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 ملخص البحث
احلمد هلل والرالة والسالم على رتسرل اهلل وعلى آله وصحده وم  وااله وحشدد حن ال إله إالّ 

 حشدد حن حممداً عدده ورتسرله. اهلل وحده الشرزك له و 
حيب نكر  -صلى اهلل عليه وتسّلم -خليفة رتسرل اهلل فدذا حبث يف )مروزات الرحايب اجلليل

يف الرحيحني مجزًا ودراتسًة( وتأيت حمهية هذا الدحث؛ نظرا ألمهية  -رضي اهلل عنه-الردزق
خرية حيب نكر الردزق شخرية حيب نكر حواًل ومروزاته ثانياً، وقد حاول الداحث التزرزف نش

م  خالل عرض شيء م  حياته ومناقده حواًل ومروزاته املسندة الرحيحة ثانياً، وحاول قدر 
املستطاع ترتيددا وخترجيدا وتسديلدا للراغدني فيدا، ومجممع مجيع مروزاته يف الرحيحني تسراًء 

ية عشر حدزثًا املتفق املتفق عليدا حوما انفرد تل واحد مندما هبا، فدلغ جممرع مروزاته مثان
عليدا تستة ححادزث وما انفرد الدخار  نإخراجه ححد عشر حدزثا، وما انفرد مسلم نإخراجه 
حدزٌث واحٌد، مع الكالم على الرواة ناخترار و  تر شيء م  لطائف اإلتسناد، واإلتيان 

خالقية نشرح نزض حلفاظدا وتلماهتا مث اختتامدا نشيء م  فرائدها الفقدية والزقدزة واأل
 وغريها وهكذا اىل خامتتدا .

  وناهلل الترفيق .
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ABSTRACT 

 

This research dwelt on the narrations of the great caliph of the prophet 

(S.A.W) in person of Abubakar Siddiq in respect of both Sahihul Bukahri 

and Sahihu Muslim. However, the significance of the research lies on the 

momentous personality of the Caliph in question and his narrations. The 

researcher has tried to provide a comprehensive  historical background on 

the caliph along with  the compilation of the entire prophetic traditions 

narrated by him including those unanimously agreed upon by Imam 

Bukhari and Imam Muslim and those separately agreed upon by one of 

them, bringing the total narrations to  eighteen, those unanimously   

agreed upon by Imam Bukhari and Imam Muslim raise up to six while  

those separately agreed upon by the two Imams are eleven and one Hadith 

respectively. In addition, the research contains brief notes on the narrators 

along with sublime explanations on some important terminologies and 

concludes with some essential scientific benefits related to Islamic 

Jurisprudence, Creed and morality. 

. 
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 شكر وتقدير
هداين لإلتسالم وزسر يل طرزق الزدردزة  حن علىقدل تل شيء حشكر اهلل تسدحانه وتزاىل 

 املشروع الزلميا وإهناء هذ  هذه املرحلة وتسّدل يل طرزقا حلتمس فيه الزلم ووفقين إلجناز
ْرُُتْ ومِإْ  تمأم َّنم رمن  ألجل تلِّ هذه الن ِّزمم مجزاء قال اهلل تزاىل: } تثريا  حشكره شكرا ُكْم لمِئْ  شمكم

نَُّكْم وملمِئْ  تمفمْرُُتْ ِإنَّ عمذمايب لمشمِدزدٌ  مزِزدم   .(1){ألم
نمُكْم  نسيانه تما قال اهلل تزاىل: } مفضلدم وعدنعرتافا ألهل الفضل وا ومال ت مْنسمُرا اْلفمْضلم ن مي ْ

الم زمْشُكُر اللَّهم ممْ  : »اهلل عليه وتسلم وتما قال رتسرل اهلل صلى (2){ِإنَّ اللَّهم ِبا ت مْزممُلرنم نمِررٌي 
 . (3)«الم زمْشُكُر النَّاسم 

جامزة املدزنة خررصا حتساتذة  وإرشاد  م  تساهم يف تزليمي إىل تلِّ  حتقدم نالشكر اجليزل 
وعلى رحتسدم حتستا   ومشريف الدتترر مدد  ن  عدد  فقه السنة نرنامج ماجستري يف الزاملية

. حيث حشرف على هذا زلرم اإلتسالمية ورئيس قسم احلدزث وعلرمهالزيزي عميد تلية ال
ومتزين نإرشاداته الرائدة  مجيال عليه تثريا وصربه  فيه فقد تان جدده فيه تدريا وتزدهالدحث 

                                                           
 7تسررة إنراهيم:  (1)
 . 737تسررة الدقرة:   (2) 
حقق: حممد نت ،4144رقم احلدزث:  722/ 4تتاب األدب، ناب يف شكر املزروف،  .يف تسننه داود رحن حخرجه (3) 

نيع ن  غري الر ، وهر صحيح رواته م  رجال الشيخني نريوت –: املكتدة الزررزة، صيدا الناشر ،حميي الدز  عدد احلميد
نماُب مما جماءم يف الش ْكِر ِلممْ  يف حنراب الرب والرلة،  ،يف تسننه الرتمذ  و فم  رجال مسلم. -وهر اجلمحي-مسلم 

تحقيق وتزليق:حمحد حممد ن وقال الرتمذ  هذا حدزث صحيح، ،4324، رقم احلدزث: 333/ 4،  حمْحسم م إِلمْيكم 
 ،(2 ،4(، وإنراهيم عطرة عرض املدرس يف األزهر الشرزف )ج  3  (، وحممد فؤاد عدد الداقي )ج7، 4شاتر )ج  

، و حمحد يف  مرر، –الناشر: شرتة مكتدة ومطدزة مرطفى الدايب احلليب  ،م 4372 -ه   4332الطدزة: الثانية، 
، رقم 42/43، 1143، رقم احلدزث: 43/337،ج7333، رقم احلدزث: 43/333مسند حيب هرزرة،  .مسنده

شزيب .نتحقيق وتزليق: 41371، رقم احلدزث: 41/744، 3344، رقم احلدزث: 41/37، 3134احلدزث: 
إشراف: د عدد اهلل ن  عدد احملس  ، م 7114 -ه   4474الطدزة: األوىل،  ،عادل مرشد، وآخرون -األرنؤوط 

 .الناشر: مؤتسسة الرتسالة، الرتتي
 م  رجال مسلم تما قلنا.واحلدزث صحيح رجاله رجال الشيخني تسرى الرنيع ن  مسلم وهر 
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حتسأل اهلل املرىل الكرمي و الدقيقة حىت خرج هذا الدحث فله مين تل شكر وامتنان  ومالحظاته
 .  ه علمادوزي  حن زدارك يف حياته وعلمه

جامزة املدزنة الزاملية وعلى رحتسدا جملس حمنائدا ىل متنان إوتما حتقدم جبيزل الشكر واال
تذلك حتقدم جبيزل و  -حفظه اهلل -تستا  الدتترر حممد ن  خليفة علي التميميمدزرها األو 

م حتساتذة اجلامزة ومرظفيدا خررصا حتساتذيت نكلية الزلر إىل و الئدا الشكر واإلمتنان إىل وت
ناواد   عدد اهلل والدتترر ن  خلف الدتترر عمر رضران والدتترر هشام آنذاك اإلتسالمية

رق نفسدا لتضيء الدرب فدم ِبثانة مشرع حت الدليميوالدتترر عمال زايب والدتترر مشس الدز 
 خري ناء هذه األمة فجياهم اهلل عناخلدمة الزلم وترنية حن وجددهم لآلخرز  فقد ترتسرا حياهتم

 . وزيزدهم فضال و إخالصاياء اجل
اجليزل إىل عمادة الدراتسات الزليا املتمثلة يف عميدها الدتترر دوترر   وتما حتقدم نالشكر

تل م  مّد إيّل زد الزرن إىل  ماتسري  وغريه م  املرظفني الزاملني مزه وتما حتقدم نالشكر 
 اجلياء  واملساعدة إلجناز هذا املشروع فجياهم اهلل خري

 .عرانا حن احلمد هلل رب الزاملني وآخر د
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 اإلهداء
إىل  -وتسلم صلى اهلل عليه-دفاعا ع  صحانة رتسرل اهلل الدحث املتراضعا هد  هذحُ 

ز والد ّ    تساعداين منذ طفرليت نكل ما عندهم م  جدد وطاقة إىل الكرميني الّلذم
قَّ يف الدفاع ع  الرحانة إىل تلِّ م  زنشد احلو شرزكة حيايت ورفيقة دريب إىل  اآلن و

حهل السنَّة واجلماعة إليدم مجيزاً  الزدل واإلنرافم  حهل إىل إخراين وححديت و 
وحن زكرن هلم  ،ورشاد ،خرين زكرن للجميع تسدب حهد  هذا الدحث .. راجيًا ح

 .   م  وراء القرد وهر زدد  السديل إنه تزاىل ، ومغالق شر،مفتاح خري
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مطالب وحتته النذور :الثاني المبحث 423  441 
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 المقدمة:
 نسم اهلل الرمح  الرحيم                               

تسيئات حعمالنا، م  حنمده ونستزينه، ونستغفره، ونزر  ناهلل م  شرور حنفسنا، و  إن احلمد هلل،
م  زدده اهلل فال مضل له، وم  زضلل فال هاد  له، وحشدد حن ال إله إال اهلل وحده ال 

 . شرزك له وحشدد حن حممدا عدده ورتسرله
ُرُت َّ ِإالَّ ومحمنْ ُتْم ُمْسِلُمرنم{ }زما حمز  دما الَِّذز م آممُنرا ات َُّقرا اللَّهم حمقَّ تُ قماتِِه ومالم متم
 ، }زما حمز  دما النَّاسُ (1)

ِثريًا وم  ُدمما رِجمااًل تم ٍة ومخملمقم ِمن ْدما زمْوجمدما ومنمثَّ ِمن ْ ِنسماًء ات َُّقرا رمنَُّكُم الَِّذ  خملمقمُكْم ِمْ  ن مْفٍس وماِحدم
ومات َُّقرا اللَّهم الَِّذ  تمسماءمُلرنم ِنِه وماأْلمْرحمامم ِإنَّ اللَّهم تمانم عملمْيُكْم رمِقيًدا{
ِذز م آممُنرا ، }زما حمز  دما الَّ (2)

المُكْم ومز مْغِفْر لمُكْم ُ نُرنمُكْم ومممْ  زُِطِع اللَّهم  ومرمتُسرلمُه  ات َُّقرا اللَّهم ومُقرُلرا ق مْراًل تسمِدزًدا ُزْرِلْح لمُكْم حمْعمم
  .(4){(3)ف مقمْد فمازم ف مْرزًا عمِظيًما

                                                           
 . 417تسررة آل عمران:   (1) 
 . 4تسررة النساء:  (2)
 . 74، 71( تسررة األحياب: 3)
ِة اْلُمسماِفرِز م ومقمْررِهما، نماُب  - 4 حخرجه مسلم يف صحيحه صدره ندون  تر اآلزات.}إنَّ احلمدهلل... { ِتتماُب صمالم

ِة وماخْلُْطدمِة،  / 2و حمحد يف مسنده حزضا، م  مسانيد عدد اهلل ن  عداس، ، 111، رقم احلدزث: 234/ 7ختمِْفيِف الرَّالم
لمِة عمْرُنكم زما ، 3772، رقم احلدزث: 342 والنسائي يف تسننه الكربى. مع اآلزات }حّما نزد..{، ِتتماُب عمممِل اْلي مْرِم وماللَّي ْ

ِم عِ  ، مما ُزْستمحمب  ِم م اْلكمالم ، نتحقيق حس  عدد 41723، رقم احلدزث: 413/ 3ْندم احلْماجمِة،...، رمبِّ عملمى مما نمِقيم
إمساعيل ن  محاد يف تسنده  نريوت، –الناشر: مؤتسسة الرتسالة  م، 7114 -ه   4474املنزم شليب، الطدزة: األوىل، 

يد حو عمرو ن  عدد اهلل ن  عد، وفيه 431،الرقم: 4/417وهر صدوق،تقرزب التدذزب.  حىب تسليمان األشزرىن  
، الرقم: 4/473، تقرزب.ثقة مكثر عاند ، اختلط نأخرة على حو ان  حىب شزرية ، اهلمداىن ، حنر إتسحاق السديزى

، رقم 414/ 3، وناقي رجاله ثقات، وحخرجه حزضا يف تسننه الرغرى، تتاب اجلمزة، ناب تيفية اخلطدة، 2112
الناشر: مكتب املطدرعات ، 4311 – 4411نية، الطدزة: الثا، تحقيق: عدد الفتاح حنر غدةن ،4414احلدزث: 
  .حلب –اإلتسالمية 

 اجلْمدَّاِر ْنُ  حمنُر ُعد مْيدمةم َلْم زمْسممْع ِمْ  حمنِيِه شمْيًئا، ومالم عمْدُد الرَّمْحمِ  ْنُ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  ممْسُزرٍد، ومالم عمْددُ : »النسائي يف آخره قمالم و 
، تتاب النكاح، ناب خطدة النكاح، دون آخره }حّما نزد..{ اجة يف تسننه مع اآلزات، وان  م«ومائِِل ْنِ  ُحْجرٍ 

فيرل عيسى  -الناشر: دار إحياء الكتب الزرنية ، تحقيق: حممد فؤاد عدد الداقي،ن4137، رقم احلدزث: 4/113
،تقرزب  حصحمقرىء ترب فرار زتلق  ، فحدزثه القدمي  ويف تسنده هشام ن  عمار وهر صدوق ،الدايب احلليب
، وفيه حزضا زرنس ن  حيب اتسحاق، وهرصدوق زدم قليال ، والدارمي يف تسننه م  7313، الرقم: 4/273التدذزب.

، وحجاج ن  املندال وهر ثقة فاضل، 7314،الرقم: 4273طرزق انر الرليد الطياليسي وهر ثقت ثدت،تقرزب.
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األمرر حمدثاهتا، حما نزد، فإنَّ حصدق احلدزث تتاب اهلل، وححس  اهلد  هد  حممد، وشر 
 .1"وتل ندعة ضاللة، وتل ضاللة يف النار ،وتل حمدثة ندعة

رمحة للزاملني  -صلى اهلل عليه وتسلم  -فإن اهلل جلَّ ثناؤه وتدارتت حمساؤه قد حرتسل حممدًا 
ليخرجدم م  الظلمات إىل النرر، وم  الكفر والشرك إىل اإلميان والترحيد فاتستجاب له وآم  

ر اإلميان يف قلرهبم، فاجنلت عندا ظلمة الشرك، فأنرروا احلق الذ  دعاهم نه قرم حشرق نر 
 إليه.

ززلمدم القرآن واحلكمة، وزيتيدم نالزمل الراحل حىت  -صلى اهلل عليه وتسلم -فما زال النيب
صار هذا الدز  حعظم ما زكرن يف قلرهبم، تما قال اهلل تزاىل:} هرم الَِّذ  ن مزمثم يف اأْلُمِّيِّنيم 

انُرا ِمْ  ق مدْ  يِدْم ومزُ زملُِّمُدُم اْلِكتمابم وماحلِْْكممةم ومِإْن تم ُلر عملمْيِدْم آزماتِِه ومزُ يمتِّ ُدْم ز مت ْ ُل لمِفي رمتُسراًل ِمن ْ
ٍل ُمِدنٍي{ ححّب إليدم م  آنائدم وحننائدم  -صلى اهلل عليه وتسلم  -وصار الرتسرل  (2)ضمالم

ه وحتملرا مزه يف تسديل اهلل حقرى ما ميك  حن زتحمله وحمراهلم نل وحنفسدم، فناصروه يف دعرت
وآزره  -صلى اهلل عليه وتسلم  -نشر م  حجل الزقيدة،  لك اجليل الرنّاين الذ  آم  نالنيب 

الذز  اختردم اهلل وشرفدم نرحدة  -رضي اهلل عندم حمجزني-ونرره و هم صحانته الكرام
 . نديه وإقامة شرعه

                                                                                                                                                                       

، م 7111 -ه   4447الطدزة: األوىل، ، تحقيق: حسني تسليم حتسد الداراين. ن4437، الرقم: 4/423تقرزب.
، وحخرجه حمحد يف مسنده م  مسانيد جانر ن  عدداهلل، الناشر: دار املغين للنشر والترززع، اململكة الزرنية السزردزة

خطدة احلاجة اليت  ، فاحلدزث صحيح نشراهده الكثرية، قال الشيخ األلداين يف رتسالته: 3771، رقم احلدزث: 1/713
وردت هذه اخلطدة املدارتة ع  تستة م  الرحانة وهم: عدد اهلل ، اهلل صلى اهلل عليه وتسلم ززلمدا حصحانه تان رتسرل

ن  مسزرد وحنر مرتسى األشزر  وعدد اهلل ن  عداس وجانر ن  عدد اهلل ونديط ن  شرزط وعائشة رضي اهلل عندم وع  
 ، الناشر: مكتدة املزارف ،م7111-ه 4474الطدزة: الطدزة األوىل ، 3. صتانزي واحد هر اليهر 

1
ِتتماُب وحمَّا القسم األخري م  اخلطدة }حّما نزد... { فقد حخرجه مسلم يف صحيحه نلفظ:}فإّن خرياحلدزث...{، -

ِة اْلُمسماِفرِز م ومقمْررِهما، ِة وماخْلُْطدمِة، صمالم ِتتماُب يف  ، والنسائي هبذا اللفظ، 117رقم احلدزث:  7/237نماُب ختمِْفيِف الرَّالم
ْز ِ  ِة اْلِزيدم  4411الطدزة: الثانية،  ،تحقيق: عدد الفتاح حنر غدة، ن4271، رقم احلدزث: 3/411، تيف اخلطدة، صمالم

فتتاح الكتاب يف ا يف ، وان  ماجة يف تسننه نلفظ مسلم حزضاحلب –الناشر: مكتب املطدرعات اإلتسالمية ، 4311 –
 .42، رقم احلدزث: 4/47،ُب اْجِتنماِب اْلِددمِع وماجلْمدملِ نما ، اإلميان وفضائل الرحانة والزلم

  . 7تسررة اجلمزة:  (2)
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وتسلم على تدليغ املسلمني تسنته الشرزفة وحدب إىل حصحانه حرص الرتسرل صلى اهلل عليه 
رضران اهلل عليدم حفظ احلدزث وتدليغه، فرضع مندج التلقي والتحدزث، وحرتسى نيندم 
قاعدة التثدت الزلمي اليت تساروا عليدا، واختذوها مندجًا يف الروازة نزد  لك وتسار الرحانة 

انب ما زقرمرن نه م  ليه وتسلم إىل جيف حرصدم على حضرر جمالس الرتسرل صلى اهلل ع
ن   وإ ا تزذر على نزضدم احلضرر زتناوب مع غريه تما تان زفزل عمر ،حمرر املزاش

 .رضي اهلل عنه مع جاره األنرار  اخلطاب
: ُتْنُت حمنما ومجماٌر يل ِم م األمْنرماِر يف نميِن حُمميَّةم ْنِ  زمْزٍد  -رضي اهلل عنه-فزمْ  ُعممرم   ومِهيم ِمْ  قمالم

مِدزنمِة ومُتنَّا ن مت منماومُب الن  ُيولم عملمى رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم، ز مْنيُِل ز مْرًما 
ومحمْنيُِل ز مْرًما، عمرمايل امل

ِمْثلم  مِلكم ن ميملم ف مزملم  فمِإ ما ن ميمْلُت ِجْئُتُه ِِبمربمِ  مِلكم الي مْرِم ِم م الرمْحِي ومغمرْيِِه، ومِإ ما
"(1( 

وَل زك  زتسىن للجميع مساع احلدزث م  الرتسرل صلى اهلل عليه وتسلم ملا تانرا زقرمرن نه 
م  حعمال فكانرا زطلدرن ما زفرهتم مساعه م  حقراهنم وتانرا زشددون على ممْ  زسمزرن منه،  

ام الدز  منه مث تما تانت القدائل الدزيدة تدزث إىل النيب صلى اهلل عليه وتسلم م  زتزلم ححك
 -صلى اهلل عليه وتسلم-ززرد إليدم لريشدهم وززلمدم، وهكذا عاش الرحانة مع رتسرهلم 

 . زشاهدون تررفاته يف عداداته
َل زكرنرا يف مسترى واحد م  الزلم نل تانت -رضي اهلل عندم-ومزلرم حن الرحانة 

ل واحد مندم، إ  تان تتفاوت درجاهتم الزلمية ما نني مكثر ومقل ومترتسط تدزًا لظروف ت
م  نيندم الددو  واحلضر ، واملنقطع للزدادة، واملشتغل نأمر املزاش فكان حتثرهم علماً 

صلى اهلل -حتسدقدم إتسالمًا تاخللفاء األرنزة وعدد اهلل ن  مسزرد، حو حتثرهم مالزمة لنديه 
 . تأيب هرزرة، حو حتثرهم تتانًة تزدد اهلل ن  عمرو ن  الزاص  -عليه وتسلم

ولك  السمات الزامة للمسلمني آنئٍذ تربز لنا الدوافع القرزة اليت حفيهتم على تلقي السنة 
الندرزة حىت حودعرها  اترهتم القرزة وصدورهم األمينة مما جزل السنة الشرزفة حمفرظة جنداً إىل 

                                                           
قق: حممد زهري ن  حت ،13رقم احلدزث: 4/73ِتتماُب الِزْلِم، نماُب الت َّنماُوِب يِف الِزْلِم .يف صحيحه الدخار  حخرجه (1)

)مرررة ع  السلطانية نإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد  الناشر: دار طرق النجاةه ، 4477طدزة: األوىل، ناصر الناصر، ال
 جامزة دمشق. -شرح وتزليق د. مرطفى دزب الدغا حتستا  احلدزث وعلرمه يف تلية الشرززة  مععدد الداقي(، 



 
 

19 

واتستزدادهم  -صلى اهلل عليه وتسلم – جنب مع القرآن، وتلك الدوافع هي اقتداؤهم ننديدم
 لفطر  واتستجانتدم للقرآن والسنة.ا

انتقل الرتسرل صلى اهلل عليه وتسلم إىل الرفيق األعلى وَل زرتك وصية مل  زترىل اخلالفة م  
نزده مكتفيًا نتزاليمه الشرزفة اليت تضم  هلم تسزادة الدنيا واآلخرة، وقد حتمل اهلل تسدحانه 

ْلُت لمُكْم ِدزنمُكْم ومحممْتمْمُت عملمْيُكْم وتزاىل هلم الدز  وحُت عليدم النزمة، قال تزاىل: } الْ  ي مْرمم حمْتمم
نِْزمميِت ومرمِضيُت لمُكُم اأْلِتْسالمم ِدزنًا{
وقد متثلت تسزادهتم يف األصلني الكرميني: الكتاب  (1)

صلى اهلل عليه  -والسنة فحرصرا على حفظدما وحراتستدما. وال خرف على الرتاث الندر 
قرة اآلمنة ما دام نزيدًا ع  حعداء الدعرة وحهل األهراء، حما حني يف ظل احلياة املست -وتسلم

حن  الرتاثهذا تضطرب احلياة وتظدر الزداوة والدغضاء والفنت واألهراء فحينئٍذ خيشى على 
 . متتد إليه حزد  ممْ  مردوا على الدغي والزدوان

لزدث نالسنة، إىل الرفيق األعلى خيف ا - صلى اهلل عليه وتسلم -فلما انتقل الرتسرل
خررصًا واحلدزث َل زدون نزد يف تتاب، واإلتسالم تتسع رقزته زرمًا نزد زرم وزدخل فيه 
الكثري وفيدم م  ال زؤم  جانددم على الدز  م  املنافقني وغريهم؛ لذا تان م  الضرور  حن 

الذ  وضع هلم األتساس األول يف  -صلى اهلل عليه وتسلم -زتثدت الرحانة يف تسنة نديدم 
م   -صلى اهلل عليه وتسلم  -اعدة التثدت فدنرا عليدا مندجدم يف الروازة و لك ِبا نينه هلم ق

زت النَّيب  خطر الكذب عليه تما ورد يف احلدزث: " : مسِم صلى اهلل  -عم  اْلُمغريمة ن  ُشْزدمة قمالم
ت مزممدا فمليمتمد مرَّح ِإن تذنا عملّي لمْيسم تكذب على ححد، م  تذب عملّي مُ »ز مُقرل:  -عملمْيِه ومتسلم

: قمالم رمتُسرُل اهلِل صملَّى  و  (2)«ممْقزمده م  النَّار ُرمةم ْنِ  ُجْندمٍب و اْلُمِغريمِة ْنِ  ُشْزدمةم، قماالم عمْ  مسم
 (1)«م  حدث عين حبدزث زرى حنه تذب فدر ححد الكا نني»اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: 

                                                           

 .3تسررة املائدة:  (1)
ميِِّت، (2)

ومسلم يف  4734، رقم احلدزث: 7/11 حخرجه الدخار . تتاب اجلنائي، نماُب مما زُْكرمُه ِم م الن ِّيماحمِة عملمى امل
، 4، رقم احلدزث: 4/41مقدمة صحيحه. نماب يف التَّْحِذزِر ِم م اْلكمِذِب عملمى رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل ت مزماىلم عملمْيِه ومتسملَّمم 

دزث الدخار  يف نريوت، وحخرج القسم الثاين م  احل –حتقق: حممد فؤاد عدد الداقي، الناشر: دار إحياء الرتاث الزريب 
مراضع م  صحيحه وحصحاب السن  تسرى النسائي وحمحد يف مسنده م  مسانيد علي ن  حيب طالب، والينري ن  الزرام، 

مسزرد، وحيب هرزرة، وحيب تسزيد اخلدر ، وحنس ن  مالك، وجانر ن  عدد اهلل، وتسلمة ن  األترع، وان  عداس، وان  
جلدين، وززد ن  حرقم، وخالد ن  عرفطة. فالقسم األخري م  احلدزث متراتر تما ومزاوزة ن  حيب تسفيان، وعقدة ن  عامر ا
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م حنر نكر الردزق رضران اهلل تزاىل عليه وتدزه عمر وتان حول م  وضع قرانني الروازة فيد  
ن  اخلطاب رضي اهلل عنه وتسائر الرحانة، وزتلخص مندجدم يف حهنم حقلرا م  روازة ا

احلدزث؛ تراهية حن زشتغل الناس نروازة احلدزث وزنررفرا ع  تالوة القرآن، وخشية الرقرع يف 
الروازة تان تسريًا تسليمًا على ما رمسه هلم اخلطأ حو تسرب التحرزف إىل السنة، واإلقالل م  

رتسرل اهلل صلى اهلل عليه  قالع  حيب هرزرة رضي اهلل عنه قال: نديدم صلى اهلل عليه وتسلم، 
 .(2)«تفى ناملرء تذناً حن حيدث نكل ما مسع»وتسلم: 

تما تسار الرحانة على طرزق التثدت م  الراو  واملرو  فما اطمأنرا إليه قدلره وما َل   
طمئنرا إليه طلدرا عليه شاهداً، وما َل تقم الدينة على صدقه ردوه، وتان تثدتدم قائمًا على ز

مييان النقد الزلمي الرحيح. ومنع الرحانة الرواة م  حن حيدثرا ِبا ززلر على فدم الزامة؛ 
، ألن يف هذا مدعاة إىل تكذزددم احلدزث ِبا ال زفدمرنه، ومدعاًة للخطأ واالرتياب يف الدز 

فامتنزرا ع   لك خشية حن زستغل حصحاب األهراء ظاهر النررص لراحل ندعدم 
 وحهرائدم.

ع  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  عتدة حن عدد اهلل ن  مسزرد قال: "ما حنت ِبحدث قرمًا حدزثاً 
 (3)ال تدلغه عقرهلم إال تان لدزضدم فتنة"

يف  -رضي اهلل عنه-لردزقالدحث ع  مروزات حيب نكر اا وتسأتكلم نإ ن اهلل يف هذ
 دراتسة حدزثية فقدية.و  مجزا الرحيحني

 مشكلة البحث:
ومشكلة الدحث هر؛ عدم مزرفة تثري م  املسلمني، نل وطالب الزلم، ِبروزات اإلمام حيب 

يف الرحيحني، وغريمها م  تتب السنة، ومكانته الالئقة  -رضي اهلل عنه –نكر  الردزق 
ها، زكرن تسددا ملزرفته حوال، ومكانته الزلمية،  واألخالقية، ؤ دانه. وإخراج مروزاته، وإن

 واالجتماعية، والسياتسية، وغريها، ثانيا.
                                                                                                                                                                       

، تقدمي وحتقيق وتزليق: حممد 11/ 4 صرح نه النرو  يف التقرزب والتيسري ملزرفة تسن  الدشري النذزر يف حصرل احلدزث.
 . وتالناشر: دار الكتاب الزريب، نري  ،م4312 -ه   4412الطدزة: األوىل، عثمان اخلشت، 

 ،.4/1نماُب ُوُجرِب الرِّومازمِة عمِ  الث ِّقماِت، ومت مْرِك اْلكمذَّاِننيم  يف مقدمة صحيحه، .حخرجه مسلم (1)
 .4/41حخرجه مسلم. يف مقدمة صحيحه، ناب الندي ع  احلدزث نكل ما مسع،  (2)
عم نماُب الن َّْدِي عمِ  احلْمِدزِث ِنُكلِّ مما  حخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه، (3)  .4/41مسِم
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 هداف البحث:أ
َل زدقرا لنا شيئا  التزرزف نأيب نكر الردزق وِبروزاته يف الرحيحني، وإن تان املتقدمرن

ا كالم عليدوال خاصة م  هذا الدحث هر إخراج مروزاته يف الرحيحنيولك  اجلدزد 
 ئ م  التفريل حيت تتدني للراغدني مكانته حتثر فأتثر ألندراتسة حدزثية فقدية نش اودراتستد

ئمة القدامى م  األحئمة احلدزث املتأخرز  وال زكتدرن حرل  الداحثني تثريا ما زكتدرن حرل
حيت تتدني يف هذا الداب للداحثني  -نإ ن اهلل-الرحانة وحنا حرزد حْن حترن فاحتة ناب اخلري 

دواوز   م  اوحمجزدثر فأتثر وتنت ححب حن حتستقري مروزاته وتظدر مكانة الرحانة حت
حّن و  رتسالة تاملة التطرزل والتفريل وليس فيه يلي ال زسمحمما حن  فيه حبث تك السنة ولك 

الرقت والظروف غري مترفر لد  اآلن لزل اهلل زيسر وزسدل يل األمر حن حتمله يف ما نزد 
 . اهلل تزاىل وما  لك على اهلل نزيزينإ ن 

 منهج البحث:
 املندج الذ  تسلكته والتيمته يف تتانة هذا  الدحث هر املندج الرصفي.

املندج الرصفي: هر عدارة ع  طرزقة لرصف املرضرع املراد دراتسته، م  خالل مندجية علمية 
ك  تمية رقمية مزتربة ميصحيحة، وتررزر النتائج اليت زتم الترصل اليدا على صررة نرعية حو 

 ال نإجناز مرحلتني:إتفسريها، وال زتم هذا املندج 
 تستطالعمرحلة اال :ىألولا

 : مرحلة الرصف املرضرعي الثانية
 :ويتلخص تطبيق المنهج على ما يلي

خالفته، حعماله فيدا، مناقده،  الدته،و امسه، نسده، ، إلمام حيب نكر الردزقالتزرزف نا :األول
 .وفاتهو  ،مكانته

ترتيدا فقديا مدتدئا  ايف الرحيحني ، وترتيدد -رضي اهلل عنه -اتستقراء، ومجع مروزاته : ثانيا
نالزدادات، مث الزقرد، مث األشرنة، مث األميان والنذور، مث مجع القرآن، و تفسريه، مث عالمات 

مث خامتة و فضائل الرحانة،  -صلى اهلل عليه وتسلم-، وهجرته، ووفاته،ومشائلهالندرة، 
 الدحث.
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دراتسة األحادزث دراتسة حدزثية، وخترجيدا م  مظاهنا يف الرحيحني  والكالم على  رابعا:
لك  ال للنقد والترحيح والتضزيف هذا حمر مفروغ منه متاما وتلقتدما األمة  رواهتا اخترارا

 .وززادة الفائدة  ، والتذتري،نالقدرل نل جملرد التزرزف
م  التفريل والتزرض ألقرال  يءه نشيدراتسة فقدية والكالم علدزث دراتسة األحا خامسا:

 األئمة األرنزة وغريهم إن اقتضى املقام  .
 م  التفريل.  يءاألحادزث نشواتستخراج الفرائد الفقدية،واحلدزثية املستفادة م   سادسا:

 الشروح تفتح الدار ، وشرح النرو  ىلإالغامضة نالرجرع  كلماتوترضيح ال شرح سابعا:
 احلدزث واألثر، الن  األثري وغريه. ىل غرزبإم، وغريمها م  الشروح، ونالرجرع على مسل

 حدود البحث:
 يف الرحيحني -رضي اهلل عنه-يب نكر الردزقحزدور الدحث حرل مروزات اإلمام 

دراتسة حدزثية فقدية مرتدة حسب ورودها يف صحيح الدخار  غالدا واقتررت علي ترمجة 
الفقدية  فرائده تجحتسرع تدادرا اىل الذه  فرر مساعه واتستخر رقا ناحلدزث و حتثر ارتداطا ولر

 . و احلدزثية مستفيدا م  شروح األحادزث املرجردة نني حزدزنا
 الدراسات السابقة:

َل حجد حبثا ع  املرضرع إال تتانا نزنران: ) مسند حيب نكر الردزق ( لإلمام حيب نكر حمحد 
ه ( نتحقيق: شزيب األرناؤوط، 737األمر  املروز  )املترىف: ن  علي ن  تسزيد ن  إنراهيم 

 نريوت. –الناشر: املكتب اإلتسالمي 
دزق ونلغ جممرع يب نكر الرحمساء الرواة الذز  رووا ع  ح حبسبوهذا الكتاب رتب 

( و حمِدزثماِن حمحلْمقمُدمما 441رنزني حدزثا)حيب نكر الردزق  مائة و حع   ارووه يتلّ األحادزث ا
يب نكر حع   او نلغ عدد الرواة الذز  روو  حممْحمدم اْلُمفمسِّر رماِوزِه عمِ  اْلُمؤملِِّف حميباْلُمْسنمِد نِ 

لك ولك  هذا رنزة ومخسني راوزا انتداًء نزمر ن  اخلطاب وانتدائًا نأنس ن  ماحالردزق 
لرواة ع  حسب اعلى املزدردة نل مرتب الفقدية  الكتب و األنراب ىاملسند ليس مرتدا عل

زث الرحيحة تما قلنا وغالب ما يف هذا املسند األحاد  -رضي اهلل عنه-يب نكر الردزق ح
الشيخ حسب ما حققه  عمرضر و ثالثة مندا مرتسلة واحد مندا  ضزيفةوثالثة ومخسرن مندا 
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د علي حد علمي وحرجر حن رناؤوط وهذا الذ  حنا حرزد حن حقرم نه َل زسدق إليه ححشزيب األ
 .ة ناب اخلري يف هذا املضمارحتحترن فا

حنا حُرزد حن حُرتده ترتيدا  تسانقا ما تتبو  نني هذا الدحث الفرقوم  هذا الترضيح تدني  
خاصا وحُنني فرائده الفقدية واحلدزثية وحشرحه شرحا زيزل اإلهبام وزرضح املقررد مع اإلشارة 

 إىل حقرال حهل الزلم يف هذا الشأن.
 هيكل البحث:

 على النحر التايل: وخامتةونانني ىل متديد إطة  اخلفتنقسم 
ىل إجممال م  والدته  -رضي اهلل عنه-حيب نكر الردزقشخرية : التزرزف ناألول لبابا

 .فرلنيوفاته وزشتمل على 
    انحث، وحتته مدشخريته، ومناقده :ألولا فصلال

 : شخريته المبحث األول
  : مناقدهالمبحث الثاني

 ، وحتته مدحثانوحعماله فيدا ،فتهخال: الفصل الثاني
 : خالفته المبحث األول
 : حعماله فيدا المبحث الثاني

 وحتته فررلودراتسًة  اً مجز يف الرحيحني : مروزاتهالباب الثاني
 ثالثة مداحثحتته : مروزاته يف الزدادات و ولالفصل األ

 : مروزاته يف الرالة المبحث األول
 ة واليتاة : مروزاته يف الردقالمبحث الثاني

 : مروزاته يف احلج المبحث الثالث
 انحثمد وحتته واملزامالت : مروزاته يف الزقردنيالفصل الثا

 الزقرد :  مروزاته يف المبحث األول
  ملزامالت: مروزاته يف االمبحث الثاني

 وحتته مدحثان األشرنةو  األطزمة : مروزاته يفثالثالفصل ال
 ة مروزاته يف األشرن :المبحث األول
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  مروزاته يف األطزمة المبحث الثاني:
 نامدحث وحتته والنذور واألميان : مروزاته يفرابعالفصل ال

  األميان يف مروزاته: المبحث األول
  النذور يف مروزاته: المبحث الثاني

 نامدحث وحتته: مروزاته يف مجع القرآن و تفسريه خامسالفصل ال
 : مروزاته يف مجع القرآن المبحث األول
 : مروزاته يف التفسري المبحث الثاني

صلى اهلل عليه -وفاته ه و وهجرت عالمات الندرةو  النيب مشائل: مروزاته يف دسالفصل السا
 وزشتمل على حرنزة مداحث -وتسلم

 -وتسلم عليه اهلل صلى- مشائل النيب: المبحث األول
  عالمات الندرة. :المبحث الثاني

  - عليه وتسلمصلى اهلل-: هجرة النيب المبحث الثالث
  -صلى اهلل عليه وتسلم-وفاة النيب  المبحث الرابع:

 نامدحث وحتته الرحانة : مروزاته يف فضائلسابعالفصل ال
  -صلى اهلل عليه وتسلم-ل قرانة رتسرل اهللائ: فضالمبحث األول
 : مروزاته يف فضل حُم حممي  المبحث الثاني

 وترصياته اخلامتة: نتائج الدحث
 الفدارس:

 درس اآلزات القرآنيةف -4
 فدرس األحادزث الندرزة-7
 فدرس األعالم -3
 فدرس املرادر واملراجع. -4
 عاتفدرس املرضر  -2
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 متديد
مجزا  يف الرحيحني -رضي اهلل عنه-مروزات حيب نكر الردزقنزنران: ونزد فدذا حبث 

  . دراتسةو 
نزد عرر احملدثني  ِبررص تسانقا تتبعند  ألّن غالب ما   اخرتت هذا الدحث ألمهيته

مجزدا يف تتاب حو فردها نالترنيف حوقلما جتد ناحثا تتب ع  مروزات الرحانة و  الرحانة
علينا حْن نتدارته حيت تتدني للراغدني مكانة الرحانة وما و  منا وهذا حبد  اته نقص وغفلة

 -م  نيندم حنر نكر الردزقو  -تما هر مزلرم حّن الرحانة   قامرا نه لنشر هذا الدز  احلنيف
 والند خراآلهم الذز  نقلرا إلينا القرآن والسنة مزا والتشكيك يف واحد مندما تشكيك يف 

وإن تان اهلل تكفل حبفظدما تما قال اهلل هلذا علينا حن نستفرغ وتسزنا حلمازة تل مندما و 
}ومإِنَُّه لمِكتماٌب عميِزٌي. الم زمْأتِيِه الدماِطُل ِمْ  ن منْيِ  (1)رنم{}ِإنَّا حنمُْ  ن ميَّْلنما الذِّْترم ومِإنَّا لمُه حلمماِفظُ تزاىل: 

يٍد{ ْلِفِه ت مْنيِزٌل ِمْ  حمِكيٍم محِم ْزِه ومالم ِمْ  خم زمدم
وحّن حفظ القرآن نغري السنة الميك  ألن السنة  (2)

م تما قال تزاىل:  مدينة للقرآن لِلنَّاِس مما نُ يِّلم إِلمْيِدْم وملمزملَُّدْم }ومحمنْ يمْلنما إِلمْيكم الذِّْترم لِتُد منيِّ
ز مت مفمكَُّرونم{
(3)   

ل جممله فرِّ تُ اليت  ،ةاملطدر  ، وهر السنةوالندّ  نياِن الكتابستليم عرمة ت عرمة الكتابو 
ص عامه وححيانا زأيت حبكم جدزد ال زرجد يف القرآن تحرمة اجلمع نني رِّ د مطلقه وختُ قيِّ وتُ 

القرآن حبرمة اجلمع نني األختني وَل زتزرض للجمع نني جاء  تدا املرحة وعمَّ حو املرحة وخالتدا 
تذلك حمرنا   هتتاناتداع  و  اهلل تدارك وتزاىل نإطاعته تما حمرنااملرحة وخالتدا واملرحة وعمتدا  

 .  هل املثال ال احلرر نشري إىل نزضواتداع تسنته على تسدي هرتسرلنإطاعة 
ُُم اخلِي مرمُة ِمْ   }وممما تمانم قال اهلل تزاىل: ِلُمْؤِمٍ  ومالم ُمْؤِمنمٍة ِإ ما قمضمى اللَُّه ومرمتُسرلُُه حمْمرًا حمْن زمُكرنم هلم

اًل ُمِديًنا{ حمْمرِِهْم ومممْ  ز مْزِص اللَّهم ومرمتُسرلمُه ف مقمْد ضملَّ ضمالم
(4) . 

 . هنا نفى االختيار نزد قضاء اهلل ورتسرله م  غري تفرقة نيندما

                                                           
 . 3تسررة احلجر:  ( 1) 
 . 47تسررة فرلت:   (2)
 . 44تسررة النحل:   (3)

 . 31تسررة األحياب:  - 4



 
 

26 

ا الَِّذز م آممُنرا حمِطيُزرا اللَّهم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم ومحُويل األمْمِر ِمْنُكْم فمِإْن ت منمازمْعُتْم يف شمْيٍء ف مرُ }زما حمز    د وُه دم
ٌر ومحمْحسمُ  تمْأِوزاًل{ ي ْ ِإىلم اللَِّه ومالرَّتُسرِل ِإْن ُتْنُتْم تُ ْؤِمُنرنم نِاللَِّه ومالي مْرِم اآلِخِر  مِلكم خم
(1) . 

 . تما حمر نإطاعته تسدحانه وتزاىل-صلى اهلل عليه وتسلم–وهنا حمر اهلل نإطاعة الرتسرل 
اٌب حملِيٌم{ نمٌة حمْو ُزِريد مُدْم عمذم ِر الَِّذز م خُيمالُِفرنم عمْ  حمْمرِِه حمْن ُتِريد مُدْم ِفت ْ }ف مْليمْحذم
(2) . 

 . نيا وعذاب حليم يف اآلخرةهنا جزل خمالفة حمر الرتسرل تسدب إصانة الفتنة والشِّرك يف الد
ُدوا يف حمنْ ُفِسِدْم حمرمًجا ممَّ  ن مُدْم مُثَّ الم جيِم ا }فمالم ومرمنِّكم الم زُ ْؤِمُنرنم حمىتَّ حُيمكُِّمركم ِفيمما شمجمرم ن مي ْ

 . (3)قمضمْيتم ومُزسملُِّمرا تمْسِليًما{
والشِّجار نينه  يف النِّياع  -مصلى اهلل عليه وتسلّ -رتسرل اهلل   َل حيكِّموهنا نفى اإلميان عمَّ 

 . ووجد يف نفسه حرجاً م  قضائه وَل زسلِّم تسليماً ونني غريه  
}وممما آتماُتُم الرَّتُسرُل فمُخُذوُه وممما ن مدماُتْم عمْنُه فمانْ ت مُدرا ومات َُّقرا اللَّهم ِإنَّ اللَّهم شمِدزُد الِزقماِب{
(4) . 

دليال واالنتداء عّما هنى وجزله  -صلى اهلل عليه وتسّلم-هنا حمر اهلل ناألخذ ِبا حمر الرتسرل
 . ىعلى الّتقر 

}فمات َُّقرا اللَّهم ومحمْصِلُحرا  ماتم ن مْيِنُكْم ومحمِطيُزرا اللَّهم ومرمتُسرلمُه ِإْن ُتْنُتْم ُمْؤِمِننيم{
(5) . 

ةم ومآُترا اليَّتماةم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم لمزملَُّكمْ   . (6)تُ ْرمحمُرنم{ }ومحمِقيُمرا الرَّالم
المُكْم{  . (7)}زما حمز  دما الَِّذز م آممُنرا حمِطيُزرا اللَّهم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم ومالم تُ ْدِطُلرا حمْعمم

زات الثالثة األخرية حمر نإطاعة الرتسرل نزد األمر نإطاعة اهلل وجزل عدم إطاعته دليال اآل
 ل حعماله تلَّدا .على عدم إميانه وحرمانه م  رمحة اهلل وإنطا

ِحيٌم. ُقْل }ُقْل ِإْن ُتْنُتْم حتُِد رنم اللَّهم فماتَِّدُزرين حُيِْدْدُكُم اللَُّه ومز مْغِفْر لمُكْم ُ نُرنمُكْم وماللَُّه غمُفرٌر رم 
اِفرِز م{ حمِطيُزرا اللَّهم ومالرَّتُسرلم فمِإْن ت مرملَّْرا فمِإنَّ اللَّهم الم حيُِب  الكم
(1) . 

                                                           

 . 23تسررة النساء:  - 1
 . 13تسررة النرر:  - 2
 . 12تسررة النساء:  - 3
 . 7تسررة احلشر:  - 4
 . 4تسررة األنفال:  - 5
 . 21تسررة النرر: (6)
 33تسررة حممد:  (7)
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دلياًل على حمدة اهلل ح  م  ليس مّتِدزا  -صلى اهلل عليه وتسّلم-جزل اهلل اتّداع الرتسرل وهنا 
 فليس حمّداً هلل والند -صلى اهلل عليه وتسّلم-للرَّتسرل

ألولئك الذز  زقرلرن زكفينا تتاب اهلل ندون تديني تسنة  ةمفحم حدلّةوغريها  وهذه اآلزات
 . -صلى اهلل عليه وتسلم-رتسرل اهلل

 عليه اهلل صلى الرتسرل ناتداع حمر القرآن فإن... " لشيخ عدد الزيزي ن  ناز رمحه اهلل:قال ا
 حمر اهلل تتاب حن إ  له؛ زنقد وَل نه، زؤم  وَل اهلل، نكتاب ززمل َل فإنه زتدزه َل فم  وتسلم،
 والسالم، الرالة عليه خمالفته م  وحذر ناتداعه، وحمر وتسلم، عليه اهلل صلى الرتسرل نطاعة
 طاعة القرآن، م  جيء السنة ألن تذب؛ فقد السنة دون وزتدزه نالقرآن زأخذ حنه زعم فم 

 حن ميك  فال القرآن، هبا ناألخذ وحمر القرآن، هبا األخذ على ودل القرآن، م  جيء الرتسرل
 حن ميك  وال السنة، اتداع ندون للقرآن متدزاً  اإلنسان زكرن حن ميك  وال هذا، ع  هذا زنفك
 . 2اآلخر" ع  ححدمها زنفك ال متالزمان فدما القرآن، اتداع ندون للسنة متدزاً  زكرن

 
 

                                                                                                                                                                       

 . 34ل عمران : تسررة آ (1)
 44/4اإلتسالمية، الشدكة مرقع نتفرزغدا قام صرتية دروس(: ه 4471:  املترىف) اهلل عدد ن  الزيزي ناز،عدد ان  (2)
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 األول لبابا
 -رضي اهلل عنه-حيب نكر الردزقشخرية التزرزف ن

 فررلثالثة  وخالفته وحتتهومناقده، 

 األول فصلال
 شخريته

 الثاني فصلال            
  مناقده               

 الثالث فصلال             
 خالفته                 

 حعماله فيداو                  
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األول الفصل  

شخصيته، ومناقبه   

مبحثان وتحته   

األول المبحث  

 شخصيته

مطالب وتحته   
نسبه اسمه: األول المطلب  
ووفاته مولده: الثاني المطلب  

أوالده زوجاته، أسرته،: الثالث المطلب  
مروياته صفته،: الرابع المطلب  

الثاني المبحث  

مناقبه   

مطالب وتحته   
عبادة   الناس أكثر: األول المطلب  
شجاعة   الناس أكثر:  الثاني المطلب  

-وسلّم عليه هللا صلى - هللا رسول على الناس أمن  : الثالث المطلب  
إطالقا الناس أفضل: الرابع المطلب  

-َوسلم َعلَْيه   هللا صلى-هللا لرسول صحبة أكثرهم: الخامس المطلب  
-َوسلم َعلَْيه   هللا صلى- هللا رسول الى الناس أحب  : السادس المطلب  

علما   الناس أكثر: السابع المطلب  
قا الصحابة أكثر: الثامن المطلب بماله تصد   
بالجنة بشارة الصحابة أول: التاسع المطلب  
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 مطالب حتتهو  شخريته: األول المبحث
 امسه ونسده  المطلب األول:

)  ...عمْدُد اللَِّه ْنُ  ُعْثممانم ْنِ  عماِمِر ْنِ  عمْمرِو ْنِ  تمْزِب ْنِ  تسمْزِد ْنِ  ت مْيِم ْنِ  ُمرَّةم ْنِ  تمْزبِ 
 ىف مرة ن  تزب(. -صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  -زلتقى مع رتسرل اهلل 

 نِْنُت صمْخِر ْنِ  عماِمِر ْنِ  تسمْزِد ْنِ  ت مْيِم ْنِ  ُمرَّةم ْنِ  تمْزِب ْنِ  ُلؤم ٍّ. ومحُم ُه حُم  اخْلمرْيِ  
يماِة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومزُ قماُل: امْسُُه عمِتيُق، نمْدرِ ٌّ ُمدماجِ  رٌِ  ومحمتْسلممم حمن مرماُه يف حم

 . (1)حموَّيلٌّ 
: وهذا الذى  ترناه م  حن اتسم حىب نكر الردزق عدد اهلل هر الرحيح (2)قال اإلمام النرو  

واملشدرر، وقيل: امسه عتيق، والرراب الذى عليه الزلماء تافة حن عتيًقا لقب له ال اتسم، 
 .(4)...ن  تسزد  3ولقب عتيًقا لزتقه م  النار، وقيل حلس  وجده ومجاله، قاله الليث

: عمْ  عماِئشمةم، حمنَّ حمنما نم  حمْنتم عمِتيُق اللَِّه »ْكٍر، دمخملم عملمى رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ف مقمالم
ا حمِدزٌث غمرِزبٌ »ف مي مْرممِئٍذ مسِّيم عمِتيًقا « ِم م النَّارِ   (5)«همذم

                                                           
ق: د. ناتسم فيرل حمحد يحقنتم، 4334 – 4444الطدزة: األوىل،  ،اآلحاد واملثاين ، يفعاصم ن  حيب تره ا (1)

 . 4/11ض، الرزا –اجلرانرة، الناشر: دار الرازة 
حيىي ن  شرف ن  حس  ن  حسني ن  مجزة ن  حيام احلازمي الزاَل، حميي الدز  حنر زترزا النرو  مث الدمشقي  (2)

الشافزي الزالمة شيخ املذهب، وتدري الفقداء يف زمانه، ولد ننرى تسنة إحدى وثالثني وتستمائة، ونرى قرزة م  قرى 
. تريف يف ليلة حرنع وعشرز  م  وغري  لك.. روضة واملنداج والرزاضشرح مسلم والولر مؤلفات عدزدة مثل  حرران،

، الددازة والندازة، ن  عمر القرشي ان  تثري، حنر الفداء، إمساعيل، .ننرى، ودف  هناك رمحه اهلل رجب م  هذه السنة
 .43/377م. نتحقق: علي شري ، الناشر: دار إحياء الرتاث الزريب، 4311 -، ه  4411الطدزة: األوىل 

الليث ن  تسزد ن  عدد الرمح  الفدمي حنر احلارث املرر  ثقة ثدت فقيه إمام مشدرر م  السانزة مات يف شزدان  (3)
ق: حممد عرامة يحقنت تقرزب التدذزب. ،حمحد ن  علي ،حنر الفضل ان  حجر، الزسقالين، –تسنة مخس وتسدزني ع. 

 .  5684، الرقم: 1/464 ،تسررزا –الناشر: دار الرشيد ، م4311 – 4411األوىل،  الطدزة:
 .7/414هتذزب األمساء واللغات.  ،النرو  (4) 
، 2/141، نماُب ممنماِقِب حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومامْسُُه عمْدُد اللَِّه ْنُ  ُعْثممانم وملمقمُدُه عمِتيٌق  الرتمذ . حخرجه (5) 

(،وإنراهيم عطرة 3(، وحممد فؤاد عدد الداقي )ج  7، 4حمحد حممد شاتر )ج   حتقيق وتزليق:، 3173 رقم احلدزث:
مرر، الطدزة:  –(،الناشر: شرتة مكتدة ومطدزة مرطفى الدايب احلليب 2، 4عرض املدرس يف األزهر الشرزف )ج  

. انظر يفضز وهر إتسحاق ان  حيىي ان  طلحة ان  عديد اهلل التيمي ويف تسنده م، 4372 -ه   4332الثانية، 
م  حدزث  يف تسلسلته الرحيحة لشاهده اجليد لدايناأل لك  صححهو  . 331، الرقم: 4/413تقرزب التدذزب. 
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 وحمجزت األئمة على تسميته صدزًقا. قال على ن  حىب طالب، رضى اهلل عنه: إن اهلل تزاىل
صدزًقا، وتسدب  -صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  -هر الذى مسى حنا نكر على لسان رتسرل اهلل 

والزم الردق، فلم زقع  -صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  -تسميته حنه نادر إىل تردزق رتسرل اهلل 
 .(1)مندم هناة وال وقفة ىف حال م  األحرال

صدزقا يف هذا احلدزث ألن املراد نالشديدز   –عملمْيِه ومتسملَّمم  صملَّى اهللُ  -تما مساه رتسرل اهلل 
 –صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  -عمر وعثمان واملراد نالردزق حنرنكر، والنيب هر نفسه

ُحًدا، ومحمنُر ع  حمنمسم ْن م مماِلٍك رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قال: حمنَّ النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم صمِزدم حُ 
 : اُن ف مرمجمفم هِبِْم، ف مقمالم زٌق، »نمْكٍر، ومُعممُر، ومُعْثمم اثْ ُدْت ُحُحُد فمِإَّنَّما عملمْيكم نميبٌّ، ومِصدِّ

انِ   (2)«ومشمِديدم
حِتْىيم  عمْ  حميب 

ْزُت عمِليًّا رمِضيم اللَُّه عمْنُه، (3) : مسِم تْسُم حميب نمْكٍر ِم م حيمِْلُف نِاللَِّه ت مزماىلم حُْنيِلم ا»، قمالم
زقِ  اِء الرِّدِّ  . (4)«السَّمم

                                                                                                                                                                       

اللَِّه ِم م  ِتيقُ تمانم اتْسُم حميب نمْكٍر عمْددم اللَِّه ْن م ُعْثممانم، ف مقمالم لمُه النَّيِب  صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم: "حمْنتم عم عدد اهلل ن  الينري قال:  
ِتتماُب ِإْخدمارِِه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم عمْ  مناقب الرحانة رضي اهلل عندم .". حخرجه ان  حدان النَّاِر" فسمي عتيقا

ترتيب: ، 1114ث: ،رقم احلدز42/711 ،ِ ْتُر السَّدمِب الَِّذ  ِمْ  حمْجِلِه مُسِّيم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه عمِتيًقا، حمجزني
الناشر: مؤتسسة الرتسالة، ،حققه وخرج ححادزثه وعلق عليه: شزيب األرنؤوط، عالء الدز  علي ن  نلدان الفارتسياألمري 
 .م4311 -ه  4411األوىل،  الطدزة:، نريوت

دزة: الط الناشر: مكتدة املزارف للنشر والترززع، الرزاض ،4274، رقم احلدزث: 4/413انظر: السلسلة الرحيحة.
 .م 4332 -ه   4442: 4 - 4ج   عام النشر:،األوىل، )ملكتدة املزارف(

 7/414هتذزب األمساء واللغات.  (1) 
« لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل ». تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: يف صحيحه الدخار  حخرجه (2) 
يمتماِن، زُ قماُل:  .يف تسننه الرتمذ و  ،3173، رقم احلدزث: 2/3 نماٌب يف ممنماِقِب ُعْثممانم ْنِ  عمفَّانم رمِضيم اللَُّه عمْنُه، وملمُه ُتن ْ

 ،3137،رقم احلدزث: 2/174حمنُر عمْمرٍو، ومحمنُر عمْدِد اللَِّه.
/ 4. تقرزب التدذزب. لثة نخ سن  تسزد احلنفي حنر حتىي حوله مثناة م  فرق مكسررة تريف صدوق م  الثاحكيم   (3) 

 . 4413، الرقم: 477

زِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه،حخرجه حنر عاصم، يف (4)   ،القاتسم رحن ،، الطرباين1رقم األثر:  4/71اآلحاد واملثاين. ناب ِ ْتُر الرِّدِّ
يد السلفي، الطدزة: ، احملقق: محد  ن  عدد اجمل44، رقم احلدزث: 4/22املزجم الكدري.  ،حزرب تسليمان ن  حمحد ن 

الُُه ثِقماٌت انظر:  –دار النشر: مكتدة ان  تيمية  ،الثانية ، الفضل رحن ،الزسقالين ،ن  حجراالقاهرة ، قال ان  حجر  رِجم
، رقم تتده وحنرانه وححادزثه: 4373نريوت،  -فتح الدار  شرح صحيح الدخار  ، الناشر: دار املزرفة  ،حمحد ن  علي 
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 مرلده، وفاته :المطلب الثاني
نسنتني وحشدر؛ فإنه مات وله ثالث وتسترن  -صلى اهلل عليه وتسلم-ولد نزد مرلد النيب   

 تسنة.
يف هتذزب األمساء واللغات: ولد حنر  (2)وقال النرو (1)ولد نزد الفيل نسنتني وتستة حشدر 

 .اهلل عنه، نزد الفيل نثالث تسنني تقرزًدا نكر، رضى
 -فإن حناه ترىف نزده ننحر تستة حشدر، والرحيح حنه ترىف وله ثالث وتسترن تسنة ترتسرل اهلل 

 . (3)–صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم 
تانت وفاته زرم االثنني يف مجادى األوىل تسنة ثالث عشرة م  : و  (4)قال احلافظ ان  حجر

 . ان  ثالث وتستني تسنةاهلجرة، وهر 
: حم   ز مْرٍم تُ ُريفِّم   رمتُسرُل عمْ  عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدما، قمالمْت: لممَّا ث مُقلم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه قمالم

ا؟ « ز مْرمم ااِلثْ ن منْيِ »اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم؟ قُ ْلُت:  : حم   ز مْرٍم همذم « . ز مْرُم ااِلثْ ن منْيِ »قُ ْلُت: ف مقمالم

                                                                                                                                                                       

الداقي، قام نإخراجه وصححه وحشرف على طدزه: حمب الدز  اخلطيب، عليه تزليقات الزالمة: عدد  حممد فؤاد عدد
 .7/3الزيزي ن  عدد اهلل ن  ناز 

. اإلصابة في تمييز الصحابة ه (،127الفضل حمحد ن  علي ن  حممد ن  حمحد ن  حجر )املترىف:  رحن الزسقالين (1) 
 4442 -نريوت، الطدزة: األوىل  –حممد مزرض، الناشر: دار الكتب الزلمية حتقيق: عادل حمحد عدد املرجرد وعلى 

 .442/ 4، ه 
 . 31تسدقت ترمجته ص (2)
، عنيت ننشره وترحيحه 434/ 7 .تهذيب األسماء واللغات ،زترزا حميي الدز  حيىي ن  شرف رحنالنرو  -(3)

 –داعة املنريزة، زطلب م : دار الكتب الزلمية، نريوت والتزليق عليه ومقانلة حصرله: شرتة الزلماء ِبساعدة إدارة الط
 . لدنان

الشافزي:ولد تسنة ثالث وتسدزني  ،مث املرر  ،الزسقالين ،شداب الدز  حنر الفضل حمحد ن  علي ن  حممد(4)
وتسدزمائة وعاىن حوال األدب ونظم الشزر فدلغ فيه الغازة مث طلب احلدزث م  تسنة حرنع وتسزني وتسدزمائة فسمع 

احلافظ حنا الفضل الزراقي ونرع يف احلدزث وتقدم يف مجيع فنرنه، حكي حنه شرب ماء زميم كثري، ورحل والزم شيخه ال
جالل  تريف يف    احلجة تسنة اثنتني ومخسني ومثاَّنائة،انظر: ...هيب يف احلفظ فدلغدا وزاد عليداليرل إىل مرتدة الذ

الناشر: دار ، حقق: الشيخ زترزا عمرياتنت،دقات احلفاظ للذهيب[عدد الرمح  ن  حيب نكر،  زل ]ط ،الدز  السيرطي
 . 4/724 الكتب الزلمية
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ا ن مْييِن ومن منْيم اللَّْيِل. قمالمْت:  : فمِإينِّ حمْرُجر ِم م اللَِّه ت مدمارمكم ومت مزماىلم ِفيمم فممماتم ِم م اللَّْيِل ومُدِف م »قمالم
ثماءِ  لمةم الث الم  . 1«لمي ْ

 وحوالده ،زوجاته ،حتسرته: المطلب الثالث
ت عدد الزيى ْن  عدد حتسزد ْن  نرر ْن  مالك ْن  حسل ْن  عامر نن -وزقال قتيلة -قيلة ح.

  مالك ْن  حسل ْن  عامر ن  ْن  لؤ . وزقال: ننت عدد الزيى ْن  عدد حتسزد ْن  جانر نْ 
 .والدة حمساء ننت حيب نكر، وشقيقدا عدد اللَّه (2)،لؤ ّ 
قمالمْت: قمِدممْت عملميَّ حُمِّي ومِهيم ُمْشرِتمٌة يف عمْدِد عمْ  حممْسماءم نِْنِت حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما،  

هِتِْم ممعم حمنِيدما، فماتْست مْفتمْت رمتُسرلم ا للَِّه قُ رمْزٍش، ِإْ  عماهمُدوا رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومُمدَّ
:  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ف مقمالمْت: زما رمتُسرلم اللَّهِ  ِإنَّ حُمِّي قمِدممْت عملميَّ ومِهيم رماِغدمٌة حمفمأمِصُلدما؟ قمالم

 (3)«ن مزمْم ِصِليدما»
ننت عامر ن  عرمير ن  عدد مشس ن  عتاب ن  ح زنة ن  تسديع ن  دمهان ن   أم رومان .ب

احلارث ن  غنم ن  مالك ن  تنانة الكنانية امراة حيب نكر الردزق.وهي حم عائشة، وعدد 
هنا م  نين غنم ولد  حيب نكر.تذا نسددا الينري، وخالفه غريه خالفا تثريا، وحمجزرا ح الرمح 

وترفيت يف حياة رتسرل اهلل صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم يف    احلجة تسنة ، ن  مالك ن  تنانة
للَُّه تست م  اهلجرة، وقيل: تسنة حرنع، وقيل: تسنة مخس، قاله حنر عمر، فنيل رتسرل اهلل صملَّى ا

ن  احلارث ن   (4)وتانت قدل حيب نكر حتت عدد اهلل ،ومتسملَّمم يف قربها، واتستغفر هلاعملمْيِه 
                                                           

، رقم 4/11حخرجه ان  حيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، الزشرة املدشرز  ناجلنة،  تر الردزق رضي اهلل عنه،  (1) 
 ، رواته تلدم ثقات وثدت روازة نزضدم ع  الدزض فاخلرب صحيح .22احلدزث: 

تستيزاب يف مزرفة األصحاب. أليب عمر زرتسف ن  عدد اهلل ن  حممد ن  عدد الرب ن  عاصم النمر  القرطيب اال (2) 
 -ه   4447، احملقق: علي حممد الدجاو ، الناشر: دار اجليل، نريوت، الطدزة: األوىل، 4/4714ه (،413)املترىف: 
 م. 4337

، 3413، رقم احلدزث: 4/413ناب إمث م  عاهد مث غدر،  تتاب اجليزة، ناب نزد.يف صحيحه الدخار  حخرجه(3) 
انُرا ُمْشِر  تتاب الكسرف،  مسلم. وحخرجه ْزِ  وملمْر تم ِد، وماْلرماِلدم ، ِتنيم نماُب فمْضِل الن َّفمقمِة ومالرَّدمقمِة عملمى اأْلمقْ رمِننيم وماليَّْوِج وماأْلمْوالم

 .71341احلدزث:  رقم، 44/214. حمحدد ، مسن4113ث: ، رقم احلدز7/131
قال الراقد : عدد اهلل ن  احلارث ن  تسخربة،  قدم مكة فحالف حنا نكر قدل اإلتسالم وتريف ع  حم رومان وقد   (4) 

، 2/711ه (،714رفد  )املترىف: لرالح الدز  خليل ن  حزدك ن  عدد اهلل ال.ولدت له الطفيل. الرايف نالرفيات
 م.7111 -ه 4471نريوت، عام النشر: –لناشر: دار إحياء الرتاث حقق: حمحد األرناؤوط وترتي مرطفى،انت
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، وتريف عندا، فخلف (1)تسخربة ن  جرثرمة اخلري ن  عادزة ن  مرة األزد ، فرلدت له الطفيل
 . (2)الطفيل ألمه ه عائشة، وعدد الرمح ، فدما حخراعليدا حنر نكر، فرلدت ل

ْن  مزد ْن  احلارث ْن  تيم ْن  تزب ْن  مالك ْن  قحافة ْن  عامر  اء بنت عميسأسم ج.
ْن  رنيزة ْن  عامر ْن  مزاوزة ْن  ززد ْن  مالك ْن  نشر  ْن  وهب اللَّه ْن  شدران ْن  عفرس 

ا. وقيل حمساء نن ت ْن  خلف ْن  حقدل، ومُهرم مجاعة خثزم ْن  حَّنار عملمى االختالف يف حَّنار همذم
عميس ْن  مالك ن  النزمان ان  تزب ْن  مالك ْن  قحافة ْن  عامر ْن  ززد نشر. ْن  وهب 
اللَّه اخلثزمية، م  خثزم. وحمدا هند ننت عرف ْن  زهري ْن  احلارث ْن  تنانة، وهي حخت 
ميمرنة زوج النيب صلى اهلل عليه وتسلم، وحخت لدانة حم الفضل زوجة الزداس وحخت حخراهتا ، 

ء وحختدا تسلمى وحختدا تسالمة اخلثزميات ه  حخرات ميمرنة ألم، وه  تسع، وقيل فأمسا
 ...عشر حخرات ألم وتست ألب وحم، 

 حرض احلدشة ممعم زوجدا جزفر ْن  حيب طالب، م  املداجرات ِإىلتانت حمساء ننت عميس 
ما قتل جزفر ْن  حيب فرلدت له هناك حممًدا حمْو عمْدد اللَِّه وعرنًا، مث هاجرت ِإىلم املدزنة، فل

طالب تيوجدا حمنُر نمْكر الردزق، فرلدت له حُمممَّد ْن  حيب نكر، مث مات عندا فتيوجدا عمِلّي 
 ْن  حميب طماِلٍب، فرلدت له حيمْىيم ْن  عمِلّي ْن  حميب طماِلٍب، ال خالف يف  لك...

