
  

 

 

األدلة النقلية واإلمجاعات  جمموع
 (1) يف املعامالت املاليةاملروية 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لى دمحم بَدٍ هبي ال مً ٍلى والضالم وحدٍ هلل الحمد  بَد: ؤما وصحبه آله ٍو

َُت مً الٟخاب والضىت في باب مٌَن مً ؤبىاب الٖٚه منً ألاَمُنت بم٠ناني حُنض  ألادلت الىٚلُتٕةن ظمُ  الدغَر

بىننٜى ؤو حَننددث الخصؾؾنناث وؽنناص الخصؾننؿ فنني اإلاَننامالث اإلاالُننت لننه صظالننهي ومرظننذ ماصضنناث مالُننت مننً 

لُت ؤو جإمُيُت جحخاط بلى مً ًٖتي لها في ؤبىاب اإلاَامالث. ٞاث مالُت ؤو جمٍى  عر

د ٙرص ٍلماء ألاؽى٢  منً عنرول اتهتهند ؤلاحامنت بالىؾنىؼ و ؤن الاظتهاد ًخجسؤ ٝما صنىيُىه فني َناا الٟخنابي  ٙو

َُت منً الٟخنناب والضنىت فنني َناا البننابي ٕٚند اصنخَىذ   حَننالى ؾصنخي فنني اإلاَنامالث اإلاالُننت منً بداًننت جص الدغنَر

بها لخ٠ىن مرظَا للمبخدت وجاٝرة للمىخهي. َن7247ٙبل صىت   في ظمَها وجبٍى

د ٝخب ٍدد مً ؤَل الَلم في ؤحادًض ألاح٠ام  ي وؤَم ٝخب ألاح٠ام:ٙو

نننى ؤمؾنننر الٟخنننب واٙخؾنننر ُٕنننه ٍلنننى منننا اجٖنننٛ ٍلُننننه -صحمنننه    –ٍمننندة ألاح٠نننام للمٚدحنننخي الحىبلننني  .7 ي َو

 .البصاصي ومضلم

 .-صحمه    – الغإعي ؤلاإلاام في ؤحادًض ألاح٠ام البً دُٙٛ الَُد .4

.-صحمه    –اتحرص البً ٍبدالهادي الحىبلي  .3 ى ؤوصُ مً الَمدة ودون البلِى  ي َو

ننننى ؤٕقننننل الٟخننننب جرجِبننننا وعننننمىالي وجلٚنننناٍ -صحمننننه    –الغننننإعي الَضننننٚالو   بلنننِى اإلاننننرام البننننً  هننننر .2 ي َو

ال١ اتحرص ؤن الَمدة ز الَلماء بالٚبى٢ي بال   .اد ٍلُه في ؤحادًضي ٝو

ننى ؤوصنُن ممننا صننبٚهي ومننُ  لنن١ ٕننةني -صحمننه    –مىخٚننألا ألامبنناص للمجنند ابننً جُمُننت الحىبلنني  .5  فنني البلننِى َو

 ؤحادًض لم جرد في اإلاىخٚألا. 

َنن. 7476اإلاخنىفي صنىت  –صحمنه    –ٕخح الْٖاص الهامُ ألح٠ام صىت هبِىنا اتتخناص للغنُل الحضنً الر نا ي  .6

ى ؤوصُ الٟخب في ظمُ ؤحادًض ألاح٠ام.  َو

د ٍىاًتي لخىٌى اإلاَامالث اإلاَاؽرةي وجىظه اإلايغأث اإلاالُنت  ٞان الخصؾؿ في اإلاَامالث اإلاالُت ًحخاط بلى مٍس وإلاا 

ُت لدصاصننت اإلاىخجنناث اإلاالُننت  ننل بلننى حَُننٌن لهننان عننٍر ٞاث جمٍى ٞاث جننإمٌن وعننر ٞاث اصنندشماص وعننر مننً بىننٜى وعننر

لُنت  نند ٍنً ممننط ٍغننرة صننىتي ٕٚنند والخمٍى مننً اإلاضدغنناص الغننر ي اتتنخؿي ول٠ننىو  ٍملننذ فنني َناا اتهننا٢ مننا ًٍس

بفنننإت بلنننى ألاحادًنننض الىؾنننىؼ الٚرآهُنننت  ظمَنننذ منننا حهنننم اإلاضدغننناص الغنننر ي اتتنننخؿ فننني اإلاَنننامالث اإلاالُنننت منننً

ا ت اإلااٞىصة في ٝخب ألاح٠ام الضابٛ  َٝر دًنض الرصنى٢ البنً ألازٌن  ي بفإت بلى منا فني ظنامُ ألاؽنى٢ فني ؤحاالىبٍى

خنننب ألالبننناو  -صحمننه    – ُننبي ٝو ُنننب والىَ  وؤَمهنننا الضلضنننلت  -صحمننه    –ي وبَنننك الٟخنننب ألامننري مشنننل الىّ 

نت الغنُل ًححن  الُححن   س اإلاٚحنمي ومجمٍى ناي وظنامُ الضنىت للندٝخىص ٍبندالٍَس  ٌَ الصحُحت وصحُح الهامُ ّو
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ت ؤحادًننننض ؤح٠ننننام اإلاَننننامالث اإلاالُننننت  منننند التلُننننل.لحٖننننً الضننننىت والهننننامُ ألحادًننننض البُننننٌى للغننننُل ؤح ومىصننننٍى

 .(1)للدٝخىص َمام ٍبدالرحُم صَُد 

 زننم مالَننذ ٝخننب الٖٚننه اإلانىلننت اإلاَخيُننت بالنندلُلي زننم ظننردث ٍغننراث الٟخننب اإلاٖننردة فنني ؤبننىاب اإلاَننامالث اإلاالُننت

ُت فني مؾنٔر الراظ ني ت الغنٍر جي منً ؤدلنتي وآمنل ٕناج وؤفنٖذ منا مما عملخه مٟخبتي التاؽتي ومٟخبت اتهمٍى

بذ ظمُُ الىؾىؼ التي اصخد٢ بها الؤن ؤٞىن ٙد اصخ  ؤصخمد الَىن. ٖٚهاء في اإلاَامالث ومً  ٍى

نند ٝىننذ ؤٕننردث ٝخابننا فنني ؤلاظماٍنناث اإلاروٍننت فنني اإلاَننامالث اإلاالُننتي زننم اٙىنن ي ٍلنني مننً املنُن ٍلننى ٍملنني فنني َنناًً  ٙو

 الٟخابٌن ؤن ًقما بلى بَقهما َٕٖلذ.

نناا  مننً ٙلننت مننالب الٖٚننه ظماٍنناث مننا ً حننً مننً ٍلننىوصننيب ظمنُن ؤلا  ننت بظمنناٌ ومننالٔ الٖٚهنناء وؤدلننتهم َو مَٕر

هٚؿ ىاَري مؾىؽا الؾدص ألاو٢ مً الصحابت والخابٌَن ٙنا٢ ألاوزا ني صحمنه  : الَلنم منا ظناء بنه ؤصنحاب 

ط بَلنم نال١ ٙنا٢ ؤلامننام ؤحمند صحمنه   .دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٕمنا ٞنان ٌّن   لن١ ٕلِن نا٢ فني الخنابٌَن: ؤهنذ مصٌن ي ٌَجنني  يٝو ٙو

نري صحمنه    ث: ند ٞنان الَس نه. ٙو َنن  ًٟخنب  لن١ي ومالٖنه ؽنالك بنً ِٝضنان صحمنه   742مصٌ  في ٝخابخه وجٝر

نننه ٝنننالم الخنننابٌَن. ٙنننا٢ ابنننً صظنننب صحمنننه  : وفننني زماهىنننا ًخَنننٌن ٝخابنننت ٝنننالم الضنننلٗ 721 ث: َنننن  زنننم هننندم ٍلنننى جٝر

 .2الهمُُ صحم   3وؤب  ٍبُد 4إعي وؤحمد وبسحا٘اإلاٚخدي بهم بلى زمً الغ

ًيبغنني إلاننً ؤٕتنن  ؤن ٠ًننىن ٍاإلاننا بٚننى٢ مننً  :ٕٚنند ٙننا٢ فنني صواًننت يواعننى ل ؤلامننام ؤحمنند فنني اإلاٖتنني ؤن ٌَننٔر التننالٔ

ا٢ في صواًت ؤمري  يوبال ٕال ًٖتي يجٚدم  .5ؤحب ؤن ًخَلم الرظل ٞل ما ج٠لم ُٕه الىاش :ٙو

نننند ٙننننا٢ الغننننامبي فنننني اإلاىا  ننننت الامننننخالٔ :ٕٚنننناثٙو مننننً لننننم ٌَننننٔر  :َٕننننً ٙخننننادة يولننننال١ ظَننننل الىنننناش الَلننننم مَٕر

ً َغام بً ٍبُد  النرازي صحمنه   .الامخالٔ لم ٌغم الٖٚه ط بٚناصت  :ٍو منً لنم ٌَنٔر امنخالٔ الٚنراءة ٕلِن

ط بُٖٚننه ننً ٍننناء .ومننً لننم ٌَننٔر امننخالٔ الٖٚهنناء ٕلنِن حتنن   صحمننه   ٙننا٢: ال ًيبغنني ألحنند ؤن ًٖتنني الىنناش 6ٍو

نننً ؤًنننىب  .ٕةهنننه بن لنننم ًٟننً ٝنننال١ صد منننً الَلنننم منننا َنننى ؤوزننٛ منننً الننناي فننني ًدًنننه ي٠ًننىن ٍاإلانننا بنننامخالٔ الىننناش ٍو

وؤمضن١  :زاد ؤًنىب يؤظضر الىاش ٍلنى الٖخُنا ؤٙلهنم ٍلمنا بنامخالٔ الَلمناء :وابً ٍُِىت صحمهما   7الستخُاو 

ا٢ مالن١: ال ج يالىاش ًٍ الٖخُا ؤٍلمهم بامخالٔ الَلماء جنىز الٖخُنا بال إلانً ٍلنم منا امخلنٗ الىناش ُٕنه. ُٙنل ٙو

                                                        

ننى ظهند مغنن٠ىص بال ؤهنه   7  نناثي ٝمنا ؤهننه عنمل ٝشٌنن ا مننً ألاح٠نام الٖٚهُننت فنني ًخمٌن  الٟخنناب بناجمراط الهُنندي َو نناث واإلاٚنٍى ٕى عننمل ٝشٌنن ا منً اإلاٙى

د ًصخاص ل ٌنٍ  ؤعنمل مىنهي بصنالٔ الٟخناب مٚدمت ألابىاب باٙخقابي ٝما ؤهه ًٟرص ألاحادًض ولم ًجرد ألاحادًض ًٍ ؤصاهُدَاي ٙو  ل حندًض ّو
 
ٖينا

ومنننال منننً ألاصنناهُدي وحرؽنننذ ٍلنننى  ٝنننر اللٖنننً النناي امخننناٍص ؤَنننل الَلنننم فننني ٝخنننبهم  يالنناي هحنننً بؾنننددٍي ٕهنننى مجنننرد فنني الىؾنننىؼي وعنننمل آلاًننناث

ج اإلاىاصبي و ٝر ٝالم ؤَل الا   .مخؾاؼ في الحدًضاإلاٖردةي ٕةن لم ًًٟ الحدًض ماٞىصا اهخُٚذ ؤعمل ألالٖاوي وحرؽذ ٍلى الخصٍر
ب"َن. 438َى ؤلامام بسحا٘ بً ببراَُم الحىيلي اإلاغهىص بابً صاَىٍه اإلاروزيي جىفي صىت  4 م  الخٍٚر  ".332الى ظمت ٙص
م البْدادي ؤلامام اللْىي الُٖٚه اتحدر. جىفي صىت  3

ّ
ب"َن. 442َى الٚاصم بً صال م  الخٍٚر  ".5297الى ظمت ٙص

 .22-23/ ٕقل ٍلم الضلٗ ٍلى التلٗ 2
ٌَن  5  .767/ 2بٍالم اإلاٙى
ب"َن. 772ٍناء بً ؤب  ص اي الٚرشخي مىالَم الشٚت الُٖٚه جىفي صىت  6 م  الخٍٚر  ".2643الى ظمت ٙص
ب"َن. 737صوي له الهماٍت وجىفي صىت  يؤًىب بً ؤب  جمُمت ِٝضان الستخُاو  الَابد الُٖٚه 7 م  الخٍٚر  ".671الى ظمت ٙص
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ٔ ؤَل الرؤي؟ ٙا٢: ال ٔ ؤصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصي...بلى ؤن ٙا٢ الغامبي  يله: امخال : وحاؽله -وما ؤحضً ما ٙا٢ -امخال

ت مىاُٙ التالٔ ال حًٖ مجرد التالٔ  . 7مَٕر

نً ٙخنادة : مً ٍل4وهٚل ابً مٖ ك ًٍ ؤحمد ٙا٢: ٙا٢ صَُد بً ظبٌ  ٙنا٢: ٙنا٢  3م امخالٔ الىناش ٕٚند ٕٚنه. ٍو

: ما صؤًذ ؤصإ٢ ٍما ًصخلٗ ُٕه مى١ي ٙا٢: ٙلذ: بهما ٌضإ٢ مً ٌَٚل ٍما ًصخلٗ ُٕهي ٕإما 2صَُد بً اإلاضِب

ا٢ صَُد بً ظبٌ : ؤٍلم الىاش ؤٍلمهم باالمخالٔ   .5ٕإما ما ال ًصخلٗ ُٕه ٕلَم وضإ٢ ٍىه؟ ٙو

ت التالٔ في ٙىامُ  6ٙا٢ الضمَاو  يا٢ في اإلاضإلت حت  ال ًُٚ بحدار ٙى٢ مبخدٌحؾر ألاٙى  :ومً ٕىاثد مَٕر

م ما ٍداَما :ٙىامُ ألادلت  .7.."."ألن بظماٍهم ٍلى ٙىلٌن بظماٌ ٍلى جحٍر

ننت مننا ًىٟننر بالُنند :ومنهننا ولهننناا ٙننا٢ الَلمنناء اإلاؾننىٖىن فنني ألامننر بنناإلاَرؤ والىهنني ٍنننً " :ٙننا٢ عننُل ؤلاصننالم يمَٕر

ٌن ط ألحند ؤن ًلنسم الىناش باجباٍنه ٕ هنا  :ٍ اإلاىٟر مً ؤصحاب الغإعي ّو بن اإلاضناثل الاظتهادًنت ال جىٟنر بالُند ولِن

 .8"ٕمً جبٌن له صحت ؤحد الٚىلٌن جبَه ومً ٙلد ؤَل الٚى٢ آلامر ٕال به٠اص ٍلُه  يولًٟ ًخ٠لم ٕ ها بالحجج

ند حٚٚنه ٕنااد ٍبند اإلان َنن ي378وؤَم اإلاالٖاث في ؤلاظمناٌ ٝخناب ؤلاظمناٌ البنً اإلاىناص   ىَم ؤحمندي ووغنرجه داص ٙو

ي النبَننننت ألاولننننى  لُننننه مراجننننب ؤلاظمنننناٌ "فنننني الَبنننناداث واإلاَننننامالث 4112َننننن/ 7245اإلاضننننلم لليغننننر والخىزَنننُن مننننني ٍو

خٚاداث د وغٍر حضام الدًً اإلاٚدحخي 256البً حسم ألاهدلسخي اإلاخىفى "والٍا لُه هٚد مراجنب  -صحمه  -َني ٙو ٍو

. ٍو حنً ؤن اإلاضناثل التني ٍرفنها ابنً اإلاىناص ال  َني7357ؤلاظماٌ البً جُمُتي وؽدص صىت 
 
زم مبُ بَد  ل١ منراصا

ًص٘ر ؤلاظماٌ ٍل ها اهٖراد واحدي ؤو ازىٌني ٕاجظماٌ لدًنه ًٖهنم بإهنه اجٖنا٘ ؤٝين  ؤَنل الَلنم ممنً ًحٖنً ٍننهمي 

ٞان  لن١ 4المبِىما ابً حسم ًاٝر ؤن اإلاضاثل التي ؤوصدَا مما جًُٚ ؤهه ال مالٔ ُٕه بٌن ؤحد مً ٍلماء ؤلاص ي و

د اٙخؾر ابً اإلاىاص في اإلاضاثل التي ٍرفها ٍلى الَباداث واإلاَامالثي  محل هٚد مً عُل ؤلاصالم ابً جُمُتي ٙو

ننند بلننٓن ٍنننددَا خٚننناداثي ٙو ىا اإلاضننناثل التننني ؤوصدَنننا فننني  765 ولنننم ٌَنننـر لاٍل مضنننإلتي بِىمنننا ابنننً حنننسم ٕٚننند ؤحؾننِن

خٚننناداثي ومنننُ  لننن١ ٕنننةن ٝشٌننن ا منهنننا ٕ هنننا منننالٔ بصنننالٔ منننا ؤوص  7167الَبننناداثي واإلاَنننامالثي ٕبلْنننذ  دٍ فننني الٍا

 مَرؤ. 

                                                        
قنننله بننناب منننً ٌضنننخحٛ ؤن ٌضننن   ٕٚ هنننا777 - 5/776اإلاىإٚننناث 7 واهينننر ٝخننناب ببننننا٢  .71وؤلاًىننناش لرصنننمري / يي وظنننامُ بُنننان الَلنننم ٕو

 .577 519والرصالت /  ي472/ 7الاصخحضان في ماجمت ألام 
نننن"َننننن. 95صوي لننننه الهماٍنننت و نننناء بةزمنننه الحهنننناط بنننً ًىصننننٗ صنننىت  يالُٖٚنننه الَننننالم الشٚنننت يَنننى صننننَُد بنننً ظبٌنننن  ألاصننندي مننننىالَم 4  بالخٍٚر

م   ".4497الى ظمت ٙص
ب"صوي له الهماٍت وجىفي صىت ماثت و قُ ٍغرة.  يَى ٙخادة بً دٍامت الضدوحخيي اإلاٖضر الُٖٚه 3 م  الخٍٚر  ".5553الى ظمت ٙص
َى صَُد بً اإلاضِب بً حسن اتتسوم  الٚرشخيي زٚت صوي له الهماٍت وظمُ بنٌن الَلنىم منً جُٖون  وصواًنت الحندًض ودصاًخنهي جنىفي بَند  2

ب"دضٌَن. ال م  الخٍٚر  ".  4277الى ظمت ٙص
ُت  5  .7/77آلاداب الغٍر
خننناب  6 َننى ؤبننى اإلايٖننر مىؾننىص بنننً دمحم الخمُ نني الحىٖنن  زننم الغننإعيي ٞنننان مخبَننا للضننلٗ فنني اإلاَخٚنند والضنننلٜى ٝمننا ًنند٢ ٍلُننه جٖضننٌٍ  ٝو

 ".2/47مبٚاث الغإَُت الٟو ي "َن. 289جىفي صىت .ٙىامُ ألادلت في ألاؽى٢ 
   ي3/466الٚىامُ  7
 .31/81مجمٌى الٖخاوي  8
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لُنه اٍخمند الىنىوي  َد ٝخاب ؤلاظماٌ البً اإلاىاص منً ؤوزنٛ الٟخنب فني ٕىنهي ومحنل جٚندًر وزىناء ُظنّلِ الَلمناءي ٍو َو

ٞاو  في هٚلهم ؤلاظماٌ وؤما مراجب ؤلاظماٌ البً حسم ٕهى محل اهخٚاد.  وابً ٙدامت وابً  هر والغى

د ت ؤلاظماٌ في الٖٚه ؤلاصالم  " ٙو ا ٍل ها."9588ؤوصد صَدي ؤبى ظُب مالٗ مىصٍى  َ  مضإلت مجم

وحُنض بن اإلاَننامالث اإلاالُننت جصؾننؿ دُٙننٛ ٙننل مننً ًخٚىننه فنني الَؾننىص اإلاخننإمرة هيننرا لٟينن ة هىازلننهي وألن الهُ نناث 

ٞاث اإلاالُننت  ننل والخننإمٌن والغننر ٞاث الخمٍى ُت للماصضنناث اإلاالُننت  البىننٜى وعننر جحخنناط بلننى ظمنُن مننا ًخَلننٛ  الغننٍر

ىاٍننننند ٕٚهُنننننتي ٕٚننننند اصنننننخَىذ   حَنننننالى فننننني ظمننننُن  باإلاَنننننامالث اإلاالُنننننت منننننً هؾنننننىؼ وبظماٍننننناث وامخالٕننننناث ٙو

 ؤلاظماٍاث اإلاروٍت في اإلاَامالث اإلاالُت.

د ؽدصث دصاصاث ٍلمُت في ظمُ ؤلاظماٍاث في البٌُى وؤَمها:  ٙو

دد ؤلاظماٍاث التي دصصها مضاثل ؤلاظماٌ في ٍٚىد اإلاَاوفاث اإلاالُت للدٝخى  -7 صنك  365ص ٍلي التقٌ يي ٍو

ٚا لدصاصت الباحض   .476منها ٕو

دد ؤلاظماٍاث التي دصصها  -4 الن ٍو  .317مضاثل ؤلاظماٌ في اتحرماث اإلاالُت للدٝخىص ُٕؾل الٍى

 وابننً َبٌننن ة وابننً ٙدامنننت وابنننً صعنند بفننإت بلننى صصننناثل ٍلمُننت فنني ظمننُن ؤلاظماٍنناث اإلاروٍننت ٍنننً ابننً ٍبنندالو  -3

م. صحمهم   وابً جُمُتوالىىوي   ٌَ  ّو

وؤٍخناص بن ٞنان فني البحنض ٙؾنىص ؤو ملننلي ٕنالىٚؿ منً مبَُنت ؤٍمنا٢ اليغننري وصحنم   منً حَامنل مُن التنننإ 

ِطي مً هصك للمصنئ بال حٌَُ ي و ُان ل تنإ بال حغهٌ . ِْ
َ
 والسلل بما ًخَامل به ؤَل الٟ

ط ٍلننى مضننخيبه الٖننً بحؾنناء مضنناثلهي وبهمننا " نُن ٕؾننىله ومننا ًننخ٠لم ُٕنننهي ولنِن ٍلُننه حَُننٌن مىفنُن الَلننمي وجىَى

ط اإلاون ؤ منً  7 واإلاخإمرون ً حٚىن اإلاضاثل مً بَدٍ عِ ا ٕغِ ا بلى ؤن ًٟملي و  ٌَلم وؤهخم ال حَلمىن" . "ولِن

ٞاإلا٠لٗ ال ٌضلم مً اإلاااماةي وال ًرجُٖ ٍىه الٚلم" د ُٙل: الٟخاب  ؾمي ٙو  . 4 التنإ بال مً وقى   ٍو

ي ٕٚند اٙخؾنرث ٍلنى هاٙنل ل ظمناٌ ّالبناي ب ا لنم ؤظند لنه و  م ؤن الامخؾاص مراد في َاا الهمُن لَُلم الٚاصت الٍٟر

لمنا ؤجؾنٔر فني الىٚنل بال جمنراط  مصالٖاي ٝما حرؽذ ٍلى هٚل اإلاضنإلت اتهمُن ٍل هنا بؾنُْتها ودٙتهنا اإلاروٍنتي ٙو

ُت التي لم ًُٚ ٕ ها ؤلاظماٌ.   بَك اإلاضاثل الٍٖر

ٞاجبننننهي وؤصننننإ٢   ٚىننننا لؾننننالك الٚننننى٢ والَمننننلي والحمنننند هلل صب  ؤن ًىٖنننُن بهنننناا الهمنننُن ٙاصثننننه و وؤصننننإ٢   ؤن ًٕى

 الَاإلاٌن وؽلى   وصلم ٍلى هبِىا دمحم وآله وصحبه ؤظمٌَن.

س بً صَد الدُّي   الدٝخىص ٍبدالٍَس
Asd9406@gmail.com 

00966505849406 

 

 

                                                        

  .3/7365ًٍ مٚدمت ابً ملدون  7/9جىؽُٗ ألاٙقُت   7 

صخ  للٚلٚغىدي   4   .7/36ؽبح ألٍا

mailto:Asd9406@gmail.com
mailto:Asd9406@gmail.com
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 إلاا ا ًصخلٗ الَلماء مُ وظىد ألادلت الىٚلُت   :7  اإلاضإلت

وفي الهملت ٕما جٜر   وصصنىله حنالال بال مبِىنا وال حرامنا بال مبِىناي لٟنً بَقنه  :" -صحمه    –ٙا٢ ابً صظب 

لم مً الدًً بالقروصة مً  ل١ لم ًبنٛ ُٕن ه عن١ي وال ٌَناص ٞان ؤىهر بُاها مً بَكي ٕما ىهر بُاهه واعتهر ٍو

َت ماؽنننتي  ؤحننند بجهلنننه فننني بلننند ًيهنننر ُٕنننه ؤلاصنننالمي ومنننا ٞنننان بُاهنننه دون  لننن١ي ٕمىنننه منننا اعنننتهر بنننٌن حملنننت الغنننَر

َت  ط مننهمي ومىنه منا لنم ٌغنتهر بنٌن حملنت الغنَر د ًصٖألا ٍلى بَك مً لِن ٕإظمُ الَلماء ٍلى حله ؤو حرمخهي ٙو

مه و ل١ ألصباب:   ؤًقاي ٕامخلٖىا في جحلُله وجحٍر

 ا ؤهه ٙد ٠ًىن الىؿ ٍلُه مُٖا لم ًىٚله بال ٙلُل مً الىاشي ٕلم ًبلٓ ظمُُ حملت الَلم. منه  7

مي ُٕبلٓ ماثٖت منهم ؤحد الىؾٌن دون   4 ومنها ؤهه ٙد ًىٚل ُٕه هؾاني ؤحدَما بالخحلُلي وآلامر بالخحٍر

لي ُٕٚٗ لَدم م خه بالىاسخ.آلامري ُٕخمض٠ىن بما بلْهمي ؤو ًبلٓ الىؾان مَا مً لم ًبلْه الخاٍص  َٕر

حي وبهما ًاما مً ٍمىم ؤو مٖهىم ؤو ُٙاشي ٕخصخلٗ ؤٕهام الَلماء في َاا   3 ومنها ما لِط ُٕه هؿ ؽٍر

 ٝشٌ ا. 

ومنها ما ٠ًىن ُٕه ؤمري ؤو ههيي ٕخصخلٗ الَلماء في حمل ألامر ٍلى الىظىب ؤو الىدبي وفني حمنل الىهني   2

هي  م ؤو الخًً   ٍلى الخحٍر

ا  ٝرها. ومُ َاا ٕالبد في ألامت مً ٍالم ًىإٛ الحٛي ٠ُٕىن َى الَنالم بهناا وؤصباب الامخالٔ ؤٝي  مم

ٌننٍ  ٠ًننىن ألامننر مغننخبها ٍلُننه وال ٠ًننىن ٍاإلاننا بهننااي ٕننةن َنناٍ ألامننت ال ججخمنُن ٍلننى فنناللتي وال  الحٟننمي ّو

ؾناص ي ًيهر ؤَل باملها ٍلى ؤَل حٚهاي ٕنال ٠ًنىن الحنٛ مرهنىصا ٌّن  مَمنى٢ بنه فني ظمُُن ألامؾناص وألٍا

ٕند٢ ٍلنى ؤن منً الىناش منً ٌَلمهناي وبهمنا  ني « ٙا٢ ملسو هيلع هللا ىلص فني اإلاغنخبهاث: ال ٌَلمهنً ٝشٌن  منً الىناش»ولهاا 

 . (1)"  مغخبهت ٍلى مً لم ٌَلمهاي ولِضذ مغخبهت في هٖط ألامر

 مراٍاة الخصؾؿ في ٕىىن الَلم   :4  اإلاضإلت

َت لُنننه َنننندي  ٍخىإننننٛ مننُن الَٚنننل واإلاىنننننٛيو  يبن مراٍننناة الخصؾنننؿ فنننني الٖخُنننا والاظتهننناد ممننننا جٚخقنننُه الغنننَر ٍو

نند بننً زابننذ يالضننلٗ نند ؤن ٌضننإ٢ ٍننً الٖننراثك ٕلُننإث ٍز ننا٢: مننً ٞننان ًٍر ننان 4ٕٚنند منننب ٍمننر ا بالهابُننت ٙو . ٞو

 . 3صلىا َاا :الخٖذ بلى الغإعي ُٕٚى٢  يصُٖان بً ٍُِىت ب ا ظاءٍ شخيء مً الخٖضٌ  والٖخُا

د امخلٗ ألاؽىلُىن ُٕما ب ا ٍٔر  شتؿ دٙاثٛ مضإلت دون اإلاضاثل ألامري ٕهل ًٚبنل اظتهنادٍ ؤم الي ٍلنى ٙو

 ٙىلٌن:

                                                        

 ..797 – 7/796ظامُ الَلىم والحٟم   7 

 .359/ 4صواٍ ابً صَد في النبٚاث  4

 .71/77الضٌ   3
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ننى ٙننى٢ الهمهننىص مننً الحىُٖننت واإلاالُٟننت والغننإَُت والحىابلننت وامخنناٍص الٚننى٢ ألاو٢  : ؤن ججننسؤ الاظتهنناد ظنناثسي َو

 . واصخدلىا بما ًلي:7عُل ؤلاصالم ابً جُمُت وجلمُاٍ ابً الُٚم

ى محا٢.لىلم ًخجسؤ الاظتهاد للسم  -7  مىه ؤن ٠ًىن اتهتهد ٍاإلاا بجمُُ الهسثُاث َو

ٖىن فني النبَك آلامنر. ومُن   -4 خٙى ضخٖخىن ُٕجُبىن في البَك ٍو ٌُ ٞاهىا  م   ٌَ ؤن ألاثمت اتهتهدًً ألاصبَت ّو

ىاٌز في ٞىجهم في ؤٍلى دصظاث الاظتهاد. ًُ   ل١ لم 

نند ٠ًننىن الرظننل  ٙننا٢ عننُل ؤلاصننالم: الاظتهنناد مىؾننب ًٚبننل الخجننسئ والاهٚضننامي ٕننالَو ة -3 بالٚنندصة والزهننسي ٙو

ت اإلانلىبي ٕإمنا  ٙادصا في بَك ٍاظسا في بَكي ولًٟ الٚدصة ٍلى الاظتهاد ال ج٠ىن بال بحؾى٢ ٍلىم جُٖد مَٕر

 .4مضإلت واحدة في ًٕ ُٕبَد الاظتهاد ٕ ها

نى اتتخنناص ألجهنا ٙند جمٟنً الَىاًنت ببناب مننً ألابنىاب الٖٚهُنت حتن  جح -2 ننت ٙنا٢ ابنً دُٙنٛ الَُند: َو ؾنل اإلإَر

ت باإلاأما ؤمًٟ الاظتهاد  .3بمأما ؤح٠امهي وب ا حؾلذ اإلإَر

ٞاو .الشاو  الٚى٢  د  َب بلى  ل١ ماثٖت مً ألاؽىلٌُن وصجحه الغى  : ؤهه ال ًجىز ججسئ الاظتهادي ٙو

ص ظهله ًجىز حَلٚه بالحٟم اإلاٖروـ ٕال ًحؾل له ىً ٍدم اإلااوُ دَّ
َ
 .2ودلُل َاا الٚى٢ ؤن ٞل ما ًٚ

ألهه ال ٌضُ الىاش بال َى ب  ؤًً ججد مً ًٟٖ  ألامت ٞلهنا منً اتهتهندًً اظتهنادا منلٚنا  ٢ ألاو٢ َى اإلاخٌَنوالٚى 

ُتي وحُض   َاا لم ًىظد في ٍؾر الؾدص ألاو٢ ُٕٟٗ بمً بَدٍ. بنفي ٞل الٖىىن الغٍر

 اعى ال الَلم بما وصد مً هؾىؼ الىحٌُن ٙبل اظتهاد اتهتهد في اإلاضإلت اإلاىيىصة   :3  اإلاضإلت

صحمنننه  : والننناي ٌغنننخمل ٍلُنننه الٟخننناب ممنننا ًحخننناط بلُنننه الُٖٚنننه ؤح٠نننام الٚنننرآن والٖؾنننل بنننٌن  5ابنننً ٍُٚنننل ٙنننا٢

اتحٟننننم واإلادغننننابه والىاسنننننخ واإلايضننننىا واتهمننننل واإلاٖضنننننر واإلانلننننٛ واإلاُٚنننند والنننننىؿ والينننناَر والَننننام والتننننناؼ 

نننم الامنننخالٔ بيننناٍَر وم نننٛ الهمننُن بنننٌن منننا ؤَو َجننن  آلاي وألامبننناص منننً لْنننت والصنننحُح منننً ألامبننناص والبامنننلي ومٍر

 .6الَرب"

نناا الٚرافنني 7وظَنل الْسالنني ا ٍىنند الحاظنت ممضننماثت آًننتي ٝو  7صحمننه   آلاًنناث التني ٌغننى ل للمجتهنند اصخحقنناَص

. وصننننيب  لنننن١ ؤن مٚاجننننل بننننً صننننلُمان وابننننً الَربنننن  ؤٕننننرد آًنننناث ألاح٠ننننام فنننني جؾننننيُٗ وظَلهننننا  4صحننننم   الهمُنننُن

                                                        

ننب اإلاىٌننن   4/389واإلاضخؾننٖألا  2/777ؤلاح٠ننام لدمننندي  7 ننر  3/586وعننري مصخؾنننر الروفننت  2/273وعنننري ال٠ٝى نننر والخحٍر نننىاجح  3/492والخٍٚر ٕو

ٌَن  473-41/412ومجمٌى الٖخاوي  649/ 4وهي  الىصود  248وعري ّاًت الضى٢ / 4/362الرحمىث   .2/776وبٍالم اإلاٙى

 .41/412مجمٌى الٖخاوي  4

 .4/7124بصعاد الٖحى٢  3

 .4/7123بصعاد الٖحى٢  2

نناء ٍلنني بننً 5 َننن. ٞننان مننً ألا ُٝنناء الٟبنناصي بننٌر فنني ٍلننم الٖٚننه 573َننن واإلاخننىفى صننىت 237ٍُٚننل اليٖننري البْنندادي الحىبلنني اإلاىلننىد صننىت  َننى ؤبننى الٕى

خابه الىاضك مً ؤٍيم آزاٍص بل مً ؤوصُ وؤهُٖ ٝخب ألاؽى٢. "مزهم ألاؽىلٌُن   ".3/457وؤؽىله. ٝو

 .5/256الىاضك البً ٍُٚل  6

مننا. 515 بنً دمحم بنً دمحم النىحنخي الْسالني الغنإعيي جنىفي صنىت َنى الُٖٚنه ألاؽنىلي ؤبنى حامند دمحم 7  ٌَ َنني لنه منً الخؾناهُٗ اإلاضخؾنٖألا واإلاىصنى٢ ّو

الم "  ". 7/44ألٍا
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نننٛ الخقنننمً والالىننن امي ومٚؾنننىدَم منننا ًننند٢ با3ممضنننماثت آًنننت . ٙنننا٢ الَالمنننت 2لنننااث ؤي بداللنننت اإلانابٚنننت ال بنٍر

مه البَك مً ؤن ألاح٠ام محؾىصة في ممضماثت آًت ٌّن  صنحُح 5الغىُٚن  نا٢ الٚرافني: 6صحمه  : وما ٍز . ٙو

ا فني ممضنماثت آًنت بَُند نا٢ الٖخنى ي7ال ج٠اد ججد آًت بال ٕو ها حٟمي وحؾَر ن ٍنً : ال ًصلنى شنخيء منً الٚنرآ8. ٙو

ٞامنل ٕةهنه ٌضنخصرط ألاح٠نام منً 9حٟم ٌضخيبه مىه بداللت الالى ام ٞاو : ومً له ٕهم صنحُح وجندبر  ا٢ الغى . ٙو

 .71آلاًاث الىاصدة تهرد الٚؾؿ وألامشا٢

َنند الغننرل ؤَننم الغنننرول ولننم ًصننالٗ فننني اعننى امه ؤحنند . و لنن١ ألهنننه ال ًجننىز لننه الٖخُنننا بالُٚنناش منُن وظنننىد 77َو

ُت ٕٚنند هنؿ  ند ٙننا٢ الىؾنىؼ الغنٍر الغننإعي صحمنه   فنني الرصنالت ٍلنى ؤهننه ال ًحنل الُٚنناش والتون  مىظننىد ٙو

 .74 7حَالى: ًا ؤحها الاًً آمىىا ال جٚدمىا بٌن ًدي   وصصىله" الحهراث:

خه مً جمٌُ  صحُح ألاحادًض مً فَُٖها للمجتهد   :2  اإلاضإلت  الٚدص الالزم مَٕر

 ًض مً فَُٖه.مً ؤَم ما ٌغى ل في اتهتهد ٙدصجه ٍلى جمٌُ  صحُح الحد

 ٍننننً الرظننننل ٠ًننننىن ٍىنننندٍ الٟخننننب ٕ هننننا ألاحادًننننض ٍننننً صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  -رمحههههو    – ٕٚنننند صنننن ل ؤلامننننام ؤحمنننند

بننل  يوامنخالٔ الصننحابت وال ٌَننٔر صنحت ألاصنناهُد وال الصننحُح منً ٌّننٍ  َننل ًإمنا بمننا عنناء منً  لنن١؟ ٕٚننا٢: ال

 .73ٌضإ٢ ؤَل الَلم

 ط بَننالم  - رمحههو   – وصن ل ؤلامنام ؤحمنند منا جٚنى٢ فنني الرظنل ٌضننإ٢ ٍنً الصننخيء ُٕجُنب بمننا فني الحنندًض ولِن

ا بالضًني ٍاإلاا بىظٍى الٚرآن ٍاإلاا باألصاهُد  بالٖخُا؟ ٙا٢: ًيبغي للرظل ب ا حمل هٖضه ٍلى الٖخُا ؤن ٠ًىن ٍإص

                                                                                                                                                                                                

َنن بَند ؤن جنٜر لرمنت ٍلمنا 682َى عهاب الدًً ؤبى الَباش ؤحمند بنً ؤبن  الَنالء الؾننهاصي اإلاؾنري اإلانال٠ ي الَالمنت الُٖٚنه ألاؽنىليي جنىفي صنىت  7

ت "الامٌ ةواصَا م نا. "ضنرا في ٝخبه الهلُلت ٝمىصٍى  ٌَ -7/97مزهنم ألاؽنىلٌُن "في ٕٚه التالٔ والٖرو٘ والخىُٚح وعنرحه وعنري اتحؾنى٢ ّو

93 ." 

 .414-7/417ي وصٌ  ؤٍالم الىبالء 257-48/232َن. تهاًب الٟما٢ 751مٚاجل بً صلُمان البلخي اإلاٖضري متهم بالٟابي ماث صىت  4

ر والخحبٌ   6/799ما في البحر اتحُه ح٠اٍ اإلااوصدي ٝ 3  .3/494و ٍٝر ابً ؤمٌ  الحاط في الخٍٚر

ب اإلاىٌ   4/7148وبصعاد الٖحى٢  737الامٌ ة / 2  .2/261وعري ال٠ٝى

الٟخننب ؤفننىاء َننى الَالمننت ألاؽننىلي اإلاٖضننر اإلاخٖننًن دمحم ألامننٌن بننً دمحم اتتخنناص الهٟجنني الغننىُٚن ي مننً ؤٞننابر ٍلمنناء الٚننرن الرابننُ ٍغننري ؤلننٗ مننً  5

ا. وجىفي صىت   ٌَ  مٚدمت ؤفىاء البُان بٚلم الغُل ٍنُت صالم صحمه  "."َن.7393البُان في الخٖضٌ  وعرحا إلاراقي الضَىد ّو

 .4/642هي  الىصود  6

 .237عري الخىُٚح / 7

ب اإلا 8 منا. َى ألاؽىلي الُٖٚه دمحم بً ؤحمد الٖخى ي الحىبليي اإلاغهىص بابً الىجاصي ؤلٗ عري ال٠ٝى  ٌَ ىٌن  فني ألاؽنى٢ ومىخهن  ؤلاصاداث فني الٖٚنه ّو

الم "َن. 974جىفي صىت   ". 6/6ألٍا

ب اإلاىٌ   9  .2/261عري ال٠ٝى

 .4/7148بصعاد الٖحى٢  71

ننننننان 577 – 519ي والرصننننننالت / 472/ 7ٝمننننننا فنننننني ٝخنننننناب ببنننننننا٢ الاصخحضننننننان فنننننني ماجمننننننت ألام  77 ننننننر والخحبٌنننننن   4/871ي والوَ  ننننننىاجح  3/494والخٍٚر ٕو

وعنننري مصخؾنننر الروفنننت  5/256والىاضنننك البنننً ٍُٚنننل  3/961وصوفنننت الىننناىر  4/383واإلاضخؾنننٖألا  4/7147وبصعننناد الٖحنننى٢  4/363ىث الرحمننن

ب اإلاىٌ   246وعري ّاًت الضى٢ / 3/577  .5/4344واإلاهاب  2/261وعري ال٠ٝى

 .44-47الحدًض  هت بىٖضه /  74

 .5/259الىاضك  73



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

8 

تهم بمنا ظناء ٍنً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص فني  تهم بصنحُحها الصحُحت وبهما ظاء مالٔ منً منالٗ لٚلنت مَنٕر لنت مَنٕر الضنًن ٙو

: متنن  ًٖتنني الرظننل؟ ٙننا٢: ب ا ٞننان ٍاإلاننا بنناألزر بؾننٌ ا 7صحمننه   -رمحههو    – مننً صننُٚمها"ي و ُٙننل البننً اإلابنناٜص

 .4بالرؤي"

  نننا٢ التنُنننب البْنننندادي مننننً لنننم ٌَننننٔر حننندًض صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بَنننند صنننماٍه ولننننم ًمٌننن  بننننٌن ":-رمحهههو    –ٙو

ط بَنالم"صنحُحه وصنُٚ نا٢ ٍبندالرحمً بنً مهندي3مه ٕلِن ال ًجنىز ؤن ٠ًنىن الرظنل بمامنا حتنن  "صحمنه  : 2. ٙو

 .5ٌَلم ما ًصك مما ال ًصك"

 ننا٢ الٖخننى ي غننى ل ؤن ٠ًننىن ٍاإلاننا بصننحت الحنندًض وفننَٖه صننىدا ومخىننا وؤن ٠ًننىن ٍاإلاننا  :-رمحههو    – ٙو َو

  .6بحا٢ الرواة ولى جٚلُداي ٝىٚله  ل١ مً ٝخاب صحُح

ُننل  نني زالزننت وؤمنن تهننا بالَنندد ٕننامخلٗ ُٕننه ُٕٚننل ممضننماثت حنندًض ٙو ا جحدًنند ألاحادًننض التنني ًلننسم اتهتهنند مَٕر

نا٢ الْسالني: ًُٟٖنه ؤن ٠ًنىن ٍىندٍ ؤؽنل ًجمُن ؤحادًنض ألاح٠نام يُنتي ٙو . ومنا ؤحضنً ٙننى٢ 7آالٔي و ني ؤٍنداد جٍٚر

ٞاو   اتهتهنننند ال بنننند ؤن ٠ًننننىن ٍاإلاننننا بمننننا حُننننض ًٚننننى٢: والحننننٛ النننناي ال عنننن١ ُٕننننه وال عننننبهت ؤن  -رمحههههو    –الغننننى

ا ٍلى ما اعخملذ ٍلُه  ٞاألمهاث الضذ وما ًلخحٛ بها مغٕر ُ الضىت التي ؽىٖها ؤَل الًٖ  اعخملذ ٍلُه مجامُ

ا الصنننحت ؤمنننا منننً ؤصاد  ي. ولَنننل اإلاٚؾنننىد اتهتهننند اإلانلننن8ٛاإلاضننناهُد واإلاضنننخصرظاث والٟخنننب التننني الىننن م مؾنننىَٖى

َت ٕ  ُُٟٖه ظمُ ما وصد في َاٍ الهسثُت والاظتهاد ٍلى فىئها.الاظتهاد في ظسثُت مً الغَر

 اعى ال حًٖ الىؾىؼ   :5  اإلاضإلت

الاي ٍلُه ظماٌَ  ألاؽىلٌُن بل ح٠  بظماٍا ؤهه ال ٌغى ل  ل١ي ٙا٢ ابً النىزٍر: وال ؤٍنٔر ؤحندا منً الَلمناء 

 .9ؤوظب حٖيها ُّبا بل عرمىا ؤن ٌَٔر مىافَها حت  ًخمًٟ ٍىد الحاظت مً الرظٌى بل ها

غنى ل ؤن ج٠نىن الضنىت محٖىىنت فنني  َىنه بنل اإلانلنىب ؤن ٠ًنىن ممننً ًنخمًٟ منً اصنخصراظها منً مىافننَها وال ٌ

ٞان حٖيها ؤحضً وؤٝمل71بالبحض ٍنها ٍىد الحاظت بلى  ل١  .77. وبن 

 

                                                        

م "َن 787م اتحدر الُٖٚهي اظخمَذ ُٕه مؾا٢ التٌ  وجىفي صىت َى ٍبد  بً اإلاباٜص اإلاروزي ؤلاما 7 ب الى ظمت ٙص  ".3595الخٍٚر

 .32ًٍ بًٚاو الهمت / 4/757الُٖٚه واإلاخٖٚه  4

 .55ًٍ بًٚاو الهمت / 4/495الهامُ  3

ب "َن. 798َى الحإً اتحدر ٍبدالرحمً بً مهدي الَىو ي مىالَم ؤبى صَُد البؾريي جىفي صىت  2 م الخٍٚر  ".2122الى ظمت ٙص

 .55  الهامػ  ًٍ بًٚاو الهمت / 747جاٝرة الضامُ واإلاخ٠لم/ 5

ب اإلاىٌ   6 ب مىه في ٕىاجح الرحمىث  2/267عري ال٠ٝى ٍر ان  4/363ٙو  .2/771وؤلاح٠ام  4/871والوَ 

 .6/411البحر اتحُه  7

 .4/7131بصعاد الٖحى٢  8

 .733بصعاد الىٚاد بلى جِضٌ  الاظتهاد/ 9

 .4/7131اد الٖحى٢ بصع 71

 .4/382اإلاضخؾٖألا  77



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

9 

ْم "ٕمننً  لن١ ٙىلنه حَننالى: لٚند ؤمنر   ٍبننادٍ بالَمنل وملنب الٟضننبي فني مىافنُ ٝشٌنن ة منً ٝخناب  ي
ُ
ٝ
َ
ننإ
َ
غ
ْ
و
َ
نَى ؤ َُ

ِٕ َها ْم 
ُ
َمَرٝ َْ ـِ َواْصَخ ْص

َ ْ
ًَ ألا ا٢   حَالى 67 َىد: "ِم ا٢ حَالى:  .[49]البٚرة: "ملٛ لٟم ما في ألاـص ظمَُا" ي ٙو ٙو

نند ٕؾننل لٟننم مننا حننرم ٍلننُٟم" ننا٢ حَننالى:. [779]ألاوَننام: "ٙو ًْ صِ "ٙو ننىا ِمنن
ُ
ل
ُ
ِبَهننا َوٞ ِٝ ننىا ِفنني َمَىا

ُ
اْمغ
َ
ننِه ٕ ِٙ   75 اإلالنن١: "ْز

ننننننا٢ صنننننننبحاهه: ِ " الهمَنننننننت:"ٙو
َّ
ْقنننننننِل ا 

َ
ٕ ًْ نننننننىا ِمننننننن

ُ
ـِ َواْبَخْ ْص

َ ْ
ِغنننننننُروا ِفننننننني ألا

َ
د
ْ
اه
َ
ٕ 
ُ
ة
َ
نننننننال ِذ الؾَّ َِ ِقننننننن

ُ
ا ٙ
َ
نننننننِة 
َ
نننننننا٢ 71ٕ  ي ٙو

" اإلاسمل:"حَالى: ِ
َّ
ْقِل ا 

َ
ٕ ًْ ىَن ِم

ُ
ْيَخْ ًَ ـِ  ْص

َ ْ
ْقِرُ ىَن ِفي ألا ًَ ُروَن 

َ
  . 41َوآم

نند ٙننرص الَلمنناء بننإن ألاؽننل  َ ننا"فنني الخجنناصة ؤلاباحننتي لٚىلننه حَننالى:ٙو َم الّرِ
َُ َوَحننرَّ نن ُْ َب

ْ
ُ ال
َّ
َحننلَّ ا 

َ
نناا 475 البٚننرة: "َوؤ   َو

منه وببنالنهي  ألاؽل مً الٚىاٍند اإلاهمنت فني ؤبنىاب اإلاَنامالثي ٕةهنه ال ًحنرم منً اإلاَنامالث بال منا وصد الغنٌر بخحٍر

: ؤهه ال ًحرم ٍلى الىناش منً اإلاَنامالث التني ًحخناظىن بل هنا : "وألاؽل في َاا-صحمه    -  7 ٙا٢ ؤلامام ابً جُمُت

مننننه ننننا٢ ابننننً الٚننننُم 4 "بال مننننا د٢ الٟخنننناب والضننننىت ٍلننننى جحٍر : "وألاؽننننل فنننني الَٚننننىد واإلاَننننامالث -صحمننننه    -  3 ي ٙو

م  . 2 "الصحت حت  ًٚىم دلُل ٍلى البنالن والخحٍر

ًَ "ٝمننا ًنند٢ ٍلننى  لنن١ ٙىلننه صننبحاهه:  ننِاً
َّ
َحَهننا ال
َ
ننا ؤ ًَ  ًْ نن ٍَ  

 
ننىَن ِجَجنناَصة

ُ
٠
َ
ْن ج
َ
 ؤ
َّ
َباِمننِل ِبال

ْ
ْم ِبال
ُ
ننَىٟ ِْ ْم َب
ُ
ٟ
َ
ْمننَىال
َ
ىا ؤ
ُ
ل
ُ
ٞ
ْ
ننإ
َ
 ج
َ
آَمُىننىا ال

ْم 
ُ
ـٍ ِمْىٟ َرا

َ
  وآلاًت هؿ في بباحنت الخجناصةي ولٖنً الخجناصة ٍنامي ٕند٢ ٍلنى ؤن ألاؽنل ؤلاباحنت بال منا 49 اليضاء: "ج

 مؿ بالدلُل.

نند٢ ٙىلننه حَننالى:  ًَ "ٍو ننِاً
َّ
َحَهننا ال
َ
ننا ؤ ىِد  ًَ ُٚ َُ

ْ
ننىا ِبننال
ُ
ْوٕ
َ
ىلننه صننبحاهه: 7 اإلااثنندة: "آَمُىننىا ؤ نناَن "  ٙو

َ
ْهننَد ٞ ََ
ْ
ْهننِد ِبنَّ ال ََ

ْ
ننىا ِبال
ُ
ْوٕ
َ
َوؤ

 
 
ت ؤلاباحت.32 ؤلاصراء: "َمْضُ ىال هد ٕد٢ ٍلى ؤن ألاؽل في الَٚىد الخجاٍص اء ب٠ل ٍٚد ٍو   ي ٍلى وظىب الٕى

ننند ظنننىاز اإلاَنننامالث اإلاالُنننت ومماصصنننت الخجننناصة اإلا ُت ؤن الىبننني وممنننا ًٝا ؤموننن  ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قنننبىمت بالقنننىابه الغنننٍر

ٍننً ؤمُننب الٟضننب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخجنناصة مننً ؤمُننب الٟضننبي ٝمننا فنني حنندًض صإنُن بننً منندًج ا ٙننا٢ صنن ل صصننى٢   

ننل بُنُن مونن وص  "ٕٚننا٢: نند ٍمننل هبِىننا دمحم  5 "ٍمننل الرظننل بُنندٍ ٞو بالخجنناصة ٝمننا فنني حنندًض الضنناثب بننً ؤبنن  - ملسو هيلع هللا ىلص -. ٙو

١ي ال ًداصي وال ًماصي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞان صصى٢    "الضاثب ا ٙا٢: ٞان مٌ  عٍر ٠ ي و  .  6 "عٍر

ْم "واإلاننا٢ ؤماهننت بُنند الَبنند ٙننا٢ حَننالى:
ُ
نناٝ
َ
ننِاي آج
َّ
ِ ال
َّ
ًْ َمننا٢ِ ا  ْم ِمنن َُ ننى

ُ
ُنناة الىنناشي ٙننا٢  ي و ننه ُٙننام ح33 الىننىص: "َوآج

ا"حَالى: ام  َُ ِٙ ْم 
ُ
ٟ
َ
ُ ل
َّ
َل ا  ََ ِتي َظ

َّ
ُم ال
ُ
ٟ
َ
ْمَىال
َ
َهاَء ؤ
َ
ىا الَضٖ

ُ
ْاج
ُ
 ج
َ
  .5 اليضاء: "َوال

                                                        

الىمنري وضنبا الحراون  والدة الدمغنٚ  وغنإة ووٕناةي ولند  -لٚنب جحندي ظداجنه -  َى ؤلامام اتهدد ؤحمد بً ٍبندالحلُم بنً ٍبدالضنالم ابنً جُمُنت7 

َنني ؤلنٗ 748مراث حت  ماث فني السنهً صنىت َني ؤحدر هٚلت ٍيُمت في الٖٚه ؤلاصالم  ٕإو ى الغُنان بلى ؤولُاثه ؤن ٌُْبٍى في السهً 667صىت 

ر عمط. ي ومً ؤعملها: الهامُ لضٌ ة عُل ؤلاصالم تحمد ٍٍس  ٌٍ الم الَلُت ّو ٞاأٍل  في جرظمخه مؾىٖاث ٍدًدة 

  .48/386مجمٌى الٖخاوي  4 

نا3  َْر ي ٞنان والندٍ ٙنُم اإلادصصنت الهىزٍنتي ولند صنىت   َى دمحم بً ؤب  بٟر السص ي زم الدمغٚ ي ؤلامام اإلاغهىص بالٖٚه وألاؽى٢ والخٖضٌ  والىحى َو

ننا. "الناًل ٍلننى مبٚناث الحىابلننت 757َننن وجنىفي صننىت 697صنىت   ٌَ ٌَن وزاد اإلاَناد وبّازننت اللهٖنان والؾننىاٍٛ اإلارصنلت ّو َنن. لننه منً الٟخننب بٍنالم اإلاننٙى

"4/227. 

ٌَن البً الُٚم  2    .7/382بٍالم اإلاٙى

ما وص 4/71والحاٝم  2/727صواٍ ؤحمد  5   ٌَ م ّو    .617ححه ألالباو  في الضلضلت الصحُحت بٙر

ا٢ حدًض صحُح ؤلاصىاد وصٟذ ٍىه الاَبي. 4/67والحاٝم في اإلاضخدٜص  4/768وابً ماظه  5/771صواٍ ؤبى داوود   6     ٙو
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َت ؤلاصنالمُتي ب  "مٚؾند حٖنً اإلانا٢ فنروصة وواظنب ومنلننىب   والحٖناو ٍلنى اإلانا٢ منً اإلاٚاؽند الٟون ي للغننَر

"لحًٖ الىٖط التي  ي ألاؽنل فني حٖنً الَٚنل والههناد  مناصة ألاـص ي وجحُٚٚنا لهناا اإلاٚؾند الغنر يي ٕٚند  7 ٍو

ي ٕٚننا٢ صوي ٍىننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤوصننخ   ؤال مننً ولنني ًدُمننا لننه "ؤهننه ٙننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -مننً ٞننان مضنناوال ٍننً مننا٢ ٌّننٍ  ؤن ٌضنندشمٍر

ننه حتنن  جإٞلننه الؾنندٙت ابخْننىا بننإمىا٢ "هننه ٙننا٢:ؤ -  -ي وصننك ٍننً ٍمننر بننً التننناب  4 "مننا٢ ٕلُخجننر ُٕننه وال ًىٝ 

 . 3 "الُخامألا ال جإٞلها الؾدٙت 

ننٛ مننا دلهننم ٍلُننه هبِىننا  ننت مقننبىمت بقننىابه الغننٌر ٕو نند منناصش الصننحابت صعننخي   ٍنننهم الخجنناصة بحٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙو

م  جيهننر ُٕنننه صننمى هٖننىش الصنننحا 2 َٕملننىا فنني الخجننناصة والؾننىاٍت والسصاٍننت ٝمنننا فنني صننٌَ 
 
ٖننا بتي ي ومنننا ؤصوٌ مٙى

ادة في ؤمىص الدًً والدهُاي َٕنً ؤونط  اإلادًىنت ٕنأ ى  -  -ٙنا٢: ٙندم ٍبند النرحمً بنً ٍنٔى  -  -وجنلَهم للٍر

:  ي-  -بِىنننه و نننٌن صنننَد بنننً الر ُننُن ألاهؾننناصي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبننني  نننان صنننَد  ا ّجننن ي ٕٚنننا٢ لَبننند النننرحمً بنننً ٍنننٔى ٞو

٘ ؤٙاصم١ مالي هؾٌٖن وؤزوظ١ي ٙا٢: "باٜص    ٕما صظُ حت  اصخٖقنل  ل١ في ؤَل١ ومال١ي دلىو  ٍلى الضى

 
 
 وصمىا
 
ما بَخه -  -. وصئي ٍلى ٍلي  5 ؤٙنا خه بصمضت دصاَمي مً ؤص حجي ُٕه دَص  . 6 "بزاص ّلًُ ٕٚا٢: اعىً 

 . 6 "بَخه

ند٢ ٍلنى  لن١ ؤن الَلمناء ًحرؽنىن ٍلنى حنض  ٞان َناا اإلاَجن  واضنك اإلاَنالمي ٍو وؤما ٙدواجىا مً صلٗ ألامت ٕٚد 

ًننننإمر بالضنننن٘ى  -صحمنننه    - 7 ِبهنننم فنننني دمنننى٢ مجننننا٢ الخجننناصة ومماصصننننتهاي ٕٚننند ٞننننان ؤلامنننام ؤحمنننند بنننً حىبننننل مال

ٚى٢: ا٢ له صظل: بو  في ٖٝاًتي ٕٚا٢ ؤلامام ؤحمد بً حىبل  8 "ما ؤحضً الاصخْىاء ًٍ الىاش"ٍو صحمه    -ي ٙو

نا٢ ٍلني بنً":-   ٌَجني  -ظَٖنر: م نخ  ؤبن  بلنى ؤبن  ٍبند  السم الض٘ى جؾل به الرحم وحَنىد بنه ٍلنى ٍُالن١". ٙو

نا٢ ألبن : ؤلسمنه الضن٘ى وظىبنه ؤٙراهنه  -ؤلامام ؤحمد و َب ب  مَه ٕٚا٢ له: ًا ؤبا ٍبد ي َاا ابجنيي ٕندٍا لنيي ٙو

                                                        

 .جحُٚٛ ٍبدا لٚادص ٍناي ل: ماصضت الٟخب الشٚإُت 423اإلا٠اصبي م   اٙخباش مً ٝالم الحاصر اتحاصبي في ٝخابه: 7 

ا٢: في بصىادٍ مٚا٢ي ألن اإلاشج  بً الؾباي ًقَٗ في الحدًض ".7/745  ؤمرظه الى ماي  4    ي ٙو

  .2/45  صواٍ ابً ؤبألا عِبت  3 

 . 575اإلاَأص البً ٙخِبت ؼ   2 

م    5    .7918صواٍ البصاصي بٙر

  .96صواٍ التال٢ في ٝخاب: الحض ٍلى الخجاصة ؼ  6 

نند 427 -َننن 762بننً حىبننل الغننِباو  البٟننري الننىاثلي    َننى ؤلامننام ؤحمنند بننً دمحم 7  ُٚننه اتحنندزٌني لننه مننً آلازنناص اإلاضننىد والَس َننن ي بمننام ؤَننل الضننىت ٕو

منننا. صنننٌ  ؤٍنننالم الىنننبال  ٌَ ء والنننىصٌ والنننرد ٍلنننى الههمُنننتي ٝمنننا ؤن لنننه ٕخننناوي مبشىزنننت فننني مضننناثل مالبنننه ٝمضننناثل ابىنننه ؽنننالك ومضننناثل ابىنننه ٍبننند  ّو

77/777. 

ٚه ابً الهىزي في جلبِط ببلِط ؼ   ٢47 في ٝخاب: الحض ٍلى الخجاصة /صواٍ التال 8     .485ومً مٍر
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ننا٢ ؤًننىب السننتخُاو   7  منننا ٍلننى بمىاهنن١ مننا لننم جحنننخج "لرظنننل: -صحمننه    -  4 ي ٙو الننسم الضنن٘ى ٕةهنن١ ال جننسا٢ ٍٝر

 . 3 "بل هم

ي ٕٚند ٙنا٢ ؤصنىد بنً صنالم ٞو ألحند ؤصنحابه: اعنى  وبُن ولنى  -صحمنه    -  2 اهىا ًحرؽىن ٍلى الضماحت في البُُن

نا٢ مَننرؤ الٟر ني  5 بنرؤش اإلانا٢  مننً اعنى ي و ناٌ ولنى بننرؤش اإلانا٢ بنىصٜ ُٕننه ٝمنا ًبناٜص فنني ":-صحمنه    -  6 . ٙو

ها ًُٖد الباجُ مو ة في البُُ وؤصالُبهي ٝمنا ؤن البقناٍت . و ل١ ؤن بُُ الضلَت ولى برؤش مال 7 "السصٌ بماء اإلانر

ً له ج٠لٖت ٍلى الخاظر. ا ًٚل في الهملتي مُ اٍخباص ؤن الخصٍس  البقاٍت ٞلما مسهذ ؤٝي  ٕةن صََر

ت الخجاصة صاسخ ٍىد الضلٗي  يهر مما جٚدم ؤن مبدؤ حٍر تٍو ى ألاؽل في مَامالتهم الخجاٍص  . َو

ننند ُٙننندث  ََت بَننندة ُٙنننىدي و ننني ألاصنننباب التننني ٠ًنننىن الخَامنننل اإلانننالي دامنننل فننني داثنننرة فننني الغنننر  اإلاَنننامالث اإلاالُنننتٙو

مي و ُان َاٍ ألاصباب ُٕما ًإح .  الخحٍر

 الضيب ألاو٢: الر ا

م الر ننا ننى مٚخ ننخ  الَنند٢  ؤظمنُن اإلاضننلمىن ٙامبننت ٍلننى جحننٍر مننه زابننذ فنني ٝخنناب   وصننىت صصننىله ملسو هيلع هللا ىلصي َو ب  جحٍر

 .  8 والُٚاش الصحُح 

 : 9 الر ا زالزت ؤهىاٌ  ي و 

غننى ل لصنحت بُنُن الر نىي بننالر ىي منً ظيضننه  ي َو
 
٠نىن فنني بُُن ص ننىي بجيضنه مخٖافنال الىنٌى ألاو٢: ص نا الٖقننلي ٍو

ي ودلُله حدًض ٍبنادة بنً الؾنامذ ا ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    ؽنلى    -عرمان: الخمازلي والخٚابك ٙبل الخٖ٘ر

بي والٖقنت بالٖقنتي والون  بنالو ي والغنٌَ  بالغنٌَ ي والخمنر بنالخمري واإلا نك بنناإلا كي : "الناَب بالناَ-ٍلُنه وصنلم 

                                                        

ٚه ابً الهىزي في جلبِط ببلِط ؼ   47صواٍ التال٢ في ٝخاب: الحض ٍلى الخجاصة /  7    .485ومً مٍر

ي منننً حٖننناو  ٌي66  ؤًنننىب السنننتخُاو ي َنننى ؤًنننىب بنننً ؤبننن  جمُمنننت ِٝضننناني ؤبنننى بٟنننري السنننتخُاو  البؾنننري. ولننند صنننىت 4  جنننابعيي صنننُد ٕٚهننناء ٍؾنننٍر

نننا٢ مالننن١: ٞنننان منننً الَننناإلاٌن الَننناملٌن  الحننندًض. صؤي ؤونننط بنننً مالننن١ي ٙنننا٢ ابنننً صنننَد: ٞنننان زٚنننت زيخنننا فننني الحننندًض. ظامَنننا ٝشٌننن  الَلنننمي  هنننت ٍننندال. ٙو

الم  75/  6َن. ًىير: صٌ  ؤٍالم الىبالء 737التاعٌَن. جىفي صحمه   صىت   .384/  7وألٍا

 . 46ي هٚله محٚٛ الحض ٍلى الخجاصة ؼ 3/77والحلُت  466ء / صوفت الَٚال3 

نر 2  نان مَروٕنا بنالتٌ ي ٙنا٢ دمحم بنً ظٍر دي وصُٖان بنً ٍُِىنتي ٞو النون ي ٍىنه: ٞنان زٚنت وصٍنا   َى ؤصىد بً صالم ؤبى دمحم الَابد صمُ: حماد بً ٍز

ل بْداد ل تنُب ا  . 7/298جحُٚٛ بغاص ٍىاد مَرؤي  –لبْدادي ٕافالي ماث صىت زالر ٍغرة ؤو ؤصبُ ٍغرة وماثخٌن. جاٍص

َخاد ٍلى البُُ. 57 صواٍ التال٢ في الحض ٍلى الخجاصة ؼ 5   ي ومٚؾدٍ صحمه  : حت  ًخَلم الخجاصة َو

نند مىشننىصة وم6  ننادي وؤمبنناٍص فنني ٝخننب الَس ىاٍيننه   مَننرؤ الٟر نني َننى ؤبننى محٖننىو البْننداديي ٞننان هؾننراهُا ٕإصننلمي وؽنناص مننً ؤٍننالم الَبنناد والَس

 .9/339ٌ. صٌ  ؤٍالم الىبالء 411مغهىصةي جىفي صىت 

 . 7/387  مبٚاث الحىابلت البً ؤب  ٌَلى 7 

 .9/391ي اتهمٌى عري اإلاهاب 89داص الٟخب الَلمُت ؼ  –  مراجب ؤلاظماٌ البً حسم 8 

   جٖؾُل َاٍ ألاهىاٌ مبشىر في ٝخب الٖٚهاءي ومً ؤظمُ الٟخاب اإلاَاؽرة: 9 

ُٛ ًىوط اإلاؾريي داص الٚلمي النبَت ألاولى صىت الهامُ في ؤ .7  َن.7273ؽى٢ الر ا لٕر

ننناـي اليغنننرة ألاولنننى صنننى .4 َت ؤلاصنننالمُت للغنننُل ٍمنننر اإلاىنننٜ  صحمنننه  ي داص الَاؽنننمت بالٍر ُت اإلاَاؽنننرة فننني هينننر الغنننَر ت الر نننا واإلاَنننامالث اإلاؾنننٕر

 َن.7272

ُت اإلاَاؽرة لَبد  الضَُديي  .3 ُٚ في مجلدًً.الر ا في اإلاَامالث اإلاؾٕر اـي ٍو  داص مُبت بالٍر

 َن.7242اإلاىَٖت في الٚـر لَبد  الَمراو ي داص ابً الهىزي بالدمامي النبَت ألاولى صىت  .2
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 بُد
 
 بمشلي ًدا

 
 بُد"مشال

 
 بمشلي صىاء  بضىاء ًدا

 
ٕة ا امخلٖذ َاٍ ألاؽىأ ٕبَُىا ُٝٗ  وفي صواًت إلاضلم: "مشال

 
 
ٞان ًدا    . 7   بُد" عئخم ب ا 

نى بُنُن ص نىي  غننى ل الىنٌى الشناو : ص ننا اليضِن تي َو ي َو
 
بر نىي مننً ٌّن  ظيضنه مخٖننٛ مَنه فني الَلننت وضِن ت ؤي مناظال

ي ومشالننه: بُنُن بننر بغننٌَ  بلننى  لصننحت بُنُن الر ننىي بننالر ىي مننً ٌّنن  ظيضننه عننرل واحنند َننى: الخٚننابك ٙبننل الخٖنن٘ر

نناا ؽننٔر ٍملننت مَاؽننرة بَملننت مْنناًرة لهننا مشننل ؽننٔر  ؤظننلي ُٕجننىز الخٖافننل فنني َنناٍ الحننا٢ دون الخإظُننلي ٝو

االث بدوال  االث ِٕغى ل ٕ ها الخمازل والخٚابك.ٍص االث بٍر حرم اليضإي ؤما بن بَُذ ٍص  صاث ُٕجىز الخٖافل ٍو

ا "وؤعد َاا الىٌى وؤٍيمه بُُ ما حل في الامت بلى ؤظنل ٙنا٢   حَنالى: 
 
إ ََ ْفن
َ
َ نا ؤ ىا الّرِ

ُ
ل
ُ
ٞ
ْ
نإ
َ
 ج
َ
ًَ آَمُىنىا ال نِاً

َّ
َحَهنا ال
َ
نا ؤ ًَ

 ََ
َ
َ ل
َّ
ننىا ا  ُٚ  َواجَّ

 
ت
َ
ٖ ٍَ ِ ُحننىَن ُمَقنا ْٖ

ُ
نْم ج
ُ
ٟ
َّ
نناهىا فنني الهاَلُنت ب ا حننل ٍلنى ؤحنندَم الندًً ٙننا٢ لننه 731 آ٢ ٍمنران: "ل  ي ٞو

ح لٖينه ؤو  ٞان  ل١ بؾنٍر د ما حل في الامت وصىاء  ؤ د في ألاظل وهٍس مه بما ؤن جٚقُجي دًجي وبما ؤن جرب  ًًٕ  ٍّر

م جابُ للمَج  اإلا  ٚؾىد ال للًٖ الاي لم ًٚؾد.بالخحُل ٍلى ٙلب الدًً بإهىاٌ الحُلي ٕاجزم والخحٍر

غى ل الىُٖن بةًٖناء ؤٝين  ممنا ؤٙرفنه ؤو ؤحضنً وؤٝمنل   َو
 
ى ؤن ًٚرفه دصاَم مشال الىٌى الشالض: ص ا الٚروـي َو

 لهمنا ٕهناا َنى 
 
 مَروٕنا

 
َنُه ٞل عهر ؤو صىت ؤو ؤصبٌى عِن ا ؤو ًيخُٖ بداٍص ؤو حُىاهه ؤو ٌٍّ  ؤو ًبُٚه ٍىدٍ َو

 فننن
 
ط ٙرفننا ننناا مَاوفننت ىننناَرةي ٕهننى فننني  ي الحُٚٚننتالر ننا بَُىننه ولننِن ننا٘ َو ألن اإلاٚؾنننىد بننالٚـر ؤلاحضنننان وؤلإص

ند اجٖنٛ الٖٚهناء ٍلنى ؤن  الحُٚٚت بُُ دصاَنم بندصاَم بلنى ؤظنلي وص حهنا  لن١ الىُٖن اإلاغنرول ؤو اإلاخىامنإ ٍلُنهي ٙو

ي ٕٚننند ٙنننا٢  ننندمل ُٕنننه اعنننى ال ٍٚننند مَاوفنننت مننُن الٚنننـر ال ًحنننل صنننلٗ ":- ملسو هيلع هللا ىلص -ٞنننل ٙنننـر ظنننر هَٖنننا ٕنننه ص نننا. ٍو

 . 4 و ُُ"

ننت فنني َنناٍ ألازمننان ه حننً ؤن ؤٝينن  الر ننا الىاٙنُن فنني مَننامالث الىنناش الُننىم َننى فنني ص ننا  و ننالىير فنني الخَننامالث الخجاٍص

ُت  ط مننً عننرل اهُٚناد اإلاضننلم لروامننر الغننٍر ُتي ومنُن الخإُٝنند ٍلننى ؤهنه لنِن  الٚننروـ اإلاؾنٕر
 
الٚنروـ ومؾىؽننا

ت الِح   مَٕر
َ
ُي و  ِم ٟ د  ٝر ؤَل الَلم ِح مً الدغَر د اإلاامً بًماها وممإهِىتي ٙو  لًٟ ال ع١ ؤجها جٍس

َ
ٟ 
 
ٝشٌن ة إلاىُن  منا

 ص ا الٚروـ منها:

ي ٕةن ُٙل بإن اإلاا٢ بٚ  بُدٍ مدة ٌضخُٖد منها باالججاصي  -7 ؤن الر ا ًٚخ خي ؤما ما٢ ؤلاوضان مً ٌّ  ٍـى

د ال ًحؾلي ومً ؤصاد الدمى٢ في الر ح   ُٕمٟىه ؤن ًدُٕ ماله إلاً ًقاصب به.ُٕٚا٢ بإن الر ح ٙد ًحؾل ٙو

 ؤن الر ا ًمىُ ؤصحاب ألامىا٢ مً الاعخْا٢ باإلا٠اصب. -4

 . 3 ؤهه ًٖ خي بلى اهٚناٌ اإلاَرؤ بٌن الىاش مً الٚـر  -3

م لِح  ي-ملسو هيلع هللا ىلص  - ٕمما صبٛ ًخطك ؤن ؤهىاٌ الر ا الشالزت مما حرمه   وصصىله نوؤن َناا الخحنٍر
َ
 ماداَنا ؤهنه ىلنم ٍم ٟ

مىأ للَد٢ الاي ؤمر   به وصصىله ٝما  ٍٝر   صبحاهه بٚىله: "وبن جيخم ٕلٟم صئوش ؤمنىالٟم ال جيِلمنىن 

                                                        

م:  7  م  4452 ي وابً ماظه في صيىه 7/472 ي واليضاج  في صيىه  2139  صواٍ ؤلامام مضلم في صحُحه بٙر  .44747وؤلامام ؤحمد في مضىدٍ بٙر

44747. 

م صواٍ   4  م  3512ؤبى داود بٙر م  7432والى ماي بٙر  2622واليضاج  بٙر

ٌَن البً الُٚم   3  دُت 717-4/712داص الٟخب الَلمُت  –بٍالم اإلاٙى ت الٖٚهُت ال٠ٍى  .44/52ي اإلاىصٍى
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مىن 
َ
يلمنىن بنىٚؿ صئوش ؤمنىالٟم ٕٟمنا 479 البٚرة: "وال جيل

ُ
ادة التي  ي الر ناي وال ج يلمىن بإما الٍس

َ
 ي ؤي ال ج

 
 
ٞان ىلما ادة التي  ي ص ا.  ؤهه لى ؤما مً صئوش ؤمىالهم و صط مىه شخيء   ٕٟال١ ب ا ؤماوا الٍس

 
 ىاَرا

َت ووصُلت بلُه ومً  ل١:   وإلاا حرم   صبحاهه الر ا حرم ٞل  َص

 بُُ الَُىت: -ؤ

نند   ي ومشننا٢  لنن١: ؤن ًيُنُن ٍز
 
ه مىننه بإٙننل مننً زمىننه حنناال ه مننً مغننىً   زننم ٌغننىً 

 
 منناظال

 
بُنُن الَُىننت َننى: ؤن ًيُنُن عنِن ا

 ٍلننى
 
ً مناظال غننٍر نند  مننً دمحم بماثننت حنا٢  صنُاصة بماثننت ٍو م  لنن١ ألهنه فنني الحُٚٚننت بهمننا  7 دمحم زننم ٌغنى حها ٍز ي وجحننٍر

 باٌ هٚىدا بىٚىد دملذ بُنهما صلَت ٌّ  مٚؾىدة.

م الَُىننت حنندًض ابننً ٍمننر ٙننا٢ صننمَذ صصننى٢    ًٚننى٢ ب ا جبنناٌَخم بالَُىننت وؤمنناجم ؤ هنناب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودلُننل جحننٍر

ه حت  جرظَىا بلى دًىٟم"البٚر وصفِخم بالسصٌ وج خم الههاد صله   ٍلُٟم  ال ال ًًٍ   .  4 ٝر

 ٍٟط الَُىت: -ب

 
 
ه مىنه بنشمً ؤٝين  مناظال ه منً مغنىً   زنم ٌغنىً 

 
 هٚندا
 
 ألهنه  3 ؽىصة ٍٟنط الَُىنت ؤن ًيُُن عِن ا

 
نى محنرم ؤًقنا ي َو

د صُاصة بماثت حا٢ ٍلى دمحم َت بلى الر ا ووصُلت بلُه. ومشاله: ؤن ًيُُ ٍز ً  َص غنٍر د مً دمحم بماثت ٍو  زم ٌغى حها ٍز

 ماظلت.

 الضيب الشاو : الْرص والههالت

نٔر بإهنه منا ٞنان مضنخىص الَاٙبنت 2 الْرص ماال ًدصي َل ًحؾل ؤم ال  ٍُ ي و نا ؤمنٍر ُنل منا اهننىي ٍىَّ ؤو جنردد بنٌن  . ٙو

ً ؤحد 5 الحؾى٢ والٖىاثي ؤو بٌن الىظىد والَدم  ٔر بإهه ما جردد بٌن ؤمٍر ٍُ َما ٍلى الْـر وآلامر ٍلى . ٝما 

هما  6 مالٕه  ً ؤّلبهما ؤمٕى ً ؤو احخمل ؤمٍر ُل الْرص: ما جردد بٌن ؤمٍر  .  7 . ٙو

ٌُ بلُه حاظت  في ٍٚد مَاوفت لم جد
ًّ
ٞان ٝشٌ ا ؤؽلُا  . 7 والْرص اإلاازر َى ما مُٖذ ٍاٙبخه و

                                                        

 .2/382 ٙاصم البً اإلاربُ الروـ حاعُت  7 

م    4  ٚه الب هٚ  فني صنيىه3264صواٍ ؤبى داوود في صيىه بٙر م    . ومً مٍر   زنم ٙنا٢: وصوي  لن١ منً وظهنٌن فنٌَُٖن ٍنً ٍنناء 71282الٟون ي بنٙر

ا ؤهه ٍٝر  ل١. وصواٍ  ٕى ا٢: وؤبنى ٍبند النرحمً َناا َنى ٍىندي بسنحا٘ بنً ٍبند   بنً ؤبن  بً ؤب  ص اي ًٍ ابً ٍمر وصوي ًٍ ابً ٍمر مٙى الو اص ٙو

نناا و  ٚننب ابننً الٚنننان ٕٚننا٢ فنني ٝخابننه: َو ننى لننٌن الحنندًض اهخهنن  ٍو َننم مننً الونن اص وبهمننا اصننم َنناا الرظننل بسننحا٘ بننً ؤصنند ؤبننى ٍبنند الننرحمً ٕننروة َو

ننى ًننروي ٍىننه َنناا التونن  وبهنناا  ٝننٍر بننً ؤبنن  حنناجم ولننِط َنناا بةسننحا٘ بننً ؤبنن  ٕننروة  اٜ  ح َو التراصنناو  ًننروي ٍننً ٍننناء صوي ٍىننه حُننىة بننً عننٍر

ٟج  ؤبا ٍبد الرحمً وؤحهمنا ٞنان ٕالحند اا مراصاو  ٍو ٟج  ؤبا صلُمان َو   وابنً ٍندي  65 4وصواٍ الندوالب  فني الٟجن    ًض منً ؤظلنه ال ًصنك.مدًجي ٍو

ا٢ اإلاىاوي في ُٕك الٚدًر  7998/ 5في ال٠امل    ُه ؤبى ٍبد النرحمً التراصناو  واصنمه بسنحا٘ ٍند فني اإلاٌن ان منً مىناٌٍٝ  مون  ؤبنى : 7/372 . ٙو ٕو

ؤ.َنن. "٢ ابً  هنر: وصنىدٍ فنَُٗي ولنه ٍىند ؤحمند بصنىاد آمنر ؤمشنل منً َنااداود َاا وصواٍ ًٍ ابً ٍمر باللًٖ هٖضه ؤحمد والو اص وؤبى ٌَلىي ٙا

ج ؤحادًننض الهداًننت  : وبصننىادٍ فننَُٗ ولننه ٍىنند ؤحمنند بصننىاد آمننر ؤظننىد وؤمشننل مىننه ومننً حنندًض ٍبنند   بننً ٍمننرو بننً 4/757وفنني الدصاًننت فنني جصننٍر

نل مؾنر ال : ٙا٢ اإلاىاصي وفي ب9/424الَاؼ هحٍى ٍىدٍ بةصىاد فَُٗ. وفي ٍىن اإلاَبىد  صنىادٍ بسنحا٘ بنً ؤصنُد ؤبنى ٍبند النرحمً الترصناو  هٍس

ُه مٚا٢. ُه ؤًقا ٍناء الترصاو  ٕو م  7/24ولن٘ر الحدًض اإلاخَددة ٙىاٍ ألالباو  في الضلضلت الصحُحت  ًحخج بحدًشهي ٕو  . 77بٙر

 . 2/385 حاعُت الروـ اإلاربُ البً ٙاصم 3 

 49/33مجمٌى الٖخاوي . 3/394. جهاًت اتحخاط 3/29.حاعُت الدصىقي5/844الُٚم . زاد اإلاَاد البً 3/465  الٖرو٘ للٚرافي 2 

 .5/844  زاد اإلاَاد البً الُٚم 5 

 .3/29  حاعُت الدصىقي6 

 . 3/394  جهاًت اتحخاط 7 
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د "هه  الىبي  ى ؤؽل ٍيُ  4 ًٍ بُُ الْرص" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙو  . 3 م مً ؤؽى٢ الغٌرَو

 ٍلننى حضننلُمهي وؤن ٠ًننىن الننشمً واإلاننشمً مَلننىمٌن
 
 بهنناا ألاؽننل اعننى ل الَلمنناء ؤن ٠ًننىن اإلابُنُن مٚنندوصا

 
مننال ألن  ٍو

 . 2 ظهالت ؤحدَما جدمله في الْرص 

 مننً البُننٌى
 
نند حننرم الغنناٌص ؤهىاٍننا ؤو بُنُن فننراب   5 العننخمالها ٍلننى الْننرص ومننً  لنن١: الىهنني ٍننً ٍضننب الٖحننل  ٙو

ملسو هيلع هللا ىلص  -ي وهه   9 ًٍ اإلاالمضت واإلاىاباة في البُُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي وهه   8 ي و ُُ حبل الحبلت 7 ي و ُُ الضم١ في اإلااء 6 ل الٖح

ا٢  71 ًٍ بُُ الحؾاة – حمنل فني النبنً و ُُن ٍنً بُُن ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ووصد جهُنه  77 "ال جبُ ما لِط ٍىدٜ" :-ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٙو

نننً فنننر ت  مننا فننني فننروٌ ألاوَنننام و ُنُن الَبننند آلابننٛي وعنننراء الؾنندٙاث حتننن  جٚننبك وعنننراء اإلاْنناهم حتننن  جٚضننم ٍو

نَننم ؤو ؽننٔى ٍلننى ىهننر ؤو لننون فنني فننٌر ؤو  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٝمننا صوي ٍننً الىبنني  74 الْنناثؿ ًُ ؤهننه ههنن  ؤن ًبنناٌ زمننر حتنن  

ى الاصخصىاء في البُُ  –ًٍ الشيُا  – ملسو هيلع هللا ىلص -ي وهه   73 صمً في لون  ا. 72 بال ؤن حَلم  -َو  ي وهحَى

                                                                                                                                                                                                

 ي وعرول الْرص اإلاازر ٍلى اإلاَاملت اإلاالُت: 49/33مإمى  مً ٝالم ؤلامام ابً جُمُت في مجمٌى الٖخاوي   7 

 . 4/77ي اإلاٚدماث اإلامهداث البً صعد الهد 2/27ن ٠ًىن ٝشٌ اي ًصرط الْرص الِضٌ . ًىير: اإلاىخٚألا للباصي ؤ -7

اا ًصرط الْرص الخابُ ٌّ  اإلاٚؾىدي مشل بُُ اللون في القٌر مُ الغاة. ًىير اإلاْجي البً دامت  -4 ي َو
ًّ
 .6/727وؤن ٠ًىن ؤؽلُا

اا ًصرط ٍٚىد ال -3 اثي مشل الىؽُت بمجهى٢ والخوٌ  بمجهى٢. مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت وؤن ٠ًىن في ٍٚد مَاوفتي َو  .37/471خوٍ 

ي و ُنننُ الهبننت اتحغنننىة منننُ ظهنننل الحغنننىة. ًىينننر: عنننري  -2 وؤن ال جنندٍى بلُنننه حاظنننتي ًصنننرط بُنننُ منننا ًحخننناط بلُننه الىننناش مشنننل بُنننُ اإلاُْبننناث فننني ألاـص

 .49/45ي مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت 71/756الىىوي ٍلى صحُح مضلم 

 . 5/3  مضلم صواٍ  4 

ري والناي ؽندص ٍنً داص وغنر الشٚإنت بمؾنر صنىت 3  َنن. 7376  ؤوصُ ٝخاب ظامُ ألح٠ام الْرص ٝخاب: الْرص وؤزٍر في الَٚىد للؾدًٛ ألامٌن القنٍر

ُنننٛ ًنننىوط  َنننني ومنننً الٟخنننب اإلاهمنننت التننني ججمنننُ ؤح٠نننام اإلاِضنننر والٚمننناص ٝخننناب: اإلاِضنننر7273َنننن داص الهُنننلي زنننم صنننىت 7271زنننم مبنننُ صنننىت  والٚمننناص لٕر

د وغرجه داص الٚلمي النبَت ألاولى صىت   َن.7273اإلاؾريي ٙو

   جراظُ اإلاراظُ الضابٚت. 2 

م 5   . -  -ًٍ ابً ٍمر  4482  صواٍ البصاصي بٙر

م 6   . -  -ًٍ ظابر  3987  صواٍ مضلم بٙر

ٖه الَلم ؤَل وؽىب ي- موصل ٍلُه   ؽلى - الىبي ًٍ -  - مضَىد ابً ًٍ 7/388 ؤحمد صواٍ  7   ألاومناص هُنل ًىينر: .-  - مضَىد ابً ٍلى ٙو

ٞاو  ت. داص مبَت – 4/7168 للغى  اإلإَر

م البصاصي  صواٍ  8  م ومضلم 3823 بٙر ىير الحدًضي مً اإلاٚؾىد في وامخلٖىا ي3788 بٙر ٞاو  ألاوماص هُل في جٖضٌٍ  ٍو  داص مبَت – 4/7168 للغى

ت.  اإلإَر

م البصاصي  صواٍ  9  م ومضلم 4722 بٙر  .-  - التدصي  صَُد ؤب  ًٍ 3785 بٙر

 . 5/3  مضلم صواٍ  71 

م 77  م  3513  صواٍ ؤبى داود بٙر م  7434والى ماي بٙر م  2647واليضاج  بٙر  .-  -ًٍ حُٟم بً حسام  4787وابً ماظه بٙر

م -  -  ٍننً ؤبنن  صننَُد التنندصي 4796  وابننً ماظننه  7563  والى منناي  3/24  ؤمرظننه ؤحمنند  74  ي 7493ي وفننَٖه ألالبنناو  فنني بصواء الْلُننل بننٙر

ٞاو   ت.  – 4/7168ولبَقها عىاَد جىير في هُل ألاوماص للغى  مبَت داص اإلإَر

نجي فني صنيىه 73  ٖنه ٍلنى ابنً ٍبناش -  -ٍنً ابنً ٍبناش  3/72  صواٍ الداٙص بت ٙو مبَنت داص  – 4/7169. هُنل ألاومناص -  -ي وؽنىب ابنً ؤبن  عِن

ت.  اإلإَر

م   72  م  7491صواٍ الى ماي بٙر  .-  -ًٍ ظابر  2627واليضاج  بٙر
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والْرص مىه الْرص الٖاحػ الٟشٌ  الاي ًخٖٛ الَلماء ٍلنى حرمنت البُُن ٍىند وظنىدٍي ومىنه الْنرص الِضنٌ  الناي ال 

-صحمنه    -  7 امبي ًمًٟ الاحى از مىنهي ومىنه منا بنٌن  لن١ ممنا ًصخلنٗ ُٕنه الَلمناء اتهتهندوني ٙنا٢ ؤلامنام الغن

لننى ظنننىاز بُنُن الهبننت التننني  -ؤي الَلمنناء  –ؤظمَننىا ": ٍلننى مىننُن بُنُن ألاظىننت والنٌننن  فنني الهننىاءي والضننم١ فننني اإلانناءي ٍو

لننى ظننىاز ٝننراء الننداص مغنناَرة منُن احخمننا٢ ؤن  ي ٍو ا بنناهٖرادٍ المخىنُن ا مُْننب ٍننً ألابؾنناصي ولننى بُنُن حغننَى حغننَى

ًي ٍو غننٍر لننى دمننى٢ الحمننام منُن امننخالٔ ٍننادة الىنناش فنني اصننخَما٢ اإلانناء ومننى٢ ٠ًننىن الغننهر زالزننٌن ؤو حضننَت ٍو

لننى عننرب اإلاناء مننً الضننٚاء منُن امنخالٔ الَنناداث فنني مٚنداص الننري  نندم  اللبنضي ٍو ننان فني اٍخبنناص الْننرص ٍو ٕهنناان مٕر

لخنه مُن ٍندم الاه٠ٖناٜ ٍىنه فني الشنناو  ُن التنالٔ ٕ هنا فني بناب الْنرص ٕهنن اٍخبناٍص لٟي جنه فني ألاو٢ ٙو ي ٠ٕنل مضنإلت ٙو

ٌني آماة بغبه منً ٞنل واحند منهمنا ومنً مىُن منا٢ بلنى  ي 4 ٕمنً ؤظناز منا٢ بلنى ظاهنب الِضناصة  مخىصنت بٌن النٕر

 . 3 "ظاهب آلامر

م اإلاِضنننر حُنننض ٙنننا٢ حَنننالى:  م بُننُن الْنننرص ومَامالجنننه  ننني بَُنهنننا الحٟمنننت منننً جحنننٍر ْمنننُر "والحٟمنننت فننني جحنننٍر
َ
ت
ْ
َمنننا ال ِبهَّ

 
َ ْ
هَؾاُب َوألا
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ِضُر َوألا ِْ
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ٟ
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َ
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اِن ٕ
َ
ن ُْ ن
َّ
َمِل الغ ٍَ  ًْ ُم ِصْظط  ِمّ

َ
نا٢ حَنالى  91  اإلااثندة:"ْزال َمنا " ي ٙو ِبهَّ

ننِر 
ْ
ننً ِ ٝ ٍَ ْم 

ُ
ٝ ُؾنندَّ ِضننِر َوٍَ ِْ

َ ْ
ْمننِر َواإلا
َ
ت
ْ
َقنناَء ِفنني ال

ْ
َبْ
ْ
 َوال
َ
ننَداَوة ََ
ْ
ُم ال
ُ
ننَىٟ ِْ َُ َب نن ِٙ ى

ًُ ن 
َ
اُن ؤ
َ
ن ُْ نن
َّ
ِرٍننُد الغ ننًُ ٍَ نننِه َو

َّ
َهننْل الل

َ
ِة ٕ
َ
ننال ًِ الؾَّ

هُخم َمىَتُهىَن 
َ
 . 2   97  اإلااثدة:"ؤ

ر والتداٌ  الضيب الشالض: الخٍْر

ب   مً الٚىاٍد اإلاهمت في اإلاَامالث اإلاالُت ُٙامها ٍلى الؾد٘ وألاماهتي وابخَادَا ٍنً الٟناب والتُاهنت والتنداٌ

ي  5 َامننل بننالْػ والتننداٌ ٝشٌنن ة ال جحصننخ   نني ؤمننال٘ اإلاىننإٌٚن وصننمتهم البنناصزةي وألاحادًننض فنني بُننان حرمننت الخ

ناي ٕنةن ؽندٙا و ِىنا بنىصٜ لهمنا فني بَُهمناي وبن ٝخمنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومنها ما صبٛ مً ٙىله  : "البَُان بالتُاص ما لم ًخٖٙر

ت بَُهما ابا محٚذ بٝر نرة ا ؤن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص منر  6 "ٝو ٍلنى ؽنو ة مَنام ٕإدمنل ًندٍ ٕ هنا ي وما وصد ًٍ ؤبن  ٍَر

ي ٕٚنا٢:  منا َناا ًنا ؽناحب النَنام؟  ٙنا٢: ؤؽنابخه الضننماء ًنا صصنى٢  ي ٙنا٢:  ؤٕنال ظَلخنه 
 
ٕىالذ ؤؽابَه بلال

 . 7 ٕ٘ى النَام حت  ًراٍ الىاشي مً ّػ ٕلِط مجي  

                                                        

 7  ُ نا ؤؽنىل  ٚ نا محٚ ٞان بمام  ا   الغامبي َى ببراَُم بً مىحخ  بً دمحمي ؤبى بسحا٘ي ال ت ي الْرهام ي الغهٌ  بالغامبيي مً ٍلماء اإلاالُٟت.  ا مٖضنر 

اي جىفي صىت 
 
ا محدز ا ٕٚ ه  ُت ؼ َن مً جؾاهُٖه: اإلاىإٚاث في ؤؽى٢ ا791مٖضر  خؾام. شهرة الىىص الٝس الم للسصٝلي 437لٖٚه والٍا  .77/  7ي وألٍا

   ؤي الخِضٌ .4 

 .778-5/777جحُٚٛ مغهىص آ٢ صلمان  –  اإلاىإٚاث للغامبي 3 

 الَداوة. صيب ألهه بالباملي الىاش ؤمىا٢ ؤٞل الَلت بإن الٚى٢   ل١ ًصالٗ وال ي5/27 ل تناب  الضًن مَالم ًىير:  2 

 .6/445ي اإلاْج  5 

م 6  م  4115  صواٍ البصاصي بٙر  .7534ومضلم بٙر

م 7   .714  صواٍ مضلم بٙر
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ت اللنون فني فنروٌ بهُمنت ألاوَنامي ودلُنل  ومً ؤمشلت ما حرمنه الغناٌص منً ؤظنل  لن١: الخندلِط فني البُُن مشنل جؾنٍر

م ٙىله  َؾنَروا ؤلابنَل والْنىم...-ملسو هيلع هللا ىلص  -الخحٍر
ُ
ي والٟناب فني  3 ٍنً النىجػ  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚند ههن    4 . و ُُن النىجػ 7 ":"ال ج

ٞا ب  ى  خمان ٍُىب الضلَت  2 ؤلامباص بشمً الضلَت في بٌُى ألاماهتي ؤو ٙىله: صُمذ مجي بٟاا َو  . 5 ي ٝو

 الضيب الرابُ: القرص 

َت الخجاصة التي جخقمً القرص الَام ؤو التاؼي ٕٚد ٙا٢  ومَجن   ال   6 ": "ال فنرص وال فنراص-ملسو هيلع هللا ىلص  -مىَذ الغَر

ي ومَج   ال فراص : ال ًجىز بلحنا٘ مٖضندة بنالٌْ  ٍلنى وظنه اإلاٚابلنت 
 
فرص : ال ًجىز بلحا٘ مٖضدة بالٌْ  منلٚا

اا ؤلُٛ بلًٖ القراصلهي لًٟ مً ّ خداء باإلاشل والاهخؾاص ل حٛي َو ب  الَٖا٢ مؾدص ُٙاحخي  ٌ  جُُٚد بُٚد الٍا

ت  ل الاي ًد٢ ٍلى اإلاغاٝص ٍَ  . 7 ِلٖا

 . 8 والقرص اإلامىٌى َى القرص الٟشٌ ي ؤما الِضٌ  ٕمَٖى ٍىه 

 والقرص في اإلاَامالث ٙضمان:

 يب القرص الَام ما ًإح :القرص الَامي وؤمشلت الخَامالث اتحرمت بض ألاو٢:

مه ٙىله  -7  .  9 "ال ًحخٟر بال مامئ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -الاحخ٠اصي ودلُل جحٍر

مننه ٙىلنه -4 ي إلانا فني  لن١ مننً  71 "وال ًبُن حافنر لبنناد":-ملسو هيلع هللا ىلص  -جنىلي البُُن إلانً ًجلننب الضنلُ لرصنىا٘ي ودلُنل جحٍر

ُ ألاصَاص ٍلى الىاش بداللت حدًض ظابر  ال ًبُن حافنر لبنادي دٍنىا الىناش ًنرز٘ "ٙنا٢: –ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -  -ٕص

 . 77 "  بَقهم مً بَك

مه ؤن الىبي -3 ذ الٖخىتي ودلُل جحٍر ذ الٖخىت -ملسو هيلع هللا ىلص  -بُُ الضالي ٙو  . 74 هه  ًٍ بُُ الضالي ٙو

إٕراد اإلاضننلمٌن إلانا ُٕننه مننً بننض للَننداوة القننرص التنناؼي و لنن١ ؤن الغنٌر ههنن  ٍننً ٞننل مننا ٌضنيب القننرص بنن الشناو :

ت بٌن اإلاضلمٌني وؤمشلت الخَامالث اتحرمت بضيب القرص التاؼ ما ًإح :  والٖٙر

 . 7 ي والضىم ٍلى الضىم 73 ًٍ البُُ ٍلى البُُي والغراء ٍلى الغراء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جهُه -7

                                                        

م 7  م  4127  صواٍ البصاصي بٙر رة  7575ومضلم بٙر  .-  -ًٍ ؤب  ٍَر

ُٛ ًىوط اإلاؾري. 4     ًىير في جٖؾُل  ل١ ٝخاب: الىجػ واإلاساًدة واإلاىاٙؾت لرصخا  الدٝخىص ٕص

م 3  م  4135  صواٍ البصاصي بٙر  .7576ومضلم بٙر

 .746  الامخُاصاث للبَلي ؼ 2 

نننناـ النبَنننت ألاولنننى صننننىت 5    ًىينننر فننني جٖاؽنننُل  لنننن١ ٝخننناب الْنننػ وؤزننننٍر فننني الَٚنننىد للنننندٝخىص ٍبننند  الضنننل ي. منننً بؽننننداص داص ٝىنننىز ؤعنننيُلُا بالٍر

 َن7246

م 6  م  4327  صواٍ ابً ماظه بٙر ماي وحضىه ألالباو  في بصواء ا 4867وؤحمد بٙر  ٌَ  .3/218لْلُل ّو

 . 7/724 ظمهرة الٚىاٍد الٖٚهُت للىدوي 7 

 جحُٚٛ ؤحمد التلُل. –مبَت داص ابً الهىزي  – 799  الٚىاٍد الىىصاهُت ل مام ابً جُمُت ؼ 8 

ىله  بال مامئ  بمَج  آزمي واإلاَج : ال ًجى ت ٍلى َاا الَٖل الغيُُ بال مً اٍخا4752  وابً ماظه  7615مضلم   صواٍ 9   د اإلاَؾُت.  ٙو

م 71  م  4129  صواٍ البصاصي بٙر  .-  -ًٍ ابً ٍباش  7541ومضلم بٙر

م 77   .7544  صواٍ مضلم بٙر

م  -  -  ًٍ ٍمران بً حؾٌن 5/347  والب هٚألا  217 ؼ "القَٖاء "  ؤمرظه الَُٚلي في 74   .7496وفَٖه ألالباو  في بصواء الْلُل بٙر

م 73  م 4134  صواٍ البصاصي بٙر  .7274 ومضلم بٙر
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بان"":-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙىله  -4 ب-ملسو هيلع هللا ىلص  -ىله ي ٙو 4 وال جلٚىا الٝر
َ
. ألن الهالب للض٘ى ال ٌَٔر ألاصَاصي  3 ":"ال جلٚىا الهل

.  ٕة ا اعى ي مىه ٙبل ؤن ًدمل الض٘ى حضيب  ل١ في بَُه بضَر ؤٙل مً صَر الض٘ى

 ب ا اجٖننٛ":-صحمننه    -اجٖنا٘ الخجنناص حنا٢ اإلاساًنندة ؤن ًٖٚننىا بناإلاساد ٍىنند حند مَننٌني ٙننا٢ ؤلامنام ابننً جُمُنت  -3

خٚاصننمىجها بُنننهم ٕننةن  ؤَننل الضنن٘ى ٍلننى ؤن ال ًساًنندوا فنني صننلُ َننم محخنناظىن لهننا لُيَُهننا ؽنناحبها بنندون ُٙمتهننا ٍو

 ٖن ٕنةن  لن١ ُٕنه منً بصنط الىناش منا ال ًص َاا ٙد ًقر ؽناحبها ؤٝين  ممنا ًقنر جلٚن  الضنلُ ب ا باٍهنا مضناومت

" 2 . 

ضنندشج  مننً  لنن١ بَننك القننرص التنناؼ إلاٚابلننت هٖنُن ٍننامي ب  مننً ا ًخحمننل "لٚىاٍنند اإلاٚننرصة فنني الٖٚننه ؤلاصننالم :َو

ي ومننً جنبُٚنناث  لنن١: ؤهننه ًجننىز بُنُن الٖافننل مننً مَننام اتحخٟننر ٍننً ٙىجننه  5 "القننرص التنناؼ لنندُٕ فننرص ٍننام

ذ الضَت. ٝما ظىز الٖٚهاء الدضٌَ  ب ا حَدي ؤص اب الٚىث في بَُه بالْون الٖاحػي مُن ؤن  ىث ٍُاله بلى ٙو ٙو

 .  6 الباجُ صِخقرص بالدضٌَ  

ننذ مننً  نند دصش مجلننط مجمنُن الٖٚننه ؤلاصننالم  اإلاىَٚنند فنني دوصة منناجمٍر التننامط بال٠ٍى ظمننادي ألاولننى  6بلننى  7ٙو

 لبُننان 7988ٞنناهىن ألاو٢  دٌضننمو    75بلننى  71َننن /  7219
 
 عننامال
 
ننرص ٙننراصا مي مىفننٌى  جحدًنند ؤص نناي الخجنناص  ٙو

ُىدَاي وهؿ الٚراص: َت ؤلاصالمُت ٙو ت في الغَر ت الخجاٍص  الحٍر

هم فنننني  ُت جننننٜر الىنننناش ؤحننننراصا فنننني بننننَُهم وعننننرائهم وجؾننننٕر ؤوال: ألاؽننننل النننناي جٚننننرصٍ الىؾننننىؼ والٚىاٍنننند الغننننٍر

 بمنلننٛ ٙننى٢   حَننالى: 
 
َت ؤلاصننالمُت الْننراء وفننىابنها ٍمننال َحَهننا "ممخل٠نناتهم وؤمننىالهم فنني بمنناص ؤح٠ننام الغننَر

َ
ننا ؤ ًَ
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إ
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ًَ آَمُىىا ال ِاً

َّ
ْم ال

ُ
ىٟ ـٍ ِمّ َرا

َ
ً ج ٍَ  
 
ىَن ِجَجاَصة

ُ
٠
َ
ن ج
َ
 ؤ
َّ
َباِمِل ِبال

ْ
  . 49  اليضاء: "م ِبال

ط َىنناٜ جحدًنند ليضننبت مَُىننت للننر ح ًخُٚنند بهننا الخجنناص فنني مَننامالتهمي بننل  لنن١ مىنن وٜ ليننرؤ الخجنناصة  ننا: لنِن  ُ زاه

نننننٛ والٚ ُت منننننً الٕر ىاٍنننننت والضنننننماحت ٍامنننننت وىنننننرؤ الخجننننناص والضنننننلُي مننننُن مراٍننننناة منننننا جٚ نننننخي بنننننه آلاداب الغنننننٍر

 والخِضٌ .

َت ؤلاصنالمُت ٍلنى وظنىب صنالمت الخَامنل منً ؤصنباب الحنرام ومالبضناجه ٞنالْػي  ا: جقإرث هؾىؼ الغنَر
 
زالش

ُٗ حُٚٚت الر حي والاحخ٠اص الاي ٌَىد بالقرص ٍلى الَامت والتاؽت.  والتدٌَتي والخدلِطي والاصخْٖا٢ي وجٍس

ا: ال ًخدمل ولي ألامر بالدضٌَ  بال  َ ا منً ٍىامنل مؾننىَتي  صاب ا في الض٘ى وألاصَاص هاعن    واضح 
 
حُض ًجد ملال

ٕةن لىلي ألامنر حُي نٍا الخندمل بالىصناثل الَادلنت اإلامٟىنت التني جٚ نخي ٍلنى جلن١ الَىامنل وؤصنباب التلنل والْنالء 

 . 7 والْون الٖاحػ

                                                                                                                                                                                                

م 7  م  4577  صواٍ البصاصي بٙر رة  7275ومضلم بٙر  .-  -ًٍ ؤب  ٍَر

م 4  م  4129  صواٍ البصاصي بٙر  .-  -ًٍ ابً ٍباش  7541ومضلم بٙر

م 3  رة  7579  صواٍ مضلم بٙر  .-  -ًٍ ؤب  ٍَر

 .49/312  مجمٌى الٖخاوي 2 

 72  ألاعباٍ والىياثر البً هجُم ؼ 5 

 .798ت للسصٙا ؼ   الٚىاٍد الٖٚه6ُ 

 .4943/ 5مجلت مجمُ الٖٚه ؤلاصالم    7 
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 الضيب التامط: ب ا جقمً الَٚد جٜر واظب ؤو اهتهاٜ محرم ؤو ؤدي بلى  ل١

 قمً الَٚد جٜر واظب ؤو اهتهاٜ محرم ؤو ؤدي بلى  ل١ ٕةهه محرمي ومً ؤمشلت  ل١: ب ا ج

نِت "ي لٚىلنه حَنالى: 7 البُُ بَد الىنداء الشناو  فني الهمَنت  -7 ََ ُهُم
ج
ِم لل نىج ًَ ِىِة ِمنً 
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ج
  . 9لل

َۚ َوَمننً "البُُن بَند بٙامنت الؾنالةي لٚىلنه حَنالى:  -4 ِ
َّ
نِر ل 
ج
نً ِ ٝ ٍَ مج 

ُ
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ج
ُم لل َُ  ١َ ِ

َِٓ
ْول
ُ
إ
َ
ِل١َ ٕ
َِ
لج   ََ ٖج   .9 اإلاىإٚىن:"ًَ

ر وألاؽىامي لحدًض ظابر بُُ التمر واإلا -3  .  4 هه  ًٍ  ل١  –ملسو هيلع هللا ىلص  - ؤن صصى٢   -  -ُخت والتًً 

 . 3 حرم زمً الدم وزمً ال٠لب  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -  -بُُ الدم وال٠لبي لحدًض ؤب  جحُٖت  -2

م ٙىله حَالى: -5 ي ودلُل الخحٍر
 
 "و ُُ الَىب إلاً ًخصاٍ ممرا

َ
 ح
َ
 " اإلااثدة: َوال

ِنَۚ َوِ دج َُ
ج
ِم َولل
ج
ز ِ
ج
ى لج
َ
ل ٍَ  
ْ
ىا
ُ
اَوه ََ4.  

ُندث  لن١  ت بجَل ألاؽل في الخَنامالث الحنلي ٙو ت الخجاٍص َت ؤلاصالمُت وصَذ الحٍر ومما جٚدم ًدبٌن ؤن الغَر

ت إلاا ال جحمد ٍٚباٍ.  بُٚىد محددة مَلىمتي حت  ال جٚىد الحٍر

                                                        

 .2/429ؤح٠ام الٚرآن البً الَرب    7 

م   4  م  4436صواٍ البصاصي بٙر  .2142ومضلم بٙر

م   3   .4438صواٍ البصاصي بٙر
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 ألاؽل في اإلا٠اصب واإلاَامالث الحل بُان ؤن

نُد  ٍَ نم 
ُ
ٟ
َ
نُه ل ًِ ِبهَّ
ِ
نُن
َّ
نِىِث الغ

ُ
ن
ُ
ِبَنىا م

َّ
د
َ
نا َوال ج ب  ُِّ

َ
 م
 
نال
ِ
ـِ َحل ص
َ
لىا ِمّما ِفي ألا

ُ
َحَها الّىاُش ٞ

َ
إ ًِ ] ]البٚنرة: ٙا٢ حَالى: ﴿ و ٌّ ُمبنٌن 

768 ] 

ُم 
ُ
ٟ
َ
ِحلَّ ل
ُ
ْل ؤ
ُ
ُهْم ٙ
َ
ِحلَّ ل
ُ
ا ؤ
َ
١َ َما 
َ
ىه
ُ
ل
َ
ْضإ ٌَ ا٢ صبحاهه: ﴿ َباُث ] ]اإلااثدة:  ٙو ِ

ُّ  [2النَّ

ِيُذ] ]اإلااثدة:  ُِّ
َّ
ُم الن
ُ
ٟ
َ
ِحلَّ ل
ُ
ىَم ؤ َُ ا٢ حَالى: ﴿ال  [ 5ٙو

م] ]البٚرة: 
ُ
ِيِذ ما َصَزِٙىٟ ُِّ

َ
لىا ِمً م

ُ
ا٢ ًٍ بجي بصراثل: ﴿ٞ  [ 57ٙو

ََم 
َ
ألا ِبما ح
ّ
ا ِبو ِيِذ َواٍَملىا ِؽِ ح  ُِّ

َّ
ًَ الن لىا ِم

ُ
َحَها الَرُصُل ٞ

َ
إ ًِ ا٢ للرصل: ﴿ ] ]اإلاامىىن: ٙو لُم  ٍَ  [ 57لىَن 

ُت. ٙنننا٢ حَنننالى: ﴿  ىننند اهخ٠نناش الٖننننر ٕننناإلارظُ للىؾننىؼ الغنننٍر واإلا٠اصننب النُبنننت مرظَهنننا للٖنننر الضنننلُمتي ٍو

[
َ
ِبِئض
َ
 ِهُم الت

َ
ل ٍَ ُم  َحِرّ ٍُ ِيِذ َو ُِّ

َّ
ُهُم الن
َ
ِحَل ل رأ:  َوٍُ  [757]ألٍا

 
َ
إ ًِ ِبَننىا وؤعنناص صننبحاهه لىننٜ  اإلا٠اصننب اتحرمننت واإلاغننخبهت ٕٚننا٢: ﴿

َّ
د
َ
ننا َوال ج ب  ُِّ

َ
 م
 
ننال
ِ
ـِ َحل ص
َ
لننىا ِمّمننا ِفنني ألا

ُ
َحَهننا الّىنناُش ٞ

] ]البٚرة:  ُدو ٌّ ُمبٌن  ٍَ م 
ُ
ٟ
َ
ُه ل ًِ ِبهَّ
ِ
ُن
َّ
ِىِث الغ

ُ
ن
ُ
 [768م

منِى٢َ 
َ
لىَن ؤ
ُ
نإٞ ًَ  ًَ ناً

َّ
لنىا ] ألن ألاٞنل ؤىهنر النىَم وؤَمهنا للبٚناءا ولناا ٙنا٢ حَنالى: ﴿ِبنَّ ال

ُ
والخَبٌ  في آلاًنت بٚىلنه ﴿ٞ

ِخ ِ  ] ]اليضاء: ا َُ  [ 71ل

َٟو وا] ]اليضاء:  ًَ ن 
َ
ا ؤ ا َوِ داص 

 
ا ِبصرإ لَى

ُ
إٞ
َ
ا٢: ﴿َوال ج  [ 6ٙو

م] 
ُ
نُٟ
َ
ل ٍَ َم  م ما َحرَّ

ُ
ٟ
َ
َل ل ؾَّ
َ
د ٕ
َ
م ٕهى حال٢ي ٙا٢ حَالى: ﴿َوٙ ل مالم ًرد ُٕه هؿ بالخحٍر واإلاراد صاثر الاهخٖاٌ. ٞو

 [779]ألاوَام: 

د٢ ٍلى بباحت اإلا٠اصب ٙىله حَالى ا] ]البٚرة: ٍو  َ ـِ َظمُ ص
َ
م ما ِفي ألا

ُ
ٟ
َ
َٛ ل
َ
ل
َ
اي م
َّ
َى ال َُ ﴿ :49] 

ر  ] ]ألٍا ِ٘ ز
ًَ الِرّ ِيِذ ِم ُِّ

َّ
ٍِ َوالن باِد َِ مَرَط ِل

َ
تي ؤ
َّ
ِ ال
َّ
 ا 
َ
َىت َم ٍز ل َمً َحرَّ

ُ
ا٢ حَالى ُٕمً ًحرم بال دلُل: ﴿ٙ  [ 34أ: ٙو

 ُ
َّ
َس٢َ ا 
ْ
ه
َ
ُخْم َما ؤ ًْ

َ
َصؤ
َ
ْل ؤ
ُ
ا٢ ٙ ا٢ حَالى: ﴿ٙو ِ ٙو

َّ
نى ا 
َ
ل ٍَ ْم 
َ
نْم ؤ
ُ
ٟ
َ
ِ َن ل
َ
ُ ؤ
َّ
نْل آ 
ُ
ٙ 
 
ال
َ
نا َوَحنال نُخْم ِمْىنُه َحَرام 

ْ
ل ََ َج
َ
ٕ ٍ٘  ِصْز
ًْ ْم ِمن
ُ
ٟ
َ
ل

ُ وَن  
َ
ى ْٖ
َ
 59ج

َ
ناِش َول نى الىَّ

َ
ل ٍَ ْقنٍل 

َ
و ٕ
ُ
نا
َ
َ ل
َّ
اَمِت ِبنَّ ا  َُ ِٚ

ْ
ْىَم ال ًَ ِاَب 

َ
ٟ
ْ
ِ ال
َّ
ى ا 
َ
ل ٍَ ُ وَن 

َ
ى ْٖ ًَ  ًَ ِاً

َّ
ًَ ال
َ
   َوَما ى

ْ
ٝ
َ
ًَّ ؤ ن ِٟ 

َ
ْم ال َُ نَ 
َ
ي

ُروَن  
ُ
ٟ
ْ
غ  [61-59  ] ]ًىوط: 61ٌَ

] ]البٚنننرة:  :وألاؽنننل فننني البُننُن الحنننلي ٙنننا٢ حَنننالى
 
َم الِرّ نننِىا َُ َوَحنننرَّ ُ الَبُننن

َّ
َحنننلَّ ا 

َ
ننند اصنننخد٢ بأًنننت اإلااثننندة 475﴿َوؤ [ ٙو

 اإلاالُٟت ٍلى هٖ  مُاص اتهلط.

رة  بال مُبناي وبن   حَنالى ؤمنر اإلانامىٌن بمنا  :   بن   مُنب ال ًٚبنل- ملسو هيلع هللا ىلص -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر

نا٢ حَنالى: }ًنا ؤحهنا الناًً آمىنىا 7الرصنل ٞلنىا منً النُبناث واٍملنىا ؽنالحا    ؤمر به اإلارصلٌني ٕٚا٢: }ًا ؤحهنا   ي ٙو

ه بلنى الضننماء: ًننا صب ًننا صبي ٞلنىا مننً مُبنناث منا صزٙىنناٝم   ي زننم  ٝننر الرظنل ًنُننل الضننٖر: ؤعنَض ؤّونن ي ًمنند ًدًنن

اي بالحرامي ٕإوألا ٌضخجاب لال١؟   . صواٍ مضلم ومنَمه حرامي ومغر ه  حرام ي ومليضه حرامي ّو
(1)
 . 

                                                        
 .  .65   7175  3/85في " صحُحه " أخرجه مسلم  (1)



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

21 

ا ٍلى اإلارؤة بصالٔ الرظل   الَمل لِط واظب 

ًَ الَهىَّ  ما ِم
ُ
ٟ صِرَظىَّ ًُ ال 

َ
١َ َوِلَسوِظ١َ ٕ

َ
ُدو ٌّ ل ٍَ اا  َِ اَدُم ِبنَّ 

ٔ
ن ًِ لىا  ُٚ
َ
غٚألِا] ]مه: ٙا٢ حَالى: ﴿ٕ

َ
د
َ
 [ 777ِت ٕ

م الحال٢ ؤعد مً جحلُل الحرام  جحٍر

ِحنَب  ًُ َ ال 
َّ
ََخندوا ِبنَّ ا 

َ
نم َوال ح
ُ
ٟ
َ
ُ ل
َّ
َحنلَّ ا 

َ
ِينِذ منا ؤ ُِّ

َ
مىا م َحِرّ

ُ
ًَ ءاَمىىا ال ج اً

َّ
َحَها ال
َ
إ ًِ ] ]اإلااثندة: ٙا٢ حَالى: ﴿ ًَ ََخندً

ُ
 اإلا

87] 

 ِ
َّ
 ا 
َ
َىت َم ٍز ل َمً َحرَّ

ُ
ا٢ حَالى: ﴿ٙ رأ:  ٙو ] ]ألٍا ِ٘ ز

ًَ الِرّ ِيِذ ِم ُِّ
َّ
ٍِ َوالن باِد َِ مَرَط ِل

َ
تي ؤ
َّ
 [34ال

م:  ١َ] ]الخحٍر
َ
ُ ل
َّ
َحلَّ ا 

َ
ُم ما ؤ َحِرّ

ُ
ِبي ِلَم ج َحَها الىَّ

َ
إ ًِ ا٢: ﴿  [ 7ٙو

نُ وا
َ
ى ْٖ ا َحنَرام  ِلَخ

َ
نا ََ ٢  َو

َ
ا َحنال
َ
نا ََ نِاَب 

َ
ٟ
ْ
ُم ال
ُ
ُخٟ
َ
ِضني
ْ
ل
َ
 ؤ
ُ
ِؾنٗ
َ
نا ج
َ
ىا إلِا
ُ
ىل ُٚ
َ
 ج
َ
ا٢: ﴿َوال نُ وَن  ٙو

َ
ى ْٖ ًَ  ًَ نِاً

َّ
نِاَب ِبنَّ ال

َ
ٟ
ْ
ِ ال
َّ
نى ا 
َ
ل ٍَ

ِ ُحىَن   ْٖ ًُ  
َ
ِاَب ال
َ
ٟ
ْ
ِ ال
َّ
ى ا 
َ
ل  [.776  ] ]الىحل: 776ٍَ

 ما وصد في الٟضب الحال٢:

اٍت بً صإُ:  ل بُُ مو وص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ًٍ ٕص  صواٍ الو اص "ص ل ؤي الٟضب ؤمُب؟ ٙا٢: ٍمل الرظل بُدٍي ٞو

 . 7 وصححه الحاٝم 

ننننً ابننننً ٍمننننر ٙننننا٢:  ننننل بُنننُن مونننن وص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صنننن ل الىبنننني »ٍو صواٍ  "ؤي الٟضننننب ؤٕقننننل؟ ٙننننا٢: ٍمننننل الرظننننل بُنننندٍي ٞو

 ٙا٢ اإلاىاصي: وصواجه زٚاث. ي 4 "و"ألاوصه "النو او  في "الٟبٌ 

ً اإلاٚدام بً مَدي ٝرب ًٍ الىبي  ؤحد مَاما ٙه مٌ ا مً ؤن ًإٞل مً ٍمل ًدٍي ٕنةن ما ؤٞل »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ٞان ًإٞل مً ٍمل ًدٍ ٌٍ   3 صواٍ البصاصي  "هبي   داود   ؤمُنب  ّو
 
وفي صواًنت ابنً ماظنه:" منا ٝضنب الرظنل ٝضنبا

 . (4)مً ٍمل ًدٍ وما ؤهٖٛ الرظل ٍلى هٖضه وولدٍ ومادمه ٕهى ؽدٙت" 

 ً   (5) «بن ؤمُب ما ؤٞل الرظل مً ٝضبهي وبن ولد الرظل مً ٝضبه»: ٍاجغت ٙالذ: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصٍو

رة  ً ؤب  ٍَر  . (6)ٙا٢:" مٌ  الٟضب ٍمل ًد الَامل ب ا هصك"  ملسو هيلع هللا ىلصًٍ الىبي   -هنع هللا يضر  –ٍو

رة ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ً ؤب  ٍَر ٍ ُٕيَُها ُٕٟٗ بها وظههي مٌ  ألن ًحخنب ؤحدٝم حسمت ٍلى ىهر : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 . 7 صواٍ مال١ والبصاصي ومضلم والى ماي واليضاج   "له مً ؤن ٌضإ٢ الىاش ؤحدا َُٕنُه ؤو ًمىَه

                                                        

ا الهُش ي في اتهمُ   4/74الحاٝم  وصححه  ي 7457الو اص ٝغٗ ألاصخاص   7  ُه اإلاضَىدي فَُٗي وله عىاَد  َٝر  .2/61ٕو

  .4/434 "النو او  في "ألاوصه 4 

 (.2126(، والبغوي )6/127(، البيهقي )1966البخاري ) 3 
 .وسنده صحيح 4/132( وأمحد 2138رواه ابن ماجو ) (4)
ووإٚنننننه الننننناَبي  4/26وصنننننححه الحننننناٝم  6/37  وؤحمننننند 449وابنننننً ماظننننه    7358والى مننننناي   7/421  واليضننننناج   3548ؤمرظننننه ؤبنننننى داوود    5 

ىير الَلل ألب  حاجم 2/9وصححه ؤبى حاجم وؤبى زصٍت  الخ تُؿ الحبٌ    .والحدًض له عىاَد 7/265  ٍو

 .وصىدٍ حضً 4/332صواٍ ؤحمد   6 

 ي 3387ابنننننننً حبنننننننان   و ي 96ي 5/93 ي اليضننننننناج   681 ي الى مننننننناي  7124 ي مضنننننننلم  4425ي 7968ي 7271ي 7217 ي البصننننننناصي  7875مالننننننن١   7 

  .4/495وؤحمد  
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ً الس ٌ  بً الَىام ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ألن ًإما ؤحندٝم ؤحبلنهي ُٕنإح  بحسمنت منً حننب ٍلنى ىهنٍر : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 . 7 صواٍ البصاصي  "مٌ  له مً ؤن ٌضإ٢ الىاش ؤٍنٍى ؤو مىٍَى ُٕيَُها ُٕٟٗ بها وظههي

نننرة ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢    نننً ؤبننن  ٍَر بن   مُنننب ال ًٚبنننل بال مُبننناي وبن   ؤمنننر اإلانننامىٌن بمنننا ؤمنننر بنننه : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

نا٢: 57]اإلاامىنىن:"ٍلُمًا ؤحها الرصل ٞلىا مً النُباث واٍملىا ؽالحا بو  بما حَملىن "اإلارصلٌني ٕٚا٢:  ًنا "[ ٙو

[ زنم  ٝنر الرظنل ًنُنل الضنٖر ؤعنَض ؤّون  ًمند ًدًنه 774]البٚنرة:"ؤحها الاًً آمىىا ٞلنىا منً مُبناث منا صزٙىناٝم

ناي بنالحرامي ٕنإوألا ٌضنخجاب لنال١ « بلى الضماء: ًا صب! ًا صب! ومنَمه حرامي ومغر ه حرامي ومليضه حنرامي ّو

 ؤن مضلما لم ًاٝر اإلاليط. وحضىه بال  4 صواٍ مضلم والى ماي 

نً ؤونط بنً مالن١ ٍنً الىبنني   ي 3 "صواٍ النو اون  فني "ألاوصننه« ملنب الحنال٢ واظنب ٍلننى ٞنل مضنلم»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ا٢ اإلاىاصي: وبصىادٍ حضً.  ٙو

ننً ؤبنن  صننَُد التنندصي ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    مننل فنني صننىت وؤ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو مننً الىنناش بىاثٚننه دمننل مننً ؤٞننل مُبننا ٍو

نننا٢: « الهىننتي ٙننالىا: ًننا صصننى٢  ! بن َنناا فننني ؤمخنن١ الُننىم ٝشٌنن ي ٙننا٢ وصننن٠ُىن فنني ٙننرون بَنندي صواٍ الى منناي ٙو

ا٢: صحُح ؤلاصىاد   . 2 حدًض حضً صحُح ٍّربي والحاٝم ٙو

 ما وصد في الٟضب الحرام:

ً ظابر صواٍ ابنً "ًا َٝب بً عهنرة بهنه ال ًندمل الهىنت لحنم هينذ منً سنحذ»٢: ٙا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  –ٍو

 . 5 "حبان في "صحُحه

ً َٝب بً عهرة ًا َٝب بً عهرة بهنه ال ًندمل الهىنت لحنم ودم هيخنا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو

نناد مى ٚهننا ٍلنى سننحذي الىنناص ؤولنى بننهي ًننا َٝنب بننً عهننرة الىناش ّادًننان صواٍ « ْٕنناد فني ٠ٕنناٜ هٖضننه ٕمَخٚهنا ّو

 . 6 "الى ماي وحضىه وابً حبان في "صحُحه

ً ؤب  بٟر الؾدًٛ  صواٍ ؤبنى ٌَلنى والون اص "ّناي بحنرام ال ًدمل الهىنت ظضند»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي   -هنع هللا يضر  –ٍو

 اصي: وبَك ؤصاهُدٍ حضً.ٙا٢ الب هٚ : ٙا٢ اإلاى ي 7 "والنو او  في "ألاوصه

 ما وصد في اإلا٠اصب اإلاغخبهت:

بن »ًٚننى٢: وؤَننىي الىَمننان بةؽننبَه بلننى ؤ هننه:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: صننمَذ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍننً الىَمننان بننً بغننٌ 

رفنهالحال٢ بٌن والحرام بٌني و ُنهما مغخبهاث ال ٌَلمهً ٝشٌ  مً الىاشي ٕمً اجٚنألا الغنبهاث ا  صنخو ؤ لدًىنه ٍو

                                                        

  .7/742 " ي والنو او  في "الٟبٌ 675 ي وؤب  ٌَلى  7/762ؤحمد   و ي 4422ي 7969ي 7214البصاصي   7 

بنند الننرزا٘ فنني اإلاؾننىٗ  3/326 ي والب هٚنن   4777الننداصم    و ي 4989 ي الى منناي  7175مضننلم   4   ي وابننً الهَنند 4/348  ي وؤحمنند 5/79 ي ٍو

  .7/496 "في "مضىدٍ

 . 8/474 "النو او  في "ألاوصه 3 

  .2/45 "النو او  في "ألاوصه و ي 2/777 ي الحاٝم  4541 الى ماي  2 

  .3/347 ي وؤحمد  4/219 ي والداصم   268ي 2/727الحاٝم   و ي 7743 ابً حبان  5 

  .725ي 727ي 735ي 79/715 " ي و"الٟبٌ 372ي 7/464او  في الؾٌْ   النو   و ي 74/378 ي ابً حبان  672 الى ماي  6 

  .5/497 "ابً ٍدي في "ال٠امل و ي 23 ي الو اص  6/773 " ي النو او  في "ألاوصه82ي 83 ؤبى ٌَلى  7 
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نُن فنني الحننرام (1) نُن فنني الغننبهاث ٙو ي ٞننالرا ي ًر ننى حننى٢ الح نن  ًىعنن١ ؤن ًٚنُن ُٕننهي ؤال وبن ل٠ننل ملنن١  (2) ي ومنً ٙو

الهضننند ٞلنننهي وب ا ٕضننندث  ح ننن ي ؤال وبن ح ننن    حَنننالى محاصمنننهي ؤال وبن فننني الهضننند مقنننْت ب ا ؽننن حذ ؽننن ك

الحننال٢ بننٌن والحننرام »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني   2 ولهنم فنني صواًننت  ي 3 مخٖننٛ ٍلُننه « ٕضند الهضنند ٞلننهي ؤال و ني الٚلننب

ي ومنً اظىن ؤ ٍلنى منا ٌغن١ ُٕنه  بٌني و ُنهما ؤمىص مغخبهت ٕمً جٜر ما ٌغدبه ٍلُه مً ؤلازم ٞنان إلانا اصندبان ؤجنٜر

 .«ىاَٙهمً ؤلازم ؤوع١ ؤن ًىاُٙ ما اصدباني واإلاَاصخي ح     مً ًرحُ حى٢ الح   ًىع١ ؤن ً

ً ٍنُت الضَدي ال ًبلٓ الَبد ؤن ٠ًىن مً اإلاخٌٚني حت  ًدٌ ما ال بإش بنه »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  – ٍو

ا٢: حدًض حضًي وابً ماظه والحاٝم  "حاصا إلاا به البإش ا٢: صحُح ؤلاصىاد.  5 صواٍ الى ماي ٙو  ٙو

ً الىىاش بً صمَان ذ »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    - هنع هللا يضر – ٍو َر ي ٝو الو  حضً التلٛي وؤلازم ما حاٜ في ؽدٜص

 . 6 صواٍ مضلم "ؤن ًنلُ ٍلُه الىاش

نً وابؾنت بنً مَبند ند ؤال ؤدٌ عنِن ا منً الون  وؤلازنم بال صنإلذ ٍىننهي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجِنذ الىبني »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو وؤهنا ؤٍص

بخهي ٕٚا٢: ًا وابؾت ؤموٜ  بما ظ ذ حضإ٢ ٍىه؟ ٙلذ: ٕ بتي ٝص ٚا٢ لي: ؤدن ًا وابؾت ٕدهىث مىه حت  مضذ ٝص

ًننا صصننى٢  ! ؤمو ونن  ٙننا٢: ظ ننذ حضننإ٢ ٍننً الونن  وؤلازننمي ٙلننذ: وَننمي ٕجمنُن ؤؽننابَه الننشالر ٕجَننل ًىٟننذ بهننا فنني 

ٚننى٢: ًننا وابؾننت اصننخٖذ ٙلبنن١ الونن  مننا اممإهننذ بلُننه الننىٖط واممنن إن بلُننه الٚلننبي وؤلازننم مننا حنناٜ فنني ؽنندصيي ٍو

 بةصىاد حضً.  7 صواٍ ؤحمد « الٚلب وجردد في الؾدصي وبن ؤٕخاٜ الىاش وؤٕخٜى

ننً ؤبنن  سَلبننت التغننجي ٙلنننذ: ًننا صصننى٢  ! ؤمو ونن  مننا ًحننل لننني ومننا ًحننرم ٍلنني؟ ٙننا٢: الونن  منننا »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

وبن ؤٕخناٜ ما لنم حضنًٟ بلُنه النىٖطي ولنم ًنمنهن بلُنه الٚلنبي صٟىذ بلُه الىٖطي واممإن بلُه الٚلبي وؤلازم 

 ي ٙا٢ اإلاىاصي: بةصىاد ظُد. (8) صواٍ ؤحمد« اإلاٖخىن 

                                                        
و ىحى َاا اإلاَج  ٕضر   ل١ي والخىص٘ وهحى ٝمضاثل الَُىتمً اإلا٠اصب اتتخلٗ ٕ ها اإلاغدبه وبما :  -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (1)

ما مً ألاثمت  ٌَ  .795-7/792ظامُ الَلىم والحٟم  ."اإلاغخبهاث ؤحمد وبسحا٘ ّو

ٙا٢ ؤحمد بً حىبل: صمَذ صُٖان بً ٍُِىت ًٚى٢: ال ًؾِب ٍبد حُٚٚت ؤلاًمان حت  ًجَل بِىه و ٌن الحرام حاظسا مً الحال٢ وحت  ًدٌ (2)

 ..757و 77بل: ؤلازم وما حغابه مىه. الىصٌ ألحمد بً حى

  .3982ابً ماظه   و ي 2/469 ي ؤحمد  7599 ي مضلم  54 البصاصي  3 

ب مً َاا اإلاَج  ٍىد ؤب  داود  2/475 ي ؤحمد  7599 ي مضلم  7926 البصاصي  2  ى ٍٙر   .7415 ي والى ماي  3/423 ي َو

بنننننننننند بنننننننننً حمُنننننننننند فنننننننننني "مضنننننننننىدٍ ي 5/335الب هٚنننننننننن    و ي 2/355 ي الحننننننننناٝم  2475 ي ابننننننننننً ماظننننننننننه  4257 الى مننننننننناي  5   ي والٚقننننننننننا ي فنننننننننني 282 "ٍو

ل971ي 919 ""مضىدٍ   .5/758 " ي والبصاصي في "الخاٍص

 ي 5/474 ي وابنً ؤبن  عنِبت  71/794 ي والب هٚن   4789 ي والداصم   4389 ي والى ماي  4/77 ي والحاٝم  397ابً حبان   و ي 4553 مضلم  6 

  .2/784 ي وؤحمد  5/474 

  .61 " ي وفي "مضىد الحاصر4533 ي والداصم   7587ي 7586َلى  ؤب  ٌ و ي 2/448 ؤحمد  7 
(8) . 
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ً الحضً بً ٍلي ب١ -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٖيذ مً الىبي »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو ب١ بلى ماال ًٍر صواٍ ؤحمند والى مناي "دٌ ما ًٍر

ننننا٢ الحنننناٝم: صننننحُح ؤلاصننننىاد ولننننم  7 "هواليضنننناج  وابننننً حبننننان فنننني "صننننحُح ننننا٢ الى منننناي: حضننننً صننننحُحي ٙو ي ٙو

 ًصرظاٍي وصححه ابً حبان.

الناي ًٚنٗ »ٙنا٢: « ٕمنً النىصٌ»وزاد ُٕنهي ٙبنل    -هنع هللا يضر  –بىحٍى مً حندًض وازلنت بنً ألاصنُٚ  4 وصواٍ النو او  

 «.ٍىد الغبهت

نً ؤبن  ؤمامننت  مننا ؤلازنم؟ ٙنا٢: ب ا حنناٜ فني هٖضن١ شننخيء ٕدٍنهي ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىبني صنإ٢ الرظننل ال»ٙنا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍو

 بةصىاد صحُح.  3 صواٍ ؤحمد « ٕما ؤلاًمان؟ ٙا٢ ب ا صاءج١ صُئخ١ي وصرج١ حضيخ١ي ٕإهذ مامً

ننً ٍٚبننت بننً الحنناصر مننذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن امننرؤة صننىداء ظنناءث بلننى الىبنني »   -هنع هللا يضر  – ٍو ؤجهننا ؤصفننَتهماي ٕنناٝر  لنن١ ٍٕس

ٞاهننننذ جحننننذ ؤبنننن  بَنننناب الخُ نننني-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕننننإٍـر ٍىننننه وجيضننننم الىبنننني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للىبنننني  نننند ُٙننننل؟! و صواٍ  "ي ٙننننا٢: ُٝننننٗ ٙو

 . 2 البصاصي 

ً ؤونط  ب الخمنرةي ُٕٚنى٢: لنىال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞنان الىبني »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو « ؤون  ؤمصنخ  ؤجهنا منً الؾندٙت ألٞلتهنالُؾِن

 . 5 مخٖٛ ٍلُه 

ننً ٍاجغننت ننان ؤبننى بٟننر ًإٞننل مننً مراظننه »ٙالننذ:    - اهنع هللا يضر –ٍو ٞننان ألبنن  بٟننر الؾنندًٛ ّننالم ًصننرط لننه التننراطي ٞو

ٕجاء ًىما ًمصخي بصخيءي ٕإٞل مىه ؤبى بٟري ٕٚا٢ له الْنالم: ؤجندصي منا َناا؟ ٕٚنا٢ ؤبنى بٟنر: ومنا َنى؟ ٙنا٢: ٝىنذ 

ذ جوضنان فني الهاَلُنتي ومنا ؤحضنً الٟهاهنت بال ؤونن  مدٍخنهي ٕلُٚجني ٕإٍنناو  لنال١ َناا الناي ؤٞلنذ مىننهي جٟهىن

 . 6 صواٍ البصاصي « ٕإدمل ؤبى بٟر ًدٍ ٕٚاء ٞل شخيء في بنىه

نننرة نننً ؤبننن  ٍَر ٕإمَمنننه مَامنننا  ب ا دمنننل ؤحننندٝم ٍلنننى ؤمُنننه اإلاضنننلم: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

صواٍ ؤحمند والنو اون  فني "ٕلُإٞل منً مَامنه وال ٌضنإ٢ ٍىنهي وبن صنٚاٍ عنرابا ٕلِغنرب منً عنرابه وال ٌضنإ٢ ٍىنه

د وزٛي ٙا٢ في "مجمُن السواثند": و ُٚنت صظنا٢   7 ""ألاوصه وفي بصىادٍ مضلم بً مالد السهجي فَٖه الهمهىص ٙو

 ؤحمد صظا٢ الصحُح.

                                                        

منننننت   و ي 744 ي ابنننننً حبنننننان  8/347 ي اليضننننناج   4578 ي الى مننننناي  7/411 ؤحمننننند  7    والنننننداصم  2/771ي 76ي 4/75 ي الحننننناٝم  2/59ابنننننً مٍس

بد الرزا٘ في "اإلاؾى5/335ٗ ي والب هٚ   4534    .76ي 3/75 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6764 ي وؤب  ٌَلى  7/763 ي والنُالسخي  3/777 " ي ٍو

  .7294ؤب  ٌَلى   و ي 44/87 " النو او  في "الٟبٌ 4 

  .5/457 ؤحمد  3 

نجي  3/231 " ي واليضنننناج  فنننني "الٟونننن ي 2478ابننننً حبننننان   و ي 4297ي 7927ي 88 البصنننناصي  2   ي وابننننً ؤبنننن  4455 ي والننننداصم   2/777 ي والننننداٙص

  .3/297عِبت  

  .44/479 "النو او  في "الٟبٌ  و ي 2/792  ؤحمد  3 

  .3496 ي وابً حبان  7654ؤب  داود   و ي 782ي 734ي 3/779 ي ؤحمد  7177 ي مضلم  4499ي 7951 البصاصي  5 

  .3649 البصاصي  6 

نجي   ي 77/439 ي وؤب  ٌَلى  2/721الحاٝم   و ي 3/51 " ي النو او  في "ألاوصه4/399 ؤحمد  7   ي والنحناوي فني "عنري مَناو  2/458والداٙص

  .6/319 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل7/235 " ي وابً الهَد في "مضىد2/444ٍ "مَاو  آلازاص
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ننً ؤوننط بننً مالنن١   ٝننٍر « ب ا دملننذ ٍلننى مضننلم ال ًننتهم ٠ٕننل مننً مَامننه واعننرب مننً عننرابه»ٙننا٢:    - هنع هللا يضر – ٍو

 . 7 "البصاصي في "صحُحه

 ألاؽل في ؤٍما٢ الخجاصة الحل

م] ]اليضاء: 
ُ
ـٍ ِمىٟ را

َ
ً ج ٍَ  
 
٠ىَن ِجِجَرة

َ
ن ج
َ
 ؤ
ّ
 [ 49ٙا٢ حَالى: ﴿ِبال

 ما وصد في الضٖر للخجاصة:

ٍػ   َرَْ
ُ
ٙ ِٔ
َ
ًال ا٢ حَالى: ﴿ِجِ  [  7  ] ]َٙرػ: 7ٙو

 بٝرام الخجاص الٚاؽدًً إلاٟت

ا] ]اإلااثدة: 
 
ِهم َوِصفِىه  ِمً َصِبّ

 
قال
َ
يَخْىَن ٕ ًَ ا٢ حَالى: ﴿َوال ءاّمٌَن الَبَِذ الَحراَم   [ 4ٙو

ناء وؤبى الَالُت:  ي الخجاصة. ؤمرظه مضلم     .7423ٙا٢ مجاَد ٍو

 الخجاصة في البحر

م
ُ
ٝ ُ ٌِّ َض
ٌُ اي 
َّ
َى ال َُ  [ 44ِفي الَوِ ّ َوالَبحِر] ]ًىوط:  ٙا٢ حَالى: ﴿

ش
َ
لنننِى ٝ ٍَ نننلِنُهم  قَّ

َ
ِينننِذ َوٕ ُِّ

َّ
ًَ الن مىنننا َبجننن  ءاَدَم َوَحَملنننِنُهم ِفننني الَونننِ ّ َوالَبحنننِر َوَصَزٙنننِنُهم ِمننن رَّ

َ
ننند ٝ
َ
ٚ
َ
نننا٢: ﴿َول ٚىنننا ٙو

َ
ل
َ
نننً م ٌنننٍ  ِممَّ

] ]ؤلاصراء: 
 
ٖقُال
َ
 [ 71ج

 
َ
ىٖ ًَ جري ِفي الَبحِر ِبما 

َ
تي ج
َّ
ل١ِ ال ُٖ ا٢: ﴿َوال  [ 762ُُ الّىاَش] ]البٚرة: ٙو

ا] ]ؤلاصراء:  م َصحُم 
ُ
ٞاَن ِبٟ ُه  قِلِه ِبهَّ

َ
ل١َ ِفي الَبحِر ِلَخيَخْىا ِمً ٕ ُٖ ُم ال

ُ
ٟ
َ
سصى ل ًُ اي 

َّ
ُم ال
ُ
ا٢: ﴿َصَ ٟ  [ 66ٙو

 ما وصد في ٕقل الخجاصة:

بؾننريي لننم ًمىنُن ؤبننا بٟننر مننً اليننً لٚنند مننرط ؤبننى بٟننر ٍلننى ٍهنند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص جنناظرا بلننى »ٍننً ؤم صننلمتي جٚننى٢: 

به مننً الصننتىؼ للخجنناصةي و لنن١ ٞننان جعهننابهم ٝضننب الخجنناصة وحننبهم للخجنناصةي  برصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص شننحه ٍلننى هؾنِن

ولنننم ًمىننُن صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤبنننا بٟنننر منننً الصنننتىؼ فننني ججاصجنننه لحبنننه صنننحبخه وىىنننه بنننإب  بٟنننري ٕٚننند ٞنننان بصنننحبخه 

 . 4  «حضان صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص للخجاصةي وبعهابه بهامزهباي الصخ

                                                        

  .42233 ي ووؽله ابً ؤب  عِبت  5/4179 ٍلٚه البصاصي  7 

  .4949  وظىد بصىادٍ ألالباو  في الصحُحت  672  صواٍ النو او  في الٟبٌ   4 
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اء بالَٚد:  ما وصد في الٕى

ٚىِد] ]اإلااثدة:  َُ ىا ِبال ٕو
َ
ًَ ءاَمىىا ؤ اً

َّ
َحَها ال
َ
إ ًِ  [ 7ٙا٢ حَالى: ﴿

ا٢ ]  :صبحاهه ٙو
 
ىال
ٔ
ٞاَن َمضن هَد  ََ هِد ِبنَّ ال ََ ىا ِبال ٕو

َ
 [32]ؤلاصراء: ﴿َوؤ

د  :ما وصد في الٍى

نا٢ حَننالى: ﴿ نىَن  ٙو
ُ
ل ََ ْٖ
َ
 ج
َ
ننىَن َمننا ال

ُ
ىل ُٚ
َ
ًَ آَمُىننىا ِلنَم ج نِاً

َّ
َحَهننا ال
َ
نا ؤ ننىَن  4ًَ

ُ
ل ََ ْٖ
َ
 ج
َ
نىا َمننا ال

ُ
ىل ُٚ
َ
ْن ج
َ
ِ ؤ
َّ
ْىننَد ا  ٍِ نا 

خ  ْٚ ُوننَ  َم
َ
ٝ  3 [  

 [ 3-4]الؾٗ:

 و 
ُ
ىا ِفي َداِصٝ َُ َمخَّ

َ
ا٢َ ج
َ
ٚ
َ
ا ٕ ََ ُرو
َ
ٚ ََ
َ
وٍب  ٙا٢ حَالى: ﴿ ٕ

ُ
ا
ْ
ُ  َمٟ ٌْ
َ
د  ّ ٍْ ِل١َ َو

َ
اٍم   ًَّ
َ
 ؤ
َ
ت
َ
ز
َ
ال
َ
 [ 65  ] ]َىد:65ْم ز

ا٢ حَالى: ﴿ ىَن  ٙو
ُ
اإلِا
َ
ُخْم ى
ْ
ه
َ
ٍِ َوؤ ِد
َْ ًْ َب ِزْهَل ِم

ْ
ُم ال
ُ
ج
ْ
ا
َ
ص مَّ اجَّ
ُ
 ز
 
ت
َ
ل ُْ
َ
ٌَن ل َِ ْصَب
َ
ا ُمىحخَ  ؤ

َ
ْده ٍَ  َوا
ْ
 [  57  ] ]البٚرة:57َوِب 

ا٢ حَالى: ﴿ ِزٌٙو
َ
ال
َ
ا ُمىحخَ  ز

َ
ْده ٍَ ناُصوَن َوَوا ََ ِمُنِه 

َ
نا٢َ ُمىحنخَ  أِل

َ
 َوٙ
 
نت
َ
ل ُْ
َ
نٌَن ل َِ ْصَب
َ
ِه ؤ اُث َصّ ِ

َ
َخمَّ ِمُٚ
َ
ٍر ٕ
ْ
غ ََ ا ِب ََ َمْمَىا

ْ
ج
َ
 َوؤ
 
ت
َ
ل ُْ
َ
َن ل

  ًَ ِضننِدً ْٖ
ُ ْ
ُْ َصنننِيَُل اإلا ِبنن

َّ
د
َ
 ج
َ
ْؽننِ ْك َوال

َ
نننْىِم  َوؤ
َ
ِجنني ِفنني ٙ ْٖ

ُ
ل
ْ
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ٟنناالنى ٙنند ظنناءو  منا»اي ٙنا٢: ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ظننابر ٍنًو  ٟناا َو ً لٚند ؤٍنُخنن١ َٟنناا َو ي ٕلننم «٢ البحننٍر

ٞان له ٍىد صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًي ؤمر ؤبى بٟر مىادًا ٕىادي: مً   دًً ًجئ حت  ٙبك الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕلما ظاء ما٢ البحٍر

نااي ٕ وظَنل صننُٖان ًحشنى بُٟٖننه  -حشننا لني زالزنناي ؤو ٍندة ٕلُإجىنناي ٕإجِخنه ٕٚلننذ: بن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢ لني ٝنناا ٝو

 . (2)ظمَُا 

نً  مننذ: ٍو م؟ ٍٕس نل ٙننا٢ لننه: صنإلخ١ مننا ا ًننإمٝر ٍبنند   بننً ٍبناش بي ؤموننٍ  ٙننا٢: ؤمو ون  ؤبننى صننُٖاني ؤن َٙر

م بالؾالةي والؾد٘ي والَٖأي والىٕاء بالَهدي وؤداء ألاماهت» اٍ ؽٖت هبي «ؤهه ؤمٝر  .(3)ي ٙا٢: َو

                                                        
د  في: 4682لبصاصي  صواٍ ا  7   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى

  . 4683ي 2383ي 3737صواٍ البصاصي    4 

د  و ىب البصاصي: 4687صواٍ البصاصي    3   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى
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رة ا: ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: ًٍ ؤبو  ند ؤملنٗ "  ٍَر آًت اإلاىإٛ زالر: ب ا حدر ٝابي وب ا ائجمنً مناني وب ا ٍو

"(1) 

ننندا ٕخصلٖننننه»ي ٍننننً الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ٙننننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍنننً ابننننً ٍبننناش َنننناا  :«ال جمننناص ؤمنننناٜي وال جمازحنننهي وال حَنننندٍ مٍى

ب  بد اإلال١ ٍىدي َى ابً ؤب  بغٌ  حدًض ٍّر ه بال مً َاا الىظه ٍو  .(2)ال وَٕر

ؤال وبًاٝم والٟابي ٕةن الٟاب ال ًؾن ك بالهند وال " ي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  -هنع هللا يضر  – ًٍ ٍبد   بً مضَىد

وبن الٖجنننىص حهننندي بلنننى الىننناصي وبن  بننالهس٢ي وال ٌَننند الرظنننل ؽنننيُه زنننم ال ًٖنن  لنننهي ٕنننةن الٟننناب حهننندي بلننى الٖجنننىصي

جري ؤال  ٚا٢ لل٠ا ب: ٝاب ٕو الؾد٘ حهدي بلى الو ي وبن الو  حهدي بلى الهىتي وبهه ًٚا٢ للؾاد٘: ؽد٘ و ري ٍو

  (3)وبن الَبد ًٟاب حت  ًٟخب ٍىد   ٝاابا 

ننم نند بننً ؤٙص نند ال»ي ٍننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍننً ٍز رظننل ؤمنناٍي ومننً هِخننه ؤن ًٖنن  لننه ٕلننم ًننٗ ولننم ًجننئ ب ا ٍو

  (4)« للمَُاد ٕال بزم ٍلُه

                                                        
د  في: 4684صواٍ البصاصي    7   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى

 .-صحمه    –  وفَٖه ألالباو  7995صواٍ الى ماي    4 

 .-صحمه    –  وفَٖه البىؽٌ ي وألالباو  4775  والداصم   26واٍ ابً ماظه  ص   3 

 .-صحمه    –  وفَٖه ألالباو  2995  وؤبى داوود  4635صواٍ الى ماي     2 
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الؾ ك ظاثس بٌن اإلاضلمٌني بال ؽن حا حنرم حنالال ؤو  -٢: ٙا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ًٍ ٍمرو بً ٍٔى اإلاسو  

 صواٍ ؤبى داود وابً ماظه والى ماي -ؤحل حراماي واإلاضلمىن ٍلى عرومهمي بال عرما حرم حالال ؤو ؤحل حراما 

ننه. 7  وصننححه ٞإهننه اٍخوننٍ  بٟينن ة مٙر ننه ٝشٌنن  بننً ٍبنند   بننً ٍمننرو بننً ٍننٔى فننَُٗ. و  . وؤهٟننروا ٍلُننها ألن صاٍو

د صح رة وؤمرظه الحاٝمٙو نا٢: ٍلنى عنرمهما وؤمنرط  حه ابً حبان مً حدًض ؤب  ٍَر نرة ٙو منً حندًض ؤبن  ٍَر

اجغنتي و ٝننر الحننإً ابنً ٝشٌنن  فني "بصعننادٍ ؤن ؤبننا داود صوي الحندًض ٍننً ؤبنن  "لنه الحنناٝم عناَدًً ٍننً ؤوننط ٍو

رة بةصىاد حضً  البلِى . 4 ٍَر

ً ٍاجغت اهنع هللا يضري ًٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  وفي صواًت: ما وإنٛ الحنٛ منً "اإلاضلمىن ٍىد عرومهم ما وإٛ الحٛ» ٙا٢: ٍو

ٌٍ  " ل١   . 3 ؤمرظه الحاٝم ّو

ً الَداء بً مالد بنً َنى ة ٝخابنا َناا منا اعنى ي الَنداء بنً مالند  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝخنب لني صصنى٢   »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

صواٍ ابنً «   2 ؤمت ال داء وال ّاًلنت وال مبشنت بُُن اإلاضنلم ٍلنى اإلاضنلم  اعى ي مىه ٍبدا ؤو - ملسو هيلع هللا ىلص -مً دمحم صصى٢   

لٚه البصاصي  ا٢: َاا حدًض حضً ٍّربي وؤمرظه ؤًقا ابً الهاصود ٍو  . 5 ماظه والى ماي ٙو

                                                        

م  7  ا٢: 7354 الضًن ٙص م  -صحمه    –َاا حدًض حضً صحُح ". وصححه ألالباو  " ي ٙو ه7313و ؤلاصواء بٙر  . بمجمٌى مٙر

  .3592 ي وصواٍ ابً الهاصودي والحاٝمي ومً ٙبلهما صواٍ ؤبى داود  7799 صواٍ ابً حبان  4 

ه  3  نجي  72235  والب هٚنن  فنني الٟونن ي  4371  صواٍ الحنناٝم فنني مضننخدٝص ننس البالسننخ  الهننسصي  -اهنع هللا يضر  –  ٞلهننم ٍننً ٍاجغننت 4893  والننداٙص ُننه الٍَس ٕو

نا٢ الحننإً فني 7313م  اتهمنه ؤلامننام ؤحمند  ؤلاصواء بننٙر   والب هٚنن  فنني 7117  و  637وبصنىادٍ واٍ ".. وصواٍ ابننً الهناصود  " : 3/43 "الخ تننُؿ "  ٙو

رة 2139  وعَب ؤلاًمان  77249  والٟو ي  4715الؾْري   ي وؤمرظنه الَُٚلنى فنى -ا  –  ًٍ ابنً ٍمنر 5218. وصواٍ الو اص  -ا  –  ًٍ ؤب  ٍَر

ا٢: 375َٖاء  ؼ الق" اا ًروي بةصىاد ؤؽ ك مً َاا ي بصالٔ َاا اللًٖ "."زم ٙا٢: "دمحم بً الحاصر ي ٙا٢ ابً مٌَن لِط بصخ ء "  ٙو  َو

اًلنت»ؤي النداء الناي لنم ًنلنُ ٍلُنه. ٙىلنه: "ال داء»بٖخح الٌَن اإلاهملت وحغندًد الندا٢. ٙىلنه: "الَداء»ٙىله:  2  ُنل اإلانراد "ّو ؤن ُٙنل اإلانراد ؤلابنا٘ي ٙو

ُنل  ني « وال مبشت»ًحخا٢ بحُلت ٌضلب بها ماله. ٙىله:  ٞابا٘ي ٙو بٟضر اإلازهمت و قمها وص٠ىن اإلاىحدة بَدَا مشلشتي ُٙل اإلاراد: ألامال٘ التبِشت 

ُل ٌّ   ل١. ُل الحرام ٙو  الدهُتي ٙو

لٚننه البصنناصي  7148 ي ابننً الهنناصود  7476 ي الى منناي  4457ابننً ماظننه   5  نجي  وبننٌن البَُننان ولننم ًٟخمننا وهصننحاي    بنناب ب ا4/737 ي ٍو الننداٙص

ه في حْلُٛ الخَلُٛ 78/74 " ي والنو او  في "الٟبٌ 5/348 ي والب هٚ   3/77   .3/478  وجىير مٙر
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وال هنىد والىؾناصيي ٝمشنل صظنل اصنخإظر ٙىمناي ٌَملنىن مشنل اإلاضنلمٌن "ي ٍنً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤب  مىحنخ 

ًي ٕٚنا٢: ؤٝملنىا بُٚنت  ي ٕاصنخإظر آمنٍر له ٍمال بلى اللُلي َٕملىا بلى هؾٗ النهاص ٕٚالىا: ال حاظت لىا بلى ؤظنٜر

ًنننىمٟم ولٟنننم الننناي عنننرمذي َٕملنننىا حتننن  ب ا ٞنننان حنننٌن ؽنننالة الَؾنننري ٙنننالىا: لننن١ منننا ٍملىننناي ٕاصنننخإظر ٙىمننناي 

ٌٚن َٕملىا بُٚت ًى   . 7 "مهم حت  ّابذ الغمطي واصخٟملىا ؤظر الٍٖر

 صحت اعى ال ألاظل في الشمً:.

] ]البٚرة:  ٍُ اُٝخبى
َ
َظٍل ُمَض ًّ  ٕ
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ًَ ءاَمىىا ِب ا ج اً

َّ
َحَها ال
َ
إ ًِ  [. 484ٙا٢ حَالى: ﴿

 اعى ال ؽٖاث في اإلابُُ

ً ٍَ  
 
٠ىَن ِجِجَرة

َ
ن ج
َ
 ؤ
ّ
ا٢ حَالى: ﴿﴿ِبال م] ]اليضاء:  ٙو

ُ
ـٍ ِمىٟ را

َ
 [ 49ج

 اإلابُُ مُمَلىمت  ؤعُاءما وصد في صحت اعى ال 

نً ابنً ٍمننر  ي ٕشمرتهنا للبنناجُ الناي باٍهنناي بال ؤن   4 مننً ابخناٌ هصننال بَند ؤن جننا ر  -ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٍنً الىبنني -ب-ٍو

الَمننندةي .  2 . مخٖنننٛ ٍلُنننه  3 ي باٍنننه بال ؤن ٌغنننى ل اإلابخننناٌٌغنننى ل اإلابخننناٌي ومنننً ابخننناٌ ٍبننندا ولنننه منننا٢ ٕمالنننه للنننا

 البلِى

مً باٌ ٍبدا ولنه منا٢ي ٕمالنه للبناجُي بال ؤن ٌغنى ل "ي ًٚى٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر بً ٍبد  

 . 5 "اإلابخاٌ 

ه للباجُ بال ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ ي ٙ خ  به صصنى٢   ؽنلى   ٍلُنه مً باٌ ٍبدا ي وله ما٢ ٕمال"ٙا٢: ًٍ ٍلي ا 

 . 6 "وصلم ي ومً باٌ هصال ٙد ؤبرث ٕشمرتها للباجُ بال ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ 

ً ٍبادة بً الؾامذ اي بال ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ ٙو نخ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »   -هنع هللا يضر  –ٍو   ٙ خ  ؤن زمر الىصل إلاً ؤبَر

بننند   بنننً ؤحمننند فننني اإلاضنننىد "ؤن منننا٢ اإلاملنننٜى إلانننً باٍنننه بال ؤن ٌغنننى ل اإلابخننناٌ وفننني بصنننىادٍ   7 صواٍ ابنننً ماظنننه ٍو

 .  8 اهٚناٌ 

                                                        

  .558صواٍ البصاصي    7 

هثننن  لُننناص ٕ هنننا شنننخيء منننً ملنننُ الىصلنننت الخنننإبٌ  الدغنننُٚٛ والخلٚنننُح ومَىننناٍ عنننٛ ملنننُ الىصلنننت ألا « بَننند ؤن جنننا ر»: ٙىلنننه: -صحمنننه    –  ٙنننا٢ الر نننا ي 4 

ا٢ في "الٖخح": ال ٌغى ل في الخإبٌ  ؤن ًا ٍر ؤحد بل لى جإبر بىٖضهي لم ًصخلٗ الحٟم ٍىد ظمُُ الٚاثلٌن به.  الاٝري ٙو

  ؤبرث: لٚحذ. اإلابخاٌ: اإلاغى ي.3 

ي 9ي 4/6 ي ؤحمنند  4477 ي ابننً ماظننه  7/497ضنناج    ي الي7422 ي الى منناي  3233 ي ؤبننى داود  7523 ي مضننلم  4567ي 4191 صواٍ البصنناصي  2 

  .2943 ي وابً حبان  4/677 ي ومال١  714ي 84ي 52

بت 72472  ؤمرظنننه ؤحمننند  5  ُننننه صاو منننبهمي والحنننندًض 3235  وؤمرظننننه ؤبنننى داود  4739وؤبننننى ٌَلنننى   72/446و 7/774  وؤمرظننننه ابنننً ؤبنننن  عننِن   ٕو

 صحُح اإلاىن.

ُه اهٚناٌ.71777  صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  6     ٕو

بد   بً ؤحمد في مضىد ؤبُه  4473 ابً ماظه  7    .5/346 ي ٍو

ا٢ البناجُ: ؤهنا ؤبرجنه ٙبنل البُنُي ٕخحاٝمنا » ٙا٢ في "الخ تُؿ": وصوي 8  ؤن صظال ابخاٌ هصال مً آمر وامخلٖاي ٕٚا٢: اإلابخاٌ: ؤها ؤبرجه بَدما ابخاٌي ٙو

نت« ٚ خ  بالشمرة إلاً ؤبر منهمإ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕخحاٝما بلى صصى٢    نساٍ ابنً 2/378   3 "صواٍ الب هٚن  فني "اإلإَر نٛ الغنإعي منً مرصنل ٍنناء ٍو   منً مٍر

 لرؽُلي مضىدا ًٍ ابً ٍمري اهخه ."بلى "الدالثل"الناٌل في "ألاح٠ام
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 ما وصد في اعى ال ؤن ٠ًىن صداد الشمً بلى اإلاِضرة

م بِ 
ُ
ٟ
َ
ٌ   ل
َ
ٙىا م َؾدَّ

َ
ن ج
َ
 ِبلِى َمَِضَرٍة َوؤ

 
َىِيَرة
َ
ضَرٍة ٕ ٍُ ٞاَن  و  مىَن] ]البٚرة: ٙا٢ حَالى: ﴿َوِبن 

َ
َل
َ
ىُخم ح
ُ
 [ 481ن ٝ

ً ٍاجغت  ٞان ٍلى صصى٢    -اهنع هللا يضر-ٍو ان ّلُيان مغىان. ٕٚلذ: ًا صصى٢   بن زى ١ُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙالذ:  بردان ٙنٍر

ىنه مغىان ّلُياني وبه١ جرشك ٕ هما ًشٚالن ٍل١ُي وبن ٕالها ٙدم له بس مً الغامي ٕلى بَشنذ بلُنه ٕإمناث م

ننند دمحم-زنننى ٌن بيضننِن ت بلنننى مِضنننرةي ٕإصصنننل بلُنننه صصنننى٢    ننند ؤن ًننناَب بشنننىب ي  ا ملسو هيلع هللا ىلص. ٕٚنننا٢: ٙننند ٍلمنننذ منننا ًٍر ًٍر

منلجي ٕ هاي ٕإحألا الرصى٢ بلى الىبي  : ٙد ٝاب. ٙد ٍلمىا ؤو  ؤجٚناَم هللي وآداَنم -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕإموٍ  ٕٚا٢ الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍو

 البلِى . 7 صواٍ اليضاج  والى ماي وؤمرظه الحاٝمي والب هٚ ي وصظاله زٚاث  –رماهت ل

 ما وصد في صحت اعى ال مىَٖت مَلىمت في اإلابُُ

به. ٙننا٢: ٕ حٚجنني الىبنني  -ا -ب-ٍنً ظننابر بننً ٍبنند    ؽننلى    -ؤهننه ٞننان ٌضننٌ  ٍلننى ظمنل لننه ؤٍُننا. ٕننإصاد ؤن ٌضنِن

ُنت "لنيي وفنر هي ٕضناص صنٌ ا لنم ٌضنر مشلنهي ٙنا٢: ٕندٍا  -ٍلُه وصلم  ٕبَخنه "بَىُنه " ٙلنذ: ال. زنم ٙنا٢:"بَىُنه بٙى

ُتي واعى مذ حمالهه بلى ؤَليي ٕلما بلْذ ؤجِخه بالهملي ٕىٚدو  زمىهي زم صظَذ ٕإصصل في ؤزنري. ٕٚنا٢:   4 بٙى

ننناا الضننننُا٘ إلاضننننلم مخٖنننٛ ٍل -  5 ٕهنننى لنننن١  . 2 آلمنننا ظملنننن١؟ منننا ظملنننن١ ودصاَمنننن١   3 ؤجراوننن  ماٝضننننخ١ " ُننننه ي َو
ُنت  َنب ٕهنى لن١ بهناي ٙنا٢: ٙند »وفي صواًت إلاضلم ؤًقا ٙا٢:  يالَمدة والبلِى. 6  بَىُهي ٙلنذ: ٕنةن لرظنل ٍلني ؤٙو

ُنت مننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤماجنه ٕلمنا ٙندمذ اإلادًىننت ٙنا٢ صصنى٢    ُنت منً  َنب وزدٍي ٙننا٢: ٕإٍنناو  ؤٙو لنبال٢: ؤٍنننه ؤٙو

 .« َب وزادو  ٌٙ اما

ٞا ألم صلمت ٕٚالذ: ؤٍخ١ٚ وؤعى ل ٍل١ُ ؤن جصدم صصى٢   ؽنلى     -هنع هللا يضر  –ًٍ صُٖىت ي ٙا٢: ٝىذ مملى

نننذ صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص منننا ٍغنننذ ٕنننإٍخٚخجيي واعنننى مذ »ٍلُننه وصنننلم منننا ٍغنننذ ٕٚلنننذ:  وبن لنننم حغنننى م  ٍلننني منننا ٕاٙص

 . 7 "ٍلي

ً  اعى ال الَر

                                                        

  ي.42 - 43/  4  والحاٝم  7473 ي والى ماي  492/  7 صواٍ اليضاج   7 

ُاء الخَب والزهس ًٍ الضٌ . ٙىله: « ؤٍُا»ٙىله:  :-ه   صحم –ٙا٢ الر ا ي   4   بقم الحاء اإلاهملت: ؤي الحمل ٍلُه.« حمالهه»ؤلٍا

ُت: ؤي جيىجي. ٙىله: « ؤجراو »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 3   اإلاماٝضت  ي اإلا٠اإلات في الىٚؿ مً الشمً.« ماٝضخ١»بقم اإلاشىاة الٖٙى

ننً بُننُ وعننرلي وامخلننٗ فنني الهمننُ بُنهمنناي ُٕٚننل ألحمنند ًصننك -ه   صحمنن –  ٙنا٢ الر ننا ي 2  نند ٍنناـص َنناا الحنندًض حنندًض الىهنني ٍننً الشيُننا ٍو : ٙو

ناا مىنهي ٕٚند ٍلمنذ الشيُنا ٕصنك البُنُ وحندًض الىهني ٍنً بُنُ وعنرل ُٕنه مٚنا٢ منُ احخمنا٢ ؤهنه  الغرل وحدًض بُُ الشيُا ُٕه بال ؤن ٌَلم  لن١ َو

اا ؤى  هر ألاٙىا٢ اٙخؾرث في َاا اتتخؾر ٍلُه.ؤصاد الغرل اتههى٢ َو

فنني الَمنندة: ؤٍُننا: حَننب. ٌضننِبه: ًنلٚننه ٍلننى وظهننه. حمالهننه بلننى ؤَلنني: ؤي حملنني بلننى ؤَلنني. ؤجراونن : ؤجيىجنني. ماٝضننخ١:  -صحمننه    – ٙننا٢ اإلاٚدحننخي 5 

 اإلاماٝضت اإلا٠اإلات لنلب الىٚؿ في الشمً.

  . 7442ي 7443ي 7444ي 3/7447 . وصواٍ مضلم  4815ي 4569ي 4785  منىالي  4867 صواٍ البصاصي  6 

  وصنننححه ووإٚنننه الننناَبي وحىنننه 4829  والحننناٝم  2976  واليضننناج  فننني الٟوننن ي  4546  وابنننً ماظنننه  5/447  وؤحمننند  3934  صواٍ ؤبنننى داود  7 

  .7754ألالباو  في ؤلاصواء  

 اَا مدةي وجمُم باٌ داٍص واعى ل صٟىاَا حُاجه.ؤن ؽهُبا باٌ داٍص مً ٍشمان واعى ل صٟى 2/527وصوي ابً ؤب  عِبت 
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ىننن
ُ
] ]البٚنننرة: ٙننا٢ حَنننالى: ﴿َوِبن ٝ

 
ً  َمٚبىَفنننت َِ نننِر

َ
نننا ٕ ٞاِجب  ِجننندوا 

َ
نننم ج
َ
ٍر َول
َ
لنننِى َصنننٖ ٍَ : 7/632[. ٙنننا٢ الهؾننناؼ  483ُخم 

ً في باب الخىزٛ  .ٕإٙام الَر

ً  ما وصد في بنالن اعى ال ّلٛ الَر

رة  ً ؤب  ٍَر ً »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو لُه ّرمنهمً ؽاحبه الاي َص  7 ال ٌْلٛ الَر صواٍ « ىه له ّىمه ٍو

نننا٢: صننحُح ٍلننى عننرل الغنننُصٌني  ننا٢: َنناا بصنننىاد حضننً مخؾننلي وؤمرظننه الحنناٝم ٙو نجي ٙو الغننإعي والننداٙص

ننٛ ؤمننريي وصننحك ؤبننى داود والونن اص   3 ي وؤمرظننه ابننً ماظننه  4 "وؤمرظننه الب هٚنن  وابننً حبننان فنني "صننحُحه مننً مٍر

ننا٢ فننني  بي ٙو نجي بصصنناله ٍننً صننَُد بننً اإلاضنِن "بلننِى اإلاننرام": صظالننه زٚنناث بال ؤن اتحٖننىو ٍىنند ؤبننن  داود والننداٙص

ٌٍ  بصصاله.   البلِىّو

 ما وصد في اعى ال التُاص: 

نان فني ٍٚدجنه ٌَجني فني ٍٚلنه فنَٗي ٕنإحألا ؤَلنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال ٍلى ٍهند الىبني : »  -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤوط ٞنان ًيخناٌ ٞو

نا٢: ًنا هبني   ٕٚ -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  الىا: ًا صصنى٢  ! ا هنر ٍلنى ٕنالن ٕةهنه ًيخناٌ وفني ٍٚدجنه فنَٗي ٕندٍاٍ وجهناٍ ٙو

ا وال مالبت صواٍ التمضت وصنححه الى مناي « بو  ال ؤؽو  ٍلى البُُي ٕٚا٢: بن ٝىذ ٌّ  جاٜص للبُُي ٕٚل: َا َو
 2 . 

ي ٕٚننا٢: مننً باٌَننذي ٕٚنننل: ال  - ملسو هيلع هللا ىلص - ٝننر صظننل لرصننى٢   »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍننً ابننً ٍمننرو  ؤهنننه ًصنندٌ فنني البُننٌى

 البلِى. 5 مخٖٛ ٍلُه « مالبت

ً ابً ٍمر ٕصبلنذ لضناههي ٠ٕنان ب ا بناٌُ ًصندٌ   6 ؤن مىٚاا صُٖ في صؤصه في الهاَلُت مإمىمنت : »  -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ٕٚننا٢ لننه صصننى٢    ننل: ال مالبننتي زننم ؤهننذ بالتُنناص زالزنناي ٙننا٢ ابننً ٍمننر: ٕضننمَخه ًبنناٌُ : بنناٌُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنني البُنُن ٙو

ٚى٢: ال مالبنت ألمنا بنه ٙنا٢: حندزىا صنُٖان ٍنً دمحم بنً بسنحا٘ ٍنً هنإُ ٍنً  ي 7 "صواٍ الحمُندي فني "مضنىدٍ« ٍو

                                                        

ً ُٕه ُٕٚى٢ اإلارتهً بن لم جإججي بحٚ  بلى ؤظل ٝناا ٕهنى لنيي  -صحمه    –  ٙا٢ ؤلامام مال١ 7  ُه ٕقل ٍما َص ً ٕو ً الَر ": بن مً َص في "جٖضٌٍ 

ننننى النننناي ههنننن  ٍىننننه الىبنننني  ٚننننى٢ الننننراًَ: َننننى لنننن١ ؤن لننننم آجنننن١ بلننننى ألاظننننلي َو ٕننننال ًصننننك ٕننننةن ظنننناء بننننه ؽنننناحبه بمننننا ُٕننننه بَنننند ألاظننننل ٕهننننى لننننه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

  .4/748 ""اإلاىمإ

نجي  7/728 الغنننننننإعي  4  ننننننناي وصواٍ مرصنننننننال ؤبنننننننى داود فننننننني 5932 ي ابنننننننً حبنننننننان  6/39 ي الب هٚننننننن   58ي 4/57 ي الحننننننناٝم  3/33 ي النننننننداٙص ٍى   مٕر

  .787 "اإلاراصُل "

  .4227 ابً ماظه  3 

  .3/477 ي ؤحمد  4352 ي ابً ماظه  7451 ي الى ماي  7/454ي اليضاج    3517ؤبى داود   2 

 ي 233ي 77/234ابننننننً حبنننننننان   و ي 776ي 717ي 82ي 81ي 74ي 67ي 4/22 ي ؤحمننننننند  7533 ي مضننننننلم  6563ي 4483ي 4476ي 4177البصنننننناصي   5 

٠ٕننان "٠ٕننان الرظننل ًٚىلننه ". وفنني صواًننت مضننلم: " : 4217صنناصي  وزاد الب  7368 " ي وؤلامننام مالنن١ فنني "اإلاىمننإ7/454 ي واليضنناج   3511وؤبنن  داود  

ٞان ًٚى٢  ل١ للشْت في لضاههي ٝما صواًت ابً الهاصود     .567ب ا باٌُ ًٚى٢: ال مُابت ". والرظل َى: حبان بً مىٚا ألاهؾاصيي و

ي "الخ تنُؿ": التالبنت التنداٌ ومىنه بن٘ر مالنب ال مننر ُٕنه. بٟضر اإلازهمت وجصُٖٗ الالمي ٙا٢ فن« ال مالبت»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي   6 

ُننل:  نني الَٚنندة فنني اللضننان. ٙىلننه: "فنني ٍٚدجننه»ُٕننه. ٙىلننه:  « صننُٖ»الَٚنندة الَٚننل ٝمننا ٕضننرث فنني هٖننط الحنندًض وفنني "الخ تننُؿ": الَٚنندة الننرؤيي ٙو

ُٚت التي ٍلى الدماِ.بالضٌن اإلاهملت زم الٖاء زم الٌَن اإلاهملت ؤي فربي واإلاإمىمت  ي التي بلْذ ؤم الرؤشي   و ي الهلدة الٙر

ه  664 "الحمُدي في "مضىدٍ 7  نجي  4/46 ي الحاٝم في مضخدٝص   .477 ي والداٙص
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صنننه ابنننً . وصواٍ البصننناصي فننني "جاٍص ه"ٍمنننر ٕننناٍٝر منننً حننندًض دمحم بنننً بسنننحا٘ وؽنننري ُٕنننه "والحننناٝم فننني "مضنننخدٝص

 ٌ ابً بسحا٘.بضما

ً دمحم بً ًحح  بً حبان ٙا٢:  نان صظنال ٙند ؤؽنابخه ؤمنه فني صؤصنه ٕٟضنرث لضناههي »ٍو َى ظندي مىٚنا بنً ٍمنر ٞو

ٞان ال ًدٌ ٍلى  ل١ الخجاص ٠ٕان ال ًسا٢ ٌْوني ٕإحألا الىبي  ٕاٝر  ل١ لهي ٕٚا٢: ب ا ؤهذ باٌَذ ٕٚل: ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و

ذ ٕإمضن١ي وبن سنتنذ ٕاصددَنا ٍلنى ؽناحبهامالبتي زم ؤهذ في ٞل صنلَت اب « خَتهنا بالتُناص زنالر لُنا٢ بن صفِن

صه نجي "صواٍ البصاصي في "جاٍص  . 7 وابً ماظه والداٙص

ً عرمٌن في ٍٚد واحد وحٟم الغرل الىاحد  ما وصد في الىهي ًٍ بَُخٌن في بَُت ٍو

نننننرة  ننننً ؤبنننن  ٍَر  صواٍ ؤحمننننندي واليضنننناج ي والى مننننناي -ٍننننً بَُخنننننٌن فنننني بَُننننت  - ملسو هيلع هللا ىلص -ههنننن  صصنننننى٢    -ٙننننا٢:  -ا  -ٍو

نننا٢ الحننناٝم: صنننحُح ٍلنننى عنننرل مضنننلم منننً بننناٌ بَُخنننٌن فننني بَُنننت ٕلنننه  -. وألبننن  داود:  4 ي وابنننً حبنننان وصنننححه ٙو

ضهماي ؤو الر ا   . البلِى- وفي بصىادٍ فَٗ 3 ؤٝو

ً صماٜ ًٍ ٍبد الرحمً بً ٍبد   بً مضَىد ًٍ ؤبُه ًٍ ؽٖٚخٌن في  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٙا٢:    - هنع هللا يضر – ٍو

ننى هٚنند بٟننااي ٙننا٢ فنني "مجمنُن « ؽننٖٚت ننا٢: ٙننا٢ صننماٜ َننى الرظننل ًيُنُن ُٕٚننى٢: َننى وسننخي بٟننااي َو صواٍ ؤحمنند ٙو

 . 2 "و"ألاوصه"السواثد": صظا٢ ؤحمد زٚاث وؤمرظه الو اص والنو او  في "الٟبٌ 

ً ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤب ال ًحل صلٗ و ُُن وال عنرمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  – ُهي ًٍ ظدٍٍو

ط ٍىندٜ  منتي والحناٝم  -في بُُي وال ص ح ما لم ًقمًي وال بُُ منا لِن صواٍ التمضنتي وصنححه الى منايي وابنً مٍس
ومنً َناا "ههن  ٍنً بُُن وعنرل "اٞىص بلٖنً: منً صواًنت ؤبن  حىُٖنتي ٍنً ٍمنرو اإلان"ٍلىم الحدًض ". وؤمرظه في  5 

ى ٍّرب "ألاوصه "الىظه ؤمرظه النو او  في   .البلِى 6 َو

ننً بُُن مننا  نً عننرل و ُُن ٍو ٍنً ٍننناء ٍنً ٍخنناب بنً ؤصننُد ا ٙنا٢ إلاننا بَشنه صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص جهناٍ ٍننً صنلٗ و ُنُن ٍو

خ. "لِط ٍىدٜ  . 7 اب مُ فَٗ لُض بً ؤب  صلُم ٙا٢ ابً  هر: َاا مىٚنُ بٌن ٍناء ٍو

 ما وصد في ؤلاظماٍاث اإلاروٍت في حٟم البَُخٌن في بَُت

ننا دون جحدًنندي ؤو باجٖٚنىا ٍلننى  خٖٙر ً بلنى صننىتي ٍو نننالن البَُخنٌن فنني بَُننت بنإن ًيُنُن الضننلَت بَغنرة هٚنندا وبَغننٍر

نا تي ٍلنى ؤن جيَُجني صنلَخ١ ؤو ًٚنى٢: بَخن١ َناا الشنىب بندًىاص ؤو َناًَٚى٢: بَخ١ صل خٖٙر ًي ٍو ا الشنىب بندًىاٍص

هٚنننل  .َننناٍ الضنننلَت بننندًىاص ؤو الؾننناٌٍن منننً الخمنننر آلامنننر بننندًىاص ؤو بَخننن١ الؾننناٌ منننً َننناا الخمنننر دون جحدًننند.
                                                        

ل 7  نجي  4355 ي ابً ماظه  8/77 "البصاصي في "الخاٍص   .3/55 ي الداٙص

ننننننا٢ الى منننننناي:  7719   2973ً حبننننننان   ي وابنننننن7437 ي والى منننننناي  496 - 495/  7 ي واليضنننننناج   513و  275و  234/  4 صواٍ ؤحمننننند  4  مننننننىاصد  ٙو

 .9/327حدًض حضً صحُح ". وصححه الىىوي في اتهمٌى "

 5/751  وصححه ألالباو  في ؤلاصواء 4/54 ي والحاٝم  2972   77/328ابً حبان   و ي 3267   3261 صواٍ ؤبى داود  3 

مت  77/399ي 3/337ن  ابً حبا و ي 4177 ي الو اص  4/769 " ي و"ألاوصه7/398 ؤحمد  2    .7/91 ي وابً مٍس

  77/  4  والحنننننناٝم  415و  779و 772/  4 ي وؤحمنننننند  4788 ي وابننننننً ماظنننننه  7432 ي والى مننننناي  488/  7 ي واليضنننننناج   3512 صواٍ ؤبنننننى داود  5 

ىير الخ تُؿ الحبٌ     .7751الحدًض   3/74وصححه الى ماي ٍو

ً "ٝما في "الىصه "ي والنو او  في  748ؼ  "ٍلىم الحدًض " صواٍ الحاٝم في 6    ي بضىد فَُٗ.7973 "مجمُ البحٍر

ىير اإلانالب الَالُت 77/764  صواٍ النو او  في الٟبٌ  7    .7398  493/ 7ي ٍو



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

32 

ي وألامشلننت مننً ٝننالم عننراي الحنندًض اإلاننروي فنني الىهنني ٍننً 9/274ؤلاظمنناٌ ٍلننى ؤؽننل اإلاضننإلت الىننىوي فنني اتهمننٌى 

 بَُخٌن في بَُت.

