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 الرحيم الرمحن اهلل سمب

 :املقدمة

 حممــد نبينــا واملرســل   األنبيــا  أشــر  علــ  والســالم والصــالة العــامل   رب هلل احلمــد

  قــا   فهــ ا  ــث ح شــر  حــديث أبــي هريــرة : بعــد أمــا أمجعــ   وصــهب  آلــ  وعلــ 

ــا   ــو  اهلل قـ ــدؤوا ال) : رسـ ــود تبـ ــارى وال اليهـ ــالم النصـ ــ  ا بالسـ ــ م فـ  ح أحـــدهم لقيـ

ــ  ــاب     أضــيق    إىل فاضــوروه طري ــة أهــ  ال   ــ   عامل ــاني  ي عل وهــو حــديث عاــيم املع

ل قــدم بــ  أيــديهم   هلــم األوليــة واحلــ  ح ا  وال فــار ح بــدبهم بالســالم  وأن أهــ  ا ســالم     

 .وال وفي  والسداد العون تعاىل اهلل سابالً  عند ضي  الوري 

ــ  أن الســنة         و ــ   وفي ــ  علي ــو وال يعل ــو يعل ــ   فه ــ ة ا ســالم وأهل ــان ع ح هــ ا احلــديث بي

شــاملة ل افــة أنــواة احليــاة وايفيــة معاملــة النــاي علــ  ااــ ال  أديــا م  وهنــا ت مــن           

 .املوضوةأمهية 

ــام مســلم   ــا  ا م ــاب الســالم  حق ــهي ب ــدا  عــن الن ــ  اب  ــاب أه ــ  بالســالم ال   ــرد واي  ي

ــيهم ــدالع ي  ) يعـــــ     2167: /4/1707)علـــ ــعيد حـــــدتنا عبـــ ــن ســـ ــة بـــ ــدتنا ق يبـــ حـــ

ــرة     ــي هريـ ــن أبـ ــ  عـ ــن أبيـ ــهي  عـ ــن سـ ــدراورد    عـ ــو  اهلل  الـ ــا : )  أن رسـ ال قـ

ــ  ا   ــارى بالســــالم فــ ــود وال النصــ ــ م أحــــدهم ح طريــــ  فاضــــوروه إىل  تبــــدؤوا اليهــ لقيــ

  أضيق 
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 الفص  األو 

 شر  احلديث رواية

 املبهث األو : ختريج احلديث.

ورواه عنـــ  أبوصـــان  اـــوان    هـــ ا احلـــديث تفـــرد برواي ـــ  مســـلم عـــن أبـــي هريـــرة 

ــدروا        ــة الـ ــهي  رواه أربعـ ــن سـ ــهي  وعـ ــ  سـ ــان ابنـ ــي صـ ــن أبـ ــمان وعـ بة د  وشـــعرالسـ

 هتم.رواياوسفيان وجرير وإليك ختريج 

ــاب النــهي عــن اب ــدا  أهــ  ال  ــاب بالســالم وايــ       احلــديث أارجــ  مســلم ح الســالم  ب

عبــدالع ي  الــدراورد  عـــن    ق يبـــة بــن ســعيد عـــن   عــن  2167/ :4/1707يــرد علــيهم)  

 .بلفا  سهي  عن أبي  عن أبي هريرة مرفوعا ب 

ايــ  يــرد  ب بالســالم ووأارجــ  مســلم ح الســالم  بــاب النــهي عــن اب ــدا  أهــ  ال  ــا        

ــيهم) ــن 2167 :4/1707علـ ــد  عـ ــن حممـ ــ  بـ ــد املثنـ ــن حممـ ــن عـ ــر بـ ــن جعفـ ــعبة عـ   شـ

 بــن زهــر  ومــن طريــ  ســفيان عــن وايــ عــن  اريــ  وأبــي شــيبة أبــي بــن ب ــر أبــيوعــن 

ــرب ــن  حـ ــرعـ ــهم ) جريـ ــر تالت ـ ــفيان وجريـ ــعبة وسـ ــ     شـ ــا بـ ــهي  مرفوعـ ــن سـ ــا   عـ بألفـ

 .مقاربة
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 وج  برجا  احلديث.امل عري  الاملبهث الثاني: 

ــن / ق يبــة1 ــن ســعيد ب ــن اجلــيم بفــ   مجيــ  ب ــ  اب ــو الثقفــي طري ــي رجــا  أب  عــن  البغالن

ــك ــث مال ــدراورد  واللي ــة وعنــ   وال ــنا ســوى اجلماع ــابي ماجــ  ب  تقــةوالســرا    والفري

 .1 سنة تسع  وماب   عن أربع  سنة مات تبت

ــد /2 ــ  عب ــن الع ي ــن حممــد ب ــد ب ــن عبي ــي ب ــد أب ــدراورد  عبي ــو ال ــدني حممــد أب ــوىل امل  م

ــة ــن روى  جهينـ ــد عـ ــن زيـ ــلم بـ ــريك أسـ ــن وشـ ــد بـ ــن اهلل عبـ ــي بـ ــر أبـ ــ   منـ ــعبة وعنـ  شـ

ــور  ــاتوالث ــان    ســب  أو ســت ســنة   م ــدومث ــ  وق ــ  اا ل ــديال جرحــا في ــن  فموتع  م

ــك: العلــم أهــ  مــن وتقــ  ــا   2مال ــن أمحــد وق ــا اــان :حنبــ  ب  حــد  وإ ا بالولــ  معروف

 فيخوــ  ا بــهم مــن يقــرأ واــان وهــم النــاي ا ــ  مــن حــد  وإ ا صــهي  فهــو ا ابــ  مــن

 :معــ  بــنا وقــا   3عمــر بــن اهلل عبيــد عــن يرويهــا عمــر بــن اهلل عبــد حــديث قلــ  ور ــا

 :ســعد بــنا وقــا  6شــي : أبوحــام وقــا   5تبــت تقــة وح روايــة قــا :   4بــأي بــ  لــي 
                                                           

  134/ 2)ال اش  454/ 2) ال ه ي  تقري  1
  315/ 6) ال ه ي  هت ي  2
  221: ص) ألمحد داود أبي سؤاالت  395/ 5) وال عدي  اجلر   3

  174: ص) الدارمي رواية - مع  ابن تاري  4

  127: ص) شيبة أبي ابن ه سؤاالت

 
  395/ 5) وال عدي  اجلر  6
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و اــره  2حفاــ  مــن أتبــت فهــو ا ابــ  مــن روى :مــا حييــ  قــا   1يغلــ  احلــديث اــثر اــان

