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 صعاؾت جدلُلُت "الؿاصؽ ٖكغ " ألاخاصًث وآلازاع الىاعصة في جٟؿحر)مەالی گەوعە(  الجؼء   

 نالح ؾغصاع عقُض خمە 

 // حامٗت الؿلُماهُت ٧لُت الٗلىم ألاؾالمُت  //  الىبىي  الخضًثال٣ؿم     

 ٖباؽ أهىع هام٤ عقُض 

   ٦غمُانحامٗت //   التربُت/ ٧لُت / ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

  

اإلاعخخلص:       

م، إلنالح              ئنَّ ٖلم الخٟؿحر َى مٟخاح الٗلىم التي اخخىي ٖليها ال٣غآن ال٨ٍغ

ت، وئه٣اط ألامم، وئٖالء ٧لمت  هللا في ألاعى، واإلاٟؿغون َم عواص َظا الٗلم  البكٍغ

٫ُ ٖليهم في جبُان الخ٤ ووكٍغ بحن الىاؽ، والخٟؿحر باإلاأزىع َى  ىَّ َٗ ٌُ وعحاله الظًً 

دخل  م، ٍو ألاؾاؽ في جٟؿحر ٦خاب هللا حٗالى، وله ألازُغ ال٨بحر في ٞهم مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

لُه  ، ٖو
ً
م٩اهت الهضاعة مً بحن أهىإ الخٟؿحر ألازغي، ولهظا ًأحي في اإلا٣ضمت صاةما

م، وبأخاصًث اإلاهُٟى،  ُه ه٣ُت الاعج٩اػ، ألّهه جٟؿحر ال٣غآن بال٣غآن ال٨ٍغ الاٖخماص، ٞو

لصخابت، وبأ٢ىا٫ الخابٗحن، لخىيُذ وبُان مغاص هللا مً آلاًاث ال٣غآهُت، وبأ٢ىا٫ ا

والكُش اإلاأل ال٨بحر اإلاٟؿغ  مً ٖلماء الؿل٠ الظًً ٧اهذ لهم ٖىاًت ٞاة٣ت بضعاؾت 

همه، ئلى حاهب اَخمامه في الخضًث والازاع، ٣ٞض ٧ان مً الٗلماء  م ٞو ال٣غآن ال٨ٍغ

 بغواًت
ً
 بالٛا

ً
  باإلاأزىع  بالغأي والًسلى  الخٟؿحر  الظًً أولىا اَخماما

ً
و٢ض جألٟذ  اًًا

 زم جثبُذ اإلاهاصع واإلاغاح٘، ، وزاجمت،وزمؿت ٞهى٫ مً: جمهُض ،  َغوخت ٩َُلُت ألا 

الٟهل وجىاولذ في   -عخمه هللا  -جىاولذ في الخمهُض الخٍٗغ٠ بالكُش اإلاٟؿغ مأل ٦توعة 

خاصًث والازاع الىاعصة في الخٟؿحر زم ألا  ألاو٫ والثاوي والثالث والغاب٘ والخامـ  صعاؾت

غوختزخمذ   ةج التي جىنلذ ئليها .بمجمىٖت مً الىخا ألَا

Article Info  

  
Received: February ,2022 

Accepted : April ,2022 
Published :July ,2022 

 

  

Keywords  

الي ەم جفعير ، الحذًث الىبىي 

 .  گەوسە

 

 

Corresponding Author  

abas.anwar@garmian.edu.k

rd 

sardar970@gamil.com 

 

 

 
 

 

                                                  
           

 

          

mailto:abas.anwar@garmian.edu.krd
mailto:abas.anwar@garmian.edu.krd
mailto:sardar970@gamil.com


 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 443 

 
  

                                                                                                       اإلالذمت: 

 بعم هللا الشحمً الشحيم

الخمض هللِ عّبِ الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض اإلابٗىر 

لى آله وصخبه الّٛغ اإلاُامحن، الظًً خٟٓىا ٦خاب  عخمت للٗاإلاحن  ٖو

 َاَغة، ٞجؼاَم هللا 
ً
ىىا بؿىت هبيهم، وبلٛىَا ئلى الىاؽ ه٣ُت عّبهم، ٖو

  ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن زحر الجؼاء أما بٗض:

هللا ٖلى َظٍ ألامت ؤلاؾالمُت أْن أعؾَل ئليها ٞانَّ مً أٖٓم وٗم  

وأهؼ٫ ٖليها أًٞل ٦خبه  (ملسو هيلع هللا ىلصأقٝغ أهبُاةه وعؾله ؾُضها مدمض )

ت، وأٖالَا مجزلت، وأحلها  م الظي َى أٖٓم عؾالت ؾماٍو ال٣غآن ال٨ٍغ

، ول٣ض أوصٕ هللا ؾبداهه وحٗالى في َظا 
ً
 ومىهجا

ً
معجؼة وأجمها هٓاما

باصاتها،  ال٣غآن الُٗٓم حمُ٘ ما جدخاج ئلُه َظٍ ألامت في ٣ٖاةضَا ٖو

ِإنَّ    } وفي أزال٢ها ومٗامالتها، وفي حمُ٘ قإون خُاتها، ٢ا٫ حٗالى:

 
َ
ىن

ُ
ْعَمل ٌَ  ًَ ِزً

َّ
 ال

َ
ِمِىين

ْ
ؤ

ُ ْ
ُش اإلا ِ

ّ
َبش ٍُ َىُم َو

ْ
ك

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
 َيْهِذي ِلل

َ
ْشآن

ُ
ل

ْ
ا ال

َ
هز

 
ً
ِبيرا

َ
 ك

ً
ْجشا

َ
ُهْم أ

َ
نَّ ل

َ
اِلحاِث أ  (. 9ؤلاؾغاء: )  { الصَّ

م، اإلاكخمل ٖلى حمُ٘ حىاهب  م َى منهاج ؤلاؾالم ال٣ٍى ٞال٣غآن ال٨ٍغ

ت، و٢ض ٞهل هللا ُٞه   الخُاة البكٍغ

الخ٣ى١ والىاحباث، وعجب ُٞه الٗال٢اث واإلاٗامالث، وبّحن ُٞه 

ْيٍء    }الخضوص وألاخ٩ام، ٢ا٫ حٗالى: 
َ

ّلِ ش 
ُ
 ِلك

ً
ِكخاَب ِجْبياها

ْ
ْيَك ال

َ
ىا َعل

ْ
ل ضَّ

َ
 َوه

 
َ
ُمْعِلِمين

ْ
شي ِلل

ْ
 َوُبش

ً
 (.89الىدل: ) {َوُهذًي َوَسْحَمت

وئنَّ ٖلم الخٟؿحر َى مٟخاح َظٍ الٗلىم التي اخخىي ٖليها ال٣غآن 

ت، وئه٣اط ألامم، وئٖالء ٧لمت هللا في ألاعى،  م، إلنالح البكٍغ ال٨ٍغ

٫ُ ٖليهم في جبُان  ىَّ َٗ ٌُ واإلاٟؿغون َم عواص َظا الٗلم وعحاله الظًً 

٤ ووكٍغ بحن الىاؽ، والخٟؿحر باإلاأزىع َى ألاؾاؽ في جٟؿحر ٦خاب الخ

دخل م٩ان  م، ٍو هللا حٗالى، وله ألازُغ ال٨بحر في ٞهم مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

 ،
ً
الهضاعة مً بحن أهىإ الخٟؿحر ألازغي، ولهظا ًأحي في اإلا٣ضمت صاةما

ُه ه٣ُت الاعج٩اػ، ألّهه جٟؿحر ال٣غآن بال٣ لُه الاٖخماص، ٞو غآن ٖو

م، وبأخاصًث اإلاهُٟى، وبأ٢ىا٫ الصخابت، وبأ٢ىا٫ الخابٗحن،  ال٨ٍغ

 لخىيُذ وبُان مغاص هللا مً آلاًاث ال٣غآهُت. 

مً الٗلماء الظًً ٧اهذ لهم ٖىاًت   مةالى طةورة ()والكُش اإلاٟؿغ 

همه، ٣ٞض ٧ان مً الٗلماء الظًً أولىا  م ٞو ٞاة٣ت بضعاؾت ال٣غآن ال٨ٍغ

 بحن الخٟؿحر بالغأي 
ً
 بغواًت الخٟؿحر بالغأي،  و٧ان حامٗا

ً
 بالٛا

ً
اَخماما

لى َظا ناع ٖىىان البدث:  ثاس الىاسدة في ألاحادًث وآلا"واإلاأزىع، ٖو

 .لجضء العادط عشش " دساظت جحليليت "ا مةالى طةورة ( )جفعير 

 أظباب اخخياس اإلاىطىع:  

 مً أَم ألاؾباب التي صٞٗخجي ئلى ازخُاع َظا اإلاىيٕى ما ًلي: 

بتي الكضًضة في  .1 حٗل٤ َظا اإلاىيٕى ب٨خاب هللا حٗالى، م٘ ٚع

 زضمخه، وال٣ُام ببٌٗ الىاحب هدىٍ.

ُٗت بحن الٗلمُت   (  مةالى طةورة)م٩اهت الكُش اإلاٟؿغ  .2 ومجزلخه الٞغ

ما أ بخدلُالجه وجىحيهاجه للمغوٍاث ج٨دؿب ٢ُمت  ُّ الٗلماء، وال ؾ

 ٖلمُت مخمحزة .

بتي في ٢غاءة ٦خب الؿىت، وخب الخسهو في ٖلىمها. .3  ٚع

مى٠٢ َظا الٗلم مً َظٍ اإلاغوٍاث ًبحن بجالء مىهجه في الخٟؿحر،  .4

ظا ٣ًضم ئياٞت مُٟضة للباخثحن .  َو

 ظت : بيان منهجي في الذسا

ا 1  .  مةالى طةورة (). ا٦خب هو ألاًت ال٣غآهُت التي ط٦َغ

2 . ، ن ٦خبه باللٛت وئأ٦خب الخضًث أو ألازغ ٦ما ه٣له اإلاٟؿغ في جٟؿحٍر

 ئلى اللٛت الٗغبُت. ال٨غصًت أ٢ىم بترحمخه

ج الخضًث مً ٦خب الصخاح، والؿجن، 3 ج الخضًث: أ٢ىم بخسٍغ . جسٍغ

 
ً
في طل٪ ج٣ضًم الصخُدحن ئن وحض واإلاؿاهُض، واإلاٗاحم، مغاُٖا

الخضًث ٖىضَما أو ٖىض أخضَما، زم الؿجن ألاعبٗت، زم ب٣ُت ال٨خب 

 أبا صاوص، زم الترمظي، زم اليؿاتي، زم 
ً
الدؿٗت بدؿب الصخت، م٣ضما

ابً ماحه، زم أخمض، زم الضاعمي، زم مال٪، زم ب٣ُت اإلاؿاهُض والؿجن 

ا مً حَر ال٨خب  الازغي الخضًثُت  واإلاٗاحم واإلاهىٟاث والخٟاؾحر، ٚو

  وبدؿب ألاؾب٣ُت ب٣ضم الىٞاة.

 بهما.ٞأ٦خٟي اطا  ٧ان الخضًث في الصخُدحن  .4

ىٖت واإلاى٢ىٞت 5 . صعؾُذ ألاخاصًث وآلازاع الىاعصة في الخٟؿحر منها: اإلاٞغ

 ، مً الىاخُت الخدلُلُت.

 دساظت سجال ؤلاظىاد، ومنهجي في رلك كما ًلي: 

أط٦غ اؾم الغاوي، و٦ىِخه، ول٣به، م٘ ط٦غ قُش وجلمُظ ل٩ّلِ عاٍو مً  .1

 عواة الخضًث. 

 أط٦غ َب٣ت الغاوي مً ٦خاب الخ٣ٍغب البً حجغ. .2

 ئطا حٗظع الى٢ىٝ ٖلى جغحمخه في ٦خب  .3
َّ

اة الغاوي ئال أط٦غ ؾىت ٞو

 التراحم وألاٖالم.

لخىز٤ُ ئطا ٧ان الغاوي ممً اج٤ٟ أةمت الجغح والخٗضًل ٖلى خالِه با .4

ي ا٦خٟي بظ٦غ ٢ى٫ ؤلامام الظَبي، والخاٞٔ ابً 
ّ
ذ، ٞاو أو بالخجٍغ

 آزغ مً أ٢ىا٫ أةمت الجغح 
ً
 ٢ىال

ً
حجغ ُٞه، وأي٠ُ ٖلُه أخُاها

 والخٗضًل. 

. ئطا ٧ان الغاوي ممً ازخل٠ ُٞه أةمت الجغح والخٗضًل بحن الخىز٤ُ 5

ي أط٦غ أ٢ىا٫ مً وز٣ه منهم، وأ٢ىا٫ مً يٟٗه 
ّ
منهم، والخ٠ًُٗ ٞاو

 زم أهٓغ في ٖلت الخ٠ًُٗ، وأعجح بحن َظٍ ألا٢ىا٫.

 بيان حكم الحذًث، ومنهجي في رلك كما ًلي: 

أخ٨م ٖلى ؾىض الخضًث بىاًء ٖلى ما جبحن لي مً صعاؾت عحا٫  .1

الخضًث، ٞاطا ٧ان الخضًث عواجه ز٣اث خ٨مُذ ٖلى ؤلاؾىاص 

 يبِ أخضَم خ٨مُذ ٖلى ؤلاؾىاص بالخؿً، 
َّ

بالصخت، وئن ز٠

 به خ٨مُذ ٖلى ئؾىاصٍ و 
ً
 مٗخبرا

ً
 يٟٗا

ً
ئطا ٧ان أخض عواجه يُٟٗا

 
ً
بال٠ًٗ ، زم ئن ٧ان له مخاب٘ أو قاَض ناَع بظل٪ خؿىا

، أو ٧ان ُٞه عحل متهم بال٨ظب 
ً
ابا

ّ
، وئطا ٧ان أخض عواجه ٦ظ لٛحٍر

ي أخ٨م ٖلى ئؾىاصٍ بال٠ًٗ الظي ال ًىجبر باإلاخابٗاث أو 
ّ
ٞاو

 الكىاَض.
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بت: ب  ألالفاظ الغٍش  في طل٪ ٖلى ٦خب ٍٚغ
ً
٢مذ ببُان مٗىاَا مٗخمضا

ا مما َى مىهىٌم  حَر الخضًث، و٦خب اللٛت، و٦خب الكغوح، ٚو

 ٖلُه.

بٌٗ ما ٌؿخيبِ مً  ٦ظل٪ بُيُذ  :مً الحذًث الفؤائذ اإلاعخيبطت

 في طل٪ ٖلى ما ًٟهم 
ً
الخضًث مً أخ٩ام وآصاب وجىحيهاث، مٗخمضا

ا.مً الخضًث، وبما أ٢ٍغ أَل الٗلم في  حَر  ٦خب الكغوح والخٟاؾحر ٚو

  :خطت البحث

جخ٩ىن زُت البدث بٗض اإلا٣ضمت مً جمهُض وزالزت مباخث وزاجمت،    

 ٖلى الىدى الاحي: 

ف بالشيخ اإلافعش ) ، ووؿبت جٟؿحٍر (  مةالى طةورةالخمهيذ: الخعٍش

 ئلُه .

 اإلاُلب ألاو٫: اؾمه، ووؿبه، و٦ىِخه، ول٣به.

 اإلاُلب الثاوي: والصجه .

 اإلاُلب الثالث: قُىزه.

 اإلاُلب الغاب٘: جالمُظٍ.

اجه.   اإلاُلب الخامـ: ٞو

 الخٍٗغ٠ بالخٟؿحر ووؿبخه ئلُه. اإلاُلب الؿاصؽ:

الىاسدة في جفعير ) ظىسة الكهف  اإلابحث ألاول:  ألاحادًث وآلاثاس 

 طمً الجضء العادط عشش( .