 ن ما وصد في اعى ال الَر ى 

صواٍ ؤحمننند «   7 ٍنننً بُننُن الَر نننان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  الىبننني »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍنننً ٍمنننرو بنننً عنننَُب ٍنننً ؤبُنننه ٍنننً ظننندٍ

ووؽنله ابنً  ي 4 ٙنا٢: بلْجني ٍنً ٍمنرو بنً عنَُبي بنهبةصىاد مىٚنُي ٙا٢: "واليضاج  وؤبى داود ومال١ في "اإلاىمإ

ننٛ مالنن١ي ٙننا٢ فنني "التالؽننت": وصواٍ ؤبننى مؾننَب   3 بةصننىاد فننَُٗي وصواٍ الب هٚنن   ماظننه مىؽننىال مننً ٌّنن  مٍر

ناا بصنىاد ظُند ٕاصنخٖدٍ اهخهن .  ري ًٍ مال١ ًٍ ظد ؤب  ص َُنت ٍنً ٍمنرو بنً عنَُب ٍنً ؤبُنه ٍنً ظندٍ َو الَس

 البلِى

 ما وصد في بنالن الغرول اتتالٖت إلاٚخ خ  الَٚىد:

 . 2 صواٍ مضلم « مً ٍمل ٍمال لِط ٍلُه ؤمرها ٕهى صد» ٙا٢: ي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت

ً ٍاجغت  ُنتي ٕنإٍُيُجي. ٕٚلنذ:  -ٙالذ:  -اهنع هللا يضر-ٍو ٞاجيذ ؤَلي ٍلى حضُ ؤوا٘ي في ٞل ٍام ؤٙو رةي ٕٚالذ:  ظاءججي بٍر

٠ىن والٜئ رة بلى ؤَلها. ٕٚا  5 بن ؤحب ؤَل١ ؤن ؤٍدَا لهم ٍو لذ لهما ٕإبىا ٍل هاي ٕجاءث لي َٕلذي ٕاَبذ بٍر

ظالط. ٕٚالذ: بو  ٙد ٍرفذ  ل١ ٍل هم ٕإبىا بال ؤن ٠ًىن الىالء لهمي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕجاءث مً ٍىدَمي وصصى٢   

إلاً ؤٍخنٛ َٕٖلنذ ملسو هيلع هللا ىلص. ٕٚا٢: ماحها واعى م  لهم الىالءي ٕةهما الىالء  -ٕإمو ث ٍاجغت الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕضمُ الىبي 

ؤمننا بَنندي مننا بننا٢ صظننا٢ "فنني الىنناش ]منُبننا[ ي ٕحمنند   وؤزجنن  ٍلُننه. زننم ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍاجغننتي زننم ٙننام صصننى٢   

ط فني ٝخناب   ٕهنى بامنلي وبن ٞنان ماثنت  -ٍس وظل  -ٌغى مىن عروما لِضذ في ٝخاب    ٞان مً عرل لِن ما 

ىد مضنلم  . 6 مخٖٛ ٍلُهي واللًٖ للبصاصي  -" ؤوزٛي وبهما الىالء إلاً ؤٍخٛ ٙقاء   ؤحٛي وعرل   عرلي ٍو

نً ٍاجغنت  .الَمدةي البلِى –اعى حها وؤٍخٚ ها واعى م  لهم الىالء  -مضلم ٕٚا٢:  نرة »ٍو ؤجهنا ؤصادث ؤن حغنى ي بٍر

  7 مخٖنٛ ٍلُنه "هناي ٕةهمنا النىالء إلانً ؤٍخنٛي ٕٚا٢: اعنى حها وؤٍخٚ -ملسو هيلع هللا ىلص  -للَخٛ ٕاعى مىا والَا ٕاٝرث  ل١ للىبي 

جي » : 8 وفنني صواًننت للبصنناصي  ي«ؤٍخٚ هننا»ولننم ًنناٝر البصنناصي لٖيننت:  ننرة و نني م٠اجبننتي ٕٚالننذ: اعنننىً  دملننذ ٍلننى بٍر
                                                        

ٚا٢ ُٕه ٍر ىن بقم الٌَن  "الَر ان»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي   7   والباء.بقم الٌَن اإلاهملت وص٠ىن الراء زم مىحدة مصٖٖتي ٍو

  .7/  619/  4 "اإلاىمإ " صواٍ مال١ في 4 

نا٢ فني الخ تنُؿ5/324الب هٚن     .4793   4794ابنً ماظنه   و ي 7477 " ي مال١ فني "اإلاىمنإ3514ؤبى داود   3   ٝنر مالن١ ؤن اإلانراد   :4/77 " ي ٙو

منننا ٍلننننى ؤن ؤمننناث الضنننلَت ٕهنننى منننً زمننننً اإلانننراد ؤن ٌغنننى ي الرظنننل الَبننند ؤو ألامننننت ؤو ًٟىننن ي زنننم ًٚنننى٢ الننناي اعننننى ي ؤو اٝىننن ي ؤٍنُننن١ دًىننناص  ا ؤو دَص

اا ٕضٍر ٍبد الرزا٘.  الضلَتي وبال ٕهى ل١ ٝو

م « ال ًجىز  ل١ البُُ»  صواٍ البصاصي مَلٚا مجسوما به في باب الىجػي ومً ٙا٢: 2  وفي بناب ب ا اظتهند الَامنل ؤو الحناٝمي  4724ٙبل الحدًض ٙص

م  الحاٝمي ٕإمنإ مالٔ الرصى٢ مً ٌّ  ٍلمي ٕحٟمه مردود م  7351ٙبل الحدًض ٙص  .7778وصواٍ مضلم مىؽىال بٙر

ي 5  بنت وجصلُؾنها منً الن٘ر نر الٙر ذ هٖسخي مً ؤصُادي. والٜئ لي: الىالء َى الىؾرة لًٟ منؿ فني الغنٌر بنالَخٛ الناي َنى جحٍر ٞاجيذ ؤَلي: اعىً   

حؾل بالىالء الخىاصر والخىاؽر والخٚاصب.  ٍو

نننننى بمَىننننناٍ ٍىنننننند اليضننننناج   477ي 6/87 ي ؤحمنننننند  7512ضنننننلم   ي م4579ي 4244ي 4247ي 4161 البصننننناصي  6   ي والى منننننناي 7/315ي 6/762 ي َو

  .4/824 ي وابً ماظه  4742 

  .775ي 6/774 ي ؤحمد  7512 ي مضلم  6339ي 7244 البصاصي  7 

  .4576ي 4246 البصاصي  8 
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ؽلى  -ٕإٍخُٚجيي ٙلذ: وَمي ٕٚالذ: ال ًيَُىو  حت  ٌغى مىا والج ي ٙلذ: ال حاظت لي ١ُٕي ٕضمُ بال١ الىبي 

رةي ٕاٝرث ٍاجغت منا ٙالنذي ٕٚنا٢: اعنى حها ٕإٍخٚ هنا ولِغنى مىا منا  -  ٍلُه وصلم  ؤو بلْهي ٕٚا٢: ما عإن بٍر

تها ٕإٍخٚتها واعى ل ؤَلها والءَاي ٕٚا٢ الىبي  : الىالء إلاً ؤٍخٛ وبن اعى مىا ماثت -ملسو هيلع هللا ىلص  -عاءواي ؤو ٙالذ: ٕاعىً 

 . 7 وإلاضلم مَىاٍ "عرل

ننً ابننً ٍمننر ننت حَخٚهنناي ٕٚننا٢ ؤَلهننا: هيَُٟهننا ٍلننى ؤن والءَننا لىننا »   - هنع هللا يضر – ٍو ؤن ٍاجغننت ؤصادث ؤن حغننى ي ظاٍص

 . 4 صواٍ البصاصي واليضاج  وؤبى داود "ي ٕٚا٢: ال ًمى١َ  ل١ي ٕةن الىالء إلاً ؤٍخٛ-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕاٝرث  ل١ للىبي 

نننرة نننً ؤبننن  ٍَر نننت حَخٚهنننا ٕنننإبألا ؤَلهنننا بال ؤن ٠ًنننىن النننىالء لهنننمي ؤصادث ٍاجغنننت ؤن »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو حغنننى ي ظاٍص

 . 3 صواٍ مضلم "ي ٕٚا٢: ال ًمى١َ  ل١ي ٕةهما الىالء إلاً ؤٍخٛ-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕاٝرث  ل١ للىبي 

 ما وصد في الغرل الَرفي في الُٟل والىزن

صواٍ ؤبنى داود "اإلاُٟنا٢ مُٟنا٢ ؤَنل اإلادًىنت والنىزن وزن ؤَنل مٟنت» ٙا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    -هنع هللا يضر  – ًٍ ابً ٍمر

نجي  نا٢ فنني "التالؽنت": بصننىادٍ صنحُحي وفنني صواًنت ألبنن  داود  2 واليضناج  والونن اص وصنححه ابننً حبنان والننداٙص  :ٙو

نجي وألاو٢ َى الصحُح. "وزن اإلادًىت ومُٟا٢ مٟت»  ٙا٢ الداٙص

 
 .755مراجب ؤلاظماٌ ؼ  .اجٖٚىا ٍلى ٍدم لسوم عرول الَاٙدًً بَد لسوم الَٚد  7

. ٍمننندة الٚننناصي   4 ٞالدضنننلُم وظنننىاز الخؾنننٔر فننني اإلابُننُن اجٖٚنننىا ٍلنننى ظنننىاز اعنننى ال منننا ٞنننان منننً مٚخ نننخ  الَٚننند 

ً والُٟٖل والغهاد لي وظىاز ؤن ٠ًىن الغر 2/446للَُجي  ٞاألظل والتُاص والَر ةي جخَلٛ به مؾ حت الَاٙدًً 

ي 9/227ي اتهمنٌى 6/438اإلاْجني  .ؤو اعى ال ؽٖت مٚؾىدة في البُُن ٞنإن ج٠نىن الدابنت  اث لنون ي6/343اإلاْجي 

 .49/734مجمٌى الٖخاوي 

ٝمىَنننه منننً الخؾنننٔر فننني النننشمً ومىننُن اإلاغنننى ي منننً  اجٖٚننىا ٍلنننى بننننالن الغنننرل الننناي ًىنننافي مٚؾنننىد الَٚننند  3

ٞاص   .49/756وي ي مجمٌى الٖخا6/285الخؾٔر في اإلابُُ. الاصخا

ٞاعنى ال حضنلُم   2 اجٖٚىا ٍلى مىُ اعى ال جإمٌ  حضلُم الحُىان اإلابُُ اإلاَنٌن بلنى ؤظنل ال ًنامً َالٝهنا ٙبلنهي 

ٞاص    .6/255الحُىان بَد عهر. الاصخا

. ؤلإؾاي   5   6/332ي اإلاْجي 7/314اجٖٚىا ٍلى بنالن البُُ بغرل الضلٗ ؤو الٚـر

ال جحنننل ٕةهننه ال ًجنننىز شنننخيء منهنننا. عننري ابنننً بننننا٢ ٍلنننى صنننحُح اجٖٚننىا ٍلنننى ؤن منننً اعنننى ل فنني البُننُن عنننروما   6

م مننا ؤحلننهي 6/493البصنناصي  غننمل  لنن١ ألامننر بمننا ههنن    ٍىننهي والىهنني ٍمننا ؤمننر بننهي وجحلُننل مننا حرمننه وجحننٍر ي َو

ت ؤن جخًٚ ؽىاٍت التمر.37/48مجمٌى الٖخاوي   ي مشل ؤن ٌغى ل في بُُ الهاٍص

 .9/226بُُ الَبد ؤو ألامت. اتهمٌى نالن اعى ال الىالء ٍىد باجٖٚىا ٍلى   7

                                                        

نجي  7512 مضلم  7  اٍ الرواًت ٍىد الداٙص   .71/339 ي والب هٚ   3/43 ي َو

  .4/773 ي وؤحمد  338ي 7/412 ي والغإعي  7512مضلم   و ي 4975 ي ؤبى داود  7/311 ي اليضاج   6376ي 4243ي 4167 البصاصي  4 

  .3/795 " ي واليضاج  في "الٟو ي 71/94ابً حبان   و ي 7515مضلم   3 

بد74/394 "النو او  في "الٟبٌ  و ي 5/52 ي اليضاج   3321ؤبى داود   2    .7/456بً حمُد    ي ٍو
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 .42/779جَل الباجُ الَر ىن مً زمً صلَخه بن جم البُُي وبال صدٍ. الخمهُد ًاجٖٚىا ٍلى ظىاز بن   8
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 للَبد بن ؤصلمما وصد في بُُ الَبد اإلاضلم ٍلى ال٠إر وبظباص ال٠إر ٍلى بزالت ملٟه 

ؤبألا ًٍ ظدي ٍىنه ؤهنه ظناء ًنىم الٖنخح مُن ؤبنألا صنُٖان بنً حنرب ي  ٙا٢: حدزجيًٍ حغرط بً ٍبد   بً حغرط 

اثننا بنً ٍمنرو ي ٕٚنا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  َناا ٍاثنا بننً "وصصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص حىلنه ؤصنحابه ي ٕٚننالىا: َناا ؤبنى صنُٖان ٍو

نجي والب هٚ  ي ؤلاصالم ؤٍس مً  ل١ ي ؤلاصالم ٌَلى ي وال ٌَلى ". ٍمرو ي وؤبى صُٖان   . 4 ؤمرظه الداٙص

 ما وصد في مىُ اإلاَاوفاث في اإلاضاظد:

رة  مً صمُ صظال ًيغد فالت في اإلاسهدي ٕلُٚل: ال صدَا   »ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ؤهه صمُ صصى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر

ىند الى مناي ٙنا٢: « اإلاضناظد لنم جنون لهنااٍل١ُي ٕةن  ب ا صؤًنخم منً ًيُُن ؤو ًيخناٌ فني »ؤمرظنه مضنلم وؤبنى داود. ٍو

 . 3  «اإلاسهدي ٕٚىلىا: ال ؤص ح   ججاصج١ي وب ا صؤًخم مً ًيغد فالتي ٕٚىلىا: ال صد   ٍل١ُ

ننً ه»ٍننً ٍمننرو بننً عننَُبي ٍننً ؤبُننهي ٍننً ظنندٍي ٍننً صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤهننه  هنن  ٍننً جىاعنند ألاعننَاص فنني اإلاسننهدي ٍو

 . 2 "البُُ والاعى اء ُٕهي وؤن ًخحلٛ الىاش ُٕه ًىم الهمَت ٙبل الؾالة

ٞان ٍٚد البُُ في ٌّ  اإلاسهد ٕةهه بُُ صحُح. مراجب ؤلاظماٌ ؼ و    .756اجٖٚىا ٍلى ؤهه ب ا 

 ما وصد في مىُ بُُ لحىم الهدي وألافا ي

بونن  ٝىننذ ؤمننرجٟم ؤن ال جننإٞلىا ألافننا ي ٕنن٘ى زالزننت ؤًننامي " ٙننام فنني  ننج ٕٚننا٢: ٍننً ٙخننادة بننً الىَمننان ؤن الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص

وال جيَُننننىا لحننننىم الهنننندي وألافننننا ي ٠ٕلننننىاي وجؾنننندٙىاي "ٙننننا٢: "لدضننننَٟم وبونننن  ؤحلننننه لٟننننمي ٠ٕلننننىا مىننننه مننننا عننننئخم 

 . 5 "واصخمخَىا بجلىدَاي وبن ؤمَمخم مً لحىمها عِ ا ٠ٕلٍى بن عئخم 

 مىُ بُُ ٍٚاصاتهاما وصد في 

 . 6 "ًٍ ٍبد   بً ٍمروي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: "مٟت مىاا ال ًباٌ ص اٍهاي وال ًااظر بُىتها

ٗ  ما وصد في مىُ بُُ الٙى

                                                        

  ألاؽل ؤهه ب ا جقمً الَٚد جٜر واظب ؤو اهتهاٜ محرم ؤو ؤدي بلى  ل١ ٕةهه محرمي ومً ؤمشلت  ل١: 7 

 "البُننُ بَننند الىننداء الشننناو  فنني الهمَنننتي لٚىلننه حَنننالى: -7
ْ
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  . 9الهمَت: 

ِلنن١َ "البُننُ بَنند بٙامننت الؾننالةي لٚىلننه حَننالى:  -4
َِ
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ُ
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 . 9 اإلاىإٚىن:"

نج  فننننى صننننيىه 4   ي وصننننك 7468  وألالبنننناو  فنننني ؤلاصواء  3/775 "الٖننننخح "  ولننننه منننن٘ر وحضننننىه الحننننإً فنننني 6/415  والب هٚننننألا  395 " ؤمرظننننه الننننداٙص

ا ًٍ ابً ٍباش  ٕى نل ٌَنـر ٍلنى الؾنبي   وؤمرظنه البصناصي فني بناب ب ا ؤصنلم الؾنبي ٕمناثي َنل ًؾنلى ٍلُنهي 4/751ٍىد النحاوي   -ا  –مٙى َو

م     ..7352ؤلاصالمي مَلٚا ٙبل الحدًض ٙص

م   3  م  568صواٍ مضلم ٙص م  273 ي وؤبى داود ٙص   .7495وصححه ألالباو  في ؤلاصواء    7347  والى ماي ٙص

 ٍلى اإلاضىد.   وحضىه الى ماي وألالباو  وعَُب ألاصهائول في حَلُٚه6676  وؤحمد  772  واليضاج   344  صواٍ الى ماي  2 

م 5  نا٢ الهُش ني فني "مجمنُ السواثند 76471  صواٍ ؤحمد بٙر نا٢: صواٍ ؤحمندي وفني بصنىاد ظنابر 2/46"وفَٖه ألاصهاول في حَلُٚه ٍلى اإلاضنىدي ٙو ي ٙو

ج ّالب صواًخه ًٍ الخابٌَن..  صاو لم ٌضمي وابً ظٍر

م 6  نت فني ألامنىا٢ وحمُند بنً زه 83وؤبى ٍبُد في ألامنىا٢ ؼ  77783  صواٍ الب هٚ  بٙر بت  7/412جٍى ناي  3/426وابنً ؤبن  عِن ٍى وصنىدٍ فنَُٗ مٕر

ىير هؾب الراًت  ٖه ٍو اي وصجك الب هٚ  ٙو ٍى  .4/786والخحُٚٛ البً الهىزي  2/465مٕر
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ً ابً ٍمنر:  ؤن ٍمنر ؤؽناب ؤصفنا منً ؤـص مُون  ٕٚنا٢ ًنا صصنى٢   ؤؽنيذ ؤصفنا بصُون  لنم ؤؽنب مناال ٙنه »ٍو

مننا جننإمرو  ٙننا٢ بن عننئذ حيضننذ ؤؽننلها وجؾنندٙذ بهننا ٕخؾنند٘ بهننا ٍمننر ٍلننى ؤن ال جبنناٌ وال ؤهٖننط ٍىنندي مىننه ٕ

نناب والقننُٗ وابننً الضننيُل ال ظىنناي ٍلننى مننً ول هننا ؤن ًإٞننل منهنننا  ننب وال جننىصر فنني الٖٚننراء و وي الٚربننألا والٙر جَى

نَم ٌّ  مخمى٢   ي  7 صواٍ الهماٍت « ٌّ  مخإزل ماال»وفي لًٖ: "باإلاَرؤ ٍو

 ُ اإلاخؾد٘ مً عراء ما جؾد٘ به ما وصد في مى

نً ٍمنر  حملنذ ٍلنى ٕنرش فني صنيُل   ي ٕإفناٍه ؽناحبه ي ٕيىينذ ؤهنه باجَنه بنرمؿي ٕضنإلذ  -ٙنا٢:  -ا  -ٍو

ٞال٠لنب ٌَنىد فني ُٙ نه "ًٍ  ل١. ٕٚا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    مي ٕةن الَاثد في ؽدٙخهي  ال جيخَه ي وبن ؤٍناٝه بدَص

 البلِى. 4 ٖٛ ٍلُه ". مخ

 ما وصد في عراء اإلاضرو٘

رة ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٙا٢:  ا وبزمها "ًٍ ؤب  ٍَر ت ٕٚد ؤعٜر في ٍاَص ى ٌَلم ؤجها صٙر ت َو  . 3 "مً اعى ي صٙر

 ما وصد في البُُ بَد الغروٌ في ؤ ان الهمَت 
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ٌْ ُ مَ
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َجاَصِة َوا   [77 - 9  ] ]الهمَت: 77الّخِ

ٞان ًامً باهلل ٕالهمَت حٛ ٍلُه بال ٍبندا ؤو امنرؤة ؤو ؽنبي ؤو »  ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: ًٍ دمحم بً َٝب الٚرى مً 

 . 2 « مٍركي ٕمً اصخْج  بلهى ؤو ججاصة اصخْج    ٍىه و  ّجي حمُد

ذ الؾالة   مماصصت الخجاصة بالبُُ والغراء ٙو

 َوال َبُننن
 
لهننن ِهم ِجِجنننَرة

ُ
نننُب ُٕنننِه ٙنننا٢ حَنننالى: ﴿ِصظنننا٢  ال ج

َّ
ل
َ
َخٚ
َ
نننا ج ىم  ًَ صنننإىَن  ًَ ٞنننِىِة  نننلِىِة َوبًخننناِء السَّ ِ َوِبٙننناِم الؾَّ

َّ
نننً ِ ٝنننِر ا  ٍَ   ُ

بِؾُر] ]الىىص: 
َ
لىُب َوألا ُٚ  [37ال

 مماصصت الخجاصة بالبُُ والغراء في الحج

م] ]البٚرة: 
ُ
ٟ  ِمً َصِ ّ

 
قال
َ
يَخْىا ٕ

َ
ن ج
َ
م ُظىاي  ؤ

ُ
ُٟ
َ
ل ٍَ َِط 
َ
 [ 798ٙا٢ حَالى: ﴿ل

ند زينذ فني صنيب هسولهنا ٍنً ابنً ٍبناش ؤن الىناش 7771ٍبناش: فني مىاصنم الحنج. ؤمرظنه البصناصي   ٙا٢ ابنً  . ٙو

م حرم ًٕ لذ. صواٍ ؤبى  ٘  ي اتهاز ومىاصم الحج ٕصإىا البُُ َو ت وصى ٕر ٞاهىا ًدباٌَىن بمج  ٍو في ؤو٢ الحج 

                                                        

  3/659 ي الى منننننناي  6/437 ي اليضنننننناج   4878   3/776 ي ؤبننننننى داود  7634   3/7455 ي مضننننننلم  4641ي 4586   7179ي 4/984 البصنننننناصي  7 

  .745ي 4/55 ي ؤحمد  4396   4/817ابً ماظه    ي7375 

  .7641 ي ومضلم  4644 صواٍ البصاصي  4 

م 3  م  4453  صواٍ الحنناٝم بننٙر ننا٢ الحنناٝم: الحنندًض صننحُح ولننم ًصرظنناٍ. ووصد ٍننً ٍنندد مننً الصننحابت ٝمننا فنني 71846والب هٚنن  فنني الٟونن ي بننٙر ي ٙو

 لهامُ.ي وفَٖه ألالباو  في فَُٗ ا45/35النو او  في الٟبٌ  

م 2  م  5411  صواٍ ٍبندالرزا٘ بنٙر ننرة ا بنٙر م  7771والنو اون  فنني ألاوصنه ٍنً ؤبن  ٍَر نجي ٍننً  3131وفنَٖه الهُش ني فنني اتهمنُ بنٙر وصواٍ النداٙص

م  م  7576ظابر بٙر  .5632والب هٚ  في الٟو ي بٙر
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هٟننري ٕهنل لىننا مننً  ننج؟ ٕٚننا٢: ظنناء  . وصوي ؤحمند ٍننً ؤبنن  ؤمامننت الخمُ نني ٙنا٢: ٙلننذ البننً ٍمننر: بهننا 7732داود  

م ملسو هيلع هللا ىلصصظل بلى الىبي 
ُ
نُٟ
َ
ل ٍَ َط  ِن
َ
نل ٍلُنه الضنالم بهناٍ آلاًنت ﴿ل ي ٕضإله الاي صنإلخجيي ٕلنم ًجبنه حتن  هنس٢ ٍلُنه ظوً 

م] ]البٚرة: 
ُ
ٟ  ِمً َصِ ّ

 
قال
َ
يَخْىا ٕ

َ
ن ج
َ
  .6232ٕٚا٢: ؤهخم  هاط. صواٍ ؤحمد  ملسو هيلع هللا ىلص [ ٕدٍاٍ الىبي  798ُظىاي  ؤ

 اإلاؾاحٗ للٟٖاص:ما وصد في مىُ بُُ 

صواٍ "ؤن الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ]ٞنننان[ ًىهننن  ؤن ٌضنننإر بنننالٚرآن بلنننى ؤـص الَننندو مصإنننت ؤن جىالنننه ؤًننندحهم  -ا  -ٍنننً ابنننً ٍمنننر 

 . 7  مضلم

 وصد في الىهي ًٍ بُُ ألامت اإلاىمىءة ٙبل اصخو ائهاما 

ال جىمننإ حامننل حتنن  جقنُن ي وال ٌّنن  حامننل حتنن  " :صننب  ؤومنناش فننيا٢ ٍننً ؤبننألا صننَُد التنندصي ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙنن

 . 4 "جحُك حُقت 

                                                        

م 7869  ؤمرظه مضلم  7   بدون اللًٖ ألامٌ .  7869  ومضلم 4991  بخمامهي وصواٍ البصاصي بٙر

نجي  ؼ 4/777  والننداصم   4757 صواٍ ؤبننى داود  4    وصننححه الحنناٝم ٙننا٢ 3/64  وؤحمنند  7/229  والب هٚنن   4/795  والحنناٝم  274  والننداٙص

ٞاوألا  "وبصىادٍ حضً " : 63 ؼ "الخ تُؿ "فى  م  6/427وجبَه الغى   .787  وؽصحه ألالباو  في ؤلاصواء لغىاَدٍ بٙر
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 ما وصد في الىهي ًٍ بُُ ما ًحرم ؤٞله وعر ه:

نننرة نننً ؤبننن  ٍَر نهننناي وحنننرم اإلاُخنننت وزمنهننناي وحنننرم بن   حنننرم التمنننر وزم»ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننى٢      -هنع هللا يضر  –   ٍو

ر وزمىه  . 4 صواٍ ؤبى داود "التًً 

ت ممري ٕٚا٢ له صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: َنل ٍلمنذ ؤن   »   -هنع هللا يضر  – ًٍ ابً ٍباش ؤن صظال ؤَدي لرصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص صاٍو

 ملسو هيلع هللا ىلص: بنم صناصصجه؟ ٙنا٢: ؤمرجنه بيَُهناي ٙنا٢: بن الناي ٙد حرمهنا؟ ٙنا٢: الي ٙنا٢: ٕضناص بوضناهاي ٕٚنا٢ لنه صصنى٢  

 . 3 صواٍ مضلم «حرم عربها حرم بَُهاي ٙا٢: ٕٖخح اإلاساد حت   َب ما ٕ ها.

نرة نً ؤبن  ٍَر نا »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢      -هنع هللا يضر  –   ٍو وؤٞلننىا ٙاجنل   حهنىداي حرمنذ ٍلن هم الصنحىمي ٕباٍَى

 . (4)زمنها" مخٖٛ ٍلُه 

ننً ابننً ٍبنناش  ننا وؤٞلننىا ؤزماجهنناي »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني   -هنع هللا يضر  – ٍو لَننً   ال هننىد حننرم ٍلنن هم الصننحىم ٕباٍَى

 وصظا٢ بصىادٍ زٚاث.  5 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ٕةن   ب ا حرم ٍلى ٙىم ؤٞل شخيء حرم زمىه

ا بٌْ  ألاٞلالاهخٖاٌ باإلا   ُخت وهحَى

رَّ 
ُ
ًِ افنن َمن

َ
ٕ ِ
َّ
ٌنِ  ا 
َ
نلَّ ِبنِه ِلْ َِ

ُ
نِر َومنا ؤ حنَم الِتًً 

َ
َم َول  َوالندَّ

َ
َُخنت
َ
ُم اإلا
ُ
نُٟ
َ
ل ٍَ َم  منا َحنرَّ نال ٙنا٢ حَنالى: ﴿ِبهَّ

َ
ٍِ َوال ٍناٍد ٕ ٌنَ  بنا

َ
ّ

[ ٖىص  َصحُم 
َ
ّ َ
َّ
ُِه ِبنَّ ا 

َ
ل ٍَ  [ 773]البٚرة:   (6) ِبزَم 

ً ظابر بً ٍبد   ى بمٟت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ؤهه صمُ صصى٢   -ب- ٍو بن   وصصنىله حنرم بُُن  -ًٚى٢ ٍام الٖخحي َو

ري وألاؽىام. ُٕٚل: ًا صصى٢  ! ؤصؤًذ شحىم اإلاُختي ٕةهه ًنلى بها الضنًٖي وجندًَ بهنا  التمري واإلاُختي والتًً 

ضخؾبح بها الىاش؟ ٕٚا٢:  ال هنىدي بن  ٙاجنل  "ٍىند  لن١:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َنى حنرام "ي زنم ٙنا٢ صصنى٢   ال. "الهلىدي َو

ي ٕإٞلىا زمىه  ي زم باٍٍى ..  7 مخٖٛ ٍلُه "  7   إلاا حرم ٍل هم شحىمها ظملٍى  الَمدةي البلِى

                                                        

م ٙىلنه حَنالى:   ألاؽل7  م ٞل ما َى مَاوفت ٍلى ٌٍن محرمت ؤو مىَٖت محرمت ؤو جىئدي ألمر محرم. ودلُل الخحنٍر نِم " في جحٍر
ج
ز ِ
ج
نى لج
َ
ل ٍَ  
ْ
ناَوُهىا ََ
َ
 ح
َ
َوال

 " اإلااثدة: 
ِنَۚ َوِ دج َُ
ج
 .2/429 . ؤح٠ام الٚرآن البً الَرب  4َولل

نجي   و ي 3285 ؤبى داود  4    .7/23 "وصه ي والنو او  في "ألا 3/7الداٙص

 ي وؤبننننن  ٌَلنننننى 7/483 ي والغنننننإعي  4713 ي والنننننداصم   7/317 ي واليضننننناج   2924ابنننننً حبنننننان   و ي 7523 " ي مالننننن١ فننننني "اإلاىمنننننإ7579 مضنننننلم  3 

  .71/339 " ي والنو او  في "الٟبٌ 343ي 7/422 ي وؤحمد  4591 

 . 7583  ومضلم  4442صواٍ البصاصي    2 

  .74/411 " ي والنو او  في "الٟبٌ 77/374ابً حبان   و ي 3288ي ؤبى داود   344ي 493ي 7/427 ؤحمد  5 

  وآلاًت هؿ في ألاٞلي ومحل امخالٔ في صاثر ؤهىاٌ الاهخٖاٌ.6 

نندد مننً الضننلٗ  اإلادوهننت  هاي صمننؿ ُٕننه ؤلامننام مالنن١ ٍو : عننَر اإلاُخننت وؽننٕى
 
ننم  474/4  ألاوصننه 783/7ؤوال   416-412ي واإلاؾننىٗ لَبنندالرزا٘ ٙص

ا  الٖخاوي الهىدًت  واإلاىُ ٙى٢ بَك الضلٗ. اإلاؾىٗ  ومى   .417َه الغإعيي ٙا٢ ؤبى حىُٖت: ًحرم بمَام اإلاُخت الٟالب وهحَى

ند ٝنٍر ٍنناء والحضنً والىصعني بُننُ ظلنىد اإلاُخنت ولنى بْنذي ند  َنب ألاٝين ون ل هننىاز. ٙو ننُ ٕ هنا التنالٔ ٙو نا: ظلند اإلاُخنتي ب ا بْنذ ٕٚند ٙو  ُ وظننىاز  زاه

  .797-792ا. اإلاؾىٗ  الاهخٖاٌ به

ر. مؾىٗ ابً ؤب  عِبت   ري ال ًنهر ب٠ل حا٢ي وبن ؤظاز بَك الضلٗ الترز بغَر التًً  ا: ظلد التًً 
 
  ..45487 - 45481زالش

. ٌضخؾبح: ٌض7  : ؤ ابٍى  خ خيء. ظملٍى

tel:%D9%A2%D9%A5%D9%A2%D9%A8%D9%A0-%D9%A2%D9%A5%D9%A2%D9%A8%D9%A1
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نً ابنً ٍبناش ؤن الىبني  نا وؤٞلنىا ؤزماجهناي ٕننةن   ب ا  لَنً   ال هنىد حنرم ٍلن هم الصننحىم»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو ٕباٍَى

 وصظا٢ بصىادٍ زٚاث.  4 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « حرم ٍلى ٙىم ؤٞل شخيء حرم زمىه

 ما وصد في ججاصة التمر:

إلاا ؤهسلذ آلاًاث منً آمنر صنىصة البٚنرةي منرط صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕناٙى ؤًَ ٍلنى الىناشي زنم ههن  »ًٍ ٍاجغتي ٙالذ: 

   3  «اصة في التمرًٍ الخج

ً ؤب  صَُد التدصي ا ؤن الىبي  ىدٍ منها : »»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو خه َاٍ آلاًت ٍو بن   حَالى حرم التمري ٕمً ؤدٝص

ا «شخيء ٕال ٌغربي وال ًبُ ٛ اإلادًىت ٕض٠َٖى ٞان ٍىدٍ منها في مٍر  . 2 ي ٙا٢: ٕاصخٚبل الىاش بما 

ً ابً ٍباش ؤن   . 5 صواٍ مضلم  "بن الاي حرم عربها حرم بَُها »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي ٍو

 ً  . 6 "التمر حرام وزمنها حرام... » ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ؤن الىبي  ٍبدالرحمً بً ّىمٍو

رة ا ؤن الىبي  ً ؤب  ٍَر  . 7 "... حرم التمر وزمنهابن  » ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ً ابً ٍمر ا ؤن الىبي   . 8 "زمً التمر ٍلُٟم حرام » ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ً هإُ بً ِٝضان ا ؤن الىبي   . 9 ".. بجها ٙد حرمذ وحرم زمنها.»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ً ابً ٍمر ا ٙا٢:  : لَىنذ التمنرة بَُنهنا وعناصبها وصناٙ ها و اٌَهنا ومبخاٍهنا لَى» ٍو ذ التمرة ٍلى ٍغنرة وظنٍى

ا وحاملهننا واتحمىلننت بلُننه وآٞننل زمنهننا ا ومَخؾننَر اؽننَر هحننٍى بةصننىاد  وألبنن  داود  71 صواٍ ؤحمنند وابننً ماظننه « ٍو

لنرحمً بنً ٍبند وصنحك الحندًض ابنً الضنًٟي وفني بصنىادٍ ٍبند ا  77 « آٞل زمنهنا»ولم ًٚل "ٍغرة»ظُد ولم ًٚل 

ب": مٚبى٢   .  الْإٚ  ؤمٌ  ألاهدلط ٙا٢ في "الخٍٚر

 ما وصد في بُُ ال٠لب:

                                                                                                                                                                                                

ي 3/342 ي ؤحمنند  4767 ي ابننً ماظننه  7497 ي الى منناي  319ي 7/777 ي اليضنناج   3286 ي ؤبننى داود  7587 ي ومضننلم  4436 صواٍ البصنناصي  7 

346. ي ؤ ابٍى   . ٙا٢ اإلاٚدحخي: وظملٍى

  . 74/411 " ي والنو او  في "الٟبٌ 77/374ابً حبان   و ي 3288 ي ؤبى داود  344ي 493ي 7/427 ؤحمد  4 

 ي وابً ماظنه 7/318 ي واليضاج   3297ي 3291ؤب  داود   و ي 7581 ي مضلم  2469ي 2468ي 2467ي 2466ي 4773ي 7978ي 227 البصاصي  3 

  .2923 ي وابً حبان  478ي 791ي 786ي 747ي 711ي 6/26 ي وؤحمد  4571ي 4569 ي والداصم   3384 

 . 7578 صواٍ مضلم   2 

 .7579صواٍ مضلم   5 

ا٢ الهُش ي  7475والنو او  في الٟبٌ   2/447صواٍ ؤحمد   6   : بصىاد مخؾل حضً.2/759ٙو

 .7579صواٍ ؤبى داوود   7 

بدالىاحد البىاو  جابعي مضخىص. 5984صواٍ ؤحمد   8   ٍو

ُه ابً لهَُت فَُٗ. 79/795والنو او  في الٟبٌ   2/335صواٍ ؤحمد   9   ٕو

  .753 ي والنو او  في الؾٌْ   9/227ؤب  ٌَلى   و ي 3381   ي ابً ماظه97ي 77ي 4/45ؤحمد   71 

. والحنننندًض وصد هحننننٍى ٍننننً ؤوننننط ا ٍىنننند الى منننناي 4755وؽصننننحه ألالبنننناو  فنننني الصننننحُحت   9/237ؤبنننن  ٌَلننننى   و ي 3672   3/346ؤبننننى داود   77 

  .3387  وابً ماظه  7495 
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نا٢: بن صصنى٢   »ًٍ ؤب  جحُٖت:  حنرم زمنً الندمي وزمنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهه اعى ي  هاما ٕإمر ٕٟضرث محاظمهي ٙو

لن ضب البغيي ولًَ الىاعنمت واإلاضخىعنمتي وآٞنل الر نا ومٞا نا٢   7 صواٍ البصناصي "هي ولَنً اإلاؾنىصًٍال٠لبي ٝو ٙو

 َٕساٍ إلاضلم."اإلاىاوي: ووَم ؽاحب "اإلاىخٚألا

ننً صإنُن بننً منندًج  ضننب الحهننام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    -ا  -ٍو زمننً ال٠لننب مبِننضي ومهننر البغنني مبِننضي ٝو

 البلِى.الَمدة  3 . صواٍ مضلم  4 مبِض

نً ؤبنن  مضننَىد  مخٖننٛ ٍلُننه  -  2 ههنن  ٍننً زمننً ال٠لنبي ومهننر البغننيي وحلننىان ال٠نناًَ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننى٢    - ا -ٍو
 .الَمدة البلِى 5 

رةي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ً ؤب  ٍَر  . 6 « ال ًحل زمً ال٠لبي وال حلىان ال٠اًَي وال مهر البغي»ٍو

ً ابً ٍباش ٙا٢:  نا٢: بن ظناء ًنلنب زمنً ال٠لنب ٕنامر ٖٝنه جرابنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »ٍو « ٍنً زمنً ال٠لنبي ٙو

 وصظاله زٚاث.  7 صواٍ ؤحمد وؤبى داود 

 ما وصد في بُُ ٞلب الؾُد:

.  8 صواٍ مضننلم  -١ ٍنً  لنن -ملسو هيلع هللا ىلص  -زظنر الىبنني  -ٍنً ؤبنن  الس ٌن  ٙننا٢: صنإلذ ظننابرا ٍنً زمننً الضننىىص وال٠لنب؟ ٕٚننا٢: 

 . البلِى-  9 بال ٞلب ؽُد  -واليضاج  وزاد: 

 .«هه  ًٍ زمً ال٠لب بال ال٠لب اإلاَلم»بلًٖ:   71 وؤمرط حدًض ظابر ؤحمد 

ننً ظننابر  مننً   74 ولليضنناج   ي 77 صواٍ ؤحمنند ومضننلم وؤبننى داود "ههنن  ٍننً زمننً ال٠لننب والضننىىص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو

ا٢ في "ٕخح الباصي": « ًٍ زمً ال٠لب بال ٞلب الؾُد -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »حدًشه ٙا٢:  ا٢ اليضاج : مىٟري ٙو ٙو

ا٢ الى ماي: ال ًصك بصىادٍي وفي "الخ تُؿ": صظاله زٚناثي وحَٚبنه  صظاله زٚاثي لًٟ مًَ في صحخه اهخه . ٙو

 اإلاىاوي بإن في بصىاد الحدًض مً ال ًحخج بهي
                                                        

  .891 ي وؤب  ٌَلى  5854ي 2939 ي وابً حبان  319ي 2/318 ي وؤحمد  3/479ؤب  داود   و ي 5677ي 5617ي 4743 البصاصي  7 

  الحهام: َى مً ًماصش مهىت الحهامتي و ي امخؾاؼ الدم مً جحذ الهلد.4 

  .27   7568 صواٍ مضلم  3 

ًَ: َننى النناي ًنند ي ٍلننم ألاعننُاء اإلاُْبننت  ٙننا٢ اإلاٚدحننخي فنني الَمنندة: مهننر البغنني: َننى مننا جإمنناٍ اإلاننرؤة الساهُننت فنني مٚابننل السهننا. حلننىان ال٠نناًَ: ال٠ننا2 

ابه.  اإلاضخٚبلتي وحلىاهه: ما ٌَناٍ مً اإلاا٢ مٚابل دظله ٝو

 ي اليضننننننننناج  3287ي 3248 ي ؤبنننننننننى داود  7567 ي مضنننننننننلم  5248ي 5137ي 4764ي 4744 . البصننننننننناصي  7567 ي ومضنننننننننلم  4437 صواٍ البصننننننننناصي  5 

 ي 441ي 7/727 ي والغننإعي  5757ابننً حبننان   و ي 741ي 779ي 2/778 ي ؤحمنند  4759 ي ابننً ماظننه  7476ي 7733 ي الى منناي  319ي 7/789 

  .4/656ومال١  

م 6  م 3282  صواٍ ؤبى داوود بٙر م  4/499وؤحمد  7/377واليضاج   4761. وابً ماظه بٙر م  4646والداصم  بٙر  .6377وؤبى ٌَلى بٙر

  .2/54 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص6/6 ي والب هٚ   2/268ؤب  ٌَلى   و ي 3284 ي ؤبى داود  489ي 7/478ؤحمد   7 

  .7569 صواٍ مضلم  8 

ا٢ في اإلاىمً ألاو٢: 319و 791/  7 صواٍ اليضاج   9  ا٢ في الشاو : "لِط بصحُح "  ٙو  مىٟر"."ٙو

نجي   و ي 3/377ؤحمد   71   . 3/73الداٙص

 ي 7/729 ي وابنننننننً الهننننننناصود  4/39 ي والحنننننناٝم  77/372ابنننننننً حبنننننننان   و ي 3279د   ي ؤبننننننى داو 7569 ي مضنننننننلم  386ي 329ي 339/ 3ؤحمنننننند   77 

  .7479والى ماي  

نجي   و ي 7/319اليضاج    74    .3/73الداٙص
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نند صوي  ننرة ٍىننند الى منناي ٙو « ههننن  ٍننً زمننً ال٠لننب بال ٞلننب الؾنننُد»بضننىد فننَُٗ بلٖننً:   7 مننً حنندًض ؤبنن  ٍَر

ا٢ الى ماي: حدًض ال ًصك.  ٙو

  ما وصد في ٞلب الحراصت

ُِه ِبالَىؽُِد] ]الٟهٗ:  ٍَ  ِ صا
 
لُبُهم ِبِضه

َ
 [78ٙا٢ حَالى: ﴿َوٞ

 ما وصد في بُُ الهر:

ً ؤب  الس ٌ  ٙا٢: صإلذ ظنابرا ٍنً زمنً ا .  4 صواٍ مضنلم  -ٍنً  لن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -زظنر الىبني  -لضنىىص وال٠لنب؟ ٕٚنا٢: ٍو

 . البلِى-  3 بال ٞلب ؽُد  -واليضاج  وزاد: 

ً ظابر    . 2 صواٍ ؤحمد ومضلم وؤبى داود "هه  ًٍ زمً ال٠لب والضىىص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

ً ظابر ٙا٢:  ا٢: حدًض ٍّربي وفي صواًنت ؤبن  داود  ي 5 صواٍ الى ماي "ًٍ ؤٞل الهر وزمىه - ملسو هيلع هللا ىلص -هه  الىبي »ٍو ٙو

ند   (7)"هه  ًٍ زمً الهر» : 6 داود  نا٢: بن ٍمنر بنً ٍز نا٢: صنحُحي وصدٍ الناَبي ٙو وؤمرظه ابنً حبنان والحناٝم ٙو

ا٢ ابً حبان: جٖرد باإلاىاٌٝ . د الؾىَاو  ؤحد صواجهي ٙو  ٍز

اث   ط الُٖلامً ٍما وصد في عراء اإلاؾىٍى

ٞان آمر ٍهدٍ بةوضان مً ؤَله ٕاممت ٞان صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ب ا صإر  ي وؤو٢ ًٍ زى اني مىلى صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢: 

نند ٍلٚنننذ مسننحا  ٍلننى بابهننناي وحلننذ الحضنننً  -ؤو صنننى ا  -مننً ًنندمل ٍل هنننا ب ا ٙنندم ٕاممنننتي ٕٚنندم منننً ّننساة لنننه ٙو

ٟٟننذ والحضننٌن ٙلبننٌن مننً ٕ قننتي ٕٚنندم ٕلننم ًنندملي ٕيىننذ ؤن مننا مىَننه ؤن ًنندمل مننا صؤيي ٕهخٟننذ الضننى ي ٕو

نا٢:  منا ًبُٟناني ٕإمناٍ منهمناي ٙو نَخه بُنهماي ٕاهنلٚا بلى صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص َو ًنا زى ناني »الٚلبٌن ًٍ الؾيٌُني ٙو

ن ًننإٞلىا مُبنناتهم فنني حُنناتهم النندهُاي ًنننا بن َنناالء ؤَنننل بُتنني ؤٝننٍر ؤ -ؤَننل بِننذ باإلادًىننت  -ا َننب بهنناا بلننى آ٢ ٕننالن 

ً مً ٍاط  . 8 "زى اني اعى  لٖاممت ٙالدة مً ٍؾبي وصىاٍص

َذ ُٕه هجاصت:  ما وصد في بُُ الضمً بن ٙو
                                                        

  .7487الى ماي   7 

  .7569 صواٍ مضلم  4 

ا٢ في اإلاىمً ألاو٢: 319و 791/  7 صواٍ اليضاج   3  ا٢ في الشاو : "لِط بصحُح "  ٙو  مىٟر"."ٙو

 ي 7/729 ي وابننننننننً الهنننننننناصود  4/39 ي والحنننننننناٝم  77/372ابننننننننً حبننننننننان   و ي 3279 ي ؤبننننننننى داود  7569 ي مضننننننننلم  386ي 329ي 339/ 3ؤحمنننننننند   2 

  .7479والى ماي  

نجي  3451ابً ماظه   و ي 4/21 ي الحاٝم  7481الى ماي   5    .2/491 ي والداٙص

  .3/497 ي و ي ٍىد ؤحمد  3817ي 3281ؤبى داود   6 

ورخص يف بيع اهلر ابهن ببهاس وبءها  يف روااهس اواهن وابهن سهكان واو،هو ومحهال، وىهو  هويب اليهوري وأك  ني هس وماله   :" -صحمه    –ٙا٢ ابً صظب   7 
اصهحح النههي بهن  والشافعي وأمحد يف املشهور بنو، وبن إسحاق روااتان، وبهن اواهن أ هو  هره بيعهها، ورخهص يف  هراتها لهب ت هاؤ ءها. وىهن   مهنهو مهن م

وه. ومهنهو مهن بيعها  ايب أمحد: ما أبلو فيو  يئا ايبت أو اصح، و ايب أاضا: األ الاث فيو مضءربس. ومهنهو مهن محهل النههي بلهال مها     هع فيهو  هال ي و ه
لناس اليت   ضهرر بلهيهو يف بهفيب فضهلها، فالشهح الوجول، واواجس إليها لابيس، فهي من مرافق ا  ايب: إمنا هنال بن بيعها، أل و لان ة و لس مرو ة، ألهنا متيارة

 ي2/348اإلاْجي  .252-4/253ظامُ الَلىم والحٟم  بفل  من أ بح األخهبق الفميمس، فلفل  زجر بن أخف مثنها.

م 8  م   44363  صواٍ ؤحمد بٙر نجي 7253 ي والنو اون   2473و ؤبى داود بٙر و  وألاصهناول فني وفنَٖه ألالبنا 7/43والب هٚن  الٟون ي  7/27  والنداٙص

 في حَلُٚه ٍلى اإلاضىد.
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ننً مُمىهننت زوط الىبننني  َنننذ فنني صنننمً ٕماجننذي ٕضننإ٢ الىبننني » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو نننا ومننا حىل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ٕننإصة ٙو هنننا ٕٚننا٢: ؤلَٚى

لٍى  .«في صمً ظامد» :وزاد ؤحمد واليضاج   7 صواٍ البصاصي "ٞو

نرة ٙننا٢: ٙننا٢ صصنى٢    نً ؤبنن  ٍَر نا ومننا حىلهنناي : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو َننذ الٖننإصة فني الضننمًي ٕنةن ٞننان ظامنندا ٕإلَٚى ب ا ٙو

ٞان ماجَا ٕال جٚر ٍى مي و  ي 4 وؤبى داود  صواٍ ؤحمد« وبن  الؾىاب ًٍ ابً ٍبناش ٍنً وحٟم ٍلُه البصاصي بالَى

د ؤمرظه ابً حبان في "صحُحه ًٍ مُمىهت. نرة ؤًقنا بلٖنً:   3 "ٙو لنٍى وبن ٞنان  اثبنا ٕنال »مً حدًض ؤبن  ٍَر ٞو

.« ظملٍى»ٙىله:  .«جٚر ٍى  ؤي ؤ ابٍى

 بُُ وعراء ؤدواث الْىاء 

ًْ َصننيِ  نن ٍَ ِقننلَّ  ُُ َحننِدًِض ِل
ْ
ْهننَى ال
َ
ِ ي ل
َ
ننى
ْ
غ ٌَ  ًْ نناِش َمنن ًَ الىَّ ننا٢ حَننالى: ﴿َوِمنن ُهننْم ٙو

َ
ِ نن١َ ل
َ
ول
ُ
ا ؤ ننُسو  َُ ا  ََ

َ
ِصننا خَّ ٍَ ننٍم َو

ْ
ل ٍِ ننِ  
ٌْ ِ ِبَْ
َّ
ُِل ا 

اب  ُمِهٌن   
َ
ا  [  6]لٚمان:    ]6ٍَ

ً ما وصد في بُُ الُٚىاث اإلاْىُاث  :واصد جاَص

َنى و  »[ ٙنا٢: 6]لٚمنان: "ومً الىاش مً ٌغى ي لهى الحدًض لُقل ًٍ صنيُل  "ًٍ ابً مضَىد اي ٙا٢: 

ا٢: َاا حدًض صحُح ؤلاصىاد ولم ًصرظاٍ ""ىاءالْ  . 2 صواٍ الحاٝم ٙو

ًي وال مٌننن  فننني »ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننً ؤبننن  ؤمامنننت ؤن صصنننى٢    ال جيَُنننىا الُٚىننناث اإلاْىُننناث وال حغنننى وًَ وال حَلمنننَى

صواٍ الى منناي [ « 6ان:]لٚمن"ومنً الىناش منً ٌغنى ي لهنى الحندًض"مشنل َناا هسلنذ:  ججناصة ٕن هً وزمننهً حنرامي وفني

ب  ا٢: ٍّر   . 5 ٙو

 ما وصد في ؤلا ن بالْىاء في حاالث محددة

نندة ٙالننذ:   ننت صنىداء ٕٚالننذ: ًننا صصننى٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منرط صصننى٢   »ٍنً بٍر ننه ٕلمننا اهؾنٔر ظاءجننه ظاٍص فنني بَنك مْاٍز

ٙا٢ لهنا: بن ٝىنذ هناصث ٕافنرب  وبال ؽالحا ؤن ؤفرب بٌن ًد١ً بالدٔ وؤحْج .    بو  ٝىذ هاصث بن صدٜ  

ٕنال. ٕجَلنذ جقنربي ٕندمل ؤبنى بٟنر و ني جقنربي زنم دمننل ٍلني و ني جقنربي زنم دمنل ٍشمنان و ني جقنربي زننم 

: بن الغُنان لُصأ مى١ ًا ٍمري -ملسو هيلع هللا ىلص  -دمل ٍمر ٕإلٚذ الدٔ جحذ اصتها زم َٙدث ٍلُهي ٕٚا٢ صصى٢   

مل ؤبى بٟر و ي جقرب زم دمل ٍلي و ي جقربي زم دمل ٍشمان و ني جقنربي بو  ٝىذ ظالضا و ي جقرب ٕد

وفي الباب ٍنً ٍبند    . 6 صواٍ ؤحمد والى ماي وصححه ابً حبان والب هٚ  "زم دملذ ؤهذ ًا ٍمر ؤلٚذ الدٔ

ً ٍاجغت ٍىد الٖاٝهي . 7   بً ٍمرو ٍىد ؤب  داود  ل مٟت ٍو  بضىد صحُح. في جاٍص

                                                        

  .335ي 6/349 ي وؤحمد  7798 ي والى ماي  2458 ي واليضاج   3827ؤب  داود   و ي 5478ي 433 البصاصي  7 

  .3824 ي ؤبى داود  291ي 465ي 4/434 ؤحمد  4 

رةي ولًٟ اللًٖ الاي  ٍٝر اإلاؾىٗ َى مً حد7392ي 7393 ابً حبان  3    .7394ًض مُمىهت    مً حدًض ؤب  ٍَر

  .71/443 ي والب هٚ   2/368  وصححه ووإٚه الاَبي وصواٍ ابً ؤب  عِبت  3524  صواٍ الحاٝم  2 

ا٢ ابً  هر في الخ تُؿ الحبٌ   .ابً ؤب  عِبت بةصىاد صحُح: 4625 ٙو

ُه ٍلي ب472ي 8/474 " ي والنو او  في "الٟبٌ 5/462ؤحمد   و ي 3795ي 7484الى ماي   5  د بً ظدٍان فَُٗ.  ٕو  ً ٍز

  .71/77  مصخؾر ولِط ُٕه مىفُ الغاَدي الب هٚ   6894 ي وابً حبان  3691 ي الى ماي  5/353 ؤحمد  6 

   ًٍ ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ.3374ؤبى داود   7 
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نً ٍاجغننت ٙالنذ:  -  خننان منً ظننىاصي ألاهؾنناص ٌْىُناهجي بمننا جٚىلنذ بننه ألاهؾنناص د»ٍو ىندي ظاٍص مننل ٍلني ؤبننى بٟننر ٍو

؟ و لن١ فني ًنىم ٍُنند -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولِضنخا بمْىِخننٌني ٕٚنا٢ ؤبنى بٟنر: ؤمسامٌنن  الغنُنان فني بِنذ صصننى٢    ي 7 ًنىم بَنار 

اا ٍُدها  . 4 ؤمرظاٍ « ٕٚا٢: ًا ؤبا بٟر! ل٠ل ٙىم ٍُدي َو

نننً ٍاج نننم ًلَبنننىن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني »غنننت ٍو ا حتننن  جىينننر بلنننى الحيغنننت َو نننٗ لهنننا ٌضنننىَ  مخٖنننٛ ٍلُنننهي وللبصننناصي « ٙو

ننان لَننبهم بالنندٔ والحننراب» ننان ًننىم ٍُنند ٞو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ٍمننر ؤهٟننر ٍلنن همي وؤن الىبنني »وفنني بَننك منن٘ر الحنندًض "ٞو

  «ٙا٢: دٍهم

 ه في التمرما وصد في بُُ الَىب إلاً ٌضخَمل

ا وعنناصبها وحاملهننا واتحمىلننت بلُنننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَننً صصننى٢   »ٍننً ؤوننط ٙننا٢:  ا ومَخؾننَر فنني التمنننر ٍغننرة: ٍاؽننَر

ٙننا٢ فنني "الخ تننُؿ": وصواجننه   3 صواٍ الى منناي وابننً ماظننه « وصنناٙ ها و اٌَهننا وآٞننل زمنهننا واإلاغننى ي لهننا واإلاغننى اة لننه

ننا٢ الى منناي:  ننب.زٚنناثي اهخهنن . ٙو وألحمنند مننً حنندًض ابننً ٍبنناش هحننٍى وؤمرظننه ابننً حبننان فنني  حنندًض حضننً ٍّر

ا٢: صحُح ؤلاصىاد   . 2 صحُحه والحاٝم ٙو

ننً ابننً ٍمننر ٙننا٢:  : لَىننذ التمننرة بَُنهننا وعنناصبها وصنناٙ ها و اٌَهننا ومبخاٍهنننا »ٍو لَىننذ التمننرة ٍلننى ٍغنننرة وظننٍى

ا وحاملهنا واتحمىلنت بلُنه وآٞنل زمنهنا ا ومَخؾَر اؽَر هحنٍى بةصنىاد   6 وألبن  داود   5 حمند وابنً ماظنه صواٍ ؤ« ٍو

وصنحك الحندًض ابنً الضنًٟي وفني بصنىادٍ ٍبند النرحمً بنً ٍبند   « آٞل زمنها»ولم ًٚل "ٍغرة»ظُد ولم ًٚل 

ب": مٚبى٢    الْإٚ  ؤمٌ  ألاهدلط ٙا٢ في "الخٍٚر

ندة ٍنً  نً ٍبند   بننً بٍر منً حننيط الَىنب ؤًنام الٚنننأ حتن  ًيَُننه : »- ملسو هيلع هللا ىلص -: ٙننا٢ صصنى٢   ٙنا٢ -ا  -ؤبُننه ٍو

 البلِى  7 بةصىاد حضً.  صواٍ النو او "ممً ًخصاٍ ممرا ٕٚد جٚحم الىاص ٍلى بؾٌ ة

 بُُ الَبد اإلاضلم لل٠إر

  
 
ْاِمِىٌَن َصِيُال

ُ ْ
ى اإلا
َ
ل ٍَ  ًَ ِرٍ ِٕ ا

َ
٠
ْ
ُ ِلل
َّ
َل ا  ََ ْج ًَ  ًْ

َ
ا٢ حَالى: ﴿َول  [727  ] ]اليضاء: 727ٙو

 ما وصد في مىُ الاججاص في اليغر  بُُ الحر 

] ]ًىصٗ:  ًَ دً َِ
ًَ السّٰ ٞاهىا ُِٕه ِم َم َمَدوَدٍة َو َِ ًٍ َبصٍط َدِص َم

َ
ٍُ ِبش َرو
َ
ا٢ حَالى: ﴿﴿َوع   [ 41ٙو

 52/73بصط: بشمً حرامي ؤو ىلم. جٖضٌ  النو ي 

                                                        

ا٢ الىىوي: بَار بقم اإلاىحدة و نالٌَن اإلاهملنت ٙا٢ في "الدص الىشٌ ": بَار اصم حؾً لروشي "ًىم بَار»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي   7  ٙو

ٞان اليٖر ُٕه لروش. ى ًىم حرب ُٕه بٌن الٚبُلخٌن ألاهؾاص ألاوش والتسصط في الهاَلُتي و ى ألاعهر َو هي َو ه وجٝر جىز ؽٕر  ٍو

 ي وابنً 732ي 747ي 99ي 82ي 6/33 ي وؤحمند  7898 ي وابنً ماظنه  3/795اليضناج    و ي 894 ي مضنلم  3776ي 4751ي 919ي 917البصناصي   4 

  .5877حبان  

 . 4/93 "النو او  في "ألاوصه و ي 3387 ي ابً ماظه  7495الى ماي   3 

بد بً حمُد في "مضىد74/433ٍ "النو او  في "الٟبٌ  و ي 2/767ي 4/37 ي الحاٝم  5356 ي ابً حبان  7/376ؤحمد   2    .7/449 " ي ٍو

  .753 ي والنو او  في الؾٌْ   9/227ؤب  ٌَلى   و ي 3381ظه   ي ابً ما97ي 77ي 4/45ؤحمد   5 

  .9/237ؤب  ٌَلى   و ي 3672ؤبى داود   6 

  .5356 "النو او  في "ألاوصه 7 
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رة اي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٙنا٢:  ٢  : زالزنت ؤهنا مؾنمهم ًنىم الُٚامنت: صظنل ؤٍننألا بن  زنم ّندصي وصظنل ٙنا"ًٍ ؤب  ٍَر

 . 7 "مىه ولم ٌَه ؤظٍر  فيباٌ حرا ٕإٞل زمىهي وصظل اصخإظر ؤظٌ ا ٕاصخى

 ما وصد في مىُ اإلاَاوفت ٍلى الىالء:

ً َبخه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ًٍ ابً ٍمر ا ا   البلِى . 4 مخٖٛ ٍلُه  - هه  ًٍ بُُ الىالءي ٍو

ً ٍاجغت  ُنتي ٕنإٍُيُجي. ٕٚلنذ:  -ٙالذ:  -اهنع هللا يضر-ٍو ٞاجيذ ؤَلي ٍلى حضُ ؤوا٘ي في ٞل ٍام ؤٙو رةي ٕٚالذ:  ظاءججي بٍر

نرة بلنى ؤَلهنا. ٕٚالنذ لهنما ٕنإبىا ٍل هناي ٕجناءث  ٠نىن والٜئ لني َٕلنذي ٕناَبذ بٍر بن ؤحب ؤَل١ ؤن ؤٍدَا لهم ٍو

ظالط. ٕٚالذ: بو  ٙد ٍرفذ  ل١ ٍل هم ٕإبىا بال ؤن ٠ًنىن النىالء لهنمي ٕضنمُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - مً ٍىدَمي وصصى٢  

ملسو هيلع هللا ىلص. ٕٚننننا٢: منننناحها واعننننى م  لهننننم الننننىالءي ٕةهمننننا الننننىالء إلاننننً ؤٍخننننٛ َٕٖلننننذ  -ٕننننإمو ث ٍاجغننننت الىبنننني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبنننني 

ؤمننا بَنندي مننا بننا٢ صظننا٢ "فنني الىنناش ]منُبننا[ ي ٕحمنند   وؤزجنن  ٍلُننه. زننم ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍاجغننتي زننم ٙننام صصننى٢   

ط فني ٝخناب   ٕهنى بامنلي وبن ٞنان ماثنت  -ٍس وظل  -ٌغى مىن عروما لِضذ في ٝخاب    ٞان مً عرل لِن ما 

ىننند  . 2 ي واللٖننً للبصنناصي  3 مخٖننٛ ٍلُنننه -"ٙقنناء   ؤحننٛي وعنننرل   ؤوزننٛي وبهمننا النننىالء إلاننً ؤٍخننٛ  عننرلي ٍو

 البلِى -اعى حها وؤٍخٚ ها واعى م  لهم الىالء  -مضلم ٕٚا٢: 

ننننً ٍاجغننننت  ننننرة للَخننننٛ ٕاعننننى مىا والَننننا ٕنننناٝرث  لنننن١ للىبنننني »ٍو ي ٕٚننننا٢: اعننننى حها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجهننننا ؤصادث ؤن حغننننى ي بٍر

 : 6 وفننني صواًنننت للبصننناصي  ي«ؤٍخٚ هنننا»صننناصي لٖينننت: ولنننم ًننناٝر الب  5 مخٖنننٛ ٍلُنننه "وؤٍخٚ هننناي ٕةهمنننا النننىالء إلانننً ؤٍخنننٛ

جي ٕنإٍخُٚجيي ٙلنذ: وَنمي ٕٚالنذ: ال ًيَُنىو  حتن  ٌغنى مىا والجن ي » رة و ي م٠اجبنتي ٕٚالنذ: اعنىً  دملذ ٍلى بٍر

رةي ٕاٝرث ٍاجغت ما ٙالذي ٕ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙلذ: ال حاظت لي ١ُٕي ٕضمُ بال١ الىبي  ٚا٢: ؤو بلْهي ٕٚا٢: ما عإن بٍر

تها ٕإٍخٚتها واعى ل ؤَلها والءَاي ٕٚا٢ الىبي  ؽلى    -اعى حها ٕإٍخٚ ها ولِغى مىا ما عاءواي ؤو ٙالذ: ٕاعىً 

 . 7 وإلاضلم مَىاٍ ": الىالء إلاً ؤٍخٛ وبن اعى مىا ماثت عرل-ٍلُه وصلم 

 ما وصد في بُُ ؤمهاث ألاوالد

ننبي وال جنىصري لِضننخمخُ بهننا مننا ههن  ٍمننر ٍننً ب -ٙننا٢:  -ب-ٍنً ابننً ٍمننر  ُنُن ؤمهناث ألاوالد ٕٚننا٢: ال جبنناٌي وال جَى

م  -بدا لهي ٕة ا ماث ٕهي حرة  َه بَك الرواةي َٕى ا٢: ٕص  . 8 صواٍ مال١ي والب هٚ ي ٙو

                                                        

  .4447  صواٍ البصاصي  7 

  .7516 ي ومضلم  6756 صواٍ البصاصي  4 

ننننننى بمَىنننننناٍ ٍىنننننند اليضنننننناج   477ي 6/87 ي ؤحمنننننند  7512 ي مضننننننلم  4579ي 4244ي 4247ي 4161البصنننننناصي   3   ي والى منننننناي 7/315ي 6/762 ي َو

  .4/824 ي وابً ماظه  4742 

  .7512 ي ومضلم  4768 صواٍ البصاصي  2 

  .775ي 6/774 ي ؤحمد  7512 ي مضلم  6339ي 7244البصاصي   5 

  .4576ي 4246البصاصي   6 

نجي  7512مضلم   7  اٍ الرواًت ٍىد الداٙص   .71/339ٚ    ي والب ه3/43 ي َو

ننا٢ الب هٚنن : 323 - 324/  71 "الٟونن ي " ي والب هٚنن  فنني 6/  776/  4 "اإلاىمننإ " صواٍ مالنن١ فنني 8  لننه ُٕننه بَننك الننرواة " . ٙو َننه بلننى الىبنني  …ّو -ٕٕر

م ال ًحل  ٍٝر ".-ملسو هيلع هللا ىلص ى َو  ي َو
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ننً ظننابر  ىاي ؤمهنناث ألاوالدي والىبنني  -ٙننا٢:  -ا  -ٍو صواٍ اليضنناج ي  -ال١ بإصننا  ننيي ال هننري بنن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىننا هيُنُن صننراٍص

نجيي وصححه ابً حبان   . 7 وابً ماظه والداٙص

 .55ؤظمَىا ؤهه بن ؤصلم الَبد اإلاملٜى للام  ؤظو  ٍلى بَُه. ؤلاظماٌ ؼ  -

 .4/747بداًت اتهتهد  .اجٖٚىا ٍلى مىُ البُُ بَد الىداء الشاو  ًىم الهمَت -

 .7/497ى ظىاز عراء اإلاضلم للَبد اإلاضلم وال٠إر. ؤلإؾاي اجٖٚىا ٍل -

 

                                                                                                                                                                                                

ننٗ ؽننىابه "ًننري "ؤ ": "فنني  -  ننى جحٍر ننُ فنني بَقننها بالُنناءي ٕهننى "ألاؽننل "ٝمننا فنني  بننالىىن "هننري "باإلاشىنناة الخحخاهُننتي َو وفنني اإلاؾننادص اإلانناٞىصةي وؤمننا مننا ٙو

د  ل١ ٙى٢ الب هٚ    ٗي ومما ًٝا م ٍلُه ". -ملسو هيلع هللا ىلص-لِط في شخيء مً َاٍ ألاحادًض ؤن الىبي " : 327/  71جحٍر  ٍلم بال١ي ٕإَٙر

نجي   ي 4577 ي وابً ماظه  799/  3 "الٟو ي " صواٍ اليضاج  في 7    .7475  وابً حبان  37/  735/  2والداٙص
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ـٍ ِمنن نننرا
َ
ننً ج ٍَ  
 
٠نننىَن ِجِجننَرة

َ
ن ج
َ
 ؤ
ّ
م ِبالِبِنننِل ِبال

ُ
م َبِنننَىٟ
ُ
ٟ
َ
مننِىل
َ
لىا ؤ
ُ
ننإٞ
َ
ًَ ءاَمىنننىا ال ج نناً

َّ
َحَهنننا ال
َ
إ ًِ ُٚخلنننىا ٙننا٢ حَننالى: ﴿

َ
م َوال ج
ُ
ىٟ

ا] ]اليضاء:  م َصحُم 
ُ
ٞاَن ِبٟ  َ

َّ
م ِبنَّ ا 

ُ
َضٟ ُٖ ه
َ
 [49ؤ

منننِى٢ِ الّىنننناِش ِبننناجِ 
َ
ننننا ِمنننً ؤ  ٚ ٍر

َ
لىا ٕ
ُ
ننناِم ِلَخنننإٞ

ّ
ننننى الُح٠
َ
نننندلىا ِبهنننا ِبل

ُ
م ِبالِبِننننِل َوج

ُ
م َبِنننَىٟ

ُ
ٟ
َ
مننننِىل
َ
لىا ؤ
ُ
نننإٞ
َ
نننا٢: ﴿َوال ج هننننُخم ٙو

َ
زِم َوؤ

مىَن] ]البٚرة: 
َ
َل
َ
 [ 788ح

ِدَُم  ٙا٢ حَالى: ﴿  َُ
ْ
ِرُمىَن ال

ْ
ٟ
ُ
 ج
َ
 َبْل ال
َّ
ال
َ
ٌِن  77ٝ ِٟ ْضن ِ

ْ
ناِم اإلا ََ
َ
نى م
َ
ل ٍَ َحاَفنىَن 

َ
 ج
َ
نا  78  َوال

ًّ َ
 إلا
 
نال
ْ
ٝ
َ
 ؤ
َ
نَ ار
َ
ىَن الى
ُ
ل
ُ
ٞ
ْ
نإ
َ
  79  َوج

ا   ا َظمًّ ا٢َ ُحبًّ
َ ْ
ِحَبىَن اإلا

ُ
 [41-77]الٖجر:    ]41َوج

ىْ 
َ
ٚ
ْ
ًَ ال َهْهَر ِبالَضىِء ِم

ْ
ُ ال
َّ
ِحَب ا  ًُ  

َ
ا٢: ﴿ال ا  ٙو ِلُم  ٍَ ا   َ ُ َصِمُ

َّ
اَن ا 
َ
ِلَم َوٞ
ُ
ًْ ى  َم

َّ
 [ 728  ] ]اليضاء: ٢ِ728 ِبال

ننرة و  :   ال جحاصنندواي وال جىاظغننىاي وال جباّقننىاي وال جنندابرواي وال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   -ا  -ٍننً ؤبنن  ٍَر

ىهننىا ٍبنناد   بمىا هنناي اإلاضننلم ؤمننى اإلاضننلمي ال ًيلمننه وال ًصالننهي وال ًٟابننهي وال ًبُن بَقننٟم ٍلننى بُنُن بَننكي ٞو

ي الخٚنىي َاَىنا   ي  غننٌ  بلنى ؽندٍص زننالر منراث  -ًحٚنٍر   بحضنب امننرت منً الغنر ؤن ًحٚننر ؤمناٍ اإلاضنلمي ٞننل  -َو

رفه   . صواٍ مضلم.    (2)اإلاضلم ٍلى اإلاضلم حرام: دمه وماله ٍو

خداء:  ما وصد في  م الٍا
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  [64اإلااثدة:

ً ؤب  بٟرةا  بن دماءٝم وؤمىالٟم ]وؤٍرافٟم[ ٍلُٟم  -ٙا٢: في منبخه ًىم الىحر بمج   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو

م َاا   البلِى. 3 مخٖٛ ٍلُه  -حرامي ٝحرمت ًىمٟم َااي في بلدٝم َااي في عهٝر

نننً ؤونننط: ؤن الىبنننني  نجي « ال ًحنننل مننننا٢ امنننرت مضننننلم بال بنُبنننت منننً هٖضننننه»ٙنننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو بةصننننىاد   2 صواٍ النننداٙص

 فَُٗي لًٟ له م٘ر وعىاَد.
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  . 49 اليضاء: "ىٟ

   .33  و  34   4562  8/71صواٍ مضلم   4 

  .7679 ي ومضلم  67 صواٍ البصاصي  3 

نجي   2    .46ي 3/45الداٙص
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ً ٍبد الرحمً بً ؤب  لُلنى ٙنا٢:  ٕىنام صظنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجهنم ٞناهىا ٌضنٌ ون مُن الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حندزىا ؤصنحاب الىبني »ٍو

صواٍ ؤبى داود « ال ًحل إلاضلم ؤن ًروٌ مضلما -ملسو هيلع هللا ىلص  -ى حبل مَه ٕإماٍ ٌٕٖس ٕٚا٢ الىبي منهم ٕاهنلٛ بَقهم بل

 وصٟذ ٍىه َى واإلاىاصيي وال بإش بةصىادٍ.

غننهد لصننحخه حنندًض الىَمننان بننً بغننٌ  ٍننً الىبنني  صواٍ النو اونن  فنني « ال ًحننل الرظننل ؤن ًننروٌ مضننلما: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -َو

 ٙا٢ اإلاىاصي: صواجه زٚاث. ""الٟبٌ 

 . 7 « ال ًحل إلاضلم ؤو مامً ؤن ًروٌ مضلما»وصواٍ الو اص مً حدًض ابً ٍمر بلًٖ: 

ً ؤب  حمُد الضاٍدي  ال ًحنل المنرت ؤن ًإمنا ٍؾنا ؤمُنه بٌْن  مُنب هٖنط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو

 ِىالبل.  4 صواٍ ابً حباني  -مىه 

نند ٍننً ؤبُنه ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    نً الضنناثب بننً ًٍس بنناي وب ا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو ال ًإمننان ؤحندٝم مخنناٌ ؤمُننه ظننادا وال اٍل

ننننا٢:   3 صواٍ ؤحمننند وؤبنننى داود والى منننناي وحضنننىهي وؤمرظنننه الب هٚننن  « ؤمنننا ؤحننندٝم ٍؾنننا ؤمُنننه ٕلٌ دَننننا ٍلُنننه ٙو

بنند   بننً " هٚنن  فنني "مالُٕاجننهوصواٍ الب : 2 "بصننىادٍ حضننً. ٙننا٢ فنني "التالؽننت مننً صواًننت ؤبنن  حمُنند الضنناٍدي ٍو

ا٢: بصىادٍ حضً.  الضاثب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍي ٙو

نند ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    ننً صننَُد بننً ٍز ننه   بًنناٍ ًننىم الُٚامننت : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو مننً اٙخننُن عننو ا مننً ألاـص ىلمننا مٙى

٘ » : 6 وفي لًٖ ألحمد   5 مخٖٛ ٍلُه « بضبُ ؤصفٌن  البلِى .«مً صر

نه   مننً صنبُ ؤصفننٌن »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنً ٍاجغننت ؤن الىبني  وفنني  ي 8 مخٖنٛ ٍلُننه «   7 منً ىلننم عنو ا مننً ألاـص مٙى

 الَمدة .«  71 ُٙد عو  » : 9 صواًت للبصاصي 

خداء ٍلى ؤمىا٢ الىاش:  ٍٚى ت الٍا

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر ٞاهننذ ٍىنندٍ ميلمننت ألمُننهي مننً ٍرفننه ؤو مننً شننخيءي ٕلُخحللننه »ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍننً الىبنني  -ا  -ٍو مننً 

نننم بن ٞنننان لنننه ٍمنننل ؽنننالك ؤمنننا مىنننه بٚننندص ميلمخنننهي وبن لنننم ًٟنننً لنننه  ا مىننه الُنننىم ٙبنننل ؤن ال ٠ًنننىن دًىننناص وال دَص

 . 7 صواٍ البصاصي  .«حضىاث ؤما مً صِ اث ؽاحبه ٕحمل ٍلُه
                                                        

ا٢ الهُش ي في مجمُ السواثد  7547صواٍ الو اص ٝما في ٝغٗ ألاصخاص   7  ى فَُٗ. : 71548  ٙو م ؤبى ؤمُت َو ُه ٍبد الٍٟر  صواٍ الو اصي ٕو

  .7766 صواٍ ابً حبان  4 

 ي 44/427 " ي والنو اونننننننننن  فنننننننننني "الٟبٌنننننننننن 3/739الحنننننننننناٝم   و ي 711ي 6/94 ي الب هٚنننننننننن   4761 ي الى منننننننننناي  5113 ي ؤبننننننننننى داود  2/447ؤحمنننننننننند   3 

  .7/782والنُالسخي  

 . 4/88 التالؽت   2 

 ي 7278 ي والى مننننننننننناي  77/567ي 7/268ابنننننننننننً حبنننننننننننان   و ي 791ي 789ي 788ي 7/787 ي ؤحمننننننننننند  7671 ي ومضنننننننننننلم  3146ي 4341البصننننننننننناصي   5 

  .929 ي وؤب  ٌَلى  4616والداصم   

بد الرزا٘  7/729 "النو او  في "الٟبٌ  و ي 7/788ؤحمد   6    .77/71 " ي ومَمر بً صاعد في "ظامَه71/772 ي ٍو

نننه  »ٙىلنننه:  7  جنننىز بصننن٠اجها ؤي ٠ًلنننٗ بىٚنننل منننا ىلنننم منهنننا فننني ًنننىم « منننً صنننبُ ؤصفنننٌن»بقنننم ؤولنننه ٍلنننى اإلابجننني للمجهنننى٢. ٙىلنننه: "ًنٙى بٖنننخح النننراء ٍو

ا في ٍىٚه.ال ُل مَىاٍ ؤهه ٌَاٙب بالتضٗ بلى صبُ ؤصفٌن ٠ُٕىن ٞل ؤـص في جل١ الحالت مٙى ٞالن٘ى في ٍىٚه ٙو ٠ىن   ُٚامت بلى اتحغر ٍو

  .6/459ؤحمد   8 

  .454ي 79ي 6/62 ي ؤحمد  7674 ي مضلم  3143ي 4347البصاصي   9 

ا في ٍىٚه.71  ه: ظَل مٙى   ُٙد عو : ؤي ٙدص عو . مٙى
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ً ؤم صلمت اهنع هللا يضر: ؤن بهما ؤها بغري وبهٟم جصخؾمىن بليي ولَنل بَقنٟم ؤن ٠ًنىن ؤلحنً »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    ٍو

ذ لننه بحننٛ ؤمُننه ٕةهمننا ؤٙننُن لننه ٙنَننت مننً الىنناص  .«بحهخننه مننً بَننكي ٕإٙ ننخي لننه بىحننى مننا ؤصننمُي ٕمننً ٙقنِن

 . 4 مخٖٛ ٍلُه 

ًصلؿ اإلاامىىن مً الىاصي ُٕحيضىن ٍلى ٙىنرة بٌن : »-ملسو هيلع هللا ىلص -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ا  -ًٍ ؤب  صَُد التدصي 

ٞاهذ بُنهم في الدهُاي حت  ب ا َابىا وهٚىاي ؤ ن لهم في دمنى٢  الهىت والىاصي ُٕٚخؿ لبَقهم مً بَك ميالم 

ٞان في الدهُا  . 3 البصاصي ؤمرظه « الهىتي ٕىالاي هٖط دمحم بُدٍ ألحدَم ؤَدي بمً له في الهىت مىه بمً له 

نننرة  ننً ؤبننن  ٍَر نننم لنننه وال « ؤجننندصون منننً اإلاٖلنننط؟»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا: ؤن صصنننى٢    -ٍو ٙنننالىا: اإلاٖلننط ُٕىنننا منننً ال دَص

نأ»مخاٌي ٕٚا٢:  د عنخم َنااي ٙو إح  ٙو ٞاةي ٍو َنااي  بن اإلاٖلط مً ؤمتي مً ًإح  ًىم الُٚامت بؾالة وؽُام وز

اا منً حضنىاجهي ٕنةن ٕىِنذ حضنىاجه وؤٞل ما٢ َااي وص ١ٖ دم َااي وفرب َااي َُٕنألا َاا مً حضىاجهي َو

 . 2 صواٍ مضلم .«ٙبل ؤن ًٚ خ  ما ٍلُهي ؤما مً مناًاَم ٕنرحذ ٍلُهي زم مري في الىاص

رة  ً ؤب  ٍَر ُامنتي حتن  ًٚناد للغناة اله حناء لخادن الحٚ٘ى بلى ؤَلهنا ًنىم الٚ»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا: ؤن صصى٢    -ٍو

 . 5 صواٍ مضلم  .«مً الغاة الٚرهاء

ً ٍبد  بً ٍمرو  ٞان ٍلى زٚل الىبي  -ا  - ٍو نرةي ٕمناثي ٕٚنا٢ صصنى٢    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢:  ملسو هيلع هللا ىلص:  -صظل ًٚا٢ لنه ٝٝر

 . 6 ٙد ّلها. صواٍ البصاصي ٕاَبىا ًىيرون بلُهي ٕىظدوا ٍباءة  .«َى في الىاص»

ننً ٍمننر بننً التننناب  ٕٚننالىا: ٕننالن عننهُدي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: إلاننا ٞننان ًننىم مُونن  ؤٙبننل هٖننر مننً ؤصننحاب الىبنني  -ا  -ٍو

الن عهُدي حت  مروا ٍلى صظلي ٕٚالىا: ٕالن عهُد. ٕٚا٢ الىبي  ؤو  فني بنردة ّلهنا ٝالي بو  صؤًخه في الىناص»ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٕو

 . 7 صواٍ مضلم .«ٍباءة

تي و ي امرؤة حمسة  ً مىلت بيذ ٍامر ألاهؾاٍص نهاي ٙالذ: صمَذ صصى٢    -ا  -ٍو بن صظناال »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 . 8 صواٍ البصاصي  .«حٛي ٕلهم الىاص ًىم الُٚامت ًخصىفىن في ما٢   بٌْ 

ً ؤب  ؤمامت بًاش مً اٙخنُ حٛ امرت مضلم بُمُىهي ٕٚد »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا: ؤن صصى٢    -بً سَلبت الحاصس   ٍو

با مننً »ٕٚنا٢ صظننل: وبن ٞنان عِن ا ٌضننٌ ا ًنا صصنى٢  ؟ ٕٚننا٢: « ؤوظنب   لنه الىنناصي وحنرم ٍلُنه الهىننت وبن ٙقِن

 . 9 صواٍ مضلم  .«ؤصاٜ

                                                                                                                                                                                                

 . 4229لبصاصي  ؤمرظه ا 7 

 . 7773 ي ومضلم  7769ؤمرظه البصاصي   4 

  .4221 ؤمرظه البصاصي  3 

  .4587 ؤمرظه مضلم  2 

  .4584 ؤمرظه مضلم  5 

  .3172 ؤمرظه البصاصي  6 

  .784   772 ؤمرظه مضلم  7 

  ..3778  صواٍ البصاصي 8 

  .478   737  ؤمرظه مضلم  9 
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نرة: ٍننً الىبنني  نً ؤبنن  ٍَر ننه   منً صننبُ ؤصفننٌن»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو صواٍ « مننً اٙخننُن عنو ا مننً ألاـص بٌْن  حٚننه مٙى

نه »بال ؤهنه ٙنا٢:   4 بةصىادًً ؤحندَما صنحُحي ومضنلم   7 ؤحمد  ال ًإمنا ؤحند عنو ا منً ألاـص بٌْن  حٚنه بال مٙى

 .«  بلى صبُ ؤصفٌن بلى ًىم الُٚامت

ً ابً ٍمر ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   مً ؤما منً ألاـص عِن ا بٌْن  حٚنه مضنٗ بنه ًنىم الُٚامنت بلنى صنبُ : »-ملسو هيلع هللا ىلص  - ٍو

 . 3 صواٍ ؤحمد والبصاصي « ؤصفٌن

ً ألاعَض بً ِٙط:  في ؤـص بنالُمً ٕٚنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال مً ٝىدة وصظال مً حقرمىث امخؾما بلى الىبي »ٍو

ي ٕٚا٢ الٟىدي: ؤصعخي ًا صصى٢   وصزتها مً ؤبن ي ٕٚنا٢ الحقنرم : الحقرم : ًا صصى٢   اّخؾبها َ اا وؤبٍى

 -ًا صصى٢   اصخحلٖه ؤهه ما ٌَلم ؤجها ؤصعخي وؤـص والدي اّخؾبها ؤبٍى ٕتهُإ الٟىدي للُمٌن ٕٚا٢ صصنى٢   

نن -ملسو هيلع هللا ىلص  ى ؤظننامي ٕٚننا٢ الٟىنندي:  نني ؤصفننه وؤـص بهننه ال ًٚخننُن ٍبنند ؤو صظننل بُمُىننه منناال بال لٚنن    ًننىم ًلٚنناٍ َو

و ُٚنننت صظالنننه صظنننا٢  وفننني بصنننىادٍ دمحم بنننً صنننالم اإلاضنننُ ي لنننه ّراثنننب  2 "صواٍ ؤحمننند والنو اوننن  فننني "ألاوصنننه"والننندٍ

اا الحدًض ٙد ؤمرظه ؤبى داود   بىحى ما َىا.   5 الصحُح َو

ي ٕٚنننا٢ ٍنننً واثنننل بنننً  هنننري ٙنننا٢: ٝىنننذ ٍىننند صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصوؤمرظنننه مضنننلم  ي ٕإجننناٍ صظنننالن ًصخؾنننمان فننني ؤـص

ط بننً ٍننابط الٟىننديي ومؾننمه  -ؤحنندَما: بن َنناا اهىنن ي ٍلننى ؤصعننخي ًننا صصننى٢   فنني الهاَلُننت  ننى امننرئ الٚنِن َو

 ي«لِط ل١ بال  اٜ»ٙا٢: ب ن ًاَب بهاي ٙا٢: « ًمُىه»ٙا٢: لِط لي بِىتي ٙا٢: « بُيخ١»ٙا٢:  -ص َُت بً ٍبدان 

ى ٍلُه ّقبان»٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ٙا٢: ٕلما ٙام لُحلٗي ٙا  . 6  ي«مً اٙخنُ ؤصفا ىاإلااي لٚ    َو

 ما وصد في الؾد٘ في اإلاَاملت

نناي ٕننةن ؽنندٙا و ِىننا »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً حٟننُم بننً حننسام ؤن الىبنني  ننا ؤو ٙننا٢ حتنن  ًٖىٙ  البَُننان بالتُنناص مننا لننم ًٖىٙ 

خما محٚذ بىصٜ لهما في بَُتهماي وبن  ت بَُهما  7 ٝابا ٝو  الَمدة. (1)مخٖٛ ٍلُه «  (8) بٝر

                                                        

  .5764ي 5767ابً حبان   و ي 234ي 388ي 4/387ؤحمد   7 

  .7677مضلم   4 

  .3142ي 4344 ي البصاصي  4/99ؤحمد   3 

  .7/433 " ي النو او  في "الٟبٌ 5/474ؤحمد   2 

  .3/288 "اليضاج  في "الٟو ي  و ي 3644ي 3422ؤبى داود   5 

  .739  - 442صواٍ مضلم . 6 

ً مً بمقاء البُُ ؤوصدٍ. 7   البَُان: الباجُ واإلاغى ي. محٚذ:  َبذ وزالذ. التُاص: ملب مٌ  ألامٍر
اء وٙىله و ِىا ؤي إلاا في الشمً :"  -رمحه هللا  –قال ابن حجر  (8) ٙىله ؽدٙا ؤي مً ظاهب الباجُ في الضىم ومً ظاهب اإلاغى ي في الٕى

ت لهما بن حؾل منهما الغرل اا هٚؾه وفي الحدًض حؾى٢ الوٝ  ى الؾد٘ والخيٌُن ومحٚها  واإلاشمً مً ٍُب ٕهى مً ظاهب هما ٝو َو

حخمل  ت ألحدَما ب ا وظد مىه اإلاغرول دون آلامر ىاَر الحدًض ًٚخقُه ٍو ل جحؾل الوٝ  ى الٟاب والٟخم َو بن وظد فدَما َو

ٞان ألاظر زابخا للؾا ت مً اإلابُُ ب ا وظد الٟاب ؤو الٟخم مً ٞل واحد منهما وبن  د٘ ؤن ٌَىد عام ؤحدَما ٍلى آلامر بإن جًٌ  الوٝ 

 ًاَب بصٌ  الدهُااإلابٌن والىزص حاؽل لل٠ا ب ال٠اجم وفي الحدًض ؤن الدهُا ال ًخم حؾىلها بال بالَمل الؾالك وؤن عام اإلاَاصخي 

 .4/311فتح الباري  "وآلامرة
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الخننناظر ألامننٌن الؾننند٘و منُن الىيُنننٌن والؾنندًٌٚن والغنننهداء »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ؤبنن  صنننَُد التنندصي ؤن صصنننى٢   

نننا٢: حننندًض حضنننً.  4 صواٍ الى مننناي « والؾنننالحٌن خننناظر ألامنننٌن ال»ٍنننً ابنننً ٍمنننر ولٖينننه:   3 وصواٍ ابنننً ماظنننه  ٙو

 «.الؾد٘و اإلاضلم مُ الغهداء ًىم الُٚامت

اٍننت بننً صإنُن ٙننا٢:  ننً ٕص بلننى اإلاؾننلى ٕننرؤي الىنناش ًدبنناٌَىني ٕٚننا٢: ًننا مَغننر الخجنناص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مرظننذ منُن الىبنني »ٍو

م بلُننهي ٕٚننا٢: بن الخجنناص ًبَشنىن ًننىم الُٚامننت ٕجناصا بال مننً اجٚنن ألا   و ننر ٕاصنخجابىا وصَٕننىا ؤٍىنناٙهم وؤبؾناَص

ا٢: حدًض حضً صحُحي وابً ماظه في "صيىه"ي« وؽد٘ ا٢: صحُح ؤلاصىاد  صواٍ الى ماي ٙو  . 2 والحاٝم ٙو

زالزننا   ي ٙلىننا: إلاننً ًننا صصننى٢  ؟ ٙننا٢:   هلل   (5)ٙننا٢:   النندًً الىؾننُحت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن الىبنني -ا  -ٍننً جمننُم الننداصي 

امتهم ولٟخابه ولرصىله   . (7)   صواٍ مضلم  (6)وألثمت اإلاضلمٌن ٍو

نً ٍبنند الننرحمً بننً عننبل ٙننا٢: صننمَذ صصننى٢    بن الخجنناص َننم الٖجنناصي ٙننالىا: ًننا صصننى٢  ! »ًٚننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

حننندزىن ُٕٟنننابىن  ي ٙنننا٢: بلنننى ولٟننننهم ًحلٖنننىن ُٕاجمىنننىن ٍو ط ٙننند ؤحنننل   البُننُن صواٍ ؤحمننند بةصنننىاد ظُننند  "ؤلننِن

ا٢: صحُح ؤلاصىاد و   . 8 الحاٝم واللًٖ لهي ٙو

ً ؤب   ص ًٍ الىبي  زالزت ال ًىير   بل هم ًىم الُٚامت وال ًٝس هم ولهم ٍااب ؤلُمي ٙا٢: ٕٚرؤَا »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

حلٗ زننننالر مننننراثي ٕٚلننننذ: مننننابىا ومضننننروا مننننً َننننم ًننننا صصننننى٢  ؟ ٙننننا٢: اإلاضننننبلي واإلاىنننناني واإلاىٖننننٛ صننننلَخه بننننال

ننا٢:   9 صواٍ مضننلم وؤبننى داود والى منناي واليضنناج  وابننً ماظننه « ال٠ننا ب ي واإلاىننان ٍننناٍي واإلاىٖننٛ »ٙو اإلاضننبل بزاٍص

 .«صلَخه بالحلٗ ال٠ا ب

ننً وازلننت بننً ألاصننُٚ ٙننا٢:  ننان ًٚننى٢: ًننا مَغننر الخجنناص بًنناٝم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞننان صصننى٢   »ٍو ىننا ججنناصاي ٞو ًصننرط بلُىننا ٝو

 بةصىاد ال بإش به.  71 "واٍ النو او  في "الٟبٌ ص « والٟاب

                                                                                                                                                                                                

بننننننننننً حبننننننننننان  ي وا3259  = =  3/473ؤبنننننننننن  داود   و ي 232ي 213ي 3/214 ي ؤحمنننننننننند  7534 ي مضننننننننننلم  4118ي 4112ي 7976ي 7973 البصننننننننناصي  7 

  .4/345 ي والداصم   7426 ي والى ماي  7/427 ي واليضاج   2912 

نجي   و ي 7419الى ماي   4  بد بً حمُد في "مضىد4539ٍ ي والداصم   78الداٙص   .7/499 " ي ٍو

نجي   و ي 4739 ابً ماظه  3    .7/423 " ي والنو او  في "ألاوصه5/466 ي والب هٚ   77الداٙص

ننننه ٍدًنننندةي   22ي 5/23 " ي والنو اونننن  فنننني "الٟبٌنننن 5/466 ي والب هٚنننن   2971ابننننً حبننننان   و ي 4/8 ي الحنننناٝم  4726ماظننننه    ي ابنننن7471ً   2  ومٙر

 .8/36واتهمُ  366وصححه ألالباو  في الصحُحت 

وص، اقهايب:  صهحت العاهل: إخا خلصهتو  ايب اخلءاك: النصيحس  لمهس اعه  ءها بهن هلهس ىهي إرالة اخلهك للمنصهول لهو،  هايب: وأصهل النصهح يف اللغهس اخلله 5 
 .479/ 7ظامُ الَلىم والحٟم  من الشمع.

مهها ا،هره لن اههو، واشه ق بلههيهو، واهر و صههغكىو،  وأمهها النصهيحس للماههلمن: فههلن مهه  هلهو مها مهه  لن اهو، وا،ههره هلهو:  -صحمنه    – هايب ابهن رجهه   6 
 هان يف خله  فهواب ربهح مها ابيهع مهن وارلهو، و هفل  هيهع مها   ل يهاه  هرخص أسهعارىو، وإنوهزهنو، وا هرل ل هر هو، وإن ضهره خله  يف واو ر  بكىو، ومزن

 .444/ 7ظامُ الَلىم والحٟم  اضرىو بامس، وم  صهب هو وأل تهو ولوام النعو بليهو، و صرىو بلال بدوىو، ولفع  ل أخى وم،روه بنهو.

 ( .96( )55) 1/54( و96( و )95( )55) 1/53يف " صحيحو " رواه مالو  7 
  .5/466 ي والب هٚ   372ٍبد بً حمُد   و ي 4/8 ي الحاٝم  222ي 3/248 ؤحمد  8 

  4418  وابً ماظه  7477  والى ماي  4563  واليضاج   2187وببى داوود    716  - 777صواٍ مضلم  9 

  .44/56 " النو او  في "الٟبٌ 71 
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رة ٙا٢: صمَذ الىبي  ً ؤب  ٍَر صواٍ البصناصي ومضنلم  "للضنلَت ممحٚنت للٟضنب الحلٗ مىٖٚنت»ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ا٢:   7 وؤبى داود  ت»ٙو  .«ممحٚت للوٝ 

ي »ًٚننى٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -مننً حنندًض ٙخننادة: ؤهننه صننمُ الىبنني   4 وإلاضننلم واليضنناج  وابننً ماظننه  ينن ة الحلننٗ فنني البُنُن بًنناٝم ٝو

 .«ٕةهه ًىٖٛ زم ًمحٛ

 ما وصد في التداٌ في البُُ

ننً ابننً ٍمننر  مخٖننٛ  -ب ا باٌَننذ ٕٚننل: ال مالبننت  -ؤهننه ًصنندٌ فنني البُننٌى ٕٚننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢:  ٝننر صظننل للىبنني  -ب-ٍو

 البلِى . 3 ٍلُه 

 الْػ:ما وصد في 
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 [35-32]ؤلاصراء:    ]35َوؤ

ل للمنٌٖٖن]  [7]اإلانٌٖٖن:  ٙا٢ حَالى: ﴿ٍو

رة ؤن الىبي  ً ؤب  ٍَر  . 2 صواٍ مضلم « مىاي ومً ّغىا ٕلِط مىامً حمل ٍلُىا الضالي ٕلِط »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

رة  ً ؤب  ٍَر ما "مر ٍلى ؽو ة مَامي ٕإدمل ًدٍ ٕ هاي ٕىالذ ؤؽابَه بلال ي ٕٚا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ٍو

ٞ  "َاا ًا ؽاحب النَام؟  ًراٍ الىاش؟ مً ٙا٢: ؤؽابخه الضماء ًا صصى٢  . ٕٚا٢: ؤٕال ظَلخه ٕ٘ى النَاما 

 البلِى. 5 صواٍ مضلم  -ّػ ٕلِط مجي 

نننرة  نننً ؤبننن  ٍَر منننر ٍلنننى ؽنننو ة مَنننام ٕإدمنننل ًننندٍ ٕ هنننا ٕىالنننذ ؤؽنننابَه بلنننالي ٕٚنننا٢: منننا َننناا ًنننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني »ٍو

ّغنىا ؽاحب النَام؟ ٙا٢: ؤؽابخه الضماء ًا صصى٢  ي ٙا٢: ؤٕال ظَلخنه ٕن٘ى النَنام حتن  ًنراٍ الىناشي منً 

 . 6 صواٍ مضلم وابً ماظه والى ماي « ٕلِط مىا

نننً ابننننً مضنننَىد ٙننننا٢: ٙننننا٢ الىبننني  ط مىنننناي واإلاٟنننر والتننننداٌ فنننني الىننناص: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو صواٍ النو اونننن  فنننني "مننننً ّغننننىا ٕلننِن

 . 7 "بةصىاد ظُد وابً حبان في "صحُحه"و"الؾٌْ ""الٟبٌ 

                                                        

 ي والب هٚننننننن  2916 ي وابنننننننً حبنننننننان  273ي 424ي 4/435 ي وؤحمننننننند  2267اليضننننننناج    وي  3335 ي ؤبنننننننى داود  7616 ي مضنننننننلم  7987 البصننننننناصي  7 

  .6281ي 6261 ي وؤب  ٌَلى  5/465 

  .5/465 ي والب هٚ   317ي 5/497ؤحمد   و ي 4/725 ي ابً ماظه  2261 ي اليضاج   7617مضلم   4 

٠ٕننننان ب ا بنننناٌُ ًٚننننى٢: ال مُابننننت ". "ان الرظننننل ًٚىلننننه ". وفنننني صواًننننت مضننننلم: ٠ٕنننن" : 4217 . وزاد البصنننناصي  7533 ي ومضننننلم  4777 صواٍ البصننناصي  3 

ٞان ًٚى٢  ل١ للشْت في لضاههي ٝما صواًت ابً الهاصود     .567والرظل َى: حبان بً مىٚا ألاهؾاصيي و

  .717مضلم   2 

  .714 صواٍ مضلم  5 

  .3254 ي وؤب  داود  4/424 ي وؤحمد  2915ابً حبان   و  7375 ي الى ماي  4442 ي ابً ماظه  714مضلم   6 
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نننً ابنننً ٍبننناش ٙنننا٢:  ننننل "اإلادًىنننت ٞننناهىا منننً ؤمبنننض الىنننناش ٝنننُالي ٕنننإهس٢   ٍنننس وظنننل  - ملسو هيلع هللا ىلص -إلانننا ٙنننندم الىبننني »ٍو ٍو

 . 4 "صواٍ ابً ماظه وابً حبان في "صحُحه"[ ٕإحضىىا الُٟل بَد  ل7١]اإلانٌٖٖن:"للمنٌٖٖن

ننً ابنننً ٍبننناش ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢    لٟنننذ ألامنننم بهٟنننم ٙننند ولُنننخم ؤمنننرا ُٕنننه َ»ألصنننحاب الُٟنننل والننىزن:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ا٢: صحُح ؤلاصىادي وحَٚبه اإلاىاصي بإن في بصىادٍ حضٌن ًً ِٙط   3 صواٍ الى ماي والحاٝم "الضالٖت ٙبلٟم ٙو

ٖه ٍلى ابً ٍباش.  مى وٜي وصحك الى ماي ٙو

ولنننننم ًىٚؾنننننىا اإلاُٟنننننا٢ واإلاٌننننن ان بال ؤمننننناوا بالضنننننىٌني وعننننندة اإلاامىنننننتي وظنننننىص الضنننننلنان »وفنننني حننننندًض ابنننننً ٍمنننننر: 

ا٢: صحُح ٍلى عرل مضلم.   5 ول حاٝم  . 2  والحاٝمماظه والو اص  صواٍ ابً"ٍل هم دةي ٙو  هحٍى مً حدًض بٍر

 ما وصد في بمٖاء الَُىب

ُنه »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ٍٚبت بً ٍامر ٙا٢: صمَذ الىبني  اإلاضنلم ؤمنى اإلاضنلم ال ًحنل إلاضنلم بناٌ منً ؤمُنه بَُنا ٕو

ا٢: صنحُح ٍلنى عنرمهما والنو اون  صواٍ ابً ماظه وؤ« ٍُب بال بِىه له نجي والحاٝم ٙو وحضنً  ي 6 حمد والداٙص

 بصىادٍ و ٍٝر البصاصي في جرظمت باب."في "الٖخح

ً وازلت بً ألاصُٚ ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ال ًحل ألحد ؤن ًيُُ عِ ا بال بٌن ما ُٕهي وال ًحل ألحد ٌَلنم : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 وفي بصىادٍ مٚا٢.  7 "وابً ماظه والحاٝم في "اإلاضخدٜص صواٍ ؤحمد«  ل١ بال بِىه

نرة:  نً ؤبن  ٍَر ط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني »ٍو منر برظنل ًيُُن مَامنا ٕإدمنل ًندٍ ُٕنه ٕنة ا َنى مبلنى٢ ٕٚنا٢: منً ّغنىا ٕلِن

 . 8 صواٍ الهماٍت بال البصاصي واليضاج « مىا

ننً الَننداء بننً مالنند بننً َننى ة ٙننا٢:  ٝخابننا َنناا مننا اعننى ي الَننداء بننً مالنند مننً دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٝخننب لنني صصننى٢  »ٍو

صواٍ ابننً ماظننه «   9 ؤمننت ال داء وال ّاًلننت وال مبشننت بُنُن اإلاضننلم ٍلننى اإلاضننلم  اعننى ي مىننه ٍبنندا ؤو -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننى٢   

لٚه  ا٢: َاا حدًض حضً ٍّربي وؤمرظه ؤًقا ابً الهاصود ٍو  . 71 البصاصي والى ماي ٙو

ت  ما وصد في الخدلِط بالخؾٍر

                                                                                                                                                                                                

  .449ي 7/775الغهاب الٚقا ي   و ي 5559ي 567 ي ابً حبان  4/37 ي والؾٌْ   71/738 "النو او  في "الٟبٌ  7 

  .77/377 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/34 ي والب هٚ   4/38الحاٝم   و ي 2979 ي ابً حبان  4443ابً ماظه   4 

  .4/353 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل77/472 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/34الب هٚ    و ي 4/36 ي الحاٝم  7477الى ماي   3 

 .  وصححه ٍلى عرل الغُصٌن ووإٚه الاَبي8643  والحاٝم  2677  والنو او  في ألاوصه  6775  والو اص  2179صواٍ ابً ماظه   2 

  .4/736الحاٝم   5 

  .5/341 ي الب هٚ   77/377 " ي النو او  في "الٟبٌ 4/71 ي الحاٝم  2/758حمد   ي ؤ4426ابً ماظه   6 

نى بهنناا «منً بناٌ ٍُبنا لنم ًبِىننهي لنم ًنس٢ فني مٚنذ  ي ولننم جنس٢ اإلاالثٟنت جلَىنه»  بلٖننً: 4427 ي وابنً ماظنه  4/74 ي الحناٝم  3/297ؤحمند   7  ي َو

  .65ي 44/52 "اللًٖ ٍىد النو او  في "الٟبٌ 

  .717م  مضل 8 

اًلنت»ؤي النداء الناي لنم ًنلنُ ٍلُنه. ٙىلنه: "ال داء»بٖخح الٌَن اإلاهملت وحغندًد الندا٢. ٙىلنه: "الَداء»ٙىله:  9  ُنل اإلانراد ؤن "ّو ُٙنل اإلانراد ؤلابنا٘ي ٙو

ُنل  ني بٟضر اإلازهمت و قمها وص٠ىن اإلاىحدة بَدَا مشلشتي ُٙل اإلاراد: ألام« وال مبشت»ًحخا٢ بحُلت ٌضلب بها ماله. ٙىله:  ٞابا٘ي ٙو ال٘ التبِشت 

ُل ٌّ   ل١. ُل الحرام ٙو  الدهُتي ٙو

لٚنه البصناصي  7148 ي ابنً الهنناصود  7476 ي الى مناي  4457ابنً ماظنه   71  نجي  و  بناب ب ا بنٌن البَُننان ولنم ًٟخمنا وهصنحاي 4/737 ي ٍو الننداٙص

  .78/74 " ي والنو او  في "الٟبٌ 5/348 ي والب هٚ   3/77 
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رة  بنان ي وال ًبُن بَقنٟم ٍلنى بُُن بَنك. وال جىاظغنىا. "ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر ال جلٚنىا الٝر

ً ي بَند ؤن ًحلبهنا. وب ن صفن ها ؤمضنٟها ي وبن وال ًبُ حافر لباد. وال جؾروا الْىم. ومً ابخاٍها ٕهى بصٌن  الىينٍر

 الَمدة . 4  . مخٖٛ ٍلُه"َى بالتُاص زالزا"وفي لًٖ:  ."  7 ستنها صدَا وؽاٍا مً جمر 

رة  ً بَند ؤن  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر ال جؾروا ؤلابل والْىمي ٕمً ابخاٍها بَد ٕةهه بصٌ  الىينٍر

. وفني  2 ٕهى بالتُاص زالزت ؤًنام  -. وإلاضلم:  3 مخٖٛ ٍلُه  -اي وبن عاء صدَا وؽاٍا مً جمر ًحلبهاي بن عاء ؤمضٟه

الَمندةي  . 5 ٙنا٢ البصناصي: والخمنر ؤٝين   -صد مَهنا ؽناٍا منً مَنامي ال صنمراء  -البصاصي:  -لهي ٍلٚها  -وفي صواًت: 

 البلِى

ننرة ؤن الىبنني  ً بَنند ؤن ال جؾننرو »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ؤبنن  ٍَر ا ؤلابننل والْننىم ٕمننً ابخاٍهننا بَنند  لنن١ ٕهننى بصٌنن  الىيننٍر

منً اعنى ي » : 7 وللبصناصي وؤبنألا داود  ي 6 مخٖنٛ ٍلُنه "ًحلبها بن صف ها ؤمضٟها وبن ستنها صدَنا وؽناٍا منً جمنر

ى ي ب ا اع» : 8 وفي صواًت إلاضلم "ّىما مؾراة ٕاحخلبها ٕةن صف ها ؤمضٟها وبن ستنها ٕٖ  حلبتها ؽاٌ مً جمر

ً بَند ؤن ًحلبهناي ؤمنا  ني وبال ٕلٌ دَنا وؽناٍا مننً اعن ى ي ؤحندٝم لٚحنت مؾنراة ؤو عناة مؾنراة ٕهنى بصٌنن  الىينٍر

مً اعى ي مؾراة ٕهى منها بالتُاص زالزت ؤًام بن عاء ؤمضٟها وبن عاء » : 9 وفي صواًت ل هماٍت بال البصاصي "جمر

ٙنا٢ "وصد مَها ؽناٍا منً مَنام» : 71 حَلُٚا  وفي صواًت إلاضلم والبصاصي "عاء صدَا ومَها ؽاٍا مً جمر ال صمراء

نً ؤبنن  ٍشمنان النهندي ٙنا٢: ٙننا٢ ٍبند  : منً اعنى ي محٖلننت ٕردَنا ٕلٌن د مَهنا ؽنناٍا « البصناصي: والخمنر ؤٝين . ٍو

او    .«مً جمر»وزاد   77 صواٍ البصاصي والوٙ 

ننننً ابننننً مضننننَىد  . وزاد  74 صواٍ البصنننناصي  -ا ؽنننناٍا مننننً اعننننى ي عنننناة محٖلننننتي ٕردَنننناي ٕلٌنننن د مَهنننن -ٙننننا٢:  -ا  -ٍو

 البلِى ؤلاصماٍُلي: مً جمر.

ننً ابننً ٍمننر ؤن صصننى٢    ٕهننى بالتُنناص زالزننت ؤًننام ٕننةن صدَننا صد مَهننا مشننل ؤو   7 مننً بنناٌ محٖلننت »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 صخلٗ ُٕه.وفي بصىادٍ ظمُُ بً ٍمٌ  م  4 صواٍ ؤبى داود وابً ماظه والب هٚ  « مشلي لبنها ٙمحا

                                                        

بان: ال ال جلٚىا 7  د ؤلاوضان فني زمنً الضنلَت ؤو الٝر . وال جىاظغىا: الىجػ: َى ؤن ًٍس ًمندحها  حضخٚبلىا الٚادمٌن بضلَهم ٙبل وؽىلها بلى الض٘ى

. وال ًبنننُ حافنننر لبنناد: الحافنننر: َننى البلننندي اإلاٚنننُمي والبننادي: وضنننبت بلننى البادًنننتي و  نند منننداٌ ٌّننٍ  بنننت فنني عنننرائهاي ولٟنننً ًٍر اإلانننراد ًمنندحها ولنننِط لننه ّص

ت:  ي حيط اللون في فروٌ البهاثم حت  جيهر ممخل ت باللون ُْٕى  بها اإلاغى ي الٚادم لب  ُُ صلَخه. وال جؾروا الْىم: الخؾٍر

  .7575  ومضلم  4751  صواٍ البصاصي  4 

  ي واللًٖ للبصاصي.7542 ي ومضلم  4728 صواٍ البصاصي  3 

  .42   7542 مضلم  2 

 / ٕخح . 367/  2في البصاصي    و ي 45   7542 َاٍ الرواًت إلاضلم  5 

  .4/683 ي ومال١  7/453 ي واليضاج   3223ؤب  داود   و ي 241ي 271ي 4/424 ي ؤحمد  7575 ي مضلم  4123ي 4127البصاصي   6 

  .3225 ي ؤبى داود  4122البصاصي   7 

  .4/377 ي وؤحمد  7542مضلم   8 

  .4/428 ي ؤحمد  4439 ي ابً ماظه  7454 ي الى ماي  7/452 ي اليضاج   3222 ي ؤبى داود  7542مضلم   9 

ى بالتُاص زالزا»  حَلُٚا بٚىله: 4127 ي والبصاصي  7542مضلم   71  ً ؽاٍا مً مَام َو ا٢ بَقهم ًٍ ابً صًٌ   «.ٙو

  .4124ٍىد البصاصي  "مً جمر»  وزٍادة 4156البصاصي   77 

  .4729 صواٍ البصاصي  74 
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 .«ؽاٍا مً مَام ؤو ؽاٍا مً جمر»ٙا٢ الحإً بةصىاد صحُح ًٍ صظل مً الصحابت:   3 وفي صواًت ألحمد 

 ما وصد في ؤن الر ح الٟشٌ  اإلاخَأص ٍلُه لِط مً ؤٞل ؤمىا٢ الىاش بالبامل

ننننً ٍننننروة البننننناصقي   ي بنننننه ؤضننننحُتي ؤو عنننناةي ٕاعنننننى ي عنننناجٌني ٕبننننناٌ ؤٍننننناٍ دًىننننناصا ٌغننننى -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني  -ا  -ٍو

ت في بَُهي ٠ٕان لى اعنى ي جرابنا لنر ح ُٕنه  صواٍ التمضنت بال  -بحداَما بدًىاصي ٕإجاٍ بغاة ودًىاصي ٕدٍا له بالوٝ 

ند ؤمرظنه البصناصي فنمً حندًضي ولنم ٌضنٛ لٖينه. وؤوصد الى مناي لنه عناَدا: منً حندًض حٟنُم بننً  اليضناج . ٙو

 البلِى . 2 حسام 

 :ا وصد في بُُ الىالءم

ً ابً ٍمر:  ً َبخه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   »ٍو  . 5 صواٍ الهماٍت « هه  ًٍ بُُ الىال ٍو

ننً ابننً ٍمننر ؤن الىبنني  ننب»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو ننٛ   6 صواٍ الحنناٝم « الننىال لحمننت ٝ حمننت اليضننبي ال ًبنناٌ وال ًَى مننً مٍر

ننا٢: ؤوظهننه ٞلهننا  الغننإعي ٍننً دمحم بننً الحضننً ٍننً ؤبنن  ًىصننٗ وصننححه ابننً حبننان والحنناٝم وؤٍلننه الب هٚنن ي ٙو

نننا٢ ؽنناحب "البننندص اإلاىٌنن ": بال حننندًض ٍبنند   بنننً ؤبنن ي ٕنننةن بصننىاد ٞنننل صظالننه زٚننناث لننم ٌَيننن  ٍلُنننه  فننَُٖتي ٙو

ر النو ي في "التهاًب ."الب هٚ ي وال ؤحد مً مؾىٖ  ألاح٠امي ؤمرظه ابً ظٍر  ٌٍ  ّو

ننً ؤبنن  ؤمامننت ؤن ًي وال مٌنن  فنني »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننى٢    ٍو ال جيَُننىا الُٚىنناث اإلاْىُنناث وال حغننى وًَ وال حَلمننَى

 صواٍ الى منناي[ « 6]لٚمنان:"ومنً الىناش منً ٌغنى ي لهنى الحندًض"ججناصة ٕن هً وزمننهً حنرامي وفني مشنل َناا هسلنذ: 

ب  ا٢: ٍّر    7 ٙو

 ما وصد في وفُ الهىاثح:

ً ظابر بً ٍبد  لنى بَنذ منً ؤمُن١ زمنرا ٕإؽنابخه ظاثحنتي ٕنال ًحنل لن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ب-  ٍو

ؤمننر بىفنُن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -. وفنني صواًننت لننه:  8 صواٍ مضننلم  -ؤن جإمننا مىننه عنِن ا. بننم جإمننا مننا٢ ؤمُنن١ بٌْنن  حننٛ؟ 

 البلِى . 9 الهىاثح 

 ي الرعىةما وصد ف

                                                                                                                                                                                                

نننى الخجمُنننُ. ٙىلنننه: بقنننم اإلانننُ« محٖلنننت»ٙىلننه:  7  نننخح الحننناء اإلاهملنننت والٖننناء اإلاغنننددة منننً الخحُٖننل َو نننخح الؾننناد « ال جؾنننروا ؤلابنننل»م ٕو بقنننم ؤولنننه ٕو

ذ اللون في القٌر ب ا ظمَخه. ٙىله:    ي الىاٙت الحلىب."لٚحت»اإلاهملت وفم الراء اإلاغددة مً ؽٍر

  .5/379 ي الب هٚ   4421 ي ابً ماظه  3226ؤبى داود   4 

  .2/372ؤحمد   3 

  .3386 ي وؤبى داود  7457 صواٍ الى ماي  2 

 ي ؤحمند 4728ي 4727 ي ابنً ماظنه  4746ي 7436 ي الى مناي  7/316 ي اليضناج   4979 ي ؤبنى داود  7516 ي مضلم  6375ي 4398البصاصي   5 

  .345ي 77/342 ي وابً حبان  4/784مال١   و ي 717ي 79ي 4/9 

  .7/338 ي والغإعي في اإلاضىد  2951   ي ابً حبان2/379الحاٝم   6 

  .472ي 8/474 " ي والنو او  في "الٟبٌ 5/462ؤحمد   و ي 3795ي 7484الى ماي   7 

  .72   7552 صواٍ مضلم  8 

  .7797/  3 مضلم  9 
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ً ٍبد   بً ٍمنرو  صواٍ ؤبنى داودي والى مناي وصنححه  -الراشنخي واإلارحصنخي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَنً صصنى٢    -ٙنا٢:  -ب-ٍو
  البلِى . 7 

م التداٌ في البُُ بيَُه الضلَت بإٝي  مً زمنه  7  .8/221اي وعراء الضلَت بإٙل مً زمنها. اتحلى اجٖٚىا ٍلى جحٍر

 49/377اجٖٚىا ؤن الْػ حرامي والخدلِط محرم. مجمٌى الٖخاوي   4

ٞاص   3  .6/533اجٖٚىا ؤن بُُ اإلاَُب صحُحي بدلُل التُاص ُٕه. الاصخا

                                                        

ا٢ الى ماي: 7337 ي والى ماي  3581 صواٍ ؤبى داود  7   حضً صحُح "." . ٙو
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م ما فرصٍ ؤٝو  مً هَٖه  جحٍر

 
َ
ِهما] ]البٚرة: ٙا٢ حَالى: ﴿َوِبزُمُهما ؤ َِ ٖ

َ
 [479َٝوُ  ِمً ه

 ما وصد في الىهي ًٍ اإلاَامالث التي ٕ ها بفراص بالٌْ 

دًض . ولننه مننً حنن 7 صواٍ ؤحمنندي وابنً ماظننه  -ال فننرص وال فننراص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙنا٢ صصننى٢    -ب-ٍنً ابننً ٍبنناش 

ى في اإلاىم  ِىالبل. 4 مرصل  إؤب  صَُد مشلهي َو

نننً ابنننً ٍبننناش ال فنننر وال فنننراص وللرظنننل ؤن ًقننُن مغنننبه فننني حننناثه : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

نٛ ٕنناظَلٍى صننبَت ؤ ٌص بنند الننرزا٘  "ظنداٍص وبن امخلٖننخم فنني النٍر صواٍ ؤحمند وابننً ماظننهي والب هٚن  والنو اونن  ٍو
ا٢: صحُح ٍلى عرل مضلممً صواًت ؤب  صَُد  وصواٍ الحاٝم . 3   . 2 التدصيي ٙو

ننً ؤبنن  ؽننرمت ط ألاهؾنناصي عننهد بنندصا ٍو مننً فنناص مضننلما : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – مالنن١ بننً ٙنِن

ؤبنى داود واليضناج  والى مناي وحضنىهي َٟناا لٖنً الحندًض فني  صواٍ« فاٍص  ي ومنً عنا٘ مضنلما عنٛ   ٍلُنه

 .«مً فاص فاص   به ومً عا٘ عٛ   ٍلُه» : 5 ولًٖ الى ماي وؤب  داود  "ِ اإلارام"بلى 

ً ؤب  بٟر الؾدًٛ صواٍ الى مناي « ملَىن منً فناص مامىنا ؤو مٟنر بنه: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو
ب.  6  ا٢: حدًض ٍّر  ٙو

 ٍل القرص ما وصد في بلسام اإلاقاص بإن ًس 

ننً صننمرة بننً ظىنندب:  ننان صننمرة »ٍو ؤهننه ٞننان لننه ٍقننت هصننل فنني حنناثه صظننل مننً ألاهؾنناص ٙننا٢ ومنُن الرظننل ؤَلننه ٞو

غننٛ ٍلُننه ٕنالنننب بلُننه ؤن ًىاٙلننه ٕننإبألا ٕنننإحألا الىبنني  ٕنناٝر لننه  لننن١ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًنندمل بلننى هصلننه ُٕخننإ ي بنننه الرظننل َو

ناا ؤن ًي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕنلب بلُه الىبي  َبنُه ُٕنه  -َُه ٕإبألا ٕنلب بلُه ؤن ًىاٙله ٕإبألا ٙا٢: ٕهبه لني ولن١ ٝناا ٝو
َّ
 -ؤمنرا ّص

منننً حننندًض   7 صواٍ ؤبنننى داود « لرهؾنناصي: ا َنننب ٕننناٙلُ هصلننه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕننإبألاي ٕٚنننا٢: ؤهنننذ مقنناصي ٕٚنننا٢ صصنننى٢   

د ُٙل: بهه لم ٌضمُ مىه وصظاله صظا٢ الصحُح.  الباٙر ًٍ صمرةي ٙو

 ما وصد في بُُ اإلاقنر:

                                                        

  .3384 ي ؤبى داود  7/776 ؤحمد  7 

م  725/  4 اإلاىمإ  4    .37/ ٙص

  ي واللًٖ ألحمد.2/397 ي ؤبى ٌَلى  77/314 " ي النو او  في "الٟبٌ 6/69 ي الب هٚ   4327ي 4339ي 4337 ي ابً ماظه  7/373 ؤحمد  3 

نجي  4/66 الحننناٝم  2  ننننا٢ الر نننا ي 3/77 ي النننداٙص نننا٢ ابننننً الؾنننالي: حضننننًي وحضنننىه ؤًقننننا-صحمننننه    – ي ٙو  ظننننامُ الَلنننىم والحٟننننم  الىنننىوي : ٙو

نننى ٝمنننا ٙننننا4/471.٢فنننني الهنننامُ   -رمحهههو    –  ٕٚننند ٙنننا٢: ولنننه مننن٘ر ًٚننننىي بَقنننها بَقنننا زنننم ٙننننا٢ ابنننً صظنننب 4/417 نننى ؤحنننند : َو . ٙنننا٢ ؤبنننى داود: َو

ننا٢ الب هٚنن : جٖننرد بننه ٍشمننان بننً دمحم ٍننً النندصاوصدي ٙننا٢ فنني "مصخؾننر البنندص اإلاى ٌنن ": ٙلننذ ال بننل جابَننه ٍلُننه ٍبنند ألاحادًننض التنني ًنندوص ٍل هننا الٖٚننهي ٙو

"ي اهخه ."اإلال١ بً مَا  الىؾُبي ٕرواٍ ًٍ الدصاوصدي ٝما ؤٕادٍ ابً ٍبد الو  في "جمهُدٍ ٞاٍص  و"اصخا

  .44/331 " ي والنو او  في "الٟبٌ 3/253 ي وؤحمد  4324ابً ماظه   و ي 7921 ي الى ماي  3635 ؤبى داود  5 

  .7927 الى ماي  6 

  .3636   ؤبى داود7 
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صُإح  ٍلى الىاش زمان ٍقـى ٌَك اإلاىصر ٍلى ما في ًدٍ ولم ًامر بال١ي ٙا٢   ٍس وظنل: »ًٍ ٍلي ٙا٢: 

ند ههنن  صصنى٢   437]البٚننرة:"وال جيضنىا الٖقننل بِنىٟم" بناٌُ اإلاقنننري ٙو ننً  (1) ٍننً بُُن اإلاقنننر -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ ٍو ي ٍو

 ٙا٢ التناب : وفي بصىادٍ صظل مجهى٢. ي 4 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ٙبل ؤن جدٜصبُُ الْرص و ُُ الشمرة 

ً ظنابر ا ٙنا٢:  . ٕندٍا بنه الىبني  -ٍو مخٖنٛ  -ٕباٍنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٍخنٛ صظنل مىنا ٍبندا لنه ٍنً دبنر لنم ًٟنً لنه منا٢ ٌّنٍ 

 البلِى وؤلاإلاام . 3 ٍلُه 

٘ ما وصد في عراء اإلامال١ُ بما ًٖ  بُنهم و ٌن ؤصحامهم ر

مً ٕ٘ر بنٌن والندة وولندَاي ٕن٘ر   بِىنه  -ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -]ٙا٢[: صمَذ صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ؤًىب ألاهؾاصي 

 . ولننه عنناَد. 5 صواٍ ؤحمنندي وصننححه الى مننايي والحنناٝمي ولٟننً فنني بصننىادٍ مٚننا٢  -  (4) و ننٌن ؤحبخننه ًننىم الُٚامننت

 ِالبلى 

ننً ٍلنني بننً ؤبنن  مالننب  ننذ بُنهمنناي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمرونن  صصننى٢    -ٙننا٢:  -ا  -ٍو ًي ٕبَتهمنناي ٕٖٙر ؤن ؤبُنُن ّالمننٌن ؤمننٍى

همنناي ٕاصججَهمنناي وال جبَهمننا بال ظمَُننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕنناٝرث  لنن١ للىبنني  نند  -ٕٚننا٢: ؤدٝص صواٍ ؤحمنندي وصظالننه زٚنناثي ٙو

متي وابً الهاصودي وابً حباني والحاٝمي والنو او ي وابً الٚنان صححه ابً م . . 6 ٍس وفي صواًت للى ماي البلِى

ننب لنني الىبني » : 7 للى مناي وابننً ماظننه  ً ٕبَننذ ؤحنندَما ٕٚننا٢ لني: ًننا ٍلنني مننا َٕننل ّالمنن١؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َو ّالمننٌن ؤمننٍى

ا٢ الى ماي: َاا حدًض حضً. "ٕإمو جه ٕٚا٢: صدٍ صدٍ  ٙو

                                                        

نا٢ ؤبنى 7  ًي ٙو نى محخناطي ٕخيَُنه منا ٌضناوي ٍغنرة بَغنٍر نهي ُٕٚنل لنه: ُٝنٗ َنى؟ ٙنا٢: ًجُ ن١ َو  ٙنا٢ حنرب: صن ل ؤحمند ٍنً بُنُ اإلاقننري َٕٟر

مالنب: ُٙننل ألحمنند: بن ص ننح بالَغننرة ممضننت؟ ٕٟنٍر  لنن١ي وبن ٞننان اإلاغننى ي مضى صننال ال ًحضننً ؤن ًمنناٝطي ٕباٍنه بْننون ٝشٌنن ي لننم ًجننس ؤًقننا. ٙننا٢ 

مننا بصمضننتيؤحمنن ننى ؤن ٌْبىننه ُٕمننا ال ًخْننابً الىنناش فنني مشلننها ًيَُننه مننا ٌضنناوي دَص ومنناَب مالنن١ وؤحمنند ؤهننه ًشيننذ لننه مُنناص  د: التالبننت: التننداٌي َو

ولننى ٞنان محخاظننا بلننى هٚندي ٕلننم ًجنند مننً ًٚرفنهي ٕاعننى ي صننلَت بنشمً بلننى ؤظننل فنني  مخنهي ومٚؾننىدٍ بُننُ جلن١ الضننلَتي لُإمننا زمنهنناي  الٖسنخ بننال١.

نا٢ فني صواًنت: ؤمصنخ  ؤن ٠ًنىن مقننراا ٕنةن بناٌ الضنلَت منً باجَهنا لنهي ٕنإٝي  الضنلٗ ٍلنى ٕهاا ٕ ُه ٙىالن للضلٗي وصمؿ ؤحمد ُٕه فني صواًنتي ٙو

م.  ٌَ ى ماَب مال١ وؤب  حىُٖت وؤحمد ّو م  ل١ي َو  . 4/476ظامُ الَلىم والحٟم  جحٍر

نجي  4    .4176لباو  في القَُٖت    وفَٖه ألا9/748 ي الب هٚ   4/62 ي الحاٝم  3/68 الداٙص

م  4727 صواٍ البصاصي  3    ٍنً ظنابر ٙنا٢: 997  وؤمنا لٖنً مضنلم  7786  و  4532 ي وؤٙرب ؤلٖاو البصاصي للًٖ الاي  ٍٝر الحإً ٕهى بٙر

؟ "ي ٕٚنا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙنا٢: ؤٍخنٛ صظننل منً بجني ٍنناصة ٍبندا لننه ٍنً دبنر. ٕبلننٓ  لن١ صصننى٢    ه مجني "؟ ٕاعننى اٍ "ال. ٕٚنا٢:  ٕٚننا٢:"ؤلن١ مننا٢ ٌّنٍ  منً ٌغننىً 

نننمي ٕجننناء بهننننا صصنننى٢    ابننندؤ بىٖضننن١ي ٕخؾنننند٘ ٍل هنننا. ٕنننةن ٕقنننل شننننخيء "ي ٕننندَٕها بلُنننه. زننننم ٙنننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-وَنننُم بنننً ٍبننند   الَنننندوي بشماهماثنننت دَص

ٟننناا ننننً " ٕرَلننن١. ٕنننةن ٕقنننل ٍنننً ؤَلننن١ شنننخيء ٕلننناي ٙرابخننن١. ٕنننةن ٕقنننل ٍنننً  ي ٙرابخننن١ شنننخيءي ٕهٟننناا. َو نننً ًمُىننن١ي ٍو ًٚنننى٢: ٕبنننٌن ًننند١ًي ٍو

 عمال١.
ٞان ؽٌْ اي حرم باالجٖا٘:"  -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (4) ٛ بٌن الىالدة وولدَا في البُُي ٕةن  : الخٍٖر ٕةن  يومً ؤهىاٌ القرص في البٌُى

 .477-4/476ظامُ الَلىم والحٟم   صفِذ ألام بال١ي ٕٖ  ظىاٍز امخالٔ

نجي  55/ 4 ي والحاٝم  7566ي 7483 ي والى ماي  272ي 273ي 274/  5 صواٍ ؤحمد  5    .9/746 ي الب هٚ   3/67 . والداٙص

 ي والحنننننناٝم 7/728 ي ابنننننً الهنننننناصود  9/747 ي الب هٚنننننن   746ي 7/97 . ؤحمنننننند  745/  4 ي والحننننناٝم  575 ي وابننننننً الهنننننناصود  761 صواٍ ؤحمننننند  6 

نجي 736ي 4/63    .9/747 ي والب هٚ   429 ي والداٙص

نجي  7/714 ي ؤحمد  4429 ي ابً  7482 الى ماي  7    .785 ي والنُالسخي  451 ي والداٙص
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ننً ٍ ننت وولنندَا ٕنهنناٍ الىبنني »لنني: ٍو صواٍ ؤبننى داود وؤٍلننه باالهٚننناٌ « ٍننً  لنن١ وصد البُنُن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهننه ٕنن٘ر بننٌن ظاٍص

نجي والحاٝم   وصحك بصىادٍ وصجحه الب هٚ  لغىاَدٍ.  7 والداٙص

ننننً ٍبننننادة ؤن الىبنننني  ٙننننا٢: حتنننن  ًبلنننٓن الْننننالم وجحننننُك  ال ًٖنننن٘ر بننننٌن ألام وولنننندَاي ُٙننننل بلننننى متنننن ؟»ٙننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ت نجي وفَٖه والحاٝم وصححه "الهاٍص  . 4 صواٍ الداٙص

ننً ؤبنن  مىحننخ  ٙننا٢:  صواٍ ابننً ماظننه "و ننٌن ألاا وؤمُننه  3 مننً ٕنن٘ر بننٌن الىالنندة وولنندَا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَننً صصننى٢   »ٍو

نجي  نا  2 والداٙص نا٢ فني عنري "اإلاىخٚنألا": ال بنإش بةصنىادٍي اهخهن . ٙو ٢ اإلاىناصي: فني بصنىادٍ ببنراَُم بنً بصنماٍُل ٙو

د فَٗ.   بً مجمُ ٙو

نننً ابنننً مضنننَىد   ب ا ؤحننن  بالضنننبيي ؤٍننننألا ؤَنننل البِنننذ ظمَُننناي ٝراَُنننت ؤن ًٖننن٘ر »ٙنننا٢: ٞنننان الىبننني ملسو هيلع هللا ىلصي  -ا  –ٍو

 . 5 "بُنهم

ننً صننلمت بننً ألاٞننٌى  نن هم امننرؤة»ٍو مننً ٕننساصة ومَهننا ابىننت لهننا مننً ؤحضننً  ؤهننه صننيء بلننى ؤبنن  بٟننر فنني ّننساة بالضننبي ٕو

الَرب وؤظملهي ٙالذ صلمت ٕىٖلجي ؤبى بٟر ابىتهنا ٕلنم ؤٝغنٗ لهنا زى نا حتن  ٙندمذ اإلادًىنتي زنم بنذ ٕلنم ؤٝغنٗ 

في الض٘ى ٕٚا٢: ًا صلمت َب لي اإلارؤة ٕٚلذ: ًا صصى٢  ! لٚد ؤعهبخجي وما ٝغٖذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لها زى ا ٕلُٚجي الىبي 

ي ٕٚلذ:  ي ل١ لها  ٞان مً الْد لُٚجي في الض٘ى ٕٚا٢ ًا صلمت َب لي اإلارؤة هلل ؤبٜى زى ا ٕضٟذ وجٜر حت  ب ا 

مصخؾنر منً حندًض "ًا صصى٢  ي ٙا٢: ٕبَض بها بلنى مٟنت وفني ؤًندحهم ؤصناصي منً اإلاضنلمٌن ٕٖنداَم بخلن١ اإلانرؤة

 . 6 ؤحمد ومضلم وؤب  داود 

 ما وصد في بُُ الحافر للبادي:

هلل ولٟخابننه ولرصننىله وألثمننت اإلاضننلمٌن »ٙلىننا: إلاننً؟ ٙننا٢: « النندًً الىؾننُحت»ُم الننداصي ؤن الىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢: ٍننً جمنن

امتهم  . 7  «ٍو

ري ٙا٢:  ٞاةي والىصك ل٠ل مضلم»ًٍ ظٍر  . 8  «باٌَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍلى بٙام الؾالة وبًخاء الس

نند ب بَقننهم منننً "ُننهي ٙننا٢: حنندزجي ؤبنن : ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢: ٍننً ؤب يٍننً حٟننُم بننً ؤبنن  ًٍس دٍننىا الىنناش ًؾنِن

 . 7 "بَكي ٕة ا اصدىصك ؤحدٝم ؤماٍ ٕلُىصحه 

                                                        

نجي  4696 ؤبى داود  7  لي ا وحضىه ألالباو  لغىاَدٍ.9/746 ي الب هٚ   736ي 4/63 ي الحاٝم  3/66 ي الداٙص ُه اهٚناٌ بٌن مُمىن ٍو   ي ٕو

نجي   4  ا٢: ٍب3129صواٍ الداٙص . وصواٍ   ٙو ى فَُٗ الحدًض ي صماٍ ٍلي بً اإلادًجي بالٟاب ي ولنم ًنروٍ ٍنً صنَُد ٌّنٍ  د   َاا َى الىاٙعي َو

ا٢: َاا حدًض صحُح ؤلاصىاد ولم ًصرظاٍ 4335الحااٝم    وفي ج تُؿ الاَبي:مىفٌى وابً حضان ٝااب."  ٙو

ُننبٝمنا فنني "ا« مننً ٕنن٘ر بننٌن الىالنندة وولنندَا» حندًض ؤبنن  مىحننخ  َنناا لٖيننه: 3  ُننب والىَ  بننٌن الىالنند »و"الهننامُ الؾننٌْ "ي ووٙننُ فنني "اإلاىخٚننألا": "لىّ 

 «.وولدٍ

نجي  4451 ابً ماظه  2  ُه ببراَُم بً بصماٍُل فَُٗ.73/446ؤب  ٌَلى   و ي 3/67 ي الداٙص    ٕو

بت 3691  وؤحمنننننننند  4428  صواٍ ابنننننننً ماظننننننننه  5  ٚننننننننه الب هٚنننننننن  فنننننننني  ي 398والنُالسننننننننخي    75375ي ٍبننننننندالرزا٘  7/794  و ابننننننننً ؤبنننننننن  عنننننننِن ومننننننننً مٍر

 وفَٖه البىؽٌ ي وألالباو  بضيب ظابر الهَٖ ي وحضىه ألاصهاول في جحُٚٚه للمضىد لغىاَدٍ. 9/748""الضًن

  .4826 ي وابً ماظه  7/72 " ي والنو او  في "الٟبٌ 2861ابً حبان   و ي 4697 ي ؤبى داود  7755 ي مضلم  57ي 6/26 ؤحمد  6 

  .55  - 95  صواٍ مضلم 7 

 . 56  - 97  ومضلم 57  صواٍ البصاصي  8 
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رة ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: "حٛ اإلاضلم ٍلى اإلاضلم صذ ً ؤب  ٍَر  . 4 صواٍ مضلم وب ا اصدىصح١ ٕاهصك له.. " ...ٍو

ن ؤٍرابُناي حدزنه ؤهنهي ٙندم بحلى نت لنه ٍلنى ٍهند صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٕن ٢ ٍلنى م حنت بنً ٍبُند  ي ًٍ صنالم اإلا٠ن ي ؤ

ولٟنً ا َنب بلنى الضن٘ى ٕناهير منً ًباٌَن١ي ٕغناوصو  حتن  آمنٜر "بن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: هه  ؤن ًيُُ حافر لبناد "ٕٚا٢: 

 . 3 ؤو ؤجهاٜ 

 . 2 صواٍ البصاصي واليضاج  "ؤن ًيُُ حافر لباد -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ًٍ ابً ٍمر ٙا٢: 

ً ظابر: ؤن الىبي  صواٍ الهماٍت بال "ال ًيُُ حافر لبادي دٍىا الىاش ًرز٘   بَقهم مً بَك»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 . 5 البصاصي 

ً ؤوط ٙا٢:  وألبن  داود  ي 6 مخٖنٛ ٍلُنه « حافر لباد وبن ٞنان ؤمناٍ ألبُنه وؤمنهؤن ًيُُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »ٍو

ٞان ؤباٍ وؤماٍ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي » : 7 واليضاج    .«هه  ؤن ًيُُ حافر لباد وبن 

ً ماوشي ًٍ ابً ٍباش  باني وال ًي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ب-ٍو ُُ حافنر لبناد ". ٙلنذ البنً ال جلٚىا الٝر

 يالَنندة. 9 مخٖننٛ ٍلُننه واللٖننً للبصنناصي  - 8 ٙننا٢: ال ٠ًننىن لننه صمضنناصا "وال ًيُنُن حافننر لبنناد؟ "ٍبنناش: مننا ٙىلننه: 

 البلِى

رة  ً ؤب  ٍَر . مخٖٛ ٍلُه  –ا  -ٍو  . 71 بىحٍى

رة ًٍ  ؤن ًيُُ حافر لباد وال جىاظغىا وال ًبُ الرظل ٍلى بُُن ؤمُنه وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »ٙا٢ -ا  -ؤب  ٍَر

 البلِى . 77 مخٖٛ ٍلُه « ًصنب ٍلى منبت ؤمُهي وال حضإ٢ اإلارؤة مال٘ ؤمتها لخٟٖ  ما في بهائها

رة  بنان ي وال ًبُن بَقنٟم"ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر ٍلنى بُُن بَنك. وال جىاظغنىا.  ال جلٚنىا الٝر

ً ي بَنند ؤن ًحلبهننا. وبن صفنن ها ؤمضننٟها ي  7 وال ًبنُن حافننر لبنناد. وال جؾننروا الْننىم . ومننً ابخاٍهننا ٕهننى بصٌنن  الىيننٍر

 .الَمدة"َى بالتُاص زالزا". وفي لًٖ: " وبن ستنها صدَا وؽاٍا مً جمر
                                                                                                                                                                                                

ندي ٕٚنند اهٖنرد بالرواًننت ٍىنه ٍننناء بنً الضناثبي ولننم ًنازر جىزُٚننه ٍنً ٌّنن    ب75255صواٍ ؤحمند    7  ةصنىاد فننَُٗ لههالنت حننا٢ حٟنُم بننً ؤبن  ًٍس

ننناء بننً الضنناثب امننخلهي وصننماٌ ٍبنند الننىاصر بننً صننَُد الَىونن ي والنند ٍبنند الؾننمد مننً بَنند ا وفننَٖه الهُش نني فنني "مجمننُ ي مخالمننهابننً حبنناني ٍو

والنحننناوي فننني "عنننري مَننناو    894ي 897ي 891ي 889/  44"والنو اوننن  فننني "الٟبٌننن  ي 238 "وؤمرظنننه ٍبننند بنننً حمُننند فننني "اإلاىخصنننب . و2/83"السواثننند

ٚه ابً ؤب  ٍاؽم في "آلاحاد واإلاشاو  -  7374وؤمرظه النُالسخي   2/77"آلازاص  لرواًاجه وعىاَدٍ.  . وصححه ألاصهاول4525 "ومً مٍر

 . 5   4764صواٍ مضلم   4 

 اإلا٠ . صالم   وفَٖه ألالباو ي بضيب ظهالت3227صواٍ ؤبى داوود    3 

  .4/24ؤحمد   و ي 2297 ي اليضاج   4157 البصاصي  2 

ابنً حبنان  و ي 394ي 386ي 374ي 3/317 ي ؤحمد  4776 ي ابً ماظه  7443   ي الى ماي7/456 ي اليضاج   3224 ي ؤبى داود  7544 مضلم  5 

  .4769 ي وؤب  ٌَلى  2961 

  .7543 ي مضلم  4153البصاصي   6 

  .7/456 ي اليضاج   3221ؤبى داود   7 

ي واصخد٢ به البصاصي ٍلى8   ؤن اإلاىُ مىحؾر في حال٠ان الضماص بإظرةي وؤما اإلاخوٌ  ٕال بإش.  صمضاصا: الضمضاص َى مخىلي البُُ والغراء لٌٍْ 

  .7547 ي ومضلم  4758صواٍ البصاصي   9 

  .7541ي 7575ي 7273  ومضلم  4743ي 4764ي 4761ي 4751ي 4721صواٍ البصاصي    71 

 ي ؤحمننننننننند 4777 ي ابننننننننً ماظننننننننه  7/457 ي اليضنننننننناج   3239 ي ؤبننننننننى داود  7547   7575  ي مضننننننننلم 4752 ي 4721 ي4155ي 4151البصنننننننناصي   77 

 7/368.  
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 ما وصد في الىجػ 

الىجػ: »وزادوا:   3 "وؤمرظه اليضاج  و"اإلاىمإ ي 4 مخٖٛ ٍلُه « ًٍ الىجػ - ملسو هيلع هللا ىلص -هه  الىبي »ًٍ ابً ٍمر ٙا٢: 

ا ُٕٚخدي ب١ ٌّٜ »  البلِى .«الىجػ: ؤن حَنُه بضلَخه ؤٝي  مً زمنهاي ولِط في هٖض١ اعى اَئ

رة ا هحٍى   . 2 وفي الصحُحٌن ًٍ ؤب  ٍَر

ننرة و  :   ال جحاصنندواي وال جىاظغننىاي وال جباّقننىاي وال جنندابرواي وال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   -ا  -ٍننً ؤبنن  ٍَر

ىهننىا ٍبنناد   بمىاهنناي اإلاضننلم ؤمننى اإلاضننلمي ال ًيلمننه وال ًصالننهي وال ًٟابننهي وال  ًبُن بَقننٟم ٍلننى بُنُن بَننكي ٞو

ي الخٚنىي َاَىنا   ي  غننٌ  بلنى ؽندٍص زننالر منراث  -ًحٚنٍر ًحٚننر ؤمناٍ اإلاضنلمي ٞننل    بحضنب امننرت منً الغنر ؤن -َو

رفه   . صواٍ مضلم.    (5)اإلاضلم ٍلى اإلاضلم حرام: دمه وماله ٍو

رة ٙا٢ و  وال ًبُن الرظنل ٍلنى بُُن ؤمُنه وال   (6) ؤن ًيُُ حافر لباد وال جىاظغىا -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »ًٍ ؤب  ٍَر

 البلِى . 7 مخٖٛ ٍلُه « ما في بهائها ًصنب ٍلى منبت ؤمُهي وال حضإ٢ اإلارؤة مال٘ ؤمتها لخٟٖ 

رة و  بان ي وال ًبُ بَقٟم ٍلى بُُ بَك. وال جىاظغنىا. "ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر ال جلٚىا الٝر

ً ي بَنند ؤن ًحلبهننا. و  8 وال ًبنُن حافننر لبنناد. وال جؾننروا الْننىم بن صفنن ها ؤمضننٟها ي . ومننً ابخاٍهننا ٕهننى بصٌنن  الىيننٍر

 .الَمدة"َى بالتُاص زالزا". وفي لًٖ: " وبن ستنها صدَا وؽاٍا مً جمر

بان والهلب  ما وصد في جلٚ  الٝر
                                                                                                                                                                                                

بان: ال- صحمه   – ٙا٢ الر ا ي 7  ند ؤلاوضنان  : ال جلٚىا الٝر . وال جىاظغىا: الىجػ: َنى ؤن ًٍس حضخٚبلىا الٚادمٌن بضلَهم ٙبل وؽىلها بلى الض٘ى

. وال ًبننُ حافنر لبناد: الحافنر: َنى البلنندي اإلاٚنُمي والبنادي: وضنبت بلننى  فني زمنً الضنلَت ؤو ند منداٌ ٌّنٍ  بنت فني عنرائهاي ولٟننً ًٍر ًمندحها ولننِط لنه ّص

ت:  ي حيط اللون في فروٌ البهاثم حت  جيهر ممخل ت باللون ُْٕى  بها اإلاغى ي البادًتي وا  إلاراد الٚادم لبُُ صلَخه. وال جؾروا الْىم: الخؾٍر

 ي واليضنننناج  4773 ي ابننننً ماظننننه  2968ابننننً حبننننان   و ي 756ي 63ي 4/7 ي ؤحمنننند  7576 ي مضننننلم  6564ي 4135   4552 ي  4724 البصنننناصي  4 

  .71/777 ي وؤب  ٌَلى  7/774ي   ي والغإع7/458 

  .7367 "مال١ في "اإلاىمإ 3 

  .7575ي 7273  ومضلم  4743ي 4761ي 4751ي 4721صواٍ البصاصي    2 

   .33  و  34   4562  8/71صواٍ مضلم   5 
د عراءَا ي بما لىٖ:الىجػ  في البُُ :" -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (6) د في الضلَت مً ال ًٍر ادة الشمً لهي ؤو بةفراص : ؤن ًٍس ُ الباجُ بٍس

ا٢ ابً ؤب  ؤوفى: الىاظػ: آٞل ص ا ماثًي  ٍٝر البصاصي  .. .اإلاغى ي بخٟشٌ  الشمً ٍلُه ٙا٢ ابً ٍبد الو : ؤظمَىا ؤن    مَلٚا. 3/97ٙو

ٞان بالىهي ٍاإلاا   -ٍس وظل  -ٕاٍله ٍاؼ هلل  ا٢: بهه ٕاصدي وَى صواًت ًٍ ؤحمد وامخلٖىا في البُُي ٕمنهم مً ٙ   .73/328الخمهُد ب ا 

ٞان الىاظػ َى الباجُي ؤو مً وامإٍ الباجُ ٍلى الىجػ ٕضدا ألن .2/728اإلاْجي   ا ماثٖت مً ؤصحابهي ومنهم مً ٙا٢: بن    ي امخاَص

اا ح٠  ًٍ الغإعي ؤهه ٍ لل صحت البُُ بإن الىهي َىا ٌَىد بلى الَاٙد هٖضهي وبن لم ًًٟ ٝال١ي لم ًٖضدي ألهه ٌَىد بلى ؤظىبي. ٝو

ى ٙى٢ ؤب  حىُٖت ومال١ والغإعي وؤحمد في صواًت ٍىهي بال ؤن مال٠ا  الباجُ ٌّ  الىاظػ ي وؤٝي  الٖٚهاء ٍلى ؤن البُُ صحُح منلٚا َو

ون ّبىا ٕاحغا ًصرط ًٍ ال78/793َي وحاعُت الدصىقي 78/793الخمهُد وؤحمد ؤزيخا للمغى ي التُاص ب ا لم ٌَلم بالحا٢    ادةي  ي ّو
 ي ؤحمنننننننننند 4777 ي ابننننننننننً ماظننننننننننه  7/457 ي اليضنننننننننناج   3239 ي ؤبننننننننننى داود  7547   7575  ي مضننننننننننلم 4752 ي 4721 ي4155ي 4151البصنننننننننناصي   7 

 7/368.  

بان: ال-صحمه    – ٙا٢ الر ا ي 8  ند : ال جلٚىا الٝر . وال جىاظغىا: الىجػ: َنى ؤن ًٍس ؤلاوضنان  حضخٚبلىا الٚادمٌن بضلَهم ٙبل وؽىلها بلى الض٘ى

. وال ًبننُ حافنر لبناد: الحافنر: َنى البلنندي اإلاٚنُمي والبنادي: وضنبت بلننى  فني زمنً الضنلَت ؤو ند منداٌ ٌّنٍ  بنت فني عنرائهاي ولٟننً ًٍر ًمندحها ولننِط لنه ّص

ت:  ي حيط اللون في فروٌ البهاثم حت  جيهر ممخل ت باللون ٕ  ُْى  بها اإلاغى ي البادًتي واإلاراد الٚادم لبُُ صلَخه. وال جؾروا الْىم: الخؾٍر
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ً ابً مضَىد ٙا٢:   . 7 مخٖٛ ٍلُه "ًٍ جلٚ  البٌُى -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٍو

ً ابً ٍمر  ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢     3 ولهما  ي 4 ؤمرظاٍ "ًٍ جلٚ  البٌُى - ملسو هيلع هللا ىلص -هه  الىبي »ٙا٢:  -ا  -ٍو

« ٘  .«ال جلٚىا الضلُ حت  حهبه بها بلى الضى

ً ابً ٍمر  ٘ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢ الىبي »ٙا٢:  -ا  -ٍو  . 2 مخٖٛ ٍلُه ": ال جلٚىا الضلُ حت  حهبه بها بلى الضى

رة ًٍ ؤ بنان ي وال ًبُن بَقنٟم ٍلنى بُُن بَنك. وال جىاظغنىا. "ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ب  ٍَر ال جلٚنىا الٝر

ً ي بَنند ؤن ًحلبهننا. وبن صفنن ها ؤمضننٟها ي  5 وال ًبنُن حافننر لبنناد. وال جؾننروا الْننىم . ومننً ابخاٍهننا ٕهننى بصٌنن  الىيننٍر

 .الَمدة"َى بالتُاص زالزا". وفي لًٖ: " جمروبن ستنها صدَا وؽاٍا مً 

رة ٙا٢:  ً ؤب  ٍَر ؤن ًخلٚألا الهلب ٕةن جلٚاٍ بوضان ٕابخاٍنه ٕؾناحب الضنلَت ٕ هنا بالتُناص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٍو

 ٘  . 6 صواٍ الهماٍت بال البصاصي « ب ا وصد الضى

رة  ً ؤب  ٍَر ال جلٚىا الهلبي ٕمً جلٚ  ٕاعى ي مىهي ٕة ا ؤحألا صُدٍ الض٘ى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ا  -ٍو

 البلِى. 7 ٕهى بالتُاص. صواٍ مضلم 

ً ماوشي ًٍ ابً ٍباش  باني وال ًيُُ حافنر لبناد ". ٙلنذ البنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ب-ٍو ال جلٚىا الٝر

 يالَنندة. 9 مخٖننٛ ٍلُننه واللٖننً للبصنناصي  - 8 ٙننا٢: ال ٠ًننىن لننه صمضنناصا "وال ًيُنُن حافننر لبنناد؟ ": ٍبنناش: مننا ٙىلننه

 البلِى

ننً الحضننً ٍننً صننمرة  ؤن هبنني   ملسو هيلع هللا ىلصي ههنن  ؤن جخلٚننألا ألاظننالبي حتنن  جبلنٓن ألاصننىا٘ي ؤو ًيُنُن حافننر لبنناد  -ا  -ٍو

" 71 . 

ال ًخلٚنننألا ظلنننبي وال ًبننُن حافنننر لبنننادي ومنننً "منننً ؤصنننحاب الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنننا٢:  ٍنننً ابنننً ؤبننن  لُلنننىي ًحننندري ٍنننً صظنننلي

ًي ب ا َننى حلننب بن  اعننى ي عنناة مؾننراة ؤو هاٙننتي ٙننا٢ عننَبت: بهمننا ٙننا٢ هاٙننت مننرة واحنندةي ٕهننى منهننا بننأمر الىيننٍر

 . 7 صواٍ ؤحمد " صدَاي صد مَها ؽاٍا مً مَام

                                                        

بنننننند 7/498 ي وابننننننً ؤبننننن  عننننننِبت  7441 ي والى مننننناي  4781   4/735ابننننننً ماظننننننه   و ي 7/231 ي ؤحمننننند  7578 ي مضننننننلم  4156البصننننناصي   7   ي ٍو

  .2958 ي وابً حبان  8/417الرزا٘  

  .63ي 4/41 ي ؤحمد  4157 ي مضلم  4156البصاصي   4 

  .97ي 63ي 4/7 ي ؤحمد  4567داصم    ي ال3236 ي ؤبى داود  4157البصاصي   3 

  .7577  ومضلم  4765ي 4759صواٍ البصاصي    2 

بان: ال-صحمه    – ٙا٢ الر ا ي 5  ند ؤلاوضنان  : ال جلٚىا الٝر . وال جىاظغىا: الىجػ: َنى ؤن ًٍس حضخٚبلىا الٚادمٌن بضلَهم ٙبل وؽىلها بلى الض٘ى

بننت فنني عن ؤلاوضنان فنني زمنً الضننلَت ؤو . وال ًبننُ حافنر لبنناد: الحافنر: َننى البلندي اإلاٚننُمي والبننادي: ًمندحها ولننِط لنه ّص ند مننداٌ ٌّنٍ  رائهاي ولٟننً ًٍر

ت:  ننني حننيط اللننون فنني فنننروٌ البهنناثم حتنن  جيهننر ممخل نننت بنناللون ُٕ ْىنن  بهنننا وضننبت بلننى البادًننتي واإلانننراد الٚننادم لبُننُ صننلَخه. وال جؾنننروا الْننىم: الخؾننٍر

 اإلاغى ي 

  .288-287ي 213ي 4/482 ي ؤحمد  4778 ي ابً ماظه  7447 ي الى ماي  7/457اليضاج    ي 3237 ي ؤبى داود  7579مضلم   6 

  .7579 صواٍ مضلم  7 

 8 .   صمضاصا: الضمضاص َى مخىلي البُُ والغراء لٌٍْ 

  .7547 ي ومضلم  4758 صواٍ البصاصي  9 

 رة مالٔي وصححه ألاصهاول لغىاَدٍ  وفي صماٌ الحضً مً صم6949والنو او  في الٟبٌ     41779  صواٍ ؤحمد  71 
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   4  بال في اإلاساًدة ما وصد في بُُ الرظل ٍلى بُُ ؤمُه وصىمه

 -وفنني صواًننت ؤن الىبنني  ي 3 ؤمرظنناٍ "ال ًبنُن بَقننٟم ٍلننى بُنُن بَننك»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍننً ابننً ٍمننر

لليضنناج  و  ي 2 صواٍ ؤحمنند « ال ًبنُن ؤحنندٝم ٍلنى بُنُن ؤمُننه وال ًصنننب ٍلنى منبننت ؤمُننه بال ؤن ًنإ ن لننه»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص 
ُنه بُنان ؤهنه "ال ًبُ ؤحدٝم ٍلى بُُ ؤمُه وال ًصنب ٍلى منبت ؤمُه حت  ًيخاٌ ؤو ًاص» : 5  ٙا٢ فني "اإلاىخٚنألا": ٕو

 ؤصاد بالبُُ الغراء.

ننرة ننً ؤبنن  ٍَر وفنني « ال ًصنننب الرظننل ٍلننى منبننت ؤمُننه وال ٌضننىم ٍلننى صننىمه»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  –ٍو

ندن ٍلنى » : 7 وفني صواًنت لهمنا  ي 6 ؤمرظناٍ  "ال ًبُ الرظل ٍلى بُُ ؤمُنه وال ًصننب ٍلنى منبنت ؤمُنه: »لًٖ وال ًٍس

 «.بُُ ؤمُه

ً ٍٚبت بً ٍامر ا ٙا٢ ملسو هيلع هللا ىلص  . 8 صواٍ مضلم "..... ٕال ًحل للمامً ؤن ًيخاٌ ٍلى بُُ ؤمُه:.ٍو

ً الحضً ًٍ صمرة   . 9 "بَُه .. ؤو ًيخاٌ ٍلى.ٙا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ صصى٢    -ا  -ٍو

ننً ؤونننط ننند  71 بنناٌ ٙننندحا وحلضنننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني : »  -هنع هللا يضر  –ٍو صواٍ ؤحمننند والى منناي واليضننناج  وؤبنننى « ٕننُمً ًٍس

م زننم ٙننا٢ وحلنن هننادي ٍلننى ٙنندي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »بلٖننً:   77 داود  ط لننبَك ؤصننحابهي ٕٚننا٢ صظننل: َمننا ٍلنني بنندَص

مٌن ه بال مً حدًض ألامقر بً عهالن ًٍ ؤب  بٟر الحىٖ   "آمر َما ٍلي بدَص ا٢: ال وَٕر وحضىه الى مايي ٙو

 ٍىه وؤٍله ابً الٚنان بجهل حا٢ ؤب  بٟر الحىٖ ي وهٚل ًٍ البصاصي ؤهه ٙا٢: لم ًصك حدًشه.

 ما وصد في الاحخ٠اص والدضٌَ 

م] ]آ٢ ٍمران: 
ُ
ِمروَن في ُبُىِجٟ دَّ

َ
لىَن َوما ج

ُ
إٞ
َ
م ِبما ج
ُ
ٟ ُ ِيّ
َ
ه
ُ
 [ 29ٙا٢ ٍِسخ  ٍلُه الضالم: ﴿َوؤ

حيط ألَله ٙىث صىتهم»ًٍ ٍمر ا: “ وفي الصحُحٌن: ٞان ًيُُ هصل بجي الىقٌ ي ٍو   (12)"«ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ٕٚنا٢ الىنناش: ًنا صصننى٢  ! ّننال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّننال الضنَر باإلادًىننت ٍلننى ٍهند صصننى٢    -ٙنا٢:  -ا  -ٍنً ؤوننط بنً مالنن١ 

ي وبون  ألصظنى ؤن ؤلٚنألا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الضَري ٕضَر لىاي ٕٚنا٢ صصنى٢    بن   َنى اإلاضنَري الٚنابكي الباصنهي النرا٘ز

                                                                                                                                                                                                

ا٢: صواٍ ؤحمدي وصظاله صظا٢ الصحُح.2/84"و ٍٝر الهُش ي في "مجمُ السواثد  وصححه ألاصهاول 78879صواٍ ؤحمد    7   .ي ٙو

د ٍلُه. اإلايضىل   4  د الراّبىن في الغراء حت  جؾل لشمً ال مٍس ٍس  .75/82ٙا٢ الضرمسخي: اإلاساًدة: ؤن ًىادي ٍلى الضلَت ٍو

 . 3236   3/469 ي وؤب  داود  4/733ابً ماظه   و ي 7274 ي مضلم  4156البصاصي   3 

  .7494 ي والى ماي  6/73 ي واليضاج   7274 ي ومضلم  2828البصاصي   و ي 4/47ؤحمد   2 

  .7/458اليضاج    5 

  .264ي  257ي 247ي 4/742 ي ؤحمد  7273   4/7133 ي مضلم  4577   4/977البصاصي   6 

  .7273 ي مضلم  4572البصاصي   7 

  .7272صواٍ مضلم    8 

   وفي صماٌ الحضً مً صمرة مالٔ.79618صواٍ ؤحمد    9 

ري والحلننط « حلضننا»: ٙىلننه: -صحمننه    –  ٙننا٢ الر ننا ي 71  ُننٛ ٠ًننىن جحننذ بر ٍننت البٌَنن  ٙالننه الهننَى بٟضننر الحنناء اإلاهملننت وصنن٠ىن الننالم ٝضنناء ٙص

 اليضال ؤًقا.

ألالبناو   2/43وهؾنب الراًنت  3/2  وفنَٖه فني الخ تنُؿ الحبٌن  7627 ي ؤبنى داود  2518 ي اليضناج   7478 ي الى ماي  772ي 3/711د  ؤحم 77 

  .7498في ؤلاصواء  
  .7757  ومضلم  5357صواٍ البصاصي   74 
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ط ؤحنند مننىٟم ًنلبجنني بميلمننت فنني دم -حَنالى-   صواٍ التمضننت بال اليضنناج ي وصننححه ابننً حبننان  -"وال مننا٢ ي ولنِن
ننا٢ ابنننً   4 وصننححه الى منناي وؤمرظننه ؤًقننا الننداصم  والونن اص وؤبنننى ٌَلننى  .البلننِى 7  ط بننااٜي ٙو ننا٢: بصننىادٍ لنِن ٙو

حسم: ال ًصكي ٙا٢ الحإً: وبصىادٍ ٍلى عرل مضلم وصححه ؤًقا ابً حبان. والبنً ماظنه والون اص والنو اون  

.  2 وللو اص  مً حدًض ؤب  صَُد هحى حدًض ؤوط وبصىادٍ حضً ؤًقا.  3 "في "ألاوصه  مً حدًض ٍلي هحٍى

رة ٙا٢:  ً ؤب  ٍَر ظاء صظل ٕٚا٢: ًا صصى٢  ! صَري ٕٚا٢: بل ؤدٍنى   زنم ظناء آمنر ٕٚنا٢: ًنا صصنى٢  ! »ٍو

ُ ٕر ا٢ في "الخ تُؿ  5 صواٍ ؤحمد وؤبى داود "صَري ٕٚا٢: بل   ًصٖك ٍو  ": وبصىادٍ حضً.ٙو

ً مَٚل بً ٌضاص مً دمل في شخيء مً ؤصَاص اإلاضلمٌن لُْلُه ٍل هم : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ٙا٢ في  6 "و"ألاوصه"صواٍ ؤحمد والنو او  في "الٟبٌ « ٞان حٚا ٍلى   ؤن ًَٚدٍ بَيم مً الىاص ًىم الُٚامت

د بً مرة ؤبى اإلاَلى ولم ؤظد مً جرظمه و ُٚت صظاله صظنا٢ الصنحُحي وفني صواًنت في "مجمُ السو  اثد": في بصىادٍ ٍز

 «.ٞان حٚا ٍلى   ؤن ًٚإه في مَيم الىاص: » 7 للنو او  

ننننً مَمننننر بننننً ٍبنننند    َُد: ٕةهنننن١ ُٕٚننننل لضنننن ي«مننننً احخٟننننر ٕهننننى مننننامئ» -ٙننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننننً صصننننى٢    -ا  -ٍو

ٞان ًحخٟر  ٞان ًحدر َاا الحدًضي  ال »ي وفي لًٖ: . البلِى 8 صواٍ مضلم  -جحخٟري ٙا٢ صَُد: بن مَمرا الاي 

 ي 9 « ال ًحخٟر بال مامئ»

ننرة ننً ؤبنن  ٍَر نند ؤن ٌْلنني بهننا ٍلننى اإلاضننلمٌن ٕهنننى : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو مننً احخٟنننر حٟننرة ًٍر

د وزٛ.  71 صواٍ ؤحمد والحاٝم « امئم ى فَُٗ ٙو  وفي بصىادٍ ؤبى مَغر َو

ننً ٍمنننر منننً احخٟننر ٍلنننى اإلاضنننلمٌن مَننامهم فنننر ه   بالهننناام »ًٚننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: صنننمَذ الىبننني    -هنع هللا يضر  –ٍو

 . 77 صواٍ ابً ماظه "وؤلإالش
                                                        

ننننا٢ الى مننناي: 2972حبنننان   ي وابننننً 4411 ي وابننننً ماظنننه  7372 ي والى مننناي  3257 ي وؤبننننى داود  756/  3 صواٍ ؤحمننند  7  حضننننً صننننحُح ". " . ٙو

ا٢ الحإً في   بصىادٍ ٍلى عرل مضلم "." : 72/  3 "الخ تُؿ "ٙو

 ي ابنننننً حبننننننان 3831ي 4867 ي ؤبنننننى ٌَلنننننى  4525 ي النننننداصم   486ي 3/756 ي ؤحمننننند  4411 ي ابنننننً ماظنننننه  7372 ي الى مننننناي  3257ؤبنننننى داود   4 

  .767 "ي "الٟبٌ  ي والنو او  ف6/49الب هٚ    و ي 2935 

  .3/85ؤحمد   و ي 6/771 " ي النو او  في "ألاوصه4417 ابً ماظه  3 

 ٝغٗ ألاصخاص .-7463 الو اص  2 

  .3251 ي ؤبى داود  4/337 ؤحمد  5 

  .6/31 ي والب هٚ   948النُالسخي   و ي 8/485 " ي و"ألاوصه281 " ي والنو او  في "الٟبٌ 5/47 ؤحمد  6 

  .7/745 ي والنُالسخي  8/485 " ي و"ألاوصه281 ""الٟبٌ  النو او  في 7 

ابننً  و ي 7467 ي الى منناي  3227  وؤبنى  6/211ي 3/253وفنني لٖنً آمننر لننه: ومنً احخٟننر ٕهنى مننامئ. وصواٍ ؤحمنند   ي 7615  - 749 صواٍ مضنلم 8 

بد الرزا٘  4523 ي والداصم   4752 ي وابً ماظه  2936حبان     .8/413 ي ٍو

  .7615  - 731ضلم   صواٍ م9 

  .4/72 ي الحاٝم  4/357 ؤحمد  71 

: وصننىدٍ ٍىنند ابننً ماظننه ٍننً ًححنن  بننً حٟننُمي ٙننا٢ حنندزىا -صحمننه    – .ي ٙننا٢ الر ننا ي 55 ي والنُالسننخي  7/47ؤحمنند   و ي 4755 ابننً ماظننه  77 

ُنب َناا بصنىاد ؤبى بٜر الحىٖ  ٙا٢: حدزىا الهُشم بً صإنُ حندزجي ؤبنى ًححن  اإلا٠ن  ٍنً ٕنروا منىلى ٍشمنان  ُنب والىَ  ٍنً ٍمنري ٙنا٢ اإلاىناصي فني الىّ 

نننا٢ فننني "ال٠اعننٗ ننند ؤهٟننر ٍلنننى الهُنننشم صواًخننه َننناا الحننندًض مننُ ٞىهنننه زٚنننتي اهخهنن . ٙو فننني جرظمنننت الهُننشم: ؽننند٘و ؤهٟنننر "ظُنند مخؾنننلي وصواجننه زٚننناثي ٙو

نننا٢ فننني جرظمنننت م نننا٢ فننني جرظمنننت ؤبننن  ًححننن  اإلا٠ننن  ًٚنننا٢ ُٕنننه مؾننندٌي اهخهننن . ٙو نننرط حدًشنننه فننني الحٟنننرة ٙو نننب ألٍا ؾننندٌ اإلاننناٞىص مؾننندٌ ؤبنننى ًححننن  اإلاَٙر
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ٕٚند بنرت منً   حَنالىي و نرت   حَنالى  منً احخٟنر مَامنا ؤصبَنٌن لُلنتي": ي ٍنً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص  -هنع هللا يضر  – ًٍ ابً ٍمر

   7 "مىهي وؤًما ؤَل ٍرؽت ؤؽبح ٕ هم امرئ ظاجُي ٕٚد برثذ منهم  مت   حَالى 

 ما وصد في ؤلافراص بالىاش بٟضر صٟتهم بال مً بإش

ؤن جٟضننر صننٟت اإلاضننلمٌن الهنناثسة بُنننهم بال مننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني : »ٙننا٢   -هنع هللا يضر  –ٍننً ٍبنند   بننً ٍمننرو اإلاننازو 

ههنن  ؤن جٟضننر النندصاَم ٕخجَننل ٕقننت »وزاد:   4 "صواٍ ؤحمنند وؤبننى داود وابننً ماظننه والحنناٝم فنني "اإلاضننخدٜص "بننإش

 « وجٟضر الدهاهٌ  ٕخجَل  َبا

 في الٖخىت و َُه  3 للمضلمٌن  للٟٖاص اتحاص ٌن ما وصد في ؤلافراص بالىاش بيُُ الضالي

ذ الٖخىت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ٍمران بً الحؾٌن ا ؤن الىبي  . 2 هه  ًٍ بُُ الضالي ٙو

د عراءَا ٕ٘ى زمنها لُْىن  اإلاغنى يي ؤو  7 د في الضلَت مً ال ًٍر ط  اجٖٚىا ٍلى ؤن الىجػ ؤن ًٍس ًمندحها بمنا لِن

ننند البننناجُ ٕ هنننا واإلاغنننى ي ال ٌَلنننم ؤهنننه مالٟهننناي وؤظمَنننىا ؤن  لننن١ محنننرم  ننند ٕ هننناي ؤو ًٍس ٕ هنننا لُْىننن  اإلاغنننى ي حتننن  ًٍس

 .73/328ومَؾُت. الخمهُد 

ننٛ بننٌن الىالنندة وولنندَا النناي لننم ًبلنٓن صننبُ صننىٌن بننالبُُ والٚضننمت والهبننت   7 اجٖٚننىا ٍلننى ٍنندم مغننروٍُت الخٍٖر

ا. ؤلاظماٌ ؼ   .9/224اتهمٌى  .734وهحَى

                                                                                                                                                                                                

ن نخح زالشنه ؤبنى ًححن  ألٍا نا٢ فني مؾندٌ بٟضنر ؤولنه وصن٠ىن زاهُنه ٕو نب": ؤبنى ًححن  اإلا٠ن  ًٚنا٢ مؾندٌ وبال ٕهنى مجهنى٢ي ٙو نا٢ فني "الخٍٚر ي ٙو رط ؽند٘و

نننب ننب مٚبنننى٢ منننً الشالشننت وصمنننس "الخٍٚر نننا٢ فنني "اإلاْجننن"و"ال٠اعننٗ"اإلاَٙر ؤبنننى ًححنن  اإلا٠ننن  ٍنننً ٕننروا منننىلى ٍشمنننان فننني "يٕننن٘ى اصنننمه إلاضننلم وألاصبَنننتي ٙو

نند صننححه البىؽنننري وحضننىه ابنننً  م الاحخ٠ننناص. ٙو ٞاهننذ فنننَُٖت ٕنناتهمٌى ًىنننتهك ٍلننى جحننٍر الاحخ٠نناص ًجهننل والتوننن  مىٟننري وفنني البننناب ؤحادًننض وبن 

  هر وؤحمد عاٝر.

ىلنننه:  ن اليننناء اإلازهمنننت ؤي م٠نننان ٍينننُم منننً الىننناص. ٙىلنننه: بقنننم الَنننٌن اإلاهملنننت وصننن٠ى "بَينننم»التنننامئ بنننالهمس الَاصنننخي آلازنننم. ٙىلنننه: « بال منننامئ»ٙو

 بقم الحاء اإلاهملت وص٠ىن ال٠أ  ي حيط الضلُ ًٍ البُُ.« محٟرة»

وؤمرظنه  7/716"ي وؤبى وَُم في "الحلُت7/399"وابً ٍدي في "ال٠امل  ي 5726ي وؤبى ٌَلى  6/712وؤمرظه ابً ؤب  عِبت   2881  صواٍ ؤحمد  7 

ا٢ ألا  74-7/77الحاٝم  هي : 7772 "صهاول: بصىادٍ فَُٗ لههالت ؤب  بغري ٙا٢ ابً ؤب  حاجم في "الَللٙو  .ال ؤٍٕر

 ي والنو اونننننننن  فنننننننني 2/535 ي وابننننننننً ؤبنننننننن  عننننننننِبت  6/33الب هٚنننننننن    و ي 4/36 ي الحنننننننناٝم  4463 ي ابننننننننً ماظننننننننه  3229 ي ؤبننننننننى داود  3/279 ؤحمنننننننند  4 

لقَٗ ٞىن في بصىادٍ دمحم بً ٕقالت بٖخح الٖناء والقناد اإلازهمنت ألازدي الحمصنخي ٙا٢ الر ا ي: وفَٖه ابً حبان ولَل وظه ا  .3/29 ""ألاوصه

. ا٢ في "ال٠اعٗ": فٍَٖى  البؾري اإلاَو  للرئٍاي ٙا٢ اإلاىاصي: ال ًحخج بحدًشهي ٙو

.وصن ل ؤلامننام 2/271ي ٕننخح البناصي عننري صنحُح البصنناص "مَاملنت الٟٖنناص ظناثسة بال بُننُ منا ٌضننخٌَن بنه ؤَننل الحنرب ٍلننى اإلاضنلمٌن" ٙنا٢ ابنً بنننا٢:3 

حننرم منهنا مننا ًحنرم فنني مَاملنت ؤمشننالهمي ُٕجنىز ؤن ًيخنناٌ "ٍنً مَاملننت الخخناص ٕٚننا٢: -صحمننه    –ابنً جُمُنت  ًجنىز ٕ هننا منا ًجننىز فني مَاملننت ؤمشنالهم ٍو

جنىز ؤن ًيننَُهم منً ا مننان وألاٝننراد ٍو نراب والىٝ  لنَننام والشُنناب وهحنى  لنن١ ممننا الرظنل مننً مىاعن هم ومننُلهم وهحننى  لن١ي ٝمننا ًيخناٌ مننً مىاشننخي ألٍا

م منننا ٌَُنننننهم بنننه ٍلننننى اتحرمنننناث ٝبُنننُ التُننننل والضنننالي إلاننننً ًٚاجنننل بننننه ٙخننناال محرمننننا ٕهننناا ال ًجننننىز  ي ٙننننا٢ ًيَُنننه ألمشننننالهم. ٕإمنننا بن بنننناٍهم ؤو بننناٌ ٌّننننَ 

ا٢ الغُل ٍبد اللنُنٗ بنً ٍبند النرحمً 734اإلاضاثل اإلااصدًيُت البً جُمُت /"وحَاوهىا ٍلى الو  والخٚىي وال حَاوهىا ٍلى ؤلازم والَدوان..."حَالى: . ٙو

اب  ي والننندواب : » -صحمننه    –بننً حضننً بننً دمحم بننً ٍبنندالَى ننً ممننا ٌَُىننه ٍلننى حننرب ؤَننل ؤلاصننالم ولننى بنناإلاٌ ة واإلاننا٢ي وهحننٍى
َّ
َمٟ ًُ ال٠ننإر الحربنن  ال 

نٛ مننا ال ًنخمًٟ اإلاضنلمىن منً هٚلنه فنني داص الحنرب منً ؤزنا ت « ثهم وؤمخَنتهمي ومننىَهم منً الاهخٖناٌ بنه والرواحنلي حتن  ٙنا٢ بَقنهم بخحٍر ُّ  الندصص الضنني

 8/321.  

ننا٢ الب هٚن  ٍٚبننه:  -  -  ٍننً ٍمنران بننً حؾنٌن 5/347  والب هٚنألا  217 ؼ "القننَٖاء "  ؤمرظنه الَُٚلنني فني 2  ا فنَُٗ ال ًحننخج "ٙو و حنر الضنٚن

م  ننننا٢ ألالبنننناو  فنننني بصواء الْلُننننل بننننٙر ٖننننه ٍلننننى ٍمننننران. وظننننسم الحننننإً فنننني  : بصننننىاد فننننَُٗ مننننً ؤظننننل بحننننر بنننن7496ًبننننه ". ٙو ٝىٌنننن . وصجننننك الب هٚنننن  ٙو

ال١  ٍٝر البصاصي حَلُٚا "." : 3/78بقَٗ الحدًض ي ٕٚا٢  "الخ تُؿ " ٖه ي ٝو ى فَُٗ ي والؾىاب ٙو  َو
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ٞاص  - ي مجمنٌى الٖخناوي 6/544اجٖٚىا ٍلى ٍدم مغروٍُت بُُ وعراء وصىم اإلاضلم ٍلنى ؤمُنه اإلاضنلم. الاصنخا

49/448 . 

 .379/ 73ب ا جحاٝمىا بلى اإلاضلمٌن. الخمهُد  اجٖٚىا ٍلى الىهي ًٍ صىم الام  ٍلى صىم الام  -

 .756مراجب ؤلاظماٌ ؼ  .اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ الحافر ل حافر والبادي للبادي -

 .7/496ؤلإؾاي البً َبٌ ة  .البُُ لىٖضه اجٖٚىا ٍلى ظىاز جىلي البادي -

 .365اجٖٚىا ؤن بُُ جلٚ  الضلُ صحُح هإا. ال٠افي البً ٍبدالو  ؼ  -

 .7/316ٌّ  ظاثس. ؤلإؾاي  اجٖٚىا ٍلى ؤن الدضٌَ  ب ا لم جدٌ الحاظت بلُه -

 .47/76تي وؤهه ال ًدمل في الاحخ٠اص. ٍمدة الٚاصي للَُجي اجٖٚىا ٍلى ظىاز ادماص الٚىث للىٖٚ -

م الاحخ٠اص اإلاقر بالىاش. مراجب ؤلاظماٌ ؼ  -   .756اجٖٚىا ٍلى جحٍر

م بُُ الضالي للٟٖاص ؤَل الحرب. اتهمٌى للىىوي  -   .9/234اجٖٚىا ٍلى جحٍر
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  (2) ما وصد في بزم الخَامل بالر ا

ِلن١َ ِبن
ِ
نِطّ  
َ
ًَ اإلا ًُ ِم

ِ
ُن
َّ
ُه الغ
ُ
ن بَّ
َ
َخص ًَ اي 

َّ
ٚىُم ال ًَ ما 

َ
ٝ 
ّ
ٚىمىَن ِبال ًَ  ال 

 
لىَن الِرّ ِىا

ُ
إٞ ًَ  ًَ اً

َّ
َمنا ٙا٢ حَالى: ﴿ال ُهم ٙنالىا ِبهَّ جَّ

َ
إ

] ]البٚرة: 
 
َم الِرّ ِىا َُ َوَحرَّ ُ الَبُ

َّ
َحلَّ ا 

َ
 َوؤ
 
ُُ ِمشُل الِرّ ِىا  [ 475الَبُ

مننننِى٢َ الّىنننناِش  وؤٞنننل الر ننننا ٍننننادة
َ
ِٞلِهننننم ؤ
َ
ىننننُه َوؤ ٍَ نننند ُجهننننىا 

َ
 َوٙ
 
ُم الِرّ ننننِىا َِ مننننِا

َ
حهىدًننننت فنننني ٝضننننب ألامننننىا٢ي ٙننننا٢ حَننننالى: ﴿َوؤ

ًَ  [. 767ِبالِبِنننِل] ]اليضنناء:  نناِم
ُ
 ه
ّ
ال
َ
ُىننا ؤ
َ
ِهننَد ِبل ٍَ  َ

َّ
ًَ ٙننالىا ِبنَّ ا  نناً

َّ
وألاٞننل ًنندمل فنني مَجنن  الهننالٜي ٙننا٢ حَننالى: ﴿ال

ىننا  َِ إِج ًَ ننُه الّىنناُص] ]آ٢ ٍمننران: ِلَرصننى٢ٍ َحّتننِ  
ُ
ل
ُ
إٞ
َ
ر نناٍن ج ُٚ ًَ مننا  [ 783ِب ل

ُ
ننإٞ ًَ ُ  ِعننداد   ِلنن١َ َصننب

ِ
ننإحألا ِمننً َبَننِد   ًَ ننمَّ 

ُ
ننا٢: ﴿ز ٙو

] ]ًىصٗ:  ًَّ ُه
َ
مُخم ل دَّ
َ
ٙ28 ] 

ننِةن
َ
ىننُخم ُماِمىٌَن ٕ

ُ
 ِبن ٝ
 
ًَ الِرّ ننِىا نن  ِمنن ِٚ صوا مننا َب

َ
َ َو 
َّ
ننىا ا  ُٚ ًَ ءاَمُىننىا اجَّ نناً

َّ
َحَهننا ال
َ
إ ًِ ننا٢ حَننالى: ﴿ هىا  ٙو

َ
ننإ 
َ
لننىا ٕ ََ ٖ

َ
ننم ج
َ
ل

مىَن] ]البٚرة: 
َ
يل
ُ
يِلمىَن َوال ج

َ
م ال ج
ُ
مِىِلٟ
َ
م ُصءوُش ؤ

ُ
ٟ
َ
ل
َ
يُخم ٕ
ُ
ِ َوَصصىِلِه َوِبن ج

َّ
ًَ ا   [ 478ِبَحرٍب ِم

ناا وجنا  ٞاهىا في الهاَلُت ٠ًىن للرظل ٍلنى الرظنل الندًًي ُٕٚنى٢: لن١ ٝناا ٝو ر ٍجنيي ٕخنامر ٍىنه. مٙا٢ مجاَد: 

 38/5للنو ي 

نا٢ حَنا ِٖ  ٙو
ُ
نم ج
ُ
ٟ
َّ
ل ََ
َ
َ ل
َّ
نىا ا  ُٚ  َواجَّ

 
ت
َ
ٖ ََ ا ُمِقنن  ٖ َِ فن

َ
 ؤ
 
ىا الِرّ نِىا

ُ
ل
ُ
ننإٞ
َ
ًَ ءاَمىنىا ال ج ناً

َّ
َحَهننا ال
َ
إ ًِ حننىَن] ]آ٢ لى فنني ص نا الندًىن: ﴿

 [ 731ٍمران: 

ٞاهىا ًدباٌَىن باألظلي ٕة ا حل ألاظل باٍىا بلى ؤظل آمرا ًٕ لذ آلاًت. جٖضٌ  ابً اإلاىدص  د   .377/7ٙو

ا٢ حَالى رِ ٙو
ُ
اٍة ج
َ
ًْ َزٞ ُخْم ِم ِْ

َ
ِ َوَما آج
َّ
ْىَد ا  ٍِ ْرُ ى 

ًَ  
َ
ال
َ
اِش ٕ ْمَىا٢ِ الىَّ

َ
ْ ُبَى ِفي ؤ ٌَ ا ِل ًْ ِص   ُخْم ِم ِْ

َ
ِ ١َ : ﴿َوَما آج

َ
ول
ُ
إ
َ
ٕ ِ
َّ
ٍُدوَن َوْظَه ا 

ىَن   ُٖ َِ ْق
ُ ْ
ُم اإلا  [ 39  ] ]الروم: 39َُ

ا مشل ؤن ًىٟح الرظل ؤمهي  -ٙا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ًٍ الىبي  -ا  -ًٍ ٍبد   بً مضَىد و  الر ا زالزت وصبَىن بابا ؤٌضَر

صواٍ الحنننناٝم وصننننححه ٍلننننى عننننرمهماي وصواٍ ابننننً ماظننننه مصخؾننننراي وصواٍ "وبن ؤصبننننألا الر ننننا ٍننننـر الرظننننل اإلاضننننلم

ا٢: َاا بصىاد صحُح واإلاىن مىٟر  ٛ الحاٝم ٙو  البلِى.  3 الب هٚ  مً مٍر

ً ابً مضَىد ا وصواجه صواة   7 صواٍ الو اص "الر ا بقُ وصبَىن باباي والغٜر مشل  ل١»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؤن الىبي ٍو

 الصحُح.

                                                        

ى مٚخ خ  الَند7  مه زابذ في ٝخاب   وصىت صصىله ملسو هيلع هللا ىلصي َو م الر ا ب  جحٍر والُٚناش الصنحُح. مراجنب ؤلاظمناٌ  ٢ ؤظمُ اإلاضلمىن ٙامبت ٍلى جحٍر

 .9/391ي اتهمٌى عري اإلاهاب 89داص الٟخب الَلمُت ؼ  –البً حسم 

ى ص نا الهاَلُنت  بمنا ؤي جٚ نخي وبمنا ؤن جربن ى ص ا الدًً َو د صابَا َو ي وبَقهم ًٍس نى بُنُ منا والر ا له ؤهىاٌ: ص ا الٖقل وص ا اليضُتي وص ا الٚـر   ي َو

ِ ُحننىَن "  حَنالى:  حنل فنني الامننت بلنى ؤظننل ٙننا٢ ْٖ ننْم ُج
ُ
ٟ
َّ
ل ََ
َ
َ ل
َّ
نىا ا  ُٚ  َواجَّ

 
ت َٖ ٍَ ا ُمَقننا

 
إ ََ ْفنن
َ
َ نا ؤ ىا الّرِ

ُ
ل
ُ
ٞ
ْ
ننإ
َ
 ج
َ
ًَ آَمُىننىا ال نِاً

َّ
َحَهننا ال
َ
ننا ؤ نناهىا فنني 731 آ٢ ٍمنران: "ًَ  ي ٞو

د في ألاظل وه مه بما ؤن جٚقُجي دًجي وبما ؤن جرب  ًًٕ  ح الهاَلُت ب ا حل ٍلى ؤحدَم الدًً ٙا٢ له ٍّر ٞان  لن١ بؾنٍر د ما حل في الامت وصىاء  ؤ ٍس

م جابُ للمَج  اإلاٚؾىد ال للًٖ الاي لم ًٚؾد.  لٖيه ؤو بالخحُل ٍلى ٙلب الدًً بإهىاٌ الحُلي ٕاجزم والخحٍر

ا في حٛ  ".4    الر ا  هب ًخَلٛ بحٚ٘ى الَبادي ٙا٢ صُٖان الشىصي: " هب واحد في حٛ الَباد ؤٍيم مً صبٌَن  هب 

نننننننننا٢:  37/  4 ي الهملننننننننننت ألاولننننننننننى مىننننننننننه ٕٚننننننننننه. وصواٍ الحنننننننننناٝم    4475ي ابنننننننننً ماظننننننننننه     صو 3  صننننننننننحُح ٍلننننننننننى عننننننننننرل الغننننننننننُصٌن ". الب هٚنننننننننن  فنننننننننني "  ٙو

اداث الٚلُلت التي في بلِى اإلارام ولِضذ في مىخٚألا ألامباص.7/758 " ي والنو او  في "الٟبٌ 8/372ٍبد الرزا٘   و ي 5579 ""الغَب ى مً الٍس   ي َو
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نننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَنننً صصنننى٢    -ٙنننا٢:  -ا  -ٍننً ظنننابر  ٞاجبنننهي وعننناَدًهي ٙو لنننهي و صواٍ  -"َنننم صنننىاء "آٞنننل الر نناي ومٞى

 البلِى . 3 وللبصاصي هحٍى مً حدًض ؤب  جحُٖت .  4 مضلم 

نننً صنننمرة بنننً ظىننندب صؤًنننذ اللُلنننت صظلنننٌن ؤجُننناو  ٕإمرظننناو  بلنننى ؤـص : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

لننى عننه النهننر صظننل بننٌن ًدًننه  هنناصةي ٕإ ٙبننل مٚدصننتي ٕاهنلٚىننا حتنن  ؤجِىننا ٍلننى جهننر مننً دم ُٕننه صظننل ٙنناثمي ٍو

الرظل الاي في النهري ٕة ا ؤصاد ؤن ًصرط صمألا الرظل بحهر في ُٕنه ٕنردٍ حُنض ٞناني ٕجَنل ٞلمنا ظناء لُصنرط صمنألا 

ٞاني ٕٚلذ: ما َاا الاي صؤًخه في النهر ٙا٢: آٞل الر ا َٟاا في البٌُى   2 صواٍ البصاصي « في ُٕه بحهر ٌٕ ظُ ٝما 

 مصخؾرا.

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر اظخيبننىا الضننبُ اإلاى ٚنناثي ٙننالىا: ًننا صصننى٢  ! ومننا َننً؟ »ؤهننه ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبنني ٍننً    -هنع هللا يضر  – ٍو

خننل الننىٖط التنني حننرم   بال بننالحٛي وؤٞننل الر نناي وؤٞننل مننا٢ الُدننُمي والخننىلي ًننىم  ٙننا٢: الغننٜر بنناهللي والسننحري ٙو

أ  . 5 بى داود واليضاج  صواٍ البصاصي ومضلمي وؤ"اتحؾىاث الْإالث اإلاامىاث السحٗي ٙو

نننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَنننً صصنننى٢    -ٙنننا٢:  -ا  -ٍننً ظنننابر  ٞاجبنننهي وعننناَدًهي ٙو لنننهي و صواٍ  -"َنننم صنننىاء "آٞنننل الر نناي ومٞى

 البلِى . 7 . وللبصاصي هحٍى مً حدًض ؤب  جحُٖت  6 مضلم 

ننً ابننً مضننَىد  ٞاجبننه - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبنني : »  -هنع هللا يضر  – ٍو لننه وعنناَدًه و صواٍ التمضننت وصننححه "لَننً آٞننل الر ننا ومٞا

وؤمننرط الحندًض ؤًقننا « ًننىم الُٚامنت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤ ا ٍلمنىا  لنن١ ملَىهنىن ٍلننى لضنان دمحم »وزاد اليضنناج :  ي 8 الى مناي 

نا اليضناج  ؤحمند وؤبنى نادة التني  َٝر منت وابنً حبنان فني  ابً حبان والحاٝم وصنححاٍ وؤمرظنه بالٍس ٌَلنى وابنً مٍس

 . 9 ""صحُح هما

ننً ٍبنند   بننً حىيلننت ّضننُل اإلاالثٟننت  ننى : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو ننم ص ننا ًإٞلننه الرظننلي َو دَص

ُ السواثننند": ٙنننا٢ فننني "مجمننن  71 "و"الٟبٌننن "صواٍ ؤحمننند والنو اوننن  فننني "ألاوصنننه« ٌَلنننم ؤعننند منننً صنننخت وزالزنننٌن زهُنننت

 وصظا٢ ؤحمد صظا٢ الصحُح.

                                                                                                                                                                                                

  .8/375ٍبد الرزا٘   و ي 7935 الو اص  7 

  .7598 صواٍ مضلم  4 

له.5964 صواٍ البصاصي  3     ولٖيه: ولًَ آٞل الر ا ومٞى

  .7979 البصاصي  2 

  .74/377ابً حبان   و ي 6/457 ي اليضاج   4872 ي ؤبى داود  89 ي مضلم  6265ي 4675 البصاصي  5 

  .7598 صواٍ مضلم  6 

له.  5964 صواٍ البصاصي  7   ولٖيه: ولًَ آٞل الر ا ومٞى

ي 5726 ي وؤبننننننن  ٌَلنننننننى  5145ابنننننننً حبنننننننان   و ي 253ي 214ي 392ي 7/393 ي ؤحمننننننند  4477 ي ابنننننننً ماظنننننننه  7416 ي الى مننننننناي  3333 ؤبنننننننى داود  8 

5322.  

منننت  5427 ي ؤبننننى ٌَلنننى  262ي 231ي 7/219 ي ؤحمننند  8/727 اليضننناج   9  ي و ننني ٍىنننند ٍبننند الننننرزا٘  3454 ي ابنننً حبننننان  4451   2/8 ي ابننننً مٍس

  .9/79 ي والب هٚ   7/525 ي والحاٝم  7/53 ي والنُالسخي  8/375ي 6/469ي 3/722 

نجي   و ي 2/741ٝما في اتهمُ  " ي و"الٟبٌ 3/745 " ي النو او  في "ألاوصه5/445 ؤحمد  71    .3/76الداٙص
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رة ً ؤب  ٍَر لُنإجٌن ٍلنى الىناش زمنان ال ًبٚنألا ؤحند بال ؤٞنل الر نا ٕمنً لنم »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ؤمرظنه ؤبنى داود واليضناج ي وابنً ماظنه « ًإٞله ؤؽابه مً بصاٍص نى صواًنت   7 ٙا٢ ؤبى ٍِسنخ : ؤؽنابه منً ّبناٍص َو

رةي وامخلٗ في صماٍه ٍىه والهمهىص ٍلى ؤهه لم ٌضمُ مىه.  الحضً ًٍ ؤب  ٍَر

 ما وصد في بنالن الر ا:

ٖ
َ
نننم ج
َ
نننِةن ل
َ
ىنننُخم ُماِمىٌَن ٕ

ُ
 ِبن ٝ
 
ًَ الِرّ نننِىا ننن  ِمننن ِٚ صوا منننا َب

َ
َ َو 
َّ
نننىا ا  ُٚ ًَ ءاَمُىنننىا اجَّ ننناً

َّ
َحَهنننا ال
َ
إ ًِ هىا ٙنننا٢ حَنننالى: ﴿

َ
نننإ 
َ
لنننىا ٕ ََ

 ًَ مىَن] ]البٚرة:  ِبَحرٍب ِم
َ
يل
ُ
يِلمىَن َوال ج

َ
م ال ج
ُ
مِىِلٟ
َ
م ُصءوُش ؤ

ُ
ٟ
َ
ل
َ
يُخم ٕ
ُ
ِ َوَصصىِلِه َوِبن ج

َّ
 [479 - 478ا 

نا٢: وؤو٢ ص نا ؤفُن ص اهنا ص نا ٍبناش بنً ٍبند اإلانلنبي ٕةهنه "ًٍ ظابر ا في  ٍٝر لحهت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٕو ها ؤهه منب ٙو

 .(2)صواٍ مضلم "مىفٌى ٞله

 ما وصد في ص ا الٖقل وص ا اليضِ ت

ا بماثننت دًىناص ٕندٍاو  م حننت بنً ٍبُند   ٕى اوفننىا  : ؤهنه النخمط ؽنٕر نً ابنً عنهاب ٍننً مالن١ بنً ؤوش ؤموننٍ  ٍو

منر ٌضنمُ  لن١ي ٕٚنا٢:   حت  اؽنٔر مجي ٕإما الاَب ًٚلبها في ًدٍ زم ٙا٢: حت  ًنإح  منازو  منً الْابنت. ٍو

نه حتن  جإمنا مىن ناء  3 ه ٙنا٢ صصنى٢   ؽنلى   ٍلُنه و صنلم   الناَب بنالىص٘و  ال جٖاٙص والون    2  ص نا بال َناء َو

ناء   ناءي والخمنر بنالخمر ص نا بال َناء َو اء والغٌَ  بالغٌَ  ص ا بال َاء َو . وفني صواًنت مضنلم ٍنً  5 بالو  ص ا بال َاء َو

نى ٍىند   م حنت بنً ٍبُند   مال١ بنً ؤوش بنً الحندزان ؤهنه ٙنا٢ ؤٙبلنذ ؤٙنى٢ منً ًؾننٔر الندصاَم ٕٚنا٢ َو

ؤصهننا  َبنن١ زننم اثدىننا ب ا ظنناء مادمىننا وَننن١ وصٙنن١. ٕٚننا٢ ٍمننر بننً التننناب ٝننال و  لخنُن  ٍمننر بننً التننناب 

ناء..."» ٙا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-مُىه وصٙه ؤو لى دن بلُه  َبه ٕةن صصى٢    وفني صواًنت إلاالن١  . 6 الىص٘ بالاَب ص نا بال َناء َو

وال جيَُننىا   7 ٙننا٢ ال جيَُننىا النناَب بالنناَب بال مننشال بمشننل وال حغننٖىا بَقننها ٍلننى بَننك  :التننناب ٍننً ٍمننر بننً

                                                        

  .4/292 ي وؤحمد  6427ي 6433 ي وؤب  ٌَلى  5/476 ي والب هٚ   4/73  الحاٝم و ي 4478 ي ابً ماظه  7/423 ي اليضاج   3337 ؤبى داود  7 

 4/292.  

