذَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

, يدٍ أبل ُبرَ َهَذا  ـاقخِ َش  الةَ ك بـا َص ؾ  فَص  َقاَل: ُهـَق ةً  َب كَص ف فلَ أَس ع رَ فَ ثؿ رَ  ,كقعَ الرُّ 

 ػظُ لَ  .«ضفَ كَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ ة استَ رَ ة أِخ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ إذا رَ  يدٍ رَ وكان أبق بُ 

 .الُبخاِري  

ـَ ؿرَ طَ  يُت أَ : فرَ قُب يُّ أَ  َقاَل » :َدِأحؿَِِـَدِوعِِ ؿ راكُ ٓ أَ  اقئً ع َش صـَ ة يَ ؿَ ؾِ َس  و ب

ة كعَ مـ الر   امَ قَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ قـ استَ تَ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ إِ  انَ كَ  :فقكَ عُ صـَ تَ 

 .«ةثَ الِ ك والث  ولَ إُ 

ـَ ؿرَ طَ  يُت أَ فرَ  :َقاَل » :الط حاِويِ ِـَدِوعِِ ؿ راكُ ٓ أَ  اقئً ع َش صـَ ة يَ ؿَ ؾِ َس  و ب

تِل  ةثَ الِ ك والث  ولَ إُ  ةِ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ ف كان إِ إك   :فقكَ عُ صـَ تَ  فِقَفا  دؼعَ ٓ يُ ال 

 .«امَ قَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ استَ 

 (, و824, 277) اِريُّ الُبخ َأخَرَجفو
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «الُؽربَى السُّ

 ُؽ كا مالِ اءَ َج » َقاَل: ةَ البَ قب طـ أبل قِ يُّ ـا أَ ثَ د  َح  :َقاَل  قٍب هَ وُ  ريِؼ مـ صَ  (2/123)

ـُ  ُ ك  إِ  َؼاَل:فَهَذا  كادِ سجِ مَ فِل  ِث يرِ قَ الحُ  ب َٕ الةَ يد رِ ؿ وما أُ ؽُ ل بِ ؾ  َص ل  ل ؾ  َص أُ  ,الص 

  يُت أَ رَ  قَػ كَ 
 
 ثَؾ مِ  َقاَل:ل؟ ؾ  َص ان يُ كَ  قَػ : كَ ةَ البَ ل قِ بِ َٕ  ُؼؾُت ف ل.ؾ  َص يُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل
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ُجقدف مـ أَس ع رَ فَ س إذا رَ جؾِ ـا يَ قخُ وكان َش  َقاَل: :َهَذا ـاقخِ َش   َض ـفَ قبؾ أن يَ  السُّ

 :لاكِ الث   عِ قِض الؿَ وفِل  ل,و  إَ  عِ قِض الؿَ فِل  الُبخاِري   ػظُ لَ  .«كولَ إُ  كعةِ الر  فِل 

 .«امَ قَ  ثؿ   رضِ إَ َطَؾك  دؿَ س واطتَ ؾَ ة َج قَ اكِ ة الث  جدَ ف طـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ وإِ »

 (, و843, 842) دَ داوُ  أبق(, و3/436) دُ أحؿَ  َأخَرَجفو
ُّ
فِل  الـ سائِل

ـِ اطِ سؿَ إِ  ريِؼ مـ صَ  (737) «الُؽربَى»وفِل  (,2/233) «ىغرَ الصُّ » قؿ اهِ برَ إِ  قؾ ب

 َقاَل:وفقف  «...ِث يرِ قَ بـ الحُ  ُؽ ان مالِ قؿَ ؾَ أبق ُس  اءَ َج » :َقاَل  ةَ البَ طـ أبل قِ  قُب يُّ ا أَ ـَ ثَ 

ـَ ك حِ ولَ إُ  ةِ كعَ الر  فِل  دعَ فؼَ »  هسـادُ وإِ  .«امَ قَ  ة ثؿ  قرَ ِخ ة إَ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ رَ  ق

قخَ  رطِ َش َطَؾك  َصحقٌح  ـِ الش   .ق

ِِقدٍِؿَِأبلُِحَِِحديُثِ*  ِ:يِ دِِاعِِالس 

ـُ (, و5/424) «الُؿسـَد»فِل  دُ أحؿَ  فَأخَرَج   «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

 (, و288, 1/235)
ُّ
اِرمِل رقؿ  «الَقَدْيـ فعِ رَ  زءِ ُج »فِل  الُبخاِريُّ (, و1356) الد 

 (, و305, 304) الت رمِِذيُّ (, و963, 730) دَ أبق داوُ (, و3)
ُّ
فِل  الـ سائِل

, 692, 631) «الُؽربَى»وفِل  (,34, 3/2و  211, 2/187) «ىغرَ الصُّ »

ـُ (, و1186, 1105 ـُ (, و1061, 862, 803) فْ ماَج  اب فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

ـُ (, و685, 677, 651, 625, 588, 5879) «َصحقِحف» ِحب ان فِل  اب

ـُ (, و1876, 1870, 1867, 1865) «َصحقِحف»  «كؼَ ـتَ الؿُ »فِل  ودِ الجارُ  اب

 (, و223, 1/195) «َمعاكِل أثارِ  َشرح»فِل  الط حاِويُّ (, و192)
ُّ
فِل  الَبقَفِؼل

ـَـ» ـَـة فَ عرِ مَ »وفِل  (,123, 118, 116, 2/72) «الُؽربَى السُّ  «وأثار السُّ
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ـ ة»فِل  الَبَغِقيُّ (, و2/488) ـُ (, و412, 1/411) «َشرح السُّ الُؿـِذر فِل  اب

ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طـ طَ  ٍق رُ مـ صُ  (1400) «طوَس إَ » دـل ثَ حد   :َقاَل  رٍ عػَ َج  ب ـُ  ُمَحؿ   ب

  صحاِب مـ أَ  ةٍ رَ َش طَ فِل  ف وهقعتُ ؿِ َس  َقاَل: ي  دِ اطِ الس   قدٍ ؿَ طـ أبل ُح  طاءٍ طَ 
 
 الـ بل

ـُ  ةَ تادَ قَ  ؿ أبقهُ دُ َح أَ  ملسو هيلع هللا ىلص  بعِ رِ  ب
 
قا الُ قَ  !ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةِ ؽؿ بَص ؿُ طؾَ أكا أَ  :َيُؼقل ل

 َقاَل:, ْض رِ طْ افَ  :قالقا .كؾَ بَ  َقاَل: .ةً باطَ كا لف تِ رَ كثَ وٓ أَ  ةً حبَ ـا ُص مَ قدَ أَ  ـَت لف: ما كُ 

الةِ إَِلك  امَ ا قَ ذَ إِ  انَ كَ   رادَ فنذا أَ  ,قفبَ ـؽِ ؿا مَ فِ ى بِ ك حاذَ حت   يفِ دَ ع يَ فَ ورَ  اؿً ل قائِ دَ اطتَ  الص 

ل فؾؿ دَ طتَ ا ع ثؿ  كَ فرَ  ,رُ كبَ اهلل أَ  َقاَل:قف ثؿ بَ ـؽِ ؿا مَ فِ بِ  َي حاذِ ك يُ حت   يفِ دَ ع يَ فَ رَ  عَ ركَ أن يَ 

 ,«هَُِدِؿَِِحِِـِْؿَِلِِِاهللُِِعَِؿَِِسِ» َقاَل:قف ثؿ تَ كبَ رُ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض ووَ  ,َيْؼـَْعفُ  ؿْ ولَ  فُ أَس رَ  َيُصب  

 َقاَل:و ادً ى ساجِ قَ هَ  ثؿ   ,ًٓ دِ عتَ ف مُ عِ قِض مَ فِل  ظؿٍ طَ  ع كؾُّ َج ك رَ ل حت  دَ واطتَ  عَ فَ رَ  ثؿ  

ف جؾَ ك رِ ـَ ثَ  ثؿ   قفِ جؾَ رِ  عَ صابِ ح أَ تَ ف وفَ طـِ طـ بَ  يفِ دَ ُض ح طَ تَ وفَ  كافَ َج  ثؿ   ,«رُِبَِكِْأَِِاهللُِ»

 ادً ى ساجِ قَ هَ  ثؿ   ,فعِ قِض مَ فِل  ظؿٍ طَ  ع كؾُّ َج ك رَ ل حت  دَ واطتَ َطَؾقَفا  دعَ ى وقَ سرَ القُ 

 ,فعِ قِض مَ إَِلك  ضقٍ طُ  كؾُّ  عَ رجِ ك يَ حت  َطَؾقَفا  دعَ ف وقَ جؾَ ك رِ ـَ ثَ  ثؿ   ,«رُِبَِكِْأَِِاهللُِ» َقاَل:و

ـِ جدَ مـ الس   امَ ك إذا قَ , حت  َؽ لِ ذَ  ثَؾ ة مِ قَ اكِ ة الث  كعَ الر  فِل  عـَ ض فَص فَ كَ  ثؿ   ع فَ ر ورَ ب  كَ  تق

ـَ ع حِ ـَ ا َص ؿَ قف كَ بَ ـؽِ ا مَ ؿَ فِ بِ  يحاذِ ك يُ يف حت  دَ يَ  الةَ ح تَ افتَ  ق ك حت  َكَذلَِؽ  عـَ َص  ثؿ   ,الص 

تِل  ةُ كعَ ت الر  اكَ إذا كَ  الةُ فِقَفا  لِض ـؼَ تَ ال  ف ؼ  ِش َطَؾك  دعَ وقَ  ىسرَ القُ  فُ جؾَ ر رِ خ  أَ  الص 

 .دَ حؿَ أَ  ػظُ ا لَ ذَ هَ  .«ؿَ ؾ  َس  ا ثؿ  كً ر  قَ تَ مُ 

ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طَ  قرَ غَ  ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  سـادُ ا الِ ذَ وهَ  ـُ و دُ ف أحؿَ ؼَ وث  : رٍ عػَ َج  ب  اب

ـٍ  ـُ  َمعق ـُ اجِ والس   عدٍ َس  واب ـُ حقَ ويَ  قرٍ ؿَ كُ  ل واب ف ؾُّ حَ مَ » :ؿٍ أبق حاتِ  َقاَل و, عقدٍ َس  ك ب

 وَقاَل  ,«دُق الص  
ُّ
ـُ  َقاَل و, «لٌس بف بَ  قَس لَ » :الـ سائِل  ,بف لَس ف ٓ بَ ق أك  رُج أَ »: ي  دِ طَ  اب
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ـُ كَ وذَ , «فَحديثُ  ُب ؽتَ ـ يُ ؿ  وهق مِ  َػفو, «الث ؼاِت »فِل  ِحب انَ  ره اب   يُّ قرِ الث   َضع 

ـُ حقَ ويَ  ـُ وَقاَل  نعقدٍ َس  ك ب   َقاَل و, «لَ خطَ ؿا أَ ب  رُ »ان: ب  حِ  اب
ُّ
: «ػاءعَ الضُّ »فِل  الـ سائِل

 .«ي  قِ لقس بؼَ »

َػفـ مَ  أن   رُ اهِ والظ    .رَ دَ ى الؼَ رَ ف كان يَ ٕك   َضع 

دِ ج مع رَ ـ َخ ؿ  ف كان مِ أك   :رُِآَخِِمرٌِوأَِ ـِ  ُمَحؿ  ـِ  بدِ طَ  ب  .ـٍ َس َح  اهلل ب

 .«ؿَ هِ ؿا وَ ب  ورُ  ,ردَ ل بالؼَ مِ رُ  دوٌق َص »: «الت ؼريب»فِل  ظُ الحافِ  َقاَل 

دو ـُ  ُمَحؿ  دُ هق  طاءٍ طَ  ب ـُ  ُمَحؿ  ـِ ؿرِ طَ  ب  .ةؼَ وهق ثِ  ,طاءٍ طَ  و ب

 .اـً َس قن َح ؽُ ف أن يَ حقالِ أَ  ؾُّ قَ وأَ  ,َصحقٌح  سـادُ ا الِ ذَ ففَ 

ـِ الؿَ وفِل  ٓ  اَح رَ آستِ  ةِ ؾَس لجِ  كرٌ ذِ  ت ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طـ طَ  واةَ الرُّ   أن  ة إ  رٍ عػَ َج  ب

 .هارْ ذكُ ؿ لؿ يَ فُ عُض رها وبَ كَ ؿ ذَ فُ عُض فبَ : اهَ كرِ ذِ  َطَؾك قاؼُ ػِ ت  لؿ يَ 

ـُ  ؿقدِ الحَ  بدُ طَ  عَ قبِ وقد تُ  دف عَ تابَ : رٍ عػَ َج  ب ـُ  ُمَحؿ   َأخَرَجف: ةَ ؾَ حَ ؾْ و بـ َح ؿرِ طَ  ب

فِل  زاِق الر   بدُ طَ (, و965, 964, 732, 731) دَ أبق داوُ (, و828) الُبخاِريُّ 

ـُ (, و2/194) «ػـ  َص الؿُ » ـُ (, و652, 643) «َصحقِحف»فِل  ُخَزيَؿةَ  اب ِحب ان  اب

 (, و1869) «َصحقِحف»فِل 
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  (102, 97, 2/84) «الُؽربَى السُّ

د ريِؼ مـ صَ  ـِ ؿرِ بـ طَ  ُمَحؿ  دطـ  ةَ ؾَ حَ ؾْ َح  و ب ـِ ؿرِ بـ طَ  ُمَحؿ   انَ ف كَ أك  » :طاءٍ طَ  و ب

  صحاِب مـ أَ  رٍ ػَ مع كَ  اًس جالِ 
 
  الةَ كا َص رْ كَ فذَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 
 قدٍ ؿَ ُح  أبقفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 َحديِث ا مـ الحقً ر كَ كَ فذَ  «...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةِ ؿ لَص ؽُ ظَ حػَ أَ  ـُت أكا كُ  :يُّ دِ اطِ الس  

ٓ  ابِ الس    .ةاَح رَ آستِ  ةَ ؾَس ر جِ ذكُ ولؿ يَ  ,رَص ختَ ف مُ  أك  ؼ إ
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ـُ قَس ؿا طِ فُ ػَ وخالَ  ـِ  بدِ طَ  ك ب دطـ  واهُ فرَ  :ارِ الد   ِؽ مالِ  اهلل ب ـِ  ُمَحؿ  ـِ طؿرِ  ب  و ب

ـِ  -اشطق   :أو-اس طـ طب   طاءٍ طَ  قه بُ أَ فِقِف  سٍ جؾِ مَ فِل  ف كانأك  » :ي  دِ اطِ الس   سفؾٍ  ب

  صحاِب ـ أَ ان مِ وكَ 
 
 يُّ دِ اطِ الس   قدٍ ؿَ وأبق ُح  ُهَريَرةأبق  سِ جؾِ الؿَ وفِل  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ب ر ثؿ كَ  َقاَل: ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  ْس جؾِ ف لؿ يَ أك  » :وفقف َحديثر الكَ فذَ  «...قدَس أُ  وأبق

ـُ (, و966, 733) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف .«...كْ ر  قَ ولؿ يتَ  امَ ر فؼَ ب  كَ  ثؿ   دَ جَ فَس  ِحب ان  اب

(, 4/354) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ (, و1866) «َصحقِحف»فِل 

 و
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـِ َس الحَ  ريِؼ مـ صَ  (118, 2/101) «الُؽربَى السُّ  ر  الحُ  ـ ب

ـُ قَس ل طِ ـِ ثَ حد    بف. ...اهلل بدِ طَ  ك ب

ـُ تبَ ف طُ ػَ وخالَ  ـِ  بدِ طـ طَ  واهُ فرَ : ؽقؿٍ أبل َح  ة ب ك قَس طِ  :فقابُ َص -ك قَس طِ  اهلل ب

ـِ ب  طـ العَ  -اهلل بدِ بـ طَ  دَ ر ذكُ لؿ يَ  ي  دِ اطِ الس   فؾٍ َس  اس ب ـَ  ُمَحؿ  ـِ ؿرِ طَ  ب  طاءٍ طَ  و ب

 «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ (, و735) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف .ؿافُ قـَ بَ 

(1/196). 

ـَُِسِالَحِو*    :رِ الُحِِـِب
 .ٌؾ ة فاِض ؼَ ثِ

ـُِتبَِوعُِ*   .«الت ؼريب»فِل  كؿا ,اثقرً كَ  ُئ خطِ يُ  دوٌق َص  :ؽقؿٍِأبلَِحِِةِب

ـِ قَس طِ َطَؾك  السـادِ َهَذا  دارَ مَ  ـ  ؽِ لَ  ـِ  بدِ طَ  ك ب   َقاَل : ارِ لد  ا ِؽ مالِ  اهلل ب
ُّ
ـُ  طؾل  ب

 ديـِ الؿَ 
 
ـُ كَ وذَ  ,«جفقٌل مَ »: ل  .«الث ؼات»ِحب ان فِل  ره اب

ـُ َحَجٍر فِل  َقاَل و ٓ   ,عقبِ تُ ا ذَ إِ  :يعـل :«ؼبقٌل مَ »: «الت ؼريِب »اب  :ـق   فؾَ وإ

 .عقٌػ َض  سـادُ فالِ 
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 و الط حاِوي   ـدَ ع طِ قَ ووَ 
 
د :ذاؽَ هَ  ُل و  إَ  سـادُ الِ  الَبقَفِؼل ـُ  ُمَحؿ  ـِ ؿرِ طَ  ب  و ب

ـِ  ٌؽ ـل مالِ ثَ حد   طاءٍ طَ  ـِ  ط  ...اشٍ ق  طَ  اب

  ـدَ وطِ 
 
 ...اسٍ طب   :اش أوطـ طق   ٌؽ ل مالِ كِ رَ خبَ أَ  :الَبقَفِؼل

ـُ  بدُ طَ » دَ أبل داوُ  ـدَ ع طِ قَ ل وَ اكِ الث   سـادِ ويف الِ   الط حاِوي   ـدَ وطِ  ,«كقَس طِ  اهلل ب

ـُ قَس طِ » ـُ قَس طِ »ف قابُ وَص  ,«ـِ حؿَ الر   بدِ طَ  ك ب  .ؼبَ ا َس كؿَ  «اهلل بدِ طَ  ك ب

مـ  ةِ اَح رَ آستِ  ةُ ؾَس قن جِ ؽُ أن تَ  قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث  ِرواَيةب الط حاِويُّ  وقد رد  

الةـ ـَ ُس  ًٓ ؿَ ر احتِ كَ وذَ  ,الص     بلن يؽقنا
ُّ
  دترَ كؿا وَ -ؾفا عَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـِ  ِؽ مالِ  فِل َحديِث  مـ َذلَِؽ  ٓ ٕن   ,فاجؾِ د َٕ عَ بف فؼَ كاكت  ةٍ ؾ  عِ لِ  -ِث يرِ قَ الحُ  ب

الةِ ة ـ  ُس   .الص 

ـِِمرََِِِٕقدٍِؿَِأبلُِحَِِحديَثَِِػِوكانِقدِضعِ  ِ:ي

ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طَ  عُػ : َض ُلِوِ إَِ  .َحديِث ي الراوِ  رٍ عػَ َج  ب

د»: (1/227) «َشرح َمعاكِل أثارِ »َقاَل فِل  .اعُ طَ : آكؼِ لاكِِالثِ  ـُ  ُمَحؿ   ب

ـِ ؿرِ طَ  فِل  فعَ ر مَ كِ ـ ذُ ؿ  وٓ مِ  ,قدٍ ؿَ مـ أبل ُح  َحديَث الَذلَِؽ  عْ سؿَ لؿ يَ  اءٍ ططَ  و ب

 .«قٌل جفُ مَ  ٌؾ ُج ؿا رَ فُ قـَ بَ  ,َحديِث الَذلَِؽ 

ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طَ  عِػ بَض  الَؼقلِ  صالُق إِ  ُقؾُت: ف ؼَ فؼد وث   :رٌ ظَ كَ فِقِف  رٍ عػَ َج  ب