  : }لىزاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗاألاخاصًث وآلااإلاُلب ألاو٫: 
َ
ان

َ
َوك

ُهَما
َ
ٌز ل

ْ
ن
َ
ُه ك

َ
ْحخ

َ
 { ج

ى ٱٱ}  زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:ألاخاصًث وآلااإلاُلب الثاوي:  َحتَّ

ْمِغ{
َّ

ِشَب الش
ْ
 َمغ

َ
غ

َ
 ِإرا َبل

م )  ثاس الىاسدة في ظىسة اإلابحث الثاوي: ألاحادًث وآلا  . (مٍش

 }ٱزاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى: ألاخاصًث وآلااإلاُلب ألاو٫: 

 { كهيعص

ْن  } زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:ألاخاصًث وآلا اإلاُلب الثاوي:
َ
أ

ا  َوَعِشيًّ
ً
َشة

ْ
ُحىا ُبك  { َظّبِ

 } زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:ألاخاصًث وآلا اإلاُلب الثالث:

َي  ض ِ
ُ
 ك

ْ
َحْعَشِة ِإر

ْ
ْىَم ال ًَ ِزْسُهْم 

ْ
ه
َ
 َوأ

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ ًُ ٍت َوُهْم ال 

َ
ل
ْ
ف

َ
ْمُش َوُهْم ِفي غ

َ ْ
  .{ ألا

 . ( طه ) ظىسة جفعير  ثاس الىاسدة فياإلابحث الثالث: ألاحادًث وآلا

 .طه{ } اإلاُلب ألاو٫: ألاخاصًث وآلازاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:

ُه  ٱ }زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى: خاصًث وآلاألا اإلاُلب الثاوي: 
َ
َما ل

ري 
َّ
 الث

َ
ْحت

َ
ْسِض َوما َبْيَنُهما َوما ج

َ ْ
ماواِث َوما ِفي ألا  .{ ِفي العَّ

ا  }زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالى: خاصًث وآلاألا اإلاُلب الثالث : 
َّ
ِإه

ْيٌر 
َ
ُه خ

َّ
ْحِش َوالل ًَ الّسِ ْيِه ِم

َ
ىا َعل

َ
َشْهخ

ْ
ك

َ
طاًاها َوما أ

َ
ىا خ

َ
ِفَش ل

ْ
ىا ِلَيغ ا ِبَشّبِ

َّ
آَمى

بْ 
َ
 .لى{َوأ

اَل  :}زاع الىاعصة في جٟؿحر ٢ىله حٗالىخاصًث وآلاألا  اإلاُلب الغاب٘:
َ
ك

ُتَها 
ْ
َبز

َ
ى
َ
ُظىِل ف ِش الشَّ

َ
ث
َ
ًْ أ  ِم

ً
ت

َ
ْبظ

َ
 ك

ُ
َبْظت

َ
ل

َ
ْبُصُشوا ِبِه ف ًَ ْم 

َ
 ِبَما ل

ُ
َبُصْشث

ي س ِ
ْ
ف

َ
 ِلي ه

ْ
ت

َ
ل ِلَك َظىَّ

َ
ز

َ
  .{ َوك

َوال  :}ى٢ىله حٗالزاع الىاعصة في جٟؿحر خاصًث وآلاألا  خامـ:اإلاُلب ال

يا 
ْ
ه َحياِة الذُّ

ْ
 ال

َ
ْهَشة َ

 ِمْنُهْم ص
ً
ْصواجا

َ
ْعىا ِبِه أ

َّ
ْيَك ِإلى َما َمخ

َ
نَّ َعْيي ُمذَّ

َ
ج

ْبلى{
َ
ْيٌر َوأ

َ
َك خ  َسّبِ

ُ
ِخَنُهْم ِفيِه َوِسْصق

ْ
ف

َ
          ٱ. ِلى

م ٞما   اؾأ٫ هللا حٗالى أْن ٩ًىن َظا الٗمل زالها لىحهه ال٨ٍغ
ً
وأزحرا

ٞبًٟل هللا وجى٣ُٞه وما ٧ان ٚحر طل٪ ٞمً الكُُان ومً ٧ان ناةبا 

هٟسخي وهللا أخمض أْن َضاوي لُلب الٗلم الكغعي واؾأله أْن ٣ًٟنهي 

ُٞه، وآزغ صٖىاها أِن الخمضَّ هللِ عّبِ الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى 

لى آله وصخبه أحمٗحن.  ؾُضها مدمض ٖو

 الخمهيذ

 (  . ةمةالى طةورالخعٍشف بالشيخ اإلافعش )

  :وكىيخه ول: اظمه، ووعبه، وللبهاإلاطلب ألا 

 مً الضعاؾاث التي (   مةالى طةورة)الكُش اإلاٟؿغ ها٫     
ً
ههِبا

 ًٖ 
ُ
أؾهبذ في جغحمخه، وجىاولذ خُاجه، ولظا ٣ٞض أٖغيِذ الضعاؾت

 بما ًٟي بالٛغى.
ً
 الخٗم٤ وؤلاؾهاب في جغحمخه م٨خُٟت

ٖبض هللا بً مدمض أؾٗض بً : َى مدمض بً الخاج اإلاال اظمه ووعبه

 ٖبضهللا بً اإلاال ٖبض الغخمً الجلي.

ل٣ب بـ ٦ما٫ الضًً، واهخ٣ل الُه ل٣ب )عةِـ الٗلماء(، بٗض للبه : ٍو

اة والضٍ، وبضأ الىاؽ ٌؿمىهه بـ)متالي َتوعة( و)حتهابي متالي  ٞو

 . -ةوعة( _ اإلاال ال٨بحر٦ت

ظٍ اليؿبت مكتر٦ت بحن   :كىيخه أبى مؿٗىص، واقتهغ بـ )حلحزاصة(، َو

ت الجلي، وهي مؿ٣ِ عأؽ  م ممً ؾ٨ً ٢ٍغ حَر أٞغاص أؾغجه ٚو

ت ي، وؿبت ئلى بلضة ٧ٍى  بال٩َى
ً
ٗٝغ أًًا ؿىج٤-ٖاةلخه، َو ، التي -٧َى

 . (1)ٖاف ٞيها اإلاإل٠

 اإلاطلب الثاوي: والدجه:

ي: والصحي ٦ما ؾمٗذ مً والضي وعأًذ بسُه  ٢ا٫ الكُش مدمض ال٩َى

٦خبه ٖلى ْهغ ٦خاب) ؾُٟىت عاٚب باقا(، أوازغ قهغ عحب ؾىت 

ش والصجه 1876( اإلاىا٤ٞ لؿىت )ـ1293َ) ىا٥ أعاء أزغي في جاٍع م(، َو

 منها.ل٨ً َظا َى ال٣ى٫ الغاجح 

 :: شيىخهالثاإلاطلب الث

ت مً جالمُظة والضٍ، وبضأ ب٣غاءة ال٣غان  جل٣ى الٗلم في ٢ًاء ٧ٍى

غاخل ألاولُت في طا٥ الى٢ذ، اإلاوبٌٗ ال٨خب التي ٧اهذ جضعؽ في 

 :منهم

 .( )اإلاال خؿً ألاؾىص( متال ختؾتن ِعةف ) .1 

 2. اإلاال خامض الُاشخي . 

سخي . 
ُ
ٟل

َ
 3. اإلاال مدمض أمحن ال٩ىه

 4. اإلاال ٖبضالغخمً ال٨ىاوي  . 

 ٖبضهللا الجلي. :والضٍ 5

 : جالميزه:شابعاإلاطلب ال

م:  جخلمظ ٖلى ًضًه زل٤ ٦ثحر مً أهداء مضن ٦غصؾخان، ومً أقهَغ

 .. اإلاال عؾى٫ الىؾاوي1
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ي.  . اإلاال مدمض أخمض2  مدمض آلا٦َغ

 . اإلاال خمُض الٗؿ٨غي.3

 . اإلاال ٞخذ هللا الهغجلي.4

 . أزىٍ الكُش هىعالضًً .5

 :وفاجه: خامغاإلاطلب ال

 بـ)٢غخت اإلاُٗضة( وب٣ي َظا اإلاغى خ٧ان الكُش في م٣
ً
بل قبابه مهابا

م( و٢ذ وحىصٍ في مه٠ُ حىاعو٥ 1943مٗه مضة خُاجه، وفي ؾىت) 

ت ل٩ُىن جدذ  ٖاوصٍ اإلاغى واقخض به ألالم وايُغ للغحٕى ئلى ٧ٍى

اًت ألاَباء، ٟٞي) ً ألاو٫/ 11ٖع م( ، أنِب بجًز٠ في 1943/ حكٍغ

، مما ٧ان ٖاص الجًز٠ بأ٢ىي مٗضجه ٞٗىلج الجًز٠، وبٗض ًىم واخض 

/  12/11ولم ًخم٨ً الُبِب مً ٖالحه ٞخىفي ئزغ طل٪ في ًىم)

ت، 1943 (، وصًٞ حثماهه في م٣برة الٗاةلت) م٣برة صعوَل زًغ(في ٧ٍى

٘ حىاػجه زحرة الٗلماء واإلاث٣ٟحن والكٗغاء وحمُ٘ ُوقاع٥ في حكِ

 . (2)ٞئاث الكٗب

 خه إليه.اإلاطلب العادط: الخعٍشف بالخفعير ووعب

جتٞؿحري  :)مً اإلاٗلىم أن الكُش الٗالمت ؾمى جٟؿحٍر باللٛت ال٨غصًت

 الخفعير الكشدي للكالم ؤلالهي(، ) ( ٧ىعصي لت ٦تالمي زىصا وةهضي

ى أ٦بر مإلٟاجه خُث ٞؿغ ٧ل ال٣غآن مً ؾىعة الٟاجدت ئلى ؾىعة  َو

وال زالٝ بحن الضاعؾحن لخُاجه والٗلماء   الىاؽ في ٖكغ مجلضاث،

ٗخبر  ، َو ً له ومً حاء بٗضٍ في وؿبت َظا الخٟؿحر ئلى ٚحٍر اإلاٗانٍغ

 ٖلى خ٣ُ٣ت وؿبت َظا الخٟؿحر للكُش الٗالمت 
ً
 ؾ٩ىجُا

ً
َظا ئحماٖا

ى  ض طل٪ ما ط٦ٍغ جلمُظٍ الظي أحاٍػ َو ٍإ ي) اإلاال ال٨بحر(، ٍو مدمض ٧َى

ى ممً الكُش ٖبضال٣اصع مً يمً مإلٟ اث الكُش مدمض الجلي، َو

 . ٢ام بيٍخ مسُىَت الخٟؿحر وجصخُده

) ظىسة الكهف اإلابحث ألاول: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في جفعير

 طمً الجضء العادط عشش( .

  ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:ألاحادًث وآلااإلاطلب ألاول: 
َ
ان

َ
} َوك

ُهَما {
َ
ٌز ل

ْ
ن
َ
ُه ك

َ
ْحخ

َ
 (82ال٨ه٠: ) ج

 (:1الحذًث سكم )

( : "  ضخي هللا ٖىهع ٍ: ٢ا٫ ابً ٖباؽ )في جٟؿحر  مةالى طةورة () ٢ا٫

 . )3 ( ٦جزي ٖلم " 

ج ألاثش:  جخٍش

٤ ابً ٖباؽ طل٪ خضزجي  :٢ا٫ ()أزغحه الُبري في جٟؿحٍر مً ٍَغ

أبي ًٖ  خضزجيٖمي ٢ا٫  خضزجي٢ا٫  أبي خضزجيمدمض بً ؾٗض ٢ا٫ 

اَن اأبُه ًٖ 
َ
ُهَما {بً ٖباؽ} َو٧

َ
ٌز ل

ْ
ج
َ
ْدَخُه ٦

َ
((  ٦جز ٖلم))  جدخه ٢ا٫ ٧ان ج

)4(  . 

٤ أبى الضعصاء  ٤ ابً   )5(وأزغحه والبزاع مً ٍَغ والخا٦م في مً ٍَغ

ٍٝ ٌؿحر   بازخال
ً
ىٖا ً أبي الضعصاء مٞغ  ٖو

ً
 )7(والبيه٣ي  )6(ٖباؽ مى٢ىٞا

 .)8(وناخب ٦جز الٗما٫

 دساظت سجال ألاثش:  

ًٖ ، عوي بً الخؿً بً ُُٖت الٗىفيمدمض بً ؾٗض بً مدمض  .1

ض بً َاعون (، ال بأؽ به: ) الضاع٢ُجي٢ا٫  ،ٖىه ابً ناٖضعوي و  ،ًٍؼ

  ):البٛضاصي ٢ا٫ الخُُبو 
ً
مً (، و٢ا٫ الظَبي: )في الخضًث ٧ان لُىا

 .)9( َـ(276، ماث ؾىت )مً الخاصًت ٖكغة(، بِذ الخضًث والٗلم

، البٛضاصي، ٗىفيؾٗض بً مدمض بً الخؿً بً ُُٖت بً ؾٗض ال .2

 أخمض بً خىبل:بً ؾٗض ، ٢ا٫  ٖىه ابىه مدمضوعوي ًٖ أبُه  عوي

ا ز٣ت) ًُّ لم ٨ًً َظا أًًا ممً ٌؿخاَل أن  الخُُب:) ٢ا٫( و ٧ان َحْهم

، ماث  قُش الُبري، مً الٗاقغة(، وال ٧ان مىيٗا لظا٥ ٨ًخب ٖىه

 .)11( َـ(231ؾىت:)

ٖىه وعوي ًٖ أبُه ، عوي لخؿحن بً الخؿً بً ُُٖت الٗىفي. ا3

َؿاتي:(، ي٠ُٗ الخضًث) ، ٢ا٫ ابى خاجم: ب٣ُت بً الىلُض
َّ
 )و٢ا٫ الي

، و٧ان مً صخابت اإلاهضي(، ي٠ُٗ ):(، و٢ا٫ ًدحى بً مٗحني٠ُٗ

اُعون ََ  .      )11(َـ( 221، ماث ؾىت)ٞىلي ٢ًاء ٖؿ٨غ اإلاهضي ِفي زالٞت 

عوي و  ًٖ أبُهعوي  ،الخؿً بً ُُٖت بً ؾٗض بً حىاصة الٗىفي. 4

ه مدمض ، ٢ا٫ البساعي:) لِـ بظا٥(، و٢ا٫ ابى خاجم ٖىه ابى

 )ي٠ُٗ(، و٢ا٫ ابً حجغ: )ي٠ُٗ(، مً الؿاصؾت ،

 .  )12(َـ( 181ماث ؾىت ) 

ًٖ ابً ، عوي ُُٖت بً ؾٗض بً حىاصة الٗىفي أبى الخؿً ال٩ىفي .5

، ٢ا٫ اخمض بً خىبل والظَبي : )ي٠ُٗ(، أبىاٍ وعوي ٖىه ٖباؽ

(، مً الؿاصؾت، ماث )و٢ا٫ ابً حجغ
ً
َـ( 111:)نضو١ ًسُئ ٦ثحرا

)13(. 

ٖبض هللا بً ٖباؽ بً ٖبض اإلاُلب بً َاقم بً ٖبض مىاٝ، أبى .6

٦جي بابىه (، ملسو هيلع هللا ىلص ) الٗباؽ ال٣غشخي الهاقمي ابً ٖم عؾى٫ هللا

ى أ٦بر ولضٍ، وأمه لبابت ال٨بري بيذ الخاعر بً خؼن  الٗباؽ، َو

ؿمى خبر ألامت، ولض  الهاللُت، و٧ان ٌؿمى البدغ، لؿٗت ٖلمه، َو

، مً الُب٣ت  ألاولى، ماث ؾىت وأَل بِخه بالكٗب مً م٨ت ملسو هيلع هللا ىلصوالىبي 

 .         )14( َـ(68:)

  الحكم على ألاثش:

الخؿحن بً الخؿً : ) زغ جبحن أنألا صعاؾت عحا٫ ؤلاؾىاص  بٗض

لُه ٩ًىن ئؾىاص ُُٖت بً ؾٗضو  الخؿً بً ُُٖتو  م يٟٗاء( ٖو : َو

.
ً
 َظا ألازغ يُٟٗا

٤ أبى  ٤ ابً ٖباؽ والثاوي مً ٍَغ ولألزغ قاَضان: أولهما مً ٍَغ

الضعصاء بؿىٍض صخُذ ٞحرج٣ي ألازُغ الى مغجبت: ) الخؿً لٛحٍر (، ٢ا٫ 

ؾىاص ولم ًسغحاٍ ، و٢ض صخذ َظا خضًث صخُذ ؤلا الظَبي: )

 ووا٣ٞه الظَبي . (الغواًت بًضٍ ًٖ أبي الضعصاء 

 الفىائذ اإلاعخيبطت مً ألاثش :

خىالَمحٗالى  هللا . 1  .ًدٟٔ الهالخحن ٍو

خه، وحكملهم بغ٦ت ٖباصجه في الضهُا  .2 أن الغحل الهالح ًدٟٔ في طٍع

وآلازغة بكٟاٖخه ٞيهم، وعٞ٘ صعحتهم ئلى أٖلى صعحٍت في الجىت، لخ٣غ 

 .ُٖىه بهم
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ى ألاحادًث وآلااإلاطلب الثاوي:  ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:} َحتَّ

ْمِغ{
َّ

ِشَب الش
ْ
 َمغ

َ
غ

َ
 (.86ال٨ه٠: )   .ِإرا َبل

 :(2ذًث سكم )الح

٢ا٫) متالي َتوعة( في جٟؿحٍر : " ئطا ٚابذ الكمـ طَبذ حٍجض 

 .  )15(جدذ الٗغف وجأزظ الغزهت مً أي حهت جُل٘ " 

ج الحذًث :  جخٍش

 واللٟٔ للبساعي، مً ٍَغ٤ )16(أزغحه البساعي ومؿلم في صخُديهما

ّعٍ 
َ
ِبي ط

َ
ا٫َ ( )أ

َ
ِبّيِ : )) ٢

َ٘ الىَّ ْىُذ َم
ُ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ ْم ُغوِب الكَّ

ُ
ْىَض ٚ ِٖ ِجِض  ٍْ َ ْ

ِفي اإلا

ا٫َ 
َ
ُم ٢

َ
ل ْٖ َ

ُه أ
ُ
ُه َوَعُؾىل

َّ
ُذ الل

ْ
ل
ُ
ـُ ٢ ْم ُغُب الكَّ

ْ
ٛ

َ
ًَ ح ًْ ْضِعي أَ

َ
ج
َ
ّعٍ أ

َ
َبا ط

َ
ا أ ًَ ٣َا٫َ 

َ
ٞ

ْغِف  َٗ ْ
ْدَذ ال

َ
ُجَض ج ٍْ َ

ى ح ُب َختَّ ََ ْ
ظ

َ
َها ج ِانَّ

َ
ى "،ٞ

َ
ال َٗ

َ
ُه ح

ُ
ْىل

َ
ِلَ٪ ٢

َ
ظ

َ
ْمُغ } :ٞ

َّ
َوالش

 
َ
ْعخ

ُ
ْجِشي إلِا

َ
َعِليم{ج

ْ
َعِضٍِض ال

ْ
ِذًُش ال

ْ
ل

َ
ها رِلَك ج

َ
ّشٍ ل

َ
 ( .38): ٌـ((   ل

 :الحكم على الحذًث

 ، لىعوصٍ في الصخُدحن .صخُذ الخضًث 

 الفىائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث:

لخضًث صلُل ٖلى ئزباث ٌجىص الكمـ هلل حٗالى وأن ٌجىصَا . ا1

 .جدذ الٗغف

حىاهب ٖٓمخه في مسلى١ ُٖٓم ٢ضعة هللا حٗالى، وبُان حاهب مً . 2

ى الكمـ.  مً مسلى٢اجه َو

بصخيء مً اإلاُٛباث مما ( ملسو هيلع هللا ىلص)ٖلم مً أٖالم الىبىة خُث أزبر الىبي   .3

 ال ًم٨ً أن ٌٗلمه ئال هبي بىحي مً هللا حٗالى.

