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ص:  
ّ
 الـملخ

هلح خُاة الٟغص في صًىه وصهُاٍ, وخغم ٖلى ؤن ٩ًىن  اعخنى     ًُ ؤلاؾالم  ب٩ل ما 

 حؿىصٍ عوح الخ٩اج٠ والٗض٫ واإلاؿاواة وؤلازاء, ٞىجض 
ً
 مخأػعا

ً
اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي مجخمٗا

ؤَمُت جغابِ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, و اإلاؿلمحن هٟىؽ  ؤن ؤلاؾالم خاو٫ ؤن ًغسخ في

وؤن اإلاؿلم حؼء ال ًخجؼؤ مً َظا اإلاجخم٘, ُٞيبغي ؤن ًدغم ٧ل مؿلم ٖلى ما ُٞه 

ولظا ٞةن ؤلاؾالم خغم ٧ل الخغم ٖلى وحىص ؛ مهلخت ؤزُه و٦إنها مهلخخه الخانت

ظٍ ال٣ُم الاحخماُٖت التي  ٢ُم احخماُٖت ٦ُٟلت بدٟٔ خ٣ى١ حمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘, َو

عخمه  في الجام٘ الصخُذ لإلمام البساعي ه وؾلم نلى هللا ٖلُجؼزغ بها ؤخاصًث الىبي 

بط جداٞٔ َظٍ ال٣ُم ٖلى ٦غامت ؤلاوؿان وتهظب ؾلى٦ه مما  ؛مً ٦خاب ألاصب هللا

ت الُىم, ٦ما جلٟذ الىٓغ بلى الضوع التي  ٣ًط ي ٖلى اإلاك٨الث التي حٗاوي منها البكٍغ

َم م٩ىهاث الخًاعة جلٗبه ال٣ُم الاحخماُٖت ؤلاؾالمُت في الاعج٣اء باإلوؿان ٦إخض ؤ

   .
ً
 واحخماُٖا

ً
 ؤلاوؿاهُت, وبطا خضر زغوج ٖنها ازخل جىاػن الٟغص وجإزغ ماصًا
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 الـمقّدمت:

 
ً
الخمض هلل عب الٗاإلاحن وؤًٞل الهالة وؤجم الدؿلُم ٖلى اإلابٗىر عخمت

لى آله وصخبه ؤحمٗحن.  للٗاإلاحن ٖو

ُض: ْٗ  وَب

 ً  مً بوؿاهِخه وقٗىعٍ بداحاث آلازٍغ
ً
ُ٘ صاثما  ؤلاوؿان جيب

َ
ٞةّن ٖٓمت

٨ظا  مت لهم َو حر م٣ىماث الخُاة ال٨ٍغ ومٗاهاتهم, والى٢ىٝ بلى حاهبهم, وجٞى

٧اهذ خُاة ومؿحرة عؾى٫ ؤلاوؿاهُت الىبي الخبِب مدمض نلى هللا ٖلُه 

دبّحن واإلاٗاهض
ُ
ضاء ٢بل اإلا ًً ٢بل اإلاامىحن باإلوؿاهُت وؾلم ٣ٞض قهض  له ألٖا

 ؤٖلى في الضٖىة بلى الخ٩اٞل الاحخماعي, وجد٤ُ٣ الخًامً 
ً
الٟاث٣ت ٩ٞان مثال

ىُاء وال٣ٟغاء, لُِٗل الجمُ٘ في ٦غامت وؤمان وؾالم,  ؤلاوؿاوي بحن ألٚا

حن   ًٖ الخ٣ض الُب٣ي والهغاٖاث بحن اإلاتٞر
ً
ىٗم الجمُ٘ باالؾخ٣غاع بُٗضا ٍو

 واإلاُٗضمحن.

هاث الغؾى٫ الخبِب مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم مً زال٫ بّن جىحي

ٟت والتي جدث ٖلى ؤَم مباصت )الخ٩اٞل الاحخماعي( بحن ؤٞغاص  ألاخاصًث الكٍغ

اإلاجخم٘ اإلاؿلم بل ختى حكمل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٧اٞت هي مباصت 

اًتهم  غ الىالضًً والغخمت باألبىاء والؼوحت وُخؿً ٖع  ّبِ
ًْ ُٖٓمت جبضؤ ِم

 ب٨ٟالت الُدُم والؿعي ٖلى وم
ً
اًت خ٣ى١ الجاع زم مغوعا الَٟتهم و٦ظل٪ ٖع

ألاعملت واإلادخاج وبظ٫ اإلاٗغوٝ بحن الىاؽ واهتهاًء بُدؿً الخل٤ والبٗض ًٖ 

 الخضابغ والخباٌٚ والشخىاء بل ختى الغخمت بالبهاثم والجماصاث.

 بالخ
ً
 ٦بحرا

ً
٩اٞل الاحخماعي ل٣ض اَخم عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم  اَخماما

بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاؿلم بك٩ل زام واإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي بك٩ل ٖام ولظل٪ 

ت,  ش البكٍغ ؤَل٤ ٖلُه البٌٗ ) صاُٖت الخًامً الاحخماعي ألاو٫( في جاٍع

لهظا ٧له وؿلِ الًىء وهبحن ؤَم اإلادُاث و٢ىاٖض )الخ٩اٞل الاحخماعي( في 

 مً جىحيهاث الغؾى٫ مدمض
ً
نلى هللا ٖلُه وؾلم والتي ؤقاع  ؤلاؾالم بهُال٢ا

ٟت التي جخُغ١ بليها ُٞما  ها وؤ٦ض ٖليها مً زال٫ ؤخاصًثه الكٍغ ّٗ بليها ووي

.٤ُ ًْ هللا الخٞى  ًإحي مً مباخث َظا اإلاؿخل وِم

 

 أسباب اخخيار املىضىع:

 مً ؤَم ألاؾباب التي صٞٗذ ) الباخثحن( بلى ازخُاع َظا اإلاىيٕى ما آلاحي:

بّن الجام٘ الصخُذ لإلمام البساعي )عخمه هللا(  له ٢هب الؿب٤ في  

م.   لل٣ُم الاحخماُٖت  بٗض ال٣غان ال٨ٍغ
ً
 ج٣ضًمه ؤنال

ب   بْهاع حهىص ؤلامام البساعي  في ال٣ُم الاحخماُٖت مً زال٫ جبٍى

ر ؤو ٣ُٞه ٣ِٞ .   ؤبىاب ٦خابه الجام٘ الصخُذ,  ولِـ ٦ُمدِضّ

ظا البدث؛  الخىنل بلى خلى٫  لبٌٗ الباخثان ًإمالن مً زال٫ َ 

 اإلاكا٧ل الاحخماُٖت التي جىسغ اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت. 

ؿاٖض َظا البدث, اإلاهخمحن  بالتربُت ؤلاؾالمُت  ٖلى ٚغؽ ال٣ُم    ٌُ

الاحخماُٖت  ؤلاؾالمُت  في هٟىؽ اإلاجخم٘  وزانت  الىاِقئت  مً زال٫  

مُت  التي  ًؼزغ بها حؿهُل  الىنى٫  بلى  ٢ُمىا  الاحخماُٖت ؤلاؾال 

. ٤  جغازىا  ؤلاؾالمي الٍٗغ

ببغاػ ال٣ُم الاحخماُٖت  اإلاخًمىت  في ٦خاب ألاصب مً ٦خاب الجام٘  

ت عوابِ الخُاة الاحخماُٖت في اإلاجخم٘  الصخُذ ؛ لإلٞاصة منها في ج٣ٍى

 اإلاؿلم.

 مىهج البدث

ة مً مً ؤحل اؾدُٟاء اإلاىيٕى خ٣ه مً الضعاؾت , وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحى 

ٟت , ا٢خًذ َبُٗت َظٍ الضعاؾت ٖضة مىاهج , لظا  ألاخاصًث الكٍغ

اؾخسضم الباخثان اإلاىهج )الخدلُلي( الؾخسغاج  ال٣ُم الاحخماُٖت مً 

٠ الىاعصة في صخُذ حام٘ ؤلامام البساعي ) ث:  ٌ( 372ألاخاصًث الكٍغ

٠ُ جل٪  عخمه هللا حٗالى, و٦ظل٪ اٖخمض الباخثان اإلاىهج ) الاؾخيباَي( لخْى

٣ت  التي ٣ًىم  بها  الباخثان  ببظ٫  ؤ٢ص ى   ٗٝغ بإهه  الٍُغ ٌُ ال٣ُم, والظي 

٣لي,  وهٟس ي جُب٣ُي ٖىض صعاؾت الىهىم بهضٝ اؾخسضام  حهض قغعي, ٖو

ت اإلاضٖمت باألصلت الىاضخت  ٢ضع  مباصت  ال٣ُم الاحخماُٖت  والتربٍى

 الاؾخُاٖت . 

التي بَىُِذ ٖليها َظٍ الضعاؾت و٢ض ؾل٪ الباخثان  في ٖغى اإلااصة الٗلمُت 

٤ الخُىاث ألاجُت:  ٞو

٦خابت خضًث الباب مً صخُذ الجام٘ لإلمام البساعي م٘ ط٦غ ٖىىان  -2

الباب مً ٦خاب ألاصب, وزم ط٦غ ألابىاب الاجُت: باب: ًٞل مً ٌٗى٫ 

 ًدًُما, وباب: الؿاعي ٖلى ألاعملت, وباب: الىناءة  بالجاع. 

ج الخضًث : ٢ام الباخثا -3 ج الخضًث مً ال٨خب الؿخت, جسٍغ ن بخسٍغ

مغاٖحن في طل٪ الؿجن ألاعبٗت, خؿب الصخت, بخ٣ضًم ؾجن ؤبي صاوص, 

 زم ؾجن الترمظي, زم ؾجن اليؿاجي, زم ؾجن ابً ماحه.

الخ٨م ٖلى الخضًث: بما ؤن الخضًث في صخُذ البساعي, ٞهى خضًث  -4

 صخُذ, .

٤ حم٘ الٟاّ الخضًث  -5 في صخُذ حم٘ الٟاّ الخضًث: وطل٪ ًٖ ٍَغ

م في َظا  الجام٘ لإلمام البساعي ٣ِٞ , ولظا ال هترحم للغواة وال لٛحَر

 البدث .

ب الخضًث,  -6 خماص ٖلى  ٦خب ٍٚغ بُان مٗاوي اإلاٟغصاث: وطل٪ بااٖل

 و٦خب اللٛت, و٦خب الكغوح.

غاب والبُان والبالٚت: ًخُغ١ الباخثان بلى ط٦غ بالٚت الخضًث بن  -7 ؤلٖا

غاب إلاتن الخضًث هبحن طل٪. وحض, ؤو بطا ازخل٠ الىداة   في ؤلٖا

 ؾبب وعوص الخضًث: بُان ؾبب وعوص الخضًث مً مٓاهه, بن وحض  . -8

مجمل بُان الخضًث: وطل٪ بظ٦غ قغح مسخهغ للخضًث الىبي نلى  -9

 هللا ٖلُه وؾلم مىيٕى البدث.

بّحن ُٞه الباخثان ؤَم ما ٌؿخيبِ مً الخضًث مً  :٣ٞه الخضًث -:

خمضًً في طل٪ ٖلى ما ًٟهم مً الخضًث, ؤخ٩ام وآصاب وجىحيهاث, مٗ

ا. حَر  وبما ؤ٢ٍغ ؤَل الٗلم في ٦خب قغوح  الخضًث ٚو

ما ٌؿخٟاص مً الخضًث مً حاهب ال٣ُم الاحخماُٖت: وطل٪ بخدلُل  -21

ههىم ؤخاصًث الجام٘ الصخُذ, والخٗم٤ في ٞهمها وبصعا٥ زٟاًاَا, 

 ٖلى قغوح ٦خب ا
ً
لخضًث مً وبزغاج  ال٣ُم الاحخماُٖت منها, اٖخماصا

م. ً, ومً ٚحَر  ال٣ضماء واإلاٗانٍغ

  خطت البدث:

جخ٩ىن زُت البدث بٗض اإلا٣ضمت مً زالزت مباخث وزاجمت, ٖلى الىدى    

 الاحي:

 اإلابدث ألاو٫ : خُاة ؤلامام  البساعي ) عخمه هللا (.

دخىي ٖلى اإلاُالب الخالُت:  ٍو

 اإلاُلب ألاو٫: اؾمه, ووؿبه, و٦ىِخه.

 جه.اإلاُلب الثاوي: والص
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ت. ُّ ٣
ُ
ل
ُ
ت والخ ُّ ل٣

َ
 اإلاُلب الثالث: نٟاجه الخ

اجه عخمه هللا حٗالى.  اإلاُلب الغاب٘: ٞو

اإلاُلب الخامـ: ؤَمُت ٦خابه) الجام٘ الصخُذ(, وؤًُٞل وؤَم قغوح 

 ال٨خاب.

