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 روايات ونسخ الجامع الصحيح

 إمساعٌٝ ايبخازٟبٔ  يإلَاّ أبٞ عبد اهلل ذلُد

 ٖـ194-256

 دزاض١ ٚحتًٌٝ

 عبٝدبٔ  عبد ايهسِٜبٔ  ذلُد . د
أضتاذ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعًَٛٗا املػازى ظاَع١ أّ ايكس٣ 

 مبه١ املهس١َ
 

، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ  ، ٚايعاقب١ يًُتكني اسبُد هلل زب ايعاملني

 : ، أَا بعد ضٝدْا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾرب٘ أمجعنيع٢ً 

يإلَددداّ أبدددٞ عبدددد اهلل   (( ازبدداَا ايؿدددرٝ   ))ُٜعددد االدددت٬ف زٚاٜدددا  نتددداب   

ٖددد( أذددد املطددا٥ٌ ايعًُٝدد١ ايدد  غددػً  بدداٍ     256إزلاعٝددٌ ايبرددازٟ )  بددٔ  ضبُددد

، ٚقد أغاز إىل ٖرا ا٭َدس امَداّ اسبداؾغ أبٛد ضدًُٝإ       احملدثني َٓر ٚق  َبهس

ؾ٢ ضد١ٓ )   إبدساِٖٝ اشبَّدابٞ ايُبطد    بدٔ   ُدد ضببدٔ   محد ٖدد(   نتاب٘د   388، املتٛد
،  ، إىل االت٬ف ايسٚاٜا  ايرٟ ٜعد أٍٚ غسح يًحاَا ايؿرٝ  (( أع٬ّ اسبدٜث ))

 ٍ ِ     ؾكدا ٍّ بددٔ  : ٚقددد زلعٓددا َععدِد ٖددرا ايهتدداب َدٔ زٚاٜدد١ إبددساٖٝ ،  ََِعِكددٌ ايََٓطددِؿ

ّٖبٔ  ساِٖٝ: ذدثٓا إب ، قاٍ ضبُد اشبَٝاّبٔ  ذدثٓاٙ الًـ  . ، عٓ٘ ََِعِك

ٜٛضددـ بدٔ   : ضبُددد زلعٓدا ضدا٥س ايهتدداب إ٫ أذامٜدث َدٔ آالددسٙ َدٔ  سٜدل       

ٍّ ٍّ ، قاٍ اسبطٔبٔ  الايدبٔ  ، ذَدثٓٝ٘ ضبُد ايؿَُّسِبس  . ، عٓ٘ : ذَدثٓا ايؿَُّسِبس

 ٚعبٔ ْبني َٛاقا االت٬ف ايسٚا١ٜ   تًو ا٭ذامٜث إذا اْتٗٝٓا إيٝٗا إٕ غدا٤ 

 . (1)اهلل

                                                                 

 . 106-1/105أعالّ احلدٜث .(1)

 مقدمة
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ٞ      ٓـ امَدداّ اسبدداؾغ ايٓاقددد أبدٛد عًددٞ اسبطددني     ٚقددد ؾدد  بددٔ ضبُددد ايػطدداْ

َٝداْٞ   ٌ    ))، نتابد٘د ايػدٗرل   ٖدد( 498) ازبُّ ، ٚجعددٌ  (( تكٝٝددد املُٗدٌ ٚزٝٝددص املِِّػده

ايتٓبٝ٘د عًد٢ ا٭ٖٚداّ ايٛاقعد١   ايؿدرٝرني َدٔ        ))ازبدص٤ اشبداَظ ٚايطدامع َٓ٘د     

ٟ   )) (( ِقَبٌ ايس ٚا٠ ـ    ، ثِد االتؿدسٙ ام   (( قطِد ايبرداز بدٔ عبدد    َداّ مجداٍ ايددٜٔ ٜٛضد

، ٚزٚاٜا   ا٫الت٬ف بني زٚا٠ ايبرازٟ عٔ ايؿسبسٟ ))ٖد(   نتاب٘ 909) اشلامٟ 

 ِ ٞ بدددٔ  عددٔ إبدددساٖٝ ِٓطدددؿ ّٖ اي ،  ، ٚندددرا تَّسقددد  َععددِد نتددد  ايؿٗدددازع   (( ََِعِكددد

، ٚايهثرل َٔ َعاجِ ايػٝٛخ ٚاملػٝرا  ٚايؿٗازع إىل زٚاٜا  ايبرازٟ  ٚايدلاَخ

ٝأٔ أؾدددرابٗا  دددسقِٗ إىل تًدددو ايسٚاٜدددا    تًدددو ايسٚاٜدددا   ، ٚزٚ  املرتًؿددد١ ،  ، ٚبددد

   ٍ ازٜا ايسجددا ، ٚنتدد   ، ٚنتدد  ايَّبكدا  املرتًؿدد١   ٚذبددث  نتدد  ايذلاجدِد ٚتٛد

، ٚقدَ  يٓا َعَّٝا  يٝط  بايك١ًًٝ عدٔ أبعدام    ازبسح ٚايتعدٌٜ عٔ زٚا٠ ايبرازٟ

   ٟ ، ٚندرا   ٖرٙ ايسٚاٜا  َٚد٣ عٓا١ٜ أؾرابٗا مبسٜٚاتِٗ تًو عدٔ امَداّ ايبرداز

اعتٓ  نت  ايذلاجِ بايتعسٜـ بسٚا٠ ايطٓٔ ٚاملطداْٝد الاؾد١ ؾكدد ؾدٓأـ امَداّ      

،  ٖدد( 629عبد ايػين ايبػدامٟ اسبٓبًٞ املعسٚف بابٔ ُْك١َُُّّّّّ ) بٔ  أبٛ بهس ضبُد

ـَ امَاّ ضب  ايدٜٔ أبٛد عبدد    (( ايتكٝٝد ملعسؾ١ زٚا٠ ايطٓٔ ٚاملطاْٝد )):  نتاب٘ ٚأي

ٟ  ايطدب   ا٭ْديطدٞ )       ضببدٔ   عُدس بٔ  اهلل ضبُد ،  ٖدد( 726ُدد ابدٔ ُزَغدٝد ايؿٗدس

، ٚنت  امَاّ تكٞ  (( إؾام٠ ايٓؿٝ    ايتعسٜـ بطٓد ازباَا ايؿرٝ  ))نتاب 

ذٜددٌ   ))ٖددد( نتدداب  832ايدددٜٔ أبدٛد ايَّٝدد  ضبُددد ابددٔ أمحددد ايؿاضددٞ املهددٞ )      

ٚ    (( ايتكٝٝدددد   زٚا٠ ايطدددٓٔ ٚاملطددداْٝد  ا٠ ، ٖٚهدددرا ؾددديٕ اسبددددٜث عدددٔ زٚاٜدددا  ٚز
، ٚغرلٙ َٔ املؿٓؿا  اسبدٜث١ٝ امل١ُٗ ئ ٜٓكَّدا َدا    يًبرازٟ (( ازباَا ايؿرٝ  ))

 . . ٖٚرا ٜػرل إىل أ١ُٖٝ املٛقٛع ٚغسؾ٘ ايهبرل . . تعاق  ايًٌٝ ٚايٓٗاز

ٍّ بدٔ   ٚقد أبد٣ امَداّ اسبداؾغ امحدد    ٞ  )   بدٔ   عًد ،  ٖدد( 852ذحدس ايعطدك٬ْ

، ٚبرٍ صبٗٛماّْ  ٕ االت٬ف زٚاٜا  ايبرازْٟػا اّْ ععُٝاّْ ٚؾُٗاّْ ثاقباّْ مقٝكاّْ   بٝا

، ٚأَاط ايًثاّ عٔ َععِ املطتعؿدٝا  ايد  جت دبدد ذد٬ّْ      ؾامقاّْ   ٖرا ايؿدم

، ٚايدد  ندددإ ضدددببٗا االدددت٬ف    (( ازبددداَا ايؿدددرٝ   ))يددد٣ ايهدددثرل َدددٔ ُغددساح    

ُ٘ اهلل َٔ عًِ ٚذنا٤ َٚٗاز٠ ؾا٥كتني ثِ بٛقٛؾ٘ عًد٢   ايسٚاٜا  ، ٚاضتَّاع مبا ٖٚب

 . (( ازباَا ايؿرٝ  ))َٔ ْطا ايؿرٝ  تٛظٝـ االت٬ف ايسٚاٜا  يؿاحل نثرل 
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، ٚمزاض١  ٖرا ذاٍٚ تؿطرل ظاٖس٠ االت٬ف ايسٚاٜا  يؿرٝ  ايبرازٟ ٚحبثٓا

ف عًدد٢ ايعٛاَددٌ املػددذلن١ بٝٓٗددا    ، ٚبٝددإ مٚاعٝٗددا  أضددبابٗا ، ٚنٝؿٝدد١   ، ٚايٛقدٛد

 . ، ٚأغٗس ْطر٘ (( ٝ ازباَا ايؿر ))، إقاؾ١ إىل ايتعسٜـ بسٚا٠  ا٫ضتؿام٠ َٓٗا

 : ٚميهٓين إٔ أشبـ أِٖ عٓاؾس ايبرث بايٓكاط اٯت١ٝ

٘   ، َٚدد٣ عٓاٜد١ احملددثني    : ذبدث  ؾٝٗا عٔ أ١ُٖٝ املٛقٛع املكد١َ ،  ، ٚايٓكدام بد

ع إيٝٗددا ملعسؾدد١ االددت٬ف زٚاٜددا        ٚأغددٗس املؿددٓؿا  ايدد  ميهددٔ ايسجدٛد

 . ايبرازٟ

 : ٚاغتٌُ ع٢ً ؾؿًني،  ات٘: امَاّ ايبرازٟ ٚعٓاٜت٘ مبؿٓؿ ايباب األٍٚ

 َٚترَدث ايبرازٟ اهلل عبد أبٞ اسباؾغ بامَاّ ايتعسٜـ : األٍٚ ايفصٌ

، ٚذندس   باقتكاب عٔ امَاّ أبٞ عبد اهلل ايبرازٟ

   ٘ اٍ ايعًُدا٤ ؾٝد ٘    بعض أقٛد ، ٚذيدو   ، ثِد ضبٓت٘د ٚٚؾاتد

 . نُدالٌ َٛجص بني ٜدٟ ايبرث

 َٚؿٓؿات٘ (( ايؿرٝ  اَاازب ))بد ايبرازٟ امَاّ عٓا١ٜ : ايثاْٞ ايفصٌ

 . ا٭الس٣

 : ٚاغتٌُ ع٢ً ؾؿًني،  ، ْٚطر٘ : زٚاٜا  ازباَا ايؿرٝ  ايباب ايثاْٞ

 . : زٚاٜا  ازباَا ايؿرٝ  يإلَاّ ايبرازٟ ايفصٌ األٍٚ

 . : أغٗس  بعا  ؾرٝ  ايبرازٟ ْٚطر٘ املرَّٛ ١ ايفصٌ ايثاْٞ

تٛجٝٗدا  امَداَني أبدٞ    ، ٚ : ا٫الت٬ف   زٚاٜا  ازبداَا ايؿدرٝ    ايباب ايثايث

ٞأ ازبٝاْٞ  : ٚاغتٌُ ع٢ً ؾؿًني،  ، ٚابٔ ذحس زمحُٗا اهلل عً

 . : أْٛاع ا٫الت٬ف   زٚاٜا  ازباَا ايؿرٝ  ايفصٌ األٍٚ

  ٞ ٞأ ازبٝداْٞ ٚابدٔ         ايفصـٌ ايثـاْ : أُٖٝد١ تٛجٝٗدا  امَداَني أبدٞ عًد

 . ذحس زمحُٗا اهلل

 . ٚأخريًا ْتا٥خ ايبرث ٚتٛصٝات٘ ايع١ًُٝ

٘    ايهسِٜ أضاٍ ايتٛؾٝل ٚايطدامٚاهلل  َٞ بدايعٕٛ مبٓ٘د ٚنسَد َٔ عً ،  ، ٚإٔ مي

    ٘ ٕ ٖددرا ايبرددث قددد أيكدد٢    ٚإٔ ٜٗددٜين ملددا االتًددـ ؾٝد٘د َددٔ اسبددل بيذْدد ، ٚإٔ ٜهدٛد

، ٚإٔ ٜٓؿا بٗرٙ ايطَّٛز  (( ازباَا ايؿرٝ  ْٚطر٘ ))ايك٤ٛ ع٢ً االت٬ف زٚاٜا  

ِ    مْٝددا ٚآالددس٠  ٍ   ، ٚإٔ ػبعددٌ أعُايٓددا الايؿدد١ يٛجٗد٘د ايهددسٜ ،  ، إْد٘د الددرل َطدد٪ٚ
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، ٚآالدس   ، ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾرب٘ أمجعدني  ٚأععِ َأٍَٛ

 . معٛاْا إٔ اسبُد هلل زب ايعاملني
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 ايباب األٍٚ

 اإلَاّ ايبخازٟ ٚعٓاٜت٘ مبصٓفات٘

 ايتعسٜف باإلَاّ احلافغ أبٞ عبد اهلل ايبخازٟ:  ايفصٌ األٍٚ

اغ١ تسمج١ َٛضع٘ يإلَاّ أبدٞ عبدد   يٝظ اشلدف َٔ ٖرٙ ايطَّٛز ضباٚي١ ؾٝ

،  ، ؾكد ُؾٓؿ  ذٍٛ ٖرا امَاّ املؿٓؿا  املَّٛي١ َٓر ٚقد  َبهدس   اهلل ايبرازٟ

، ٚإمندا ايػاٜد١ َدٔ ٖدرٙ ايذلمجد١       نُا نِّت  عٓ٘ ايعدٜدد َدٔ ايسضدا٥ٌ ازباَعٝد١    

، نددٞ  إبدساش املٓصيد١ املسَٛقد١ ايد  ندإ ؼبتًددٗا ٖدرا امَداّ بدني ا٭٥ُد١ ٚاسبؿداظ          

 . ، َٚدال٬ّْ يبرثٓا ٖرا ٠ يًكاز٨تهٕٛ ترنس

 :  امس٘ ْٚطب٘

، أبٛد عبدد    ، ٚأَدرل املد٪َٓني   اسبددٜث    ، ٚغدٝا احملددثني   إَاّ املطدًُني  ٖٛ

ٌ  (1)بسمشبد١ بدٔ   املػدرل٠ بٔ  إبساِٖٝبٔ  إزلاعٌٝبٔ  اهلل ضبُد ـ   ، ٚقٝد ،  : ابدٔ ا٭ذٓد

ِٖ٫َٛ  ٞ  . ، أبٛ عبد اهلل ابٔ أبٞ اسبطٔ ازبِِّعِؿ

ٞأ ٚايدددٞ       ػدددرل٠ صبٛضددٝاّْ ٚنددإ جدددأٙ امل   ، ثدِد أضدددًِ عًدد٢ ٜدددٟ ايُٝدددإ ازبعؿدد

 . ، ؾٓط  إيٝ٘ ٤٫ٚ خباز٣

 : َٛيدٙ ْٚػأت٘

  ٌ زعني  بددٔ   نددإ ٚايدددٙ أبدٛد اسبطددٔ إزلاعٝدد ، زلددا   إبددساِٖٝ َددٔ ايعًُددا٤ ايدٛد

 . ، ٚؾاؾ  ابٔ املبازى بهًتا ٜدٜ٘ أْظبٔ  َايو

٘   ، ٚقاٍ ذؿـبٔ  ز٣ٚ عٓ٘ أمحد ٍ  : مالً  عًٝ٘ عٓدد َٛتد : ٫ أعًِد     ، ؾكدا

 . مجٝا َايٞ مزُٖاّْ َٔ ُغب١ٗ

َٞ ْؿطٞ عٓد ذيو ذؿـبٔ  قاٍ أمحد  . (2): ؾتؿاغس  إي

 غٛاٍ َٔ الً  ي١ًٝ عػس٠ يث٬ث ازبُع١ ؾ٠٬ بعد ازبُع١ ّٜٛ اهلل عبد أبٛ ٚيد

 . أَ٘ ذحس   ٜتُٝاّْ ؾٓػأ ، ؾػرل ٖٚٛ أبٛٙ ٚتٛؾ٢ ، (3)ببرازٟ َٚا١٥ ٚتطعني أزبا ض١ٓ
                                                                 

ُــاٍ   : ٜٓعــس تكٝٝــد ٖــرا ا ضــِ      .(1) ٍ  ، 1/259اإلن ٓــاٙ بايعسبٝــ١   ، ٖٚـٛـ بايبخازٜــ١   : ٚقــا طبكـــا    . ايــصزا   : َٚع

 . 2/212ايػافع١ٝ ايهرب٣ 

 . 2/213ايػافع١ٝ ايهرب٣  طبكا  ، 392-12/391ضري أعالّ ايٓبال٤ .(0)

(2).          ٕ ٜـ١ أشبهطـتإ عًــ٢ الـس٣ األضـفٌ يٓٗــس شزافػـا ٓـ١   ٚاذـ١ نــبري٠ ظُٗٛز ٚتستفـ  عًــ٢ ضـلب ايبرــس      ، َدٜ

 . بٝٓٗا ٚبني مسسقٓد مثا١ْٝ أٜاّ ، ٖٚٞ َٔ أععِ َدٕ َا ٚزا٤ ايٓٗس ، َرتًا4. 222

 . 503بًدإ اخلالف١ ايػسق١ٝ  : اْعس
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، ٚذٖبد  عٝٓداٙ      ايبردازٟ عبٝؿداّْ يدٝظ بايَّٜٛدٌ ٫ٚ بايكؿدرل     ٚنإ امَاّ 

: ٜا ٖدرٙ قدد زَم اهلل    ، ؾكاٍ شلا ، ؾسأ  ٚايدت٘   املٓاّ إبساِٖٝ اشبًٌٝ  ؾػسٙ

 . (1)، أٚ نثس٠ معا٥و ع٢ً ابٓو بؿسٙ يهثس٠ بها٥و

 : طًب٘ يًعًِ ٚزذالت٘

اِب ٚيددٞ عػددس  : أشلُددُ  ذؿددغ اسبدددٜث ٚأْددا   ايهَِّتدد   قدداٍ زمحد٘د اهلل تعدداىل 

ٔ ايهَتاب بعد ايعػس ، أٚ أقٌ ضٓني ، ؾحعً  االتًـ إىل ايداالًٞ  ، ثِ السج  َ

،  ، نٓ  قد ذؿعد  نتد  ابدٔ املبدازى     ، ؾًُا  عٓ    ض  عػس٠ ض١ٓ ٚغرلٙ

ٟ  - ، ٚعسؾدد  ندد٬ّ ٖدد٪٤٫  ٚٚنٝدا  ثدِد السجدد  َددا أَددٞ    - ٜعددين أؾددراب ايددسأ

ٞ أمحد إىل َه١ ، ؾًُا     ً  اسبدٜث ، ؾًُا ذحح  زجا أالٞ ٚربًؿ  ٚأال

     ِ ،   عٓدد    ندداْٞ عػددس٠ جعًدد  أؾددٓـ ؾكددا٥ٌ ايؿددراب١ ٚايتددابعني ٚأقاًٜٚددٗ

ٍ اهلل    (( ايتددازٜا ))ٚؾددٓؿ  نتدداب   ،    ايًٝددايٞ املكُددس٠  إذ ذاى عٓددد قدددل زضدٛد

ٌأ اضِ    ٚقاٍ  .  (2)إ٫ ٚي٘ قؿ١ إ٫ أْٞ نسٖ  تٌَّٜٛ ايهتاب (( ايتازٜا )): ق

ٟأ ، ٚبٓٝطابٛز ، ثِ زلا ببًا ذبٌقبٌ إٔ ٜس ٣زلا ببراز ،  ، ٚببػدام ، ٚبايَس

 ... ، ٚبٛاضدد  ، ٚبايػدداّ ، ٚمبؿددس ٓدد١، ٚباملدٜ ، ٚمبهدد١ ، ٚبايهٛؾدد١ ٚبايبؿدس٠ 

،  ًَددٞ عًددِٝٗ يهددٌ َددٔ نتبدد  عٓد٘د ذدددٜثاّْ     ، ؾطددأيْٛٞ إٔ أِّ : مالًددُ  بًددا  ٚقدداٍ

ـ ذدٜث ٭يـ زجٌ ممٔ نتب  عِٓٗ ب  : نت ، ٚقاٍ قبٌ َٛت٘ بػٗس ؾأًَٝ  أي

ٕ   ، يٝظ ؾِٝٗ إ٫ ؾداذ  ذددٜث    عٔ أيـ ٚناْني زج٬ّْ : امميدإ   ، نداْٛا ٜكٛيٛد

ٌٌ ٌٍ ٚعُ  . (3)، ٜصٜد ٜٚٓكـ قٛ

 ٍ ،  ، ٚايػدداّ ، ٚايعددسام : يكٝدد  أنثددس َدٔ أيددـ زجددٌ َددٔ أٖدٌ اسبحدداش      ٚقدا

، ٚأٌٖ ايبؿس٠ أزبدا   ، أٌٖ ايػاّ َٚؿس ٚازبصٜس٠ َستني ، يكٝتِٗ نُّسأا  َٚؿس

ٞ نِ مالً  ايهٛؾ١ ٚبػدام َا ضبدثٞ  ت١ أعٛاّ، ٚباسبحاش ض َسا  ، ٫ٚ أذؿ

 . (4)الساضإ

 . ، َٚا ٚزا٤ ايٓٗس ، ٚايعسام ٚالساضإ ٚذَدَ  باسبحاش

                                                                 

ــداد   .(1) ـــازٜغ بدــ ــ١    ، 2/6ت ــ ـــا  احلٓابً ـــاٍ    ، 252-2/215طبكـ ُـ ــرٜك ايه ــرب٣     ، 24/438تٗــ ـــافع١ٝ ايهــ ـــا  ايػـ طبكـ

 . 478ٖدٟ ايطازٟ  ، 2/216

 . 395-12/394ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 24/438تٗرٜك ايهُاٍ  ، 2/6تازٜغ بدداد  : اْعس.(0)

 . 1/44فتب ايبازٟ  ، 395-12/394ضري أعالّ ايٓبال٤  : اْعس.(2)

 . 12/407ال٤ ضري أعالّ ايٓب.(2)
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 : أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚثٓاؤِٖ عًٝ٘

: َددا قددَ  عًدد٢ أذددد إ٫ ندإ اْتؿاعد٘د بددٞ      قداٍ ايبرددازٟ زمح٘د اهلل تعدداىل    -1

 . أنثس َٔ اْتؿاعٞ ب٘

ُ  ٚقددداٍ أبددٛد ا٭شٖدددس   -2 ٕ اسبددددٜث    : ندددإ بطددد ،  سقٓد أزبدددا َا٥ددد١ ممدددٔ ًَّٜبددٛد

ٌ بدٔ   ، ٚأذبٛا َػاي١َّ ضبُد ؾاجتُعٛا ضبع١ أٜاّ ، ؾدأمالًٛا إضدٓام    إزلاعٝد

ا َٓ٘د     ، ٚإضٓام ايُٝٔ   إضٓام اسبدسَني  ايػاّ   إضٓام ايعسام ، ؾُدا تعًكٛد

 . ، ٫ٚ   املنت بطك١َّ  ٫   امضٓام

٘  ٚقدداٍ -3 ٞ  اضتؿددػس  َددا  : تعدداىل اهلل زمحدد ٞأ ابددٔ   عٓددد أذدد  ْؿطدد د  إ٫ عٓددد عًدد

 . ، ٚزمبا نٓ  أغّّسُّٕب عًٝ٘ املدٜين

 . ؾرٝ  غرل ذدٜث أيـ َا٥  ٚأذؿغ ، ؾرٝ  ذدٜث أيـ َا١٥ : أذؿغ ٚقاٍ -4

 . : إْٞ أزجٛ إٔ أيك٢ اهلل ٫ٚ ؼباضبين أْٞ اغتب  أذداّْ ٚقاٍ -5

، ٚنددإ أٖدددٌ املعسؾددد١ َدددٔ    : نددإ ٫ ٜتكدَدد٘د أذددددٌ   ٚقدداٍ َػددداٜا ايبؿدددس٠   -6

٘    ايبؿسٜني َِٜعدٕٚ ٙ عًد٢ ْؿطد ،  الًؿ٘    ً  اسبدٜث ٖٚٛ غاب ذت٢ ٜػًبٛد

ٙ   بعددض ايَّسٜدل   ف   ٚػبًطٛد ، أنثدسِٖ ممددٔ ٜهتدد     ، ؾٝحتُددا عًٝ٘د أيدٛد

:  بػازبٔ  ، ٚملا مالٌ ايبؿس٠ قاٍ ضبُد (1)، ٚنإ غاباّْ جت ؽبسد ٚجٗ٘ عٓ٘

ّ ضددٝد ايؿكٗددا٤   َٟ  : ذؿدداظ ايدددْٝا أزبعدد١  ، ٚقدداٍ مالددٌ ايٝدٛد ،  : أبدٛد شزعدد١ بددايَس

،  ايسمحٔ ايَدازَٞ بطُس قٓد عبد بٔ اهلل ٚعبد ، اسبحاد بٓٝطابٛزبٔ  َٚطًِ

 . إزلاعٌٝ ايبرازٟ ببراز٣بٔ  ٚضبُد

 . : ايهبؼ ايٓأَّاح ٚنإ ابٔ ؾاعد  إذا ذنسٙ ٜكٍٛ -7

: مالً  ايبؿس٠ ٚايػاّ ٚاسبحاش ٚايهٛؾد١   ايٓكس ايػاؾعٞبٔ  ٚقاٍ ضبُٛم -8

 . ؾكًٛٙ ع٢ً أْؿطِٗ إزلاعٌٝبٔ  ٚزأٜ  عًُا٤ٖا ؾهًُا جس٣ ذنس ضبُد

ٞأ بٔ عُسٚ ٚقاٍ -9  . حبدٜث يٝظ إزلاعٌٝ بٔ ضبُد ٫ ٜعسؾ٘ ذدٌٜث : ايؿ٬ّٔع عً

ٟ    بٔ ضبُد ٚقاٍ -10 ٟ  يًبرداز ِٓدِد ، ؾُدا ٚجدد     : اْعدس   ندت    ضد٬ّّٗ ايبٝهُّ

  ٘ ٘    ؾٝٗا َٔ الَّأ ؾاقدسب عًٝد ٍ     ، ؾكداٍ ي٘د أؾدراب :  : َدٔ ٖدرا ايؿتد٢ق ؾكدا

 . ٖرا ايرٟ يٝظ َثً٘
                                                                 

 . 2/217 يًطبهٞ ايهرب٣ ايػافع١ٝ طبكا  ، 415-12/411 ايٓبال٤ أعالّ ضري ، 1/170 ٚايًدا  األمسا٤ تٗرٜك.(1)
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، ؾُدا زأٜد  َٓدر     : جايطد  ايؿكٗدا٤ ٚايصٖدام ٚايُعَبدام     ضدعٝد بدٔ   ٚقاٍ قتٝبد١  -11

، ٚقداٍ   ، ٖٚٛ   شَاْ٘ نعُدس   ايؿدراب١   إزلاعٌٝبٔ  عكً  َثٌ ضبُد

 . ، يهإ آ١ٜ إزلاعٌٝ   ايؿراب١بٔ  : يٛ نإ ضبُد أٜكاّْ

ٌُ ضبُدد  زجدا٤ بددٔ  ٚقداٍ زجدا٤   -12 ، نؿكددٌ  إزلاعٝدٌ عًدد٢ ايعًُدا٤  بددٔ  : ؾُِّكدد

 . ايسجاٍ ع٢ً ايٓطا٤

ٞ   بددٔ   قدداٍ عبددد اهلل  ٚ -13 : قددد زأٜددُ  ايعًُددا٤ بدداسبسَني      عبددد ايددسمحٔ ايددَدزاَ

ٌ بدٔ   ، ؾُا زأٜ  َِٓٗ أمجا َٔ ضبُد ٚاسبحاش ٚايػاّ ٚايعسام ،  إزلاعٝد

 . : ٖٛ أعًُٓا ٚأؾكٗٓا ٚأنثسْا  ًباّْ ٚقاٍ

ٕ     جعؿدس بدٔ   ضدعٝد بدٔ   ٚقاٍ عبد اهلل -14 : َدا     : زلعد  ايعًُدا٤ مبؿدس ٜكٛيٛد

: ٚأْدا   ، ثِ قاٍ عبدد اهلل  زلاعٌٝ   املعسؾ١ ٚايؿ٬حإبٔ  ايدْٝا َثٌ ضبُد

 . أقٍٛ قٛشلِ

: عٓدٟ يٛ إٔ أٌٖ امض٬ّ اجتُعٛا عًد٢ إٔ   ٖازٕٚ اسباؾغبٔ  ٚقاٍ َٛض٢ -15

 . إزلاعٌٝ ملا قدزٚا عًٝ٘بٔ  ٜؿٝبٛا آالس َثٌ ضبُد

 . إزلاعٌٝبٔ  : جت ػب٦ٓا َٔ الساضإ َثٌ ضبُد ذٓبٌبٔ  ٚقاٍ أمحد -16

17-   ِ ، ٚجدا٤ إيٝد٘د   : أغدٗد أْ٘د يددٝظ   ايددْٝا َثًددو     سبحددادابدٔ   ٚقداٍ ي٘د َطددً

: معين ذت٢ أِّقبٌ زجًٝو ٜا أضتاذ ا٭ضتاذٜٔ ٚضٝد  ، ٚقاٍ ؾكبً٘ بني عٝٓٝ٘

 . احملدثني ٜٚا  بٝ  اسبدٜث   عًً٘

: جت أَز أعًِ بايعًٌ ٚا٭ضاْٝد َٔ  عٝط٢ ايذلَرٟبٔ  ٚقاٍ أبٛ عٝط٢ ضبُد -18

 . إزلاعٌٝ ايبرازٟبٔ  ضبُد

: َدا ذبد  أمِٜد ايطدُا٤ أعًِد       الصميد١ بدٔ   إضدرام بدٔ   بهس ضبُد ٚقاٍ أبٛ -19

 . (1)إزلاعٌٝ ايبرازٟبٔ  باسبدٜث َٔ ضبُد

ٍ ضدسمٙ ٚؾدَٓـ ا٭٥ُد١        ٖرا ٚإٕ ثٓا٤ ا٭١ُ٥ اسبؿاظ ع٢ً امَداّ ايبردازٟ َّٜٛد

، يرا انتؿٝ  بٗدرٙ املكتَّؿدا  َدٔ     ٚاسبؿاظ   ضرلت٘ َٚٓاقب٘ َؿٓؿا  َتٓٛع١

 . حبس ؾكً٘
                                                                 

ُــاٍ    ، 1/67تٗــرٜك األمســا٤ ٚايًدـا      ، 36-2/4تــازٜغ بدــداد    : ٜٓعـس .(1) َــا بعــدٖا   445، 24/431تٗــرٜك ايه ٚ ، 

ٓــبال٤     ــالّ اي ــرب٣ يًطــبهٞ    طبكـــا  ، َٚـــا بعــدٖا   ، 12/408ضــري أعـ ــدٟ   ، َٚـــا بعــدٖا   2/218  ايػــافع١ٝ ايهـ ٖـ

 . َٚا بعدٖا 486ايطازٟ 
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 : ٘ذلٓت٘ ٚٚفات

، قدسز   بعد زذ١ً غاق١ ٚ ١ًٜٛ قكاٖا امَاّ أبٛ عبد اهلل   ايسٚا١ٜ ٚايطدُاع 

، ؾًُا ٚؾدٌ إىل خبداز٣ ْؿدب  ي٘د      ، ٚتٗدأ زٚذ٘ إٔ ٜعٛم إىل بًدٙ يتطهٔ ْؿط٘

، ْٚثدس    ايكباب ع٢ً ؾسضا َٔ ايبًد ٚاضتكبً٘ عا١َ أًٖٗا ذتد٢ جت ٜبدل َدرنٛز   

محدد  أبدٔ   ، ؾبعدث إيٝ٘د ا٭َدرل الايدد     ُثِٗ، ٚبكدٞ َدَد٠ ُٜرددٍّ    عًٝ٘ ايدزاِٖ ٚايددْاْرل 

َٞ نتاب اايرًٖٞ ٚ ٚغرلُٖا ٭زلدا   (( ايتازٜا )) ٚ (( ازباَا ))ىل خبازٟ إٔ أمحٌ إي

، ؾساضً٘ إٔ ٜعكد صبًطداّْ ٭٫ٚمٙ ٫   ، ؾاَتٓا أبٛ عبد اهلل عٔ اسبكٛز عٓدٙ َٓو

ٙ غرلِٖ ـ با ، ٚقاٍ ، ؾاَتٓا عٔ ذيو أٜكاّْ ؼبكس يطُاع قَٛاّْ : ٫ ٜطعين إٔ أال

أبدٞ ايٛزقدا٤ ٚغدرلٙ َدٔ أٖدٌ ايعًِد       بدٔ   امحد حبسٜدث بٔ  ، ؾاضتعإ الايد مٕٚ قّٛ

، ؾدعا عًِٝٗ أبٛ عبدد اهلل   ، ْٚؿاٙ عٔ ايبًد ببراز٣ عًٝ٘ ذت٢ تهًُٛا   َرٖب٘

، ؾأَا الايد ؾًِد   : ايًِٗ أزِٖ َا قؿدْٚٞ ب٘   أْؿطِٗ ٚأ٫ٚمِٖ ٚأٖايِٝٗ ؾكاٍ

٘   ٜأ  عًٝ٘ إ٫ أقٌ َٔ غٗس ٘   ذت٢ ٚزم أَس اشب٬ؾ١ بإٔ ٜٓدامٟ عًٝد َٟ عًٝد م ،  ، ؾٓٛد

، ٚجت ٜبل أذدد ممدٔ    ، ٚذبظ إىل إٔ َا  ، ٚأغرـ ع٢ً أناف ٖٚٛ ع٢ً أتإ

 . (1)، ٚأزاٙ اهلل تعاىل ؾِٝٗ ايب٬ٜا ضاعدٙ إ٫ ابتًٞ بأ٫ٚمٙ

بدٔ   محدد أ، ندٌ ذيدو أِّجدايظ     : مالً  بػددام آالدس ندإ َدسا      قاٍ ايبرازٟ

 ٌ ٞ  ذٓبد ٘   ، ؾكداٍ يدد ِ   : ٜدا أبدا عبددد اهلل     آالدس َدا ٚمعتدد ، ٚتؿددرل إىل  ، تدذلى ايعًد

 . (2): ؾأْا اٯٕ أذنس قٛي٘ الساضإق قاٍ ايبرازٟ

ِٓوُّ  . ، ع٢ً ؾسضرني َٔ زلسقٓد ٚالسد ايبراز٣ َٔ خباز٣ إىل اَلسَت

ٟ   بدٔ   قاٍ عبد ايكدٚع إزلاعٝدٌ إىل  بدٔ   : جدا٤ ضبُدد   عبدد ازببداز ايطدُسقٓد

َِْتوُّ ، ٚقد ؾدسؽ َدٔ    ، ؾطُعت٘ ي١ًٝ ٜدعٛ ، ؾٓصٍ عٓدِٖ ا أقسبا٤، ٚنإ ي٘ بٗ اَلِس

َٞ ا٭زض مبدا َزُذَبد ِ   ؾ٠٬ ايًٌٝ ، ؾُدا   ، ؾاقبكدين إيٝدو   : ايًِٗ إْ٘ قد قاق  عً

َِْتوُّ  . مت ايػٗس ذت٢ َا  خبُِّس

: إْ٘ أقداّ   ، ٖٚٛ ايرٟ ْصٍ عًٝ٘ أبٛ عبد اهلل جدلٌٜبٔ  ٚقاٍ أبٛ َٓؿٛز غاي 

ٌٍ إىل زلسقٓدد   إالدساد        ، ، ؾُسض عٓدْا أٜاَاّْ ٚاغتد ب٘ املدسض ذتد٢ جدا٤ زضٛد
                                                                 

ٗـرٜك ايهُـاٍ    ، 2/34تـازٜغ بدـداد    : اْعـس .(1) طبكـا    ، 465، 12/464ضـري أعـالّ ايٓـبال٤     ، 466، 465، 24/464ت

 . 494ٖدٟ ايطازٟ  ، 2/233ايػافع١ٝ ايهرب٣ 

 . 2/257طبكا  احلٓاب١ً  ، 23-2/22تازٜغ بدداد .(0)
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ب     ضبُددد ِ٘   ، ؾًُددا ٚاؾدد٢ تٗٝددأ يًسندٛد َِ  ، ؾًددبظ اُلؿّٗٝدد َُدد ، ؾًُددا َػدد٢ قدددز     ، ٚتع

٠ّْ أٚ عبٖٛدا   مٙ إىل ايَدابدد١       عػدسٜٔ الَّدٛد ، ٚأْددا آالددر بعكددٙ ٚزجددٌ آالددر َعدٞ ٜكدٛد

، ثددِد   ، ؾددددعا بددددعٛا     : أزضدددًْٛٞ ؾكدددد قدددعؿ     ، ؾكددداٍ زمحدد٘د اهلل   يرلنبٗدددا

، ؾُا ضهٔ َٓ٘  ، ؾطاٍ َٓ٘ ايعسم غ٤ٞ ٫ ٜٛؾـ ، ؾكك٢ زمح٘ اهلل قَّحاا

: إٔ نؿْٓٛٞ   ث٬ثد١   ايعسم إىل إٔ أمزجٓاٙ   ثٝاب٘ ٚنإ ؾُٝا قاٍ يٓا ٚأٚؾ٢

ـٌ ٫ٚ عُا١َ ؾؿعًٓا ذيو  . أثٛاب يٝظ ؾٝٗا قُٝ

 ايطب  ي١ًٝ ايؿَّس ي١ًٝ ايبرازٟ تٛؾ٢ : ايبرازٟ ايبصاش اسبطني بٔ اسبطٔ ٚقاٍ

،  ايؿَّس بعد ؾ٠٬ ايعٗس ض١ٓ ض  ٚمخطني َٚا٥تني ّٜٛ ٚمؾٔ ، ايعػا٤ ؾ٠٬ عٓد

 . ؾطٝ  جٓات٘ ٚأضهٓ٘ اهلل زمح٘ ، (1)َٜٛاّْ عػس٠ ث٬ث١ إ٫ ض١ٓ ٚضتني اثٓتني ٚعاؽ

َُصّٓفات٘ األخس٣:  ايفصٌ ايثاْٞ ِّ باجلاَ  ايصَّرٝب ٚ  عٓا١ٜ اإلَاّ ايُبَخاز

،  ايسٚا٠ االت٬ف بطب  (( ايؿرٝ  ازباَا ))   ايٛاقع١ ا٭ٖٚاّ عٔ اسبدٜث إٕ

 (( ازباَا ايؿرٝ  )) ع٢ً املآالر َٔ إْٗا ايبعض ٜعٔ اي  ايطًبٝا  َٔ ُتَعد  ٫ إٔ ػب 

ٚإمنا ٖٞ أَس  بٝعٞ ٜعَّٝٓا ؾهدس٠ عدٔ َدد٣ ايدقد١ ٚا٭َاْد١ ايعًُٝد١ ايد  ندإ         

،  ايسٚاٜددد١ ، َٚدددد٣ زعددداٜتِٗ يعًددِد    ٜتُٝدددص بٗدددا احملددددثٕٛ   تدددأيٝؿِٗ يًُؿدددٓؿا    