 .فِ حالِ  قانُ م بَ د  وتؼَ  ,ةؿ  ئِ مـ إَ  ةٌ ؿاطَ َج 
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ِ:ةودَِردُِفؿَِِاعِِطَِىِآكؼِِعقَِاِدَِوأمِ 

ِأوِ  تِل  واَيةر  ال : ٕن  ًٓ  .سـادِ الِ  ةُ قػَ عِ َض  الط حاِويُّ ا فَ ؼ بِ ؾ  تعَ ال 

دَ  : ٕن  اقًِاكِِثَِ ـَ  ُمَحؿ  ـِ ؿرِ طَ  ب كؿا  ,قدٍ ؿَ مـ أبل ُح  ؿاعِ بالس   َح قد صر   طاءٍ طَ  و ب

ـِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طَ  ِرواَيةفِل  مد  تؼَ   .رٍ عػَ َج  ب

 صريُح فقفا الت  (, و223, 2/195)فِل  واَيةر  الَهِذه  الط حاِويُّ ج خرَ أَ وقد 

ٓ   ؿاعِ بالس   دح ر  كؿا َص , ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  كرُ ذِ فِقَفا  فا لقسك   أَ إ ـُ  ُمَحؿ  و ؿرٍ طَ  ب

د ِرواَيةى مـ خرَ إُ  ريِؼ الط  فِل  قدؿَ مـ أبل ُح  ؿاعِ بالس   ـِ  ُمَحؿ   و ؿرِ طَ  ب

 .ةَ ؾَ ؾحَ بـ َح 

ُِحَِِحديِثِول (, 967, 734) دَ أبق داوُ  َأخَرَجف :رُِآَخِِريٌؼِصَِِؿقدٍِأبل

ـُ (, و293, 270, 260) الت رمِِذيُّ و ُـ (, و863) فْ ماَج  اب فِل  ُخَزيَؿةَ  اب

ـُ (, و637, 608, 589) «َصحقِحف» (, 689, 640) «َصحقِحف»ِحب ان فِل  اب

 (, و1/223) «َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  الط حاِويُّ و
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل  «الُؽربَى السُّ

ـُ (, و2/121) ـِ  قِح ؾَ فُ  ريِؼ مـ صَ  (1391) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب قؿان ؾَ ُس  ب

ـُ  اُس ـل طب  ثَ حد   ـُ  فُؾ وَس  قدٍ َس وأبق أُ  قدٍ ؿَ ع أبق ُح ؿَ اجتَ » :َقاَل  فؾٍ َس  ب  عدٍ َس  ب

دو ؿ ؽُ ؿُ طؾَ أكا أَ  :قدٍ ؿَ أبق ُح اَل فؼَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةَ روا َص كَ ة فذَ ؿسؾَ مَ بـ  ُمَحؿ 

ه سـادُ وإِ  .ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  كرُ ذِ فِقِف  ولقس .َحديَث ال «...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةِ بَص 

ـُ  قُح ؾَ فُ : عقٌػ َض  ٓ   ,«الت ؼريب»فِل  كؿا ,لطَ الخَ  ثقرُ كَ  دوٌق قؿان َص ؾَ ُس  ب ـَ الؿَ   أن  إ  ت

  .ىخرَ أُ  ٍق رُ مـ صُ ُرِوَي  فؼد الُجؿَؾةفِل  َصحقٌح 
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  :ڤ ُهَريَرةأبلَِِحديُثِ* 

 (, و651) الُبخاِريُّ  َأخَرَجف ,التفَص  ءِ سلالؿُ  َحديِث ل فِ 
ُّ
 الَبقَفِؼل

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :وفقف, (2/126)
ِ،اًسِالِ

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ
 َحديِث الَهَذا  لفػِ  .«اًسِالِ

 .ةاَح رَ آستِ  ةِ ؾَس جِ  ثباُت إِ 

كؿا أشار  ,يفااوِ ػ رَ قلِ وقد ُخ  ,ةقَح رُج مَ  َحديِث الفِل َهَذا  الزيادةَ َهِذه  ـ  ؽِ لَ 

ِيَِقِِتَِْسِتَِِكتِ َحِ»: رِ قخإَ فِل  ةَ سامَ أبق أُ  َقاَل و» َؼاَل:ة فحَ اجِ الر   واَيةر  الإَِلك  الُبخاِريُّ 

 .«..«اؿًِائِِقَِ

ِ ِفِل َِحَجرٍ ـُ ِاب  ِرواَيةوفِل » :(0/594/478)ِ«بقرِِالَحِِؾخقصِِالتِ »َقاَل

ِقَِِِـ ئِِؿَِطِْكِتَِتِ َحِ»ى لف: خرَ أُ 
 اهـ. .«فُ شبَ وهق أَ  .«اؿًِائِ

ِِالَبقَفِؼلِ َِقاَلِ ـَـ»فِل قد بَ طُ  ِرواَيةُ  حقُح الص  و» :(9/059)ِ«الُؽبَرىِالس 

ـِ  ـِ  َػ قُس ويُ  ,ةدامَ ل قُ أب عقدٍ َس  اهلل ب كِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِ» :ةَ امَ َس ك طـ أبل أُ قَس مُ  ب

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْتَِوَِِيَِقِِتَِْسِكِتَِتِ َحَِِؽَِسِأِْرَِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ
كِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِِ،اًسِالِ

َِؽِتَِِلَِصَِذلَِؽِفِلِِْؾِعَِافِِْؿِ ثُِِ،اؿًِائِِقَِِيَِقِِتَِْسِكِتَِتِ َحَِِؽَِسِأِْرَِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ

 .«..«افَِؾِ كُِ

ًِٓ اِدَناالعِتِفٕ  َٗدالْاِز اآلثاُز ََٔد  َ٘ٔاِىالثَّ ِٗجَدمً الشَّ اِؤَالِق يَدِع َعَلٙ ال

 لُّ تدُ  طِ وَس د إَ فُّ َش ة والت  عَ ابِ ة والر  قَ اكِ ة الث  كعَ الر  إَِلك  فقضِ الـُّ فِل  دت آثارٌ رَ وَ 

حاَبة عضِ طـ بَ  فقضِ الـُّ  ـدَ طِ  ك الَقَدْيـَطؾَ  ادؿَ آطتِ َطَؾك   عقـ.ابِ والت   الص 
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ـِِِِقِزرَِعـِإَِ ـُ  يُت أَ رَ » َقاَل:ِقسٍِقَِِب الة ضفَ ر كَ ؿَ طُ  اب َطَؾك  دؿِ عتَ ويَ  فِل الص 

ـُ  َأخَرَجف .«يفدَ يَ  ـُ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب الُؿـِذر فِل  اب

ـِ  ادِ طـ حؿ   كقعٌ ـا وَ ثَ حد  : (1461) «طوَس إَ »  .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .بف ...ؿةؾَ َس  ب

  َأخَرَجفو
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ـِ  عاذِ مُ  ريِؼ مـ صَ  (2/135) «الُؽربَى السُّ  ةَ جدَ كَ  ب

ـُ  ُؾ ثـا كامِ  ـُ - ادٌ ؿ  ثـا َح  ةَ ؾحَ صَ  ب ـِ  ِق زرَ طـ إَ  -ؿةؾَ َس  هق اب  يُت أَ رَ » َقاَل: قسٍ قَ  ب

ـَ ا  :فسائِ ؾَ ه ولجُ دِ لَ لقَ  ؾُت يف فؼُ دَ إرض بقَ َطَؾك  دؿَ قـ اطتَ تَ كعَ مـ الر   امَ ر إذا قَ ؿَ طُ  ب

 .عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .«قنؽُ يَ َهَذا  ـؽِ ولَ  ,ٓ :قاقالُ  !رِ بَ مـ الؽِ َهَذا  ُؾ ػعَ ف يَ ؾ  عَ لَ 

ـُِِصرِِأبقِكَِِالَبقَفِؼلِ ِقُخِفقفَِشِ*  ـُِؿَِفِعُِواسؿُِِ،ةتادَِقَِِب ـِِِزيزِِالعَِِبدِِعَِِرِب  :ةَِتادَِقَِِب

 .ةٍ رجؿَ تَ َطَؾك  ػ لفقِ ؿ أَ ل

ِأحؿَِقُخِوَشِ*  ـُُِِدِف ـِِِسحاَقِإِِِب ـِِِقبانََِشِِب  ػ لفقِ لؿ أَ  :يِ وِِرَِالفَِِيِ غدادِِالبَِِب

 .«ـانِس »فا قابَ َص  «قبانَش »قن ؽُ , وقد يَ اة أيًض ؿَ رَج تَ َطَؾك 

ـُِِعاذُِومُِ*   ره كَ ذَ :ِةجَدِكَِِب
ُّ
َهبِل  َقاَل:و ,(4/133) «الدَ آطتِ  قزانِ مِ »فِل  الذ 

ـُ كَ وذَ  ,«فِقفِ  ؿؾ  قد تؽَ  الحالِ  ُح صالِ »  قَل ؾ قَ ؼَ كَ (, و6/55) «فاكِ َس لِ »فِل  رٍ جَ َح  ره اب

 
 
َهبِل ِ.«َحديِث ال ُح صالِ » :هـدَ ع طِ قَ , ووَ الذ 

ـُ  ُؾ وكامِ *   .«بف لَس ٓ بَ »: «الت ؼريب»وفِل  ,فِقفِ  ػؾَ ختَ مُ  يُّ رِ حدَ الجَ  ةَ ؾحَ صَ  ب

ِ»فِلِِإَلباكِلِ َِقاَلِ ِِالَبقَفِؼلِ ِسـادِِ(ِعـِإ856ِِرقؿِ)ِ«ةقػَِعِِالض  ا ذَ وهَ » ؼ:ابِِالس 

 اهـ. .«ؿفُ ؾُّ كُ  ؼاٌت ف ثِ جالُ د, رِ ق  َج  سـادٌ إِ 
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يـ لؿ ذِ وال   ,ؿقفِ ؿ فِ ؾ  ؽَ تَ الؿُ  واةِ الرُّ  ؼ مـ حالِ بَ ا َس ؿَ لِ  :رٌ ظَ كَ فِقِف $ ف الَ وما قَ 

 إَلباكِ  بؾ إن  , ةؿَ رَج تَ َطَؾك  ؿفُ لَ  ؼِػ كَ 
 
ا سـادً إِ  ( أطؾ  4/321) «رواءِ الِ »فِل  ل

ـِ  دَ حؿَ بلَ  ـِ  سحاَق إِ  ب  .قبانَ َش  ب

ـَ  َؾ كامِ  ثؿ إن   ـِ  ادِ ه طـ حؿ  دُ رُّ ػَ فتَ  :كقعٍ ن بقَ ؼارَ فال يُ فِقِف  ؿؾ  ؽُ تُ  ةَ ؾحَ صَ  ب  ب

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,ةيادَ الز  َهِذه  عِػ َض َطَؾك  إلخ يدلُّ  «...دهِ لَ لقَ  ؾُت فؼُ » :ؿة بزيادةؾَ َس 

 2/179و 2/178/2964) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجفوقد 

ـُ (, و2969/  بدُ ؿا طَ الهُ كِ , كقعٍ ( طـ وَ 1/347) «ػصـ  الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب

ـِ  بدِ طـ طَ  كقعٌ وَ واق ز  الر   ـِ  عٍ طـ كافِ  ي  رِ ؿَ ر العُ ؿَ طُ  اهلل ب قم ؼُ ان يَ ف كَ أك  » :رؿَ طُ  طـ اب

ـِ  ـدَ وطِ  .«ؿافُ عَ رفَ بؾ أن يَ يف قَ دَ يَ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ ة مُ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ إِ  أبل  اب

ـُ  بدُ طَ : عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .«يفدَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ ان يَ ف كَ أك  » :ةقبَ َش   يُّ رِ ؿَ ر العُ ؿَ طُ  اهلل ب

ـِ  ح  لف ما َص  دُ شفَ ـ يَ ؽِ , لَ عقٌػ َض   ر.ؿَ طُ  طـ اب

ـُِِقُسِقَِ*  ِ:مٍِحازِِِب

ـُ  َأخَرَجف .«ضفَ ا كَ ذَ يف إِ دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ ا يَ قًس قَ  أيُت رَ » َقاَل:َِؾِقسؿاعِِعـِإِِ  اب

 .اطقؾسؿَ طـ إِ  رُ حؿَ إَ  دٍ ـا أبق خالِ ثَ حد   :(1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش 

ـُ  قُؾ سؿاطِ وإِ , ـَس ه َح سـادُ وإِ   .دٍ أبل خالِ  هق اب

ِي:صرِِـِالبََِسِالَحِ* 

 ؾُج د الر  ؿِ عتَ أن يَ  الًس ى بَ رَ ف كان ٓ يَ أك  » :ـَسِعـِالَحَِِسِقكُِويُِِقرٍِـُصِعـِمَِ

الةِ  ضفَ يف إذا كَ دَ يَ َطَؾك  (, 2/178) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف .«فِل الص 
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ـُ و ـِ َش ( طـ هُ 1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب ـِ  ـدَ ـ طِ ؽَ لِ  .بف ..شقرٍ بَ  قؿ ب  اب

ـُ  ـصقرٌ مَ : ؼاٌت ف ثِ جالُ ورِ  .هحدَ س وَ قكُ ة طـ يُ قبَ أبل َش  ـُ قكُ ويُ  ,انذَ ازَ  هق اب  س هق اب

ٓ   ,بقدٍ طُ  ٓ  بتً ة ثَ ؼَ وإن كان ثِ  اقؿً َش هُ   أن  إ  ػِ الخَ  رسالِ والِ  دلقسِ الت   ثقرُ ف كَ  أك  ا إ
 
 .ل

ـُ  َأخَرَجفو ـِ  ي  فدِ طـ مَ  كقعٌ ثـا وَ حد  : (1/347ة )قبَ أبل َش  اب طـ  قنٍ قؿُ مَ  ب

ـِ   .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .«دُ ؿِ عتَ ـ يَ َس وكان الحَ  ,دَ ؿِ عتَ ه أن يَ رِ ف كَ أك  » :يـقرِ ِس  اب

 .ةَ البَ ر أبل قِ ثَ أَ فِل  ليلتِ  رُ آَخ  ريٌؼ ولف صَ 

ـُِِبُدِةِعَِلبَِأبقِقِِ*  ِ:لِ رمِِالَجِِيدٍِزَِِاهللِب

ِخالِِ فِل  ؿايفِ يدِ أَ َطَؾك  دانؿِ عتَ يَ  ـَ َس والحَ  ةَ البَ يت أبا قِ أَ رَ » :َقاَلِِدٍِعـ

الةِ  ـُ  َرَجفَأخ .«الص  ـُ  ادُ ـا طب  ثَ حد  : (1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب  ب

اءُ  فرانَ هق ابـ مِ  دٌ , وخالِ ؼاٌت ف ثِ جالُ رِ  َصحقٌح  هسـادُ وإِ  .بف ...امِ ق  العَ   .الَحذ 

ـُِِطاءُِعَِ*  ِ:باٍحِأبلِرَِِب

ـِِِيؾَِِذِعـِالفُِ ـُ  َأخَرَجف .«ضفَ د إذا كَ ؿِ عتَ يَ  طاءً طَ  يُت أَ رَ » َقاَل:ِللٍِهِِِب أبل  اب

 يُؾ ذَ , الفُ عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...دَ ـا أبق داوُ ثَ حد  : (1/348) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ َش 

ـُ    يُّ ز  ه الؿِ رْ ذكُ ة ولؿ يَ ؿَ رَج تَ َطَؾك  ػ لفقِ لؿ أَ  لٍ اَل هِ  ب
ف ؾ  عَ , ولَ طاءٍ طـ طَ َرَوى  ـقؿَ فِ

ـُ  يُؾ ذَ الفُ   (.6/192) «انقزَ ان الؿِ َس لِ » عقٌػ كان هق ففق َض  فننْ  :لٍ اَل بِ  ب

ِ:وٌقِسرُِمَِوِيٌحِرَِوُشِِدُِسقَِإَِ* 

َطَؾك  دونؿِ عتَ يَ  اوقً سرُ ومَ  ايحً رَ وُش  دَ سقَ ى إَ أَ ـ رَ ل مَ كِ رَ خبَ أَ » َقاَل:ِرٍِعـِجابِِ



ِدِ  060
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

ـُ  َأخَرَجف .«قاُض فَ ؿ إذا كَ يفِ يدِ أَ  ـا ثَ حد  : (1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـُ  رٌ جابِ : عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  بف. ...قَؾ ائِ سرَ طـ إِ  كقعٌ وَ   عػِ الجُ  يدَ زِ يَ  هق اب
ُّ
 عقٌػ َض  ل

 ِض رافِ 
 
 .جفقٌل ف مَ قخُ وَش , «الت ؼريِب »فِل  اؿَ كَ  ,ل

ًِٓ ناَدِ االعِتَسً ِكَم ََٔد  :َعَلٙ ال

د*  ـُُِِمَحؿ  ِيـ:قرِِِسِِب

ـِِِيِ فدِِعـِمَِ ـِِِقنٍِقؿَِمَِِب ـُ  َأخَرَجف .«دَ ؿِ عتَ ه أن يَ رِ ف كَ أك  » :يـقرِِِسِِعـِاب أبل  اب

 .حقٌح ه َص سـادُ وإِ  .بف ...كقعٌ ـا وَ ثَ حد   (1/347) «الؿصـػ»فِل  ةَ بَ قَش 

ِ:لِ عَِِخِالـ ِِقؿُِاهِِبرَِإِِ* 

ِإِِِةَِقرَِغِِعـِمُِ قـ تَ كعَ س بقـ الر  ؾَ د إذا َج ؿِ عتَ ه أن يَ ؽرَ ف كان يَ أك  » :قؿاهِِبرَِعـ

طـ  (2/177) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف .«يفدَ يَ َطَؾك  ضفَ وإذا كَ 

ـُ , ي  قرِ الث   ؿا طـ الهُ كِ , قؿٍ َش ( طـ هُ 1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةَ قبَ أبل َش  واب

 .ؼاٌت ف ثِ جالُ ه رِ سـادُ وإِ  .بف ...ةقرَ غِ مُ 

ـُ  َأخَرَجفو دقؿ طـ َش ـا هُ ثَ حد  : (1/347) ةَ قبَ أبل َش  اب ـِ  ُمَحؿ  طـ  ةَ حادَ ُج  ب

ٓ  َذلَِؽ  هؽرَ ف كان يَ قؿ أك  اهِ برَ طـ إِ  ِث الحارِ   .«اريًض أو مَ  ابقرً كَ  اقخً قن َش ؽُ  أن يَ إ

ـِ يؼَ رِ يـ الط  ذَ فَ وهق بِ , ؼاٌت ف ثِ جالُ ه رِ سـادُ وإِ   قؿ.اهِ برَ طـ إِ  َصحقٌح  ق

 :رَيخِٔٚ التََّأً َزَم

 َقاَل: ؟قفتَ كبَ أم رُ  ُؾ بْ قَ  عُ رفَ يَ  يفِ دَ يَ قم أَ ؼُ لقَ  ُض ـفَ ؾ يَ ُج الر  فِل  ةَ تادَ طـ قَ  رٍ عؿَ طـ مَ 
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( طـ 2/178) «ػـ  َص الؿُ »فِل  اقز  الر   بدُ طَ  َأخَرَجف .«قفؾَ طَ لَِؽ ذَ  نَ قَ هْ ر أَ ـظُ يَ »

 .ةقػَ عِ ة َض تادَ طـ قَ  رٍ عؿَ مَ  ِرواَية ,عقٌػ ه َض سـادُ وإِ  .بف ...رٍ عؿَ مَ 

ال   نم َ
 
بَ ق

َرا هَ  ىل 
 
هل  من الق

 
َالعَ أ َ:لم 

ُجقد مـ امِ قَ الؼِ  ـدَ طِ  الَقَدْيـب رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ بآطتِ  الَؼقلِ إَِلك  بهَ ذَ   السُّ