 اــان : الســاجي وقــا   4تقــة :العجلــي وقــا   3خيوــ  واــانوقــا :  الثقــات ح حبــان نابــ

 .5 الوهم اثر أن  إال واألمانة الصدق أه  من

ــة: ف و ــعف  مجاعـ ــا ضـ ــو قـ ــة أبـ ــي  :زرعـ ــ  سـ ــا احلفـ ــد  ر ـ ــن حـ ــ  مـ ــي  حفاـ  الشـ

ــا   6 فيخوــي  ــي  :النســابي وق ــالقو  ل ــة   وب ــي : قــا ح رواي ــ  ل ــأي ب ــ  ب  عــن وحديث

 في  تفصي : الدراورد  عبدالع ي ف ب  هب ا أن حديث   7من ر عمر بن اهلل عبيد

ــ  مــن ا بــ  فهــو صــهي  وعلــ  هــ   1 ــن معــ     مــا حــد  ب ــا ا مــام أمحــد وحييــ  ب   ا ن

فرواي ــ  عنــ  من ــرة قالــ    داهلل بــن عمــر العمــر يــوهــ ا مشــرون بــأن ال ي ــون شــيخ  عب 

 ارّ  ل  البخار  تعليقا ومسلم وأصهاب السنن.وقد   أمحد والنسابي

وهـــ ا قـــو  أمحـــد أ والـــوهم    ماحـــد  بـــ  مـــن حفاـــ  أو ا ـــ   ـــره فيقـــ  ح ا وـــ2

ــة   ــر:         وأبوزرعـ ــن حجـ ــاف  ابـ ــا  احلـ ــدي   قـ ــر  وال عـ ــة اجلـ ــو  أبمـ ــ  أقـ ــ  بـ ــ ا  مـ وهبـ

                                                           

  424/ 5) سعد البن ال ربى الوبقات 11
  162: ص) الثقات أمسا  تاري  2
  116/ 7) حبان البن الثقات 3
  97/ 2) للعجلي الثقات 4
  315/ 6) ال ه ي  هت ي  5
  395/ 5) وال عدي  اجلر  6
  315/ 6) ال ه ي  هت ي  7
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 اهلل عبيــد  عــن  حديثــ   النســابي  قــا     فيخوــي  ــره  ا ــ   مــن  حيــد   اــان  صــدوق

 .1من ر العمر 

 وســعيد أبيــ  عــن روى  املــدني ي يــد أبــو الســمان  اــوان وامســ  صــان أبــي بــن ســهي  /3

ــن ــي  بـ ــ  املسـ ــ  واألعمـــ  وعنـ ــن وحييـ ــعيد بـ ــوح سـ ــدارورد   تـ ــهي  والـ ــنة ح سـ  سـ

ــة أربعــ  ــها أو وماب ــد  قبل مــن أهــ   مــن وتقــ   اا لــ  فيــ  جرحــا وتعــديال  فم  بيســر  وق

 أصـــل  مـــا: أمحـــد وقـــا  2احلـــديث ح تب ـــا ســـهال نعـــد انـــا : عيينـــة بـــنا قـــا  العلـــم :

ــة3حديثــ  ــا   وح رواي ــي : ق ــ  ل ــأي ب ــا  4ب ــو: حييــ   وق ــان الســمان صــان أب ــ  ا ــة ل  تالت

 وقــا   5تقــة الــهم صــان أبــ  بــن وصــان صــان أبــ  بــن وعبــاد صــان أبــ  بــن ســهي  بــن 

 ولــ   اــرت مــا  ــر اــثرة أحاديــث ولســهي :  عــد  بــنا وقــا  6بــأي بــ  لــي  :النســابي

ــد نســ  ــ  روى وق ــ  عــن وحــد  األبمــة عن ــ  عــن مجاعــة وعــن أبي ــد  وهــ ا أبي ــ  ي  عل

ــ ه ــ  متي ــ  اون ــا مي ــ  مــن مســ  م ــا أبي ــ   ــر مــن مســ  وم ــأي ال تبــت عنــد  وهــو أبي ــ  ب  ب

                                                           

  358/ 2) ال ه ي  تقري  1

  448/ 3) الضعفا  ح ال ام   9: ص) الصغر العل  2
  246/ 4) وال عدي  اجلر  3
  70: ص) الدم  ر 4
  182/ 3) الدور  رواية  مع  ابن تاري  5
  231/ 4) ال ه ي  هت ي  6
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ــو   ح ســهي  حــديث البخــار  تــر  مل :الــدارقو  ســألت الســلمي قــا و  1األابــار مقب

ــاب ــهي  ا ـ ــر  ال :فقا ؟الصـ ــ  أعـ ــ  لـ ــ را فيـ ــد عـ ــان فقـ ــابي اـ ــر إ ا النسـ ــديث مـ   ـ

 بـــن و اـــره  2و رمهـــا ب ـــر بـــن وحييـــ  اليمـــان أبـــي مـــن اـــر واهلل ســـهي  قـــا  ســـهي 

ــان ــات ح حبـ ــا  الثقـ ــي وقـ ــا   3 خيوـ ــعد:  قـ ــن سـ ــة ابـ ــثر تقـ ــديث اـ ــا    4احلـ ــو  وقـ أبـ

 مســـلم علـــ  عيـــ  مـــن بـــاب ح احلـــاام وقـــا   5العـــال  مـــن يعـــ  وأشـــهر أشـــب  ســـهي 

ــ  إاــرا  ــان أحــد ســهي :  حديث ــد احلــديث أرا ــر وق ــة مســلم أاث ــ  الرواي  األصــو  ح عن

ــها أن اال والشــواهد ــد الشــواهد ح  الب ــ  روى وق ــك عن ــو مال ــ  شــيو  ح احل ــم وه  أه

 ح حفاــ   وســا  منــ  ال ــثرنســي  أنــ  بــالعراق  حديثــ  ح قيــ  تــم هلــم الناقــد املدينــة

ــر ــره آاـ ــا  6 عمـ ــو وقـ ــ   أبـ ــدوق: األزد  الفـ ــ  إال صـ ــاب  أنـ ــام أصـ ــر ح برسـ ــره آاـ  عمـ

                                                           