  ٘ ، ٚاضددتُسازِٖ   تٓكددٝ  َددا ٜأالرْٚد٘د عددٔ     ٚذسؾددِٗ عًدد٢ َساجعدد١ َددا ٜهتبْٛدد

، ٖٚدرا ا٭َدس    ، ٚأتكٓٗا ، َٚساجع١ َؿامزِٖ يًٛؾٍٛ إىل أمم ايسٚاٜا  غٝٛالِٗ

يإلَاّ َايدو   (( املٛ أ ))ؾيٕ نتاب  (( ازباَا ايؿرٝ  ))يٝظ َٛقٛؾاّْ ع٢ً نتاب 

ٚاٜات٘د ٚتبآٜد  بطدب  َساجعت٘د املطدتُس٠      زمح٘ اهلل تعاىل ٖٛ ا٫الدس قدد نثدس  ز   

 ٘ ، ٚايددد   ١، ٚغددرل ذيددو َددٔ املؿددٓؿا  اسبدٜثٝدد      (( املٛ ددأ  ))، ٚتعدددم زٚا٠   يهتابدد

ميٝدٌ ٚاقدد  عًد٢ املددد٣ ايدرٟ ٚؾددٌ إيٝ٘د املطددًُٕٛ          ... نثدس  زٚاٜتٗدا ٚتعدددم   

 . قب  ايٓؿٛف ٚتٛثٝكٗا

ٍ   ، ٚز٣ٚ ع ٚيكد ناْ  عٓاٜد١ امَداّ ايبردازٟ مبؿدٓؿات٘ ندبرل٠      :  ٓ٘د أْ٘د قدا

، أٟ أْ٘د َدا شاٍ ٜٓكرٗدا ٜٚساجعٗدا أنثدس َدٔ        (1)ؾٓؿ  مجٝا نت  ث٬ث َسا 

 . َس٠

                                                                 

ــس .(1) ــداد    : اْعــ ـــازٜغ بدــ ـــإ    ، 34، 2/6تـ ٝـ ـــا  األع ٝـ ـــافع١ٝ    ، 4/190ٚف ـــا  ايػـ ـــبال٤     ، 2/233طبكـ ــ ــالّ ايٓ ــري أعــ ضــ

 . 495ٖدٟ ايطازٟ  ، 12/466-468
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002  
: َا ٚقدع    نتداب ايؿدرٝ  ذددٜثاّْ إ٫ اغتطدً  قبدٌ ذيدو ٚؾدًٝ           ٚقاٍ

ٍ   زنعدتني  َدٔ ضددتُا١٥ أيدـ ذدددٜث   ضدد      (( ازبدداَا )): ؾدٓؿ    ، ٚعٓد٘د أْ٘د قددا

 (( ازباَا )): ؾٓؿ  نتابٞ  ، ٚقاٍ ، ٚجعًت٘ ذحأ١ ؾُٝا بٝين ٚبني اهلل عػس٠ ض١ٓ

، ٚؾدًٝ    ، َٚدا أمالًد  ؾٝ٘د ذددٜثاّْ ذتد٢ اضدترس  اهلل تعداىل          املطحد اسبساّ

 . زنعتني ٚتٝكٓ  ؾرت٘

: ازبُدا بدني ٖدرا ٚبدني َدا تكددّ أْ٘د ندإ ٜؿدٓؿ٘             قاٍ اسباؾغ ابٔ ذحدس 

ّ     ايدب٬م  نددإ ؽبددسد  ، ثدِد  : أْد٘د ابتدددأ تؿددٓٝؿ٘ ٚتستٝبد٘د ٚأبٛاب٘د   املطددحد اسبددسا

٘    ا٭ذامٜث بعد ذيو   بًددٙ ٚغرلٖدا   ٍأ عًٝ٘د قٛيد : إْ٘د أقداّ ؾٝ٘د ضد  عػدس٠       ، ٜٚدد

ًّ عٔ مجاعد١ َدٔ    ، ؾيْ٘ جت ػباٚز مبه١ ٖرٙ املد٠ نًٗا ض١ٓ ، ٚقد ز٣ٚ ابٔ عد

ٛأٍ تساجِ جاَع٘د بدني قددل ايدٓ       ، ٚندإ ٜؿدًٞ    َٚٓددلٙ  املػاٜا إٔ ايبرازٟ ذ

 . يهٌ تسمج١ زنعتني

٫ٚ ٜٓددا  ٖدرا أٜكدداّْ َددا تكددّ ٭ْد٘د ؼبُددٌ عًد٢ أْد٘د نتبد٘د          : قداٍ اسبدداؾغ 

ٛأي٘ َٔ املطٛمأ٠ إىل املِّبٝك١  . (2)املطٛمأ٠ ٖٚٓا ذ

عسق٘د عًد٢    (( ايؿدرٝ   )): ملا ؾٓـ ايبرازٟ نتاب٘  ٚقاٍ أبٛ جعؿس ايُعكًٝٞ

، ٚغرلِٖ ؾاضترطٓٛٙ ٚغٗدٚا ي٘  َعنيبٔ  ، ٚؼب٢ٝ ذٓبٌبٔ  محدأ، ٚ ابٔ املدٜين

ٞ   أزبعدد١ أذامٜددث بايؿددر١ إ٫ ٟ    ، قدداٍ ايعكًٝدد ٍ ايبردداز ٍ ؾٝٗددا قدٛد ، ٖٚددٞ   : ٚايكدٛد

 . (3)ؾرٝر١

ٚنددإ امَددداّ ايبردددازٟ زمحدد٘د اهلل ٜعكددد صبدددايظ عًُٝددد١ مَددد٤٬ اسبددددٜث      

٘    (( ايؿددرٝ  ))ٚنتابدد١  ٟ  - ٚقددد ذنددس ايؿسبددسٟ اْد٘د قددد زلددا َٓدد  - ٜعددين ايبردداز
 . (4)اًَٞ، ٚآالس َٔ زلا َٓ٘ ببػدام ايكاقٞ ذطني احمل تطعٕٛ أيـ زجٌ

ٟ     قدداٍ ابددٔ ُزغددٝد   اتس ايهتدداب َددٔ ايؿسبددس ٕ    : ثدِد تدٛد م بد٘د املطددًُٛ ،  ، ؾتَّدٛد

 . (5)ٚاْعكد اممجاع عًٝ٘
                                                                                                                                                         

 . 487ٖدٟ ايطازٟ  ، 12/403ضري أعالّ ايٓبال٤ .(1)

 . 5/418تدًٝل ايتعًٝل  ، 489ٖدٟ ايطازٟ .(0)

 . املصدز ايطابل.(2)

 . 12/433ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 2/5بدداد اْعس تازٜغ .(2)

 . 19إفاد٠ ايٓصٝب بطٓد اجلاَ  ايصرٝب .(2)
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 ايباب ايثاْٞ

 ، ْٚطخ٘ زٚاٜا  اجلاَ  ايصرٝب

 (1)زٚاٜا  اجلاَ  ايصرٝب يإلَاّ ايبخازٟ:  ايفصٌ األٍٚ

ٟ   (( اجلـاَ  ايصـرٝب   ))اٖتِ احملددثٕٛ بهتداب    يكد ٙ   ، يإلَداّ ايبرداز ٚأٚيٛد

  ِ ، ٚقدد دبًد  أٚىل َعداٖس ٖدرا      عٓا١ٜ الاؾ١ تًٝل مبهاْت٘ ايهدبرل٠   ْؿٛضدٗ

        ٘ ٍ تًُٝدددرٙ   ا٫ٖتُدداّ   نثددس٠ املددتًكني شلددرا ايهتدداب املبددازى عددٔ َؿددٓؿ ، ٜكدٛد

ٌ    بدٔ   حملُدد  (( ايؿدرٝ   )): زلا نتداب   ايؿسبسٟ ، ٚ   إزلاعٝدٌ تطدعٕٛ أيدـ زجد

 ... (2)زٚا١ٜ ضبعٕٛ أيـ زجٌ

ب٘ ٚقبَّ٘ ٚؾل قٛاعد احملدثني ٚاسبسف ع٢ً تبًٝػ٘ جد٬ّْٝ   ثِ ناْ  ايعٓا١ٜ

 . ، ٚقد زثٌ ذيو   زٚاٜا  ٖرا ايهتاب بعد جٌٝ

 : ٚزٚا٠ ايصرٝب ِٖ

،  بػـس بٔـ   صـا  بٔـ   َلـس بٔ  ٜٛضفبٔ  ، أبٛ عبد اهلل ذلُد : امُلَردُِّث ايثَِّك١ُ أًٚ 

ُّ  . (3)ايَفَسِبِس

ِٖ ِّ  : ٚزٚا٠ ايصرٝب عٔ ايَفَسِبِس

ِ  امَاّ احملدث أبٛ إضرام - 1 ِ بدٔ   امحدد بدٔ   ، إبدساٖٝ ماٚم بدٔ   امحدد بدٔ   إبدساٖٝ

ٞأ )  ايبًرٞ  . (4)ٖد(376، املطتًُ

 . نإ زلاع٘ يًؿرٝ    ض١ٓ أزبا عػس٠ ٚث٬نا١٥

ٞأ  ٘    قداٍ املطددتًُ ، نُددا عٓددد ابددٔ   : اْتطددر  نتدداب ايبرددازٟ َدٔ أؾددً

، َٓٗددا  كد١ ندثرل٠  ، ٚقدد بكٝدد  عًٝ٘د َٛاقدا َبَٝ    ٜٛضدـ ؾسأٜت٘د جت ٜدتِ بعدد    

، ؾأقؿٓا بعض  ، َٚٓٗا أذامٜث جت ٜذلجِ عًٝٗا تساجِ جت ٜثب  بعدٖا غ٦ٝاّْ

 . ذيو إىل بعضّٖ

  ٞ ٍ إٔ زٚاٜد١ أبدٞ إضددرام        قداٍ ايبداج ،  : ٚممدا ٜدددٍ عًد٢ ؾدر١ ٖدرا ايكدٛد

ِ   ٚزٚاٜد١ أبددٞ ضبُدد   ٚقدد ْطددرٛا َددٔ    - ، ٚزٚاٜدد١ أبدٞ شٜددد   ، ٚزٚاٜدد١ أبدٞ اشلٝددث
                                                                 

 ، عبـد ايكـادز  بٔـ   عبـد اهلل بٔـ   يًدنتٛز َٛفـل  (( اختالف ايسٚاٜا  ٚأثسٙ   تٛثٝل ايٓصٛص ٚضبلٗا )) : ٜٓعس.(1)

 . ٖـ1420غٛاٍ  ايعدد ايثأَ ، اييت تصدز بايسٜاض ايط١ٓ ايثا١ْٝ ، عث ْػس   دل١ً ايّدزع١ٝ

 . 4/246َعحِ ايبًدإ  ، 1/131ايتكٝٝد  ، 150/112ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 2/9تازٜغ بدداد .(0)

 . 1/131ايتكٝٝد  ، 15/10ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 10إفاد٠ ايِّصٝب  : تسمجت٘  .(2)

 . 25ٓد اجلاَ  ايصرٝب إفاد٠ ايِّصٝب بط ، 16/492ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 1/220ايتكٝٝد  : تسمجت٘  .(2)
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000  
، ٚإمنا ذيو حبطد  َدا قددأز ندٌ ٚاذدد       يتأالرلؾٝٗا ايتكدِٜ ٚا - أؾٌ ٚاذد

٘      َِٓٗ ؾُٝا نإ    َس٠  ،  ، أٚ زقع١  َكاؾ١ أْ٘ َدٔ َٛقدا َدا ؾأقداؾ٘ إيٝد

 . (1)ٚبٝإ ذيو أْو دبد تسمجتني ٚأنثس َٔ ذيو َتؿ١ً يٝظ بُٝٓٗا أذامٜث

٘ بٔ  امحدبٔ  ، عبد اهلل ، أبٛ ضبُد امَاّ احملدث ايؿدٚم املطٓد - 0 بدٔ   محّٜ٘ٛد

ُ ٜٛٞ الَّٝ  ضسالظ )  أعنئ ب ٜٛضـ  .   (2)ٖد(381، اسب

ِ  احملددث ايثكدد١  - 2 ٞ بددٔ  ، ضبُدد  ، أبٛد اشلٝددث ٞ بددٔ  ضبُدد بددٔ  َهد ُشزاع بددٔ  َهد

 .  (3)ٖد(389ايهػُٝٗين ) 

2 -   ٌ ٞ  ايػددٝا ايثكددد١ ايؿاقددد ٟ  بدددٔ  عُدددسبدددٔ  ، ضبُددد  ، أبددٛد عًددد ،  َغدددب ٜٛ٘ ايَػدددبٛ

 ٟ  .   (4)املسٚش

ٍّم ايهددبرل    - 2 ٕ بددٔ  ، ضدعٝد  ٞ، أبٛد عًد   امَداّ اسبداؾغ اِّد ضدعٝد ابددٔ  بدٔ   عثُدا

 .  (5)ٖد(353، ايبػدامٟ ا٭ؾٌ )  ايطٍّهٔ املؿسٟ ايبصٍّاش

بددٔ  ، أبدٛد شٜدد ضبُددد   ، غددٝا ايػداؾع١ٝ  ، ايكددد٠ٚ ايصاٖدد  ايػدٝا امَدداّ املؿد    - 2

 .  (6)ٖد(371ضبُد املسٚشٟ ) بٔ  عبد اهللبٔ  امحد

 373اْٞ ) ، ازبسجد  َهٞبٔ  ٜٛضـبٔ  ضبُدبٔ  ، ضبُد محدأامَاّ أبٛ  - 2

 . (7)ٖد(374أٚ 

٘      : َٚٔ زٚا٠ ايصرٝب ثاْٝا ٞ  ، عٔـ ايبخـازٟ اإلَـاّ احلـافغ ايفكٝـ ، أبـٛ   ، ايكاضـ

 . (8)ٖـ(295)  ْطف قاضٞ ، ايٓطفٞ ، احلحاد بٔ ََِعِكٌ بٔ إبساِٖٝ ، إضرام

                                                                 

ــسٜب   .(1) ــٝب    ، 1/310ايتعــدٌٜ ٚايتحـ ــ١         ، 26ٚإفـــاد٠ ايٓصـ ــرٙ املكايـ ٖـ ــسادٙ  ٜـ ــد إ ــس بعـ ــافغ ابـٔـ ذحـ ــاٍ احلـ قـــاٍ   : ٚقـ

ٚإْٞ أٚزد  ٖرا ٖٓا ملا عين ب٘ أٌٖ بًدْا َٔ طًك َع٢ٓ جيُ  بـني ايرتمجـ١ ٚاحلـدٜث ايـرٟ ًٜٝٗـا       : ايباجٞ

 . غٚتهًفِٗ َٔ ذيو َٔ تعطف ايتأٌٜٚ َا   ٜطٛ

ُـ  بـني ايرتمجـ١ ٚاحلــدٜث             : قـاٍ احلـافغ ابٔـ ذحـس     ٝـث ٜتعطــس ٚج٘ـ اجل ٗـا ذ ٖـرٙ قاعــد٠ ذطـ١ٓ ٜفـص  إيٝ ٚ ، 

 . 8ٖدٟ ايطازٟ  ، ٖٚٞ َٛاضٝ  ق١ًًٝ جدًا

 . 16/492ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 29إفاد٠ ايٓصٝب  : تسمجت٘  .(0)

بعـدٖا زا٤   ، بصاٟ   أٚي٘ـ َطـ١َُٛ   : شزا  : قٝد ، 36إفاد٠ ايٓصٝب  ، 1/110ايتكٝٝد  : تسمجت٘ َٚصادزٖا  .(2)

ــ١   ــالّ ايٓـــبال٤     ، َفتٛذــ١ خفٝفـ ــس ضــبش ايهػـــُٝٗين      ، (( شزا  ))ٚزضــِ   ، 16/491ضــري أعـ األْطـــاب   : اْعـ

 . 4/463َعحِ ايبًدإ  ، 10/436

 . 16/423ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 1/77تسمجت٘   ايتكٝٝد .(2)

 . 2/937ترنس٠ احلفاظ  ، 16/117ضري أعالّ ايٓبال٤  : تسمجت٘  .(2)

 . 16/313ايطري  ، 1/35ايتكٝٝد  ، 1/314تازٜغ بدداد  : تسمجت٘  .(2)

 . 1/102ايتكٝٝد  ، 3/223األْطاب  ، 3/222تازٜغ بدداد  ، (767) 427تازٜغ جسجإ  : تسمجت٘  .(2)

 . (52) 1/111اجلٛاٖس املط١ٝ  ، 13/493ضري أعالّ ايٓبال٤  : تسمجت٘ َٚصادزٖا  .(2)
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١ِّٜٛ بٔـ   غانسبٔ  ، محاد ، أبٛ ذلُد : اإلَاّ احملدث ايصدٚم ثايثا ، ايٓطـفٞ   ضـ

 . (1)ٖـ(311) 

ٛ طًر١ : ايػٝغ املطٓد زابعا ٔ  (2)، َٓصٛز ، أب قس١ٜٓ ابٔ ض١ٜٛ بٔ  عًٞبٔ  ذلُدب

ُّ ُّ ، ٜٚكاٍ ايبصد  . ٖـ(319، ايٓطفٞ )  : ايبصدٚ

ٛ عبد اهلل احلطني خاَطا ٞ أب  . (3)ٖـ(330إمساعٌٝ احملاًَٞ ) بٔ  : اإلَاّ ايكاض

 : (( اجلاَ  ايصرٝب ))زٚا١ٜ عًُا٤ املدسب يهتاب 

ٖٞ ايد  ذنسٖدا امَداّ أبٛد      (( ازباَا ايؿرٝ  ))س زٚاٜا  املػازب١ يديعٌ أغٗ

ٟ امغدبًٝٞ )    بدٔ   عُدس بدٔ   الرلبٔ  بهس ضبُد ،   نتاب٘د   ٖدد( 575الًٝؿد١ ا٭َٛد
ٟ  بٔ  : َؿٓـ امَاّ أبٞ عبد اهلل ضبُد ، ؾكاٍ (( ايؿٗسض  )) ،  إزلاعٝدٌ ايبرداز

 . (( ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ اهلل اجلاَ  املطٓد ايصرٝب املختصس َٔ أَٛز زضٍٛ  ))ٖٚٛ 

ٞ ذز عبد ٔ  أَا زٚا١ٜ أب ، زمح٘  عبد اهلل اهلسٟٚ احلافغبٔ  ذلُدبٔ  محدأب

غدسٜ  املكدس٨   بدٔ   ضبُدد بدٔ   ؾردثين بٗا غٝرٓا اشبَّٝ  أبٛ اسبطٔ غسٜ  ، اهلل

ٞ  ب٘ ذدثين : قاٍ ، َسازاّْ ٚزلاعاّْ َسازاّْ بًؿعٞ عًٝ٘ قسا٠٤ّْ ، اهلل زمح٘ ٘  أبد ،  اهلل زمحد

ٞ   بدٔ   عٝطد٢ بدٔ   امحدد بٔ  ، ٚأبٛ عبد اهلل ضبُد َٔ يؿع٘زلاعاّْ  ز ايكٝطد ،  َٓعٛد

ضبُدد  بدٔ   : ذدثٓا بٗا أبٛ ذز عبد ابٔ أمحد ، قا٫ ، زلاعاِّ عًٝ٘ زمح٘ اهلل تعاىل

 ٟ ٘   اشلدسٚ ٍ  ، زلاعداّْ عًٝد : زلعت٘د عًٝ٘د   املطدحد اسبدساّ      غدسٜ  بدٔ   : ضبُدد  ، قدا

زلعت٘ عًٝ٘   املطحد اسبدساّ عٓدد   :  ، ٚقاٍ ابٔ َٓعٛز 404عٓد باب ايٓد٠ٚ ض١ٓ 

، ٚقس٨ عًٝ٘ َس٠ ثا١ْٝ ٚأْدا أزلدا ٚايػدٝا أبٛد ذز ٜٓعدس         431، ض١ٓ  باب ايٓد٠ٚ

اٍ   أؾً٘ ٚأْا أؾدً    نتدابٞ ٖدرا   املطدحد اسبدساّ عٓدد بداب ايٓدد٠ٚ         ،   غٛد

ٛ ذلُد عبد اهلل : ، قا٫ 431َٔ ض١ٓ  محُّٜٛ٘ ايطسخطٞ بٔ  امحدبٔ  ٚأخربْا أب

، بـبًغ ضـ١ٓ    إبساِٖٝ املطتًُٞبٔ  امحدبٔ  ، ٚأبٛ إضرام إبساِٖٝ 373ض١ٓ بٗسا٠ 

ٞ بـٔـ   ، ٚأبــٛ اهلٝــثِ ذلُــد   374 ـٔـ  املهــ ، قــايٛا   387، بٗــا ضــ١ٓ   شزا  ايهػــُٝٗين ب

ِ ــا أبــٛ عبــد اهلل ذلُــد    نًـٗـ ـٔـ  : أخربْ ـٔـ  ٜٛضــف ب ـٔـ  َلــس ب ـٔـ  صــا  ب بػــس  ب

 ٟ إبددساِٖٝ ايبرددازٟ   بددٔ إزلاعٝددٌبددٔ  : أالدلْددا أبدٛد عبددد اهلل ضبُدد   قدداٍ ، ايفسبـس

 . ، زمح٘ اهلل ازبعؿٞ
                                                                 

 . 15/5ضري أعالّ ايٓبال٤  ، 1/314ايتكٝٝد  : تسمجت٘  .(1)

 . 15/279ضري أعالّ ايٓبال٤  ، (603)2/258ايتكٝٝد  ، 7/243اإلنُاٍ  : تسمجت٘ َٚصادزٖا  .(0)

 . 15/258ٚضري أعالّ ايٓبال٤  2/5تازٜغ بدداد  : تسمجت٘  .(2)
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  ٔ ْظ       ٚأَا زٚا١ٜ ابٔـ ايطـه بدٔ   ضبُدد بدٔ   ؾرددثين بٗدا غدٝرٓا أبٛد اسبطدٔ ٜٛد

بدٔ   : ذدثين بٗا ايكاقٞ أبٛ عُدس امحدد   ، قاٍ ، قسا٠٤ َين عًٝ٘ َػٝث زمح٘ اهلل

: ْا بٗا أبٛ  ، قاٍ ، زلاعاّْ عًٝ٘ بكسا٠٤ أبٞ عًٞ ازبٝاْٞ اسبَرا٤ ايتُُٝٞبٔ  ضبُد

ٍ  394، قدسا٠٤ عًٝ٘د ضد١ٓ     أضدد ازبٗدين  بدٔ   ضبُدبٔ  ضبُد عبد اهلل ْـا أبـٛ   :  ، قدا

ٕ بٔـ   عًـٞ ضـعٝد   ٍ  343ايطــهٔ احلـافغ   َٓصيـ٘ مبصـس ضـ١ٓ     بٔـ   عثُـا ــا  ، قـا ْ :

ٔ  ٜٛضفبٔ  ذلُد ٔ  َلسب ٔ  صا ب ٔ ْاذ١ٝ غاز٣ بػس بفسبسب : ْا أبٛ  ، قاٍ ، َ

 . 253يبخازٟ ض١ٓ إبساِٖٝ اجلعفٞ ابٔ  إمساعٌٝبٔ  عبد اهلل ذلُد

ضبُدد  بدٔ   ؾردثين بٗا ايػٝا ايؿكٝ٘ أبٛ ايكاضِ امحدد  ، ٚأَا زٚا١ٜ األصًٝٞ

٘   ابددٔ بكددٞ زمحد٘د اهلل   ْظ    ، قددسا٠٤ َددين عًٝدد بددٔ   ، ٚايػددٝا ايؿكٝد٘د أبدٛد اسبطددٔ ٜدٛد

٘    ، زمح٘د اهلل  َػٝثبٔ  ضبُد ٘    ، زلاعداّْ زبًُد١ َٓد :  ، قدا٫  ، َٚٓاٚيد١ يدٞ زبُٝعد

ىل ضبُدد   ؾدسد بدٔ    ضبُدد ذدثٓا بٗدا ايؿكٝ٘د أبٛد عبدد اهلل     ؼبٝد٢ ايبهدسٟ   بدٔ   ، َٛد

٘   ، أَا ابٔ بكٞ ؾكاٍ املعسٚف بابٔ اي٬َّع ، ٚأَدا ابدٔ َػٝدث     : زلع  مجٝع٘د عًٝد

: زلعد    ، قاٍ ، ٚإجاش٠ يطا٥سٙ : ذدثٓا ب٘ قسا٠٤ َٓ٘ عًٝٓا ٭نثس ايهتاب ؾكاٍ

،  ؾسٟعابدد املعدا  بدٔ   ضدعٝد بدٔ   عبد اهللبٔ  مجٝع٘ ع٢ً ايؿكٝ٘ أبٞ عبد اهلل ضبُد

ٍ  ، 383إبساِٖٝ األصًٝٞ ضـ١ٓ  بٔ  أبٞ ذلُد عبد اهلل، بكسا٠٤  423  ض١ٓ  :  قدا

، قداٍ أبٛد ضبُدد     353امحدد املدسٚشٟ مبهد١ ضد١ٓ     بدٔ   قسأتٗا ع٢ً أبٞ شٜدد ضبُدد  

، قدسأ أبٛد    359: ٚزلعتٗا ع٢ً أبٞ شٜد أٜكاّْ ببػدام   غٗس ؾدؿس ضد١ٓ    ا٭ؾًٝٞ

ـ  ، ٚقدسأ  أْدا بعكدٗا ذتد٢ نُدٌ مج      شٜد بعكدٗا  أبـٛ عبـد اهلل   ، قداٍ   ٝدا املؿدٓ

ٍ  318ٜٛضـف ايفسبـسٟ بفسبـس ضــ١ٓ    بٔـ   ذلُـد  ـٔـ  : أْـا أبـٛ عبـد اهلل ذلُـد     ، قـا ب

 . 253إمساعٌٝ ايبخازٟ ض١ٓ 

 ٞ ــًٝ ــٞ   قــاٍ األصـ ــ٢ أبـ ــا عًـ ــد أ: ٚقسأتٗـ ـٔـ  محــد ذلُـ ــدبـ ـٔـ  ذلُـ ــف بـ ٜٛضـ

ٟ  بٔـ   : ْا ذلُد ، قاٍ اجلسجاْٞ ٍ  ٜٛضـف ايفسبـس إمساعٝـٌ  بٔـ   : ْـا ذلُـد   ، قـا

 . ايبخازٟ

، إجداش٠ّْ   أٜكا بٗرٙ ايسٚا١ٜ ايػدٝا أبٛد ضبُدد ابدٔ عتداب زمح٘د اهلل       ٚذدثين

ٞأ   ٍ  ؾُٝددا نتدد  بد٘د إيدد عابددد  بددٔ  : ذدددثين بٗددا ايؿكٝد٘د  أبدٛد عبددد اهلل  ضبُددد     ، قددا

ٍ  ، ؾُٝا نتب٘ يدٞ خبد  ٜددٙ    املرنٛز إجاش٠ : أبٛد ضبُدد ا٭ؾدًٝٞ بامضدٓام      ، قدا

 . املتكدّ
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ٟ    ٚذدثين املدرنٛز غدٝرٓا ايكاقدٞ أبٛد َدسٚإ       أٜكاّْ بسا١ٜٚ أبدٞ شٜدد املدسٚش

ٞ   بدٔ   عبدد املًدو   ، زلاعداّْ عًٝ٘د ٭نثسٖددا    ، زمح٘د اهلل  عبدد ايعصٜدص ايًرُددٞ ايبداج

َُاٟ أبٛ عُس امحدد  : ذدثين بٗا أبٞ ، قاٍ َٚٓاٚي١ّْ زبُٝعٗا اهلل  ، ٚأبٛد عبدد   ، ٚع

ٞأبددٔ  ، ٚابددٔ عُدٞ ؾدداذ  ايؿدد٠٬ أبٛد ضبُددد عبدد اهلل      ضبُدد  بددٔ  ضبُدددبدٔ   عًدد

ِ  بددد اهلل عبددٔ   امحددد بددٔ   : ذدددثٓا بٗددا ايؿكٝد٘د أبدٛد عبددد اهلل ضبُددد      ، قددايٛا نًددٗ

عبدددد اهلل نتددداب  بدددٔ  : نتددد  أبدددٞ أبدٛد عُدددس امحدددد    ، قددداٍ عبدددد اهللبدددٔ  امحددد 

٘   ، عٔ بعض ثكا  أؾراب٘ املؿسٜني ايبرازٟ ، ذددثٓا ب٘د    ، ٚزلعت٘ بكسا٤ت٘د عًٝد

ـٔـ  أبــٞ شٜـد ذلُــد  عدٔ   ٟ ب ـٔـ  ، عٔـ ذلُــد  امحـد املــسٚش ٟ ب ٔ ، عدد ٜٛضـف ايفسبــس

 . إزلاعٌٝ ايبرازٟبٔ  ضبُد

  ٞ ،  ، ؾرددثين بٗدا ايػدٝا أبٛد ضبُدد ابدٔ عتداب زمح٘د اهلل         أَا زٚاٜـ١ ايكابطـ

ٞ  بدٔ   : ذدثين بٗا أبٛد ايكاضِد ذدامت    ، قاٍ إجاش٠ ٘   ضبُدد ايَّسابًطد ،  ، قدسا٠٤ّْ عًٝد

٘   بدٔ   ضبُدد بٔ  : أْا أبٛ اسبطٔ عًٞ قاٍ ٍ  الًدـ ايكابطدٞ ايؿكٝد : ْدا أبٛد شٜدد     ، قدا

 . ، بايطٓد املتكدّ ملسٚشٟامحد ابٔ  ضبُد

ٞ  بٔ  محدأبٔ  ٚذدثين بٗا أٜكا ايػٝا أبٛ بهس ضبُد ، ٚأبٛد    داٖس ايكٝطد

ٞ   بدٔ   ضبُدد بدٔ   محدأجعؿس  ٞ    عبدد ايعصٜدص ايًرُد ، زمحِٗد   ،ٚغرلُٖدا َدٔ غدٝٛال

،  أمحد ايػطاْٞ ثِ ازبٝاْٞبٔ  ضبُدبٔ  : ذدثٓا بٗا أبٛ عًٞ ذطني ، قايٛا اهلل

ٍ  زمح٘د اهلل  ٞ  بدٔ   عًد٢ أبدٞ ايكاضِد ذدامت    : قسأتٗدا   ، قدا ، زمح٘د   ضبُدد ايَّسابًطد

ٞ    ، َدسا   اهلل الًددـ ايكابطددٞ  بددٔ  ضبُدد بددٔ  ، ٚذدددثين بٗددا عددٔ أبدٞ اسبطددٔ عًدد

ٟ  بدٔ   ، عٔ أبٞ شٜد ضبُد ايؿكٝ٘ ٟ     امحدد املدسٚش ، عدٔ   ، عدٔ أبدٞ عبدد اهلل ايؿسبدس

 . ايبرازٟ زمح٘ اهلل

 داٖس  بدٔ   دامحد بدٔ   ، ؾردثين بٗا ايػٝا أبٛ بهدس ضبُدد   أَا زٚا١ٜ ايٓطفٞ

: ذدثين بٗا  ، قاٍ امحد ايػطاْٞبٔ  ضبُدبٔ  : ْا أبٛ عًٞ ذطني ، قاٍ ايكٝطٞ

 ِ ٞ بددٔ  ضبُدددبددٔ  ايكاقددٞ ذهدد : ْددا أبدٛد ايؿكددٌ   ، قدداٍ ، إجدداش٠ ذهدِد ازبددراَ

،  ، زلعد  بعك٘د ٚأجداش يدٞ ضدا٥سٙ      382أبٞ عُسإ اشلسٟٚ مبه١ ض١ٓ بٔ  امحد

ٟ  إزلاعٝدٌ ا بٔ  ضبُدبٔ  : ْا أبٛ ؾاحل الًـ قاٍ ِ  ،  شبٝداّ ايبرداز بٔـ   ْـا إبـساٖٝ

 . : ْا ايبخازٟ ، قاٍ َعكٌ ابٔ احلحاد ايٓطفٞ
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،  غاذإ ا٭ؾبٗاْٞبٔ  ضبُدبٔ  : ٚزٜٚٓا عٔ أبٞ ايؿكٌ ؾاحل قاٍ أبٛ عًٞ

ٞ  بدٔ   عٔ أبٞ إضرام إبساِٖٝ ٕ    ، إٔ ايبردازٟ أجداش   َعكدٌ ايٓطدؿ ،  ي٘د آالدس ايددٜٛا

اّْ َدٔ       ، شٜام٠ ع ٜٛضـ ايؿسبسٟبٔ  ٭ٕ   زٚا١ٜ ضبُد ًد٢ املٛقدا َدٔ نتدابٞ عبٛد

ٞ       تطدا أٚزام َدٔ ْطدر     ٞ   ، ٚقدد أعًُد  عًد٢ املٛقدا َدٔ نتداب :  ، قداٍ أبٛد عًدد

، ٚأقددسب ايسٚاٜددا  إىل زٚاٜدد١ أبددٞ ذز زٚاٜدد١ أبددٞ        ٖٚددرٙ ايسٚاٜددا  نًددٗا َتكازبدد١   

 .   (1)، عٔ أبٞ شٜد املسٚشٟ اسبطٔ ايكابطٞ

ِّ:  ايفصٌ ايثاْٞ  أغٗس طبعا  صرٝب ايُبَخاز

ٟ    إٕ اي ، ٚايدرٟ ٜبددٚ يٓدا إٔ     ، ٚبدني زٚاٜات٘د ؾد١ً ٚثٝكد١     ؿد١ً بدني ْطدا ايبرداز

، ٚيعٌ َسم  ايبرازٟ زمح٘ اهلل تعاىل ناْ  ي٘ ْطر٘ تسى ؾٝٗا بعض ايبٝاقا 

ٔ عٓاٜت٘ ٚمقت٘   ايتؿٓٝـ ذيو أْ٘ نإ ٜ٪يـ نتب٘ أنثس َٔ َس٠ ،  ، ٖٚرا َ

ًب٘د إىل ايٛقدا ا٭الدرل    ٔ قؾيْ٘ َا شاٍ ٜٓك  ٜٚساجدا َدا ٜهتب٘د ٜٚسٜٚ٘د ذتد٢ َُّٜد٦      

ٕ  ْٚعساّْ يًعسٚف اي  أمل  ب٘ ... يهتب٘ ، ذتد٢ أمزنت٘د    ، ؾحعًت٘ ٜٓتكٌ   ايبًددا

٘ اِّددداٍ مزددداّ ٖدددرٙ  ، جت ٜتطدددا يددد  ، ٖٚددٛد بعٝدددٌد عدددٔ َهتبتدد٘د َٚؿدددامزٙ   املٓٝدد١ 

 . ايبٝاقا 

، ٚبني  (( ازباَا ايؿرٝ  ))يرا ؾيٕ ايؿ١ً بني ُْطر١ امَاّ ايبرازٟ يهتاب٘ 

 . َت٬ش١َ ٫ ميهٔ ايؿؿٌ بُٝٓٗااملرتًؿ١ بكٝ  ؾ١ً  زٚاٜات٘

،  ، نُا عٓد ابٔ ٜٛضـ : اْتطر  نتاب ايبرازٟ َٔ أؾً٘ قاٍ املطتًُٞ

: تددساجِ جت  ، َٓٗدا  ، ٚقدد بكٝد  عًٝد٘د َٛاقدا َبٝأكد١ نددثرل٠      ؾسأٜت٘د جت ٜدتِ بعددد  

، ؾأقدؿٓا بعدض ذيددو إىل    : أذامٜدث جت ٜذلجِد عًٝٗدا    ، َٚٓٗدا  ٜثبد  بعددٖا غد٦ٝاّْ   

 . (2)عضب

: ٚقد زلعٓا َععِ ٖرا ايهتاب َدٔ زٚاٜد١    ٚقاٍ امَاّ أبٛ ضًُٝإ اشبَّابٞ

 ِ ٞ بدددٔ  إبددساٖٝ ـُ  َعكددٌ ايٓطدددؿ ّ بدددٔ  ، ذددددثٓاٙ اَلًدد : ذددددثٓا  ، قددداٍ ضبُدددد اشبٝددا

 . ، عٓ٘ َعكٌبٔ  إبساِٖٝ

ٜٛضددـ بدٔ   : ضبُددد زلعٓدا ضدا٥س ايهتدداب إ٫ اذامٜدث َددٔ آالدسٙ َددٔ  سٜدل      

 . ، عٓ٘ : ذدثٓا ايؿسبسٟ ، قاٍ اسبطٔبٔ  الايدبٔ  ، ذدثٓٝ٘ ضبُد ايؿسبسٟ
                                                                 

 . 98-94فٗسضت ابٔ خري .(1)

 . ايهالّ ٚشٜاد٠ بعض ايٓطغ ع٢ً بعض   أثٓا٤ احلدٜث عٔ "زٚاٜا  اجلاَ  ايصرٝب" ٚاْعس بك١ٝ.(0)
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 . (1)اهلل غا٤ إٕ إيٝٗا اْتٗٝٓا إذا ا٭ذامٜث تًو   ايسٚا١ٜ االت٬ف َٛاقا ْبني ٚعبٔ