 .ؾؿِ العِ  َأهؾِ  مـ ةٌ ؿاطَ َج 

 :َؽ لِ بذَ َقاَل  ـؿ  ومِ 

ِ:-َتعاَلكِاهللِؿفحِِرَِ-ٌِؽِمالِِِمامُِالِِ* 

 ـدَ طِ  يفِ دَ يَ َطَؾك  ادُ ؿَ : آطتِ ٌؽ مالِ  َقاَل »:ِ(0/430)ِ«كؾقؾِِوالِِِاِجِالتِ »فِلِِجاء

الة ؾقسِ مـ الجُ  امِ قَ الؼِ    بُّ َح فا أَ ؾ  كُ  فِل الص 
 
ِ.«ةقـَ ؽِ لؾس   ُب قرَ وهق أَ  إلل

ِـَدِؿاِعِِهُِقرُِلِخِوتَِ»:ِؾقؾٍَِخِِقلِِقَِِرِحِلَِشِفِِِ(0/430)ِ«ؾقؾِِالَجِِِبِقاهِِمَِ»لِوفِِ

 :واياٍت رِ  الَث ثَ  «قانالبَ » فِل كؽَ : َح «قضقِح الت  »َقاَل فِل » :«امِِقَِالؼِِ

فِل  فبُ ذهَ وهق مَ  ,قاءً َس َذلَِؽ  ىأَ ورَ  ,فعؾِ وفِ  ادِ ؿَ آطتِ  ركِ تَ  ةُ جازَ : إِ كولَِإُِ

 .«كةو  دَ الؿُ »

 .فكَ رْ ػ تَ وخػ   ؿادَ آطتِ  ب  حَ : استَ ةًِومرِ 

 .فكَ رْ ه تَ رِ ف وكَ ـَ حَس : استَ ةًِومرِ 

ِكِْرُِبِِْيََِلِفَِِؿِْكُُِدَِحِأََِِسَجَدِِاذَِإِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصف قلِ لؼَ  :قاِب بالص   ققالِ ك إَ ولَ وهق أَ  :َقاَلِ

ِيَِؿَِكَِ ك ٓ حتّ  الَقَدْيـ ؼديؿِ ر بتَ مَ ذا أَ نِ فَ  .«فِِقِْتَِبَِكِْرَُِِؾِبِْقَِِفِِيَِْدِيَِِعَُِضِيَِِـِْؽِِلَِوَِِ،َبِعقرُِالِِْكُِرُِبِْا
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 .«فامِ قَ قِ فِل  الَبِعقرَ ف شبِ ك ٓ يُ إذا قام حت   رضِ يف بإَ دَ ع يَ َض ب أن يَ َج وَ  الَبِعقرَ ف شبِ يُ 

ِِمامُِالِِ*  ِ:-َتعاَلكِاهللِؿفحِِرَِ-ِلِ عِِافِِالش 

َِِقاَلِ قن ؽُ اء أن يَ سوالـ   جالِ مـ الر   ؾ  َص مُ  ر كؾ  لمُ كَ » :(0/048)ِ«إمِ »فِل

َؾَقاِت فِل  فؾقُس ُج   :ساٍت ؾَ َج  الَث ثَ  الص 

ُجقدف مـ أَس ع رَ فَ إذا رَ  - ى سرَ ف القُ جؾَ ك رِ ـَ بف وثَ ؼِ طَ َطَؾك  عْ رجِ لؿ يَ  السُّ

 .لو  د إَ فُّ َش الت  فِل  سجؾِ كؿا يَ َطَؾقَفا  سؾَ وَج 

ُجقدمـ  قامَ د الؼِ راَ وإذا أَ  -  رضِ إَ َطَؾك  ايف معً دَ د بقَ ؿَ اطتَ  ؾقسِ أو الجُ  السُّ

  طـ ىروَ ف يُ ك  فنِ  :ادٍ ؿَ اطتِ  قرِ بغَ  َض ـفَ أن يَ  بُّ حِ ض, وٓ أُ فَ وكَ 
 
ف كان أك   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«قامَ الؼِ  رادَ إذا أَ  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ يَ 

ـِِِِؽِمالَِِِحديَثِرِكَِعدِأنِذَِبََِِقاَلِو ـ مَ  رُ لمُ فـَ  ذُ لُخ ذا كَ فَ وبِ » :ڤِِثِيرِِقَِالُحِِب

الةِ  ؾقسٍ أو ُج  ُسُجقدٍ  ـقام مِ  ا باطً ات   ايف معً دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ أن يَ  فِل الص 

الة لؾ  َص لؾؿُ  نُ طقَ ع وأَ قاُض لؾت   فُ شبَ أَ َذلَِؽ  فنن   :ةـ  لؾسُّ  ٓ  حرَ وأَ  َطَؾك الص  ب ؾِ ـؼَ  يَ ى أ

 وِٓف فِقِف َطَؾق ةطادَ وٓ إِ  ,ف لفهتُ رِ كَ َهَذا  ىقَ ف ِس امَ قَ  قامٍ قِ  , وأيُّ ُب ؾِ ـؼَ يَ  ؽادُ وٓ يَ 

الةِ  ةٌ قئَ ف هَ كؾ  َهَذا  ٕن   :فقٍ َس  ُسُجقدَ   .«فِل الص 

ِ*ِ ِة:قِ عِِافِِوالش 

َِِقاَلِ  يفِ دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ أن يَ  بُّ حَ ستَ ويُ » (:4/980)ِ«بذ ِفَِالؿُِ»فِلِِيِ قرازِِالش 

ـُ  ُؽ مالِ َرَوى  اؿَ لِ  :امِ قَ الؼِ فِل    أن  » :ِث يرِ قَ الحُ  ب
 
 قامَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ ستَ ا ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  دؿَ واطتَ 
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ِِالـ قِويِ َِقاَلِ ام مـ قَ  قاءٌ ـا: وَس صحابُ أَ  َقاَل » (:4/989)ِ«قعِِجؿُِالؿَِ»فِل

مـ  امَ ا إذا قَ ذَ , وكَ رضِ إَ َطَؾك  يفدَ بقَ  ادً ؿِ عتَ قم مُ ؼُ أن يَ  ُـّ ة ُيَس جدَ ة أو مـ الس  ؾَس الجِ 

ؾ ُج والر   عقُػ والض   يُّ قِ الؼَ َهَذا  فِل قاءٌ , َس رضِ إَ َؾك طَ  يفِ دَ د بقَ ؿِ عتَ ل يَ و  د إَ فُّ َش الت  

 عِ افِ الش  َطَؾقِف  , وكص  ةُ رأَ والؿَ 
ُّ
ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث ل :صحاُب إَ َطَؾقِف  ؼػَ , وات  ل  ب

  طـ َصحقٌح  ٌض عارِ , ولقس لف مُ ِث يرِ قَ الحُ 
 
 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـُِِسحاُقِإِِ*  ِ:-َتعاَلكِاهللِفؿَِحِِرَِ-ِيفِِقَِاهَِرَِِب

ـ ةت َض مَ » (:0/036/9)ِ«يِ زِِروَِؾِالؿَِسائِِمَِ»فِلَِِقاَلِ   مـ السُّ
 
أن  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

  الةِ ة َص ػَ ِص »ف مـ ؾتُ ؼَ كَ  .«اابًّ كان أو َش  اقخً َش  قمُ ؼُ يف ويَ دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ يَ 
 
 «ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 لباكِ للَ 
 
 (.3/818) ل

ِ ـِِِسحاَقِإِِِؾِِسائِِمَِ»ويف  :سحاُق إِ  َقاَل » :(9/456)ِ«يِ روزِِالؿَِِقرٍِـُصِمَِِب

َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  رْ ؼدِ فنن لؿ يَ  :رضِ إَ َطَؾك  يفدَ بقَ  دُ ؿِ عتَ ويَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ يَ 

 .«امَ وقَ  يفِ دَ يَ َطَؾك  دؿَ اطتَ  س ثؿ  ؾَ َج  مقفِ دَ قَ  دورِ يف وُص دَ يَ 

ِ:يِ رِ أُجِ* 

ِِيِ رداوِِالؿََِِقاَلِ  دُ ؿِ عتَ ف يَ أك   يُّ ر  أُج  ارَ واختَ » :(9/69)ِ«كصاِفِالِِ»فِل

 .«امَ إذا قَ  رضِ بإَ 

*** 
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ِذَِعَدِبَِ ِِِدل ةَِإَِِكرُتِما ِمـ ِفِل ـ ة ِِادِِؿَِآعتِِالس  إَِلكِِامِِقَِالؼِِِـَدِعِِِرضِِإََِعَؾك

ِ.ةلََِؿسلَِالَهِذهِِفِلِرٍِقَُِصِِةُِد ِعِِِرُِظفَِيَِِطِِوَسِدِإَِفِ َشِة،ِومـِالتِ عَِابِِةِوالرِ قَِاكِِالثِ ِةِِكعَِالرِ 

, امِ قَ الؼِ  ـدَ طِ  رضِ إَ َطَؾك  هدِ بقَ  دَ ؿِ عتَ ويَ  ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  َس جؾِ : أن يَ كولَِإُِ

ـِ  ِؽ مالِ  َحديَث َطَؾقَفا  دل   ةُ قرَ ه الصُّ ذِ وهَ   .ِث يرِ قَ حُ ال ب

َطَؾك  يفِ دَ بقَ  دَ ؿِ عتَ أن يَ  ونَ دُ  قمَ ؼُ ويَ  ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  َس جؾِ : أن يَ ةقَِاكِِالثِ 

ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث  ِق رُ صُ  عُض بَ َطَؾقَفا  ة دل  قرَ ه الصُّ ذِ وهَ , رضِ إَ   ِث يرِ قَ الحُ  ب

 .قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث و

َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  ونَ ة ودُ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  َس جؾِ ون أن يَ دُ  قمَ ؼُ : أن يَ ةثَِالِِالثِ 

ـِ  ةَ فاطَ رِ  َحديُث َطَؾقَفا  دل   ةُ قرَ ه الصُّ ذِ وهَ , يفِ دَ بقَ  رضِ إَ   .عٍ رافِ  ب

, ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  َس جؾِ ون أن يَ دُ  رضِ إَ َطَؾك  يفِ دَ بقَ  دَ ؿِ عتَ : أن يَ ةُِعَِابِِالرِ 

حاَبةطـ  أثارِ  عُض ت بَ اءَ ـ َج ؽِ لَ  ,حاِديِث إَ فِل َطَؾقَفا  ػقِ ولؿ أَ  هؿ قرِ وغَ  الص 

 عِ افِ والش   ٌؽ ا مالِ فَ بِ وَقاَل  ,َطَؾقَفا لُّ تدُ 
ُّ
ـُ  سحاُق ف, وإِ صحابُ وأَ  ل  .يُّ ر  وأُج  يفِ قَ هَ ارَ  ب

َََٓ ٘ ثهَّساَح٘ االسِتلَشِج لُصِجَٓ َقاَل:ً َم  :ُضي

  ة طـاَح رَ آستِ  ةُ ؾَس جِ َثَبَتت 
 
وأبل  ِث يرِ قَ بـ الحُ  ِؽ مالِ  فِل َحديِث  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 قـ.يثَ َحدِ ال خريُج ؼ تَ بَ وقد َس , ڤ ي  دِ اطِ الس   قدٍ ؿَ ُح 

 فؼد :-تتبَ إن ثَ -التف َص  ءِ سلالؿُ ة ص  قِ ُهَريَرة فِل أبل  فِل َحديِث  تدَ رَ ووَ 

ـُ  ظُ الحافِ َقاَل  كِتِ َحِ»ى لف: خرَ أُ  ِرواَيةوفِل » :ي  خارِ بفا لؾبُ َس ما كَ عدَ بَ  رٍ جَ َح  اب

ِقَِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ
 (.1/625/389) «بقرُ الحَ  ؾخقُص الت  » .«فُ شبَ وهق أَ  «اؿًِائِ
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  َقاَل و
ُّ
ـَـ»فِل  الَبقَفِؼل ِتَِتِ َحِ» :حقُح (: الص  2/162) «الُؽربَى السُّ ِيَِقِِتَِْسِك

 .«..«اؿًِائِِقَِ

ِ:ةاَحِرَِةِآستِِؾَسِجِِفِلِِالِعؾؿِِِاخَتَؾَػَِأهُؾِوقدِ

 .هل مستحبة فؼالِبعضفؿ:ِ-

 .بُّ حَ ستَ ٓ تُ  ؿ:فُِعُضِبََِِقاَلِوِ-

ٓ  ايًّ قِ وإن كان قَ  ,ةاَح رَ س لالستِ ؾَ َج  اعقػً ن كان َض إِ  آخرون:َِقاَلِوِ-

 .قفالَ إِ  حتاُج ف ٓ يَ ٕك   :ُس جؾِ يَ 

 :٘اَحَس٘ االسِتلَشِج اِبحَبباسِتَقاَل  ًَم

لاَ  *
َ مامَ 

 
َافَ الش َ:$ يَ ع 

ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث ذ بَخ د أَ فؼَ   «م  إُ »فِل  َأخَرَجفالذي  ڤ ِث يرِ قَ الحُ  ب

ؼ بَ وقد َس  ,الَقَدْيـب إرضِ َطَؾك  ؿادُ ة وآطتِ اَح رَ ة آستِ ؾَس وفقف جِ , (1/139)

 .فالمُ كَ 

ُِِبِذهَِوهقِمَِ*  ِة:قِ عِِافِِالش 

فا ك  قر أَ شفُ الؿَ  حقُح ـا الص  بُ ذهَ مَ »: (3/292) «قعجؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ  َقاَل 

 .«ةب  حَ ستَ مُ 

 :$ دأحؿَِِمامِِوعـِالِِ* 

 .ةاَح رَ آستِ  ةَ ؾَس س جِ جؾِ ف يَ أك   :ِرواَية
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ِقدامةَِقاَلِ ِِابـ س جؾِ ف يَ ة: أك  قَ اكِ الث   واَيةر  وال»ِ(:9/904)ِ«الُؿغـِل»فِل

ِ.«ُل ال  الخَ  هاارَ اختَ 

 :ؾقسِ الجُ  ركِ ف بتَ قلَ ك قَ رَ تَ  :لعـِ يَ  :َهَذاإَِلك  اهلل بدِ ع أبق طَ َج ل: رَ ال  الخَ  َقاَل 

ـُ  ُؽ مالِ َرَوى  اؿَ لِ    أن  » :ثيرِ قَ الحُ  ب
 
ف مـ أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ س إِ جؾِ كان يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ُجقد ة ػَ ِص »فِل  قدٍ ؿَ ُح  أبق -أيًضا- رهكَ وذَ  ,الُبخاِريُّ َرواُه  .«َض ـفَ بؾ أن يَ قَ  السُّ

  الةِ َص 
 
ـٌ َح  َحديٌث وهق  .« ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل   صقرُ ؾ بف والؿَ ؿَ ـ العَ ق  عَ فقتَ  :َصحقٌح  س

 اهـ. .«إَِلقفِ 

ـُ  َقاَل و مام الِ  :لعـِ يَ -اهلل  بدِ أبا طَ  يُت أَ رَ » (:1/57) «ؾفسائِ مَ »فِل  ئٍ هاكِ  اب

  اًس ى جالِ قَ ؿا استَ ب  ة, ورُ قرَ ِخ ة إَ كعَ الر  فِل  امَ إذا قَ  يفِ دَ يَ َطَؾك  لُ ك  ؿا يتقَ ب  رُ  -دأحؿَ 

 .«ُض ـفَ يَ  ثؿ  

ـُِِسحاُقِإِِ*  ِ:$ِيفِِقَِاهَِرَِِب

 .ةاَح رَ ة آستِ ؾَس بجِ  َيُؼقلف طـف أك   $ الت رمِِذيُّ ر كَ ذَ 

ـِ  ِؽ مالِ  َحديَث َرَوى  ماعدَ بَ َقاَل   ؾؿَ والعَ » (:287رقؿ ) ڤث يرِ قَ الحُ  ب

 اهـ. .«ـاصحابِ أَ  عُض وبَ  سحاُق إِ  َيُؼقلوبف  .ؾؿِ العِ  َأهؾِ  عضِ بَ  ـدَ طِ َطَؾقِف 

 .اذَ هَ فِل  سحاَق طـ إِ  ؼُؾ الـ   اخَتَؾَػ  ُقؾُت:

ـ ة»(, و2/212) «الُؿغـِل»(, و3/292) «قعجؿُ الؿَ »ػل ف  «َشرح السُّ

 .ةاَح رَ ة آستِ ؾَس ى جِ رَ ف ٓ يَ أك   :(3/165)
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 .ةاَح رَ س لالستِ جؾِ ف يَ أك   :الت رمِِذّي ؾ طـف ؼَ وكَ 

 ؾ  َص الؿُ  (: أن  3/197) «طِ وَس إَ »الُؿـِذر فِل ف ابـ ؾ طـؼَ وكَ 
َ
َطَؾك  ُض ـفَ يَ  ل

 .سجؾِ وٓ يَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص 

 .لؾ  َص الؿُ  َب حالِ ة َحَس ػَ ؾِ ختَ مُ  حقالٍ أَ َطَؾك  حؿقٌل مَ َهَذا  أن   :رِللظفَِيِيَِذِِوالِ 

ـِ  سحاَق ؾ إِ سائِ مَ »فِل  ه طـفكرُ م ذِ د  ما تؼَ  :َهَذاِديِ مَِيُِ  «ي  زِ روَ الؿَ  رٍ قـُص مَ  ب

َطَؾك  يفِ دَ بقَ  دُ ؿِ عتَ ويَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ضـفَ : يَ سحاُق إِ  َقاَل » (:2/567)

َطَؾك  دؿَ اطتَ  س ثؿ  ؾَ َج  مقفِ دَ قَ  دورِ وُص  يفِ دَ يَ َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  رْ ؼدِ فنن لؿ يَ  ,رضِ إَ 

 اهـ. .«امَ وقَ  يفِ دَ يَ 

ـُِِدُِداوُِ*  ِ:يِ رِِاهِِالظِ ِعؾلِ ِب

ـُ (, و3/292) «قعجؿُ الؿَ »فِل  قِويُّ الـ  ره كَ ذَ   «الُؿَحؾ ك»فِل  زمٍ َح  اب

(4/81.) 