 ! شي  لسهي )تصهي   231/ 4) ال ه ي  هت ي وح   449/ 3)الضعفا  ح ال ام  1
 للدارقو  السلمي سؤاالت 2
  417/ 6) حبان البن الثقات 3
  اره ح أبي صان  اوان 301/ 5) سعد البن ال ربى الوبقات 4
  246/ 4) وال عدي  اجلر  5
  231/ 4) ال ه ي  هت ي  6
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وقــا    2لــ  وفيــ  صــويل  هــو: قــا  أنــ  حييــ  عــن العقيلــي و اــر  1حديثــ  بعــ  فــ ه 

 .3 من  أقوى و ره الثقات العلما  ال هيب: أحد

 عبــد  بــن والعــال   صــان أبــي  بــن ســهي  : معــ  بــن ا قــا ن ضــعف  مــن أهــ  العلــم     مــو

ــرمحن ــي  الســوا  مــن قريــ  حــديثهما ال ــم هــ ا مــن قريبــا أو   جــة حــديثهما ول ــ  ت ل  ب

 ي قـــون احلـــديث أهــ   يـــ   مل: قــا   حييـــ  عــن  تارخيـــ  ح ايثمــة  أبـــي بــن    و اـــر4حييــ  

 مــــن إيل أحــــ  وهــــو بــــ  حيــــ ج وال حديثــــ  ي  ــــ : حــــام أبــــو وقــــا   5 حديثــــ 

ــب  6العــال  ــ    حــديث أن هبــ ا ف  ــي صــان في ــن أب ــا 1:تفصــي  ســهي  ب ــ  حــد  م ــ   ب قب

ــا بغــره ومعلقــا ومســلم اــثرا ح األصــو    تغــره فهــو صــهي   ــ  البخــار  مقرون وقــد روى ل

   وشـــعبة   مالـــك:  األبمـــة عنـــ  روى   وقـــدواألاثـــر ح امل ابعـــات   وأصـــهاب الســـنن

 والثور   ومالك وشعبة ال يرويان إال عن تقة.

ــو صــهي  دون األو     ماحــد  بــ   2 ــيره فه ــد تغ ــير      بع ــ  ال غ ــد حصــ  لســهي  بع فق

ــرو  مــن اــثرا فنســي عليــ  فوجــد فمــات أ  لســهي  اــان أنــ وابــن املــدي    البخــار   ا
                                                           

  231/ 4) ال ه ي  هت ي  1
  155/ 2) للعقيلي الضعفا  2
  96: ص) موت  وهو في  ت لم من 3
  230/ 3) الدور  رواية - مع  ابن تاري  4
  316/ 4) ايثمة أبي ابن تاري  5
  246/ 4) وال عدي  اجلر  6
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ــ  ح آاــر عمــره نــا علــ  هــ ا احلــاام واألزد         1احلــديث ــ   حصــ  ل ــ غر ال واــان ال

 صــان أبــي بــن ســهي  ح احلــديث أهــ  بعــ  ت لــم وه ــ االرتم  :" عيســ  أبــو قــا 

ــن وحممــد ــن ومحــاد إســهاق ب ــن وحممــد ســلمة ب  إمنــا األبمــة مــن هــؤال  وأشــباه عجــالن ب

ــوا ــيهم ت لمـ ــن فـ ــ  مـ ــم قبـ ــ  ح حفاهـ ــا بعـ ــد رووا مـ ــد  وقـ ــهم حـ ــة عنـ ــا   " 2األبمـ قـ

ــ هيب:  ــان"ال ــن وا ــار م ــا   اب ــ  احلف ــر  ل ن ــن  ــرت مرضــة م ــا   3حفاــ  م ــا : م  وق

  وسلســلة ســهي  عــن أبيــ  عــن     4"حديثــ  بعــ  ونســي مــر  أنــ  إال ســهي  مــن نقمــوا

 أقــو   بــ    مــ  وهبــ ا  أبــي هريــرة روى مســلم منــها عشــرات األحاديــث ح صــهيهة       

 واهلل أعلم. وال عدي  اجلر  أبمة

 بنـــوه وعنـــ   هريـــرة وأبـــي عابشـــة عـــن  روى ال يـــات الســـمان صـــان أبـــو /  اـــوان4

ــهي  عبـــداهلل ــا  الـــ هيب:   واالعمـــ  وصـــان وسـ ــنقـ ــة مـ  االعمـــ  عنـــد الثقـــات االبمـ

 5  روى ل  اجلماعة. ومابة إحدى سنة باملدينة توح حديث أل  عن 

                                                           

  96: ص) موت  وهو في  ت لم من  231/ 4) ال ه ي  هت ي   244/ 2) االع دا  مي ان 1
  9: ص) الصغر العل  2
  459/ 5) النبال  أعالم سر 3
  449/ 8) ال هيب لإلمام ا سالم تاري  4
  203/ 1) ال ه ي  تقري  386/ 1)ال اش  5
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 املبهث الثاني: اللواب  ا سنادية.

ــن حجــر ح ا   ــا  احلــاف  اب ــوب: "   ق ــواة احلــديث املقل ــ  أن ــ  عل ــا أحــدمهاالم ــره م ــن  ا  اب

ــراو مشــهورا احلــديث ي ــون أن وهــو الصــال  ــ  ب ــ  فيجع ــ  ح آاــر راو م ان  ليصــر طبق 

ــ لك ــا ب ــا  ريب ــ  مر وب ــ  بســامل مشــهور اهــديث في ــ  فيجع ــا م ان ــد نافع ــان وق ــ  ا  يفعل

ــن اهمــاد الوضــاع  مــن مجاعــة ــراهيم النصــييب عمــرو ب ــن وإب ــي ب ــة أب ــ  حي  حــديث مثال

 أبـــي عـــن عـــن األعمـــ  النصـــييب عمـــرو بـــن محـــاد عـــن احلرانـــي االـــد بـــن عمـــرو رواه

ــ م إ ا"  مرفوعــا هريــرة أبــي عــن صــان "  بالســالم تبــدؤوهم فــال طريــ  ح املشــرا  لقي

ــ ا احلــديث ــوب فه ــ  مقل ــن محــاد قلب ــرو ب ــال   أحــد عم ــ  اهل ــن فجعل ــ  ع ــا األعم  وإمن

ــو ــهي  معـــرو  هـ ــي بـــن بسـ ــان أبـ ــن صـ ــ  عـ ــن أبيـ ــرة أبـــي عـ ــلم رواه ه ـــ ا هريـ  ح مسـ

 .1صهيه "

 

 

 

 

                                                           

  299/ 2) الصال  ابن مقدمة عل  الن ت 1
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 الفص  الثاني

 شر  احلديث دراية

 املبهث األو : الشر  ا مجايل للهديث.