 اإلابدث االثاوي : ال٣ُم الاحخماُٖت مً باب ًٞل مً ٌٗى٫ ًدًُما.

 الؿاعي ٖلى ألاعملت .اإلابدث الثالث : ال٣ُم الاحخماُٖت مً باب 

 اإلابدث الغاب٘ :  ال٣ُم الاحخماُٖت مً باب الىناءة  بالجاع.

م ٞما ٧ان   اؾإ٫ هللا حٗالى ؤْن ٩ًىن َظا الٗمل زالها لىحهه ال٨ٍغ
ً
وؤزحرا

٣ُه وما ٧ان ٚحر طل٪ ٞمً الكُُان ومً ؤهٟؿىا,  ناثبا ٞبًٟل هللا وجٞى

ي, ووؿإله حٗالى ؤن ٣ًٟهىا وهدمض هللا حٗالى ؤن َضاها لُلب الٗلم الكغع

ُٞه, وآزغ صٖىاها ؤِن الخمضَّ هللِ عّبِ الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها 

لى آله وصخبه ؤحمٗحن.  مدمض ٖو

 

 املبدث ألاول: خياة إلامام  البخاري ) رخمه هللا (.

دخىي ٖلى اإلاُالب الخالُت:  ٍو

 املطلب ألاول: اسمه، ووسبه، وكىيخه.

  َى مدمض بً بؾماُٖل بً ببغاَُم بً مٛحرة بً َبْغِصْػَبه. اسمه:

ا ؤؾلم ٖلى ًضي ًمان البساعي   ًُ  مجىؾ
ً
وَبْغِصْػَبه َى حضٍ ألا٦بر و٧ان عحال

ؿَىضي
ُ
مان َظا َى ؤبى حض ٖبض هللا بً مدمض اإلا بض هللا (1)والي بساعي, ٍو , ٖو

َبه بالٟاعؾُت بً مدمض َى ابً حٟٗغ بً ًمان البساعي الجٟٗي, وَبْغِصػْ 

 .(2)الؼعإ ٦ظا ٣ًى٫: ؤَل بساعي 

 بلى ًمان الجٟٗي الظي ؤؾلم ٖلى ًضًه اإلاٛحرة َحّض  ووسبُه:
ً
ؿبت

ُ
الجٟٗي, و

ِؿب بلُه وؿبت والء بؾالم.
ُ
ا, ٞي ًُّ  البساعي, و٧ان ٢بُل مجىؾ

هغ, وهي مً   بلى مضًىت ُبساعي الىا٢ٗت في بالص ما وعاء النَّ
ً
ؿبت

ُ
وؤما البساعي: و

 (.3) مضن ما وعاء النهغ بُنها وبحن ؾمغ٢ىض مؿاٞت زماهُت ؤًام ؤٖٓم

َى ؤبى ٖبضهللا  بً ؤبي الخؿً, مدمض بً بؾماُٖل , ولم ًسخل٠  وكىيخُه:

 . (4)الٗلماء في ٦ىِخه

 املطلب الثاوي: والدجه.

ولض ؤلامام البساعي عخمه هللا حٗالى في مضًىت  ُبساعي, في ًىم الجمٗت بٗض  

ا٫, ؾىت ؤعب٘ وحؿٗحن وماثت,   زلذ مً قهغ قىَّ
ً
نالتها, لثالر ٖكغة لُلت

ِ ؤبُه عخمه هللا حٗالى
ّ
ش مىلضٍ  بسِ ه وحض جاٍع  .(5)و٢ض ط٦غ البساعي ؤهَّ

قّيت. 
ُ
ل
ُ
لقّيت والخ

َ
 املطلب الثالث: صفاجه الخ

ضما ج٣غؤ الترحماث التي ٦خبذ في ؾحرة ؤلامام البساعي  عخمه هللا حٗالى ٖى

ه, ٞما  ججضَا ج٩لمذ ًٖ خغنه ٖلى الٗلم والٗمل ومجاَضة هٟؿه, ووٖع

 ؤحَملها مً نٟاث .

لقّيت:
َ
 صفاجه الخ

م مً قهغة ؤلامام البساعي الخاّمت وؾٗت عخالجه وجُىاٞه في   ٖلى الٚغ

آلآلٝ مً الكُىر والخالمُظ, ٞةهه لم جهلىا ألامهاع والبلضان ول٣اثه با

الٗضًض مً ألازباع ًٖ َُئخه, وما ونلىا ٖىه َى ما عواٍ ؤبى ؤخمض بً ٖضي 

)) ؾمٗذ الخؿً بً الخؿحن البزاػ ببساعي  :الجغحاوي في نٟخه ٣ٞا٫

 هد٠ُ الجؿم 
ً
٣ًى٫: عؤًذ مدمض بً بؾماُٖل بً ببغاَُم بً اإلاٛحرة قُسا

ل, وال با مه ٖلى ؤ٢غاهه مً (6)))ل٣هحرلِـ بالٍُى ه وخٟٓه وج٣ضُّ , و٧ان هبٚى

اص و٢ىة خٟٓه الاؾخثىاثُت, 
ّ
ؤبغػ ما جمّحز به ؤلامام البساعي َى ط٧اٍئ الى٢

٩ٞان ًدٟٔ ماثت ؤل٠ خضًث صخُذ, ومئتي ؤل٠ خضًث ٚحر صخُذ, و٧ان 

ًإزظ ال٨خاب مً الٗلم ُُٞل٘ ٖلُه اَالٖت ُٞدٟٔ ٖامت ؤَغاٝ الخضًث 

 خضة .مً مغة وا

لقيت:
ُ
 صفاجه الخ

بت في صاع   ض في صاع الضهُا والٚغ ٧ان ٚاًت في الخُاء والشجاٖت والىعٕ والَؼ

ى٤ٟ في زغوجه بسخاء في ؾبُل هللا, وفي  ًُ الب٣اء, وجمحز بال٨غم خُث ٧ان 

 بالبؿاَت 
ً
٨مل بها خاحاث ًىمه, و٧ان ًخمحز ؤًًا ًُ الّنهاًت لم ٨ًً لضًه ما٫ٌ 

بٗض ًٖ الُٛبه والىمُمه والّخىاي٘ والخ٣ىي وا لهالح والخىٝ مً هللا, ٍو

ًْٛب بطا ؤؾاء  ٌَ دترم خ٣ى١ الىاؽ و٧ان مدؿامذ ووصوصا ولم  والك٪ ٍو

ً  ًىصح لألزٍغ
ً
 .(7)بلُه ؤخض, وصاثما

  املطلب الزابع: وفاجه رخمه هللا حعالى. 

 ُٖض الُٟغ آهظا٥, 
ُ
وجىفى البساعي عخمه هللا حٗالى, لُلت الؿبذ, وهي لُلت

ْى٪ٖ
َ
ْغج

ُ
, (8)ىض نالة الٗكاء لُلت الُٟغ وصًٞ ًىم الُٟغ بٗض نالة الٓهغ بس

ؾىت ؾذ وزمؿحن ومئخحن ٖاف ازيخحن وؾخحن ؾىت الا زالزت ٖكغ ًىما, 

 . (9) حؼاٍ هللا ًٖ اإلاؿلمحن زحرا, وؤحؼ٫ مثىبخه 

املطلب الخامس: أهميت كخابه) الجامع الصحيذ(، وأفضُل وأهم شزوح 

 الكخاب.

مىع عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  ل٨خاب,
ُ
الجام٘ الصخُذ اإلاؿىض اإلاسخهغ مً ؤ

غح٘ َظا بلى اإلاؼاًا التي جٟغص بها  م وؾيىه وؤًامه, م٩اهت ُٖٓمت, ٍو
ّ
وؾل

 ال٨خاب ًٖ ب٣ُت ال٨خب ألازغي, وطل٪ ٖلى الىدى الاحي:

ؤحم٘ ؤَل الٗلم ٖلى ؤن ؤصح ٦خاب بٗض ال٣غآن: صخُذ  -2

ا ٖلى َالب الٗلم الكغعي ؤن ٣ًغؤٍ البساعي! لظا ٧ان واحبا  قٖغ

وال ٩ًىن َظا الخضبغ بال بكغح واٝ ٖىض  !٢غاءة جضبغ واؾخيباٍ

 .(10)قُش مخم٨ً, ؤو مً ِزال٫ بٌٗ الكغوح اإلاٗخمضة  

حم٘ ؤلامام البساعي عخمه هللا حٗالى في ٦خابه الجام٘ الصخُذ ما  -3

م وؾيىه, 
ّ
جٟغ١ مً ؤخاصًث الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾل

خُدت في ألامهاع اإلاسخلٟت ٞلملم قخاتها وخ٤٣ وخضتها, الص

 بٌٗ ؤ٢ىا٫ الصخابت والخابٗحن عض ي هللا ٖنهم.
ً
 وؤوعص ؤًًا

ر ٣ُٞه, مُل٘ ٖلى مظاَب  -4 ؤلامام البساعي عخمه هللا ُمدِضّ

ال٣ٟهاء, ٖاٝع بمأزظَم وحججهم, و٦خبُه جُض٫ ٖلى طل٪, و٢ض 

٣ُه َظٍ ألامت((, ٌ( )) البساعي ٢339ٞا٫ وُٗم بً خماص: ) ث: 

ب٘ ٣ٞهي ٞةهه ٢ض نبٜ  ت َو وإلاا ٧ان البساعي ناخب خٞغ

صخُده بهبٛت ٣ٞهُت, واقتهغ ٖىض الٗامت والخانت ؤن ٣ٞه 

البساعي في جغاحمه, بل ٢ض ؤلٟذ في ٣ٞه جغاحم ؤبىابه ٦خب ٖلى 

ٌ(  )اإلاخىاعي ٖلى ؤبىاب 794خُالها, منها: ٦خاب ابً اإلاىحر: ) ث: 

ٌ(  )جغاحم 2287الكاٍ ولي الضَلىي: ) ث: البساعي( , و٦خاب 

ؤبىاب البساعي(, و )قغح جغاحم ؤبىاب البساعي( لل٩اهضَلىي) 

 .(11)ٌ(  2513ث: 

ٞخذ للمدضزحن باب الخض٤ُ٢ في الغواًت والا٢خهاع ٖلى ألاخاصًث  -5

 الصخُدت .

ؾاع ٖلى مىهج ٖلمي ؾلُم ٞاقتٍر في ألاخاصًث التي ًى٣لها  -6

 اء .قٍغ اإلاٗانغة وقٍغ الل٣

ما, اقتراَهما ؤال ًسغحا  -7 ومما جمحز به البساعي ومؿلم ًٖ ٚحَر

في ٦خابيهما مً الخضًث بال ما ٧ان في ؤٖلى صعحاث الصخت, ومما 

ما ٞلم  َُ  عواجه باإلابالٛت في الخٟٔ وؤلاج٣ان, ؤما ٚحر
َ

ِغٝ ُٖ
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ٌكتٍر طل٪, ٞمنهم مً اقتٍر الصخُذ صون ؤن ٌكتٍر ما ٧ان 

مت وابً خبان, ومنهم مً حم٘ في ؤٖلى صعحاث الصخت ٧اب ً زٍؼ

 الصخُذ والخؿً مً ألاخاصًث ٦إصخاب الؿجن.

ا٦دؿب ال٨خاب قهغة واؾٗت في خُاة ؤلامام البساعي ٞغوي ؤهه  -8

, وامخضث قهغجه بلى الؼمً 
ً
ؾمٗه مىه ؤ٦ثر مً ؾبٗحن ؤلٟا

 ٞاث٣حن مً الٗلماء ٞإلٟذ خىله 
ً
 واَخماما

ً
اإلاٗانغ والقى ٢بىال

ً الكغوح واإلاسخهغاث والخٗل٣ُاث ال٨خب ال٨ثحرة م

٤ بٗلىم الخضًث, 
ّ
ا مما ًخٗل حَر واإلاؿخضع٧اث واإلاؿخسغحاث ٚو

٣َل بٌٗ اإلااعزحن ؤن ٖضص قغوخه وخضَا بلٜ ؤ٦ثر مً 
َ
ختى ه

 
ً
 .(12)ازىحن وزماهحن قغخا

ؤزظ ؤلامام البساعي الخضًث الىبىي ًٖ ٦باع اإلادضزحن, وعخالجه  -9

 الىاؾٗت في َلبه .

لىمه مً زال٫  حهىصٍ اإلاباع٦ت -: في زضمت الخضًث الىبىي ٖو

 الخهي٠ُ .