م ( .  اإلابحث الثاوي: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في جفعير ظىسة ) مٍش

في جفعير كىله حعالى: }  ثاس الىاسدةألاحادًث وآلااإلاطلب ألاول: 

م: ) كهيعص {  (.1مٍغ

 ( :3حذًث سكم )

)متالي َتوعة( في جٟؿحٍر ٢ا٫ ابً ٖباؽ: " ٦هُٗو ال٩اٝ  ٢ا٫

 . )17(اقاعة الى ٦بحر" 

ج ألاثش :   جخٍش

٤ ابً ٖباؽ ٢ا٫:"  ُبى أزغحه ؤلامام الُبري في جٟؿحٍر مً ٍَغ
َ
َىا أ

َ
ز َخضَّ

ا٫َ: 
َ
ٍب، ٢ َغٍْ

ُ
ًِ  خضزىا٦ َُل ْب ِٖ ًْ ِئْؾَما َٖ ا ُخَهْحٌن، 

َ
َبَره

ْ
ز

َ
ا٫َ: أ

َ
٢ ، ـَ ًُ ِئْصِعَ اْب

اٍؽ  بَّ َٖ  ًِ ًِ اْب
َٖ ًِ ُحَبْحٍر،  ُِض ْب ِٗ ًْ َؾ َٖ اَن  َعاِقٍض، 

َ
٣ُى٫ُ }٦هُٗو{   ٧ ًَ

ا٫َ:
َ
ِبحٌر  )) ٢

َ
٦ :

ْ
اٝ

َ
٧ )) )18( . 

بض بً خمُض )19(وأزغحه ؾُٟان الثىعي   )21(وابً أبي خاجم  )21(ٖو

 .  )24(والًُاء اإلا٣ضسخي  )23(والبيه٣ي  )22(والخا٦م 

 دساظت سجال ؤلاظىاد: 

ب الهمضاوي.  1 ، وعوي ًٖ ابً اإلاباع٥، عوي مدمض بً الٗالء أبى ٦ٍغ

مت  ز٣ت، ٢ا٫ الظَبي:)الخاٞٔ الث٣ت(، و٢ا٫ ابً حجغ)  ٖىه ابً زٍؼ

 .)25( ـ(247َ )ؾىت ماث،  الٗاقغة مً(،  خاٞٔ

ض بً . 2 ض أبى ٖبض هللا بً ئصَعـ بً ًٍؼ ٖبض الغخمً بً ألاؾىص ًٍؼ

أخض ، ٢ا٫ الظَبي:) أخمض، وعوي ٖىه ًٖ أبُه ،عويمدمض ال٩ىفي

ماث  مً الثامىت(، و٢ا٫ ابً حجغ: )ز٣ت ٣ُٞه ٖابض(، ألاٖالم

 . )26( َـ(192ؾىت)

ًٖ حابغ عوي  ،خهحن بً ٖبض الغخمً الؿلمي أبى الهظًل ال٩ىفي .3

، و٢ا٫ ابً  (ز٣ت حجت، ٢ا٫ الظَبي:) قٗبتوعوي ٖىه  بً ؾمغة

 . )27(َـ( 136) ماث(، مً الخامؿت ، ز٣تحجغ: ) 

ىفّي،. 4
ُ
ًِ َعاِقٍض ، ال٩ َُل ْب ِٖ ُض ْبً ُحَبحر عوي ًٖ ِئْؾَما ِٗ ْىُه وعوي  ،َؾ َٖ

ْخَمض ْبً َبِكحر ال٩ىفي، 
َ
وط٦ٍغ ٢ا٫ ًدحى بً مٗحن واليؿاتي )ز٣ت( ، أ

( ، ماث ؾىت مدضر٣ُٞه ) و٢ا٫ ابً بك٩ىا٫ ، ابً خبان في الث٣اث

  .  )28(َـ( 142)

ؽ ًٖ ٖبض هللا بً ٖبا، عوي ؾُٗض بً حبحر بً َكام ألاؾضي .5

ابً (، و٢ا٫  أخض ألاٖالمبي:)الظَ ٢ا٫، ٖىه أًىب الٍخخُاويوعوي 

  )29( َـ(95ماث ؾىت )(، مً الثالثت، ز٣ت زبذ ٣ُٞه:)حجغ

ٖبض هللا بً ٖباؽ الهاقمي، ابً ٖم عؾى٫ هللا، خبر َظٍ ألامت، . 6

 . )31(ـ( 68َؾىت)ماث ومٟؿغ ٦خاب هللا وجغحماهه، 

  الحكم على ألاثش  :

لُه ٩ًىن ئؾىاص  بٗض صعاؾت  عحا٫ الؿىض جبحن أنَّ حمُٗهم  ز٣اث، ٖو

. 
ً
 َظا الازُغ صخُدا

 الفؤائذ اإلاعخيبطت مً ألاثش :

 . أن الخغوٝ اإلاخ٣ُٗت في بضاًت الؿىع ٖلى ؾبُل ال٣ؿم 1

 للٗغب ٖلى أن ًأجىا بمثل َظا 2
ً
. أن الخغوٝ اإلاخ٣ُٗت حاءث جدضًا

 ال٣غان .

 بها اواةل الؿىع 3
َ
 .  )31( . انها لىٗٝغ

ْن ألاحادًث وآلا اإلاطلب الثاوي:
َ
ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى: } أ

 َوَعِشيًّ 
ً
َشة

ْ
ُحىا ُبك   ا {َظّبِ

م: )  (.11مٍغ

 :( 4حذًث سكم )

ُحىافي جٟؿحٍر : ُه٣ل ًٖ ابً ٖباؽ   مةالى طةورة(٢ا٫) ْن َظّبِ
َ
" {  } أ

 .   )32( َى بمٗجى الهالة  "

ج ألاثش :   جخٍش

٤ ابً ٖباؽ  ()عضخي هللا ٖىه(  أزغحه الخا٦م في مؿخضع٦ه مً ٍَغ

ا الٗىبري، زىا مدمض بً ٖبض ٢ا٫ :  الؿالم، زىا ئٌخا١، أزبرها أبى ػ٦ٍغ

غ، ًٖ ُٖاء بً الؿاةب، ًٖ ؾُٗض بً حبحر، ًٖ ابً  هاأهبأ حٍغ

ا {، في ٢ىله حٗالى: ( عضخي هللا ٖىه)ٖباؽ   َوَعِشيًّ
ً
َشة

ْ
ُحىا ُبك ْن َظّبِ

َ
  } أ

كُا)) ٢ا٫:  م بالهالة ب٨غة ٖو  .   )33(((  ٧ان ًأمَغ

٤   )35(و الُبري   )34(ٖبض الغػا١وأزغحه   ٢خاصة .و٦الَما ًٖ ٍَغ

 دساظت سجال ألاثش:

ا الٗىبري ، ًدحى بً مدمض بً ٖبض هللا بً الٗىبري  .1 مً ، أبى ػ٦ٍغ

، ابً ٖبضوؽ، وعوي ٖىه أبا الخؿً الخغسخي، عوي ًٖ أَل هِؿابىع 

ا  بالخٟؿحر واللٛت)٢ا٫ الؿمٗاوي :  أبى  ٢ا٫، و  (٧ان أصًبا ٞايال ٖاٞع

ا الىاؽ ٌعجبىن مً خٟٓىا لهظٍ )  :ٖلي الخاٞٔ  ألاؾاهُض وأبى ػ٦ٍغ
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الٗىبري ًدٟٔ مً الٗلىم ما لى ٧لٟىا خٟٔ شخيء مىه لعجؼها ٖىه ؛ 

 .  )36(َـ( 344)  ؾىتماث  ( وما أٖلم  أوي عأًذ مثله

ُض  .2 َِ ا
ا١ُ، الؼَّ ، الَىعَّ َؿاُبْىِعيُّ ِْ اٍع الىَّ  ،مدمض بً ٖبض الؿالم ابً َبكَّ

ُبى ب٨غ
َ
٣ِي أ

ْ
َمك ؼاِعّي، الّضِ َٟ عوي ًٖ الخؿً بً ِٖسخى،  وعوي ٖىه  ،الْ

( ، و٢ا٫ ابً حجغ: الخاٞٔ الاماممإمل بً خؿً، ٢ا٫ الظَبي:) 

 .  )37(َـ( 286،  ماث ؾىت )مً الٗاقغة)ز٣ت(، 

ئٌخا١ بً ئبغاَُم بً مسلض بً ئبغاَُم بً مُغ الخىٓلي أبى  .3

ه ،٣ٌٗىب ، وعوي ٖىه ابً ماحت ، ٢ا٫  عوي ًٖ ابً ُِٖىت، ابً عاٍَى

ز٣ت خاٞٔ ( ، و٢ا٫ ابً حجغ: ) ؤلامام ، ٖالم زغاؾانبي: )الظَ

 .  )38( َـ(238( ، مً الٗاقغة،  ماث ؾىت)مجتهض

غ بً ٖبض الخمُض بً ٢ٍغ الًبي أبى ٖبض هللا الغاػي ال٣اضخي. 4 ، حٍغ

ه، وعوي ٖىه عوي ًٖ ٖبض اإلال٪ بً ٖمحر ، ٢ا٫ ابً  ئٌخا١ بً عاٍَى

(، مً الثامىت،  ٣ت صخُذ ال٨خابزابي خاجم: )ز٣ت(، و ٢ا٫ ابً حجغ:) 

 .   )39( َـ( (188ماث ؾىت )

٣ا٫: مال٪، بً الؿاةب بً ُٖاء .5 ض، عوي ًٖ ابً ٍو أبُه، وعوي  ٍػ

(، و٢ا٫ ابً حجغ: خٟٓه ؾاء ، ٢ا٫ الظَبي: )ز٣ت قٗبت ٖىه  ( بأزٍغ

ب التهظًب:) ٞدضًثه ٢بل ازخلِ(، نضو١  غ ج٣ٍغ و٢ا٫ مهىٟىا جدٍغ

 .(41)َـ ( 136مً الخامؿت، ماث ؾىت )،  (41) الازخالٍ صخُذ(

 .(42): )ز٣ت( ؾُٗض بً حبحر .6

 .(43): ) صخابي حلُل( (عضخي هللا ٖىه) ٖبض هللا بً ٖباؽ .7

 : ثشالحكم على ألا

غ ؾم٘ مً  بٗض صعاؾت عحا٫ ئؾىاص ألازغ جبحن أهه:) ي٠ُٗ، الن حٍغ

  (44) ( ُٖاء بٗض أالزخالٍ

(، صخُذ ؤلاؾىاص ولم ًسغحاٍَظا خضًث و٢ا٫ الخا٦م الىِؿابىعي: )

 . (45)ووا٣ٞه الظَبي

بت:  ألالفاظ الغٍش

1 
ً
َغة

ْ
 الٛضاِة، وأنُل )ب٨غ(:  أي: :. ُب٨

ُ
٫َ النهاِع، و٢ُل: اإلاغاُص نالة ٫ُ  أوَّ أوَّ

ٍ
ُ
 )  .(46)الصخيِء وبضؤ

ا2 ًُّ ِك َٖ ْهِغ  :. 
ُّ
وا٫ِ ئلى اإلاِٛغب، أو: مً الٓ أي: آزَغ النهاِع، أو: ما بَٗض الؼَّ

 ئلى 
ُ
باِح، و٢ُل: اإلاغاُص نالة ـِ ئلى الهَّ ْم ًْ ػوا٫ِ الكَّ ل، أو: ِم ُْ ِهْه٠ِ اللَّ

 .(47)الٗهِغ، وأنُل )ٖكى(: ًض٫ُّ ٖلى ْالٍم، و٢لِت ويىِح الصخيِء 

 الفؤائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث :

 ن الهالة او٫ ع٦ً مً اع٧ان الاؾالم .. أ1

ه ال 2 ، ٨َٞخَب ئلُه أو أقاع: أهَّ
ً

َم َعُحال ِ
ّ
ل
َ
٩ ًُ  

َّ
٠ أال

َ
. صلٌُل ٖلى أنَّ َمً َخل

ا لم ًسِغْحه ِمً آلاًِت ئٞهاُم ٢ىِمه بما ٢ام ٖىَضَم  ؛ ألنَّ ػ٦غٍَّ
ُ

دَىث ًَ

ًْ ٦الًما  ُ
 .(48)م٣اَم ال٨الِم في الٟهِم، ولم ٨ً

َخحِن ال 3
َّ
حِن الل

َ
الج ٦ُغ بَٗض الهَّ ِ

ّ
ؿخَدبُّ الظ ٌُ جُغ  .  َٟ ما: ال َٕ بَٗضَما، َو ىُّ

َ
جُ

، وبٗض  ـُ م َ٘ الكَّ ُلُ
َ
جِغ ئلى أن ج َٟ ٦ُغ بٗض نالِة ال ِ

ّ
ُٕ الظ كَغ ُِ هُغ، ٞ َٗ وال

ظان الى٢خان  ، َو ـُ م ُٛغَب الكَّ
َ
هِغ ختى ح َٗ جِغ وو٢َذ -ال َٟ أٖجي و٢َذ ال

هغِ  َٗ ٦غِ  -ال ِ
ّ
هاِع للظ ُل أو٢اِث النَّ ًَ   .َما أٞ

}  ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:اإلاطلب الثالث: ألاحادًث وآلا

} 
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ ًُ ٍت َوُهْم ال 

َ
ل
ْ
ف

َ
ْمُش َوُهْم ِفي غ

َ ْ
َي ألا ض ِ

ُ
 ك

ْ
َحْعَشِة ِإر

ْ
ْىَم ال ًَ ِزْسُهْم 

ْ
ه
َ
 َوأ

م  ( .39: )مٍغ

 ( :5حذًث سكم )

٢ا٫ )متالي َتوعة( في جٟؿحٍر " أما طبذ اإلاىث ٞلِـ في ال٣غآن ، أي 

 . )49(لم ًثبذ في ال٣غآن " 

ج الحذًث :   جخٍش

مً ٍَغ٤ ابي  )51(أزغحه ؤلامامان البساعي ومؿلم في صخُديهما

ًإحى ))   ملسو هيلع هللا ىلصعؾى٫ هللا  ٢ا٫ ٢ا٫:  )عضخي هللا ٖىه( ؾُٗض الخضعي 

باإلاىث ٦هُئت ٦بل أملح ُٞىاصي مىاص ًا أَل الجىت ِٞكغةبىن 

ىن َظا ٣ُٞىلىن وٗم َظا اإلاىث و٧لهم ٢ض  ىٓغون ٣ُٞى٫ َل حٗٞغ ٍو

ىن َظا  ىٓغون ٣ُٞى٫ َل حٗٞغ عآٍ زم ًىاصي ًا أَل الىاع ِٞكغةبىن ٍو

٣ُٞىلىن وٗم َظا اإلاىث و٧لهم ٢ض عآٍ ُٞظبذ زم ٣ًى٫ ًا أَل الجىت 

ا أَل الىاع زلىص ٞال مىث زم ٢غأ زلىص ٞال مى  ْىَم ث ٍو ًَ ِزْسُهْم 
ْ
ه
َ
} َوأ

ٍت 
َ
ل
ْ
ف

َ
ْمُش َوُهْم ِفي غ

َ ْ
َي ألا ض ِ

ُ
 ك

ْ
َحْعَشِة ِإر

ْ
إالء في ٟٚلت أَل الضهُا { ال }  َو

} 
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ ًُ  (( .  َوُهْم ال 

 : الحكم على الحذًث

 ، لىعوصٍ في الصخُدحن . صخُذالخضًث 

بت :  ألالفاظ الغٍش

 )51(. أملح : َى الظي بُايه أ٦ثر مً ؾىاصٍ و٢ُل َى الى٣ي البُاى 1

  . 

مض ٖى٣ه ٌكغةبومىه ِٞكغةبىن  .1 ٘ عأؾه ٍو  .   )52( : ًٞغ

 الفىائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث:

ُهم في . 1 ً ٖلى جٍٟغ حؿمُت ًىم ال٣ُامت ًىم الخؿغة لخدؿغ ال٩اٍٞغ

 خ٤ هللا .