   ٟ ز ايهػدُرل ؾدٝض ايبدازٟ عًد٢     ))، ؾداذ  نتداب    ٚقاٍ ايػٝا ضبُدد أْٛد

 : (( ؾرٝ  ايبرازٟ ))، ٖٚٛ ٜتردث عٔ ُْطا  (( ؾرٝ  ايبرازٟ

،  ، ٖٚددٞ اَددسأ٠ ضبدثدد١  إذدداٖا يهسميدد١ بٓدد  أمحدد   :  ْٚطـخ٘ تطــع١ عػــس  

    ٕ ِ  ٚث٬ثدد١ َددٔ أؾددراب ايُٓطددا ذٓؿٝدٛد ٞ بددٔ   : إبددساٖٝ ، ٖٚدٛد تًُٝددر    َعكددٌ ايٓطددؿ

ٔ   غدانس بددٔ  ، ٚمحددام ايبردازٟ بدد٬ ٚاضد١َّ   ،  ايَؿددػاْأٞ ، ٚاسبدداؾغ سلدظ ايدددٜ

  ٕ ٞ    .  أؾدً٘ َدٔ الساضددا ْأ ٍ  ٚأ٫ٖٚدا با٫عتبدداز عٓددٟ ْطددر١ ايَؿدػا : أْد٘د  ، ٭ْد٘د ٜكٛد

ـ زمح٘ اهلل تعاىل ْكًٗا ابٔ  - ، يهٔ اسباؾغ َٔ ايٓطر١ اي  قِّسأ  ع٢ً املؿٓ

، ٚأَـا   ، ٜٚعاٌَ َعٗدا َدا ضدا٥س ايٓ طدا     ٫ ٜس٣ ؾٝٗا َص١ٜ - ذحس زمح٘ اهلل تعاىل

اآلٕ فٝٓبدٞ إٔ ٜعتُد ع٢ً ْطخ١ ايكطلالْٞ ألْ٘ اعتُد ع٢ً ْطخ٘ احلـافغ  

ٔ ايْٝٛٝينِّ جٗبر٠ شَاْ٘ م إٔ ٜعسب ، ٭ٕ ايطًَّإ أزا (2)٘، ٚذافغ أٚاْ غسف ايدٜ

ٕ ا٭ذامٜدث   ايبرازٟ ، ٚابدٔ   ، ٚمجا ي٘ أؾاقٌ عؿسٙ ؾحا٤ ايْٝٛٝين ؾؿر  َتٛد

 . َايو ؾاذ  ا٭يؿ١ٝ ؾأعسبٗا

 ٞ ْٝين    قدداٍ ايكطدد٬َّْ ، ؾاعتُددد    : ؾٛجددد  ايٓؿددـ ا٭ٍٚ َددٔ ُْطددر٘ ايٝدٛد

  ٞ ١ جدد ايٓؿدـ اٯالدس ذتد٢ ٚجدت٘د أٜكداّْ بعدد ث٬ثدني ضددٓ        أ، ٚجت  عًٝٗدا   غدسذ

 . ؾاعتُد  عًٝٗا   ايٓؿـ اٯالس

ٌأ ٚجٗ٘د إ ايٓداع ملدا أالدرٚا         ثِ أعًِ أْ٘ قد ٜتػرل املسام باالت٬ف ايٓطدا ٚيعد

ٌ اسبدٜث ،  ، ٚجعًٛا اشبؿٛؾٝا  ٖدزاّْ عٔ املؿٓـ زمح٘ اهلل تعاىل أالرٚا أؾ

 . (3)، ٚاهلل تعاىل أعًِ ، ؾسٚٚٙ نٝؿُا زأٚا ٚذطبٛٙ نايٛاج  املرٍّس

 : غسف ايدٜٔ ايْٝٛٝيّن احلٓبًُْٞطخ١ اإلَاّ 

ٞأ  تعد ْطر١ امَاّ اسباؾغ بدٔ   ، ضبدث ايػاّ غسف ايدٜٔ أبٞ اسبطني عًد

ٞأ    بدٔ   عبدد اهلل بٔ  أمحد ْٝين املعدسٚف بدايبعً ،  (4)ٖدد( 701، اسبٓبًدٞ)   عٝطد٢ ايٝٛد
                                                                 

 . 156-1/105أعالّ احلدٜث .(1)

َٔـ أجًهٗـا ايفـس  اجلًٝـٌ ايـرٟ       ، ٚقد ذنس ايكطلالْٞ أْ٘ ٚقف ع٢ً فسٚ  َكاب١ً  ع٢ً ٖرا األصٌ األصٌٝ (0) ٚ

ُـد  يعً٘ فام أصً٘ ٖٚٛ ايفس  املٓطٛب يإلَاّ احملدث مشـظ ا  ًـ٢ فسعـٞ      بٔـ   يـدٜٔ ذل امحـد ايدصٚيـٞ املكابـٌ ع

 . 1/41إزغاد ايطازٟ  ، ٚقف َدزض١ احلاد َايو ٚاصٌ ايْٝٛٝين املرنٛز غري َس٠

 . 7/63ْفب ايلٝك  ، 2/227فٛا  ايٛفٝا   ، 5/28تسمجت٘   طبكا  ايػافع١ٝ .(2)

 . 38-1/37فٝض ايبازٟ  ، 1/40إزغاد ايطازٟ .(2)
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ٟ   ))، اضتٓطدا   ، قداٍ ايدرٖ    َٔ أذطٔ ايٓطا ٚأمقٗا ،  ٚذدسزٙ  (( ؾدرٝ  ايبرداز

 ضدد١ٓ ٚاذددد٠ ٚازلعد٘د إذددد٣ عػددس٠ َددس٠، ٚقددد قددب  زٚاٜدد١       ذدددثين أْد٘د قابًد٘د   

ٟأ الدازد      ازباَا ايؿرٝ  ٜك١ ايعدص ، ٚقابٌ أؾً٘ املٛقٛف مبدزض١ آقبػدا آف بطٛد

ٟ    بداب شًٜٚدد١ َددٔ ايكدداٖس٠ املعصٜدد١    ،  ، بأؾددٌ َطددُٛع عًدد٢ اسبدداؾغ أبددٞ ذزٍّ اشلددسٚ

   ٞ ، ٚبأؾددٌ اسبداؾغ َدد٪زخ ايػداّ أبددٞ ايكاضِد ابددٔ       ٚبأؾدٌ َطدُٛع عًدد٢ ا٭ؾدًٝ

ٟ    ، ٚبأؾٌ َطُٛع عٔ أبٞ ايٛق  انسعط ٟ ايٓرٛد ، ٚذيو حبكس٠ امَاّ ايًػٛد

ٍّ    بددٔ   عبددد اهللبددٔ  مجدداٍ ايدددٜٔ أبددٞ عبددد اهلل ضبُددد    عبددد اهلل ابددٔ َايددو ايَّ ددا٥

  ( ٍّ ٍّ ايػٍّدداؾع ٛ   ٖددد( 672ازبٍّدداْ ، ٚقددد ذددسز امَدداّ    (1)، ؾدداذ  ا٭يؿٝدد١   ايٓردد

، ٚندإ إذا َدسٍّ    ذكدس املكابًد١   ، ٚنإ ابدٔ َايدو   ايْٝٛٝين ْطرت٘ أذطٔ ذبسٜس

اْني ايعسبٝدد١      ْٝين  بًؿددغ ٜذلا٣٤ًد٘د أْد٘د طبدددايـ يكدٛد : ٖددٌ ايسٚاٜدد١ ؾٝدد٘د    ، قدداٍ يًٝددٛد

    ٘ ، ٚقدد   نريوق ؾيٕ أجاب بأْ٘ َٓٗا غسع ابٔ َايدو   تٛجٝٗٗدا ذطد  إَهاْد

 .  بع  ٖرٙ ايَّبع١   َؿس

 ، ؾيْٗدا جت تطدتٛع  بكٝد١    إٔ ٖرٙ ايٓطدر١ عًد٢ ايدسغِ َدٔ جٛمتٗدا     ٜٚالذغ 

، ٚبايتدايٞ ؾيْٗدا ٫ ميهدٔ إٔ ُتػدين عدٔ ٬َذعدا  ٚتٛجٝٗدا          ايسٚاٜا  ا٭الدس٣ 

، ٚأٖٚداّ   ، ٚاي  تَّسق  إىل ايسٚاٜا  املرتًؿ١ (( ؾت  ايبازٟ ))امَاّ ابٔ ذحس   

 . (2)ايسٚا٠

 : (3)ُْطغ اجلاَ  ايصرٝب امللبٛع١

 : - زمح٘ اهلل تعاىل - قاٍ ا٭ضتاذ عبد ايػين عبد اشبايل

ٕ  3با     - 1 ٌ    1862ّ: ضد١ٓ   أجصا٤ بًٝدد ، ٚ بدا   (4)، باعتٓدا٤ املطتػدسم نسٖد

 . 1876ّ، ض١ٓ  جص٤ َٓ٘   بَّسضدلد

 . ٖد1270، ٚ  جصأٜٔ بدشلٞ ض١ٓ  :   بَٛباٟ أجصا٤ 8ٚ با باشلٓد    - 2

عًد٢ ايٓطددر١   - ٖددد1325ضد١ٓ   - (   اٯضدتا١ْ  بايػددهٌ أجدصا٤ )  8ٚ بدا     -3

 . ْٞاي  اعتُدٖا ايكط٬َّ

                                                                 

ــرٖ    املعحـــ  : تسمجتـ٘ـ   .(1) ًـ ــت     ، 2/542ِ ايهــبري ي ــرٖ     ، 168املعحــِ املخـ ًـ ـــازٜغ اإلضــالّ ي ٜــٌ ت ذٜـــٌ   ، 17 ذ

 . 2/210ذٌٜ ايتكٝٝد  ، 2/345طبكا  احلٓاب١ً 

 . ضٝأتٞ احلدٜث عٓٗا.(0)

 . 536-1/535َعحِ امللبٛعا  ايعسب١ٝ ٚاملعسب١ يطسنٝظ  : اْعس.(2)

 . أْٗا طبع١ يٝطت جٝد٠ : 1/228   تازٜغ ايرتاث ٚعٔ ٖرٙ ايلبع١ ٜكٍٛ فؤاد ضصنني.(2)
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ٟ  أجصا٤ ) 10ٚ با بايكاٖس٠    -4 ٫م     ( بٗاَػ٘ غسح ايعددٚ :  أجدصا٤  3، ٚببٛد

عًدد٢ َددا   َعحدِد ضددسنٝظ     ٖددد  )1289:  ، ٚ  جددصأٜٔ 1289 ٚ 1280 ضدد١ٓ

أجدصا٤   4، ٚ   ( عًد٢ َدا   ؾٗدسع ا٭شٖدس     ) 1310:  صبًددا   3، ٚ   ( 535

٫م  1282:  ( ذحدددس با٭شٖسٜدد١ )  اَؼ  ) 1289،  1286:  ، ٚبدٛد ،  ( بعدددض اشلددٛد

 ّ : باملًٝحٝد١   ٚبٗاَػ٘ ذاغ١ٝ ايطٓدٟ َا تكسٜسا  ايكط٬َّْٞ ٚغٝا امضد٬

ّ  ، ٚايػدددسق١ٝ ، ٚاشبرلٜدد١  ، ٚايبٗٝددد١ ، ٖددد 1299 ٚا٭شٖسٜدد١  ، 1286 ايعًُٝددد١  ٚايتكددد

،  1318 ٚ 1312، ٚايعثُاْٝدددد١  ، ٚغرلٖددددا 1306، ٚاملُٝٓٝدددد١  ، ٚغرلٖدددا  1304

:  ( َػددهٛي١ أجدصا٤ )  8، ٚ   ٚغرلٖددا ، ٖدد 1327ََّٚبعد١ َؿدَّؿ٢ اسبًدد أ   

 . 1322، ٚاشبرل١ٜ  1299، ٚا٭شٖس١ٜ  1296بب٫ٛم ض١ٓ 

، أؾدز ايطًَّإ عبد اسبُٝد ايثاْٞ زمح٘د اهلل تعداىل أَدسٙ     ٖد1311ٚ  ض١ٓ  -5

 املعٍٛ - اي١ْٝٓٝٛٝ ايٓطر١ ع٢ً تؿرٝر٘   ٜعتُد إٔ ع٢ً ، ايبرازٟ ؾرٝ  بَّبا

،  : عسؾ  بايؿر١ ٚع٢ً ُْطا أالس٣ - ٝا زٚاٜات٘عًٝٗا عٓد املتأالسٜٔ   مج

 . ٚاغتٗس  بايكب 

٫م )   ٌ  ٖددد1312-1311 ؾَّبدا   بٛد ، ٚبٗاَػ٘د تكٝٝدددا    ( بايػدهٌ ايهاَدد

ّ بتؿرٝرٗا ايػٝا عًٞ املهاٟٚ َا نباز َؿررٞ  تًو ايٓطا بؿسٚم ، ٚقد قا

ذطٛت١  ، ؾدز أَس بعسقٗا ع٢ً ايػٝا ، ٚبعد ايؿساؽ َٔ  بعٗا املَّبع١ ا٭َرل١ٜ

 18 أٚ 16،ؾحُدا   ، ٚايتثب  َٔ ض٬َتٗا ، يًٓعس   ؾرتٗا ايٓٛاٟٚ غٝا ا٭شٖس

ِ  - ، ٚقٝدٚا ، ؾكس٤ٖٚا   عد٠ صبايظ َٔ ايعًُا٤ احملككني َدا   -   جدٍٚ َدٓع

 . (1)، ٚ با ٖرا ازبدٍٚ ٚأِّسبل بايٓطا : َٔ ايتؿرٝـ ٚايػً  عثسٚا عًٝ٘

ا َددٔ بعددد ايػددٝا ضبُددد املهدداٟٚ     َعَثددَس عًٝٗدد .  غدرل أْد٘د قددد ؾدداتتِٗ أغددٝا٤   

ٌأ جص٤ عًد٢ ذدد٠   قسا٤ا  الاؾ١ ب٘ َطتك١ً ، ثِد ٖدرأب    ، ؾكٝدٖا ٚبني أغايٝ  ن

 . ، ٚ بع  َٓ٘ ْطا شٖا٤ ْطا ايهتاب املَّبٛع١ بٓؿط٘ َطتدزن٘ ْٚكر٘

ع َددٔ ٖددرا املطددتدزى    ز٠ سلطدد١ٝ     ٚجت ْكددـ عًدد٢ املَّبدٛد ، بددٌ ٚقؿٓددا عًدد٢ ؾدٛد

 1532:  ، بدددسقِ بددداز ايهتددد  املؿددس١ٜ  أالددر  عددٔ ايٓطدددر١ اشبَّٝدد١ احملؿٛظددد١     

اب    ))، ٚذب  عٓٛإ  ذدٜث  289، ؾٛجددْاٙ َػدت٬ُّْ عًد٢     (( جددٍٚ اشبَّدأ ٚايؿٛد
                                                                 

 . 7-1/3ايلبع١ ايطًلا١ْٝ .(1)
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زاجا إىل االت٬ؾا   - إٕ جت ٜهٔ نًٗا - ، َٚععُٗا ، أنثسٖا َهسز َأالراّْ

ـ       ، أٚ   تطددٌٗٝ بعدددض     ايػددهٌ أٚ   ايسضدِد ايددرٟ تٛبددا ؾٝدد٘د زضدِد املؿددر

، أٚ   بعض أزلا٤ االتًـ   قبَّٗا أٚ ؾسؾٗا، أٚ  ااشلُصا  أٚ قَّعٗا ٚٚؾًٗ

ٌأ   مما ٫ ؽبًٛ نتاب أؾ٬ّْ َٓ٘ - :   بعض أزقاّ ؾؿرا  املَّبٛع١ ، ٚع٢ً ند

 . ؾٗٛ َؿٝد   ازب١ًُ

قد ٚجددْا   ايٓطدا    )):  ، بايٓـ ايتايٞ ٚقد ؾدز  أجصا٤ ايَّبع١ املرنٛز٠

ع     - ايؿدرٝر١ املعتُدد٠   شاّْ ٭زلدا٤ ايددسٚا٠   - ايد  ؾدررٓا عًٝٗددا ٖدرا املَّبٛد ،  زَٛد

ٞ  ، ٚ ( ٭بددٞ ذزٍّ 5َٓٗددا )  )ط(  ، ٚ )ع( أٚ )ؽ( ٫بددٔ عطدددانس  ، ٚ )ف( يٮؾددًٝ

ٟأ   ، ٚ )ٖد( يًهػُٝٗينأ ، ٚ ٭بٞ ايٛق  ٞأ   ، ٚ )ذدد( يًرُٛد )ى(  ، ٚ )ضدد( يًُطدتًُ

ٟ ٚايهػددددُٝٗين    ، ٚ يهسميدددد١  ٟ   ، ٚ )ذٗددددد( ٫جتُدددداع اسبُددددٛد )ذطددددد( يًرُددددٛد

 .   (1)اخل ... ٚاملطتًُٞ

- زمح٘د اهلل  - أمحدد غدانس   ايػدٝا  (( ايطدًَّا١ْٝ  )) ايٓطر١  باع١ أعام ٚقد
، ٚمبدا ؾٝٗددا َدٔ َصاٜددا ٚعددَسف     ، ٚنتد  َكدَدد١ عدَسف بٗددا بايٓطدر١ ايْٝٛٝٓٝدد١     (2)

 . ايرٟ اغتٗس  ايٓطر١ بٓطبتٗا إيٝ٘ (( ايْٝٛٝين ))باسباؾغ 

٘ ع٢ً ايٓطر١ ايطًَّا١ْٝ ؾٝكٍٛ :  ٜٚتردث ايػٝا أمحد غانس عٔ ٬َذعات

ٖدد ٚقدا يدٞ ايٓؿدـ ايثداْٞ َدٔ ْطدر١ َدٔ         1316ثِ بعد ذيو بطٓني   ؾؿس ضد١ٓ  

،  ، ٖٚٛ قسٜ  ايعٗد يٝظ بعتٝدل    صبًد ٚاذد َتٛض  اسبحِ (( اي١ْٝٓٝٛٝ ))ؾسٚع 

ٞ    1215ز  نتابت٘ ض١ٓ  ،  ٖد نتب٘ ايطٝد اسباد ضبُدد املًكد  بايؿدابس ايعٓتداب

ؾُٝدا   - ، جت ٜددع غد٦ٝاّْ   ٓاّْ َترسٜاّْٜٚعٗس يٞ َٔ نتابت٘ أْ٘ نإ زج٬ّْ أَٝٓاّْ َتك

، َدٔ قدب  ٚاالدت٬ف ْطدا      مما   أؾٌ اي١ْٝٓٝٛٝ إ٫ أثبت٘ بدقد١ تاَد١   - ٜبدٚ يٞ

، ٚقد أظٗدس يدٞ ٖدرا اًِّدد عًد٢ إٔ ايٓطدر١ ايطدًَّا١ْٝ جت ٜثبد           ٖٚٛاَؼ ع١ًُٝ

ا    (( ايْٝٛٝٓٝدد١  )) ابعٖٛددا نددٌ َددا أثبدد  َددٔ ايتعًٝكددا  عًدد٢ ٖدداَؼ         ، بددٌ تسندٛد

، بددٌ ٚجددد  ؾٝد٘د أغددٝا٤ أثبتٗددا جت ٜددرنسٖا       ٜددرنسٚا إ٫ أقًددٗا   ، ٚجت أنثسٖددا

 . (3)ايكط٬َّْٞ   غسذ٘
                                                                 

َـ١ األضـتاذ ايفاضـٌ عبـد ايدـين عبـد اخلـايل زمح٘ـ اهلل تعـا  يــ            .(1) صـرٝب أبـٞ عبـد اهلل     )) ٜٓعـس بايتفصـٌٝ َكد

 ٟ ــ١    134-1/133) (( ايبخـــاز ـــاض احلدٜثــ ٜـ ــ١ ايس ــ ــ  َهتب ــ١    ، ايسٜـــاض  ، ( طبــ ــ١ احلدٜثــ ــ١ ايٓٗطــ ــ ــ١   ، َٚهتب َهــ

 . 1984ّ-ٖـ1404ايلبع١ ايثا١ْٝ  ، املهس١َ

 . ٚقد طبعت مبلبع١ "عامل ايهتك" بريٚ .(0)

 . 10َكد١َ ْطخ١ ايػٝغ أمحد غانس .(2)
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021 
أْ٘د اضدتؿام َدٔ ٖدرٙ      - زمح٘د اهلل  - ٚجت ٜرنس ايػٝا أمحدد غدانس   : قًت

    بعت٘! (( ايٓطر١ ))

٘ اهلل ُٚنِتك  أَا ايلبع١ اييت نتك َكدَتٗا ايع١ًُٝ ايػٝغ عبد ايدين زمح

ٟ أْٗددا َدٔ ذبكٝددل ضبُدد   عًٝٗـا  اٚ ِ   ٛم ايٓٛد ، ٚضبُددد  ، ٚضبُددد أبدٛد ايؿكدٌ إبددساٖٝ

، ؾكدد   ٚأذطدٓٗا تٓطدٝكاّْ   (( ازباَا ايؿدرٝ   ))الؿاجٞ ٚذنس أْٗا أذدث  بعا  

، ٚبتأَدٌ ن٬َد٘د   ذبددث زمحد٘د اهلل عدٔ صبُددٌ عُدٌ ازبُاعدد١ املدرنٛزٜٔ ؾٝٗددا      

ا ٔ اشبًددٌ   ٖددرٙ ايَّبعدد١   ، ٚتؿددسف احملككددني الدد٬ف َددا ٜكتكددٝ٘    ٬ْذددغ َدٛد

 : ، ٜكٍٛ زمح٘ اهلل ايطدٜد املٓٗخ ايعًُٞ

ا   ْػددس ْؿددٗا ٚذبكٝكد٘د عًدد٢ ايٓطددر١        - 1 ، ْٚطدددر١  (( ايطددًَّا١ْٝ  ))عٛيدٛد

 . ، ٚايٓطر١ املٓرل١ٜ ايطام٠ َؿَّؿ٢ اسبً  املأالٛذ٠ عٓٗا

٫ٚ  (( ايطدًَّا١ْٝ  ))أِْٗ جت ًٜتصَٛا   ْػس ٖرٙ ايٓطر١ َٛاؾك١ ؾدؿرا    - 2

 . إثبا  نٌ ايؿسٚم املرنٛز٠ بٗاَػٗا

ا إٔ بعددض ايعٓددداٜٚٔ ايعاَدد١ ا٭ضاضددد١ٝ ٚزم  بًؿددغ )      - 3 بددداب  ٚقددد ٫ذعددٛد

،  (. .. نتددداب ندددرا   ، ٚ  غرلٖدددا بًؿدددغ )  طدددا (   بعدددض ايٓ  ... ندددرا

ؾاذ   ))ؾأالرٚا بايسأٟ ايرٟ ٚاؾل بعض ايسٚاٜا  أ٫ّْٚ ٚاتؿل َا تسمج١ 

 . ، أٚ نِّت  بعض ايؿكٗا٤ ثاْٝاّْ (( ايعٝين ))، أٚ  (( ايؿت 

إٔ بعض  (( ازباَا ايؿرٝ  ))َٔ  (( تؿطرل ايكسإٓ ))  نتاب  ٚقد ٚجدٚا - 4

ز٠       إ بدرنس اضِد ايطٛد ، ٚبعكدٗا ٜكدٝـ    ْطا ا٭ؾدٌ ٜهتؿد٢   ايعٓٛد

ز٠    ، ٚايدبعض ٜكدٝـ ايبطد١ًُ    (( تؿطرل ))إيٝ٘ ن١ًُ  ، أٚ  ، إَدا قبدٌ ايطٛد

، ؾددأثبتٛا ايبطدد١ًُ   أٍٚ نتددداب    ، ؾددسأٚا إٔ ٜأالددرٚا بددا٭ذٛط    بعدددٖا 
ز٠ ندرا   ، ثِ ذنسٚا ايعٓاٜٚٔ ا٭الس٣ بًؿدغ  (( ايتؿطرل )) ، َطدبٛق١   : ضٛد

، ٚبعض  ْطر١ أبٞ ذز اشلسٟٚ - غايباّْ -   ذيو َتابعني ، أٜكا بايبط١ًُ

 . ايػساح

: بددإٔ تصٜدد قبددٌ    ٚٚجددٚا ندريو إٔ بعددض ايٓطدا تٓؿددسم عدٔ غرلٖدا      

، ثدِد تطدسم ؾكددس٠ َدٔ آٜدد١     (( بداب قٛيد٘د ندرا   ))أٚ  (( بدداب ))ا٭ذامٜدث يؿدغ   

َتابع١ ٖرٙ  - أٜكاّْ - ، ؾسأٚا بعد ذيو ا٭تٞ اسبدٜث َا تتٓاض  ، ١ٝقسآْ

 . ، ٚأثبتٛا َا شامت٘ بعد إٔ تثبتٛا َٔ إٔ ؾٓٝا اشلسٟٚ َٛاؾل ي٘ ايٓطا
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020  
ـ ب٘ ٖرٙ ايَّبع١ أٜكاّْ - 5 ٕ ايًح١ٓ ٚجد  بعض ا٭ذامٜث تسم  ٚمما ربت : أ

إ أٚ تسمجدد١  َباغددس٠ (( ذدددثٓا )):  عكدد  يؿعدد١  ًُدد  عًدد٢  ؾع ، ، مٕٚ عٓدٛد

،  ، ٚٚقا ايعٓٛإ شلا َٔ ٚاقدا َدا نتب٘د أٚ عْٓٛ٘د ايبددز ايعدٝين       ايذلمج١

 . ، أٚ َٔ َؿّٗٛ تًو ا٭ذامٜث أٚ ؾاذ  ايؿت 

6 -      ٘ ،  ٚقد بريٛا غا١ٜ ٚضعِٗ   ايكٝاّ بريو ايعُدٌ ازبًٝدٌ َدٔ ندٌ ْٛاذٝد

ٖٚٛ  - ، بعكٗا ذٚ باٍ َٚا ذيو ؾكد ٚقا   ايهتاب غ٤ٞ َٔ ا٭الَّا٤

٘     ٚ - قًٌٝ ، ٖٚدٞ أالَّدا٤ جت    بعكدٗا غدهًٞ ميهدٔ تؿدرٝر٘ ٚربسػبد

، بددٌ ٚقعدد  ؾٝٗددا ٖددٞ ٚغرلٖددا   ضددا٥س ايٓطددا     تٓؿدسم بٗددا ٖددرٙ ايٓطددر١  

، ٫ٚ ْٛم   ٖرا اِّداٍ ذندس بعدض ايٓطدا ايد  ٫ذعٓدا عًٝٗدا         املرتًؿ١

 . (1)، ٚبعض ايصٜاما  اي  ٫ تٛجد   أذد ا٭ؾٍٛ أؾ٬ّْ بعض ايٓكـ

 : (2)يصرٝب ايبخازٟ ( ع١ٝ املهٓص اإلضالَٞمج) نُا ٚقفت ع٢ً طبع١ 

     ٌ م٠ ايَّباعدد١ ٚمجدداٍ اسبددسف ايعسبددٞ املِّػددهّٔ ،  ٚقددد زٚعددٞ   إالساجٗددا جدٛد

ٚذنددس   نًُددد١ ا٫ؾتتدداح إٔ ازبُعٝددد١ أزام   باعدد١ ايهتددد  ايطددبع١ ضبككددد١       

 . (3)َساجع١ ع٢ً املرَّٛ ا  املعتُد٠

  (( ايطًَّا١ْٝ ))ٖٛاَؼ  : أِْٗ أثبتٛا بعض (( َٓٗخ ايعٌُ   ايهتاب ))ٚجا٤   

،  ، ٫ ضدُٝا إذا ٚجدد    أؾدٌ ْطدر١ اسبداؾغ ابدٔ ذحدس          أؾٌ ٖرٙ ايٓطر١

ايؿددٜل ايػُدازٟ زمح٘د    بدٔ   ٚإٕ ايٓطدر١ قدد قس٥د  عًد٢ ايػدٝا احملددث عبدد اهلل       

 . (4)التاز َٓٗا َا جعٌ   ٖرٙ ايٓطر١ا، ٚعسض عًٝ٘ االت٬ؾا  ايٓطا ؾ اهلل

  اعتُدامٙ تددسجٝ  زٚاٜدد١    - زمحد٘د اهلل - : ٚجت ٜددرنسٚا َؿددز ايػددٝا   قًـت 

،  ، أٚ زٚاٜد١ ضبدددم٠  ، ٖٚدٌ ندإ َعتُدداّْ   ذيدو عًد٢ ْطدر١ َعٝٓد١        عًد٢ أالدس٣  

 ذت٢ ُٜؿاز إىل َا االتازٙ ع٢ً ب١ٓٝق!

ٚقددد اُلدددّ ايهتدداب بؿٗددازع عًُٝدد١ َٓٛعدد١ بًػدد  أنثددس َددٔ مخطدد١ َعَػددَس        

 . ؾٗسضاّْ
                                                                 

 . ( باختصاز َٔ املكد١َ ) 139-137ص  : اْعس.(1)

 . ٖـ بأملاْٝا1421طبعت عاّ .(0)

 .   ايتركٝل ٚيهين   ايٛاق  مل أجد ذنسًا ألٟ رللٛط أعتُد عًٝ٘ فعًًٝا ، املكد١َ أ.(2)

 . املكد١َ ع.(2)
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022 
أؾد٬ّْ   (( ايطدًَّا١ْٝ  )) ٜٚبدٚ إٔ نثرلاّْ َدٔ ايَّبعدا  ايد  اربدر  َدٔ ايَّبعد١      

 . حباج١ إىل إعام٠ ْعس (( ايطًَّا١ْٝ ))، الاؾ١ إذا عًُٓا إٔ ايَّبع١  اعذلاٖا اشبًٌ

ٍ ايػددٝا عبددد ايػددين عبددد اشبددايل عددٔ تًددو ايَّبعددا       : ٚقددد اٖتُدد  مٚز   ٜكدٛد

ازبداَا   ))، ؾأعام   بدا   ازبٝد٠ (( ايطًَّا١ْٝ ))ايٓػس املرتًؿ١ بٗرٙ ايٓطر١ ٜعين 

،  ٖد1320، ؾَّبا   اشبرل١ٜ ض١ٓ  تبٜٛبٗا ٚتكطُٝٗا ٚحبط  ٚؾكٗا ع٢ً (( ايؿرٝ 

: أْ٘ قدد تًٛؾٝد  ؾٝٗدا ا٭الَّدا٤ ايٛاقعد١       ، ٚقد ذنس   َكدَتٗا ٖد1323ٚامل١ُٝٓٝ 

 .  (1)ؾٝٗا أالَّا٤ نثرل٠ إٔ تبني ٚاملساجع١ بايتتبا ٚيهٔ ، (( ايطًَّا١ْٝ )) ايٓطر١  

 ٔ ا١ٜ أبٞ ذز اهلسٟٚ عٔ َػاخي٘ بسٚ (( ايصرٝب ))نُا اطًعت ع٢ً ْطخ١ َ

ٔ ذحس  ، ٚايهػُٝٗين ، ٚاملطتًُٞ : ايّطسخطٞ ايثالث١ ٟ يًرافغ اب ، َ  فتب ايباز

، تكدِٜ ٚحتكٝل ٚتعًٝل فطـ١ًٝ ايػـٝغ عبـد ايكـادز غـٝب١       ايعطكالْٞ زمح٘ اهلل

 : (2)احلُد

ٚقد ذنس احملكل إٔ ايباعث ي٘ ع٢ً إالساد ٖرا ايعٌُ إٔ اسباؾغ ابدٔ ذحدس   

،  أْ٘د ضٝكتؿدس   غدسذ٘ يًحدداَا ايؿدرٝ  عًد٢ أتكدٔ ايسٚاٜدا  عٓدددٙ         قدد ذندس  

، ٚزٝٝدصٙ ٫الددت٬ف   ٖٚدٞ زٚاٜد١ أبددٞ ذز اشلدسٟٚ عدٔ َػدداؽب١ ايث٬ثد١ يكدبَّ٘ شلددا       

 . ، َا ايتٓبٝ٘ إىل َا ؼبتاد إيٝ٘ مما ؽبايؿٗا ضٝاقٗا

ٟ  ))َددا   (( ايبرددازٟ ))ٚقددد غؿددٌ عاَدد١ َددٔ مجددا َددنت       عددٔ غددسط    (( ؾددت  ايبدداز

ٕ ايد  اُلَّد  أٚ  بعد  َدا        ذحس زمح٘ اهلل اسباؾغ ابٔ ، ؾكد جا٤  مجٝدا املتٛد
 . ًَؿك١ يًسٚا٠ اٯالسٜٔ (( ؾت  ايبازٟ ))

م شلددا         ٚيددريو دبددد نددثرلاّْ َددا ٜػددسح اسبدداؾغ ابددٔ ذحددس نًُددا  ٫ ٚجدٛد

 . (3)(( ؾت  ايبازٟ ))، أٚ ظبد نًُا    املنت ٫ ٚجٛم شلا    املنت

، ٚقدد ؾكدد    َهْٛد١ َدٔ مخطد١ صبًددا      ٚقد اعتُد   ايتركٝل ع٢ً ْطدر١ 

 . (5)، ٚقد أنٌُ ايٓكـ َٔ ْطر١ أالس٣ (4)َٓٗا اًِّد ايثايث
                                                                 

 . َٔ َكدَت٘ يًصرٝب 137ص  : اْعس.(1)

ٕ       2001ٖـــ/ 1421طبعــت عــاّ   .(0) ــٞ األَــري ضــًلا ــ٢ ْفكــ١ صــاذك ايطــُٛ املًهـ ًـ ـٔـ   ّ ع ــد ايعصٜــص ايٓا٥ــك ايثـــاْٞ     ب عبـ

 . أجصٍ اهلل ي٘ املثٛب١ - يس٥ٝظ دلًظ ايٛشزا٤ ٚٚشٜس ايدفا  ٚايلريإ

 . 1/601َكد١َ  : اْعس.(2)

 . َٔ رللٛطا  َهتب١ احلسّ ايٓبٟٛ ايػسٜف.(2)

 . َٔ رللٛطا  َهتب١ اجلاَ  األشٖس.(2)
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022  
ُٜالذغ ع٢ً ٖرٙ ايلبع١ ٚ : 

إٔ ايٓطر١ اشب١َّٝ ا٭شٖس١ٜ ٖٞ    َطتٓدٙ - اهلل ذؿع٘ - احملكل ٜرنس جت : أًٚ 

    ٟ م     َدٔ زٚاٜد١ أبدٞ ذز اشلدسٚ  ، ٚيدٝظ    ، الاؾد١ ٚإٔ ايكطِد ا٭ٍٚ َٓٗدا َؿكٛد

ؾٛز٠ غ٬ف ازبص٤ اشباَظ ٚنرا   ايؿؿر١ ا٭ٚىل ٚايثا١ْٝ ٚا٭الرل٠ َدٔ  

 . (1)ازبص٤ أٟ إغاز٠ إىل ذيو

م االت٬ؾدددا  بددددني ايٓطددددرتني     ، ٖٚددددرٙ  نُدددا أغدددداز احملكددددل إىل ٚجدددٛد

 . (2)ا٫الت٬ؾا  ميٌٝ آالس ع٢ً إٔ ٖرا ازبص٤ ُٜرتاد ؾٝ٘ إىل ايتثب 

م بدإٔ     نُا ؼبتاد ا٭َس إىل َصٜد َٔ ا٭مي١ ايع١ًُٝ  ذتد٢ ميهدٔ ايٛثٛد

ٖدرا ازبدص٤ ٖٛد َدٔ زٚاٜد١ أبدٞ ذز ذتد٢ ميهدٔ إقداؾت٘ إىل ا٭جدصا٤ ا٭الددس٣           

 . ايثاب  ْطبتٗا إيٝ٘ ع٢ً ب١ٓٝ

بدٔ   َٔ  سٜل عبد اهلل (( ْطر١ أبٞ ذز اشلسٟٚ ))إٔ اسباؾغ ابٔ ذحس ٜسٟٚ  : ثاًْٝا

  ٞ ٟ  ضبُدد املهد ٞ    ، عدٔ ايَّدددل ، عدٔ أبدٞ اسبطددٔ    ، عدٔ أبدٞ ايكاضِد املهدد

 . (3)، عٔ أبٞ َهتّٛ عٝط٢ ابٔ اسباؾغ أبٞ ذز عٔ أبٝ٘ بًطٞايَّسا

، عدٔ أبدٞ ايٛيٝدد     أَدا ايٓطدر١ املَّبٛعد١ ؾٗدٞ بسٚاٜد١ أبدٞ عًدٞ ايؿدد         

 . (4)، عٔ أبٞ ذز اشلسٟٚ ايباجٞ

    ٟ ، ٖٚاتدإ   (5)ٚاسباؾغ قد ٚقـ ع٢ً أنثس َٔ زٚاٜد١ عدٔ أبدٞ ذز اشلدسٚ

،  بُٝٓٗا بعدض ا٫الدت٬ف  ايسٚاٜتإ ٚإٕ ناْتا عٔ أبٞ ذز اشلسٟٚ يهٔ ٜكا 

إٔ ٜثبد  ْددـ املرَّٛ د١    باعتد٘د     - ذؿعد٘د اهلل - ؾهدإ ا٭ٚىل بداحملكل  

، بدٌ إٕ احملكدل    ، ٚعددّ اشبًد  بدني ايدسٚاٜتني     ٖٚٞ زاٜٚد١ أبدٞ عًدٞ ايؿدد     

تسى ايسٚاٜتني ٚاعتُد ع٢ً َدا ذندسٙ اسبداؾغ ابدٔ ذحدس ق! ٚيًرداؾغ َددلز        

 . ضٝأتٞ ذنسٙ

 ٍ ٟ    ))تؿدل  : ٚقدد ٜكدا إٔ ت   احملكدل  ٜكٛد ْطددر١  ))، ٚ  (( ْطدر١ املطدحد ايٓبٛد

، ٚإمندا   ايعٓداٜٚٔ    ، ايد  ٫ تتؿدٌ بايسٚاٜد١    ع٢ً يؿغ َٔ ا٭يؿداظ  (( ا٭شٖس
                                                                 

 . 46-1/43املكد١َ  : اْعس.(1)