ر ُمرتسمى األشزر ، وانندا عمْدد روى عمْ  حمساء ننت عميس م  الرحانة ُعممر ْن  اخْلمطَّاِب، وحن
 .(3)اللَِّه ْن  جزفر ْن  حيب طالب

: قمالم  يف شأهنا وشأن :  -صلى اهلل عليه وتسلم-رتسرل اهلل عمْ  حميب ُمرتسمى رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم
د مْقنماُتْم نِاهلِْْجرمِة، ف منمحْ حيث قال:  املداجرز  إىل حرض احلدشة رّدا على عمر ن  اخلطاب ُ  تسم

                                                           
الطفيل ن  عمدد اهلل ن  احلارث ن  تسخربة األزد  ، وزُقال : األتسد  حزضا.له صحدة ، وهر حخر عائشة زوج النيب  (1) 

  : النيب صلى صلى اهلل عليه وتسلم ، المدا ، وهر والد عرف ن  الطفيل ، وجد عرف ن  احلارث ن  الطفيل.رمومى عم 
اهلل عليه وتسلم )ق( حدزثًا.رمومى عمنه : رنزي ن  حراش )ق( ، والي ْهرِّ .قال حنر نكر ن  حميب خيثمة : ال حدر  م  ح  

، 43/331[،747 - 124ليرتسف ن  اليتي عددالرمح  حنر احلجاج املي  ].هتذزب الكمال مع حراشيه قرزش هر ؟.
 م.4311 – 4411نريوت،الطدزة : األوىل ،  –ر : مؤتسسة الرتسالة احملقق : د. نشار عراد مزروف،الناش

حتسد الغانة يف مزرفة الرحانة. أليب احلس  علي ن  حيب الكرم حممد ن  حممد ن  عدد الكرمي ن  عدد الراحد  (2) 
 -د مزرض ، احملقق: علي حمم7421، رقم األعالم: 7/371ه (،131الشيداين اجلير ، عي الدز  ان  األثري )املترىف: 

 م . 4334 -ه  4442عادل حمحد عدد املرجرد، الناشر: دار الكتب الزلمية، الطدزة: األوىل، تسنة النشر: 
 .4/4712االتستيزاب يف مزرفة األصحاب.  (3)
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اِنِه ِهْجرمٌة »...حمحمق  ِنرمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِمْنُكمْ  لمْيسم نِأمحمقَّ يب ِمْنُكْم، وملمُه ومأِلمْصحم
ٌة، وملمُكْم حمنْ ُتْم   .(1)« ِهْجرمتمانِ  -حمْهلم السَِّفينمِة  -وماِحدم

مرئ القيس ن  مالك ن  ثزلدة ن   ن  ززد ن  حيب زهري ن  مالك ن  ا حديدة ننت خارجة د.
تزب ن  اخليرج ان  احلارث ْن  اخليرج زوجة حيب نكر الردزق. هي ننت خارجة اليت قمالم 
ا حمنُر نمْكر يف مرضه الَِّذ  مات منه، إن  ا نط  ننت خارجة قد حلقي يف خلد  حهنا  ِفيدم

رم، مث تيوجدا طلحة ْن  جارزة، فكانت تذلك جارزة ولدت نزد مرته، فسمتدا عائشة حم تلث
ا قرل حهل النسب  . (2)عديد اللَّه فرلدت له زترزا وعائشة انين طلحة، همذم

صملَّى اهلُل عملمْيِه  -قال الزلماء: ال زُزرف حرنزة متناتسلرن نزضدم م  نزض صحدرا رتسرل اهلل 
حىب قحافة، إال آل حىب نكر الردزق، وهم: عدد اهلل ن  حمساء ننت حىب نكر ن   -ومتسملَّمم 

كر ن  حىب قحافة، فدؤالء األرنزة صحانة متناتسلرن، وحزًضا حنر عتيق ن  عدد الرمح  ن  حىب ن
 .(3)رضى اهلل عندم

 مروزاته صفته، :المطلب الرابع
رمحمْزُت  عمْ  عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدما ، حمن َّدما رمحمْت رمُجال ممارًّا ، ومِهي يف همْردمِجدما ، ف مقمالمْت : مما

ا ، فمِقيلم هلمما : ِصِفي لمنما حمنما نمْكٍر ، ف مقمالمْت : تمانم رمُجال حمنْ يمضم  رمُجال حمْشدمهم نِأميب نمْكٍر ِمْ  همذم
يًفا خمِفيفم اْلزماِرضمنْيِ  ، ممْزُروقم  (6)ال تمْستمْمِسُك حمزمرَّتُُه ، تمْست مْرِخي عمْ  ِحْقرمْزهِ  (5)، حْحنما( 4)حنِم

ن منْيِ  (7)ْجهِ اْلرم  ، غمائِرم اْلزمي ْ
نماِتئم اجلْمد ْدمةِ  ( 8)

عمارِ م األشماِجعِ  ،( 9)
ِذِه ِصفمُتهُ  (1)  (2)، هم

                                                           

يف مسلم ، و 4731، رقم احلدزث: 2/437 تتاب املغاز ، ناب غيوة خيرب،.يف صحيحه الدخار  حخرجه (1) 
تتاب فمضمائِِل   ،ائِِل جمْزفمِر ْنِ  حميب طماِلٍب ومحممْسماءم نِْنِت ُعممْيٍس ومحمْهِل تسمِفينمِتِدْم رمِضيم اهلُل عمن ُْدمْ نماُب ِمْ  فمضم  .هصحيح

 .7213، رقم احلدزث: 4/4341، الرَّحمانمِة رمِضيم اهللُ ت مزماىلم عمن ُْدمْ 
 .4/4117اإلتستيزاب يف مزرفة األصحاب. (2) 
 .7/414فتح الدار .  ( 3) 
 خفيف الزارضني: املقررد نالزارض جدة الرجه. (4) 
 ححنأ: احلنأ: ميل يف الظدر، وقيل: يف الزنق. (5) 
 حقرزه: األصل يف احلقر: مزقد اإلزار، ومجزه "ححق وححقاء" مث مسي نه اإلزار للمجاورة. (6)
 مزروق الرجه: عروق وجده ظاهرة. (7) 
 قزر احلدقة ضد اجلاحظ .عيناه داخلتان يف رحتسه الصقتان ن (8) 
 ناتئ اجلددة: ظاهر اجلدني واضحه.  (9) 
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ُلْغ رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم عمْ  حمنمٍس  وملمِك َّ حمنما نمْكٍر تمانم ِم م الشَّْيِب مما خيمِْضُب َلْم ز مد ْ
تمِم حمىتَّ ز مْقنمأم شمزمرُهُ خيمِْضُب نِاحْلِنَّاِء   (3).وماْلكم
مائة  -صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  -ُروى للردزق، رضى اهلل عنه، ع  رتسرل اهلل قال النرو : 

واثنان وحرنزرن حدزثًا، اتفق الدخارى ومسلم مندا على تستة، وانفرد الدخارى نأحد عشر، 
 -صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  -ته ومالزمته النىب ومسلم حبدزث، وتسدب قلة روازاته مع تقدم صحد

 .حنه تقدمت وفاته قدل انتشار الألحادزث، واعتناء التانزني نسماعدا وحتريلدا وحفظدا
روى عنه عمر ن  اخلطاب، وعثمان ن  عفان، وعلى، وعدد الرمح  ن  عرف، وان  مسزرد،  

زاص، وززد ن  ثانت، والرباء ن  عازب، وحذزفة، وان  عمر، وان  عداس، وان  عمرو ن  ال
روى عنه مجاعات م   وحنر هرزرة، وعقدة ن  احلارث، واننته عائشة، وطارق ن  شداب.

 .(4)التانزني، مندم قيس ن  حىب حازم، وحنر عدد اهلل الرناحبى، وخلق غريهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 عار  األشاجع: هي مفاصل األصانع، واحدها حشجع، ح  تان اللحم عليدا قليالً.  (1)
 –ق: محد  ن  عدد اجمليد السلفي، دار النشر: مكتدة ان  تيمية يحقنتاملزجم الكدري. حخرجه الطرباين يف  (2) 

تما يف   مرتوك مع تسزة علمهوهر  حممد ن  عمر ن  واقد الراقدى األتسلمىفالروازة ضزيفة فيه  الثانيةالقاهرة،الطدزة: 
 . 7/777، وشزيب ن  طلحة خمتلف فيه، انظر: مييان اإلعتدال، 1472، الرقم: 431/ 4التقرزب.

ناده ثقات تسرى رجال إتس ،43121، رقم احلدزث: 71/342 م  مسند حنس ن  مالك، .يف مسندهحمحدحخرجه ( 3) 
   ، فاحلدزث حس 2372، الرقم: 4/471حممد ن  راشد املكحريل وهر صدوق زدم انظر: تقرزب التدذزب.

 .7/414هتذزب األمساء واللغات.   (4) 
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  طالبوحتته م مناقده،الثاني:  مبحثال
  ادةً حتثر الناس عد: ولاأل طلبالم

حخذ نه وقام  م  السن  إالّ  تسنةً الو  صاحلاً  ع عمالً َل زدم  -رضي اهلل عنه-إّن حنا نكر الردزق
مُثَّ حمْورمثْ نما اْلِكتمابم الَِّذز م } ححس  قيام وهر م  السانقني ناخلريات تما قال اهلل تزاىل: نه

ُدْم ظماَِلٌ لِن مْفِسِه ومِمن ْ  نما ِمْ  ِعدماِدنما فمِمن ْ ُدْم تسماِنٌق نِاخْلمي ْرماِت نِِإْ ِن اللَِّه  مِلكم اْصطمفمي ْ ُدْم ُمْقتمِرٌد ومِمن ْ
ِدريُ   . (1){ُهرم اْلفمْضُل اْلكم

فم  هؤالء الذز  اصطفينا م  عدادنا م  زظلم نفسه نرترنه  :(2)قال اإلمام ان  جرزر الطرب 
ُدْم ُمْقتمِرٌد( وهر غري املدالغ يف طاعة رنه وغري  املآمث واجرتامه املزاصي واقرتافه الفراحش )ومِمن ْ

ُدْم تسماِنٌق نِاخْلمي ْرماِت(  اجملتدد فيما حليمه م  خدمة رنه حىت زكرن عمله يف  لك قرًدا )ومِمن ْ
وهر املربز الذ  قد تقدم اجملتددز  يف خدمة رنه وحداء ما ليمه م  فرائضه، فسدقدم نراحل 

 .(3)نِِإْ ِن اللِِّه( زقرل: نترفيق اهلل إزاه لذلكاألعمال وهي اخلريات اليت قال اهلل جل ثناؤه )
م م  الراجدات والفرائض نل َل زكتفرا هبذا ديف زمرة السانقني املقرنني الذز  حدوا ما عليوهر 
)  وَل زرتترا حسنة وفضيلة إاّل نادروا إليدا وحخذوا قامرا نالسن  والتطرعات ححس  قيامالقدر 

؟ نقياهم نالراجدات ححس  قيام مث ناألخذ نالسن  الندرزة والسانقرن ِبا ا تسدقرا غريهم 
ّلة تان حنر نكر الردزق م  هذه الث ُ    -صلي اهلل عليه وتسلم-والنرافل(  نشدادة رتسرل اهلل

نَّاِت النَِّزيِم ثُ لٌَّة مِ   املدارتة  م تما قال اهلل تزاىل:}ومالسَّاِنُقرنم السَّاِنُقرنم حُولمِئكم اْلُمقمرَّنُرنم يف جم
اأْلموَِّلنيم ومقمِليٌل ِم م اآْلِخرِز م{

(4) 

                                                           
 (37تسررة فاطر: ) (1)
ِحُب التَّرمانِْيِف الدمِدزْ زمة، ِمْ  حمْهِل حمنُر جمْزفمٍر الطَّربمِّ ، صما ...، اإِلمماُم الزملمُم اجملتددُ ن  زيزد ن  تثريحممد ن  جرزر  ( 2)

حمال، وملِقي نُ دمالمء الرِّجمال، آُمل طمربمِتْستمان.ممْرِلُده تسمنمةم حمْرنمٍع ومِعْشرِْز م وممائ مت منْيِ، ومطملمبم الِزْلمم ن مْزد األمْرنمِزنْيم وممائ مت منْيِ وم  حمْتث مرم الرتَّ
ثْ رمةم تمرمانِْيف، قلَّ حمْن ت مرمى الُزُيرُن مثلمه. قمالم حممْحمُد نُ  تماِمٍل: تُ ُريفِّم اْنُ  جمرِْزٍر عمِشيَّ  ومتمانم ِمْ  حمفرماد الدَّْهر ِعْلماً، ة وم تماًء، ومتم

د مْغدمادم. وصلَّى عملمى ق مرْبه ِعدَّة ز مْزيِن: نِ -األمحمِد لِي مْرممنْيِ نمِقيما ِمْ  شمرَّال تسمنمةم عمْشٍر ومثمالمِث مائمٍة، ومُدِف م يف دمارِه نِرمْحدمِة ز مْزُقْرب 
: ومرثماُه خلٌق ِم م األمدناء ومحمْهل الدِّز ،انظر:  .474-44/412تسري حعالم الندالء. شدرٍر ليالً ومهنماراً ِإىلم حمْن قمالم

حممد ق: حمحد يحقنت 474 /71 ،جامع الديان يف تأوزل القرآن ،مد ن  جرزر ن  زيزدحم . ،حنر جزفر ،الطرب   (3)
 الناشر: مؤتسسة الرتسالة،. ،م 7111 -ه   4471، الطدزة: األوىل، شاتر

 (44-41تسررة الراقزة: ) (4)
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نشأنه ححادزث  تم  شدادة رتسرل اهلل صلى اهلل عليه وتسلم له تما ورد  لكال حدل على 
 وحنا حتتفي ندزضدا لزدم التطرزل مندا:

عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم  :لحديث األولا
: "  رمِضيم اللَُّه عمْنُه، حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهللُ  1 عملمْيِه ومتسملَّمم، قمالم

ٌر، فمممْ  تمانم  ي ْ ا خم ِديِل اللَِّه، نُرِد م ِمْ  حمنْ رماِب اجلمنَِّة: زما عمْددم اللَِّه همذم ِمْ   ممْ  حمنْ فمقم زمْوجمنْيِ يف تسم
اِد ُدِعيم ِم ْ  اِد، ومممْ    حمْهِل الرَّالمِة ُدِعيم ِمْ  نماِب الرَّالمِة، ومممْ  تمانم ِمْ  حمْهِل اجِلدم نماِب اجِلدم

قمةِ  قمِة ُدِعيم ِمْ  نماِب الرَّدم  تمانم ِمْ  حمْهِل الرِّيماِم ُدِعيم ِمْ  نماِب الرَّزَّاِن، ومممْ  تمانم ِمْ  حمْهِل الرَّدم
ُدِعيم ِمْ  تِْلكم  "، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه: نِأميب حمْنتم ومحُمِّي زما رمتُسرلم اللَِّه مما عملمى مم ْ 

 : ن مزمْم ومحمْرُجر حمْن تمُكرنم »األمنْ رماِب ِمْ  ضمُرورمٍة، ف مدمْل زُْدعمى حمحمٌد ِمْ  تِْلكم األمنْ رماِب ُتلِّدما، قمالم
ُدمْ   (2)«ِمن ْ

هذه  ليس املراد هبذه األشياء الراجدات ألن تل الرحانة حترا نالراجدات والفرائض ولك 
نا اىل اهلل تما صرح تقر    اتطرع هب الَّيت م  السن  والنرافل حنر نكر هي اهب قام األعمال الَّيت

 -رمحه اهلل-نذلك احلافظ ان  حجر 

                                                           

حنر هرزرة الدوتسي الرحايب اجلليل حافظ اختلف يف امسه واتسم حنيه قيل عدد الرمح  ن  صخر وقيل ن  غنم وقيل  (1)
ودمة ]و مة، وقيل[ ن  هانئ وقيل ن  مل وقيل ن  عدد اهلل ن  عائذ وقيل ن  عامر وقيل ن  عمرو وقيل تسكني ان  

صخر وقيل عامر ن  عدد مشس وقيل ان  عمري وقيل زيزد ن  عشرقة وقيل عدد هنم وقيل عدد مشس وقيل غنم وقيل 
عديد ن  غنم وقيل عمرو ن  غنم وقيل ن  عامر وقيل تسزيد ن  احلارث هذا الذ  وقفنا عليه م  االختالف يف  لك 

د مشس وعددهنم غري نزد حن حتسلم واختلف يف حزدا حرجح فذهب تثريون إىل األول و هب مجع م  ونقطع نأن عد
تقرزب  النسانني إىل عمرو ن  عامر مات تسنة تسدع وقيل تسنة مثان وقيل تسع ومخسني وهر ان  مثان وتسدزني تسنة ع.

 .1477، رقم: 4/111التدذزب.

، ومسلم يف صحيحه. تتاب 4137رقم احلدزث: 3/72لرزان، تتاب الررم، ناب ا  .هصحيحيف الدخار  حخرجه  (2)
نتحقق: حممد فؤاد عدد الداقي،  4177، رقم احلدزث:7/744الكسرف، نماُب ممْ  مجممعم الرَّدمقمةم، ومحمْعممالم اْلربِّ، 

حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم نريوت، والرتمذ  يف تسننه. يف حنراب املناقب، نماُب ممنماِقِب  –الناشر: دار إحياء الرتاث الزريب 
، والنسائي يف تسننه الرغرى. يف تتاب 3174، رقم احلدزث: 2/144اللَُّه عمْنُه ومامْسُُه عمْدُد اللَِّه ْنُ  ُعْثممانم وملمقمُدُه عمِتيٌق، 

ِف عملمى حُمممَِّد ْنِ  حميب ز مْزُقربم يِف حمِدزِث حميب حُممامم  ، رقم 4/411ةم، يِف فمْضِل الرَّائِِم، اجلنائي، ِ ْتُر ااِلْخِتالم
، وفضل 3432، الرقم: 1/77، تتاب اجلداد، ناب فضل م  حنفق زوجني يف تسديل اهلل عيوجل،7731احلدزث:

، حتقيق: عدد الفتاح حنر غدة، الناشر: مكتب املطدرعات اإلتسالمية 3413، الرقم: 1/47النفقة يف تسديل اهلل تزاىل، 
 .م4311 – 4411ية، حلب، الطدزة: الثان –
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ومممْزىنم احلْمِدزِث حمنَّ ُتلَّ عماِمٍل زُْدعمى ِمْ  نماِب  مِلكم اْلزمممِل ومقمْد جماءم  مِلكم قال يف فتح الدار : 
: قمالم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: " ِلُكلِّ حمْهِل عمْ   صمرحًِيا ِمْ  ومْجٍه آخمرم  حميب ُهرمزْ رمةم، قمالم

ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: زما رمتُسرلم اهلِل، همْل  ... ْرنم ِمْنُه ِنذمِلكم اْلزممملِ نماٌب ِمْ  حمنْ رماِب اجلْمنَِّة، زُْدعم  عممملٍ 
ُدْم زما حمنما نمْكٍر "حمحمٌد زُْدعمى ِمْ  تِْلكم اأْلمن ْ  : " ن مزمْم، ومحمنما حمْرُجر حمْن تمُكرنم ِمن ْ رماِب ُتلِّدما، قمالم

(1) 
ا حمنْ رماُب ِمْ  دماِخِل حمنْ رماِب اجلْمنَِّة اأْلم  ... دم ْصِليَِّة ومحيمْتمِمُل حمْن زمُكرنم اْلُمرماُد نِاأْلمنْ رماِب الَّيِت زُْدعمى ِمن ْ

ا الَِّذ  أِلمنَّ اأْلمْعممالم الرَّ  ًدا ِمْ  مثممانِيمٍة وماللَُّه حمْعلمُم ق مْرلُُه ف مقمالم حمنُر نمْكٍر مما عملمى همذم احلِمةم حمْتث مُر عمدم
ا  زُْدعمى ِمْ  تِْلكم اأْلمنْ رماِب ِمْ  ضمُرورمٍة زمادم يف الرِّيماِم ف مدمْل زُْدعمى حمحمٌد ِمْ  تِْلكم اأْلمنْ رماِب ُتلِّدم

 ِث ِإْشزماٌر ِنِقلَِّة ممْ  زُْدعمى ِمْ  تِْلكم اأْلمنْ رماِب ُتلِّدما ومِفيِه ِإشمارمٌة ِإىلم حمنَّ اْلُمرمادم مما زُ تمطمرَّعُ وميف احلْمِدز
اِل اْلممْذُتررمة  (2)"ِنِه ِم م اأْلمْعمم

: قمالم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه وم  :الحديث الثاني ممْ  حمْصدمحم »تسملَّمم: عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم، قمالم
: « ِمْنُكُم اْلي مْرمم صماِئًما؟ نمازمًة؟»قمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهلُل عمْنُه: حمنما، قمالم « فمممْ  تمِدعم ِمْنُكُم اْلي مْرمم جم

 : قمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم « فمممْ  حمْطزممم ِمْنُكُم اْلي مْرمم ِمْسِكيًنا؟»قمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهللُ عمْنُه: حمنما، قمالم
 : قمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهلُل عمْنُه: حمنما، ف مقمالم « فمممْ  عمادم ِمْنُكُم اْلي مْرمم ممرِزًضا؟»اهلُل عمْنُه: حمنما، قمالم

 (3)«مما اْجتمممْز م يف اْمرٍِئ، ِإالَّ دمخملم اجلْمنَّةم »رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: 

                                                           
ويف تسنده حممد ن   ،3114، رقم احلدزث: 42/437 م  مسند حيب هرزرة، .يف مسنده حمحد ن  حندل حخرجه (1)

يف  .هرنفيف م ، وان  حيب شيدة1471، الرقم: 4/433عمرو ن  علقمة الليثي وهر صدوق له حوهام تما يف التقرزب.
تمال زرتسف احلرت، حقق:  نت، 34312،رقم احلدزث:1/323 تتاب الفضائل، ما  تر يف حيب نكر الردزق،

، واحلدزث صحيح رجاله تلدم حئمة تدار اتفق حصحاب 4413الرزاض، الطدزة: األوىل،  –الناشر: مكتدة الرشد 
، انظر تقرزب ثدت  ثقةالكتب الستة على إخراج حدزثدم غري حممد ن  اتسحاق َل خيرج له الدخار  وهر 

  7/71، انظر: فتح، ن  حميب شمْيدمةم نِِإتْسنماٍد صمِحيحٍ احمْخرمجمُه حممْحمُد و ، وقال احلافظ:  2774، الرقم: 4/417التدذزب.
 .7/71 . فتح الدار  شرح صحيح الدخار  (2)
انمِة رمِضيم اهلُل ت مزماىلم عمن ُْدمهصحيحيف مسلم  حخرجه (3) دِّزِق رمِضيم نماُب ِمْ  فمضمائِِل حميب نمْكٍر الرِّ  ،.تتاب فمضمائِِل الرَّحم

 .4171، رقم احلدزث: 4/4127، اهللُ عمْنهُ 
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وفيه فضيلة حيب نكر الردزق رضي اهلل عنه والدشارة له قال الشيخ ناصر الدز  األلداين: 
 لك تثرية طيدة.وفيه فضيلة اجلمع نني هذه اخلرال يف زرم واحد، وحن  ناجلنة، واألحادزث يف

 (1)ناجلنة، جزلنا اهلل م  حهلدا. اجتماعدا يف شخص نشري له
عدادته لرنه وصلته و  زكفينا ألن نزرف صلة الرجل نرنه ردوق ن م  الرادق املاحلدزثان وهذا

فكيف زكرن يف زرم واحد جيمع نني الريام التطرع، واتداع نإخرانه املسلمني وإهتمامه 
اجلنازة، وإطزامه املسكني، وعيادته للمرزض، إضافة اىل قيامه نسائر الراجدات وشؤون نيته 

ألصحانه فلم جيده ححد وَل  -صلى اهلل عليه وتسلم -وجتارته وهذا تسؤال ارجتايل م  رتسرل اهلل
صلى  -اهللرتسرل م  لم يب نكر هذا الذ  جزم غري ح يف  لك اليرم قم نه ححد م  هؤالء األفاضلز

 .نفسدم ححانة على الرَّ  همقدِّ مه على تسائر الرحانة يف الفضل وتدِّ زق -اهلل عليه وتسلم
  حتثر الناس شجاعة :الثاني مطلبال

عمْ  حُمممَِّد ْنِ  ِإنْ رماِهيمم الت َّْيِميِّ  ر :قال الدخا
ثميِن ُعْرومُة ْنُ  الي ن مرْيِ (2) : حمدَّ ، قمالم

: تسمأمْلُت (3) ، قمالم
ُْشرُِترنم نِالنَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم،

:  اْن م عمْمرِو ْنِ  الزماِص: حمْخربْين نِأمشمدِّ شمْيٍء صمن مزمُه امل قمالم
ْزدمِة، ِإْ  حمق ْدملم ُعْقدمُة ْنُ  حميب ُمزمْيٍط، ف م ن مي ْ » رمضمعم نما النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ُزرملِّي يف ِحْجِر الكم

ن ًْقا شمِدزًدا ن مقمُه خم يبِّ صملَّى فمأمق ْدملم حمنُر نمْكٍر حمىتَّ حمخمذم ِبمْنِكِدِه، ومدمف مزمُه عمِ  النَّ « ث مْرنمُه يف ُعُنِقِه، فمخم
: }حمت مْقتُ ُلرنم رمُجاًل حمْن ز مُقرلم رميبِّم اللَُّه{ اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم، قمالم
 .(5)" ...اآلزمةم  (4)

                                                           
، 4/471 الرحيحة وشيء م  فقددا وفرائدها، تسلسلة األحادزث ،حممد ناصر الدز  ،عدد الرمح  رحن ،األلداين (1)

  الناشر: مكتدة املزارف للنشر والترززع، الرزاض، الطدزة: األوىل، )ملكتدة املزارف(

ن  احلارث ن  خالد التيمي حنر عدد اهلل املدين ثقة له حفراد م  الرانزة مات تسنة عشرز  على  حممد ن  إنراهيم (2)
أليب الفضل حمحد ن  علي ن  حممد ن  حمحد ن  حجر الزسقالين )املترىف:  تقرزب التدذزب. الرحيح ع.انظر:

 - 4411رزا، الطدزة: األوىل، تسر  –، احملقق: حممد عرامة، الناشر: دار الرشيد 2134، الرقم: 412/ 4ه (، 127
4311 . 

عروة ن  الينري ن  الزرام ن  خرزلد األتسد  حنر عدد اهلل املدين ثقة فقيه مشدرر م  الثالثة مات ]قدل املائة[ تسنة   (3)
 . 4214، الرقم: 313/ 4حرنع وتسزني على الرحيح ومرلده يف حوائل خالفة عثمان ع. املردر السانق.

 . 71تسررة غافر:  ( 4)
، 2/41« لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل »تتاب املناقب. ق مْرِل النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  .يف صحيحه الدخار  حخرجه (5)

 « لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل ». تتاب املناقب. ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: 3171رقم احلدزث: 



 
 

41 

زدل على  املرقف منه يف تلك األزام حينما عدد املسلمني ال زتجاوز عدد األصانع وهذا
 وال خياف ما زراجده نزد  لك . وإميانه شجاعته

 -صلى اهلل عليه وتسّلم -رتسرل اهللحم   الناس على  :لثالثا مطلبال
عمْ  حميب تسمِزيدٍ 

ِإنَّ حممم َّ النَّاِس عملميَّ يف ممالِِه »رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  لقما...م ،1
ختَّمْذُت حمنما نمْكرٍ  ِلياًل الم ِم، الم  ومُصْحدمِتِه حمنُر نمْكٍر، وملمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خم ِلياًل، وملمِكْ  ُحُخرَُّة اإْلِتْسالم خم

َّ يف اْلممْسِجِد خمْرخمةٌ  تُ د ْقمنيم
 (3)«ِإالَّ خمْرخمةم حميب نمْكرٍ  2

 ححدك حنا نكر فيدا ار خرائص َل زش ةيف هذا احلدزث ثالثو 
ننّي فيه حنه ليس ألحد م  الرحانة عليه م  حق يف صحدته وماله مثل ما أليب نكر  -4

مزناه حتثرهم جردا ومساحة لنا ننفسه وماله وليس هر م  امل  الذ  هر   عنهرضي اهلل
 .االعتداد نالرنيزة ألنه ح ى مدطل للثراب

: الزطاء م  غري (( ، ح : حنذل لنفسه وحعطى ملاله، وامل   : مزىن قرله: ))حم َّ (4)قال اخلطايب 
ا عمطماُؤنما فماْمُن ْ  ُْنْ  تمْستمْكِثُر{ (5)حمْو حمْمِسْك{ اتستثانة، ومنه قرله تزاىل: }همذم وقرله: }ومال متم

(6) 

                                                           

ن  عديد األنرار  حنر تسزيد اخلدر  له وألنيه صحدة واتسترغر نأحد مث شدد ما نزدها تسزد ن  مالك ن  تسنان  (1)
، 4/737. تقرزب التدذزب.ع مخس وتستني وقيل تسنة حرنع وتسدزني وروى الكثري مات ناملدزنة تسنة ثالث حو حرنع حو

 .  7723الرقم: 

 . 7/11ان  األثري، الندازة  .نابٌ  عملمي ْدما زُ ْنرمبُ  ن مْيت منْي  ن منْي  وتُكرن لكمِدريمة،ا تالنَّاِفذمة صِغريٌ  نابٌ : خلمْرخمةُ ا (2)

ْسِجدِ  تتاب الرالة،.هصحيحيف  الدخار  حخرجه (3)
م
مممرِّ يف امل

. 411، رقم احلدزث: 4/411، نماُب اخلمْرخمِة ومامل
، رقم 4/4124، حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اهلُل عمْنهُ  نماُب ِمْ  فمضمائِلِ  تتاب فضائل الرحانة،.هصحيحيف  مسلم وحخرجه

ُ  نماُب ممنماِقِب حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومامْسُُه عمْدُد اللَِّه نْ  حنراب املناقب،.هتسنن يف والرتمذ  ،7317احلدزث: 
، رقم 47/741د يف مسنده. م  مسند حيب تسزيد اخلدر ، ، وحمح3123، رقم احلدزث: 2/111، ُعْثممانم وملمقمُدُه عمِتيق

 . 44434احلدزث: 
ر تُسلمْيممانم محمُْد نُ  حُمممَِّد نِ  اخلمطَّايب  حمنُر تُسلمْيممانم محمُْد نُ  حُمممَِّد نِ  إِنْ رماِهْيمم، اإِلمماُم، الزمالَّممُة، احلماِفُظ، الل غمِر  ، حمنُ   (4)

انظر: تسري حعالم الندالء. اٍب الُدْسيِت ، اخلمطَّايب ، صماِحُب التَّرمانِْيِف.ُوِلدم:تسمنمةم ِنْضعم عمْشرمةم ومثمالمِث مائمٍة.ِإنْ رماِهْيمم نِ  خمطَّ 
33/44 . 

 . 33تسررة ص:   (5)
 . 1( تسررة املدثر:  6)
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ح : ال تزط لتأخذ حتثر مما حعطيت، وَل زرد نه املنة؛ فإهنا تفسد الرنيزة، وال منة ألحد 
 ( 1) "عمياجلنل له املنة على  -لَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم صم  -على رتسرل اهلل 

  نكر رإال حن ة لر تانت ممكنةً ق اخللّ م  الدشر زستح  إنه نص حنه ال ححدم  -7
ٌة ِإالَّ خمْرخمةم حميب نمْكرٍ ) -3 َّ يف اْلممْسِجِد خمْرخم ختريٌص له دون تسائر  حزضا وهذا (الم تُ د ْقمنيم

 . الرحانة
 نزد األندياء الناس إطالقا حفضل: الرابع المطلب

عمِ  اْنِ  ُعممرم  :الدخار قال 
ُدمما، قم  2 : رمِضيم اللَُّه عمن ْ ُتنَّا ُُنمي ُِّر ن منْيم النَّاِس يف زمممِ  النَّيبِّ »الم

ي ُِّر حمنما نمْكٍر، مُثَّ ُعممرم ْن م اخلمطَّاِب، مُثَّ ُعْثممانم ْن م عمفَّانم رمِضيم  اللَُّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ف مُنخم
ُدمْ   (3)«عمن ْ

ن منْيم النَّاِس يف زممماِن رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  ق مْرلُُه ُتنَّا ُُنمي ِّرُ يف الشرح:  (4)قال احلافظ
نٍ  ٌر ِمْ  ُفالم ي ْ ٌن خم  .(5") ...حمْ  ن مُقرُل ُفالم

لتخيري الرحانة أليب نكر، مث عمر، مث عثمان،  -صلى اهلل عليه وتسلم -وهذا تقرزر منه 
اعة م  تفضيلدم حنانكر على تسائر واجلم ر حجة قرزة ألهل السنةعلى تسائر الرحانة وه

ا نفزل وتنا نقرل...  ونسدرها اىل حانة تنّ ل الرّ ، إنَّ قر مفحم على الروافض وردٌّ  الرحانة
م له حكم الرفع تما هر مشدرر ومزروف لدى حهل الزل -صلى اهلل عليه وتسلم-عدد النيب

مرفرِع ِم  التَّقرزرِ  :-رمحه اهلل-قال احلافظ ان  حجر
ُحْكماً: حمْن خُيْربم الرحايب  حمن َُّدم   ومثاُل امل

تانُرا زْفزملرنم يف زماِن النيب صلى اهلل عليه وتسلَّمم تذا، فِإنَُّه زكرُن لُه ُحْكم الرَّفِع ِم  جدِة حنَّ 
الظاهر اطِّالُعُه صلى اهلل عليه وتسلَّمم على  لك؛ لِت مرمف ِر دمواِعيِدم على تُسؤالِِه ع  حمرر دزندم، 

                                                           

 تب اخلطايب لزله زكرن خمطرطا ، ألينِّ حبثت تثريا َل حجده يف ت311/ 3فتح الدار .ان  رجب يف تتانه ( نقال ع   1)
ن  اخلطاب الزدو  حنر عدد الرمح  ولد نزد املدزث نيسري واتسترغر زرم ححد وهر ان  حرنع عشرة عدد اهلل ن  عمر  (2)

]تسنة[ وهر ححد املكثرز  م  الرحانة والزدادلة وتان م  حشد الناس اتداعا لألثر مات تسنة ثالث وتسدزني يف آخرها حو 
 . 3431، الرقم: 4/342. تقرزب التدذزب.دا عحول اليت تلي

، رقم احلدزث: 4/ 2 -صلى اهلل عليه وتسلم-يب نكر نزد النيبحتتاب املناقب، ناب فضل  (  صحيح الدخار . 3)
3122 . 

 .32 راجع ص  (4)
 .7/41انظر: فتح الدار .  (5)
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لك اليمانم زماُن نيوِل الرحي؛ فال زقع م  الرحانة ِفْزل شيٍء وزستمر ونم عليِه ِإالَّ وألن  
 (1)"وُهر غرُي ممنرِع الفزل
عمْ  ُجد مرْيِ ْنِ  ُمْطِزمٍ 
ا حمْن ت مْرِجعم إِلمْيِه، (2) : حمتمِت اْمرمحمٌة النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فمأمممرمهم ، قمالم

، قمالم صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  قمالمْت: مْرتم
ا ت مُقرُل: امل أمن َّدم ؟ تم ِإْن َلْم »حمرمحمْزتم ِإْن ِجْئُت ومَلْم حمِجْدكم

ِدزيِن فمْأيت حمنما نمْكرٍ   (3)«جتِم
وفيه  -رضى اهلل عندم حمجزني –وهذا زدل على فضله وترجيحه على غريه م  الرحانة 

 . هنزدوخالفته  -صلى اهلل عليه وتسلم-كر للرتسرل نيانة حيب نإشارة لطيفة ل
عمْ  حُمممَِّد اْنِ  احلمنمِفيَّةِ 
ٌر ن مْزدم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ( 4)، ي ْ : قُ ْلُت أِلميب حم   النَّاِس خم قمالم

 : : « حمنُر نمْكرٍ »ومتسملَّمم؟ قمالم ِشيُت حمْن ز مُقرلم ُعْثمماُن، ، ومخم « مُثَّ ُعممرُ »، قُ ْلُت: مُثَّ ممْ ؟ قمالم
 : ؟ قمالم ُْسِلِمنيم »قُ ْلُت: مُثَّ حمْنتم

 .( 5) «مما حمنما ِإالَّ رمُجٌل ِم م امل
حتيُت هبذا احلدزث ألتستدلَّ نه على حن علي ن  حيب طالب وحننائه تانرا زفضلرن حنانكر 

م وهذا رد على وعلى حنفسد -صلى اهلل عليه وتسلم–الردزق على املسمني نزد رتسرل اهلل 
 –الروافض حهل السب واللز  ) عليدم م  اهلل مازستحقرن ( خلري خلق اهلل نزد النديني 

 . -عليدم السالم
 
 

                                                           
 ُندة الفكر يف مرطلح حهل األثر، يحنيهة النظر يف ترض ،حمحد ن  علي ،الفضل رحن ،ن  حجر، االزسقالين ( 1)
  .732/ 4ه  الناشر: مطدزة تسفري نالرزاض،4477الطدزة: األوىل،  ،ق: عدد اهلل ن  ضيف اهلل الرحيليحقنت
جدري ن  مطزم ن  عد  ن  نرفل ن  عدد مناف القرشي النرفلي صحايب عارف ناألنساب مات تسنة مثان حو تسع  (2)

 . 313، الرقم: 431/ 4ب. ومخسني ع.انظر: تقرزب التدذز
، 2/2« لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل ».تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: هصحيحيف  الدخار حخرجه  (3)

  7771، 14/ 3تتاب األحكام، ناب اإلتستخالف،   ،3123رقم احلدزث: 
. تقرزب ي حنر القاتسم ان  احلنفية املدين ثقة عاَل م  الثانية مات نزد الثمانني ن  حيب طالب اهلامش  علي نحممد   (4)

 . 1427م: ، الرق4/437التدذزب . 

، «لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل ». تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: هصحيح الدخار  حخرجه (5)
، 4173رقم احلدزث:  4/711، .تتاب السنة، ناب التفضيلهتسنن يف داود رحنو  ،3174،رقم احلدزث: 2/7
  نريوت. –حقق: حممد حميي الدز  عدد احلميد،الناشر: املكتدة الزررزة، صيدا نت
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 -ومتسلم عملمْيهِ  اهلل صلى-حتثرهم صحدة لرتسرل اهلل : الخامس المطلب
اِلًسا ِعْندم  (1)عمْ  حميب الدَّْردماءِ   : ُتْنُت جم النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ِإْ   رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم

حممَّا »مم: حمق ْدملم حمنُر نمْكٍر آِخًذا ِنطمرمِف ث مْرِنِه حمىتَّ حمْندمى عمْ  رُْتدمِتِه، ف مقمالم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّ 
: ِإينِّ تمانم ن مْييِن « صماِحُدُكْم ف مقمْد غماممرم  ومن منْيم اْنِ  اخلمطَّاِب شمْيٌء، فمأمتْسرمْعُت إِلمْيِه مُثَّ  فمسملَّمم ومقمالم

 : ، ف مقمالم د مْلُت إِلمْيكم ، فمأمق ْ « ز مْغِفُر اللَُّه لمكم زما حمنما نمْكرٍ »نمِدْمُت، فمسمأمْلُتُه حمْن ز مْغِفرم يل فمأمىبم عملميَّ
: حممثَّم حمنُر نمْكٍر؟ ف مقماُلرا: الم، فمأمتمى ِإىلم النَّيبِّ ثمالمثًا، مُثَّ ِإنَّ ُعممرم نمِدمم، فمأمتمى ممْنيِلم حميب نم  ْكٍر، فمسمأملم

فمقم حمنُر صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم فمسملَّمم، فمجمزملم ومْجُه النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز متمممزَُّر، حمىتَّ حمشْ 
ثما عملمى رُْتدمت مْيِه، ف مقم  : زما رمتُسرلم اللَِّه، وماللَِّه حمنما ُتْنُت حمْظلممم، ممرَّت منْيِ، ف مقمالم النَّيب  صملَّى نمْكٍر، فمجم الم

، وموماتسماين نِن مْفِسِه »اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  ، ومقمالم حمنُر نمْكٍر صمدمقم ِإنَّ اللَّهم ن مزمثميِن إِلمْيُكْم ف مُقْلُتْم تمذمْنتم
ممرَّت منْيِ، فممما حُوِ  م ن مْزدمهما« ْم تمارُِترا يل صماِحيب ومممالِِه، ف مدمْل حمنْ تُ 

(2). 
وهذا احلدزث زفدم منه حّن حنانكر له فضل على مجيع الرحانة وال جيرز هلم حن زغضدره ألّن  

تما زررح نذلك رتسرل اهلل حصحانه   -صلى اهلل عليه وتسلم-إغضانه تسدب لغضب الرتسرل
اترترا يل صاحيب  ، وزقرل:لذ  صّدقين وحعانين ننفسه ومالهوزقرل: تل الناس تّذنين وهر ا

وال تغضدره فكيف ِب  يف هذا اليم  زسده وزلزنه وزنقِّره حفال زكرن عرضة لزقاب اهلل 
صلى اهلل  -ما حو   نزد  لك هكذا تان الرحانة زستجيدرن ألوامر اهلل ورتسرله وغضده؟

 .- عليدم حمجزنيرضران اهلل-فرر مساعه ونلرغه اليدم  -عليه وتسلم
انمِة ومحمنَّ اْلفماِضلم الم : وميف احلْمِدزِث ِم م اْلفمرماِئدِ قال احلافظ:   يِع الرَّحم فمْضُل حميب نمْكٍر عملمى مجِم

ْرِء يف ومْجِدِه ومحمممل ُه ِإ ما حُِم م عملمْيِه  ز مْندمِغي لمُه حمْن زُ غماِضبم ممْ  ُهرم حمْفضمُل ِمْنُه ومِفيِه جمرماُز ممْدِح اْلمم
ْنسماُن ِم م اْلدمشمرِزَِّة حمىتَّ حيمِْمُلُه اْلغمضمبم عملمى اْرتِ  كماِب ااِلْفِتتماُن ومااِلْغرتماُر ومِفيِه ماطدع عملمْيِه اإْلِ

زِ  ُزْسرُِع الر ُجرعم ِإىلم اأْلمْوىلم تمقمْرلِِه ت مزماىلم  ِف اأْلمْوىلم لمِكِ  اْلفماِضُل يف الدِّ ِإنَّ الَِّذز م ات َّقمْرا } :ِخالم

                                                           
ن  قيس األنرار  حنر الدرداء خمتلف يف اتسم حنيه وحما هر فمشدرر نكنيته وقيل امسه عامر وعرمير ن  ززد عرمير   (1)

لقب صحايب جليل حول مشاهده ححد وتان عاندا مات يف حواخر خالفة عثمان وقيل عاش نزد  لك ع. تقرزب 
  2771، الرقم: 434/ 4التدذزب.

ِلياًل ».تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: هصحيحيف  الدخار حخرجه  ( 2) ، 2/2« لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خم
 .7771، 14/ 3تتاب األحكام، ناب اإلتستخالف،   ،3123رقم احلدزث: 
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ومِفيِه حمنَّ غمي ْرم النَّيبِّ وملمْر ن ملمغم ِم م  (1){ ِإ ا ممسَُّدْم طاِئٌف ِم م الشَّْيطاِن تمذمتَُّروا فمِإ ا ُهْم ُمْدِرُرونم 
ْظُلرِم ومِفيِه حمنَّ ممْ   اْلفمْضِل اْلغمازمةم لمْيسم ِبمْزُررٍم ومِفيِه اتْسِتْحدماُب تُسؤماِل ااِلتْسِتْغفماِر ومالتَّحمل لِ  ِم م اْلمم

ِه وم مِلكم ِمْ  ق مْرِل حميب نمْكٍر لممَّ  ِه نِامسِْ ِه ومَلْم ُزسممِّ ا جماءم غمِضبم عملمى صماِحِدِه نمسمدمُه ِإىلم حمنِيِه حمْو جمدِّ
ِه ومنمِظريُُه ق مْرلُُه صملَّى اهلل عملمْيِه ومُهرم غمْضدمانم ِمْ  عمر تمانم نيين ومنمني ن  اخْلمطَّاِب ف ملمْم زمْذُتْرُه نِامسِْ 

 (2)"ومتسلم اال ِإن تمانم ن  حميب طماِلٍب زُرِزُد حمْن ز مْنِكحم انْ نمت مُدْم ومِفيِه حمنَّ الر ْتدمةم لمْيسمْت عمْررمةً 
صلى اهلل  )فممما حو   نْزدهما( حم : فممما حو   حمنُر نكر نزد همِذه اْلقمِضيَّة ألجل مما حظدره النَّيب 

ُم م  ت مْزِظيمه حمنما نكر، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنهُ  عملمْيِه ومتسلم هلم
(3). 

  -ومتسلم عملمْيهِ  اهلل صلى- الناس اىل رتسرل اهلل حب  أ: السادس المطلب
الزماصِ  عمْمُرو ْن ُ  قال

ْيِش  ماِت حمنَّ النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ن م  :رمِضيم اللَُّه عمْنهُ  (4) زمثمُه عملمى جم
 : ؟ قمالم ، ف مُقْلُت: ِم م الرِّجماِل؟ « عماِئشمةُ »الس المتِسِل، فمأمت مْيُتُه ف مُقْلُت: " حم   النَّاِس حمحمب  إِلمْيكم

 : : « حمنُرهما»ف مقمالم ُر ْنُ  اخلمطَّابِ »، قُ ْلُت: مُثَّ ممْ ؟ قمالم ف مزمدَّ رِجمااًل « مُثَّ ُعمم
(5). 

ا تم " لمٌة ن مي ِّنمٌة أِلمْهِل همذم ُدْم ومِفيِه دمالم ْررِزٌح ِنزمِظيِم فمضماِئِل حميب نمْكٍر ومُعممرم ومعماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْ
انمةِ  يِع الرَّحم . نل هذا زدل على حّن عائشة  (6)"الس نَِّة يف ت مْفِضيِل حميب نمْكٍر مُثَّ ُعممرم عملمى مجِم

                                                           
 . 714تسررة األعراف.   (1)
 .71/ 7فتح الدار .   (2)
 –،الناشر: دار إحياء الرتاث الزريب 41/411 ،عمدة القار  شرح صحيح الدخار الزيين، حنر حممد، ندر الدز ،   (3)

 نريوت.
ي الرحايب املشدرر حتسلم عام احلدزدية وويل إمرة مرر مرتني وهر الذ  فتحدا عمرو ن  الزاص ن  وائل السدم  (4)

 .2123، الرقم: 473/ 4مات ِبرر تسنة نيف وحرنزني وقيل نزد اخلمسني ع. تقرزب التدذزب.
، متخذا خليال ْنتُ لمْر تُ »تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  ه،صحيح الدخار  حخرجه ( 5)
زِق رمِضيم  يف صحيحه، مسلمو  ،3117،رقم احلدزث: 2/2 تتاب فضائل الرحانة، نماُب ِمْ  فمضمائِِل حميب نمْكٍر الرِّدِّ

 ،2/711 ،نماُب ِمْ  فمْضِل عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدماه ، تسننيف  الرتمذ و ، 7314، رقم احلدزث: 4/4121 ،اهلُل عمْنهُ 
نماٌب يف فمضمائِِل حمصمحماِب رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فمْضُل حميب  ه ،تسننيف  ان  ماجهو . ، 3112ث: قم احلدزر 

زِق رمِضيم اللَُّه عمْنهُ  ، حتقيق: حممد فؤاد عدد الداقي، الناشر: دار إحياء الكتب 414، رقم احلدزث: 4/31 ،نمْكٍر الرِّدِّ
 عيسى الدايب احلليب.فيرل  -الزرنية 

، الناشر: دار 42/423، داج شرح صحيح مسلم ن  احلجاجاملن ،ا حميي الدز  حيىي ن  شرفزترز رحن ،النرو  (6)
 .4337 نريوت،الطدزة: الثانية،  –إحياء الرتاث الزريب 
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نل وزدل  -صلى اهلل عليه وتسلم-ىل رتسرل اهللإعلى اإلطالق  رضي اهلل عندا ححب النساء
حزضا حفضل  -رضي اهلل عنه-على حهنا حفضل النساء حزضا وزدل على حّن حنا نكر الردزق

الرجال نل حفضل الناس رجاال ونساءا تما دل عليه ما تسدق  تره م  األدلة وزدل على حّن 
 . -اهلل عندما رضي-مرتدة عمر ن  اخلطاب تلى مرتدة حيب نكر 

  حتثر الناس علماً : السابع المطلب
عمْ  حميب تسمِزيدٍ  األول:

(1)  : عمْدٌد "حمنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، جملمسم عملمى اْلِمْنربمِ ف مقمالم
ُه، فم  نْ يما ومن منْيم مما ِعْندم ي َّرمُه اهلُل ن منْيم حمْن زُ ْؤتِيمُه زمْهرمةم الد  هُ خم ف مدمكمى حمنُر نمْكٍر ومنمكمى، « اْختمارم مما ِعْندم

ي َّ  زْ نماكم نِآنمائِنما ومحُمَّدماتِنما، قمالم فمكمانم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ُهرم اْلُمخم : فمدم ُر، ومتمانم ف مقمالم
نما نِهِ   (2)"حمنُر نمْكٍر حمْعلممم

مكانته الزلمية نشدادة  هذا زدل علىو  ى تثريا مث نكىفدكى حنر نكر ونكى مزناه نكقرله: 
وعلمه نقرب  -صلى اهلل عليه وتسلم –ألن نكائه تان لفراق رتسرل اهلل  نفسدمالرحانة ح

نر نكر حعلمنا نه زدل على غيارة علمه حيث هر وتان ح -صلى اهلل عليه وتسلم -حجله 
وَل حيتج   -مصلى اهلل عليه وتسلّ –  هر رتسرل اهللحن الزدد املخرّي  علمهوحده انتده نثاقب 

صلى اهلل عليه  –نل حخذه الدكاء نزد مساعه م  رتسرل اهلل ع  الزدد املخري لإلتستفسار
 . مداشرة -وتسلم

ِنِه نِالس ْنِح، حمىتَّ  ،(3)عماِئشمةم ع  : الثاني حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه حمق ْدملم عملمى ف مرمٍس ِمْ  ممْسكم
، ف ملمْم ُزكملُِّم النَّاسم حمىتَّ دمخملم عملمى عماِئشمةم، ف مت ميممَّمم رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهللُ  ن ميملم  مْسِجدم

فمدمخملم امل
: عملمْيِه ومتسملَّمم ومُهرم ُمغمشًّى نِث مْرِب ِحد مرمٍة، فمكمشمفم عمْ  ومْجِدِه مُثَّ حمتمبَّ عملمْيِه ف مقمد َّلمُه ومنمكمى، مُثَّ   قمالم

                                                           
 . 41تسدقت ترمجته ص   (1)
انِهِ نَّيبِّ صملَّى اهلُل عم نماُب ِهْجرمِة ال ه ، تتاب املناقب،صحيح يف الدخار  حخرجه  (2) مِدزنمةِ  لمْيِه ومتسملَّمم ومحمْصحم

،  ،ِإىلم امل
نماُب ِمْ  فمضمائِِل حميب ه ، تتاب فضائل الرحانة رضي اهلل عندم، صحيحيف  مسلمو . 3314رقم احلدزث:  ،2/21

نماُب ممنماِقِب حميب حنراب املناقب،  .تسننهيف  الرتمذ و ، 7317، رقم احلدزث: 4/4124، نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اهلُل عمْنهُ 
 .3111، رقم احلدزث: 2/111 ،نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومامْسُُه عمْدُد اللَِّه ْنُ  ُعْثممانم وملمقمُدُه عمِتيقٌ 

صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم إال  عائشة ننت حيب نكر الردزق حم املؤمنني ]احلمرياء[ حفقه النساء مطلقا وحفضل حزواج النيب (3)
، رقم احلدزث: 4/721. تقرزب. خدجية ففيدما ]ففيدا[ خالف شدري ماتت تسنة تسدع ومخسني على الرحيح ع

1133 . 
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، ف م » مْرتمُة الَّيِت ُتِتدمْت عملمْيكم
انِأميب حمْنتم ومحُمِّي، وماللَِّه الم جيمْممُع اللَُّه عملمْيكم ممْرت مت منْيِ حممَّا امل  «قمْد ُمت َّدم

ثميِن حمنُر تسملمممةم، عمْ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  عمدَّاٍس، حمنَّ حمنما نمْكٍر خمرمجم ومُعمم  ُر ْنُ  اخلمطَّاِب قمالم الي ْهرِ  : ومحمدَّ
، فمأمق ْدملم النَّاُس إِلمْيِه، ومت مرمُترا ُعممرم  ُر حمْن جيمِْلسم : اْجِلْس زما ُعممُر، فمأمىبم ُعمم ، ف مقمالم ُزكملُِّم النَّاسم ف مقمالم

، حمنُر نمْكٍر: " حممَّا ن مْزُد فمممْ  تمانم ِمْنُكْم ز مْزُدُد حُمممًَّدا صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  ، فمِإنَّ حُمممًَّدا قمْد مماتم
ُرُت، قمالم اللَُّه: }وممما حُمممٌَّد ِإالَّ رمتُسرٌل قمدْ  خملمْت  ومممْ  تمانم ِمْنُكْم ز مْزُدُد اللَّهم فمِإنَّ اللَّهم حميٌّ الم ميم

ِمْ  ق مْدِلِه الر تُسُل{ ِإىلم ق مْرلِِه }الشَّاِترِز م{
: وماللَِّه لمكمأمنَّ  (1) النَّاسم َلْم ز مْزلمُمرا حمنَّ اللَّهم حمنْ يملم  ، ومقمالم

ا حممْسمُع نمشمرًا ِم م النَّاِس إِ  ا ِمْنُه النَّاُس ُتل ُدْم، فممم ا حمنُر نمْكٍر، ف مت ملمقَّاهم ِذِه اآلزمةم حمىتَّ تمالمهم ا هم ُلرهم الَّ ز مت ْ
 : ُسميِِّب، حمنَّ ُعممرم قمالم

ْزُت حمنما نمْكٍر تمالمهما وما»" فمأمْخد مرمين تسمِزيُد ْنُ  امل للَِّه مما ُهرم ِإالَّ حمْن مسِم
ْزُتُه تمالمهما، عمِلْمُت حمنَّ النَّ  يبَّ ف مزمِقْرُت، حمىتَّ مما تُِقل يِن رِْجالم م، ومحمىتَّ حمْهرمْزُت ِإىلم األمْرِض ِحنيم مسِم

قمالم ُعممُر: ف ملمكمأمينِّ َلْم  فيه ززادة: (3)ةويف روازة ان  ماج (2)«صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمْد مماتم 
حمق ْرمْحهما ِإالَّ ز مْرممِئذٍ 
(4)  

ق مْرله: )نالسنح( ، ِنضمم السِّني اْلُمْدملمة ومتُسُكرن الن رن ومِنضممِّدما حمْزضا ومنِاحلْماِء اْلُمْدملمة: ومُهرم 
ِدزنمة تمانم للردزق مسك  مثَّة،  الدخار   عند روازة حخر رح نه يف وقد صممرِضع يف عرايل اْلمم

ِنِه نِالس ْنحِ  »  (5)«حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه حمق ْدملم عملمى ف مرمٍس ِمْ  ممْسكم

                                                           

 444تسررة آل عمران: (  1) 
،رقم احلدزث: 1/43ه، ومومفماتِ  عملمْيِه ومتسملَّمم  تتاب املغاز ، نماُب ممرمِض النَّيِبِّ صملَّى اهللُ  .هصحيحيف  الدخار حخرجه  (2)

 ،تتاب املغاز ، نماُب ممرمِض النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ومومفماتِِه.4427
ن  زيزد الرنزي نفتح الراء واملرحدة القيوزين حنر عدد اهلل ان  ماجة نتخفيف اجليم صاحب السن  ححد األئمة حممد   (3)

، الرقم: 4/244تقرزب التدذزب..لتارزخ ومات تسنة ثالث وتسدزني وله حرنع وتسترنحافظ صنف السن  والتفسري وا
1413 . 

، ،حتقيق: حممد فؤاد 4177، رقم احلدزث: 4/271 ،تتاب اجلنائي، ناب  تر وفاته .يف تسننه ان  ماجه حخرجه (4)
ن  عديد  عدد الرمح  ان  حيب نكر ،ويف تسندهفيرل عيسى الدايب احلليب -الناشر: دار إحياء الكتب الزرنية  عدد الداقي،

، ومع  لك صححه الشيخ 3143، الرقم: 4/337.انظر: التقرزب ضزيفوهر اهلل ن  حيب مليكة التيمي املدين 
/ 4( انظر:  ِإَّنَّما ُهرم ن مْزُض مما تمانم زمْأُخُذُه ِعْندم اْلرمْحيِ األلداين يف صحيح وضزيف ان  ماجة لشراهده دون قرله: ) 

 . 4177احلدزث:  ، رقم477
، رقم احلدزث: 1/43 ،تتاب املغاز ، نماُب ممرمِض النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومومفماتِهِ  .يف صحيحه الدخاری حخرجه ( 5)

4427  . 
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: يف الرَّفِ  قمالمْت عماِئشمةُ  يِق رمِضيم اللَُّه عمن ْدما،: " شمخمصم نمرمُر النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، مُثَّ قمالم
ا ِمْ  ُخْطدمٍة  انمْت ِمْ  ُخْطدمِتِدمم ، قمالمْت: فممما تم ح  خطدة حيب ) األمْعلمى ثمالمثًا، ومقمصَّ احلمِدزثم

، ومِإنَّ ِفيِدْم لمِنفماقًا ف مرمدَُّهُم  (نكر وعمر رضي اهلل عندما ُر النَّاسم ِإالَّ ن مفمعم اللَُّه هِبما لمقمْد خمرَّفم ُعمم
 لمقمْد نمرَّرم حمنُر نمْكٍر النَّاسم اهلُدمى، ومعمرَّف مُدُم احلمقَّ الَِّذ  عملمْيِدْم ومخمرمُجرا ِنِه، ز مت ُْلرنم مُثَّ ، اللَُّه ِنذمِلكم 

ِإىلم }الشَّاِترِز م   ...}وممما حُمممٌَّد ِإالَّ رمتُسرٌل، قمْد خملمْت ِمْ  ق مْدِلِه الر تُسلُ 
(1)}(2). 

زدل على رجاحة رحزه، وغيارة علمه،  -اهلل عنهرضى –هذه الدادرة م  حيب نكر الردزق 
ووفرر عقله، وتسداد قرله، وصراب عمله، نل وزدل على حنه حعلم م  عمر ن  اخلطاب 
وتسائر الرحانة و زدل على مكانته الرفيزة عند اهلل مث عند الرحانة، تما قالت عائشة: لقد 

را ميشرن و زتلرن قرل اهلل حرشد حنرنكر الناس اىل اهلدى وعرفدم احلق الذ  عليدم وخرج
 . ...{وممما حُمممٌَّد ِإالَّ رمتُسرٌل، قمْد خملمْت ِمْ  ق مْدِلِه الر تُسلُ } تزاىل:

ومِفيه: حمن الردِّزق حعلم م  عمر، ومهمِذه ِإْحدمى اْلمسماِئل الَّيِت ظدر : 3قال ندر الدز  الزيين
ارع فدمه، ومحس  إتسراعه نِاْلُقْرآِن، وثدات ِفيدما ثاقب علمه، ومفضل ممْزرفمته، ورجاحة رمْحزه، ون

م  حم ناْلكالم نمفسه، ومتمذمِلكم مكانته ِعْند اإلمرة الم ُزسماِوزه ِفيدما ححد إالَّ زرى حمنه ِحني تشدد نمدم
ممال إِلمْيِه النَّاس ومترُترا عمر ومَل زك   مِلك إالَّ لزمظيم ممْنيِلمته يف الن  ُفرس على عمر ومسر حمممله 
: وماهلل مما ححب حمن حْلقى اهلل ِبثل  ِعْندهم، ومقد حقّر نذلك عمر ِحني مماتم الّردزق، ف مقمالم

 (4).عمل ححد إالَّ ِبثل عمل حيب نكر، ولرددت حمينِّ شمْزرمة يف صمدره

                                                           
 444تسررة آل عمران:  ( 1)
ِلياًل » عملمْيِه ومتسملَّمم: تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهللُ  .هصحيحيف  الدخار  حخرجه  ( 2) ، «لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خم
 .، 3171-3113-3111-3117احلدزث:  رقم ،2/1
 (3)

الزيين قاضي القضاة ندر الدز  حممرد ن  حمحد ن  مرتسى ن  حمحد ن  حسني ن  زرتسف ن  حممرد. ولد يف   (
ومدر ودخل القاهرة، وويل احلسدة مرارًا وقضاء  رمضان تسنة اثنتني وتستني وتسدزمائة، وتفقه، واشتغل نالفنرن،ونرع

احلنفية، وله ترانيف؛ مندا شرح الدخار  ، ، وطدقات احلنفية. وغري  لك. مات يف    احلجة تسنة مخس ومخسني 
ومثاَّنائة.انظر: حس  احملاضرة يف تارزخ مرر والقاهرة.لزدد الرمح  ن  حيب نكر، جالل الدز  السيرطي )املترىف : 

عيسى الدايب احلليب وشرتاه  -، احملقق : حممد حنر الفضل إنراهيم،الناشر : دار إحياء الكتب الزرنية 4/474ه (،344
 م 4317 -ه   4317مرر،الطدزة : األوىل  –

 ، 1/42. عمدة القار  شرح صحيح الدخار   ( 4)



 
 

49 

ثْ رمُة ِعْلِمهِ : (1)قال ان  حجر ْأِش حميب نمْكٍر ومتم انمِة عملمى ومتمانم حم  ...وميف احلْمِدزِث قُ رَُّة جم ْتث مُر الرَّحم
 ُ اِد قمْد ُزِريُب ومخُيِْطُئ اأْلمْتث مرم فمالم ز مت مزمنيَّ ًدا يف ااِلْجِتدم ُذ ِمْنُه حمنَّ اأْلمقملَّ عمدم ِف  مِلكم ف ميُ ْؤخم  ِخالم

ا ِإْن ظمدمرم حمنَّ ن مْزضمُدْم ق ملَّدم ن مْزًضا الت َّْرِجيُح نِاأْلمْتثمِر ومالم تِسيَّمم
(2). 

ونان هبذه الرززة الشنيزة واملريدة اجلليلة النازلة ناألمة م  مرت نديدا م  : (3)نطالوقال ان  
 (4)ثدات نفس الردزق، ووفرر عقله ومكانته م  اإلتسالم ما ال مطمع فيه ألحد غريه.

عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم  :لثالحديث الثا
: لممَّا تُ ُريفِّم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملم (5) ْيِه ومتسملَّمم ، قمالم

ُه، ومتمفمرم ممْ  تمفمرم ِم م الزمرمِب، قمالم ُعممُر أِلميب نمْكٍر: تمْيفم تُ قماِتُل النَّا ؟ وماتْسُتْخِلفم حمنُر نمْكٍر ن مْزدم سم
ا: الم إِلمهم ِإالَّ اللَُّه، ومقمْد قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: " حُِمْرُت حمْن حُقماِتلم النَّاسم حمىتَّ ز مُقرُلر 

: الم إِلمهم ِإالَّ اللَُّه عمرممم ِمينِّ ممالمُه ومن مْفسمُه، ِإالَّ حِبمقِِّه ومِحسمانُُه عملمى اللَِّه "، ف مقما : وماللَِّه فمممْ  قمالم لم
 
م
اِة، فمِإنَّ اليَّتماةم حمق  امل ُقماتِلم َّ ممْ  ف مرَّقم ن منْيم الرَّالمِة وماليَّتم انُرا زُ ؤمد ونمُه ألم اِل، وماللَِّه لمْر ممن مُزرين ِعقمااًل تم

ف مرماللَِّه مما ُهرم ِإالَّ حمْن »ِإىلم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم لمقمات مْلتُ ُدْم عملمى ممْنِزِه، ف مقمالم ُعممُر: 
، قمالم اْنُ  ُنكمرْيٍ، ومعمْدُد اللَِّه عمِ  « اِل، ف مزمرمْفُت حمنَُّه احلمق  رمحمْزُت اللَّهم قمْد شمرمحم صمْدرم حميب نمْكٍر لِْلِقتم 

 .( 6)"اللَّْيِث عمنماقًا ومُهرم حمصمح  

                                                           
 .32تسدقت ترمجته راجع ص   (1)
 .1/441فتح الدار .  (2)
دد اْلملك ن  نطال حمنُر احْلس  اْلُقْرُطيبّ ومززرف حمْزضا نِاْن  اللجام نِاجْلِيم اْلُمشمّددمة قمالم اْن  عملّي ن  خلف ن  ع  ( 3)

ارِّ  نشكرال تمانم م  حهل اْلزلم واملزرفة والفدم مليح اخْلط حس  الضَّْدط عين نِاحلْمِدزِث اْلِزنمازمة التَّامَّة ومشرح صمِحيح الُدخم 
م على طمرزقمة اأْلمْشزمرِّ  ومُتريفِّ تسنة تسع ومحمْرنمزني ومحمْرنع مائمة. الرايفيف عدَّة جملدات   ومرموماُه النَّاس عمنُه ومتمانم زنتحل اْلكمالم

، ىاحملقق: حمحد األرناؤوط 74/21ه (،714نالرفيات. لرالح الدز  خليل ن  حزدك ن  عدد اهلل الرفد  )املترىف: 
 م.7111 -ه 4471نريوت،عام النشر: –اء الرتاث وترتي مرطفى،الناشر: دار إحي

، حتقيق: حنر متيم زاتسر ن  1/712 ،لشرح صحيح الدخارى الن  نطا ،علي ن  خلف ،حنر احلس  ،ان  نطال ( 4)
 . م7113 -ه  4473السزردزة، الرزاض، الطدزة: الثانية،  -إنراهيم، دار النشر: مكتدة الرشد 

 . 38تسدقت ترمجته ص  ( 5)
اِء ِنُسنمِ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه  .يف صحيحه الدخار  خرجهح  (6) ِتتماُب ااِلْعِترماِم نِالِكتماِب ومالس نَِّة،نماُب ااِلْقِتدم

 إِلمهم تتاب اإلميان، نماُب اأْلمْمِر نِِقتماِل النَّاِس حمىتَّ ز مُقرُلرا: الم  ه ،صحيحيف  ممسلو  ،7714، رقم احلدزث: 3/33ومتسملَّمم 
حقق: نت، ، 4221، 7/33تتاب اليتاة   .يف تسننه داود رحنو ، 71، رقم احلدزث: 4/24 ،ِإالَّ اهلُل حُمممٌَّد رمتُسرُل اهللِ 
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اجتدد رحزه وحصاب ووافق  ثاقب فدمه ألنهو وقرة اتستدالله علمه  وهذا حزضا زدل على غيارة
لى قتال مانزي اليتاة وَل يم عنزد ألنه ع وَل زسمزه -صلى اهلل عليه وتسلم -تسنة رتسرل اهلل

، حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم صرزح تسنة رتسرل اهلل يف  لك )زستند اىل  عمِ  اْنِ  ُعممرم
 : اللَِّه، ومزُِقيُمرا  حُِمْرُت حمْن حُقماِتلم النَّاسم حمىتَّ زمْشدمُدوا حمْن الم إِلمهم ِإالَّ اللَُّه، ومحمنَّ حُمممًَّدا رمتُسرلُ »قمالم

ُْم ِإالَّ حِبمقِّ اإِلتْسالم  ِم، الرَّالمةم، ومزُ ْؤُترا اليَّتماةم، فمِإ ما ف مزمُلرا  مِلكم عمرمُمرا ِمينِّ ِدمماءمُهْم ومحمْمرماهلم
علمه و تائه وتفرقه تثرة فأصاب وهذا زدل على   نالقياس لدنل اتست ( 1)«ومِحسمانُ ُدْم عملمى اللَّهِ 

 تما حشرنا اليه غري مرة .  على حقرانه
فمِفيِه حمدمل  دملِيٍل عملمى شمجماعمِة حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومت مقمد ِمِه يف الشَّجماعمِة وماْلِزْلِم " قال النرو :

ْرِطِ  اْلزمِظيِم الَِّذ  ُهرم حمْتد مُر  ا اْلمم ٍة حمنْ زممم اللَُّه ت مزماىلم هِبما عملمى غمرْيِِه فمِإنَُّه ث مدمتم لِْلِقتماِل يف همذم نِْزمم
ِقيِق عملمى اْلُمْسِلِمنيم ن مْزدم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم وماتْست مْندمطم رمِضيم اللَُّه عمْنُه ِم م اْلِزلْ  ِم ِندم

 (2)"نمظمرِِه ورصانة فكره
دل الشيخ حنر إتسحاق هبذا واتست... على عظم علمه   )هبذا احلدزث( حصحاننا اتستدل 

وغريه ىف طدقاته على حن حنا نكر الردزق، رضى اهلل عنه، حعلم الرحانة؛ ألهنم تلدم وقفرا 
ع  فدم احلكمة م  املسألة إال هر، مث ظدر هلم ِبداحثته هلم حن قرله هر الرراب، فرجزرا 

 (3)إليه.