 ٖضم ٞىاء الجىت والىاع. .2

ً في الىاع.   .3  ئزباث الخلىص للمإمىحن في الجىت، ولل٩اٍٞغ

 طبذ اإلاىث صاللت ٖلى الخلىص ألابضي. .4

 :( 6حذًث سكم )

 .   )53(٢ا٫)متالي َتوعة( في جٟؿحٍر :" مً ماث ٣ٞض ٢امذ ٢ُامخه " 

ج الحذًث :   جخٍش

أزبرها أخمض بً أوؽ ، خضزىا أزغحه ابً حجغ في ٦خابه الٛغاةب ٢ا٫: 

الىًغ بً ٖبض هللا ، خضزىا مدمض بً ٖبض هللا الخؼاعي ، خضزىا 

ٖىبؿت بً ٖبض الغخمً ، خضزىا مدمض بً ػاصان ، ًٖ أوـ ، ٢ا٫ : 

ٞاٖبضوا هللا  ئطا ماث أخض٦م ٣ٞض ٢امذ ٢ُامخه ( ))(٢ا٫ عؾى٫ 

 .)54(((  ٦أه٨م جغوهه واؾخٟٛغوٍ ٧ل ؾاٖت

 وأزغحه الُبري 
ً
و أبى ٖبض الغخمً  )56)والانبهاوي   )55( مغؾال

 . )58(والكى٧اوي  )57(الكاٞعي

 دساظت سجال ؤلاظىاد:
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ٍل . 1 ًْ ًَ ُبَض ْخَمَض ْب
َ
َ٘ أ اَن، َؾِم

َ
َمظ ََ ِل  َْ َ

ًْ أ ٣ِْغُب ِم
ُ ْ
ْوٍؽ اإلا

َ
ًُ أ ْخَمُض ْب

َ
أ

َىا 
َ
ز َغاَنُهَما، َخضَّ

ْ
٢

َ
َهاٍم، َوأ ِٖ  

ًَ َخِمُِض ْب
ْ
ْبَض ال َٖ ، َو ىِفيَّ

ُ
٩

ْ
اَن ال

َ
َمظ ََ ىُر  ُُ ُ

ْىٌه ق َٖ

ه ُْ لَ َٖ َىْىا 
ْ
ز
َ
٨َِباُع َوأ

ْ
 . )59(ال

ِغّي ،  الىًغ بً ٖبض هللا .2
ْ
ب٨

ْ
ً أوـ ْبً َمال٪، عوي ال ىُه وعوي  ،َٖ َٖ

ًغ ه بً الىَّ
َّ
) نضو١( ،و٢ا٫ الظَبي: :خاجم ، ٢ا٫ أبى اْبىه ٖبُض الل

و٢ا٫ ابً حجغ:) مؿخىع(، مً الخامؿت ، مً نٛاع الخابٗحن   (، )ز٣ت
)61( . 

أبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا ،  مدمض بً ٖبض هللا الخؼاعي  .3

، ٢ا٫ ٖىه مدمض بً ًدحىوعوي  ،ًٖ ٖىبؿت، عوي الخؼاعي البهغي 

 .  )61(َـ(232( ، ماث ؾىت )ز٣ت :)ٖلي بً اإلاضًجي

، ًٖ بً اإلاى٨ضع ، عويالامىي  ٖىبؿت بً ٖبض الغخمً بً ٖىبؿت. 4

(، و٢ا٫ ابً  جغ٧ىٍ :)ٖىه ئٌخا١ بً أبي ئؾغاةُل ٢ا٫ البساعي عوي و 

 .)62(حجغ:)مترو٥( ، مً الثامىت 

 ٖىبؿت بً ٖبض وعوي ٖىه ًٖ أوـعوي  ،مدمض بً ػاصان اإلاضوي. 5

الغخمً ، ٢ا٫ البساعي: )مى٨غ الخضًث( و ٢ا٫ ابى خاجم: ) مترو٥ 

 . )63(الخضًث( 

ض ألاههاعي . 6 ، أبى خمؼة أوـ بً مال٪ بً الىًغ بً يمًم بً ٍػ

ل البهغة، ناخب عؾى٫ هللا) ( وزاصمه ، زضم الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلصاإلاضوي هٍؼ

غي ، ماث ؾىت ،  (ملسو هيلع هللا ىلصٖكغ ؾىحن، عوي ًٖ الىبي) وعوي ٖىه الَؼ

  64)َـ( 92)

  الحكم على الحذًث:

 ٖىبؿت بً ٖبض الغخمً بًبٗض صعاؾت عحا٫ ؾىض الخضًث جبحن أن : )

لُه ٩ًىن مدمض بً ػاصان اإلاضوي، و ٖىبؿت : َما مترو٧ان الخضًث( ٖو

،
ً
 .)65( (ي٢٠ُٗا٫ الخاٞٔ الٗغاقي: ) ئؾىاص َظا الخضًث يُٟٗا

ى مً ٢ى٫ الًُٟل ، ئؾىاصٍ ي٠ُٗ : )في اإلاسخهغ الكى٧اوي ٢ا٫و  َو

 .)66( (بً ُٖاى عخمه هللا حٗالى

 . )67(بل زبذ مٗىاٍ في صخُذ مؿلم 

 اإلاعخيبطت مً الحذًث :الفؤائذ 

 . اإلاىث خ٤ ًجب أن ًخظو٢ه ٧ل أوؿان .1

 . ال٣ُامت خ٤ ٦ما زبدذ في ال٨خاب والؿىت .2

 اإلابحث الثالث:ألاحادًث وآلااثاس الىاسدة في جفعير ظىسة  ) طه ( . 

 } طه{ اإلاطلب ألاول: ألاحادًث وآلاثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:

 .(1) :َه 

 ( :7حذًث سكم )

 ٢ا٫)متالي َتوعة( في جٟؿحٍر : ٢ا٫ ابً ٖباؽ )َه( مٗىاٍ: " ًاعحل"
)68(  . 

ج ألاثش  جخٍش

ُٜ أزغحه الامام الُبراوي في ال٨بحر ٢ا٫:  اِت ِلّيٍ الهَّ
َٖ  ًُ ُض ْب َىا ُمَدمَّ

َ
ز َخضَّ

ًْ َؾاِلٍم  َٖ ِغٌٍ٪، 
َ

، زىا ق َؿاُبىِعيُّ ِْ  الىَّ
َ
ت ٍَ اِو َٗ ًُ ُم ُض ْب ، زىا ُمَدمَّ يُّ ِ

ّ
٩
َ ْ
اإلا

ا٫َ 
َ
ْىِلِه َه ٢

َ
اٍؽ، ِفي ٢ بَّ َٖ  ًِ ًِ اْب

َٖ ًِ ُحَبْحٍر،  ُِض ْب ِٗ ًْ َؾ َٖ  ، ـِ
َ
ُ

ْ
ٞ
َ ْ
َه  ألا

   )69( (( َعُحُل  )) مٗىاٍ:

 . )72(والهُثمي  )71(والُبري  )71(وأزغحه ابً أبي خاجم 

 دساظت سجال ؤلاظىاد:

ج، وعوي ٖىه أبُه. مدمض بً ٖلي الهاتٜ اإلا٩ي، عوي ًٖ 1 ، بً حٍغ

ط٦ٍغ ابً خبان في الث٣اث، و٢ا٫ الضاع٢ُجي: ) ز٣ه(، ماث ؾىت ) 

 .  )73(َـ( 291

ت بً أٖحن، عوي ًٖ أًىب بً حابغ،وعوي ٖىه 2 . مدمض بً مٗاٍو

٢خِبت بً ؾُٗض ، ٢ا٫ ابً حجغ : )مترو٥(، و٢ا٫ اإلاؼي: )ًً٘ 

 .   )74(َـ( 229الخضًث(، مً الٗاقغة،  ماث ؾىت )

٪ بً ٖبض هللا الى. 3 اص عوي  ،ال٣اضخي ،أبى ٖبض هللا ،سعيقٍغ ًٖ ٍػ

أخض ٢ا٫ الظَبي: )أبي قِبت،  ٖىه أبى ب٨غ بًوعوي بً ٖال٢ت، 

 (ـ177َ) ؾىتماث  (،نضو١ ًسُىء ٦ثحرا ( ، و٢ا٫ ابً حجغ:)الاٖالم

)75(  

ـِ ألامىي  بً عجالن  َؾاِلٍم . 4
َ
ُ

ْ
ٞ
َ ْ
عوي  ،مىلى مدمض بً مغوان،  ألا

حبحر، وعوي ٖىه ٖمغو بً مغة، ٢ا٫ الامام اخمض:)  ًٖ ؾُٗض بً

نضو١(، و٢ا٫ ابً حجغ: )ز٣ت( ، مً  (ز٣ت(، و٢ا٫ ابى خاجم:

 . )76(َـ(132الؿاصؾت ، ماث ؾىت )

 .   )77( . ؾُٗض بً حبحر: )ز٣ت(5

 . )78( ) صخابي حلُل( ) عضخي هللا ٖىه( . ابً ٖباؽ6

 الحكم على ألاثش :

ت أن:)جبحن  بٗض صعاؾت عحا٫ ؾىض ألازغ  ى مترو٥(، مدمض بً مٗاٍو : َو

.
ً
لُه َظا  ؤلاؾىاص يُٟٗا  ٖو

بت  ألالفاظ الغٍش

  .  )79(ًا عحل بالىبُُت ٦ظا ط٦ٍغ البساعي في الخٟؿحر.)َه( : مٗىاٍ 1

ُه َما حادًث وآلاألا اإلاطلب الثاوي: 
َ
ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى: } ل

ْسِض 
َ ْ
ماواِث َوما ِفي ألا ري {ِفي العَّ

َّ
 الث

َ
ْحت

َ
 .( 3) :َه  َوما َبْيَنُهما َوما ج

 ( :8حذًث سكم )

 .)81( متالي َتوعة( في جٟؿحٍر :" الدجغ الاؾىص ًمحن  هللا "٢ا٫)

ج ألاثش :  جخٍش

ج ًٖ مدمض بً  أزغحه ٖبض الغػا١ في مهىٟه ٢ا٫: أزبرها بً حٍغ

 َى ًمحن هللا ًهاٞذ ٌٗجي: الدجغ  الغ٦ً : "ٖباص ًٖ بً ٖباؽ  ٢ا٫

بها زل٣ه مهاٞدت الغحل أزاٍ ٌكهض إلاً اؾخلمه بالبر والىٞاء والظي 

بً ٖباؽ بُضٍ ما خاطي به ٖبض مؿلم ٌؿأ٫ هللا حٗالى زحرا ئال اهٟـ 

 . )81(" أُٖاٍ ئًاٍ

مه  )82(ػعقيوأزغحه أبى الىلُض  ألا   )84(والُبراوي  )83(و ابً زٍؼ

 .)87( و أبً حجغ )86( والخُُب البٛضاصي )85(والخا٦م

 دساظت سجال العىذ :

ج ال٣غشخي ألامى  .1 ؼ بً حٍغ ، أبى الىلُض،  ي ٖبض اإلال٪ بً ٖبض الٍٗؼ

، وعوي ٖىه ال٣ُان ، ٢ا٫ الظَبي:) أخض الاٖالم(، مجاَضعوي ًٖ 



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 449 

 
  

غؾلو٢ا٫ ابً حجغ: )  (، مً ز٣ت ٣ُٞه ٞايل و٧ان ًضلـ ٍو

   .(88)َـ( 151الؿاصؾت ، ماث ؾىت )

اٖت بً أمُتبً حٟٗغ بً . مدمض بً ٖباص 2 ، عوي ًٖ ابً ٖباؽ، ٞع

ض،َ ا٫  وعوي ٖىه ابغاَُم بً ًٍؼ
َ
( و٢ا٫ مً الٗلماء ألازباثالظَبي: )٢

 .  )89(ابً حجغ:)نضو١ يهم(، مً الثالثت 

 . )91(: )صخابي حلُل( ()عضخي هللا ٖىه(  . ابً ٖباؽ3

  الحكم على ألاثش:

ى  نضو١(  بٗض صعاؾت عحا٫ ؤلاؾىاص جبحن أن: ) مدمض بً ٖباص : َو

،
ً
لُه ٩ًىن ئؾىاص َظا ألازغ خؿىا   ٖو

ُ
و٢ا٫ ابً حجغ: )َظا مى٢ىٝ

 صخُذ ( .

بت :  ألالفاظ الغٍش

ا .الدجغ الاؾىص : 1
َ
ِل٪ ِئط

َ
ه أنَّ اإلا

ُ
ٌُُل. وأنل

ْ
س

َ
ْمثٌُل وج

َ
ا ال٨الُم ج

َ
ظ ََ

َل  بَّ
َ
٢ 

ً
َذ َعُحال

َ
 ناٞ

 َُ
ْ
ِزلت ال

ْ
ِه بَمج

َّ
َضٍ، ٨ٞأنَّ الدَجغ ألاْؾَىَص لل ًَ ُحل   الغَّ

ُ
ث ُْ ِمحِن للَمِل٪، َخ

م
َ
ث
ْ
ل م وٍُ

َ
ْؿَخل ٌُ)91(   . 

 الفؤائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث :

اعة اإلاٍجض الخغام .1  . حىاػ ج٣بُل الدجغ الاؾىص ٖىض ٍػ

  . أن الدجغ الاؾىص ٣ً٘ ٖىض ًمحن البِذ الخغام .2

ا  ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:حادًث وآلاألا اإلاطلب الثاوي : 
َّ
} ِإه

ْيٌر 
َ
ُه خ

َّ
ْحِش َوالل ًَ الّسِ ْيِه ِم

َ
ىا َعل

َ
َشْهخ

ْ
ك

َ
طاًاها َوما أ

َ
ىا خ

َ
ِفَش ل

ْ
ىا ِلَيغ ا ِبَشّبِ

َّ
آَمى

ْبلى{
َ
 .( 73َه ) َوأ

 ( :9حذًث سكم )

 . )92( متالي َتوعة( في جٟؿحٍر :" الاؾالُم ًجُب ما٢بلُه " ٢ا٫)

ج الحذًث:  جخٍش

َىازغحه ؤلا أ
َ
ز َخا١َ ،  مام اخمض في مؿىضٍ ٣ٞا٫ " َخضَّ ٌْ ًُ ِئ ْدَحى ْب ًَ

نَّ 
َ
 ، أ

َ
ًِ ِقَماَؾت  اْب

ًْ َٖ ِبي َخِبٍِب ، 
َ
ًِ أ ِؼٍَض ْب ًَ  ًْ َٖ ٍض ،  ْٗ ًُ َؾ  ْب

ُ
ث ُْ ا لَ

َ
َبَره

ْ
ز

َ
أ

ا٫َ :
َ
اِم ، ٢ َٗ

ْ
ًَ ال ْمَغو ْب َم ،  )) َٖ

َ
ْؾال ِِ ِبي ؤلِا

ْ
ل
َ
ؼَّ َوَحلَّ ِفي ٢ َٖ ُه 

َّ
٣َى الل

ْ
ل
َ
ا أ

َّ َ
إلا

ِبيَّ  ُذ الىَّ ِْ جَ
َ
ا٫َ : أ

َ
٢) ) ا ًَ  ٪َ ُٗ

ٌِ َبا
ُ
 أ

َ
ُذ : ال

ْ
٣ُل

َ
يَّ ، ٞ

َ
ٍُ ِئل َض ًَ  

َ
َبَؿِ

َ
ِجي، ٞ َٗ

ٌِ َبا
ُُ ِل

٣َا٫َ ِلي َعُؾى٫ُ هللِا 
َ
ا٫َ : ٞ

َ
ْهِبي ، ٢

َ
ًْ ط َم ِم ٣َضَّ

َ
َغ ِلي َما ج ِٟ

ْ
ٛ

َ
ى ح َعُؾى٫َ هللِا َختَّ

ُهىِب   ملسو هيلع هللا ىلص
ُّ
ًَ الظ َها ِم

َ
ْبل

َ
ُجبُّ َما ٢

َ
 ج

َ
ِهْجَغة

ْ
نَّ ال

َ
ِلْمَذ أ َٖ َما 

َ
ْمُغو أ َٖ ا  ا  ،ًَ ًَ

ُهىِب 
ُّ
ًَ الظ ُه ِم

َ
ْبل

َ
اَن ٢

َ
ُجبُّ َما ٧ ًَ َم 

َ
ْؾال ِِ نَّ ؤلِا

َ
ِلْمَذ أ َٖ َما 

َ
ْمُغو أ َٖ )))93(. 