 . 25-1/23َكد١َ ايفتب  : اْعس.(0)

 . 1/7ايفتب  : اْعس.(2)

 . 31، 1/30املكد١َ .(2)

 . 11/250ايفتب .(2)
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ِ  ، (( بددداب ))أٚ  ، (( نتددداب  ))نًؿدددغ  ، أٚ  ايبطددد١ًُ عًددد٢ ايهتددداب   أٚ تكددددٜ

، ٚؽبايـ اسبداؾغ ابدٔ ذحدس َدا   ايٓطدرتني       ، أٚ تأالرلُٖا عُٓٗا ايباب

  : ايسذِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ : ايٓطرتني   جا٤ ذٝث (( ايتُِٝ ))أٍٚ نُا ٚقا   

ِ  نتداب  ٍ  ٚقدد  ، ايتدُٝ ٘  اسبداؾغ   ايؿدت    قدا ِ   ) : : قٛيد  ( ايبطد١ًُ  بداب ايتدُٝ

 . .ٖد. ا ، ٚبعدٙ ٭بٞ ذز قبً٘ يهسمي١

ٍ احملكدل   : ٖٚدرا ٜددٍ عًدد٢ إٔ ايسٚاٜد١ ايد  اعتُددٖا اسبداؾغ ٜعددين         ٜكٛد

، ْٚعددساّْ ٫عتبازْدددا إٔ    ٖٓددا يٝطدد  زٚاٜددد١ ايؿددد   (  ايتدددُِٝ ابددٔ ذحددس   )  

( ٫  باب ايتُِٝ ْهت  ) إٔ االذلْا ؾكد ا٫الت٬ف عٓد اسباؾغ ٜعتدل ذهُاّْ

 ، ٚإٕ نإ َتؿكاّْ عًٝ٘   ايٓطرتني ق! ( نتاب ايتُِٝ )

، إذ ندإ   ٖٚرا ايتؿسف َدٔ احملكدل ٫ ٜٛاؾدل املدٓٗخ ايعًُدٞ ايؿدرٝ       

، ٚإثبدا  َدا ٚزم    ١ زٚاٜد١ أبدٞ عًدٞ ايؿدد     ٜٓبػٞ ي٘ ايتكٝد بٓطر١ املرَّٛ 

 . ؾٝٗا

تٓؿدٝـ    (( باب ))ٚيٝظ  (( نتاب ))ٚمما ٜ٪ٜد إٔ زٚا١ٜ أبٞ ذز ٚقا ؾٝٗا 

اسباؾغ ايكط٬َّْٞ إٔ زٚاٜد١ أبدٞ ذز ٚقدا ؾٝٗدا ندريو ٜٚػدازن٘   ذيدو        

 . (1): أبٛ ايٛق  ٚا٭ؾًٝٞ ٚابٔ عطانس َٔ ايسٚا٠

ش     ٚبددايسجٛع إىل ايَّبعدد١ ايطددًَّا١ْٝ ظبددد   ُٚقددع  باشلدداَؼ زَدٛد أْد٘د قددد 

 . (2)( ع ط 5) ف  : ايسٚا٠ املرنٛزٜٔ

٘ َٔ ايهتاب  . (3)ثِ إٕ احملكل جت ٜٓب٘ ايكاز٨ إىل ٖرا ايتػٝرل   َٛقع

ٟ   نُدا إٔ احملكددل تدسى ا٫عتُددام عًد٢ )     ( بسٚاٜدد١  ْطددر١ املطدحد ايٓبدٛد

٣ إٔ    ايٓطدددر١ ا٭شٖسٜددد١  ٚاعتُدددد عًددد٢ )  (4)ايؿدددد  ( مٕٚ َددددلز عًُدددٞ ضددٛد

(  ْطر١ املطحد ايٓبٟٛ االتاز ذيو   ايؿت  ذٝث ٚزم   ) ذحس ابٔ اؾغاسب

ِ  باب ) ،  ( شٜٓد  بٓد  أبدٞ ضد١ًُ     : عدٔ )  (   ضدٓد اسبددٜث   اسبٝا٤ َٔ ايعًد

ٖددرا   تكدددّ : ايؿددت     قدداٍ اسبدداؾغ  ٭ٕ ( شٜٓدد  بٓدد  أّ ضدد١ًُ   ٚ  ا٭الددس٣ )
                                                                 

 . 1/365 إزغاد ايطازٟ.(1)

 . 1/73اْعس .(0)

 . 1/514ايفتب .(2)

 . ضٝأتٞ احلدٜث عٓٗا   املبرث ايتايٞ.(2)
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ِ  اسبدددٜث   بددداب )  ٖٚٓدددا إىل ،  ( ؾٓطددب  ٖٓددداى إىل أَٗددا   اسبٝددا٤   ايعًددد

 . (1)أبٝٗا

ؾٗرا ٫  (( ٜعتدل ذهُاّْ عٓد ا٫الت٬ف )): إٔ اسباؾغ ابٔ ذحس  أَا قٛي٘

 . ٜطٛؽ ي٘ الً  ايسٚاٜا  بعكٗا ببعض    باع١ ْؿٛف ايهتاب

، ؾٗدٛد غددازح يهتددداب    يد٘د َدددٓٗخ ٚاقدد    -زمحد٘د اهلل   -ؾدديٕ اسبدداؾغ   

س ، ٜٚٓبػدٞ يًػددازح إٔ ٜددرن   ايؿدرٝ  ٚيددٝظ ٖٛد قدداب  يددٓـ زٚاٜد١ َعٝٓدد١     

، نُدددا أْدد٘د ايتدددصّ ايتٓبٝدد٘د إىل ايسٚاٜدددا  ا٭الدددس٣      مجٝدددا ايسٚاٜدددا  ايثابتددد١  

 :  ، قاٍ زمح٘ اهلل   املكد١َ املرايؿ١

ؾًٝكددا ايػددسٚع   ايػددسح ٚا٫قتؿدداز عًدد٢ أتكددٔ ايسٚاٜددا  عٓدددْا ٖٚددٞ       

 . (2)َ  ايتٓبٝ٘ إ  َا حيتاد إيٝ٘ مما خيايفٗا . زٚا١ٜ أبٞ ذز عٔ َػاؽب٘

ضكَّ  َٔ زٚا١ٜ أبٞ ذز  (( نًُا  ))ٚ  (( عبازا  )) َٚٔ ايثاب  إٔ ٖٓاى

ٚؾدؿ  بايؿدر١    (( ايؿدرٝ   ))اشلسٟٚ ٖٞ ثابت١   زٚاٜدا  ْٚطدا أالدس٣ َدٔ     

، ٚاعتُدد عًٝٗدا اسبداؾغ ابدٔ      (3)ايطدهٔ ٚغدرلٙ  بٔ  ٚامتكإ نٓطر١ ضعٝد

، ٚإٕ الايؿددد  زٚاٜددد١ أبدددٞ ذز   ذحددس   االتٝدددازٙ ٚتسجٝردد٘د يدددبعض ايسٚاٜددا    

َدٔ َدٓٗخ اسبداؾغ ؾعًٝداّْ اْ٘د  قدازٕ بدني ايٓطدا ايؿدرٝر١          ، بٌ ٜبددٚ   اشلسٟٚ

املعتُد٠ ٚاالتاز َٓٗا َا اتؿك  عًٝ٘ أؾ  ايٓطا َعكداّْ ذيو مبا ٚزم الازد 

، َٚدددٔ ٜتأَددٌ ايؿدددت  ػبددد ٖدددرا ٚاقدددراّْ        ايؿددرٝ    ايطدددٓٔ ٚاملطدداْٝد  

، ٖٚدٛد الدد٬ف َددا زضدِد   املكدَدد١ َددٔ اعتُددامٙ عًدد٢ زٚاٜدد١ أبددٞ ذز         َٓٗحد٘د

 . اشلسٟٚ

 ٔ ازبدددٜس بايددرنس إٔ احملكددل ذنددس املثددايني ايطددابكني ملٓٗحد٘د           َٚدد

قددب  ايددٓـ ٚجت ٜددرنس املٛاقددا ا٭الددس٣ َددٔ ايهتدداب ٚايدد  زجدد  ؾٝٗددا        

 . ال٬ف َا ٖٛ ثاب    ايٓطر١ املعتُد٠

نُا أْ٘ جت ٜػس إىل ذيو   ٖاَؼ ايهتداب ذتد٢ ٜكدـ ايكداز٨ عًد٢      

 .   تًو املٛاقا
                                                                 

 . 1/276ايفتب  : ٚاْعس ، 1/24 َكد١َ ايتركٝل.(1)

 . 1/7 ايفتب.(0)

 . 22، 23 إفاد٠ ايٓصٝب.(2)
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ــًا ٟ  ))امعددد٢ احملكدددل إٔ طبَّٛ ددد١    : ثايثـ ٖدددٞ ْطدددر١ أبدددٞ عًدددٞ     (( املطدددحد ايٓبددٛد

 . (1)، عٔ أبٞ ذز اشلسٟٚ ، َٔ زٚاٜت٘ عٔ أبٞ ايٛيٝد ايباجٞ ايؿد 

 . ٚجت ٜرنس مي٬ّْٝ ع٢ً ؾر١ ذيو

 : ٜٚدٍ يعدّ ؾر١ َا ذٖ  إيٝ٘ أَٛز

، ٚضدٝرنس ٖٓداى    إٔ ْطر١ اسباؾغ أبٞ عًٞ ايؿدد  ضدٝأتٞ ٚؾدؿٗا    - 1

 . أْٗا تكا   صبًد ٚاذد

 : يٛذ١ ايػ٬ف ايعباز٠ اٯت١ٝ ٚزم   - 2

، ا٭ؾدٌ املكابدٌ ب٘د خبد  غدٝا امضد٬ّ        املٓتطغ َٓ٘نإ ع٢ً ظٗس ا٭ؾٌ 

 . (2)(( ... : ٚاسبِّؿاظ أبٞ عًٞ ايؿد  َا ْؿ٘

        ٌ ، ٖدرا   ٖٚرٙ ايعباز٠ ٜؿِٗد َٓٗدا إٔ ٖدرٙ ايٓطدر١ قدد ْكًد  عدٔ أؾد

 . ا٭ؾٌ قٛبٌ ع٢ً ْطر١ اسباؾغ ايؿد 

،  أذد ؾسٚع ْطر١ اسبداؾغ ايؿدد    (( ٓبٟٛاملطحد اي ))إذٕ ؾٓطر١ 

 . ٚيٝط  ٖٞ أؾٌ ْطرت٘ زمح٘ اهلل

    ٞ ٚنتدد    )) : أَددا ايعبدداز٠ ا٭الددس٣ ايدد  ٚزم    يٛذدد١ ايػدد٬ف ٖٚدد

ضبُدد ايؿدد  خبَّ٘د عكد  غدٗس احملدسّ ضد١ٓ ثد٬ث ٚتطدعني          بٔ  ذطني

 . (( ٚأزبعُا١٥

ٕ بأَاْد١ عًُٝد١       ؾيٕ َٔ َٓٗخ ْطاخ طبَّٛ ا  اسبددٜث أِْٗد ٜٓكًٛد

ٍ َٓ٘د          ت ا١َ مجٝا ايطدُاعا  ٚندٌ َدا ٖٛد َددٕٚ ٚثابد    ا٭ؾدٌ املٓكٛد

 . ، يرا مت ْكًٗا يًؿسع ثابت١   ا٭ؾٌ ايعباز٠ ٖٚرٙ ، إيٝ٘ املٓكٍٛ ايؿسع إىل

س ايٓطـغ امللبٛعـ١ َٔـ        ٟ   ))ٚبعد ٖرا ايعـسض املـٛجص ألغٗـ  (( صـرٝب ايبخـاز

، ٚضسٚز٠  ا١ٜ ٚايسعا١ٜٜتبني يٓا َد٣ ذاج١ ٖرا ايهتاب املاض١ إ  املصٜد َٔ ايعٓ

 . إخساد طبع١ جدٜد٠ َٓ٘ ذلكك١ َعتُد٠ ع٢ً أصٍٛ ع١ًُٝ صرٝر١ َٛثك١

                                                                 

 . 1/8املكد١َ .(1)

 . 1/30املكد١َ .(0)
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 : املخلٛط١ (( اجلاَ  ايصرٝب ))أغٗس ْطغ 

نإ َٔ أثس عٓا١ٜ ا٭١َ بازباَا ايؿرٝ  ذسف عًُا٥ٗا   املػسم ٚاملػسب 

  اشباؾد١  ع٢ً اقتٓا٤ ُْطدا ٖدرا ايهتداب املبدازى ٚإٜداع٘د   املطداجد ٚاملهتبدا       

 . ٚايعا١َ ذت٢ تعِ ؾا٥دت٘ ايكاؾٞ ٚايداْٞ

ثِ ذني تطً  ا٭عدا٤ ع٢ً نثرل َٔ ايدٍٚ امض١َٝ٬ ُضدسق  ْٚٗبد  ندثرل    

َدددٔ طبَّٛ ددددا  ٖددددرا ايهتدددداب ْٚكًددد  إىل مٍٚ ايعدددداجت املرتًؿدددد١ ٚذؿعدددد         

 . َهتباتٗا

، ٚقدد   ، أٚ قَّدا  ، أٚ أجدصا٤  ٚتٛجد طبَّٛ ات٘ َتؿسق١ َا بني ْطر١ نا١ًَ

َٛقعاّْ   َهتبا  ايعاجت املرتًؿ١ تٛجد ب٘  2327ع٢ً  (( ايؿٗسع ايػاٌَ )) أذاٍ

 . (1)طبَّٛ ا  ٖرا ايهتاب

ٌ َهتب١ املًو عبد ايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ) ( ْطر١ أؾ١ًٝ َٔ 226ٚتػتُ

م يؿدذلا  طبتًؿد١    ، ٚأالدس٣ أجدصا٤   ، بعكٗا نا١ًَ ٖرا ايهتاب ، ٚعًٝٗدا   ، تعٛد

 . (2)ٚبعكٗا ؼبتاد إىل مزاض١ ، الَّٛط َػاٖرل ايعًُا٤

ز٠ عدددماّْ    (( َسنددص الدَدد١ ايطدد١ٓ ٚايطددرل٠ ايٓبٜٛدد١    ))نُددا ٜكدِد   باملدٜٓدد١ املٓدٛد

 . نبرلاّْ َٔ َؿٛزا  ٚطبَّٛ ا  ٖرا ايهتاب

َعسٚؾدد١ ذتدد٢ اٯٕ ايكَّعدد١ ايدد  ْػددسٖا      (( ازبدداَا  ))ٚيعددٌ أقدددّ ْطددر١ َددٔ    

، بسٚاٜدد١  ٖددد370، ٚقدد نتبدد  عدداّ    1936ّاملطتػدسم َٓحاْددا   نُدددلمد عدداّ   

 . (3)املسٚشٟ عٔ ايؿسبسٟ

 : َٚٔ رللٛطات٘

 : ٖـ(514)   (4)ْطخ١ احلافغ أبٞ عًٞ ايصد 

: ٚقدد   ( ٖدد 1339   عبدد ايطد٬ّ ايٓاؾدسٟ ايددزعٞ )    بدٔ   قاٍ اسباؾغ ضبُدد 

عثدددس  عًددد٢ أؾدددٌ غدددٝر٘ اسبددداؾغ ايؿدددد  ايدددرٟ  ددداف بدد٘د   ايدددب٬م خبَّدد٘د      

٬ّْ عًدد٢ عددام٠ ايؿددد  ٚبعددض   ،   جًددد ٚاذددد َدددَٛد ٫ ْكدد  بد٘د أؾدد    بَّددسابًظ

، ٚ  آالسٖا  ، إ٫ إٔ باشلاَؼ َٓ٘ نثس٠ االت٬ف ايسٚاٜا  ٚايسَص إيٝٗا ايهتاب
                                                                 

 . 565 - 1/493 احلدٜث ايٓبٟٛ ٚعًَٛ٘ ، ايفٗسع ايػاٌَ يًرتاث ايعسبٞ اإلضالَٞ املخلٛط : اْعس.(1)

 . 258-189فٗسع رللٛطا  احلدٜث ايػسٜف ٚعًَٛ٘   َهتب١ املًو عبد ايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ .(0)

 . 1/228تازٜغ ايرتاث  : أغاز إ  ذيو فؤاد ضصنني.(2)

 . 1253ترنس٠ احلفاظ  ، 1/143ايص١ً  ، 194 تسمجت٘   ايد١ٝٓ.(2)
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022 
       ٘ ، ٚ  أٚيد٘د نتابدد١ خبدد  ابددٔ      زلدداع ايكاقددٞ عٝدداض ٚغددرلٙ َددٔ ايػددٝا خبَّدد

: ٖدرا ا٭ؾدٌ ٖٛد     ، ٚايطراٟٚ قدا٬٥ّْ  ، ٚابٔ ايعَّاز ، ٚاسباؾغ ايدَٝا ٞ مجاع١

، ٚاعتُددد  حددس ايعطددك٬ْٞ ٚبٓدد٢ عًٝ٘د غددسذ٘ ايؿددت    ايدرٟ ظؿددس بد٘د غددٝرٓا ابدٔ ذ   

 ٘ ، ٚايػدداّ  ، َٚؿددس : اسبددسَني ، ٭ْد٘د  ٝددـ بد٘د   َػددازم ا٭زض َٚػازبٗددا   عًٝد

 . (1)، ؾهإ ا٭ٚىل با٫عتباز نسٚا١ٜ تًُٝرٙ ابٔ ضعام٠ ، ٚاملػسب ٚايعسام

أمحددد بدٔ   ضبُدد بدٔ   نُدا ٚؾدـ ْطدر١ ايؿدد  ايؿكٝ٘د أبٛد ايعبداع أمحدد        

َدٔ   (( ْطدر١  )): ٚقؿد  مبرسٚضد١  دسابًظ عًد٢      ٘ اسبحاش١ٜ ؾكاٍايؿاضٞ   زذًت

ٕ ضدَّساّْ َدٔ       ايبرازٟ   ضؿّّس ٚاذد ض  عػس٠ نساضد١  ، ٚ  ندٌ ٚزقد١ مخطٛد

 : ، ٖٚٞ َبتدأٙ مبا ْؿ٘ ،٫ ُذُس٠ بٗا أؾ٬ّْ ،ٚنًٗا َهتٛب١ بايطٛام نٌ ج١ٗ

 نٝـ نإ ، ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ضبُد ْبٝ٘ ) بطِ اهلل ايسمحٔ ايسذِٝ

ز٠    ( بد٤ ايٛذٞ إىل زضٍٛ اهلل  ٫ٚ ْكد    (( ا ٖدد  )) : ، ٚعٓد زاّ ندٌ ذددٜث ؾٛد

ٌأ ايدرٟ   (( ازباَا ايؿدرٝ   )): آالس  ، عٓد ايتُاّ َا ؾٛزت٘ ، ٚبآالسٖا بٗا إ٫ َا قُّ

٘   اهلل ايبرازٟ زمح٘ اهلل ؾٓع٘ أبٛ عبد ٔأ بد ََد ، ٚإٜداٙ أضدأٍ    ، ٚاسبُد هلل ع٢ً َا 

ٔ ْطر١ خب  ضبُد ضبُد ايؿد ٔ ب ، ٚنتب٘ ذطني إٔ ٜٓؿا ب٘ بٔ  عًٞبٔ  ، َ

ّ   ضبُٛم َكس٠٤ٚ ع٢ً أبٞ ذز زمح٘ اهلل ٚعًٝٗا الَّ٘ ، ٚنإ ايؿساؽ َٔ ْطر٘ ٜٛد

، ٚاسبُددد هلل نددثرلاّْ نُددا ٖدٛد أًٖد٘د     ضبددسّ عدداّ ناْٝدد١ ٚمخطددُا١٥   21ازبُعدد١ 

ازباَا  )) نتاب : ظٗسٖا ٚع٢ً ، نثرلاّْ نثرلاّْ  ٚزضٛي٘ ْبٝ٘ ضبُد ع٢ً ٚؾًٛات٘

٘  ٚضٓٓ٘  اهلل زضٍٛ ذدٜث َٔ ايؿرٝ  ـ  (( ٚأٜاَد ٞ  تؿدٓٝ بدٔ   ضبُدد  اهلل عبدد  أبد

ٟ  بدٔ   زٚا١ٜ أبٞ عبدد اهلل ضبُدد   إبساِٖٝ ايبرازٟ بٔ  إزلاعٌٝ ،  ٜٛضدـ ايؿسبدس

 . (2)زمح٘ اهلل

، ٚجت أز شلا  ٖد1211َٔ عاّ  (( ايٓطر١ )): ٚقد اْكَّا الدل ٖرٙ  قاٍ ايهتاْٞ

، ثِ ذنس أْٗا َٛجٛم٠ يد٣ ؾدٜك٘  ، ٚايبراثني يني، ٫ٚ ْاعتاّْ َٔ ايسذا ذانساّْ

 . (3)أمحد بٔ ضبُد ايػسٜـ ايطٓٛضٞ   ايهت  اي  جبػبٛب
                                                                 

ٕ  املكاي١ اي : ٚاْعس ، 2/707 ايفٗازع فٗسع.(1) ا ٓٛـ صـرٝب ايبخـازٟ    : يت نتبٗا ايدنتٛز/ عبد اهلادٟ ايتـاشٟ بع

 . ٖـ1393الًد ايتاض  عػس يعاّ  ، 1/21 غش احلافغ ايصد " دل١ً َعٗد املخلٛطا  ايعسب١ٝ

 . 1/708فٗسع ايفٗازع .(0)

ب  ٚ ، 1/45َكايــ١ ايــدنتٛز ايتــاشٟ     : ٚاْعــس  ، 1/709 املصـدز ايطــابل  .(2) َ   اجلدبٛـ طــربم   دٜٓــ١ ٚاذــ١ بــايكسب َـٔـ 

 . 43املسج  ايطابل  : اْعس ، بًٝبٝا
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022  
، ٚندإ   ٖدد 1388ثِ آي  إىل ًَو يٝبٝا ضبُد إمزٜدظ املٗددٟ ايطٓٛضدٞ عداّ     

ز قدد اضدتعاز ايٓطددر١ َدٔ ْداظس َهتبد١ ا٭ٚقداف ببٓػداشٟ عدداّ             ايػدٝا ابدٔ عاغٛد

 . (( ايؿرٝ  )) ٖد يٝؿر  عًٝٗا ْطر1376١

 . (1)(( بَّدلم )): ٚأغً  ايعٔ إٔ املرَّٛط َا ٜصاٍ  ٜكٍٛ ايدنتٛز ايتاشٟ

ٞ  عبدد  ايػدٝا  ٚبعدد  : ايهتاْٞ ٜٛضـ ايدنتٛز ٚقاٍ ٘  ْػدسٙ  َٚدا   اسبد :  بهتابٝد
،  ٖدد 1347بعددٖا ضد١ٓ    (( ؾٗدسع ايؿٗدازع   )) ٚ،  ٖدد 1346ضد١ٓ   (( ايتٜٓٛ٘د ٚامغدام٠   ))

ٞ    ))ؿ  ايددٜاز ايتْٛطد١ٝ     عاغٛز َبٔ  ْػس ايػٝا ايَّاٖس  (( أالبداز ايدذلاث ايعسبد

ٌ  ٖدرا  عٔ َؿؿ٬ّْ َسنصاّْ حبثاّْ ٟ  ، ا٭ؾد ٌ  ايدر ٔ  بٝددٙ  ظد أنثدس َدٔ    امعداز٠   سٜدل  عد

 . (( ايؿد  ٞأؾٌ أبٞ عً ))، َٚٓ٘ اضتُد ٚنت  حبث٘ ايسا٥ا عٔ  عػس ضٓٛا 

  ِ  ٚتٛجد باملػسب ْطر١ َكاب١ً ع٢ً أؾٌ ايؿد  باشبصا١ْ املًه١ٝ ذبد  زقد

، ٚقد ْـ عًد٢ أْ٘د ٚقعد  َعازقد١ ايٓطدر١ َٚكابًتٗدا َدا           صبًد قرِ 5053

 . ، املأالٛذ عٔ ْطر١ ايباجٞ أؾٌ ايؿد 

  ٞ : َٚدٔ ذيددو ٜتدبني إٔ امَداّ ايؿددد  نتد  خبَّد٘د       قداٍ ايددنتٛز ايهتدداْ

، إذدداُٖا َدٔ أؾددٌ    ، ٚقدد ناْتدا َعدسٚؾتني    (( ازبداَا ايؿدرٝ    ))ْطدرتني َدٔ   

ٞ بدٔ   ضبُدد  م بدٔ   عًد م٠ بًٝبٝدا      ضبُٛد ، ٚايثاْٝد١ َدٔ أؾددٌ    ، ٖٚدٞ املػدٗٛز٠ ٚاملٛجٛد

، اي  بكٝ  صبٗٛي١ إىل إٔ عثس ع٢ً ؾسعٗدا باشبصاْد١    ايكاقٞ أبٞ ايٛيٝد ايباجٞ

 . (2)املًه١ٝ ٖٚٞ املػاز إيٝٗا

 : َٚٔ رللٛطات٘ أٜطًا

 : (3)ٖـ(566ْطخ١ احلافغ ابٔ ضعاد٠ األْديطٞ )  

، ٚإيٝ٘ ؾاز   ، ٚأالر عٓ٘ ٚاالتـ ب٘ : زلا أبا عًٞ ايؿد  قاٍ ايتًُطاْٞ

 . (4)، ٚأَٗا  نتب٘ ايؿراح مٚاٜٚٓ٘ ٚأؾٛي٘ ايعتام

قابًددٗا عًدد٢ ْطددر١ اسبدداؾغ    (( ايؿددرٝ  ))ٚقددد ْطددا ابددٔ ضددعام٠ ْطددر١ َددٔ    

، ٚتهتط  ٖرٙ ايٓطر١ أُٖٝتٗا َدٔ ازتبا ٗدا ايددقٝل     ايؿد  ايطابل ذنسٖا

 . بٓطر١ ايؿد 
                                                                 

 . 52 ، 49املسج  ايطابل .(1)

 . 68-1/66َدزض١ اإلَاّ ايبخازٟ   املدسب .(0)

 . 8/23 األعالّ ، 2/158ْفب ايلٝك  ، 5/250تسمجت٘   ايٛا  بايٛفٝا  .(2)

 . 2/158 ْفب ايلٝك.(2)
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021 
، ٖٚدٞ اٯٕ مبهتبد١    ١ ايكسٜٚني بؿاع: ٖٞ َٔ أذباع َهتب قاٍ ايهتاْٞ

 . (1)، ْٚكً  َٓٗا ، ٚقؿ  عًٝٗا َسازاّْ املدزض١ ايعًٝا بايسباط

ايتٜٓٛ٘  )) : ٚ  بٝإ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايٓطر١ ٚقُٝتٗا ايع١ًُٝ أيـ ايهتاْٞ نتاب

 . (2)(( ٚامغام٠ مبكاّ زٚا١ٜ ابٔ ضعام٠

ؿس ايثداْٞ ٚايثايدث   /م( ايطد 1339ٜٚٛجد باشبصا١ْ ايعا١َ باملػسب ذبد  زقِد )  

 . ٚايسابا ٚاشباَظ

 . أَا ايطؿس ا٭ٍٚ ؾكد ؾِِّكَد َٓر ؾذل٠  ١ًٜٛ

ٙ املطتػسم يٝؿٞ بسٚؾٓطاٍ يدزاضت٘ ٚذبكٝك٘ ايطؿس أَا ،  ايثايث ؾكد اضتعاز

   ٘ ؾ٢ قبددٌ إٔ ٜعٝدددٙ إىل َهاْدد ، ٚقددد ْػددس املطتػددسم   ، ؾبكددٞ قددا٥عاّْ  غدرل أْد٘د تدٛد

ٞ َٔ ايسٚا١ٜ َٓك٫ّْٛ ٞ َٔ ال  ابٔ ضعام٠ املرنٛز اشبُظ ايثاْ  بايتؿٜٛس ايػُط

 : ا٭ؾًٞ ٚقد ؾدز ٖرا ايطؿس مبكدَتني

 (( ايتٜٓٛد٘د ٚامغددام٠ بسٚاٜدد١ ابددٔ ضددعام٠    )): بايًػدد١ ايعسبٝدد١ ٖٚددٞ نتدداب    ا٭ٚىل

 . يًػٝا عبد اسبٞ ايهتاْٞ

، ٚقد ْػس ذيدو ببدازٜظ ضد١ٓ     : بايًػ١ ايؿسْط١ٝ يًُطتػسم املرنٛز ٚايثا١ْٝ

 . (3)ٖد1347

 : لٛطات٘ أٜطًاَٚٔ رل

 : ٖـ(1134-1050، املهٞ ) ضامل ايبصسٟبٔ  ْطخ١ عبد اهلل

بددٔ  ضبُدددبددٔ  ضدداجتبددٔ  ٖدٛد امَدداّ احملدددث اسبدداؾغ مجدداٍ ايدددٜٔ عبددد اهلل   

 . (4)، ايػاؾعٞ َرٖباّْ ، املهٞ َٛيداّْ َٚدؾٓاّْ عٝط٢ ايبؿسٟ أؾ٬ّْبٔ  ضاجت

اهلل بعدد إٔ  ذٓبدٌ زمح٘د   بدٔ   : مجا َطدٓد امَداّ أمحدد    قاٍ ازبُاٍ ايبؿسٟ

 . (5)، ٚؾاز  ْطرت٘ أَِّاّْ تؿسم

 56: ٚاقسا٩ٙ ملطٓد امَداّ أمحدد   ايسٚقد١ ايٓبٜٛد١ ندإ         ٚقاٍ ايهتاْٞ

 .  (6)ٖد1121، عاّ  صبًطاّْ
                                                                 

 . 2/706 فٗسع ايفٗازع.(1)

 . 2/1032فٗسع ايفٗازع .(0)

 . 84-1/83َدزض١ اإلَاّ ايبخازٟ .(2)

(2). ٘ ٞ  تـازٜغ    تسمجتـ ٞ  ايــٓفظ  ، 1/48 اجلربتـ ٗـسع  ، 197 ايطـت١  ايصــرا   ذنـس    احللـ١  ، 68 ايُٝـاْ ٗــازع   ف ايف

 . 89ٚي٘ تسمج١   ذٌٜ فٗسع اإلَداد مبعسف١ عًٛ اإلضٓاد نتبٗا ايػٝغ ضامل أمحد ايػُا   ، 1/193

 . 68ايٓفظ ايُٝاْٞ .(2)

 . 1/198فٗسع ايفٗازع .(2)
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020  
ضداجت ايبؿدسٟ أذدد ؾدسٚع ايٓطدر١ ايْٝٛٝٓٝد١ ٖدٞ        بدٔ   ْٚطر١ امَاّ عبدد اهلل 

 . (1)، ٚقد زٚاٖا ايسٚماْٞ ٚغرلٙ َػٗٛز٠ مبه١

، ذتد٢ ؾداز     : تؿرٝر٘ يًهت  ايطت١ : َٚٔ َٓاقب٘ ٍ ايبؿسٟقاٍ ازبُا

ٟ   )):  ، َٚدٔ أععُٗدا   ْطرت٘ ٜسجا إيٝٗا َٔ مجٝا ا٭قَّاز ايدرٟ   (( ؾدرٝ  ايبرداز

 . (2)، أالر   تؿرٝر٘ عبٛاّْ َٔ عػسٜٔ ض١ٓ ٚجد ؾٝ٘ َا   اي١ْٝٓٝٛٝ ٚشٜام٠

ٖٞ  ٚذنس ايطٝد ؾدٜل ذطٔ ايكٓٛجٞ إٔ ايٓطر١ اي  ْطرٗا ايػٝا بٝدٙ

، ناْ  عٓد ايػٝا ضبُد أضعد املهٞ  أؾٌ ا٭ؾٍٛ يًٓطا ايػا٥ع١   اٯؾام

م٠ ذايٝداّْ    اغذلاٖا َٔ ٚيد املؿٓـ - َٔ ب٬م اشلٓد - ببًد٠ آزنا  ، ٚأْٗا َٛجٛد

 .  (3)ببًدٙ أٚزْل آبام

: زأٜ    املد١ٜٓ املٓٛز٠ عٓد املطٓد ايػٝا  اٖس ضٓبٌ ْطدر١   ٚقاٍ ايهتاْٞ

، ٖٚٞ   ْٗاٜد١ ايؿدر١    نا١ْٝ (( ايؿرٝ  ))ايبؿسٟ خبَّ٘ َٔ  ضاجتبٔ  عبد اهلل

٘ أذكسٖا إىل اٯضتا١ْ يٝؿر   ، ٚاشب  ايٛاق  ٚاملكاب١ً ٚايكب  ٞ أْ ، ٚأالدلْ

ٚؾسقٗددا ايطددًَّإ عبددد     (( ايؿددرٝ   ))، ايدد   بعدد  َددٔ     عًٝٗددا ايٓطددر١ ا٭َرلٜدد١  

ٔ  ، ٚعًٝٗددا قدددبَّ   اسبُٝددد عًددد٢ املطددداجد ٚاٯؾدددام   اتؿدددً   ، ٫ٚ أمزٟ َدددٔ أٜددد

ضددداجت   َكابًددد١ ايٓطدددر١    بدددٔ   ، ٚقدددد اضدددتؿٝد َدددٔ ْطدددر١ عبدددد اهلل     (4)بطدددًؿ٘ق

اَؼ ايٓطدددر١    ٚقدددد أِّغدددرل إىل ذيدددو   َٛاقدددا َتعددددم٠      (( ايطدددًَّا١ْٝ )) ،   ٖددٛد

 . (5)، ٚزمبا ُعدل عٓٗا بايؿسع املهٞ املَّبٛع١

                                                                 

 . /أ10ص١ً اخلًف مبٛصٍٛ ايطًف ٍ/.(1)

 . 91ٚذٌٜ نتاب اإلَداد مبعسف١ عًٛ اإلضٓاد  ، 1/198فٗسع ايفٗازع .(0)

 . 197احلل١   ذنس ايصرا  ايطت١ .(2)

 . 1/199فٗسع ايفٗازع .(2)

 . 163 ، 135 ، 9/114 ، 2/81 ، 1/13اْعس ايلبع١ ايطًلا١ْٝ .(2)
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 ايباب ايثايث

 (( اجلاَ  ايصرٝب ))ا ختالفا    زٚاٜا  

  أبٞ عًٞ اجلٝاْٞ ٚابٔ ذحس زمحُٗا اهللٚتٛجٝٗا  اإلَاَني

 (( اجلاَ  ايصرٝب )): أْٛا  ا ختالفا    زٚاٜا   ايفصٌ األٍٚ

  ا٭َؿداز ٚتعددم ْطدا     (( ازبداَا ايؿدرٝ    ))نإ َدٔ آثداز اْتػداز زٚاٜدا      

ـ        م بعددض ا٫الت٬ؾددا  ؾٝٗددا بايصٜددام٠ ٚايددٓك ،  ، ٚايتكدددِٜ ٚايتددأالرل   ايددسٚا٠ ٚجدٛد

 . تٛقٝر٘، نُا ضٝأتٞ  ٚاسبرف

،  ، ٚا٭ذامٜدث  ٚقد ذنس اسباؾغ ايْٝٛٝين إٔ ا٫الت٬ؾا  ٚقع    ايذلاجِ

 . (1)ٚايهًُا 

، َثٌ إٔ ٜهٕٛ  : ٚزمبا ٚقا اشب٬ف   ذسف ٚاذد َٔ ايه١ًُ ٚقاٍ أٜكاّْ

 . (2)... ، ٚبايعهظ بايٛاٚ (( ٚقاٍ ))ٚ  غرلٙ  (( ؾكاٍ ))  اؾٌ زلاعٞ 

 : بايؿكسا  اٯت١ٝ (( ازباَا ايؿرٝ  )) ٚميهٓين إٔ أمجٌ االت٬ف زٚاٜا 

 : األٖٚاّ ٚايتصرٝفا  ايٛاقع١ يسٚا٠ ايصرٝب   أضاْٝد ايهتاب أًٚ 

 : (( ايتكٝٝد ))قاٍ أبٛ عًٞ ازبٝاْٞ   

،  ٖرا نتاب ٜتكدُٔ ايتٓبٝ٘د عًد٢ ا٭ٖٚداّ ايٛاقعد١   املطدٓدٜٔ ايؿدرٝرني       

ٝٗا ع٢ً ْكًد١ ايهتدابني عدٔ    ، ٚاسبٌُ ؾ ٚأزلا٤ ايسٚا٠ دٚذيو ؾُٝا ؽبـ ا٭ضاْٝ

، ٚأعًِ أْ٘ قد ٜٓدز يإلَاَني َٛاقدا ٜطدرل٠ َدٔ ٖدرٙ ا٭ٖٚداّ أٚ       ايبرازٟ َٚطًِ

عًُٝٗدا ْٚب٘د عًد٢     ملٔ ؾٛقُٗا َٔ ايسٚا٠ جت تكا   مج١ً َا اضتدزن٘ ايداز قَّين

 . (3)بعض ٖرٙ املٛاقا أبٛ َطعٛم ايدَػكٞ ٚغرلٙ َٔ أ٥ُتٓا

 : َٚٔ أَث١ً ذيو

1-  ٟ : نددٌ غدد٤ٞ   ايبرددس    ٚقدداٍ غددسٜ  ؾدداذ  ايددٓ     : قدداٍ ايبردداز

 . (4)َربٛح

                                                                 

 . /ب ٖٚٞ َكد١َ ْطخت٘ َٔ ايصرٝب1اجلاَ  ايصرٝب يًْٝٛٝين ٍ/زَٛش .(1)

 . /ب4املصدز ايطابل ٍ/.(0)

 . ط ايعُسإ ، 2/565تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 9/529نتاب ايصٝد .(2)
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 ٞ : ٖهددرا قدداٍ ايٓطددؿٞ ٚايؿسبددسٟ َددٔ زٚاٜدد١ أبددٞ شٜددد ٚأبددٞ       قدداٍ ازبٝدداْ

 . ، ضك  عٓ٘ أمحد ٚجت ٜهٔ   ْطر٘ أبٞ عًٞ ٖرا اسبدٜث

 : ايهتاب ذاغ١ٝ   ٚنت  ِٖٚ ٖٚٛ ، غسٜ  أبٛ ٚقاٍ : ضبُد أبٞ أؾٌ ٚ 

ٟ بددٔ   قدداٍ ضبُدددد  إزلاعٝدددٌ بدددٔ  : نددرا   أؾدددٌ ضبُددد   ٜٛضدددـ ايؿسبدددس