ــابي ح البــد  بالســالم   وح حــا  اللقــا        ــ  ال   ــة املســلم م ــان معامل ــ  بي فهــ ا احلــديث في

عليـــ   وإ ا اـــان هـــ ا ح حـــ  أهـــ   تســـلم فـــال ب  ـــابي ح الوريـــ  الضـــي   إ ا مـــررت

ــاب أوىل   ال  ــاب ففــي حــ   رهــم  ــرأ فــال مــن ال فــار مــن ب ــيهم تق  تســلم وال الســالم عل

فــال تفســ  لــ   وأنــت أحــ  بــالوري  منــ         وإ ا لقي ــ  ح الوريــ  واــان ضــيقا      علــيهم 

ففيـــ  ارهـــار عـــ ة أهـــ  ا ســـالم  وال يفهـــم مـــن هـــ ا أن تقصـــدهم بال ضـــيي  أو تضـــي   

ــر ســب   مل       ــة بغ ــن األ ي ــ ا م ــيهم ح حــا  الســعة  فه ــعل ــنيب   يفعل  وال أصــهاب   ال

  املدينة ح اليهودم. 

 ود احلديث.املبهث الثاني: سب  ور

ــرة      ــي هري ــن محــ  حــديث أب ــم م ــ  العل ــن أه ــ    م حــ  ســاروا إىل   ســب  اــاص  عل

ــنيب    ــا  هلــم ال ــ  قريضــة ق ــن القــيم: "  يهــود ب ــا  اب ــا   ق ــدماق ــان هــ ا ان:  قيــ  ق  ح ا

ــا ااصــة قضــية ــ  إىل ســاروا مل ــة ب ــا  قريا ــدؤوهم :  ق ــ   بالســالم التب ــ ا فه  ح ــم ه

 موضــ  هــ ا ؟ أولئــك حــا   ثــ  حالــ  اانــت  ــن خيــ ا أو مولقــا ال مــة ألهــ  عــام

ــلم روى قـــد ول ـــن ناـــر ــرة أبـــي حـــديث مـــن صـــهيه  ح مسـ ــل  الـــنيب أن هريـ  اهلل صـ



12 
 

 ح أحــــدهم لقيــــ م وإ ا بالســــالم النصــــارى وال اليهــــود تبــــدؤوا ال: قــــا  ســــلم و عليــــ 

 .1"عام ح م ه ا أن والااهر  أضيق  إىل فاضوروه الوري 

ــ  أن احلــدديث   ــد  عل ــا ي ــو  وم ــ       أق ــد  هــ ا عل ــود  ف ــ  اليه عــام عوــ  النصــارى عل

أن احلـــديث لـــي  اـــاص ح يهـــود بـــ  قرياـــة  امـــا أن العـــربة بعمـــوم اللفـــ  ال  صـــوص  

 السب .

 : األح ام الفقهية املس نبوة من احلديث:املبهث الثالث

 /اب دا  ال فار بالسالم موض  اال  ب  أه  العلم عل  أقوا :1

ــن عبــاي  القــو  األو  : اجلــواز   ــي  2وهــ ا القــو  مــرو  عــن اب ــدردا  وأب ــن وفضــالة 3ال  ب

وهـــو  7وحممـــد بـــن اعـــ  القررـــي  6وعلـــي بـــن عبـــداهلل البـــارقي  5أمامـــة وأبـــي 4عبيـــد

: يقــا  لــ  : الســالم عليــك فقــ  بــدون  اـــر       املــاورد  قــا     ح مــ ه  الشــافعي   وجــ 

                                                           

  388/ 2) املعاد زاد 1
 وسنده ضعي . 248/ 5) شيبة أبي ابن مصن  2
 وسنده ضعي  249/ 5) شيبة أبي ابن مصن  3
 وسنده ضعي  249/ 5) شيبة أبي ابن مصن  4
 وهو صهي  249/ 5) شيبة أبي ابن مصن  5
 .صهي  وسنده 6/141)شيبة أبي بن مصن  6
  249/ 5) شيبة أبي ابن مصن  7
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  بعمــوم األحاديــث ب فشــا    واحــ ج هــؤال 1الرمحــة وبلفــ  ا فــراد وهــو قــو  أاثــر العلمــا   

أوا اليهــود وال النصــارى  وهــي حجــة باطلــة ألنــ  عــام الصــوص  ــديث ال تبــد      الســالم  

  .2بالسالم 

ــاني:  ــ مام    القــو  الث ــدا  للضــرورة أو حلاجــة   أو ل وســب   3 هــ  آاــرون إىل جــوازه اب 

وقــــا    وعلقمــــة 5اهيم النخعــــيعــــن إبــــر  و4جــــا   لــــك عــــن ابــــن مســــعودوإال فــــال  

 .6: إن سلمت فقد سلم الصاحلون   وإن ترات فقد تر  الصاحلون األوزاعي

                                                           

  2/388انار زاد املعاد) 1
/ 2  زاد املعاد )145/ 14  شر  النوو  عل  مسلم )507/ 4  اجملموة )25/ 7)املعلم  إاما 92/ 17ال مهيد ) 2

/ 25املوسوعة الفقهية ال وي ية )  399/ 7 حتفة األحو   )386/ 6  في  القدير )391/ 8 طر  ال ثري  )388

168  
  1434ال مام: احل  واحلرمة. القاموي احملي ) 3
 :ما قا  علقمةعن  259/ 5) شيبة أبي ابن مصن   وجا  ح صهي  وسنده  12/ 6) الرزاق عبد مصن  4

 .ا شارة عن اهلل عبد زادهم
  وسنده صهي .6/141مصن  بن أبي شيبة) 5
  386/ 6  في  القدير )391/ 8  طر  ال ثري  )145/ 14  شر  النوو  عل  مسلم )25/ 7إاما  املعلم ) 6

  168/ 25ال وي ية ) املوسوعة الفقهية
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 فــ  ا املســلم  ب هيــة وتشــبي  تعاــيم فيــ  ملــا ؛ تبــدأه أن لــك لــي  قــا  إســهاق: الســالم 

ــت ــ  حاجــة اان ــك إلي ــدأه أن فل ــو  ومعنــ  بالســالم  تب ــنيب ق " بالســالم تبــدؤهم ال: " ال

 .1أمانا   لك يدعوا أن اا  ملا

ــوو :      القــو   ــا  الن ــك واألحنــا  وبعــ  الشــافعية ق ــام مال ــ  ا م ــا  ب ــث: ال راهــة  ق الثال