 . )96( والهُثمي   )95( و البيه٣ي  )94(وأزغحه مؿلم بأزخالٝ ٌؿحر

 دساظت سجال الاظىاد :

ا،  .1 ُبى ػ٦ٍغ
َ
َخا١َ البجلي أ ٌْ ًُ ِئ ْدَحى ْب ض الُٗاععوي ًٖ ًَ ، أبان ْبً ًٍؼ

(،و٢ا٫ ابً ز٣ت خاٞٔوعوي ٖىه اخمض بً خىبل، ٢ا٫ الظَبي:) 

 . )97(َـ( 211ز٣ت(، مً ٦باع الٗاقغة ، ماث ؾىت )(حجغ:

ٍض    .2 ْٗ ًُ َؾ  ْب
ُ

ث ُْ بً ٖبض الغخمً، الٟهمي، اإلاهغي، عوي ًٖ اصم بً  لَ

ٖبض الغخمً وعوي ٖىه ًدحى بً اٌخا١، ٢ا٫ الظَبي: )الامام(، و٢ا٫ 

مً الؿابٗت، ماث ؾىت  (، ٣ُٞه ئمام مكهىع  ز٣ت زبذابً حجغ: )

 .)98(َـ(175)

ِبي َخِبٍِب   .3
َ
ًِ أ ِؼٍَض ْب ض   ًَ ُبى عحاء اإلِاْهِغي ،واؾمه ؾٍى

َ
، عوي ألاػصي، أ

ِه ْبً خىحنًٖ 
َّ
بض الل َٖ ُم ْبً  َِ ٢ا٫ ، وعوي ٖىه اللُث بً ؾٗض ، ِئْبَغا

 .  )99(ٌ( 128الظَبي وابً حجغ: ) ز٣ت(، مً الخامؿت، ماث ؾىت )
 4 . 

َ
ًِ ِقَماَؾت اْب

، عوي ًٖ جبُ٘  اإلاهغي ، )111(اإلاهغي َى ٖبض الغخمً  

ض بً أبي خبِب ، ٢ا٫ الظَبي وابً حجغ: )  بً ٖامغ،وعوي ٖىه ًٍؼ

 .  )111(ٌ( 111ز٣ت( مً الثالثت ، ماث ؾىت: )

اِم  .5 َٗ
ْ
ًَ ال ْمَغو ْب بً واةل بً َكام بً ؾُٗض بً ، صخابي حلُل ،  َٖ

ماث  ، ابىه ٖبض هللا ( وعوي ٖىهملسو هيلع هللا ىلص)الىبي ،عوي ًٖ  ؾٗض بً ؾهم

 .  )112(َـ( 43ؾىت ) 

 الحكم على الحذًث:

لُه  بٗض صعاؾت عحا٫ ؾىض الخضًث  جبحن أن حمُ٘ الغواة ز٣اث، ٖو

. 
ً
 ٩ًىن ئؾىاص َظا  الخضًث  صخُدا

بت :  ألالفاظ الغٍش

َجّب :1 ًَ  .ُ٘٣ْ ًَ ْي 
َ
مدى  أ ِغ ٍو ْٟ ُ

٨
ْ
ًَ ال ُه ِم

َ
ْبل

َ
اَن ٢

َ
ُهىِب َما ٧

ُّ
ي َوالظ اصخِ َٗ

َ ْ
  َواإلا

(113(   . 

 الفؤائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث :

ٓمخه ، ٞأهه يهضم ما٢بله 1 . الخضًث ُٞه صلُل ٖلى ًٞل الاؾالم ٖو

 مً أزام الجاَلُت

  . خغم الصخابت ٖلى مداؾبت اهٟؿهم .2

اَل حادًث وآلاألا اإلاطلب الثالث: 
َ
ثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالى:} ك

ُتَها 
ْ
َبز

َ
ى
َ
ُظىِل ف ِش الشَّ

َ
ث
َ
ًْ أ  ِم

ً
ت

َ
ْبظ

َ
 ك

ُ
َبْظت

َ
ل

َ
ْبُصُشوا ِبِه ف ًَ ْم 

َ
 ِبَما ل

ُ
َبُصْشث

ي {  س ِ
ْ
ف

َ
 ِلي ه

ْ
ت

َ
ل ِلَك َظىَّ

َ
ز

َ
 (.96َه: )َوك

 (:11حذًث سكم )

:" طل٪  ()٢ا٫) متالي َتوعة( في جٟؿحٍر : ُه٣ل ًٖ ابً ٖباؽ

٣ضم ال٣ىم ٖلى ٞغؽ الخُاة وعأي الُىم  ًَ ل ٖلُه الؿالم  أن حبًر

،  نٍٛغ
ُ
ل عباٍ مىظ ه، الن حبًر ٞغ ل ٖلُه الؿالم ٖو  الؿامغي حبًر

وعأي الؿامغي أزغ ٞغؽ حبراةُل ٖلُه الؿالم، ٞأزظ جغابا مً أزغ 

، ا٫َ  خاٍٞغ
َ
ا َؾاِمِغيُّ  مىسخى:  ٢ ًَ ُبَ٪ 

ْ
ُ

َ
َما ز

َ
ْم :ٞ

َ
 ِبَما ل

ُ
اَل َبُصْشث

َ
} ك

 
ْ

ت
َ
ل ِلَك َظىَّ

َ
ز

َ
ُتَها َوك

ْ
َبز

َ
ى
َ
ُظىِل ف ِش الشَّ

َ
ث
َ
ًْ أ  ِم

ً
ت

َ
ْبظ

َ
 ك

ُ
َبْظت

َ
ل

َ
ْبُصُشوا ِبِه ف ًَ

ي { س ِ
ْ
ف

َ
 .  )114("  ِلي ه

ج ألاثش :  جخٍش

خضزىا ابً خمُض، ٢ا٫: زىا ؾلمت، أزغحه الُبري  في جٟؿحٍر  ٣ٞا٫ : 

مدمض بً ئٌخا١، ًٖ خ٨ُم بً حبحر، ًٖ ؾُٗض بً  خضزجي٢ا٫: 

إلاا ٢ظٞذ بىى ئؾغاةُل ما ٧ان مٗهم ))  حبحر، ًٖ ابً ٖباؽ، ٢ا٫: 

ىن في الىاع، وج٨ؿغث ىت آ٫ ٖٞغ ، وعأي الؿامغي أزغ ٞغؽ  مً ٍػ

ُبَ٪ 
ْ
ُ

َ
َما ز

َ
ا٫َ ٞ

َ
، زم ٢ حبراةُل ٖلُه الؿالم، ٞأزظ جغابا مً أزغ خاٍٞغ

ا َؾاِمِغيُّ  اَل  "ًَ
َ
ِش  :} ك

َ
ث
َ
ًْ أ  ِم

ً
ت

َ
ْبظ

َ
 ك

ُ
َبْظت

َ
ل

َ
ْبُصُشوا ِبِه ف ًَ ْم 

َ
 ِبَما ل

ُ
َبُصْشث

ي { س ِ
ْ
ف

َ
 ِلي ه

ْ
ت

َ
ل ِلَك َظىَّ

َ
ز

َ
ُتَها َوك

ْ
َبز

َ
ى
َ
ُظىِل ف   . )115(((  الشَّ

  دساظت سجال ؤلاظىاد :
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٣ُٗىب  ، عوي ًٖ ً خمُض ابً خُان الغاػي بمدمض   ابً خمُض .1 ٌَ

ّي، (، و٢ا٫ ابً حجغ:) خاٞٔ الظَبي: )، ٢ا٫ أبى صاوص وعوي ٖىه  ال٣ُّمِ

  .  )116(ٌ( 248ي٠ُٗ (، مً الٗاقغة ، ماث ؾىت ) خاٞٔ

، أبى ٖبض هللا ألاػع١ الغاػي  ،ؾلمت بً الًٟل ألابغف ألاههاعي  .2

َخا١َ عوي ًٖ  ٌْ ًِ ِئ ْؿىِضيُّ ، وعوي ٖىه اْب
ُ
ْبُض هللِا اإلا :) ٢ا٫ أبى خاجم ، َٖ

(،  مً الخاؾٗت، نضو١ ٦ثحر الخُأ (، و٢ا٫ ابً حجغ:)مدله الهض١

 .  )117(( َـ191ماث ؾىت )

أبان ، عوي ًٖ أبى ٖبض هللا ال٣غشخي، مدمض بً ئٌخا١ بً ٌؿاع . 3

غ بً خاػم، ٢ا٫ الظَبي:) بً نالح ( ٧ان نضو٢ا ، وعوي ٖىه حٍغ

( َـ 151ماث ؾىت ) ـ( ،مً الخامؿت ،نضو١ ًضلو٢ا٫ ابً حجغ:) 
)118(  . 

، ئبغاَُم الىسعى، عوي ًٖ  الث٣ٟي ال٩ىفي، خ٨ُم بً خبحر ألاؾضي .4

(،و٢ا٫ ابً يٟٗىٍ، ٢ا٫ الظَبي:) ئؾغاةُل بً ًىوـ  وعوي ٖىه

 .  )119(( ، مً الخامؿت ي٠ُٗحجغ: )

 .  )111( : ) ز٣ت (ؾُٗض بً حبحر. 5

 .  )111(. ابً ٖباؽ:) صخابي حلُل(  6

 الحكم على ألاثش:

ى ي٠ُٗ( بحرحخ٨ُم بً  أن:)جبحن  صعاؾت عحا٫ ؤلاؾىاصبٗض  :  َو

.
ً
لُه ٩ًىن ئؾىاص َظا ألازغ يُٟٗا  ٖو

بت :  ألالفاظ الغٍش

المخه .أزغ .1  : ب٣ُت الصخي ٖو

 .  )112(. الخىاع : نُاح الثىع  2

 الٟإاةض اإلاؿخيبُت مً الخضًث :

 . ًٞل الٗلم . 1

ظا م٣خضخى ٢ىله حٗالى 2 )) ٞأٖلم اّهه ال ئله ئال  ُّ. الٗلم ٢بل الٗمل  َو

 هللا واؾخٟٛغ لظبى٪ ((

:} َوال ىثاس الىاسدة في جفعير كىله حعالحادًث وآلاألا  شابع:اإلاطلب ال

يا 
ْ
ه َحياِة الذُّ

ْ
 ال

َ
ْهَشة َ

 ِمْنُهْم ص
ً
ْصواجا

َ
ْعىا ِبِه أ

َّ
ْيَك ِإلى َما َمخ

َ
نَّ َعْيي ُمذَّ

َ
ج

ْيٌر 
َ
َك خ  َسّبِ

ُ
ِخَنُهْم ِفيِه َوِسْصق

ْ
ف

َ
ْبلىِلى

َ
 .(131َه: ) {  َوأ

 (:11حذًث سكم )

  ملسو هيلع هللا ىلص أياٝ الىبي"  :٢ا٫) متالي  َتوعة( في جٟؿحٍر 
ً
ٞأعؾلجي ئلى  يُٟا

ً عحل مً اليهىص أن أؾلٟجي ص٣ُ٢ا ئلى َال٫ عح ب ٣ٞا٫: ال ئال بَغ

 ٞأزبرجه ٣ٞا٫:  ملسو هيلع هللا ىلص ٞأجِذ الىبي

 أما وهللا ئوي ألمحن في الؿماء أمحن في ألاعى ٞلم أزغج مً ٖىضٍ ختى

 ِمْنُهْم { }: هؼلذ َظٍ آلاًت
ً
ْصواجا

َ
ْعىا ِبِه أ

َّ
ْيَك ِإلى ما َمخ

َ
نَّ َعْيي ُمذَّ

َ
"  ال ج

)113(  . 

ج ألاثش:  جخٍش

ُبى أزغحه البزاع في مؿىضٍ ٢ا٫:" 
َ
ا أ

َ
ا٫َ: ه

َ
٢ ، ِلّيٍ َٖ  ًُ ْمُغو ْب َٖ َىا 

َ
ز َخضَّ

 ًِ ِه ْب
َّ
ْبِض الل َٖ  ًُ ِؼٍُض ْب ًَ َبَرِوي 

ْ
ز

َ
ا٫َ: أ

َ
٢ ،

َ
َضة ُْ َب ُٖ  ًُ ى ْب ا ُمىسخَ

َ
ا٫َ: ه

َ
اِنٍم، ٢ َٖ

ِه 
َّ
ى َعُؾى٫ِ الل

َ
، َمْىل ٍ٘ ِٞ ِبي َعا

َ
ًْ أ َٖ  ، ٍِ ُْ َؿ

ُ
َؼ٫َ ِبَغؾ (ملسو هيلع هللا ىلص)٢

َ
ا ه ًٟ ُْ نَّ َي

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصى٫ أ

ْبخَ (
َ
ِجي أ

َ
ْعَؾل

َ
أ
َ
ٞ ٪َ

َ
٣ُى٫ُ ل ًَ ُذ: 

ْ
٣ُل

َ
َيُهىِص ٞ

ْ
ًَ ال  ِم

ً
ُذ َعُحال ِْ جَ

َ
أ
َ
اًما ٞ َٗ

َ
ُه َ

َ
ِغي ل

ِجي (ملسو هيلع هللا ىلص) ْٗ ِب
َ
ْهِلُخُه ٞ ًُ ِظي 

َّ
ٌَ ال ْٗ ا َب

َ
ْىَضه ِٖ  ٤َ

ْ
ل ًَ ْم 

َ
 َول

ٌ
٠ ُْ َؼ٫َ ِبَىا َي

َ
ْض ه

َ
ُه ٢ " ِئهَّ

ْؾ 
ُ
 أ

َ
ِه ال

َّ
 َوالل

َ
: ال َيُهىِصيُّ

ْ
٣َا٫َ ال

َ
٫ِ َعَحٍب ٞ

َ
ال َِ ى 

َ
ِجي ِئل ْٟ ْؾِل

َ
ْو أ

َ
 أ

َّ
ُه ِئال ُٗ ِبُ

َ
 أ

َ
ُه َوال ُٟ ِل

ى َعُؾى٫ِ 
َ
ُذ ِئل ْٗ َغَح

َ
ٞ ًٍ

َْ ٣َا٫َ: ( )ِبَغ
َ
َبْرُجُه ٞ

ْ
ز

َ
أ
َ
ِل »ٞ َْ َ

ِمحٌن ِفي أ
َ َ
ي أل ِ

ّ
ِه ِئو

َّ
َوالل

ْب  ََ ْ
ِه اط ُْ ُذ ِئلَ ًْ صَّ

َ َ
جي أل َٖ ْو َبا

َ
ِجي أ َٟ ْؾلَ

َ
ْى أ

َ
ْعِى، َول

َ ْ
ِل ألا َْ َ

ِمحٌن ِفي أ
َ
َماِء، أ الؿَّ

ْذ « ِبِضْعِعي
َ
َزل

َ
ج
َ
ا : ٞ َُ ْه ى الضُّ

َ
ل َٖ ٍِه  ّؼِ

َٗ ُ
 ح

ُ
ت ًَ ْ

ٍِ آلا ِظ
َ٪ ِئلى َما  ََ ُْ يَ ُْ َٖ نَّ  ُمضَّ

َ
} َوال ج

 ِمْنُهْم {
ً
ْػواحا

َ
ىا ِبِه أ ْٗ  .  )114(َمخَّ

غة )عضخي هللا ٖىه(وأزغحه أبى ٌٗ ٤ أبي ٍَغ   )115(  لى في مؿىضٍ مً ٍَغ

 .)117( والخا٦م   )116( ، والُبراوي

 دساظت سجال ؤلاظىاد:

غ بً ؾٗض، عوي ًٖ ٖمغو بً ٖلي بً بدغ بً ٦ىحز الباَلي .1 ، أَػ

ز٣ت ( و٢ا٫ ابً حجغ:) أخض ألاٖالموعوي ٖىه ابى صواص ، ٢ا٫ الظَبي:) 

  .)118(َـ( 249(  مً الٗاقغة ، ماث ؾىت )خاٞٔ

الضخا٥ بً مسلض بً الضخا٥ بً مؿلم الكِباوي ، أبى ٖانم  .2

ٖىه البساعي، ٢ا٫  الىبُل، عوي ًٖ  خىٓلت بً ؾُٟان، وعوي 

الظَبي: )خاٞٔ( ، و٢ا٫ ابً حجغ:) ز٣ت زبذ(، مً الخاؾٗت ، ماث 

 .  )119(َـ( 212ؾىت )

ؼ اإلاضوي .3 ،عوي مىسخى بً ٖبُضة بً وكُِ بً ٖمغو أبى ٖبض الٍٗؼ

( يٟٗىٍ، ٢ا٫ الظَبي: )عوح بً ٖباصة، وعوي ٖىه أبان بً نالحًٖ 

 .  )121(َـ( 153(، مً الؿابٗت ، ماث )ي٠ُٗ، و٢ا٫ أبً حجغ:) 

ض بً ٖبض هللا بً ٢ؿُِ  .4 زاعحت ، عوي ًٖ أبى ٖبض هللا اإلاضوي،ًٍؼ

ض ابً زابذ  ، ٢ا٫ ابً مٗحن:" أًىب ْبً ٖخبت الُماميوعوي ٖىه  بً ٍػ

" ز٣ت" ، و٢ا٫ ابً حجغ:" ز٣ت" ، و٢ا٫ اليؿاتي: "نالح ، لِـ به بأؽ

 .  )121( (َـ 122، مً الغابٗت،  ماث ؾىت )

٣ا٫ : ( ملسو هيلع هللا ىلص) أبى عاٞ٘ ال٣بُي مىلى الىبي .5 ٣ًا٫ : اؾمه ئبغاَُم ٍو

 ، صخابي حلُل ـ ماث  في او٫ زالٞت ٖلى الصخُذ في اإلاضًىه أؾلم 

)122(  . 

