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ص:  
ّ
 الـملخ

الح البؽشيت،      بنَّ ِلم الخفعحر َى مفخاح الّلىم التي اخخىي ِلحها اللشآن الىشيم، إـل

وبهلار ألامم، وبِالء ولمت  هللا في ألاسك، واإلافعشون َم سواد َزا الّلم وسحاله الزيً 

ٌُ ِلحهم في جبيان الخم ووؽٍش بحن الىاط، والخفعحر باإلاإزىس َى ألاظاط في جفعحر  ىَّ َّ ُي

 حّا و، وله ألازُش الى حر في  مم مّاول اللشآن الىشيم، ويدخك مياهت الفذاسة هخاب  هللا

خماد، و يه هلىت  ليه الِا ، ِو
ً
مً بحن ؤهىاُ الخفعحر ألاخشي، ولمزا يإحل في اإلالذمت داثما

ه جفعحر اللشآن باللشآن الىشيم، وبإخاديث اإلافىفى، وبإكىاٌ الصخابت، 
ّ
الاسجياص، أله

حن، لخىليذ وبيان مشاد هللا مً آلاياث اللشآهيت، والؽيخ اإلاأل الى حر وبإكىاٌ الخابّ

اإلافعش  مً ِلماء العلف الزيً واهذ لمم ِىايت  اثلت بذساظت اللشآن الىشيم و ممه، 

 
ً
 بالغا

ً
ب و حاهب اَخمامه في الخذيث والازاس،  لذ وان مً الّلماء الزيً ؤولىا اَخماما

 ، و جخيىن خىت ال دث بّذ اإلالذمت مً بشوايت الخفعحر بالشؤي واليخل
ً
ى باإلاإزىس ايما

مەالی جمميذ واسبّت م اخث وخاجمت، جىاولىا في الخمميذ الخّشيف بالؽيخ اإلافعش )

وفي  اإلا دث ألاٌو والثاول دساظت ألاخاديث والازاس الىاسدة في   -سخمه هللا  -(  گەوسە

ت مً الىخاثج.الخفعحر"  دساظت جدليليت " ،  زم خخمىا ال دث بم  جمِى
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 الـمقّذمة:

 بصم هللا الشحمً الشحيم

، ووّىر باهلل مً ؼشوس ؤهفعىا  بن الخمذ هلل هدمذٍ  ووعخّيىه  ووعخغفٍش

ومً ظيئاث ؤِمالىا، مً يهذ هللا  ال ممك له، ومً يملك  ال َادي له، 

 ِ ذٍ 
ً
وؤؼمذ ؤن ال بله بال هللا وخذٍ ال ؼشيً له، وؤؼمذ ؤن مدمذا

 وسظىله.

ؤما بّذ:  ةن مً ؤٍِم وّم هللا ِلو ؤلاوعان بّذ ؤن َذاٍ هللا ب و َزا      

الذيً، وّمت ولب الّلم الؽشعي،  فيه يّشف الخالٌ والخشام وبه كىام 

ى الىشيم اإلاادي ب و الجىت، وبؽشف الّلم بؽشف مخّلله،  ديىه ودهياٍ، َو

، ؿ( الشظٌى )   ال ؼً ؤن الّلم الزي  ي دث في مّش ت صخيذ خذيث

مما ال يصح وعبخه بليه، إلاً ؤؼشف الّلىم وؤحلما كذسا وؤٍِمما هفّا، وال 

ظبيك ب و مّش ت صخت ألاخ اس مً ظليمما بال بمّش ت ؤخىاٌ سحالما، والّلم 

 لمزٍ الّعّىت 
َ
ال ؤْن ََيإ بّذالت هللتها ول ي سواتها، ومً  مك هللا حك ِو

ادا، ـاهىَا وخفٍى 
ّ
ل

ُ
َا، وسخلىا في ولبها وهخ ىَا، الؽشيفت ِلماء حمابزة ه

 ذّوهىَا ؤهمك جذويً، ورادوا ِجها بإلعىتهم وؤكالممم في وّك صمان وميان 

وهفىا ِجها جدشيف الغالحن، واهخداٌ اإلا ىلحن، وجإويك الجاَلحن، وبزلىا 

َخَ ِتها وسواتها، وؤظاهيذَا ومخىنها، 
َ
وظّمم في سوايتها، ول ىما، وبيان ه

للما، وجدّملىا في ْرَخاٌ،  ِو
َّ
ّىبت الاهخلاٌ والت ٌ، ـو

َ
ال

َ
رلً مؽّلت الّذؤب والى

 .وبزٌ الّىفىط وألامىاٌ

 ةهه يعشها وكذ تهيإث لىا اإلاىاظ ت ؤن هلّذم في مجاٌ العىت الى ىيت         

َزا الجمذ اإلاخىالْ الزي هشحى ؤن يفسح له مً اللاست الىشيم مدك وؤن 

يللى لذيه ك ىال، هما يعشها ؼشف ألاهدعاب ب و خذمت العّىت اإلاىّمشة وؤن 

ت الاجفاٌ بها وؤلاوال  ُ ِلو بّن حىاهبها وعلً في ِذاد مً ؤجيدذ له  ـش

اإلاؽشكت، والخمخْ بص يء مً ؤهفاظما الّىشة، وؤلاسحؽاف مً مّيجها الفافي، 

 مً 
ً
وهدمذ هللا )ظ داهه وحّا و( ووؽىٍش ِلو رلً ليعّذها ؤن هىاٌ كعىا

 َزٍ الفماثك.

مً الّلماء الزيً واهذ لمم ِىايت  اثلت (   مەالی گەوسە)والؽيخ اإلافعش 

 بذساظت اللشآن الىشيم 
ً
و ممه،  لذ وان مً الّلماء الزيً ؤولىا اَخماما

لو   بحن الخفعحر بالشؤي واإلاإزىس، ِو
ً
 بشوايت الخفعحر بالشؤي،  ووان حامّا

ً
بالغا

 مەالی گەوسە" ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في تفصير )َزا ـاس ِىىان ال دث: 

 (  الجزء الخامض والعششيً  " دساشة تحليلية " .

 ىوى:: أشباب اختياس اإلا 

 مً ؤَم ألاظ اب التي د ّخىا ب و اخخياس َزا اإلاىلُى ما يلي: 

حّلم َزا اإلاىلُى بىخاب هللا حّا و، مْ سغ دىا الؽذيذة في خذمخه،  

.  والليام ب ّن الىاحب هدٍى

الّلميت  ومجزلخه الش يّت بحن (   مەالی گەوسە)مياهت الؽيخ اإلافعش  

 الّلماء.

 وخب الخخفق في ِلىمما.سغ دىا في كشاءة هخب العىت،  

مىكف َزا الّلم مً َزٍ اإلاشوياث ي حن بجالء مىهجه في الخفعحر،  

زا يلذم بلا ت مفيذة لل اخثحن .  َو

 

 بيان مىهجىا في الذساشة : 

ا 1  .(   مەالی گەوسە). اهخب هق آلايت اللشآهيت التي رهَش

، وبن هخ ه2 باللغت  . ؤهخب الخذيث ؤو ألازش هما هلله اإلافعش في جفعحٍر

 الىشديت ؤكىم بترحمخه ب و اللغت الّشبيت.

. جخشيج الخذيث: ؤكىم بخخشيج الخذيث مً هخب الصخاح، والعجن، 3

 في رلً جلذيم الصخيدحن بن وحذ الخذيث 
ً
واإلاعاهيذ، واإلاّاحم، مشاِيا

ِىذَما ؤو ِىذ ؤخذَما، زم العجن ألاسبّت، زم بليت الىخب الدعّت بدعب 

 ؤبا 
ً
داود، زم الترمزي، زم اليعاجل، زم ابً ماحه، زم ؤخمذ، الصخت، ملذما

زم الذاسمل، زم مالً، زم بليت اإلاعاهيذ والعجن واإلاّاحم واإلافىفاث 

ا مً الىخب  الاخشي الخذيثيت وبدعب ألاظ ليت بلذم  والخفاظحر، وغحَر

  الى اة.

 . ارا  وان الخذيث في الصخيدحن  إهخفل بهما.4

ت واإلاىكى ت ، مً . دسظُذ ألاخاديث 5 وآلازاس الىاسدة في الخفعحر مجها: اإلاش ِى

 الىاخيت الخدليليت.

 دساشة سجال ؤلاشىاد, ومىهجىا في رلك كما ًلي: 

رهش اظم الشاوي، وهىيخه، ولل ه، مْ رهش ؼيخ وجلميز ليّكِ ساٍو مً سواة  .1

 الخذيث. 

 رهش و لت الشاوي مً هخاب الخلشيب البً حجش. .2

 برا حّزس الىكىف ِلو جشحمخه في هخب التراحم رهش ظىت و اة  .3
َّ

الشاوي بال

الم.  وألِا

برا وان الشاوي ممً اجفم ؤثمت الجشح والخّذيك ِلو خالِه بالخىزيم ؤو  .4

بالخجشيذ،   ىىخفل بزهش كٌى ؤلامام الزَبي، والخا َ ابً حجش  يه، 

 آخش مً ؤكىاٌ ؤثمت الجشح والخّذيك. 
ً
 كىال

ً
 وهميف ِليه ؤخياها

برا وان الشاوي ممً اخخلف  يه ؤثمت الجشح والخّذيك بحن الخىزيم  .5

والخمّيف  ىزهش ؤكىاٌ مً وزله مجهم، وؤكىاٌ مً لّفه مجهم، زم الىٍش 

 في ِلت الخمّيف والترحيذ  بحن َزٍ ألاكىاٌ.

 بيان حكم الحذًث, ومىهجىا في رلك كما ًلي: 

دساظت سحاٌ  الخىم ِلو ظىذ الخذيث بىاًء ِلو ما ج حن لىا مً .1

الخذيث،  ةرا وان الخذيث سواجه زلاث خىمىا ِلو ؤلاظىاد بالصخت، 

 ل ي ؤخذَم خىمىا ِلو ؤلاظىاد بالخعً، وبرا وان ؤخذ 
َّ

وبن خف

 به خىمىا ِلو بظىادٍ بالمّف ، زم بن 
ً
 مّخبرا

ً
 لّفا

ً
سواجه لّيفا

، وبرا وان ؤخذ سواجه   لغحٍر
ً
وان له مخابْ ؤو ؼاَذ ـاَس بزلً خعىا

، ؤو وان  يه سحك متهم بالىزب  ىدىم ِلو بظىادٍ بالمّف 
ً
ابا

ّ
هز

 الزي ال يىجبر باإلاخابّاث ؤو الؽىاَذ.