 . 2وه ا ضعي  أيضا ألن النه  لل هريم فالصواب حتريم اب دابهم

ــا         ــة والشــافعية وق ــ ه  احلنابل ــو م ــداؤهم بالســالم  وه ــ : حيــرم اب  ــو  الراب ــ  عمــر   الق ب

املصـــر إىل هـــ ا احلـــديث أوىل مـــا االفـــ   قـــا   :أمحـــد بـــن حنبـــ  وقـــا 3يـــن عبـــدالع ي 

ــ هبنا      ــ  م ــدابهم ب ــار واب  ــ  ال ف ــوو : رد الســالم عل ــا   الن ــ  ... ودليلن ــدابهم ب حتــريم اب 

 .45التبدأوا اليهود وال النصارى بالسالم   االب دا  قول  ح

                                                           

  335/ 2)راهوية  وابن حنب  بن أمحد ا مام مساب  1
املوسوعة   386/ 6  في  القدير )391/ 8  طر  ال ثري  )145/ 14 شر  النوو  عل  مسلم )92/ 17ال مهيد ) 2

  168/ 25الفقهية ال وي ية )
  249/ 5) شيبة أبي ابن مصن  3
  944/ 2  ال يسر بشر  اجلام  الصغر ـ للمناوى )145/ 14شر  النوو  عل  مسلم ) 4
  944/ 2ال يسر بشر  اجلام  الصغر ـ للمناوى ) 5
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ــرب 2 ــال نهياملشــرا  املســلم / ال ي ــ    وينضــم هــ    ب ــؤترهم ب ــ  وســبيل  وي و هلــم عــن الوري

الوريـــ   ىل حواشـــيإ بـــ   بـــ  يســـل   املســـلم ح ـــ  يضـــوروا هـــم      إىل ضـــيق  أو جوان

 وضيق .

 أ  ؛    أضـــيق  إىل فاضـــوروه طريـــ  ح أحـــدهم لقيـــ م وإ ا: ))  قـــا  القـــرطيب : قولـــ 

 هــ ه  ف  ــون  هــ ا  وعلــ    واحرتامًــا  هلــم  إارامًــا  الضــي   الوريــ   عــن  هلــم  ت نهــوا ال: 

ــة ــة مناســبة اجلمل ــ  ح األوىل للجمل ــي   والعوــ  املعن ــ  ول ــك معن ــا:   ل ــاهم إ ا أن  لقين

ــ  ح ــا واســ  طري ــ  إىل نلجــئهم أنَّ ــ  حَرْفِ ــيهم نضــي   ح  ــك ألنَّ ؛ عل ــا أ ى  ل ــن هلــم من  م

للـــ مي  يـــرت  ال أصـــهابنا قـــا :  النـــوو  قـــا    1أ اهـــم عـــن  ينـــا وقـــد   ســـب   ـــر

ــ  صــدر ــ  الوري ــان يورقــون املســلمون اــان ا ا أضــيق  إىل يضــور ب ــ  الــت ف  عــن الوري

ــة ــال الرمحـ ــر  فـ ــالوا حـ ــي ن قـ ــيي  ولـ ــث ال ضـ ــ  ال  يـ ــدة ح يقـ ــدم  وال وهـ ــدار يصـ  جـ

  2.وحنوه

زا هلــــم ي ــــون ح  لــــك اعــــ ابالســــالم حــــت ال / العلــــة ح النــــهي عــــن بــــد  ال فــــار 3

 وإاراما.

                                                           

  18/ 8) املفهم 1
  147/ 14) مسلم عل  النوو  شر  2
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 أهـــالً لـــي  وال ـــافر   إاـــرام  بالســـالم االب ـــدا  ألن  لـــك عـــن  ـــ  إمنـــا قـــا  القـــرطيب:

   هلــــم تصــــغرًا   إلــــيهم ا ل فــــات وتـــر     عنــــهم ا عــــرا  يناســــبهم فالــــ     لـــ لك 

 1. موجودين  ر اأ م ح     لشأ م وحتقرًا

 واحــ ج": املســودةفــي   فللــ مي الشــفعة تثبــت ال أنــ  علــ  احلــديث هبــ ا اســ د / 4

ــ  ــفعة ال أن علـ ــ مي شـ ــ  لـ ــوهم إ ا: "بقولـ ــ  ح لقي مـ ــأجلئوهم طريـ ــيق  إىل فـ ــا ا" أضـ  فـ

ــان ــي  اـ ــم لـ ــ  ح هلـ ــ  الوريـ ــفعة حـ ــرى فالشـ ــون ال أن أحـ ــم ي ـ ــا هلـ ــ  فيهـ ــ ا حـ  وهـ

 .2"مانون

ــن القــيم:   ــ  ح حقــا للــ مي  عــ  مل الشــارة"وقــا  اب : فقــا  امل امحــة عنــد املشــرت  الوري

 ان ــــ اة ح حقــــا لــــ   عــــ  ف يــــ " أضــــيق  إىل فاضــــوروهم طريــــ  ح لقي مــــوهم إ ا"

ــة وهـــ ه ال ـــ احم عنـــد بـــ  املخـــ ا امللـــك ــا نفســـ  أمحـــد ا مـــام حجـ  ال" حـــديث وأمـ

ــ  فــاح ج من ــر" 3لنصــراني شــفعة ــ  بــ  حيــ ج أن مــن أعلــم وهــو أصــهاب  بعــ  ب  مــن ف ن

 .4"ال ابع  بع  االم

                                                           

  386/ 6) القدير في   944/ 2)  الصغر اجلام  بشر  ال يسر   18/ 8) املفهم 1
  347: ص) الفق  أصو  ح املسودة 2
 سنن 180/ 4) اهلاد  عبد البن ال هقي  والصواب أن  من قو  احلسن تنقي   343/ 1) للورباني الصغر املعجم 3

   .6/109) البيهقي
  591/ 1) ال مة أه  أح ام  2/ 2) الفوابد بداب  4
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ــدور ســ ن  مــن مينعــون ال فــار أن/ 5 ــة ال ــ  العالي ــا   املســلم  عل ــن ا مــام ق ــيم اب  : الق

ــ  " ــن مينعــون أ ــم الشــرة وقواعــد املــ ه  أصــو  تق ضــي  وال ــدار ســ ن  م ــة ال  العالي

 تعليـــة مـــن املـــانع  فـــ ن عـــو  بغـــر متليـــك أو بيـــ  أو عاريـــة أو ب جـــارة املســـلم  علـــ 

ــا  ــوا البن ــك جعل ــن  ل ــوق م ــو باحلــديث واح جــوا ا ســالم حق ــ  وه ــو ا ســالم قول  وال يعل