 
 
 

                                                                                                                                                                       

تتاب اجلداد، ناب وجرب  نريوت.تسن  النسائي. –الناشر: املكتدة الزررزة، صيدا  حممد حميي الدز  عدد احلميد،
 . 3134، رقم احلدزث: 1/2 ،اجلداد

تتاب اإلميان، نماٌب: }فمِإْن تمانُرا ومحمقماُمرا الرَّالمةم ومآت مُرا اليَّتماةم فمخمل را تسمدِيلمُدْم{ ]الترنة:  .هالدخار  صحيححخرجه  (1)
 اهللُ تتاب اإلميان، نماُب اأْلمْمِر ِنِقتماِل النَّاِس حمىتَّ ز مُقرُلرا: الم إِلمهم ِإالَّ صحيح مسلم.  . 72، رقم احلدزث: 44/ 4[،2

 . (77)31رقم احلدزث:  ،4/23حُمممٌَّد رمتُسرُل اهلِل 

، الناشر: دار 4/744 ملنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج.ا ،حيىي ن  شرف ،حميي الدز  ،زترزا رحن ،النرو  (2)
 م.4337نريوت، الطدزة: الثانية،  –إحياء الرتاث الزريب 

 .7/431هتذزب األمساء واللغات. (   3)
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  ِباله حتثر الرحانة ترد قا: المطلب الثامن
عمْ  ُعممرم 
حمْن ن متمرمدَّقم  -صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  -ْن م اخلمطَّاِب، ز مُقرُل: حمممرمنما رمتُسرُل اللَِّه  (1)

: فمِجْئُت نِِنْرِف  د مْقُتُه ز مْرًما، قمالم ف مرمافمقم  مِلكم ِعْنِد  ممااًل، ف مُقْلُت: الي مْرمم حمتْسِدُق حمنما نمْكٍر ِإْن تسم
؟»رُل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه: ومتسملَّمم: ممايل، ف مقمالم رمتسُ  قُ ْلُت: ِمث ْلمُه، ومحمتمى حمنُر « مما حمنْ قمْيتم أِلمْهِلكم

 : ُه، ف مقمالم ؟»نمْكٍر ِنُكلِّ مما ِعْندم ُُم اللَّهم ومرمتُسرلمُه، « زما حمنما نمْكٍر مما حمنْ قمْيتم أِلمْهِلكم : حمنْ قمْيُت هلم قمالم
 (2)«الم حتسماِنُقكم ِإىلم شمْيٍء حمنمًدايب داود: ويف لفظ حُقُه ِإىلم شمْيٍء حمنمًدا.قُ ْلُت: الم حمتْسدِ 

وم  هنا تدني تمانم عم  ظدر غىن، أِلمنَُّه تمانم غمِنيا ِنُقرَّة ترتله،  حيب نكر جِبمِميِع مماله قُ د  رم ومتم 
أِلمنَُّه ِإ ما  يف شيئ حندا.ال ميكنه حن زسدقه  -رضي اهلل عنه –ألمري املؤمنني عمر ن  اخلطاب 

ا احلْماِل حمْوىلم حمنْ  ثْ رمِة ممالِِه ومِقلَِّة مماِل حميب نمْكٍر،فمِفي غمرْيِ همذم ،   الم زمْسِدقمهُ َلْم ز مْقِدْر عملمى ُمغمالمدمِتِه ِحنيم تم
ف مرمافمقم  مِلكم ِعْنِد  ممااًل، ) قم حمْن ن متمرمدَّ  -صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  -حمممرمنما رمتُسرُل اللَِّه تما قال:

حن عمر ن  اخلطاب  على ( هذا زدل داللة صرحية ف مُقْلُت: الي مْرمم حمتْسِدُق حمنما نمْكٍر ِإْن تسمد مْقُتُه ز مْرًما
وتسدق غريه حنرنكر تان عنده مال وعيم حن زسدق حنانكر زرما ومع  لك َل زقدر نل تسدقه 

 انه على حقرانه فكيف ِب  نزده.م  الرحانة وم  هنا تظدر قرة امي
 
 
 

 
 

                                                           
ر ن  اخلطاب ن  نفيل ننرن وفاء مرغر ان  عدد الزيى ن  رزاح نتحتانية ان  عدد اهلل ن  قرط نضم القاف ان  عم  ( 1)

رزاح نراء مث زا  خفيفة ان  عد  ان  تزب القرشي الزدو  ]زقال له: الفاروق[ حمري املؤمنني مشدرر جم املناقب 
، رقم 447/ 4نني ونرفا ع.تقرزب التدذزب.اتستشدد يف    احلجة تسنة ثالث وعشرز  وويل اخلالفة عشر تس

 . 4111احلدزث: 
وقال  ،3172، رقم احلدزث: 2/144 ،. نماٌب يف ممنماِقِب حيب نكر رمِضيم اللَُّه عمْنهُ يف تسننه الرتمذ  حخرجه  (2)

انظر: تقرزب صدوق له حوهام ورمي نالتشيع ...هشام ن  تسزد املدينيف تسنده  ،الرتمذ : حس  صحيح
 7 ،. تتاب اليتاة، نماٌب يف الر ْخرمِة يف  مِلكم هتسنن يف داود رنحو  .، فاحلدزث حس 7734، الرقم: 4/277.التدذزب

 . حس .  2/311يف صحيح السن  حيب داود. لداين ، ، وقال األ4171، رقم احلدزث: 473/
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 ناجلنة حول الرَّحانة نشارة: المطلب التاسع
عمْ  تسمِزيدِ  

: حمْخد مرمين حمنُر ُمرتسمى األمْشزمرِ    (1) ُسميِِّب، قمالم
، حمنَُّه ت مرمضَّأم يف ن مْيِتِه، مُثَّ خمرمجم، (2)ْنِ  امل

مْليممم َّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى  مْسِجدم ف مُقْلُت: ألم
: فمجماءم امل ا، قمالم مُترنم َّ ممزمُه ز مْرِمي همذم اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم، ومألم
ا ُهنما، فمخمرمْجُت عملمى ِإْثرِِه حم  تْسأمُل فمسمأملم عمِ  النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ف مقماُلرا: خمرمجم ومومجَّهم هم

لمْسُت ِعْندم الدماِب، ومنمانُ دما ِمْ  جمرِزٍد حمىتَّ قمضمى رمتُسرُل اللَِّه صملَّى عمْنُه حمىتَّ دمخملم نِئ ْرم حمرِزسٍ  ، فمجم
اِلٌس عملمى نِْئِر حمرِزٍس ومت مرمتسَّطم قُ فَّ  دما، اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم حماجمتمُه ف مت مرمضَّأم، ف مُقْمُت إِلمْيِه فمِإ ما ُهرم جم

مهُما لمْسُت ِعْندم الدماِب، ف مُقْلُت  ومتمشمفم عمْ  تسماق مْيِه ومدمالَّ يف الِدْئِر، فمسملَّْمُت عملمْيِه مُثَّ اْنرمرمْفُت فمجم
، ف مُقلْ  مُترنم َّ ن مرَّابم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم الي مْرمم، فمجماءم حمنُر نمْكٍر فمدمفمعم الدمابم ُت: ممْ  ألم

: حمنُر نمْكٍر، ف م  ا؟ ف مقمالم ا حمنُر نمْكٍر همذم ْدُت، ف مُقْلُت: زما رمتُسرلم اللَِّه، همذم ُقْلُت: عملمى رتِْسِلكم مُثَّ  مهم
 : د مْلُت حمىتَّ قُ ْلُت أِلميب نمْكٍر: اْدُخْل، ومرمتُسرُل اللَِّه « . اْئذمْن لمُه ومنمشِّْرُه نِاجلْمنَّةِ »زمْستمْأِ ُن؟ ف مقمالم فمأمق ْ

نِي  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  زُ دمشُِّركم نِاجلْمنَِّة، فمدمخملم حمنُر نمْكٍر فمجملمسم عمْ  ميِم
، ومدمىلَّ رِْجلمْيِه يف الِدْئِر تممما صمنمعم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّ  مم، ومتمشمفم عملمْيِه ومتسملَّمم ممزمُه يف الُقفِّ

عمْ  تسماق مْيهِ 
(3)... 

افَُّة اْلِدْئِر تما قال النرو  رمحه اهلل:"  ) القف (حافة الدئر ومحممَّا اْلُقف  فمِدضممِّ اْلقماِف ومُهرم حم
 "ومحمْصُلُه اْلغمِليُظ اْلُمْرتمِفُع ِم م اأْلمْرضِ 

مُترمنم َّ ن مرَّابم رمتُسر  ِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم وميف رِومازمٍة حمممرمين حمْن حمْحفمظم اْلدمابم وميف رِومازمٍة ألم
يِع  مِلكم اْلممْجِلِس لِيُدمشِّ  ِء حيمْتمِمُل حمنَُّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حمممرمُه حمْن زمُكرنم ن مرَّانًا يف مجِم رم همُؤالم

                                                           
شي املخيومي ححد الزلماء ن  خميوم القر ن  حين ن  حيب وهب ن  عمرو ن  عائذ ن  عمران  ن  املسيبتسزيد   (1)

األثدات الفقداء الكدار م  تدار الثانية اتفقرا على حن مرتسالته حصح املراتسيل وقال ان  املدزين ال حعلم يف التانزني حوتسع 
 . 7331، الرقم: 4/744تقرزب التدذزب..علما منه مات نزد التسزني وقد ناهي الثمانني ع

نفتح املدملة وتشدزد الضاد املزجمة حنر مرتسى األشزر  صحايب مشدرر  ن  حضارعدد اهلل ن  قيس ن  تسليم  ( 2)
، الرقم: 4/341املردر السانق.. ره عمر مث عثمان وهر ححد احلكمني نرفني مات تسنة مخسني وقيل نزدها عحمَّ 

3247. 
، «لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خمِلياًل »ومتسملَّمم:  . تتاب املناقب،نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيهِ  هصحيحيف الدخار   حخرجه ( 3)
انمِة رمِضيم اهللُ ت مزماىلم عمن ُْدمْ  .هصحيحيف  مسلمو ، 2/1،3174 نماُب ِمْ  فمضمائِِل ُعْثممانم ْنِ  عمفَّانم  ،«تتاب فمضمائِِل الرَّحم

، نماِقِب ُعْثممانم ْنِ  عمفَّانم رمِضيم اللَُّه عمْنهُ نماٌب يف مم  ، هتسننيف  الرتمذ و ، 7314،رقم احلدزث: 4111/ 4رمِضيم اهللُ عمْنُه،
 .3741،رقم احلدزث: 2/134



 
 

53 

ُدْم ومحيمْتمِمُل حمنَّهُ  تمُه  اْلممْذُتررِز م نِاجلْمنَِّة رمِضيم اللَُّه عمن ْ حمممرمُه حِبِْفِظ اْلدماِب حموَّاًل ِإىلم حمْن ز مْقِضيم حماجم
المٌة زمْستمرتُ ِفيدما مُثَّ حمِفظم اْلدمابم حمنُر ُمرتسمى ِمْ  تِْلقماِء ن مْفِسِه ومِفيِه فمِضيلم  ِء ومز مت مرمضَّأم أِلمن َّدما حم ُة همُؤالم

ثمِة ومحمن َُّدْم ِمْ  حمْهِل اجلْمنَِّة ومفم  ْنسماِن يف ومْجِدِه ِإ ما الثَّالم ِضيلمٌة أِلميب ُمرتسمى ومِفيِه جمرماُز الث َّنماِء عملمى اإْلِ
نمُة اإْلِْعجماِب ومحنمْرِِه ومِفيِه ُمْزِجيمةٌ  ْخدمارِِه نقرة  حُِمنمْت عملمْيِه ِفت ْ ظماِهرمٌة لِلنَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم إِلِ

ميماِن وماهْلُدمىعثمان والدلرى ومحمنَّ  ثمةم زمْستمِمر ونم عملمى اإْلِ  (1)"الثَّالم
حيث،  -نيرضي اهلل عندم حمجز –وهذا حترب وحعظم فضيلة أليب نكر الردزق وصاحديه 

وتيتية هلم   -صلى اهلل عليه وتسلم –اجلنة وهم ححياء وهذا خرب زقني م  رتسرل اهلل ُنشِّروا ن
املرافاة على احلق و ندخرهلم اجلنة رغم حنرف حعدائدم م  ناإلتستقامة علي اإلميان واإلتسالم و 

 .عليدم م  اهلل ما زستحقرن  شياطني اجل  واإلنس
وزكفي مل  تان له قلب حو حلقى السمع وهر  اليسري نكتفي هبذا القدرنترقف و  وم  هنا

 . شديد وإن تان ما ورد نشأنه حضزاف وحضزاف  لك، فاحلمد هلل حوال وآخرا
 
 

                                                           
، الناشر: دار إحياء 42/474، املنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج ،زترزا حميي الدز  حيىي ن  شرف رحن ،النرو (1)

 م.4337نريوت، الطدزة: الثانية،  –الرتاث الزريب 
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 شرعاً و  : مزىن اخلليفة لغةالمطلب األول
ح  ناب عنه وقام ِبا زقرم  ،خيمُْلُفُه خملمفاً ، وِخالمفمةً خملمفمه يف ق مْرِمِه ، ويف حمْهِلِه ، " الخليفة لغًة:
ِليفمًة ، " وجاء يف تاج الزروس:  عنهنه نيانة وندال ٌر مسِّيم نه مم  زكرُن خم هريف األمْصِل ممْردم

اٌل ، ألمنَُّه ِبمْزنماه  :واجلمْمُع حمْخالمٌف ، تما تقرلُ  خملمْفُتُه ، خملمفًا : تنُت ن مْزدمه خملمفاً  ،نمدمٌل وحمْندم
ْلفًا ِجْئُت ن مْزدمه ، وا ِليٌف ، وِم م منه ونمدماًل ، وخملمْفُته ، خم ِليفمٌة ، وخم  تْسُم الفاِعِل ِم  األموَِّل خم

 .(1)، وخماِلفٌ  ةٌ الثَّاِن خمالِفم 
ث تمِلممات ممْزنماهما وماِحد،  :اً شرعالخليفة  فمة، واإلمامة اْلُزْظممى، وإمارة اْلُمؤمِننيم، ثمالم اخْلالم

نْ يما.ومُهرم رئاتسة احلُُْكرممة اإلتسالمية اجلامزة ملرماحل الّدز  وما  لد 
فمة عم  النَّيب ]صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم[ حو نْ يما خالم ومِهي رئاتسة عمامَّة يف حممر الّدز  ومالد 

(2) 
 أليب نكر -مرضي اهلل عند- مداززة الرحانة: المطلب الثاني

 مِلكم ُضًحى، فماْشت مغملم النَّاُس نِأمْمِر اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ز مْرمم ااِلثْ ن منْيِ وم  تُ ُريفِّم رمتُسرلُ  حينما
ةم، مُثَّ يف اْلممْسِجِد اْلد مي ْزمُة اْلزمامَُّة يف نمِقيَِّة  زِق يف تسمِقيفمِة نميِن تسماِعدم ز مْرِم ااِلثْ ن منْيِ ن مي ْزمِة حميب نمْكٍر الرِّدِّ

ثماِء،    تما تسنذتره.ومصمِديحمةم الث الم
ُه عمن ْدما، زمْوِج النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه عمْ  عماِئشمةم رمِضيم اللَّ  

: ِإمْسماِعيُل ز مْزيِن نِالزمالِيمِة  -ومتسملَّمم، مماتم ومحمنُر نمْكٍر نِالس ْنِح،  ُر ز مُقرُل: وماللَِّه مما  -قمالم ف مقمامم ُعمم
صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، قمالمْت: ومقمالم ُعممُر: وماللَِّه مما تمانم ز مقمُع يف ن مْفِسي ِإالَّ  مماتم رمتُسرُل اللَّهِ 

، وملميمد ْزمث منَُّه اللَُّه، ف ملمي مْقطمزم َّ حمْزِد م رِجماٍل ومحمْرُجلمُدْم، فمجماءم حمنُر نمْكٍر " فمكمشمفم عمْ  رمتُسر  ِل  ماكم
يًّا وممميًِّتا، ومالَِّذ  ن مْفِسي  -عملمْيِه ومتسملَّمم صملَّى اهلُل  -اللَّهِ  : نِأميب حمْنتم ومحُمِّي، ِطْدتم حم ف مقمد َّلمُه، قمالم

، ف ملممَّا تمكم  : حمز  دما احلماِلُف عملمى رتِْسِلكم مْرت مت منْيِ حمنمًدا، مُثَّ خمرمجم ف مقمالم
لَّمم حمنُر نِيمِدِه الم زُِذزُقكم اللَُّه امل

: حمال ممْ  تمانم ز مْزُدُد حُمممًَّدا صملَّى اهللُ  ،لمسم ُعممرُ نمْكٍر جم  فمحمِمدم اللَّهم حمنُر نمْكٍر ومحمثْ ىنم عملمْيِه، ومقمالم
{ : ُرُت، ومقمالم ، ومممْ  تمانم ز مْزُدُد اللَّهم فمِإنَّ اللَّهم حميٌّ الم ميم ِإنَّكم عملمْيِه ومتسملَّمم فمِإنَّ حُمممًَّدا قمْد مماتم

                                                           

، حتقيق : 73/742 تاج الزروس م  جراهر القامرس،  ،د ن  حمّمد ن  عدد الرزّاق احلسيينمّ حم ،مرتضى ،اليَّنيد  (1)
 جممرعة م  احملققني، الناشر : دار اهلدازة

(2)
 4/47 ،مرر / القاهرة -لالعالم الزريب  الناشر: اليهراء ،اخلالفة، مد رشيد ن  علي رضاحم 
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: }وممما حُمممٌَّد ِإالَّ رمتُسرٌل قمْد خملمْت ِمْ  ق مْدِلِه الر تُسُل حمفمِإْن مماتم حمْو (1)يٌِّت ومِإن َُّدْم مميُِّترنم{مم  ، ومقمالم
 قُِتلم انْ قملمْدُتْم عملمى حمْعقماِنُكْم ومممْ  ز من ْقمِلْب عملمى عمِقد مْيِه ف ملمْ  زمُضرَّ اللَّهم شمْيًئا ومتسميمْجيِ  اللَّهُ 

الشَّاِترِز م{
: ف منمشمجم النَّاُس ز مْدُكرنم ( 2) ْزِد ْنِ  ُعدمادمةم يف  ، قمالم : وماْجتمممزمِت األمْنرماُر ِإىلم تسم قمالم

ُر ْنُ  اخلم  ةم، ف مقماُلرا: ِمنَّا حمِمرٌي ومِمْنُكْم حمِمرٌي، فمذمهمبم إِلمْيِدْم حمنُر نمْكٍر، ومُعمم طَّاِب، تسمِقيفمِة نميِن تسماِعدم
ُر ز مُقرُل: وماللَِّه مم وم  ُر ز متمكملَُّم فمأمتْسكمتمُه حمنُر نمْكٍر، ومتمانم ُعمم ا حمرمْدُت حمنُر ُعد مْيدمةم ْنُ  اجلمرَّاِح، فمذمهمبم ُعمم

ُلغمُه حمنُر نمْكٍر، مُثَّ تمكملَّ  دميِن، خمِشيُت حمْن الم ز مد ْ يَّْأُت تمالمًما قمْد حمْعجم مم حمنُر نمْكٍر ِنذمِلكم ِإالَّ حمينِّ قمْد هم
ْنذِ 
ُ
ِر: الم وماللَِّه ف متمكملَّمم حمنْ لمغم النَّاِس، ف مقمالم يف تمالمِمِه: حنمُْ  األُممرماُء ومحمنْ ُتُم الُرزمرماُء، ف مقمالم ُحدماُب ْنُ  امل

اُء، ومحمنْ ُتُم الُرزمرماُء، ُهْم حمْوتسمُط الم ن مْفزمُل، ِمنَّا حمِمرٌي، ومِمْنُكْم حمِمرٌي، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: الم، وملمِكنَّا األُممرم 
ةم ْن م اجلمرَّاِح، ف مقمالم ُعممُر: نمْل ن ُ  ، حمْو حمنما ُعد مْيدم دماِزُزكم الزمرمِب دمارًا، ومحمْعرمنُ ُدْم حمْحسمانًا، ف مدماِزُزرا ُعممرم

د  نما ِإىلم رمتُسرِل اللَّهِ  ي ْرُنما، ومحمحم ، فمأمْنتم تسميُِّدنما، ومخم ُر نِيمِدِه  حمْنتم صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فمأمخمذم ُعمم
ُر ق مت ملمُه اللَُّه " ف مدماز مزمُه، ومنماز مزمُه النَّاُس، ف مقمالم قماِئٌل: ق مت مْلُتْم تسمْزدم ْن م ُعدمادمةم، ف مقمالم ُعمم
(3) 

ا احلْمِدزثِ قال احلافظ:  ا اْلدماِب ِمْ  همذم ُر نِيمِدِه ف مدماز مزمُه يف  حمْوضمُح مما زمْدُخُل يف همذم ق مْرلُُه فمأمخمذم ُعمم
فم ف مُقْلُت  ثُ رم اللَّغمُط وماْرت مفمزمِت اأْلمْصرماُت حمىتَّ خمِشينما ااِلْخِتالم رِومازمِة ن  عمدَّاٍس عمْ  ُعممرم قمالم فمكم

ُه ف مدماز مْزُتُه ومنماز مزمُه اْلُمدم  اِجُرونم مُثَّ اأْلمْنرماُر وميف ممغمازِ  ُمرتسمى ْنِ  اْنُسْط زمدمكم زما حمنما نمْكٍر ف مدمسمطم زمدم
ْيُد ْنُ  احلُْضمرْيِ ومنمِشرُي ْنُ  تسمْزٍد ومغمي ُْرمهُما ِم م اأْلمْنرماِر ف مدماز مُزرا اعقدمة عم   ن  ِشدماٍب قمالم ف مقمامم ُحتسم

ومومقمعم يف حمِدزِث تسماَلِِ ْنِ  ُعد مْيٍد ِعْندم اْلد ميَّار ومغمريه حمنما نمْكٍر مُثَّ ومثمبم حمْهُل السَِّقيفمِة ز مْدتمِدُرونم اْلد مي ْزمةم 
ان يف يف ِقرَِّة اْلرمفماِة ف مقمالمِت اأْلمْنرماُر ِمنَّا حمِمرٌي ومِمْنُكْم حمِمرٌي ف مقمالم ُعممُر ومحمخمذم نِيمِد حميب نكر حتسيف

ثمةُ غمد وماِحد الزرطلحان ومحمخمذم نِيمِد حميب نمْكٍر ف مقما ِذِه الثَّالم  :                 لم ممْ  لمُه هم
 ؟ ِإْ  ز مُقرُل ِلرماِحِدِه ممْ  صماِحُدهُ  -7 ؟ ِإْ  مهُما يف اْلغماِر ممْ  مهُما -4

 ؟ِإنَّ اللَّهم ممزمنما ممعم ممْ   -3 

                                                           
 . 31تسررة اليمر:   (1)
 . 444تسررة آل عمران:   ( 2)
ِلياًل »تتاب املناقب، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:   .هصحيح يف الدخار حخرجه  ( 3) ، «لمْر ُتْنُت ُمتَِّخًذا خم
 .3117احلدزث: ، رقم 2/1
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ُه ف مدماز مزمُه مُثَّ قمالم نماِزُزرُه ف مدماز مزمُه النَّاُس ق مْرلُُه  ف مقمالم قماِئٌل ق مت مْلُتْم تسمْزدم ْن م ُعدمادمةم حمْ  ِتْدُُتْ مُثَّ نمسمطم زمدم
ِن ومز مُرد ُه مما ومقمعم يف رِومازمِة ُمرتسمى ْنِ  ُعْقدم  ْعرماِض وماخلِْْذالم ةم عمْ  ن  ت مْقتُ ُلرنمُه ومِقيلم ُهرم ِتنمازمٌة عمِ  اإْلِ

تُ ُلرُه ق مت ملمُه اللَُّه ن مزمْم  ِشدماٍب ف مقمالم قماِئٌل ِم م اأْلمْنرماِر حمنْ ُقرا تسمْزدم  ُر اق ْ ْن م ُعدمادمةم الم تمطمُئرُه ف مقمالم ُعمم
ِقيقمًة ومحممَّا ق مْرلُُه ق مت ملمُه اللَُّه ف مُدرم ُدعماٌء عملمْيِه ومعملمى اأْلموَّ  ُر اأْلمْمرم ِنقمْتِلِه حم ِل ُهرم ِإْخدماٌر عمْ  َلْم زُرِْد ُعمم

ْعرماِض عم  ْنُه وميف حمِدزِث مماِلٍك ف مُقْلُت ومحمنما ُمْغضمٌب ق متملم اللَُّه تسمْزًدا فمِإنَُّه صماِحُب شمّر ِإمْهمالِِه وماإْلِ
ن  التِّنِي ِإَّنَّما قمالمِت اأْلمْنرماُر ِمنَّا حمِمرٌي ومِمْنُكْم حمِمرٌي عملمى مما عمرمُفرُه ِمْ  عمادمِة اْلزمرمِب حمْن اوفتنة قمالم 
ُزرا حمِدزثم اأْلمِئمَُّة ِمْ  قُ رمْزٍش رمجمُزرا عمْ   مِلكم الم ز متمأممَّرم عملم  ا ف ملممَّا مسِم ى اْلقمِديلمِة ِإالَّ ممْ  زمُكرُن ِمن ْدم
 تما ورد يف صحيح الدخار  ما ِبزناه:.(1)"ومحمْ عمُنرا 

: تمانم حُمممَُّد ْنُ  ُجد مرْيِ ْنِ  ُمْطِزٍم، حُيمدُِّث: حمنَّ  ُه يف ومْفٍد عمِ  الي ْهرِ ِّ، قمالم ُه ن ملمغم ُمزماِوزمةم، ومُهرم ِعْندم
، ف مقمامم  ِمْ  قُ رمْزٍش: حمنَّ عمْددم اللَِّه ْن م عمْمرٍو، حُيمدُِّث: حمنَُّه تسميمُكرُن ممِلٌك ِمْ  قمْحطمانم، ف مغمِضبم

: حممَّا ن مْزُد، فمِإنَُّه ن م  ااًل ِمْنُكْم حُيمدِّثُرنم حمحماِدزثم فمأمثْ ىنم عملمى اللَِّه ِبما ُهرم حمْهُلُه، مُثَّ قمالم لمغميِن حمنَّ رِجم
لمْيسمْت يف ِتتماِب اللَِّه، ومالم ُترث مُر عمْ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ومحُولمِئكم ُجدَّاُلُكْم، 

ْزُت رم  ِإنَّ »تُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مُقرُل: فمِإزَّاُتْم وماألممماينَّ الَّيِت ُتِضل  حمْهلمدما، فمِإينِّ مسِم
ز دَُّه اللَُّه يف النَّاِر عملمى ومْجِدِه، مما حمقماُمرا الدِّ ا األمْمرم يف قُ رمْزٍش، الم زُ زماِدزِدْم حمحمٌد ِإالَّ تم « م همذم

(2) 
: دمخمْلُت  ع  ممةم حمنُر اْلِمن ْدماِل قمالم ممعم حميب عملمى حميب ن مْرزمةم، ومِإنَّ يف حُُ ينمَّ ز مْرممِئٍذ تسميَّاُر ْنُ  تسمالم

: قمالم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: " اأْلُممرماُء ِمْ  قُ رمْزٍش ثمالم  ٌم. قمالم ثًا مما لمُقْرطمنْيِ، ومِإينِّ ُغالم
ُلرا، وماتْستُ ْرمِحُ  ثًا: مما حمكمُمرا ف مزمدم ُدْم ف مزمُلرا ثمالم را ف مرممِحُرا، ومعماهمُدوا ف مرمف مْرا، فمممْ  َلْم ز مْفزمْل  مِلكم ِمن ْ
ِة ومالنَّاِس حممْجمِزنيم " ِئكم ف مزملمْيِه لمْزنمُة اهلِل وماْلممالم
(3) 

: نَّا حمِمرٌي، ومِمْنُكْم لممَّا قُِدضم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم قمالمِت اأْلمْنرماُر: مِ  عمْ  عمْدِد اهلِل، قمالم
: زما ممْزشمرم اأْلمْنرماِر، حملمْسُتْم ت مْزلمُمرنم حمنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهلُل عملم  ْيِه حمِمرٌي. فمأمتماُهْم ُعممُر، ف مقمالم

                                                           
 ،7/37فتح الدار .  (1)
 .7433، رقم احلدزث: 3/17 ،نماٌب: األُممرماُء ِمْ  قُ رمْزشٍ  .تتاب األحكام،هصحيحيف  الدخار حخرجه  ( 2)
تسكني ن   ، يف تسنده:43717، رقم احلدزث: 33/71م  مسند حيب نرزة األتسلمي،  .همسنديف  حمحدحخرجه   (3)

 . ، فاحلدزث حس ولك  هنا روى ع  ثقة صدوق زروى ع  ضزفاء، عدد الزيزي ن  قيس الزددى الزطار الدررى
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؟ فمأمز ُكْم تمِطيُب ن مْفُسُه حمْن ز مت مقمدَّ  مم حمنما نمْكٍر؟ ف مقمالمِت ومتسملَّمم قمْد حمممرم حمنما نمْكٍر حمْن ز مُؤمَّ  النَّاسم
اأْلمْنرماُر: ن مُزرُ  نِاهلِل حمْن ن مت مقمدَّمم حمنما نمْكرٍ 
"(1) 

ِإنْ رماِهيُم ْنُ  عمْدِد الرَّمْحمِ  ْنِ  عمْرٍف، حمنَّ عمْددم الرَّمْحمِ  ْن م عمْرٍف تمانم ممعم ُعممرم ْنِ  اخْلمطَّاِب ع  
دم ْن م ممْسلمممةم تمسمرم تسمْيفم الي ن مرْيِ، مُثَّ قمامم حمنُر نمْكٍر فمخمطمبم النَّاسم رمِضيم اللَُّه عمْنُه، ومحمنَّ حُمممَّ 

لمًة قمط ، ومالم ُتْنُت  : وماللَِّه مما ُتْنُت حمرِزًرا عملمى اإْلِممارمِة ز مْرًما ومالم لمي ْ ِفيدما وماْعتمذمرم إِلمْيِدْم، ومقمالم
نمِة، وممما يل يف  رماِغًدا، ومالم تسمأمْلتُ دما اللَّهم  نِيمٍة، وملمِكينِّ حمْشفمْقُت ِم م اْلِفت ْ عميَّ ومجملَّ يف تِسرٍّ ومالم عمالم

ٍة، وملمِكْ  قُ لِّْدُت حمْمرًا عمِظيًما مما  ممارمِة ِمْ  رماحم ِإالَّ نِت مْقرِزمِة اللَِّه عميَّ ومجملَّ،  يل ِنِه ِمْ  طماقمٍة ومالم زمدٍ اإْلِ
نَّ حمق ْرمى النَّاِس عملمي ْدما ممكماين اْلي مْرمم، ف مقمِدلم اْلُمدماِجُرونم ِمْنُه مما قمالم وممما اْعتمذمرم ِنِه، قمالم وملمرمِدْدُت حم 

ْرنما عمِ  اْلُمشماومرمِة، ومِإنَّا ن مرم  نما ِإالَّ أِلمنَّا قمْد ُحخِّ ُر: مما غمِضد ْ ْكٍر حمحمقَّ ى حمنما نم عمِليٌّ رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومالي ن مي ْ
ا لمن مْزلمُم النَّاِس هِبما ن مْزدم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ِإنَُّه ِلرماِحُب اْلغماِر، ومثماينم اثْ ن منْيِ، ومِإنَّ 

ِِه،  ِة »ِنشمرمِفِه ومِتربم  (2)« "نِالنَّاِس ومُهرم حميٌّ وملمقمْد حمممرمُه رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم نِالرَّالم
لممَّا نُرِزعم حمنُر نمْكٍر يف السَِّقيفمِة ومتمانم اْلغمُد، جملمسم حمنُر نمْكٍر عملمى  :حمنمُس ْنُ  مماِلٍك قمالم  ع 

ُر ف متمكملَّمم ق مْدلم حميب نمْكٍر، فمحمِمدم اللَّهم ومحمثْ ىنم عملمْيِه ِبما ُهرم  : حمز  دما  حمْهُلُه، مُثَّ اْلِمْنربمِ، ف مقمامم ُعمم قمالم
ْدتُ دما يف ِتتماِب اللَِّه، ومالم تمانمْت عم  ْدًدا النَّاُس، ِإينِّ قمْد قُ ْلُت لمُكْم نِاأْلمْمِس ممقمالمًة مما تمانمْت ممَّا ومجم

ُه ِإيلمَّ رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم، وملمِكينِّ قمْد ُتْنُت حم  رمى حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اللَُّه عمِددم

                                                           
، تتاب اإلمامة، 777،رقم احلدزث: 7/74 إمامة حهل الزلم والفضل، تتاب اإلمامة،  .هتسننيف  النسائيحخرجه  (1)

، 3124، الرقم: 4/712، يف تسنده عاصم ن  هبدلة وهر صدوق له حوهام، انظر: تقرزب .إمامة حهل الزلم والفضل
 و م  مسانيد عدد اهلل ن  مسزرد 433، رقم احلدزث:717/ 4ه م  مسانيد عمر ن  اخلطاب،مسنديف  حمحد حخرجهو 
، فاحلدزث حس  ألّن مداره على عاصم ن  هبدلة 3147، رقم احلدزث: 333/ 1، 3712رقم احلدزث:  ،1/313

 .وتسائر رواته ثقات حجالء

ُدمْ   املستدرك على الرحيحني.حخرجه احلاتم يف  ( 2) انمِة رمِضيم اللَُّه عمن ْ ، رقم احلدزث: 3/71 ،ِتتماُب ممْزرِفمِة الرَّحم
 – 4444نريوت،الطدزة: األوىل،  –د القادر عطا،الناشر: دار الكتب الزلمية ،حتقيق: مرطفى عد4477
اُه ،قال احلاتم: م4331 ا حمِدزٌث صمِحيٌح عملمى شمْرِط الشَّْيخمنْيِ، ومَلْم خُيمرِّجم الفضل ن  حممد ، يف تسنده ووافقه الذهيبهمذم

 انظر: ، ونقية رجاله التنيل ع  مرتدة احلس ، فيه حبجةوهر ثقة َل زطز  وقد تكلمرا فيه وقال احلاتم:  الديدقى الشزراىن
، 1/713 .السن  الكربى وحخرجه الديدقي يف ، فاحلدزث حس .321/ 3. مييان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب: 

لدنات،الطدزة: الثالثة،  –ق: حممد عدد القادر عطا،الناشر: دار الكتب الزلمية، نريوت يحقنت ،41217رقم احلدزث، 
 م . 7113 -ه   4474
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ن ُِّر حمْمرمنما  ومِإنَّ اللَّهم قمْد حمنْ قمى ِفيُكْم ِتتمانمُه الَِّذ  نِِه  -ز مُقرُل: زمُكرُن آِخرمنما  -عملمْيِه ومتسملَّمم تسمُيدم
اُه لمُه، ومِإنَّ همدمى رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم، فمِإِن اْعتمرمْمُتْم ِنِه  اُتُم اللَُّه ِلمما تمانم همدم همدم

 ِإْ  مهُما اللَّهم قمْد مجممعم حمْمرمُتْم عملمى خمرْيُِتْم ; صماِحِب رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومثماينم اثْ ن منْيِ 
 (1)...ْكٍر ن مي ْزمةم اْلزمامَِّة ن مْزدم ن مي ْزمِة السَِّقيفمةِ يف اْلغماِر، ف مُقرُمرا ف مدماِزُزرُه. ف مدمازمعم النَّاُس حمنما نم 

انمُة، ُدمْ  -ومقمِد ات َّفمقم الرَّحم زِق يف  مِلكم اْلرمْقِت، حمىتَّ عمِلي  ْنُ   -رمِضيم اللَُّه عمن ْ عملمى ن مي ْزمِة الرِّدِّ
ُدمما ُر ْنُ  اْلزمرَّاِم، رمِضيم اللَُّه عمن ْ لِيُل عملمى  مِلكم مما رموماُه اْلد مي ْدمِقي   حميب طماِلٍب ومالي ن مي ْ  ومحمْرضمامهُما، ومالدَّ

حميب تسمِزيٍد اخْلُْدرِ ِّ،ع  
: لممَّا تُ ُريفِّم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمامم  (2) رمِضيم اهلُل عمْنُه، قمالم

ُدْم ز م  ُقرُل: زما ممْزشمرم اْلُمدماِجرِز م ِإنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهللُ ُخطمدماُء اأْلمْنرماِر , فمجمزملم الرَُّجُل ِمن ْ
ا اأْلمْمرم  ِن عملمْيِه ومتسملَّمم تمانم ِإ ما اتْست مْزمملم رمُجاًل ِمْنُكْم ق مرمنم ممزمُه رمُجاًل ِمنَّا , ف من مرمى حمْن زمِليم همذم  رمُجالم

: ف م  ُر ِمنَّا، قمالم تمتمان مزمْت ُخطمدماُء اأْلمْنرماِر عملمى  مِلكم , ف مقمامم زمْزُد ْنُ  ثماِنٍت , حمحمُدمهُما ِمْنُكْم وماآْلخم
مم  : ِإنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم تمانم ِم م اْلُمدماِجرِز م , ومِإنَّ اإْلِ امم رمِضيم اهلُل عمْنُه، ف مقمالم

رُُه تممما ُتنَّا حمْنرمارم رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم , ف مقمامم زمُكرُن ِم م اْلُمدماِجرِز م , ومحنمُْ  حمْنرما
رًا زما ممْزشمرم اأْلمْنرماِر , ومث مدَّتم قمائِلمُكْم , مُثَّ  ي ْ : جميماُتُم اهلُل خم : حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهلُل عمْنُه، ف مقمالم قمالم

ا حممما لمْر ف مزمْلُتْم غمي ْرم  مِلكم لممم  : همذم نماُتْم , مُثَّ حمخمذم زمْزُد ْنُ  ثماِنٍت نِيمِد حميب نمْكٍر ف مقمالم ا صماحلْم
ُوُجرِه صماِحُدُكْم ف مدماز مُزرُه , مُثَّ اْنطملمُقرا , ف ملممَّا ق مزمدم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهلُل عمْنُه عملمى اْلِمْنربمِ نمظمرم يف 

اهلُل عمْنُه , فمسمأملم عمْنُه , ف مقمامم نماٌس ِم م اأْلمْنرماِر فمأمت مْرا نِِه، ف مقمالم حمنُر  اْلقمْرِم ف ملمْم ز مرم عمِليًّا رمِضيم 
ت منمُه , حمرمْدتم حمْن تمُشقَّ عمرم  ا نمْكٍر رمِضيم اهلُل عمْنُه: اْن م عممِّ رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومخم

: الم ت مثْ  ِليفمةم رمتُسرِل اهلِل فداززه , مُثَّ َلْم ز مرم الي ن مي ْرم ْن م اْلزمرَّاِم رمِضيم اهللُ اْلُمْسِلِمنيم؟ ف مقمالم رِزبم زما خم
: اْن م عممَِّة رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم , ومحمرم  ارِزَُّه عمْنُه , فمسمأملم عمْنُه , حمىتَّ جماُءوا نِِه، ف مقمالم

                                                           
 ه4444الطدزة : األوىل ، السرية الندرزة.  ،شام ن  حزرب احلمري  املزافر عدد امللك ن  ه ،حممد رحن ،ان  هشام ( 1)
 ن  عمر، مساعيلإ ،الفداء رحن، ن  تثريا. 1/17، نريوت –ق : طه عدد الرءوف تسزد،الناشر : دار اجليل يحقنت، 

م، الناشر : دار املزرفة للطداعة والنشر والترززع    4374 -ه   4331فى عدد الراحد حتقيق : مرط  ،السرية الندرزة
ا ِإتْسنماٌد صمِحيٌح .4/433 ،لدنان –نريوت   ،وم قال: همذم

 . 47تسدقت ترمجته ص (2)
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ِليفمةم رمتُسرِل اهلُل ف مدماز مزماُه., حمرمْدتم حمْن تمشُ   قَّ عمرما اْلُمْسِلِمنيم؟ ف مقمالم ِمْثلم ق مْرلِِه: الم ت مْثرِزبم زما خم
")1( 

قمالم احلْماِفُظ حمنُر عمِليٍّ 
ْزُت اْن م ُخيممْيمةم ز مُقرُل: جماءمين ُمْسِلُم ْنُ  احلْمجَّاِج،  )2( الن َّْيسمانُررِ  : مسِم

نمًة. فمسمأملميِن عمْ  هم  ا حمِدزٌث ُزسماِو  نمدم : همذم تمْدُتُه لمُه يف رُق ْزمٍة ومق مرمْحُت عملمْيِه، ف مقمالم ا احلْمِدزِث، فمكم ذم
ا زمْسرمى نمْدرمةً  نمًة؟ ! نمْل همذم ْيٍب 3ف مُقْلُت: زمْسرمى نمدم مماُم حممْحمُد عمِ  الث ِّقمِة، عمْ  ُوهم . ومقمْد رموماُه اإْلِ

 خُمْتمرمرًا. 
ا ، رمِضيم اللَُّه عمْنُه، وم  هر ومهمذم ِئُق ن مزمِليٍّ تمُدل  عملمْيِه اآْلثماُر ; ِمْ  ُشُدرِدِه ممزمُه الرَّلمرماِت،  هذا ماالالَّ

 نمْذلِهِ ومُخُروِجِه ممزمُه ِإىلم ِ   اْلقمرَِّة ن مْزدم ممْرِت رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم، تممما تسمُنررُِدُه، وم 
ْزِه، ومحممَّا مما زمْأيت ِمْ  ُمدماز مزمِتِه ِإزَّاُه ن مْزدم ممْرِت فماِطممةم  ومقمْد مماتمْت  -لمُه النَِّريحمةم وماْلممُشررمةم ن منْيم زمدم

ُم، ِنِستَِّة حمْشُدٍر  ُة ومالسَّالم ا ن مي ْزمةٌ  -ن مْزدم حمنِيدما، عملمْيِه الرَّالم ثمانِيمٌة حمزمالمْت مما   فمذمِلكم حممُْمرٌل عملمى حمن َّدم

                                                           

 ،41231، رقم احلدزث: 1/743 ،نماُب اأْلمئِمَِّة ِمْ  قُ رمْزشٍ ، تماُب ِقتماِل حمْهِل اْلد مْغيِ تِ .الكربى هتسننيف  لديدقيا حخرجه (1)
، رواته تلدم حئمة تحقيق : حممد عدد القادر عطان، 4334 – 4444مكة املكرمة ،  -الناشر : مكتدة دار الداز 

، داود ن  حىب هندوتسرى  ،ثقة ثدت لكنه تغري قليال نأخرة ،وهر حزضاوهيب ن  خالد ن  عجالن الداهلىثقات تسر  
قال   ا تان قدل اإلختالط فاحلدزث صحيح وإن تان نزد اإلخطالط فاحلدزث حس ، فإثقة متق  ، تان زدم نأخرة

احلافظ حنر علي النيسانرر : مسزت ان  خيمية زقرل: جاءين مسلم ن  احلجاج فسألين ع  هذا احلدزث فكتدته له يف 
ازة والندازة. الدد .رقزة وقرحت عليه، فقال: هذا حدزث زساو  ندنة، فقلت: زسرى ندنة، نل هذا زسرى ندرة

1/333. 
احلافظ حنرعلي الزطار احلس  ن  حمحد اهلمداين املقرىء األتستا ، شيخ مهدان وقارئدا وحافظدا. رحل ومحل القراءات  (2)

واحلدزث، ...، وله ترانيف يف القراءات واحلدزث والرقائق يف جملدات تدرية، مندا تتاب زاد املسافر مخسرن جملداً.... 
تسنة تسدع وتسدزني  هر إمام يف علرم القرآن واحلدزث واألدب واليهد والتمسك ناألثر.تريف قال ان  النجار:

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف  ،حممد عفيف الدز  عدد اهلل ن  حتسزد ن  علي ن  تسليمان رحن ،ومخسمائة.انظر: اليافزي
 –اشر: دار الكتب الزلمية، نريوت وضع حراشيه: خليل املنررر، الن 3/734 ،مزرفة ما ززترب م  حرادث اليمان

 م . 4337 -ه   4447الطدزة: األوىل، لدنان، 
(

3
ف الزدرد( مال زتزامل نِِه ومزقدم يف الزطازا ومخْيتملف ناْختالم

ار م  امل إنراهيم مرطفى / حمحد  .انظر:تيس ِفيِه ِمْقدم
 .4/43ة، الناشر: دار الدعر ، املزجم الرتسيط، )الددرة( ،/ حامد عدد القادر / حممد النجاراليزات 
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ِم يف اْلِمريماِث، ومممْنِزِه ِإزَّاُهْم  مِلكم نِالنَّصِّ عمْ  رمتُسرِل اللَّ  ِه تمانم قمْد ومقمعم ِمْ  ومْحشمٍة ِنسمدمِب اْلكمالم
قمةٌ »صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم يف ق مْرلِِه: "  نما ف مُدرم صمدم  .)2(" )1(«الم نُررمُث، مما ت مرمتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب ق مرمانمِة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ومممن ْقمدمِة فماِطممةم .هصحيح يف الدخار  حخرجه( 1)
تتاب الفرائض، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى  ،3744: احلدزث رقم ،2/71عملمي ْدما السَّالمُم نِْنِت النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم 

تتاب اجلداد  .هصحيحيف  مسلمو . 1731: احلدزث رقم، 1/421، «  الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدمقمةٌ »اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: 
قمةٌ الم نُررمُث مما ت مرمتْ »والسري، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:   داود رنوح.. 4721، رقم: 3/4373« نما ف مُدرم صمدم

ممارمِة وماْلفمْيِء ،.نماٌب يف صمفمازما رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِم م اأْلم هتسننيف  ، الرقم: 3/444ْمرماِل.. ِتتماب اخْلمرماِج وماإْلِ
7371-3/442،7377 .  

يل ن  عمر القرشي الدرر ، الددازة والندازة، حتقيق: عدد اهلل ن  عدد احملس  الرتتي، ان  تثري، حنر الفداء، إمساع (2)
م، الناشر: دار هجر للطداعة والنشر والترززع 7113ه  / 4474م، تسنة النشر:  4337 -ه   4441الطدزة: األوىل، 

 . 3/441واإلعالن، 
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 وحتته مطالب حعماله فيدا: المبحث الثاني
 : تنفيذ جيش حتسامةاألول المطلب

رضي اهلل  -حتسامة ن  ززد ن  حارثة قدل وفاته  يرمنين -صلى اهلل عليه وتسلم -اتستزمل النيب
وملا اشتد نرتسرل و لك تسنة اثنيت عشرة للدجرة،  - غيو الروم -تدري إىلعلى جيش   -عندما
مع  األترب ، فنفذه صدزق )1(، وحتسامة خميم ناجلرفتريفوجزه   -صلى اهلل عليه وتسلم -اهلل

صملَّى  - خمالفة تثري م  الرحانة وَل زثنه ع  عيمه خمالفة ححد وقال جيش جديه رتسرل اهلل
، عمْ  حمنِيِه، اتْست مْزمملم النَّ .فكيف ميك  حن مينع  -اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  يب  صملَّى اهلُل عملمْيِه عمْ  تسماَلٍِ

قمْد ن ملمغميِن حمنَُّكْم قُ ْلُتْم يف ُحتسماممةم »ومتسملَّمم ُحتسماممةم، ف مقماُلرا ِفيِه: ف مقمالم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: 
 )2(«ومِإنَُّه حمحمب  النَّاِس ِإيلمَّ 

زكرهه  ما -صلى اهلل عليه وتسلم – فدذا زدل على ما قالرا يف حتسامة اىل حد نلغ رتسرل اهلل
ظدر للناس قاطدة حنه م  ححب الناس إليه وهذا زدل على حنَّ حمري اجليش ال وال زرضاه حىت ح

ن زرجد يف اجليش م  هرحتثر علما م  حتسامة ولك  هذا م حن زكرن حعلم ألنه نالتأتيد تازلي 
ر  الك يف هنازة األمر حيث رجع زدل على حنه تان خدريا نتدنري حمر احلرب و إدارته تما ظد

 ناجليش تساملا غاَّنا.
تمانم جتمِْديُي حتسماممةم ز مْرمم السَّْدِت ق مْدلم ممْرِت النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه قال احلافظ ان  حجر رمحه اهلل:"

اُء  مِلكم ق مْدلم ممرمِض النَّيبِّ صملَّى اللَّ  ُه عملمْيِه ومتسملَّمم ف منمدمبم النَّاسم لِغمْيِو الر وِم ومتسملَّمم نِي مْرممنْيِ ومتمانم اْنِتدم
ا ومدمعما ُحتسماممةم ف مقمالم تسر امليف آِخِر صمفمٍر  ُدُم اخْلمْيلم ف مقمْد وملَّْيُتكم همذم رضع ممْقتمِل حمنِيكم فمأمْوِطئ ْ

ممِسريم تمْسِدِق اخْلمد مرم فمِإْن ظمفَّرمكم اللَُّه هبم اجلْمْيشم ومحمِغْر صمدماًحا عملمى حُنْ ىنم ومحمرِّْق عملمْيِدْم ومحمتْسرِِع الْ 
حم ِنرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومجمُزُه يف اْلي مْرِم الثَّاِلِث ف مزمقم  دم أِلُتسماممةم فمأمقل اللَّْيث ِفيِدْم ف مدمدم

ف مزمُه ِإىلم نُ رم  ُه ُحتسماممُة فمدم ةم وعسكر ناجلرف ومتمانم ممَّ  انتدب ممعم ُحتسماممةم ِتدماُر ِلرماًء نِيمِدِه فمأمخمذم ْزدم
                                                           

رم اتْسم ممرضع قمرِزٍب ِم م اْلممِدزنمِة، وحْصُله مما جتمْرُفُُه الس يرل اجلرف: مرضع ع  ثالثة حميال م  املدزنة حنر الشام، هُ   (1)
ن  ِم م األْودزة. واجلمْرُف: حْخُذكم الشيءم عمْ  وْجه اأْلمْرِض ناملِْجرمفمِة.انظر: ان  األثري، حنر السزادات، جمد الدز  املدارك 

 -ندازة يف غرزب احلدزث واألثر. حتقيق: طاهر حمحد الياوى حممد ن  حممد ن  حممد ان  عدد الكرمي الشيداين اجلير ، ال
 . 4/717م، 4373 -ه  4333نريوت،  -حممرد حممد الطناحي،  الناشر: املكتدة الزلمية 

(2)
اللَُّه عمن ُْدمما، يف  الدخار  يف صحيح.تتاب املغاز ، نماُب ن مْزِث النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ُحتسماممةم ْن م زمْزٍد رمِضيم  حخرجه 

 . 4411، رقم احلدزث: 1/41ممرمِضِه الَِّذ  تُ ُريفِّم ِفيِه.
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ةم ومتسمْزٌد ومتسمِزيٌد ومق متمادمُة ْنُ  الن  ْزمم  ُدْم حمنُر نمْكٍر ومُعممُر ومحمنُر ُعد مْيدم اِن اْلُمدماِجرِز م وماأْلمْنرماِر ِمن ْ
ُدمْ  ُة ْنُ  حمتْسلممم ف متمكملَّمم يف  مِلكم ق مْرٌم ِمن ْ ُر  ومتسملممم عميَّاُش ْنُ  حميب رمنِيزمةم اْلممْخُيوِمي  ف مرمدَّ عملمْيِه ُعمم

ا احلْمِدزِث مُثَّ اْشتمدَّ ِنرمتُسرِل ا للَِّه صملَّى ومحمْخد مرم النَّيبَّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم فمخمطمبم ِبما  ُِترم يف همذم
ُزُه ف مقمالم حم  ْنِفُذوا ن مْزثم ُحتسماممةم فمجمدَّيمُه حمنُر نمْكٍر ن مْزدم حمِن اتْسُتْخِلفم فمسمارم اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومجم

ِة الَّيِت حُِمرم هِبما ومق متملم قماِتلم حمنِيِه ومرمجمعم نِاجلْمْيِش تسماِلًما ومقمْد غمِنُمر  لمًة ِإىلم اجلِْدم  )1("اِعْشرِز م لمي ْ
 يتاة قتال حهل الردة و ما نزي ال: الثاني المطلب

ملا اشتدرت وفاة النيب صلى اهلل عليه و تسلم نالنراحي ارتدت طرائف تثرية م  الزرب ع  
نانذوا امللة وحنكروا الشرائع وترترا الرالة واليتاة إىل غريمها م  مجاع حمرالدز   اإلتسالم و

يف  وهذا الرنف َل زك  نني الرحانة تما تسدق نيانه  وعادوا إىل ما تانرا عليه يف اجلاهلية
لرالة وحنكروا ز  فرقرا نني الراله واليتاة فأقروا ناذخر هم الآوصنف  دىن اختالفحقتاهلم 

فندض حنر نكر الردزق لقتاهلم فأشار عليه عمر و دائدا إىل اإلمام حفرض اليتاة ووجرب 
ُقم إلقراهم نالشدادتني وإقامتدم الرالة ع  قتاهلم  زترقف غريه حن : وماللَِّه ألم اتِلم َّ ممْ  "، ف مقمالم

الِ 
م
اِة، فمِإنَّ اليَّتماةم حمق  امل   الرالة تان عدليل على حن قتال املمتنع  فدذا ف مرَّقم ن منْيم الرَّالمِة وماليَّتم

املختلف فيه إىل املتفق عليه فاجتمع يف هذه القضية  دَّ الرحانة ولذلك رُ  ننيإمجاعًا م  
 اس ودل  لك على حن الزمرم خيص نالقياساالحتجاج م  عمر نالزمرم وم  حيب نكر نالقي

ىل رشدهم وحقنع عمر ن  اخلطاب وتسائر الرحانة ززردوا إ حىت قتاهلمعيم وهنض ل هلذا و
يف  -رضي اهلل عندما -ت هذه املناظرة نينه ونني عمر تما وردحبجته القرزة ورحزه السدزد  

 مندا: الرحيحني وغريمها م  تتب السنة
ُه، عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم   : لممَّا تُ ُريفِّم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم وماتْسُتْخِلفم حمنُر نمْكٍر ن مْزدم ، قمالم

؟ ومقمْد قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّ  ى ومتمفمرم ممْ  تمفمرم ِم م الزمرمِب، قمالم ُعممُر أِلميب نمْكٍر: تمْيفم تُ قماِتُل النَّاسم
: الم إِلمهم ِإالَّ اللَّ اهلُل عملمْيِه وم  ُه تسملَّمم: " حُِمْرُت حمْن حُقماِتلم النَّاسم حمىتَّ ز مُقرُلرا: الم إِلمهم ِإالَّ اللَُّه، فمممْ  قمالم

ُقماتِلم َّ ممْ  ف مرَّقم  : وماللَِّه ألم ن منْيم  عمرممم ِمينِّ ممالمُه ومن مْفسمُه، ِإالَّ حِبمقِِّه ومِحسمانُُه عملمى اللَِّه "، ف مقمالم
انُرا زُ ؤمد ونمُه ِإىلم رمتسُ  ماِل، وماللَِّه لمْر ممن مُزرين ِعقمااًل تم

اِة، فمِإنَّ اليَّتماةم حمق  امل رِل اللَِّه صملَّى الرَّالمِة وماليَّتم
ْن رمحمْزُت اللَّهم قمْد شمرمحم ف مرماللَِّه مما ُهرم ِإالَّ حم »اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم لمقمات مْلتُ ُدْم عملمى ممْنِزِه، ف مقمالم ُعممُر: 

                                                           

 .1/427فتح الدار . (1)
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قمالم اْنُ  نُكمرْيٍ، ومعمْدُد اللَِّه عمِ  اللَّْيِث عمنماقًا ومُهرم  «، ف مزمرمْفُت حمنَُّه احلمق  صمْدرم حميب نمْكٍر لِْلِقتمالِ 
حمصمح  

)1( 
تمانم زُؤخمذم يف الرَّدقة، : احلمْدل الَِّذ  ز مْزِقُل ِنِه الدمزري الَِّذ   (الِزقمال)حرادم بقال يف الندازة:" 

 ا ز مقمع القمْدُض نالرِّناط.ألنَّ عملمى صماِحِددما التَّْسليم. وإَّنَّ 
 ومِقيلم: حمرمادم مما ُزسماو  ِعقمااًل ِمْ  ُحقرق الرَّدقة.

ا ِقيلم  ِنِل ِقيلم: حخمذم ِعقمااًل، ومِإ ما حمخمذم حمثاهنم ُرمدِّق حْعيان اإْلِ
 : حمخمذ ن مْقًدا.ومِقيلم: ِإ ما حخمذم امل

ُدْم  ا اْلزماِم: حمْ  حخمذ ِمن ْ ُردِّق ِعقمال همذم
قةم الزمام. زُ قماُل: حمخمذم امل ومِقيلم: حمرمادم نالِزقمال صمدم

ٍن: ِإ ما نُزث عملمى صمدمقاهتم. واْختاره حمنُر ُعد مْيٍد، ومقمالم  ٌن عملمى ِعقمال نميِن ُفالم قمته. ونُِزث ُفالم صمدم
 . 2" ْنِد  نِاْلممْزىنم ُهرم حْشده عِ 
ْزِي مما َلْم زمِتمَّ لمُه تسمنمة. )عناقا(  ِد اْلمم ِهيم اأْلُنْ ثمى ِمْ  حمْوالم

3. 
 ومما جيب تقدميه يف هذا حن ززلم حن حهل الردة تانرا صنفني": )4(قال اخلطايب

هرزرة  صنف مندم ارتدوا ع  الدز  ونانذوا امللة وعادوا إىل الكفر وهم الذز  عناهم حنر -4
نقرله وتفر م  تفر م  الزرب وهذه الفرقة طائفتان إحدامها حصحاب مسيلمة م  نين حنيفة 
وغريهم الذز  صدقره على دعراه يف الندرة وحصحاب األتسرد الزنسي وم  تان م  مستجيديه 
م  حهل اليم  وغريهم وهذه الفرقة نأتسرها منكرة لندرة حممد صلى اهلل عليه وتسلم مدعية 

لغريه فقاتلدم حنر نكر رضي اهلل عنه حىت قتل اهلل مسيلمة ناليمامة والزنسي نرنزاء الندرة 
 وانفضت مجرعدم وهلك حتثرهم .

                                                           
اِء ِنُسنمِ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ت.هصحيحيف  الدخار  حخرجه (1) ، تماُب ااِلْعِترماِم نِالِكتماِب ومالس نَِّة،نماُب ااِلْقِتدم
.تتاب اإلميان، نماُب اأْلمْمِر ِنِقتماِل النَّاِس حمىتَّ ز مُقرُلرا: الم إِلمهم ِإالَّ اهللُ هصحيحيف  مسلمو  ،7714، رقم احلدزث: 3/33

ق: حممد يحقنت ،4221، 7/33 ،تتاب اليتاة  .هتسننيف  داود رحنو ،. 71، رقم احلدزث: 4/24 ،حُمممٌَّد رمتُسرُل اهللِ 
.تتاب اجلداد، ناب وجرب يف تسننه النسائيو نريوت.  –،الناشر: املكتدة الزررزة، صيدا حميي الدز  عدد احلميد

 . 3134، رقم احلدزث: 1/2 ،اجلداد
 . 3/711ر،الندازة يف غرزب احلدزث واألث ،املدارك ن  حممد ،حنر السزادات ،جمد الدز  ،ان  األثري (2) 
 .  3/344، املردر السانق  (3) 

 44تسدقت ترمجته ص ( 4)
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والطائفة األخرى ارتدوا ع  الدز  وحنكروا الشرائع وترترا الرالة واليتاة إىل غريمها م   -7
د لّله تسدحانه على نسيط مجاع حمرالدز  وعادوا إىل ما تانرا عليه يف اجلاهلية فلم زك  زسج

األرض إاّل يف ثالثة مساجد مسجد مكة ومسجد املدزنة ومسجد عدد القيس نالدحرز  يف 
 .قرزة زقال هلا ُجرماثا

ز  فرقرا نني الراله واليتاة فأقروا نالرالة وحنكروا فرض اليتاة ووجرب ذوالرنف االخر هم ال
إَّنا َل زدعرا هبذا االتسم يف  لك اليمان آدائدا إىل اإلمام وهؤالء على احلقيقة حهل نغي و 

خررصا لدخرهلم يف غمار حهل الردة فأضيف االتسم يف اجلملة إىل الردة إ  تانت حعظم 
األمرز  وحمهدما وحرخ مددح قتال حهل الدغي نأزام علي ن  حيب طالب إ  تانرا متفردز  يف زمانه 

رضي اهلل عنه يف قتال حهل َل خيتلطرا نأهل شرك ويف  لك دليل على تررزب رح  علي 
 .الدغي وحنه إمجاع م  الرحانة تلدم

وقد تان يف ضم  هؤالء املانزني لليتاة م  تان زسمح ناليتاة وال مينزدا إاّل حن رؤتساءهم 
صدوهم ع   لك الرح  وقدضرا على حزدزدم يف  لك تدين زرنرع فإهنم قد مجزرا صدقاهتم 

 .) 1( ضي اهلل عنه فمنزدم مالك ن  نرزرةوحرادوا حن زدزثرا هبا إىل حيب نكر ر 
 : مجع القرآنالثالث المطلب

نزد انتقال الرتسرل صلى اهلل عليه وتسلم إىل الرفيق األعلى ترىل حنر نكر الردزق اخلالفة م  
نزده، وتان مما حدث م  نزده يف تسنة اثنيت عشرة للدجرة حن ارتدت نزض القدائل الزرنية 

، وامتنع نزضدم ع  دفع اليتاة، فأرتسل حنر تما تسدق نيانه قرزدا  امم  دخلت يف اإلتسالم حدزث
نكر الردزق رضي اهلل عنه خالد ن  الرليد على رحس جيش عظيم فالتقرا يف مزرتة حامية 

قتل فيدا حعداد تدرية م  الطرفيني فقتل مسيلمة الكذاب وهيم قرمه ورجع  م   )2(الرطيس
مني يف تلك املزرتة ما نني مخس مائة إىل تسدع مائة تسلم مندم إىل االتسالم، وقتل م  املسل

                                                           
، الطدزة: 2-7/3 .شرح تسن  حيب داود مزاَل السن  ،تسليمان محد ن  حممد ن  إنراهيم ن  اخلطاب رحن، اخلطايب ( 1)

 .حلب –الناشر: املطدزة الزلمية  ،م4337 -ه   4324األوىل 
ناخلف. وقال حنر الرمطيُس: الت من رُر. وزقال: محيم الرطيس إ ا اشتد احلرب. قال االصمزي: الرطس: الضرب الشدزد  (2)

إمساعيل ن  محاد الفارايب الرحاح تاج اللغة وصحاح  ،حنر نرر ،اجلرهر  حنظر:الغرث: هر ناخلف وغريه.
 نريوت –الناشر: دار الزلم للمالزني  ،م4317 -  ه  4417الطدزة: الرانزة  ،تحقيق: حمحد عدد الغفرر عطار،نالزرنية

. 
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تان م  نيندم تسدزرن م  القراء وم  نني القتلى القراء تساَل مرىل   –رضي اهلل عندم -صحايب
ححد الذ  حمر الرتسرل نأخذ القرآن عندم فدال  لك عمر ن  -رضي اهلل عنه–حيب حذزفة 

قراء واحلفظة م  الرحانة، فأشار وخاف حن زذهب القرآن ِبرت ال -رضي اهلل عنه-اخلطاب
جبمع القرآن الكرمي وتتانته يف مرحف واحد ندال  -رضي اهلل عنه-على حيب نكر الردزق

 .م  وجرده يف صحف متزددة
وقد دلت عامة الروازات على حن حول م  حمر جبمع القرآن م  الرحانة، حنر نكر رضي اهلل 

، وحن الذ  قام هبذا اجلمع ززد ن  ثانت عنه ع  مشررة م  عمر ن  اخلطاب رضي اهلل عنه
رضي اهلل عنه، والذ  عليه حتثر حهل الزلم حن حولية حيب نكر رضي عنه يف مجع القرآن حولية 
خاصة، إ  قد تان للرحانة مراحف تتدرا فيدا القرآن حو نزضه، قدل مجع حيب نكر، إال حن 

ف الردزق م  دقة الدحث تلك اجلدرد تانت حعمااًل فردزة،َل تظفر ِبا ظفر نه مرح
والتحر ، وم  االقترار على ما َل تنسخ تالوته، وم  نلرغدا حد التراتر، واإلمجاع عليدا 

 م  الرحانة، إىل غري  لك م  امليازا اليت تانت ملرحف الردزق رضي اهلل عنه .
جُيممِع القرآنِإَّنَّما َلْم قال حهل الزلم:  

  -صلى اهلل عليه وتسلم -زم  رتسرل اهلل يف اْلُمْرحمفِ  )1(
ومتِِه ف ملممَّا انْ قمضمى نُ ُيولُُه ِنرمفماتِِه  اِمِه حمْو ِتالم صملَّى اللَُّه ِلمما تمانم ز مت مرمق َُّدُه ِمْ  ُوُروِد نماتِسٍخ لِد مْزِض حمْحكم

ِذِه اأْلُمَِّة عملمْيِه ومتسملَّمم حمهْلممم اللَُّه اخْلُلمفماءم الرَّاِشِدز م  مِلكم ومفماًء ِلرمْعِد الرَّادِ  ِق ِنضممماِن ِحْفِظِه عملمى هم
زِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه ِبشررة عمر ومزُ ؤمزِّدُه مما حخرجه ن  حميب دماُودم  اُء  مِلكم عملمى زمِد الرِّدِّ فمكمانم اْنِتدم

رْيٍ  : يف اْلممرماِحِف عمْ  عمْدِد خم ْكٍر تمانم حمْعظممم النَّاِس حمْجرًا رممْحمُة اللَِّه عملمى حميب نم »عمْ  عمِليٍّ قمالم
 . )2(«يف مجمِْع اْلممرماِحِف، ومُهرم حموَُّل ممْ  مجممعم ن منْيم اللَّْرحمنْيِ 

ُه ُمْسِلٌم  : " الم ومحممَّا مما حمْخرمجم عمْ  حميب تسمِزيٍد اخْلُْدرِ ِّ، حمنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم
، ومممْ  تمتمبم عمينِّ تمْكتُدُ  مم يف ِتتمانمٍة  )3(... غمي ْرم اْلُقْرآِن ف مْليمْمُحهُ  را عمينِّ فمالم زُ نمايف  مِلكم أِلمنَّ اْلكمالم

                                                           
 .42-3/47 انظر على تسديل املثال فتح الدار . ( 1)
مرر / القاهرة،  -، احملقق: حممد ن  عدده، الناشر: الفاروق احلدزثة 4/43. املراحفحخرجه ان  حيب داود يف  (2)

إمساعيل ن  ، ويف تسنده 72/ 4م تما قال ان  تثري يف تفسريه إتْسنماده صحيح 7117 -ه  4473األوىل،  الطدزة:
 ، فيكرن األثر حسناً .مى نالتشيعصدوق زدم و ر  ،عدد الرمح  ن  حىب ترمية السدى

، رقم 7731/ 4 ،نماُب التَّثمد ِت يِف احلْمِدزِث ومُحْكِم ِتتمانمِة اْلِزْلمِ تتاب اليهد والرقائق،.هصحيحيف  مسلم حخرجه (3)
 . 3114احلدزث: 
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 لَّمم خممُْررصمٍة عملمى ِصفمٍة خممُْررصمٍة ومقمْد تمانم اْلُقْرآُن ُتل ُه ُتِتبم يف عمْدِد النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسم 
ُر جممُْمرٍع يف ممْرِضٍع وماِحٍد ومالم ُمرمّتب الس رر  .لمِكْ  غمي ْ

عمْ  ُعد مْيِد ْنِ  السَّدَّاقِ 
، حمنَّ زمْزدم ْن م ثماِنتٍ )1(

 -ومتمانم ممَّْ  زمْكُتُب الرمْحيم  - رمِضيم اللَُّه عمْنُه، )2(
 : هُ حمْرتسملم ِإيلمَّ حمنُر نمْكٍر ممْقتملم حمْهِل اليمممامم »قمالم ُر ْنُ  اخلمطَّاِب ِعْندم ، قمالم حمنُر نمْكٍر « ِة، فمِإ ما ُعمم

: ِإنَّ القمْتلم قمْد اتْستمحمرَّ ز مْرمم اليممماممِة ِنُقرَّاِء الُقْرآِن، ومِإينِّ  رمِضيم اللَُّه عمْنُه: ِإنَّ ُعممرم حمتماين ف مقمالم
ِثرٌي ِم م الُقْرآِن، ومِإينِّ حمرمى حمْن تمْأُمرم جِبمْمِع حمْخشمى حمْن زمْستمِحرَّ القمْتُل نِالُقرَّاِء نِاْلمم  رماِطِ ، ف ميمْذهمبم تم

 : ْيًئا َلْم ز مْفزمْلُه رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم؟»الُقْرآِن، قُ ْلُت لُِزممرم قمالم « تمْيفم ت مْفزمُل شم
ٌر،  ي ْ ا وماللَِّه خم ، ومرمحمْزُت يف  مِلكم ف ملمْم ز ميمْل عُ »ُعممُر: همذم ُر زُ رماِجُزيِن حمىتَّ شمرمحم اللَُّه صمْدرِ  ِلذمِلكم مم

، ومقمْد ُتْنتم « الَِّذ  رمحمى ُعممرُ  ، قمالم زمْزٌد: قمالم حمنُر نمْكٍر: ِإنَّكم رمُجٌل شمابٌّ عماِقٌل الم ن متَِّدُمكم
ف مرماللَِّه لمْر تملَُّفرين ن مْقلم »ومتسملَّمم، ف متمتمدَِّع الُقْرآنم فمامْجمْزُه،  تمْكُتُب الرمْحيم لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيهِ 

دمٍل ِم م اجلِدماِل مما تمانم حمثْ قملم عملميَّ ممَّا حمممرمين ِنِه ِمْ  مجمِْع الُقْرآنِ  تمْيفم ت مْفزمُلرنم »، قُ ْلُت: « جم
ْيًئا َلْم ز مْفزمْلُه رمتُسرُل اللَِّه صملَّى ا ٌر، " ف ملمْم ز ميمْل حمنُر نمْكٍر « هلُل عملمْيِه ومتسملَّمم؟شم ي ْ : ُهرم وماللَِّه خم ، قمالم

زُ رماِجُزيِن حمىتَّ شمرمحم اللَُّه صمْدرِ  لِلَِّذ  شمرمحم لمُه صمْدرم حميب نمْكٍر ومُعممرم رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما، 
اللِّخماِف، ومُصُدوِر الرِّجماِل، حمىتَّ ومجمْدُت آِخرم تُسررمِة الت َّْرنمِة ف متمتمد َّْزُت الُقْرآنم حممْجمُزُه ِم م الُزُسِب وم 

عملمْيِه  ممعم حميب ُخيممْيمةم األمْنرمارِ ِّ َلْم حمِجْدهما ممعم حمحمٍد غمرْيِِه، }لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم عميِزيٌ 
مما عمِنت ْم{

انمِت الر ُحُف ِعْندم حميب نمْكٍر حمىتَّ ت مرمفَّاُه اللَُّه، مُثَّ ِعْندم ُعممرم حمىتَّ خمامتمِة ن مرماءمةم  ) 3( ، فمكم
يماتمُه، مُثَّ ِعْندم حمْفرمةم نِْنِت ُعممرم رمِضيم اللَُّه عمْنُه " حم

)4( . 
 اتسم مجع القرآن الكرمي يف عدد حيب نكر الردزق نزدة مسات، م  حنرزها:

                                                           
، 377/ 4لتدذزب. عديد ن  السداق ِبدملة ومرحدة شدزدة املدين الثقفي حنر تسزيد ثقة م  الثالثة ع .تقرزب ا ( 1)

 . 4373الرقم: 
ززد ن  ثانت ن  الضحاك ن  لر ان األنرار  النجار  حنر تسزيد وحنر خارجة صحايب مشدرر تتب الرحي قال   (2)

/ 4مسروق تان م  الراتسخني يف الزلم مات تسنة مخس حو مثان وحرنزني وقيل نزد اخلمسني ع .املردر السانق. 
  .7471، الرقم: 777

 .471لترنة: تسررة ا ( 3)
تتاب التفسري، تتاب فضائل القرآن، نماُب ق مْرلِِه: }لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم  .هصحيحيف  الدخار حخرجه  (4)

ناب ،4173رقم احلدزث:. ،1/74عميِزٌي عملمْيِه مما عمِنت ْم، حمرِزٌص عملمْيُكْم نِاْلُمْؤِمِننيم رمُءوٌف رمِحيٌم{، ناب مجع القرآن.
 . 4311 رقم احلدزث1/413محع 
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دق وتسائل التثدت واالتستيثاق، فلم زقدل فيه إاّل ما حمجع اجلميع . حن تتانته قامت على ح4
 على حنه قرآن وتراترت روازته.