 

 أفضُل وأهم شزوح الكخاب.

 بكغح َظا ال٨خاب ال٣ُم اإلاباع٥, ول٣ض وا٦بذ 
ً
 وخضًثا

ً
اٖخنى الٗلماء ٢ضًما

َِظٍ الٗىاًت والاَخمام مً َٝغ الٗلماء والباخثحن  الجام٘ الصخُذ  مىظ 

ى اإلاؿمى  جإلُٟه, ٣ٞض ْهغ ؤو٫ قغح له في مىخه٠ ال٣غن الغاب٘ الهجغي َو

زم جىالذ ُٞما بٗض َـ(,  499)) ؤٖالم الؿجن(( لإلمام الخُابي اإلاخىفى )

الكغوح والخىاش ي والخٗل٣ُاث مخالخ٣ت مخهلت وصون اه٣ُإ, َىا٫ 

ال٣غون الٗكغة التي جلذ جإلُٟه بلي الُىم, خُث لم ًخى٠٢ اَخمام الٗلماء 

بصخُذ البساعي, و٢ض ْهغث ٖىاًت الٗلماء والضاعؾحن بالجام٘ الصخُذ في 

ا, َظا الٗضص الطخم مً ال٨خب اإلاالٟت خىله قغًخا  حَر وحٗل٣ًُا وخاقُت ٚو

 .(13)ختى ونلذ بلى ازىحن وزماهحن قغخا 

ت ؤًٞل قغوح صخُذ  زم بٗض َظٍ اإلا٣ضماث, ٧ان ٖلُىا ؤن هخ٩لم ًٖ مٗٞغ

 !البساعي 

٣ُي ؤلا باهلل :  ٞإ٢ى٫ وما جٞى

بن ألاًٞلُت بحن قغوح  صخُذ البساعي, جسخل٠ باٖخباعاث ٖلمُت لِـ 

ا, ل٨نها جىضعج جدذ قغح مسخهغ,  زالزت ؤ٢ؿام بازخهاع: َظا مدل ط٦َغ

.  ومخىؾِ, ومبؿٍى

ظا الىٕى مً الكغوح ال ًم٨ً يبُه؛ ل٨ثرجه  ألاو٫: الكغوح اإلاسخهغة, َو

وازخالٝ مؿال٪ ؤصخابه, بال ؤن ؤًٞل َظٍ الكغوح وؤَمها, الخىقُذ 

ي, ل٩ىهه مدغعا ومٗخهغا؛ خُث  قغح الجام٘ الصخُذ للخاٞٔ الؿَُى

ي مً قغوح ,  ٦ثحرة مً ؤَمها ٞخذ الباعي, البً حجغ ؤهخ٣اٍ الؿَُى

ٞكغخه َظا ٌٗخبر ؤًٞل اإلاسخهغاث؛ ل٩ىهه ؤؾهل ٖباعة وؤوضح بقاعة م٘ 

غاث ٣ٞهُت جُٟض اإلابخضت  غاث خضًثُت وج٣ٍغ زالناث ٖلمُت ما بحن جدٍغ

 واإلاىخهي ٖلى خض ؾىاء.

, بل ؤزاله مً  الثاوي: الكغوح اإلاخىؾُت, ظا الىٕى ؤًًا ال ًم٨ً خهٍغ َو

, بل ؤ
ً
 وجٟؿحرا

ً
 وبُاها

ً
 وجىيُدا

ً
٦ثر ال٨خب التي زضمذ صخُذ البساعي, قغخا

ال ؤبالٜ بطا ٢لذ: بن ٚالب قغوح صخُذ البساعي الُىم جضوع في ٞل٪ َظا 

الىٕى مً الكغوح, ؤما ؤًٞل قغوح َظا الىٕى ٞهى: بعقاص الؿاعي لكغح 

ظ صخُذ البساعي, للكهاب الضًً ؤخمض بً مدمض  ال٣ؿُالوي ا , َو

ال٨خاب مً ؤًٞل الكغوح وؤَمها وؤًٞلها, بل ال ؤجدغج بطا ٢لذ: بن َظا 

, ٦ما ؤهه زالنت الكغوح, وه٣اوة  ٛني ٖىه ٚحٍر ٌُ الكغح ٌٛني ًٖ ٚحٍر وال 

 :الغواًاث, خُث جمحز ًٖ ٚحٍر بإمىع ٦ثحرة منها

ؤهه اٖخمض ٖلى ؤصح ٞغوٕ اليسخت الُىهُني , وحٗخبر اليسخت   -2

ؤًٞل وؤحىص وسخ صخُذ البساعي, ٞمً الُىهُيُت مً ؤٖلى و 

ل ٚالب عواًاث صخُذ البساعي, ل٩ىنها  لها ٣ٞض خهَّ خهَّ

اٖخمضث ٖلى ؤعب٘ عواًاث مٗخمضة, ٞهي في خ٣ُ٣تها هاسخت ل٩ل 

 وؤوز٣ها 
ً
غا  جدٍغ

ً
 وؤيبُها

ً
جا وسخ البساعي, ل٩ىنها ؤحىصَا جسٍغ

ه ٖامت ؤَل الٗلم حر طل٪ مما ٌٗٞغ  ٚو
ً
 .عواًت

لى عؤؾها: ٞخذ ؤهه اٖخمض في   -3 قغخه ٖلى ؤ٦ثر قغوح البساعي, ٖو

غ ٖلمي ال ججضٍ ٖىض  الباعي, البً حجغ م٘ ازخهاع مُٟض وجدٍغ

ُىَنها. باَبها ٖو
ُ
, بل ؤزظ مً الكغوح زالنَتها ول  ٚحٍر

 .ؤن ٚالب قغخه ًضوع خى٫ مخىن ألاخاصًث صون جىؾ٘ في ألاؾاهُض 

ُىن الٟىاثض وص  -4 عع الٟغاثض, ؤهه ا٢خهغ ٖلى مهماث اإلاؿاثل ٖو

, ومً ألاؾ٠ِ ؤن بعقاص  حٍر مما امخاػ به قغخه ًٖ ٚحٍر ظا ٚو َو

ل٤ُ به ًَ  
ً
 . !الؿاعي,  لم ًل٤َ ختى ؾاٖتي َظٍ جد٣ُ٣ا ٖلمُا

 

ت, ظا الىٕى لألؾ٠ ٢لُل حضا الثالث: الكغوح اإلابؿَى ؤما ٢ى٫ الكى٧اوي ! َو

ل هي ٧لمت ب !, ٞلِـ ٖلى بَال٢ه(14)ًٖ ٞخذ الباعي ))ال هجغة بٗض الٟخذ(( 

٤ ؤمام ٦ثحر مً َالب   ختى حّجغث واؾٗا وؤ٢ٟلذ الٍُغ
ً
طَبذ مكغ٢ت

َظا ! الٗلم, بدُث ع٦ىىا بلى َظٍ اإلا٣ىلت, وجغ٧ىا ؤ٦ثر قغوح صخُذ البساعي 

بطا ٖلمىا: ؤن ٞخذ الباعي,  َى للكغوح اإلاخىؾُت ؤ٢غب مىه للكغوح 

ت ؿلم مً بٌٗ الاؾخضعا٧اث الٗلمُت,! اإلابؿَى ٌَ منها  م٘ ٧ىهه لم 

تراياث التي عبما ؤٞؿضث ٦ثحرا مً  بازخهاع:ـ ؤهه ُمٛغم بالخالٞاث والٖا

تراياث  قغح مخىن ألاخاصًث, خُث اقخٛل ابً حجغ )عخمه هللا( ٚالبا بااٖل

 !والغصوص ٖلى اإلاسالٟحن ؤ٦ثر مىه قغخا وجىيُدا للمخىن الخضًثُت

ًثُت واللُاث٠ لظا ؤيحى قغخُه ؤخَض الكغوح التي ٚلبذ ٖليها الٟىاثض الخض

ا, ؤن ال٣اعت للٟخذ  ًجض هٟؿه ؾاثغا وعاء زالٞاث  ألاؾىاصًت ؤ٦ثر مً ٚحَر

 
ً
 مدغعا

ً
 ًٖ ٞهمه لصخُذ البساعي, ٞهما

ً
اث ٣ٞهُت بُٗضا خضًثُت ومىاٖػ

ى لم ًٟهم مىه بال زالٞاث  , بل عبما اهخهى مً ٢غاءة الٟخذ َو
ً
مسخهغا

 واٖتراياث ؤ٦ثر منها ٞهما إلاخىن ألاخاصًث .

ت الجُضة ٞهىؤ الخىيُذ قغح الجام٘ الصخُذ,   :ما مً الكغوح اإلابؿَى

 في الُغح, ٞمً و٠٢ 
ٌ
 في الكغح وؤعجىبت

ٌ
البً اإلال٣ً الكاٞعي, ٞهى بد٤ آًت

 ٖلُه ٖلم خ٣ُ٣ت ألامغ.

 ,
ً
وؤزحرا, ٞمً ٢غؤ َظٍ الكغوح الثالزت: ٣ٞض ؤخاٍ بصخُذ البساعي, ٞهما

 وجٟهُال, بال ما هضع مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باللُاث٠ 
ً
 , حملت

ً
وجضبغا

ٛل٤ُ صوهه باب  ٌُ ظا باب واؾ٘ ال ًجمٗه ٦خاب, وال   .(15)ؤلاؾىاصًت, َو

 

 ا.املبدث الثاوي : القيم الاحخماعيت مً باب : فضل مً ٌعىل ًديم  

خضزىا ٖبض هللا بً   ((٢ا٫ ؤلامام البساعي) عخمه هللا( في صخُده الجام٘:

ؼ بً ؤبي خاػم, ٢ا٫: خضزني ؤبي, ٢ا٫:  ٖبض الىَاب, ٢ا٫: خضزني ٖبض الٍٗؼ

عً الىبي صلى هللا عليه وسلم قال: أها وكافل ؾمٗذ ؾهل بً ؾٗض, 

 .(16)((اليديم في الجىت هكذا وقال بإصبعيه السبابت والىسطى

ج الحدًث :  جخٍز

 .(19), ابً ماحه(18), الترمظي(17)ؤزغحه مؿلم 
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بما ؤن الخضًث في صخُذ البساعي, ٞهى خضًث  الحكم على الحدًث:

 صخُذ .

 الخضًث وعص بلٟٔ آزغ في صخُذ ؤلامام البساعي:  حمع الفاظ الحدًث:

ً ؾهل,  قال: رسىل هللا صلى هللا عليه وسلم: وأها وكافل اليديم في ))ٖو

 .(20)((الجىت هكذا وأشار بالسبابت والىسطى، وفزج بينهما شيئا

 بيان معاوي املفزداث: 

٧اٞل الُدُم: ال٣اثم بإمٍغ ومهالخه والخاٞٔ ألمىاله والُدُم مً ماث ؤبٍى 

 .(21)ولم ًبلٜ

 .(22)وؤقاع: لبُان قضة ٢غب ٧اٞل الُدُم مىه نلى هللا ٖلُه وؾلم

 . (23)بالؿباختالؿبابت: هي اإلاؿبدت وفي وسخت 

 

 سبب ورود الحدًث: لم أحد سببا لىرود الحدًث .

 مجمل بيان الحدًث:

ؤلاؾالم صًً الخ٩اٞل الاحخماعي ومثل اإلاامىحن ٦مثل الُضًً حٛؿل بخضاَما 

ألازغي واإلاامً للمامً ٧البيُان ٌكض بًٗه بًٗا ومثل اإلاامىحن ٦مثل 

لجؿض بالؿهغ والخمى, الجؿض الىاخض بطا اقخ٩ى مىه ًٖى جضاعى له ؾاثغ ا

م مً الهض٢ت الىاحبت إلاؿخد٣يها ًضٖى ؤلاؾالم لهض٢اث ؤزغي  لى الٚغ ٖو

لى عؤؾهم الُدُم  ٞى١ الىاحبت بلى اإلاؿخد٣حن واإلادخاححن مً اإلاؿلمحن ٖو

  . ى نٛحر صون ؾً البلٙى  واإلاؿ٨حن وألاعملت , والُدُم: َى الظي ماث ؤبٍى َو

   
َّ
ى وفي َظا الخضًث ٣ًى٫ الىبي نل ه و٧اُٞل الُدُِم, َو م: ؤهَّ

َّ
ى هللُا ٖلُه وؾل

ِت ُمهاخًبا  ه في الجىَّ مِغٍ ومهالخه والخاٞٔ ألمىاله, بإهَّ
َ
ي له, ال٣اثُم بإ اإلاغّبِ

ٗالى, وؤقاع 
َ
ىَض هللِا ؾبداهه ح ِٖ حِغٍ 

َ
ِم ؤ

َ
ٓ ِٗ م  ل

َّ
ى هللُا ٖلُه وؾل

َّ
للىبي نل

َح ؤن مجزل ىّضِ ُُ ٗل طل٪ ل ى"ٞو
َ
ابت والُىؾُ ب مً مجزلخه لِـ "بالؿبَّ خه ٢ٍغ

٤ُ الىبي  بُنهما مجزلت, وخ٤ ٖلى مً ؾم٘ َظا الخضًث ؤن ٌٗمل به ل٩ُىن ٞع

 .(24)نلى هللا ٖلُه وؾلم وال مجزلت ؤًٞل مً طل٪ في آلازغة  

 

 فقه الحدًث:

ظٍ الًُٟلت جدهل إلاً ٦ٟله مً ما٫ هٟؿه ؤو مً   ًُٞلت ٧اٞل الُدُم َو

ُت ٖلى ؤن   ٣ًىم بال٨ٟالت ٖلى الىحه الكغعي ال٩امل.ما٫ الُدُم بىالًت قٖغ

ل ٖىه  ٍؼ ٤ ال٣لب ٍو
ّ
٦ٟالت الُدُم واإلاسح ٖلى عؤؾه وجُُِب زاٍَغ ًغ٢

 ال٣ؿىة.