 :$ ابـِحزم* 

َِِقاَلِ إذا  ؾًّ َص مُ  ؾ  لؽُ  بُّ حِ ستَ وكَ  :ةَمسَللَ ( 454)» :(3/70)ِ«الُؿَحؾ ك»فِل

ك إِلَ  ؾقسِ الجُ َذلَِؽ  مـ ؼقمَ ثؿ يَ  اـً ؽ  ؿَ تَ مُ  َس جؾِ قة أن يَ اكِ ة الث  جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ رَ 

 .«ةعَ ابِ ة والر  قَ اكِ ة الث  كعَ الر  

حاَبةمـِِةٌِؿاعَِبفاَِجَِِقاَلِو*   :قـعِِابِِوالتِ ِڤ الص 

ِالـ قِويِ  َِِقاَل َِح4/989ِ)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل ِأن ِبعد ِمَِؽَِ( َقاَل  وبف» ف:بَِذهَِك
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ـُ  ُؽ مالِ  حاَبةمـ  ةٌ ؿاطَ وَج  ةَ تادَ وأبق قَ  قدٍ ؿَ وأبق ُح  ِث يرِ قَ الحُ  ب وأبق  ,ڤ الص 

, دَ داوُ  ُب ذهَ وهق مَ  ,اـُ صحابَ أَ َقاَل  وبف :َقاَل الت رمِِذيُّ  .عقـابِ ه مـ الت  قرُ وغَ  ةَ البَ قِ 

 اهـ. .«دَ طـ أحؿَ  ِرواَيةو

ـَُِِقاَلِو ِِزمٍَِحِِاب  .«ػؾَ مـ الس   ةٍ ػَ صائِ  ُؾ ؿَ وهق طَ »ِ(:3/70)ِ«الُؿَحؾ ك»فِل

ـَ رَ ؿْ طَ  مِـُفؿر كَ وذَ  ـِ  دَ حؿَ يـا طـ أَ وَ ورَ » :َقاَل و،ِڤؾؿة َس  و ب  ادَ حؿ   : أن  ؾٍ ـبَ َح  ب

ـَ  ـِ  ِؽ مالِ  َذلَِؽ َطَؾك َحديث ُؾ ػعَ كان يَ  يدٍ زَ  ب  عِ افِ الش   قُل وهق قَ  ,ثيرِ قَ الحُ  ب
 
 ل

ِاهـ. .«دوداوُ  دَ وأحؿَ 

 :٘اَحَس٘ االسِتلَشِج بَُّحشَتا ُتَل َقاَل:مً 

حاَبةمـِِةٌِؿاعََِجَِذلَِؽِإَِلكِِبهَِذَِ*   .ؿهِِقرِِوغَِِڤِالص 

ِِيِ الـ قوَِِِقاَلِ ون: ٓ رُ كثَ ون أو إَ قرُ ثِ كَ  َقاَل و» (:4/989)ِ«قعِِجؿُِالؿَِ»فِل

ُجقدف مـ أَس ع رَ فَ بؾ إذا رَ  ,بُّ حَ ستَ يُ  ـُ ؽَ ض, َح فَ كَ  السُّ ـِ  الُؿـِذر اه اب  قدٍ سعُ مَ  طـ اب

ـِ  ـِ ؿَ طُ  واب  دَ حؿَ وأَ  أِي الر   صحاِب وأَ  ي  قرِ والث   ٍؽ ومالِ  كادِ وأبل الز   اسٍ طب   ر واب

 .سحاَق وإِ 

ـُ  دُ أحؿَ  َقاَل و  َحديِث لفؿ ب ج  هذا, واحتَ َطَؾك  حاِديِث إَ  رُ كثَ : أَ ؾٍ ـبَ َح  ب

ـِ  ؾِ وائِ  َحديِث وب ,فِقفِ  لفا كرَ وٓ ذِ  «التفَص  لءِ سالؿُ »  .جرٍ ُح  ب

ت اكَ فا لق كَ وٕك   َقاَل: قدٍ ؿَ أبل ُح  فِل َحديِث  ةَ ٓلَ ف ٓ دَ : وٕك  الط حاِويُّ  َقاَل و

ـ  لفاة لَ وطَ شرُ مَ   اهـ. .«هاقرِ كغَ  كرٌ ذِ  ُس

حاَبةمـ  ةٍ ؿاطَ طـ َج  ةِ دَ القارِ  أثارِ  خريُج م تَ د  قد تؼَ  ُقؾُت:  .عقـابِ والت   الص 
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ـِ  ِؽ مالِ  فِل َحديِث  ةاَح رَ ة آستِ ؾَس ت جِ تَ بَ قد ثَ  فِل  قدٍ ؿَ بل ُح أو ِث يرِ قَ الحُ  ب

  صحاِب رة مـ أَ َش طَ 
 
فِل  التف, وإن كانَص  لءِ سالؿُ  فِل َحديِث  تدَ رَ ووَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ما  بقُل ب قَ َج فقَ  :حاِديثإَ َهِذه  ُض عارِ يُ  َصحقٌح  لقٌؾ دَ  لِت , لؿ يَ ؼاٌل فا مَ بقتِ ثُ 

ـ ةدت بف رَ وَ   .السُّ

 ػوكَ 
ُ
 قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديثدت مـ رَ ة وَ اَح رَ ة آستِ ؾَس قن جِ ؽُ أن تَ  الط حاِوي   ل

ٓ   ,«َشرح َمعاكِل أثارِ »فِل  اهاوَ رَ تِل ال   واَيةر  ال اطتَِبارففق ب فِل  ةتَ  ففل ثابِ وإ

 .ؼبَ كؿا َس  ,قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث 

قن ؽُ إذ قد يَ  :رجقٌح مَ  قٌل , قَ «كرٌ ان لفا ذِ ؽَ ت لَ طَ رِ ق ُش لَ »ف: قلُ ؽ قَ لِ ذَ وكَ 

ُجقدمـ  فعِ الر   ـدَ طِ  ؽبقرُ ها هق الت  كرُ ذِ  ـ ةتت بَ ا ثَ ذَ إِ  , ثؿ  السُّ  ثؾِ ها بؿِ دُّ قز رَ جُ فال يَ  السُّ

هل  ايًض ف, وأَ المُ ل كَ قلتِ َس (, و3/293) «قعجؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ ف الَ ا قَ ؿَ كَ  ,َذلَِؽ 

 .ؿُ طؾَ ة, واهلل أَ اَح مـ الر   اقئً ن َش دَ البَ  ططاءِ طت لِ رِ ة ُش قػَ طِ ة لَ ؾَس جِ 

ِِظُِالحافَِِِقاَلِ قن ؽُ ن تَ أ الـ قِويُّ  رَ كؽَ أَ » (:0/594)ِ«بقرِِالَحِِؾخقصِِالتِ »فِل

ُهَريَرة فِل أبل  فِل َحديِث  ف, وهلالتِ َص  ءِ سلالؿُ  فِل َحديِث  ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ 

 اهـ. .«انِ ئذَ آستِ  اِب تَ كِ فِل  الُبخاِري   ـدَ ف طِ التِ َص  ءِ سلة الؿُ ص  قِ 

 .فاابِ حبَ م استِ دَ قـ بعَ ؾِ الؼائِ  َأِدل ةل حؽِ ؿا يَ إك   الـ قِوي   ر لل أن  فَ ي ضَ ذِ ال   ُقؾُت:

كف أ   لقؾِ بدَ  ,«فِقفِ  لفا كرَ ف وٓ ذِ التِ َص  ءِ سلالؿُ  َحديِث لفؿ ب ج  واحتَ » َقاَل:فِٕكِ 

 ِؽ مالِ  َحديِث ـا بصحابُ أَ  ج  واحتَ » َؼاَل:فا فاتِ ثبَ ؿ بنِ قفِ ؾَ طَ  د  ض الر  عرِ مَ فِل فِقِف  فاتَ ثبَ أَ 



ِدِ  070
ُ
ج  امسُّ

َ
يِّ ِإَل ِِ

ُ
ِة امُ ْيِفيَّ

َ
 ِبك

ـِ  طـ أبل  عـاهُ ة بؿَ قرَ ثِ كَ  قرُ مـ صُ  -أيًضا- واهُ ورَ  ,الُبخاِريُّ  واهُ رَ  ...ِث يرِ قَ الحُ  ب

  أن ُهَريَرة
 
ِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِ» :فالتِ َص  ءِ سلالؿُ  َقاَل فِل َحديِث  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل ِِـ ئِِؿَِطِْك

ِتَِحتِ ِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِ َِجِِِـ ئِِؿَِطِْك
ِتَِتِ َحِِْدُِجِاْسِِؿِ ثُِِ،اًسِالِ ِعِْفَِارِِْؿِ ثُِِ،اًدِاجَِِسِِِـ ئِِؿَِطِْك

ِتَِتِ َحِ َِجِِِـ ئِِؿَِطِْك
اب تَ كِ فِل  ػظِ ذا الؾ  فَ بِ  «َصحقِحف»فِل  الُبخاِريُّ ُه َروا .«اًسِالِ

 اهـ. .«المِ الس  

 !ها؟كؽرَ ؼال أَ يُ  قَػ فؽَ  ,رهاكَ قد ذَ  الـ قِويُّ ق هُ  اففَ 

  بلن   :فالتِ َص  ءِ سلالؿُ  َحديِث طـ  جاَب قد أَ  ,ؿعَ كَ 
 
ؿف ؾ  ؿا طَ إك   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

فِل  تثبُ قا: لؿ تَ الُ قَ  قُث َح  :ؿقفِ ؾَ طَ  رد   قاُب ا الجَ ذَ وهَ , قكاِت سـُ الؿَ  ونَ ات دُ بَ اجِ القَ 

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,فالتِ َص  ءِ سلالؿُ  َحديِث 

َٓ اعًٔفاٌ َضص إٌ َكجِلَٓ َقاَل:ً َم  :اِِّْص إٌ كاٌ َقلجّال 

 :قلِ ذا الؼَ فَ بِ  َقاَل 

ـُِِسحاُقِإِِ*  ِ:يفِِقَِاهَِرَِِب

ـُِِسحاُقِإَِِِقاَلِ : سحاُق إِ  َقاَل » (:9/456)ِ«فؾِِسائِِمَِ»فِلِِيِ روزِِالؿَِِقرٍِـُصِمَِِب

َطَؾك  دَ ؿِ عتَ أن يَ  رْ ؼدِ ن لؿ يَ , فنِ إرضِ َطَؾك  يفِ دَ بقَ  دُ ؿِ عتَ ويَ  مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ يَ 

 .«امَ وقَ  يفِ دَ يَ َطَؾك  دؿَ اطتَ  س ثؿ  ؾَ َج  مقفِ دَ قَ  دورِ يف وُص دَ يَ 

ِِسحاَقِأبقِإِِ*  ِ:ةقِ عِِافِِمـِالش 

 إنْ  :سحاَق أبق إِ  َقاَل و» (:291 ,3/290) «بذ  فَ الؿُ »فِل  يُّ قرازِ الش   َقاَل 
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ف ٓ ٕك   :سجؾِ لؿ يَ  اكان ققيًّ  ة, وإنْ اَح رَ آستِ إَِلك  حتاُج ف يَ ٕك   :سؾَ َج  اكان ضعقػً 

 اهـ. .«ةاَح رَ آستِ إَِلك  حتاُج يَ 

ِة:ؾَِـابِِالَحِِـَدِعِِِقٌلِوهقِقَِ* 

ـَُِِقاَلِ ِِةدامَِقُِِاب  اعقػً ل َض ؾ  َص كان الؿُ  : إنْ قَؾ وقِ » (:9/904)ِ«الُؿغـِل»فِل

 ,اه طـفـَ غِ س لِ جؾِ لؿ يَ  اكان ققيًّ  وإنْ  ,ؾقسِ الجُ إَِلك  فتِ ة لحاَج اَح رَ س لالستِ ؾَ َج 

  ؾقُس ؾ ُج ؿِ وُح 
 
فِقِف  اذَ وهَ  ,فعػِ ه وَض رِ بَ كِ  ـدَ ره طِ ؿُ آخر طُ فِل  ف كانأك  َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـِ قلَ بقـ الؼَ  طٌ سُّ قَ وتَ  خبارِ قـ إَ بَ  ؿعٌ َج   اهـ. .«ق

ِ:قلِِالؼَِكَِهَذاَِعؾَِِبؼِ عَِتَِ

ـَ  َؽ مالِ  أن   الَؼقلِ َطَؾك َهَذا  دُّ رَ يُ    ـدَ ث طِ ؽَ مَ  ِث يرِ قَ الحُ  ب
 
ـَ شرِ طِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  ي

  لفَقاَل  وقد ,ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  ُس جؾِ ل ويَ ؾ  َص يُ  آهُ ورَ الِعؾؿ مِـُف  ظُ ػ  ا يتحَ قمً يَ 
ُّ
 الـ بل

ِفِِقؿُِقِِلَِفَِِؿِْقؽُِؾِِهِْأَِإَِلكِِقاعُِجِِارِْ» :فؾِ هأَ إَِلك  هـدِ ـ طِ مِ  اَف رَ آكِص  رادَ ا أَ ؿ  لَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِؿِْقفِِقا

ِكَِؾِ َصِوَِِ،ؿِْوهُِرُِمُِوَِِؿِْقهُِؿُِؾِ عَِوَِ ِرَِؿَِقا ( فؾق 631) الُبخاِريُّ َرواُه  .«لؾِ َصِلِأُِقكِِؿُِتُِيِْأَِا

ِكَِؾِ َصِ»ف: قلَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصؼ صؾَ ا أَ ؿَ لَ  دٍ َح أَ  ؾ  ؽُ لِ  سـقنَ هق الؿَ َهَذا  ـؽُ لؿ يَ  ِرَِؿَِقا لِقكِِؿُِتُِيِْأَِا

 (.3/293) «قعجؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ ره كَ ذَ  .«لؾِ َصِأُِ

ِِكولَِوأَِ*   ةِ ؾَس جِ  حباَب ى استِ رَ ي يَ ذِ ل ال  و  إَ  الَؼقُل هق  :ققالِِإََِهِذه

ةُ تت إَ بَ ثَ  قُث َح  :ةاَح رَ آستِ    لف طـ ِدل 
 
ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث ا مـ فَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل  ب

  اِب صحرة مـ أَ َش طَ فِل  ڤ قدٍ ؿَ وأبل ُح  ِث يرِ قَ الحُ 
 
 تدَ رَ وَ  َؽ لِ ذَ وكَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 َض عارِ وٓ مُ  ,-تتبَ ثَ  إنْ -ف التِ َص  لءِ سة الؿُ ص  قِ فِل  ڤ ُهَريَرةأبل  فِل َحديِث 
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بؾ قد  ,فاػقِ كَ فِل  اريحً لقس َص  ح  ي َص ذِ ال   َحديُث , والحاِديِث ه إَ ذِ فَ لِ  َصحقٌح 

ـِ  ةَ فاطَ رِ  َحديَث  :أطـل :ةً قَح رُج ت مَ اكَ كَ  وإنْ  ,فااتِ ثبَ ف بنِ قِ رُ صُ  دِ َح أَ فِل  درَ وَ   عٍ رافِ  ب

 فِقِف  درِ فا لؿ يَ عُض وبَ  ,«عِْفَِارِِْؿِ ثُِ» :ػظُ ولَ  «ؿِْقُِِؿِ ثُِ» :ػظُ لَ فِقِف  ردَ د وَ فؼَ  :ڤ

ِ.ؿافُ لَ  كرٌ ذِ 

فِقِف  ة فؾقسكعَ الر  إَِلك  ةرَ باَش مُ  قامُ : الؼِ فعِ أو الر   امِ قَ بالؼِ  رادَ الؿُ  ـا أن  ْض رَ ولق فَ 

 كَ 
ُ
 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,قازِ الجَ  قانُ ف بَ تُ ايَ ة, وغَ اَح رَ تِ ة آسؾَس جِ  ػل

 (.3/293) «قعجؿُ الؿَ »فِل  الـ قِويُّ بف  جاَب ما أَ  عْ وراجِ 

 دٍ َح أَ  ؾ  ؽُ ل لِ غِ ـبَ ف يَ أك   ؿْ ؾَ واطْ » (:4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِلِ$ ِالـ قِويِ َِقاَلِ

 حقِح ض الص  عارِ الؿُ  مِ دَ وطَ فِقَفا  حاِديِث ة إَ ح  ِص ة لِ ؾَس الجِ َهِذه  َطَؾك َب قاضِ أن يُ 

 ڦ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :َتعاَلكاهلل َقاَل  فاركِ قـ بتَ ؾِ تساهِ الؿُ  ةِ ثرَ بؽَ  ر  غتَ لفا, وٓ تَ 

ِ ﴾ ڃڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ِعؿران: وَقاَل  ,[40]آل

 اهـ. .«[ 6]الحشر:ِِ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ :َتعاَلك

 ؾقسٍ ة بال ُج عَ ابِ ة والر  قَ اكِ الث   ةِ كعَ الر  إَِلك  امِ قَ الؼِ  قازِ بجَ  الَؼقُل ي ـدِ طِ  عُ ـِ ؿتَ وٓ يَ 

ـِ  ةَ فاطَ رِ  َحديِث  رُ ضاهِ َطَؾقِف  ا دل  ؿَ لِ  :احقاكً ة أَ اَح رَ لالستِ   طؿاَل إِ  إن   قُث َح  :عٍ رافِ  ب

لقؾَ  ـِ الد   هؿا.دِ َح أَ  الِ هؿَ ك مـ إِ ولَ أَ  ق

ِ:تانِِقرَِكاُِصِـَدِعِِِعُِؿِِجتَِفقَِ

 .ةاَح رَ س لالستِ جؾِ : أن يَ كولَِإُِ

 .احقاكً أَ  ةٍ اَح رَ ة استِ ؾَس قم بال جِ ؼُ يَ : أن ةقَِاكِِالثِ 
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 .َتعاَلكاهلل  شاءَ  ل إنْ تلتِ وَس  ,لنِ الش  فِل َهَذا  ةـَ ؿؽِ ر الؿُ قَ ؼت الصُّ بَ وقد َس 

َهل ه َ َ ىاك 
 
َ ت

َم َبين الاعتَ  مَ الش ى  اد 
 
ل َع 

 
َلا َ زض 

نب  ً د  َوبَ  الي  َين ج  َت؟اح َرَ ت الاطتَ لظ 

ـ ومَ  ,يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  ؿادُ آطتِ ف مُ ؾزَ ة يَ اَح رَ س لالستِ ؾَ ـ َج مَ  ك أن  عـَ بؿَ 

 .مٌ الزُ ؿا تَ فُ قـَ , أم لقس بَ ؿادُ ف آطتِ مُ ؾزَ فا ٓ يَ ْس جؾِ لؿ يَ 

 دؿِ عتَ , وقد يَ يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ وٓ يَ  ةِ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  ُس جؾِ فؼد يَ 

 ة.اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ  ُس جؾِ وٓ يَ  يفِ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك 

ةإَ فِل  رْ ـظُ ـَ فؾْ   :العؾؿِ  َأهؾِ  ققالِ أَ فِل  ثؿ   الباِب فِل  ةدَ القارِ  ِدل 

ـِ  ِؽ مالِ  فِل َحديِث  ةاَح رَ آستِ  ةُ ؾَس دت جِ رَ وَ   .لػاظٍ ة أَ د  بعِ  ڤ ِث يرِ قَ الحُ  ب

 .«ادً اطِ قَ  َي قِ تَ ْس ك يَ ت  َح  ْض فَ ـْ يَ  ؿْ لَ  فِ تِ اَل َص  ـْ مِ  رٍ تْ وِ فِل  انَ ا كَ ذَ نِ فَ » ل:وِ إَِِػظُِالؾِ 

ى قَ ة استَ كعَ ل الر  أو  فِل  ةقَ اكِ ة الث  جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ ذَ فنِ » ل:اكِِالثِ ِػظُِالؾِ 

طـ  اءِ ذ  الحَ  دٍ خالِ  ِرواَيةمـ  ػظانِ ان الؾ  ذَ وهَ  .«رضِ إَ َطَؾك  دؿَ ام فاطتَ قَ  ا ثؿ  دً قاطِ 

 .ةَ البَ أبل قِ 

ى قَ ة استَ رَ ة أِخ جدَ الس   ف مـأَس ع رَ فَ إذا رَ  يدٍ رَ ان أبق بُ وكَ » :ُثِالِِالثِ ِػظُِالؾِ 

 .«ضفَ ثؿ كَ  ادً قاطِ 

ـَ رَ ؿْ طَ  يُت أَ فرَ » :عُِابِِالرِ ِػظُِالؾِ  كان  :فقكَ عُ صـَ تَ ؿ راكُ ٓ أَ  اقئً ع َش صـَ ؾؿة يَ َس  و ب

 .«ثةالِ ك والث  ولَ ة إُ كعَ ام مـ الر  قَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ قـ استَ تَ جدَ ف مـ الس  أَس ع رَ فَ إذا رَ 
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قُخ  انوكَ »: ُسِالخامِِِػظُِالؾِ  ة جدَ ف طـ الس  أَس ع رَ فَ ا رَ وإذَ  ؽبقرُ الت   ؿُّ تِ يُ  َذلَِؽ الش 

 .«امَ قَ  ثؿ   رضِ إَ َطَؾك  دؿَ س واطتَ ؾَ ة َج قَ اكِ الث  

ْختِقا قَب يُّ أَ  ِرواَيةة مـ قرَ ِخ إَ  ةُ الثَ الث   لػاظُ وإَ   الس 
 
 .ةَ البَ طـ أبل قِ  كِل

 ع كؾُّ رجِ ك يَ حت  َطَؾقَفا  دعَ ف وقَ جؾَ رِ  كـَ ثَ  ثؿ  » :فػظُ فؾَ  قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث ل وفِ 