  .7478  صواٍ مضلم  4 

ند اٍخمند ابنً  هنر فني الٖنخح ٍلنى وسنتت ؤبن  3    في اإلاىن اإلانبٌى مً الصحُح مُ الٖنخح: الناَب بالناَبي و ني وسنتت منإمى ة منً ٍندة صواًناثي ٙو

: ٙىلننه النناَب بننالىص٘ ص نناي ٙننا٢ بننً ٍبنند الونن  لننم ًصخلننٗ ٍلننى مالنن١ ُٕننه وحملننه ٍىننه الحٖنناو 2/224 ص الهننروي ٕو هننا: النناَب بننالىص٘ي ٕٖنن  الٖننخح 

ننال١ صواٍ الحٖنناو ٍننً بننً ٍُِىننت وعننا ؤبننى وَننُم ٍىننه ٕٚننا٢  مننا ٝو  ٌَ حتنن  صواٍ ًححنن  بننً ؤبنن  ٝشٌنن  ٍننً ألاوزا نني ٍننً مالنن١ وجابَننه مَمننر واللُننض ّو

ننري  ند صظَننذ بلنى اليسنتت الُىهُيُنت  ؤ َنني"الناَب بالناَب ٝنال١ صواٍ بننً بسنحا٘ ٍنً الَس ي ٕىظدجننه  ٝنر صواًنت النناَب بالناَبي و ٝنر فنني 3/72ٙو

م  ننند صوي البصننناصي الحننندًض بنننٙر نننا٢ "بلٖنننً: 4732الهنننامػ ؤن صواًنننت الننناَب بنننالىص٘ صواًنننت صنننحُحت ٍىننندٍي ٙو ننناءي ٙو الننناَب بنننالىص٘ ص نننا بال َننناء َو

نا٢ بَقنهم ُٕنه الناَب : ٙىله الاَب بالىص٘ َٟاا صواٍ ؤٝي  ؤصن2/219الحإً في الٖخح  نري ٙو حاب بنً ٍُِىنت ٍىنه و ني صواًنت ؤٝين  ؤصنحاب الَس

 بالاَب. ؤ َن

نننا٢ الر نننا ي 2  ننناء: مَىننناٍ الخٚنننابك. ٙو ننناء»: ٙىلنننه: -صحمنننه    – ٙنننا٢ اإلاٚدحنننخي: النننىص٘: الٖقنننت. بال َننناء َو نننخح الهمنننسة وح٠نننألا "َننناء َو باإلاننند ٕ همنننا ٕو

ُل مَىاٍ: ما وؤٍه. الٚؾر بٌْ  َمسة ومَىاٍ: ؤن ًٚى٢ ٞل واحد مً ال  بٌَُن َاء َُٕنُه ما في ًدٍي ٙو

م 5  م  7/473/2558واليضننناج   4771و  4732ي وصوي بمَىننناٍ فنننني 4772  صواٍ البصننناصي بننننٙر وابننننً ماظننننه  3328وؤبننننى داود  اإلانننىن دون الٚؾننننت  بنننٙر

م و صواٍ ٍبدالرزا٘ في م 4/773والداصم   637-4/636ومال١  25ي 35ي 7/42وؤحمد  4761و  4459  .72527ؾىٖه بٙر

م 6   .7423والى ماي  2136ي 2135  صواٍ مضلم بٙر

 : ال حغٖىا بَقها ٍلى بَك: ال جٖقلىا بَقها ٍلى بَك.-صحمه    –  ٙا٢ اإلاٚدحخي 7 
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الىص٘ بالىص٘ بال مشال بمشل وال حغٖىا بَقها ٍلى بَك وال جيَُنىا النىص٘ بالناَب ؤحندَما ّاثنب وآلامنر هناظس 

. وفننني صواًنننت للنوننن ي فننني  7 َنننى الر ننناوالرمننناء "وان اصننندىيٜر بلنننى ؤن ً نننج بِخنننه ٕنننال جىينننٍر بوننن  ؤمنننأ ٍلنننُٟم الرمننناء

تهاًب آلازاص ًٍ مال١ بً ؤوش بً الحدزان ٙا٢ مرظذ بىص٘ لي ابخَتها بالض٘ى ٕباٌَذ بها م حت بً ٍبُد   

ب ٕلما اصخى مر بً التناب مىا ٍٙر وصقي مجي ٙا٢ ًإح  ّالم  ٕإصصل بل١ُ باَب١ ٕضمَها ٍمر ٕٚنا٢ بن  فيٍو

 جىينٍر ٕٚنا٢ لنه م حنت ومنا  ا جصنأ ٍلُىنا ًنا ؤمٌن  اإلانامىٌن ٕٚنا٢ ؤمنأ ٍلنُٟم اصدىنٜر بلى ؤن ًدمل بِخه ٕال

ناء والٚمنح بنالٚمح َناء  م َناء َو م بالندَص اء والدَص الر ا بو  صمَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚى٢   الدًىاص بالدًىاص َاء َو

اء ال ٕقل بُنه اء والغٌَ  بالغٌَ  َاء َو اء والخمر بالخمر َاء َو  . 4 ما"َو

نه حتن  ًإمناَا وبن اصندىيٍر حتن "ٙنا٢: وصوي ٍبدالرزا٘ ًٍ ٍمر   ب ا ؽنٔر ؤحندٝم منً ؽناحبه ٕنال ًٖاٙص

 . 3 ًدمل بِخه ٕال ًىيٍر ٕةو  ؤمأ ٍلُٟم الر ا"

مٌن"  الدًىاص بالدًىاٍصً الجيَُىا ٙا٢:    ؤن الىبي   ًٍ ٍشمان م بالدَص  . 2 وال الدَص

رة  ً ؤب  ٍَر م ال ٕقل بُنهما""ٙا٢: ؤن الىبي ٍو م بالدَص  . 5 الدًىاص بالدًىاص ال ٕقل بُنهماي والدَص

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر  ٍلُننه وآلننه وصننلم ٙننا٢ٍو
ّ
الخمننر بننالخمر والحىنننت بالحىنننت والغننٌَ      ؤًقننا ٍننً الىبنني ؽننلى ا 

   .  6   هٕمً زاد ؤو اصى اد ٕٚد ؤصبألا بال ما امخلٖذ ؤلىاه بالغٌَ  واإلا ك باإلا ك مشال بمشل ًدا بُد

م والو اء بً ٍازب ًٍ الؾٔر وؤمرط د بً ؤٙص ٕٚناال ههن  صصنى٢  الغُصان واليضاج  ًٍ ؤب  اإلانها٢ ٙا٢ صإلذ ٍز

 ٍلُنه وآلنه وصنلم ٍنً بُنُن الناَب بنالىص٘ دًىنا
ّ
 ؽنلى ا 

ّ
صننإلذ  :وفني لٖنً ٍننً صنلُمان بنً ؤبن  مضنلم ٙنا٢  . 7  ا 

ذ ؤها ١ لي عِ ا ًدا بُد ووضِ ت ٕجاءها الون اء بنً ٍنازب ٕضنإلىاٍ  ؤبا اإلانها٢ ًٍ الؾٔر ًدا بُد ٕٚا٢ اعىً  وعٍر

م وصإلىا الىبي ؽلى   ٍلُه و صلم ًٍ  ل١ ٕٚنا٢   منا ٞنان ًندا بُند ٕصناٍو  د بً ؤٙص ٠  ٍز ٕٚا٢ َٕلذ ؤها وعٍر

ٞان وضِ ت ٕاصوٍ   ١ لني دصاَنم فني ا :. وفي لًٖ ًٍ ؤب  اإلانهنا٢ ٍبند النرحمً بنً منَنم ٙنا٢ 8 وما  لضن٘ى بناٌ عنٍر

وضِ ت ٕٚلذ صبحان   ؤًؾ ك َاا ؟ ٕٚا٢ صنبحان   و  لٚند بَتهنا فني الضن٘ى ٕمنا ٍابهنا ٍلني ؤحند ٕضنإلذ 

ٞان ًد بُد ٕلِط  الو اء بً ٍازب ٕٚا٢ ٙدم الىبي ؽلى   ٍلُه و صلم اإلادًىت وهحً هدباٌُ َاا البُُ ٕٚا٢   ما 

ٞان وضِ ت ٕال ًؾ ك   د بً ؤ .به بإش وما  م ٕٚا٢ والٛ ٍز د بً ؤٙص ٞان ؤٍيمىا ججاصة ٕضإلذ ٍز م ٕاصإله ٕةهه  ٙص

 الَمدة.  9 مشله
                                                        

ي 7/567مُ ألاؽننى٢ بخحُٚننٛ دمحم ٕننااد ٍبنندالباقيي وصننححه ٍبنندالٚادص ألاصهننائول فنني حَلُٚننه ٍلننى ظننا 4/632  صواٍ مالنن١ فنني اإلاىمننإ برواًننت اللُثنني 7 

ح بإن جٖضٌ  الرماء مً ٙى٢ هإُ الراوي ًٍ ابً ٍمر. 5/479/71796وفي صواًت الب هٚ    الخؾٍر

 بخحُٚٛ محمىد عاٝر. 4/749  صواٍ النو ي في تهاًب آلازاص 4 

م 3   5/482والب هٚ   72524  صواٍ ٍبدالرزا٘ في مؾىٖه بٙر

م 2   .4/633ومال١ بالّا  2132  صواٍ مضلم بٙر

م 5  م  2125  صواٍ مضلم بٙر  .4/634ومال١ في اإلاىمإ  2587واليضاج  بٙر

م 6  م  2124  ؤمرظه مضلم بٙر  ؤي: ؤظىاصه. « بال ما امخلٖذ ؤلىاهه»: ٙىله: -صحمه    –ي ٙا٢ الر ا ي 2573بلٖيهي واليضاج  بٙر

م 7  م  4781  صواٍ البصاصي بٙر  ب.بخٚدًم الىص٘ ٍلى الاَ 2128صواٍ مضلم بٙر

م 8   .4297  صواٍ البصاصي بٙر

م 9  م  3939  صواٍ البصاصي بٙر  .7/481واليضاج   2127صواٍ مضلم بٙر
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ً ؤب  اإلانها٢ ٙا٢: م   7 ٝىذ ؤججر في الؾٔر ٍو د بً ؤٙص وفي صواًت: صإلذ الو اء بنً ٍنازب وزٍند بنً  ٕضإلذ ٍز

ً ٍلى ٍهد صصى٢   ٕضإلىا صصى٢   ًٍ م ب ًٍ الؾٔر ٕٚاال ٝىا جاظٍر ٞان ًدا بُند  ؤٙص الؾٔر ٕٚا٢ بن 

ٞان وضاء ٕال ًؾ ك  . 4 ٕال بإش وبن 

ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ؽلى   ٍلُه و صلم   ال جيَُىا الاَب بالناَب بال صنىاء بضنىاء والٖقنت   ًٍ ؤب  بٟرة

 الَمدة".  3 بالٖقت بال صىاء بضىاء و َُىا الاَب بالٖقت والٖقت بالاَب ُٝٗ عئخم

البصىنن ي ٙننا٢: صننإلذ ابننً ٍمننر ب ٍننً الضننلم فنني الىصننل ٕٚننا٢ ههنني ٍننً بُنُن الىصننل حتنن   صوي البصنناصي ٍننً ؤبنن 

 . 2 ًؾ ك وهه  ًٍ الىص٘ بالاَب وضاء بىاظس

م :صصى٢   ؽلى   ٍلُه و صلمٙا٢ ٙا٢   ًٍ ٍلي بً ؤب  مالب م ال ٕقنل  الدًىاص بالندًىاص والندَص بالندَص

ٞاهننذ لنننه حاظننت بنننىص٘ ٕ ها بننىص٘ والؾنننٔر َننناء بُنهمننا منننً  ٞاهنننذ لننه حاظنننت بنناَب ٕلُؾنننٕر ها بننناَب وبن  لُؾننٕر

اء  . 5 َو

وؤهبإهننا ؤن  لننن١  يوضنِن ا بن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ههنن  ٍنننً بُنُن النناَب بنننالىص٘ :ٙنننا٢  ألاهؾنناصي ٍننً َغننام بنننً ٍننامر 

 . 6 الر ا

بت ٍنً مجاَندو  والٖقننت  يالناَب بالناَب :ؤجهنم ٙننالىا يٍننً ؤصبَنت ٍغنر مننً ؤصنحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يؤمنرط ابنً ؤبن  عنِن

لي وصَد وم حت والس ٌ  يواجٚىا الٖقل. منهم ؤبى بٟر يبالٖقت شمان ٍو مر ٍو  . 7 ٍو

 ما وصد في بُُ آهُت الٖقت بالٖقت وؤهه ال ؤزر للؾىاٍت في ظىاز الخٖافل

ت ْٕىمىا ّىاثم  لى الىاش مَاٍو ٝشٌ ة ٠ٕان ُٕمنا ّىمىنا آهُنت منً صوي مضلم ًٍ ؤب  ألاعَض ٙا٢: ّسوها ّساة ٍو

ت صظال ؤن ًيَُها في ؤٍنُناث الىناش ٕدضناٌص الىناش فني  لن١ ٕبلٓن ٍبنادة بنً الؾنامذ  ٕٚنام  ٕقت ٕإمر مَاٍو

ًىهنن  ٍنً بُُن الناَب بالناَب والٖقننت بالٖقنت والون  بنالو  والغنٌَ  بالغننٌَ   -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕٚنا٢ بونألا صنمَذ صصنى٢   

ك باإلا ك بال صىاء بضىاء ٍُىا بٌَن ٕمً زاد ؤو ازداد ٕٚد ؤصبألا. ٕرد الىاش منا ؤمناوا ٕبلٓن  لن١ والخمر بالخمر واإلا 

ت ٕٚام منُبا ٕٚا٢ ؤال ما با٢ صظا٢ ًخحدزىن ٍنً صصنى٢    ؤحادًنض ٙند ٝىنا وغنهدٍ وهصنحبه ٕلنم  -ملسو هيلع هللا ىلص-مَاٍو

وبن ٝننٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص-دزً بمننا صنمَىا مننً صصنى٢   وضنمَها مىننه. ٕٚنام ٍبننادة بنً الؾننامذ ٕإٍناد الٚؾننت زنم ٙننا٢ لىحن

ننت  ننم  -مَاٍو . وفنني صواًننت إلاضننلم: مننشال بمشننلي صننىاء  8 مننا ؤبننالى ؤن ال ؤصننحبه فنني ظىنندٍ لُلننت صننىداء -ؤو ٙننا٢ وبن ّص
                                                        

   ُٕه ظىاز امتهان ججاصة الؾٔر والى بح ٕ ها.7 

م 4   .4167ي4161  صواٍ البصاصي بٙر

م   3  م 4775صواٍ البصناصي بنٙر م 4784ي و مَىناٍ بنٙر  ي وؤحمند 2/298  وابنً ؤبن  عنِبت  7/481ليضناج   بمَىناٍي وصواٍ ا 2129ي وصواٍ مضنلم بنٙر

ت29ي 5/38  ُه دلُل ٍلى ظىاز الاَب بالٖقت مجإز ا٢ اتهد ابً جُمُت في اإلاىخٚألا: ٕو    .  ي ٙو

م 2   بالىىن والهُم والسايي ؤي: ال جيَُىا ماظال بحا٢. « بىاظس»: ٙىله: -صحمه    –. ٙا٢ الر ا ي 4429  صواٍ البصاصي بٙر

نجي في صيىه   صو 5   .3/45اٍ الداٙص

 جحُٚنننٛ محمنننىد  4/722والنوننن ي فننني تهننناًب آلازننناص  44/767والنو اوننن  فننني اإلازهنننم الٟبٌننن   3/745/7552وؤبنننى ٌَلنننى  47-41-2/79  صواٍ ؤحمننند 6 

 .3/375/4877عاٝر  وابً ؤب  عِبت وؤحمد بً مىُُ ٝما في بجحأ التٌ ة اإلاهرة 

 .44878ٙم   صواٍ ابً ؤب  عِبت في مؾىٖه بر 7 

م 8   .2564ي 2567/ 7/472واليضاج   دون الٚؾت   2137  صواٍ مضلم بٙر
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ٞان ًدا الناَب : » وفني صواًنت ؤبن  داود  . 7     بُد بضىاء ًدا بُد ٕة ا امخلٖذ َاٍ ألاؽىأ ٕبَُىا ُٝٗ عئخم ب ا 

ُنهنا والون  بنالو  مندي بمندي والغنٌَ  بالغنٌَ  مندي بمندي والخمنر  نا ٍو ُنها والٖقنت بالٖقنت جوَ  ا ٍو بالاَب جوَ 

والٖقنت  -بالخمر مندي بمندي واإلا نك بناإلا ك مندي بمندي ٕمنً زاد ؤو ازداد ٕٚند ؤصبنألا وال بنإش بيُُن الناَب بالٖقنت 

منا  منا ًندا بُند وؤمنا وضِن ت ٕنالًندا بُند وؤمنا وضِن ت ٕنال وال بنإش بيُُن  -ؤٝيَ  ٙنا٢ «.   4 الون  بالغنٌَ  والغنٌَ  ؤٝيَ 

غام الدصخىاج  ًٍ ٙخادة ًٍ مضلم بً ٌضاص بةصىادٍ    . 3  ؤبى داود صوي َاا الحدًض صَُد بً ؤبألا ٍرو ت َو

ت بً ؤب  صُٖان  ًٍ ٍناء بً ٌضاص:  الندصداء باٌ صنٚاًت منً  َنب ؤو وص٘ بنإٝي  منً وزجهنا ٕٚنا٢ ؤبنىؤن مَاٍو

 نت منا ؤصي بمشنل َناا صمَذ صصى٢   ؽلى   ٍلُه و صنلم ًىهن  ٍنً مشنل َناا الا منشال بمشنل ٕٚنا٢ لنه مَاٍو

صو ون  ٍنً صؤًنه ال  ت ؤها ؤموٍ  ًٍ صصى٢   ؽلى   ٍلُنه و صنلم ٍو بإصا ٕٚا٢ ؤبى الدصداء مً ٌَاصو  مً مَاٍو

اب ٕنناٝر  لنن١ لننه ٕٟخننب ٍمننر بننً التننناب بلننى ؤصنناٝى١ بننإـص ؤهننذ بهننا زننم ٙنندم ؤبننى النندصداء ٍلننى ٍمننر بننً التننن

ت ؤن ال جيُُ  ل١ الا مشال بمشل وزها بىزن  .  2 مَاٍو

 ما وصد في ؤن الر ا في اليضِ ت

م ٕٚلذ له ٕةن ابً  م بالدَص اث ؤهه صمُ ؤبا صَُد التدصي ا ًٚى٢: الدًىاص بالدًىاص والدَص ً ؤب  ؽالك الٍس ٍو

ُد صننإلخه ٕٚلننذ صننمَخه مننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ؤو وظدجننه فنني ٝخنناب   ؟. ٙننا٢ ٞننل  لنن١ ال ٍبنناش ال ًٚىلننه ٕٚننا٢ ؤبننى صننَ

ؤٙننى٢ وؤهننخم ؤٍلننم برصننى٢   ؽننلى   ٍلُننه و صننلم مجنني ولٟىجنني ؤمو ونن  ؤصننامت ؤن الىبنني ؽننلى   ٍلُننه و صننلم 

 .  5 ٙا٢: ال ص ا بال في اليضِ ت

د ؤن الىبي  ً ؤصامت بً ٍز ال ص ا »وفي ؤمري: ٙا٢: "بهما الر ا في اليضُت»صواًت:  وفي"الر ا في اليضُت»ٙا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

ٞان ًدا بُند م ٙنا٢: زنم بلْجني ٍىنه  . 6 صواٍ البصناصي ومضنلم واليضناج  "ُٕما  ند بنً ؤبن  منٍر ند صوي مضندد ٍنً بٍر ٙو

 .  7 ؤهه ؤمض١ ًٍ  ل١ الٚى٢ 

اث ألاصبُ   النَمما وصد في ؤن الَلت في الر ٍى

ً مَمنر بنً ٍبند    نان "النَنام بالنَنام منشال بمشنل  -ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: بون  ٝىنذ ؤصنمُ صصنى٢    -ا  -ٍو ٞو

 البلِى. 7 صواٍ مضلم  -مَامىا ًىم ا الغٌَ  

                                                        

م 7  .44747وؤحمد  4452وابً ماظه  7/472ي واليضاج  2139  صواٍ مضلم بٙر ى الاي امخاٍص ابً  هر في البلِى  . َو

ح في ٞىن 4  ى ؽٍر  الو  والغٌَ  ظيضٌن.   َو

م 3  ب مىه   7/476/2563واليضاج   3329  صواٍ ؤبى داود بٙر  .5/477والب هٚ   2/6642والنحاوي  7421والى ماي  بلًٖ ٍٙر

 .7/561ي وصححه ٍبدالٚادص ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى ظامُ ألاؽى٢ 5/481/71811والب هٚ   7/479واليضاج   4/632  صواٍ مال١ في اإلاىمإ 2 

7/561. 

م 5  م  4778  ؤمرظه البصاصي بٙر : الر نا فني 2162ومضلم بنٙر م "بهمنا."اليضنِ تي وؤمرظنه دون الٚؾنت بلٖنً:  وآمنٍر . و لٖنً: "ال 2167ي 2165بنٙر

ٞان ًدا بُد م "ص ا ُٕما   .7/487ي وصٍو اليضاج  2166بٙر

بنننند الننننرزا٘ فنننني اإلاؾننننىٗ  7/487 ي اليضنننناج   7596 ي مضننننلم  4169 البصنننناصي  6   ي والرواًننننت الشاهُننننت ٍىننننند 416ي 5/412 ي وؤحمنننند  8/777 ي ٍو

 ي 2/62 " ي والنحنناوي فنني "عننري مَنناو  آلازنناص7/781 ي والغننإعي  4/336 ي والننداصم   4457 ي وابننً ماظننه  7/487ليضنناج    ي وا7596مضننلم  

  .7596   3/7478 ي والرواًت الشالشت ٍىد مضلم  418ي 5/411وؤحمد في اإلاضىد  

 .7388-99/7387-4/88ي اإلانالب الَالُت 4817-3/371/4811ي و 3/316/4786  بجحأ التٌ ة اإلاهرة 7 
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اث  الىزنفي الاَب والٖقت: و الُٟل ألاصبُ: ما وصد في ؤن الَلت في الر ٍى

ننرة ب ؤن ٍنً ؤبنن  صننَُ   3 ٍلنى مُونن  ٕجنناءَم بخمننر ظىِننب  4 اصننخَمل صظننال -ملسو هيلع هللا ىلص  - صصننى٢  د التنندصي وؤبن  ٍَر

ٕٚننا٢: ؤٞننل جمننر مُونن  َٟنناا ٕٚننا٢: بهننا لىإمننا الؾنناٌ مننً َنناا بالؾنناٌٍن والؾنناٌٍن بالشالزننت ٕٚننا٢: ال جَٖننل بنُن 

ا٢ فظىِبا  الهمُ بالدصاَم زم ابخُ بالدصاَم  - ؤن صصنى٢  "ي اإلاٌ ان مشل  ل١. مخٖٛ ٍلُهي وفني صواًنت مضنلم:ٙو

ح بالرظننل.  2 بَننض ؤمننا بجنني ٍنندي ألاهؾنناصي ٕاصننخَمله ٍلننى مُوننن  ٕٚنندم بخمننر ظىِننب..." -ملسو هيلع هللا ىلص  وفننني  ُٕٖننه الخؾننٍر

مننً جمرهننا ٕٚننا٢ الرظننل: ًننا صصننى٢   بخمننر ٕٚننا٢: منا َنناا الخمننر  -ملسو هيلع هللا ىلص  - صواًنت ٍننً ؤبنن  صننَُد ٙننا٢: ؤحنن  صصننى٢  

.  5 ": َاا الر ا ٕردٍو زم بَُىا جمرها واعى وا لىا مً َاا-ملسو هيلع هللا ىلص  - بَىا جمرها ؽاٌٍن بؾاٌ مً َاا ٕٚا٢ صصى٢  

 البلِى.  6 ال جَٖلي ٕةن َاا ال ًصكي ولًٟ ا بُ جمٜر واعى  مً َاا حاظخ١""وفي صواًت اليضاج :

 ٍلُنه وآلننه وصنلم  ُد التنندصي ٍنً ؤبنن  صنَ
ّ
 ؽننلى ا 

ّ
جيَُننىا الناَب بالنناَب بال مننشال  ال   ٙنا٢: ٙننا٢ صصنى٢ ا 

بننالىص٘ بال مننشال بمشننل وال حغننٖىا بَقننها ٍلننى بَننك وال  بَقننها ٍلننى بَننك وال جيَُننىا الننىص٘  7 بمشننل وال حغننٖىا

بالٖقننت والون  بنالو  والغنٌَ  بالغنٌَ  والخمننر الناَب بالناَب والٖقنت    وفنني لٖنً   .  8 "   جيَُنىا منهمنا ّاثبنا بىناظس

ال    وفنني لٖننً   .  9    ٕٚنند ؤصبننألا آلامننا واإلاَنننألا ُٕننه صننىاء بننالخمر واإلا ننك بنناإلا ك مننشال بمشننل ًنندا بُنند ٕمننً زاد ؤو اصننى اد

  جيَُىا
 
ىنه ؤن الىبني  71    بنىزن منشال بمشنل صنىاء بضنىاء الناَب بالناَب وال النىص٘ بنالىص٘ بال وزهنا ىنا ٙنا٢: ٝ . ٍو

مننٌن  ىننا هيُنُن ؽنناٌٍن بؾنناٌ ٕٚننا٢ الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ال ؽنناٌٍن بؾنناٌ وال دَص ننى التلننه مننً الخمننر ٝو هننرز٘ جمننر الهمنُن َو

مي وفي لًٖ إلاضلم: مٌن ""بدَص م بدَص  البلِى.  77 ال ؽا ي جمر بؾاٌ وال ؽا ي حىنت بؾاٌ وال دَص

                                                                                                                                                                                                

نجي  6/211 . ؤحمننننننند  7594 صواٍ مضنننننننلم  7   ي 41/227 " ي والنو اوننننننن  فننننننني "الٟبٌننننننن 5177 ي وابنننننننً حبنننننننان  5/483 ي والب هٚننننننن   3/42 ي والنننننننداٙص

  .7/715 "و"ألاوصه

ت بمزهمت ٕساي ُٕاء مغددة َٝنُت. الٖخح   ؽرحذ صواًت ؤب  ٍىاهت4  نجي ؤن اصمه صىاد بً ٍّس  .2/267والداٙص

م   3  ضننر الىنىن وصنن٠ىن الخحخُننت "ظىِننب»: ٙىلننه: -صحمنه    –بإهنه التلننه مننً الخمنر. ٙننا٢ الر ننا ي 2167ٕضنر فنني صواًنت مضننلم بننٙر بٖنخح الهننُم ٝو

. ٙىلننه:  ُننل: اتتلننىل بٌْننٍ  ُننل: الؾننلبي ٙو ننى الخمننر اتتلننىل بٌْننٍ  ٞننإن « الهمننُ»آمننٍر مىحنندةي ُٙننل َننى: النُننبي ٙو بٖننخح الهننُم وصنن٠ىن اإلاننُم َو

 لنُب بالردي.ًصله ا

م 2  م  7351ي 2426ي 4314ي 4417ي4781 صواٍ البصاصي في صحُحه بٙر  .77274. وؤحمد 7593وصواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 5    مبَت دمحم ٕااد ٍبدالباقي .7476ؼ  4. ط 7592 صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 6   .2552ي2553  صواٍ اليضاج  في اتهخب  بٙر

نا٢ الر نا ي: ٙىلنه:  ٝضر الغٌن اإلازهمت وحغدًد ٙا٢ اإلاٚدحخي: بقم ؤوله و 7  نلٛ ٍلى الىٚؿ. ٙو ادة ٍو الٖاء ص ا ي مً ؤعٗ والغٗ بالٟضر الٍس

ضر الغٌن اإلازهمت وحغدًد الٖاءي ؤي: ال جٖقلىا. « الحغٖىا»  بقم ؤوله ٝو

م 8  م  4777  ؤمرظننه البصنناصي بننٙر م  4776و مَىنناٍ بننٙر م 2131ومضننلم بننٙر م 2137ي و مَىنناٍ مننُ ٙؾننت بننٙر واليضنناج   7427ي وصواٍ الى منناي بننٙر

بد الرزا٘  7/739. والغإعي  4/634والحاٝم  7716وؤحمد  7/478   .4/577 ي وؤب  ٌَلى  8/744 ي ٍو

م 9  م  2127ي 2121  ؤمرظه مضلم بٙر  .5/478والب هٚ   4/244وؤبى ٌَلى  4445والنُالسخي  97ي 66ي 3/29وؤحمد  2579واليضاج  بٙر

م     صواٍ مضلم71   .2133بٙر

م 2/377  صواٍ البصاصي  ٕخح 77   .57ي51ي3/29وؤحمد  2557-7/474/2556ي واليضاج  2167  ومضلم بٙر
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بنننادة ؤن الىبننني  نننً ؤونننط ٍو نننا واحننندا ؤو منننا ُٝنننل ٕمشنننل  لننن١ي ٕنننةن  منننا»ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو وزن مشنننل بمشنننل ب ا ٞنننان هٍى

نان ٕنال بنإش بنه نجي « امخلنٗ الىٍى وفني بصنىادٍ الر ُُن بنً ؽنيُح وزٚننه "وصنٟذ ٍىنه فني "الخ تنُؿ  7 صواٍ النداٙص

ٌٍ  وفَٖه ظماٍت.  ؤبى زصٍت ّو

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر  ٍلُننه وآلننه وصنننلم ٙننا٢  ٍو
ّ
بننىزن مننشال بمشننل والٖقنننت  النناَب بالنناَب وزهننا   ٍننً الىبنني ؽننلى ا 

 البلِى  . 4 ي ٕمً زاد ؤو اصى اد ٕهى ص ا" بالٖقت وزها بىزن مشال بمشل

ً والشالزننت  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙنا٢ ٝىننا منُن صصننى٢    ٍنً ٕقننالت بننً ٍبُنند  ُنت النناَب بالنندًىاٍص ًنىم مُونن  هبنناٌُ ال هننىد الٙى

 . 3 «لاَب بالاَب بال وزها بىزن ال جيَُىا ا»  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕٚا٢ صصى٢   

ً ٕقالت بً ٍبُد ألاهؾاصي  ى بصُو  بٚالدة ٕ ها منرز و َنب و نى منً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙا٢: ؤحألا صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو َو

النناَب »  -ملسو هيلع هللا ىلص- بالنناَب النناي فنني الٚننالدة ًٕننٌ  وحنندٍ زننم ٙننا٢ لهننم صصننى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلاْنناهم جبنناٌ ٕننإمر صصننى٢   

 . 2 «بالاَب وزها بىزن 

ر ٕنإصدث  ً حيػ ؤهه ٙا٢ ٝىا مُ ٕقالت بً ٍبُد في ّسوة ٕناصث لي وألصحاب  ٙالدة ٕ ها  َب وو٘ص وظنَى ٍو

ؤن ؤعى حها ٕضإلذ ٕقالت بً ٍبُد ٕٚا٢ اهٌس  َبها ٕاظَله في ٖٝت واظَل  َب١ في ٖٝت زم ال جإمان بال منشال 

وفنني  . 5 «مننً ٞنان ًننامً بناهلل والُنىم آلامننر ٕنال ًإمنان بال مننشال بمشنل » ًٚنى٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-ةو  صننمَذ صصنى٢   بمشنل ٕن

ذ ًىم مُو  ٙالدة بازجيصواًت ًٍ ٕقالت   ٍغر دًىاصا ٕ ها  َب ومرز ٕٖؾلتها ٕىظدث ٕ ها ؤٝي  مً ٙا٢: اعىً 

نل » ٕٚنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص- ازج  ٍغنر دًىناصا ٕناٝرث  لن١ للىبني ي وألبن  داود: ال حتن  جمٌن  بُنهمناي ٙنا٢:  6 «ال جبناٌ حتن  جٖؾَّ

 . 7 ٕردٍ حت  مٌ  بُنهما"

بً ٍمر ٕٚنا٢ ًنا ؤبنا ٍبند النرحمً بون  ؤؽنِى زنم ؤبُُن الصنخيء بنإٝي  اوصوي ٍبدالرزا٘ ًٍ مجاَد ؤن ؽاجْا صإ٢ 

إبألا مً وزهه وؤصخٖقل مً  ل١ ٙدص ٍملي ؤو ٙا٢ ٍمالتي ٕنهاٍ ًٍ   بً ال١ ٕجَل الؾاجٓ ًرد ٍلُه اإلاضإلت ٍو

م ال ٕقننل بُنهمننا  م بالنندَص ٍمننر حتنن  اهخهنن  بلننى بابننه ؤو ٙننا٢ بنناب اإلاسننهد ٕٚننا٢ ابننً ٍمننر النندًىاص بالنندًىاص والنندَص

هدها بلُٟم  . 8 َاا ٍهد هبِىا ؽلى   ٍلُه و صلم بلُىا ٍو

                                                        

نجي   7    .3/78الداٙص

م 4  م  2122  صواٍ مضنلم بنٙر م  2559واليضنناج  بنٙر نرة وابننً ٍمنر بلٖننً  7558وؤحمند  4455وابنً ماظننه بنٙر وصواٍ مضنندد ٍنً ؤبن  صننَُد وؤبن  ٍَر

ب مىهي ٙو  .3/315/4783ا٢ البىؽٌ ي بصىاد صظاله زٚاث. بجحأ التٌ ة اإلاهرة ٍٙر

م 3    .44ي 6/79 ي وؤحمد  7455الى ماي   و ي 3353ي 3354ي 3357 ي ؤبى داود  7/479. اليضاج   3353د  2125  صواٍ مضلم بٙر

م 2   .2157  صواٍ مضلم بٙر

م5   .2155  صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 6  م 2154  صواٍ مضلم بٙر م 3354ي وصواٍ ؤبى داود في صيىه بٙر  .2588-2587واليضاج   7455ي والى ماي بٙر

م 7   .3357  صواٍ ؤبى داود في صيىه بٙر

م  7/81/5776وؤبننى ٌَلنى  4/47وؤحمند  7/478واليضناج   4/633  صواٍ مالن١ فني اإلاىمننإ 8  بندالرزا٘ فنني مؾنىٖه بنٙر والب هٚنن  فني الٟونن ي  72572ٍو

 .2/772ٝما في اتهمُ  ي وصىدٍ ف5/479َُٗ
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ننننا: صوي ٍننننً ؤبنننن  بٟننننر  ٍى د فنننني لٖقننننت بالٖقننننت وزهننننا بننننىزن والنننناَب با"مٕر لنننناَب وزهننننا بننننىزن الساثنننند واإلاضننننىً 

 .  7 الىاص"

ت بً ؤب  صُٖان  ًٍ ٍناء بً ٌضاص: الندصداء  باٌ صنٚاًت منً  َنب ؤو وص٘ بنإٝي  منً وزجهنا ٕٚنا٢ ؤبنىؤن مَاٍو

 نت منا ؤصي بمشنل َناا صمَذ صصى٢   ؽلى   ٍلُه و صنلم ًىهن  ٍنً مشنل َناا الا منشال بمشنل ٕٚنا٢ لنه مَاٍو

صو ون  ٍنً صؤًنه ال بإصا ٕٚا٢ ؤبى ا ت ؤها ؤموٍ  ًٍ صصى٢   ؽلى   ٍلُنه و صنلم ٍو لدصداء مً ٌَاصو  مً مَاٍو

ؤصنناٝى١ بننإـص ؤهننذ بهننا زننم ٙنندم ؤبننى النندصداء ٍلننى ٍمننر بننً التننناب ٕنناٝر  لنن١ لننه ٕٟخننب ٍمننر بننً التننناب بلننى 

ت ؤن ال جيُُ  ل١ الا مشال بمشل وزها بىزن  .  4 مَاٍو

ٞابال٢ بً ص اي ًٍ  ن ٍىندي جمنر دوني ٕابخَنذ مىنه بالضن٘ى جمنرا ؤظنىد مىنه بىؾنٗ ُٝلنهي ٕناَبذ بلنى ٙا٢: 

خمر الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي وحدزخه بما ؽىَذي ٕٚا٢: اهنلٛ ٕصنا جمنٜر واصدد َناا َٕٖلنذي ٕٚنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: الخمنر بنال

بمشننننلي واإلا ننننك بننناإلا ك مننننشال بمشننننلي والنننناَب  منننشال بمشننننلي والحىنننننت بالحىننننت مننننشال بمشننننلي والغننننٌَ  بالغنننٌَ  مننننشال

ٞان مً ٕقل ٕهى ص ا  . 3 بالاَب وزها بىزني والٖقت بالٖقت وزها بىزني وما 

ي والاَب بالاَبي والخمر بالخمري ًٍ ٍبادة بً الؾامذي وؤوط بً مال١ ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: الىص٘ بالىص٘

ا٢: ؤحدَما ولم ًٚل آلامري وال بإش والو  بالو ي والغٌَ  بالغٌَ ي واإلا  ك باإلا ك ٍُىا بٌَني ؤو ٙا٢: وزها بىزن ٙو

بالنندًىاص بننالىص٘ ازىننٌن بىاحنندي ًنندا بُنندي وال بننإش بننالو  بالغننٌَ  ازىننٌن بىاحنندي ًنندا بُنندي وال بننإش بنناإلا ك بالغننٌَ  

 . 2 ازىٌن بىاحدي ًدا بُد

 ي الىزن بلى مٌ ان ؤَل مٟتما وصد في الرظٌى في الُٟل بلى مُٟا٢ ؤَل اإلادًىت وف

صواٍ ؤبنى داود واليضنناج  "اإلاُٟنا٢ مُٟننا٢ ؤَنل اإلادًىننت والنىزن وزن ؤَنل مٟننت»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنً ابنً ٍمننر ٍنً الىبنني 

نجي  ننا٢ فنني "التالؽننت": بصننىادٍ صننحُحي وفنني صواًننت ألبنن  داود   5 والونن اص وصننححه ابننً حبننان والننداٙص وزن » : 6 ٙو

نجي وألاو٢ َى الصحُح. "٢ مٟتاإلادًىت ومُٟا  ٙا٢ الداٙص

 بُُ ال حم بالحُىان وضِ ت:الر ا في ال حىم وحٟم  ما وصد في

ا] ]الىحل:  ِرًٍّ
َ
ا م ْحم 
َ
ىا ِمْىُه ل

ُ
ل
ُ
ٞ
ْ
َبْحَر ِلَخإ

ْ
َر ال ِاي َستَّ

َّ
َى ال َُ  [72ٙا٢ حَالى: ﴿ َو

                                                        

م 7  م  72569  صواٍ ٍبنندالرزا٘ فنني مؾننىٖه بننٙر  7/719/25ي وؤبننى ٌَلننى والونن اص ٝمننا فنني البحننر السمنناص 44844و صواٍ ابننً ؤبنن  عننِبت فنني مؾننىٖه بننٙر

وفنني بجحنننأ التٌننن ة اإلاهنننرة  : وَننى  بننناهلل ممنننا وضنننب بلُننه منننً الٚبننناثح.2/775وفننَٖهيألن فننني بصنننىادٍ دمحم بننً الضننناثب ال٠لبنننيي ٙنننا٢ الهُش نني فننني اتهمنننُ 

ٔى ٍلُه.3/372/4816  : الصحُح ؤهه مٙى

 .7/561ي وصححه ٍبدالٚادص ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى ظامُ ألاؽى٢ 5/481/71811والب هٚ   7/479واليضاج   4/632  صواٍ مال١ في اإلاىمإ 4 

7/561. 

نننري ٍنننً مىؾننىصي ٍنننً ؤبننن  حمنننسةي ٍنننً 3  نننه ٙنننا٢: وؤهبإهنننا ظٍر صنننَُد بنننً اإلاضنننِبي ٍننً بنننال٢ بنننهي ٝمنننا فننني بجحنننأ التٌننن ة اإلاهنننرة   صواٍ بسننحا٘ بنننً صاٍَى

3/374/4817. 

ً بننهي ٝمننا فنني بجحننأ التٌنن ة اإلاهننرة 2  ننٛ الر ُننُ بننً ؽننيُحي ٍننً دمحم بننً صننًٌ  ننا٢ البىؽننٌ ي: َنناا  3/315/4787  صواٍ ؤبننى داود النُالسننخي مننً مٍر ٙو

 .بصىاد حضًي الر ُُ بً ؽيُح مصخلٗ ُٕهي و اقي صظا٢ ؤلاصىاد زٚاث

بد بً حمُد  74/394 "النو او  في "الٟبٌ  و ي 5/52 ي اليضاج   3321 ؤبى داود  5    .7/456 ي ٍو

  .3321 ؤبى داود  6 
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 [ي اصخد٢ بها ٍلى ؤن ظمُُ لحىم البحر ظيط واحد.74]ٕامر: 

ننً صننمرة بننً ظىنندب   صننححه صواٍ التمضننتي و  -ههنن  ٍننً بُنُن الحُننىان بننالحُىان وضنِن ت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ا  -ٍو

..  7 الى مايي وابً الهاصود  ههن  ٍنً بُُن الغناة »مً حدًض الحضً ٍنً صنمرة بلٖنً:   4 وؤمرظه الحاٝم  البلِى

د احخج البصاصي برواًت الحضً ًٍ صمرة وصنححه « بال حم م زٚاثي ٙو ا٢: صحُح ؤلاصىاد وصواجه ًٍ آمَر ٙو

 الب هٚ  ؤًقا.

نننً ظننننابر صواٍ "ال ًؾنننن ك الحُننننىان ازىنننان بىاحنننند وضننننُت وال بننننإش بننننه ًنننندا بُنننند»ٙننننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبنننني    -هنع هللا يضر  – ٍو

 . 3 الى ماي وحضىه 

ننننا٢ البصنننناصي: حنننندًض الىهنننني ٍننننً بُنننُن الحُننننىان   2 وصوي ٍبنننند   بننننً ؤحمنننند  مشلننننه مننننً صواًننننت ظننننابر بننننً صننننمرة ٙو

ً ٍٟرمت ًٍ الىبي  ا ٍو ٕى  مرصال. -ملسو هيلع هللا ىلص  -بالحُىان وضُت صواٍ الشٚاث ًٍ ابً ٍباش مٙى

والغنإعي وؤبنى داود "صواٍ مالن١ فني "اإلاىمنإ"هه  ًٍ بُُ ال حنم بنالحُىان -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ًٍ صَُد بً اإلاضِب: 
نجي   5   وفَٖه وله عاَد ٙىي.   -هنع هللا يضر  –ًٍ صهل بً صَد  6 مرصال ووؽله الداٙص

ُت ٍل  ى ص ا الٖقل:ما وصد في اتتاصط الغٍر

ننرة ب ؤن    8 ٍلنى مُونن  ٕجنناءَم بخمننر ظىِننب  7 اصننخَمل صظننال -ملسو هيلع هللا ىلص  - صصننى٢  ٍنً ؤبنن  صننَُد التنندصي وؤبن  ٍَر

ٕٚننا٢: ؤٞننل جمننر مُونن  َٟنناا ٕٚننا٢: بهننا لىإمننا الؾنناٌ مننً َنناا بالؾنناٌٍن والؾنناٌٍن بالشالزننت ٕٚننا٢: ال جَٖننل بنُن 

ا٢ في اإلاٌ ان مشل  ل١. مخٖٛ ٍلُهي وفني صواًنت مضنلم:ظىِبا  ُ بالدصاَمالهمُ بالدصاَم زم ابخ  - ؤن صصنى٢  "ٙو

ح بالرظننل.  9 بَننض ؤمننا بجنني ٍنندي ألاهؾنناصي ٕاصننخَمله ٍلننى مُوننن  ٕٚنندم بخمننر ظىِننب..." -ملسو هيلع هللا ىلص  وفننني  ُٕٖننه الخؾننٍر

خمننر ٕٚننا٢: منا َنناا الخمننر مننً جمرهننا ٕٚننا٢ الرظننل: ًننا صصننى٢   ب -ملسو هيلع هللا ىلص  - صواًنت ٍننً ؤبنن  صننَُد ٙننا٢: ؤحنن  صصننى٢  

                                                        

  منننً 677 ي وابننً الهنناصود  44و  79و 74/  5 ي وؤحمنند  4471 ي وابننً ماظنننه  7437 ي والى منناي  494/  7 ي واليضنناج   3356 صواٍ ؤبننى داود  7 

ٛ الحضًي ًٍ صم ا٢ الى ماي: مٍر  حدًض حضً صحُح "."رةي به. ٙو

  .5/496 ي الب هٚ   4/27 الحاٝم  4 

  .384ي 3/381 ي وؤحمد  4443ؤب  ٌَلى   و ي 7438 الى ماي  3 

  .5/99 ٍبد   بً ؤحمد في زواثد اإلاضىد  2 

نجي  5/496 ي والب هٚ   4/27 الحاٝم  و ي 7/47 ي ؤبى داود في اإلاراصُل  3/87 ي الغإعي في ألام  4/655 مال١  5    .3/77 ي الداٙص

نجي  6    .3/71 الداٙص

ت بمزهمت ٕساي ُٕاء مغددة َٝنُت. الٖخح   ؽرحذ صواًت ؤب  ٍىاهت7  نجي ؤن اصمه صىاد بً ٍّس  .2/267والداٙص

م 8  ضننر الىنىن وصنن٠ىن الخحخُننت ب"ظىِننب»: ٙىلننه: -صحمنه    –بإهنه التلننه مننً الخمنر. ٙننا٢ الر ننا ي 2167  ٕضنر فنني صواًنت مضننلم بننٙر ٖنخح الهننُم ٝو

. ٙىلننه:  ُننل: اتتلننىل بٌْننٍ  ُننل: الؾننلبي ٙو ننى الخمننر اتتلننىل بٌْننٍ  ٞننإن « الهمننُ»آمننٍر مىحنندةي ُٙننل َننى: النُننبي ٙو بٖننخح الهننُم وصنن٠ىن اإلاننُم َو

 ًصله النُب بالردي.

م 9  م وصواٍ مضلم في صحُح 7351ي 2426ي 4314ي 4417ي4781 صواٍ البصاصي في صحُحه بٙر  .77274. وؤحمد 7593ه بٙر
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 . 7 ": َاا الر ا ٕردٍو زم بَُىا جمرها واعى وا لىا مً َاا-ملسو هيلع هللا ىلص  - بَىا جمرها ؽاٌٍن بؾاٌ مً َاا ٕٚا٢ صصى٢  

 البلِى.  4 ١"بُ جمٜر واعى  مً َاا حاظخ ا ال جَٖلي ٕةن َاا ال ًصكي ولًٟ"وفي صواًت اليضاج : . 7 "َاا

ً ٍٚبت بً ٍبد الْإر ٙا٢: صمَذ ؤبا صَُد ًٚى٢: ظاء بال٢ بخمر برو  ٕٚنا٢ لنه  منً ؤًنً  :-ملسو هيلع هللا ىلص  - صصنى٢  ٍو

ٕٚننا٢ صصننى٢   ٍىنند  لنن١: ؤٍو  َنناا ٕٚننا٢ بننال٢: جمننر ٞننان ٍىنندها صديء ٕبَننذ مىننه ؽنناٌٍن بؾنناٌ إلانَننم الىبنني 

 .  3 ث ؤن حغى ي الخمر ٕبَه بيُُ آمر زم اعى  به"ٌٍن الر ا ال جَٖل ولًٟ ب ا ؤصد

ً ؤب  هقرة ٙا٢: صإلذ بً ٍباش ًٍ الؾٔر ٕٚا٢: ؤًدا بُد ٙلذ وَم ٙنا٢: ٕنال بنإش بنه ٕنإمو ث ؤبنا صنَُد  ٍو

ٕٚلننذ بونن  صننإلذ ابننً ٍبنناش ٍننً الؾننٔر ٕٚننا٢: ؤًنندا بُنند ٙلننذ: وَننمي ٙننا٢: ٕننال بننإش بننهي ٙننا٢: ؤو ٙننا٢  لنن١؟ بهننا 

. ٙا٢: ٕى  لٚد ظاء بَك ٕخُان صىٟخب بلُه ٕال ًٖخ ٞإن َاا لِط :-ملسو هيلع هللا ىلص  - صصى٢  ُٟمٍى بخمر ٕإهٍٟر ٕٚا٢: 

نادةي ٕٚنا٢:  ٞان في جمر ؤصفىا ؤو في جمرها الَام بَك الصنخيء ٕإمناث َناا وزدث بَنك الٍس مً جمر ؤصفىا؟ ٙا٢: 

ند منً الخمنر" ؤفَٖذ ؤص ِذ ال جٚر ً َاا ب ا صاب١ مً جمٜر شخيء ٕبَنه زنم اعنى  . وفني صواًنت ابنً ؤبن   2 الناي جٍر

 مً الىص٘ بالىص٘؟!"
 
 . 5 عِبت: ٙا٢ ؤبى صَُد: والخمر بالخمر ؤحٛ ؤن ٠ًىن ص ا

ننا بنننه بإصننا ٕننةو  لٚاٍننند ٍىنند ؤبننألا صنننَُد   ننً ؤبننألا هقننرة ٙنننا٢ صننإلذ ابننً ٍمنننر وابننً ٍبنناش ٍنننً الؾننٔر ٕلننم ًٍر ٍو

رث  لنن١ لٚىلهمنننا ٕٚننا٢ ال ؤحننندز١ بال مننا صنننمَذ منننً التنندصي ٕضنننإلخه ٍننً الؾنننٔر ٕٚننا٢ منننا زاد ٕهننى ص نننا. ٕنننإهٟ

نان جمنر الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص-صصى٢    »  -ملسو هيلع هللا ىلص-َناا اللنىن ٕٚنا٢ لنه الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص-ظاءٍ ؽناحب هصلنه بؾناٌ منً جمنر مُنب ٞو

ذ بننه َنناا الؾنناٌ ٕننةن صننَر َنناا فنني«. ؤوننألا لنن١ َنناا  الضنن٘ى ٝنناا وصننَر َنناا ٝنناا.  ٙننا٢ اهنلٚننذ بؾنناٌٍن ٕاعننىً 

ل١ ؤص ِذ ب ا ؤصدث  ل١ ٕبُ جمٜر بضلَت زم اعى  بضنلَخ١ ؤي جمنر عنئذ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕٚا٢ صصى٢    ٙنا٢ ؤبنى «. ٍو

 -صَُد ٕالخمر بالخمر ؤحٛ ؤن ٠ًىن ص ا ؤم الٖقت بالٖقت ٙنا٢ ٕإجِنذ ابنً ٍمنر بَند ٕنهناو  ولنم آث ابنً ٍبناش 

هٕحدزجي ؤبى ال -ٙا٢   . 6 ؾهباء ؤهه صإ٢ ابً ٍباش ٍىه بمٟت َٕٟر

م  م بالنندَص ً ؤن ٍمننر ا منننب ٕٚننا٢: بن النندَص ننٛ ابننً صننًٌ  و ٝنر ابننً  هننر ؤن صننَُد بننً مىؾننىص صوي مننً مٍر

؟ ٙنا٢: ال! ولٟنً ابخنُ بهناا ٍرفناي ٕنة ا  :ٕٚنا٢ لنه ابنً ٍنٔى ا"صىاء بضىاء ًدا بُند ٕىَنن  الهىِنب وهإمنا ٌّنٍ 

ٞان له ُٕه هُت ٕاَقم ما عئذ وما ؤي هٚد عئذ ٙبقخه  . 7 و

 ما وصد في مىُ الحُلت ٍلى ص ا الٖقل واليضِ ت بمىُ الَُىت:

                                                        

م 7    مبَت دمحم ٕااد ٍبدالباقي .7476ؼ  4. ط 7592 صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 4   .2552ي2553  صواٍ اليضاج  في اتهخب  بٙر

م 3  ج  مرصنال وصواٍ اليضنا 4/643ومالن١  7/474/2557 مبَت دمحم ٕنااد ٍبندالباقي . واليضناج  7476ؼ  4. ط 7592  صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

 .7/477مرصال ًٍ ؤب ك الضمان 

م 2    مبَت دمحم ٕااد ٍبدالباقي .7476ؼ  4ط  7592 صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

 .4/93/7215ي اإلانالب الَالُت 3/377/4815بجحأ التٌ ة اإلاهرة   5 

م 6   .7/473واليضاج   2163  صواٍ مضلم بٙر

م   7  ً لم ًدٜص ٍمر. 2/268ر في ٕخح الباصي وؤوصدٍ ابً  ه 72567صواٍ ٍبدالرزا٘ في مؾىٖه بٙر  وصٟذ ٍىهي وابً صًٌ 
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خم  -ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: صننمَذ صصننى٢   ٙننا٢-ب-ٍنً ابننً ٍمننر  ب ا جبنناٌَخم بالَُىننتي وؤمنناجم ؤ هنناب البٚننري وصفنِن

خم الههنننادي صننن نننه حتننن  جرظَنننىا بلنننى دًننىٟم بننالسصٌي وجنننٝر صواٍ ؤبنننى داود منننً صواًنننت هنننإُ  -له   ٍلننُٟم  ال ال ًًٍ 

 البلِى . 3 وصححه ابً الٚنان   4 . وألحمد: هحٍى مً صواًت ٍناءي وصظاله زٚاث  7 ٍىهي وفي بصىادٍ مٚا٢ 

ٞالَلم بالخٖافل: ما وصد في ؤن الههل  بالخمازل 

نننً ظنننابر بنننً ٍبننند    ٍنننً بُننُن الؾنننو ة منننً الخمنننر ال ٌَلنننم مُٟلتهنننا بالُٟنننل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  صصنننى٢    -ٙنننا٢:  -ب-ٍو

 البلِى. 2 صواٍ مضلم  -اإلاض   مً الخمر 

ً ٕقالت بً ٍبُد ٙا٢:  ذ ٙالدة ًىم مُو  بنازجي ٍغنر دًىناصا ٕ هنا  َنب ومنرز ٕٖؾنلتهاي ٕىظندث ُٕنه »ٍو اعىً 

صواٍ مضنلم واليضناج  وؤبنى داود « ي ٕٚنا٢: ال جبناٌ حتن  جٖؾنل-ملسو هيلع هللا ىلص  -رث  ل١ للىبي ؤٝي  مً ازجي ٍغر دًىاصا ٕاٝ

ومننرز  ٍننام مُونن  بٚننالدة ٕ هننا  َننب -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤحننألا الىبنني »ٙننا٢:   6 وفنني صواًننت ألبنن  داود  .البلننِى . 5 والى مناي وصننححه 

: ال حتنننن  جمٌنننن  بِىننننه و ِىننننهي ٕٚننننا٢: بهمننننا ؤصدث -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبنننني  ابخاٍهننننا صظننننل بدضننننَت دهنننناهٌ  ؤو صننننبَت دهنننناهٌ ي ٕٚننننا٢

وفننني صواًنننت « : ال حتننن  جمٌننن  بُنهمننناي ٙنننا٢: ٕنننردٍ حتننن  مٌننن  بُنهمنننا-ملسو هيلع هللا ىلص  -الخجننناصة ٕٚنننا٢ الىبننني » :وفننني صواًنننت« الحهننناصة

ٕٚنا٢: إؾنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕناٝرث  لن١ للىبني ؤؽيذ ٙالدة ًىم مُو  ٕ ها  َب ومنرز ٕنإصدث ؤن ؤبَُهناي » : 7 لليضاج  

 .«بَقها مً بَك زم بَها

ً ابً ٍمر ٙا٢:  ٍنً اإلاسابىنتي ؤن ًيُُن الرظنل جمنر حاثننه بن ٞنان هصنال بخمنر ٝنُالي وبن ٞنان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  الىبني »ٍو

ٞان زصٍا ؤن ًيَُه بُٟل مَامي هه  ٍ   71 وإلاضنلم  ي 9 مخٖنٛ ٍلُنه " 8 ً  ل١ ٞله ٝرما ؤن ًيَُه بس ِب ُٝالي وبن 
 الَمدة .«ًٍ ٞل جمر بصرؽه»في صواًت:   71 

اؼ  ً صَد بً ؤب  ٙو صن ل ٍنً اعنى اء الرمنب بنالخمر. ٕٚنا٢: ؤًنىٚؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صنمَذ صصنى٢    -ٙا٢:  -ا  -ٍو

حه ابننً اإلانندًجيي والى منننايي وابننً حبننناني صواٍ التمضننتي وصنننح -ٙنننالىا: وَننم. ٕىهنن  ٍنننً  لنن١ "الرمننب ب ا ًننيط؟ 

مت والحاٝم  البلِى. 77  وابً مٍس

مٌن م بدَص  ما وصد في مضإلت مد عهىة ودَص

                                                        

  .3264 صواٍ ؤبى داود  7 

م  "اإلاضىد " صواٍ ؤحمد في 4  م  2845ٙص ٛ عهر بً حىعبي ًٍ ابً ٍمر.5117 . وصواٍ ؤحمد بٙر    مً مٍر

م وؤلاحهام  3    .4/  757/  4 بُان الَى

  6/72 " ي والنو او  في "ألاوصه7/725 ي والغإعي  4/22الحاٝم   و ي 471ي 7/469  واليضاج   7531 صواٍ مضلم  2 

  .78/314 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/47ؤحمد   و ي 7455 ي الى ماي  3354 ي ؤبى داود  7/479 ي اليضاج   7597 مضلم  5 

نجي  3357 ؤبى داود  6    .2/485 ي وابً ؤب  عِبت  2/74 "زاص ي والنحاوي في "عري مَاو  آلا5/493 ي والب هٚ   3/3 ي والداٙص

  .2572 اليضاج   7 

ددٍ بصخيء مً ظيضه.8    ٙا٢ اإلاٚدحخي: اإلاسابىت:  ي بُُ شخيء الٌَلم ُٝله ؤووزهه ؤٍو

  .7/471 ي واليضاج   4465 ي وابً ماظه  3367ؤب  داود   و ي 4/743 ي ؤحمد  7524 ي مضلم  4197 البصاصي  9 

  .7524 مضلم  71 

 ي 2984 ي وابنً حبنان  779ي 775/  7 ي وؤحمند  4462 ي وابً ماظنه  7445 ي والى ماي  469 - 468/  7 ي واليضاج   3359ؤبى داود   صواٍ 77 

ا٢ الى ماي: 38/  4والحاٝم     7493 " ي ومال١ في "اإلاىمإ7/727الغإعي   وحدًض حضً صحُح ". "  ٙو
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ر ٕنإصدث  ً حيػ ؤهه ٙا٢ ٝىا مُ ٕقالت بً ٍبُد في ّسوة ٕناصث لي وألصحاب  ٙالدة ٕ ها  َب وو٘ص وظنَى ٍو

ٖٝت واظَل  َب١ في ٖٝت زم ال جإمان بال منشال  ؤن ؤعى حها ٕضإلذ ٕقالت بً ٍبُد ٕٚا٢ اهٌس  َبها ٕاظَله في

. وفنني  7 «مننً ٞنان ًننامً بناهلل والُنىم آلامننر ٕنال ًإمنان بال مننشال بمشنل » ًٚنى٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-بمشنل ٕنةو  صننمَذ صصنى٢   

ذ ًىم مُو  ٙالدة بازجي ٍغر دًىاصا ٕ ها  َب ومرز ٕٖؾلتها ٕىظدث ٕ ها ؤٝ ي  مً صواًت ًٍ ٕقالت ٙا٢: اعىً 

نل » ٕٚنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-ازج  ٍغنر دًىناصا ٕناٝرث  لن١ للىبني  ي وألبن  داود: ال حتن  جمٌن  بُنهمناي ٙنا٢:  4 «ال جبناٌ حتن  جٖؾَّ

 . 3 ٕردٍ حت  مٌ  بُنهما"

 ما وصد في بُُ الدًً بالدًً:

 
َ
ًٍ ِبل
ًْ ُخْم ِبَد
ْ
ي ًَ َدا
َ
ا ج
َ
ًَ آَمُىىا ِب  ِاً

َّ
َحَها ال
َ
ا ؤ ًَ ُخُبىٍُ ٙا٢ حَالى: ﴿

ْ
اٝ
َ
َظٍل ُمَض ًّ  ٕ

َ
  . 2 [ 484  ] ]البٚرة: 483...  .ى ؤ

ننً ابننً ٍمننر  صواٍ بسننحا٘ي والونن اص  -ههنن  ٍننً بُنُن ال٠ننالئ بال٠ننالئي ٌَجنني: النندًً بالنندًً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ا -ب-ٍو

 البلِى.  5 بةصىاد فَُٗ 

ً حُٟم بً حسام ٙا٢:   ! ًإجُجي الرظل ِٕضإلجي ًٍ البُُ لِط ٍىدي ؤبَُنه زنم ؤبخاٍنه منً ٙلذ: ًا صصى٢ »ٍو

ط ٍىننندٜ ي ٙنننا٢: ال جبننُن منننا لننِن نننا٢ الى مننناي: حضنننً صنننحُح وابنننً حبنننان فننني صنننحُحهي  صواٍ التمضنننت« الضننن٘ى ٙو

ا٢: حضً مخؾل    .«ط ٍىديؤن ؤبُُ ما لِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -جهاو  صصى٢   » : 7 وفي صواًت للى ماي  ي 6 والب هٚ  ٙو

 ما وصد في بُُ الدًً في الامت بغرل ؤال ًر ح ُٕه

ً ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ي وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو ال ًحل صلٗ و ُُ وال عنرمان فني بُُن

متي والحاٝم -ص ح ما لم ًقمًي وال بُُ ما لِط ٍىدٜ   البلِى.  8  صواٍ التمضتي وصححه الى مايي وابً مٍس

   9 ما وصد في بُُ الَراًا 

                                                        

م7   .2155  صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م    صواٍ مضلم4  م 2154بٙر م 3354ي وصواٍ ؤبى داود في صيىه بٙر  .2588-2587واليضاج   7455ي والى ماي بٙر

م 3   .3357  صواٍ ؤبى داود في صيىه بٙر

ان   2  ٌني و ل١ ًٚخ خي وظىد الدًً مً الههخٌني ٕلما ٙا٢: بدًًي ٍلم ؤهه دًً 4/398ٙا٢ السصٝصخي في الوَ  : ٙىله: جداًيخمي مٖاٍلت مً النٕر

ىير ؤح٠ام الٚرآن ل هؾاؼ  دًً واحد  7/283مً الههخٌن. ٍو

  ي7481 "ٝغٗ ألاصخاص " 5 

  .5/339 ي الب هٚ   232ي 3/214 ي ؤحمد  4787 ي ابً ماظه  7434 ي الى ماي  7/489 ي اليضاج   3513 ؤبى داود  6 

  .7433 الى ماي  7 

وؤحمند « ص نح منا لنم ًقنمًي و ُنُ منا لنِط ٍىندٜ» ي بلٖنً: 4788وابنً ماظنه    ي7432 ي والى مناي  488/  7 ي واليضاج   3512 صواٍ ؤبى داود  8 

مت والحناٝم وصواٍ التمضنت ؤًقنا منً حندًض ٍمنرو بنً 77/  4  والحاٝم  415و  779و  772/  4  ا٢ الى ماي: حضً صحُح وصححه ابً مٍس   ٙو

مت والحاٝم  عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ باللًٖ ألاو٢ وصححه الى ماي وابً مٍس

ننا زننم « الَراًننا»: ٙىلننه: -صحمننه    –ٙننا٢ الر ننا ي   9  ننت ؤن ٌَننري الرظننل الىصلننت ؤي حهبهننا لننه ؤو حهننب لننه جمَر ٙنند امخلننٗ فنني جٖضننٌٍ  ٕٚننا٢ مالنن١ الٍَر

ت الىصلت للرظل في حناثه ٌّنٍ  ُٕٟنٍر ؽناحب الىصن ُل الٍَر ىب له للىاَب ؤن ٌغى ي صمبها مىه بخمر ًابط. ٙو ل ًخإ ي بدمىله ٍلُه ٌٕ مؿ اإلاَى

ننب للمضناٌٝن ٕننال ٌضننخنَُىن ؤن ًيخيننروا بهننا ٕننرمؿ لهننم ؤن ٞاهننذ جَى ُننل بن الَراًننا هصننل   الٟشٌن  دمننى٢ آلامننر ٍلُننه ُٕيَُهننا مىننه بصرؽنها جمننرا ٙو

ُل ٌّ   ل١. ا بما عاءوا مً الخمر ٙو  ًيََُى
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ننً بُنُن الشمننرة حتنن    7 ٍننً اتتننابرة واتحاٙلننت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني "ٍننً ظننابر بننً ٍبنند   ب ٙننا٢:  ننً اإلاسابىننت ٍو ي ٍو

م ي بال الَراًا  الَمدة"ًبدو ؽالحها ي وؤن ال جباٌ بال بالدًىاص والدَص

نننً ظنننابر ٙنننا٢:  نننا بصرؽنننها ًٚنننى٢: الىصنننٛ والىصننننٌٚن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صنننمَذ الىبننني »ٍو حنننٌن ؤ ن ألَنننل الَراًنننا ؤن ًيََُى

مت وابً حبان والحاٝم « والشالزت وألاصبَت   . 4 صواٍ ؤحمد والغإعي وصححه ابً مٍس

د بً زابنذ  ً ٍز  -. وإلاضنلم:  3 مخٖنٛ ٍلُنه  -: ؤن جبناٌ بصرؽنها ٝنُال صمنؿ فني الَراًنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -ا  -ٍو

نننت ًإمننناَا ؤَنننل البِنننذ بصرؽنننها جمنننراي ًإٞلىجهنننا صمبنننا  نننت »وفننني لٖنننً آمنننر:  .-  2 صمنننؿ فننني الٍَر صمنننؿ فننني بُننُن الٍَر

 الَمدة والبلِى .«بالخمر والرمب» : 6 وألب  داود  ي 5 ؤمرظاٍ "بالرمب ؤو بالخمر ولم ًرمؿ في ٌّ   ل١

نً ابنً ٍمنر  ٍنً اإلاسابىننتا ؤن ًيُُن زمنر حاثننه بن ٞننان هصنال بخمنر ٝننُالي وبن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  صصنى٢    -ٙننا٢:  -ب-ٍو

ٞان زصٍا ؤن ًيَُه بُٟل مَامي هه  ًٍ  ل١ ٞله   البلِى . 7 مخٖٛ ٍلُه  -ٞان ٝرما ؤن ًيَُه بس ِب ُٝالي وبن 

ننننرة  نننً ؤبنننن  ٍَر ي ؤو فنننني  8 صمننننؿ فنننني بُننُن الَراًننننا بصرؽننننهاي ُٕمنننا دون ممضننننت ؤوصننننٛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ى٢   ؤن صصننن -ا  -ٍو

 البلِى. 9 مخٖٛ ٍلُه  -ممضت ؤوصٛ 

ً صإُ بً مدًج وصهل بً ؤب  حشمت:  هه  ًٍ اإلاسابىتي بُُن الخمنر بنالخمر بال ؤصنحاب الَراًنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

ً ٞل جمر بصرؽه»وزاد ُٕه   71 صواٍ ؤحمد والى ماي "ٕةهه ٙد ؤ ن لهم ً بُُ الَىب بالس ِب ٍو  .«ٍو

ننً صننهل بننً ؤبنن  حشمننت ٙننا٢:   ٍننً بُنُن الشمننر بننالخمري وصمننؿ فنني الَراًننا ؤن ٌغننى ي بصرؽننها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني »ٍو

نا٢:  لن١ الر ننا وجلن١ اإلاسابىنت بال ؤهننه ههن  ٍننً بُُن الخمنر بننالخمري »وفنني لٖنً:  ي 77 مخٖنٛ ٍلُنه « ًإٞلهنا ؤَلهنا صمبننا ٙو

ت الىصلت والىصلخٌن ًإماَا ؤَل البِذ بصرؽها جمرا ًإٞلىجها صمبا  . 74 مخٖٛ ٍلُه « صمؿ في بُُ الٍَر

 ما وصد في بُُ الحُىان بالحُىان وضِ ت:

ً ٍبد   بً ٍمرو  ِغا ٕىٖدث ؤلابلي ٕإمٍر ؤن ًإما ٍلنى ٙالثنؿ ؤمٍر ؤن ًجهس ظ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢  -ا -ب-ٍو

ً بلى ببل الؾدٙت   البلِى . 7 صواٍ الحاٝم والب هٚ ي وصظاله زٚاث  -الؾدٙت. ٙا٢: ٕٟىذ آما البٌَ  بالبًٌَ 

                                                        

   ٙا٢ اإلاٚدحخي: اتحاٙلت: بُُ الحىنت في صيبلها بحىنت.7 

مت  3/361 ؤحمد  4    .2/31 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص5/377 ي الب هٚ   7543 ي الحاٝم  5118 ي ابً حبان  4269 ي ابً مٍس

  .62   7539 ي ومضلم  4794 صواٍ البصاصي  3 

  .67   7539 مضلم  2 

  .7539 ي مضلم  4174 البصاصي  5 

  .3364 ؤبى داود  6 

  .76   7524 ي ومضلم  4415 صواٍ البصاصي  7 

نننت:  نننني بُننننُ الرمنننب ٍلننننى صئوش الىصننننلي بٚننندص ُٝلننننه منننً الخمننننر. بصرؽننننها: التنننرؼ: اليننننً والخصمننننٌن ؤوصنننٛ: ظمننننُ  ٙنننا٢ 8  « وصننننٛ»اإلاٚدحننننخي: الٍَر

ا. والتمضت ؤوصٛ زالزماثت ؽاٌ.  ومٚداٍص صخىن ؽاٍا هبٍى

  7485 ي ومال١  7/722ٕعي   ي والغا7317 ي والى ماي  7/468اليضاج    و ي 4/437 . ؤحمد  7527 ي ومضلم  4791 صواٍ البصاصي  9 

  .7521 ي ومضلم  4452البصاصي   و ي 7313 ي الى ماي  2/721 ؤحمد  71 

 ي والغننننننننإعي 3363 ي وؤبنننننننن  داود  5114 ي وابننننننننً حبننننننننان  7/468اليضنننننننناج    و ي 2/4 ي ؤحمنننننننند  7521 ي مضننننننننلم  4179   4/762 البصنننننننناصي  77 

 7/722.  

 ضلم.  واللًٖ إلا7521 ي مضلم  4179 البصاصي  74 
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ً بٌَن ا بلنى ؤظنل»ًٍ ٍلي بةصىاد مىٚنُ: "وصوي الغإعي في "مضىدٍ صواٍ « ؤهنه بناٌ ظمنال ًند ى ٍؾنٌُٖ  بَغنٍر

 . 4 "مال١ في "اإلاىمإ

ً ٍبد   بً ٍمرو ٙا٢:  ٞاهنذ ٍىندي ٙنا٢: ٕحملنذ الىناش  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمرو  صصى٢   »ٍو ؤن ؤبَض ظِغا ٍلى ببنل 

نند بُٚننذ بُٚننت مننً  ٍل هننا حتنن  هٖنندث ؤلابننل و ُٚننذ بُٚننت مننً الىنناش ٙننا٢: ٕٚلننذ: ًننا صصننى٢  ! ؤلابننل ٙنند هٖنندث ٙو

مننً ؤلابننل الؾنندٙت بلننى محلهننا حتنن  ًىٖنند َنناا البَننضي ٕٟىننذ ابخنناٌ  الىنناش ال ىهننر لهننمي ٕٚننا٢: ابخنُن ببننال بٚالثننؿ

البٌَ  بٚلىؽٌن وزالر ٙالثؿ مً ببل الؾدٙت بلى محلها حت  هٖد  ل١ البَضي ٕلما ظاءث ببل الؾدٙت ؤداَا 

نجي مصخؾرا والحناٝم "-ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    نا٢: صنحُح ٍلنى عنرل  3 صواٍ ؤحمد وؤبى داود والداٙص مضنلم ولٖنً  ٙو

ً بلنننى ببنننل الؾننندٙت»ؤبننن  داود:  نننىي الحنننإً فننني "الٖنننخح"ٞنننان ًإمنننا البٌَننن  ببٌَنننً  نننا٢ التنننناب : فننني "ٙو بصنننىادٍي ٙو

نند صواٍ الب هٚنن  فني "صننيىه ننٛ ٍمنرو بننً عننَُب ٍننً ؤبُننه   2 "بصنىادٍ مٚننا٢ وفنني بصننىادٍ دمحم بنً بسننحا٘ي ٙو مننً مٍر

 ًٍ ظدٍ.

نننننً ظنننننابر:  وصنننننححه الى مننننناي وإلاضنننننلم والى مننننناي   5 صواٍ التمضنننننت « اعنننننى ي ٍبننننندا بَبننننندًً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننننني »ٍو

دٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بهه ظاء ٍبد ٕباٌُ الىبي »مً حدًشه ؤًقا:   6 واليضاج   ٍلى الرهرة ولم ٌغَر ؤهه ٍبد ٕجاء صُدٍ ًٍر

 .«بَىُه واعى اٍ بَبدًً ؤصىدًً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢ له الىبي 

 ً  . 7 صواٍ ؤحمد ومضلم وابً ماظه "اعى ي ؽُٖت بضبَت ؤصئش مً دحُت ال٠لبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ؤوط ٍو

 ما وصد في بُُ الدًً بالدًً

نجي «   8 ههنن  ٍننً بُنُن ال٠ننالي بال٠ننالي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍننً ابننً ٍمننر:  وصننححه الحنناٝم ٍلننى عننرل  ي 9 صواٍ الننداٙص

ا٢ ؤحمد: لِط في َاا الباب حدًض صحُح بهما ؤظمُ ٍلى ؤهه ال ًجىز بُُ دًً بدًً.مضلم و   فَٖه ٌٍّ  ٙو

 ما وصد في ؽٔر ما في الامت بضَر ًىمه

ٕٚلذ بو  ؤبُُ ؤلابل بالبُُٚ ٕنإبُُ بالندهاهٌ  وآمنا الندصاَم وؤبُُن بالندصاَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجِذ الىبي »ًٍ ابً ٍمر ٙا٢: 

: ال بإش ؤن جإماَا بضَر ًىمها ما -ملسو هيلع هللا ىلص-اهٌ ي آما َاا مً َاٍ وؤٍن  َاٍ مً َااي ٕٚا٢ صصى٢  وآما الده

                                                                                                                                                                                                

  .488 - 487/  5 ي والب هٚ   57 - 56/  4 صواٍ الحاٝم  7 

  .6/44ي 5/488 ي والب هٚ   8/44ٍبد الرزا٘   و ي 7331 " ي مال١ في "اإلاىمإ7/727 الغإعي  4 

نجي  3357 ي ؤبى داود  476ي 4/777 ؤحمد  3    .4/65 ي الحاٝم  3/71 ي الداٙص

نجي  2  ٚه الب3/69 الداٙص    ًٍ ٍمرو بً عَُب به.488-5/487 هٚ    ي ومً مٍر

  .7/756 ي وابً الهاصود  3/374 ي وؤحمد  3358 َاا لًٖ ؤب  داود  5 

نننى بهننناا اللٖننً ٍىننند ابنننً ماظنننه  494ي 7/751 ي اليضننناج   7596ي 7439 ي الى مننناي  7614 مضننلم  6   ي 5147ي 2551 ي وابنننً حبنننان  4869 ي َو

  .3/329 ي وؤحمد  7/721والغإعي  

  .4997ؤب  داود   و ي 4474 ي ابً ماظه  7365 ي مضلم  426ي 3/743 ؤحمد  7 

ُل بُُ الدًً بالدًً. ٙىله: "ال٠اليء بال٠اليء»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 8  بالباء اإلاىحدة ووٙنُ "بالبُُٚ»مهمىز َى بُُ اليضُت باليضُت ٙو

د»ٍىد الب هٚ  في صواًت   «.بُُٚ الْٙر

  .6/335 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل5/491 ي والب هٚ   4/65الحاٝم   و ي 3/77نجي   الداٙص9 
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ننا و ِىٟمننا شننخيء  ؤبُنُن بالنندهاهٌ  وآمننا م٠اجهننا » : 4  وفنني لٖننً البلننِىوصننححه الحنناٝمي   7 صواٍ التمضننت « لننم جخٖٙر

 .«الىص٘ وؤبُُ بالىص٘ وآما م٠اجها الدهاهٌ 

 في الخى ت مً الر ا ما وصد

] ]البٚرة:  ِ
َّ
ى ا 
َ
ٍُ ِبل مُر
َ
 َوؤ
َ
ٗ
َ
ُه ما َصل

َ
ل
َ
اهَخهِ  ٕ

َ
ِه ٕ  ِمً َصِ ّ

 
ت
َ
ي ٍِ  َمى
ٍُ َمً ظاَء

َ
[. ٙنا٢ صنُٖان: ٕلنه منا  475ٙا٢ حَالى: ﴿ٕ

ا له. جٖضٌ  ابً ؤب  حاجم  نادة526/4صلٗ: ٙا٢: مْٖىص  م ٕنال ٠ًلنٗ بنرد الٍس ٞان ؤما الر ا ال ٌَلم بنالخحٍر  . ٕةن 

م ٕحٟمه حٟم الْاؽب ٍىد الهمهىص. ٞان ٌَلم بالخحٍر  للمدًً. وبن 

 6/57. اإلاْجي 89اجٖٛ الَلماء ٍلى ؤن الر ا حرام. مراجب ؤلاظماٌ البً حسم. ؼ    7

 .8/267اجٖٛ الَلماء ٍلى ؤن الر ا ال ٠ًىن بال في بُُ ؤو ٙـر ؤو صلم. اتحلى   4

ند ؤظمُن الَلمناء 4/748اء ؤن الر ا فني البُُن ؽنىٖان: ص نا اليضنُت وص نا الخٖافنل. بداًنت اتهتهند اجٖٛ الَلم   3 . ٙو

مهما. اإلاْجي  م 6/54ٍلى جحٍر ُ مالٔ مخٚدم في ص ا الٖقلي حُض ؤظاٍز ابً ٍباش وؤصامت وزٍد بً ؤٙص د ٙو . ٙو

م. ظامُ الى ماي   ٌَ  مخالٔ.ي زم جحٚٛ الاظخماٌ بَد الا 3/524والو اء بً ٍازب ّو

ؤلاظمنناٌ ٍلننى ؤن مَجنن  ص ننا الهاَلُننت َننى ؤن ًٚننى٢ النناي لننه النندًً ٍىنند ؤظلننه للنناي ٍلُننه النندًً: ؤجٚ ننخي ؤم     2

 .6/229جرب . اإلاىخٚألا للباصي 

مٌن ؤو بالدًىاص بلى ؤظل. الحاوي   5 م بالدَص  .5/76ؤظمَىا ٍلى ؤن ص ا اليضِ ت َى بُُ الدَص

ان الر ا في     6  6/53ي اإلاْجي 5/87ت والو  والغٌَ  والخمر واإلا ك. الحاوي الاَب والٖق ؤظمَىا ٍلى ظٍر

مشننل بُنُن   ؤظمَننىا ٍلننى ؤن بُنُن الر ننىي  النناَب والٖقننت والونن  والغننٌَ  والخمننر واإلا ننك  بجيضننه وضنِن ت حننرام    7

. اإلاْجنني 82ي مراجننب ؤلاظمنناٌ ؼ 52النناَب بالنناَب بلننى ؤظننلي و ُنُن الونن  بننالو  بلننى ؤظننل. ؤلاظمنناٌ البننً اإلاىنناص ؼ 

 .6/64. وؤن الر ا الٖقل ال ًجري بال في الهيط الىاحد. اإلاْجي 6/64

ؤظمَننىا ٍلننى ؤن بُنُن النناَب بالٖقننت مخٖافننلٌن ظنناثسي وؤمننا منُن وظننىد ألاظننل ٕحننرامي وؤظمَننىا ؤن بُنُن الونن      8

 .6/64ي اإلاْجي 85والغٌَ  والخمر واإلا ك بَقها ببَك بٌن اإلاضلمٌن وضِ ت حرام. مراجب ؤلاظماٌ ؼ 

ي عنري الىنىوي لصنحُح 3/31ى ؤن بُُ الو  والغٌَ  والخمنر واإلا نك بالناَب ؤو الٖقنت ظناثس. ألام ؤظمَىا ٍل    9

 .77/9مضلم 

 .6/76ي اإلاْجي 5/453ؤظمَىا ٍلى عمى٢ الهيط ٍدة ؤؽىأي مشل الخمر بإهىاٍه. اتحلى     71

 بلنى ؤظنل ظنناثس مشنل بُُن الشننىب بنالشى ٌن بلنى ؤظننل. ألام ؤظ    77
 
مَنىا ٍلنى ؤن بُُن ٌّنن  الر نىي بجيضنه مخٖافننال

3/744  

 .5/749ؤظمَىا ٍلى ٕضاد ٍٚد البُُ ب ا جقمً الر ا. الخمهُد     74

 

                                                        

ابننننننننننً حبنننننننننننان  و ي 51ي 22/  4 ي والحننننننننننناٝم  4464 ي وابننننننننننً ماظننننننننننه  7424 ي والى مننننننننننناي  483ي 7/487 ي اليضنننننننننناج   3355و  3352 ؤبننننننننننى داود  7 

  .375ي 5/485 ي والب هٚ   4/336الداصم    و ي 77/487 

  .4/83 ي وؤحمد  7424  الى ماي 4 
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 ما وصد مً الىهي ًٍ بُُ الْرص 

رة  ً بُُ الْرص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر  البلِى. 4 صواٍ مضلم  -ًٍ بُُ الحؾاةي ٍو

ننً ٍلنني ٙننا٢:  صننُإح  ٍلننى الىنناش زمننان ٍقننـى ٌَننك اإلاىصننر ٍلننى مننا فنني ًنندٍ ولننم ًننامر بننال١ي ٙننا٢   ٍننس »ٍو

د هه  صص437]البٚرة:"وال جيضىا الٖقل بِىٟم"وظل:  باٌُ اإلاقنري ٙو ً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ى٢   [ ٍو ًٍ بُُ اإلاقنري ٍو

 ٙا٢ التناب : وفي بصىادٍ صظل مجهى٢.  ي 3  صواٍ ؤحمد وؤبى داود« بُُ الْرص و ُُ الشمرة ٙبل ؤن جدٜص

 الىهي ًٍ بُُ الضم١ في اإلااء ل٠ىهه مً الْرص 

صواٍ ؤحمندي وؤعناص بلنى  -ال حغنى وا الضنم١ فني اإلاناءا ٕةهنه ّنرص  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ا  -ًٍ ابً مضَىد 

ٖه    البلِى. 2 ؤن الؾىاب ٙو

 ما وصد مً الىهي ًٍ زمً ٍضب الٖحل

  . 6 صواٍ ؤحمد والبصاصي واليضاج  وؤبى داود «   5 ًٍ زمً ٍضب الٖحل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ًٍ ابً ٍمر ٙا٢: 

ً ظابر:   . 7 صواٍ مضلم واليضاج  « هه  ًٍ بُُ فراب الهمل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىبي ؤن ال»ٍو

                                                        

نٔر بإهننه منا ٞننان مضنخىص الَاٙبننت ؤو جنردد بننٌن الحؾنى٢ والٖننىا7  ٍُ ي و ننا ؤمنٍر ُنل مننا اهننىي ٍىَّ ثي ؤو   الْنرص َنى الْننرص مناال ًنندصي َنل ًحؾننل ؤم ال. ٙو

ُننل الْننرص: منا  ً ؤحنندَما ٍلننى الْنـر وآلامننر ٍلننى مالٕننه. ٙو ننٔر بإهننه منا جننردد بننٌن ؤمننٍر ٍُ ً بنٌن الىظننىد والَنندم. ٝمننا  ً ؤو احخمننل ؤمننٍر جننردد بننٌن ؤمننٍر

ٌُ بلُه حاظت.  الٖرو٘ للٚرافني   في ٍٚد مَاوفت لم جد
ًّ
ٞان ٝشٌ ا ؤؽلُا هما. والْرص اإلاازر َى ما مُٖذ ٍاٙبخه و . زاد اإلاَناد البنً 3/465ؤّلبهما ؤمٕى

  49/33. مجمٌى الٖخاوي 3/394. جهاًت اتحخاط 3/29.حاعُت الدصىقي5/844الُٚم 

 إلاازر ٍلى اإلاَاملت اإلاالُت: وعرول الْرص ا

 . 4/77ي اإلاٚدماث اإلامهداث البً صعد الهد 2/27ؤن ٠ًىن ٝشٌ اي ًصرط الْرص الِضٌ . ًىير: اإلاىخٚألا للباصي  -5

اا ًصرط الْرص الخابُ ٌّ  اإلاٚؾىدي مشل بُُ اللون في القٌر مُ الغاة. ًىير اإلاْجي البً دامت  -6 ي َو
ًّ
 .6/727وؤن ٠ًىن ؤؽلُا

اثي مشل الىؽُت بمجهى٢ والخوٌ  بمجهى٢. مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت  وؤن ٠ًىن في -7 اا ًصرط ٍٚىد الخوٍ   .37/471ٍٚد مَاوفتي َو

ي و ُنننُ الهبننت اتحغنننىة منننُ ظهنننل الحغنننىة. ًىينننر: عنننري  -8 وؤن ال جنندٍى بلُنننه حاظنننتي ًصنننرط بُنننُ منننا ًحخننناط بلُننه الىننناش مشنننل بُنننُ اإلاُْبننناث فننني ألاـص

 .49/45مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت  ي71/756الىىوي ٍلى صحُح مضلم 

مننا بننٌن والْنرص مىننه الْنرص الٖنناحػ الٟشٌن  النناي ًخٖنٛ الَلمنناء ٍلنى حرمننت البُنُ ٍىنند وظنىدٍي ومىننه الْنرص الِضننٌ  الناي ال ًمٟننً الاحىن از مىننهي ومىنه 

ٍلى مىُ بُُ ألاظىت والنٌ  في الهنىاءي والضنم١  -ؤي الَلماء  –ؤظمَىا ":-صحمه    - ل١ مما ًصخلٗ ُٕه الَلماء اتهتهدوني ٙا٢ ؤلامام الغامبي 

لنى ظننىاز ٝنراء النداص مغنناَرة منُ احخمننا ا بناهٖرادٍ المخىننُي ٍو ا مُْنب ٍنً ألابؾنناصي ولنى بُننُ حغنَى لننى ظنىاز بُنُ الهبننت التني حغننَى ٢ ؤن فني اإلاناءي ٍو

لنى دمنى٢ الحمنام منُ امنخالٔ ٍنادة الىناش فني اصنخَم ًي ٍو غنٍر لنى عنرب اإلاناء منً الضنٚاء ٠ًىن الغهر زالزٌن ؤو حضَت ٍو ا٢ اإلاناء ومنى٢ اللبنضي ٍو

لخنننه مننُ ٍننندم الاه٠ٖننناٜ ٍىننه فننني الشننناو   ننندم اٍخبننناٍص لٟي جننه فننني ألاو٢ ٙو نننان فننني اٍخبنناص الْنننرص ٍو ٠ٕنننل مننُ امنننخالٔ الَننناداث فنني مٚنننداص النننري ٕهنناان مٕر

ٌني آماة بغبه مً ٞل واحد م ُ التالٔ ٕ ها في باب الْرص ٕهي مخىصنت بٌن النٕر نهما ٕمً ؤظاز ما٢ بلى ظاهب الِضاصةي ومً مىنُ منا٢ مضإلت ٙو

 .778-5/777جحُٚٛ مغهىص آ٢ صلمان  –الِضاصة: ؤي الخِضٌ ي اإلاىإٚاث للغامبي "بلى ظاهب آلامر

  .239ي 4/236 ي ؤحمد  4792 ي ابً ماظه  7431 ي الى ماي  7/464 ي اليضاج   3376 ي ؤبى داود  7573 صواٍ مضلم  4 

نجي 3    .4176  وفَٖه ألالباو  في القَُٖت  9/748 ي الب هٚ   4/62 ي الحاٝم  3/68  الداٙص

َننننه ووٖٙنننهي وصجننننك 8/472 ي وؤبنننن  وَنننُم فنننني الحلُنننت  5/321 ي والب هٚننن   9/347 " ي والنو اونننن  فننني "الٟبٌنننن 3676 صواٍ ؤحمننند  2   ي وامخلننننٗ فننني ٕص

ٖه نجي وؤحمد ٙو  الداٙص

 ح الٌَن وصٌن صاٝىت بَدَا مىحدة َى ماء الٖحل والٖحل الاٝر مً ٞل حُىان.بٖخ« ٍضب الٖحل» ٙا٢ الر ا ي: ٙىله: 5 

  .5756 ي وابً حبان  7473 ي والى ماي  3249 ي ؤبى داود  7/371 ي اليضاج   4762 ي البصاصي  4/72 ؤحمد  6 

  .5755ابً حبان   و ي 7/371 ي اليضاج   7565 مضلم  7 
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ً ؤوط  ٍنً ٍضنب الٖحنل ٕنهناٍي ٕٚنا٢: ًنا صصنى٢  ! بهنا هنن٘ر الٖحنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال منً ٝنالب صنإ٢ الىبني »ٍو

ب  صواٍ الى ماي« ٕىٟرم ٕرمؿ له في الٟرامت ا٢: َاا حدًض حضً ٍّر  . 7 ٙو

نً ٍضننب الٖحنل –ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ا  -ً ؤبنن  حنازمٍن ننً ؤبن  صننَُد  . 4 "جهن  ٍننً زمنً ال٠لننب ٍو -ا  -التنندصي ٍو
رة  3  ً ؤب  ٍَر  مشله.  2 –ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو

 واتحاٙلت واتتافرةما وصد في الىهي ًٍ بٌُى الْرص: اإلاىاباة واإلاالمضت 

و ي مري الرظل زى ه بالبُُ بلى الرظل ٙبل  -هه  ًٍ اإلاىاباة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   ": -ا  -ًٍ ؤب  صَُد التدصي 

 .الَمدة"وهه  ًٍ اإلاالمضت. واإلاالمضت: إلاط الشىب وال ًىير بلُه -ؤن ًٚلبه ي ؤو ًىير بلُه 

رة  ً ؤب  ٍَر  . 5 بىحٍى – ا -ٍو

ً ؤوط  .  8 صواٍ البصاصي "واإلاالمضتي واإلاىاباة ي 7 واتتافرة  ي 6 هه  ًٍ اتحاٙلت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي » -ا  -ٍو

نً ؤبنن  صننَُد اإلاالمضننت: إلاننط الرظننل زننىب آلامننر ٍننً اإلاالمضننت واإلاىابناة فنني البُنُن و  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني »ٙننا٢:  -ا  -ٍو

٠نىن  لن١ بَُهمنا  يبنا آلامنر بشى نهي ٍو بُدٍ باللُل ؤو بالنهاص وال ًٚلبهي واإلاىاباة: ؤن ًيبا الرظل بلنى الرظنل زى نه ٍو

 . 9 مخٖٛ ٍلُه "مً ٌّ  هير وال جراـ

ً ؤوط   .  74 صواٍ البصاصي "المضتي واإلاىاباةي واإلا 77 ي واتتافرة  71 هه  ًٍ اتحاٙلت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

ً ظابر ٙا٢:  نً بُُن »"اإلاَاومنت»وفني لٖنً بند٢ "ٍنً اتحاٙلنت واإلاسابىنت واإلاَاومنت واتتنابرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٍو ٍو

نننننا٢: » : 72 وفننننني صواًننننت لليضننننناج   ي 73 مخٖنننننٛ ٍلُنننننه "الضننننىٌن ههننننن  ٍنننننً اإلاسابىننننت واتحاٙلنننننت واتتافنننننرة واتتنننننابرةي ٙو

                                                        

  .5/339 ي والب هٚ   7/371اليضاج    و ي 7472 الى ماي  7 

 .4/737وابً ماظه  7/377  صواٍ اليضاج  4 

 .7/377  صواٍ اليضاج  3 

 .7/377 صواٍ اليضاج  2 

  .7577  ومضلم  7993ي 582ي 368  صواٍ البصاصي  5 

نا٢ الر نا ي6  ا "اتحاٙلنت»: ٙىلنه:   اتحاٙلت  ي بُُ الٚمح في الضىابل بمٚداص مَلىم مً الٚمحي إلاا ُٕنه منً الْنرص والر نا.ي ٙو ٙند امخلٖنذ فني جٖضنٌَ 

ُننل ٍننً ظنننابر ؤن اتحاٙلننت ؤن ًيُننُ الرظننل الرظننل النننسصٌ  ُنننل بُننُ النَننام فنني صننيبله والحٚنننل الحننرر ومىفننُ الننسصٌ ٙو ُٕٚننل مننا جٚنندم فنني الحنندًض ٙو

ُل َى بُُ السصٌ ٙبل ؤن ًبدو ؽالحه ؤو بَُه في صيبله.  بماثت ٕ٘ر مً الحىنت ٙو

ى ؤمقر ٙبل ىهىص ؽالحت.  اتتافرة: بُُ ا7   لسصٌ َو

  .4/66 ي والحاٝم  4193 البصاصي  8 

  .4771 ي وابً ماظه  7/461 ي واليضاج   455ي 3/452ؤب  داود   و ي 3/95 ي ؤحمد  3/7754 ي مضلم  5284 البصاصي  9 

ا٢ الر ا ي: ٙىله:   اتحاٙلت  ي بُُ الٚمح في الضىابل بمٚداص مَلىم مً الٚمحي إلاا ُٕه مً الْرص والر ا71  ا "اتحاٙلت».ي ٙو ٙد امخلٖذ في جٖضنٌَ 

ُننل ٍننً ظنننابر ؤن اتحاٙلننت ؤن ًيُننُ الرظننل الرظننل النننسصٌ  ُنننل بُننُ النَننام فنني صننيبله والحٚنننل الحننرر ومىفننُ الننسصٌ ٙو ُٕٚننل مننا جٚنندم فنني الحنندًض ٙو

ُل َى بُُ السصٌ ٙبل ؤن ًبدو ؽالحه ؤو بَُه في صيبله.  بماثت ٕ٘ر مً الحىنت ٙو

ى ؤمقر ٙبل ىهىص ؽالحت.  77   اتتافرة: بُُ السصٌ َو

  .4/66 ي والحاٝم  4193 البصاصي  74 

 ي 3212   3387   3381ؤبننننننننننننننن  داود   و ي 394ي 362ي 3/373 ي ؤحمنننننننننننننند  7536   7572 ي مضننننننننننننننلم  3631   4737   4177 البصنننننننننننننناصي  73 73

  . 4/75 . ؤحمد  4478   4797 ي وابً ماظه مصخؾرا  7373   7449 ي والى ماي  496ي 7/493واليضاج   

  .7/38 اليضاج   72 
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ط منا ظمنُن منً مَننام ؤو ٌّننٍ  ا نناا ؽناٍاي والٟنِن ط بٟناا ٝو نىي واتتننابرة بُُن الٟنِن تتافنرة بُنُن الخمنر ٙبننل ؤن ًَس

 .«ٞالؾو ة

ىننه:   وؤن ٌغننى ي الىصننل حتنن  ٌغننٚه وؤلاعننٚاٍ: ؤن   7  ههنن  ٍننً بُنُن اتحاٙلننت واإلاسابىننت واتتننابرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو

ل مىه شخي ءي واتحاٙلت ؤن ًبناٌ الحٚنل بُٟنل منً النَنام مَلنىمي واإلاسابىنت ؤن ًبناٌ الىصنل ًحمر ؤو ًؾٖر ؤو ًٞا

 . 4 مخٖٛ ٍلُه "بإوصا٘ مً الخمري واتتابرة الشلض ؤو الربُ وؤعباٍ  ل١

ً ابً ٍباش  رة . 3 "هه  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ اتحاٙلتي واإلاسابىت»ٙا٢: ٍو ً ؤب  ٍَر  .مشله  5 وؤب  صَُد   2 ٍو

وصد في الىهي ًٍ حبل الحبلت وعراء ما في بنىن ألاوَام وما في فروٍها وعراء آلابٛ واإلاْاهم والؾدٙاث ٙبل  ما

 ٙبقها وفر ت الْاثؿ والؾٔى في اليهر واإلاقامٌن واإلاالُٙح ل٠ىجها مً الْرص:

ننان بَُننا ًدباٌَننه ؤَننل الهاَلُننتي  6 بننل الحبلننتههنن  ٍننً بُنُن ح -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننى٢   "ٍننً ٍبنند   بننً ٍمننر ب  . ٞو

ٞان الرظل ًيخاٌ الهسوص بلى ؤن جيخج  و ني الٟبٌن ة  -الىاٙنت. زنم جينخج التني فني بننهنا. ُٙنل: بهنه ٞنان ًيُُن الغنأص   7 و

 الَمدة والبلِى.  8 مخٖٛ ٍلُه"بيخاط الهىٌن الاي في بنً هاٙخه -اإلاضىت 

نً عنهر بنً حىعنب ٍنً ؤبن  صنَُد ٍنً عنراء منا فني بننىن ألاوَنام حتنن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  الىبني »ٙننا٢:  -ا  -دصي التن ٍو

ننً عننراء  نً عننراء اإلاْناهم حتنن  جٚضنمي ٍو نى آبننٛي ٍو ننً عنراء الَبنند َو ننً بُُن مننا فني فننروٍها بال بُٟنل ٍو ي ٍو جقُن

ننننً فننننر ت الْنننناثؿ  نجي صواٍ ؤحمنننند وابننننً ماظننننه والونننن اص وا«   9 الؾنننندٙاث حتنننن  جٚننننبكي ٍو وعننننهر بننننً   71 لننننداٙص

 البلِى مىه عراء اإلاْاهم وحضىه.  77 بصىادٍي وؤمرط الى ماي "وفَٗ في "بلِى اإلارام حىعب فَُٗي

                                                        

ُنل بُنُ الَىنب بالس ِنب ٝمنا فني الصنحُحٌني وفني البصناصي "اإلاسابىت»ٙا٢ الر ا ي: ٙىله:  7  ند ٕضنرث بمنا فني الحندًض ٙو ٍنً  بالساء واإلاىحدة والىىن ٙو

ُ زمننر الىصننل بننالخمر ٝننُال و ُننُ الَىننب اإلاسابىننت بُنن»  ٍننً هننإُ: 7وفنني مضننلم  « ؤن اإلاسابىننت ؤن ًيُننُ الخمننر بُٟننل بن زاد ٕلنني وبن هٚننؿ َٕلنني»ابننً ٍمننر 

ىلنه «. بالس ِب ُٝال ؤو ًيُُ السصٌ بالحىنت ُٝال ُنل اٝىن ي "اإلاَاومنت»ٙو ٞاإلاغناَرة منً الغنهر ٙو  ني بُنُ الصنهر ؤٍىامنا ٝشٌن ة و ني مغنخٚت منً الَنام 

ال١ بُُ الضىٌن َى ؤن ًيُُ زمر الىصل ألٝي  منً صنىت فني  واتتنابرة ٙنا٢ فني  ٍٚند واحندي و لن١ ألهنه بُنُ ّنرص ل٠ىهنه بُنُ منا لنم ًىظنديألاـص صىٌن ٝو

ننننت ًحمننننل ٍلننننى مننننا ُٕننننه مٖضنننندة ٝمننننا بُيخننننه َنننناٍ ألاحادًننننض ؤو ًحمننننل ٍلننننى اظخىابهننننا هنننند با "اإلاىخٚننننألا": ومننننا وصد مننننً الىهنننني اإلانلننننٛ ٍننننً اتتننننابرة واإلاساٍص

واعنننٚاي الىصنننل "ٌغنننٚح: » م عنننٌن مزهمنننت زنننم ٙنننأي وفنني صواًنننت للبصننناصي بقنننم ؤولننه زننن« حتننن  ٌغنننٚه»واصننخحبابا ٕٚننند ظننناء منننا ًننند٢ ٍلننى  لننن١. ٙىلنننه: 

م  ل١ ؤما ميىت الر ا ؤو الْرص  ي ٝما في الحدًض والَلت في جحٍر  .احمراٍص واؽٖراٍص

  .7536 ي مضلم  4182 البصاصي  4 

  .4787  صواٍ البصاصي  3 

  .7525  صواٍ مضلم  2 

  .7525 صواٍ مضلم  5 

ٞان ؤو ؤهث . جيخج: جلد. حبل الحبلت: ظىٌن 6   الحُىان في بنً ؤمه. الهسوص: البٌَ   ٝرا 

خح زالشه ٍلى ؽُْت اتههى٢ والٖاٍل الىاٙت. ٙىله: « ؤن جيخج»  ٙا٢ الر ا ي: ٙىله: 7  بٖخح الهنُم وفنم النساي "الهسوص»بقم ؤوله وص٠ىن زاهُه ٕو

ٞان ؤو ؤهث .  الساي َى البٌَ   ٝرا 

 . بلٖننً: ٞننان ؤَننل الهاَلُننت ًدبنناٌَىن لحننم الهننسوص بلننى حبننل الحبلننت. وحبننل الحبلننت ؤن جيننخج الىاٙننتي زننم 7572 ي ومضننلم  4723 صواٍ البصنناصي  8 

 ًٍ  ل١. -ملسو هيلع هللا ىلص-جحمل التي هخجذ. ٕنهاَم صصى٢   

ي ما ؤمرظخه في َاٍ الْىؽت ٕٚد بَخه مى١ بٟااي ٕى« فر ت الْاثؿ» ٙىله: 9   ه  ٍىه إلاا ُٕه مً الْرص.اإلاراد ؤن ًٚى٢ الْاثؿ لٌٍْ 

نجي  4796 ي ابننً ماظنننه  3/24 ؤحمنند  71    والب هٚنن  فننني 4/325 ي وؤبنن  ٌَلنننى  2/377 ي وابننً ؤبننن  عننِبت  8/76ٍبنند النننرزا٘   و ي 3/75 ي الننداٙص

حح  الرازي. 5/338الٟو ي   وفَٖه في هؾب الراًت بضيبٌن: عهر بً حىعبي ٍو

  .7563 الى ماي  77 
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ً ؤب  صَُد ٙا٢:   ب « ًٍ عراء الْىاثم حت  جٚضم -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٍو ا٢: حضً ٍّر  . 7 صواٍ الى مايي ٙو

ً ابً ٍباش ٙا٢:   . 4 صواٍ اليضاج  « ًٍ بُُ اإلاْاهم حت  جٚضم - ملسو هيلع هللا ىلص -هه  الىبي »ٍو

ننرة ٙننا٢:  ننً ؤبنن  ٍَر وفنني بصننىادٍ صظننل   3 صواٍ ؤحمنند وؤبننى داود « ٍننً بُنُن الْىنناثم حننٛ جٚضننم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني »ٍو

 مجهى٢ي وله عاَد.

ً ابً ٍباش  زمرة حت  جنَمي وال ًباٌ ؽٔى ٍلى ىهري وال لنون فني  ؤن جباٌ - ملسو هيلع هللا ىلص -هه  صصى٢    -ٙا٢:  -ب-ٍو

نجي "ألاوصنننه "صواٍ النو اوننن  فننني  -فنننٌر  نننى النننراجك.   5 لَٟرمنننت "اإلاراصنننُل ". وؤمرظنننه ؤبنننى داود فننني  2 والنننداٙص ي َو

ا ٍلى ابً ٍباش بةصىاد ٙىي  ٕى  البلِى. 7 ي وصجحه الب هٚ    6 وؤمرظه ؤًقا مٙى

ً ابً ٍب نَم ؤو ؽٔى ٍلى ىهر ؤو لنون فني فنٌر ؤو صنمً فني  –ملسو هيلع هللا ىلص  -اش ًٍ الىبي ٍو ًُ ؤهه هه  ؤن ًباٌ زمر حت  

 ي 8 لون 

رة  ً ؤب  ٍَر ي وفني بصنىادٍ فنَٗ.   71 صواٍ الون اص  -ي واإلاالٙنُح   9 هه  ٍنً بُُن اإلاقنامٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو

 البلِى

 ا وصد في الىهي ًٍ الاصخصىاء في البُُ بال ؤن ٠ًىن مَلىمام

صواٍ التمضنننت بال ابنننً « بال ؤن ٌَلنننم  77 ههننن  ٍنننً اتحاٙلنننت واإلاسابىنننت واتتنننابرة والشيُنننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني »ٍنننً ظنننابر 

 . 74 « هه  ًٍ بُُ الشيُا»وصححه الى مايي وإلاضلم مً حدًض ظابر ؤًقا بلًٖ:  ماظه

ا ٍر  ً بلنى اإلادًىنت منرا برا ني ّنىم ٕاعنىً  وة بنً الس ٌن ي ؤن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص حنٌن منرط َنى وؤبنى بٟنر منً مٟنت مهناظٍر

 . 73 "مىه عاة وعرل ؤن صلبها له 

                                                        

نجي   و ي 7563 الى ماي  7  بد الرزا٘ في اإلاؾىٗ  5/338 ي والب هٚ   3/75الداٙص   .8/76 ي ٍو

نجي   و ي 7/317 اليضاج   4    .3/68الداٙص

  .3369 ي ؤبى داود  4/387ؤحمد   3 

ىينر2/717 "النو اون  فنني "ألاوصنه"ألاوصننه " صواٍ النو اون  فني 2  ً "  ٍو نجي  77935 "  77/338الٟبٌن   " ي وفنني 4111 "مجمننُ البحنٍر ي والننداٙص

  .5/321  والب هٚ   75 - 72/  3 

نجي   و . 783 مراصُل ؤب  داود  5    .25الداٙص

نجي   و . 784 اإلاراصُل  6    .23الداٙص

  .321/  5 صًن الب هٚ   7 

نجي فنني صننيىه 8  ٖننه ٍلننى ابننً ٍبنناش -  -ٍننً ابننً ٍبنناش  3/72  صواٍ الننداٙص بت ٙو مبَننت داص  – 4/7169ص . هُننل ألاومننا-  -ي وؽننىب ابننً ؤبنن  عنِن

ت. وصجك الب هٚ  في الٟو ي  ٖه. 5/321اإلإَر  ٙو

 َى ما في بنىن ؤلابل واإلاالُٙح ما في ىهىص الهما٢."اإلاقامٌن»  ٙا٢ الر ا ي: ٙىله: 9 

 زواثد . 7467 صواٍ الو اص  71 

ضنندشجي بَقننه بقننم اإلاشلشننت وصنن٠ىن الىننىن اإلاننراد بننه الا « الشيُننا»: ٙىلننه: -صحمننه    – ٙننا٢ الر ننا ي 77  صننخصىاء فنني البُننُ هحننى ؤن ًيُننُ الرظننل عننِ ا َو

ٞان مَلىما ظاز.  ٕةن 

 .وصواٍ 4466 يوابننننننً ماظننننننه مصخؾننننننرا  362ي 3/373 ي ؤحمنننننند  7373ي 7491 ي الى منننننناي  7/496 ي اليضنننننناج   3215ي 3212 صواٍ ؤبنننننى داود  74 

  .7536مضلم مصخؾر  

الحىابلنننت فنننني ٝخنننبهم ٍلنننى ظنننىاز اصنننخصىاء بُنننُ الحُننننىان بال صؤصنننه وظلننندٍ وؤمرإنننه ٝمنننا فننني اإلاْجنننني   واصنننخد٢ بنننه 779  صواٍ ؤبنننى داود فننني اإلاراصنننُل  73 

77/742 - 745. 
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 ما وصد في مىُ بُُ اإلاْاهم ٙبل ؤن جٚضم

نً الحبنالى ؤن ًىمنإن حتن  ًقنًَ منا فني ههن  صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍنً بُُن اإلاْناهم حتن  جٚ»ًٍ ابً ٍباش ٙنا٢:  ضنمي ٍو

ً لحم ٞل  ي هاب مً الضباٌ  . 7 "بنىجهًي ٍو

   4  «هه  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ عراء اإلاْاهم حت  جٚضم»ًٍ ؤب  صَُد التدصي ٙا٢: 

رة ا    3  «ضمهه  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ بُُ اإلاْاهم حت  جٚ»ٙا٢:  ًٍ ؤب  ٍَر

ىماي ٕزهل الٚىمي  ًٍ صإُ بً مدًجي ٙا٢: ٝىا مُ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص وهحً باي الحلُٖت مً تهامتي ٕإؽيىا ببال ّو

   2 « ٕإمر بهاي ٕإٖٝ ذي زم ٍد٢ الهسوصي بَغرة مً الْىم»ٕإّلُىا الٚدوص ٙبل ؤن جٚضمي ٕإجاها صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص 
 2   

 ُ الشمرة ٙبل بدو ؽالحها ما وصد في بُ

ً ابً ٍمر  مخٖنٛ  -  5 ًٍ بُُ الشماص حت  ًبدو ؽالحهاي ههن  البناجُ واإلابخناٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢    -ٙا٢:  -ب-ٍو

ٞان ب ا ص ل ًٍ ؽالحها؟ ٙا٢:  6 ٍلُه  هن  ٍنً ه»وفني لٖنً: الَمدة البلِى .  7 "حت  جاَب ٍاَخه ". وفي صواًت: و

نإمً الَاَنت ً بُُن الضنيبل حتن  ًينُك ٍو ى ٍو   8  صواٍ الهماٍنت بال البصناصي وابنً ماظنه« ًٍ بُُ الىصل حت  ًَس

 ٕخح الْٖاص

ههنن  صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍننً بُُن الىصننل حتنن  ًإٞننل »ٍنً ؤبنن  البصىنن يي ٙنا٢: صننإلذ ابننً ٍبنناش ٍنً بُنُن الىصننلي ٕٚنا٢: 

لي وحت  ًىزن  . 9 ٚلذ: ما ًىزن؟ ٕٚا٢ صظل ٍىدٍ: حت  ًحسص ٙا٢: ٕ ي«مىهي ؤو ًٞا

صوي البصنناصي ٍننً ؤبنن  البصىنن ي ٙننا٢: صننإلذ ابننً ٍمننر ب ٍننً الضننلم فنني الىصننل ٕٚننا٢ ههنني ٍننً بُنُن الىصننل حتنن  

 . 71 ًؾ ك وهه  ًٍ الىص٘ بالاَب وضاء بىاظس

نرة ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    نً ؤبن  ٍَر صواٍ ؤحمند ومضنلم واليضناج  « الشمناص حتن  ًبندو ؽنالحها ال جيخناٍىا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

صواٍ مضنلم واليضناج  « ال جيخناٍىا الشمنر حتن  ًبندو ؽنالحهي وال جيخناٍىا الشمنر بنالخمر». وفني صواًنت:  77 وابً ماظنه 

                                                        

م 7  م  2625  صواٍ اليضاج  بٙر جه لهامُ ألاؽى٢ بٙر  .5967وصححه ألالباو  وحضىه ألاهائول في جصٍر

م 4   .3/24وؤحمد 4796وابً ماظه  7563 صواٍ الى ماي بٙر

م   صواٍ ؤبى دا3  م  3369وود بٙر  .9115وؤحمد بٙر

م 2   وصححه ألالباو . 3737  صواٍ ابً ماظه بٙر

 : ًبدو: ًيهر.-صحمه    – ؤوصدٍ اإلاٚدحخي في الَمدة بلًٖ: الباجُ واإلاغى يي زم ٙا٢ 5 

ننم  7765/  3 ي ومضننلم  4792   4184 صواٍ البصناصي  6   ي ؤحمنند 4472 ي ابننً ماظننه  7/464 ي اليضنناج   3367   3/454 . ؤبننى داود  7532/ ٙص

  .4/678مال١   و ي 64ي 4/7ؤحمد  

 .-ا  –  مً ٙى٢ ابً ٍمر 7766/  3 ي ومضلم  7286 صواٍ البصاصي  7 

  .4/5 ي ؤحمد  7/471 ي اليضاج   7447ي 7446 ي الى ماي  3368 ي ؤبى داود  7532 مضلم  8 

 له.  واللًٖ 7537  ومضلم  4426صواٍ البصاصي    9 

م 71   بالىىن والهُم والسايي ؤي: ال جيَُىا ماظال بحا٢. « بىاظس»: ٙىله: -صحمه    –. ٙا٢ الر ا ي 4429  صواٍ البصاصي بٙر

  .4475 ي ابً ماظه  7/463 ي اليضاج   7538 ي مضلم  4/363ؤحمد   77 
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حتن  »وفني صواًنت: « بحتن  ًنُن»وفني صواًنت: « هه  ٍنً بُُن الشمنر حتن  ًبندو ؽنالحه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي ». وفي صواًت:  7 

 مخٖٛ ٍلُه.« ًنَم

ً ظابر ٙنا٢:    4  وفني صواًنت فني الصنحُحٌن: حتن  ًبندو ؽنالحها   ٍنً بُُن الشمنر حتن  ًنُنبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  الىبني »ٍو

 . 2  حتن  ًنَنموفني صواًنت اليضناج :  . 3  ومضنلم صواٍ البصناصي « وال ًباٌ شخيء مىه بال بالدصاَم والدهاهٌ  بال الَراًنا
 . 5 ".. جحماّص ؤو جؾٖاّص .وفي صواًت: هه  ؤن جباٌ الشمرة حت  حغٚح . 2 

 و ُٚت الحبىب الشماص ما وصد في ٍالماث ؽالي الخمر والَىب والحب

ً ؤوط بً مال١  ا؟ ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو َى  -اص جحمناص وجؾنٖ"هه  ًٍ بُُ الشماص حت  جس ى. ُٙل: وما َز

: ومنننا جس نني؟ ٙنننا٢: حتنن  جحمنننر. ٙننا٢: ؤصؤًنننذ بن مىننُن   وفننني صواًننت: ُٙنننلالبلننِى . 6 مخٖننٛ ٍلُنننه ي واللٖننً للبصننناصي 

  .الَمدة"؟ (7) الشمرة ي بم ٌضخحل ؤحدٝم ما٢ ؤمُه

نننً ؤونننط:  نننً بُنننُن الحنننب حتنننن  ٌغنننخد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني »ٍو ضننننت بال صواٍ التم« ههننن  ٍننننً بُننُن الَىننننب حتننن  ٌضننننىدي ٍو

ننب.  8 اليضنناج  وابننً حبننان والحنناٝم  ننا٢ الى منناي: حضننً ٍّر ىنننه:  وصنننححاٍي ٙو ههنن  ٍننً بُننُن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو

ا؟ ٙا٢: جحماص وجؾٖاص َى ُل وما َى َز ىي ٙو ا٢: ب ا »وفي صواًت: "الشمرة حت  جَس ٙالىا: وما جس ي؟ ٙا٢: جحمري ٙو

ٍ "١مىُ   الشمرة بما حضخحل ما٢ ؤمُ ىله:  9 ؤمرظا مدصط مً ٙى٢ ؤوط وصَٕه منإي "ب ا مىُ   الشمرة»ي ٙو

نجي.  منإي ٙاله الداٙص

نننً ؤونننط بنننً مالننن١  نننً بُننُن الحنننب حتننن  ٌغنننخد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني  -ا  -ٍو صواٍ  -ههننن  ٍنننً بُننُن الَىنننب حتننن  ٌضنننىدي ٍو

 لبلِىا. 71 التمضتي بال اليضاج ي وصححه ابً حباني والحاٝم 

ً ابً ٍباش  زمرة حت  جنَمي وال ًباٌ ؽٔى ٍلى ىهري وال لنون فني  ؤن جباٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢    -ٙا٢:  -ب-ٍو

نجي "ألاوصنننه "صواٍ النو اوننن  فننني  -فنننٌر  نننى النننراجك.   4 لَٟرمنننت "اإلاراصنننُل ". وؤمرظنننه ؤبنننى داود فننني  7 والنننداٙص ي َو

 البلِى. 2 ي وصجحه الب هٚ    3 ا ٍلى ابً ٍباش بةصىاد ٙىي وؤمرظه ؤًقا مىٕٙى

                                                        

  .7/463 ي اليضاج   7539مضلم   7 

   7536  - 87  ومضلم 4387  البصاصي  4 

  .3/361وؤحمد   ي 7536  - 84 مضلم و ي 4454ي 4177 البصاصي  3 

  .3879  صواٍ اليضاج   2 

  .7536  ومضلم  4387  صواٍ البصاصي  5 

   واللًٖ لِط للبصاصي وحدٍ.7555 ي ومضلم  7288 صواٍ البصاصي  6 

ىله:  7  نجي. مدصط مً ٙى٢ ؤوط وصَٕه منإي"ب ا مىُ   الشمرة»ٙا٢ الر ا ي: ٙو  .ٙاله الداٙص

نجي   و ي 4/43 ي الحنناٝم  2993 ي ابننً حبننان  451ي 3/447 ي ؤحمنند  4477 ي ابننً ماظننه  7448 ي الى منناي  3377ؤبننى داود   8   ي 3/27الننداٙص

  .6/396 ي وؤب  ٌَلى  2/517 ي وابً ؤب  عِبت  2/42 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص5/317والب هٚ   

 ي وؤبن  7/462 ي واليضناج   7555 ي مضنلم  4192ي 4186 ي والرواًت الشاهُت ٍىد البصاصي  3/775 ي ؤحمد  7555 ي مضلم  4183البصاصي   9 

 . 4/678 ي ومال١  7/723 ي والغإعي  3857وؤب  ٌَلى  

نننا٢ 79/  4والحننناٝم   ي 2974 ي وابنننً حبنننان  451و  447/  3 ي وؤحمننند  4477 ي وابنننً ماظنننه  7448 ي والى مننناي  3377 صواٍ ؤبنننى داود  71   . ٙو

 صحُح ٍلى عرل مضلم "."الحاٝم: 
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 ا وصد في بُُ اتتافرةم

ً ؤوط   .  7 صواٍ البصاصي "ي واإلاالمضتي واإلاىاباة 6 ي واتتافرة  5 هه  ًٍ اتحاٙلت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

ً ظابر ٙا٢:  نً بُُن »"اإلاَاومنت»وفني لٖنً بند٢ "واإلاسابىنت واإلاَاومنت واتتنابرةٍنً اتحاٙلنت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  الىبي »ٍو ٍو

نا٢: اتتافنرة : » 9 ي وفي صواًت لليضاج   8 مخٖٛ ٍلُه "الضىٌن هه  ًٍ اإلاسابىت واتحاٙلت واتتافنرة واتتنابرةي ٙو

اا ؽاٍاي والِٟط ما ظمُ مً مَام ؤو ٌّ   ىي واتتابرة بُُ الِٟط بٟاا ٝو ٞالؾو ةبُُ الخمر ٙبل ؤن ًَس  ٍ.» 

ً ظابر  وؤن ٌغى ي الىصل حت  ٌغٚه وؤلاعٚاٍ:   71 هه  ًٍ بُُ اتحاٙلت واإلاسابىت واتتابرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي : »ٍو

نننل مىنننه شنننخيءي واتحاٙلنننت ؤن ًبننناٌ الحٚنننل بُٟنننل منننً النَنننام مَلنننىمي واإلاسابىنننت ؤن ًبننناٌ  ؤن ًحمنننر ؤو ًؾنننٖر ؤو ًٞا

 . 77 مخٖٛ ٍلُه "اتتابرة الشلض ؤو الربُ وؤعباٍ  ل١الىصل بإوصا٘ مً الخمري و 

بي بمٚداص اإلابُُ  ما وصد في الَلم الخٍٚر

د بنً زابنذ   -. وإلاضنلم:  74 مخٖنٛ ٍلُنه  -صمنؿ فني الَراًنا: ؤن جبناٌ بصرؽنها ٝنُال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -ا  -ًٍ ٍز

ت ًإماَا ؤَل البِذ بصرؽه  البلِى .-  73 ا جمراي ًإٞلىجها صمبا صمؿ في الٍَر
                                                                                                                                                                                                

ىينر2/717 "النو اون  فنني "ألاوصنه"ألاوصننه " صواٍ النو اون  فني 7  ً "  ٍو نجي 77935 "  77/338الٟبٌن   " ي وفنني 4111 "مجمننُ البحنٍر  ي والننداٙص

  .5/321  والب هٚ   75 - 72/  3 

نجي   و . 783 مراصُل ؤب  داود  4    .25الداٙص

نجي   و . 784 اإلاراصُل  3    .23الداٙص

  .321/  5 صًن الب هٚ   2 

نا٢ الر نا ي: ٙىلنه: 5  ا "اتحاٙلنت»  اتحاٙلت  ي بُُ الٚمح في الضىابل بمٚداص مَلىم مً الٚمحي إلاا ُٕنه منً الْنرص والر نا.ي ٙو ٙند امخلٖنذ فني جٖضنٌَ 

ُنننل بُننُ النَننام فنني صننيبله والحٚنننل ا ُننل ٍننً ظنننابر ؤن اتحاٙلننت ؤن ًيُننُ الرظننل الرظننل النننسصٌ ُٕٚننل مننا جٚنندم فنني الحنندًض ٙو لحننرر ومىفننُ الننسصٌ ٙو

ُل َى بُُ السصٌ ٙبل ؤن ًبدو ؽالحه ؤو بَُه في صيبله.  بماثت ٕ٘ر مً الحىنت ٙو

ى ؤمقر ٙبل ىهىص ؽالحت.6     اتتافرة: بُُ السصٌ َو

  .4/66 ي والحاٝم  4193 البصاصي  7 

 ي واليضنناج  3212   3387   3381ؤبنن  داود   و ي 394ي 362ي 3/373 ي ؤحمنند  7536   7572 ي مضننلم  3631   4737   4177 البصنناصي  8 8

  . 4/75 . ؤحمد  4478   4797 ي وابً ماظه مصخؾرا  7373   7449 ي والى ماي  496ي 7/493 

  .7/38 اليضاج   9 

 ٙا٢ الر ا ي:  71 

نند ٕضننر "اإلاسابىننت»ٙىلننه:  - ُننل بُننُ الَىننب بالس ِننب ٝمننا فنني الصننحُحٌني وفنني البصنناصي بننالساء واإلاىحنندة والىننىن ٙو ٍننً ابننً   71 ث بمننا فنني الحنندًض ٙو

اإلاسابىنننت بُنننُ زمنننر الىصنننل بنننالخمر ٝنننُال و ُنننُ الَىنننب »ٍنننً هنننإُ:   71 وفننني مضنننلم « ؤن اإلاسابىنننت ؤن ًيُنننُ الخمنننر بُٟنننل بن زاد ٕلننني وبن هٚنننؿ َٕلننني»ٍمنننر 

 «.بالس ِب ُٝال ؤو ًيُُ السصٌ بالحىنت ُٝال

ىله - نال١ بُنُ الضنىٌن َنى ؤن "اإلاَاومت» ٙو ُنل اٝىن ي ألاـص صنىٌن ٝو ٞاإلاغناَرة منً الغنهر ٙو  ي بُُ الصهر ؤٍىاما ٝشٌ ة و ي مغخٚت مً الَنام 

 ًيُُ زمر الىصل ألٝي  مً صىت في ٍٚد واحدي و ل١ ألهه بُُ ّرص ل٠ىهه بُُ ما لم ًىظدي 

نت ًحمننل ٍلنى مننا ُٕنه مٖضنندة ٝمنا بُيخننه َناٍ ألاحادًننض ؤو ًحمنل ٍلننى  واتتنابرة ٙننا٢ فني "اإلاىخٚننألا": ومنا وصد مننً الىهني اإلانلننٛ ٍنً - اتتننابرة واإلاساٍص

 اظخىابها هدبا واصخحبابا ٕٚد ظاء ما ًد٢ ٍلى  ل١.

ي ٝمنا فني الحندًض "ٌغنٚح: » 71 بقم ؤوله زم عٌن مزهمت زم ٙأي وفي صواًنت للبصناصي « حت  ٌغٚه»ٙىله:  - واعنٚاي الىصنل احمنراٍص واؽنٖراٍص

م  ل١ ؤما ميىت الر ا ؤو الْرص والَلت في   .جحٍر

  .7536 ي مضلم  4182 البصاصي  77 

  .62   7539 ي ومضلم  4794 صواٍ البصاصي  74 

  .67   7539 مضلم  73 
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رة  ً ؤب  ٍَر صمؿ في بُُ الَراًنا بصرؽنهاي ُٕمنا دون ممضنت ؤوصنٛي ؤو فني ممضنت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ٍو

 البلِى. 7 مخٖٛ ٍلُه  -ؤوصٛ 

 ما وصد في مىُ الر ح ُٕما لم ًدمل في فمان الباجُ

صواٍ التمضننتي وفنننَٖه البصننناصيي وؤبنننى داود  -التنننراط بالقنننمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالنننذ: ٙننا٢ صصنننى٢    -اهنع هللا يضر-ٍننً ٍاجغنننت 

متي وابً الهاصودي وابً حباني والحاٝمي وابً الٚنان   البلِى . 4 وصححه الى مايي وابً مٍس

ً ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ ال ًحل صلٗ و ُُن وال عنرمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -هنع هللا يضر  – ٍو

ي وال ص نننح مننننا لنننم ًقنننمً  ط ٍىننندٜ   3 فننني بُننُن مننننتي  -ي وال بُننُن مننننا لننِن صواٍ التمضنننتي وصننننححه الى منننايي وابنننً مٍس

ههنن  ٍننً بُنُن وعننرل "مننً صواًننت ؤبنن  حىُٖنتي ٍننً ٍمننرو اإلانناٞىص بلٖننً: "ٍلننىم الحنندًض ". وؤمرظننه فنني  2 والحناٝم 

ى ٍّرب "ألاوصه "ىظه ؤمرظه النو او  في ومً َاا ال"  البلِى. 5 َو

رة   البلِى. 6 صواٍ مضلم  -مً اعى ي مَاما ٕال ًبَه حت  ًٟخاله  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر

ً ابً ٍمر ب ٙا٢:  ي ٕلما اصخىظبخه لُٚجن -ٍو خا في الض٘ى ي صظنل ٕإٍنناو  بنه ص حنا حضنىاي ٕنإصدث ؤن ابخَذ ٍز

د بً زابذي ٕٚا٢: ال جبَه حُض ابخَخه  ؤفرب ٍلى ًد الرظلي ٕإما صظل مً ملٖ  باصا يي ٕالخٖذي ٕة ا َى ٍز

 -ؤن جباٌ الضلُ حُنض جيخناٌي حتن  ًحىزَنا الخجناص بلنى صحنالهم  هه  –ملسو هيلع هللا ىلص  -حت  جحىزٍ بلى صحل١ا ٕةن صصى٢   

 البلِى. 7 ؤحمدي وؤبى داود واللًٖ لهي وصححه ابً حبان والحاٝم  صواٍ

 ما وصد في الىهي ًٍ بُُ ما ال ًمل١ الباجُ الخؾٔر ُٕه بمل١ ؤو هُابت:

ً ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ ال ًحل صلٗ و ُُن وال عنرمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

ط ٍىندٜ في بُُ منتي والحناٝم  -ي وال ص ح ما لم ًقمًي وال بُُ منا لِن صواٍ التمضنتي وصنححه الى منايي وابنً مٍس
 البلِى.  8 

ط ٍىندي ؤبَُنه زنم »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  –ًٍ حُٟم بً حنسام ٙلنذ: ًنا صصنى٢  ! ًنإجُجي الرظنل ِٕضنإلجي ٍنً البُُن لِن

ط ٍىنندٜ ي ٙنا٢: ال جبُن منا لِن نا٢ الى مناي: حضنً صنحُح وابنً حبنان فنني 4ٍ التمضنت  صوا« ؤبخاٍنه منً الضن٘ى   ٙو

                                                        

  .7527 ي ومضلم  4791 صواٍ البصاصي  7 

 ي وابننننً 437و  418و  767و  29 / 6وؤحمننند   ي 4224 ي وابننننً ماظنننه  7486و  7485 ي والى مننناي  452/  7 ي واليضننناج   3518 صواٍ ؤبنننى داود  4 

ا٢ الى ماي: 75/  4 ي والحاٝم  7745 ي وابً حبان  647الهاصود   ب "." . ٙو  حدًض حضً صحُح ٍّر

يَُنه بلننى آمننر ٙبننل ٙبقننه مننً البنناجُي« ًقننمً: -صحمننه    –ٙنا٢ الر ننا ي   3   ؤي: ال ًجننىز ؤن ًإمننا ص نح صننلَت لننم ًقننمنها مشننل ؤن ٌغننى ي مخاٍننا ٍو

 ٕهاا البُُ بامل وص حه ال ًجىز ا ألن اإلابُُ في فمان الباجُ ألاو٢ي ولِط في فمان اإلاغى ي مىه لَدم الٚبك.

  .77/  4  والحاٝم  415و  779و  772/  4 ي وؤحمد  4788 ي وابً ماظه  7432 ي والى ماي  488/  7 ي واليضاج   3512 صواٍ ؤبى داود  2 

ً "ٝما في "الىصه " ي والنو او  في 748ؼ  "دًض ٍلىم الح" صواٍ الحاٝم في 5    ي بضىد فَُٗ.7973 "مجمُ البحٍر

  .7548 صواٍ مضلم  6 

  .21/  4مىاصد ي والحاٝم   7741 ي وابً حبان  3299 ي وؤبى داود  797/  5 صواٍ ؤحمد  7 

وؤحمند « ص ح ما لنم ًقنمًي و ُنُ منا لنِط ٍىندٜ» ي بلًٖ: 4788 ي وابً ماظه  7432 ي والى ماي  488/  7 ي واليضاج   3512 صواٍ ؤبى داود  8 

منت والحنناٝم وصواٍ التمضنت ؤًقننا منً حنندًض 77/  4  والحناٝم  415و  779و  772/  4وؤحمند   ننا٢ الى مناي: حضننً صنحُح وصننححه ابنً مٍس   ٙو

مت والحاٝم  ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ باللًٖ ألاو٢ وصححه الى ماي وابً مٍس
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نننا٢: حضنننً مخؾنننل  ط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جهننناو  صصنننى٢   » : 4 وفننني صواًنننت للى مننناي  ي 7 صنننحُحهي والب هٚننن  ٙو ؤن ؤبُننُن منننا لننِن

  .«ٍىدي

ً صمرة  ان ٕهني لنرو٢ منهمناي وؤًمنا صظنل بناٌ بَُنٌن منً ؤًما امرؤة زوظها ولُ»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي   -هنع هللا يضر  –ٍو

ولم ًاٝر ابً ماظه ٕؾل الى٠اي وحضىه الى ماي وصححه ؤبى زصٍنت   3 صواٍ التمضت « صظلٌن ٕهى لرو٢ منهما

 زصٍت وؤبى حاجم والحاٝم.

 ما وصد في عراء النَام و َُه ٙبل اصدُٖاثه

ُه"ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍننً ٍبنند   بننً ٍمننر ب ؤن صصننى٢    حتنن  "وفنني لٖننً: "مننً ابخنناٌ مَامننا ٕننال ًبَننه حتنن  ٌضننخٕى

ً ابً ٍباش مشله . 2 "ًٚبقه  . 5  ٍو

ُه: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢      -هنع هللا يضر  – ٍنً ظنابرو  صواٍ ؤحمند ومضننلم "ب ا بَنذ مَامننا ٕنال جبَنه حتن  حضنخٕى
 6 . 

نرةو  نرة:   - هنع هللا يضر –ٍنً ؤبن  ٍَر ؤحللنذ »ي ؤهنه ٙنا٢ إلانروان: ؤحللنذ بُُن الر ناي ٕٚنا٢ منروان: منا َٕلنذ؟ ٕٚنا٢ ؤبنى ٍَر

نند ههنن  صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍننً بُنُن النَننام حتنن  ٌضننخىفى ٕىهنن  ٍننً »ٙننا٢: ٕصنننب مننروان الىنناشي  ي«بُُن الؾنن٠اٜي ٙو

  . 7 ٙا٢ صلُمان: ٕىيرث بلى حرش ًإماوجها مً ؤًدي الىاش  ي«بَُها

نننرةو  صواٍ ؤحمننند « فيؤن ٌغنننى ي النَنننام زنننم ًبننناٌ حتننن  ٌضنننخى -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  صصنننى٢   »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍنننً ؤبننن  ٍَر

 . 9 « مً اعى ي مَاما ٕال ًبَه حت  ًٟخاله»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  وإلاضلم ي 8 ومضلم 

ننً ابننً ٍمننر ؤن ًيَُننٍى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞنناهىا ًدبنناٌَىن النَننام ظسإننا ٍلننى الضنن٘ى ٕنهنناَم صصننى٢   »ٙننا٢:    - اهنع هللا يضر – ٍو

وفني صواًنت لهمنا « حتن  ًحىلنٍى»  77 وفني لٖنً للصنحُحٌن   71 صواٍ الهماٍت بال الى ماي وابنً ماظنه « حت  ًىٚلٍى
منً ًإمرهنا باهخٚالنه منً اإلا٠نان الناي ابخَىناٍ ُٕنه بلنى م٠نان  هيخاٌ النَامي ٕبَض ٍلُىنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىا زمً الىبي » : 74 

ٞان ًبَض ٍل هم مً ًمىَهم ؤن ًيٍَُى حُض ٌغى وٍي حت   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي » : 73 وفي صواًت  "صىاٍ ٙبل ؤن هيَُه
                                                        

  .5/339 ي الب هٚ   232ي 3/214 ي ؤحمد  4787 ي ابً ماظه  7434 ي الى ماي  7/489ي اليضاج    3513 ؤبى داود  7 

  .7433 الى ماي  4 

 و ي 797ي 791ي 4/27 ي الحنننننناٝم  78ي 74ي 77ي 5/8 ي ؤحمنننننند  4791 ي ابننننننً ماظننننننه  7771 ي الى منننننناي  7/372 ي اليضنننننناج   4188ؤبننننننى داود   3 

  .7/414 " ي والنو او  في "الٟبٌ 7/739 ي والب هٚ   4/787الداصم   

  .7546  ومضلم  4742  صواٍ البصاصي  2 

  .7545  ومضلم  4735ي 4734 صواٍ البصاصي  5 

  .7549 ي مضلم  3/394 ؤحمد  6 

  .7548  - 21 ؤمرظه مضلم 7 

 . 7548 ي مضلم  337ي 4/349ؤحمد   8 

  .7548  - 27مضلم  9 

 . 47ي 4/75 ي ؤحمد  7/487 ي اليضاج   3292 ي ؤبى  7547 ي مضلم  4159البصاصي   71 

 «.حت  ًحىلٍى»  بلًٖ: 7547ي مضلم  «حت  ًاوٍو بلى صحالهم»  بلًٖ: 6261ي 4131ي 4142البصاصي   77 

  .7374   4/627 ي مال١  4/774 ي ؤحمد  7/487 ي اليضاج   3293 ي ؤبى داود  7547مضلم   74 

  .4/735 ي ؤحمد  4177البصاصي   73 
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ههن  ؤن ًيُُن » : 4 ليضاج  وألب  داود وا"مً ابخاٌ مَاما ٕال ًبَه حت  ًٚبقه» : 7 ول هماٍت بال الى ماي « ًىٚلٍى

ُه  .«ًيُُ ؤحد مَاما اعى اٍ حت  ٌضخٕى

نً ابننً ٍبنناش ُهي ٙننا٢ ابننً ٍبنناش وال »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  –ٍو مننً ابخنناٌ مَامننا ٕننال ًبَننه حتنن  ٌضننخٕى

ابخنناٌ مَامننا ٕننال ًبَننه  مننً» : 2 وفنني لٖننً الصننحُحٌن  ي 3 صواٍ الهماٍننت بال الى منناي « ؤحضننب ٞننل شننخيء بال مشلننه

 .«حت  ًٟخاله

نننً ظنننابر ٍنننً بُنننُن النَنننام حتنننن  ًجنننري ُٕننننه الؾننناٍان ؽنننناٌ البننناجُ وؽنننناٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  الىبنننني »ٙننننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو

نجيي والب هٚ  « اإلاغى ي   وفي بصىادٍ ابً ؤب  لُلى.  5 صواٍ ابً ماظه والداٙص

ً ٍشمان ٝىذ ؤبخناٌ الخمنر منً بننً منً ال هنىد ًٚنا٢ لهنم بجني ُٙىٚناٌ وؤبَُنه بنر ح ٕبلنٓ  لن١ : »ٙا٢   -هنع هللا يضر  –ٍو

نا٢   6 صواٍ ؤحمند والبصناصي حَلُٚنا "بَذ ٠ٕنل ٕٚا٢: ًا ٍشمان ب ا ابخَذ ٕاٝخل وب ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  للضنىد مىنهي ٙو

 جمُ السواثد": بصىادٍ حضً. الب هٚ : صوي مىؽىال مً ؤوظه ب ا فم بَقها بلى بَك ٙىيي وفي "م

ننرة نندٍ حنندًض ؤبنن  ٍَر ٍا ضننر الاٝخُننا٢  . 7 صواٍ مضننلم  «مننً اعننى ي مَامننا ٕننال ًبَننه حتنن  ًٟخالننه: »  -هنع هللا يضر  –ٍو ٕو

ُل َى الاصدُٖاء.  بالُٟل ٙو

 ما وصد في عراء الضلُ و َُها ٙبل ٙبقها

ً حُٟم بً حسام  ا ٕما ًحل لي منها وما ًحرم ٍلي؟ ٙا٢: ٙلذ: ًا صصى٢  »ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو ! بو  ؤعى ي بٍُى

ذ عنننِن ا ٕنننننال جبَننننه حتننننن  جٚبقننننه وفننننني بصننننىادٍ اإلاَلنننننى بننننً مالننننند   8 "صواٍ ؤحمننننند والنو اونننن  فننننني "الٟبٌنننن "ب ا اعننننىً 

د ؤمرط اليضاج  بَقه.  الىاصن ي وزٚه ابً حبان وفَٖه مىحخ  بً بصماٍُل ٙو

ننً ابنننً ٍمننر خننا فننني الضنن٘ى ٕلمنننا اصنننخىظبخهاب»ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو ُخه »وفنني صواًنننت ألبنن  داود: "خَنننذ ٍز ٕلمنننا اصنننخٕى

لُٚجي صظل ٕإٍناو  به ص حا حضىا ٕإصدث ؤن ؤفنرب ٍلنى ًند الرظنل ٕإمنا صظنل منً ملٖن  بناصا ي ٕالخٖنذ ٕنة ا 

د بً زابذ ٕٚا٢: ال جبَه حُض ابخَخه حت  جحىزٍ بلى صحل١ ٕةن الىبني  ن جبناٌ الضنلَت حُنض جيخناٌ ههن  ؤ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍز

نجي والحاٝم وابً حبان وصححاٍ  "حت  ًحىزَا الخجاص بلى صحالهم  . 9 صواٍ ؤحمد وؤبى داود واللًٖ لهي والداٙص
 9 . 

                                                        

 و ي 718ي 79ي 73ي 59ي 4/26 ي ؤحمنننند  4446 ي ابننننً ماظننننه  7/485 ي اليضنننناج   3294 ي ؤبننننى داود  7546 ي مضننننلم  4149ي 4146البصنننناصي   7 

  .4/621 ي ومال١  2979ابً حبان  

  .4177 ي و ي ٍىد البصاصي  7/485 ي اليضاج   3295ؤبى داود   4 

 ي 368ي 485ي 471ي 447ي 7/475 ي ؤحمننننننننند  4447 ي ابننننننننً ماظنننننننننه  2611 ي اليضننننننننناج   3297داود    ي ؤبننننننننى7545 ي مضنننننننننلم  4148البصنننننننناصي   3 

  .7497والحدًض ٍىد الى ماي  

  .2597 ي اليضاج   3296 ي ؤبى داود  7545مضلم   2 

نجي  4448ابً ماظه   5    .7/344 "ٍبد بً حمُد في "مضىدٍ و ي 5/376 ي الب هٚ   3/8 ي الداٙص

لٚه البصاصي  75ي 7/64ؤحمد   6   «.الُٟل ٍلى الباجُ واإلاَن »  باب 4/728 ي ٍو

  .7548 صواٍ مضلم  7 

 . 77/367 ي ابً حبان  7/486 ي اليضاج   797ي 3/796 " ي النو او  في "الٟبٌ 3/214ؤحمد   8 

نجي  3299 ي ؤبى داود  5/797ؤحمد   9    .2982 ي ابً حبان  4/26 ي الحاٝم  3/73 ي الداٙص
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نً ابننً ٍبنناش ُهي ٙننا٢ ابننً ٍبنناش وال »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  –ٍو مننً ابخنناٌ مَامننا ٕننال ًبَننه حتنن  ٌضننخٕى

  7 صواٍ الهماٍت بال الى ماي « شخيء بال مشله ؤحضب ٞل

 ما وصد في ؽٔر ما في الامت دون اعى ال الٚبك ؤو الحُازة

نننً ابنننً ٍمنننر ٙلنننذ: ًنننا صصنننى٢  ! بوننن  ؤبُننُن بنننالبُُٚي ٕنننإبُُ بالننندهاهٌ  وآمنننا الننندصاَمي وؤبُنننُن  -ٙنننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو

: ال بنننإش ؤن جإمننناَا -ملسو هيلع هللا ىلص-منننً َننناا؟ ٕٚنننا٢ صصنننى٢   بالنندصاَم وآمنننا الننندهاهٌ ي آمنننا َننناا منننً َننناٍ وؤٍننن  َننناٍ

ا و ِىٟما شخيء   البلِى . 4 صواٍ التمضتي وصححه الحاٝم  -بضَر ًىمها ما لم جخٖٙر

ت ٙبننل الٚننبك ولننم ًٖننرل اإلاغننى ي بخننإمٌ  الٚننبك ٕمننً  مننا وصد فنني وفنُن الهننىاثح ؤن اإلابُنُن بن جلننٗ بإٔننت صننماٍو

 فمان الباجُ:

ً ظابر ب لنى بَنذ منً ؤمُن١ زمنرا ٕإؽنابخه ظاثحنتي ٕنال ًحنل لن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ب-ً ٍبد   ٍو

ؤمننر بىفنُن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -. وفنني صواًننت لننه:  3 صواٍ مضننلم  -ؤن جإمننا مىننه عنِن ا. بننم جإمننا مننا٢ ؤمُنن١ بٌْنن  حننٛ؟ 

 البلِى . 2 الهىاثح 

ا؟ ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ً ؤوط بً مال١ ٍو َى  -جحمناص وجؾنٖاص "هه  ًٍ بُُ الشماص حت  جس ى. ُٙل: وما َز

: ومنننا جس نني؟ ٙنننا٢: حتنن  جحمنننر. ٙننا٢: ؤصؤًنننذ بن مىننُن   وفننني صواًننت: ُٙنننلالبلننِى . 5 مخٖننٛ ٍلُنننه ي واللٖننً للبصننناصي 

  .الَمدة"٢ ؤمُه ؟الشمرة ي بم ٌضخحل ؤحدٝم ما

 .73/781اجٖٚىا ؤن الٚماص مً اإلاِضر اتحرم. الخمهُد   7

اي   4 نند ًنىٚؿي و ُُن الهبنت وال ٌَلنم حغننَى اجٖٚنىا ٍلنى ؤن ٌضنٌ  الْنرص مشنل ؤلاظنناصة عنهرا مُن ؤهنه ٙند ًٟخمنل ٙو

ا جدٍى الحاظت له وال ًمًٟ الخحرز مىنه بال ودمى٢ الحمام بإظرةي والغرب مً الٚر ت بَـى بغرل الاصجىاء وم

. اإلاَىهت للٚاعخي  ٞإصاش الداص و ُُ الحامل وعاء الحلىب وما زاد ًٍ  ل١ ٕةهه ممىٌى بمغٚت ٕةهه مَٖى ٍىهي 

اب  ح فنني 9/377. اتهمنٌى 71/756ي عنري الىنىوي لصننحُح مضنلم 4/7134ٍبندالَى ً وعنٍر ند عننا ابنً صنًٌ  . ٙو

 . 5/64بً ؤب  عِبت بظازتهما لبُُ الْرص. مؾىٗ ا

اجٖٚنننىا ٍلنننى بننننالن بُننُن اإلاَننندوم الننناي ال ًننندصي َنننل ًحؾنننل ؤم ال ًحؾنننل ألهنننه بُننُن ّنننرص مشنننل حبنننل الحبلنننت.   3

 .5/871ي زاد اإلاَاد 9/371اتهمٌى 

  .7/485. وال ٍو ة بصالٔ ابً حسم في اتحلى 6/491اجٖٚىا ٍلى بنالن بُُ الناثر في الهىاء. اإلاْجي   2

 . 3/714ىز بُُ اتههى٢. ألام اجٖٚىا ٍلى ؤهه ال ًج  5
                                                        

 ي 368ي 485ي 471ي 447ي 7/475 ي ؤحمنننننننند  4447 ي ابننننننننً ماظننننننننه  2611 ي اليضنننننننناج   3297 ي ؤبننننننننى داود  7545 ي مضننننننننلم  4148 البصننننننناصي  7 

  .7497والحدًض ٍىد الى ماي  

 ي 4464ه   ي وابنننننننننً ماظننننننننن7424 ي والى مننننننننناي  83 - 87/  7 ي واليضننننننننناج   3355و  3352 ي وؤبنننننننننى داود  739و  82 - 83و  33/  4 صواٍ ؤحمننننننننند  4 

  .22/  4والحاٝم  

  .72   7552 صواٍ مضلم  3 

  .7797/  3 مضلم  2 

   واللًٖ لِط للبصاصي وحدٍ.7555 ي ومضلم  7288 صواٍ البصاصي  5 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

93 

َري ظاز البُُ. مجمٌى الٖخاوي   6 ًُ  .49/287اجٖٚىا ٍلى ؤهه ب ا صئي مً اإلابُُ ما ًد٢ ٍلى ما لم 

 749حبل الحبل. ؤلاظماٌ البً مىاص ؼ  بُُ اجٖٚىا ٍلى ٕضاد  7

ظمناٌ البنً مىناص اجٖٚىا ٍلى ٕضاد بُُن اإلاقنامٌن  منا فني ؤؽنالب الٖحنى٢  واإلاالٙنُح  منا فني بننىن ؤلاهنار . ؤلا   8

 .749ؼ 

 .6/497اجٖٚىا ٍلى ٕضاد بُُ الحؾاة. اإلاْجي   9

ٞاص   71 م بُنُن الشننىب فنني مُننه  دون الَلننم بنىلننه ولىهننه وعنن٠له  بننال مُنناص للمغننى ي. الاصننخا اجٖٚننىا ٍلننى جحننٍر

  .9/428.وؤظاٍز الغإَُت بغرل التُاص ٍىد صئٍخه. اإلاهاب 6/237البً ٍبدالو  

 .3/27مُ ؤمه. ألام للغإعي  اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ الهىٌن  77

ٞان ما في القٌر مجهىال. اتهمٌى   74 ه لون وبن    .9/396اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ الحُىان الاي في فٍر

 2/342اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ اإلاض١ اإلاضخصرط مً الْسا٢. ٕخح الباصي   73

  .7/497اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ الؾٔى اإلاىٖؾل ًٍ الحُىان. ؤلإؾاي البً َبٌ ة   72

 .7/495ٚىا ٍلى ٍدم مغروٍُت اصد جاص الٖحل للقراب. ؤلإؾاي اجٖ  75

  6/497. اإلاْجي 7/317اجٖٚىا ٍلى بنالن بُُ اإلاالمضت واإلاىاباة. ؤلإؾاي   76

م بُُ فر ت الْاثؿ والٚاهؿ. البىاًت للَُجي   77  .8/757اجٖٚىا ٍلى جحٍر

م بُُ البُك في الدظاط والىىي في الخمر. اإلاْجي   78   .6/314اجٖٚىا ٍلى جحٍر

  .753مُ الخمر. مراجب ؤلاظماٌ ؼ  اجٖٚىا ٍلى ظىاز بُُ الىىي دامل الخمر  79

م اتههى٢. ألام   41   .7/326. اتحلى 3/61اجٖٚىا ٍلى ظىاز اصخصىاء اإلابُُ اإلاَلىم وجحٍر

 .735اجٖٚىا ٍلى ظىاز ؤن ًيَُه بصمضت دهاهٌ  بال صبُ دًىاص. ؤلاظماٌ البً اإلاىاص ؼ   47

نذ الٚغنرة الَلُنا. مراجنب ؤلاظمنناٌ ؼ  اجٖٚنىا ٍلنى ظنىاز بُُن منا  44 ٞنان ٍلُنه ٙغننرجان ٞنالهىز واللنىز ب ا هٍس

753.  

والٚغنرة الضنٖلى ل هنىز واإلاننىز  ٞننالبُك بةمراظنه مىننه واحند ًٖضند مننا لنه ٙغنر اجٖٚنىا ٍلنى ظنىاز بُُن  43

 .49/448مجمٌى الٖخاوي  753والرمان. مراجب ؤلاظماٌ ؼ 

. وؤن ٠ًننىن النشمً مَلىمنا فنني ٌّن  ألامننىص 756جننب ؤلاظمناٌ ؼ اجٖٚنىا ٍلنى ؤن البُنُن ال ًجنىز بال بنشمً. مرا  42

ٞاص 735ؤلاظمنناٌ ؼ  الِضننٌ ة. وؤمننا الغننراء مننً التبننناز وال حننام بننشمً اإلاشننل ٕننال بننإش. مجمنننٌى  ي6/233ي الاصننخا

ت الَٚد البً جُمُت ؼ 49/322الٖخاوي   .765ي ٙاٍدة في الغرول اإلاض  : هيٍر

مهنننا اإلا  45 بنننإن ًىضنننك البننناجُ زمنننً الضنننلَت بالٟخابنننت.  َلنننىم للمخَاٙننندًًاجٖٚنننىا ٍلنننى صنننحت بُننُن الضنننلَت بٙر

 9/212اتهمٌى للىىوي 

 .732اجٖٚىا ٍلى ظىاز بالبُُ بلى ؤظل مَلىم. ؤلاظماٌ ؼ   62

ننننا. الخمهُنننند   62 . مجمننننٌى 6/417. اإلاْجنننني 73/321اجٖٚننننىا ٍلننننى ظننننىاز بُنننُن النَننننام ظسإننننا فنننني الؾننننو ة وهحَى

 . 31/317الٖخاوي 

م اجٖٚىا ٍلى صحت بُُ ٙنُُ   48 ناا الٚمناظ: ٞنل  صاٌ بندَص هناي َو د ٍلم مجمٍى الْىم: ٞل عاة بدًىاصي ٙو

د ٍلم مىله. ٕخح الٚدًر   . 9/383اتهمٌى الىىوي  ي477/ 6ٙو
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م.  49  .9/381اتهمٌى الىىوي  اجٖٚىا ٍلى بنالن ؤن ًيُُ ٍغرة مً الْىم بماثت دَص

 .49/433ي ي مجمٌى الٖخاو 9/318اتهمٌى الىىوي  .اجٖٚىا ٍلى صحت بُُ اإلاغاٌ  03

ُله َى مً ًحدد زمنها. ٕخح الباصي   37   .2/346اجٖٚىا ٍلى ؽاحب الضلَت ؤو ٝو
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 .67/3الٚماص َى مِضر ٍىد ؤٝي  ؤَل الضلٗ. جٖضٌ  النو ي 

م ما وصد في   اإلاِضر:جحٍر

ننل مضننٟر حننرام»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ٍبنند   بننً ٍمننرو ؤن الىبنني  صواٍ ؤحمنند وؤبننى "بن   حننرم اإلاِضننر والْبٌنن اءي ٞو

ننا٢ اإلاىنناصي: الحندًض مَلننى٢. وفني بصننىادٍ الىلُند بننً ٍبنندة  4 داود  ولٟىنه ٌغننهد لننه منا ؤمرظننه ؤحمنند  مجهنى٢ي ٙو

ي وفني لٖنً ألحمند منً حن وؤبى داود وابنً حبنان والب هٚن  بن   حنرم ٍلنى ؤمتني التمنر »  3 دًض ابنً ٍبناش بىحنٍى

 .«واإلاِضر واإلاسص وال٠ى ت والٌٚن

ننً ابننً ٍبنناش ؤن صصننى٢    ننل مضننٟر حننرام»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو صواٍ ؤحمنند "بن   حننرم التمننر واإلاِضننر وال٠ى ننت ٞو

ا٢ في "مص ي 2 وؤبى داود وابً حبان والب هٚ    خؾر البدص": ٍلى عرل الصحُح ال ؤٍلم له ٍلت.ٙو

 ما وصد في الٚماص واللَب بالً د:

ننرة ٍننً الىبنني  مننً حلننٗ ٕٚننا٢ فنني حلٖننه: والننالث والَننسي ٕلُٚننل: ال بلننه بال  . ومننً ٙننا٢ »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ؤبنن  ٍَر

 . 6 مخٖٛ ٍلُه "ٕلُخؾد٘ . 5 لؾاحبه: حَا٢ ؤٙامٜر 
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 ي5/27 ل تناب  الضًن مَالم ًىير:

: ومنً ٙنامري ٕر منا ٙهنري وؤمنا مالنه مىنه ٙهنراي ٕلنم ًبنٛ لنه شنخيءي ِٕغنخد حٚندٍ ٍلنى منً ؤمنا مالنه. 4/258ٙا٢ ابً صظب في ظامُ الَلنىم والحٟنم 

ٞان حراماي وؤمو  صنبحاهه ؤن الغنُنان ًؾند بنالتم ل ما ؤدي بلى بًٚاٌ الَداوة والبْقاء  نال١ اإلاِضنر ٞو نً الؾنالةي ٝو ر واإلاِضنر ٍنً  ٝنر   ٍو

ً الؾالةي ٕةن ؽاحبه ٌَٟٗ بٚلبه  ًؾد ًٍ  ٝر   ٍو

ا الصننخْراٙه ُٕننهي ولهنناا ٙننا٢ ٍلنني إلاننا مننر ٍلننى ٙننىم ًلَبننىن بالغنننرهج: مننا َنناٍ غننخْل بننه ٍننً ظمُننُ مؾننالحه ومهماجننه حتنن  ال ٠ًنناد ًنناَٝر  ٍلُننهي َو

نننند صوي ٍننننً ٍلنننني ؤهنننه ٙننننا٢ إلاننننً صآَننننم ًلَبننننىن 71/474رظننننه: الب هٚنننن  الخمازُنننل التنننني ؤهننننخم لهننننا ٍننناٖٝىن؟  ؤم .  ٕغننننبههم بالَنننناٌٖٝن ٍلنننى الخمازُننننل. ٙو

ي وبن الغننرهج ٞنالً د ؤو 71/474بالغنرهج: ما لهاا ملٚخم  ؤمرظه: الب هٚ   . . ومً َىا ٌَلم ؤن اإلاِضنر محنرمي صنىاء ٞنان بَنـى ؤو بٌْن  ٍنـى

ً الؾالة ؤٝي  مً الً د.عر مىه ا ألجها حغْل ؤصحابها ًٍ  ٝر    ي ٍو

   مً حدًض ٍبد   بً ٍمرو.2/477 " ي النحاوي في "عري مَاو  آلازاص3685   3/348 ي ؤبى داود  777ي 4/758ؤحمد   4 

  .767ي 4/765ؤحمد   3 

 ي وؤبنننن  2/476 "ري مَنننناو  آلازننناص ي والنحنننناوي فننني "عننن71/447 ي الب هٚننن   5365 ي ابننننً حبنننان  3696 ي ؤبنننى داود  351ي 489ي 7/472ؤحمننند   2 

  .4749ٌَلى  

ل ما ُٕه ّرم ؤو ّىم مً اللَب ٕهى مِضر"الٚماص»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي   5   .َى اإلاِضر ٞو

ابننننً  ي و 7/7 ي واليضنننناج   7525 ي والى منننناي  3427ؤبنننن  داود   و ي 4/319 ي ؤحمنننند  7627 ي مضننننلم  6472ي 5924ي 5756ي 2579البصنننناصي   6 

مت  5715  مصخؾراي وابً حبان  4196ماظه     .25 ي وابً مٍس
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دة ؤن ال ً بٍر ر ودمه  7 مً لَب بالً دعٌ  »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىبي ٍو صواٍ ؤحمد ومضلم « ٠ٕإهما ؽبٓ ًدٍ في لحم مًً 

 . 4 وؤبى داود 

ً ؤب  مىحخ  ًٍ الىبي  صواٍ ؤحمد وؤبى داود وابً ماظت « مً لَب بالً د ٕٚد ٍصخ    وصصىله»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ا٢ الحاٝم: صحُح ٍلى عرل الغُصٌن  ظا٢ بصىادٍومال١ في "اإلاىمإ"ي وص   . 3 زٚاثي ٙو

نننً ؤبننن  مىحنننخ  ؤن الىبننني  ٙنننا٢ فننني  ي 5 صواٍ ؤحمننند « ٕٚننند ٍصنننخ    وصصنننىله  2 منننً لَنننب بالَٟننناب »ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ى مى وٜ. دي َو  "مجمُ السواثد": صواٍ النو او ي وفي بصىادٍ ٍلي بً ٍز

ً ٍبد الرحمً الحن ي  مشنل الناي ًلَنب بنالً د زنم »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: صمَذ ؤبن  ًٚنى٢: صنمَذ صصنى٢   ٍو

ننر زنم ًٚنىم ُٕؾننلي ٙنا٢ فنني "مجمُن السواثند": فنني   6 صواٍ ؤحمند "ًٚنىم ُٕؾنلي مشنل النناي ًخىفنإ بنالُٚح ودم التًً 

هي و ُٚت صظاله صظا٢ الصحُح  .بصىادٍ مىحخ  بً ٍبد الرحمً الحن يي ولم ؤٍٕر

 ما وصد في صباٙاث الخحَرػ بٌن الحىاهاث:

ننننً ابننننً ٍبنننناش ٙننننا٢:  وفنننني  ي 8 صواٍ ؤبننننى داود والى منننناي « بننننٌن البهنننناثم  7 ٍننننً الخحننننَرػ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنننن  صصننننى٢   »ٍو

ى فَُٗ.  بصىادٍ ؤبى ًحح  الٚخاث َو

ٌن جزباث الحٛ: ان مُ اإلاغٝر  ما وصد في الَر

نم منً بَند ّلنبهم صنُْلبىن. ": ٙا٢: إلاا هسلذ -ا  -ًٍ هُاص بً مٟرم ألاصل ي  الم. ّلبنذ النروم. فني ؤدونألا ألاـص َو

ننان اإلاضننلمىن ًحبننىن ىهننىص الننروم ٍلنن همي "فنني بقنُن صننىٌن ً للننرومي ٞو ٠ٕاهننذ ٕنناصش ًننىم هسلننذ َنناٍ آلاًننت ٙنناٍَر

ىم نننا ًٖنننري اإلاامىنننىن بىؾنننر  "ٙنننى٢  :  ألجهنننم وبًننناَم ؤَنننل ٝخنننابي وفننني  لننن١ نننس  ٍو نننى الٍَس ًىؾنننر منننً ٌغننناء َو

ٞاهذ َٙرػ جحب ىهىص ٕناصشي ألجهنم وبًناَم لِضنىا بإَنل ٝخنابي وال بًمنان ببَنضي ٕلمنا 5- 2]الروم: "الحُٟم [ و

نم منً بَند "ؤهس٢   َاٍ آلاًتي مرط ؤبى بٟر الؾدًٛ ًؾُح في هىا ي مٟت:  الم. ّلبذ النروم. فني ؤدونألا ألاـص َو

نننم ؽننناحب١ ؤن النننروم ٙنننا٢ "ّلنننبهم صنننُْلبىن. فننني بقننُن صنننىٌن هننناش منننً ٙنننَرػ ألبننن  بٟنننر: ٕنننال١ بُيىنننا و ِىننن١ي ٍز

ننان  -صننخْلب ٕنناصش فنني بقنُن صننىٌني ؤٕننال هراَىنن١ ٍلننى  لنن١؟ ٙننا٢: بلننىي  م الَر ٕنناصتهً ؤبننى بٟننر  -و لنن١ ٙبننل جحننٍر

الىا ألب  بٟري ٝم ججَل البقُ: زالر صىٌن بلى حضُ صىٌني ٕضم بُيىا و ِى١  اني ٙو ىني وجىافَىا الَر واإلاغٞر

ىن و  صنا هيخهي بلُهي ٙا٢: ٕضنمىا بُننهم صنذ صنىٌني ٙنا٢: ٕمقنذ الضنذ صنىٌن ٙبنل ؤن ًيهنرواي ٕإمنا اإلاغنٞر

                                                        

ى مغبت ٙؾٌ ة  اث ٕؾىؼ ًلَب بها."الً دعٌ »ٙىله: : -صحمه    –ٙا٢ الر ا ي  7   عه ي مَرب مَىاٍ: حلىي َو

  .5873 ي وابً حبان  3763ابً ماظه   و ي 2939 ي ؤبى داود  4461 ي مضلم  367ي 357ي 5/354ؤحمد   4 

 ي 5874ابنننننً حبننننننان   و ي 7/772 ي الحننننناٝم  7778 " ي مالنننننن١ فننننني "اإلاىمنننننإ3764 ي ابنننننً ماظنننننه  2938 ي ؤبنننننى داود  211ي 397ي 2/392ؤحمننننند   3 

  .7491 ي وؤب  ٌَلى  71/475 ي والب هٚ   7469والبصاصي في ألادب اإلاٖرد  

 نرهج ٕلم ًصك حدًض في الىهي ٍىه. ي ٕؾىؼ الً دي وؤما الغ"الَٟاب»ٙىله: :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي . 2 

بد بً حمُد  7/775 ي والحاٝم  2/394ؤحمد   5    .528 ي ٍو

  .44/494 " ي والنو او  في "الٟبٌ 71/475 ي والب هٚ   5/371 ؤحمد  6 

راء بٌن الٚىم ؤو الدواب.-صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7  ػ: َى ؤلّا  : الخحَر

  .77/85 " ي والنو او  في "الٟبٌ 71/44 ي والب هٚ   4571ي 4519ؤب  ٌَلى   و ي 7718 ي الى ماي  4564 ؤبى داود  8 
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ً ؤب  بٟري ٕلما دملذ الضىت الضابَتي ىهرث الروم ٍلى ٕناصشي َٕناب اإلاضنلمىن ٍلنى ؤبن  بٟنر حضنمُت صنذ  َص

ابً وفي صواًت ًٍ  . 7 ه الى ماي ٙا٢: وؤصلم ٍىد  ل١ هاش ٝشٌ . ؤمرظ"في بقُ صىٌن"صىٌني ٙا٢: ألن   ٙا٢: 

ىن ًحبىن ؤن "الم. ّلبذ الروم. في ؤدوألا ألاـص": في ٙىله حَالى -ب  -ٍباش  ٞان اإلاغٞر لبذي ٙا٢:  ٙا٢: ّلبذ ّو

نان اإلاضنلمىن ًحبنىن ؤن ًيهنر النروم ٍلنى ٕناصش ألجهنم  ًيهر ؤَل ٕاصش ٍلى النروم ألجهنم وبًناَم ؤَنل ألاوزناني ٞو

ٕاٝروٍ ألبن  بٟنري ٕناٍٝر ؤبنى بٟنر لرصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢: ؤمنا بجهنم صنُْلبىني ٕناٍٝر ؤبنى بٟنر لهنمي ؤَل ٝخابي 

نننااي ٕجَننل ؤظنننل  ننااي وبن ىهنننرجم ٞننان لٟنننم ٝنناا ٝو ٕٚننالىا: اظَننل بُيىنننا و ِىنن١ ؤظنننالي ٕننةن ىهرهنننا ٞننان لىنننا ٝنناا ٝو

ٙنننا٢ صنننَُد بنننً ظبٌننن :  -ي ٕٚنننا٢: ؤال ظَلخنننه بلنننى دون الَغنننر؟ ممنننط صنننىٌني ٕلنننم ًيهنننرواي ٕننناٝر  لننن١ للىبننني ملسو هيلع هللا ىلص

ي مننا دون الَغننر  ىم ننا ًٖننري  -بلننى ٙىلننه  -الننم. ّلبننذ الننروم "ٙننا٢: زننم ىهننرث الننروم بَنند ٕننال١ ٙىلننه:  -والبقنُن ٍو

ٙنا٢ ألبن  بٟنر  ٙا٢ صُٖان: صمَذ ؤجهم ىهروا ٍل هم ًىم بدص. وفي صواًنت: ؤن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص"اإلاامىىن. بىؾر  

 . 4  ًا ؤبا بٟر؟ ٕةن البقُي ما بٌن زالر بلى حضُ. ؤمرظه الى ماي ؤال ؤمٖقذ :"الم. ّلبذ الروم"في مىاحبت 

ت ٍىد الدضاوي في الحٚ٘ى ؤو ظهل اتحٛما وصد في   :مغروٍُت الٍٚر

م ومننا ٝىننذ ٙننا٢ حَننالى: " لنن١ مننً ؤهبنناء الُْننب هىحُننه بلُنن١ي ومننا ٝىننذ لنندحهم ب  ًلٚننىن ؤٙالمهننم ؤحهننم  ًٟٖننل مننٍر

م ابىت بمامهم وصُدَم ٕدغاي ٍل ها بىى بصنراثُلي "  ٙا٢ ٙخادة:  22لدحهم ب ا ًصخؾمىن  آ٢ ٍمران:  ٞاهذ مٍر

ٞان زوط ؤمتهاي ٕقمها بلُه ". اي و ٍر ىا ٍل ها بضهامهمي ؤحهم ًٟٖلهاي ٌٕٚر ٝز  ٕاٙىٍ 

ا٢ حَالى:  -739 الؾنإاث: "ٕضاَم ٠ٕان مً اإلادحقٌن  وبن ًىوط إلاً اإلارصلٌن ب  ؤبٛ بلى الٖل١ اإلاصحىن "ٙو

ي ٠ٕان مً اإلاْلى ٌن.727    ًٚى٢ حَالى: ٕٚاٌص

نرة ًٍ "الصحُحٌن "في و لنى ٌَلنم الىناش منا فني الىنداء والؾنٗ ألاو٢ي زنم لنم ا ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ؤبن  ٍَر

 . 3ًجدوا بال ؤن ٌضتهمىا الصتهمىا ٍلُه

ٞان ب ا ؤصاد صٖرا ؤٌٙر بنٌن ؤزواظنهي ٕنإًتهً منرط صنهمها منرط " ٍاجغت:ؤًقا ًٍ "حٌن الصحُ"وفي  ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .2بها مَه"
                                                        

م  7  نه بال منً حندًض ٍبنند 3792   3794 صواٍ الى مناي بنٙر نب ال وَٕر ننا٢: َناا حندًض حضنً صنحُح ٍّر   فني الخٖضنٌ ي بناب ومنً صنىصة النرومي ٙو

بد الرحمً بً ؤب  السهاد ؽدو  ند صوي هحنى َناا مرصنال الرحمً بً ؤب  السهاد. ؤٙى٢: ٍو نان ٕٚ هنا. ٙنا٢ ابنً ٝشٌن : ٙو ٘ي حٌْ  حٖيه إلاا ٙندم بْنداد ٞو

ند  ٝننٍر  نى حندًض حضننً بغنىاَدٍ. ٙو م. ؤٙنى٢: َو ٌننَ  نريي ّو خنادةي والضنديي والَس ٍنً ظماٍنت منً الخننابٌَني مشنل ٍٟرمنتي والغنَبيي ومجاَنندي ٙو

نجي فنني  757/  5"الننندص اإلاىشننىص "الضننُىم  فنني  ننهي وؤبننن  وَننُم فنني ألا "وزاد وضننيخه للنننداٙص عنننَب "الحلُنننت "ي والب هٚنن  فنني "ٕننراد "ي والنو اوننن ي وابننً مردٍو

ا٢: "صحُح ٍلى عرل الغُصٌن271/ 4ؤلاًمان ". وصواٍ الحاٝم   ى ٝما ٙاالي" ي ٙو  ووإٚه الاَبي. ٙا٢ ألالباو : َو

ننت بننً ٍمننرو. والبصنناصي فنني 4771 ي  4295 ؤمرظننه ؤحمنند  4    ٙننا٢: حنندزىا ٍبنند   بنننً دمحمي 76ؽننٖحت  "٢ الَبننادملننٛ ؤَٕننا»  ٙننا٢: حنندزىا مَاٍو

تي  ي  وحدزىا ابً اإلاشج ي ٙا٢: حندزىا دمحم ؤبنى صنَُد الخْلبنيي والى مناي    . 5289 . واليضناج  فني الٟون ي  جحٖنت ألاعنرأ   3793ٙا٢: حدزىا مَاٍو

نت بنً ٍمنرو.  -الى مايي واليضاج -ٝالَما  نضي ٙنا٢: حندزىا مَاٍو نت بنً ٍمنروي وؤبنى صنَُد الخْلبني دمحم بنً ؤصنَد-ٝالَمنا ًٍ الحضٌن بنً حٍر  -مَاٍو

م  . وفنَٖه ألالبناو  فني القنَُٖت بننٙر ٙناال: حندزىا ؤبنى بسنحا٘ الٖنساصيي ٍنً صنُٖان الشنىصيي ٍنً حبِنب بنً ؤبن  ٍمنرةي ٍنً صنَُد بنً ظبٌن ي ٕناٍٝر

 مرصلت ٍنً ٙخنا3352 
 
ا٢ ألالباو  في ؤحد عىاَدٍ: له بصىاد حضًي وعىاَد ؤًقا بُند   بنً ٍبند   بنً  ي ٙو ند ٍىند النون يي ٍو دة وظنابر بنً ٍز

 ا لٖٚدان الغاَد. و  ؤٍلم."ٍخبت بً مضَىد ٍىد ابً ٍضاٝر. و الهملت: ٕحدًض الى ظمت صحُح دون ٙىله: "ؤال احخنذ ًا ؤبا بٟر

 .237ومضلم  675صواٍ البصاصي  3

 .4771ومضلم  4593صواٍ البصاصي  2
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مي "ٍمران بً حؾٌن: ًٍ "مضلم صحُح "وفي  ٌن له ٍىد مىجنهي لنم ًٟنً لنه منا٢ ٌّنَ  ؤن صظال ؤٍخٛ صخت مملٝى

ا٢ له ٙىال عدًدا"ٕدٍا بهم صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕجسؤَم ؤ  . 7زالزاي زم ؤٌٙر بُنهم: ٕإٍخٛ ازىٌني وؤ٘ص ؤصبَتي ٙو

رة: ًٍ "البصاصي صحُح "وفي  ىا بلُنهي ٕنإمر ؤن ٌضنهم "ؤب  ٍَر ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍنـر ٍلنى ٙنىم الُمنٌني ٕضناٍص

 . 4بُنهم في الُمٌن: ؤحهم ًحلٗ"

وفنني صواًنننت "ب ا ؤٝنننٍر ازىننان ٍلنننى الُمننٌني ؤو اصنننخحباَاي ٕلِضننتهما ٍل هنننا" ٙننا٢: ٍننً الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص"ؤبننن  داود صننًن "وفنني 

 . ب ا ؤٍٝر ازىان ٍلى الُمٌن ؤو اصخحباَا""ؤحمد: 

ُه ؤًقا:  ٞاني "ٕو ٌ بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ولِط لىاحد منهما بِىتي ٕٚا٢: اصتهما ٍلى الُمٌن ما  ؤن صظلٌن امخؾما في مخا

ا " ؤحبا  ل١ ؤو  . 3َٝر

ؤحنألا صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص صظنالن ًصخؾنمان "ٙالنذ: ؤم صلمت ًٍ ٍبد   بً صإُ مىلى ؤم صلمت ًٍ "الصحُحٌن "وفي 

ننض لهمنناي لننم جٟننً لهمننا بِىننت بال دٍىاَمنناي ٕٚننا٢: بهمننا ؤهننا بغننري وبهٟننم جصخؾننمىن بلننيي ولَننل بَقننٟم ؤن  فنني مىاٍص

ذ لنه منً حنٛ ؤمُنه بصنخيء ٕنال ًإمنا ٠ًىن ؤلحً بحهخه مً بَكي ٕإٙ نخي لنه  ٍلنى هحنى ممنا ؤصنمُي ٕمنً ٙقِن

ُننه: ""الضنًن "فنني ؤبنى داود وصواٍ . 2مىنه عنِن اي ٕةهمنا ؤٙننُن لنه ٙنَننت منً الىنناص" نا٢ ٞننل واحنند ٕو ٕب٠نألا الننرظالني ٙو

 .5"اصتهماي زم جحاال منهما: حٚ  ل١ي ٕٚا٢ لهما الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ؤما ب ا َٕلخما ما َٕلخما ٕاٙدضماي وجىمُا الحٛي زم

ؤٙبلنذ امنرؤة حضننعىي ؤحنند ؤهنه إلاننا ٞنان ًنىم "ؤبنن  الس ٌن  ٙنا٢: ؤمو ون ي  ٍننروة.ٍنً  َغنام بننً ٍنروةيٍنً ؤحمند وصوي 

منذ ؤجهننا  الس ٌن :حتن  ٞنادث ؤن حغنٔر ٍلننى الٚخلنىي ٙنا٢: ٕٟنٍر الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ؤن جنراَمي ٕٚنا٢: اإلانرؤةي اإلاننرؤة. ٙنا٢  ٕخَى

تها ٙبنل ؤن جيخهني بلنى الٚخلنى ٙنا٢: ٕلهنسث فني ؽندصي ٙا٢: ٕ ؽُٖتيؤم   ٞاهنذ امنرؤة ظلندة  -صرظذ ؤصعىي ٕإدٝص و

الذ: بل١ُ ٍجنيي ال ؤم لن١ي ٙنا٢ ٕٚلنذ: بن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍنسم ٍلُن١ي ٕرظَنذ وؤمرظنذ زنى ٌن مَهناي ٕٚالنذ:  ٙو

 حمنسةيا٢: ٕج نذ بنالشى ٌن لنًُٟٖ ٕ همنا ٕٚد بلْجي مٚخلهي ٕٟٖىٍى ٕ هماي ٙ حمسةيَاان زى ان ظ ذ بهما أل ي 

فني حمنسة ٙنا٢: ٕىظندها ّقافنت: ؤن هٟٖنً  بحمنسةيٙخُلي ٙند َٕنل بنه ٝمنا َٕنل ألاهؾاص ٕة ا بلى ظىبه صظل مً 

زنننىب ولرهؾننناصي زنننىبي ٕٚننندصهاَما ٠ٕنننان ؤحننندَما ؤٝوننن  منننً آلامنننري لحمنننسة زنننى ٌن وألاهؾننناصي ال ٖٝنننً لنننهي ٙلىنننا: 

ىا بُنهما ٕٟٖىا ٞل واحد ف  .6ي الشىب الاي ماص له "ٕإٍٙر

ولحدًض ابً اإلاضِب ؤن صظلٌن امخؾنما بلنى صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص فني ؤمنر وظناء ٞنل واحند منهمنا بغنهىد ٍندو٢ ٍلنى ٍندة 

ا٢: اللهم ؤهذ جٚ خي بُنهم ٕٚ خ  للاي مرط له الضهم  .7واحدة ٕإصهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بُنهما ٙو

                                                        

 .7668صواٍ مضلم  7

 .4672مرظه البصاصي ؤ 4

 .71496وؤحمد  3676صواٍ ؤبى داود  3

 .7773ومضلم  4681صواٍ البصاصي  2

د اإلادو  فَُٗ. 2/95والحاٝم وصححه ٍلى عرل مضلم  3528صواٍ ؤبى داود  5  ي بال ؤهه فَٗ ألن ُٕه ؤصامت بً ٍز

 .7278صواٍ ؤحمد  6

 .71/459والب هٚ  في الٟو ي  413صواٍ ؤبى داود في اإلاراصُل  7
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 ما وصد في بُُ ٕقل اإلااء وظاوة الىاص

نً ظننابر بنً ٍبنند    ننً  -. وزاد فني صواًننت:  4 صواٍ مضننلم  -   ٍننً بُُن ٕقننل اإلاناء -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبني  -ٙنا٢:  -ب-ٍو ٍو

 البلِى . 3 بُُ فراب الهمل 

ً بًاش بً ٍبد:  وصنححه الى منايي   2 صواٍ التمضنت بال ابنً ماظنه ": هه  ًٍ بُُن ٕقنل اإلاناء- ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبي »ٍو

ا٢ الٚغٌ ي: َى ٍلى عرل الغُصٌن.  ٙو

ً ؤبن   نرة ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢   ٍو وإلاضنلم  . 6 مخٖنٛ ٍلُنه « (5)ال جمىَنىا ٕقنل اإلاناء لخمىَنىا بنه الٟنر : » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍَر
زاد ابً حبان في « ال جمىَىا ٕقل اإلااء لخمىَىا ٕقل الٟر» : 8 وللبصاصي  «لُباٌ به الٟر ال ًباٌ ٕقل اإلااء» : 7 

جٌى الَُا٢» : 9 "في "صحُحه  .«ٕ هس٢ اإلاا٢ ٍو

ً بًاش بً ٍبد اإلاسو  ٙا٢:    .(10)هه  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ بُُ اإلااء"»ٍو

ً ٍاجغت ٙالذ:   . 74 صواٍ ؤحمد وابً ماظه «   77 ؤن جمىُ هُٚ البه   -ملسو هيلع هللا ىلص  -هه  صصى٢   »ٍو

نننرة ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢    نننً ؤبننن  ٍَر زالزنننت ال ٠ًلمهنننم   ًنننىم الُٚامنننت وال ًىينننر بلننن هم وال ًنننٝس هم ولهنننم : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

مىَنن١ ٕقننلي ٝمننا ًٚننى٢   الُننىم ؤ»زاد فنني صواًننت:  "ٍننااب ؤلننُم: صظننل ٍلننى ٕقننل منناء بٖننالة ًمىَننه ابننً الضننيُل

 ي  73  مخٖٛ ٍلُه"مىَذ ٕقل ما لم حَمل ًداٜ

                                                        

مىَىن اإلااٍىن 7  ل للمؾلٌن الاًً َم ًٍ ؽالتهم صاَىن الاًً َم ًرائون ٍو   .7-2 اإلااٍىن: "  ألاؽل في  ل١ ٙىله حَالى: ٍٕى

  .7565 صواٍ مضلم  4 

ً بُُ اإلااء. وألاـص لخحرري ًَٕ  ل١ هه  الىبني "  وجمامها: 35   7565 صواٍ مضلم  3   ي 4277ابنً ماظنه   و ي 7/316ليضناج   ". وصواٍ ا -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍو

  .2953 ي وابً حبان  356ي 339ي 3/338 ي وؤحمد  4277 

  .2954 ي وابً حبان  4276 ي والحدًض ٍىد ابً ماظه  2/738ي 3/277 ي ؤحمد  7477 ي الى ماي  7/317 ي اليضاج   3278 ؤبى داود  2 
والىابُ منلٚاي صىاء ُٙل: بن اإلااء مل١ إلاال١ ؤصفه  ٕقل اإلااء الهاصي ال ًمىُ  و َب ؤٝي  الَلماء بلى ؤهه : -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (5)

مي واإلاىؾىؼ ًٍ ؤحمد وظىب باله مجاها بٌْ  ٍـى   ٌَ اا ٙى٢ ؤب  حىُٖت والغإعي وؤحمد وبسحا٘ وؤب  ٍبُد ّو ؤم الي َو

ي وماَب ؤب  حىُٖت والغإعي: ال ًجب باله ل .للغربي وصٚ  البهاثمي وصٚ  السصٌو  لسصٌو

ٞان مىَه مٖقُا بلى مىُ الٟر؟ ٍلى ٙىلٌن ألصحابىا وؤصحاب الغإعيي  ٞان بٚرب الٟري و وامخلٖىا: َل ًجب باله منلٚاي ؤو ب ا 

وفي ٝالم ؤحمد ما ًد٢ ٍلى امخؾاؼ اإلاىُ بالٚرب مً الٟري وؤما مال١ي ٕال ًجب ٍىدٍ با٢ ٕقل اإلااء اإلاملٜى بمل١ مىبَه ومجراٍ 

 ..2/222جامع العلوم واحلكم  اتحاز في ألاوٍُتي وبهما ًجب ٍىدٍ با٢ ٕقل اإلااء الاي ال ًمل١.بال للمقنر ٞ

 ي 7247 ي ومالننننن١  4278 ي وابنننننً ماظنننننه  7474 ي والى مننننناي  3273ؤبننننن  داود   و ي 263ي 4/422 ي ؤحمننننند  7566 ي مضنننننلم  4446 البصننننناصي  6 

  .6457ب  ٌَلى   ي وؤ5772 " ي واليضاج  في "الٟو ي 2952وابً حبان  

  .7566 مضلم  7 

  .319ي 4/473 ي ؤحمد  6567ي 4447 البصاصي  8 

  .2956 ابً حبان  9 

   بلًٖ: ًٍ بُُ ٕقل اإلااءي وصححه الى ماي.2664  واليضاج   4276  وابً ماظه  7477  صواٍ الى ماي  71 

 ؤي اإلااء الٖافل ٕ ها ًٍ حاظت ؽاحبها.« هُٚ البه » . ٙىله: 77 

  .2/354 ي وابً ؤب  عِبت  6/754 ي والب هٚ   4/71 ي والحاٝم  2955ابً حبان   و ي 4/848 ي ابً ماظه  468ي 6/739حمد   ؤ74 

 . 718  ومضلم  4369صواٍ البصاصي    73 
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ً ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ ًٍ الىبي  منً مىُن ٕقنل ماثنه ؤو ٕقنل ٝنرٍ مىَنه   ٍنس »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

نند فننَٖه بَقننهم   7 صواٍ ؤحمنند « وظننل ٕقننله ًننىم الُٚامننت ننى زٚننت ٙو لٟننً وفنني بصننىادٍ دمحم بننً ؤصنند التسا نني َو

ٌٍ  ٌغهد له. رة اإلاخٚدم في الصحُح ّو  حدًض ؤب  ٍَر

ً ٍبادة بً الؾامذ  ٙ خ  بٌن ؤَل اإلادًىت في الىصل ؤال ًمىُ هُٚ به ي ٙو خ  بٌن ؤَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   »ٍو

 . 4 صواٍ ٍبد   بً ؤحمد في اإلاضىد « البادًت ؤال ًمىُ ٕقل ماء لُمىُ به الٟر

نً صظننل منن ٞاء فني زننالر: فنني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّننسوث مُن صصننى٢    -ٙننا٢:  -ا  -ً الصنحابت ٍو ٕضننمَخه ًٚنى٢: اإلاضننلمىن عننر

 البلِى.  5 صواٍ ؤحمد ي وؤبى داود ي وصظاله زٚاث  -  (4) ي واإلااءي والىاص (3) الٟر

رة ؤن الىبي   بةصىاد صحُح.  6 صواٍ ابً ماظه « اإلااء والىاص والٟالال ًمىُ »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  ٍَر

نننننً بَنننننك الصنننننحابت ٙنننننا٢:   ٞاء فننننني زنننننالر: الٟنننننر واإلاننننناء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّنننننسوث مننننُن الىبننننني »ٍو ٕضنننننمَخه ًٚنننننى٢: الىننننناش عنننننر

ٞاء في زالزت: في اإلااء والٟر والىا» : 8 وفي لًٖ لهما  ي 7 صواٍ ؤحمد وؤبى داود "والىاص  .  9 "صاإلاضلمىن عر

د صححه ابً الضًٟ."وزمىه حرام»مً حدًض ابً ٍباش وزاد:   71 وصواٍ ابً ماظه    وبصىادٍ فَُٗ ٙو

ً بهِضت لى منه زنم ٙنا٢ ًنا هبني   منا الصنخيء الناي ال ًحنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اصخإ ن ؤب  الىبي »ٙالذ:  ٍو ٕجَنل ًندهى مىنه ٍو

ي ٙنا٢ ًنا هبني   منا الصنخيء الناي ال  (11) الناي ال ًحنل مىَنه؟ ٙنا٢ اإلا نك مىَه ٙا٢: اإلااءي ٙا٢ ًا هبي   منا الصنخيء

                                                        

  .4/25 " ي و"ألاوصه7/72 "النو او  في "الؾٌْ  و ي 4/779ؤحمد   7 

 . 5/346ٍبد   بً ؤحمد في زواثد اإلاضىد   4 

( :  ،ههو ال،ههل  هفل  نههوز منهع فضههلو إ  يف أرم املههواب. ومهفى  أك  ني ههس وأمحههد وأك 5/81األم وبنههد الشهافعي ):"  -صحمنه    –ٙنا٢ ابنً صظننب   3 
اليغهور إخا خىه  مها ىو  ببيد أ و   مينع فضل ال،ل مءلقا، ومنهو من  ايب:   مينهع أ هد املها  وال،هل إ  أىهل اليغهور خاصهس، وىهو  هويب األوزابهي، ألن أىهل

 .2/222جامع العلوم واو،و  و لنىو م اقدروا أن اتحولوا من م،اهنو من ورا  بيضس اإلسهبم وأىلو.

 وؤما الىهي ًٍ مىُ الىاصي ٕحمله ماثٖت مً الٖٚهاء ٍلى الىهي ًٍ الاٙخباش منها دون ؤٍُان الهمري : -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (4)

ى بَُدي ولى حمل ٍلى مىُ الاصخقاءة بالىاصي و ا٢ ما ٕقل ًٍ حاظت ؽاحبها إلاً ومنهم مً حمله ٍلى  مىُ الحهاصة اإلاىصٍت للىاصي َو

ي لم ًبَد.  .4/444ظامُ الَلىم والحٟم  ٌضخدفئ بهاي ؤو ًىطج ٍل ها مَاما وهحٍى

  .3277 ي وؤبى داود  362/ 5 صواٍ ؤحمد  5 

  .4273ابً ماظه   6 

"ي ٕلِط ٍىدَما بلًٖ "الىاش.."ي و ي صواًت عا ةجابُ ُٕه اإلاالٗ  7   .الحإً في "البلِى

  .3277 ي ؤبى داود  5/362ؤحمد   8 

ننى بهننناا اللٖننً عنننا  تتالٖخننه للٖنننً الهماٍننت "اإلاضنننلمىن 6/7 "ٙننا٢ ألالبنناو  فننني "ؤلاصواء 9  ٕهننى اتحٖنننىوي ألن مصننرط الحننندًض واحنندي وصواًنننت "  "َو

نننم الحنننإً ابنننً  هننن ر صحمنننه   حَنننالىي ٕنننإوصد الحننندًض فنني بلنننِى اإلانننرام بننناللًٖ الغنننا ي منننً صواًنننت ؤحمننند وؤبننن  داودي وال ؤؽنننل لنننه الهماٍننت ؤصنننك. َو

ند ؤوصدٍ فني "الخ تنُؿ"ٍىدَما البختي ٕخيبه نى بناللًٖ الغنا  َناا ٍىند ؤبن  ٍبُند فني "ٝخناب ألامنىا3/65٢ "ٙو نم  477 ؼ"  ٍلنى الهنادةي َو   749ٙص

د بً َاصون.  جٖرد بها ًٍس

  .2/419 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل77/81 "النو او  في "الٟبٌ  و ي 4274اظه  ابً م 71 
وؤما اإلا كي ٕلَله ًحمل ٍلى مىُ ؤماٍ مً اإلاَادن اإلاباحتي ٕةن اإلا ك مً اإلاَادن الياَرةي ال ًمل١ :"  -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (11)

ؤٙنُ صظال اإلا كي ُٕٚل له: ًا صصى٢   بهه بمً لت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  : ؤن الىبي 7"  باجحُاءي وال باجٙناٌي هؿ ٍلُه ؤحمدي وفي " صًن ؤب  دواد 

ه مىه.  ..2/223جامع العلوم واحلكم  اإلااء الَدي ٕاهىٍ 
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ي   7 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ًحل مىَهي ٙا٢: ؤن جَٖل التٌ  مٌ  ل١ وؤٍله ٍبد الحٛ وابً الٚنان بإجها ال حَٔر

ٌٍ  في الصحابت. ا ابً حبان ّو د  َٝر ي ٙا٢ في "الخ تُؿ": ٙو  حَٔر

ًنننا صصنننى٢  ! منننا الصنننخيء الننناي ال ًحنننل مىَنننه؟ ٙنننا٢: اإلا نننك واإلاننناء »جهنننا ٙالنننذ: منننً حننندًض ٍاجغنننت ؤ  4 والبنننً ماظنننه 

 والحدًض بصىادٍ فَُٗ ول حدًض عىاَد."والىاص

ً ٍبادة بً الؾامذ   ىنٜ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو لنى ٌغنرب ٙبنل ألاصنٖل ٍو ٙ خ  في عرب الىصل مً الضُل ؤن ألٍا

ال١ حت  جىٚ خي الحنىاًه ؤو ًٖجن  اإلاناءاإلااء بلى الَٟبٌن زم ًرصل اإلااء  صواٍ ابنً ماظنه "بلى ألاصٖل الاي ًلُه ٝو

 بةصىاد مىٚنُ.  3 والب هٚ  والنو او  

ً ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ:   ؤن ًمض١ حت  ًبلٓن الَٟبنٌن   2 ٙ خ  في صُل مهسوص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

لى ٍلى ألاصٖل نا٢ الحنإً فني "الٖنخح":   5 ى داود وابً ماظه صواٍ ؤب"الَٟبٌن زم ًرصل ألٍا بةصنىاد ُٕنه مٚنا٢ي ٙو

ا٢ في "التالؽت": بصىادٍ حضً.  بن بصىادٍ حضًي ٙو

 مً حدًض ٍاجغت   6 وصححه الحاٝم 

ً الس ٌ   صواٍ الهماٍنت "اصاصنٛ ًنا ز ٌن  زنم احنيط اإلاناء حتن  ًرظُن بلنى الهند»ٙنا٢ للس ٌن :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  –ٍو

 . 7 مً حدًض الس ٌ  

ت  ما وصد في الدغدًد في مً ًمخىُ ًٍ الَاٍص

نننً ابنننً مضنننَىد نننت الننندلى والٚننندص -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىنننا وَننند اإلاننناٍىن ٍلنننى ٍهننند الىبننني »ٙنننا٢:  -ا  -ٍو   8  صواٍ ؤبنننى داود« ٍاٍص

 وصٟذ ٍىه وحضىه اإلاىاصي.

ننً ظننابر مننا مننً ؽنناحب ببننل وال بٚننر وال ّننىم ال ًننادي حٚهننا بال ؤَٙنند ٍل هننا بٚنناٌ »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبنني ٍننً  -ا  -ٍو

ط ٕ هننا ًىم نا ظمننا وال مٟضنىصةي ٙلىننا: ًنا صصننى٢   ومننا  نر جنننإٍ  اث اليلنٗ بيلٖهننا وجىنحنه  اث الٚننرن لِن ٙٙر

اي ومىحتها وحلبهاي وحمل ٍ  . 9 صواٍ ؤحمد ومضلم "ل ها في صيُل  حٚها؟ ٙا٢: بمرا٘ ٕحلها وبٍاصة دلَى

 بمرا٘ الٖحل مجاهاما وصد في 

                                                        

ي 44/374 "لٟبٌن  ي والنو اون  فني "ا7777 ي وؤب  ٌَلنى  6/751 ي والب هٚ   4673الداصم    و ي 3276ي 7669 ي ؤبى داود  287ي 3/281ؤحمد   7 

  .42/416ي 44/374 "لٟبٌ "ا

  .4272ابً ماظه   4 

  .5/346 ي ٍبد   بً ؤحمد في زواثد اإلاضىد  6/752 ي الب هٚ   4283ابً ماظه   3 

ُل ٌّ   ل١.« مهسوص»ٙىله:  2  يت بالحهاز ٙو ى وادي بجي ٍٙر  بٖخح اإلاُم وص٠ىن الهاء بَدَا زاي مقمىمت زم صاء َو

  .4284   ي ابً ماظه3639ؤبى داود   5 

  .4/77الحاٝم   6 

 .  4357  - 749  ومضلم  4359صواٍ البصاصي    7 

  .6/88 ي والب هٚ   418ي 9/417 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/544 "اليضاج  في "الٟو ي  و ي 7657 ؤبى داود  8 

  .7676 ي والداصم   3455 ي وابً  5/47اليضاج    و ي 988 ي مضلم  3/347 ؤحمد  9 
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ننً ظننابر مننا مننً ؽنناحب ببننل وال بٚننر وال ّننىم ال ًننادي حٚهننا بال ؤَٙنند ٍل هننا بٚنناٌ »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً الىبنني  -ا  -ٍو

ط ٕ هننا ًىم نا ظمننا نر جنننإٍ  اث اليلنٗ بيلٖهننا وجىنحنه  اث الٚننرن لِن وال مٟضنىصةي ٙلىننا: ًنا صصننى٢   ومننا  ٙٙر

اي ومىحتها وحلبهاي وحمل ٍل ها في صيُل    . 7 صواٍ ؤحمد ومضلم "حٚها؟ ٙا٢: بمرا٘ ٕحلها وبٍاصة دلَى

ً ؤوط  ٍنً ٍضنب الٖحنل ٕنهناٍي ٕٚنا٢: ًنا صصنى٢  ! بهنا هنن٘ر الٖحنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال منً ٝنالب صنإ٢ الىبني »ٍو

ب. ي 4 صواٍ الى ماي « ؿ له في الٟرامتٕىٟرم ٕرم ا٢: َاا حدًض حضً ٍّر  ٙو

 ما وصد في اإلاَاوفت ٍلى وفُ التغب ٍلى ظداص الهاص

رة  رة  -ٙا٢: " -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر ا  -ال ًمىُ ظاص ظاٍص ؤن ٌْرز مغبت في ظداٍص ". زم ًٚى٢ ؤبى ٍَر

 البلِى يالَمدة . 3 مخٖٛ ٍلُه  -ا لي ؤصاٝم ٍنها مَرفٌن؟ و  ألصمٌن بها بٌن ؤٝخإٟم م -

 ما وصد في اإلاَاوفت ٍلى الغٖاٍت

ننً ؤبنن  ؤمامننت  مننً عننُٖ ألمُننه عننٖاٍتي ٕإَنندي لننه َدًننتي ٕٚبلهنناي ٕٚنند ؤحننألا بابننا  -ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً الىبنني  -ا  -ٍو

 البلِى . 2 صواٍ ؤحمدي وؤبى داودي وفي بصىادٍ مٚا٢  -الر ا  ٍيُما مً ؤبىاب

 ما وصد في اإلاَاوفت ٍلى ؤداء الَمل الىاظب

ً ٍبد   بً ٍمرو   صواٍ ؤبنى داودي والى مناي وصنححه  -الراشنخي واإلارحصنخي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لًَ صصى٢    -ٙا٢:  -ب-ٍو
 البلِى . 5 

 َاوفت في ؤصاعخي مىاص١ الحج والَمرةما وصد في اإلا

نن ِٟ
َِ لِىننُه ِللّىنناِش َصنىاء  ال ََ ناي َظ

َّ
سننِهِد الَحننراِم ال

َ
ِ َواإلا
َّ
ننً َصنيُِل ا  ٍَ ُؾننّدوَن  نروا َوٍَ

َ
ٖ
َ
ٝ ًَ نناً
َّ
 ُٕننِه ٙنا٢ حَننالى: ﴿ِبنَّ ال

ُ
ٗ

لٍُم] ]الحج: 
َ
ااٍب ؤ ٍَ ِاُٙه ِمً 

ُ
لٍم ه
ُ
ِرد ُِٕه ِبِةلحاٍد ِبي ًُ  [ 45َوالباِد َوَمً 

ال بهمننا َننى "ًيلنن١ مننً الغننمط؟ ٕٚننا٢:  -ؤو بىنناء  -لنن١ بمجنن  بِخننا  جغننتي ٙالننذ: ٙلننذ ًننا صصننى٢   ؤال هبجننيٍننً ٍا

  (6)"مىاا إلاً صبٛ بلُه 

                                                        

  .7676 ي والداصم   3455 ي وابً  5/47اليضاج    و ي 988 ي مضلم  3/347حمد   ؤ7 

  .5/339 ي والب هٚ   7/371اليضاج    و ي 7472 الى ماي  4 

  .7619 ي ومضلم  4263 صواٍ البصاصي  3 

  .3527 ي وؤبى داود  467/  5 صواٍ ؤحمد  2 

ا٢ 7337 ي والى ماي  3581 صواٍ ؤبى داود  5   حضً صحُح "."الى ماي:  . ٙو
منننننننننت ي 7937  والننننننننننداصم  ي 2579  وؤبننننننننننى ٌَلنننننننننى ي 3117ي 3116  وابنننننننننً ماظننننننننننه ي 887    والى منننننننننناي4179ؤبننننننننننى داود     و45527صواٍ ؤحمننننننننند    6  ن 267-7/266"والحنننننننننناٝم فنننننننننني "اإلاضنننننننننخدٜص. 4897  وابننننننننننً مٍس ٚنننننننننن  فنننننننننني "الضنننننننننًن ي والب ه

ال١ حض5/739"الٟو ي  ُه ظهالت الرواًت ًٍ ٍاجغت اهنع هللا يضر. ىه الى ماي. وصححه الحاٝم ووإٚه الاَبي! ٝو  . ٕو
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ت:  ما وصد في الحُل اإلامىٍى

ا٢ حَالى: ﴿  ٙو
َ
 ؤ
َّ
ىَن ِبال ٍُ َد

ْ
ص ًَ ًَ آَمُىىا َوَما  ِاً

َّ
َ َوال
َّ
ىَن ا  ٍُ اِد

َ
ص ُروَن  ًُ َُ

ْ
غ ٌَ َضُهْم َوَما  ُٖ

ْ
 [ البٚرة: ]   ]9ه

ا٢ حَالى: ﴿ ُهْم ٙو ٍُ اِد
َ
َى م َُ َ َو

َّ
ىَن ا  ٍُ اِد

َ
ص ًُ ٌَن  ِٚ ِٕ َىا

ُ ْ
 [اليضاء: ]   ]724..  .ِبنَّ اإلا

نننا٢ حَننننالى: ﴿ َها ُمْؾننننِبِح ٙو ْؾننننِرُمنَّ َُ
َ
َضننننُمىا ل

ْ
ٙ
َ
 ؤ
ْ
ننننِت ِب  َهىَّ

ْ
ْصننننَحاَب ال

َ
ننننا ؤ
َ
ْىه
َ
َمننننا َبل
َ
ْم ٝ َُ ننننا
َ
ْىه
َ
ننننا َبل ُىىَن  77ٌَن  ِبهَّ

ْ
ْضننننَخص ٌَ  
َ
  78  َوال

اِثُمىَن  
َ
ْم ه َُ ١َ َو  َصّ ِ

ًْ  ِم
 
اِثٗ
َ
ْ َها م
َ
ل ٍَ  
َ
أ
َ
ن
َ
ِرٍِم  79ٕ الؾَّ

َ
ْؽَبَحْذ ٞ

َ
إ
َ
 الٚلم   4 [ : ]   ]41  ٕ

ا٢ حَالى: ﴿  ٙو
 
َرَدة ِٙ ىا 

ُ
ىه
ُ
ُهْم ٞ
َ
َىا ل
ْ
ل ُٚ
َ
ْيِذ ٕ ْم ِفي الضَّ

ُ
َخَدْوا ِمْىٟ ٍْ ًَ ا ِاً

َّ
ِلْمُخُم ال ٍَ ْد 

َ
ٚ
َ
اِصِ ٌَن  َول

َ
نا 65م

َ
 إلِا
 
ناال
َ
٠
َ
ا ه ََ َىا
ْ
ل ََ َج
َ
ٕ  

ٌَن   ِٚ
ُمخَّ
ْ
 ِلل
 
ت
َ
ي ٍِ َها َوَمْى

َ
ٖ
ْ
ل
َ
َدْحَها َوَما م ًَ َن  ٌْ    3 [ البٚرة : ]   ]66َب

ا٢ حَالى: ﴿   ٙو
 
ىال َُ ْٖ ِ َم

َّ
ْمُر ا 
َ
اَن ؤ
َ
ْيِذ َوٞ ْصَحاَب الضَّ

َ
ا ؤ ىَّ ََ
َ
َما ل
َ
َنُهْم ٝ ََ
ْ
ل
َ
ْو ه
َ
 [اليضاء: ]   ]27ؤ

ا٢ حَ ا  الى: ﴿ٙو
 
ِلُي
َ
ا ّ
 
اٙ
َ
ا ِمْنُهْم ِمُش

َ
ه
ْ
ا
َ
م
َ
ْيِذ َوؤ ُدوا ِفي الضَّ َْ

َ
 ح
َ
ُهْم ال
َ
َىا ل
ْ
ل
ُ
 [ اليضاء: ]   ]752َوٙ

نننا٢ حَنننالى: ﴿ َُمنننا ٙو ِٕ اَمنننِت 
َُ
ِٚ
ْ
نننْىَم ال ًَ نننَنُهْم  ُْ ُم َب

ُ
ْحٟ َُ ننن
َ
ننن١َ ل ُنننِه َوِبنَّ َص َّ ِٕ نننىا 

ُٖ َخلَ
ْ
ًَ ام نننِاً

َّ
نننى ال
َ
ل ٍَ نننْيُذ  نننَل الضَّ َِ َمنننا ُظ

ىا ِبهَّ
ُ
ننناه
َ
ُنننِه ٞ ِٕ

ىَن   ُٖ َخِل
ْ
ص    الىحل742ًَ

ِج ِهْم 
ْ
ننإ
َ
 ج
ْ
ننْيِذ ِب  ننُدوَن ِفنني الضَّ َْ ٌَ  

ْ
َبْحننِر ِب 

ْ
 ال
َ
ننْذ َحاِفننَرة

َ
اه
َ
ِتنني ٞ
َّ
ننِت ال ْرٍَ
َ
ٚ
ْ
ًِ ال نن
ٍَ ُهْم 
ْ
ل
َ
ننْىَم َصننْبِتِهْم  ٙننا٢ حَننالى: ﴿ َواْصننإ ًَ ِحَُخنناُجُهْم 

 َُ ى
ُ
ْبل
َ
ِل١َ ه
َ
ا
َ
ِج ِهْم ٝ
ْ
إ
َ
 ج
َ
ْضِيُخىَن ال ٌَ  

َ
ْىَم ال ا َوٍَ  ٍ رَّ

ُ
ىَن  ع ُٚ ُض ْٖ ًَ ىا 

ُ
اه
َ
رأ:    ]763ْم ِبَما ٞ  [763]ألٍا

ٌى في الحرام   ما وصد ؤن مً هىي بالَٚد الٙى

منا٢ بالىُناثي وبهمنا ل٠نل امنرت »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٍلى اإلاىو ي ٙا٢: صمَذ صصى٢    -ا  -ٍمر بً التناب  بهمنا ألٍا

ٞاهذ ههرجه بلى دهُا   – ٙنا٢ ابنً جُمُنت . 2 "ًؾُبهاي ؤو بلى امرؤة ًىٟحهناي ٕرهرجنه بلنى منا َناظر بلُنهما هىيي ٕمً 
ننننا٢ ابننننً صظننننب  . 5 : ُٕننننه دلُننننل ؤن مننننً هننننىي بننننالبُُ ٍٚنننند الر ننننا حؾننننل لننننه الر ننننا  -رمحههههو    :" د٢  -صحمننننه    –ٙو

ىد البُننٌى التنني ؤن الَٚنىد التنني ًٚؾنند بهنا فنني البنامً الخىؽننل بلننى منا َننى محنرم ٌّنن  صننحُحتي َٝٚنالحندًض ٍلننى 

ماي ٕةن َاا الَٚد بهما هنىي بنه الر نا ال البُُن "   ٌَ اي ٝما َى ماَب مال١ وؤحمد ّو ًٚؾد بها مَج  الر ا وهحَى

(6) « "وبهما ل٠ل امرت ما هىي »
 . 