اٍ ٦إبُه, وال ًدىى ٖلُه  مدىت الُدُم؟ ؤهه ال ًجض مً ٌؿضصٍ ٦إبُه, وال ًٖغ

, لظا 
ً
٦إبُه, وال ًساٝ ٖلُه ٦إبُه, والىلض بطا جغبى في ٦ى٠ ؤبُه ٩ًىن عحال

, ؤن ًإزظ صوع ألاب مً ٧ل الجىاهب .ًي
ً
٨ٟل ًدُما ًَ  بغي إلاً 

٦ٟالت الُدُم نض٢ت ًًا٠ٖ لها ألاحغ بن ٧اهذ ٖلى ألا٢غباء )ؤحغ الّهض٢ت 

 وؤحغ ال٣غابت(.

ًْ ٖمَض بلى ٦ٟالت ًدُم, ٞةهما طل٪ ٖمل ٌٗمله ًٖ هللا حٗالى, ال ًٖ   م

لى, ًاصون ٖىه هٟؿه, ٦ما ؤن الغؾل ٖليهم الؿالم, ٌٗملىن ًٖ هللا حٗا

٨ٟل الُدُم ًاصي ًٖ هللا حٗالى  ًُ ضاًخه, والظي  حججه بلى زل٣ه, وبُاهه, َو

 .(25)ما ج٨ٟل به, ٞلظل٪ ناع بال٣غب مً صعحت الاهبُاء في الجىت 

 ما ٌسخفاد مً الحدًث مً حاهب القيم الاحخماعيت:

٦ٟالت الُدُم حؿاَم في بىاء مجخم٘ ؾلُم زا٫ مً الخ٣ض والخؿض     

ت, وحؿىصٍ عوح اإلادّبت والىّص وألالٟت . ُّ  وال٨غاَ

٦ٟالت الُدُم صلُل ٖلى نالح اإلاغؤة, ونالح مجخمٗها بطا ماث ػوحها ٞٗالْذ 

ى هللا ٖلُه 
ّ
ىػَا بالجّىت ومهاخبت الّغؾى٫ نل تها في الّضهُا ٞو ؤوالصَا وزحرًّ

م في آلازغة.و 
ّ
 ؾل

تي ؤ٢ّغَا ؤلاؾالم 
ّ
٦ٟالت الُدُم مً ألازال١ الخمُضة  والُٟغة الؿلُمت, ال

 وامخضح ؤَلها.

ى هللا ٖلُه 
ّ
في ب٦غام الُدُم وال٣ُام بإمٍغ ب٦غام إلاً قاع٥ عؾى٫ هللا نل

م
ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
م في نٟت الُخم, وفي َظا صلُل ٖلى مدّبخه نل

ّ
 .(26)وؾل

 ؤلاؾالم  ٖل
ُّ

ظا مً ال٣ُم الاحخماُٖت خث الِتهم, َو
َ
ٟ

َ
خامى و٦ َُ ى ؤلِاخؿاِن ِبلى ال

 .الؿامُت 

اَخم ؤلاؾالم بكإن الُدُم الاَخمام البالٜ مً هاخُت جغبِخه ومٗاملخه,  

 في اإلاجخم٘, ًنهٌ بىاحباجه, 
ً
 هاٞٗا

ً
ويمان مِٗكخه, ختى ًيكإ ًٖىا

اصي ما له وما ٖلُه ٖلى ؤخؿً وحه ٣ىم بمؿاولُاجه, ٍو  .(27)وؤهبل مٗنى ٍو

 

 

 املبدث الثالث: القيم الاحخماعيت مً باب : الساعي على ألارملت . 

خضزىا بؾماُٖل بً ٢ا٫ ؤلامام البساعي )عخمه هللا( في صخُده الجام٘: )) 

ًزفعه إلى الىبي صلى ٖبض هللا, ٢ا٫: خضزني مال٪, ًٖ نٟىان بً ؾلُم, 

واملسكين كاملجاهد في سبيل هللا عليه وسلم قال: الساعي على ألارملت 

قىم الليل  .(28)((هللا، أو: كالذي ًصىم النهار ٍو

ج الحدًث :  جخٍز

 .(32) , وابً ماحه(31), واليؿاجي(30), والترمظي(29)ؤزغحه مؿلم 

بما ؤن الخضًث في صخُذ البساعي, ٞهى خضًث الحكم على الحدًث: 

 صخُذ .

 مام البساعي: الخضًث وعص بلٟٔ آزغ في صخُذ ؤلا  حمع الفاظ الحدًث:

غة عض ي هللا ٖىه ٢ا٫:   -2 ً ؤبي ٍَغ قال رسىل هللا صلى هللا عليه ))ٖو

وسلم: الساعي على ألارملت واملسكين، كاملجاهد في سبيل هللا، 

 ((وأخسبه قال  ٌشك القعىبي: كالقائم ال ًفتر، وكالصائم ال ًفطز

(33). 

 بيان معاوي املفزداث:  -2

ِؿب لألعملت  -2
َ
ُُنهما بهالؿاعي: َى اإلا٨د ِٗ

  .(34)واإلاؿ٨حن بما ٌِٗكهما وَُ

 . (35)ألاعملت: التي ماث ٖنها ػوحها ٚىُت ٧اهذ ؤم ٣ٞحرة -2

 .(36)اإلاؿ٨حن: الظي لِـ له مً اإلاا٫ ما ٌؿض خاحخه  -3

 .(37)٧اإلاجاَض: له ؤحغ ٦إحغ اإلاجاَض ؤو ال٣اثم الهاثم  -4

 إلاعزاب، والبيان، والبالغت: -3

جاَض والّؿاعي 
ُ
به بحن اإلا

ّ
ٖلى ألاعامل واإلاؿا٦حن: ٦الَما ٣ًىم وحه الك

جاَض ٌٗمل ٖلى 
ُ
ُُان والهىي, اإلا

ّ
باإلخُاء, و٦الَما ٌٛالب الّىٟـ والك

جاَض في ؾبُل هللا 
ُ
بخُاء الّضًً, والّؿاعي ٌٗمل ٖلى بخُاء الّىٟىؽ, ًظوص اإلا

٨ّض الّؿاعي  بظ٫ هٟؿه وماله هلل ّٖؼ وحّل, ٍو ًٖ صًىه في مُضان اإلاٗغ٦ت, ٍو

بظ٫ ماله ٖلى ألاعا ىهب, ٍو خٗب ٍو مل واإلاؿا٦حن في مُضان الخُاة, ٍو

ما ل٨ُٟيهم 
ّ
لظة, وبه

ّ
مّخ٘ هٟؿه ؤو ولضٍ, ؤو لُى٣ٟه في البظر وال ُُ وو٢خه, ال ل

ٛىيهم ًٖ الاؾخجضاء وط٫ّ الّؿاا٫, َلًبا لغيا  غعى مهالخهم, َو خاحاتهم ٍو

ّٖؼ وحّل وعٚبت  هللا ّٖؼ وحّل, ٞاقتر٧ا في البظ٫ والُٗاء ابخٛاء إلاغياة هللا

جاَضًً, ومجزلت اإلا٣ّغبحن, 
ُ
ُٞما ٖىضٍ, ٩ٞان زل٣ًُا ؤي الّؿاعي بمغجبت اإلا

ا  باصع بليها وهدؿاب٤ ٞيها, ل٩ي هٟٓغ بإحَغ
ُ
ٗمغي بّنها إلاجزلت حؿخد٤ّ ؤن ه

َ
ول
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اًت  وزىابها, وختى ال ًب٣ى في ألامت ؤعامل ياجٗحن, ؤو مؿا٦حن صون ٖع

  .(38)و٦ٟالت

 

 لم أحد سببا لىرود الحدًث.سبب ورود الحدًث: 

 مجمل بيان الحدًث:

م ألاّمت في َظا الخضًث الُٗٓم ٖلى الّخ٩اٞل 
ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
 الىبي نل

ّ
ًدث

ا  سبَر ٟٗاء واإلادخاححن مً ألاعامل واإلاؿا٦حن, ٍو ًّ اًت ال لى ٖع راخم, ٖو
ّ
والت

لُا إلاً ٞٗل طل٪,  والؿَّ  ُٗ ل واإلاغصوص الجمُل واإلاغجبت ال ىاب الجٍؼ
ّ
اِعي ٖلى بالث

 
ُ
لؼُمهما, وألاعملت ًَ ظي ٣ًىُم بمهاِلخهما وُماهِتهما وما 

َّ
عملِت واإلاؿ٨حِن َى ال

َ
ألا

ه, و٢ض 
َ
ُؿضُّ خاحخ ٌَ ًَ اإلاا٫ِ ما  ظي لِـ له ِم

َّ
تي ماث ٖنها ػوُحها, واإلاؿ٨حُن ال

َّ
ال

م في َظا الخضًث ؤنَّ الؿاعَي ٖليهما له مثُل ؤحِغ 
َّ
ى هللُا ٖلُه وؾل

َّ
ؤزبر نل

؛ ُٞيبغي ٖلى اإلا اثِم نهاٍع ه, ؤِو الهَّ
َ
جاَِض في ؾبُل هللا, ؤو مثُل ؤحِغ ال٣اثِم لُل

ٗمَل  ٌَ ُل ونُام النهاع ؤْن 
َّ
ً ٢ُام الل مً عجَؼ ًٖ الجهاص في ؾبُل هللا ٖو

دكَغ ًىَم ال٣ُِامِت في حملت  ُُ َ٘ ٖلى ألاعامل واإلاؿا٦حن؛ لَ ْؿ َِ بهظا الخضًث, ول

ًَ في ؾبُل هللا صُ  ُٕ اإلاجاَِضً غجا ًَ ا  ى ٖضوًّ
َ
٣

ْ
ل ًَ , ؤو 

ً
ُىة

ُ
وَن ؤن ًسَُى في طل٪ ز

ى َاٌٖم نهاٍع  ىا٫َ صعحَتهم َو اِثمحَن ٍو
َ
اِثمحَن وال٣ دكَغ في ُػمغة الهَّ ُُ بل٣اِثه, ؤو ِل

تي ال 
َّ
جاعِة ال ًٍ ؤْن ًدغَم ٖلى َظٍ الّخِ اَم خُاِجه, ُٞيبغي ل٩ّلِ مام ًَّ ه ؤ

َ
هاثٌم لُل

ؿعى ٖلى ؤعملٍت ؤو م حربَذ في ججاعِجه صعحاِث جبىُع, وََ
َ
ؿ٨حٍن ِلىحِه هللِا حٗالى ٞ

اثِمحَن وال٣اثِمحن مً ٚحر حٍٗب وال ههٍب, وطل٪ ًُٞل هللِا  ًَ والهَّ اإلاجاَِضً

ًْ ٌكاءُ  اجُِه َم ًُ (39). 

 فقه الحدًث:

دٟٓهما   -2 َخا١ ال٣اثم ٖلى ألاعملت واإلاؿ٨حن بما ًهلخهما ٍو
ْ
وحه ِبل

ٟخ٣ِغ بلى باإلاجاَض واإلاخهجض: ؤن اإلاضاومت 
َ
ٖلى ؤٖما٫ البر ٦هظٍ ج

 .والهىي والكُُان مجاَضة الىٟـ

ِتهم وخاحاتهم ونىن   -3
َّ
ل
ُ
الخث ٖلى ٦ك٠ ٦غب الًٟٗاء وؾض ز

 ُخغَمِتِهم .