 . : ناملعترز َٓ٘ : ٚقاٍ غسٜ  ؾاذ  ايٓ   ايبرازٟ

 ٞ اب ٚاسبددددٜث      : قدداٍ ازبٝددداْ َٚدددا   أؾددٌ نتددداب ايبردددازٟ ٖدٛد ايؿددٛد

 . (1)ضبؿٛظ يػسٜ  ٫ ٭بٞ غسٜ 

ٍ بدٔ   ُإ، عٔ ضدًٝ  ، عٔ أالٝ٘ ذدثٓا إزلاعٌٝ : قاٍ ايبرازٟ - 2 ، عدٔ عبدد    بد٬

 (2)... اِّٝد

ِ   : زبٝاْٞقاٍ ا ٞ  بدٔ   ٖهرا ز٣ٚ ٖرا امضٓام إبدساٖٝ ، عدٔ   َعكدٌ ايٓطدؿ

 . ايبرازٟ

، ٚندريو   ب٬ٍ َٔ ٖرا امضٓامبٔ  : ضًُٝإ ٚضك  َٔ نتاب ايؿسبسٟ

، ٚندريو قداٍ أبٛد ذزٍّ     ، ٫ٚ عٓد أبدٞ أمحدد   جت ٜهٔ   نتاب ابٔ ايطهٔ

 . (3)عٔ َػا٥ر٘

ايٓطدر١ املعتُدد٠ َدٔ    : ٖٛ ثابد  عٓددْا      ٚتعكب٘ اسباؾغ ابٔ ذحس ؾكاٍ

عدٔ   يٓدا  اتؿدً   اي  ايٓطا ضا٥س   ٚنرا ، ايؿسبسٟ عٔ غٝٛال٘ عٔ ذز أبٞ زٚا١ٜ

 . غٝر٘ أؾٌ َٔ ضكٛ ٗا ؾعٔ ، شٜد أبٞ ْطر١ َٔ ضكَّ  ؾهأْٗا ، ايؿسبسٟ

 (4)... ضعٝدبٔ  ، عٔ عبد زب٘ ٢، ْا ؼبٝ : ذدثٓا َطدم قاٍ ايبرازٟ - 3

ٟ  : ٖهرا زٟٚ عٔ أبٞ شٜد قاٍ ازبٝاْٞ ، ٚندريو   ْطدر١ أبدٞ     املدسٚش

 . ، جت ٜرنس ال٬ؾاّْ بِٝٓٗ ذزٍّ عٔ غٝٛال٘

، ثِد   ضدعٝد بدٔ   : ؼب٢ٝ عٔ عبدد اهلل  ٚنإ   ْطر١ أبٞ ضبُد ا٭ؾًٝٞ

،  نُدا ز٣ٚ أبٛد شٜدد    (( عبد زب٘ )):    نتاب٘ ٚزمٙ (( عبد اهلل )):  غرل أبٛ ضبُد

 . ٖٚرا نً٘ ِٖٚ

                                                                 

 . ط ايعُسإ ، 2/720تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . (7350باب إذا اجتٗد احلانِ   ).(0)

 . 2/753تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (6513  ) نتاب ايسقام.(2)
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ٟ  ، عٔ ، عٔ ايؿسبسٟ ٚزٚاٙ ابٔ ايطهٔ ،  ، ْدا ؼبٝد٢   : ْدا َطددم   ايبرداز

 . (1)، ٖٚرا ٖٛ ايؿٛاب ضعٝدبٔ  عٔ عبد اهلل

 (2).، عٔ غكٝل.. ، عٔ ا٭عُؼ َٛض٢بٔ  : ذدثٓا عبٝد اهلل قاٍ ايبرازٟ - 4

، ْدا   : ذددثٓا َطددم   ٚقا ٖرا امضٓام عٔ أبدٞ شٜدد   : قاٍ أبٛ عًٞ ازبٝاْٞ

ٚذيو ِٖٚ ٚإمنا زٚاٙ ايبردازٟ  ،  : َطدماّْ ، شام   امضٓام َٛض٢بٔ  عبٝد اهلل

 . (3)، ٚنريو زٚت٘ ازبُاع١ عٔ ايؿسبسٟ َٛض٢بٔ  عٔ عبٝد اهلل

 . (4): ٚعًٝ٘ اقتؿس أؾراب ا٭ ساف قاٍ اسباؾغ ابٔ ذحس

 (5)... : زلع  أبٞ ، ْا َعتُس قاٍ مذدثٓا َطد : قاٍ ايبرازٟ - 5

 ٞ د : ضدك  ذنددس َطددم   ٖددرا امضدٓام َددٔ ْطدر١ أبددٞ شٜدد       قداٍ ازبٝدداْ

، ٚذيو ِٖٚ ٫ ٜتؿٌ  ضبُدبٔ  ، ٚعبدٚع ، قاي٘ أبٛ اسبطٔ ايكابطٞ املسٚشٟ

 . (6)ايطٓد إ٫ ب٘

 (7)... ، ْا ضعٝد شزٜابٔ  ، ْا ٜصٜد : ذدثٓا عبد ا٭ع٢ً قاٍ ايبرازٟ - 6

بٔ  ٜصٜد )):  ، عٔ أبٞ أمحد ٚ  ْطر١ أبٞ ضبُد ا٭ؾًٝٞ : قاٍ ازبٝاْٞ

 . أبٞ عسٚب١بٔ  ٍ ضعٝدجعٌ غعب١ بد (( شزٜا ذدثٓا غعب١

، ٜعدين ابدٔ أبدٞ     : ضدعٝد  :   عسقتٓا مبه١ ع٢ً أبٞ شٜدد  ٚقاٍ ا٭ؾًٝٞ

ٞ   عسٚبدد١  ايطددهٔ ٚغدددرلٙ َددٔ زٚا٠ ايؿسبددسٟ ٖٚددٛد     بددٔ   ، ٚنددريو زٚاٙ أبدٛد عًددد

 . (8)ايؿٛاب

 (9)... : عُسٚ ، قاٍ : ْا ٜصٜد قاٍ ، ضعٝدبٔ  ذدثٓا قتٝب١ : قاٍ ايبرازٟ - 7

، غرل  : قتٝب١ عٔ ٜصٜد زٚا١ٜ أبٞ شٜد ٚأبٞ أمحد: ٖهرا    قاٍ ازبٝاْٞ

 . َٓطٛب
                                                                 

 . ايعُسإ ، ط ، 2/742تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . (7062نتاب ايفنت   ).(0)

 . ايعُسإ ، ط ، 2/751تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 13/20يفتب ا.(2)

 . (129نتاب ايعًِ   ).(2)

 . 2/574تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (284باب اجلٓك   ).(2)

 . ايعُسإ ، ط ، 2/579تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (230ايٛض٤ٛ   )نتاب .(2)
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: ٚنريو نإ   نتاب ايؿسبسٟ ٚمحام ٚبٔ  قاٍ أبٛ َطعٛم ايدَػكٞ

  ٍ - ٜعدين ابدٔ شزٜدا    - : عدٔ ٜصٜدد   غانس غرل َٓطٛب ْٚطب٘ ابٔ ايطدهٔ ؾكدا
(1) . 

: ذددثٓا   ، قدا٫  ْؿدس بدٔ   ، ٚإضدرام  ضبُدد بدٔ   ذدثٓا عبد اهلل : قاٍ ايبرازٟ - 8

 . (2)آمّبٔ  ٢ٝؼب

بدٔ   : عبد اهلل : ضك  َٔ أٍٚ ٖرا امضٓام   ْطر١ أبٞ شٜد قاٍ ازبٝاْٞ

 . (3)، ٚذيو ِٖٚ آمّبٔ  : ْا ؼب٢ٝ ْؿس ٚابتدأ امضٓام بكٛي٘بٔ  ضبُد ٚإضرام

 . (4)آمّبٔ  : ٚجت ٜدزى ايبرازٟ ؼب٢ٝ ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ ذحس

ِ  بدٔ   ذدثٓا ضبُدد  : قاٍ ايبرازٟ - 9 ٕ ْدا ع  ، عبدد ايدسذٝ ِ بدٔ   ؿدا ٍ  َطدً : ْدا   ، قدا

 ٖٝٚ ...(5) 

 ٞ محددد   ٖددرا امضددٓام   أٚقددا   ْطددر١ ا٭ؾددًٝٞ عددٔ أبددٞ     : قدداٍ ازبٝدداْ

 . ربًٝ  ِٖٚٚ

، ع٢ً َا زٚاٙ ابٔ  ، عٔ أبٞ ذٝإ عٔ أبٞ شزع١ : عٔ ٖٚٝ  إمنا اسبدٜث

 . (6)ايطهٔ ٚأبٛ شٜد ٚضا٥س زٚا٠ ايؿسبسٟ

10 -  ٟ ، عددٔ ابددٔ   ضبُدد بددٔ  ذحداد  ، ْددا ٌايؿكددبدٔ   ذددثٓا ؾدددق١  : قداٍ ايبردداز

 (7)... جسٜخ

 ٞ ٞ   : قداٍ ازبٝدداْ ايطدهٔ   ٖددرا امضددٓام عددٔ   بددٔ  زٚاٜتٓددا عدٔ أبددٞ عًدد

 ٟ : ْددا ذحدداد بامضددٓام املددرنٛز    ، قدداٍ : ذدددثٓا ضددٓٝد  ايؿسبددسٟ عددٔ ايبردداز

 . ، ٚاْؿسم برنس ضٓٝد ايؿكٌبٔ  ماٚم بدٍ ؾدق١بٔ  ، ؾحعٌ ضٓٝد ٚاملنت

                                                                 

 . 2/576تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . (4384باب قدّٚ األغعسٜني   ).(0)

 . 2/692تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 7/699ايفتب .(2)

 . (1397نتاب ايصنا٠  ).(2)

 . ايعُسإ ، ط ، 2/604تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (4584نتاب ايتفطري   ).(2)
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 ٞ ، قدد تكددّ    ٔ اْؿدساما    ا٭ضداْٝد غسٜبد١   ٫ٚبدٔ ايطده   : قاٍ ازبٝداْ

 . (1)ايتٓبٝ٘ ع٢ً نثرل َٓٗا

 . ذدثٓا زٚح ، أبٞ ماٚم أبٛ جعؿس املٓام٣بٔ  : ذدثٓا امحد قاٍ ايبرازٟ - 11

 . (2)( ... أبٞ ماٚمبٔ  ذدثين امحد : ) قاٍ اسباؾغ قٛي٘

ذددثين   ))، ٚايرٟ ٚقا عٓد ايٓطؿٞ  نرا ٚقا عٓد ايؿسبسٟ عٔ ايبرازٟ

، ؾعًد٢ ٖدرا جت    ، ؾهإٔ تطُٝت٘ َٔ قبٌ ايؿسبسٟ ذط  (( أبٛ جعؿس املٓام٣

    ٘ ٍ    ٜؿ  َدٔ ِٖٚد ايبردازٟ ؾٝد ْ٘د ندإ ٜدس٣ إٔ ضبُدد أٚ     إ:  ، ٚندرا َدٔ قدا

ٍ  محد غ٤ٞ ٚاذد ٚقد ذنس ذيو اشبَّٝ  عدٔ اي٬يهدا٥ٞ اذتُدا٫ّْ   أ :  ، قدا

 ٟ ٍ  ٚأثبت٘ ع٢ً ايبرداز ٍ  : ٚقٝدٌ ندإ ٭بدٞ جعؿدس أخ ازل٘د امحدد       ، قدا :  ، قدا

 . : ضبُد ، ٚاملػٗٛز إٔ اضِ أبٞ جعؿس ٖرا ٖٚٛ با ٌ

  ايٛيٝدبٔ  عٝاؽ - 12

بايػني  (( عٝاؽ ))ٖهرا زٜٚٓاٙ عٔ ابٔ ايطهٔ  : قاٍ أبٛ عًٞ ازبٝاْٞ

، ٚندإ   نتداب أبدٞ     ، ٚنريو قاٍ أبٛ ذز اشلسٟٚ عدٔ َػدا٥ر٘   املعح١ُ

 . ضبُد ا٭ؾًٝٞ غرل َكٝد

 . (3)، ٚيٝظ ٖرا بػ٤ٞ َصٜدبٔ  ايٛيٝدبٔ  : أْ٘ عباع ٚقاٍ بعكِٗ

 ايٛيٝدبٔ  عباع - 13

   ٞ عددٔ ابددٔ    دٖهددرا نددإ   نتدداب ابددٔ أضدد      : قدداٍ أبدٛد عًددٞ ازبٝدداْ

ٚنددإ أبٛد اسبطددٔ ايكابطددٞ    - ببددا٤ َٓكٛ د١ بٛاذددد٠   - (( عبدداع ))ايطدهٔ  

ٍ ٜػددو ؾٝد٘د عددٔ أبددٞ شٜددد   ، ٚنددإ   نتابد٘د   (( عبدداع أٚ عٝدداؽ  )):  ، ؾٝكدٛد

 . بطني ١ًَُٗ (( عباع ))

 . (4)، ٖٚٛ ايؿٛاب بػني َعح١ُ (( عٝاؽ )):    نتاب أبٞ ضبُدٚ

 . اسبُؿ٢ - باسبا٤ امل١ًُٗ املهطٛز٠ - محرلبٔ  ضبُد - 14

                                                                 

 . ايعُسإ ، ط ، 2/695تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . 8/726يفتب ا.(0)

 . 2/534تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . ايعُسإ ، ط 2/533تكٝٝد املٌُٗ .(2)
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    ٞ ٚ  ْطدر١ أبددٞ اسبطدٔ ايكابطدٞ عدٔ أبدٞ شٜددد        : قداٍ أبٛد عًدٞ ازبٝداْ

 . (1)، ٖٚٛ تؿرٝـ بكِ اسبا٤ (( محرل )):  املسٚشٟ

 ع١َّٝبٔ  ِذبأإ -15

ٟ     ٚ : قاٍ ازبٝاْٞ ٕ  : )   بعض ْطدا غدٝٛالٓا عدٔ أبدٞ ذز اشلدسٚ بدٔ   َذبأدا

 . (2)، ٚذيو ِٖٚ ( بؿت  اسبا٤ ع١َّٝ

د ... ٚشامْدٞ ضبُد   . عٔ أْظ ، ذدثٓا محام : ذدثٓا أبٛ ايٓعُإ قاٍ ايبرازٟ - 16

 (3)... ايبٝهٓدٟ عٔ أبٞ ايٓعُإ

ٕ  : ٚقٛي٘ ) قاٍ اسباؾغ ( ندرا   شامْٞ ضبُد ايبٝهٓدٟ عٔ أبٞ ايٓعُدا

ٟ  ))، ٚضدك  يػدرلٙ    بدٞ ذز ثب  ٭ ٚتؿدسف ايصزنػدٞ ؾٝ٘د غداؾ٬ّْ      (( ايبٝهٓدد

    ٌ ٟ  (( ٚشامْدددٞ )):  عددٔ شٜدددام٠ أبددٞ ذز ؾكددداٍ ايكا٥دد ، ٖددٛد  ، ٚضبُددد  ٖدٛد ايؿسبدددس

 . ، ٚإمنا ٖٛ نُا قدَت٘ ، ٚيٝظ نُا ظٔ زمح٘ اهلل ايبرازٟ

 (4)... ، ذدثٓا أبٛ ا٭ذٛف : ذدثٓا ضبُد قاٍ ايبرازٟ - 17

ٟ   : ٖ قداٍ ابدٔ املددلم    ب   ، ذددثٓا ضبُدد   هدرا قداٍ ايبرداز ،  ، غدرل َٓطٛد

ّ    )):  ٚقاٍ ابٔ ايطدهٔ ٚغدرلٙ   ، ٚ  ْطدر١ أبدٞ ذز عدٔ أبدٞ      ذددثٓا ابدٔ ضد٬

 . (5)(( ضاجتبٔ  : ذدثٓا ضبُد ضبُد اسبُٜٛٞ

ٚضدٗا   ، ض٬ّ بٔ ضبُد : أزاٙ ؾُٝا ٖٛ : ؾكاٍ عٓ٘ ذز أبا ضأي  : ايباجٞ قاٍ

 . (6)ضاجت بٔ ضبُد ايبرازٟ غٝٛخ  بك١   أعًِ ؾ٬ ، اسبُٜٛٞ ضبُد أبٛ ؾٝ٘

 . (7)نريو قاٍ اسباؾغ ابٔ ذحس

بدٔ   عثُإ قٛي٘ ).  َٖٛ بٔ  ، ذدثٓا عثُإ عٛاْ٘ ، ذدثٓا أبٛ ذدثٓا َٛض٢ -18

 َٖٛ )(8) . 

                                                                 

 . 1/207املصدز ايطابل .(1)

 . ايعُسإ، ط، 1/201تكٝٝد املٌُٗ .(0)

 . 8/279ايفتب .(2)

 . (1132نتاب ايتٗحد   ).(2)

 . 44ا ختالف بني زٚا٠ ايبخازٟ .(2)

 . 2/683ايتعدٌٜ ٚايتحسٜب .(2)

 . 3/259 ايفتب.(2)

 . 6/235ايفتب .(2)
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 - : ٚقا   ْطر١ أبٞ ضبُد عٔ أبدٞ أمحدد   : قاٍ ازبٝاْٞ قاٍ اسباؾغ

 . ٖٚٛ غً  (( اهللعبد بٔ  عُس )):  عٔ ازبسجاْٞ - ٜعين ا٭ؾًٝٞ

، عٔ  : االدلْٞ أبٞ عس٠ٚ قاٍبٔ  ، عٔ ٖػاّ : ٚقاٍ أبٛ أضا١َ قاٍ ايبرازٟ - 19

 (1)... عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا

ٟ    قداٍ اسبدداؾغ  بددٔ  : ذدددثٓا محٝددد  : ٚقددا   زٚاٜد١ املطددتًُٞ عددٔ ايؿسبدس

بدٔ   ؾعٔ ايهسَاْٞ إٔ ايبرازٟ ٚؾً٘ عٔ محٝد.  ، ذدثٓا أبٛ أضا١َ ايسبٝا

 . ، بٌ ٖٛ الَّأ ؾاذؼ ؾ٬ ٜػذل ب٘ يٝظ نريوايسبٝا ٚ

 . ( ذسب عٔ غعب١بٔ  ذدثٓا ضًُٝإ : ) قاٍ ايبرازٟ - 20

 - ، عدددٔ ضدددعٝد  ، ٚٚقدددا يًهػدددُٝٗين  : ندددرا يٮنثدددس  قدداٍ اسبددداؾغ 
  ٍ ٕ    ٖٚٛد غًد  ؾدداذؼ   - مبًُٗد١ ٚآالدسٙ ما ذددسب بدٔ   ، ؾًدٝظ   غدٝٛخ ضدًُٝا

 . (2)، ذدث٘ عٔ اسبهِ أذد ازل٘ ضعٝد

، عدددٔ    آمّبددٔ   ، ذددددثٓا ؼبٝدد٢  ضبُددد بددٔ   : ذدددثٓا عبدددد اهلل  زٟقدداٍ ايبرددا   - 21

 . (3)شٖرل

ٟ َدٔ          ذنس ازبٝاْٞ أْ٘ ضك  َدٔ ٖدرا امضدٓام عدٔ أبدٞ ضبُدد اسبُٛد

ّ  ))غددٝٛخ أبدددٞ ذز   ، ٚضدددكٛ ٘  ٫ٚ ٜتؿددٌ ايطدددٓد إ٫ بددرنسٙ   (( ؼبٝدد٢ ابدددٔ آم

ِٖٚ(4) . 

 . (5)... ، عٔ إبساِٖٝ ، عٔ ابٔ املبازى : ذدثٓا عبدإ قاٍ ايبرازٟ - 22

   ٞ ابددٔ   )): إٔ أبددا شٜددد أضددك    ْطددرت٘ ذنددس      ذنددس أبدٛد عًددٞ ازبٝدداْ

 . (6)، ٚايؿٛاب ذنسٙ بعد عبدإ   ٖرا امضٓام (( املبازى

 . (7)، عٔ ابٔ جسٜخ ، عٔ ذحاد ايؿكٌبٔ  : ذدثٓا ؾدق١ قاٍ ايبرازٟ - 23

                                                                 

 . 8/489املصدز ايطابل .(1)

 . 4/149املصدز ايطابل .(0)

 . (252نتاب ايدطٌ   ).(2)

 . 2/579تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (1117نتاب تكصري ايصال٠   ).(2)

 . 2/598تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (4584نتاب ايتفطري  ).(2)
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ذنس أبٛ عًٞ ازبٝاْٞ أْ٘ ٚقا   زٚاٜد١ ابدٔ ايطدهٔ عدٔ ايؿسبدسٟ عدٔ       

 . ، عٔ ذحاد ماٚمبٔ  : ذدثٓا ضٓٝد رازٟايب

بٔ  ٚاْؿسم برنس ضٓٝد (( ايؿكٌبٔ  ؾدق١ ))، بدٍ  ماٚمبٔ  ؾحعٌ ضٓٝد

نُددا  (( شزاز٠بددٔ  عُددسٚ )):  بدددٍ (( شزاز٠بددٔ  إزلاعٝددٌ )) ، نُدا اْؿددسم بددد   ماٚم

 . (1)، تكدّ ايتٓبٝ٘ ع٢ً نثرل َٓٗا ، ٫ٚبٔ ايطهٔ اْؿساما  غسٜب١ تكدّ

٘  ؾغقداٍ اسبدا   - 24 ٚ  : ) : قٛيد ٟ  بدٔ   عُدس ٕ ازبدصز ز   ( َُٝٛد ، ٖٚٛد   ، ندرا يًحُٗٛد

    ٟ اب ٖٚدٛد بؿدت  ازبددِٝ ٚايدصا ب إىل ازبصٜددس٠ ٚٚقددا    ، بعدددٖا زا٤ ايؿٛد ، َٓطٛد

 . (2)، ٖٚٛ غً  َٓ٘ : ازبٛشٟ يًهػُٝٗين ٚذدٙ

 ... ، ذدثٓا أبٛ بػس ذدثٓا ٖػِٝ ، إبساِٖٝبٔ  : ذدثٓا ٜعكٛب قاٍ ايبرازٟ - 25

ٛ بػس : ) ي٘: قٛ قاٍ اسباؾغ ٞ ذز ) أالدلْا أب ذدثٓا أبٛ  (   زٚا١ٜ غرل أب

ْظ ))، ٚذنددس ايهسَدداْٞ أْد٘د ٚقددا   ْطددرت٘      ( بػددس أبدٛد   ))بدددٍ قٛيد٘د   (( ٜدٛد

 . ٖٚٛ تؿرٝـ (( بػس

إزلاعٌٝ بٔ  : جت ؽبسد ضبُد عٝاؽ قاٍبٔ  : أْبأْا ضبُد قاٍ ايؿسبسٟ

 . امالبازايبرازٟ   ٖرا ايهتاب َٔ ذدٜث ٖػِٝ إ٫ َا ؾسح ؾٝ٘ ب

ٍ ٚضددب  ذيددو إٔ ٖػددُٝاّْ َددرنٛز        : قًدد   قدداٍ اسبدداؾغ   : ٜسٜددد ا٭ؾدٛد

 . (3)بتديٝظ امضٓام

 ... عدٟبٔ  : ذدثٓٝ٘ ٜٛضـ ايبرازٟ قاٍ - 26

ٞ  قدداٍ اسبدداؾغ   (( بصٜددام٠ )): ذدثٓٝد٘د عددٔ ٜٛضددـ   : ٚقددا   زٚاٜدد١ ايكابطدد
 . ، ٖٚٞ غً  (( عٔ ))

ٚنرا َٔ زٚا١ٜ أبٞ ْعدِٝ   ، َٔ زٚا١ٜ ايٓطؿٞ (( ٚذدثٓٝ٘ )):  ٚضك  قٛي٘

 . (4)، ٚثب  ذيو عٓد مجٗٛز ايسٚا٠ عٔ ايؿسبسٟ ازبسجاْٞ عٔ ايؿسبسٟ

 . (5)... عسبٞبٔ  ، عٔ ايصبرل دثٓا محام، ذ : ذدثٓا َطدم قاٍ ايبرازٟ -27

                                                                 

 . 2/695تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . 1/333ايفتب .(0)

 . 8/405املصدز ايطابل .(2)

 . 8/559ايفتب .(2)

 . (1611نتاب احلخ   ).(2)
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021 
بدٔ   ايدصبرل  ))محدد ازبسجداْٞ   أ: ٚقا عٓد ا٭ؾدًٝٞ عدٔ أبدٞ     قاٍ ازبٝاْٞ

ِ   - بداٍ ١ًَُٗ بعدٖا ٜدا٤ َػددم٠   - (( عدٟ ٘  ٖٚٛد ٖٚد اب ٞ  )):  ، ٚؾٛد  - (( عسبد
 . (1)، ٚنريو زٚاٙ ضا٥س ايسٚا٠ عٔ ايؿسبسٟ -١ بسا٤ ١ًَُٗ َؿتٛذ

 . (2)  قتٌ املعاٖد - ٜعين ابٔ ايعاف - عُسٚبٔ  ذدٜث عبد اهلل - 28

بددٔ  : اتؿكد  ايٓطددا عًد٢ إٔ اسبدددٜث َدٔ َطددٓد عبدد اهلل      قداٍ اسبدداؾغ 

ٍ ابٔ  عُسٚ : عبدد   يعاف إ٫ َا زٚاٙ ا٭ؾًٝٞ عٔ ازبسجاْٞ عٔ ايؿسبسٟ ؾكدا

 . (3)- بكِ ايعني بػرل ٚاٚ- عُسبٔ  اهلل

، عدٔ أبدٞ    ، عٔ ابدٔ أبدٞ بهدس٠    ضرلٜٔبٔ  ز٣ٚ ايبرازٟ بيضٓامٙ عٔ ضبُد -29

 . (4)بهس٠

ابدٔ أبددٞ   ذندس أبٛد عًدٞ ازبٝدداْٞ أْ٘د ضدك  َدٔ ْطددر١ ا٭ؾدًٝٞ ٖٓدا )         

 . (5)سٚا٠ عٔ ايؿسبسٟ، ٚثب  يطا٥س اي ( بهس٠

 . (6): ٚنرا ثب    زٚا١ٜ ايٓطؿٞ عٔ ايبرازٟ قاٍ اسباؾغ

ب   : ٚٚقدا   زٚاٜد١ ايكابطدٞ ٖٓدا     قاٍ ازبٝاْٞ بدٔ   ، عدٔ ضبُدد   : عدٔ أٜٛد

 . (7)، ٖٚٛ ِٖٚ ؾاذؼ أبٞ بهس٠

ٔ  ))ؾؿدداز    (( عددٔ )): ٚاؾددل ا٭ؾددًٝٞ يهددٔ ؾددرـ     قدداٍ اسبدداؾغ   (( ابدد

 . (8)ؾًريو ٚؾؿ٘ بؿرؼ ايِٖٛ

 . (9)( )ذدٜث أٜٛب عٔ ضبُد عٔ أبٞ ٖسٜس٠  - 30

 . الَّأ ٖٚٛ ( صباٖد عٔ ) بدي٘ ذز ٭بٞ ٚٚقا ، يٮنثس نرا : اسباؾغ قاٍ

                                                                 

 . ط ايعُسإ 2/608تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . (3197نتاب بد٤ اخلًل   ).(0)

 . (3166نتاب اجلص١ٜ   ).(2)

 . 6/270ب تايف.(2)

 . 2/570تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 6/294ايفتب .(2)

 . 2/571تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 6/295ب ايفت.(2)

 . (5084نتاب ايٓها    ).(2)
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ب عدٔ محدام   بدٔ   ( عدٔ ضبُدد   أذامٜدث ا٭ْبٝدا٤   ٚقد تكددّ   )  بدٔ   ضببٛد

، ؾٛقدا   ، ٚاالتًدـ ٖٓدا ايدسٚا٠    ، ع٢ً ايؿٛاب يهٓ٘ ضاق٘ ٖٓاى َٛقٛؾاّْ شٜد

، ٚيػرلُٖدا َسؾٛعداّْ ٚأغدسب املددصٟ     طدؿٞ َٛقٛؾداّْ أٜكدا     زٚاٜد١ نسميد١ ٚايٓ  

، ٚغؿٌ عدٔ ثبٛتٗدا    ؾعصا زٚا١ٜ محام ٖرٙ ٖٓا إىل زٚا١ٜ ابٔ زَٝ  عٔ ايؿسبسٟ

ٟ   ، ٚغرلُٖا َٔ ايسٚا٠   زٚا١ٜ أبٞ ذز ٚا٭ؾًٝٞ ، ذتد٢   ، َٔ  سٜدل ايؿسبدس

  زٚا١ٜ أبٞ ايٛق  ٖٚٞ ثابت١   زٚا١ٜ ايٓطؿٞ ؾُا أمز٣ َدا ٚج٘د ربؿدٝـ    

 . (1)يو بسٚا١ٜ ابٔ زَٝ قذ

 . (2)... بػازبٔ  : ذدثٓا ضبُد قاٍ ايبرازٟ - 31

 . : نرا   ايسٚاٜا  اي  اتؿً  يٓا َٔ  سٜل ايؿسبسٟ قاٍ اسباؾغ

ب    ٚقدداٍ املدددصٟ   ا٭ ددساف   ، ٖٚددٛد  : أالسجدد٘د ايبرددازٟ عدددٔ غددرل َٓطددٛد

 . (3)بػاز نرا ْطب٘ أبٛ َطعٛمبٔ  ضبُد

ٟ    : ٚجت أزٙ غرل َٓطد  قاٍ اسباؾغ ،  ٛب إ٫   زٚاٜد١ ايٓطدؿٞ عدٔ ايبرداز

، ٚجت أْب٘د عًد٢ ٖدرا     ، َٚٓٗا ْكٌ املصٟ ٚنأْ٘ ٚقا نريو   أ ساف الًـ

 . (4)  املكد١َ اعتُاماّْ ع٢ً َا اتؿٌ يٓا َٔ ايسٚاٜا  إىل ايؿسبسٟ

 . (5)... ، عٔ أبٞ ذبٝإ أالدلْا غعب٘ ، ازبعدبٔ  : ذدثٓا عًٞ قاٍ ايبرازٟ -32

ٕ    : ) قاٍ اسباؾغ ، ٚٚقدا   زٚاٜد١ أبدٞ     ( بهطدس املعحُد١   عدٔ أبدٞ ذبٝدا

ٕ  : ) ايطهٔ عٔ ايؿسبسٟبٔ  عًٞ ٍ     عٔ أبٞ ظبٝدا ،  ( بعدا٤ َػداي٘ بددٍ ايدرا

، ٚاغدد الَّدأ َٓ٘د َدا ٚقدا   زٚاٜد١ أبدٞ شٜدد املدسٚشٟ عدٔ ايؿسبدسٟ             ٖٚٛ الَّأ

 . (6)ْب٘ ع٢ً ذيو أبٛ ضبُد ا٭ؾًٝٞ (( عٔ أبٞ مٜٓاز ))

                                                                 

 . 9/128ايفتب .(1)

 . (5323) نتاب ايلالم  .(0)

 . 12/269حتف١ األغساف .(2)

 . 9/479ايفتب .(2)

 . (5834نتاب ايًباع   ).(2)

 . 1/289ايفتب .(2)
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ىل    ، عٔ قتام٠ ، أالدلْا غعب١ ازبعدبٔ  ا عًٞ: ذدثٓ قاٍ ايبرازٟ - 33 ، عدٔ َٛد

 . (1)... زلع  أبا ضعٝد - أبٞ عتب٘بٔ  ازل٘ عبد اهلل : اهلل عبد أبٛ قاٍ - أْظ

 . ( نرا يٮنثس ... قاٍ أبٛ عبد اهلل : قٛي٘ ) قاٍ اسباؾغ

    ٟ : عبدد اهلل بدد٫ّْ َدٔ عبدد      ٚذه٢ ازبٝاْٞ اْ٘د ٚقدا يدبعض زٚا٠ ايؿسبدس

 . (2)ايسمحٔ

 . (3): عبد اهلل ٖٚٛ ايؿٛاب : ٚ  ايٓطر١ عٔ ايٓطؿٞ ازل٘ قاٍ ازبٝاْٞ

  . (4)نإ شلُا قبا٫ٕ إٔ ْعًٞ ايٓ   ، عٔ أْظ  ذدٜث ُٖاّ عٔ قتام٠ - 34

  . (4)قبا٫ٕ

 ( ٚقدا   زٚاٜد١ ابدٔ ايطدهٔ عدٔ ايؿسبدسٟ )       قٛي٘ ُٖاّ : ) قاٍ اسباؾغ

 . (5)، ٚايرٟ عٓد ازبُاع١ أٚىل ( بدٍ ُٖاّ ٖػاّ

ٕ   ذددسببدٔ   : ذددثين ضبُددد  اٍ ايبرددازٟقد  - 35 ّ  ، عددٔ أبدٞ َددسٚا بددٔ  ، عدٔ ٖػددا

 . (6)... ، عٔ أّ ض١ًُ ، عٔ أبٝ٘ عس٠ٚ

  ٞ : ٖهددرا زٚاٙ ابددٔ ايطددهٔ عددٔ ايؿسبددسٟ عددٔ ايبردددازٟ        قدداٍ ازبٝدداْ

 . (( شٜٓ  )):  ، جت ٜرنس ؾٝ٘ بني عس٠ٚ ٚأّ ض١ًُ َسض٬ّْ

   ٞ ٚ   ٚنددرا ٚقددا   ْطددر١ عبدددٚع ايًًََّّٝدد ،    شٟ، عددٔ أبددٞ شٜددد املددس

 . (7): عٔ عس٠ٚ عٔ شٜٓ  عٔ أّ ض١ًُ َتؿ٬ّْ ْطر١ ا٭ؾًٝٞ

 . ٚزٚا١ٜ ابٔ ايطهٔ املسض١ً أؾ    ٖرا امضٓام ٖٚٛ احملؿٛظ

 . (8)َسض٬ّْ زٚاٙ ايبرازٟ إٔ : ا٫ضتدزانا  نتاب١   زقَّيناايد ذنس ٚقد

 . (9)... ْٜٛظبٔ  ، عٔ عٝط٢ عبٝدبٔ  د: ذدثٓا ضبُ قاٍ ايبرازٟ - 36

                                                                 

 . (6119نتاب األدب   ).(1)

 . 10/523ايفتب .(0)

 . 2/736تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (5857  ) نتاب ايًباع.(2)

 . 10/312ايفتب .(2)

 . (1626نتاب احلخ   ).(2)

 . 2/609تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . 6/6ا يتصاَا  ٚايتتب  .(2)

 . (1644نتاب احلخ   ).(2)
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ٞ قدا  ٞ     ٍ ازبٝداْ ٘  - : ٚقددا   ْطدر١ أبدٞ ضبُددد ا٭ؾدًٝ ذدددثٓا  : - خبَّد

٘   (( ابٔ ذامت )):  ؾصام   ْط  ضبُد ... ذامتبٔ  عبٝدبٔ  ضبُد :  ٚنتد  عًٝد
ٕ بدٔ   عبٝدد بدٔ   : ضبُدد  ، ٚإمنا ٖٛ ٚجت ْس ذيو يػرلٙ (( بػدامٟ )) ، غدٝا   َُٝٛد

 . (1)، ٚنرا ْطب٘ ايبرازٟ نٛ 

 . (2)... ؾًٝ  عٔ أبٝ٘بٔ  ُد: ٚقاٍ ضب ٟقاٍ ايبراز - 37

  ٞ ٞ      قداٍ ازبٝداْ بددٔ  : ذددثٓا ضبُدد   : ٚقدا   ْطدر١ أبدٞ اسبطدٔ ايكابطد

ِ  ؾًددٝ  ، إمنددا ٜددسٟٚ عددٔ   ؾًددٝ بددٔ  ، جت ٜدددزى ضبُددد  ، ٚايبرددازٟ ، ٖٚدٛد ٖٚدد

 . ضٓإ عٓ٘بٔ  املٓرز ٚضبُدبٔ  إبساِٖٝ

 . (3)... ؾًٝ  نُا زٚ  ازبُاع١ َعًكاّْبٔ  : ٚقاٍ ضبُد ٚايؿٛاب

 . (4)... ، عٔ ضؿٝإ ، ذدثٓا ؼب٢ٝ : ذدثٓا َطدم اٍ ايبرازٟق - 38

َدٔ ْطدر١ أبدٞ     (( َطددم  )): ضك  َدٔ ٖدرا امضدٓام ذندس      قاٍ ازبٝاْٞ

 . (5)، ٚذيو ِٖٚ اسبطٔ ايكابطٞ

 . (6)، عٔ أٜٛب ، ذدثين أبٞ د ايؿُد، عٔ عب : ذدثٓا إضرام قاٍ ايبرازٟ - 39

 . (6)أٜٛب

بٔ  عبد ايؿُد ))٭ؾًٝٞ بني : ضك    ْطر١ أبٞ ضبُد ا قاٍ ازبٝاْٞ

 . (7)ذنس ٚايد عبد ايؿُد ٚايؿٛاب إثبات٘ (( أٜٛب ))ٚبني  (( عبد ايٛازث

 : األٖٚاّ ٚايتصرٝفا  ايٛاقع١   َتٕٛ األذادٜث ثاًْٝا

 : َٚٔ أَث١ً ذيو

إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝدا    )):  : قاٍ زضٍٛ اهلل  قاٍ اشبَّاب بٔ  ذدٜث عُس - 1

٣  ٚإمنا يهٌ اَدس٨ّٖ َدا   ٘     ْٛد ي ، ؾٗحست٘د   ، ؾُدٔ ناْد  ٖحست٘د إىل اهلل ٚزضٛد

 . (( ... ناْ  ٖحست٘ إىل مْٝا ٜؿٝبٗا ، َٚٔ إىل اهلل ٚزضٛي٘

                                                                 

 . 2/61تكٝٝد املٌُٗ .(1)

 . (2790نتاب اجلٗاد   ).(0)

 . 2/627تكٝٝد املٌُٗ .(2)

 . (3098نتاب فسض اخلُظ   ).(2)

 . 2/637ٌ تكٝٝد املُٗ.(2)

 . (4288نتاب املداشٟ   ).(2)

 . 2/689تكٝٝد املٌُٗ .(2)
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ٕ   مْٝدددا : ثددِد إٕ يؿعدد٘د )  قددداٍ اسبددداؾغ  ز غدددرل َٓددٛد ، ٚذهددد٢   ( َكؿددٛد

،  ، ٚقددعؿٗا ، ٚعددصاٙ ابددٔ مذٝدد١ إىل زٚاٜدد١ أبددٞ اشلٝددثِ ايهػددُٝٗين    تٜٓٛٓٗدا 

سٟٚ   آالس أَسٙ نإ ؼبرف نثرلاّْ َدٔ  ٚذه٢ عٔ ابٔ َٓٛز إٔ أبا ذز اشل

 . ، ٭ْ٘ جت ٜهٔ َٔ أٌٖ ايعًِ ، ذٝث ٜٓؿسم زٚا١ٜ أبٞ اشلٝثِ

، ؾيٕ   زٚا١ٜ أبٞ اشلٝدثِ َٛاقدا    : ٖٚرا يٝظ ع٢ً إ ٬ق٘ قاٍ اسباؾغ

 . (1)نثرل٠ أؾٛب َٔ زٚا١ٜ غرلٙ نُا ضٝأتٞ َبٝٓاّْ   َٛاقع٘

: ٚأَس ببٓدا٤   املد١ٜٓ ثِ قاٍ ٓ  : قدّ اي قاٍ أالسد ايبرازٟ ذدٜث أْظ  - 2

ِ     ، ثِ قاٍ أْظ املطحد ٍ يهد ز املػدسنني   : ؾهإ ؾٝ٘د َدا أقٛد ، ٚؾٝ٘د   : قبٛد

 ... ، ٚؾٝ٘ غبٌ السب

بؿدت  اسبدا٤ املًُٗد١     - (( ذدسث  )): ٚيًهػدُٝٗين   قاٍ اسباؾغ ابدٔ ذحدس  

ازث       - ٚضددهٕٛ ايددسا٤ بعدددٖا َثًثدد١     ، ٚقدددد بددني أبدٛد ماٚم إٔ زٚاٜدد١ عبددد ايددٛد

، ؾع٢ً ٖرا ؾسٚا١ٜ  ض١ًُ بامل١ًُٗ ٚاملثًث١بٔ  ، ٚزٚا١ٜ محام ٚاملٛذد٠باملعح١ُ 

 .   (2)، ٭ٕ ايبرازٟ إمنا أالسج٘ َٔ زٚا١ٜ عبد ايٛازث ايهػُٝٗين ِٖٚ

ؾني بايبٝد  يٝدايٞ قددَٓا        : ذدٜث عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا ٚؾٝ٘ - 3 َدا نٓد  تَّٛد

 . : ٫ َه١ق قً 

 . (3)( ب٢ً : قً  ) املطتًُٞ عٔ ذز أبٞ زٚا١ٜ ٚ  ، يٮنثس نرا : اسباؾغ قاٍ

)(3) . 