 في رلً ِلو هخب غشيب  ألالفاظ الغشيبة:
ً
كمىا ببيان مّىاَا مّخمذا

ا مما َى مىفىٌؿ ِليه.  الخذيث، وهخب اللغت، وهخب الؽشوح، وغحَر

بييىا هزلً  بّن ما يعخي ي مً  :الفؤائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث

 في رلً ِلو ما يفمم مً 
ً
الخذيث مً ؤخيام وآداب وجىححهاث، مّخمذا

ا.  الخذيث، وبما ؤكٍش ؤَك الّلم في هخب الؽشوح والخفاظحر وغحَر

 خطة البحث: 

وخاجمت، ِلو الىدى  وم دثحنجخيىن خىت ال دث بّذ اإلالذمت مً جمميذ،    

 الاحل: 

 ، ووع ت جفعحٍر بليه .(  مەالی گەوسەبالشيخ اإلافصش )التمهيذ: التعشيف 

: اظمه، ووع ه، وهىيخه، ولل ه. 
ً
 ؤوال

: ؼيىخه.
ً
 زاهيا
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: جالميزٍ.
ً
 زالثا

 : و اجه. 
ً
 سابّا

 : الخّشيف بالخفعحر ووعبخه بليه.
ً
 خامعا

الىاسدة في تفصير نهاًة  شىسة ) فصلت(  اإلابحث ألاول: ألاحادًث وآلاثاس 

 وفي تفصير شىسة:) الشىسي(.

: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و ُم : اإلاىلب ألاٌو
ْ
ل ِِ  

ْيِه ُيَشدُّ
َ
} ِبل

ِت { . َِ ا  العَّ

ًْ واَن ُيِشيُذ ٱ }اإلاىلب الثاول: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و:  َم

 
ْ

 آلا
َ

ُه ِفي َخْشر
َ
ِجِه ِمْجها َوما ل

ْ
ا

ُ
يا ه

ْ
ه  الذُّ

َ
ًْ واَن ُيِشيُذ َخْشر ُه ِفي َخْشِزِه َوَم

َ
ِضْد ل

َ
ِخَشِة ه

ِفيٍب 
َ
ًْ ه ِخَشِة ِم

ْ
 { .آلا

اإلابحث الثاوي: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في تفصير شىسة ) الزخشف ( 

 و)الذخان( .

: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر  ا  كىله حّا و:اإلاىلب ألاٌو
َ
ز ََ  ٌَ

ّضِ
ُ
 ه

َ
ْىال

َ
} ل

يٍم { . ٍِ
َِ ْحِن 

َ
ْشَيخ

َ
ل

ْ
ًَ ال و َسُحٍك ِم

َ
ل َِ ْشآُن 

ُ
ل

ْ
 ال

ُشوَن 
ُ
ْك َيْىٍ ََ اإلاىلب الثاول: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و: } 

ُشوَن { . ُّ ْ
ْم ال َيؽ َُ  َو

ً
َخت

ْ
ِجَحُهْم َبغ

ْ
إ
َ
ْن ج

َ
 ؤ

َ
ت َِ ا  العَّ

َّ
 ِبال

 . ََّّ ُّ  ٱُّٱ الثالث: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و:اإلاىلب 

عإٌ هللا حّا و ؤْن ييىن َزا الّمك خالفا لىحمه الىشيم  ما وان ـاث ا و

  فمك هللا وجى يله وما وان غحر رلً  مً الؽيىان ومً ِىذها، وآخش 

لو دِىاها ؤِن الخمذَّ هللِ سّبِ الّاإلاحن والفالة والعالم ِلو ظ يذها مدمذ ِو

 آله وصخ ه ؤحمّحن.

 التمهيذ

 (  . مەالی گەوسەالتعشيف بالشيخ اإلافصش )

: اشمه, ووصبه, ولقبه وكىيته: 
ً
 أوال

 مً الذساظاث التي ؤظم ذ في (   مەالی گەوسە)هاٌ الؽيخ اإلافعش     
ً
هفي ا

 ًِ الخّمم وؤلاظماب 
ُ
جشحمخه، وجىاولذ خياجه، ولزا  لذ ؤِشلِذ الذساظت

 بما يفل بالغشك.في 
ً
 جشحمخه مىخفيت

: َى مدمذ بً الخاج اإلاال ِ ذ هللا بً مدمذ ؤظّذ بً ِ ذهللا اشمه ووصبه

 بً اإلاال ِ ذ الشخمً الجلي.

: ويللب بـ هماٌ الذيً، واهخلك اليه للب )سثيغ الّلماء(، بّذ و اة لقبه

( _ اإلاال ( و)حتهابل متالي هتةوسةگەوسەوالذٍ، وبذؤ الىاط يعمىهه بـ)متالي 

 . -الى حر

زٍ اليع ت مؽترهت بحن ؤ شاد   كىيته: ؤبى معّىد، واؼتهش بـ )حلحزادة(، َو

م ممً ظىً كشيت الجلي، وهي معلي سؤط ِاثلخه، ويّشف  ؤظشجه وغحَر

 باليىيل، وع ت ب و بلذة وىيت
ً
 .  (1)، التي ِاػ  حها اإلاالف  -وىيعىجم-ؤيما

: شيىخه:
ً
 ثاهيا

وىيت مً جالميزة والذٍ، وبذؤ بلشاءة اللشان وبّن جللى الّلم في كماء 

 الىخب التي واهذ جذسط في اإلاشاخك ألاوليت في ران الىكذ، مجهم:

ال خعً ألاظىد1
ُ
 .  . اإلا

ال خامذ الىاش ي . 
ُ
 2. اإلا

س ي .
ُ
فل

َ
 3. اإلاال مدمذ ؤمحن اليىه

 4. اإلاال ِ ذالشخمً الىىاوي  .

 .(2)والذٍ: ِ ذهللا الجلي 5

 : 
ً
 تالميزه:ثالثا

م:  جخلمز ِلو يذيه خلم هثحر مً ؤهداء مذن هشدظخان، ومً ؤؼمَش

ال ـذيم بً ِ ذهللا هاصهيني.1
ُ
 . اإلا

ال ِمش ظيذ الّلشاوي.2
ُ
 . اإلا

ال ؤبىبىش بً مال مفىفى الممىهذي.3
ُ
 . اإلا

ال  خذ هللا المشجلي.4
ُ
 . اإلا

 . ؤخٍى الؽيخ هىسالذيً .5

 . (3)هشدظخان ايشان اإلاال ِلي ابً كاض ي َظْشَدؼذ مً .6

  

: وفاته
ً
 :سابعا

 بـ) كشخت اإلاّيذة( وبلل َزا اإلاشك مّه 
ً
وان الؽيخ في ملخ ك ؼ ابه مفابا

م( وكذ وحىدٍ في مفيف حىاسون ِاودٍ 1943مذة خياجه، وفي ظىت) 

ايت ألاو اء،  اإلاشك واؼخذ به ألالم والىش للشحُى ب و وىيت لييىن جدذ ِس

/ 11 فل) م( ، ؤـيب بجزيف في مّذجه  ّىلج الجزيف، 1943/ حؽشيً ألاٌو

وبّذ يىم واخذ ِاد الجزيف بإكىي مما وان ، ولم يخمىً الى يب مً ِالحه 

(، ود ً حثماهه في ملبرة الّاثلت) 1943/  12/11 خىفي بزش رلً في يىم)

ملبرة دسويؾ خمش( في وىيت، وؼاسن في حؽييْ حىاصجه خحرة الّلماء 

 .  (4)وحميْ  ئاث الؽّبواإلاثلفحن والؽّشاء 

: التعشيف بالتفصير ووصبته إليه.
ً
 خامصا

مً اإلاّلىم ؤن الؽيخ الّالمت ظمى جفعحٍر باللغت الىشديت:) جت عحري 

ى  ) التفصير الكشدي للكالم ؤلالهي(, (وىسدي لت هتالمل خىدا وةهذي  َو

ؤهبر مالفاجه خيث  عش وك اللشآن مً ظىسة الفاجدت ب و ظىسة الىاط في 

ِؽش مجلذاث،  وال خالف بحن الذاسظحن لخياجه والّلماء اإلاّاـشيً له ومً 

 ِلو 
ً
 ظيىجيا

ً
، ويّخبر َزا بحماِا حاء بّذٍ في وع ت َزا الخفعحر ب و غحٍر

خليلت وع ت َزا الخفعحر للؽيخ الّالمت مدمذ وىيل) اإلاال الى حر(، ويايذ 

ى الؽيخ ِ ذاللادس  مً لمً مالفاث  رلً ما رهٍش جلميزٍ الزي ؤحاٍص َو

ى ممً كام بيسخ مخىىوت الخفعحر وجصخيده .  الؽيخ مدمذ الجلي، َو

اإلابحث ألاول: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في تفصير نهاًة شىسة ) فصلت( 

 وفي تفصير شىسة )الشىسي(.

ُم 
ْ
ل ِِ  

ْيِه ُيَشدُّ
َ
: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و: } ِبل اإلاىلب ألاٌو

ِت { العَّ  َِ  (.47 فلذ: )ا

 (:   1حذًث سقم )

ك الىبي ) :(  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ ) ( ًِ العاِت  ؿِىذما ظئُ

 .(5) لاٌ: "  هللا اِلم  " 

 تخشيج الحذًث:

 مً وشيم ؤبل َشيشة  (6)ؤخشحه الؽيخان ال خاسي ومعلم في صخيدحهما

() ِه
َّ
ٌَ الل نَّ َسُظى

َ
ي  لاٌ يا وان َيْىًما ( )) )ؤ ٍُ َسُحٌك َيْمص ِ ا

َ
ج
َ
 ؤ

ْ
اِط ِبر َباِسًصا ِللىَّ

اِثِه 
َ
ِخِه َوُسُظِلِه َوِلل

َ
ِثى

َ
ِه َوَمال

َّ
ًَ ِبالل ِم اْ

ُ
ْن ج

َ
يَماُن ؤ ِ

ْ
يَماُن كاٌ ؤلا ِ

ْ
ِه ما ؤلا

َّ
ٌَ الل َسُظى

ْن 
َ
ُم ؤ

َ
ْظال ِ

ْ
ُم كاٌ ؤلا

َ
ْظال ِ

ْ
ِه ما ؤلا

َّ
ٌَ الل ِخِش كاٌ يا َسُظى

ْ
ِث آلا ّْ  َ

ْ
ًَ ِبال ِم اْ

ُ
َه  َوج

َّ
ُ َذ الل ّْ َ

ح

ُفىَم َسَمَماَن كاٌ 
َ
 َوج

َ
ْفُشوَلت

َ ْ
 اإلا

َ
اة

َ
و ْاِحَل الضَّ

ُ
 َوج

َ
ة

َ
ال ِليَم الفَّ

ُ
ِشَن ِبِه ؼيئا َوج

ْ
ؽ

ُ
وال ح

 ًْ ُ
ى

َ
ِةْن لم ج

َ
  ٍُ َشا

َ
ًَ ج هَّ

َ
إ
َ
َه ه

َّ
ُ َذ الل ّْ َ

ْن ح
َ
ْخَعاُن ؤ ِ

ْ
ْخَعاُن كاٌ ؤلا ِ

ْ
ِه ما ؤلا

َّ
ٌَ الل يا َسُظى

ٍُ  ةهه َيَشاَن كا َشا
َ
َم مً ج

َ
ل ِْ َ

ٌُ ِجها ِبإ ى ْعئُ
َ ْ
 كاٌ ما اإلا

ُ
ت َِ ا ى العَّ ِه َمتَ

َّ
ٌَ الل ٌ يا َسُظى

اَن مً 
َ
ز

َ
َتَها    َسبَّ

ُ
ة
َ
ْشؤ

َ ْ
َذْث اإلا

َ
َشاِوَما برا َول

ْ
ؼ

َ
ًَ ًِ ؤ ُ

ز َخّذِ
ُ
ًْ َظإ ِى

َ
اِثِك َول العَّ

َشاِوَما في 
ْ

ؼ
َ
اَن مً ؤ

َ
ز

َ
 سئوط الىاط  

ُ
َشاة ُّ ْ

 ال
ُ
ُخَفاة

ْ
َشاِوَما وبرا وان ال

ْ
ؼ

َ
ْمٍغ ؤ

َ
خ

ًَّ بال هللا  } ُمُم
َ
ل ّْ  َي

َ
ُم َما ِفي  ٱال

َ
ل ّْ  َوَي

َ
ْيث

َ
غ

ْ
ٌُ ال

ّزِ
َ
ِت َوُيج َِ ا ُم العَّ

ْ
ل ِِ  

ٍُ ْىَذ ِِ َه 
َّ
ِبنَّ الل
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ْسَخاِم { 
َ ْ
وا  لم َيَشْوا ؼيئا  ألا وا ِلَحُردُّ