ً, الؿاعي ٖلى ألاعملت واإلاؿ٨حن  -4 مً ؤؾباب ؾٗاصة اإلاغء في الضاٍع

. 

 ُٞه بخؿاؽ بإلم ال٣ٟحر واإلاٍغٌ اإلامىٕى مً الُٗام. -5

اؾم حام٘ ل٩ل ما ًدبه   ٖمل نالح, والٗباصة: الٗباصة حكمل ٧ل -6

ما٫ الهالخت الٓاَغة والباَىت غياٍ هللا مً ألٖا  .(40)  ٍو

 ما ٌسخفاد مً الحدًث مً حاهب القيم الاحخماعيت:

ٗت ؤلاؾالمُت ٖلى جًامً اإلاؿلمحن وج٩اٞلهم وحٗاونهم؛  -2 خغم الكَغ

 . ختى ٌكخض البىاء ؤلاؾالمي

 .دبت الىاؽ ومدبت مجخمٗههُل مدبت هللا ٖؼ وحل, زم م -3

الؿاعي ٖلى ألاعملت واإلاؿ٨حن, ًاصي بلى ألالٟت وقُٕى عوح اإلادبت في  -4

 اإلاجخم٘.

لى   -5 ٠ًُ ٖلى ؤلاوؿان ٖؼا, ٖو
ُ
ج٨ؿب ؤلاوؿان م٩اعم ألازال١, وج

 اإلاجخم٘ جغابُا.

بٖاهت اإلادخاج مً ألامىع التي ًيبغي ؤن ًغبى ٖليها اإلاجخم٘, وهي ٚحر   -6

دخاج مً حُٗل ؾُاعجه  مىدهغة, ٣ٞض ًدخاج اإلاٍغٌ بلى ؤلاؾٗاٝ, ٍو

, بلى بٖاهت بى٣له ؤو بةنالح مغ٧ىبه, و٢ض ًدخاج مً ٣ٞض ماله بلى 

٨ظا  .(41)بٖاهت َو

 

 املبدث الزابع: القيم الاحخماعيت مً باب الىصاءة  بالجار .

))خضزىا بؾماُٖل بً ٢ا٫ ؤلامام البساعي )عخمه هللا( في صخُده الجام٘: 

ـ,  ٢ا٫: خضزني مال٪, ًٖ ًديى بً ؾُٗض, ٢ا٫: ؤزبروي ؤبى ب٨غ بً ؤبي ؤَو

عً عائشت رض ي هللا عنها، عً الىبي صلى هللا عليه مدمض, ًٖ ٖمغة, 

ل بالجار، ختى ظىيذ أهه سيىرثه  . (42) ((وسلم قال: ما سال ًىصيني حبًر

 

ج الحدًث :  جخٍز

  .(46)، وابً ماحه(45)، والترمذي(44)، وأبى داود(43)أخزحه مسلم 

 بما ؤن الخضًث في البساعي, ٞهى خضًث صخُذ .الحكم على الحدًث: 

 الخضًث وعص بلٟٔ آزغ في صخُذ ؤلامام البساعي: حمع الفاظ الحدًث: 

ً ابً ٖمغ عض ي هللا ٖنهما, ٢ا٫:   قال رسىل هللا صلى هللا عليه وسلم:))ٖو

ل ًىصيني بالجار، ختى ظىيذ أهه سيىرثه  .(47)((ما سال حبًر

 اوي املفزداث:بيان مع

خىاء به وؤلاخؿان بلُه وال٣ُام بد٣ى٢ه   .                     (48)ًىنُني بالجاع: ؤي بااٖل

ْىيذ ؤهه ؾُىعزه: جى٢ٗذ ؤن ًإجُني بإمغ مً هللا حٗالى ًجٗل الجاع واعزا مً 

حاٍع ٦إخض ؤ٢غباثه وطل٪ مً ٦ثرة ما قضص في خٟٔ خ٣ى٢ه وؤلاخؿان بلُه 
(49). 

 الحدًث: لم أحد سببا لىرود الحدًث .سبب ورود 

 مجمل بيان الحدًث:

ع  م ؤنَّ ِحبِرًَل ٖلُه الؿالم ٦غَّ
َّ
ى هللا ٖلُه وؾل

َّ
َبر الىبيُّ نل

ْ
في َظا الخضًِث ؤز

ا, مؿلًما  ًُّ ًبا ٧ان ؤو ؤحىب اع, ٢ٍغ ب مً الضَّ ى ال٣ٍغ  بالجاِع, َو
َ
ٖلُه الىنُت

خه, وال٣ُِام بد٣ى٢ه, ٧ان ؤو ٧اًٞغا, وطل٪ باإلخؿان بلُه, وعٖاًت  ِطمَّ

الم  ُل ٖلُه الؿَّ ْوص ى ِحْبًر
َ
بِر ٖلى ؤطاٍ؛ ول٨ثرة ما ؤ وُمَىاؾاِجه في خاحخه, والهَّ

كِغ٥ُ الجاَع في محرار  ُِ م ؤنَّ هللَا حٗالى ؾ
َّ
ى هللا ٖلُه وؾل

َّ
ًَّ الىبيُّ نل بالجاع, ْ

 . (50)حاٍع

 

 فقه الحدًث:

 . ٖٓم خ٤ الجىاع ووحىب مغاٖاة طل٪  -2

الخإ٦ُض ٖلى خ٣ه بالىنُت ٣ًخط ي يغوعة ب٦غامه والخىصص وؤلاخؿان   -3

ُاصجه ٖىض اإلاغى, وتهىئخه ٖىض اإلاؿغة,  بلُه, وصٞ٘ الًغ ٖىه, ٖو

خه ٖىض اإلاهُت .   وحٍٗؼ

ًْ ؤَل الٗلم مً خضٍ مً ٧ل هاخُت مً الىىاحي ألاعب٘  -4 الجاع, َم

, بمٗنى ؤن َمً ججمٗهم هاخُت مخ٣اعبت ٞةنهم
ً
٩ًىن لهم  بإعبٗحن بِخا

 .(51) خ٨م الجىاع, وألا٢غب ٩ًىن آ٦ض في الخ٤ الجىاع

الخدظًغ مً بًظاثه, ٣ٞض حاء ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫:   -5

))وهللا ال ًامً, وهللا ال ًامً, وهللا ال ًامً, ٢ُل: مً ًا عؾى٫ هللا؟ 

 .(52)٢ا٫: مً ال ًإمً حاٍع بىاث٣ه((, ٌٗني: ٚىاثله وقغوٍع

 

  اد مً الحدًث مً حاهب القيم الاحخماعيت:ما ٌسخف

ٗت, خُث بنها جغبِ ؤٞغاص  -1 ًض٫ َظا الخضبث ٖلى ٦ما٫ َظٍ الكَغ

دهل بها الخ٩اٞل, والخأل٠, واحخمإ ال٣لىب, واإلادبت,  اإلاجخم٘ ٍو

ظٍ مً ؤٖٓم  , َو
ً
 ميسجما

ً
ا مخماؾ٩ا والترابِ, ٩ُٞىن اإلاجخم٘ ٢ىًٍّ

اإلاثابت, ًدب بًٗهم  ؤؾباب الؿٗاصة, وؤن الىاؽ ٩ًىهىن بهظٍ

دؿً بًٗهم بلى بٌٗ, ولى ٧ان طل٪ بالص يء الِؿحر. , ٍو
ً
 بًٗا
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اؾم الجاع ٌكمل ٖمىم ؤهىإ اإلاجخم٘ ٞةطا َخُؿيذ الٗال٢ت بحن  -2

 الجحران وؾاصَم الخب والىثام ؾٗض اإلاجخم٘ ٧له.

خؿً الجىاع لِـ ب٠٨ ؤطا٥ ًٖ ححراه٪ بل بخدمل ؤطاَم و٢ًاء  -3

ظ  ا مً ال٣ُم الاحخماُٖت .خىاثجهم و٦ك٠ ٦غبهم, َو

4-  , م وؾيىه بجاٍع
ّ
ل ًىص ي الىبي نلى هللا ٖلُه وؾل ل٨ثرة ما ٧ان حبًر

خ٣ٟضٍ, ختى ًْ ؤهه  ًَ ىاؾُه, ؤن  ًُ ُُٗه, ؤن  ٌُ دؿً بلُه, ؤن  ًُ ؤن 

ظا جإ٦ُُض   مً اإلاحرار, ًجٗله مً حملت الىاعزحن, َو
ً
ؾُجٗل له ههِبا

 .ٖلى ؤَمُت َظٍ ال٣ُمت الاحخماُٖت 

ضم اخخ٣اع اإلاٗغوٝ مهما ٢ل.ًيبغي ؤن ه -5  خٗاَض الجحران بالُٗام, ٖو

لى ححراهه ومجخمٗه,  وحاع الّؿىء  -6 بّن حاع الخحر ٌٗىص زحٍر ٖلُه ٖو

 ٌٗىص ؾىءٍ ٖلُه وخضٍ.

ب,  -7 نىاٞهُم الثالزِت, مؿلم ٢ٍغ
َ
ًِ الخٗامِل م٘ الجحراِن ِبإ  ٖلى ُخؿ

ُّ
الخث

 ؤلِاخؿاُن 
ُ

اإلااصيُّ َواإلاٗىِىيُّ واإلاؿلم ؤحىبي, وال٩اٞغ, وطل٪ ِمً َخُث

بليهم , وصٞ٘ الًغ ٖنهم, ومٗاملخه بم٩اعم ألازال١, ٢ا٫ حٗالى: 

٣ُْغَبى 
ْ
ًِ ِبْخَؿاًها َوِبِظي ال

ًْ َىاِلَض
ْ
ًئا َوِبال ِْ َ

 ِبِه ق
ْ
ىا

ُ
ِغ٧

ْ
ك

ُ
 ح

َ
َه َوال

ّ
 الل

ْ
ُبُضوا ْٖ }َوا

ُجىُ 
ْ
َجاِع ال

ْ
٣ُْغَبى َوال

ْ
َجاِع ِطي ال

ْ
َؿا٦ِحِن َوال

َ ْ
َخاَمى َواإلا َُ اِخِب ِبالَجىِب َوالْ ِب َوالهَّ

 
ً
َخاال

ْ
اَن ُمس

َ
ِدبُّ َمً ٧ ًُ  

َ
َه ال

ّ
ْم ِبنَّ الل

ُ
٨

ُ
َماه ًْ ْذ ؤَ

َ
٨

َ
ِبُِل َوَما َمل ًِ الؿَّ َواْب

ىًعا{
ُ
س

َ
ٞ (53).              

 الخاجمت

الخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث, ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وؾلم 

 ٦ثحرا.
ً
 حؿلُما

اث  َظا البدث بلى  ٖضص مً الىخاثج التي    جىنل الباخثان مً زال٫  مجٍغ

 :مً ؤَمها

ٟت ٖلى بُان ؤَمُت الخ٣ى١   -2 ت الكٍغ جٓاٞغث ألاخاصًث  الىبٍى

ذ ؤحىاؾهم وؤٖغاٞهم,  الاحخماُٖت ألٞغاص اإلاجخم٘ مهما حٗضصث وجىٖى

٦ما بنها جغسخ لهظا الخ٣ى١ مً زال٫ ٢ُم احخماُٖت ج٨ٟل ألٞغاص 

اإلاجخم٘ خ٣ى٢هم وجامً  الِٗل في مجخمٗاث جد٤٣ له الٗض٫ 

 ُت . واإلاؿاواة وال٨غامت ؤلاوؿاه

ت  -3 م مً زال٫ ؾيىه ٖلى الخ٣ٍى
ّ
خغم الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾل

الغوابِ الاحخماُٖت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, ُٞٓهغ مً زال٫ ألاخاصًث 

مت بٖالء قإن ٢ُمت ألازىة ؤلاؾالمُت والاَخمام باؾخ٣غاع  ت ال٨ٍغ الىبٍى

 ألاؾغة  اإلاؿلمت  وألامغ بإصاء الخ٣ى١ الىاحبت ججاَهم مما ٌؿاَم في

اصة جغابِ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي .   ٍػ

م وؾيىه  -4
ّ
ؤَمُت الغحٕى بلى ؤخاصًث الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾل

الصخُدت, إلاداولت اؾخيباٍ ال٣ُم الاحخماُٖت التي ج٨ٟل إلاجخمٗاجىا 

ؤلاؾالمُت الاؾخ٣غاع والىمى والاػصَاع, ٞهى نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه 

ُاَا لىٟلح في الضهُا ال٣ضوة التي ًجب ؤن هخإس ى بها وهم
ُ
ص ي ٖلى ز

 وآلازغة.