 الحكم على ألاثش:

: ) مىسخى بً ٖبُضٍ: 
َّ
بٗض صعاؾت عحا٫ ؤلاؾىاص جبحن أن ٧لهم ز٣اث ئال

لُه  ٩ًىن َظا ؤلاؾىاص  ى ي٠ُٗ( ٖو .َو
ً
 الخضًث يُٟٗا

 الفؤائذ اإلاعخيبطت مً الحذًث :

 ا٦غام ال٠ًُ مغجبِ باالًمان باهلل وبالُىم الازغ. .1

 . ا٦غام ال٠ًُ ؾبب لضزى٫ الجىت .2

 . ا٦غام ال٠ًُ امغ مدبىب ٖىض هللا جباع٥ وحٗالى .3

4. ً  . حىاػ الَغ

 

 الخاجمت

الخمض هلل الظي بدمضٍ جخم الهالخاث، وبخى٣ُٞه ومىه ج٨خمل 

 الُاٖاث وبٗض: 
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ٞال بض ٢بل الٟغاٙ مً َظا البدث مً الى٢ىٝ ٖلى أَم الىخاةج التي 

 جىنلذ ئليها والتي ًم٨ً ئحمالها في الى٣اٍ الخالُت:

ت ؤلاؾالمُت في َظا الؼمان َى الٟهم الصخُذ  .1 أَم ما جدخاحه ألامَّ

خه ئال مً زال٫  لىهىم ال٣غآن ظا ال ًم٨ً مٗٞغ م، َو ال٨ٍغ

ت، وصعاؾت قغوخها ٞهي اإلاٗحن ٖلى ٞهم  ٢غاءة ٦خب الؿىت الىبٍى

 .
ً
 الىهىم ال٣غآهُت ٞهما صخُدا

ت، أن الكُش  .2 جبحن لي مً زال٫ صعاؾت َظٍ اإلاغوٍاث الخٟؿحًر

 ها٢ٌض للمأزىع م٨ثر.( مالى طةورة)اإلاٟؿغ 

ت، منها: )( مغوٍت جٟؿ11اقخملذ الضعاؾت ٖلى) .3 ه 7حًر ( آزاع مى٢ٞى

ت ئلى الىبي 4ًٖ الصخابت ، و) ٖى  . (ملسو هيلع هللا ىلص)( اخاصًث مٞغ

 ( يُٟٗت.5( خؿىت )2( صخُدت، و)4هدُجت صعاؾت ألاخاصًث: ) .4

م ،   اؾأ٫ هللا حٗالى أْن ٩ًىن َظا الٗمل زالها لىحهه ال٨ٍغ
ً
وأزحرا

ؾُضها  وآزغ صٖىاها أِن الخمضَّ هللِ عّبِ الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى

لى آله وصخبه أحمٗحن.  مدمض ٖو

 

 الهىامش
 

                                                     
(، وم٣ضمت اإلا٣هى٫ في ٖلم 1/16ًىٓغ: الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: ) (1)     

 (. 13ألانى٫:)م

(، وم٣ضمت اإلا٣هى٫ في 114-113ًىٓغ: مدمض بً ٖبضهللا حلي وحهىصٍ الٗلمُت: )( 2)     

 (.32ٖلم ألانى٫: )م

 ( . 6/7الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: )ًىٓغ: ( 3)  

ل ٢ىله حٗالى :) وأما الجضاع ٩ٞان  ( 4)  جٟؿحر الُبري: ؾىعة ال٨ه٠، ال٣ى٫ في جأٍو

 ( .5/ 16لٛالمحن ًدُمحن( )

 .(4182)، بغ٢م: )111/ 2مؿىض البزاع ) ( 5) 

(، 411/ 2ٖلى الصخُدحن: ٦خاب الخٟؿحر،  جٟؿحر ؾىعة ال٨ه٠، ) اإلاؿخضع٥( 6) 

(، و٢ا٫ الخا٦م: )َظا خضًث صخُذ ؤلاؾىاص ولم ًسغحاٍ( ووا٣ٞه 3396بغ٢م:)

 الظَبي .

 (
7
 (.218)، بغ٢م: )386/ 1قٗب ؤلاًمان ) ( 

 .(4488(، بغ٢م: )45/ ٦2جز الٗما٫: ) ( 8) 

ش بٛضاص : ( 9)  ش ؤلاؾالم : )268/ 3) جاٍع  (.151/ 7( لؿان اإلاحزان: )618/ 6(، جاٍع

لله: ) ( 11)  ت أ٢ىا٫ ؤلامام أخمض بً خىبل في عحا٫ الخضًث ٖو ش 23/ 2مىؾٖى (، جاٍع

ش ؤلاؾالم : )128/ 9بٛضاص :)  ( .572/ 5(، جاٍع

ش بٛضاص: )265/ 3(، أزباع ال٣ًاة: )48/ 3الجغح والخٗضًل: ) ( 11)   .( 32/ 8(، جاٍع

( ، تهظًب 26/ 3(، الجغح والخٗضًل: )171/ 6(، الث٣اث: )327/ 1ال٩اق٠: ) ( 12) 

 (.294/ 2التهظًب: )

 (.225/ 7(، تهظًب التهظًب: )27/ 2ال٩اق٠: )  ( 13) 

 (.291/ 3أؾض الٛابت: ) ( 14) 

 ( . 6/12ًىٓغ: الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: ) ( 15) 

٤، باب نٟت الكمـ وال٣مغ بدؿبان، بغ٢م:  صخُذ البساعي: ٦خاب بضأ الخل( 16) 

/ 1(، صخُذ  مؿلم: ٦خاب الاًمان ، باب بُان الؼمً الظي ال٣ًبل ُٞه ، ) 4524)

 (.159(، بغ٢م )138

 (.6/25ًىٓغ: الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم  ؤلالهي:  ) ( 17)

                                                                                    
ل ٢ىله حٗالى :)٦هُٗو( ، ) ( 18) م ، ال٣ى٫ في جأٍو / 16جٟؿحر الُبري: ؾىعة مٍغ

41.) 

 (.545(، بغ٢م: )178جٟؿحر ؾُٟان الثىعي:  )م:  ( 19) 

 (.168(، بغ٢م: ) 87مؿىض ٖبض بً خمُض: )م:  ( 21) 

 (.12881(، بغ٢م: )2375/ 7جٟؿحر ابً أبي خاجم: ) ( 21) 

م ، ) ( 22)  / 2اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن للخا٦م: ٦خاب الخٟؿحر، جٟؿحر ؾىعة مٍغ

 م : )صخُذ(.(، و٢ا٫ الخا3396٦(، بغ٢م: )411

ألاؾماء والهٟاث للبيه٣ي: باب ما حاء في خغوٝ اإلا٣ُٗاث في ٞىاجذ الؿىع  ( 23) 

 (.165(، بغ٢م:)231/ 1وأنها مً، )

ألاخاصًث اإلاسخاعة: باب اؾماُٖل بً عاقض الؿلمي ًٖ ؾُٗض بً  ( 24) 

 .(48، بغ٢م: )11/56حبحر،

 (.1/511، ج٣ٍغب التهظًب: )2/218ال٩اق٠:  ( 25) 

 (.295ج٣ٍغب التهظًب: )م: ،   (538/ 1ال٩اق٠ :) ( 26) 

 . (171(، ج٣ٍغب التهظًب: )م: 338/ 1ال٩اق٠: ) ( 27) 

ش ال٨بحر: ) ( 28)  / 24(، تهظًب ال٨ما٫: )169/ 2(، الجغح والخٗضًل: )1/353الخاٍع

 (.373/ 2( ، الث٣اث ممً لم ٣ً٘ في ال٨خب الؿخت :)494

 ( .1/234التهظًب: ) (، ج٣ٍغب 1/433ال٩اق٠: )ًىٓغ: ( 29) 

ت ألاصخاب: ) ( 31)   (.3/295( ، أؾض الٛابت:)3/933الاؾدُٗاب في مٗٞغ

 (.117/ 3ًىٓغ: ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر:)  ( 31) 

 ( . 6/31ًىٓغ: الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: ) ( 32) 

م ، ) ( 33)   (،414/ 2اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن : ٦خاب الخٟؿحر، جٟؿحر ؾىعة مٍغ

 ( .  3419بغ٢م)

م، ) ( 34)   (.358/ 2جٟؿحر ٖبض الغػا١: ؾىعة مٍغ

ل ٢ىله حٗالى : " ٞسغج ٖلى ٢ىمه  ( 35)  م، ال٣ى٫ في جأٍو جٟؿحر الُبري : ؾىعة مٍغ

كُا( ، )  -مً اإلادغاب"    (.154/ 18و٢ىله :  ) أن ؾبدىا ب٨غة ٖو

اة: )  ( 36)  ش ؤلاؾالم : )(، ج485/ 3(، َب٣اث الكاُٞٗت : )342/ 2بُٛت الٖى / 7اٍع

812.) 

(، ٞخذ الباب في ال٨جى 478/ 11(، ؾحر أٖالم الىبالء :)649/ 2جظ٦غة الخٟاّ: ) ( 37) 

ب التهظًب: )م: 116وألال٣اب: )م:   (.469(، ج٣ٍغ

 (.217/ 1(، تهظًب التهظًب: )233/ 1ال٩اق٠: )  ( 38) 

 (.65/ 2(، تهظًب التهظًب: )516/ 2الجغح والخٗضًل : ) ( 39) 

غ ج٣ٍغب التهظًب:)(41)    (.14/ 3جدٍغ

ش ال٨بحر: ) (41)   ت الث٣اث:) 271/ 2الخاٍع ( 22/ 2(، ال٩اق٠: )135/ 2(، مٗٞغ

 (.1/391ج٣ٍغب التهظًب: )

  (
42

 (. 3ؾب٤ جغحمخه في خضًث ع٢م: )(

 (. 1ؾب٤ جغحمخه في خضًث ع٢م : )(43)  

غ ج٣ٍغب التهظًب: ) 44) )  (.14/ 3جدٍغ

 . )4/ 2صخُدحن : )اإلاؿخضع٥ ٖلى ال 45) )

ىٓغ: م٣اًِـ اللٛت: )(46)    (.141(، اإلاٟغصاث في ٍٚغب ال٣غآن: )م: 1/287ًُ

ىٓغ: جظ٦غة ألاٍعب: )م: (47)   (، الخبُان في 3/242(، النهاًت البً ألازحر: )336ًُ

 (.122جٟؿحر ٍٚغب ال٣غآن: )م: 

  (
48

ىٓغ: الى٨ذ الضالت ٖلى البُان: )(  (.9/616(، اإلاٛجي: )2/227ًُ

 (.6/41ًىٓغ: الخٟؿحر ال٨غصي  لل٨الم ؤلالهي: )  ( 49)

م ًىم  ( 51) صخُذ البساعي: ٦خاب جٟؿحر ال٣غآن، ؾىعة الب٣غة ، باب ٢ىله : وأهظَع

(، صخُذ مؿلم: ٦خاب الجىت ونٟت وُٗمها 4731(، بغ٢م: )93/ 6الخؿغة  )

(، بغ٢م: 152/ 8وأَلها،  باب الىاع ًضزلها الجباعون والجىت ًضزلها الًٟٗاء، )

(7361.)  
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  (.354/ 4ًىٓغ: النهاًت  في ٍٚغب ألازغ: ) ( 51)

  (.455/ 2اإلاهضع هٟؿه : ) ( 52)

 ( . 6/55الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: ) ( 53) 

الٛغاةب اإلالخ٣ُت مً مؿىض الٟغصوؽ: باب ازبرها اخمض بً اوؽ، ) م:  ( 54) 

461.) 

ال٣اةلحن : ال ًجلـ مً جبٗها بٗض أن ًهلى، تهظًب آلازاع للُبري:  ط٦غ ٢ى٫  ( 55) 

 (.797(، بغ٢م: )548/ 2مؿىض ٖمغ بً الخُاب، )

اص بً ٖبض هللا الىمحري ،) ( 56)  (، بغ٢م: 267/ 6خلُت ألاولُاء وَب٣اث ألانُٟاء:  ٍػ

(268.) 

(، بغ٢م : 1/289أؾجى اإلاُالب في أخاصًث مسخلٟت اإلاغاجب: خٝغ اإلاُم:) ( 57) 

(1511. ) 

ُاصة  ( 58)  ض والُب ٖو ت:  ٦خاب الاصب والَؼ ت في ألاخاصًث اإلاىيٖى الٟىاةض اإلاجمٖى

، ٢ا٫ في اإلاسخهغ عواٍ ابً أبي الضهُا  267(  م: 189اإلاٍغٌ ، ع٢م الخضًث : ) 

ى مً ٢ى٫ الًُٟل بً ُٖاى عخمه هللا حٗالى .  وئؾىاصٍ ي٠ُٗ َو

ت ٖلما84/ 2معجم اإلاإلٟحن: ) ( 59)   (.655/ 2ء الخضًث: )( ، ؤلاعقاص  في مٗٞغ

(، ج٣ٍغب التهظًب : )م: 321/ 2(، ال٩اق٠: )481/ 8الجغح والخٗضًل: ) ( 61) 

562. ) 

خضا٫ :498/ 1ال٨جى وألاؾماء: ) ( 61)    (.312/ 3) (.، محزان الٖا

 .)433(، ج٣ٍغب التهظًب: )م: 111/ 2ال٩اق٠:  )   62) )

ٟت: ) ( 63)  ش اإلاضًىت الكٍغ  ( .475/ 2ًىٓغ: الخدٟت اللُُٟت في جاٍع

(، تهظًب 1/126(، ؤلانابت :) 1/111(، الاؾدُٗاب: )7/17الُب٣اث ال٨بري:)  (64)

 (.1/329التهظًب:) 

 .(61/ 1جىبُه ال٣اعب: )   65) )

 (.461الٛغاةب اإلالخ٣ُت مً مؿىض الٟغصوؽ: ) م:  ( 66) 

ىضٍ ٚالم مً ألاههاع ٣ًا٫ له مدمض ٣ٞا٫ بلٟٔ: )) متى ج٣ىم ا ( 67)  لؿاٖت ٖو

عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم * ئن ٌٗل َظا الٛالم ٞٗسخى أن ال ًضع٦ه الهغم 

 ( .2953، بغ٢م: ))2269/ 4ختى ج٣ىم الؿاٖت((، ًىٓغ: صخُذ مؿلم: )

 (. 6/64ًىٓغ الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: )  ( 68) 

، بغ٢م: 441/ 11اإلاعجم ال٨بحر للُبراوي: باي ؾُٗض بً حبحر وابً ٖباؽ ،  ( 69) 

(12249. ) 

: ) (، بغ٢م726/ 2مؿىض الخاعر  ػواةض  الهُثمي: ٦خاب الخٟؿحر ، ؾىعة َه ) ( 71) 

718. ) 

 (.13373(، بغ٢م: )2415/ 7جٟؿحر ابً أبي خاجم: ) ( 71) 

 (
72

ٍل ٢ىله حٗالى :) َه ما أهؼلىا ٖلُ٪ جٟؿحر للُبري: ؾىعة َه ، ال٣ى٫ في جأو  ( 

 (.135/ 16ال٣غآن(،)

 ( .214/ 2( ، ال٩اق٠: )352/ 5الث٣اث البً خبان:  )  ( 73)

 ( .464/ 9ًىٓغ: تهظًب التهظًب: )( 74) 

 .(1/266(،  ج٣ٍغب التهظًب: )1/485ًىٓغ: ال٩اق٠: ) ( 75) 

 ( .266( ، اإلاهضع هٟؿه : )م: 423/ 1ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه :  )( 76) 

 ( .2ؾب٤ جغحمخه  في خضًث ع٢م :)( 77) 

 ( .2ؾب٤ جغحمخه في خضًث ع٢م: )( 78) 

 (
79

 ( .321/ 1ًىٓغ: مكاع١ ألاهىاع:)( 

 (.67/ 6الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: )  ( 81) 

/ 5مهى٠ ٖبض الغػا١ الهىٗاوي:  ٦خاب اإلاىاؾ٪ ، باب الغ٦ً مً الجً ،  ) ( 81) 

 (. 8921(، بغ٢م:)39

 (.323/ 1أزباع م٨ت: ) ( 82) 

                                                                                    
َهُض ( 83) 

ْ
ك ٌَ َما  َدَجَغ ِئهَّ

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
ل َٖ ِلُِل  ِغ الضَّ

ْ
مت: ٦خاب الىيىء ،  َباُب ِط٦ صخُذ ابً زٍؼ

ِه، ِئِط ال ُْ ًبا ِئلَ ِه َوَج٣َغُّ
َّ
 الل

َ
ت َٖ ا

َ
ِمِه َ

َ
ا ِباْؾِخال ًٍ َمُه َهاِو

َ
ًِ اْؾَخل ِت ُصوَن َم َُّ َمُه ِبالّىِ

َ
ًِ اْؾَخل

َ
ِبيُّ إلِا  ىَّ

() (  َمْغِء َما َهَىي
ْ
نَّ ِلل

َ
َم أ

َ
ل ْٖ َ

ْض أ
َ
 ( .2737( ، بغ٢م : )1294/ ٢2

/ 1اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن:  بؿم هللا الغخمً الغخُم أو٫ ٦خاب اإلاىاؾ٪،) ( 84) 