 . حنه مجع يف مرحف واحد مرتب اآلزات والسرر.7
 .1مرافقته ملا ثدت يف الزرضة األخرية .3
 . اقتراره على ما َل تنسخ تالوته، وجترزده مما ليس نقرآن.4
 زة اليت ثدتت يف الزرضة األخرية.. اشتماله على األحرف السد2
ان، وتلقيدم له . إمجاع الرحانة على صحته ودقته، وعلى تسالمته م  اليزادة والنقر1

 )2(نالقدرل والزنازة.

  -رضي اهلل عنه -اتستخالفه عمر ن  اخلطاب :الرابع المطلب
: عندم تدار الرحانة م  املداجرز  واألنرار رضي اهلل  -رضي اهلل عنه-نكر راتستشار حن

حرل وتسزيد ن  ززد، وُحتسيد ن  ُحضمري،  حمثال عدد الرمح  ن  عرف، وعثمان ن  عفان،
قالرا: رحزنا زاخليفة رتسرل  حتثرهم وافقرا وو  -رضي اهلل عندم -اتستخالف عمر ن  اخلطاب

ومقمْد ت مرمى ِغْلظمتمُه؟ ف مقمالم قماِئٌل: مما ت مُقرُل لِرمنِّكم ِإ ما تسمأملمكم عمِ  اتْسِتْخالِفكم ُعممرم اهلل رحزك، 
ي ْرم حمْهِلكم  : حمْجِلُسرين، حناللَّه خُتمرُِّفرين ! حمُقرُل: اتْستمْخلمْفُت عملمْيِدْم خم  .  ف مقمالم

حخرج ان  تسزد واحلاتم ع  ان  مسزرد، قال: حفرس الناس ثالثة: حنر نكر حني اتستخلف 
يف زرتسف فقال المرحته: عمر، وصاحدة مرتسى حني قالت: اتستأجره، والزيزي حني تفرس 

 )3("حترمي مثراه

                                                           

يِف السَّنمِة  ِإنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم تمانم ز مْزِرُض اْلُقْرآنم ُتلَّ تسمنمٍة عملمى ِجرْبِزلم ف ملممَّا تمانم  ...عم  ن  عمدَّاٍس  (1)
 . 3/44. فتح الدار .الَّيِت قُِدضم ِفيدما عرضه عملمْيِه مرَّت منْيِ 

،الناشر: جممع امللك فدد لطداعة 41-4/33مجع القرآن الكرمي حفظا وتتانة.للدتترر علي ن  تسليمان الزديد، (2)
 املرحف الشرزف ناملدزنة املنررة.

، تتاب مزرفة 3371رقم احلدزث:  "،7/371" ،تتاب التفسري، تفسري تسررة زرتسف،حخرجه احلاتم يف املستدرك (3)
 ،4213، رقم احلدزث: 3/31،ومِمْ  ممنماِقِب حمِمرِي اْلُمْؤِمِننيم ُعممرم ْنِ  اخْلمطَّاِب رمِضيم اللَُّه عمْنهُ -دمرضي اهلل عن-الرحانة

شيخني وَل وقال احلاتم: هذا حدزث صحيح على شرط ال رواته تلدم حئمة ثقات غري حيب إتسحاق ثقة عاند تغري نآخرة
 . خيرجاه، ووافقه الذهيب
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عمْ  عمْدِد اللَِّه اْلدمِديِّ 
1 ، : حمْخربْين عمْ  ُعممرم ، حمنَّ حمنما نمْكٍر لممَّا ث مُقلم دمعما عمْددم الرَّمْحمِ  ْن م عمْرٍف ف مقمالم

: وم  ، قمالم : مما تمْسأمُليِن عمْ  حمْمٍر ِإال ومحمْنتم حمْعلمُم ِنِه ِمينِّ : ُهرم وماللَِّه حمْفضمُل ِمْ  رمْحِزكم ف مقمالم ِإْن، ف مقمالم
ٌر ِمْ  عمالنِيمِتِه ومحمنَّ  ي ْ : ِعْلِمي ِفيِه حمنَّ تسمرِزرمتمُه خم ، ف مقمالم ُه لمْيسم ِفيِه، مُثَّ دمعما ُعْثممان فمسمأملمُه عمْ  ُعممرم

: ز مْرمحمُكم اللَُّه وماللَِّه لمْر ت مرمْتتُ  ، ومشماومرم ممزمُدمما تسمِزيد ْن  زمْزٍد، ومُحتسمْيد ِفينما ِمثْ ُلُه، ف مقمالم ْوُتكم ُه مما عمدم
ْن  احلُْضمرْيِ ومغمرْيمهما، ف مقمالم قماِئٌل: مما ت مُقرُل لِرمنِّكم ِإ ما تسمأملمكم عمِ  اتْسِتْخالِفكم ُعممرم ومقمْد ت مرمى 

: حمْجِلُسرين، حناللَّه خُتمرُِّفرين ! حمُقر  .ِغْلظمتمُه؟ ف مقمالم ي ْرم حمْهِلكم  ُل: اتْستمْخلمْفُت عملمْيِدْم خم
ا ا مما عمِددم حمنُر نمْكِر ْنُ  حميب ُقحم : اْتُتْب: ِنْسِم اللَِّه الرَّمْحمِ  الرَِّحيِم، همذم فمةم يف مُثَّ دمعما ُعْثممانم ف مقمالم

نْ يما خمارًِجا ِمن ْدما، ومِعْندم حموَِّل عمْدِدِه نِاآل اِفُر، آِخِر عمْدِدِه نِالد  ِخرمِة دماِخال ِفيدما، حمْيُث زُ ْؤِمُ  اْلكم
ومزُرِقُ  اْلفماِجُر، ومزمْرُدُق اْلكماِ ُب، إين اتستخلفت عليكم ن مْزِد  ُعممرم ْن م اخْلمطَّاِب فماتْستمِمُزرا لمُه 

ي ْرًا، فمإْن عمدملم فم  ومحمِطيُزرا، وإيّن َل ذمِلكم ظمينِّ ِنِه ومِعْلِمي آل  اهلل ورتسرله ودزته ومن مْفِسي ومِإزَّاُتْم خم
ي مْزلمُم الَِّذز م ظملمُمرا }ِفيِه، ومِإْن نمدَّلم فمِلُكلِّ اْمرٍِئ مما اْتتمسمبم ، وماخْلمي ْرم حمرمْدُت ومال حمْعلمُم اْلغمْيبم  ومتسم

قمِلُدرنم  اُن اْلِكتمابم حُْغِميم عملمى حم ، )2({حم َّ ُمن ْقملمٍب ز من ْ اُن لممَّا حمْن تمتمبم ُعْثمم يب نمْكٍر، فمكمتمبم ُعْثمم
( تمربَّ  ، ف مقمرمحم، ف ملممَّا  متمرم )ُعممرم تمْدتم : اق ْرمْح مما تم ، ف ملممَّا حمفماقم حمنُر نمْكٍر قمالم  حمنُر ِمْ  ِعْنِدِه اتْسمم ُعممرم

، فمجميماكم اللَُّه عم  ت ملمتمْت ن مْفِسي االْخِتالفم : حمرماكم ِخْفتم ِإْن اف ْ ي ْرًا، وماللَِّه ِإْن  نمْكٍر ومقمالم ِ  اإِلتْسالِم خم
 . ) 3("ُتْنتم هلمما حمْهال

 
 
 
 

                                                           

اء وتشدزد التحتانية مرىل مرزب ان  الينري زقال اتسم حنيه زسار صدوق اء نيي نفتح املرحدة وتسر اهلعدد اهلل الدد (1)
 . 3773، الرقم: 4/331. تقرزب.4خيطىء م  الثالثة نخ م 

 .777تسررة الشزراء، اآلزة  (2)
تسل وامللرك، طرب  = تارزخ الر تارزخ ال ،مد ن  جرزر ن  زيزد ن  تثري ن  غالب اآلمليحم ،جزفر رحن ،انظر: الطرب  ( 3)

عدد  رحن، الذهيب انظر:،  و 3/471، نريوت –  الناشر: دار الرتاث ،ه 4317 -الطدزة: الثانية  ،وصلة تارزخ الطرب 
دزة: الثانية، الناشر: دار الكتاب الزريب، نريوت، الط ق: عمر عدد السالم التدمر ،يحقنت ،اهلل حممد ن  حمحد ن  عثمان

 .447-3/441 ،م 4333 -ه   4443
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 الثاني بابال                      
 مجزاً ودراتسةً  ت حيب نكر الردزق يف الرحيحنيمروزا

 وحتته ثالثة فررل 
 الفصل األول

 مروزاته يف الزدادات  
 وحتته مداحث

 مروزاته يف الرالة : المبحث األول
 مروزاته يف اليتاة : المبحث الثاني

 مروزاته يف احلج : المبحث الثالث
 الثاني الفصل

  واملزامالت  الزقرد يف مروزاته 
 الثالث الفصل

  واألطزمة األشرنة يف مروزاته 
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 األول الفصل
 الزدادات يف مروزاته
 مداحث وحتته

 األول المبحث
 انلدمط وحتته الرالة يف مروزاته

 الزررة تسرت يف  مروزاته: األول المطلب
 لرالةا يف الدعاء :الثاني طلبالم

 نيالثا المبحث
 انلدوحتته مط مروزاته يف اليتاة

 .اليتاة وجرب مروزاته: األول المطلب
 حصناف اليتاةمروزاته يف  :خامسالمطلب ال

 الثالث المبحث
 وحتته مطالب احلج يف مروزاته

 واصطالحا : تزرزف احلج لغةالمطلب األول
 نكر نالناس وما ورد فيه : حج حيبثانيالمطلب ال

 : فرائده الفقديةلثالثا مطلبال   
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 انمطلد وحتته الرالة يف مروزاتهاألول:  المبحث
 وحتته فروع تسرت الزررة: األول لمطلبا

 : ماورد عنه فيهالفرع األول
ث منما ِإتْسحماقُ ن  إمساعيل الدخار :  (1)قال حنر عدد اهلل حممد حمدَّ

ث منما ز مْزُقربُ (2) : حمدَّ ، قمالم
ْنُ   (3)

ث منما اْن ُ ِإن ْ  : حمدَّ رماِهيمم، قمالم
حمِخي اْنِ  ِشدماٍب، عمْ  عممِّهِ  (4)

: حمْخد مرمين مُحمْيدُ (5) ، قمالم
ْنُ  عمْدِد  (6)

                                                           

 
حممد ن  إمساعيل ن  إنراهيم ن  املغرية اجلزفي حنر عدد اهلل الدخار  جدل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلدزث م   (4)

، الرقم: 411/ 4احلادزة عشرة مات تسنة تست ومخسني يف شرال وله اثنتان وتسترن تسنة ت س. تقرزب التدذزب.
نَّْضر إتسحاق ْن  إِنْ رماِهيم الفرادزسي، وإتسحاق ان  راهرزه،وِإمْسماِعيل ْن  حنان . روى ع  خلق تثري مندم حنر ال 2777

 . 2123،الرقم: 434/ 74الرراق. هتذزب الكمال. 
إتسحاق ن  إنراهيم ن  خملد احلنظلي حنر حممد ان  راهرزه املروز  ثقة حافظ جمتدد قرز  حمحد ان  حندل  تر حنر  (2)

،الرقم: 33/ 4سري مات تسنة مثان وثالثني وله اثنتان وتسدزرن خ م د ت س.تقرزب التدذزب. داود حنه تغري قدل مرته ني
.روى ع  خلق تثري مندم: زيزد ْن  هارون )م س( ، وززقرب ْن  ِإنْ رماِهيم ْن  تسزد )خ( ، وز مْزلمى ْن  ُعدميد  337

 . 337، الرقم: 372/ 7الطنافسي )م س(. هتذزب الكمال. 
هيم ن  تسزد ن  إنراهيم ن  عدد الرمح  ن  عرف اليهر  حنر زرتسف املدين نيزل نغداد ثقة فاضل م  ززقرب ن  إنرا( 3)

مندم: حمنِيِه  . روى ع  خلق تثري7111، الرقم: 117/ 4صغار التاتسزة مات تسنة مثان ومائتني ع. تقرزب التدذزب.
د ْن  عمدد اللَِّه ْن  مسلم اْن  حخي الي ْهرِّ  )ع(. ِإنْ رماِهيم ْن  تسمْزد )خ م د ت س(، والليث ْن  تسزد )م س( ، وحُمممَّ 

 .7117، الرقم: 37/311هتذزب الكمال. 
حممد ن  عدد اهلل ن  مسلم ن  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  شداب اليهر  املدين ان  حخي اليهر  صدوق له حوهام م   ( 4)

. رمومى عم : صاحل ْن  عمدد 1142، الرقم: 4/431.السانزة مات تسنة اثنتني ومخسني وقيل نزدها ع. تقرزب التدذزب
اللَّه ْن  حميب فروة، وحنيه عمدد اللَّه ْن  مسلم الي ْهرِّ  )ت( ، وعمه حُمممَّد ْن  مسلم ْن  شداب الي ْهرِّ  )ع(. هتذزب 

 .2372، الرقم: 72/222الكمال. 

هلل ن  احلارث ن  زهرة ن  تالب القرشي اليهر  حممد ن  مسلم ن  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  شداب ن  عدد ا ( 5)
]وتنيته[ حنر نكر الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه ]وثدته[ وهر م  رؤوس الطدقة الرانزة مات تسنة مخس وعشرز  

. روى ع  خلق تثري مندم: )" محية ْن   1731الرقم: 4/211وقيل قدل  لك نسنة حو تسنتني ع. تقرزب التدذزب. 
اللَِّه ْنِ  ُعممر ن  اخلطاب )ع( ، ومحيد ْن  عمْدد الرَّمْحمِ  ْن  عرف )ع( ، وخارجة ن  ززد ن  ثانت )خ د ت س(. عمدد 

 .2111، الرقم: 474/ 71هتذزب الكمال. 
محيد ن  عدد الرمح  ن  عرف اليهر  املدين ثقة م  الثانية مات تسنة مخس ومائة على الرحيح وقيل إن روازته ع   ( 6)

. روى ع  خلق تثري مندم: مزاوزة ن  حميب تسفيان )خ م د ت 4224، رقم: 4/417مرتسلة ع. تقرزب التدذزب. عمر
 .4237، الرقم: 373/ 7س(، وحيب تسمِزيد اخلُْدرِّ  )خ م س ق( ، وحيب ُهرمْزرة )ع(. هتذزب الكمال. 
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: ن مزمثميِن حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه يف تِْلكم احلمجَِّة يف  1ُهرمزْ رمةم  الرَّمْحمِ  ْنِ  عمْرٍف، حمنَّ حمنما قمالم
ُؤم ِّنِ 
، ن مزمث مُدْم  ز مْرمم النَّْحِر زُ ؤم ِّنُرنم ِبِىًن، حمْن الم حيمُجَّ ن مْزدم الزماِم ُمْشرٌِك ومالم زمطُرفم نِاْلد مْيِت امل نيم

ؤم ِّنم حمْردمفم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِنزمِليِّ ْنِ  حميب طماِلٍب فمأمممرمُه حمْن ز ُ »ُعْرزماٌن، قمالم مُحمْيٌد: مُثَّ 
ومحمْن الم حيمُجَّ ن مْزدم الزماِم »قمالم حمنُر ُهرمزْ رمةم: فمأم َّنم ممزمنما عمِليٌّ يف حمْهِل ِمىًن ز مْرمم النَّْحِر نِد مرماءمةم، « نِد مرماءمةم 
 . (2)"«زمطُرفم نِاْلد مْيِت ُعْرزمانٌ  ومالُمْشرٌِك 

ِة الَّيِت حممَّرمُه عملمي ْدما رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ يف (: يف تِْلكم احلمجَّةِ ندل) (3)قال حييي ن  نكري  احلمجَّ
 .( 4)"عملمْيِه ومتسملَّمم ق مْدلم حمجَِّة الرمدماعِ 

 (5){...نماُب ق مْرلِِه: }ومحم ماٌن ِم م اللَِّه ومرمتُسرلِِه ِإىلم النَّاِس،هذا لفظ الدخار  يف تتاب التفسري،  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 31تسدقت ترمجته ص  (1)

، تتاب احلج،نماُب 313، رقم احلدزث: 17/ 4زسرت الزررة،تتاب الرالة، ناب ما   ه،صحيحيف الدخار  حخرجه  (2)
، تتاب اجليزة، نماٌب: تمْيفم زُ ْندمُذ ِإىلم حمْهِل 4177، رقم احلدزث: 421/ 7الم زمطُرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومالم حيمُج  ُمْشرٌِك ،

، رقم 417ْكٍر نِالنَّاِس يف تسمنمِة ِتْسٍع،/تتاب املغاز ، نماُب حمجِّ حميب نم 2 ،3477، رقم احلدزث: 4/417الزمْدِد، 
ُر ُمْزِجيِ  اللَّ 4313احلدزث:  ِه ، تتاب تفسري القرآن، نماُب ق مْرلِِه: }فمِسيُحرا يِف األمْرِض حمْرن مزمةم حمْشُدٍر وماْعلمُمرا حمنَُّكْم غمي ْ

اِفرِز م{ ]الترنة:  ، ونماُب ق مْرلِِه: }ومحم ماٌن ِم م اللَِّه ومرمتُسرِلِه ِإىلم 4121، رقم احلدزث: 14/ 1[ " 7ومحمنَّ اللَّهم خُمْيِ  الكم
ُْشرِِتنيم{ ]الترنة: 3النَّاِس،...{ ]الترنة: 

، 4127،رقم احلدزث: 1/12[، 4[ "، و نماُب }ِإالَّ الَِّذز م عماهمْدُُتْ ِم م امل
  زمُطرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومن ميماُن ز مْرِم احلْمجِّ اأْلمْتربمِ . تتاب احلج، نماُب الم حيمُج  اْلد مْيتم ُمْشرٌِك، ومالم هصحيحيف  ومسلم

 .4347، رقم احلدزث: 7/317
حيىي ن  عدد اهلل ن  نكري املخيومي مرالهم املرر  وقد زنسب إىل جده ثقة يف الليث وتكلمرا يف مساعه م  مالك  (3)

 .7213، رقم: 4/237.التدذزبم ق. تقرزب  م  تدار الزاشرة مات تسنة إحدى وثالثني وله تسدع وتسدزرن خ
، رقم احلدزث: 7/421، تتاب احلج،نماُب الم زمطُرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومالم حيمُج  ُمْشرٌِك،  هصحيحيف الدخار   حخرجه (4)

4177. 
 . 7تسررة الترنة:   (5)
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  (1). تْسنماداإلِ لطائف  :الثاني فرعال
رجال اإلتسناد اتفق حصحاب الكتب الستة على إخراج حدزثدم تسرى إتسحاق ن   -4

 إنراهيم َل خيرج له ان  ماجة .
 روازة الراو  ع  عمه حممد ن  عدد اهلل ع  عمه حممد ن  مسلم . -7
 . حممد ن  مسلم ومحيد ن  عدد الرمح  و  فيه زهرزرن وهم حممد ن  عدد اهلل -3
ع  حيب  ومها حممد ن  مسلم ومحيد ن  عددالرمح  ة التَّاِنِزّي عم  التَّاِنِزّي عم  الرَّحمايبّ رِومازم  -4

 .هرزرة 
 روازة الرحايب ع  الرحايب مها حنر هرزرة ع  حيب نكر. -2
حعلى مراتب التزدزل وهم حممد ن  امساعيل رجال اإلتسناد تلدم حئمة تدار م  تستة م   -1

 زقرب ن  إنراهيم وحممد ن  مسلم وحنر هرزرة وحنر نكر.واتسحاق ن  انراهيم وز
 الكلمات: شرح نزض الثالث الفرع

) يف تلك احلجة ( ح  اليت حمر فيدا رتسرل اهلل صلى اهلل عليه و تسلم حنا نكر على احلج يف  
ز مْرِم اْلُرُقرِف  الَِّذ  ُهرم صمِديحمةُ  ر (نِي مْرِم النَّحْ ( فماْلُمرماُد السنة التاتسزة قدل حجة الرداع نسنة 

ِة حمْو يف ِ   احلِْجَِّة م  ) رهط ( ما دون الزشرة م  تسمرماًء تمانم اْلُرُقرُف ومقمعم يف ِ   اْلقمْزدم
)مثَّ حْردف رمتُسرل اهلل عليا( حم : مثَّ حرتسل رمتُسرل اهلل عملّي ن  طمالب ) زؤ ن ( ززلم  ،الرجال

اتسم لسررة الترنة ومسيت نراءة ألهنا  (ونراءة )لى الناس) زؤ ن نرباءة ( زقرؤها عومرماء حيب نكر 
) نزد الزام (  ،(2)تددح نقرله تزاىل }نراءة م  اهلل ورتسرله إىل الذز  عاهدُت م  املشرتني{

 . (3)"ب تما تانت عادهتم يف اجلاهلية نزد هذا الزام . ) عرزان ( جمرد م  الثيا

 

 

 

 
                                                           

نقلت حيث تتاب تقرزب التدذزب   خررصا وغريها إىل هنازة الدحث ( اتستفدت م  تتب الرتاجم هلذه اللطائف1)
 واتستفدت اللطائف حزضاً منه وححيانا تنت حتستفيد م  عمدة القار  وغريه م  الشروح . غالدا تراجم الرجال منه

 4تسررة الترنة:  ( 2)
 .4/71، وعمدة القار . 1/377انظر: فتح الدار . ( 3)
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 غررن شتمل علىوز فقه احلدزث: الرابع الفرع
 وشرعاً الزررة لغة  األول: غصنال
)اْلزمْررمة( اخْللمل وماْلزمْيب يف الشَّْيء وتل نميت حمو ممرِضع ِفيِه خلل خْيشمى ُدُخرل اْلزمدو ِمْنُه وميف " 

وتل مما زسرته  الت َّْنيِزل اْلزميِزي }ز مُقرُلرنم ِإن نُ ُيرتنما عمررمة وممما ِهيم ِنزمْررمة ِإن زُرِزُدونم ِإالَّ ِفرمارًا{
ْنسمان اتستنكافا حمو حميماء  . (1)"اإْلِ

والزمْررمُة: اخلملمُل يف الث َّْغِر وغريِِه، وتل  ممْكممٍ  لِلسمرْتِ، والسَّْرحُة، والساعُة اليت هي قمِمٌ  م  ظُدرِر "
ِء اآلخرِة، الزمْررمِة فيدا، وهي ثالٌث: تساعٌة قدلم صالِة الفجِر، وعندم ِنرِف النداِر، ونزدم الزشا

 "(2) وتل  حْمٍر ُزْستمْحيا منه
اِة  قمِة همرِممٌة ومالم  ماُت عمرماٍر، ومالم ت مْيٌس ِإالَّ مما شماءم  »يف حمِدزِث اليَّتم ومالم خُيْرمُج يف الرَّدم

ُرمدِّقُ 
 الزمرمار نِاْلفمْتِح: الزمْيب، ومقمْد ُزضمم . «(3)امل

: قُ ْلُت زما رمتُسرلم اللَِّه: عمْررماتُ نما مما نمْأيت عمْ  ن مْدِي ْنِ  حمكِ )ه ( ومِفيِه  ِه، قمالم يٍم، عمْ  حمنِيِه، عمْ  جمدِّ
ُر؟ قمالم  ِيُنكم »ِمن ْدما وممما نمذم : قُ ْلُت: زما « اْحفمْظ عمْررمتمكم ِإالَّ ِمْ  زمْوجمِتكم حمْو مما مملمكمْت ميم قمالم

: رمتُسرلم اللَِّه، ِإ ما تمانم اْلقمْرُم ن مزْ  ِإِن اتْستمطمْزتم حمْن الم ز مرمز من َّدما حمحمٌد فمالم »ُضُدْم يف ن مْزٍض؟ قمالم
ا : « ز مرمز من َّدم الًِيا؟ قمالم : قُ ْلُت: زما رمتُسرلم اللَِّه ِإ ما تمانم حمحمُدنما خم اللَُّه حمحمق  حمْن ُزْستمْحيما ِمْنُه ِم م »قمالم
 . (4)«النَّاسِ 

                                                           
 .7/131 .املزجم الرتسيط (1)
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤتسسة  د الدز  جم .القامرس احمليط ،د ن  ززقربحنر طاهر حمم ،الفريوزآنادى ( 2)

م الناشر: مؤتسسة الرتسالة للطداعة  7112 -ه   4471الرتسالة، نإشراف: حممد نزيم الزرقُسرتسي، الطدزة: الثامنة، 
 .4/441لدنان، –والنشر والترززع، نريوت 

 شاء ما إال تيس، وال عرار،  ات وال هرمة الردقة يف تؤخذ ال: ابن. تتاب اليتاة هصحيحيف  الدخار حخرجه  ( 3)
 .4422، 7/441. املردق

، حكيم ن  هبي، واحلدزث حس  ألن يف تسنده، 4147، 4/41. ناب ما جاء يف التزر ، هتسننيف  داد رحن حخرجه  (4)
وهر صدوق حزضا ،  ،القشريى حيدة ن  مزاوزة ن ، وحكيم 777،الرقم: 4/471وهر صدوق، تقرزب التدذزب.

/ 2. ناب ما جاء يف حفظ الزررة، هتسننيف  الرتمذ وحخرجه  وتسائر رواته ثقات،  ،4471،الرقم: 4/477تقرزب.
وقال  4371، 141/ 4. ناب التسرت عند اجلماع. هتسننيف  ان  ماجةو  ،همذما حمِدزٌث حمسم ٌ  وقال:  ،7713، 37

 .ة األلداين حس  يف تزليقه على هذه الكتب الثالث
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تل  مما ُزْستمْحيا ِمْنُه ِإ ما ظدمر، ومِهيم ِم م الرَُّجل مما ن منْي  ع عمْررمة، وهيالزمْررماُت مجْ  :شرعاً العورة 
ْرحمِة احلُرّة مجيُع جسمِدها إالَّ الرْجه واليمدمز  ِإىلم الُكرعمني، وميف حمخمردا  الس رة والر ْتدة، ومِم م اْلمم

دما يف حماِل اخِلْدمة، تالرَّحس والرَّقمدة والسَّاِعد ِخالف، ومِم م األممة مْثُل الرَُّجِل، وممما ز مْددو ِمن ْ 
ِة واجٌب، ومِفيِه ِعْندم اخلملْ    (1)"ِخالف رةف ملمْيسم نزمْررمة. وتسمرْت الزمْررمة يف الرالِة وغرِي الرَّالم

 ما زستفاد منهفقه احلدزث و : الثاني غصنال
لطراف وحخذوا منه نقياس م  هذا احلدزث حن تسرت الزررة م  شروط ا اتستفاد حهل الزلم

فقال م يف  لك اختلف قرل حهل الزل ولك  ما هي الزررة؟وىل حنه شرط للرالة حزضا األ
الشافزي وحنر حنيفة إّن الفخذ عررة وقال نزضدم حن الزررة القدل والدنر فقط، وهر قرل 

ن الزررة وقال نزضدم نالتفرزق ونالقرل نأ وعليه حهل الظاهر  -رمحدما اهلل-ملالك وحمحد 
وهر ترجيح الن  القيم  تنقسم إىل مغلظة وهي السرحتان، وخمففة وهي ما نني السرة اىل الرتدة

 وهذا هرالراجح للجمع نني األدلة.
ِذِه اأْلمحماِدزث مما  متمرمُه غمرْي وماِحد ِمْ  حمْصحماب حممْحمد  :(2)قال ان  القيم ومطمرِزق اجلْمْمع ن منْي هم
انِ ، فماْلُمغملَّظمة السَّْرحمتمانِ ،زمْررمة عمْررمتماِن خُممفَّفمة ومُمغملَّظمةومغمرْيهْم حمنَّ الْ  ومالم ت منمايف ، وماْلُمخمفَّفمة اْلفمْخذم

ْرهِنِمما عمْررمة ومن منْي تمْشفدمما ِلكمْرهِنِمما عررة خمففة ْزِ  ِلكم واهلل  ن منْي اأْلمْمر ِنغمضِّ اْلدمرمر عمْ  اْلفمِخذم
 . (3)"حعلم

                                                           
جملد الدز  حيب السزادات املدارك ن  حممد ن  حممد ن  حممد ان  عدد الكرمي .الندازة يف غرزب احلدزث واألثر (1)

م، 4373 -ه  4333نريوت،  -، الناشر: املكتدة الزلمية 3/343ه (،111الشيداين اجلير  ان  األثري )املترىف: 
 حممرد حممد الطناحي . -حتقيق: طاهر حمحد الياوى 

زِ  حُمممَُّد ْنُ  حميب نمْكِر ْنِ  حمز ربم الي رمِعي ، ِإمماُم اجلْمْرزِزَِّة، وماْنُ  ق ميِِّمدما،ُوِلدم يِف  (2) تِسنمِة ِإْحدمى ومِتْسِزنيم ومتِستِِّمائمٍة  مشمُْس الدِّ
دمٍة، الم تِسيَّ  عم احلْمِدزثم وماْشت مغملم نِاْلِزْلِم، ونرع يف ُعُلرٍم ُمت مزمدِّ ْشرمةم مما ِعْلُم الت َّْفِسرِي وماحلْمِدزِث وماأْلمْصلمنْيِ، يِف تسمنمِة ثنىت عم وممسِم

زممم  ْدِزِمائمٍة الم ِثريم الت َّرمد ِد ..ِإىلم حمْن مماتم الشَّْيُخ فمأمخمذم عمْنُه ِعْلًما مجمًّا،  الشيخ ان  تيمية ومتسم . ومتمانم حمسم م اْلِقرماءمِة وماخْلُُلِق، تم
/ 44لمي ْلمِة اخْلمِميِس ثماِلثم عمشمرم رمجمٍب ومْقتم حم ماِن اْلِزشماِء. الددازة والندازة. وتسدزمائةيِف تسنة إحدى ومخسني  تُ ُريفِّم  ...

733  . 
عرن املزدرد شرح تسن  حيب  ،مد حشرف ن  حمري ن  علي ن  حيدرحم ،حنر عدد الرمح ، شرف احلق ،الزظيم آناد   (3)

 44/31، ه  4442الطدزة: الثانية، ،  حيب داود وإزضاح علله ومشكالتهيم: هتذزب تسن  داود. ومزه حاشية ان  الق
 . نريوت –اشر: دار الكتب الزلمية الن
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منع ره تما َل مينع فيه م  الكالم و تل الرج  زدل على حن الطراف مثل الرالة م  ولك  ال 
خرى غري له حدلة حتسرت الزررة  ط يف الرالة واشرت و يف الرالة وال زشرتط فيه اتستقدال القدلة 

 :مندا  هذا
ت مزماىلم }ُخُذوا زِزنمتمُكْم ِعْندم ُتلِّ ممْسِجٍد{ هلم ر قم 

  وززادة وهي اليزنة  الزررةعلى تسرت زدل، وهذا (1)
 . حبيث زكرن السرت الزررة نشيء م  ححس  الثياب وحجرده

ِم اْن م ت مْيِميَّةم تما قال ان  القيم اجلرززه رمحه اهلل: "   تْسالم ْزُت شمْيخم اإْلِ ز مُقرُل:  -رممِحمُه اللَُّه  -وممسِم
ِة. ومُهرم حمْخُذ اليِّزنمِة. ف مقمالم ت مزماىلم }ُخُذوا زِزنمتمُكْم حمممرم اللَُّه ِنقمْدٍر زماِئٍد عملمى تسمرْتِ اْلزمْررمِة يف   الرَّالم

انًا نِأمنَّ اْلزمْددم ز مْندمِغي لمُه: حمْن  2ِعْندم ُتلِّ ممْسِجٍد{ ف مزملَّقم اأْلمْمرم نِأمْخِذ اليِّزنمِة، الم ِنسمرْتِ اْلزمْررمِة، ِإزذم
ةِ ز مْلدمسم حمْززم م ثِيمانِِه، ومحممْجملم   . (3)"دما يف الرَّالم

ع  عائشة رضي اهلل عندا، ع  النيب صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حنه قال: "ال زقدل اهلل  ومندا: 
 . (4)صالة حائض إال ِبمار"

احلائض: هي اليت نلغت، ومسيت حائًضا؛ ألهنا نلغت تس  احليض. اخلمار: ما تغطي نه املرحة 
رضي اهلل –ما روته عائشة حس فسرت غريه حوىل ودل على هذا رحتسدا، وإ ا وجب تسرت الر 

ع  عائشة رضي اهلل عندا قالت: "لقد تان رتسرل اهلل صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم زرلي   -عندا
زرجز  إىل نيرهت  ما الفجر، فيشدد مزه نساء م  املؤمنات، متلفزات يف مروطد ، مث 

  . (5)ززرفد  ححد"

                                                           
 34تسررة األعراف:  ( 1)
 34تسررة األعراف:  ( 2)
قيم مدارج السالكني نني منازل إزاك نزدد وإزاك نستزني.حملمد ن  حيب نكر ن  حزرب ن  تسزد مشس الدز  ان   (3)

نريوت، الطدزة:  –، احملقق: حممد املزترم ناهلل الدغداد ،الناشر: دار الكتاب الزريب 7/313ه (،724اجلرززة )املترىف: 
 م .4331 -ه   4441الثالثة، 

 ان  ماجةو ، 144، رقم احلدزث: 4/473. تتاب الرالة، ناب املرحة ترلي نغري مخار، هتسننيف  يب داودح حخرجه ( 4)
 .122، رقم احلدزث: 4/742 ،اب الطدارة، نماُب ِإ ما حماضمِت اجلْمارِزمُة َلمْ ُترملِّ ِإالَّ ِِبِممارٍ تت .يف تسننه

مْرحمُة يِف الث ِّيمابِ  ( 5)
 .377رقم احلدزث:  ،41ا/ ،حخرجه الدخار  تتاب الرالة، نماٌب: يِف تمْم ُترملِّي امل
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)التلفع نالثرب(( : االشتمال نه، ولفزه الشيب: مشله، و ))املروط(( : األردزة قال اخلطايب )
وقال عديد: املروط: األتسية تكرن م  صرف، وتكرن م  خي،  الراتسزة، واحدها: مرط.

 . (1)"زؤتير هبا
م يف تسملَّمم: "ال زرلي ححدتع  حيب هرزرة رضي اهلل عنه، قال: قال النيب صملَّى اللَُّه عملمْيِه وم  

  .(2)ب الراحد ليس على عاتقيه شيء"الثر 
ع  حيب هرزرة رضي اهلل عنه قال: حشدد حين مسزت رتسرل اهلل صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم زقرل:  
اِلْف ن منْيم طمرمف مْيهِ »  (3)«ممْ  صملَّى يف ث مْرٍب وماِحٍد ف مْلُيخم

ة تسرت اْلزمْررمة عم  اْلُزُيرن ومحمنه وماِجب ومحممْجُزرا على حمن شمرط ِصحم وتما قال ان  هدرية: " ة الرَّالم
ا وماِجب وملمْيسم ُهرم ِنشمْرط يف ِصحَّتدما ِإالَّ حمنه زتمأمتَّد هبما ومم  حمْصحمانه م   : همذم ِإالَّ مماِلًكا ف مقمالم

: ُهرم ِنشمْرط ممعم الذّتر وماْلُقْدرمة ْررمة فرض وماِجب يف نمفسه ومِمن ُْدم م  ز مُقرل: حمن تسرت اْلزم  ...قمالم
ة، وملكنه زتمأمتَّد هبما فمِإ ا صلى ممْكُشرف اْلزمْررمة عماِمًدا، تمانم  ِإالَّ حمنه لمْيسم م  شمرط ِصحمة الرَّالم

 .( 4)"عماِصيا آمثا ِإالَّ حمن اْلفمْرض قد تسقط عمنُه،
حوىل إ  زشرتط فيدا ما  إن الطراف إ ا منع فيه التزر  فالرالة تما قال احلافظ يف الفتح:

 (5)"تسرت الزررة م  شروط الرالة نَّ حزشرتط يف الطراف وززادة وقد  هب اجلمدرر إىل 
فمحمِدزث حيب ُهرمزْ رمة اْلممْذُترر زدل على اْشرتماط تسرت اْلزمْررمة يف : (6)قال ندر الدز  الزيين

ة، نذلك م  حممر النَّيب. ومحخذ الُدخمارِّ  م   ومُهرم زتمضممَّ  حممر حيب نكر، ومحمر حيب نكر ...الرَّالم

                                                           
 . 7/447فتح الدار . الن  رجب احلندلي،   (1)
رقم 14/ 4تتاب الرالة، نماٌب: ِإ ما صملَّى يِف الث َّْرِب الرماِحِد ف مْليمْجزمْل عملمى عماتِقمْيِه،   ، هصحيحيف  الدخار  خرجهح  (2)

ِة يف ث مْرٍب وماِحٍد ومِصفمِة لُْدِسهِ    ،هصحيحيف  ومسلم ،323  .241رقم احلدزث:  311/ 4 ،تتاب الرالة، نماُب الرَّالم

 .311، رقم احلدزث: 14/ 4 ،تتاب الرالة،ِ  ما صملَّى يف الث َّْرِب الرماِحِد ف مْليمْجزمْل عملمى عماتِقمْيهِ ،  حخرجه الدخار  ( 3)
اختالف األئمة الزلماء.ليحىي ن  )ُهد مي ْرمة ن ( حممد ن  هدرية الذهلي الشيدايّن، حيب املظفر، عرن الدز  )املترىف:   ( 4)

ه  4473نريوت، الطدزة: األوىل، لدنان /  -د،الناشر: دار الكتب الزلمية ، احملقق: السيد زرتسف حمح4/31ه (،211
 م .7117 -
 .4/411فتح الدار .   (5)
 .41تسدقت ترمجته ص  (6)
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: ومحمر رمتُسرل اهلل حمن الم زطرف نِاْلد مْيِت ُعْرزمان، وماْقترر م    مِلك املتضم  ُصررمة حممر، ف مقمالم
ا أِلمنَُّه ُهرم الَِّذ  زُطمانق ت مْرمجممة اْلدماب. احلمِدزث على همذم
(1)  

ما زستدل نه على الندي ع  الرالة عرزانا؛ ألن وهر م  ححس  : (2)وقال ان  رجب احلندلي
: -مرفرعا، ومرقرفا  -الطراف زشده نالرالة، فاملشده نه حوىل وقد رو  ع  ان  عداس 

 .(3)"  ))الطراف نالديت صالة((
صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ، عمْ  رمُجٍل قمْد حمْدرمكم النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، حمنَّ النَّيبَّ (4)عمْ  طماُوسٍ 

مم " ٌة، فمِإ ما طُْفُتْم، فمأمِقل را اْلكمالم : " ِإَّنَّما الطَّرماُف صمالم قمالم عمْدُد اهلِل قمالم حميب: ومَلْم ز مْرف مْزُه  5قمالم
  (8)طاوس ع  رجل م  الرحانة هر ان  عداسيف التقرزب: ( 7)قال احلافظ.ْنُ  نمْكرٍ  (6)حُمممَّدُ 

                                                           

(1) 
 4/411عمدة القار . 

ْزُروف ناْن  رمجمب احلْمْندمِلّي،اْلزماَل اْلفماِضل احلْماِفظ الشَّْيخ زز  الّدز ،قد  (2)  صنف اإلتستغناء نِاْلُقْرآِن،عدد الرَّمْحم  اْلمم
ق: تسليمان ن  يحقنت طدقات املفسرز ، ،حمحد ن  حممد، و  األدنه ومتمانمت ومفماته يف تسنة مخس ومِتْسزني وممثمماَّنِائمة. انظر:

 . 413، رقم: 4/323السزردزة،  –الناشر: مكتدة الزلرم واحلكم  ،م4337 -ه 4447 الطدزة: األوىل صاحل اخلي ،
رجب ن  احلس ، السمالمي، الدغداد ، مث  الدار  شرح صحيح الدخار .ليز  الدز  عدد الرمح  ن  حمحد ن فتح  (3)

حممرد ن  شزدان ن  عدد املقررد و زمالئه، الناشر: مكتدة  -، حتقيق: 7/342ه (،732الدمشقي، احلندلي )املترىف: 
 م. 4331 -ه   4447القاهرة،الطدزة: األوىل،  –حلرمني املدزنة الندرزة.احلقرق: مكتب حتقيق دار ا -الغرناء األثرزة 

طاوس ان  تيسان اليماين حنر عدد الرمح  احلمري  مرالهم الفارتسي زقال امسه  تران وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل   (4)
 .7331، 4/714م  الثالثة مات تسنة تست ومائة وقيل نزد  لك ع. انظر : تقرزب التدذزب. 

، رقم 74/443، رمُجٍل حمْدرمكم النَّيِبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  ه، م  مسند رجلمسنديف  حندلحمحد ن   حخرجه  ( 5)
واحلدزث صحيح رواته م  رجال الشيخني غري حّن  ان  جرزج مدّلس ولك  هنا صرح ناإلخدار  . 42473احلدزث: 

ه يف تزليقاهتم على ؤ يخ شزيب األرناؤط وزمالقال الشالذ  زدل على السماع مداشرة واندفزت شددة التدليس، تما 
التحدزث املسند: حدزث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني، ان  جرزج: هر عدد امللك ن  عدد الزيزي، وقد صرح ن

 .هنا، فانتفت شددة تدليسه
قد خيطىء م  ن  عثمان الربتساين نضم املرحدة وتسكرن الراء مث مدملة حنر عثمان الدرر  صدوق حممد ن  نكر  ( 6)

 . 2711، الرقم: 471/ 4.تقرزب التدذزب التاتسزة مات تسنة حرنع ومائتني ع
 . 37تسدقت ترمجته   ( 7)
 .1247، الرقم: 4/733املردر السانق.  (8)
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 زددو حنَّ ولك  يف الرالة والطراف شرط تسرت الزررة  رى مجدرر حهل الزلم زقرلرن نأنّ ذا نهك
حقرى ألن جمرد األمر نالشيء الزدل على الشرطية نل زدل على الرجرب قرل اإلمام مالك 

 إ ا َل تررفه القرائ  ع  الرجرب إىل اإلتستحداب حو اإلناحة تما هر مزلرم يف األصرل .
فال  2)ح  يف تالم الشارع ( جمرد األمر"  :ن  حس  ن  علي(1)ق خانحممد صدزقال  

زرلح إلثدات الشروط؛ اللدم إال على قرل م  قال: إن األمر نالشيء هني ع  ضده، فليك  
هذا منك على  ُْتر، فإنك إن تفطنت له رحزت الزجب يف تتب الفقه، فإهنم تثرياً ما جيزلرن 

له غري الرجرب، وتثرياً ما جيزلرن الشيء واجداً، ودليله زدل الشيء شرطاً، وال زستفاد م  دلي
 ..احلامل على  لك: عدم مراعاة القراعد األصرلية والذهرل عندا. على الشرطية، والسدب

ومما زفيد وجرب تسرت الزررة: ححادزث الندي ع  الرالة يف الثرب الراحد ليس على عاتق   
نني طرفيه "، ويف نزضدا: " وإن تان ضيقا فاتير املرلي منه شيء، ويف نزضدا: " فليخالف 

نه "، وتلدا يف " الرحيح "، ولك  ليس فيدا ما زستفاد منه الشرطية اليت صرح هبا مجاعة 
 ،ناملرحةوحدزث اخلمار إ ا انتدض لالتستدالل نه على الشرطية: فدر خاص ، م  املرنفني
هر الشرط حو الرت ،  -نطالهنا ح :  -حن الذ  زستليم عدمه عدم الرالة  ...وقد عرفت 

ال الراجب، فم  زعم حن م  ظدر شيء م  عررته يف الرالة، حو صلى نثياب متنجسة؛  
تانت صالته ناطلة: فدر مطالب نالدليل، وال زنفزه جمرد األوامر نالسرت حو التطدري؛ فإن 

 .(3)" غازة ما زستفاد مندا الرجرب

                                                           

م(، حممد صدزق خان ن  حس  ن  علي  4131 - 4137ه  =  4317 - 4741ِصدِّزق حمسم  خاْن، )(  1)
ر  القنرجي، حنر الطّيب: م  رجال الندضة اإلتسالمية اجملددز . ولد ونشأ يف قنرج )ناهلند( ان  ُلْطف اهلل احلسيين الدخا

وتزلم يف دهلي. وتسافر إىل هبرپال طلدا للمزيشة، ففاز نثروة وافرة، قال يف ترمجة نفسه: )حلقى عرا الرتحال يف حمروتسة 
ج .انظر: األعالم.خلري الدز  ن  حممرد ن  حممد ن  هبرپال، فأقام هبا وترط  ومترل، واتسترزر وناب، وحلف وصنف( وتيو 

 -، الناشر: دار الزلم للمالزني، الطدزة: اخلامسة عشر 1/417ه (،4331علي ن  فارس، اليرتلي الدمشقي )املترىف: 
 م . 7117حزار / مازر 

2
 من الباحث - 
خان ن  حس  ن  علي ان  لطف اهلل احلسيين الروضة الندزة )ومزدا: التزليقاُت الرَّضية .أليب الطيب حممد صدزق  ( 3)

، التزليقات نقلم: الزالمة احملدِّث الشيخ حممَّد نماِصر الّدز  األلدماين، 4/722ه (،4317الدخار  الِقنَّرجي )املترىف: 
ان  القيِّم  ضدط نرَّه، وحقَّقه، ومقمام على نشره: علي ن  حسم  ن  علي ن  عمدد احلميد احلمليب  األثرّ ، الناشر: دمارُ 
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فمممْ  تمانم } تزاىل: ما قالن تالزقدال ندادهتم ناطالوزؤخذ منه حزضا حنَّ طراف املشرتني وع 
ًدا وقال تزاىل ، (1){ز مْرُجر لِقماءم رمنِِّه ف مْلي مْزممْل عممماًل صماحِلًا ومالم ُزْشرِْك ِنِزدمادمِة رمنِِّه حمحم

دماًء ممْنثُررًاحزضا:}  . (2){ومقمِدْمنما ِإىلم مما عمِمُلرا ِمْ  عمممٍل فمجمزمْلنماُه هم
 وحتته فروع الدعاء يف الرالة الثاني: طلبمال

 فيه : ما ورد ع  حيب نكر األول الفرع
ث منما عمْدُد اللَّهِ ن  إمساعيل الدخار :  (3)قال حنر عدد اهلل حممد  حمدَّ

، حمْخد مرمنما  (4) ْنُ  زُرتُسفم
ثميِن زميِزدُ (5)اللَّْيثُ  : حمدَّ ، قمالم

 ...(7)، عمْ  حميب اخلمرْيِ (6)
عمْ  حميب نمْكرٍ ْنِ  عمْمرٍو،  (1)ِد اللَّهِ عمْ  عمدْ  

زِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه: حمنَُّه قمالم لِلنَّيبِّ صملَّى اهللُ  (2) الرِّدِّ
: " ُقْل: اللَُّدمَّ ِإينِّ ظملمْمُت ن مْفِسي ظُْلًما   عملمْيِه ومتسملَّمم: عملِّْميِن ُدعماًء حمْدُعر ِنِه يف صمالميت، قمالم
                                                                                                                                                                       

مجدررزة مرر الزرنية،  -اململكة الزرنية السزردزة، دمار ان  عفَّان للنشر والترززع، القاهرة  -للنشر والترززع، الرزاض 
 م  7113 -ه   4473طدزة: األوىل، ال
 441تسررة الكدف:  ( 1)
 73تسررة الفرقان:  (2)
 . 73صتسدقت ترمجته يف   (3)

يسي ِبثناة ونرن ثقيلة نزدها حتتانية مث مدملة حنر حممد الكالعي حصله م  دمشق ثقة متق  عدد اهلل ن  زرتسف التن  (4)
، الرقم: 1/330م  حثدت الناس يف املرطأ م  تدار الزاشرة مات تسنة مثاين عشرة خ د ت س تقرزب التدذزب. 

، وحُمممَّد ْن  مداجر.  . رمومى عم  خلق تثري مندم: ) الليث ْن  تسزد )خ س( ، ومالك ْن  حنس )خ ت ( 3721
 . 3673، 16/333هتذزب الكمال يف حمساء الرجال. 

روى ع  خلق تثري جدا مندم: زيزد ْن  حميب حديب )ع( ، وزيزد ن  عمدد اهلل ن  اهلاد، و  .30تسدقت ترمجته ص (5)
 . 5016، الرقم: 24/259هتذزب الكمال.  وزيزد ن  حُمممَّد القرشي )خ د( 

حديب املرر  حنر رجاء واتسم حنيه تسرزد واختلف يف والئه ثقة فقيه وتان زرتسل م  اخلامسة مات  زيزد ن  حيب  ( 6)
. ) روى عم  خلق تثري مندم:  7694، الرقم: 1/600تسنة مثان وعشرز  وقد قارب الثمانني ع. تقرزب التدذزب.

تذهيب هتذزب الكمال يف حمساء الرجال. )وعليه إحتاف عدد اهلل ن  احلْمْرث ن  ُجْيء ومحيب اخْلمرْي  اْليميين ومعمطماء. خالصة 
اخلاصة نترحيح اخلالصة للزالمة احلافظ الدارع علي ن  صالح الدز  الكرتداين الرنزاين(، ألمحد ن  عدد اهلل ن  حيب 

دد احملقق: ع 1/430ه (،923اخلري ن  عدد الزليم اخليرجي األنرار  الساعد  اليمين، صفي الدز  )املترىف: نزد 
  ه  1416حلب / نريوت،الطدزة: اخلامسة،  -الفتاح حنر غدة،الناشر: مكتب املطدرعات اإلتسالمية/دار الدشائر 

مرثد ن  عدد اهلل الييين نفتح التحتانية واليا  نزدها نرن حنر اخلري املرر  ثقة فقيه م  الثالثة مات ]قدل املائة[   ( 7)
رمومى عم  خلق تثري مندم: ززد ْن  ثانت، وتسمِزيد ْن  زيزد   .6537قم: ، الر 1/524قرزب التدذزب.  تسنة تسزني ع.

 .27/357هتذزب الكمال. ْن  األزور األزد ،  وعمْدد اهلل ْن  عمْمرو ْن  الزاص )ع(. 
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ِثريًا ، وماْرمحمْيِن، ِإنَّكم حمْنتم الغمُفرُر تم ، فماْغِفْر يل ممْغِفرمًة ِمْ  ِعْنِدكم ، ومالم ز مْغِفُر الذ نُربم ِإالَّ حمْنتم
عم عمْددم اللَِّه ْن م عمْمرٍو، قم  الم الرَِّحيُم " ومقمالم عمْمُرو ْنُ  احلماِرِث، عمْ  زميِزدم، عمْ  حميب اخلمرْيِ، ِإنَُّه مسِم

ر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه لِلنَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم "حمنُ 
(3 ). 

 يف احلدزث تْسنماداإلِ لطائف : الثاني الفرع
 . تسرى طمرف مْيهِ  تلدم مررزرن تْسنماداإلِ  لرجا -4
 يب حديب ومحمنُر اخْلمرْي رِومازمة التَّاِنِزّي عم  التَّانِِزّي عم  الرَّحمايبّ: فالتانزيان مها: زيِزد ن  ح -7

 . والرحايب عدد اهلل ن  عمرو
رِومازمة الرَّحمايبّ عم  الرَّحمايبّ: ومُهرم عدد اهلل ن  عمْمرو ن  اْلزماِص عم  حيب نكر الّردزق،  -3

 .مارمِضي اهلل ت مزماىلم عمندُ 
 الرحانة .نزد   مراتب التزدزل مرتدة الثانية م  يف  تلدم حئمة تدار  ورجال اإلتسناد -4

 والفقدية احلدزثيةفرائده : الثالث الفرع
هذا و  ندل ) ظلما تثريا (    (4)) ظلما تدريا (يف روازة حممد ن  رمح  عند مسلمجاء قد  و

 ...وعلي الروازة ناملزىن ح الرواةنزض زدل على تررف 
وقد  :ما قالصفة الرالة ت القيِّميف تتانه ) تدريا ( نشذو   :(1)الشيخ األلداينلك  قال  

حخرجه مسلم ع  حممد ن  ُرْمح، لكنه قال:" تدريًا ".. ندل: " تثريًا ".وهي عند  روازة 
                                                                                                                                                                       

عدد اهلل ن  عمرو ن  الزاص ن  وائل ن  هاشم ن  تسزيد نالترغري ان  تسزد ن  تسدم السدمي حنر حممد وقيل حنر   (1)
لرمح  ححد السانقني املكثرز  م  الرحانة وححد الزدادلة الفقداء مات يف    احلجة ليايل احلرة على األصح عدد ا

رمومى عم  خلق مندم: النيب صملَّى اللَُّه عملمْيِه  . 3499، الرقم: 315/ 1نالطائف على الراجح ع. تقرزب التدذزب. 
 . 3450، الرقم: 358/ 15ردزق. هتذزب الكمال.وتسملَّمم )ع( وحنره عمْمرو ن  الزاص،  وحنر نكر ال

 . 71إىل  71يف الداب األول م  صفحة  تسدقت ترمجته  ( 2)
، تتاب 134، رقم احلدزث: 4/411حخرجه الدخار  يف صحيحه. تتاب األ ان، ناب الدعاء قدل السالم،( 3)

ناب قرل اهلل تزاىل } وتان اهلل تتاب الترحيد،   3، 1371، رقم احلدزث: 1/77الدعرات،ناب الدعاء يف الرالة،
. تتاب الذِّْتِر ومالد عماِء ومالت َّْرنمِة ومااِلتْسِتْغفماِر، ناب هصحيحيف ، ومسلم 7317، رقم احلدزث: 441مسيزا نرريا {، /

، 2/243. حنراب الدعرات. يف تسننه  ، والرتمذ 7712، رقم احلدزث: 4/7171اتستحداب خفض الررت نالذتر 
 .4317، رقم احلدزث: 3/23. يف تتاب السدرهتسننيف النسائي و ،3234رقم احلدزث: 

. تتاب الذِّْتِر ومالد عماِء ومالت َّْرنمِة ومااِلتْسِتْغفماِر، نماُب اتْسِتْحدماِب خمْفِض الرَّْرِت نِالذِّْتِر هصحيحيف  مسلمحخرجه   ( 4)
 .2705، رقم احلدزث: 4/2078
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عند ان  ماجه!  روازة حممد ن  ُرْمح نفسه )خمالفة ل( شا ة؛ ملخالفتدا لروازة اجلماعة، حىت
املفرد "  ( ويف " األدب43/371) يف صحيحه وزرجحدا حزضًا حن الدخار  حخرج احلدزث

( ، وتذا مسلم م  طرزق عمرو ن  احلارث ع  زيزد ن  حيب حديب: حنه مسع عدد اهلل 413)
 (3). اجلماعة زقرل: إن حنا نكر الردزق قال: ... فذتره نلفظ (2)ن  عمرو ن  الزاص

  ا.على غريه )تثريا( روازةحزضا زدل على حهنم رجحرا ال تدريا وهذا  (تثريا  ظلما )ا  نلفظ
ه ننته حم الردزق ومندا ماروتنر نكر مندا ما رواه اإلمام ح سنةيف ال ة تثريةولقد وردت حدعي
" حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم تمانم زمْدُعر يف الرَّالمِة: : الردزقة (4)املؤمنني عائشة

اِب القمرْبِ، ومحمُعرُ  ِنكم مِ  نمِة اللَُّدمَّ ِإينِّ حمُعرُ  ِنكم ِمْ  عمذم مِسيِح الدَّجَّاِل، ومحمُعرُ  ِنكم ِمْ  ِفت ْ
نمِة امل ْ  ِفت ْ

مْغرمِم " ف مقمالم لمُه قماِئٌل: مما حمتْ 
مْأمثِم ومامل

ممماِت، اللَُّدمَّ ِإينِّ حمُعرُ  ِنكم ِم م امل
نمِة امل مْحيما، ومِفت ْ

ث مرم مما امل
 : مْغرمِم، ف مقمالم

، ومومعمدم فمأمْخلمفم ِإنَّ الرَُّجلم إِ »تمْستمِزيُذ ِم م امل   (5)« ما غمرِمم، حمدَّثم فمكمذمبم
" ِإ ما ف مرمغم حمحمدُُتْم ِم م التَّشمد ِد اآْلِخِر، ف مْليمت مزمرَّْ  نِاهلِل ِمْ  وزاد حنر هرزرة يف روازته عند مسلم: 

 (6)...حمْرنمعٍ 
زدعر نه اإلنسان  ولك  اختلف حهل الزلم يف حمل هذه األدعية ويف ما ومندا ما رواه غريمها 

ده م  حمرم  زوخمري نني ما خيتاره وزر حمقررر على هذه األدعية املأثررة هر يف صالته هل 
فزند اإلمام حمحد وحيب حنيفة الجيرز حن زتزدى املأثررات وعند املالك والشافزي  الدنيا واآلخرة

 .تما تسيأيت  و غريهاأثررة حجيرز له حن زدعر ِبا شاء م  حمرى الدنيا واآلخرة ناألدعية امل
                                                                                                                                                                       

مدزنة حشقردرة عاصمة  م يف 1914ه املرافق  1333حلاج نرح األلداين عام ولد الشيخ حممد ناصر الدز  ن  ا  (1)
الطانع الزلمي، فكان والده مرجزاً للناس ززلمدم و  ع  حتسرة فقرية متدزنة زغلب عليدا -حينئذ  -دولة حلدانيا 
 . http://www.alalbany.net/albany_serah.php انظر: .زرشدهم

 . 11تسدقت ترمجته ص  (2)
، الناشر: 3/4144 ه (،4471حصل صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وتسلم.حملمد ناصر الدز  األلداين )املترىف:  (3)

 م.7111 -ه   4477، الطدزة: األوىل الرزاض –مكتدة املزارف للنشر والترززع 
 .47تسدقت ترمجتدا ص  (4)

وحخرجه  ،137، رقم احلدزث: 411/ 4تتاب األ ان، ناب الدعاء قدل السالم،  .هصحيحيف  الدخار حخرجه  (5)
ةِ هصحيحيف  مسلم ةم، نماُب مما زُْست مزماُ  ِمْنُه يف الرَّالم ، رقم احلدزث: 447/ 4  ،. ِتتماُب اْلممسماِجِد ومممرماِضِع الرَّالم
213. 

ةم، نماُب مما زُْست مزماِتتماُب اْلممسم .هصحيحيف  مسلمحخرجه ( 6) ِة اِجِد ومممرماِضِع الرَّالم  .447/ 4ُ  ِمْنُه يِف الرَّالم

http://www.alalbany.net/albany_serah.php
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ِة ِمْ  غمرْيِ ت مْزِينٍي (1)قال ان  دقيق الزيد ا الد عماِء يف الرَّالم ا احلْمِدزُث ز مْقِضي اأْلمْمرم هِبمذم : همذم
ْيُث الم ُزْكرمُه الد عماُء يف حم ِّ اأْلممماِتِ  تمانم  -ِلممِحلِِّه. وملمْر ف مزملم ِفيدما  . وملمزملَّ اأْلموْ  -حم : حمْن جلممازم ىلم

اِن حُِمرْ  ا اْلممْرِضزماِن اللَّذم نما ِفيِدمما زمُكرنم يف حمحمِد ممْرِطن منْيِ: إمَّا الس ُجرِد، ومِإمَّا ن مْزدم التَّشمد ِد. فمِإن َُّدمم
ْرنُُه ِفيمما ن مْزدم التَّشمد ِد: ِلظُُدرِر اْلِزنمازمِة نِت مزْ  ...نِالد عماءِ  خممُْررٍص يف همذما  ِليِم ُدعماءٍ وملمزملَُّه ز مت مرمجَُّح تم
ُم  -. قمالم (2) اْلممِحلِّ  ُة ومالسَّالم حمالم ِإينِّ هُنِيُت حمْن حمق ْرمحم رماِتًزا حمْو تسماِجًدا، فمأممَّا " » -عملمْيِه الرَّالم

، ومحممَّا الس ُجرُد فماْجتمِدُدوا يف الد عماِء قممِ   (3)«ٌ  حمْن ُزْستمجمابم لمُكمْ الر ُترُع ف مزمظُِّمرا ِفيِه الرَّبَّ
: ُتنَّا ِإ ما ُتنَّا ممعم النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ن  مسزرد " ومقمالم يف التَّشمد ِد " عمْ  عمْدِد اللَّهِ   ، قمالم

ومُفالمٍن، ف مقمالم النَّيب   ومتسملَّمم يف الرَّالمِة، قُ ْلنما: السَّالمُم عملمى اللَِّه ِمْ  ِعدماِدِه، السَّالمُم عملمى ُفالمنٍ 
 صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: " الم ت مُقرُلرا السَّالمُم عملمى اللَِّه، فمِإنَّ اللَّهم ُهرم السَّالمُم، وملمِكْ  ُقرُلرا:

دم  ...التَِّحيَّاُت لِلَِّه ومالرَّلمرماُت ومالطَّيِّدماُت،  ي َُّر ِم م الد عماِء حمْعجم ُه إِلمْيِه، ف ميمْدُعرمُثَّ ز متمخم
(4)" . 

ته. فمِزْندم حيب قال ندر الدز  الزيين:  ْنسمان يف صالم مثَّ إعلم حمن اْلزلمماء اْختلُفرا ِفيمما زمْدُعر نِِه اإْلِ
 حنيفمة ومحمحد: الم جيرز الد عماء إاّل ناألدعية املأثررة حمو اْلُمرمافقمة لِْلُقْرآِن اْلزمِظيم، لقمْرله صلى اهلل

ِم النَّاِس، ِإَّنَّما ُهرم التَّْسِديُح ومالتَّْكِدرُي »عملمْيِه ومتسلم:  ةم الم زمْرُلُح ِفيدما شمْيٌء ِمْ  تمالم ِذِه الرَّالم ِإنَّ هم

                                                           

(  حممد ن  علي ن  وهب ن  مطيع، اإلمام الزالمة شيخ اإلتسالم تقي الدز  حنر الفتح ان  دقيق الزيد القشري  1)
وعشرز  وتستمائة نناحية زندع وتريف  املنفلرطي املرر  املالكي الشافزي، ححد األعالم وقاضي القضاة؛ ولد تسنة مخس

حملمد ن  شاتر ن  حمحد ن  عدد الرمح  ن  .فرات الرفيات زرم اجلمزة حاد  عشر صفر تسنة اثنتني وتسدزمائة.انظر:
احملقق: إحسان عداس،الناشر: دار صادر  3/447ه (،714شاتر ن  هارون ن  شاتر امللقب نرالح الدز  )املترىف: 

 م .4374 -4، 3، 7م، اجليء: 4373 (4)وىل، اجليء: نريوت، الطدزة: األ –

 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام.الن  دقيق الزيد،الناشر: مطدزة السنة احملمدزة  (2)

، رقم 737/ 4،ومالس ُجردِ ، يف الد عماِء يف الر ُترعِ  نمابٌ  يف تسننه.تتاب الرالة، حنرداود حخرجه (3)
إنراهيم ن  عدد اهلل ن  مزدد ن  عداس ن  عدد غري اته رواته تلدم ثقات، ، واحلدزث حس  لذ171احلدزث: 

. تتاب التطديق، ت مْزِظيُم الرَّبِّ هتسننيف  النسائيوحخرجه  ،714، الرقم: 4/34وهر صدوق، تقرزب التدذزب. املطلب
يف  ان  خيميةوحخرجه  ،4142، رقم احلدزث: 7/413يف الر ُترِع، و نماُب اأْلمْمِر نِااِلْجِتدماِد يف الد عماِء يف الس ُجرِد، 

 117، رقم احلدزث: 4/313، نريوت –ق: د. حممد مرطفى األعظمي،الناشر: املكتب اإلتسالمي يحقنت ه،صحيح
ي َُّر ِم م الد عماِء ن مْزدم التَّشمد ِد وملمْيسم ِنرماِجٍب.هصحيحيف  الدخار  حخرجه(  4) ،رقم 4/417 . تتاب األ ان، نماُب مما زُ تمخم

 .هتسننيف  النسائيو  ،311، رقم احلدزث: 4/724. تتاب الرالة، ناب التشدد. هتسننيف  داود رحنو ، 132احلدزث: 
 .4413، رقم احلدزث: 7/731تتاب التطديق، تيف التشدد األول. 
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ومقمالم الشَّاِفِزي ومممالك: جيرز حمن زمْدُعر ِفيدما ِنُكل مما جيرز الد عماء نِِه يف  ،(1)«ومِقرماءمُة اْلُقْرآنِ 
ته ِنشمْيء م   مِلك خمارج ا م النَّاس، ومالم تدطل صالم نْ يما ومالّدز ، ممَّا زشده تمالم ة م  حُُمرر الد  لرَّالم
 (2)ِعْندمهما.

: ِبما جماءم يف اخْلمربمِ  (4): قمالم اأْلمثْ رممُ  (3)قال ان  تيمية: قُ ْلت أِلممْحمدم ِبما ما حمْدُعر ن مْزدم التَّشمد ِد؟ قمالم
ي َّْر ِمْ  الد عماِء مما شماءم{ ؟ قُ ْلت لمهُ  : حموملمْيسم قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم }مُثَّ لِيمتمخم

: مما يف اخْلمربمِ. ي َُّر ممَّا جماءم يف اخْلمربمِ ف مزماومْدته ف مقمالم : ز متمخم قمالم
(5) 

 ( حيب نكر رضي اهلل عنه دزثح  م  ح)   تر مما ُزْست مفماد ِمْنهُ  قال الزيين: 
 طلب الت َّْزِليم م  اْلزماَل يف تل مما ِفيِه خري، ُخُررصا الدَّْعرمات الَّيِت ِفيدما جمرماِمع اْلكملم. -4
 ْعرتماف نالتقرري ومنسدمة الظ لم ِإىلم نمفسه. اال -7 

                                                           

ةم، نماُب حتمْرمِِي الْ هصحيحيف  مسلمحخرجه (  1) ِة، ومنمْسِخ مما تمانم ِمْ  . ِتتماُب اْلممسماِجِد ومممرماِضِع الرَّالم ِم يف الرَّالم كمالم
ِتِه.  رقم احلدزث:  ،3/44، . تتاب السدر، الكالم يف الرالةهتسننيف  النسائيو ، 231، رقم احلدزث: 4/314ِإنماحم
4741. 

 .1/441(  عمدة القار .2)
زِ  حمنُر اْلزمدَّاِس حممْحمُد ْنُ  الشَّْيِخ ِشدم 3) زِ  عمْدِد احلْمِليِم ْنِ  حىب القاتسم ن  ت مْيِميَّةم احلْمرَّاين  حبممرَّانم ز مْرمم (  ُوِلدم تمِقي  الدِّ اِب الدِّ

ويف ليلة االثنني الزشرز  م     الزقدة ترىف الشيخ االمام  ااِلثْ ن منْيِ عماِشرم رمنِيٍع اأْلموَِّل ِمْ  تسمنمِة ِإْحدمى ومتِستِّنيم ومتِستِِّمائمةٍ 
ممِة اْلُمْفيِت ا ...الزاَل الزلم  مماِم اْلزمالَّ زِ  حمنُر اْلزمدَّاِس حممْحمُد ْنُ  شمْيِخنما اإْلِ ِم تمِقي  الدِّ ِشدماِب الدز  حىب  ْلُقْدومُة شمْيُخ اإْلِتْسالم

ِم ْنُ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  حم  يب القاتسم حممد ن  اخلضر احملاتس  عدد احلليم ان  الشيخ االمام شيخ اإلتسالم حميب اْلد مرمتماِت عمْدُد السَّالم
ممْشِقي ، نِقمْلزمِة ِدممْشقم نِاْلقماعمِة اليت  تان حمدرتسا ن  حممد ان  اخلضر ن  على ن  عدد اهلل ن  ت مْيِميَّةم احلْمرَّاين  مُثَّ الدِّ

 .432/ 44، 744/ 43هبا،.الددازة والندازة. 

 متيمة اهلجيمى، روى عنه محاد ن  تسلمة، وتسزيد ن  عدد احلكيم األثرم الدررى: روى ع  احلس  الدررى، وحىب  ( 4)
الرمح  الدررى حخر حىب حرة، وعرف األعراىب. وقال النسائى: ليس نه نأس. و تره ان  حدان ىف الثقات، روى له 
  األرنزة، وحنر جزفر الطحاوى.انظر: مغاين األخيار يف شرح حتسامي رجال مزاين اآلثار.أليب حممد حممرد ن  حمحد ن

، حتقيق: حممد حس  حممد 4/734ه (،122مرتسى ن  حمحد ن  حسني الغيتاىب احلنفى ندر الدز  الزيىن )املترىف: 
 م. 7111 -ه   4477لدنان،الطدزة: األوىل،  –حس  إمساعيل،الناشر: دار الكتب الزلمية، نريوت 

ق: عدد الرمح  ن  حممد ن  قاتسم، يحقنت ،77/474 ،جممرع الفتاوى، حنر الزداس حمحد ن  عدد احلليم ،تيمية ان  (5)
الناشر: جممع امللك فدد لطداعة املرحف الشرزف، املدزنة الندرزة، اململكة الزرنية السزردزة،عام النشر: 

 م.4332ه /4441
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انمُه ُهرم املتفضل اْلُمْزِطي م  ِعنْ اال -3 ده رممْحمة على عداده م  غري ُمقمانلمة ْعرتماف نِأمن اهلل تُسْدحم
 عمل حس . 