لإلٖالم ؤزغ ٦بحر في وكغ ال٣ُم الاحخماُٖت ؤلاؾالمُت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘,  -5

ؼ ٢ُم  الم بالضوع اإلاُلىب منها, لخٍٗؼ ٞال بض ؤن ج٣ىم وؾاثل ؤلٖا

الىخضة وؤلازاء واإلاىصة بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘, ٦ما ؤن بةم٩انها ؤن حؿاَم 

 مً ألا٩ٞاع الهضامت وال٣ٗاثض الٟاؾضة .في جدهحن مجخمٗاجىا 

اث٠ مخٗضصة مً ؤَمها: ؤنها جدٟٔ  -6 لل٣ُم الاحخماُٖت ؤلاؾالمُت ْو

ل٣ي والاحخماعي, ٦ما ؤنها ج٣ي اإلاجخمٗاث مً 
ُ
للمجخم٘ جماؾ٨ه الخ

اإلاك٨الث والاهدغاٞاث الاحخماُٖت,  ٦ما ؤنها جضٞ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ بلى 

 الٗمل وجىحه وكاَهم وحٗمل ٖلى خٟ
ً
ٔ َظا اليكاٍ مىخضا

 وجهىهه مً الخىا٢ٌ والايُغاب.  
ً
 ومخماؾ٩ا

  ٞةن الًٟل هلل وخضٍ الظي ؤٖاهىا ٖلى بجمام َظا البدث, ٞةن ٨ًً 
ً
وؤزحرا

٤ُ هللا ٖؼ وحل, وبن ٨ًً ُٞه ه٣و ٞهي ؾىت هللا في   ٞهى بخٞى
ً
نىابا

 البكغ, وال٨ما٫ هلل وخضٍ, ووؿإله حل في ٖالٍ ؤن ٩ًىن َظا البدث زا
ً
لها

 ٖلى جد٤ُ٣ الغخمت 
ً
م, وؤن ًىٟ٘ به اإلاؿلمحن, وؤن ٩ًىن ٖىها لىحهه ال٨ٍغ

لى آله  وألالٟت واإلاىصة  في مجخمٗاتهم, والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

 وصخبه ؤحمٗحن.

      

 

 

 غت الكزدًتلامللخص بال

ثیؿالم گغهگی به َه مىو چاکە کاعیک صٍ صاث له   ژیاوی جا که که ؽ له 

صوهیا و صوا عۆژصا, وە پێ صا گٍغ له ؾه عثه وەی  کە کۆ مه ڵگه ی ثیؿالمی 

کۆمه لگه یه کی یه کگغجىو بً, عوحی یه کگغجً وصاصگه عی و یه کؿاوی و 

صٍ بیىحن که ثیؿالم َه وڵ صە صاث په یىە هضی له هێىان ,  بغایه حی جیا بێذ

میضا, له به ع ثه وەی جاکی مىؾىڵماهان صابمه ػعێىێذ له کۆ مه ڵگه ی ثیؿال 

که مىؾىڵمان به قێکه و صە ع ها چێذ له و کۆمه ڵگایه,له به ع ثه وە مى 

ؾىڵمان صٍ بێذ ؾىع بێذ له ؾه ع چاکه ی بغا مىؾىڵماهه که ی َەع  وە 

ک چۆن چاکه ی زۆی صٍ وێذ,  له به ع ثه وە ثیؿالم ؾىعٍ له ؾه ع بە َا  

ێؼگاعی کغصن له َه مىو ماٞه کاوی کۆمه اڵ یه جیه کان  که صەبێخه َۆی پاع 

جاکی کۆ مه ڵگه,  وە ثه م بە َا کۆمه اڵجیه له ٞه عمىوصە کاوی پێٛه مبه ع 

)صعوصی زىای له ؾه ع بێذ( صٍ صعو قێخه وە, که له کخێبى )الجام٘ 

الصخُذ لالمام البساعي  مً ٦خاب ألاصب (َاجىوە, پاعاؾخنى که ؾایه حی 

و, وە ثه و کێكاهه ی که مغۆ ڤایه حی جىش ى صٍ  مغۆڤه کان و کغصوە کاهیه حی

بێذ له م عۆژاهضا, ثه گه ع ؾه عهج بضٍ یىه ثه و ٢ۆهاٚاهه به َا کۆمه اڵجیه 

ێیؿالمیه کان کاعیگه عیان َه بىوە  له  به عػ کغصهه وە ی به َا مغۆڤایه 

جیه کان که یه کێکه له گغهگتریً پێکهاجه کاوی قاعؾخاوی مغۆڤایه حی که َه 

صٍ عچىهێک  عوو بضاث صەبێخه َۆی له ها و چىووی یه کؿاوی جاک و کاعیگه  ع 

 عی ماصی کۆ مه اڵحی صٍ بێذ .
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Ethics of dealing in the Prophet hadiths "analytical 

study" 

 

Abstract: 

Islam was concerned with everything that would reform 

the life of the individual in his religion and his worldly 

life, and it was keen that the Islamic society would be a 

synergistic society in which the spirit of solidarity, 

justice, equality and brotherhood prevails. Every Muslim 

is on what is in the interest of his brother as if it were his 

own interest, and therefore Islam is very keen on the 

existence of social values that guarantee the preservation 

of the rights of all members of society, and these social 

values that are abundant in the hadiths of the Prophet in 

the Sahih Mosque of Imam Al-Bukhari from the Book of 

Faith, as these values preserve human dignity and refine 

his behavior, which eliminates the problems that 

humanity suffers from today, and also draws attention to 

the role that Islamic social values play in elevating the 

human being as one of the most important components of 

human civilization. And if there is a departure from it, 

the balance of the individual will be disturbed and he will 

be affected financially and socially. 

 

 

 

 الهىامش

 

                                                      

ؿىضي؛ ألهه  ٧ان ًُلب اإلاؿىض مً :27/6ًىٓغ: تهظًب ال٨ما٫, للمؼي,  (2
ُ
,  وُؾميَّ باإلا

 خضازخه.

ش بٛضاص, للخُُب البٛضاصي, ,  (3 (, وتهظًب ال٨ما٫, 485, بغ٢م: )3/433ًىٓغ: جاٍع

بي, :616, بغ٢م: )35/549للمؼي,  ََ َ
, بغ٢م: 23/4:2(, , وؾحر ؤٖالم الىبالء , للظ

(282. ) 

ا 2/466ًىٓغ: معجم البلضان, ًا٢ىث الخمىي,  (4 , وتهظًب ألاؾماء واللٛاث, ؤبي ػ٦ٍغ

, والخاج اإلا٩لل مً حىاَغ مأزغ الُغاػ آلازغ وألاو٫, ؤبي الُُب مدمض 78الىىوي, /

 .6:/2نض٤ً زان م, 

غ الضوالبي الغاػي, (5
ْ

, وألاؾامي وال٨نى, ؤبي ؤخمض 2/248ًىٓغ: ال٨نى وألاؾماء, ؤبي ِبك

٘ 4/46الخا٦م ال٨بحر مدمض بً مدمض بً ؤخمض بً بسخا١,  , وؤلا٦ما٫ في ٞع

الاعجُاب ًٖ اإلااجل٠ واإلاسخل٠ في ألاؾماء وال٨نى, ٖلي بً َبت هللا بً ؤبي ههغ بً 

 .:36/ 2ما٧ىال, 

ش صمك٤, ؤبى ال٣اؾم ٖلي اإلاٗغوٝ بابً ٖؿا٦غ,  ًىٓغ: (6 , وؾحر ؤٖالم 64/ 63جاٍع

بي,  ََ َ
ت ٖلماء الخضًث, ؤبي 282, بغ٢م: )34/494الىبالء , للظ (, وؤلاعقاص في مٗٞغ

, :6:/4ٌٗلى الخلُلي, زلُل بً ٖبض هللا بً ؤخمض بً ببغاَُم بً الخلُل ال٣ؼوٍني, 

 .2/715واإلاٗلم بكُىر البساعي ومؿلم, ؤبي ب٨غ مدمض بً بؾماُٖل بً زلٟىن, 

حجغ الٗؿ٣الوي,  تهظًب التهظًب, ؤبي الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً مدمض بً ؤخمض بً (7

:/59 . 

ذ , إلاً :2/37ًىٓغ: َب٣اث الخىابلت, ؤبى الخؿحن ابً ؤبي ٌٗلى,  (8 , والخٗضًل والخجٍغ

زغج له البساعي في الجام٘ الصخُذ,  ؾلُمان بً زل٠ بً ؾٗض ؤبى الىلُض الباجي, 

, وؾلم الىنى٫ بلى َب٣اث الٟدى٫, مهُٟى بً ٖبض هللا ال٣ؿُىُُني 2/84

 .4/218الٗثماوي, 

                                                                                     

ت مً ٢غي ؾمغ٢ىض, ًىٓغ: ج٣ُُض اإلاهمل وجمُحز اإلاك٩ل, ؤبي ٖلي الخؿحن بً  (9 ٢ٍغ

 .2/61مدمض الٛؿاوي الجُاوي, 

ُان وؤهباء (: ُاث ألٖا ؤبى الٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض  ,ؤبىاء الؼمان ًىٓغ: ٞو

, وقظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب, ٖبض الحي بً 2:1/ 5, بً ؤبي ب٨غ بً زل٩ان

م بً مدمض بً  4/366مدمض ال٨ٗغي الخىبلي, ؤخمض بً  وألاوؿاب, ٖبض ال٨ٍغ

 .4/3:2مىهىع الخمُمي الؿمٗاوي اإلاغوػي, 

مدمض بً ًىؾ٠ بً ٖلي, قمـ  ,:  ال٩ىا٦ب الضعاعي في قغح صخُذ البساعي ًىٓغ (21

قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً  ,اإلادغع في الخضًث , وقغح22/ 2الضًً ال٨غماوي, 

م بً ٖبض هللا بً ٖبض الغخمً بً خمض الخًحر, :حالكاع  ,ٖبض الهاصي  ٖبض ال٨ٍغ

ت مً مى٢٘ الكُش الخًحر  . 28/ 3,  صعوؽ مٟٚغ

: اإلاسخهغ الىهُذ في تهظًب ال٨خاب الجام٘ الصخُذ, اإلاهلب بً ؤبي نٟغة ًىٓغ (22

 . 62/ : ,البً حجغ, , و تهظًب التهظًب4:/ 2الخمُمي اإلاال٩ي ألاهضلس ي, 

 . 2/229هُلخه,  ص. نبحي ببغاَُم الهالح, : ٖلىم الخضًث ومًىٓغ (23

, 212/ 2اإلاهغي, البً اإلال٣ً الكاٞعي , : الخىيُذ لكغح الجام٘ الصخُذًىٓغ (24

 بخهٝغ .

ًىٓغ: الٟخذ الغباوي مً ٞخاوي ؤلامام الكى٧اوي,  مدمض بً ٖلي الكى٧اوي الُمني,  (25

4/2628. 

: ؤَم قغوح صخُذ البساعي, ملخ٣ى ؤَل الخٟؿحر, اإلالخ٣ى الٗلمي اإلاٟخىح, ًىٓغ (26

ش   م, بخهٝغ .2019\06\ 07الض٦خىع طًاب بً ؾٗض الٛامضي, ُه٣ل مً مى٢ٗه بخاٍع

, بغ٢م: :/9,  باب ًٞل مً ٌٗى٫ ًدًُما ٦خاب ألاصب,ؤزغحه  البساعي في صخُده, في ( 27 

(7116. ) 

ض والغ٢اث٤, باب ؤلاخؿان بلى ألاعملت واإلاؿ٨حن , ٦خاب اًىٓغ: صخُذ مؿلم (28  لَؼ

 ( .3:94, بغ٢م: )5/3389والُدُم

ؤبىاب البر والهلت ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم, باب ما حاء ًىٓغ: ؾجن الترمظي, ( 29 

 ( .2:29, بغ٢م: )4/496في عخمت الُدُم و٦ٟالخه , 

 ( .4791, بغ٢م: )3/2324الُدُم٦خاب ألاصب, باب خ٤ ًىٓغ: ؾجن ابً ماحه, ( :2 

 ( .6415, بغ٢م: )8/64ؤزغحه  البساعي في صخُده, في ٦خاب الُال١, باب اللٗان , ( 31 

ب الخضًث وألازغ, البً ألازحر, 32  .5/2:3( ًىٓغ: النهاًت في ٍٚغ

 .28/253ًىٓغ: ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي, البً حجغ الٗؿ٣الوي,  (33

, واإلاُل٘ ٖلى 31/3:5ذ البساعي, بضع الضًً الُٗني الخىٟي, ( ٖمضة ال٣اعي قغح صخ34ُ

 .  2/56ؤبىاب ال٣ٟه, مدمض بً ؤبي الٟخذ البٗلي الخىبلي ؤبى ٖبض هللا, 

, وقغح صخُذ 21/547( ًىٓغ: ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي, البً حجغ الٗؿ٣الوي, 35

 . 328/:البساعي, البً بُا٫, 

الضًيُت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, ٦ما٫ الضًً ٖبض الٛني اإلاغس ي, ( ًىٓغ:  مً ٢ًاًا التربُت 36

 . 2/226ال٨خاب حؼء واخض, 

م  نلى هللا ٖلُه وؾلم, ٖضص مً 37 ( ًىٓغ: هًغة الىُٗم في م٩اعم ؤزال١ الغؾى٫ ال٨ٍغ

اإلاسخهحن بةقغاٝ الكُش/ نالح بً ٖبض هللا بً خمُض بمام وزُُب الخغم اإلا٩ي, 

9/4371. 