ُ
ز

َ
خ

َ
إ
َ
يَّ  

َ
ل َِ وا  ُحُك  لاٌ ُسدُّ  الشَّ

َ
َفَشف

ْ
مَّ اه

ُ
ز

َم  ِ
ّ
ل َّ   الىاط ِديَجُهْم ((.  لاٌ َزا ِحْبِريُك حاء ِلُي

 الحكم على الحذًث:

 الخذيث صخيذ، لىسودٍ في الصخيدحن .

 ألالفاظ الغشيبة:

 .(7). ؤؼشاوما: ومىه ألاؼشاه ؤي: الّالماث 1

  . (8). سبتها: ومىه الشب: اإلاالً والعيذ واإلاخفشف2

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث :

 ِلو ؤنَّ ؤلاظالَم وؤلايماَن 1
ٌ
ِشَن بْيجهما وان ليّكٍ مجهما مًّنى،  ةرا . َداللت

ُ
برا ك

ش.
َ
ُك في آلاخ

ُ
َك  يه ما َيذخ

َ
 ِشد ؤخُذَما دخ

ُ
 ؤ

َىِس بني آَدَم؛ هلىِله حّا و: } 2 ـُ ِك اإلاالثىِت في 
ُّ
ؽي

َ
 ِلو ح

ٌ
ما  . َداللت

َ
َك ل

َّ
َمث

َ
خ
َ
 

ا {   َظِىيًّ
ً
شا

َ
  (.17مشيم:)  َبؽ

 ِت.3
َ
شاك

ُ
ِم ؤلاخالِؿ واإلا

َ
ٍ ِِ  . َبياُن 

ُق رلً ِمً 4
ُ
: ال ؤْدسي، وال َيىل ٌُ ُمه يلى

َ
ا ال َيّل . ؤنَّ الّاِلَم برا ُظِئَك ِمَّ

لِمه. ِِ ٍُ وُو ىِس  لىا
َ
ه وج ِِ ٌُّ ِلو َوَس  َحاللِخه، بْك يُذ

ًْ واَن ُيِشيُذ ٱاإلاىلب الثاول: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و: }  َم

ُه ِفي 
َ
ْاِجِه ِمْجها َوما ل

ُ
يا ه

ْ
ه  الذُّ

َ
ًْ واَن ُيِشيُذ َخْشر ُه ِفي َخْشِزِه َوَم

َ
ِضْد ل

َ
ِخَشِة ه

ْ
 آلا

َ
َخْشر

ِفيٍب{ 
َ
ًْ ه ِخَشِة ِم

ْ
 (.21الؽىسي: )آلا

 (:   2حذًث سقم )

 .(9)" الذهيا مضسِت الاخشة " : (  في جفعحٍر گەوسە  یمەال كاٌ)

  تخشيج الحذًث:

اث  لاٌ:  )) الذهيا مضسِت آلاخشة ((ؤوسدٍ  اإلاال ِلي اللاسي في هخاب اإلاىلِى
(11). 

 ) 
ً
، (11)واوسدٍ السخاوي في اإلالاـذ الخعىت وكاٌ:) لم ؤكف ِليه ظىذا

اث  ورهٍش ؤبى الفمك اإلالذس ي في هخاب ، ورهٍش الفاغني (12)جزهشة اإلاىلِى

اث   .(13)في اإلاىلِى

 الحكم على الحذًث:

الخذيث مىلُى هما مش، ورهش اإلاال ِلي اللاسي ؤن مّىاٍ صخيذ  يلخبغ 

ُه ِفي َخْشِزِه ٱ } مىه كىله حّا و:
َ
ِضْد ل

َ
ِخَشِة ه

ْ
 آلا

َ
ًْ واَن ُيِشيُذ َخْشر  {.َم

 (:   3حذًث سقم )

 .(14)" رَب اَك الذزىس باألحىس"  :(  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)

  تخشيج الحذًث:

اًظا مً  )سك( ؤخشحه معلم في صخيديه مً وشيم ؤبل رس 
َ
نَّ ه

َ
 لاٌ: )) ؤ

ْصَخاِب الىبي 
َ
ِبّيِ ( ؿ)ؤ

ُحىِس  (ؿ)كالىا ِللىَّ
ُ ْ
ىِس ِباأل

ُ
ز ُك الذُّ َْ َ

َب ؤ ََ َ
ِه ر

َّ
ٌَ الل يا َسُظى

ْمَىاِلِمْم كاٌ 
َ
ٌِ ؤ ىَن ِبُفُمى

ُ
ك َفذَّ ُفىُم َوَيخَ

َ
ي َوَيُفىُمىَن هما ه ِ

ّ
َفل

ُ
ىَن هما ه

ُّ
ُيَفل

ِ حَرٍة 
ْ
ى

َ
ّكِ ج

ُ
 َوو

ً
ت

َ
َذك ـَ ْعِبيَدٍت 

َ
ّكِ ح

ُ
ىَن ِبنَّ ِبي

ُ
ك ذَّ فَّ

َ
ْم ما ج

ُ
ى

َ
َك هللا ل َّ َو ليغ كذ َح

َ
ؤ

 وههى ـَ 
ٌ
ت

َ
َذك ـَ ُشوِف  ّْ َ ْمٌش ِباإلاْ

َ
 َوؤ

ً
ت

َ
َذك ـَ ٍت 

َ
ّكِ َتْهِليل

ُ
 َوو

ً
ت

َ
َذك ـَ ْدِميَذٍة 

َ
ّكِ ج

ُ
 َوو

ً
ت

َ
َذك

ا 
َ
َخُذه

َ
َيإِحل ؤ

َ
ِه ؤ

َّ
ٌَ الل  كالىا يا َسُظى

ٌ
ت

َ
َذك ـَ ْم 

ُ
َخِذه

َ
ِْ ؤ  وفي ُبْم

ٌ
ت

َ
َذك ـَ ٍش 

َ
ًِ ُمْىى

ْيُخْم لى 
َ
َسؤ

َ
ْحٌش كاٌ ؤ

َ
ىُن له  حها ؤ

ُ
ُه َوَيي

َ
ْمَىج

َ
اَن ِليه  حها ِوْصٌس ؼ

َ
و
َ
َما في َخَشاٍم ؤ َّ َوَل

ْحًشا (( 
َ
ٌِ وان له ؤ

َ
َخال

ْ
َما في ال َّ ًَ برا َوَل ِل

َ
ز

َ
ى

َ
 (15). 

 الحكم على الحذًث:

 الخذيث صخيذ، لىسودٍ في صخيذ معلم .

 ألالفاظ الغشيبة:

ٍت : ومىه التهليك ؤي: كٌى ال اله الا هللا  1
َ
 .(16). َتْهِليل

: الجماُ  .2 ِْ  .(17)ويىلم ِلو الفشج هفعه ُبْم

ِوْصٌس: الخمك والثلك وؤهثر ما يىلم في الخذيث ًِ الزهب وؤلازم يلاٌ وصس  .3

يضس  مى واصس برا خمك ما يثلك ٌمٍش مً ألاؼياء اإلاثللت ومً الزهىب وحمّه 

 .(18)ؤوصاس

ى اإلااٌ الىثحر .4  .(19)الذزىس: حمْ دزش، َو

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث :

 .(21). خشؿ الصخابت سض ي هللا ِجهم ِلو الع م ب و الخحراث 1

هش وألامش 2 ِ
ّ
. الفذكت ال جخخق باإلااٌ، بك سبما جيىن بغحٍر ؤ مك؛ والز

 .(21)باإلاّشوف والىهي ًِ اإلاىىش 

.  مك الدعبيذ والخى حر والخدميذ والتهليك وألامش باإلاّشوف والىهي ًِ 3

 اإلاىىش.

. الخث ِلو بخماس الىيت في ألامىس اإلا اخت، وؤن ألامش اإلا اح يف ذ واِت 4

ه 
َ
 .(22)بالىيت الفادكت؛ هجماُ الشحك ؤَل

 (:   4حذًث سقم )

" بن اإلاامً يشي رهىبه هإهه في ؤـك ح ك  :(  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)

وبن اإلاىا م يشي رهىبه مثك الزباب وكْ ِلو اهفه، يخاف ؤن يلْ ِليه، 

 .(23)" يمثك له 

 تخشيج ألاثش:

   لاٌ  ك()س ؤخشحه البزاس في معىذٍ مً وشيم ِ ذ هللا بً معّىد
ً
مىكى ا

مؾ، ًِ ِماسة يّني  خذزىا يىظف بً مىس ى، كاٌ: ها ؤبى مّاويت، ًِ ألِا

ابً ِمحر، ًِ ألاظىد، كاٌ: خذزىا ِ ذ هللا، خذيثحن ؤخذَما ًِ هفعه، 

، كاٌ: كاٌ ِ ذ هللا: )) بن اإلاامً يشي رهىبه هإهه في (ؿ)وآلاخش ًِ الىبي 

ي رهىبه هزباب وكْ ِلو ش يء ؤـك ح ك يخاف ؤن يلْ ِليه، وبن اإلاىا م يش 

 .(24) لاٌ به َىزا  ىاس(( 

وؤبى (27)والترمزي (26)وال خاسي باخخالف يعحر( 25)وؤخشحه ؤخمذ بً خى ك

 .(28)يّلو 

 دساشة سجال ؤلاشىاد:

يىظف بً مىس ى بً ساؼذ بً بالٌ اللىان ؤبى يّلىب اليىفي اإلاّشوف  .1

ال خاسي، كاٌ ابى بـ : الشاصي، سوي ًِ ؤبا خالذ ألاخمش، وسوي ِىه 

خاجم:)ـذوق(، وكاٌ الزَبي: )زلت(، وكاٌ ابً حجش: )ـذوق(، مً الّاؼشة 

 .(29)َـ(253ماث ظىت: )

مدمذ بً خاصم الخميمي العّذي ؤبى مّاويت المشيش اليىفي، سوي ًِ  .2

مؾ، وسوي ِىه اخمذ بً خى ك، كاٌ الزَبي:)خا َ(، وكاٌ ابً  ألِا

 .(31)َـ(195ث ظىت: )حجش:)زلت(، مً ه اسالخاظّت، ما

مؾ، 3 . ظليمان بً ممشان ألاظذي، الياَلي، مىالَم ؤبى مدمذ اليىفي ألِا

كاٌ الزَبي:)الخا َ (، وكاٌ ابً  بً ؤبل ؤوفو ، وسوي ِىه ؼّ ت، سوي ًِ

 .(31)َـ( 148حجش: )زلت خا َ(، مً الخامعت، ماث ظىت )

مؾ، كاٌ ِماسة بً ِمحر الخيمي اليىفي، سوي ًِ ِللمت، وسوي ِى .4 ه ألِا

الزَبي: ) زلت(، وكاٌ ابً حجش:) زلت زبذ(، مً الشابّت، ماث بّذ اإلااثت 

 .(32)وكيك ك لما بعيخحن

ألاظىد بً يضيذ بً كيغ الىخعي ؤبى ِمشو : ؤبى ِ ذ الشخمً اليىفي، سوي  .5

ؤلامام وان ببشاَيم بً يضيذ الىخعي، كاٌ الزَبي:) ، وسوي ِىهؤبل بىشًِ 

 في الّلم
ً
ماث  الثاهيت، ،مً والّمك(، كاٌ ابً حجش:) زلت مىثر  ليه( سؤظا

 .(33) َـ(74ظىت )



 Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022 

  
Page 229 

 
  

ِ ذ هللا بً معّىد بً خ يب المز ي، ؤبى ِ ذ الشخمً، مً العابلحن  .6

احش الهجشجحن، ومً ه اس الّلماء،   ، َو
ً
ألاولحن والىج اء الّملحن، ؼمذ بذسا

َـ( 32( ، ماث ظىت ) سك( وسوي ِىه حابش بً ِ ذ هللا )ؿسوي ًِ الىبي )
(34). 

 الحكم على آلاثش:

ليه ييىن  بّذ دساظت سحاٌ العىذ ج حن ؤن: )يىظف بً مىس ى : ـذوق( ِو

، وآلازش له وشق اخشي مجها ما ؤخشحه ال خاسي 
ً
بظىاد َزا ألازش خعىا

 والترمزي ،  حرجلى الازش ب و ) الصخيذ لغحٍر (.

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الاثش:

لاَب هللِا ؤنَّ ِلو  .1 ِِ  
ًَ ه مجها، وال يإَم

ُ
ى 

َ
َم خ

ُ
هىَبه، وَيٍّ

ُ
ى ر

َ
ًِ ؤْن َيخص  اإلاام

 ِلحها  َيعخفِغَشَا.

شىسة ) الزخشف(  اإلابحث الثاوي: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في تفصير 

 و)الذخان( 

ا 
َ
ز ََ  ٌَ

ّضِ
ُ
 ه

َ
ْىال

َ
: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و: } ل اإلاىلب ألاٌو

 
ْ
يٍم { ال ٍِ

َِ ْشَيَخْحِن 
َ
ل

ْ
ًَ ال و َسُحٍك ِم

َ
ل َِ  (.31الضخشف: )ُلْشآُن 

 (:   5حذًث سقم )

في مىت وليذ بً    )سك( " كاٌ ابً ِ اط:(  في جفعحٍر گەوسەالي  ەكاٌ)م

 .(35)اإلاغحرة وفي الىاثف خ يب بً ِمشو" 

  تخشيج ألاثش:

:  لاٌ خذزني مدمذ بً ظّذ كاٌ  خذزني ؤبل كاٌ ؤخشحه الىبري في جفعحٍر

ٌَ   )سك(خذزني ِمي كاٌ خذزني ؤبل ًِ ؤبيه ًِ بً ِ اط
ّضِ
ُ
 ه

َ
ْىال

َ
كىله: } ل

يٍم { كاٌ: )) يّني بالٍّيم الىليذ بً  ٍِ
َِ ْشَيَخْحِن 

َ
ل

ْ
ًَ ال و َسُحٍك ِم

َ
ل َِ ُلْشآُن 

ْ
ا ال

َ
ز ََ

اإلاغحرة اللشش ي ؤو خ يب بً ِمشو بً ِمحر الثلفل وباللشيخحن مىت 

 .(36)والىاثف(( 

 . (37)وؤخشحه ؤبً ؤبل خاجم 

 دساشة سجال ؤلاشىاد: 

مدمذ بً ظّذ بً مدمذ بً الخعً بً ِىيت الّىفي، سوي ًِ يضيذ بً  .1

َاسون، وسوي ِىه ابً ـاِذ، كاٌ الذاسكىني: ) ال بإط به(، وكاٌ الخىيب 

 في الخذيث(، ، وكاٌ الزَبي: )مً بيذ الخذيث 
ً
ال غذادي:) وان ليىا

 .)38( َـ(276الخاديت ِؽشة، ماث ظىت )والّلم(، مً 

ظّذ بً مدمذ بً الخعً بً ِىيت بً ظّذ الّىفي، ال غذادي، سوي  .2

ًِ ؤبيه وسوي ِىه ابىه مدمذ بً ظّذ ، كاٌ ؤخمذ بً خى ك: ) زلت وان 

ا( وكاٌ الخىيب:) لم يىً َزا ؤيما ممً يعخاَك ؤن يىخب ِىه وال  َحْمميًّ

 .)39( َـ(231، ماث ظىت:)وان مىلّا لزان(، مً الّاؼشة 

. الخعحن بً الخعً بً ِىيت الّىفي، سوي ًِ ؤبيه وسوي ِىه بليت بً 3

َعاجل ويديى بً مّحن:) 
َّ
الىليذ، كاٌ ابى خاجم:  )لّيف الخذيث(، وكاٌ الي

لّيف(،ووان مً صخابت اإلامذي،  ى ي كماء ِعىش اإلامذي ِفي خال ت 

اُسون، ماث ظىت)  .      )41(َـ( 221ََ

لخعً بً ِىيت بً ظّذ بً حىادة الّىفي، سوي ًِ ؤبيه وسوي ِىه . ا4

ابىه مدمذ ، كاٌ ال خاسي:) ليغ بزان(، وكاٌ ابى خاجم وابً حجش: 

 .  )41(َـ( 181)لّيف(، مً العادظت ، ماث ظىت )

ِىيت بً ظّذ بً حىادة الّىفي ؤبى الخعً اليىفي، سوي ًِ ابً ِ اط  .5

خى ك والزَبي: )لّيف(، وكاٌ ابً وسوي ِىه ؤبىاٍ، كاٌ اخمذ بً 

،)
ً
جدشيش جلشيب التهزيب:) وكاٌ مفىفىا   حجش:)ـذوق يخىئ هثحرا

(، مً العادظت، ماث )
ٌ

  .)42(َـ( 111لّيف

.ِ ذ هللا بً ِ اط بً ِ ذ اإلاىلب بً َاؼم بً ِ ذ مىاف، ؤبى الّ اط 6

ى ؤهب)ؿاللشش ي الماؼمي ابً ِم سظٌى هللا  ر (،  هني بابىه الّ اط، َو

ولذٍ، وؤمه ل ابت الىبري بيذ الخاسر بً خضن المالليت، ووان يعمى ال دش، 

وؤَك بيخه بالؽّب مً ( )ؿلعّت ِلمه، ويعمى خبر ألامت، ولذ والىبي 

 .         )43(َـ( 68، مً الى لت  ألاو و،  ماث ظىت: )مىت

  الحكم على ألاثش:

الخعً بً   الخعً وبّذ دساظت سحاٌ ظىذ ألازش ج حن ؤن:) الخعحن بً 

.
ً
ليه ييىن بظىاد َزا ألازش لّيفا م لّفاء(، ِو  ِىيت و ِىيت بً ظّذ: َو

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً ألاثش :

الٍ .1 تراك ِلو كذس هللا حّا و وان الفمك بيذ هللا حك ِو  . ِذم الِا

 . ِذم الدعىيت بحن الخلم اي جفميك بّن الىاط ِلو بّن . 2

 (:   6حذًث سقم )

 " :(  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)
ً
 .(44)" بن وحذهاٍ ل دشا

 تخشيج الحذًث:

مً وشيم اوغ بً  (45)ؤخشحه الؽيخان ال خاسي ومعلم في صخيدحهما 

َُ ( )) ؿ)كاٌ: وان الىبي () مالً ِض
َ
ْذ  

َ
ل

َ
َْ الىاط َول َج

ْ
ش

َ
ًَ الىاط َوؤ ْخَع

َ
ؤ

ُمْم الىبي 
َ
اْظَخْلَ ل

َ
ْىِث   َشُحىا هدى الفَّ

َ
خ

َ
  

ً
ت

َ
ْيل

َ
ِذيَىِت ل

َ ْ
ُك اإلا َْ َ

 ( ؿ)ؤ
َ
وكذ اْظَخْبَرؤ

ىا  ُِ َشا
ُ
ى يلٌى لم ج  َو

ُ
ْيف ُىِلِه العَّ ُِ ْشٍي وفي  ُِ  

َ
َخت

ْ
ل
َ
ِبل و

َ
َشٍط أِل

َ
ى ِلو   َبَر َو

َ
خ

ْ
ال

مَّ 
ُ
ىا ز ُِ َشا

ُ
َ ْدٌش (( . لم ج

َ
ٍُ َبْدًشا ؤو كاٌ بهه ل ا

َ
 كاٌ َوَحْذه

 الحكم على الحذًث:

 الخذيث صخيذ، لىسودٍ في الصخيدحن.