ة م  الدَّْعرمات املأثررة حمو املشاهبة أللفاظ اْلُقْرآن.  -4 اتْسِتْحدماب ِقرماءمة اأْلمْدِعيمة يف آخر الرَّالم
ة ِبما شماءم م  حممر الد   نْ يما وماآْلِخرمة مما َل ومقمالم اْلكْرمماين: قمالمت الشَّاِفِزيَّة: جيرز الد عماء يف الرَّالم

يت حمىتَّ نشزري محار  وملح ن مْييِت   . 1" زك  ِإمْثًا قمالم اْن  عمر: ألدعر يف صمالم
 :ن  إمساعيل ن  صالح ن  حممد احلسين، الكحالين مث الرنزاين (2)قال حممد 

ِة عملمى اإْلِطْ  تِِه احلْمِدزُث دملِيٌل عملمى شمْرِعيَِّة الد عماِء يف الرَّالم ِق ِمْ  غمرْيِ ت مْزِينِي حممملٍّ لمُه، ومِمْ  حمممالَّ الم
ِة عملمْيِه  ي َّْر ِمْ  وماال -ُه عملمْيِه ومتسملَّمم صملَّى اللَّ  -ن مْزدم التَّشمد ِد، ومالرَّالم تْسِتزما مِة، لِقمْرلِِه: " ف مْليمتمخم

ق ْرماُر ِنظُْلِم ن مْفِسِه اعْ  رتماٌف نِأمنَُّه الم خيمُْلر حمحمٌد ِمْ  اْلدمشمِر عمْ  ظُْلِم ن مْفِسِه الد عماِء مما شماءم ". وماإْلِ
انِِه مما ن مدمى عمْنُه، حمْو ت مْقِرريِ  ومِفيِه الت َّرمتس ُل إىلم اللَِّه ت مزماىلم نِأممْسمائِِه ِعْندم ، ِه عمْ  حمدماِء مما حمممرم ِنهِ نِاْرِتكم
ْكُروهماِت؛ ومحمنَُّه زمْأيت ِمْ  ِصفماتِِه يف ُتلِّ ممقماٍم مما زُ نماتِسُدُه تملمْفِظ: طملمِب احلْماجماِت، وماتْسِتْدفماُع اْلمم 

ُر الرَّازِِقنيم{ ي ْ ْغِفرمِة، ومحنمِْر: }وماْرزُق ْنما ومحمْنتم خم ِعْندم طملمِب الرِّْزِق؛  (3)اْلغمُفرِر الرَِّحيِم، ِعْندم طملمِب اْلمم
ُْلرءمٌة ِنذمِلكم وماْلُقْرآُن وماأْلمْدِعيمُة ال  (4).نَّدمرِزَُّة ممم

م   يف صالته ندعاءٍ  رم زمْدعُ  زسمح لنفسه حن َل نزد رتسرل اهلل دموحعلم الناس فدذا حفضل
جيرح حن زدعر ندعاء وَل حىت تسأل النيبَّ صلى اهلل عليه وتسلم حن ززلمه  لك  عند نفسه

صلى اهلل  -ه نسنة رتسرل اهللعلى شيء دل على شدة التيامه ومتسك وإن دلّ  م  عنده خيرتعه
ندعاٍء خيرتعدا م   والزدعر م  عند نفسه ماًل فيما خيص نالزدادةع الززمل -عليه وتسلم

                                                           

 1/443ع  عمدة القار  نقل الداحث  - 1

 - 4111ه  =  4417 - 4133حممد ن  إمساعيل ن  صالح ن  حممد احلسين، الكحالين مث الرنزاين،) ( 2)
م(، حنر إنراهيم، عي الدز ، املزروف تأتسالفه ناألمري: جمتدد، م  نيت اإلمامة يف اليم . زلقب )املؤزد ناللَّه(  4711

ان  املترتل على اهلل. حصيب ِبح  تثرية م  اجلدالء والزرام. له حنر مئة مؤلف،  تر صدزق حس  خان حن حتثرها 
دزنة تحالن، ونشأ وتريف نرنزاء. األعالم.خلري الدز  ن  حممرد ن  حممد ن  علي ن  فارس، عنده )يف اهلند( . ولد ِب

حزار / مازر  -، الناشر: دار الزلم للمالزني، الطدزة: اخلامسة عشر 31/ 1ه (،4331اليرتلي الدمشقي )املترىف: 
 م . 7117

 .444(  تسررة املائدة: 3)
الناشر: دار ، تسدل السالم، حممد ن  إمساعيل ن  صالح ن  حممد احلسين، إنراهيم، عي الدز  رحن ،الرنزاين  (4)

 ،.4/731،احلدزث
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هذا هراحلق وعلينا حن نتأتسى ونقتد   -صلى اهلل عليه وتسّلم -عنده حىت زسأل رتسرل اهلل
، احلمكمم ع : نه نل تسائر الرحانة تذلك تما وردونتدع هؤالء الزظماء وهذا ليس خاصا 

: حمالم حُْهِد  لمكم  : لمِقيميِن تمْزُب ْنُ  ُعْجرمةم، ف مقمالم ْزُت عمْددم الرَّمْحمِ  ْن م حميب لمي ْلمى، قمالم : مسِم قمالم
نما، ف مُقْلنما: زما رمتُسرلم اللَِّه، قمْد عمِلْمنما ِدزًَّة؟ ِإنَّ النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم خمرمجم عملمي ْ تمْيفم ُنسملُِّم   هم

: " ف مُقرُلرا: اللَُّدمَّ صملِّ عملمى حُمممٍَّد، ومعملمى آِل حُمممٍَّد، تممما  ؟ قمالم ، فمكمْيفم ُنرملِّي عملمْيكم عملمْيكم
يٌد، اللَُّدمَّ نمارِْك عملمى حُمممٍَّد، ومعملمى آِل حُمممٍَّد، يٌد جمِم ا   صملَّْيتم عملمى آِل ِإنْ رماِهيمم، ِإنَّكم محِم تممم

يدٌ  يٌد جمِم  (1)" نمارمْتتم عملمى آِل ِإنْ رماِهيمم، ِإنَّكم محِم
تيف تسألرا  تما يف تل صغري وتدري   –صلى اهلل عليه وتسلم -النيب  نسألر تانرا زهكذا  

وحسدنا ما  وهم يف الرالة عليه مرنمدم تيف زسلِّ علَّ  قد ألنه يف الرالةوهم  رن عليهرلّ زُ 
ممْسُزرٍد، ز مُقرُل:  اْن ِ تما ورد ع  و  ( ِلْمنما تمْيفم ُنسملُِّم عملمْيكم قمْد عم قال تزب ن  عجرة ) 

ررمةم ِم م عملَّمميِن رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ومتمفِّي ن منْيم تمفَّْيِه، التَّشمد دم، تممما زُ زملُِّميِن الس  
اتُُه، التَِّحيَّاُت لِلَِّه، ومالرَّلمرم »الُقْرآِن:  ا النَّيب  ومرممْحمُة اللَِّه ومن مرمتم اُت ومالطَّيِّدماُت، السَّالمُم عملمْيكم حمز  دم

، حمْشدمُد حمْن الم إِلمهم ِإالَّ اللَُّه، ومحمْشدمُد حمنَّ حُمممَّ  نما ومعملمى ِعدماِد اللَِّه الرَّاحِلِنيم ًدا عمْدُدُه السَّالمُم عملمي ْ
نما، ف ملممَّا قُِدضم قُ ْلنما: السَّالمُم ومُهرم ن م « ومرمتُسرلُهُ  عملمى النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه  -ز مْزيِن  -نْيم ظمْدرمان مي ْ
 .(2) " ومتسملَّمم 

حال حياته  يف الرالة -صلى اهلل عليه وتسلم–زؤخذ م  هذا احلدزث حّن السالم عليه 
 نزد وفاته . يف الرالةخيتلف مع السالم عليه 

ا جماءم يف همِذه الرِّومازمة دون الرِّومازمات  ق مْرله: )ف ملممَّا قدض(محه اهلل: قال الزيين ر  ِإىلم آِخره، همكمذم
يماة  ا النَّيب، نكاف اخْلطاب يف حم م عملمْيك حمزدم انُرا ز مُقرُلرنم: السَّالم اْلُمت مقمّدممة، وظاهرها حمهنم تم

ترُترا اخْلطاب و تروه نِلمْفظ اْلغمْيدمة، فراروا ز مُقرُلرنم:  النَّيب صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم، ف ملممَّا مماتم 
ا ُهرم الُدخمارِّ  رمِضي اهلل عمنهُ  م على النَّيب. ق مْرله: )ز مْزيِن: على النَّيب( اْلقماِئل هِبمذم  . (3)"السَّالم

                                                           

، رقم 1/77 . تتاب الدعرات، نماُب الرَّالمِة عملمى النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم.هصحيحيف  الدخار  حخرجه  (1)
، ِة عملمى النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم نْزدم التَّشد دِ . تتاب الرالة،نماُب الرَّالم هصحيحيف  مسلمو  ،1327احلدزث: 

 .411، رقم احلدزث: 4/312
 .6265، رقم احلدزث: 8/59. تتاب اإلتستئذان، ناب األخذ ناليدز . هصحيحيف  الدخار حخرجه   (2)
 .254/ 22عمدة القار .  (3)
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اهلِل صملَّى اهللُ قمالمْت: عماِئشمُة، حمنَّ رمتُسرلم  -صلى اهلل عليه وتسّلم -رتسرل اهلل  عّلمدمهكذا  
 :  (1)«ممْ  عمِملم عممماًل لمْيسم عملمْيِه حمْمرُنما ف مُدرم رمدٌّ »عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم

حىت ال زُردَّ عليدم  -صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  -هلذا ال ززملرن عمال إاّل وفق ما زرزد رتسرل اهلل
صلى اهلل عليه  -تانرا متدزني لسنته هلذا تانرا زسألرنه يف تل صغري وتدري م  دزندم،  

األدعية املأثررة  نل علينا حن ُنتار يف صالتنا ليس لنا حن ندعر ِبا نشاء لنا فددذا تدني -وتسلم
دمُه إِلمْيهِ  ) ي َُّر ِم م الد عماِء حمْعجم -مما ورد يف السنة تما قال اإلمامان حنر حنيفة و حمحد  ( ز متمخم

 . حالراج وهذا هر -رمحدما اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
ثماِت اأْلُُمرر، تتاب احلدود، نماُب ن م  .هصحيحيف  مسلمحخرجه   (1) اِم اْلدماِطلمِة، ومرمدِّ حُمْدم ، رقم 3/1343ْقِض اأْلمْحكم

: و  ،ِ 1718احلدزث:  ويف تتاب « الم جيمُرُز  مِلكم الد مْيعُ »الدخار  مزلقا. يف تتاب الديرع ، نماُب النَّْجِش، ومممْ  قمالم
 احلماِتُم، فمأمْخطمأم ِخالمفم الرَّتُسرِل ِمْ  غمرْيِ ِعْلٍم، فمُحْكُمُه ممْرُدوٌد .اإلعترام نالكتاب والسنة. نماُب ِإ ما اْجت مدمدم الزماِمُل حمِو 
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 انلدوفيه مط: مروزاته يف اليتاة نيالمبحث الثا

 . وحتته فروع وجرب اليتاة يف :المطلب األول
 : ما ورد فيه عنهالفرع األول

ث منما حمنُر اليمممانِ قال حنر عدد اهلل حممد ن  إمساعيل الدخار :  حمدَّ
ُم ْنُ  نماِفٍع، حمْخد مرمنما  (1) احلمكم

ُشزمْيبُ 
ُ  حميب محمْيمةم، عمِ  الي ْهرِ ِّ نْ  (2)

ث منما ُعد مْيُد اللَّهِ (3) ، حمدَّ
ْنُ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  ُعْتدمةم ْنِ  ممْسُزرٍد،  (4)

حمنَّ حمنما ُهرمزْ رمةم 
: لممَّا تُ ُريفِّم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومتمانم حمنُ  (5) ر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم

؟ وم  قمْد رمِضيم اللَُّه عمْنُه، ومتمفمرم ممْ  تمفمرم ِم م الزمرمِب، ف مقمالم ُعممُر رمِضيم اللَُّه عمْنُه: تمْيفم تُ قماِتُل النَّاسم
هم ِإالَّ اللَُّه، قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: " حُِمْرُت حمْن حُقماِتلم النَّاسم حمىتَّ ز مُقرُلرا: الم إِلم 

 فمممْ  قماهلمما ف مقمْد عمرممم ِمينِّ ممالمُه ومن مْفسمُه ِإالَّ حِبمقِِّه، ومِحسمانُُه عملمى اللَِّه 
ماِل، وماللَِّه لم 

اِة، فمِإنَّ اليَّتماةم حمق  امل ُقماتِلم َّ ممْ  ف مرَّقم ن منْيم الرَّالمِة وماليَّتم : وماللَِّه ألم  عمنماًقا  ْر ممن مُزرين ف مقمالم
انُرا زُ ؤمد ون مدما ِإىلم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم لمقمات مْلتُ ُدْم  عملمى ممْنِزدما " قمالم ُعممُر رم  ِضيم تم

ف مزمرمْفُت حمنَُّه ف مرماللَِّه مما ُهرم ِإالَّ حمْن قمْد شمرمحم اللَُّه صمْدرم حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، »اللَُّه عمْنُه: 
 . هذا لفظ الدخار  يف تتاب اليتاة، ناب وجرب اليتاة (6)«"احلمق  

                                                           

احلكم ان  نافع: الددراين نفتح املرحدة حنر اليمان احلمري مشدرر نكنيته ثقة ثدت زقال إن حتثر حدزثه ع  (  1)
روى ع  خلق مندم:  .4414قم: ، الر 471/ 4التدذزب. شزيب مناولة م  الزاشرة مات تسنة اثنتني وعشرز  ع. 

 .4441، الرقم: 7/447هتذزب الكمال.  -حرطاة ْن  املنذر، وإمساعيل ن  عياش )د( ، وشزيب ْن  حميب محية )ع(. 
شزيب ان  حيب محية: األمر  مرالهم واتسم حنيه دزنار حنر نشر احلمري ثقة عاند قال ان  مزني م  حثدت الناس (  2)

روى ع  . 7731، الرقم: 717/ 4تقرزب التدذزب. ات تسنة اثنتني وتستني حو نزدها ع. يف اليهر  م  السانزة م
خلق تثريمندم: حميب اليناد عمدد اللَِّه ْن   تران )خ ت س( ، وعدد اهلل ْن  عدد الرَّمْحمِ  ْن  حميب حسني )خ م د ت س( 

 . 7747رقم: ، ال47/241هتذزب الكمال. وحممد ْن  مسلم ْن  شداب الي ْهرِّ  )ع(. 
 . 73ص ( تسدقت ترمجته3)
عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  عتدة ن  مسزرد اهلذيل حنر عدد اهلل املدين ثقة فقيه ثدت م  الثالثة مات ]دون املائة[ تسنة (  4)

روى ع  خلق تثري مندم:  .4314، الرقم: 4/377تقرزب التدذزب. حرنع وتسزني وقيل تسنة مثان وقيل غري  لك ع. 
 .21، الرقم: 7/73 .رة وعائشة وان  عداس. هتذزب التدذزبحنر هرز

 . 31تسدقت ترمجته ص(  5)

ناب حخذ الزناق  ،4333،رقم احلدزث: 7/412 . تتاب اليتاة، ناب وجرب اليتاة،هصحيحيف  الدخار  حخرجه (6)
  ،4421،4427، رقم احلدزث: 7/441يف الردقة، 

ُ
ُْرتمدِّز م ومامل

زمانِِدز م ومِقتماهِلِْم، نماُب ق مْتِل ممْ  حمىبم ِتتماُب اتْسِتتمانمِة امل
اِء  ،1374،رقم احلدزث: 3/42ق مُدرلم الفمرماِئِض، وممما ُنِسُدرا ِإىلم الرِّدَِّة.  ِتتماُب ااِلْعِترماِم نِالِكتماِب ومالس نَِّة، نماُب ااِلْقِتدم
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 لممَّا تُ ُريفِّم النَّيب  صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم وماتْسُتْخِلفم حمنُر نمْكرٍ : (1)حيىي ن  نكري قال
 (4)عمِ  اللَّْيثِ  (3)عمْدُد اللَّهِ قمالم اْنُ  ُنكمرْيٍ، وم ن  تسزيد: )عقاال( ندل )عناقا(  (2)وقال قتيدة

 . ومُهرم حمصمح  ( عمنماقًا)
ق مْرله: قمالم اْن  نكري حم : حيىي ن  عدد اهلل ن  نكري اْلمْررِّ ، ومعدد اهلل ُهرم اْن  قال الزيين: 

ُترر نِلمْفظ: صماحل تماتب اللَّْيث ز مْزيِن: حمدثُه ِنِه حيىي ن  نكري ومعدد اهلل عم  اللَّْيث نالسند اْلممذْ 
 . (5)" عنماقًا، ندل عقمااًل 

  لطائف اإلتسناد: الثاني الفرع
 روازة التانزي ع  التانزي حممد ن  مسلم ع  عديد اهلل ن  عدداهلل -4
 روازة الرحايب ع  الرحايب روازة حيب هرزرة ع  حيب نكر وعمر -7
 رجال اإلتسناد تلدم م  حعلى مراتب التزدزل. -3
 . نر اليمان وان  ايب محيةمها حواة احلمريان ر اثنان م  ال -4
 .مدنيرن م  الرواة حرنزةو  -2

 الكلمات: شرح نزض الثالث الفرع
)حقاتل الناس( ح  نزد عرض اإلتسالم عليدم. )زشددوا( ززرتفرا نكلمة الترحيد ح  زسلمرا حو 

قنرا ظرا وحخيضزرا حلكم اإلتسالم إن تانرا حهل تتاب زدردا حو نرارى. )عرمرا( حف
)إال حبق اإلتسالم( ح  إال إ ا فزلرا ما زسترجب عقرنة مالية حو ندنية  ،والزرمة احلفظ واملنع

                                                                                                                                                                       

ِتتماُب ااِلْعِترماِم نِالِكتماِب ومالس نَِّة، نماُب ق مْرِل    ،7714، رقم احلدزث: 3/33ِنُسنمِ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم،
ن مُدْم{ ]الشررى:  : }ومحمْمُرُهْم ُشررمى ن مي ْ يف تتاب اإلميان ناب األمر نقتال  وحخرجه مسلم. ،3/447[ 31اللَِّه ت مزماىلم

 .71، رقم احلدزث: 4/24الناس حىت زقرلرا ال إله إال اهلل . 
 . 74تسدقت ترمجته ص  (1)
قتيدة ن  تسزيد ن  مجيل نفتح اجليم ن  طرزف الثقفي حنر رجاء الدغالين نفتح املرحدة وتسكرن املزجمة زقال امسه   (2)

 .2271، الرقم 4/424املردر السانق. -حيىي وقيل علي ثقة ثدت م  الزاشرة مات تسنة حرنزني ع  تسزني تسنة ع"
د ن  مسلم اجلدين حنر صاحل املرر  تاتب الليث صدوق تثري الغلط ثدت يف تتانه ن  صاحل ن  حممعدد اهلل  ( 3)

، 4/311وتانت فيه غفلة م  الزاشرة مات تسنة اثنتني وعشرز  وله مخس ومثانرن تسنة خت د ت ق.املردر السانق.
 . 3311الرقم: 

 .31ص تسدقت ترمجته  (4)
 . 31/ 72عمدة القار . ( 5)
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يف اإلتسالم فإهنم زؤاخذون نذلك قراصا. )وحساهبم على اهلل( ح  فيما زتزلق نسرائرهم وما 
 نثىزضمرون )حق املال( ح  داخل حتت االتستثناء الرافع للزرمة املديح للقتال ) عناقا ( األ

) فزرفت حنه احلق ( ِبا ، رح اهلل صدر حيب نكر ( لقتاهلم) ش ،م  ولد املزي اليت َل تدلغ تسنة
ظدر م  الدليل الذ  حقامه حنر نكر رضي اهلل عنه. )الزقال احلدل الذ  ززقل نه الدزري الذ  
 زؤخذ يف الردقة وقيل حراد نالزقال صدقة الزام زقال حخذ املردق عقال هذا الزام ح 

 (1)"(صدقته
ْزيِ  قال النرو  رمحه اهلل: ومحممَّا رِومازمُة ِعقمااًل  ...عمنماقًا ِنفمْتِح اْلزمنْيِ ومنِالن رِن ومِهيم اأْلُنْ ثمى ِمْ  وملمِد اْلمم

ُدْم ِإىلم حمنَّ اْلُمرمادم نِ  ِدزثًا ِفيدما فمذمهمبم مجمماعمٌة ِمن ْ اُء قمِدميًا ومحم اُة عماٍم ف مقمِد اْخت ملمفم اْلُزلممم اْلِزقماِل زمتم
ةم وماْلُمد مرِّ  ا ق مْرُل النَّسماِئيِّ ومالنَّْضِر ْنِ  مُشمْيٍل ومحميب ُعد مْيدم ِلكم ومهمذم ِد ومغمرْيِِهْم ومُهرم ممْزُروٌف يف الل غمِة ِنذم

ِء عملم  اِء وماْحتمجَّ همُؤالم اِة ِمْ  حمْهِل الل غمِة ومُهرم ق مْرُل مجمماعمٍة ِم م اْلُفقمدم ى حمنَّ اْلِزقمالم زُْطلمُق عملمى زمتم
 .(2)" اْلزمامِ 

 غررنوحتته فقه احلدزث الرابع:  الفرع
 وشرعاً  تزرزف اليتاة لغةً األول:  الغصن

 .ةر اطدحّما لغة: النماء وال
وحصل اليتاة يف اللغة الطدارة والنماء والربتة واملدح، قال يف الندازة يف غرزب احلدنث واألثر:" 

ة تالردقة، فلما حترتت الراو وانفتح ما لم زم ك قد اتستزمل يف القرآن واحلدزث، ووزهنا ف م وتل  ل
قدلدا انقلدت حلفا، وهي م  األمساء املشرتتة نني املخرج والفزل، فتطلق على الزني، وهي 

 .3"الطائفة م  املال امليتى هبا، وعلى املزىن، وهر التيتية
 تعريف الزكاة شرعا

خمررص نطرزقة خمررصة شيء خمررص م  مال خمررص يف نراب شرعا: حخذ وحّما 
 صة .لطائفة خمرر 

                                                           

  24/ 4مسلم.، وعلى صحيح 3/33، 412/ 7طفى الدغا على صحيح الدخار  تزليفات الدتترر مر  (1)
 . 711/ 4املنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج.   (2)
 .7/317،الندازة يف غرزب احلدزث واألثر، السزادات املدارك ن  حممدجمد الدز  حنر ،ان  األثري (3) 



 
 

93 

حمنَّ اليَّتماةم يف الشَّرِْع ، اتْسٌم صمرِزٌح أِلمْخِذ شمْيٍء خممُْررٍص ، ِمْ  مماٍل خممُْررٍص ، :(1)قال املاورد 
عملمى حمْوصماٍف خممُْررصمٍة ِلطمائِفمٍة خممُْررصمٍة 
(2). 

 احلدزث: فقه نيالثا الغصن
–اإلمام حنرنكر الردزق  اعمال اليت قام هباألتسدق حن تكلمنا حرل هذا احلدزث يف ضم  

اليتاة وتكلمنا حنَّ طرائف  وهر قتال املرتدز  ِبا فيدم مانِزريف زم  خالفته  -رضي اهلل عنه
اليتاة ارتدوا ع  اإلتسالم نالكامل والتحقرا ناجلاهلية متاما وطرائف حخرى  فرقرا نني الرالة و 

الء الذز   قيمرن الرالة والزؤدون اليتاة هؤ زشددون حن الإله إاّل اهلل وحّن حممدًا رتسرل اهلل وز
واهلل ألقاتل  م  تان الرحانة اشتده عليدم األمر فيدم وحجاهبم  الردزق جبد وعيم راتسخ: "
وهنا إىل رتسرل اهلل فرق نني الرالة واليتاة فإن اليتاة حق املال واهلل لر منزرين عناقا تانرا زؤد

فراهلل ما : -رضي اهلل عنه-"، إىل حن " قال عمر صلى اهلل عليه و تسلم لقاتلتدم على منزدا
 .هر إال حن قد شرح اهلل صدر حيب نكر رضي اهلل عنه فزرفت حنه احلق"

ليس على إطالقه نل هر  -رضي اهلل عنه -اتستدل نه عمر احلدزث اّلذىوهذا زدل على حن 
-يف املزرتة لرفع اليسف عنه تما قال رتسرل اهللم  الرثنيني  دخل يف اإلتسالم خمررص ِب  ز

نزدما قال ال إله إال اهلل يف املزرتة:  رجال: ألتسامة ن  ززد حينما قتل -تسلمصلى اهلل عليه و 
ً ا، فممما زمالم ُزكمرِّرُهما، حمىتَّ قُ ْلُت: تمانم ُمت مزمرِّ « زما ُحتسماممُة، حمق مت مْلتمُه ن مْزدم مما قمالم الم إِلمهم ِإالَّ اللَّهُ »

 .(3)"متممن َّْيُت حمينِّ َلْم حمُتْ  حمتْسلمْمُت ق مْدلم  مِلكم الي مْرمِ 
                                                           

ِديٍب، حمنُر احلْمسمِ  املاورد  الدرر ، شيخ الشافزية، صماِحُب التَّرمانِيِف صاحب احلاو  الكدري، عمِلي  ْنُ  حُمممَِّد ْنِ  حم  (1)
: نمسمْطُت اْلفِ  زِ . قمالم نْ يما ومالدِّ ِثريمِة يف اأْلُُصرِل وماْلُفُروِع ومالت َّْفِسرِي واألحكام السلطانية، وحدب الد  ْقهم يف حمْرن مزمِة آالف اْلكم

قْ نماعم  ِليًما ومُقررًا حمِدزًدا، َلْم ز مرم حمْصحمانُُه ِ رماعمُه ز مْرًما ومرمقمًة، ز مْزيِن اإْلِ ِثريمٍة، ومتمانم حم ٍد تم ِم م الدَّْهِر ِمْ  . ومقمْد وميلم احلُْْكمم يِف ِنالم
نمًة، ومُدِف م نِدماِب حمْرٍب.انظر الددازة ِشدَِّة حتممر زِِه ومحمدمنِِه، ومقمِد اتْست مْقرمْيُت ت مْرمجممتمُه يف الطدقات، ترىف عمْ  تِستٍّ وممثمماِننيم تسم 

 . 11/ 47والندازة.
الناشر م 4334 -ه  4444، الطدزة : األوىل 3/74، احلاو  يف فقه الشافزي ،احلس  علي ن  حممد رحن ،املاورد ( 2)

 . : دار الكتب الزلمية

ى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ُحتسماممةم ْن م زمْزٍد ِإىلم احلُرُقماِت ِمْ  حخرجه الدخار  يف صحيحه.تتاب املغاز ، نماُب ن مْزِث النَّيِبِّ صملَّ   (3)
نمةم،  ي ْ : }ومممْ  حمْحيماهما{ ]املائدة: 4713، رقم احلدزث: 2/444ُجدم ، 3/4[ 37، تتاب الدزات، نماُب ق مْرِل اللَِّه ت مزماىلم
: الم إِلمهم ِإالَّ اهللُ. ، وحخرجه مسلم يف صحيحه. تتاب اإلميان، نماُب حتمْرمِِي ق متْ 1177 ، رقم 4/31ِل اْلكماِفِر ن مْزدم حمْن قمالم

 .31احلدزث: 
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زرفع السيف ع  قائله ولك  ال زكرن على إطالقه هذا خاص نأهل األوثان  نزم ال إله االّ اهلل
هلم يف اإلتسالم نإقرارهم حزضا نزد دخر  يف املزرتة و عليدم حن زقيمرا الرالة وزؤترا اليتاة

و حزضا ح زليدم حن زشددوا نرتسالة حممد صلى اهلل عليه وتسلمفهل الكتاب ححما  نالترحيد
وم  حنكر اليتاة حو ححد حرتان اإلتسالم حو ما علم م   ززطرا اجليزة ع  زد وهم صاغرون

ال إله إااّل اهلل  كفيه شدادة حنملسلمني وُحِكم عليه نالردة وال تالدز  نالضرورة تفر نإمجاع ا
داب الذ  خرج منه تما قال حهل الزلم ال الزد خل يف حن نل عليه حن زقر ِبا حنكره حو عليه 

 زدخل يف اإلتسالم إال نتردزق ما حخرجه م  اإلتسالم. 
والفرق نني  فإن م  حنكر فرض اليتاة يف هذا اليمان تان تافراً نإمجاع املسلمنيقال اخلطايب: 
ك القرم حهنم إَّنا عذروا فيما تان مندم حىت صار قتال املسلمني إزاهم على هؤالء ونني حولئ

اتستخراج احلق مندم دون القرد إىل دمائدم ألتسداب وحمرر ال حيدث مثلدا يف هذا اليمان 
مندا قرب الزدد نيمان الشرززه اليت تان زقع فيدا تددزل األحكام ومندا وقرع الفرتة ِبرت 

لم وتان القرم جداال نأمرر الدز  وتان عددهم حدزثا ناإلتسالم النيب صلى اهلل عليه وتس
فتداخلتدم الشددة فزذروا تما عذر نزض م  تأول م  الرحانة يف اتستداحة شرب اخلمر 

فقالرا حن  نشرهبا (1){لمْيسم عملمى الَِّذز م آممُنرا ومعمِمُلرا الرَّاحلِماِت ُجنماٌح ِفيمما طمِزُمراقرله تزاىل }
. وتذلك األمر يف تل م  حنكر شيئا مما .. ونتقي ونرلح ت ونزمل الراحلااهللونؤم  ن

حمجزت عليه األمة م  حمرر الدز  إ ا تان منتشرًا تالرلرات اخلمس وصرم شدر رمضان 
حنرها م  األحكام إاّل حن  وينا واخلمر ونكاح  وات احملارم واالغتسال م  اجلنانة وحترمي ال
الم ال ززرف حدوده فإ ا حنكر شيئا منه جدال نه َل زكفر زكرن رجل حدزث عدد ناإلتس

وتان تسديله تسديل حولئك القرم يف تدقية اتسم الدز  عليه. فأما ما تان اإلمجاع فيه مزلرمًا م  
طرزق علم اخلاصة تتحرمي نكاح املرحة على عمتدا وخالتدا وإن قاتل الزمد ال زرث وحن للجدة 

فإن م  حنكرها ال زكفر نل ززذر فيدا لزدم اتستفاضة  السدس وما حشده  لك م  األحكام،
 .(2)"علمدا يف الزامة وتفرد اخلاصة هبا

                                                           

 .33تسررة املائدة:  ( 1)
 .3/ 7اخلطايب، حنر تسليمان، حمحد ن  حممد، مزاَل السن .  (2)
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اتستدلرا هبذا احلدزث على وجرب اليتاة وحن م  منزدا زؤخذ منه قدرا فإن امتنع قرتل نإمجاع 
حهل الزلم تما تقدم وم  حنكر وجرهبا  فقد تفر وتذلك تل م  حنكر ما علم م  الدز  

 ة زكفر إمجاعا.نالضرور 
 وحتته فروع اليتاة حصناف يفمروزاته  المطلب الثاني:

 : ما ورد فيدا عنهاألول الفرع
ث منما حُمممَّدُ قال حنر عدد اهلل الدخار :  حمدَّ

: حمدَّثميِن  (1) ُث مىنَّ األمْنرمارِ  ، قمالم
ْنُ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  امل

ثميِن مُثماممةُ (2)حميب  : حمدَّ ، قمالم
ثمُه: حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه (4)ُ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  حمنمٍس، حمنَّ حمنمًسانْ  (3) ، حمدَّ

ِذِه فمرِزضم  ُه ِإىلم الدمْحرمْزِ : ِنْسِم اللَِّه الرَّمْحمِ  الرَِّحيِم هم ا الِكتمابم لممَّا ومجَّدم ُة عمْنُه، تمتمبم لمُه همذم
قمِة الَّيِت ف مرمضم رمتُسرلُ  ُْسِلِمنيم، ومالَّيِت حمممرم اللَُّه هِبما رمتُسرلمُه،  الرَّدم

اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم عملمى امل
ُْسِلِمنيم عملمى ومْجِددما، ف مْليُ ْزِطدما ومممْ  تُسِئلم ف مْرق مدما فمالم زُ ْزِط يف حمْرنمٍع ومِعْشرِ »

ز م فمممْ  تُسِئلمدما ِم م امل
ُدون مدما ِم م الغمنمِم ِمْ  ُتلِّ مخمٍْس شماٌة ِإ ما ن ملمغمْت مخمًْسا ومِعْشرِز م ِإىلم مخمٍْس ِم م اإِلِنِل، فممما 

ا نِْنُت خممماٍض حُنْ ثمى، فمِإ ما ن ملمغمْت تِستًّا ومثمالمِثنيم ِإىلم مخمٍْس ومحمْرنمِزنيم فمِفيدما نِْنتُ  ، فمِفيدم  لمُدرٍن ومثمالمِثنيم
ًة ومتِستِّنيم حُنْ ثمى، فمِإ ما ن ملمغمْت  تِستًّا ومحمْرنمِزنيم ِإىلم تِستِّنيم فمِفيدما ِحقٌَّة طمُروقمُة اجلمممِل، فمِإ ما ن ملمغمْت وماِحدم

                                                           

ة مات تسنة (  حممد ن  عدد اهلل ن  املثىن ن  عدد اهلل ن  حنس ن  مالك األنرار  الدرر  القاضي ثقة م  التاتسز1)
. رمومى عم  خلق تثري مندم: حنان ن  صمزة، وعدد اللَّه ْن   1141، الرقم: 7/431مخس عشرة ع. تقرزب التدذزب. 

 . 2377، الرقم: 72/241عرن )خ( ، وحنيه عمدد اللَِّه ْن  املثىن األمْنرارِّ  )خ ت ق(. هتذزب الكمال. 
الك األنرار  حنر املثىن الدرر  صدوق تثري الغلط م  السادتسة خ ت (  عدداهلل ن  املثىن ن  عدداهلل ن  حنس ن  م2)

. رمومى عم  خلق تثري مندم: ثانت الدناين )خ( وعمه مثامة ْن  عمدد اللَِّه 3274، الرقم: 7/371ق. تقرزب التدذزب. 
 .3274، الرقم: 41/72ْنِ  حنس )خ ت ق(، وعمْدد اللَِّه ْن  دزنار )خ(. هتذزب الكمال.

  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  عتدة مثامة ن  عدداهلل ن  حنس ن  مالك ]وقد زنسب إىل جده[ ا(  3)
، 4/434ألنرار  الدرر  قاضيدا صدوق م  الرانزة عيل تسنة عشر ومات نزد  لك ِبدة ع. تقرزب التدذزب. 

وَل زدرته. هتذزب . رمومى عم : جده حنس ْن  مالك )ع( ، والرباء ْن  عازب، وحيب ُهرمْزرة، 123الرقم: 
 . 124، الرقم: 4/412الكمال.

(  حنس ن  مالك ن  النضر األنرار  اخليرجي خادم رتسرل اهلل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم خدمه عشر تسنني مشدرر 4)
.  212، الرقم: 442/ 4التدذزب.]لقده  و األ نني[ مات تسنة اثنتني وقيل ثالث وتسزني وقد جاوز املائة ع. تقرزب 

رومى عم  خلق تثري مندم: النَّيبّ )ع( صملَّى اللَُّه عملمْيِه وتسملَّمم، وحيب ْن  تزب )خ س ق( وحنر نكر الردزق عمدد اهلل ْن  
 . 211، الرقم: 324/ 3عثمان )ع(. هتذزب الكمال.
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ا نِْنتما لمدُ  ، فمِفيدم ، فمِفيدما جمذمعمٌة فمِإ ما ن ملمغمْت ز مْزيِن تِستًّا ومتسمْدِزنيم ِإىلم ِتْسِزنيم رٍن ِإىلم مخمٍْس ومتسمْدِزنيم
ِإْحدمى ومِتْسِزنيم ِإىلم ِعْشرِز م ومِمائمٍة، فمِفيدما ِحقَّتماِن طمُروق متما اجلمممِل، فمِإ ما زمادمْت عملمى  فمِإ ما ن ملمغمتْ 

ْرنمٌع ِم م ِعْشرِز م ومِمائمٍة، فمِفي ُتلِّ حمْرنمِزنيم نِْنُت لمُدرٍن وميف ُتلِّ مخمِْسنيم ِحقٌَّة، ومممْ  َلْم زمُكْ  ممزمُه ِإالَّ حم 
قمٌة ِإالَّ حمْن زمشماءم رمن  دما، فمِإ ما ن ملمغمْت مخمًْسا ِم م اإِلِنِل، فمِفيدما شماٌة وميف اإِلنِ  ِل، ف ملمْيسم ِفيدما صمدم

انمْت حمْرنمِزنيم ِإىلم ِعْشرِز م ومِمائمٍة شماٌة، فمِإ ما زمادمْت عملمى ِعْشرِز م  ا ِإ ما تم ِتدم قمِة الغمنمِم يف تسماِئمم  صمدم
ِإىلم ِمائ مت منْيِ شماتماِن، فمِإ ما زمادمْت عملمى ِمائ مت منْيِ ِإىلم ثمالمِث ِمائمٍة، فمِفيدما ثمالمُث ِشيماٍه، فمِإ ما ومِمائمٍة 

ُة الرَُّجِل نماِقرمًة ِمْ  حمْرنمِزنيم شماةً   زمادمْت عملمى ثمالمِث ِمائمٍة، فمِفي ُتلِّ ِمائمٍة شماٌة، فمِإ ما تمانمْت تسماِئمم
ًة، قمٌة ِإالَّ حمْن زمشماءم رمن  دما وميف الرِّقَِّة رُْنُع الُزْشِر، فمِإْن َلْم تمُكْ  ِإالَّ ِتْسِزنيم  وماِحدم ف ملمْيسم ِفيدما صمدم

ا  .(1)«ومِمائمًة، ف ملمْيسم ِفيدما شمْيٌء ِإالَّ حمْن زمشماءم رمن  دم
قمِة همرِممٌة ومالم »وزاد ننفس السند:   ماُت عمرماٍر، ومالم ت مْيٌس ِإالَّ مما شماءم  ومالم خُيْرمُج يف الرَّدم

ُرمدِّقُ 
 (2)«امل

حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه تمتمبم لمُه الَّيِت حمممرم اللَُّه  ننفس السند: -رمحه اهلل  -وزاد الدخار 
ق مُتُه نِْنتم خممم » رمتُسرلمُه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: ُه نِْنُت ومممْ  ن ملمغمْت صمدم ُه، ومِعْندم اٍض وملمْيسمْت ِعْندم

ُه نِ  ًا حمْو شمات منْيِ، فمِإْن َلْم زمُكْ  ِعْندم ُرمدُِّق ِعْشرِز م ِدْرمهم
ْنُت خممماٍض لمُدرٍن فمِإن َّدما تُ ْقدمُل ِمْنُه ومزُ ْزِطيِه امل

ُه اْنُ  لمُدرٍن فمِإنَُّه زُ ْقدمُل ِمْنُه وملميْ   (3)«سم ممزمُه شمْيءٌ عملمى ومْجِددما، ومِعْندم
  حزضا: وزاد هبذا اإلتسناد

ُه ِحقٌَّة، فمِإن َّدما تُ ْقدم »  قمُة اجلمذمعمِة، وملمْيسمْت ِعْندمُه جمذمعمٌة، ومِعْندم ُه ِم م اإِلِنِل صمدم ُل ممْ  ن ملمغمْت ِعْندم
قمُة ِمْنُه احلِقَُّة، ومجيمْزمُل ممزمدما شمات منْيِ ِإِن اتْست مْيسمرمتما لمُه، حمْو عِ  ُه صمدم ًا، ومممْ  ن ملمغمْت ِعْندم ْشرِز م ِدْرمهم

ُرمدِّقُ 
ُه اجلمذمعمُة فمِإن َّدما تُ ْقدمُل ِمْنُه اجلمذمعمُة، ومزُ ْزِطيِه امل ُه احلِقَُّة، ومِعْندم  ِعْشرِز م احلِقَِّة، وملمْيسمْت ِعْندم

قمُة احلِقَّ  ُه صمدم ًا حمْو شمات منْيِ، ومممْ  ن ملمغمْت ِعْندم ا تُ ْقدمُل ِمْنُه ِدْرمهم ُه ِإالَّ نِْنُت لمُدرٍن، فمِإن َّدم ِة، وملمْيسمْت ِعْندم
ُه ِحقٌَّة، فم  ق مُتُه نِْنتم لمُدرٍن ومِعْندم ًا، ومممْ  ن ملمغمْت صمدم ِإن َّدما نِْنُت لمُدرٍن ومزُ ْزِطي شمات منْيِ حمْو ِعْشرِز م ِدْرمهم

                                                           

 .4424.رقم احلدزث:7/441. تتاب اليتاة، ناب زتاة الغنم. هصحيحيف  الدخار حخرجه (  1)
نفس الكتاب. نماٌب: الم تُ ْؤخمُذ يف الرَّدمقمِة همرِممٌة ومالم  ماُت عمرماٍر، ومالم ت مْيٌس، ِإالَّ مما  .حخرجه الدخار  يف صحيحه(  2)

ُرمدُِّق. 
 .4422، رقم احلدزث: 441/ 7شماءم امل

 .4441م احلدزث: ، رق7/441. يف نفس الكتاب، نماُب الزمْرِض يِف اليَّتماِة . يف صحيحه حخرجه الدخار  (3)
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ُرمدِّ 
ق مُتُه نِْنتم لمُدرٍن تُ ْقدمُل ِمْنُه احلِقَُّة ومزُ ْزِطيِه امل ًا حمْو شمات منْيِ، ومممْ  ن ملمغمْت صمدم ُق ِعْشرِز م ِدْرمهم

ُه نِْنُت خممماٍض، فمِإن َّدما تُ ْقدمُل ِمْنُه نِْنُت خممماٍض ومزُ ْزِطي ممزمدما ِعْشرِز م  ِدْرمهمً  ُه، ومِعْندم ا وملمْيسمْت ِعْندم
 .(1)«حمْو شمات منْيِ 

قمةِ ومالم جيُْ »وزاد ننفس السند:  ُع ن منْيم ُمت مفمرٍِّق، ومالم زُ فمرَُّق ن منْيم جُمْتمِمٍع خمْشيمةم الرَّدم  (2)«مم
ن مُدمما نِالسَّرِزَّةِ »وزاد ننفس السند حزضا:  ا ز مت مرماجمزماِن ن مي ْ  . (3)«وممما تمانم ِمْ  خمِليطمنْيِ، فمِإن َُّدمم

 لطائف اإلتسناد: الفرع الثاني
 . ناإلفراد واجلمع والغائب واملتكلمدزث التحنريغة ل سمسل اإلتسناد -1
 . ن تلدم نررزر   الرواة -7
 . مها حممد ن  عدد اهلل وعدداهلل رِومازمة االْن  عم  اأْلمب -3
 رِومازمة الرَّاِو  عم  جده ومُهرم رِومازمة مُثماممة عم  حنس، فمِإن حنسا جده. -4
 د اهلل ن  اْلمثىن عم  عممه مُثماممة ن  عدد اهلل ن  حنس. رِومازمة الرَّاِو  عم  عممه، ومُهرم رِومازمة عد -2
 . الدخار  عدد اهلل اْن  اْلمثىن م  حمف ْرماد  -1
 .دخار  يف صحيحه م  رناعيات ال هذا -7
ثميِن مُثماممُة ُهرم عمم  الرَّاِو  عمْنُه أِلمنَُّه عمْدُد اللَِّه ْنُ  اْلُمث مىنَّ نْ  قال احلافظ:  ِ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  ق مْرلُُه حمدَّ

تْسنماُد ُمسمْلسمٌل نِاْلدمْررِزِّنيم ِمْ  آِل حمنمِس ْنِ  مماِلٍك ومعمْدُد اللَِّه ْنُ  اْلمُ  ا اإْلِ ث مىنَّ حمنمِس ْنِ  مماِلٍك ومهمذم
ِدزِثِه انْ ت مدمى ومقمْد تمان مزمُه عملمى حمِدزثِ  ا محمَّاُد ْنُ  تسملمممةم ف مرموماُه ومقمالم اْلُزقمْيِلي  الم زُ تمانمُع يف حمْتثمِر حم ِه همذم

تمدمُه أِلمنمٍس ومعملمْيِه خماُتمُ رمتُسرِل اللَِّه صملَّ  ى اللَُّه عملمْيِه عمْ  مُثماممةم حمنَُّه حمْعطماُه ِتتمانًا زمعممم حمنَّ حمنما نمْكٍر تم
قًا   . (4)...ومتسملَّمم ِحنيم ن مزمثمُه ُمرمدِّ

 
 

                                                           

(1)
، رقم 7/447.يف تتاب اليتاة، نماُب ممْ  ن ملمغمْت ِعْندمُه صمدمقمُة نِْنِت خممماٍض وملمْيسمْت ِعْندمُه.يف صحيحه حخرجه الدخار  

 ، 4423احلدزث: 

  4421، رقم احلدزث: 7/447ٍع .الم جُيْممُع ن منْيم ُمت مفمرٍِّق، ومالم زُ فمرَُّق ن منْيم جُمْتممِ  ابٌ نم يف صحيحه،  حخرجه الدخار  (2)

ن مُدمما نِالسَّرِزَِّة . .يف صحيحه  حخرجه الدخار  (3) ، رقم 447/ 7نماٌب: مما تمانم ِمْ  خمِليطمنْيِ، فمِإن َُّدمما ز مت مرماجمزماِن ن مي ْ
 .4424احلدزث: 

 .3/341(  فتح الدار . 4)
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  كلماتالنزض  شرح: ثالثال الفرع
فرزضة زتاة  -تتانة   -( نني له تمتمبم لمُه الَّيِت حمممرم اللَُّه رمتُسرلمهُ )الدغا:  (1)قال الدتترر مرطفى 

احليران اليت حمر اهلل تزاىل هبا رتسرله صلى اهلل عليه وتسلم ) وجده إىل الدحرز  ( حرتسله حمريا 
دقته( زتاته. )ننت خماض( األنثى عليدا . ) م  الغنم ( تدفع زتاهتا م  الغنم ال م  اإلنل)ص

م  اإلنل اليت ُت هلا تسنة. )ننت لدرن( اليت ُت هلا تسنتان )املردق( الزامل الذ  جيمع اليتاة 
)على وجددا( الرجه الذ  فرضه اهلل تزاىل يف اليتاة نال تزد ) طروقة اجلمل ( اليت حصدحت 

اإلنسان  )اجلذعة( ما ُت هلا حبيث ميك  حن زطرقدا اجلمل والطرق م  اجلمل تاجلماع م  
حرنع تسنني م  اإلنل. )حقة( ما ُت هلا ثالث تسنني م  اإلنل ) زشاء رهبا ( زتربع صاحددا . ) 
تسائمتدا ( هي اليت ترعى دون حن تزلف )هرمة( الكدرية اليت تسقطت حتسناهنا. ) ات عرار( 

)خليطني( ،اصةعيب ترد فيه يف الديع عادة. )تيس( هر فحل الغنم وقيل فحل املزي خ
شرزكني اختلطت حمراهلما. )زرتاجزان نالسرزة( إ ا حخذ الزامل ما وجب م  اليتاة عندما 

) الرقة ( الفضة املضرونة نقردا . ) رنع  م  مال ححدمها فإنه زرجع على اآلخر نقدر حرته
الزشر ( اثنان ونرف م  تل مائة  )ال جيمع نني متفرق( م  احليرانات اليت جتب فيدا 

لردقة تأن زكرن ثالثة لكل واحد مندم حرنزرن شاة فيجب على تل واحد شاة فإ ا ا
مجزرها وجب على اجلميع شاة واحدة. )ال زفرق نني جمتمع( تأن زكرن لشرزكني حرنزرن 
شاة فتجب فيدا شاة واحدة فإ ا حخذ تل شرزك حرته عشرز  َل جيب عليدا شيء. 

مل حزضا رِبا فزل  لك ححيانا حىت تكثر اليتاة )خشية الردقة( حن تقل حو تكثر ألن الزا
 . (2)" على املكلفني فليس له  لك

 نوحتته غرر  فقه احلدزث: رابعال الفرع
 يف هذا احلدزث تزتاة اإلنل تما ورد: ولاأل الغصن
ننت  مخس وثالثني،إىل  مخس وعشرز ،م  ، يف تل مخس شاة حرنع وعشرز إىل  مخسم  

ا نِْنُت "  السنة الثانية. خماض وهي اليت دخلت يف ُب ِفيدم الَّيِت ن ملمغمْت مخمًْسا ومِعْشرِز م فمِإن َّدما جتِم

                                                           

م  فيدا.انظر:  الشافزية، وم  حنرز فقداء تسرر  تسين، عاَل دز  الشافزي الدمشقي(  مرطفى دزب الدغا امليداين 1)
 http://ar.wikipedia.org/wiki وزكيديدزا، املرتسرعة احلرة. 

 .441-7/441(  تزليقات الدتترر مرطفى الدغا على الدخار . 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ا قمالم  ِثنيم ومهِبمذم تُ دما مخمًْسا ومِعْشرِز م إىلم حمْن ت مْنتمِديم إىلم مخمٍْس ومثمالم ُلُغ ِعدَّ خممماٍض ِمْ  ِحنِي ت مد ْ
ُم عملمْيِه ال -اجلُْْمُدرُر ومُرِو م عمْ  عمِليٍّ  ُب يف اخْلمْمِس وماْلِزْشرِز م مخمُْس ِشيماٍه حلِمِدزٍث  -سَّالم حمنَُّه جيِم

ُم  -ممْرُفرٍع ومرمدم ِنذمِلكم ومحمِدزٍث ممْرُقرٍف عمْ  عمِليٍّ  وملمِك َّ اْلممْرُفرعم ضمِزيٌف  -عملمْيِه السَّالم
ا َلْم ز مُقْل ِنِه اجلُْ  ْرُقرُف لمْيسم حِبُجٍَّة فمِلذم  .(1)"ْمُدررُ وماْلمم

تست م  ، دخلت يف السنة الثالثةننت لدرن وهي اليت  مخس وحرنزنيإىل  تست وثالثنيم  
 مخس وتسدزنيإىل  واحد وتستنيم  ، وهي اليت دخلت يف السنة الرانزة حقة تستنيإىل  وحرنزني
م  ، فيدا ننتا لدرن تسزنيإىل  تست وتسدزنيم  ة، وهي اليت دخلت يف السنة اخلامس جذعة
 فيدا حقتان. مائة وعشرز إىل  وتسزنيواحد 

ق مْرلُُه فمِإ ما زمادمْت عملمى " وما زاد على  لك، ففي تل حرنزني ننت لدرن، ويف تل مخسني حقة،
بُ  ا ق مْرُل اجلُْْمُدرِر ومعمِ  اإْلِْصطمْخرِ ِّ ِم م الشَّاِفِزيَِّة جتِم ًة فمرماِعًدا ومهمذم  ِعْشرِز م ومِمائمٍة حمْ  وماِحدم

ًة ِلِرْدِق اليِّزمادمِة ونتررر اْلممْسأملمةم ثمالم  ِة ومز مُرد ُه مما يف   ُث ن منماِت لمُدرٍن لِيِزمادمِة ن مْزٍض وماِحدم يف الشَّرِتم
ُلغم  " :ِتتماِب ُعممرم اْلممْذُتررِ  ُث ن منماِت لمُدرٍن حمىتَّ ت مد ْ انمْت ِإْحدمى ومِعْشرِز م ومِمائمًة، فمِفيدما ثمالم فمِإ ما تم

ِنيفمةم " (2) ْسًزا ومِعْشرِز م ومِمائمةً تِ  ِنِل خماصًَّة ومعمْ  حميب حم اتُُه نِاإْلِ ومُمْقتمضماُه حمنَّ مما زمادم عملمى  مِلكم ف ميمتم
ُث ِإ ما زمادمْت عملمى ِعْشرِز م ومِمائمٍة رمجمزمْت ِإىلم فمرِزضمِة اْلغمنمِم ف ميمُكرُن يف مخمٍْس ومِعْشرِز م ومِمائمٍة ثمالم 

 . (3)" ن منماِت لمُدرٍن ومشماةٌ 
، فإ ا نلغت مخساً ففيدا شاة إالّ حن زشاء مالكدا تطرعا وال زتاة يف حقل م  مخس م  اإِلنل 

 واحدة، مث يف تل مخس شاة، حىت تدلغ حرنزاً وعشرز  تما حوضحناه.

  زتاة الغنم :نيالثا الغصن
م   ا نلغت حرنزني. فالفرزضة فيدا تما زأيت:وحما الغنم فال زتاة فيدا حىت تدلغ حرنزني شاة فإ 

إال حن زشاء مالكدا  حرنزني وال زتاة يف حقل م  فيدا شاة واحدة مائة وعشرز إىل  حرنزني
                                                           

يب إنراهيم، عي الدز ، حملمد ن  إمساعيل ن  صالح ن  حممد احلسين، الكحالين مث الرنزاين، ح. تسدل السالم( 1)
 ، الناشر: دار احلدزث، الطدزة: ندون طدزة وندون تارزخ.4/244ه (،4417املزروف تأتسالفه ناألمري )املترىف: 

، يف تسنده زرنس 4271، رقم احلدزث: 31/ 7 ،. تتاب اليتاة، ناب يف زتاة السائمةهتسننيف  داود رحن حخرجه (2)
، وروازته هنا ع  اليهر ، فاحلدزث ته ع  اليهرى ومها قليال و ىف غري اليهرى خطأثقة إال حن ىف روازن  زيزد األزلي، 

 صحيح تما صححه الشيخ األلداين يف تزليقه على  تسن  حيب داود  .
  .371/ 3فتح الدار .   (3)
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إىل  مائتان وواحد وعشرونم  ، فيدا شاتان مائتنيإىل  مائة وواحد وعشرونم  ، تطرعا
شاة، وال جتب اليتاة إاّل يف وما زاد على  لك يف تل مائة ، فيدا ثالث شياه ثالث مائة
 .اليت ترعى دون حن تزلف  تسائمتدا

 طة وشروطدالاخل زتاة :ثالثال الغصن
وقرله ال جيمع نني متفرق وال زفرق نني جمتمع خشية الردقة فإن هذا إَّنا زقع يف زتاة " 

لكل وقد اختلف يف تأوزله فقال مالك هر حن زكرن ، ء، وفيه إثدات اخللطة يف املراشياخللطا
رجل حرنزرن شاة فإ ا حظلدم املردق مجزرها لئال زكرن فيدا إاّل شاة واحدة وال زفرق نني 
جمتمع حن اخلليطني إ ا تان لكل واحد مندما مائة شاة وشاة فيكرن عليدما فيه ثالث شياه 
فإ ا حظلدما املردق فرقا غنمدما فلم زك  على تل واحد مندما إاّل شاة. وقال الشافزي 

يف هذا خطاب للمردق ولرب املال مزًا وقال اخلشية خشيتان خشية الساعي حن اخلطاب 
تقل الردقة وخشية رب املال حن تكثر الردقة فأمر تل واحد مندما حن ال حيدث يف املال 

 شيئا م  اجلمع والتفرزق خشية الردقة.
شرزكني يف إنل وقرله وما تان م  خليطني فإهنما زرتاجزان نيندما نالسرزة فمزناه حن زكرنا 

جيب فيدا الغنم فيرجد اإلنل يف زد  ححدمها فتؤخذ منه صدقتدا فإنه زرجع على شرزكه 
 .( 1)" حبرته على السرزة

هي ختفيف املئرنة، و لك ناحتاد تما قال حهل الزلم وشروط اخللطة اليت تؤثر يف اليتاة  
تان تل واحد زأخذ حليب حتلب يف حمل واحد، وإن   ،واحتاد الفحل، واتفاق احمللب ،الراعي

غنمه يف تيس، واحتاد املراح الذ  تديت فيه زكرن مراحًا واحداً، واملسرح الذ  تسرح إليه يف 
 جدة واحدة.
وقد اختلف مالك والشافزي يف شرط اخللطة فقال مالك إ ا تان الراعي : " (2)قال اخلطايب

 والفحل واملراح واحداً فدما خليطان ، وتذلك قال األوزاعى.
 فإن فرقدما املديت هذه يف قرزة وهذه يف قرزة فدما خليطان. :وقال مالك

                                                           

 . 77/ 7( مزاَل السن .  1)
 . 44تسدقت ترمجته ص  (2)
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إن فرق نيندما يف املراح فليسا ِبليطني واشرتط يف اخللطة املراح واملسرح  :وقال الشافزي
والسقي واختالط الفحرلة ، وقال إ ا افرتقا يف شيء م  هذه اخلرال فليسا ِبليطني ، إالّ حن 

ان خليطني حىت زكرن لكل واحد مندما متام النراب وعند الشافزى إ ا مالكًا قال ال زكرن
 .(1)" ُت ِباليدما نراب فدما خليطان وإن تان ألحدمها شاة واحدة

 زتاة الفضة :الرابع الغصن
ونراهبا  حو واحد م  تل حرنزني اثنان ونرف م  تل مائة حما فرزضة الفضة فدي رنع الزشر 

قمالم ( َلْم تمُكْ  ِإالَّ ِتْسِزنيم ومِمائمًة، ف ملمْيسم ِفيدما شمْيٌء ِإالَّ حمْن زمشماءم رمن  دما فمِإنْ ، قرله: ) مائتا درهم
قمة، وملمْيسم اأْلممر   ا ِإ ا زماد عملمْيِه شمْيء قدل حمن زتم ِمائ مت منْيِ تمانم ِفيدما الرَّدم ا زُرهم حمن َّدم اخْلطايبّ: همذم

ومِإَّنَّما  تر التسزني أِلمنَُّه آخر فرل م  ُفُررل اْلِمائمة، واحلساب تمذمِلك، أِلمن نراهبا املئتان. 
ِإ ا جماوز اآْلحماد تمانم ترتيده نِاْلُزُقرِد تالزشرات واملئات واأللرف، فمذتر التسزني ليدل نذلك 

قمة ِفيمما نقص عم  تمممال اْلِمائ مت منْيِ   (2) "على حمن الم صمدم
ز مُقرُل: قمالم النَّيب  صملَّى اهللُ  حيثرمِضيم اللَُّه عمْنُه، اخلدر ِّ  تسمِزيدٍ  حميب زدل على ِصحَّته حمِدزث 

قمٌة، وملمْيسم »عملمْيِه ومتسملَّمم:  قمٌة، وملمْيسم ِفيمما ُدونم مخمِْس  مْوٍد صمدم لمْيسم ِفيمما ُدونم مخمِْس حموماٍق صمدم
 (3)«ِفيمما ُدونم مخمِْس حمْوتُسٍق صمدمقمةٌ 

ا ِعْندم حمْهِل الِزْلِم: حمْن لمْيسم ِفيمما ُدونم مخمْسمِة حمْوتُسٍق "رمحه اهلل:  (4) قال الرتمذ ومالزمممُل عملمى همذم
ُث ِمائمِة صماٍع، ومصماُع النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيهِ  قمٌة، ومالرمتْسُق: تِست رنم صماًعا، وممخمْسمُة حمْوتُسٍق: ثمالم  صمدم

                                                           

 . 77/ 7مزاَل السن .  (1)
 . 3/43عمدة القار .  ( 2)

تتاب اليتاة، ناب ما حد  زتاته فليس نكني، ناب زتاة الررق، ناب ليس يف ما دون .هصحيحيف  الدخار حخرجه  (3)
، 4412،حرقام احلدزث: 471، 7/417،441،443، صدقة قة، ناب: ليس فيما دون مخسة حوتسقمخس  ود صد

ة على القاتل نفسه، ، حخرجه مسلم يف صحيحه، تتاب الكسرف، ناب ترك الرال4447،4423،4414
ُب  يف تسننه.تتاب اليتاة، ناب زتاة احلدرب، ،  وحخرجه النسائي373، رقم احلدزث: 7/173-174 اْلقمْدُر الَِّذ  جتِم

قمةُ  ، رقم 47/71يف مسنده، م  مسند حيب تسزيد اخلدر ، ، حخرجه حمحد7417، رقم احلدزث: 21/41،ِفيِه الرَّدم
قمِة اليَّرِْع ومالتَّْمِر وماحلُُدربِ  يف تسننه، حنراب اليتاة،، وحخرجه الرتمذ  44131احلدزث:  ، 3/43، نماُب مما جماءم يف صمدم

 .171رقم احلدزث: 
حممد ن  عيسى ن  تسررة ن  مرتسى ن  الضحاك السلمي الرتمذ  حنر عيسى صاحب اجلامع ححد األئمة ]ثقة (  4)

 . 1711، الرقم: 4/211تدذزب.حافظ[ م  الثانية عشرة مات تسنة تسع وتسدزني .تقرزب ال



 
 

102 

طماٍل ومثُ ُلٌث، ومصماُع حمْهِل الُكرفمِة: مثممانِيمُة حمْرطماٍل، وملمْيسم ِفيمما ُدونم مخمِْس حموماٍق ومتسملَّمم: مخمْسمُة حمرْ 
ًا، وممخمُْس حموماٍق: ِمائ متما ِدْرهمٍم، وملمْيسم ِفيمما ُدونم مخمِْس  مْوٍد صمدم  قمٌة، وماأُلوِقيَُّة: حمْرن مُزرنم ِدْرمهم قمٌة، صمدم

ا نِْنُت ز مْزيِن: لمْيسم ِفيمم  ا ُدونم مخمٍْس ِم م اإِلِنِل، فمِإ ما ن ملمغمْت مخمًْسا ومِعْشرِز م ِم م اإِلِنِل فمِفيدم
 . 1" خممماٍض، ومِفيمما ُدونم مخمٍْس ومِعْشرِز م ِم م اإِلِنِل يف ُتلِّ مخمٍْس ِم م اإِلِنِل شماةٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قمِة اليَّرِْع ومالتَّْمِر وماحلُُدربِ (  تره الرتمذ  يف تسننه، يف حنراب اليتاة، 1) ، حتت حدزث رقم 3/43، نماُب مما جماءم يِف صمدم
177 .           
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 مطالبوحتته : احلج المبحث الثالث
  هما ورد فيه عن :ولالمطلب األ

ث منما حمنُر اليممماِن، حمْخد مرمنما ُشزمْيٌب، عمِ  الي ْهرِ ِّ، حمْخد مرمنما قال حنر عدد اهلل حممد ن  إمساعيل:  حمدَّ
: ن مزمثميِن حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، ِفيممْ  ز ُ  ؤم ُِّن ز مْرمم مُحمْيُد ْنُ  عمْدِد الرَّمْحمِ ، حمنَّ حمنما ُهرمزْ رمةم، قمالم

الم حيمُج  ن مْزدم الزماِم ُمْشرٌِك، ومالم زمطُرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومز مْرُم احلمجِّ األمْتربمِ ز مْرُم »النَّْحِر ِبِىًن: 
ِإىلم النَّاِس يف  ، ومِإَّنَّما ِقيلم األمْتد مُر ِمْ  حمْجِل ق مْرِل النَّاِس: احلمج  األمْصغمُر، ف منمدمذم حمنُر نمْكرٍ « النَّْحرِ 

 (1)" مِلكم الزماِم، ف ملمْم حيمُجَّ عمامم حمجَِّة الرمدماِع الَِّذ  حمجَّ ِفيِه النَّيب  صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ُمْشرِكٌ 

 انعوما زستفاد منه وحتته فر  تزرزف احلج و :الثاني المطلب
 وشرعاً  تزرزف احلج لغةً  الفرع األول:

القرد  تسم منه ومحمصلهج  ِنفمْتِح احلاِء هر املردر ونالفتح والكسر مجيًزا هر االحلْم ا أما لغة:
 .وزطلق على الزمل حمزًضا ومعلى اإِلتيان ممرًَّة نزد ُحخرى

احلج يف اللغة.القرد إىل تل شيء، فخره الشرع نقرد مزني    شروط قال يف الندازة: "
ح املردر، والكسر االتسم، تقرل حججت مزلرمة، وفيه لغتان: الفتح والكسر.وقيل الفت

 .(2)"  الديت ححجه حجا، واحلجة نالفتح: املرة الراحدة على القياس
 
 
 

                                                           

، تتاب احلج،نماُب 313م احلدزث: ، رق4/17تتاب الرالة، ناب ما زسرت الزررة،   ، هصحيحيف الدخار   حخرجه (1)
، تتاب اجليزة، نماٌب: تمْيفم زُ ْندمُذ ِإىلم حمْهِل 4177، رقم احلدزث: 7/421الم زمُطرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومالم حيمُج  ُمْشرٌِك 

، رقم 2/417ِة ِتْسٍع ، ، تتاب املغاز ، نماُب حمجِّ حميب نمْكٍر نِالنَّاِس يِف تسمنم 3477، رقم احلدزث: 4/417الزمْدِد ، 
ُر ُمْزِجيِ  اللَِّه  ، تتاب تفسري القرآن،4313احلدزث:  نماُب ق مْرلِِه: }فمِسيُحرا يِف األمْرِض حمْرن مزمةم حمْشُدٍر وماْعلمُمرا حمنَُّكْم غمي ْ

: }ومحم ماٌن ِم م اللَِّه ومرمتُسرلِِه ِإىلم ،، ونماُب ق مْرلِهِ 4121، رقم احلدزث: 14/ 1[، 7ومحمنَّ اللَّهم خُمْيِ  الكماِفرِز م{ ]الترنة: 
ُْشرِِتنيم{ ]الترنة: [ "، و نماُب }ِإالَّ الَِّذز م عماهمْدُُتْ مِ 3النَّاِس،...{ ]الترنة: 

،رقم احلدزث: 1/12 [،4 م امل
ْيِت ُعْرزماٌن، ومن ميماُن ز مْرِم احلْمجِّ .تتاب احلج، نماُب الم حيمُج  اْلد مْيتم ُمْشرٌِك، ومالم زمطُرُف نِاْلد م هصحيحيف  مسلمحخرجه و 4127
 . 4347، رقم احلدزث: 7/317اأْلمْتربمِ.

 .  4/341الندازة يف غرزب احلدزث واألثر، ،حنر السزادات املدارك ن  حممد ان  األثري، (2)
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 تعريف الحج شرعاً 
ا: اْلقمْرُد يف الل غمِة. وميف الشَّرِْع: قمْرٌد قال ان  دقيق الزيد:  " احلْمج  " ِنفمْتِح احلْماِء ومتمْسرِهم
لٍّ خممْ   .(1)" ُررٍص، عملمى ومْجٍه خممُْررصٍ خممُْررٌص إىلم حمِم

 : ما زستفاد منهالفرع الثاني
وشرحنا نزض  تسرت الزررةيف الكالم ع  ه وشرح ِبا فيه لطائفه احلدزث ع وقد تكلمنا  

 ما زتزلق ناحلج .وهنا نشري إىل  حلفاظه فال حاجة إىل تكراره
تما قال   ل إاّل مع الترحيدالزدادة التقد حيث حنّ  زدل احلدزث على نطالن حج املشرك -4

وملمقمْد حُوِحيم إِلمْيكم ومِإىلم الَِّذز م ِمْ  ق مْدِلكم لمِئْ  حمْشرمْتتم لميمْحدمطم َّ عمممُلكم وملمتمُكرنم َّ ِم م اهلل تزاىل: }
ا: حن ححدمه ناشرطر افإ ا تر  قدل إاّل على حّن الزدادة الت لم قاطدةحهل الز واتفق 2{اخْلاتِسرِز م 
فمممْ  تمانم ز مْرُجر لِقماءم رمنِِّه ف مْلي مْزممْل عممماًل صماحِلًا ومالم ُزْشرِْك }اهلل تزاىل:لزمل هلل قال زكرن ا

ًدا  ( 3){ِنِزدمادمِة رمنِِّه حمحم
: ع  الثاين: حن زكرن الزمل مرافقا للشرززة  عماِئشمُة، حمنَّ رمتُسرلم اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم

 . (4)«عمِملم عممماًل لمْيسم عملمْيِه حمْمرُنما ف مُدرم رمدٌّ ممْ  »
وماْحتج ممالك ومالشَّاِفِزّي ومحمحد يف وهبذا قال مجدرر حهل الزلم  تسرت الزررة شرط للطراف -7

ا، ف مقماُلرا نِاْشرتماط تسرت اْلزمْررمة، وم هب حمنُر حنيفمة ومحمحد يف رِومازمة ِإىلم حمنه لمر طماف  رِومازمة هِبمذم
ُعرزمانا جْيرب ِندمم
"(5 ) . 