 . 2/478( ًىٓغ: الخالنت في ؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت, ٖلي بً ها٠ً الشخىص, 38

, بغ٢م: :/9باب الؿاعي ٖلى ألاعملت,  ٦خاب ألاصب,ؤزغحه  البساعي في صخُده الجام٘, في ( 39

(7117.) 

ض والغ٢اث٤, باب ؤلاخؿان بلى ألاعملت واإلاؿ٨حن والُدُم, ًىٓغ: صخُذ مؿلم,  (:3 ٦خاب الَؼ

 ( .3:93غ٢م: ), ب5/3397

ؤبىاب البر والهلت ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم, باب ما حاء ًىٓغ: ؾجن الترمظي,  (41

 ( .:2:7, بغ٢م: )4/524في الؿعي ٖلى ألاعملت والُدُم, 

 ( .3688, بغ٢م: )6/97ًٞل الؿاعي ٖلى ألاعملت, ًىٓغ: ؾجن اليؿاجي, ٦خاب الؼ٧اة,  (42

 ( . 3251, بغ٢م: )3/835ب الخجاعاث, باب الخث ٖلى اإلا٩اؾب, ٦خاًىٓغ: ؾجن ابً ماحه,  (43

, :/٦9خاب ألاصب, باب الؿاعي ٖلى اإلاؿ٨حن, ؤزغحه البساعي في صخُده الجام٘, في ( 44

, بغ٢م: ٦8/73خاب الى٣ٟاث, باب ًٞل الى٣ٟت ٖلى ألاَل, في (, و 7118بغ٢م: )

(6464.) 

 .:43/29ال٣اعي قغح صخُذ البساعي, بضع الضًً الُٗني الخىٟي,  ( ًىٓغ: ٖمضة45 
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بحن في ال٣غآن والخضًث, ؤبي ٖبُض ؤخمض بً مدمض الهغوي,  (46  , واإلاُل٘ :4/88ًىٓغ: الٍٛغ

 .2/294ٖلى ؤبىاب ال٣ٟه, مدمض بً ؤبي الٟخذ البٗلي الخىبلي ؤبى ٖبض هللا , 

ب الخضًث وألازغ, ال ( ًىٓغ: 47   .3/496بً ألازحر الكِباوي الجؼعي, النهاًت في ٍٚغ

 .329/:( ًىٓغ: قغح صخُذ البساعي ـ البً بُا٫, 48 

ْىلي, 49 
َ
ؼ بً ٖلي الكاطلي الخ خذ اإلاىٗم 2/228( ًىٓغ: ألاصب الىبىي, مدمض ٖبض الٍٗؼ , ٞو

 .  21/698قغح صخُذ مؿلم, ألاؾخاط الض٦خىع مىس ى قاَحن القحن,

, وقغح صخُذ 21/698لم, مىس ى قاَحن القحن, ( ًىٓغ: ٞخذ اإلاىٗم قغح صخُذ مؿ:4 

 .  329/:البساعي ـ البً بُا٫, 

ًىٓغ: مٗالم ؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت مً زال٫ وناًا ل٣مان البىه, ٖبض الغخمً مدمض ( 51 

 .2/584ٖبض اإلادؿً ألاههاعي, 

مض ( ًىٓغ: ٦خاب ؤزغ التربُت ؤلاؾالمُت في ؤمً اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, ٖبض هللا بً ؤخ52 

 . ٢2/322اصعي,

 ( .7125, بغ٢م: )9/21باب الىناة بالجاع,  ٦خاب ألاصب,ؤزغحه البساعي في صخُده, في ( 53 

( ًىٓغ: صخُذ مؿلم, ٦خاب البر والهلت وآلاصاب, باب الىنُت بالجاع وؤلاخؿان بلُه, 54 

 ( .3736, بغ٢م: )5/3136

 ( .6263, بغ٢م: )5/449 ( ًىٓغ: ؾجن ؤبي صاوص, ٦خاب ألاصب, باب في خ٤ الجىاع,55 

( ًىٓغ: ؾجن الترمظي, ؤبىاب البر والهلت ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم, باب ما حاء 56 

 ( .2:53, بغ٢م: )4/4:7في خ٤ الجىاع, 

 ( .4785, بغ٢م: )3/2322( ًىٓغ: ؾجن ابً ماحه, ٦خاب ألاصب, باب خ٤ الجىاع, 57 

 ( .7126, بغ٢م: )9/21باب الىناة بالجاع,  صب,٦خاب ألا ؤزغحه البساعي في صخُده, في ( 58 

 .332/:ًىٓغ: قغح صخُذ البساعي, البً بُا٫,  (59 

 .21/552ًىٓغ: ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي, البً حجغ الٗؿ٣الوي,  (:5 

 .43/2:7ال٣اعي قغح صخُذ البساعي, بضع الضًً الُٗني الخىٟي,  ٖمضة ًىٓغ: (61 

 .7/493البساعي , البً بُا٫, ( ًىٓغ: قغح صخُذ 62 

( ًىٓغ: قغح ألاعبٗحن الىىوٍت, ٖبض اإلادؿً بً خمض بً ٖبض اإلادؿً بً ٖبض هللا بً خمض 63 

ٛها مى٢٘ الكب٨ت ؤلاؾالمُت,   ,  6/:2الٗباص البضع, صعوؽ نىجُت ٢ام بخَٟغ

http://www.islamweb.net والخضًث: ؤزغحه البساعي في صخُده الجام٘ , في ,

 ( 7127, بغ٢م: )9/21صب, باب بزم مً ال ًإمً حاٍع بىا٣ًه, ٦خاب ألا 

م الُىفي  (64  ًىٓغ: الخُٗحن في قغح ألاعبٗحن, ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي بً ٖبض ال٨ٍغ

 ( .47, وؾىعة اليؿاء: الاًت )2/247الهغنغي, ؤبي الغبُ٘, هجم الضًً, 

 

 املصادر واملزاحع

م  ال٣غان ال٨ٍغ

ت ألاصب الىبىي, مدمض ٖبض  -2 ْىلي, صاع اإلاٗٞغ
َ
ؼ بً ٖلي الكاطلي الخ بحروث, ٍ:  –الٍٗؼ

 َـ. 2534الغاب٘, 

ت ٖلماء الخضًث, ؤبي ٌٗلى الخلُلي, زلُل بً ٖبض هللا بً ؤخمض بً  -3 ؤلاعقاص في مٗٞغ

ـ, م٨خبت الغقض   –ببغاَُم بً الخلُل ال٣ؼوٍني, جد٤ُ٣: ص. مدمض ؾُٗض ٖمغ بصَع

اى, ٍ: ألاولى,   ٌ.:251الٍغ

وال٨نى, ؤبي ؤخمض الخا٦م ال٨بحر مدمض بً مدمض بً ؤخمض بً بسخا١,  ألاؾامي -4

ت, ٍ : ألاولى.  جد٤ُ٣ : ًىؾ٠ بً مدمض الضزُل, م٨خبت الٛغباء ألازٍغ

٘ الاعجُاب ًٖ اإلااجل٠ واإلاسخل٠ في ألاؾماء وال٨نى, ٖلي بً َبت هللا بً  -5 ؤلا٦ما٫ في ٞع

 ٌ.2522: ألاولى , بحروث, ٍ –ؤبي ههغ بً ما٧ىال, صاع ال٨خب الٗلمُت 

م بً مدمض بً مىهىع الخمُمي الؿمٗاوي اإلاغوػي, ؤبي ؾٗض,  -6 ألاوؿاب, ٖبض ال٨ٍغ

, مجلـ صاثغة اإلاٗاٝع الٗثماهُت,  حٍر جد٤ُ٣: ٖبض الغخمً بً ًديى اإلاٗلمي الُماوي ٚو

 م.2:73 -َـ  2493خُضع آباص, ٍ: ألاولى, 

ؤبي الُُب مدمض نض٤ً زان بً الخاج اإلا٩لل مً حىاَغ مأزغ الُغاػ آلازغ وألاو٫,  -7

ىجي, وػاعة ألاو٢اٝ والكاون  خؿً بً ٖلي ابً ل٠ُ هللا الخؿُني البساعي ال٣ِىَّ

 م. 3118 -َـ  2539ؤلاؾالمُت, ٢ُغ, ٍ: ألاولى, 

ش بٛضاص, ؤبي ب٨غ ؤخمض بً ٖلي بً زابذ بً ؤخمض بً مهضي الخُُب البٛضاصي,  -8 جاٍع

بحروث, ٍ: ألاولى,  –الٛغب ؤلاؾالمي جد٤ُ٣: الض٦خىع بكاع ٖىاص مٗغوٝ, صاع 

 م. 3113 -َـ 2533

                                                                                     

ش صمك٤, ؤبي ال٣اؾم ٖلي بً الخؿً بً َبت هللا اإلاٗغوٝ بابً ٖؿا٦غ, جد٤ُ٣:  -9 جاٍع

 م. 6::2 -َـ  2526ٖمغو بً ٚغامت الٗمغوي, صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘, 

ذ , إلاً زغج له البساعي في الجام٘ الصخُ -: ذ,  ؾلُمان بً زل٠ بً الخٗضًل والخجٍغ

اى,ٍ: ألاولى ,  –ؾٗض ؤبي الىلُض الباجي ,: صاع اللىاء لليكغ والخىػَ٘   -ٌ 2517الٍغ

 م. 2:97

م الُىفي الهغنغي,  -21 الخُٗحن في قغح ألاعبٗحن, ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي بً ٖبض ال٨ٍغ

ان بحروث  - ؤبي الغبُ٘, هجم الضًً, جد٣ب٤: ؤخمض َخاج مدّمض ٖثمان,  ماؾؿت الٍغ

 م .::2 -َـ  :252لبىان, ٍ: ألاولى, 

ج٣ُُض اإلاهمل وجمُحز اإلاك٩ل, ؤبي ٖلي الخؿحن بً مدمض الٛؿاوي الجُاوي, جد٤ُ٣:  -22

ؼ قمـ, صاع ٖالم الٟىاثض, ٍ: ألاولى   -َـ  2532ٖلي بً مدمض الٗمغان, ومدمض ٍٖؼ

 م. 3111

ا مديي الضًً ًديى بً قٝغ الىى  -23 وي, ٖىِذ بيكٍغ تهظًب ألاؾماء واللٛاث, ؤبي ػ٦ٍغ

وجصخُده والخٗل٤ُ ٖلُه وم٣ابلت ؤنىله: قغ٦ت الٗلماء بمؿاٖضة بصاعة الُباٖت 

ت, صاع ال٨خب الٗلمُت, بحروث   لبىان. –اإلاىحًر

تهظًب التهظًب, ؤبى الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً مدمض بً ؤخمض بً حجغ الٗؿ٣الوي,  -24

 َـ.2437مُبٗت صاثغة اإلاٗاٝع الىٓامُت, الهىض,ٍ: ألاولى, 

تهظًب ال٨ما٫, ًىؾ٠ بً الؼ٧ي ٖبضالغخمً ؤبى الدجاج اإلاؼي, جد٤ُ٣ : ص. بكاع  -25

 م .2:91 – 2511بحروث, ٍ,  –ٖىاص مٗغوٝ, هاقغ : ماؾؿت الغؾالت 

الخىيُذ لكغح الجام٘ الصخُذ, ابً اإلال٣ً ؾغاج الضًً ؤبى خٟو ٖمغ بً ٖلي بً  -26

وجد٤ُ٣ الترار, صاع  ؤخمض الكاٞعي اإلاهغي, جد٤ُ٣: صاع الٟالح للبدث الٗلمي

 م. 3119 -َـ  :253ؾىعٍا, ٍ: ألاولى,  –الىىاصع, صمك٤ 

الجام٘ الصخُذ اإلاسخهغ, مدمض بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي, جد٤ُ٣:  -27

ٗت  لىمه في ٧لُت الكَغ حامٗت صمك٤, صاع  -ص. مهُٟى صًب البٛا ؤؾخاط الخضًث ٖو

 م .2:98 –ٌ 2518, بحروث, ٍ: الثالثت –ابً ٦ثحر, الُمامت 

الجام٘ اإلاؿىض الصخُذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وؾيىه  -28

حر بً  وؤًامه, مدمض بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي, جد٤ُ٣: مدمض َػ

 َـ.2533هانغ الىانغ, صاع َى١ الىجاة, ٍ : ألاولى, 

ها٠ً الشخىص, الباخث في ال٣غآن الخالنت في ؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت, ٖلي بً  -29

 م. :311 -َـ  2541والؿىت, ٍ:  ألاولى, 

ؾلم الىنى٫ بلى َب٣اث الٟدى٫, مهُٟى بً ٖبض هللا ال٣ؿُىُُني الٗثماوي  -:2

جد٤ُ٣: مدمىص ٖبض ال٣اصع ألاعهائوٍ «, خاجي زلُٟت»وبـ « ٧اجب حلبي»اإلاٗغوٝ بـ 

لي ,جض٤ُ٢:  نالح ؾٗضاوي نالح, بٖضاص ,بقغاٝ وج٣ضًم: ؤ٦مل الضًً بخؿان ؤٚو

ٛىع: م٨خبت بعؾ٩ُا, بؾخاهبى٫   م. 3121جغ٦ُا ,  –الٟهاعؽ: نالح الضًً ؤَو

ض ال٣ؼوٍني, وماحت اؾم ؤبُه    -31 ؾجن ابً ماحه, ابً ماحت ؤبي ٖبض هللا مدمض بً ًٍؼ

ض, جد٤ُ٣: مدمض ٞااص ٖبض الباقي, صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت  ُٞهل ِٖس ى البابي  -ًٍؼ

 الخلبي.