 ما وصد في حُل ال هىد لبُُ اتحرماث:

                                                        

ٌَن 7  ُت  نننني ؤن ًحخنننا٢ اإلانننرء ل تننننروط منننً القننننُٛ والحنننرط ؤو للخىؽنننل بلننننى الحنننٛ ؤو ٍلننننى دٕنننُ اليلنننم. بٍننننالم اإلانننٙى ننننا٢ 3/241  اتتننناصط الغنننٍر . ٙو

ند ًصخناصون مؾنن ك اتتناصط. : ًراد بالحُلت الخحُل بىظه صاجٓ مغروٌ فني اليناَر. 4/417الغامبي في اإلاىإٚاث  والحىُٖنت ٙند ٌَون ون بالحُنل ٙو

 223ألاعباٍ والىياثر ؼ 

ذ الٚنٗ.2/366  ٙا٢ ابً ٝشٌ  في جٖضٌٍ  4  هم ؤن اإلاضاٌٝن ٌضخحٚىن ٙو  : في عٍر

 : جحُال ٍلى الحٟم الغر ي.7/239  ٙا٢ الٚرمبي في الهامُ ألح٠ام الٚرآن 3 

م  ي ومضلم 75 - 7/  7  صواٍ البصاصي 2    .7917ٙص

ٌَن  28  بُان الدلُل ؼ 5   .2/544وبٍالم اإلاٙى

 .7/97ظامُ الَلىم والحٟم   6 
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نننرة  ال جرجٟبننىا مننا اصجٟبنننذ ال هننىد ٕدضنننخحلىا محنناصم   بنننإدوألا ": ٚنننى٢ ً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ب ؤهننه صنننمُ صصننى٢   ٍننً ؤبننألا ٍَر

 . 7 "الحُل 

بن   وصصنىله حننرم بُُن التمنر واإلاُخننت "ًٚننى٢ ٍنام الٖنخح:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنً ظنابر بنً ٍبنند   ب ؤهنه صنمُ صصنى٢   

ننننر وألاؽننننىام. ُٕٚننننل: ًننننا صصننننى٢   ي ؤصؤًننننذ شننننحىم اإلا نننندًَ بهننننا الهلننننىد. والتًً  ُخننننت؟ ٕةهننننه ًنلننننى بهننننا الضننننًٖ ي ٍو

ضخؾنبح بهننا الىنناش. ٕٚننا٢: الي َننى حنرام. زننم ٙننا٢ صصننى٢    ٍىنند  لن١: ٙاجننل   ال هننىد. بن   إلاننا حننرم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َو

 والبلِى الَمدة . 3 "  4 ٍل هم شحىمهاي ظملٍى زم باٍٍى ٕإٞلىا زمىه 

نً ابنً ٍبناش ؤن الىبني  نا وؤٞلنىا ؤزماجهناي ٕننةن   ب ا »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو لَنً   ال هنىد حنرم ٍلن هم الصننحىم ٕباٍَى

 وصظا٢ بصىادٍ زٚاث.  2 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « حرم ٍلى ٙىم ؤٞل شخيء حرم زمىه

 ما وصد في الحُلت جصٚال مُاص اتهلط:

ننا بال ؤن ج٠ننىن »ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍننً ٍمننرو بننً عننَُب ٍننً ؤبُننه ٍننً ظنندٍ: ؤن الىبنني  البُنُن واإلابخنناٌ بالتُنناص حتنن  ًٖىٙ 

ننه مغننُت ؤن ٌضننخُٚله صواٍ التمضننت بال ابننً ماظننه وحضننىه الى منناي وؤمرظننه "ؽننٖٚت مُنناص وال ًحننل لننه ؤن ًٖاٙص

مت  الب هٚ  نجي وابً مٍس ا مً م٠اجهما» : 6 وفي لًٖ  ي 5 والداٙص مً   7 ظه وؤمرظه ؤبى داود وابً ما«. حت  ًخٖٙر

 مً حدًض ؤب  برزة بةصىاد صظاله زٚاث.

ً ابً ٍمر ؤن الىبي  ا ؤو ًٚى٢ ؤحدَما لؾاحبه امىن  وص منا ٙنا٢: »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو اإلاخباٌَان بالتُاص ما لم ًٖىٙ 

ننان ظمَُننا »وفنني لٖننً: "ؤو ٠ًننىن بُنُن مُنناص نناي ٞو ؤو ًصٌنن  ب ا جبنناٌُ الننرظالن ٠ٕننل واحنند منهمننا بالتُنناص مننا لننم ًٖىٙ 

نا بَند ؤن جباٌَنا ولنم ًىنٜ   ي وبن جٖٙر ؤحدَما آلامري ٕةن مٌ  ؤحدَما آلامنر ٕخباٌَنا ٍلنى  لن١ ٕٚند وظنب البُُن

ٞنل بَُنٌن ال بُُن بُنهمننا » : 9 وفني لٖنً إلاضنلم  ي 8 مخٖنٛ ٍلُنه واللٖنً إلاضنلم « واحند منهمنا البُُن ٕٚند وظنب البُُن

ا بال البُُ التُاص ا ؤو ٠ًىن » : 71 وفي لًٖ لهما "حت  ًٖىٙ  اإلاخباٌَان ٞل واحد منهما بالتُاص مً بَُه ما لم ًٖىٙ 

ٞان بَُهما ًٍ مُاص ٕٚد وظب نان ابنً ٍمنر ب ا بناٌُ صظنال ٕنإصاد ؤال ًُٚلنه  .«بَُهما ًٍ مُاصي ٕةن  ٙا٢ هنإُ: ٞو

 ٙام ٕمصخ  َىُت زم صظُ.

                                                        

  وابنننً جُمُنننت فننني الٖخننناوي الٟوننن ي 457/  4  وظنننىد بصنننىادٍ ابنننً ٝشٌننن  فننني جٖضنننٌٍ   42 ؼ "ظنننسء فنننى التلنننُ وببننننا٢ الحُنننل " ؤمرظنننه ابنننً بننننت فنننى 7 

 ".7535وألالباو  في ؤلاصواء    3/743

 4 : . ٌضخؾبح: ٌضخ خيء. ظملٍى  ؤ ابٍى

  .346ي 3/342 ي ؤحمد  4767 ي ابً ماظه  7497 ي الى ماي  319ي 7/777 ي اليضاج   3286 ي ؤبى داود  7587 ي مضلم  4747 البصاصي  3 

  . 74/411 " ي والنو او  في "الٟبٌ 77/374ابً حبان   و ي 3288 ي ؤبى داود  344ي 493ي 7/427 ؤحمد  2 

  .4/783 ي ؤحمد  7427 ي الى ماي  7/457 ي اليضاج   3256  ؤبى داود 5 

نجي  6    .5/477 ي والب هٚ   3/51 الداٙص

نجي  5/471الب هٚ    و ي 4784 ي ابً ماظه  3257 ؤبى داود  7    .3/6 ي الداٙص

 ي وابننً 7/428 ي واليضناج   7425   ي والى منناي3255ي 3252ؤبن  داود   و ي 7537 ي مضننلم  4117ي 4116ي 4115ي 4113ي 4117 البصناصي  8 

  .779ي 73ي 52ي 9ي 4/2 ي وؤحمد  4/677 " ي ومال١ في "اإلاىمإ4787وابً ماظه  

  .7537 مضلم  9 

  .7537 ي مضلم  4/722 البصاصي  71 
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نً ابننً ٍمنر ٙننا٢:   ي ٕلمنا جباٌَىننا صظَنذ ٍلننى ٍٚبنني بَنذ مننً ؤمٌن  اإلاننامىٌن ٍشمنان منناال بنالىادي ممننا لنه بصُونن»ٍو

ناي ٕلمنا وظنب بُعني  ٞاهنذ الضنىت ؤن اإلاخبناٌٌَن بالتُناص حتن  ًٖىٙ  ي و حت  مرظذ منً بِخنه مغنُت ؤن ًرادون  البُُن

صواٍ البصنناصي "و َُنهي وصؤي ؤون  ٙند ّبيخنه ٕنةو  صنٚخه بلنى ؤـص زمنىد بنشالر لُنا٢ وصناٙجي بلنى اإلادًىنت بنشالر لُنا٢
 7 . 

نننرة ؤن الى نننً ؤبننن  ٍَر ً بُننُن بال ٍنننً جنننراـ » ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بننني ٍو نننا٢ الى مننناي:  صواٍ الى مننناي وؤبنننى داود« ال ًخٖنننٙر ٙو

ب     4 حدًض ٍّر

ُت و ي الحُل اإلاغروٍت:  ما وصد في اتتاصط الغٍر
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ننرة  ننً ؤبنن  صننَُدي وؤبننن  ٍَر اصنننخَمل صظننال ٍلننى مُونن ي ٕجننناءٍ بخمننر ظىِننبي ٕٚنننا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اؤن صصننى٢    -ب-ٍو

ٕٚنننا٢: الي و  ًنننا صصنننى٢  ي بهنننا لىإمنننا الؾننناٌ منننً َننناا بالؾنننناٌٍن "ؤٞنننل جمنننر مُوننن  َٟننناا؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصنننى٢   

نننا٢ فننني  -ال جَٖنننلي بننُن الهمننُن بالننندصاَمي زنننم ابخننُن بالننندصاَم ظىِبنننا " - ملسو هيلع هللا ىلص -والؾننناٌٍن بالشالزنننت ٕٚنننا٢ صصنننى٢    ٙو

ال١ اإلاٌ ان ". وإلاضلم:  3 اإلاٌ ان مشل  ل١. مخٖٛ ٍلُه   البلِى. 2 "ٝو

ؤمامت بً صهل بً حىُٗي ؤهه ؤموٍ  بَك ؤصحاب صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص منً ألاهؾناصي ؤهنه اعنخ٠ألا صظنل مننهم حتن  ًٍ 

ُ ٍل هاي ٕلما دمل ٍلُه صظا٢ ٙىمه ؤفجيي ٕ ت لبَقهمي ٕهػ لهاي ٕٙى َاد ظلدة ٍلى ٍيمي ٕدملذ ٍلُه ظاٍص

نت دملنذ ٍلنيي ٕناٝروا  لن١  َنذ ٍلنى ظاٍص ا٢: اصخٖخىا لي صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕنةو  ٙند ٙو م بال١ي ٙو ٌَىدوهه ؤموَ 

الىا: ما صؤًىا بإحد مً  الىاش مً القر مشل الاي َى بهي لى حملىاٍ بل١ُ لخٖستذ ٍيامهي لرصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙو

   5 "ٕإمر صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ؤن ًإماوا له ماثت عمرااي ُٕقر ٍى بها فر ت واحدة»ما َى بال ظلد ٍلى ٍيمي 

                                                        

  .4171البصاصي   7 

ب.3258 ي وؤب  داود  7428الى ماي   4  ا٢ الى ماي: حدًض ٍّر   ي ٙو

  .918 " ي والنو او  في "الؾٌْ 4/377 ي وؤحمد  7/332 ي والنُالسخي  7/489ت  وصواٍ بلًٖ آمر ابً ؤب  عِب

  .95   7593 ي ومضلم  287و  211 - 399/  2 صواٍ البصاصي  3 

  .92   7593 مضلم  2 

م 5  م  2274  صواٍ ؤبى داود بٙر  وصححه ألالباو  وله م٘ر ًٍ ٍدد مً الصحابت بإلٖاو مصخؾرة. 4572وابً ماظه بٙر
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 ما وصد في الخحاًل ٍلى الر ا بالَُىت:

ننننً ابننننً ٍمننننر  ي وؤمنننناجم ؤ هنننناب البٚننننري   7 ب ا جبنننناٌَخم بالَُىننننت  -ًٚننننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننننا٢: صننننمَذ صصننننى٢   -ب-ٍو

ه حت  جرظَىا بلنى دًنىٟم  خم الههادي صله   ٍلُٟم  ال ال ًًٍ  صواٍ ؤبنى داود منً صواًنت  -وصفِخم بالسصٌي وجٝر

 البلِى. 2 وصححه ابً الٚنان   3 . وألحمد: هحٍى مً صواًت ٍناءي وصظاله زٚاث  4 هإُ ٍىهي وفي بصىادٍ مٚا٢ 

نجي  د »بةصىاد ُٕه مٚا٢:   5 وصوي الداٙص ؤن امرؤة دملذ ٍلى ٍاجغت ٕٚالذ: ًا ؤم اإلاامىٌن بو  بَذ ّالما مً ٍز

ذ  ذ و ئط ما عٍر م وضُت وبو  ابخَخه مىه بضخماثت هٚداي ٕٚالذ لها: بئط ما اعىً  م بشمان ماثت دَص د بً ؤٙص ٍز

 «ل بال ؤن ًخىببن ظهادٍ مُ صصى٢   ٙد بن

 ما وصد مً بظماٍاث في الَُىت

اجٖٚننىا ٍلننى ظننىاز عننراء مننا بنناٌ البنناجُ بمشننل مننا بنناٌ ؤو بننإٝي  ممننا بنناٌي وؤهننه ال ًنندمل فنني الَُىننتي صننىاء صننلم  -

.
 
 ؤو ماظال

ًّ
ٞان البُُ حاال ي بداجُ الؾىاجُ 7/636ؤح٠ام الٚرآن ل هؾاؼ  اإلاغى ي الشمً ؤو لم ٌضلمهي وصىاء ؤ

5/799.  

ىا ٍلنى ظنىاز ؤن ٌغنى ي الضنلَت بنإلٗ بلنى ؤظنلي وبَند ٙنبك النشمًي لنه ؤن ًيَُهنا للبناجُ ألاو٢ بإٙنل منً اجٖٚ -

 .6/233الشمً ألاو٢ وؤهه ال ًدمل في الَُىت. ٕخح الٚدًر البً الهمام 

ي ٕاعننى اَا بىٚنندي ٕننةن  لنن١  - ي ؤو ٞننان بَُهننا ألاو٢ بَننـر اجٖٚننىا ٍلننى ؤهننه بن اعننى ي اإلاغننى ي الضننلَت بَننـر

 .6/467وؤهه ال ًدمل في الَُىت. اإلاْجي ظاثس 

                                                        

بٟضننر الَنٌن اإلاهملنتي زنم ًناء جحخُنت صنناٝىت زنم هنىن  ني ؤن جيُنُ منً صظننل صنلَت بنشمً مَلنىم بلنى ؤظننل "الَُىنت»: ٙىلنه: -صحمنه    –  ٙنا٢ الر نا ي 7 

 مضن   زنم ٌغننى حها مىنه بإٙننل منً النشمً النناي باٍهنا مىننه وصنمُذ ٍُىنت لحؾننى٢ الىٚند لؾنناحب الَنٌن و لن١ ؤن الَننٌن َنى اإلاننا٢ الحافنري واإلاغننى ي 

ا ؤي ؽْاصا ومضٟىت..«  ال»بهما ٌغى حها لُيَُها بٌَن حافرة جؾل بلُه مً ٕىصٍ لُؾل به بلى مٚؾىدٍ. ٙىله:  ضَر  بقم الاا٢ اإلازهمت ٝو

ننل   : فني بصنىادٍ بسننحا٘ بن713ً-5/714 ي ٙنا٢ اإلاىنناصي فني مصخؾننر صنًن ؤبنن  داود  3264 صواٍ ؤبنى داود  4  ؤصنُد ؤبننى ٍبند الننرحمً التراصناو  هٍس

 ٍنناءمؾري 
 
ُنه ؤًقنا ُنه مٚنا٢ ال ًحخج بحدًشه. ٕو نا٢ ابنً  هنر فني بلنِى اإلانرام   .التراصناو  ٕو صواٍ ؤبنى داود فني    ٍنً حندًض ابنً ٍمنر َناا4/42ٙو

 فني الخ تننُؿ الحبٌنن    صواًنت هننإُ ٍىنه وفنني بصننىادٍ مٚنا٢. وألحمنند هحنٍى مننً صواًننت ٍنناء
 
نا٢ ؤًقننا  : 3/973وصظالنه زٚنناث وصنححه ابننً الٚنننان. ٙو

ىنندي . اهخهنن . َنناا ومننً الَلمنناء مننً  بصننىاد الحنندًض النناي صننححه ابننً الٚنننان مَلننى٢ ألهننه ال ًلننسم مننً ٞننىن صظالننه زٚنناث ؤن ٠ًننىن  ؤن ٍو
 
صننحُحا

ٞاأللباو   ه  التراصناو  ٍنً ٍنناء الترصناو ي ٙنا٢ الناَبي فني   . ومداٍص ٍلى ؤبن  ٍبند النرحم77ًالصحُحت   ٝما في الضلضلت–صحك الحدًض بنٙر

. ٙلذ2/527اإلاٌ ان    .376ي ؼ: 5والحدًض له ٍدة م٘ر بٌن ٍللها الب هٚ  في صيىه ط  : َاا مً مىاٌٍٝ 

ننم  "اإلاضننىد " صواٍ ؤحمنند فنني 3  م  2845ٙص ننٛ عننهر بننً حىعننبي ٍننً ابننً ٍمننري ولٖيننه: 5117 . وصواٍ ؤحمنند بننٙر ب ا فننً الىنناش بالنندًىاص »  مننً مٍر

نننننىا ا م وجبننننناٌَىا بالَُىنننننت واجبَنننننىا ؤ هننننناب البٚنننننر وجٞر َنننننه حتننننن  ًرظَنننننىا بلنننننى دًننننننهموالنننندَص وؤٍلنننننه فننننني «. لههننننناد فننننني صنننننيُل   ؤهننننس٢   بهنننننم بنننننالء ٕنننننال ًٕر

د صوي حدًض الىهي ًٍ الَُىت مً م٘ر ًٚىي بَقها بَقا.""الخ تُؿ مػ مدلط ولم ًاٝر صماٍه مً ٍناء ٙو  بإن ألٍا

م وؤلاحهام  2    .4/  757/  4 بُان الَى

نجي  5  بد الرزا٘  337ي 5/331الب هٚ    و ي 3/54 الداٙص   .257 ي وابً الهَد  785-8/782 ي ٍو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  (2)ما وصد في جىزُٛ الَٚد بالغهادة والٟخابت
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ا٢ في الخجاصة الحافرة ﴿ِبال ٚنرة: ٙو

484 .] 

ُ الحرط في الخجاصة وؤمر به في اإلاداًىت. ٙا٢ ابً ٍباش بُنهم ٍىد اإلا٠اجبنتا لٟنُال : "ٕإمر بالغهادة   -هنع هللا يضر  – ٕٕر

. وصجننك 67/7جٖضننٌ  ابننً اإلاىنناص "ًنندمل فنني  لنن١ جحننىد وال وضننُانا ٕمننً لننم ٌغننهد ٍلننى  لنن١ مننىٟمي ٕٚنند ٍصننخ 

النون ي الىظنىب. والنراجك ٙنى٢ الهمهننىص ألن الخىزُنٛ حنٛ للنداثًي ولنه ؤن ٌضننٚه الندًً ٞلنهي ٕخىزُٚنه منً بنناب 

يم ا ؤولى. لما ّلب اليً بالتؾىمت والً اٌ ٍو  ٞو
ُ
َٙضنه
َ
نم ؤ
ُ
ِلٟ
ِ
ٞاءا جإٝندث الٟخابنت. ٙنا٢ حَنالى: ﴿  ي  الغنر إلاا٢ ٝو

] ]البٚرة:  ِ
َّ
ىَد ا  ٍِ484 .] 

                                                        

ي الضننننلمي الاصخؾننننىاٌي ؤلاظننننناصةي 7  ننننت الخمل٠ُنننناث بَٚنننند ظمُننننُ ٍٚننننىد اإلاَاوفنننناثي وحغنننننمل: البُننننُي بُننننُ ألاؽننننى٢ والشمنننناصي الؾننننٔر   حغننننمل مجمٍى

 ؤلاٙالتي الؾ كي ؤح٠ام الهىاصي الغَٖتي الضبٛ.الهَالتي التُاصاثي 

." ألاؽل في  ل١ ٙىله صبحاهه:4    .484 البٚرة:"ولُملل الاي ٍلُه الحٛ."زم ٙا٢:"ًا ؤحها الاًً آمىىا ب ا جداًيخم بدًً بلى ؤظل مض   ٕاٝخبٍى
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ِمَىَخُه] ]البٚرة: 
َ
ًَ ؤ ِم
ُ
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ِدّ ال
َ
ا ُُ ل
َ
ا ٕ م َبَق 

ُ
ًَ َبَُقٟ ِم

َ
ِةن ؤ
َ
 [. 483ومما ًد٢ ٍلى ٍدم الىظىب ٙىله حَالى: ﴿ٕ

رة  ً ؤب  ٍَر خه ٕٚا٢ حَالى:ًٍ صصى٢ -ا  -ٍو ُه ؤن   ؤصي آدم  ٍص خ١ي "  ٍلُه وصلم حدًشا ٕو َاالء  ٍص

ٕنة ا ٞننل بوضنان مٟخننىب ٍمنٍر بننٌن ٍُيُنهي ٕننة ا ٕن هم صظننل ؤفنىئَم ؤو مننً ؤفنىئهمي ٙننا٢: ًنا صب مننً َناا؟ ٙننا٢: 

ي ٙنا٢:  اٜ الناي ٝخينذ لنهي د ٝخب له ٍمر ؤصبٌَن صىت. ٙا٢: ًا صب زد فني ٍمنٍر ٙنا٢: ؤي صب  َاا ابى١ داوودي ٙو

ٕنةو  ٙند ظَلنذ لنه منً ٍمنري صنخٌن صنىتي ٙنا٢: ؤهنذ و اٜي زنم ؤصنًٟ الهىنت منا عناء  ي زنم ؤَنبه منهناي ٠ٕنان 

آدم ٌَند لىٖضننهي ٕإجنناٍ ملنن١ اإلانىثي ٕٚننا٢ لننه آدم: ٙنند حزهلننذي ٙند ٝخننب لنني ؤلننٗ صنىتي ٙننا٢ بلننىي ولٟىنن١ ظَلننذ 

خ خهي ووسخي ٕيضِذ  ٍص  . 7هي ٕمً ًىم ا ؤمر بالٟخاب والغهىد"البى١ داوود صخٌن صىتي ٕجحد ٕجحدث  ٍص

ننننننننننننننً الَننننننننننننننداء بننننننننننننننً مالنننننننننننننند  مىننننننننننننننه وؤهننننننننننننننه ٝخننننننننننننننب ٝخابننننننننننننننا بننننننننننننننال١ ظنننننننننننننناء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنننننننننننننني ٙؾننننننننننننننت عننننننننننننننراثه -ا  -ٍو

ي اعنى ي مىنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ميحرلا نمحرلا هللا مسبي َاا ما اعى ي الَداء ابً مالد بً َى ة مً دمحم صصى٢   "ُٕه:

بشتي بُُ اإلاضلم للمضلم"ٍب
ُ
 . 4دا ؤو ؤمت ٍلى ؤال داء وال ّاثلت وال م

 ً منت ألاهؾناصيي ؤن ٍمنهٍو نى منً ؤصنحاب الىبني ملسو هيلع هللا ىلص: ؤن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ابخناٌ   -هنع هللا يضر  – ٍمناصة بنً مٍس ي حدزنه َو

راب ي ٕنٖٛ صظا٢  ٕرصا مً ؤٍراب ي ٕاصخدبَه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لُٚقُه زمً ٕرصهي ٕإصٌر الىبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلاصخيي وؤبنإ ألٍا

راب  ِٕضاومىن بالٖرشي ال ٌغَرون ؤ راب  في الضىم ٍلنى ٌَى فىن ألٍا ن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ابخاٍهي حت  زاد بَقهم ألٍا

راب  الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنا٢: بن ٝىنذ مبخاٍنا َناا الٖنرش ٕابخ َنهي وبال زمً الٖرش الاي ابخاٍه به الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕىادي ألٍا

ط ٙند ابخَخنه مىن١؟ "ٍرابن ي ٕٚنا٢: بَخه. ٕٚام الىبني ملسو هيلع هللا ىلص حنٌن صنمُ هنداء ألا  رابن : ال و  منا بَخن١. "ؤولِن ٙنا٢ ألٍا

رابن  "بلى ٙد ابخَخه مى١ "ٕٚا٢ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ما ًى اظَناني ٕنٖنٛ ألٍا راب  َو ٕنٖٛ الىاش ًلى ون بالىبي ملسو هيلع هللا ىلص وألٍا

لن١ بن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص لنم ًٟنً لُٚنى٢ بال ًٚى٢: َلم عهُدا ٌغهد ؤو  باٌَخ١ي ٕمً ظاء مً اإلاضلمٌن  راب : ٍو ٙا٢ لٍر

راب  ًٚى٢: َلم عهُدا راب ي ٕنٖٛ ألٍا مت إلاراظَت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ومراظَت ألٍا ٌغهد ؤو  باٌَخ١.  حٚا. حت  ظاء مٍس

مت مت: ؤها ؤعهد ؤه١ ٙد باٌَخه. ٕإٙبل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍلى مٍس ٕٚا٢: بخؾد١ًٚ ًا صصنى٢ "بم حغهد؟ "ٕٚا٢:  ٙا٢ مٍس

مننننت عننننهادة صظلننننٌن  .صواٍ ؤحمنننند واليضنننناج  وؤبننننى داود وصظننننا٢ بصننننىادٍ زٚنننناث (3) . ٕجَننننل الىبنننني ملسو هيلع هللا ىلص عننننهادة مٍس

 .وؤمرظه الحاٝم في "اإلاضخدٜص

نند  ي وصننحت البُنُن بنندوجها.ٙو ً ٍلننى البُنُن ؤح٠ننام الٚننرآن ل هؾنناؼ  اجٖٚننىا ٍلننى مغننروٍُت الٟخابننت وؤلاعننهاد والننَر

د  َب بَك الضلٗ لىظىب ؤلاعهاد. اتحلى  ي752ي مراجب ؤلاظماٌ ؼ 7/658  وما بَدَا. 7/442ٙو

 ما وصد في اوَٚاد الَٚد بالٚى٢ والَٖل

                                                        

ننا٢: حضننً صنننحُح والحنناٝم 5174صواٍ الى مننناي   7 ي 5419وصنننححه ألالبنناو  فننني صننحُح الهنننامُ/ وصنننححه ووإٚننه النناَبيي 4/345و  7/62  ٙو

 .2664واإلاغ٠اة/

لٚه البصاصي  4/756وابً ماظه  4/322صواٍ الى ماي  4  .4847  وحضىه ألالباو  في صحُح الهامُ/2/371ي بلًٖ آمر  الٖخح 3/71ٍو

 ي والنحنناوي فنني "عنننري 4189  و  4185 "و  ي وابننً ؤبنن  ٍاؽنننم فنني "آلاحنناد واإلاشنننا7/317 ي اليضننناج   3617  وؤبننى داود  47883 ؤمرظننه ؤحمنند  3 

وؤمرظننه ابننً صنننَد  726-71/725ي والب هٚنن  78-4/77 ي والحنناٝم 926/  44 ي والنو اونن  2814 "ي وفنني "عننري مغنن٠ل آلازننناص2/726"مَنناو  آلازنناص

 وألاصهاول فني حَلُٚنه ٍلنى 7486ي وصححه ألالباو  في ؤلاصواء  726-71/725ي والب هٚ  78-4/77ي والحاٝم 314-7/317ي واليضاج  2/378-379

   اإلاضىد.



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

111 

م حَمنل ؤو بن   ججاوز ًٍ ؤمتي ما حدزذ به هٖىصنها منا لن»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ٍبادة بً الؾامذ ا ؤن الىبي 

  (1)مخٖٛ ٍلُه  "جخ٠لم

 :(2)ما وصد في اعى ال الرعخ  مً مرفي الَٚد 

م] ]اليضاء: 
ُ
ـٍ ِمىٟ را

َ
ً ج ٍَ  
 
٠ىَن ِجِجَرة

َ
ن ج
َ
 ؤ
ّ
 [ 49ٙا٢ حَالى: ﴿ِبال

ننً ؤبنن  صننَُد التنندصي  ننً بَُخننٌني ههنن  ٍننً »ي ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو اإلاالمضننت ههنن  صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍننً ليضننخٌن ٍو

واإلاالمضت: إلاط الرظل زىب آلامر بُدٍ باللُل ؤو بالنهناص وال ًٚلبنه بال بنال١. واإلاىابناة: ؤن ًيبنا « واإلاىاباة في البُُ

٠ىن  ل١ بَُهما ًٍ ٌّ  هير وال جراـ.. يبا آلامر زى هي ٍو  .(3)مخٖٛ ٍلُه "الرظل بلى الرظل بشى هي ٍو

رة ا ؤن الىبي و  ً بُُ بال ًٍ جراـ - ملسو هيلع هللا ىلص -ًٍ ؤب  ٍَر  .(4)"ٙا٢: "ال ًخٖٙر

رة  ً ؤب  ٍَر ً ازىان بال ًٍ جراـ» ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ٍو  .(5)"ال ًٖىٙ 

ً ؤب  صَُد التدصي   . (6)ي ًٚى٢: ٙا٢ صصى٢   ي ملسو هيلع هللا ىلص: بهما البُُ ًٍ جراـ    -هنع هللا يضر  – ٍو

ً ٍبد   بً ؤبألا ؤوفى البُُ ًٍ جراـ والخصٌُ  بَد ؽٖٚت". صواٍ ٍبد » ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ا  -ٍو

 .(7)الرزا٘ 

 
 
ب مرصننال التمننر مننً الَىننب والضننٟر مننً الخمننر واإلِاننْسص مننً النناصة » ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن صصننى٢    :ٍننً ابننً اإلاضنِن

صواٍ ٍبند "الىناص والبُُن ٍنً جنراـ  يٞنل مضنٟر حنرام واإلاٟنر والتدٌَنت فن والْبٌ اء مً الحىنت والِبْخُ مً الَضنل

 .(8)الرزا٘ 

 بشالزننٌن حمنل عننٌَ  وجمنري ٕضننَر مندا بمنند ؤن حهىدًننا ٙندم زمننً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص   -هنع هللا يضر  – ٍنً ؤبن  صننَُد التندصي 

ٞان ٙند ؤؽناب الىناش ٙبنل  لن١ ظنٌى ال ًجندون ُٕنه مَامناي ٕنإحألا  ي و الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ولِط في الىاش ًىم ا مَام ٌٍّ 

ؤلٚنٌن   منً ٙبنل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الىاش ٌغ٠ىن بلُه ّالء الضَري ٕؾَد اإلاىو ي ٕحمد  ي وؤزج  ٍلُهي زم ٙا٢: "ال 

ا لٟم: ال  ٟم مؾاال ؤ َٝر ؤن ؤٍن  ؤحدا مً ما٢ ؤحد مً ٌّ  مُب هٖطي بهما البُُ ًٍ جراـي ولًٟ في بٍُى

                                                        

 ي واليضننننننننننننناج  7783 ي والى منننننننننننناي  4419 ي  ؤبنننننننننننن  داود  287ي 272ي 245ي 393ي 4/455 ي ؤحمننننننننننننند  747 ي مضننننننننننننلم  6487ي 2968 البصنننننننننننناصي  7 

مت  2335ي 2332 ي وابً حبان  4122ي 4121 ي وابً ماظه  757ي 6/756    .6389 ي وؤب  ٌَلى  898 ي وابً مٍس

ـٍ "ؽل ُٕه ٙىله صبحاهه:   ألا 4  َرا
َ
ًْ ج ٍَ  
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  .49 اليضاء: " ِمْىٟ

  .7574  ومضلم  5841  صواٍ البصاصي  3 

ا٢ الى  3258 ي وؤب  داود  7428 الى ماي  2  ب. ي ٙو  ماي: حدًض ٍّر

نننم  5  نننم  7428 الى مننناي ٙص ننناي وؤبننننى داود ٙص ي بنننناب منننا ظنننناء فننني البَُنننٌن بالتُنننناص منننا لننننم ًٖىٙ  ي بننناب فنننني مُننناص اإلاخبنننناٌٌَني 3258  فنننني البُنننٌى   فننني البُننننٌى

 واصخْر ه الى مايي وبصىادٍ حضً.

م  –صحمه    – ي وصححه ألالباو  4785 ؤمرظه ابً ماظه  6   .7483في ؤلاصواء بٙر

م 8/51 ؤمرظه ٍبد الرزا٘  7  ا: الدًل    72462ي ٙص م 4/35 . وؤمرظه ؤًق  .4477ي ٙص    بىحٍى

م 9/432 ؤمرظه ٍبد الرزا٘  8  ب الحدًض: "اإلاسصي والْبٌ اءي والبخُ": ٞلها ؤهىاٌ مً التمىص.77152ي ٙص   . ومً ٍّر
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جقننناّىىاي وال جىاظغنننىاي وال جحاصننندواي وال ٌضنننىم الرظنننل ٍلنننى صنننىم ؤمُنننهي وال ًينننًَُ حافنننر لبنننادي والبُننُن ٍنننً 

ىهىا ٍباد   بمىاها  .(1)"جراـي ٞو

 امخالٔ اإلاخباٌٌَن:ما وصد في 

ط بُنهمننا بِىننت ٕننالٚى٢ مننا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍننً ابننً مضننَىد ب ا امخلننٗ البَُننان ولنِن

ننان»وفنني صواًننت: "ًٚننى٢ ؽنناحب الضننلَت ؤو ًىنن ادان وصننححه الحنناٝم وابننً الضننًٟ وفنني  (2)صواٍ التمضننت "ؤو ًدخاٞص

واإلابُننُن ٙننناثم »جقنننَُٖه ولنننه مننن٘ر والَمنننل ٍلُنننه ٍىننند ؤَنننل الَلنننم وزاد ُٕنننه ابنننً ماظنننه: الحننندًض ٝنننالم ٝشٌننن  فننني 

نجي « والضنننلَت ٝمننننا  ننني»فننني صواًننننت  (3)وألحمنننند "بَُىنننه ب ا امخلننننٗ »ٍنننً ؤبنننن  واثنننل ٍننننً ٍبننند   ٙننننا٢:  (4)وللننننداٙص

 البلِى .- ملسو هيلع هللا ىلص -وصُٕ الحدًض بلى الىبي « البَُان واإلابُُ مضتهل١ ٕالٚى٢ ٙى٢ الباجُ

ننا٢ َنناا: : » ٍننً ؤبنن  ٍبُنندة (5)وألحمنند واليضنناج   ننااي ٙو وؤجنناٍ صظننالن جباٌَننا صننلَت ٕٚننا٢ َنناا: ؤمنناث بٟنناا ٝو

ااي ٕٚا٢ ؤبى ٍبُدة: ؤحألا ٍبد   فني مشنل َناا ٕٚنا٢: حقنرث الىبني  فني مشنل َناا ٕنإمر البناجُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بَذ بٟاا ٝو

 «.عاء ؤما وبن عاء جٜرؤن ٌضخحلٗ زم ًصٌ  اإلابخاٌ بن 

:  ما وصد في الَٚد الؾادص مً الهاز٢ واتتنئ والىاحخي واإلاٍٟر

 الَٚىد: اعى ال ألاَلُت في

َىا ا َص َّ
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ْ
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َىا ال ا٢ حَالى: ﴿َص َّ  [.486  ] ]البٚرة: 486..  .ٙو

مننا٢ بالىُنناثي وبهمننا ل٠ننل »ًٚننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٙننا٢: صننمَذ صصننى٢   ٍلننى اإلاىونن ي  -ا  -ٍمننر بننً التننناب  بهمننا ألٍا

ٞاهذ ههرجه بلى دهُا ًؾُبهاي ؤو بلى امرؤة ًىٟحهاي ٕرهرجه بلى ما َاظر بلُه  .(6)"امرت ما هىيي ٕمً 

ً ابً ٍباش ىا   (7) بن   وفُن ٍنً ؤمتني التننإ واليضنُان»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  – ٍو ومنا اصنخَٟر

نا٢ الىنىوي فني "الروفنت": ؤهنه حندًض حضنًي  ي(1)صواٍ ابً ماظه والحاٝم «  (8) ٍلُه ا٢ ؤبنى حناجم: ال ًشينذي ٙو ٙو
                                                        

م  7  فني الخجناصاث: بناب بُنُ التُناصن والب هٚن  "4785البُنُ ٍنً جنراـ": ابنً ماظنه " . وؤمرط مىه ٙىله: "بهمنا 2967  صواٍ ابً حبان بضىد ٙىيي بٙر

ا٢ البىؽٌ ي في "مؾباي السظاظُت 6/77 س الدصاوصدي بهاا ؤلاصىاد. ٙو ٌٚن ًٍ ٍبد الٍَس  : َاا بصىاد صحُحي صظاله زٚاث.738/4"مً مٍر

 ي 645 ي وابنننننننً الهننننننناصود  2225 ي وؤحمننننننند  4786 ي وابنننننننً ماظنننننننه  7471 ي والى مننننننناي  313 - 314/  7 ي واليضننننننناج   3574ي 3577 ؤبنننننننى داود  4 

نجي  4/54والحناٝم   ي وبن ٞنان بَقنها ٙند ؤٍنلي بال ؤن ألامنر ٝمنل ٙنا٢ الب هٚن  فني 3/41 ي والنداٙص ناٍ النن٘ر  . ولنه من٘ر ٝشٌن ة ٍنً ابنً مضنَىدي َو

ا "." : 334/  5 "الٟو ي "  ب ا ظمُ بُنها ؽاص الحدًض بال١ ٍٙى

  .2226 ؤحمد  3 

نجي  2    .71 الداٙص

  .7/313 ي اليضاج   2224 ؤحمد  5 

م  75 - 7/  7  صواٍ البصاصي 6    .7917ي ومضلم ٙص
ننننُ ؤلازننننم ٍنهمنننناي ألن ؤلازننننم مرجننننب ٍلننننى اإلاٚاؽنننند والىُنننناثي والىاحننننخي  :" -صحمننننه    –ٙننننا٢ ابننننً صظننننب   7  الىاحننننخي واتتنننننئ بهمننننا ٍٖنننن  ٍنهمننننا بمَجنننن  ٕص

نننُ ألاح٠ننام ٍنهمننا ٕلننِط منننرادا مننً َنناٍ الىؾننىؼي ُٕحخننناط فنني زبىتهننا وهٖ هننا بلنننى دلُننل آمننر. " ظنننامُ واتتنننئ ال ٙؾنند لهمنناي ٕنننال بزننم ٍل همنناي وؤمننا ٕص

 .4/369الَلىم والحٟم 
لننى ؤٝننٍر بالقنرب وهحننٍى ٍلننى بجنالٔ مننا٢ الٌْنن  اإلاَؾنىمي ٕهننل ًبنناي لنه  لنن١؟ ُٕننه وظهنان ألصننحابىا. ٕننةن  :" -صحمنه    –ابننً صظننب ٙنا٢ (8)

ُنننل: ٍلنننى  ي وبن ٙلىنننا: ال ًبننناي لنننه  لننن١ي ٕالقنننمان ٍل همنننا مَنننا ٞنننالٚىد. ٙو ٙلىنننا: ًبننناي لنننه  لننن١ي ٕقنننمىه اإلاالننن١ي صظننُن بمنننا فنننمىه ٍلنننى اإلاٟنننٍر

ى فَُٗ. اإلاباعر اإلاٍٟر وحدٍ  .4/377ظامُ الَلىم والحٟم  َو
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نا٢ فني "الخ تنُؿ": َناا حضًي وؤهٍٟر ؤحمد وؤبنى حناجمي وصنححه ابنً حبنان والحناٝم ٍلنى عنرل الغنُصٌني  ٙو

ُ ًٍ ؤمتي»الحدًض في ٝخب الٖٚهاء بلًٖ:  وصواٍ ابنً  ولم هٍر في ألاحادًنض اإلاخٚدمنت ٍىند ظمُُن منً ؤمرظنه. "ٕص

ىا ٍلُنننه»منننً حننندًض ؤبننن  بٟنننرة بلٖنننً:  (2)ٍننندي  ننُن ٍنننً َننناٍ ألامنننت زالزنننا التننننإ واليضنننُان ومنننا اصنننخَٟر « بن   ٕص

نننند  ٝنننر ابننننً  هننن ج ؤحادًننننض مصخؾنننر ابننننً وفنننَٗ َننناٍ الرواًننننت ٙلنننذ: ٙو ننننا ٝشٌننن ة فنننني جصنننٍر ر لهنننناا الحننندًض مٙر

ننا٢: و مجمننٌى َنناٍ الننن٘ر ًيهننر ؤن ل حنندًض ؤؽننال. و ٝننر ؤلامننام دمحم بننً ببننراَُم الننىزٍر صحمننه    الحاظننبي ٙو

ه "َاا الحدًض في ٝخابه "الَىاؽم والٚىاؽم  . (3)وصرد مٙر

 ما وصد في الَٚد الؾادص مً الضٟران

دة ً بٍر ؟ ٙنا٢: منً السهناي ٙنا٢ »في ٙؾنت مناٍس ؤهنه ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو ًنا صصنى٢  ! مهرون ي ٙنا٢: منم ؤمهنٜر

: ؤبه ظىىن؟ ٕإمو  ؤهه لِط بمجىىني ٕٚا٢: ؤعرب ممرا؟ ٕٚام صظل ٕاصخنهٟهي ٕلم ًجد مىه -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢   

ح ممري ٕٚا٢ صصى٢     وصححه. (4)صواٍ مضلم والى ماي « : ؤزهِذ؟ ٙا٢: وَمي ٕإمر به ٕرظم-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍص

 ما وصد في بُُ اإلاٍٟر اإلاقنر مً ٌّ  ؤلامام:

صننُإح  ٍلننى الىنناش زمننان ٍقننـى ٌَننك اإلاىصننر ٍلننى مننا فنني ًنندٍ ولننم ًننامر بننال١ي »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍننً ٍلنني

ننند ههننن  صصنننى٢   437ٙننا٢   ٍنننس وظنننل:   وال جيضنننىا الٖقننل بِنننىٟم   ]البٚنننرة: بننناٌُ اإلاقنننري ٙو ؽنننلى    -[ ٍو

ننننً بُنننُن الْننننرص و ُنننُن الشمننننرة ٙبننننل ؤن جنننندٜص -ٍلُننننه وصننننلم  ٙننننا٢  ي(5)صواٍ ؤحمنننند وؤبننننى داود « ٍننننً بُنننُن اإلاقنننننري ٍو

 التناب : وفي بصىادٍ صظل مجهى٢.

                                                                                                                                                                                                

ىنه صواًننت زالشننت: بن  ولنى ؤٝننٍر ٍلنى ؤداء مالننه بٌْن  حننٛي ٕبنناٌ ٍٚناٍص لُننادي زمىنهي ٕهننل ًصنك الغننراء مىننه ؤم ال؟ ُٕنه صواًخننان ٍنً ؤحمنندي ٍو

بنت  لننه ُٕنه بَند ؤلاٝنراٍي وؤلاٝننراٍ باٍنه بنشمً اإلاشنل اعنى ي مىننهي وبن باٍنه بدوهنه لنم ٌغنى  مىننهي ومتن  صعنخي اإلاٟنٍر بمننا ؤٝنٍر ٍلُنه لحندور ّص

ُنه بَنند. ُنه وظنه آمننر: ؤهنه ال ًصنك ؤًقناي ٕو نا بهناا الٚؾند. َناا َننى اإلاغنهىص ٍىند ؤصنحابىاي ٕو  ٌَ  ٙناثمي صنك منا ؽندص مىنه مننً الَٚنىد ّو

 .4/372ظامُ الَلىم والحٟم 

نجي  7479 ي ابننً حبنان  4/476 ي الحناٝم  4125 ابنً ماظنه  7   ي 3/95 " ي النحنناوي فني "عنري مَناو  آلازنناص7/356 ي الب هٚن   2/771 ي النداٙص

  .4/326 " ي ابً ٍدي في "ال٠امل765 "النو او  في "الؾٌْ 

   مً حدًض ؤب  بٟرة.4/751 " "ال٠امل4 
نا٢: ٍلنى عنرل الغنُصٌني وصواٍ ابنً ماظنه فني (3) ه"ي ٙو نجي ألاولى ًٍ ابنً ٍبناش. صواٍ ابنً حبنان فني "صنحُحه"والحاٝم فني "مضنخدٝص "صنيىه"والداٙص

نجي  7479 ي ابً حبنان  4/476 ي الحاٝم  4125ابً ماظه  ي والب هٚ  والنو او   ي النحناوي فني "عنري مَناو  7/356 ي الب هٚن   2/771 ي النداٙص

نى منً  .4/326"  ي ابننً ٍندي فني "ال٠امنل765 " ي النو اون  فني "الؾنٌْ 3/95 "آلازناص بن »الشٚناث بلٖننً:  ٙنا٢ الب هٚنن : ظنىد بصنىادٍ بغنر بنً بٟننر َو

ننا٢ الحنناٝم: صننحُح ّ ننٛ الشاهُننت ٍننً ٍبنند   بننً ٍمننرو مشلننهي صواٍ الَُٚلنني والب هٚنن ي ٙو ننب  ججنناوز ٍننً ؤمتنني التنننإ واليضننُان"الحدًض. النٍر  ٍر

ننى ممننً ٌض  .6/354 ي ؤبننى وَننُم فنني الحلُننت  6/82الب هٚن     ننٛ الشالشننت ٍننً ٍٚبننت بننً ٍننامر وفنني بصننىادٍ ابننً لهَُننت َو الب هٚنن    دغننهد بحدًشننه. النٍر

ننىي   .7/357  نى منً صظنا٢ الضنًن ألاصبنُ ومضنلم مخابَنتي ٙو نٛ الرابَنت ٍنً ؤبن   ص ولنِط فني بصنىادٍ بال عنهر بنً حىعنب والصنحُح جىزُٚنه َو . النٍر

م ٌنَ  َٚىب بً عِبت وؤحمد بً حىبنل وؤبنى حناجم وؤبنى زصٍنت ّو نٛ الت .   4123ابنً ماظنه    ؤمٍر البصاصي وابً مٌَن َو امضنت ٍنً ؤم الندصداء النٍر

ٛ الضادصنت ٍنً زى ناني وصاٍ النو اون  .   3/345 "ابً ٍدي في "ال٠امل  ٕو ها عهر ؤًقا ند بنً ص َُنت    .7231 "النو اون  فني "الٟبٌن   النٍر ٕو هنا ًٍس

نٛ الضنابَت ٍننً الحضنً البؾنري مرصنال ومضنىدا ٕاإلارصنل صننحُح وصواٍ ؤحمند بنً حىبنل الرحبني الدمغنٚ  مصخلنٗ ُٕنه.   وصنَُد بنً مىؾننىص  النٍر

ُ وصحك لًٖ:    ي.2/84ؤمرظه مرصال الب هٚ      .«.بن   ججاوز »ٕو ها ٕص
  .328-5/327 ي ؤحمد  2/476 " ي اليضاج  في "الٟو ي 2233 ي ؤبى داود  7695 مضلم  2 

  .3384 ي ؤبى داود  7/776 ؤحمد  5 
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اث اإلاٖلط  ما وصد في ببنا٢ جؾٕر

ً ظابر . ٕدٍا به الىبي  -ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو ٕباٍه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٍخٛ صظل مىا ٍبدا له ًٍ دبر لم ًًٟ له ما٢ ٌٍّ 

 البلِى . 7 مخٖٛ ٍلُه  -

 ما وصد في الحهر ٍلى الؾٌْ  ٌّ  الرعُد و ُان حد الؾْر

ً ٍاجغت نً الؾنٌْ  »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    - اهنع هللا يضر – ٍو ُ الٚلم ٍنً زالزنت: ٍنً الىناثم حتن  ٌضندًُٚي ٍو ٕص

نً اتهىنىن حتن  ٌَٚنل ؤو ًُٖنٛ صواٍ التمضنت بال ؤحمند والى مناي وصنححه الحناٝم وؤمرظنه ابنً « حت  ًٟو ي ٍو

ننا٢ الى منناي: حنندًض (3)وؤمرظننه ؤبننى داود والى منناي  .(2)حبننان  حضننً وصننححه ابننً حبننناني  مننً حنندًض ٍلننيي ٙو

ا مَلٚا بؾُْت ظسم. (4)وؤمرظه البصاصي  نىاٍ  مىٕٙى ا٢: صحُح ؤلاصنىاد ٙو وصواٍ الحاٝم مً صواًت ؤب  ٙخادة ٙو

 .(5)ؽاحب ؤلاإلاام 

 ؤوال: زبىث البلِى باالحخالم

ًنىم بلنى  (6)ال ًنخم بَند الاحنخالمي وال ؽنماث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٖيذ ًٍ صصى٢   »ٙا٢:  -ا  -ًٍ ٍلي بً ؤب  مالب 

نند صوي َننناا الحننندًض مننً صواًنننت ظننابر بنننً ٍبننند    (7)صواٍ ؤبنننى داود « اللُننل بةصننىاد ُٕنننه مٚنننا٢ي ٙننا٢ اإلاىننناصي: ٙو

 ي اهخه .وؤوط بً مال١ ولِط ٕ ها شخيء ًشيذ

 
ًّ
ا  ههٍر
 
 زاهُا: زبىث البلِى بةجمام صً ممضت ٍغر ٍاما

نننً ابنننً ٍمننننر ي (8)ًننننىم ؤحننند وؤهننننا ابنننً ؤصبننُن ٍغننننرة ٕلنننم ًجسونننن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍرفننننذ ٍلنننى الىبننني »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

رفننذ ًننىم التىنند٘ وؤهننا ابننً ممننط ٍغننرة ٕإظننازو  بَنند  (10)"وزاد ابننً حبننان فنني "صننحُحه (9)صواٍ الهماٍننت "ٍو

 «.وصؤي ؤو  ٙد بلْذ»وزاد بَد ٙىله ٕإظازو : « ولم ًرو  بلْذ»ٙىله: لم ًجسو : 

: زبىث البلِى بةهباث الغَر حى٢ الٚبل
 
 زالشا

                                                        

م  4727 صواٍ البصاصي  7    ٍنً ظنابر ٙنا٢: 997  وؤمنا لٖنً مضنلم  7786  و  4532 ي وؤٙرب ؤلٖاو البصاصي للٖنً الناي  ٝنٍر الحنإً ٕهنى بنٙر

؟ "ي ٕٚا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤٍخٛ صظل مً بجي ٍاصة ٍبدا له ًٍ دبر. ٕبلٓ  ل١ صصى٢    ه مجني "؟ "ٕٚا٢: ال. ٕٚا٢: "ؤل١ ما٢ ٌٍّ  ٕاعنى اٍ وَنُم بنً منً ٌغنىً 

ننمي ٕجنناء بهننا صصننى٢    ابنندؤ بىٖضنن١ي ٕخؾنند٘ ٍل هننا. ٕننةن ٕقننل شننخيء ٕرَلنن١. ٕننةن "ي ٕنندَٕها بلُننه. زننم ٙننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍبنند   الَنندوي بشماهماثننت دَص

ٟاا  ً ًمُى١ي"ٕقل ًٍ ؤَل١ شخيء ٕلاي ٙرابخ١. ٕةن ٕقل ًٍ  ي ٙرابخ١ شخيءي ٕهٟاا. َو ً عمال١. ًٚى٢: ٕبٌن ًد١ًي ٍو  ٍو

  .4/67 ي الحاٝم  7/355 ي ابً حبان  7/658 ي ابً ماظه  2/739 ي ؤبى داود  6/756 ي اليضاج   6/717 ؤحمد  4 

  .7/389 ي الحاٝم  723 ي ابً حبان  2/34 ي الى ماي  7/727 ؤبى داود  3 

  .6/4299ي 5/4179 البصاصي  2 

  .2/231 الحاٝم  5 

 الؾماث الض٠ىثي ؤي: ال ًؾمذ ًىم جام."وال ؽماث»: ٙىله: - صحمه   –  ٙا٢ الر ا ي 6 

  .7/95 " ي و"ألاوصه7/769 " ي والنو او  في "الؾٌْ 6/57 ي  الب هٚ   4873 ؤبى داود  7 

 اإلاراد باجظازة ؤلا ن بالتروط للٚخا٢ مً ؤظاٍز ب ا ؤمقاٍ وؤ ن له."ٕلم ًجسو »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 8 

 ي ؤحمنننننننند 4523 ي ابننننننننً ماظننننننننه  7777 ي الى منننننننناي  6/755 ي اليضنننننننناج   2216ي 4957 ي ؤبننننننننى داود  7868 ي مضننننننننلم  3877ي 4547 البصنننننننناصي  9 

 4/77.  

نجي  2748 ابً حبان  71    .6/55 ي والب هٚ   2/775 ي والداٙص
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ننً ٍنُننت  يننت ٠ٕننان مننً ؤهيننذ ٙخننل ومننً لننم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍرفننىا ٍلننى الىبنني »ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍو ًىيننذ ملننى  ًننىم ٍٙر

صواٍ التمضنت وصنححه الى منايي وابنً حبنان والحناٝم ٍلنى عنرمهما "صيُلهي ٕٟىذ ممً لم ًىيذ ٕصلنى صنيُلي
ى ٝما ٙا٢ي اهخه . وفي لًٖ ألحمد واليضاج   ي(1) ٞان محخلما ؤو ؤهبدذ ٍاهخه ٙخل ومً » :(2)ٙا٢ الحاٝم: َو ٕمً 

 «.ومً ال جٜر

ننً صنننمرة ٌن واصنننخحُىا عننرمهم»ٙنننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍو والغنننرا الْلمنننان "اٙخلننىا عنننُىا اإلاغننٝر

 .(3)الاًً لم ًىيخىاي صواٍ الى ماي وصححه 

: زبىث بلِى ألاهث  بالحُك
 
 صابَا

ا٢:  ؤلاإلاام. (4)"ال ًٚبل   ؽالة حاثك بال بصماص»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤههي ٙا٢:  - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت واتحرص ٙو

ا٢:  ا ومرصال .ٙو ٕى د صوي مٙى  وؽُٖت  وزٚها ابً حباني ٙو

 مامضا: بلِى ألاهث  بالحبل

٠ننىن بلننِى ألاهثنن  بالحبننلي ٙننا٢ حَننالى: ﴿ َٛ   ٍو ِلنن
ُ
َضنناُن ِمننمَّ م

ْ
و ِ
ْ
ننِر ؤلا
ُ
ْىي َُ
ْ
ل
َ
ٕ5  ٍٛ نن ِٕ  َمنناٍء َدا

ًْ َٛ ِمنن ِلنن
ُ
ِن 6  م ٌْ ًْ َبنن ننُرُط ِمنن

ْ
ص ًَ   

َ اِثِب  
َّ
ِب َوالى
ْ
٘ ]]  7الَؾل  [7: الناص

 ما وصد في الَٚد الؾادص مً الؾٌْ  والىاثم واتهىىن  

ً ٍاجغت نً الؾنٌْ  »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    - اهنع هللا يضر – ٍو ُ الٚلم ٍنً زالزنت: ٍنً الىناثم حتن  ٌضندًُٚي ٍو ٕص

نً اتهىنىن حتن  ٌَٚنل ؤو ًُٖنٛ صواٍ التمضنت بال ؤحمند والى مناي وصنححه الحناٝم وؤمرظنه ابنً « حت  ًٟو ي ٍو

ننا٢ الى منناي: حنندًض حضننً وصننححه ابننً حبننناني  (6)وؤمرظننه ؤبننى داود والى منناي  .(5)حبننان  مننً حنندًض ٍلننيي ٙو

ا مَلٚا بؾُْت ظسم. (7)وؤمرظه البصاصي  نىاٍ  مىٕٙى ا٢: صحُح ؤلاصنىاد ٙو وصواٍ الحاٝم مً صواًت ؤب  ٙخادة ٙو

 .(8)ؽاحب ؤلاإلاام 

 ما وصد في بُُ الؾٌْ  لِرعُاء الِضٌ ة و َُه بة ن ولُه

                                                        

 ي 719ي 77/712 ي ابنننً حبنننان  5/377ي 2/371ؤحمننند   ي4527 ي ابنننً ماظنننه  7582 ي الى مننناي  6/755 ي اليضننناج   2215ي 2212 ؤبنننى داود  7 

  .2/231الحاٝم  

  .3/477 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص6/755 ي اليضاج   5/374ي 2/327 ؤحمد  4 

  .7/476 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/285 ي وابً ؤب  عِبت  41ي 5/74 ي وؤحمد  4671 ي  ؤب  داود  2/725 الى ماي  3 

مننننت  45767  وؤحمنننند  655  وابننننً ماظننننه  377  والى منننناي  627اٍ ؤبننننى داوود    صو 2   ي 7774  و  7777 ي وؤبننننً حبنننننان  775  وصننننححه ابننننً مٍس

 ي ووإٚه الاَبي.7/457والحاٝم 

  .4/67 ي الحاٝم  7/355 ي ابً حبان  7/658 ي ابً ماظه  2/739 ي ؤبى داود  6/756 ي اليضاج   6/717 ؤحمد  5 

  .7/389 ي الحاٝم  723 ي ابً حبان  2/34 ي الى ماي  7/727ود   ؤبى دا6 

  .6/4299ي 5/4179 البصاصي  7 

  .2/231 الحاٝم  8 
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نض نندٜ؟ زننم مننر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: "مننه لنني الىبني    -هنع هللا يضر  – ٍنً ٍمننرو بننً حٍر داصا باإلادًىننت بٚىصننهي زننم ٙنا٢: ؤال ؤٍز

ى ّالم ٕٚا٢: اللهم باٜص له في ججاصجه " ى ًلَب بصخيء ًيَُه َو  .(1)بَبد   بً ظَٖر َو

  ما وصد في جؾٔر اإلارؤة في مالها 

ً ٍمرو بً عَُبي ٍنً ؤبُنهي ٍنً ظندٍ ال ًجنىز المنرؤة ٍنُنت بال  -ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ؤن صصنى٢     -هنع هللا يضر  – ٍو

صواٍ ؤحمدي وؤصحاب الضًن بال  -ال ًجىز للمرؤة ؤمر في مالهاي ب ا مل١ زوظها ٍؾمتها  -وفي لًٖ:  -بة ن زوظها 

 البلِى . 4 الى مايي وصححه الحاٝم 

نً ٍبنند   بننً ٍمننرو  صواٍ ؤحمنند « ال ًجنىز المننرؤة ٍنُننت بال بننة ن زوظهننا»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍو

صواٍ التمضننننت بال « ال ًجننننىز المننننرؤة ؤمننننر فنننني مالهننننا ب ا ملنننن١ زوظهننننا ٍؾننننمتها»وفنننني لٖننننً:  (3)واليضنننناج  وؤبننننى داود 

وفني بصنىادٍ ٍمنرو بنً عنَُب ٍنً  (5)وصنححه  "والحدًض ٙد ؤمرظه الب هٚ  والحاٝم في "اإلاضخدٜص (4)الى ماي 

د صحك له الى ماي ؤحادًض ومً دون ٍمرو بً عَُب َم مً  ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍي وحدًشه مً ٙضم الحضً ٙو

 صظا٢ الصحُح ٍىد ؤب  داود.

نننً ظننننابر  ٕبنننندؤ بالؾننننالة ٙبنننل التنبننننت بننننال ؤ ان وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنننهدث الَُنننند منننُن صصنننى٢   »ٙننننا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍو

مي زننم م نخ  حتنن  ؤحننألا  ُننا ٍلننى بنال٢ ٕننإمر بخٚنىي   وحننض ٍلننى ماٍخنه ووٍننً الىناش و ٝننَر بٙامنهي زننم ٙنام مخٝى

ً حننب ظهنىمي ٕٚالنذ امنرؤة منً صننت اليضناء  ا٢: جؾدًٙ ٕةن ؤٝينٝ  ًي ٙو يهً و َٝر صنَٖاء  (6)اليضاء ٍٕى

صصى٢  ؟ ٙا٢: ألهًٟ جٟي ن الغ٠اة وجٟٖرن الَغٌ ي ٙا٢: ٕجَلً ًخؾدًٙ مً حل هً ًلٌٚن في  التدًً: لم ًا

 .(7)مخٖٛ ٍلُه  "زىب بال٢ مً ؤٙرامهً ومىاجُمهً

 ما وصد في الىهي ًٍ بُُ ما ال ًمل١ الباجُ الخؾٔر ُٕه بمل١ ؤو هُابت:

ط ٍىندي ؤبَُنه »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ًٍ حُٟم بً حسام ٙلذ: ًا صصى٢  ! ًنإجُجي الرظنل ِٕضنإلجي ٍنً البُُن لِن

ط ٍىندٜ ي ٙنا٢: ال جبُن منا لِن نا٢ الى مناي: حضنً صنحُح وابنً حبنان 4صواٍ التمضنت  « زم ؤبخاٍه مً الضن٘ى   ٙو

ننا٢: حضننً مخؾننل  ط  - ملسو هيلع هللا ىلص -جهنناو  صصننى٢   » :(9)ي وفنني صواًننت للى منناي (8)فنني صننحُحهي والب هٚنن  ٙو ؤن ؤبُنُن مننا لنِن

  «.ٍىدي
                                                        

نند ؤمننرط بهناا ؤلاصننىاد ؤو٢ َنناا 2122  صواٍ ابنً ؤبنن  عنِبت ٝمننا فنني اإلانالنب الَالُننت 7  نا٢ ابننً  هننر بَندٍ: بصننىادٍ حضننً ٍلنى عننرل ؤبن  داود. ٙو ي ٙو

نننا٢ الهُش نني فننني اتهمننُ الحنندًض ولنننم ًنناٝر منننا  م   :9/489ؤوصدجننهي ٙو ننا٢ بَننندٍ: 7/  4868صظالنننه زٚنناثي وؤوصدٍ البىؽنننٌ ي فنني بجحنننأ التٌنن ة بنننٙر   ٙو

دٜ   ولم ًاٝر ما بَدٍ."ٙلذ: صواٍ ؤبى داود في صيىه ًٍ مضددي ًٍ ٍبد   بً داودي ًٍ ٕنر بً ملُٖت. ٕاٍٝر بلى ٙىله "ؤٍز

  .27/  4 ي والحاٝم  4388 ي وابً ماظه  66 - 65/  5 ي واليضاج   3527ى داود   ي وؤب782و 779/  4 صواٍ ؤحمد  4 

  .3527 ي ؤبى داود  6/478ي 5/65 ي اليضاج   782ي 4/779 ؤحمد  3 

  .4/447 ي ؤحمد  4388 ي ابً ماظه  6/478 ي اليضاج   3526 ؤبى داود  2 

  .4/52 ي الحاٝم  6/61 الب هٚ   5 

ً والضَٖاء التي في مدَا ّو ة وصىاد."اليضاءمً صنت » ٙىله: 6   ؤي مُاَص

  885ومضلم   377/  4 .صواٍ البصاصي 7 

  .5/339 ي الب هٚ   232ي 3/214 ي ؤحمد  4787 ي ابً ماظه  7434 ي الى ماي  7/489 ي اليضاج   3513 ؤبى داود  8 

  .7433 الى ماي  9 
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نننً ٍمنننرو بنننً عنننَُبي ٍنننً ؤبُنننهي ٍنننً ظننندٍ  ال ًحنننل صنننلٗ و ُننُن وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو

ط ٍىندٜ  ي وال ص نح منا لنم ًقنمًي وال بُُن منا لِن منتي  -عرمان في بُُن صواٍ التمضنتي وصنححه الى منايي وابنً مٍس

 البلِى.  7 والحاٝم 

 ما وصد في صحت جؾٔر الٖقىلي

ننً ٍنننروة البنناصقي  ؤٍنننناٍ دًىنناصا ٌغنننى ي بننه ؤضنننحُتي ؤو عننناةي ٕاعننى ي عننناجٌني ٕبننناٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني  -ا  -ٍو

ت في بَُهي ٠ٕان لى اعنى ي جرابنا لنر ح ُٕنه  تمضنت بال صواٍ ال -بحداَما بدًىاصي ٕإجاٍ بغاة ودًىاصي ٕدٍا له بالوٝ 

ند ؤمرظنه البصناصي فنمً حندًضي ولنم ٌضنٛ لٖينه. وؤوصد الى مناي لنه عناَدا: منً حندًض حٟنُم بننً  اليضناج . ٙو

 البلِى . 4 حسام 

 ما وصد في مىُ عراء اإلاْؾىب مً ٌّ  ّاؽبه:

ط ٍىندي ؤبَُنه »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ًٍ حُٟم بً حسام ٙلذ: ًا صصى٢  ! ًنإجُجي الرظنل ِٕضنإلجي ٍنً البُُن لِن

ط ٍىندٜ ي ٙنا٢: ال جبُن مننا لِن ننا٢ الى مناي: حضنً صننحُح وابنً حبنان فنني « زنم ؤبخاٍنه منً الضنن٘ى صواٍ التمضنت  ٙو

نننا٢: حضنننً مخؾنننل  ط  - ملسو هيلع هللا ىلص -جهننناو  صصنننى٢   » :(4)ي وفننني صواًنننت للى مننناي (3)صنننحُحهي والب هٚننن  ٙو ؤن ؤبُننُن منننا لننِن

  «.ٍىدي

 ما وصد في الضماحت في البُُ والغراء

صواٍ « صحنم   صظنال صنمحا ب ا بناٌ وب ا اعنى ي وب ا اٙخ نخ »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢      -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر

لرظنل ٞنان ٙنبلٟم صنهال ب ا بناٌ صنهال ّٖنر   : »ولٖيه ٙا٢: حضً صحُحيصواٍ ؤحمد والى ماي و و  (5)البصاصي 

 .«ب ا اعى ي صهال ب ا اٙخ خ 

ننرة نً ؤبنن  ٍَر  "بن   ًحننب صننمح البُنُن صننمح الغننراء صننمح الٚقنناء»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو

ا٢ الحاٝم: صحُح ؤلاصىاد  بي ٙو ا٢: ٍّر  .(6)صواٍ الى ماي ٙو

  (7) محرممَامله مً في ماله 
                                                        

وؤحمند « ص نح منا لنم ًقنمًي و ُنُ منا لنِط ٍىندٜ» ي بلٖنً: 4788 ي وابنً ماظنه  7432ي والى مناي   488/  7 ي واليضاج   3512 صواٍ ؤبى داود  7 

مت والحناٝم وصواٍ التمضنت ؤًقنا منً حندًض ٍمنرو بنً 77/  4  والحاٝم  415و  779و  772/  4  ا٢ الى ماي: حضً صحُح وصححه ابً مٍس   ٙو

مت والحاٝمعَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ باللًٖ ألاو٢ وصححه الى ماي وابً   مٍس

  .3386 ي وؤبى داود  7457 صواٍ الى ماي  4 

  .5/339 ي الب هٚ   232ي 3/214 ي ؤحمد  4787 ي ابً ماظه  7434 ي الى ماي  7/489 ي اليضاج   3513 ؤبى داود  3 

  .7433 الى ماي  2 

  .5/357 ي والب هٚ   72658وؤحمد   ي 2913 ي وابً حبان  4413ابً ماظه  و  ي  7341 ي الى ماي  7971 البصاصي  5 

ه ٝما في الصحُحت    77/774ٌَلى   وؤبى ي  4/62 ي الحاٝم  7379 الى ماي  6   . 899والحدًض صحُح بنٙر

ٞان ؤٝي  ماله الحراما ٕٚا٢ ؤحمد: ًيبغي :"  -صحمه    –ٙا٢ ابً صظب   7  خٌٖر ٍلى َاا مَاملت مً في ماله حال٢ وحرام مصخلهي ٕةن  ؤن ٍو

ٞان ؤٝي  ماله الحال٢ي ظاز  ي وامخلٗ ؤصحابىا: َل َى مٟروٍ ؤو محرم؟ ٍلى وظهٌن. وبن  ث ًخجىبه بال ؤن ٠ًىن عِ ا ٌضٌ اي ؤو عِ ا ال ٌَٔر

د صوي الحاصر ًٍ ٍلي ؤهه ٙا٢ في ظىاثس الضلنان: ال بإش بهاي ما ٌَنُٟم مً الحال٢ ؤٝي  مما ٌَنُٟم مً ال رام. حمَاملخه وألاٞل مً ماله. ٙو

ٌن وؤَل الٟخاب مُ ٍلمهم بإجهم ال ًجخيبىن الحرام ٞله. وبن اعدبه ألامر ٕهى  ٞان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وؤصحابه ٌَاملىن اإلاغٝر ه ٙا٢ و عبهتي والىصٌ جٝر
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761-767] 

ىا و 
ُ
اه
َ
َط َما ٞ

ْ
ِبئ
َ
ِلِهُم الَسْحَذ ل

ْ
ٞ
َ
ْدَواِن َوؤ َُ

ْ
ِم َوال
ْ
ز ِ
ْ
ىَن ِفي ؤلا ٍُ َضاِص ٌُ ا ِمْنُهْم  ِشٌ  

َ
َري ٝ
َ
ىَن  ٙا٢ حَالى: ﴿ َوج

ُ
َمل َْ ٌَ64 

َ
نْىال
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َ
َط َما ٞ

ْ
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َ
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ْ
ٞ
َ
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ْ
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َ
ٙ ًْ ٍَ ْحَباُص 

َ ْ
ىَن َوألا  [63-64]اإلااثدة:  ]63َُ

ا مً حدًد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن الىبي -اهنع هللا يضر  -ًٍ حدًض ٍاجغت   . (1)اعى ي مَاما مً حهىدي بلى ؤظل وصَىه دٍص

بند   بنً ؤبنن  ؤوفنى  نً ٍبند النرحمً بنً ؤبنسيي ٍو ب اإلاْناهم مُن صصنى٢    -ٙناال:  -ب-ٍو ؽننلى    -ٝىنا هؾِن

ٞان ًإجِىا ؤهبال  -ٍلُه وصلم  ذ  (2)و  -وفي صواًت: والس ِب  -مً ؤهبال الغامي ٕيضلٖهم في الحىنت والغٌَ  والٍس

وفني صواًنت  واتحنرص  البلنِى . 3 صواٍ البصناصي  -منا ٝىنا وضنإلهم ٍنً  لن١  بلى ؤظنل مضن  . ُٙنل: ؤٞنان لهنم زصٌ؟ ٙناال:

نذ والخمنر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىا وضلٖهم ٍلى ٍهد الىبي » :(4)ل تمضت بال الى ماي  منر فني الحىننت والغنٌَ  والٍس وؤب  بٟنر ٍو

 «.بلى ٙىم ما َى ٍىدَم»وصواًت ؤب  داود:  "وما هراٍ ٍىدَم

                                                                                                                                                                                                

ل مىه ما لم ٌَٔر ؤهه حرام بَُىهي  ري ومٟحى٢: ال بإش ؤن ًٞا ا٢ الَس ه ؤعهب بلي. ٙو ٕةن لم ٌَلم في ماله حرام صُٖان: ال ٌزهبجي  ل١ي وجٝر

ه بلى ما صوي ًٍ ابً مضَىد  بَُىهي ولًٟ ٍلم ؤن ُٕه عبهتا ٕال بإش باألٞل مىهي هؿ ٍلُه ؤحمد في صواًت حىبل. و َب بسحا٘ بً صاٍَى

ً في بباحت ألاما بما ًٚ خي مً الر ا والٚماصي هٚله ٍىه  ما مً الرمؾتي وبلى ما صوي ًٍ الحضً وابً صًٌ   ٌَ ا٢ وصلمان ّو ابً مىؾىص. ٙو

ٞان اإلاا٢ ٙلُالي اظخي ٞان اإلاا٢ ٝشٌ ا ؤمرط مىه ٙدص الحرامي وجؾٔر في الباقيي وبن  اإلاْجي   به ٞلهؤلامام ؤحمد في اإلاا٢ اإلاغدبه حالله بحرامه: بن 

اا ألن الٚلُل ب ا جىاو٢ مىه عِ اي ٕةهه جبَد مَه الضالمت مً الحرام بصالٔ الٟشٌ ي ومً ؤصحاب .2/332 ىا مً حمل  ل١ ٍلى الىصٌ دون ي َو

مي وؤما به ٙىم مً ؤَل الىصٌ منهم بغر ا  ٌَ ى ٙى٢ الحىُٖت ّو مي وؤباي الخؾٔر في الٚلُل والٟشٌ  بَد بمراط ٙدص الحرام مىهي َو لحافي. الخحٍر

ريي وصوي مشله ًٍ مً الحرام بَُىهي ٝما جٚدم ًٍ مٟح وصمؿ ٙىم مً الضلٗ في ألاٞل ممً ٌَلم في ماله حرام ما لم ٌَلم ؤهه ى٢ والَس

الٖقُل بً ٍُاـ. وصوي في  ل١ آزاص ًٍ الضلٗي ٕصك ًٍ ابً مضَىد ؤهه ص ل ٍمً له ظاص ًإٞل الر ا ٍالهُت وال ًخحرط مً ما٢ مبِض 

وفي صواًت  ىد صحُح   بض 72676  و  72675  صواٍ ٍبدالرزا٘ في اإلاؾىٗ   ًإماٍ ًدٍٍى بلى مَامهي ٙا٢: ؤظُبٍى ٕةهما اإلاهىإ لٟم والىزص ٍلُه

د صحك ؤلامام ؤحمد َاا ًٍ ابً مضَىد ولٟىه ٍاصفه ٍاـص بما صوي ٍىه ؤي  – ؤهه ٙا٢: ال ؤٍلم له عِ ا بال مبِشا ؤو حراماي ٕٚا٢: ؤظُبٍى ٙو

د "    ؤهه ٙا٢: ؤلازم حىاز الٚلىب -  -هنع هللا يضر  –ابً مضَىد  . وصوي ًٍ    .8729  و  8728الٟبٌ    ي والنو او  في " 932ؤمرظه: َىاد في " الَس

ً صَُد بً ظبٌ ي والحضً البؾريي ومىص٘ الزهليي وببراَُم الىصعيي وابً  72677 صواٍ ٍبدالرزا٘   صلمان مشل ٙى٢ ابً مضَىد ألاو٢  ي ٍو

هي وبَقها في ٝخاب " الهامُ " ل  مي وآلازاص بال١ مىظىدة في ٝخاب " ألادب " لحمُد بً زهجٍى  ٌَ ًي ّو  تال٢ وفي مؾىٖ  ٍبد الرزا٘صًٌ 

د ح٠ألا ؤلاظماٌ ٍلى  ل١ ابً ٍبد   8/751-757  م. ومت  ٍلم ؤن ٌٍن الصخيء حرامي ؤما بىظه محرمي ٕةهه ًحرم جىاولهي ٙو  ٌَ وابً ؤب  عِبت ّو

ً في د صوي ًٍ ابً صًٌ  ي ٙو  ٌٍ ً الرظل ًٚ خ  مً الٚماص ٙا٢:  الو  ّو ال بإش بهي مرظه التال٢ الرظل ًٚ خ  مً الر اي ٙا٢: ال بإش بهي ٍو

اـص اإلاروي ًٍ ابً  بةصىاد صحُحي وصوي ًٍ الحضً مالٔ َااي وؤهه ٙا٢: بن َاٍ اإلا٠اصب ٙد ٕضدثي ٕصاوا منها ما عبه اإلاقنر. ٍو

 .414 – 411/  7ظامُ الَلىم والحٟم  ؤٞل مَاما زم ؤمو  ؤهه مً حرام ٕاصخٚاءٍ.مضَىد وصلماني ما صوي ًٍ ؤب  بٟر الؾدًٛ 

 3/787  و4519  3/786  و4386  3/757  و4454  و  4457  3/773  و4411  3/717  و4196  3/81  و4168  3/73البصاصي صواٍ   7 

 . 746  و  745  و  742   7613  5/55  ي ومضلم 4573 

 ظمُ هيُه ٙىم مً الَرب امخلنذ لضاجهم بلضان الزهم."ؤهبال»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 4 

م  232/  2 صواٍ البصاصي  3  ىينر: ؤحمند  237/  2صواَنا البصناصي:  "الس ِنب " . وصواًت: 4455و 4452/ ٙص بند 3/475 ي  ؤبن  داود  2/381 . ٍو  ي ٍو

  .2946 ي وابً حبان  8/8الرزا٘  

  .4747   ي و ي ٍىد البصاصي 2/352 ي ؤحمد  4484 ي ابً ماظه  491ي 7/489 ي اليضاج   3265ي 3262 ؤبى داود  2 
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ً ٍاجغت نان ّلُينان ٠ٕنان ب ا َٙند َٕن٘ر زٚنال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالنذ: "ٞنان ٍلنى صصنى٢      - اهنع هللا يضر – ٍو زى نان ٙنٍر

ذ مىننه زننى ٌن بلنننى اإلاِضننرة ٕإصصننل بلُنننه  ٍلُننهي ٕٚنندم بننس منننً الغننام لٖننالن ال هننىدي ٕٚلنننذ: لننى بَشننذ بلُنننه ٕاعننىً 

نند ؤن ًنناَب بمننالي ؤو بنندصاَ يي ٕٚننا٢ صصننى٢  نند بهمننا ًٍر : ٝنناب ٙنند ٍلننم ؤونن  مننً -ملسو هيلع هللا ىلص  -   ٕٚننا٢: ٙنند ٍلمننذ مننا ًٍر

ننا٢ الحنناٝم: (1)صواٍ الى منناي واليضنناج  والحنناٝم  "ؤجٚنناَم هلل وآداَننم لرماهننت ننا٢ الى منناي: حضننً صننحُحي ٙو ي ٙو

ا٢ الحإً: صظاله زٚاث.  صحُح ٍلى عرل البصاصي.  ٙو

ً ٍاجغت ا مً حدًد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي : »  - اهنع هللا يضر – ٍو وفي لًٖ: « اعى ي مَاما مً حهىدي بلى ؤظل وصَىه دٍص

ىهت ٍىد حهىدي بشالزٌن ؽاٍا مً عٌَ » ه مَر ً في الضلم. (2)صواٍ البصاصي « جىفي ودٍص  وجرظم ٍلُه باب الَر

ٞاهذ دًىاصا»ًٍ ؤوط:  (3)ووُٙ البً حبان   «.ؤن ُٙمت النَام 

 :في مباٌَت الٟٖاصما وصد 

ها.  :ٙا٢ -ب  -ًٍ ٍبد الرحمً بً ؤب  بٟر  نل بْنىم ٌضنٙى ٝىا مُ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص زم ظناء صظنل مغنٜر مغنَان مٍى

ت ؟ ؤو ٙا٢ :ٕٚا٢ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ُّ  ؤم ٍن
 
  :ؤم َبت ؟ ٙا٢ :ؤبَُا

 
د بّىب البصناصي ٍلنى  ،(4) الي بل بُُ. ٕاعى ي مىه عاة ٙو

ٌن وؤَنل الحنرب. وألاحادًنض فني الهنىاز مخنىإرة مخنىاجرة  :َاا الحدًض فني صنحُحه بناب البُُن والغنراء مُن اإلاغنٝر
(5). 

ننرة ا ٙنا٢: بَننض صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص مننُال ٙبنل هجنند ٕجناءث برظنل مننً بجني حىُٖننت ًٚنا٢ لننه زمامنت بننً  ٍنً ؤبن  ٍَر

ت منننً صنننىاصي اإلاسنننهد ٕصنننرط بلُنننه صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنننا٢ منننا ا ٍىننندٜ ًنننا  ؤزنننا٢ صنننُد ؤَنننل الُمامنننت ٕر ننننٍى بضننناٍص

ند اإلانا٢ ٕضنل حَنه  زمامت؟ ٕٚا٢ ٍىدي ًا دمحم مٌ ي بن جٚخل جٚخل  ا دم وبن جىَم جىَم ٍلى عاٝر وبن ٝىنذ جٍر

ه صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص حتن  ٞنان بَند الْن د ٕٚنا٢ منا ٍىندٜ ًنا زمامنت؟ ٙنا٢ منا ٙلنذ لن١ بن جنىَم جنىَم مىه ما عئذ ٕىٝ 

ه صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص حتن  ٞنان منً  د اإلاا٢ ٕضل حَه مىه ما عئذ ٕىٝ  ٍلى عاٝر وبن جٚخل جٚخل  ا دم وبن ٝىذ جٍر

وبن  الْد ٕٚنا٢ منا ا ٍىندٜ ًنا زمامنت؟ ٕٚنا٢ ٍىندي منا ٙلنذ لن١ بن جنىَم جنىَم ٍلنى عناٝر وبن جٚخنل جٚخنل  ا دم

نب منً اإلاسنهد  د اإلاا٢ ٕضل حَه مىنه منا عنئذ ٕٚنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤملٚنىا زمامنت ٕناهنلٛ بلنى هصنل ٍٙر ٝىذ جٍر

                                                        

  .6/727  وؤحمد  6/45 ي الب هٚ   4/48 ي الحاٝم  7/492 ي اليضاج   7473 الى ماي  7 

 ي وابننننً 2797ي 4759 ي واللٖننننً الشنننناو  ٍىنننند البصنننناصي  5938   73/462 ي وابننننً حبننننان  3/7446 ي  مضننننلم  4456ي 4733ي 7964 البصنننناصي  4 

  .6/437 ي وؤحمد  5936حبان  

  .5937 ابً حبان  3 

م 2  ظنل بلنى داص الحنرب   »4/75في اٙخقاء الؾنرال اإلاضنخُٚم   –صحمه    –ي ٙا٢ عُل ؤلاصالم ابً جُمُت 4476 صواٍ البصاصي بٙر وب ا صنإر الرَّ

ٌنن   لنن١ مننً فني حُنناة صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بلننى ؤـص الغنامي  -ا  -لِغنى ي منهننا ظنناز ٍىندها ٝمننا د٢ ٍلُننه حنندًض ججناصة ؤبنن  بٟننر  و نني حُىننااٜ داص حنربي ّو

ندم  : »9/481في ٕخح البناصي   –صحمه    –ٙا٢ الحإً ابً  هر «. ألاحادًض م ٍلنى اإلاخَاَمنل ُٕنهي ٍو ججنىز مَاملنت الٟٖناص ُٕمنا لنم ًخحٚنٛ جحنٍر

خباص بٖضاد مَخٚدَم ومَامالتهم ُٕما بُنهم   «.الٍا

ظننل بلننى داص الحننرب لِغننى ي منهننا ظنناز ٍىنندها   » 4/75اٙخقنناء الؾننرال اإلاضننخُٚم   فنني –صحمننه    – ٙننا٢ عننُل ؤلاصننالم ابننً جُمُننت 5  وب ا صننإر الرَّ

ٌن   لن١ منً ألاحادًنض  -ا  -ٝما د٢ ٍلُه حدًض ججاصة ؤب  بٟر  ٙنا٢ الحنإً «. في حُناة صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بلنى ؤـص الغنامي و ني حُىنااٜ داص حنربي ّو

خبنننناص بٖضننننناد »  : 9/481فننننني ٕننننخح البنننناصي   –   صحمننننه –ابننننً  هننننر  نننندم الٍا م ٍلننننى اإلاخَاَمننننل ُٕنننننهي ٍو ججننننىز مَاملنننننت الٟٖنننناص ُٕمننننا لننننم ًخحٚنننننٛ جحننننٍر

 «.مَخٚدَم ومَامالتهم ُٕما بُنهم 
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ٕاّدضننل زننم دمننل اإلاسننهد ٕٚننا٢ ؤعننهد ؤن ال بلننه بال   وؤعننهد ؤن دمحما ٍبنندٍ وصصننىله ًننا دمحم و  مننا ٞننان ٍلننى 

هن١ ؤحننب الىظنٍى ٞلهننا بلني و  منا ٞننان منً دًنً ؤبْننك بلني مننً ألاـص وظنه ؤبْنك بلنني منً وظهن١ ٕٚنند ؤؽنبح وظ

ٞان مً بلد ؤبْك بلني منً بلندٜ ٕإؽنبح بلندٜ ؤحنب النبالد ٞلهنا  دًى١ ٕإؽبح دًى١ ؤحب الدًً ٞله بلي و  ما 

ند الَمنرة ٕمنا ا جنري ٕيغنٍر صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص وؤمنٍر ؤن ٌَخمنر ٕلمنا ٙن دم مٟنت ٙنا٢ لنه بلي وبن مُلن١ ؤمناججي وؤهنا ؤٍص

ٙاثنل: ؤؽنبىث؟ ٕٚنا٢: ال ولٟجني ؤصنلمذ مُن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص وال و  ال ًنإجُٟم منً الُمامنت حبنت حىننت حتن  ًننإ ن 

 . 4 مخٖٛ ٍلُه  7 ٕ ها صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  

 ما وصد في ؤلاصظاي في الىزن

نننننٌَن   ِٖ ِ
ّٖ ُمنَ
ْ
نننننل  ِلل ٍْ ىَن    7ٙنننننا٢ حَنننننالى: ﴿ َو

ُ
ْضنننننَخْىٕ ٌَ ننننناِش  نننننى الىَّ

َ
ل ٍَ ىا 
ُ
َخنننننال
ْ
ا اٝ
َ
ًَ ِب  نننننِاً

َّ
ْم 4ال َُ نننننى

ُ
ْو َوَزه
َ
ْم ؤ َُ ى
ُ
نننننال
َ
ا ٞ
َ
  َوِب 

ِضُروَن  
ْ
ص  [.3-7: اإلانٌٖٖن  ] ]3ًُ

 .(3)صواٍ ابً ماظه « ب ا وزهخم ٕإصجحىا»ي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ظابر بً ٍبد  

 ً د بً ِٙطٍو ا ِمً َهَهري ٕإجِىا به مٟتي ٕجاءها صصنى٢    ٙا٢    -هنع هللا يضر  –  صٍى ظلبذ ؤها ومصرمت الَبدي بسًّ

 
ّ
ِسُن باألظري ٕٚا٢ له: ِزْن وؤصِجك -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا  ًَ لي ٕبَىاٍي وزمَّ صظل   صواٍ التمضت وصححه   .    ًمصخيي ٕضاومىا صراٍو

 . 2 الى ماي 

 ٕٚنا٢ بً ٍبد   بي ٙا٢: ٝىذ مُ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فني ّنساةي ٕإبننإ بن  ظملني وؤٍُناي ٕنإحألا ٍلني الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ ظابر

ٙلنذ: ؤبننإ ٍلنني ظملني وؤٍُناي ٕخصلٖنذي ًٕن ٢ ًحهىنه بمحهىنه زنم ٙننا٢: "منا عنإه١؟»ٕٚلنذ: وَنمي ٙنا٢:  :«ظنابر»

ب» بذي ٕلٚد صؤًخه ؤ ي«اٝص ٙلنذ: بنل « بٟنرا ؤم زِبنا»ٙلنذ: وَنمي ٙنا٢: « جسوظذ»ٖٝه ًٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢: ٕٝر

بننن١»زِبنناي ٙنننا٢:  بهنننا وجاٍل نننت جاٍل ٙلنننذ: بن لننني ؤمنننىاثي ٕإحبينننذ ؤن ؤجنننسوط امنننرؤة ججمَهنننًي وجمغننننهًي "ؤٕنننال ظاٍص

ٙلنذ: وَنمي ٕاعنى اٍ « ُ ظملن١ؤجيُن»زم ٙا٢:  ي«ؤما به١ ٙادمي ٕة ا ٙدمذي ٕالِٟط الِٟط»وجٚىم ٍل هًي ٙا٢: 

ندمذ بالْنداةي ٕج ىنا بلنى اإلاسنهد ٕىظدجنه ٍلنى بناب اإلاسنهدي ٙنا٢:  ُتي زنم ٙندم صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙبلنيي ٙو مجي بإٙو

َخنٌن»ٙلذ: وَمي ٙا٢: « آآلن ٙدمذ» ٕندملذ ٕؾنلُذي ٕنإمر بنالال ؤن ًنسن لنه  ي«ٕدٌ ظمل١ي ٕادملي ٕؾل ٝص

ُنننتي ٕنننىزن لننني بنننال٢ي ٕنننإص  ٙلنننذ: آلان ًنننرد ٍلننني « ادٌ لننني ظنننابرا»جك لننني فننني اإلاٌننن اني ٕاهنلٚنننذ حتننن  ولُنننذي ٕٚنننا٢: ؤٙو

 .(5)مخٖٛ ٍلُه « ما ظمل١ ول١ زمىه»الهملي ولم ًًٟ شخيء ؤبْك بلي مىهي ٙا٢: 

                                                        

زننم منننرط بلننى الُمامنننت "اد ابنننً َغننام  ٙننا٢ الحننإً ابنننً  هننر الَضننٚالو : ]ٙىلنننه:  ال جننإجُٟم منننً الُمامننت حبننت حىننننت حتنن  ًننإ ن ٕ هنننا الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص  ز 7 

حمنننل بلنن هم[ ٕنننخح البننناصي ٕمننىَهم ؤن ًحملنننىا بلننى مٟنننت عننِ اي ٕٟخبنننىا بلنننى الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص: بهننن١ جننإمر بؾنننلت النننرحمي ٕٟخننب بلنننى زمامننت ؤن ًصلننني بُننننهم و ننٌن ال

ننتي البننً َغننام  8/777 مىننُ الحمننل بلننى مٟننت حتنن  ظهنندث ٙننَرػي ٕٟخبننىا بلننى صصننى٢ ٕاهؾننٔر بلننى بننالدٍ و »  : 4/387. وزاد ابننً َغننام  الضننٌ ة الىبٍى

ي بل هم حمل النَام َٕٖل 
ّ
ل
َ
ص ًُ  «.  ملسو هيلع هللا ىلص ٌضإلىهه بإصحامهم ؤن ًٟخب بلى زمامت 

  .7762  ومضلم  2374  صواٍ البصاصي  4 

ا٢ البىؽٌ ي في السواثد: صحُح ٍلى عرل البصاصيي 4444  صواٍ ابً ماظه  3   وصححه ألالباو .  ٙو

   وحضىه ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى اإلاضىد.79198 ي ؤحمد  4/728 ي ابً ماظه  3/598 ي الى ماي  7/482 ي اليضاج   3/425 صواٍ ؤبى داود  2 

  .775  - 775  ومضلم 4197  صواٍ البصاصي  5 
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ل ٙبل الرهرةي ٕإصجك لي»ٙا٢:    -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ؽٖىان  .(1)صواٍ اليضاج  « بَذ مً صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص صراٍو

 ما وصد في الحلٗ في البُُ:
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 [.95-92]الىحل: 

نرة  َناٍ  .«الحلنٗ مىٖٚنت للضنلَتي ممحٚنت للٟضنب»ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: صنمَذ صصنى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر

ىد ؤب  داود:  ت »صواًت البصاصي ومضلم. ٍو  .(2)ممحٚت للوٝ 

ي ة الحلٗ في البُُي ٕةهنه ًىٖنٛي زنم ًمحنٛ»ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؤهه صمُ صصى٢   -ا  -ًٍ ؤب  ٙخادة   .«بًاٝم ٝو

 .(3)ؤمرظه مضلم واليضاج  

الضماصنرةي ٕمنر بىنا  -ٙبنل ؤن جهناظر  -وض    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٝىا في ٍهد صصى٢    -ا  -ًٍ ِٙط بً ؤب  ّرزة 

وفني  .«اللْنى والحلنٗ ًا مَغر الخجاصي بن البُُ ًحقٍر»ٕٚا٢:  ي 7باصم َى ؤحضً مىه  ًىما باإلادًىت ٕضماها 

َاٍ صواًت ؤب  داود. وصواًت الى ماي  .« اللْى والٟابي ٕغى ٍى بالؾدٙت»وفي ؤمري:  .«الحلٗ والٟاب»صواًت: 

ُه  ي ٕو ي ٕغنى ىا بنَُٟم بالؾندٙت»هحٍى إلادًىنت يضناج  ٙنا٢: ٝىنا باوصواًنت ال .«بن الغُنان وؤلازم ًحقران البُُن

ىننا ضننمُىا الىنناشي ٕصننرط بلُىننا صصننى٢    هيُنُن ألاوصننا٘ وهيخاٍهنناي ٝو ٕضننماها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وضنن ي ؤهٖضننىا الضماصننرةي َو

ًنا مَغنر الخجناصي بهنه ٌغنهد بنَُٟم الحلنٗ واللْنىي ٕغنى ٍى »باصم َى مٌ  مً الاي صمُىا به ؤهٖضنىاي ٕٚنا٢: 

 .(4)بالؾدٙت 

منننر ؤٍرابننن  بغننناةي ٕٚلنننذ: جيَُهنننا بشالزنننت دصاَنننم؟ ٕٚنننا٢: ال و ي زنننم باٍهنننا "ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – صنننَُدٍنننً ؤبننن  

 .(5)"باٌ آمرجه بدهُاٍ. ٙاله لرظل باٌ بشمً حلٗ ؤن ال ًيُُ به "ٕاٝرث  ل١ لرصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚا٢: 

برظلٌن ًخحالٖان ٍلى بُُ ي ًٚى٢ ؤحدَما:  ٙا٢: مر صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي   -هنع هللا يضر  – الحقرم   ؤو هابج  ًٍ هاسج

دٜ ي زم صؤي الغاة ٙد اعى اَاي ٕٚا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  وظنب ؤحندَما "و  ال ؤمٖق١ي وآلامر ًٚى٢: و  ال ؤٍز

س بً ٍ" ا٢: جٖرد به حٍر   .(1)شمان بةصىادٍ َاا ي ٌَجي ؤلازم والٟٖاصة ي. صواٍ الب هٚ  ٙو

                                                        

 وصححه ألالباو  وحضىه ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى مضىد ؤحمد.  وحضىه ابً  هر 4447  وابً ماظه  2593  اليضاج   79199  صواٍ ؤحمد  7 

م   5/479 البصاصي 4  م  7617ومضلم ٙص .3335  وؤبى داود ٙص    في البٌُى

م  3   .7/426  واليضاج  7617 مضلم ٙص

م  2  م  7418 الى ماي ٙص  وبصىادٍ صحُح. 7/75  واليضاج  3347  و  3346  وؤبى داود ٙص

  .362  وصححه ألالباو  في الصحُحت   7199  ؤمرظه ابً حبان 5 
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 :(2)ما وصد في الغراء باألظل 

] ]البٚرة:  ٍُ اُٝخبى
َ
َظٍل ُمَض ًّ  ٕ

َ
ًٍ ِبلِى ؤ يُخم ِبَدً

ًَ دا
َ
ًَ ءاَمىىا ِب ا ج اً

َّ
َحَها ال
َ
إ ًِ  [. 484ٙا٢ حَالى: ﴿

نً ٍاجغننت  ننان ّلُيننان مغننىان. ٕٚلننذ: ًننا صصننى٢   بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙالننذ: ٞننان ٍلننى صصننى٢    -اهنع هللا يضر-ٍو بنردان ٙنٍر

زى ُننن١ مغنننىان ّلُيننناني وبهننن١ جرشنننك ٕ همنننا ًنننشٚالن ٍلُننن١ي وبن ٕالهنننا ٙننندم لنننه بنننس منننً الغنننامي ٕلنننى بَشنننذ بلُنننه 

ند ؤن ًناَب -ه صصى٢   ٕإماث مىه زى ٌن بيضِ ت بلى مِضرةي ٕإصصل بلُ ند دمحما ًٍر ملسو هيلع هللا ىلص. ٕٚا٢: ٙد ٍلمذ ما ًٍر

منلجي ٕ هاي ٕإحألا الرصى٢ بلى الىبي  : ٙند ٝناب. ٙند ٍلمنىا ؤون  ؤجٚناَم هللي -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕإموٍ  ٕٚا٢ الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-بشىب ي ٍو

 البلِى . 3 الحاٝمي والب هٚ ي وصظاله زٚاث  صواٍ اليضاج  والى ماي وؤمرظه –وآداَم لرماهت 

ننننٛ الؾنننٖٚت بخصننننحُح منننا ًمٟننننً جصنننحُحه وببنننننا٢ الهنننسء البامننننل مننُن زبننننىث التُنننناص  منننا وصد فنننني صنننحت جٍٖر

 للمغى ي 

١ لني عِن ا ًندا  :ًٍ صلُمان بً ؤب  مضلم ٙا٢ ذ ؤهنا وعنٍر صإلذ ؤبا اإلانها٢ ٍنً الؾنٔر ًندا بُند ٕٚنا٢ اعنىً 

نم وصنإلىا الىبني ؽنلى   ٍلُنه و  ند بنً ؤٙص ٠  ٍز بُد ووضِ ت ٕجاءها الو اء بً ٍازب ٕضنإلىاٍ ٕٚنا٢ َٕلنذ ؤهنا وعنٍر

ٞان وضِ ت ٕاصوٍ   ٞان ًدا بُد ٕصاٍو وما  ها٢ ٍبد الرحمً بنً . وفي لًٖ ًٍ ؤب  اإلان 2 صلم ًٍ  ل١ ٕٚا٢   ما 

١ لي دصاَنم فني الضن٘ى وضِن ت ٕٚلنذ صنبحان   ؤًؾن ك َناا ؟ ٕٚنا٢ صنبحان   و  لٚند  :منَم ٙا٢ باٌ عٍر

بَتها في الض٘ى ٕما ٍابها ٍلي ؤحد ٕضإلذ الو اء بً ٍازب ٕٚنا٢ ٙندم الىبني ؽنلى   ٍلُنه و صنلم اإلادًىنت وهحنً 

ٞان ًد بُد ٕ ٞان وضِ ت ٕال ًؾ ك  هدباٌُ َاا البُُ ٕٚا٢   ما  نم ٕاصنإله ٕةهنه  .لِط به بإش وما  ند بنً ؤٙص والٛ ٍز

م ٕٚا٢ مشله د بً ؤٙص  . 5 ٞان ؤٍيمىا ججاصة ٕضإلذ ٍز

 ما وصد في ظىاز اإلاماٝضت: 

ً ظابر بً ٍبند    به. ٙنا٢: ٕ حٚجني الىبني  -ا -ب-ٍو ؽنلى  -ؤهنه ٞنان ٌضنٌ  ٍلنى ظمنل لنه ؤٍُنا. ٕنإصاد ؤن ٌضِن

ُنننت "ٕننندٍا لنننيي وفنننر هي ٕضننناص صنننٌ ا لنننم ٌضنننر مشلنننهي ٙنننا٢:  -  ٍلُنننه وصنننلم  بَىُنننه " ٙلنننذ: ال. زنننم ٙنننا٢:"بَىُنننه بٙى

ُتي واعى مذ حمالهه بلى ؤَليي ٕلما بل" ْذ ؤجِخنه بالهمنلي ٕىٚندو  زمىنهي زنم صظَنذ ٕإصصنل فني ؤزنري. ٕبَخه بٙى

ننناا الضنننُا٘ إلاضنننلم  -ؤجراوننن  ماٝضنننخ١ آلمننا ظملننن١؟ منننا ظملننن١ ودصاَمنن١. ٕهنننى لننن١ "ٕٚننا٢:   . 6 مخٖنننٛ ٍلُننه ي َو

 البلِى

ي ٙالذ: ؤجِذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص في بَك ٍمنٍر ٍىند اإلانروةي ٕٚلنذ: ًنا صصنى٢     - اهنع هللا يضر – ًٍ ُٙلت ؤم بجي ؤهماص

ندي وب ا  ندي زنم زدثي حتن  ؤبلٓن الناي ؤٍص بو  امرؤة ؤبُُ وؤعى يي ٕة ا ؤصدث ؤن ؤبخناٌ الصنخيءي صنمذ بنه ؤٙنل ممنا ؤٍص

                                                                                                                                                                                                

م 7   .79866  صواٍ الب هٚ  بٙر

 4.".    ألاؽل في صحت البُُ بشمً ماظل آًت الدًً: ًا ؤحها الاًً آمىىا ب ا جداًيخم بدًً بلى ؤظل مض   ٕاٝخبٍى

  ي.42 - 43/  4  والحاٝم  7473 ي والى ماي  492/  7 صواٍ اليضاج   3 

م   صواٍ البصا2   .4297صي بٙر

م 5  م  3939  صواٍ البصاصي بٙر  .7/481واليضاج   2127صواٍ مضلم بٙر

م  7447/  3  منىالي وفي ٌّ  َاا اإلاىمً مصخؾرا. وصواٍ مضلم  4867 صواٍ البصاصي  6    .719/ ٙص
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نندي زننم وفننَذ حتنن  ؤبلنٓن النناي  نندي ٕٚننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ؤصدث ؤن ؤبُنُن الصننخيءي صننمذ بننه ؤٝينن  مننً النناي ؤٍص ال »ؤٍص

ننندًًي ؤٍنُنننذ ؤو مىَنننذي وب ا ؤصدث ؤن جيُعنننني  جَٖلننني ًنننا ُٙلنننت ب ا ؤصدث ؤن جيخننننا ي عننِن اي ٕاصنننخام  بنننه النننناي جٍر

دًًي ؤٍنُذ ؤو مىَذ  .(1)« عِ اي ٕاصخام  به الاي جٍر

  .6/7ظىاز البُُ في الهملت. اإلاْجي   9

ٞاص 8/45اإلاخَاٙدًً. اتحلى  بٌنلسوم الى اعخي في البُُ   03   7/88ي الاصخا

دم لسومه. مجمٌى الٖخاوي   77 م بُُ وعراء اإلاٍٟر بٌْ  حٛ ٍو  31/781جحٍر

صك بَُه.  74  .99مراجب ؤلاظماٌ ؼ  ؤن اإلا٠لٗ الحر الرعید ال ًحهر ٍلُه ٍو

. مجمنننننٌى الٖخننننناوي 751ٍننننندم صنننننحت بُننننُن اتهىنننننىن ومنننننً لنننننيط فننننني ٍٚلنننننه بٌْننننن  الضنننننٟر. مراجنننننب ؤلاظمننننناٌ ؼ   73

77/797. 

بنننالن جؾننٔر النٖننل ٌّنن  اإلامٌنن ي و نننالن جؾننٔر النٖننل اإلامٌنن  فنني الصننخيء الٟشٌنن  ممننا ال فننروصة لننه. مراجننب   72

 .3/757في ٝغأ الٚىاٌ  ي واصخصىاء اإلامٌ  في صواًت ًٍ ؤحمد ٝما757ؤلاظماٌ ؼ 

ننت اإلاُننذ بٌْنن  مؾنن حت الُدننُم. بننداجُ الؾننىاجُ   75 ي الغننري الٟبٌنن  منُن حاعننُت 5/736مىنُن عننراء الىصننخي مننً جٝر

  .2/252الدصىقي 

ال ًصنك جنإمر  .757صحت جؾٔر اإلارؤة الحنرة البالْنت الَاٙلنت الرعنُدة بنالبُُ والغنراء. مراجنب ؤلاظمناٌ ؼ   76

 73/277ي الٚبى٢ ًٍ ؤلاًجاب. مجمٌى الٖخاو 

ند 6/7اإلاْجني هٚنل ؤلاظمناٌ ؽناحب  .الاصنخٖهام بلٖنً ٍلنى الٚبنى٢  ال ًصنك فني البُُن ؤن ًخٚندم ؤلاًجناب  77 ي ٙو

 .2/449مالٗ اإلاالُٟت. مىاَب الهلُل 

. مشنل بُُن اإلاُخنت والندم 77/42ي الغري الٟبٌ  ٍلنى اإلاٚىُن 729ٍدم صحت بُُ اتحرماث. مراجب ؤلاظماٌ ؼ   78

ر والتمر. اإلاضٖىي  .4/64ي اإلاٚدماث اإلامهداث 748ؤلاظماٌ ؼ  والتًً 

 .9/458ؤن مً عرول صحت البُُ ؤن ٠ًىن اإلابُُ مىخَٖا به. ٕال ًصك بُُ ما ال هُٖ ُٕه. اتهمٌى   79

 7/477صحت بُُ ٞل ما َى ماَر. ؤلإؾاي   41

  .9/487ظىاز بُُ الٌَن الهامدة اإلاخىجضت. اتهمٌى   47

ا ٍدا ال٠لب. اتهمٌى اإلاىخُٖ به بإٞل  ظىاز بُُ الحُىان اإلاملٜى  44 ىت وهحَى ىب ؤو ؽُد ؤو ٍز  .9/486ؤو ٞص

 .756مراجب ؤلاظماٌ ؼ  .اإلاإ ون له صحت بُُ الَبد  43

ي زاد اإلاَنننناد 3/786ظننننىاز اٙخىنننناء ال٠لننننب وبباحننننت مىإَننننه للؾننننُد والحراصننننت. عننننري الىننننىوي لصننننحُح مضننننلم   62

 749. وظىاز اٙخىاء الضىىص وبباحت مىإَه. ؤلاظماٌ ؼ 5/768

 .748الحر. ؤلاظماٌ ؼ  بنالن بُُ  45

. ٕخح الٚدًر   46 ىام ألاـص التي ال ًيخُٖ بها بإٞل ؤو بٌٍْ  م بُُ الحغراث َو ي والاصخصىاء للغإَُت 6/247جحٍر

 .2/438جحٖت اتحخاط 

م  47 ا. مراجب ؤلاظماٌ ؼ  جحٍر ٞالت ؤو والًت وهحَى  . 6/496ي اإلاْجي 757بُُ ما ال ًملٟه الباجُ بال بى
                                                        

  .4756  وفَٖه البىؽٌ ي في زواثدٍ واإلاسي في الخحٖت وألالباو  في القَُٖت  4412  صواٍ ابً ماظه  7 
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 .5/738اي جىلى مرفي الَٚد ولى ؤظاز الباجُ واإلاغى ي البُُ. بداجُ الؾىاجُ بنالن ٍٚد الٖقىلي ال  48

 .787ؤن اإلاغى ي ًمل١ اإلابُُ بالَٚد ال بالٚبك وال بدضلُم الشمً. الامخُاصاث الٖٚهُت للبَلي ؼ   49

 .785مراجب ؤلاظماٌ ؼ  .ظىاز بُُ الَٚاص  31

حنننرم بُننُن اإلاننناء والٟنننر الننناي بننناألـص اإلاباحننننت.  6/726ظنننىاز بُننُن اتحنننىز منننً اإلاننناء والٟنننر واإلاَنننادن. اإلاْجنننني   37 ٍو

  .49/475مجمٌى الٖخاوي 

ٌن. اتحلى   34  .7/474ي ؤلإؾاي 7/472صحت بُُ الٌَن الحافرة اإلارثُت للنٕر

م  33 ناث ومسدلٖنت ومنا بنٌن الؾنٖا واإلانروةي ألن لهنا حٟنم اإلاسنهد.  بُُن جحنٍر ٕر مىافُن مىاصن١ الحنج مشنل مجن  ٍو

  6/367اإلاْجي 
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 للمبُُ الحُازة والٚبكما وصد في 

 ما وصد في ؤن للمغى ي بُُ ما اعى اٍ بمجرد الَٚد ٙبل الٚبك

ٙلننذ: ًنننا صصننى٢  ! بونن  ؤبُنُن بننالبُُٚي ٕنننإبُُ بالنندهاهٌ  وآمننا النندصاَمي وؤبُنُن بالننندصاَم  -ٍننً ابننً ٍمننر ٙننا٢: 

: ال بإش ؤن جإماَا بضَر ًىمها ما -ملسو هيلع هللا ىلص-وآما الدهاهٌ ي آما َاا مً َاٍ وؤٍن  َاٍ مً َاا؟ ٕٚا٢ صصى٢  

ا و ِىٟما شخيء   البلِى . 7 صواٍ التمضتي وصححه الحاٝم  -لم جخٖٙر

ً ظابر بً ٍبد    ٞان ]ٌضٌ [ ٍلى ظمل له ؤٍُا. ٕإصاد ؤن ٌضِبه. ٙا٢: ٕ حٚجي الىبني  -ا -ب-ٍو ؽنلى  -ؤهه 

ُنننت "ٕننندٍا لنننيي وفنننر هي ٕضننناص صنننٌ ا لنننم ٌضنننر مشلنننهي ٙنننا٢:  -  ٍلُنننه وصنننلم  بَىُنننه " ٙلنننذ: ال. زنننم ٙنننا٢:"بَىُنننه بٙى

ُننتي واعننى مذ حمالهننه" مننا بلْننذ ؤجِخننه بالهمننلي ٕىٚنندو  زمىننهي زننم صظَننذ ٕإصصننل فنني بلننى ؤَلننيي ٕل (2)ٕبَخننه بٙى

ناا الضنُا٘  -  5 . ٕهى ل١ (4)آلما ظمل١؟ ما ظمل١ ودصاَم١  (3)ؤجراو  ماٝضخ١ "ؤزري. ٕٚا٢:  مخٖنٛ ٍلُنه ي َو

 الَمدة والبلِى. 6 إلاضلم 

 ما وصد في ؤن مً آزاص ٍٚد البُُ صحت الخؾٔر ُٕه ألن التراط بالقمان

مننت «  (7)ٙ نخ  ؤن التنراط بالقننمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍنً ٍاجغنت:  صواٍ التمضنت وصنححه الى منناي وابنً مٍس

نجي مننً ٌّننن   (8)وابننً الهنناصود وابننً حبننان والحننناٝم وابننً الٚنننان  نند صواٍ الننداٙص وفننَٖه البصنناصي وؤبنننى داود ٙو

ننننا٢: حضننننً صننننحُحي وفنننني صواًننننت ألحمنننند وؤبنننن  ننننٛ القننننَُٖت ٙو  ؤن صظننننال ابخنننناٌ ّالمننننا» :(9)داود وابننننً ماظننننه  النٍر

 «.الْلت بالقمان -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕاصخْله زم وظد به ٍُبا ٕردٍ بالَُب ٕٚا٢ الباجُ: ّلت ٍبدي ٕٚا٢ الىبي 

 ما وصد في اصخصىاء النَامي ٕال ًصك بَُه ٙبل ٙبقه

ُه ب ا بَذ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ظابر ٙا٢: ٙا٢ صصى٢     .(10)صواٍ ؤحمد ومضلم "مَاما ٕال جبَه حت  حضخٕى

                                                        

 ي 4464 ي وابنننننننننً ماظنننننننننه  7424 ي والى مننننننننناي  83 - 87/  7 ي واليضننننننننناج   3355و  3352 ي وؤبنننننننننى داود  739و  82 - 83و  33/  4 صواٍ ؤحمننننننننند  7 

  .22/  4والحاٝم  
ُاء الخَب والزهس ًٍ الضٌ . ٙىله: « ؤٍُا»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي   4   بقم الحاء اإلاهملت: ؤي الحمل ٍلُه.« حمالهه»ؤلٍا

ُت: ؤي جيىجي. ٙىله: « ؤجراو »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 3   اإلاماٝضت  ي اإلا٠اإلات في الىٚؿ مً الشمً.« ماٝضخ١»بقم اإلاشىاة الٖٙى

ننً بُننُ وعننرلي وامخلننٗ فنني الهمننُ بُنهمنناي ُٕٚننل ألحمنند ًصننك  :-صحمننه    –  ٙنا٢ الر ننا ي 2  نند ٍنناـص َنناا الحنندًض حنندًض الىهنني ٍننً الشيُننا ٍو ٙو

ناا مىنهي ٕٚند ٍلمنذ الشيُنا ٕصنك البُنُ وحندًض الىهني ٍنً بُنُ وعنرل ُٕنه مٚنا٢ منُ احخمنا٢ ؤهنه  الغرل وحدًض بُُ الشيُا ُٕه بال ؤن ٌَلم  لن١ َو

اا ؤىهر ألاٙىا  ٢ اٙخؾرث في َاا اتتخؾر ٍلُه.ؤصاد الغرل اتههى٢ َو

فنني الَمنندة: ؤٍُننا: حَننب. ٌضننِبه: ًنلٚننه ٍلننى وظهننه. حمالهننه بلننى ؤَلنني: ؤي حملنني بلننى ؤَلنني. ؤجراونن : ؤجيىجنني. ماٝضننخ١:  -صحمننه    – ٙننا٢ اإلاٚدحننخي 5 

 اإلاماٝضت اإلا٠اإلات لنلب الىٚؿ في الشمً.

  . 7442ي 7443ي 7444ي 3/7447ٍ مضلم   . وصوا4815ي 4569ي 4785  منىالي  4867 صواٍ البصاصي  6 

 َى الدمل واإلاىَٖت الحاؽل مً اإلابُُ ؤي التراط ٠ًىن إلاً ًلسمه القمان لى جلٖذ الٌَن."التراط»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7 

 ي ابنً الهناصود 77/499ابنً حبنان    ي437ي 6/29 ي ؤحمند  4424 ي ابً ماظه  7486ي 7485 ي الى ماي  7/452 ي اليضاج   3518 ؤبى داود  8 

نجي  4/79 ي الحاٝم  7/759    .55ي 8/31 ي وؤب  ٌَلى  2/373 ي وابً ؤب  عِبت  7/789 ي  الغإعي  5/347 ي الب هٚ   3/53 ي الداٙص

  .4/78 ي و ي ٍىد الحاٝم  4423 ي ابً ماظه  3571 ي ؤبى داود  6/81 ؤحمد  9 
  .7549 ي مضلم  3/394ؤحمد   71 
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رة ٙنا٢:  ي (1)صواٍ ؤحمند ومضنلم « ؤن ٌغنى ي النَنام زنم ًبناٌ حتن  ٌضنخىفى -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  صصنى٢   »ًٍ ؤب  ٍَر

 .(2)« مً اعى ي مَاما ٕال ًبَه حت  ًٟخاله»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإلاضلم ؤن الىبي 

ً ابً ٍباش ؤن الىبي  ُهي ٙنا٢ ابنً ٍبناش وال ؤحضنب »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو مً ابخاٌ مَامنا ٕنال ًبَنه حتن  ٌضنخٕى

منننً ابخننناٌ مَامنننا ٕنننال ًبَنننه حتننن  : »(4)ي وفننني لٖنننً الصنننحُحٌن (3)صواٍ الهماٍنننت بال الى مننناي « ٞنننل شنننخيء بال مشلنننه

 «.ًٟخاله

 ما وصد في ؤن ٙبك الؾو ة ٠ًىن بىٚلها

ننً ؤن ًيَُنننٍى حتننن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞنناهىا ًدبننناٌَىن النَنننام ظسإنننا ٍلنننى الضنن٘ى ٕنهننناَم صصنننى٢   »ابنننً ٍمنننر ٙنننا٢:  ٍو

: (7)وفنني صواًنننت لهمنننا « حتننن  ًحىلنننٍى» (6)وفنني لٖنننً للصننحُحٌن  (5)صواٍ الهماٍنننت بال الى منناي وابنننً ماظنننه « ًىٚلننٍى

امي ٕبَض ٍلُىا مً ًإمرها باهخٚاله مً اإلا٠ان الاي ابخَىاٍ ُٕه بلى م٠ان صنىاٍ هيخاٌ النَ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىا زمً الىبي »

ٞننننان ًبَننننض ٍلنننن هم مننننً ًمننننىَهم ؤن ًيَُننننٍى حُننننض ٌغننننى وٍي حتنننن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني : »(8)وفنننني صواًننننت "ٙبننننل ؤن هيَُننننه

ههنن  ؤن : »(10)وألبنن  داود واليضنناج  "مننً ابخنناٌ مَامننا ٕننال ًبَننه حتنن  ًٚبقننه: »(9)ول هماٍننت بال الى منناي « ًىٚلننٍى

ُه  الَمدة مصخؾرا «.ًيُُ ؤحد مَاما اعى اٍ حت  ٌضخٕى

 ما وصد في اعى ال الٚبك في اإلاُٟالث واإلاىزوهاث واإلاَدوداث واإلااصوٍاث ٙبل الخؾٔر ٕ ها

ننً ظننابر ٙننا٢:  « بنناجُ وؽنناٌ اإلاغننى ي ٍننً بُنُن النَننام حتنن  ًجننري ُٕننه الؾنناٍان ؽنناٌ ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  الىبنني »ٍو

نجيي والب هٚ    وفي بصىادٍ ابً ؤب  لُلى. (11)صواٍ ابً ماظه والداٙص

ً ٍشمان ٙا٢:   -ٝىذ ؤبخاٌ الخمر مً بنً مً ال هنىد ًٚنا٢ لهنم بجني ُٙىٚناٌ وؤبَُنه بنر ح ٕبلنٓ  لن١ الىبني »ٍو

ننننا٢  (12)والبصنننناصي حَلُٚننننا صواٍ ؤحمنننند "بَننننذ ٠ٕننننل ٕٚننننا٢: ًننننا ٍشمننننان ب ا ابخَننننذ ٕاٝخننننل وب ا -ملسو هيلع هللا ىلص  للضننننىد مىننننهي ٙو

 الب هٚ : صوي مىؽىال مً ؤوظه ب ا فم بَقها بلى بَك ٙىيي وفي "مجمُ السواثد": بصىادٍ حضً. 

                                                        
 . 7548 ي مضلم  337ي 4/349ؤحمد   7 

  .7548مضلم   4 

 ي 368ي 485ي 471ي 447ي 7/475 ي ؤحمنننننننننند  4447 ي ابننننننننننً ماظننننننننننه  2611 ي اليضنننننننننناج   3297 ي ؤبننننننننننى داود  7545 ي مضننننننننننلم  4148البصنننننننننناصي   3 

  .7497والحدًض ٍىد الى ماي  

  .2597 ي اليضاج   3296 ي ؤبى داود  7545مضلم   2 

 . 47ي 4/75 ي ؤحمد  7/487 ي اليضاج   3292 ي ؤبى  7547 ي مضلم  4159 البصاصي  5 

 «.حت  ًحىلٍى»  بلًٖ: 7547ي مضلم  «حت  ًاوٍو بلى صحالهم»  بلًٖ: 6261ي 4131ي 4142البصاصي   6 

  .7374   4/627 ي مال١  4/774 ي ؤحمد  7/487 ي اليضاج   3293 ي ؤبى داود  7547مضلم   7 

  .4/735 ي ؤحمد  4177البصاصي   8 

 ي  ابننً 718ي 79ي 73ي 59ي 4/26 ي ؤحمنند  4446 ي ابننً ماظننه  7/485 ي اليضنناج   3294 ي ؤبننى داود  7546 ي مضننلم  4149ي 4146البصنناصي   9 

  .4/621 ي ومال١  2979حبان  

  .4177 ي و ي ٍىد البصاصي  7/485 ي اليضاج   3295ؤبى داود   71 

نجي   ي 4448ابً ماظه   77    .7/344 " ي  ٍبد بً حمُد في "مضىد5/376ٍ ي الب هٚ   3/8الداٙص

لٚه البصاصي  75ي 7/64ؤحمد   74   «.الُٟل ٍلى الباجُ واإلاَن »  باب 4/728 ي ٍو
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ٝىذ ؤبُُ الخمر في الض٘ى ٕإٙى٢: ٞلذ في وصٚ  َاا ٝناا ي ٕنإدُٕ ؤوصنا٘ الخمنر "ًٍ ٍشمان بً ٍٖان ٙا٢: 

 .(1)"بُٟله ي وآما عٖ  ي ٕدملجي مً  ل١ شخيء ي ٕضإلذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚا٢: ب ا صمُذ الُٟل ٠ٕله 

ننننرة:  ننندٍ حنننندًض ؤبننن  ٍَر ٍا ضننننر الاٝخُنننا٢ بالُٟنننن« منننً اعننننى ي مَامنننا ٕننننال ًبَنننه حتنننن  ًٟخالنننه»ٍو ُنننل َننننى ٕو ل ٙو

 الاصدُٖاء.

 ما وصد في دلُل مً ٙا٢ باعى ال الٚبك في ٞل صلَت لُصك جؾٔر اإلاغى ي ٕ ها بالبُُ

نً حٟنُم بنً حننسام ٙنا٢:  نا ٕمنا ًحننل لني منهنا ومننا ًحنرم ٍلني؟ ٙننا٢: ب ا »ٍو ٙلنذ: ًننا صصنى٢  ! بون  ؤعننى ي بٍُى

وفني بصنىادٍ اإلاَلنى بنً مالند الىاصنن ي  (2)"صواٍ ؤحمند والنو اون  فني "الٟبٌن "اعىً ذ عِ ا ٕال جبَنه حتن  جٚبقنه

د ؤمرط اليضاج  بَقه.  وزٚه ابً حبان وفَٖه مىحخ  بً بصماٍُل ٙو

ً ابً ٍمر ٙا٢:  خا في الض٘ى ٕلما اصخىظبخه»ٍو ُخه لُٚجي صظنل »وفي صواًت ألب  داود: "ابخَذ ٍز ٕلما اصخٕى

ند بنً زابنذ  ٕإٍناو  به ص حا حضىا ٕإصدث ؤن ؤفرب ٍلى ًد الرظل ٕإما صظل مً ملٖ  باصا ي ٕالخٖذ ٕة ا ٍز

هه  ؤن جباٌ الضلَت حُض جيخاٌ حتن  ًحىزَنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢: ال جبَه حُض ابخَخه حت  جحىزٍ بلى صحل١ ٕةن الىبي 

نجي والحاٝم وابً حبان وصححاٍ "الخجاص بلى صحالهم  .(3)صواٍ ؤحمد وؤبى داود واللًٖ لهي والداٙص

ً ابً ٍبا  ُهي ٙنا٢ ابنً ٍبناش وال ؤحضنب »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ش ؤن الىبي ٍو مً ابخاٌ مَاما ٕال ًبَه حت  ٌضنخٕى

 (4)صواٍ الهماٍت بال الى ماي « ٞل شخيء بال مشله

ت ٙبل الٚبك ٕمً فمان الباجُ:  ما وصد في وفُ الهىاثح ؤن اإلابُُ بن جلٗ بإٔت صماٍو

ً ظابر بً ٍبد    لنى بَنذ منً ؤمُن١ زمنرا ٕإؽنابخه ظاثحنتي ٕنال ًحنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ب-ٍو

ؤمر بىفُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -. وفي صواًت له:  5 صواٍ مضلم  -ل١ ؤن جإما مىه عِ ا. بم جإما ما٢ ؤم١ُ بٌْ  حٛ؟ 

 البلِى . 6 بىفُ الهىاثح 

نننً ؤونننط بنننً مالننن١  نننا؟ ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني  -ا  -ٍو َى جحمننناص "ههننن  ٍنننً بُننُن الشمننناص حتننن  جس نننى. ُٙنننل: ومنننا َز

.. 7 مخٖنٛ ٍلُننه ي واللٖنً للبصنناصي  -وجؾنٖاص  وفنني صواًنت: ُٙنل: ومننا جس ني؟ ٙننا٢: حتن  جحمننر. ٙنا٢: ؤصؤًننذ بن  البلنِى

  .الَمدة؟    (8)حل ؤحدٝم ما٢ ؤمُه مىُ   الشمرة ي بم ٌضخ

 ؤلاظماٍاث في الحُازة والٚبك:
                                                        

ا٢ البىؽٌ ي فى 4431 صواٍ ابً ماظه  7  راوي ٍنً ابنً َاا بصىاد فَُٗ ي لقَٗ ابً لهَُت ي وصححه ألالباو  ألن الن" : 738/7 "السواثد "  ٙو

د صوي ٍىه ٙبل الامخالل. ؤلاصواء    ى مً ٙدماء جالمُاٍي ٙو دي َو   .7337ابً لهَُت َى ٍبد  بً ًٍس

 . 77/367 ي ابً حبان  7/486 ي اليضاج   797ي 3/796 " ي النو او  في "الٟبٌ 3/214ؤحمد   4 

نجي  3299 ي ؤبى داود  5/797ؤحمد   3    .2982ابً حبان    ي4/26 ي الحاٝم  3/73 ي الداٙص

 ي 368ي 485ي 471ي 447ي 7/475 ي ؤحمنننننننند  4447 ي ابننننننننً ماظننننننننه  2611 ي اليضنننننننناج   3297 ي ؤبننننننننى داود  7545 ي مضننننننننلم  4148 البصننننننناصي  2 

  .7497والحدًض ٍىد الى ماي  

  .72   7552 صواٍ مضلم  5 

  .7797/  3 مضلم  6 

 للبصاصي وحدٍ.  واللًٖ لِط 7555 ي ومضلم  7288 صواٍ البصاصي  7 

ىله: (8) نجي..»ٙا٢ الر ا ي: ٙو  ب ا مىُ   الشمرة"مدصط مً ٙى٢ ؤوط وصَٕه منإي ٙاله الداٙص
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  .4/725بداًت اتهتهد  .ٕسخ البُُ الٖاصد وصدٍاجٖٛ الٖٚهاء ٍلى  .7

ت بَد ٙبك اإلاغى ي اجٖٚىا ٍلى  .4   .2/77جبٌن الحٚاثٛ  .وظىب اصخو اء الهاٍص

م بُُ النَام ٙبل ٙبقت ؤلاظماٌ ؼ اجٖٚىا ٍلى .3 ٞاص  734جحٍر   .6/378الاصخا

  .6/77اإلاْجي  .جلٗ اإلاُٟل واإلاىزون في مدة ٙبل الٚبك مً فمان الباجُؤن  اجٖٚىا ٍلى .2

ٞاص  754فمان الٌَن اإلاباٍت بَد ٙبقها ٠ًىن ٍلى اإلاغى ي مراجب ؤلاظماٌ ؼؤن  اجٖٚىا ٍلى .5   .6/481الاصخا

  .6/794ٔر ٙبل الٚبك ُٕما مل١ باجصر والىؽُت والْىُمت اإلاْجي ظىاز الخؾاجٖٚىا ٍلى  .6

  .41/323هماء اإلابُُ ٙبل الٚبك ٠ًىن للمغى ي مجمٌى الٖخاوي ؤن  اجٖٚىا ٍلى .7

  .466 /5 َالٜ الضلَت ًٍ الباجُ بَد بًداٍها ٍىدٍ ٠ًىن مً فمان اإلاغى ي بداجُ الؾىاجُؤن  اجٖٚىا ٍلى .8

 .31/474للَٚاص مجمٌى الٖخاوي الخصلُت ٙبك ؤن  اجٖٚىا ٍلى .9
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 ما وصد في مُاص مجلط الَٚد:

ننً ابننً ٍمننر ننا ؤو ًٚننى٢ ؤحنندَما لؾنناحبه »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍو اإلاخباٌَننان بالتُنناص مننا لننم ًٖىٙ 

نان »وفني لٖنً:   "امى  وص منا ٙنا٢: ؤو ٠ًنىن بُُن مُناص ناي ٞو ب ا جبناٌُ النرظالن ٠ٕنل واحند منهمنا بالتُناص منا لنم ًٖىٙ 

ننا بَنند ؤن  ي وبن جٖٙر ظمَُنا ؤو ًصٌنن  ؤحندَما آلامننري ٕننةن مٌن  ؤحنندَما آلامننر ٕخباٌَنا ٍلننى  لن١ ٕٚنند وظننب البُُن

ٞل بٌَُن » :(2) وفي لًٖ إلاضلم ي(1)مخٖٛ ٍلُه واللًٖ إلاضلم « جباٌَا ولم ًىٜ  واحد منهما البُُ ٕٚد وظب البُُ

ا بال البُُ التُاص اإلاخباٌَان ٞل واحد منهما بالتُاص مً بَُه ما » :(3)وفي لًٖ لهما  "بٌَُن ال بُُ بُنهما حت  ًٖىٙ 

ٞان بَُهما ًٍ مُاص ٕٚد وظب ا ؤو ٠ًىن بَُهما ًٍ مُاصي ٕةن  نان ابنً ٍمنر ب ا بناٌُ  .«ما لم ًٖىٙ  ٙنا٢ هنإُ: ٞو

ي اتحرص  صظال ٕإصاد ؤال ًُٚله ٙام ٕمصخ  َىُت زم صظُ.  الَمدةي البلِى

ً ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ نا »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن الىبي   -هنع هللا يضر  – ٍو البُُ واإلابخاٌ بالتُناص حتن  ًٖىٙ 

ه مغُت ؤن ٌضخُٚلهبال ؤن ج٠ىن ؽٖٚت مُاص وال ًحل له  صواٍ التمضت بال ابً ماظه وحضىه الى ماي "ؤن ًٖاٙص

منننت  وؤمرظننه الب هٚننن  نجي وابننً الهننناصود وابنننً مٍس ننا منننً م٠اجهمنننا» :(5)وفنني لٖنننً  ي(4)والنننداٙص  يالبلنننِى .«حتننن  ًخٖٙر

 اتحرص 

 بةصىاد صظاله زٚاث.   -هنع هللا يضر  –مً حدًض ؤب  برزة (6)وؤمرظه ؤبى داود وابً ماظه 

ناي ٕنةن »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  – ًٍ حُٟم بً حسامو  ا ؤو ٙا٢ حت  ًٖىٙ  البَُان بالتُاص ما لم ًٖىٙ 

خما محٚذ  ت بَُهما  7 ؽدٙا و ِىا بىصٜ لهما في بَُتهماي وبن ٝابا ٝو  الَمدة. (8)مخٖٛ ٍلُه « بٝر

رة  ً ؤب  ٍَر ا»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي   -هنع هللا يضر  – ٍو ا٢: حضً  (9)صواٍ الى ماي « البَُان بالتُاص ما لم ًٖىٙ  ٙو

ب.   حضً ٍّر

                                                        

 ي وابننننً 7/428 ي واليضنننناج   7425 ي والى منننناي  3255ي 3252 ي  ؤبنننن  داود  7537 ي مضننننلم  4117ي 4116ي 4115ي 4113ي 4117 البصنننناصي  7 

  .779ي 73ي 52ي 9ي 4/2 ي وؤحمد  4/677 " ي ومال١ في "اإلاىمإ4787ماظه  

  .7537 مضلم  4 

  .7537 ي مضلم  4/722 البصاصي  3 

نجي  783/  3 ي وؤحمننننننننند  7427 ي والى منننننننناي  454 - 457/  7 ي واليضنننننننناج   3256  صواٍ ؤبننننننننى داود  2   ي وابننننننننً الهننننننننناصود 417/  51/  3 ي والننننننننداٙص

ا٢ 641  ٛ ٍمرو بً عَُبي به. ٙو  َاا حدًض حضً "."الى ماي:  ي ٞلهم مً مٍر

نجي  5    .5/477 ي والب هٚ   3/51 الداٙص

نجي  5/471 ي  الب هٚ   4784 ي ابً ماظه  3257 ؤبى داود  6  ا٢ اإلاىاصي: صظاله زٚاث3/6 ي والداٙص   . ٙو

ً مً بمقاء البُُ ؤوصدٍ. البَُان: الباجُ واإلاغى ي. محٚذ:  َبذ وزالذ.7    التُاص: ملب مٌ  ألامٍر

 ي وابنننننننننننً حبننننننننننننان 3259  = =  3/473 ي  ؤبننننننننننن  داود  232ي 213ي 3/214 ي ؤحمننننننننننند  7534 ي مضنننننننننننلم  4118ي 4112ي 7976ي 7973 البصننننننننننناصي  8 

  .4/345 ي والداصم   7426 ي والى ماي  7/427 ي واليضاج   2912 

ننب  9  ننب. والحنن3258 ي وؤبنن  داود  7428 صواٍ الى منناي بلٖننً ٍٙر ننا٢ الى منناي: حنندًض ٍّر ننب ممننا  ٝننٍر اإلاؾننىٗ ٍىنند ابننً ؤبنن   ي ٙو دًض بلٖننً ٍٙر

  .918 " ي والنو او  في "الؾٌْ 4/377 ي وؤحمد  7/332 ي والنُالسخي  7/489عِبت  
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رة ً ازىان بال ًٍ جراـ»ي ًٚى٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٍَر  .(1)صواٍ ؤبىا داوود  "ال ًٖىٙ 

نننً ابنننً ٍمنننر بَنننذ منننً ؤمٌننن  اإلانننامىٌن ٍشمنننان مننناال بنننالىادي ممنننا لنننه بصُوننن ي ٕلمنننا جباٌَىنننا »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

ناي  ٞاهنذ الضنىت ؤن اإلاخبناٌٌَن بالتُناص حتن  ًٖىٙ  صظَذ ٍلى ٍٚبي حت  مرظذ مً بِخه مغُت ؤن ًرادو  البُُي و

اإلادًىننت بنننشالر  ٕلمننا وظننب بُعنني و َُننهي وصؤي ؤونن  ٙنند ّبيخننه ٕننةو  صنننٚخه بلننى ؤـص زمننىد بننشالر لُننا٢ وصنناٙجي بلننى

 .(2)صواٍ البصاصي "لُا٢

 .(3)مٌ  ؤٍرابُا بَد البُُ. ؤمرظه الى ماي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ؤن صصى٢   -ب  -ًٍ ظابر بً ٍبد   

 :ودلُل مً ٙا٢ بمىُ التُاص ؤٝي  مً زالزت ؤًام ما وصد في اعى ال التُاص

ً ابً ٍمر  مخٖٛ  -ب ا باٌَذ ٕٚل: ال مالبت  -ؤهه ًصدٌ في البٌُى ٕٚا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢:  ٝر صظل للىبي  -ب-ٍو

 البلِى . 2 ٍلُه 

ي ٕٚنا٢: منً باٌَنذي ٕٚنل: ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٝر صظل لرصى٢   »ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ابً ٍمر  ؤهنه ًصندٌ فني البُنٌى

 .(5)مخٖٛ ٍلُه « مالبت

ً ؤوط نان فني ٍٚدجنه ٌَجني فني ٍٚلنه فنَٗي ٕنإحألا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال ٍلى ٍهد الىبي : »  -هنع هللا يضر  – ٍو ٞنان ًيخناٌ ٞو

نا٢: ًنا هبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَله الىبي  ٕٚالىا: ًا صصى٢  ! ا هر ٍلى ٕالن ٕةهه ًيخاٌ وفي ٍٚدجه فنَٗي ٕندٍاٍ وجهناٍ ٙو

ي ٕٚنننا٢: بن ٝىنننذ نننا وال مالبننت   بونن  ال ؤؽنننو  ٍلنننى البُنُن ي ٕٚننل: َنننا َو صواٍ التمضنننت وصنننححه « ٌّنن  جننناٜص للبُننُن

 .(6)الى ماي 

ننً ابننً ٍمننر ٕصبلننذ لضنناههي ٠ٕننان ب ا بنناٌُ  (7)ؤن مىٚنناا صننُٖ فنني صؤصننه فنني الهاَلُننت مإمىمننت : »  -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ٕٚننا٢ لننه صصننى٢    ننل: ال مالبننتي زننم ؤ-ملسو هيلع هللا ىلص  -ًصنندٌ فنني البُنُن هننذ بالتُنناص زالزنناي ٙننا٢ ابننً ٍمننر: ٕضننمَخه : بنناٌُ ٙو

ٚى٢: ال مالبت ألما به ٙا٢: حدزىا صُٖان ٍنً دمحم بنً بسنحا٘ ٍنً هنإُ  ي(8)"صواٍ الحمُدي في "مضىدٍ« ًباٌُ ٍو

                                                        

م  3258وؤبى داوود   4/536  صواٍ ؤحمد 7    .271  وصححه ألالباو  وحضىه ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى ظامُ ألاؽى٢  7428  والى ماي ٙص

  .4171 البصاصي  4 

ننم  3  ي بنناب مننا ظناء فنني البَُننٌن بالتُناصي وؤمرظننه ابننً ماظنه  7429  صواٍ الى مناي ٙص ج وؤبنن   4/29  والحٟننم 4782  فنني البُنٌى ُننه ٍىَىنت ابننً ظننٍر ٕو

 الس ٌ .

ًٚننننى٢: ال مُابننننت ". ٠ٕننننان ب ا بنننناٌُ "٠ٕننننان الرظننننل ًٚىلننننه ". وفنننني صواًننننت مضننننلم: " : 4217 . وزاد البصنننناصي  7533 ي ومضننننلم  4777 صواٍ البصنننناصي  2 

ٞان ًٚى٢  ل١ للشْت في لضاههي ٝما صواًت ابً الهاصود     .567والرظل َى: حبان بً مىٚا ألاهؾاصيي و

 ي وؤبنن  233ي 77/234 ي  ابننً حبننان  776ي 717ي 82ي 81ي 74ي 67ي 4/22 ي ؤحمنند  7533 ي مضننلم  6563ي 4483ي 4476ي 4177 البصنناصي  5 

  .7368 " ي وؤلامام مال١ في "مىمإ7/454ٍ  ي واليضاج  3511وؤب  داود  

  .3/477 ي ؤحمد  4352 ي ابً ماظه  7451 ي الى ماي  7/454 ي اليضاج   3517 ؤبى داود  6 

. بٟضر اإلازهمت وجصُٖٗ الالمي ٙا٢ فني "الخ تنُؿ": التالبنت التنداٌ ومىنه بن٘ر مالنب ال مننر ُٕنه« ال مالبت»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7 

ُننل:  نني الَٚنندة فنني اللضننان. ٙىلننه: "فنني ٍٚدجننه». ٙىلننه: ُٕننه « صننُٖ»الَٚنندة الَٚننل ٝمننا ٕضننرث فنني هٖننط الحنندًض وفنني "الخ تننُؿ": الَٚنندة الننرؤيي ٙو

ُٚت التي ٍلى الدماِ.  بالضٌن اإلاهملت زم الٖاء زم الٌَن اإلاهملت ؤي فربي واإلاإمىمت  ي التي بلْذ ؤم الرؤشي و ي الهلدة الٙر

ه  664 "ضىدٍ الحمُدي في "م8  نجي  4/46 ي الحاٝم في مضخدٝص   .477 ي والداٙص
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صنه ٍنً ابننً . وصواٍ البصناصي فنني "جاٍص ه"ٍمنر ٕنناٍٝر منً حنندًض دمحم بنً بسننحا٘ وؽنري ُٕننه "والحنناٝم فني "مضننخدٝص

 بضماٌ ابً بسحا٘.

ننً دمحم بننً ًححنن  بننً حبننان ٙننا٢:  ننان صظننال ٙنند ؤؽننابخه ؤمننه فنني صؤصننه ٕٟضننرث »ٍو َننى ظنندي مىٚننا بننً ٍمننر ٞو

ٞان ال ًدٌ ٍلى  ل١ الخجاص ٠ٕان ال ًسا٢ ٌْوني ٕإحألا الىبي  ٕاٝر  ل١ لهي ٕٚنا٢: ب ا ؤهنذ باٌَنذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لضاههي و

ذ ٕإمضن١ي وبن سننتنذ ٕاصددَننا ٍلننى  ٕٚنل: ال مالبننتي زننم ؤهننذ فني ٞننل صننلَت ابخَتهننا بالتُناص زننالر لُننا٢ بن صفنِن

صه« ؽاحبها نجي  "صواٍ البصاصي في "جاٍص  .(1)وابً ماظه والداٙص

 ما وصد في ؤن ؤٙل حد للٚلت زالزت:

شِ  ٙا٢ حَنالى: ﴿
َ
ن١َ ٝ نْر َص َّ

ُ
ٝ
ْ
ا َوا   َصْمنس 

َّ
ناٍم ِبال ًَّ
َ
 ؤ
َ
نت
َ
ز
َ
ال
َ
ناَش ز نَم الىَّ ِ

ّ
ل
َ
٠
ُ
 ج
َّ
ال
َ
ُخن١َ ؤ ًَ نا٢َ آ

َ
ٙ 
 
نت ًَ نْل ِلني آ ََ نا٢َ َصّبِ اْظ

َ
ّيِ ٙ صنخِ

ََ ْح ِبالْ ا َوَصنّبِ
ٌن  

اِص  
َ
ْب٠ ِ
ْ
 [ 27] ]آ٢ ٍمران:  27َوؤلا

وٍب   ٙا٢ حَالى: ﴿
ُ
ا
ْ
ُ  َمٟ ٌْ
َ
د  ّ ٍْ ِل١َ َو

َ
اٍم   ًَّ
َ
 ؤ
َ
ت
َ
ز
َ
ال
َ
ْم ز
ُ
ىا ِفي َداِصٝ َُ َمخَّ

َ
ا٢َ ج
َ
ٚ
َ
ا ٕ ََ ُرو
َ
ٚ ََ
َ
 [ 65] ]َىد:  65ٕ

بان (2)ما وصد في مُاص الْون   في جلٚ  الٝر

ننننرة نننً ؤبننن  ٍَر ؤن ًخلٚنننألا الهلننننب ٕنننةن جلٚننناٍ بوضننننان ٕابخاٍنننه ٕؾنننناحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  الىبنننني »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

 ٘ بي ٕمننً جلٚنن  ال جلٚننىا الهلنن . ولٖننً مضننلم:(3)البصنناصي صواٍ الهماٍننت بال « الضننلَت ٕ هننا بالتُنناص ب ا وصد الضننى

 البلِى . 2 ٕاعى ي مىهي ٕة ا ؤحألا صُدٍ الض٘ى ٕهى بالتُاص. صواٍ مضلم 

ا ًصرط ًٍ الَادة  (5) وصد في ؤن مً مُاص الْون: مُاص اإلاضى صلما    ب ا ّون ّبى 

 .(6)"ّون اإلاضى صل حرام»ي ٙا٢: صمَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚى٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ؤمامت

 .(7)"ّون اإلاضى صل ص ا "صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ي ٙا٢: ٙا٢   -هنع هللا يضر  – ًٍ ظابر 

 ما وصد في جحدًد الْون بالشلض:

ننناؼ   -ملسو هيلع هللا ىلص -ٙنننا٢: حغنننُٟذ بمٟنننت عننن٠ىي عننندًدةي ٕجننناءو  صصنننى٢   ٙنننا٢:   -هنع هللا يضر  –  ٍنننً صنننَد بنننً ؤبننن  ٙو

وؤجنٜر الشلننض؟ ٌَنىدو ي ٕٚلنذ: ًنا صصنى٢  ي بون  ؤجنٜر مناالي وبون  لنم ؤجنٜر بال ابىنت واحندةي ؤٕإوصنخي بشلثني مناليي 

                                                        

ل7  نجي  4355 ي ابً ماظه  8/77 " البصاصي في "الخاٍص   .3/55 ي الداٙص

ُل بالشلض.4     مُاص الْون ًشيذ بإن ًيَُه بإٝي  مً زمً اإلاشل بمٚداص ال ًخْابً ُٕه الىاش ٍادةي واإلارظُ ُٕه الَٔر ٙو

  .288-287ي 213ي 4/482 ي ؤحمد  4778 ي ابً ماظه  7447 ي الى ماي  7/457 ي اليضاج   3237اود   ي ؤبى د7579 مضلم  3 

  .7579 صواٍ مضلم  2 
 اإلاضى صل َى الهاَل بالضَر الاي ال ًحضً اإلاماٝضت.  5 

م 6  م  7576  صواٍ النو او  في الٟبٌ  بٙر ُه مىحخ  بً ٍمٌ  فنَُٗ. وصواٍ الب هٚن  فني الٟون ي بنٙر منً اصى صنل بلنى منامً ْٕبىنه "بلٚنً:  71943ٕو

نى فننَُٗ ظندا ". ولهناا ٙننا٢ فني " : 76/  2و ٙنا٢ الهُش نني  "ْٕبىنه ٞنان ّبىننه  لن١ ص ننا  ُنه مىحنخ  بننً ٍمٌن  ألٍا نن ي َو وصنىدٍ فننَُٗ "اإلاٚاؽنند ": "ٕو

م " : 324/  7 "ٝغننٗ التٖنناء "وزاد ٍلُننه فنني ظنندا ".  وصواٍ ؤحمنند بلٖننً: مننا زاد الخنناظر ٍلننى اإلاضى صننل ٕهننى ص ننا ". وفننَٖه ألالبنناو  فنني القننَُٖت بنننٙر

667. 
م   7  ند فنَٖه ي وصواٍ بَدٍ ًٍ ٍلي وؤوط بً مال١ صعخي   ٍنهم بإصاهُد فَُٖت بضنيب 71942صواٍ الب هٚ  في الٟو ي بٙر ٌَنِػ بنً َغنامي ٙو

م فَٖه ألا  .668لباو  في القَُٖت بٙر
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ٙا٢: الي ٕٚلذ: ؤٕإوصخي بالىؾٗي وؤجٜر الىؾٗ؟ ٙا٢: الي ٙلذ: ؤٕإوصخي بالشلضي وؤجٜر الشلشٌن؟ ٙا٢: الشلضي 

 . 4  (1) والشلض ٝشٌ 

 :(3)ما وصد في مُاص الخدلِط 

ننننرة  بننننان ي وال ًبنننُن بَقننننٟم ٍلننننى بُنننُن بَننننك. وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننننى٢   ":-ا  -ٍننننً ؤبنننن  ٍَر ٙننننا٢:   ال جلٚننننىا الٝر

ً ي بَننند ؤن ًحلبهنننا. وبن صفننن ها  جىاظغنننىا. وال ًبننُن حافنننر لبننناد. وال جؾنننروا الْنننىم. ومنننً ابخاٍهنننا ٕهنننى بصٌننن  الىينننٍر

 الَمدة .(5). مخٖٛ ٍلُه "بالتُاص زالزاَى "وفي لًٖ:  ." 2 ؤمضٟها ي وبن ستنها صدَا وؽاٍا مً جمر 

ننرةو  ال جؾننروا ؤلابنننل والْننىم ٕمننً ابخاٍهننا بَنند  لنن١ ٕهننى بصٌننن  »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍننً ؤبنن  ٍَر

ً بَننند ؤن ًحلبهنننا بن صفنننن ها ؤمضنننٟها وبن سنننتنها صدَننننا وؽننناٍا منننً جمنننر ٕهننننى  -وإلاضنننلم: ي(6)مخٖننننٛ ٍلُنننه "الىينننٍر

ٙننا٢ البصنناصي:  -صد مَهننا ؽنناٍا مننً مَننامي ال صننمراء  -البصنناصي:  -لننهي ٍلٚهننا  -. وفنني صواًننت:  7 بالتُنناص زالزننت ؤًننام 

 الَمدةي البلِى . 8 والخمر ؤٝي  

مً اعى ي ّىما مؾراة ٕاحخلبها ٕةن صف ها ؤمضٟها وبن ستنها ٕٖ  حلبتها ؽاٌ » :(9)وللبصاصي وؤبألا داود 

ً بَند ؤن » :(10)وفي صواًت إلاضلم "ؽاٌ مً جمر ب ا اعى ي ؤحدٝم لٚحت مؾراة ؤو عناة مؾنراة ٕهنى بصٌن  الىينٍر

مننً اعننى ي مؾننراة ٕهننى منهننا » :(11)وفنني صواًننت ل هماٍننت بال البصنناصي "ًحلبهنناي ؤمننا  نني وبال ٕلٌ دَننا وؽنناٍا مننً جمننر

وفنني صواًننت إلاضننلم والبصنناصي  "راءبالتُنناص زالزننت ؤًننام بن عنناء ؤمضننٟها وبن عنناء صدَننا ومَهننا ؽنناٍا مننً جمننر ال صننم

ننً ؤبن  ٍشمننان النهندي ٙننا٢: ٙنا٢ ٍبنند  : "وصد مَهننا ؽناٍا مننً مَنام» :(12)حَلُٚنا  ٙننا٢ البصناصي: والخمننر ؤٝين . ٍو

او  « مً اعى ي محٖلت ٕردَا ٕلٌ د مَها ؽاٍا  .«مً جمر»وزاد  (13)صواٍ البصاصي والوٙ 

                                                        

ند٢ الحندًض ؤن الشلنض فني حند الٟين ةي ومنا دوهنه فني حند الٚلنت. اإلاْجني البنً  :ٙا٢ ؤحمد : ٙا٢ ألازرم7  بجهم ٌضخَملىن الشلض فني صنبُ ٍغنرة مضنإلتي ٍو

 .741 – 779/  2 :ٙدامت

ا وابنً ماظنه  317/  6 :-منُ جحٖنت ألاحنى ي  –ا والى مناي  7451/  3 :ا ومضلم في صحُحه 369ي 363/  5 : صواٍ البصاصي في صحُحهي مُ الٖخح4 

 . 276ا ومال١ في اإلاىمإي ؼ  417/  6 :ا واليضاج  في صيىه912/  4 :في صيىه
 3  . ت اللون في القٌر د به الشمً ٝخؾٍر ى ؤن ًدلط الباجُ ٍلى اإلاغى ي ما ًٍس  َو

بان: ال2  ند ؤلاوضنان فني زمنً الضنلَت ؤو حضخٚبلىا الٚادمٌن بضلَهم  ال جلٚىا الٝر . وال جىاظغنىا: النىجػ: َنى ؤن ًٍس ًمندحها  ٙبل وؽىلها بلى الضن٘ى

. وال ًبُ حافر لباد: الحافر: َى البلدي اإلاُٚمي والبادي: وضبت بلنى البادًنتي و  د مداٌ ٌٍّ  بت في عرائهاي ولًٟ ًٍر اإلانراد الٚنادم ًمدحها ولِط له ّص

ت:    ي حيط اللون في فروٌ البهاثم حت  جيهر ممخل ت باللون ُْٕى  بها اإلاغى ي لبُُ صلَخه. وال جؾروا الْىم: الخؾٍر

  .7575  ومضلم  4751  صواٍ البصاصي  5 

  .4/683 ي ومال١  7/453 ي واليضاج   3223 ي  ؤب  داود  241ي 271ي 4/424 ي ؤحمد  7575 ي مضلم  4123ي 4127 البصاصي  6 

  .42   7542 مضلم  7 

 / ٕخح . 367/  2  و ي في البصاصي  45   7542إلاضلم    َاٍ الرواًت8 

  .3225 ي ؤبى داود  4122 البصاصي  9 

  .4/377 ي وؤحمد  7542 مضلم  71 

  .4/428 ي ؤحمد  4439 ي ابً ماظه  7454 ي الى ماي  7/452 ي اليضاج   3222 ي ؤبى داود  7542 مضلم  77 

ى بالتُاص زالزا»بٚىله:   حَلُٚا 4127 ي والبصاصي  7542 مضلم  74  ً ؽاٍا مً مَام َو ا٢ بَقهم ًٍ ابً صًٌ   «.ٙو

  .4124ٍىد البصاصي  "مً جمر»  وزٍادة 4156 البصاصي  73 
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ننً ابننً مضننَىد  . وزاد  7 صواٍ البصنناصي  -مننً اعننى ي عنناة محٖلننتي ٕردَنناي ٕلٌنن د مَهننا ؽنناٍا  -ٙننا٢:  -ا  -ٍو

 البلِى ؤلاصماٍُلي: مً جمر.

ً ابً ٍمنر ٕهنى بالتُناص زالزنت ؤًنام ٕنةن صدَنا صد  (2)منً بناٌ محٖلنت »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

 وفي بصىادٍ ظمُُ بً ٍمٌ  مصخلٗ ُٕه. (3)صواٍ ؤبى داود وابً ماظه والب هٚ  « مَها مشل ؤو مشلي لبنها ٙمحا

ؽنناٍا مننً مَننام ؤو ؽنناٍا مننً »ٙننا٢ الحننإً بةصننىاد صننحُح ٍننً صظننل مننً الصننحابت:  (4)وفنني صواًننت ألحمنند 

 .«جمر

 :(5)ما وصد في مُاص الَُب 

اإلاضننلم ؤمننى اإلاضننلم ال ًحننل إلاضننلم بنناٌ مننً »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: صننمَذ الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍنً ٍٚبننت بننً ٍننامر

ُنننه ٍُنننب بال بِىنننه لنننه نننا٢: صنننحُح ٍلنننى عنننرمهما « ؤمُنننه بَُنننا ٕو نجي والحننناٝم ٙو صواٍ ابنننً ماظنننه وؤحمننند والنننداٙص

 البصاصي في جرظمت باب.بصىادٍ و ٍٝر  "ي وحضً في "الٖخح(6)والنو او  

ًٍ ٍاجغت اهنع هللا يضري ؤن صظالي ابخاٌ ّالمنا ٕإٙنام ٍىندٍ منا عناء   ؤن ًٚنُمي زنم وظند بنه ٍُبنا ٕصاؽنمه بلنى الىبني 

 . (7)"التراط بالقمان»ملسو هيلع هللا ىلص ٕردٍ ٍلُه ٕٚا٢ الرظل: ًا صصى٢  ي ٙد اصخْل ّالم ي ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

رة  .(8) ٌَجي البٌَ  الغرود .«بن الغرود ًرد»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٍَر

 ما وصد في امخالٔ اإلاخباٌٌَن:

ط بُنهمننا بِىننت ٕننالٚى٢ مننا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍننً ابننً مضننَىد ب ا امخلننٗ البَُننان ولنِن

نان»وفني صواًنت:  "ًٚى٢ ؽاحب الضنلَت ؤو ًىن ادان وصنححه الحناٝم وابنً الضنًٟ وفني  (9)صواٍ التمضنت  "ؤو ًدخاٞص

واإلابُننُن ٙننناثم »ُٕنننه ابنننً ماظنننه: الحننندًض ٝنننالم ٝشٌننن  فننني جقنننَُٖه ولنننه مننن٘ر والَمنننل ٍلُنننه ٍىننند ؤَنننل الَلنننم وزاد 

نجي « والضننلَت ٝمننا  نني»فنني صواًننت  (1)وألحمنند  (10)"بَُىننه ب ا امخلننٗ »ٍننً ؤبنن  واثننل ٍننً ٍبنند   ٙننا٢:  (2)وللننداٙص

 البلِى .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وصُٕ الحدًض بلى الىبي « البَُان واإلابُُ مضتهل١ ٕالٚى٢ ٙى٢ الباجُ
                                                        

 .7578  ومضلم 4729 صواٍ البصاصي  7 

نننى الخجمُنننُ. ٙىلنننه: « محٖلنننت» ٙىلننه: 4  نننخح الحننناء اإلاهملنننت والٖننناء اإلاغنننددة منننً الخحُٖننل َو نننخح الؾننناد « بنننلال جؾنننروا ؤلا »بقنننم اإلانننُم ٕو بقنننم ؤولنننه ٕو

ذ اللون في القٌر ب ا ظمَخه. ٙىله:    ي الىاٙت الحلىب."لٚحت»اإلاهملت وفم الراء اإلاغددة مً ؽٍر

 2/362 . وفَٖه ابً  هر في الٖخح 5/379 ي الب هٚ   4421 ي ابً ماظه  3226 ؤبى داود  3 

  .2/372 ؤحمد  2 

 ؤو بمقاثه ب ا وظد ٍُبا في الضلَت.   مُاص الَُب َى حٛ اإلاغى ي في ٕسخ الَٚد5 
  .5/341 ي الب هٚ   77/377 " ي النو او  في "الٟبٌ 4/71 ي الحاٝم  2/758 ي ؤحمد  4426ابً ماظه   6 

نا٢ ؤبننى داود: 7567  والنُالسننخي  4423  وابننً ماظنه  3571  صواٍ بالٚؾنت ؤبنى داود  7  بضننيب وظنىد مضننلم بنً مالنند "َناا بصنىاد لننِط بنااٜ»  ٙو

 السهجي في الضىدي والحدًض بدون الٚؾت زابذ.

م 8  م  6735  صواٍ ؤبى ٌَلى بٙر نجي بٙر م  4872والداٙص  .71727والب هٚ  في الٟو ي بٙر

 ي 645 ي وابنننننننً الهننننننناصود  2225 ي وؤحمننننننند  4786 ي وابنننننننً ماظنننننننه  7471 ي والى مننننننناي  313 - 314/  7 ي واليضننننننناج   3574ي 3577 ؤبنننننننى داود  9 

نجي  4/54والحناٝم   ي وبن ٞنان بَقنها ٙند ؤٍنلي بال ؤن ألامنر ٝمنل ٙنا٢ الب هٚن  فني 3/41 ي والنداٙص ناٍ النن٘ر  . ولنه من٘ر ٝشٌن ة ٍنً ابنً مضنَىدي َو

ىاٍ ابً الُٚم وصححه ألالباو  في ؤلاصواء  " : 334/  5 "الٟو ي " ا "ٙو   .7344ب ا ظمُ بُنها ؽاص الحدًض بال١ ٍٙى
ادة ألالباو  في ؤلاصواء    71    .7343صحك الٍس
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ا٢ َاا: بَذ »ٍبُدة: ًٍ ؤب   (3)وألحمد واليضاج   ااي ٙو وؤجاٍ صظالن جباٌَا صلَت ٕٚا٢ َاا: ؤماث بٟاا ٝو

ننااي ٕٚننا٢ ؤبننى ٍبُنندة: ؤحننألا ٍبنند   فنني مشننل َنناا ٕٚننا٢: حقننرث الىبنني  فنني مشننل َنناا ٕننإمر البنناجُ ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٟنناا ٝو

 «.ٌضخحلٗ زم ًصٌ  اإلابخاٌ بن عاء ؤما وبن عاء جٜر

 لِط:ما وصد في مُاص الخٖ

ننرة  مننً ؤدٜص مالننه  -ًٚننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صننمَذ صصننى٢    :ٙننا٢–ا  -ٍننً ؤبنن  بٟننر بننً ٍبنند الننرحمًي ٍننً ؤبنن  ٍَر

وفني لٖنً ٍنً ؤبن  بٟنر . وصواٍ ؤبى داودي ومال١:  2 مخٖٛ ٍلُه  -بَُىه ٍىد صظل ٙد ؤٕلطي ٕهى ؤحٛ به مً ٌٍّ  

ؤًما صظل باٌ مخاٍا ٕإٕلط الاي ابخاٍه ولم ًٚخك »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  بً ٍبد الرحمً بً الحاصر بً َغام

 "الاي باٍنه منً زمىنه عِن اي ٕىظند مخاٍنه بَُىنه ٕهنى ؤحنٛ بنهي وبن مناث اإلاغنى ي ٕؾناحب اإلاخناٌ ؤصنىة الْرمناء

ند ؤصنىدٍ ؤبنى داود منً وظنه آمنر وؤبنى داود "صواٍ مال١ فني "اإلاىمنإ نى مرصنل ٙو ووؽنله الب هٚن  ؤًقنا وفنَٖه  يَو

ا٢:  (6)وصواٍ ؤبى داود وابً ماظه  .(5)جبَا ألب  داود رة في ؽاحب لىا ٙند »مً صواًت ٍمر بً ملدةي ٙو ؤجِىا ؤبا ٍَر

« مً ؤٕلط ؤو ماث ٕىظد صظل مخاٍه بَُىه ٕهنى ؤحنٛ بنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٕلطي ٕٚا٢: ألٙقٌن ُٕٟم بٚقاء صصى٢   

نٛ ألامنري التني صواَنا ؤبنى داود و ني منً صواًنت بصنماٍُل بنً ٍُناظ ٍنً الحناصر الس ُندي وصححه الحاٝ م والنٍر

ى عام  وبصماٍُل ٙىي في الغامٌُن. نادة فني  ٝنر اإلانىث  َو وفني . 7 وصححه الحناٝمي وفنَٗ ؤبنى داود َناٍ الٍس

ه ؤهه لؾاحبه الاي ب»لًٖ:  صواٍ مضنلم واليضناج  « اٍنهٙا٢ في الرظل الاي ٌَدم ب ا وظد ٍىدٍ اإلاخاٌ ولم ًٖٙر
 .«ؤًمننا صظننل ؤٕلننطي ٕىظنند صظننل ٍىنندٍ مالننهي ولننم ًٟننً اٙخ ننخ  مننً مالننه عنِن اي ٕهننى لننه» :(9)وفنني لٖننً ألحمنند  (8)

 الَمدةي البلِى

« منً وظند مخاٍنه ٍىند مٖلنط بَُىنهي ٕهنى ؤحنٛ بنه»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنً الىبني    -هنع هللا يضر  – ًٍ الحضً ًٍ صنمرة

 في الٖخح. -صحمه    –وحضً بصىادٍ الحإً ابً  هر  (10)صواٍ ؤحمد وؤبى داود 

 ما وصد في مُاص الرئٍت:

                                                                                                                                                                                                

  .2226 ؤحمد  7 

نجي  4    .71 الداٙص

ه ألالباو  في ؤلاصواء  7/313 ي اليضاج   2224 ؤحمد  3    .7342  وصححه لنٙر

 ي ؤحمننننننننند 4/791 ي ابنننننننننً ماظنننننننننه  7464 ي الى مننننننننناي  7/377 ي اليضننننننننناج   3579 . ؤبنننننننننى داود  7559 ي ومضنننننننننلم  4474   4214 صواٍ البصننننننننناصي  2 

  .4/678 " ي ؤلامام مال١ في "اإلاىمإ268ي 273ي 271ي 385ي 4/458 

نننريي ٍننً ؤبنن  بٟننر بننً ٍبننند 27/  6  والب هٚنن   3544   3547   3541 ي ؤبننى داود  4/678 مالنن١  5  نننٛ دمحم بننً الىلُنند الس ُننديي ٍننً الَس  ي مننً مٍر

نننرةي ٍنننً الىبننني  .  -ملسو هيلع هللا ىلص-النننرحمًي ٍنننً ؤبننن  ٍَر ىننندٍ مخننناٌ امنننرت بَُىنننهي اٙخ نننخ  مىنننه عنننِ ا ؤو لنننم ًٚنننخكي ٕهنننى ؤصنننىة "وزاد: هحنننٍى وؤًمنننا امنننرت َلننن١ي ٍو

ا٢ ؤبى داود:  ا٢ الب هٚ : "الْرماء ". ٙو  ال ًصك. ٌَجي: مىؽىال "."حدًض مال١ ؤصك ". ٙو

نجي  7/349 ي  الغإعي  4/58 ي الحاٝم  4361 ي ابً ماظه  3543 ؤبى داود  6    .3/49 ي والداٙص

  .51/  4 ي والحاٝم  4361 ي وابً ماظه  3543 صواٍ ؤبى داود  7 

  .2677 ي اليضاج   7559 مضلم  8 

  .4/545 ؤحمد  9 

  .5/71 ؤحمد  71 
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نننننرة ي ٙنننننا٢: ٙنننننا٢ صصنننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  صواٍ الب هٚننننن   "ٕهنننننى بالتُننننناص ب ا صآٍمنننننً اعنننننى ي عننننِن ا لنننننم ًنننننٍر »ٍنننننً ؤبننننن  ٍَر

ى حدًض بامل  نجي َو  .(1)والداٙص

لُه فماهه  ما وصد في ؤن اإلال١ زمً التُاص للمغى ي ٕله هماٍئ اإلاىٖؾل ٍو

 . ومننً ابخناٌ ٍبندا ٕمالننه للناي باٍننهي بال.»ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: صننمَذ صصنى٢    -ا  -ٍنً ٍبند   بننً ٍمنر 

  .(2)صواٍ مضلم والى ماي وؤب  داود  "ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ

  .751مراجب ؤلاظماٌ ؼ .لسوم الَٚد بَد جٖ٘ر اإلاخباٌٌَن بإبدائها ًٍ مىفُ الخَاٙد  7

ٞالننننت والالزمننننت التنننني ال ًٚؾنننند منهننننا الَننننـى ٞننننالتلُ واإلا٠اجبننننت  4 ت والى ٞالغننننٝر  .ٍنننندم زبننننىث مُنننناص اتهلننننط فنننني الَٚننننىد 

  7/473ؤلإؾاي 

دم الرد بال بالَُب ؤو الغرول اإلاْجي   3   .6/31لسوم البُُ بَد الخٖ٘ر ٍو

  .4/25مُاص الغرل ظاثس باجظماٌ ال٠افي البً ٙدامه   2

  .7/473ؤلإؾاي  .مُاص الغرل للمخَاٙدًً ؤو ؤحدَما ظاثس باجظماٌ  5

  .5/487 صحت مُاص الغرل مً ٌّ  ٙقاء وال صفا النٔر آلامر بداجُ الؾىاجُ  6

  .754ىاز اعى ال التُاص زالزت ؤًام بلُال ها مراجب ؤلاظماٌ ؼظ  7

  .73/24بٚاء التُاص إلاغى مه ب ا ماث ٌّ  اإلاغى ل اإلايضىل   8

 . 6/374ٕخح الٚدًر  بةظماٌ الَلماء. في مدة التُاص ًجٌ مً عرل له التُاص له ؤن   9

  8/62بظازة البُُ ممً له التُاص مُ ٍدم ٍلم ؽاحبه البىاًت   71

  .6/46اإلاْجي  7/372هٖا  ٍخٛ اإلاغى ي للَبد في زمً التُاص ؤلإؾاي   77

ه بغننرل ؤال ٠ًننىن الخؾننٔر بٚؾنند الخجر ننت  يلنى جؾننٔر اإلاغننى ي فنني اإلابُنُن فني منندة التُنناص والتُنناص لننه  74 ظنناز جؾنٕر

٠ىن بظازة مىه  .6/79ْجي اإلا 6/72البحر الراثٛ  .ٍو

ت في زمً التُاص اإلاْجي   73 م ولء اإلاغى ي ل هاٍص   .6/47جحٍر

 ٕاصلم الباجُ والتُناص لنه بننل البُُن باج   72
 
را  ؤو مًً 

 
ظمناٌ وب ا ٞنان التُناص للمغنى ي ب ا اعى ي  م  مً  م  ممرا

  .5/466صلم الباجُ ال ًبنل البُُ باجظماٌ بداجُ الؾىاجُ ؤو 

  6/374ٕخح الٚدًر  بٚاء مُاص الغرل للباجُ اإلارجد  75

  .7/475ؤلإؾاي  .صحت البُُ مُ الْون الِضٌ   76

بننان ب ا ٞننان ُٕننه فننرص ٍلننى   77 بننانؤٝراَننت جلٚنن  الٝر والُٚنند ٍىنند الحىُٖننت  7/496ؤلإؾنناي  .َننل البلنند ؤو ٍلننى الٝر

  .6/276ٕخح الٚدًر 

بان  78   .756مراجب ؤلاظماٌ ؼ .صحت البُُ الىاُٙ في ألاصىا٘ ٍلى صيُل جلٚ  الٝر

محج  79 ٞاص  .بُُالىجػ في ال ٍر   .6/548الاصخا

  .756مراجب ؤلاظماٌ ؼ .صحت البُُ الضالم مً الىجػ  41
                                                        

نجي 7  م 71246والب هٚ   4815  صواٍ الداٙص نجي بٙر  ًٍ مٟحى٢ مرصالي وفي صاو متهم بالٟاب. 4813ي وصواٍ الداٙص

م  4   [.2854  وؤحمد ]7422  والى ماي  7/496  واليضاج   4471  وابً ماظه  2332   ي وؤبى داود7523 مضلم ٙص



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

135 

ت بٚؾد الخدلِط ٍلى اإلاغى ي   47 م الخؾٍر   .77/478جٟملت اتهمٌى  7/489ؤلإؾاي  .جحٍر

ٞاص  .للمغى ي صد اإلاؾراة ٙبل الحلب  44   .6/532الاصخا

  .6/31اإلاْجي  .مغروٍُت مُاص الَُب  43

  .6/25فت ألاظى ي ٍاص  .الْػ حرام  42

ٞاص  .صحت بُُ اإلاَُب ٕةن صعخي اإلاغى ي بالَُب ظاز  ل١  45  .6/533الاصخا

  .2/354زبىث التُاص للَُب اإلاٚاصن للَٚد جحٖت اتحخاط البً  هر الُخ ي   46

47   
 
  .5/772الامٌ ة  .الَُب الحادر بَد الَٚد والٚبك ال ًىظب مُاصا

 ٕال مُاص  48
 
  .6/356له ٕخح الٚدًر  ب ا باٍه ٍلى ؤهه مَُب ٕىحدٍ صلُما

ت  49   .7/491ؤلإؾاي  .السها ٍُب في الهاٍص

31   
 
ت الؾٌْ  وآلاٌضت الٟبٌ ة ال ٌَد ٍُبا   .8/717البىاًت  .ٍدم الحُك في الهاٍص

  .732ؤلاظماٌ ؼ .بال زوط ازواط الامت ٌَد ٍُبا ب ا اعى اَا ٍلى ؤجه  37

 ٌَلم ٍُبه صٚه مُاٍص  34
 
  .77/377جٟملت اتهمٌى  755مراجب الاظماٌ ؼ .مً اعى ي مَُبا

وؤمننا بَنند الَلننم بالَُننب ِٕضننٚه مُنناٍص  يجؾننٔر اإلاغننى ي فنني اإلابُنُن اإلاَُننب ٙبننل الَلننم بالَُننب ال ٌضننٚه التُنناص  33

 
 
  .49/366مجمُ الٖخاوي  6/728اإلاْجي  .بظماٍا

ٞاص  .ب ا ٍلم بالَُب ٕله التُاص بٌن ؤلامضاٜ والٖسخ ولِط له ألاصظ  32   .6/485الاصخا

  .3/291صوفت النالبٌن  .الَُبباإلاَُبت ال ًمىُ صدٍ  اصخصدام الضلَت  35

ادة اإلاىٖؾلت ج٠ىن مً هؾِب اإلاغى ي مشل الٟضب والتدمت وألاظرة  36   .6/446اإلاْجي  .الٍس

  .5/468ُٙام الىاصر مٚام مىصزه في مُاص الَُب بداجُ الؾىاجُ   37

ُنننٛ والحُنننىان بَننند ؤصبَنننت ؤًنننام منننً الَُنننىب ٞلهنننا و   38 منننا ؤؽنننابه بَننند الَنننام وؤًنننام الَننندة واجٖٚنننىا ؤن منننا اؽننناب الٙر

  .754مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ٕمً فمان اإلاغى ي والاصخو اء مً ظىىن ؤو ظاام ؤو برؼ 

ٞالىَلٌن ًر   39 ٞاص دالَُب في ؤحد الغِ ٌن   الاصخا
 
 ؤو ًمضٟها ظمَُا

 
  .6/494َما ظمَُا

 زم ٌغٜر ٌٍّ  ُٕه     21
 
ت والخىلُت في البُُ   ؤن ٌغى ي عِ ا   .756مراجب ؤلاظماٌ ؼمغروٍُت الغٝر

  .7/493صحت بُُ اإلارابحت ؤلإؾاي   27

  .6/469ًلسم هٚؾان الضلَت بالَُب ٍىد البُُ باإلارابحت اإلاْجي   24

  .6/469ٍدم لح٘ى زمً الٖداء للمبُُ الهاو  في بُح اإلارابحت اإلاْجي   23

ادة الشمً اجٖٚىا ٍلى صحت   22  .6/468اإلاْجي و هٚؾاهه في زمً التُاص ٍىد بُُ اإلارابحت ؤؤلامباص بٍس

  .6/471ظىاز بُُ اإلاخمازالث التي ًىٚضم زمنها ٍىد بُُ اإلارابحت اإلاَجي   25

ولى ؤصلم ٍغرة دصاَم في زى ٌن مخٌٖٚن مً ظيط واحد وهٌى واحد وؽٖت واحدة ومى٢ واحد حت  ظاز الضنلم   26

رابحنت ٍلنى الَغنرة بنال باجظماٌ ولم ًبٌن حؾت ٞنل واحند منهمنا منً صؤش اإلانا٢ ٕحنل ألاظنل لنه ؤن ًيَُهمنا ظمَُنا م

  .5/447بداجُ الؾىاجُ  .مالٔ

  .5/455زبىث التُاص ٍىد التُاهت في بُُ اإلارابحت بداجُ الؾىاجُ   27
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م مضإلت ما   28 نا٢  ي والهمهىص ٍلى زبىث التُاصب ا اعى اٍ بإظل ٕإمو  بشمىه ٍلى ؤهه حا٢اجٖٚىا ٍلى ٍدم جحٍر ٙو

  :الحىابلت
 
  .2/778الٖروٌ  .٠ًىن ماظال

 ٕهى حربن ا :بن ٙا٢  29
 
ذ ٍبدا ب يعىً    .8/61البىاًت  .ل مُاٍصنٕاعى اٍ بالتُاص ٍخٛ ٍلُه ٍو

  .8/66ٍخاٙه الَبد ٕةن الَٚد ًىٖسخ البىاًت بب ا ٕسخ الباجُ بالَٖل ٝبُُ الضلَت ٍلى آمر و   51

  .7/98ٕخح الٚدًر  .مىُ مُاص الرئٍت في الضلم  57

  .6/334اهخٚا٢ مُاص ٕىاث الىؽٗ بلى الىصزت ٕخح الٚدًر   54

  .5/466ظىاز جراعخي اتتخلٌٖن ٍلى صد الضلَت هُل ألاوماص   53



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

137 

52   

 ما وصد في بُُ ألاؽى٢ والشماص

 ما وصد في الخجاصة في الَٚاص:

نض نضي ٙنا٢: حندزجي ؤ ني صننَُد بنً حٍر ي ٙنا٢: صنمَذ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚنى٢: مننً   -هنع هللا يضر  – ٍنً ٍمنرو بنً حٍر

ٞان ٙمىا ؤن ال ًباٜص لهي بال ؤن ًجَله في مشلهي ؤو ٌٍّ     .(1)باٌ ٍٚاصاي 

 ما وصد في دمى٢ البىاء والْراش في حا٢ بمال٘ بُُ ألاـص

ننً ابننً ٍمننر ؤؽننيذ ؤصفننا بصُونن  لننم ؤن ٍمننر ؤؽنناب ؤصفننا مننً ؤـص مُونن  ٕٚننا٢ ًننا صصننى٢   : »  -هنع هللا يضر  – ٍو

ؤؽب ماال ٙه ؤهٖط ٍىدي مىه ٕما جإمرو  ٙا٢ بن عئذ حيضذ ؤؽلها وجؾدٙذ بها ٕخؾد٘ بها ٍمر ٍلى ؤن 

نناب والقننُٗ وابننً الضننيُل ال ظىنناي ٍلننى مننً ول هننا ؤن  ننب وال جننىصر فنني الٖٚننراء و وي الٚربننألا والٙر ال جبنناٌ وال جَى

نَم ٌّ  مخمى٢   ي (2)صواٍ الهماٍت « ٌ  مخإزل ماالّ»وفي لًٖ: "ًإٞل منها باإلاَرؤ ٍو

 ما وصد في دمى٢ بامً ألاـص ٍىد بَُها

ند  نً صنَُد بنً ٍز نه   بًنناٍ : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو منً اٙخنُن عنو ا منً ألاـص ىلمنا مٙى

٘ » :(4)وفي لًٖ ألحمد  (3)مخٖٛ ٍلُه « ًىم الُٚامت بضبُ ؤصفٌن  البلِى .«مً صر

نه   منً صنبُ ؤصفنٌن »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت مخٖنٛ «  (5)مً ىلم عنو ا منً ألاـص مٙى

 الَمدة .«  8 ُٙد عو  » :(7)وفي صواًت للبصاصي  ي(6)ٍلُه 

نننرة ٙنننا٢: ٙنننا٢ الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص: اعنننى ي صظنننل منننً صظنننل ٍٚننناصا لنننهي ٕىظننند الرظنننل الننناي اعنننى ي   -هنع هللا يضر  –ٍنننً ؤبننن  ٍَر

ي ولننم  ذ مىن١ ألاـص الَٚناص فني ٍٚناٍص ظنرة ٕ هننا  َنبي ٕٚنا٢ لنه النناي اعنى ي الَٚناص: منا  َبن١ مجننيي بهمنا اعنىً 

: بهما بَخ١ ألاـص وما ٕ هاي ٕخحاٝما بلى  ا٢ الاي له ألاـص صظلي ٕٚا٢ الاي جحاٝمنا بلُنه: ؤبخُ مى١ الاَبي ٙو

                                                        

  4347وألالبنننناو  فنننني الصننننحُحت   7/462  وحضننننىه السننننتاوي فنننني ألاظى ننننت اإلارفننننُت 4967  والونننن اص  242  والنُالسننننخي  4297  صواٍ ابننننً ماظننننه  7 

ٖه.  لغىاَدٍي وصحك ألاصهائول ٙو

  3/659 ي الى منننننناي  6/437 ي اليضنننننناج   4878   3/776 ي ؤبننننننى داود  7634   3/7455 ي مضننننننلم  4641 ي4586   7179ي 4/984 البصنننننناصي  4 

  .745ي 4/55 ي ؤحمد  4396   4/817 ي ابً ماظه  7375 

صم   ي والندا7278 ي والى مناي  77/567ي 7/268 ي  ابنً حبنان  791ي 789ي 788ي 7/787 ي ؤحمند  7671 ي ومضلم  3146ي 4341 البصاصي  3 
  .929 ي وؤب  ٌَلى  4616 

بد الرزا٘  7/729 " ي  النو او  في "الٟبٌ 7/788 ؤحمد  2    .77/71 " ي ومَمر بً صاعد في "ظامَه71/772 ي ٍو

نننه  » ٙىلنننه: 5  جنننىز بصننن٠اجها ؤي ٠ًلنننٗ بىٚنننل منننا ىلنننم منهنننا فننني ًننن« منننً صنننبُ ؤصفنننٌن»بقنننم ؤولنننه ٍلنننى اإلابجننني للمجهنننى٢. ٙىلنننه: "ًنٙى ىم بٖنننخح النننراء ٍو

ا في ٍىٚه. ُل مَىاٍ ؤهه ٌَاٙب بالتضٗ بلى صبُ ؤصفٌن ٠ُٕىن ٞل ؤـص في جل١ الحالت مٙى ٞالن٘ى في ٍىٚه ٙو ٠ىن   الُٚامت بلى اتحغر ٍو

  .6/459 ؤحمد  6 

  .454ي 79ي 6/62 ي ؤحمد  7674 ي مضلم  3143ي 4347 البصاصي  7 

ا في ٍىٚه.8  ه: ظَل مٙى   ُٙد عو : ؤي ٙدص عو . مٙى
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تي وؤهٖٚىا ٍلى ؤهٖضهما مىهي  تي ٙا٢: ؤهٟحىا الْالم الهاٍص ا٢ آلامر لي ظاٍص ؤلٟما ولد؟ ٙا٢ ؤحدَما: لي ّالمي ٙو

  .(1)وجؾدٙا 

 دمى٢ الشماص ٍىد بُُ الىصُل وألاشهاصما وصد في 

ً ابً ٍمر  ي ٕشمرتهنا للبناجُ الناي باٍهناي بال  (2)منً ابخناٌ هصنال بَند ؤن جنا ر  -ا٢: ٙن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ًٍ الىبني -ب-ٍو

الَمندةي . (4). مخٖنٛ ٍلُنه  3 ؤن ٌغى ل اإلابخناٌي ومنً ابخناٌ ٍبندا ولنه منا٢ ٕمالنه للناي باٍنه بال ؤن ٌغنى ل اإلابخناٌ

 البلِى

ننً ٍبنننادة بنننً الؾنننامذ ننناي بال ؤن ٌغنننى ل اإلابخننناٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني »  -هنع هللا يضر  –ٍو ٙ نننخ  ؤن زمنننر الىصنننل إلانننً ؤبَر

بننند   بنننً ؤحمننند فننني اإلاضنننىد "ٙو نننخ  ؤن منننا٢ اإلاملنننٜى إلانننً باٍنننه بال ؤن ٌغنننى ل اإلابخننناٌ وفننني  (5)صواٍ ابنننً ماظنننه ٍو

 . (6)بصىادٍ اهٚناٌ 

 ما وصد في ما ًدبُ البه :

  (7)« مً حٖر به ا ٕله ؤصبَىن  صاٍا ٍنىا إلااعِخه»ًٍ ٍبد   بً مْٖلي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢: 

نننرةي اي ٍنننً الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنننا٢:  م البهننن  الىنننادي ممننننط »ٍنننً ؤبننن  ٍَر م البهننن  الَادًنننت ممضنننىن  صاٍنننا وحنننٍر حنننٍر

غرون  صاٍا نرةي ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  (8)« ٍو م البهن  ؤصبَنىن  صاٍنا منً حىال هنا "وصواٍ ؤحمد ًٍ ؤبن  ٍَر حنٍر

نان ؤلابل والْىمي وابً الضيُل ؤو٢ عاصب  .(10)"وال ًمىُ ٕقل ماء لُمىُ به الٟر  ي(9) ٞلهاي أٍل

                                                        

 .2578"  و"مضلم3274 . والبصاصي  8776  4/376رظه ؤحمد  ؤم7 

الخنننإبٌ  الدغنننُٚٛ والخلٚنننُح ومَىننناٍ عنننٛ ملنننُ الىصلنننت ألاهثننن  لُننناص ٕ هنننا شنننخيء منننً ملنننُ الىصلنننت « بَننند ؤن جنننا ر»: ٙىلنننه: -صحمنننه    –  ٙنننا٢ الر نننا ي 4 

ا٢ في "الٖخح": ال ٌغى ل في الخإبٌ  ؤن ًا ٍر ؤحد بل لى جإبر بىٖض  هي لم ًصخلٗ الحٟم ٍىد ظمُُ الٚاثلٌن به.الاٝري ٙو

  ؤبرث: لٚحذ. اإلابخاٌ: اإلاغى ي.3 

ي 9ي 4/6 ي ؤحمنند  4477 ي ابننً ماظننه  7/497 ي اليضنناج   7422 ي الى منناي  3233 ي ؤبننى داود  7523 ي مضننلم  4567ي 4191 صواٍ البصنناصي  2 

  .2943 ي وابً حبان  4/677 ي ومال١  714ي 84ي 52

بد   بً ؤحمد في مضىد ؤبُه  4473  ابً ماظه 5    .5/346 ي ٍو

ا٢ البناجُ: ؤهنا ؤبرجنه ٙبنل البُنُي ٕخحاٝمنا » ٙا٢ في "الخ تُؿ": وصوي 6  ؤن صظال ابخاٌ هصال مً آمر وامخلٖاي ٕٚا٢: اإلابخاٌ: ؤها ؤبرجه بَدما ابخاٌي ٙو

نتص « ٕٚ خ  بالشمرة إلاً ؤبر منهما -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕخحاٝما بلى صصى٢    نساٍ ابنً 2/378   3 "واٍ الب هٚن  فني "اإلإَر نٛ الغنإعي منً مرصنل ٍنناء ٍو   منً مٍر

 لرؽُلي مضىدا ًٍ ابً ٍمري اهخه ."بلى "الدالثل"الناٌل في "ألاح٠ام

ٌَ 4646  والنداصم   4286  صواٍ ابنً ماظننه  7  نه ًححنن  الٚننان وابننً مهندي ّو منناي وحضننىه   وفننَٖه فني السواثنند ألن بصنماٍُل بننً مضنلم اإلا٠نن  جٝر

ه.  ألالباو  لنٙر

  .7127  صواٍ الحاٝم في اإلاضخدٜص  8 

ي ال ًيبغنني لٌْننٍ  ؤن9  مهننا ؤصبَننىن  صاٍننا مننً الهىاهننب ٞلهنناي ٠ُٕننىن ٞننل ظاهننب ٍغننرة ؤ ٌص   ٙننا٢ الضننىدي: ؤي: مننً حٖننر بهنن ا فنني ؤـص مننىاثي ٕلننه حٍر

ُل: له ؤصبَىن مً ٞل ظاهبي وىاَر الحدًض ًردٍ.  ًساحمه في  ل١ي ٙو

ي ٕلِط لؾناحب البهن   ي ؤي ؤن ابً الضيُل ٙدم ٍلى ال٠لي وؤحٛ بالغرب مً ٌٍّ  ىله: "ابً الضيُل ؤو٢ عاصب"ي ٙا٢: ظملت مً مبخدؤ وموٍ  ؤن ٙو

 ًمىَه مً الغرب.

ىيننر هؾننب الراًننت  711. وصواٍ ًححنن  بننً آدم فنني التننراط ؼ 6/755  والب هٚنن  71277  صواٍ ؤحمنند  71  الخ تننُؿ و  2/494ٍننً الحضننً مرصننالي ٍو

 3/63الحبٌ  
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رة ي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص غنرون  صاٍنا »: ًٍ صَُد بً اإلاضِب ي ًٍ ؤب  ٍَر م البه  البدي ممضنت ٍو حٍر

م ٍنٌن النسصٌ صنخماثت  صاٌ م الٌَن الضاثحت زالزماثنت  صاٌ ي وحنٍر م البه  الَادًت ممضىن  صاٍا ي وحٍر  .«ي وحٍر

نجي  م  (1)صواٍ الداٙص ا٢: الصحُح مً الحدًض ؤهه مرصل ًٍ ابً اإلاضِب ي ومً ؤصىدٍ ٕٚد َو  ٙو

م البه  مد صعائها»ًٍ ؤب  صَُد التدصيي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:    (2)« حٍر

مما وصد في ما   الىصلت حٌن بَُها: حٍر

دَا»ي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  -هنع هللا يضر  –ًٍ ابً ٍمر م الىصلت مد ظٍر  .(3)« حٍر

ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙ ننخ  فنني الىصلننت والىصلخننٌن والشالزننت للرظننل فنني الىصننلي  ي -هنع هللا يضر  –ٍننً ٍبننادة بننً الؾننامذ

م لها»ُٕصخلٖىن في حٚ٘ى  ل١ي  دَا حٍر  .(4)«ٕٚ خ  ؤن ل٠ل هصلت مً ؤول ١ مً ألاصٖلي مبلٓ ظٍر

نً ؤبن  صنَُد التندصي  ذي صظنال  -ملسو هيلع هللا ىلص -امخؾنم بلنى صصننى٢   »ٙنا٢:  -ا  -ٍو م هصلنتي ٕنإمر بهنا ٕنناٍص ن فني حنٍر

ي ٕٚ نننننننخ  بنننننننال١ -ٕىظننننننندث صنننننننبُ ؤ ٌص  ننننننندَا »وفننننننني صواًنننننننت: « وفننننننني ؤمنننننننري: ممنننننننط ؤ ٌص ننننننندة منننننننً ظٍر ٕنننننننإمر بجٍر

ذ  .(5)ؤمرظه ؤبى داود "ٕاٍص

 :ًدبُ الىصل اإلابُُ والَبد اإلابُُ ماما وصد ُٕ

هصنال ٙنند  -وفنني صواًنت: منً بناٌ  -منً ابخناٌ »ًٚنى٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٙنا٢: صننمَذ صصنى٢    -ا  -ٍنً ٍبند   بنً ٍمنر 

َناٍ صواًنت "ومً ابخناٌ ٍبندا ٕمالنه للناي باٍنهي بال ؤن ٌغنى ل اإلابخناٌ يؤبرث ٕشمرتها للباجُي بال ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ

ننناي وؤم« اإلاىمنننإ»وؤمنننرط اإلاَىُنننٌن  .(6)مضنننلم والى مننناي وؤبننن  داودي وؤمنننرط البصننناصي اإلاَجننن  ألاو٢ وحننندٍ  رظنننه مٖٙر

نا ٍلنى ٍمنري منً صواًنت ٍبند  ٕى نا منً صواًنت ؤمنريي بال ؤجهنم ظَلنىا اإلاَجن  الشناو  مٙى الى ماي ؤًقنا وؤبنى داود مٖٙر

   ابىه ٍىه. وؤمرط اليضاج  صواًت مضلمي وله في ؤمري  ٝر الىصل وحدٍ

مً باٌ ٍبدا وله ما٢ي ٕماله للباجُي بال ؤن ٌغى ل »: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ب  -ًٍ ظابر بً ٍبد   

 .(7)ؤمرظه ؤبى داود "اإلابخاٌ

ناي بال ؤن ٌغنى ل اإلابخناٌي »ي ٙا٢:  -هنع هللا يضر  – ًٍ ٍبادة بً الؾامذ ٙ خ  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بشمر الىصنل إلانً ؤبَر

 .(8)"وؤن ما٢ اإلاملٜى إلاً باٍهي بال ؤن ٌغى ل اإلابخاٌ

                                                        

نجي  7    .2579  صواٍ الداٙص

ا٢ ألاصهائول: فَُٗ ظدا. اإلاضىد 4287  صواٍ ابً ماظه  4    71277َامػ الحدًض   –  وفَٖه ألالباو  ٙو

 .-صحمه    –  وفَٖه في السواثدي وصححه ألالباو  4289  صواٍ ابً ماظه  3 

ننٛ ٍننروة بننً الس ٌنن ي 212 ". وؤمننرط ؤبننى داود فنني "اإلاراصنُل-صحمننه    –ي وصنححه ألالبنناو    وفننَٖه فنني السواثنند4288  صواٍ ابنً ماظننه  2    مننً مٍر

م الىصلت مىلها. وصظاله زٚاث.  ٙا٢: ٙ خ  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص في حٍر

   في ألاٙقُتي باب ؤبىاب مً الٚقاءي وبصىادٍ حضً.3621 صواٍ ؤبى داوود  5 

م    مضلم 336 البصاصي  6   [.2854  وؤحمد ]7422  والى ماي  7/496  واليضاج   4471  وابً ماظه  2332 ي وؤبى داود  7523ٙص

ُه اهٚناٌ.3235  وؤبى داود  3/317 ؤمرظه ؤحمد  7    ي ٕو

 .-صحمه    –  وفَٖه في السواثدي وصححه ألالباو  4473  صواٍ ابً ماظه  8 
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  .6/733اإلاْجي  .ب  ؤبر الباجُ بَك ملٌى الىصلت ٕةن ظمَُها للباجُؤظمُ الَلماء ٍلى ؤهه  .7

 دمنننل ٕ هننا البىننناء الٚنناثم والصنننهر وؤظمَننىا ٍلننى ؤن  .4
 
 دمنننل ٕ هننا البىننناء ومننً اعنننى ي ؤصفننا

 
منننً اعننى ي داصا

ب ٕ ها مً ؤبىاب ؤو دصط   .7/598واتحلى  757مراجب ؤلاظماٌ ؼ .الخاثب وما ٝص

  .8/34ٍدم دمى٢ الباب اإلاىفٌى في بُُ الداص وال الٖٚل واإلاٖخاي البىاًت وؤظمَىا ٍلى  .3

 ٕلِط له ؤن ًيُُ ٕىاءَا مَها ألهه ال ًملٟهوؤظمَىا ٍلى ؤهه  .2
 
  .7/495ؤلإؾاي  .ب ا باٌ داصا

 ٙنننند ؤبننننرث واعننننى ل اإلاغننننى  وؤظمَننننىا ٍلننننى ؤن  .5
 
ي الشمننننرة ٕغننننرل صننننحُح مجمننننٌى الٖخنننناوي مننننً بنننناٌ هصننننال

49/771.  