 ... : ٖٛ ذسٌّ يٛج٘ اهلل ذدٜث أبٞ ٖسٜس٠  - 4

 . ( : ذسٌّ جت ٜكٌ أبٛ نسٜ  عٔ أبٞ أضا١َ : ) قاٍ ايبرازٟ

 (( ٖٛد ذدس يٛج٘د اهلل    )):  : ٚٚقا   بعض ايٓطا َٔ ايبرازٟ قاٍ اسباؾغ

ٝد٘د عددٔ  ٖٚدٛد الَّددأ ممددٔ ذنددسٙ عددٔ ايبرددازٟ   ٖددرٙ ايسٚاٜدد١ يتؿددسؼب٘ بٓؿ     

 . (4)غٝر٘ بعٝٓ٘

ٍ اهلل   ذدٜث عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا قاي  - 5 إذا ضده  املد٪ذٕ    : نإ زضٛد

 ... با٭ٚىل َٔ ؾ٠٬ ايؿحس قاّ ؾسنا زنعتني

                                                                 

 . 1/17ايفتب .(1)

 . 1/526املصدز ايطابل .(0)

 . 3/589ايفتب .(2)

 . 5/163املصدز ايطابل .(2)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

022  
باملثٓدا٠   - ( ٖدرا   ايسٚاٜدا  املعتُدد٠    إذا ضده   : قٛي٘د )  قاٍ اسبداؾغ 

:  عٓدداٙ( َٚ ٜعدين ضده    ٚذهد٢ ابددٔ ايدتني أْ٘د ز٣ٚ باملٛذددد٠ )     - ايؿٛقاْٝد١ 

 ٕ ، ٚايسٚاٜدد١ املدددرنٛز٠ جت تثبدد    غددد٤ٞ َدددٔ     ؾدد  ا٭ذإ ٚأؾسغدد٘د   اٯذا

ٟ  ايَّسم ٚإمنا ذنسٖا اشبَّابٞ َٔ  سٜل ا٭ٚشاعٞ ٍ  ، عٔ ايصٖدس : إٔ  ، قدا

ٜد  ٘  - ْؿددس بدددٔ  ضدٛد ٚأؾدددسط  - باملٛذدددد٠ - ؾددبٗا  - زاٜٚٗدددا عدددٔ املبددازى عٓددد

رت٘ ايدد  ، ٚندرا قدبَّٗا   ْطد    ايؿدػاْٞ   ايُعبداَب ؾحدصّ أْٗدا باملٛذددد٠    

، ٚإٔ احملدثني ٜكٛيْٛٗا باملثٓا٠ ثِ امع٢  ذنس أْ٘ قابًٗا ع٢ً ْطر١ ايؿسبسٟ

 . (1)، ٚيٝظ نُا قاٍ أْٗا تؿرٝـ

ثين اهلل ب٘ َٔ اشلد٣ َثٌ َا بع )):  ، عٔ ايٓ   ذدٜث أبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ - 6

 . (( ... ٚايعًِ

ايسٚاٜددا  ( نددرا عٓددد ايبرددازٟ   مجٝددا    ْكٝدد١ : ) : قٛيد٘د قداٍ اسبدداؾغ 

ٕ  - ايد  زأٜٓاٖددا  ، يهددٔ ٚقدا عٓددد اشبَّدابٞ ٚاسبُٝدددٟ     َددٔ ايٓكدا٤  - بدايٓٛ

ٞ ذز ٌ أب : ٖرا غً     قاٍ ايكاقٞ عٝاض - مبثًث١ - ( ثػب١ : ) ٚذاغ١ٝ أؾ

 . ( ١ْكٝ ايسٚا١ٜ َٚا قبَّٓاٙ   ايبرازٟ َٔ مجٝا ايَّسم إ٫ )

طدترسجا   : ٖٚٛ   مجٝا َا ٚقؿد  عًٝ٘د َدٔ املطداْٝد ٚامل     قاٍ اسباؾغ

 . ، ٚ  نتاب ايصزنػٞ نُا عٓد َطًِ

 : ( قبً  املا٤ : ) قٛي٘

 (( قًٝد   ))، ٚٚقدا عٓدد ا٭ؾدًٝٞ     : ندرا   َععِد ايسٚاٜدا     قاٍ اسباؾغ

 . (2)، ٖٚٛ تؿرٝـ بايترتا١ْٝ املػدم٠

 ... ، ٚجت ٜهٔ ي٘ ذيو ربين ابٔ آمّ: ن ذدٜث - 7

 . ( ٚغتُين ٚجت ٜهٔ ي٘ ذيو : ) قٛي٘

: ثب  ٖدرا   زٚاٜد١ ايهػدُٝٗين ٚضدك  يبكٝد١ ايدسٚا٠ عدٔ         غقاٍ اسباؾ

 . (3)، ٚنرا ايٓطؿٞ ايؿسبسٟ

ٍ      عٛفبٔ  ذدٜث عبد ايسمحٔ - 8 ّ بددز إ٫ إٔ قدا :  : بٝٓا أْا ٚاقدـ   ايؿدـ ٜٛد

 ... زٓٝ  إٔ أنٕٛ بني أقًا َُٓٗا

                                                                 

 . 2/109املصدز ايطابل .(1)

 . 1/176ايفتب .(0)

 . 8/740املصدز ايطابل .(2)
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 - ٚز٣ٚ  - بؿت  أٚي٘د ٚضدهٕٛ املعحُد١    - : نرا يٮنثس قاٍ اسباؾغ

 - بدني أؾد  َُٓٗدا    : ) ٚٚقا   زٚا١ٜ اسبُٟٛ ٚذدٙ - ت  ايعنيبكِ اي٬ّ ٚؾ
: ٚقدد   ، قاٍ اسباؾغ ْٚطب٘ ابٔ بَّاٍ ملطدم غٝا ايبرازٟ - بايؿام ٚاسبا٤

، ؾ٬ ًٜٝل ازبصّ بدإٔ َطددماّْ َّْدل     ظٗس إٔ اشب٬ف ع٢ً ايسٚا٠ عٔ ايؿسبسٟ

 . (1)ب٘ ٖهرا

 . ( باب تط١ُٝ املٛيٛم غدا٠ ٜٛيد ملٔ جت ٜعل عٓ٘ ) - 9

 : نرا   زٚا١ٜ أبٞ ذز عٔ ايهػُٝٗين ٚضدكَّ  يؿعد١ )   قاٍ اسباؾغ

ٞ  ( يًحُٗٛز عٓ٘ ٘   : ) ، ٚيًٓطدؿ ٍ  ٚإٕ جت ٜعدل عٓد ٘    )):  ( بدد ،  (( ملدٔ جت ٜعدل عٓد

 . (2)... ٚزٚا١ٜ ايؿسبسٟ أٚىل

 ... (( أب٢ً ٚاالًكٞ )):  ذدٜث أّ الايد قاٍ شلا ايٓ   - 10

ٟ    : ٚقدا   زٚاٜد١ أبددٞ شٜدد    قداٍ اسبداؾغ    - : ٚاالًؿددٞ املدسٚشٟ عدٔ ايؿسبدس
 . (3)... ٖٚٞ أٚج٘ َٔ اي  بايكاف - بايؿا٤

ٞأ ذدٜث عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا - 11  ... َطًُاّْ   غأْٗا  : نإ عً

ٟ   : اسبدداؾغ قدداٍ ٚ   - بهطددس ايدد٬ّ ايثكًٝدد١   - نددرا   ْطددا ايبردداز

 . زٚا١ٜ اسبُٟٛ بؿت  اي٬ّ

:  قدداٍ (( َطد٦ٝاّْ  ))ازٟ بًؿدغ  ٚقدد ذندس عٝداض إٔ ايٓطدؿٞ زٚاٙ عدٔ ايبرد      

 . اخل...  . (4)ٚنريو زٚاٙ أبٛ عًٞ ابٔ ايطهٔ عٔ ايؿسبسٟ

: ٚعًٝد٘د نددإ   أؾددٌ    ٚقددد ٚزم   أؾددٌ اسبدددٜث ٖددرٙ ايعبدداز٠    : قًــت

 . نريو ايعتٝل

، ٚزمبا نإ َٛقعٗا بني ا٭ضَّس أٚ  ٖٚٞ يٝط  َٔ اسبدٜث   غ٤ٞ

ا٭ؾٌ ايكدِٜ ؾأسبك    اشلاَؼ ٚٚقع  يبٝإ إٔ اسبدٜث ٚزم نريو   

 . ايَّبع١ بأؾٌ اسبدٜث ٚذيو الَّأ

: اختالف ايسٚاٜا    تعـٝني أمسـا٤ غـٝٛل ايبخـازٟ أٚ ايـِٖٛ   أمسـا٤ِٖ        ثايثًا

 : عٓد بعض ايسٚا٠

                                                                 

 . 6/248ايفتب .(1)

 . 9/587املصدز ايطابل .(0)

 . 10/280املصدز ايطابل .(2)

 . 7/437ايفتب .(2)
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 : َٚٔ أَث١ً ذيو

بدٔ   ، ذدثٓا ضبُد (( إزلاعٌٝبٔ  عبد اهللبٔ  ضبُد )): ذدثٓا  قاٍ ايبرازٟ - 1

 . عبد اهلل ا٭ْؿازٟ

ٞ قاٍ ازب ٞ        ٝداْ ايطدهٔ  بدٔ   : ٖهدرا إضدٓام ٖدرا اسبددٜث عٓدد أبدٞ عًد

ٞ     ، ٚعٓد أبٞ ذز عٔ َػا٥ر٘ ٚأبٞ أمحد ،  ، ٚندريو   ْطدر١ عدٔ ايٓطدؿ

ٚأَا أبٛ شٜد ؾًٝظ   زٚا١ٜ أبٞ ضبُد ا٭ؾدًٝٞ ٚأبدٞ اسبطدٔ ايكابطدٞ عٓ٘د      

ٌ بٔ  عبد اهللبٔ  ضبُد )):    امضٓام بدٔ   ، ٖٚٛد   ْطدر١ عبددٚع    (( إزلاعٝد

ٞ    ٘ ثابد  ضبُد عٓ ٘    ، ٚثبد    ْطدر١ ا٭ؾدًٝ ، إع٬َدا َٓ٘د    ، ثِد قدسب عًٝد

         ٟ ،  بأْ٘ ضك  عٔ أبٞ شٜد ثِ ْكدٌ عدٔ أبدٞ ذدامت أْ٘د ابدٔ أبدٞ ايدثًخ ايبػددام

 . (1)أْ٘ ايبؿسٟ ْٚكٌ عٔ ابٔ عدٟ

 ... عتب١بٔ  ، ذدثٓا ضؿٝإ : ذدثٓا ضبُد قاٍ ايبرازٟ - 2

ٖدرا ؾُٝدا قٝددْاٙ    : جت ٜٓط  أذد َدٔ زٚا٠ ازبداَا ضبُدداّْ     قاٍ ازبٝاْٞ

 . (2)عِٓٗ

 ... ٖٚ بٔ  ، ذدثٓا عبد اهلل : ذدثٓا أمحد قاٍ ايبرازٟ - 3

ب     ذدددثٓا أمحددد   : قٛيد٘د )  قدداٍ اسبدداؾغ  ،  ( نددرا يٮنثددس غددرل َٓطدٛد

 . (3)ؾاحلبٔ  : أمحد غبٜٛ٘ عٔ ايؿسبسٟبٔ  ْٚطب٘ أبٛ عًٞ

 ... ، أالدلْا ابٔ ع١ٓٝٝ عثُإبٔ  : ذدثٓا عبد اهلل قاٍ ايبرازٟ - 4

ذدثٓا  : ) : ٖهرا زٜٚٓا   ازباَا   إضٓام ٖرا اسبدٜث ٝاْٞقاٍ ازب

، ٚأبٞ ذز عدٔ   ايطهٔبٔ  ، عٔ أبٞ عًٞ : ذدثٓا ضؿٝإ عثُإبٔ  عبد اهلل

، ٚنرا أالسج٘ أبٛ َطعٛم ايدَػكٞ    ، ٚنرا   ْطر١ ايٓطؿٞ غٝٛال٘

،  ضبُدد بدٔ   : ذددثٓا عبدد اهلل   ، ٚٚقا   ْطر١ أبٞ شٜدد  نتاب٘ عٔ ايبرازٟ

 . (4)دثٓا ضؿٝإذ

 ... َعنيبٔ  دثٓا عبد اهلل عٔ ؼب٢ٝ: ذ قاٍ ايبرازٟ - 5

ب عدٔ ؼبٝد٢       قاٍ ازبٝاْٞ ،  َعدني بدٔ   : ٖهرا ٚقدا عبدد اهلل غدرل َٓطٛد

ٟ     ، عدٔ أبدٞ أمحدد    عٓد أبٞ ضبُد ، ْٚطدب٘   ، ٚندريو ايٓطدؿٞ عدٔ ايبرداز

                                                                 

 . 2/453ايتكٝٝد .(1)
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 ٔ ٞ  - أبدٛد اسبطدد ٍ    - ٜعددين ايكابطدد بددٔ   : ذدددثين عبددد اهلل  عددٔ أبددٞ شٜددد ؾكددا

: ذددثين   ايطهٔ ؾكاٍبٔ  ، ْٚطب٘ أبٛ عًٞ ٚنريو ْطب٘ أبٛ ْؿس،  محام

 . (1)، ٚجت ٜؿٓا غ٦ٝاّْ ضبُدبٔ  عبد اهلل

 ... غعٝ بٔ  ، االدلْا بػس : ذدثٓا إضرام قاٍ ايبرازٟ - 6

،  ايطهٔ بٔ عًٞ أبٛ ْٚطب٘ ، نتاب٘   ْؿس أبٛ ٜٓطب٘ جت : ازبٝاْٞ قاٍ

 . (2)ٚأًُٖ٘   ا٫ضت٦رإ،  َٓؿٛزبٔ  إضرام (( َسض ايٓ   ))  باب 

7 -  ٍ  ضبُددد بددٔ اسبطددني ذدددثٓا قدداٍ ، إبددساِٖٝ بددٔ إضددرام ذدددثين : ايبرددازٟ قدا

 . املسٚشٟ

إبدساِٖٝ ٖٓدا   بدٔ   : إٕ إضدرام  : ذنس أبٛ عبد اهلل اسبانِ قاٍ ازبٝاْٞ

ٟ  بددٔ   : ٖدٛد إضددرام  ، ٚالايؿد٘د ايٓدداع ؾكددايٛا   ٖدٛد ابددٔ ْؿددس   ،  إبددساِٖٝ ايبػدٛد

   ٘ نددريو ْطددب٘ أبدٛد ضبُددد ا٭ؾددًٝٞ      ، ٚ ٖهددرا قدداٍ أبدٛد ْؿددس   نتابدد

 . (3)ايطهٔبٔ  ْطرت٘ ٚأبٛ عًٞ

 ... أبٞ ض١ًُبٔ  ذدثين عبد ايعصٜص ، : ذدثٓا عبد اهلل قاٍ ايبرازٟ - 8

  ٞ ، غددرل  : ذددثٓا عبدد اهلل   : ٖهدرا   إضدٓام ٖدرا اسبددٜث     قداٍ ازبٝداْ

ب عٓدد أبددٞ شٜدد    ٞ   ، ٚأبددٞ أمحدد  َٓطٛد ٍ بددٔ  ، ْٚطدب٘ أبدٛد عًد :  ايطدهٔ ؾكددا

 . ٜٛضـبٔ  اهلل ذدثٓا عبد

ب   ٚذنسٙ أبٛ َطعٛم ايدَػكٞ عٔ ايبرازٟ ، ثِد   : عبد اهلل غدرل َٓطٛد

، ٚز٣ٚ أٜكاّْ عٔ عبد  ؾاحلبٔ  : ٖٚرا اسبدٜث زٚاٙ ايٓاع عٔ عبد اهلل قاٍ

 . (4)زجا٤ ؾاهلل أعًِ أِٜٗ ٖٛبٔ  اهلل

 ... ضعدبٔ  ، ذدثٓا إبساِٖٝ : ذدثٓا إزلاعٌٝ قاٍ ايبرازٟ - 9

ٌ  ))أت٢   املٛقعني   أنثس ايسٚاٜدا    : ٖهرا قاٍ ازبٝاْٞ  (( إزلاعٝد

ب  ِ   ))، ْٚطددب٘ أبدٛد ضبُددد ا٭ؾددًٝٞ   ْطددرت٘       غددرل َٓطدٛد  (( نتدداب ايعًدد

 . عبد اهللبٔ  إزلاعٌٝ

 . أبإ ايٛزامبٔ  إزلاعٌٝ (( نتاب ايعًِ ))ْٚط  ابٔ ايطهٔ ايرٟ   

                                                                 

 . 2/396املصدز ايطابل .(1)

 . 2/336املصدز ايطابل .(0)

 . 2/370املصدز ايطابل .(2)
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  ٞ ٟ     بدٔ   ٚز٣ٚ أبٛد عًد  : عددٔ ايطدهٔ   ْطددرت٘ عدٔ ايؿسبدسٟ عدٔ ايبرداز

 . (1)عبد اهلل ابٔ شزاز٠بٔ  إزلاعٌٝ

 ... ،أالدلْا ايٓكس : ذدثٓا إضرام ٟقاٍ ايبراز - 10

 ٞ ٞ    قدداٍ ازبٝدداْ :  ايطددهٔ   بعددض ٖددرٙ املٛاقددا    بددٔ   :  ْطددب٘ أبدٛد عًدد

ٞ  إبساِٖٝبٔ  إضرام ٟ   ، ٚ  ْطر١ أبٞ ضبُد ا٭ؾدًٝ : ذددثٓا   : قداٍ ايبرداز

 . (2)َٓؿٛزبٔ  إضرام

 ... ٓا عبد ايؿُد، ذدث : ذدثٓا إضرام قاٍ ايبرازٟ - 11

 ٞ :  : ْطددد  أبددٛد ضبُدددد ا٭ؾدددًٝٞ ث٬ثددد١ َٛاقدددا َدددٔ ٖدددرٙ     قدداٍ ازبٝددداْ

ز بٔ  إضرام ٔ       َٓؿٛد باّْ ٫بدٔ ايطده ، ٫ٚ  ، ٚأُٖدٌ ضدا٥سٖا ٚجت أجددٙ َٓطٛد

 . يػرلٙ َٔ زٚا٠ ايهتاب   غ٤ٞ َٔ ٖرٙ املٛاقا

ٍ  َكدّ ايٓ   ٚقد ْطب٘ ايبرازٟ   باب ) بدٔ   : ذددثٓا إضدرام   ( ؾكدا

 . (3)َٓؿٛز

 ... ، أالدلْا جسٜس ٜٛضـ ٖٛ ايبٝهٓدٟبٔ  : ذدثٓا ضبُد قاٍ ايبرازٟ - 12

ٟ  - : نددرا ثبدد  ٭بددٞ ذز   قدداٍ اسبدداؾغ  ٚأُٖددٌ عٓددد    - ٜعددين ايبٝهٓددد

ّ     ا٭نثس ، ٚذهد٢ ذيدو عدٔ زٚاٜد١      ، ٚجصّ أبٛ عًٞ ازبٝداْٞ بأْ٘د ابدٔ ضد٬

 ٔ ٞ    ابددٔ ايطددده ، عدددٔ ايؿسبدددسٟ   غدددبٜٛ٘بدددٔ  ، ثددِد ٚجدتدد٘د   زٚاٜددد١ أبددٞ عًددد

 . (4)نريو

ٚ  : ذدددثٓا ٜصٜدددد  ، قددداٍ : ذددددثٓا قتٝبددد١  ٍ ايبردددازٟقددا  - 13 بدددٔ  ، ذددددثٓا عُدددس

َُٕٛٝ ... 

ب )  : قاٍ أبٛ َطعٛم ايدَػكٞ قاٍ اسباؾغ ٜعدين   : نرا ٖٛ غرل َٓطٛد

، ٚيٝظ بابٔ  غانس ٜٚكاٍ أْ٘ ابٔ ٖازٕٚبٔ  (   زٚا١ٜ ايؿسبسٟ ٚمحام ٜصٜد

ٚ   - ، ٚمجٝعدداّْ قددد زٜٚدا   شزٜدا  ٕبددٔ  ٜعددين عددٔ عُدس زٚاٜدد١ ابددٔ   ٚٚقدا    - َُٝدٛد

ٟ   - ايطهٔ ، ٚندرا   :ذددثٓا ٜصٜدد ٜعدين ابدٔ شزٜدا      - أذد ايسٚا٠ عدٔ ايؿسبدس

ٕ  أغاز إيٝ٘ ايه٬باذٟ ٍ  ، ٚزج  ايكَّ  اسبًُٝٞ   غسذ٘ أْ٘ ٖدازٚ :  ، قدا

 . ، ٚجت ٜٛجد َٔ زٚا١ٜ ابٔ شزٜا ٭ْ٘ ٚجد َٔ زٚاٜت٘
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ٕ    قداٍ اسبداؾغ   ع  : ٫ٚ ًٜدصّ َددٔ عددّ ايٛجددا ، نٝدـ ٚقددد   ، عدددّ ايٛقٛد

 . (1)، ؾدٍ ع٢ً ٚجداْ٘ ٚاملثب  َكدّ ع٢ً ايٓا  أبٛ َطعٛم بأْ٘ زٚاٙ جصّ

 ... ، ذدثٓا ٚنٝا : ذدثين ؼب٢ٝ قاٍ ايبرازٟ - 14

 . ( ذدثين ؼب٢ٝ : ) قٛي٘

ٍ    قدداٍ اسبدداؾغ  ، ْٚطددب٘   َٛضدد٢ بددٔ  : ؼبٝدد٢  : ْطددب٘ ابددٔ ايطددهٔ ؾكددا

، ٚا٭غدب٘ َدا    ، ٫ٚ ؽبدسد عدٔ ٚاذدد َُٓٗدا     جعؿدس بدٔ   : ؼبٝد٢  املطتًُٞ ؾكاٍ

 . (2)قاٍ املطتًُٞ

 . ( ٚذدثين أمحد : ) قاٍ ايبرازٟ

، ٚ  زٚاٜدد١ أبدددٞ   عٝطدد٢ بددٔ   : أمحددد  :   زٚاٜدد١ نسميدد١   قدداٍ اسبدداؾغ  

ٟ بٔ  عًٞ ِ     ؾداحل بدٔ   : أمحدد  غبٜٛ٘ عٔ ايؿسبدس ، ٚايدرٟ   ، ٚب٘د جدصّ أبٛد ْعدٝ

، ٚأَا عًد٢ زٚاٜد١ ابدٔ عبدد      ٜعٗس إٔ ايبرازٟ ضاق٘ ع٢ً يؿغ زٚا١ٜ ابٔ ٖٚ 

 . (3)  ايبٝٛع ع٢ً يؿع٘ ايػاؾس ؾطاقٗا

 ... ٜصٜد ايهٛ بٔ  : ذدثٓا ضبُد ٟقاٍ ايبراز - 15

بددٔ   ضبُددد : ٚٚقددا   زٚاٜدد١ ابددٔ ايطددهٔ عددٔ ايؿسبددسٟ )     قدداٍ اسبدداؾغ 

ٞ   نثرل ندثرل ٫ تعدسف   بدٔ   ، ٭ٕ ضبُدد  ( ٖٚٛ ِٖٚ ْب٘ عًٝ٘ أبٛ عًدٞ ازبٝداْ

 .   (4)ي٘ زٚا١ٜ عٔ ايٛيٝد ابٔ َطًِ

ٚ  ، ذدثٓا ضؿٝإ بد اهللعبٔ  : ذدثٓا عًٞ قاٍ ايبرازٟ - 16 بدٔ   ، ذدثٓا عُدس

 ... مٜٓاز

: ٚٚقددا ٖٓددا   زٚاٜددد١ أبددٞ ذز عددٔ املطددتًُٞ الاؾدد١ عدددٔ         قدداٍ اسبدداؾغ  

 . (5)( اسبدٜث ، ذدثٓا ضؿٝإ الػسّبٔ  ذدثٓا عًٞ : ) ايؿسبسٟ

 ... : ذدثٓا ضبُد قاٍ ايبرازٟ - 17

ٟ   قاٍ اسباؾغ ، ٚقٝدٌ ٖٛد    : ٖٛ ابٔ َعُس ْطب٘ ابٔ ايطهٔ عدٔ ايؿسبدس

 . (6)رًٖٞاي
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 ... ، ذدثٓا َايو ضبُد ايؿسٟٚبٔ  : ذدثٓا إضرام قاٍ ايبرازٟ - 18

ٟ   قدداٍ اسبدداؾغ  بددٔ  : )ذدددثٓا ضبُددد  : ٚ  زٚاٜدد١ ابددٔ غددبٜٛ٘ عددٔ ايؿسبددس

:  ، ٚذه٢ عٝاض عٔ زٚا١ٜ ايكابطٞ َثً٘ قاٍ ( ٖٚٛ َكًٛب إضرام ايؿسٟٚ

ِٖٚ ٖٛٚ(1) . 

ٌُّ ٚاألدا زابعًا  : ٤: اختالف ايسٚاٜا    صٝغ ايتَّر

، ٚقددد   تعددد  ؾددٝؼ ايترُددٌ ٚا٭ما٤ عٓددد احملدددثني َددٔ قددسٚزٜا  عًدِد ايسٚاٜدد١     

اْني ؾداز١َ    دسم ايسٚاٜد١ ٚؾدٝؼ ا٭ما٤      ، ٚاْبٓد٢ عًد٢ طبايؿد١     ٚقعٛا يريو قٛد

 ... بعكِٗ شلرٙ ايكٛاْني أؾٓاف َٔ أْٛاع عًّٛ اسبدٜث

 ... ،   أيؿاظ بعض ؾٝؼ ايترٌُ ٚا٭ما٤ ٚقد االتًؿ  زٚاٜا  ايبرازٟ

 : َٚٔ أَث١ً ذيو

،  : ذدثٓا ضؿٝإ ، قاٍ ايصبرلبٔ  : ذدثٓا اسبُٝدٟ عبد اهلل قاٍ ايبرازٟ - 1

ٟ  بددٔ   : عددٔ ؼبٝدد٢   قدداٍ ٍ  ضددعٝد ا٭ْؿدداز إبددساِٖٝ  بددٔ   : أالدلْددٞ ضبُددد   ، قددا

 ... اشبَّاببٔ  : زلع  عُس ، ٜكٍٛ فايٛقابٔ  ، أْ٘ زلا عًك١ُ ايتُُٝٞ

: ذدثٓا  زٚا١ٜ غرل أبٞ ذز، ٚ   ضعٝدبٔ  : عٔ ؼب٢ٝ : قٛي٘ قاٍ اسباؾغ

ٟ بدٔ   ؼبٝد٢  ٕ قددد اجتُدا   ٖددرا       ... ضددعٝد ا٭ْؿداز ٚعًد٢ زٚاٜدد١ أبدٞ ذز ٜهٛد

،  ، ٚامالباز ، ٖٚٞ ايتردٜث امضٓام أنثس ايؿٝؼ اي  ٜطتعًُٗا احملدثٕٛ

 . (2)، ٚاهلل أعًِ ، ٚايعٓع١ٓ ٚايطُاع

 . إبساِٖٝبٔ  : أالدلْا ٜعكٛب قاٍ ايبرازٟ - 2

 . (3): ذدثٓا ٜعكٛب   غرل زٚا١ٜ أبٞ ذز : ٚقد ٚقا قاٍ اسباؾغ

:  ، ٚقاٍ اسبُٝدٟ ، ٚأْبأْا ، ٚأالدلْا : ذدثٓا : قٍٛ احملدث قاٍ ايبرازٟ - 3

 . ، ٚاذداّْ نإ عٓد ابٔ ع١ٓٝٝ ذدثٓا ٚأالدلْا ٚأْبأْا ٚزلع 

: ٚقداٍ   ،   زٚا١ٜ نسمي١ ٚا٭ؾًٝٞ :ٚقاٍ اسبُٝدٟ : قٛي٘ قاٍ اسباؾغ

ٌ   أبٛد ْعدِٝ   املطدترسد   ، ٚنرا ذندسٙ   يٓا اسبُٝدٟ ، ٚضدك    ، ؾٗٛد َتؿد
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٘     : ٚأْبأْا َٔ زٚا١ٜ نسمي١ قٛي٘ ، ٚثبد    : أالدلْدا  ، َٚدٔ زٚاٜد١ ا٭ؾدًٝٞ قٛيد

 . (1)ازبُٝا   زٚا١ٜ أبٞ ذز

ٍ  عبدد اهلل بٔ  : ذدثٓا عًٞ قاٍ ايبرازٟ - 4 ٕ   ، قدا ، قداٍ عبدد    : ذددثٓا ضدؿٝا

 ... ِٝزبٔ  : إْ٘ زلا عبام أبٞ بهسبٔ  اهلل

، ٚػبٛش  : قاٍ ، أٟ قاٍ أبٞ بهسبٔ  : قاٍ عبد اهلل : قٛي٘ غقاٍ اسباؾ

ِ حبرف إذداُٖا َٔ  إٔ ٜهٕٛ ابٔ ع١ٓٝٝ ذرف ايؿٝػ١ َس٠ ، ٚجس  عامتٗ

ٟ   ، ٚ  ذدددرؾٗا َددٔ ايًؿدددغ حبددث    اشبدد   ، ٚاملطدددتًُٞ  ، ٚٚقدددا عٓددد اسبُددٛد

 . (2): عٔ عبد اهلل بًؿغ

ــُا ٚذــرفًا ٚتكــد ًا   : اخــتالف ايسٚاٜــا    عٓــاٜٚٔ ايهتــك ٚاألبــٛاب إ    خاَطــًا ثبات

 . ، ٚحنٛ ذيو ٚتأخريًا

ّ  )): ٚاالتًؿد  ايٓطدا      قاٍ اسبداؾغ  ،  أُٜٗدا قبدٌ اٯالدس    (( اسبدخ  )) ٚ (( ايؿٛد

 . (3)ٚنرا االتًؿ  ايسٚا١ٜ   ا٭ذامٜث

 : َٚٔ أَث١ً ذيو

 ... : معا٩نِ إمياْهِ باٌب - 1

،  ( ٖٚٛد غًد  ؾداذؼ    بدابٌ  : ٜكا   ندثرل َدٔ ايٓطدا ٖٓدا )     قاٍ ايٟٓٛٚ

 . ( ٖٓا إذ ٫ تعًل ي٘ ٖٓا باٌب ، ٫ٚ ٜؿ  إمالاٍ ) ٚؾٛاب٘ حبرؾ٘

،  : ثب    نثرل َٔ ايسٚاٜا  املتؿ١ً َٓٗدا زٚاٜد١ أبدٞ ذز    قاٍ ابٔ ذحس

  ٘ ٞ   ٚميهدٔ تٛجٝٗد : أْ٘د ٚقدـ عًد٢ ْطدر١ َطددُٛع١      ، يهدٔ قداٍ ايهسَدداْ

 . (4)ع٢ً ايؿسبسٟ حبرؾ٘

 ... َٔ ضًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْ٘: املطًِ  باٌب - 2

ٞ     بداب  : قٛي٘د )  اٍ اسبداؾغ قد  ، ٚندرا أنثددس   ( ضدك  َدٔ زٚاٜد١ ا٭ؾدًٝ

 . (5)ا٭بٛاب

 ... محص٠بٔ  ثٓا إبساِٖٝ: ذد باٌب - 3

                                                                 

 . 1/144فتب ايبازٟ .(1)

 . 499، 2/497فتب ايبازٟ .(0)

 . 470ٖدٟ ايطازٟ .(2)

 . 1/49ايفتب .(2)

 . 1/53املصدز ايطابل .(2)
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( نرا ٖٛ ب٬ تسمجد١   زٚاٜد١ نسميد١ ٚأبدٞ      باٌب : قٛي٘ ) قاٍ اسباؾغ

 . (1)، ٚا٭ؾًٝٞ ٚغرلُٖا ، ٚضك  َٔ زٚا١ٜ أبٞ ذز ايٛق 

 . ( سمحٔ ايسذِٝ.بطِ اهلل اي : َٛاقٝ  ايؿ٠٬ باُب ) - 4

ٞ  قدداٍ اسبدداؾغ  ، ٚيسؾٝكٝد٘د ايبطدد١ًُ   ، ٚبعدددٙ ايبطدد١ًُ  : نددرا يًُطددتًُ

،  ٚنرا   ْطر١ ايؿػاْٞ ، ( ٚؾكًٗا ايؿ٠٬ َٛاقٝ  باب ) : ٚبعدٖا َكد١َ

 . (2)، يهٔ ب٬ باب ، ٚنرا يٮؾًٝٞ ٚنرا يهسمي١ يهٔ ب٬ بط١ًُ

 ... : ايؿ٠٬ نؿاز٠ باٌب - 5

 . (3)(( باب تهؿرل ايؿ٠٬ )):  ٚيًُطتًُٞ،  : نرا يٮنثس قاٍ اسباؾغ

 . : ايؿًٛا  اشبُظ نؿاز٠ باب - 6

: نرا ثب    أنثس ايسٚاٜا  ٚضكَّ  ايذلمج١ َٔ بعض  قاٍ اسباؾغ

: يًرَّاٜا إذا ؾ٬ٖٔ يٛقتٗٔ  ، ٚشام ايهػُٝٗين بعد قٛي٘ نؿاز٠ ايسٚاٜا 

 . (4)  ازبُاع١ ٚغرلٖا

 . ( ايؿ٠٬ عٔ ٚقتٗا تكٝٝاباب    ) - 7

ٟ ٚايهػددُٝٗين     اسبدداؾغ قدداٍ ،  : ثبتدد  ٖددرٙ ايذلمجدد١   زٚاٜدد١ اسبُدٛد

 . (5)ٚضكَّ  يًباقني

 . : ؾكٌ ؾ٠٬ ايؿحس باب - 8

، ٚجت ٜعٗدس   (( ٚاسبددٜث  )):  : ٚقا   زٚا١ٜ أبٞ ذز بعدد ٖدرا   قاٍ اسباؾغ

، ٚٚجٗ٘د ايهسَداْٞ بدإٔ ايػدسض      تٛجٝ٘   ٖرا املٛقا (( ٚاسبدٜث )):  يكٛي٘

 . اسبدٜث ايٛازم   ؾكٌ ؾ٠٬ ايؿحس، ٚباب  : باب نرا َٓ٘

، ٚجت أز ٖدددرٙ ايصٜدددام٠   غددد٤ٞ َددددٔ     : ٫ٚ ؽبؿددد٢ ُبِعدددُدٙ   قددداٍ اسبددداؾغ  

 . (6)املطترسجا  ؾايعاٖس أْٗا ِٖٚ

 . نتاب ايتٛذٝد - 9

                                                                 

 . 1/125املصدز ايطابل .(1)

 . 2/3ايفتب .(0)

 . 2/8املصدز ايطابل .(2)

 . 2/11املصدز ايطابل .(2)

 . 2/13صدز ايطابل امل.(2)

 . 2/53املصدز ايطابل .(2)
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غدانس ٚعًٝ٘د اقتؿدس ا٭نثدس     بدٔ   : ندرا يًٓطدؿٞ ٚمحدام    قاٍ اسباؾغ