ــ  ــأن واح جــوا 1يعل ــك ح ب ــة إعــال   ل ــ  هلــم رتب ــة وأهــ  املســلم  عل ــن منوعــون ال م  م

ــك ــالوا   ل ــون وهلــ ا ق ــن مينع ــ  ا الوــرق أضــي  إىل ويلجــؤون اجملــال  صــدور م ــوا ف  منع

ــن ــوي اجملــال  صــدور م ــا واجلل ــار  فيه ــ  ع ــون ف ي ــن مي ن ــة الســ ن  م ــوق الالزم  ف

ــلم  رؤوي ــوا وإ ا املسـ ــرور املشـــرت  الوريـــ  وســـ  مـــن منعـ ــ  واملـ ــأزيلوا عـــار  فيـ  فـ

ــ  ــا وأســفل  أضــيق  إىل من ــ  صــ  ام ــ  عن ــا  أن ــوهم إ ا ق ــ  ح لقي م  إىل اضــوروهم طري

 تدفعـــ  مـــا هـــ ا املســـلم  رقـــاب الدابمـــة الســـ ن  ح يعلـــوا أن مي نـــون ف يـــ  أضـــيق 

 .2"وقواعده الشرة أصو 

ــن عمــر    6 وهــو   3/  هــ  بعــ  أهــ  العلــم اســ هباب االســ قالة ح الســالم  جــا  عــن اب

ــافعية   ــة والشـ ــ ه  احلنابلـ ــالمي     مـ ــي سـ ــابي: ردّ علـ ــلم لل  ـ ــو  املسـ ــ قالة أن يقـ واالسـ

ــو "الــ   ســلم   عليــك  قــا  النــوو :     اــافرا فبــان مســلما رنــ  مــن علــ  مســلم ســلم ل

                                                           

  610: ص) البخار  معلقا جم وما عن ابن عباي رواه 1
  1220/ 3) ال مة أه  أح ام 2
 وسنده صهي  392/ 10) الرزاق عبد مصن جام  معمر اما ح  3
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 أو   ســـالمي علـــ  رد:  لـــ  فيقـــو    ســـالم  يســـرتد أن يســـ ه :  و ـــره امل ـــويل قـــا 

ــرتجعت ــالمي اسـ ــود   سـ ــ  واملقصـ ــ  إحياشـ ــة ال وأنـ ــهما مؤالفـ ــا    بينـ ــك وروى:  قـ   لـ

ــن ــن عـ ــر ابـ ــ ه  عمـ ــأ ح واسـ ــن املوطـ ــك عـ ــ  مالـ ــرتده ال أنـ ــاره يسـ ــن واا ـ ــي ابـ  العربـ

 .  "1املال ي

ــم     /7 ــا  مجاعــة مــن أهــ  العل ــابي باملصــافهة   جبــواز ق ــد  ال   ــ    ب ــا  ب ــن  وق عبــداهلل ب

ــ  ــور 2حمريــ ــد  والثــ ــرزاق وعبــ ــنعاني الــ ــن  3الصــ ــة احلســ ــا  بال راهــ ــا    وقــ ــاقــ  : إمنــ

ــراون ــافهوهم فـــال جنـــ  املشـ ــن تصـ ــافههم فمـ ــأ صـ ــا   4فلي وضـ ــراهيم وقـ ــي:  إبـ النخعـ

قـــا  ال وســج قلـــت    و5يصــافهوهم  وأن والنصـــارى اليهــود  مـــ  يــأالوا  أن ي رهـــون اــانوا 

ــد ــافهة: ألمحـ ــود  مصـ ــراني اليهـ ــي؟قا . والنصـ ــا  : واجملوسـ ــاه  قـ ــهاق أتوقـ ــا: إسـ  امـ

 ت ــــون أن إال ب  ليلـــهم   أمرنـــا  وقـــد  تعاـــيم   امللــــة أهـــ    ـــر  مصـــافهة  ح ألن ؛ قـــا  

 . 6اآلارة أمر من  لك أشب  وما ا سالم إىل تدعوه أن أردت أو حاجة

                                                           

  507/ 4) اجملموة 1
  247/ 5) شيبة أبي ابن مصن  2
  117/ 6) الرزاق عبد مصن  3
  247/ 5) شيبة أبي ابن مصن  4
  117/ 6) الرزاق عبد مصن  5
  130/ 3) القناة اشا   335/ 2)راهوية وابن حنب  بن أمحد ا مام مساب  6
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ــا  ــن وق ــا ســألت": هــان  اب ــد أب ــ  ي ــون الرجــ  عــن اهلل عب ــ  ا نصــراني جــار ل  مــر  ف

ــوده ــا  ؟ يعـ ــوم  ـــي : قـ ــ  فيقـ ــاب علـ ــ ر البـ ــيهم  ويع ـ ــب  وال إلـ ــاف  أن يعجـ ــ  يصـ  أهـ

 . 1"ال مة

 ": دَاوُدَ أَبُــو قَــا  هــ  ا مــام أمحــد إىل اراهــة بــد  ال فــار ب هيــة  ــر الســالم          / 8

ــدِ ألبـــي قُلْـــتُ ــرَهُ:  اللَّـــ ِ عَبْـ ــو  أَنْ تَ ْـ ــبَهْتَ اَيْـــ َ لِلـــ يم ي  الرَّجُـــ  يَقُـ  اَيْـــ َ:  أَوْ ؟ أَصْـ

ــكَ ــ َ:  أَوْ ؟ حَالُـ ــتَ اَيْـ ــوَ أَوْ ؟ أَنْـ ــ َا نَهْـ ــا  ؟ هَـ ــمْ:  قَـ ــ َا   نَعَـ ــدِ  هَـ ــرُ عِنْـ ــنَ أَاْثَـ  مِـ

 . 2"السَّالَمِ

ــا       ــك  ق ــن جــوز  ل ــم م ــ  العل ــن أه ــة  وم ــن تيمي ــا  وإن: اب ــال ":ق ــال وســهال أه ــأي ف   3ب

ــ  إنو ــر ب ــالم ااطب ــا الســالم   ــ  يؤنســ  م ــال ل ــأي ف ــ لك ب ــرَ.4"ب ــةُ وَ َاَ ــ ُ الْهَنَفِيَّ ــوْ أَنَّ  لَ

ــا  ــا  ": لِلــ يم ي  قَ ــ ُ أَطَ ــا َ َ اللَّ ــازَ   بَقَ ــوَى إِنْ   جَ ــ ُ نَ ــ ُ أَنَّ ــلِمَ يُوِيلُ ــؤَد  َ أَوْ لِيُسْ ــةَ ِيُ ــ ُ الْجِ ْيَ  ألِنَّ