ٞالخٌن والَىبوؤظمَىا ٍلى  .6   .9/374اتهمٌى  .ظىاز بُُ الشمرة الياَرة التي ال ؤٝمام لها 

  .6/42ؤلاعرأ  ي749ظىاز بُُ الشماص بَد بدو الؾالي ؤلاظماٌ ؼوؤظمَىا ٍلى  .7

  .753في الصهرة مراجب ؤلاظماٌ ؼ ظىاز جنٌى الباجُ للمغى ي جٜر الشمرة بَد الىطجوؤظمَىا ٍلى  .8

ٞالغننننٌَ  ؤو ٞننننان وؤظمَننننىا ٍلننننى ؤهننننه  .9 اإلاٚؾننننىد مىننننه ب ا بنننناٌ ألاـص ٕو هننننا الننننسصٌ النننناي ال ًحؾنننند بال مننننرة 

ٞالهسص     .6/739اإلاْجي  ي755ٕهى للباجُ مراجب ؤلاظماٌ ؼ مضخى ي 

ؽننننالحها منننُن الىصننننل ظننننىاز بُنننُن الحننننب النننناي لننننم ٌغننننخد منننُن ألاـص والشمننننرة التنننني لننننم ًبنننندو وؤظمَننننىا ٍلننننى  .71

  .7/482ؤلإؾاي 

 ْب ا باٌ اإلاوؤظمَىا ٍلى ؤهه  .77
 
ٞالهسص بَد بمراظها ظاز بظماٍا   .793مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ُباث في ألاـص 

  .735ظىاز بُُ الضيبل ب ا ابُك ؤلاظماٌ ؼوؤظمَىا ٍلى  .74

  .753ظىاز بُُ الحبىب والخون ب ا ؽُٖا مراجب ؤلاظماٌ ؼوؤظمَىا ٍلى  .73

م بُُ الشماص ٙبل ؤن جصلٛوؤظمَىا ٍلى  .72   .4/774بداًت اتهتهد  749ؤلاظماٌ ؼ .جحٍر

  .73/316بنالن بُُ الشماص ٙبل بدو الؾالي بغرل الٚنُ الخمهُد وؤظمَىا ٍلى  .75

  .6/485باٌ الصهر ٍلى الٚنُ ٕخح الٚدًر  ب اال جدمل ؤـص الصهر في البُُ وؤظمَىا ٍلى ؤهه  .76

  .6/763اإلاْجي  .بَد البُُ ٠ًىن ٍلى اإلاغى ي ٙنُ السصٌ والشمرة ؤن  وؤظمَىا ٍلى .77

عنري الضنىت  .فمان الباجُ ل هاثحت التي ج٠ىن ٍلى الشماص ٙبنل الخصلُنت بُنهنا و نٌن اإلاغنى ي  وؤظمَىا ٍلى .78

  .31/486ومجمٌى الٖخاوي  8/711للبْىي 

 . 754مراجب ؤلاظماٌ ؼ .فمان اإلاغى ي ل هاثحت التي ؤؽابذ الشمرة بَد ظاٍ لها وؤظمَىا ٍلى .79

ٞاملت  وؤظمَىا ٍلى .41   .6/756اإلاْجي  .َد بدو ؽالي بَقهابظىاز بُُ الشمرة 

ُٛ بالغرلظىاز  وؤظمَىا ٍلى .47 ٞاص 756مراجب ؤلاظماٌ ؼ .جمل١ اإلاغى ي إلاا٢ الٙر  .7/721ي الاصخا
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 (1)  

َذ الحدود " -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙ خ  صصى٢    -ٙا٢:  -ب-ًٍ ظابر بً ٍبد    بالغَٖت في ٞل ما لم ًٚضمي ٕة ا ٙو

ذ الن٘ر ٕال عَٖت ي  -. وفي صواًت مضلم:  3 مخٖٛ ٍلُهي واللًٖ للبصاصي  -  4 وؽٕر : ؤـص الغَٖت فني ٞنل عنٜر

ٟه ؤحننٛ بننه  ٟهي ُٕإمننا ؤو ًنندٌ. ٕننةن ؤبننألا ٕغننٍر ي ؤو حنناثهي ال ًؾنن ك ؤن ًيُنُن حتنن  ٌَننـر ٍلننى عننٍر ي ؤو صبنُن ؤـص

بالغَٖت في ٞل شخيءي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -. وفي صواًت النحاوي ًٍ ظابري والب هٚ  ًٍ ابً ٍباش: ٙ خ  الىبي  2 "حت  ًا هه 

 البلِىي.الَمدة 5 زٚاث شخيءي وصظاله 

ذ الن٘ر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي : »  -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر َذ الحدود وؽٕر ٙ خ  بالغَٖت في ٞل ما لم ًٚضم ٕة ا ٙو

صواٍ ؤحمند « الغنَٖت فني ٞنل منا لنم ًٚضنم -ملسو هيلع هللا ىلص  -بهما ظَل الىبني »وفي لًٖ:  (6)صواٍ ؤحمد والبصاصي « ٕال عَٖت

َننذ الحنندود : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -وصننححه ٙننا٢ صصننى٢    (8)وفنني لٖننً للى منناي  ي(7)والبصنناصي وؤبننى داود وابننً ماظننه  ب ا ٙو

ذ الن٘ر ٕال عَٖت  .«وؽٕر

نً ظننابر ت لننم ًٚضننم صبَننت ؤو حنناًه ال ًحننل لننه ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ؤن الىبنن»   -هنع هللا يضر  –ٍو ٙ ننخ  بالغننَٖت فنني ٞننل عننٝر

ٟه ٕةن عاء ؤما وبن عاء جٜر ٕةن باٍه ولم ًا هه ٕهى ؤحٛ به صواٍ مضلم واليضاج  وؤبنى « ًيُُ حت  ًا ن عٍر

ٙ نخ  » :(11)وفني صواًنت للنحناوي « الغَٖت فني ٞنل عنٜر فني ألاـص ؤو صبُن ؤو حناًه» :(10)وفي لًٖ إلاضلم  (9)داود 

 ٙا٢ الحإً: وصظاله زٚاث. "بالغَٖت في ٞل شخيء -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي 

ننرة نً ؤبنن  ٍَر صواٍ ؤبننى « ب ا ٙضننمذ الننداص وحنندث ٕننال عننَٖت ٕ هننا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

 بمَىاٍي وصظا٢ بصىادٍ زٚاث. (12)داود وابً ماظه 

ً ظابر ا:    -هنع هللا يضر  – ٍو ٍى  ٙا٢ الحإً: بةصىاد ظُد. .(13)صواٍ الو اص « ال عَٖت بال في صبُ ؤو حاثه»مٕر

                                                        
ٞان مشله ؤو دوهه. ّاًت اإلاىخه   7  ٟه ممً اهخٚلذ بلُه بَقى مالي بن  ١ اهى اٌ عٚؿ عٍر  .4/451الغَٖت: اصخحٚا٘ الغٍر

ها 4  : بىِننذ مؾنننإص ذ الننن٘ر َننذ الحنندود: ٍُيننذ وجمٌننن ث. وؽننٕر . ٙو ٟه ممننً اهخٚلننذ بلُنننه بَننـى ١ اهىنن اٌ حؾنننت عننٍر  الغننَٖت: اصننخحٚا٘ الغننٍر

ها.  وعىاٍص

 . 4457 صواٍ البصاصي  3 

  .735   7618 صواٍ مضلم  2 

  .746/  2 "عري اإلاَاو  " صواٍ النحاوي في 5 

  .4362ي 4738ي 4717ي 4711 ي البصاصي  3/399 ؤحمد  6 

  .5782 ي وابً حبان  4299 ي وابً ماظه  3572 ي  ؤب  داود  6575ي 4363ي 4199 ي البصاصي  3/496 ؤحمد  7 

  .7371 الى ماي  8 

  .3573 ي ؤبى داود  7/341ي اليضاج    7618 مضلم  9 

  .7618 مضلم  71 

  .2/746 " النحاوي في "عري مَاو  آلازاص77 

ننا  7/346واليضناج   4/778وصواٍ مالنن١  5785  بمَىناٍ. وابنً حبنان  4297 ي وابنً ماظنه  3575 ؤبنى داود  74  ٍى مرصنالي وصنححه ابنً  هنر مٕر

 . 2/361في الٖخح 

  .3/55 "  "الخ تُؿ73 
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رة  (1)وصواٍ الب هٚ   ا:   -هنع هللا يضر  –ًٍ ٍناء ًٍ ؤب  ٍَر ٍى  .«ال عَٖت بال في داص ؤو ٍٚاص»مٕر

نً ٍبنادة بنً الؾنامذ ٞاء فني ألاصفنٌن والنندوص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني : »  -هنع هللا يضر  – ٍو صواٍ « ٙ ننخ  بالغنَٖت بنٌن الغنر

نه ومنا جٚندم ٌغنهد  (2)"والنو اون  فني "الٟبٌن  "ٍبد   بً ؤحمد في "اإلاضىد منً صواًنت بسنحا٘ ٍنً ٍبنادة ولنم ًدٝص

 له.

١ عنُُٖي والغننَٖت فني ٞنل شننخيء»ٙنا٢: ٙنا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  –ٍنً ابنً ٍبنناش  َناا حنندًض ال  :«الغنٍر

ي ٍننً ابننً ؤبنن   ُنُن ننس بننً ٕص نند صوي ٌّنن  واحنندي ٍننً ٍبنند الٍَس ننه مشننل َنناا بال مننً حنندًض ؤبنن  حمننسة الضننٟري ٙو وَٕر

اا ؤصك   ؤلاإلاام  .(3)ملُٟتي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مرصال َو

 ما وصد في الغَٖت ل هاص:

ٞاهذ له ؤـص ٕإصاد بَُهاي ٕلَُرفها ٍلى ظاٍص»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  –ًٍ ابً ٍباش  .(4)« مً 

د ٙا٢:  ً ٍمرو بً الغٍر اؼ ٕجاء اإلاضىص بً مصرمت ٕىفُ ًندٍ ٍلنى بحندي "ٍو ٖذ ٍلى صَد بً ؤب  ٙو ٙو

. ٕٚننا٢ صننَد: و  مننا ؤبخاٍهمننا. ٕٚننا٢: ًننا صننَد ابخنُن مجنني بُ -ملسو هيلع هللا ىلص-مىٟبننيي ب  ظنناء ؤبننى صإنُن مننىلى الىبنني  تنني فنني داٜص

دٜ ٍلى ؤصبَت آالٔ مىجمت ؤو مٚنَت. ٕٚا٢ ؤبى صإُ: لٚند  ٕٚا٢ اإلاضىص: و  لخيخاٍهما. ٕٚا٢ صَد: و  ال ؤٍز

منننا ؤٍنُخٟهنننا بإصبَنننت  (5)ًٚنننى٢: الهننناص ؤحنننٛ بضنننٚبه  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤٍنُنننذ بهنننا ممضنننماثت دًىننناصي ولنننىال ؤوننن  صنننمَذ الىبننني 

 البلِى. 6 آالٔي وؤها ؤٍن  بها ممضماثت دًىاصي ٕإٍناٍ بًاٍ". ؤمرظه البصاصي 

نً ؤوننط بننً مالنن١  صواٍ اليضنناج ي وصننححه ابننً  -ظناص الننداص ؤحننٛ بالننداص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    -ا  -ٍو

 البلِى. 7 حباني وله ٍلت 

ننً ظننابر ي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      - هنع هللا يضر –ٍو ب ا  -وبن ٞننان ّاثبننا  -ًيخيننر بهننا  الهنناص ؤحننٛ بغننَٖت ظنناٍص

ٚهما واحدة  ا٢ في "بلِى اإلارام": صظاله زٚاث  -ٞان مٍر  البلِى . 8 صواٍ التمضت بال اليضاج ي وحضىه الى مايي ٙو

 البلِى
                                                        

  .6/719 الب هٚ   7 

  .6/719 ي الب هٚ   5/346 ٍبد   بً ؤحمد في زواثد اإلاضىد  4 

   وفَٖهي وفَٖه ألالباو .7377  والى ماي  6459  صواٍ اليضاج  في الٟو ي  3 

د  ٙنا٢: لنه عنىاَد منً حندًض ؤبن  4358  وصنححه البىؽنٌ ي فني زواثندٍ وألالبناو  فني الصنحُحت  4293  صواٍ ابنً ماظنه  2  د بنً صنٍى صإنُ والغنٍر
  .7539و  7538 "ؤلاصواء "وصمرةي و ي مصرظت في 

الضنننٚب بٖنننخح الضنننٌن اإلاهملنننت والٚننأ وبَننندَا مىحننندة و الؾننناد اإلاهملنننت بننند٢ الضنننٌن ٙنننا٢ فننني "الننندص « بضنننٚبه»: ٙىلنننه: -صحمنننه    –  ٙننا٢ الر نننا ي 5 

 مبجي للمَٖى٢.« ًيخير بها»اإلانلٚت جحمل ٍلى اإلاُٚدة. ٙىله: الىشٌ ": الؾٚب َى الٚرب واإلاالؽٚتي اهخه ي وؤحادًض عَٖت الهاص 

  .4458 صواٍ البصاصي  6 

ننننٛ ٙخننننادةي ٍننننً الحضننننًي ٍننننً صننننمرةي ومننننً َنننناا الىظننننه صواٍ ؤبننننى داود  69/  2 "الخحٖننننت "ٝمننننا فنننني "الٟونننن ي " صواٍ اليضنننناج  فنننني 7   ي 3577  مننننً مٍر

نا٢ الى مناي: 7368والى مناي   صننحُحي وصوي ٍِسنخ  بنً ًنىوطي ٍننً صنَُد بنً ؤبن  ٍرو ننتي ٍنً ٙخنادةي ٍنً ؤوننطي حنندًض صنمرة حندًض حضنً " . ٙو

وصواٍ “. ملسو هيلع هللا ىلص. والصننحُح ٍىنند ؤَننل الَلننم حنندًض الحضننً ٍننً صننمرةي وال وَننٔر حنندًض ٙخننادةي ٍننً ؤوننط بال مننً حنندًض ٍِسننخ  بننً ًننىوط -ٍننً الىبنني 

لٚه الى ماي  8/778 "ي والنو او  في "ألاوصه 2/744 "  النحاوي في "عري مَاو  آلازاص5784ؤًقا ابً حبان     .3/651 ي ٍو

 . وؤٍلننه 4292 ي وابننً ماظننه  7369 ي والى منناي  449/  4 "الخحٖننت "ٝمننا فنني "الٟونن ي " ي واليضنناج  فنني 3578 ي وؤبننى داود  313/  3 صواٍ ؤحمنند  8 

 .5/767ي وصححه ابً الُٚم في تهاًب الضًن 2/772ؾب الراًت ٍدد مً اتحدزٌن منهم عَبت والغإعي وؤحمد والبصاصي وابً الٚنان ٝما في ه
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نننننً صنننننمرة صواٍ ؤحمننننند وؤبنننننى داود « ظننننناص النننننداص ؤحنننننٛ بالنننننداص منننننً ٌّنننننٍ »ٙنننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننننً الىبننننني    -هنع هللا يضر  –ٍو

 .(1)والى ماي وصححه 

د د بً صٍى ً الغٍر ي وال ٙضنم بال الهنىاصي »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو ط ألحند ٕ هنا عنٜر ٙلذ: ًا صصى٢   ؤـص لِن

ٞان   وفي بصىادٍ مٚا٢. (2)صواٍ ؤحمد واليضاج  وابً ماظه  "ٕٚا٢: الهاص ؤحٛ بضٚبه ما 

 ما وصد في ؤن حٛ الغَٖت ٍلى الٖىصٍت 

ننً ابننً ٍمننر ٍننً الىبنني  وال عننَٖت »وزاد:  (4)والونن اص  (3)صواٍ ابننً ماظننه "الغننَٖت ٝحننل ٍٚننا٢»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 البلِى ال ًحخج بمشله. وبصىادٍ فَُٗ ظداي« لْاثب وال ؽٌْ 

د ؤمرط النو او  في "الؾٌْ  الؾبي ٍلى عَٖخه »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر (5)"و"ألاوصه"ٙو

ي ٕةن عاء ؤما وبن عاء جٜر  وبصىادٍ فَُٗ."عَٖخه حت  ًدٜص ٕةن ؤدٜص

 ما وصد في عَٖت الىؾراو 

نا٢: لنم ًنروٍ ٍنً صنُٖان بال هاثنل جٖننرد  «ال عنَٖت لىؾنراو »ٙنا٢: ٍنً ؤونط ا ؤن الىبني    صواٍ النو اون  ٙو

 .(6)به دمحم بً صىان 

١ في الَٚاص الاي لم ًٚضم .7   736ؤلاظماٌ ؼ .بزباث الغَٖت للغٍر

ٞان بَٚد البُُ اإلاْجي  .4   .7/222جشيذ الغَٖت ُٕما 

 لرـص .3
 
 .7/239اإلاْجي  .البىاء والْراش ب ا بُُ مُ ألاـص ٕةهه ًاما بالغَٖت جبَا

ٟه ولى جىاٙل اإلا .2  . 4/49ؤلإؾاي  .بُُ ظماٍتجشيذ الغَٖت للْاثب ب ا لم ٌَلم بيُُ عٍر

  .7/263اإلاْجي  .ب ا عهس ًٍ ؤلاعهاد في صٍٖر ٕةن عَٖخه ال حضٚه .5

ُل جيٌُن الحٚاثٛ  .6 ـ  ؤو حيط ولم ًٚدص ٍلى الخٝى   .5/422ظىاز جإمٌ  الغَٖت بضيب الَاص مً مر

ط للغننُُٖ ؤن ًإمننا بَننك اإلابُنُن .7 ت فنني ؽننىصة ب ا ومننالٗ الغننإَُ 736الاظمنناٌ ؼ .بننل ًإمننا الهمُنُن ؤو ًدٍننه يلنِن

 ٍٚاص مملٜى بجماٍت
 
  .5/714صوفت النالبٌن  .اعى ي ٙضنا

  .7/545زبىث عَٖت الام  واإلاضلم ٍلى الام  اإلاْجي  .8

وهيخيننر ادصاٜ الننسصٌ زننم ًٚ ننخي لننه بالغننَٖت بننداجُ  يٍنندم بظبنناص اإلاغننى ي ٍلننى ٙلنُن مننا زصٍننه ٙبننل حقننىص الغننُُٖ .9

  .5/49الؾىاجُ 

١ في الغٚؿ اإلاغاٌ .71   .49/432مجمٌى الٖخاوي  .اإلاخؾٔر ُٕه صىاء ٙبقت ؤو لم ًٚبقه بٚاء حٛ الغٍر

                                                        

 ي والنو اون  فني الٟبٌنن  2/578 ي وابنً ؤبن  عنِبت  6/716 ي  الب هٚنن   7368 ي الى مناي  3577  واللٖنً لنهي ؤبنى داود  78ي 73ي 74ي 5/8 ؤحمند  7 

 7/796.  

  .4296 ي ابً ماظه  7/341 ي اليضاج   391ي 389ي 2/388 ؤحمد  4 

  .6/718 ي  الب هٚ   4511 ابً ماظه  3 

ُه دمحم البُلماو  فَُٗي الَلل البً ؤب  حاجم 3/56 " "الخ تُؿ2   .7/279  ٕو

  .6/718 ي الب هٚ   6721 " ي و"ألاوصه822 " النو او  في "الؾٌْ 5 

ٔى ٍلى الح6/718  والب هٚ  في الٟو ي 569  صواٍ النو او  في الؾٌْ   6  ال١ ألالباو  في ؤلاصواء  ي وؽىب ؤهه مٙى   .7533ضً البؾري ٝو
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  .48/97ؤما الغُُٖ الغَٖت بمشل الشمً الاي اعى اٍ اإلاغى ي مجمٌى الٖخاوي  .77

 .زننننم ملننننب مننننً اإلاغننننى ي ؤلاٙالننننت مننننً البُنننُن ٕإٙالننننه ٕالغننننُُٖ لننننه حننننٛ الغننننَٖت بننننالشمً يمننننً بنننناٌ حؾننننخه مننننً ٍٚنننناص .74

ٞاص    .7/78الاصخا

. 736َت للؾننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبي. ؤلاظمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناٌ ؼللىصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخي ألامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا بالغننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٖ .73
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 7  

 ما وصد في صحت ٍٚد الضلم

] ]البٚرة:  ٍُ اُٝخبى
َ
َظٍل ُمَض ًّ  ٕ

َ
ًٍ ِبلِى ؤ يُخم ِبَدً

ًَ دا
َ
ًَ ءاَمىىا ِب ا ج اً

َّ
َحَها ال
َ
إ ًِ  [. 484ٙا٢ حَالى: ﴿

 .61/3اإلادوهت "ٙا٢ مال١ ًٍ آلاًت: "ججمُ الدًً ٞله

: ؤعنهد ؤن الضنلٗ اإلاقنمىن بلنى ؤحنل مضنن   ٙند ؤحلنه   فني ٝخابنه وؤ ن ُٕنه زنم ٙنرؤ آلاًننت. -ب- ٙنا٢ ابنً ٍبناش

 .77/5جٖضٌ  النو ي 

 :ما وصد في عرول ٍٚد الضلم

ننم ٌضننلٖىن فنني الشمنناص الضننىت والضننيخٌني -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙنندم الىبنني  -ب-ٍننً ابننً ٍبنناش  مننً  -ٕٚننا٢:  اإلادًىننتي َو

منً ؤصنلٗ فني ". وللبصناصي:  4 مخٖنٛ ٍلُنه  -ُٝل مَلىمي ووزن مَلىمي بلى ؤظل مَلنىم  ؤصلٗ في جمر ٕلِضلٗ في

 واتحرص  الَمدة والبلِى. 3 "شخيء 

بند   بنً ؤبنن  ؤوفنى  نً ٍبند النرحمً بنً ؤبنسيي ٍو ب اإلاْناهم مُن صصنى٢    -ٙناال:  -ب-ٍو ؽننلى    -ٝىنا هؾِن

ٞان ًإجِىا ؤهبال  -ٍلُه وصلم  ذ  (4)و  -وفي صواًت: والس ِب  -مً ؤهبال الغامي ٕيضلٖهم في الحىنت والغٌَ  والٍس

ٞان لهم زصٌ؟ ٙاال: - وفني صواًنت  واتحنرص  البلنِى . 5 صواٍ البصناصي  -ما ٝىا وضإلهم ٍنً  لن١  بلى ؤظل مض  . ُٙل: ؤ

نذ والخمنر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىا وضلٖهم ٍلى ٍهد الىبي » :(6)ل تمضت بال الى ماي  منر فني الحىننت والغنٌَ  والٍس وؤب  بٟنر ٍو

 .«بلى ٙىم ما َى ٍىدَم»وصواًت ؤب  داود:  "وما هراٍ ٍىدَم

نً ٍبند    ند جمننرا مَلىمنا بلننى ؤظنل مَلننىم بشمناهٌن مشٚنناال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني : »  -هنع هللا يضر  – بننً صنالمٍو بناٌ بلننى ٍز

 ٙا٢ في "مجمُ السواثد": وصظاله زٚاث والبً ماظه م٘ر مىه. (7)صواٍ النو او  « مً الاَب

ً ٍاجغت ا مً حدًد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي : »-اهنع هللا يضر-ٍو جىفي »وفي لًٖ: « اعى ي مَاما مً حهىدي بلى ؤظل وصَىه دٍص

ىهت ٍىد حهىدي بشالزٌن ؽاٍا مً عٌَ  ه مَر ً في الضلم. (1)صواٍ البصاصي « ودٍص  وجرظم ٍلُه باب الَر

                                                        

ا: َى بُُ مىؽٔى في الامت ماظل بشمً مٚبـى في اتهلط ٝما في ٝغنأ الٚىناٌ 7  ند اصنخد٢ الغنإعي فني 4/777 الضلم لْت: الضلٗ. وعٍر . ٙو

ٙد ؤحله   في ٝخابنه وؤ ن ُٕنهي زنم ٙنرؤ: ًنا ٍلى مغروٍُت الضلم بأًت الدًًي ٙا٢ ابً ٍباش: ؤعهد ؤن الضلٗ اإلاقمىن بلى ؤظل مض    3/92ألام 

.  . 484البٚرة: "ؤحها الاًً آمىىا ب ا جداًيخم بدًً بلى ؤظل مض   ٕاٝخبٍى

 ي ؤحمننند 4481 ي ابنننً ماظنننه  7377 ي الى منناي  7/491 ي اليضننناج   3263 ي واللٖنننً إلاضننلمي ؤبنننى داود  7612 ي ومضنننلم  4439 صواٍ البصنناصي  4 

  .77/731 " ي والنو او  في "الٟبٌ 4217 ي وؤبى ٌَلى  7/739ٕعي   ي والغا444ي 7/477 

م  3    .4421 البصاصي بٙر

 ظمُ هيُه ٙىم مً الَرب امخلنذ لضاجهم بلضان الزهم."ؤهبال»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 2 

م  232/  2 صواٍ البصاصي  5  ىينر: ؤحمند  237/  2صواَنا البصناصي:  "الس ِنب " . وصواًت: 4455و 4452/ ٙص بند 3/475 ي  ؤبن  داود  2/381 . ٍو  ي ٍو

بد الرزا٘     .2946 ي وابً حبان  8/8ٍو

  .4747 ي و ي ٍىد البصاصي  2/352 ي ؤحمد  4484 ي ابً ماظه  491ي 7/489 ي اليضاج   3265ي 3262 ؤبى داود  6 

  .3/711 ي والحاٝم  488 ي  ابً حبان 5/444 " النو او  في "الٟبٌ 7 
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 «.ٞاهذ دًىاصاؤن ُٙمت النَام : »  -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤوط (2)ووُٙ البً حبان 

ً ٍاجغت ٞان ٍلنى صصنى٢    -اهنع هللا يضر-ٍو نان ّلُينان ٠ٕنان ب ا َٙند َٕن٘ر زٚنال ٍلُنهي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالذ: " زى نان ٙنٍر

ذ مىنه زنى ٌن بلنى اإلاِضنرة ٕإصصنل بلُنه ٕٚنا٢: ٙند  ٕٚدم بس مً الغام لٖالن ال هنىدي ٕٚلنذ: لنى بَشنذ بلُنه ٕاعنىً 

نند ؤن ًناَب بمننالي ؤو بندصاَ يي ٕٚنا٢ صصننى٢  نند بهمنا ًٍر : ٝناب ٙنند ٍلنم ؤونن  منً ؤجٚنناَم هلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -   ٍلمنذ منا ًٍر

نا٢ الحناٝم: صنحُح ٍلنى  ي(3)صواٍ الى مناي واليضناج  والحناٝم  "وآداَم لرماهت نا٢ الى مناي: حضنً صنحُحي ٙو ٙو

ا٢ الحإً: صظاله زٚاث.  عرل البصاصي.  ٙو

 ما وصد في بُُ اإلاضلم ُٕه ٙبل ٙبقه:

نً ؤبن  صننَُد ه بلننى ٌّنٍ : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙننا٢ صصنى٢     ب -ٍو صواٍ ؤبننى داود « مننً ؤصنلٗ فنني شنخيءي ٕننال ًؾنٕر

 وفي بصىادٍ ٍنُت الَىفيي ٙا٢ اإلاىاصي: ال ًحخج بحدًشه. (4)وابً ماظه 

ً ابً ٍمر    (5)"ٕال ٌغى ل ٍلى ؽاحبه ٌّ  ٙقاٍمً ؤصلٗ عِ ا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ب  -ٍو

نننننً ؤبننننن  صنننننَُد  نننننا:ب  -ٍو ٍى صواٍ « منننننً ؤصنننننلٗ فننننني شنننننخيءي ٕنننننال ًإمنننننا بال منننننا ؤصنننننلٗ ُٕنننننه ؤو صؤش مالنننننه» :مٕر

نجي   .(6)الداٙص

 :بغرل ؤال ًر ح ُٕه وؤال ًادي للر ا وال ًجَله صؤش ما٢ صلمما وصد في صحت بُُ اإلاضلم ُٕه ٙبل ٙبقه 

نن  ؤبُنُن ؤلابننل "ٙننا٢:  -ب  -ابننً ٍمننر 
ّ
 صوٍنندٜ ؤصننإل١ي بو

ّ
ؤجِننذ الّىبننّي ملسو هيلع هللا ىلص فنني بِننذ حٖؾننتي ٕٚلننذ ًننا صصننى٢ ا 

بننالبُُٚي ٕننإبُُ بالننّدهاهٌ  وآمننا الننّدصاَمي وؤبُنُن بالننّدصاَم وآمننا الننّدهاهٌ ي وآمننا َنناٍ مننً َنناٍي وؤٍننن  َنناٍ مننً 

 ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
ا و ِىٟما شخيء"َاٍي ٕٚا٢ صصى٢ ا   . 7 : ال بإش ؤن جإماَا بضَر ًىمها ما لم جٖىٙ 

 ما وصد في الضلم في هصل مٌَن ؤو في الحُىان

صوي البصاصي ًٍ ؤب  البصى ي ٙا٢: صإلذ ابً ٍمر ب ٍنً الضنلم فني الىصنل ٕٚنا٢ ههني ٍنً بُُن الىصنل حتن  

 . 8 ًؾ ك وهه  ًٍ الىص٘ بالاَب وضاء بىاظس

                                                                                                                                                                                                

 ي وابننننً 2797ي 4759 ي واللٖننننً الشنننناو  ٍىنننند البصنننناصي  5938   73/462 ي وابننننً حبننننان  3/7446 ي  مضننننلم  4456ي 4733ي 7964 البصنننناصي  7 

  .6/437 ي وؤحمد  5936حبان  

  .5937 ابً حبان  4 

  .6/727  وؤحمد  6/45 ي الب هٚ   4/48 ي الحاٝم  7/492 ي اليضاج   7473 الى ماي  3 

نجي   4483 ي ابً ماظنه  3268ود   ؤبى دا2  ل داص اتحاصنً  . وفنَٗ ابنً  هنر بَنُنت الَنىفيي وهٚنل ٍنً ؤبن  حناجم والب هٚن   - 25/  3  والنداٙص

بدالحٛ وابً الٚنان ؤٍلىا الحدًض بالقَٗ والافنراب. ٝاا في الخ تُؿ الحبٌ     ت النباٍت الٖىُت  . - 45/  3ٍو  ل عٝر

نجي  5  ُه ٍنُت الَىفي فَُٗ. 4/351    والب ه3/26ٚ الداٙص  ٕو

نجي  6     مً حدًض ؤب  صَُد التدصي.3/25 الداٙص

م 7  م  5559  صواٍ ؤحمند بنٙر م  3352وؤبنى داود بنٙر م  7/783واليضناج  فني اتهخبن   7424والى مناي بنٙر نا٢ الى مناي: "لننم 4464وابنً ماظنه بنٙر ي ٙو

َنه ٌّنن  صننماٜ"ي ٕٚند صواٍ عننَبت ٍننً زالزنت مننً الشٚنناث  َننه صنماٜي و ُننان  لنن١ ؤن عنَبت صواٍ ٍننً ؤًننىب ٍنً هننإُ ٍننً ابننً ًٕر ناي واهٖننرد بٕر ٕى مٙى

ي وإلانا صن ل عنَبت ٍنً 
 
نا ٕى نً ًححن  بنً ؤبن  بسنحا٘ ٍنً صنالم ٍنً ابنً ٍمنر مٙى ي ٍو

 
نا ٕى نً ٙخنادة ٍنً ابنً اإلاضنِب ٍنً ابنً ٍمنر مٙى ي ٍو

 
ا ٕى ٍمر مٙى

َنه لىننا صنماٜ بننً حنرب وؤهننا ؤَابننه. صنًن الب هٚنن   ي اإلاٟخنب ؤلاصننالم  ي النبَننت  775/  5ي وفنَٖه ألالبنناو  فني بصواء الْلُننل 5/482الحندًضي ٙننا٢:. ٕص

 الشاهُت.

م 8   .4429  صواٍ البصاصي بٙر
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 -لٚىم مً ال هىد  -ي ٙا٢: ظاء صظل بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚا٢: بن بجي ٕالن ؤصلمىا   -هنع هللا يضر  – ٍبد   بً صالمًٍ 

ننناا  "منننً ٍىنندٍ؟»وبجهننم ٙنند ظنناٍىاي ٕإمننأ ؤن ًرجنندواي ٕٚننا٢ الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص:   -ٕٚننا٢: صظننل مننً ال هننىد: ٍىنندي ٝنناا ٝو

اا مً حاثه بجي ٕالني ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  -لصخيء ٙد صماٍ  بضَر ٝاا »ؤصاٍ ٙا٢: زالزماثت دًىاص بضَر ٝاا ٝو

ااي ولِط مً حاثه بجي ٕالن اا بلى ؤظل ٝاا ٝو  .(1)"ٝو

ً ابً ٍمر  ؽنلى  -بن صظال ؤصنلٗ فني هصنلي ٕلنم ًصنرط جلن١ الضنىت عِن ا ٕامخؾنما بلنى الىبني »ٙا٢: -ب  - ٍو

صواٍ « ي ٕٚا٢: بم حضخحل ماله؟ اصدد ٍلُه مالهي زم ٙا٢: ال حضلٖىا في الىصل حت  ًبندو ؽنالحه-  ٍلُه وصلم 

 وفي بصىادٍ مجهى٢. (2)ؤبى داود 

ننننً ابننننً ٍبنننناش نجي  "ههنننن  ٍننننً الضننننلٗ فنننني الحُننننىان -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني : »-ب  - ٍو وفنننني  (3)صواٍ الحنننناٝم والننننداٙص

اٍ ابً حبان ً َو  .بصىادٍ بسحا٘ بً ببراَُم بً حٍى

 .(5)صواٍ اليضاج  وؤحمد «  (4) الضلٗ في حبل الحبلت ص ا»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: -ب  - ًٍ ابً ٍباش

  .3/92م ألا  .ظىاز الضلماجٖٚىا ٍلى  .7

  .2/248عرول البُُ عرول الضلم ٕخح الباصي البً جحر  .4

 ألام  .3
 
  .732ؤلاظماٌ ؼ ي3/92ٌغى ل ٞىن اإلاضلم ُٕه مَلىما

 . 7/312صحت الضلم في اإلاُٟالث واإلاىزوهاث واإلااصوٍاث اإلاىقبنت بالىؽٗ ؤلإؾاي  .2

  .735الصحم ؤلاظماٌ ؼ ظىاز الضلم في .5

 بداجُ الؾىاجُ  .6
 
م الضلم في التو  ٍددا   .5/477جحٍر

عنري الىنىوي لصنحُح  6/76ٕنخح الٚندًر  .صحت ألاظل في اإلاضلم ُٕنه الخٖناوث الِضنٌ  فني ؽنٖت اإلاضنلم ُٕنه مْخٖنر .7

  .77/27مضلم 

  .732اعى ال الَلم باألظل في اإلاضلم ُٕه ؤلاظماٌ ؼ .8

  .6/215باألَلت اإلاْجي صحت جحدًد ألاظل في الضلم  .9

  .6/212بنالن ظَل ألاظل في الضلم بلى اإلاِضرة اإلاْجي  .71

م ظهالت الاظل في الَٚد اإلااظل اتهمٌى  .77   .3/311ٙىاٌ وامخلٖىا في بنالن الَٚد والغرل ؤلا 9/274جحٍر

                                                        

  ألن 7387وفننَٖه البىؽننٌ ي فنني زواثنندٍ وألالبنناو  فنني ؤلاصواء  3/612والحنناٝم  7/452  وابننً حبننان 7296  وؤبننى ٌَلننى  4487  صواٍ ابننً ماظننه  7 

د ٍىًَ. ُٕه الىلُد بً مضلم  مدلط ٙو

ألن فني بصننىادٍ صاو  2/233 وفننَٖه ابنً  هنر فنني الٖنخح 7/317 " ي وابنً ٍنندي فني "ال٠امنل4/722ؤحمند    4/767 ي وابنً ماظننه 3267 ؤبنى داود  4 

 مبهم.

نجي  4/65 الحاٝم  3    .3/77 ي الداٙص

ٚنى٢: ب ا ولنندث َناٍ الىاٙنت زننم   ٙنا٢ الضنىدي فني حاعننِخه ٍلنى اليضناج : والضننلٗ ُٕنه: َنى ؤن ٌضننلم اإلاغنى ي 2  النشمً بلننى صظنل ٍىندٍ هاٙننت حبلنىي ٍو

ٞالر ا مً حُض بهه بُنُ منا لنِط ٍىند ذ مى١ ولدَا بهاا الشمًي ٕهاٍ اإلاَاملت عب هت بالر ا ل٠ىجها حراما  نى  ولدث التي في بننهاي ٕٚد اعىً  البناجُي َو

 ال ًٚدص ٍلى حضلُمهي ُٕٖه ّرز.

جنننه لهنننامُ ألاؽنننى٢  3691  وصنننححه ألالبننناو  فننني صنننحُح الهننامُ  4725د    وؤحمننن2644  صواٍ اليضنناج   5  بننندالٚادص ألاصهننناول فننني جصٍر   379  ٍو

جه للمضىد.  وعَُب ألاصهاول في جصٍر
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  .6/216اإلاْجي  4/754ٌغى ل ٞىن اإلاضلم ُٕه ٍام الىظىد في محله ٍىد حلى٢ ألاظل بداًت اتهتهد  .74

  .6/715بضخان بَُىه الاعرأ بنالن الضلم في زمر  .73

  .732ٌغى ل الَلم برؤش ما٢ الضلم الاظماٌ ؼ .72

ٞان في  .75 ت ؽٖت صؤش ما٢ الضلم ب ا    .6/277اإلاْجي  .لامتااعى ال مَٕر

اإلادوهنت  .ؤًنام 3وال ًجىز جنإمٌ  ؤٝين  منً  ي732صحت الضلم الاي صلم صؤش اإلاا٢ ُٕه في مجلط الَٚد ؤلاظماٌ ؼ .76

3/88.  

  .6/22ؤلاعرأ  .مىُ ظَل صؤش اإلاا٢ الضلم دًىا في الامت .77

ٞان صؤش اإلاا٢ واإلاضلم ُٕه مً ألازمان اإلاٚد .78 م الضلم ب ا    .4/31اث اإلامهداث مجحٍر

ا في الامت .79   .732ؤلاظماٌ ؼ .ٌغى ل ٞىن الضلم ُٕه مىؽٕى

  .4/757اتهتهد  بداًت .الدوص والَٚاص مشلمىُ الضلم ُٕما ال ًشيذ في الامت  .41

  .732ؤلاظماٌ ؼ .ظىاز حضمُت م٠ان ٙبك اإلاضلم ُٕه .47

ٞاص  .صحت الضلم الاي وظد ُٕه اإلاضلم ُٕه مً الَٚد بلى حلى٢ ألاظل .44   .6/382الاصخا

م بُنُن اإلاضننلم ُٕننه ٙبننل ٙبقننه اإلاْجنني  .43 مجمننٌى الٖخنناوي  يبال ب ا باٍننه بٚنندص ُٙمخننه ؤو اٙننل والننشمً حننا٢ 6/275جحننٍر

49/513.  

ُ الضلم بُنهما ٍلى ٌٍن محرمتؤمً  صد ما٢ .42   .735ؤلاظماٌ ؼ .صلم مً الامٌُن الاًً ٙو

  .735ؤلاظماٌ ؼ .ظىاز ؤلاٙالت في الضلم .45

46.  ٘ ٌن لغرل التُاص ٙبل الخٖر ٕهى  يب ا حَاٙد ٍلى الغرل مُ وظىد مُاص الغرل بنل الَٚد وال ًازر ؤبنا٢ النٕر

 
 
ُ بامال   .5/417بداجُ الؾىاجُ  .ٙو



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

149 

 
 7  

 ما وصد في مغروٍُت الاصخؾىاٌ:

ا٢ حَالى: ﴿ ُروَن  ٙو ِٝ ا
َ
ُخْم ع
ْ
ه
َ
َهْل ؤ
َ
ْم ٕ
ُ
ِصٟ
ْ
ًْ َبإ ْم ِم

ُ
ْم ِلُخْحِؾَىٟ

ُ
ٟ
َ
ُبىٍش ل
َ
 ل
َ
ت ََ ٍُ َؽْى ْمَىا

َّ
ل ٍَ    4 [  81 :]ألاهيُاء ]  81َو

ا٢ حَالى: ﴿  ٙو
َ
ْن ج
َ
ى ؤ
َ
ل ٍَ ا  ْرظ 

َ
١َ م
َ
ُل ل ََ ْج
َ
َهْل ه
َ
ـِ ٕ ْص
َ ْ
ِضُدوَن ِفي ألا ْٖ ُظىَط ُم

ْ
ُظىَط َوَمإ

ْ
إ ًَ ِن ِبنَّ  ٌْ

َ
ْره
َ
ٚ
ْ
ا ال
َ
ا   ًَ ىا 
ُ
ال
َ
َىا ٙ

َ
ي ُْ َل َب ََ ْج

ا   َنُهْم َصدًّ ُْ  . 3 . ٙا٢ ابً ٍباش: مرظا: ؤظرا [ 92 :الٟهٗ] ]  92َوَ 

وظَنل ٕؾنه فني بننً ٖٝنه ب ا ليضنهي ٕاؽننىُ الىناش   اؽنىُ ماجما مً  َبًٍ ابً ٍمر ا ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ٕىبناٍي ٕىبنا « بو  ٝىذ اؽنىَخهي وبو  ال ؤليضه»مىاجُم مً  َبي ٕرقي اإلاىو ي ٕحمد   وؤزج  ٍلُهي ٕٚا٢: 

ت: وال ؤحضبه بال ٙا٢: في ًدٍ الُمج  ٍر  .(4) مخٖٛ ٍلُه "الىاش ٙا٢ ظٍى

بها ٙد اجصاها ماجمناي وهٚغنىا ٍلُنه هٚغناي ٕنال ًنىٚػ ٍلُنه »ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص اؽنىُ ماجما ٕٚا٢:  ًٍ ؤوط او 

ٚه في مىؾر صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  ي«ؤحد  .(5)"وبو  ألصي بٍر

ننً   ًىمننا واحننداي زننم بن الىنناش اؽنننىَىا  ؤهننه صؤي فنني ًنند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ماجمننا مننً وص٘»ؤوننط بننً مالنن١ ا ٍو

اي ٕنري صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ماجمهي ٕنري الىاش مىاجُمهم  .(6)مخٖٛ ٍلُه "التىاجُم مً وص٘ وليضَى

مننري ّالمنن١ الىجنناصي ٌَمننل لنني ؤٍننىاداي ؤظلنننط »ي ٙننا٢: بَننض صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بلننى امننرؤة:   -هنع هللا يضر  – ٍننً صننهلو 

 .(7)صواٍ البصاصي "ٍل هً

د ًٍ ظابر بً ٍبد   ب: ؤن امرؤة مً ألاهؾاص ٙالذ لرصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ًا صصى٢   ؤال ؤظَنل لن١ عِن ا جَٚن

 .(8)ٙا٢: َٕملذ له اإلاىو . صواٍ البصاصي  ي«بن عئذ»ٍلُهي ٕةن لي ّالما هجاصا ٙا٢: 

بن   ٍس وظنل ًندمل زالزنت هٖنر الهىنت بالضنهم الىاحند: "ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ٍٚبت بً ٍامر

 .(9)"ؽاوَه ًحدضب في ؽىَه التٌ ي والرام  بهي ومىبله 

رة اء هجاصا»ي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٍَر ٍر  .(10)صواٍ مضلم « ٞان ٝز

                                                        

 ٍٚد ٍلى مبُُ في الامت ٌغى ل ُٕه الَمل ٍلى وظه مصؾىؼ بشمً مَلىم مٚبـى في مجلط الَٚد.  : الاصخؾىا7ٌ 

نا٢ ؤبنى حُنان فني البحنر اتحنُه: وفني  لن١ ٕقنل َناٍ 77/341اجصنا  الؾنىاجُ وألاصنباب. الهنامُ ألح٠نام الٚنرآن ٙا٢ الٚرمبي: آلاًنت ؤؽنلٖ    4  . ٙو

 الؾىَت ب  ؤصىد حَلُمها بلُه حَالى.

 8/721ي اإلاْجي 2/797ؤظمُ الَلماء ٍلى ظىاز الاصد جاص ٍلى بىاء اإلاضاظد وجىيُٖها وجنُُبها. بداجُ الؾىاجُ   3 

ضروٍ بإهه ؤوصخ  بؾىَه ٕؾىُ له.3/717  وؤحمد: 4197 ي ومضلم  6657ي 5876 البصاصيي  2   . ٕو

   وصححه ألالباو .77989  وؤحمد   3621  وابً ماظه  5484  صواٍ اليضاج   5 

   . 4193  ومضلم   5868  صواٍ البصاصي  6 

  .522  ومضلم  4192ي 977ي 228  صواٍ البصاصي  7 

  .4195  صواٍ البصاصي  8 

  وفننننَٖه ألالبنننناو  وحضننننىه ألاصهننننائول فنننني 77311  وؤحمننند  4877  وابننننً ماظننننه  7637  والى منننناي  4573  وؤبننننى داوود  3726  صواٍ اليضننناج   9 

 حَلُٚه ٍلى اإلاضىد.

  .4379  صواٍ مضلم  71 
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 ما وصد في مىُ الاصخؾىاٌ بخإظُل الشمً:

ً ابً ٍمر  صواٍ بسنحا٘ي والون اص  -هه  ًٍ بُُ ال٠الئ بال٠الئي ٌَجي: الدًً بالدًً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا -ب-ٍو

 البلِى.  7 بةصىاد فَُٗ 

ً حُٟم بً حسام ٙلذ: ًا صصى٢  ! ًإجُجي الرظل ِٕضإلجي ًٍ البُُ لِط ٍىدي ؤبَُه »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

ط ٍىنندٜ ي ٙننا٢: ال جبنُن مننا لنِن ننا٢ الى منناي: حضننً صننحُح وابننً حبننان فنني  صواٍ التمضننت« زنم ؤبخاٍننه مننً الضنن٘ى ٙو

نننا٢: حضنننً مخؾنننل  ط  - ملسو هيلع هللا ىلص -جهننناو  صصنننى٢   » :(3)وفننني صواًنننت للى مننناي  ي(2)صنننحُحهي والب هٚننن  ٙو ؤن ؤبُننُن منننا لننِن

  .(4)« ٍىدي

 الاظماٍاث في الاصخؾىاٌ

  5/471ألظل في الاصخؾىاٌ الاي ال ًخَامل به ًجَل الَٚد صلما ب ا بُيذ اإلادة. بداجُ الؾىاجُ  -

                                                        

  ي7481 "ٝغٗ ألاصخاص " 7 

  .5/339 ي الب هٚ   232ي 3/214 ي ؤحمد  4787  ي ابً ماظه 7434 ي الى ماي  7/489 ي اليضاج   3513 ؤبى داود  4 

  .7433 الى ماي  3 
ُان دون بٌُى الؾٖاث.8/721ٙا٢ البْىي في عري الضىت   2   : َاا في بٌُى ألٍا
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 (1) 

 ؤَلُت الخَاٙد في ؤلاظاصة:

ِظْرٍُ 
ْ
َبِذ اْصَخإ

َ
ا ؤ ًَ َما  َُ ْذ ِبْحَدا

َ
ِمٌُن ] ]الٚؾؿ:  ٙا٢ حَالى: ﴿ٙال

َ ْ
ِىَي ألا
َ
ٚ
ْ
َظْرَث ال

ْ
ًِ اْصَخإ َ  َم

ٌْ  [46ِبنَّ مَ

 ي ووظه الداللت ؤن الؾٌْ  واتهىىن ال ًىؽٗ بإهه ٙىي ؤمٌن.

ه:  ما وصد ؤن ألاظٌ  ؤمٌن ال ًقمً بال بالخَدي والخٍٖر

 ًِ َ  َم
ٌْ ٍُ ِبنَّ مَ ِظْر

ْ
َبِذ اْصَخإ

َ
ا ؤ ًَ َما  َُ ْذ ِبْحَدا

َ
ِمٌُن ] ]الٚؾؿ: ٙا٢ حَالى: ﴿ٙال

َ ْ
ِىَي ألا
َ
ٚ
ْ
َظْرَث ال

ْ
 [46اْصَخإ

 حَد ؤو جٍٖره همى ما وصد ؤن ألامٌن ال ًقمً بن ؤحضً ولم ًحؾل

ا٢ حَالى: ﴿ ىص  َصِحُم   ٙو
ُٖ َّ ُ
َّ
ًْ َصِيٍُل َوا  ْحِضِىٌَن ِم

ُ ْ
ى ات
َ
ل ٍَ  [  97]الخى ت:  ]  97َما 

 مىث اإلااظر ال ًبنل ٍٚد ؤلاظاصة: لسوم ٍٚد ؤلاظاصة وؤن ما وصد في

ي ٠ٕننان  لنن١ ٍلننى ٍهنند الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص وؤبنن  بٟننري «ؤٍنننألا الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص مُونن  بالغنننر»ٙننا٢:     -هنع هللا يضر  –ٍننً ابننً ٍمننر

مر ظددا ؤلاظاصة بَدما ٙبك الىبي ملسو هيلع هللا ىلص»وؽدصا مً مالٕت ٍمر   .(2)« ولم ًاٝر ؤن ؤبا بٟري ٍو

ت   ألاظرة: جحدًدفي حٍر

مننشلٟم ومشننل ؤَننل الٟخننابٌني ٝمشننل صظننل اصننخإظر ؤظننراءي ٕٚننا٢: مننً "ٍننً ابننً ٍمننر بي ٍننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢: 

ٌَمل لي مً ّدوة بلى هؾنٗ النهناص ٍلنى ٌٙن ال؟ َٕملنذ ال هنىدي زنم ٙنا٢: منً ٌَمنل لني منً هؾنٗ النهناص بلنى ؽنالة 

ٌٙنن ال؟ َٕملننذ الىؾنناصيي زننم ٙننا٢: مننً ٌَمننل لنني مننً الَؾننر بلننى ؤن حُْننب الغننمط ٍلننى ٌٙنن امٌن؟  الَؾننر ٍلننى

َنننل هٚؾننننخٟم مننننً »ٕنننإهخم َننننم "ي ْٕقنننيذ ال هننننىدي والىؾننناصيي ٕٚننننالىا: منننا لىننننا ؤٝينننن  ٍمنننالي وؤٙننننل ٍنننناء؟ ٙننننا٢: 

  (3)"ٕال١ي ٕقلي ؤوجُه مً ؤعاء»ٙالىا: الي ٙا٢: "حٟٚم؟

 ما وصد في ؤظرة ألاظٌ 

                                                        

ُان ؤو الحُىان ؤو ألاشتاؼ. وؤٝي  ؤح٠امه ًنابٛ ؤح٠ام البُُ ألهه ٍٚد بُُ للمىنا7ٕ  ُي ٕلنه حٟنم   ٍٚد ؤلاظاصة َى ٍٚد مَاوفت ٍلى مىإُ ألٍا

ننان ألاصبَننت  الؾننُْت واإلاننناظر واإلاضننخإظر وألاظننرة ي وحٟننم جىجٌنن  الَٚننند وبفننإخه وحَلُٚننهي وصننحت ب ُنننُ ٍٚنند البُننُ مننً حُننض اللنننسوم والتُنناص وألاٞص

ند ٠ًنىن ٍٚند ؤلاظن صنالٗ البُنُ فني ؤن فنمان الَنٌن اإلاناظرة ٍلنى مالٟهناي ٙو اصة ٍلنى ٍٚناص اإلاضخإظر اإلاىَٖت لٌٍْ  بغنرول مناٞىصة فني ٝخنب الٖٚنهي ٍو

 للمضنخإظر ٕهنى ؤظٌن  مناؼي وبن ٞنان ٍلنى بجمنام ٍمنل 
ًّ
نذ ماؽنا د ٠ًىن ٍلنى حُنىان ؤو ٍلنى مىَٖنت بوضناني ٕنةن ٞنان الَمنل بالٙى ؤو ٌٍن ؤمريي ٙو

 .  ٕهى ؤظٌ  مغىٜ 

ننى  ي ؤو اصنند جاص صظننل ل تدمننت لغننهري َو
ًّ
ا نند ج٠ننىن ؤلاظنناصة فنني ٍننٌن مَُىننت إلانندة مَلىمننتي ٝهنناٍ الننداص بننإلٗ عننهٍر نند ج٠ننىن ؤظنناصة ٙو ألاظٌنن  التنناؼ ٙو

ٞإظرجنن١ صنننُاصة  ت فنني الامنننتي  نند ج٠نننىن مىَٖننت ٍننٌن مىؽنننٕى نننٛي ٙو نننىب إلاىفننُ مَننٌني ؤو الرظنننل لُنند٢ النٍر الَننٌن ٍلننى ٍمنننل مَلننىمي مشنننل الدابننت للٞر

ُان لسم حزهُل ألاظرة ٝما في الضلم في ألٍا اا له حٟم الضلم في اإلاىإُي ٍو اا ّدا إلادة ًىم بم تي َو  .ؽٖتها ٝاا ٝو

ٞاهذ ألاظرة في مىَٖت ٍمل في الامتي ِٕض   ألاظٌ  اإلاغىٜ  وله ؤح٠امه وجٖاؽُله اإلااٞىصة في ٝخب الٖٚه.  وؤما ب ا 

نا٢ ابنً  هنر فنني حْلُنٛ الخَلُنٛ 4  ننت 3/488  صواٍ البصناصي مَلٚنا فني بنناب ب ا اصنخإظر ؤصفناي ٕمناث ؤحنندَما. ٙو ٍر نٛ ظٍى : ٕإصنىدٍ فنني البناب منً مٍر

نٛ بً ؤصماء ًٍ هإُ ٍ نت منً مٍر ا٢ ٍبُد   ًٍ هإُ ًٍ ابً ٍمر حت  ؤظالَم ٍمر وؤصىد حندًض ٍبُند   اإلاناٞىص فني اإلاساٍص ا٢ ٍٚبت ٙو ىهي ٙو

ٛ مىحخ  بً ٍٚبت ًٍ هإُ.  ًحح  بً صَُد الٚنان ٍىه لًٟ لِط ُٕه اإلاٚؾىد وؤمرط اإلاٚؾىد مً مٍر
  .4468صواٍ البصاصي    3 
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ً ؤب  صواٍ ٍبند النرزا٘  - مً اصخإظر ؤظٌ اي ٕلِضلم له ؤظرجه -ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: -ؤن الىبي  -ا  – صَُد التدصي  ٍو

ٛ ؤب  حىُٖت  ُه اهٚناٌي ووؽله الب هٚ  مً مٍر  . البلِى 7 ٕو

    ٙننا٢    -هنع هللا يضر  – ٍننً ؤبنن  صننَُد
ّ
ننً الننىجػ ٍننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههنن  صصننى٢ ا  اصنند جاص الاظٌنن  حتنن  ًبننٌن لننه ؤظننٍر ٍو

 اإلاىخٚألا  . 4   صواٍ ؤحمد  .    واللمط وبلٚاء الحهر

ننرة زالزننت ؤهنا مؾنمهم ًننىم الُٚامنت: صظننل  -ٍننس وظنل  -ٙنا٢    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙننا٢ صصنى٢    -ا  – ٍنً ؤبن  ٍَر

صواٍ  - زمىننهي وصظننل اصننخإظر ؤظٌنن ا ي ٕاصننخىفى مىننهي ولننم ٌَنننه ؤظننٍرؤٍنننألا بنن  زننم ّنندصي وصظننل بنناٌ حننرا ي ٕإٞننل 

 . البلِى واتحرص  3 البصاصي 

ا مً ؤلاهخاط    (4)ما وصد في ٞىن ألاظرة ظسء 

ً ؤب  صَُد  ً ٌٖٙ  النحان    ؤًقا ٙا٢  -ا  –ٍو نجي   .      5 هه  ًٍ ٍضب الٖحل ٍو  . اإلاىخٚألا 6 صواٍ الداٙص

 ألاظرة ب ا آلذ بلى الَلمما وصد في 

ننا عنندًدا ٕصرظننذ لنلننب الَمننل فنني ٍننىالي اإلادًىننت ٕننة ا ؤهننا بننامرؤة ٙننند    ٙننا٢  -ا  – ٍننً ٍلنني ظَننذ مننرة ظٍى

د بله ٕٚامَتها ٞل  هىب ٍلى جمرة ٕمددث صخت ٍغر  هى ا حتن  مجلنذ ًنداي زنم ؤجُتهنا  ظمَذ مدصا ٕيىىتها جٍر

 اإلاىخٚألا . 7   . صواٍ ؤحمد  .    ٕإمو جه ٕإٞل معي منها -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي َٕدث لي صذ ٍغرة جمرة ٕإجِذ 

ؤن ٍلُنا ٍلُنه الضنالم ؤظنر هٖضنه منً حهنىدي ٌضنٚ     وؤمرط الب هٚ  وابً ماظنه منً حندًض ابنً ٍبناش بلٖنً 

ىدَما بن ٍدد الخمر صبَت ٍغر   .(8)    له ٞل دلى بخمرة ٍو

 والٟضىةالغبُ بما وصد في ؤن ج٠ىن ألاظرة 

                                                        

نم  435/  8 "اإلاؾننىٗ " صواٍ ٍبند النرا٘ز فني 7  ننٛ حمنادي ولٟنً ٍنً ؤبنن  صنَُد وحندٍ بلٖننً: 77و  68و  59/  3 . وصواٍ ؤحمند  75143/ ٙص   منً مٍر

ى مىٚنُ ٝضابٚه. وؤما الب هٚ  ٕرواٍ  "هه  ًٍ اصد جاص ألاظٌ  حت  ًبٌن له ؤظٍر " نٛ 37/  7  بضنىد فنَُٗي وصواٍ اليضناج   741/  6َو   منً مٍر

ي ًٍ عَبتي ًٍ حمادي  ًٍ ببراَُمي ًٍ ؤب  صَُدي ٙا٢: ب ا اصخإظرث ؤظٌ اي ٕإٍلمه ؤظنٍر وجنابُ عنَبت ٍلنى  لن١ الشنىصيي ٕٚنا٢ ٍبند ابً اإلاباٜص

ٙنا٢: منً اصنخإظر ؤظٌن اي ٕلِضنم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙلنذ للشنىصي: ؤصنمَذ حمنادا ًحندر ٍنً ببنراَُمي ٍنً ؤبن  صنَُدا ؤن الىبني " . 75142 "اإلاؾىٗ "الرا٘ز في 

ننا٢ ابننً ؤبنن  حنناجم هٚننل ٍننً ؤبنن  زصٍننت فنني  -ملسو هيلع هللا ىلص-م. وحنندر بننه مننرة ؤمننريي ٕلننم ًبلننٓ بننه الىبنني لننه بظاصجننه؟ ٙننا٢: وَنن ننم  376/  7 "الَلننل "".ٙو   7778/ ٙص

ٔى ٍلى ؤب  صَُد ""ٙىله:   الصحُح مٙى

ٖه. الَلل 77ي 68ي 3/59 صواٍ ؤحمد  4   .7/376 ي بضىد فَُٗي وصجك ؤبى زصٍت ٙو

  ي.4447 صواٍ البصاصي  3 

ى ٙى٢ ٍىد الحىابلت صجحه ابً جُمُت وابً الُٚم صحمهم  ي لحدًض: ٍامل ؤَل مُو . بلخ.2  ا اإلاالُٟت وابً حسم َو    ؤظاَز

ضنر ٙنىم ٌٕٚن  النحنان بنحنً النَنام بجنسء مىنه منحىهنا-صحمنه    – ٙنا٢ اتهند ابنً جُمُنت 5  إلانا ُٕنه منً اصنخحٚا٘ محنً ٙندص ألاظنرة ل٠ننل  : ٕو

ُل  . ٍلى آلامر و ل١ مخىاٙكواحد منهما  وبن عرل حبنا الن  ال بإش بال١ مُ الَلم بٚدٍص وبهما اإلاىهي ٍىه محً الؾو ة ال ٌَلم ٞلها بٌٖٚ  منها ٙو

   . ما ٍداٍ مجهى٢ ٕهى ٝبَُها الا ٌٖٙ ا منها

نجي  6  اَبي: ال ٌَننننٔر وان ٞننننان وزٚننننه ابننننً حبننننان.    ي وفنننني بصننننىادٍ َغننننام ؤبننننى ٞلُننننبي ٙننننا٢ ابننننً الٚنننننان والنننن5/339 ي الب هٚنننن   3/27 صواٍ الننننداٙص

ا٢ ابً جُمُت في مجمٌى الٖخاوي 61/  3ج تُؿ الحبٌ    : حدًض بامل.31/773  ٙو

 .-ا  –البً ؤب  حاجم: مجاَد لم ٌضمُ مً ٍلي  767  وفي اإلاراصُل ؼ 4227 ي ابً ماظه  7/735 صواٍ ؤحمد  7 

ت ًٍ ٍٟرمت و 8   هُل ألاوماص.  . َى فَُٗ وفي بصىادٍ حيػ صاٍو
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ننننا٢ حَننننالى: ﴿ ننننىِد ٙو
ُ
ْىل
َ ْ
ننننى اإلا
َ
ل ٍَ  َو
َ
ت ٍَ َفننننا ننننِخمَّ الرَّ ًُ ْن 

َ
َصاَد ؤ
َ
ًْ ؤ نننن
َ
ِن إلِا ٌْ
َ
نننناِمل
َ
ِن ٞ ٌْ
َ
ًَّ َحننننْىل نننن َُ َد

َ
ْوال
َ
ًَ ؤ َْ ْرِفنننن ًُ َىاِلننننَداُث 

ْ
ًَّ َوال ُهنننن

ُ
ننننُه ِصْزٙ
َ
 ل

 ِٔ ُرو
َْ َ ًَّ ِباإلاْ ْضَىُتُه ِٝ  [ 433البٚرة: ] ] َو

رة ا ٙا٢ ٚبت صظلي ؤحنب لهم ب ا هسلىا وؤحدوا بهم ب ا  :ًٍ ؤب  ٍَر ٝىذ ؤظٌ ا البىت ّسوان بنَام بنجي ٍو

بىا  .(1)"ٝص

ص  ً ٍخبت بً الَىدَّ ٕٚرؤ مط حت  بلٓ ٙؾت مىحخ  ٍلُه الضالم ٕٚا٢ بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٝىا ٍىد الىبي   -ا  –  ٍو

 اإلاىخٚألا  . 4 صواٍ ابً ماظه   . " لى ٍٖت ٕرظه ومَام بنىهمىحخ  ؤظر هٖضه زمان صىٌن ؤو ٍغر صىٌن ٍ

 ما وصد في ألاظر ٍلى الَمل ٍىد ٍدم الاجٖا٘:

ِٕ َهننا ِظنننَد ٙننا٢ حَنننالى: ﴿ َىَظنننَدا 
َ
َما ٕ َُ ى ُٖ ِ

ُّ َقنن ًُ ْن 
َ
َبْىا ؤ
َ
نننإ
َ
َهنننا ٕ
َ
ل َْ
َ
َما ؤ ََ
ْ
نننٍت اْصننَخن ْرٍَ

َ
ننَل ٙ َْ
َ
نننا ؤ َُ
َ
ج
َ
ا ؤ
َ
ننن  ِب  ننا َحتَّ

َ
ٚ
َ
ل
َ
ن
ْ
اه
َ
ْن ٕ

َ
ِرٍنننُد ؤ ًُ ا  اص 

ا   ْظر 
َ
ِه ؤ ُْ
َ
ل ٍَ َث 
ْ
ا
َ
ص جَّ
َ
َذ ال
ْ
ْى ِعئ
َ
ا٢َ ل
َ
اَمُه ٙ
َ
ٙ
َ
إ
َ
كَّ ٕ
َ
ْىٚ  [77] ]الٟهٗ:  77ًَ

 ٍل ها ما وصد في ُُٖٝت جحدًد ألاظرة ٍىد ٍدم الاجٖا٘

ىن بُنننهم: فنني البُننٌى وؤلاظنناصة  ؤمنرط البصنناصي فنني صننحُحه فنني بنناب: بنناب مننً ؤظننري ؤمنر ألامؾنناص ٍلننى مننا ًخَننإص

 هم صصى٢   ؽلى   »واإلاُٟا٢ والىزني وصىنهم ٍلى هُاتهم ومااَبهم اإلاغهىصة ًٍ ؤوط بً مال١ اي ٙا٢: 

  .(3)«  بؾاٌ مً جمري وؤمر ؤَله ؤن ًصٖٖىا ٍىه مً مراظهٍلُه وصلم ؤبى مُبتي ٕإمر له صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص

 ما وصد في ؤظرة اإلاشل ٍىد الُٚام بإمىا٢ الُدُم

 ْ 
َ
ل ٍَ ِهُدوا 

ْ
ع
َ
إ
َ
ُهْم ٕ
َ
ْمَىال
َ
ْ ِهْم ؤ
َ
ُخْم ِبل َْ
َ
ا َدٕ
َ
ِة 
َ
ٕ ِٔ ُرو
َْ َ ْل ِباإلاْ
ُ
ٞ
ْ
إ َُ
ْ
ل
َ
ا ٕ   ٌ ِٚ
َ
اَن ٕ
َ
ٞ ًْ ا٢ حَالى: ﴿َوَم ِ ٙو

َّ
ألا ِبا 
َ
ٖ
َ
ا  ِهْم َوٝ  ] 6َحِضِب 

 [6-4]اليضاء: 

  ومنننً ٞنننان ّىُنننا ٕلِضنننخَٖٗ ومنننً ٞنننان ٌٕٚننن ا ٕلُإٞنننل بننناإلاَرؤ   » فننني ٙىلنننه حَنننالى:    - اهنع هللا يضر – ٍنننً ٍاجغنننت

ب منننً مالننه ب ا ٞننان محخاظنننا بٚنندص مالننه بننناإلاَرو6ٔ]اليضنناء: وفنني لٖنننً:  ي«[ ٙالننذ: ؤهسلنننذ فنني ولنني الُدنننُم ؤن ًؾنِن

ٞان ٌٕٚ ا ؤٞل مىه باإلاَرؤ» ؾ ك ماله بن   .(4)ؤمرظاَما « ؤهسلذ في ولي الُدُم الاي ًٚىم ٍلُه ٍو

ً ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ ط لني شنخيء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظال ؤحألا الىبني : »  -هنع هللا يضر  – ٍو ٕٚنا٢: بون  ٌٕٚن  لِن

وصننٟذ  ي(6)صواٍ التمضننت بال الى مناي «  (5)  مضنٔر وال مبنناص وال مخإزنل ولني ًدننُمي ٕٚنا٢: ٞننل منً مننا٢ ًدُمن١ ٌّنن

                                                        

   وصححه في السواثد.4/877 صواٍ ابً ماظه  7 

.77/735 " ي  النو او  في "الٟبٌ 4222 صواٍ ابً ماظه  4 
ًّ
لخه مضلمت بً ٍلي فَُٗ ظدا    وفَٖه البىؽٌ ي في السواثد ٍو

لنم ٌغناصمه اٍخمنادا ٍلنى  -ٍلُه الضالم  -ُبت في الى ظمت ؤهه  : ووظه دمى٢ حدًض ؤب  م426 ٙا٢ ابً اإلاىٌ  في اإلاخىاصي ٍلى ؤبىاب البصاصي  ؼ 3 

ً ؤن هاصننا مننً الْننسالٌن امخؾننمىا بلننى 2/216ٍلننى الَننٔر فنني مشلننه. و ٝننر ابننً  هننر فنني  ٕننخح البنناصي  ننٛ بننً صننًٌ    ؤن صننَُد بننً مىؾننىص صوي مننً مٍر

ااي ٕٚا٢: صيخٟم بِىٟم.  ٕخح  ٞان بُنهم ٕٚالىا: بن صىدىا بُيىا ٝاا ٝو ح في شخيء    .2/216الباصي عٍر

  .3179 ي مضلم  4672 ي و اللًٖ الشاو  ٍىد البصاصي  3179 ي مضلم  2499 باللًٖ ألاو٢ ٍىد البصاصي  2 

ٞإهننه ٍىنندٍ « مخإزننل»: ٙىلننه: -صحمننه    –  ٙننا٢ الر ننا ي 5  اإلاخإزننل: بمشىنناة زننم مشلشننت مغننددة بُنهمننا َمننسة َننى اإلاخإمننا والخإزننل اجصننا  ؤؽننل اإلاننا٢ حتنن  

 زله ٞل شخيء ؤؽله.ٙدًم وا

  .475ي 4/786 ي ؤحمد  4778 ي ابً ماظه  6/456 ي اليضاج   4874 ؤبى داود  6 
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نا٢ فني "الٖنخح":  ٍىه ؤبى داود وؤعاص اإلاىاصي بلى ؤن في بصىادٍ ٍمرو بً عَُب وفي صماٌ ؤبُه مً ظدٍ مٚنا٢ي ٙو

 بصىادٍ ٙىي.

ٞامال  ما وصد في ؤن ألاظٌ  ال ٌضخحٛ ألاظرة بال بةجمام الَمل 

َىاٙا٢ حَالى: ﴿
َ
َذ ل ُْ
َ
ْظَر َما َصٚ

َ
١َ ؤ ْجِسٍَ َُ َٜ ِل ى ٍُ ْد ًَ ِب  

َ
ْذ ِبنَّ ؤ
َ
ال
َ
 [  45]الٚؾؿ:  ] ٙ

مشل اإلاضلمٌني وال هىدي والىؾاصيي ٝمشل صظل اصخإظر ٙىما ٌَملىن "ًٍ ؤب  مىحخ  اي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: 

لنننه ٍمنننال ًىمنننا بلنننى اللُنننلي ٍلنننى ؤظنننر مَلنننىمي َٕملنننىا لنننه بلنننى هؾنننٗ النهننناصي ٕٚنننالىا: ال حاظنننت لىنننا بلنننى ؤظنننٜر الننناي 

ننى  م ٞننامالي ٕننإبىاي وجٞر اي عننرمذ لىننا ومننا ٍملىننا بامننلي ٕٚننا٢ لهننم: ال جَٖلننىاي ؤٝملننىا بُٚننت ٍملٟننمي ومنناوا ؤظننٝر

ً بَندَمي ٕٚنا٢ لهمنا: ؤٝمنال بُٚنت ًىمٟمنا َناا ولٟمنا الناي عنرمذ لهنم منً ألاظنري َٕملنىا حتن   واصخإظر ؤظًٌ 

ب ا ٞنان حننٌن ؽنالة الَؾننري ٙناال: لنن١ مننا ٍملىنا بامننلي ولن١ ألاظننر الناي ظَلننذ لىننا ُٕنهي ٕٚننا٢ لهمنا: ؤٝمننال بُٚننت 

َملنىا لنه بُٚنت ًنىمهمي َٕملنىا بُٚنت ًنىمهم حتن  ٍملٟما ما بٚ  مً النهاص شخيء ٌضٌ ي ٕإبُناي واصنخإظر ٙىمنا ؤن ٌ

ٌٚن ٞل هماي ٕال١ مشلهمي ومشل ما ٙبلىا مً َاا الىىص   .(1)"ّابذ الغمطي واصخٟملىا ؤظر الٍٖر

 ما وصد في حزهُل دُٕ ألاظرة ٍىد اصخحٚاٙها

 ًَ ِ
َ
ِمَرِة إلا
ْ
ُه ِفي آلا ا َوِبهَّ َُ

ْ
ٍُ ِفي الَده ْظَر

َ
ٍُ ؤ َىا ِْ
َ
ا٢ حَالى: ﴿َوآج اِلِحٌَن  ٙو   [ 47 :الَىٟبىث] ]  47الؾَّ

 
ُ
َضى
َ
ْم ٕ
ُ
اَصْرج ََ
َ
ٍٔ َوِبْن ح ُرو

َْ ْم ِبَم
ُ
َىٟ ِْ ِمُروا َب

َ
ج
ْ
ًَّ َوؤ َُ ُظىَص

ُ
ًَّ ؤ َُ ى
ُ
أج
َ
ْم ٕ
ُ
ٟ
َ
ًَ ل َْ ْصَف

َ
ِةْن ؤ
َ
ا٢ حَالى: ﴿ٕ َري  ٙو

ْ
م
ُ
ُه ؤ
َ
ُُ ل   ] 6ْ ِف

 [6]النال٘:

ً ابً ٍمر  نه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ب-ٍو .  4 صواٍ ابنً ماظنه  - ؤٍننىا ألاظٌن  ؤظنٍر ٙبنل ؤن ًجنٗ ٍٙر

 البلِى

ننرة     -ا  –ٍننً ؤبنن  ٍَر
ّ
 ٍننس وظننل زالزننت ؤهننا مؾننمهم ًننىم الُٚامننت صظننل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢ ا 

ّ
 ًٚننى٢ ا 

ننه ؤظننٍر صواٍ ؤحمنند   .    ؤٍنننألا بنن  زننم ّنندص وصظننل بنناٌ حننرا وؤٞننل زمىننه وصظننل اصننخإظر ؤظٌنن ا ٕاصننخىفى مىننه ولننم ًٕى

 اإلاىخٚألا  . 3 والبصاصي 

نرة  نً ؤبنن  ٍَر ؤهنه ٌْٖننر ألمخنه فنني آمننر لُلنت مننً صمقننان ُٙنل ًننا صصننى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنني حنندًض لنه ٍننً الىبنني  -ا  –ٍو

: ؤ ي لُلت الٚدص؟ ٙا٢: الي ولًٟ الَامل بهما ًىفى ؤظٍر ب ا ٙ خ  ٍمله
ّ
 . اإلاىخٚألا 2   . صواٍ ؤحمد  " ا 

 ا لم ًدضلم ؤظرجه:ما وصد في اصدشماص ؤظرة ألاظٌ  ب 

مننرط زالزننت هٖننر ًمغننىن ٕإؽننابهم اإلانننري ٕنندملىا فنني ّنناص فنني ظبننلي "ٍننً ابننً ٍمننر بي ٍننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢: 

ي ٕٚنا٢ ؤحندَم: اللهنم بون   ٕاهحنذ ٍل هم صترةي ٙا٢: ٕٚا٢ بَقهم لبَك: ادٍىا   بإٕقل ٍمنل ٍملخمنٍى

                                                        
  .4477صواٍ البصاصي    7 

نننننننرة: صواٍ النحننننننناوي فننننننني 4223 صواٍ ابننننننً ماظنننننننه  4  ُنننننننه 6684  وؤبننننننن  ٌَلنننننننى  747/  6 ي والب هٚننننننن   724/  2 "اإلاغننننننن٠ل " ي ومنننننننً حننننننندًض ؤبننننننن  ٍَر   ٕو

د بً ي وصححه ألالباو   ٍبدالرحمً بً ٍز ه. -صحمه    –ؤصلمي وألظله فَٖه ابً  هر في البلِى  لنٙر

م  3  م  4447  صواٍ البصاصي بٙر ادة: ومً ٝىذ مؾمه مؾمخه.8694  وؤحمد بٙر    بٍس

ما.4/494 صواٍ ؤحمد  2   ٌَ ُه َغام بً ؤب  َغام فَٖه ؤحمد وابً مٌَن ّو    ٕو
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ٕٟىذ ؤمرط ٕإص ىي زم ؤصيء ٕإحلب ٕإصيء بنالحالبي ٕنأح  بنه ؤبنىي ِٕغنر اني زنم  ٞان لي ؤبىان عُصان ٝبٌ اني

يهمنناي والؾننيُت  ننذ ؤن ؤٙو ؤصننٚ  الؾننيُت وؤَلنني وامرؤحنن ي ٕاحخيضننذ لُلننتي ٕج ننذ ٕننة ا َمننا هاثمنناني ٙننا٢: َٕٟر

ابخْناء ًخقاّىن ٍىد صظليي ٕلم ًنس٢  لن١ دؤبن  ودؤبهمناي حتن  ملُن الٖجنري اللهنم بن ٝىنذ حَلنم ؤون  َٕلنذ  لن١ 

ننا٢ آلامننر: اللهننم بن ٝىننذ حَلننم ؤونن  ٝىننذ ؤحننب  وظهن١ي ٕننإرط ٍىننا ٕرظننت هننري منهننا الضننماءي ٙننا٢: ٕٖننرط ٍنننهمي ٙو

ٞإعنند مننا ًحننب الرظنل اليضنناءي ٕٚالننذ: ال جىنا٢  لنن١ منهننا حتنن  حَن هنا ماثننت دًىنناصي ٕضننَُذ  امنرؤة مننً بىنناث ٍ ني 

تهناي ٕننةن ٝىننذ  ٕ هنا حتنن  ظمَتهناي ٕلمننا َٙندث بننٌن صظل هنا ٙالننذ: اجننٛ   وال جٖنك التنناجم بال بحٚنهي ٕٚمننذ وجٝر

ا٢ آلامر: اللهم بن ٝىذ حَلنم  حَلم ؤو  َٕلذ  ل١ ابخْاء وظه١ي ٕإرط ٍىا ٕرظتي ٙا٢: ٕٖرط ٍنهم الشلشٌني ٙو

ذ  ؤو  اصخإظرث ؤظٌ ا بٖ٘ر مً  صة ٕإٍنُخهي وؤبألا  اٜ ؤن ًإماي َٕمدث بلى  ل١ الٖ٘ر ٕسصٍخنهي حتن  اعنىً 

اي زم ظاء ٕٚنا٢: ًنا ٍبند   ؤٍنجني حٚن ي ٕٚلنذ: اهنلنٛ بلنى جلن١ البٚنر وصاٍ هنا ٕةجهنا لن١ي ٕٚنا٢: مىه بٚرا وصاٍ ه

ؤحضنتهست بن ؟ ٙننا٢: ٕٚلنذ: منا ؤصننتهست بن١ ولٟنهنا لنن١ي اللهنم بن ٝىنذ حَلننم ؤون  َٕلنذ  لنن١ ابخْناء وظهن١ي ٕننإرط 

 .(1)"ٍىا ٕٟغٗ ٍنهم 

 ما وصد في مدمت السوظت لسوظها بال ؤظرة:

ُنٛ ٕلنم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ٕاممت ؤجنذ الىبني »ًٍ ٍلي ا:  حغن٠ى بلُنه منا جلٚنألا فني ًندَا منً الر نىي و لْهنا ؤهنه ظناءٍ ٙص

ند ؤمنناها مقنناظَىا ٕناَبىا هٚننىمي ٕٚننا٢:  جؾنادٕهي ٕنناٝرث لَاجغننتي ٕلمنا ظنناء ؤمو جننه ٍاجغنتي ٙننا٢: ٕجاءهننا ٙو

وظندث بنرد ٙدمنه ٍلنى بنجنيي ٕٚنا٢: ؤال ؤدلٟمنا ٍلنى مٌن  ممنا صنإلخما؟  ٍلى م٠اهٟما ٕجناء َٕٚند بُجني و ُنهنا حتن 

ون ا ؤصبَنا وزالزنٌن ٕهنى  خمنا بلنى ٕراعنٟما ٕضنبحا زالزنا وزالزنٌن واحمندا زالزنا وزالزنٌن ٝو ب ا ؤماجما مقاظَٟما وآٍو

ًنننندحهاي  ؤجهنننا ظننننرث الر نننى حتنننن  ؤزنننر فنننني» :(3)وفنننني لٖنننً للبصنننناصي ومضننننلم  ي(2)صواٍ البصننناصي « مٌننن  لٟمننننا منننً مننننادم

يضننذ البِنذ حتن  اّونن ث زُابهنا ناي ٝو ُننه ؤن الىبني « واصنخٚذ بالٚر نت حتنن  ؤزنرث فنني هحَر ؽننلى  -وصننا٘ الحندًض ٕو

 .(4)"اجٛ   ًا ٕاممت وؤدي ٍٕرقت ص ١ي واٍملي ٍمل ؤَل١»ٙا٢:  -  ٍلُه وصلم 

  (5)ما وصد في جحدًد حد ؤدوألا لرظىص 

ٕٚننا٢ الىنناش: ًننا صصننى٢  !  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّننال الضننَر باإلادًىننت ٍلننى ٍهنند صصننى٢    -ٙننا٢:  -ا  -ٍنً ؤوننط بننً مالنن١ 

ي وبونن  ألصظننى ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّننال الضننَري ٕضننَر لىنناي ٕٚننا٢ صصننى٢    بن   َننى اإلاضننَري الٚننابكي الباصننهي الننرا٘ز

ط ؤحنند مننىٟم ًنلبجنني بميلمننت فنني دم وال مننا٢ -ىحَننال-ؤلٚننألا    صواٍ التمضننت بال اليضنناج ي وصننححه ابننً  -"ي ولنِن

                                                        
   واللًٖ للبصاصي. و ىب له البصاصي: باب مً اصخإظر ؤظٌ ا ٕىٜ  ؤظٍر َٕمل ُٕه اإلاضخإظر ٕساد.4723  ومضلم  4475صواٍ البصاصي    7 

  .3218 ي والى ماي مصخؾرا  96-7/95 ي وؤحمد  5542 ي وابً حبان  5164 ي وؤبى داود  4747 ي ومضلم  5959ي 5126ي 4925 البصاصي  4 

  .7/753   ي وؤحمد5163ي 4988  وؤًقا َى ٍىد ؤب  داود  3 

ى ملسو هيلع هللا ىلص ال ًحاب  في الحٟنم 2  /  2ؤحندا ٝمنا ٙنا٢ ابنً الٚنُم ا فني زاد اإلاَناد   ووظه الداللت ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًٚل لَلي: ال مدمت ٍل ها وبهما  ي ٍل١ُ َو

25 - 26. 

رة 5   ي ودلُله ظىاز الدضٌَ  ٍىد وظىد اإلاؾ حت.56الخ٠إل الاظخما ي ؼ في  –صحمه    –  ؤظاز  ل١ الغُل دمحم ؤبى َز



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

156 

ننا٢  (2)وصنححه الى مناي وؤمرظنه ؤًقنا النداصم  والونن اص وؤبنى ٌَلنى  .البلنِى 7 حبنان  ط بنااٜي ٙو نا٢: بصنىادٍ لِن ٙو

البنننً ماظنننه والوننن اص ابنننً حنننسم: ال ًصنننكي ٙنننا٢ الحنننإً: وبصنننىادٍ ٍلنننى عنننرل مضنننلم وصنننححه ؤًقنننا ابنننً حبنننان. و 

مننً حنندًض  (4)مننً حنندًض ؤبنن  صننَُد هحننى حنندًض ؤوننط وبصننىادٍ حضننً ؤًقننا. وللونن اص  (3)"والنو اونن  فنني "ألاوصننه

.  ٍلي هحٍى

رة ٙا٢:  ً ؤب  ٍَر ظاء صظل ٕٚا٢: ًا صصنى٢  ! صنَري ٕٚنا٢: بنل ؤدٍنى   زنم ظناء آمنر ٕٚنا٢: ًنا صصنى٢ »ٍو

ُ ٕر ا٢ في "الخ تُؿ": وبصىادٍ حضً. (5)صواٍ ؤحمد وؤبى داود " ! صَري ٕٚا٢: بل   ًصٖك ٍو  ٙو

ت ٍىد ؤلامال٘  ما وصد في ؤن الضىت والغهر ًنلٚان ٍلى اإلادد الرهٍر

ننِةْن 
َ
َمنناِوَ  ِ َجننٍج ٕ

َ
ُظَرِو  ز
ْ
ننإ
َ
ْن ج
َ
ننى ؤ
َ
ل ٍَ ِن  ٌْ
َ
نناج ََ َحنن١َ ِبْحننَدي اْبَىَتننيَّ  ِٟ

ْ
ه
ُ
ْن ؤ
َ
ِصٍننُد ؤ
ُ
نن  ؤ ِ
ّ
ننا٢َ ِبو
َ
ننا٢ حَننالى: ﴿ٙ َمْمننَذ  ٙو

ْ
ج
َ
ًْ ؤ ِمنن

َ
ا ٕ ننر 
ْ
غ ٍَ

اِلِحٌَن   ًَ الؾَّ ُ ِم
َّ
اَء ا 
َ
١َ َصَخِجُدِو  ِبْن ع ُْ

َ
ل ٍَ  َّٛ
ُ
ع
َ
ْن ؤ
َ
ِصٍُد ؤ
ُ
َٜ َوَما ؤ ْىِد   [47 :الٚؾؿ] ]  47ٍِ

َحّجِ  
ْ
اِش َوال ُُذ ِللىَّ ِٙ ْل ِ َي َمَىا

ُ
ِت ٙ
َّ
ل َِ
َ ْ
ًِ ألا
ٍَ  ١َ
َ
ىه
ُ
ل
َ
ْضإ ٌَ ا٢ حَالى: ﴿  [789 :البٚرة] ]  789ٙو

 الَمل بالُد ؤٕقل الٟضب:ما وصد في ؤن 

رة ا ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    الٚراءة ٠ٕان ًإمر بدابخه حضنرط ٠ٕنان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مٖٗ ٍلى داود » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  ٍَر

ٞان ال ًإٞل بال مً ٍمل ًدٍ    7 جٍٚرب ألاصاهُد للَراقي  . 6 صواٍ البصاصي. "ًٚرؤ الٚرآن مً ٙبل ؤن حضرط دابخه و
 7   

ننننل بُنننُن "ٍنننً صإنننُن بننننً منننندًج ا ٙننننا٢: صنننن ل صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍننننً ؤمُننننب الٟضننننب ٕٚننننا٢: ٍمننننل الرظننننل بُنننندٍ ٞو

 . بلِى (8)"مو وص 

 ما وصد في بظاصة ألِاشتاؼ:

                                                        

ننننا٢ الى مننناي: 2972 ي وابننننً حبنننان  4411 ي وابننننً ماظنننه  7372 ي والى مننناي  3257 ي وؤبننننى داود  756/  3 صواٍ ؤحمننند  7  حضننننً صننننحُح ". " . ٙو

ا٢ الحإً في   بصىادٍ ٍلى عرل مضلم "." : 72/  3 "الخ تُؿ "ٙو
 ي ابننننننً حبننننننان 3831ي 4867 ي ؤبننننننى ٌَلننننننى  4525 ي الننننننداصم   486ي 3/756 ي ؤحمنننننند  4411 ي ابننننننً ماظننننننه  7372 ي الى منننننناي  3257 ؤبننننننى داود  4 

  .767 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/49 ي  الب هٚ   2935 

  .3/85 ي  ؤحمد  6/771 " ي النو او  في "ألاوصه4417 ابً ماظه  3 

 ٝغٗ ألاصخاص .-7463 الو اص  2 

  .3251 ي ؤبى داود  4/337 ؤحمد  5 

م  6    .3277  صواٍ البصاصي بٙر

نب: وفني صنحُح البصناصي ٍنً اإلاٚندام بننً مَندي ٝنرب ٍنً الىبني 7  ً الَراقني فني منري الخيً  منا ؤٞنل ؤحند مَامنا ٙنه مٌن  مننً ؤن »ٙنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٙنا٢ النٍس

ننناا ًننند٢ ٍلنننى ؤهنننه ؤٕقنننل اإلا٠اصنننب وفننني اإلاضنننإلت منننالٔ جٚننندم بُاهنننه فننني بننناب ٕقنننل "ًننندًٍإٞنننل منننً ٍمنننل ًننندٍ وبن هبننني   داود ٞنننان ًإٞنننل منننً ٍمنننل  َو

رة  الحدًض. منهم مً صجك ٍمنل الُند ومننهم منً صجنك « ألن ًإما ؤحدٝم حبله ُٕحخنب ٍلى ىهٍر»الؾدٙت والخَٖٗ في الٟالم ٍلى حدًض ؤب  ٍَر

 الخجاصة ومنهم مً صجك السصاٍت.

/ مجمننننُ  مننننً  7922 "ألاوصننننه "/ ٝغننننٗ ألاصننننخاص  ولننننه عنننناَد صواٍ النو اونننن  فنننني  83/  4وصننننححه والونننن اص   4/71والحنننناٝم  2/727 صواٍ ؤحمنننند 8 

  .617حدًض ابً ٍمر بضىد ال بإش به. وصححه ألالباو  في الصحُحت لرلباو  
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نا٢ حَننالى: ﴿ نناِة ٙو َُ َح
ْ
نَتُهْم ِفنني ال

َ
ِغ َِ ننَنُهْم َم ُْ َضننْمَىا َب

َ
ٙ ًُ ْحن
َ
ُقننُهْم ه َْ  َب

َ
ِصننا خَّ َُ ننٍك َدَصَظناٍث ِل َْ  َب

َ٘
ننْى
َ
َقنُهْم ٕ َْ َىننا َب َْ

َ
ا َوَصٕ َُ
ْ
النَده

ننىَن   َُ ْجَم ًَ ننا  نن   ِممَّ ٌْ
َ
نن١َ م ا َوَصْحَمننُذ َصّ ِ

ِرًٍّ
ْ
ننا ُسننت ق  َْ : ٕ هننا 2/747[. ٙننا٢ ابننً ٝشٌنن  فنني جٖضننٌٍ   34 :السمننٔر]   ]  34َب

 دلُل ٍلى بظاصة ألِاشتاؼ.

 الاصد جاص ٍلى التدمت:

ِمنٌُن  
َ ْ
نِىَي ألا
َ
ٚ
ْ
َظْرَث ال

ْ
ًِ اْصنَخإ نَ  َمن

ٌْ ٍُ ِبنَّ مَ ِظْر
ْ
َبِذ اْصَخإ

َ
ا ؤ ًَ َما  َُ ْذ ِبْحَدا

َ
َحن١َ 46ٙا٢ حَالى: ﴿ٙال ِٟ

ْ
ه
ُ
ْن ؤ
َ
ِصٍنُد ؤ
ُ
ن  ؤ ِ
ّ
نا٢َ ِبو
َ
ٙ  

 ٍِ  ًْ ِمن
َ
ا ٕ نر 
ْ
غ ٍَ َمْمَذ 

ْ
ج
َ
ِةْن ؤ
َ
َماِوَ  ِ َجٍج ٕ

َ
ُظَرِو  ز
ْ
إ
َ
ْن ج
َ
ى ؤ
َ
ل ٍَ ِن  ٌْ
َ
اج ََ ن١َ َصنَخِجُدِو  ِبْحَدي اْبَىَتيَّ  ُْ

َ
ل ٍَ  َّٛ ن
ُ
ع
َ
ْن ؤ
َ
ِصٍنُد ؤ
ُ
َٜ َوَمنا ؤ ْىنِد

نناِلِحٌَن   ًَ الؾَّ ُ ِمنن
َّ
نناَء ا 
َ
ننى٢ُ 47ِبْن ع ُٚ

َ
ننى َمننا ه
َ
ل ٍَ  ُ
َّ
ننيَّ َوا 
َ
ل ٍَ ننْدَواَن  ٍُ  

َ
ننال
َ
ُذ ٕ ِْ َقنن

َ
ِن ٙ ٌْ نن
َ
َظل
َ ْ
َمننا ألا ًَّ
َ
َىنن١َ ؤ ِْ ِجنني َوَ  ُْ ِلنن١َ َب

َ
ننا٢َ  
َ
ٙ  

ُنننل    ِٝ  ٝنننر   ٍنننس وظنننل ؤن هيُنننا منننً ؤهيُاثنننه آظنننر هٖضنننه : 2/46ي ألام [ي ٙنننا٢ الغنننإعي فننن47  ] ]الٚؾنننؿ: 48َو

س ؤلاظاصة ٍلى ؤهه ال بإش بها ٍلنى الحجنج بن ٞنان ٍلنى الحجنج   جها مضماة ملٟه بها بقُ امرؤةي ٕد٢ ٍلى ججٍى

ند ُٙنل: اصنخإظٍر ٍلنى ؤن ًر نى لننه  س ؤلاظنناصة ب٠نل حنا٢ي ٙو ي وبن ٞنان اصنخإظٍر ٍلنى ٌّن   جنج ٕهنى ججنٍى اصنخإظٍر

  حَالى ؤٍلم.و 

 ما وصد في اصد جاص اإلارفُ:

] ]البٚرة:  ِٔ َرو
َ
ُِخم ِباإلا
َ
مُخم ما ءاج

َّ
م ِب ا َصل

ُ
ُٟ
َ
ل ٍَ ال ُظىاَي 

َ
م ٕ
ُ
َدٝ
ِ
ول
َ
 ِفَىا ؤ

َ
ضى
َ
ن ح
َ
م ؤ
ُ
َصدج
َ
 [433ٙا٢ حَالى: ﴿َوِبن ؤ

ْم 
ُ
َىٟ ِْ ِمُروا َب

َ
ج
ْ
ًَّ َوؤ َُ ُظىَص

ُ
ًَّ ؤ َُ ى
ُ
أج
َ
ْم ٕ
ُ
ٟ
َ
ًَ ل َْ ْصَف

َ
ِةْن ؤ
َ
ا٢ حَالى: ﴿ٕ َري  ٙو

ْ
م
ُ
ُه ؤ
َ
ُُ ل ْ ِف
ُ
َضى
َ
ْم ٕ
ُ
اَصْرج ََ
َ
ٍٔ َوِبْن ح ُرو

َْ   ] 6ِبَم

ٕإظاز ؤلاظاصة ٍلى الرفاٌ والرفاٌ ًصخلٗ لٟي ة صفناٌ : 2/46في ألام  -صحمه    –[ي ٙا٢ الغإعي 6]النال٘:

لخهي ولًٟ إلاا لم ًىظند ُٕنه بال َناا ظنازث ؤلاظناصة ٍلُنهي وب ا  ي ة اللون ٙو لخه ٝو ظنازث ٍلُنه ظنازث ٍلنى اإلاىلىد ٙو

 .مشله وما َى في مشل مَىاٍ وؤحري ؤن ٠ًىن ؤبٌن مىهي

مشننل النناًً ٌْننسون مننً »ي ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  – ٍنً ٍبنند الننرحمً بننً ظبٌنن  بننً هٌٖنن ي ٍننً ؤبُننه

إماون الهَلي  مي  -ؤمتي ٍو امشل ؤم مىحخ  جرفُ ولدَا -ٌَجي ًخٚىون ٍلى ٍدَو  .(1)« ي وجإما ؤظَر

 ما وصد في اصد جاص الدلُل

نناي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واصنخإظر الىبني    فني حندًض الرهننرة ٙالنذ    - اهنع هللا يضر – ٍنً ٍاجغنت نا ِمّرٍِخ 
 ً ًل َاِد وؤبنى بٟننر منً بجني النّدِ

ِمىاٍي ٕدَٕا بلُه صاحلخ هماي وواٍداٍ ّاص زنىص بَند زنالر 
َ
ى ٍلى دًً ٖٝاص َٙرػي وؤ ذ: اإلااَر بالهداًتي َو والتٍر

 ألامباص مىخٚألا  . 4 .  صواٍ ؤحمد والبصاصي   .    لُا٢ي ٕإجاَما براحلخُمها ؽيُحت لُا٢ زالر ٕاصجحال

 ٍلى الغهادة:الاصد جاص 

ًُ بِ  ْاِم ًُ اَن 
َ
ٞ ًْ  ِبِه َم

ُ
ً ٍَ ى ًُ ْم 

ُ
ِلٟ
َ
  ِ
َّ
 ِ 
َ
َهاَدة
َّ
ُُمىا الغ ِٙ

َ
ْم َوؤ
ُ
ْد٢ٍ ِمْىٟ ٍَ َوْي 

َ
ِهُدوا  
ْ
ع
َ
ًْ ٙا٢ حَالى: ﴿َوؤ ِمِر َوَم

ْ
ْىِم آلا َُ
ْ
ِ َوال
َّ
ا 

ا   َرظ 
ْ
ُه َمص
َ
ْل ل ََ ْج ًَ  َ

َّ
ِٛ ا 
خَّ  [.4  ] ]النال٘: 4ًَ

                                                        

ى حدًض مرصل 77821  والب هٚ  في الٟو ي  4367  وصَُد بً مىؾىص  334  صواٍ ؤبى داوود في اإلاراصُل  7     َو

نت 4364. وصواٍ صنَُد مىؾنىص   نا ٍلننى مَاٍو ٕى  ٍنً ٍخبنتي ؤن جمُمننا النداصي بناٌ داٍص واعننى ل 43174. وصواٍ ابنً ؤبنن  عنِبت فني مؾننىٖه  -ا  –  مٙى

ا٢:  «.بهما مشلي مشل ؤم مىحخ ي صد ٍل ها ابنهاي وؤٍنُذ ؤظر صفاٍها» صٟىاَا حُاجهي ٙو

  .3697ي 4725ي 4722 ي والبصاصي  6/798 صواٍ ؤحمد  4 
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 ٙا٢ حَالى: ﴿..... َواْص 
َ
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 [. 483 -484  ] ]البٚرة: 483ح

  ٍلى الغٖاٍت صد جاصالا 

ؾِب  ِمنها] ]اليضاء: 
َ
ُه ه
َ
ً ل
ُ
ٟ ًَ  
 
 َحَضَىت

 
ت ََ ِٖ
َ
ُ ع
َ
غٖ ٌَ  [ 85ٙا٢ حَالى: ﴿َمً 

 َدًت له ٕإَدي بغٖاٍتي ألمُه عُٖ مً»: ٙا٢ وصلم ٍلُه   ؽلى الىبي ًٍ - ٍىه   صعخي –ًٍ ؤب  ؤمامت 

 . (1)صواٍ ؤبى داود  « ؤحألا بابا ٍيُما مً ؤبىاب الر ا ٕٚد ٕٚبلهاي ٍل ها

  234/8الىهنني ٍننً ؤمننا الهدًننت ٍلننى الغننٖاٍت  جٖضننٌ  النونن ي     - مهنع هللا يضر – زيننذ ٍننً ابننً مضننَىد وؤبنن  مضننَىدو 

    41867 ابً ؤب  عِبت 

ٞاة:  الاصد جاص ٍلى ظباًت الس

ا٢ حَالى: ﴿ اِمِلٌَن ٙو ََ
ْ
ٌِن َوال ِٝ َضا

َ ْ
َراِء َواإلا
َ
ٚ ُٖ
ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
ٖ
َّ
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َ
ا
ُ ْ
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َ
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ِرٍَقت
َ
ِيُِل ٕ ًِ الضَّ ِ َواْب

َّ
 [  61]الخى ت:  ]  61ا 

 ما وصد في اصد جاص الرا ي:

ننرة ٍنننً الىبنني   هيُنننا بال ص ننى الْنننىم ٕٚنننا٢ ؤصننحابه وؤهنننذ ٙننا٢ وَنننم ٝىنننذ    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ؤبننن  ٍَر
ّ
ٙنننا٢: "منننا بَننض ا 

اَا ٍلى ٙراٍصه ألَل مٟت  صواٍ البصاصي.  . 4      ؤٍص

اث:  ما وصد في اصد جاص مً ًسن اإلاغىً 

د بً ِٙط ً صٍى ا ِمً َهَهري ٕإجِىا بنه مٟنتي ٕجا   ٙا٢    -هنع هللا يضر  – ٍو ءهنا صصنى٢ ظلبذ ؤها ومصرمت الَبدي بسًّ

 
ّ
ِسُن باألظري ٕٚا٢ له: ِزْن وؤصِجك -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا  ًَ لي ٕبَىاٍي وزمَّ صظل   صواٍ التمضت وصححه   .    ًمصخيي ٕضاومىا صراٍو

 . 3 الى ماي 

 ما وصد في اصد جاص ال٠إر

                                                        

م  صواٍ 7  م  –صحمه    –وحضىه ألالباو    467/  5وؤحمد في اإلاضىد  3527ؤبى داود في صيىه بٙر  ..3265في الضلضلت الصحُحت بٙر

  .4723  صواٍ البصاصي  4 

  .2/354 ي ؤحمد  4/728 ي ابً ماظه  3/598 ي الى ماي  7/482 ي اليضاج   3/425 صواٍ ؤبى داود  3 
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نناي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واصنخإظر الىبني    فني حندًض الرهننرة ٙالنذ    - اهنع هللا يضر – ٍنً ٍاجغنت نا ِمّرٍِخ 
 ً ًل َاِد وؤبنى بٟننر منً بجني النّدِ

ِمىاٍي ٕدَٕا بلُه صاحلخ هماي وواٍداٍ ّاص زنىص بَند زنالر 
َ
ى ٍلى دًً ٖٝاص َٙرػي وؤ ذ: اإلااَر بالهداًتي َو والتٍر

 ألامباص مىخٚألا  . 7 .  صواٍ ؤحمد والبصاصي   .    اللُا٢ي ٕإجاَما براحلخُمها ؽيُحت لُا٢ زالر ٕاصجح

 لدي ال٠إر: ٞىن اإلاضلم ؤظٌ اما وصد في 

ي ٙننا٢: ٝىنذ صظننال ُٙىناي َٕملننذ للَناؼ بننً واثنلي ٕنناظخمُ لني ٍىنندٍي ٕإجِخنه ؤجٚافنناٍي   -هنع هللا يضر  – ٍنً مبناب

ٙننا٢: وبونن  إلاُننذ زننم  ي«زننم جبَننض ٕننالؤمننا و  حتنن  جمننىث »ٕٚننا٢: ال و  ال ؤٙقنن١ُ حتنن  جٟٖننر بمحمنندي ٕٚلننذ: 

ٙنننا٢: ٕةهنننه صننن٠ُىن لننني زنننم منننا٢ وولننندي ٕإٙقننن١ُي ٕنننإهس٢   حَنننالى: }ؤٕرؤًنننذ الننناي ٖٝنننر  ي«وَنننم»مبَنننىر؟ ٙلنننذ: 

م:  ا٢ ألوجٌن ماال وولدا  ]مٍر  .(2)[ 77بأًاجىاي ٙو

ؤظر هٖضه مً حهىدي ٌضنٚ  لنه  - ا –ؤن ٍلُا    بلًٖ    -هنع هللا يضر  – مً حدًض ابً ٍباش (3) ؤمرط ابً ماظهو 

ىدَما بن ٍدد الخمر صبَت ٍغر   .(4)    ٞل دلى بخمرة ٍو

مرظنذ فني ًنىم عناث منً بِنذ "ًٍ دمحم بً َٝب الٚرى  ٙنا٢: حندزجي منًي صنمُ ٍلني بنً ؤبن  مالنبي ًٚنى٢: و 

ننند ؤمننناث بَابنننا مَنىهنننا ٕجى نننذ وصننننه ٕإدملخنننه ٍىٚننن ي وعنننددث وصنننن  ٕحسمخنننه بصنننىؼ  صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙو

الهننٌى ولننى ٞننان فنني بِننذ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص مَننام لنَمننذ مىننه ٕصرظننذ ؤلننخمط عنِن ا ٕمننرصث  الىصننلي وبونن  لغنندًد

ى ٌضٚ  ببٟرة له ٕاملَذ ٍلُه مً زلمت في الحاثه. ٕٚا٢: ما ل١ ًا ؤٍراب ؟ َنل لن١ فني ٞنل  ب هىدي في ما٢ له َو

ننذ دلننىا ؤٍننناو  جمننرة دلننى بخمننرة؟ ٙلننذ: وَننمي ٕننإخح البننا ب حتنن  ؤدمننل ٕٖننخح ٕنندملذ ٕإٍننناو  دلننٍى ٠ٕلمننا هٍس

نذ منً اإلاناء ٕغنر ذ زنم ظ نذ اإلاسنهدي ٕىظندث  لذ: حضبي ٕإٞلتهنا زنم ظٍر حت  ب ا امخرث ٖٝ  ؤصصلذ دلٍى ٙو

 .(5)« َاا حدًض حضً ٍّرب»صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ُٕه ": 

ننرةو  ظنناء صظنل مننً ألاهؾنناصي ٕٚننا٢: ًننا صصنى٢   مننا لنني ؤصي لىهنن١ مىٟٖ ننا؟ ٙننا٢: ي ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍنً ؤبنن  ٍَر

ٕنناهنلٛ ألاهؾنناصي بلننى صحلنهي ٕلننم ًجنند فنني صحلنه عنِن اي ٕصننرط ًنلننبي ٕنة ا َننى ب هننىدي ٌضننٚ  هصننالي  ي«التمنؿ»

وال  ٕٚا٢ ألاهؾاصي لل هىدي: ؤصٚ  هصل١؟ ٙا٢: وَمي ٙا٢: ٞل دلى بخمرةي واعى ل ألاهؾاصي ؤن ال ًإما مندصةي

 .(6)"جاصزةي وال حغٖتي وال ًإما بال ظلدةي ٕاصخٚألا بىحى مً ؽاٌٍني ٕجاء به بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 الحهام اصخجاصما وصد في 

                                                        

ٌن ٍىد القروصة.3697ي 4725ي 4722 ي والبصاصي  6/798 صواٍ ؤحمد  7    ي و ىب ٍلُه البصاصي: باب اصد جاص اإلاغٝر

 البصاصي: باب: َل ًااظر الرظل هٖضه مً مغٜر في ؤـص الحرب. ي و ىب له 4795  ومضلم  2733ي 4475  صواٍ البصاصي  4 
  و نننٌن ؤن 7297فنني ؤلاصواء   –صحمننه    –  وفننَٖه البىؽننٌ ي وألالبنناو . ومرظننه ألالبنناو  77629  والب هٚنن  فنني الٟونن ي  4226صواٍ ابننً ماظننه   3 

.
 
ه جد٢ ؤن له ؤؽال  مٙر

ى ف2َُٗ  ت ًٍ ٍٟرمت َو  ُل ألاوماص.ه  .  وفي بصىادٍ حيػ صاٍو
   وفَٖه ألالباو .4273صواٍ الى ماي   5 

   وفَٖه البىؽٌ ي وألالباو  بضيب ٍبد  بً صَُد بً ِٝضاني فَٖه ؤحمد وابً مٌَن.4228صواٍ ابً ماظه    6 
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ولننى ٞننان حرامننا لننم  -وؤٍنننألا النناي  همننه ؤظننٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احننخجم صصننى٢    -ا ؤهننه ٙننا٢: -ب-ٍننً ابننً ٍبنناش 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍبد لبجي بُافت ٕإٍناٍ الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  - هم الىبي    .البلِى واتحرص واإلاىخٚألاي وإلاضلم  7 . صواٍ البصاصي ٌَنه

ٞان سحخا لم ٌَنه الىبي  يخه ولى  لم صُدٍ ٕصٖٗ ٍىه مً فٍر  اإلاىخٚألا  . 4      -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤظٍر ٞو

نننً ؤونننط لنننم مىالُنننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني       - هنع هللا يضر – ٍو احنننخجم  همنننه ؤبنننى مُبنننت وؤٍنننناٍ ؽننناٌٍن منننً مَنننام ٞو

لنننم مىالُنننه ؤن    وفننني لٖنننً   . مخٖنننٛ ٍلُننه  .    ٕحٖٖننىا ٍىنننه دٍننا ّالمنننا مىنننا  همننه ٕإٍنننناٍ ؤظنننٍر ؽنناٍا ؤو ؽننناٌٍن ٞو

يخه  اإلاىخٚألا  .   3 صواٍ ؤحمد والبصاصي     ًصٖٖىا ٍىه مً فٍر

يخ١؟ "ي ٙا٢: دٍا الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤبا مُبت ٕحهمنهي ٙنا٢: ٕضنإله:   -هنع هللا يضر  – ظابر بً ٍبد  ًٍ و  ٙنا٢: "ٝنم فنٍر

 .(4)"زالزت آؽُي ٙا٢: ٕىفُ ٍىه ؽاٍا

ًٍ ؤب  ظىابي ًٍ ؤب  ظمُلت النهىيي ٙا٢: صمَذ ٍلُاي ًٚنى٢: احنخجم صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي زنم ٙنا٢ ل حهنام و 

 :  .(5)"ٙا٢: ؽاٍان. ٕىفُ ٍىه ؽاٍا وؤمرو  ٕإٍنُخه ؽاٍا"ٝم مراظ١؟ "حٌن ِٕر

ننً صإنُن بننً منندًج مبِننض ومهننر البغنني مبِننض وزمننً   6 ضننب الحهننامٝ:"-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    -ا  – ٍو

. البلِى واتحرص والَمدة واإلاىخٚألا. وصواٍ مضلم  7 مبِض صواٍ ؤحمد وؤبى داود والى ماي وصححه « ال٠لب مبِض

ضنب  وصواٍ اليضاج  بلٖنً صنحُح وهؾنه: " . 8 «ٝضب الحهام مبِض»مضلم بلًٖ:  عنر اإلا٠اصنب زمنً ال٠لنب ٝو

 .اإلاىخٚألا  " الحهام ومهر البغي

ههنن  ٍنً زمننً ال٠لننب ي ومهننر البغنني ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -"ؤن صصننى٢    –ا  -ألاهؾنناصي ٍٚبننت بنً ٍمننرو ٍنً ؤبنن  مضننَىد 

 . الَمدة والبلِى 71 "  9 وحلىان ال٠اًَ 

رةو     77 صواٍ ؤحمد « وزمً ال٠لبهه  ًٍ ٝضب الحهام ومهر البغي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي » :-ا  – ًٍ ؤب  ٍَر

ننً محُؾننت بننً مضننَىد ٍننً ٝضننبه ٕٚننا٢ ال ؤمَمنننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞننان لننه ّننالم  هننام ٕسظنننٍر الىبنني  " ؤهنننه  -ا  – ٍو

 اإلاىخٚألا  .    74 " ؤًخاما لي ٙا٢ ال ٙا٢ ؤٕال ؤجؾد٘ به ٙا٢ ال ٕرمؿ له ؤن ٌَلٖه هاضحه

                                                        

  .4713 صواٍ البصاصي  7 

  .7/365 ي ؤحمد  7414  صواٍ مضلم  4 

  .784ي 3/772وؤحمد    7577 ي مضلم  4757ي 4196  صواٍ البصاصي  3 

ي وابننً حبننان 2/731وؤمرظننه النحنناوي  2/731 ي والنحنناوي 4157  و  7777 ي وؤبننى ٌَلننى  7743  وؤمرظننه النُالسننخي  72819  صواٍ ؤحمنند  2 

جه.3536     وصححه ألاصهاول في جصٍر

جه للمضىد. 6/467  وؤمرظه ابً ؤب  عِبت 7736  صواٍ ؤحمد  5   وحضىه ألاصهاول في جصٍر

 ٙا٢ الغُل ٍبدالْجي اإلاٚدحخي بَد  ٍٝر ل حدًض في الَمدة: الحهام: َى مً ًماصش مهىت الحهامتي و ي امخؾاؼ الدم مً جحذ الهلد.  6 

  .7475 ي الى ماي  3247 ي ؤبى داود  265ي 3/262 صواٍ ؤحمد  7 

  .27   7568 صواٍ مضلم  8 

لسها. حلىان ال٠اًَ: ال٠اًَ: َى الاي ًند ي ٍلنم ألاعنُاء اإلاُْبنت اإلاضنخٚبلتي وحلىاهنه: منا ٌَنناٍ  مهر البغي: َى ما جإماٍ اإلارؤة الساهُت في مٚابل ا9 

ابه.  ٌَناٍ مً اإلاا٢ مٚابل دظله ٝو

  .7567 ي مضلم  5248ي 5137ي 4764ي 4744 صواٍ البصاصي  71 

 .7/791  واليضاج  511ي 275ي 327ي 334ي 4/499 صواٍ ؤحمد  77 

 ؤهه مرصل. 77/7  وصجك ابً ٍبدالو  في الخمهُد 4766  وابً ماظه  7477الى ماي   ي 3244 صواٍ ؤبى داود  74 
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صننن ل ٍنننً الحهنننام ٕٚنننا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني  " ولٖينننه  -ا  – حننندًض ظنننابروؤمنننرط هحنننٍى ؤحمننند فننني مضنننىدٍ منننً 

فني بظناصة الحهنام ٕنهناٍ ٍنهنا ولنم ًنس٢ ٌضنإله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهه اصنخإ ن الىبني  " وفي لًٖ   .   7 صواٍ ؤحمد   " ؤمَمه هاضح١

١ُٚ ا٢ حدًض حضً ص   " ٕ ها حت  ٙا٢ ؤٍلٖه هاضح١ ؤو ؤمَمه ٙص  اإلاىخٚألا  .   4 واٍ ؤحمد وؤبى داود والى ماي ٙو

 اصد جاص ألاماءما وصد في 

رة ً ؤب  ٍَر  . اتحرص  3 صواٍ البصاصي "هه  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ ٝضب ؤلاماء "ٙا٢:  -ا  – ٍو

اٍت  ً صإُ بً ٕص نا٢ َٟناا بإؽنابَه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جهاهنا الىبني    ٙا٢  -ا  –ٍو ٍنً ٝضنب ألامنت بال منا ٍملنذ بُندَا ٙو

 . 2   . صواٍ ؤحمد وؤبى داود  .    هحى التو  والْس٢ والىٚػ

ً صإُ بً مدًج  .(5)«  ًٍ ٝضب ألامت حت  ٌَلم مً ؤًً َىهه  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص»ي ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو

ٚها ت وحضٍى  ما وصد في الاصخجاص ٍلى ؽُاّت الَٚىد الر ٍى

نننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَنننً صصنننى٢    -ٙنننا٢:  -ا  -ٍننً ظنننابر  ٞاجبنننهي وعننناَدًهي ٙو لنننهي و صواٍ  -"َنننم صنننىاء "آٞنننل الر نناي ومٞى

 البلِى . 7 . وللبصاصي هحٍى مً حدًض ؤب  جحُٖت  6 مضلم 

ننً ابننً مضننَىد  ٞاجبننه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني : »  -هنع هللا يضر  – ٍو لننه وعنناَدًه و صواٍ التمضننت وصننححه "لَننً آٞننل الر ننا ومٞا

وؤمننرط الحندًض ؤًقننا « ًننىم الُٚامنت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤ ا ٍلمنىا  لنن١ ملَىهنىن ٍلننى لضنان دمحم »ي وزاد اليضنناج :  8 الى مناي 

منت وابنً حبنان فني  نا اليضناج  ؤحمند وؤبنى ٌَلنى وابنً مٍس نادة التني  َٝر ابً حبان والحاٝم وصنححاٍ وؤمرظنه بالٍس

 . 9 ""صحُح هما

 ما وصد في ألاظرة ٍلى الرعىة وألاظرة ٍلى الىصامت في الرعىة

نننرة ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢    صواٍ ؤحمننند والى مننناي « لَىنننت   ٍلنننى الراشنننخي واإلارحصنننخي فننني الحٟنننم: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننً ؤبننن  ٍَر

    71وحضىه وصححه ابً حبان  

                                                        

ا٢ الهُش ي387ي 3/317 صواٍ ؤحمد  7   .2/91صظاله صظا٢ الصحُح. اتهمُ  :  ٙو

  .7477 ي الى ماي  3244 صواٍ ؤبى داود  4 

  .5133ي 4763 صواٍ البصاصي  3 

ننهي ٙننا٢ ألالبننناو    3246 ي ؤبننى داود  2/327 صواٍ ؤحمنند  2  نننى مننً مراصنننُل مننا٘ص الٚرشننخي ٍنننً صإننُ ولنننم ًدٝص نننى مرصننل حضنننً  :-صحمننه    –َو َو

رة اإلاىؽى٢. الصحُحت   .7/875ؤلاصىادي ًخٚىي به الاصخصىاء في حدًض ؤب  ٍَر

 .3475وحضىه ألالباو  لٌٍْ  في الصحُحت  4/24  والحاٝم 3247  صواٍ ؤبى داوود  5 

  .7598 صواٍ مضلم  6 

له.5964 صواٍ البصاصي  7     ولٖيه: ولًَ آٞل الر ا ومٞى

ي 5726 ي وؤبنننننن  ٌَلننننننى  5145ابننننننً حبننننننان   و ي 253ي 214ي 392ي 7/393 ي ؤحمنننننند  4477 ي ابننننننً ماظننننننه  7416 ي الى منننننناي  3333 ؤبننننننى داود  8 

5322.  

منننت  5427 ي ؤبنننى ٌَلنننى  262ي 231ي 7/219 ي ؤحمننند  8/727 اليضننناج   9   ي و ننني ٍىننند ٍبننند النننرزا٘ 3454 ي ابنننً حبنننان  4451   2/8 ي ابنننً مٍس

  .9/79 ي والب هٚ   7/525 ي والحاٝم  7/53 ي والنُالسخي  8/375ي 6/469ي 3/722 

  ي مننننً حننندًض ؤبنننن  ٙخنننادةي وؤمرظننننه ؤحمنننند 8429   5/69  ي واليضنننناج  فننني "الٟونننن ي"  7128   75/544  ي وابننننً حبنننان  311ي 5/499 ؤحمننند  71 

   مً حدًض ٍبد   بً ظَٖر..8612   5/781"الٟو ي"     ي واليضاج  في7/412 
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ً ٍبد   بً ٍمنرو  صواٍ ؤبنى داودي والى مناي وصنححه  -الراشنخي واإلارحصنخي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَنً صصنى٢    -ٙنا٢:  -ب-ٍو
 . البلِى وؤلاإلاام 7 

ً زى ان ٙا٢:  صواٍ ؤحمد والحاٝم « الراشخي واإلارحصخي والراٌػي ٌَجي الاي ًمصخي بُنهما -ملسو هيلع هللا ىلص  -لًَ صصى٢   »ٍو
ى مجهى٢. (2) ا٢ في "مجمُ السواثد": ؤمرظه ؤحمد والنو او  في "الٟبٌ "ي وفي بصىادٍ ؤبى التناب َو  ي ٙو

 ما وصد في الاصد جاص ٍلى الٟهاهت:

ههنن  ٍنً زمننً ال٠لننب ي ومهننر البغنني ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -"ؤن صصننى٢    –ا  -ألاهؾنناصي ٍٚبننت بنً ٍمننرو ٍنً ؤبنن  مضننَىد 

 . الَمدة والبلِى 3 " وحلىان ال٠اًَ

ً ٍاجغت ٞان ؤبى بٟر ًإٞنل منً مراظنه »ٙالذ:    - اهنع هللا يضر – ٍو ٞان ألب  بٟر الؾدًٛ ّالم ًصرط له التراطي و

ٕجاء ًىما ًمصخي بصخيءي ٕإٞل مىه ؤبى بٟري ٕٚا٢ له الْنالم: ؤجندصي منا َناا؟ ٕٚنا٢ ؤبنى بٟنر: ومنا َنى؟ ٙنا٢: ٝىنذ 

ا الناي ؤٞلنذ مىننهي جٟهىنذ جوضنان فني الهاَلُنتي ومنا ؤحضنً الٟهاهنت بال ؤونن  مدٍخنهي ٕلُٚجني ٕإٍنناو  لنال١ َنا

 .(4)صواٍ البصاصي « ٕإدمل ؤبى بٟر ًدٍ ٕٚاء ٞل شخيء في بنىه

ر:   ما وصد في الاصد جاص ٍلى الىعم والخؾٍى

نً ؤبن  جحُٖنت نا٢: : »  -هنع هللا يضر  – ٍو حننرم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن صصنى٢   ؤهنه اعنى ي  هامننا ٕنإمر ٕٟضنرث محاظمنهي ٙو

لنهي ولَنً اإلاؾنىصًٍزمً الدمي وزمً ال٠لبي  ضب البغيي ولَنً الىاعنمت واإلاضخىعنمتي وآٞنل الر نا ومٞا صواٍ  "ٝو

ا٢ اإلاىاوي: ووَم ؽاحب "اإلاىخٚألا (5)البصاصي   َٕساٍ إلاضلم. "ٙو

 ؤما اإلاٖتي والىاًٍ ألاظرة ٍلى ٕخىاٍ ووٍيه:

نى 
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ا٢ الى ماي: 7337 ي والى ماي  3581 صواٍ ؤبى داود  7   حضً صحُح "." . ٙو

   ..2/775  ي الحاٝم  5/479 ؤحمد  4 

  .7567 ي مضلم  5248ي 5137ي 4764ي 4744 صواٍ البصاصي  3 

  .3649 البصاصي  2 

  .891 ي وؤب  ٌَلى  5854ي 2939 ي وابً حبان  319ي 2/318 ي وؤحمد  3/479 ي  ؤب  داود  5677ي 5617ي 4743 البصاصي  5 
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  [ 91 :ألاوَام]   ]91ٙ
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 [ 761-759: البٚرة]
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 . 7 [ 77  ] ]اليضاء: 77ٙ

 ما وصد في ٍدم الاصد جاص ٍلى الٚرب:

                                                        
 هلل ومنننا دًىنننا لددمننن ي ومنننً الننندًىن الؾنننالة والؾنننُامي ُٕجنننب ٍلنننى"ووظنننه الداللنننت: ؤن ٞلمنننت "دًنننً(1)

 
النننىلي ؤن  ظننناءث منلٚنننتي ٕدغنننمل منننا ٞنننان دًىنننا

ت اإلاُذ مً ًادي ٍىه". اتحلى   .3/95ي الٖروٌ البً مٖ ك 3/239ي جحٖت اتحخاط 5/27ي 244 – 2/241ي 2/413ي 3/234ٌضخإظر مً جٝر
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ننا٢ حَننالى: ﴿  َمننا َصننَعى  ٙو
َّ
َضنناِن ِبال

ْ
و ِ
ْ
َط ِل  ِْ نن

َ
ْن ل
َ
ننَري  39َوؤ ًُ  

َ
ُه َصننْىٔ َُ َْ نَّ َصنن

َ
ٍُ 21  َوؤ ْجننَسا ًُ ننمَّ 

ُ
ننى     ز

َ
ْوف
َ ْ
َهننَساَء ألا

ْ
 ]  27ال

 [ 27-39 :الىجم]

 الٚرآن: حَلُمما وصد في الاصد جاص ٍلى 

اٙرئوا الٚرآن وال حْلىا ُٕه وال ججٖىا ٍىه وال جنإٞلىا    ٙا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  – ًٍ ٍبد الرحمً بً عبل

 اإلاىخٚألا  . 7 .  صواٍ ؤحمد  .    به وال حضخٟي وا به

نننً ؤبننن  بنننً َٝنننب ٕٚنننا٢ بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍلمنننذ صظنننال الٚنننرآن ٕإَننندي لننني ٙىصنننا ٕننناٝرث  لننن١ للىبننني    ٙنننا٢  -ا  – ٍو

  اإلاىخٚألا  . 4   . صواٍ ابً ماظه    ؤماتها ؤماث ٙىصا مً هاص ٕرددتها

ننً ٍبننادة بننً الؾننامذ ٖت الٟخنناب والٚننرآن ٕإَنندي بلنني صظننل منننهم ٙننا٢: ٍلمننذ هاصننا مننً ؤَننل الؾنن -ا  – ٍو

ٙىصناي ٕٚلنذ: لِضنذ بمننا٢ وؤصمن  ٍل هنا فنني صنيُل   ٍنس وظننلي آلجنٌن صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕرصننإلىهي ٕإجِخنه ٕٚلنذ: ًننا 

صصى٢  ي بهه صظل ؤَدي بلي ٙىصا ممً ٝىذ ؤٍلمه الٟخناب والٚنرآني ولِضنذ بمنا٢ وؤصمن  ٍل هنا فني صنيُل  ي 

ا مً هاص ٕاٙبلها "٢: ٕٚا  . 3  ماظهؤمرظه ؤبى داود وابً "بن ٝىذ جحب ؤن جن٘ى مٙى

ً ظابر     ٍىد ؤب  داود ٙا٢  -ا  – ٍو
ّ
راب  والزه ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مرط ٍلُىا صصى٢ ا  ُىا ألٍا وهحً هٚرؤ الٚرآن ٕو

 .     (4)ٕٚا٢ اٙرئوا ٠ٕل حضً وصُجيء ؤٙىام ًُٚمىهه ٝما ًٚام الٚدي ًخزهلىهه وال ًخإظلىهه 

ً صهل بً صَد ُه  -ا  – ٍو ٙا٢ اٙرئٍو ٙبل ؤن ًٚرؤٍ ٙىم ًُٚمىهه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    ٍىد ؤب  داود ؤًقا ٕو

  . 5     ٝما ًٚام الضهم ًخزهل ؤظٍر وال ًخإظله

نننً صنننهل بنننً صنننَد بنننذ هٖسنننخي لننن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني     -ا  – ٍو  بوننن  ٙننند َو
ّ
ظاءجنننه امنننرؤة ٕٚالنننذ ًنننا صصنننى٢ ا 

 زوظى ها بن لم ًٟنً لن١ بهنا حاظنت ٕٚنا٢ 
ّ
ال ٕٚام صظل ٕٚل ًا صصى٢ ا  َنل ٍىندٜ منً  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٕٚامذ ُٙاما مٍى

ؤن ؤٍنُتها ؤزاٜص ظلضذ ال بزاص لن١ ٕنالخمط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شخيء جؾدٙها بًاٍ ٕٚا٢ ما ٍىدي بال بزاصي َاٍ ٕٚا٢ الىبي 

َننل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عِن ا ٕٚننا٢ منا ؤظنند عنِن ا ٕٚنا٢ الننخمط ولننى ماجمنا مننً حدًند ٕننالخمط ٕلننم ًجند عنِن ا ٕٚننا٢ لنه الىبنني 

ٙنند زوحخٟهننا بمننا مَنن١ مننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً الٚننرآن شننخيء ٕٚننا٢ وَننم صننىصة ٝنناا وصننىصة ٝنناا ٌضننم ها ٕٚننا٢ الىبنني مَنن١ منن

 . 6     زوظته٠ا حَلمها مً الٚرآن   وإلاضلم     ٙد ملٟخٟها بما م١َ مً الٚرآن   وفي صواًت     الٚرآن

                                                        

ىاٍ الحإً في "ي ٙا٢ الهُش ي في 222و  248/  3 صواٍ ؤحمد 7   الٖخح "."اتهمُ ": صظاله زٚاثي ٙو

م  4  ىير اإلاٌ ان 4758 صواٍ ابً ماظه ٙص ى فَُٗ ألن في صىدٍ اهٚناٌ وافنرابي ٍو  .4/567  َو

وفَٖه ؤحمد وابنً ٍبندالو  والب هٚن  ٝمنا فني الخ تنُؿ  6/745  والب هٚ  في صيىه 5/375 ي وؤحمد  4757 ي وابً ماظه  3276 صواٍ ؤبى داود  3 

 .77/777  وعَُب ألاصهاول في جحُٚٛ مغ٠ل آلازاص 4975ي وصححه ألالباو  في صحُح ؤب  داوود  2/72

م  2  م831  صواٍ ؤبى داوود بٙر م   –صحمه    –  وصححه ألالباو  75318    وؤحمد بٙر   .459في الصحُحت بٙر

م  5  ج  7/757فننني صننحُح صننًن ؤبنن  داوود  –صحمننه    –  وحضننىه ألالبنناو  44861  وؤحمنند  837  صواٍ ؤبننى داوود بننٙر وعننَُب ألاصهنناول فنني جصنننٍر

 .3/36صحُح ابً حبان 

ري و نناب ٍننـر اإلانرؤة هٖضننها ٍلننى الرظنل الؾننالكي و نناب الىينر بلننى اإلاننرؤة ٙبنل الىنن وٍجي و نناب فنني الى٠نايي بنناب جننسوٍج اإلاَضن 773/  9 صواٍ البصناصي 6 

إلاهننر ب ا ٞننان الننىلي َننى التامننبي و نناب الضننلنان ولننيي و نناب ب ا ٙننا٢ التامننب للننىلي: زوظجنني ٕالهننتي و نناب الىنن وٍج ٍلننى الٚننرآن وبٌْنن  ؽنندا٘ي و نناب ا

ٞا ٞالتي باب و لمنهي و ناب الٚنراءة بالَروـ وماجم مً حدًدي وفي الى م منً حَلنم الٚنرآن ٍو لت اإلارؤة ؤلامنام فني الى٠نايي وفني ٕقناثل الٚنرآني بناب مٌنٝ 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

165 

نً ابننً ٍبنناش َٕننـر لهننم صظننل  -ؤو صننلُم  -مننروا بمنناء ٕنن هم لندٌٓ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤن هٖننرا مننً ؤصنحاب الىبنني  -ا  – ٍو

مً ؤَل اإلااء. ٕٚا٢: َل ُٕٟم مً صا٘؟ بن في اإلااء صظال لدٌْا ؤو صلُما. ٕاهنلٛ صظل منهمي ٕٚرؤ بٖاجحت الٟخاب 

الىا: ؤماث ٍلى ٝخناب   ؤظنراي حتن ىا  ل١ي ٙو   ٙندمىا اإلادًىنت ٍلى عاءي ٕو ؤي ٕجاء بالغاء بلى ؤصحابهي َٕٟر

 -بن ؤحٛ ما ؤمناجم ٍلُنه حٚنا ٝخناب    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚالىا: ًا صصى٢  ! ؤما ٍلى ٝخاب   ؤظرا؟ ٕٚا٢ صصى٢   

 . البلِى واتحرص واإلاىخٚألا 7 ؤمرظه البصاصي 

 مً ًا ن للؾالة اصد جاصما وصد في 

ًا صصى٢   اظَلجي بمام ٙىم ي ٙا٢: ؤهذ بمنامهم واٙخند بإفنَٖهمي  ٙا٢: -ا  – ًٍ ٍشمان بً ؤب  الَاؼ

 البلِى واتحرص واإلاىخٚألا في ٝخاب الؾالة . 4 "واجصا ما ها ال ًإما ٍلى ؤ اهه ؤظرا

ُت ما وصد في ؤما ؤظرة  ٍلى الٙر

نً ابننً ٍبنناش َٕننـر لهننم صظننل  -ؤو صننلُم  -ٕنن هم لندٌٓ مننروا بمنناء  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤن هٖننرا مننً ؤصنحاب الىبنني  -ا  – ٍو

مً ؤَل اإلااء. ٕٚا٢: َل ُٕٟم مً صا٘؟ بن في اإلااء صظال لدٌْا ؤو صلُما. ٕاهنلٛ صظل منهمي ٕٚرؤ بٖاجحت الٟخاب 

الىا: ؤماث ٍلى ٝخناب   ؤظنراي حتن  ٙندمىا اإلادًىنت  ىا  ل١ي ٙو ٍلى عاءي ٕو ؤي ٕجاء بالغاء بلى ؤصحابهي َٕٟر

 -بن ؤحٛ ما ؤمناجم ٍلُنه حٚنا ٝخناب    -ملسو هيلع هللا ىلص  -٢  ! ؤما ٍلى ٝخاب   ؤظرا؟ ٕٚا٢ صصى٢   ٕٚالىا: ًا صصى 

 . البلِى واتحرص واإلاىخٚألا 3 ؤمرظه البصاصي 

ً ؤب  صَُد  سلىا  ي مً ؤحُناء في صٖرة صإروَا حت  ه -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهنلٛ هٖر مً ؤصحاب الىبي    ٙا٢  -ا  –ٍو

م ٕلنندِ صننُد  لنن١ ال نني ٕضننَىا لننه ب٠ننل شننخيء ٕٚننا٢ بَقننهم لننى ؤجِننخم  م ٕننإبىا ؤن ًقننَُٖى الَننرب ٕاصخقننإَى

ه ؤن صنننُدها لننندِ  م ٕٚنننالىا ًنننا ؤحهننا النننَر ه الننناًً هسلننىا لَلهنننم ؤن ٠ًنننىن ٍىنندَم بَنننك الصنننخيء ٕننإجَى َنناالء النننَر

 ألصقننننيي ولٟننننً و  لٚنننند وصننننَُىا ب٠ننننل شننننخيء ال ًىَٖننننه ٕهننننل ٍىنننند ؤحنننند مننننىٟم مننننً شننننخيء؟ ٙننننا٢ بَ
ّ
قننننهم: بونننن  وا 

م ٍلنى ٙنُُن منً ّنىمي ٕناهنلٛ  اصخقٖىاٝم ٕلم جقُٖىهاي ٕما ؤهنا بنرا٘ لٟنم حتن  ججَلنىا لىنا ظَنال. ٕؾنالحَى

ٚننرؤ: م  ًخٖننل ٍلُننه ٍو َى ي ٙننا٢: ٕننإٕو
 
َبننت
َ
ل
َ
 صب الَنناإلاٌني ٠ٕإهمننا وغننه مننً ٍٚننا٢ي ٕنناهنلٛ ًمصننخي ومننا بننه ٙ

ّ
الحمنند  

م ٍل ٕىناٝر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُهي ٕٚا٢ بَقهم: اٙدضمىاي ٕٚا٢ الاي صقى: ال جَٖلىا حت  هإح  الىبي ظَلهم الاي ؽالحَى

ٞاني ٕىىير الناي ًإمرهناي ٕٚندمىا ٍلنى الىبني  ُنت زنم ٙنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -له الاي  ١ ؤجهنا ٙص ٕناٝروا لنه  لن١ ٕٚنا٢ ومنا ًندٍص

                                                                                                                                                                                                

نم     فني الى٠نايي بناب الؾندا٘ وظنىاز 7245ًٍ ىهر ٙلبي وفي اللباشي باب ماجم الحدًدي وفي الخىحُندي بناب ٙنل: ؤي شنخيء ؤٝون  عنهادةي ومضنلم ٙص

 ٞىهه حَلُم ٙرآن وماجم حدًدي.

  .5737بصاصي   صواٍ ال7 

م  4  نم  537  صواٍ ؤبى داود ٙص   فني الؾنالةي بناب منا ظناء فني ٝراَُنت ؤن ًإمنا اإلانا ن ٍلنى 419  في الؾالةي باب ؤما ألاظر ٍلى الخإ ًًي والى ماي ٙص

نننا٢  فننني ألا اني بننناب اجصنننا  اإلانننا ن الننناي ال 43/  4ي واليضننناج  477و  47/  2"اإلاضنننىد "ألا ان ؤظنننراي وصواٍ ٝنننال١ ؤحمننند فننني  ًإمنننا ٍلنننى ؤ اهنننه ؤظنننرا. ٙو

 الى ماي: حدًض حضً صحُح.

  .5737 صواٍ البصاصي  3 
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نننناا لٖننننً   .     -ملسو هيلع هللا ىلص  -لىبنننني ٙنننند ؤؽننننيخم اٙدضننننمىا وافننننر ىا لنننني مَٟننننم صننننهما وضننننح١ ا صواٍ الهماٍننننت بال اليضنننناج  َو

ى ؤجم   . اإلاىخٚألا   7 البصاصي َو

ً ماصظت بً الؾلذ ًٍ ٍمه  لَّ صاظَا مً ٍىدٍي ٕمر ٍلى ٙىم ٍىدَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهه ؤحألا الىبي     -ا  –ٍو
َ
ٙ
َ
زم ؤ

زىا ؤن ؽننناحبٟم َننناا ٙننند ظننناء بصٌننن ي ٕهنننل ٍىننندٜ شنننخيء صظنننل مجىنننىن مىزنننٛ بالحدًننندي ٕٚنننا٢  نننا ٙننند ُحنننّدِ
ؤَلنننه: بهَّ

ُخنه ٕاجحنت الٟخناب زالزنت ؤًنامي ٞنل ًنىم منرجٌني ٕون ؤي ٕنإٍنىو  مناثتي عناةي ٕإجِنذ الىبني  نه؟ ٙنا٢: ٕٙر ؽننلى  -جداٍو

ُنت حنٛ -  ٍلُنه وصنلم  ُنت بامنلي ٕٚند ؤٞلنذ بٙر ٍ ؤحمند وؤبننى صوا  .    ٕإمو جنهي ٕٚنا٢: مناَا ٕلَمنري منً ؤٞنل بٙر

 اإلاىخٚألا  3  . 4   داود

 الخحُٟم: ؤما ألاظرة ٍلى

ْن 
َ
ناِش ؤ َن الىَّ ٌْ ْمنُخْم َبن

َ
ا َحٟ
َ
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ى ؤ
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ا
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ُ
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ْ
إ ًَ  َ
َّ
نا ٙا٢ حَالى: ﴿ ِبنَّ ا  مَّ َِ  ِو

َ نْد٢ِ ِبنَّ ا َّ ََ
ْ
ُمنىا ِبال
ُ
ْحٟ
َ
ج

ْم ِبِه ِبنَّ 
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ٟ
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ي َِ
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َ
ٞ َ
َّ
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ِضننننِنٌَن   ْٚ
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ِحننننَب اإلا ًُ  َ

َّ
ْضننننِه ِبنَّ ا  ِٚ
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ُ
نننناْحٟ
َ
ْمننننَذ ٕ
َ
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َحٟ ًُ  
َ
ننننٗ ُْ
َ
  َوٝ
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غ
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غ
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ص
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٠
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ْ
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ْ
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ُ
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ه
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ه
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إ
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ُ
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ْ
ه ِ
ْ
ٍُ ؤلا َىنننا ِْ

َ
نننْىَصاِة َوآج ًَ الخَّ نننِه ِمننن ًْ َد ًَ َن  ٌْ نننا َبننن

َ
ا إلِا
 
ٙ َم ُمَؾنننّدِ

ًِ َمنننْرٍَ   اْبننن
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َ
ا إلِا
 
ٙ

نننٌَن   ِٚ
ُمخَّ
ْ
 ِلل
 
نننت
َ
ي ٍِ ي َوَمْى

ننند  َُ نننْىَصاِة َو نننسَ 26الخَّ
ْ
ه
َ
ِجُنننِل ِبَمنننا ؤ

ْ
ه ِ
ْ
نننُل ؤلا َْ
َ
ْم ؤ
ُ
ْحٟ َُ ننن
ْ
ُ   َول
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ْ
ه
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ُ
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َ
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َ
ٖ
ْ
ُم ال َُ  ١َ ِ
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ُ
إ
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ٕ27 

ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
َخناَب ِبنال ِٟ

ْ
ن١َ ال ُْ
َ
َىنا ِبل
ْ
َسل
ْ
ه
َ
ْم   َوؤ

 ُ
َّ
َس٢َ ا 
ْ
ه
َ
َنُهْم ِبَما ؤ ُْ ناَء اَب

َ
ْى ع
َ
ا َول  َوِمْنَهاظ 

 
ت ٍَ ْم ِعْر

ُ
َىا ِمْىٟ
ْ
ل ََ ّلٍ َظ
ُ
ِ ِل٠
ّٛ َح
ْ
ًَ ال َٜ ِم ا َظاَء مَّ ٍَ ْم  َُ َىاَء َْ

َ
ُْ ؤ ِب
َّ
د
َ
 ج
َ
نْم  َوال

ُ
ٟ
َ
ل ََ َه
َ
ُ ل
َّ
 

ْم 
ُ
ٟ َُ ِ َمننننْرِظ

َّ
نننى ا 
َ
ننننَ اِث ِبل ٌْ

َ
ت
ْ
ىا ال ُٚ ِب
َ
اْصنننند
َ
ْم ٕ
ُ
ننناٝ
َ
ْم ِفنننني َمننننا آج

ُ
نننَىٝ
ُ
ْبل َُ ًْ ِل نننن ِٟ

َ
 َول
 
 َواِحننننَدة

 
نننت مَّ
ُ
ُننننِه  ؤ ِٕ ْىننننُخْم 

ُ
ْم ِبَمننننا ٝ

ُ
نننُ ٟ َىّيِ
ُُ ننننا َٕ  َ َظِمُ

ىَن   ُٖ َخِل
ْ
ص
َ
ِك َم 28ج َْ ًْ َب ٍَ  َٜ ِخُىى ْٖ ًَ ْن 

َ
ْم ؤ َُ ْص
َ
ْم َواْحا َُ َىاَء َْ

َ
ُْ ؤ ِب
َّ
د
َ
 ج
َ
ُ َوال
َّ
َس٢َ ا 
ْ
ه
َ
َنُهْم ِبَما ؤ ُْ ْم َب

ُ
ِن اْحٟ
َ
١َ   َوؤ ُْ

َ
ُ ِبل
َّ
َس٢َ ا 
ْ
ه
َ
ا ؤ

َما  هَّ
َ
ْم ؤ
َ
ل ٍْ ا
َ
ْىا ٕ
َّ
َىل
َ
ِةْن ج
َ
ىَن  ٕ ُٚ اِصن

َ
ٖ
َ
ناِش ل ًَ الىَّ ا ِمن ِشٌ  

َ
ىِبِهْم َوِبنَّ ٝ

ُ
ه
ُ
ِك   َْ ِؾَُبُهْم ِبَب ًُ ْن 

َ
ُ ؤ
َّ
ِرٍُد ا  نِت 29ًُ َُّ ِل َِ َها

ْ
نَم ال
ْ
ُحٟ
َ
ٕ
َ
  ؤ

ُىىَن   ِٙ ى
ًُ ْىٍم 
َ
ا ِلٚ م 
ْ
ِ ُحٟ
َّ
ًَ ا  ًُ ِم ْحَض

َ
ًْ ؤ ىَن َوَم

ُ
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  .455ي 6/452 "وصواٍ اليضاج  في "الٟو ي 

  .3896ي 3241 ي ؤبى داود  6/455 "ليضاج  في "الٟو ي  ي ا5/471 صواٍ ؤحمد  4 

ند صننك -صحمننه    – ٙنا٢ اتهنند ابنً جُمُننت 3   ومننً  َنب بلننى الرمؾنت لهنناٍ    زوط امنرؤة صظننال ٍلنى ؤن ٌَلمهننا صننىصا منً الٚننرآن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    : ٙو

ٞان ٙد ًخٌَ بادة ٍلى ؤن الخَلُم    . مً ألامر والىهي ٍلى الىدب والٟراَت ن ٍل هما وحمل ُٕما صىاَماألاحادًض حمل حدًض ؤب  ٍو
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 [754]ألاوَام: 

 ما وصد في فمان ألاظٌ  ب ا حَدي ؤو ٕرل

ً ٍمرو بً عَُب ًٍ  مً جنبب ولم ٌَلم مىنه منب ٕهنى    ٙا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    -هنع هللا يضر  – ؤبُه ًٍ ظدٍٍو

 اإلاىخٚألا   . 7 صواٍ ؤبى داود واليضاج  وابً ماظه   .    فامً

 ما وصد في مىُ جإظٌ  اإلاساٌص

 .(2)« هه  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ًاما لرـص ؤظري ؤو حً»ٙا٢:  يًٍ ظابر بً ٍبد   ا

نننا ُٙنننل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننً ظنننابر ا ٍنننً الىبننني و  ٙنننا٢: "منننً ٞنننان لنننه ٕقنننل ؤـص ٌٕ صٍهنننا ؤو لٌ صٍهنننا ؤمننناٍ وال جيََُى

ا"ي ٌَجي: الٟراء؟ ٙا٢: وَم"  اإلاىخٚألا  .   3 مضلم صواٍ البصاصي و   .  لضَُد ما: "ال جيََُى

واتحاٙلنننننت: اصننننننخٟراء  ي«ههننننن  صصننننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٍنننننً اتحاٙلننننننت»ي ًٚننننننى٢:   -هنع هللا يضر  – ٍنننننً ؤبننننن  صننننننَُد التننننندصي و 

 .(4)"ألاـص

ي  ي ٙنننا٢: ٝىنننا هحاٙننل ألاـص ٍلنننى ٍهننند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕىٟرحهنننا بالشلنننض  -هنع هللا يضر  – ٍننً صإننُن بنننً منندًجو  والربننُن

ٞان لىا هإَاي ومىاٍُنت  والنَام اإلاض  ي ٕجاءها  اث ًىم صظل مً ٍمىمتيي ٕٚا٢: جهاها صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ ؤمر 

ي والنَنام اإلاضن  ي وؤمنر صب ألاـص ؤن »  وصصىله ؤهُٖ لىاي  جهاهنا ؤن هحاٙنل بناألـص ٕىٟرحهنا ٍلنى الشلنض والربُن

ٍر ٝر   .(5)"اءَا وما صىي  ل١ًسصٍهاي ؤو ًسصٍهاي ٝو

                                                        

  .3266 ي ابً ماظه  8/54 ي اليضاج   2586 صواٍ ؤبى داود  7 

  .7536  صواٍ مضلم  4 

نننتي بننناب منننا ٞننننان ؤصنننحاب الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ًىاحنننخي بَقنننهم بَقنننا فنننني السصاٍنننت 78/  5 صواٍ البصننناصي 3  والشمنننرةي وفننني الهبنننتي بننناب ٕقننننل  فننني الحنننرر واإلاساٍص

ننم   ي بنناب الىهنني ٍننً اتحاٙلننت واإلاسابىننتي واليضنناج  7536اإلاىُحننتي ومضننلم ٙص ننتي بنناب الىهنني ٍننً ٝننراء ألاـص بالشلننض  38 - 36/  7  فنني البُننٌى فنني اإلاساٍص

 والربُ.

جه للمضىد.4255  وابً ماظه  77154  صواٍ ؤحمد  2     وصححه ألالباو  وألاصهاول في جصٍر
  .7528صواٍ مضلم    5 
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نً ٍبنند   بننً ٍبنناش  مننرط بلننى ؤـص و نني تهىنن  زصٍناي ٕٚننا٢: إلاننً َنناٍ؟ ٕٚننالىا:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢  » -ب -ٍو

ٞان مٌ ا له مً ؤن ًإما ٍل ها ؤظر   . 7 صواٍ البصاصي ومضلم « مَلىماا اٝى اَا ٕالني ٕٚا٢: لى مىحها بًاٍ 

نننً ؤبننن   نننرةٍو ٞاهنننذ لنننه ؤـص ٕلٌ صٍهننناي ؤو لُمىحهنننا ؤمننناٍي ٕنننةن ؤبننننألا » :-ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبننني ٙنننا٢: ٙنننا٢  -ا  – ٍَر منننً 

 ومضلم"ٕلُمض١ ؤصفه
 
  ؤمرظه البصاصي مَلٚا

 
 . 4 مىؽىال

ننً  ؤجنناٍي ٕٚنننا٢: ههننن  هصننابر ٍلنننى ٍهننند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕننناٝر ؤن بَننك ٍمىمخنننه  صإننُن بننً مننندًجي ٙننا٢: ٝىننناٍو

ٞان لىا هإَاي ومىاٍُت   وصصىله ؤهُٖ لىاي وؤهُٖي ٙا٢: ٙلىا وما  اٜ؟ ٙا٢: ٙا٢ صصى٢  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ ؤمر 

ٞاهذ له ؤـص ٕلٌ صٍهاي ؤو ٕلٌ صٍها ؤماٍي وال ٠ًاصحها بشلض وال بربُ وال بنَام مض  »  ملسو هيلع هللا ىلص:   .(3) «مً 

 وصد في بظاصة اإلاساٌص بجسء مما ًصرط مً بهخاظهاما 

مخٖنننٛ  -ٍامننل ؤَنننل مُونن  بغننننر مننا ًصنننرط منهننا منننً زمننري ؤو زصٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننى٢    -ا -ب-ٍننً ابنننً ٍمننر 

 . البلِى والَمدة واتحرص واإلاىخٚألا. 2 ٍلُه 

م بها ٍلى ؤن ًٟٖىا ٍملها ولهم هؾٗ الشمري ٕٚا٢ لهم صصنى٢    وفي صواًت في الصحُحٌن: ٕضإلىا ؤن ًَٚر

حاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  - م بها ٍلى  ل١ ما عئىا "ي ٕٚروا بهاي حت  ؤظالَم ٍمر بلى جُماء وؤٍص  -ؤن صصى٢    -. وإلاضلم:  5 هٚٝر

ا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا مً ؤممي وله عنر زمَر  . البلِى واتحرص -  6 دُٕ بلى حهىد مُو  هصل مُو  وؤصفها ٍلى ؤن ٌَخملَى

ً ٍبد   بً ٍباش  م  -مُو ا اعى ل ٍل هم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلاا إخخح صصى٢  »ٙا٢:  -ب -ٍو ؤن لنه  -حنٌن حاؽنَر

ل ؽٖراء و ُقاءي ٙا٢ ؤَل مُو  : هحً ؤٍلم باألـص مىٟمي ٕإٍنىاَا ٍلى ؤن لٟم هؾٗ الشمرةي ولىا ألاـص ٞو

م ؤهه ؤٍناَم ٍلى  ل١. صواٍ ؤبى داوود وابً ماظه وؤحمد     7 هؾٖها ٍٕس

ً ؤوط ا ٙا٢:  ط بإًندحهم شنخيء ٠ٕاهنذ ألاهؾناص ؤَنل »  ٍو إلانا ٙندم اإلاهناظرون منً مٟنت بلنى اإلادًىنت ٙندمىا ولِن

م الَمنل واإلااهنت ألاـص والَٚاص ٕٚاصمهم ٟٖنَى م هؾٗ زماص ؤمىالهم ٞنل ٍنام ٍو  صواٍ  .  "ألاهؾاص ٍلى ؤن ؤٍنَى

 اإلاىخٚألا  . 8 البصاصي ومضلم 

شمنناني ٍلنننى »ؤهننهي    -هنع هللا يضر  – بننً ظبننلمَننا  ٍننً  مننري ٍو ؤٝننري ألاـص ٍلنننى ٍهنند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص وؤبنن  بٟننري ٍو

  (9)« الشلض والربُ ٕهى ٌَمل به بلى ًىم١ َاا

                                                        

نتي و ناب منا ٞنان ؤصنحاب الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ًىاحنخي بَقنهم بَقنا فني  74و  77/  5 صواٍ البصاصي 7  تي باب ب ا لم ٌغنى ل الضنىٌن فني اإلاساٍص في الحرر واإلاساٍص

م   ي بناب ألاـص جمنىحي 7551السصاٍت والشمرة وفي الهبتي باب ٕقل اإلاىُحتي ومضلم ٙص نتي بناب الىهني ٍنً ٝنراء  36/  7واليضناج    فني البُنٌى فني اإلاساٍص

 ألاـص بالشلض والربُ.

ٞان ؤصحاب الىبي 4  ت باب ما     -ملسو هيلع هللا ىلص- صواٍ البصاصي حَلُٚا في ٝخاب اإلاساٍص
 
  .5/41ًىاحخي بَقهم بَقا في السصاٍت والشمر. وصواٍ مضلم مىؽىال

 .-صحمه    –وصححه ألالباو    3897  واليضاج   3395صواٍ ؤبى داوود    3 

  .7557 ي ومضلم  4349 صواٍ البصاصي  2 

  .7557 ي ومضلم  4338 صواٍ البصاصي  5 

.4337  البصاصي  5   7557 صواٍ مضلم  6     بىحٍى

م  7  م  3274  و  3277  و  3271  صواٍ ؤبى داوود بٙر   .4455  صواٍ ؤحمد  4268  و  7841  وابً ماظه بٙر

  ي.7777 ي مضلم  4287 البصاصي  8 
 ( وصححه البىصيري في شوائده وألالباني، مع أن زواية طاووس عن معاذ مسسلة.4263زواه ابن ماجه ) (9)
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نرة ً ؤبن  ٍَر اٙضنم بُيىنا و نٌن بمىاهىنا الىصُنلي ٙنا٢: الي ٕٚنالىا: : »-ملسو هيلع هللا ىلص -ٙالنذ ألاهؾناص للىبني ٙنا٢:  -ا  – ٍو

ٟم في الشمرة؟ ٕٚالىا: صمَىا وؤمَىاج  . 7 « ٟٖىها اإلااوهت ووغٝر

ط بننً مضننلم  ننً ٙنِن ننىن ٍلننى »ٍننً ؤبنن  ظَٖننري ٙننا٢:  -صحمننه   -ٍو مننا ٞننان باإلادًىننت ؤَننل بِننذ ههننرة بال ًساٍص

ي وزاٌص ٍلنيي وصنَد بنً مالن١ي وابنً مضنَىد نروة مشلنهي وزاد:  .«الشلض والربُن نً الٚاصنم ٍو وآ٢ ؤبن  بٟنري وآ٢ »ٍو

ً  "ٍشماني وآ٢ ٍليي وابً صًٌ 
 
 . 4 ؤمرظه البصاصي مَلٚا

ت:  ما وصد في صيب ما ظاء في مىُ اإلاساٍص

نند بنً زابننذ نً ٍز ههنن  ٍننً بُُن اتتننابرةي واتتنابرة: ؤن ًإمننا ألاـص بىؾننٗي ؤو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢  » -ا  – ٍو

 . 3 ؤمرظه ؤبى داود وؤحمد  "زلضي ؤو صبُ

ً ٍمرو بً دًىاص  ت بإصاي حت  صمَذ صإُن »ٙا٢: صمَذ ابً ٍمر ًٚى٢:  -صحمه   -ٍو ما ٝىا هري باإلاساٍص

لنم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  ٍىنهي ٕاٝرجنه لنناوشي ٕٚنا٢: ٙنا٢ ابنً ٍبناش: بن صصنى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص  -بً مدًج ًٚنى٢: بن صصنى٢  

ؤمرظننه ؤبننى داودي وؤمننرط  .«ٝم ؤصفننه ؤمنناٍ مٌنن  لننه مننً ؤن ًإمننا مرظننا مَلىمنناًىننه ٍنهنناي ولٟننً ٙننا٢: لُمننىح ؤحنند

ؤمناث بُند منناوش حتن  ؤدملخنه ٍلننى ابنً صإُن بننً »الى مناي اإلاضنىد مىننه ٕٚنه. وفني صواًننت اليضناج : ٙنا٢ مجاَنند: 

ي ٕإبألا ماوشي ٕٚا-ملسو هيلع هللا ىلص -مدًجي ٕحدزه ًٍ ؤبُه ًٍ صصى٢    ٢: صمَذ ابً ٍباش ال : ؤهه هه  ًٍ ٝراء ألاـص

 . 2 « ًري بال١ بإصا

ا٢ ٍمرو بً دًىاص لناوش:  مىن ؤن صصنى٢  »ٙو ذ اتتابرةي ٕةجهم ًٍس ههن  ٍىنهي ٕٚنا٢ لني: ؤي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لى جٝر

ولًٟ ٙا٢: بن ًمىح لم ًىه ٍىهي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمو و  ؤن صصى٢   -ٌَجي ابً ٍباش  -ٍمروي ٕةو  ؤٍُنهمي وبن ؤٍلمهم 

 . 5 « ؤحدٝم ؤماٍ مٌ  له مً ؤن ًإما مرظا مَلىما

الما له بلى صَُد بً اإلاضِبي ٙا٢: ٕٚلىا له شنخيء بلْىنا ٍىن١  ًٍ ؤب  ظَٖر التن يي ٙا٢: بَشجي ٍ ي ؤها ّو

ننت؟ي ٙننا٢: ٞننان ابننً ٍمننري ال ًننري بهننا بإصننا حتنن  بلْننه ٍننً صإنُن بننً منندًجي حنندًض ٕإجنناٍ ٕننإموٍ   ي ؤن فني اإلاساٍص صإنُن

ط ليهٌنن ي ٙننا٢:  صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤحننألا بجنني حاصزننت ٕننرؤي زصٍننا فنني ؤـص ىهٌنن ي ٕٚننا٢: مننا ؤحضننً زصٌ ىهٌنن ي ٙننالىا: لنِن

:  ي«ٕصناوا زصٍٟنم وصدوا ٍلُنه الىٖٚنت»ؤلِط ؤـص ىهٌ ؟ي ٙالىا: بلىي ولٟىه زصٌ ٕالني ٙنا٢:  ٕإمناها »ٙنا٢ صإُن

 .(6)« ؤٕٚر ؤماٜ ؤو ؤٍٝر بالدصاَم»د: ٙا٢ صَُ ي«زصٍىا وصددها بلُه الىٖٚت

                                                        

  .429و  3/736 صواٍ البصاصي  7 

 4  . نننت بالغننننر وهحنننٍى نننت بننناب اإلاساٍص ننا٢ الحنننإً فننني 5/73 صواٍ البصنناصي حَلُٚنننا فننني ٝخننناب اإلاساٍص ننناا ألازنننر وؽنننله ٍبننند النننرزا٘ ٙنننا٢: الٖنننخح ": " . ٙو َو

 ؤمو ها الشىصيي ٙا٢: ؤمو ها ِٙط بً مضلم به.

  .3217  وؤبى داود  5/787 ي  5/787 صواٍ ؤحمد  3 

م  2  نم  3389 صواٍ ؤبى داود ٙص نتي والى مناي ٙص ي بناب فني اإلاساٍص نتي واليضناج  7385  فني البُنٌى نتي فني اإلاس  35و  32/  7  فني ألاح٠نامي بناب منً اإلاساٍص اٍص

ى ٝما ٙا٢. ا٢ الى ماي: َاا حدًض حضً صحُحي َو  باب الىهي ًٍ ٝراء ألاـص بالشلض والربُي ٙو

ت. 77/  5 البصاصي 5  تي باب ب ا لم ٌغى ل الضىٌن في اإلاساٍص  في الحرر واإلاساٍص

 .-صحمه    –  وصححه ألالباو  3889  واليضاج   3399  صواٍ ؤبى داوود  6 
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ً ٍبد   بً ٍمر  : ؤن لرب ألاـص ما ٍلى -ملسو هيلع هللا ىلص -ٞاهذ اإلاساٌص جٟري ٍلى ٍهد صصى٢   »ٞان ًٚى٢:  -ب -ٍو

   7  ؤمرظه اليضاج "ص ُُ الضاقي مً السصٌي وماثٖت مً الخوني ال ؤدصي ٝم َى؟

 اإلاساٌص بإظرة مَلىمت محددةما وصد في بظاصة 

ط ٙنا٢:  ٍنً ٝنراء ألاـص بالناَب والٖقنت؟ ٕٚنا٢: ال بنإش  -ا  – صنإلذ صإُن بنً مندًج -ٍنً حىيلنت بنً ِٙن

ٍلننى اإلاا ًاهنناثي وؤٙبننا٢ الهننداو٢ي وؤعننُاء مننً الننسصٌي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بنهي بهمننا ٞننان الىنناش ًننااظرون ٍلننى ٍهنند صصنى٢   

ضننلم َننناا وحهلنن١ َننااي ولنننم ًٟننً للىنناش ٝنننراء بال َننااي ٕلننال١ زظنننر ٍىننهي ٕإمننا شنننخيء ٕ هلنن١ َنناا  ضنننلم َننااي َو َو

 . البلِى والَمدة واتحرص  4 صواٍ البصاصي ومضلم واللًٖ له  - مَلىم مقمىن ٕال بإش به

ط نننً حىيلنننت بنننً ٙننِن لٖقنننت؟ صنننإلذ صإننُن ابنننً مننندًج ٍنننً ٝنننراء ألاـص البُقننناء بالننناَب وا»ٙنننا٢:  -ا  – ٍو

   3 ؤمرظه اليضاج  « ٕٚا٢: حال٢ ال بإش بهي  ل١ ٕـر ألاـص

ننننً دمحم بننننً عننننهاب  ؟ ٕٚننننا٢: ال بننننإش بهننننا بالنننناَب » -صحمننننه   -ٍو صننننإ٢ صننننالم بننننً ٍبنننند   ٍننننً ٝننننراء اإلاننننساٌص

ٞاهنذ  والىص٘ي ٙا٢ ابً عهاب: ٕٚلذ له: ؤصؤًذ ]الحدًض[ الاي ًاٝر ًٍ صإُ بً مدًج؟ ٕٚا٢: ؤٝي  صإُي ولى 

تها  . 2 ؤمرظه مال١ « لي مسصٍت ؤٍٝر

ً ٍبد   بنً ٍبناش   .«بن ؤمشنل منا ؤهنخم ؽناوَىن: ؤن ًنااظر ؤحندٝم ؤصفنه بالناَب والنىص٘»ٙنا٢:  -ب -ٍو

 . 5 ؤمرظه اليضاج  

ً زابذ بً الطحاٜ نت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  – ٍو نا٢: ال بنإش بهنا (6) هه  ًٍ اإلاساٍص  -« وؤمنر بناإلاااظرةي ٙو

 .البلِى واتحرص  7 صواٍ مضلم 

 ً امنل ٍمنر الىناش ٍلنى: »ٍبد الرحمً بً ألاصىد ٙا٢: ٍو ند فني السصاٍنتي ٍو ٝىذ ؤعاٜص ٍبد الرحمً بنً ًٍس

 . 8 البصاصي مَلٚا  ؤمرظه« بن ظاء ٍمر بالباص مً ٍىدٍ: ٕله الغنري وبن ظائوا بالباص: ٕلهم ٝاا

ً لىازلت ٍٚد ؤلاًجاص اإلاىخهي بالخمل١ُلؤدلت  مًما وصد   بفإت لَمىم ألاؽل في الَٚىد الحل لمجًٌ 

                                                        

  .7/53  صواٍ اليضاج  7 

  .776   7527  صواٍ مضلم  3/727  و  3/743 صواٍ البصاصي  4 

  .7/22 صواٍ اليضاج   3 

 .777/  4  صواٍ مال١ في اإلاىمإ 2 

نتي وبصنىادٍ صنحُح وصواٍ البصناصي حَلُٚنا  53/  7 صواٍ اليضاج  5  تي باب امخالٔ ألالٖاو اإلانإزىصة فني اإلاساٍص نتي بنا 79/  5في اإلاساٍص ب ٝنراء فني اإلاساٍص

 ٝراء ألاـص بالاَب والٖقت.

ت ل ههالت في ألاظرة ولحدًض صإُ ولحدًض زابذ. عري الىىوي ٍلى مضلم 6   .71/416  اصخد٢ به الحىُٖت والغإَُت ٍلى مىُ اإلاساٍص

 .8/472وؤما ابً حسم ٕاَب بلى ؤن الىهي ميضىا. اتحلى 

 .3/93وؤما التناب  ٕاَب بلى ؤن الىهي للٟراَت. مَالم الضًن 

ت ابخنننداء واهتهننناء وجلنننسم ٍىننند اإلاالُٟنننت بالبننناص. الغنننري الؾنننٌْ   ي بِىمنننا  ننني ظننناثسة ب٠نننل حنننا٢ ٍىننند 3/294وؤمنننا اإلاالُٟنننت والحىابلنننت ٕننناَبىا بلنننى ؤجهنننا عنننٝر

ٞاث ٍىد الحىابلت ٝما في اإلاْجي 5/245الحىابلت ٝما في اإلاْجي   .5/393. واإلاضاٙاة مً ظيط اإلاغاص

  . 779   7529 صواٍ مضلم  7 

ننت بالغننر وهحنٍى  8  نت بناب اإلاساٍص نٛ بسننحا٘ي 5/73 صواٍ البصناصي حَلُٚنا فني ٝخنناب اإلاساٍص ننا٢ الحنإً: وؽنله ابننً ؤبن  عنِبتي واليضنناج  منً مٍر   ٙو

١ في حدًشه افنراب. ُه عٍر ُه ؤبى بسحا٘ الضيُعي مدلط ولم ًؾري بالضماٌ ٕو . ٕو  ًٍ ٍبد الرحمً بً ألاصىدي ٕاٍٝر
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ٞان ٌضٌ  ٍلى ظمل له ؤٍُا. ٕإصاد ؤن ٌضِبه. ٙا٢: ٕ حٚجي الىبي  -ا -ب-ًٍ ظابر بً ٍبد    ؽلى    -ؤهه 

ُنت "ٕندٍا لنيي وفنر هي ٕضناص صنٌ ا لنم ٌضنر مشلنهي ٙنا٢:  -ٍلُه وصلم  ٕبَخنه "بَىُنه "ٙلنذ: ال. زنم ٙنا٢: "بَىُنه بٙى

ُتي بلى ؤَليي ٕلما بلْذ ؤجِخه بالهملي ٕىٚدو  زمىهي زم صظَذ ٕإصصل في ؤزري. ٕٚنا٢:  (1)واعى مذ حمالهه بٙى

ننناا الضنننُا٘ إلاضنننلم  -  2 . ٕهنننى لننن١ (3)آلمنننا ظملننن١؟ منننا ظملننن١ ودصاَمننن١  (2)ؤجراوننن  ماٝضنننخ١ " مخٖنننٛ ٍلُنننه ي َو
ي وفي صواًت إلاضلم ؤًقا ٙا٢:  5  ُنت  َنب ٕهنى لن١ بهناي ٙنا٢: ٙند  بَىُهي ٙلنذ: ٕنةن لرظنل».الَمدة والبلِى ٍلني ؤٙو

ُنت مننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤماجنه ٕلمنا ٙندمذ اإلادًىننت ٙنا٢ صصنى٢    ُنت منً  َنب وزدٍي ٙننا٢: ٕإٍنناو  ؤٙو لنبال٢: ؤٍنننه ؤٙو

 «. َب وزادو  ٌٙ اما

ننا ألم صنلمت ٕٚالننذ: ؤٍخٚن١ وؤعنى ل ٍلُنن١ ؤن جصندم صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص  منا ٍغننذ ٍنً صنُٖىتي ٙننا٢: ٝىنذ مملٞى

ذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ما ٍغذ ٕإٍخٚخجيي واعى مذ ٍلي»ٕٚلذ:   .(6)"وبن لم حغى م  ٍلي ما ٕاٙص

الؾننن ك ظننناثس بنننٌن اإلاضنننلمٌني بال ؽننن حا حنننرم  -ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننى٢    -ا  -ٍنننً ٍمنننرو بنننً ٍنننٔى اإلاسوننن  

صواٍ ؤبى داود وابً ماظنه  -إلاضلمىن ٍلى عرومهمي بال عرما حرم حالال ؤو ؤحل حراما حالال ؤو ؤحل حراماي وا

ٞإهنه اٍخونٍ  بٟين ة  7  والى ماي وصححه ه ٝشٌ  بً ٍبد   بنً ٍمنرو بنً ٍنٔى فنَُٗ. و . وؤهٟروا ٍلُها ألن صاٍو

نا نرة ٙو نرة وؤمرظنه الحناٝم منً حندًض ؤبن  ٍَر د صححه ابً حبان مً حدًض ؤب  ٍَر ه. ٙو ٢: ٍلنى عنرمهما مٙر

اجغننتي و ٝننر الحننإً ابننً ٝشٌنن  فنني "بصعننادٍ ؤن ؤبننا داود صوي الحنندًض "وؤمننرط لننه الحنناٝم عنناَدًً ٍننً ؤوننط ٍو

رة بةصىاد حضً  . البلِى 8 ًٍ ؤب  ٍَر

ً ٍاجغت اهنع هللا يضري ًٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  الحنٛ  وفني صواًنت: منا وإنٛ"اإلاضلمىن ٍىد عرومهم ما وإٛ الحنٛ»ٍو

ٌٍ  "مً  ل١  . (9)ؤمرظه الحاٝم ّو

                                                        
ُاء الخَب والزهس ًٍ الضٌ . ٙىله: « ؤٍُا»ٙىله:  :- صحمه   –ٙا٢ الر ا ي   7   بقم الحاء اإلاهملت: ؤي الحمل ٍلُه.« حمالهه»ؤلٍا

ُت: ؤي جيىجي. ٙىله: « ؤجراو »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 4   اإلاماٝضت  ي اإلا٠اإلات في الىٚؿ مً الشمً.« ماٝضخ١»بقم اإلاشىاة الٖٙى

ننً بُننُ وعننرلي وامخلننٗ فنني الهمننُ بُنهمنناي ُٕٚننل ألحمنند ًصننك -  صحمننه  –  ٙنا٢ الر ننا ي 3  نند ٍنناـص َنناا الحنندًض حنندًض الىهنني ٍننً الشيُننا ٍو : ٙو

ناا مىنهي ٕٚند ٍلمنذ الشيُنا ٕصنك البُنُ وحندًض الىهني ٍنً بُنُ وعنرل ُٕنه مٚنا٢ منُ احخمنا٢ ؤهنه  الغرل وحدًض بُُ الشيُا ُٕه بال ؤن ٌَلم  لن١ َو

اا ؤىهر  ألاٙىا٢ اٙخؾرث في َاا اتتخؾر ٍلُه. ؤصاد الغرل اتههى٢ َو

فنني الَمنندة: ؤٍُننا: حَننب. ٌضننِبه: ًنلٚننه ٍلننى وظهننه. حمالهننه بلننى ؤَلنني: ؤي حملنني بلننى ؤَلنني. ؤجراونن : ؤجيىجنني. ماٝضننخ١:  -صحمننه    – ٙننا٢ اإلاٚدحننخي 2 

 اإلاماٝضت اإلا٠اإلات لنلب الىٚؿ في الشمً.

  . 7442ي 7443ي 7444ي 3/7447 . وصواٍ مضلم  4815ي 4569ي 4785  منىالي  4867 صواٍ البصاصي  5 

  وصنننححه ووإٚنننه الننناَبي وحىنننه 4829  والحننناٝم  2976  واليضننناج  فننني الٟوننن ي  4546  وابنننً ماظنننه  5/447  وؤحمننند  3934  صواٍ ؤبنننى داود  6 

  .7754ألالباو  في ؤلاصواء  

 ؤن ؽهُبا باٌ داٍص مً ٍشمان واعى ل صٟىاَا مدةي وجمُم باٌ داٍص واعى ل صٟىاَا حُاجه. 2/527وصوي ابً ؤب  عِبت 

م  7  ا٢: 7354 الضًن ٙص م  -صحمه    –َاا حدًض حضً صحُح ". وصححه ألالباو  " ي ٙو ه.7313و ؤلاصواء بٙر   بمجمٌى مٙر

  .3592ٙبلهما صواٍ ؤبى داود   ي وصواٍ ابً الهاصودي والحاٝمي ومً 7799 صواٍ ابً حبان  8 

ه  9  نجي  72235  والب هٚنن  فنني الٟونن ي  4371  صواٍ الحنناٝم فنني مضننخدٝص ننس البالسننخ  الهننسصي  -اهنع هللا يضر  –  ٞلهننم ٍننً ٍاجغننت 4893  والننداٙص ُننه الٍَس ٕو

م   ننا٢ الحننإً فنني 7313اتهمننه ؤلامننام ؤحمنند  ؤلاصواء بننٙر   والب هٚنن  فنني 7117  و  637صواٍ ابننً الهنناصود  وبصننىادٍ واٍ ". و " : 3/43 "الخ تننُؿ "  ٙو

رة 2139  وعَب ؤلاًمان  77249  والٟو ي  4715الؾْري   ي وؤمرظنه الَُٚلنى فنى -ا  –  ًٍ ابنً ٍمنر 5218. وصواٍ الو اص  -ا  –  ًٍ ؤب  ٍَر

ا٢: 375القَٖاء  ؼ " اا ًروي بةصىاد ؤؽ ك مً َاا ي بصالٔ َاا اللًٖ "."زم ٙا٢: "دمحم بً الحاصر ي ٙا٢ ابً مٌَن لِط بصخ ء "  ٙو  َو
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 ما وصد مً ؤدلت للماوًَ لىازلت ٍٚد ؤلاًجاص اإلاىخهي بالخمل١ُ

ننرة  ننً ؤبننن  ٍَر  صواٍ ؤحمنندي واليضننناج ي والى مننناي -ٍنننً بَُخننٌن فننني بَُنننت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  صصننى٢    -ٙنننا٢:  -ا  -ٍو

نننا٢ الحننناٝم: صنننحُح ٍلنننى عنننرل مضنننلم منننً بننناٌ بَُخنننٌن فننني بَُنننت ٕلنننه  -. وألبننن  داود:  7 ي وابنننً حبنننان وصنننححه ٙو

ضهماي ؤو الر ا   . البلِى- وفي بصىادٍ فَٗ 4 ؤٝو

نننً صنننماٜ ٍنننً ٍبننند النننرحمً بنننً ٍبننند   بنننً مضنننَىد ٍنننً ؤبُنننه ٙنننا٢:  ٍنننً ؽنننٖٚخٌن فننني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههننن  الىبننني »ٍو

ننى هٚنند بٟننااي ٙننا٢ فنني "مجمنُن صواٍ ؤ« ؽننٖٚت ننا٢: ٙننا٢ صننماٜ َننى الرظننل ًيُنُن ُٕٚننى٢: َننى وسننخي بٟننااي َو حمنند ٙو

 .(3)"و"ألاوصه"السواثد": صظا٢ ؤحمد زٚاث وؤمرظه الو اص والنو او  في "الٟبٌ 

د بالخمل١ُ د بالهبت ؤو مُ الٍى د في الَٚد في ٍٚد ؤلاظاصة مُ الٍى اء بالٍى  ما وصد مً ؤدلت بالٕى

ٟننناا »ي ٙنننا٢: ٙنننا٢ الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص: -ا  -ٍبننند   ٍنننً ظنننابر بنننً  ً ٙننند ؤٍنُخننن١ َٟننناا َو لنننى ٙننند ظننناء منننا٢ البحنننٍر

ٟاا ٞان له ٍىد «َو ً ؤمر ؤبى بٟر ٕىادي: مً  ً حت  ٙبك الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕلما ظاء ما٢ البحٍر ي ٕلم ًجئ ما٢ البحٍر

نااي ٕحثن  لني حشُنتي َٕنددتهاي ٕنة ا  ني الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍدة ؤو دً ًي ٕلُإجىاي ٕإجِخه ٕٚلذ: بن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢ لني: ٝناا ٝو

ا٢: ما مشل ها   .(4)"ممط ماثتي ٙو

ننننً  م؟ ٍو ننننل ٙننننا٢ لننننه: صننننإلخ١ مننننا ا ًننننإمٝر ٍبنننند   بننننً ٍبنننناش بي ؤموننننٍ  ٙننننا٢: ؤمو ونننن  ؤبننننى صننننُٖاني ؤن َٙر

مذ:  م »ٍٕس اٍ ؽٖت هبي  ي«بالؾالةي والؾد٘ي والَٖأي والىٕاء بالَهدي وؤداء ألاماهتؤهه ؤمٝر  .(5)ٙا٢: َو

نننرة ا: ؤن صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙنننا٢:  ننند "ٍنننً ؤبننن  ٍَر آًنننت اإلاىنننإٛ زنننالر: ب ا حننندر ٝنننابي وب ا ائجمنننً مننناني وب ا ٍو

 (6)ؤملٗ "

الحٌ ة ؤي ألاظلٌن ٙ خ  مىحخ ي ٙلذ: ال ؤدصيي حتن  ؤٙندم ًٍ صَُد بً ظبٌ ي ٙا٢: صإلجي حهىدي مً ؤَل و 

منناي وؤمُبهمننا بن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ب ا »ٍلنى حونن  الَننرب ٕإصننإلهي ٕٚنندمذي ٕضننإلذ ابننً ٍبنناشي ٕٚننا٢:  ٙ ننخ  ؤٝيَ 

 (7)«ٙا٢ َٕل

ننندا ٕخصلٖنننهال جمننناص ؤمننناٜي وال جمازحنننهي وال حَنندٍ »ٍننً ابنننً ٍبننناشي ٍنننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنننا٢: و  َننناا حننندًض  :«مٍى

بد اإلال١ ٍىدي َى ابً ؤب  بغٌ   ه بال مً َاا الىظه ٍو  .(8)ٍّرب ال وَٕر

                                                        

ننننننا٢ الى منننننناي:  7719   2973 ي وابننننننً حبننننننان  7437 ي والى منننننناي  496 - 495/  7 ي واليضنننننناج   513و  275و  234/  4 صواٍ ؤحمننننند  7  مننننننىاصد  ٙو

 .9/327حدًض حضً صحُح ". وصححه الىىوي في اتهمٌى "

 5/751  وصححه ألالباو  في ؤلاصواء 4/54 ي والحاٝم  2972   77/328 ي  ابً حبان  3267   3261 صواٍ ؤبى داود  4 

مت  77/399ي 3/337 ي  ابً حبان  4177 ي الو اص  4/769 " ي و"ألاوصه7/398 ؤحمد  3    .7/91 ي وابً مٍس

 ًرظُ. .و ىب له البصاصي: باب مً جٟٖل ًٍ مُذ دًىاي ٕلِط له ؤن 4497  صواٍ البصاصي  2 
د  و ىب البصاصي: 4687صواٍ البصاصي    5   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى

د  في: 4684صواٍ البصاصي    6   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى

د  في: 4682صواٍ البصاصي    7   .باب مً ؤمر بةهجاز الٍى

 .-صحمه    –  وفَٖه ألالباو  7995صواٍ الى ماي    8 
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ؤال وبًنننناٝم والٟننننابي ٕنننةن الٟنننناب ال ًؾنننن ك بالهنننند وال " ٍنننً ٍبنننند   بننننً مضننننَىدي ؤن صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙننننا٢:و 

بننالهس٢ي وال ٌَننند الرظنننل ؽنننيُه زنننم ال ًٖنن  لنننهي ٕنننةن الٟننناب حهننندي بلننى الٖجنننىصي وبن الٖجنننىص حهننندي بلنننى الىننناصي وبن 

جري ؤال  ٚا٢ لل٠ا ب: ٝاب ٕو الؾد٘ حهدي بلى الو ي وبن الو  حهدي بلى الهىتي وبهه ًٚا٢ للؾاد٘: ؽد٘ و ري ٍو

  (1)ًٟاب حت  ًٟخب ٍىد   ٝاابا  وبن الَبد

مي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢: و  د بً ؤٙص د الرظل ؤماٍي ومً هِخه ؤن ًٖ  له ٕلنم ًنٗ ولنم ًجنئ للمَُناد »ًٍ ٍز ب ا ٍو

  (2)« ٕال بزم ٍلُه

 ما وصد مً ؤدلت في صحت البُُ اإلاَلٛ ٍلى صداد ألاظرة:

ً ؤم ٞلشىم بيذ ؤب  صلمت ٙالنذ:  ٙنا٢ لهنا: بون  ٙند ؤَندًذ بلنى الىجاشنخي حلنت وؤواقني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلانا جنسوط الىبني »ٍو

نان ٝمنا ٙنا٢  مً مض١ وال ؤصي الىجاشنخي بال ٙند مناث وال ؤصي َندًتي بال منردودةي ٕنةن صدث ٍلني ٕهني لن١ ٙالنذ: ٞو

ُنت مضن١ وؤٍننألا ؤم صنلمت بُٚنت اإلاضن١ والحلنتوصدث ٍلُه َدً -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  « خه ٕنإٍنألا ٞنل امنرؤة منً وضناثه ؤٙو

د ج٠لم في بصىادٍ. (3)صواٍ ؤحمد والنو او    ٙو

ٙالذ: و  « لَل١ ؤصدث الحج؟»ًٍ ٍاجغتي ٙالذ: دمل صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍلى فباٍت بيذ الس ٌ ي ٕٚا٢ لها: و 

نننىلي: اللهنننم محلننني حُنننض حيضنننخجي "ال ؤظننندو  بال وظَنننتي ٕٚنننا٢ لهنننا:  ٞاهنننذ جحنننذ اإلاٚنننداد بنننً "حجننني واعنننى م ي ٙو و

 .(4)ألاصىد 

ؤلاظمناٌ  ي2/46ألام  .اجٖٚنىا ٍلنى بظازتهنا : -رمحهو    –ي ٙنا٢ الغنإعي مغنروٍُت ؤلاظناصةؤظمُ الَلماء ٍلى  .7

  .722ؼ

  .8/759ىاًت للَُجي محل ؤلاظاصة اإلاىإُ البوؤظمَىا ٍلى ؤن  .4

نننننت اإلاىَٖنننننتوؤظمَنننننىا ٍلنننننى ؤن  .3 نننننت الَنننننـى ومَٕر البىاًنننننت  ي8/72اإلاْجننننني  .ألاؽنننننل ؤن ٌغنننننى ل فننننني ؤلاظننننناصة مَٕر

71/466.  

  .8/743صحت اصد جاص الرا ي ٍلى الر ي اإلاْجي وؤظمَىا ٍلى  .2

نُ الضلُ اإلاْجي وؤظمَىا ٍلى  .5   .8/777ظىاز الاصد جاص ٍلى التخان واإلاداواة ٙو

  .8/39ظىاز ؤلاظاصة ٍلى حؾاد السصٌ اإلاْجي  ٍلى وؤظمَىا .6

  .8/741اإلاْجي  .ٝحلٛ الغَر تظىاز اصد جاص الحهام لٌْ  الحهام وؤظمَىا ٍلى .7

  .8/35ظىاز اصد جاص آلادم  اإلاْجي  وؤظمَىا ٍلى .8

  .8/89اإلاْجي  .ظىاز اصد جاص الدواب بلى م٠ان مَلىم وؤظمَىا ٍلى .9

                                                        
 .-صحمه    –  وفَٖه البىؽٌ ي وألالباو  4775والداصم     26صواٍ ابً ماظه    7 

 .-صحمه    –  وفَٖه ألالباو  2995  وؤبى داوود  4635صواٍ الى ماي     4 

ٌننن 4766  والحنناٝم  47476  صواٍ ؤحمنند  3  ؿ اإلاضنننخدٜص والهُش نني فنني اتهمننُ  415/  45" والنو اونن  فنني "الٟب َنننى السهجنني. ووالنندة مىحننخ  ابننً ٍٚبنننت  رط اإلاضنننىدي  ومصنن6747  وفننَٖه النناَبي فنني ج تنُن لقننَٗ مضننلم بننً مالنند: و

 مجهىلت.

  .7417  ومضلم  5189صواٍ البصاصي    2 
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  .8/27ا٢ والىان لَمل مَلىم او في مدة مَلىمت اإلاْجي ظىاز اصد جاص الُٟ وؤظمَىا ٍلى .71

  .725ظىاز بظاصة اليضه والشُاب ؤلاظماٌ ؼ وؤظمَىا ٍلى .77

 مضنماٍ ؤلاظمناٌ ؼ وؤظمَنىا ٍلنى .74
 
وؤظمَننىا  726ظنىاز اصند جاص الحمنناص ب ا حنددٍ و ٝنر ظمُُن آلُننت عنهىصا

  .9/77ص اإلااء اتهمٌى ٍلى ظىاز دمى٢ الحمام بإظرة مُ امخالٔ الىاش في مدة اإلا٠ىر ومٚدا

  .725ؤلاٙىاٌ ؼ .َا ب ا جم جحدًد ألاظرة واإلادةآحامل والَماصاث ب ا ص ظىاز بظاصة التُم وات وؤظمَىا ٍلى .73

ذ وألا  وؤظمَىا ٍلى .72  . 725ظر ومً ٌضًٟ الداص ؤلاظماٌ ؼظىاز بظاصة اإلاىاز٢ ب ا بِىا الٙى

  .725ؤلاظماٌ ؼ .مَلىمتظىاز بظاصة صحا اإلااء بإظر مَلىم ومدة  وؤظمَىا ٍلى .75

  .725ظىاز اصد جاص اليه  للرفاٌ ؤلاظماٌ ؼ وؤظمَىا ٍلى .76

ؤلاظمنننناٌ  .ظنننىاز اصننند جاص ٌّننن  السوظنننت منننً ألاٙننناصب جصفننناٌ النٖنننل ولنننى ٝىنننذ ؤمنننه ؤو امخنننه وؤظمَنننىا ٍلنننى .77

  .725ؼ

ا ج٠ىن ٍل ها بال بالغرل ؤلاظماٌ ؼؤن  وؤظمَىا ٍلى .78   .725ماوهت اليه  ٍىد اصد جاَص

مجمنٌى الٖخناوي البنً  بنالن اصند جاص اإلاىَٖنت التني ال ُٙمنت لهنا فني الَنادة ال ًجنىز ؤن حضنخإظر ا ٍلىوؤظمَى  .79

 .31/315جُمُت 

ٞاص  وؤظمَننىا ٍلننى .41 م ؤمننا ال٠نناًَ ٍىفننا ٍلننى ٝهاهخننه. الاصننخا جحننر م ؤمننا اإلاننرؤة البغنني اإلاننا٢ ٍلننى بْائهننا وجحننٍر

6/248. 

  ؤظمَىا ٍلى .47
 
 ومراحا

 
  .31/312ولِط ٕ ها ماء وال زصٌ وال ٍماصة بمجمٌى الٖخىي بنالن بظاصة ألاـص مُٚال

  .8/44ظىاز ؤلاظاصة مدة مَلىمت ًحدد ٕ ها ٙضه ٞل عهر اإلاْجي  وؤظمَىا ٍلى .44

منا٢ اإلاباحنت بداًنت اتهتهند و  .43 بننالن ؤظنرة الىاثحنت . 4/766اجٖٚىا ٍلى بظناصة الندوص والندواب والىناش ٍلنى ألٍا

  .726واإلاْىُت ؤلاظماٌ ؼ

  .8/735اإلاْجي  .ز ؤن ٌضخإظر ال٠إر اإلاضلم ٍلى ٍمل في الامتاظى  ٍلى وؤظمَىا .42

  .8/54ظىاز اصدُٖاء اإلاضخإظر اإلاىَٖت بىٖضه و مً و مً َى مشله اإلاْجي  وؤظمَىا ٍلى .45

ب ا اصخإظر دابه لحمل شخيء ولم ٌغى ل ؽاحب الدابت ان ًبد٢ الصخيء بضلَت ؤمري ظاز ؤهه  وؤظمَىا ٍلى .46

  .8/94ؤي صلَت مشلها ؤو بدوجها اإلاْجي ن بحمل ؤ للمضخإظر

  .8/8الَلم باإلادة في ؤلاظاصة اإلاْجي  وظىب وؤظمَىا ٍلى .47

ُت مجمٌى الٖخاوي ؤن  وؤظمَىا ٍلى .48   .31/415ألإقل جٜر ؤما اإلاا٢ ٍلى حَلُم الٚرآن والَلىم الغٍر

الىٖٚنت ال بال الاصند جاص مجمنٌى ظىاز ؤما اإلاا٢ ٍلى وظه الىُابت في الحنج ٍنً الٌْن  ٍلنى وظنه  وؤظمَىا ٍلى .49

  .46/72الٖخاوي 

م ؤمنننا ألاظنننرة ٍلنننى الَبننناداث اتحقنننت التننني ال جخَننندي هٖننُن ٕاٍلهنننا ؤلاظننناصة ٍٚننند الزم منننً  وؤظمَنننىا ٍلنننى .31 جحنننٍر

ٌن مجمٌى الٖخاوي    .31/765النٕر

  .8/61وما عابها اإلاْجي  تظىاز بظاصة ألاـص لسصاٍت الحىن وؤظمَىا ٍلى .37

ما ٕاث مً الٌَن اإلاضخإظرة مشنل منىث الدابنت واجهندام البِنذ ٕنةن ؤلاظناصة جىٖسنخ ُٕمنا بنالن  وؤظمَىا ٍلى .34

  .31/312مجمٌى الٖخاوي  ي8/48اإلاْجي  .بٚألا
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  .71/326ٕىاث بَك اإلاَٚىد ٍلُه في ؤلاظازة ال ًمىُ الرد بالَُب البىاًت للَُجي  وؤظمَىا ٍلى .33

 لنبل ولُمت ٍرش ٕامخلَذ ٕسخ ؤلاظاصة بضيب ٍاص ماوُ مً  وؤظمَىا ٍلى .32
 
الاصدُٖاء ٝمً اصخإظر مباٍا

  .31/488مجمٌى الٖخاوي  71/328مىه البىاًت 

مجمنٌى الٖخناوي  6/787فمان اإلاضخإظر إلاا جلٗ مً النسصٌ وال ًقنمىه ؽناحب ألاـص اإلاْجني  وؤظمَىا ٍلى .35

31/457.  