 . (( ٚايسم ع٢ً ازب١ُٝٗ ٚغرلِٖ )):  ، ٚشام املطتًُٞ عٔ ايؿسبسٟ

 . (1)( نتاب ايسم ع٢ً ازب١ُٝٗ : ) ٚٚقا ٫بٔ بَّاٍ ٚابٔ ايتني

 .  قل أي شيء أكرب شهادة باب  - 10

ٞ  قاٍ اسباؾغ يػرلُٖدا   (( بداب  ))، ٚضدك  يؿدغ    : نرا ٭بٞ ذز ٚايكابطد

 . (2)، ٚضكَّ  ايذلمج١ َٔ زٚا١ٜ ايٓطؿٞ َٔ زٚا١ٜ ايؿسبسٟ

 . ( أبٛاب ؾ٠٬ اشبٛف ) - 11

اب  ) : ثبد  يؿدغ   قداٍ اسبداؾغ   ، ٚ  زٚاٜد١   ( يًُطدتًُٞ ٚأبدٞ ايٛقد     أبٛد

 . (3)، ٚضك  يًباقني ( بامؾسام باب ا٭ؾًٝٞ ٚنسمي١ )

 . ( أبٛاب ايطحٛم ع٢ً ا٭ْـ   ايَّني ) - 12

ايطدددحٛم عًددد٢ ا٭ْدددـ    ))، ٚيًُطدددتًُٞ  : ندددرا يٮنثدددس  قددداٍ اسبددداؾغ 

 . (4)ٚا٭ٚىل أْط  ي٬٦ ًٜصّ ايتهساز (( ٚايطحٛم ع٢ً ايَّني

 ... ٜٛضـبٔ  ٓا عبد اهلل: ذدث باب  - 13

ٍ بػدرل تسمجد١     قداٍ اسبداؾغ   ، ٚذهد٢ ايكَّد  أْ٘د       : ندرا   ا٭ؾٛد

 . (5)( باب : ٚضك    ْطر١ زلاعٓا يؿغ ) ، قاٍ بعض ايٓطا

 . ( زم ي٘ ؾًٝظ ، ٧ًَ ع٢ً أذاٍ ٚإذا ، جاش زجٌ ع٢ً املٝ  َمِٜٔ أذاٍ َٔ ) : باب - 14

غرلٙ ع٢ً  عٓد َكد١َ ايثا١ْٝ ٚايذلمج١ ، ذز أٞب عٓد ثب  نرا : اسباؾغ قاٍ

 . (6)( ٌََّ ايػ٢ٓ ظًِ ، ٚؾٝ٘ ذدٜث أبٞ ٖسٜس٠ ) ،   باب َؿسم ايباب

 . ( ايدٜٔ : ) باب - 15

، ٚضدك  ايبداب ٚتسمجت٘د َددٔ     : ندرا يٮؾدًٝٞ ٚنسميدد١   قداٍ اسبداؾغ  

ٞ     ، ٚأبدٞ ايٛقدد   زٚاٜد١ أبددٞ ذز  ،  ، ٚضددك  اسبددٜث أٜكدداّْ َدٔ زٚاٜدد١ املطددتًُ

 . (7)( بػرل تسمج١ باب )ٚٚقا يًٓطؿٞ ٚابٔ غبٜٛ٘ 

 . ( نتاب ايؿً  ) - 16
                                                                 

 . 13/344ايفتب .(1)

 . 13/402املصدز ايطابل .(0)

 . 2/429املصدز ايطابل .(2)

 . 2/298املصدز ايطابل .(2)

 . 3/391املصدز ايطابل .(2)

 . 4/467ايفتب .(2)

 . 4/477املصدز ايطابل .(2)
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ٞ  قاٍ اسباؾغ (  بداب  ، ٚأبدٞ ايٛقد  ٚيػرلِٖد )    : نرا يًٓطؿٞ ٚا٭ؾدًٝ

 ... (1)( أبٛاب ايؿً  : ) ٚ  ْطر١ ايؿػاْٞ

 ... ( باب ٌٖ ٜطتػؿا إىل أٌٖ اير١َ ( ) باب جٛا٥ص ايٛؾد ) - 17

ٟ       قاٍ اسباؾغ زٚاٜد١   ، إ٫   : ندرا   مجٝدا ايٓطدا َدٔ  سٜدل ايؿسبدس

ٌٖ  ايذلمج١ ) عٔ (( ايٛؾد جٛا٥ص )) تسمج١ تأالرل ايؿسبسٟ عٔ غبٜٛ٘ بٔ عًٞ أبٞ

،  ٖٛ عٓد امزلاعًٝٞ ٚب٘ ٜستؿا امغهاٍ ٚنرا ، ( اير١َ أٌٖ إىل ٜطتػؿا

ا٥ص ايٛؾددد يكٛيد٘د ؾٝد٘د )      ٚأجٝددصٚا   ؾدديٕ ذدددٜث ابددٔ عبدداع ََّددابل يذلمجدد١ جدٛد

زم    ، ٚنأْ٘د تدسجِ بٗد    ( خبد٬ف ايذلمجد١ ا٭الدس٣    ايٛؾدد  ا ٚأالًد٢ بٝاقداّْ  يٝٛد

ا٥ص  ، ؾًِد ٜتؿدل ذيدو ٚٚقدا يًٓطدؿٞ ذدرف تسمجد١ )        ؾٝٗدا ذددٜثاّْ ٜٓاضدبٗا    جدٛد

( ٚأٚزم ؾٝٗا ذدٜث ابدٔ   ... ٌٖ ٜطتػؿا ( أؾ٬ّْ ٚاقتؿس ع٢ً تسمج١ ) ايٛؾد

 . (2)، ٚعهط٘ زٚا١ٜ ضبُد ابٔ محص٠ عٔ ايؿسبسٟ عباع املرنٛز

٘  قداٍ اسبدداؾغ  - 18 ٟ ٚا   : تٓبٝد يهػدُٝٗين قبددٌ ذدددٜث   : ٚقددا   زٚاٜد١ اسبُدٛد

زت٘ )      ٞ    أبدٞ ٖسٜدس٠ ٖدرا َدا ؾٛد ٕ ايٓطد٬ٕ   املػد ( ٚ  زٚاٜد١ املطدتًُٞ    ٜصؾٛد

ٞ      ( بػرل تسمجد١  باب : ) ٚايباقني ، ِٖٚٚد َدٔ    ، ٚضدك  ذيدو َدٔ زٚاٜد١ ايٓطدؿ

 . (3)( ؾيْ٘ ن٬ّ ٫ َع٢ٓ ي٘ باب ٜصؾٕٛ ايٓط٬ٕ ٚقا عٓدٙ )

 . ( ايتعٛذ َٔ عراب ايكدل باب ) - 19

( نرا ٚقعد  ٖدرٙ ايذلمجد١     باب ايتعٛذ َٔ ايبرٌ ي٘ )ٛ: ق قاٍ اسباؾغ

 ... (4)، ٖٚٞ غً  َٔ ٚجٗني طتًُٞ ٚذدٖٙٓا يًُ

، عددٔ  أبددٞ إضدرام بدٔ   ( ؾٝ٘د ؼبٝدد٢  ايدددعا٤ إذا أزام ضدؿساّْ أٚ زجددا   بداب )  - 20

 . أْظ

ٟ   قداٍ اسبدداؾغ  ٟ  : نددرا ٚقددا   زٚاٜدد١ اسبُدٛد ، َٚثًد٘د    ، عددٔ ايؿسبددس

 . (5)( باب بايٛاٚ ايعا ؿ١ بدٍ يؿغ )، يهٔ  زٚا١ٜ أبٞ شٜد املسٚشٟ عٓ٘
                                                                 

 . 5/298املصدز ايطابل .(1)

 . 6/170املصدز ايطابل .(0)

 . 6/399ايفتب .(2)

 . 11/174املصدز ايطابل .(2)

 . 11/189املصدز ايطابل .(2)
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 .   ؾكٌ ؾ٠٬ ازبُاع١ ذدٜث أبٞ ضعٝد اشبدزٟ  - 21

ٞ ضعٝد َٔ ٖرا ايباب   زٚا١ٜ نسمي١ قاٍ اسباؾغ ،  : ضك  ذدٜث أب

 . (1)ٚثب  يًباقني

 : : اختالف ايسٚاٜا    بعض األيفاظ ايًد١ٜٛ ضادضًا

  ازبداَا ايؿدرٝ  ظداٖس٠    ، بني زٚاٜا إٕ ا٫الت٬ف   بعض ا٭يؿاظ ايًػ١ٜٛ

، َٚٔ ؾٛا٥د ٖرٙ ايعداٖس٠ أْٗدا تٛقد  َعٓد٢      بازش٠ تتهسز   ايعدٜد َٔ املٛاقا

، نُدا أْٗدا قدد تسغدد      ، أٚ ٜطتٓب  َٓٗا ذهِ غدسعٞ جدٜدد     بعض ا٭ذٝإ

، ٚايًػٜٛدد١ ايدد    ، ٚغددرل ذيددو َدٔ ايؿٛا٥ددد اسبدٜثٝدد١ ٚايؿكٗٝدد١    إىل يػد١ َددٔ ايًػددا   

 ... ا٭يؿاظ بني ايسٚاٜا تطتؿام َٔ ظاٖس٠ االت٬ف 

: ايددرٟ اضددتُس عًٝ٘د عُددٌ أنثددس ا٭غددٝاخ ْكددٌ ايسٚاٜدد١      قداٍ ايكاقددٞ عٝدداض  

ِ    نُدا ٚؾدً  إيدِٝٗ ٚزلعٖٛدا     ، ذتد٢ ا دسمٚا ذيددو      ، ٫ٚ ٜػرلْٚٗدا َدٔ نتدبٗ

نًُدا  َددٔ ايكددسإٓ اضدتُس  ايسٚاٜدد١   ايهتدد  عًٝٗدا خبدد٬ف ايددت٠ٚ٬ اُِّددا       

،  ، ٚغرلُٖدا  (( ايؿدرٝرني  ))، ٚ (( املٛ دأ  )) ، ٚجت ػب٧   ايػاذ َٔ ذيو   عًٝٗا

،  ، يهٔ أٌٖ املعسؾ١ َِٓٗ ٜٓبٕٗٛ ع٢ً ال٦َّٗا عٓد ايطُاع ٚايكسا٠٤ محا١ٜ يًباب

 . (2)، ٜٚكس٤ٕٚ َا   ا٭ؾٍٛ ع٢ً َا بًػِٗ ٚ  ذٛاغٞ ايهت 

 : َٚٔ أَث١ً االت٬ف ايسٚاٜا    بعض ا٭يؿاظ ايًػ١ٜٛ   ايؿرٝ 

ٍ  ٍٛ اهلل إٔ زضد  عٔ أبٞ ٖسٜدس٠   - 1  َدٔ اتبدا جٓداش٠ َطدًِ إمياْداّْ      )):  قدا

 . (( ... ، ٚنإ َع٘ ذت٢ ٜؿًٞ عًٝٗا ٚاذتطاباّْ

حبدرف   (( تبا )):  ، ٚيٮؾًٝٞ بايتػدٜد (( َٔ اتبا )):  : قٛي١ قاٍ اسباؾغ

، ٚقدد زطدو بٗددرا ايًؿدغ َدٔ شعِد إٔ املػدٞ الًؿٗددا         ا٭يدـ ٚنطدس املٛذدد٠   

٘   :  ، ٫ٚ ذح١ ؾٝ٘ ٭ْ٘ ٜكاٍ أؾكٌ ، أٚ إذا َدَس ب٘د ؾُػد٢     تبع٘د إذا َػد٢ الًؿد

 ... ، ؾيذا ٖٛ با٫غذلاى ، ٖٚٛ اؾتعٌ َٓ٘ ، ٚنريو أتبع٘ بايتػدٜد َع٘

(( َع٘ ٚنإ )) : قٛي٘
(( َعٗا )) : ٚيًهػُٝٗين ، املطًِ أٟ ، 

 . (3)ازبٓاش٠ َا أٟ 

، ْس٣ ازبٗام أؾكٌ  : ٜا زضٍٛ اهلل عٔ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا أْٗا قاي  - 2

 . (( ، ٚيهٔ أؾكٌ ازبٗام ذخٌّ َدلٚز ٫ )):  ، أؾ٬ ظباٖدق قاٍ ٌايعُ
                                                                 

 . 2/135املصدز ايطابل .(1)

 . 186-185اإلملا  .(0)

 . 108، 1/109فتب ايبازٟ .(2)
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ٔ  )): يهٔ أؾكٌ ازبٗام االتًدـ   قدب     : قٛي٘ قاٍ اسباؾغ ،  (( يهد

: ٖٚٛ ايرٟ زٝدٌ إيٝ٘د    ، قاٍ ايكابطٞ ؾا٭نثس بكِ ايهاف الَّاب ايٓط٠ٛ

 ٞ ٟ  ْؿطد بهطدس ايهدداف ٚشٜدام٠ أيددـ قبًددٗا     (( يهددٔ )):  ، ٚ  زٚاٜدد١ اسبُٛد

، ٭ْ٘ ٜػتٌُ ع٢ً إثبدا  ؾكدٌ اسبدخ     ، ٚا٭ٍٚ أنثس ؾا٥د٠ غ ا٫ضتدزاىبًؿ

 .  (1)ٚع٢ً ض٪اشلا عٔ ازبٗام

ٞ  عُدس  ابٔ ذدٜث - 3 ٍ  آالدسٌ  ًَدوّٓ  ؾًكٝٓدا  ... )) : عُٓٗدا  تعداىل  اهلل زقد ٞ  ؾكدا  جت : يد

 . (2)(( تسِع

: بكِ أٚي٘ ٚؾدت  ايدسا٤ بعددٖا     (( جت تسع )):  : قٛي٘ قاٍ اسباؾغ ابٔ ذحس

ٚٚقدا   زٚاٜد١    ، ٖدرا  بعدد  عًٝو الٛف ٫ ٚاملع٢ٓ ، ربـ جت أٟ ١ًَُٗ١ٓ ضان

 ايتعبرل ايهػُٝٗين  
(( تساع ئ ))

   ٚٚقا ، ا٭يـ بيثبا  ازبُٗٛز زٚا١ٜ ٖٚٞ ، 

أٟ  - : ٖٚٞ يػ١ قًًٝد١  ، قاٍ ابٔ ايتني حبرف ا٭يـ (( ئ تسع ))ايكابطٞ  زٚا١ٜ

 ... (3)- ازبصّ بًٔ

، ٚفٛا٥د مل تسد  ، ٚشٜادا  ًَرك١ بايصرٝب بعض ايسٚا٠: زٚاٜا  تفسد بٗا  ضابعًا

 :   أصٌ ايصرٝب

 : َٚٔ أَث١ً ذيو

1 -  ٟ ، ذدددثين   ، عددٔ ا٭عُددؼ  ، ذدددثٓا ؼبٝدد٢  : ذدددثٓا َطدددم  قدداٍ ايبردداز

 ... : زلع  ذرٜؿ١ غكٝل قاٍ

 . (4): ذدثين ذرٜؿ١ : يًُطتًُٞ قاٍ اسباؾغ

 ... اي  ُضبك  ذدٜث أْظ   ْاق١ ايٓ   - 2

َٛي٘د َٛضد٢   ازٟقداٍ ايبرد   ، عدٔ   ، عدٔ أْدظ   ، عدٔ ثابد    ، عدٔ محدام   :  

 . ايٓ  

 . (5)ٚذدٙ املطتًُٞ زٚا١ٜ   ٚقا ايتعًٝل ٖٚرا ، ٫ََّّْٛ زٚاٙ أٟ : اسباؾغ قاٍ

 . ( ايسمح١ باملؿًٞ باب ) - 3

 : ثِ قاٍ ذنس ؾٝ٘ ذدٜث جابس 

                                                                 

 . 382، 3/381فتب ايبازٟ .(1)

 . (1121بسقِ ) ، 3/6فتب ايبازٟ .(0)

 . 3/7فتب ايبازٟ .(2)

 . 2/8ايفتب .(2)

 . 6/73ايفتب .(2)
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٘   )): ٖددٌ قٛيد٘د    ضدد٦ٌ أبدٛد عبددد اهلل    ٍ   (( ؾؿدد٢ً عًٝدد : زٚاٙ  ٜؿدد  أّ ٫ق قددا

 . : ٫ : ٌٖ زٚاٙ غرل َعُسق قاٍ ، قٌٝ ي٘ َعُس

 .  (1)ايؿسبسٟ عٔ ٚذدٙ املطتًُٞ زٚا١ٜ   ايه٬ّ ٖرا ٚقا : اسباؾغ قاٍ

، قاٍ أبٛ عبدد   ضًُٝإبٔ  ، قاٍ ضبُد ، قاٍ ْٜٛظ ٜٛضـبٔ  قاٍ ضبُد - 4

 ... : بني ظًـ ايػا٠ َٔ ايًرِ : َسَا٠ اهلل

، زاٟٚ ايؿدرٝ  عدٔ    سٟٜٛضدـ ٖدرا ٖٛد ايؿسبد    بدٔ   : ضبُدد  قاٍ اسباؾغ

ٔ    ايبرددازٟ ْظ ٖدٛد ابدد زاٟٚ  (3)ضددًُٝإ ٖدٛد ايؿددازع   بددٔ   ، ٚضبُددد (2). . . ، ٜٚدٛد

،  ، ٚقد ْدصٍ ايؿسبدسٟ   ٖدرا ايتؿطدرل مزجدتني      ايتازٜا ايهبرل عٔ ايبرازٟ

،  ٚثب  ٖرا  أذدُٖا عٔ اٯالس ; ؾيْ٘ أمالٌ بٝٓ٘ ٚبني غٝر٘ ايبرازٟ زجًني

 . (4)تًُٞ ٚذدٙايتؿطرل   زٚا١ٜ أبٞ ذز عٔ املط

5 -  ٟ ٍ   : قدداٍ أبدٛد جعؿددس  قدداٍ ايؿسبددس : زلعدد  أبددا   : ذدددثٓا أبدٛد عبددد اهلل ؾكددا

 ... : زلع  أبا عبٝد ٜكٍٛ عاؾِ ٜكٍٛبٔ  أمحد

، ٚأبدٛد جعؿددس ٖددٛد    : ثبدد  ذيددو   زٚاٜدد١ املطددتًُٞ ٚذدددٙ      قدداٍ اسبدداؾغ  

 . (5)أبٞ ذامت ٚزام ايبرازٟبٔ  ضبُد

6 -  ٍ : يكدد   ، قداٍ أْدظ   أْدظ عٓدد   : زأٜد  قددح ايدٓ      ذدٜث عاؾِ ا٭ذٛد

 .   ٖرا ايكدح أنثس َٔ نرا ٚنرا ضكٝ  زضٍٛ اهلل 

قاٍ ايكس     طبتؿس ايبرازٟ أْ٘ زأ٣   بعض ايٓطدا ايكدميد١ َدٔ    

: زأٜد  ٖدرا ايكددح بايبؿدس٠ ٚغدسب  َٓ٘د        : قاٍ أبٛ عبد اهلل ؾرٝ  ايبرازٟ

 ... (6)أْظ بثُامنا١٥ أيـبٔ  ٚنإ اغذل٣ َٔ َرلاث ايٓكس

زنٛع٘    ٜكٍٛ إٔ ٜهثس  ايٓ  نإ : قاي  عٓٗا اهلل زقٞ عا٥ػ١ ذدٜث - 7

 . ، ٜتأٍٚ ايكسإٓ ايًِٗ اغؿس يٞ: ضبراْو ايًِٗ زبٓا ٚحبُدى  ٚضحٛمٙ

                                                                 

 . 12/130املصدز ايطابل .(1)

 . بٝاض   األصٌ.(0)

 . ٖـ2/3ٚفٝا  ض١ٓ  ، ٚتازٜغ اإلضالّ ، 5/386تسمجت٘   األْطاب .(2)

 . 13/216ايفتب .(2)

 . 11/334املصدز ايطابل .(2)

 . 10/100املصدز ايطابل .(2)
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ٟ       قاٍ اسبداؾغ  : قداٍ أبٛد عبدد     : ٚٚقدا   زٚاٜد١ ابدٔ ايطدهٔ عدٔ ايؿسبدس

 .  فسبح حبمد ربك اهلل ٜعين قٛي٘ تعاىل 

 . (1): ٚيٝظ ٖرا   املَّبٛع١ قً 

 . عٓد ازبُاع ذدٜث ابٔ عباع   ايتط١ُٝ - 8

: أْ٘ زأ٣   ْطدر١ قِّس٥د  عًد٢ ايؿسبدسٟ قٝدٌ ٭بدٞ عبدد         قاٍ ايهسَاْٞ

 . (2): ْعِ َٔ ٫ ؼبطٔ ايعسب١ٝ ٜكٛشلا بايؿازض١ٝق قاٍ - ٜعين املؿٓـ - اهلل

9 -  ٟ : ٖددرا   : قدداٍ أبدٛد عبددد اهلل   أبددٞ ذددامت بددٔ  : قدداٍ أبدٛد جعؿددس   قدداٍ ايؿسبددس

 . ، أًَٞ عًِٝٗ بايبؿس٠ اضإ   نت  ابٔ املبازىاسبدٜث يٝظ خبس

ٟ  بددٔ  ( ٖدٛد ضبُدد  أبٛد جعؿددس  : ) قداٍ اسبدداؾغ  ، ٚزام  أبدٞ ذددامت ايبردداز

 ٟ ، ٚقدددد ذنددس عدددٔ ايؿسبددسٟ   ٖدددرا ايهتدداب ؾٛا٥دددد نددثرل٠ عدددٔ        ايبردداز

، ٚثبتد  ٖددرا ايؿا٥ددد٠   زٚاٜد١ أبددٞ ذز عدٔ َػددا٥ر٘ ايث٬ثدد١       ايبردازٟ ٚغددرلٙ 

 . (3)ٚضكَّ  يػرلٙ

 ... عبٛٙ ٖػاّ عٔ ، جسٜس ذدثٓا ، قتٝب١ ذدثٓا ، عباع ذدثٓا : يؿسبسٟا قاٍ - 10

،  : ٖرا َٔ شٜاما  ايساٟٚ ع٢ً ايبرازٟ   بعض ا٭ضاْٝد قاٍ اسباؾغ

 . (4)ٖٚٞ ق١ًًٝ

ايًِٗ أْٞ أعٛذ  )):  نإ ٜدعٛ   ايؿ٠٬ ذدٜث عا٥ػ١ إٔ زضٍٛ اهلل  - 11

 . (( ... ٍبو َٔ عراب ايكدل ٚأعٛذ بو َٔ ؾت١ٓ املطٝ  ايدجا

: أْ٘د ٚزم   زٚاٜد١ املطدتًُٞ ٚذددٙ عدٔ ايؿسبدسٟ أْ٘د ْكدٌ          ذنس اسباؾغ

    ٞ بايتػددددٜد  - إٔ املطددٝ   - أذدددد اسبؿدداظ  - عددٔ الًددـ ابدددٔ عدداَس اشلُددداْ

 . (5)، ٜٚكاٍ يعٝط٢ ، ٜكاٍ ايدجاٍ ٚاذد - ٚايترؿٝـ

12 -   ٟ ٞ  قددداٍ ايبرددداز ٕ   عبددددد اهللبدددٔ   : ذدددددثٓا عًددد ، ذدددددثٓا  ، ذددددثٓا ضدددؿٝا

ّ  ذدٜث ؾرنس ، عباع ابٔ زلا ،  اٚع عٔ َطًِ أبٞبٔ  ضًُٝإ ٌ  قٝدا  ، ايًٝد

                                                                 

 . 2/299ايفتب .(1)

 . 1/242املصدز ايطابل .(0)

 . 5/105ايفتب .(2)

 . 1/194املصدز ايطابل .(2)

 . 2/318املصدز ايطابل .(2)
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: زلع٘ َٔ  اٚع عٔ ابٔ عبداع عدٔ    أبٞ َطًِبٔ  : قاٍ ضًُٝإ ضؿٝإ قاٍ

 . ايٓ  

ّ بدٔ   : قاٍ عًٞ : ٚ٭بٞ ذز ٚذدٙ ٖٓا قاٍ اسباؾغ ٕ   الػدس ...  ، قداٍ ضدؿٝا

      ٞ الػددسّ جت ٜددرنس   غددٝٛخ    بددٔ  ٚيعددٌ ٖددرٙ ايصٜددام٠ عددٔ ايؿسبددسٟ ؾدديٕ عًدد

 . (1)الػسّبٔ  ، ٚأَا ايؿسبسٟ ؾكد زلا َٔ عًٞ رازٟايب

 ، ٚإذا أؾب  ؾا٥ُاّْ ّٜٛ ازبُعد١ ؾعًٝ٘د إٔ ٜؿَّدس    باب ؾّٛ ّٜٛ ازبُع١ ) - 13

) . 

، ٚٚقدا   زٚاٜدد١ أبدٞ ذز ٚأبددٞ     : نددرا   أنثدس ايسٚاٜددا    قداٍ اسبداؾغ  

( ٖٚرٙ  ٜعين إذا جت ٜؿِ قبً٘ ٫ٚ ٜسٜد إٔ ٜؿّٛ بعدٙ ايٛق  شٜام٠ ٖٓا ٖٚٞ )

ٟ    ايصٜدا  ٕ َدٔ ايؿسبدس ٘   م٠ تػدب٘ إٔ تهٛد ، ؾيْٗدا جت تكدا   زٚاٜد١     ، أٚ َدٔ مْٚد

( ٚيٛد   ٜعدين  ، ٜٚبعد إٔ ٜعدل ايبرازٟ عُا ٜكٛي٘ بًؿدغ )  ايٓطؿٞ عٔ ايبرازٟ

 . (2): أعين نإ ن٬َ٘ يكاٍ

: قداٍ أبٛد    ايعباعبٔ  : قاٍ ضبُد ذنس عك  ذدٜث ا٭ْؿازٟ َا ايصبرل - 14

 . ٔ عبد اهلل إ٫ ايًٝث، ع : يٝظ أذد ٜرنس عس٠ٚ عبد اهلل

ٟ ٚذددٙ    : ٖهدرا ٚقدا   زٚاٜد١ أبدٞ ذز     قاٍ اسباؾغ ، عدٔ   ، عدٔ اسبُٛد

ٞ    ايعبداع بدٔ   : قاٍ ضبُد ايؿسبسٟ ٖٚٛ ايكا٥ٌ ، َدٔ   ، ٖٛد ايطدًُٞ ا٭ؾدبٗاْ

 . (3)أقسإ ايبرازٟ ٚأبٛ عبد اهلل ٖٛ ايبرازٟ املؿٓـ

،  أالسد ايبرازٟ   ؾرٝر٘ ذدٜث َٛض٢ ٚاشبكس َٔ  سٜل اسبُٝدٟ - 15

(4)ضؿٝإ عٔ
ذددٜث   ايؿرٝ  أٚا٥ٌ   - ايؿسبسٟ ٜعين - ع٢ّٔ ٚقد : ايرٖ  اٍق . 

 . ع١ٓٝٝبٔ  ، ذدثٓا ضؿٝإ الػسّبٔ  : ذدثٓاٙ عًٞ َٛض٢ ٚاشبكس ؾكاٍ

 . (5): ٖٚرا ثاب    زٚا١ٜ ابٔ محٜٛ٘ مٕٚ غرلٙ قاٍ ايرٖ 

 . ، ٚجت ٜػس إيٝ٘ اسباؾغ : جت أجدٙ   املَّبٛع قً 

                                                                 

 . 3/6ايفتب .(1)

 . 4/232املصدز ايطابل .(0)

 . 5/38املصدز ايطابل .(2)

 . (4725املصدز ايطابل   ).(2)

 . 15/12ايطري .(2)
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020  
: قاٍ أبٛ عبد  أبٞ ذامت ٜكٍٛبٔ  : ضبُد : زلع  أبا جعؿس )قاٍ ايؿسبسٟ - 16

 . ...( اهلل

، ٚاملددسام إٔ زٚاٜددد١   : ثبدد  ٖددرا عٓددد أبددٞ ذز عددٔ غددٝٛال٘       قدداٍ اسبدداؾغ  

ٚنددإ ايؿسبددسٟ َددا زلددا ٖددرا      .  ِٖٝ ايٓرعددٞ عددٔ أبددٞ ضددعٝد َٓكَّعدد١     إبددسا

 . ؾرًُ٘ عٔ أبٞ جعؿس عٓ٘ - ٜعين َٔ ايبرازٟ - ايه٬ّ َٓ٘

 (( ا٫عتؿدددداّ )) ٚ (( املعددداجت  )) ٚ (( اسبدددخ  ))ٟ عٓددد٘د   ٚقدددد ذندددس ايؿسبدددس   

 . (1)ٚغرلٖا ؾٛا٥د عٔ ايبرازٟ

:  أبدٞ ذدامت  بدٔ   قداٍ أبٛد جعؿدس ضبُدد     - ايؿسبسٟ - ٜٛضـبٔ  قاٍ ضبُد - 17

 ... إزلاعٌٝبٔ  قاٍ ضبُد

 . (2): ٚقا   زٚا١ٜ أبٞ ذز عٔ املطتًُٞ قاٍ اسباؾغ

 . . ٚذنس ذدٜث املعاشف الايدبٔ  : ذدثٓا ؾدق١ عُازبٔ  ٚقاٍ ٖػاّ - 18

: ٖهرا   مجٝا ايٓطا َٔ ايؿرٝ  َٔ مجٝدا ايسٚاٜدا     قاٍ اسباؾغ

 . غانسبٔ  ، ٚنرا   زٚا١ٜ ايٓطؿٞ ٚمحام َا تٓٛعٗا عٔ ايؿسبسٟ

  ٍ : َععددِد ايدددسٚا٠ ٜدددرنسٕٚ ٖدددرا     ٚذٖدددٌ ايصزنػدددٞ   ايتٛقدددٝ  ؾكدددا

ٍ      اسبدددٜث   ايبرددازٟ َعًكدداّْ    ٍ : قدددا ، ٚقددد أضدددٓد أبدٛد ذز عددٔ غددٝٛال٘ ؾكددا

ّ   إمزٜدظ بدٔ   : ذدثٓا اسبطني ايبرازٟ ٍ  عُداز بدٔ   ، ذددثٓا ٖػدا : ؾعًد٢   ، قدا

     ٟ ٕ اسبدددٜث ؾدرٝراّْ عًدد٢ غدسط ايبردداز ، ٚبدريو ٜددسم عًد٢ ابددٔ     ٖدرا ٜهٛد

 . ذصّ

ٌ     قداٍ اسبدداؾغ  ، ٚذيددو إٔ  : ٖٚددرا ايددرٟ قايد٘د الَّدأ ْػددأ عددٔ عدددّ تأَدد

 ، ٫ ايؿكدٌ غدٝا أبدٞ ذز   بدٔ   : ذدثٓا اسبطني ابٔ إمزٜدظ ٖٛد ايعبداع    ايكا٥ٌ

اسبددٜث عدٔ غدٝٛال٘ ايث٬ثد١ عدٔ       - ٜعدين أبٛد ذز   - : ؾس٣ٚ ، ثِ قاٍ ايبرازٟ

ٍ      عُازبٔ  : ٚقاٍ ٖػاّ ايؿسبسٟ عٔ ايبرازٟ قاٍ :  ، ٚملدا ؾدسؽ َدٔ ضدٝاق٘ قدا

 . (3)، ذدثٓا ٖػاّ ، ذدثٓا اسبطني ايؿكٌبٔ  ، ايعباع ذدثٓا أبَٛٓؿٛز

                                                                 

 . 9/60ايفتب .(1)

 . 9/568املصدز ايطابل .(0)

 . ايعباع" ٖٚٛ خلأبٔ  "ايفطٌ:   ايثاْٞٚٚق    ايفتب   املٛض ، 10/52ايفتب .(2)
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ٕ   بعدددد (( ايؿددددرٝ  )): ؾدددديٕ ٖددددرٙ ا٭ٖٚدددداّ ايٛاقعدددد١      ٚبعددددد ض املتدددٛد

 (( ايؿدرٝ   ))ٚا٭ضاْٝد ٚأزلا٤ ايسٚا٠ ٚعبٖٛا يٝط  قامذ١   ضد١َ٬ أؾدٌ   

   ٘ ، ٚيددرا قدداٍ امَدداّ أبدٛد عًددٞ    ٚإمنددا ٖددٞ أٖٚدداّ ٚقعدد  يٓكًدد١ ايهتدداب ٚزٚاتدد

: ٚاسبٌُ ؾٝٗا ع٢ً ْك١ً ايهتابني عٔ ايبرازٟ َٚطًِ ٚأْ٘ قد ٜٓدز  ازبٝاْٞ

 . (1)ٔ ؾٛقُٗا َٔ ايسٚا٠، أٚ مل يإلَاَني َٛاقا ٜطرل٠ َٔ ٖرٙ ا٭ٖٚاّ

ٚقد تتابع  جٗٛم عًُدا٤ اسبددٜث ٚغدساذ١ ٫ضدتر٬ف ْدـ ايهتداب       

 . ؾرٝراّْ ضًُٝاّْ ٚؾل َا أزامٙ َؿٓؿ٘ زمح٘ اهلل

 ٞ أُٖٝــ١ تٛجٝٗــا  اإلَــاَني أبــٞ عًــٞ اجلٝــاْٞ ٚابــٔ ذحــس      :  ايفصــٌ ايثــاْ

 زمحُٗا اهلل

ماّْ عًُٝد١    ندبرل٠ بعدد   يكد برٍ عًُا٤ اسبدٜث املٗتُٕٛ بؿرٝ  ايبرازٟ جٗٛد

، ٚندإ   ايعدٜد٠ ٖٚٞ جٗٛم نبرل٠ َٚػدهٛز٠  (( ايؿرٝ  ))ٚقٛؾِٗ ع٢ً زٚاٜا  

،  َٔ أبسش َٔ اعت٢ٓ بٗرا ازباْ  امَاّ أبٛ عًدٞ ازبٝداْٞ ثِد اسبداؾغ ابدٔ ذحدس      

ِ يًسٚاٜا    ايؿؿٌ ايطابل ع٢ً إٔ اسباؾغ ابٔ  ٔ تٛجٝٗاتٗ ٚقد ذنسْا مناذد َ

ٞ ٚغ رلٙ َٔ ايعًُا٤ ممٔ تهًِ   ٖرا ايػإٔ ذحس قد ٚقـ ع٢ً تٛجٝٗا  ازبٝاْ

، ذا  ايكُٝدد١ ايعًُٝددد١   املعتددددل٠ (( ايؿددرٝ   ))نُددا ٚقددـ عًددد٢  ا٥ؿدد١ َدددٔ ْطددا      

إٔ ٜٛظدـ االدت٬ف    ايهبرل٠ مما جت ٜطتَّا غرلٙ ايٛقٛف عًٝٗا َٚٔ ٖٓا اضتَّاع

ـ َٓٗا ْتا٥خ (( ازباَا ايؿرٝ  ))ايسٚاٜا     ،  ، الدَ  ايط١َٓ ايَٓب١ٜٛ ، ٜٚطترً

ٟ  ))ضبػ  ع٢ً نتاب٘ ٚأ م        ابعداّْ ممٝدصاّْ   (( ؾت  ايبداز ، جعًد  َٓ٘د ضدؿساّْ ٜسقد٢ ؾٛد

 . َطت٣ٛ ايٓكد املتدْٞ ايرٟ ذاٍٚ ايبعض إٔ ٜٛجٗ٘ إيٝ٘

ٟ   ))ٚميهددٓين إٔ أمجددٌ أٖدِد ايعٛاَددٌ ايدد  جعًدد  َددٔ نتدداب         (( ؾددت  ايبدداز

،   بٝددإ املعدداْٞ   نتابدداّْ ٜٓدداٍ ايطددبل عًدد٢ غددرلٙ َددٔ ايػددسٚح يًحدداَا ايؿددرٝ      

 : بايٓكاط ايتاي١ٝ (( ازباَا ايؿرٝ  ))ٚاالت٬ف ايسٚاٜا    

، ٚقسا٤تٗدا   ا ٬ع اسباؾغ ابدٔ ذحدس عًد٢ أغدٗس ايسٚاٜدا  يًحداَا ايؿدرٝ         - 1

ّٖ ععِٝ  . ، َٚعازقت٘ شلرٙ ايسٚاٜا  بعكٗا ببعض بتدبس ٚتأ

ٚذسؾ٘د عًد٢ ايٓطدا املٛثكد١      (( ازبداَا ايؿدرٝ    ))َساجعت٘ يٓطا َتعدم٠ َٔ  - 2

 . ا ًا عًٝٗا اسبؿاظ اي 
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022  
، ٚتٛظٝؿد٘د ْتددا٥خ ٖددرٙ ايػددسٚح      قسا٤اتد٘د يًػددسٚح املرتًؿدد١ يًحدداَا ايؿددرٝ      - 3

 . شبد١َ ايؿرٝ 

،  ، أٚ ع٢ً ايؿدرٝرني َعداّْ   اضتعساق٘ يًُطترسجا  ع٢ً ازباَا ايؿرٝ  - 4

، َٚعازقدددد١ زٚاٜددد١ ٖددددرٙ    ٚندددرا املؿدددٓؿا  ايدددد  دبُدددا بددددني ايؿدددرٝرني     

 . س٠ يدٜ٘املطترسجا  بايسٚاٜا  املتٛؾ

ف َددٔ املؿددامز اسبدٜثٝدد١ املتٓٛعدد١       - 5 ، ٚبٝددإ   عٓاٜتد٘د ايٛاضددع١ بترددسٜخ ايٓؿدٛد

 . ايسٚاب  ايدقٝك١ اي  دبُا بني ايسٚاٜا  املرتًؿ١

ف    - 6 الٞ ايدقددد١ ايتاَددد١ ٚايتُطدددو بايٓؿددٛد ٍ إىل غاٜتدد٘د    تدٛد ، َدددٔ أجدددٌ ايٛؾددٛد

 . ، ٚايٛؾٍٛ إىل أمم ايسٚاٜا  ٚأتكٓٗا ،   قب  ايٓؿٛف املٓػٛم٠

ّ    ايترؿـ ايدقٝل   اسبدٜث ٚعًَٛ٘ - 7 ، إقاؾ١ّْ إىل ثكاؾت٘ ايٛاضدع١   ايعًٛد

، ٚايعسبٝدد١ املتعدددم٠ ازبٛاْدد  ٚايدد  نددإ ٜتُتددا بٗددا      ، ٚايتازؽبٝدد١ ايػددسع١ٝ