حو حج «ومز مْرُم احلمجِّ األمْتربمِ ز مْرُم النَّْحرِ »  قرل اجلمدررعليه حج األترب هر زرم النحر و  -3
 ... األترب مقانل قرل الناس حّن الزمرة حج األصغر

 
 

                                                           

دزة: ندون طدزة ، الناشر: مطدزة السنة احملمدزة، الط7/41، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،الزيدان  دقيق  (1)
 وندون تارزخ

 . 12تسررة اليمر:   (2) 

 . 441تسررة الكدف:  (3)
ثماِت اأْلُُمررِ  .هصحيحيف  مسلمحخرجه (  4)  ، 4343/ 3 ،تتاب احلدود، نماُب ن مْقِض اأْلمْحكماِم اْلدماِطلمِة، ومرمدِّ حُمْدم
 .3/711(  انظر: عمدة القار . 5)
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  (1)(احلْمج  عمرمفمُة )ِر نِاحلْمِدزِث اْلممْشُدر  وقال القاضي عياض قال الشافزي حج األترب زرم عرفة
ُم  رتنيلردزق يف  لك الزام تل عدرد املشندذ حنرنكر ا -4 إالَّ نزض نين نكر الَّذز  تمانم هلم

 تما تسيأيت قرزدا  عدد ِإىلم حجل خماص
ُترنم زا حمز  دما الَِّذز م آممُنرا ِإَّنَّما اْلُمْشِر  : }املشرتني م  احلج مع املؤمنني  لقرله تزاىل عم نم مم  -2

ا   . (2){جنممٌس فمال ز مْقرمنُرا اْلممْسِجدم احلْمرامم ن مْزدم عاِمِدْم همذم
ومقمِد اْخت ملمفم اْلُزلممماُء يف اْلُمرماِد نِي مْرِم احلْمجِّ اأْلمْتربمِ فمِقيلم ز مْرُم عمرمفمةم ومقمالم : -رمحه اهلل-قال النرو 

ْرُم النَّْحِر ومن مقملم اْلقماِضي ِعيماٌض عمِ  الشَّاِفِزيِّ حمنَُّه ز مْرُم عمرمفمةم مماِلٌك ومالشَّاِفِزي  وماجلُْْمُدرُر ُهرم ز م 
اُء ومِقيلم احلْمج  اأْلمْتد مُر ِلاِلْحرتماِز ِم م  ُف اْلممْزُروِف ِمْ  ممْذهمِب الشَّاِفِزيِّ قمالم اْلُزلممم ا ِخالم احلْمجِّ ومهمذم

جَّ ممْ  قمالم ُهرم ز مْرُم عمرمفمةم نِاحلْمِدزِث اْلممْشُدرِر احلْمج  عمرمفمُة وماللَُّه حمْعلمُم اأْلمْصغمِر ومُهرم اْلُزْمرمُة وماْحتم 
ا اْلُمْشرُِترنم ق مْرلُُه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم )الم حيمُج  ن مْزدم اْلزماِم ُمْشرٌِك( ُمرماِفٌق ِلقمْرِل اللَِّه ت مزماىلم ِإَّنَّم 

ْقرمنُرا اْلممْسِجدم احلرام نزد عامدم هذا واملراد ناملسجد احلرام ها هنا احلْمرمُم ُتل ُه فمالم جنممٌس فمالم ز م 
ق مْرلُُه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم )ومالم زمطُرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن(  ...مُيمكَُّ  ُمْشرٌِك ِمْ  ُدُخرِل احلْمرمِم حِبمالٍ 

ا ا ِإْنطماٌل ِلمما تم نمِت اجلْماِهِليَُّة عملمْيِه ِم م الطَّرماِف نِاْلد مْيِت ُعرماًة وماتْستمدملَّ ِنِه حمْصحمانُ نما ومغمي ْرُُهْم همذم
ُر اْلزمْررمِة وماللَُّه حمْعلممُ  ت ْ  ( 3)"عملمى حمنَّ الطَّرمافم ُزْشت مرمُط لمُه تسم

ِنُسررمة ن مرماءمة ليندذ ِإىلم تل ِ    ، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنهُ 4نزث حمنُر نكر"وقال الزيين رمحه اهلل: 
عدد عمدده م  اْلُمْشرتني إالَّ نزض نين نكر الَّذز  تمانم هلمُم عدد ِإىلم حجل خماص، مثَّ حْردف 
: همل حنيل يف  نزلي، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنُه، فمرجع حمنُر نكر ِإىلم النَّيب صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم ف مقمالم

، وملمِك  حرْدت حمن زدلغ عين م  ُهرم م  حهل ن مْييِت قُ ْرآن؟ قمالم   . .. : الم

                                                           

، رقم 771/ 3ب احلج، نماُب مما جماءم ِفيممْ  حمْدرمكم اإِلممامم جِبمْمٍع ف مقمْد حمْدرمكم احلمجَّ، . حنراهتسننيف  الرتمذ  حخرجه(  1)
/ 2، 3141، رقم احلدزث: 721تتاب مناتسك احلج، فرض الرقرف نزرفة،/   2. هتسننيف  ، والنسائي113احلدزث: 

مماِم  تتاب مناتسك احلج، ِفيمم ْ ه،تسننيف  وان  ماجة ،3144، رقم احلدزث: 714 ةم الر ْدِح ممعم اإْلِ َلْم زُْدرِْك صمالم
 .3142، رقم احلدزث: 4113/ 7تتاب املناتسك، نماُب ممْ  حمتمى عمرمفمةم، ق مْدلم اْلفمْجِر، لمي ْلمةم مجمٍْع .   ونِاْلُمْيدملِفمِة، 

 . 71( تسررة الترنة:  2)
 . 3/441املنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج.   (3)
 . )نزث حنانكر( ألّن حنانكر زكرن مفزرال نه ل نزث وهر فزل ثالثي جمرد متزد  حن زقال الرحيحو  (4)



 
 

106 

قماُلرا: وماحْلكممة يف ِإْعطماء ن مرماءمة لزملي، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنُه، أِلمن ِفيدما نقض اْلزمْدد، ومتمانمت 
النَّيب صلى اهلل عملمْيِه  تسرية اْلزمرمب حمنه الم حيل الزقد إالَّ الَِّذ  عقده حمو رجل م  حهل نميته، فمأمرمادم 

ومتسلم حمن زقطع حمْلِسنمة اْلزمرمب نِاحْلجَِّة. ومقيل: ِإن يف تُسررمة ن مرماءمة فمِضيلمة أليب نكر، رمِضي اهلل 
ُه الَِّذز م تمفمُروا ثماينم اثْ ن منْيِ  ت مزماىلم عمنُه، ومِهي } ِإْ  مهُما يف  ِإالَّ ت مْنُرُروُه ف مقمْد نمرمرمُه اللَُّه ِإْ  حمْخرمجم

اْلغماِر ِإْ  ز مُقرُل ِلرماِحِدِه الم حتمْيمْن ِإنَّ اللَّهم ممزمنما{
فمأمرمادم صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم حمن زكرن ز مْقرمحها  (1)

 ....غمريه
ذمِلكم الم   ُمْشرك م  ُدُخرل احْلرم حِبمال، ومتم وماْلمرماد نِاْلممْسِجِد احلْمرمام ُهنما، احْلرم ُتله، فمالم مُيكَّ 

قماممة نزد  مِلك، لقمْرله صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم: )حخرُجرا اْلي مُدرد ومالنَّرمارمى  مُيك  حهل الذِّمَّة م  اإْلِ
م  جميِزرمة اْلزمرمب(
قمالمه يف مرض ممرته صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم فمِإن قلت: ِإن احلْمدمشمة خيرنرن  (2)

ظ احلمِدزث هني الم خرب، ومتمذمِلكم ق مْرله صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم: اْلكمْزدمة حجرا حجرا. قلت: لف
ا( يف حمِدزث عملّي، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنُه  عمْ  )الم جْيتممع اْلُمسلُمرنم وماْلُمْشرُِترنم نزد عمامدْم همذم

                                                           

 41تسررة الترنة:   (1)
ُْخرِجم َّ اْلي مُدردم، ومالنَّرمارمى ِمْ  جميِزرمِة اْلزمرمِب حمىتَّ الم حمدمعم ِإالَّ ُمْسِلًما» خرجه مسلم يف صحيحه نلفظ:ح (2) تتاب  «ألم

، وحنر داود يف تسننه 1767، رقم احلدزث: 3/1388، اُب ِإْخرماِج اْلي مُدرِد، ومالنَّرمارمى ِمْ  جميِزرمِة اْلزمرمبِ نم  اجلداد والسري،
ممارمِة وماْلفمْيءِ   نلفظ مسلم، ، 3030، رقم احلدزث: 3/165، نماٌب يف ِإْخرماِج اْلي مُدرِد ِمْ  جميِزرمِة اْلزمرمبِ  ،ِتتماب اخْلمرماِج وماإْلِ

نماُب مما جماءم يف ِإْخرماِج الي مُدرِد ومالنَّرمارمى ِمْ  جميِزرمِة ...حنراب السري، لمِئْ  ِعْشُت، ِإْن شماءم اللَّهُ  ذ  يف تسننه نلفظ:والرتم
ُْخرِجم َّ الي مُدردم ومالنَّرمارمى ِمْ  ، وحخرجه نلفظ قرزب م  لفظ مسلم حزضا: 1606، رقم احلدزث: 156/ 4،الزمرمبِ  ألم
، وحمحد يف مسنده،م  1607.يف نفس الداب واجمللد والرفحة رقم احلدزث: الزمرمِب، فمالم حمتْ ُرُك ِفيدما ِإالَّ ُمْسِلًما جميِزرمةِ 

، 215،1/343، رقم احلدزث: 1/341، 201، رقم احلدزث: 1/329مسانيد عمر ن  اخلطاب نلفظ مسلم، 
، واحلدزث صحيح فقد رواه 14716م احلدزث: ، رق23/61، وم  مسانيد جانر ن  عدداهلل، 219رقم احلدزث: 

مسلم تما  ترنا وتفى نه احلجة وحخرجه ان  حيب عاصم يف تتانه اآلحاد واملثاين، ع  حيب عديدة ن  اجلراح، نلفظ الذ  
اته ، واحلدزث رو 234، رقم احلدزث: 1/181...ومِمْ  ِ ْتِر حميب ُعد مْيدمةم ورد يف الدحث، يف الزشرة املدشرون ناجلنة، 

.  355، الرقم: 1/101وهر مسترر مقلٌّ، تقرزب. إتسحاق ن  تسزد ن  عدادة األنرارى اخليرجى املدىن ثقات غري
ان   ،انظر: ، فقال: حيل ضرب عنقهضلك الراز ونالغ فوالديار ع  طرزق عدد اهلل ن  شديب وهر  اهب احلدزث 

علي حممد -تحقيق: عادل حمحد عدد املرجردن، الكامل يف ضزفاء الرجال ،حنر حمحد ن  عد  اجلرجاينعد ، 
-نريوت -الناشر: الكتب الزلمية  ،م1997ه 1418الطدزة: األوىل،  ،شارك يف حتقيقه: عدد الفتاح حنر تسنة،مزرض
 .5/430، لدنان
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: (1)حشدعزمْزِد ْنِ   ؟ قمالم : تسمأمْلُت عمِليًّا نِأم ِّ شمْيٍء نُِزْثتم " نِأمْرنمٍع: الم زمْدُخُل اجلمنَّةم ِإالَّ ن مْفٌس ، قمالم
شْ 
ُ
ُْسِلُمرنم ومامل

ٌة، ومالم زمطُرُف نِالد مْيِت ُعْرزماٌن، ومالم جيمْتمِمُع امل  (... (2)ا رُِترنم ن مْزدم عماِمِدْم همذم ُمْسِلمم
"(3) 
 
 

                                                           

تانية ززد ان  زثيع نضم التحتانية وقد تددل مهية نزدها مثلثة مث حت هكذا  تره الزيين، والرحيح ما  تره ان  حجر: (1)
 . 2160، الرقم: 225/ 1تساتنة مث مدملة اهلمداين الكريف ثقة خمضرم م  الثانية ت س. تقرزب التدذزب.

نمُه ومن منْيم النَّيِبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم عمْدٌد ف مزمْدُدُه ِإىلم ُمدَّتِِه، وممم ْ  (2) ُة حمْشُدٍر( حخرجه الم ُمدَّةم لمُه فمأمْرن مزم  ومتامه: ومممْ  تمانم ن مي ْ
« حمِدزُث عمِليٍّ حمِدزٌث حمسمٌ  صمِحيحٌ »الرتمذ  يف تسننه. تتاب احلج، نماُب مما جماءم يِف تمرماِهيمِة الطَّرماِف ُعْرزمانًا، وقال: 

، وهر تذالك ألّن رواته تدلم ثقات غري حّن حيب إتسحاق وهر ثقة مكثر عاند تغري 174، رقم احلدزث: 3/743
 .2112، الرقم: 4/473ر: تقرزب نآخره، انظ

  .ناخترار 711-3/712عمدة القار . ( 3)
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 المبحث األول
 مطالب وحتته الزقرد يف مروزاته 

 األول المطلب
 فروع وحتته النكاح يف مروزاته 

 األول الفرع
 عنه فيه ورد وما اخلري حهل على حخته حو اننته اإلنسان عرض

 لطائف اإلتسناد :الثاني الفرع

 الكلمات نزض شرح : ثالثال فرعال
وفرائده احلدزث فقه  :لرابعا فرعال  

الثاني المطلب  
اإلرث   

 الثالث المطلب
 فرعان وحتته وندذ الزدد الرلح يف زاتهمرو  

 غررن وحتته الرلح: األول الفرع
 غررنندذ الزدد إىل حهله  و حتته  الثاني: فرعال

 الثاني المبحث
 مطلدان وحتته  املزامالت يف مروزاته

نيده الرجل تسب: األول المطلب  
احلالل الكسب: الثاني المطلب  
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  وحتته فروعكاح الن مروزاته يف :المطلب األول
 وما ورد فيه عنهعرض اإلنسان اننته حو حخته على حهل اخلري  :ولاأل فرعال 

ث منما حمنُر اليمممانِ قال الدخار :  حمدَّ
، حمْخد مرمنما ُشزمْيبٌ (1)

: حمْخد مرمين تسماَلُِ (3)، عمِ  الي ْهرِ ِّ (2) ، قمالم
ْنُ  (4)

عم عمْددم اللَّهِ  عمْدِد اللَِّه، حمنَُّه مسِم
ْن م ُعممرم رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما، حُيمدُِّث: حمنَّ ُعممرم  (5)

ْن م اخلمطَّاِب،  (6)
، ومتمانم ِمْ  حمْصحماِب رمتُسرِل اللَِّه  افمةم السَّْدِميِّ ِحنيم تمأمميَّمْت حمْفرمُة نِْنُت ُعممرم ِمْ  ُخن مْيِس ْنِ  ُحذم

ِدزنمِة، قمالم ُعممُر: ف ملمِقيُت ُعْثممانم ْن م عمفَّانم، صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمْد شمِددم نمدْ  رًا، تُ ُريفِّم نِاْلمم
: تسمأمْنظُُر يف حمْمرِ ،  ، قمالم ف مزمرمْضُت عملمْيِه حمْفرمةم، ف مُقْلُت: ِإْن ِشْئتم حمْنكمْحُتكم حمْفرمةم نِْنتم ُعممرم

: قمْد نمدما يل حمْن الم  ا، قمالم ُعممُر: ف ملمِقيُت حمنما نمْكٍر، ف مُقْلُت: ف ملمِدْثُت لميمايلم، ف مقمالم حمت ميموَّجم ز مْرِمي همذم
ْيًئا، فمُكْنُت عملمْيِه  ، فمرمممتم حمنُر نمْكٍر ف ملمْم ز مْرِجْع ِإيلمَّ شم ِإْن ِشْئتم حمْنكمْحُتكم حمْفرمةم نِْنتم ُعممرم

خمطمد مدما رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم فمأمْنكمْحتُ دما » حمْوجمدم ِمينِّ عملمى ُعْثممانم، ف ملمِدْثُت لميمايلم مُثَّ 
؟ « ِإزَّاهُ  : لمزملَّكم ومجمْدتم عملميَّ ِحنيم عمرمْضتم عملميَّ حمْفرمةم ف ملمْم حمْرِجْع إِلمْيكم ف ملمِقيميِن حمنُر نمْكٍر ف مقمالم

ْن مْزيِن حم  : فمِإنَُّه َلْم ميم ، ِإالَّ حمينِّ قمْد عمِلْمُت حمنَّ رمتُسرلم قُ ْلُت: ن مزمْم، قمالم ْن حمْرِجعم إِلمْيكم ِفيمما عمرمْضتم
ومتسملَّمم، اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمْد  متمرمهما، ف ملمْم حمُتْ  أِلُْفِشيم تِسرَّ رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه 

ا لمقمِدْلتُ دما   .(7)"وملمْر ت مرمتمدم

                                                           

 .31ص(  تسدقت ترمجته يف  1)
 . 31ص(  تسدقت ترمجته يف 2)
 . 73ص  (  تسدقت ترمجته يف 3)
عمر ن  اخلطاب القرشي الزدو  حنر عمر حو حنر عدد اهلل املدين ححد الفقداء السدزة وتان  (  تساَل ن  عدد اهلل ن 4)
تا عاندا فاضال تان زشده نأنيه يف اهلد  والسمت م  تدار الثالثة مات يف آخر تسنة تست على الرحيح ع تقرزب ثد

. رمومى عم : رافع ْن  خدزج )م( ، وعم حمنِيِه زمْزد ْن  اخلطاب )خت م( ، وحنيه  7471، الرقم: 771/ 4التدذزب. 
 . 7443، الرقم: 441/ 41عمدد اللَِّه ْن  ُعممر )ع( وغريهم. هتذزب الكمال. 

 . 47تسدقت ترمجته ص  (5)
 .24تسدقت ترمجته ص(   6)
مالمِئكمِة نمْدرًاهصحيحيف  الدخار  حخرجه(  7)

: احلدزث رقم، 2/13 ،. تتاب املغاز ، ناب نزد نماُب ُشُدرِد امل
تتاب   ،2477، رقم احلدزث:7/43رْيِ ،تتاب النكاح، نماُب عمْرِض اإِلْنسماِن انْ نمتمُه حمْو حُْختمُه عملمى حمْهِل اخلم 4112

،  تتاب النكاح، ناب، قدل ناب اخلطدة. 2473، الرقم احلدزث: 7/41، النكاح، ناب م  قال ال نكاح إاّل نريلّ 
 .2442، الرقم 7/43
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 : لطائف اإلتسنادثانيال فرعال
 . نر اليمان وشزيب ان  حيب محيةمسلسل حبمريني على نسق واحد حاإلتسناد  -4
نزد الرحانة  مراتب التزدزل  رتدة الثانية م املم   م  تدار األئمة نرواة مسلسل اإلتسناد -7

 . وحخرج هلم يف الكتب الستة
اَل ع  عدد اهلل ع  عمر رضي اهلل نيه ع  جده تسمسلسل نروازة االن  ع  حاإلتسناد  -3

 عندم.
ان  عمر ع  عمر ع  هم  روازة الرحايب ع  الرحايب ع  الرحايبمسلسل ن اإلتسناد -4

 .حيب نكر
إال حين مسزُت »زقال: انفرد مزمر نقرله فيه: : (1)ان  األثري جمد الدز  حنر السزاداتقال -2

قال فيه الراو  « علمت»الرواة زقرل: وتسائر « زذترها -صلى اهلل عليه وتسلم -رتسرلم اهلل 
وهر ترحيف، وإَّنا هر ناخلاء  -ناحلاء املدملة والشني املزجمة والداء  -ع  مزمر: حديش 

املزجمة والنرن والسني املدملة.واخترر الدخار  روازة مزمر، احرتازًا مما وقع للراو  فيه، 
وَل زسّمه، وقطزه عند قرله:  «إن عمر حني تأمميَّت حفرُة م  ان  حذافة السدمي»فقال: 

 . (2)«قال عمر: فلقيت حنا نكر، فقلت: إن شئت حنكحتك حفرة»
 
 
 
 
 
 

                                                           

ِثريم، ومق مرمحم اْلُقْرآنم اْلكمرميم، ُوِلدم حمنُر السَّزمادماِت اْلُمدمارمُك يِف حمحمِد الرَّنِيزمنْيِ تسمنمةم حمْرنمٍع ومحمْرنمِزنيم وممخمْ  (1) عم احلْمِدزثم اْلكم ِسِمائمٍة، وممسِم
ًة، ِمن ْدما جماِمُع اأْلُُصرِل السِّتَِّة;  ومحمتْ قم م ُعُلرممُه ومحمرمزم ُعُلرًما مجمًَّة، ومتمانم ممقماُمُه نِاْلممْرِصِل، ومقمْد مجممعم يِف تسمائِِر اْلُزُلرِم ُتتًُدا ُمِفيدم

ْه ِفيِه، وملمُه  اْلمُ  ازمِة يِف غمرِزِب احلْمِدزِث، رمطَُّأ ومالرَِّحيحماِن ومتُسنمُ  حميب دماُودم ومالنَّسماِئي  ومالت ِّْرِمِذ  ، ومَلْم زمْذُتِر اْن م مماجم ِتتماُب الن ِّدم
اٍت، ومغمي ْ  ، ومالت َّْفِسرُي يف حمْرنمِع جُمملَّدم .الددازة والندازة.وملمُه شمرمُح ُمْسنمِد الشَّاِفِزيِّ  .3/ 47ُر  مِلكم يف فُ ُنرٍن شمىتَّ

 ،التتمة حتقيق نشري عيرن -: عدد القادر األرنؤوط حتقيق ،جامع األصرل يف ححادزث الرتسرليف  ،ان  األثري  تره( 2)
  . 1342،الرقم: 44/411 .مكتدة دار الديان -مطدزة املالح  -الناشر مكتدة احللراين 
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  الكلماتشرح نزض  :الفرع الثالث
حى صارت غري  ات زوج ِبرت زوجدا عندا، والزرب  ( حفرة ) تأميت" قال ان  نطال:

 . 1" تدعر تل امرحة ال زوج هلا وتل رجل ال امرحة له: حميًا
شيئا (  ) تريف ناملدزنة ( م  جراحة حصانته زرم ححد . ) فلم زرجع إيلّ " املرطفى الدغا:قال 

فلم زرد علي نقدرل حو رفض . ) حوجد مين عليه ( حشد غضدا ملا تان نيندما م  ميزد احملدة 
فكان غضده لزدم قدرله حشد )املرجدة( : الغضب والغيظ )  ترها ( ح  ِبا زدل على حنه 

  .  2"اجدازرغب يف زو 
  وحتته غررن وفرائده فقه احلدزث :رابعالفرع ال

 شرعاً  : تزرزف النكاح لغةً الغصن األول
: الضم، وهر حقيقة الرطء، وزطلق جمازا على الزقد م  إطالق املسدب على النكاح لغة
 السدب .

م اْلزمرمب: )الرمْطُء( قال يف تاج الزروس:  ، يف األمصل، )و( قيل: )النِّكماح( ، نِاْلكمْسِر، يف تمالم
ُهرم )الزمْقُد لمُه( ، ومُهرم التَّيوزج، ألمنّه تسدٌب للرمطِء املداِح، وميف )الّرحاح( : النِّكاُح: الرمْطءُ، 

ومقد زكرن الزمْقد. ومقمالم ان  تسمّيده
: النِّكاح: الُدْضع، و لك يف ن مْرع اإِلنساِن خاّصًة، (3)

الم شميخنما: واتستزماله يف الرمْطِء والزمْقِد ممَّا ومقمعم ِفيِه اخِلالُف، واتستزملمه ثزلٌب يف الّذناب. قم 
اٌز يف اآلخمر. قماُلرا: َل زمرِِد  اٌز يف الكّل، حمو حقيقٌة يف حمحِدمِهما جمم همل هذا حقيقٌة يف الكّل حمو جمم

رِزٌح يف اجِلماِع، وميف الزمْقِد ِتنازٌة عمنُه. الّنكماُح يف اْلُقْرآن ِإاّل ِبزىنم الزمْقِد، ألمنّه يف الرمْطِء صم 
 (4)" قماُلرا: ومُهرم حمْوفمُق نالدالغمِة واألمدبِ 

                                                           

  . 7/737 شرحه على الدخار ، ( ان  نطا ل، يف1)

 4112، رقم احلدزث: 2/13على الدخار ،  تزليق مرطفى الدغا (2)

م(، حممد ن  حممد ن  حممد ن  حمحد، ان   4334 - 4773ه  =  734 - 174ان  تسميِّد الناس الي مْزُمر ، )( 3)
م  حفاظ احلدزث، له شزر رقيق. حصله م   تسميِّد الناس، اليزمر  الرنزي، حنر الفتح، فتح الدز : مؤرخ، عاَل ناألدب.

 . 34/ 7إشديلية، مرلده ووفاته يف القاهرة.األعالم لليرتلي. 
تاج الزروس م  جراهر القامرس.حملّمد ن  حمّمد ن  عدد الرزّاق احلسيين، حيب الفيض، امللّقب ِبرتضى، اليَّنيد   (4)

 ،الناشر: دار اهلدازة .، احملقق: جممرعة م  احملققني7/432ه ( 4712)املترىف: 
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ْرحمة تيموجدما  )نكحت( قال يف مزجم الرتسيط: ْرحمة ِنكماحا تيوجت فمِديم ناتح وناتحة وماْلمم اْلمم
ْرحمة ناضزدا ومزُ قمال نكح اْلممطمر  (1)ء{وميف الت َّْنيِزل اْلزميِزي }فانكحرا مما طمابم لكم م  النِّسما وماْلمم

ن مْيِه  نا خامره وغلده ومزُ قمال نكح النزاس عمي ْ األمْرض اْخت ملمط يف ثراها وماْعتمد عملمي ْدما والدواء فالم
ْرحمة )حنكح( اْلمْرآة زموجدما وميف الت َّْنيِزل اْلزميِزي }ومحْنكُحرا اأْلمزماممى ِمْنُكم{ وم  غملده عملمْيِدمما نًا اْلمم ُفالم
 .( 2)" زوجه ِإزَّاهما

نلفظ اإلنكاح حو عقد زتضم  إناحة اتستمتاع تل م  اليوجني ناآلخر،  شرعاً:النكاح  
 على الرجه املشروع.التيوزج حو ما زقرم مقامدما 

شرعا عقد زتضم  إناحة وطء نلفظ إنكاح حو تيوزج حو ترمجته، : "(3)قال اخلطيب الشرنيىن
تزمله ِبزىن الزقد والرطء مجيزا. لكندم إ ا قالرا: نكح فالن فالنة حو ننت فالن والزرب تس

 .4"حو حخته حرادوا تيوجدا وعقد عليدا، وإ ا قالرا: نكح زوجته حو امرحته َل زرزدوا إال اجملامزة
 (5): فقه احلدزث وما زستفاد منهالغصن الثاني

 . رغدة فيهلراحل ىف حن ززرض الرجل اننته على الرجل ا الرتخيص -4
ض عليه ما فيه الرغدة فله النظر واالختيار، وعليه حن خيرب نزد  لك ِبا عنده؛ لئال رِ   عُ مم  -7

 . ل: قد ندا ىل حال حتيوج زرمى هذامينزدا م  غريه؛ لقرل عثمان نزد ليا
تيوزج، االعتذار ألن عثمان قال: ال حرزد التيوزج زرمى هذا، وَل زقل حنر نكر: ال حرزد ال -3 

 وقد تان زرزده حني قال: لر ترتدا لنكحتدا، وَل زقل: نزم، وال ال.

                                                           

 4تسررة النساء:   (1)
 املزجم الرتسيط،د النجار(، )إنراهيم مرطفى / حمحد اليزات / حامد عدد القادر / حمم، اجملمع اللغة الزرنية نالقاهرة (2)

 . 324/ 7 الناشر: دار الدعرة،

(
3

فقيه شافزّي،   الدز  رنيين، مشسم(، حممد ن  حمحد الش 4271 - 111ه  =  377 - 111اخلمِطيب الشرنِيين، )( 
/ 1ط( حرنزة جملدات، يف تفسري القرآن. األعالم لليرتلي.  -مفسر. م  حهل القاهرة. له ترانيف، مندا )السراج املنري 

1 . 
الطدزة: األوىل،  ،مغين احملتاج إىل مزرفة مزاين حلفاظ املنداج ،مشس الدز ، حممد ن  حمحد،اخلطيب الشرنيين (4)

 . 4/711، الناشر: دار الكتب الزلمية ،م4334 -ه  4442
 .نإخترار 737-7/777،شرح صحيح الدخارى ،ان  نطال  (5)
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الرخرة حن جيد الرجل على صدزقه ىف الشىء زسأله، فال جييده إليه وال ززتذر ِبا ززذره  -4 
 .ا إ ا عرض عليه ما فيه الغدطة لهنه؛ ألن النفرس جدلت على  لك، التسيم

ظدره صاحده جاز للذى حتسر إليه إظداره، حال ترى حن تتمان السر، فإن حظدره اهلل حو ح  -2
  . نر نكر عمر ِبا تان حتسر إليه منهالنىب، عليه السالم، ملا حظدر تيوجيدا حعلم ح

وىف قرل حىب نكر لزمر نزد تيوزج رتسرل اهلل )صلى اهلل عليه وتسلم( هبا: لزلك وجدت  -1
م  تسرء املزاشرة حن ح حن زؤتى إليه علّى، دليل على حن الرجل إ ا حتى إىل حخيه ما ال زرل

 .  ززتذر وززرتف
وىف قرل عمر ألىب نكر: نزم دليل على حن على اإلنسان حن خيرب ناحلق ع  نفسه وإن   -7

 . تان عليه فيه شىء
ه خيطب امرحة قدل حن زظدر فيه دليل حنه جائي للرجل حن زذتر ألصحانه ومل  زثق نرحزه حن -8

 . خطدتدا
حنه م   تر على زدل ( ْم حمُتْ  أِلُْفِشيم تِسرَّ رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ف ملم قرله: ) -9

امرحة قدل حن زظدر خطدتدا، فإن  تره ىف مزىن السر، فإن إفشاء السر ىف النكاح وىف غريه 
 م  املداح ال جيرز.

تان َل زرت  إليدا ملا   حن الردزق ال خيطب امرحة علم حن صدزقه زرزدها لنفسه، وإن -10 
خياف م  القطيزة نيندما، وَل ختف القطيزة نني غري اإلخران؛ ألن االترال نيندما ضزيف 

 غري اترال الرداقة ىف اهلل. 
ا لمقمِدْلتُ دماقرله: )   -41  حن اخلطدة إَّنا جترز نزد حن زرتتدا اخلاطب. على  ( زدلّ  وملمْر ت مرمتمدم

النىب، عليه السالم، فيدا ِبطدة حو حراد حن زتيوجدا، حال  الرخرة ىف تيوزج م  عرض -12
 . ى قرل حىب نكر: لر ترتدا تيوجتداتر 

حن األب ختطب إليه ننته الثيب تما ختطب إليه الدكر، وال ختطب إىل نفسدا، وحنه  -13
 زيوجدا. 

عليدا  سدا وعقد النكاحفساد قرل م  قال: حن للمرحة الدالغة املالكة حمرها تيوزج نف -14
 . دون وليدا

 . وإنطال قرل م  قال: للدالغ الثيب إنكاح م  ححدت دون وليدا -15
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وىف ترته حن زأمره ناتستئمارها، وَل جند ع  عمر حنه اتستأمرها، دليل حن للرجل حن زيوج  -16
اننته الثيب م  غري حن زستأمرها إ ا علم حهنا ال تكره  لك، وتان اخلاطب هلا تفًئا؛ ألن 

 ، فأغىن علم عمر ع  اتستئمارهارتسرل اهلل )صلى اهلل عليه وتسلم(  تك  لرتغب ع حفرة َل
". 

اتفق مجدرر حهل الزلم على حنه الجيرز النكاح ااّل نرىلٍّ وم  ال ( "1) ما مزناه: ان  نطالوقال 
ع  الشزىب، واليهرى حنه إ ا تيوجت نغري إ ن وليدا تفًئا فدر وىل هلا فالسلطان ولّيدا ولك  

: إن  حهل الظاهر فقال قال حنر حنيفة: إ ا تانت نالغة عاقلة زالت والزة الرىل عندا ،ائيج
 " .تانت نكرًا فالند م  وىل، وإن تانت ثيًدا َل حتتج إىل وىل

 زاىل: لقرله ت وال جيرز عقد املرحة على نفسدا حبالوالراجح ما قاله اجلمدرر  
ن مُدْم ومِإ ما طملَّْقُتُم النِّسماءم ف مد ملمغْ }  م حمجملمُد َّ فمالم ت مْزُضُلرُه َّ حمْن ز مْنِكْح م حمْزوماجمُد َّ ِإ ما ت مرماضمْرا ن مي ْ

 .(2){ نِاْلممْزُروِف  مِلكم زُرعمُظ نِِه ممْ  تمانم ِمْنُكْم زُ ْؤِمُ  نِاللَِّه وماْلي مْرِم اآْلِخرِ 
لمٌة عملمى حمنَّ :  -_رمحه اهلل (3)قال ان  تثري ِْلُك حمْن تُ يموِّجم ن مْفسمدما، ومحمنَُّه الم  ومِفيدما دمالم اْلممْرحمةم الم متم

 . (4)" نُدَّ يف ت مْيِوجِيدما  ِمْ  وميلٍّ 
ْن مُزرُه َّ عمِ  : -رمحه اهلل– (5)قال الدغر  فمال ت مْزُضُلرُه َّ حمْن ز مْنِكْح م حمْزواجمُد َّ، حمْ : الم متم

ْنُع، وم  ُة، النِّكماِح، وماْلزمْضُل: اْلمم ْرحمةم الم تمِلي  ...حمْصُلُه الضِّيُق ومالشِّدَّ وميف اآْلزمِة دملِيٌل عملمى حمنَّ اْلمم

                                                           

 . 747-7/744املرجع السانق. نتررف،  (1) 
 . 737تسررة الدقرة:    (2)
. انظر 774امساعيل ن  عمرالقرشي الدمشقي ان  تثري، حنر الفداء، الفقيه الشافزي املفسر املؤرخ، تريف تسنة   (3)

املدزنة  –، الناشر مكتدة دار الزلرم واحلكم 343ترمجة رقم  711حمحد ن  حممد األدنرو  ص –طدقات املفسرز  
 .4337لسنة  4املنررة ط

ق: تسامي ن  حممد تسالمة، الطدزة: الثانية يحقنتتفسري القرآن الزظيم،  ،الفداء إمساعيل ن  عمر رحنان  تثري،  (4)
 .4/134 اشر: دار طيدة للنشر والترززع،الن ،م 4333 -ه  4471

ِد نِ  الفمرَّاء الد مغمِرّ ، الزمالَّممُة الُقْدومُة احلماِفُظ، شمْيُخ اإِلتْسالمِم، حُمِْيي الس نَّة، حمنُر حُمممٍَّد احُلسمنْي ن  ممْسُزْرِد نِ  حُمممَّ  (5)
ُفمسُِّر، صماِحُب التَّرمانِْيِف، تم  "شرح ا

لس نَِّة" وم "ممزماَِل الت َّْنيِزل" وم "املرمانيح"، ومِتتماب " الت َّْدِذزب" يِف الشَّاِفِزّي، امل
مْذهمب، وم "اجْلمع ن منْيم الرَِّحْيحمنْيِ"، وم "األم 

ِدزْثاً"، وحشياءامل  . 44/371الذهيب، تسريحعالم الندالء،  .ْرنمِزنْيم حم
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ِْلُك  مِلكم َلْم زمُكْ  ُهنماكم عمْضٌل، ومالم لِن مْدِي اْلرميلِّ عمِ  اْلزمْضِل ممزْ  انمْت متم " ىًن عمْقدم النِّكماِح، ِإْ  لمْر تم
(1). 

: زموَّْجُت عمِ  احلمسمِ ، }فمالم ت مْزضُ  ثميِن ممْزِقُل ْنُ  زمسماٍر، حمن َّدما ن ميملمْت ِفيِه، قمالم : حمدَّ ُلرُه َّ{ قمالم
تُ دما جماءم خيمْطُدُ دما، ف مُقْلُت لمُه: زموَّْجُتكم ومف مرمشْ  ُتكم ُحْخًتا يل ِمْ  رمُجٍل فمطملَّقمدما، حمىتَّ ِإ ما انْ قمضمْت ِعدَّ

، فمطملَّْقت مدما، مُثَّ ِجْئتم ختمْطُدُ دما، الم وماللَِّه الم ت مُزرُد إِلمْيكم حمنمًدا، ومتمانم رمُجاًل الم نمْأسم ِنِه،  ومحمْترمْمُتكم
ِذِه اآلزمةم: }فمالم ت مْزُضُلرُه َّ{ف مُقْلُت: اآلنم  مْرحمُة تُرِزُد حمْن ت مْرِجعم إِلمْيِه، فمأمنْ يملم اللَُّه هم

انمِت امل حمف ْزمُل زما  ومتم
: رمتُسرلم اللَّ   (2)«ف ميموَّجمدما ِإزَّاهُ »ِه، قمالم

عمْ  عماِئشمةم، قمالمْت: قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه  -صلى اهلل عليه وتسلم-ولقرل رتسرل اهلل
ا اْلرميل ، فمِنكماُحدما نماِطٌل، فمِنكماُحدما نماِطٌل، فمِنكماحُ »ومتسملَّمم:  دما نماِطٌل، فمِإْن حممي ما اْمرمحمٍة َلْم زُ ْنِكْحدم

 (3)«حمصمان مدما، ف ملمدما ممْدرُهما ِبما حمصمابم ِمن ْدما، فمِإِن اْشتمجمُروا، فمالس ْلطماُن وميل  ممْ  الم وميلَّ لمهُ 
اتفق مجدرر الزلماء حنه ال جيرز نكاح إال نرىل إما مناتسب حو وصى حو قال ان  نطال: 

سدا حبال، روى هذا ع  عمر، وعلى، وان  عداس، السلطان، وال جيرز عقد املرحة على نف
وان  مسزرد، وحىب هرزرة، وروى ع  شرزح، وان  املسيب، واحلس ، وان  حىب ليلى، وهر قرل 
مالك، والثررى، وحىب زرتسف، وحممد، والشافزى، وحمحد، وإتسحاق، وحىب عديد. وحكى ان  

دا تفًئا فدر جائي. وقال مالك ىف املنذر، ع  الشزىب، واليهرى حنه إ ا تيوجت نغري إ ن ولي
املزتقة واملسكينة الىت ال خطب هلا، فإهنا تستخلف على نفسدا م  زيوجدا، وجيرز  لك، 

ملرحة زكفلدا الرجل حن تيوجيه عليدا جائي، وحما تل امرحة هلا قدر وغىن فال زيوجدا إىل ا وتذلك
زالت والزة الرىل عندا، فإن عقدت الرىل حو السلطان. قال حنر حنيفة: إ ا تانت نالغة عاقلة 

                                                           

ق : عدد الرزاق املدد ، الطدزة : األوىل يحقنت ،رآنتفسري الق مزاَل التنيزل يف ،حممد احلسني ن  مسزرد رحن ،الدغر  (1)
 .4/771 نريوت،–الناشر : دار إحياء الرتاث الزريب  ،ه  4471، 

 .2431، رقم احلدزث: 41/ 7 ،. تتاب النكاح، ناب ال نكاح إال نريلهصحيحيف  الدخار  حخرجه (2)
يف  الرتمذ وحخرجه  ،7113، رقم احلدزث: 773/ 7ريل. تتاب النكاح، ناب يف ال .هتسننيف  داود رنح حخرجه (3)

همذما حمِدزٌث »وقال:  ،4417، رقم احلدزث: 333/ 3. حنراب النكاح،ناب قدل  ناب ماجاء ال نكاح إال نريل، هتسنن
، انظر: تقرزب قال حنر حاُت تانت فيه غفلة...ن  حيب عمر صدوق  ن  حيىيحممد  وهر تذلك ألن يف تسنده  «حمسم ٌ 

، رقم 4/112. تتاب النكاح، ناب ال نكاح إاّل نريل، هتسننيف  ماجة ان  ، وحخرجه1334، الرقم: 4/243تدذزب.ال
 . 74712 رقم احلدزث: ،41/743.همسنديف  حمحد وحخرجه، 4173احلدزث: 
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ننفسدا جاز، وإن ولت رجاًل حىت عقد جاز، ووافقنا على حهنا إ ا وضزت نفسدا ىف غري  
تفء تان للرىل فسخ النكاح. وشذ حهل الظاهر حزًضا، فقالرا: إن تانت نكرًا فالند م  

 . (1)" وىل، وإن تانت ثيًدا َل حتتج إىل وىل، وهذا خالف اجلماعة
 فروع حتتهو  اإلرث :نيب الثاالمطل

  هماورد فيه عن الفرع األول:
ث منما ِإنْ رماِهيمُ قال الدخار :  حمدَّ

ْنُ  ُمرتسمى، حمْخد مرمنما ِهشمامٌ  (2)
، حمْخد مرمنما ممْزممرٌ (3)

، (5)عمِ  الي ْهرِ ِّ ( 4)
عمْ  ُعْرومةم 
، حمنَّ فماِطممةم (7)عمْ  عماِئشمةم ( 6)

 ...عملمي ْدما السَّالمُم، (8)

                                                           

 .7/747،شرح صحيح الدخار  ،ان  نطال  ( 1)

لراز  زلقب الرغري ثقة حافظ م  الزاشرة مات نزد إنراهيم ن  مرتسى ن  زيزد التميمي حنر إتسحاق الفراء ا  (2)
وروى ع  خلق تثري مندم: هشام ْن  زرتسف الرنزاين، . 723، الرقم: 4/34تقرزب التدذزب.  الزشرز  ومائتني ع.

، 743/ 7هتذزب الكمال. )خ د عس(، والرليد ْن  مسلم )خ م د ت( ، وحيىي ْن  زترزا ْن  حميب زائدة )خ م د(. 
  . 724الرقم: 

هشام ن  زرتسف الرنزاين حنر عدد الرمح  القاضي ثقة م  التاتسزة مات تسنة تسدع وتسزني ]ومائة[ خ. تقرزب   (3)
. روى ع  طائفة م  الناس مندم: عدد امللك ن  ُجرمْزج )خ د(، والقاتسم ن  فياض  7313، 4/237التدذزب. 

 .1237، 31/711 األنناو  )دس( ، وممْزممر ن  راِشد )خ دت س(. هتذزب الكمال.
(  مزمر ن  راشد األزد  مرالهم حنر عروة الدرر  نيزل اليم  ثقة ثدت فاضل إال حن يف روازته ع  ثانت واألعمش 4)

]وعاصم ن  حيب النجرد[ وهشام ان  عروة شيئا وتذا فيما حدث نه نالدررة م  تدار السانزة مات تسنة حرنع ومخسني 
. روى عنه خلق تثري مندم: حممد ن  مسلم  1113،الرقم: 4/444التدذزب. وهر ان  مثان ومخسني تسنة ع. تقرزب 

 . 1414، 312/ 71ْن  شداب الي ْهرِّ  )ع( ، وهشام ن  عروة )خ م دس( ومهام ْن  منده )ع(. هتذزب الكمال.
 .73ص (   تسدقت ترمجته5)
فقيه مشدرر م  الثالثة مات ]قدل املائة[ تسنة  عروة ن  الينري ن  الزرام ن  خرزلد األتسد  حنر عدد اهلل املدين ثقة(  6)

روى ع   . 4227، الرقم: 4/313هتذزب التقرزب. حرنع وتسزني على الرحيح ومرلده يف حوائل خالفة عثمان ع.
خلق تثري مندم: خالته عائشة حم املؤمنني )ع(، وحم حديدة ننت  حيب تسفيان )د س(  وحم تسلمة )خ س( زوجيت النيب 

 . 3312،الرقم: 44/ 71هتذزب الكمال.  عملمْيِه وتسملَّمم. صملَّى اللَّهُ 
روت عم : النيب صلى اهلل عملمْيِه وتسملَّمم )ع( الكثري الطيب،  وحنيدا حيب نكر الردزق ، 41تسدقت ترمجتدا ص (   7)

 .  7112الرقم: ، 777/ 32)ع( ،  وفاطمة اليهراء ننت رمتُسرل اللَِّه صملَّى اهلل عليه وتسلم )ع( . هتذزب الكمال. 
(  فاطمة اليهراء ننت رتسرل اهلل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم حم احلس  تسيدة نساء هذه األمة تيوجدا علي يف السنة الثانية  8)

/ 4تقرزب التدذزب.  م  اهلجرة وماتت نزد النيب صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم نستة حشدر وقد جاوزت الزشرز  نقليل ع.
 . 1121الرقم: ، 724
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ومالزمدَّاسم  
، ف مقمالم حمنُر (1) ْيد مرم ، حمت ميما حمنما نمْكٍر ز مْلتمِمسماِن ِمريماث مُدمما، حمْرضمُه ِمْ  فمدمٍك، ومتسمْدممُه ِمْ  خم

ْزُت النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ز مُقرُل:  قمٌة، ِإَّنَّما زمْأُتلُ »نمْكٍر: مسِم آُل  الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدم
الِ 
م
ا امل وماللَِّه لمقمرمانمُة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم حمحمب  ِإيلمَّ حمْن حمِصلم ِمْ  « حُمممٍَّد يف همذم

 .(2)"ق مرمانميِت 
 : لطائف اإلتسنادثانيالفرع ال

رجال اإلتسناد تلدم حئمة تدار حخرج هلم حصحاب الكتب الستة تسرى هشام ن  زرتسف -4
 هر م  حفراد الدخار .و 
 . -رمحدما اهلل–روازة التانزي ع  التانزي ان  شداب ع  عروة  -7 
 رضي اهلل عندما_. -روازة التانزي ع  خالته الرحانية عروة ع  عائشة  -3
–روازة الرحانية ع  الرحايب حو روازة الدنت ع  األب عائشة ع  حيب نكر الردزق  -4

 . -رضي اهلل عندما
 وشرعاً  لغةً  اإلرثتزرزف  : لثثاال الفرع
 الديقة حو ما زدقى نزد ححد لشخص حخر :اإلرث

) الدمِقيَُّة ِم م الشَّْيِء( وميف ُنْسخمة ُحْخرمى: م  ُتلِّ شمْيِء، وعدارُة  :اإِلْرثُ  قال يف تاج الزروس:
 . (3)"الّلسان: اإِلْرُث م  الشْيِء: الدمِقيَُّة م  حمْصِلِه، واجلمْمع ِإرماثٌ 

 
 

                                                           

الزداس ان  عدد املطلب ان  هاشم عم النيب صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم مشدرر مات تسنة اثنتني وثالثني حو نزدها وهر  (  1)
 . 3477، 733/ 4ان  مثان ومثانني ع. املردر السانق.

تتاب فرض  .4741ث: ، رقم احلدز2/433 ،. تتاب املغاز ، ناب غيوة خيربيف صحيحه الدخار  حخرجه (2)
، تتاب املغاز ، نماُب حمِدزِث نميِن النَِّضرِي، ومخممْرمِج رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم 3137،3133، 4/73 اخلمس،
، 1/443، «ت مرمْتنما صمدمقمةٌ  الم نُررمُث مما»،تتاب الفرائض، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: 4132، 2/31ِإلمْيِدْم 

الم نُررمُث مما ت مرمْتنما ». تتاب اجلداد والسري، نماُب ق مْرِل النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: يف صحيحه ، ومسلم1772،1771
قمةٌ    .4723، 3/4311،4314، صمدم

احملققني، الناشر:  ق: جممرعة م يحقنت  ،القامرس تاج الزروس م  جراهر ،ّمد ن  حمّمد ن  عدد الرزّاقحم ،اليَّنيد  ( 3)
 . 422/ 2 ،دار اهلدازة
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اإْلِْرث وماْلِمريماث قمالم اْلمربد
 . (2)"حمصله اْلزماِقدمة ومممْزنماُه ُهنما ااِلْنِتقمال م  وماِحد ِإىلم آخر (1)

ممْكُسررمة لكسرة اْلرماو   اْلرماو حلفا اإْلِْرث حمصله م  اْلِمريماث ِإَّنَّما ُهر ورث فقلدت"قمالم حمنُر ُعد مْيد: 
}ومإ ما الر تس ُل حُق َّتمْت{ قمالم اللَّه عي ومجل...تممما

ومحمصلدما م  اْلرمْقت فمجزلت اْلرماو حلفا  3
ممْضُمرممة لضمة اْلرماو تممما تسرت يف تِْلكم اأْلمْشيماء لكسرة اْلرماو. فمكمأمن مزىن احلمِدزث حمنُكْم 

 (4)"على نمِقيَّة م  ورث ِإنْ رماِهيم ومُهرم اإْلِْرث
: الرِْرث، والرمْرث، واإِلْرث، واإلراث، والرِرماث، عم  انْ " يف هتذزب اللغة:قال    اأْلمعرمايب، قمالم

والرّتاث: وماِحد.قمالم حمنُر ززد: ومِرث فالٌن حمناه، ف مُدرم زمرِثه ِورماثًة وِمريماثاً.وحمْورمث الرَُّجُل وملده مماال 
ن مالمه ت مْررِزثاً، وم   مِلكم ِإ ا حمْدخل على وملده وومرمثته يف مماله ومم  إزرماثاً حمسمناً.ومورَّث الرَُّجل نمين فالم

 لمْيسم ِمن ُْدم جيمْزل لمُه نمِريدا.
 وماْلرماِرث: صفة ِم  ِصفمات اهلل عّي وجّل، ومُهرم الداِقي الّدائم.

نا مماال، حمرِثه ِوْرثاً وومْرثاً، ِإ ا مماتم ُمرمرِّثك فمرمارم مرياثُه لمك.  ومزُ قمال: ومرِْثت فالم
زمرُِثىِن ومزمِرُث ِمْ ءماِل دمْب ىِل ِم  لَُّدْنكم وملِّيًا الم اهلل ت مزماىلم ِإْخدمارًا عم  زترزّا ودعائه إزّاه: }ف م قم 

ز مْزُقربم وماْجزمْلُه رمبِّ رمِضيًّا{
حم  زمدقى نمزد  فيمرري لمُه مرياثي. وماهلل عّي وجّل زمرث األمْرض  5

رِثني. حم  زمدقى وز مْفىن مم  تسراُه فمريجع مما تمانم ملك اْلزداد إِلمْيِه ومْحده ومم  عملمي ْدما، ومُهرم خري اْلرما
 الم شرزك لمُه.

ْيُت وارِثمه مالمه، حم  تمرته لمهُ 
م
ن، حم  جمزْلت ِمريماثه لمُه.وحمْورمث امل نا م  فالم  6" وزُقال: ومرَّثت فالم

                                                           

م(، حممد ن  زيزد ن  عدد األترب الثمايل األزد ، حنر الزداس،  133 - 171ه  =  711 - 741املِد ْرمد، )  (1)
ووفاته ندغداد. م  تتده )الكامل املزروف ناملربد: إمام الزرنية ندغداد يف زمنه، وححد حئمة األدب واألخدار. مرلده نالدررة 

 .444/ 7ط(. األعالم لليرتلي. -
، احملقق: عدد الغين 741/ 4ه (،171حترزر حلفاظ التنديه.أليب زترزا حميي الدز  حيىي ن  شرف النرو  )املترىف:  (2)

 4411دمشق، الطدزة: األوىل،  –الدقر،الناشر: دار القلم 
3

 . 11ة المرسالت: سور - 

الطدزة: األوىل، ، حقق: د. حممد عدد املزيد خان، نتغرزب احلدزث ،القاتسم ن  تسالّم ن  عدد اهلل ،ديدحنر عُ ( 4)
 . 417-4/414، الدت  -الناشر: مطدزة دائرة املزارف الزثمانية، حيدر آناد ،م 4314 -ه   4314

 

 . 1-2تسررة مرمي:  (5)
 ،م7114الطدزة: األوىل،  ،ق: حممد عرض مرعبيقح، نتهتذزب اللغة ،حنر منررر حممد ن  حمحد ،األزهر  (6)

 . 42/12، نريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث الزريب 
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 شرعا الميراثاإلرث و  تعريف 
 انع يفوانزدام املر  عند حتقق مرت املررِّث ث إىل الرارثم  املررِّ  وهر املال حو احلق املنقرل

 .الرارث 
اِم ا مجمُْع فمرِزضمٍة ِبمْزىنم ممْفُروضمٍة: حمْ  ُمقمدَّرمٍة ِلمما ِفيدما ِم ْ الفرائض  (1):اخلطيب الشرنيين قال لسِّدم

ا ومشمْرًعا ُهنما نمِري  . (2)"ٌب ُمقمدٌَّر شمْرًعا لِْلرماِرثِ اْلُمقمدَّرمِة ف مغُلِّدمْت عملمى غمرْيِهم
 (3)رزف عام ندزض ححكامه تز :الفرع الرابع

مرضرع علم الفرائض. مرضرع علم الفرائض الرتتات م  حيث قسمتدا ونيان نريب تل 
 وارث مندا.

 مثرة علم الفرائض. مثرة علم الفرائض إزرال  و  احلقرق حقرقدم م  الرتتة.
زلم علم الفرائض فرض تفازة إ ا قام نه م  زكفي تسقط اإلمث حكم تزلم علم الفرائض. ت

 ع  الداقني.
 . وتتزلق نالرتتة األحكام اآلتية ،مرضرع علم الفرائض: هر الرتتات

 . دفنه تاج إليه م  وقت وفاته إىلحواًل: جتديي امليت نغسله، وتكفينه، ودفنه، وفزل ما حي 
زداد، فال تقسم الرتتة حىت تقضى هذه الدزرن لقرله ثانياً: قضاء دزرنه اليت هلا مطالب م  ال 

ِليٌم  تزاىل: }  .  (4){ِمْ  ن مْزِد ومِصيٍَّة زُرصمى هِبما حمْو دمْزٍ  غمي ْرم ُمضمارٍّ ومِصيًَّة ِم م اللَِّه وماللَُّه عمِليٌم حم
داء ثالثاً: تنفيذ وصازا امليت يف حدود الثلث لغري الرارث نزد حداء ما زكفي للتجديي وح

ِمْ  ن مْزِد ومِصيٍَّة زُرصمى هِبما لقرله تزاىل: } الدزرن اليت عليه
(5)}. 

                                                           

فقيه شافزّي،   الدز  م(، حممد ن  حمحد الشرنيين، مشس 4271 - 111ه  =  377 - 111اخلمِطيب الشرنِيين، ) (1)
/ 1ة جملدات، يف تفسري القرآن. األعالم لليرتلي. ط( حرنز -مفسر. م  حهل القاهرة. له ترانيف، مندا )السراج املنري 

1 . 
، الطدزة: األوىل، ج إىل مزرفة مزاين حلفاظ املنداجمغين احملتا  ،مشس الدز ، حممد ن  حمحد ،اخلطيب الشرنيين (2)

 . 2/ 4 ،، الناشر: دار الكتب الزلمية .م4334 -ه  4442
، راجزه: الشيخ عدد القادر األرناؤوط،عين 371/ 2، الدخار .القار  شرح خمترر صحيح منار  ،ية حممد قاتسممح (3)

اجلمدررزة الزرنية السررزة، مكتدة املؤزد،  -مكتدة دار الديان، دمشق  نترحيحه ونشره: نشري حممد عيرن، الناشر:
 م . 4331 -ه   4441السزردزة،عام النشر: اململكة الزرنية  -الطائف 

 . 47تسررة النساء:   (4)
 . 47ة النساء. (  تسرر 5)
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 رانزاً: تقسيم ما نقي م  الرتتة نني الررثة حسب الكتاب والسنة وإمجاع األّمة.  
 ."حكم علم الفرائض: وقد حمجزت األمة على حنه فرض تفازة خامسا: 

 أركان الميراث
 اء:املرياث زقتضي وجرد ثالثة حشي

 الرارث: وهر الذ  زنتمي إىل امليت نسدب م  حتسداب املرياث. - 4
 ث: وهر امليت حقيقة حو حكما مثل املفقرد الذ  حكم ِبرته.املررِّ  - 7
 .، حواملال الذ  زنتقل م  املررِّث إىل الرارثومرياثا ،املرروث: وزسمى ترتة - 3

 هموانعو  أسباب الميراث
 : (1)قال الرحيب 

 ث الررى ثالثه ... تل زفيد رنه الرراثهحتسداب مريا
 وهي نكاح ووالء ونسب ... مانزده  للمرارزث تسدب

 حتسداب املرياث ثالثة
األول: األنرة.الثاين: الدنرة.الثالث: االترال نامليت  :شمل ثالثة حنراعوز النسب: أحدها

 .، الدنات() األنناء والدنرة )األناء، األمدات(  ني األنرةتالسانق القرانتني ىحدإن
وحما االترال نراتسطة األنرة, فيتناول األجداد واجلدات تسراء حتان اجلد حنا حب، حم تان حنا 
حم, وتسراء تانت اجلدة حم حب حم تانت حم حم وإن عال اجلد حو علت اجلدة، تما حنه زتناول 

 اإلخرة واألخرات واألعمام والزمات واألخرال واخلاالت وم  ولد تل نرع م  هؤالء.
وحما االترال نراتسطة الدنرة, فيتناول حنناء األنناء وننات األنناء، وحنناء الدنات وننات الدنات 

 . وم  ولد تل نرع م  هؤالء
وإن َل حيرل وطء وال نني اليوج واليوجة هر عقد اليوجية الرحيح شرعا  النكاح: الثانية
  . خلرة

                                                           

م(، حممد ن  علي ن  حممد ن  احلس  الرحيّب، حنر عدد اهلل، املزروف  4417 - 4414ه  =  277 - 437)  (1)
نان  املتفننة: عاَل نالفرائض، شافزّي، م  حهل رحدة مالك ن  طرق، مرلدا ووفاة. وهر صاحب األرجرزة املسماة )نغية 

 . 773/ 1فرائض. األعالم لليرتلي.ط( املشدررة نالرحدية، يف ال -الداحث 
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نزتق  زثدت حكم شرعي روه ه،تمزتقته ورثحو  ورثه مزتقه، زددوهر إ ا مات ال :الرالء الثالثة
 .حو تزاطي تسدده

 ومينع الشخص م  املرياث ... واحدة م  علل ثالث
 . (1)" رق وقتل واختالف دز  ... فافدم فليس الشك تاليقني

نكر  حيب زثديف ح الرق، والقتل، والكفر و تر الّرحيب هنا م  مرانع اإلرث ثالثًة وهي تر 
جرد ححد املرانع فيليم م  و  رنزة ال ثالثةكرن املرانع حهر الندرة فتآخر و  الردزق ما نزا
 . اإلرث املذتررة انزدام

 فقه احلدزث :الفرع الخامس
ْعلمم حمن اأْلمْمرمال الَّيِت حفاءها اهلل على رمتُسرله تفدك، وحمرال ا: (2)قال اإلمام ان  اجلرز  -4

 ... مرماحل اْلُمسلمني،ومن مفمقمة حمهله، ومزررف اْلدماِقي يف  نين النَِّضري، تمانم زمْأُخذ ِمن ْدما ن مفمقمته
  : الم ز مْقتمِسُم ومرمثميِت »عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم رمِضيم اللَُّه عمْنُه: حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم

ًا مما ت مرمْتُت ن مْزدم ن مفمقمِة ِنسمائِ  قمةٌ ِدزنمارًا ومالم ِدْرمهم  .(3)«ي، ومممُئرنمِة عماِمِلي ف مُدرم صمدم
 . (5)"" ُمْؤنمُة عماِمِلي: ز مْزيِن حمتمرمةم اأْلمْرضِ ( 4) قمالم حمنُر دماُودم:

                                                           

، الناشر: دار 273،4/3تريف تسنة  -منت الرحدية = نغيه الداحث ع  مجل املرارث.ملرفق الدز  حيب عدد اهلل   (1)
 ه 74/4/4411املطدرعات احلدزثة، الطدزة: 

ام حىب نكر الردزق رضي اهلل عدد الرمح  ن  علي ن  حممد ن  علي ن  عديد اهلل ن  عدد اهلل الدكر  م  ولد اإلم  ( 2)
تزاىل عنه اإلمام حنر الفرج ان  اجلرز ،الدغداد  احلندلي الراعظ، صاحب الترانيف املشدررة يف حنراع الزلرم م  

 ،عدد الرمح  ن  حيب نكر ،جالل الدز  ،السيرطيالتفسري، واحلدزث، والفقه، والرعظ، واليهد،والتارزخ، وغري  لك. 
 . القاهرة –الناشر: مكتدة وهدة  ،4331الطدزة: األوىل، ، ق: علي حممد عمريحق، نترز املفسرز  الزشطدقات 

ناب نفقة   ،7771، رقم احلدزث: 4/47تتاب الرصازا، ناب نفقة القيم،  .هصحيحيف  الدخار  حخرجه  (3)
الم نُررمُث »لَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: تتاب الفرائض، نماُب ق مْرِل النَّيبِّ صم    ،3131، 4/14، نساء النيب صلى اهلل عليه وتسلم

تتاب اجلداد والسري، نماُب ق مْرِل النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: . هصحيحيف مسلم و  ،1773، 1/421، «مما ت مرمْتنما صمدمقمةٌ 
قمةٌ »  .4711، رقم احلدزث: 4317/ 3« . الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدم
األزد  السجستاين حنر داود ثقة حافظ مرنف السن   األشزث ن  إتسحاق ان  نشري ان  شداد تسليمان ن   (4)

  7233، الرقم: 4/721.التدذزب وغريها م  تدار الزلماء م  احلادزة عشرة مات تسنة مخس وتسدزني ت س. تقرزب
تُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ِم م اأْلمْمرماِل، حخرجه حيب داود يف تسننه. تتاب اخلراج واإلمارة والفيء، نماٌب يف صمفمازما رم  (5)
3/444 ،7374 . 
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ُ َّ النِّكماح  "  نمة ز مُقرل: حمزوماج رمتُسرل اهلل يف مزىن املتزددات أِلمنَُّه الم جيرز هلم ومتمانم تُسْفيمان اْن  ُعي مي ْ
لمْيِد َّ الن َّفمقمة، ومترتت حجره  هلمُ َّ زسكندما، ومحمرمادم ِبؤنة عمامله م  زمِلي نزده، حندا، فجرت عم 

زت رمتُسرل اهلل صلى  : ف ملممَّا قمالم حمنُر نكر: مسِم فظنت فماِطممة وماْلزمدَّاس حمن  مِلك ممَّا زقسم. قمالم
قمة " م اهلل عملمْيِه ومتسلم ز مُقرل: " الم نررث، مما ترتنما صمدم  . (1)"انْ قمطع اْلكمالم

نل تسأل الزداس وعلي حزضا  -رضي اهلل عندا -نالفاطمة هذا السؤال ليس خاصا -7
ندّ  م  املرياث تما ورد وحرادت حمدات املؤمنني حزضا حْن زرتسل  عثمان ن  عفان زسأل  مثٌُ 

 يف الرحيحني وتسن  حيب داودصرحيا 
حمْزوماجم النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِحنيم تُ ُريفِّم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى  عمْ  عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدما: حمنَّ 

زمْث م ُعْثممانم ِإىلم حميب نمْكٍر زمْسأمْلنمُه ِمريماث مُد َّ، ف مقمالمْت عماِئشم  ُة: حملمْيسم قمْد اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم، حمرمْدنم حمْن ز مد ْ
قمةٌ »ِه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: قمالم رمتُسرُل اللَّ   (2)«الم نُررمُث، مما ت مرمْتنما صمدم

ف ميمْسأمْلنمُه  حمرمْدنم حمْن ز مد ْزمْث م ُعْثممانم ْن م عمفَّانم ِإىلم حميب نمْكٍر الرِّدِّزقِ  وزاد حنر داود يف روازة القزنيب: 
ومتسملَّمم، ف مقمالمْت هلمُ َّ عماِئشمُة: حملمْيسم قمْد قمالم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ مُثُن مُد َّ ِم م النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه 

قمةٌ »عملمْيِه ومتسملَّمم:   . 3«الم نُررمُث مما ت مرمْتنما ف مُدرم صمدم
لَّمم إِنَّا الم نُررمُث وماْخت ملمفم اْلُزلممماُء يف ممْزىنم ق مْرلِِه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسم " : (4)قال ان  عدد الرب -3

قمةٌ  ا ممَّا ُخصَّ ِنِه نمِدي  نما  مما ت مرمْتنماُه ف مُدرم صمدم صملَّى  -ف مقمالم قرم م  حهل الدررة مندم ن  ُعلميَّةم همذم

                                                           
، 4/73تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.  ،الفرج عدد الرمح  ن  علي رمجال الدز  حنان  اجلرز ،   (1)
 الرزاض . –ق: علي حسني الدراب، الناشر: دار الرط  يحقنت
قمةٌ »تاب الفرائض، نماُب ق مْرِل النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: . تهصحيحيف الدخار   حخرجه  ( 2) ، «الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدم
اجلداد والسري، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  . تتابهصحيحيف  ، و مسلم1731،رقم احلدزث: 1/421
 .4721، 4373/ 3 ،«قمةٌ الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدم »
. تتاب اخلراج واإلمارة والفيء، نماٌب يِف صمفمازما رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ِم م اأْلمْمرماِل هتسننيف  داود رحن حخرجه  (3)
 . 7371، رقم احلدزث: 3/444. 
 ن  عاصم النمر  القرطيب: ولد تسنة مثان وتستني ان  عدد الرب, حنر عمر زرتسف ن  عدد اهلل ن  حممد ن  عدد الرب  (4)

وثالمثائة يف رنيع اآلخر وطلب احلدزث قدل مرلد اخلطيب نأعرام،... وتان دزًنا صيًنا ثقة حجة صاحب تسنة واتداع, 
ع اآلخر تسنة وتان حواًل ظاهرزًّا حثرزًّا مث صار مالكيًّا مع ميل تثري إىل فقه الشافزي... مات حنر عمر ليلة اجلمزة تسلخ رني

 ،ن  حمحدعدد اهلل حممد  رمشس الدز  حن ،الذهيبثالث وتستني وحرنزمائة, واتستكمل مخًسا وتسزني تسنة ومخسة حعرام. 
 .3/741 ، لدنان،-م ، الناشر: دار الكتب الزلمية نريوت4331 -ه 4443الطدزة: األوىل، ، تذترة احلفاظ
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ْرُهرنمِة ِمْ   زِزمادمًة يف فمْضِلِه تممما ُخصَّ ِبما ُخصَّ نِِه ِمْ  ِنكماٍح ف مْرقم اأْلمْرنمعِ  -اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  نِاْلمم
اٍق ِإىلم حمْشيماءم خمرَُّه اللَُّه هِبما زِزمادمًة يف فمضمائِِلِه    . ...-صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم -غمرْيِ صمدم

قمةٌ  -4 را ِبما  متمرمُه حمنُر وماْحتمج  ، قمالم آخمُرونم نمْل  مِلكم ِلأْلمْنِديماِء ُتلِِّدْم الم زُررمثُرنم وممما ت مرمُترا ف مُدرم صمدم
ْزُت ُعممرم ْن م اخْلمطَّاِب ز مُقرُل  :ِ  الدَّارمُقْطيِن  قمالم احلْمسم  ثماِن قمالم مسِم عمْ  مماِلِك ْنِ  حمْوِس ْنِ  احلْمدم

ث منما حمنُر نمْكرٍ  عم رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ز مُقرلُ  حمدَّ نما ْزشمرم اأْلمْنِديماِء مما ت مرمتْ مم  ِإنَّا} :حمنَُّه مسِم
قمةٌ   . (1){ف مُدرم صمدم
اِء السَّلمِف ِإالَّ  :قمالم حمنُر ُعممرم  ْزِ  اْلقمْرلمنْيِ مجمماعمُة ُعلممم فًا الرَّوماِفضم ومُهْم الم زُ زمدَّ  ف مزملمى همذم ونم ِخالم

ا اْلدماِب عمْ   ُدرا إِلمْيِه يف همذم ِديِل اْلُمْؤِمِننيم ومالم ُحجَّةم هلمُْم يف ق مْرِل اللَِّه ت مزماىلم ِلُشُذوِ ِهْم ِفيمما  مهم  :تسم
أِلمنَّ تُسلمْيممانم ِإَّنَّما ومِرثم ِمْ   (1){زمرُِثيِن ومزمِرُث ِمْ  آِل ز مْزُقربم : }ومق مْرلُهُ  (2){ومومِرثم تسليم  دماُودم }

                                                           

، عمْ  حميب نمْكٍر، عمِ  النَّيبِّ صملَّى   والذ  عنده:َل حجد هذا احلدزث هبذا اللفظ عند الدارقطين( 1) ومتُسِئلم عمْ  حمِدزِث ُعممرم
قمٌة، احلْمِدزُث ِنطُرلِِه.اللَُّه عملمْيِه وتسلم: إنا الم نُررمُث مما ت مرمْتنما  : رموماُه مماِلُك ْنُ  حمنمٍس، ومحمنُر حُومْزٍس، ومزِزماُد ْنُ  تسمْزٍد،  صمدم ف مقمالم

، عمْ  حميب نمْكٍر، حمدَّثم نِِه عمْ  مماِلٍك تمذمِلكم مجمماعمٌة.عمِ  ا  لي ْهرِ ِّ، عمْ  مماِلِك ْنِ  حمْوٍس، عمْ  ُعممرم
، ومعمْمُرو ْنُ  ممْرُزوٍق، ومِإتْسحماُق ْنُ  حُمممٍَّد اْلفمرمِو    ُدْم: ُجرمْزرِزمُة ْنُ  حممْسماءم، ومِنْشُر ْنُ  ُعممرم ُم ن  حديب ن  غمْيوماُن، ، وماهْلمْيثم ِمن ْ

، عمْ  حيب نكر ِذِه اأْلمْلفماظم عمْ  ُعممرم ، عمِ  النَّيِبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه . فمأمتْسنمُدوا هم ُرُهْم ز مْرِوزِه عمْ  مماِلٍك ف مُيْسِنُدهما، عمْ  ُعممرم ومغمي ْ
ا احلْمِدزثم ممْزممٌر، وماْنُ  حميب عمِتيٍق، ومُشزم  ُرُهْم، فمأمتْسنمُدوا همِذِه وتسلم، وروى همذم ْيُب ن  حيب محية، وحتسامة ن  ززد، ومغمي ْ

، عمِ  النَّيِبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم، وم م  ثماِن، عمْ  ُعممرم ، عمْ  اأْلمْلفماظم، عمْ  مماِلِك ْنِ  حمْوِس ْنِ  احلْمدم تمُروا يف احلْمِدزِث عمْ  ُعممرم
: حمنما وميل  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حمْعممُل تممما عمِملم رمتُسرُل اللَِّه صملَّىحميب نمْكٍر الرِّدِّزقِ  اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم.  ، حمنَُّه قمالم

ِلِك ْنُ  ُعممرْيٍ، عمِ  الي ْهرِ ِّ، فمأمتْسنمدمُه عمْ  مماِلِك ْنِ  حمْوِس نْ  ثماِن، عمْ  حميب نمْكٍر: حمنَّ النَّيِبَّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومرموماُه عمْدُد اْلمم ِ  احلْمدم
: الم نُررمُث مما ت مرْتمنما صمدمقمٌة.  ومتسملَّمم، قمالم

ِلكم تمِليُد ْنُ  تُسلم  ِلِك ْنِ  ُعممرْيٍ تمذم ن مُدمما ُعممرم ْن م اخْلمطَّاِب، حمدَّثم نِِه عمْ  عمْدِد اْلمم ْ زمُكْ  نِاْلقمِر ِّ َلْم زمْذُتْر ن مي ْ ُه، ومَلم ْيممانم ومْحدم
حموَُّل حمِدزِث حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اللَُّه عمْنُه عمِ   ،الزلل الراردة يف األحادزث الندرزة.حخرجه الدارقطين يف يف احلْمِدزثِ 
 .1، رقم احلدزث: 471-4/411، ِضيم اللَُّه ت مزماىلم عمن ُْدمماُعممُر، عمْ  حميب نمْكٍر رم ،لَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم النَّيِبِّ صم 

هبذا  ،1313، رقم احلدزث: 4/14يف تتاب الفرائض،  تر مرارزث األندياء، ،الكرب  هلنسازي يف تسننا ولك  حخرجه
ناهلل حنشدتم  :قال عمر لزدد الرمح  وتسزد وعثمان وطلحة والينري :: ع  مالك ن  حوس ن  احلدثان قالقال اللفظ

الذ  قامت له السماوات واألرض مسزتم النيب صلى اهلل عليه و تسلم زقرل : إنا مزشر األندياء ال نررث ما ترتنا فدر 
رواته تلدم حئمة ثقات وثدت روازة نزضدم ع   دزث صحيح على شرط الشيخني فاحلصدقة قالرا اللدم نزم" 

،رقم 4/421،جماءم يف تمرِتمِة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم نماُب مما الدزض.والرتمذ  يف تسننه، يف حنراب السري، 
ا حمِدزٌث حمسمٌ  صمِحيٌح غمرِزٌب ِمْ  حمِدزِث مماِلِك ْنِ  حمنمسٍ ، وقال الرتمذ : 4141احلدزث:   . ومهمذم

 . 41تسررةالنَّْمِل:  ( 2)



 
 

125 

اِء نِتمْأِوزِل اْلُقْرآِن ومتمذمِلكم قماُلرا يف ق مْرلِِه تمذمِلكم قما،دماُودم الن دُ رَّةم وماْلِزْلمم وماحلِْْكممةم  لم مجمماعمُة اْلُزلممم
إال احلس  فإنه قال زرثين وزرث م  آل ززقرب الندرة (2){ل ز مْزُقربم آزرثىن وزرث م  }ت مزماىلم 

 . (3)"واحلكمة
القرل  يفهكذا زفدم م  تال م ان  عدد الرب حّن قرل احلس  الدرر  خيالف قرل اجلماعة  

نالقرلني هر زقرل نقرل واحد وهر حّن األندياء مجيزا الزررمثرن وماترترا فدر صدقة ومرياث 
األندياء الندرة واحلكمة والزلم وهذا القرل هر الراجح للحدزث الذى مضى وهلذاحلدزث الذ  

 .زأيت
ِثرِي ْنِ  ق مْيسٍ  اِلًسا ممعم حميب الدَّْردم (4)عمْ  تم : ُتْنُت جم اِء، يف ممْسِجِد ِدممْشقم فمجماءمُه رمُجٌل، ، قمالم

: زما حمنما الدَّْردماِء: ِإينِّ ِجْئُتكم ِمْ  ممِدزنمِة الرَّتُسرِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم حلِمِدزٍث ن ملمغميِن  ، حمنَّكم ف مقمالم
ثُُه، عمْ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم مما ِجْئتُ  ْزُت رمتُسرلم اللَِّه  حُتمدِّ ٍة، قمالم فمِإينِّ مسِم حلِماجم

ممْ  تسملمكم طمرِزًقا زمْطُلُب ِفيِه ِعْلًما تسملمكم اللَُّه ِنِه طمرِزًقا ِمْ  طُُرِق »صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مُقرُل: 
ت مدما رًِضا ِلطماِلِب الْ  ِئكمةم لمتمضمُع حمْجِنحم ِزْلِم، ومِإنَّ اْلزماَِلم لميمْست مْغِفُر لمُه ممْ  يف اجلْمنَِّة، ومِإنَّ اْلممالم

اِء، ومِإنَّ فمْضلم اْلزماَلِِ عملمى اْلزماِنِد، تمفمْضِل  السَّممرماِت، ومممْ  يف اأْلمْرِض، وماحْلِيتماُن يف جمْرِف اْلمم
ا لمةم اْلدمْدِر عملمى تسمائِِر اْلكمرماِتِب، ومِإنَّ اْلُزلممم ِر لمي ْ ءم ومرمثمُة اأْلمْنِديماِء، ومِإنَّ اأْلمْنِديماءم َلْم زُ رمرِّثُرا ِدزنمارًا، اْلقممم
ُه حمخمذم حِبمظٍّ وماِفرٍ  ًا ومرَّثُرا اْلِزْلمم، فمممْ  حمخمذم  . (5)«ومالم ِدْرمهم

                                                                                                                                                                       

 . 1تسررة مرمي:   (1)
 . 1تسررة مرمي:  ( 2)
الطدزة:  تحقيق: تساَل حممد عطا، حممد علي مزرض،ن،  االتستذتار. ،عمر زرتسف ن  عدد اهلل رحن ،د الربن  عدا (3)

 . 1/234نريوت،  –الناشر: دار الكتب الزلمية  ،م7111 – 4474األوىل، 
 الرحانة د م  الثالثة وهم ان  قانع فأورده يف فاً قيس ت ان  تثري واألول حتثر ضز تثري ن  قيس الشامي ]و[ زقال   (4)

 . 2174، الرقم: 411/ 4ق .تقرزب التدذزب. 
 والرتمذ  ،3144،رقم احلدزث:  3/43تتاب الزلم، نماُب احلْمثِّ عملمى طملمِب اْلِزْلِم،  .هتسننيف  حيب داود حخرجه  (5)

ومالم ن مْزِرُف  وقال:،7117دزث: ، رقم احل41/ 2نراب الزلم، نماُب مما جماءم يف فمْضِل الِفْقِه عملمى الِزدمادمِة،  ح .هتسننيف 
ث منما  ي ْرمةم، وملمْيسم ُهرم ِعْنِد  ِبُتَِّرٍل همكمذما حمدَّ اِء ْنِ  حم ا احلمِدزثم ِإالَّ ِمْ  حمِدزِث عماِصِم ْنِ  رمجم اٍش هِبمذما همذم حممُْمرُد ْنُ  ِخدم

ا احلمِدزُث عمْ  عماِصِم ْنِ  رم  تْسنماِد ومِإَّنَّما زُ ْرومى همذم ِثرِي ْنِ  ق مْيٍس، عمْ  حميب اإْلِ يٍل، عمْ  تم ي ْرمةم، عمِ  اْلرملِيِد ْنِ  مجِم اِء ْنِ  حم جم
ا حمصمح  »الدَّْردماِء، عمِ  النَّيِبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  اٍش، ومرمْحُ  حُمممَِّد ْنِ  ِإمْسماِعيلم همذم ا حمصمح  ِمْ  حمِدزِث حممُْمرِد ْنِ  ِخدم  «ومهمذم

. نماٌب يف فمضمائِِل حمصمحماِب رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، نماُب فمْضِل اْلُزلممماِء وماحلْمثِّ عملمى هتسننيف  ان  ماجةحخرجه و 
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 فرعاند وحتته الزدندذ الرلح و  : مروزاته يفالثالث طلبالم
 غررنوحتته  : يف الرلحاألول لفرعا

 وشرعاً  : تزرزف الرلح لغةألولا الغصن
الرمالُح: ضّد الفساد. تقرل: صلح الشئ زرلح  ]صلح[: "(1)قال اجلرهر  : الصلح لغةً 

صلرحا، مثل دخل زدخل دخرال. قال الفراء: وحكى حصحانُنا صمُلح حزضًا نالضم. وهذا 
راحلة، واالتسم ال الشئ زرلح لك، ح  هر م  نانِتك. والِرالح نكسر الراد:

م
ُرْلح، امل

ا و   . (2)"احلا حزضا مشددة الرادصّ ازذّتر وزؤّنث. وقد اْصطملمحا وتراحلم
ِح املقدتسي: "  (3)قال اإلمام ان  قدامة: اً شرعالصلح  ٌة زُ ت مرمصَُّل هِبما إىلم اإْلِْصالم الر ْلُح ُمزماقمدم

ِمنيم ومحمْهِل احلْمْرِب، ومُصْلٌح ن منْيم حمْهِل اْلزمْدِل ن منْيم اْلُمْختمِلفمنْيِ، ومز مت من مرَُّع حمنْ رماًعا؛ ُصْلٌح ن منْيم اْلُمْسلِ 
: }ومِإْن طمائِفمتم  ن مُدمما، قمالم اللَُّه ت مزماىلم اِن ومحمْهِل اْلد مْغِي، ومُصْلٌح ن منْيم اليَّْوجمنْيِ إ ما ِخيفم الشِّقماُق ن مي ْ

ن مُدمما{ ِم م اْلُمْؤِمِننيم اق ْتمت مُلرا فمأمْصِلُحرا ن مي ْ
ا ُنُشرزًا حمْو ومقما (4) : }ومِإِن اْمرمحمٌة خمافمْت ِمْ  ن مْزِلدم لم ت مزماىلم

ي ٌْر{ ن مُدمما ُصْلًحا ومالر ْلُح خم ا ن مي ْ ا حمْن ُزْرِلحم ِإْعرماًضا فمال ُجنماحم عملمْيِدمم
ِثرُي ْنُ  عمْدِد اللَِّه   ع  (5) تم

هِ  ُيمين ، عمْ  حمنِيِه، عمْ  جمدِّ
: ْنِ  عمْمرِو ْنِ  عمْرٍف امل ، حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم

                                                                                                                                                                       

، وفيه حزضا صدوق زدم، عاصم ن  رجاء ن  حيرة الكندى هويف تسند.773، رقم احلدزث: 14/ 4 ،طملمِب اْلِزْلمِ 
تثري ن  قيس الشامى، وزقال قيس ن  تثري وهر ضزيف، وقد وثِّق، وفيه   قيل الرليد ن  مجيلد ن  مجيل، و داو شيخه 

فاحلدزث مع  لك صححه الشيخ األلداين يف تزليقه على هذه الكتب الثالثة  لزله اعتضد  (األول حتثر) هر ضزيفو 
 عنده .