(، و٢ا٫ الخا٦م: ) و٢ض عوي لهظا الخضًث قاَض مٟؿغ ٚحر أهه 1681(، بغ٢م: )627

 ًدخجا بأبي َاعون ٖماعة بً حىًٍ الٗبضي(.لِـ مً قٍغ الكُسحن، ٞانهما لم 

(، 177/ 1اإلاعجم ألاوؾِ : باب ألال٠،  مً اؾمه أخمض، اإلاعجم ألاوؾِ ) ( 85) 

 (.563بغ٢م: )

ش بٛضاص : ) ( 86)   (.2148(، بغ٢م: )338/ 7جاٍع

اإلاُالب الٗالُت بؼواةض اإلاؿاهُض الثماهُت: باب اإلاؼاخت ٖلى ج٣بُل الدجغ  ( 87) 

 صخُذ ( .1223( ، بغ٢م :) 432 /6الاؾىص  )
ُ

 (، و٢ا٫ ابً حجغ: )َظا مى٢ىٝ
 (.363(، ج٣ٍغب التهظًب : )م: 666/ 1ال٩اق٠: )   (88)

 (.486(، ج٣ٍغب التهظًب: )م: 116/ 5ًىٓغ: ؾحر أٖالم الىبالء: ) ( 89) 

 ( .1ؾب٤ جغحمخه  في خضًث ع٢م: ) ( 91) 

 ( .311/ 5ًىٓغ: النهاًت في ٍٚغب الخضًث وألازغ: ) ( 91) 

 ( .91/ 6الخٟؿحر ال٨غصي  لل٨الم ؤلالهي: ) ( 92) 

/ 4مؿىض الكامحن ،  باب ب٣ُت خضًث ٖمغ بً الٗام ،  ) مؿىض أخمض : ( 93) 

 ( .17827(، بغ٢م : )215

غة صخُذ مؿلم: ٦خاب ؤلاًمان، باب ٧ىن ؤلاؾالم يهضم ما ٢بله و٦ظا الهج ( 94) 

 (.121(، بغ٢م: )112/ 1والدج،)

غ الى٣ي: ٦خاب الؿحر،  باب جغ٥ أزظ  ( 95)  الؿجن ال٨بري للبيه٣ي وفي طًله الجَى

 ( .18753(بغ٢م: ) 123/ 9اإلاكغ٦حن،)

مؿىض الخاعر  بُٛت الباخث ًٖ ػواةض مؿىض الخاعر : ٦خاب اإلاىا٢ب ،  باب  ( 96) 

 ( .1129( بغ٢م : )934 /2اؾالم ٖمغو بً الٗام وزالض بً الىلُض ، )

 (.587( ، ج٣ٍغب التهظًب : )م: 361/ 2ال٩اق٠: )  ( 97) 

 (.464(، اإلاهضع هٟؿه: )م: 151/ 2اإلاهضع هٟؿه: )  ( 98) 

 ( .115/ 32( ، تهظًب ال٨ما٫ في أؾماء الغحا٫ : )319/ 11تهظًب التهظًب: )  ( 99) 

 ( .411/ 2عحا٫ صخُذ مؿلم: )  ( 111) 

 ( .342(، ج٣ٍغب التهظًب: )م: 411/ 2هٟؿه:  ) ًىٓغ: اإلاهضع  ( 111) 

 ( .56/ 8( ،  تهظًب التهظًب: )213/ 2معجم الصخابت: ) ( 112) 

ب الخضًث وألازغ: )( 113)   ( .234/ 1ًىٓغ: النهاًت في ٍٚغ

 (. 97/ 6الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: )  ( 114) 

 ( .361/ 18جٟؿحر الُبري: ) ( 115) 

 (.475(، ج٣ٍغب التهظًب : )م: 58/ 2) جظ٦غة الخٟاّ : ( 116) 

 (
117

ش ال٨بحر : ) (  (، ؾحر أٖالم 169/ 4( ، الجغح والخٗضًل :)84/ 4ًىٓغ: الخاٍع

 ( 51/ 9الىبالء:  )

 .  (467( ، ج٣ٍغب التهظًب: )م: 156/ 2ًىٓغ: ال٩اق٠: ) ( 118) 

 . (445/ 2(، اإلاهضع هٟؿه : )347/ 1ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه : ) ( 119) 

 ( .4ب٤ جغحمخه  في خضًث ع٢م :) ؾ ( 111) 

 ( .1ؾب٤ جغحمخه  في خضًث ع٢م : )  ( 111) 

 . (87/ 2ًىٓغ: النهاًت في ٍٚغب ألازغ : ) ( 112) 

 (
113

 (. 112/ 6الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم ؤلالهي: )  ( 

 (. 3863( بغ٢م : ) ( ، )9 /315مؿىض البزاع: مؿىض ابى عاٞ٘ مىلى الىبي ) ( 114) 

 ( .6182(، بغ٢م :)42/ 11ٌٗلى اإلاىنلي:  )مؿىض أبي  ( 115) 

اإلاعجم ال٨بحر للُبراوي: باب مً اؾمه ئبغاَُم، الًٟل بً ٖبُض هللا بً أبي  ( 116) 

ض بً ٖبض هللا بً ٢ؿُِ،، )  -عاٞ٘   (.989(، بغ٢م: )331/ 1ًٍؼ
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ت الصخابت  ( 117)  ط٦غ مىا٢ب ٖبض  ،((اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن: ٦خاب مٗٞغ

غي ) (،  ٢ا٫ الخا٦م: ) أبى 5354، بغ٢م: ))( ،3 /351)الغخمً بً ٖٝى الَؼ

.)  اإلاٗلى َى ٞغاث بً الؿاةب جغ٧ٍى

 ( .424(، ج٣ٍغب التهظًب : )م: 84/ 2ال٩اق٠ : )  ( 118) 

/ 9(، ؾحر أٖالم الىبالء: )285/ 13(، تهظًب ال٨ما٫ :) 483/ 6) الث٣اث : ( 119) 

(، ال٩اق٠ : 95/ 1(، أل٣اب الصخابت والخابٗحن في اإلاؿىضًً الصخُدحن:) 481

 (.281/ 1(، ج٣ٍغب التهظًب : )1/519)

(، تهظًب 499/ 6(، ؾحر أٖالم الىبالء : )51/ 8ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫: ) ( 121) 

 (. 356/ 11التهظًب: )

 ( .612(،  ج٣ٍغب التهظًب: )م: 179/ 32تهظًب ال٨ما٫: )  ( 121) 

 (.114-112/ 7ؤلانابت في جمُحز الصخابت : ) ( 122) 

 

 اإلاصادس واإلاشاجع
م  بعذ اللشآن الكٍش

 َـ(.، جد٤ُ٣: ٖالم ال٨خب.316ازباع ال٣ًاة: مدمض بً زل٠ بً خُان ث) 

ــــــت ٖلمـــــاء الخـــــضًث: الخلُــــــل بـــــً ٖبـــــض   هللا بــــــً أخمـــــض الخلُلــــــي ؤلاعقـــــاص فـــــي مٗٞغ

ـــــ، م٨خبــــت 446ال٣ؼوٍجــــي أبــــى ٌٗلــــى)ث ُض ٖمــــغ ئصَع َـــــ(، جد٣ُــــ٤: ص.مدمــــض ؾـــٗـ

اى،  –الغقض  .1َـ، 1419ٍالٍغ

ــــــت ألاصــــــخاب: ًىؾــــــ٠ بــــــً ٖبــــــض هللا بــــــً مدمــــــض بــــــً ٖبــــــض   الاؾــــــدُٗاب فــــــي مٗٞغ

 .1َـ(، 1412ٍبحروث، ) -، جد٤ُ٣: ٖلي مدمض البجاوي، صاع الجُلَـ(463)ثالبر

ت الصخابت: لٗؼ الضًً بً ألازحر أبي الخؿً ٖلي بً مدمض أؾض الٛابت في   مٗٞغ

اعي، صاع ئخُاء الترار الٗغبي631الجؼعي)  –بحروث -َـ(؛ جد٤ُ٣: ٖاص٫ أخمض الٞغ

 .1م، 1996ٍ-1417ٌلبىان، 

ؤلانــــابت فــــي جمُحــــز الصــــخابت: أخمــــض بــــً ٖلــــي بــــً حجــــغ أبــــى الًٟــــل الٗؿــــ٣الوي  

–1412ٌبحــــروث،  -اوي، صاع الجُــــلَـــــ(، جد٣ُــــ٤: ٖلــــي مدمــــض البجــــ852الكــــاٞعي)ث

 .1م، 1992ٍ

أل٣اب الصخابت والخابٗحن في اإلاؿىضًً الصخُدحن: أبي ٖلي الخؿحن بً مدمض  

ــــنهم مدمــــض ٖــــؼب   مدمــــىص  بــــً أخمــــض الجبــــا.تي ألاهضلســــخي، جد٣ُــــ٤: مدمــــض ٍػ

 م.1994مهغــــــ  –ال٣اَغة  -ههاع  صاع الًُٟلت 

ــــاة فــــي َب٣ــــاث اللٛــــىٍحن والىدــــاة:  ٖبــــض الــــغخمً بــــً أبــــي ب٨ــــغ، حــــال٫  بُٛــــت الٖى

ت 911الضًً الؿُىَي )ث  –َـ(، جد٤ُ٣: مدمض أبى الًٟل ئبغاَُم، اإلا٨خبت الٗهـٍغ

 لبىان.

ــــالم: قــــمـ الــــضًً مدمــــض بــــً أخمــــض بــــً   ش ؤلاؾــــالم ووُٞــــاث اإلاكــــاَحر وألٖا جــــاٍع

 -َــــــ(، جد٣ُـــــ٤: ص.ٖمــــــغ ٖبضالؿـــــالم جـــــضمغي، صاع ال٨خـــــاب الٗغبــــــي748ٖثمـــــان الـــــظَبي)

 . 1م، 1987ٍ-َـ1417بحروث، 

ش ال٨بحـــــــــر، مدمـــــــــض بــــــــً ئؾـــــــــماُٖل بـــــــــً ئبــــــــغاَُم أبـــــــــى ٖبـــــــــضهللا البســـــــــاعي   الخــــــــاٍع

 َـ(، جد٤ُ٣: الؿُض َاقم الىضوي، صاع ال٨ٟغ.256الجٟٗي)ث

ش بٛضاص: أخمض بً ٖلي أبى ب٨غ الخُُـب البٛـضاصي)ث  َــ(، صاع ال٨خـب 463جاٍع

 بحروث. –الٗلمُت

ش مضًىــت صمكــ٤ وط٦ــغ ًٞــلها وحؿــمُت مــً   خلهــا مــً ألامازــل: أبــي ال٣اؾــم جــاٍع

َــ(، جد٣ُـ٤: مدـب الـضًً 571ٖلـي بـً الخؿـً ئبـً َبـت هللا بـً ٖبـض هللا الكـاٞعي)ث

 م.1995بحروث،  -أبي ؾُٗض ٖمغ بً ٚغامت الٗمغي، صاع ال٨ٟغ

                                                                                    

َــــــ(، صاع 748جـــــظ٦غة الخٟـــــاّ: أبـــــى ٖبـــــض هللا قـــــمـ الـــــضًً مدمـــــض الـــــظَبي)ث 

 .1بحروث، ٍ –ال٨خب الٗلمُت

ذ إلاـــً زــــغج لــــه البســـاعي فــــي الجــــام٘ الصـــخُذ: ؾــــلُمان بــــً الخٗـــضًل والخجــــ  ٍغ

ض أبــى الىلُــض البــا ي)ث َـــ(، جد٣ُــ٤: ص.أبــى لبابــت خؿــحن، صاع اللــىاء 474زلــ٠ بــً ؾـٗـ

اى،  -لليكغ والخىػَ٘  . 1م، 1986ٌٍ=1416الٍغ

الخٟؿحر ال٨غصي لل٨الم الالهي: مدمض بً ٖبضهللا الجلي، م٨خب خمضي لليكغ  

الن،   لُماهُت.م، الؿ2119وؤلٖا

جٟؿحر ٍٚغب ما في الصخُدحن البساعي ومؿلم، مدمض بً أبي ههغ ٞخىح بـً  

َــــــ(، جد٣ُــــــ٤: الــــــض٦خىعة ػبُــــــضة مدمــــــض 488ٖبـــــض هللا بــــــً ٞخــــــىح ألاػصي الخمُــــــضي )ث

ؼ، م٨خبت الؿىت  .1م، 1995ٍ–1415ٌمهغ،  -ال٣اَغة -ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ

ــــــــــب التهــــــــــظًب: أخمــــــــــض بــــــــــً ٖلــــــــــي بــــــــــً حجــــــــــغ أبــــــــــى الًٟــــــــــل الٗؿــــــــــ٣الو  ي ج٣ٍغ

م، 1986–1416ٌؾــىعٍا،  -َـــ(، جد٣ُــ٤: مدمــض ٖىامــت، صاع الغقــُض852الكــاٞعي)ث

ٍ1. 

تهــــــــــظًب التهــــــــــظًب: أخمــــــــــض بــــــــــً ٖلــــــــــي بــــــــــً حجــــــــــغ أبــــــــــى الًٟــــــــــل الٗؿــــــــــ٣الوي  

 .1م، 1984ٍ–َـ1414بحروث،  -َـ(، صاع ال٨ٟغ852الكاٞعي)ث

َـــ(، 742تهــظًب ال٨مــا٫: ًىؾــ٠ بــً الؼ٧ــي ٖبــضالغخمً أبــى الدجــاج اإلاــؼي)ث 

 .1م، 1981ٍَـ ـ1411بحروث،  -كاع ٖىاص مٗغوٝ، مإؾؿت الغؾالتجد٤ُ٣: ص. ب

َـــــ(، 354الث٣ــــاث: مدمــــض بــــً خبــــان بــــً أخمــــض أبــــى خــــاجم الخمُمــــي البؿــــتي)ث 

 .1م، 1975ٍ–1395ٌجد٤ُ٣: الؿُض قٝغ الضًً أخمض، صاع ال٨ٟغ، 

ـض بـً زالـض الُبـري   ـغ بـً ًٍؼ ل آي ال٣غآن: مدمـض بـً حٍغ حام٘ البُان ًٖ جأٍو

 ـ.1415َبحروث،  -َـ(، صاع ال٨ٟغ311أبى حٟٗغ)ث

الجـــــــام٘ الصـــــــخُذ اإلاسخهـــــــغ: مدمـــــــض بـــــــً ئؾـــــــماُٖل أبـــــــى ٖبـــــــضهللا البســــــــاعي  

َــــ(، جد٣ُــ٤: ص.مهـــُٟى صًـــب البٛــا، صاع ابـــً ٦ثحــر، الُمامـــت بحـــروث، 256الجٟٗــي)ث

 .  3م، 1987ٌٍ=1417

الجـــــــام٘ الصـــــــخُذ ؾـــــــجن الترمـــــــظي: مدمـــــــض بـــــــً ِٖســـــــخى أبـــــــى ِٖســـــــخى الترمـــــــظي  

 –ُــ٤: اخمــض مدمــض قــا٦غ وآزــغون، صاع ئخُــاء التــرار الٗغبــيَـــ(، جد279٣الؿـلمي)ث

 بحروث.

ــــ أبـــى مدمــــض   الجـــغح والخٗـــضًل: ٖبـــض الـــغخمً بـــً أبـــي خـــاجم مدمـــض بـــً ئصَع

 .1م، 1952ٍَـ ـ1271بحروث، -َـ(، صاع ئخُاء الترار الٗغبي327الغاػي الخمُمي)ث

َــ(، 428أبـىب٨غ)ثعحـا٫ صـخُذ مؿـلم: أخمـض بـً ٖلـي بـً مىجىٍـه ألانـبهاوي  

ت  .1َـ، 1417ٍبحروث،  -جد٤ُ٣: ٖبضهللا اللُثي، صاع اإلاٗٞغ

ػاص اإلاؿـــــــــــــحر فـــــــــــــي ٖلـــــــــــــم الخٟؿـــــــــــــحر: ٖبـــــــــــــض الـــــــــــــغخمً بـــــــــــــً ٖلـــــــــــــي بـــــــــــــً مدمـــــــــــــض  

 .3َـ، 1414ٍبحروث،  –َـ(، اإلا٨خب ؤلاؾالمي597الجىػي)ث

ــــض أبــــى ٖبــــضهللا ال٣ؼوٍجــــي)ث  ٌ(، جد٣ُــــ٤: 275ؾــــجن ابــــً ماحــــه: مدمــــض بــــً ًٍؼ

 .بحروث –قي، صاع ال٨ٟغمدمض ٞإاص ٖبضالبا

ث أبــى صاوص الٍجؿــخاوي الاػصي )ث  َـــ( 275ؾــجن أبــي صاوص: ؾــلُمان بــً ألاقـٗـ

 جد٤ُ٣: مدمض محي الضًً ٖبض الخمُض، صاع ال٨ٟغ. 