 .«ضفَ كَ  ف ثؿ  عِ قِض مَ إَِلك  ضقٍ طُ 

كِتِ َحِِعِْفَِارِِْؿِ ثُِ» :فػظُ ف لَ التِ َص  لءِ سة الؿُ ص  قِ ُهَريَرة فِل أبل  َحديِث ويف 

َِجِِِـ ئِِؿَِطِْتَِ
 .«اًسِالِ

 كرِ ون ذِ ط دُ ؼَ ة فَ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  كرَ ة ذِ ؼَ ابِ الس   حاِديثإَ  لػاظِ أَ فِل  ظُ الحِ ـُ ف

ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث ع مـ ابِ والر   ِث الِ ل والث  و  إَ  ػظِ الؾ  فِل  اؿَ كَ  َطَؾك الَقَدْيـ ادؿَ آطتِ   ب

 .ُهَريَرةوأبل  قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث ث, ويرِ قَ الحُ 

ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث مـ  سِ ل والخامِ اكِ الث   ػظِ ويف الؾ   ة ؾَس جِ  كرُ ذِ  ِث يرِ قَ الحُ  ب

 اكِ الث   ػظَ الؾ   أن   قرَ غَ  ,رضِ إَ الَقَدْيـ َطَؾك ب ادِ ؿَ طتِ ة مع آاَح رَ آستِ 
َ
 ِرواَيةمـ  ل

 إَِلك  فتِ سبَ كِ فِل  ريٌح َص  ةَ البَ طـ أبل قِ  اءِ ذ  الحَ  دٍ خالِ 
 
 ُس الخامِ  ػظُ ا الؾ  أم   ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 إَِلك  ففعِ رَ فِل  ايحً رِ َص  قَس ة فؾَ البَ طـ أبل قِ  قَب يُّ أَ  ِرواَيةمـ 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ـَُِِقاَلِ ٍِِبَِجِرَِِاب ِالباِري»فِل  ةً يحَ رِ ت َص قَس لَ  واَيةر  ه الذِ هَ » (:5/59)ِ«َفتِح

ـِ ؿرِ طَ  الةَ َص  أن  فِقَفا  ٕن   :فصقِص بخُ  رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ آطتِ  فعِ رَ فِل  ؿة ؾَ َس  و ب

ـِ  ِؽ مالِ  الةِ َص  ثُؾ مِ    الةِ َص  ثُؾ مِ  ٍؽ مالِ  الةَ ث وَص يرِ قَ الحُ  ب
 
َؽ َذلِ  قسولَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

الةِ كات رَ َح  ؿقعِ َج  فعِ برَ  اصريحً تَ  ا فَ بِ  رادُ وٓ يُ  اثقرً ؼ كَ طؾَ ة تُ ؾَ ؿاثَ الؿُ  فنن   :الص 
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 اهـ. .«هارِ كثَ أو أَ  جقهِ القُ  عضِ ة مـ بَ ؾَ ؿاثَ بالؿُ فِقَفا  كػَ ؽتَ , بؾ يُ جفٍ وَ  ؾ مـ كؾ  ؿاثُ الت  

 ػِ ؼَ اب الث  ه  القَ  بدِ طَ  ِرواَيةَطَؾك  ؿادُ فآطتِ  ُقؾُت:
 
طـ أبل  اءِ ذ  الحَ  دٍ خالِ طـ  ل

 إَِلك  الَقَدْيـب رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ آطتِ  فعِ رَ فِل  ريحةٌ فا َص ك  فنِ  :ةالبَ قِ 
 
مع  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ف ر أك  كَ فذَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  الةِ ث طـ َص د  حَ يُ  ٌؽ إذ كان مالِ  :ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ 

م بقـ الزُ الت  َطَؾك  لُّ تدُ  واَيةر  ه الذِ وهَ  .«رضِ إَ َطَؾك  دؿَ ام فاطتَ قَ  ثؿ   ادً ى قاطِ قَ استَ »

ٓ  , رضِ إَ الَقَدْيـ َطَؾك اد بؿَ قـ آطتِ ة وبَ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  ة ؾَس قـ بجِ ؾِ ائِ الؼَ   أن  إ

 .رضِ إَ الَقَدْيـ َطَؾك ب ادِ ؿَ قـ آطتِ فا وبَ قـَ م بَ الزُ ف ٓ تَ وا أك  أَ ة رَ اَح رَ آستِ 

 عِ افِ الش   مامِ الِ  المُ فؽَ 
 
 .ؿافُ قـَ م بَ الزُ م الت  دَ طَ َطَؾك  لُّ يدُ  $ ل

ُجقدمـ  امَ قَ راد الؼِ ا أَ ذَ وإِ » (:0/048)ِ«مِ إُِ»َيُؼقلِفِلِففقِ  ؾقسِ أو الجُ  السُّ

 .«ضفَ وكَ  رضِ إَ َطَؾك  ايف معً دَ د بقَ ؿَ اطتَ 

الةِ  ؾقسٍ أو ُج  ُسُجقدٍ  ـام مِ ـ قَ ر مَ لمُ فـَ  ذُ لُخ ذا كَ فَ وبِ » :َقاَلِو أن  فِل الص 

 اهـ. .«ةـ  لؾسُّ  اباطً ا ات  عً يف مَ دَ بقَ  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ تَ عيَ 

 .ةق  عِ افِ الش  إَِلقِف  بهَ ما ذَ  قَ وهُ 

ِِالـ قِويِ َِقاَلِ ام مـ قَ  قاءٌ ـا: وَس صحابُ أَ  َقاَل » (:4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل

ُـّ جدَ ة أو مـ الس  ؾَس الجِ  ام مـ ا إذا قَ ذَ , وكَ رضِ إَ َطَؾك  يفدَ بقَ  ادً ؿِ عتَ قم مُ ؼُ أن يَ  ة ُيَس

 اهـ. .«...رضِ إَ َطَؾك  يفدَ د بقَ ؿِ عتَ ل يَ و  د إَ فُّ َش الت  

 يدلُّ  «ةجدَ أو مـ الس  »ة ؾَس مـ الجِ  «ؾقسٍ أو ُج  ُسُجقدٍ  ام مـا قَ ذَ إِ »فؿ: قلُ فؼَ 

ُجقدمـ  قامُ فالؼِ  :ؿافُ قـَ بَ  ػريِؼ الت  َطَؾك  أو  ؾقُس , والجُ ةٍ اَح رَ استِ  ةُ ؾَس لقس معف جِ  السُّ
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 .ؿافُ عَ مَ  رضِ إَ َطَؾك  ادِ ؿَ قا بآطتِ الُ ة, وقد قَ اَح رَ آستِ  ةُ ؾَس هل جِ  ةُ ؾَس الجِ 

 ادِ ؿَ ة وبقـ آطتِ راَح ة آستِ ؾَس بقـ جِ  مَ الزُ ف ٓ تَ ة أك  ؾَ ـابِ ى الحَ رَ يَ  َؽ لِ ذَ وكَ 

 .رضِ إَ َطَؾك 

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب  :لعـِ يَ - قـتَ وايَ ا الر  ؾتَ ؾك كِ وطَ » (:9/904)ِ«الُؿغـِل»فِل

َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ  قفِ مَ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  امِ قَ الؼِ إَِلك  ُض ـفَ يَ  -فاكَ رْ ة وتَ اَح رَ آستِ  ةَ ؾَس جِ 

 .رضِ إَ َطَؾك  دُ ؿِ عتَ قف وٓ يَ تَ كبَ رُ 

 :ؾـاقُ  قاءٌ َس  ,رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ ف ٓ يَ ف: أك  قلُ قَ  ُػ ؾِ ختَ الؼاضل: ٓ يَ  َقاَل 

 اهـ. .«ُس جؾِ ة أو ٓ يَ اَح رَ س لالستِ جؾِ يَ 

  ٓ َطَؾك  قامُ ان الؼِ ا كَ ذَ إِ  فِ بِ  لَس ٓ بَ  الَقَدْيـب رضِ إَ َطَؾك  ؿادَ ون آطتِ رَ ؿ يَ فُ ك   أَ إ

كبَتْقـ ادُ ؿَ مقـ وآطتِ دَ الؼَ  دورِ ُص  (, 2/215) «الُؿغـِل»فِل  اؿَ ة كَ ؼ  َش مَ فِقِف  َطَؾك الرُّ

ـِ  ِؽ مالِ  َحديَث قن ؾُ حؿِ يَ و ض أو رَ أو مَ  عٍػ أو َض  رٍ بَ ؽِ لِ  ةؼ  َش الؿَ َطَؾك  ثيرِ قَ الحُ  ب

 ه.حقِ ـ وكَ ؿَ ِس 

ـَُِِقاَلِ  مَ الزُ ف ٓ تَ أك  َطَؾك  ونرُ كثَ وإَ » (:5/59)ِ«َفتِحِالباِري»فِلِِبَجِرَِِاب

 :ةاَح رَ لالستِ  ُس جؾِ د وٓ يَ ؿِ عتَ ـ يَ ػ مَ ؾَ فؼد كان مـ الس   :ادِ ؿَ ة وآطتِ ؾَس بقـ الجِ 

ـُ  ةُ ادَ بَ طُ  مِـُفؿ  َس كُ  ب
 
 حابِ الص   ةَ يحاكَ أبل رَ طـ  ؽاهُ وَح  .ل

 
 اهـ. .«ل

ََ
 
َلاَ  المَ ل َأحم َ مام 

 
َ د ى  ل ًَد 

 
ل َع 

 
َ ت

َالش َ م  َالج  َم َت والاعتَ لظ  َاد 

ـَُِِقاَلِ ٍِِبَِجِرَِِاب ِالباِري»فِل  فِ ابـِ  ِرواَيةفِل  دَ حؿَ أَ  المُ وكَ » (:5/54)ِ«َفتِح

 .ادِ ؿَ ة وآطتِ ؾَس م الجِ الزُ تَ َطَؾك  ف يدلُّ صحابِ ه مـ أَ قرِ اهلل وغَ  بدِ طَ 
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ؿا ق  , ِٓس رضِ إَ َطَؾك  دؿَ ة اطتَ اَح رَ لالستِ  ُس جؾِ ـا: يَ ؾَ قُ  إنْ  َؼاَل:ؾِأنِيُِؿَِحتَِفقُِ

 مقفِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ضفَ كَ  ؾقسٍ ُج  قرِ ض مـ غَ فَ وإن كَ , رٍ بَ أو كِ  جزٍ لعَ َذلَِؽ  ؾعَ فَ  إنْ 

 .قفتَ كبَ رُ َطَؾك  ادً ؿِ عتَ مُ 

ِ ِِويدل  مقـ دَ الؼَ  دورِ ُص َطَؾك  فقضِ الـُّ َطَؾك  ل  استدَ  دَ حؿَ أَ  أن   :َؽِلِِذََِعَؾك

ـِ  ةَ فاطَ رِ  َحديِث ب  عدَ ام بَ قَ الؼِ  كرُ ؿا ذِ قفِ قـ وفِ مَ د  ؼَ تَ قد الؿُ ؿَ أبل ُح  َحديِث و عٍ رافِ  ب

 ى رَ ف يَ أك  َطَؾك  فدل   :مقـدَ الؼَ  دورِ ُص َطَؾك  فقضِ ر الـُّ كْ ذِ  قرِ قـ مـ غَ تَ جدَ الس  

ـِ مرَ إَ  مَ الزُ تَ   دورِ ُص َطَؾك  فقُض ة الـُّ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  ركِ م مـ تَ ؾزَ ف يَ وأك   ,ي

 اهـ. .«مقـدَ الؼَ 

تِل  لػاظُ إَ  ُقؾُت:  :لأتِ َطَؾك  تل  ة دَ ؼَ ابِ الس   حاِديِث إَ فِل  فارتُ كَ ذَ ال 

 .َطَؾك الَقَدْيـ ادِ ؿَ آطتِ  ونَ ة دُ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  -

 .َطَؾك الَقَدْيـ ادِ ؿَ ة مع آطتِ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  -

َطَؾك  ادِ ؿَ احة مع آطتِ رَ آستِ  ةُ ؾَس : جِ مرانِ إَ فِقِف  لػاظِ إَ َهِذه  عُض فبَ 

 .طؼَ ة فَ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ فِقِف  فاعُض وبَ , امِ قَ الؼِ  ـدَ طِ  الَقَدْيـ

َطَؾك  ْػ قِ ة فؾؿ أَ اَح رَ ة آستِ ؾَس بال جِ  امِ قَ مع الؼِ  َطَؾك الَقَدْيـ ادُ ؿَ ا آطتِ أم  

ـِ فاطَ رِ  َحديُث و, بفت َح ر  َص  ِرواَيةٍ   :امِ قَ الؼِ َطَؾك  هرِ بظاهِ  م يدلُّ د  ؼَ تَ الؿُ  عٍ رافِ  ة ب

 ,«عِْفَِارِِْؿِ ثُِ» :لاكِ والث   ,«ؿِْقُِِؿِ ثُِ» :اؿَ هُ  ػظانِ لَ فِقِف  درَ وَ  دَ فؼَ  ادِ ؿَ آطتِ  كرُ ذِ فِقِف  قسفؾَ 

 امِ قَ الؼِ َطَؾك  ؿا يدلُّ هُ رُ كان ضاهِ  وإنْ  ,فعِ أو الر   امِ قَ الؼِ َهَذا  ةق  قػِ كَ  َحديِث الفِل  قَس ولَ 

 دؿِ عتَ أن يَ  ونَ ودُ  ,ةاَح رَ لالستِ  َس جؾِ ون أن يَ دُ  ,ةعَ ابِ ة والر  قَ اكِ ة الث  كعَ الر  إَِلك  ةً رَ باَش مُ 
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 .رضِ إَ َطَؾك 

ِ:رٍِقَُِصِِلُثِؼِثَِبَِاَِسِؿِ للِمِِِرُِظفَِيِيَِذِِفالِ 

 .َؾك الَقَدْيـطَ  ادؿَ ة مع آطتِ اَح رَ ة آستِ ؾَس ل جِ ؾ  َص الؿُ  ُس جؾِ : يَ كولَِإُِ

 .َطَؾك الَقَدْيـ ادٍ ؿَ اطتِ  قرِ ة مـ غَ اَح رَ ة آستِ ؾَس س جِ جؾِ : يَ ةقَِاكِِالثِ 

 دؿِ عتَ أن يَ  ونَ ودُ  ,ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  َس جؾِ ون أن يَ دُ  ةً رَ باَش قم مُ ؼُ : يَ ةثَِالِِالثِ 

 .يفدَ يَ َطَؾك 

ة اَح رَ ة آستِ ؾَس بقـ جِ  مَ زُ الف ٓ تَ أك  َطَؾك  نِ ٓ  تدُ  ةُ قَ اكِ ك والث  ولَ ة إُ قرَ والصُّ 

 ؾ  َص الؿُ  ك أن  عـَ بؿَ  :ادِ ؿَ وآطتِ 
َ
أن  ـُ ؿؽِ , ويُ دَ ؿِ عتَ ة ويَ اَح رَ لالستِ  َس جؾِ أن يَ  ـُ ؿؽِ يُ  ل

 .يفدَ يَ َطَؾك  دَ ؿِ عتَ وٓ يَ  قمَ ؼُ ويَ  ةِ اَح رَ لالستِ  َس جؾِ يَ 

 عُض ا بَ فَ ت بِ اءَ َج  ـْ ؽِ لَ , حاِديثإَ فِل َطَؾقَفا  ػقِ ة لؿ أَ عَ ابِ ة رَ قرَ ُص  ـاكَ وهُ 

حاَبةطـ  أثارِ   َس جؾِ وٓ يَ  إرضِ َطَؾك  يفدَ بقَ  دَ ؿِ عتَ وهل: أن يَ  ,ؿهِ قرِ وغَ  الص 

تِل  وهل ,ةاَح رَ ة آستِ ؾَس جِ   عِ افِ رها الش  كَ ذَ ال 
ُّ
 اُق سحَ وإِ  ٌؽ ف, ومالِ صحابُ وأَ  $ ل

ـُ   .يُّ ر  وأُج  ,يفِ قَ اهَ رَ  ب

َ
 
َيَ يفَ ل َت ج  َ:تاح َرَ ت الاطتَ لظ 

ف جؾَ رِ  ُش رِ ػتَ هؾ يَ  ؟سجؾِ يَ  قَػ ة فؽَ اَح رَ ة آستِ ؾَس ل جِ ؾ  َص س الؿُ ؾَ إذا َج 

ط وبقـ وَس د إَ فُّ َش س لؾت  جؾِ ا يَ ؿَ ك كَ ؿـَ ب القُ ـِص ويَ َطَؾقَفا  دؼعُ ى فقَ سرَ القُ 

 ؟ؿاقفِ ؾَ طَ  ُس جؾِ قف ويَ جؾَ ب رِ ـِص أم يَ  ,قـتَ جدَ الس  
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ِ:اقفَِؾَِعَِِػُتِقَِوَِال تِلِِالِعؾؿَِأهؾِِِققاَلِرِأَِذكُِأََِعَؾكَِذلَِؽِِقاِبِولؾَجِ

ىل 
 
َلاول:الق

ُِِبِذهَِمَِ*  ِ:ةقِ عِِافِِالش 

َِِقاَلِ ِِيِ ازِِقرَِالش  س ؾَ َج  ُس جؾِ ا: يَ ؾـَ قُ  نْ فنِ » (:4/980)ِ«بذ ِفَِالؿُِ»فِل

  أن  » :قدٍ ؿَ أبق ُح َرَوى  اؿَ لِ  :شارِ ػتَ مُ 
 
 كؾُّ  عَ رجِ ك يَ حت  َطَؾقَفا  دعَ ف فؼَ جؾَ ك رِ ـَ ثَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 .«ضفَ كَ  ثؿ   ,فعِ قِض مَ إَِلك  ظؿٍ طَ 

ِِالـ قِويِ َِقاَلِ ـ ةو» (:989ِ،4/980)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل  َس جؾِ أن يَ  :فِقَفا السُّ

 .«ؿفقرُ ػ والجُ ـ  َص ع الؿُ طَ وبف قَ  ,ُب ذهَ هق الؿَ َهَذا  .قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث ل :اًش رِ ػتَ مُ 

ِ:ةؾَِـابِِالَحُِِبِذهَِمَِ* 

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب ؾ أن ؿَ حتَ فقُ  ُس جؾِ يَ  :اؾـَ ا قُ ذَ فنِ » :(9/904)ِ«الُؿغـِل»فِل

 عِ افِ الش   ُب ذهَ قـ, وهق مَ تَ جدَ بقـ الس   ؾقسِ الجُ َطَؾك ِصَػة  اًش رِ ػتَ مُ  َس جؾِ يَ 
ُّ
 قلِ لؼَ  ,ل

ع َج ك رَ ل حت  دَ د واطتَ عَ ف وقَ جؾَ ك رِ ـَ ثَ  ثؿ   ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُسقل  الةِ َص فِل ِصَػة  قدٍ ؿَ أبل ُح 

 :ةاَح رَ آستِ  ةِ ؾَس ة جِ ق  قػِ كَ فِل  ريٌح ا َص ذَ وهَ  .«ضفَ كَ  ف ثؿ  عِ قِض مَ فِل  ضقٍ طُ  كؾُّ 

 .«قفلَ إِ  قرُ ِص ـ الؿَ ق  تعَ فقَ 

ىل َ
 
َ الق

 
َي:اوَ الث

ِِعضِِبَِِقُلِقَِ*  ِة:قِ عِِافِِالش 

ِِالـ قِويِ َِقاَلِ  «ياوِ الحَ » ُب ك صاحِ ؽَ وَح » (:4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل
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 .«وهق شاذ   ,مقفدَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُس جؾِ ف يَ : أك  اوجفً 

ِة:ؾَِـابِِالَحِِعضِِبَِِقُلِقَِ* 

ـَُِِقاَلِ ِِةَِدامَِقُِِاب  دَ حؿَ طـ أَ َرَوى  :ُل ال  الخَ  َقاَل و» (:9/904)ِ«الُؿغـِل»فِل