 ألالفاظ الغشيبة:

: اظخبرؤ الص ي بدثه ليلىْ الؽبهه  يه ؤو خلله ؤو بيىه .1
َ
  .(46)اْظَخْبَرؤ

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث :

ّا و 1
َ
فاِث.. َبياُن ما ؤهَشَم هللُا ح ه ِمً َحليِك الّفِ بيَّ

َ
 به ه

ْم 2 ُذّوِ ما لم َيخَدلَّ َّ ؽِف ؤخ اِس ال
َ
 َظ ِم ؤلاوعاِن َوْخَذٍ في ه

ُ
ت . و يه: َمؽشوِيَّ

ًَ الَمالِن.  ِم

ِت بذوِن َظْشٍج 3 ابَّ  ُسوىِب الذَّ
ُ
ت  .(47). َمؽشوِيَّ

ْك  ََ ُشوَن اإلاىلب الثاول: ألاخاديث وآلازاس الىاسدة في جفعحر كىله حّا و: } 
ُ
َيْىٍ

ُشوَن {  الضخشف: ) ُّ ْ
ْم ال َيؽ َُ  َو

ً
َخت

ْ
ِجَحُهْم َبغ

ْ
إ
َ
ْن ج

َ
 ؤ

َ
ت َِ ا  العَّ

َّ
 (.66ِبال

 (:   7حذًث سقم )

 .(48)" جلىم العاِت والىاُط غا لىن " : (  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)

 تخشيج الحذًث:

ُغ ِبِه الىبي 
ُ
 َيْ ل

َ
َشْيَشة َُ كاٌ: )) ( ؿ)ؤخشحه ؤلامام معلم في صخيديه ًِ ؤبل 

ىَم  لُ
َ
اُء ب و  يه ختى ج

َ
ه ِ

ْ
  ما َيِفُك ؤلا

َ
َدت لْ ِ

ّ
ُب الل

ُ
ُحُك َيْدل  َوالشَّ

ُ
ت َِ ا ىُم العَّ لُ

َ
ج

ُحُك  ىَم َوالشَّ لُ
َ
اِهِه ختى ج َّ َ اَي

َ
ْىَب  ما َيد

َّ
اِن الث َّ َ اَي

َ
ِن َيد

َ
 في َخْىِلِه  َوالشَُّحال

ُ
َيِلي

ُلىَم (( 
َ
 .(49) ما َيْفُذُس ختى ج

 الحكم على الحذًث:

 الخذيث صخيذ، لىسودٍ في صخيذ معلم . 

 ألالفاظ الغشيبة:

: راث اللبن مً الىىق  .1
َ
ْلَدت ِ

ّ
 .(51)الل

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث :
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 . ِذم مّش ت كيام العاِت الا هللا  حّا و .1

الٍ .. الاظخّذاد 2  إلاالكاة  هللا حك ِو

 (:   8حذًث سقم )

" بن اخش سحك يذخك الجىت يّىى مجزلت : (  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)

ه حرة  ويىظْ له ماثت ظىت مً اللفىس الزَ يت والخيام واللالا وك رلً 

، مْ ظ ّىن الف مً الصخاثف الزَ يت وك 
ً
 ومعاءا

ً
 لالوك ـ اخا

ٌ
خالشة

، واخٌذ مجها 
ً
 حها وّام خاؿ، ويإوك مً حميْ الصخاثف الع ّىن الفا

 ختى ولى ؼ ْ ورلً للخلزر " 
ً
                   .(51)ي لى مؽتهيا

 تخشيج الحذًث:

(: )) ؿ)كاٌ الىبي ـلو  (52)ؤخشحه الؽيخان ال خاسي ومعلم في صخيدحهما

ُشُج مً 
ْ
 َسُحٌك َيخ

ً
ىال

ُ
ِت ُدخ َجىَّ

ْ
ِك ال َْ َ

ُشوًحا مجها َوآِخَش ؤ
ُ
اِس خ ِك الىَّ َْ َ

ُم آِخَش ؤ
َ
ل ِْ َ بول ألَ

ي 
َ ْ
ُك بليه ؤنها َمأل يَّ

َ
ُيخ

َ
ِجحَها  

ْ
َيإ

َ
  

َ
ت َجىَّ

ْ
ْك ال

ُ
اْدخ

َ
ْب   ََ ْ

اِس خ ىا  يلٌى هللا ار الىَّ

 
ْ
ي  يلٌى ار

َ ْ
ُْ  يلٌى يا َسّبِ َوَحْذُتَها َمأل َحْرِح

َ
ُك   يَّ

َ
ُيخ

َ
ِجحَها  

ْ
َيإ

َ
  

َ
ت َجىَّ

ْ
ْك ال

ُ
اْدخ

َ
ْب   ََ

 
َ
ت َجىَّ

ْ
ْك ال

ُ
اْدخ

َ
ْب   ََ ْ

ي  يلٌى ار
َ ْ
ُْ  يلٌى يا َسّبِ َوَحْذُتَها َمأل َحْرِح

َ
ي  

َ ْ
بليه انها َمأل

َيا  يلٌى 
ْ
ه ٌِ الذُّ ا

َ
ْمث

َ
َشِة ؤ

َ
ؽ َِ َك 

ْ
اِلَما ؤو ِبنَّ لً ِمث

َ
ْمث

َ
 ؤ

َ
َشة

َ
ؽ َِ َيا َو

ْ
ه َك الذُّ

ْ
 ةن لً ِمث

ِه ؤ
َّ
ٌَ الل ْذ سؤيذ َسُظى

َ
ل

َ
ل
َ
  ًُ ِل

َ ْ
َذ اإلا

ْ
ه
َ
ي َوؤ ًُ ِمّنِ ْطَخ

َ
ي ؤو ج ًَ ( ؿ)حسخش ِمّنِ َضِخ

 
ً
ت

َ
ِزل

ْ
ِت َمج َجىَّ

ْ
ِك ال َْ َ

ى ؤ
َ
ْدو

َ
ٍُ ووان يلاٌ رلً ؤ

ُ
َىاِحز

َ
 ((   ختى َبَذْث ه

 الحكم على الحذًث:

 مخفم ِليه .

 ألالفاظ الغشيبة:

 .(53)ذ ألاهياب الىىاحز: هي ؤواخش الاظىان وكيك هي بّ .1

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً الحذًث :

ى بِالم هللا حّا و لىبيه 1 بأخش ؤَك الىاس ( ). ِلم مً ؤِالم الى ىة َو

.
ً
 وآخش ؤَك الجىت دخىال

ً
 خشوحا

. بيان  مك هللا حّا و وظّت ِىاثه،  مزا آخش مً يذخك الجىت وؤدهاَم 2

الذهيا بما  حها ختى اظخخفه مجزلت ومْ را ؤِىاٍ هللا حّا و ِؽشة ؤلّاف 

 الفشح وؤدَؽه ظّت الّىاء.

زا مّخلذ ؤَك العىت 3 . الخذيث دليك ِلو بز اث ـفت الطخً،َو

 والجماِت.

ِزيِم }   الىاسدة في جفعحر كىله حّا و:وآلازاس  اإلاىلب الثالث : ألاخاديث
َ ْ
ّاُم ألا

َ
 و

 (.44الذخان: ){ 

 (:   9حذًث سقم )

" ؤٌو ما هٌض مً اللشان ِلو ألاسجح َى : توسة(  في جفعحٍر گ  مەالیكاٌ)

 . (54)ؤكشؤ " 

 تخشيج ألاثش:     

ؤخشحه الىبري في جفعحٍر   لاٌ: "خذزىا ببشاَيم بً ظّيذ الجىَشي كاٌ 

 خذزىا ظفيان

شي ًِ ِشوة ًِ ِاجؽت كاٌ ببشاَيم كاٌ ظفيان خفٍه لىا بً  ًِ الَض

 .(55)بسخاق بن ؤٌو ش يء ؤهٌض مً اللشآن )) اكشؤ باظم سبً الزي خلم(( 

 .(57)وال حهلل (56)وؤخشحه الخاهم 

 دساشة سجال آلاثش:

ببشاَيم بً ظّيذ الجىَشي ؤبى بسخاق بً ؤبل ِثمان ال غذادي، سوي  .1

ِىه معلم، كاٌ الزَبي:)خا َ(، وكاٌ ابً حجش:) زلت ًِ بً ِييىت، سوي 

 .(58)َـ(251خا َ(، مً الّاؼشة،ماث ظىت: )

ىس، سوي ًِ  .2 ظفيان بً ِييىت ؤبى مدمذ المال ي مىالَم اليىفي ألِا

شي، وسوي ِىه اخمذ خى ك،كاٌ الزَبي:) الخا َ ؼيخ الاظالم(، وكاٌ  الَض

ه حغحر خفٍه بإخشة(، مً ابً حجش: )زلت خا َ  ليه بمام حجت بال ؤه

 .(59)َـ(198سئوط الى لت الثامىت، ماث ظىت: )

شي ؤبى بىش  .3 مدمذ بً معلم بً ِ يذ هللا بً ِ ذ هللا بً ؼماب، الَض

، وسوي ِىه ابً  ِييىت ، كاٌ الزَبي: ) اخذ سوي ًِ بً ِمشاإلاذول، 

الم وخا َ صماهه(، وكاٌ ابً حجش:) الفليه الخا َ مخفم ِلو حال لخه ألِا

ى مً سئوط الى لت الشابّت، ماث ظىت )  . )61( َـ(125وبجلاهه(، َو

ِشوة بً الضبحر بً الّىام بً خىيلذ بً ؤظذ بً ِ ذ الّضي بً كص ي،  .4

وي ًِ ِاجؽت )سض ي هللا ِجها( وسوي س ؤبى ِ ذ هللا اإلاذول،  اللشش ي ألاظذي،

شي،  جش: ) زلت  ليه كاٌ الزَبي: )ؤلامام ِالم اإلاذيىت(، وكاٌ ابً حِىه الَض

 .(61) َـ(94ماث ظىت ) مؽمىس(، مً الثالثت،

(، جضوحما ظىت ؿ(، صوحت الشظٌى )سكِاجؽت بيذ ؤبل بىش الفذيم ). 5

َـ(، وجى يذ في 57ِؽش مً الى ىة ك ك الهجشة بثالر ظىحن، وكيك ظىت) 

ً ؤبحها، وسوي ِجها ؿ، سوث ًِ الىبي )(62)اإلاذيىت ود ىذ بال ليْ  ( ِو

ألاظىد بً يضيذ، و ماثلما هثحرة ال حّذ وال جدص ى ، وخذيثها ِىذ ؤصخاب 

( : )  مك ِاجؽت ِلو اليعاء ؿ، ويىفحها كٌى الىبي )(63)الىخب العخت 

  .(64)هفمك الثريذ ِلو ظاثش الىّام ( 

 الحكم على ألاثش:

ليه ي يىن بظىاد َزا بّذ دساظت سحاٌ العىذ ج حن ؤن حميّمم زلاث، ِو

.
ً
 ألازش صخيدا

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً ألاثش :

لو1 ٌِ ُظىسِة ألِا
ٌِ ؤوَّ ضو

ُ
 . َبياُن َظبِب ه

 (:   11حذًث سقم )

لك ان شخٍق خاولىا مّه يلشؤ "  ازيم" : (  في جفعحٍر گەوسە  مەالیكاٌ)
ُ
" ه

حعخىيْ ان جلٌى  ()لم يعخىْ هىلما  إكشءَا " يديم"   لاٌ ابً معّىد

 . (65) احش؟ كاٌ: وّم، كاٌ : "  ا ّك " 

 تخشيج ألاثش:

 ًِ ؤبً معّىد 
ً
ب وؤبى ِ يذة مىكى ا كاٌ: وخذزني  () ؤخشحه ابً َو

الليث بً ظّذ ًِ مدمذ بً عجالن ًِ ِىن بً ِ ذ هللا يش ْ الخذيث 

ٍِ  )): ب و ِ ذ هللا بً معّىد ِز
ََ ا  ْعَجِميًّ

َ
  ؤ

ً
 ؤهه وان يلشت سحال

 
َ
اُم ألاِزيِم } آلاَيت َّ

َ
ىِم و

ُّ
ك  الضَّ

َ
َجَشة

َ
َيِديِم؛    { ِبنَّ ش

ْ
اُم ال َّ

َ
: و ْعَجِميُّ

َ
ٌُ ألا َيُلى

َ
 

 
ْ
َشؤ

ْ
اك

َ
  : ٌَ ا

َ
ْم، ك َّ َ

: و ٌَ ا
َ
َفاِحِش، ك

ْ
اُم ال َّ

َ
ٌَ و ُلى

َ
ْن ج

َ
ُْ ؤ ْعَخِىي

َ
ح
َ
ىٍد: ؤ ُّ ًُ َمْع ٌَ اْب ا

َ
ل

َ
 

)) ًَ ِل
َ
ز

َ
 . (66) ه

 ًِ ؤبل  (69)والخاهم  (68)والىبري  (67)ظّيذ بً مىفىس وؤخشحه 
ً
مىكى ا

 .() الذسداء

 دساشة سجال ؤلاشىاد:

. الليث بً ظّذ بً ِ ذ الشخمً الفممي ؤبى الخاسر ؤلامام اإلافشي سوي 1

ًِ خالذ بً يضيذ اإلافشي، سوي مدمذ بً عجالن، كاٌ الزَبي: )ؤلامام 

ى زلت زبذ، مً العابّت، ماث ظىت ) َـ( 175الخا َ(، وكاٌ ابً حجش:) َو
(71). 

وسوي ِىه  مدمذ بً عجالن اللشش ي ؤبى ِ ذ هللا اإلاذول، سوي ًِ ابيه، .2

الم(، وكاٌ ابً حجش:)ـذوق(، مً  يديى اللىان، كاٌ الزَبي:)ؤخذ الِا

 .(71)َـ(138الخامعت، ماث ظىت:)
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ِىن بً ِ ذ هللا بً ِخ ت بً معّىد المز ي ؤبى ِ ذ هللا اليىفي الضاَذ،  .3

سوي ًِ ؤبل َشيشة، وسوي ِىه ؤبى خىيفت، كاٌ الزَبي: )الضاَذ الفليه(، 

 .(72)َـ(119لت ِابذ مً الشابّت، ماث ظىت: )وكاٌ ابً حجش: )ز

 .(73): )صخابل حليك( )سك(.ِ ذ هللا بً معّىد 4

 الحكم على ألاثش:

ليه  ى ـذوق(، ِو بّذ دساظت سحاٌ ؤلاظىاد ج حن ؤن: )مدمذ بً عجالن: َو

.
ً
 ييىن بظىاد َزا ألازش خعىا

ًِ 
ً
ؤبل  وألازش له ؼاَذ مجها: ما ؤخشحه الىبري والخاهم وغحٍر مىكى ا

.)  الذسداء بعىٍذ صخيذ،  حرجلل الازش ب و) الصخيذ لغحٍر

  الفىائذ اإلاصتيبطة مً ألاثش :

1. 
ً
لك مخىاجشا

ُ
 . حىاص كشاءة اللشان اهثر مً وحه ارا ه

 . خشؿ الصخابت )سلىان هللا ِلحهم( باللشاءاث اللشآهيت.2

 

 الخاتمة

مك الىاِاث الخمذ هلل الزي بدمذٍ جخم الفالخاث، وبخى يله ومىه جىخ

 وبّذ: 

لىا ِلو ؤَم الىخاثج ، يمىً بحمالما في  وبّذ َزا الجمذ اإلاخىالْ  جـى

 الىلاه الخاليت:

ت ؤلاظالميت في َزا الضمان َى الفمم الصخيذ 1 . ؤَم ما جدخاحه ألامَّ

زا ال يمىً مّش خه بال مً خالٌ كشاءة هخب  لىفىؿ اللشآن الىشيم، َو

العىت الى ىيت، ودساظت ؼشوخما  هي اإلاّحن ِلو  مم الىفىؿ اللشآهيت 

 .
ً
  مما صخيدا

لماء الزيً ؤِخىىا ( مً الّگەوسە) مالي . مً خالٌ الذساظت ج حن  ي ؤن 3

 باألخاديث وآلازاس وجفعحٍر خحُر ؼاَذ ِلو رلً .

حمْ بحن ( گەوسە) مالي .  ومً خالٌ الذساظت ج حن لىا ؤن الؽيخ اإلافعش 2

 الخفعحر باإلاإزىس والخفعحر بالشؤي .

( آزاس مىكى ت ًِ 4( مشويت جفعحريت، مجها: )11. اؼخملذ الذساظت ِلو)3

ت ، 1الصخابت ، ) ت ب و الىبي 5و)( مىلِى  . (ؿ)( اخاديث مش ِى

ت 1( صخيذ لغحٍر ، )2( صخيدت، و)6. هديجت دساظت ألاخاديث: )4 ( مىلِى

 ( لّيفت .1، )

 وعإٌ هللا حّا و ؤْن ييىن َزا الّمك خالفا لىحمه الىشيم ، وآخش 
ً
وؤخحرا

لو  دِىاها ؤِن الخمذَّ هللِ سّبِ الّاإلاحن والفالة والعالم ِلو ظيذها مدمذ ِو

 آله وصخ ه ؤحمّحن.

 

 الهىامش

 

                                                      

: )ؿ يىٍش: (1) ٌى ، الخفعحر الىشدي  (13ملذمت اإلالفٌى في ِلم ألـا

 (. 1/16)للىالم ؤلالهي: 

 (.114)ؿ مدمذ بً ِ ذهللا حلي وحمىدٍ الّلميت:يىٍش:  (2)

 (.114)ؿ مدمذ بً ِ ذهللا حلي وحمىدٍ الّلميت:يىٍش:  (3)

: )ؿ (4) ٌى  (.13يىٍش: ملذمت اإلالفٌى في ِلم ألـا

 (.9/5يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (5)

                                                                                     

باب كىله : بن هللا   -صخيذ ال خاسي: هخاب جفعحر اللشآن، ظىسة ال لشة (6) 

(، صخيذ معلم: هخاب 4499(، بشكم:)1793/ 4ِىذٍ ِلم العاِت )

 (.9كم: )(، بش 39/ 1ؤلايمان،  باب مّش ت ؤلايمان،)

 (.461/ 2الجهايت في غشيب ألازش: )(7) 

 (.179/ 2اإلافذس هفعه : )(8) 

 (.9/27يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (9)

اث: )ؿ:  (11)  (.64جزهشة اإلاىلِى

 (.351اإلالاـذ الخعىت: )ؿ: (11) 

اث: )ؿ:  (12)  (.64جزهشة اإلاىلِى

اث الفغاول: )ؿ:  (13)  (.64مىلِى

 (.9/27يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (14)

صخيذ معلم: هخاب الضواة، باب بيان ؤن اظم الفذكت يلْ ِلو وك  (15)

 (. 1116(، بشكم:) 697/ 2هُى مً اإلاّشوف،)

 (.295/ 3الفاثم: ) (16)

(. 544يىٍش: جفعحر غشيب ما في الصخيدحن ال خاسي ومعلم: )ؿ:   (17)

 (. 133/ 1الجهايت في غشيب ألازش: )

 (.178/ 5يىٍش: الجهايت في غشيب ألازش: )(18) 

 (.331جفعحر غشيب ما في الصخيدحن ال خاسي ومعلم: )ؿ: (19) 

 (.77يىٍش:  خذ اللىي اإلاخحن في ؼشح ألاسبّحن وجخمت الخمعحن: )ؿ:  (21)

 (.23يىٍش: ؼشح ألاسبّحن الىىويت في ألاخاديث الصخيدت الى ىيت: )ؿ: (21) 

 (.23اإلافذس هفعه : )ؿ:  (22)

 (.9/29يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (23)

 (.1654(، بشكم:)81/ 5معىذ البزاس: ِماسة بً ِمحر،)(24) 

/ 1) ()معىذ ؤخمذ: ومً معىذ بني َاؼم معىذ ِ ذ هللا بً معّىد (25)

( كاٌ: ؼّيب ألاسهاوه : ) بظىادٍ صخيذ ِلو ؼشه 3627(، بشكم: )383

 ن( .الؽيخح

(، بشكم: 2324/ 5صخيذ ال خاسي: هخاب الذِىاث، باب الخىبت،)(26) 

(5949.) 

ظجن الترمزي:  هخاب الزباثذ، ؤبىاب ـفت الليامت والشكاثم والىسُ ًِ  (27)

 (.2497(، بشكم:)4/ 241 ()سظٌى هللا 

لي: معىذ ِ ذ هللا بً معّىد، )(28)  (، بشكم: 118/ 9معىذ ؤبل يّلو اإلاـى

(5177.) 

(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 411/ 2(، الياؼف: )231/ 9الجشح والخّذيك:) (29)

612.) 

 (.475(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 167/ 2الياؼف: )  (31)

 (.254(، اإلافذس هفعه : )ؿ: 464/ 1اإلافذس هفعه : ) (31) 

 (.419(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 54/ 2الياؼف: )  (32)

 (.111(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 41/ 1جزهشة الخِفاً : ) (33) 

شاء : )(34) 
َ
ابت: ) 32/ 1و لاث الل / 1( ، جلشيب التهزيب:) 233/ 4(، ؤلـا

323.) 

 (.9/67يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (35)

جفعحر الىبري : ظىسة الضخشف، اللٌى في جإويك كىله حّا و: ) وكالىا لىال  (36)

 (.65/ 25للشآن(، )هٌض َزا ا
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 (.3282/ 11جفعحر ابً ؤبل خاجم:)  (37)

/ 7( لعان اإلاحزان: )618/ 6(، جاسيخ ؤلاظالم : )268/ 3جاسيخ بغذاد: )( 38) 

151.) 