َـ(، جد٤ُ٣: 313الؿجن ال٨بري: أخمض بً قُٗب أبى ٖبض الغخمً اليؿاتي)ث 

بحــروث،  -لٗلمُــتص.ٖبــضالٟٛاع ؾــلُمان البىــضاعي و ؾــُض ٦ؿــغوي خؿــً، صاع ال٨خــب ا

 .1م، 1991ٍَـ=1411
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ؾحر أٖالم الىبالء: مدمض بـً أخمـض بـً ٖثمـان بـً ٢اًمـاػ الـظَبي أبـى ٖبـض هللا  

 -ٌ(، جد٤ُ٣: قُٗب ألاعهاؤوٍ و مدمض وُٗم الٗغ٢ؿىسـخي، مإؾؿـت الغؾـالت748)ث

 .9ٌ، 1413ٍبحروث، 

َــ(، جد٣ُـ٤: مدمـض 458قٗب ؤلاًمان، أبـى ب٨ـغ أخمـض بـً الخؿـحن البيه٣ـي)ث 

لى٫، صاع ال٨خب الٗلمُت  .1َـ ، 1411ٍبحروث،  -الؿُٗض بؿُىوي ٚػ

صـــخُذ ابـــً خبـــان بترجِـــب ابـــً بلبـــان: مدمـــض بـــً خبـــان بـــً أخمـــض أبـــى خـــاجم  

ُب ألاعهــــإوٍ، مإؾؿــــت الغؾــــالت354الخمُمــــي البؿــــتي)ث بحــــروث،  -َـــــ(، جد٣ُــــ٤: قـــٗـ

 .2م، 1993ٌٍ=1414

مــــــــت أبــــــــى ب٨ــــــــغ الؿــــــــلمي   مــــــــت: مدمــــــــض بــــــــً ئٌــــــــخا١ بــــــــً زٍؼ صــــــــخُذ ابــــــــً زٍؼ

ٓمـــي،  اإلا٨خـــب ؤلاؾـــالمي   –بحـــروث  -الىِؿـــابىعي، جـــذ: ص. مدمـــض مهـــُٟى ألٖا

 م 1971 -َـ 1391

صـــــــــــــــــــخُذ مؿـــــــــــــــــــلم: مؿـــــــــــــــــــلم بـــــــــــــــــــً الدجـــــــــــــــــــاج ابـــــــــــــــــــى الخؿـــــــــــــــــــحن ال٣كـــــــــــــــــــحري  

 –َـــ(، جد٣ُــ٤: مدمــض ٞــإاص ٖبــض البــاقي، صاع أخُــاء التــرار الٗغبــي261الىِؿــابىعي)ث

 حروث. ب

َـــ(، 911َب٣ـاث الخٟــاّ: ٖبـض الــغخمً بـً أبــي ب٨ـغ الؿــُىَي أبـى الًٟــل)ث 

 .1ٌ، 1413ٍبحروث،  -صاع ال٨خب الٗلمُت

َب٣ــــاث الكــــاُٞٗت: أبــــى ب٨ــــغ بــــً أخمــــض بــــً مدمــــض بــــً ٖمــــغ ألاؾــــضي الكــــ ي  

َـــ(، جد٣ُــ٤: ص.الخــاٞٔ ٖبــض الٗلــُم 851الضمكــ٣ي، ج٣ــي الــضًً ابــً ٢اضــخي قــهبت)ث

 .1ٌ، 1417ٍروث، بح -زان، ٖالم ال٨خب

ض بــــــــــً مىُـــــــــ٘ـ أبــــــــــى ٖبــــــــــضهللا البهــــــــــغي   الُب٣ــــــــــاث ال٨بــــــــــري: مدمــــــــــض بــــــــــً ؾـــــــــٗـ

غي)ث  .بحروث –َـ(، صاع ناصع231الَؼ

الٛغاةب اإلالخ٣ُت مً مؿىض الٟغصوؽ مما لِـ في ال٨خب اإلاكهىع : أخمض  

 َـ(. 852بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣الوي )ث

 مدمض بً ئٌخ٤ ٞخذ الباب في ال٨جى وألال٣اب: للكُش ؤلامام أبي ٖبض هللا  

ابي، ٍ ، م٨خبت 1بً مىضٍ ألانبهاوي، جد٤ُ٣: أبى ٢خِبت هٓغ مدمض الٟاٍع

اى  -الؿٗىصًت  -ال٩ىزغ   م .1996 -َـ 1417 -الٍغ

ٞـــــخذ البـــــاعي قـــــغح صـــــخُذ البســـــاعي: أخمـــــض بـــــً ٖلـــــي بـــــً حجـــــغ أبـــــى الًٟـــــل  

ــــت852الٗؿـــ٣الوي الكـــاٞعي)  –َــــ(، جد٣ُــــ٤: مدـــب الـــضًً الخُُـــب، صاع اإلاٗٞغ

 .بحروث

ت مً له عواًت في ال٨خب الؿخت: خمـض بـً أخمـض أبـى ٖبـضهللا   ال٩اق٠ في مٗٞغ

َــــ(، جد٣ُــ٤: مدمـــض ٖىامــت، صاع ال٣بلـــت للث٣اٞــت ؤلاؾـــالمُت، 748الــظَبي الضمكــ٣ي)ث

 .1م، 1992ٍ–1413ٌحضة،  -مإؾؿت ٖلى

ٟاء الغحـا٫: ٖبـضهللا بـً ٖـضي بـً ٖبـضهللا بـً مدمـض أبـى أخمـض   ال٩امـل فـي يٗـ

َـــــ(، صاع ال٨ٟــــغ ؾــــىت اليكــــغ 365ُــــ٤: ًدحــــى مسخــــاع ٚــــؼاوي، )ثالجغحــــاوي، جد٣

 م ، م٩ان اليكغ بحروث.1988 –ٌ 1419

ال٨ك٠ والبُان ًٖ جٟؿـحر ال٣ـغآن: أبـى ئٌـخا١ أخمـض بـً مدمـض بـً ئبـغاَُم  

َـ(، جد٤ُ٣: ؤلامام أبـي مدمـض بـً ٖاقـىع، مغاحٗـت 427الثٗلبي الىِؿابىعي)ث

لبىـــــان،  -بحــــروث -ء التــــرار الٗغبـــــيوجــــض٤ُ٢ ألاؾــــخاط هٓحـــــر الؿــــاٖضي، صاع ئخُـــــا

 .1م، 1422ٌ-2112ٍ

                                                                                    

لؿــــــــــــان اإلاحــــــــــــزان: أخمــــــــــــض بــــــــــــً ٖلــــــــــــي بــــــــــــً حجــــــــــــغ أبــــــــــــى الًٟــــــــــــل الٗؿــــــــــــ٣الوي  

لمـي  –َـ(، جد٤ُ٣: صاةغة اإلاٗٝغ الىٓامُـت852الكاٞعي)ث الهىـض، مإؾؿـت ألٖا

اث  .3م، 1986ٍ–1416ٌبحروث،  -للمُبٖى

عســــــخي البهــــــغي مؿــــــىض أبــــــي صاوص الُُالســــــخي: ؾــــــلُمان بــــــً صاوص أبــــــى صاوص الٟا 

ت214الُُالسخي)ث  بحروث. –َـ(، صاع اإلاٗٞغ

َــ(، 317مؿىض أبي ٌٗلى: أخمض بً ٖلي بً اإلاثجى أبى ٌٗلى اإلاىنلي الخمُمي)ث 

 .1ٌ، 198ٍ-1414صمك٤،  -جد٤ُ٣: خؿحن ؾلُم أؾض، صاع اإلاأمىن للترار

َــــ(، 241مؿـــىض اخمـــض بـــً خىبـــل: اخمـــض بـــً خىبـــل أبـــى ٖبـــض هللا الكـــِباوي)ث 

بتمإؾؿت   مهغ.-٢َغ

مؿىض البزاع البدغ الؼزاع: أبى ب٨غ أخمض بً ٖمغو بً ٖبض الخال٤ البزاع، جذ:  

ً هللا مإؾؿت ٖلىم ال٣غآن ، ،  م٨خبت الٗلىم والخ٨م  ص. مدّٟى الغخمً ٍػ

 1َـ ، 1419ٍ –بحروث ، اإلاضًىت  -

مكـاع١ ألاهــىاع ٖلـى صــخاح آلازـاع: ال٣اضــخي أبــي الًٟـل ُٖــاى بـً مىســخى بــً  

 َـ(، اإلا٨خبت الٗخ٣ُت وصاع الترار.544دهبي الؿبتي اإلاال٩ي)ثُٖاى الُ

مهى٠ ٖبض الغػا١: أبى ب٨غ ٖبـض الـغػا١ بـً َمـام بـً هـاٞ٘ الخمحـري الُمـاوي  

ٓمـــي،: اإلاجلــــ الٗلمـــي211الهــىٗاوي )ث:  الهىـــض،  -َــــ(، جد٣ُـــ٤: خبِـــب الـــغخمً ألٖا

 .2بحروث، ٍ –اإلا٨خب ؤلاؾالمي 

ــت الث٣ــاث مــً عحــا٫ أَــل الٗلــ  ٟاء وط٦ــغ مــظاَبهم مٗٞغ م والخــضًث ومــً الًـٗـ

ـــل َـــغابلـ  م: أبـــي الخؿـــً أخمـــض بـــً ٖبـــض هللا بـــً نـــالح العجلـــي ال٩ـــىفي هٍؼ وأزبــاَع

اإلاضًىــت  -َــ(، جد٣ُـ٤: ٖبـض الٗلـُم ٖبــض الٗٓـُم البؿـخىي، م٨خبـت الـضاع261الٛـغب)ث

 .1م، 1985ٍ–1415ٌالؿٗىصًت،  -اإلاىىعة

ـب ال٣ـغآن: أبـى ال٣اؾـم الخؿـ  حن بـً مدمـض اإلاٗـغوٝ بالغاٚــب اإلاٟـغصاث فـي ٍٚغ

ت512ألانٟهاوى)ث  لبىان. –َـ(، جد٤ُ٣: مدمض ؾُض ٦ُالوي، صاع اإلاٗٞغ

ا )ث  َـ(، جد٤ُ٣ ٖبـض 395م٣اٌـ اللٛت: أبي الخؿحن أخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 –م، بحـــروث 1999 -َــــ 1421الؿـــالم مدمـــض َـــاعون، صاع الجُـــل، ؾـــىت اليكـــغ 

 لبىان.

فـــــي ٖلـــــم ألانـــــى٫: مدمـــــض بـــــً ٖبـــــضهللا  وم٣ضمـــــت اإلا٣هـــــى٫  م٣ضمـــــت اإلا٣هـــــى٫: 

 الجلي، صعاؾت وجد٤ُ٣: ص. ٞاةؼ أبىب٨غ ٢اصع.

خـــــــــــضا٫ فـــــــــــي ه٣ـــــــــــض الغحـــــــــــا٫: قـــــــــــمـ الـــــــــــضًً مدمـــــــــــض بـــــــــــً أخمـــــــــــض   محـــــــــــزان الٖا

َـــــ(، جد٣ُــــ٤: الكــــُش ٖلــــي مدمــــض مٗــــىى والكــــُش ٖــــاص٫ أخمــــض ٖبــــض 748الــــظَبي)ث

 .1م، 1995ٍبحروث، -اإلاىحىص، صاع ال٨خب الٗلمُت

ـــــــــب الخـــــــــض  اصاث اإلابـــــــــاع٥ بـــــــــً مدمـــــــــض النهاًـــــــــت فـــــــــي ٍٚغ ًث وألازـــــــــغ: أبـــــــــى الؿــــــــٗـ

َــــ(، جد٣ُـــ٤: َـــاَغ أخمـــض الـــؼاوي ومدمـــىص مدمـــض الُىـــاحي، اإلا٨خبـــت 616الجـــؼعي)ث

 .م1979-َـ1399بحروث،  -الٗلمُت

ـــــــــــــؼ: ٖلــــــــــــي بــــــــــــً أخمـــــــــــــض الىاخــــــــــــضي أبـــــــــــــى   الــــــــــــىححز فــــــــــــي جٟؿـــــــــــــحر ال٨خــــــــــــاب الٍٗؼ

 -امُتَــــــ(، جد٣ُـــــ٤: نـــــٟىان ٖـــــضهان صاووصي، صاع ال٣لـــــم، الـــــضاع الكـــــ468الخؿـــــً)ث

 .1ٌ، 1415ٍبحروث،  -صمك٤

ُــــان و أهبــــاء أبىـــــاء الؼمــــان: أبــــى الٗبــــاؽ قـــــمـ الــــضًً أخمــــض بـــــً   ُــــاث ألٖا ٞو

 –َـــــ(، جد٣ُــــ٤: ئخؿــــان ٖبــــاؽ، صاع الث٣اٞــــت681مدمــــض بــــً أبــــي ب٨ــــغ بــــً زل٩ــــان)ث

 لبىان.
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 ،  زۆی   جیه گغصویه  پحرۆػ  ٢ىعةاوی  ٦ه  یه ػاوؿخاهه و ةه ٧لیلی ٢ىعةان ی ڕاڤه ػاوؿتى

 و، حی مغۆڤایه وڕػگاع٦غصوی وچا٨٦غصوی ث َیضایه بۆ  ػیٍى صابه  ٦ه ی ٢ىعةاهه و ةه

 . ػصا ع ةه ع ؾه له  وعٍ گه زىای هاوی  و وقه ی ٍو عػ٦غصهه به

 واهً ةه و ن ٦ه ٧اعصٍ صا بىاٍع م له  ٦ه ن ػاهایاهه و ةه وای پیكه  ٞؿحریل جه ػاهایاوی

  هاو  له  ٍو هه ٦ه ةه وباڵوی  ن ٦ه ةه وڕاؾتى ١ خه یاوی به و بؿترێ  ةه پێ پكدیان  ٦ه

 . ڵ٨ضا زه

 و - وؾلم  ٖلیه هللا نلی - ع مبه پیٛه ٧اوی وجه و زۆی  ٢ىعةان  به ٢ىعةاهیل ی ڕاڤه

 ٦خابی  له یكتن جێگه  له بیجى ةه  وعٍ گه وڕۆڵی  ٢ىعةاهه ٞؿحری  جه و ڕاڤه ی بىچیىه َاواڵوی

 مى َه قی چه و ٦ه ٧ۆڵه ، و صێذ  ٍو جٍغ ٧اوی ٞؿحٍر جه ی ٍو پیكه پیصخى  له و وعٍ گه زىای

 ،  وعٍ گه زىای المی ٦ه بۆ  جٍغ یكخيێ٩ی جێگه و ڕاڤه

  به پكذ – وجمان ٧ى ٍو -  تؿىعٍ مه  به ٞؿحر جه  ٦ه ، ٞؿحر جه  له  حۆعٍ م ةه  چىه٨ه

 . ٦غصن ڕاڤه  له ؾخێذ به هة صخاب ةه و ع مبه پێٛه المی و٦ه ٢ىعةان ٧اوی جه ةایه

  ٦ه  یه ػاهایاهه و له – لێبێذ ی وعٍ گه زىای حی خمه ٍع – یل وعٍ گه الی مه

 پاڵ  له ٢ىعةان ٦غصوی ڕاڤه  به  صاٍو ػۆعی  ٧ی گغهگیه و جه ةىمه پیكیىاوی ی وجه قىێى٨ه

 . صخاب ةه ی و٢ؿه ع ؾه وةه صیـ خه  به ػۆع صاهێ٩ی گغهگی

 .  ٞؿحر جه  له  حۆعٍ م به  صاٍو ػۆعی  ٧ی گغهگیه و ةه  بۆیه

 و٧ۆجایی ع ٍو جه سخً و پیكت٦ُت٥  له  پێ٨هاجٍى یل ةێمه ی ٍو جىێژیىه م ةه

 سخً  له ، یً ٦ه ةه  وعٍ گه الی مه باسخى  ٦ێ٨ه پێكه  له ،  ٦ه ٍو جىیژیىه ٧اوی هجامه ٍع وصٍ

 ،  َاجٍى صا ٦ه ٞیؿٍغ جه  له  ٦ه یً ٦ه ةه  عاهه ؾه وةه صیـ خه و ةه باسخى یكضا ٦ه وعٍ جه

  یً ٦ه ةه  ٦ه ٍو جىێژهه ٧اوی هجامه ٍع صٍ گغه٨تریً باسخى ٧ۆجاییكضا  له پاقان

 

 

                                                                                    

ABSTRACT 

 THE SCIENCE OF INTERPRETATION IS THE KEY TO 

THE SCIENCES CONTAINED IN THE NOBLE 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. EXEGESIS 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 OCCUPIES A LEADING POSITION 

AMONG OTHER TYPES OF INTERPRETATION, AND 

FOR THIS REASON IT ALWAYS COMES TO THE FORE. 

RELIANCE, AND IT IS THE FULCRUM, BECAUSE IT IS 

THE INTERPRETATION OF THE QUR’AN WITH THE 

HOLY QUR’AN, THE HADITHS OF THE PROPHET, THE 

SAYINGS OF THE COMPANIONS, AND THE 

STATEMENTS OF THE FOLLOWERS, TO CLARIFY AND 

CLARIFY THE PURPOSE OF GOD FROM THE 

QUR’ANIC VERSES. THE HADITH AND THE EFFECTS, 

HE WAS ONE OF THE SCHOLARS WHO PAID GREAT 

ATTENTION TO THE NARRATION OF TAFSIR WITH 

THE MAXIM, AND THE STRUCTURE OF THE 

RESEARCH CONSISTED OF: A PREFACE, THREE 

CHAPTERS, AND A CONCLUSION. IN THE 

INTERPRETATION AND THEN CONCLUDED THE 

RESEARCH WITH A SET OF RESULTS. 

Keywords: Prophetic hadith _ Interpretation of  

Malay Koura _ Analytical study. 
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