 .فتِ قَ لْ أَ َطَؾك  ُس جؾِ ف يَ : أك  ةً ثرَ قف كَ حِص ـ ٓ أُ مَ 

ف لق ٕك   :رضِ إَ إَِلك  ؿافِ ا بِ قً ػِض ف مُ تِ قَ لْ قف وأَ مَ دَ قَ َطَؾك  سجؾِ ل: يَ الؼاِض  َقاَل 

ة؟ قَ اكِ ك أو الث  ولَ ة إُ جدَ س طـ الس  ؾَ هؾ َج  ؽُّ ُش , فقَ فقَ الس   ـِ لمَ يَ لؿ  اًش رِ ػتَ س مُ ؾَ َج 

 .«َؽ لِ ذَ  ـُ لمَ ذا يَ فَ وبِ 

 رضِ ف بإَ تَ قَ لْ أَ  ُؼ ؾِص ف ٓ يُ ـا أك  صحابُ ػ أَ ؾِ ختَ : ٓ يَ يُّ دِ ـ أمِ َس أبق الحَ  َقاَل 

 .«رضِ طـ إَ  اؼً ؾ  عَ مُ  ُس جؾِ ة بؾ يَ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ فِل 

َوالسَ  َ :ح َاج 

ى سرَ ف القُ جؾِ رِ َطَؾك  اًش رِ ػتَ مُ  َس جؾِ وهق أن يَ  ,لو  إَ  الَؼقُل هق  ُح اجِ الر  

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,َؽ لِ ذَ َطَؾك  قدٍ ؿَ أبل ُح  َحديِث  ةِ ٓلَ ك لدَ ؿـَ ف القُ جؾَ رِ  َب ـِص ويَ 

َ َهل ج  َلعَ ت من السَ اح َرَ ت الاطتَ لظ 
 
اهَ ت الث

َت يَ 

َأم هي ج َ َم َ لىض 
 
َ؟ل َقَ ظت

ِِقِويِ الـ َِِقاَلِ ة ؾَس جِ فِل  ـاصحابُ أَ  اخَتَؾَػ و» (:4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل

ـِِجفَِكِوَِؾَِعَِِ؟ؾ  ؼِ ستَ مُ  ؾقٌس قة أم ُج اكِ ة الث  كعَ هؾ هل مـ الر   :ةاَح رَ آستِ   :ق

 ة.قَ اكِ فا مـ الث  ك  أَ  :ؿاهُُِدَِحِأَِ
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ِاكِِالثِ  ِ-ل ِالص  ـ, قتَ كعَ بقـ الر   ٌؾ فاِص  ؾقٌس فا ُج ك  أَ  :-شفقرُِالؿَِِحقُحِوهق

 ف.ؾقِس ل وُج و  إَ  دِ فُّ َش ا, كالت  مِـُفؿ ةٍ دَ ولقس مـ واحِ 

َ
 
ي  نبيرَ الت َف  َج  َتاح َرَ ت الاطتَ لظ 

أم  ؟ةاَح رَ لالستِ  َس جؾِ ك يَ ة حت  قَ اكِ ة الث  جدَ فع مـ الس  ل إذا رَ ؾ  َص ر الؿُ ب  ؽَ هؾ يُ 

ر إذا ب  ؽَ أم يُ  ؟رب  كَ  ةِ كعَ ر  الإَِلك  قمؼُ أن يَ  رادَ ا أَ ذَ ة فنِ اَح رَ لالستِ  َس جؾِ ك يَ ر حت  ب  ؽَ ٓ يُ 

 ؟قمَ ؼُ ك يَ ت  َح  ؽبقرَ الت   دُّ ة ويؿُ اَح رَ لالستِ  ُس جؾِ ة ويَ جدَ ع مـ الس  فَ رَ 

ِِـَدِعِِِفٍِوُجِأَِِةَِلثَِ(ِث4/980َِ)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِلِِالـ قِويِ رِكَِذَِ ِة.قِ عِِافِِالش 

ِِقلِِـؼُِوهقِالؿَِِؿفقرِِالُجِِـَدِفاِعِِح َِصِوهقِأَِ- لوِ إَِ*  ِاِعـِكص   :-لِ عِِافِِلش 

ٓ  قؾُ لِ , ودَ ةَ ؾَس الجِ  ُػ ػ  خَ ويُ  اؿً قائِ  َي قِ ستَ أن يَ إَِلك  هدُّ ا ويؿُ رً ب  ؽَ مُ  عُ رفَ ف يَ أك   ق خؾُ  يَ ف: أ

الةمـ  زءٌ ُج   .كرٍ طـ ذِ  الص 

 .قمَ ؼُ أن يَ إَِلك  هدُّ ويؿُ  اًس الِ َج  ؽبقرِ بالت   أُ بدَ ويَ  رٍ ب  ؽَ مُ  قرَ غَ  رفعُ : يَ لاكِِالثِ * 

 :َقاَل الـ قِويُّ . ؽبقرٍ قم بال تَ ؼُ ثؿ يَ  ,عفطَ س قَ ؾَ را فنذا َج ب  ؽَ مُ  عُ رفَ يَ  :ُثِالِِالثِ * 

 ًصا.خ  ؾَ ك مُ فَ اكتَ  .«قـتَ قرَ ؽبِ ل بتَ لتِ ف ٓ يَ أك   الَف وٓ ِخ  :ـاصحابُ أَ َقاَل 

ـُِكَِوذَِ ـِِقلَِ(ِق9/904َِ)ِ«الُؿغـِل»فِلِِةَِدامَِقُِِرِاب ِ:ق

ُجقدف مـ أِس رَ  فعِ رَ  اءِ دَ ه مع ابتِ ؽبقرِ تَ  داءُ ابتِ  قنَ ؽُ أن يَ  بُّ حَ ستَ : يُ لوِ إَِ*   السُّ

 .ؽبقرٍ تَ  قرِ بغَ  امِ قَ لؾؼِ  ُض ـفَ ة ثؿ يَ اَح رَ ف لالستِ ؾقِس ُج  اءِ فَ اكتِ  ـدَ ه طِ قرُ ؽبِ ل تَ فِ ـتَ ويَ 

ِالثِ   قالِ أن يُ إَِلك  لػِض ف يُ فنك   :حقٍح ولقس بَص  :ارً ب  ؽَ مُ  ُض ـفَ يَ  ل:اكِِ*
َ
بقـ  ل
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َ
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ُ
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َ
 ِبك

ـٍ رُ فِل  قـتَ قرَ ؽبِ تَ   .فرُّ َص اهـ بتَ  .فِقفِ  ؿافِ ؿعِ بجَ  رعُ الش   دِ رِ لؿ يَ  دٍ واحِ  ك

قة عِ افِ الش   ـدَ ث طِ الِ الث   جفُ هق القَ  :جقهِ القُ َهِذه  ح مـج  رَ تَ ي يَ ذِ ال   ُقؾُت:

 احة طـرَ ة آستِ ؾَس قا جِ ػُ َص يـ وَ ذِ ال   ٕن   َؽ لِ وذَ  :ةؾَ ـابِ الحَ  ـدَ ل طِ و  إَ  الَؼقُل و

ف روا أك  ذكُ كؿا لؿ يَ  ,امِ قَ الؼِ إَِلك  فقضِ الـُّ  ـدَ ر طِ ب  ف كَ ك  روا أذكُ لؿ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ 

ـٍ مـ رُ  الِ ؼَ مـ آكتِ  أُ بدَ ؿا يَ ك  إِ  ؽبقرُ , والت  اى قائؿً قَ ك استَ ت  َح  ؽبقرَ الت   صاَل أَ  إَِلك  ك

ُجقدِ ـ م فعِ مـ الر   ؽبقرُ الت   أُ بدَ فقَ  :هقرِ غَ   ُض ـفَ يَ ة ثؿ اَح رَ س لالستِ ؾَ ل إذا َج فِ ـتَ ويَ  السُّ

 .ؽبقرٍ بال تَ  اؿً قائِ 

 ة,قَ اكِ ة الث  جدَ مـ الس   :يعـل :«ارً ب  ؽَ ف مُ أَس رَ  عُ رفَ يَ  ثؿ  » :َحديِث الفِل  درَ وقد وَ 

 .«رب  ؽَ ف فقُ أَس رَ  عُ رفَ يَ  ثؿ  » :فالتِ َص  لءِ سالؿُ  َحديِث وفِل 

 ؾ  َص الؿُ  فنن   َؽ لِ ذَ وكَ 
َ
مـ  عَ فَ ر إذا رَ ب  ؽَ ف يُ ك  فنِ  طِ وَس د إَ فُّ َش س لؾت  ؾَ إذا َج  ل

 .دفُّ َش س لؾت  ؾَ إذا َج  ؽبقرُ ل الت  فِ ـتَ قة ويَ اكِ ة الث  جدَ الس  

 مامُ الِ َذلَِؽ  ؾعَ إذا فَ  ةِ حالَ فِل  ؾشؽِ ف قد يُ حتُ ج  ذي رَ ال   جفَ القَ َهَذا  أن   قرَ غَ 

ُجقدمـ  فعِ الر   ـدَ ر طِ ب  وكَ  قـ قمِ لمُ الؿَ  فنن   :ةراَح لالستِ  ؾقسِ الجُ  ـدَ عف طِ طَ وقَ  السُّ

ة ؾَس قن جِ ُس جؾِ ٓ يَ  ثقرُ والؽَ  ةً خاص   ,فبؾَ ن قَ قمقُ ؼُ ويَ َطَؾقِف  ػقنؾِ ختَ سقَ  ابً غالِ 

 قرَ غَ  عُ رفَ قة فقَ عِ افِ الش   ـدَ ل طِ اكِ الث   جفِ بالقَ  ذَ لُخ لف أن يَ  ةِ الحالَ وفِل َهِذه  :ةاَح رَ آستِ 

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,ارً ب  ؽَ مُ  ُض ـفَ ثؿ يَ  رٍ ب  ؽَ مُ 

 



 امـ 083
ُ
ــــح

ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

َ
 
َائَ ف

 
 ة:د

َ َج  َت عَ اح َرَ ت الاطتَ لظ 
 
َ ىد

 
عَ افَ الش

َيَ 
 
َت ل َط 

 
َيف

 
َ ت َ.ًداج 

ة قػَ طِ ة لَ ؾَس ـا: وهل جِ صحابُ أَ  َقاَل » :(4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِلِِالـ قِويِ َِقاَلِ

اجِ   اهـ. .«دًّ

  َحديِث ل :فِقَفا انُ ئـَ آصؿِ  بُّ حَ ستَ ف يُ ك  أإٓ  ةً قػَ طِ ت لَ اكَ كَ  وهل وإنْ  ُقؾُت:

 ف عِ قِض مَ إَِلك  ضقٍ طُ  كؾُّ  عَ رجِ ك يَ حت  َطَؾقَفا  دعَ ف وقَ جؾَ ك رِ ـَ ثَ  ثؿ  » :قدٍ ؿَ أبل ُح 

 .«ضفَ كَ  ثؿ  

َ َليع لج  َاح َرَ ت الاطتَ لظ  َم َ لسَ ت ذ  َخصىص 

لق » َقاَل:و قدٍ ؿَ أبل ُح  فِل َحديث ةاَح رَ ة آستِ ؾَس قن جِ ؽُ أن تَ  الط حاِويُّ  كػَ كَ 

 .«كرٌ ان لفا ذِ ؽَ ت لَ طَ رِ ُش 

فا ك  : إِ الط حاِوي   قُل ا قَ وأم  » َؼاَل:فِ(4/984)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِلِِالـ قِويِ هِدِ ورَِ

ـِ ُس »فِل فِقِف  قرةشفُ فا مَ ك  فنِ  !ريِب الغَ  جقِب ـ العَ فؿِ  :قدٍ ؿَ أبل ُح  فِل َحديِث  تقَس لَ   ـ

ـَـب تُ هؿا مـ كُ قرِ وغَ  الت رمِِذي  و «دَ أبل داوُ   مقـ.د  ؼَ تَ قد لؾؿُ ساكِ والؿَ  السُّ

 .كرٌ ؽان لفا ذِ طت لَ رِ لق ُش  ف:قلُِاِقَِمِ وأَِ

 َؾ ِص فا ويَ بَ قطِ ستَ ك يَ حت   دُّ ؿَ ف يُ أك   حقَح الص   فنن   :ؽبقرُ ها الت  كرَ ذِ  : أن  فقابُِفَجِ

ـِ  ردُّ  زْ جُ لؿ يَ  كرٌ ذِ فِقَفا  ـؽُ ولق لؿ يَ  ,ؼبَ كؿا َس  ,امِ قَ الؼِ إَِلك  ـَ ذا فَ بِ ة تَ ابِ الث   السُّ

 .«ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,اضِ رَ آطتِ 
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َ
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َم َ
 
َت

 
َى ت َظ  َ ن  َلج  َت؟اح َرَ ت الاطتَ ظ 

ِِالـ قِويِ َِقاَلِ  َب ؼِ طَ  ةُ ؾَس الجِ َهِذه  ُـّ َس وتُ » (:4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل

 :ؾِ قافِ والـ   ضِ رائِ ة والػَ ثَ الِ ك والث  ولَ إُ  قاءٌ َس  قامٌ فا قِ بُ عؼُ يَ  ةٍ كعَ رَ  كؾ  فِل  قـتَ جدَ الس  

ـِ  ِؽ مالِ  َحديِث ل   أن  » :ِث يرِ قَ الحُ  ب
 
ف لؿ التِ مـ َص  ترٍ وِ فِل  كانإذا  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

 عْ شرَ ة لؿ تُ الوَ ل لؾت  ؾ  َص الؿُ َسَجد  ولق الُبخاِريُّ َرواُه  .«ادً قاطِ  َي قِ ستَ ك يَ حت   ْض ـفَ يَ 

 ...ٍف اَل ة بال ِخ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ 

 لمقمُ سفا الؿَ ؾَ ة فجَ اَح رَ ة آستِ ؾَس جِ  مامُ الِ  سِ جؾِ ـا: ولق لؿ يَ صحابُ أَ  َقاَل 

 اهـ. .«سقرٌ ف يَ ٕك   :ػؾُّ خَ الت  َهَذا  رُّ ُض وٓ يَ  ازَ َج 

َ
 
َل

 
َيف ت

 
َىن اليَ ن َعَ  دان 

 
َعَ  اد َم َالاعتَ  ىد

 
َما يهَ ل

َم َ َبظ 
 
َىط
 
َم َين أم ت

 
َق

 
َبىض
 
َلهَ ين ت

 
َيئ َ ت  َ؟نالعاج 

 .رضِ إَ َطَؾك  ؿافِ بِ  ادِ ؿَ آطتِ  ـدَ طِ  الَقَدْيـة قئَ ـ هَ قِ بَ يُ  َحديٌث د رَ وَ 

ـِِِِقِزرَِفعـِإَِ ـَ  بدَ طَ  أيُت رَ » َقاَل:ِقسٍِقَِِب الة ـعجِ ر وهق يَ ؿَ طُ  اهلل ب  فِل الص 

اهلل  َرُسقَل  يُت أَ رَ  َقاَل:؟ ـِ حؿَ الر   بدِ يا أبا طَ َهَذا  ما ُؼؾُت:ف :يف إذا قامدَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ يَ 

الة ـعجِ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص  راكِ الطب   َأخَرَجف «.دؿِ عتَ يَ  :لعـِ يَ  :فِل الص 
ُّ
 «طوَس إَ »فِل  ل

 ثَ حد   :(4/213/4007)
ُّ
ـُ  ـا طؾل  ربِ الحَ  سحاَق وأبق إِ  يُّ ازِ الر   عقدٍ َس  ب

ُّ
فِل  ل

 ربِ ؿا الحَ الهُ كِ  (2/525) «َحديِث ال ريِب غَ »
ُّ
ـِ  بدِ طـ طَ  يُّ ازِ والر   ل ـِ ؿَ طُ  اهلل ب  ر ب

ـُ قكُ ـا يُ ثَ حد   أبانَ  ـِ  ؿِ قثَ طـ الفَ  قرٍ ؽَ بُ  س ب ـِ ؿَ ؾؼَ طَ  ب ـِ  قسِ قَ  ة ب بـ  ِق زرَ ة طـ إَ بَ عؾَ ثَ  ب

 .بف ...قسٍ قَ 



 امـ 085
ُ
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ْ
ت
َ
ُدودِ ف َِ  ـــ

ٓ   ِق زرَ طـ إَ  َحديَث الَهَذا  روِ لؿ يَ » :لِ راكِِبَِطِ الَِقاَلِ س قكُ د بف يُ تػر   ؿُ قثَ  الفَ إ

ـُ   .«قرٍ ؽَ بُ  ب

ـُ قكُ بف يُ  دْ رِ ـػَ لؿ يَ  ُقؾُت:  ؿ  الحِ  ؿقدِ الحَ  بدُ ف طَ عَ ابَ فؼد تَ  :قرٍ ؽَ بُ  س ب
 اكِ
ُّ
 َأخَرَجف: ل

 راكِ بَ الط  
ُّ
ـِ َس ـ الحَ ط رٌ عػَ ـا َج ثَ حد  : (3/342/3347) «طوَس إَ »فِل  ل  فؾٍ َس  ـ ب

 ؿ  الحِ  ؿقدِ الحَ  بدِ طـ طَ  اطِ ق  الخَ 
 اكِ
 
ـِ قثَ طـ الفَ  ل ـِ  ِق زرَ طـ إَ  ي  صرِ ة البَ ق  طِ طَ  ؿ ب  ب

ـَ  يُت أَ رَ » َقاَل: قسٍ قَ  الة رؿَ طُ  اب  أيُت رَ  :َقاَل  ا؟ذَ ا هَ مَ  ؾُت ام فؼُ د إذا قَ ؿِ عتَ يَ  فِل الص 

 .«فؾُ ػعَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل 

ٓ   ِق زرَ طـ إَ  َحديَث الَهَذا  روِ لؿ يَ » :لِ راكِِبَِالطِ َِقاَلِ د بف ر  تػَ  ,ؿُ قثَ  الفَ إ

 ؿ  الحِ 
 اكِ
ُّ
 .«ل

 ؿ  بف الحِ  دْ رِ ـػَ لؿ يَ  ُقؾُت:
 اكِ
ُّ
ـُ قكُ ف يُ عَ ابَ فؼد تَ  ل  .قرٍ ؽَ بُ  س ب

ـُِقكُِويُِ*   .ُئ خطِ يُ  دوٌق َص  :قرٍِؽَِبُِِسِب

ـُِِؿقدِِالَحِِبُدِوعَِ*  ِؿِ الحِِِـِِحؿَِالرِ ِبدِِعَِِب
ل مِ ورُ  ُئ خطِ يُ  دوٌق َص  :لِ اكِ

 .«الت ؼريِب »فِل  ظُ ف الحافِ الَ قَ  .رجاءِ بالِ 

 راكِ بَ الط   ـدَ طِ  اءَ فجَ : فؿِ اِس فِل  الٌف ع ِخ قَ وَ  :ؿقثَِوالفَِ* 
 
ـُ قثَ الفَ » :ل ة ؿَ ؾؼَ طَ  ؿ ب

ـِ  ـِ  قسِ قَ  ب  ربِ الحَ  ـدَ وطِ , «ةبَ عؾَ ثَ  ب
 
ـِ ق  طِ طـ طَ  ؿُ قثَ الفَ »: ل  راكِ بَ الط   ـدَ وطِ , «قسٍ قَ  ة ب

 
 ل

ـُ  ؿُ قثَ الفَ »: رِ أَخ  عِ قِض الؿَ فِل   .«ةق  طِ طَ »ل دَ بَ  «قفؾَ طَ » :ةسخَ كُ وفِل  «يُّ صرِ ة البَ ق  طِ طَ  ب

ـُ َقاَل  :َهَذا ؿُ قثَ والفَ   .اهـ .«وٍف عرُ مَ  قرُ غَ »(: 6/63) «َفتِح الباِري»فِل  بَج رَ  اب