ت ؤكىاٌ 572/ 5(، جاسيخ ؤلاظالم : )128/ 9جاسيخ بغذاد :) ( 39)  (، مىظِى

لله: )  (.23/ 2ؤلامام ؤخمذ بً خى ك في سحاٌ الخذيث ِو

/ 8(، جاسيخ بغذاد: )48/ 3(، الجشح والخّذيك: )265/ 3ؤخ اس اللماة: ) ( 41) 

32. ) 

( ، 26/ 3(، الجشح والخّذيك: )171/ 6(، الثلاث: )327/ 1الياؼف: ) ( 41) 

 (.294/ 2تهزيب التهزيب: )

(، جدشيش جلشيب 225/ 7(، تهزيب التهزيب: )27/ 2الياؼف: ) ( 42) 

 (.21/ 3التهزيب:)

 (.291/ 3ؤظذ الغابت: ) ( 43) 

 (.9/78يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (44)

صخيذ ال خاسي: هخاب الجماد والعحر، باب الخماثك وحّليم العيف  (45)

(، صخيذ معلم: هخاب الفماثك،  باب 2751(، بشكم: )1165/ 3بالّىم، )

 (.2317(، بشكم: )1812/ 4في شجاِت الىبي ِليه العالم وجلذمه للخشب )

 (.75/ 2يىٍش: مؽاسق ألاهىاس: ) (46)

 (.68/ 15يىٍش: ؼشح الىىوي ِلو معلم: )(47) 

 (.9/86يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (48)

/ 4صخيذ معلم: هخاب الفتن وؤؼشاه العاِت، باب كشب العاِت ) (49)

 (.2954(، بشكم: )2271

 (.342علم: )ؿ: يىٍش: جفعحر غشيب ما في الصخيدحن ال خاسي وم(51) 

 (. 88_9/87يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (51)

 ( 52 / 5صخيذ ال خاسي: هخاب الشكاق، باب ـفت الجىت والىاس،)(

(، صخيذ معلم: هخاب ؤلايمان،  باب آخش ؤَك الىاس 6212(،بشكم: )2412

 (.186(، بشكم:)173/ 1خشوحا  )

 (.136اسي ومعلم: )ؿ: يىٍش: جفعحر غشيب ما في الصخيدحن ال خ (53)

 (.9/96يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (54)

جفعحر الىبري: ظىسة الّلم، اللٌى في جإويك كىله حّا و : اكشؤ باظم سبً  (55)

 (.252/ 31الزي خلم )

(، 2874(، بشكم: )241/ 2اإلاعخذسن ِلو الصخيدحن: هخاب الخفعحر، ) (56)

 كاٌ الزَبي: ) صخيذ ِلو ؼشه ال خاسي ومعلم(.

(، وكاٌ 155/ 2دالثك الى ىة لل حهلل: باب : ؤٌو ظىسة هضلذ مً اللشآن،)(57) 

 مدلله: )َزا بظىاد صخيذ(.

 (.89(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 212/ 1الياؼف: )  (58)

 (.245(، اإلافذس هفعه : )ؿ: 449/ 1فذس هفعه : )اإلا  (59)

 (.516(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 217/ 2الياؼف: ) ( 61) 

 (.389(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 62/ 1جزهشة الخفاً: )  (61)

ال ليْ : هي بليْ الغشكذ وهي ملبرة جلْ في اإلاذيىت، يىٍش : معجم مً  (62)

 ( .265/ 1اظخعجم لألهذلس ي :) 

 (. 39/ 8( ، الى لاث الىبري: )56/ 6العحرة الى ىيت: ) (63)

                                                                                     

/ 3:) (سك)صخيذ ال خاسي : هخاب الفماثك ، باب  مك ِاجؽت  (64)

( ، )سكصخيذ معلم : هخاب  ماثك الصخابت ( ، و 3558(،)1374

 ( .2446(، بشكم: )1895/ 4:) (سك)باب  ماثك ِاجؽت 

 (.9/112يىٍش: الخفعحر الىشدي للىالم ؤلالهي: ) (65)

ب: اخخالف خشوف اللشآن،) (66) / 3يىٍش: جفعحر اللشآن مً الجامْ البً َو

(،  ماثك اللشآن : باب الشوايت مً الخشوف التي خىلف بها الخي في 55

 (،311اللشآن ،)ؿ: 

 (.431/ 2الخفعحر مً ظجن ظّيذ بً مىفىس: باب  ماثك اللشان،) (67)

جفعحر الىبري: ظىسة الذخان، اللٌى في جإويك كىله حّا و : بن شجشث (68) 

 (.131/ 25الضكىم وّام ألازيم،)

 ( 69 اإلاعخذسن ِلو الصخيدحن: هخاب الخفعحر، جفعحر ظىسة خم (

(، كاٌ الخاهم:) َزا خذيث صخيذ ِلو 3684(، بشكم: )489/ 2الذخان،:)

 و ؼشه ال خاسي ومعلم(.ؼشه الؽيخحن ولم يخشحاٍ (، وكاٌ الزَبي: )ِل
 (.464(، جلشيب التهزيب: ) ؿ: 151/ 2الياؼف: )   (71)

(، جلشيب التهزيب: )ؿ: 211/ 2(، الياؼف: )111/ 26تهزيب الىماٌ: ) (71) 

496.) 

 (434( جلشيب التهزيب: )ؿ: 112/ 2الياؼف: )(72) 

 (.4ظ م جشحمخه في خذيث سكم: ) (73)

 

 

 اإلاصادس واإلاشاجع

 بعذ القشآن الكشيم 

َـ(.، جدليم: ِالم 316. اخ اس اللماة: مدمذ بً خلف بً خيان ث)1

 الىخب.

. ؤظذ الغابت في مّش ت الصخابت: لّض الذيً بً ألازحر ؤبل الخعً ِلي بً 2

َـ(؛ جدليم: ِادٌ ؤخمذ الش اعي، داس بخياء الترار 631مدمذ الجضسي)

 . 1م، ه1996-1417ٌل ىان،  –بحروث -الّشبل

ابت في جميحز الصخابت: ؤخمذ بً ِلي بً حجش ؤبى الفمك الّعلالول 3 . ؤلـا

بحروث،  -َـ(، جدليم: ِلي مدمذ ال جاوي، داس الجيك852الؽا عي)ث

 .1م، ه1992–1412ٌ

الم: ؼمغ الذيً مدمذ بً ؤخمذ بً 4 . جاسيخ ؤلاظالم وو ياث اإلاؽاَحر وألِا

ِ ذالعالم جذمشي، داس الىخاب َـ(، جدليم: د.ِمش 748ِثمان الزَبي)

 .1م، ه1987-َـ1417بحروث،  -الّشبل

َـ(، داس 463. جاسيخ بغذاد: ؤخمذ بً ِلي ؤبى بىش الخىيب ال غذادي)ث5

 بحروث. –الىخب الّلميت

جدشيش جلشيب التهزيب للخا َ ؤخمذ بً ِلي بً حجش الّعلالول: جإليف: . 6

اوه ،  ماظعت الشظالت الذهخىس بؽاس ِىاد مّشوف، الؽيخ ؼّيب ألاسه

 .1م ،  ه 1997 -َـ  1417ل ىان ،  –للى اِت واليؽش والخىصيْ، بحروث 

َـ(، داس 748. جزهشة الخفاً: ؤبى ِ ذ هللا ؼمغ الذيً مدمذ الزَبي)ث7

 .1بحروث، ه –الىخب الّلميت

اث: ؤبى الفمك اإلالذس ي، اإلاىخ ت الؽاملت .8  . جزهشة اإلاىلِى

. جفعحر اللشآن الٍّيم البً ؤبل خاجم: ؤبى مدمذ ِ ذ الشخمً بً مدمذ 9

َـ(، 327بً بدسيغ بً اإلاىزس الخميمي، الخىٍلي، الشاصي ابً ؤبل خاجم )ث 
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اإلاملىت الّشبيت  -مىخ ت هضاس مفىفى ال اص   ؤظّذ مدمذ الىيب،جدليم: 

 . 3ه َـ ، 1419 - العّىديت

ب بً . جفعحر اللشآن مً الجامْ الب11 ب: ؤبى مدمذ ِ ذ هللا بً َو ً َو

َـ(، جدليم:  مييلىػ مىساول،  داس الغشب 197معلم اإلافشي اللشش ي )ث 

 . 1م ، ه 2113ؤلاظالمل، 

. الخفعحر الىشدي للىالم الالهي: مدمذ بً ِ ذهللا الجلي، مىخب خمذي 11

الن،   م، العليماهيت .2119لليؽش وؤلِا

ال خاسي ومعلم، مدمذ بً ؤبل هفش . جفعحر غشيب ما في الصخيدحن 12

َـ(، جدليم: الذهخىسة 488 خىح بً ِ ذ هللا بً  خىح ألاصدي الخميذي )ث

–1415ٌمفش،  -اللاَشة -صبيذة مدمذ ظّيذ ِ ذ الّضيض، مىخ ت العىت

 .1م، ه1995

ٌ(، جدليم: 227. الخفعحر مً ظجن ظّيذ بً مىفىس: ظّيذ بً مىفىس)13

 بً ِ ذ هللا آٌ خميذ،ظّذ 

. جلشيب التهزيب: ؤخمذ بً ِلي بً حجش ؤبى الفمك الّعلالول 14

–1416ٌظىسيا،  -َـ(، جدليم: مدمذ ِىامت، داس الشؼيذ852الؽا عي)ث

 .1م، ه1986

. تهزيب التهزيب: ؤخمذ بً ِلي بً حجش ؤبى الفمك الّعلالول 15

 .1م، ه1984–َـ1414بحروث،  -َـ(، داس الفىش852الؽا عي)ث

ٌ: يىظف بً الضول ِ ذالشخمً ؤبى الدجاج . تهزيب الىما16

بحروث،  -َـ(، جدليم: د. بؽاس ِىاد مّشوف، ماظعت الشظالت742اإلاضي)ث

 .1م، ه1981َـ ـ1411

َـ(، 354. الثلاث: مدمذ بً خ ان بً ؤخمذ ؤبى خاجم الخميمي البعتي)ث17

 .1م،  ه1975–1395ٌجدليم: العيذ ؼشف الذيً ؤخمذ، داس الفىش، 

ال يان في جإويك اللشآن: مدمذ بً حشيش بً يضيذ بً هثحر بً غالب . حامْ 18

مدمذ ؼاهش، ماظعت (، جدليم: ؤخمذ َـ311آلاملي، ؤبى حّفش الىبري )ث

 م. 2111 -َـ  1421 1الشظالت ، ه

. الجامْ الصخيذ اإلاخخفش: مدمذ بً بظماِيك ؤبى ِ ذهللا ال خاسي 19

غا، داس ابً هثحر، اليمامت َـ(، جدليم: د.مفىفى ديب ال 256الجّفل)ث

 .3م، ه1987ٌ _1417بحروث، 

. الجامْ الصخيذ ظجن الترمزي: مدمذ بً ِيس ى ؤبى ِيس ى الترمزي 21

َـ(، جدليم: اخمذ مدمذ ؼاهش وآخشون، داس بخياء الترار 279العلمي)ث

 بحروث. –الّشبل

. الجشح والخّذيك: ِ ذ الشخمً بً ؤبل خاجم مدمذ بً بدسيغ ؤبى مدمذ 21

م، 1952َـ ـ1271بحروث، -َـ(، داس بخياء الترار الّشبل327الشاصي الخميمي)ث

 .1ه

َـ (، جدليم : وزم ؤـىله وخشج  458. دالثك الى ىة:  لإلمام ال حهلل ) ث 22

لم ِليه : الذهخىس / ِ ذ اإلاّىى كلّجو،  داس الىخب الّلميت ـ  ؤخاديثه ِو

 . 1ه م ، 1988َـ /  1418وداس الشيان للترار ، 

. العحرة الى ىيت )مً ال ذايت والجهايت البً هثحر(: ؤبى الفذاء بظماِيك بً 23

َـ( ، جدليم: مفىفى ِ ذ الىاخذ ، 774ِمش بً هثحر اللشش ي الذمؽلل )ث 

 م . 1976 -َـ  1395ل ىان ، –داس اإلاّش ت للى اِت واليؽش والخىصيْ بحروث 

َـ( ، اإلاىخ ت 1421)ث . ؼشح ألاسبّحن الىىويت: ِىيت بً مدمذ ظالم 24

 الؽاملت .