ً مضلم به اإلاضخإظر ٙبل  ل١ الَٚد مُاص الَُب للمضخإظر في الٌَن اإلاضخإظرة ب ا لم ًٟؤن  وؤظمَىا ٍلى .36

  .8/34اإلاْجي 

  .722ؤلاظماٌ ؼ .ٍدم فمان الدابت في ؤلاظاصة ب ا حمل ٍل ها ما اعى مه ؤو ودوهه وؤظمَىا ٍلى .37

  .8/734ٍدم فمان الرا ي الاي لم ًخَد اإلاْجي  وؤظمَىا ٍلى .38

ننننت بالننننب والتخننننان  فنننمان الحهنننام والتخننننان والنبِنننب بال ب ا لنننم ًٟننننً منننً اَنننلٍنننندم  وؤظمَنننىا ٍلنننى .39 اإلإَر

  .8/777والحهامت او حَدي ؤو ٕرل اإلاْجي 

ه اإلاْجي  وؤظمَىا ٍلى .21   .8/773ٍدم فمان الٌَن اإلاضخإظرة التي في ًد اإلاضخإظر ب  جلٖذ بٌْ  حَد ؤو جٍٖر

  .31/755مىُ اإلانالبت باألظرة اإلااظلت بال ب ا دمل ألاظل مجمٌى الٖخاوي  وؤظمَىا ٍلى .27

  .31/782ىب ؤظرة اإلاشل في الَمل الساثد ًٍ اإلاخٖٛ ٍلُه في ؤلاظاصة مجمٌى الٖخاوي وظ وؤظمَىا ٍلى .24

  49/518ظىاز بظاصة الٌَن اإلاضخإظرة بمشل ألاظرة ألاولى ؤو بإٙل مجمٌى الٖخاوي  وؤظمَىا ٍلى .23

١ البىاًت  وؤظمَىا ٍلى .22   . 71/483ظىاز بظاصة اإلاغاٌ مً الغٍر

 . 31/758ٍدم صحت ؤلاظاصة باجٝراٍ. مجمٌى الٖخاوي  وؤظمَىا ٍلى .25
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 ما وصد في الهَالت دون جحدًد اتهَى٢ له:

] ]ًىصٗ:  ٙا٢ حَالى:  ِبِه َزٍُم 
ب
ها
َ
ً ظاَء ِبِه ِحمُل َبٌٍَ  َوؤ

َ
ِل١ِ َوإلِا
َ
ٌَ اإلا ُد ُؽىا ِٚ ٖ

َ
 [.74﴿ٙالىا ه

ُت   ما وصد في ؤما ظَل ٍلى الٙر

ً ؤب  صَُد  في صٖرة صإروَا حت  هسلىا  ي مً ؤحُناء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهنلٛ هٖر مً ؤصحاب الىبي    ٙا٢  -ا  –ٍو

م ٕلنندِ صننُد  لنن١ ال نني ٕضننَىا لننه ب٠ننل شننخيء ٕٚننا٢ بَقننهم لننى ؤجِننخم  م ٕننإبىا ؤن ًقننَُٖى الَننرب ٕاصخقننإَى

ه الننناًً هسلننىا لَلهنننم ؤن ٠ًنننىن ٍىنندَم  ه ؤن صنننُدها لننندِ َنناالء النننَر م ٕٚنننالىا ًنننا ؤحهننا النننَر بَنننك الصنننخيء ٕننإجَى

 ألصقننننيي ولٟننننً و  لٚنننند 
ّ
وصننننَُىا ب٠ننننل شننننخيء ال ًىَٖننننه ٕهننننل ٍىنننند ؤحنننند مننننىٟم مننننً شننننخيء؟ ٙننننا٢ بَقننننهم: بونننن  وا 

م ٍلنى ٙنُُن منً ّنىمي ٕناهنلٛ  اصخقٖىاٝم ٕلم جقُٖىهاي ٕما ؤهنا بنرا٘ لٟنم حتن  ججَلنىا لىنا ظَنال. ٕؾنالحَى

ٚننرؤ: ا م ًخٖننل ٍلُننه ٍو َى ي ٙننا٢: ٕننإٕو
 
َبننت
َ
ل
َ
 صب الَنناإلاٌني ٠ٕإهمننا وغننه مننً ٍٚننا٢ي ٕنناهنلٛ ًمصننخي ومننا بننه ٙ

ّ
لحمنند  

م ٍلُهي ٕٚا٢ بَقهم: اٙدضمىاي ٕٚا٢ الاي صقى: ال جَٖلىا حت  هإح  الىبي  ٕىناٝر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ظَلهم الاي ؽالحَى

ٞاني ٕىىير الناي ًإمرهناي ٕٚندمىا ٍلنى الىبني  ُنت زنم ٙنا٢  - ملسو هيلع هللا ىلص -له الاي  ١ ؤجهنا ٙص ٕناٝروا لنه  لن١ ٕٚنا٢ ومنا ًندٍص

نننناا لٖننننً   .     -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننند ؤؽننننيخم اٙدضننننمىا وافننننر ىا لنننني مَٟننننم صننننهما وضننننح١ الىبنننني  صواٍ الهماٍننننت بال اليضنننناج  َو

ى ؤجم   . اإلاىخٚألا   4 البصاصي َو

ً ماصظت بً الؾلذ ًٍ ٍمه  لَّ صاظَا مً ٍىدٍي ٕمر ٍلى ٙىم ٍىدَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤحألا الىبي ؤهه     -ا  –ٍو
َ
ٙ
َ
زم ؤ

زىا ؤن ؽننناحبٟم َننناا ٙننند ظننناء بصٌننن ي ٕهنننل ٍىننندٜ شنننخيء  نننا ٙننند ُحنننّدِ
صظنننل مجىنننىن مىزنننٛ بالحدًننندي ٕٚنننا٢ ؤَلنننه: بهَّ

ُخنه ٕاجحنت الٟخناب زالزنت ؤًنامي ٞنل ًنىم منرجٌني ٕون ؤي ٕنإٍنىو  مناثتي عناةي ٕإ نه؟ ٙنا٢: ٕٙر ؽننلى  -جِنذ الىبني جداٍو

ُنت حنٛ -  ٍلُنه وصنلم  ُنت بامنلي ٕٚند ؤٞلنذ بٙر صواٍ ؤحمند وؤبننى   .    ٕإمو جنهي ٕٚنا٢: مناَا ٕلَمنري منً ؤٞنل بٙر

 اإلاىخٚألا . 3   داود

ت   :(4)ما وصد في الهَل ٍلى الٚخل في اإلاَٝر

ٞاهنذ للمضنلمٌن ظىلنتي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مرظىنا مُن صصنى٢   »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٙخنادة ًنىم حىنٌن ٕلمنا الخُٚىنا 

ٌن ٙد ٍال صظال مً اإلاضلمٌن ٕاصخدصث بلُه حت  ؤجِخه مً وصاءٍ ٕقر خه ٍلى حبنل  ٙا٢: ٕرؤًذ صظال مً اإلاغٝر

                                                        

صنك الهمنُ بنٌن جٚندًر اإلاندة والَمنل  ٞنإن ًٚنى٢: منً منال لني َناا  2/415 ٙا٢ البهىح  في بُان الٖ٘ر بٌن ؤلاظاصة والهَالت فني ٝغنأ الٚىناٌ 7  " ٍو

ٕله ٝااي ٕةن ؤحألا به ٕ ها اصخحٛ الهَلي ولم ًلسمه شخيء آمري وبن لم ًٗ به ٕ هاي ٕال ًلسمه شخيء لنه ٙالنه فني الغنري بصنالٔ ؤلاظناصةي الشىب في ًىم 

ٞاهنذ هنٌى بظناصةي لٟنً جصالٖهنا فني ؤعنُاءي منهنا َناٍ اإلاضنإلتي ومنهنا ؤن الٖاٍنل لنم ًلىن م الَٖنلي وؤن الَٚند ٙند ًٚنُ ال منُ   مَنٌني ٝمننًٕالهَالنتي وبن 

 َٕل ٝاا ٕله ٝاا".

 ي 22ي 71ي 3/4 ي ؤحمننننننند  4756 ي ابنننننننً ماظنننننننه  4162 ي الى منننننناي  3911ي 3278 ي ؤبنننننننى داود  4417 ي مضنننننننلم  5277ي 4756 صواٍ البصنننننناصي  4 

  .455ي 6/452 "وصواٍ اليضاج  في "الٟو ي 

 بً الؾلذ في ظهالت.  . وماصظت3896ي 3241 ي ؤبى داود  6/455 " ي اليضاج  في "الٟو ي 5/471 صواٍ ؤحمد  3 
 .9/473اصخد٢ به ؤلامام ؤحمد ٍلى الهَالت ٝما في اإلاْجي   2 
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نننه اإلاننىث ٕإصصننن ننح اإلانننىث زننم ؤدٝص لجي ٕ حٚننذ ٍمنننر بننً التنننناب ٍاجٚننهي وؤٙبننل ٍلننني ٕقننمجي فنننمت وظنندث منهنننا ٍص

ٕٚا٢: مً ٙخل ٙخُال له ٍلُه بِىت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢: ما للىاش؟ ٕٚلذ: ؤمر   زم ؤن الىاش صظَىا وظلط صصى٢   

ٕله صلبهي ٙا٢: ٕٚمذ ٕٚلذ: مً ٌغهد لي زم ظلضذي زم ٙا٢ مشل  ل١ي ٙنا٢: ٕٚلنذ منً ٌغنهد لني زنم ظلضنذي 

: ما ل١ ًا ؤبا ٙخادة ٕٚؾؾذ ٍلُه الٚؾتي ٕٚا٢: صظل -ملسو هيلع هللا ىلص  -تي ٕٚمذ ٕٚا٢ صصى٢   زم ٙا٢ مشل  ل١ الشالش

مً الٚىم ؽد٘ ًا صصى٢   صلب  ل١ الرظل ٍىدي ٕإصفه ًٍ حٚهي ٕٚا٢ ؤبنى بٟنر ال  نى   ب  ال ٌَمند بلنى 

: ؽند٘ ٕإٍننه بًناٍ ٕإٍنناو ي -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؤصد مً ؤصد   ًٚاجل ًٍ   وصصىله َُٕن١ُ صلبهي ٕٚا٢ صصى٢  

ا مً بجي صلمت ٕةهه ألو٢ ما٢ جإزلخه في ؤلاصالم  .(1)مخٖٛ ٍلُه "ٙا٢: ٕبَذ الدٌص ٕابخَذ به مصٕر

ً ؤوط ً »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو ًىم حىٌن مً ٙخل صظال ٕله صلبه ٕٚخل ؤبى م حنت ٍغنٍر

  (2)صواٍ ؤحمد "صظال وؤما ؤصالبهم

ننً ٍننٔى بننً مالنن١ ؽننلى   ٍلُننه  -ؤمننا ٍلمننذ ؤن الىبنني : »  -هنع هللا يضر  – ؤهننه ٙننا٢ لتالنند بننً الىلُنند   -هنع هللا يضر  – ٍو

 .(3)صواٍ مضلم "ب للٚاجلي ٙا٢: بلىٙ خ  بالضل -وصلم 

 : 2ما وصد في ؤن الضمضرة ظَالت  

ً ماوشي ًٍ ابً ٍبناش  بناني وال ًيُُن حافنر لبناد ". ٙلنذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ب-ٍو ال جلٚنىا الٝر

مخٖنننٛ ٍلُنننه واللٖنننً للبصننناصي  - 6 ٙنننا٢: ال ٠ًنننىن لنننه صمضننناصا "؟  (5)وال ًيُننُن حافنننر لبننناد "البنننً ٍبننناش: منننا ٙىلنننه: 
 .الَدةي البلِى 7 

  8/343مغروٍُت الهَالت اإلاْجي  .7

 بٌْ  ظَل .4
 
 . 8/348اإلاْجي  .ٍدم اصخحٚا٘ شخيء ٍلى ٍمل ٌّ  صد آلابٛ إلاً ٍمل لٌٍْ  ٍمال

  .8/346حَدد الَامل اإلاْجي  جٚضُم الهَل في حا٢ .3

ى  .2   .8/337ٍلُه اإلاْجي  ي مغروٍُت ؤما آلابٛ إلاً وظدٍ ٙو

  .4/59آلابٛ ب ا عرمه ؤلإؾاي اصخحٚا٘ الهَل لراد  .5

                                                        

  .7757 ي مضلم  2167ي 2166ي 4973 البصاصي  7 

   2827 ي وابً حبان  3/798 ؤحمد  4 

  .7753 مضلم  3 

غنأ الٚىناٌ  3/967ٍبند  وؤحمند فني مضناثل  5/475والغنإَُت فني صوفنت الننالبٌن  3/266  هؿ مال١ في اإلادوهنت 2   3/454 جحُٚنٛ اإلاهىنا  ٝو

 ٍلى ؤن الضمضرة بيضبت ظَالت.

 ٝما في ٕخح الباصي 5 
 
 .577-2/571  ًد٢ ؤهه ًجىز ؤن ًيُُ الحافر ل حافر وؤن ٠ًىن له صمضاصا

ي واصخد٢ به البصاصي ٍلى ؤن اإلاىُ مىحؾر في حال6   ٠ان الضماص بإظرةي وؤما اإلاخوٌ  ٕال بإش. صمضاصا: الضمضاص َى مخىلي البُُ والغراء لٌٍْ 

  .7547 ي ومضلم  4758 صواٍ البصاصي  7 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

178 

 

  :(1)ما وزد في الصسف املؤجل 

 ٍلُه وآله وصلم  ًٍ ؤب  صَُد التدصي 
ّ
 ؽلى ا 

ّ
جيَُىا الاَب بالاَب بال مشال  ال   ٙا٢: ٙا٢ صصى٢ ا 

حغننٖىا بَقننها ٍلننى بَننك وال بننالىص٘ بال مننشال بمشننل وال  بَقننها ٍلننى بَننك وال جيَُننىا الننىص٘  4 بمشننل وال حغننٖىا

الناَب بالناَب والٖقنت بالٖقننت والون  بنالو  والغنٌَ  بالغنٌَ  والخمننر    وفنني لٖنً   .  3 "   جيَُنىا منهمنا ّاثبنا بىناظس

ال    وفنني لٖننً   .  2    ٕٚنند ؤصبننألا آلامننا واإلاَنننألا ُٕننه صننىاء بننالخمر واإلا ننك بنناإلا ك مننشال بمشننل ًنندا بُنند ٕمننً زاد ؤو اصننى اد

 . 5    بالاَب وال الىص٘ بالىص٘ بال وزها بىزن مشال بمشل صىاء بضىاء الاَب جيَُىا

ً ؤب  صَُد التدصي  ىنا هيُُن ؽناٌٍن  ؤن الىبي  ٍو نى التلنه منً الخمنر ٝو ٙا٢: ٝىا هرز٘ جمر الهمُن َو

م منننٌن بننندَص بؾننناٌ وال ؽنننا ي ال ؽنننا ي جمنننر "وفننني لٖنننً إلاضنننلم: يبؾننناٌ ٕٚنننا٢ الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص ال ؽننناٌٍن بؾننناٌ وال دَص

مٌن " م بدَص  . 6 حىنت بؾاٌ وال دَص

ا بماثننننت دًىنننناص ٕنننندٍاو  م حننننت بننننً ٍبُنننند    : ؤهننننه الننننخمط ؽننننٕر ننننً ابننننً عننننهاب ٍننننً مالنننن١ بننننً ؤوش ؤموننننٍ  ٍو

منر ٌضنمُ  لن١ي  ٕى اوفىا حت  اؽنٔر مجي ٕإما الاَب ًٚلبها فني ًندٍ زنم ٙنا٢: حتن  ًنإح  منازو  منً الْابنت. ٍو

ننه حتنن  نناء   7 جإمننا مىننه ٙننا٢ صصننى٢   ؽننلى   ٍلُننه و صننلم   النناَب بننالىص٘ ٕٚننا٢: و  ال جٖاٙص ص ننا بال َنناء َو

                                                        

م 7  ي ٕٚند ؤمننرط ابننً ؤبنن  عننِبت فنني مؾننىٖه بنٙر .ٍننً مجاَنندي ٍننً ؤصبَننت ٍغننر مننً ؤصننحاب دمحم 44878 مناَب ظننل الصننحابت ٍلننى مىننُ ص ننا الؾننٔر

لني وصننَد وم حنت والس ٌن  ملسو هيلع هللا ىلصي ؤجهنم ٙنالىا: النناَب بالناَبي والٖقننت بالٖقنتي  شمننان ٍو منر ٍو ننً ؤبن  ؽننالك 7واجٚنىا الٖقننل. مننهم ؤبننى بٟنري ٍو  . ٍو

م ٕٚلننذ لننه ٕننةن ابننً ٍبنناش ال ًٚىلننه ٕٚننا٢ ؤبننى صننَُ م بالنندَص نناث ؤهننه صننمُ ؤبننا صننَُد التنندصي ا ًٚننى٢: النندًىاص بالنندًىاص والنندَص د صننإلخه ٕٚلننذ الٍس

وظدجننه فنني ٝخنناب   ؟. ٙننا٢ ٞننل  لنن١ ال ؤٙننى٢ وؤهننخم ؤٍلننم برصننى٢   ؽننلى   ٍلُننه و صننلم مجنني ولٟىجنني ؤمو ونن  ؤصننامت ؤن صننمَخه مننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ؤو 

م  "الىبنني ؽنننلى   ٍلُنننه و صنننلم ٙننا٢: ال ص نننا بال فننني اليضنننِ ت م  4778ؤمرظنننه البصنناصي بنننٙر : الر نننا فننني اليضنننِ تي وؤمرظنننه دون  2162ومضنننلم بنننٙر وآمننٍر

م  "بهما."الٚؾت بلًٖ:  م  ". و لًٖ: "ال ص ا ُٕما ٞنان ًندا بُند2167ي 2165بٙر ند بنً ؤبن  7/487ي وصواٍ اليضناج  2166بنٙر ند صوي مضندد ٍنً بٍر . ٙو

م ٙننننا٢: زننننم بلْجنننني ٍىننننه ؤهننننه ؤمضنننن١ ٍننننً  لنننن١ الٚننننى٢  بجحننننأ التٌنننن ة اإلاهننننرة  -4/88ي اإلانالننننب الَالُننننت 4817-3/371/4811ي و 3/316/4786مننننٍر

99/7387-7388.  

ضر الغٌن اإلازهمت وحغدًد  بقم4  نلٛ ٍلى الىٚؿ. ؤوله ٝو ادة ٍو  الٖاء ص ا ي مً ؤعٗ والغٗ بالٟضر الٍس

م 3  م  4777  ؤمرظننه البصنناصي بننٙر م  4776و مَىنناٍ بننٙر م 2131ومضننلم بننٙر م 2137ي و مَىنناٍ مننُ ٙؾننت بننٙر واليضنناج   7427ي وصواٍ الى منناي بننٙر

 .4/634والحاٝم  7716وؤحمد  7/478

م   ؤمرظه مضل2  م  2127ي 2121م بٙر  .5/478والب هٚ   4/244وؤبى ٌَلى  4445والنُالسخي  97ي 66ي 3/29وؤحمد  2579واليضاج  بٙر

م     صواٍ مضلم5   .2133بٙر

م 2/377  صواٍ البصاصي  ٕخح 6   .57ي51ي3/29وؤحمد  2557-7/474/2556ي واليضاج  2167  ومضلم بٙر

ند اٍخمند ابنً  هنر فني الٖنخح ٍلنى وسنتت ؤبن    في اإلاىن اإلانبٌى مً الصحُح مُ الٖنخ7  ح: الناَب بالناَبي و ني وسنتت منإمى ة منً ٍندة صواًناثي ٙو

: ٙىلننه النناَب بننالىص٘ ص نناي ٙننا٢ بننً ٍبنند الونن  لننم ًصخلننٗ ٍلننى مالنن١ ُٕننه وحملننه ٍىننه الحٖنناو 2/224 ص الهننروي ٕو هننا: النناَب بننالىص٘ي ٕٖنن  الٖننخح 

ننال١ صواٍ الحٖنناو ٍننً بننً ٍُِىننت وعننا ؤبننى وَننُم ٍىننه ٕٚننا٢ حتنن  صواٍ ًححنن  بننً ؤبنن  ٝشٌنن  ٍننً ألاوزا نني ٍننً م مننا ٝو  ٌَ النن١ وجابَننه مَمننر واللُننض ّو

ننري  ند صظَننذ بلنى اليسنتت الُىهُيُنت "الناَب بالناَب ٝنال١ صواٍ بننً بسنحا٘ ٍنً الَس ي ٕىظدجننه  ٝنر صواًنت النناَب بالناَبي و ٝنر فنني 3/72ؤ َنني ٙو

ننند م  الهنننامػ ؤن صواًنننت الننناَب بنننالىص٘ صواًنننت صنننحُحت ٍىننندٍي ٙو نننا٢ "بلٖنننً: 4732صوي البصننناصي الحننندًض بنننٙر ننناءي ٙو الننناَب بنننالىص٘ ص نننا بال َننناء َو

نا٢ بَقنهم ُٕنه الناَب 2/219الحإً في الٖخح  نري ٙو : ٙىله الاَب بالىص٘ َٟاا صواٍ ؤٝي  ؤصنحاب بنً ٍُِىنت ٍىنه و ني صواًنت ؤٝين  ؤصنحاب الَس

 بالاَب. ؤ َن
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اء   اءي والخمر بالخمر ص ا بال َاء َو اء والغٌَ  بالغٌَ  ص ا بال َاء َو . وفي صواًنت مضنلم  7 والو  بالو  ص ا بال َاء َو

نى ٍىند ًٍ مال١ بً ؤوش بً الحندزان ؤهنه ٙنا٢ ؤٙبلنذ ؤٙنى٢ منً ًؾننٔر الندصاَم  ٕٚنا٢ م حنت بنً ٍبُند   َو

ٍمنر بنً التننناب ؤصهنا  َبنن١ زنم اثدىنا ب ا ظنناء مادمىنا وَننن١ وصٙن١. ٕٚنا٢ ٍمننر بنً التننناب ٝنال و  لخَنُىننه 

اء» ٙا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-وصٙه ؤو لى دن بلُه  َبه ٕةن صصى٢     .  4 .".الىص٘ بالاَب ص ا بال َاء َو

ٙننا٢ ال جيَُننىا النناَب بالنناَب بال مننشال بمشننل وال حغننٖىا بَقننها ٍلننى  :التنننابوفنني صواًننت إلاالنن١ ٍننً ٍمننر بننً 

بَننك وال جيَُننىا الننىص٘ بننالىص٘ بال مننشال بمشننل وال حغننٖىا بَقننها ٍلننى بَننك وال جيَُننىا الننىص٘ بالنناَب ؤحنندَما 

. وفنني  3 ر نناوالرمنناء َننى ال"ّاثننب وآلامننر هنناظس وان اصنندىيٜر بلننى ؤن ً ننج بِخننه ٕننال جىيننٍر بونن  ؤمننأ ٍلننُٟم الرمنناء

صواًت للنو ي فني تهناًب آلازناص ٍنً مالن١ بنً ؤوش بنً الحندزان ٙنا٢ مرظنذ بنىص٘ لني ابخَتهنا بالضن٘ى ٕباٌَنذ بهنا 

ننب ٕلمننا اصننخىفى وصقنني مجنني ٙننا٢ ًننإح  ّالمنن  ٕإصصننل بلُنن مننر بننً التننناب مىننا ٍٙر ١ بنناَب١ م حننت بننً ٍبُنند   ٍو

ٍر ٕٚنننا٢ لنننه م حنننت ومنننا  ا جصنننأ ٍلُىنننا ًنننا ؤمٌننن  ٜر بلنننى ؤن ًننندمل بِخنننه ٕنننال جىينننيٕضنننمَها ٍمنننر ٕٚنننا٢ بن اصننندى

م  م بالندَص ناء والندَص اإلاامىٌن ٕٚا٢ ؤمأ ٍلُٟم الر ا بو  صمَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚنى٢   الندًىاص بالندًىاص َناء َو

اء ال ٕقل بُنهما" اء والغٌَ  بالغٌَ  َاء َو اء والخمر بالخمر َاء َو اء والٚمح بالٚمح َاء َو  . 2 َاء َو

نه حتن  ًإمناَا وبن اصنندىيٍر  "ٙنا٢: وصوي ٍبندالرزا٘ ٍنً ٍمنر  ب ا ؽنٔر ؤحندٝم مننً ؽناحبه ٕنال ًٖاٙص

 . 5 ًدمل بِخه ٕال ًىيٍر ٕةو  ؤمأ ٍلُٟم الر ا" حت 

ً ٍشمان بً ٍٖان  مٌن"  الدًىاص بالدًىاٍصً جيَُىا ال ٙا٢:    ؤن الىبي ٍو م بالدَص  . 6 وال الدَص

ت ْٕىمىا ّىاثم ٝشٌ ة ٠ٕان ُٕما ّىمىا آهُت وصوي مضلم ًٍ ؤب   لى الىاش مَاٍو ألاعَض ٙا٢: ّسوها ّساة ٍو

ت صظال ؤن ًيَُها  لن١ ٕبلٓن ٍبنادة بنً الؾنامذ ٕٚنام  يفي ؤٍنُناث الىناش ٕدضناٌص الىناش فن مً ٕقت ٕإمر مَاٍو

ًىهنن  ٍنً بُُن الناَب بالناَب والٖقننت بالٖقنت والون  بنالو  والغنٌَ  بالغننٌَ   -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕٚنا٢ بونألا صنمَذ صصنى٢   

والخمر بالخمر واإلا ك باإلا ك بال صىاء بضىاء ٍُىا بٌَن ٕمً زاد ؤو ازداد ٕٚد ؤصبألا. ٕرد الىاش منا ؤمناوا ٕبلٓن  لن١ 

ؤحادًنض ٙند ٝىنا وغنهدٍ وهصنحبه ٕلنم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ت ٕٚام منُبا ٕٚا٢ ؤال ما با٢ صظا٢ ًخحدزىن ٍنً صصنى٢   مَاٍو

وبن ٝننٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص-وضنمَها مىننه. ٕٚنام ٍبننادة بنً الؾننامذ ٕإٍناد الٚؾننت زنم ٙننا٢ لىحندزً بمننا صنمَىا مننً صصنى٢   

ننت  ننم  -مَاٍو . وفنني صواًننت إلاضننلم: مننشال بمشننلي صننىاء  7 ال ؤصننحبه فننى ظىنندٍ لُلننت صننىداءمننا ؤبننالى ؤن  -ؤو ٙننا٢ وبن ّص

                                                        

م 7  م  7/473/2558واليضنننناج   4771و 4732ي وصوي بمَىنننناٍ فنننني 4772  صواٍ البصنننناصي بننننٙر وابننننً ماظننننه  3328وؤبننننى داود  اإلاننننىن دون الٚؾننننت  بننننٙر

م  4/773والداصم   637-4/636ومال١  25ي 35ي 7/42وؤحمد  4761و  4459  .72527و صواٍ ٍبدالرزا٘ في مؾىٖه بٙر

م 4   .7423والى ماي  2136ي 2135  صواٍ مضلم بٙر

ي 7/567بخحُٚننٛ دمحم ٕننااد ٍبنندالباقيي وصننححه ٍبنندالٚادص ألاصهننائول فنني حَلُٚننه ٍلننى ظننامُ ألاؽننى٢  4/632ي   صواٍ مالنن١ فنني اإلاىمننإ برواًننت اللُثنن3 

ح بإن جٖضٌ  الرماء مً ٙى٢ هإُ الراوي ًٍ ابً ٍمر. 5/479/71796وفي صواًت الب هٚ    الخؾٍر

 بخحُٚٛ محمىد عاٝر. 4/749  صواٍ النو ي في تهاًب آلازاص 2 

م    صواٍ ٍبدالرزا5٘   5/482والب هٚ   72524في مؾىٖه بٙر

م 6   .4/633ومال١ بالّا  2132  صواٍ مضلم بٙر

م 7   .2564ي 2567/ 7/472واليضاج   دون الٚؾت   2137  صواٍ مضلم بٙر
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ٞان ًدا الناَب » وفني صواًنت ؤبن  داود:   . 7     بُد بضىاء ًدا بُد ٕة ا امخلٖذ َاٍ ألاؽىأ ٕبَُىا ُٝٗ عئخم ب ا 

ُنهنا والون  بنالو  مندي بمندي والغنٌَ  بالغنٌَ   نا ٍو ُنها والٖقنت بالٖقنت جوَ  ا ٍو مندي بمندي والخمنر بالاَب جوَ 

والٖقنت  -بالخمر مندي بمندي واإلا نك بناإلا ك مندي بمندي ٕمنً زاد ؤو ازداد ٕٚند ؤصبنألا وال بنإش بيُُن الناَب بالٖقنت 

منا  منا ًندا بُند وؤمنا وضِن ت ٕنال -ؤٝيَ  ٙنا٢ «.   4 ًندا بُند وؤمنا وضِن ت ٕنال وال بنإش بيُُن الون  بالغنٌَ  والغنٌَ  ؤٝيَ 

غام الدصخىاج  ًٍ ٙخادة ًٍ مضلم بً ٌضاص بةصىادٍؤبى داود صوي َاا الحدًض صَُد بً     . 3  ؤبألا ٍرو ت َو

ت بً ؤب  صُٖان باٌ صٚاًت مً  َب ؤو وص٘ بإٝي  مً وزجهنا ٕٚنا٢ ؤبنى :ًٍ ٍناء بً ٌضاص الندصداء  ؤن مَاٍو

ت ما ؤصي بمشل َا ا بإصا صمَذ صصى٢   ؽلى   ٍلُه و صلم ًىه  ًٍ مشل َاا الا مشال بمشل ٕٚا٢ له مَاٍو

صو وننن  ٍنننً صؤًنننه ال  نننت ؤهنننا ؤموننٍ  ٍنننً صصنننى٢   ؽنننلى   ٍلُننه و صنننلم ٍو ٕٚننا٢ ؤبنننى الننندصداء منننً ٌَنناصو  منننً مَاٍو

ؤصنناٝى١ بننإـص ؤهننذ بهننا زننم ٙنندم ؤبننى النندصداء ٍلننى ٍمننر بننً التننناب ٕنناٝر  لنن١ لننه ٕٟخننب ٍمننر بننً التننناب بلننى 

ت ؤن ال جيُُ  ل١ الا مشال بمشل وزها بىزن  .  2 مَاٍو

رة  ً ؤب  ٍَر  ٍلُه وآله وصنلم ٙنا٢  ٍو
ّ
الناَب بالناَب وزهنا بنىزن منشال بمشنل والٖقنت    ًٍ الىبي ؽلى ا 

   . 5 ي ٕمً زاد ؤو اصى اد ٕهى ص ا" بالٖقت وزها بىزن مشال بمشل

ً رة ٍو م ال ٕقل بُنهما" ٙا٢:" ؤن الىبي   ؤب  ٍَر م بالدَص  . 6 الدًىاص بالدًىاص ال ٕقل بُنهماي والدَص

ننرة  نً ؤبن  ٍَر  ٍلُنه وآلنه وصننلم ٙنا٢  -هنع هللا يضر  –ٍو
ّ
الخمنر بننالخمر والحىننت بالحىنننت     ؤًقنا ٍننً الىبني ؽننلى ا 

   .  7   ٕمً زاد ؤو اصى اد ٕٚد ؤصبألا بال ما امخلٖذ ؤلىاهه والغٌَ  بالغٌَ  واإلا ك باإلا ك مشال بمشل ًدا بُد

نم والون اء بنً ٍنازب ٍنً الؾنٔر الغنُصان واليضناج  ٍنً ؤبن  اإلانهنا٢ ٙنا٢ وؤمنرط ند بنً ؤٙص ٕٚناال ههن   صنإلذ ٍز

 ٍلُنه وآلننه وصنلم ٍنً بُُن النناَب بنالىص٘ دًىنا
ّ
 ؽنلى ا 

ّ
 :وفنني لٖنً ٍنً صنلُمان بننً ؤبن  مضنلم ٙننا٢  . 8  صصنى٢ ا 

١ لني عِن ا ًندا بُند ووضِن ت ٕجاءهنا الون اء بنً ٍنازب  ذ ؤهنا وعنٍر صإلذ ؤبا اإلانها٢ ٍنً الؾنٔر ًندا بُند ٕٚنا٢ اعنىً 

ٞان ًدا بُد  م وصإلىا الىبي ؽلى   ٍلُه و صلم ًٍ  ل١ ٕٚا٢   ما  د بً ؤٙص ٠  ٍز ٕضإلىاٍ ٕٚا٢ َٕلذ ؤها وعٍر

ٞان وضِ ت ٕاصوٍ   ١ لني دصاَنم فني  :هنا٢ ٍبند النرحمً بنً منَنم ٙنا٢. وفي لًٖ ًٍ ؤبن  اإلان 9 ٕصاٍو وما  بناٌ عنٍر

الض٘ى وضِ ت ٕٚلذ صنبحان   ؤًؾن ك َناا ؟ ٕٚنا٢ صنبحان   و  لٚند بَتهنا فني الضن٘ى ٕمنا ٍابهنا ٍلني ؤحند 

ٕضإلذ الو اء بً ٍازب ٕٚا٢ ٙدم الىبني ؽنلى   ٍلُنه و صنلم اإلادًىنت وهحنً هدبناٌُ َناا البُُن ٕٚنا٢   منا ٞنان ًند 
                                                        

م 7   .44747وؤحمد  4452وابً ماظه  7/472ي واليضاج  2139  صواٍ مضلم بٙر

ح في ٞىن 4  ى ؽٍر  الو  والغٌَ  ظيضٌن.   َو

م   3  ب مىه   7/476/2563واليضاج   3329صواٍ ؤبى داود بٙر  .5/477والب هٚ   2/6642والنحاوي  7421والى ماي  بلًٖ ٍٙر

 .7/561ي وصححه ٍبدالٚادص ألاصهائول في حَلُٚه ٍلى ظامُ ألاؽى٢ 5/481/71811والب هٚ   7/479واليضاج   4/632 صواٍ مال١ في اإلاىمإ 2 

م 5  م  2122  صواٍ مضنلم بنٙر م  2559واليضنناج  بنٙر نرة وابننً ٍمنر بلٖننً  7558وؤحمند  4455وابنً ماظننه بنٙر وصواٍ مضنندد ٍنً ؤبن  صننَُد وؤبن  ٍَر

ا٢ البىؽٌ ي بصىاد صظاله زٚاث. بجحأ التٌ ة اإلاهرة  ب مىهي ٙو  .3/315/4783ٍٙر

م 6  م  2125  صواٍ مضلم بٙر  .4/634ومال١ في اإلاىمإ  2587واليضاج  بٙر

م  2124م   ؤمرظه مضلم بٙر7   ؤي ؤظىاصه."ؤلىاهه“ي واإلاٚؾىد بٚىله: 2573بلٖيهي واليضاج  بٙر

م 8  م  4781  صواٍ البصاصي بٙر  بخٚدًم الىص٘ ٍلى الاَب. 2128صواٍ مضلم بٙر

م 9   .4297  صواٍ البصاصي بٙر
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ٞان وضِ ت ٕال ًؾ ك  بُد ٕ ند بنً  .لِط به بإش وما  ٞان ؤٍيمىا ججناصة ٕضنإلذ ٍز م ٕاصإله ٕةهه  د بً ؤٙص والٛ ٍز

م ٕٚا٢ مشله  . 7 ؤٙص

م   4 ٝىذ ؤججر في الؾٔر ًٍ ؤب  اإلانها٢ ٙا٢: د بً ؤٙص وفني صواًنت: صنإلذ الون اء بنً ٍنازب وزٍند  ٕضإلذ ٍز

ً ٍلى ٍهد صص م ًٍ الؾٔر ٕٚاال ٝىا جاظٍر ى٢   ٕضإلىا صصى٢   ًٍ الؾٔر ٕٚنا٢ بن ٞنان ًندا بُند بً ؤٙص

ٞان وضاء ٕال ًؾ ك  . 3 ٕال بإش وبن 

ً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙننننا٢ ٝىنننا منننُن صصنننى٢     ٍنننً ٕقننننالت بنننً ٍبُنننند ُنننت النننناَب بالنننندًىاٍص ًننننىم مُونننن  هبننناٌُ ال هننننىد الٙى

 . 2 «ب بالاَب بال وزها بىزن ال جيَُىا الاَ»  -ملسو هيلع هللا ىلص-والشالزت ٕٚا٢ صصى٢   

نً حننيػ ر  يؤهننه ٙننا٢ ٝىننا منُن ٕقننالت بننً ٍبُنند فنن ٍو ّننسوة ٕننناصث لنني وألصننحاب  ٙننالدة ٕ هننا  َننب وو٘ص وظننَى

ت زنم ال جإمنان ٖٝت واظَل  َبن١ فنى ٖٝن يً ٍبُد ٕٚا٢ اهٌس  َبها ٕاظَله فٕإصدث ؤن ؤعى حها ٕضإلذ ٕقالت ب

مننً ٞننان ًننامً بنناهلل والُننىم آلامننر ٕننال ًإمننان بال مننشال بمشننل » ًٚننى٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-صننمَذ صصننى٢     بال مننشال بمشننل ٕننةو

» 5 . 

ً ٕقالت بً ٍبُد ألاهؾاص  ى بصُو  بٚالدة ٕ ها مرز و َب و ى مً اإلاْناهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٙا٢: ؤحألا صصى٢    ي ٍو َو

النناَب بالنناَب »  -ملسو هيلع هللا ىلص-بالنناَب الناي فننى الٚنالدة ًٕننٌ  وحندٍ زننم ٙنا٢ لهننم صصنى٢    -ملسو هيلع هللا ىلص-جبناٌ ٕننإمر صصنى٢   

 . 6 «وزها بىزن 

ذ ًىم مُو  ٙالدة بازجوفي صواًت ًٍ ٕقالت  ٍغر دًىاصا ٕ ها  َب ومرز ٕٖؾلتها ٕىظدث ٕ ها  يٙا٢: اعىً 

نننل » ٕٚنننا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص- يازجننن  ٍغنننر دًىننناصا ٕننناٝرث  لننن١ للىبننن ؤٝيننن  منننً ي وألبننن  داود: ال حتننن  جمٌننن   7 «ال جبننناٌ حتننن  جٖؾَّ

 . 8 بُنهماي ٙا٢: ٕردٍ حت  مٌ  بُنهما"

ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢   ؽنننلى   ٍلُنننه و صنننلم   ال جيَُنننىا الننناَب بالننناَب بال صنننىاء بضنننىاء   ٍنننً ؤبننن  بٟنننرة

 " 9 اَب ُٝٗ عئخموالٖقت بالٖقت بال صىاء بضىاء و َُىا الاَب بالٖقت والٖقت بال

صوي البصاصي ًٍ ؤب  البصى ي ٙا٢: صإلذ ابً ٍمر ب ٍنً الضنلم فني الىصنل ٕٚنا٢ ههني ٍنً بُُن الىصنل حتن  

 . 71 ًؾ ك وهه  ًٍ الىص٘ بالاَب وضاء بىاظس

                                                        

م 7  م  3939  صواٍ البصاصي بٙر  .7/481واليضاج   2127صواٍ مضلم بٙر

 الؾٔر والى بح ٕ ها.   ُٕه ظىاز امتهان ججاصة4 

م 3   .4167ي4161  صواٍ البصاصي بٙر

م 2   .3353د  2125  صواٍ مضلم بٙر

م5   .2155  صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 6   .2157  صواٍ مضلم بٙر

م 7  م 2154  صواٍ مضلم بٙر م 3354ي وصواٍ ؤبى داود في صيىه بٙر  .2588-2587واليضاج   7455ي والى ماي بٙر

م   صواٍ ؤبى 8   .3357داود في صيىه بٙر

م   9  م 4775صواٍ البصنناصي بننٙر م 4784ي و مَىننناٍ بننٙر ُننه دلُننل ٍلننى ظنننىاز  2129ي وصواٍ مضننلم بننٙر ننا٢ اتهنند ابنننً جُمُننت فنني اإلاىخٚننألا: ٕو بمَىنناٍي ٙو

ت    . الاَب بالٖقت مجإز

م 71   .4429  صواٍ البصاصي بٙر
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وصوي ٍبنندالرزا٘ ٍننً مجاَنند ؤن ؽنناجْا صننإ٢ بننً ٍمننر ٕٚننا٢ ًننا ؤبننا ٍبنند الننرحمً بونن  ؤؽننِى زننم ؤبُنُن الصننخيء 

بننإٝي  مننً وزهننه وؤصخٖقننل مننً  لنن١ ٙنندص ٍملنني ؤو ٙننا٢ ٍمننالتي ٕنهنناٍ ٍننً  لنن١ ٕجَننل الؾنناجٓ ًننرد ٍلُننه اإلاضننإلت 

م ال ٕقنل  م بالندَص إبألا بً ٍمر حت  اهخه  بلى بابه ؤو ٙا٢ باب اإلاسهد ٕٚا٢ ابً ٍمنر الندًىاص بالندًىاص والندَص ٍو

هدها بلُٟم  . 7 بُنهما َاا ٍهد هبِىا ؽلى   ٍلُه و صلم بلُىا ٍو

نننننا:   -هنع هللا يضر  – صوي ٍنننننً ؤبننننن  بٟنننننر ٍى لٖقنننننت بالٖقنننننت وزهنننننا بنننننىزن والننننناَب بالننننناَب وزهنننننا بنننننىزن الساثننننند ا "مٕر

د في الىاص"  .  4 واإلاضىً 

م :صصنننى٢   ؽنننلى   ٍلُنننه و صنننلمٙنننا٢  :ٙنننا٢  -هنع هللا يضر  – ٍنننً ٍلننني بنننً ؤبننن  مالنننب   الننندًىاص بالننندًىاص والننندَص

ها بنىص٘  ٞاهنذ لنه حاظنت بناَب ٕلُؾنٕر ها بناَب وبن  ٞاهذ لنه حاظنت بنىص٘ ٕلُؾنٕر م ال ٕقل بُنهما مً  بالدَص

اء  . 3 والؾٔر َاء َو

وؤهبإها  يوضِ ا بن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص هه  ًٍ بُُ الاَب بالىص٘ :ٕٚا٢ ي  -هنع هللا يضر  – ألاهؾاصي ًٍ َغام بً ٍامر 

 . 2 ؤن  ل١ الر ا

ٕناَبذ  يٕابخَذ مىه بالض٘ى جمرا ؤظنىد مىنه بىؾنٗ ُٝلنه يٞان ٍىدي جمر دون  :ٙا٢ ي  -هنع هللا يضر  – بال٢ًٍ 

الخمنننر  :ٕٚنننا٢ صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ياهنلنننٛ ٕصنننا جمنننٜر واصدد َنناا َٕٖلنننذ :ٕٚنننا٢ يوحدزخنننه بمنننا ؽننىَذ يبلننى الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص

والناَب  يواإلا ك بناإلا ك منشال بمشنل يوالغٌَ  بالغٌَ  مشال بمشل يمشال بمشل والحىنت بالحىنت يبالخمر مشال بمشل

ٞان مً ٕقل ٕهى ص ا يوالٖقت بالٖقت وزها بىزن يبالاَب وزها بىزن  . 5 وما 

 يالننننىص٘ بننننالىص٘ :ؤن صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙننننا٢   - مههههارضههههي   بنه – وؤوننننط بننننً مالنننن١ يٍننننً ٍبننننادة بننننً الؾننننامذ

وزهنننا بنننىزن  :ؤو ٙنننا٢ يواإلا نننك بننناإلا ك ٍُىنننا بَنننٌن يوالغنننٌَ  بالغنننٌَ  يوالوننن  بنننالو  يوالخمنننر بنننالخمر يوالننناَب بالننناَب

ننا٢ وال بننإش بننالو  بالغننٌَ  ازىنننٌن  يًننندا بُنند يوال بنننإش بالنندًىاص بننالىص٘ ازىننٌن بىاحنند يؤحنندَما ولننم ًٚننل آلامننر :ٙو

 . 6 ًدا بُد يوال بإش باإلا ك بالغٌَ  ازىٌن بىاحد يًدا بُد يبىاحد

                                                        

م  7/81/5776وؤبننى ٌَلننى  4/47وؤحمنند  7/478واليضنناج   4/633 صواٍ مالن١ فنني اإلاىمننإ 7  بنندالرزا٘ فنني مؾننىٖه بننٙر والب هٚنن  فنني الٟونن ي  72572ٍو

 .2/772ي وصىدٍ فَُٗ ٝما في اتهمُ 5/479

م 4  م  72569  صواٍ ٍبنندالرزا٘ فنني مؾننىٖه بننٙر  7/719/25ي وؤبننى ٌَلننى والونن اص ٝمننا فنني البحننر السمنناص 44844و صواٍ ابننً ؤبنن  عننِبت فنني مؾننىٖه بننٙر

: وَنننى  بننناهلل ممنننا وضنننب بلُنننه منننً الٚبننناثح. وفننني بجحنننأ التٌننن ة اإلاهنننرة 2/775دٍ دمحم بنننً الضننناثب ال٠لبنننيي ٙنننا٢ الهُش ننني فننني اتهمنننُ وفنننَٖه ألن فننني بصنننىا

ٔى ٍلُه.3/372/4816  : الصحُح ؤهه مٙى

نجي في صيىه 3   .3/45  صواٍ الداٙص

 جحُٚنننٛ محمنننىد  4/722والنوننن ي فننني تهننناًب آلازننناص  44/767والنو اوننن  فننني اإلازهنننم الٟبٌننن   3/745/7552وؤبنننى ٌَلنننى  47-41-2/79  صواٍ ؤحمننند 2 

 .3/375/4877عاٝر  وابً ؤب  عِبت وؤحمد بً مىُُ ٝما في بجحأ التٌ ة اإلاهرة 

نننري ٍنننً مىؾننىصي ٍنننً ؤبننن  حمنننسةي ٍنننً صنننَُد بنننً اإلاضنننِبي ٍننً بنننال٢ بنننهي ٝمنننا فننني بجحنننأ التٌننن ة اإلاهنننرة 5  نننه ٙنننا٢: وؤهبإهنننا ظٍر   صواٍ بسننحا٘ بنننً صاٍَى

3/374/4817. 

ً بننهي ٝمننا فنني بجحننأ التٌنن ة اإلاهننرة 6  ننٛ الر ُننُ بننً ؽننيُحي ٍننً دمحم بننً صننًٌ  ننا٢ البىؽننٌ ي: َنناا  3/315/4787  صواٍ ؤبننى داود النُالسننخي مننً مٍر ٙو

 بصىاد حضًي الر ُُ بً ؽيُح مصخلٗ ُٕهي و اقي صظا٢ ؤلاصىاد زٚاث.
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نا ٙبنل الخٚنابك ٕضند الؾنٔر ؤلاظمناٌ ؼ .7  وب ا جٖاٙص
 
بداًنت اتهتهند  ي733مً عنرل الؾنٔر ؤن ٠ًنىن هناظسا

4/728.  

ت مُ حٌَُن الىٚدًً في الؾٔر جٟملت اتهمٌى  .4   .71/98صحت اإلاؾإص

  .8/272ظىاز البُُ بالٖلىش البىاًت  .3

2.  
 
  .5/279الامٌ ة  ي9/213اتهمٌى  الَروـ حٌَن بالخٌَُن بظماٍا
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صواٍ البصنناصي « صحننم   صظننال صننمحا ب ا بنناٌ وب ا اعننى ي وب ا اٙخ ننخ »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ظننابر ؤن صصننى٢   

ا٢: حضً صحُحي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    (1)والى ماي  ٞان ٙبلٟم صهال ب ا باٌ صهال ب ا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙو ّٖر   لرظل 

 «.اعى ي صهال ب ا اٙخ خ 

رة ؤن صصى٢    ً ؤب  ٍَر صواٍ الى ماي "بن   ًحب صمح البُُ صمح الغراء صمح الٚقاء»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ا٢: ٍّربي و   .(2)ٙا٢ الحاٝم: صحُح ؤلاصىاد ٙو

ٚبننت بننً ٍننامري ٙننا٢ حاًٖننت:  نً حاًٖننت وؤبننى مضننَىد ٍو ؤحننألا   بَبنند مننً ٍبننادة آجنناٍ   منناالي ٕٚننا٢ لننه: »ٍو

ننان منً ملٚنن   منا ا ٍملنذ فنني الندهُا؟ ٙنا٢: وال ًٟخمننىن   حندًشاي ٙنا٢: ًننا صب آجِخجني مناال ٕٟىننذ ؤبناٌُ الىناشي ٞو

ر واهيننر اإلاَضننري ٕٚننا٢   ٍننس وظننل: ؤهننا ؤحننٛ مىنن١ ججنناوزا ٍننً ٍبننديي ٕٚننا٢ الهننىاز ٕٟىننذ ؤجِضننر ٍلننى اإلاىصنن

نننا ٍلننى حاًٖنننت  (3)صواٍ مضننلم "-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍٚبننت بنننً ٍننامر اله ننني وؤبننى مضنننَىد: َٟنناا صنننمَىاٍ مننً صصنننى٢    مىٕٙى

ننا ٍننً ٍٚبننت وؤبنننى مضننَىد ٍى نند ؤمرظنننه يومٕر نننا ٍننً حاًٖننت فننني ظملنن (4)البصنناصي ومضننلم  ٙو ٍى ت حنندًض آمنننر مٕر

ٞان ممً ٙبلٟم ؤجاٍ اإلال١ ًٚبك صوحهي ٕٚا٢: َل ٍملذ مً مٌ ؟ »ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢: صمَذ الىبي  بن صظال 

ٙا٢: ما ؤٍلمي ُٙل له اهير ٙا٢: ما ؤٍلنم عِن ا ٌّن  ؤون  ٝىنذ ؤبناٌُ الىناش فني الندهُاي ٕنإهير اإلاىصنر وؤججناوز ٍنً 

 «.اإلاَضري ٕإدمله   الهىت

ننرة ؤن الىبنني و  صواٍ ؤبننى داود واليضنناج  وابننً "مننً ؤٙننا٢ مضننلما بَُخننه ؤٙننا٢   ٍي جننه»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً ؤبنن  ٍَر

ا٢: صحُح ٍلى عرمهماي وصححه ابً حسم.« ًىم الُٚامت»وزاد:  (5)"حبان في "صحُحه  وصواٍ الحاٝم ٙو

ح ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ً ؤب  عٍر صواٍ النو اون  « مً ؤٙا٢ ؤماٍ بَُاي ؤٙا٢   ٍي جه ًىم الُٚامنت: »- ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

 وصواجه زٚاث. (6)"في "ألاوصه

  .755ظىاز ؤلاٙالت في البُُ مراجب ؤلاظماٌ ؼ  7

ٞاص   4 ادة او هٚؾان حَد بَُا الاصخا   .6/297ؤلاٙالت التي ٕ ها ٍز

ُل بالغراء ٕ  3 م بٙالت الٝى  .6/293خح الٚدًر جحٍر

 .زننننم ملننننب مننننً اإلاغننننى ي ؤلاٙالننننت مننننً البُنننُن ٕإٙالننننه ٕالغننننُُٖ لننننه حننننٛ الغننننَٖت بننننالشمً يمننننً بنننناٌ حؾننننخه مننننً ٍٚنننناص  2

ٞاص    .7/78الاصخا

                                                        

  .5/357 ي والب هٚ   3/321 ي وؤحمد  2913حبان   ي وابً 4413 ي  ابً ماظه  7341 ي الى ماي  7971 البصاصي  7 

  .77/774 ي  ؤب  ٌَلى  4/62 ي الحاٝم  7379 الى ماي  4 

  .7561 مضلم  3 

  .7561 ي مضلم  3466 البصاصي  2 

  .4/454 ي وؤحمد  4799   4/727 ي  ابً ماظه  4/54 ي الحاٝم  5131 ي ابً حبان  3261 ؤبى داود  5 

  .7/473 ""ألاوصه النو او  في 6 
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م بإٕقننننل مننننً »ي ٙننننا٢: ٙننننا٢ صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  – ٍننننً ؤبنننن  النننندصداء دصظننننت الؾننننُام والؾننننالة ؤال ؤموننننٝ 

ضاد  اث البٌن الحالٚت»ٙالىا: بلىي ًا صصى٢   ٙا٢: « والؾدٙت؟   (2)"بؽالي  اث البٌني ٕو

نً  ط الٟننااب النناي ًؾنن ك »ي ؤمو جنه: ؤجهننا صننمَذ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚنى٢:   - اهنع هللا يضر – ؤم ٞلشننىم بيننذ ٍٚبننتٍو لنِن

  (3)« مٌ ابٌن الىاشي ُٕى ي مٌ اي ؤو ًٚى٢ 

نً  صمنؿ الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص مننً الٟناب فنني زنالر: فنني الحننرب وفني ؤلاؽننالي بننٌن ٙالننذ:   - اهنع هللا يضر – ؤم ٞلشننىم بينذ ٍٚبننتٍو

ى٢ الرظل المرؤجه.  وفي صواًت   .(4)"وحدًض الرظل امرؤجه وحدًض اإلارؤة زوظها :الىاش ٙو

                                                        

ٚنُ التؾىمت. حاعُت ابً ٍابدًً 7  ُ الً اٌ ٍو  .5/648  ٍٚد الؾ ك َى ٍٚد ًٕر

جنننننه ل حننننندًض  47518  وؤحمننننند  4519  والى مننننناي  2979  صواٍ ؤبنننننى داوود  4    منننننً الضلضنننننلت الصنننننحُحتي 4639  وحضنننننىه ألالبننننناو  فنننننمً جصٍر

ج اإلاضىد.  وصححه ألاصهائول في جصٍر

  .4615  ومضلم  4694   صواٍ البصاصي 3 

ننننريي و ننننه صواٍ مضننننلم بَنننند 525  وصننننححه ألالبنننناو  فنننني الصننننحُحت  47474  صواٍ ؤحمنننند  2    وؤٝينننن  اتحنننندزٌن ٍلننننى ؤن الؾننننىاب ؤهننننه مننننً ٝننننالم الَس

ُنه: وحَلُٛ ألاصهنائول ٍلنى اإلاضنىد 5/311"  وللخٖؾُل ًرظُ بلى "الٖخح4615الحدًض   والناي هنري  :7/314ٙنا٢ التنُنب فني "الٖؾنل للىؽنل" ي ٕو
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: ؤن ؤهاصا مً بجي ٍمنرو بنً ٍنٔى ٞنان بُننهم شنخيءي ٕصنرط بلن هم الىبني ؽنلى     -هنع هللا يضر  – ًٍ صهل بً صَد

. وفني صواًنت ٍننً صنهل بنً صنَد ا: ؤن ؤَنل ٙبنناء (1)ٍلُنه وصنلم فني ؤهناش منً ؤصننحابه ًؾن ك بُننهم. صواٍ البصناصي 

 .(2)"ا َبىا بىا هؾ ك بُنهم»اٙخخلىا حت  جرامىا بالحهاصةي ٕإمو  صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بال١ي ٕٚا٢: 

 ما وصد في صحت الاجٖا٘ ٍلى الؾ ك

الؾ ك ظاثس بٌن اإلاضلمٌني بال ؽ حا حرم حالال  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ًٍ ٍمرو بً ٍٔى اإلاسو  

واٍ ؤبننننى داود وابننننً ماظننننه ص  -ؤو ؤحننننل حرامنننناي واإلاضننننلمىن ٍلننننى عننننرومهمي بال عننننرما حننننرم حننننالال ؤو ؤحننننل حرامننننا 

ٞإهنه اٍخونٍ  بٟين ة  3  وصححه والى ماي نه ٝشٌن  بنً ٍبند   بنً ٍمنرو بنً ٍنٔى فنَُٗ. و . وؤهٟروا ٍلُها ألن صاٍو

ه. نرة وؤمرظنه الحناٝم مٙر د صححه ابً حبنان منً حندًض ؤبن  ٍَر نا٢: ٍلنى عنرمهما  ٙو نرة ٙو منً حندًض ؤبن  ٍَر

اجغتي  ؤن ؤبا داود صوي الحدًض ٍنً "و ٝر الحإً ابً ٝشٌ  في "بصعادٍوؤمرط له الحاٝم عاَدًً ًٍ ؤوط ٍو

رة بةصىاد حضً  واتحرص  البلِى . 2 ؤب  ٍَر

ت مُ جحلُل ٞل مٔر لدمر  ما وصد في الؾ ك ًٍ الحٚ٘ى اتههىلت بالٚضمت زم الٍٚر

ض بُنهما ٙد دصصذ لِط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ظاء صظالن ًصخؾمان بلى صصى٢   »ٙالذ:    - اهنع هللا يضر – ًٍ ؤم صلمت في مىاٍص

: بهٟنم جصخؾنمىن بلنى صصنى٢  ي وبهمنا ؤهنا بغنر ولَنل بَقنٟم ؤلحنً بحهخنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -بُنهما بِىتي ٕٚا٢ صصى٢   

ذ له مً حٛ ؤمُه عِ ا ٕال ًإمناٍي وبهمنا ؤٙنُن لنه مً بَك وبهما ؤٙ خي بِىٟم ٍلى هحى ما ؤصمُي ٕمً ٙقِ

نا٢ ٞنل واحند منهمنا: حٚن  أل نيي ٕٚنا٢   5 ٙنَت مً هاص ًإح  بها اصناما  في ٍىٚه ًىم الُٚامتي ٕب٠ألا الرظالني ٙو

حننند مىٟمنننا الحننٛي زنننم اصنننتهماي زنننم لُحلننل ٞنننل وا  6 : ؤمنننا ب ا ٙلخمنننا ٕا َبننا ٕاٙدضنننماي زنننم جىمُنننا -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننى٢   

وبهمننا ؤٙ ننخي بِننىٟم برؤَنن  ُٕمننا لننم ًًنن ٢ ٍلنني »صواٍ ؤحمنند وؤبننى داود وابننً ماظننهي وفنني صواًننت ألبنن  داود:  "ؽنناحبه

 وصٟذ ٍىه ؤبى داود واإلاىاصي وفي بصىادٍ مٚا٢ي وؤؽله في "الصحُح". "ُٕه

 ما وصد في ؽ ك ؤلاصٚال:

ؤهنه جٚاعنخ  ابنً ؤبن  حندصد دًىنا لنه ٍلُنه فني ٍهند صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص فني اإلاسنهدي ٕاصجَٖنذ  يًٍ َٝب بً مال١ ا

ى في بِخهي ٕصرط بل هما صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص حت  ٝغٗ سهٗ  هرجهي وهاد ي ؤؽىاتهما حت  صمَها صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص َو

                                                                                                                                                                                                

ننابي ؤو بلْننه ٍىننهي و   -و  ؤٍلنم- ج صنمَه مننً ٍبنند الَى نابي بمننا ؤن ٠ًننىن ابننً ظننٍر ننُ بلُنه َنناا الحنندًض مننً صواًننت ٍبنند الَى ج بهمننا ٙو ؤن ابننً ظننٍر

 ؤٍلم.

  .4691  صواٍ البصاصي  7 

  .4693  صواٍ البصاصي  4 

ننم  3  ننا٢: 7354 الضننًن ٙص م  -صحمننه    –لبنناو  َنناا حنندًض حضننً صننحُح ". وصننححه ألا" ي ٙو ننه. وفننَٖه ابننً 7313و ؤلاصواء بننٙر  بمجمننٌى مٙر

 .342ٍبدالهادي في اتحرص ؼ 

ٚه الب هٚ  3592 صواٍ ؤبى داود  2  نجي 6/65  ومً مٍر بي وابً حبان   4/29ي والحاٝم 3/47. والداٙص ٛ ابً َو ٛ مروان 5197مً مٍر   مً مٍر

: "بال بنً دمحم الننامريي ٝالَمننا ٍنً صنلُمان بننً بنال ٢ي بنه. وزادوا فنني ؤولنه ٌّن  ابننً حبنان: "اإلاضنلمىن ٍلننى عنرومهم"ي وزاد ابنً حبننان وحندٍ فني آمننٍر

  .7313  وصححه ألالباو  في ؤلاصواء  638وؤمرظه ابً الهاصود  "ؽ حا ؤحل حالال ؤو حرم حراما

  ي الحدًدة التي حضَر بها الىاص.بقم الهمسة وص٠ىن الضٌن اإلاهملت « اصناما»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5 

 بٖخح الىاو والتاء ؤي اٙؾدا الحٛ ُٕما جؾىَان مً الٚضمت.« جىمُا»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 6 
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صصنى٢  ي ٕإعنناص بُنندٍ ؤن فنُن الغنننر منً دًىنن١ي ٙننا٢ َٝننب: ٙنند  ٙننا٢: لبُنن١ ًنناي َٝنب بننً مالنن١ ٙننا٢: ًنا َٝننب

  (1)"ٙم ٕاٙقه»َٕلذ ًا صصى٢  ي ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ً ٍاجغت اهنع هللا يضري جٚنى٢: صنمُ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؽنىث مؾنىم بالبناب ٍالُنت ؤؽنىاتهماي وب ا ؤحندَما ٌضخىفُن ٍو

ٚه  ضىٕ  ى ًٚى٢: و  ال ؤَٕلي ٕصرط ٍل هما صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚا٢: آلامري َو ؤًً اإلاخنإلي ٍلنى  ي ال »في شخيءي َو

 .(2)"ٕٚا٢: ؤها ًا صصى٢  ي وله ؤي  ل١ ؤحب ي«ًَٖل اإلاَرؤ؟

 ما وصد في الؾ ك ًٍ اإلاَلىم باتههى٢ 

ننً ظننابر لُننه دًننً ٕاعننخد الْرمنناء فنني حٚننىٙهمي ٙننا٢: ٕإجِننذ »   -هنع هللا يضر  – ٍو ؤن ؤبنناٍ ٙخننل ًننىم ؤحنند عننهُدا ٍو

حللىو  ٕإبىا ٕلم ٌَنهم الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  ا٢: صىْدو ٍل١ُي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕضإلهم ؤن ًٚبلىا زمر حاًن  ٍو حاًن  ٙو

ا  ا  3 ٕجا تها ْٕدا ٍلُىا حٌن ؤؽبح ٕنأ في الىصل ودٍا في زمَر ؤن »وفي لٖنً: « ٕٚقُتهم و ٚ  لىا مً زمَر

ي ٠ٕلنم ظنابر الىبني  ىِينٍر ًُ ؽنلى    -ؤباٍ جىفي وجٜر ٍلُه زالزٌن وصٚا لرظل منً ال هنىد ٕاصندىيٍر ظنابر ٕنإبألا ؤن 

لم ال هىدي لُإمنا زمنر هصلنه بالناي لنه ٕإ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕغُٖ بلُه ٕجاء صصى٢    -ٍلُه وصلم  ملسو هيلع هللا ىلص  -بنا ٕندمل الىبني ٞو

ناٍ زالزنٌن وصنٚا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىصلي ٕمصخ  ٕ هاي زم ٙا٢ لهابر: ظا لنه ٕنإٔو الناي لنه ٕجناٍ بَندما صظُن الىبني  – ٕإٕو

قلذ صبَت ٍغر وصٚا  . 2 صواَما البصاصي « ٕو

 
ًّ
 ما وصد في الؾ ك ًٍ الدًً اإلااظل ببَقه حاال

ننً بُنُن  ي ٙننا٢: ههنن  صصننى٢   ؽننلى   ٍلُننه  -هنع هللا يضر  – ٍنً ابننً ٍمننر ننً بُنُن اتهننري ٍو وصنلم ٍننً الغننْاصي ٍو

ً بُُ آظل بَاظل ٞالئ ب٠الئي ٍو ً بُُ   .(5)"..الْرصي ٍو

ٙا٢: ؤصلٖذ صظال ماثت دًىاصي زم مرط صه ي في بَض بَشه صصى٢   ؽلى    -هنع هللا يضر  –ًٍ اإلاٚداد بً ألاصىد

  ٍلُه وصلمي ٕٚلذ له: عهل لي حضٌَن دًىاصا وؤحنه ٍغنرة دهناهٌ ي ٕٚنا٢: وَنمي ٕناٝر  لن١ لرصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي 

 .(6)"ؤٞلذ ص ا ًا مٚدادي وؤمَمخه "ٕٚا٢: 

ظىا ًٍ ابً ٍباش بي ٙا٢: إلاا ؤصاد صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ًصرط بجي الىقٌ  ٙالىا: ًا صصى٢  ي به١ ؤمرث بةمرا

ا٢ الناَبي  (1)"َاا حدًض صحُح ؤلاصىاد ولم ًصرظاٍ « فَىا وحزهلىا»ولىا ٍلى الىاش دًىن لم جحلي ٙا٢:  ٙو

س لِط بشٚتالسهجي فَُ  :4345الاَبي في الخ تُؿ   بد الٍَس  ٗ ٍو

                                                        

"والنو اوننننننننن  فنننننننننني 4229وابنننننننننً ماظنننننننننه " 8/422واليضنننننننننناج  "3595  وؤبنننننننننى داود "7558ومضنننننننننلم  "4771""4278""257""277 ؤمرظنننننننننه البصننننننننناصي "7 

 .6/54ي والب هٚ  4/467ي والداصم  6/391وؤحمد "4757"ي والبْىي "749ي79/747""الٟبٌ 

  .7557  ومضلم  4715  صواٍ البصاصي  4 

 : ٙىله: ظا تها الهاا  الؾرام.-صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 3 

  .4232 ي وابً ماظه  4882داود   ي وؤبى 4466 ي واللًٖ الشاو  ؤمرظه: البصاصي  4267ي 4465 اللًٖ ألاو٢ ؤمرظه: البصاصي  2 

نا٢ الون اص بَندٍ: ٙنا٢ الون اص: ال وَلنم صواٍ بهناا الخمنام بال مىحنخ  بنً ٍبُندةي ٍنً ٍبند   بنً دًىناصي ٍنً ابنً ٍمننر. 7481  صواٍ الون اص  الٟغنٗ: 5    ٙو

ا٢ الهُش ي في اتهمُ   ى 6357ٙو ُه مىحخ  بً ٍبُدةي َو  فَُٗ. : في الصحُح مٔر مىه. صواٍ الو اصي ٕو

  .77727  صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  6 
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ي ؤن صظننال مننً ّننإٛ ٞننان لننه ٍلننى صظننل مننً مهننرة ماثننت دًىنناص فنني زمننً ٍشمنناني ْٕىمننىا ّىُمننت  ٍننً ؤبنن  اإلاَنناٜص

ٞاهنننذ اإلااثنننت مغننناظرةي ٕرعنننخي بنننال١  حضنننىت ٙنننا٢ اإلاهنننري: ؤعهنننل لننن١ صنننبٌَن دًىننناصا ٍلنننى ؤن جمحنننى ٍجننني اإلااثنننتي و

ٝالٝما ٙد ؤ ن بحرب منً »ٙا٢: الْإٚ  ٕمر بهما اإلاٚداد ٕإما ب هام دابخه لِغهدٍي ٕلما ٙؿ ٍلُه الحدًض 

  (2)«   وصصىله

 ما وصد في الؾ ك ًٍ دم الَمد 

مننً ٙخننل مخَمنندا دٕنُن بلننى ؤولُنناء »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍننً ٍمننرو بننً عننَُب ٍننً ؤبُننه ٍننً ظنندٍ

و لنن١  ي 3 اإلاٚخننى٢ ٕننةن عنناءوا ٙخلننىا وبن عنناءوا ؤمنناوا الدًننتي و نني زالزننىن حٚننت وزالزننىن ظاٍننت وؤصبَننىن ملٖننت 

 . 2 صواٍ ؤحمد وابً ماظه والى ماي وحضىه « ٍٚل الَمد وما ؽىلحىا ٍلُه ٕهى لهم و ل١ حغدًد الَٚل

 ما وصد في الؾ ك ًٍ الحدود

نننرة وزٍنند بنننً مالنند ننً ؤبنن  ٍَر نننراب ؤحننألا صصنننى٢   »ؤجهمنننا ٙنناال:    - مهنع هللا يضر – ٍو ٕٚننا٢: ًنننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن صظنننال مننً ألٍا

ا٢ التؾم آلامر  ى ؤٕٚه مىه-صصى٢  ! ؤوغدٜ   بال ٙقِذ لي بٟخاب  ي ٙو : وَنم ٕناٙك بُيىنا بٟخناب -َو

رؤجنه وبون  ؤمونن ث ؤن ٍلنى ابجنني  ي واثنان لني ًننا صصنى٢  ي ٙنا٢: ٙننلي ٙنا٢: بن ابجنني ٞنان ٍضنُٖا ٍلننى َناا ٕسهننا بام

ننب ٍننامي  الننرظمي ٕإخنندًذ مىننه بماثننت عنناة وولُنندةي ٕضننإلذ ؤَننل الَلننمي ٕننإمو وو  ؤن ٍلننى ابجنني ظلنند ماثننت وحٍْر

: والننناي هٖسنننخي بُنننندٍ ألٙقنننٌن بِىٟمنننا بٟخننناب  ي الىلُنننندة -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبن ٍلنننى امنننرؤة َننناا النننرظمي ٕٚننننا٢ صصنننى٢   

ذ  -لرظل مً ؤصلم-لى ابى١ ظلد ماثت وحٍْرب ٍامي واّد ًا ؤهِط والْىم صد ٍل١ُي ٍو بلى امرؤة َااي ٕةن اٍىٕ 

ذي ٕإمر بها صصى٢     .(5)مخٖٛ ٍلُه  "ٕرظمذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕاصظمهاي ٙا٢: ْٕدا ٍل ها ٕاٍىٕ 

  7/5ظىاز الؾ ك في الهملت اإلاْجي  .7

م اإلاؾالحت ٍلى  .4   7/377ؤلإؾاي  ..بَك الاي ٍلُه بَد اٍى إه بهجحٍر

  .6/267اتحلى  .بنالن الؾ ك مُ ؤلاه٠اص والض٠ىث واإلاد ي مَخٚد الحٛ مَه .3

  .7/55بنالن اإلاؾالحت ًٍ الحدود في حٚ٘ى   بداجُ الؾىاجُ  .2

  .71/71البىاًت  .ظىاز الَـر في الؾ ك ًٍ الهىاًت .5

ننادة وبن ٞننان مننً مننالٔ ظيضننه اإلاؾننالحت ٍننً ُٙمننت اإلاخلٖنناث بن ٞننان  .6 مننً ظننيط اإلاْقننىب ال ججننىز اإلاؾننالحت بالٍس

  .5/632صد اتحخاص  .وبن لم حهل١ اإلاْقىب ظاز ب٠ل حا٢ يظاز

                                                                                                                                                                                                

نننا٢ الهُش نننني فنننني اتهمننننُ 2477  والنحنننناوي فنننني عنننري مغنننن٠ل آلازنننناص  4984  والنو اونننن  فننني ألاوصننننه  77737  والب هٚنننن   4345  صواٍ الحننناٝم  7    ٙو

د وزٛ.6625  ى فَُٗي ٙو ُه مضلم بً مالد السهجيي َو   : ٕو

ننا٢ الهُش نني فنني اتهمننُ  . 41/454  صواٍ النو اونن  فنني الٟبٌنن  4   : وؤبننى اإلاَنناٜص لننم ؤظنند مننً جرظمننه ٌّنن  ؤن اإلاننسي  ٝننٍر فنني جرظمننت ٍُنناظ بننً 6569ٙو

 ٍباش ٕضماٍ ٍلُا ؤبا اإلاَاٜص الىادي. و ُٚت صظاله صظا٢ الصحُح.

 ؤي: حاملت."ملٖت»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 3 

  .2516 ي  ؤب  داود مصخؾرا  7387   ي الى ماي4646 ي ابً ماظه  477ي 4/783 ؤحمد  2 

  .7698ي 7697 ي مضلم  6771ي 6267ي 6257ي 6226ي 6221ي 6458ي 4575ي 4529   4637ي 4575ي 4571ي 4518ي 4514 البصاصي  5 
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 36اليضاء: [ ]  : ] ال

دم القرص ما وصد في حٛ الهاص ؤن ٌْرز التغب في   ظداص الهاص ٍىد الحاظت ٍو

رة ؤن الىبي  نرة: منالي  (1)مغنبت  ال ًمىُ ظاص ظناٍص ؤن ٌْنرز »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  ٍَر فني ظنداٍص زنم ًٚنى٢ ؤبنى ٍَر

ا٢ الى ماي: حضً صحُح. ي 4 صواٍ الهماٍت بال اليضاج  "ؤصاٝم ٍنها مَرفٌني و  ألصمٌن بها بٌن ؤٝخإٟم  ٙو

ننً ٍٟرمننت بننً صننلمت بننً ص َُننت  ً مننً بجنني اإلاٌْنن ة ؤٍخننٛ ؤحنندَما »ٍو ؤن ال ٌْننرز مغننبت فنني ظننداٍص  (3)ؤن ؤمننٍى

نند ألاهؾنناصي وصظنناال ٝشٌنن ا ٙننالىا: وغننهد ؤن صصننى٢    ٙننا٢: ال ًمىنُن ظنناص ظنناٍص ؤن ٌْننرز  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕلُٚننا مجمنُن بننً ًٍس

ي ٕٚنننا٢ الحنننالٗ: ؤي ؤ ننني: ٙننند ٍلمنننذ  ننند حلٖنننذ ٕاظَنننل ؤصننننىاها دون مغننبا فننني ظنننداٍص ؤهننن١ مٚ نننخي لننن١ ٍلننني ٙو

نننى   2 ماظنننه  صواٍ ؤحمننند وابنننً« ظنننداصي َٕٖنننل آلامنننر ْٕنننرز فننني ؤلاصننننىان مغنننبت وفننني بصنننىاد الحننندًض ٍٟرمنننت َو

 .(5)مجهى٢ 

نننه ٍلنننى حاًننننه ٕننننال »منننً حننندًض ابنننً ٍبننناش:   6 وفننني صواًنننت للب هٚننن   ب ا صنننإ٢ ؤحننندٝم ظننناٍص ؤن ًننندٍم ظاٍو

 .«ًمىَه

 الهاص مً ؤلافراص بالهاص:ما وصد في مىُ 

ي والبننً  7 صواٍ ؤحمنندي وابننً ماظننه  - (7) ال فننرص وال فننراص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    -ب-ٍننً ابننً ٍبنناش 

ننى فنني اإلاىمننة مرصننل  (2)ماظننه ٍننً ٍبننادة بننً الؾننامذ  ال فننر وال فننراص وللرظننل ؤن ًقنُن »البلننِى وفنني صواًننت: . 3 َو

                                                        

ننا٢ ٙننا٢ ابنننً ٍبنند الونن  فنني "الخمهُنند"مغننبت»ٙىلننه:  -صحمننه    –  ٙننا٢ الر ننا ي 7  : واإلاَجنن  واحننندي ألن 71/447"بؾنننُْت الهمننُ وؤلإننراد صواًخننان. ٙو

 اإلاراد بالىاحد الهيط.

 ي  ؤلامنننننننام مالننننننن١ 263ي 421ي 4/431 ي ؤحمنننننند  4335 ي ابننننننً ماظنننننننه  7353 ي الى مننننننناي  3632 ي ؤبننننننى داود  7619 ي مضنننننننلم  4337 البصنننننناصي  4 

  .575   4/471 ي وابً حبان  4/725 

 3.    ؤي حلٗ بإن ٌَخٛ ب ا وفُ ؤمٍى التغب في ظداٍص

ل الٟبٌن 6/757" . وؤمرظنه الب هٚن  فني "الضنًن4336 ي ابنً ماظنه  281ي 3/279 ؤحمند  2  ي والنحنناوي 219-7/218". وؤمرظنه البصناصي فني "الخناٍص

نٛ م٠نن  بنً ببننراَُمي بنه. وؤمرظننه  6/69"  مصخؾنراي والب هٚنن  فني "الضنًن7186/  79" ي والنو اونن  فني "الٟبٌنن 4271 "فني "عنري مغنن٠ل آلازناص مننً مٍر

نٛ ؤبن  ٍاؽنم الطنحاٜ ابنً مصلندي ٍنً 7187/  79"الٟبٌن “ ي والنو او  فني 4219 " ي والنحاوي في "عري مغ٠ل آلازاص4336 ابً ماظه    منً مٍر

جي به.  ابً ظٍر

ب": مضخىصي و ُٚت صظاله زٚاث صظا٢ الغُصٌن.5  ا٢ ابً  هر في "الخٍٚر   ٙو

  .6/69 الب هٚ   6 
ٞان  ل١ ًقر بمً اهخُٖ بملٟهي ٕله اإلاىُي ٝمً له  -مً الاهخٖاٌ بملٟهي والاصجٖا٘ به  الهاصمىُ  :" -رمحه هللا  –قال ابن رجب  (7) ٕةن 

حرم ٍلُه الامخىاٌ ؤم ال؟ ٕمً ٙا٢ في  ظداص واٍ ال ًحخمل ؤن ًنري ٍلُه مغبي وؤما بن لم ًقر بهي ٕهل ًجب ٍلُه الخمٌٟني ٍو

ي ٙا٢ َىا: ل هاص اإلاىُ مً الخؾٔر في ملٟه بٌْ  ب ههي ومً ٙا٢  الٚضم ألاو٢: ال ًمىُ اإلاال١ مً الخؾٔر في ملٟهي وبن ؤفر بجاٍص
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نننننٛ ٕننننناظَلٍى صنننننبَت ؤ ٌصمغنننننبه  صواٍ ؤحمننننند وابنننننً ماظنننننهي والب هٚننننن   "فننننني حننننناثه ظنننننداٍص وبن امخلٖنننننخم فننننني النٍر

بد الرزا٘  ا٢: صحُح ٍلى عرل مضلم . 2 والنو او  ٍو  . 5 وصواٍ الحاٝم مً صواًت ؤب  صَُد التدصيي ٙو

ً ؤب  ؽرمت مال١ بً ِٙط ألاهؾاصي عهد بدصا ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    مً فناص مضنلما فناٍص  ي : »- ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

ؤبننننى داود واليضنننناج  والى مننناي وحضننننىهي َٟنننناا لٖنننً الحنننندًض فنننني "بلننننِى  صواٍ« ومنننً عننننا٘ مضننننلما عنننٛ   ٍلُننننه

 «.مً فاص فاص   به ومً عا٘ عٛ   ٍلُه: » 6 ولًٖ الى ماي وؤب  داود "اإلارام

نننً ؤبننن  بٟنننر الؾننندًٛ ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢      7 صواٍ الى مننناي « ملَنننىن منننً فننناص مامىنننا ؤو مٟنننر بنننه: »- ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

ب. ا٢: حدًض ٍّر  ٙو

 ما وصد في الهىاص في اليضاجٌن:

تني ًٍ ٍبد   بً الس ٌ  بي ؤهه حدزه: ؤن صظال مً ألاهؾاص ماؽم الس ٌ  ٍىد الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فني عنراط الحنرةي ال

ألاهؾناصي: صنري اإلاناء ًمنري ٕنإبألا ٍلُنه؟ ٕامخؾنما ٍىند الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٌضٚىن بها الىصنلي ٕٚنا٢ 

ٞان ابً ٍمخ١؟ ٕخلىن وظه صصى٢  ي«ؤصٛ ًا ز ٌ ي زم ؤصصل اإلااء بلى ظاٜص»للس ٌ :  ْٕقب ألاهؾاصيي ٕٚا٢: ؤن 

و  بون  ألحضنب َناٍ آلاًنت "ٕٚنا٢ الس ٌن :  ي«م احيط اإلااء حتن  ًرظُن بلنى الهندصاصٛ ًا ز ٌ ي ز»  ملسو هيلع هللا ىلصي زم ٙا٢: 

 اتحرص  (8)"[ 65هسلذ في  ل١: }ٕال وص ١ ال ًامىىن حت  ًحٟمٜى ُٕما شهر بُنهم  ]اليضاء: 

ٞاهذ له ٍقد مً هصنل فني حناثه صظنل منً ألاهؾناصي ٙنا٢: ومُن الرظنل ؤَلنهي ٙنا٢:  ًٍ صمرة بً ظىدبي ؤهه 

غننٛ ٍلُننهي ٕنلننب بلُننه ؤن ًيَُننه ٕننإبألاي ٕنلننب بلُننه ؤن ًىاٙلننه ٕننإبألاي ٠ٕننان  صننمرة ًنندمل بلننى هصلننه ُٕخننإ ي بننه َو

ٕهبنه لنه »ٕإحألا الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ٕناٝر  لن١ لنه ٕنلنب بلُنه الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ؤن ًيَُنه ٕنإبألا ٕنلنب بلُنه ؤن ًىاٙلنه ٕنإبألاي ٙنا٢: 

                                                                                                                                                                                                

ى ٙى٢ مال١. والشاو : ؤهه ال ًجىز اإلاىُي وَى ماَب ؤحمد في مري  َىاٜ باإلاىُي ٕامخلٖىا َاَىا ٍلى ٙىلٌن: ؤحدَما: اإلاىُ َاَىا َو

ي ووإٚه الغإعي في الٚدًم وبسحا٘ وؤبى زىصي و  بد اإلال١ بً حبِب اإلاال٠ ي وح٠اٍ مال١ التغب ٍلى ظداص ظاٍص داودي وابً اإلاىاصي ٍو

 زم  ٝر الحدًض زم ٙا٢:  ًٍ بَك ٙقاة اإلادًىت.

. 

  ي وجىير بُٚت الرواًاث ُٕه.451  وصححه ألالباو  في الصحُحت  3384 ي ؤبى داود  7/776 ؤحمد  7 

السواثنند فنني حنندًض ٍبننادة بننً الؾننامذ زنناا بصننىاد صظالننه زٚنناث بال ؤهننه مىٚنننُ. ألن   بلٖننً: ٙ ننخ  ؤال فننرص وال فننراصي فنني 4321  صواٍ ابننً ماظننه  4 

ا٢ البصاصي لم ًلٛ ٍبادة.  بسحا٘ بً الىلُد ٙا٢ الى ماي وابً ٍدي لم ًدٜص ٍبادة بً الؾامذ. ٙو

م  725/  4 اإلاىمإ  3    .37/ ٙص

  ي واللًٖ ألحمد.2/397 ي ؤبى ٌَلى  77/314 "و او  في "الٟبٌ  ي الن6/69 ي الب هٚ   4327ي 4339ي 4337 ي ابً ماظه  7/373 ؤحمد  2 

نجي  4/66 الحنناٝم  5  ننا٢ الر نننا ي 3/77 ي النننداٙص نننى ؤحننند -صحمنننه    – ي ٙو ننا٢ ابنننً الؾنننالي: حضننًي وحضنننىه ؤًقننا الىنننىوي. ٙنننا٢ ؤبننى داود: َو : ٙو

ننا٢ الب هٚنن : جٖننرد بننه ٍشمننان بننً دمحم ٍننً النندصاوصدي ٙننا٢ فنني "مصخؾننر البنندص اإلاىٌنن ": ٙلننذ ال بننل جابَننه ٍلُننه ٍبنند  ألاحادًننض التنني ًنندوص ٍل هننا الٖٚننهي ٙو

"ي اهخه ."اإلال١ بً مَا  الىؾُبي ٕرواٍ ًٍ الدصاوصدي ٝما ؤٕادٍ ابً ٍبد الو  في "جمهُدٍ ٞاٍص  و"اصخا

  .44/331 " ي والنو او  في "الٟبٌ 3/253 ي وؤحمد  4324 ي  ابً ماظه  7921 ي الى ماي  3635 ؤبى داود  6 

  .7927 الى ماي  7 

  7777 . ومضلم  4359صواٍ البصاصي    8 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

192 

اا به ُٕه ٕإبألا« ول١ ٝاا ٝو «  (1) ا َب ٕاٙلُ هصله»ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص لرهؾاصي: "ؤهذ مقاص»ي ٕٚا٢: ؤمرا ّص
(2). 

ٛ  ما وصد في جحدًد في ٍـر النٍر

رة ؤن الىبي  نٛ ٕناظَلٍى صنبَت ؤ ٌص»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  ٍَر صواٍ الهماٍنت بال اليضناج  "ب ا امخلٖخم في النٍر
ُ مً بُنهم صبَت ؤ ٌص» : 2 وفي لًٖ ألحمد  ي 3  ٛ ٕص  .«ب ا امخلٖىا في النٍر

ً ٍبادة بً الؾامذ  ند ؤَلهنا البيُنان ٕ هنا ٕٚقنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو ٛ زنم ًٍر ٙ خ  في الرحبت ج٠ىن في النٍر

نٛ حضن   اإلاُخنناء  ٞاهننذ جلن١ النٍر نٛ صنبَت ؤ ٌص و ولننه   6 صواٍ ٍبند   بنً ؤحمند فنني مضنىد ؤبُنه «  (5)ؤن ًىنٜ  للنٍر

 عىاَد ًٚىي بَقها بَقا. 

ً ظابر ؤن الىبي  ٛ صبَت ؤ ٌص» ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو  .(7)"حد النٍر

ً ابً ٍباش ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    ال فر وال فنراص وللرظنل ؤن ًقُن مغنبه فني حناثه ظنداٍص وبن : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

نننٛ ٕننناظَلٍى صنننبَت ؤ ٌص بننند النننرزا٘ "امخلٖنننخم فننني النٍر وصواٍ  . 8 صواٍ ؤحمننند وابنننً ماظنننهي والب هٚننن  والنو اوننن  ٍو

ا٢: صحُح ٍلى عرل مضلم الحاٝم  . 9 مً صواًت ؤب  صَُد التدصيي ٙو

 ما وصد في حٛ ؽاحب البِذ في وفُ اإلاٌ اب 

ننٛ ٍمننر »ٍننً ٍبنند   بننً ٍبنناش ٙننا٢:  نند ٞننان  بننح ٞننان للَبنناش مٌنن اب ٍلننى مٍر ٕلننيط زُابننه ًننىم الهمَننت ٙو

للَباش ٕرماني ٕلما وافى اإلاٌ اب ؽب ماء بدم الٖرمٌن ٕإمر ٍمر بٚلَنهي زنم صظُن ومنري زُابنه ولنيط زُابنا ٌّن  

ٕٚا٢ ٍمنر للَبناش:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -زُابه زم ظاء ٕؾلى الىاشي ٕإجاٍ الَباش ٕٚا٢: و  بهه للمىفُ الاي وفَه الىبي 

َٕٖننننل  لنننن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٍننننسم ٍلُنننن١ إلاننننا ؽننننَدث ٍلننننى ىهننننري حتنننن  جقننننَه فنننني اإلاىفنننُن النننناي وفننننَه صصننننى٢   وؤهننننا 

                                                        

خقننرص ؽنناحب ألاـص بدمىلننهفنني عننري حنندًض:" ال فننرص وال فننراص" :   -ا  –ٙننا٢ ابننً صظننب   7  ي ٍو بلننى ؤصفننهي  ومنهننا ؤن ٠ًننىن لننه ملنن١ فنني ؤـص ٌّننٍ 

ٟه ؤو ظنناٍص فننرص فنني ٕٖنن  َنناا ...ي ٕةهننه ًجونن  ٍلننى بزالخننه لُىنندُٕ بننه فننرص النندمى٢ي الحنندًض والنناي ٙبلننه بظبنناٍص ٍلننى اإلاَاوفننت حُننض ٞننان ٍلننى عننٍر

١ الناصت. اا مشل بًجاب الغَٖت لدُٕ فرص الغٍر هي َو  .479-4/478ظامُ الَلىم والحٟم  جٝر

ج ظننامُ الَلننىم والحٟننم   7375  وفننَٖه ألالبنناو  فني القننَُٖت  3636  صواٍ ؤبنى داوود  4  ألن ظَٖنر البنناٙر لننم ٌضننمُ  4/478وألاصهننائول فنني جصنٍر

 مً صمرة.

  .5167 ي ابً حبان  295ي 4/272 ي ؤحمد  4338 ي ابً ماظه  3/637 ي الى ماي  3633 ي ؤبى داود  7673 ي مضلم  4327 البصاصي  3 

  .4/448 ؤحمد  2 

ُننت ومنند "مُخنناء»: ٙىلننه: -صحمننه    –  ٙننا٢ الر ننا ي 5  بننىزن مَٖننا٢ مننً ؤلاًخننان واإلاننُم زاثنندة و نني ؤٍيننم بمننُم مٟضننىصة جحخاهُننت صنناٝىت بَنندَا ٕٙى

ُل: الَامرة. ٛ الىاصَتي ٙو ُل: النٍر  الن٘ر التي ًٟي  مروص الىاش ٕ هاي ٙو

ُه اهٚناٌ.347ي 5/346 ؤمرظه ٍبد   في زواثد اإلاضىد  6     ٕو

   بضىد فَُٗ.9431  صواٍ النو او  في ألاوصه  7 

ُنه 2/397 ي ؤبى ٌَلى  77/314 " ي النو او  في "الٟبٌ 6/69 ي الب هٚ   4327ي 4339ي 4337 ي ابً ماظه  7/373 ؤحمد  8   ي واللًٖ ألحمند ٕو

ُه ظابر الهَٖ  فَُٗ.  ٕو

نجي  4/66 الحنناٝم  9  ننا٢ الر نننا ي 3/77 ي النننداٙص نننى ؤحننند -صحمنننه    – ي ٙو ننا٢ ابنننً الؾنننالي: حضننًي وحضنننىه ؤًقننا الىنننىوي. ٙنننا٢ ؤبننى داود: َو : ٙو

ننا٢ الب هٚنن : جٖننرد بننه ٍشمننان بننً دمحم ٍننً النندصاوصدي ٙننا٢ فنني "مصخؾننر البنندص اإلاىٌنن ": ٙلننذ ال بننل جابَننه ٍلُننه ٍبنند ألاحادًننض التنني ًنند وص ٍل هننا الٖٚننهي ٙو

"ي اهخه ."اإلال١ بً مَا  الىؾُبي ٕرواٍ ًٍ الدصاوصدي ٝما ؤٕادٍ ابً ٍبد الو  في "جمهُدٍ ٞاٍص  و"اصخا
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ٛ ؤمنري فنَُٖتي "الَباش ا٢ ابً ؤب  حاجم: صإلذ ؤب  ٍىه ٕٚا٢ َى منإي وصواٍ الب هٚ  مً مٍر صواٍ ؤحمد ٙو

 . 7 "راصُلبةصىاد فَُٗي وصواٍ ؤبى داود في "اإلا"وصواٍ الحاٝم في "اإلاضخدٜص

 ما وصد في صحت البُُ في الض٘ى إلاً صبٛ

ً الس ٌن  بنً الَنىام ؤن الىبني  ألن ًحمنل ؤحندٝم حنبال ُٕحخننب زنم ًجنيء ُٕقنَه فني الضن٘ى »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

وؤؽنله فنني  .(2)صواٍ ؤحمنند  "ُٕيَُنه زنم ٌضننخْجي ُٕىٖٚنه ٍلنى هٖضننه مٌن  لننه منً ؤن ٌضنإ٢ الىنناش ؤٍننٍى ؤو مىَنٍى

ألن ًإما ؤحدٝم حبلنه ُٕنإح  بحسمنت الحننب ٍلنى ىهنٍر ُٕيَُهناي ُٕٟنٗ   بهنا وظهنه مٌن  لنه »بلًٖ:  البصاصي 

 .(3)"مً ؤن ٌضإ٢ الىاش ؤٍنٍى ؤو مىٍَى

اثي ٕٚالىا: ًا صصى٢  ! ما لىا مً مجالضىا »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  صَُد ًٍ الىبي  بًاٝم والهلىش في النٙر

ننٛ ًننا صصننى٢  ؟ بنندي  ننٛ حٚهنناي ٙننالىا: ومننا حننٛ النٍر هخحنندر ٕ هننا ٕٚننا٢: ؤمننا ب ا ؤبِننخم بال اتهلننط ٕننإٍنىا النٍر

ننٗ ألا يي وصد الضنالمي وألامنر بنناإلاَرؤ والىهني ٍنً اإلاىٟننر وزاد ؤبننى داود  .(4)مخٖنٛ ٍلُنه "ٙنا٢: ّنك البؾنري ٝو
ننرة:  (5) مننً حنندًض ابننً ٍمننر:  (6)وزاد النو اونن   .«بصعنناد الضننيُل وحغننمُذ الَننامط ب ا حمنند»مننً حنندًض ؤبنن  ٍَر

مننً حنندًض  (8)وزاد النو اونن   .«وؤٍُىننىا ٍلننى الحمىلننت»مننً حنندًض ابننً ٍبنناش:  (7)وزاد الونن اص  .«وبٍاهننت اإلالهننٔى»

 .«و ٝر  »صهل بً حىُٗ: 

                                                        

  .216 " ي ؤبى داود في "اإلاراصُل3/372 ي الحاٝم  6/66 ي الب هٚ   7/471 ؤحمد  7 

  .767ي 7/762 ؤحمد  4 

  .7277  صواٍ البصاصي  3 

  .7427 ي وؤب  ٌَلى  595 ي وابً حبان  2875 ي  ؤب  داود  67ي 27ي 3/36 ي ؤحمد  4747 ي مضلم  5875ي 4333 البصاصي  2 

  .2876 ؤبى داود  5 

ننا بلننى النو اونن ي وبهمننا ٍساَننا ألبنن  داودي و نني ٍىنند ؤبنن  داود  77/77فنني    و773/  5 " ٍننساٍ بلُننه الحننإً فنني "الٖننخح6    مننً حنندًض 2877  ولننم ٌََس

ننب مننً َنناا ٍىنند ابننً حبننان   ننى بلٖننً ٍٙر ي وتهنندوا القننا٢"ي َو   مننً حنندًض 597ٍمننري ولننِط ابننً ٍمننر ٝمننا  ٝننر اإلاؾننىٗي بلٖننً "وحُْشننىا اإلالهننٔى

 الو اء.

 ٝغٗ ألاصخاص . -4179 الو اص  7 

  .5594 او    النو8 
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ننرة ٍننً  صواٍ التمضننت  « (1)صننبٛ بال فنني مننٗ ؤو هؾننل ؤو حننإر ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننى٢   ٙننا٢: ٙننا٢  -ا  -ؤبنن  ٍَر

ي وصنححه ابنً الٚننان وابنً حبنان  (2)وؤمرظنه الغنإعي والحناٝم  "ؤو هؾنل»ولم ًاٝر ُٕه ابً ماظنه  منً من٘ر

.ٗ نجي بالٙى  ؤلاإلاامي اتحرصي البلِى وابً دُٙٛ الَُدي وحضىه الى مايي وؤٍله الداٙص

ننً ابننً ٍمننر ٙننا٢:  بننٌن التُننل ٕإصصننلذ التنني فننمرث منهننا وؤمنندَا الحُٖننا بلننى زيُننت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صننابٛ صصننى٢   »ٍو

 (5)"وفني "الصنحُحٌن .(4)صواٍ الهماٍنت «  (3)الىداٌي ٕالتي لم جقنمر ؤمندَا بلنى زيُنت النىداٌ بلنى مسنهد بجني زصٍنٛ 

لىداٌ ممضت ؤمُا٢ ؤو صختي ومنً زيُنت النىداٌ بلنى ؤن بٌن الحُٖا بلى زيُت ا»ًٍ مىحخ  بً ٍٚبت  (5)""الصحُحٌن

ي  .«مسهد بجي زصٍٛ مُل  (6)« صنبٛ التُنل وصاَنً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »وفي لًٖ ًٍ ابً ٍمر: ؤلاإلاامي اتحرصي البلِى

نا٢  (7)صواَمنا ؤحمند وابنً ؤبن  ٍاؽنم « صبٛ بٌن التُل وؤٍننألا الضنابٛ»وفي لًٖ  نىي بصنىادٍ الحنإًي ٙو فني ٙو

 "مجمُ السواثد": صواٍ ؤحمد بةصىادًً صظا٢ ؤحدَما زٚاث.

ننننً ابننننً ٍمننننرا  قننننل الٚننننري -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني  -ٍو صواٍ ؤحمنننندي وؤبننننى داودي  -فنننني الْاًننننت  (8)صننننبٛ بننننٌن التُننننلي ٕو

 ؤلاإلاامي اتحرصي البلِى .(9)وصححه ابً حبان 

                                                        

ى الهَل الاي ٠ًىن للضابٛ ٍلنى صنبٚه. ٙىلنه: "ال صبٛ»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7  فني »َى بالضٌن اإلاهملت والباء اإلاىحدة مٖخىحخٌني َو

ر ؤو  ي هؾننننل بالتنننناء اإلازهمننننت ٝىاًنننت ٍننننً ؤلابننننلي والحنننإر: بالحنننناء اإلاهملننننت ٝىاًنننت ٍننننً التُننننل والىؾنننل ٍننننً الضننننهم ؤي  ي منننٗ ؤو  ي حننننإ« منننٗ

 والىؾل حدًدة الضهم.

 ي 2691 ي ابننً حبننان  351ي 7/329 ي الغننإعي  4/272 ي ؤحمنند  4878 ي ابننً ماظننه  6/446 ي اليضنناج   7711 ي الى منناي  4572 ؤبننى داود  4 

نرةي وهنإُ  ا٢ ابً دُٙٛ الَُد في ؤلاإلاام: صواٍ هنإُ بنً ؤبن  هنإُي ٍنً ؤبن  ٍَر ا٢ الى ماي: "حدًض حضً". ٙو نا٢ ٙو ]َناا[ ٍنً ًححن  بنً مَنٌن: زٚنت. ٙو

 ابً ٍبدالهادي في اتحرص: وصححه ابً الٚنان.

بالقننناد اإلازهمنننت وحغننندًد اإلانننُم و ننني التننني حَلنننٗ حتننن  حضنننمً وجٚنننىي زنننم ًٚلنننل ٍلٖهنننا بٚننندص الٚنننىث "فنننمرث»ٙىلنننه:  -صحمنننه    –  ٙنننا٢ الر نننا ي 3 

هنا منٗ نذ ٍلنى الهنري. ٙىلنه:  وجدمل بِخا وحْصنخ  بنالحال٢ حتن  جح ن  ٕخَن٘ر ٕنة ا ظنٗ ٍٙر ٍى بالحناء اإلاهملنت اإلاٖخىحنت وصن٠ىن "الحُٖناء»لحمهنا ٙو

جىز الٚؾر. ٙىله:   ي ٙرب اإلادًىتي صنمُذ بنال١ ألن اإلانىدٌٍن لحهناط اإلادًىنت ًمغنىن مَهنم "زيُت الىداٌ»الٖاء بَدَا جحُخه زم َمسة ممدودة ٍو

 ضٌن اإلاهملت وحغدًد اإلاىحدة بَدَا ٙأ.بٖخح ال« صبٛ التُل»بخٚدًم الساي. ٙىله: "زصٍٛ»بل ها. ٙىله: 

 ي 4877 ي ابنننننً  7699 ي الى مننننناي  6/446 ي اليضننننناج   4575 ي ؤبننننى داود  7871 ي مضنننننلم  6915ي 4772ي 4773 ي وؤمرإنننننه  271 البصنننناصي  2 

  .4/267ي ي وؤلامام مال١  56-55ي 77ي 4/5ؤحمد  

د 3/7294 ي واللًٖ لهي ومضلم  4775 البصاصي  5    .4773 ٍٝر البصاصي ًٍ صُٖان   ي ٙو

   4/67 ؤحمد  6 

  .4/97 ؤحمد  7 

قل الٚري»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 8  ٞالبناز٢ منً « ٕو ى منا ٝملنذ صنىه  بالٚأ اإلاقمىمت وحغدًد الراء بَدَا حاء مهملت ظمُ ٙاصي َو

 مً ؤلابل.

نا٢ ابنً ٍبندالهادي فني اتحنرص: 74/367 " ي والنو او  في "الٟبٌ 2/499ٙنجي   ي الداص 2688 ي ابً حبان  4577 ي ؤبى داود  4/757 ؤحمد  9   . ٙو

 اتحرص:  بةصىاد صحُح .
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ً ؤوط ٙا٢:  ٞاهنذ ال حضنبٛي ٕجناء ؤٍرابن  ٍلنى َٙنىد لنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞاهذ لرصنى٢   »ٍو هاٙنت حضن   الَقنباءي و

الىا: صبٚذ الَقباء. ٕٚا٢ صصى٢    ُن عِن ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕضبٚها ٕاعخد  ل١ ٍلى اإلاضلمٌن ٙو : حٚا ٍلنى   ؤال ًٕر

  .(2)لبصاصي صواٍ ؤحمد وا«  (1)بال وفَه 

ُننل لننه:  ننً ؤوننط ٙو ًننراًَ؟ ٙننا٢: وَننم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؟ ؤٞننان صصننى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٝىننخم جراَىننىن ٍلننى ٍهنند صصننى٢   »ٍو

صواٍ ؤحمنننند والننننداصم  «  (3)و ي لٚننند صاَننننً ٍلننننى ٕننننرش ًٚنننا٢ لننننه صننننبحهي ٕضننننبٛ الىنننناشا ٕنننبهػ لننننال١ وؤعهبننننه 

نجي والب هٚ   ا٢ في "مجمُ السواثد": صظا٢ ؤحمد زٚاث. ي(4)والداٙص  ٙو

ً ٍلي ًٍ الىبي  ًنا ٍلني! ٙند ظَلنذ بلُن١ َناٍ الضنبٚت بنٌن الىناشي ٕصنرط ٍلني ٕندٍا صنراٙت »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

١ي ٕننة ا فني ٍىٚن  مننً َناٍ الضنبٚت فني ٍىٚن -ملسو هيلع هللا ىلص  -بنً مالن١ ٕٚنا٢: ًنا صننراٙت! بون  ٙند ظَلنذ بلُن١ مننا ظَنل الىبني 

ٕؾننٗ التُننل زننم هننادي: َننل مننً مؾنن ك  -ٙننا٢ ؤبننى ٍبنند الننرحمً: واإلاُنننان مرصننلها مننً الْاًننت- (5)ؤجِننذ اإلاُنننان 

ل هنام ؤو حامننل لْننالم ؤو مناصي لحنند. ٕننة ا لنم ًجبنن١ ؤحنند ٕٟون  زالزننا زننم ملهنا ٍىنند الشالشننت ٌضنَد   بضننبٚه مننً 

صنه مننا نان ٍلني ًَٚند ٍىند مىخهن  الْاًنت ٍو نه  ٌغاء مً ملٚه. ٞو ٚنُم صظلنٌن مخٚنابلٌن ٍىند منٔر التنه مٕر ٍو

ٚنى٢: ب ا منرط ؤحند الٖنرش ٍلنى ؽناحبه بننٔر ؤ هُنه ؤو ؤ ن ؤو  بٌن ببهام  ؤصظلهما وجمنر التُنل بنٌن النرظلٌني ٍو

ٍننااص ٕنناظَلىا الضننبٛ لننهي ٕننةن عننٟٟخما ٕننإَال صننبٚهما هؾننٌٖني ٕننة ا ٙننرهخم زيخننٌن ٕنناظَلىا الْاًننت مننً ّاًننت 

نجي  "ال ظىب وال عَاص في ؤلاصالمؤؽْر الشيخٌن وال ظلب و  ٛ حمُد ًٍ الحضً ٍىه. (6)صواٍ الداٙص  مً مٍر

 ما وصد في اعى ال اتحلل:

التُننل زالزننت: ٕننرش ًر نننه الرظننل فنني صننيُل  ي ٕشمىننه : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً صظننل مننً ألاهؾنناص ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   

لٖننننه وزصي  ننننراًَي ٕشمىننننه وزصي ٍو ننننرش ٌْننننالٛ ُٕننننه الرظننننل ٍو لٖننننه ؤظننننري ٕو خننننه ؤظننننري ٍو اٍص ؤظنننري وصٞى ننننه ؤظننننري ٍو

ننرش للبنىننت َٕسننخ  ؤن ٠ًننىن صنندادا مننً الٖٚننر ب ننا٢ فنني "مجمنُن  (8)صواٍ ؤحمنند «  (7)ن عنناء   وصٞى ننه وزصي ٕو ٙو

 السواثد": صظا٢ ؤحمد صظا٢ الصحُح.

                                                        

د جٚدم فبنها. ٙىله: "الَقباء»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7  بٖخح الٚنأ « ٍلى َٙىد»بٖخح الٌَن اإلاهملت وص٠ىن القاد اإلازهمت ومد ٙو

ىب مً ؤلابل. ى ما اصخحٛ الٞر  الٚأ َو

  .3737 ي وؤب  ٌَلى  713 ي وابً حبان  448ي 6/447 ي واليضاج   2814 ي  ؤب  داود  6736ي 4777 ي البصاصي  453ي 3/713ؤحمد   4 

ننى النناي ًحضننً منند "صننبحه»: ٙىلننه: -صحمننه    –  ٙنا٢ الر ننا ي 3  بٖننخح اإلاهملننت وصن٠ىن اإلاىحنندة بَنندَا حنناء مهملننت َننى مننً ٙنىلهم: ٕننرش صننباي َو

ري."ٕبهػ»ي. ٙىله: الُدًً في الهر   بالباء اإلاىحدة والغٌن اإلازهمت ؤي صر ٕو

نجي  4231 ي الداصم   456ي 3/761 ؤحمد  2    .71/47 ي الب هٚ   2/317 ي الداٙص

ًإمناٍ بقنم الضنٌن اإلاهملنت وصن٠ىن اإلاىحندة بَندَا ٙنأ َنى الصنخيء الناي ًجَلنه اإلادضنابٚان بُنهمنا "الضنبٚت»: ٙىلنه: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5 

رصننٌن مننً الهاهننب "ٕننة ا ٙننرهخم زيُننىن»بٟضننر اإلاننُم َننى الْاًننت. ٙىلننه: "اإلاُنننان»الضننابٛ منهمننا. ٙىلننه:  ننان بننٌن ٕرصننٌن مننً ظاهننب ٕو ؤي: ب ا ظَننل الَر

خباص بالؾْري. ٞاهذ بحداَما ؽْري وألامري ٝو ي بل الٍا  آلامر ٕال ًحٟم ألحد اإلاى اَىٌن بالضبٛ بمجرد صبٛ ؤٝو  الٖرصٌن ب ا 

نجي  6  ٛ ٍٔى ًٍ الحضً ؤو مالش ًٍ ٍلي به.71/44 ي الب هٚ   2/315 الداٙص    مً مٍر

ننى محمنى٢ ٍلننى اإلاراَىننت « ٌْننالٛ»: ٙىلننه: -صحمنه    –  ٙنا٢ الر ننا ي 7  ننراًَ ٍننٗ بُنناني َو بنالٌْن اإلازهمننت والٚننأ منً اإلاْالٚننت و ني اإلاراَىننتي ٍو

صظننل اصجننبه "رش ؤلاوضننان التنني ًرجبنهننا ًلننخمط بننهننا ٝمننا فنني حنندًض ابننً مضننَىدي وفنني "النهاًننتؤي: اجصنناَا للىخنناطي و نني ٕنن"للبنىننت»اتحرمننت. ٙىلننه: 
 ٕرصا لِضدبننها ؤي: ًنلب ما في بننها مً الىخاط. 

  .6/547 ي وابً ؤب  عِبت  5/387ي 2/69 ؤحمد  8 
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ننً ابننً مضننَىد ٍننً الىبنني  ننرش للغننُنان. »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو ننرش ل وضنناني ٕو التُننل زالزننت: ٕننرش للننرحمًي ٕو

ي وؤما ٕرش الغُنان ٕالاي ٕإما ٕرش الرحمً ٕالاي ًرجبه في صيُل   َٕلٖه وصوزه و ىله و ٝر ما عاء  

 ي(1)صواٍ ؤحمند  "ًٚامر ؤو ًراًَ ٍلُهي وؤما ٕرش ؤلاوضان ٕالٖرش ًرجبنه ؤلاوضان ًلخمط بننها ٕهي صنى  ٕٚنر

 ٙا٢ في "مجمُ السواثد": صظا٢ ؤحمد زٚاث.

ً ابً ٍمر ا٢: " ٍو ال صبٛ بال "ؤن الىبي ]ملسو هيلع هللا ىلص [ صابٛ بٌن التُل وظَل بُنهما  صبٚا  وظَل بُنهما محلالي ٙو

 ؤلاإلاام .(2)في حإر ؤو هؾل "

رة ؤن الىبي  ى ال ًإمً ؤن ٌضبٛ ٕال بإشي ومً دامل »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ؤب  ٍَر مً ؤدمل ٕرصا بٌن ٕرصٌن َو

ى آمً مً الضبٕٛرصا بٌن ٕرصٌ نا٢:  ي(3)والب هٚن  والحناٝم  ماظنهصواٍ ؤحمند وؤبنى داود وابنً  "ٕهنى ٙمناص ن َو ٙو

.ٗ  اتحرصي البلِى يؤلاإلاام صحُح ؤلاصىاد. وصححه ابً حسم وؤٍله ظماٍت بالٙى

ً ٍمران بً حؾٌن ٍنً الىبني  نان (4)ال ظلنب وال ظىنب »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو َٟناا منً  (5)صواٍ ؤبنى داود  "ًنىم الَر

ا٢ ابً الٚنان: ال ًصك.   مً حدًض الحضً ًٍ ٍمراني ٙو

ً ابً ٍباش صعخي   اني ٕلِط مىا  (6)مً ظلب " ٙا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍىه ًٍ الىبي  ٍو   .(7)"ٍلى التُل ًىم الَر

ا:  ٍى ً ابً ٍباش مٕر ان»ٍو  بةصىاد صحُح. (8)صواٍ ؤبى ٌَلى  "لِط مىا مً ؤظلب ٍلى التُل ًىم الَر

 ما وصد في مضابٚاث الرم :

                                                        

  .7/395 ؤحمد  7 

  .2689 ابً حبان  4 

نجي  4/745 ي الحنننناٝم  71/41 ي الب هٚنننن   4876ماظننننه    ي ابنننن4581ًي 4579 ي ؤبننننى داود  4/515 ؤحمنننند  3  بت 2/777 ي  الننننداٙص  ي ابننننً ؤبنننن  عنننِن

 . ٙننننا٢ الحنننناٝم: صننننحُح ؤلاصننننىاد. وصننننححه ابننننً حننننسم وؤٍلننننه 5862 ي وؤبنننن  ٌَلننننى  2/64 " ي و"ألاوصننننه7/485 " ي والنو اونننن  فنننني "الؾننننٌْ 6/547 

. وصواٍ مال١ في "اإلا ٗي وفَٖه ابً  هر في البلِى   ًٍ ًححن  بنً صنَُدا ؤهنه صنمُ صنَُد بنً اإلاضنِب ًٚنى٢: لنِط 26/  268/  4 "ىمإظماٍت بالٙى

ان التُل بإش ب ا دمل ٕ ها محللي ٕةن صبٛ ؤما الضبٛي وبن صبٛ لم ًًٟ ٍلُه شخيء. ٙا٢ ؤبى حاجم ٙنا٢ فني "الَلنل نم  454/  4 "بَر  : 4429/ ٙص

نند صواٍ َنناا منننإ. لننم ٌَمننل صننُٖان بننً حضننٌن بصننخيءي ال ٌغننبه ؤن ٠ًننىن ٍننً ا" لىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي وؤحضننً ؤحىالننه ؤن ٠ًننىن ٍننً صننَُد بننً اإلاضننِب ٙىلننه. ٙو

ننا٢ ابننً دُٙننٛ الَُنند فنني ؤلاإلاننام: ؤمرظننه ؤبننى داود. وصننُٖان َنناا زٚننت ؤمننرط لننه مضننلم بال ؤهننه ٙنند اصخقننَٗ فنني  ًححنن  بننً صننَُدي ٍننً صننَُد ٙىلننه". ٙو

د اجبَه ؤبى داود برواًت صنَُد بنً بغنٌ  ريي ٙو نا٢ ابنً ٍبندالهادي فني حدًض الَس نري محنُال ٍلنى منا ٙبلنه  بمَىناٍ  وصنَُد وزٚنه دحنُم. ٙو ي ٍنً الَس

ا ٌّ  واحد مً ألاثمت .  اتحرص:  وله ٍلت مازرة  َٝر

ال »  ٙنننننا٢ ابنننننً ألازٌننننن  فننننني ظنننننامُ ألاؽنننننى٢:  ال ظلنننننب : ظلنننننب ٍلنننننى ٕرصنننننه ًجلنننننب ظلبنننننا: ب ا ؽننننناي منننننً ملٖنننننه ًحشنننننه ٍلنننننى الضنننننبٛي وؤظلنننننب مشلنننننه. و 2 

ننا٢ الر ننا ي الهىننب"ظىننب ننب اتهىننىب. ٙو ننىب ٝص بننالهُم والبنناء اإلاىحنندة "ال ظلننب»: ٙىلننه: -صحمننه    –: ؤن ًجىننب ٕرصننا آمننر مَننهي ٕننة ا ٙؾننر اإلاٞر

ا ٕىن  بُنهما الم َى ؤن ًإح  الرظل برظل آمر ًؾُح ٍلى ٕرصه حت  ٌضبٛي والهىب بالهُم والىىن والباء اإلاىحدة ؤن ًجىب ٕرصا بلنى ٕرصنه حتن  ب 

ىب ان اإلاضابٚت ٍلى التُل. اإلاٞر  جحى٢ بلى اتهىىب والَر

م  5     في الههادي باب الهلب ٍلى التُل في الضبا٘ي4587 صواٍ ؤبى داود ٙص

.-صحمه    –  ٙا٢ ألالباو  6  ؾُح حشا ٍلى الض٘ى ي ٍو  :  الهلب  في الضبا٘: ؤن ًدبُ الرظل ٕرصه بوضاهاي ٌٕ ظٍر

نٛ التنني صواَنا ؤبنى ٌَلننى فني 4/  746/  3 "الٟبٌن  "مرظنه النو اون  فنني : ؤ-صحمننه    –  ٙنا٢ ألالبناو  7  /  2 "مضننىدٍ "  وابنً ؤبنن  ٍاؽنم َنناٍ منً النٍر

ىنننه القننننُاء فننني 4273/  313 ننننا٢ الحنننإً فنننني 4/  42/  62 "اتتخنننناصة " ي ٍو الههنننناد " ي "صواٍ ابنننً ؤبنننن  ٍاؽننننم  ٌَجننني فنننني " : 765/  2 "الخ تننننُؿ " . ٙو

  .4337ٍباشي وبصىاد ابً ؤب  ٍاؽم ال بإش به ". وصححه ألالباو  في الصحُحت  والنو او  مً حدًض ابً 

  .77/444 " ي النو او  في "الٟبٌ 4273 ؤبى ٌَلى  8 
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ً ٍٚبت بً ٍامر  ى ٍلى اإلاىو  ًٚرؤ: }وؤٍدوا لهم ما اصخنَخم مً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -]ٙا٢[: صمَذ صصى٢   -ا  -ٍو َو

 البلِى. 7 لم . صواٍ مض-ٙىة  "ؤال بن الٚىة الرم ي ؤال بن الٚىة الرم ي ؤال بن الٚىة الرم  

ٕٚنا٢: اصمنىا ًنا بجني بصننماٍُل  ٍلنى هٖنر منً ؤصنلم ًيخقننلىن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مننر صصنى٢   »ٍنً صنلمت بنً ألاٞنٌى ٙنا٢: 

ٌٚن بإًندحهمي ٕٚنا٢ صصنى٢    : مننا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕنةن ؤبناٝم ٞنان صامُناي اصمننىا وؤهنا مُن بجني ٕننالني ٙنا٢: ٕإمضن١ ؤحند الٖننٍر

 .(3)صواٍ ؤحمد والبصاصي "(2)جرمىن؟ ٙالىا: ُٝٗ هرم  وؤهذ مَهم؟ ٕٚالىا: اصمىا وؤها مَٟم ٞلٟملٟم ال 

ً ٍٚبت بً ٍامر ًٍ الىبي  بن   ًدمل بالضهم الىاحد زالزت هٖر الهىنت: ؽناوَه الناي ًحدضنب » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

نا٢:  "بنه فني صنيُل  في ؽنىَخه التٌن ي والناي ًجهنس بنه فني صنيُل  ي والناي ًرمن   بنىاي ٕنةن جرمنىا »ٙو اصمنىا واٝص

بنىا نا٢: « مٌن  لٟنم منً ؤن جٝر ٞنل شنخيء ًلهنى بنه ابنً آدم ٕهنى بامنل بال زالزنا: صمُنت ٍنً ٙىصنهي وجإدًبنه ٕرصنهي »ٙو

بخه ؤَله ٕةجهً مً الحٛ د ؤمرظه الى ماي  "وماٍل د اله يي ٙو د ؤو ابً ًٍس صواٍ التمضت بةصىاد ُٕه مالد بً ٍز

ا٢ صحُح ؤلاصىاد  ماظهوابً  ٚه وؤمرظه الحاٝمي ٙو  .(4)مً ٌّ  مٍر

 .(6)مخٖٛ ٍلُه  « (5)لًَ مً اجصا عِ ا ُٕه الروي ّرفا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ًٍ ابً ٍمر 

ً ؤوط ؤهه دمل داص الحٟنم بنً ؤًنىب ٕنة ا ٙنىم ٙند هؾنبىا دظاظنت ًرمىجهناي ٕٚنا٢:  ؽنلى    -ههن  الىبني »ٍو

 .(8)مخٖٛ ٍلُه «  (7)ؤن جؾو  البهاثم  -ٍلُه وصلم 

ً ابً ٍباش ؤن الىبي   .(9)صواٍ الهماٍت بال البصاصي « ال جخصا عِ ا ُٕه الروي ّرفا»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ؽنلى    -ؤصاٍ ابنً ٍمنر ٙنا٢: صنمَذ صصنى٢    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً ؤب  ؽالك الحىٖ  ٍنً صظنل منً ؤصنحاب الىبني ٍو

وصواجننه زٚنناث  (11)صواٍ ؤحمنند « زننم لننم ًدننب مشننل   بننه ًننىم الُٚامننت (10)مننً مشننل بنناي صوي »ًٚننى٢:  -ٍلُننه وصننلم 

 مغهىصون.

ننند ؤمنننرط الوننن اص نننً » -ملسو هيلع هللا ىلص  -بةصنننىاد صنننحُح منننً حننندًض ابنننً ٍبننناش ؤن الىبننني  ٙو ههننن  ٍنننً ؽنننو   وي النننروي ٍو

 .(12)« بمؾاء البهاثم جهُا عدًدا

                                                        

  .7977 صواٍ مضلم  7 

 بٟضر الالم جإُٝد للقمٌ ."ٞلٟم»بالقاد اإلازهمت ؤي ًى امىن. ٙىله: « ًيخقلىن »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 4 

  .71/77 ي والب هٚ   2692ي 2693 ي  ابً حبان  3376ي 3793ي 4723 ي البصاصي  2/51 ؤحمد  3 

  = = الحننناٝم 7164 ي ابننً الهنناصود  728ي 726ي 2/722 ي ؤحمنند  4877 ي ابننً ماظنننه  7637 ي الى منناي  6/444 ي اليضنناج   4573 ؤبننى داود  2 

 4/712.  

 الْـر بٖخح الٌْن اإلازهمت والراء َى اإلاىؾىب للرم . « ّرفا»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5 

  .5654 ي وؤب  ٌَلى  7/438 ي اليضاج   727ي 4/86 ي ؤحمد  7958 ي مضلم  5796 البصاصي  6 

 حت  جمىث.بقم ؤوله ؤي جحيط لى مألا « ؤن جؾو  البهاثم»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7 

 ي والنحنناوي فنني 898 ي وابننً الهنناصود  7/438 ي واليضنناج   4876 ي  ؤبنن  داود  797ي 777ي 3/777 ي ؤحمنند  7956 ي مضننلم  5792 البصنناصي  8 

  .9/332 ي والب هٚ   3/783 ""عري مَاو  آلازاص

  .5618 ي  ابً حبان  485ي 7/481 ي ؤحمد  3787   4/7163 ي ابً ماظه  439ي 7/438 ي اليضاج   7275 ي الى ماي  7957 مضلم  9 

ى  ي."مً مشل باي صوي»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 71   اإلاشلت بالحُىان ؤن ًىؾب ٌٕ مألا ؤو جٚنُ ؤمرإه َو

  .7/331 ي ابً الهَد  775ي 4/94 ؤحمد  77 

  .5/468 " اتهم74ُ 
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  .73/217اإلاْجي  452ظىاز اإلاضابٚت بٌْ  ٍـى مراجب ؤلاظماٌ ؼ .5

  .73/212اإلاْجي  452مغروٍُت اإلاضابٚت واإلاىافلت في الهملت مراجب ؤلاظماٌ ؼ .6

 .452ظىاز بمراط الضبٛ مً الضلنان ؤو ؤظىبي ًٍ اإلادضابٌٚن مراجب ؤلاظماٌ ؼ .7

ٌن في التٗ والحإر والىؾل ؤلإؾاي  َـىالظىاز  .8   4/461مً النٕر

م الَـى في اإلاضابٚت ٍلى  .9 ا مجمٌى الٖخاوي  الً دجحٍر  . 34/476والغنرهج وهحَى
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 (1) 

ٞالت:  صحت ٍٚد الى

ضناَءلىا َبُننَنُهم ٙنا٢َ 
َ
د َُ شننِنُهم ِل ََ ِل١َ َب

ِ
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ُ
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َ
ننا ؤ ىم  ًَ ِبصىنا 
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ا] ]الٟهٗ: ٌُ  [ 79د 

ٞالت بالٚراثً:  ما وصد في ؤن بزباث الى

نً ظنابر ٙنا٢:  ُلني ٕصنا مىنه ممضنت ٍغنر وصننٚاي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤصدث التنروط بلنى مُون  ٕٚنا٢ الىبنني »ٍو : ب ا ؤجِنذ ٝو

ىجنننننه  نجي وحضنننننً فننننني «  (2)ٕنننننةن ابخْنننننا مىننننن١ آًنننننت ٕقننننُن ًننننند١ً ٍلنننننى جٙر صواٍ ؤبنننننى داود وصنننننححه وؤمرظنننننه النننننداٙص

ا مىه في آمر ٝخاب التمط "خ تُؿ"ال لٛ البصاصي مٕر  البلِى .(3)بصىادٍ ٍو

ُل ال٠إر:  ما وصد في جٝى

ٞاجيننذ ؤمُننت بنً ملننٗ ٝخابناي بننإن ًحٖيجنني فني ؽنناُّتي بمٟنتي وؤحٖيننه فنني »ٍبند الننرحمً بنً ٍننٔى اي ٙنا٢: 

باصنم١ الناي ٞنان فني الهاَلُنتي ٠ٕاجيخنه: ٙا٢: ال ؤٍٔر النرحمًي ٞناجبجي  "ؽاُّخه باإلادًىتي ٕلما  ٝرث الرحمً

نٗ ٍلنى  ٞان في ًىم بدصي مرظذ بلى ظبل ألحرزٍ حٌن هام الىاشي ٕإبؾنٍر بنال٢ي ٕصنرط حتن  ٙو ٍبد ٍمروي ٕلما 

نٛ منً ألاهؾناص فني آزاصهناي ٕلمنا  مجلط منً ألاهؾناصي ٕٚنا٢ ؤمُنت بنً ملنٗ: ال هجنىث بن هجنا ؤمُنتي ٕصنرط مَنه ٍٕر

ىهاي ٙلذ مغِذ ؤن ً حٚىهاي ملٖذ لهم  ٞان صظال زُٚالي ٕلما ؤدٞص ي زم ؤبىا حت  ًدبَىهاي و ابىه ألعْلهم ٕٚخلٍى

ي وؤؽنناب ؤحندَم صظلنني "ابننٜر»لنه:  ي ٕإلُٚننذ ٍلُنه هٖسننخي ألمىَنهي ٕخصللننٍى بالضنُٔى مننً جحتني حتنن  ٙخلنٍى ٕونٜ 

 .(4)بضُٖه 

اث الٖقىلي : ل ُٕه  جؾٕر ُل ما ٞو  ما وصد في مصالٖت الٝى

لِغى ي له به عاة ٕاعى ي له بنه عناجٌن ٕبناٌ  ؤٍناٍ دًىاصا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »الباصقي: ًٍ ٍروة بً ؤب  الهَد 

نت فني بَُنه ولنى ٞنان اعنى ي الىن اب لنر ح ُٕنه صواٍ التمضنت بال "ؤحدَما بدًىاص وظاءٍ بدًىاص وعاةي ٕدٍا لنه بالوٝ 

نند ؤمرظننه البصنناصي  (5)اليضنناج   ننا٢ فنني "التالؽننت": ؤمرظننه البصنناصي فنني فنني فننمً حنندًض لننم وضننٛ  (1)ٙو لٖيننهي ٙو

 مرصال وؤمرظه ؤبى داود والى ماي وابً ماظه بةصىاد صحُح.""صحُحه

                                                        

ٞالتي الىالًتي7   الىياصةي الىؽاًت.   حغمل ؤلامالٙاث في الٖٚه وحغمل الى

ىجنه»ؤي ٍالمنت. ٙىلنه: « آًت»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 4  بٖنخح اإلاشىناة منً ٕن٘ى وفنم الٚنأ و ني الَينم الناي بنٌن سْنرة الىحنر والَناجٛ "جٙر

ىجان مً الهاهبٌن. ما جٙر  َو

نجي  3634 ؤبى داود  3  ا مىه6/81 ي الب هٚ   2/752 ي الداٙص لٛ البصاصي مٕر   .7733   ي ٍو
ل اإلاضلم حر ُا في داص الحربي ؤو في داص ؤلاصالم ظاز :  و ىب له4317صواٍ البصاصي    2   .باب ب ا ٞو

نجي  2/375 ي ؤحمد  4214 ي ابً ماظه  7458 ي الى ماي  3385ي 3382ؤبى داود   5    .3/71 ي الداٙص
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ننً حٟننُم بننً حننسام:  : بَشننه لِغننى ي لننه ؤضننحُت بنندًىاص ٕاعننى ي ؤضننحُت وص ننح ٕ هننا دًىنناصا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو

صواٍ  "ٕٚنا٢: ضنك بالغناة وجؾند٘ بالندًىاص -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنى صصنى٢   ٕاعى ي ؤمنري م٠اجهنا ٕجناء باألضنحُت والندًىاص ب

ؤن الىبي »مً حدًض ؤب  الحؾٌن ًٍ عُل مً ؤَل اإلادًىت ًٍ حُٟم:  (2)وؤٍله باالهٚناٌي وألب  داود  الى ماي

ً ٕاعننى ي ؤضننحُت بنندًىاص بَننض مَننه بنندًىاص لِغننى ي لننه بننه ؤضننحُت ٕاعننى ي ٝيغننا بنندًىاصي و اٍننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  - بنندًىاٍص

« ودٍنا لنه ؤن ًبناٜص لنه فني الخجناصة -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕجناء بهنا و الندًىاص الناي اصخٖقنل منً ألامنريي ٕخؾند٘ بنه صصنى٢   

 وفي بصىادٍ مجهى٢.

ٍننً ابننً ٍمنننر بي ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢: " بِىمنننا زالزننت هٖننر ممنننً ٞننان ٙننبلٟم ًمغنننىني ب  ؤؽننابهم مننننري و 

ٕإووا بلنى ّناص ٕناهنبٛ ٍلن همي ٕٚنا٢ بَقنهم لنبَك: بهنه و  ًنا َناالءي ال ًىجنُٟم بال الؾند٘ي ٕلُندٌ ٞنل صظنل 

د مننهم: اللهنم بن ٝىنذ حَلنم ؤهنه ٞنان لني ؤظٌن  ٍمنل لني ٍلنى ٕن٘ر منً مىٟم بما ٌَلم ؤهه ٙد ؽند٘ ُٕنهي ٕٚنا٢ واحن

ذ مىنه بٚنراي وؤهنه ؤجناو  ًنلنب  هي وؤو  ٍمدث بلى  ل١ الٖ٘ر ٕسصٍخهي ٕؾاص مً ؤمٍر ؤو  اعىً  ؤصزي ٕاَب وجٝر

ي ٕٚلننذ لننه: اٍمنند بلننى جلنن١ البٚننر ٕضننٚهاي ٕٚننا٢ لنني: بهمننا لنني ٍىنندٜ ٕنن٘ر مننً ؤصزي ٕٚلننذ لننه: اٍمنند بلننى جلنن١  ؤظننٍر

خ١ ٕٖنرط ٍىناي ٕاوضناحذ ٍننهم  البٚري ٕةجها مً  لن١ الٖن٘ر ٕضناٙهاي ٕنةن ٝىنذ حَلنم ؤون   َٕلنذ  لن١ منً مغِن

 .. (3)الصترةي..." مخٖٛ ٍلُه 

ل: ُل إلاؾ حت اإلاٞى اث الٝى  ما وصد في جؾٕر

ننت لىننا بغنناة مننً ّىمىننا  ٞاهننذ لهننم ّننىم جر ننى بضننلُي ٕإبؾننرث ظاٍص ٍننً َٝننب بننً مالنن١ي ًحنندر ٍننً ؤبُننهي ؤهننه 

ضننإلهي مىجنناي ٕٟضننرث  هننرا ٕننابحتها بننهي ٕٚننا٢ لهننم: ال جننإٞلىا حتنن  ؤصننإ٢ الىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي ؤو ؤصصننل بلننى الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص مننً ٌ

  (4)« ٕإمٍر بإٞلها» اٜي ؤو ؤصصلي  وؤهه صإ٢ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ

ما ُل في ألافا ي والهدي وهحَى  ما وصد في الخٝى

ً ٍروة الباصقي  ؤٍنناٍ دًىناصا ٌغنى ي لنه بنه عناةي ٕاعنى ي لنه بنه عناجٌني ٕبناٌ » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -ا  -ٍو

ت  ٞان لى اعنى ي الىن اب لنر ح ُٕنهبحداَما بدًىاصي وظاءٍ بدًىاص وعاةي ٕدٍا له بالوٝ  صواٍ البصناصي «. في بَُهي و
 .البلِى 5 

ً ظابر  ُه: ٕىحر زالزا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  في صُاٙه لؾٖت  ج –ا  -ٍو بُدٍي زم ؤٍننألا ٍلُناي ٕىحنر منا  وصخٌنٕو

ه فنني َدًننهي زننم ؤمننر مننً ٞننل بدهننت ببقننَتي ٕجَلننذ فنني ٙنندصي ٕنبصننذي ٕننإٝال مننً لحمهننا وعننر ا مننً  ّونن ي وؤعننٝر

ها. صواٍ مضلم   البلِى. 6 مٙر

                                                                                                                                                                                                
دة ٙا٢ صمَذ ال ي3223البصاصي   7  .   ًٍ ابً ٍُِىت ًٍ عبِب بً ّٙر  ًحدزىن ًٍ ٍروةي زم  ٍٝر

نجي  3386  وؤبى داود  7457صواٍ الى ماي   4    .3/9 ي الداٙص

 . 7179  ومضلم  4649صواٍ البصاصي    3 
ُل عاة جمىثي ؤو عِ ا ًٖضدي  بح وؤؽ ك ما ًصأ ٍلُه الٖضاد  و ىب له: 4312صواٍ البصاصي    2   .باب ب ا ؤبؾر الرا ي ؤو الٝى

  .3624    صواٍ البصاصي 5 

  .7478  صواٍ مضلم  6 
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ؤن ؤٙنننىم ٍلنننى بدهنننت وؤجؾننند٘ ب حىمهنننا وظلىدَنننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمروننن  صصنننى٢   »ٍنننً ٍلننني بنننً ؤبننن  مالنننب ا ٙنننا٢: 

ا٢: هحً وَنُه مً ٍىدها   (1)مخٖٛ ٍلُه « وظاللها وؤن ال ؤٍن  الهازص منها عِ ا ٙو

اٍ ّىما ًٚضمها ٍلى صحابخهي ٕبٚن  ٍخنىدي ٕناٍٝر للىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنا٢: ًٍ ٍٚبت بً ٍامر ا: ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤٍن

  (2)« ضك به ؤهذ»

ٞاة ُل في الس   ما وصد في الخٝى

 ها] ]الخى ت: 
َ
ل ٍَ ِملٌَن  َِ  [61ٙا٢ حَالى: ﴿َوال

رة  ً ؤب  ٍَر  البلِى. 3 الحدًض. مخٖٛ ٍلُه  -ٍمر ٍلى الؾدٙت.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بَض صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ٍو

رة ٙا٢:  ً ؤب  ٍَر لجي الىبي »ٍو ٞاة صمقان -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞو  .(4)صواٍ البصاصي  "في حًٖ ز

نند ٙننا٢:  ًخؾنند٘ بهننا ٕىفننَها ٍىنند صظننل فنني اإلاسننهد ٕج ننذ ٕإمنناتها ٞننان ؤبنن  مننرط بنندهاهٌ  »ٍننً مَننً بننً ًٍس

نند ولنن١ ًننا مَننً منننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕإجِخننه بهننا ٕٚننا٢: و  مننا بًنناٜ ؤصدث بهننا ٕصاؽنننمه بلننى الىبنني  نننذ ًننا ًٍس ٕٚننا٢: لنن١ مننا هٍى

 .(5)صواٍ البصاصي "ؤماث

صواٍ الهماٍننت بال ؤبننا داود « ٍلننى ؤصننحابه ضننحاًا ؤٍننناٍ ّىمننا ًٚضننمها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍننً ٍٚبننت بننً ٍننامر 
(6). 

نً ؤبن  مىحنخ  ٙنا٢: ٙنا٢ صصننى٢    ننىصا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو بن التنازن اإلاضنلم ألامنٌن الناي ٌَننن  منا ؤمنر بنه ٞنامال مٕى

 .(7)مخٖٛ ٍلُه « مُبت به هٖضهي حت  ًدَٕه بلى الاي ؤمر به ؤحد اإلاخؾدٌٙن

ٞان الرظل ب ا ؤحألا الىبني ملسو هيلع هللا ىلص بؾندٙت مالنه ؽنلى ٍلُنهي ٕإجِخنه   ً ابً ؤب  ؤوفى ًٚى٢:    بؾندٙت منا٢ ؤبن ي 7ٍو

 .(8)"اللهم ؽل ٍلى آ٢ ؤب  ؤوفى "ٕٚا٢: 

ٞالت في جىُٖا الَٚىد   الى

ننً ؤبنن  صإنُن  اصدضننلٗ مننً صظننل بٟننرا ٕٚنندمذ ٍلُننه ببننل مننً الؾنندٙتي ٕننإمر ؤبننا صإنُن ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ٍو

ي ٕٚننا٢: ال ؤظنند بال مُنناصا. ٙننا٢:  صواٍ مضننلم  -ؤٍنننه بًنناٍي ٕننةن مُنناص الىنناش ؤحضنننهم ٙقنناء "ًٚ ننخي الرظننل بٟننٍر
 البلِى اإلاىخٚألا. 9 

                                                        

ي 9/349 ي وابنننننً حبننننننان  3199 ي وابنننننً ماظنننننه  7769 ي  ؤبنننننن  داود  734ي 7/743 ي ؤحمننننند  7377 ي مضنننننلم  7637ي 7631ي 7649 البصننننناصي  7 

مت  331   .4/256 " ي واليضاج  في "الٟو ي 496ي 2/495 ي وابً مٍس

ا.  و ىب 7965  ومضلم  4511ي 4311  صواٍ البصاصي  4   ٌَ ١ في الٚضمت ّو ١ الغٍر ٞالت الغٍر  له البصاصي: باب و

  ي واللًٖ اإلااٞىص إلاضلم.983 ي ومضلم  7268 صواٍ البصاصي  3 
مت  2743ي 3717ي 4787البصاصي   2    .6/438 " ي واليضاج  في "الٟو ي 4242 ي  ابً مٍس

  .3/271 ي ؤحمد  7356 البصاصي  5 

  .2/729 ي ؤحمد  3738 ي ابً ماظه  7/478 ي اليضاج   7511 ي الى ماي  7965 ي مضلم  4367ي 4778البصاصي   6 

ا7143 ي مضلم  4792ي 4727ي 7377 البصاصي  7  ٞالت ألامٌن في التساهت وهحَى  . . و ىب له البصاصي: باب و

  .7178ومضلم    7297  وؤؽله في الصحُحٌن بلًٖ: ٕإجاٍ ؤب  بؾدٙخهي صواٍ البصاصي  79777  صواٍ ؤحمد  8 

  .4/681 " ي مال١ في "اإلاىمإ6/391 ي ؤحمد  4485 ي ابً ماظه  7378 ي الى ماي  7/497 ي اليضاج   3326 ي ؤبى داود 7611 صواٍ مضلم  9 

  .4/681 ""اإلاىمإ
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ً ٌَلى بً ؤمُت ًٍ الىبي  نت »ٙا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو ا وزالزٌن بٌَ ا ٕٚا٢ له: الَاٍص ب ا ؤجخ١ صصلي ٕإٍنهم زالزٌن دٍص

نا٢ ُٕنه:  (1)صواٍ ؤحمند وؤبنى داود "مناداة ًنا صصنى٢   ٙنا٢: وَننم ننت »ٙو نت مقنمىهتي ؤو ٍاٍص ٙلننذ ًنا صصنى٢   ٍاٍص

ننت منناداة ننا٢ فنني "بلننِى اإلاننرام": وصننٟذ ٍىننه ؤبننى داود واإلاىنناصي والحننإً فنني "منناداة؟ ٙننا٢: بننل ٍاٍص "الخ تننُؿ"ي ٙو

ا٢ ابً حسم بهه ؤحضً ما وصد في َاا الباب.  صححه ابً حباني ٙو

 في جٚاعخي الحٚ٘ى اإلاالُت: ما وصد

ننننرة ب ؤن ٍلننننى مُونننن  ٕجنننناءَم بخمننننر   4 اصننننخَمل صظننننال -ملسو هيلع هللا ىلص  - زسووووىل ه ٍننننً ؤبنننن  صننننَُد التنننندصي وؤبنننن  ٍَر

ٕٚننا٢: ؤٞننل جمننر مُونن  َٟنناا ٕٚننا٢: بهننا لىإمننا الؾنناٌ مننً َنناا بالؾنناٌٍن والؾنناٌٍن بالشالزننت ٕٚننا٢: ال   3 ظىِننب

ننا٢ فني اإلاٌنن ان مشننل  لنن١. مخٖننٛ ٍلُننهي وفنني صواًننت مضننلم:ظىِبننا  جَٖنل بنُن الهمنُن بالنندصاَم زننم ابخنُن بالنندصاَم أن "ٙو

 فرووه ال صووس    (4).".ه علووخ  ر وور  بوود  ب  ووس ج  وو بعووأ أ ووا بدووألا عوودي ألاسصووازي  اسوو ع ل -ملسو هيلع هللا ىلص  - زسوىل ه

ب  س  بال: ما هرا ال  س مون م سسوا  بوال السجول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  - وفي زواية عن أبي سعرد قال: أتي زسىل ه بالسجل.

 وووسدوه بوووا برعوووىا م سسوووا : هووورا الس وووا -ملسو هيلع هللا ىلص  - يوووا زسوووىل ه بع وووا م سسوووا صووواعين بصوووا  مووون هووورا  بوووال زسوووىل ه

ال مفعوول،  ووئن هوورا ال يكوو؛، ولتوون و بووع م ووس  واشووور موون هوورا "وفووي زوايووة الي:ووا ي:. (5)"واشوووروا ل ووا موون هوورا

 البلِى. (6)"حاج ك

ٞالت لٚقاء الدًىن:  ما وصد في الى

ننً ؤبنن  صإنُن  اصدضننلٗ مننً صظننل بٟننرا ٕٚنندمذ ٍلُننه ببننل مننً الؾنندٙتي ٕننإمر ؤبننا صإنُن ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ٍو

ي ٕٚننا٢: ال ؤظنند بال مُنناصا. ٙننا٢:  صواٍ مضننلم  -ؤٍنننه بًنناٍي ٕننةن مُنناص الىنناش ؤحضنننهم ٙقنناء "ًٚ ننخي الرظننل بٟننٍر
 اإلاىخٚألاالبلِى . 7 

رة ٙا٢:   ي ٕنلبنىا صنىه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍلنى الىبني ٞان لرظل »ًٍ ؤب  ٍَر شنخيء منً ؤلابنل ٕجناء ًخٚافناٍي ٙنا٢: ؤٍننٍى

نناٜ  ي ٕٚننا٢ الىبنني  ُخجنني ؤٕو ي ٕٚننا٢: ؤٕو هنناي ٕٚننا٢: ؤٍنننٍى م ؤحضننىٟم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕلننم ًجنندوا بال صننىا ٕٙى : بن مٌننٝ 

 اإلاىخٚألا(8) مخٖٛ ٍلُه"ٙقاء

                                                        
نجي  2741 ي ابً حبان  3566 ي ؤبى داود  2/444ؤحمد   7    .3/219 " ي واليضاج  في "الٟو ي 3/39 ي  الداٙص

ت بمزهمت ٕساي ُٕاء مغددة َٝنُت. الٖخح  ٍىاهت  ؽرحذ صواًت ؤب 4  نجي ؤن اصمه صىاد بً ٍّس  .2/267والداٙص

م 3  ضننر الىنىن وصنن٠ىن الخحخُننت "ظىِننب»: ٙىلننه: -صحمنه    –بإهنه التلننه مننً الخمنر. ٙننا٢ الر ننا ي 2167  ٕضنر فنني صواًنت مضننلم بننٙر بٖنخح الهننُم ٝو

ُننل:  ُننل: الؾننلبي ٙو . ٙىلننه: آمننٍر مىحنندةي ُٙننل َننى: النُننبي ٙو ننى الخمننر اتتلننىل بٌْننٍ  ٞننإن « الهمننُ»اتتلننىل بٌْننٍ  بٖننخح الهننُم وصنن٠ىن اإلاننُم َو

 ًصله النُب بالردي.

م 2  م  7351ي 2426ي 4314ي 4417ي4781 صواٍ البصاصي في صحُحه بٙر . و نىب لنه البصناصي: 77274. وؤحمند 7593وصواٍ مضلم في صحُحه بٙر

ُل عِ ا ٕاصداي ٕبَُه   مردودالبصاصي: باب: ب ا باٌ الٝى

م 5    مبَت دمحم ٕااد ٍبدالباقي .7476ؼ  4. ط 7592 صواٍ مضلم في صحُحه بٙر

م 6   .2552ي2553  صواٍ اليضاج  في اتهخب  بٙر

 ي مالننننننننننننننن١ فننننننننننننننني 6/391 ي ؤحمننننننننننننننند  4485 ي ابنننننننننننننننً ماظنننننننننننننننه  7378 ي الى مننننننننننننننناي  7/497 ي اليضننننننننننننننناج   3326 ي ؤبنننننننننننننننى داود  7611 صواٍ مضنننننننننننننننلم  7 

  .4/681 ""اإلاىمإ
  .393ي 4/377 ي ؤحمد  7617 ي مضلم  4463ي 4784البصاصي   8 
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ي ٙنا٢: ٝىنذ مُن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص فني صنٖري ٕٟىنذ ٍلنى ظمنل زٖنا٢ بهمنا َنى فني آمنر الٚنىمي ًٍ ظنابر بنً ٍبند   ب

ٙلنذ: بون  ٍلنى ظمنل زٖنا٢ي ٙنا٢:  ي«منا لن١؟»ٙلذ ظنابر بنً ٍبند  ي ٙنا٢:  ي«مً َاا؟»ٕمر ب  الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚا٢: 

ي ٠ٕان مً  لن١ اإلا٠نان منً ؤو٢ الٚنىمي ٕإٍنُخهي ٕقر  ي«ؤٍنىُه»ٙلذ: وَمي ٙا٢: "ؤم١َ ٙقِب؟»  هي ٕسظٍر

 ي«بل بَىُه ٙد ؤماجه بإصبَت دهاهٌ ي ول١ ىهٍر بلى اإلادًىت»ٕٚلذ: بلي َى ل١ ًا صصى٢  ي ٙا٢:  ي«بَىُه»ٙا٢: 

نند؟»ٕلمننا دهىهننا مننً اإلادًىننت ؤمنناث ؤصجحننلي ٙننا٢:  ننت »ٙلننذ: جسوظننذ امننرؤة ٙنند مننال منهنناي ٙننا٢:  ي«ؤًننً جٍر ٕهننال ظاٍص

بها ب١ جاٍل ٕلما  ي«ٕال١»ٙلذ: بن ؤب  جىفيي وجٜر بىاثي ٕإصدث ؤن ؤهٟح امرؤة ٙد ظر ذ مال منهاي ٙا٢:  ي«وجاٍل

ننادة  ي«ًننا بننال٢ي اٙقننه وزدٍ»ٙنندمىا اإلادًىننتي ٙننا٢:  جي ٍز ٕإٍننناٍ ؤصبَننت دهنناهٌ ي وزادٍ ٌٙ امنناي ٙننا٢ ظننابر: ال جٖنناٙص

  (1)ظابر بً ٍبد    صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕلم ًًٟ الٌٚ ال ًٖا٘ص ظراب

ٞالت في الاٙى اـ:  ما وصد في الى

ً ؤب  صَُد ٙا٢:  ط ٕٚنا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ظاء ؤٍراب  بلى الىبي »ٍو ًخٚافاٍ دًىا ٞنان ٍلُنه ٕإصصنل بلنى مىلنت بينذ ِٙن

ىا حتننن  ًإجِىنننا جمنننر ٕىٚقننن١ُ  زٚننناث.وصظنننا٢ بصنننىادٍ  (2)مصخؾنننر البنننً ماظنننه « لهنننا: بن ٞنننان ٍىننندٜ جمنننرا ٕإٙرفننِن

  اإلاىخٚألا

ٞالت  في ٍٚد السواط ما وصد في الى

نً صننلُمان بننً ٌضنناص  : بَننض ؤبننا صإنُن مننىالٍ وصظننال آمننر مننً ألاهؾنناص ٕسوظنناٍ مُمىهننت بيننذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو

ننننى باإلادًىننننت ٙبننننل ؤن ًصننننرط َٟنننناا: ؤي مرصننننالي ووؽننننله ؤحمنننند  (3)والغننننإعي "صواٍ مالنننن١ فنننني "اإلاىمننننإ« الحنننناصر َو

د ؤٍل الحدًض ابً ٍبد الو  (4)والى مايي واليضاج  وابً حبان  باالهٚناٌ وحَٚنب  ًٍ صلُمان ًٍ ؤب  صإُي ٙو

 وحَٚب في  ل١.

ُل في جىُٖا الحدود  ما وصد في الخٝى

ننننرة  نننً ؤبننن  ٍَر ننننذ واّننند ًننننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فننني ٙؾننننت الَضنننُٗ. ٙننننا٢ الىبننني  -ا  -ٍو ط ٍلننننى امنننرؤة َننننااي ٕنننةن اٍىٕ  ؤهننِن

 البلِى. 5 الحدًض. مخٖٛ ٍلُه  -ٕاصظمها. 

صيء بالىَُماني ؤو ابً الىَُماني عناص ا ٕنإمر صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص منً ٞنان فني البِنذ »ًٍ ٍٚبت بً الحاصري ٙا٢: 

د « ؤن ًقر ىا  .(6)ٙا٢: ٕٟىذ ؤها ُٕمً فر هي ٕقر ىاٍ بالىَا٢ي والهٍر

ُل ما وصد  في ٍدم جقمٌن الٝى

                                                        
ه الىاش  و ىب له: 4319صواٍ البصاصي    7  ل صظل صظال ؤن ٌَن  عِ اي ولم ًبٌن ٝم ٌَن ي ٕإٍنألا ٍلى ما ًخَإص  .باب ب ا ٞو

  .4246ابً ماظه   4 

  مرصننال ٍنً صننلُمان بننً ٌضنناص ٍننً 4/471 "ي فنني "عنري مَنناو  آلازنناص ي  النحنناو 452ي 7/781 " ي الغننإعي فني "اإلاضننىد7/328 "مالن١ فنني "اإلاىمننإ 3 

 الىبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ٛ صلُمان بً ٌضاص ًٍ ؤب  صإُ به2731 ي وابً حبان  3/488 " ي واليضاج  في "الٟو ي 827 ي والى ماي  6/394وؽله ؤحمد   2   . ي مً مٍر

  .7345 - 7342/  3/ ٕخح ي ومضلم   342 - 343/  5 صواٍ البصاصي  5 

  .4376  صواٍ البصاصي  6 
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نجي "ال فمان ٍلى مناجمً»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ ؤن الىبي  ٙنا٢  .(1)صواٍ النداٙص

 الحإً: في بصىادٍ فَٗ.

ٞالت للدٕاٌ ًٍ اليالم والتاثً:   ما وصد في الى

 ّ ِٛ ِخنَب ِبنالَح ِٟ ُن١َ ال
َ
هَسلىنا ِبل
َ
نا ؤ
ّ
ا] ]اليضناء: ٙا٢ حَالى: ﴿ِبه ؾنُم 

َ
نً ِل تناِثىٌَن م

ُ
ٟ
َ
ُ َوال ج
َّ
ن١َ ا  صًِ

َ
َم َبنٌَن الّىناِش ِبمنا ؤ

ُ
ِلنَخحٟ

715] 

ا] ]اليضاء:  زُم 
َ
ا ؤ
 
ّىاه
َ
ٞاَن م ِحَب َمً  ًُ َ ال 

َّ
َضُهم ِبنَّ ا  ُٖ ه

َ
صخاهىَن ؤ ًَ  ًَ اً

َّ
ًِ ال
ٍَ ِجِد٢ 
ُ
ا٢ حَالى: ﴿َوال ج  [717ٙو

ننُاالِء  َِ هُخم 
َ
ننإ َِ ننا٢ حَننالى: ﴿ نن ِهم ٙو

َ
ل ٍَ ٠ننىُن  ًَ م َمننً 

َ
َمننِت ؤ ُِ ِٚ ننىَم ال

ًَ نننُهم  ٍَ  َ
َّ
ِجننِد٢ُ ا  ًُ َمننً 

َ
نننُهم ِفنني الَحُننِىِة الننَدهُا ٕ ٍَ ِظننَدلُخم 

] ]اليضاء: 
 
ٞالت ًٍ الو يء واتحٛ. 719َوُٝال  [ ٕٖ ها صحت الى

ٞالت في الَبادة وما ظري مجراَا مشل الؾالة وألاًم .7  64مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ان واللَان والىاص والٚضامتال جصك الى

  .4/317بداًت اتهتهد 

نننبك الحٚنن٘ى مننً ألامنننىا٢ ودَٕهننا والىيننر فننني  .4 ٞالننت فنني البُننُن والغننراء وحٖننً اإلاخنناٌ ٙو ؤظمنُن الَلمنناء ٍلننى ظنننىاز الى

 .4/718الخمهُد  81ؤلاظماٌ ؼ 67مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ألامىا٢

ُل اإلارؤة الحرة البالْت .3   4/9ٕؾاي ؤلا  .ًصك جٝى

2.  
 
ُل الحرب  اإلاضخإمً مضلما   .2/281ٕخح الباصي  .ًجىز جٝى

ٞالت في الؾٔر ظاثس .5   .4/757ؤلاٙىاٌ في مضاثل ؤلاظماٌ  .وؤظمَىا ان الى

ت .6 ُل في الغٝر   .7/798اإلاْجي  .ًجىز الخٝى

ل .7 ُل ًصك ُٕما ًملٟه اإلاٞى لسمه ؤح٠امه يوجصك ُٕه الىُابت ٍىه ياجٖٚىا ٍلى ان الخٝى ؤلاٙىاٌ  ي4/35ؤلإؾاي  .ٍو

  .67مراجب ؤلاظماٌ ؼ 4/759

له ٍىه .8 ُل ؤلاٙراص بال بما ُٙدٍ مٞى   .6/384الخىفُح لتلُل بً بسحا٘  .لِط للٝى

ُل في التؾىمت .9  . 4/756ؤلاٙىاٌ في مضاثل ؤلاظماٌ  4/34ؤلإؾاي  .اجٖٚىا ٍلى ظىاز الخٝى

لب مً هٚد البلد ٕالبُُ ظاثس .71 ُل باأّل   .4/758وؤلاٙىاٌ في مضاثل ؤلاظماٌ  ي81ظماٌ ؼؤلا  .ب ا باٌ الٝى

ُل و  .77 ُل صلَت مَُىت ٕاإلاغى ي صدَا للٝى  .81اإلانالبت بالشمً. ؤلاظماٌ ؼبن باٌ الٝى

ل .74 ُله بيُُ صلَت ٕله ؤن ًيَُه ألٙاصب اإلاٞى ل شتؿ ٝو  .87ؤلاظماٌ ؼ .بن ٞو

ُننل  لنن١ ؤهنه ٌّنن  ظنناثس .73  فنني البُنُن ٕصننالٗ الٝى
 
ُننل زمىننا ننا٢ ؤبننى حىُٖننت 81اٌ ؼؤلاظمنن .ب ا صن   للٝى بال ب ا ؤظنناٍز  :ٙو

ل   .6/47بداجُ القاجُ  .اإلاٞى

ل .72 ُل ببراء اإلادًً دون ب ن مً اإلاٞى   .7/477اإلاْجي  .87ؤلاظماٌ ؼ .لِط للٝى

ل .75 ٞالت ؤو ظً ب ا ماث اإلاٞى ٞالت  .7/432اإلاْجي  .81ؤلاظماٌ ؼ .جٖسك الى ا٢ اإلاالُٟت والحىابلت وابً حسم بإن الى ٙو

له ُل بمىر مٞى   .67مراجب ؤلاظماٌ ؼ ي5/377ؤلاهؾأ  .5/4172مىاَب الهلُل  .جىٖسك بَلم الٝى

ل ألاب في ما٢  .76 ٞالتاب ا ٞو غى ي زم ماث ألاب اهٚنَذ الى  ًيُُ َو
 
ُال   .87ؤلاظماٌ ؼ .بىه النٖل ٝو

                                                        

نجي  7    .6/489 ي الب هٚ   3/27 الداٙص
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ل ؤو ا .77 ٞالت بىىم اإلاٞى ُلال جبنل الى   .81ؤلاظماٌ ؼ .لٝى

ٌ   ل١ .78 مل ّو ٞالت بسمان ٍو لسم الالى ام بالخُُٚد يًصك جُُٚد الى ل يٍو ذ ٝاا  :ٕةهه ٙا٢ اإلاٞى ل١ بغراء ٝاا في ٙو ٞو

ُننل ُننل لننم ًصننك جؾننٔر الٝى  .4/757ؤلاٙىنناٌ فنني مضنناثل ؤلاظمنناٌ  ي7/412اإلاْجنني  .صننك بننال مننالٔ ٕننةن مننالٗ الٝى

ل١ :ومشلت بن ٌٍن اإلاغى ي بإن ٙا٢   .4/757ؤلاٙىاٌ  ي7/422اإلاْجي  .بُُ الضلَت لٖالن لسم الالى ام بالخُُٚد ٞو

ٞالدابنت لنم ًلنسم .79 ٞان ًخقنرص بدبَُقنه  ل بيَُه ما ال فرص في جبَُقه ظاز باجظماٌ وبن  ُل بَك ما ٞو  .لى باٌ الٝى

  .48 6/47بداجُ البقاجُ 

ل .41 ُل ٌٍّ  ب ا ؤ ن له اإلاٞى ُل جٝى   .وؤما ب ا لم ًإ ن ُٕٖه مالٔ 81ؤلاظماٌ ؼ .للٝى

ُلب ا  .47 ُل ٌٍّ  لم ًجس الخٝى ل ًٍ جٝى    .7/417اإلاْجي  .جهاٍ اإلاٞى

ُل .44 ٞالت فمً الٝى ُل الى   .6/49بداجُ الؾىاجُ  .ب ا مالٗ الٝى

ُل برصى٢ بَسله  .7/24عري ٕخح الٚدًر  .ًىَس٢ الٝى
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ت اإلال١:  ما وصد في عٝر

ْم ِبن ٙنا٢
ُ
ِجٟ
ْ
ننإ َُ
ْ
ل
َ
نا ٕ ام  ََ
َ
نألا م
َ
ْزٞ
َ
َحَهننا ؤ
َ
نْر ؤ
ُ
ْىي َُ
ْ
ل
َ
ِدًَىنِت ٕ
َ ْ
ننى اإلا
َ
ٍِ ِبل نِا
ََ ْم 
ُ
ٟ ِٙ ْم ِبنَىِص

ُ
َحننَدٝ
َ
ىا ؤ
ُ
ش ََ ناْب
َ
 حَنالى: ﴿ٕ

َ
 َوال
ْ
ننٗ
َّ
ن
َ
َخل َُ
ْ
ٍ٘ ِمْىنُه َول ِرْز

ا   َحد 
َ
ْم ؤ
ُ
 ِبٟ
َرنَّ َِ
ْ
غ  [79  ] ]الٟهٗ:79ٌُ

ِل١َ 
َ
  ًْ   ِم
َ
ي
ْ
ٝ
َ
ىا ؤ
ُ
اه
َ
ِةْن ٞ
َ
ا٢ حَالى: ﴿ٕ ِض ٙو

ُ
ل
َ
اُء ِفي الش

َ
َرٞ
ُ
ُهْم ع
َ
 74اليضاء: ] ] ٕ

َل ِعْرٍب ُمْحَخَقر  
ُ
َنُهْم ٞ ُْ  َب

 
ْضَمت ِٙ اَء 

َ ْ
نَّ اإلا
َ
ْئُهْم ؤ ّبِ
َ
ا٢ حَالى: ﴿َوه   [48 :الٚمر] ] ٙو

ا٢ حَالى: ﴿ ىٍم ٙو
ُ
ل َْ ْىٍم َم ًَ ْم ِعْرُب 

ُ
ٟ
َ
َها ِعْرب  َول

َ
 ل
 
ت
َ
اٙ
َ
ٍِ ه ِا
ََ ا٢َ 
َ
  [755 :الغَراء] ]ٙ

نان لنه "ًٍ ابً ٍمر بي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  باي ٞو ٞاي ؤو ٙا٢: هؾِن مً ؤٍخٛ عٚؾا له مً ٍبدي ؤو عر

 .(3)"ما ًبلٓ زمىه بُٚمت الَد٢ ٕهى ٍخُٛي وبال ٕٚد ٍخٛ مىه ما ٍخٛ 

رة   له في ٍبد ؤٍخٛ ٞله.. :– ملسو هيلع هللا ىلص -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر
 
 .(4)"مً ؤٍخٛ عٚؾا

ٞاء  ما وصد في ٝي ة البغي بٌن الغر

لِ ٙا٢ حَالى: ﴿
َ
ناِلَحاِث َوٙ نىا الؾَّ

ُ
ِمل ٍَ ًَ آَمُىنىا َو نِاً

َّ
 ال
َّ
نٍك ِبال َْ نى َب

َ
ل ٍَ ُقُهْم  َْ ْبِغي َب َُ

َ
اِء ل
َ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ًَ ال ا ِم ِشٌ  

َ
نْم َوِبنَّ ٝ َُ ] ُنل  َمنا 

 [42]ؼ: 

ٞإر   الغراٝت مُ 

 ٍِ ِدّ
َ
ا ًُ إَمىُه ِبدًىاٍص ال 

َ
١َُ َوِمنُهم َمً ِبن ج

َ
ٍِ ِبل
ِدّ
َ
ا ًُ ىناٍص  ِٚ إَمىُه ِب

َ
ِخِب َمً ِبن ج ِٟ َِل ال

َ
 ما ُدمَذ  ٙا٢ حَالى: ﴿َوِمً ؤ

ّ
١َُ ِبال
َ
ِبل

ا] ]آ٢ ٍمران:  ُِه ٙاِثم 
َ
ل ٍَ75 ] 

ا ًجلب الْىم وبهه لِغناٜص ال هنىدي والىؾنراو ؟ ٙنا٢ ا وال ُٙل البً ٍباش بن. ظالب   ُ نا وال هؾنراه  ً : ال ٌغناٜص حهىد

ا. ألجهم ًر ىنا والر ا ال ًحل. صواٍ ابً ؤب  عِبت    ُ   79981مجىص

خه 3/721ٙا٢ البصاصي   ٞان لل٠إر الخؾٔر ٕنال ججنىز مغناٝص ت. ٕةن  ٌن في اإلاساٍص ت الام  واإلاغٝر  : باب مغاٝص

 ألهه ال ًخىصٌ ًٍ الحرام.

ت ت مجلبت للوٝ  ٞاء ما وصد في ؤن الغٝر  وؤمالُٙاث الغر

                                                        
ٞاث ألا   7  ت فنني الخؾنٔر حغننمل عنر ي وعنٝر ٚنن٘ى ُنان واإلاىننإُ والح ت فنني ألٍا ت فنني الاصنخحٚا٘ حغننمل الغنٝر ي ٕالغننٝر ت اظخمنناٌ فني اصننخحٚا٘ ؤو جؾنٔر ٞاث الغنٝر مننىا٢ مشننل اإلاقناص ت والَىننان وألابندان واإلاٖاوفننت وحغنمل ؤهننىاٌ الغننر

 الحدًشت.

ٝنننال١ للخجنناصة ومنننا حؾننل منننً الننر ح ٕهنننى بُن4  لنننى آلامننر  ٌن ٍلنننى ؤن ٠ًننىن ٍلنننى ؤحنندَما اإلانننا٢ ؤو الَمننل ؤو الهنناٍ ٍو ن مننٕر ٚنند بننٌن َنننى ٍ ت  ٚنند الغننٝر ٚنند ظننناثس فنني ألاؽنننلي   ٍ ُنننض اللننسوم والهنننىاز ٍ َنننى مننً ح همننا حضننب منننا ٌغننى ماهه. و

١ آلا  ١  بماله ؤو ظاَه ؤو ٍمله  والغٍر ٞاهه ؤصبَت  الؾُْت والغٍر  مر ٝال١ ووضبت الغراٝت ي وجدمله الغرول الهَلُت ٝضاثر الَٚىد.وؤص

تي ٙا٢ ؤلامام مال١ في اإلادوهت الٟو ي  ت ٕٚه الغٝر ٌن مَٕر  بال صظال ٌَٔر الحال٢ والحرام".":5/7ومً اإلاهم ٍلى النٕر
 
 ال ؤحب ؤن ًٚاـص صظال

  .7517  ومضلم  4542ي 4544ي 4297  صواٍ البصاصي  3 

لننّبِ 7979  ومضنننلم  4294صواٍ البصنناصي    2 
ٍنننً الخَّ ٙننند وصد اإلاَجنن   اجنننه  ٖنننخح 3928ٍىننند ؤبننن  داوود   -ا  – ي و ٚنننام بننً الخلنننب جنننابعي مضننخىصي وحضنننىه ابنننً  هنننر فنني ال ح 5/759  ومل ٍنننً ؤبنن  اإلالننُن   3933ٍىننند ؤبننن  داوود   -ا  –ي و

 ك اليضاج  بصصاله.وصح 3/86واليضاج  في الٟو ي  5/72وؤحمد 
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ةِ ٙننا٢ حَننالى: ﴿ 
َ
ننال ًَ الؾَّ ُؾننُروا ِمننن ْٚ

َ
ْن ج
َ
ْم ُظَىنناي  ؤ

ُ
ٟ ُْ نن
َ
ل ٍَ َط  ِْ ننن

َ
ل
َ
ـِ ٕ ْص
َ ْ
ا َفننَرْ ُخْم ِفنني ألا

َ
نند  ٝنننر  ي[ 717]اليضنناء:  ] َوِب  ٙو

 ؤن ٕ ها دلُال ٍلى ٍٚد اإلاقاص ت. 75/778ي 79/561الٚرمبي في جٖضٌٍ  

نرة  ٌٟن منا لنم ًصنً ؤحندَما ؽنناحبهي  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ا  -ٍنً ؤبن  ٍَر ٙنا٢  : ؤهنا زالنض الغنٍر

نند  . 7 صواٍ ؤبننى داودي وصننححه الحنناٝم  -ٕننة ا مننان مرظننذ مننً بُنهمننا  ُننه:  ٙو ت ي واتحننرص ٕو البلننِى  بنناب الغننٝر

 م البً دُٙٛ الَُد.ُٙل: بهه مىٟر . واإلاىخٚألاي وؤلاإلاا

ننت: البُُن بلننى ؤظننلي واإلاٚاصفنتي وملننه الونن  بالغننٌَ   -ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  -ا  -ٍنً ؽننهُب  زننالر ٕنن هً الوٝ 

خح الَلي الْٖاص. 4 صواٍ ابً ماظه بةصىاد فَُٗ  -للبِذي ال للبُُ   البلِى  باب الٚراـ  ٕو

رة بً مَبد ٍنً ظندٍ  ً َز نان ٙند ؤدٜص الىبني    -هنع هللا يضر  – ٍبند   بنً َغنامٍو  -وصنيء بنه بلنى الىبني » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞو

ىاي ٕةن الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ٍ ابً ٍمر وابً الس ٌ  ُٕٚىالن له: ؤعٝر ٞان ًيخاٌ ُٕلٚا تي و  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕمسك صؤصه ودٍا له بالوٝ 

ت. همي ٕر ما ؤؽاب الراحلت ٝما  ي ُٕبَض بها بلى اإلاً ٢  ٙد دٍا ل١ بالوٝ   ٕخح الْٖاص .(3)"ِٕغٝر

نننً الضننناثب  ننند اتتسومننن ٍو ١ ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهنننه ٙنننا٢ للىبننني : »بنننً ًٍس ٠  فننني الهاَلُنننتي ٕٟىنننذ مٌننن  عنننٍر : ٝىنننذ عنننٍر

جي جي وال جمنناٍص ١ ٝىننذ ال جننداصي وال جمنناصي »صواٍ ؤبننى داود وابننً ماظننه ولٖيننه: « جننداٍص ٠ ي ووَننم الغننٍر « ٝىننذ عننٍر

١ ؤن الض» :وفي لًٖ ألب  داود وابً ماظه ي(4)وؤمرظه ؤًقا اليضاج  والحاٝم وصححه  اثب اتتسوم  ٞنان عنٍر

٠  ال جداصي وال جماصي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  ت   . 5 «ٙبل البَشت ٕجاء ًىم الٖخح ٕٚا٢: مرحبا بإ ي وعٍر البلِى  باب الغٝر

 واإلاىخٚألا

 ما وصد في الحض ٍلى اإلاقاص ت في ؤمىا٢ الٌْ  والاججاص بما٢ الُدُم:
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 .725البُُ وؤلاظاصة واإلاقاص ت. هُل اإلارام مً جٖضٌ  آًاث ألاح٠ام لؾدًٛ حضً مان ؼ 

                                                        
نجي  4/61 ي  54/  4 ي والحنناٝم  3383 صواٍ ؤبننى داود  7  ٚنن   3/35 ي والننداٙص م  –صحمننه    – . وفننَٖه ألالبنناو  6/78 ي والب ه ٝنناا 7268فنني ؤلاصواء بننٙر نجي بصصنناله فنني الَلننل و ُننان الخُ ننيي وصننحك الننداٙص ي لههالننت صننَُد بننً ح

   .3/29الحإً ابً  هر في الخ تُؿ 

م 4489صواٍ ابً ماظه   4  ا٢ الر ا ي في ٕخح الْٖاص بَد الحدًض ٙص  بَك صواجه. لههالت 4/615والاَبي في اإلاٌ ان  458بةصىاد فَُٗي وفَٖه الَُٚلي في القَٖاء ؼ  3798 ي ٙو

ٍننا مننهم ٍ ٌن  ٠ٕننان  لنن١ بظما ٌنن  هٟ َناملىن باإلاقنناص ت مننً ّ ٞنناهىا ًخ ٌنن ة دالنت ٍلننى ؤن الصننحابت  ُننت وفني البنناب آزنناص ٝش ٙننا٢ ابنً جُم ٍننً الصننحابت.:"-صحمننه    –لننى الهننىاز.   إلاننا ٕ هنا 
 
ٍننا َنا الٖٚهنناء اجبا ُننت "واإلاقنناص ت ظىز ٍنند الىىصاه الٚىا

 .767ؼ 

ٙنَر ٞاهننذ  ًناٍ بصنخيء ججَلننه لهنمي و ٞاهنذ مدًجنت بيننذ مىٍلند امننرؤة جناظرة  اث عنٔر ومننا٢ي حضنخإظر الرظنا٢ فنني مالهناي وجقنناصبهم ب يننم ػ ٙىمنا ججنناصا ٙنا٢ ابنً بسننحا٘:  ٍننً صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص مننا بلْهنا منً ؽنند٘ حدًشنهي ٍو ٕلمنا بلْهنا 

ّننالم ٌننٍ  مننً الخجنناصي مننُ  ٞاهننذ حَنننن  ّ ُننه ؤٕقننل مننا  ُننه ؤن ًصننرط فنني مننا٢ لهننا بلننى الغننام جنناظراي وحَن ُننهي َٕرفننذ ٍل ٙننه بَشننذ بل ٝننرم ؤمال ٚننا٢ لهننا مِضننرةي ٕٚبلننه صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص منهننا ؤماهخننه و َنننه لهننا ً ي ومننرط فنني مالهننا  لنن١ي ومننرط م

 .788ي 787/ 7ّالمها مِضرة حت  ٙدم الغام. ابً َغام 

  .4368 البصاصي  3  

  ي.3/245 ي وؤحمد  7/271 ي وابً ؤب  عِبت  6/78 ي الب هٚ   4/69  و الحاٝم  3797 صواٍ اليضاج  في الٟو ي  2 

 .3/272وهؾب الراًت  3/719وؤٍل بإن الراوي في الضاثب مبهم. الخ تُؿ الحبٌ    .4487 ي وابً ماظه  2836ود   ي واللًٖ له. وجىير صًن ؤب  دا245/  3 صواٍ ؤحمد  5 
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  (1)[ 35-32]ؤلاصراء:    ]35َوؤ

ؤال منً ولنى ًدُمنا لنه منا٢ ٕلُخجنر "ًٍ ٍمرو بنً عنَُب ٍنً ؤبُنه ٍنً ظندٍ ؤن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص مننب الىناش ٕٚنا٢: 

ه حت  جإٞله الؾدٙت   .(2)"ُٕه وال ًىٝ 

ً ٍمر بً التناب   (.3)"ابخْىا بإمىا٢ الُخامألا ال جإٞلها الؾدٙت "ٙا٢:  -ا  –ٍو

ؤن ٍمننننر بنننً التنننناب ؤٍننننألا منننا٢ ًدننننُم "ٍنننً ظننندٍ:  يٍنننً ؤبُنننه ي مُننند بنننً ٍبننند   بنننً ٍبُنننند ألاهؾننناص ٍنننً ح

ٞان ٌَمل به بالَرا٘ يمقاص ت  .(4)"وال ًدصي ُٝٗ ٙامَه الر ح  يو

 ما وصد في ٍدم جقمٌن اإلاقاصب ما لم ًخَد ؤو ًٖرل:

  (5)"ال فمان ٍلى ماجمً»ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  يًٍ ظدٍ يًٍ ؤبُه يٍمرو بً عَُب

 ما وصد في وضبت اإلاقاصب

ً الَالء بنً ٍبند النرحمً ٍنً ؤبُنه ٍنً ظندٍ ٍلنى ؤن  يٍشمنان بنً ٍٖنان ؤهنه ؤٍنناٍ مناال ٙرافنا ٌَمنل ُٕنه ٍو

ٕهنل لن١ ؤن حَنُجنني  يٕٚلنذ لننه: ٙند ٙندمذ صننلَت يظ نذ ٍشمنان بننً ٍٖنان"ؤهنه ٙننا٢: وفنني صواًنت  .(6)"النر ح بُنهمنا 

 يٕإعننى حها ٍلننى ؤن الننر ح بُجنني و ِىنن١ يولٟجنن  صظننل م٠اجننب يٕٚننا٢: ؤجننراٜ ٕنناٍال؟ ٙننا٢: وَننم يٕإعننى ي بننال١ يمنناال

 . (7)"ٕإٍناو  ماال ٍلى  ل١  يٙا٢: وَم

ً ٍلي   . (8)"والر ح ٍلى ما اؽن حىا ٍلُه  يفي اإلاقاص ت الىفَُت ٍلى اإلاا٢"ٙا٢:  -ا  –ٍو

 ما وصد في وضبت اإلاقاصب ب ا لم ًخم الاجٖا٘ ٍل ها

بُنند   ابىننا ٍمننر بننً التنننا نند بننً ؤصننلم ٍننً ؤبُننه ٙننا٢: مننرط ٍبنند   ٍو ػ بلننى الَننرا٘ي ٕلمننا  ب فننيٍننً ٍز ظنِن

نى ؤمٌن  ٍلنى البؾنرة يي مرا ٍلى ؤبألا مىحنخ  ألاعنَري ٖٙال زنم ٙنا٢: لنى ؤٙندص لٟمنا ٍلنى ؤمنر  يٕرحنب بهمنا وصنهل يَو

نننند ؤن ؤبَننننض بننننه بلننننى ؤمٌنننن  اإلاننننامىٌن يَهىننننا مننننا٢ منننً مننننا٢   يزننننم ٙننننا٢: بلننننى يؤهَٖٟمنننا بننننه لَٖلننننذ  يٕإصننننلٖٟما يؤٍص

 مننً مخنناٌ الَننرا٘
 
٠ننىن الننر ح  يٕخادًننان صؤش اإلاننا٢ بلننى ؤمٌنن  اإلاننامىٌن يزننم جيَُاهننه باإلادًىننت يٕخيخاٍننان بننه مخاٍننا ٍو

خب بلى ٍمر بً التناب: ؤن ًإمنا منهمنا اإلانا٢ يَٕٖل يٕٚاال: وددها  ل١ يلٟما ٕلمنا  يٕلمنا ٙندما باٍنا ٕإص حنا يٝو

ػ ؤصنننلٖه مشنننل منننا ؤصنننلٖٟما؟ ٙننناال: ال يدَٕنننا  لننن١ بلنننى ٍمنننر ب: ابىنننا ؤمٌننن  ٕٚنننا٢ ٍمنننر بنننً التننننا يٙنننا٢: ؤٞنننل الهننِن
                                                        

 .738وَضخحب الاججاص بما٢ الُدُم. الامخُاصاث ؼ  :-صحمه    – ٙا٢ ابً جُمُت 7 

نجي7/745 ؤمرظنننه الى مننناي  4  ٚننن   416 ؼ    والنننداٙص ٍننٛن اإلاشجننن  بنننً الؾنننباي2/717  والب ه ٙنننا٢ الى مننناي: ي   منننً مر ٚنننا٢"و فنننني ؤلاصواء  –صحمنننه    –ألن اإلاشجننن  بنننً الؾنننباي ًقنننَٗ فننني الحننندًض ". وفنننَٖه ألالبننناو   يفننني بصنننىادٍ م

م     ابخْىا بإمىا٢ الُخامألا ال جإٞلها الؾدٙت"."ي ٍمر بً التناب ٙا٢: 788بٙر

ي 589«  إاإلاىمن»مالنن١  ؤمرظنه . 3 
 
ّننا نجي فني و  بال ن:  ا٢الننداٙص ٚن  فنني و . 4/771صنًن ن:  ا٢الب ه ٙنا٢: 2/717صنًن ٍننً ٍمننر ا ". يَنناا بصننىاد صنحُح"  و ٍننً 2/45وصواٍ ابنً ؤبننألا عنِبت   ولننه عنىاَد  َنري ومٟحننى٢  ٍنٛن الس   مننً مر

اا مرصل"  ًٍ ًىصٗ بً ما١َ ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: 7/435والغإعي   ٍمر. ج. يابخْىا في ما٢ الُدُم ؤو في ما٢ الُخامألا ال جاَبها ؤو ال حضخإؽلها الؾدٙت ". َو  وصظاله زٚاث لىال ؤن ُٕه ٍىَىت ابً ظٍر

ت " وصوي الب هٚ  في 2  ٛ الغإعي ؤهه بلْه.3/772 "هؾب الراًت "ٝما في"اإلإَر    مً مٍر

 .2/190ابن حجس ك ا في الدزاية  ( وضعفه74711( والبيهبي )4967زواه الدازقطدألا ) (5)

 .6/777  والب هٚ  4/688 صواٍ مال١  6 

  .6/777صواٍ الب هٚ    7 

  .3/58 "الخ تُؿ "صواٍ ٍبد الرزا٘ ٝما في  8 
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ٕٚا٢: ما ًيبغي ل١ ًا ؤمٌ  اإلاامىٌن  يوؤما ٍبُد   يٕإما ٍبد   ٕضٟذ ياإلاامىٌن! ٕإصلٖٟما! ؤدًا اإلاا٢ وص حه

ٕٚا٢ صظل مً  يوصاظَه ٍبُد   يٕضٟذ ٍبد   يٕٚا٢ ٍمر: ؤدًاٍ يَاا! لى هٚؿ َاا اإلاا٢ ؤو َل١ لقمىاٍ

 ٕإمنا ٍمنر صؤش اإلانا٢ظلضناء ٍمنر: ًنا ؤمٌن  اإلانامىٌن لنى ظَلخن
 
 يوهؾنٗ ص حنه يه ٙرافنا. ٕٚنا٢: ٙند ظَلخنه ٙرافنا

بُد    . (1)"ابىا ٍمر بً التناب هؾٗ ص ح اإلاا٢  يوؤما ٍبد   ٍو

ت الَىان وجصحُح الَٚىد  ما وصد في عٝر

م والو اء بً ٍازب:  د بً ؤٙص ً ؤب  اإلانها٢ ؤن ٍز ا ٕقت بىٚد ووضِ ت ٕبلٓ الىبي »ٍو ٌٟن ٕاعىً  ؽنلى  -ٞاها عٍر

منا ؤن مننا ٞنان بىٚنند ٕننإظٌ وٍ ومنا ٞننان وضِن ت ٕننردٍو-  ٍلُنه وصننلم  صواٍ ؤحمندي وصواٍ البصنناصي بلٖننً:  "ي ٕإمَر

ي وما» ٞان ًدا بُد ٕصاٍو  اإلاىخٚألا .(3)صواٍ ؤحمد«  (2)ٞان وضِ ت ٕردٍو  ما 

ت ألابدان  ما وصد في عٝر

ً ٍبد   بً مضَىد  مناص  -ٙا٢:  -ا  -ٍو ب ًنىم بندصي ٕلنم ؤصنيء ؤهنا ٍو مناص وصنَد ُٕمنا هؾِن ذ ؤهنا ٍو اعىٝ 

 ." ً ٌٍ  (4)الحدًض  –بصخيءي وظاء صَُد بإصًٌ  ت  اإلاىخٚألا. 5 . صواٍ اليضاج  ّو  البلِى  باب الغٝر

ُان ما  وصد في ؤن ٠ًىن ما٢ اإلاقاص ت مً ألٍا

ً صوٍُٖ بً زابذ ٙا٢:  ٞان ؤحدها في زمً الىبي »ٍو لُإما هقى ؤمُه ٍلى ؤن له الىؾٗ مما ٌْىم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن 

ٞان ؤحدها لُنٌ  له الىؾل والَرػ وآلامر الٚدي  اإلاىخٚألا .(6)صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ولىا الىؾٗي وبن 

 ما وصد في الغرول الهَلُت في ٍٚد اإلاقاص ت

الؾننن ك ظننناثس بنننٌن اإلاضنننلمٌني بال ؽننن حا حنننرم  -ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننى٢    -ا  -ٍنننً ٍمنننرو بنننً ٍنننٔى اإلاسوننن  

ماظنه صواٍ ؤبى داود وابً  -حالال ؤو ؤحل حراماي واإلاضلمىن ٍلى عرومهمي بال عرما حرم حالال ؤو ؤحل حراما 

ٞإهنه اٍخونٍ  بٟين ة  7  والى ماي وصححه ه ٝشٌ  بً ٍبد   بنً ٍمنرو بنً ٍنٔى فنَُٗ. و . وؤهٟروا ٍلُها ألن صاٍو

ه. نا٢: ٍلنى عنرمهما  مٙر نرة ٙو نرة وؤمرظنه الحناٝم منً حندًض ؤبن  ٍَر د صححه ابً حبان مً حدًض ؤب  ٍَر ٙو

اجغنتي و ٝننر الحنإً ابننً ٝشٌن  ؤن ؤبننا داود "ؤلاصعنناد فني "  -رمحههو    – وؤمنرط لننه الحناٝم عنناَدًً ٍنً ؤوننط ٍو

رة بةصىاد حضً  البلِى . 8 صوي الحدًض ًٍ ؤب  ٍَر

                                                        
ٍنٛن مالن١ي ؤمرظننه الغننإعي  4/687 "اإلاىمننإ " صواٍ مالن١ فنني 7  ٚنن   7334 ي ومننً مر ىننه الب ه نجي فنني   6/771  ٍو ٙننا٢ الحننإً فنني 375 "صننيىه "وؤمرظننه النداٙص ؿ " . و ٙننا٢ ألالبنناو  فنني بصواء  وبصننىادٍ صننحُح "." : 3/57 "الخ تُن و

ى ٍلى عرل الغُصٌن". 5/497الْلُل     : "َو

م 4  ٛ الؾٖٚت.3794  ٙا٢ الر ا ي في ٕخح الْٖاص بَد الحدًض ٙص  : واصخد٢ به ٍلى ظىاز جٍٖر

  .7589  ومضلم  4365ي 7979 . البصاصي   78514 ؤحمد  3 

م 2  م 3146  ٙا٢ اتهد في اإلاىخٚألا بَد الحدًض ٙص ا٢ الر ا ي في ٕخح الْٖاص بَد الحدًض ٙص ت ألابدان وجمل١ اإلاباحاث. ٙو ى  هت في عٝر  : بةصىاد مىٚن3793ُ:َو

ُنننه ٍبنند   بنننً مضننَىدي بنننه. 4488 ي وابننً ماظنننه  3388 ي وؤبنننى داود  3937 صواٍ اليضنناج  5  ٍننً ؤب ُننندةي  ٍننٛن ؤبنن  ٍب ٙننا٢ ألالبننناو   ي مننً مر م  –صحمننه    –و ُنندة لنننم ٌضننمُ منننً 7272فننني ؤلاصواء بننٙر : بصنننىادٍ فننَُٗ ألن ؤبنننا ٍب

 البً اإلادًجي. ٕخح الباصي 
 
 7/324ؤبُه َاا الحدًضي وصحك ابً صظب في ٕخح الباصي صحت صواًخه ًٍ ؤبُه جبَا

ٕنخح ا8/735 ي اليضاج   36 ي ؤبى داود  2/718 ؤحمد  6  ٙنم  ي ٙا٢ الر ا ي فني  َند الحندًض ص ٖناص ب نى مجهنى٢  : بةصنىاد فن3795َُٗلْ ي وصواٍ اليضناج  بةصنىاد صظالنه ألن ُٕنه عنِبان بنً ؤمُنت الٚخبناو  َو

 صظاله زٚاث

م  7  ا٢: 7354 الضًن ٙص م  -صحمه    –َاا حدًض حضً صحُح ". وصححه ألالباو  " ي ٙو ه.7313و ؤلاصواء بٙر   بمجمٌى مٙر

  .3592ابً الهاصودي والحاٝمي ومً ٙبلهما صواٍ ؤبى داود   ي وصواٍ 7799 صواٍ ابً حبان  8 
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ننً حٟننُم بننً حننسام  ؤهننه ٞننان ٌغننى ل ٍلننى الرظننل ب ا ؤٍننناٍ منناال مٚاصفننت: ؤن ال ججَننل مننالي فنني ٝبنند  -ا  -ٍو

صواٍ الب هٚن   –صمبتي وال جحمله في بحري وال جً ٢ به في بنً مضُلي ٕةن َٕلذ عِ ا مً  ل١ ٕٚند فنمىذ منالي 

نجي   اإلاىخٚألا و البلِى  باب الٚراـ . 7 والداٙص

ً ابً  ؤن ال ٌضنل١ "ٞان الَباش بً ٍبند اإلانلنب ب ا دُٕن مناال مقناص ت اعنى ل ٍلنى ؽناحبه  :ٙا٢ يٍباشٍو

ُ عنرمه بلنى صصنى٢   ؽنلى "ٕةن َٕله ٕهى فامً  يوال ٌغى ي به  ا ٝبد صمبت يوال ًً ٢ به وادًا يبه بحرا ي ٕٕر

نجي: ؤبى الهاصود فَُٗ ي زم ٙا٢ الداٙص  . 4   ٍلُه وصلم ٕإظاٍز

صواٍ مالن١  «ؤهنه ٍمنل لَشمنان ٍلنى ؤن النر ح بُنهمنا»بً ٍبد الرحمً بً ٌَٚنىب ٍنً ؤبُنه ٍنً ظندٍ:  ًٍ ٌَلى
خح الَلي الْٖاص البلِى  باب الٚراـ  .(3)  ٕو

ت في الهملت اإلاْجي   7   .7/719ؤظمُ اإلاضلمىن ٍلى ظىاز الغٝر

 .الٖلىش الىإٚنتٝال١ و  .93راجب ؤلاظماٌ ؼم 58. ؤلاظماٌ ؼـ بالدهاهٌ  والدصاَم ظاثساؤظمَىا ٍلى ؤن الٚر   4

  .7/388البىاًت عري الهداًت  ي7/743اإلاْجي 

ٟه بال١  3 ت ب ا ؤ ن له عٍر ١ الخؾٔر بما ُٕه مؾ حت الغٝر   .56ماٌ ؼظؤلا  .ًحٛ للغٍر

ت   2   .97مراجب ؤلاظماٌ ؼ .بٌْ   ٝر ؤظل ظاثسةؤظمَىا ؤن الغٝر

تؤظمَىا ؤهه ب ا ماث ؤحد الغ  5 ٌٟن اهٖستذ الغٝر  .57ؤلاظماٌ ؼ .ٍر

ٌٟن الاهٖؾا٢ بَد بُُ الضلُ وحؾى٢ الشمً ٕله  ل١  6   .97مراجب ؤلاظماٌ ؼ .اجٖٚىا ٍلى ؤهه ب ا ؤصاد ؤحد الغٍر

 بالخجاصة ظاثسة باجظماٌ  7
 
ا ١ بما٢ ٌَمالن صٍى ت الَىان بإن ًدمل ٞل عٍر   .7/743اإلاْجي  .عٝر

١ بٚدص ماله ؤظمَىا ٍلى  8   .5/47اإلاْجي  .ؤن التضاصة ٍلى ٞل عٍر

ـ ؤن ًنندُٕ صظننل مالننه بلننى آمننر لُخجننر لننه ُٕننه ٍلننى ؤن مننا حؾننل مننً الننر ح بُنهمننا حضننب مننا اؤظمَننىا ٍلننى ؤن الٚننر   9

 . 5/732اإلاْجي  ي4/436عرماٍ ابً صعد بداًت اتهتهد 

ٌٟن فننني ٍٚننند الٚنننراـ ٕسنننخ الَٚننند منننا لنننم ٌغنننٌر الَامنننل   71  94مراجنننب ؤلاظمننناٌ ؼ .فننني الٚنننراـؤظمَنننىا ؤن الغنننٍر

ٞاص    .7/75الاصخا

  .93ؤظمَىا ٍلى ظىاز ؤن صؤش اإلاقاص ت مً واحد ؤو ؤٝي  مراجب ؤلاظماٌ ؼ  77

74   
 
بداًننت اتهتهنند  .اجٖننٛ الٖٚهنناء ؤن الَامننل فنني ٍٚنند الٚننراـ ًجننب ٍلُننه ؤن ًخؾننٔر بمننا ًخؾننٔر ُٕننه الىنناش ّالبننا

4/424.  

غى ي بٌْ    73   .93مراجب ؤلاظماٌ ؼ .مغىصة ؽاحب اإلاا٢اجٖٚىا ؤن للَامل ؤن ًيُُ َو

بداًننت اتهتهنند  .ب ا دُٕن الَامننل صؤش مالنن١ الٚننراـ بلننى ٍامننل آمننر ٕةهننه ًقننمً التضنناصة بال ب ا ؤ ن لننه صب اإلاننا٢  72

  .4/372مْجي اتحخاط  .ومىَها الغإَُت ولى ؤ ن صب اإلاا٢ .7/756اإلاْجي  ي4/424

                                                        
نجي  7  م 63/  3 صواٍ الداٙص ا٢ ألالباو  6/777 ي الب هٚ   375 :بٙر : وصظاله زٚاث. ٙو ا٢ ابً  هر في البلِى اا صىد صحُح ٍلى عرل الغُصٌن. 5/493في ؤلاصواء  –صحمه    – ي ٙو  َو

نجي 4  ن النداٙص ُنٌى  -  صًن َنن4717 حنندًض:  -ٝخنناب الب ٞنىفي فننَُٗ ٝابنه ًححنن  بنً م َنى  ٍنناد بنً اإلاىنناصي و ٖننرد بنه ؤبننى الهناصود ز ٚن : ج ٙننا٢ الب ه ٚن  باجصننىاد هٖضنه زنم  ن الٟونن ي . بال ؤهنه فننَُٗ. وصواٍ الب ه ٌني وفنَٖه البنناٙىن.  الضًن

 .7516  حدًض:  -باب الٚراـ  -ٝخاب البٌُى  - . وٍىير اإلانالب الَالُت ل حإً ابً  هر الَضٚالو  7182 حدًض:  -ٝخاب الٚراـ  -للب هٚ  

ا٢ اب6/777ً ي والب هٚ   4/688 " مال١ في "اإلاىمإ3  م   . ٙو ا٢ الر ا ي في ٕخح الْٖاص بَد الحدًض ٙص ى مىٙٔى صحُح ٙو : َو ى مىٙٔى صحُح. 3797 هر في البلِى  : َو
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ٍلى صحت اعى ال صب اإلاا٢ ؤن ج٠ىن الخجناصة فني صنلَت مَُىنت ممنا ًٟين  وظىدَنا وال جىٚنُن منال٢ الضنىت  اجٖٚىا  75

  .744ومصخؾر اإلاسو  ؼ 3/276اإلاىخٚ   ي93مراجب ؤلاظماٌ ؼ

 ما مً الضلُ  76
 
  .4/438بداًت اتهتهد  .اجٖٚىا ٍلى صحت اعى ال صب اإلاا٢ ؤال ٌغى ي ظيضا

 ؤو دواب ألظل ملب  ٌغى ي  ناعى ال ؤ اجٖٚىا ٍلى ٍدم صحت  77
 
ٞاص  .مر الىصل وهخاط الدوابزالَامل هصال الاصخا

7/77.  