ـِ ثَ قة الفَ ؿَ رَج تَ َطَؾك  ػقِ ولؿ أَ  ـِ  ؿِ ثَ قة وٓ الفَ ق  طِ طَ  ؿ ب  .عقٌػ َض  سـادُ فالِ  :ةؿَ ؾؼَ طَ  ب
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 ؿ  الحِ  ؿقدِ الحَ  بدُ طَ  َػ وخالَ 
 اكِ
ُّ
ـَ  َس قكُ يُ  ل ـِ الؿَ فِل  قرٍ ؽَ بُ  ب  .«ـَ جْ العَ »ر ذكُ فؾؿ يَ  :ت

ـُ  ادُ حؿ   َػ وخالَ  ـَ  ؿَ قثَ ؿة الفَ ؾَ َس  ب ـَ ق  طِ طَ  ب  ِق زرَ طـ إَ  واهُ فرَ  :ةؿَ ؾؼَ طَ  ة أو اب

ـِ  ـَ  يُت أَ رَ » َقاَل: قسٍ قَ  ب الةِ  ضفَ ر كَ ؿَ طُ  اب ـُ  َأخَرَجف .«يفدَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ ويَ  فِل الص   اب

ـُ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  طـ  (1461) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

ـِ  عؾِ مـ فِ  امقققفً  َصحقٌح  هسـادُ وإِ  بف. ...ادٍ طـ حؿ   كقعٍ وَ   .ڤر ؿَ طُ  اب

  َأخَرَجفو
ُّ
ـِ  ؾِ كامِ  ريِؼ ( مـ صَ 2/135) «َرىالُؽبْ ف ـِ ـَ ُس »فِل  الَبقَفِؼل  ةَ ؾحَ صَ  ب

ـِ الؿَ فِل  ةٍ يادَ بزِ  :بف ...ادٍ ؿ  طـ َح   ها.دِ ـَ وطؾك َس َطَؾقَفا  المُ م الؽَ د  تؼَ  ت

ـِ  ِق زرَ طـ إَ  ادٌ حؿ  َرواُه  ما حقُح ا هق الص  ذَ ففَ   ٕن   :اقفً ققُ ر مَ ؿَ طُ  طـ اب

ـُ ـا أك  ْض رَ , ولق فَ ُف عرَ ٓ يُ َهَذا  ؿَ قثَ الفَ   شؼِ مَ الد   ؿرانَ طِ  ف اب
ُّ
ف ٓ فنك   -للتِ قَ ا َس ؿَ كَ - ل

ـِ ؿ  ن بحَ ؼارَ يُ  ره كَ ف أن ذَ تُ ايَ بؾ غَ  ,ربَ عتَ ف مُ ؼْ قث  ف ولؿ يُ تُ وايَ م رِ د  قػ تؼَ ؽَ ف :ؿةؾَ َس  اد ب

ـُ  ـُ ذَ وكَ  ,ياًل عدِ وٓ تَ  ارًح َج فِقِف  رذكُ ولؿ يَ  «الث ؼاِت »ِحب ان فِل  اب فِل  ؿٍ أبل حاتِ  ا اب

ـَ  ةَ ق  طِ ى طَ أَ رَ » اَل:قَ و (83 -9/82) «الَجرح والت عديؾ»  .«قسٍ قَ  ب

ـُ  قُب بِ َح  َػ وقد خالَ   قِس ك الؼَ حقَ أبق يَ  رٍ جَ َح  ب
ُّ
 :فتـِ مَ فِل  ؿَ قثَ اًدا والفَ حؿ   ل

ـِ  ِق زرَ طـ إَ  واهُ فرَ  ـَ أَ رَ » :قسٍ قَ  ب ـَ مقف حِ دَ قَ  دورِ ُص َطَؾك  ُض ـفَ ر يَ ؿَ طُ  ى اب  ُض ـفَ يَ  ق

ُجقدمـ   ...ق طـفرُ مـ صُ  (3/126) «بقرِ الؽَ  اريِخ الت  »فِل  الُبخاِريُّ  َأخَرَجف .«السُّ

ـُ كَ ا ذَ ذَ وكَ  ,عدياًل وٓ تَ  ارًح َج  الُبخاِريُّ فِقِف  رذكُ ولؿ يَ  .بف فِل  ؿٍ أبل حاتِ  ره اب

ـُ كَ وذَ , عدياًل وٓ تَ  ارًح َج فِقِف  رذكُ لؿ يَ و (3/308) «الَجرح والت عديؾ» ِحب ان  ره اب
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 .فابِ  دُّ عتَ تف ٓ يُ ػَ خالَ فؿُ : (6/179) «الث ؼات»فِل 

ِ ِِحقُحِوالص  َِهَذا ـُ  ادُ حؿ  َرواُه  هق ما :َحديِثِالفِل بـ  زرِق ؿة طـ إَ ؾَ َس  ب

ـِ  قسٍ قَ  ـِ العَ  ِرواَية, وار مقققفً ؿَ طُ  طـ اب  .ةٌ عقػَ فا َض فعُ ورَ  ج

قُخ ر كَ وقد ذَ    الش 
ُّ
ـِ العَ  َحديَث  إَلباكِل ر كَ ذَ (, و967) «ةقػَ عِ الض  »فِل  ج

تِل فِقَفا  سحاَق أبل إِ  ِرواَيةح ج  ورَ  ؿِ قثَ فَ ال اسؿِ فِل  الَف الخِ  ة ق  طِ طـ طَ  ؿُ قثَ الفَ ال 

ـِ  ـُ  ؿُ قثَ والفَ » :َقاَل و, هُ سـادَ ـ إِ وحس   قسٍ قَ  ب  شؼِ مَ الد   ؿرانَ طِ  هق اب
ُّ
ـُ دَ ورَ أَ  ل  ه اب

ـِ ق  طِ طـ طَ  يروِ يَ » َقاَل:(, و2/296) «الث ؼات»ِحب ان فِل  طـف َرَوى  قسٍ قَ  ة ب

ـُ دَ ورَ ة وأَ َج خارِ  ـُ ب ؿُ قثَ الفَ   ,4/2/82) «الَجرح والت عديؾ»فِل  ؿٍ أبل حاتِ  ه اب

دِ طـ َرَوى  َقاَل:و (83 ـِ  ُمَحؿ  ـِ  هِب وَ  ب ـِ  امِ َش ة وهِ ق  طِ طَ  ب ـِ ؾَ وُس  ارٍ ؿ  طَ  ب  قؿان ب

 .«قؾٍ حبِ رَ ُش 

 ةِ الثَ لث  ا الث ؼاِت  ٓءِ مُ هَ  ِرواَيةَ  ـ  ؽِ لَ  ,ياًل عدِ وٓ تَ  ارًح َج فِقِف  رذكُ ولؿ يَ  ُقؾُت:

ـُ قثَ وهق الفَ  عٌ ؿ رابِ قفِ لَ إِ  ؿُّ َض طـف ويُ  ـُ  ُس قكُ وهق يُ  ٌس وخامِ  ,ةَج خارِ  ؿ ب ا مؿ   قرٍ ؽَ بُ  ب

 ِرواَيةفِل  ـق  تبَ لَ  عِػ شلء مـ الض  فِقِف  ف لق كانٕك   :فَحديثِ ل ُـّ ئِ طؿَ تَ  ػَس الـ   ُؾ جعَ يَ 

 كابـَ  ,َحديِث ال َأهُؾ  ففَ رَ عَ طـف, ولَ  الث ؼات ٓءٍ مُ هَ  دِ َح أَ 
ْ
َطَؾك  , زدؿٍ وأبل حاتِ  ِحب انَ  ل

ـِ  ادِ ؿ  َح  َحديِث مـ  اريبً م قَ د  ؿا تؼَ كَ  ,َهِذه فتِ ايَ وَ رِ َطَؾك  عقبِ ف قد تُ أك   :َذلَِؽ  ؿة ؾَ َس  ب

 .-$-ف المُ . اهـ كَ «ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,هحقُ كَ 

ـُ َقاَل  ُقؾُت: ة ؿَ رَج ل تَ فِ  (83 ,9/82) «والت عديؾِ  الَجرِح »فِل  ؿٍ أبل حاتِ  اب
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ـِ  ؿِ قثَ الفَ   شؼِ مَ الد   ؿرانَ طِ  ب
 
ـَ  ةَ ق  طِ ى طَ أَ ورَ »: ل كؿا هق -ة ؤيَ والرُّ  .اهـ .«قسٍ قَ  ب

ـِ  المُ كَ َطَؾقِف  لُّ وهق يدُ  ,طـف يروِ وٓ يَ  راهُ إذ قد يَ  :واَيةر  ال مُ ؾزِ ستَ ٓ تَ  -عؾقمٌ مَ  أبل  اب

ـِ العَ  ةِ فالَ ف مـ َج ُج خرِ ؿا تُ ك  إِ  ,ؼفث  قَ يـ طـف ٓ تُ قرِ ذكُ همٓء الؿَ  ِرواَيةو, ؿٍ حاتِ  إَِلك  ق

ـُ ـَ الس  فِل  قرَ ذكُ الؿَ  ؿَ قثَ الفَ  بلن   سؾقؿِ الت   رضِ فَ َهَذا َطَؾك  .الِ الحَ  ةِ فالَ َج   د هق اب

 ربِ الحَ  سحاَق أبل إِ  قنُ إذ كَ  :هقرَ قن غَ ؽُ أن يَ  اقائؿً  ك آحتؿاُل بؼَ يَ  ـْ ؽِ لَ  ,ؿرانَ طِ 
 
 ل

ه دِ ـَ َس فِل  ةُ عَ القاقِ  «طـ»قن ؽُ فؼد تَ  :دـَ الس  فِل  حريَػ الت   عُ ؿـَ ٓ يَ  اظً حافِ  ةً ؼَ ثِ 

ـَ  ؿَ قثَ الفَ  ؽقنُ ويَ  ,«ابـ»ت طـ فَ ر  حَ تَ   راكِ بَ د الط  ـَ َس فِل  اءَ ا َج ؿَ كَ  ,ةق  طِ طَ  ب
 
وفِل  ل

 .ةؿَ ؾؼَ ة طـ طَ فَ ر  حَ فا مُ ؾ  عَ ولَ  «طؾقة»ة سخَ كُ 

قُخ ح ج  وقد رَ    الش 
ُّ
ا ٓ ذَ وهَ  ,اظً حافِ  ةً ؼَ ف ثِ قكِ لؽَ  سحاَق أبل إِ  ِرواَيةَ  إَلباكِل

قخإَِلقِف  بهَ ما ذَ  رجقُح ر لل تَ ظفَ د, ولؿ يَ ـَ الس  فِل  حريِػ الت   ققعَ وُ  عُ ؿـَ يَ   .$ الش 

ِِولق  ريؼانِ ف جاء صَ ٕك   سحاَق أبل إِ  ِرواَيةفِل  عقَ وَ  حريَػ الت   إن   :ٌؾِقائَِِقاَل

 راكِ بَ الط   ـدَ طِ 
 
  ِف اَل , بخِ جفٌ ف وَ المِ ؽان لؽَ لَ  :اَق سحأبل إِ  ـدَ طِ  اءَ ما َج  ِف اَل بخِ  ل

قخ فِل إَِلقِف  بهَ ما ذَ  فِل  حريِػ الت   ققعِ وُ  الِ ؿَ ( مـ احتِ 2674) «ةقحَ حِ الص  »الش 

 راكِ بَ الط   ِرواَية
 
 .ل

قُخ إَِلقِف  بهَ ـا بؿا ذَ ؿْ ؾ  ولق َس    الش 
ُّ
ـُ َهَذا  ؿَ قثَ الفَ  مـ أن   إَلباكِل  ؿرانَ طِ  هق اب

 شؼِ مَ الد  
ُّ
ـُ  ادُ ف حؿ  ػَ ؼد خالَ ف: ل ـِ  ِق زرَ طـ إَ  واهُ فرَ  :ؿةؾَ َس  ب  يُت أَ رَ » َقاَل: قسٍ قَ  ب

ـَ  الة ضفَ ر كَ ؿَ طُ  اب ـُ  َأخَرَجف .«يفدَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ ويَ  فِل الص  فِل  ةَ قبَ أبل َش  اب

ـُ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »  .بف ...كقعٍ ( طـ وَ 1461) «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب
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 .اقفً ققُ مَ  َصحقٌح  هسـادُ وإِ 

قَخ  ـ  ؽِ لَ    الش 
 
ـِ  ادِ حؿ   ِرواَيةَ ر كَ ( ذَ 967) «ةقػَ عِ الض  »فِل  إَلباكِل ؿة طـ ؾَ َس  ب

ـِ  ِق زرَ إَ  ـَ  يُت أَ رَ » َقاَل: قسٍ قَ  ب  رضِ إَ َطَؾك  دؿَ قـ اطتَ تَ كعَ ام مـ الر  ر إذا قَ ؿَ طُ  اب

ذا ؽَ هَ  ـْ ؽِ ولَ  :؟ قالقا: ٓرِ بَ مـ الؽِ ا َهذَ  ُؾ ػعَ ف يَ ؾ  عَ لَ  :فسائِ ؾَ ه ولجُ دِ لَ لقَ  ؾُت فؼُ  :يفِ دَ بقَ 

  َأخَرَجف .«قنؽُ يَ 
ّ
 (.2/135) الَبقَفِؼل

 ريٌح َص  «قنؽُ ذا يَ ؽَ هَ »ف: قلُ فؼَ : فؿؾُّ كُ  اٌت ؼَ ف ثِ جالُ د, رِ ق  َج  سـادٌ ا إِ ذَ وهَ  ُقؾُت:

ـَ  أن  فِل  الةة ـ  لُس  اباطً ات  َذلَِؽ  ؾػعَ ر كان يَ ؿَ طُ  اب  .عٍػ أو َض  ـ  ِس لِ ولقس  الص 

 إَِلك  امرفقطً َذلَِؽ  اءَ قد َج و
 
 ربِ الحَ  سحاَق أبق إِ  َلخَرَجفف: ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل

ُّ
فِل  ل

ـِ العَ  َحديَث ر كَ فذَ  ...«َحديِث ال ريِب غَ » الةِ  ج  أن   احً ج  رَ ه مُ سـادَ ـ إِ س  وَح  فِل الص 

ـُ  ؿَ قثَ الفَ   شؼِ مَ الد   ؿرانَ طِ  هق اب
ُّ
 .ؼبَ ا َس ؿَ كَ  ,ل

ـَ  ؿَ قثَ الفَ  :لعـِ يَ -ف ك  أَ َطَؾك َذلَِؽ  دْ زِ  :َقاَلِ ا ؿَ كَ  ,فتِ وايَ رِ َطَؾك  عَ قبِ قد تُ  -ؿرانَ طِ  ب

ـِ  ادِ حؿ   َحديِث مـ  ام قريبً د  تؼَ   .«$ فالمُ اهـ كَ  .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,هحقُ ؿة كَ ؾَ َس  ب

  ِػ ؼِ لؿ يَ  ُقؾُت:
ُّ
ـِ  ادِ حؿ   ِرواَيةَطَؾك  $ إَلباكِل  ,«ػـ  َص الؿُ »فِل  ؿةؾَ َس  ب

د ؿَ واطتَ  َحديِث الفِل َهَذا  فأيَ ر رَ ق  لغَ َطَؾقَفا  ػقَ ف لق وَ ؾ  عَ ولَ  ,َؽ َذلِ  بَؾ فا قَ تُ رْ كَ وقد ذَ 

  ِرواَيةَ 
 
 سـادُ بؾ الِ  :َكَذلَِؽ  قسولَ  ,ؼاٌت فؿ ثِ ؾ  ف كُ جالَ رِ  ٕن   :هاسـادَ إِ  ادً ق  جَ مُ  الَبقَفِؼل

  قُخ فَش : اسابؼً َذلَِؽ  ـُت ق  كؿا بَ  عقٌػ َض 
 
ـُ  صرِ أبق كَ  الَبقَفِؼل ـُ  دُ ف أحؿَ قخُ وَش  ةَ تادَ قَ  ب  ب

ـِ  سحاَق إِ  ـُ  عاذُ ف مُ قخُ وَش  ,ةؿَ رَج تَ َطَؾك  ؿافُ ػ لَ قِ لؿ أَ  قبانَ َش  ب  ُح صالِ  ةَ جدَ كَ  ب

 َقاَل  كؿا ,فِقفِ  ؿؾ  ؽُ تُ  ,الحالِ 
ُّ
َهبِل ـُ  ُؾ ف كامِ قخُ وَش  ,الذ   َػ وقد خالَ  ,ؼاٌل مَ فِقِف  ةَ ؾحَ صَ  ب
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ـَ  ادَ حؿ    إسـادٍ فِل  اُل ؼَ فؽقػ يُ  :إلخ «ه...دِ لَ لقَ  ؾُت فؼُ » :ةَ يادَ الز  َهِذه  فذكر :ؿةؾَ َس  ب

 !؟فؿؾُّ كُ  ؼاٌت ف ثِ جالُ د رِ ف: جق  الِ َج رِ  حاُل َهَذا 

ـُ  ادُ ف حؿ  عَ تابَ  :فتِ وايَ رِ َطَؾك  ؿُ قثَ ع الفَ قبِ تُ » :فقلُ وقَ   ٕن   :قاٍب لقس بَص  «ؿةؾَ َس  ب

ٓ  ذكُ ا لؿ يَ ادً ؿ  َح  إن   حقُث  :فػَ الَ ف بؾ َخ عْ تابِ لؿ يُ  اادً ؿ  َح  ـِ َطَؾك  قفققُ  الؿَ ر إ  ,رؿَ طُ  اب

ـِ العَ » ةَ ػظَ ر لَ ذكُ ط ولؿ يَ ؼَ فَ   .ؿادَ ر آطتِ كَ ؿا ذَ إك   «ج

رها كَ ا ذَ ؿَ قـَ فبَ  :«ـعجِ يَ » ةِ ػظَ لَ فِل  ؿِ قثَ الفَ َطَؾك  قااخَتَؾػَ  واةَ الرُّ  م أن  د  وقد تؼَ 

ـُ  ُس قكُ يُ   ربِ الحَ  ـدَ طِ  قرٍ ؽَ بُ  ب
 
 راكِ بَ والط   ل

 
 ؿ  ها الحِ رْ ذكُ , لؿ يَ ل

 اكِ
ُّ
 راكِ بَ الط   ـدَ طِ  ل

 
 .ل

َ
 
َالصَ والخ

 
َ :ت

ـِ العَ  َحديَث  أن   الة ج  , والذي صح  اقطً رفُ وٓ مَ  اقفً ققُ مَ  حُّ ِص ٓ يَ  فِل الص 

ـِ َطَؾك  اقفً ققُ مَ  ـَ  ُت يأَ رَ » :رؿَ طُ  اب الة ضفَ ر كَ ؿَ طُ  اب  .«يفدَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ ويَ  فِل الص 

ـُ  َأخَرَجف ـُ (, و1/347) «ػـ  َص الؿُ »فِل  ةقبَ أبل َش  اب  «طوَس إَ »الُؿـِذر فِل  اب

 .ؿُ طؾَ واهلل أَ  ,مد  كؿا تؼَ  ,َصحقٍح  سـادٍ ( بنِ 1461)

ـِِِرُِآَخَِِحديٌثِدِرَِوقدِوَِ  امَ إذا قَ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل  أن  » :ڤ اسٍِبِ عَِِعـِاب

ـُ كَ ذَ  .«زُ ع العاجِ َض كؿا يَ  رضِ إَ َطَؾك  هدَ ع يَ َض ف وَ التِ َص فِل   فِل رٍ جَ َح  ره اب

ـُ َقاَل » :َقاَل و (1/625/392) «بقرِ الحَ  ؾخقصِ الت  » َطَؾك  فالمِ كَ فِل  الِح الص   اب

 اهـ. .«بف ج  حتَ قز أن يُ جُ ف وٓ يَ عرَ وٓ يُ  حُّ ِص ٓ يَ  َحديُث الَهَذا  :«سقطِ القَ »

 قرذكُ الؿَ  َحديُث ا الوأم  » (:3/292) «بذ  فَ الؿُ  رِح َش »فِل  الـ قِويُّ  َقاَل و