عيل ن  محاد اجلرهر ، حنر نرر: حول م  حاول م(، إمسا 4113 - 111ه  =  333 - 111اجلْمْرهمر ، ) (1) 
)الطريان( ومات يف تسديله. لغرّ ، م  األئمة. وخطه زذتر مع خط ان  مقلة. حشدر تتده )الرحاح( جملدان.األعالم 

 . 343/ 4لليرتلي. 
فرر عطار، الرحاح تاج اللغة وصحاح الزرنية. ، حتقيق: حمحد عدد الغاجلرهر ، حنر نرر، إمساعيل ن  محاد،  (2) 

 4/313،م 4317 - ه  4417طدزة: الرانزة نريوت، ال –الناشر: دار الزلم للمالزني 
ْز ِ  مرفق (3)  اممةم  ن ِ  حُمممَّدِ  ن ِ  حممْحمدم  ن ُ  اهللِ  عمْددُ  حُمممَّدٍ  حمنُر الدِّ امِ  ن ِ  ُقدم ْقِدتِسّي، نمْررٍ  ن ِ  ِمْقدم

م
ممْشِقّي، مُثَّ  اجلممَّاِعْيِلّي، امل  الدِّ

ْغيِن " صاحب احلمْندمِلّي، احِلّي،الرَّ 
ُ
، عمملِ  ِم ْ  جِبممَّاِعْيلم، ممْرِلُدهُ ،"امل  .شمْزدمانم  يف  مائمٍة، وممخمْسِ  ومحمْرنمِزنْيم  ِإْحدمى تسمنمةم  نمانُ ُلسم

 تُ ُريفِّم  حُيرمْرنم، الم  اخللقُ  ومتمانم  مائمٍة، ومتِستِّ   م ِعْشرِزْ  تسمنمةم  الغمِد، ِم م  ومُدِف م  الِفْطِر، ز مْرمم  السَّْدِت، ز مْرمم  اهللِ  رممْحمةِ  ِإىلم  ومانْ ت مقملم 
 .41/421.الندالء حعالم تسري.الذهيب،  نِالد ملمدِ  ِبمْنيِلِهِ 

 . 3(  تسررة احلجرات: 4) 
  . 471(  تسررة النساء: 5) 
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ُْسِلُمرنم عملمى »
اًل، حمْو حمحملَّ حمرماًما، ومامل ، ِإالَّ ُصْلًحا حمرَّمم حمالم ُْسِلِمنيم

ائٌِي ن منْيم امل الر ْلُح جم
اًل، حمْو حمحملَّ حمرماًما ومحممْجمزمْت اأْلُمَُّة عملمى جمرماِز الر ْلِح يف  (1) ،«ُشُروِطِدْم، ِإالَّ شمْرطًا حمرَّمم حمالم

اُمهُ  ْرنماهما، ومِلُكلِّ وماِحٍد ِمن ْدما نماٌب زُ ْفرمُد لمُه، زمْذُتُر ِفيِه حمْحكم ِذِه اأْلمنْ رماِع الَّيِت  متم   .(2)" هم
 عنه : ماورد يف الرلحنيالثا الغصن

ث منما ُمسمدَّدٌ قال الدخار :  حمدَّ
ث منما حيمْىيم ، حمدَّ (3)

عمْ  تُسْفيمانم (4)
)5( =  

ثميِن ق مْيسُ  حمدَّ
: "  )1(عمْ  طمارِقِ ، ْنُ  ُمْسِلمٍ  )6( ْنِ  ِشدماٍب، عمْ  حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم

ِليفمةم نمِديِِّه صملَّى اهللُ  ُدماِجرِز م ِلرمْفِد نُ يماخمةم: ت مْتد مُزرنم حمْ نمابم اإِلِنِل، حمىتَّ زُرِ م اللَُّه خم
 عملمْيِه ومتسملَّمم ومامل

حمْمرًا ز مْزِذُرونمُكْم ِنِه"
)2(. 

                                                           

ى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم يف الر ْلِح ن منْيم . حنراب األحكام، نماُب مما  ُِترم عمْ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّ يف تسننه الرتمذ  حخرجه  (1) 
ا حمِدزٌث حمسمٌ  صمِحيحٌ  يف تزليقه على  لداين حزضا. وصححه األ4327دزث: ، رقم احل171/ 3  ،النَّاِس وقال: همذم

اللَِّه ْنِ   ْنُ  عمْددِ  ث مي ِّرُ ويف تسنده تُ  ، ،7323، رقم احلدزث: 711/ 7. ناب الرلح. يف تسننه ان  ماجةتسن  الرتمذ ، و 
ُيمين ، وهر ضزيف  

وقال احلافظ ىف " الفتح "  .2147، الرقم: 4/411انظر: تقرزب التدذزب.عمْمرِو ْنِ  عمْرٍف امل
 " زُ قمر ونم حمْمرمهُ ومُتث مي ُِّر ْنُ  عمْدِد اللَِّه ضمِزيٌف ِعْندم اأْلمْتثمِر لمِك َّ اْلُدخمارِ َّ ومممْ  تمِدزمُه تالرتمذ  ون  ُخيممْيمةم ( : " 4/424)
 . 4/327. املغين ،ان  قدامة (2) 
مسدد ن  مسرهد ن  مسرنل ن  مستررد األتسد  الدرر  حنر احلس  ثقة حافظ زقال إنه حول م  صنف املسند   (3) 

(وزقال امسه عدد امللك ان  عدد الزيزي ومسدد لقب خ د ت س.  771نالدررة م  الزاشرة مات تسنة مثان وعشرز  ) 
. روى ع  خلق تثري مندم: حيىي ْن  تسمِزيد القطان )خ د( ، وزيزد ْن  زرزع 1231، الرقم: 271/ 4رزب التدذزب. تق

 . 2133، الرقم: 442/ 77)خ د( ، وزرتسف ْن  ززقرب ان  املاجشرن )خ(. هتذزب الكمال.
مات تسنة حرنع وحرنزني حو  حيىي ن  تسزيد ن  قيس األنرار  املدين حنر تسزيد القاضي ثقة ثدت م  اخلامسة ( 4) 

روى ع  خلق تثري مندم: تسمِزيد ْن  حميب عمُرونمة )خ م د س( ،  .7223، الرقم: 234/ 4تقرزب الندذزب.  نزدها ع.
، الرقم:  331/ 34وتسفيان الثرر  )خ م د ت س( ، وتسفيان ْن  ُعي مي ْنمة،) خ م د ت س ق (. هتذزب الكمال. 

1134 . 

روق الثرر  حنر عدد اهلل الكريف ثقة حافظ فقيه عاند إمام حجة م  رؤوس الطدقة السانزة تسفيان ن  تسزيد ن  مس(5) 
. روى ع   7442، الرقم: 744/ 4وتان رِبا دلس مات تسنة إحدى وتستني وله حرنع وتسترن ع. تقرزب التدذزب. 

ْن  دزنار )خ م ت خلق تثري جدا مندم: قيس ْن  مسلم )خ م ت س( وعاصم األحرل )خ م د ت ق( ، وعدد اهلل 
 . 7417، الرقم: 421/ 44س ق(. هتذزب الكمال. 

قيس ن  مسلم اجلديل نفتح اجليم حنر عمرو الكريف ثقة رمي ناإلرجاء م  السادتسة مات تسنة عشرز  ع. تقرزب  (6) 
يد ْن  ُجد مرْي، . روى ع  طائفة مندم: إنراهيم ْن  جرزر ْن  عمدد اهلل الدجلي، وتسمزِ  2234، الرقم: 421/ 4التدذزب. 

 . 4374، الرقم: 17/ 74وطارق ْن  شداب )ع(. هتذزب الكمال. 
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وقد جاء يف طرزق وتيع ن  اجلراح حتمل م  هذا زرضح حقيقة الرلح نني حيب نكر ونني 
 قديليت حتسد وغطفان

ث منما ومِتيٌع،: )3(ان  حيب شيدةعدد اهلل قال  حمدَّ
: ثنا تُسْفيماُن، عمْ  ق مْيِس  )4( ْنِ  حمتْسلممم، عمْ  قمالم

ي َّرمهُ  : جماءم ومْفُد نُ يماخمةم حمتسمٍد ومغمطمفمانم ِإىلم حميب نمْكٍر زمْسأمُلرنمُه الر ْلحم، فمخم ْم طمارِِق ْنِ  ِشدماٍب، قمالم
ا احلْمْربُ  : ف مقماُلرا: همذم اْلُمْجِليمُة قمْد  حمنُر نمْكٍر ن منْيم احلْمْرِب اْلُمْجِليمِة حمِو السَّْلِم اْلُمْخيِزمِة، قمالم

: قمالم حمنُر نمْكٍر:  تُ ؤمد ونم احلْمْلقمةم وماْلُكرماعم، ومت مت ْرُُترنم حمق ْرماًما »عمرمف ْنماهما، فممما السَّْلُم اْلُمْخيِزمُة؟ قمالم
ِليفمةم نمِديِِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسم  ِنِل حمىتَّ زُرِ م اللَُّه خم لَّمم وماْلُمْسِلِمنيم حمْمرًا ز مْزِذُرونمُكْم ت متَِّدُزرنم حمْ نمابم اإْلِ

ُتْم يف النَّاِر، ومت مُرد ونم مما  نما يف اجلْمنَِّة ومق مْتالم ُتْم، ومق مْتالم نما ومالم نمِد  ق مْتالم حمصمْدُتْم ِمنَّا ِنِه، ومتمُدونم ق مْتالم
نما ِمْنُكمْ  : قمْد « ومن مْغنمُم مما حمصمد ْ ُر ف مقمالم ، حممَّا حمْن زُ ؤمد وا  رمحمْزتم ، ف مقمالم ُعمم رمْحزًا، ومتسمُنِشرُي عملمْيكم

ِليفمةم احلْمْلقمةم وماْلُكرماعم فمِنْزمم مما رمحمْزتم  ِنِل حمىتَّ ز مرمى اللَُّه خم ، ومحممَّا حمْن ز مت ْرُُترا حمق ْرماًما ز متَِّدُزرنم حمْ نمابم اإْلِ
، ومحممَّا حمْن ن مْغنممم مما ْلُمْسِلِمنيم حمْمرًا ز مْزِذُرون مُدْم ِنِه فمِنْزمم مما رمحمْزتم نمِديِِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، وما

ُدْم ومز مُرد ونم مما حمصمانُرا ِمنَّا فمِنْزمم مما رمحمْزتم  نما ِمن ْ نما يف اجلْمنَِّة حمصمد ْ ُهْم يف النَّاِر ومق مْتالم ، ومحممَّا حمنَّ ق مْتالم

                                                                                                                                                                       

طارق ن  شداب ن  عدد مشس الدجلي األمحسي حنر عدد اهلل الكريف قال حنر داود رحى النيب صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  (1) 
. روى ع  خلق تثري  3111، الرقم: 714/ 4وَل زسمع منه مات تسنة اثنتني حو ثالث ومثانني ع. تقرزب التدذزب. 

، 347/ 43مندم: النَّيِب  صملَّى اللَُّه عملمْيِه وتسملَّمم )د س(، وحذزفة ن  اليمان، وحنر نكر الردزق )خ(. هتذزب الكمال. 
 . 7321الرقم: 

 . 7774، رقم احلدزث: 14/ 3 ،ناب اإلتستخالف .تتاب األحكام،هصحيحيف  الدخار  حخرجه -2
د اهلل ن  حممد ان  حيب شيدة إنراهيم ن  عثمان الراتسطي األصل حنر نكر ان  حيب شيدة الكريف ثقة حافظ عد (3) 

، الرقم: 371/ 4صاحب ترانيف م  الزاشرة مات تسنة مخس وثالثني ]ومائتني[ خ م د س ق. تقرزب التدذزب. 
)م دم )م( ، وحيىي ن  إتسحاق السليحيين .روى ع  خلق تثري جدا مندم: وتيع ن  اجلراح )م ق( ، وحيىي ْن  آ 3272

 . 3271، الرقم: 32/ 41ق(. هتذزب الكمال.
وتيع ن  اجلراح ن  مليح الرؤاتسي نضم الراء ومهية مث مدملة حنر تسفيان الكريف ثقة حافظ عاند م  تدار التاتسزة  (4) 

، الرقم: 214/ 4زب التدذزب.مات يف آخر تسنة تست و ]حو[ حول تسنة تسدع وتسزني ]ومائة[ وله تسدزرن تسنة ع. تقر 
.روى عنه خلق تثري مندم: تسفيان الثرر  )ع( ، وتسفيان ن  ُعي مي ْنمة، وتُسلمْيمان األعمش )خ م د ت ق(.  7444

 . 1132، الرقم: 414/ 31هتذزب الكمال.
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ُهْم فمِنْزمم مما رمحمْزتم تم فمِنْزمم مما رمحمزْ  نما قُِتُلرا ، ومحممَّا حمْن الم نمِد م ق مْتالم ، ق مْتالم نما فمالم ، ومحممَّا حمْن زمُدوا ق مْتالم
ُْم، ف متمتمانمعم النَّاُس عملمى  مِلكم   . )1(" عمْ  حمْمِر اللَِّه فمالم ِدزماٍت هلم

 لطائف اإلتسناد :الثالث الغصن
نأئمة م  حعلى مراتب التزدزل تسرى قيس ن  مسلم اجلديل وهر رجال اإلتسناد مسلسل  -4

 ثقة  رمي  ناإلرجاء م  مرتدة الثانية .
 ويف اإلتسناد نررزان على نسق مها مسدد وحيىي ن  تسزيد . -7
وثالثة م  الرواة على نسق واحد ترفيرن هم تسفيان ن  تسزيد وقيس ن  مسلم وطارق  -3

 ن  شداب .
 ع  الرحايب مها طارق ن  شداب وحنرنكر الردزق . وفيه روازة الرحايب  -4

 : شرح نزض الكلمات رابعال الغصن
: لرفد نياخة اْلرمْفد ِنفمْتح اْلرماو ومتُسُكرن اْلفماء هم اْلقمْرم جيمْتممُزرنم وزردون قَ ْوله قال الزيين: "

د واحدهم ومافد، ومتمذمِلكم الَّذز  زقردون اأْلُممرماء ليزارة واتس   . ومغري  مِلك )2(رتفاد وانتجاعاْلِدالم
ونياخة ِنضمم اْلدماء اْلُمرمحدمة ومختمِْفيف اليَّا  وناخلاء اْلُمْزجمممة ممرِضع نِاْلدمْحرمْزِ  حمو مماء لدين حمتسد 
 وغمطمفمان تمانم ِفيدما حمْرب لْلُمسلمني يف حمزَّام الّردزق، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنُه. ووفد نياخة اْرتمد وا

 . )3(" مثَّ تمانُرا ومحمْرتسُلرا وفدهم ِإىلم الّردزق ز مْزتمِذُرونم إِلمْيهِ 
ِء  َواْلُمْجِلَيةُ قال احلافظ:  ٌم ممْكُسررمٌة مُثَّ حتمْتمانِيٌَّة ِم م اجلْمالم ِنضممِّ اْلِميِم ومتُسُكرِن اجْلِيِم ن مْزدمهما الم

ِم ممعم اْلممدِّ  يِع اْلممالِ  ِنفمْتِح اجْلِيِم ومختمِْفيِف الالَّ ا اخْلُُروُج عمْ  مجِم  . ومممْزنماهم

                                                           

ُع نِِه، نتحقيق: تمال زرتسف احلرت، حخرجه ان  حيب شيدة يف مرنفه، مما قماُلرا يِف الرَُّجِل ُزْسِلُم مُثَّ ز مْرتمد  مما ُزْرنم  (1)
، واحلدزث صحيح 37734، رقم احلدزث: 437/ 1الرزاض، ،  –، الناشر: مكتدة الرشد 4413الطدزة: األوىل، 

 رواته تلدم حئمة مزروفرن اتفق الشيخان على إخراج حدزثدم .

نًا حمْزًضا حمتماُه زمْطُلُب ممْزُرو  (2)  .انظر: خمتار )انْ تمجمعم( . ومانْ تمجمعم ُفالم ْنيُِل يِف طملمِب اْلكمألمِ فمُه. وم )اْلُمْنتمجمُع( نِفمْتِح اجْلِيِم اْلمم
، احملقق: 312/ 4ه (،111الرحاح.ليز  الدز  حيب عدد اهلل حممد ن  حيب نكر ن  عدد القادر احلنفي الراز  )املترىف: 

ه  / 4471صيدا، الطدزة: اخلامسة،  –ريوت الدار النمر جية، ن -زرتسف الشيخ حممد،الناشر: املكتدة الزررزة 
 م .4333

 714/ 74عمدة القار .  (3) 
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ا اْلقمرماُر عملمى الذ لِّ  والمخزية  ٍة ومزماٍ  ِنرمْزِن الَّيِت ق مد ْلمدما ممْأُخر مٌة ِم م اخْلِْيِ  ومممْزنماهم ِِبماٍء ُمْزجممم
  .ومالرَّغمارِ 
ِم ن مْزدمهم  َواْلَحلَقة ُح ِنفمْتِح اْلُمْدمملمِة ومتُسُكرِن الالَّ  .ا قماٌف السِّالم
ُدْم حمْن الم  والكراع ُة ن ميِْع  مِلكم ِمن ْ يُع اخْلمْيِل ومفماِئدم ِنضممِّ اْلكماِف عملمى الرَِّحيِح ومنِتمْخِفيِف الرَّاِء مجِم

ِتِدْم  ٌة لِيمْأمم م النَّاُس ِمْ  ِجدم ُْم شمرْتم  ز مد ْقمى هلم
نما ِمْنُكْم  :َوقَ ْولُهُ  ًة ن مْقِسُمدما عملمى اْلفمرِزضمِة الشَّْرِعيَِّة ومالم ومن مْغنمُم مما حمصمد ْ حمْ  زمْستمِمر   مِلكم لمنما غمِنيمم

ْيًئا  . ن مُرد  عملمْيُكْم ِمْ   مِلكم شم
المةِ  :َوقَ ْولُهُ   ِر اْلُمْسِلِمنيم يف حم ْدُتُمرُه ِمْ  عمْسكم نما مما حمصمْدُتْم ِمنَّا حمْ  مما انْ ت مدم اْلُمحمارمنمِة  ومت مُرد ونم عملمي ْ
. 

نما ِدزماهِتِْم  :َوقَ ْولُهُ  اِل اْلممْضُمرممِة حمْ  حتمِْمُلرنم إِلمي ْ  تمُدونم ِنفمْتِح اْلُمث منَّاِة ومختمِْفيِف الدَّ
نْ يما أِلمن َُّدْم مماُترا عملمى ِشرِْتِدْم ف مُقتِ  :َوقَ ْولُهُ  ُتْم يف النَّاِر حمْ  الم ِدزماتم هلمُْم يف الد  ُلرا حِبمقٍّ فمالم ق مْتالم

ُم   .ِدزمة هلم
ِبلِ  ُدْم آلمُة احلْمْرِب رمجمُزرا حمْعرمانًا يف  َويَ تَِّبُعوَن َأْذنَاَب اإْلِ حمْ  يف رِعمازمِتدما أِلمن َُّدْم ِإ ما نُيِعمْت ِمن ْ

ُْم ِإالَّ مما ز مُزرُد عملمْيِدْم ِمْ  ممنماِفِع ِإنِِلِدْم قما انُرا اْرتمد وا مُثَّ تمانُرا اْلد مرماِد  الم عمْيشم هلم لم ن  نمطَّاٍل تم
ن مُدْم ِإالَّ  ن مْزدم فمأمْوفمُدوا ُرتُسلمُدْم ِإىلم حميب نمْكٍر ز مْزتمِذُرونم إِلمْيِه فمأمحمبَّ حمنُر نمْكٍر حمْن الم ز مْقِضيم ن مي ْ

 .اْلُمشماومرمِة يف حمْمرِِهْم 
ُْم اْرِجُزرا وماتَِّدُزرا حمْ نم  ِنِل يف الرَّحمارِ  انْ ت مدمى ومالَِّذ  زمْظدمُر حمنَّ اْلُمرمادم نِاْلغمازمِة الَّيِت ف مقمالم هلم ابم اإْلِ

ِمِدمْ  ُحُدْم حِبُْسِ  ِإتْسالم ا حمْن تمْظدمرم ت مْرن متُ ُدْم ومصمالم  . )1("حمْنظمرمُهْم إِلمي ْدم

 فقه احلدزث :الخامس الغصن
هبذه الشروط املذتررة يف احلدزث نسلب  ةائي زفدم م  هذا األثر حّن مراحلة املرتدز  ج -4

حتسداب القرة والشرتة مندم ززين نشرط حن ال زدقى نأزدزدم ما ميكندم م  جتدزد القرى 
واخلطر على حهل اإلتسالم تما  تر يف احلدزث زؤخذ مندم خيرهلم وتسالحدم وما حخذوا م  

نيمة للمسلمني وحن حيكم املسلمني عليدم حن زردوا إليدم وما حخذ املسلمرن مندم فدر غ

                                                           

 . 744-741/ 43فتح الدار .   (1)
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عليدم نأن قتالهم يف النار وقتلى املسلمني يف اجلنة ولك  ما قاله اإلمام حنرنكر م  حخذ دزة 
 قتلى املسلمني مندم َل زرض نه املداجرون واألنرار .

يه وقتالنا حجرهم على اهلل وليس عليدم دزتدم هذا ما صرح نه اإلمام عمر واتفق عل -7
 يكرن حجة للمسلمني م  نزدهم.ن فالرحانة حمجزر 

وزفدم م  هذا األثر حّن على األئمة حن زشاوروا حهل الزلم يف حّ  حادث َل زك  فيه  -3
 -صلى اهلل عليه وتسلم-ح م  تتاب اهلل والنص صحيح وصرزح م  تسنة رتسرل اهللزنص صر 

م    -مصلى اهلل عليه وتسل-وتما تان تسرية اخللفاء الراشدز  وتما تان تسرية رتسرل اهلل
ومشاِوْرُهْم يف اأْلمْمِر فمِإ ا عميمْمتم ف مت مرمتَّْل عملمى اللَِّه ِإنَّ اللَّهم قدلدم وتما حمر اهلل نه رتسرله يف قرله:}

ومحمْمرُُهْم ، ووصف اهلل املسلمني نأّن حمرهم شررى نيندم تما قال تزاىل: })1({حيُِب  اْلُمت مرمتِِّلنيم 
ن مُدْم ومممَّا رم   )2({زمْقناُهْم زُ ْنِفُقرنم ُشررى ن مي ْ
ْيِلِدْم، ومرمدِّ مما حمصمانُرُه قال إما الشرتاين: جيُ  ِتِدْم ومخم رُز ُمرماحلممُة اْلُكفَّاِر اْلُمْرتمدِّز م عملمى حمْخِذ حمتْسِلحم

ِْلُك اْلُكفَّاُر مما حمخمُذوُه عملمى اْلُمْسِلِمنيم ، ِمْ  اْلُمْسِلِمنيم  ؟ فمذمهمبم اهْلماِد  ومحمنُر ومقمْد اُْختُِلفم همْل ميم
نما مما اتْست مْرلمْرا عملمْيِه ق مْدرًا، ومِإ ما اتْست مرْ  ِْلُكرنم عملمي ْ ِنيفمةم ومحمنُر زُرتُسفم ومحُمممٌَّد إىلم حمن َُّدْم ميم نما عملمْيِه حم لمي ْ

ِة ِلممْ  صمارم يف زمِدِه. فمرماِحُدُه حمحمق  ِنزمْيِنِه مما َلْم زُ ْقسمْم، فمِإْن ُقِسمم َلْم زمْستمِحقَُّه إ ْفِع اْلِقيمم الَّ ِندم
زُق ومُعممُر ومُعدمادمُة ْنُ  الرَّاِمِت ومِعْكرِممُة ومالشَّاِفِزي  وماْلُمؤمزَُّد نِامللَّهِ  إىلم حمن َُّدْم  وم مهمبم حمنُر نمْكٍر الرِّدِّ

نما، وملمْر حمْدخمُلرُه ق مْدرًا فمرماِحُدهُ  ِْلُكرنم عملمي ْ ِة ومن مْزدمهما ِنالم شمْيٍء، ومحممَّا مما  الم ميم حمحمق  نِِه ق مْدلم اْلِقْسمم
اْلزمْدِد اآْلِنِق، فمذمهمبم اهْلماِد  ومالن َّْفُس اليَّ  ِم يف دمارِِهْم ق مْدرًا تم تْسالم ِتيَُّة ومحمنُر حمخمُذوُه ِمْ  حمْمرماِل حمْهِل اإْلِ

ِْلُكرنمُه  ِنيفمةم إىلم حمن َُّدْم الم ميم ُر حمِقيِقيٍّ حم ٍة فماْلِمْلُك ِفيدما غمي ْ نما إْ  دماُر احلْمْرِب دماُر إنماحم وم مهمبم ، عملمي ْ
ِْلُكرنمُه عملم  نما، ومُهرم مماِلٌك وماأْلمْوزماِعي  ومالي ْهرِ   ومعمْمُرو ْنُ  ِدزنماٍر ومحمنُر زُرتُسفم ومحُمممٌَّد إىلم حمن َُّدْم ميم ي ْ

 . )3("ِلبٍ ممْرِو ٌّ عمْ  حميب طما
 

                                                           

 . 423تسررة آل عمران:  (1) 
 . 31تسررة الشررى:  ) (2

 -ه  4443، حتقيق: عرام الدز  الردانطي، الطدزة: األوىل، نيل األوطار ،حممد ن  علي ن  حممد ،الشرتاين(3) 
 . 743/ 7الناشر: دار احلدزث، مرر،   ،م4333
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 وحتته غررن إىل حهله ندذ الزدد الثاني: فرعال
 وشرعاً : تزرزف الزدد لغة األول الغصن

عدد: الزمْدُد: الرمِصيُِّة والتقمد ُم إىل صاحدك )نشيء(، ومنه اشُتقَّ : ")1(اخلليلقال : العهد لغةً 
رِثقه ز م الزمْدُد الذ  زكتب لِْلُرالِة، وجُيْممُع على ُعدرٍد. وقد عمِددم إلي

م
 ْزدمُد عمْددًا والزمْدُد: امل

ُزماهمُد: الذِّّمي  ألنَُّه ُمزماهمٌد وُمدازمٌع على ما عليه م  إعطاء اجليزة والكف  ...ومجُزه ُعُدرد
وامل

ُزاهمدِ ، عنه
 . )2("وُهْم حْهُل الزمْدِد، فإ ا حتْسلم  هب عنه اتسُم امل

يف احلْمِدزِث. ومزمُكرُن ِبمْزىنم اْليمِمنِي، وماأْلممماِن، ومالذِّمَِّة، « ْددالزم »ومقمْد تمكمرَّرم  ِْتُر وقال يف الندازة:"
مزماين 

ِذِه امل  .  )3("واحلِفماظ، ومرِعمازمِة احلُْرممة، والرمصَّية. ومالم ختمْرج اأْلمحماِدزُث اْلرمارِدمُة ِفيِه عمْ  ححمد هم
ن: حم  عقد عقدا زُرجب عملمْيِه اْلقيام ِبما  والزدد: الزقد، زُ قمال: عماهمدم وقال ان  اجلرز :  فالم

 . )4("ضم . والغدر: نقض اْلزمْدد
 : " الزدد على قسمني(5)قال ان  الزريب: اً شرعالعهد 

ححدمها: فيه الكفارة، واآلخر ال تفارة فيه، فأما الذ  فيه الكفارة فدر الذ  زقرد نه اليمني 
 ه.على االمتناع ع  الشيء حو اإلقدام علي

                                                           

م(،اخلليل ن  حمحد ن  عمرو ن  متيم الفراهيد  األزد   711 - 741ه  =  471 - 411) اخلمِليل ن  حمحد، (1) 
اليحمد ، حنر عدد الرمح : م  حئمة اللغة واألدب، وواضع علم الزروض، حخذه م  املرتسيقى وتان عارفا هبا. وهر 

.انظر: األعالم .. مغمررا يف الناس الززرفتان   …لنحرّ ، ولد ومات يف الدررة، وعاش فقريا صانراحتستا  تسيدرزه ا
 .  344/ 7لليرتلي. 

ق: د مدد  املخيومي، د إنراهيم يحقنت ،4/417 تتاب الزني. .الرمح  اخلليل ن  حمحد عددر حن، الفراهيد (2) 
 السامرائي،الناشر: دار ومكتدة اهلالل .

 . 3/372الندازة يف غرزب احلدزث واألثر.  ،األثري ان   ) ( 3
 . 447/ 4تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.،ان  اجلرز  4) )
م(حممد ن  عدد اهلل ن  حممد املزافر  اإلشديلي  4441 - 4171ه  =  423 - 411حنر نكر ان  الزمرميب) (5)

االجتداد يف علرم الدز . وصنف   ونلغ رتدةإشديلية، املالكي، حنر نكر ان  الزريّب: قاض، م  حفاظ احلدزث. ولد يف 
. اليرتلي، األعالم، تتدا يف احلدزث والفقه واألصرل والتفسري واألدب والتارزخ. ، ومات نقرب فاس، ودف  هبا

1/731 . 
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الثاين: فدر الزقد الذ  زرتدط نه املتزاقدان على وجه جيرز يف الشرززة، وزليم يف احلكم، إما 
على اخلررص نيندما، وإما على الزمرم على اخللق، فدذا ال جيرز حله، وال حيل نقضه، وال 

 . 1"تدخله تفارة
 فيه -رضي اهلل عنه -: ما ورد ع  حيب نكر الردزقنيالثا الغصن
ث منم  اليممماِن، حمْخد مرمنما ُشزمْيبٌ  )2(ا حمنُرحمدَّ

، حمنَّ  )5(ْنُ  عمْدِد الرَّمْحم ِ  ، حمْخد مرمنما مُحمْيدُ )4(، عمِ  الي ْهرِ ِّ )3(
: ن مزمثميِن حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، ِفيممْ  زُ ؤم ُِّن ز مْرمم النَّْحِر ِبِىًن:  دم الزماِم الم حيمُج  ن مزْ »حمنما ُهرمزْ رمةم، قمالم

، ومِإَّنَّما ِقيلم األمْتد مُر ِمْ  حمْجِل « ُمْشرٌِك، ومالم زمطُرُف نِاْلد مْيِت ُعْرزماٌن، ومز مْرُم احلمجِّ األمْتربمِ ز مْرُم النَّْحرِ 
عمامم حمجَِّة الرمدماِع ق مْرِل النَّاِس: احلمج  األمْصغمُر، ف منمدمذم حمنُر نمْكٍر ِإىلم النَّاِس يف  مِلكم الزماِم، ف ملمْم حيمُجَّ 

 . )6(" الَِّذ  حمجَّ ِفيِه النَّيب  صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ُمْشرِكٌ 
 فقه احلدزث: الثالث الغصن

حنانكر الردزق حمرياً للحاّج قدل حجة الرداع يف السنة  -صلى اهلل عليه وتسلم-حمَّر رتسرل اهلل
حيجّ  مشرك وال زطرف نالديت عرزان وحمره حن التاتسزة للدجرة وحمره حن زؤ ن يف الناس ال

زندذ إليدم عددهم وحمر رهطا حن زؤ نرا يف الناس نذلك وعلى رحتسدم حنر هرزرة، وحرتسل 
إثره علّي ن  حيب طالب نسررة نراءة، واتفق األئمة على  -صلى اهلل عليه وتسلم-رتسرل اهلل

ومِإمَّا ختممافم َّ ِمْ  ق مْرٍم ِخيمانمًة  :}جراز نقض الزدد عند اخلرف م  خيانتدم تما قال اهلل تزاىل
 . )7({فماْنِدْذ إِلمْيِدْم عملمى تسمرماٍء ِإنَّ اللَّهم الم حيُِب  اخْلمائِِننيم 

                                                           

الناشر:  ،م 7113 -ه   4474الطدزة: الثالثة،  ،ححكام القرآن .حنر نكر القاضي حممد ن  عدد اهلل  ،ن  الزريبا (1)
 . 4/77، راجع حصرله وخرج ححادزثه وعلَّق عليه: حممد عدد القادر عطا ،لدنان –دار الكتب الزلمية، نريوت 

روى ع  خلق مندم: حرطاة ْن  املنذر، وإمساعيل ن  عياش )د( ، وشزيب ْن  حميب محية  .32تسدقت ترمجته ص  (2)
 .4441، الرقم: 7/447)ع(. هتذزب الكمال. 

روى ع  خلق تثريمندم: حميب اليناد عمدد اللَِّه ْن   تران )خ ت س( ، وعدد اهلل ْن  عدد  .31ترمجته ص تسدقت ) ( 3
، الرقم: 47/241هتذزب الكمال.  الرَّمْحمِ  ْن  حميب حسني )خ م د ت س( وحممد ْن  مسلم ْن  شداب الي ْهرِّ  )ع(.

7747 . 
 .73صتسدقت ترمجته   (4)
 .73ص تسدقت ترمجته  (5)

  3477، رقم احلدزث: 417/ 4 ،. تتاب اجليزة، نماٌب: تمْيفم زُ ْندمُذ ِإىلم حمْهِل الزمْددِ هصحيحيف  الدخار حخرجه  (6)
 . 21تسررة األنفال:  ) ( 7
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ُمُه عملمْيِه }ومِإمَّا ختممافم َّ ِمْ  ق مْرٍم{ قمدْ قال احلافظ ان  تثري:   ز مُقرُل ت مزماىلم لِنمِديِِّه، صملمرماُت اللَِّه ومتسمالم
ن مُدْم ِم م اْلممرماثِيِق وماْلُزُدرِد، }فماْنِدْذ إِلمْيِدْم{ حم  ا ن مي ْنمكم ومن مي ْ ْدت مُدْم }ِخيمانمًة{ حمْ : ن مْقًضا ِلمم ْ : عماهم

ُهْم حمىتَّ ز مد ْقمى ِعْلُمكم ومِعْلُمُدْم  ُهْم }عملمى تسمرماٍء{ حمْ : حمْعِلْمُدْم نِأمنَّكم قمْد ن مقمْضتم عمْددم عمْددم
ن مُدْم عملمى السَّرماِء، حمْ : تمْستمِر  حمْنتم نِأمنَّ  ، ومحمنَُّه الم عمْددم ن مي ْنمكم ومن مي ْ ُْم، ومُهْم حمْرٌب لمكم كم حمْرٌب هلم

 ،   . )1("}ِإنَّ اللَّهم الم حيُِب  اخْلمائِِننيم{ حمْ : حمىتَّ وملمْر يف حق الكفارز  ...ومُهْم يف  مِلكم
حن لإلمام حن زددح م  خياف خيانته وغدره ناحلرب نزد حن  محهل الزلحمجع قال ان  نطال: 

مه  لك، وقيل: إن هذه اآلزة نيلت ىف قرزظة؛ ألهنم ظاهروا املشرتني على حرب رتسرل لِ زْ ز ُ 
 . )2("اهلل ونقضرا الزدد

: ُتْنُت ممعم عملِ  )3(عمْ  حُممرَّرِ  يِّ ْنِ  حميب طماِلٍب ِحنيم " ن مزمثمهُ ْنِ  حميب ُهرمزْ رمةم، عمْ  حمنِيِه حميب ُهرمزْ رمةم، قمالم
: ُتنَّا  رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِإىلم حمْهِل ممكَّةم نِد مرماءمةٍ  : مما ُتْنُتْم تُ نماُدونم؟ قمالم ". ف مقمالم

نمُه ومن منْيم رمتُسرِل نُ نماِد : حمنَُّه الم زمْدُخُل اجلْمنَّةم ِإالَّ ُمْؤِمٌ ، ومالم زمطُرُف نِاْلد مْيِت  ُعْرزماٌن، ومممْ  تمانم ن مي ْ
ُه ِإىلم حمْرن مزمِة حمْشُدٍر، فمِإ ما ممضمِت اأْلمرْ  ن مزمُة اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم عمْدٌد، فمِإنَّ حمجملمُه حمْو حمممدم

: اأْلمْشُدِر فمِإنَّ اهللم نمرِ ٌء ِم م اْلُمْشرِِتنيم ومرمتُسرلُُه، ومالم  ا اْلد مْيتم ن مْزدم اْلزماِم ُمْشرٌِك. قمالم حيمُج  همذم
 )4("فمُكْنُت حُنماِد  حمىتَّ صمِحلم صمْريت 
                                                           

 . 73/ 4تفسري ان  تثري.  ) ( 1
 . 311/ 2، شرح صحيح الدخار  ،ان  نطال(2) 

الرانزة مات يف خالفة عمر ان  عدد الزيزي س ق. تقرزب  حمرر ان  حيب هرزرة الدوتسي املدين مقدرل م  (3) 
 . 1211، الرقم: 274/ 4التدذزب.

 [34ق مْرلُُه عميَّ ومجملَّ }ُخُذوا زِزنمتمُكْم ِعْندم ُتلِّ ممْسِجٍد{ ]األعراف: يف تسننه. تتاب املناتسك احلج،  حخرجه النسائي (4) 
  ،7377دزث: ، رقم احل321/ 43 ،. مسند حيب هرزرةهمسنديف  حمحدو 
 مقدرلوهر  ن  حيب هرزرة الدوتسي املدينحمرر واحلدزث حدىن ححراله حنّه حس  رواته ثقات م  م  رجال الشيخني غري  ،

 .1211، الرقم: 4/274انظر: تقرزب التدذزب.
هرزرة وقد  قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخني غري احملرر ن  حىبوحكم الشيخ األلداين يف إرواء الغليل نرحته وقال:   

قلت: وروى عنه وقال الشيخ ( وقال: " روى عنه الشزىب وحهل الكرفة ".4/732حورده ان  حدان ىف " الثقات " )
فقرل احلافظ فيه " مقدرل " غري مقدرل! وعليه وعكرمة , فدر ثقة إن شاء اهلل , غريهم م  الكدار تاليهرى وعطاء

 ،: حممد ناصر الدز ،األلداين كدار عنه نترثيقه واحلكم عليه نرحته .وقد اتستنتج الشيخ م  روازة ال فاإلتسناد صحيح.
 –م الناشر: املكتب اإلتسالمي 4312 -ه   4412الطدزة: الثانية  ،إرواء الغليل يف خترزج ححادزث منار السديل

 . 4/314، إشراف: زهري الشاوزش ،نريوت
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 مطلدان وحتته  املزامالت يف مروزاته: الثاني المبحث
 يف تسب الرجل نيده وحتته فروع األول: مطلبال
 عنه وما ورد فيهالفرع األول:  

ثميِن اْنُ  ومْهبٍ  (1)ث منما ِإمْسماِعيلُ حمدَّ : صحيحيه يفقال الدخار   : حمدَّ ْنُ  عمْدِد اللَِّه، قمالم
 ، عم ْ (2)

، عمِ  اْنِ  ِشدمابٍ (3)زُرُنسم 
ثميِن ُعْرومُة (4) : حمدَّ ، قمالم

ْنُ  الي ن مرْيِ، حمنَّ عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدما، (5)
: قمالمْت: لممَّا اتْسُتْخِلفم حمنُر نمْكٍر الرِّدِّ  لمقمْد عمِلمم ق مْرِمي حمنَّ ِحْرفميِت َلْم تمُكْ  ت مْزِجُي عمْ  »زُق، قمالم

ماِل، ومحيمْرتمُِف لِْلُمسْ 
ا امل ُْسِلِمنيم، فمسميمْأُتُل آُل حميب نمْكٍر ِمْ  همذم

ِلِمنيم ممُئرنمِة حمْهِلي، ومُشِغْلُت نِأمْمِر امل
 . (6)« "ِفيهِ 
 لطائف اإلتسناد: الثاني فرعلا
إمساعيل ن  عدد اهلل  خرج حدزثدم حصحاب الكتب الستة ماعداحرجال اإلتسناد الستة  -4

 َل خيرج له النسائي .
 إمساعيل وان  شداب وعروة .هم واة مدنيرن ر ثالثة م  ال -7

                                                           
حيب عامر األصدحي حنر عدد اهلل ان  حيب حوزس املدين  إمساعيل ن  عدد اهلل ن  عدد اهلل ن  حوزس ن  مالك ن   (1)

تقرزب صدوق حخطأ يف ححادزث م  حفظه م  الزاشرة مات تسنة تست وعشرز ]ومأتني[  خ م د ت ق. 
 . 411، الرقم:  4/411التدذزب.

هتذزب ت. قال احلافظ" وحما الشيخان فال زظ  هبما حهنما حخرجا عنه إال الرحيح م  حدزثه الذ  شارك فيه الثقا
 . 211، الرقم 4/347التدذزب. 

عمدد اللَِّه ن  وهب ن  مسلم القرشي مرالهم حنر حممد املرر  الفقيه ثقة حافظ عاند م  التاتسزة مات تسنة تسدع   (2)
حيىي ْن  عمدد اللَِّه ْن  تساَل  . 3134. الرقم: 371/ 4تقرزب التدذزب.  وتسزني ]ومائة[ وله اثنتان وتسدزرن تسنة ع.

، الرقم: 711/ 41س( ، وززقرب ْن  عمْدد الرمح  القارئ )خ( ، وزرنس ْن  زميِزدم األزلي )ع(. هتذزب الكمال.  )م د
3142 . 

زرنس ن  زيزد ن  حيب النجاد األزلي نفتح اهلمية وتسكرن التحتانية نزدها الم حنر زيزد مرىل آل حيب تسفيان ثقة إال   (3)
ويف غري اليهر  خطأ م  تدار السانزة مات تسنة تسع ومخسني على الرحيح وقيل حن يف روازته ع  اليهر  ومها قليال 
روى ع  خلق تثري مندم: حخره حنر علي ن  زيزد واليهر   .7347، رقم: 4/144تسنة تستني ع. تقرزب التدذزب 

 . 713الرقم: ، 421/   44ونافع مرىل ن  عمر .هتذزب التدذزب.
 . 73تسدقت ترمجته ص  (4)
 . 447ترمجته ص تسدقت    (5)
 .7171، رقم احلدزث: 3/27. تتاب الديرع، ناب تسب الرجل وعمله نيده، هصحيحيف الدخار   حخرجه (6)
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زرنس ن  زيزد األزلي مرىل مزاوزة ن  حىب تسفيان األمر  رضي اهلل عنه ففي تسند  -3
 ة رضي اهلل عنه ومرىل م  حتسفل وهر زرنس ن  زيزد.احلدزث مرىل م  حعلى وهر مزاوز

 ففي تسند احلدزث اثنان م  املرايل مها عدد اهلل ن  وهب وزرنس ن  زيزد األزلي . -4
فاحلدزث  عروة ن  الينرييف تسند احلدزث تانزيان مدنيان مها ان  شداب اليهر  وشيخه  -2

 م  روازة تانزي ع  تانزي.
 ه عائشة حم املؤمنني .تمها عروة وشيخروازة الراو  ع  خالته  -1
 روازة الدنت ع  األب عائشة ع  حيب نكر  . -7
 روازة الرحانية ع  الرحايب عائشة ع  حيب نكر   . -1
 الكلماتشرح نزض :الثالث فرعال

حمنَُّه حمرمادم نِِه  )لمقمْد عمِلمم ق مْرِمي( : ِقيلم: حمرمادم هِبِْم قُ رمْزًشا، وماأْلمْظدمرُ  :(1) علي القار قال املاّل 
ازمِة: احلِْ  فمِة يف الن ِّدم ْرفمُة اْلُمْسِلِمنيم )حمنَّ ِحْرفميِت( : ومهمى مما تمانم زمْشتمِغُل ِنِه ِم م التِّجمارمِة ق مْدلم اخلِْالم

اُمرِس: اْلزمْجُي ومالرِّنماعمُة ومِجدمُة اْلكمْسِب )َلْم تمُكْ  ت مْزِجُي( : ِنكمْسِر اجْلِيِم ومزُ ْفتمُح، فمِفي اْلقم 
عم )عمْ  ممُئرنمِة حمْهِلي( : ِنفمْتِح ِميٍم ومضممِّ مهمْيمٍة ومتُسُكرِن وماٍو، ; حمْ   الضَّْزُف وماْلِفْزُل تمضمرمبم وممسِم

ِح حُُمررِِهْم، فمالم تسمِديلم ِإىلم ا ( حمْ  نِِإْصالم لت َّفمر ِغ لِلتِّجمارمِة ن مفمقمِة ِعيمايل ومقمِد اْشت مغمْلُت )نِأمْمِر اْلُمْسِلِمنيم
)ِمْ   )فمسميمْأُتُل( : حمْ  ز مْنتمِفُع )آُل حميب نمْكٍر( : حمْ  ت مد مًزا لمُه، وماْلُمرماُد حمْهُلُه ومِعيمالُُه ومِفيِه اْلِتفماتٌ 

اِل لِْلُمْسِلمِ  ْهِ ، ومُهرم مماُل ن مْيِت اْلمم ا اْلمماِل( ِإشمارمٌة ِإىلم احلْماِضِر يف الذِّ نيم )ومحيمْرتمُِف( : حمْ  همذم
ُم  ،حمنُر نمْكٍر )لِْلُمْسِلِمنيم ِفيِه( : حمْ  يف ُمقمان ملمِة مما حمتملم ِم م اْلمماِل ِعرمًضا لمهُ  ومقمالم اْلُمْظِدُر: الالَّ
ٌة حمْقسممم حمنَُّه تمانم ُمْشتمِدرًا ن منْيم اْلُمْسِلِمنيم يف حمنَُّه تم  ُئرنمِة يف )لمقمْد عمِلمم( قمِسيمم انم تمُسرنًا ومحُممرِّاًل ِلمم

 . (2)"حمْهِلِه ومِعيمالِِه حِبِْرفمِة التِّجمارمِة، ومَلْم زمُكْ  عماِجيًا عمْ   مِلكم 

                                                           

الَّ   (1)
ُ
م(، علي ن  )تسلطان( حممد، نرر الدز  املاّل اهلرو   4111 - ه 4144 -، )عمِلي  ْنُ  حُمممَِّد ْنِ  حمِديٍب امل

يف عرره. ولد يف هراة وتسك  مكة وتريف هبا. قيل: تان زكتب يف تل عام  القار : فقيه حنفي، م  صدور الزلم
خري  ،مرحفا وعليه طرر م  القراآت والتفسري فيدزيه فيكفيه قرته م  الزام إىل الزام. وصنف تتدا تثرية.انظر: اليرتلي

 . 47/ 2األعالم.  ،الدز  ن  حممرد ن  حممد

الطدزة:  ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املرانيح ،علي ن  )تسلطان( حممد ،دز حنر احلس  نرر ال ،القار  علياملال   (2)
 . 3747، رقم احلدزث: 1/7434، لدنان –الناشر: دار الفكر، نريوت ، م7117 -ه  4477األوىل، 
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قال املدلب: احلرفة هاهنا التررف ىف املزاش واملتجر فلما اشتغل حنر نكر "  :1قال ان  نطال
ر وحهله م  نيت مال املسلمني، التستغراقه عنه نأمر املسلمني ضاع حهله، فاحتاج حن زأتل ه

وقته ىف حمررهم واشتغاله ع  تزيش حهله. وقرله: )وححرتف هلم فيه( حى: حجتر هلم ىف ماهلم 
حىت ززرد عليدم م  رحبه نقدر ما آتل حو حتثر. وليس نراجب على اإلمام حن زتجر ىف مال 

نكر؛ ألن مؤنته مفروضة ىف نيت املسلمني نقدر مؤنته، إال حن زتطرع نذلك تما تطرع حنر 
 . 2" مال املسلمني نكتاب اهلل؛ ألنه رحس الزاملني عليدا

  فقه احلدزث :الرابع فرعال
قدل خالفته تاجرا زتاجر ِباله وزكتسب ما  -اهلل عنهرضي  –تان حنر نكر الردزق -4

ه تما تان زكفي عياله ولك  ملا ترىل اخلالفة َل ميك  له حن حيرتف وزكتسب لنفسه وعيال
 زرنع م  قدل ولك  تأتسف وقال: تسيأتل آل حيب نكر م  هذا املال ح  م  نيت املال 

وزدل على حن تسب الرجل نيده حفضل ولك  هر لترليه اخلالفة َل ميك  له التكسب  -7
و هب اىل  على عاتقه لداس الزمل محل زاههلذا قال له عمر ن  اخلطاب وحنر عديدة حينما رح

نِِإتْسنماد  3اْن  تسزد حخرج ،م  نيت املال ما زكفيك ع  الزملقاال جنزل لك السرق للزمل 
 : : حمْخد مرمنما ِهشماُم الدَّتْستُ رماِئي  قمالم : )حمْخد مرمنما ُمْسِلُم ْنُ  ِإنْ رماِهيمم قمالم ُمْرتسل ِنرِجمال ثِقمات، قمالم

: لممَّا اتْسُتْخِلفم  حمنُر نمْكٍر حمْصدمحم غماِدزًا ِإىلم الس رِق ومعملمى رمق مدمِتِه حمْخد مرمنما عمطماُء ْنُ  السَّاِئِب قمالم
ُر ْنُ  اخْلمطَّاِب ومحمنُر ُعد مْيدمةم ْنُ  اجلْمرَّاِح ف مقماال لمُه: حمْز م تُرِزدُ  ِليفمةم  حمثْ رماٌب ز متَِّجُر هِبما ف ملمِقيمُه ُعمم زما خم

: الس رقم رم  : فمِمْ  حمْز م حُْطِزُم قماال: تمْرنمُع مم  تُسرِل اللَِّه؟ قمالم ؟ قمالم ا ما ومقمْد ُولِّيتم حمْمرم اْلُمْسِلِمنيم
ْيًئا ِعيمايل؟ قماال لمُه: اْنطمِلقْ  ا ف مفمرمُضرا لمُه ُتلَّ ز مْرٍم شمْطرم شماةٍ  حمىتَّ ن مْفِرضم لمكم شم  (4)" فماْنطملمقم ممزمُدمم

                                                           

 . 43تسدقت ترمجته ص  (1) 
 . 1/713ان  نطال، شرح صحيح الدخارى،  (2)
الدرر  نيزل نغداد تاتب الراقد  صدوق فاضل م  الزاشرة مات تسنة  حممد ن  تسزد ن  منيع اهلامشي مرالهم( 3)

 . 2313، الرقم: 4/411ثالثني وهر ان  اثنتني وتستني د. تقرزب.
، حتقيق: حممد عدد القادر عطا، الطدزة: األوىل، 3/437ان  تسزد، حنر عدد اهلل حممد ن  تسزد، الطدقات الكربى،  (4)

 نريوت . –كتب الزلمية م، الناشر: دار ال4331 -ه   4441
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قمالم الطَّربمِ   قال احلافظ: 
رُر ِإىلم جمرماِز حمْخِذ اْلقماِضي اأْلُْجرمةم عملمى احلُْْكِم  مهمبم اجلُْْمدُ  :"(1)

ْرنِِه زمْشغمُلُه احلُْْكُم عمِ  اْلِقيماِم ِبمرماحِلِِه غمي ْرم حمنَّ طمائِفمًة ِم م السَّلمِف تمرِهمْت  مِلكم ومَلْم حُيم  رُِّمرُه ممعم ِلكم
نمْأسم لِْلقماِضي حمْن زمْأُخذم الرِّْزقم عملمى اْلقمضماِء ِعْندم حمْهِل  الم  (2) مِلكم ومقمالم حمنُر عمِليٍّ اْلكمرمانِيِسي  

ن مُدمما اْخِتالم  اِء اأْلمْمرماِر الم حمْعلمُم ن مي ْ ُهْم ومُهرم ق مْرُل فُ قمدم انمِة ومممْ  ن مْزدم فًا ومقمْد  اْلِزْلِم قماِطدمًة ِم م الرَّحم
ُدْم ممْسُروقٌ  تمرِهم  مِلكم ق مْرٌم ِمن ْ
(3) ... 

ُدْم حمرَّممُه   ًدا ِمن ْ  . (4)"ومالم حمْعلمُم حمحم
نِِإتْسنماد صمِحيح )عم  عماِئشمة، قمالمت: ملا مرض حمنُر نكر ممرضه الَِّذ  مماتم  (5)وروى اْن  تسزد

ممارمة فمانْ زمُثرا ِنِه ِإىلم اخْلمِليفمة نزِد  : اْنظُُروا مما زماد يف ممايل ُمْنُذ دخلت اإْلِ ف ملممَّا . قمالمت: ِفيِه، قمالم
يمانمُه ومِإ ما نماِضٌح تمانم زمْسيِن عملمْيِه. قمالم عمْدُد اللَّ  ِه ْنُ  مماتم نمظمْرنما فمِإ ما عمْدٌد نُريب  تمانم حيمِْمُل ِصد ْ

د مرمين جمدِّ  حمنَّ ُعممرم َُّنمرْيٍ: نماِضٌح تمانم زمْسِقي ُنْستمانًا لمُه. قمالمْت ف مد مزمثْ نما هِبِمما ِإىلم ُعممرم قمالمْت فمأمخْ 
ُه ت مزمًدا شمِدزًدا : رممْحمُة اللَِّه عملمى حميب نمْكٍر لمقمْد حمتْ زمبم ممْ  ن مْزدم  . (6)"( نمكمى ومقمالم

 
 
 
 
 

                                                           
 . 31تسدقت ترمجته ص  (1)
اد   (2) ومتمانم ممَّ  مجع وصنف ممَّ  حيس  اْلِفْقه واحلْمِدزث وملمِك  ... ُحسمنْي ن  عملّي اْلكمرمانِيِسي حمنُر على م  حهل ن مْغدم

ْقتمدى نِِه وموضع م  شماءم ممعم اْلزلم اْلكثري حمىتَّ حْفسدُه قلَّة عقله فسدحان م  رفع م  شماءم نِاْلزلِم اْليمِسري حمىتَّ صمار علما ز
، م4373=   ه 4333لطدزة: األوىل، ا الثقات. ،مد ن  حدان ن  حمحدحم ،حاُت رحن ،ن  حداناالم زْلتمفت إِلمْيِه . صمار 

لزالية اهلندزة،حتت مراقدة: طدع نإعانة: وزارة املزارف للحكرمة ا الناشر: دائرة املزارف الزثمانية حبيدر آناد الدت  اهلند،
 .47344الرقم:  1/413الدتترر حممد عدد املزيد خان مدزر دائرة املزارف الزثمانية، ،

مسروق ان  األجدع ان  مالك اهلمداين الرادعي حنر عائشة الكريف ثقة فقيه عاند خمضرم م  الثانية مات تسنة  ( 3) 
 .1114، الرقم: 4/271اثنتني وزقال تسنة ثالث وتستني ع. تقرزب التدذزب.

 . 421/ 43فتح الدار .  (4) 
 . 437تسدقت ترمجته ص   (5)
 . 3/443الطدقات الكربى.  (6)
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فروع وحتتهالكسب احلالل المطلب الثاني:   
عنه فيه: ما ورد األول الفرع  

ث منما ِإمْسماِعيلُ  :قال الدخار  حمدَّ
عمْ  تُسلمْيممانم (2)، حمِخي، حمدَّثميِن (1)

ْنِ  ِنالمٍل، عمْ  حيمْىيم ْنِ   (3)
رمِضيم اللَُّه  (7)ْنِ  حُمممٍَّد، عمْ  عماِئشمةم  (6)ْنِ  القماتِسِم، عمِ  القماتِسمِ  (5)عمْ  عمْدِد الرَّمْحم ِ  (4)،تسمِزيدٍ 

، ومتمانم حمنُر نمْكٍر زمْأُتُل ِمْ  خمرماِجِه، فمجماءم عمن ْدما، قمالمْت: " تمانم أِلميب نمْكٍر ُغالمٌم خُيْرُِج لمُه اخلمرماجم 
؟ ا؟ ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: وممما ُهرم  ز مْرًما ِنشمْيٍء فمأمتملم ِمْنُه حمنُر نمْكٍر، ف مقمالم لمُه الُغالمُم: حمتمْدرِ  مما همذم

ْنسماٍن يف اجلماِهِليَِّة، وممما ُحْحِسُ   : ُتْنُت تمكمدَّْنُت إِلِ ْعُتُه، ف ملمِقيميِن فمأمْعطماين قمالم انمةم، ِإالَّ حمينِّ خمدم الِكدم
ُه، ف م  ا الَِّذ  حمتمْلتم ِمْنُه، فمأمْدخملم حمنُر نمْكٍر زمدم ، ف مدمذم  . (8)"قماءم ُتلَّ شمْيٍء يف نمْطِنهِ ِنذمِلكم

 

                                                           
روى ع  خلق تثري مندم: تُسلمْيمان ْن  نالل )خ م د ت ق( ، وحنيه حيب حوزس عمدد اللَِّه ْن   ،432تسدقت ترمجته ص (1) 

  423، الرقم: 472/ 3ميد ْن  حميب حوزس )خ م(، هتذزب الكمال.عمدد اللَِّه املدين )ت( ، وحخيه حيب نكر عدد احل
عدد احلميد ن  عدد اهلل ن  عدد اهلل ن  حوزس األصدحي حنر نكر ان  حيب حوزس مشدرر نكنيته تأنيه ثقة م  التاتسزة  ( 2)

ائتني خ م د ت ووقع عند األزد  حنر نكر األعشى يف إتسناد حدزث فنسده إىل الرضع فلم زرب مات تسنة اثنتني وم
.روى ع  خلق مندم: عم جده الرنيع ْن  مالك ْن  حميب عامر، وتسفيان  3717، الرقم: 333/ 4س. تقرزب التدذزب.

 . 3774، الرقم: 444/ 41الثرر ، وتُسلمْيمان ْن  نالل )خ م د ت س(. هتذزب الكمال. 
م  الثامنة مات تسنة تسدع وتسدزني ع. تقرزب (  تسليمان ن  نالل التيمي مرالهم حنر حممد وحنر حزرب املدين ثقة 3)

.روى ع  خلق تثري مندم: هشام ْن  عروة )خ م د ت ق( ، وحيىي ْن  تسمِزيد  7233، الرقم: 721/ 4التدذزب.
  .7413، الرقم: 373/ 44األمْنرارِّ  )ع( ، وزيزد ْن  خريفة )خ(. هتذزب الكمال.

 . 477تسدقت ترمجته (  4)
تسم ن  حممد ن  حيب نكر الردزق التيمي حنر حممد املدين ثقة جليل قال ان  عيينة تان حفضل عدد الرمح  ن  القا( 5)

روى  . 3314، الرقم: 341/ 4تقرزب التدذزب.  حهل زمانه م  السادتسة مات تسنة تست وعشرز  وقيل نزدها ع.
ْن  حُمممَّد ْن  حميب نكر الردزق )ع( ، وحممد ع  خلق مندم: عدد اللَّه ْن  عمدد اللَِّه ْن  ُعممر )خ د ت ( ، وحنره اْلقماتِسم 

 . 3334، الرقم: 341/ 47. هتذزب الكمال.  ْن  جمْزفمر ْن  الينري )خ م د س(
القاتسم ن  حممد ن  حيب نكر الردزق التيمي ثقة ححد الفقداء ناملدزنة قال حزرب ما رحزت حفضل منه م  تدار  ( 6)

روى ع  خلق تثري مندم:  . 2474، الرقم: 424/ 4تقرزب التدذزب. ع. الثالثة مات تسنة تست ومائة على الرحيح
/ 73هتذزب الكمال. عمته عائشة حم املؤمنني )ع( ، وفاطمة ننت قيس )خ د( وعدد اهلل ْن  عداس )خ م س ق(.

 . 4143، الرقم: 477

 . 47ص تسدقت ترمجتدا(  7)
 .3147 رقم احلدزث:،43/ 2 ،اهلية. تتاب املناقب، ناب حزام اجلهصحيحيف  الدخار حخرجه  (8)
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 لطائف اإلتسناد: الثاني الفرع
تْسنماد ُتل  رجال -4 نِي رنم  مداإْلِ  .شيخان يف الروازة عندمواتفق ال ممدم
 . إمساعيل ن  عدد اهلل وعدد احلميد ن  عدد اهلل  مها ويف اإلتسناد روازة األخ ع  األخ -7
أِلمن َُّدمما  إمساعيل ن  عدد اهلل و عدد احلميد ن  عدد اهلل مهااْلقمرِزِ  عمِ  اْلقمرِزِ   روازةفيه  -3

 . ان إمساعيل حترب منه قليالوإن تُمت مقمارِنماِن يف السِّ ِّ وماللِّقماِء 
 . رِومازمُة اأْلمْتربمِ تِسنًّا عمِ  اأْلمْصغمِر ِمْنُه حيمْىيم ْنِ  تسمِزيٍد عمْ  عمْدِد الرَّمْحمِ  ْنِ  اْلقماتِسمِ فيه  -4
روازة الراو  ع  حنيه ع  عمته ع  حنيدا يف نسق هم عدد الرمح  ع  قاتسم ع   فيه -2

 . دمرضي اهلل عن عائشة ع  حيب نكر
 عدد الرمح  ع  قاتسم مها ن  ع  األب التانزي ع  التانزي روازة اال روازةفيه  -1
 . تروازة عائشة ع  حيب نكر الردزق  الرحانية ع  الرحايبروازة  فيه -7

 نزض الكلمات: شرح ثثالال الفرع
ْخرماج، حمرمادم حمنه زمْأيت قال الزيين:  لمُه ِبما زكسده م  اخْلراج ومُهرم  ق مْرله: )خيرج( ، ِنضمم اْليماء م  اإْلِ

مما زقرره السَّيِّد على عمدده م  ممال زمْدفمزُه إِلمْيِه م  تمسده. ق مْرله: )تنت تكدنت( ، م  
الكدانة ومُهرم ِإْخدمار عممَّا تسميكرن م  غري دملِيل شمْرِعي، ق مْرله: )وممما ححس ( اْلرماو ِفيِه لْلحمال. 