  .58ب ا اجهاٍ صب اإلاا٢ ًٍ البُُ وضِ ت ٙباٌ وضِ ت فمً التضاصة ؤلاظماٌ ؼ  78

 بإلٗ ظاز :بن ٙا٢ صب اإلاا٢  79
 
  7/767البحر الحراثٛ  .وبن باٍه بإٙل لم ًجس يبَه وضِ ت بإلٗ ٕباٍه هٚدا

بداًنننت  7/468البحنننر الراثنننٛ  .ولننى اصجننند الَامنننل لنننم جبنننل ياإلانننا٢ ولحنننٛ بننداص الحنننرب بنلنننذ اإلاقننناص ت لننى اصجننند صب  41

  .7/779اإلابخدي 

٠ان اإلاا٢  47   .2/474اإلابدٌ "ا مٕخلٗ ؤحد اإلاالٌن ٕهى مً فماجه يب ا مله الغٍر

ٞاص  .الَامل ؤمٌن ال ًقمً ما جلٗ مً ما٢ اإلاقاص ت بال ب ا حَدي ؤو ٕرل  44   .4/436داًت اتهتهد ب ي7/5الاصخا

 مننً الىفنننَُت ٕالغننرل بامننل  43
 
ننا٢ الغننإَُت ي7/776اإلاْجنني  .ب ا عننرل الَامننل فننمان اإلاننا٢ او صننهما الَٚننند  :ٙو

  .ٕاصد

  .93مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ًجىز للَامل الضٖر بما٢ اإلاقاص ت بن ؤ ن له صب اإلاا٢  42

  .93ًحٛ لرب اإلاا٢ عرل ٍدم الضٖر بما٢ اإلاقاص ت مراجب ؤلاظماٌ ؼ  45

ط للَامننننل ان ًإٞننننل مننننً مننننا٢ اإلاقنننناص ت ب ا لننننم ٌضننننإر باإلاننننا٢ بننننة ن صب اإلاننننا٢  46 اإلاْجنننني  .469هننننىادص الٖٚهنننناء ؼ .لنننِن

7/729.  

  .93للَامل ؤن ًىٖٛ ٍلى هٖط اإلاا٢ مً اإلاا٢ ُٕما ال بد للما٢ مىه مراجب ؤلاظماٌ ؼ  47

ٞاص  93مراجب ؤلاظماٌ ؼ .الر ح في اإلاقاص ت ٍلى ما اجٖٚا ٍلُه  48   .7/739ْجي اإلا 7/5الاصخا

 ؤو ص ننح ؤحنند الِٟضننٌن ؤو بحنندي الضننٖرجٌن ؤو  49
 
د الَٚنند ضننص ننح ؤحنند الغننهىد ٕ ب ا اعننى ل ظننسء  مننً الننر ح مجهننىال

  .58ؼ ؤلاظماٌ .ؤز ظسء مَلىم مً الر ح َٝغرة دهاهٌ  ٕالَٚد بامل .4/436بداًت اتهتهد 

 حت  ٌضخىفي صؤش اإلاا٢  31
 
  .58ؤلاظماٌ ؼ .4/421هد بداًت اتهت .ؤظمَىا ؤن اإلاقاصب ال ًإما ص حا

  .4/427بداًت اتهتهد  .ؤظمَىا ٍلى اعى ال حقىص صب اإلاا٢ لٚضمت اإلاا٢ وؤما الَامل حؾخه  37

بداًننننت اتهتهنننند  .ؤظمَننننىا ٍلننننى ؤن حٟننننم الٚننننراـ الٖاصنننند ٕسننننته وصد اإلاننننا٢ ٍلننننى ؽنننناحبت مننننا٢ لننننم ًٖننننذ بالَمننننل  34

4/424.  

  776اإلاْجي ؼ/ .ؤظمَىا ٍلى ظو  التضاصة مً الر ح  33

الحناوي  .وامخلٖنىا فني ؤزنر  لن١ ٍلنى صنحت الَٚند 7/776اإلاْجني  .ًجىز اعى ال جحمُل الَامل بَك التضاصةال   32

7/334.  

ٞاة ما٢ اإلاقاص ت ٍلى الَامل  35   .4/439بداًت اتهتهد  .ال ًجىز اعى ال ز

ؤلاظمنناٌ  7/782 اإلاْجنني .ب ا امخلنٗ صب اإلاننا٢ والَامنل فنني مٚنداص صؤش مننا٢ اإلاقناص ت ٕننالٚى٢ ٙنى٢ الَامننل بُمُىنت  36

  .58ؼ
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 ما وصد في بظاصة اإلاساٌص واليضاجٌن بجسء مما ًصرط مً بهخاظها مً زمر ؤو زصٌ

مخٖنننٛ  -ٍامننل ؤَنننل مُونن  بغننننر مننا ًصنننرط منهننا منننً زمننري ؤو زصٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننى٢    -ا -ب-ٍننً ابنننً ٍمننر 

 البلِى والَمدة واتحرص واإلاىخٚألا..  7 ٍلُه 

م بها ٍلى ؤن ًٟٖىا ٍملها ولهم هؾٗ الشمري ٕٚا٢ لهم صصنى٢    وفي صواًت في الصحُحٌن: ٕضإلىا ؤن ًَٚر

حناء  -ملسو هيلع هللا ىلص  - م بها ٍلى  ل١ ما عئىا "ي ٕٚروا بهاي حت  ؤظالَم ٍمر بلى جُمناء وؤٍص . وللبصناصي: ؤٍننألا صصنى٢  4 هٚٝر

اي ولهم عننر منا ًصنرط منهنا   ملسو هيلع هللا ىلص مُو  ال هىد: ؤ سصٍَى ا ٍو دُٕن بلنى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -وإلاضنلم:  (3)"ن ٌَملَى

ا ا مً ؤمىالهمي ولرصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص عنر زمَر  البلِى واتحرص . -  2  حهىد مُو  هصل مُو  وؤصفهاي ٍلى ؤن ٌَخملَى

ً ٍبد  م  -مُو ا اعى ل ٍل هم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلاا إخخح صصى٢  »ٙا٢:  -ب -  بً ٍباش ٍو ؤن لنه  -حنٌن حاؽنَر

ل ؽٖراء و ُقاءي ٙا٢ ؤَل مُو : هحً ؤٍلم باألـص مىٟمي ٕإٍنىاَا ٍلى ؤن لٟم هؾٗ الشمرةي ولىا  ألاـص ٞو

م ؤهه ؤٍناَم ٍلى  ل١. صواٍ ؤبى داوود وابً ماظه وؤحمد    5  هؾٖها ٍٕس

ننً (6)صواٍ ابنً ماظنه "ؤٍناَنا ٍلنى الىؾننٗ مُونن  –ملسو هيلع هللا ىلص  -صصنى٢  وفني البناب ٍننً ؤونط بلٖنً: إلاننا إخنخح  ي ٍو

نننً ابننً ٍبننناش بلٖننً: ؤٍننننألا (7)صواٍ ؤحمنند "ظننابر بلٖنننً: ؤٕنناء   مُوننن .. مُوننن  ؤَلهننا ٍلنننى  –ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننى٢  ي ٍو

 . (8)ابً ماظه  صواٍ"الىؾٗ هصلها ؤصفها

ً ؤوط ا ٙا٢ ط بإًندحهم شنخيء ٠ٕاهنذ ألاهؾناص ؤَنل »  : ٍو إلانا ٙندم اإلاهناظرون منً مٟنت بلنى اإلادًىنت ٙندمىا ولِن

م الَمنل واإلااهنت ٟٖنَى م هؾٗ زماص ؤمىالهم ٞنل ٍنام ٍو صواٍ   .  "ألاـص والَٚاص ٕٚاصمهم ألاهؾاص ٍلى ؤن ؤٍنَى

  اإلاىخٚألا.  9 بصاصي ومضلم ال

 ً نرةٍو اٙضنم بُيىنا و نٌن بمىاهىنا الىصُنلي ٙنا٢: الي ٕٚنالىا: : »-ملسو هيلع هللا ىلص -ٙنا٢: ٙالنذ ألاهؾناص للىبني  -ا  – ؤبن  ٍَر

ٟم في الشمرة؟ ٕٚالىا: صمَىا وؤمَىا  . 71  «جٟٖىها اإلااوهت ووغٝر

ط بننً مضننلم  ننً ٙنِن ننىن ٍلننى »ظَٖننري ٙننا٢: ٍننً ؤبنن   -صحمننه   -ٍو مننا ٞننان باإلادًىننت ؤَننل بِننذ ههننرة بال ًساٍص

ي وزاٌص ٍلنيي وصنَد بنً مالن١ي وابنً مضنَىد نروة مشلنهي وزاد: «. الشلض والربُن نً الٚاصنم ٍو وآ٢ ؤبن  بٟنري وآ٢ »ٍو

ً  ؤمرظه البصاصي مَل"ٍشماني وآ٢ ٍليي وابً صًٌ 
 
 . 7 ٚا

                                                        
  .7557 ي ومضلم  4349 صواٍ البصاصي  7 

  .7557ومضلم   ي 4338 صواٍ البصاصي  4 

  .4485صواٍ البصاصي    3 

   بىحىٍ.4337  البصاصي  5   7557 صواٍ مضلم  2 

م  5  م  3274  و  3277  و  3271  صواٍ ؤبى داوود بٙر   .4455  صواٍ ؤحمد  4268  و  7841  وابً ماظه بٙر

ُه مضلم بً ِٝضان فَٖه ؤحمد وابً مٌَن.4269صواٍ ابً ماظه    6     ٕو

ا٢ الهُش ي في اتهمُ 72536ؤحمد   صواٍ  7   صظاله صظا٢ الصحُح. 2/477  ٙو

ُه فَٗ.4268صواٍ ابً ماظه    8     ٕو

  ي.7777 ي مضلم  4287 البصاصي  9 

  .429و  3/736 صواٍ البصاصي  71 
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ً مَا  بً ظبل ٙا٢:  ىتي ٕإمرو  ؤن آما حً ألاـص - ملسو هيلع هللا ىلص -بَشجي صصى٢   »ٍو  .(2)« ٍلى ٙري ٍٍر

ند بنً زابننذ نً ٍز ؤن ًإمنا ألاـص بىؾننٗي  :(3)ههن  ٍنً بُنُن اتتنابرةي واتتنابرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢  » -ا  – ٍو

 . 2 ؤمرظه ؤبى داود وؤحمد "ؤو زلضي ؤو صبُ

نت بإصنناي حتن  صننمَذ صإنُن بنً منندًجي ًٚنى٢: بن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ههنن   ٍنً ابننً ٍمنري ًٚننى٢: منا ٝىننا هننري باإلاساٍص

ألن ًمننىح ؤحنندٝم »ٍنهنناي ٕاٝرجننه لننناوشي ٕٚننا٢: ٙننا٢ لنني ابننً ٍبنناش: بن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص لننم ًىننه ٍنهننا ولٟننً ٙننا٢: 

  (5)« َلىماؤصفه مٌ  مً ؤن ًإما ٍل ها مراظا م

 ما وصد في صحت ٞىن الباص مً ؽاحب ألاـص ؤو مً الَامل:

 ً امنل ٍمنر الىناش ٍلنى: »ألاصىد ٙا٢: ٍبد الرحمً بً ٍو ند فني السصاٍنتي ٍو ٝىذ ؤعاٜص ٍبد الرحمً بنً ًٍس

 . 6 مَلٚا  ؤمرظه البصاصي « بن ظاء ٍمر بالباص مً ٍىدٍ: ٕله الغنري وبن ظائوا بالباص: ٕلهم ٝاا

م اإلاضاٙاة ٍلى ما ال زمر   55 ٞالؾىى ر اإلاْجي  ٞالؾٖؾأجحٍر   .7/537ؤو زمرة ٌّ  مٚؾىدة 

د به الشمرة بَد بدو ؽالحها  56 م اإلاضاٙاة ُٕما ال جٍس   .7/534اإلاْجي  .جحٍر

ت ٍلى ظسء مٌَن مً السصٌ اإلاْجي   57  .41/528الٖخاوي  مجمٌى ي7/566بنالن اإلاساٍص

ت مشل و ي ماعُت  58 م اعى ال مىَٖت ٍلى الَامل في اإلاساٍص   .31/715مجمٌى الٖخاوي  .جحٍر

  8/48ظىاز اصد جاص ألاـص التي لها ماء داثم للسصٌ والْرش اإلاْجي   59

  .723ؤلاظماٌ ؼ 7/569ظىاز بظاصة ألاـص بالاَب والٖقت اإلاْجي   61

                                                                                                                                                                                                
ت بالغنر وهحىٍ.  7  ت باب اإلاساٍص ا٢ الحإً في 5/73 صواٍ البصاصي حَلُٚا في ٝخاب اإلاساٍص اا ألازر وؽله ٍبد الرزا٘ ٙا٢: ؤمو ها الشىصيي ٙا٢: ؤمو ها ِٙط بً مضلم به." . ٙو  الٖخح ": َو

ى فَُٗي ٙو : 6617ٙا٢ الهُش ي في اتهمُ   4  ُه ظابر الهَٖ ي َو ا٢: ٙا٢ ألاشهعي: ٌَجي الشلض والربُ. صواٍ النو او  في الٟبٌ ي ٕو  ُٖان.د وزٚه عَبت وصصواٍ ؤحمدي والنو او  في الٟبٌ ي ٙو

 .3/61 :س الشا عرة املخابسة امل هألا عنها بنها إذا كان البرز من العامل. شسح املحلي علخ املنهاج  (3)

  .3217  وؤبى داود  5/787 ي  5/787 صواٍ ؤحمد  2 
ى٢ ابً ٍباش صواٍ ؤًقا البصاصي  3389صواٍ ؤبى داوود    5    7551  ومضلم  4331  بضىد صحُح. ٙو

ت بالغنر وهحىٍ   صواٍ البصاصي 6  ت باب اإلاساٍص .5/73حَلُٚا في ٝخاب اإلاساٍص ٛ بسحا٘ي ًٍ ٍبد الرحمً بً ألاصىدي ٕاٍٝر ا٢ الحإً: وؽله ابً ؤب  عِبتي واليضاج  مً مٍر    ٙو
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:ً  صحت اعى ال الَر

] ]البٚرة: 
 
ً  َمٚبىَفت َِ ِر

َ
ا ٕ ٞاِجب  ِجدوا 

َ
م ج
َ
ٍر َول
َ
لِى َصٖ ٍَ ىُخم 

ُ
 [ 483ٙا٢ حَالى: ﴿َوِبن ٝ

ً مٚابل الدًً  ما وصد في صحت الخىزُٛ بالَر

ً صصى٢   »ٙا٢:  -ا  -ًٍ ؤوط  ا له ٍىد حهىدي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َص صواٍ ؤحمند  "باإلادًىت وؤما مىنه عنٌَ ا ألَلنهدٍص

 . 3 والبصاصي واليضاج  وابً ماظه 

ننً ٍاجغننت:  ننا مننً حدًنند -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو جننىفي »وفنني لٖننً: « اعننى ي مَامننا مننً حهننىدي بلننى ؤظننل وصَننً دٍص

ىن ٍىد حهىدي بشالزٌن ؽاٍا مً عٌَ  ه مَر وابً ماظه مشله منً حندًض وألحمد واليضاج   .(4)ؤمرظاَما « ودٍص

ا٢ ؽاحب "الاٙى اي  اتحرص  َى ٍلى عرل البصاصي. "حدًض ابً ٍباشي ٙو

ً ً وهماء الَر  ما وصد في ّلٛ الَر

رة  ً ؤب  ٍَر ً »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو لُنه ّرمنه (5)ال ٌْلٛ الَر ىنه لنه ّىمنه ٍو « مً ؽاحبه الناي َص

ا٢: صحُح ٍلى عرل الغُصٌني صواٍ الغإعي والد ا٢: َاا بصىاد حضً مخؾلي وؤمرظه الحاٝم ٙو نجي ٙو اٙص

ننٛ ؤمننريي وصننحك ؤبننى داود والونن اص   7 وؤمرظننه ابننً ماظننه  ي 6 "وؤمرظننه الب هٚنن  وابننً حبننان فنني "صننحُحه مننً مٍر

نجي ننا٢ فننني "بلننِى اإلاننرام": صظالننه زٚنناث بال ؤن اتحٖننىو ٍىنند ؤبننن  داود  والننداٙص بي ٙو بصصنناله ٍننً صننَُد بننً اإلاضنِن

ٌٍ  بصصاله.   اتحرص و  البلِىّو

ً مٚابل الىٖٚت ٍلُه  ما وصد في الاهخٖاٌ بالَر

                                                        

ًي الحىالت.7    و ي الَٚىد التي ًٚؾد منها فمان حٚ٘ى ؤصحابها وجىزُٚها لهم    . وحغمل القماني الٟٖالتي الَر

ً ٙىلننننه   النننر 4  ننناءي وألاؽننننل فنننني صنننحت الننننَر ًَ: ٍٚنننند ًٚخ نننخي جىزُننننٛ حننننٛ زابنننذ فنننني الامننننت بمنننا٢ ًمٟننننً الاصنننندُٖاء مىنننه ؤو مننننً زمىنننه ٍىنننند ٍنننندم الٕى

ان مٚبىفت"حَالى: ً في باب الخىزٛ.7/632  ٙا٢ الهؾاؼ 483 البٚر: "َٕر  : ٕإٙام الَر

  .4237  ي ابً ماظه 2671 ي اليضاج   4169 ي البصاصي  418ي 3/733 ؤحمد  3 

  7613  ومضلم  4386  صواٍ البصاصي  2  

ً ُٕه ُٕٚى٢ اإلارتهً بن لم جإججي بحٚ  بلى ؤظل ٝناا ٕهنى لنيي  -صحمه    –  ٙا٢ ؤلامام مال١ 5  ُه ٕقل ٍما َص ً ٕو ً الَر ": بن مً َص في "جٖضٌٍ 

نننى الننناي ههننن  ٍىنننه الىبننني  ٚنننى٢ النننراًَ: َنننى لننن١ ؤن لنننم آجننن١ بلنننى ألاظنننلي َو ٕنننال ًصنننك ٕنننةن ظننناء بنننه ؽننناحبه بمنننا ُٕنننه بَننند ألاظنننل ٕهنننى لنننه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -لنننيي ٍو

  .4/748 ""اإلاىمإ

نجي  7/728 الغنننننننإعي  6  ننننننناي وصواٍ مرصنننننننال ؤبنننننننى داود فننننننني 5932 ي ابنننننننً حبنننننننان  6/39 ي الب هٚننننننن   58ي 4/57 ي الحننننننناٝم  3/33 ي النننننننداٙص ٍى   مٕر

نننا٢ ابنننً حننسم فننني اتحلنننى بصصننن 6/231 . وصنننحك ابنننً ٍبنندالو  فننني الخمهُننند 787 "اإلاراصننُل " ننا٢ فننني اتحنننرص: واتحٖننىو بصصننناله. ٙو : ٕهننناا 8/439الهي ٙو

 مضىد مً ؤحضً ما صوي في الباب. 

ا٢ البىؽٌ ي في مؾباي السظاظت: في دمحم بً حمُد الرازي.4227 ابً ماظه  7    . ٙو
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ننرة  ً بىٖٚخننه و  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞننان الىبنني »ٙننا٢:  -ا  -ٍننً ؤبنن  ٍَر ننب الننَر ىهنناي ًٚننى٢: ًٝر َغننرب لننون النندص ب ا ٞننان مَر

ننننب الىٖٚننننت ٝر لنننى النننناي ٌغنننرب ٍو نننا٢ حضننننً صننننحُحي ولٖينننه:  ي 7 صواٍ البصننناصي والى منننناي  "ٍو ننننب »ٙو اليهننننر ًٝر

غنرب ب َو لى الاي ًٝر ىهاي ٍو ٞان مَر ىها ولون الدص ٌغرب بىٖٚخهي ب ا  ٞان مَر وألبن  داود  "الىٖٚنت بىٖٚخهي ب ا 
ننا٢:   4  ىهننت َٕلننى اإلاننرتهً ٍلٖهننا ولننون » : 3 وفنني لٖننً ألحمنند « ًحلننب م٠ننان ٌغننرب»مَىنناٍي ٙو ٞاهننذ الدابننت مَر ب ا 

لنننى الننناي ٌغنننرب هٖٚخنننه نننىب ومحلنننىب»وصنننححه:   2 وللنننداص ٙنجننني والحننناٝم "الننندص ٌغنننرب ٍو ً مٞر وصجنننك « النننَر

ٖه. نجي والب هٚ  ٙو  البلِى واتحرص  الداٙص

ً ظاثس في الضٖر والحقر  7   57ؤلاظماٌ ؼ .الَر

4   
 
ً الىٚىد ب ا مخم ٍل ها بظماٍا   .67مراجب ؤلاظماٌ ؼ 481هىادص الٖٚهاء ؼ .ًصك َص

نهما بة ن ؽاحبها  3   .57ؤلاظماٌ ؼ .ًصك اصخَاصة ٌٍن لَر

ً بال بالٚبك  2  . 4/472بداًت اتهتهد  57ؤلاظماٌ ؼ .ال ًلسم الَر

ً لم ًجو   5  .57ؤلاظماٌ ؼ .البُُلباجُ ٕسخ لو  يبن امخىُ الراًَ ًٍ بٙباـ الَر

ً ٍىد ٍد٢  6   .515/ 6اإلاْجي  .ًصك اعى ال وفُ الَر

  .6/515اإلاْجي  .ًصك اعى ال ان ًيَُه الَد٢ ٍىد حلى٢ الحٛ  7

ً ٕخلٗ اإلاا٢ بُدٍ ٕال فمان ٍلُه ما لم ً  8   .6/276اإلاْجي  .مٌنؤَد ؤو ًٖرل ألهه خلى باٌ الَد٢ الَر

ننً ؤعننُاء بمننا٢  9 ُننه ظمُنُن النندًًٕننإدي بَننك النندًً وملننب ا .لننى َص ط لننه  لنن١ حتنن  ًٕى ً ٕلنِن  .إلانندًً ٕنن١ بَننك الننَر

  .6/287اإلاْجي  58ؤلاظماٌ ؼ

بخه  71 ىن ب ا ظج  ٍلى بوضان ؤو ٍلى ماله حَلٚذ الهىاًت بٙر   .6/291اإلاْجي  .الَبد اإلاَر

بننت بَننك ٍبُنند اإلاندًً يب ا فنا٘ مننا٢ اإلانندًً النراًَ ٍننً دًىهننه  77 زننم مننً لننه  يُٕٚنندم منً لننه ؤصظ ظىاًننت ًخَلنٛ بٙر

ً   .6/537اإلاْجي  .َص

74  ً ً الاي ال ًحخاط بلى ماوهه ب ن الَر   .6/519اإلاْجي  .اإلارتهً   الداثً   ال ًمل١ الاهخٖاٌ بالَر

ىهت  ولء الهال ًحل للمرتهً  الداثً  73 ت اإلاَر  . 6/288اإلاْجي  .اٍص

ً حت  جلٗ ٕةهه ًقب ا حَدي اإلارتهً ؤو   72   .6/544اإلاْجي  مً.ٕرل في حًٖ الَر

ً لنني بالنندًً ؤو ٕهننى مبُنُن لنني بالنندًً النناي ٍلُنن١ ٕهننى ب  75 جي دًجنني ٕننالَر ن عننرل الننداثً ؤهننه متنن  حننل الحننٛ ولننم جننٕى

  .6/517اإلاْجي  .عرل ٕاصد

ً مل١ للراًَ  76   .3/786ألام  .الَر

ً ٍلى الراًَ ال  77  .7/377ؤلإؾاي  .ٍلى اإلارتهً هٖٚت الَر

ً وال َبخه حت  ًو    78   .57ؤلاظماٌ ؼ .ؤ مً حٛ اإلارتهًال ًجىز للراًَ  اإلادًً  بُُ الَر

                                                        

  .5935 ي وابً حبان  4221 ي وابً ماظه  4/274 ي  ؤحمد  7452 .ي الى ماي  4574   4377ي 4376 البصاصي  7 

  .3546 ؤبى داود  4 

  .4/448 ؤحمد  3 

نجي  2    .4/67 ي الحاٝم  736 الداٙص
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ىن بة ن اإلارتهً صك ٍخٚه  79   .6/283اإلاْجي  .ب ا ؤٍخٛ الراًَ الَبد اإلاَر

ً ٕالٚى٢ ٙى٢ اإلارتهً مُ ًمُىه  41   .6/542اإلاْجي  .ب ا امخلٗ الراًَ واإلارتهً في ُٙمت الَر
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 حٟم القمان وفمان اتههى٢ ب ا آ٢ بلى الَلم

] ]ًىصٗ:  ٙا٢ حَالى:  ِبِه َزٍُم 
ب
ها
َ
ً ظاَء ِبِه ِحمُل َبٌٍَ  َوؤ

َ
ِل١ِ َوإلِا
َ
ٌَ اإلا ُد ُؽىا ِٚ ٖ

َ
 [.74﴿ٙالىا ه

ننُم ؤي ُٖٝننل  ظننامُ البُننان  :-ا  –ٙننا٢ ابننً ٍبنناش  ] 73/41ٍز ِل١َ َزٍننُم 
ِ
َحُهننم ِبننا
َ
 ي ٝمننا فنني ٙىلننه حَننالى: ﴿َصننلُهم ؤ

.  الٚرمبنني [ ؤي: ؤحهننم ُٖٝننل لهننم بمنن21]الٚلننم:  مننا فنني ٙىلننه 78/427ا ٙننالٍى َمننا  حَننالى: ﴿ . ٝو
َ
ننَماَء ٝ  الضَّ

َ
ه ِٚ ْضنن
ُ
ْو ح
َ
ؤ

  
 
ِبُال
َ
ِت ٙ
َ
ِثٟ
َ
ال
َ ْ
ِ َواإلا
َّ
ِحَ  ِبا 

ْ
إ
َ
ْو ج
َ
ا ؤ  ٖ َض ِٝ َىا  ُْ

َ
ل ٍَ ْمَذ  ٍَ   .735ي ؤي ُٖٝال ٝما في الٚامىش ؼ  [ 94:ؤلاصراء] ]  94َز

 ما وصد في مضاولُت الُٟٖل:

ُم ّناصم »ًٚنى٢ فني منبنت النىداٌ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: صمَذ الىبني -ا  -ؤب  ؤمامت ًٍ نت مناداةي والنٍس ي والندًً (1)الَاٍص

 .(2)وحضىه الى مايي وصححه ابً حبان« مٚ خي

بن ٍلنى ؽناحبٟم »ٕٚنا٢:  ي ؤن صظال مً ألاهؾاص ؤح  به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لُؾلي ٍلُهي-ا  - ؤب  ٙخادةي ًٍ ؤبُهًٍ 

 .(3)"ٙا٢: بالىٕاء "بالىٕاء»ٕٚا٢ ؤبى ٙخادة: ؤها ؤجٟٖل بهي ٙا٢:  "دًىا؟

مننا لننه بَغننرة دهنناهٌ ي ٍلننى ٍهنند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚننا٢: مننا ٍىنندي شننخيء -ا  -ٍننً ابننً ٍبنناش ي ؤن صظننال لننسم ٍّر

نن١ حتن  جٚقنُجي ؤو جننإجُجي بحمُنلي ٕجنٍر بلننى الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢ لننه الىبني ملسو هيلع هللا ىلص: ؤٍنُٟنه ٝننم »ي ٕٚنا٢: ال و  ال ؤٕاٙص

؟ نذ الناي ٙنا٢ الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢ «ٕإها ؤحمل له»ٕٚا٢: عهراي ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: « حضدىيٍر لنه ي ٕجناءٍ فني الٙى

قاَا ٍىه"«ال مٌ  ٕ ها»ٙا٢: مً مَدني ٙا٢:  "مً ؤًً ؤؽيذ َاا؟»الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:   .(4)ي ٙو

َنل "ي ٙا٢: ماث صظل ٕجاء صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚلىا: ًا صصى٢  ي ؤجؾلي ٍلُه؟ ٕٚنا٢: -ا  - ًٍ ؤوط بً مال١

ٕمنا ًنىَٖٟم ؤن ؤؽنلي ٍلنى "ٙالىا: الي ٙنا٢: "مىٟم ؤحد حت  ؤؽلي ٍلُه؟ ٙلىا: وَمي ٙا٢: ؤُٕقمىه "ٍلُه دًً؟ 

بن فنمىخم دًىنه ؽنلُذ ٍلُنه "وفني صواًنت: "ٙنا٢:  (5)"صظل منرتهً فني ٙونٍ  حتن  ًبَشنه   ًنىم الُٚامنت ُٕحاصنبه؟ 

"(6). 

                                                        

 .7343  بضخٖاد مىه ؤن الٟٖالت مً ٍٚىد الخوٌ  ٕاألؽل ٕ ها الْرم ال الْىم. ٕٚه البُُ للضالىش ؼ 7 

نجي  5/467 ي وؤحمنند  549ي 2/376بت   ي وابننً ؤبنن  عنن3565ِ ي  ؤبنن  داود  5192 ي ابننً حبننان  4741 الى منناي  4   . ولننه عنناَد 3/21 ي والننداٙص

  .671  بضىد ظُدي وصححه ألالباو  في الصحُحت  4399وابً ماظه   5/493ٍىد ؤحمد 

وظنه الداللنت  ي و 4768  في باب الٟٖالت وصححه ألالباو . وؤؽله في البصاصي  4217  في باب: الٟٖالت بالدًً وابً ماظه  2694  صواٍ اليضاج   3 

 ؤهه ؤظاز القمان ًٍ اإلاُذ لخو ثت  مت اإلادًً ٕالقمان ًٍ ال ي مً باب ألاولى.

ا٢: صحُح ٍلى عرل البصاصيي و صواٍ الب هٚ  في الٟون ي   4/32  والحاٝم 4216  ابً ماظه  3348  صواٍ ؤبى داوود  2  نا٢ الب هٚن  77214ٙو  . ٙو

ي  مخنننه بَننند الخحمنننل حتننن  ؤٝننند ٍلُنننه مٚنننداص الاصننندىياصي زنننم بهنننه ملسو هيلع هللا ىلص جننننٌى بالٚقننناء ٍىنننهي وجًنننٍ  ٍنننً بَننندٍ: وفننني َننناا ٞالداللنننت ٍلنننى ؤن الحنننٛ بٚننن  فننن

 .5/427الخؾٔر في ما٢ اإلاَدني و  ؤٍلم. وصححه ألالباو  في ؤلاصواء 

  .77216  صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  5 

  .77219 صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  6 
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ننً ؤونننط  لُننه دًنننًي ٕٚننا٢: -ا  -ٍو ال ؤؽنننلي ٍلُننه حتننن  جقنننمىىا »ٙننا٢: صؤًنننذ هبنني   ملسو هيلع هللا ىلص وؤحننن  بجىننازة صظنننل ٍو

ا٢: «دًىهي ٕةن ؽالح  ٍلُه جىَٖه   (1)« بهه مرتهً في ٙوٍ »ي ٕلم ًقمىىا دًىهي ولم ًؾل ٍلُهي ٙو

صنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بجىنننازة لُؾنننلي ٍل هننناي ٙنننا٢: ؤحننن  ص  -ا  - ٍنننً ٍنُنننت بنننً صنننَد الَنننىفيي ٍنننً ؤبننن  صنننَُد التننندصي 

ناء؟ "ٙنالىا: وَنمي ٙنا٢: "َنل ٍلنى ؽناحبٟم دًنً؟ " ٕخٚدم لُؾليي ٕالخٖذ بلُىا ٕٚنا٢: ٙنالىا: "َنل جنٜر لنه منً ٕو

ننا٢: "الي ٙنا٢:  ؽننلىا ٍلننى ؽنناحبٟم ". ٙننا٢ ٍلنني بننً ؤبنن  مالنب ا: ٍلنني دًىننه ًننا صصننى٢  ي ٕخٚنندم ٕؾننلى ٍلُننه ٙو

ننان ؤمُنن١" اهننه ًننىم الُٚامننت  يظننساٜ   ًننا ٍلنني مٌنن ا ٝمننا ٕٟٟننذ َص ننان ؤمُننه بال ٕنن١   َص مننا مننً مضننلم ٕنن١ َص

ُنه ٙنا٢: ًنا صصنى٢  ي بنرت منً " وصواٍ ٍبدة بً ٍبد   الؾٖاص ًٍ ؤب  وَُم الٖقل بً دٌٝن ؤجم مً  ل١ي ٕو

ٙننا٢ "٢ ٍلنني ا: ًننا هبنني  ي ؤهننا فننامً لدًىننهٕٚننا يدًىننه وؤهننا فننامً إلاننا ٍلُننه وصواٍ زإننر بننً صننلُمان ٍننً الىؽننافي

د صوي مً وظه آمر ًٍ ٍلي بً ؤب  مالب  ى فَُٗ ظدا. ٙو الب هٚ : والحدًض ًدوص ٍلى ٍبُد   الىؽافيي َو

ا ؤحن  ٍنً ٍاؽنم بنً فنمرةي ٍنً ٍلني بنً ؤبن  مالنب ٙنا٢: ٞنان صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ب . وصواٍ الب هٚن  (2) بةصىاد فنَُٗ

بجىنازة لننم ٌضننإ٢ ٍننً شننخيء مننً ٍمنل الرظننل بال ؤن ٌضننإ٢ ٍننً دًىننهي ٕننةن ُٙنل ٍلُننه دًننً ٝننٗ ٍننً الؾننالة ٍلُننهي 

ٙنالىا: "َل ٍلى ؽاحبٟم منً دًنً؟ " وبن ُٙل: لِط ٍلُه دًً ؽلى ٍلُهي ٕإح  بجىازةي ٕلما ٙام صإ٢ ؤصحابه:

ؽنلىا ٍلنى ؽناحبٟم "ي ٕٚنا٢ ٍلني بنً ؤبن  مالنب ا: ًنا هبني " ٍلُه دًىاصان دًنًي َٕند٢ ٍىنه صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنا٢:

اهنن١ "ٕخٚنندم صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕؾننلى ٍلُنه زنم ٙننا٢:  ي ي َمنا ٍلنيي بننرت منهمنا ًنا ٍلننيي ظنساٜ   مٌنن اي ٕن١   َص

ان ؤم١ُ ى مرتهً بدًىهي ٕمً  يٝما ٕٟٟذ َص لُه دًً بال َو ان مُذ ٕن١   بهه لِط مً مُذ ًمىث ٍو ١ٕ َص

اهه ًىم الُٚامت "ي ٕٚا٢ بَقنهم: َناا لَلني ماؽنت ؤم للمضنلمٌن ٍامنت؟ ٕٚنا٢:  ٙنا٢ "الي بنل للمضنلمٌن ٍامنت "َص

 (3)الب هٚ : ٍناء بً عهالن فَُٗي والرواًاث في جحمل ؤب  ٙخادة دًً اإلاُذ ؤصكي و  ؤٍلم

نننننرة ا: ؤن صصنننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٞنننننان ًننننناحألا بالرظنننننل اإلاخننننىفىي ٍلُنننننه الننننندًًي ِٕضنننننإ٢:  ٍننننً َنننننل جنننننٜر لدًىنننننه »ؤبننننن  ٍَر

اء ؽلىي وبال ٙنا٢ للمضنلمٌن: «ٕقال؟ ي ٕلمنا ٕنخح   ٍلُنه «ؽنلىا ٍلنى ؽناحبٟم»ي ٕةن حدر ؤهه جٜر لدًىه ٕو

ي ومنً جنٜر منناال ؤهنا ؤولننى بناإلاامىٌن منً ؤهٖضنهمي »الٖخنىيي ٙنا٢:  ٕمننً جنىفي منً اإلاننامىٌن ٕىنٜ  دًىناي َٕلني ٙقنناٍئ

 .(4)"ٕلىصزخه

ٟننناا »ي ٙنننا٢: ٙنننا٢ الىبننني ملسو هيلع هللا ىلص: -ا  -ٍنننً ظنننابر بنننً ٍبننند    ً ٙننند ؤٍنُخننن١ َٟننناا َو لنننى ٙننند ظننناء منننا٢ البحنننٍر

ٟاا ً حت  ٙبك الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕلما ظا«َو ٞان له ٍىد ي ٕلم ًجئ ما٢ البحٍر ً ؤمر ؤبى بٟر ٕىادي: مً  ء ما٢ البحٍر

                                                        

ننا٢ محٚٚننه حضننٌن صننلُم ؤصنند: 2422  صواٍ ؤبننى ٌَلننى 7  ننا٢ الهُش نني فنني اتهمننُ   :  ٙو ِسننخ  وزٚننه ؤبننى حنناجمي وفننَٖه 2419بصننىادٍ فننَُٗ. ٙو  : ٍو

نننا٢ البىؽنننٌ ي فننني بجحنننأ التٌننن ة اإلاهنننرة   . ٙو  : َننناا بصنننىاد فنننَُٗي لقنننَٗ ٍِسنننخ  بنننً ؽننندٙت بنننً ٍبننناد. وفنننَٖه ألالبننناو  فننني القنننَُٖت 4947ٌّنننٍ 

 6861.  

  .77398الٟو ي   صواٍ الب هٚ  في 4 
  .77399صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  (3)

  . و ىب له البصاصي: باب مً جٟٖل ًٍ مُذ دًىاي ٕلِط له ؤن ًرظُ.7679  ومضلم  5377ي 4498  صواٍ البصاصي  2 
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نااي ٕحثن  لني حشُنتي َٕنددته اي ٕنة ا  ني الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍدة ؤو دًًي ٕلُإجىاي ٕإجِخه ٕٚلذ: بن الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢ لني: ٝناا ٝو

ا٢: ما مشل ها   .(1)"ممط ماثتي ٙو

ننرة اي ٍننً صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ؤهنه  ٝننر صظننال مننً بجنني بصنراثُلي صننإ٢ بَننك بجنني بصننراثُل ؤن ٌضننلٖه ": ٍنً ؤبنن  ٍَر

بالغنننهداء ؤعنننهدَمي ٕٚنننا٢: ٖٝنننألا بننناهلل عنننهُداي ٙنننا٢: ٕنننإججي بالُٟٖنننلي ٙنننا٢: ٖٝنننألا بننناهلل  ؤلنننٗ دًىننناصي ٕٚنننا٢: اثخجننني

بهننا  بننا ًٝر ٖٝننُالي ٙننا٢: ؽنندٙذي ٕنندَٕها بلُننه بلننى ؤظننل مضنن  ي ٕصننرط فنني البحننر ٕٚ ننخ  حاظخننهي زننم الننخمط مٝر

ناي ٕإدمنل ٕ هنا ؤلنٗ دًىناص وصنحُٖت  باي ٕإمنا مغنبت ٕىَٚر مىنه بلنى ًٚدم ٍلُه لرظل الاي ؤظلهي ٕلم ًجد مٝر

ؽنناحبهي زننم زجننج مىفننَهاي زننم ؤحننألا بهننا بلننى البحننري ٕٚننا٢: اللهننم بهنن١ حَلننم ؤونن  ٝىننذ حضننلٖذ ٕالهننا ؤلننٗ دًىنناصي 

ٕضإلجي ُٖٝالي ٕٚلذ: ٖٝألا باهلل ُٖٝالي ٕرعخي ب١ي وصإلجي عهُداي ٕٚلذ: ٖٝألا باهلل عنهُداي ٕرعنخي بن١ي وؤون  

بنا ؤبَنض بلُنه الناي لنه ٕلنم ؤٙندصي وبون  ؤصنخى  دٍٟهاي ٕرمنألا بهنا فني البحنر حتن  ولهنذ ُٕنهي زنم ظهدث ؤن ؤظد مٝر

بننا ٙنند ظنناء  بننا ًصننرط بلننى بلنندٍي ٕصننرط الرظننل النناي ٞننان ؤصننلٖهي ًىيننر لَننل مٝر ننى فنني  لنن١ ًلننخمط مٝر اهؾننٔر َو

ٞان  ا وظد اإلاا٢ والصحُٖتي زم ٙدم الاي  بمالهي ٕة ا بالتغبت التي ٕ ها اإلاا٢ي ٕإماَا ألَله حنباي ٕلما وغَر

با ٙبل الاي  ؤصلٖهي ٕإحألا باأللٗ ب آلج١ُ بمال١ي ٕما وظدث مٝر دًىاصي ٕٚا٢: و  ما زلذ ظاَدا في ملب مٝر

با ٙبل الاي ظ ذ ُٕهي ٙا٢: ٕةن   ٙد  ؤجِذ ُٕهي ٙا٢: َل ٝىذ بَشذ بلي بصخيء؟ ٙا٢: ؤموٜ  ؤو  لم ؤظد مٝر

 .(2)"ؤدي ٍى١ الاي بَشذ في التغبتي ٕاهؾٔر باأللٗ الدًىاص صاعدا 

  7/77اإلاْجي  .7/344ؤلإؾاي  .اجٖٚىا ٍلى ظىاز القمان وصحخه  7

  .59وهحٍى ؤلاظماٌ ؼ .7/72ب ا لسم القمان لسم القامً ؤداء ما فمىه وللمقمىن له مؾالبت اإلاْجي   4

  .7/74اإلاْجي  .ال ٌغى ل صعخ  اإلاقمىن ٍىه  اإلادًً   3

 ل  2
 
ا   .5/753ؤلاهؾأ  .م ًرظُ ٍلى اإلاقمىن ٍىهب ا ٙ خ  القامً الدًً مخوٍ 

  .7/79اإلاْجي  .ال ًصك فمان اتهىىن والؾٌْ  ٌّ  اإلامٌ   5

  .64ك فمان الىاحد ًٍ ؤٝي  مً واحد مراجب ؤلاظماٌ ؼصً  6

  .5/722ؤلاهؾأ  .ًصك فمان اإلاٍرك لٌٍْ   7

  7/95اإلاْجي  .ال ًدمل في القمان مُاص  8

 

                                                        

  .و ىب له البصاصي: باب مً جٟٖل ًٍ مُذ دًىاي ٕلِط له ؤن ًرظُ.4497  صواٍ البصاصي  7 

  .4497   صواٍ البصاصي 4 
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 ي[ 81]ًىصٗ:  ]  81ٕ

 لىٖط.بالٌَن والىزُٚت با آلاًت ؤؽل في ظىاز الحمالت :5/3559ٙا٢ الٚرمبي في جٖضٌٍ   

 ما وصد في الٟٖالت في الحدود

بةصىاد  (1)صواٍ الب هٚ  « ال ٖٝالت في حد: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ٍمرو بً عَُب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍ ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   

نت امرؤجنهي  اإلاىخٚألا البلِى فَُٗ. ُن صظنل ٍلنى ظاٍص ًٍ حمنسة بنً ٍمنرو ألاصنل يي ؤن ٍمنر اي بَشنه مؾندٙاي ٕٙى

ناٍص بالههالننت  نان ٍمنر ٙنند ظلندٍ ماثنت ظلندةي ٕؾندٙهم ٍو ٕإمنا حمنسة منً الرظنل ٖٝنُال حتنن  ٙندم ٍلنى ٍمنري ٞو

"(2)  

ري وألاعَضي لَبد   بً مضَىد:  ا٢ ظٍر ٖلهمي ٕخاب»ٙو مفي اإلارجدًً اصدخبهم ٝو ٖلهم ٍغاثَر  (3)«ىاي ٝو

 ما وصد في الٟٖالت في التهمت:

رةا ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ٖٝل في تهمت   .(4)ًٍ ؤب  ٍَر

ا٢ منرة ؤمنري: ؤمنا منً منتهم ٖٝنُال جشيخنا واحخُامنا  رةي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص "حيط صظال في تهمتي ٙو ًٍ ؤب  ٍَر

ا٢: ببراَُم بً مشُم فَُٗ   .(5)"صواٍ الب هٚ  ٙو

                                                        

ننا٢: 77277 الب هٚنن   7  ننى مننً مغنناًل بُٚننت اتههننىلٌني وصواًاجننه " ي ٙو بصننىادٍ فننَُٗ. جٖننرد بننه بُٚننتي ٍننً ؤبنن  دمحما ٍمننر بننً ؤبنن  ٍمننر الٟال ننيي َو

ح ومضرو٘ وببراَُم. الضًن الٟو ي للب هٚ   5/44 "مىٟرة ".  ابً ٍدي في "ال٠امل   .77276 . والصحُح ؤهه مٚنٌى ٍلى الغَبي وعٍر

: ٕ هننا 2/529وصننىدٍ حضننً. ٙننا٢ ابننً  هننر فنني الٖننخح  77/341  ووؽننله النحنناوي فنني مغنن٠ل آلازنناص 4491  صواٍ البصنناصي مَلٚننا بؾننُْت الهننسم  4 

نند َٕلنننه ولننم ًىٟنننر ٍلُننه مننُ ٝيننن ة الصننحابت حُي نننا. و ننىب لننه البصننناصي: بنناب الٟٖالنننت فنني الٚنننـر  مغننروٍُت الٟٖالننت باألبننندان ٕننةن حمنننسة صننحاب  ٙو

ا.والدًىن با  ٌَ  ألبدان ّو

  وصننححه ابننً  هننر فننني 77275والب هٚنن  فنني الٟونن ي  77/374  ووؽننله النحنناوي فنني مغنن٠ل آلازنناص 4491  صواٍ البصنناصي مَلٚننا بؾننُْت الهننسم  3 

ٍننر وألاعننَض ٕٚننناال: . وهؾننه: ؤن ٍبنند   بننً مضننَىد ا ؤمننر بٚخنننل ابننً الىىاحننتي زننم بهننه اصدغنناص الىنناش فننني ؤول نن١ الىٖننري ٕٚننام ظر 3/479الخْلُننٛ 

م. مي ٕاصدخابهم ٕخابىاي ٕٟٖلهم ٍغاثَر ٖلهم ٍغاثَر  اصدخبهم ٝو

ند حندر 8725  صواٍ الو اص  2  رة مً َاا الىظه وببراَُم بً مشُم لِط بالٚىي ٙو اا الحدًض ال وَلمه ًروي بهاا اللًٖ بال ًٍ ؤب  ٍَر ا٢: َو   ٙو

ا٢ الهُش ي في اتهمُ ى مى وٜ.2/413 ٍىه ظماٍت واحخملىا حدًشه. ٙو ُه ببراَُم بً مشُم بً ٍراٜي َو  : ٕو

  .77272  صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  5 
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دم اعى ال ـص اتحا٢ ٍلُه ما وصد في صحت حىالت الدًً  ٍو

ننرة  «   4 ؤحنندٝم ٍلنني ملنني ٕلُدبنُن   7 منننل الْجنني ىلننمي وب ا ؤجبنُن»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننى٢    -ا  -ٍننً ؤبنن  ٍَر

 الَمدة واتحرص  «.ومً ؤحُل ٍلى ملي ٕلُحخل» : 2 ي وفي لًٖ ألحمد  3 صواٍ الهماٍت 

نً ابننً ٍمننر   5 صواٍ ابننً ماظننه« منننل الْجنني ىلننم وب ا ؤحلننذ ٍلننى ملنني ٕاجبَننه»ٙننا٢:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبنني  -ا  - ٍو

. ى ؽد٘و  وصظاله صظا٢ الصحُحي بال بصماٍُل بً جى ت َو

 ما وصد في مضاولُت اتحا٢ ٍلُه:

َل ٍلُه »ًٍ صلمت بً ألاٌٞى اي ٙا٢: ٝىا ظلىصا ٍىد الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ب  ؤح  بجىازةي ٕٚالىا: ؽل ٍل هاي ٕٚا٢: 

ي ٙنالىا: الي ٕؾنلى ٍلُنهي زنم ؤحن  بجىنازة ؤمنريي ٕٚنالىا: ًنا صصننى٢  ي «ٕهنل جنٜر عِن ا؟»ي ٙنالىا: الي ٙنا٢: «دًنً؟

ي ٙنالىا: زالزنت دهناهٌ ي ٕؾنلى ٍل هناي زنم ؤحن  «ٕهنل جنٜر عِن ا؟»ُٙل: وَمي ٙنا٢: « ؟َل ٍلُه دًً»ؽل ٍل هاي ٙا٢: 

ي ٙالىا: زالزت دهاهٌ ي ٙنا٢: «ٕهل ٍلُه دًً؟»ي ٙالىا: الي ٙا٢: «َل جٜر عِ ا؟»بالشالشتي ٕٚالىا: ؽل ٍل هاي ٙا٢: 

لي دًىهي ٕؾلى ٍلُ«ؽلىا ٍلى ؽاحبٟم»  .(6)ه ي ٙا٢ ؤبى ٙخادة ؽل ٍلُه ًا صصى٢   ٍو

ٖىاٍي زم ؤجِىا به صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ًٍ ظابر  ٕٚلىا: جؾلي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جىفي صظل مىاي ْٕضلىاٍي وحىنىاٍي ٝو

ي ٕخحملهمننا ؤبننى ٙخننادةي ٕإجِىنناٍي ٕٚننا٢ ؤبننى "ؤٍلُننه دًننً؟ "منننألاي زننم ٙننا٢:  ٍلُننه؟ ٕصنننا ٙلىننا: دًىنناصاني ٕاهؾننٔر

م و ننرت منهمننا اإلاُننذ؟ " -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙخننادة: النندًىاصان ٍلننيي ٕٚننا٢ صصننى٢    صواٍ  -ٙننا٢: وَننمي ٕؾننلى ٍلُننه "ؤحننٛ الْننٍر

 اإلاىخٚألاالبلِى . 7 ؤحمدي وؤبى داودي واليضاج ي وصححه ابً حباني والحاٝم 

ً ٖىاٍ وحىنىاٍي زم ؤجِىا به صصى٢   ٍلُه وصلم ًؾنلي ٍلُنهي ٕٚلىنا »ظابر ٙا٢:  ٍو جىفى صظل ْٕضلىاٍ ٝو

هؾلي ٍلُه ٕصنألا منىةي زم ٙا٢: ؤٍلُه دًً؟ ٕٚلىا: دًىاصاني ٕاهؾٔر ٕخحملهنا ؤبنى ٙخنادة ٕإجِىناٍي ٕٚنا٢ ؤبنى 

م و رت مىه اإلاُذ؟ ٙنا٢: : ٙد-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙخادة: الدًىاصان ٍليي ٕٚا٢ صصى٢    وَنم. ٕؾنلى ٍلُنهي  ؤوفى   حٛ الٍْر

زم ٙا٢ بَند  لن١ بُنىم: منا َٕنل الندًىاصان؟ ٙلنذ: بهمنا مناث ؤمنطي ٙنا٢ َٕناد بلُنه منً الْند ٕٚنا٢: ٙند ٙقنُتهماي 

                                                        
 داء ما ٍلُه مً حٛ للٌْ . ؤجبُ: ؤحُل. مليء: الْجي اإلاٚخدص ٍلى الىٕاء.ؤ منل الْجي: اإلاماملت في 7 

ى ّله. بالُاء"ٕلُدبُ»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 4   ٕاإلاشىاة مً ٕ٘ى التُٖٖت ٙا٢ التناب : وؤصحاب الحدًض ٌغددون الخاء َو

  .7352 ي وؤلامام مال١  287ي 77/235 ي  ابً حبان  265ي 4/375 ي ؤحمد  4213 ي ابً ماظه  7318 ي الى ماي  377ي 7/376 ي اليضاج   3325 ي ؤبى داود  7562 ي مضلم  4471ي 4766 البصاصي  3 

  .6322 ي وؤب  ٌَلى  2/289 ي وابً ؤب  عِبت  6/71 ي  الب هٚ   4/263   ؤحمد2 

اا الحدًض ال وَلم صواٍ ًٍ هإُ بال ًىوطي وال صواٍ ًٍ ًىوط بال َغُم5973  والو اص  4/77 ي وؤحمد  7319 ي  الى ماي  4212 ابً ماظه  5  ا٢: َو  اهخه . وفي الضىد اهٚناٌ بٌن ًىوط بً ٍبُد وهإُ." : ٙو

 باب بن ؤحا٢ دًً اإلاُذ ٍلى صظل ظاز.  و ىب له: 4489صواٍ البصاصي    6 

  ي واللًٖ ألحمد.3162 ي وابً حبان  66 - 65/  2 ي واليضاج   3323 ي وؤبى داود  331/  3 صواٍ ؤحمد  7 
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ا٢: صحُح": آلان بردث ٍلُه ظلدجه-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢ صصى٢    ؤلاصىادي وؤبنى  صواٍ ؤحمد بةصىاد حضًي والحاٝم ٙو

نجي وابً حبان في "صحُحه  البلِى واتحرص  ي(1)"داود والداٙص

رة  ً ؤب  ٍَر َل جنٜر لدًىنه منً "ٞان ًاحألا بالرظل اإلاخىفى ٍلُه الدًًي ِٕضإ٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ٍو

نناء ؽنلى ٍلُنهي وبال ٙنا٢: "ٙقناء؟  ٕلمنا ٕنخح   ٍلُنه الٖخنىي ٙننا٢: "ؽنلىا ٍلنى ؽنناحبٟم "ٕنةن حندر ؤهنه جنٜر ٕو

ي ومً جٜر ماال ٕهى لىصزخنه " لُه دًً َٕلي ٙقاٍئ .  4 مخٖنٛ ٍلُنه  -ؤها ؤولى باإلاامىٌن مً ؤهٖضهمي ٕمً جىفيي ٍو

اء  -وفي صواًت للبصاصي:   اإلاىخٚألاالبلِى  .-  3 ٕمً ماث ولم ًىٜ  ٕو

ننً ٍاجغننت ٙالننذ: ٙننا٢ صصننى٢    مننً حمننل مننً ؤمتنني دًىنناي زننم ظهنند فنني ٙقنناثهي زننم منناث ٙبننل ؤن : »- ملسو هيلع هللا ىلص -ٍو

 بةصىاد ظُد. (4)صواٍ ؤحمد « ًٚقُه ٕإها ولُه

 .(5)« مً جٜر ماال ٕرَلهي ومً جٜر دًىا َٕلى   وصصىله»وؤمرط ؤحمد وؤبى ٌَلى مً حدًض ؤوط: 

 

  .7/56اإلاْجي  .ؤظمَىا ٍلى ظىاز الحىالت في الهملت  7

  .6/247الحاوي للماوصدي  .ب ا ٙبل اتحخا٢ الحىالت ا ٕٚد اهخٚل الحٛ مً  مت اتحُل بلى  مت اتحا٢ ٍلُه  4

ٌن   3 لم ٞل مً النٕر مٚداص الحٛ الىاظب ٕٚند ب ا ؤحُل ٍلى ملئ حافر وصعخي بالحىالت وصعخي اتحا٢ ٍلُه بها ٍو

  .64مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ظاز للمحا٢ ان ًنلب اتحا٢ ٍلُه بال١ الحٛ

بل  2 بغرل ؤال ٠ًىن اتحُل ٙد ٍّر  .6/247الحاوي  .زم ؤنٖلط ٕلِط له الرظٌى ٍلى اتحُل يب ا ؤحاله ٍلى مليء ٙو

  .4/311بداًت اتهتهد  7/61اإلاْجي  .ؤو ٠ًىن اتحا٢ ٙد اعى ل الرظٌى

 ٌغى  5
 
 ووؽٖا

 
 . 7/56اإلاْجي  ي4/599بداًت اتهتهد  . ل في الحىالت جمازل الحٌٚن ٙدصا

ؤلإؾنننناي  .اجٖٚنننىا ٍلنننى بنننراءة  مننننت اتحُنننل ب ا ٞنننان للمحُننننل ٍلنننى اتحنننا٢ ٍلُننننه دًنننً وصعنننخي اتحخننننا٢ واتحنننا٢ ٍلُنننه  6

7/347.  

 

                                                        
م  7  م  3323  ؤمرظننه ؤبنننى داوود بنننٙر ُت 2/731ي 3/24 . وحضنننىه الهُش نني فننني مجمنننُ السواثنند 2725وي فننني عننري اإلاغننن٠ل    والنحنننا4326  والحنناٝم  72576  وؤحمننند  7964 ي واليضنناج  بنننٙر ي وحضنننىه ابنننً مٖ ننك فننني آلاداب الغنننٍر

 جٖرد بها ابً ٍُٚل."آلان بردث ٍلُه ظلدجه". ولٖيت:5/428وألالباو  في ؤلاصواء 7/712

  .7679 ي ومضلم  4398 صواٍ البصاصي  4 

م  3    .6737 البصاصي بٙر

  .7/44 ي والب هٚ   2838 ي وؤبى ٌَلى  9/732 " ي والنو او  في "ألاوصه7/221 ي  ٍبد بً حمُد  6/72  ؤحمد 2 

  .7/315 ي ؤبى ٌَلى  3/475 ؤحمد  5 
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 وصد في الحهر ٍلى الؾٌْ  ٌّ  الرعُد و ُان حد الؾْر ما

ً ٍاجغت  نً الؾنٌْ  »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبني   - اهنع هللا يضر –ٍو ُن الٚلنم ٍنً زالزنت: ٍنً الىناثم حتن  ٌضندًُٚي ٍو ٕص

نً اتهىنىن حتن  ٌَٚنل ؤو ًُٖنٛ صواٍ التمضنت بال ؤحمند والى مناي وصنححه الحناٝم وؤمرظنه ابنً « حت  ًٟو ي ٍو

ننا٢ الى منناي: حنندًض  (4)وؤمرظننه ؤبننى داود والى منناي  .(3)حبننان  حضننً وصننححه ابننً حبننناني مننً حنندًض ٍلننيي ٙو

ا مَلٚا بؾُْت ظسم. (5)وؤمرظه البصاصي  نىاٍ  مىٕٙى ا٢: صحُح ؤلاصنىاد ٙو وصواٍ الحاٝم مً صواًت ؤب  ٙخادة ٙو

 .(6)ؽاحب ؤلاإلاام 

 ؤوال: زبىث البلِى باالحخالم
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ًنىم بلنى  (7) ال ًنخم بَند الاحنخالمي وال ؽنماث -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٖيذ ٍنً صصنى٢   »ٙا٢:  -ا  -ًٍ ٍلي بً ؤب  مالب 

 بةصىاد ُٕه مٚا٢. (8)صواٍ ؤبى داود « اللُل

 .(9)ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢: ال ًخم بَد حلم. صواٍ الو اص    -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤوط

 
ًّ
ا  ههٍر
 
 زاهُا: زبىث البلِى بةجمام صً ممضت ٍغر ٍاما

                                                        
   حغمل الخُُٚداث في الٖٚه الحهر والخٖلِط.7 

 .ن والا يو واملدانبلال الصغك واجملنو وا،ون  .6/593  الحهر َى مىُ ؤلاوضان مً الخؾٔر في ماله. اإلاْجي 4 

 (.2/67(، اوا و )1/355(، ابن  بان )1/658(، ابن ماجو )4/139(، أبو لاول )6/156(، النااتي )6/111أمحد ) 3 

 (.1/389(، اوا و )143(، ابن  بان )4/32(، الرتمفي )1/141أبو لاول ) 2 

  .6/4299ي 5/4179 البصاصي  5 

  .2/231 الحاٝم  6 

 الؾماث الض٠ىثي ؤي: ال ًؾمذ ًىم جام."وال ؽماث»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7 

 بٍال٢ ٍبدالحٛ وابً الٚنان ل حدًض. 3/477 ي وهٚل الحإً في الخ تُؿ الحبٌ  7/95 " ي و"ألاوصه7/769 " ي والنو او  في "الؾٌْ 6/57 ي  الب هٚ   4873 ؤبى داود  8 

َننل الَلننم واحخملن6423   صواٍ الون اص 9  ٍنت مننً ؤ ٙنند صوي ٍىننه ظما ن الحنندًض و ٍنند بننً ٍبنند اإلالن١ لنٌن ٍننً ؤوننط بال بهنناا ؤلاصنىاد وٍس ًننروي  َنناا الحنندًض ال وَلمنه  ٙننا٢: و َنناا الحنندًض مننً   و ٙنند صوي  ٙننا٢ اإلاىناصي: و ىا حدًشننه ٍلننى لُىننه. 

ا٢ الهُ ى فَُٗ ظدا. : 7753ش ي في اتهمُ  صواًت ظابر بً ٍبد   وؤوط بً مال١ ولِط ٕ ها شخيء ًشيذي اهخه . ٙو د بً ٍبد اإلال١ الىىٕليي َو ُه ًحح  بً ًٍس  ٕو
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ننننً ابننننً ٍمننننر ي (1)ًننننىم ؤحنننند وؤهننننا ابننننً ؤصبنننُن ٍغننننرة ٕلننننم ًجسونننن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍرفننننذ ٍلننننى الىبنننني »ٙننننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو

رفننذ ًننىم التىنند٘  بَنند  (3)"وزاد ابننً حبننان فنني "صننحُحه (2)صواٍ الهماٍننت  "وؤهننا ابننً ممننط ٍغننرة ٕإظننازو ٍو

 اتحرص  «.وصؤي ؤو  ٙد بلْذ»وزاد بَد ٙىله ٕإظازو : « ولم ًرو  بلْذ»ٙىله: لم ًجسو : 

: زبىث البلِى بةهباث الغَر حى٢ الٚبل
 
 زالشا

ننً ٍنُننت يننت ٠ٕننان مننً ؤهيننذ ٙخننل ومننً لننم ًىيننذ ملننى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍرفننىا ٍلننى الىبنني »ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍو ًننىم ٍٙر

صواٍ التمضنت وصنححه الى منايي وابنً حبنان والحناٝم ٍلنى عنرمهما "صيُلهي ٕٟىذ ممً لم ًىيذ ٕصلنى صنيُلي
ى ٝما ٙا٢ي اهخه . وفي لًٖ ألحمد واليضاج   ي(4) ٞان مح» :(5)ٙا٢ الحاٝم: َو خلما ؤو ؤهبدذ ٍاهخه ٙخل ومً ٕمً 

 .اتحرص "ومً ال جٜر

نننً صنننمرة ٌن واصنننخحُىا عنننرمهم»ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني   -هنع هللا يضر  – ٍو والغنننرا الْلمنننان "اٙخلنننىا عنننُىا اإلاغنننٝر

 .(6)الاًً لم ًىيخىاي صواٍ الى ماي وصححه 

: زبىث بلِى ألاهث  بالحُك
 
 صابَا

ا٢:  ؤلاإلاام. (7)"ال ًٚبل   ؽالة حاثك بال بصماص»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤههي ٙا٢:  - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت واتحرص ٙو

ا٢:  ا ومرصال .ٙو ٕى د صوي مٙى  وؽُٖت  وزٚها ابً حباني ٙو

 مامضا: بلِى ألاهث  بالحبل
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 [754]ألاوَام: 

                                                        
 اإلاراد باجظازة ؤلا ن بالتروط للٚخا٢ مً ؤظاٍز ب ا ؤمقاٍ وؤ ن له."ٕلم ًجسو »: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 7 

  .4/77 ي ؤحمد  4523 ي ابً ماظه  7777 ي الى ماي  6/755    ي اليضاج2216ي 4957 ي ؤبى داود  7868 ي مضلم  3877ي 4547 البصاصي  4 

نجي  2748 ابً حبان  3    .6/55 ي والب هٚ   2/775 ي والداٙص

 . . وصححه الى ماي2/231 ي الحاٝم  719ي 77/712 ي ابً حبان  78776 يؤحمد  4527 ي ابً ماظه  7582 ي الى ماي  6/755 ي اليضاج   2215ي 2212 ؤبى داود  2 

  .3/477 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص6/755 ي اليضاج   5/374ي 2/327 ؤحمد  5 

  ي وفي صواًت الحضً ًٍ صمرة مالٔ.7/476 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/285 ي وابً ؤب  عِبت  41ي 5/74 ي وؤحمد  4671 ي  ؤب  داود  2/725 الى ماي  6 

مننننت  45767  وؤحمنننند  655  وابننننً ماظننننه  377  والى منننناي  627  صواٍ ؤبننننى داوود  7   ي 7774  و  7777 ي وؤبننننً حبنننننان  775  وصننننححه ابننننً مٍس

 ي ووإٚه الاَبي.7/457والحاٝم 

 [.71  ألاؽل ُٕه ٙىله حَالى:   بن الاًً ًإٞلىن ؤمىا٢ الُخامألا ىلما بهما ًإٞلىن في بنىجهم هاصا وصُؾلىن صٌَ ا   ]اليضاء:8 
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 [6-4 ] ]اليضاء: 6ال

رة ً ؤب  ٍَر اظخيبنىا الضنبُ اإلاى ٚناث: ٙنالىا ًنا صصنى٢   ومنا َنً؟ ٙنا٢: »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  ًٍ  -هنع هللا يضر  – ٍو

خننل الننىٖط التنني حننرم   بال بننالحٛ وؤٞننل الر ننا وؤٞننل مننا٢ الُدننُمي والخننىلي ًننىم السحننٗ  الغننٜر بنناهلل والسننحر ٙو

أ اتحؾىاث الْإالث اإلاامىاث  .(1)صواٍ البصاصي ومضلم  "ٙو

[ ٍسلنىا 754إلانا هسلنذ:   وال جٚر نىا منا٢ الُدنُم بال بنالتي  ني ؤحضنً   ]ألاوَنام:»ٙنا٢:  -هنع هللا يضر  –ٍبناش ٍنً ابنً 

م  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمنننننىا٢ الُخنننننامألا حتننننن  ظَنننننل النَنننننام ًٖضننننند وال حنننننم ًىنننننىن ٕننننناٝروا  لننننن١ للىبننننني  ًٕ لنننننذ   وبن جصنننننالنَى

م441ٕنننةمىاهٟم و  ٌَلنننم اإلاٖضننند منننً اإلاؾننن ك   ]البٚنننرة: صواٍ ؤحمننند واليضننناج  وؤبنننى داود  "[ ٕٚنننا٢: ٕصنننالنَى

 .(2)والحاٝم وصححه

 ما وصد ُٕما ًحل مً ما٢ الُدُم:

ٞان ٌٕٚ اي ٕلُإٞل باإلاَرؤ  ]اليضاء:  ٞان ّىُاي ٕلِضخَٖٗ ومً  [ي ؤهسلذ في والي 6ٍاجغت اهنع هللا يضري جٚى٢: }ومً 

ٞان  ؾ ك في مالهي بن   .(3)مخٖٛ ٍلُه  ٌٕٚ ا ؤٞل مىه باإلاَرؤالُدُم الاي ًُٚم ٍلُه ٍو

ط لني شنخيء ولني  -هنع هللا يضر  –ًٍ ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ ي ؤن صظال ؤحألا الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنا٢: بون  ٌٕٚن  لِن

ي وال مبادصي وال مخإزل»ًدُم. ٙا٢: ٕٚا٢:    (4) «ٞل مً ما٢ ًدُم١ ٌّ  مضٔر

 :ما وصد في الاججاص بما٢ الُدُم

                                                        

   .89  - 725  ومضلم  6857ي 4766  صواٍ البصاصي  7 

 في الٖخح: اإلارصل َى اتحٖىو. –صحمه    – . ٙا٢ ابً  هر 4/316 ي الحاٝم  4877 ي ؤبى داود  3619 ي اليضاج   4825 ؤحمد  4 

  .5339  ومضلم  2575ي 4765ي 4474  صواٍ البصاصي  3 

ىي بصىادٍ ابً  هر في الٖخح وحضنىه ألالبناو  وألاصهنائول فني 7158  وؤحمد  4778  وابً ماظه  3668  واليضاج   4874  صواٍ ؤبى داوود  2    ٙو

 في حَلُٚه ٍلى اإلاضىد.
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 .725البُُ وؤلاظاصة واإلاقاص ت. هُل اإلارام مً جٖضٌ  آًاث ألاح٠ام لؾدًٛ حضً مان ؼ 
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ِوٍال
ْ
إ
َ
ًُ ج   (1)[ 35-32]ؤلاصراء:    ]35َض

ي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص منب الىاش ٕٚا٢:  -هنع هللا يضر  –ًٍ اإلاشج  بً الؾبايي ًٍ ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ

ننننه حتنننن  جإٞلنننه الؾنننندٙت» نننا٢: "ؤال منننً ولنننني ًدُمننننا لنننه مننننا٢ ٕلُخجننننر ُٕنننهي وال ًىٝ  َنننناا وبهمننننا صوي »صواٍ الى منننناي ٙو

ي وصوي بَقننهم َننناا «الحنندًض مننً َنناا الىظننهي وفنني بصننىادٍ مٚننا٢ي ألن اإلاشجننن  بننً الؾننباي ًقننَٗ فنني الحنندًض

 .(2)"الحدًضي ًٍ ٍمرو بً عَُبي ؤن ٍمر بً التناب ٕاٝر َاا الحدًض 

 ما وصد في الحهر ٍلى السوظت الضٖ هت:

ؤلاإلاننام  (3) «ال ًجنىز المننرؤة ٍنُنتي بال بننة ن زوظهنا»ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢:  ي -هنع هللا يضر  –ٍنً ٍبند   بننً ٍمنرو 
 . (5)ال ًجىز للمرؤة ؤمر في مالها ب ا مل١ زوظها ٍؾمتها "" :. وفي صواًت:(4)

اث اإلادًً:  ما وصد في الحهر ٍلى جؾٕر

نجي «  هر ٍلى مَا  ماله و اٍه في دًنً ٞنان ٍلُنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي : »-هنع هللا يضر  –ًٍ َٝب بً مال١ صواٍ النداٙص

 .(6)والب هٚ  والحاٝم وصححه 

ً ٍبد الرحمً بً َٝنب ٙنا٢:  نان ال ًمضن١ عِن ا ٕلنم ًنس٢ ًندان حتن  »ٍو ٞنان مَنا  بنً ظبنل عنابا سنتُاي ٞو

ؤن ٌضنإ٢ ّرمناءٍ ؤن ًقنَىا ؤو ًنامروا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕنلب مَا  مً الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤّ٘ر ماله ٞله ٕإحألا ّرماٍئ بلى الىبي 

لهم ماله ٞله في دًىه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي ٕباٌ صصى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىٜ  إلاَا  ألظل صصى٢   ٕإبىا ٕلى جٜر ألحد مً ؤظل ؤحد ل

بد الرزا٘ وصَُد في "صيىه"حت  ٙام مَا  بٌْ  شخيء مرصال ٙنا٢ ٍبند الحنٛ: اإلارصنل ؤصنكي  (7)"صواٍ ؤبى داود ٍو

 َى حدًض زابذ. ٙا٢ ابً الناٌل في "ألاح٠ام":

اث اإلاٖلط ما وصد  في ببنا٢ جؾٕر

                                                        
 .738وَضخحب الاججاص بما٢ الُدُم. الامخُاصاث ؼ  :-صحمه    – ٙا٢ ابً جُمُت 7 

نجي  627  صواٍ الى مناي  4  ننا لقننَٗ اإلاشجن  بنن7/498ً " ي  النو اون  فنني "ألاوصننه771ي 4/719  الننداٙص ٍى ند اجٖٚننىا ٍلننى فنَٖه مٕر الؾننبايي    ٙو

ىير الخ تُؿ الحبٌ    .4/757ٍو

  .6687  وؤحمد  4388  وابً ماظه  4521  واليضاج   3527  صواٍ ؤبى داوود  3 

نننا٢ التننننناب  بنننإن اإلاننننراد حضنننً الَغننننرة واصنننخنابت هٖننننط الننننسوطي ؤو ؤن اإلانننراد اإلاننننرؤة ٌّننن  الرعننننُدة  مَنننالم2  نننا٢ الضننننىدي فنننني 3/772الضننننًن   ٙو   ٙو

 : بإهه ًحخمل ؤن اإلاراد مً ما٢ السوط.5/479حاعِخه ٍلى اليضاج  

ٚه الب هٚ  -  4467ؤمرظه النُالسخي    7158  صواٍ ؤحمد  5  نٛ حمناد بنً صنلمتي 6/478 ي واليضاج  3526ي وؤبى داود  -6/61ومً مٍر ي مً مٍر

 لاَبي.ي ووإٚه ا4/27بهاا ؤلاصىادي وصححه الحاٝم 

نجي  6   . وصجننك ٍبنندالحٛ بصصنناله ٝمننا فنني الخ تننُؿ 6/715 " ي والنو اونن  فنني "ألاوصننه2/773ي 4/67 ي الحنناٝم  6/28 ي الب هٚنن   2/431 الننداٙص

 ي وهٚل ابً  هر ًٍ ابً الؾ ك ؤهه حدًض زابذ. 4/28ي وظىد ابً ٝشٌ  بصصاله في بصعاد الُٖٚه 3/99الحبٌ  

  .8/468 ي ٍبد الرزا٘  774 " ؤبى داود في "اإلاراصُل7 
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ً ظابر . ٕدٍا به الىبي  -ٙا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍو ٕباٍنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٍخٛ صظل مىا ٍبدا له ًٍ دبر لم ًًٟ له ما٢ ٌٍّ 

 البلِى . 7 مخٖٛ ٍلُه  -

اث اإلادًً ال ٠ًىن بال بنلب الْرماء  ما وصد في ؤن الحهر ٍلى جؾٕر

ٍنننً ظنننابر بنننً ٍبننند   ب ٙنننا٢: ٞنننان مَنننا  بنننً ظبنننل منننً ؤحضنننً الىننناش وظهننناي وؤحضننننهم ملٚننناي وؤصنننمحهم 

ي ٕإصصنل  ٖٝإاي دان دًىا ٝشٌ ا ٕلسمه ّرماٍئ حت  حُْب ٍنهم ؤًاما في بِخنه حتن  اصنخَدي صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ّرمناٍئ

ي ٕجاء ومَه ّرماٍئ ٕٚالىا: ًا صصى٢  ي ما لىا حٚىا مىهي ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بلى مَا  ًدٍ ٍى

ننالىا: ًننا صصننى٢  ي مننا لىننا بحٚىننا مىننهي ٙننا٢ « صحننم   مننً جؾنند٘ ٍلُننه» ٕخؾنند٘ ٍلُننه هنناشي وؤبننألا آمننروني ٙو

  ملسو هيلع هللا ىلص مننً مالننه ٕدَٕننه بلننى ّرماثننهي ٕاٙدضننمٍى بُنننهمي ٙننا٢: ٕصلَننه صصننى٢ "اؽننو  لهننم ًننا مَننا »صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

همي ٙالىا: ًا صصى٢  ي بَه لىاي ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ملىا ٍلُه ٕلِط لٟم ٍلُه »ٕإؽابهم ممضت ؤصباٌ حٚٙى

صنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚند ؤؽنبحذ ٕاهؾٔر مَا  بلى بجي صلمتي ٕٚا٢ له ٙاثل: ًا ؤبا ٍبند النرحمًي لنى صنإلذ ص « صيُل

ا٢:  لَل   »الُىم مَدماي ٕٚا٢: ما ٝىذ ألصإلهي ٙا٢: ٕمٟض ؤًاما زم دٍاٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕبَشه بلى الُمًي ٙو

ادي ٍى١ دًى١   (2) «ؤن ًجوٜ  ٍو

 (3)بُان الىهي ًٍ ؤلاصرأ والخباًر
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 [49]ؤلاصراء: 
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ُ
  37ا َواعَر ىا َوال ح

َ
نُه ال ىا ِبهَّ

ُ
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 ح
َ
نا٢ حَنالى: ﴿َوال [ي ٙو
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ِحَب اإلا  [727   ] ]ألاوَام:727ًُ

                                                        

م  4727 صواٍ البصاصي  7    ٍنً ظنابر ٙنا٢: 997  وؤمنا لٖنً مضنلم  7786  و  4532 ي وؤٙرب ؤلٖاو البصاصي للًٖ الاي  ٍٝر الحإً ٕهى بٙر

؟ "ي ٕٚنا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤٍخنٛ صظنل منً بجني ٍناصة ٍبنندا لنه ٍنً دبنر. ٕبلنٓ  لن١ صصننى٢    ه مجني "؟ ٕاعنى اٍ وَننُم ": ال. ٕٚننا٢: ٕٚنا٢"ؤلن١ منا٢ ٌّنٍ  منً ٌغنىً 

مي ٕجاء بها صصى٢    ابدؤ بىٖض١ي ٕخؾد٘ ٍل ها. ٕةن ٕقنل شنخيء ٕرَلن١. ٕنةن "ي ٕدَٕها بلُه. زم ٙا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-بً ٍبد   الَدوي بشماهماثت دَص

ٟا ً عمال١."ا ٕقل ًٍ ؤَل١ شخيء ٕلاي ٙرابخ١. ٕةن ٕقل ًٍ  ي ٙرابخ١ شخيءي ٕهٟاا. َو ً ًمُى١ي ٍو  ًٚى٢: ٕبٌن ًد١ًي ٍو

ا٢ الب هٚ  بَدٍ: جٖرد ببَك ؤلٖاىه الىاٙدي.77477  والب هٚ   5795  صواٍ الحاٝم  4    ي ٙو

ُه واإلابنننناص: ٙىلننننه حَننننالى:   وال جاجننننىا الضننننٖهاء ؤمنننننىالٟم    : مننننً ظملننننت-صحمننننه    –  ٙننننا٢ الر ننننا ي 3  مننننا اصنننننخد٢ بننننه ٍلننننى ظننننىاز الحهننننر ٍلننننى الضننننٖن

ننننا وال الخؾننننٔر ٕ هنننناي 5]اليضنننناء: [ ٙننننا٢ فنننني "الٟغننننأ": والضننننٖهاء اإلابنننناصون ؤمننننىالهم النننناًً ًىٖٚىجهننننا ُٕمننننا ال ًيبغنننني وال ًنننندي لهننننم بةؽننننالحها وجمٌَُ 

 ألجها مً ظيط ما ًُٚم الىاش مَاجغهم. والتناب لرولُاء وؤفأ ألامىا٢ بل هم

ادة ًٍ الالزم. جهاًت اتحخاط   .2/367والخباًر ؽٔر الصخيء في ٌّ  محله الالثٛي وؤلاصرأ: ؽٔر الصخيء ُٕمحله الالثٛ ٍز
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غ  [79  ] ]الٟهٗ:79ٌُ

 ما وصد في الحهر ٍلى الضُٖه اإلاباص 
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 [. 484]البٚرة: 

 َُ ُضننى
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ُ
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ُ
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ا  
 
ُروٕ َْ  [5] ]اليضاء:   5َم

اعننى ي ٍبنند   بننً ظَٖننر ؤصفننا صننبصت ٕبلنٓن  لنن١ ٍلُننا َٕننسم ؤن ٌضننإ٢ ٍشمننان »ٍننً ٍننروة بننً الس ٌنن  ٙننا٢: 

١ٟي ٕلمنا صنإ٢ ٍلني ٍشمنان  الحهر ٍلُهي ٕجاء ٍبد   بً ظَٖر بلى الس ٌ  ٕاٝر له  ل١ي ٕٚا٢ الس ٌ : ؤها عٍر

ٟه الس ٌنن  بةصننىاد  (1)ي فنني "مضننىدٍ"ي والب هٚنن  صواٍ الغننإع"الحهننر ٍلننى ٍبنند  ي ٙننا٢: ا هننر ٍلننى مننً ٞننان عننٍر

 وابً حسم.  "حضً وؤبى ٍبُد في ٝخاب "ألامىا٢

ً ؤب  صَُد ا ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص صدَّ ؽدٙت الرظل الاي جؾد٘ بإحد زى ُهي ؤمرظه ؤصحاب الضًن وصححه  ٍو

مت وابً حبان   مً حدًض ؤب  صَُد. (2)الى ماي وابً مٍس

ي ٙا٢: ٝىا ٍىد صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ب  ظاءٍ صظل بمشنل بُقنت منً  َنبي ٕٚنا٢: ًنا  -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر بً ٍبد   

اي ٕإٍـر ٍىه صصى٢   ؽنلى   ٍلُنه  صصى٢  ي ؤؽيذ َاٍ مً مَدني ٕصاَا ٕهي ؽدٙتي ما ؤمل١ ٌَّ 

ىه ألاًمًي ٕٚا٢: مش ىه ألاٌضري ٕإٍـر ٍىه وصلمي زم ؤجاٍ مً ٙبل ٝص ل  ل١ي ٕإٍـر ٍىهي زم ؤجاٍ مً ٙبل ٝص

ٕٚننا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي زننم ؤجناٍ مننً ملٖنهي ٕإمنناَا صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕحإنه بهنناي ٕلنى ؤؽننابخه ألوظَخنهي ؤو لَٚرجننهي 

ٞان ًٍ ًإح  ؤحدٝم بما ًمل١ي ُٕٚى٢: َاٍ ؽدٙتي ز"صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  م ًَٚد ٌضخٟٗ الىاشي مٌ  الؾدٙت ما 

 .(3)ىهر ّج "

  (4)"ماوا ٍلى ؤًدي صٖهاثٟم»ي ٙا٢: صمَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚى٢:  -هنع هللا يضر  –ًٍ الىَمان بً بغٌ 

 ما وصد في الحهر ٍلى مً ال ًحضً البُُ وال الغراء

                                                        

  .6/67 ي الب هٚ   7/382 " الغإعي في "اإلاضىد7 

منننننت  4515 ي ابنننننً حبنننننان  7773مصخؾننننننرا   ي ابنننننً ماظنننننه 577 ي الى مننننناي  3/716 ي اليضننننناج   7675 ؤبنننننى داود  4   ي  الحنننننناٝم 7799 ي ابنننننً مٍس

  ي ولم ًاٝر ابً ماظه والى ماي مىفُ الغاَد.992 ي وؤب  ٌَلى  3/45 ي وؤحمد  7/62 ي والغإعي  7/573 

منننننت7623  وصنننننححه ٍلنننننى عنننننرل مضنننننلمي والب هٚننننن   7517  والحننننناٝم  7673  صواٍ ؤبنننننى داوود  3    7741ً حمُننننند    ٍبننننند بننننن4227 "  و"ابنننننً مٍس

  .7659  "و"الداصم 

  .7771 "وؤمرظه الب هٚ  في "عَب ؤلاًمان 47/94  صواٍ النو او  2 
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ننً ؤوننط ننان فنني ٍٚدجننه ٌَجنني فنني ٍٚلننه فننَٗي ٕننإحألا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظننال ٍلننى ٍهنند الىبنني : »-هنع هللا يضر  –ٍو ٞننان ًيخنناٌ ٞو

نا٢: ًنا هبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَله الىبي  ٕٚالىا: ًا صصى٢  ! ا هر ٍلى ٕالن ٕةهه ًيخاٌ وفي ٍٚدجه فنَٗي ٕندٍاٍ وجهناٍ ٙو

نا وال مالبنت ي ٕٚنا٢: بن(1)  بو  ال ؤؽنو  ٍلنى البُُن  ي ٕٚنل: َنا َو صواٍ التمضنت وصنححه « ٝىنذ ٌّن  جناٜص للبُُن

 .(2)الى ماي 

  .58مراجب ؤلاظماٌ ؼ .وظىب الحهر ٍلى النٖل واتهىىن  .7

 . 7/766اللباب للنو ي  .مً ؤؽِب في ٍٚله َٕلى الٚاعخي الحهر ٍلى ما له ٍىد ٍدم الىلي .4

 ٍلننى الؾننْاص واتهنناهٌن ب ا لننم ًننىؼ ألاب اإلاخننىفي بىصننخي محننددًجننب ٍلننى الٚاعننخي ؤن ٌَننٌن  .3
 
مراجننب ؤلاظمنناٌ  .وؽننُا

  .7/56ألن ألاولُاء مٚدمىن ٍلى الٚاعخي امخالٔ الٖٚهاء  يواعى ل الحىُٖت اوَدام ألاولُاء .777ؼ

 ولِط ل حا 4/773مْجي اتحخاط  .ولي الؾبي ؤبٍى .2
 
ٞان زٚت ؤمُىا ٝم مىَنه منً ًخؾٔر في ما٢ النٖل ومؾالحه بن 

  .39ؤلاظماٌ ؼ . ل١

ٞاص  .الضلنان ولي مً ال ولي له .5   .5/393الاصخا

 بداجُ الؾىاجُ .6
 
  .6/42ال ًصك بٙراص ألاب والىصخي وهاثب الٚاعخي ٍلى الؾٌْ  بظماٍا

  .777مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ًىٖا بهٖا٘ الىصخي ٍلى الُدُم باإلاَرؤ مً ماله .7

ٞاجٙراـ ب .8   .777مراجب ؤلاظماٌ ؼ . ا لم ًًٟ مً مؾ حت الُدُمال ًجىز للىصخي ٍمل ما ال ًحل 

ٕنةن ٞنان ؤٝين  منً  يب ا بلٓ الؾنبي وامخلنٗ َنى والىصنخي فني الىٖٚنت ٕنالٚى٢ ٙنى٢ الىصنخي ب ا ٞنان ؤلاهٖنا٘ بناإلاَرؤ .9

ادة   .3/78مْجي اتحخاط  .الَادة فمً الٍس

  .777مراجب ؤلاظماٌ ؼ  .الىصخي ب ا حَدي فمً .71

غنر صنىتٕنةن وؽنل  59ؤلاظمناٌ ؼ .بلٓن الى٠ناي و ؤوونط مىنه الرعندما٢ الُدنُم ًندُٕ بلُنه ب ا  .77 دُٕن بلُنه  ممضنت ٍو

ٞان صٖ ها ٍىد ؤب  حىُٖت اإلايضىل    .42/499ماله ولى 

  .66ؤلاظماٌ ؼ .7/427الخمهُد  .ٍنُت ألاب ألبىه الؾٌْ  في  هٍر ال ًحخاط بلى ٙبك وؤلاعهاد ٌْجي ًٍ الٚبك .74

 .7/95. ؤلاهؾأ 4/53ًٚبك للنٖل ؤبٍى ؤو ولُه. ؤلإؾاي  .73

  .6/592اإلاْجي  .ب ا ٍٚل اتهىىن اه١ٖ الحهر ٍىه بال حاظت لحٟم حاٝم .72

  .4/481بداًت اتهتهد  .ب ا بلٓ الؾبي وصعد زا٢ ٍىه الحهر .75

76.  
 
 في دًىه حضً الىير في ماله ٕةهه ال ًحهر ٍلُه بظماٍا

 
 ٍدال
 
 حرا
 
 ٍاٙال
 
ٞان بالْا   .59مراجب ؤلاظماٌ ؼ .مً 

 .58الىير وؤن ًخؾٔر باألحً للمحهىص ٍلُه مراجب ؤلاظماٌ ؼوظىب حضً  .77

 ٕةن  ل١ مٚبى٢ ؤو لضٖه  لٖلطاإلاحهىص ٍلُه ب ا ؤٙر  .78
 
 ؤو ٙؾاؽا

 
  .59ؤلاظماٌ ؼ .6/674اإلاْجي  .بما ًىظب حدا

ٞان ما٢ اإلادًً ال ًٖ  بدًىه ٞله ٕضإ٢ ّرماٍئ الحهر .79    58بظابتهم  مراجب ؤلاظماٌ ؼ ذٍلُه و ُُ ماله لسم ب ا 

  .5/397الٖخاوي الٟو ي ألبً جُمُت  59ؤلاظماٌ ؼ .ؤظمَىا ٍلى حيط اإلادًً الٚادص ٍلى الىٕاء .41

                                                        

 في اإلاىخٚألا: ُٕه صحت الحهر ٍلى الضُٖه. –صحمه    –  ٙا٢ اتهد ابً جُمُت 7 

  .3/477 ي ؤحمد  4352 ي ابً ماظه  7451 ي الى ماي  7/454 ي اليضاج   3517 ؤبى داود  4 
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لى مً ًلسمه هٖٚخمىؤظمَىا ٍلى اهه ً .47 اإلاْجي  58مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ٖٛ ٍلى اإلاحهىص ٍلُه بٖلط مً ماله الباقي ٍو

6/572.  

م وال ٍٚىدَمٌّٙ  اإلامٌ  والؾٌْ  ٌّ  اإلاإ ون له ال ًٚبل ب اجٖٚىا ٍلى ان اتهىىن والؾبي .44   .7/471ؤلإؾاي  .راَص

  . 59ؤظمَىا ؤن بٙراص اإلاحهىص ٍلُه ٍلى هٖضه ظاثس  ؤلاظماٌ ؼ .43

  .487/  4بداًت اتهتهد  .ب ا باٌ الضلَت ولم ًٚبقها اإلاغى ي زم ؤٕلط ٕٚد ؤظمُ الَلماء ؤن الباجُ ؤحٛ بها .42

مراجنننب ؤلاظمنننناٌ  ي6/597اإلاْجنننني  .ألاهثنننن  وحنننُك ألاهثنننن  وحملهنننا ٍالمننننت للبلنننِى والخ٠لُننننٗ الغنننر يالاحنننخالم للننناٝر و  .45

  .73/775اإلاْجي  .47ؼ

 ؤهه بالٓ م٠لٗ حضَت ٍغراصخٟمل  مًؤظمَىا ؤن  .46
 
  .7/89اتحلى  .ٍاما

حٟننم بإهىزخننه بن بننا٢ مننً حُننض  .47  .جبننى٢ اليضنناءؤظمَننىا ؤن التىثنن  ًحٟننم باٞىصجننه بن بننا٢ مننً حُننض ًبننى٢ الرظننا٢ ٍو

  .36ؤلاظماٌ ؼ

. 9/719ي اإلاْجننننني 719ؤظمَننننىا ؤن التىثننننن  بن ٞننننان ًبنننننى٢ مننننً ٝنننننال الشٚبننننٌن ؤهنننننه مىثنننن  مغننننن٠ل. مراجننننب ؤلاظمننننناٌ ؼ .48
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م وحيضه   مالزمت الٍْر

ُِه 
َ
ل ٍَ  ما ُدمَذ 

ّ
١َُ ِبال
َ
ٍِ ِبل
ِدّ
َ
ا ًُ إَمىُه ِبدًىاٍص ال 

َ
ا] ]آ٢ ٍمران: ٙا٢ حَالى: ﴿َوِمنُهم َمً ِبن ج   (2)[ 75ٙاِثم 

 ٙبل الحٟم بخٖلِضه: (3)ما وصد في ٍٚى ت اإلامامل 

د ٍنننننننً ؤبُنننننننه نننننننً ٍمنننننننرو بنننننننً الغنننننننٍر ًحنننننننل ٍرفنننننننه  (4)لننننننني الىاظننننننند »ٙنننننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننننننً صصنننننننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو

ٚى خه لٚه البصاصي صواٍ ؤحمد وؤبى داود واليضاج  "ٍو ا٢: صحُح  ي(5)وصواٍ ابً حبان في صحُحه والحاٝم  ٍو ٙو

 البلِى ؤلاصىاد.

رة  . (7)"  6 ٙنا٢: "مننل الْجني ىلنم. ٕنة ا ؤجبُن ؤحندٝم ٍلنى ملنيء ٕلُدبُن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر

 الَمدة

 ما وصد في الدغهٌ  باإلامامل

نننرة  اهنلنننٛ ٕنننإمرط مخاٍننن١ بلنننى »ٙنننا٢: ٙنننا٢ صظنننل: ًنننا صصنننى٢  ي بن لننني ظننناصا ًنننا ًجيي ٕٚنننا٢:  -هنع هللا يضر  –ٍنننً ؤبننن  ٍَر

نٛ ٕناهنلٛ ٕننإمرط مخاٍنهي ٕنناظخمُ الىناش ٍلُننهي ٕٚنالىا: منا عننإه١؟ ٙنا٢: لنني ظناص ًننا ًجيي ٕناٝرث للىبنني  ي«النٍر

نٛ»ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚا٢:  . ٕبلْنهي ٕإجناٍ ٕٚنا٢: ٕجَلنىا ً ي«اهنلٛ ٕإمرط مخا١ٍ بلى النٍر ٚىلنىن: اللهنم الَىنهي اللهنم ؤمنٍس

ي ٕٚننا٢: ا َننب ٕاؽننو ي ٕإجننناٍ اصظنُن بلننى مً لنن١ي ٕننى  ال ؤئ ًننن١.  وفنني صواًننت: ظنناء صظنننل بلننى الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٌغنن٠ى ظننناٍص

نننٛي ٕجَنننل الىننناش ٌضنننإلى  نننٛي ٕننننري مخاٍنننه فننني النٍر ههي منننرجٌني ؤو زالزننناي ٕٚنننا٢: ا َنننب ٕنننامري مخاٍننن١ فننني النٍر

ي ال جنري مجني  ي ٕٚنا٢ لنه: اصظُن َنلي ٕجناء بلُنه ظناٍص َنل ٕو ي ٕجَل الىناش ًلَىىهنهي َٕنل   بنه ٕو م موٍ  ُٕصوَ 

ه.  وفي صواًت: ظاء صظل بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕغ٠ا بلُه ظاصا لهي ٕٚا٢ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي زالر مراث: اؽو ي زنم ٙنا٢  -عِ ا جَٟر

                                                        

   ؤلإالش َى اصخْرا٘ الدًىن ما٢ اإلادًً.7 

 4.. مه وظىاز حيط اإلادًً مالم ًيهر بٍضاٍص م لٍْر   اصخد٢ بها بَك الحىُٖت ٍلى مالزمت الٍْر

ر اإلاَضر في حالخٌن:3    ًجىز حٍَس

ٚى خننننه -7 ضنننناص. لحنننندًض: "لنننني الىاظنننند ًحننننل ٍرفننننه ٍو ا لٟىننننه ًخينننناَر باٍج   وابننننً ماظنننند 2688  والغننننافي  3648ؤبننننى داوود   صواٍ"ؤن ٠ًننننىن واظنننند 

 4247.  

ا ًإزم به.  -4
 
ن  ب ا ٕرل في ما٢ الىاش جٍٖر

ضخحب ؤلاهياص لحدًض: ا ٕله ب٠ل ًىٍم مشلُه ؽدٙت"َو   .43126صواٍ ؤحمد  "مً ؤهير مَضر 

 بدغدًد الُاء اإلانل."لي»ٙىله:  -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 2 

وابنننننً حبننننننان  2/714 ي والحنننننناٝم 3647 ي وؤًقنننننا ابننننننً ماظنننننه  376/  7 ي واليضنننننناج   3648 ي ووؽننننننله ؤبنننننى داود  64/  5 صواٍ البصننننناصي مَلٚنننننا  5 

ا٢ الحإً في 5189   بصىادٍ حضً"."الٖخح ": " . ٙو

اء.6    منل الْجي: اإلاماملت في ؤداء ما ٍلُه مً حٛ للٌْ . ؤجبُ: ؤحُل. مليء: الْجي اإلاٚخدص ٍلى الٕى

   .7562  - 33  ومضلم  4487  صواٍ البصاصي  7 
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نٛي ٙنا٢: ٕجَنل الىناش ًمنرون ٍلُنه ُٕٚىلنىن: منا لن١؟ ٙنا٢: آ اٍ له في الرابَتي ؤ و الشالشت: امري مخا١ٍ في النٍر

ي ٕٚا٢: جرد مخا١ٍ وال ؤو ١ً ؤبدا  ي ٕجَلىا ًٚىلىن: لَىه  ي ٕجاء ظاٍص  .(1)ظاٍص

 ما وصد في ؤن الْرماء لِط لهم مً ما٢ اإلاٖلط بال ما وظدٍو

ٍنننً ظنننابر بنننً ٍبننند   ب ٙنننا٢: ٞنننان مَنننا  بنننً ظبنننل منننً ؤحضنننً الىننناش وظهننناي وؤحضننننهم ملٚننناي وؤصنننمحهم 

ي ٕإصصنل  ٖٝإاي دان دًىا ٝشٌ ا ٕلسمه ّرماٍئ حت  حُْب ٍنهم ؤًاما في بِخنه حتن  اصنخَدي صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ّرمناٍئ

ي ٕجاء ومَه ّرماٍئ ٕٚالىا: ًا صصى٢  ي ما لىا حٚىا مىهي ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص بلى مَا  ًدٍ ٍى

ننالىا: ًننا صصننى٢  ي مننا لىننا بحٚىننا مىننهي ٙننا٢ « صحننم   مننً جؾنند٘ ٍلُننه» ٕخؾنند٘ ٍلُننه هنناشي وؤبننألا آمننروني ٙو

 ملسو هيلع هللا ىلص مننً مالننه ٕدَٕننه بلننى ّرماثننهي ٕاٙدضننمٍى بُنننهمي ٙننا٢: ٕصلَننه صصننى٢  "اؽننو  لهننم ًننا مَننا »صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

همي ٙالىا: ًا صصى٢  ي بَه لىاي ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ملىا ٍلُه ٕلِط لٟم ٍلُه »ٕإؽابهم ممضت ؤصباٌ حٚٙى

ى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚند ؤؽنبحذ ٕاهؾٔر مَا  بلى بجي صلمتي ٕٚا٢ له ٙاثل: ًا ؤبا ٍبند النرحمًي لنى صنإلذ صصن« صيُل

ا٢:  لَل   »الُىم مَدماي ٕٚا٢: ما ٝىذ ألصإلهي ٙا٢: ٕمٟض ؤًاما زم دٍاٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕبَشه بلى الُمًي ٙو

ادي ٍى١ دًى١   (2) «ؤن ًجوٜ  ٍو

ي ملننُن مَنننا  بنننً ظبنننل منننً ّرماثنننهي زنننم اصنننخَمله ٍلنننى ؤن صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص»ي  -هنع هللا يضر  –ٍنننً ظنننابر بنننً ٍبننند  

 .(3)ٕٚا٢ مَا : بن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص اصخصلؾجي بماليي زم اصخَملجي « الُمً

منا وصد فني ؤن منً وظند مالنه بَُىننه ٍىند اإلاٖلنط ٕهنى ؤحنٛ بنه مننً بُٚنت الْرمناء بن لنم ٌَلنم بةٕالصنه والحهننر 

 ٍلُه

ننرة  مننً ؤدٜص مالنننه  -ًٚنننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: صننمَذ صصننى٢   -ا  -ٍننً ؤبنن  بٟنننر بننً ٍبننند الننرحمًي ٍننً ؤبننن  ٍَر

وفني لٖنً ٍنً ؤبن  بٟنر . وصواٍ ؤبى داودي ومال١:  2 مخٖٛ ٍلُه  -بَُىه ٍىد صظل ٙد ؤٕلطي ٕهى ؤحٛ به مً ٌٍّ  

ؤًما صظل باٌ مخاٍا ٕإٕلط الاي ابخاٍه ولم ًٚخك »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لىبي بً ٍبد الرحمً بً الحاصر بً َغام ؤن ا

الننننناي باٍنننننه منننننً زمىنننننه عننننِن اي ٕىظننننند مخاٍنننننه بَُىنننننه ٕهنننننى ؤحنننننٛ بنننننهي وبن مننننناث اإلاغنننننى ي ٕؾننننناحب اإلاخننننناٌ ؤصنننننىة 

نند ؤصنىدٍ ؤبننى داود مننً وظننه آمنري ووؽننله  وؤبنى داود"صواٍ مالنن١ فنني "اإلاىمننإ"الْرمناء ننى مرصننل ٙو الب هٚنن  ؤًقننا َو

نننا٢:  (1)وصواٍ ؤبنننى داود وابنننً ماظنننه  .(5)وفنننَٖه جبَنننا ألبننن  داود نننرة فننني »منننً صواًنننت ٍمنننر بنننً ملننندةي ٙو ؤجِىنننا ؤبنننا ٍَر

                                                        

 .7/77 في صحُح ألادب اإلاٖرد –صحمه    –وصححه ألالباو   541". و"ابً حبان6631". و"ؤبى ٌَلى742" ؤمرظه البصاصي في "ألادب اإلاٖرد7 

ا٢ الب هٚ  بَدٍ: جٖرد ببَك ؤلٖاىه الىاٙدي.77477  والب هٚ   5795  صواٍ الحاٝم  4    ي ٙو

بد  بً مضلم فَُٗ.4357  صواٍ ابً ماظه  3     وفَٖه البىؽٌ ي في السواثد بضيب ؤن في صواجه صلمت اإلا٠  مجهى٢ الحا٢ي ٍو

 ي ؤحمنننننننند 4/791 ي ابننننننننً ماظننننننننه  7464 ي الى منننننننناي  7/377 ي اليضنننننننناج   3579ؤبننننننننى داود   . 7559ومضننننننننلم    ي4474   4214 صواٍ البصنننننننناصي  2 

  .4/678 "مال١ في "اإلاىمإ ؤلامام ي 268ي 273ي 271ي 385ي 4/458 
نننريي ٍننً ؤبننن  بٟننر بنننً ٍبننند 27/  6  والب هٚنن   3544   3547   3541 ي ؤبنننى داود  4/678مالنن١   5  نننٛ دمحم بننً الىلُننند الس ُننديي ٍنننً الَس  ي منننً مٍر

نننرةي ٍنننً الىبننني  . وزاد:  -ملسو هيلع هللا ىلص-الننرحمًي ٍنننً ؤبننن  ٍَر ىننندٍ مخننناٌ امنننرت بَُىنننهي اٙخ نننخ  مىنننه عنننِ ا ؤو لنننم ًٚنننخكي ٕهنننى ؤصنننىة "هحنننٍى وؤًمنننا امنننرت َلننن١ي ٍو

ننا٢ ؤبننى داود:  ننا٢ الب هٚنن : "الْرمنناء ". ٙو وصجننك ابننً بنناز صننحت الحنندًض ٝمننا فنني الهننامُ ألحادًننض  ال ًصننك. ٌَجنني: مىؽننىال "."حنندًض مالنن١ ؤصننك ". ٙو

ىاٍ ابً الُٚمي وصجك بصصاله ابً ٍبدالو 779البٌُى ؼ  نجي  5/63وابً  هر في الٖخح  8/216  في الخمهُد ٙو  3/49والداٙص
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مً ؤٕلط ؤو ماث ٕىظد صظل مخاٍه بَُىه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؽاحب لىا ٙد ؤٕلطي ٕٚا٢: ألٙقٌن ُٕٟم بٚقاء صصى٢   

ٍننٛ ألامننري التنني صواَننا ؤبننى داود و نني مننً صواًننت بصننماٍُل بننً ٍُنناظ ٍننً وصننححه الحنناٝم والنر « ٕهننى ؤحننٛ بننه

نى عنام  وبصننماٍُل ٙنىي فني الغنامٌُن. نادة فنني  الحناصر الس ُندي َو وصنححه الحنناٝمي وفنَٗ ؤبنى داود َناٍ الٍس

ننه ؤهننه لؾنناحبه النناي باٍننه»وفنني لٖننً: . 4  ٝننر اإلاننىث  « ٙننا٢ فنني الرظننل النناي ٌَنندم ب ا وظنند ٍىنندٍ اإلاخنناٌ ولننم ًٖٙر

صظل ٍىدٍ مالهي ولم ًًٟ اٙخ خ  مً ماله  ؤًما صظل ؤٕلطي ٕىظد» :(4)وفي لًٖ ألحمد  (3)واليضاج  صواٍ مضلم 

ي واتحرص  «.عِ اي ٕهى له  الَمدةي البلِى

« مننً وظنند مخاٍننه ٍىنند مٖلننط بَُىننهي ٕهننى ؤحننٛ بننه»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً الىبنني   -هنع هللا يضر  –ٍننً الحضننً ٍننً صننمرة

 في الٖخح. -صحمه    –وحضً بصىادٍ الحإً ابً  هر  (5)صواٍ ؤحمد وؤبى داود 

دبنُن البنناجُ مننً »ي ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  -هنع هللا يضر  –ٍننً الحضننًي ٍننً صننمرة الرظننل ؤحننٛ بَننٌن مالننه ب ا وظنندٍ ٍو

  (6)« باٍه

ا ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: ب ا ؤٕلط الرظل ٕىظد صظل مالنه ٍىندي ٌَجني: ٍىند مٖلنطي بَُىنه  -هنع هللا يضر  –ًٍ ابً ٍمر

 .(8)"ؤٍدم الرظلب ا ". وصواٍ ابً حبان بلًٖ: (7)ٕهى ؤحٛ به 

 ما وصد في بُُ الَبد لضداد الدًىن التي في  مخه:

ننً ٍبنند الننرحمً الُٚجنني  ؤن صنن٘ر اعننى ي مننً صظننل ٙنند ٙننرؤ البٚننرة بننرا ٙنندم بننه ٕخجننازاٍي ٕخُْننب ٍىننهي زننم »ٍو

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -بننه ٕضنناومجي ؤصننحاب الىبنني  بنُن صنن٘ر ". ٙننا٢: ٕاهنلٚننذ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚننا٢ الىبنني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىٖننر بننه ٕننإحألا بننه الىبنني 

 .(9)"زالزت ؤًامي زم بدا لي ٕإٍخٚخه

ٗ ؤو الؾدٙت ًباٌ ٍىد ؤلإالش لضداد الدًىن   ما وصد في ؤن اإلادبر ومشله الىؽُت بالٙى

ننً . ٕنندٍا بننه الىبنني  -ظننابر ا ٙننا٢:  ٍو  -ٕباٍننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٍخننٛ صظننل مىننا ٍبنندا لننه ٍننً دبننر لننم ًٟننً لننه مننا٢ ٌّننٍ 

ولٖيننه: ٍننً ٍننناء بننً ؤبنن  ص ننايي ٍننً ظننابري ؤن صظننال ؤٍخننٛ ّالمننا لننه ٍننً دبننر البلننِى وفنني ؤلاإلاننام  . 71 مخٖننٛ ٍلُننه 

                                                                                                                                                                                                
نجي  7/349  وصننححهي  الغننإعي  4/58 ي الحنناٝم  4361 ي ابننً ماظننه  3543ؤبننى داود   7  ٝمننا  -صحمننه    –  وفننَٖه ابننً بنناز 3/49 ي والننداٙص

ىينر الخمهُند  وفنَٖه ؤبننى داوود ألن ُٕنه ؤبنا اإلاَخمنر مجهنى٢  779فني الهنامُ ألحادًنض البُنٌى ؼ  وعننري  3/38والخ تنُؿ الحبٌن   8/275الحننا٢ي ٍو

 .8/787الضىت 

  .51/  4 ي والحاٝم  4361 ي وابً ماظه  3543 صواٍ ؤبى داود  4 

  .2677 ي اليضاج   7559 مضلم  3 

   وصححه ألالباو .4367  وابً ماظه  4/545 ؤحمد  2 

  .5/71 ؤحمد  5 

   وفي صماٌ الحضً مً صمرة مالٔ.41271  وؤحمد  3537  "داود  و"ؤبى 2687  صواٍ اليضاج   6 

ا٢: صواٍ الو اص وصظاله صظا٢ الصحُح. 2/722"  و ٍٝر الهُش ي في "اتهم5885ُ  صواٍ الو اص  7   ٙو

جه ال  3/39"  وؤوصدٍ الحإً في "الخ تُؿ5139  صواٍ ابً حبان  8   بً حبان.ولم ًيضبه لٌْ  ابً حبان وحضىه ألاصهائول في جصٍر

   وله بصىادان: في ؤحدَما مضلم السهجي فَُٗي وفي آلامر ابً لهَُت فَُٗ.313  والو اص  725  صواٍ النو او  في الٟبٌ   9 

م  4727 صواٍ البصنناصي  71    ٍننً ظنننابر 997  وؤمننا لٖنننً مضننلم  7786  و  4532 ي وؤٙننرب ؤلٖننناو البصنناصي للٖننً الننناي  ٝننٍر الحننإً ٕهنننى بننٙر

؟ "ي ٕٚنا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-منً بجني ٍنناصة ٍبندا لننه ٍنً دبنر. ٕبلننٓ  لن١ صصننى٢    ٙنا٢: ؤٍخنٛ صظننل ه مجني "؟ ٕاعننى اٍ "ٕٚننا٢: ال. ٕٚنا٢: "ؤلن١ مننا٢ ٌّنٍ  منً ٌغننىً 

نننمي ٕجننناء بهننننا صصنننى٢    ل هنننا. ٕنننةن ٕقنننل شننننخيء ابننندؤ بىٖضننن١ي ٕخؾنننند٘ ٍ"ي ٕننندَٕها بلُنننه. زننننم ٙنننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص-وَنننُم بنننً ٍبننند   الَنننندوي بشماهماثنننت دَص
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ه  مجنني  " [ ٕٚننا٢: ٕاحخنناط ٕإمنناٍ الىبنني ]ملسو هيلع هللا ىلص ننااي ٕدَٕننه بلُننه. وفنني "مننً ٌغننىً  ٕاعننى اٍ وَننُم بننً ٍبنند   بٟنناا ٝو

ي ٕردٍ صصى٢  صواًت ٍىد البصاصي مً حدًض دمحم بً اإلاىٟدصي ًٍ ظابري ؤن صظال ؤٍخٛ ٍبدا له لِط له ما٢ ٌٍّ 

ىند مضنلم منً صواًنت ال ٕندَٕها بلُنه "لُنضي ٍنً ؤبن  الس ٌن ي فني حندًض:   ]ملسو هيلع هللا ىلص [ ٕابخاٍنه مىنه وَنُم بنً الىحنام. ٍو

٘ ٍل هاي ٕةن ٕقل  ٍى١  شخيء ٕرَل١ي ٕةن ٕقل  ًٍ ؤَل١ شخيء  ٕلاي ٙرابخ١ي  ٕٚا٢: ابدؤ بىٖض١ ٕخؾد

ٟنناا  ًٚننى٢: ًمُىننا وعننماال ي ًٚننى٢:  ننً "ٕننةن ٕقننل ٍننً  ي ٙرابخنن١ شننخيء ٕهٟنناا َو ننً ًمُىنن١ي ٍو بننٌن ًنند١ًي ٍو

ىد اليضاج  مً صواًت ص ٍنً ظنابر ٙنا٢: ؤٍخنٛ صظنل منً ألاهؾناص ّالمنا لنه  لمت بً ٝهُلي ٍنً ٍنناءيعمال١ ". ٍو

م ٕإٍناٍ بًاَاي و ٙا٢:  ٞان ٍلُه دًً ٕباٍه  صصى٢   ]ملسو هيلع هللا ىلص [   بشمان ماثت دَص ٞان محخاظاي و اٙك "ًٍ دبري و

 دًى١ ".

 وصد في ؤهه لِط للداثىٌن بال ما وظدوا مً ؤمىا٢ للمدًً ٍىد جٖلِضه: ما

ً ؤب  صَُد التدصي  في زماص ابخاٍهاي ٕٟي  دًىهي ٕٚا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤؽِب صظل في ٍهد صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ٍو

نننناء دًىننننهي ٕٚننننا٢ صصننننى٢    ٕخؾنننند٘ الىنننناش ٍلُننننهي"جؾنننندٙىا ٍلُننننه " -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننننى٢     -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولننننم ًبلنننٓن  لنننن١ ٕو

 البلِى واتحرص . 7 صواٍ مضلم  -ماوا ما وظدجمي ولِط لٟم بال  ل١ "لْرماثه: 

ً ابً َٝب بً مال١ي ًٍ ؤبُنه  هنر ٍلنى مَنا  مالنهي و اٍنه فني دًنً ٞنان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنى٢    -ا -هنع هللا يضر  –ٍو

نجيي وصننححه الحنناٝمي وؤمرظننه ؤبننى داود مرصننال  -ٍلُننه  ننا٢  .(2)صواٍ الننداٙص ننا٢ بَنند بًننرادٍ: ٙو البلننِى واتحننرص ٙو

 الحاٝم: صحُح ٍلى عرمهماي وفي ٙىله هيري والصحُح ؤهه مرصل

 ما وصد في ؤهياص اإلاَضر والخصُٖٗ ٍىه

 ِبلِى 
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  (3) [ 481َمَِضَرٍة َوؤ

ا في السهً ٕهى آزم. جٖضٌ  ابً ؤب  حاجم   .553/4ٙا٢ صَُد بً ظبٌ : مً حيط مَضر 

« صحم   صظال صمحا ب ا باٌي وب ا اعى يي وب ا اٙخ خ »ظابر بً ٍبد   ب: ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢:  ًٍ
(4)  

رة   (5)"بن   ًحب صمح البُُي صمح الغراءي صمح الٚقاء»ي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤب  ٍَر

                                                                                                                                                                                                

ٟننناا  ننننً "ٕرَلننن١. ٕنننةن ٕقنننل ٍنننً ؤَلننن١ شنننخيء ٕلننناي ٙرابخننن١. ٕنننةن ٕقنننل ٍنننً  ي ٙرابخننن١ شنننخيءي ٕهٟننناا. َو نننً ًمُىننن١ي ٍو ًٚنننى٢: ٕبنننٌن ًننند١ًي ٍو

 عمال١.

  .7556 صواٍ مضلم  7 

ىننه الب هٚنن    3/473  والحنناٝم 774  صواٍ ؤبننى داوود  4  م وؤلاحهننام  3/86بٌنن    وصجننك ٍبنندالحٛ بصصنناله ٝمننا فنني الخ تننُؿ الح2876ٍو و ُننان الننَى

4/343. 

ي ٙننا٢ حَننالى: }وبن ٞننان  و ٍضننرة ٕىيننرة بلننى :"  -صحمننه    –ٙننا٢ ابننً صظننب   3  ي بننل ًىيننر بلننى حننا٢ بٌضنناٍص مننً ٍلُننه دًننً ال ًنالننب بننه مننُ بٍضنناٍص

لى َاا ظمهىص الَلماء 4مِضرة    ؤماوا باللًٖ الَامي وال ٠ًلٗ اإلادًً ؤن ًٚ خي مما ٍلُه في مروظنه منً ملٟنه فنرصي ٝشُابنه  والهمهىص ...   ي ٍو

 .4/445ظامُ الَلىم والحٟم ومضٟىه اتحخاط بلُهي ومادمه ٝال١ي وال ما ًحخاط بلى الخجاصة به لىٖٚخه وهٖٚت ٍُاله َاا ماَب ؤلامام ؤحمد..

  .4176صواٍ البصاصي   (4)
   وصححه ووإٚه الاَبي وصححه ألالباو .4338  والحاٝم  7379صواٍ الى ماي   (5)
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اجغننت ٍننً ابننً مننً ملننب حٚننا ٕلُنلبننه فنني ٍٖننأ وأي ؤو ٌّنن  »ي ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢:  - مهنع هللا يضر –ٍمننري ٍو

  (1)"وأ

ي صنمح »ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢:  -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤب  الَالءي صمُ ؤبا صَُد التدصي  ؤٕقنل اإلانامىٌن صظنل صنمح البُُن

نا٢: لنم ًنرو َناا الحندًض ٍنً ؤبن  الَنالء  (2)"الٚقاءي صمح الاٙخقاءالغراءي صمح  صواٍ النو او  في ألاوصنه ٙو

د بً ٍبد   بً الصتٌ  بال ٍبد   بً ٍبد   الهداديي جٖرد به: الغا ٞىو     (3)"َى ًٍس

ٚبننت بننً ٍننامر ننً حاًٖننت وؤبننى مضننَىد ٍو مننً ٍبننادة آجنناٍ   منناالي ؤحننألا   بَبنند »ي ٙننا٢ حاًٖننت:  - مهنع هللا يضر –ٍو

ٞان مً  ٕٚا٢ له: ما ا ٍملذ في الدهُا؟ ٙا٢: وال ًٟخمىن   حدًشاي ٙا٢: ًا صب آجِخجي ماال ٕٟىذ ؤباٌُ الىاشي و

ملٚنن  الهننىاز ٕٟىننذ ؤجِضننر ٍلننى اإلاىصننر واهيننر اإلاَضننري ٕٚننا٢   ٍننس وظننل: ؤهننا ؤحننٛ مىنن١ ججنناوزا ٍننً ٍبننديي 

نننا ٍلنننى  (4)صواٍ مضنننلم "-ملسو هيلع هللا ىلص  -مضنننَىد: َٟننناا صنننمَىاٍ منننً صصنننى٢   ٕٚنننا٢ ٍٚبنننت بنننً ٍنننامر اله ننني وؤبنننى  مىٕٙى

ا ٍنً ٍٚبنت وؤبنى مضنَىد ٍى ند ؤمرظنه البصناصي ومضنلم  يحاًٖت ومٕر نا ٍنً حاًٖنت فني ظملنت حندًض  (5)ٙو ٍى مٕر

ٞان ممً ٙبلٟم ؤجاٍ اإلالن١ ًٚنبك صوحنهي ٕٚنا٢: َنل ٍملنذ منً »ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -آمر ٕٚا٢: صمَذ الىبي  بن صظال 

مٌ ؟ ٙا٢: ما ؤٍلمي ُٙل له اهير ٙا٢: ما ؤٍلم عِ ا ٌّ  ؤو  ٝىذ ؤباٌُ الىاش في الدهُاي ٕإهير اإلاىصنر وؤججناوز 

 «.ي ٕإدمله   الهىتًٍ اإلاَضر

صواٍ « صحننم   صظننال صنمحا ب ا بنناٌ وب ا اعننى ي وب ا اٙخ ننخ »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍنً ظننابر

ا٢: حضً صحُحي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    (6)البصاصي والى ماي  ٞان ٙبلٟم صهال ب : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙو ا باٌ ّٖر   لرظل 

 «.باٌ صهال ب ا اعى ي صهال ب ا اٙخ خ 

نننننننرة نننننننً ؤبننننننن  ٍَر بن   ًحننننننننب صنننننننمح البُننننننُن صنننننننمح الغنننننننراء صننننننننمح »ٙنننننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصنننننننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو

ا٢ الحاٝم: صحُح ؤلاصىاد "الٚقاء بي ٙو ا٢: ٍّر  .(7)صواٍ الى ماي ٙو

رة اي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ً ؤب  ٍَر ٞان جاظر ًداًً الىاشي ٕة ا صؤي مَضرا ٙا٢ لٖخُاهه: ججاوزوا ٍىهي "ي ٙا٢: ٍو

  (8)"لَل   ؤن ًخجاوز ٍىاي ٕخجاوز   ٍىه 

                                                        

مي بهننناا ؤلاصننىاد. وصننححه الحنناٝم ٍلنننى  5/358ي والب هٚنن  4/34  والحنناٝم 5181  وابننً حبنننان  4247  صواٍ ابننً ماظننه  7  مننً مننن٘ر ٍننً ابننً مننٍر

ا٢ البىؽٌ ي في "مؾباي السظاظت  د صحُح ٍلى عرل البصاصي.: َاا بصىا753وصٙت "عرل البصاصيي ووإٚه الاَبيي ٙو

ننرة ٍىنند ابننً ماظننه " ولٖيننه: "مننا حٚنن١ فنني ٍٖننأ وأ ؤو ٌّنن  وأ". وفنني بصننىادٍ ٍبنند  33 - 4/34"ي والحنناٝم 4244ولننه عنناَد مننً حنندًض ؤبنن  ٍَر

ى مجهى٢ الحا٢ي ٕهى حضً في الغىاَد.    بً ًامٌني َو

ُنب "  بالىفنُي وحزهنب منً ٙنى٢ اإلاىناصي فني 4853لقنَُٖت   ي وحٟنم ٍلُنه ألالبناو  فني ا7522  صواٍ النو اون  فني ألاوصنه  4    وجبَننه 3/79 "الىّ 

 وصظاله زٚاث "."ألاوصه "صواٍ النو او  في "الُٖك ": "  زم اإلاىاوي في 2/75 "اتهمُ "الهُش ي في 

ا٢ البصاصي: 3  ما مً ألاثمتي ٙو  ٌَ  ُٕه هير "." ٝااب ٍىد ؤحمد وابً مٌَن ّو

  .7561 مضلم  2 

  .7561 ي مضلم  3466 البصاصي  5 

  .5/357 ي والب هٚ   3/321 ي وؤحمد  2913 ي وابً حبان  4413 ي  ابً ماظه  7341 ي الى ماي  7971 البصاصي  6 

  .77/774 ي  ؤب  ٌَلى  4/62 ي الحاٝم  7379 الى ماي  7 

  .7564  ومضلم  3281ي 4178  صواٍ البصاصي  8 
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ما لهي ٕخىاصي ٍىه زم وظدٍي ٕٚا٢: بو  مَضري  -هنع هللا يضر  –ًٍ ٍبد   بً ؤب  ٙخادةي ؤن ؤبا ٙخادة ي ملب ٍّر

منً صنٍر ؤن ًىجُنه   منً ٝنرب ًنىم الُٚامنتي »ٙا٢: ٕنةو  صنمَذ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ًٚنى٢:  ٕٚا٢: آهلل؟ ٙا٢: آهلل؟

 ي(1)"ٕلُىٖط ًٍ مَضري ؤو ًقُ ٍىه

ٍنً ٍبننادة بننً الىلُنند بننً ٍبننادة بننً الؾننامذي ٙننا٢: مرظنذ ؤهننا وؤبنن  هنلننب الَلننم فنني َنناا ال نني مننً ألاهؾنناصي 

الِضري ؽاحب صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ومَه ّالم لهي مَنه فنمامت منً صنحٗي ٙبل ؤن حهل٠ىاي ٠ٕان ؤو٢ مً لُٚىا ؤبا 

لننى ّالمننه بننردة ومَننإريي ٕٚننا٢ لننه ؤبنن : ًننا ٍننم بونن  ؤصي فنني وظهنن١ صننَٖت مننً  لننى ؤبنن  الِضننر بننردة ومَننإريي ٍو ٍو

ٙننالىا: الي ّقنبي ٙننا٢: ؤظنلي ٞننان لني ٍلننى ٕنالن ابننً ٕننالن الحرامن  مننا٢ي ٕإجِنذ ؤَلننهي ٕضنلمذي ٕٚلننذ: زنم َننى؟ 

ٟت ؤم ي ٕٚلذ: امرط بليي ٕٚد ٍلمذ  ؟ ٙا٢: صمُ ؽىج١ ٕدمل ؤٍص ٕصرط ٍلي ابً له ظٖري ٕٚلذ له: ؤًً ؤبٜى

ذ و  ؤن  ؤًً ؤهذي ٕصرطي ٕٚلذ: ما حملن١ ٍلنى ؤن امخبنإث مجني؟ ٙنا٢: ؤهناي و  ؤحندز١ي زنم ال ؤٝناب١ي مغِن

ىننذ ؽنناحب صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ىننذ و  مَضننرا ٙننا٢: ٙلننذ: آهلل ٙننا٢: ؤحنندز١ ٕإٝنناب١ي وؤن ؤٍنندٜ ٕإملٖنن١ي ٝو ي ٝو

  ٙلذ: آهلل ٙا٢:   ٙلذ: آهلل ٙا٢:   ٙا٢: ٕإحألا بصحُٖخه ٕمحاَا بُدٍي ٕٚا٢: بن وظدث ٙقاء ٕاٙقجيي 

 -وصنمُ ؤ ون  َناجٌني ووٍناٍ ٙلبني َناا  -ووفُن بؽنبَُه ٍلنى ٍُيُنه  -وبالي ؤهذ في حلي ٕإعهد بؾر ٍُجني َناجٌن 

ى ًٚى٢:  -وؤعاص بلى مىال ٙلبه    (2)"مً ؤهير مَضرا ؤو وفُ ٍىهي ؤىله   في ىله»صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص َو

 ما وصد في صاا٢ اإلاٖلط الىاش مَاوهخه بضداد دًىهه ومغروٌ ظمُ الؾدٙاث إلاَىهخه:

ً ؤب  صَُد التدصي  في زماص ابخاٍهاي ٕٟي  دًىهي ٕٚا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤؽِب صظل في ٍهد صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ٍو

نننناء دًىننننهي ٕٚننننا٢ صصننننى٢   "جؾنننندٙىا ٍلُننننه " -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصننننى٢     -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕخؾنننند٘ الىنننناش ٍلُننننهي ولننننم ًبلنننٓن  لنننن١ ٕو

 البلِى. 3 صواٍ مضلم  -ماوا ما وظدجمي ولِط لٟم بال  ل١ "ماثه: لْر 

نننً ٙبُؾنننت بنننً مصنننا٘ص الهاللننني بن اإلاضنننإلت ال جحنننل بال ألحننند زالزنننت: صظنننل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢    -ا  -ٍو

مالهي ٕحلنذ لنه اإلاضنإلت  جحمل حمالت ٕحلذ له اإلاضإلت حت  ًؾُبها زم ًمض١ي وصظل ؤؽابخه ظاثحت اظخاحذ

حت  ًؾِب ٙىاما مً ٍِػي وصظل ؤؽابخه ٕاٙت حت  ًٚنى٢ زالزنت منً  وي الحجنى منً ٙىمنه: لٚند ؤؽنابذ ٕالهنا 

البلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِى. (4)صواٍ مضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلم  -ٕاٙنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتي ٕحلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه اإلاضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننإلت 

                                                        
  .7563صواٍ مضلم    7 

  .3116صواٍ مضلم    4 

  .7556 صواٍ مضلم  3 

  .7122  صواٍ مضلم  2 
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 ألاـص التي لِضذ ألحدما وصد في حَمٌ  

ٕباٌَخه ٕٚا٢: مً صبٛ بلى ما لم ٌضبٛ بلُه مضلم ٕهى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجِذ الىبي »ٙا٢:  -ا  -ًٍ ؤصمر بً مقرش

 .(2)"صواٍ ؤبى داود وصححه القُاء في "اتتخاصة"لهي ٙا٢: ٕصرط الىاش ًخَادون ًخصامىن 

ً ٍاجغت ٙالذ: ٙا٢ صصى٢    صواٍ البصناصي وؤحمند « مً ؤٍمنر ؤصفنا لِضنذ ألحند ٕهنى ؤحنٛ بهنا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو
 البلِى واتحرص  .(3)

د ً صَُد بً ٍز ط لَن٘ر ىنالم حنٛ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو « منً ؤحُنا ؤصفنا مُخنت ٕهني لنهي ولِن

ى ٝما ٙا٢ي وامخلٗ  ي(4)صواٍ ؤحمد وؤبى داود واليضاج ي والى ماي وحضىه  ا٢: صوي مرصال. ٙا٢ ابً  هر: َو ٙو

ُل ٍاجغتي ٙو  واتحرص  البلِىُل ٍبد   بً ٍمري والراجك ألاو٢. في صحابُه ُٕٚل ظابري ٙو

وصنححهي وفنني  (5)صواٍ ؤحمند والى منناي « منً ؤحُننا ؤصفنا مُخننت ٕهني لننه»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني  -ا  -ٍنً ظننابر 

 .(7)« مً ؤحال حاثنا ٍلى ؤـص ٕهي له» :(6)لًٖ 

ً صمرة بً ظىدب صواٍ ؤبنى داود « مً ؤحال حاثنا ٍلنى ؤـص ٕهني لنه: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢ صصى٢   ٙا٢:  -ا  -ٍو

 البلِى .(8)الصحاي "وصححه ابً الهاصود و ٍٝر ابً الضًٟ في "صيىه

 .(9)"ٙا٢: "مً ؤحال حاثنا ٍلى ؤـص ٕهي له -ملسو هيلع هللا ىلص-ًٍ ظابر بً ٍبد   ؤن صصى٢   

ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙ خ  ؤن ألاـص ؤـص  ي والَباد ٍباد  ي ومنً ؤحُنا مىاجنا ٕهنى »ٍروةي ٙا٢: ؤعهد  ًٍ

  (10)« ؤحٛ به

                                                        
 بحُاء اإلاىاثي اللٚنت واللُٚه.ؤلاٙناٌ و الخمل٠ُاث بة ن مً الغاٌص بال ٍٚد وحغمل  7 

 .7/27وحضىه ابً  هر في ؤلاؽابت   .872 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/724 ي  الب هٚ   3177ؤبى داود   4 

  .4471 ي البصاصي  6/741ؤحمد   3 

نجي ؤلاصصنننا٢ فننني الَلنننل   .957 ي ؤبنننى ٌَلنننى  7378 ي الى مننناي  3/215 " ي اليضننناج  فننني "الٟوننن ي 3173ؤبنننى داود   2  ولنننه صواًنننت  2/272وصنننحك النننداٙص

.3175ؤمري ٍىد ؤب  داوود      بصحاب  مبهم حضنها ابً  هر في البلِى

  .77/676 ي  ابً حبان  7379 ي الى ماي  387ي 3/338ؤحمد   5 

بد بً حمُد  3/468 " ي  النحاوي في "عري مَاو  آلازاص3/387ؤحمد   6  ٛ الِغٟري ًٍ ظابر.7/331 ي ٍو    مً مٍر

 .اَن"ؤمرظه ؤحمد وؤبى داود مً حدًض صمرة ٕٚه مً صواًت الحضً البؾري ٍىه. " : 7552ٙا٢ الغُل ألالباو  في ؤلاصواء   7 

 الحضً مً صمرة مالٔ.وفي صماٌ   .419ي 7/418 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/728 ي والب هٚ   916 ي والنُالسخي  47ي 5/74وؤحمد    7175ي وابً الهاصود   3177 ؤبى داود  8 

ُنند فني اإلاىخصننب    9  ُنٌى بنناب ""387/ 3ؤمرظنه ؤحمنند "  7193صواٍ ٍبند بنً حم ٙننا٢ الى مناي صحمننه   فني ٝخنناب الب َناا صننىد مىٚننُ  . و ٍٛن ٖننط النر ٝنر الى منناي 77منً ه ُننُ هؾنِبهي زننم   ٍنند بَقنهم ب ": منا ظناء فنني ؤـص اإلاغنىٜ  ًر

َنننى البصنناصي  َنناا حنندًض بصنننىادٍ لننِط بمخؾننلي صننمَذ دمحما "و ري:  ٍننً صننلُمان الِغننٟن ٍننٛن ٙخننادة  ٚننا٢: بهننه"الى منناي حنندًشا مننً مر ري ً ٚننى٢: صننلُمان الِغننٟن ٙننا٢: ولننم ٌضنننمُ مىننه ٙخننادة وال ؤبنننى  ً ُنناة ظننابر بنننً ٍبنند  .  مننناث فنني ح

 .بغر.

ىننند ؤحمنند  3176  صواٍ ؤبننى داوود  71  ٙنننا٢ صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 7241  وصنننححه ألالبننناو ي ٍو ٙننا٢:  َنننىامي  ٌننن  بنننً ال ٍنننً الس  ٕنننإٙم "   ٌنن ا  ج  إًٙنننا٢ الحننن"النننبالد بنننالد  ي والَبنناد ٍبننناد  ي ٕحُشمنننا ؤؽنننيذ م الَراقننني فننني جصنننٍر

ننننا٢ الهُش ننننني فننننني "اتهمننننن727ُؼ "ي والسنننننتاوي فنننني "اإلاٚاؽننننند4/442"ؤحادًننننض "ؤلاحُننننناء ُنننننه ظماٍنننننت لنننننم 2/74": صنننننىدٍ فنننننَُٗي ٙو : صواٍ ؤحمنننند ٕو

ا٢ ؤًقا  همي ٙو ه.5/455ؤٍٕر ُه مً لم ؤٍٕر  : صواٍ النو او  ٕو
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منً ؤحُنا مىاجنا منً ألاـص فني ٌّن  حنٛ مضنلم »ٝشٌ  بً ٍبد  ي ًٍ ؤبُهي ٍنً ظندٍي ٍنً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢:  ًٍ

  (1)« ٕهى له ولِط لَ٘ر ىالم حٛ

الَبنناد ٍبنناد   والننبالد بننالد   ٕمننً ؤحُننا مننً مننىاث ألاـص عنِن ا »ٍنً ٍاجغننتي ٙالننذ: ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

  (2)« له ولِط لَ٘ر ىالم حٛ ٕهى

 ما وصد في حٖر آلاباء وحماَا

ً ٍبد   بً مْٖل  صواٍ ابنً  -مً حٖر به ا ٕله ؤصبَىن  صاٍا ٍنىا إلااعِخه  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو

 البلِى. 3 وفَٖه ابً الهىزي وابً  هر "ماظه

 ما وصد في ح   بِذ اإلاا٢

ننً ابننً ٍبنناش  -ال ح نن  بال هلل ولرصننىله  -ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤموننٍ  ؤن الىبنني  -ا  -ا ؤن الؾننَب بننً ظشامننت -ا  -ٍو

ننا٢: ال ح نن  بال هلل وصصننىله -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني ». وفنني صواًننت:  2 صواٍ البصنناصي   صواٍ ؤحمنند وؤبنننى داود« حمننا الىُٚنُن ٙو
 البلِى واتحرص (5)

ً ابً ٍمر  .(6)صواٍ ؤحمد وابً حبان "ح   الىُُٚ ل تُل مُل اإلاضلمٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي » -ا  -ٍو

ننً ؤصننلم مننىلى ٍمننر  ؤن ٍمننر اصننخَمل مننىال لننه ًنندٍا َىُننا ٍلننى الح نن  ٕٚننا٢ ًننا َىُننا افننمم ظىاحنن١ ٍلننى »ٍو

متي وصب الْىُمنتي وبًناي ووَنم ابنً  اإلاضلمٌن واجٛ دٍىة اإلايلىم ٕةن دٍىة اإلايلىم مضخجابت وؤدمل صب الؾنٍر

مت وصب الْىُمننت ؤن تهلنن١ ٍننٔى ووَننم ابننً ٍٖننان ٕةجهمننا ؤن تهلنن١ ماعننُتهماي ًرظَننان بلننى هصننل وزٌص وصب ال ؾننٍر

هم ؤها ال ؤبا ل١ ٕاإلاناء والٟنر ؤٌضنر ٍلني منً الناَب والنىص٘ي  ماعُتهماي ًإجُجي ببيُه ًٚى٢: ًا ؤمٌ  اإلاامىٌن ؤٕخاٝص

واًننم   بجهننم لٌنن ون ؤوننن  ٙنند ىلمننتهمي بجهنننا لننبالدَم ٙنناجلىا ٍل هننا فننني الهاَلُننت وؤصننلمىا ٍل هنننا فنني ؤلاصننالمي والننناي 

 .(8)واٍ البصاصي «  (7)اإلاا٢ الاي ؤحمل ٍلُه في صيُل   ما حمُذ ٍل هم مً بالدَم عِ ا هٖسخي بُدٍ لىال 

 ما وصد في ؤلاٙناٌ

                                                        

ُه ٝشٌ  بً ٍبد  فَُٗ.3393والو اص    77777والب هٚ  في الٟو ي   77/74  صواٍ النو او  في الٟبٌ  7     ٕو

ا٢ ؤبى حاجم: حدًض مىٟر. الَلل 77781  والب هٚ   7221  صواٍ النُالسخي  4  َت بً ؽالك فَُٗي ٙو ُه ٕص  .4/272  ٕو
رة ٍىد ؤحمد  4646   الداصم   4286صواٍ ابً ماظه   3   . 292/  4  ووصد ًٍ ؤب  ٍَر

  .4371صواٍ البصاصي   2 

  .4/71 ي الحاٝم  2682 ي  ابً حبان  3182ي 3183 ي ؤبى داود  77ي 38ي 2/37  ؤحمد 5 

  .2683 ي ابً حبان  757ي 4/755ؤحمد   6 

بٖننخح اإلازهمنتي وبَنندَا صاء زنم ٕنناء مىفننُ مَنرؤي والر نناة: بٖننخح النراء واإلاىحنندة بَنندَا « الغننٔر»بنالىىن مىفننُ مَننرؤ. ٙىلنه: "الىُٚننُ»ٙىلنه:  7 

نخح الىنىن وحغندًد الخحخُنت. ٙىلنه: « َىُا»مَرؤ بٌن مٟت واإلادًىت. ٙىله:  ا٢ مزهمت مىفُ  مت»بقم الهاء ٕو جؾنٌْ  ؽنرمت و ني منا بنٌن « الؾنٍر

ً بلى الشالزٌن مً ؤلابل ؤو مً الَغر بلى ألاصبٌَن منها. الَغٍر
 

  .7844 " ي مال١ في "اإلاىمإ4892البصاصي   8 
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ننً واثننل بننً  هننر:  ننت لُٚنَهننا بًنناٍ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »ٍو صواٍ ؤبننى داود "ؤٙنَننه ؤصفننا بحقننرمىث وبَننض مَاٍو

 البلِى .(1)والى ماي وصححهي وصححه ابً حبان 

وؤظري الٖرش حت  ٙامي زم صمألا بضنىمه  (2)الس ٌ  حقر ٕرصه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٙنُ صصى٢   »ًٍ ابً ٍمر ٙا٢: و 

 البلِى وفَٖه ابً  هر.  3 صواٍ ؤحمد وؤبى داود « بضىمه ٕٚا٢: ؤٙنٍَى حُض بلٓ الضىل

ٍلننى صؤحننخي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىننذ ؤهٚننل الىننىي مننً ؤـص الس ٌن  التنني ؤٙنَننه صصننى٢   »ٍنً ؤصننماء بيننذ ؤبنن  بٟننر ٙالنذ: 

ى مجي ٍلى زلثي ٕرسخ  .(4)مخٖٛ ٍلُه « َو

ؤٙننُن الس ٌن  ؤصفننا منً ؤمننىا٢ بجني الىقننٌ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني »منً حنندًض ؤصنماء بيننذ ؤبن  بٟننر:  (5)وفني الصننحُح 

 «.بصُو 

ىصحهننناي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٙنننُن صصنننى٢   »ٍنننً ابنننً ٍبننناش ٙنننا٢:  بنننال٢ بنننً الحننناصر اإلاسوننن  مَنننادن الٚبلُنننتي ظلضننن هاي ّو

ننا٢ فنني  (6)صواٍ ؤحمنند وؤبننى داود « لممضنن وحُنض ًؾنن ك الننسصٌ مننً ٙندش ومننً لننم ٌَنننه حنٛ بةصنىاد ُٕننه مٚننا٢ي ٙو

ا٢: صحُح.  "التالؽت": ٙا٢ الغإعي: لِط َى مما ًشيذ ٍىد ؤَل الحدًضي ومالٗ الحاٝم ٙو

مَنادن  ًٍ ٍبد   بً ٍمرو بً ٍٔى اإلاسو ي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤٙنُ بال٢ بً الحاصر اإلاسون 

ىصحهننا  ىصَننا  -الٚبلُننت ظلضنن ها ّو : ظلضننها ّو ننا٢ ٌّننٍ  وحُننض ًؾنن ك الننسصٌ مننً ٙنندشي ولننم ٌَنننه حننٛ مضننلمي  -ٙو

خنننب لننننه الىبنننني ملسو هيلع هللا ىلص:  ميحرلا نمحرلا هللا مسب َننناا مننننا ؤٍنننننألا دمحم صصنننى٢   بننننال٢ بننننً الحننناصر اإلاسونننن ي ؤٍننننناٍ »ٝو

ىصحهننا : « مَننادن الٚبلُننت ظلضنن ها ّو ننا٢ ٌّننٍ  ىصَنناي وحُننض ًؾنن ك الننسصٌ مننً ٙنندش ولننم ٌَنننه حننٛ ظ»ٙو لضننها ّو

دي مىلى بجي الدًل بنً بٟنر بنً ٝىاهنتي ٍنً ٍٟرمنتي ٍنً ابنً ٍبناش مشلنه « مضلم ط: وحدزجي زىص بً ٍز ٙا٢ ؤبى ؤَو
(7)  

نً ؤبنُك بنً حمنا٢:  نند بلنى الىبني »ٍو ى ٙننا٢ ٕاصنخٚنَه اإلا نك الناي بمننإصب ٕٚنَنه لنه ٕلمنا ؤن ولن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهنه ٕو

نه مىنهي ٙنا٢ وصنإله ٍمنا ًح ني منً  صظل مً اتهلنط ؤجندصي منا ؤٙنَنذ لنه بهمنا ؤٙنَنذ لنه اإلاناء الَند ٙنا٢: ٕاهىٍ 

وحضىهي وصنححه ابنً حبنان وفنَٖه ابنً  (1)صواٍ ؤبى داود والى ماي «  (8)ألاصاٜ ٕٚا٢: ما لم جىله ؤمٖأ ؤلابل 

 ابً الٚنان.

                                                        
نننا٢ الى مننناي: "َننناا حننندًض حضنننً"ي والنننداصم     7387 ي الى مننناي  3159و 3158ؤبنننى داود   7   ي 6/399 ي وؤحمننند  6/722 ي والب هٚننن   4/327ٙو

  .2 "والنو او  في "الٟبٌ 

ى الَدو.« حقر ٕرصه» ٙىله: 4   بقم الحاء اإلاهملتي وبص٠ان القاد اإلازهمتي َو
  ي وصيب فَٖه ؤن ُٕه الَمري الٟبٌ  فَُٗ.6/722 ي والب هٚ   2/315 " ي  النو او  في "ألاوصه3174 ي ؤبى داود  4/756ؤحمد   3 

  .4784  ومضلم  3757صواٍ البصاصي    2 

  .4984البصاصي   5 

ُه ٝشٌ  بً ٍبد  اإلاسو  فَُٗ.3164 ي ؤبى داود  7/316ؤحمد   6     ٕو

  .2799  وفَٖه ألالباو  في القَُٖت  6799  والحاٝم  3164صواٍ ؤبى داوود    7 

بٖننخح الهنننُم « ظلضنن ها»ميضننى ت بلننى ٙبنننل بٖننخح الٚننأ واإلاىحنندة هاحُنننت مننً صنناحل البحننر بُنهنننا و ننٌن اإلادًىننت ممضننت ؤًنننام. ٙىلننه: « الٚبلُننت: »ٙىلننه 8 

. ٙىلننه:  ضننر الضننٌن اإلاهملننت بَنندَا ًنناء اليضننب والهلننط ٞننل مرجٖننُ مننً ألاـص ىصحهننا»وصنن٠ىن الننالم ٝو ضننر « ّو بٖننخح الْننٌن اإلازهمننت وصنن٠ىن الننىاو ٝو
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ؤهه صإ٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٍ ح   ألاصاٜ؟ي ٕٚا٢ صصى٢ زابذ بً صَُدي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ ؤبُك بً حما٢ي 

ٌَجي بحياصي »ٙا٢ ٕرط: "ال ح   في ألاصاٜ»ٕٚا٢: ؤصاٝت في حياصيي ٕٚا٢: الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ح   في ألاصاٜ»  ملسو هيلع هللا ىلص: 

  (2)« ألاـص التي ٕ ها السصٌ اتحال ٍل ها

ض ٙا٢:  ً ٍمرو بً حٍر دٜ -ملسو هيلع هللا ىلص  -مه لي صصى٢   »ٍو دٜ ؤٍز ا٢: ؤٍز صواٍ ؤبى داود « داصا باإلادًىت بٚىش ٙو
 وصٟذ ٍىه َى واإلاىاصي وحضً بصىادٍ الحإً. (3)

ً ٍروة بً الس ٌ  ؤن ٍبد الرحمً بً ٍٔى ٙا٢:  مر بً الت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤٙنَجي صصى٢   »ٍو ناب ؤـص ٝناا ٍو

نم ؤن الىبني  اا ٕاَب الس ٌ  بلى آ٢ ٍمر ٕاعى ي هؾِبه منهمي ٕإحألا ٍشمان ٕٚا٢: بن ٍبد الرحمً بً ٍنٔى ٍز ٝو

ب آ٢ ٍمنري ٕٚنا٢ ٍشمنان: ٍبند النرحمً بنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ذ هؾِن ااي وبون  اعنىً  مر بً التناب ؤـص ٝاا ٝو ؤٙنَه ٍو

لُه  .(4)صواٍ ؤحمد "ٍٔى ظاثس الغهادة له ٍو

نننً ؤونننط ٙنننا٢:  ً ٕٚننننالىا: ًنننا صصنننى٢  ! بن َٕلنننذ ٕاٝخننننب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دٍنننا الىبنننني »ٍو ألاهؾننناص لُٚنننُن لهنننم البحنننٍر

« ٕٚا٢: بهٟم صى ون بَدي ؤزرة ٕاؽو وا حت  جلٚىو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جمىاهىا مً َٙرػ بمشلهاي ٕلم ًًٟ  ل١ ٍىد الىبي 

 .(5)صواٍ ؤحمد والبصاصي 

  (6)"ما ؤحنخم ٍلُه ٕهى لٟم وما لم ًحه ٍلُه ٕهى هلل ولرصىله "ؤوطي في الغَاب ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ًٍ

ىد ؤب  داود   نىا  ًٍ صنتر بنً الَُلنت (7)ٍو ؤهنه صنإ٢ هبني   ملسو هيلع هللا ىلص: "مناء لبجني صنلُم ٙند َر نىا ٍنً ؤلاصنالمي وجٞر

  ل١ اإلااء"؟ ٕٚا٢:

ننىم ي ٙننا٢: "وَنم"ي ٕإهسلننه وؤصننلم ٕننإجىا صنتراي ٕضننإلٍى ؤن ًنندُٕ بلنن هم  -ٌَجني الضننلمٌُن -ًنا هبنني   ؤهسلىُننه ؤهنا ٙو

ٚنا٢: اإلااءي ٕإبألاي ٕإجىا الىبي ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚالىا: ًا هبي  ي ؤصلمىاي وؤجِىا صترا لُدُٕ بلُىا ماءهاي ٕإبألا ٍلُىنا. ٕإجناٍي ٕ

ٙنا٢: وَنم ًنا هبني  . ٕرؤًنذ "ؤصلمىا ؤحنرزوا ؤمنىالهم ودمناءَمي ٕنادُٕ بلنى الٚنىم مناءَم "ًا صتري بن الٚىم ب ا

تي وؤماٍ اإلااء.  وظه صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًخٌْ  ٍىد  ل١ حمرة حُاء مً ؤماٍ الهاٍص

                                                                                                                                                                                                

نننى اإلاىفنننُ اإلارجٖنننُ الننناي ًؾننن ك للنننسصٌ. ٙىلنننه: "منننً ٙننندش»بت بلنننى ّنننىص. ٙىلنننه: النننراء وضننن بقنننم الٚنننأ وصننن٠ىن الننندا٢ اإلاهملنننتي بَننندَا صنننٌن مهملنننت َو

َد وصودٍ."الَد» ُل الَد ما ًجمُ َو  بٟضر الٌَن اإلاهملتي وحغدًد الدا٢ الداًم الاي ال اهٚناٌ إلاادجهي وظمَه اٍداد ٙو

نجي  216ي 3/215 " ي واليضننننناج  فننننني "الٟوننننن ي 4275 ي  ابنننننً ماظنننننه  2299 ي ابنننننً حبنننننان  7381 ي الى مننننناي  3162ؤبنننننى داود   7   ي 3/76 ي والنننننداٙص

ل    وصىدٍ فَُٗ.4/59 "والبصاصي في "الخاٍص

   وحضىه ألالباو .3166صواٍ ؤبى داوود    4 

ُه ملُٖت الٚرشخي مجهى772.٢ ي وفي آلاحاد واإلاشاو   7262 ي وؤب  ٌَلى  6/725 ي  الب هٚ   3161ؤبى داود   3     ٕو

 .71/742  والب هٚ  7671: 7/794ؤحمد   2 

  .7173 ي وابً الهاصود  6/725 ي والب هٚ   4/513 ي والحمُدي  3629 ي وؤب  ٌَلى  7475 ي  ابً حبان  4994ي 4428ي 4427 ي البصاصي  784ي 767ي 3/777 ؤحمد  5 

ٍنندي  6  ٚننألا   يً مىؾننىص ٍبنناد بنن 7767ي جرظمننت 2/339 ؤمرظنه ابننً  ٙنم 6/728والب ه ٍننً ٍبنند الننرحُم بال ٍلنني بننً صننَُد ولننم 6777  والونن اص   77599ي ص ٍننً ؤوننط بال بهناا ؤلاصننىاد. وال صواٍ  ًننروي  َنناا الحنندًض ال وَلمننه  ٙننا٢: و   و

ٞان زٚت.  ٌضمَه بال مىهي ولم ًخابُ ٍلُهي و

  .3167  صواٍ ؤبى داوود  7 
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ً صو ة بً مَبد اله ي:   ٕإٙام زالزا زم مرط بلى جبٜى هس٢ في مىفُ اإلاسهد جحذ دومت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ٍو

اٍنت منً ظهُىنتي ٕٚنا٢: ٙند ؤٙنَتهنا لبجني  وؤن ظهُىت لحٍٚى بالرحبت ٕٚا٢ لهم: مً ؤَل  ي اإلاروة ٕٚالىا: بىنى ٕص

ا اٍت ٕاٙضمَى  .(1)صواٍ ؤبى داود « ٕص

ننض بننً وجٚنندم ؽنناح -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنندمىا ٍلننى صصننى٢   »ٍننً ٙبلننت بيننذ مصرمننت ٙالننذ:  (2)وؤمننرط ؤًقننا  بي ٌَجنني حٍر

لنى ٙىمنه زنم ٙنا٢: ًنا صصنى٢  ! اٝخنب بُيىنا و نٌن بجني جمنُم  حبان وإد بٟنر بنً واثنل ٕباٌَنه ٍلنى ؤلاصنالم ٍلُنه ٍو

ا بلُىا ؤحدي بال مضإر ؤو مجاوصي ٕٚا٢: اٝخب لهم ًا ّالم بالدَىاءي ٕلما صؤًخه ٙد ؤمر له  بالدَىاء ؤال ًخجاوزَو

ت مننً ألاـص ب  صنننإل١ي بهمننا َننناٍ بهننا شنننتؿ بنن  و ننني ومجنني وداصيي ٕٚ لنننذ: ًننا صصنننى٢  ! بهننه لنننم ٌضننإل١ الضنننٍى

الننندَىاء ٍىننندٜ مُٚننند الهمنننل ومر نننى الْنننىم ووضننناء بجننني جمنننُم وابىاَنننا وصاء  لننن١ي ٕٚنننا٢: ؤمضننن١ ًنننا ّنننالم ؽننندٙت 

خَاوهننننان ٍلننننى الٖخننننان ؤي الغننننُنان وؤمرظننننه الى منننناي "اإلاضنننُٟىت اإلاضننننلم ؤمننننى اإلاضننننلم ٌضننننَهما اإلانننناء والصننننهر ٍو

 .رامصخؾ

إلانننننا ٙنننندم اإلادًىننننت ؤٙننننُن الننننندوص وؤٙننننُن ابننننً مضننننَىد ٕنننننُمً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنننني » :(3)و ؤمننننرط الب هٚنننن  والنو اونننن  

  ٙا٢ الحإً: وبصىادٍ ٙىي."ؤٙنُ

 ما وصد في بٙناٌ ؤصاعخي اإلاىاص١:

نن ِٟ
َِ لِىننُه ِللّىنناِش َصنىاء  ال ََ ناي َظ

َّ
سننِهِد الَحننراِم ال

َ
ِ َواإلا
َّ
ننً َصنيُِل ا  ٍَ ُؾننّدوَن  نروا َوٍَ

َ
ٖ
َ
ٝ ًَ نناً
َّ
 ُٕننِه ٙنا٢ حَننالى: ﴿ِبنَّ ال

ُ
ٗ

لٍُم] ]الحج: 
َ
ااٍب ؤ ٍَ ِاُٙه ِمً 

ُ
لٍم ه
ُ
ِرد ُِٕه ِبِةلحاٍد ِبي ًُ  [ 45َوالباِد َوَمً 

ال بهمنا َنى "ًيل١ مً الغنمط؟ ٕٚنا٢:  -ؤو بىاء  -ل١ بمج  بِخا  جيًٍ ٍاجغتي ٙالذ: ٙلذ ًا صصى٢   ؤال هب

  (4)"مىاا إلاً صبٛ بلُه 

  8/725اإلاْجي  .حُاء وبن امخلٖىا في عرومهاجٖٚىا ٍلى ؤن اإلاىاث ًمل١ باج   32

 إلاال١ ٌّ  مىٚنُ ؤهه ال ًجىز   35
 
  .44/485. الخمهُد ٍ وملٟه ألحد ٌّ  ؤص ابهئ حُابؤظمَىا ٍلى ؤن ما ٍٔر مل٠ا

ما لم ًجر ٍلُه مل١ ؤحد ولم ًىظد ؤزر ٍماصة  :ٙا٢ ابً ٙدامت .حُاء ألاـص مً اإلاُخه الَادًتباجٖٚىا ٍلى ظىاز   36

  .8/726اإلاْجي  .ُٕه ٕهاا ًمل١ باجحُاء بٌْ  مالٔ

 ل  37
 
  .7632ؤلاٙىاٌ  769مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ٕاألـص له ال لهم احُاء  ؤظمَىا ٍلى ؤن مً اصخَمل ٍماال

ٞاص  .بٙناٌ مضاصي الٚىم التي ال ّج  لهم ٍنها جبلهم ومىاع هم ل مامؤهه ال ًجىز  ٍلى اجٖٚىا  38   .3/726الاصخا

نذ ال جملن١ باجحُناء ٍلى ؤظمَىا   39 ؤن اإلاَادن الياَرة التي ًيخٖنُ بهنا الىناش ٞناإلا ك والنىٖه ومٚنامُ الننٌن والٟوً 

  .8/752اإلاْجي  .وال ًجىز بٙناٍها

                                                        
ى مرصل حضىه 3168 ؤبى داود  7   ابً  هر.  َو

ُه مجاَُل.4872 . والى ماي  3171 ؤبى داود  4    . ٕو

  .71/444 "  مرصالي ووؽله النو او  في "الٟبٌ 6/725 ي والب هٚ   7/387 ؤمرظه الغإعي  3 

منننننننننت ي 7937  والننننننننننداصم  ي 2579  وؤبننننننننننى ٌَلنننننننننى ي 3117ي 3116  وابنننننننننً ماظننننننننننه ي 887    والى منننننننننناي4179ؤبننننننننننى داود     و45527صواٍ ؤحمننننننننند    2  ن 267-7/266"والحنننننننننناٝم فنننننننننني "اإلاضنننننننننخدٜص. 4897  وابننننننننننً مٍس ٚنننننننننن  فنننننننننني "الضنننننننننًن ي والب ه

ال١ حضىه الى ماي5/739"الٟو ي  ُه ظهالت الرواًت ًٍ ٍاجغت اهنع هللا يضر. . وصححه الحاٝم ووإٚه الاَبي! ٝو  . ٕو
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  .6/477جحٖت اتحخاط  .إٛ الَامتؤظمَىا ٍلى مىُ بٙناٌ اإلار   21

ننا والجحضننخىي الىنناش ٕ هننا وال ًجننىز الحنند اإلاُنناٍ اإلاباحننت مننً ألاجهنناص وألاودًننت والَُننىن فنني الهبننا٢ والضننُى٢ ٌ  27  هَر

  .6/447جحٖت اتحخاط  يل مام بٙناٍها

  بن ّرش ألاـص اتحُاة ؤوٍلى ؤهه ؤظمَىا   24
 
ٞاص  .زصٍها ٕهى ؤبلٓ في بحُائها بظماٍا   .7/785الاصخا

 ال صصنم لهنا فني الغنرب مىنه بنال   مً النهر ٌّ  اإلاملٜى ظاز ؤن ٌضٚٔ ْر ٞان الدوالب ٌ بن  23
 
بىؾِبه منً اإلاناء ؤصفنا

  .8/773اإلاْجي  .مالٔ

 ؤظمَنننىا ؤن منننً حٖنننر بهننن    22
 
م باجظمننناٌ لبهننن فننني ؤـص منننىاث ٕنننةن ل ا نننال١ الَنننٌن لهنننا حنننٍر  ٝو

 
منننا وبن امخلٖنننىا فننني  حٍر

.   .6/795ؾىاجُ بداجُ ال مٚداٍص

ها مىه وال ؤن ًٚنَها ٌٍّ   25  ٕلِط ل مام ؤن ًىىٍ 
 
 محُاة لِضذ مَدها

 
  .771مراجب ؤلاظماٌ ؼ .مً مل١ ؤصفا

 بٌْ  بٙناٌ ؤلا ؤال ًجىز ألحد ؤن ًخحهر   26
 
د بحُاءَا يمامصفا   769مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ُٕمىَها ممً ًٍر

ُننه ولننم ًٟننً ألحنند منننهم جٚنندم ٍلننى آلامننر ٕةهننه ًٚضننم بُنننهم اإلانناء الهنناصي مننً ألاجهنناص وألامننناص ب ا حغنناي الىنناش ٍل  27

 .8/768اإلاْجي  .بال مالٔا هؾِبه بلى الَٟب زم الاي ًلُه باألٙرب ٕاألٙرب مً اإلااء ُٕإم
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 ما وصد في جمل١ اللٚنت الِضٌ ة

ٛي ٕٚا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مر الىبي  -ٙا٢:  -ا  -ًٍ ؤوط  لىال ؤون  ؤمنأ ؤن ج٠نىن منً الؾندٙت ألٞلتهنا "بخمرة في النٍر
 البلِى واتحرص . 4 مخٖٛ ٍلُه  -" (1)

« فني الَؾنا والضنىل والحبنل وؤعنباَه ًلخٚننه الرظنل ًيخُٖن بنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -صمؿ لىنا الىبني »ٙا٢:  -ا  -ًٍ ظابر

د ج٠لم في بصىادٍ. (3)صواٍ ؤحمد وؤبى داود   ٙو

ً ٌَلى بً مرة ما ؤو عبه  ل١ ٕلَُ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ٍو ها زالزت مً الخٚه لٚنت ٌضٌ ة حبال ؤو دَص ٕر

هنننا صنننخت ؤًنننام ٕنننةن ظننناء ؽننناحبها وبال »وزاد:  (4)صواٍ ؤحمننند والب هٚننن  والنو اوننن  "ؤًنننام ٕنننةن ٞنننان ٕننن٘ى  لننن١ ٕلَُٕر

نننا٢ ابنننً صصنننالن: ًيبغننني ؤن ٠ًنننىن َننناا « ٕلُخؾننند٘ بهنننا ننند فنننَٗي ٙو وفننني بصنننىادٍ ٍمنننرو بنننً ٍبننند   بنننً ٌَلنننى ٙو

ننننٗ صننننىتا ألن  ط ُٕنننه مَاصفننننت لرحادًننننض الصنننحُحت بخٍَر الحننندًض مَمننننىال بنننها ألن صظننننا٢ بصننننىادٍ زٚننناثي ولنننِن

متي وحٍَرٗ ا  لشالزت صمؾت للملخٚه الِضٌ .الخٍَرٗ صىت َى ألاؽل اتح٠ىم به ٍٍس

 ما وصد في الخٍَرٗ باللٚنت:

د بً مالد اله ي  ً ٍز ؤو النىص٘؟ ٕٚنا٢:  يٕضنإله ٍنً لٚننت الناَب -ملسو هيلع هللا ىلص  -ظاء صظل بلى الىبي  -ٙا٢:  -ا  -ٍو

ٞاءَنننا" هنننا صننننىت ياٍنننٔر ٍٖاؽنننها وو وفننني صواًنننت: ٕنننةن لنننم حَننننٔر  –ٕنننةن ظننناء ؽننناحبها وبال ٕغنننإه١ بهننننا".  يزنننم ٍٕر

مناَا "ٙنا٢: ٕقنالت الْنىم ؟ ٙنا٢:  -ٕاصدىٖٚها ولخًٟ ودٌَت ٍىدٜ ٕةن ظاء مالبها ًىما مً الدَر: ٕإدَنا بلُنه 

ا"ٙا٢: ٕقالت ؤلابل ؟ ٙا٢:  ؤو للاثب ". يؤو ألم١ُ يٕةهما  ي ل١ ا وحااَئ  يرد اإلااءج ي 5 ما ل١ ولها ؟ مَها صٚاَئ

نددَا » :(7)وفني لٖنً إلاضنلم .(6)مخٖٛ ٍلُنه  -حت  ًلٚاَا صبها  يوجإٞل الصهر ٕنةن ظناء ؽناحبها َٕنٔر ٍٚاؽنها ٍو

ٞائها ٕإٍنها بًاٍ وبال ٕهي ل١  واتحرص  الَمدةي البلِى« وو

ننً ؤبنن  بننً َٝننب ٙننا٢:  هننا حننىال ٕلننم ؤظنند مننً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وظنندث ؽننرة ٕ هننا ماثننت دًىنناص ٕإجِننذ الىبنني »ٍو ٕٚننا٢: ٍٕر

ٞائهننا ٕننةن ظنناء ؽنناحبها وبال ٕاصننخمخُ بهنناي ٙننا٢: ٕاصننخمخَذ بهننا ٕلُٚخننه  هننا ٕٚننا٢: احٖننً ٍننددَا ووٍائهننا وو ٌَٕر

                                                        

ُه بباحت اتحٚراث في الحا٢.7    ٙا٢ في "اإلاىخٚألا": ٕو

  .7177ومضلم   ي 4237 صواٍ البصاصي  4 

  .6/352 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل6/795 ي  الب هٚ   7777 ؤبى داود  3 

  .711 ي النو او  في "الٟبٌ   6/795 ي الب هٚ   2/773 ؤحمد  2 

ننا. حننااءَا: مٖهننا. صننٚاء5  اَئ نناء: مننا ًننر ه بننه الصننخيء. ٍٖاؽننها: ٍو اءَننا: الٞى . ٞو هننا النناي  اللٚنننت: اإلاننا٢ القنناجُ مننً ؽنناحبه ًلخٚنننه ٌّننٍ  َا: ظٕى

 حمل ٝشٌ ا مً اإلااء والنَام.

 ي 454ي 77/451 ي وابنننً حبنننان  7712 ي  ؤبننن  داود  2/775 ي وؤحمننند  7744 ي مضنننلم  4312ي 4497ي 4496ي 4495ي 4423ي 97 البصننناصي  6 

  .4/757 ي وؤلامام مال١  7374 ي والى ماي  4512وابً ماظه  

  .77/455 ي  ابً حبان  7744 مضلم  7 
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هننا ٕننةن ظنناء ؤحنند ًصوننٜ  »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤبنن  ؤن الىبنني وفنني صواًننت مننً حنندًض  (1)صواٍ البصنناصي « بَنند  لنن١ بمٟننت ٍٕر

ٞائها ٕإٍنها بًاٍ وبال ٕاصخمخُ بها  .(2)مصخؾر مً حدًض ؤحمد ومضلم والى ماي « بَدتها ووٍائها وو

ننننً ٍُنننناـ بننننً حمنننناص  ولننننُحًٖ  يٍنننند٢ مننننً وظنننند لٚنننننت ٕلِغننننهد  وي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننننا٢: ٙننننا٢ صصننننى٢    -ا  -ٍو

ٞاءَننا صواٍ  -وبال ٕهننى مننا٢   ًاجُننه مننً ٌغنناء  يٕننةن ظنناء صبهننا ٕهننى ؤحننٛ بهننا يوال ٌُْننب يزننم ال ًٟننخم يٍٖاؽننها وو

مت يبال الى مايالتمضت   البلِى واتحرص . 3 وابً حبان  يوابً الهاصود يوصححه ابً مٍس

د صوي ٍبد النرزا٘   -بندًىاص وظندٍ فني الضن٘ى ٕٚنا٢ الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ٍلُنا ظناء بلنى الىبني »ٍنً ؤبن  صنَُد  (4)ٙو

نهي ٕٚنا٢: ٞلنه-ملسو هيلع هللا ىلص  ه زالزا َٕٖنلي ٕلنم ًجند ؤحندا ٌَٕر ند صواٍ ؤبنى داود": ٍٕر نٛ  (5)ٙنا٢ فني "الخ تنُؿ": ٙو منً مٍر

نند صواٍ ؤبننى داود  مننً صواًنننت  (6)بننال٢ بننً ًححنن  الَيسننخي ٍننً ٍلنني بمَىنناٍي وبصننىادٍ حضننًي ٙننا٢ فنني "التالؽننت": ٙو

 صهُل بً صَد ٍىه بةصىاد ظُد.

د بنً مالند اله ني ؤن الىبني  ً ٍز هنا»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو صواٍ ؤحمند ومضنلم « ال ًناوي القنالت بال فنا٢ منا لنم ٌَٕر
 واتحرص  لِىالب .(7)

 ما وصد في اصخصىاء الدابت اإلاضِبت:

منً وظند دابنت ٙنند »ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصنى٢    ٍنً ٍبند   بنً حمُند بنً ٍبند النرحمً الحمٌنن ي ٍنً الغنَبي ؤن

ا ٕإحُاَننا ٕهنني لننهي ٕٚننا٢ ٍبُنند  : ٕٚلننذ لننه: ٍمننً َننااي ٕٚننا٢: ٍننً ٌّنن   بَى ننا ٕضنِن عهننس ٍنهننا ؤَلهننا ؤن ٌَلَٖى

نجي "-ملسو هيلع هللا ىلص  -مً ؤصحاب الىبي  واحد د وزٛ. (8)صواٍ ؤبى داود والداٙص بُد   بً حمُد ٙو  ٍو

نُن الحندًض بلننى الىبني  نً الغنَبي ًٕر « ٕإحُاَننا صظنل ٕهنني إلانً ؤحُاَننا (9)منً جنٜر دابننت بمهلٟنت »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ٍ ٍبُد   بً حمُد  (10)صواٍ ؤبى داود   والغَبي لٚ  ظماٍت مً الصحابتي ٕال ًقر بصصاله الحدًض.وفي بصىاد

ك ًٍ فالت ؤلابل  ما وصد في الخٍَى

رةي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:    (11)« فالت ؤلابل اإلاٟخىمت ّرامتها ومشلها مَها»ًٍ ؤب  ٍَر

                                                        

  .4315ي 4492 البصاصي  7 

  .2894ي 2897 ي وابً حبان  4516 ي وابً ماظه  7717 ي  ؤب  داود  7372 ي الى ماي  7743 ي مضلم  747ي 5/746 ؤحمد  4 

 ي 2892 ي وابننً حبنننان  467 - 466و 464 - 467/  2 ي وؤحمننند  4515 ي وابنننً ماظننه  278/  3 "الٟونن ي " ي واليضنناج  فننني 7719 صواٍ ؤبننى داود  3 

  .677وابً الهاصود  

  .7173 ي  ؤب  ٌَلى  71/724 " ٍبد الرزا٘ في "اإلاؾى2ٗ 

ٛ صَد بً ؤوش ًٍ بال٢ بً ًحح  الَيسخي ًٍ ٍلي به.6/792 ي الب هٚ   7775 ؤبى  5     مً مٍر

ٛ ؤب  حازم ًٍ صهل بً صَد ؤموٍ  ؤن ٍلي زم  ٝر الٚؾت.7776 ؤبى داود  6     مً مٍر

 ي والنحنننننننناوي فنننننننني "عننننننننري مَنننننننناو  4/73 ي والحنننننننناٝم  6/797 ي والب هٚنننننننن   3/277 "  واليضنننننننناج  فنننننننني "الٟونننننننن ي 2/777ؤحمنننننننند    ي 7745  مضنننننننلم  7 

  .5/458 " ي والنو او  في "الٟبٌ 2/732 "آلازاص

نجي  3542 ؤبى داود  8  بُد  بً حمُد جابعي مضخىص.3/68 ي الداٙص   . ٍو

نخح الننالم اصنم إلا٠نان ؤلاَننالٜ و ني ٙننراءة الهمهنىص فني ٙىلننه حَنالى   منا عننهدها مهلن١ ؤَلنه   ]الىمننل: بقننم"بمهلٟنت» ٙىلنه: 9  نرؤ حٖننؿ 29اإلانُم ٕو [ ٙو

ضر الالم.  بٖخح اإلاُم ٝو
  .6/521 ي ابً ؤب  عِبت  6/798 ي الب هٚ   3545ؤبى داود   71 

ُه ٍمرو بً مضلم فَُٗ. وصححه ألالباو7778صواٍ ؤبى داوود    77  .7577  في صحُح ؤب  داوود ألام    ٕو    لغاَد  ٍٝر
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 ما وصد في اصخصىاء الضاٙه مً الىصل:

ابً ؤب  حٟم الْٖاصيي ًٚى٢: حدزخجي ظدح ي ًٍ ٍم ؤب  صإُ بً ٍمرو الْٖاصي ٙا٢: ٝىذ ّالما ؤصم  هصل 

نل ممنا ٌضنٚه فني »ٙا٢: آٞل. ٙا٢: "ًا ّالمي لم جرم  الىصل؟»ألاهؾاص ٕإح  ب  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚا٢:  ٕال جرم الىصلي ٞو

  (1)« هاللهم ؤعبُ بنى»ي زم مسك صؤصه ٕٚا٢: «ؤصٖلها

 ما وصد في اصخصىاء لٚنت الحاط

نننً ٍبننند النننرحمً بنننً ٍشمنننان الخُ ننني  البلننننِى . 4 صواٍ مضنننلم  -ههننن  ٍنننً لٚننننت الحننناط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني  -ا  -ٍو

 واتحرص 

ً هي وال ًصخلنى منالٍي »ٙنا٢ ًنىم ٕنخح مٟنت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابً ٍبناش: ؤن الىبني  ٍو بن َناا البلند حنرام ال ٌَقند عنٝى

  ؤمرظاٍ."وال ًىٖر ؽُدٍي وال ًلخٚه لٚنخه بال إلأَر

 .(3)صواٍ مضلم وؤحمد "هه  لٚنت الحاط -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي »ًٍ ٍبد الرحمً بً ٍشمان الخُ ي: 

رة ؤن الىبي  ً ؤب  ٍَر ال جحل ألحد بَدي وال ًىٖر ؽُدَاي وال ًصخلى مالَاي وال جحل »ٙا٢ في مٟت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 مخٖٛ ٍلُه."صاٙنتها بال إلايغد

 ما وصد في اصخصىاء لٚنت اإلاَاَد

ننً اإلاٚنندام بننً مَنندي ٝننرب  وال الحمنناص  يؤال ال ًحننل  و هنناب مننً الضننباٌ - ملسو هيلع هللا ىلص -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢    -ا  -ٍو

نجي وؤعاص  . 2 صواٍ ؤبى داود  -بال ؤن ٌضخْجي ٍنها  يما٢ مَاَد وال اللٚنت مً يألاَلي ا٢ اإلاىاصي:  ٍٝر الداٙص ٙو

 واتحرص  البلِىوؤعاص بلى ّرابخه. 

   4/64اجٖٛ الٖٚهاء ٍلى ظىاز الالخٚال في الهملت  ؤلإؾاي  67

ٞاص  .اظمَىا ؤن ألما فالت الْم ؤٞلها في اإلاىفٌى اتتٔى ٍل ها  64  . 44/331الاصخا

رمها لؾاحبها ب ا ملبها  اإلاْجي  63   . 8/439ب ا ؤٞل اإلالخٚه فالت الْىم َٕلُه حًٖ ؽٖتها ّو

ٞان منها بالضىت بال الْىماجٖٚىا ٍلى حٍَرٗ   62   .4/315بداًت اتهتهد  .ما 

اء له  65  ال ٙو
 
 او عِ ا

 
 جإها
 
ٞاص .اجٖٚىا ٍلى حٍَرٗ اللٚنت صىت ما لم جًٟ عِ ا   .44/349الاصخا

   78/46اجٖٚىا ؤن اللٚنت بَد الخٍَرٗ صىت ًملٟها اإلالخٚه  عري اإلاضلم   66

ٞاص  .الخٍٖرهاجٖٚىا ان اإلالخٚه ؤمٌن ال ًقمً ّال بالخَدي ؤو   67   .8/373اإلاْجي  ي44/342الاصخا

 . 4/316بداًت اتهتهد  .اجٖٚىا ٍلى ٍدم اللٚنت إلاً ًدٍ ها ب ا لم ٌَٔر ؽٖتها  68

69   
 
 . 8/348اإلاْجي  .مً صد لٚنت لؾاحبها بٌْ  ظَل مغرول لم ٌضخحٛ عِ ا

                                                        
نننا٢ مصنننرط اإلاضنننىد: محخمنننل الخحضنننٌني 41323  وؤحمننند  4499  وابنننً ماظنننه  7488  والى مننناي  4644صواٍ ؤبنننى داوود    7    وحضنننىه ابنننً  هنننر ٙو

 وفَٖه ألالباو .

  .7742 صواٍ مضلم  4 

ل3/277 ي واليضاج  في الٟو ي  2896حبان   ي وابً 7779 ي  ؤب  داود  7742 ي مضلم  3/299 ؤحمد  3    .5/427 " ي والبصاصي في "الخاٍص

نجي  3812 صواٍ ؤبى داود  2     وصىدٍ صحُح.2/731 ي وؤحمد  9/334 ي  الب هٚ   2/487  والداٙص
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   74/47مضلم الخٚال اللٚنت وجملٟها ال ًٖخٚر بلى حٟم حاٝم وال ب ن صلنان  عري الىىوي لصحُح  71

ٞاهذ ممنا ًبٚنألا  يؤظمَىا ؤن ًد اإلالخٚه لها ال جىنلٛ ٍلى الخؾٔر ٕ ها بىؽه مً الىظٍى ٙبل الهى٢   77 بن 

 دون ٕضاد ًدملها
 
ٞاصمشلها حىال  . 44/331.  الاصخا

 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

247 

 

 ما وصد في الٚـر الحضً

َ ٙننننا٢ حَننننالى: ﴿
َّ
ـُ ا  ٚننننِر ًُ ننننِاي 

َّ
ا ال
َ
  ًْ ننننِه  َمنننن ُْ

َ
 َوِبل
ُ
ْيُضننننه ٍَ ننننِبُك َو ْٚ ًَ  ُ

َّ
 َوا 
 
ِشٌننننَ ة
َ
ا ٝ
 
إ ََ ْفنننن
َ
ننننُه ؤ
َ
ُه ل
َ
ٖ ٍِ َقننننا ُُ

َ
ا ٕ ننننا َحَضننننى  ْرف 

َ
ٙ

ىَن   َُ ْرَظ
ُ
 [  425:البٚرة ] ]  425ج

ننا٢ حَننالى: ﴿ ننا٢َ ٙو
َ
ننا َوٙ ُب  ِٚ

َ
ننَر ه
َ
غ ٍَ َجننْي 
ْ
َىننا ِمننْنُهُم از

ْ
ش ََ َ٘ َبِجنني ِبْصننَراِثَُل َوَب ننا

َ
ُ ِمُش
َّ
 ا 
َ
ننا
َ
م
َ
ننْد ؤ
َ
ٚ
َ
ْمننُخُم َول

َ
ٙ
َ
ننِهْن ؤ
َ
ننْم ل
ُ
ٟ ََ نن  َم ِ
ّ
ُ ِبو
َّ
ا 

نرَ  ِ
ّٖ َٝ
ُ َ
ا أل نا َحَضنى  ْرف 

َ
ٙ َ
َّ
َرْفنُخُم ا 

ْ
ٙ
َ
ْم َوؤ َُ ُمى

ُ
ْصج سَّ ٍَ  َوآَمْىُخْم ِبُرُصِلي َو

َ
اة
َ
ٞ ُخُم السَّ ِْ

َ
 َوآج
َ
ة
َ
ال ْم الؾَّ

ُ
ٟ نىَّ
َ
ْدِمل
ُ َ
ْم َوأل
ُ
اِجٟ
َ
 ِ
ِّ ْم َصن
ُ
نْىٟ ٍَ  
نَّ

ْجهَ 
َ ْ
ْحِتَها ألا

َ
ًْ ج ْجِري ِم

َ
اٍث ج ِيُِل  َظىَّ ْد َفلَّ َصَىاَء الضَّ

َ
ٚ
َ
ْم ٕ
ُ
ِل١َ ِمْىٟ

َ
َد   َْ َر َب

َ
ٖ
َ
ٝ ًْ َم
َ
 [74: اإلااثدة] ]  74اُص ٕ

ا٢ حَالى: ﴿ ِرٍم   ٙو
َ
ْظر  ٝ
َ
ُه ؤ
َ
ُه َول
َ
ُه ل
َ
ٖ ٍِ َقا ُُ

َ
ا ٕ ا َحَضى  ْرف 

َ
ٙ َ
َّ
ـُ ا  ِر ْٚ ًُ ِاي 

َّ
ا ال
َ
  ًْ   [77: الحدًد]  ]  77َم

ننننا٢ حَننننالى: ﴿ ٌَن ٙو ِٙ ننننّدِ ؾَّ
ُ ْ
نننننِرٍم   ِبنَّ اإلا

َ
ْظننننر  ٝ
َ
ُهننننْم ؤ
َ
ُهننننْم َول
َ
 ل
ُ
ٗ ٍَ َقنننننا ًُ ا  ننننا َحَضننننى  ْرف 

َ
ٙ َ
َّ
َرُفننننىا ا 

ْ
ٙ
َ
اِث َوؤ
َ
ٙ نننننّدِ ؾَّ
ُ ْ
 ]  78َواإلا

  [ 78: الحدًد]

ا٢ حَالى: ﴿ ىص  َحِلُم   ٙو
ُ
٠
َ
ُ ع
َّ
ْم َوا 
ُ
ٟ
َ
ْر ل ِٖ
ْ
ْ ْم َوََ
ُ
ٟ
َ
ُه ل ْٖ ٍِ َقا

ًُ ا  ا َحَضى  ْرف 
َ
ٙ َ
َّ
ِرُفىا ا  ْٚ

ُ
  [77: الخْابً] ]  77ِبْن ج

ننا٢ حَننالى: ﴿ ٍْ ٙو
َ
ا َوؤ نن   ٌْ
َ
ننَى م َُ  ِ

َّ
ْىننَد ا  ٍِ  

ٍُ ِجننُدو
َ
ننٍ  ج ٌْ
َ
ًْ م ْم ِمنن

ُ
ِضننٟ ُٖ
ْ
ه
َ
ُمىا أِل ننّدِ

َ
ٚ
ُ
ا َوَمننا ج ننا َحَضننى  ْرف 

َ
ٙ َ
َّ
ِرُفننىا ا 

ْ
ٙ
َ
ا َوؤ ْظننر 

َ
ننَم ؤ
َ
ي

ىص  َصِحُم   
ُٖ َّ َ
َّ
َ ِبنَّ ا 

َّ
ُروا ا  ِٖ

ْ
  [ 41:اإلاسمل] ]  41َواْصَخْ

 ما وصد في ٕقل بٙراـ اتحخاط

رةًٍ  مً هٖط ًٍ ؤمُنه ٝر نت منً ٝنرب الندهُا هٖنط   ٍىنه ٝر نت »ٙا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  – ؤب  ٍَر

مً ٝرب ًىم الُٚامتي ومً ٌضر ٍلى مَضر ٌضر   ٍلُه في الدهُا وآلامرةي و  في ٍىن الَبند منا ٞنان فني ٍنىن 

 .(2)"ؤمُه

منننننا منننننً مضنننننلم ًٚنننننـر مضنننننلما ٙرفنننننا منننننرجٌن بال ٞنننننان »ٙنننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننننني    -هنع هللا يضر  – ٍننننً ابنننننً مضنننننَىدو  

ٖننننه وؤمرظننننه ابننننً حبننننان فننننني "ٝؾنننندٙتهما مننننرة نجي ٙو صواٍ ابننننً ماظننننه بةصننننىاد ال ًٚننننىم بننننه  هننننت وؽننننىب الننننداٙص

ا  ا ومىٕٙى ٍى  اإلاىخٚألا .(3)صحُحهي والب هٚ  مٕر

ننً ؤونننط وفننني بصنننىادٍ  "الؾننندٙت بَغنننرة ؤمشالهننا والٚنننـر بشماهُنننت ٍغننر: »ٙننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني    -هنع هللا يضر  – ٍو

 .(4)مٚا٢ 

                                                        

 7 
 
ننتي    الخوننٌ  َننى بننا٢ اإلا٠لننٗ منناال ي الَاٍص نناث الخوننٌ  باإلاىَٖننت ؤو الخوننٌ  بننالٌَني وحغننمل الٚننـر ننت الخوٍ  . وحغننمل مجمٍى ؤو مىَٖننت لٌْننٍ  بننال ٍننـى

 الىدٌَتي الهبت والهدًت والَنُت والؾدٙت.

  .572ي 511ي 4/454 ي وؤحمد  7931ي 7245 ي والى ماي  2926 ي وؤب  داود  445 ي  ابً ماظه  4699 مضلم  4 

  .5/353 ي الب هٚ   5121 . وابً حبان  4231 ابً ماظه  3 

  .4237 ابً ماظه  2 
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نً الون اء بنً ٍنازب  منً منىح مىُحنت لنون ؤو وص٘ ؤو َنندي »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: صنمَذ صصنى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو

بنننت  اٙنننا ٞنننان لنننه مشنننل ٍخنننٛ ٙص نننا٢: حننندًض حضنننً صنننحُحي وؤمرظنننه ابنننً حبنننان فننني «  (1)ٙز صواٍ ؤحمننند والى مننناي ٙو

 .(2)""صحُحه

ننننً ٍبنننند   بننننً مضننننَىد ي ٙننننا٢ (3)صواٍ النو اونننن  « ٞننننل ٙننننـر ؽنننندٙت»ٙننننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننننً الىبنننني    -هنع هللا يضر  – ٍو

 اإلاىاصي: وبصىادٍ حضً.

 ما وزد في أن حبىق آلادمرين ال تغفس بالشهادة: 

ملسو هيلع هللا ىلص: ؤهه ٙنام ٕن همي ٕناٝر لهنم ؤن الههناد فني صنيُل  ي  -ًٍ صصى٢    -ا  -ًٍ ؤب  ٙخادة الحاصر بً صبعي 

مننننا٢ي ٕٚننننام صظننننلي ٕٚننننا٢: ًننننا صصننننى٢  ي ؤصؤًننننذ بن ٙخلننننذ فنننني صننننيُل  ي جٟٖننننر ٍجنننني  وؤلاًمننننان بنننناهلل ؤٕقننننل ألٍا

زنم «. وَنمي بن ٙخلنذ فني صنيُل  ي وؤهنذ ؽنابر محدضنبي مٚبنل ٌّن  مندبر»: ملسو هيلع هللا ىلص -مناًاي؟ ٕٚا٢ لنه صصنى٢   

ٙا٢: ؤصؤًذ بن ٙخلذ في صيُل  ي ؤجٟٖر ٍجي مناًاي؟ ٕٚا٢ له صصى٢   « ُٝٗ ٙلذ؟»ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٙا٢ صصى٢   

نل وَمي وؤهنذ ؽنابر محدضنبي مٚبنل ٌّن  مندبري »ملسو هيلع هللا ىلص:  - صواٍ « ٙنا٢ لني  لن١  -ٍلُنه الضنالم  -بال الندًًا ٕنةن ظوً 

 .(4)مضلم 

رةو    (5)"هٖط اإلاامً مَلٚت بدًىه حت  ًٚ خ  ٍىه»ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٍَر

نُن صؤصننه بلننى الضننماءي زننم وفنُن صاحخننه    -هنع هللا يضر  – ٍننً دمحم بننً جحننػ ٙننا٢: ٝىننا ظلىصننا ٍىنند صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٕٕر

ٞان مً الْدي صإلخه: ًنا صصنى٢ « صبحان  ي ما ا هس٢ مً الدغدًد»ٍلى ظبهخهي زم ٙا٢:  ىاي ٕلما  ٍس ٕضٟخىا ٕو

ي صنيُل   زنم ؤححنيي زنم ٙخنل زنم والاي هٖسخي بُدٍي لى ؤن صظنال ٙخنل فن» ي ما َاا الدغدًد الاي هس٢؟ ٕٚا٢: 

لُه دًًي ما دمل الهىت حت  ًٚ خ  ٍىه دًىه   (6)« ؤححيي زم ٙخل ٍو

ٕلنم ًجبنه ؤحندي زنم « َاَىنا ؤحندي منً بجني ٕنالن؟»ي ٙنا٢: منبىنا صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ صنمرة

ٕٚنام صظنلي ٕٚنا٢: ؤهنا ًنا « َاَىنا ؤحند منً بجني ٕنالن؟»ٙنا٢:  ٕلم ًجبنه ؤحندي زنم« َاَىا ؤحد مً بجي ٕالن؟»ٙا٢: 

منننا مىَننن١ ؤن ججُبجننني فننني اإلانننرجٌن ألاولُنننٌن؟ ؤمنننا بوننن  لنننم ؤهنننٍى بٟنننم بال مٌننن اي بن ؽننناحبٟم »صصنننى٢  ي ٕٚنننا٢ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(7)ي ٕلٚد صؤًخه ؤدي ٍىه حت  ما بٚ  ؤحد ًنلبه بصخيء «مإصىص بدًىه

                                                        

ننم 7  ىلنه: "مننً منىح مىُحننت منً وص٘»ٙىلنه:  3778  ٙنا٢ الر ننا ي فني ٕننخح الْٖناص بَنند الحندًض ٙص م. ٙو َنندي »ٙننا٢ الى مناي: بهمننا ٌَجني بننه ٙنـر النندَص

اٙا ى بصعاد الضيُل.« ٙز ٛ َو  بهما ٌَجي به َداًت النٍر

 .وصححه الَُٚلي 4/282 ي ٍبد الرزا٘  5196 ي ابً حبان  7957الى ماي   ي 2/496 ؤحمد  4 

  .2/77 " ي و"ألاوصه214 " النو او  في "الؾٌْ 3 

  .777   7885  صواٍ مضلم  2 

جننننه للمضنننىد وألالبنننناو  فنننني صننننحُح الى9679  وؤحمننند  4273  وحضننننىهي وابننننً ماظننننه  7179  صواٍ الى مننناي  5  ُننننب   وصننننححه ألاصهننننائول فنننني جصٍر  ّ

ُب     .7877والىَ 

  .3611  وحضىه ألالباو  في صحُح الهامُ  2682  صواٍ اليضاج   6 

جنه للمضنىد وحضنىه ألالبناو  فني ؤح٠نام 41437  وؤحمد  3327  صواٍ ؤبى داوود  7    والحاٝم وصححه ووإٚه الاَبي وصححه ألاصهائول فني جصٍر

 .75ؤح٠ام الهىاثس ؼ 
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 قضاء دي ه: ما وزد في سرة املبورض 

رة  ند  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ًٍ ؤب  ٍَر د ؤداءَاي ؤدي   ٍىهي ومنً ؤمنا ًٍر مً ؤما ؤمىا٢ الىاش ًٍر

 ي البلِىاتحرص . 7 صواٍ البصاصي  -بجالٕهاي ؤجلٖه   

بن   منُن الننداثً حتنن  ًٚ ننخي دًىننهي مننا لننم »ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ي  -هنع هللا يضر  – ٍننً ٍبنند   بننً ظَٖننرو 

  (2)"ًًٟ ُٕما ًٍٟر  

ُنه بًناٍي »ي ًٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؽهُب التٌ و  نى مجمُن ؤن ال ًٕى ؤًما صظل جندًً دًىناي َو

ا  .(3)« لٚ    صاٙص

ً ٍاجغت منً حمنل منً ؤمتني دًىناي زنم ظهند فني ٙقناثهي زنم مناث : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالذ: ٙنا٢ صصنى٢      - اهنع هللا يضر – ٍو

 بةصىاد ظُد. (4)صواٍ ؤحمد « ٙبل ؤن ًٚقُه ٕإها ولُه

مننننً جننننٜر منننناال ٕرَلننننهي ومننننً جننننٜر دًىننننا َٕلننننى   : »  -هنع هللا يضر  –  وؤمننننرط ؤحمنننند وؤبننننى ٌَلننننى مننننً حنننندًض ؤوننننط

 .(5)« وصصىله

 ما وزد في البسض الس ىي:

ً ظابر  ا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لًَ صصى٢    -ٙا٢:  -ا  -ٍو ٞاجبهي وعاَدًهي ٙو لهي و صواٍ  -"َم صىاء "آٞل الر اي ومٞى

 البلِى . 7 وللبصاصي هحٍى مً حدًض ؤب  جحُٖت  . 6 مضلم 

ً ٍبد   بً مضَىد  ا مشنل ؤن ًنىٟح الرظنل  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ٍو الر ا زالزت وصنبَىن بابنا ؤٌضنَر

 البلِى. 8 صواٍ ابً ماظه مصخؾراي والحاٝم بخمامه وصححه  -ؤمهي وبن ؤصبألا الر ا ٍـر الرظل اإلاضلم 

نننً ٍلننني  صواٍ الحننناصر بنننً ؤبننن  ؤصنننامتي  -ٞنننل ٙنننـر ظنننر مىَٖنننتي ٕهنننى ص نننا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢   ٙننن -ا  -ٍو

غننهد لننه حنندًض ٍبنند  بننً البلننِى . 9 ولننه عنناَد فننَُٗ ٍننً ٕقننالت بننً ٍبُنند ٍىنند الب هٚنن   وبصنىادٍ صنناٙه. َو

   صالم.