ـِ قرِ وغَ  «سقطِ القَ »فِل    أن  » :اسٍ طب   ه طـ اب
 
ع َض ف وَ التِ َص فِل  كان إذا قام ملسو هيلع هللا ىلص الـ بل
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لف,  صَؾ ٓ أَ  ٌؾ أو باصِ  عقٌػ َض  َحديٌث ففق  .«ـُ العاجِ  عُ َض كؿا يَ  رضِ إَ َطَؾك  يفدَ يَ 

ـِ ببَ  ادً ؿِ عتَ مُ  اؿً : قائِ عـاهُ ؽان مَ لَ  , ولق صح  قنِ وهق بالـُّ   زُ د العاجِ ؿِ عتَ يف كؿا يَ دَ يَ  ط

قُخ  وهق ـِ العَ  ـَ طاجِ  رادُ ولقس الؿُ  ,بقرُ الؽَ  الش   اهـ. .«جق

ِو ِالغَِِ(0/594)ِ«ؾخقصِِالتِ »يف أو  ؟قنِ بالـُّ  ـُ هؾ هق العاجِ » :لِ زالِِعـ

 ؟اِي بالز   زُ العاجِ 

ِإِِمِ فلَِ ِقُِذَِا فا ؿُّ ُض قف ويَ ػ  كَ  عَ صابِ أَ  ُض ؼبِ يَ  بزِ الخُ  ـُ ففق طاجِ  :قنِ ف بالـُّ إك   ا:ؾـَِا

 .رضِ إَ َطَؾك  قفتَ اَح ع رَ َض ع وٓ يَ ػِ رتَ ويَ قَفا َطؾَ  ُئ ؽِ ويت  

ِقُِذَِوإِِ قخففق  :اِي بالز   ا:ؾـَِا َطَؾك  يفِ دَ د بقَ ؿَ اطتَ  امَ ي إذا قَ ذِ ال   ُـّ الُؿِس  الش 

 .ربَ مـ الؽِ  رضِ إَ 

فِل  ةق  رطِ ة َش قئَ هَ  ثباُت ؿ, وهق إِ جَ مـ العَ  ثقرٌ ذا كَ فَ بِ  َؾ ؿِ ابـ الصالح: وطَ  َقاَل 

الة  ـَ العاجِ  فنن   :عـاهُ مَ َذلَِؽ  ـؽُ ت لؿ يَ بَ ولق ثَ  ,تثبُ لؿ يَ  َحديٍث ا بفَ بِ  دَ فْ طَ ٓ  الص 

 :رُ اطِ الش  َقاَل  :ُـّ ِس ؾ الؿُ ُج ة هق الر  غَ الؾُّ فِل 

ِـَِاجِِعَِوََِِتِـِْكُِِءِِرِْالؿَِِالَِِصِِخِِرِ َشِفَِ

ـِ العَ  ـِ مـ طاجِ  اقذً لُخ مَ  َؽ لِ ر بذَ بَ الؽِ  صُػ ان وَ ا كَ ذَ فنِ  ة د  ِش ل فِ  شبقفُ فالت   :جق

 اهـ. .«فاعِ صابِ أَ  ة ضؿ  ق  قػِ كَ فِل  ٓ الَقَدْيـ عِ ْض وَ  ـدَ د طِ اِ ؿَ آطتِ 

ـَِِِحديثِخراِجِإِِِعَدِبَِِلِ ربِِالَحَِقاَلِ ُقؾُت:  أيُت رَ »ف: قلُ قَ » :(9/495رِ)ؿَِعُِِاب

ـَ  ـَ جِ ـ العَ عجِ ذي يَ ال   عُ صـَ ا يَ ؿَ إرض كَ َطَؾك  يفدَ ع يَ َض يَ  :أي :«ـعجِ ر يَ ؿَ طُ  اب  .«ق
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ِوفِِ ِمادِ ِ«برَِالعَِِانَِِسِلِِ»ل : الِ َج مـ الر   ُـ والعاجِ » (:04/966)ِ(ـَجِعَِ)ة

 .«نٍ دْ أو بُ  رٍ بَ ـ كِ مِ  فقَض الـُّ  رادَ ف إذا أَ عِ ؿْ جُ بِ  رضِ إَ َطَؾك  دؿِ عتَ الؿُ 

ِ ـَِِِحديِثِكِعـَِمَِفِلِوَقاَل  ُؾ ػعَ ا يَ ؿَ كَ  امَ إذا قَ  يفِ دَ يَ َطَؾك  دؿِ عتَ يَ  :أي» ر:ؿَِعُِِاب

ـَ جِ العَ  ـُ عجِ ي يَ ذِ ال    .«ق

ـِ العَ  َحديِث  عُػ ـ لـا َض ق  بَ ا تَ مَ عدَ بَ  الة ج تِل  ةق  قػِ فؿا هل الؽَ  :فِل الص  ال 

 ؟رضِ إَ َطَؾك  ؿافِ بِ  ادِ ؿَ آطتِ  ـدَ طِ  دانِ القَ َطَؾقَفا  ؽقنُ تَ 

ِِ:فالجقاب ِقالف ِما ِِالـ قِويِ هق ا ذَ وإِ » :َقاَلِ (4/989)ِ«قعجؿُِالؿَِ»فِل

 اهـ. .«ٍف اَل بال ِخ  رضِ إَ َطَؾك  فعِ صابِ أَ  طقنَ قف وبُ تَ اَح رَ  ـَ طْ ؾ بَ عَ يف َج دَ د بقَ ؿَ اطتَ 

ةُ دت بف إَ رَ ما وَ َطَؾك  ةبؾَ الؼِ إَِلك  قـتَ فَ جِ ت  مُ  دانِ قن القَ ؽُ وتَ  ُقؾُت:  .ِدل 

 

 

*** 
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َ
 ةَى ِتِ ر

ُجقدإَِلك  ة الُفِقي  َمسَللَ  حِث البَ فِل َهَذا  رُت كَ قد ذَ  مـ فِقَفا  درَ وما وَ  السُّ

كبَتْقـ ؼديؿِ ما جاء بتَ مِـَفا  سقاءٌ  ,حاِديِث إَ   ؼديؿِ أو ما جاء بتَ  ,الَقَدْيـ َطَؾك الرُّ

كبَتْقـ َطَؾك الَقَدْيـ  ثقـ.د  حَ د الؿُ قاطِ ب قَ َس َح َطَؾك َطَؾقَفا  ؿُت ؽَ وَح  ,الرُّ

ف ر لل أك  فَ ما ضَ  ُت ْش وكاقَ  ,حاِديِث إَ َهِذه  قَل َح  الِعؾؿِ  َأهؾِ  ققاَل أَ  رُت كَ ثؿ ذَ 

 .ةَش ـاقَ مُ إَِلك  حتاُج يَ 

تِل  أثارَ  رُت كَ وذَ   عقَػ والض   حقَح الص   امبقـً  ةِ َؿسَللَ الَهِذه  فِلَطَؾقَفا  ػُت قَ وَ ال 

 ا.ـفَ مِ 

َذلَِؽ  كؾ  وفِل  ,ؿفِ بِ تُ كُ ك إلَ  فاوتُ زَ وطَ  َؿسَللةِ الفِل  ؼفاءِ الػُ  ققاَل أَ  كرُت كؿا ذَ 

 ف.اكُ جحَ ر لل رُ فَ ـ ما ضَ ق  بَ أُ 

ُجقدمـ  فقضِ ة الـُّ ق  قػِ ؾ بؽَ ِص ما يت   رُت كَ ذَ  ثؿ    حاِديِث مـ إَ  امِ قَ الؼِ إَِلك  السُّ

 يـدِ ح طِ ج  رَ ما تَ  اـً مبق   :فِقَفا الِعؾؿِ  َأهؾِ  ققالِ , وأثار وأَ َؿسَللةالَهِذه  فِل ةِ دَ القارِ 

ةِ ر لل مـ إَ فَ ب ما ضَ َس َح َطَؾك   .ِدل 

ك رَ باَ تَ - اهللَ  سائاًل  ,ةِ َؿسَللَ الَهِذه  رضِ طَ فِل  ُت ؼْ ف  قن قد وُ كُ ك أن أَ َس وطَ 

 .افَ قـ لَ ئِ ارِ ا والؼَ فَ ـل بِ عَ ـػَ أن يَ  -َتعاَلكو
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 قـؿِ الَ العَ  ب  رَ  فِ ؾ  لِ  ؿدُ ا أن الحَ طقاكَ دَ  رُ وآِخ 

دف ق  بِ ه وكَ بدِ طَ َطَؾك  كارَ ؿ وبَ ؾ  ك اهلل وَس وصؾ    .فحبِ وَص  فِ وطؾك آلِ  ُمَحؿ 

 

َ
 
َول
 
َبهت

 َةَجِرأبو َه ُمَحمٍَّد ا بِنيَِّرَكَز بُن يُعِبَر

ِِقمِِيَِِةَِقَحِبَِِصِ ِبِتِالس 

ِهـ0341ِضانَِمَِمـِر98َِِ

08/8/9118ِ

 

*** 
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 فُصس امىِضِعِت

 5 ..................................................................... الؿؼدمة

 الفصل األول: يف األحادَث الىاردة يف الزنول للسجىد علً الُدَي قبل 

 4 ................................................... الزكبتني

 9 ............................................... :-لف صريؼان -الحديث إول 

: رواية الدراوردي: الطريؼ إولك: ًٓ  10 ................................... أو

 15 ................................................ ثاكًقا: رواية طبد اهلل بـ كافع.

 17 ................................. سعقد: الطريؼ الثاكقة: مـ رواية طبد اهلل بـ

 19 ............................ :ڤمققػ أهؾ العؾؿ ُتجاه حديث أبل هريرة 

 19 .......... وأدلتفؿ: ڤأققال أهؾ العؾؿ الذيـ صححقا حديث أبل هريرة 

ة مـ صحح حديث أبل هريرة   22 .................................. :ڤُحج 

 23 ............................. :ڤمـاقشة مع مـ صحح حديث أبل هريرة 

 34 ........................................ :ڤمـ ضع ػ حديث أبل هريرة 

ة َمـ ضعػ حديث أبل هريرة   36 .................................. :ڤُحج 
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 38 ............................... رد الؿصححقـ لؾحديث طؾك الؿضعػقـ لف:

 38 ................................ :ڤمـاقشة الؿضعػقـ لحديث أبل هريرة 

 44 ............................................................ الحديث الثاين:

ًٓ: رواية طبقد اهلل بـ طؿر:  44 ............................................... أو

 46 .................................................... رواية أيقب السختقاين:

 49 ........................................................ ابـ أبل لقؾك:رواية 

 50 .................................... :ڤأققال العؾؿاء يف حديث ابـ طؿر 

 50 ............................................................أما مـ صححف:

 51 ......................................................... حجة مـ صححف:

 52 .......................................... :ڤمـ ضع ػ حديث ابـ طؿر 

 56 .............................................. تعؼب طؾك الحاكؿ والذهبل:

 57 ................................................................. الخالصة:

 83 ............ الفصل الثاين: ها جاء يف ًسخ الزنول إىل السجىد علً الُدَي

 16 .... د السجىدالفصل الثالث: يف األحادَث الىاردة يف الزنول علٍ الزكبتني عٌ

 61 .......................................... الحديث إول: ولف ثالث صرق:

 61 ................................ الطريؼ إولك: مـ رواية شريؽ بـ طبد اهلل
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 71 ...... وهذه الطريؼ. ڠالطريؼ الثاكقة: طاصؿ بـ كؾقب طـ أبقف طـ الـبل 

 73 .......................... الطريؼ الثالثة: صريؼ طبد الجبار بـ وائؾ طـ أبقف.

 76 ........................................... أققال العؾؿاء يف حديث شريؽ:

ـف: ح حديث شريؽ أو حس   76 ........................................ مـ صح 

 78 ........................................... حجة مـ صحح حديث شريؽ:

 79 ..................................... مـاقشة الذيـ صححقا حديث شريؽ:

 83 ................................................. مـ ضعػ حديث شريؽ:

ة مـ ضع ػ حديث شريؽ:  85 ........................................... ُحج 

 86 ................................... مـاقشة مع الذيـ ضعػقا حديث شريؽ:

 89 ...................................... الحديث الثاين: وجقاب ابـ حزم طـف

أم  الفصل الزابع: أٌ احلدَثني أرجح حدَث أيب هزَزة يف الزنول علً الُدَي

 49 ............................. حدَث وائل يف الزنول علً الزكبتني؟

 95 ................................................................. الخالصة:

 609 ............... خلاهس: يف اِثار الىاردة يف الزنول علً الُدَيالفصل ا

 601 .............. الفصل السادس: يف اِثار الىاردة يف الزنول علً الزكبتني

الفصل السابع: هي رأي أى الزنول علً الُدَي أو الزكبتني األهز فُهوا واسع َزنل 
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 661 ........................................ هىى علُهعلً أَهوا أ

 669 ........ الفصل الثاهي: يف أقىال الفقهاء وهذاهبهن يف الزنول إىل السجىد

 113 ............................... مـ اختار الـزول إلك السجقد طؾك القديـ:

 116 ............................. مـ اختار الـزول إلك السجقد طؾك الركبتقـ:

 611 ........... فصل فُوي رأي أى ادلصلٍ َقدم أَهوا شاء الُدَي أو الزكبتني

 123 .......................................... مـ حاول الجؿع بقـ الحديثقـ:

 611 ................. الفصل التاسع: يف كُفُت الزفع هي السجىد إىل القُام

وال َعتود علً  فصل هي قال: َزفع َدَه قبل ركبتُه وَعتود بُدَه علً ركبتُه

 611 .................................................. األرض

 124 .......................................................... أدلة هذا الؼقل:

 124 ......................................................... إدلة مـ السـة:

 129 .................................................... ڤحديث ابـ طؿر 

َرقل   130 ..................................... :ڤحديث رفاطة بـ رافع الزُّ

 137 ................................................. :ڤحديث أبل هريرة 

 138 ............................................. :ڤحديث وائؾ بـ حجر 

 138 ...................................................... : ڤحديث طؾل 
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 بـ كعب 
ّ
 139 .............................................. :ڤحديث أبل

 140 .............................................. :ڤحديث معاذ بـ جبؾ 

 140 ...................................................... مـ قال هبذا الؼقل:

 140 .................................................. :ڤطؿر بـ الخطاب 

 141 ................................................ :ڤطؾل بـ أبل صالب 

 141 ................................................. :ڤمسعقد طبد اهلل بـ 

 142 ................................................. :ڤأبق سعقد الخدري 

 143 ................................................... :ڤطبد اهلل بـ طؿر 

 144 ................................................. : ڤطبد اهلل بـ طباس 

 145 .................................................. :ڤطبد اهلل بـ الزبقر 

 145 .................................................... جؿاطة مـ الصحابة:

 146 ......................................................... طؿارة بـ طؿقر:

 146 ................................................طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك.

 147 ................................................. إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل:

 147 .......................................................... أشقاخ الزهري:

 149 ........................................................ مذهب إحـاف:
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 149 ......................................................... مذهب الؿالؽقة:

 150 ......................................................... مذهب الحـابؾة:

 152 ...................................................... إسحاق بـ راهقيف:

 681 ............................. كُفُت الزنول والٌهىض علً الزجلني

 155 ........................................................ أققال أهؾ العؾؿ:

 155 ............................... مـ كره تؼديؿ إحدى الرجؾقـ يف الـفقض:

 156 ............................................................... إحـاف:

 156 ................................................................ الشافعقة:

 156 ................................................................ الحـابؾة:

 156 ...................................................... إسحاق بـ راهقيف:

ص فقف لؾشقخ الؽبقر:  156 ............................................. مـ رخ 

 156 ......................................................... مجاهد بـ جرب:

 157 ...................................................... إسحاق بـ راهقيف:

 157 ................................................... مـ رأى أكف ٓ بلس بف:

 157 ........................................................... مالؽ بـ أكس:

 157 .................................................... مـ قال يؼطع الصالة:
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 157 .................................................الراجح مـ هذه إققال:

 158 ....................................... َمـ قال: يعتؿد بقديف طؾك إرض:

 158 .......................................................... ة هذا الؼقل:أدل

 158 ........................................ :ڤحديث مالؽ بـ الحقيرث 

 161 ............................................. حديث أبل حؿقد الساطدي:

 166 ................................................. :ڤحديث أبل هريرة 

 167 ...... الؼقام مـ السجدة الثاكقة:أثار القاردة يف آطتؿاد طؾك القديـ طـد 

 168 ............................................... : ڤ أثر طبد اهلل بـ طؿر

 169 ....................................................... أثر ققس بـ حازم:

 169 ..................................................... أثر الحسـ البصري:

 170 .................................... ل:أثر أبل قالبة طبد اهلل بـ زيد الجرم

 170 ................................................... أثر ططاء بـ أبل رباح:

 170 ............................................. أثر إسقد وشريح مسروق:

 171 ............................................ مـ كره آطتؿاد طؾك القديـ:

 171 ........................................................ محؿد بـ سقريـ:

 171 ......................................................... إبراهقؿ الـخعل:
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 171 ......................................................... مـ رأى التخققر:

 172 ........................................ مـ قال هبذا الؼقل مـ أهؾ العؾؿ:

 172 ....................................................... :$المام مالؽ 

 173 .................................................... :$المام الشافعل 

 173 ................................................................ الشافعقة:

 174 ................................................. :$إسحاق بـ راهقيف 

:  174 ................................................................ أجريُّ

 175 ............................. مـ قال: يجؾس جؾسة آسرتاحة ثؿ يـفض:

 176 .................................... احة:مـ قال باستحباب جؾسة آسرت

 176 .................................................... :$المام الشافعل 

 176 ............................................. :$رواية طـ المام أحؿد 

 177 ................................................. :$إسحاق بـ راهقيف 

 178 .................................................. داود بـ طؾل الظاهري:

 178 ................................................. :$ابـ حزم الظاهري 

 178 ............................ والتابعقـ: ڤوقال هبا جؿاطة مـ الصحابة 

 179 .............................................. :ڤمـفؿ طؿرو بـ سؾؿة 
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 179 ................................... مـ قال: ٓ تستحب جؾسة آسرتاحة:

 180 ................................................... ك هذا الؼقل:تعؼب طؾ

 181 ................... مـ قال: يجؾس إن كان ضعقًػا وٓ يجؾس إن كان ققيًّا:

 181 ...................................................... إسحاق بـ راهقيف:

 181 ................................................. أبق إسحاق مـ الشافعقة:

 182 ....................................................... :ققل طـد الحـابؾة

 182 ................................................... تعؼب طؾك هذا الؼقل:

 182 .................................................الراجح مـ هذه إققال:

 184 ..... ؟هؾ هـاك تالزم بقـ آطتؿاد طؾك إرض بالقديـ وبقـ جؾسة آسرتاحة

 187 .................... ام أحؿد يدل طؾك تالزم الجؾسة وآطتؿاد.كالم الم

 189 .................................................. كقػقة جؾسة آسرتاحة:

 190 ............................................................ الؼقل إول:

 190 ........................................................ مذهب الشافعقة:

 190 ......................................................... مذهب الحـابؾة:

 190 ............................................................. الؼقل الثاين:

 190 ..................................................... ققل بعض الشافعقة:
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 191 ..................................................... ققل بعض الحـابؾة:

 191 ..................................................... الراجح مـ الؼقلقـ:

 191 ............ كقة أم هل جؾقس مستؼؾ؟هؾ جؾسة آسرتاحة مـ الركعة الثا

 192 ............................................. التؽبقر يف جؾسة آسرتاحة:

ا.  194 ......................... فائدة: جؾسة آسرتاحة طـد الشافعقة لطقػة جدًّ

 194 ................................. لقس لجؾسة آسرتاحة ذكر مخصقص:

 195 ............................................. متك تسـ جؾسة آسرتاحة؟

 كقػ تؽقن القدان طـد آطتؿاد طؾقفؿا مبسقصتقـ أم مؼبقضقـ كفقئة 

 195 ................................................................. العاجـ:

 201 ............................................................... الخالصة:

 109 ................................................... خامتت

 102 ........................................... زس ادلىضىعاثفه
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