 5"يَجُوزُ فَالَ وَإِالَّ   بِا ِسْالَمِ دُعَا ٌ

                                                           

 1/186مساب  ابن هاني   1
  169/ 25) ال وي ية الفقهية املوسوعة 2
  543/ 5) ال ربى الف اوى 3
  414/ 3)الشرعية   اآلداباحلنابلة قو   ث  أار مواض  ح وج م 4
  169/ 25) ال وي ية الفقهية املوسوعة5
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ــدة      9 ــ  املب ـ ــالم علـ ــ ه  السـ ــ  ال يسـ ــم أنـ ــ  العلـ ــديث بعـــ  أهـ ــ ا احلـ ــن هـ ــ  مـ / أاـ

ــوو :     ــا  النـ ــق   قـ ــاهر بفسـ ــ  اجملـ ــالم ح"والفاسـ ــ  السـ ــدة علـ ــ  املب ـ ــاهر والفاسـ  اجملـ

ــن   بفســق  ــا ت ــ ار وم ــا  نب ــ  ومل عايم ــ  ي  ــان   من ــي ح امهــا وجه  أحــدمها الرافع

ــ ه :  ــ  مسـ ــلم ألنـ ــههما مسـ ــ ه  ال:  وأصـ ــ    يسـ ــ ه  بـ ــلم ال أن يسـ ــ  يسـ    عليـ

 ح للمســألة البخــار  واحــ ج   الصــهي  صــاح  والبخــار  عمــر ابــن مــ ه  وهــ ا

 قــا ...تبو   ــ وة عــن لــ  ورفيقــان هــو ختلــ  حــ  مالــك بــن اعــ   ــديث صــهيهة

 و ــره البخــار  قــا  1ا مــر شــربة علــ  تســلموا ال :عمــر بــن اهلل عبــد وقــا :  البخــار 

ــد وال:  ــ  الســالم يري ــن أحــد عل ــؤال  م ــ  ه ــ ن اعــ  حــديث ودليل  الســالم إىل اضــور ف

ــ  ــأن الالمــة عل ــيهم داــ  ب ــ  واــا  عل ــن ح مفســدة ترت ــا أو دي ــيهم يســلم مل إن دني  عل

ــيهم ســلم ــا    عل ــن وق ــي اب ــال ي العرب ــو :  امل ــ  ين ــن اســم الســالم أن حنيئ  اهلل أمســا  م

 .2 "علي م رقي  اهلل ومعناه   تعاىل

 وفي  مسأل ان:احلديث   ال ل  : بياناملبهث الراب 

 علـــ  راـــ : "  الـــنيب زيـــد أن بـــن عـــن أســـامة  2143/ 5)البخـــار  /ح صـــهي 1

ــ  محــار ــ  إاــا  عل ــة قويفــة عل ــن ســعد يعــود ورا ه أســامة وأرد  فداي ــادة ب ــ  عب  قب

                                                           

  7563) رواه البخار  جم وما 1

  507/ 4) اجملموة 2
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 يســلم أن قبــ  و لــك ســلو  ابــن أبــي بــن اهلل عبــد فيــ   جلــ  مــر ح ــ  فســار بــدر وقعـة 

 ".األوتان..احلديث عبدة واملشرا  املسلم  من أاالن اجملل  وح اهلل عبد

ــن بوــا  :  ــ  فيمــا رواه شــعبة وســفيان    " قــا  اب ــ  : فمــا أنــت قاب عــن ســهي  فــ ن قــا  قاب

ــا  : قـــا  رســـو  اهلل : ) التبـــد وا           ــ    عـــن أبـــ  هريـــرة قـ ــن أبـــ  صـــان   عـــن أبيـ بـ

ــارى وا ــوهم ح النصــ ــالم   وإ ا لقي مــ ــود بالســ ــيقة   ؟  ليهــ ــوروهم إىل أضــ ــ  فضــ  الوريــ

ــي  ح   ــ  ا ــربين صــهي    ول ــ  : ا ــا    قي حــديث أســامة   حأحــدمها اــال  لواــر وإمن

ــك أن اــرب أبــ    ــرة   و ل ــرة الرجــة العمــوم   واــرب أســامة مــب     معنــ  اــرب أبــ  هري هري

عليـــ  الســـالم ملـــا رأى عبـــد اهلل بـــن أبـــ    اه ا صـــوص   و لـــك أن فيـــ  أن الـــنيبأن معنـــ

ــ           ــ    ف ــان ن ول ــ   فســلم فجل ــ مم أن  ــاوزه   فن ــ  ت ــن قوم ــ  رجــا  م ــا وحول جالًس

ــام . وهــو ن   ــ  قضــا   م ــد اهلل ح   إلي ــة عــن عب ــر علقم ــا  ا ــدهقان  اــر م ــ  ال  تســليم  عل

ــه    ــ  صـ ــا  : أنـ ــة فقـ ــ  ال وفـ ــهب  فـــ  طريـ ــ الـــ ى صـ ــا   1بنا وللصـــهبة حـ ــا قـ   وامـ

. فبـــان  ـــرب  2فابـــدأه بالســـالم النخعـــي : إ ا اانـــت لـــك إىل يهـــود  حاجـــة أو نصـــراني

ــو ال         ــا ه ــد وهم بالســالم   إمن ــرة : ) التب ــ  هري ــ  اــرب أب ــ  الســالم ف ــ  علي أســامة أن قول

                                                           

 وسنده صهي   12/ 6) الرزاق عبد مصن  1
 وسنده صهي   248/ 5) شيبة أبي ابن مصن  2
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ــام أو حاجــ       ــن قضــا   م ــد هم : م ــدعوام إىل أن تب ــر ســب  ي ــد هم لغ ــر  ل ــم  تب ة تع

 ." 1جواز أو سفر قبلهم   أو ح  صهبة ح

ــو   ــر  أق ــن م ــرب أن م ــ  واألق ــ   جل ــار في  أن اســ ه  دواحــ مســلم أو   ومســلمون اف

 .2 أسامة لو عل  ه ا حيم  حديث املسلم أو املسلم  ويقصد   عليهم يسلم

ــ   /2 ــ  احلــديث  ح قول ــ  ب ــر      : »  اجلم ــن مل تع ــت وم ــن عرف ــ  م ــرأ الســالم عل  3«وتق