                                                        

  .4387 صواٍ البصاصي  7  

ٙننا٢ الحنناٝم: َنناا صننحُح ؤلاصننىاد. ووإٚننه النناَبيي وصننححه البىؽننٌ ي  5/355"ي والب هٚنن  فنني "الضننًن4/44  والحنناٝم 4219ابننً ماظننه     صوا4ٍ 

ا٢ الحإً في "الٖخح   ٍنً 7612 ": بصنىادٍ حضنًي لٟنً ؤمخلنٗ ُٕنه ٍلنى دمحم بنً ٍلني. وؤمرظنه بىحنٍى النو اون  فني "ألاوصنه5/52"في "السواثد". ٙو

ا٢ ألا  ُب  ٍاجغت ٙو ُب والىَ  اا بصىاد حضً. وصححه ألالباو  في صحُح الىّ  جه للمضىد: َو   .7818هائول في جصٍر

ُب  4271  صواٍ ابً ماظه  3  ُب والىَ    .7814  وحضً ألالباو  في صحُح الىّ 

  .7/44   ي والب هٚ 2838 ي وؤبى ٌَلى  9/732 " ي والنو او  في "ألاوصه7/221 ي  ٍبد بً حمُد  6/72 ؤحمد  2 

  .7/315 ي ؤبى ٌَلى  3/475 ؤحمد  5 

  .7598 صواٍ مضلم  6 

له.5964 صواٍ البصاصي  7     ولٖيه: ولًَ آٞل الر ا ومٞى

ا٢: 37/  4 ي الهملت ألاولى مىه ٕٚه. وصواٍ الحاٝم  4475 صوي ابً ماظه  8   صحُح ٍلى عرل الغُصٌن "."  ٙو

ننم 7/277  ٝننٍر الحننإً فنني اإلانالننب الَالُننت 9  م "7373ي ٙص ننى ُٕننه بننٙر ننساٍ ل حنناصري َو ننا فنني الضننًن الٟونن ي 2429ي ٍو ٕى ٍننً  5/351"يي وزيننذ مٙى

بد   بً صالم وابً ٍباشابً مضَىد وؤب  ٝ  .َب ٍو
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ننً ؤوننط  -ٕ هنندي بلُننه َدًننتي ٕٚننا٢ ٙننا٢ صصننى٢    وصنن ل ٍننً الرظننل مىننا ًٚننـر ؤمنناٍ اإلاننا٢: »  -هنع هللا يضر  – ٍو

بها وال ًٚبله بال ؤن ٠ًىن ظري بِىه و ِىه -ملسو هيلع هللا ىلص  : ب ا ؤٙـر ؤحدٝم ٙرفا ٕإَدي بلُه ؤو حمله ٍلى الدابت ٕال ًٝر

 اإلاىخٚألا بةصىاد فَُٗ. (1)صواٍ ابً ماظه  "ٙبل  ل١

ننٛ ؤبنن  بننردة ٙننا٢: ؤجِننذ اإلادًىننتي ٕلُٚننذ ٍبنند   بننً صننالم    -هنع هللا يضر  – ٍننً ٍبنند   بننً صننالمو  ي -ا-مننً مٍر

ٚا وجمننراي وجنندمل فنني بِننذ؟ زننم ٙننا٢: بهنن١ فنني ؤـص الر ننا بهننا ٕنناظي ب ا ٞننان لنن١ ٍلننى  ٕٚننا٢: ؤال ججننيء ٕإمَمنن١ صننٍى

ي اتحرص الب. 4 صظل حٛي ٕإَدي بل١ُ حمل جوني ؤو حمل عٌَ ي ؤو حمل ٙذي ٕةهه ص ا. صواٍ البصاصي   اإلاىخٚألا لِى

 اإلاىخٚألا

 ما وزد في امل ع من اشوراط عبد معاوضة في عبد البسض

ننً ٍمنننرو بننً عنننَُبي ٍننً ؤبُنننهي ٍنننً ظنندٍ ال ًحننل صنننلٗ و ُننُن وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙننا٢ صصنننى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو

ط ٍىندٜ  ي وال ص نح منا لنم ًقنمًي وال بُُن منا لِن منتي  -عرمان في بُُن صواٍ التمضنتي وصنححه الى منايي وابنً مٍس

 اإلاىخٚألاالبلِى . 3 والحاٝم 

 ما وزد في أن من ال: ة قضاء دين البسض بأكثر أو أ ضل بال شسط م:بق: 

ننرةٍننً  ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞننان لرظننل ٍلننى الىبنني »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  – ؤبنن  ٍَر شننخيء مننً ؤلابننل ٕجنناء ًخٚافنناٍي ٙننا٢: ؤٍنننٍى

ناٜ  ي ٕٚنا٢ الىبني  ُخجني ؤٕو ي ٕٚا٢: ؤٕو هاي ٕٚا٢: ؤٍنٍى م -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕنلبىا صىه ٕلم ًجدوا بال صىا ٕٙى : بن مٌنٝ 

 اإلاىخٚألا(4) مخٖٛ ٍلُه"ؤحضىٟم ٙقاء

ً ظابر ٞان لي ٍلُه دًً ٕٚقاو  وزادو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجِذ الىبي »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو  اإلاىخٚألا .(5)مخٖٛ ٍلُه "و

ً ؤب  صإُ اصدضلٗ مً صظل بٟرا ٕٚدمذ ٍلُنه ببنل منً الؾندٙتي ٕنإمر ؤبنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -   -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ٕٚنا٢: ال ؤظند بال مُناصا. ٙننا٢:  صواٍ  -ؤٍننه بًناٍي ٕنةن مُناص الىناش ؤحضننهم ٙقنناء "صإُن ؤن ًٚ نخي الرظنل بٟنٍر

 اإلاىخٚألاالبلِى . 6 مضلم 

نننرة م  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اصننننخٚـر الىبننني »ٙننننا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍنننً ؤبنننن  ٍَر ننننا٢: مُنننناٝص صننننىا ٕننننإٍنألا صنننىا مٌنننن  مننننً صنننىهي ٙو

  .(7)صواٍ ؤحمد والى ماي وصححه "ؤحاصىٟم ٙقاء

 ما وزد في سداد قسض الفلىس إذا ألغاها ال:لطان ببر تها وقت البسض

                                                        

  .5/351 ي  الب هٚ   4234 ابً ماظه  7 

  .3872 صواٍ البصاصي  4 

  .77/  4  والحاٝم  415و  779و 772/  4 ي وؤحمد  4788 ي وابً ماظه  7432  ي والى ماي 488/  7 ي واليضاج   3512 صواٍ ؤبى داود  3 

  .393ي 4/377 ي ؤحمد  7617 ي مضلم  4463ي 4784 البصاصي  2 

  775  ومضلم  223 . صواٍ البصاصي  5 

  .4/681 " ي مال١ في "اإلاىمإ6/391   ي ؤحمد4485 ي ابً ماظه  7378 ي الى ماي  7/497 ي اليضاج   3326 ي ؤبى داود  7611 صواٍ مضلم  6 

  .4/681 ""اإلاىمإ

  .277ي 4/367 ٍىد ؤحمد  7 
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ي والبنً ماظنه  7 صواٍ ؤحمندي وابنً ماظنه  -ال فنرص وال فنراص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصنى٢    -ب-ًٍ ابً ٍباش 

ى في اإلاىمة مرصل  (2)ًٍ ٍبادة بً الؾامذ   البلِى . 3 َو

 ما وزد في الث اء علخ املبسض وشتسه:

ي ٙا٢: اصخٚـر مجي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤصبٌَن ؤلٖاي ٕجناءٍ منا٢   -هنع هللا يضر  – ٍبد   بً ؤب  ص َُتي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدٍ

ا٢:    (4)"باٜص   ل١ في ؤَل١ ومال١ي بهما ظساء الضلٗ الحمد وألاداء»ٕدَٕه بليي ٙو

 ما وزد في الاقوراض ل:داد البسض:

ً ؤب  صنَُد ًخٚافناٍ دًىنا ٞنان ٍلُنه ٕإصصنل بلنى مىلنت بينذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ظناء ؤٍرابن  بلنى الىبني »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو

ٞان ٍىدٜ جمرا ٕإٙرفِىا حت  ًإجِىا جمر ٕىٚقن١ُ وصظنا٢ بصنىادٍ  (5)مصخؾنر البنً ماظنه « ِٙط ٕٚا٢ لها: بن 

 اإلاىخٚألا زٚاث.

 .8/267اجٖٛ الَلماء ٍلى ؤن الر ا ال ٠ًىن بال في بُُ ؤو ٙـر ؤو صلم. اتحلى  .7

. ؤلإؾاي اجٖٚىا ٍلى بنالن البُُ بغرل الضلٗ ؤو  .4   6/332ي اإلاْجي 7/314الٚـر

ُن فني الر نا اتحنرم. اتحلنى  .3 نادة. ٕٚند ٙو ٞاص 8/77اجٖٚىا ؤن مً ؤٙـر ٙرفنا واعنى ل ؤن ًنردٍ بٍس ي 6/576ي الاصنخا

 . 31/82ي مجمٌى الٖخاوي 6/236اإلاْجي 

 .31/717اجٖٚىا ؤن اإلاٚىـ  بن عرل ؤن ًرد الٚـر ومَه َدًت ٕهى محرم باجظماٌ. مجمٌى الٖخاوي  .2

ي مشنننننننننننننل ؤن ًيَُنننننننننننننه بغنننننننننننننرل .5 .31/83ؤن ًٚرفنننننننننننننه. مجمنننننننننننننٌى الٖخننننننننننننناوي  ؤظمَنننننننننننننىا ؤهنننننننننننننه ال ًحنننننننننننننل صنننننننننننننلٗ و ُننننننننننننُن

                                                        

  ي وجىير بُٚت الرواًاث ُٕه.451  وصححه ألالباو  في الصحُحت  3384 ي ؤبى داود  7/776 ؤحمد  7 

بصننىاد صظالننه زٚنناث بال ؤهننه مىٚنننُ. ألن    بلٖننً: ٙ ننخ  ؤال فننرص وال فننراصي فنني السواثنند فنني حنندًض ٍبننادة بننً الؾننامذ زنناا4321  صواٍ ابننً ماظننه  4 

ا٢ البصاصي لم ًلٛ ٍبادة.  بسحا٘ بً الىلُد ٙا٢ الى ماي وابً ٍدي لم ًدٜص ٍبادة بً الؾامذ. ٙو

م  725/  4 اإلاىمإ  3    .37/ ٙص

اء والحمد وصححه ألالباو   :  بل76271ًٖ  وؤحمد  4242  واللًٖ له وابً ماظه  2683  صواٍ اليضاج   2    .7388في ؤلاصواء  الٕى

  .4246 ابً ماظه  5 
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قلها ت ٕو  ما وصد في مغروٍُت الَاٍص

مَىَىَن اإلااٍىَن] ]اإلااٍىن:   [ 7ٙا٢ حَالى: ﴿َوٍَ
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 [4اإلااثدة: 

ً ؤوط بً مال١ ٕرصا مً ؤب  م حنت ًٚنا٢ لنه اإلاىندوب  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٞان ٌٕس باإلادًىت واصخَاص الىبي »ٙا٢:  -ا  -ٍو

بهي ٕلما صظُ ٙا٢: ما صؤًىا مً شخيءي وبن وظدهاٍ لبحرا   .(3)مخٖٛ ٍلُه «  (2)ٕٝر

ننً ٍاجغننت:  ل هننا دٌص ٙنننري زمننً ممننط دصاَننم: ٞننان لنني منننهً دٌص ٍلننى ٍهنند الىبنني »ٍو ي ٕمننا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجهننا ٙالننذ ٍو

 .(5)صواٍ البصاصي  "بال ؤصصلذ بلي حضخٌٍَ  (4)ٞاهذ امرؤة جٌٚن باإلادًىت 

 الغاة والىاٙت   (6) ما وصد في مىُحت

ما مً ؽاحب ببل ال ًَٖل ٕ ها حٚهاي بال »ًٚى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص-: ٙا٢: صمَذ صصى٢   -ب  -ظابر بً ٍبد   ًٍ 

ننري حضننىن ٍلُننه بٚىاثمهننا وؤمٖإهنناي وال ؽنناحب بٚننر ال  َنند لهننا بٚنناٌ ٙٙر ٞاهننذ  ي ٙو ظنناءث ًننىم الُٚامننت ؤٝينن  مننا 

نري جىنحنه بٚروجهناي وجننٍا بٚىاثمهناي ًَٖل ٕ ها حٚهاي بال ظاءث ًىم الُٚام َند لهنا بٚناٌ ٙٙر ٞاهنذي ٙو ت ؤٝين  منا 

ري جىنحه بٚروجهاي  َد لها بٚاٌ ٙٙر ٞاهذي ٙو وال ؽاحب ّىم ال ًَٖل ٕ ها حٚهاي بال ظاءث ًىم الُٚامت ؤٝي  ما 

ٍ  ًنىم الُٚامنت وجنٍا بإىالٕهاي لِط ٕ ها ظماءي وال مىٟضر ٙرجها. وال ؽاحب ًٝ  ال ًَٖل ُٕنه حٚنه بال ظناء ًٝن

شنهاٍا ؤٙننٌر ًدبَننه ٕاجحننا ٕنناٍي ٕننة ا ؤجنناٍ ٕننر مىننهي ُٕىادًننه: مننا ًٝننٜ  النناي مبإجننهي ٕإهننا ٍىننه ّجننيي ٕننة ا صؤي ؤن 

ٙا٢ ؤبى الس ٌ : صمَذ ٍبُد بً ٍمٌ  ًٚى٢ َاا الٚنى٢ي  « .البد له مىه صل١ ًدٍ في ُٕه ُٕٚقمها ٙقم الٖحل

ننا٢ ؤبننى الس ٌنن : صننمَذ ٍبُنند بننً زننم صننإلىا ظننابر  ابننً ٍبنند   ]ٍننً  لنن١[ ي ٕٚننا ٢ مشننل ٙننى٢ ٍبُنند بننً ٍمٌنن ي ]ٙو

اي وبٍاصة ٕحلهاي ومىُحتها  »ٍمٌ [ ًٚى٢:  ٙا٢ صظل: ًا صصى٢  ي ما حٛ ؤلابل؟ ٙا٢: حلبها ٍلى اإلااءي وبٍاصة دلَى

ؤَٙند لهننا  منا منً ؽناحب ببننل وال بٚنر وال ّنىم ال ًننادي حٚهناي بال»وفني ؤمنري ٙننا٢:  « .ي وحمنل ٍل هنا فني صننيُل  

                                                        

مىَىن اإلااٍىن"."  ألاؽل ُٕه ٙىله حَالى: 7   ٍو

 بن  ي الىإُت بي ما وظدهاٍ بال بحرا.« وبن وظدهاٍ لبحرا» ٙىله: 4 

 ي 2988 ي  ؤبننننننننننن  داود  497ي 472ي 467ي 781ي 3/771 ي ؤحمننننننننننند  4317 ي مضنننننننننننلم  5858ي 4816ي 4717ي 4714ي 4665ي 4282 البصننننننننننناصي  3 

  .4964 ي وؤب  ٌَلى  5798 ي وابً حبان  4774 ي وابً ماظه  8847 " ي واليضاج  في "الٟو ي 7686ي 7685والى ماي  

لنى الٚننر و ني بٟضنر الٚنأ وصن٠ىن النناء اإلاهملنت بَندَا صاء وضنبت ب "ٙنري "الدٌص ٙمُؿ اإلارؤة. ٙىله: « دٌص»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 2 

ً. "جٌٚن"زُاب ّلُيت. ٙىله:   بالٚأ والخحخاهُت اإلاغددة ؤي جٍس

  .6/88 ي والب هٚ   2/779 ي  النو او  في ألاوصه  4285 البصاصي  5 

يخٖنُ : 7/244في ظامُ ألاؽى٢   -رمحو    –ألازٌ  ٙا٢ ابً   6  نرص  بلبنهناي زنم ٌَُندَا بلُنه. ني الىاٙنت ؤو الغناة ٌَن هنا الرظنل صظنال آمنر ًحلبهناي ٍو ٙو

ٚت بٍاصة  واث ألالبان ؤن ًٚى٢: ؤٍرج١ َاٍ الغاة ؤو الىاٙت الٖٚهاء ؤن  نت ألجهنا  -و ي اإلاىُحت  -ومٍر ٞةباحت ما  ٝر وصحذ الَاٍص ا ووضلها  ألما دَص

ننٛ ؤلاباحننت والخبننُ ولِضننذ مضننخٖاد ننى الَننٌن اإلاَنناصة والٖىاثنند بهمننا ظَلننذ بنٍر ننت باإلاىننإُ ال جخقننمً: بٍنناصة ؤؽننلها َو ننت بننل باجباحننت ألن الَاٍص ة بالَاٍص

ُان واللون واليضل ؤٍُان واإلاَاص َى الغاة ؤو الىاٙت  .657/  5ي واإلاْجي 276 - 275/  5جحٖت اتحخاط . باأٍل
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ط ٕ هنننا ًىم نننا ظمننناء وال  نننري جننننٍا  اث اليلنننٗ بيلٖهننناي وجىنحنننه  اث الٚنننرن بٚرجهننناي لننِن ًنننىم الُٚامنننت بٚننناٌ ٙٙر

نناي ومىُحتهنناي وحلبهننا ٍلننى اإلانناءي  مٟضنىصة الٚننرني ٙلىننا: ًننا صصننى٢  : ومننا حٚهننا؟ ٙننا٢: بمنرا٘ ٕحلهنناي وبٍنناصة دلَى

ٞاجنهي بال جحنى٢ ًنىم الُٚامنت شنهاٍا ؤٙنٌر ًدبُن ؽناحبه وحمل ٍل ها في صيُل  ي وال مً ؽناحب منا٢ ال ًناد ي ز

ٚننا٢: َنناا مالنن١ النناي ٝىننذ جبصننل بننهي ٕننة ا صؤي ؤهننه البنند مىننه ؤدمننل ًنندٍ فنني ُٕننهي  ننى ًٖننر مىننهي ٍو حُشمنا  َننبي َو

 . (1) ؤمرظه مضلمي ووإٚه اليضاج  ٍلى الرواًت الشاهُت« . ٕجَل ًٚقمها ٝما ًٚقم الٖحل

رة ا: ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: ًٍ  وَم الؾدٙت اللٚحت الؾٖ  مىحتي والغاة الؾنٖ  مىحنتي حْندو »ؤب  ٍَر

 .(2)« بةهاءي وجروي بأمر

نننرة اٍنننً  نننا٢: منننً منننىح مىُحنننت ّننندث بؾننندٙت وصاحنننذ  ؤبننن  ٍَر ٍنننً الىبننني ملسو هيلع هللا ىلصا ؤهنننه ههننن ي ٕننناٝر مؾننناالي ٙو

ها بؾدٙت بٙى  . (3) ؽبىحها ّو

نً الون اء بنً ٍنازب  منً منىح مىُحنت لنون ؤو وص٘ ؤو َنندي »ًٚنى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: صنمَذ صصنى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو

بنننت  اٙنننا ٞنننان لنننه مشنننل ٍخنننٛ ٙص نننا٢: حننندًض حضنننً صنننحُحي وؤمرظنننه ابنننً حبنننان فننني «  (4)ٙز صواٍ ؤحمننند والى مننناي ٙو

 .(5)""صحُحه

م ؤو »ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -ا  –ًٍ ابً مضَىد  ؤجدصون ؤي الؾدٙت ؤٕقل اإلاىُحت ًمىح ؤحدٝم الدَص

 . (6)ىهر الدابت ؤو لون الغاة ؤو لون البٚرة" 

ؤصبَىن مؾلت ؤٍالَا: مىُحت الًَ ي ما : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    ٙا٢ ٙا٢ -ب  -ٍبد   بً ٍمرو بً الَاؼ ًٍ 

ىدَا بال ؤدمله   بها الهىت  . (7) «مً ٍامل ٌَمل بصؾلت منها صظاء زىابها وجؾدًٛ مٍى

ت  ما وصد في الدغدًد في مً ًمخىُ ًٍ الَاٍص

نً ابنً مضنَىد ننت الندلى والٚندص -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبني ٝىنا وَند اإلانناٍىن ٍلنى ٍهند »ٙننا٢:  -ا  -ٍو  (8) صواٍ ؤبننى داود« ٍاٍص

 وصٟذ ٍىه وحضىه اإلاىاصي.

                                                        
م  (1) ٞاةي واليضاج  988صواٍ مضلم ٙص ٞاةي باب بزم ماوُ الس ٞاة البٚر. 37/  5  في الس ٞاةي باب ماوُ ز  .في الس

  .5618صواٍ البصاصي    4 
 . 4347ؤمرظه مضلم  (3)

ننم 2  ىلنه: "مننً منىح مىُحننت منً وص٘»ٙىلنه:  3778  ٙنا٢ الر ننا ي فني ٕننخح الْٖناص بَنند الحندًض ٙص م. ٙو َنندي »ٙننا٢ الى مناي: بهمننا ٌَجني بننه ٙنـر النندَص

اٙا ى بصعاد الضيُل.« ٙز ٛ َو  بهما ٌَجي به َداًت النٍر

 .وصححه الَُٚلي 4/282 ي ٍبد الرزا٘  5196بً حبان   ي ا7957 ي الى ماي  2/496 ؤحمد  5 

نننننم 7/263 ؤمرظنننننه ؤحمننننند  6    : صواٍ ؤحمننننندي وؤبنننننى ٌَلنننننىي والوننننن اصي والنو اونننننألا فنننننى ألاوصنننننهي وصظنننننا٢ ؤحمننننند صظنننننا٢ 3/733  ٙنننننا٢ الهُش ننننن   2275ي ٙص

ا: الو اص   م 2/322الصحُح. وؤمرظه ؤًق  نم 9/56  ي وؤبنى ٌَلنى  7521ي ٙص نم 71/82والنو اونألا    ي 5747ي ٙص ي 8/777  ي وفنى ألاوصنه  71149ي ٙص

م    .8344ٙص

م   6/774 البصاصي 7  ٞاةي باب في اإلاىُحت..7683في الهبتي باب ٕقل اإلاىُحتي وؤبى داود ٙص    في الس

 .8/737وصححه ابً  هر في الٖخح   6/88 ي والب هٚ   418ي 9/417 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6/544 " ي  اليضاج  في "الٟو ي 7657 ؤبى داود  8 

8/737. 
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ً ظابر ما مً ؽاحب ببل وال بٚر وال ّىم ال ًادي حٚها بال ؤَٙد ٍل ها بٚاٌ »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ٍو

نر جنننإٍ ط ٕ هننا ًىم نا ظمننا وال مٟضنىصةي ٙلىننا: ًنا صصننى٢   ومننا  ٙٙر  اث اليلنٗ بيلٖهننا وجىنحنه  اث الٚننرن لِن

اي ومىحتها وحلبهاي وحمل ٍل ها في صيُل    .(1)صواٍ ؤحمد ومضلم "حٚها؟ ٙا٢: بمرا٘ ٕحلها وبٍاصة دلَى

 لغابت ألظىبي ٍنهاما وصد في مىُ بٍاصة البقُ والَبد اإلاضلم لل٠إر والؾُد للمحرم وألامت ا

  ٙا٢ حَالى: ﴿
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 [4اإلااثدة: 

بن الحنننال٢ بننٌني وبن الحنننرام بنننٌني »ٍننً الىَمنننان بننً بغنننٌ ي ٙننا٢: صنننمَخه ًٚنننى٢: صننمَذ صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ًٚننى٢: 

نُن فني الغننبهاث  رفننهي ومنً ٙو و ُنهمنا مغنخبهاث ال ٌَلمهننً ٝشٌن  مننً الىناشي ٕمننً اجٚنألا الغنبهاث اصننخو ؤ لدًىنهي ٍو

نننُن فنننني الحننننرامي ٞننننالرا ي ًر ننننى حننننى٢ الح نننن ي ًىعنننن١ ؤن ً رحنننُن ُٕننننهي ؤال وبن ل٠ننننل ملنننن١ ح نننن ي ؤال وبن ح نننن    ٙو

محاصمننهي ؤال وبن فنني الهضنند مقننْتي ب ا ؽنن حذي ؽنن ك الهضنند ٞلننهي وب ا ٕضنندثي ٕضنند الهضنند ٞلننهي ؤال و ننني 

 .(2)« الٚلب

ت ٍلى اإلاضخٌَ   ما وصد في اتحإيت ٍلى الٌَن اإلاضخَاصة وؤن ماوهت صد الَاٍص

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر صواٍ ؤبننى  -ؤد ألاماهننت بلننى مننً اثخمىنن١ي وال جصننً مننً ماهنن١  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ٙننا٢ صصننى٢   ٙننا٢ -ا  -ٍو

 البلِى واتحرص . 3 داودي والى ماي وحضىهي وصححه الحاٝمي واصدىٍٟر ؤبى حاجم الرازي 

مي ٕإداَا بل هم  ٞان ول هم ْٕالنٍى بإلٗ دَص ًٍ ًىصٗ بً ما١َ اإلا٠ ي ٙا٢: ٝىذ ؤٝخب لٖالن هٖٚت ؤًخام 

نذ لهننم مننً مننالهم مشل هنناي ٙننا٢: ٙلننذ: ؤٙننبك ألالننٗ النناي  َبننىا بننه مىنن١؟ي ٙننا٢: الي حنندزجي ؤبنن ي ؤهننه صننمُ  ٕإدٝص

  (4)« ال جصً مً ماه١ؤد ألاماهت بلى مً اثخمى١ي و »صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚى٢: 

ت ٍىد الخلٗ  ما وصد في فمان الَاٍص

نً الحضنً ٍنً صنمرة بنً ظىندب  صواٍ "ٍلنى الُند منا ؤمناث حتن  جادًننه: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو

ا٢ الى ماي: ا٢ الحاٝم: صنحُح ٍلنى عنرل  ؤحمد وؤصحاب الضًن بال اليضاج ي ٙو  . 7 البصناصي حدًض حضًي ٙو

 البلِى واتحرص 

                                                        

  .7676 ي والداصم   3455 ي وابً حبان  5/47 ي  اليضاج   988 ي مضلم  3/347 ؤحمد  7 

  .7599  - 717  صواٍ مضلم 4 

نننا٢ الى مننناي: 7462 ي والى مننناي  3535 صواٍ ؤبنننى داود  3  نننب ". والحنننناٝم " ي ٙو ا٢ الب هٚننن  فننني ا 4/26حضنننً ٍّر نننا٢ ٍلنننى عنننرل مضنننلميٙو لٟونننن ي ٙو

١ لنم ًحنخج بنه ؤٝين  ؤَنل الَلنم بالحندًض ي : ف47313َُٗ  وصويي ٍنً ؤبن  حٖنؿ الدمغنٚ ي  يوبهمنا  ٝنٍر مضنلم بنً الحهناط فني الغنىاَد يوعٍر

ناا فننَُٗ يٍنً مٟحننى٢ي ٍنً ؤبنن  ؤمامننتي ٍنً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص وصويي  يوؤبنى حٖننؿ الدمغنٚ  َنناا مجهننى٢  يألن مٟحننىال ال ٌضنمُ مننً ؤبن  ؤمامننت عننِ ا يَو

ننى مىٚنننُ  يٍنً الحضننًي ٍننً الىبني ملسو هيلع هللا ىلص م وؤلاحهننام  7/375اهخهنن . وؤٍلنه ؤبننى حنناجم النرازي ٝمننا فنني الَلننل "َو لخننه  3/312وابنً الٚنننان فنني بُنان الننَى ٍو

ِط بً الر ُُ فَُٗ وله عاَد ٍىد ؤحمد   ١ الىصعي حخيء الحًٖي ٙو .75242عٍر
 
   فَُٗ ؤًقا

نننا٢ الب هٚننن  فننني الٟونن ي ي  75242  وؤحمننند  3532  صواٍ ؤبننى داوود  2   ي : فننني حٟنننم اإلاىٚنننن47313ُ  ٍنننً صظننل منننً الصنننحابت وصنننححه ألالبنناو . ٙو

 وال اصم مً حدر ٍىه مً حدزه يحُض لم ًاٝر ًىصٗ بً ما١َ اصم مً حدزه
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نً ٌَلنى بنً ؤمُننت  ننا "ي ٙلنذ: ًنا صصننى٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو ب ا ؤجخنن١ صصنلي ٕنإٍنهم زالزنٌن دٍص

ننت مقننمىهت ننت منناداة   ! ؤٍاٍص ننت منناداة؟ ٙننا٢: بننل ٍاٍص صواٍ ؤحمنندي وؤبننى داودي واليضنناج ي وصننححه ابننً  -ؤو ٍاٍص

د ؤٍل.. 4  حبان ا٢: صواجه زٚاث ٙو  البلِى واتحرص ٙو

ً ؽٖىان بً ؤمُت نا ًنىم حىنٌن ٕٚنا٢: ؤّؾنب ًنا دمحم؟ ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   : »-ا  -ٍو اصنخَاص مىنه ؤدٍص

نننت مقنننمىهتي ٙنننا٢: ٕقننناٌ بَقنننهاي َٕنننـر ٍلُنننه الىبننني  ٢: ؤهنننا الُنننىم فننني ؤلاصنننالم ؤن ًقنننمنهاي ٕٚنننا -ملسو هيلع هللا ىلص  -بنننل ٍاٍص

ب  البلِى له عاَدا فَُٖا ًٍ ابً ٍباش. (4)وؤمرط  .(3)صواٍ ؤحمد وؤبى داود واليضاج  وصححه الحاٝم "ؤّص

ً ؤوط  .(5)ؤمرظه الى ماي "اصخَاص ٙؾَت ٕقاٍذ ٕقمنها لهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   : »-ا  -ٍو

ُم ّناصمي »ًٚى٢ فني منبنت النىداٌ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: صمَذ الىبي -ا  -وله مً حدًض ؤب  ؤمامت نت مناداةي والنٍس الَاٍص

 .(6)وحضىه الى مايي وصححه ابً حبان« والدًً مٚ خي

ت بالغرل  ما وصد في فمان الَاٍص

ً ؽٖىان بً ؤمُت نا ًنىم حىنٌن ٕٚنا٢: ؤّؾنب ًنا دمحم؟ ٙنا٢: اصنخَ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢   : »-ا  -ٍو اص مىنه ؤدٍص

نننت مقنننمىهتي ٙنننا٢: ٕقننناٌ بَقنننهاي َٕنننـر ٍلُنننه الىبننني  ؤن ًقنننمنهاي ٕٚنننا٢: ؤهنننا الُنننىم فننني ؤلاصنننالم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بنننل ٍاٍص

ب  البلِى له عاَدا فَُٖا ًٍ ابً ٍباش. (8)وؤمرط  .(7)صواٍ ؤحمد وؤبى داود واليضاج  وصححه الحاٝم "ؤّص

الؾ ك ظاثس بٌن اإلاضلمٌني بال ؽن حا حنرم حنالال ؤو  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢    -ا  -ًٍ ٍمرو بً ٍٔى اإلاسو  

صواٍ ؤبى داود وابً ماظه والى ماي  -ؤحل حراماي واإلاضلمىن ٍلى عرومهمي بال عرما حرم حالال ؤو ؤحل حراما 

 البلِى . 7 .  9  وصححه

                                                                                                                                                                                                

  منننً 27/  4 ي والحننناٝم  4211بنننً ماظنننه   ي وا7466 ي والى مننناي  277/  3 "الٟوننن ي " ي واليضننناج  فننني 3567 ي وؤبنننى داود  41186 صواٍ ؤحمننند  7 

ننٛ الحضننًي ٍننً صننمرةي بننه. وزادوا بال اليضنناج  وابننً ماظننه.  ننا٢ الى منناي: "مٍر َنناا حننندًض "زننم وسنننخي الحضننً ٕٚننا٢: َننى ؤمُىنن١ ال فننمان ٍلُننه ". ٙو

ا٢ الحاٝم:   صحُح ٍلى عرل البصاصي ". وفي صماٌ الحضً مً صمرة مالٔي "حضً صحُح ". ٙو

نا ابنً  هنر فني 7773 ي وابنً حبنان  219/  3 "الٟو ي " ي واليضاج  في 3566 ي وؤبى داود  444/  2 صواٍ ؤحمد  4   . وؤٍنل باجصصنا٢ ولنه من٘ر  َٝر

 .3/53الخ تُؿ 

 ي وفنَٖه البصناصي الفننرابه 4/52 ي الحاٝم  271ي 3/219 "الٟو ي " ي اليضاج  في 3562ي 3563ي 3564 ي وؤبى داود  217ي 3/211 ؤحمد  3 

  .334في الَلل الٟبٌ    ٝما

  .4/52 الحاٝم  2 

ا٢ ؤبى حاجم في الَلل  3/247 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل8/763 " ي  النو او  في "ألاوصه7361 الى ماي  5    : حدًض بامل.7274 . ٙو

نجي  5/467 ي وؤحمند  549ي 2/376 ي وابً ؤب  عِبت  3565 ي وؤبى داود  5192 ي ابً حبان  4741 الى ماي  6    وابنً ماظنه   3/21 ي والنداٙص

4117  

 ي وفنَٖه البصناصي الفننرابه 4/52 ي الحاٝم  271ي 3/219 "الٟو ي " ي اليضاج  في 3562ي 3563ي 3564 ي وؤبى داود  217ي 3/211 ؤحمد  7 

  .334ما في الَلل الٟبٌ   ٝ

  .4/52 الحاٝم  8 

نم  9  ننا٢: 7354 الضنًن ٙص م  -صحمنه    –َناا حندًض حضننً صنحُح ". وصنححه ألالبنناو  " ي ٙو نا٢ الر ننا ي 7313و ؤلاصواء بنٙر نه. ٙو  بمجمننٌى مٙر

ٞإهنه اٍخون   :-صحمه    – ه ٝشٌ  بً ٍبند   بنً ٍمنرو بنً ٍنٔى فنَُٗ. و ند صنححه ابنً حبنان منً حندًض وؤهٟروا ٍلُها ألن صاٍو نه. ٙو ٍ بٟين ة مٙر

اجغننتي و ٝننر الحننإً ابننً ٝشٌنن  فنني  ننا٢: ٍلننى عننرمهما وؤمننرط لننه الحنناٝم عنناَدًً ٍنً ؤوننط ٍو نرة ٙو ننرة وؤمرظننه الحنناٝم مننً حنندًض ؤبنن  ٍَر ؤبن  ٍَر

رة بةصىاد حضً""بصعادٍ  ؤن ؤبا داود صوي الحدًض ًٍ ؤب  ٍَر
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 ً وفي صواًت: ما وإٛ الحٛ مً  "اإلاضلمىن ٍىد عرومهم ما وإٛ الحٛ»ٍاجغت اهنع هللا يضري ًٍ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  ٍو

ٌننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٍ  " لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن١ .  4 ؤمرظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه الحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناٝم ّو

                                                                                                                                                                                                

  .3592الهاصودي والحاٝمي ومً ٙبلهما صواٍ ؤبى داود   ي وصواٍ ابً 7799 صواٍ ابً حبان  7 

ه  4  نجي  72235  والب هٚنن  فنني الٟونن ي  4371  صواٍ الحنناٝم فنني مضننخدٝص ننس البالسننخ  الهننسصي  -اهنع هللا يضر  –  ٞلهننم ٍننً ٍاجغننت 4893  والننداٙص ُننه الٍَس ٕو

م   نا٢ الحننإً فني 7313اتهمنه ؤلامننام ؤحمند  ؤلاصواء بننٙر   والب هٚنن  فنني 7117  و  637وبصنىادٍ واٍ ".. وصواٍ ابننً الهناصود  " : 3/43 "الخ تننُؿ "  ٙو

رة 2139  وعَب ؤلاًمان  77249  والٟو ي  4715الؾْري   ي وؤمرظنه الَُٚلنى فنى -ا  –  ًٍ ابنً ٍمنر 5218. وصواٍ الو اص  -ا  –  ًٍ ؤب  ٍَر

ا٢: 375القَٖاء  ؼ " اا ًروي بةصىاد ؤؽ ك مً َاا"زم ٙا٢: "ا٢ ابً مٌَن لِط بصخ ء ٙ يدمحم بً الحاصر"  ٙو  بصالٔ َاا اللًٖ ". يَو
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ننننت واصنننخحبابها  اإلاْجنننني  74 لتنننالٔ مننننً  يومغننننروٍُتها :والؾنننىاب  7/321ؤظمننُن اإلاضنننلمىن ٍلننننى ظنننىاز الَاٍص

ت   .ؤوظب الَاٍص

ت ٌّن  مغنْىلت  73 لُن ألاشنهاص التني ّرصنتها فني ألاـص اإلاضنخَاصة لسمنت الغنرل بنال  يب ا عرل اإلاٌَ  والَاٍص ٙو

  .  353 ي7مالٔ  اإلاْجي 

نننت الصنننخيء اإلاضننننخَاصؤظمَنننىا ؤن   72 مراجنننب مراجننننب  351/  6ؤلاعنننرأ البنننً اإلاىننناص  .اإلاضنننخٌْ  ال ًملننن١ بالَاٍص

  .767ؤلاظماٌ ؼ

ُله بال مالٔ  75  ١ٕ اصدُٖاء مىَٖت بىٖضه و ٝى
 
   327/ 7 اإلاْجي.بن اصخَاص عِ ا

  .767ؤلاظماٌ ؼ مراجب .6/351ؤلاعرأ ألبً اإلاىاص  .ؤظمَىا ٍلى اصخَما٢ اإلاضخَاص ُٕما ا ن له ُٕه  76

ت مت  عاء بال مالٔ  77    7/351 اإلاْجي .ًجىز للمضخٌْ  صد الَاٍص

   7/367ًجىز بٍاصة ألاـص للْراش ؤو البىاء مُ اعى ال ٙلُ الْرش  اإلاْجي  78

ت بال مالٔ  79    7/327 اإلاْجي .ؤظمَىا ٍلى وظىب صد الَاٍص

  .767مراجب ؤلاظماٌ ؼ .31/376مجمٌى الٖخاوي  .ؤظمَىا ٍلى فمان اإلاضخٌَ  بن حَدي ؤو ٙرل  81

ىب 767وؤظمَىا ٍلى صحت الضالي للٚخا٢ اإلاغروٌ مراجب ؤلاظماٌ   87  ي767مراجب جظماٌ .والهىاب للٞر

  .2/267والٖحل للقراب ٕخح الباصي 

  .737مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ؤظمَىا ٍلى حرمت اٍاصة البقُ للىلء  84
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715] 

ط ٍلُننه فننمان  يمننً ؤودٌ ودٌَننت -ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً الىبنني  يٍننً ظنندٍ يٍننً ؤبُننه يٍننً ٍمننرو بننً عننَُب  -ٕلنِن

 البلِى.  7 وبصىادٍ فَُٗ  يؤمرظه ابً ماظه

ننً ٍمننرو بننً عننَُب ٍننً ؤبُننه ٍننً ظنندٍ ؤن الىبنني  نجي "ال فننمان ٍلننى منناجمً»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو  .(2)صواٍ الننداٙص

 ٙا٢ الحإً: في بصىادٍ فَٗ.

ننرة ٍننً الىبنني  ننً ؤبنن  ٍَر صواٍ ؤبننى داود والى منناي « وال جصننً مننً ماهنن١ (3)ؤد ألاماهننت بلننى مننً اثخمىنن١: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو
 وحضىه الحاٝم وصححه واصدىٍٟر ؤبى حاجم الرازي. ي(4)

نا٢ ٕ هنا:  ٛ فني  هخنهي ٙو ؤحهنا الىناشي منً "ًٍ ابً ٍمري ٕاٝر الحدًض في منبت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وصه ؤًام الدغٍر

منً منا٢ ؤمُنه شنخيء بال منا مابنذ بنه  ٞاهذ ٍىدٍ ودٌَت ٕلٌ دَا بلى مً اثخمىه ٍل هاي ؤحها الىاش بهه ال ًحنل المنرت 

 .(5)"هٖضه 

نً الحضنً ٍنً صنمرة بنً ظىندب  صواٍ "ٍلنى الُند منا ؤمناث حتن  جادًننه: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو

ا٢ الى ماي: ا٢ الحاٝم: صنحُح ٍلنى عنرل البصناصي  ؤحمد وؤصحاب الضًن بال اليضاج ي ٙو  . 7 حدًض حضًي ٙو

 البلِى واتحرص 

                                                        

د واإلاشج  بً الؾباي فَُٖان.4217 صواٍ ابً ماظه  7  ُه ؤًىب بً صٍى    ٕو

نجي  4    .6/489 ي الب هٚ   3/27 الداٙص

" ظنننامُ الَلنننىم والحٟنننم والْؾنننىبي ٕننال ًحخننناط شنننخيء مننً  لننن١ بلنننى هُننتصد ألاماهننناث واإلاقننمىهاثي ٞنننالىداجُ : وؤمنننا  -صحمننه    –ٙننا٢ ابنننً صظنننب   3 

7/62. 

نجي  4/53 ي الحنننناٝم  7462 ي الى منننناي  3535 ؤبننننى داود  2  ل 71/477 ي والب هٚنننن   4/323 ي والنننننداصم   3/35 ي  الننننداٙص  ي والبصنننناصي فنننني "الخننننناٍص

  .2/361 "الٟبٌ 

بد بً حمُد 77546  صواٍ الب هٚ  في الٟو ي  5  ُنه مىحنخ  بنً ٍبُندة الر ناي فنَُٗ و نه فنَٖه الهُش ني 6735  والون اص  858في اإلاىخصنب    ٍو   ٕو

  .5643في اتهمُ  
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  6/456اإلاْجي  .ؤظمَىا ٍلى ظىاز ؤلابداٌ والاصدُداٌ  83

ا  82   .771مراجب ؤلاظماٌ ؼ ي726ؤلاظماٌ ؼ .ؤظمَىا ٍلى صد ألاماهاث ألَلها بن ملبَى

بداًنت اتهتهند  ي6/331ؤلاعرأ ألب اإلاىاص  .ؤظمَىا ٍلى وظىب حًٖ الىدٌَت بما ظرث الَادة بحٖيت  85

4/374.  

ؤلاعنرأ ألبنً اإلاىناص  .ؤظمَىا ؤن الىدٌَت ب ا حٖيذ بما ظرث به الَادة ٕخلٖنذ ٕنال فنمان ٍلنى اإلانىدٌ  86

6/337.  

ولم ًصػ ٍل ها ٕال فمان ٍلُه  يٕحٖيها ُٕه يؤظمَىا ؤن اإلاىدٌ ب ا ؤمر اإلاىدٌ بحٖيها في م٠ان ٍُىه  87

  . 9/463 اإلاْجي

 ٕإمرظهننا مىننه بلننى حرزَننا ٕخلٖننذ ٕننال فننمان ٍلُننه  ؤظمَننىا  88
 
 مننشال
 
ؤن اإلاننىدٌ ب ا مننأ ٍلننى الىدٌَننت صننبال

  . 9/463 اإلاْجي

ا زم جلٖذ ٕال فمان ٍلى اإلاىدٌ  89    6/334 ؤلاعرأ .ؤظمَىا ؤن ودٌَت الدصاَم ب ا امخلنذ بٌَْ 

 . 6/336 ؤلاعرأ  .ؤظمَىا ٍلى ظىاز اصخَما٢ الىدٌَت بة ن مالٟها  91

  . 9/457 اإلاْجي 771ٍلى فمان الىدٌَت بالخَدي والخٍٖره مراجب ؤلاظماٌ ؼ ؤظمَىا  97

  . 9/463 اإلاْجي 728ؤلاظماٌ ؼ .ؤظمَىا ؤن اإلاىدٌ ؤحٛ بالىدٌَت بن ماث اإلاىدٌ  94

 ب٠نل حنا٢  93
 
 فنامىا

 
 .ؤظمَىا ؤن اإلاىدٌ بن هىي التُاهت في الىدٌَت بيَُها ؤو اصخَمالها بال ب ن ؽناص ماثىنا

  .7/771للنو ي  امخالٔ الٖٚهاء

 . 771مراجب ؤلاظماٌ ؼ .ؤظمَىا ؤن الىدٌَت بن صدث برهذ  مت اإلاىدٌ  92

 . 7/484ؤظمَىا ؤن الىدٌَت بن وظدث ٍىد مٖلط ٕصالٚها ؤحٛ بها  ٕخح الباصي   95

اإلاْجننني  ي6/333 ؤلاعنننرأ  .والٚنننى٢ ٙىلنننه فننني فنننُاٍها وجلٖهنننا وصدَنننا مننُن ًمُىنننه يؤظمَنننىا ؤن اإلانننىدٌ ؤمنننٌن  96

9/473 .  

  .728ؤلاظماٌ ؼ .ؤن اإلاىدٌ ممىٌى مً اصخَما٢ الىدٌَت ومً بجالٕها ؤظمَىا  97

                                                                                                                                                                                                

  منننً 27/  4 ي والحننناٝم  4211 ي وابنننً ماظنننه  7466 ي والى مننناي  277/  3 "الٟوننن ي " ي واليضننناج  فننني 3567 ي وؤبنننى داود  41186 صواٍ ؤحمننند  7 

ننٛ الحضننًي ٍننً صننمرةي بننه. وزادوا ننا٢ الى منناي: "بال اليضنناج  وابننً ماظننه.  مٍر َنناا حننندًض "زننم وسنننخي الحضننً ٕٚننا٢: َننى ؤمُىنن١ ال فننمان ٍلُننه ". ٙو

ا٢ الحاٝم:   صحُح ٍلى عرل البصاصي ". وفي صماٌ الحضً مً صمرة مالٔي "حضً صحُح ". ٙو
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 ما وصد في ٕقل الهدًت

رة  ً ؤب  ٍَر وؤبى ٌَلى بةصىاد "ألادب اإلاٖرد "صواٍ البصاصي في  -تهادوا جحابىا  -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  -ا  -ٍو

 البلِى. 4 حضً 

ننننً ؤوننننط  صواٍ الونننن اص بةصننننىاد  - (3)ٕننننةن الهدًننننت حضننننل السننننتُمت  يتهننننادوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننننا٢: ٙننننا٢ صصننننى٢    -ا  -ٍو

 البلِى. 2 فَُٗ 

ً رة  ٍو عاة  (5)ًا وضاء اإلاضلماث! ال جحٚرن ظاصة لهاصتها ولى ٕرصً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢    -ا  -ؤب  ٍَر

تهنادوا ٕنةن الهدًنت جناَب وحنر الؾندصي وال جحٚنرن ظناٍص لهاصتهنا ولنى »منً حدًشنه:  (7)وللى مناي  . 6 مخٖٛ ٍلُنه  -

ا٢: حدًض ٍّربي "بٖرصً عاة وفي بصىادٍ ؤبى مَغنر واصنمه هجنُح منىلى بجني َاعنمي ٙنا٢ الى مناي: ٙند ج٠لنم ٙو

 البلِى ُٕه بَك ؤَل الَلم مً ٙبل حٖيه.

 ما وصد في بَداء الهاص:

ننرة اي ٍننً  مخٖننٛ "ًننا وضنناء اإلاضننلماثي ال جحٚننرن ظنناصة لهاصتهنناي ولننى ٕرصننً عنناة»الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢: ٍننً ؤبنن  ٍَر

 .(8)ٍلُه

ً ٕةلى ؤحهما ؤَدي؟ ٙا٢: ًٍ ٍاجغت اهنع هللا يضري    (9)« بلى ؤٙربهما مى١ بابا»ٙلذ: ًا صصى٢  ي بن لي ظاٍص

 :(10)ما وصد في بَداء ال٠إر 

ً ؤصماء بيذ ؤب  بٟر ت ٕضنإلذ الىبني »ٙالذ:    - اهنع هللا يضر – ٍو ؽنلى  -ؤجخجي ؤم  صاّبت في ٍهد َٙرػ و ي مغنٝر

ٙا٢ ابً ٍُِىت ٕإهس٢   ٕ ها:   ال ًنهاٝم » :(12)زاد البصاصي  ي(11)مخٖٛ ٍلُه "اؽلها؟ ٙا٢: وَم -  ٍلُه وصلم 

م في الدًً   ]اإلامخحىت:  «.[ ومَج  صاّبت مامَت حضإلجي عِ ا8  ًٍ الاًً لم ًٚاجلٝى

                                                        

   الهبت جمل١ُ مً له الخوٌ  ٍُىا مً اإلاا٢ في الحُاة بال ٍـى وال عرل.7 

  .2/712 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل6/769 ي والب هٚ   6728 "اإلاضىد "  وؤبى ٌَلى في 592 "ألادب اإلاٖرد "صي في  صواٍ البصا4 

 بالضٌن اإلاهملت اإلاٖخىحت ٕصاء مزهمت ٕمشىاة جحخُت  ي الحٚد.« الستُمت»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 3 

  .7937 صواٍ الو اص  2 

ضنر الضنٌن آمنٍر هنىن َنى منً البٌَن  بمً لنت الحنإر منً الدابنت وفني "ٕرصً عاة»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5  بٟضر الٖاء وصن٠ىن النراءي ٝو

ضخَاص للغاة والاي للغاة َى اليلٗ. ""الدص الىشٌ  ٞالحإر للدابت َو ى مٗ البٌَ    الٖرصً: ٍيم ٙلُل ال حم َو

  293ي 234ي 317ي 4/462  ؤحمد  7131 ي ومضلم  5677ي 4247 صواٍ البصاصي  6 

  .4731   2/227 الى ماي  7 

  .7131  ومضلم 6177ي 4566  صواٍ البصاصي  8 

  .6141ي 4595ي 4459 صواٍ البصاصي   9 

م ؤن جوننن وَم"  ألاؽننل ُٕنننه ٙىلننه حَنننالى:71  م منننً دًنناٝص م فنني الننندًً ولننم ًصرظنننٝى وجٚضنننىا بلننن هم بن   ًحنننب  ال ًنهنناٝم   ٍنننً الننناًً لننم ًٚننناجلٝى

 اإلاٚضنٌن".

  .254 ي ابً حبان  7668 ي ؤبى داود  355ي 327ي 6/322  ؤحمد  7113 ي مضلم  5632ي 3174ي 4277 البصاصي  77 

  .5633 البصاصي  74 
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ًٍ ٍبد   بً ٍمر بي ٙا٢: صؤي ٍمر بً التناب حلنت صنٌ اء ٍىند بناب اإلاسنهدي ٕٚنا٢: ًنا صصنى٢  ي لنى 

نندي ٙننا٢:  تهاي ٕليضننتها ًننىم الهمَننت وللٕى ي زننم ظنناءث حلننلي ٕننإٍنألا «بهمننا ًليضننها منً ال مننال٘ لننه فنني آلامننرة»اعنىً 

ا٢:  لذ في حلت ٍناصد ما ٙلذ؟ ٕٚا٢: صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍمر منها حلتي ٙو ي «بو  لم ؤٝضنٟها لخليضنها»ؤٝضىجى هاي ٙو

ٞا    (1)ٕٟضاَا ٍمر ؤما له بمٟت مغر

ه اإلاهدي:  ما وصد في بَداء ما ًَٟر

ٍننً ابننً ٍمننر بي ٙننا٢: ؤحننألا الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص بِننذ ٕاممننتي ٕلننم ًنندمل ٍل هنناي وظنناء ٍلننيي ٕنناٝرث لننه  لنن١ي ٕنناٍٝر 

ٕإجاَننا ٍلننيي ٕنناٝر  لنن١ لهنناي ٕٚالننذ: « مننا لنني وللنندهُا»ي ٕٚننا٢: «بونن  صؤًننذ ٍلننى بابهننا صننى ا مىعننُا»للىبنني ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢: 

  (2)« جرصل به بلى ٕالني ؤَل بِذ بهم حاظت»ي ٙا٢: لُإمرو  ُٕه بما عاء

 ما وصد في بَداء اإلارؤة مً ما٢ زوظها:

ب ا ؤهٖٚنذ اإلانرؤة منً مَنام زوظهنا ٌّن  مٖضندة ٞنان لهنا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالنذ: ٙنا٢ صصنى٢     - اهنع هللا يضر –ًٍ ٍاجغت 

ا بما ؤهٖٚذي ولسوظها ؤظٍر بما اٝدضنبي ول تنازن  صواٍ « مشنل  لن١ ال ًنىٚؿ بَقنهم منً ؤظنر بَنك عِن ا ؤظَر

 .(3)الهماٍت

رة ً ؤب  ٍَر ي ٕلنه : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو ب ا ؤهٖٚذ اإلارؤة منً ٝضنب زوظهنا منً ٌّن  ؤمنٍر

ٛ ٍلُه  "هؾٗ ؤظٍر ا:  (5)وألب  داود  ي(4)مخٖ في اإلارؤة جؾد٘ مً بِذ زوظها. ٙا٢: ال بال مً ٙىتها وألاظر »مىٕٙى

 وبصىادٍ ال بإش به. "وألاظر بُنهماي وال ًحل لها ؤن جخؾد٘ مً ما٢ زوظها بال بة هه

ً ؤب  ؤمامت صصى٢   وال ال جىٖٛ اإلارؤة مً بِذ زوظها بال بة هه. ُٙل: ًا »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  –ٍو

 .(6)صواٍ الى ماي وحضىه « النَام ٙا٢:  ل١ ؤٕقل ؤمىالىا

ً ؤصماء بيذ ؤب  بٟر ًا صصى٢   لِط لي شنخيء بال منا ؤدمنل ٍلني الس ٌن ي ٕهنل ٍلني »ؤجها ٙالذ:    -هنع هللا يضر  –ٍو

اٍي وفنني لٖننً ؤمرظنن« ظىنناي ؤن ؤصضننخ ممننا ًنندمل ٍلنني؟ ٕٚننا٢: اصفننخي مننا اصننخنَذي وال جننى ي ُٕننى ي   ٍلُنن١

ط لنني شننخيء بال مننا ؤدمننل ٍلنني الس ٌنن ي ٕهننل ٍلنني ظىنناي ؤن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجهننا ظنناءث بلننى الىبنني »لهمننا:  ي ٕٚالننذ: ًننا هبنني   لنِن

 (7)وؤمرظننه ؤبننى داود والى منناي « ؤصضننخ ممننا ًنندمل ٍلنني؟ ٙننا٢: اصفننخي مننا اصننخنَذي وال جننى ي ُٕننى ي   ٍلُنن١

                                                        

  .4674  صواٍ البصاصي  7 

  . و ىب له: باب َدًت ما ًٍٟر ليضها4673  صواٍ البصاصي  4 

 ي 4492 ي ابننننً ماظنننننه  674ي 677 ي الى منننناي  5/65 ي اليضننننناج   7685 ي ؤبننننى داود  7142 ي مضننننلم  7959ي 7374ي 7371 ي7359 البصنننناصي  3 

  .478ي 6/22ؤحمد  

  .7687 ي وؤبى داود  4/376 ي ؤحمد  7146 ي مضلم  5125ي 7961 البصاصي  2 

  .7688 ؤبى داود  5 

  .4495   ي وابً ماظه3565 ي  ؤب  داود  671 الى ماي  6 

  .7961 ي الى ماي  7699 ي ؤبى داود  7149 ي مضلم  4257ي 7367 البصاصي  7 
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إح  اإلاضٌٟن ٕإجؾد٘ ٍلُه مً بِخهي بٌْ  ب هنهي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىبي ؤجها صإلذ ال»وفي لًٖ ٍنها:  ؤن الس ٌ  صظل عدًدي ٍو

 .(1)صواٍ ؤحمد « : اصفخي وال جى ي ُٕى ي   ٍل١ُ-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢ صصى٢   

ننً صننَد ٞإجهننا مننً وضنناء مؾننر: ًننا هبنني    -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلاننا بنناٌُ الىبنني »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو اليضنناء ٙالننذ امننرؤة ظلُلننت 

ٕمنننا ًحنننل لىنننا منننً ؤمنننىالهم؟ ٙنننا٢: الرمنننب جإٞلىننننه  -ٙنننا٢ ؤبنننى داود وؤصي ُٕنننه وؤزواظىننننا-ؤهاٞنننل ٍلنننى آباثىنننا وؤبىاثىنننا 

ننا٢ الرمنب: التونن  والبٚننل والر  (2)صواٍ ؤبننى داود "وتهدًىنه مننبي صواٍ ؤبنى داود وصننٟذ ٍىننه َنى واإلاىنناصي ٙننا٢ فنني ٙو

ننا٢: ٌْننربي والرمنننب  نند وزٚنننه ابننً حبنناني ٙو عننري "اإلاىخٚننألا": وصظننا٢ بصننىادٍ صظنننا٢ الصننحُح بال دمحم بننً صننىاد ٙو

خح الناء.  ألاو٢ بٖخح الراء وص٠ىن الناء فد الُابطي والرمب الشاو  بقم الراء ٕو

ال ًجىز المرؤة ؤمنر فني مالهنا ب ا »ي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍمرو بً عَُبي ًٍ ؤبُهي ًٍ ظدًٍٍ 

 ؤلاإلاام واتحرص  (3) «مل١ زوظها ٍؾمتها

 ما وصد في بَداء اإلاملٜى مً ما٢ صُدٍ:

نا ٕضنإلذ الىبني »ٙنا٢:    -هنع هللا يضر  –ًٍ ٍمٌ  مىلى آبن  ال حنم ؤجؾند٘ منً منا٢ منىالي بصنخيء.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىنذ مملٞى

ي ٕجننناءو  مضنننٌٟن (5)ؤمروننن  منننىالي ؤن ؤٙننندص لحمنننا »ٙنننا٢:   وفننني صواًنننت: .(4)صواٍ مضنننلم « ٙنننا٢: وَنننم وألاظنننر بِىٟمنننا

ٕاٝرث له  ل١ي ٕدٍاٍ ٕٚا٢: لم فر خهي ٕٚا٢: ٌَن  مَام   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕإمَمخه مىه ٕقر جيي ٕإجِذ صصى٢   

ي ٕٚا٢: ألاظر بِىٟما  .(6)صواٍ ؤحمد ومضلم واليضاج  « مً ٌّ  ؤن آمٍر

نننً صنننلمان الٖاصحنننخي ي ٕٚلنننذ: َننناٍ ؽننندٙت ٕنننإمر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤجِنننذ الىبننني »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو بنَنننام وؤهنننا مملنننٜى

ؤصننننحابه ٕننننإٞلىا ولننننم ًإٞننننل زننننم ؤجِخننننه بنَننننامي ٕٚلننننذ: َنننناٍ َدًننننت ؤَنننندًتها لنننن١ ؤٝرمنننن١ بهنننناي ٕننننةو  صؤًخنننن١ ال جإٞننننل 

 بةصىاد ُٕه ابً بسحا٘ و ُٚت صظاله صظا٢ الصحُح. (7)صواٍ ؤحمد « الؾدٙتي ٕإمر ؤصحابه ٕإٞلىا وؤٞل مَهم

 الصحُح.

ننً صنننلمان  ٝىنننذ اصنننخإ هذ منننىالي فنني  لننن١ ٕنُنننب لننني ٕاحخنبنننذ حنبنننا ٕبَخنننه »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  –الٖاصحنننخيٍو

ذ  ل١ النَام . (8)صواٍ ؤحمد  "ٕاعىً   وفي بصىادٍ مً لم ٌَٔر

 ما وصد في ٙبى٢ الهدًت 

                                                        

  .6/353 ؤحمد  7 

  .7686 ؤبى داود  4 

  ووإٚننه النناَبي وألالبننناو  4499  وصننححه الحنناٝم  7158  وؤحمننند  4388   4/798 ي ابننً ماظننه  6/478  اليضنناج   3526  صواٍ ؤبننى داوود  3 

ج اإلاضىد.7645 في صحُح الهامُ     وحضىه ألاصهائول في جصٍر

  .2/792 ي والب هٚ   4497 ي وابً ماظه  3361 ي  ابً حبان  7145 مضلم  2 

ضر الدا٢ ؤي ؤظَله في الٚدص.« ؤٙدص لحما»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5   بٖخح الهمسة وص٠ىن الٚأ ٝو

  .3/744 ي  الحاٝم  5/63 ي اليضاج   7145 مضلم  6 

  .5/239 ؤحمد  7 

  .221-5/239 ؤحمد  8 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألادلت الىٚلُت وؤلاظماٍاث اإلاروٍت مجمٌى

263 

ننا  ٙنا٢ حَننالى: ﴿ ننا َمِرٍ   ِىِ   ََ  ٍُ نى
ُ
ل
ُ
٠
َ
ننا ٕ ض  ْٖ
َ
ْيٍء ِمْىننُه ه

َ
ًْ شنخ نن ٍَ ننْم 

ُ
ٟ
َ
نِةْن ِمننْوَن ل

َ
ٕ 
 
ننت
َ
ًَّ ِهْحل اِتِه

َ
َضناَء َؽننُدٙ ِ

ّ
ننىا الي
ُ
: اليضنناء] ]  2َوآج

 ي ُٕه مغروٍُت ٙبى٢ الهدًت.[2

رة  صواٍ  "ولنى ؤَندي بلني  صاٌ لٚبلنذ لنى دٍُنذ بلنى ٝنراٌ ألظبنذي»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبني   -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤب  ٍَر

 .(1)البصاصي 

نً ؤونط صواٍ  "لنى ؤَنندي بلني ٝنراٌ لٚبلنذي ولنى دٍُنذ ٍلُنه ألظبننذ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو

 .(2)ؤحمد والى ماي وصححه 

وال جقنر ىا  يوال جنردوا الهدًنت يي"ؤظُبنىا الندا ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:    -هنع هللا يضر  –ٍنً ٍبند   بنً مضنَىدو 

 .(3)"اإلاضلمٌن 

ً مالد بً ٍدي مً ظاءٍ منً ؤمُنه مَنرؤ منً ٌّن  بعنرأ وال مضنإلت »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  –ٍو

ٙننا٢ فنني "مجمنُن  ي(4)"صواٍ ؤحمنند وؤبننى ٌَلننى والنو اونن  فنني "الٟبٌنن  "ٕلُٚبلننه وال ًننردٍ ٕةهمننا َننى صز٘ صنناٙه   بلُننه

 السواثد": وصظا٢ ؤحمد صظا٢ الصحُح.

ً ٍاجغت  نرةي ٕٚنا٢: اهنع هللا يضر  –ٍو َنى لهنا ؽندٙتي »ٙالنذ: وؤحن  الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ب حنمي ٕٚلنذ: َناا منا جؾند٘ بنه ٍلنى بٍر

  (5)« ولىا َدًت

نننً ٍبننند   بننننً بضنننر  نننه  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞاهننننذ ؤمتننني ص منننا جبَشجنننني بالصنننخيء بلنننى الىبنننني »ٙنننا٢:   -هنع هللا يضر  –ٍو بًنننناٍ  (6)جنٕر

 ي(8)"صواَمنا ؤحمند والنو اون  فني "الٟبٌن « بالهدًت ُٕٚبلها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞاهذ جبَشجي بلى الىبي »وفي لًٖ:  (7)"ُٕٚبله مجي

 ٙا٢ في "مجمُ السواثد": وصظالهما صظا٢ الصحُح. ي(8)""الٟبٌ 

نً ؤم ٞلشننىم بيننذ ؤبنن  صننلمت ٙننا٢ لهننا: بونن  ٙنند ؤَنندًذ بلننى الىجاشننخي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلاننا جننسوط الىبنني »ٙالننذ:    - اهنع هللا يضر –ٍو

ٞان  حلت وؤواقي مً مض١ وال ؤصي الىجاشخي بال ٙد ماث وال ؤصي َدًتي بال مردودةي ٕةن صدث ٍلي ٕهي ل١ ٙالذ: و

                                                        

  .2/721 " ي واليضاج  في "الٟو ي 5497   74/714 ي وابً حبان  287ي 279ي 4/242 ي  ؤحمد  2883ي 4249 البصاصي  7 

  .5494 ي  ابً حبان  7338 ي الى ماي  3/419 ؤحمد  4 

نننننا٢ الهُش ننننني فننننني 2/728 "مغننننن٠ل آلازننننناص "  النحننننناوي ي5274بنننننى ٌَلنننننى    وؤ757 "ألادب اإلاٖنننننرد "  البصننننناصي فننننني 3838  صواٍ ؤحمننننند  3  اتهمنننننُ "  ٙو

ننا٢: 2/726 " وصظنننا٢ ؤحمنند صظننا٢ الصننحُح ". وصننححه ألالبنناو  فننني ؤلاصواء  يصواٍ ؤحمنند وؤبننى ٌَلننى"  ٍننً ابننً مضننَىد بننه دون الهملننت ألاولنننى مىننه ٙو

6/59. 

  .6/46 ي والب هٚ   4/415  ي  الحاٝم 415 " ي النو او  في "الٟبٌ 6/212 ؤحمد  2 

  .7172  ومضلم  7293  صواٍ البصاصي  5 

ه بًاٍ»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 6  ب مً الشمرة ٝما في "الٚامىش"."جنٕر  بالناء اإلاهملت والراء بَدَا ٕاء َى اإلاا٢ اإلاضخحدر والٍْر

  .2/788 ؤحمد  7 

  .2/789 ؤحمد  8 
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ُنت مضن١ وؤٍننألا ؤم صنلمت بُٚنت اإلاضن١ وصدث ٍلُه َدًخه ٕإٍنألا ٞنل امنرؤة منً وضناث -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝما ٙا٢ الىبي  ه ؤٙو

د ج٠لم في بصىادٍ. (1)صواٍ ؤحمد والنو او  « والحلت  ٙو

 ما وصد في ٙبى٢ َدًت ال٠إر

 .(2)ؤمرظاٍ « ظبت صىدش -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ؤُٝدص دومت: ؤَدي لرصى٢   : »  -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤوط

ً ؤوط « حلنت ؤمناَا بشالزنت وزالزنٌن بٌَن ا ٕٚبلهنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن مل١  ي ًنسن ؤَندي بلنى صصنى٢   : »  -هنع هللا يضر  –ٍو

  (3)صواٍ ؤبى داود 

ننً ٍبنند الننرحمً بننً ٍلٚمننت الشٖٚنن  نند زُٚننٗ ٍلننى صصننى٢   »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو ومَهننم َدًننت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنندم ٕو

ٞاهننذ ؽنندٙت  قنناء الحاظننت وبن  ٞاهننذ َدًننت ٕةهمننا ًيخغنني بننه وظننه صصننى٢   ٙو ٕٚننا٢: َدًننت ؤم ؽنندٙت ٕةجهننا بن 

ضإلىهه حت  ؽ َد مَهم ٌضإلهم َو لى اليهر ٕةهما ًيخغى بها وظه   ٍس وظل ٕٚالىا: ال بل َدًت ٕٚبلها منهم ٙو

 .(4)صواٍ اليضاج  « والَؾر

ننً ٍننامر بننً ٍبنند   بننً الس ٌنن  ٙننا٢:  بيننذ ٍبنند الَننسي بننً صننَد ٍلننى ابىتهننا ؤصننماء بهننداًا  (5)ٙنندمذ ٙخُلننت »ٍو

ت ٕإبنننذ ؤصنننماء ؤن جٚبننل َننندًتها وجننندملها بُتهننا ٕضنننإلذ ٍاجغنننت الىبننني  (6)فننباب   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبٙنننه وصنننمً و نني مغنننٝر

ننا ؤن جٚبننل َنندًتها وؤن جنندملها بُتهننإننإهس٢     ال  (8)وؤمرظننه الحنناٝم  .(7)صواٍ ؤحمنند «  ًنهنناٝم     آلاًننتي ٕإمَر

ٌٍ  ووزٚه ابً حبان.  مً حدًض ٍبد   بً الس ٌ  وفي بصىادَما مؾَب بً زابذي فَٖه ؤحمد ّو

ننً ٍُنناـ بننً حمنناص آصننلمذ ٙننا٢: الي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َدًننت ؤو هاٙننت ٕٚننا٢ الىبنني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهننه ؤَنندي للىبنني »   -هنع هللا يضر  –ٍو

ٌن (9)ٙا٢: بو  جهُذ ًٍ ز د  مت  "اإلاغٝر  .(10)صواٍ ؤحمد وؤبى داود والى ماي وصححه ابً مٍس

ب ألاصىت ٍامر بً مال١ ٙدم الىبي »وؤمرط مىحخ  بً ٍٚبت  ى مغٜر ٕإَدي له ٕٚا٢: بو   - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن ماٍل َو

 ٙا٢ في "الٖخح": وصظاله زٚاث. (11)« ال ؤٙبل َدًت مغٜر

                                                        

ي وفننَٖه ظماٍننتي وؤم مىحننخ  بننً 6747ٙننا٢ الهُش نني فنني اتهمننُ    و 47476  صواٍ ؤحمنند  7  ٌننٍ  ُننه مضننلم بننً مالنند السهجننيا وزٚننه ابننً مَننٌني ّو   ٕو

نننى السهجنني. ووالننندة  جنننه للمضننىد: بصننىادٍ فنننَُٗ لقننَٗ مضنننلم بننً مالنند: َو ننا٢ ألاصهنننائول فنني جصٍر هنناي و ُٚنننت صظالننه صظنننا٢ الصننحُح. ٙو ٍٚبننت ؤٍٕر

د افنرب مضلم بً مالد في حَُُنها.مىحخ  ابً ٍٚبت لم هٚٗ لها ٍلى جرظم  تي ٙو

ى ٍىد ابً حبان  4269 ي مضلم  3176ي 4273 البصاصي  4    .3/416 ي وؤحمد  5/277 " ي واليضاج  في "الٟو ي 7138 ي َو

  .8/355 " ي والنو او  في "ألاوصه3/447 ي وؤحمد  3278 ي وؤب  ٌَلى  4292 ي والداصم   2/418 ي  الحاٝم  2132 ؤبى داود  3 

ل2/735 " ي وفي "الٟو ي 6/479 اليضاج   2    .5/451 " ي والبصاصي في "الخاٍص

ُت وص٠ىن الخحخُت مؾْر. « ٙخُلت»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 5  خح الٖٙى  بقم الٚأ ٕو

د ظ"فباب»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 6   اء ؤفب.ٙا٢ في "اإلاْرب": والقباب بالٟضر ظمُ فب ٙو

  .2/2 ؤحمد  7 

  .7639 ي النُالسخي  4/547 الحاٝم  8 

ٌن»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 9  د."ز د اإلاغٝر  بٖخح الساي وص٠ىن اإلاىحدة بَدَا دا٢ مهملت َى الٕر

  7/726 ي والنُالسنننننخي  6/576 ي وابننننً ؤبننننن  عننننِبت  7771 ي  ابننننً الهننننناصود فنننني اإلاىخٚنننننألا  7577 ي الى مننننناي  3157 ي ؤبننننى داود  2/764 ؤحمنننند  71 

  .77/362 "والنو او  في "الٟبٌ 

  .9/71 " ي والنو او  في "الٟبٌ 71/226إلاَمر بً صاعد  " ي و"الهام5/384ُ " ٍبد الرزا٘ في "اإلاؾى77ٗ 
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ندة نً بٍر ط الٚبنن  لرصننى٢   »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو نت ؤم ببننراَُم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَندي اإلاٚننٙى خٌن بحننداَما ماٍص ظناٍص

بها صصى٢    -ملسو هيلع هللا ىلص  -بً صصى٢    لحضان بً زابذ و ي ؤم ٍبد الرحمً بً حضاني وؤَدي له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وألامري َو

 .(1)" ل١ - ملسو هيلع هللا ىلص -بْلت ٕٚبل صصى٢   

نننً ٍاجغنننت   ت بلنننى صصنننى٢   »ٙالنننذ:   - اهنع هللا يضر –ٍو ط ؽننناحب ؤلاصنننٟىدٍص مٟحلنننت ٍُننندان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَننندي اإلاٚنننٙى

 .(2)« عامُت ومرآة ومغنا

نننندةي ٍنننننً ؤبُننننه مٖننننٌن ؤصننننىدًً صنننننا ظٌني ؤن الىجاشننننخي ؤَنننندي بلنننننى صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص »ي   -هنع هللا يضر  – ٍننننً ابننننً بٍر

  (3) «ٕليضهما زم جىفإ ومسك ٍل هما

ٕٚبل مىه وؤَدي له ُٙؾر ٕٚبل مىه وؤَدث له اإلالٜى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَدي ٝضري للىبي »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ًٍ ٍلي

نننند"وصننننٟذ ٍىننننه فنننني "الخ تننننُؿ (4)صواٍ ؤحمنننند والى منننناي والونننن اص « ٕٚبننننل منهننننا حضننننىه الى منننناي. ٙننننا٢ فنننني عننننري  ٙو

ى فَُٗ.  "اإلاىخٚألا": وفي بصىادٍ زىص بً ؤب  ٕامخت َو

ننً بننال٢ اإلاننا ن ننان ًخننىلى هٖٚننت الىبنني    -هنع هللا يضر  –ٍو ٕننة ا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهنلٚننذ حتنن  ؤجِخننه ٌَجنني الىبنني »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞو

ٞاثنننب مىامننناث ٍلننن هً ؤحمنننالهً ٕاصننخإ هذ ننناب  ؤصبنُن ص ٕٚنننا٢ لننني ؤبغنننر ٕٚننند ظنناءٜ   بٚقننناث١ ٙنننا٢: ؤلنننم جنننر الٞر

ننابهً ومننا ٍلنن هً ٕننةن ٍلنن هً ٝضنننىة ومَامننا ؤَننداًَ بلنني ٍيننُم ٕننندٜي  اإلاىامنناث ألاصبنُن ٙلننذ بلننى ٕٚننا٢ بن لننن١ ٙص

 .(5)مصخؾرا ألب  داود  "ٕاٙبقهً واٙك دًى١ َٕٖلذ

 ما وصد في صد الهدًت التي بمَج  الرعىة

ألا
ّ
رَصلىَن] ]الىمل:  ٙا٢ حَالى: ﴿َوِبو

ُ
ُُ اإلا رِظ ًَ  ِبَم 

 
ىاِىَرة
َ
ٍت ٕ ًَّ  ِهم ِبَهِد

َ
 ِبل
 
ت
َ
 [.35ُمرِصل

 ما وصد في َداًا اإلاىىٌٖن:

ي ٙنا٢: اصنخَمل صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص صظنال ٍلنى ؽندٙاث بجني صنلُمي ًند ى ابننً   -هنع هللا يضر  – ٍنً ؤبن  حمُند الضناٍدي

اا َدًت. ٕٚا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  اللخيُتي ٕلما ظاء حاصبهي ٙا٢: َاا ٕهال ظلضذ فني بِنذ ؤبُن١ وؤمن١ي »مالٟم َو

ؤمنا بَندي ٕنةو  ؤصنخَمل الرظنل "زم منبىاي ٕحمد   وؤزج  ٍلُهي زم ٙنا٢: « حت  جإج١ُ َدًخ١ بن ٝىذ ؽادٙا

ناا َدًنت ؤَندًذ لنيي ؤٕن ال ظلنط فني بِنذ ؤبُنه وؤمنه مىٟم ٍلى الَمنل ممنا والون   ي ُٕنإح  ُٕٚنى٢: َناا منالٟم َو

ً ؤحدا مىٟم  ٕر حت  جإجُه َدًخهي و  ال ًإما ؤحد مىٟم عِ ا بٌْ  حٚه بال لٚ    ًحمله ًىم الُٚامتي ٍٕر

                                                        

نننا٢ الهُش نننني فننني اتهمننننُ 3529  والنو اونننن  فننني ألاوصننننه   2243الوننن اص      صوا7ٍ  صواٍ الوننن اصي والنو اونننن  فننني ألاوصننننهي وصظنننا٢ الونننن اص صظننننا٢  2/755  ٙو

 الصحُح.

ا٢ الهُش ي في اتهمُ 7315  صواٍ النو او  في ألاوصه  4   : صواٍ النو او  في ألاوصهي وصظاله زٚاث.2/755  ٙو

  وحضنىه ألاصهنائول فني 722  وحضنىه ألالبناو  فني صنحُح ؤبن  داود  44987  وؤحمند  529  وابنً ماظنه  4841  والى ماي  755  صواٍ ؤبى داوود  3 

ج اإلاضىد.  في جصٍر

  .778 ي الو اص  7576 ي الى ماي  725ي 7/96 ؤحمد  2 

  .7779 " ي والنو او  في "الٟبٌ 6357 ي  ابً حبان  3155 ؤبى داود  5 



 في اإلاَامالث اإلاالُت ألاحادًض الىبىٍتآلاًاث الٚرآهُت و  مجمٌى

266 

اءي ؤو بٚرة لها مىاصي ؤو عاة جَُر  ُ ًدٍ حت  صج  بُاـ ببنهي ًٚى٢: "لٚ    ًحمل بٌَ ا له ّص اللهم َل »زم ٕص

 .(1)و  بؾر ٍُجي وصمُ ؤ « بلْذ

  ما وصد في ٍدم ٙبى٢ الهدًت ٍلى الغٖاٍت

ننً ؤبنن  ؤمامننت ٍننً الىبنني  مننً عننُٖ ألمُننه عننٖاٍت ٕإَنندي لننه َدًننت ٕٚنند ؤحننألا بابننا ٍيُمننا مننً »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

 .وفي بصىادٍ مٚا٢ (2)صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ؤبىاب الر ا

 ما وصد في الهدًت ٍلى الٚـر

ؽلى  -وص ل ًٍ الرظل مىا ًٚـر ؤماٍ اإلاا٢ ٕ هدي بلُه َدًتي ٕٚا٢ ٙا٢ صصى٢   : »  -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤوط

بهننا وال ًٚبلننه بال ؤن ٠ًننىن -  ٍلُننه وصننلم  : ب ا ؤٙننـر ؤحنندٝم ٙرفننا ٕإَنندي بلُننه ؤو حملننه ٍلننى الدابننت ٕننال ًٝر

 ىخٚألااإلا بةصىاد فَُٗ. (3)صواٍ ابً ماظه  "ظري بِىه و ِىه ٙبل  ل١

ننٛ ؤبنن  بننردة ٙننا٢: ؤجِننذ اإلادًىننتي ٕلُٚننذ ٍبنند   بننً صننالم    -هنع هللا يضر  – ٍننً ٍبنند   بننً صننالمو  ي -ا-مننً مٍر

ٚا وجمننراي وجنندمل فنني بِننذ؟ زننم ٙننا٢: بهنن١ فنني ؤـص الر ننا بهننا ٕنناظي ب ا ٞننان لنن١ ٍلننى  ٕٚننا٢: ؤال ججننيء ٕإمَمنن١ صننٍى

ي اتحرص الب. 2 صظل حٛي ٕإَدي بل١ُ حمل جوني ؤو حمل عٌَ ي ؤو حمل ٙذي ٕةهه ص ا. صواٍ البصاصي   اإلاىخٚألا لِى

 ما وصد في ؤلازابت ٍلى الهدًت:

ْيٍء 
َ
نّلِ شننخ
ُ
ننى ٞ
َ
ل ٍَ ناَن 
َ
ٞ َ
َّ
ننا ِبنَّ ا  ََ ْو ُصَدو

َ
ًَ ِمْنَهنا ؤ ْحَضنن

َ
نىا ِبإ َُ َح

َ
ننٍت ٕ َُّ ِنُخْم ِبَخِح ِ

ُّ ا ُح
َ
ا   ٙنا٢ حَننالى: ﴿َوِب  ب    ] ]اليضنناء: 86َحِضِن

: حغنمل الهدًنتي ألن النرد 6/748ٙا٢ ال٠اصاو  فني البنداجُ و  .327ٙا٢ الحىُٖت: اإلاراد الهدًت. هُل اإلارام ؼ  [.86

ُان.  ٠ًىن لٍر

ي ومنننننً اصنننننخَا ٝم بننننناهلل »ي ٙنننننا٢: ٙنننننا٢ صصنننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  – ٍنننننً ابنننننً ٍمنننننر منننننً صنننننإلٟم بننننناهلل ٕنننننإٍنٍى

ي ٕةن لم ججدوا ما ج٠إ ىهه ي ومً ؤَدي بلُٟم ٠ٕإ ٍى ي ومً دٍاٝم ٕإظُبٍى ٕادٍىا له حت  جرون ؤن  ٕإٍُاٍو

ٞإإجمٍى ا٢: َاا حدًض صحُح ٍلى عرل الغُصٌن « ٙد   .(5)"صواٍ الحاٝم ٙو

شِننب ٍل هننا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞننان الىبنني »ٙالننذ:    - اهنع هللا يضر – ٍنً ٍاجغننتو  صواٍ ؤحمنند والبصنناصي وؤبننى داود « ًٚبننل الهدًننت ٍو

 .(6)والى ماي

ننً ابننً ٍبنناش ننب للىبنني : »  -هنع هللا يضر  –ٍو ذ ٙننا٢ ال ٕننسادٍ ٙننا٢  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ؤٍرابُننا َو َبننت ٕإزابننه ٍل هننا ٙننا٢: صفنِن

ذ ٕٚنا٢ وَنمي ٕٚننا٢: الىبني  ذ ٙنا٢: الي ٕننسادٍي ٕٚنا٢: صفنِن لٚنند َممنذ ؤال اتهنب َبننت بال منً ٙرشننخي ؤو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صفِن

                                                        

   و ىب له البصاصي: باب احخُا٢ الَامل ل هدي له.7834  ومضلم  7797ي 6979  صواٍ البصاصي  7 

  .8/438 " ي  النو او  في "الٟبٌ 3527 ي ؤبى داود  5/467 ؤحمد  4 

  .5/351 ي  الب هٚ   4234 ابً ماظه  3 

  .3872 صواٍ البصاصي  2 

 ووإٚه الاَبي.   وصححه ٍلى عرل الغُصٌن7514  صواٍ الحاٝم  5 

  .7953 ي الى ماي  3536 ي ؤبى داود  4225 ي البصاصي  6/91 ؤحمد  6 
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نننا٢ فنننني "مجمننُن السواثنننند": صظنننا٢ ؤحمنننند صظننننا٢  ي(2)صواٍ ؤحمننند وابننننً حبنننان فنننني صننننحُحه «  (1)ؤهؾننناصي ؤو زٖٚنننن   ٙو

ننرة (3)وؤمننرط هحننٍى ؤبننى داود واليضنناج   الصننحُح. وحضننىه الى منناي وصواٍ مننً وظننه    -هنع هللا يضر  –مننً حنندًض ؤبنن  ٍَر

ه اا صواٍ الحاٝم في "مضخدٝص ٞان صذ بٟراثي ٝو  ٍلى عرل مضلم ٝاا في "الخ تُؿ". (4)"آمر و ٌن ؤن الشىاب 

 "الخ تُؿ".

ً ظابر مً ؤٍنن  ٍنناء ٕىظند ٕلُجنس بنهي ومنً لنم ًجند ٕلُنين ٕنةن منً »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    -هنع هللا يضر  –ٍو

نا٢: َناا  ي(5)صواٍ الى مناي "ؤزج  ٕٚد عٟري ومً ٝخم ٕٚد ٖٝري ومً جحلى بما لم ٌَنه ٞنان ٝالبنط زنىب  زوص ٙو

ا٢ اإلاىاوي في ضر الٟٖر بٟٖر الىَمتي ٙو ؾنل ٝمنه  حدًض حضً ٕو البط زىب  السوص: َى الاي ًلنيط ٙمُؾنا ٍو

ما ؤهه ال بط زى ٌن.  بٟمٌن مَى

 ما وصد في الَاثد في َبخه بَد ٙبقها

ٞالَاًند ٌَنىد فني ُٙ نه»ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني    -هنع هللا يضر  –ًٍ ابً ٍباش ي وزاد (6)مخٖنٛ ٍلُنه « الَاًند فني َبخنه 

ٞال٠لننب ٌَننىد فنني ُٙ ننه» :(7)ؤحمنند والبصنناصي  ط لىننا مشننل الضننىء النناي ٌَننىد فنني َبخننه  فنني صواًننت ٙننا٢  (8)وألحمنند « لنِن

 البلِى «.وال ؤٍلم الٚ ء بال حراما»ٙخادة 

ً ٍمر  ٕيىيذ ؤهه باجَه برمؿي ٕضإلذ  يٕإفاٍه ؽاحبه يحملذ ٍلى ٕرش في صيُل   -ٙا٢:  -ا  -ٍو

ٞال٠لنب ٌَنىد فني ُٙ نه  يال جيخَه"ًٍ  ل١. ٕٚا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    مي ٕةن الَاثند فني ؽندٙخهي  وبن ؤٍناٝه بدَص

 البلِى. 9 ". مخٖٛ ٍلُه 

ال ًحنل لرظنل ؤن ٌَنن  ٍنُنت ؤو حهنب َبنت ٌٕ ظُن »ي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙنا٢:   - مهنع هللا يضر –ًٍ ابً ٍمري وابً ٍباش

ٕ ها بال الىالد ُٕمنا ٌَنن  ولندٍي ومشنل الناي ٌَنن  الَنُنتي زنم ًرظُن ٕ هنا ٝمشنل ال٠لنب ًإٞنل ٕنة ا عنبُ ٙناءي زنم 

  (10)« ٍاد في ُٙ ه

 ما وصد في اصخئىاء َبت الشىاب التي بمَج  البُُ

                                                        

م ؤٍٔر بم٠اصم ألامال٘.5/437  ٙا٢ ابً ألازٌ  في النهاًت 7  ريي َو  : ألجهم ؤصحاب مدن ٙو

  .77/78 " ي النو او  في "الٟبٌ 6382 ي ابً حبان  7/495 ؤحمد  4 

  .4/427 ي ؤحمد  6383 ي  ابً حبان  6/479  ي اليضاج  3537 ؤبى داود  3 

  .4/77 ي الحاٝم  3925 الى ماي  2 

  .4132 الى ماي  5 

 ي 4385 ي وابننً ماظننه  6/466 ي واليضنناج   3538 ي  ؤبنن  داود  325ي 324ي 339ي 7/481 ي ؤحمنند  7644 ي مضننلم  4589   4278 البصنناصي  6 

ٛ صَُد بً اإلاضِب 5747وابً حبان    ًٍ ابً ٍباش.  مً مٍر

بننننننننند النننننننننرزا٘  7498 ي والى منننننننننناي  467ي 6/466 ي  اليضننننننننناج   6572ي 4279   4644 ي البصننننننننناصي  7/477 ؤحمننننننننند  7   ي والحمُنننننننننندي 9/719 ي ٍو

ٛ ؤًىب ًٍ ٍٟرمت ًٍ ابً ٍباش.4215 ي وؤب  ٌَلى  7/423    ي مً مٍر

  .7/497 ؤحمد  8 

  .7641 ي ومضلم  4644 صواٍ البصاصي  9 

جننه للمضننىدي وصننححه ألالبنناو  فنني 2871  وؤحمنند  4377  وابننً ماظننه  4737  والى منناي  3539بنى داوود    صواٍ ؤ71    وحضننىه ألاصهنائول فنني جصٍر

  .7644  وؤلاصواء  7655صحاي الضًن وصحُح الهامُ  
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نً ابنً ٍمننر ننب َبنتي ٕهنى ؤحننٛ بهنا مننا لنم ًصننب ٍل هنا»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبني    -هنع هللا يضر  –ٍو صواٍ الحنناٝم « منً َو

 البلِى ٙا٢ في "بلِى اإلارام": واتحٖىو مً صواًت ابً ٍمر ًٍ ٍمر ٙىله. ي(1)وصححه 

ننرة  وفنني صواًننت: "مننا لننم ًصننب "الىاَننب ؤحننٛ بهبخننه مننا لننم ًصننب "ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:   -هنع هللا يضر  –ٍننً ؤبننألا ٍَر

 . (2)"منها

 مٚابل َدًخه:
 
 ما وصد في مً ملب زمىا

ننان حهنندي لرصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص الَٟننت مننً الضننمً والَٟننت  -هنع هللا يضر  –ٍننً ٍمننر منننً  ي ؤن صظننال ٞننان ًلٚننب حمنناصاي ٞو

الَضلي ٕة ا ظاء ؽاحبها ًخٚافاٍ ظاء به بلى صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ُٕٚى٢: ًا صصنى٢  ي ؤٍنه َناا زمنً مخاٍنهي ٕمنا 

إمر به َُٕنألا  د صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٍلى ؤن ًبدضم ٍو  .(3)ًٍس

 جمل١ ألاب مً ما٢ ولدٍ:

ْو 
َ
ْم ؤ
ُ
َهناِجٟ مَّ
ُ
ىِث ؤ ُُ ْو ُب

َ
ْم ؤ
ُ
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 ما وصد في اصخصىاء ألاب في الَىد في َبخه ووظىب الَد٢ بٌن ألاوالد في الهدًت

حلنذ ابجني َناا ّالمنا ٞنان لنيي ٕٚنا٢ بون  ه -ٕٚنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؤن ؤباٍ ؤحألا بنه صصنى٢   -ب-ًٍ الىَمان بً بغٌ  

 -. وفننني لٖنننً: -  2 "ٕاصظَنننه" -ملسو هيلع هللا ىلص  -؟. ٕٚنننا٢: ال. ٕٚنننا٢ صصنننى٢   "ؤٞنننل ولننندٜ هحلخنننه مشنننل َننناا" -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصنننى٢   

 ياجٚنىا  "َناا بىلندٜ ٞلهنم"؟. ٙنا٢: ال. ٙنا٢:  ؤَٕلنذ"لِغنهدٍ ٍلنى ؽندٙتي. ٕٚنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕاهنلٛ ؤب  بلنى الىبني 

.وفني لٖنً:   ٕنال حغنهدو  ب ا. ٕنةو  ال ؤعنهد  5 مخٖنٛ ٍلُنه  -ٕرظُن ؤبن ي ٕنرد جلن١ الؾندٙت "واٍدلىا بٌن ؤوالدٝنم 

                                                        

ي ٕنننرواٍ مالنن١ فنني 54/  4 الحنناٝم  7  ننٔى ننا. وؤمننا اإلاٙى ٍى نننب َبننت لؾننلت صحننمي ؤو ٍلنننى "ه:   بضنننىد صننحُحي ولٖينن24/  752/  4 "اإلاىمننإ "  مٕر مننً َو

ب َبت ًري ؤهه بهما ؤصاد بها الشىابي ٕهى ٍلى َبخهي ًرظُ ٕ ها ب ا لم ًـر منها ".  وظه ؽدٙتي ٕةهه ال ًرظُ ٕ ها. ومً َو

نجي  ؼ 4  د   بنً مىحنخ  بنه   ًٍ صَُد بً مىؾىص ٝالَما ٙاال: حدزىا ٍبُن6/787والب هٚ    ي  ًٍ دمحم بً ٍشمان بً ٝرامت317 ؤمرظه الداٙص

نجي وابننً ماظننه   ننت بننه. زنننم ٙننا٢ الب هٚنن : 4387بننه وؤمرظننه الننداٙص نناا اإلاننىن بهننناا "  منننً منن٘ر ؤمننري ٍننً ببننراَُم بننً بصنننماٍُل بننً مجمننُ بننً ظاٍص َو

نرة مىٚننُ واتحٖنىو ٍنً ٍمنرو بنً  يوببراَُم بً بصماٍُل فَُٗ ٍىد ؤَل الَلنم بالحندًض يؤلاصىاد ؤلُٛ منرو بنً دًىناص ٍنً ؤبنألا ٍَر دًىناص ٍنً ٍو

نا٢:  ب َبت ٕلم ًصب ٕهى ؤحٛ بهبخه بال لاي صحم ". زم صا٘ بصنىادٍ بلنى ٍمنرو بنه ٙو ٙنا٢ البصناصي: َناا ؤصنك ". "صالم ًٍ ؤبُه ًٍ ٍمر ٙا٢: مً َو

 :3/777: َننناا بصنننىاد فننَُٗ لقنننَٗ ببنننراَُم بنننً بصنننماٍُل بنننً مجمننُ. ٙنننا٢ ابنننً  هنننر فننني الخ تنننُؿ الحبٌننن  4/436و ٙننا٢ البىؽنننٌ ي فننني السواثننند 

نجي  نجي مننً َنناا الىظننه  ؤمرظننه الننداٙص  ي 3/22واتحٖننىو ٍننً ٍمننرو بننً دًىنناص ٍننً صننالم ٍننً ؤبُننه ٍننً ٍمننر ٙننا٢ البصنناصي َنناا ؤصننك وصواٍ الننداٙص

نجي مننً 4/54وصواٍ الحناٝم  مضننخدٜص الحناٝم  ٞاهنذ الهبننت لناي صحننم محننرم لنم ًرظننُ بنهي وصواٍ الننداٙص ننا ب ا  ٍى   مننً حندًض الحضننً ٍننً صنمرة مٕر

نجي حدًض ابً ٍب  .3/22اش وصىدٍ فَُٗ ؤمرظه الدا ٙص

نننا٢ الهُش ننني فننني اتهمنننُ  3/462  وصنننححه ؤبنننى وَنننُم فننني الحلُنننت 776  صواٍ ؤبنننى ٌَلنننى  3  : صظالنننه صظنننا٢ الصنننحُح وصنننححه البىؽنننٌ ي فننني 2/757ٙو

 .3/398ؤلاجحأ 

  .7643 ي ومضلم  4586 صواٍ البصاصي  2 

  .73   7643  ومضلم  4587 صواٍ البصاصي  5 
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ؤٌضٜر ؤن ٠ًىهىا ل١ في الو  صىاء"؟ ٙا٢: "زم ٙا٢: "ٕإعهد ٍلى َاا ٌّ ي  -   وفي صواًت إلاضلم ٙا٢:   7 ٍلى ظىص 

اا البً حبان "ال حغهدو  ٍلى ظىص »مً حدًض الىَمان:  (3)وفي لًٖ ألحمد  4 ٕال ب ا ". ٙا٢: بلى وفي صواًنت  (4)ٝو

 الَمدةي البلِى «.ٕةو  ال ؤعهد ٍلى ظىص ؤعهد ٍلى َاا ٌّ ي »له: 

صواٍ ؤحمنند وؤبننى « اٍنندلىا بننٌن ؤبىنناثٟم زالزننا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙننا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  –ٍننً الىَمننان بننٌن بغننٌ و 

وصننٟذ ٍىننه ؤبننى داود واإلاىنناصيي ٙننا٢ فنني عننري "اإلاىخٚننألا": وصظننا٢ بصننىادٍ زٚنناث بال اإلاٖقننل بننً  (5)داود واليضنناج  

. ى ؽد٘و  اإلاهلب بً ؤب  ؽٖرة َو

ً ظابر ي ٕإحألا صصى٢   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالذ امرؤة بغٌ  اهحل ابجي ّالما وؤعهد ٍلُه صصى٢   »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو

ٕٚا٢: بن ابىت ٕالن صإلخجي ؤن ؤهحنل ابنهنا ّالمن ي ٕٚنا٢: لنه بمنىة؟ ٙنا٢: وَنمي ٙنا٢: ٠ٕلهنم ؤٍنُنذ مشلمنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .(6)صواٍ ؤحمد ومضلم وؤبى داود « و  ال ؤعهد بال ٍلى حٛؤٍنُخه؟ ٙا٢: الي ٙا٢: ٕلِط ًؾ ك َااي وب

ً ابً ٍمري وابً ٍباش   يال ًحل لرظل مضلم ؤن ٌَن  الَنُت -ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي  ي-صعخي   ٍنهم-ٍو

حتن  ب ا عنبُ زم ًرظُ ٕ ها ا بال الىالد ُٕما ٌَن  ولدٍي ومشل الاي ٌَن  الَنُتي زم ًرظُن ٕ هنا ٝمشنل ال٠لنبي 

 البلِى. 7 والحاٝم  يوصححه ابً حبان يوصححه الى ماي يوألاصبَت يصواٍ ؤحمد -"ٙاءي زم ٍاد في ُٙ ه 

ٚت الَد٢ في ٍنُت ألاوالد:  مٍر

 ٌْ َخن
َ
ي
ْ
 از
َ٘
نْى
َ
ًَّ ِوَضناء  ٕ ن

ُ
نِةْن ٝ
َ
ِن ٕ ٌْ ن َُ
َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا
ّ
نُل َحنً

ْ
ِر ِمش
َ
ٝ
َّ
ْم ِللنا
ُ
ِدٝ
َ
ْوال
َ
ُ ِفي ؤ
َّ
ُم ا 
ُ
ىِؽُٟ ًُ َٜ َوِبْن ٙا٢ حَالى: ﴿ نَر

َ
نا َمنا ج
َ
ش
ُ
ل
ُ
ًَّ ز ُهن
َ
ل
َ
ِن ٕ

نن ننّلِ َواِحنٍد ِمْنُهَمننا الَضنُدُش ِممَّ
ُ
نِه ِل٠ ٍْ َبَى
َ
 َوأِل
ُ
ْؾننٗ َهنا الّىِ

َ
ل
َ
ٕ 
 
نْذ َواِحننَدة

َ
اه
َ
ننُه ٞ

َ
ند  َوَوِصز
َ
ننُه َول
َ
ًْ ل ن
ُ
ٟ ًَ ننْم 
َ
نِةْن ل
َ
نند  ٕ
َ
نُه َول
َ
نناَن ل
َ
َٜ ِبْن ٞ نَر

َ
ا ج

ن ًْ ْو َد
َ
ي ِبَهنا ؤ ىصنخِ

ًُ ٍت  َُّ نِد َوِؽن َْ ًْ َب نِه الَضنُدُش ِمن ّمِ
ُ
ِر
َ
ٕ 
 
نَىة
ْ
نُه ِبم
َ
ناَن ل
َ
ِةْن ٞ
َ
ٕ 
ُ
ض
ُ
ل
َ
ِه الش ّمِ
ُ
ِر
َ
ٕ ٍُ َبَىا
َ
نْدُصوَن ؤ

َ
 ج
َ
ْم ال
ُ
ٝ
ُ
ْبَىنائ
َ
ْم َوؤ
ُ
ٝ
ُ
ًٍ آَبنائ

 
َ
َحُهْم ؤ
َ
ا  ؤ ُم  ِٟ ا َح ِلُم 

ٍَ اَن 
َ
ٞ َ
َّ
ِ ِبنَّ ا 

َّ
ًَ ا   ِم

 
ِرٍَقت
َ
ا ٕ  َ ْٖ
َ
ْم ه
ُ
ٟ
َ
َرُب ل
ْ
 [.77  ] ]اليضاء: 77ٙ

با    (8)ما وصد في الَمري والٙر

نً ظننابر بنذ لننه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙ نخ  صصننى٢   »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –ٍو وفنني لٖننً ٙننا٢:  ي(9)مخٖننٛ ٍلُنه « بننالَمري إلاننً َو

ننا حُننا ومُخننا ولَٚبننه» اي ٕمننً ؤٍمننر ٍمننري ٕهنني للنناي ؤٍمَر صواٍ ؤحمنند " 7 ؤمضنن٠ىا ٍلننُٟم ؤمننىالٟم وال جٖضنندَو

                                                        

  ظىص: ىلم.7 

م  4    .77   7643 مضلم بٙر

اا اللًٖ ٍىد البصاصي  5714 ي ابً حبان  2/473 ؤحمد  3    .7643 ي مضلم  4517 ي َو

  .515ي 77/513 ابً حبان  2 

  .6/464 ي اليضاج   3522 ي ؤبى داود  2/475 ؤحمد  5 

  .3525 ي ؤبى داود  7642 ي مضلم  3/346 ؤحمد  6 

ننادة ي وابنننً حبنننان 4377 ي وابنننً ماظننه  4734 ي والى مننناي  468 - 467/  6 ي واليضنناج   3539 ي وؤبنننى داود  78و  7 4 صواٍ ؤحمنند  7     بننندون الٍس

ا٢ الى ماي: 74/396 " ي والنو او  في "الٟبٌ 4777  وؤبى ٌَلى  26/  4 ي والحاٝم  5717   َاا حدًض حضً صحُح "."  ٙو

بقم الٌَن اإلاهملت وص٠ىن اإلاُم منُ الٚؾنري منإمى  منً الَمنر و ني الحُناةا صن ي بنال١ ألجهنم ٞناهىا "الَمري »ه: : ٙىل-صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 8 

ْمننَري. و  ٍُ ٚننى٢ لنه: ؤٍمرجنن١ بًناٍي ؤي: ؤبحتهننا لن١ منندة ٍمننٜر وحُاجن١ي ُٕٚننل لهنا  بنا»فني الهاَلُننت ًٚننُ الرظننُل الرظنَل الصننخيءي ٍو بننىزن الَمننري «: الٙر

 بٖخح الغٌن اإلازهمت والراء ؤي صىاء.« عٌر»ٞل واحد ًراٙب ؽاحبه حت  ًمىث لى ظُ بلُه. ٙىله:  مإمى ة مً اإلاراٙبتا ألن

  .6/477 ي واليضاج   3551  وؤب  داود  5731   ابً حبان  393ي 312ي 3/314  ؤحمد  7645 ي مضلم  4284 البصاصي  9 
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منً ؤٍمنر » :(4)وفي صواًت ألحمد ومضنلم واليضناج  « الَمري ظاثسة ألَلها»ٙا٢:  (3)وفي صواًت ل تمضت  ي(2)ومضلم 

ٚبنه صظال ٍمري له ولَٚبهي ٕٚد ٙنُ ٙىله حٚه ٕ هاي  (5)وفني صواًنت إلاضنلم واليضناج  والى مناي "و ي إلاً ؤٍمنر ٍو

ؤًمننا صظننل ؤٍمننر ٍمننري لننه ولَٚبننهي ٕةجهننا للنناي ٌَناَننا ال ًرظنُن بلننى النناي ؤٍناَنناي ألهننه ؤٍنننألا ٍننناء »وصننححه: 

ض َذ ُٕه اإلاىاٍص نا الىبني »ٍنً ظنابر:  (6)وفني لٖنً ألحمند ومضنلم وؤبن  داود "ٙو ؽنلى    -بهمنا الَمنري التني ؤظاَز

وفي صواًت لليضاج  « ؤن ًٚى٢:  ي ل١ ولَٚب١ ٕةما ب ا ٙا٢  ي ل١ ما ٍغذي ٕةجها جرظُ بلى ؽاحبها -ٍلُه وصلم 
ضننشجي بن حنندر بنن١ حنند -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني » :(7) ر وبَٚبنن١ ٙ ننخ  بننالَمري ؤن حهننب الرظننل للرظننل ولَٚبننه الهبننتي َو

 الَمدة «.ٕهي بلي وبلى ٍٚبي بجها إلاً ؤٍن ها ولَٚبه

ننً ظننابر ؤن صظننال مننً ألاهؾنناص ؤٍنننألا ؤمننه حدًٚننت مننً هصُننل فنني حُاتهنناي ٕماجننذ ٕجنناء ؤمىجننهي »   -هنع هللا يضر  –ٍو

صواٍ ؤحمد وؤبنى داود « ي ٕٚضمها بُنهم مٌ ازا-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚالىا: هحً ُٕه عٌر صىاءي ٙا٢: ٕإبألا ٕامخؾمىا بلى الىبي 
ا٢ ابً صصالن: صظاله صظا٢ الصحُح. .(8)  ٙو

ب عِ ا ؤو ؤٍمٍر ٕهى لىصزخه»ي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:   -هنع هللا يضر  –ًٍ ظابر بىا وال حَمروا ٕمً ؤٙص   (9)« ال جٙر

رة  .(10)مخٖٛ ٍلُه "الَمري مٌ ار ألَلهاي ؤو ٙا٢: ظاثسة»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    -هنع هللا يضر  –ًٍ ؤب  ٍَر

ننند بنننً زابنننذ  نننً ٍز منننً ؤٍمنننر ٍمنننري ٕهننني إلاَمنننٍر محُننناٍ ومماجنننه ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو

ب عِ ا ٕهنى صنيُل اإلاٌن ار بىاي مً ؤٙص وفني لٖنً  (11)وؤبنى داود واليضناج  وابنً ماظنه وابنً حبنان صواٍ ؤحمند  "جٙر

بننا ظنناثسة» ٙننا٢: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني  :(12)لليضنناج   بهننا» :(13)وفنني لٖننً لننه  "الٙر بننا للنناي ؤٙص وفنني لٖننً ألحمنند « ظَننل الٙر
با للىاصر» :(14)  «.ظَل الٙر

ً ابً ٍباش بهنا: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصنى٢      -هنع هللا يضر  –ٍو بنا ظناثسة إلانً ؤٙص نا والٙر « الَمنري ظناثسة إلانً ؤٍمَر

 ٙا٢ الحإً: وبصىادٍ صحُح. .(15)صواٍ ؤحمد واليضاج  

                                                                                                                                                                                                

خه.7    لَٚبه: لاٍص

  .7645 ي مضلم  385ي 3/374 ؤحمد  4 

  .3/313 ي ؤحمد  4383 ي ابً ماظه  7357 ي الى ماي  6/472 ي اليضاج   3558داود   ؤبى 3 

  .4381 ي وابً ماظه  5738   77/538 ي  ابً حبان  6/475 ي اليضاج   7645 ي مضلم  3/361 ؤحمد  2 

  .7/478والغإعي    ي7227 ي وؤلامام مال١  3553 ي  ؤب  داود  7351 ي الى ماي  6/475 ي اليضاج   7645 مضلم  5 

بد الرزا٘  5739 ي  ابً حبان  3555 ي ؤبى داود  7645 ي مضلم  3/492 ؤحمد  6    .9/791 ي ٍو

  .6/476 اليضاج   7 

  .3557 ي ؤبى داود  3/499 ؤحمد  8 

   وامخلٗ في وؽله وبصصاله.3737  واليضاج   3556  صواٍ ؤبى داوود  9 

  .6/477 ي واليضاج   3528 ي  ؤب  داود  289ي 4/249ؤحمد    ي7646 ي مضلم  4283 البصاصي  71 

  .536-77/532  مصخؾراي ابً حبان  4387 ي ابً ماظه  6/474 ي اليضاج   3559 ي ؤبى داود  5/789 ؤحمد  77 

  .3716 اليضاج   74 

اا اللًٖ ٍىد ٍبد الرزا٘ في "اإلاؾى3717ٗ اليضاج   73    .5/763 "نو او  في "الٟبٌ  ي وال5/789 ي وؤحمد  9/786 " ي َو

  .5/786 ؤحمد  72 

  .471ي 6/469 ي اليضاج   7/451 ؤحمد  75 
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ً ابً ٍمر  بنىاي ٕمنً ؤٍمنر عِن ا ؤ: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنا٢: ٙنا٢ صصنى٢     -هنع هللا يضر  –ٍو بنهي ٕهنى ال حَمنروا وال جٙر و ؤٙص

 وصظا٢ بصىادٍ زٚاث. ي(1)صواٍ ؤحمد واليضاج  « له حُاجه ومماجه

غننهد لننه مننا ؤمرظننه الغننإعي وؤبننى داود واليضنناج   ال »ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  –مننً حنندًض ظننابر (2)َو

بهي ٕضيُله صيُل اإلاٌ ار بىاي ٕمً ؤٍمر عِ ا ؤو ؤٙص  وصححه ؤبى الٖخح الٚغٌ ي ٍلى عرم هما. "حَمروا وال جٙر

 البلِى

 . 4/337بداًت اتهتهد  .الهبت مغروٍت ومىدوب بل هاؤظمُ الَلماء ٍلى ؤن  .7

  .4/47ؤلإؾاي  .الهبت جلسم بالٚبكوؤظمَىا ٍلى ؤن  .4

نننىب فننني حنننا٢ الصنننحت وظنننىاز الخؾنننٔر وؤظمَنننىا ٍلنننى ؤهنننه  .3  للمَى
 
ال ججنننىز َبنننت الىاَنننب بال ب ا ٞنننان مال٠نننا

 . 4/777بداًت اتهتهد  .بمال٘ الُد

ند ٍنً الشلنض بال بنة ن الىصزنتوؤظمَىا ٍلى ؤن  .2 ؤلاعنرأ  .الهبناث فني منـر اإلانىث لهنا حٟنم الىؽناًا وال جٍس

  .793مراجب ؤلاظماٌ ؼ .7/87

ٞاص  .ؤهه ال ًجىز الرظٌى في الؾدٙتوؤظمَىا ٍلى  .5  . 8/479اإلاْجي  44/374الاصخا

 . 8/478اإلاْجي  .صحمه اتحرم لاوي َبخه  ال ًجىز صظٌى الىاَب ًٍوؤظمَىا ٍلى ؤهه  .6

 . 8/478اإلاْجي  .ال ًجىز صظٌى الرظٌى في َبت السوط المرؤجهوؤظمَىا ٍلى ؤن  .7

 . 3/93الخمهُد  774مراجب ؤلاظماٌ ؼ .اإلانلب و جيي َاعم جبالهبت والَنُت حال٢ لوؤظمَىا ٍلى ؤن  .8

  .8/573اإلاْجي  .ظىاز الهبت ل حرب  في داص الحربوؤظمَىا ٍلى ؤن  .9

ت بنننٌن ألاوالد النننناٞىص ؤو ؤلاهنننار الهبننننت  اإلاْجنننيوؤظمَنننىا ٍلننننى ؤن  .71   وؤن جٖقننننُل 8/459مغنننروٍُت الدضننننٍى

 . 4/57ؤلإؾاي  .بَقهم ٍلى بَك في الهبت مٟروٍ

بقننننالرظنننوؤظمَنننىا ٍلننننى ؤن  .77 ننننب لىلننندٍ الؾننننٌْ  َبنننت ٙو  ؤلاظمنننناٌ .لنننه مننننً هٖضنننه ؤن الهبننننت جامنننت هل ب ا َو

  .755ؼ

ووصُن الحىُٖننت بصنحت ٙننبك  4/57الهبننت ٍنً النٖننل الؾنٌْ  ؤلإؾنناي ًٚنبك الننىلي وؤظمَنىا ٍلنى ؤن  .74

  .8/055ابن عابدين مً َى في ٍُالت ولى بحقرة الىلي 

ننننٛ صصننننى٢ ولننننى ٞننننان ص  وؤظمَننننىا ٍلننننى .73  ٙصننننحت جبلُنننٓن الهبننننت ٍننننً مٍر
 
 ؤو  مُننننا

 
 ؤو ؽننننيُا

 
مراجننننب ؤلاظمنننناٌ  .ُٚننننا

 . 773ؼ

ىب ب ا وؤظمَىا ٍلى ؤن  .72   .774مراجب ؤلاظماٌ ؼ يلم ًٚبل الهبت ٕةجها ج٠ىن في مل١ الىاَباإلاَى

ٞالدابتوؤظمَىا ٍلى ؤهه  .75   .5/93جيٌُن الحٚاثٛ  .جصك َبت اإلاغاٌ الاي ال ًىٚضم 

ٞاص 97ال جصك َبت ٍقى منً بوضنان  مملنٜى  ؤو حُنىان.  مراجنب ؤلاظمناٌ ؼوؤظمَىا ٍلى ؤهه  .76 يالاصنخا

76/67 . 

                                                        

  .4384 ي  ابً ماظه  6/473 ي اليضاج   4/32 ؤحمد  7 

  .6/473 ي اليضاج   3556 ي ؤبى داود  7/479 الغإعي  4 
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. مراجنب 755ً للمندًً منا ٍلُنه منً دًنً بلٖنً الهبنت وؤلابنراء. ؤلاظمناٌ ؼَبت النداث وؤظمَىا ٍلى صحت .77

 . 774ؤلاظماٌ ؼ
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  [64اإلااثدة:

ً ؤب  بٟرةا  بن دماءٝم وؤمىالٟم ]وؤٍرافٟم[ ٍلُٟم  -ٙا٢: في منبخه ًىم الىحر بمج   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي  -ا  -ٍو

م َاا  البلِى. 4 مخٖٛ ٍلُه  - حرامي ٝحرمت ًىمٟم َااي في بلدٝم َااي في عهٝر

نننً ؤونننط: ؤن الىبننني  نجي « ال ًحنننل منننا٢ امنننرت مضنننلم بال بنُبنننت منننً هٖضنننه»ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو بةصننننىاد  (3)صواٍ النننداٙص

 فَُٗي لًٟ له م٘ر وعىاَد.

رةي ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙا٢:  ًٍ م له وال مخاٌي ٕٚا٢: « ؤجدصون ما اإلاٖلط؟»ؤب  ٍَر ٙالىا: اإلاٖلط ُٕىا مً ال دَص

نأ َنااي وؤٞنل منا٢ َنااي » إح  ٙد عخم َنااي ٙو ٞاةي ٍو بن اإلاٖلط مً ؤمتي ًإح  ًىم الُٚامت بؾالةي وؽُامي وز

اا منً حضنىاجهي ٕنةن ٕىِنذ حضنىاجه ٙبنل ؤن ًٚ نخ  وص١ٖ دم َااي وفرب َااي َُٕنألا َاا مً حض ىاجهي َو

  (4)"ما ٍلُه ؤما مً مناًاَم ٕنرحذ ٍلُهي زم مري في الىاص
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ننرةي ؤن صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلصي ٙننا٢:  لخننادن الحٚنن٘ى بلننى ؤَلهننا ًننىم الُٚامننتي حتنن  ًٚنناد للغنناة اله حنناءي مننً »ٍننً ؤبنن  ٍَر

   (1)"الغاة الٚرهاء

ننرة  ننً ؤبنن  ٍَر نند  -ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍننً الىبنني  -ا  -ٍو نند ؤداءَنناي ؤدي   ٍىننهي ومننً ؤمننا ًٍر مننً ؤمننا ؤمننىا٢ الىنناش ًٍر

.اتحرص . 4 صواٍ البصاصي  -بجالٕهاي ؤجلٖه     ي البلِى

نرةي ٙننا٢: ٙنا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ندٍي واإلاننامً منً ؤمىننه الىنناش اإلاضننلم منً صننلم »ٍنً ؤبنن  ٍَر اإلاضنلمىن مننً لضنناهه ٍو

 .(3)« َاا حدًض حضً صحُح» :«ٍلى دمائهم وؤمىالهم

 .(4)"ال بًمان إلاً ال ؤماهت لهي وال دًً إلاً ال ٍهد له "ًٍ ؤوط بً مال١ ٙا٢: ما منبىا هبي   ملسو هيلع هللا ىلص بال ٙا٢: 

رةي ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  د ؤملٗي وب ا ائجمً مان "ٙا٢: ًٍ ؤب  ٍَر   (5)"آًت اإلاىإٛ زالر: ب ا حدر ٝابي وب ا ٍو

ً ٍبد الرحمً بً ؤب  لُلنى ٙنا٢:  ٕىنام صظنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤجهنم ٞناهىا ٌضنٌ ون مُن الىبني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حندزىا ؤصنحاب الىبني »ٍو

صواٍ ؤبى داود « ال ًحل إلاضلم ؤن ًروٌ مضلما -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي منهم ٕاهنلٛ بَقهم بلى حبل مَه ٕإماٍ ٌٕٖس ٕٚا٢ الىب

 وصٟذ ٍىه َى واإلاىاصيي وال بإش بةصىادٍ.

غننهد لصننحخه حنندًض الىَمننان بننً بغننٌ  ٍننً الىبنني  صواٍ النو اونن  فنني « ال ًحننل الرظننل ؤن ًننروٌ مضننلما: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -َو

 ٙا٢ اإلاىاصي: صواجه زٚاث. ""الٟبٌ 

 .(6)« ال ًحل إلاضلم ؤو مامً ؤن ًروٌ مضلما»وصواٍ الو اص مً حدًض ابً ٍمر بلًٖ: 

ً ؤب  حمُد الضاٍدي  ؤن ًإمنا ٍؾنا ؤمُنه بٌْن  مُنب هٖنط  ت ال ًحنل المنر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٙا٢: ٙا٢ صصنى٢    -ا  -ٍو

 البلِى.  7 صواٍ ابً حباني  -مىه 

د بً ظدٍان اشخي يًٍ ٍلي بً ٍز ال ًحل ما٢ امرت مضلم بال ًٍ »ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  يًٍ ٍمه يًٍ ؤب  حرة الٙر

  (8)"مُب هٖط

 :و بحها ما وصد في حلب اإلااعُت

ال ًحلون ؤحند ماعنُت امنرت بٌْن  ب هنهي ؤًحنب ؤحندٝم ؤن جناحألا »ًٍ ٍبد   بً ٍمر ب: ؤن صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢: 

ي ٕةهمنا جصنسن لهنم فنروٌ مىاعن هم ؤمَمنتهمي ٕنال ًحلنون ؤحند  (2) مَامنه  (1) ُٕيخٚنلمغنر خهي ٕخٟضنر مساهخنهي 

  (3)"ؤحد ماعُت ؤحد بال بة هه
                                                        

  .4584  صواٍ مضلم  7 

  .4387 صواٍ البصاصي  4  

   بضىد ظُد.2995  واليضاج   4647  صواٍ الى ماي  3 

ج اإلاضىد74383  صواٍ ؤحمد  2   .  وحضىه ألاصهائول في جصٍر

   .59  - 717  ومضلم  4684ي 33صواٍ البصاصي    5 

نننا٢  7547 صواٍ الونن اص  ٝغنننٗ ألاصننخاص 6  نننى فننَُٗي وصنننححه لٌْننٍ  ألالبننناو  فننني 71548الهُش نني فننني اتهمننُ   ي ٙو م ؤبنننى ؤمُننت َو ُنننه ٍبننند الٟننٍر   ٕو

ُب ُب والىَ    .4817  صحُح الىّ 

  .7766 صواٍ ابً حبان  7 

نجي  8  ننه7571  وؤبننى ٌَلننى  77525  والب هٚنن  فنني الٟونن ي  4886  صواٍ النداٙص الهننامُ فنني صننحُح    وابننً ظندٍان فننَُٗي وصننححه ألالبنناو  بنٙر

   7259  وؤلاصواء  7664 
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نننً الحضنننً ٍنننً صنننمرة بنننً ظىننندب ؤن الىبننني  ب ا ؤحنننألا ؤحننندٝم ٍلنننى ماعنننُت ٕنننةن ٞنننان ٕ هنننا ؽننناحبها »ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ٕلِضننخإ ههي ٕننةن ؤ ن لننه ٕلُحلننب ولِغننربي وبن لننم ًٟننً ٕ هننا ؤحنند ٕلُؾننىث زالزننا ٕننةن ؤظابننه ؤحنند ٕلِضننخإ ههي 

ا٢  (4)د والى ماي صواٍ ؤبى داو « ٕةن لم ًجبه ؤحد ٕلُحخلب ولِغرب وال ًحمل ا٢: حدًض حضً صحُح. ٙو ي ٙو

 ٍلي بً اإلادًجي: صماٌ الحضً مً صمرة صحُح.

منً منا٢  ُي ب ي ٙا٢: عهدث صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص في  هت الىداٌ بمجن ي ٕضنمَخه ًٚنى٢: "ال ًحنل المنرت الًٍ ٍمرو بً 

ؤمُنه شنخيء بال منا مابنذ بننه هٖضنه"ي ٕٚلنذ لنه: ًنا صصننى٢   ؤصؤًنذ بن لُٚنذ ّنىم ابنً ٍننم لنيي ٕإمناث منهنا عنناةي 

  .(6)"ي  (5) ٕاظى صتها ؤٍلي في  ل١ شخيءي ٙا٢: "بن لُٚتها جحمل عٖرة وؤزهاداي ٕال جمضها

 :ؤو ٌْلب ٍلى اليً ب ن ؤصحابها ألاٞل مً زماص اليضاجٌن التي ال صىص لهاما وصد في 

د الرهرة حت  ب ا دهىها مً اإلادًىنتي ٙنا٢: ٕندملىا وملٖنىو  »ًٍ ٍمٌ  مىلى آب  ال حم ٙا٢:  ؤٙبلذ مُ صادح  هٍر

م ٕإؽابخجي مجاٍت عدًدةي ٙا٢: ٕمر ب  بَك مً ًصرط مً اإلادًىت ٕٚالىا: لى دملذ اإلادًىت ٕإؽيذ  في ىهَر

ً ٕإجناو  ؽناحب الحناثه وؤحنألا بن  بلنى صصنى٢   مً جمر حاثنها. ٙا٢: ٕدملذ ح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اثنا ٕٚنَذ مىه ٙىنٍى

لني زى ناني ٕٚنا٢: ؤحهمنا ؤٕقنل ٕإعنرث بلنى ؤحندَماي ٕٚنا٢: مناٍ وؤٍنه ؽناحب الحناثه آلامنر.  ٕإموٍ  مو ي ٍو

ٌن  ٙنا٢ فني "مجمُن صواَمنا ؤحمند  ي وفني بصنىاد ألاو٢ حناجم بنً بصنماٍُل مصخلنٗ ُٕنهي وحندًض ٍم« ٕصلى صيُلي

ند بنً اإلاهناظر  ٝنٍر ابنً حبنان  السواثد": ؤمرظه ؤحمد بةصىادًً فني ؤحندَما ابنً لهَُنتي وفني آلامنر ؤبنى بٟنر بنً ٍز

 . (7) ولم ًاٝر ُٕه ظرحا وال حَدًالي و ُٚت صظاله زٚاث

ً ٍمرو بً عنَُب ٍنً ؤبُنه ٍنً ظندٍي ٙنا٢:  ٍنً الشمنر اإلاَلنٛي ٙنا٢: منً ؤؽناب مىنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صن ل صصنى٢   »ٍو

بُٖنه منً  وي حاظنت ٌّنن  مخصنا مبىنت ٕنال شننخيء ٍلُنه ومنً مننرط بصنخيء َٕلُنه ّرامنت مشلُننه والَٚى نت ومنً صنن٘ر 

ً ٕبلننٓن زمننننً اتهنننً َٕلُنننه الٚننننن نننه الهننننٍر صواٍ اليضننناج  وؤبننننى داود والحننناٝم وصننننححه « ُمىنننه عننِن ا بَنننند ؤن ً ٍى

                                                                                                                                                                                                
ٚا٢ للى اب الاي ًصرط مً البه : هصُلي وفي الحدًض: « ُٕىدشل مَامه»  7746في صحُح مضلم   وصوي (1) هشل »بالشاءي ؤي: ٌضخصرطي ٍو

ا.« ما في ٝىاهخه  .ؤي: ؽبها وهيَ 

ت التي ًصسن ٕ ها النَام. ٙىله: « مغر ت»ٙىله: (2)  .ؤي: ٌضخصرط. «ُٕىدشل»بقم الراء  ي الْٕر

  .7746  ومضلم  4235  صواٍ البصاصي  3 
 .  .7496   3/591  ي الى ماي  4679   3/39ؤبى داود  (4)

الابح ت ؤي: بن لُٚتها ٍلى حالت مغَرة بإن جل١ اإلااعُت مَدة للابح حاملت إلاا ًؾ ك له مً آل« بن لُٚتها وزهت جحمل عٖرة»ٙىله: (5)

ى الَىد الاي ًٚدي به-ألازهاد و ي الغٖرة وآلت النبل و ي   .ٕال جإماَا. -ظمُ زهدي َو

نجي75288 ؤمرظنننه ؤحمننند  6  م 46-3/45   والنننداٙص ي 2/24ي وفننني مغننن٠ل آلازننناص 2/427ي والنحننناوي فننني عنننري مَننناو  آلازننناص 89ي ٝخننناب البُنننٌى بنننٙر

ا٢ الهُش ي في اتهمُ 6/97والب هٚ   اداجه ؤًقا والنو او  في الٟبٌ  وألاوصه وصظا٢ ؤحمد زٚاث اَن.2/772ي ٙو  ي صواٍ ؤحمد وابىه مً ٍز

لعي في هؾب الراًت:  د بً ظدٍان..ُدي وؤمرط هحٍى ًٍ ؤوط بةوبصىادٍ ظ2/769ٙا٢ الٍس  صىادًً: في ألاو٢ مجاَُلي وفي الشاو  ٍلي بً ٍز
نجي  5/773ي 3/243ؤحمد  (7)   ي والحدًض الشاو  ٍىد 6/79  ي والب هٚ   2/427  ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص"  46-3/45  ي والداٙص

 .  .71/3  ي والب هٚ   747   77/66  ي والنو او  في "الٟبٌ "  5/443ؤحمد  
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ىت ٌضإ٢ صصنى٢   »ي وفي صواًت: ٙا٢:   (1)وحضىه الى ماي  ضنت التني جامنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صمَذ صظال مً مٍس ٍنً الحَر

فنني مرابَهننا ٙننا٢: ٕ هننا زمنهننا مننرجٌن وفننرب ه٠ننا٢ي ومننا ؤمننا مننً ٍنىننه ُٕٖننه الٚننُن ب ا بلنٓن مننا ًامننا مننً  لنن١ زمننً 

هًي ٙا٢: ًا صصى٢   والشماص وما ؤما منها في ؤٝمامهاي ٙا٢: مً ؤما بٖمه ولم ًخصا مبىت ٕلِط ٍلُه شخيء ات

ومننً احخمننل َٕلُننه زمىننه مننرجٌن وفننرب ه٠ننا٢ي ومننا ؤمننا مننً ؤظراهننه ُٕٖننه الٚننُن ب ا بلنٓن مننا ًامننا مننً  لنن١ زمننً 

ومننا لننم ًبلنٓن زمننً ُٕٖننه »فنني آمننٍر   (5)مَىنناٍ وزاد اليضنناج    (4) هوالبننً ماظنن  (3)صواٍ ؤحمنند واليضنناج  «  (2) اتهننً

 « .ّرامه مشلُه وظلداث ه٠ا٢

ب ال   (6)صواٍ الى ماي « مً دمل حاثنا ٕلُإٞل وال ًخصا مبىت»ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ ابً ٍمر ًٍ الىبي و  ا٢: ٍّر ي ٙو

هنا  د ظاء منً ؤوظنه ؤمنري ٙنا٢ ابنً  هنر: الحنٛ ؤن مجمٍى ا٢ الب هٚ : ال ًصك. ٙو ه بال مً َاا الىظه. ٙو ال وَٕر

د احخجىا في ٝشٌ  مً ألاح٠ام بما َى دوجها..    ال ًٚؾر ًٍ دصظت الصحُحي ٙو

نننً ؤبننن  هقنننرة ٍنننً ؤبننن  صنننَُد ؤن صصنننى٢     ؤحنننألا ؤحننندٝم حاثننننا ٕنننإصاد ؤن ًإٞنننل ٕلُىنننادي: ًنننا ب ا »ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍو

ؽننناحب الحننناثه. زالزننناي ٕنننةن بظابنننه وبال ٕلُإٞنننل وب ا منننر ؤحننندٝم بةبنننل ٕنننإصاد ؤن ٌغنننرب منننً ؤلباجهنننا ٕلُىنننادي: ًنننا 

صواٍ ؤحمند وابننً ماظننت وؤبننى ٌَلننى وابننً حبننان والحنناٝم « ؽناحب ؤلابننل ؤو ًننا صا نني ؤلابننل ٕننةن ؤظابننه وبال ٕلِغننرب

 .(7)واإلاٚدحخي

ننً  ٕٚننا٢: ًننا صإنُن لننم جننرم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٝىننذ ؤصمنن  هصننل ألاهؾنناص ٕإمنناوو  ٕنناَبىا بنن  بلننى الىبنني »صإنُن بننً ٍمننرو ٙننا٢: ٍو

ي ؤعنب١َ   وؤصواٜ ُن ل منا ٙو . ٙا٢: ال جرم ٞو صواٍ ؤبنى داود وابنً ماظنت « هصلهم؟ ٙا٢: ٙلذ: ًا صصى٢   الهٌى

ب  ا٢: حدًض حضً صحُح ٍّر  .  (8)والى مايي ٙو

 ما وصد في جمل١ الىالد إلاا٢ ولدٍ:

صواٍ  "بن ؤمُب ما ؤٞلنخم منً ٝضنبٟمي وبن ؤوالدٝنم منً ٝضنبٟم: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙالذ: ٙا٢ الىبي    - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت

ومنننرط  "ولنند الرظنننل مننً ؤمُنننب ٝضننبهي ٠ٕلننىا منننً ؤمننىالٟم» :(2)وفنني لٖنننً ألحمنند  ي(1)التمضننت وحضننىه الى مننناي 
                                                        

   ..7489   3/582  ي والى ماي مصخؾرا  2/243  ي الحاٝم  2391ي 7771   2/737ي 4/736  ي ؤبى داود  8/58 اليضاج   7 

ومننننٔر الشننننىب وال ًخصننننا مبىننننت ؤي ال ًصبننننإ مىننننه فنننني  التبىننننت مَنننننٗ ألازاصي و بقننننم التنننناء اإلازهمننننت وصنننن٠ىن اإلاىحنننندة بَنننندَا هننننىن « مبىننننت» ٙىلنننه: 4 

ً»محهرجهي وفي "الٚامىش" التبىت: منا جحملنه فني حقنى١. ٙىلنه:  ضنت»َنى مىفنُ ججُٖنٗ الشمنر ٝمنا فني "النهاًنت". ٙىلنه: « الهنٍر بٖنخح الحناء « الحَر

ضت الهبل ؤي ُٕ ضر الراء وص٠ىن الخحخُت بَدَا صٌن مهملت في "الدص الىشٌ ": حَر ت اإلاهملت ٝو ضنت الضنٙر ُنل الحَر ما ًحنرش بنه ألهنه لنِط بحنرزي ٙو

حىنن ش ؤي لنِط ُٕمنا صنن٘ر منً الهبنل ٙننُ اهخهنن . ٙىلنه:  « فني ؤٝمامهننا»هٖضنهاي ًٚنا٢ حنرش ًحننرش حرصنا واحىن ش احى اصننا ب ا صن٘ر ٕهنى حناصش ٍو

اء النلُ.. ى ٍو  ظمُ ٝم بٟضر ال٠أ َو

   ..2959   8/85  ي اليضاج   417ي 413ي 4/781 ؤحمد  3 

   ..4596   4/865 ابً ماظه  2 

   ..2959   8/85 اليضاج   5 
 . 7487   3/583الى ماي  (6)

  ي والنحاوي في "عري 5487   74/87  ي وابً حبان  7487ي 7422   265ي 4/239  ي وؤبى ٌَلى  4311   4/777  ي ابً ماظه  3/47ؤحمد  (7)

 .  .2/727  ي الحاٝم  2/421"عري مَاو  آلازاص"  

   .5/37  ي وؤحمد  3/514  ي  الحاٝم  7488   3/582  ي الى ماي  4499   4/777  ي ابً ماظه  4644   3/39داود   ؤبى(8)
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الحندًض ابنً حبنان فنني "صنحُحه"ي والحناٝمي ولٖنً ؤحمنند ؤمرظنه ؤًقنا الحناٝم وصننححه ؤبنى حناجم وؤبنى زصٍننت 

 وؤٍله ابً الٚنان.

ً ظابر د ؤن ًجخاي ماليي ٕٚا٢: ؤهذ ومال١ »   -هنع هللا يضر  – ٍو ؤن صظال ٙا٢: ًا صصى٢  ! بن لي ماال وولداي وؤب  ًٍر

ا٢ اإلاىاصي: صظاله زٚاث.ٙا٢ ابً  (3)صواٍ ابً ماظه  "ألب١ُ  الٚنان: وبصىادٍ صحُحي ٙو

ننً ٍمننرو بننً عننَُب ٍننً ؤبُننه ٍننً ظنندٍ  نند ؤن ًجخنناي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن ؤٍرابُننا ؤحننألا الىبنني »  -هنع هللا يضر  –ٍو  (4)ٕٚننا٢: ؤبنن  ًٍر

صواٍ « َىِ نا منً ٝضنبٟمي وبن ؤوالدٝنم منً ٝضنبٟمي ٠ٕلنٍى ماليي ٕٚا٢: ؤهذ ومال١ لىالدٜي بن ؤمُنب منا ؤٞلنخم

نا٢ ُٕنه:  الحندًض وؤمرظنه «  ...ٕٚنا٢: بن لني مناال وولندا وبن والندي -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن صظنال ؤحنألا الىبني »ؤحمد وؤبنى داودي ٙو

مت وابً الهاصود  ىاٍ. "وؤوصد الحدًض في "اإلاٚاؽد ي(5)ابً مٍس  مً م٘ر ٝشٌ ة ٙو

 ما وصد في اليٖر بالحٛ:

نٍت ِمن ٙا٢ نا٢َ َحبَّ
َ
ٚ
ْ
ناَن ِمش
َ
ا َوِبْن ٞ   ِْ ن

َ
نط  ع ْٖ

َ
نُم ه
َ
ل
ْ
ي
ُ
 ج
َ
نال
َ
اَمنِت ٕ َُ ِٚ

ْ
نْىِم ال َُ  ِل

َ
ْضه ِٚ
ْ
ًَ ال َىاِزٍ

َ ْ
ُُ اإلا َق
َ
َىنا ِبَهنا حَالى: ﴿َوه ِْ

َ
ج
َ
نْرَد٢ٍ ؤ
َ
ًْ م

ألا ِبَىا َحاِصِبٌَن  
َ
ٖ
َ
 [  27  ] ]ألاهيُاء: 27َوٝ

ط   - اهنع هللا يضر – ي ؤن َىنننند بيننننذ ٍخبننننت- اهنع هللا يضر –ٍنننً ٍاجغننننتو  ي ٙالننننذ: ًنننا صصننننى٢   بن ؤبننننا صننننُٖان صظننننل شننننحُح ولنننِن

ى ال ٌَلمي ٕٚا٢:    (6)« ماي ما ١ًُٖٟ وولدٜي باإلاَرؤ»ٌَنُجي ما ًُٟٖجي وولديي بال ما ؤماث مىه َو

  (7)"بن لؾاحب الحٛ الُد واللضان»ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ي -رمحو    – ًٍ مٟحى٢ و 

ي ٙا٢: ٙلىا للىبني ملسو هيلع هللا ىلص: بهن١ جبَشىناي ٕىًن ٢ بٚنىم ال ًٚروهناي ٕمنا جنري ُٕنه؟ ٕٚنا٢ لىنا:   -هنع هللا يضر  – ٍٚبت بً ٍامر ًٍ

  (8)« بن هسلخم بٚىم ي ٕإمر لٟم بما ًيبغي للقُٗ ٕاٙبلىاي ٕةن لم ًَٖلىاي ٕصاوا منهم حٛ القُٗ»

متو  لُلت القُٗ حٛ ٍلى ٞل مضلمي ٕمً ؤؽبح بٖىاثنه ٕهنى » : ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ي ٙا٢  -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  ٍٝر

  (9)"ٍلُه دًًي بن عاء اٙخ خ  وبن عاء جٜر

متو  ؤًما صظل ؤفأ ٙىماي ٕإؽبح القُٗ محرومناي »ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  ي  -هنع هللا يضر  – ًٍ اإلاٚدام ؤب  ٍٝر

  (10)« ٕةن هؾٍر حٛ ٍلى ٞل مضلمي حت  ًإما بٚري لُلت مً زصٍه وماله

                                                                                                                                                                                                

 ي 2459 ي ابً حبان  441ي 793ي 764ي 747ي 24ي 6/37 ي ؤحمد  4491 ي ابً ماظه  7358 ي الى ماي  7/427 ي اليضاج   3548 ؤبى داود  7 

  .4/53الحاٝم  
  .3549 ي  ؤب  داود  4/54 ي الحاٝم  414ي 6/746  ؤحمد 4 

  .7/762 " ي وابً ٍدي في "ال٠امل2/758 " ي  النحاوي في "عري مَاو  آلازاص4497 ابً ماظه  3 

د ؤن ًجخاي مالي»: ٙىله: -صحمه    –  ٙا٢ الر ا ي 2   الهاًحت الغدًدة. مالي بالهُم بَدَا ٕىُٙت وآمٍر حاء مهملت الاظخُاي الاصدُؾا٢ ومىه« ًٍر

  .7/281 ي والب هٚ   2/758 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص4494 ي  ابً ماظه  995 ي ابً الهاصود  3531 ي ؤبى داود  4/472 ؤحمد  5 

   و ىب البصاصي: باب ٙؾاؼ اإلايلىم ب ا وظد ما٢ ىاإلاه.5362  صواٍ البصاصي  6 

نجي  7   .77/748عي ٕالحدًض مرصل واصخد٢ به الضرمسخي ٍلى مضإلت اليٖر بالحٛ في اإلايضىل   ومٟحى٢ جاب2553  صواٍ الداٙص

  .7747  ومضلم  4267  صواٍ البصاصي  8 

 .9/25  وصححه الىىوي في اتهمٌى 77774  وؤحمد  3677  وابً ماظه  3751  صواٍ ؤبى داوود  9 

 .9/25اتهمٌى   وحضىه الىىوي في 77778  وؤحمد  3757  صواٍ ؤبى داوود  71 
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وال الحمنناص ؤال ال ًحننل  و هنناب مننً الضننباٌي »ي ٍننً صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍننً اإلاٚنندام بننً مَنندي ٝننربو 

ألاَلننيي وال اللٚنننت مننً مننا٢ مَاَنند بال ؤن ٌضننخْجي ٍنهنناي وؤًمننا صظننل فننأ ٙىمننا ٕلننم ًٚننروٍ ٕننةن لننه ؤن ٌَٚننبهم 

 .(1)"بمشل ٙراٍ

ننرةو  ؤًمننا فننُٗ هننس٢ بٚننىمي ٕإؽننبح القننُٗ محرومنناي ٕلننه ؤن ًإمننا "ي ؤن الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍننً ؤبنن  ٍَر

  (2)" حرط ٍلُه بٚدص ٙراٍي وال

ح الَندوي و  منً ٞنان »ي ٙنا٢: صنمَذ ؤ هنايي وؤبؾنرث ٍُىنايي حنٌن ج٠لنم الىبني ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚنا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤبن  عنٍر

ٞان ًامً باهلل والُىم آلامر ٕلُٟرم فُٖه ظاثسجه ي ومً  ٙا٢: وما ظاثسجه « ًامً باهلل والُىم آلامر ٕلُٟرم ظاٍص

ٞان وصاء  ل١ ٕهى ؽندٙت ٍلُنهي ومنً ٞنان ًنامً بناهلل »ٙا٢: ًا صصى٢  ؟  ًىم ولُلتي والقُإت زالزت ؤًامي ٕما 

  (3)"والُىم آلامر ٕلُٚل مٌ ا ؤو لُؾمذ

 :بجالٔ ما٢ الٌْ  إلاؾ حخهما وصد في 

ْم َم  ٙا٢ َُ اَن َوَصاَء
َ
َُبَها َوٞ ٍِ

َ
ْن ؤ
َ
َصْدُث ؤ
َ
إ
َ
َبْحِر ٕ
ْ
ىَن ِفي ال

ُ
َمل َْ ٌَ ٌَن  ِٝ َضا

َ
ْذ إلِا
َ
اه
َ
٠
َ
ٕ 
ُ
َُىت ِٖ ا الضَّ مَّ

َ
َُىٍت حَالى: ﴿ؤ ِٖ لَّ َصن

ُ
ٞ 
ُ
ا
ُ
م
ْ
إ ًَ ِل١  

ا   ْؾب 
َ
 [ 792  ] ]الٟهٗ: 79ّ

 ما وصد في ّؾب الَٚاصاث:

د ً صَُد بً ٍز نه   بًناٍ ًنىم : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ى٢   ٙا٢: ٙا٢ صصن   -هنع هللا يضر  – ٍو منً اٙخنُن عنو ا منً ألاـص ىلمنا مٙى

٘ » :(5)وفي لًٖ ألحمد  (4)مخٖٛ ٍلُه « الُٚامت بضبُ ؤصفٌن  البلِى .«مً صر

ه   مً صبُ ؤصفٌن »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    - اهنع هللا يضر – ًٍ ٍاجغت مخٖٛ ٍلُه «  (6)مً ىلم عو ا مً ألاـص مٙى

 الَمدة .«  9 ُٙد عو  » :(8)وفي صواًت للبصاصي  ي(7)ٍلُه 

                                                        

   وصىدٍ صحُح.3812  وؤبى داوود  67772  صواٍ ؤحمد  7 

ي ٕله ؤن ًإما مً ما٢ الٚىم.8928  صواٍ ؤحمد  4     وصححه محٚٛ اإلاضىد. ٙىله: "ٕإصك محروما"ي ٙا٢ الضىدي: ؤي: ما فٍُٖى

ُٙننل: َنناا ب ا هننس٢ بٚننىم مننً ؤَننل الىَمننت مننً صنن٠ان "بٚنندص ٙننراٍ": بٟضننر ٙننأ مٚؾننىصاي و ٖخحهننا ممنندودا: مننا ًؾننىُ للقننُٗ مننً مَننام ؤو عننراب. 

ننان فنني بنندء ؤلاصننالم زننم وسننخي و  ٍىنند البننىاديي َٕلنن هم القننُإتي ب ا وفننُ ٍلنن هم ؤلامننام فننُإت اإلاضننلم اإلانناص بهننمي ؤو َننى فنني حننٛ القننُٗ اإلاقنننري ٞو

 .71/533و 5/718"باصي بَك ؤَل الَلم: القُإت واظبت ٍلى ؤَل البادًت منلٚاي و  حَالى ؤٍلم. واهير "ٕخح ال

  .28  ومضلم  6179  صواٍ البصاصي  3 

 ي 7278 ي والى منننننننننننناي  77/567ي 7/268 ي  ابننننننننننننً حبنننننننننننان  791ي 789ي 788ي 7/787 ي ؤحمننننننننننند  7671   ي ومضننننننننننننلم3146ي 4341   البصننننننننننناصي 2 

  .929 ي وؤب  ٌَلى  4616والداصم   

بد ال7/729 " ي  النو او  في "الٟبٌ 7/788 ؤحمد  5    .77/71 " ي ومَمر بً صاعد في "ظامَه71/772رزا٘   ي ٍو
ه  »ٙىله:  6  جىز بص٠اجها ؤي ٠ًلٗ بىٚل منا ىلنم منهنا فني ًنىم الُٚامنت « مً صبُ ؤصفٌن»بقم ؤوله ٍلى اإلابجي للمجهى٢. ٙىله: "ًنٙى بٖخح الراء ٍو

ُل مَىاٍ ؤهه ٌَاٙب بالتضٗ بلى صبُ ؤصفٌ ٞالن٘ى في ٍىٚه ٙو ٠ىن  ا في ٍىٚه.الُٚامت بلى اتحغر ٍو  ن ٠ُٕىن ٞل ؤـص في جل١ الحالت مٙى

  .6/459ؤحمد   7 

  .454ي 79ي 6/62 ي ؤحمد  7674 ي مضلم  3143ي 4347البصاصي   8 

ا في ٍىٚه.9  ه: ظَل مٙى   ُٙد عو : ؤي ٙدص عو . مٙى
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نننرة نننً ؤبننن  ٍَر نننه   منننً صنننبُ »ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍنننً الىبننني    -هنع هللا يضر  – ٍو منننً اٙخنننُن عنننو ا منننً ألاـص بٌْننن  حٚنننه مٙى

ال ًإمننا ؤحنند عننو ا مننً ألاـص بٌْنن  »بال ؤهننه ٙننا٢:  (2)بةصننىادًً ؤحنندَما صننحُحي ومضننلم  (1)صواٍ ؤحمنند « ؤصفننٌن

ه   بلى صبُ ؤصفٌن بلى ًىم الُٚامت  .«حٚه بال مٙى

نننً ابنننً ٍمنننرو  منننً ؤمنننا منننً ألاـص عننِن ا بٌْننن  حٚنننه مضنننٗ بنننه ًنننىم : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙنننا٢ صصنننى٢      - هنع هللا يضر – ٍو

 .(3)صواٍ ؤحمد والبصاصي « الُٚامت بلى صبُ ؤصفٌن

ي ججدون ؤٍيم الْلى٢ ٍىد   ٍس وظل  صاٌ مً "ًٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٙا٢:  ي  -هنع هللا يضر  – ًٍ ؤب  مال١ ألاشهعي ألاـص

ننه مننً صننبُ  ً فنني ألاـص ؤو فنني الننداصي ُٕٚخننُن ؤحنندَما مننً حننً ؽنناحبه  صاٍنناي ٕننة ا اٙخنَننه مٙى الننرظلٌن ظنناٍص

 .(4)"ًىم الُٚامت  ؤصفٌن بلى

 صاٌ منً ألاـص ًيخٚؾنه منً حنٛ "ي ٙا٢: ٙلذ: ًا صصى٢  ي ؤي اليلم ؤٍينم؟ ٙنا٢:   -هنع هللا يضر  – ًٍ ابً مضَىد

نا بال الناي ملٚهنا ؤمُهي ٕلِضذ حؾاة  ي وال ٌَلنم ََٙر ها ًىم الُٚامت بلنى َٙنر ألاـص مً ألاـص ؤماَا بال مٙى

"(5)  

منً ؤمنا ؤصفنا بٌْن  حٚهناي ٞلنٗ ؤن ًحمنل "ي ًٚى٢: صمَذ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص ًٚنى٢:   -هنع هللا يضر  – ٌَلى بً مرة الشٖٚ 

  (6)"جرابها بلى اتحغر 

 .(7)"ٙا٢: ٙا٢ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ملَىن مً اهخٚؿ عِ ا مً جصىم ألاـص بٌْ  حٚه   - هنع هللا يضر – ًٍ ابً ٍباش

ط نً ألاعننَض بننً ٙنِن فنني ؤـص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظننال مننً ٝىنندة وصظنال مننً حقننرمىث امخؾننما بلننى الىبنني : »  -هنع هللا يضر  – ٍو

ي ٕٚننا٢ الٟىنندي: ؤصعننخي ًننا صصننى٢   وصزتهننا مننً ؤبنن ي بننالُمً ٕٚننا٢ الحقننرم : ًننا صصننى٢   اّخؾننبها َنناا  وؤبننٍى

ٕٚا٢ الحقرم : ًا صصى٢   اصخحلٖه ؤهه ما ٌَلم ؤجها ؤصعخي وؤـص والندي اّخؾنبها ؤبنٍى ٕتهُنإ الٟىندي للُمنٌن 

نى ؤ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕٚا٢ صصى٢    ظنامي ٕٚنا٢ الٟىندي: بهه ال ًٚخنُن ٍبند ؤو صظنل بُمُىنه مناال بال لٚن    ًنىم ًلٚناٍ َو

                                                        
  .5764ي 5767 ي  ابً حبان  234ي 388ي 4/387ؤحمد   7 

  .7677 مضلم  4 

  .3142ي 4344البصاصي   ي 4/99 ؤحمد  3 

ُننب 6879  بصنىادٍ فنَُٗي لقنَٗ ٍبند   بنً دمحم بنً ٍُٚننلي وحضنىه الهُش ني فني اتهمنُ  77455  صواٍ ؤحمند  2  ُنب والىَ    واإلاىناصي فني الىّ 

ُب 7869  ُب والىَ   .4/787  وحضىه ألالباو  في صحُح الىّ 

نند-ت والهٚناٍننهي ٕننإبى ٍبنند الننرحمً الحبلنني   بصننىادٍ فننَُٗ لقننَٗ ٍبنند   بننً لهَُنن3767  صواٍ ؤحمنند  5  ننى ٍبنند   بننً ًٍس لننم ًنناٝر ؤهننه  -َو

نى ٍبند النرحمً بنً ٍبند -صوي ًٍ ابً مضَىدي وصواًخه ًٍ ؽْاص الصحابتي و ُٚت صظاله زٚاث صظنا٢ الصنحُح ٌّن  ؤبن  صنَُد منىلى بجني َاعنم  َو

 ظَٖر: َى اإلاؾري.ٕإمرط له البصاصي مخابَت. ٍبُد   بً ؤب   -  بً ٍبُد البؾري 

ٞامننل الجحنندصيي ٍننً ابننً لهَُننتي بننه. وؤوصدٍ الهُش نني فنني "اتهمنن71576ُ "وؤمرظننه النو اونن  فنني "الٟبٌنن  ننٛ ؤبنن   ننا٢: صواٍ 775-2/772"  مننً مٍر ي ٙو

ُب ُب والىَ   .3/76"ؤحمد والنو او ي وبصىاد ؤحمد حضً! وحضىه اإلاىاصي في "الىّ 

  وحضنىه ألاصهنائول فني 691/  44"  والنو اون  فني "الٟبٌن 485 "  والنو ي في "تهاًب آلازناص6751 ""اإلاغ٠ل  والنحاوي في 77569  صواٍ ؤحمد  6 

جه للمضىد.  في جصٍر

   بضىد حضً.2272وابً حبان   6/568  وابً ؤب  عِبت 4547  وؤبى ٌَلى  7875  صواٍ ؤحمد  7 
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وفي بصىادٍ دمحم بنً صنالم اإلاضنُ ي لنه ّراثنب و ُٚنت  (1)"صواٍ ؤحمد والنو او  في "ألاوصه " ي ؤصفه وؤـص والدٍ

ناا الحندًض ٙند ؤمرظنه ؤبنى داود  بىحنى منا َىنا. وؤمرظنه مضنلم والى مناي منً حندًض  (2)صظاله صظا٢ الصنحُح َو

منً ٝىندة بلنى الىبني ملسو هيلع هللا ىلصي ٕٚنا٢ الحقنرم : ًنا صصنى٢  ي  واثل بً  هري ولٖيه: ظناء صظنل منً حقنرمىث وصظنل

ٞاهذ ألب ي ٕٚا٢ الٟىدي:  ي ؤصعخي في ًدي ؤزصٍها لِط له ٕ ها حٛي ٕٚا٢ صصى٢  بن َاا ٙد ّلبجي ٍلى ؤـص لي 

بن الرظنل ٕناظر ال ًبنالي ٍلنى منا  ٙا٢: ًا صصنى٢  ي ي«ٕل١ ًمُىه»ٙا٢: الي ٙا٢:  "ؤل١ بِىت؟»  ملسو هيلع هللا ىلص ل حقرم : 

ط ًخننىصٌ مننً شننخيءي ٕٚننا٢:  ط لنن١ مىننه بال  لنن١»حلننٗ ٍلُننهي ولنِن ٕنناهنلٛ لُحلننٗي ٕٚننا٢ صصننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص إلاننا  ي«لنِن

ى ٍىه مَـر»ؤدبر:   .(3)« ؤما لهن حلٗ ٍلى ماله لُإٞله ىلماي لُلٌٚن   َو

 ما وصد في مراط اإلاْؾىب

ننً صإننُن بننً مننندًج  ط لننه منننً النننسصٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙنننا٢: ٙننا٢ صصنننى٢    -ا  -ٍو منننً زصٌ فنني ؤـص ٙنننىم بٌْنن  ب جهنننمي ٕلننِن

  البلِى.  2 صواٍ التمضت بال اليضاج ي وحضىه الى ماي  -شخيءي وله هٖٚخه 

 ما وصد في بزالت ألابيُت وألاشهاص في ألاـص اإلاْؾى ت:

ً ٍروة بً  ط لَن٘ر ىنالم حنٛ »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صصى٢     -رمحو    – الس ٌ ٍو  ي(5)منً ؤحُنا ؤصفنا ٕهني لنه ولِن

ّننرش ؤحنندَما هصننال فنني ؤـص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢ ولٚنند ؤمو ونن  النناي حنندزجي َنناا الحنندًض ؤن صظلننٌن امخؾننما بلننى الىبنني 

لخقننرب  آلامننر ٕٚ ننخ  لؾنناحب ألاـص بإصفننه وؤمننر ؽنناحب الىصننل ؤن ًصننرط هصلننه منهنناي ٙننا٢ ولٚنند صؤًتهننا وبجهننا

ننا٢ فنني "التالؽننتصواٍ ؤبننى داود والنند«  (6)ؤؽننىلها بننالٖاوش وبجهننا لىصننل ٍننم  نجي ٙو  ٝننٍر البصنناصي حَلُٚننا فنني  "اٙص

دي وصواٍ الى مناي  (8)وصواٍ ؤبى داود  بٌْ  بصىاد. (7)""صحُحه بةصىاد ٍلى عرل الصحُح مً صواًت صَُد بً ٍز

ننننبي اهخهنننن . وفنننني صواًننننت  ننننا٢: حضننننً ٍّر فنننني ؤـص ّننننرش  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن صظلننننٌن امخؾننننما بلننننى الىبنننني  (9)الى منننناي ؤًقننننا ٙو

بنناألـص لؾنناحبهاي وؤمننر ؽنناحب الىصننل بصننرط هصلننه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤحنندَما ٕ هننا هصننال وألاـص لدمننر ٕٚ ننخ  صصننى٢   

ا٢: لِط لَ٘ر ىالم حٛ  البلِىٙا٢ في "بلِى اإلارام": وبصىادٍ حضً. « ٙو

                                                        

  .7/433 " ي النو او  في "الٟبٌ 5/474 ؤحمد  7 

  .3/288 " ي  اليضاج  في "الٟو ي 3644ي 3422 ؤبى داود  4 

  .7321   والى ماي  739  - 443  صواٍ مضلم  3 

نننا٢ الى مننناي: 7366 ي والى مننناي  3213 ي وؤبنننى داود  727/  2و 265/  3 صواٍ ؤحمنند  2  ننب " . ٙو بت 4266وابنننً ماظنننه  "حضنننً ٍّر   وابنننً ؤبننن  عننِن

ا٢ الى ماي: بَد 7/749 ي والنُالسخي  2/294  نا٢: "صواًخه ل حدًض:  ي ٙو صإلذ دمحم بً بصماٍُل ًٍ َاا الحندًض؟ ٕٚنا٢: َنى حندًض حضنً. ٙو

 ١ ه مً حدًض ؤب  بسحا٘ بال مً صواًت عٍر ه.7579وصححه ألالباو  في ؤلاصواء  "ال ؤٍٕر    لنٙر
له التناب  مً صواٍ باجفإت. « لَ٘ر ىالم: »ٙىله 5  ما ّو  ٌَ ري وابً ٕاصش ّو ً و ه ظسم ألاَز بالخىٍى

 

 بقم اإلاهملتي وحغدًد اإلاهملت ؤي جامت في مىلها والخٖإها ظمُ واحدَا ٍمُمت."ٍم»ٙىله:  6 

نجي  3172ؤبى داود   7    .6/99 ي الب هٚ   3/35 ي الداٙص
  .3173  صواٍ ؤبى داوود  8 

نجي  9    .3/35 الداٙص
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 : (1) ولى ّرم ؤفَإه ما وصد في صد اإلاْؾىب

وفنني صواًننت ابننً  (3)«  (2)ٍلننى الُنند مننا ؤمنناث حتنن  جننادي »ي ٍننً الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص ٙننا٢:   -هنع هللا يضر  – ٍننً الحضننًي ٍننً صننمرة

 ماظه جادًه .

نند ٍنً ؤبُننه نً الضنناثب بنً ًٍس ال ًإمنان ؤحنندٝم مخناٌ ؤمُننه ظننادا وال : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: ٙنا٢ صصننى٢      -هنع هللا يضر  –  ٍو

باي وب ا ؤما ؤحدٝم ٍؾا ؤمُه ٕلٌ دَنا ٍلُنه  (4)صواٍ ؤحمند وؤبنى داود والى مناي وحضنىهي وؤمرظنه الب هٚن  « اٍل

ا٢: بصىادٍ حضً. ٙا٢ في "التالؽت بد   مً صواًت  "وصواٍ الب هٚ  في "مالُٕاجه :(5)"ٙو ؤب  حمُد الضاٍدي ٍو

ا٢: بصىادٍ حضً.    بً الضاثب ًٍ ؤبُه ًٍ ظدٍي ٙو

ك ًٍ اإلاخلٖاث باإلاشل  ما وصد في الخٍَى

م] ]البٚرة: 
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ْحٟ ًَ ِم  ََ   [ 95 :الىَّ

بلُنننه مَامنننا فننني ٙؾنننَت ٕقنننر ذ ٍاجغنننت الٚؾنننَت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤَننندث بَنننك ؤزواط الىبننني »ٙنننا٢:    -هنع هللا يضر  –  ٍنننً ؤونننط

مً  (9)وصححه وصواٍ البصاصي  (8)صواٍ الى ماي  ": مَام بنَام وبهاء بةهاء-ملسو هيلع هللا ىلص  -بُدَا ٕإلٚذ ما ٕ ها ٕٚا٢ الىبي 

ٞننان ٍىنند بَننك وضنناثه ٕإصصننلذ بحنندي ؤمهنناث اإلاننامىٌن منُن مادمهننا بٚؾننَت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني »مننً حدًشننه بلٖننً: 

                                                        

" ظنننامُ الَلنننىم والحٟنننم صد ألاماهننناث واإلاقننمىهاثي ٞنننالىداجُ والْؾنننىبي ٕننال ًحخننناط شنننخيء مننً  لننن١ بلنننى هُننت: وؤمنننا  -صحمننه    –ٙننا٢ ابنننً صظنننب   7 

7/62. 

اة اإلاٖاجُح4  ت ؤو ودٌَت لسمه صدٍ. اهير "مٙر  ..3/357" ومَج  الحدًض: ؤن مً ؤما ما٢ ؤحد بْؾب ؤو ٍاٍص

ننننا٢ 41186  وؤحمننند  4211  وابنننً ماظننننه  7466  والى منننناي  3567صواٍ ؤبنننى داوود    3     بنننناللٖيٌن  وصواًنننت الحضننننً ٍنننً صننننمرة ٕ هنننا مننننالٔي ٙو

.  ألاصهائول في جحُٚٚه للمضىد: حضً لٌٍْ 

 ي 44/427 ""الٟبٌننننننننننن   ي والنو اونننننننننن  فننننننننننني3/739 ي  الحننننننننننناٝم  711ي 6/94 ي الب هٚننننننننننن   4761 ي الى منننننننننناي  5113 ي ؤبنننننننننننى داود  2/447 ؤحمنننننننننند  2 

  .7/782والنُالسخي  

  .4/88  التالؽت  5 
دم الخَدي والاصدُٖاءي ٝما في حدًض َىد بيذ ٍخبت 6    .7772  وصلم  4477ؤمرظه البصاصي  "ماي ما ١ًُٖٟ وولدٜ باإلاَرؤ " َاٍ آلاًت دلُل ٍلى ظىاز ؤما الحٛ في ٌّ  الحدود بغرل ٍدم جرجب مقرة ٍو

ى ٙى٢ 7  ى ٙى٢ مال١ والغإعي وؤحمد.219-215/ 72الهمهىص والضلٗ. جٖضٌ  النو ي  َو  َو

  .7359الى ماي   8 

نننى بمَىننناٍ ٍىننند البصننناصي  4329البصننناصي   9   ي وؤحمننند 4/323 ي والنننداصم   7/71 ي واليضننناج   7359   ي والى مننناي3567 ي وؤبننن  داود  2947 ي َو

  .6/255 ي وؤب  ٌَلى  3/463 
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نا٢: ٞلنىا ودُٕن الٚؾنَت الصنحُحت للرصنى٢ وحنيط  ٕ ها مَام ٕٟضرث الٚؾَت ٕقمنها وظَنل ٕ هنا النَنام ٙو

 البلِى .«اإلاٟضىصة

ً ٍاجغت بهناء منً مَنام ٕمنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما صؤًذ ؽاوَت مَاما مشل ؽُٖت ؤَدث بلى الىبي »ؤجها ٙالذ:    - اهنع هللا يضر –  ٍو

ٞةهنناء ومَننام ٝنَننام صواٍ ؤحمنند وؤبننى داود  "ملٟننذ هٖسننخي ؤن ٝضننرجه ٕٚلننذ ًننا صصننى٢   مننا ٖٝاصجننه ٕٚننا٢: بهنناء 

 بصىادٍ. "وحضً في "الٖخح (1)واليضاج  

ٕلمننا صظنُن اصننخٚبله دا نني امننرؤة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مننً ألاهؾنناص ؤموننٍ  ٙننا٢: مرظىننا منُن الىبنني  ؤن صظننال»ٍننً ٍاؽننم بننً ٞلُننب: 

ًلنٜى لٚمنت فني ٕمنه زنم ٙنا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕجاء وصيء بالنَام ٕىفُ ًدٍ زم وفُ الٚىم ٕإٞلىا ٕىير آبائها صصى٢   

ى٢   بون  ؤصصنلذ بلننى البُُٚن ٌغنى ي لنني عناة ٕلنم ؤظنند ؤظند لحنم عناة ؤمنناث بٌْن  ب ن ؤَلهنا ٕٚالننذ اإلانرؤة ًنا صصنن

ًىظنند ٕإصصننلذ بلنى امرؤجننه ٕإصصننلذ بلني بهننا ٕٚننا٢  ٕإصصنلذ بلننى ظناص لنني ٙنند اعنى ي عنناة ؤن ؤصصننل بهنا بلنني بشمنهننا ٕلنم

نجي « ؤمَمُه ألاصاصي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صصى٢    ا٢ بون  ألظند لحنم زنم ٙن» :(3)وفي لًٖ له  (2)صواٍ ؤحمد وؤبى داود والداٙص

ٞان مٌ ا منها لم ٌٌْ  ٍلني  لحم عاة  بحذ بٌْ  ب ن ؤَلها ٕٚالذ ًا صصى٢   ؤ ي وؤها مً ؤٍس الىاش ٍلُه ولى 

لني ؤن ؤصافننُه بإٕقنل منهننا ٕنإبألا ؤن ًإٞننل منهنا وؤمننر بالنَنام لرصنناصي  وفني بصننىادٍ ٍاؽنم بننً ٞلُنب ٙننا٢ ابننً « ٍو

ننننا٢ ؤحمنننند ال نننند ؤمنننننرط لننننه مضننننلم. ٙىلنننننه:  اإلانننندًجي: ال ًحننننخج بننننه ب ا اهٖنننننرد ٙو ننننا٢ ؤبننننى حننننناجم ؽننننالك ٙو بنننننإش بننننهي ٙو

 اللٜى بداصة الصخيء في الٖم."ًلٜى»

 ما وصد في فمان اإلاخلٖاث التي لِط لها مشل بُٚمتها

نان لنه منا "ًٍ ابً ٍمر بي ٙا٢: ٙا٢ صصى٢   ملسو هيلع هللا ىلص:  باي ٞو ٞاي ؤو ٙنا٢: هؾِن مً ؤٍخنٛ عٚؾنا لنه منً ٍبندي ؤو عنر

 .(4)"ًبلٓ زمىه بُٚمت الَد٢ ٕهى ٍخُٛي وبال ٕٚد ٍخٛ مىه ما ٍخٛ 

ك ًٍ مىإُ اإلاْؾىب:  ما وصد في الخٍَى

بلنى الىبني ؽنلى ًٍ ٍاجغت اهنع هللا يضري ؤن صظالي ابخاٌ ّالما ٕإٙام ٍىدٍ ما عاء   ؤن ًُٚمي زنم وظند بنه ٍُبنا ٕصاؽنمه 

التنننننراط »  ٍلُننننه وصننننلم ٕنننننردٍ ٍلُننننه ٕٚننننا٢ الرظنننننل: ًننننا صصننننى٢  ي ٙننننند اصننننخْل ّالمنننن ي ٕٚنننننا٢ صصننننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . (5)«بالقمان

 ٍدم القمان في حا٢ دُٕ الؾاثل:في ما وصد 
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 [  33  ] ]ؤلاصراء: 33ال
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َّ
اَن ا 
َ
ِلَم َوٞ
ُ
ًْ ى  َم

َّ
ْى٢ِ ِبال
َ
ٚ
ْ
ًَ ال َهْهَر ِبالَضىِء ِم

ْ
 [ 728  ] ]اليضاء: 728ال

                                                        
  .7/77 ي اليضاج   3568 ي ؤبى داود  6/728 ؤحمد  7 

نجي  3334 ي ؤبى داود  5/493ؤحمد   4  لعي بلى جصحُحه في هؾب الراًت 5/335 ي الب هٚ   52 ي الداٙص  .2/768  وؤعاص الٍس

نجي   3    .55الداٙص

  .7517  ومضلم  4542ي 4544ي 4297  صواٍ البصاصي  2 
نا٢ ؤبننى داود: 7567  والنُالسننخي  4423ابننً ماظنه    و 3571  صواٍ بالٚؾنت ؤبنى داود  5  بضننيب وظنىد مضننلم بنً مالنند "َناا بصنىاد لننِط بنااٜ»  ٙو

 السهجي في الضىدي والحدًض بدون الٚؾت زابذ.
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رة ً ؤب  ٍَر ند ؤمنا منالي ٙنا٢: ٕنال حَننه »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –  ٍو ظاء صظل ٕٚا٢ ًا صصى٢   ؤصؤًذ بن ظاء صظنل ًٍر

مال١ي ٙا٢: ؤصؤًذ بن ٙاجلجي ٙا٢ ٙاجلهي ٙا٢ ؤصؤًذ بن ٙخلجي ٙا٢ ٕإهنذ عنهُدي ٙنا٢: ؤصؤًنذ بن ٙخلخنه ٙنا٢ ٕهنى فني 

الي ٙننا٢ ؤوغنند  ي ٙننا٢ ٕننةن ًننا صصننى٢   ؤصؤًننذ بن ٍنندي ٍلننى منن»ٙننا٢:  (2)وفنني لٖننً  (1)صواٍ مضننلم وؤحمنند "الىنناص

ُنه منً الٖٚنه ؤن ًندُٕ باألصنهل "ؤبىا ٍلي ٙا٢ ٙاجل ٕةن ٙخلذ ٕٖ  الهىت وبن ٙخلذ ٕٖن  الىناص ٙنا٢ فني اإلاىخٚنألا ٕو

 ٕاألصهل اهخه .

نننً ٍبننند   بنننً ٍمنننرو  وفننني  ي(3) مخٖنننٛ ٍلُنننه« منننً ٙخنننل دون مالنننه ٕهنننى عنننهُد»ٙنننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبننني    -هنع هللا يضر  – ٍو

د ماله بٌْ  حٛ ٕٚاجل ٕٚخل ٕهى عهُد»لًٖ:   وصححه. (4)صواٍ ؤبى داود واليضاج  والى ماي « مً ؤٍص

نند ننً صننَُد بننً ٍز مننً ٙخننل دون دًىننه ٕهننى عننهُد ومننً ٙخننل دون »ًٚننى٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: صننمَذ الىبنني    -هنع هللا يضر  –  ٍو

صواٍ ؤبى داود والى ماي وصححه « دمه ٕهى عهُد ومً ٙخل دون ماله ٕهى عهُد ومً ٙخل دون ؤَله ٕهى عهُد
(5). 

 بجالٔ ؤواو  التمر وألاؽىام وال٠لب وبجالٔ اتحرماث: ٍدم القمان فيما وصد في 
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ً ظابر بً ٍبد    ى بمٟت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ؤهه صمُ صصى٢   -ب-ٍو حنرم بُُن بن   وصصنىله  -ًٚى٢ ٍام الٖخحي َو

ري وألاؽىام ..  7 مخٖٛ ٍلُه "  6 التمري واإلاُختي والتًً   الَمدةي البلِى

ذ ممننرا ألًخننام فنني  هننري ٕٚننا٢: »ٙننا٢:    -هنع هللا يضر  –  ٍننً ؤبنن  م حننت   -هنع هللا يضر  –  ٍننً ؤوننطو  ًننا صصننى٢   بونن  اعننىً 

نجي « اَننن٘ر التمنننر واٝضنننر الننندوألا  .(9)وصظنننا٢ بصنننىادٍ زٚننناث وؤؽنننله فننني صنننحُح مضنننلم  (8)صواٍ الى مننناي والنننداٙص

ى ؤصك.   -هنع هللا يضر  – مً حدًض ؤوط (10)وؤمرظه ؤحمد وؤبى داود   ٙا٢ الى ماي َو

ً ابً ٍمر ٖنذ زنم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمرو  الىبي »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  –  ٍو ؤن آجُه بمدًت و ي الغنٖرة ٕإجِخنه بهنا ٕإصصنل بهنا ٕاَص

نا٘ التمنر ٙند ظلبنذ منً الغنامي  ا٢ اّد ٍلي بها َٕٖلنذ ٕصنرط بإصنحابه بلنى ؤصنىا٘ اإلادهُنت ٕو هنا ٙز ؤٍناه ها ٙو
                                                        

  .721مضلم   7 

  .7/772 ي اليضاج   361ي 4/339ؤحمد   4 

  .7/775واليضاج    ي 7279 ي  الى ماي  4/763 ي ؤحمد  727 ي مضلم  4328البصاصي   3 

  7548وصححه ألالباو  في ؤلاصواء    .792ي 4/793 ي وؤحمد  71/773 ي  ٍبد الرزا٘  7241   ي الى ماي2188 ي اليضاج   2777ؤبى داود   2 

  .3792   ي وابً حبان4581 ي وابً ماظت مصخؾرا  7/791 ي وؤحمد  7/776 ي  اليضاج   7247   ي الى ماي2774ؤبى داود   5 

. ٌضخؾبح: ٌضخ خيء.6  : ؤ ابٍى   ظملٍى

ي 3/342 ي ؤحمنند  4767 ي ابننً ماظننه  7497 ي الى منناي  319ي 7/777 ي اليضنناج   3286 ي ؤبننى داود  7587 ي ومضننلم  4436 صواٍ البصنناصي  7 

.346ي 3/342  ي ؤ ابٍى   . ٙا٢ اإلاٚدحخي: وظملٍى
نجي  7493الى ماي   8    .5/99 " ي النو او  في "الٟبٌ 2/465 ي الداٙص

  .7983مضلم   9 

  .2157 ي ؤبى ٌَلى  7492 ي الى ماي  3675 ي ؤبى داود  781ي 3/779ؤحمد   71 
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نننا٘ بحقننرجهي زننم ؤٍناه هننا وؤمننر النناًً ٞنناهىا مَننه ؤن ًمقننىا معننني  ٕإمننا اإلادًننت مجنن  ٕغننٛ مننا ٞننان مننً جلنن١ الٙس

َاوهىو ي ٕإمرو  ؤن آح  ألاصىا٘ ٞلها ٕال ؤظند ٕ هنا ٘ز ممنر بال عن نا بال َو ٚٚخهي َٕٖلنذ ٕلنم ؤجنٜر فني ؤصنىاٙها ٙز

ننند  (1)صواٍ ؤحمنند "عننٚٚخه مي ٙو ٙنننا٢ فنني "مجمننُن السواثنند": صواٍ ؤحمننند بةصننىادًً فنني ؤحننندَما ؤبننى بٟنننر بننً ؤبننن  مننٍر

د وزٚه دمحم بً ٍبد   بً ٍماصي و ُٚت صظاله زٚاث.  امخله وفي آلامر ؤبى مَمتي ٙو

ننً ٍبننند   بنننً ؤبننن  الهننناًل ٙننا٢:  حنننٌن حرمنننذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  ًحلنننٗ بننناهلل بن النناي ؤمنننر بهنننا صصنننى٢    ٞنننان ٍبننند»ٍو

نجي "التمري ؤن جٟضر دهاهه وؤن ًلٚألا مً الخمر والس ِب  بةصىاد صظاله زٚاث.  (2)صواٍ الداٙص

نا٢: بن صصنى٢   : »  -هنع هللا يضر  –  ًٍ ؤب  جحُٖتو  حنرم زمنً  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؤهه اعى ي  هاما ٕإمر ٕٟضرث محاظمهي ٙو

لنننهي ولَننننً اإلاؾننننىصًٍ ضننننب البغننننيي ولَنننً الىاعننننمت واإلاضخىعنننمتي وآٞننننل الر ننننا ومٞا صواٍ "الننندمي وزمننننً ال٠لنننبي ٝو

 (3)البصاصي 

ً ابً ٍباش نا٢: بن ظناء ًنلنب زمنً ال٠لنب ٕنامر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههن  صصنى٢   »ٙا٢:    -هنع هللا يضر  – ٍو ٍنً زمنً ال٠لنبي ٙو

 وصظاله زٚاث. (4)صواٍ ؤحمد وؤبى داود « ٖٝه جرابا

جندٌ ؤن ال »ًٍ ؤب  الهُاط ألاصديي ٙا٢: ٙا٢ لي ٍلي بً ؤب  مالب: ؤال ؤبَش١ ٍلى ما بَشجي ٍلُه صصنى٢   ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

خه ا بال صٍى  .(5)وفي صواًت إلاضلم: وال ؽىصة بال ممضتها  "جمشاال بال ممضخه وال ٙو ا مغٕر

ٍنً ٍبند   بننً مضنَىد اي ٙننا٢: دمنل الىبنني ملسو هيلع هللا ىلص مٟنتي وحنى٢ الَٟبننت زنالر ماثننت وصنخىن هؾننباي ٕجَنل ًنَنهننا 

  (6)آلاًت "[ البامل 87}ظاء الحٛي وزَٛ  ]ؤلاصراء: "بَىد في ًدٍي وظَل ًٚى٢: 

إلاننا صؤي الؾننىص فنني البِننذ لننم ًنندمل حتنن  ؤمننر بهننا ٕمحُننذي وصؤي ببننراَُم  -ملسو هيلع هللا ىلص -ؤن الىبنني » -ا  –ٍننً ابننً ٍبنناش 

  (7)« وبصماٍُل بإًدحهما ألازالم ٕٚا٢: ٙاجلهم  ي و  بن اصخٚضما باألزالم ٙه

ننن نننرة اي ًٚنننى٢: ٙنننا٢ صصنننى٢   ملسو هيلع هللا ىلص: ً ؤبننن  ٍو م حٟمنننا »ٍَر والننناي هٖسنننخي بُننندٍي لُىعنننًٟ ؤن ًًننن ٢ ٕنننُٟم ابنننً منننٍر

ُٖك اإلاا٢ حت  ال ًٚبله ؤحد تي ٍو قُ الهٍس ري ٍو ٚخل التًً    (8)« مٚضناي ُٕٟضر الؾلُبي ٍو

 ما وصد في بجالٔ مسهد القراص
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ولنه ؤصناهُد جند٢ ٍلنى ؤن لنه ؤؽنالي ٕهنى حندًض حضنً   .6/712 " ي وؤبى وَُم في "الحلُت4/352 " ي  النو او  في "مضىد الغامٌُن4/734ؤحمد   7 

.  حضً لٌٍْ 

نجي   4    .2/453الداٙص

  .891 ي وؤب  ٌَلى  5854ي 2939 ي وابً حبان  319ي 2/318 ي وؤحمد  3/479 ي  ؤب  داود  5677ي 5617ي 4743 البصاصي  3 
  .2/54 " ي والنحاوي في "عري مَاو  آلازاص6/6 ي والب هٚ   2/268 ي  ؤب  ٌَلى  3284 ي ؤبى داود  489ي 7/478ؤحمد   2 

 (.969زواه م:لا ) (5)

 (.7787( وم:لا )4278البخازي )زواه  (6)

 (.3354زواه البخازي ) (7)

 (. 755  - 424( وم:لا )4276 ي4276، 4444زواه البخازي ) (8)
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  ] ]الخى نت: 771َوا 

717 - 771  ] 

 ً   (1)َاا بصىاد صحُح "صؤًذ الدمان مً مسهد القراص حٌن اجهاص»ظابر بً ٍبد   ألاهؾاصي بي ًٚى٢: ٍو

 وفماجهم ب ا ؤجلٖىا اإلاا٢ دون جٍٖره مً ؽاحب اإلاا٢ يلهم ما وصد في ٍدم فمان الؾٌْ  ب ا صلم اإلاا٢

ً ٍاجغت ً الؾٌْ  حت  »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٍ الىبي    - اهنع هللا يضر –  ٍو ُ الٚلم ًٍ زالزت: ًٍ الىاثم حت  ٌضدًُٚي ٍو ٕص

ً اتهىىن حت  ٌَٚل ؤو ًُٖٛ ؤمرظنه ابنً حبنان صواٍ التمضت بال ؤحمد والى ماي وصححه الحناٝم و « ًٟو ي ٍو
نا٢ الى مناي: حندًض حضنً وصنححه ابنً حبناني وؤمرظنه  (3)وؤمرظه ؤبى داود والى ماي  .(2) منً حندًض ٍلنيي ٙو

ا مَلٚا بؾُْت ظسم. (4)البصاصي  نىاٍ ؽناحب  مىٕٙى نا٢: صنحُح ؤلاصنىاد ٙو وصواٍ الحاٝم مً صواًت ؤب  ٙخادة ٙو

 .(5)ؤلاإلاام 

 ما وصد في اصخصىاء بجالٕاث الدواب:

رةًٍ   .(7)مخٖٛ ٍلُه «  (6)الزهماء ظرحها ظباص »ٙا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبي    -هنع هللا يضر  – ؤب  ٍَر

ننرة ننً ؤبنن  ٍَر بةصننىاد ُٕننه صننُٖان بننً حضننٌن  (8)صواٍ ؤبننى داود  "الرظننل ظبنناص»ٙننا٢:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤن الىبنني    -هنع هللا يضر  – ٍو

نند ج٠لننم الىنناش فنني َنناا الحنندًض ُٕٚننل بهننه ٌّنن  محٖننىو وصننُٖان بننً حضننٌن  ٙبننل بهننه اهٖننرد بننهي ٙننا٢ التننناب  ٙو

د اصدغهد به البصاصي وؤمرط له مضلم في اإلاٚدمت ولم ًحخج به واحد منهما.  مَرؤ بضىء الحًٖ اهخه . ٙو

ً حرام بً محُؾت  ؤن ٍلنى ؤَنل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ملذ حاًنا ٕإٕضدث ُٕه ٕٚ خ  هبي   ؤن هاٙت للو اء بً ٍازب د»ٍو

صواٍ ؤحمننند وؤبنننى داود وابنننً ماظنننه « ؤٕضننندث اإلاىاشنننخي باللُنننل فنننامً ٍلنننى ؤَلهنننا الحنننىاًه حٖيهنننا بالنهننناص وؤن منننا

                                                        

   وصححه ووإٚه الاَبي.8763صواٍ الحاٝم   (1)
  .4/67  ي الحاٝم 7/355 ي ابً حبان  7/658 ي ابً ماظه  2/739 ي ؤبى داود  6/756 ي اليضاج   6/717ؤحمد   4 

  .7/389 ي الحاٝم  723 ي ابً حبان  2/34 ي الى ماي  7/727ؤبى داود   3 

  .6/4299ي 5/4179البصاصي   2 2

  .2/231الحاٝم   5 

بٟضر الراء وص٠ىن الهُم ؤي ال فمان ُٕما ظىذ الدابنت برظلهنا. « الرظل: »بقم الهُم ؤي َدص. ٙىله "ظباص»ٙىله:  :-صحمه    –ٙا٢ الر ا ي (6)

 .ؤي مقمىن.« فامً ٍلى ؤَلها»برظلها. ٙىله: 
  .7771  ومضلم  6974  صواٍ البصاصي  7 
نجي  2594ؤبى داود   8    ي وابً ٍدي في5/756 " ي و"ألاوصه4/39 " ي والنو او  في "الؾٌْ 8/323 ي والب هٚ   3/754 ي  الداٙص

  .7546وفَٖه ألالباو  في ؤلاصواء    .3/275 ""ال٠امل
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نجي وابننً حبنننان وصننححه والحنناٝم والب هٚننن  و"اإلاىمننإ نننا٢: ؤمنناها بننه لشبىجنننه  ي(1)والغننإعي "واليضنناج  والننداٙص ٙو

د  ٝر في "الخ تُؿ ا٢ الحاٝم: صحُح ؤلاصىادي ٙو ت صظالهي اهخه . ٙو ري."واجؾاله ومَٕر  الامخالٔ ٍلى الَس

بن »ًٚننى٢: وؤَننىي الىَمنان بةؽننبَه بلننى ؤ هننه:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙننا٢: صننمَذ صصنى٢      -هنع هللا يضر  – ٍنً الىَمننان بننً بغنٌ و 

رفنه  الحال٢ بٌن والحرام بٌني و ُنهما مغخبهاث ال ٌَلمهً ٝشٌ  مً الىاشي ٕمً اجٚنألا الغنبهاث اصنخو ؤ لدًىنه ٍو
نُن فنني الحننرام (2) نُن فنني الغننبهاث ٙو عنن١ ؤن ًٚنُن ُٕننهي ؤال وبن ل٠ننل ملنن١ ي ٞننالرا ي ًر ننى حننى٢ الح نن  ًى  (3) ي ومنً ٙو

الهضننند ٞلنننهي وب ا ٕضننندث  ح ننن ي ؤال وبن ح ننن    حَنننالى محاصمنننهي ؤال وبن فننني الهضننند مقنننْت ب ا ؽننن حذ ؽننن ك

  (5)  2 مخٖٛ ٍلُه « ٕضد الهضد ٞلهي ؤال و ي الٚلب

اثدَا:  ما وصد في فمان صاٝب الدابت وصاثٚها ٙو

ً الىَمان بً بغٌ  ٗ دابت في صيُل منً صنبل اإلاضنلمٌن ؤو فني : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٙا٢: ٙا٢ صصى٢      -هنع هللا يضر  – ٍو مً ٙو

نا٢ فني "الهنامُ الٟبٌن ": صواٍ الب هٚن  « ص٘ى مً ؤصىاٙهم ٕإومإث بُد ؤو صظل ٕهى فنامً نجي ٙو  (6)صواٍ النداٙص

 وفَٖه.

مننننً :  -رمحههههو    –ٙننننا٢ ابننننً جُمُننننت  .59ظمنننناٌ ؼ . مراجننننب ؤلا واجٖٚننننىا ؤن امننننا ؤمننننىا٢ الىنننناش ٞلهننننا ىلمننننا ال ًحننننل  7
ٞالغننٜر والٖنىاحػ والٚنى٢ ٍلننى    اتحرمناث منا ًٚنُن بننإن الغنٌر لنم ًننبح مىنه عِن ا ال لقننروصة وال لٌْن  فنروصة: 

بٌْن  ٍلننم. واليلنم اتحننك و نني ألاصبَنت اإلانناٞىصة فني ٙىلننه حَننالى }ٙنل بهمننا حنرم صبنن  الٖننىاحػ منا ىهننر منهنا ومننا بنننً 

ىا بناهلل منا لنم ًًن ٢ بنه صنلناه ٕهناٍ ألاعنُاء  .ا وؤن جٚىلنىا ٍلنى   منا ال حَلمنىن وؤلازم والبغني بٌْن  الحنٛ وؤن حغنٞر

مهننا بَننض   ظمُنُن الرصننل ولننم ًنبح منهننا عنِن ا ٙننه وال فنني حننا٢ مننً ألاحننىا٢ ولهنناا  محرمنت فنني ظمُنُن الغننراجُ و خحٍر

ننر حرمنه فنني  ٞالنندم واإلاُخنت ولحنم التًً  م ٍمننا صنىاَاا ٕةهمنا حرمننه بَندَا  ؤهسلنذ فني َنناٍ الضنىصة اإلاُٟنت وهٖنن  الخحنٍر

مه منلٚا.حا  .72/271 -صحمه    –مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت  ٢ دون حا٢ ولِط جحٍر

م الْؾب. اإلاْجي   4  .5/798ؤظمُ اإلاضلمىن ٍلى جحٍر
                                                        

نجي  3/277 " ي اليضاج  في "الٟو ي 4334 ي ابً ماظه  3569 ي ؤبى داود  236ي 5/235ي 2/495ؤحمد  (1)  ي ابً حبان 3/755 ي الداٙص

 74/458و ٝر ابً  هر في الٖخح  . 7697مضىدٍ "  الغإعي في "  ي 7235 " ي مال١ في "اإلاىمإ324ي 8/327 ي الب هٚ   4/55 ي الحاٝم  6118 

 ؤهه مرصل جلٚاٍ الَلماء بالٚبى٢.
 ل١ي و ىحى َاا اإلاَج  ٕضر اإلاغخبهاث  مً اإلا٠اصب اتتخلٗ ٕ ها ٝمضاثل الَُىت والخىص٘ وهحىاإلاغدبه وبما :  -صحمه    –ٙا٢ ابً صظب   4 

ما مً ألاثمت  ٌَ  .795-7/792حٟم ظامُ الَلىم وال ."ؤحمد وبسحا٘ ّو

 ٙا٢ ؤحمد بً حىبل: صمَذ صُٖان بً ٍُِىت ًٚى٢: ال ًؾِب ٍبد حُٚٚت ؤلاًمان حت  ًجَل بِىه و ٌن الحرام حاظسا مً الحال٢ وحت  ًدٌ 3 

 ..757و 77ًدٌ ؤلازم وما حغابه مىه. الىصٌ ألحمد بً حىبل: 

  .3982 ي  ابً ماظه  2/469 ي ؤحمد  7599 ي مضلم  54 البصاصي  2 

ى عيُه باإلاشل الاي فر ه الىبي  : -صحمه    –ٙا٢ ابً صظب   5  ي ٕةهه فامً إلاا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومً ؤمشلت  ل١ َو : مً صِب دابخه جر ى بٚرب زصٌ ٌٍّ 

ٞان  ل١  جهاصا  ي ؤٕضدجه مً السصٌي ولى 

 . َاا َى الصحُحا ألهه مٖرل بةصصالها في َاٍ الحا٢.

نجي 6    .7545وفَٖه ألالباو  في ؤلاصواء    .8/322الب هٚ    ي 485  الداٙص
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ننان ؤمنناٍ اإلاننا٢   3  إلاضننلم ؤو مَاَنند بٌْنن  حننٛي وال مُننب هٖننط ؽنناحبهي ٞو
 
ؤظمَنىا ٍلننى ؤن الْاؽننب َننى مننً ؤمننا منناال

ضرا بْلبت مل١ي ؤو   للمإمى  مىهي ٙو
 
 .7/726ٕقل ٙىة. امخالٔ الٖٚهاء ٙهرا

 .59. مراجب ؤلاظماٌ ؼ واجٖٚىا ؤهه ال ٙخل وال ٙنُ ٍلى ّاؽب  2

ه   5 اجٖٚننىا ؤن مننً ّؾننب عنِن ا ؤي شننخيء ٞننان مننً ٌّنن  ولنندٍ ٕىظنند بَُىننه لننم ًخٌْنن  مننً ؽننٖاجه شننخيء وال حٌْنن ث صننٙى

 .59. مراجب ؤلاظماٌ ؼ ووظد في ًد ّاؽبه ال في ًد ٌٍّ  ؤهه ًرد ٝما َى

ٞالندصاَم والندهاهٌ  والحبنىب وألادَناني فنمً بمشلنه. بٌْن  منالٔ.ب ا ّؾب   6 ي وجخٚناصب ؽنٖاجهي   منا جخمازنل ؤظنساٍئ

 .5/778اإلاْجي 

ٞان ُٕه الْؾب اهه   7 واجٖٚىا ؤن مً ّؾب عِ ا مما ٠ًا٢ ؤو ًىزن ٕاصتهلٟه زم لُٚه اإلاْؾىب مىه في البلد الاي 

 .59. مراجب ؤلاظماٌ ؼ ًٚ خ  ٍلُه بمشله

 .59. مراجب ؤلاظماٌ ؼ ان ٍدم اإلاشل ٕالُٚمت وامخلٖىا في ُُٖٝت الُٚمتواجٖٚىا ؤهه   8

ٞان   9 واجٖٚىا ؤهه ان ّؾبه دهاهٌ  ؤو دصاَم ٕىظدٍ في بلد آمر والؾٔر في  ل١ البلد مٚاصب الؾٔر في البلد الاي 

 .59. مراجب ؤلاظماٌ ؼ ُٕه الْؾب ؤهه ًٚصخ  ٍلُه بمشل ما ّؾب وامخلٖىا ُٕما ٍدا َاٍ الحا٢

نى الىلند. - 7 لْال٢ جىٚضم بلى زالزت ؤٙضام:ا  71 نه وملٚخنه َو  - 4 ؤحدَا: ّلت مخىلدة ًٍ الصنخيء اإلاْؾنىب ٍلنى هٍى

ها. ى مشل الشمر ولون اإلااعُت وظبنها وؽٕى لت مخىلدة ًٍ الصخيء ال ٍلى ؽىصجهي َو ال٢ ٌّ  مخىلدة بل  ي  - 3 ّو ّو

ننت والتراظننناث ومننا ؤعننبه  لننن١. ن ٍلنننى ملٚخننه وؽننىصجه ٕنننال مننالٔ ؤن الْاؽننب ًنننردٍ ٕإمننا مننا ٞننا مىننإُي و نني ألاٍٝر

ٞان ولد ٞالىلد مُ ألام  .2/715بداًت اتهتهد  الْاؽب. ٍىد اإلاْؾى ت وبن 

ب ا ٙؾد ّؾب الْلت دون ألاؽل ٕهنى فنامً للْلنت بنةمال٘ي وال منالٔ فني  لن١ صنىاء ٍننل ؤو اهخُٖن ؤو ؤٝنريي   77

 .2/715بداًت اتهتهد  ٞان مما ًسا٢ به ؤو بما ال ًسا٢ به.

وبن ّؾنب شنهرا ٕنإزمري ٕنالشمر لؾناحب الصنهر. بٌْن  منالٔ وَلمنها ألهنه همناء ملٟنهي وألن الصنهر ٍنٌن ملٟننه   74

ٞان جالٖا َٕلُه بدله. ٞان باُٙاي وبن  لُه صد الشمر بن   5/797اإلاْجي  هما وزادي ٕإعبه ما لى مالذ ؤّؾاهه. ٍو

ننت اإلاْؾننى ت ٕىمئهننا اإلاغننى يي زننم ٍلننم  73 اد ننى الههالننتي ٙبننل مىننهي بصننالٔ بإجهننا مْؾننى ت و  ب ا بنناٌ الْاؽننب الهاٍص

ت بلى صنُدَاي وللمالن١ منالبنت ؤحهمنا عناء بردَناا ألن الْاؽنب ؤمناَا  جب صد الهاٍص الْاؽبي ٕةهه ال ًٚبل مىه. ٍو

د ٙا٢ الىبي:  واإلاغنى ي ؤمنا منا٢ ٌّنٍ  بٌْن  حنٛ ؤًقناي ُٕندمل « ٍلى الُد ما ؤماث حتن  جنردٍ» -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٌْ  حٛي ٙو

اا ال مالٔ ُٕه بحمد   حَالى  5/417اإلاْجي  .في ٍمىم التو ي وألن ما٢ ٌٍّ  في ًدٍ. َو

ٞان دما َٕلى ٍاٙلخه حضلُما  فيال مالٔ ٙا٢ ابً ٍبدالو :   72 ؤن ما ظىذ ًد ؤلاوضان منإ ؤهه ًقمىه في ماله ٕةن 

د صوي   7/44الخمهُد . ًٍ ظماٍت مً الصحابت والخابٌَن فمان الضاثٛ والراٝب والٚاثدللضىت اتهخمُ ٍل ها ٙو

وؤظمُن الَلمناء ٍلننى ؤن الزهمناء ب ا ظىننذ ظىاًنت جهنناصا ؤو ظرحنذ ظرحننا لنم ًٟننً ألحند ُٕننه صنيب ؤهننه َندص ال دًننت   75

 7/74. الخمهُد ُٕه ٍلى ؤحد وال ؤصظ

ٕٚهاء ألامؾاص منً ؤَنل الحهناز والَنرا٘ والغنام ؤن وؤصحابه وصاثر  مال١ال ؤٍلم مالٕا ًٍ ٙا٢ ابً ٍبدالو :   76

ٖهننا ط لنه ؤن ًٙى ننٗ دابخننه فني مىفنُن لنِن ط لننه ؤن  منً ؤٙو نٛ فننُٛ ؤو ٌّنن   لن١ ممننا لنِن ُٕننه وال ًجننىز لنه  لنن١ مننً مٍر

ننٗ ُٕننه مشننل  ننٗ ُٕننه النندواب ؤو ًٙى ٖهننا فنني مىفنُن ٌَننٔر الىنناش مشلننه جٙى ًَٖلننه ٕجىننذ ظىاًننت ؤهننه فننامنها وبن ؤٙو
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هحننى داص هٖضننه ؤو بنناب اإلاسننهد ؤو داص الَننالم ؤو الٚاعننخي ؤو مننا ؤعننبه  لنن١ ٕننال فننمان ٍلُننه دابخننه ٙننا٢ ابننً حبِننب 

ال١ ب ا ؤصصلها في مىفُ لِط له ؤن ًرصلها ُٕه فمً ما ظىذ  .48 – 7/47الخمهُد . ُٕما ظىذ ٝو

ى ٙادص ٍلى ؤداثه وامخىُ مً ؤداثه ٕةهه ٌَاٙب بالقرب والحيط مرة بَد مرة حتن   77 ًنادي  مً وظب ٍلُه حٛ َو

ننت ؤو منناال للمضننلمٌن ؤو ٞننان الحننٛ ٍمننال: ٝخمٟننٌن  صنىاء ٞننان الحننٛ دًىننا ٍلُننه ؤو ودٌَننت ٍىنندٍ ؤو مننا٢ ّؾننب ؤو ٍاٍص

ننناا زابنننذ بالٟخننناب والضنننىت وؤلاظمننناٌ منننل ألاظٌننن  منننا وظنننب ٍلُنننه منننً اإلاىَٖنننت. َو . اإلانننرؤة زوظهنننا منننً الاصنننخمخاٌ بهنننا ٍو

 31/38 -صحمه    –مجمٌى الٖخاوي البً جُمُت 

هننناء مخٖٚنننىن ٍلنننى ؤن منننً ّؾنننب داصا وجنننٜر ٕ هنننا ٙماعنننه ومالنننه ب ا ؤمنننر بدضنننلُمها بلنننى مضنننخحٚها ٕةهنننه ًنننامر الٖٚ  78

مجمننٌى الٖخنناوي البننً  بننالتروط منهننا و ننةمراط ؤَلننه ومالننه منهننا وبن ٞننان  لنن١ هننٌى جؾننٔر ٕ هننا لٟىننه ألظننل بمالئهننا.

  .76/47 -صحمه    –جُمُت 
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ي ؤصننننإ٢   ؤن ًٖٚهىنننننا فننننني النننندًًي وؤن ٠ًنننننىن َنننناا الهمننننُن هإَننننا للمخٖٚهنننننت والبننننناحشٌن وفنننني ماجمنننننت َنننناا الهمننننُن

ٌُن والٚقاةي والحمد هلل ؤوال وآمراي وؽلى   وصلم ٍلى ً الغٍر  هبِىا دمحم وآله وصحبه ؤظمٌَن. واإلاضدغاٍص