ٍ َطدددأي١ االدددت٬ف      امَدداّ ابدددٔ ذحدددس   ٤ ذددٛد ، قدددد أعاْتدد٘د عًدد٢ إيكدددا٤ ايكددٛد

، ٜكداف   (( ؿدرٝ  ازبداَا اي  ))، ٚغرلٖا َٔ املطا٥ٌ ايد  ذؿدٌ بٗدا     ايسٚاٜا 

عا  املتٓٛعد١ ازبٛاْد     إىل ٖرا ْػا ٘ ازبِ ، َدٔ   ، ٚعسق٘ ايعًُٞ يًُٛقٛد

،  ، ايًددِٗ إ٫ الدَدد١ ايددَٓـ بأضددًٛب احملدددثني    مٕٚ تعؿدد  عبدٛد ادبدداٙ َعددني  

 . جعً  َٓ٘ ايػرـ املٓاض  يًكٝاّ بٗرا ايعٌُ ايعًُٞ املتكٔ

      ٌ ٍ ٚايعُد ٚإٔ ٜسشقٓدا ذطددٔ   ، ٚاهلل ايهدسِٜ ْطدأي٘ ايتٛؾٝدل ٚايطددام   ايكٛد

   ِ ام ايهددسٜ ، ٚؾدد٢ً اهلل ٚضددًِ ٚبددازى عًدد٢ عبدددٙ    ايٓٝدد١ ٚامالدد٬ف إْد٘د ٖدٛد ازبدٛد

 . ٚزضٛي٘ ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ
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022 
 ْتا٥خ ايبرث ٚتٛصٝات٘ ايع١ًُٝ

، ٚؾددٓـ ا٭٥ُدد١    يكددد غددػً  زٚاٜددا  ايبرددازٟ احملدددثني َٓددر ٚقدد  َبهددس       

ازبدداَا   ))ف زٚاٜددا  ، ايعدٜددد َددٔ املؿددٓؿا  ايدد  ذبدددث  عددٔ االددت٬      ٚاسبؿدداظ

ٙ ايكك١ٝ اشلاَ (( ايؿرٝ   ... ١، نُا تَّسق  َععِ ايػسٚح "يًحاَا ايؿرٝ " شلر

ٚػبعدٌ َدٔ    (( ازباَا ايؿرٝ  ))ٚحبثٓا ٖرا ذاٍٚ إٔ ٜٛظـ االت٬ف زٚاٜا  

ف       ٖرا ا٫الت٬ف ظاٖس٠ ع١ًُٝ ،  ، تدٍ عًد٢ َدد٣ عٓاٜد١ احملددثني بسٚاٜد١ ايٓؿٛد

ٚأٖٚاّ  (( ازباَا ))، إمنا ٖٛ االت٬ف ْػأ َٔ زٚا٠  ٚأثب  إٔ َععِ ٖرا ا٫الت٬ف

 . ، ٚنٌ ذيو نإ َكسْٚاّْ با٭َث١ً ٚقع  َٔ قبًِٗ ٚيٝظ َٔ أؾٌ ايؿرٝ 

، ٜٚٛؾٞ  ، ٚأ١ُٖٝ ٖرٙ ايٓطا (( ازباَا ايؿرٝ  ))ٚذبدث ايبرث عٔ ْطا 

      ٚ الساجدد٘د  إايباذدددث بكدددسٚز٠ ا٫ٖتُددداّ بٗدددرا ايهتددداب ٚاسبدددسف عًددد٢  باعتدد٘د 

ز٠   ِ      يًُطددًُني بؿدٛد ، َٚهاْتد٘د ايهددبرل٠      َتكٓدد١ تًٝددل بٗددرا ايهتدداب ايععددٝ

 ِ ٍ اهلل       ْؿٛضدٗ َٕ ناؾد١  بعدا      ، ٫غدتُاي٘ عًد٢ أؾد  أذامٜدث زضٛد ، ذيدو أ

((  ٟ ، نُدا ٜٓكؿدٗا ايعٓاٜد١ بسٚاٜات٘د      ٜٓكؿدٗا املصٜدد َدٔ ايتٛثٝدل     (( ؾرٝ  ايبرداز

 . املرتًؿ١ نٞ ْتُهٔ َٔ إؾداز  بع١ جدٜد٠ نا١ًَ

 : باشبَّٛا  اٯت١ٝ ٖٚرا ٜتًَّ  ايكٝاّ

ـ     - 1 ٟ ايػددسٜ ، ٚإٔ  تػددهٌٝ زبٓدد١ َددٔ ا٭ضدداتر٠ املترؿؿددني باسبدددٜث ايٓبدٛد

ا َددٔ أٖددٌ املعسؾدد١ بؿددٔ ايتركٝددل    ؾددرٝ   )) ، ٚشلدِد ايدزبدد١ ايٛاضددع١ بددد   ٜهْٛدٛد

 ٟ ا يًكٝدددددددداّ جبُدددددددا ْطددددددددا     ٚزٚاٜاتدددددد٘د املرتًؿدددددددد١  (( ايبرددددددداز ، ٚإٔ ٜؿسغددددددٛد

دم َٔ ايعًُا٤ َٔ َهتبدا   ،ايكدمي١ ٚاملٛثك١ اي  قِّس٥  ع٢ً ع (( ايؿرٝ  ))

 . ايعاجت املرتًؿ١

ٟ  ))إٔ دبُدا زٚاٜدا     - 2 ، ٚإٔ ربتدداز زٚاٜد١ ايؿسبددسٟ    ، املرتًؿد١  (( ؾددرٝ  ايبرداز

      ٘ ٕ أؾدد٬ّْ ٜعتُدد عًٝد ، ٚإٔ ٜعتُددد عًد٢ ايٓطددر١    ٖٚدٞ أغدٗس ايسٚاٜددا  يتهٛد

أمحدد  بٔ  ضبُدبٔ  ، عًٞ ا٭ؾ١ًٝ اي  نتبٗا امَاّ ايعاجت ٚاسباؾغ املتكٔ

، ٚعًدٞ   ، ٚا٭ؾٍٛ اي  زجدا إيٝٗدا   - زمح٘ اهلل -ٞ ايْٝٛٝين اسبٓبًٞ اشلاسل

ضدداجت ايبؿددسٟ   بددٔ   ، َٚٓٗددا ْطددر١ امَدداّ عبددد اهلل     ؾسٚعٗددا املكابًدد١ عًٝٗددا  

 . املهٞ
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022  
الساد ْطر١ اسباؾغ أبدٞ عًدٞ ايَؿدد     إنُا ميهٔ   َسذ١ً ٫ذك١ 

 . بعد َكابًتٗا ع٢ً أؾًٗا ٚع٢ً ؾسٚعٗا املٛثك١

دّ الًد  ايسٚاٜددا  بعكدٗا بدبعض ٚعبداؾغ عًد٢ ْطددا       ٚبدريو ْكدُٔ عد   

 . ا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ نُا ٚزم  إيٝٓا

تكٝٝدد املُٗدٌ ٚزٝٝدص     ))إٔ ػبُا َا ذنسٙ امَاّ أبٛ عًٞ ايػطاْٞ   نتاب٘د   - 3

ازم٠     (( املػددهٌ ٟ  ))َددٔ ايعًددٌ ايدٛد ،  بطددب  أٖٚدداّ ايددسٚا٠   (( ؾددرٝ  ايبردداز

     ٟ ٚ ِ   ))،    ٚندددرا ٜدددرنس َدددا نتبدد٘د امَددداّ اسبددداؾغ ايٓددٛد ٚ  (( غدددسح َطدددً

((  ٟ ٟ   ))،    ، ٚامَدداّ ابددٔ ذحددس    (( ايبردداز ، َٚددا نتبد٘د امَددداّ    (( ؾددت  ايبدداز

ٟ  ))ايكطدد٬َّْٞ     ، ٚغددرل ذيددو َددٔ ايػددسٚح ايدد  اعتٓدد  بددد    (( إزغددام ايطدداز

، نٞ تتحٓد    (( ؾرٝ  ايبرازٟ ))، ٚاملطترسجا  ع٢ً  (( ؾرٝ  ايبرازٟ ))

 . ا ٚايسٚاٜا    ذاغ١ٝ ايهتاب، ٚترنس ؾسٚم ايٓط ٖرٙ ايعًٌ

، َٚعازبد١ املدام٠    ا٫ضتؿام٠ َٔ ايهت  ٚا٭حباث اي  نتب    ٖرا اِّاٍ - 4

 . ايع١ًُٝ اي  ؾٝٗا َٔ أجٌ الد١َ ايٓؿٛف

، ٚتثبٝد    ، َٚكازْد١ ايٓطدا ٚايسٚاٜدا     بعدد إٔ تدتِ ايًحٓد١ َدٔ ْطدا ايؿدرٝ        - 5

اب ّ بعُددٌ    ا٭يؿدداظ، ٚغددسح ايػدداَض َددٔ    ، ٚبٝددإ ا٫الت٬ؾددا   ايؿدٛد ، تكدٛد

 . (( ؾرٝ  ايبرازٟ ))ؾٗازع عا١َ غا١ًَ يهٌ غازم٠ ٚٚازم٠   

ٚبريو ميهٓٓا إٔ ْٓحص َثٌ ٖرا املػسٚع ايكدرِ ايدرٟ ضدٝرؿغ يًُطدًُني     

ٟ      أؾ  نتاب بعد نتاب اهلل تعداىل  ، تًٝدل   ، ٚربدسد يٓدا  بعد١ يؿدرٝ  ايبرداز

       ُ امَدداّ ، َٓدر إٔ نتب٘د    نيبٗدرا ايهتداب ايععدِٝ ايددرٟ َدا شاٍ ٜٓداٍ عٓاٜد١ املطددً

 ... ايبرازٟ ٚإىل َٜٛٓا ٖرا
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022 
 فٗسع َصادز ايبرث

1 -     ٕ  : تددأيٝـ ا٭َددرل عد٤٬ ايدددٜٔ ابٔد بًبددإ ايؿازضددٞ )     امذطدإ   تكسٜدد  ؾدرٝ  ابدٔد ِذَبدا

، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، برلٚ  ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ٩ٚطا، ذبكٝل ا٭ضتاذ غعٝ  ا٭زْ ( ٖد739 

 . 1988ّ-ٖد1408

ٞ     ا٫الد  - 2 ، يًردداؾغ مجداٍ ايدددٜٔ    ت٬ف بدني زٚا٠ ايبرددازٟ عٔد ايؿسبددسٟ ٚزٚاٜدا  عدٔد ايٓطدؿ

 . ٖد1420، ايسٜاض  ، ماز ايٛ ٔ : ؾ٬ح ٬ٍٖ ، ذبكل عبد اشلامٟبٔ  ٜٛضـ

ف  أاالت٬ف ايسٚاٜا  ٚ - 3 عبدد ايكدامز حبدث    بٔد   عبدد اهلل بٔد   َٛؾدل  أ.م. . ثسٙ   تٛثٝدل ايٓؿٛد

 . ٖد1420، ايط١ٓ ايثا١ْٝ عاّ  م ايثأَ، ايعد ، ايسٜاض ْػس مبح١ً ايدزع١ٝ

4 -    ٟ ٞ  بدٔد  ضبُدددبٔد   : ٭محددد إزغدام ايطددازٟ يػددسح ؾدرٝ  ايبردداز ،  أبدٞ بهددس ايكطدد٬َّْ

 . ٖد1307، مبؿس  ، ايَّبع١ امل١ُٝٓٝ ( ٖد923  ، ايػاؾعٞ ) ايكاٖسٟ

5 -    ٟ ٞ   أعدد٬ّ اسبدددٜث   غددسح ؾددرٝ  ايبردداز ُٝإ اشبَّدداب . ، ذبكٝددل م  ، يإلَدداّ أبددٞ ضدًد

ّ ايكس٣ ضعد آٍ ضعٛمبٔ  ضبُد  . ٖد1409، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، َعٗد ايبرٛث ايع١ًُٝ جاَع١ أ

بٔد   : حملد  ايددٜٔ أبدٞ عبدد اهلل ضبُدد      إؾام٠ ايٓؿٝد    ايتعسٜـد بطدٓد ازبداَا ايؿدرٝ       - 6

، ذبكٝل ايدنتٛز ايػٝا  ( ٖد726  بٔ زغٝد ايطب  ايؿٗسٟ ا٭ْديطٞ )اضبُد بٔ  عُس

 . ، ايداز ايتْٛط١ٝ يًٓػس ٘ضبُد اسببٝ  ابٔ اشبٛج

: يًرداؾغ   امنُاٍ   زؾا امزتٝاب عٔ امل٪تًـ ٚاملرتًـد   ا٭زلدا٤ ٚايهِّٓد٢ ٚا٭ْطداب     - 7

ٞأ ٔ     بٔ  ٖب١ اهللبٔ  أبٞ ْؿس عً ؼبٝد٢  بٔد   جعؿس املعسٚف بدابٔ َدان٫ٛ ذبكٝدل عبدد ايدسمح

 . .يبٓإ ، برلٚ  ، ايٓاغس ضبُد أَني مَخ املعًُٞ ايُٝاْٞ

ٌ   ، امَدداّ اسبداؾغ أبدٛد اسبطدٔد ايدداز قَّددين     َدا  ٚايتتبددا اميصا - 8 ا َكبدد بدٔد  ، ذبكٝددل ايػٝد

 . ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، املهتب١ ايطًؿ١ٝ َكبٌ ايٛامعٞبٔ  ٖامٟ

،  َٛضد٢ ايٝرؿد   بٔد   ، ايكاقدٞ عٝداض   امملاع إىل َعسؾ١ أؾٍٛ ايسٚاٜد١ ٚتكٝٝدد ايطدُاع    - 9

 . ٖد1398، ايكاٖس٠  ، ماز ايذلاث ذبكٝل ايطٝد أمحد ؾكس

ضداجت ايبؿدسٟ   بٔد   ، مجداٍ ايددٜٔ عبدد اهلل    ، ثبد  ايع٬َّٔد١   امَدام مبعسؾ١ عًٛ امضٓام - 10

، اشلٓدد   ، ذٝددز أبدام   ، ََّبع١ صبًدظ ما٥دس٠ املعدازف ايعثُاْٝد١     ، مجع٘ ابٓ٘ ضاجت املهٞ

 . ٖد1328

ِ     ا٭ْطداب  - 11 ل ، ذبكٝدد ( ٖدد 562  ضبُددد ايطدُعاْٞ ) بٔد   : يإلَداّ أبدٞ ضددعد عبدد ايهدسٜ

 . ، برلٚ  ، ْػسٙ أَني مَخ ، ٚصبُٛع١ َٔ ا٭ضاتر٠ املعًُٞ ايُٝاْٞ
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022  
ٟ ا٭ْديطٞ )بٔ  ضبُدبٔ  : ٭بٞ عبد اهلل ضبُد بسْاَخ اِّازٟ - 12 ،  ( ٖد862  عًٞ اِّاز

  ٕ ٞ  ذبكٝدل ضبُددد أبدٛد ا٭جؿددا -ٖددد1402، ايَّبعدد١ ا٭ٚىل  ، بددرلٚ  ، ماز ايػددسب امضدد٬َ
1982ّ . 

،  ( ٖدد 463  ثاب  اشبَّٝ  ايبػددامٟ ) بٔ  عًٞبٔ  َاّ أبٞ بهس أمحد: يإل تازٜا بػدام - 13

 . ، برلٚ  ماز ايهتاب ايعسبٞ

ٞ  بدٔد  تدازٜا جسجدإ سبُدص٠    - 14 ٕ   . ، ذبد  إغددساف م  ٜٛضـد ايطدُٗ ،  ضبُدد عبدد املعٝدد الددا

 . ، برلٚ  يبٓإ ، عاجت ايهت  ايَّبع١ ايثايث١

15 -   ٞ ٟ . ، تسمجدد١ م  ، ؾدد٪ام ضددصنني  تددازٜا ايددذلاث ايعسبدد م ذحدداش ، جاَعدد١ امَدداّ   ضبُدٛد

 . ٖد1403ضعٛم امض١َٝ٬ بٔ  ضبُد

ٟ        ذبؿ١ ا٭غساف مبعسؾ١ ا٭ ساف - 16 ، َدا   ، امَداّ مجداٍ ايددٜٔ أبٛد اسبحداد ٜٛضـد املدص

، ذبد  إغدساف عبدد ايؿدُد غدسف       ، يًراؾغ ابٔ ذحدس  ايٓه  ايعساف ع٢ً ا٭ ساف

 . ٖد1400، اشلٓد  ، ايداز ايك١ُٝ ايدٜٔ

،  ٖدد( 748عثُدإ ايدرٖ  )   بٔد   أمحدد بٔد   : يإلَاّ أبٞ عبد اهلل ضبُد ٠ اسبؿاظترنس - 17

 . ّ(1970-ٖد1390، ايَّبع١ ايسابع١ ) ، اشلٓد ما٥س٠ املعازف ايعثُا١ْٝ

، مزاض١  ذحس ايعطك٬ْٞبٔ  عًٞبٔ  ، اسباؾغ امحد تػًٝل ايتعًٝل ع٢ً ؾرٝ  ايبرازٟ - 18

 . ، برلٚ  هت  امض٬َٞ، امل ضعٝد عبد ايسمحٔ ايكصقٞ. ٚذبكٝل م

19 -     ٌ امحددد بٔد   ضبُدد بٔد   : يإلَداّ اسبداؾغ أبدٞ عًدٞ اسبطدني      تكٝٝدد املُٗدٌ ٚزٝٝدص املػده

ٞ ازبٝاْٞ ) ، ٚشاز٠ املعازف ٚايػ٦ٕٛ  ، مزاض١ ا٭ضتاذ ضبُد أبٛ ايؿكٌ ( ٖد498  ايػطاْ

ضبُد عصٜص ْٚطر١ أالس٣ ذبكٝل ،  ٖد1414، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، املًُه١ املػسب١ٝ امض١َٝ٬

 . ٖد1421، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، ماز عاجت ايؿٛا٥د ٚعًٞ عُسإ

عبدد ايػدين ايػدٗرل    بٔد   ، اسباؾغ أبٛ بهس ضبُد ايتكٝٝد ملعسؾ١ ايسٚا٠ ٚايطٓٔ ٚاملطاْٝد - 20

 . ٖد1403، اشلٓد  بٔ ْك١َّ  با مبَّبع١ صبًظ ما٥س٠ املعازف ايعثُا١ْٝاب

ٞ عٝط٢ ضبُد ازباَا - 21 ّ أب ٟ )بٔ  عٝط٢بٔ  : يإلَا محد أ، ذكك٘  ( ٖد279  ضٛز٠ ايذلَر

 . ٖد1356 ا٭ٚىل ايَّبع١ ، َؿس ، ٚأ٫ٚمٙ ، اسبً  ايبابٞ َؿَّؿ٢ ََّبع١ ، ٚآالسٕٚ ، غانس

ٍ اهلل       - 22 ٚ  ازباَا ايؿدرٝ  املطدٓد َٔد ذددٜث زضٛد ٘ أٚضدٓٓ٘  : يإلَداّ أبدٞ عبدد اهلل     ٜاَد

ز٠ عد    ( ٖد256  إزلاعٌٝ ايبرازٟ )بٔ  ممد َّا١ْٝ  ، ْطدر١ َؿٛد ، مجعٝد١   ٔ ايَّبعد١ ايطًد

ؾدرٝ  أبدٞ عبدد اهلل     ))، ٚ (( ؾت  ايبازٟ )):  ، ٚاْعس ٖد1421 ، ايكاٖس٠ املهٓص امض٬َٞ

 . (( ايبرازٟ
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022 
ٞ بٔ  ضبُدبٔ  : يعبد ايسمحٔ ازبسح ٚايتعدٌٜ - 23 ، املعدسٚف بدابٔ أبدٞ ذدامت      إمزٜظ ايػداؾع

ٔ  ( ٖددد327  ايدساشٟ )  ٞ ؼبٝدد٢ املعبٔد   ، ذبكٝددل عبددد ايددسمح ، ما٥ددس٠ املعددازف   ًُددٞ ايُٝدداْ

 . 1952ّ-ٖد1371، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، اشلٓد ايعثُا١ْٝ

،  ، ماز ايهتد  ايعًُٝد١   ، ايطٝد ؾدٜل ذطٔ ايكٓٛجٞ اسب١َّ   ذنس ايؿراح ايطت١ - 24

 . ، يبٓإ برلٚ 

أمحددد ايؿاضددٞ   بدٔد   ، امَدداّ تكددٞ ايدددٜٔ ضبُددد    ذٜددٌ ايتكٝٝددد   زٚا٠ ايطددٓٔ ٚاملطدداْٝد    - 25

 . ، برلٚ  ، ماز ايهت  ايع١ًُٝ ، ذبكٝل نُاٍ اسبٛ  املهٞ

ش  -26 ٟ  ))زَدٛد ٞ    (( ازبدداَا ايؿددرٝ  يًبردداز ضبُددد بدٔد  يإلَدداّ غددسف ايدددٜٔ أبددٞ اسبطددني عًدد

ز٠ طبَّٛ د١ جاَعدد١ امَداّ ضبُدد      ْٝين َؿٛد (  /خ1417 ضدعٛم امضد١َٝ٬ بددسقِ )  بدٔد  ايٝٛد

ز     ، ْٚطدر١ باملهتبد١ املًهٝد١     ٠َٚٓٗا ْطر١ أالس٣ مبهتب١ املًو عبدد ايعصٜدص باملدٜٓد١ املٓٛد

 . (10802املػسب١ٝ بسقِ )

، أغسف عًد٢ ايتركٝدل    أمحد ايرٖ بٔ  ، امَاّ سلظ ايدٜٔ ضبُد ضرل أع٬ّ ايٓب٤٬ - 27

 . ، برلٚ  ٖد1402، ايَّبع١ ا٭ٚىل عاّ  ، َ٪ضط١ ايسضاي١ طٚغعٝ  ا٭زْا٩

بٗساّ ايدازَٞ ايتُُٝٞ بٔ  يؿكٌابٔ  عبد ايسمحٔبٔ  : يإلَاّ أبٞ ضبُد عبد اهلل ايطٓٔ - 28

 . ، برلٚ  ماز ايهت  ايع١ًُٝ، ، بعٓا١ٜ أمحد ضبُد مُٖإ  ( ٖد255  )

ٞ عبد اهلل ضبُد ايطٓٔ - 29 ّ أب ،  ( ٖد275  )٘ ، املعسٚف بابٔ َاج ٜصٜد ايكصٜٚينبٔ  : يإلَا

 . 1952ّ-ٖد1372، ماز إذٝا٤ ايهت  ايعسب١ٝ  ذبكٝل ضبُد ؾ٪ام عبد ايباقٞ

30 -  ٔ ٕ   ايطدٓ ُٝا ،  ، تعًٝدل عددص   ( ٖدد 275 ا٭غدعث ايطحطددتاْٞ ) بٔد   : يإلَداّ أبدٞ ماٚم ضدًد

 . ، ضٛزٜا ، محـ ، ْػس ضبُد عًٞ ايطٝد ( ٖد1388 ، ايَّبع١ ا٭ٚىل ) ٚعامٍ ايطٝد

ٟ بٔ  : يإلَاّ أبٞ اسبطٔ عًٞ ايطٓٔ - 31 ، تؿدرٝ    ( ٖدد 385  ، ) عُس ايدازقَّين ايبػددام

 . ٖد1386از احملاضٔ يًَّباع١ ايكاٖس٠ ، م عبد اهلل ٖاغِ مياْٞ

، ماز  ( ٖدد 303  عًدٞ ايٓطدا٥ٞ )  بٔد   غدعٝ  بٔد   : يإلَاّ أبٞ عبدد ايدسمحٔ أمحدد    ايطٓٔ - 32

 . 1930ّ-ٖد1346، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، برلٚ  ايؿهس

ٔ ايهدل٣ - 33 ٞ عبد ايسمحٔ أمحد ايطٓ ّ أب ،  ( ٖد303  عًٞ ايٓطا٥ٞ )بٔ  غعٝ بٔ  : يإلَا

  ٛ ٟ   ذبكٝدل ايددنت ُٝإ ايبٓدداز ٔ   ز عبددد ايػؿداز ضدًد د نطددسٟٚ ذطد ، ماز ايهتدد   ، ٚضٝد

 . 1991ّ-ٖد1411، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، برلٚ  ايع١ًُٝ
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022  
،  ( ٖدد 458  عًدٞ ايبٝٗكدٞ )  بٔد   اسبطدني بٔد   : يإلَداّ أبدٞ بهدس امحدد     ايطدٓٔ ايهددل٣   - 34

 . ، اشلٓد صبًظ ما٥س٠ املعازف ايعثُا١ْٝ

،  ( ٖد748 عثُإ ايرٖ  )بٔ  أمحدبٔ  بٞ عبد اهلل ضبُد: يإلَاّ أ ضرل أع٬ّ ايٓب٤٬  - 35

-ٖددد 1402، ايَّبعدد١ ا٭ٚىل   ، بددرلٚ  ي١، َ٪ضطدد١ ايسضددا  ذبكٝددل صبُٛعدد١ َدٔد ا٭ضدداتر٠   
1982ّ . 

 . : امذطإ   تكسٜ  ؾرٝ  ابٔ ذبإ ؾرٝ  ابٔ ِذَبإ - 36

37 -   ٟ ٟ   ؾددرٝ  أبددٞ عبددد اهلل ايبردداز اٚ م ايٓدٛد د أبدٛد ايؿكددٌ  ، ٚضبُدد : ذبكٝددل ٚتعًٝددل ضبُدٛد

، ٚزقِ نتب٘  ، ٚنت  َكدَت٘ ايع١ًُٝ عبد ايػين عبد اشبايل ، ٚضبُد الؿاجٞ إبساِٖٝ

ٜبا  عبدد ايػدهٛز عبدد ايؿتداح ؾددا       ، ٚثبد  ؾدؿرا  ٚأجدصا٤ ؾدت       ٚأذامٜث٘ ٚثب  ايتؿٛد

، َهد١   ، َهتبد١ ايٓٗكد١ اسبدٜثد١    ايبازٟ ع٢ً ايؿٗدازع ؾداحل ايعبدد ايدسمحٔ ايساغدد     

:  ّ ٚاْعدس 1984-ٖدد 1404، ايَّبعد١ ايثاْٝد١    ٜاض اسبدٜث١ ايسٜداض ، َٚهتب١ ايس املهس١َ

 . ازباَا ايؿرٝ 

 . = ؾت  ايبازٟ ؾرٝ  ايبرازٟ - 38

ُٞ ايٓٝطددابٛزٟ )  بدٔد  إضددرام بدٔد  : ٭بددٞ بهددس ضبُددد   ؾددرٝ  ابدٔد الصميدد١  - 39  الصميدد١ ايطدًد

ٞ      ( ٖد311  ٞ   ، ذبكٝدل ايددنتٛز ضبُدد َؿدَّؿ٢ ا٭ععُد ، بدرلٚ    ، املهتد  امضد٬َ

 . 1979ّ-ٖد1399ا٭ٚىل  ايَّبع١

ِ    ؾرٝ  َطًِ - 40 ِ ايكػدرلٟ ايٓٝطدابٛزٟ )   بٔد   اسبحداد بٔد   : يإلَاّ أبدٞ اسبطدني َطًد  َطًد

، ايَّبعد١ ا٭ٚىل   ، ماز إذٝا٤ ايهت  ايعسبٝد١  ، ذبكٝل ضبُد ؾ٪ام عبد ايباقٞ ( ٖد261 

 . 1955ّ-ٖد1374

ز َٔد     بٞضًُٝإ ايسٚماْٞ املػسبٔ  ، ضبُد ؾ١ً اشبًـ مبٛؾٍٛ ايطًـ - 41 ط َؿٛد ، طبَّٛد

 . 2602، ذب  زقِ  َهتب١ اسبسّ املهٞ

42 -  ١ ـ   ايؿدًد ٍ اعبدددد املًددو املعدددسٚف بددد  بددٔد  ، أبددٛد ايكاضدددِ الًدد ، ذبكٝدددل عدددص    بٔ بػددهٛا

 . ، ايكاٖس٠ ، َهتب١ اشباظبٞ اسبطٝين

، املعدسٚف   عثُإ ايػٗسشزٟبٔ  عبد ايسمحٔبٔ  : يإلَاّ أبٞ عُسٚ عثُإ عًّٛ اسبدٜث - 43

ز ايددٜٔ عدذل      ( ٖد643  ح )بابٔ ايؿ٬ ، بدرلٚ    ، املهتبد١ ايعًُٝد١   ، ذبكٝدل ايددنتٛز ْٛد

 . 1981ّ-ٖد1401
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021 
ٟ غسح ؾرٝ  ايبرازٟ - 44 ّ أبٞ ايؿكٌ امحد ؾت  ايباز عًٞ ابٔ ذحس ايعطك٬ْٞ بٔ  : يإلَا

ؿ١ٝ   ( ٖدد 852  ) ب١ اسبُددد       ، مبؿدس  ،  بدا املَّبعد١ ايطدًد ا عبددد ايكدامز غٝد ، ٚ بعد١ ايػٝد

 . ٖد1421عاّ ايَّبع١ ا٭ٚىل 

عبدد ايدسمحٔ ابٔد ضبُدد     بٔد   : يإلَداّ أبدٞ اشبدرل ضبُدد     ؾت  املػٝث غسح أيؿ١ٝ اسبددٜث  - 45

ٔ   ( ٖدد 902  ايطدراٟٚ )  ٕ بدٔد  ضبُدد بٔد   ، ذبٝدل عبددد ايدسمح ؿ١ٝ  عثُدا ،  ، املهتبد١ ايطدًد

 . 1968ّ-ٖد1388، ايَّبع١ ايثا١ْٝ  باملد١ٜٓ املٓٛز٠

46 -  َ ط ايؿٗسع ايػاٌَ يًذلاث ايعسبٞ امضد٬ ث اسبكداز٠      ٞ املرَّٛد ، اُِّدا املهدٞ يبرٛد

 . ، ا٭زمٕ ، عُإ امض١َٝ٬

ؾٗددسع طبَّٛ ددا  اسبدددٜث ايػددسٜـ ٚعًَٛد٘د   َهتبدد١ املًددو عبددد ايعصٜددص باملدٜٓددد١           - 47

 . ضعٝد زاي بٔ  ، إعدام عُاز املٓٛز٠

اع املعدازف       - 48 ٭بدٞ   : ؾٗسض١ َا زٚاٙ عٔ غٝٛال٘ َٔ ايددٚاٜٚٔ املؿدٓؿ١   قدسٚب ايعًدِ ٚأْٛد

ٟ امغدبًٝٞ )    بٔد   عُدس بٔ  الرلبٔ  بهس ضبُد ، ْػدسٙ ؾسْطػده١    ٖدد( 575الًٝؿد١ ا٭َٛد

 ٔ ٠   قدداز٠ شٜدددٜ زا  ماز اٯؾددام ازبدٜددد٠   ، ٚتًُٝددرٙ الًٝدإ زبدداز٠  سغدٛد ،  ، بددرلٚ  ، َٓػٛد

 . 1979ّ-ٖد1399ايَّبع١ ايثا١ْٝ 

از ؾدامز  ، م إذطدإ عبداع  . ، ذبكٝدل م  ، امَاّ ضبُد غدانس ايهدت    ؾٛا  ايٛؾٝا  - 49

 . ، يبٓإ برلٚ 

50 -    ٟ ض ايبددازٟ عًدد٢ ؾددرٝ  ايبردداز ٟ    ؾٝد ز ايهػددُرل ا ضبُددد أْدٛد ، ثددِ  : َدٔد أَدايٞ ايػدٝد

ٟ      ٖد1352، املتٛؾ٢ ض١ٓ  ايدٜٛبٓدٟ ض ايبداز ١ ايبددز ايطدازٟ إىل ؾٝد : يٮضدتاذ   ،َا ذاغٝد

 . ، برلٚ  ، ماز املعسؾ١ ضبُد بدز عاجت املرلتٗين

 . ، ايكاٖس٠ ، َعٗد املرَّٛ ا    جاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ١صب١ً َعٗد املرَّٛ ا  ايعسبٝ - 51

ٞ   صبُا ايصٚا٥د َٚٓبا ايؿٛا٥د - 52  عُدس اشلٝثُدٞ )  بٔد   أبدٞ بهدس  بٔد   : يإلَاّ أبٞ اسبطٔد عًد

 . 1967ّ، برلٚ  ايَّبع١ ايثا١ْٝ    ، ماز ايهتاب ايعسبٞ ( ٖد807 

ِ املؿٗسع - 53 ّ ايع١َ٬  - اُِّا امل٪ضظ يًُعح عًٞ ابٔ بٔ  غٗاب ايدٜٔ أمحدَػٝر١ امَا

، ذبكٝدل   ( ٖدد 852  ، ايػٗرل بدابٔ ذحدس ايعطدك٬ْٞ )    أمحدبٔ  عًٞبٔ  ضبُدبٔ  ضبُد

-ٖدد 1413، ايَّبعد١ ا٭ٚىل   ، بدرلٚ   ، ماز املعسؾد١  ايدنتٛز ٜٛضـ عبد ايسمحٔ َسعػًٞ
1992ّ . 
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020  
ٞ . ، تددأيٝـ م َدزضدد١ امَدداّ ايبرددازٟ   املػددسب   - 54 ،  ايعددسب ، ماز يطددإ ٜٛضدـد ايهتدداْ

 . ، يبٓإ برلٚ 

٘ بدٔد  : يإلَدداّ أبددٞ عبددد اهلل ضبُددد   املطددتدزى عًدد٢ ايؿددرٝرني  - 55 ،  عبددد اهلل ابدٔد محدٜٚدد

 . ، اشلٓد ، ذٝدز آبام ، ما٥س٠ املعازف ايعثُا١ْٝ ٖد(405املعسٚف باسبانِ ايٓٝطابٛزٟ ) 

باْٞ ) بٔ  ضبُدبٔ  : يإلَاّ أبٞ عبد اهلل أمحد املطٓد - 56 ، املهتد    ( ٖدد 241  ذٓبٌ ايػٝد

 . ٖد1398، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، برلٚ  ، ٚماز ؾامز امض٬َٞ

ٞ بهس عبد اهلل املطٓد - 57 ّ أب ٟ )بٔ  : يإلَا ، ذبكٝل ايػٝا ذبٝ   ( ٖد219  ايصبرل اسبُٝد

 . ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، املهتب١ ايطًؿ١ٝ ايسمحٔ ا٭ععُٞ

ٞ عبد اهلل ضبُد املطٓد - 58 ّ أب ، زتب٘ ع٢ً  ٖد(204ايعباع ايػاؾعٞ ) بٔ  إمزٜظبٔ  : يإلَا

اب ضبُددد  ٟ   ( ٖدد 1257  عابددد ايطددٓدٟ ) بٔد   ا٭بٛد ، ٚعددص   ، ذككد٘د ٜٛضدـد عًد٢ ايددصٚاٚ

 . 1951ّ-ٖد1370، برلٚ   ، ماز ايهت  ايع١ًُٝ ايعَّاز

ـ  - 59 ِ بدٔد  ضبُدد بدٔد  : يإلَداّ أبددٞ بهدس عبدد اهلل    املؿدٓ ب١     إبدساٖٝ ، املعدسٚف بددابٔ أبدٞ غدٝد

 . ، اشلٓد ، بَٛباٟ ، ايداز ايطًؿ١ٝ ، بيغساف طبتاز أمحد ايٓدٟٚ ( ٖد235  ايعبطٞ )

ا ذبٝد  ايدسمحٔ      ( ٖدد 211  ُٖداّ ايؿدٓعاْٞ )  بٔد   : يعبد ايساشم املؿٓـ - 60 ، ذبكٝدل ايػٝد

 . 1983ّ-ٖد1403، ايَّبع١ ايثا١ْٝ  ، برلٚ  ، املهت  امض٬َٞ ا٭ععُٞ

، بدرلٚ    ، ماز بدرلٚ   ، ماز ؾامز ايبػدامٟعبد اهلل اسبُٟٛ بٔ  ، ٜاقٛ  َعحِ ايبًدإ - 61

 . ٖد1404عاّ 

ضبُدد  . ، ذبكٝدل م  أمحدد ايدرٖ   بٔد   ، امَاّ سلدظ ايددٜٔ ضبُدد    َعحِ غٝٛخ ايرٖ  - 62

 . ٖد1408، يَّبع١ ا٭ٚىل  ، ايَّا٥ـ ، َهتب١ ايؿدٜل اسببٝ  اشل١ًٝ

ضبُد اسببٝد   . ل م، ذبكٝ أمحد ايرٖ بٔ  ، امَاّ سلظ ايدٜٔ ضبُد املعحِ املرتـ - 63

 . ٖد1408، ايَّبع١ ا٭ٚىل  ، ايَّا٥ـ ، َهتب١ ايؿدٜل اشل١ًٝ

،زٚاٜد١   ( ٖدد 179  أبدٞ عداَس ا٭ؾدبرٞ )   بٔد   أْدظ بٔ  : يإلَاّ أبٞ عبد اهلل َايو املٛ أ - 64

ٞ     ، ؼب٢ٝ ايًٝثدٞ املؿدُٛمٟ   بٔ  ؼب٢ٝ ، ماز إذٝدا٤ ايهتد     ذبكٝدل ضبُدد ؾد٪ام عبدد ايبداق

 . 1951ّ-د1370ٖ، ايكاٖس٠  ايعسب١ٝ

، َهتبد١ ايثكاؾدد١   ، مجدا ٚتستٝد  ٜٛضدـد ضدسنٝظ    َعحدِ املَّبٛعدا  ايعسبٝد١ ٚاملعسبدد١    - 65

 . ، ايكاٖس٠ ايد١ٜٝٓ
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022 
ٞ  ، ايتًُطاْٞ ، امَاّ أمحد ضبُد املػسبٞ ْؿ  ايَّٝ  - 66 ،  ، بدرلٚ   ، ماز ايهتاب ايعسبد

 . يبٓإ

عًٞ ابٔ ذحس ايعطدك٬ْٞ  ٔ ب : يإلَاّ أبٞ ايؿكٌ أمحد ٖدٟ ايطازٟ َكد١َ ؾت  ايبازٟ -67

 .  ، مبؿس ، املَّبع١ ايطًؿ١ٝ ٖد(852) 
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