 ال تبـــدؤوا اليهـــود والنصـــارى بالســـالم   فـــ  ا لقيـــ م أحـــدا» م فــ  عليـــ    واحلـــديث :  

احلــديث األو  الــ   فيــ  احلــث علــ  الســالم عــام        «ح الوريــ  فاضــوروه إىل أضــيق    

ــار        ــود والنصــارى وســابر ال ف ــ  اليه ــهي اــاص   فيخــر  ب ــ  الن ــ   في ــاني ال واحلــديث الث

 . 4من احلديث األو 

 

 

 

                                                           

  32/ 9) البخارى صهي  شر  1
  507/ 4) انار اجملموة 2
 ح 169: 65/ 1)مسلم ا ِساْلَمِ  صهي  مِنَ السَّالَمِ إِفْشَا ُ  بد  الوحي  باب28: 14/ 1)البخار  صهي  3

 أفض  أموره وأ  ا سالم تفاض  بيان ا ميان  باب
  138/ 24) الدابمة اللجنة ف اوى 4
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 الــــــــــــمـــــراجـــــــــــــــــــ 

:  الناشــر اهلل  عبــد أبــو ال رعــي بأيــو ب ــر أبــي بــن حممــد:  املؤلــ  ال مــة  أهــ  أح ــام

ــادى ــر رمـــ ــن دار - للنشـــ ــ م ابـــ ــدمام - حـــ ــروت  – الـــ ــة بـــ  – 1418   األوىل الوبعـــ

 .العارور  توفي  شاار - الب ر  أمحد يوس :  حتقي   1997

ــداب  ــد  ب ــ  الفواب ــن حممــد:  املؤل ــي ب ــوب ب ــر أب ــو ال رعــي أي ــد أب  دار: الناشــر  اهلل  عب

 .لبنان بروت  العربي  ال  اب

 ي وافــ  حــرب   بــن زهــر ايثمـة  أبــي بــن أمحــد ب ــر أبـو :  املؤلــ  ايثمــة  أبــي ابــن تـاري  

 .الفاروق دار طبعة م  والصفهات واألج ا  الرتقيم

ــ ي  ــي بــــن أمحــــد :تــــألي  ال هــــ ي   هتــ  العســــقالني  حجــــر ابــــن حممــــد بــــن علــ

 هـ1326 األوىل  الوبعة اهلند  الناامية  املعار  دابرة موبعة:الناشر

ــات  ــ  الثق ــد:  املؤل ــن حمم ــان ب ــن حب ــو أمحــد ب ــي حــام أب  دار:  الناشــر البســ   ال ميم

 .أمحد الدين شر  السيد:  حتقي   1975 – 1395   األوىل الوبعة الف ر 

 حممـــد أبـــو إدريـــ  بـــن حممـــد حـــام أبـــي بـــن الـــرمحن عبـــد:  املؤلـــ  وال عـــدي   اجلـــر 

ــراز  ــي  الــ ــر ال ميمــ ــا  دار:  الناشــ ــرتا  إحيــ ــي الــ ــروت  – العربــ ــة بــ    األوىل الوبعــ

1271 - 1952 
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 اجلعفــــي  البخـــار   عبـــداهلل  أبـــو  إمساعيـــ   بـــن  حممـــد :  املؤلـــ     البخـــار   صـــهي  

  1987 – 1407   الثالثـــــة الوبعـــــة بـــــروت  – اليمامـــــة   اـــــثر ابـــــن دار:  الناشـــــر

 جامعــة - الشــريعة اليــة ح وعلومــ  احلــديث أســ ا  البغــا ديــ  مصــوف . د:  حتقيــ 

 .دمش 

ــ  مســلم  صــهي  ــن مســلم:  املؤل ــو احلجــا  ب  الناشــر النيســابور   القشــر  احلســ  أب

 .الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقي  بروت  – العربي الرتا  إحيا  دار: 

ــاب  ــام مسـ ــد ا مـ ــن أمحـ ــ  بـ ــن وإســـهاق حنبـ ــة بـ ــألي   راهويـ ــن إســـهاق: تـ ــور بـ  منصـ

ــروز   ــادة: الناشــر امل ــي  البهــث عم ــة العلم ــة ا ســالمية اجلامع ــورة  باملدين ــة املن  اململ 

 م2002/هـ1425 األوىل  السعودية  العربية

 حممــد: حتقيــ  الــ هيب :  املؤلــ  الســ ة  ال  ــ  ح روايــة لــ  مــن معرفــة ح ال اشــ 

ــة ــد - عوامـ ــد أمحـ ــر حممـ ــ   منـ ــة دار ا ويـ ــة القبلـ ــالمية للثقافـ ــة - االسـ ــوم مؤسسـ  علـ

 1992 - 1413 االوىل الوبعة جدة  القرآن

ــاة اشــا  ــاة  مــن عــن القن ــ  ا قن ــن منصــور: املؤل ــون  ب ــن ي ــ  ب ــهوتي حتقي  إدري : الب

ــال  ــيلهي هـــ ــوف |  مصـــ ــال   مصـــ ــر هـــ ــر دار: الناشـــ ــروت  – الف ـــ ــة بـــ : الوبعـــ

 .هـ1402
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:  الناشــر الصــنعاني  مهــام بــن الــرزاق عبــد ب ــر أبــو:  املؤلــ  الــرزاق  عبــد مصــن 

ــ  ــالمي امل  ــ ــروت  – ا ســ ــة بــ ــة الوبعــ ــ   1403   الثانيــ ــ :  حتقيــ ــرمحن حبيــ  الــ

 األعامي

ــن مصــن  ــي اب ــ  شــيبة  أب ــو:  املؤل ــد ب ــر أب ــن اهلل عب ــن حممــد ب ــي ب  ال ــوح  شــيبة أب

ــر ــة:  الناشـ ــد م  بـ ــا   – الرشـ ــة الريـ ــ   1409   األوىل الوبعـ ــا :  حتقيـ ــ  امـ  يوسـ

 .احلوت

ــوعة ــة املوســ ــة  الفقهيــ ــادر ال وي يــ ــن صــ ــا  وزارة:  عــ ــئون األوقــ ــالمية والشــ  – ا ســ

ــة ال ويــــت  ـــ 1427 - 1404 مــــن: )  الوبعــ ــة:   هــ ــة الوبعــ ــ    الثانيــ  – دارالسالســ

 .ال ويت
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 فهري البهث

 الصفهة املوضوة
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 11 ا مجايل الثاني: الشر  الفص 
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 12 احلديث من املس نبوة والفوابد الفقهية واألح ام املساب 
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