جن ؤبي صاوص, ؤبي صاوص ؾلُمان بً ألاقٗث السجؿخاوي, صاع ال٨خاب الٗغبي, بحروث, ؾ -32

ت وؤقاعوا بلى حمُٗت اإلا٨جز ؤلاؾالمي .  مهضع ال٨خاب: وػعاعة ألاو٢اٝ اإلاهٍغ

ؾجن الترمظي, مدمض بً ِٖس ى بً َؾْىعة بً مىس ى بً الطخا٥, ؤبي ِٖس ى, بكاع  -22

 . م9::2, بحروث –ٖىاص مٗغوٝ, صاع الٛغب ؤلاؾالمي 

بي, جد٤ُ٣ :  -34 ََ َ
ؾحر ؤٖالم الىبالء , قمـ الضًً ؤبي ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض الظ

ت مد٣٣حن بةقغاٝ قُٗب ألاعهائوٍ : ماؾؿت الغؾالت, ٍ: الثالثت ,   2516مجمٖى

 م. 2:96َـ / 

قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب, ٖبض الحي بً ؤخمض بً مدمض ال٨ٗغي الخىبلي,  -35

 َـ . 2517عهاوٍ, مدمىص ألاعهائوٍ, صاع بً ٦ثحر,ؾىت اليكغ جد٤ُ٣ ٖبض ال٣اصع ألا 

قغح ألاعبٗحن الىىوٍت, ٖبض اإلادؿً بً خمض بً ٖبض اإلادؿً بً ٖبض هللا بً خمض  -36

ٛها مى٢٘ الكب٨ت ؤلاؾالمُت,   الٗباص البضع, صعوؽ نىجُت ٢ام بخَٟغ
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بً ؤخمض بً ٖبض الهاصي, الكاعح: ٖبض قغح اإلادغع في الخضًث, قمـ الضًً مدمض  -37

ت مً مى٢٘ الكُش  م بً ٖبض هللا بً ٖبض الغخمً بً خمض الخًحر, صعوؽ مٟٚغ ال٨ٍغ

 الخًحر.

مدمض بً ٖلي بً آصم بً «,طزحرة ال٣ٗبى في قغح اإلاجخبى»قغح ؾجن اليؿاجي اإلاؿمى  -38

ِىي, : صاع اإلاٗغاج الضولُت لليكغ ]حـ 
َّ
صاع آ٫ بغوم لليكغ  -[6 - 2مىس ى ؤلازُىبي الَىل

( / 8 - 7م, حـ ) 7::2 -َـ  2527( / 6 - 2[ ,ٍ: ألاولى, حـ )51 - 7والخىػَ٘ ]حـ 

 -َـ  :252( / 23 - 21م, حـ ) :::2 -َـ  2531( / : - 9م, حـ ) :::2 -َـ  :252

 م. 3114 -َـ  2535( / 51 - 24م, حـ ) 3111

ً زل٠ بً ٖبض اإلال٪ بً بُا٫ قغح صخُذ البساعي ـ البً بُا٫, ؤبي الخؿً ٖلي ب -39

بي, جد٤ُ٣ : ؤبى جمُم ًاؾغ بً ببغاَُم, م٨خبت الغقض  الؿٗىصًت /  -الب٨غي ال٣َغ

اى   م, ٍ: الثاهُت.3114 -َـ 2534 -الٍغ

َب٣اث الخىابلت, ؤبي الخؿحن ابً ؤبي ٌٗلى , مدمض بً مدمض, جد٤ُ٣ مدمض خامض  -:3

ت   بحروث. –ال٣ٟي, صاع اإلاٗٞغ

ٖغٌى وصعاؾت, ص. نبحي ببغاَُم الهالح, صاع الٗلم  -خه ٖلىم الخضًث ومهُل -41

 م. 2:95لبىان, ٍ: الخامؿت ٖكغ,  –للمالًحن, بحروث 

ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي, ؤبي مدمض مدمىص بً ؤخمض بً مىس ى بً ؤخمض  -42

 بً خؿحن الُٛخابى الخىٟى بضع الضًً الُٗنى, صاع بخُاء الترار الٗغبي بحروث .

بحن في  -43 ال٣غآن والخضًث, ؤبي ٖبُض ؤخمض بً مدمض الهغوي, جد٤ُ٣ وصعاؾت: الٍٛغ

ضي, ٢ضم له وعاحٗه: ؤ. ص. ٞخحي حجاػي, م٨خبت هؼاع مهُٟى الباػ  ض اإلاٍؼ  -ؤخمض ٍٞغ

 م. :::2 -َـ  :252اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت, ٍ: ألاولى, 

وي, ٞخذ الباعي, ؤبي الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً مدمض بً ؤخمض بً حجغ الٗؿ٣ال -44

ؼ بً ٖبض هللا بً باػ ومدب الضًً الخُُب, ع٢م ٦خبه وؤبىابه  جد٤ُ٣ : ٖبض الٍٗؼ

وؤخاصًثه وط٦غ ؤَغاٞها : مدمض ٞااص ٖبض الباقي, صاع ال٨ٟغ ) مهىع ًٖ الُبٗت 

 الؿلُٟت ( .

الٟخذ الغباوي مً ٞخاوي ؤلامام الكى٧اوي,  مدمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض هللا  -45

بً خؿً خال١, م٨خبت « مدمض نبحي»ه وعجبه: ؤبى مهٗب الكى٧اوي الُمني, خ٣٣

 الُمً. –الجُل الجضًض, نىٗاء 

ٞخذ اإلاىٗم قغح صخُذ مؿلم, ألاؾخاط الض٦خىع مىس ى قاَحن القحن, الىاقغ: صاع  -46

 م . 3113 -َـ  2534الكغو١, ٍ: ألاولى )لضاع الكغو١(, 

ض هللا بً ؤخمض ٢اصعي, صاع ٦خاب ؤزغ التربُت ؤلاؾالمُت في ؤمً اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, ٖب -47

 .ٌ:251اإلاجخم٘, حضة, ٍ: ألاولى , ٖام 

غ مدمض بً ؤخمض بً خماص بً ؾُٗض بً مؿلم ألاههاعي  -48
ْ

ال٨نى وألاؾماء, ؤبي ِبك

ابي,  صاع ابً خؼم  بحروث/  -الضوالبي الغاػي, جد٤ُ٣: ؤبي ٢خِبت هٓغ مدمض الٟاٍع

 م.3111 -َـ  2532لبىان, ٍ: ألاولى, 

الضعاعي في قغح صخُذ البساعي, مدمض بً ًىؾ٠ بً ٖلي بً ؾُٗض, ال٩ىا٦ب  -49

 -َـ 2467قمـ الضًً ال٨غماوي, صاع بخُاء الترار الٗغبي, بحروث لبىان, ٍ: ألاولى: 

 م.2:92 -َـ 2512م, ٍ , زاهُت: 2:48

4:-  
َ
َغة ْٟ ِبي ُن

َ
خمض بً ؤ

َ
اإلاسخهغ الىهُذ في تهظًب ال٨خاب الجام٘ الصخُذ, اإلاهلب بً ؤ

ؾُض 
َ
لىم : صاع الخىخُض, ؤ اِعٍؽ الؿَّ

َ
خمض بً ٞ

َ
هضلس ي, جد٤ُ٣: ؤ

َ
َؾِضيُّ ألا

َ
بً ٖبض هللا ألا

اى,ٍ: ألاولى,  –صاع ؤَل الؿىت   م, :311 -َـ 2541الٍغ

اإلاُل٘ ٖلى ؤبىاب ال٣ٟه, مدمض بً ؤبي الٟخذ البٗلي الخىبلي ؤبى ٖبض هللا,  جد٤ُ٣:  -51

 م . 2:92 –ٌ 2512 بحروث, -مدمض بكحر ألاصلبي, اإلا٨خب ؤلاؾالمي 

اإلاُل٘ ٖلى ؤبىاب ال٣ٟه, مدمض بً ؤبي الٟخذ البٗلي الخىبلي ؤبي ٖبض هللا,  جد٤ُ٣:  -52

 م . 2:92 –ٌ 2512بحروث,  -مدمض بكحر ألاصلبي, اإلا٨خب ؤلاؾالمي 

مٗالم ؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت مً زال٫ وناًا ل٣مان البىه, ٖبض الغخمً مدمض ٖبض  -53

الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة, ٍ: الؿىت الثامىت اإلادؿً ألاههاعي, مجلت 

 َـ.2529 -َـ 2528 -والٗكغون 

معجم البلضان, قهاب الضًً ؤبي ٖبض هللا ًا٢ىث بً ٖبض هللا الغومي الخمىي, صاع  -54

 م. 6::2ناصع, بحروث, ٍ: الثاهُت, 

                                                                                     

: ؤبي اإلاٗلم بكُىر البساعي ومؿلم, ؤبي ب٨غ مدمض بً بؾماُٖل بً زلٟىن, جد٤ُ٣ -55

 بحروث, ٍ : ألاولى. –ٖبض الغخمً ٖاص٫ بً ؾٗض, صاع ال٨خب الٗلمُت 

مً ٢ًاًا التربُت الضًيُت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي, ٦ما٫ الضًً ٖبض الٛني اإلاغس ي, صاع  -56

ت الجامُٗت, ٍ: ألاولى   م.9::2َـ/ :252اإلاٗٞغ

م  -57 ص مً نلى هللا ٖلُه وؾلم, ٖض -هًغة الىُٗم في م٩اعم ؤزال١ الغؾى٫ ال٨ٍغ

اإلاسخهحن بةقغاٝ الكُش/ نالح بً ٖبض هللا بً خمُض بمام وزُُب الخغم اإلا٩ي, 

 صاع الىؾُلت لليكغ والخىػَ٘, حضة, ٍ : الغابٗت.

ب الخضًث وألازغ, مجض الضًً ؤبي الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً مدمض بً  -58 النهاًت في ٍٚغ

م الكِباوي الجؼعي ابً ألازحر, جد٣ُ ٤: َاَغ ؤخمض مدمض بً مدمض ابً ٖبض ال٨ٍغ

 م .:2:8 -َـ ::24بحروث,  -مدمىص مدمض الُىاحي , اإلا٨خبت الٗلمُت  -الؼاوي 

َم قغوح صخُذ البساعي, ملخ٣ى ؤَل الخٟؿحر, اإلالخ٣ى الٗلمي اإلاٟخىح, الض٦خىع  -59

ش   م.2019\06\ 07طًاب بً ؾٗض الٛامضي, ُه٣ل مً مى٢ٗه بخاٍع

ُان وؤهباء ؤبىاء الؼمان, ؤبي  -:5 ُاث ألٖا الٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض بً ٞو

 –ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ابً زل٩ان البرم٩ي ؤلاعبلي, جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ: صاع ناصع 

 .5::2لبىان: ٍ: الاولى, -بحروث

 