                                                                                     

. صخيذ معلم: معلم بً الدجاج ابى الخعحن اللؽحري 25

َـ(، جدليم: مدمذ  ااد ِ ذ ال اقي، داس ؤخياء الترار 261الىيعابىسي)ث

 .1ٌ ، ه1411بحروث،  –الّشبل

شي )26 ٌ(، جدليم: 231. الى لاث الىبري : مدمذ بً ظّذ بً مىيْ الَض

 اللاَشة . –الخاهجي ِلي مدمذ ِمش، مىخ ت 

ٌ( ، جدليم: 538. الفاثم في غشيب الخذيث: مدمىد بً ِمش الضمخؽشي)27

مدمذ ؤبى الفمك ببشاَيم، داس اإلاّش ت _ ميان اليؽش -ِلي مدمذ ال جاوي 

 ل ىان.

.  خذ اللىي اإلاخحن في ؼشح ألاسبّحن وجخمت الخمعحن للىىوي وابً سحب 28

بً ِ ذ اإلادعً بً ِ ذ هللا بً خمذ  سخممما هللا : ِ ذ اإلادعً بً خمذ

،  داس ابً الليم، الذمام اإلاملىت الّشبيت العّىديت  الّ اد ال ذس،

 1ه م .،2113َـ/1424

. الياؼف في مّش ت مً له سوايت في الىخب العخت: خمذ بً ؤخمذ ؤبى 29

َـ(، جدليم: مدمذ ِىامت، داس الل لت 748ِ ذهللا الزَبي الذمؽلل)ث

 .1م، ه1992–1413ٌحذة،  -ميت، ماظعت ِلىللثلا ت ؤلاظال 

. لعان اإلاحزان: ؤخمذ بً ِلي بً حجش ؤبى الفمك الّعلالول 31

المىذ، ماظعت  –َـ(، جدليم: داثشة اإلاّشف الىٍاميت852الؽا عي)ث

اث لمي للمى ِى  .3م، ه1986–1416ٌبحروث،  -ألِا

الجىم . مدمذ بً ِ ذهللا حلي وحمىدٍ الّلميت: د. حىاد  لل ِلي 31

الن، ؤسبيك،  م، 2116خيذسي، سظالت ماحعخحر، مىخب الخفعحر لليؽش والِا

 . 1ه

. اإلاعخخشج ِلو اإلاعخذسن للخاهم : اإلاالف: ؤبى الفمك صيً الذيً ِ ذ 32

الشخيم بً الخعحن بً ِ ذ الشخمً بً ؤبل بىش بً ببشاَيم الّشاقي )ث 

 اللاَشة . – َـ(، جدليم: مدمذ ِ ذ اإلاىّم سؼاد،  مىخ ت العىت816

. معىذ ؤبل يّلو: ؤخمذ بً ِلي بً اإلاثنى ؤبى يّلو اإلاىـلي 33

دمؽم،  -َـ(، جدليم: خعحن ظليم ؤظذ، داس اإلاإمىن للترار317الخميمي)ث

 .1ٌ، ه1414-198

. معىذ اخمذ بً خى ك: اخمذ بً خى ك ؤبى ِ ذ هللا 34

 مفش.-َـ(، ماظعت كشو ت241الؽي اول)ث

الضخاس: ؤبى بىش ؤخمذ بً ِمشو بً ِ ذ الخالم  . معىذ البزاس ال دش 35

البزاس، جدليم: د. مدفًى الشخمً صيً هللا ماظعت ِلىم اللشآن ،  مىخ ت 

 1َـ ، ه1419 –بحروث ، اإلاذيىت  -الّلىم والخىم 

. مؽاسق ألاهىاس ِلو صخاح آلازاس: اللاض ي ؤبل الفمك ِياك بً مىس ى 36

 َـ(، اإلاىخ ت الّخيلت وداس الترار.544بً ِياك اليدفبي الع تي اإلااليل)ث

. معجم ما اظخعجم مً ؤظماء ال الد واإلاىالْ : ؤبى ِ يذ ِ ذ هللا بً 37

َـ(،  ِالم الىخب، بحروث ، 487ِ ذ الّضيض بً مدمذ ال ىشي ألاهذلس ي )ث 

 . 3َـ ، ه 1413

. اإلالاـذ الخعىت في بيان هثحر مً ألاخاديث اإلاؽتهشة ِلو ألالعىت: ؤبى 38

خحر مدمذ بً ِ ذ الشخمً بً مدمذ السخاوي، جدليم مدمذ ِثمان ال

 -َـ  1415الخؽذ،  داس الىخاب الّشبل، ميان اليؽش بحروث، ظىت اليؽش 

 م .1985

: مدمذ بً ِ ذهللا الجلي، دساظت 39 ٌى . ملذمت اإلالفٌى في ِلم ألـا

 وجدليم: د.  اثض ؤبىبىش كادس.
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: ؤبى صهشيا مديي الذيً يديى بً . اإلاجهاج ؼشح صخيذ معلم بً الدجاج41

 َـ(676ؼشف الىىوي )ث 

ت ؤكىاٌ ؤلامام ؤخمذ بً خى ك في ا41 لجشح والخّذيك: اإلاىخ ت . مىظِى

 الؽاملت 

اث الفغاول: الخعً بً مدمذ بً الخعً اللشش ي الفغاول، 42 . مىلِى

جدليم هجم ِ ذ الشخمً خلف، الىاؼش داس اإلاإمىن للترار ، ظىت اليؽش: 

 َـ ، ميان اليؽش: دمؽم . 1415

الجهايت في غشيب الخذيث وألازش: ؤبى العّاداث اإلا اسن بً مدمذ . 43

َـ(، جدليم: واَش ؤخمذ الضاوي ومدمىد مدمذ الىىاحي، 616الجضسي)ث

 م.1979-َـ1399بحروث،  -اإلاىخ ت الّلميت

 

 

 

 

 اإلالخص بالغة الكشدًة

  جیه گشدویه  پحرۆص  كىسثاوی  هه  یه صاوعخاهه و ثه ولیلی كىسثان ی ڕاڤه صاوعتى

 وڕصگاسهشدوی وچاهىشدوی ث َیذایه بۆ  صیٍى دابه  هه ی كىسثاهه و ثه ،  خۆی 

 . صدا س ثه س ظه له  وسٍ گه خىای هاوی  و وؼه ی ٍو سصهشدهه به و، حی مشۆڤایه

 و ن هه واسدٍ دا بىاٍس م له  هه ن صاهایاهه و ثه وای پیؽه   عحریؾ جه صاهایاوی

 وباڵوی  ن هه ثه وڕاظتى ق خه یاوی به و بعترێ  ثه پێ پؽدیان  هه واهً ثه

 . ڵىذا خه  هاو  له  ٍو هه هه ثه

 وظلم  ِلیه هللا ـلی - س م ه پیغه واوی وجه و خۆی  كىسثان  به كىسثاهیؾ ی ڕاڤه

  له بینى ثه  وسٍ گه وڕۆڵی  كىسثاهه  عحری  جه و ڕاڤه ی بىچیىه َاواڵوی و -

  ٍو جٍش واوی  عحٍر جه ی ٍو پیؽه پیص ى  له و وسٍ گه خىای هخابی  له یؽتن جێگه

 خىای المی هه بۆ  جٍش یؽخيێيی جێگه و ڕاڤه مى َه قی چه و هه وۆڵه ، و دێذ

 ،  وسٍ گه

 – وجمان وى ٍو -  جعىسٍ مه  به  عحر جه  هه ،  عحر جه  له  حۆسٍ م ثه  چىهىه

  له ظخێذ به ثه صخاب ثه و س م ه پێغه یالم وهه كىسثان واوی جه ثایه  به پؽذ

 . هشدن ڕاڤه

  هه  یه صاهایاهه و له – لێ ێذ ی وسٍ گه خىای حی خمه ٍس – یؾ وسٍ گه الی مه

 كىسثان هشدوی ڕاڤه  به  داٍو صۆسی  وی گشهگیه و جه ثىمه پیؽیىاوی ی وجه ؼىێىىه

 . بصخا ثه ی وكعه س ظه وثه دیغ خه  به صۆس داهێيی گشهگی پاڵ  له

 .   عحر جه  له  حۆسٍ م به  داٍو صۆسی  وی گشهگیه و ثه  بۆیه

 ووۆجایی س ٍو جه ودوو  پیؽتهيتن  له  پێىماجٍى یؾ ثێمه ی ٍو جىێژیىه م ثه

  له ، یً هه ثه  وسٍ گه الی مه باس ى  هێىه پێؽه  له ،  هه ٍو جىیژیىه واوی هجامه ٍس ودٍ

  له  هه یً هه ثه  ساهه ظه وثه دیغ خه و ثه باس ى یؽذا هه وسٍ جه دوو 

 واوی هجامه ٍس دٍ گشهىتریً باس ى وۆجاییؽذا  له پاؼان ،  َاجٍى دا هه  یعٍش جه

 . یً هه ثه  هه ٍو جىێژهه

 

                                                                                     
Abstract: 

The science of interpretation is the key to the sciences 

contained in the Holy Qur’an, to reform mankind, save 

nations, and raise the word of God on earth. The exegetes 

are the pioneers of this science and its men who are relied 

upon in clarifying the truth and spreading it among 

people. Interpretation with the adage is the basis for 

interpreting the Book of God Almighty. It has a great 

impact on understanding the meanings of the Noble 

Qur’an, and it occupies a leading position among other 

types of interpretation, and for this reason it always 

comes in the forefront, and it has to be relied upon, and it 

has the fulcrum, because it is the interpretation of the 

Qur’an with the Qur’an. 

And with the hadiths of the Mustafa, and the sayings of 

the Companions, and the sayings of the followers, to 

clarify and clarify the will of God from the Qur’anic 

verses, and the great eminent exegete Sheikh of the Salaf 

scholars who had great care in studying and 

understanding the Noble Qur’an, in addition to his 

interest in hadith and effects, he was one of the scholars 

who paid great attention to the narration Tafsir is by 

opinion and is not devoid of the aphorisms as well. The 

structure of the research consisted of: a preface, four 

sections, and a conclusion. In the preface, I dealt with the 

definition of the interpreter Sheikh Filla Quora - may 

God have mercy on him - and in the first, second  

sections, the study of hadiths and effects contained in the 

interpretation was an analytical study, then concluded the 

research with a group of the results. 
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