حم : اتستفرغ تل مما حتل  ،مما تكدنت لمُه. ق مْرله: )فقاء( ذلك( ، حم : ِبُقمانلمةق مْرله: )فمأمْعطماين ن
 .(1)" ِمْنُه،
ا لمُه وحدائدا إِلمْيِه يف  قال ان  اجلرز :   اخْلراج: الضرزدة الَّيِت زتَّفق الزمْدد ممعم تسمّيده على إْخرماجدم

حمنُر نكر حول م  قاء م  الش دُ دمات تل ز مْرم حمو تل شدر. والتكد : تزماِطي علم اْلغمْيب. وم 
 . (2)"حترجا

 : فقه احلدزثرابعال الفرع
  .    وال لغريه ال للذ  تسده، زدل على حنّه ال جيرز األتل م  الكسب احلرام -4
حيث تقّيأ ما يف نطنه نزد ما علم حنه م  تسب  وزدل على شدة ورع حيب نكر الردزق -7 
ل ألنه م  حلران الكاه  وقد م لسدب احلرمة  مندم م  قاولك  اختلف حهل الزل رام احل

                                                           

 . 41/732عمدة القار . - (1) 
 . 4/44تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.  (2)
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حرام نذاته واخلداع حزا تان فدر حرام ولك  الكدانة الندي عنه ومندم م  قال للخداع ثدت 
 دا م  حرامني فيكرن حشد حرمة ألنَّ الغالم تكد مرت شيئا تانحزضا حرام نذاته فإ ا  
  دعة حزضا يف الكسب واملزامالت حرام واخلوَل زك  عارفا نه  والكدانة حرامة وخدعه

اِع، ومقمالم  -ومقمالم الطِّييب  "القار :  (1)قال املال علي ْرنِِه ُحْلرمانًا لِْلكماِهِ  الم لِْلِخدم رممِحمُه اللَُّه: ِلكم
اِهٌل، مُثَّ حمنَّ ممْ  حمتملم احلْمرمامم  -رممِحمُه اللَُّه  -اْنُ  اْلمملمِك: حمخمذم ِمْنُه الشَّاِفِزي   ومُهرم عماَِلٌ ِنِه حمْو جم

ْيُث ا، يعم مما حمتملمُه ف مْررً عمِلمم لميِممُه حمْن ز مت مقميَّأم مجمِ  ومقمْد جمزملمُه اْلغميمايل  يف اْلِمن ْدماِج ِمْ  نماِب اْلرمرمِع حم
ْيًئا ِمْ  حمحمٍد حمىتَّ ت مْدحمثم  : ومُحْكُم اْلرمرِِع حمْن الم تمْأُخذم شم عمْنُه غمازمةم اْلدمْحِث، ف متمْست مْيِق م حمنَُّه الم  قمالم

   . (2)"ُشد ْدمةم ِفيِه حِبماٍل، ومِإالَّ ف مت مُردَّهُ 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 434تسدقت ترمجته ص (1) 
 . 7711، رقم احلدزث: 4311/ 2مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املرانيح.   (2)
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األول المبحث   
 األشربة

مطالب وتحته  
األول المطلب  

واصطالحا لغة األشربة تعريف  
الثاني المطلب  

هعن اللبن شرب في ورد ما   
الثالث المطلب  

اإلسناد لطائف   
الرابع المطلب  

الكلمات بعض شرح   
الخامس المطلب  

الحديث فقه   
الثاني المبحث  

 

 األطزمة وحتته مطلدان
األول المطلب  

فيه عنه ورد ما  
الثاني المطلب  

احلدزث فقه  
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 واصطالحا لغة األشرنةتزرزف  :المطلب األول
وغري  ما زشرب م  ماء ولنب وعرري ومخر زتناول تلّ  وهر : مجع مكسر لشرابلغةً  األشرنة

( الشِّنُي ومالرَّاُء وماْلدماُء حمْصٌل وماِحٌد ُمن ْقماٌس ُمطَّرٌِد، : "مزجم مقازيس اللغة  لك قال يف  )شمرمبم
: شمرِْنُت اْلمماءم حمْشرمنُُه ومُهرم الش ْرُب اْلممْزُروُف، مُثَّ حُيْممُل عملمْيِه مما زُ قمارِنُُه جمممازًا ومتمْشِديًدا. ت مُقرلُ 

ُر. ومالش ْرُب ااِلتْسُم. ومالشَّْرُب: اْلقمْرُم الَِّذز م زمْشرمنُرنم. ومالشِّْرُب: احلْمظ  ِم م  شمْرنًا، ومُهرم اْلممْردم
 .)1("اْلمماءِ 

  .)2("يف ن ميمان حمْحكمام اأْلمْشرِنمة مما حيرم م   مِلك وممما زُ دماح، قال الزيين: هذا 
فدر حالل  تذلكوما َل زك    فدر حرامٌ حو م  تسب حرام  حو جنس مسكرٍ  شرابٍ  تل  

 يف حيب نكر الردزق مروزات األشرنة نرررة الزام نل نتكلم ع ولك  حن  النتزرض ألحكام 
 . شرب اللنب خاصةيف  هذه الروازة وهي الرحيحني والترجد إالّ 

  شرب اللنب يف -ي اهلل عنهرض-ع  حيب نكر الردزق ما ورد :نيالمطلب الثا
ث منما ِإتْسحماقُ قال الدخار :  حمدَّ

حمْخد مرمنما النَّْضُر، ْنُ  ِإنْ رماِهيمم،(3)
ِإتْسرمائِيُل، حمْخد مرمنما(4)

عمْ  حميب (5)
، ِإتْسحماقم
(6):  =قمالم

                                                           
(1)

 ،ق: عدد السالم حممد هارونيحق، نتزيس اللغةمزجم مقا ،حمحد ن  فارس ن  زترزاء القيوزين ،حنر احلسني ،الراز  
 .3/717، م4373 -ه  4333عام النشر: ،الناشر: دار الفكر

 . 413/ 74عمدة القار .  (2) 
 . 73ص تسدقت ترمجته  (3) 
النضر ن  مشيل املازين حنر احلس  النحر  الدرر  نيزل مرو ثقة ثدت م  تدار التاتسزة مات تسنة حرنع ومائتني وله  (4)
رمومى عم  خلق تثري مندم: إتسرائيل ن  زرنس )خ م(، وشزدة  . 7432، الرقم: 217/ 4التدذزب.  نتان ومثانرن ع.اث

 . 1474، الرقم: 73/311هتذزب الكمال. ن  احلجاج )خ م ت س ق(، وعمدد اهلل ْن  عرن )خ مق س(.

ثقة ُتكلم فيه نال حجة م  السانزة مات إتسرائيل ن  زرنس ن  حيب إتسحاق السديزي اهلمداين حنر زرتسف الكريف  ( 5) 
رو  ع  خلق تثري مندم: جده حنر إتسحاق . 414، الرقم: 414/ 4تقرزب التدذزب. تسنة تستني وقيل نزدها ع. 

هتذزب  عمْمرو ْن  عمدد اهلل السديزي )خ م د ت س(،وتُسلمْيمان األعمش )خ( ، ومساك ْن  حرب )نخ م د ت س(
 . 417، الرقم: 241/ 7الكمال. 

عمرو ن  عدد اهلل ن  عديد وزقال علي وزقال ان  حيب شزرية اهلمداين حنر إتسحاق السديزي نفتح املدملة وتسر  (6)
تقرزب التدذزب.  املرحدة ثقة مكثر عاند م  الثالثة اختلط نأخرة مات تسنة تسع وعشرز  ومائة وقيل قدل  لك ع.

ْن  زيزد النخزي )ع( ،  وحنس ْن  مالك  )تسي( ،  روى ع  خلق تثري مندم: األتسرد . 2112، الرقم: 4/473
 . 4411، الرقم: 413/ 77هتذزب الكمال.  والرباء ْن  عازب )ع(.
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حمْخد مرمين الد مرماُء، 
ث منما عمْددُ  (1) ُدمما، ح وحمدَّ ث منما  (2)اللَّهِ  عمْ  حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمن ْ ْنُ  رمجماٍء، حمدَّ

: اْنطملمْقُت فمِإ ما حم  ُدمما، قمالم ، عمِ  الد مرماِء، عمْ  حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمن ْ نما ِإتْسرمائِيُل، عمْ  حميب ِإتْسحماقم
: لِرمُجٍل ِمْ  قُ رمْزشٍ  ؟، قمالم ُه، ف مُقْلُت: ِلممْ  حمْنتم ُتُه، ف مُقْلُت:  ِنرماِعي غمنمٍم زمُسرُق غمنممم فمسممَّاُه، ف مزمرمف ْ

: ن مزمْم، فمأمممْرتُُه، فماْعت مقملم  اِلٌب يل؟ قمالم ْل حمْنتم حم : ن مزمْم، ف مُقْلُت: هم ٍ؟ ف مقمالم همْل يف غمنمِمكم ِمْ  لمنبم
ا شماًة ِمْ  غمنمِمِه، مُثَّ حمممْرتُُه حمْن ز من ُْفضم ضمْرعمدما ِم م الغُدماِر، مُثَّ حمممْرتُُه  : همكمذم حمْن ز من ُْفضم تمفَّْيِه، ف مقمالم

ٍ، ومقمْد جمزمْلُت لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه  ضمرمبم ِإْحدمى تمفَّْيِه نِاأُلْخرمى، فمحملمبم ُتْثدمًة ِمْ  لمنبم
ِ حمىتَّ ن مرمدم حمتسْ  ْيُت ِإىلم النَّيبِّ صملَّى اهللُ ومتسملَّمم ِإدماومًة عملمى فمِمدما ِخْرقمٌة، فمرمدمْدُت عملمى اللَّنبم فمُلُه، فمانْ ت مدم

 ( 3)«فمشمِربم حمىتَّ رمِضيتُ »عملمْيِه ومتسملَّمم، ف مُقْلُت: اْشرمْب زما رمتُسرلم اللَِّه، 

 لطائف اإلتسناد : :ثالثالمطلب ال
مسلسل نرجال تلدم حتد فيدم التزدزل والترثيق غري إتسرائيل ن  زرنس فدر ثقة م  غري  -4
 يد وتكلمرا فيه نغري حجة تما قال ان  حجر يف التقرزب. ترت
اتفق الشيخان نل األئمة الستة على إخراج حدزثدم غري إتسحق ن  إنراهيم َل خيرج له  -7

 ان  ماجة .
 فيه روازة الراو  ع  جده مها إتسرائيل ن  زرنس ن  حيب إتسحاق ع  حيب إتسحاق. -3
   عازب وحنر نكر الردزق .روازة الرحايب ع  الرحايب مها نراء ن -4

                                                           

الرباء ان  عازب ان  احلارث ان  عد  األنرار  األوتسي صحايب ان  صحايب نيل الكرفة اتسترغر زرم ندر وتان  ( 1) 
ومرمومى عمْ : النَّيبّ صملَّى  . 141، الرقم: 474/ 4التدذزب.  تقرزب هر وان  عمر لدة مات تسنة اثنتني وتسدزني ع .

اللَُّه عملمْيِه وتسملَّمم )ع( ، وع  عدد م  الرحانة مندم:  حمِنر نكر الردزق عدد اللَِّه ْن  حميب قحافة )خ م د( ، وعلي ْن  
 . 121، الرقم: 31/ 4هتذزب الكمال. حميب طالب )د س(. 

ن  عمر الغداين نضم الغني املزجمة ونالتخفيف نرر  صدوق زدم قليال م  التاتسزة مات تسنة عدد اهلل ن  رجاء   (2)
وروى ع  خلق تثري مندم: إتسحاق  . 3733، الرقم: 317/ 4تقرزب التدذزب. عشرز  وقيل قدلدا خ خدس ق. 

  3717، الرقم: 431/ 44ال. هتذزب الكمن  زميِزد الكريف، وإتسرائيل ْن  زُرُنس )خ س ق( وشزدة ْن  احلْمجَّاج )خ(. 

، الرقم: 477/ 3. تتاب يف اللقطة، نماُب ممْ  عمرَّفم الل قمطمةم ومَلْم زمْدف مْزدما ِإىلم الس ْلطماِن، هصحيحيف  الدخار حخرجه  (3) 
، ناب هجرة النيب صلى اهلل 3127، رقم احلدزث: 2/3تتاب املناقب، ناب املناقب املداجرز  وفضلدم، و  ،7433

/ 3 . تتاب األشرنة، ناب جراز شرب اللنب،هصحيحيف  ، ومسلم3347، رقم احلدزث: 14/  2يه وتسلم، عل
/  4تتاب اليهد والرقائق، نماٌب يِف حمِدزِث اهلِْْجرمِة ومزُ قماُل لمُه حمِدزُث الرَّْحِل نِاحلْماِء. و ، 7113، رقم احلدزث: 4237
 .  ، واحلدزث متفق عليه ولك  هذا لفظ الدخار 3713
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النازل منه مسلسل نأئمة تدار والزايل ع   2والزايل 1حخرجه الدخار  ع  طرزقني النازل -2
 عدد اهلل ن  رجاء فيه ضزف زسري لك  ال زضر ألنه وافق ما حخرجه األئمة الكدار .

اٍء عمْ  ِإتْسرمائِيلم ومنمازاًِل عمْ  ِإتْسحماقم  تسماقم اْلُمرمنُِّف حمِدزثم حميب نمْكٍر عمالًِيا عمْ  عمْدِد اللَِّه ْن ِ  رمجم
وارتفع نذلك  نِأمنَّ اْلد مرماءم حمْخد مرمهُ  عمِ  النَّْضِر عمْ  ِإتْسرمائِيلم لِتمْررِزِح حميب ِإتْسحماقم يف الرِّومازمِة النَّازِلمةِ 

 خرف التدليس .
 مزىن نزض الكلمات: رابعالمطلب ال

: لرجل دزث الرحيحني: " قال يف تشف املشكل  م  ح م؟ ف مقمالم فمقلت: مل  حمْنت زما ُغالم
اء،  م  قُ رمْزش. مثَّ قد روزنماُه م  حمِدزث لرز  عم  حدزج ن  ُمزماِوزمة عم  حيب ِإتْسحماق عم  اْلربم

  ف مقمالم ِفيِه: فمقلت: مل  حمْنت؟ فمسمى رجال م  حهل ممكَّة
ي اْلقطزمة، مسيت نذلك الجتماعدا، ومتمذمِلكم الكثدة م  ومقمرله: فمحلبم يل تثدة م  اللَّنب: ومهِ 

اء، التَّْمر
م
ا امل اء للر .، واإلداوة تالرترة حيمل ِفيدم

م
ا امل  ومقمرله: حرتر  ِفيدما حم  حمحل ِفيدم

رله: ومقم ، ومقمرله: فمرمدمْدت على اللَّنب: زُرِزد على اْلقدح الَِّذ  ِفيِه اللَّنب ليربد تسمرِززا لشدَّة جرعدم
 .( 3)"فمشرب حمىتَّ رضيت: حم  طانت نمفِسي لزلمي نرزه

ق مْرله: )ومحمنُر نكر ممزمه( اْلرماو ِفيِه لْلحمال، ومتمذمِلكم اْلرماو يف ق مْرله: )ومقد عمطش( ق مْرله: "
. ق مْرله : فمأمرت الرَّاِعي فمحلبم : )فحلدت( حتْسند ُهنما احلْملب ِإىلم نمفسه جممازًا، ومتقدم ُهنماكم

)تثدة( ِنضمم اْلكماف ومتُسُكرن الثَّاء اْلُمث ملَّثمة ومفتح اْلدماء اْلُمرمحدمة، قمالم اْن  فمارس: ِهيم اْلقطزمة 
م  اللَّنب حمو التَّْمر، ومقمالم اخْلمِليل: تل قمِليل مجزته ف مُدرم تثدة، ومقمالم حمنُر ززد: ِهيم م  اللَّنب مْلء 

ة. ق مْرله: )حمىتَّ رضيت( حم : حمىتَّ علمت حمنه شرب حماجته اْلقدح، ومقيل: قدر حلدة تمامَّ 
 .  (4)"وتفازته

                                                           

حنر حفص  ،طحان اإلتسناد النازل: هر الذ  تثر عدد رجاله نالنسدة إىل تسند آخر زرد نه  لك احلدزث نزدد حقل. (1)
الناشر: مكتدة املزارف للنشر ، م7114-ه 4472الطدزة: الطدزة الزاشرة ، تيسري مرطلح احلدزث ،حممرد ن  حمحد

 .4/772، والترززع
املرجع السانق،  عدد رجاله نالنسدة إىل تسند آخر زمرُِد نه  لك احلدزث نزدد حتثر. اإلتسناد الزايل: هر الذ  قل ( 2)
4/774 . 

 . 71/ 4تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.   (3)
 . 417/ 74عمدة القار .   (4)
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 فقه احلدزث  :خامسالمطلب ال
وهنا حتينا نه يف مدحث األشرنة تما جاء نه إماما الدخار  ومسلم تذلك يف تتاب األشرنة 

لمُكْم يف  ومِإنَّ وقد قال اهلل تزاىل: } وتيف ال جيرز على جراز شرب اللنب نه اللدلإلتستى
 . (1){اأْلمْنزاِم لمِزد ْرمًة ُنْسِقيُكْم ممَّا يف نُطُرنِِه ِمْ  ن منْيِ ف مْرٍث ومدمٍم لمدمناً خاِلراً تسائِغاً لِلشَّارِِننيم 
 وقد ورد يف غري حدزث حّن رتسرل اهلل شرب اللنب وحعطى حصحانه حن زشرنره 

ا ز مْرمم عمرمفمةم يف صمْرِم النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه الفمْضِل نِْنِت احلماِرِث، حمنَّ نم (2)عمْ  حُمِّ  اتًسا اْخت ملمُفرا ِعْندمهم
ٍ ومُهرم »ومتسملَّمم ف مقمالم ن مْزُضُدْم: ُهرم صماِئٌم، ومقمالم ن مْزُضُدْم: لمْيسم ِنرماِئٍم،  فمأمْرتسمْلُت إِلمْيِه ِنقمدمِح لمنبم

 (3)«وماِقٌف عملمى نمِزريِِه، فمشمرِنمهُ 
 تذلك حعطى حنا هرزرة ليشرب و 

فمِإ ما رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم قماِئٌم عملمى رمْحتِسي،  ... رمةم، حمصمانميِن جمْدٌد شمِدزدٌ عمْ  حميب ُهرمز ْ 
 : ، فمأمخمذم نِيمدِ « زما حمنما ُهرمزْ رمةم »ف مقمالم   فمأمقمامميِن ومعمرمفم الَِّذ  ف مُقْلُت: لمد َّْيكم رمتُسرلم اللَِّه ومتسمْزدمْزكم

 : ٍ فمشمرِْنُت ِمْنُه، مُثَّ قمالم ف مُزْدُت « ُعْد زما حمنما ِهرٍّ »يب، فماْنطملمقم يب ِإىلم رمْحِلِه، فمأمممرم يل ِنُزسٍّ ِمْ  لمنبم
 : القِ ف مُزْدُت فمشمرِْنُت، حمىتَّ اتْست م « ُعدْ »فمشمرِْنُت، مُثَّ قمالم  .  (4)...ْدحِ رمى نمْطيِن فمرمارم تم

ِ وملمْيسم صماِحُدُه "  قال النرو  رمحه اهلل: - ا اللَّنبم ومحممَّا ُشْرنُُه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ِمْ  همذم
ِدزنمِة تممما جماءم يف الرِّومازمِة اأْلُْخرمى ومقمْد  متمرمهم  ا ُمْسِلٌم يف حماِضرًا أِلمنَُّه تمانم رماِعًيا لِرمُجٍل ِمْ  حمْهِل اْلمم

ِدزنمِة هنامكة وميف رِومازمٍة لِرمُجٍل ِمْ  قُ رمْزٍش فماجلْمرماُب عمْنُه م  حوجه  آِخِر اْلِكتماِب وماْلُمرماُد نِاْلمم
ُء عملمى ممالِهِ  :ححدمها   .حن هذا تان رجال حرنيا الحمان لمُه ف ميمُجرُز ااِلتْسِتيالم
 د .زرد نأنه َل زشرع القتال وال الغنيمة نز 

                                                           

 . 11تسررة النحل:  (1)
هلاللية حم الفضل زوج الزداس لدانة نتخفيف املرحدة ننت احلارث ان  حين نفتح املدملة وتسكرن اليا  نزدها نرن ا (2)

ان  عدد املطلب وحخت ميمرنة زوج النيب صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قال ان  حدان ماتت نزد الزداس يف خالفة عثمان ع. 
/ 32روت عم : النيب صلى اللَُّه عملمْيِه وتسملَّمم )ع( . هتذزب الكمال. . 1171، الرقم: 723/ 4تقرزب التدذزب.

737 ،7373 . 
 ،.4114، رقم احلدزث: 417/ 7 ،. تتاب احلج، ناب وقرف نزرفةهصحيحيف  الدخار حخرجه  (3)
 ،.2372، رقم احلدزث: 11/ 7 ،تتاب األطزمة، حول ناب مندا .هصحيحيف  الدخار حخرجه (4)
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زدل عليه النىب صلى اهلل عليه وتسلم والزكره ُشْرنمُه صملَّى اللَُّه  حيمْتمِمُل حنه تان رجال :ومالثَّاين  
 .عملمْيِه ومتسملَّمم ِمْ  لمدمِنِه 

ُر  هِبِْم  لمزملَُّه تمانم يف ُعْرِفِدْم ممَّا ز متمسماحممُرنم نِِه ِلُكلِّ حمحمٍد ومزمْأ منُرنم لُِرعماهِتِمْ  :ومالثَّاِلثُ   لِيمْسُقرا ممْ  ميم
 . (1)"حمنَُّه تمانم ُمْضطمرًّا  :ومالرَّاِنعُ 

 واألوىل حن نقرل اتستفسار حيب نكر م  الغالم زدل داللة صرحية حنّه زرزد حن تتدني م  حّله .
م  شرب فمِإن قمالم قماِئل: تميفم َل زتررع الرَّتُسرل ومالم حمنُر نكر قال ان  اجلرز  رمحه اهلل: " 

؟ ُْلرك الم زدرى: همل ح ن لمُه تسمّيده يف مثل  مِلك حم الم فماجلْمرماب:   مِلك اللَّنب، ومقد حلده هلمما ممم
 حمنه الم خيمُْلر احلْمال م  ححد مخمْسمة حمْشيماء:

، ومحمن األول: حمن زكرن اأْلممر حممُْمرال على اْلزمادة، وماْلزمادمة جمارِزمة م  اْلزمرمب نقرى الضَّْيف
 . املرمايل الم ميْن مُزرنم املماليك م   مِلك

هذا جراب  ومالثَّاين: حمن ق مْرله: حفتحلب يل؟ زشده حمن زكرن ممْزنماُه: همل ح ن لمك يف  مِلك؟ .
 مرضي .

م روىومالثَّاِلث: حمنه قد  ا احلمِدزث حممْحد يف ُمْسنده ف مقمالم ِفيِه: فمقلت: مل  حمْنت زما ُغالم ؟ همذم
: لرجل م  قُ رمْزش، فمسمماُه، فزرفته. فميجرز حمن زكرن لذمِلك الرجل قرمانمة لرمتُسرل اهلل صلى  ف مقمالم

 اهلل عملمْيِه ومتسلم حمو أليب نكر، حمو صدزقا الم زدخل.
ومالرَّاِنع: حمن اجلائع والزطشان ِإ ا مر ِنغنم الم ميلكدما جمازم لمُه حمن زمْأُخذ قدر حماجته. همذما 

اننما، وماحْلس ، وماليْهرِّ . قماُلرا: ومتمذمِلكم ِإ ا مر نالثمار اْلُمزملقمة ومالم حماِئط عملمي ْدما مم  ْذهمب حمْصحم
  إِلمي ْدما حمو جمازم لمُه اأْلتل م  غري ضمممان، تسمرماء اْضطرّ 

اننما: ِإَّنَّما زُ دماح  مِلك للمحتاج. قمالم حممْحد يف  رّ زْضطم  َل  رِومازمة صماحل: حمْرُجر حمال ومقمالم نزض حمْصحم
  ا تمانم ُمسماِفرًا.إ زكرن نِِه نمْأس

ل را حِبمِدزث حيب تسزيد عم  النَّيب صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم:"  ومِإ ما ممرَّ حمحمدُُتْم نِِإِنٍل فمأمرمادم  ...وماتْستمدم
ِنِل  -ِنِل ( : زما صماِحبم اإْلِ 4حمْن زمْشرمبم ِمْ  حمْلدماهِنما، ف مْليُ نماِد ) انمُه ومِإالَّ  -حمْو زما رماِعيم اإْلِ فمِإْن حمجم

قمٌة " ثمُة حمزَّاٍم، فممما زمادم ف مُدرم صمدم ف مْليمْشرمْب، ومالضِّيمافمُة ثمالم
1. 

                                                           

 . 411/ 43املنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج.  (1)
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 . (2)"وماخْلماِمس: حمن زكرن اتْستحلَّ  مِلك ِبرضع تفرهم، ومحمن حمْمرماهلم تالفيء
م   لك الّلنب ولك  لرنتأمل  -صلى اهلل عليه وتسلم -هذا ما حجاب نه األئمة م  شرنه 

فمسمأمْلُتُه ف مُقْلُت لمُه: ِلممْ  األتسئلة م  حيب نكر للراعي نفدم حّن حنانكر زرزد التأتد م  حلِّه ) 
ُتُه، ف مُقْلُت: همْل يف غمنمِمكم ِمْ  لم  : ن مزمْم، حمْنتم زما ُغالمُم، قمالم لِرمُجٍل ِمْ  قُ رمْزٍش، مسمَّاُه ف مزمرمف ْ ٍ؟ قمالم نبم

: ن مزممْ  اِلٌب لمنما؟ قمالم ( هذه األتسئلة حال م  زرزد التأتد م  األمر حىت ال  قُ ْلُت: ف مدمْل حمْنتم حم
م  غري اتستفسار م  حيب  -صلى اهلل عليه وتسلم–زقع يف ما ال زليق وال جيرز وحزضا شرنه 

حنّه حخذه م  الراعي لدينه اهلل لندّيه نكر زدل على حنه تان حالال ولر قيل إّن الّنيب َل ززرف 
 حىت الزقع فيما الزليق وتأتد حنر نكر نسرآله حنه ال نأس نه  ألنّه ثدت 

 يف حدزث صحيح م  حصح األتسانيد عند الدخار  وإن َل خيرجه يف صحيحه .
ث منما عمْدُد اللَّهِ : (3)قال حنر داود حمدَّ

ْنُ  ممْسلمممةم، عمْ  مماِلكٍ  (4)
(5) = 

:  (2)، عمْ  عمْدِد اللَّهِ (1)نماِفعٍ  عم ْ  ، حمنَّ رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم َّ »ْنِ  ُعممرم الم حيمِْلنبم
لم حمحمٌد مماِشيمةم حمحمٍد ِنغمرْيِ ِإْ نِِه، حمحيُِب  حمحمدُُتْم حمْن تُ ْؤتمى ممْشرمن مُتُه، ف مُتْكسمرم ِخيمان مُتُه، ف ميُ ْنتمثم 

(3) 
َّ حمحمٌد مماِشيمةم حمحمٍد ِإالَّ نِ  ت مُدْم فمالم حيمِْلنبم ُْم ُضُروُع ممرماِشيِدْم حمْطِزمم  (4)«ِإْ نِهِ طمزماُمُه؟ فمِإَّنَّما ختمُْيُن هلم

                                                                                                                                                                       

، رقم 47/724، 44142، رقم احلدزث: 47/31،زيد اخلدر حخرجه حمحد يف مسنده، م  مسانيد حيب تس  (1) 
  . 44423احلدزث: 

 . 71/ 4تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.    (2) 

 . 473صتسدقت ترمجته  (3) 
عدد اهلل ن  مسلمة ن  قزنب القزنيب احلارثي حنر عدد الرمح  الدرر  حصله م  املدزنة وتسكندا مدة ثقة عاند تان  (4)

ِبكة خ م  ملدزين ال زقدمان عليه يف املرطأ ححدا م  صغار التاتسزة مات يف ]حول[ تسنة إحدى وعشرز ان  مزني وان  ا
. روى ع  خلق تثري مندم: عدد الزيزي ْن  حميب حازم )خ م د( 3171، الرقم: 373/ 4د ت س. تقرزب التدذزب.

 . 3274، الرقم: 437/ 41وفضيل ْن  عياض )خ( ، ومالك ْن  حمنمس )خ م د ت(. هتذزب الكمال. 
مالك ن  حنس ن  مالك ان  حيب عامر ن  عمرو األصدحي حنر عدد اهلل املدين الفقيه إمام دار اهلجرة رحس املتقنني  (5) 

وتدري املتثدتني حىت قال الدخار : حصح األتسانيد تلدا مالك ع  نافع ع  ان  عمر م  السانزة مات تسنة تسع وتسدزني 
.روى ه  1472، الرقم: 241/ 4ني وقال الراقد  نلغ تسزني تسنة ع.تقرزب التدذزب.وتان مرلده تسنة ثالث وتسز

( ، ونزيم ْن  7( ، ونافع مرىل اْن  ُعممر )ع( )1خلق تثري جدا مندم: عمه حنر تسديل نافع ْن  مالك )خ م د س( )
  . 2177، الرقم: 414/ 77عمدد اللَّه اجملمر )خ م د ت س(. هتذزب الكمال. 
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 اندلمط وحتتهطزمة األالمبحث الثاني: 
 ما ورد عنه فيه :المطلب األول
ث منما ِإمْسماِعيلُ  :قال الدخار  حمدَّ

ثميِن حمِخي،(5) ، حمدَّ
عمْ  تُسلمْيممانم (6)

ْنِ  ِنالمٍل، عمْ  حيمْىيم ْنِ   (7)
تسمِزيٍد،
رمِضيم اللَُّه  (11)ْنِ  حُمممٍَّد، عمْ  عماِئشمةم  (10)ْنِ  القماتِسِم، عمِ  القماتِسمِ  (9)عمْ  عمْدِد الرَّمْحم ِ (  8)

ُه اخلمرماجم، ومتمانم حمنُر نمْكٍر زمْأُتُل ِمْ  خمرماِجِه، فمجماءم عمن ْدما، قمالمْت: " تمانم أِلميب نمْكٍر ُغالمٌم خُيْرُِج لم 
؟ ا؟ ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: وممما ُهرم  ز مْرًما ِنشمْيٍء فمأمتملم ِمْنُه حمنُر نمْكٍر، ف مقمالم لمُه الُغالمُم: حمتمْدرِ  مما همذم

ْنسماٍن يف اجلماِهِليَِّة، وممم  : ُتْنُت تمكمدَّْنُت إِلِ ْعُتُه، ف ملمِقيميِن فمأمْعطماين قمالم انمةم، ِإالَّ حمينِّ خمدم ا ُحْحِسُ  الِكدم
ُه، ف مقماءم ُتلَّ شمْيٍء يف نمْطِنِه" ا الَِّذ  حمتمْلتم ِمْنُه، فمأمْدخملم حمنُر نمْكٍر زمدم ، ف مدمذم  . (12)ِنذمِلكم

 
 

                                                                                                                                                                       

ع حنر عدد اهلل املدين مرىل ان  عمر ثقة ثدت فقيه مشدرر م  الثالثة مات تسنة تسدع عشره ومائة حو نزد  لك ناف  (1) 
، روى ع  خلق تثري مندم: مراله عمدد اللَِّه ْن  ُعممر )ع( ، وعمدد اهلل ْن  حُمممَّد 7111، 223/ 4ع.تقرزب التدذزب .

  1373، الرقم: 733/ 73دد اللَِّه ْن  ُعممر )خ(. هتذزب الكمال. ْن  حميب نكر الردزق )م( ، وُعدميد اهلل ْن  عم 
 . 47تسدقت ترمجته ص   (2) 

زنتثل مزناه زستخرج وزقال ملا خيرج م  تراب الدئر إ ا حفرت نثيل وم  هذا قرهلم نثل الرجل تنانته إ ا صددا على   (3) 
 . 41/ 2. واألثرحنظر الندازة يف غرزب احلدزث الندل.األرض فأخرج ما فيدا م  

: الم حيمِْلبُ  تتاب اجلداد،  .هتسننيف  داود رحن حخرجه (4)   عرانة رحنو ، 7173، رقم احلدزث: 41/ 3 ،نماٌب ِفيممْ  قمالم
، ومحمن َّدما الم تُ رمد  عملمى صماِحدِ ،ه مستخرجيف  دما ِإالَّ نِد مي ِّنمٍة، ومحمْظِر تتاب احلدود، ن ميماُن اخْلمربمِ الدَّالِّ عملمى ِإجيماِب ت مْزرِزِف الضَّرمالِّ

ْلِب مماِشيِة ممْ  تمانم ِإالَّ نِأمْمِر صماِحِددما، ومالدَّلِيِل عملمى حمنَُّه الم جيمُرُز أِلمحمٍد حمْخُذُه َّ ِإ ما ُت َّ   يِف ممْأممٍ ، ومعملمى حمْظِر ُدُخرِل حم
حتقيق: حمي  ن  عارف الدمشقي، الناشر: ، 1443، رقم احلدزث: 417/ 4 ،ادارِهما ِإالَّ نِأمْمِر صماِحدِ احْلِيطماِن، ومحمْتِل مثم 

 .فاحلدزث صحيح تما قلنا رواته حئمة تدار م 4331 -ه 4443الطدزة: األوىل، ، نريوت –دار املزرفة 
 . 432تسدقت ترمجته ص (5) 
 . 433تسدقت ترمجته ص  ( 6)
  .433تسدقت ترمجته ص   (7)

  . 477تسدقت ترمجته ص  ( 8)
 .  433تسدقت ترمجته ص  (9)
 .433تسدقت ترمجته ص   (10)

 . 47ص  تسدقت ترمجتدا (11)
 .3147 رقم احلدزث:،43/ 2 ،. تتاب املناقب، ناب حزام اجلاهليةهصحيحيف  الدخار حخرجه  (12)
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 : فقه احلدزثالمطلب الثاني
ل م  تسب احلالل  وتكلمنا على لطائف األت تكلمنا على هذا احلدزث يف تالمنا عل
فال داعي إلعادته ولك  تكلمنا عليه يف الكالم إتسناده وتراجم رواته وشرح تلماته وفقده 

  تسب احلالل وهر ننفسه له عالقة تامة مع ما حن  فيه ونقي ان نشري إىل  على
نكر زده يف ر عدم اتستجانة الدعاء هلذا حدخل حنتل م  احلرام زسدب غضب اهلل و حن األ -4

 .راماحلنطنه حيت ال زندت له شيئا م  يف حلقه وقاء ما 
: قمالم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم: " حمز  دما النَّاُس، ِإنَّ اهللم طميٌِّب الم   ز مْقدمُل عمْ  حميب ُهرمزْ رمةم، قمالم

ا الر تُسُل ُتُلرا ِم م الطَّيِّدماِت ِإالَّ طميًِّدا، ومِإنَّ اهللم حمممرم اْلُمْؤِمِننيم ِبم  : }زما حمز  دم ، ف مقمالم ا حمممرم ِنِه اْلُمْرتسمِلنيم
وماْعممُلرا صماحِلًا، ِإينِّ ِبما ت مْزممُلرنم عمِليٌم{

ا الَِّذز م آممُنرا ُتُلرا ِمْ  طميِّدماِت مما   1 : }زما حمز  دم ومقمالم
رمزمق ْنماُتْم{

،  مُثَّ  متمرم الرَُّجلم    2 ، زما رمبِّ اِء، زما رمبِّ ْزِه ِإىلم السَّمم ُد  زمدم ، ميم زُِطيُل السَّفمرم حمْشزمثم حمْغد مرم
؟ " ِلكم ومممْطزمُمُه حمرماٌم، ومممْشرمنُُه حمرماٌم، ومممْلدمُسُه حمرماٌم، ومُغِذ م نِاحلْمرماِم، فمأمىنَّ ُزْستمجماُب ِلذم

3 . 
حن جيتنب احملرمات وال زأتل حراما ولر حتل ناتسيا زستفاد م  هذا احلدزث على املسلم  -7

  حو خطأً عليه القيء تما فزل إمامنا .
مسمَّاُعرنم لِْلكمِذِب حمتَّاُلرنم األتل م  احلرام م  حنرز  نرب اليدرد حيث صرح نه القرآن، } -3

 4{لِلس ْحتِ 
احلالل، وإن حتل ويف هذا احلدزث إشارة إىل حنه ال زقدل الزمل وال زيتر إال نأتل " -4

 «إن اهلل ال زقدل إال طيدا»احلرام، زفسد الزمل، ومينع قدرله، فإنه قال نزد تقرزره: " 

واملراد هبذا حن الرتسل وحممدم مأمررون ناألتل م  الطيدات اليت هي احلالل، ونالزمل  -2
فكيف الراحل، فما دام األتل حالال، فالزمل الراحل مقدرل، فإ ا تان األتل غري حالل، 

 .(1)"زكرن الزمل مقدرال؟ 

                                                           

(
1

 24 املؤمنرن:( سورة 

 . 27الدقرة: تسررة  (2)
، رقم 7/713، رَّدمقمِة ِم م اْلكمْسِب الطَّيِِّب ومت مْرنِيمِتدماحخرجه مسلم يف صحيحه. تتاب الكسرف، نماُب ق مُدرِل ال( 3) 

 .7313، رقم احلدزث: 2/771.والرتمذ  يف تسننه. حنراب تفسري القرآن، ناب وم  تسررة الدقرة،  4142احلدزث: 

 . 47تسررة املائدة:  (4)
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جامع الزلرم  ،زز  الدز  ،د ن  احلس عدد الرمح  ن  حمح احلندلي، ن  رجبا نقلت م : الفقرة الرانزة واخلامسة (1)
 –الناشر: مؤتسسة الرتسالة ، م7114 -ه  4477الطدزة: السانزة،  ،واحلكم يف شرح مخسني حدزثا م  جرامع الكلم

 4/711، إنراهيم ناجس -ق: شزيب األرناؤوط يحق، نتنريوت
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 رابعال لفصلا

 مروزاته                    
 والنذور يف األميان                   

 مدحثان وحتته                    
 األول المبحث                 

   
  األميان يف                 

 الثاني المبحث                 
 مروزاته                 
  النذور يف                   
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 األول المبحث
 مطالب وحتته األميان

 األول المطلب
 لغة وشرعاً  األميان تزرزف 

 الثاني المطلب
 األميان يف عنه ماورد 

 الثالث المطلب
 اإلتسناد لطائف 

 الرابع المطلب
 والفقدية احلدزثية فرائده 

 لثانيا المبحث
 مطالب وحتته النذور

 األول المطلب
لغة وشرعاً  النذر تزرزف   

 الثاني المطلب
يف النذر عنه ماورد   

 المطلب الثالث
اإلتسناد لطائف   
 رابعال لمطلبا

 نزض الكلماتشرح 
 الخامس المطلب

منه زستفاد وما احلدزث فقه   
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 وشرعاً  ميان لغةً األتزرزف  :المطلب األول
انُرا ِإ ما : لغةً األيمان  وماْليمِمنُي اْلقمسمُم، وماجلْمْمُع )حممْيٌُ ( وم )حممْيماٌن( ِقيلم: ِإَّنَّما مسِّيمْت ِنذمِلكم أِلمن َُّدْم تم

نِي صماِحِدِه. ِينمُه عملمى ميِم ُدْم ميم  .(1)" حتممالمُفرا ضمرمبم ُتل  اْمرٍِئ ِمن ْ
  شرعاً األيمان  

ِح حتمِْقيُق حمْمٍر غمرْيِ ثماِنٍت مماِضًيا تمانم حمْو ُمْست مْقدماًل ن مْفًيا حمْو اإلوميف وقال يف مغين احملتاج:  ْصِطالم
، صماِدقمًة تمانمتْ  ِلِفِه لمي مْقتُ لم َّ اْلمميِّتم ، حمْو مُمْتمِنًزا تمحم ِلِفِه لميمْدُخلم َّ الدَّارم اِ نمًة ممعم إثْ دماتًا ممُِْكًنا تمحم  حمْو تم

ِيًنا اْلِزْلِم نِاحلْم  ومِنغمرْيِ ثماِنٍت، الثَّاِنُت   ...اِل حمْو اجلْمْدِل نِِه، ومخمرمجم نِالتَّْحِقيِق لمْغُر اْليمِمنِي ف ملمْيسمْت ميم
مُمرتم   .( 2)"تمقمْرلِِه: ومامللَِّه ألم
واليمني شرعاً: هر تأتيد الفزل حو الرتك، حو اخلرب نذتر : حممد قاتسم( 3)قال الشيخ محية

م يف النفس الذ  زشزر احلالف حنره نالتزظيم املطلق، وغازة اخلرف واخلشية منه الشيء املزظ
إن خالف ما حلف عليه، وال زكرن اليمني إاّل نذتر اتسم اهلل تزاىل، حو صفة م  صفاته إ  
ال جيرز احللف نغري اهلل، ألن احللف زقتضي تزظيم احمللرف نه تزظيمًا مطلقاً، واخلرف 

 . (4)"تكرن إالّ هلل تزاىل واخلشية منه، وهي ال
 
 
 
 
 

                                                           

 . 4/321.الراز ، خمتار الرحاح  (1)
 .، تتاب األميان411/ 1 إىل مزرفة مزاين حلفاظ املنداج. مغين احملتاج ،اخلطيب الشرنيين  (2)
هجر  وحفظ القران تامالً وَل زتزدى عمره  4343محية حممد قاتسم رمحه اهلل وغفر له يف شدر رجب م  عام  ولد ( 3)

رج لزالية وخته  وحتمل يف نفس املدرتسة علرمه ا 4323نزد  لك ِبدرتسة الزلرم الشرعية عام  ...والتحقتسنرات 41
/ شرال /  71) اخلميس تريف زرم  ...ه  4374مث حصدح مدزرا للمدرتسة السزردزة عام ...ه  4323مندا عام 
مرقع االدزب الراحل محية هجرى( ناملسجد الندر  الشرزف ودف  ندقيع الغرقد , ناملدزنة املنررة انظر:  4434
 .http://anaryan.wordpress.com. قاتسم حممد

 . 347/ 2منار القار  شرح خمترر صحيح الدخار .   (4)

http://anaryan.wordpress.com/2010/12/10/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/
http://anaryan.wordpress.com/2010/12/10/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/
http://anaryan.wordpress.com/2010/12/10/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85/
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 عنهاألميان  يف ماورد: ثانيالمطلب ال
ث منما حممْحمدُ الدخار :  قال حمدَّ

ث منما النَّْضرُ  (1) اْنُ  حميب رمجماٍء، حمدَّ
: حمْخد مرمين (3)، عمْ  ِهشمامٍ (2) ، قمالم

نٍي حمىتَّ حمنْ يملم اللَُّه تمفَّارمةم ، عمْ  عماِئشمةم رمِضيم اللَُّه عمن ْدما: حمنَّ حمنماهما تمانم (4)حميب  الم حيمْنمُث يف ميِم
رًا ِمن ْدما، ِإالَّ قمِدْلُت ُرْخرمةم اللَِّه »اليمِمنِي، قمالم حمنُر نمْكٍر:  ي ْ ِيًنا حُرمى غمي ْرمهما خم ومف مزمْلُت الم حمرمى ميم

ي ْرٌ   . (5)"«الَِّذ  ُهرم خم

 لطائف اإلتسناد: ثالثال المطلب
وهر حمحد ن  عدد اهلل  إخراج حدزثدم تسرىعلى ق األئمة الستة سل نرواة اتفمسلالسند  -4

 .الدخار  م  حفراد
روازة الراو  ع  حنيه ع  خالته روازة التانزي ع  التانزي ع  الرحانية هشام يف السند  -7

 ع  عروة ن  الينري ع  عائشة .
 روازة الدنت ع  األب الرحانية ع  الرحايب . -3
 دلس ولك  هنا صرح ناإلخدار ع  حنيه .عروة رِبا هشام ن   -4
 
 
 
 
 
 

                                                           

حمحد ن  عدد اهلل ن  حزرب حنر الرليد ن  حيب رجاء ]ومسَّى احلكم جده واقد ن  احلارث[ اهلرو  ثقة م  الزاشرة   (1)
رو  ع  خلق مندم: النضر ْن   . 22، الرقم: 14/ 4تقرزب التدذزب. ه ( خ.  737مات تسنة اثنتني وثالثني ) 

 . 21، الرقم: 4/314هتذزب الكمال.  خ(.مشيل )خ( ، ووتيع ْن  اجلراح، وحيىي ْن  آدم )
 . 444 تسدقت ترمجته  (2)
وروى ع  خلق مندم: حخره ُعْثممان ن  عروة ن  الي ن مرْي )خ م س( ، وحنره عروة  . 447تسدقت ترمجته راجع ص   (3)

 . 1212، الرقم: 734/ 31هتذزب الكمال. ن  الينري )ع( وامرحته فاطمة ننت املنذر ن  الينري )ع(. 
 .447ص عروة ن  الينري تسدقت ترمجته   (4)
، تتاب تفسري القرآن، نماُب ق مْرلِِه: }الم زُ ؤماِخذُُتُم اللَُّه نِاللَّْغِر 4144، الرقم: 1/23 .يف صحيحه الدخار (  حخرجه 5)

 [772يف حممْيماِنُكْم{ ]الدقرة: 
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  ية والفقديةاحلدزث فرائده :رابعال لمطلبا  
م  ولك  ورد مرفرعا ع  غريه  -رضي اهلل عنه -مرقرف علي حيب نكر الردزقاحلدزث هذا 

: ُتنَّا ِعْندم حميب (1)عمْ  زمْهدممٍ ..الدخار :  قال طرق خمتلفة : حمت مْيُت ُمرتسمى األم  (2)، قمالم ْشزمرِ ِّ، قمالم
، ف مرماف مْقُتُه ومُهرم غمْضدماُن، فماتْستمْحمم  ْلنماُه، رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم يف ن مفمٍر ِم م األمْشزمرِزِّنيم

 : ي ْرًا وماللَِّه، ِإْن شماءم اللَُّه، الم حمْحِلُف عملم »فمحملمفم حمْن الم حيمِْملمنما، مُثَّ قمالم نٍي، فمأمرمى غمي ْرمهما خم ى ميِم
ٌر، ومحتمملَّْلتُ دما ي ْ  . (3)«ِمن ْدما، ِإالَّ حمت مْيُت الَِّذ  ُهرم خم

آزة تفارة اليمني حنه  حيث فدم م  وغيارة علمه حيب نكر الردزق فقه دقة على زدل  -4
اهلل عليه  صلى -فدمره م  حدزث رتسرل اهلل غريهاحلنث إ ا تان اخلري يف حنثه وحما  جيرز
  -وتسلم
وهذا زرافق ما قاله  نثاقب فقده حنه جيرز له الكفارة قدل حنثه حزضا فدم زدل على حنّه -7

ْنُ   (4)عمْدُد الرَّمْحم ِ  ع  :آخرحدزث متاما تما ورد يف  -صلى اهلل عليه وتسلم–رتسرل اهلل 
: قمالم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: ُرمةم، قمالم ُرمةم، الم تمْسأمِل اإِلممارمةم، فمِإنَّكم » مسم زما عمْددم الرَّمْحمِ  ْن م مسم

لمْفتم ِإْن حُوتِيت مدما عمْ  ممْسأملمٍة وُِتْلتم إِلمي ْدما، ومِإْن حُوتِيت مدما ِمْ  غمرْيِ ممْسأملمٍة حُِعْنتم عملمي ْدما  ومِإ ما حم 
رًا ِمن ْ  ي ْ نٍي، ف مرمحمْزتم غمي ْرمهما خم ي ْرٌ عملمى ميِم ِيِنكم ومْحِت الَِّذ  ُهرم خم  .(5)«دما، فمكمفِّْر عمْ  ميم

اختلف حهل الزلم يف الكفارة قدل احلنث حونزده مندم م  قال ناخليار:  تمالك والشافزي 
وحمحد، ومندم م  قال نزدم جراز تقدم الكفارة على احلنث تأيب حنيفة وحصحانه ولك  قرل 

م  النررص النه زرجد نررص نالكفارة نزد احلنث  اجلمدرر هرالراجح ملرافقته لكثري 
                                                           

ثقة م  الثالثة خ م ت س . تقرزب  زهدم نرزن جزفر ان  مضرب اجلرمي نفتح اجليم حنر مسلم الدرر   (1)
. رمومى عم : عمدد اللَِّه ْن  عداس، وحيب ُمرتسمى عمدد اهلل ْن  قيس األشزر  )خ م ت  7133، الرقم: 747/ 4التدذزب.

 . 7117، الرقم: 331/ 3س( ، وِعْمران ْن  حرني )خ م س( .هتذزب الكمال. 
 . 27تسدقت ترمجته ص ( 2)
، رقم 471/ 1تتاب األميان والنذور،ب حول ناب نزد األميان والنذور   .هيحصحيف  الدخار  حخرجه  (3)

رًا ِمن ْدما، حمْن زمْأيتم الَِّذ  ُهرم  ،1173احلدزث: ي ْ ِيًنا ف مرمحمى غمي ْرمهما خم صحيح مسلم. تتاب األميان، نماُب نمْدِب ممْ  حملمفم ميم
ِيِنِه .  ٌر، ومزُكمفُِّر عمْ  ميم ي ْ  .4143دزث: ، رقم احل4711/ 3خم

عدد الرمح  ن  مسرة ن  حديب ن  عدد مشس الزدشمي حنر تسزيد صحايب م  مسلمة الفتح زقال تان امسه عدد    (4)
  3111، الرقم: 347/ 4تالل افتتح تسجستان مث تسك  الدررة ومات هبا تسنة مخسني حو نزدها ع. تقرزب التدذزب.

  .1177، رقم احلدزث: 1/477 ،ور، الداب األول نزدهميان والنذتتاب األ .يف صحيحه الدخار  حخرجه  (5)
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تحدزث حيب مرتسى املتقدم وزرجد نررص حخرى نالكفارة قدل احلنث تحدزث عدد الرمح  
 . ن  مسرة وغريه

يف ن مْزِض الرِّومازماِت اْلكمفَّارمُة ق مْدلم احْلِْنِث وميف ن مْزِض الرِّومازماِت احْلِْنُث ق مْدلم قال ان  عدد الرب: 
ْندمٍل ز مُقرُل ِإْن شماءم تمفَّرم ن مْزدم احْلِْنِث ومِإْن شماءم   : (قمالم حمنُر دماُودم ) كمفَّارمِة الْ  ْزُت حممْحمدم ْن م حم وممسِم

ا ممْذهمُب مماِلٍك ومالشَّاِفِزيِّ ومحمْصحماهِبِمما ومُهرم الثَّاِنُت يف حمِدزِث  ...تمفَّرم ق مْدلم احْلِْنثِ  ومعملمى همذم
ُدمماعمْدِد  ا اْلدماِب حمْعلمى ِمن ْ ُرمةم ومحميب ُهرمزْ رمةم وملمْيسم يف همذم ِنيفمةم  ...الرمحان ْنِ  مسم ومتمانم حمنُر حم

ُب نِاحْلِْنِث  انُُه الم جيُِيُيونم اْلكمفَّارمةم ق مْدلم احْلِْنِث أِلمن َّدما ِإَّنَّما جتِم ثْ رمِة الرِّومازمِة ِنذمِلكم  ...ومحمْصحم ممعم تم
المفمدما حممُْجرٌج هِبما وماللَُّه اْلُمْست مزمانُ وما  . (1)"حلُْجَُّة يف الس نَِّة ومممْ  خم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، حتقيق: مرطفى 741/ 74،يف املرطأ م  املزاين واألتسانيدالتمديد ملا  ،عمر زرتسف ن  عدد اهلل رحن ،عدد الرب  (1)
نشر: املغرب، عام ال –ن  حمحد الزلر  , حممد عدد الكدري الدكر ، الناشر: وزارة عمرم األوقاف والشؤون اإلتسالمية 

 ه  . 4317
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  بلاالنذور وحتته مط :نيالمبحث الثا
 وشرعاً  النذر لغةً تزرزف : المطلب األول

ْرُت حمْنِذُر ومحمْنِذُر نمذْ  :ومقمالم يف الن ِّدمازمةِ النذر لغًة:   رًا إ ما حمْوجمْدتم عملمى ن مْفِسك ت مد مر ًعا ِمْ  زُ قماُل نمذم
قمٍة حمْو غمرْيِ  مِلكم انْ ت مدمى  . (1)"ِعدمادمٍة حمْو صمدم

 اً شرعتعريف النذر 
ِة : (2)قال الزراقي اِل اْلُمْزجممم اِن الذَّ ْنسماُن عملمى  ...النَّْذُر ِنفمْتِح الن رِن ومِإتْسكم ومُهرم مما ز مْنِذُر اإْلِ

انِنما: الم  ... ،حمْ  زُرِجُدُه ومزُ ْليُِمُه ِمْ  طماعمٍة ِلسمدمٍب زُرِجُدُه الم ت مد مر ًعا ن مْفِسهِ  ومقمالم الرَّاِفِزي  ِمْ  حمْصحم
 .( 3)"خيمْفمى حمنَّ النَّْذرم اْلِتيماُم شمْيٍء ومحمنَُّه قمْد زمِرح ، ومقمْد الم زمِرح  

 فيه عنه ما ورد: نيالمطلب الثا
ث منما حمنُ ر : قال الدخا الن  ْزممانِ  رحمدَّ

ث منما حمنُر عمرمانمةم،(4) ، حمدَّ
(5)  = 

عمْ  ن ميمانٍ  
: دمخملم حمنُر نمْكٍر عملمى اْمرمحمٍة ِمْ  حممْحمسم  (2)حميب ِنْشٍر، عمْ  ق مْيسِ  (1) ْنِ  حميب حمازٍِم، قمالم

 : قماُلرا: حمجَّْت ُمْرِمتمًة، قمالم هلمما: « هلمما الم تمكملَُّم؟ مما»زُ قماُل هلمما زمزْ نمُب، ف مرمآهما الم تمكملَُّم، ف مقمالم

                                                           

الندازة يف غرزب احلدزث واألثر.جملد الدز  حيب السزادات املدارك ن  حممد ن  حممد ن  حممد ان  عدد الكرمي الشيداين  (1)
م، حتقيق: طاهر 4373 -ه  4333نريوت،  -، الناشر: املكتدة الزلمية 33/ 2ه (،111اجلير  ان  األثري )املترىف: 

 الطناحي. حممرد حممد -حمحد الياوى 
م(، عدد الرحيم ن  احلسني ن  عدد الرمح ، حنر الفضل،  4414 - 4372ه  =  111 - 772احلاِفِظ الِزراقي، ) (2)

انظر وله مؤلفات عدزدة، زز  الدز ، املزروف ناحلافظ الزراقي: حباثة، م  تدار حفاظ احلدزث. حصله م  الكرد، 
 . 344/ 3األعالم لليرتلي. 

تقرزب األتسانيد وترتيب طرح التثرزب يف شرح  ،الفضل زز  الدز  عدد الرحيم ن  احلسني ن  عدد الرمح  رحن ،الزراقي (3)
الناشر: الطدزة  ،، حتمله اننه: حمحد ن  عدد الرحيم ن  احلسني الكرد  الراززاين مث املرر ، حنر زرعة31/ 1 ،املسانيد

 لرتاث الزريب، ومؤتسسة التارزخ الزريب، ودار الفكر الزريب( .وصررهتا دور عدة مندا )دار إحياء ا -املررزة القدمية 
حممد ن  الفضل السدوتسي حنر النزمان الدرر  لقده عارم ثقة ثدت تغري يف آخر عمره م  صغار التاتسزة مات تسنة  (4)

مدد  ن  ميمرن )خ م . روى ع  خلق مندم: 1771، الرقم: 217/ 4ثالث حو حرنع وعشرز  ع .تقرزب التدذزب.
  2247، الرقم: 711/ 71زب الكمال.ق( ، ومالزم ن  عمْمرو احلنفي، وحنر عرانة الرضاح ن  عمدد اللَِّه )خ س(. هتذ

وضاح نتشدزد املزجمة مث مدملة ]ن  عدد اهلل[ اليشكر  ناملزجمة الراتسطي الدياز حنر عرانة مشدرر نكنيته ثقة  (  5)
. روى ع  خلق 7417، الرقم: 211/ 4. تقرزب التدذزب.ثدت م  السانزة مات تسنة مخس حو تست وتسدزني ع

 .  714، 441/ 44مندم: حشزث ن  حيب الشزثاء واألتسرد ن  قيس ونيان ن  نشر. هتذزب التدذزب.
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ا ِمْ  عمممِل اجلماِهِليَّةِ » ل ، همذم ا الم حيِم : «  تمكملَِّمي، فمِإنَّ همذم ؟ قمالم ف متمكملَّممْت، ف مقمالمْت: ممْ  حمْنتم
ُدماِجرِز م »

: « اْمُرٌؤ ِم م امل ُدماِجرِز م؟ قمالم
، قمالمْت: ِمْ  حم ِّ قُ رمْزٍش « ِمْ  قُ رمْزشٍ »، قمالمْت: حم   امل

 : ؟ قمالم ا األمْمِر الرَّاِلِح الَِّذ  « ِإنَِّك لمسمُئرٌل، حمنما حمنُر نمْكرٍ »حمْنتم ، قمالمْت: مما ن مقماُؤنما عملمى همذم
 : قمالمْت: وممما  .« ِنُكْم حمِئمَُّتُكمْ قماممْت ن مقماؤُُتْم عملمْيِه مما اتْست م »جماءم اللَُّه ِنِه ن مْزدم اجلماِهِليَِّة؟ قمالم

 : : « حممما تمانم لِقمْرِمِك ُرُءوٌس ومحمْشرماٌف، زمْأُمُرون مُدْم ف مُيِطيُزرن مُدْم؟»األمِئمَُّة؟ قمالم قمالمْت: ن ملمى، قمالم
 .(3)«ف مُدْم حُولمِئِك عملمى النَّاسِ »
 لطائف اإلتسناد: ثالثمطلب الال
 .حدزثدم حصحاب الكتب الستة على إخراج اتفق مسلسل نرواةاإلتسناد  -4
م  غري  ثقة غري قيس وهر التزدزل و الترثيق، مفيد وحتِّد ُترِّرم واإلتسناد مسلسل نرواة   -7

 .ترتيد
ثالثة م  الرواة م  حهل الزراق واحد نرر  وهر حممد ن  فضل واثنان ترفيان على  -3

 نسق مها نيان ن  نشر وقيس ن  حيب حازم .
صلى اهلل عليه  -و خمضرم )هر الذ  حدرك زم  اجلاهلية واإلتسالم وَل زلق النيب وفيه را -4

 . ( وهر قيس ن  حيب حازم -وتسلم 
 
 

                                                                                                                                                                       

، الرقم: 473/ 4نيان ن  نشر األمحسي ِبدملتني حنر نشر الكريف ثقة ثدت م  اخلامسة ع.تقرزب التدذزب.  (1)
س ن  مالك  وعكرمة مرىل اْن  عداس، وقيس ْن  حميب حازم األمحسي )خ م ت س ق( روى ع  خلق مندم: حن  713

 .737، الرقم: 313/ 4.هتذزب الكمال.
(  قيس ن  حيب حازم الدجلي حنر عدد اهلل الكريف ثقة م  الثانية خمضرم وزقال له رؤزة وهر الذ  زقال إنه اجتمع له 2)

 2211، الرقم 421/ 4لدا وقد جاز املائة وتغري ع. تقرزب التدذزب. حن زرو  ع  الزشرة مات نزد التسزني حو قد
.روى ع  خلق تثري مندم: عمْمرو ْن  الزاص )خ م ت س( ، واملغرية ن  شزدة )خ م د ق( ، وحمِنر نمْكر الردزق )خ 

  4131، الرقم: 47/ 74ع(. هتذزب الكمال.
ب تفسيرب القرآن، نماُب ق مْرلِِه: }لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ،تتا4173،رقم احلدزث: 1/74.هصحيحيف  الدخار حخرجه  (3)

، رقم احلدزث: 2/44، «ِم م الرَّحْفمةِ »ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم عميِزٌي عملمْيِه مما عمِنت ْم، حمرِزٌص عملمْيُكْم نِاْلُمْؤِمِننيم رمُءوٌف رمِحيٌم{ 
، تتاب األحكام، نماُب زُْستمحمب  لِْلكماِتِب 7434: ، رقم احلدزث74/ 3، تتاب املناقب. ناب حزام اجلاهلية، 3134

 حمْن زمُكرنم حمِميًنا عماِقاًل .
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 نزض الكلمات: شرح رابعال لمطلبا
قال الزيين: ق مْرله: )دخل حمنُر نكر( ز مْزيِن الّردزق، رمِضي اهلل ت مزماىلم عمنُه، ق مْرله: )م  حمحس( 

يم، ومِهي قمديلمة م  جبيلة ورد على اْن  التِّني يف ق مْرله: اْمرمحمة م  احلمس، ناملدملتني ومفتح اْلمِ 
ُدماجر"

وهم م  قُ رمْزش. ق مْرله: )زُ قمال هلمما زمزْ نمب( ِهيم ننت امل
(1)  . 

قال ان  اجلرز : املرمت: السَّاِتت، زُ قمال: صمت وحصمت: ِإ ا تسكت. ومهمِذه تمانمت عمادمة 
م، وممزىن ق مْرله: مما اتستقامت هلمُم يف اجلْماهِ  ِليَّة زتزددون هبما. وحرادت نِاأْلممر الرَّاحل دز  اإْلِتْسالم

ا ِإ ا حادت ملتم عم  الرَّرماب "نكم حئمتكم: ز مْزيِن حمن َّدم
(2) 

. 

 فقه احلدزث وما زستفاد منه :سخامال مطلبال
عي وجل نالرمت إىل الليل زدزنرن هلل  ،هذه املرحة نذرت حن ال تتكلم تما تان يف اجلاهلية

رتسرل ززين حن اإلنسان زقرم م  نرمه يف الليل وزسكت وال زتكلم حىت تغيب الشمس فندى 
تل عدادة تكرن نالكالم  ع   لك ألن هذا زؤد  إىل ترك   -صلى اهلل عليه وتسلم –اهلل 
ري  لك التسديح والتدليل والتحميد واألمر ناملزروف والندي ع  املنكر وقراءة القرآن وغت

حن  حن زنذر على نفسه  وحزضا هر م  فزل اجلاهلية فلذلك هني عنه فال جيرز لإلنسان
زرمت إىل الليل وإ ا قدر حن ححدا نذر هذا فإنه ال زفي ننذره فليحل النذر وزكفر تفارة 

 منه اً حلف على ميني فرحى غريها خري  ميني تما تكلمنا عليه يف احلدزث املاضي ع  م 
وإ ا تكلم اإلنسان فال زتكلم إال ِبري لقرل النيب صلى ينه وليأيت الذ  خري له فليكفر ع  مي

 املستزان .اهلل عليه وتسلم م  تان زؤم  ناهلل واليرم اآلخر فليقل خريا حو ليرمت واهلل 
زِق  قدامة يف )املغين( : ) (3)قال ان  ا الم  : إنَّ -رمِضيم اللَُّه عمْنُه  -ومق مْرُل حميب نمْكٍر الرِّدِّ همذم

انمِة ِفيمما عمِلْمنماُه،  ا صمرِزٌح، ومَلْم خُيمالِْفُه حمحمٌد ِمْ  الرَّحم ا ِمْ  عمممِل اجلْماِهِليَِّة. ومهمذم ل ، همذم ومات ِّدماُع حيِم
اِفِه حمْو غمرْيِِه َلْم ز مْليمْمُه اْلرمفماُء ِنِه. ومهِبمذم  . مِلكم حمْوىلم  ، فمِإْن نمذمرم  مِلكم يف اْعِتكم ا قمالم الشَّاِفِزي 

 : عمِ  اْنِ   »ومحمْصحماُب الرَّْحِ  وماْنُ  اْلُمْنِذِر. ومالم ن مْزلمُم ِفيِه خُممالًِفا؛ ِلمما رمومى اْنُ  عمدَّاٍس، قمالم
نما النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم خيمُْطُب، ِإ ما ُهرم نِرمُجٍل قماِئٍم، فم  : ن مي ْ سمأملم عمْنُه ف مقماُلرا: عمدَّاٍس، قمالم

                                                           

 . 731/ 41عمدة القار .  (1)
 . 41، رقم احلدزث: 4/42(  تشف املشكل م  حدزث الرحيحني. 2)

 .  471تسدقت ترمجته ص  ( 3)
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لَّى اهللُ حمنُر ِإتْسرمائِيلم، نمذمرم حمْن ز مُقرمم ومالم ز مْقُزدم، ومالم زمْستمِظلَّ، ومالم ز متمكملَّمم، ومزمُررمم. ف مقمالم النَّيب  صم 
 . (1)«ُمْرُه ف مْليمتمكملَّْم ومْليمْستمِظلَّ ومْلي مْقُزْد، ومْليُِتمَّ صمْرممهُ »عملمْيِه ومتسملَّمم: 

 
 
 

                                                           

 ، الناشر: مكتدة القاهرة .713/ 3، املغين. ،  قدامةحممد مرفق الدز  عدد اهلل ن  حمحد ن  حممد ن رحن ،ان  قدامة (1)
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 خامسلفصل الا
 مروياته في جمع القرآن و تفسيره  

 نامبحث تحتهو 
  

 المبحث األول
  مروياته في جمع القرآن 
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األول المبحث  
وفيه مطالب القرآن مجع   

 األول المطلب
عنه فيه ماورد   

 الثاني المطلب
اإلتسناد لطائف   

 الثالث المطلب
منه زستفاد وما احلدزث فقه   

 الثاني المبحث
وحتته مطالب التفسري يف مروزاته   

 األول المطلب
لغة واصطالحاً  التفسري مزين   

 الثاني المطلب
التفسري يف نص احلدزث الذ  ورد  

 المطلب الثالث
اإلتسناد لطائف   

 الرابع المطلب
منه زستفاد وما احلدزث فقه   
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 عنه ورد فيه ما المطلب األول:
ث منما حمنُرالدخار :  قال حمدَّ

اليمممانِ  
، حمْخد مرمنما ُشزمْيبٌ (1)

: حمْخد مرمين اْنُ  (3)، عمِ  الي ْهرِ ِّ (2) ، قمالم
:  -ومتمانم ممَّْ  زمْكُتُب الرمْحيم  -، حمنَّ زمْزدم ْن م ثماِنٍت األمْنرمارِ َّ رمِضيم اللَُّه عمْنُه (4)السَّدَّاقِ  قمالم

ُه ُعممُر، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: إِ  : ِإنَّ حمْرتسملم ِإيلمَّ حمنُر نمْكٍر ممْقتملم حمْهِل اليممماممِة ومِعْندم نَّ ُعممرم حمتماين، ف مقمالم
مرماطِ 
ِ ، القمْتلم قمْد اتْستمحمرَّ ز مْرمم اليممماممِة نِالنَّاِس، ومِإينِّ حمْخشمى حمْن زمْستمِحرَّ القمْتُل نِالُقرَّاِء يف امل

مرمى حمْن جتمْممعم ا ِثرٌي ِم م الُقْرآِن ِإالَّ حمْن جتمْممُزرُه، ومِإينِّ ألم لُقْرآنم "، قمالم حمنُر نمْكٍر: قُ ْلُت ف ميمْذهمبم تم
 : ْيًئا َلْم ز مْفزمْلُه رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم؟»لُِزممرم ف مقمالم ُعممُر: ُهرم وماللَِّه « تمْيفم حمف ْزمُل شم

ُر زُ رماِجُزيِن ِفيِه حمىتَّ شمرمحم اللَُّه ِلذمِلكم صمْدرِ  ٌر، ف ملمْم ز ميمْل ُعمم ي ْ  ، ومرمحمْزُت الَِّذ  رمحمى ُعممُر، قمالم خم
اِلٌس الم ز متمكملَُّم، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: ِإنَّكم رمُجٌل شمابٌّ عماِقٌل، ومالم  ُه جم ُر ِعْندم زمْزُد ْنُ  ثماِنٍت: ومُعمم

 ، ف متمتمدَِّع الُقْرآنم فمامْجمْزُه،  ،« ُتْنتم تمْكُتُب الرمْحيم لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم »ن متَِّدُمكم
دمٍل ِم م اجلِدماِل مما تمانم حمثْ قملم عملميَّ ممَّا حمممرمين ِنِه ِمْ  مجمِْع الُقْرآ ِن، قُ ْلُت: ف مرماللَِّه لمْر تملَّفميِن ن مْقلم جم

ْيًئا َلْم ز مْفزمْلُه النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّ » ٌر، « مم؟تمْيفم ت مْفزمالمِن شم ي ْ ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: ُهرم وماللَِّه خم
، ف مُقْمُت  ف ملمْم حمزمْل حُرماِجُزُه حمىتَّ شمرمحم اللَُّه صمْدرِ  لِلَِّذ  شمرمحم اللَُّه لمُه صمْدرم حميب نمْكٍر ومُعممرم

ُدوِر الرِّجماِل، حمىتَّ ومجمْدُت ِمْ  تُسررمِة ف متمتمد َّْزُت الُقْرآنم حممْجمُزُه ِم م الرِّقماِع وماألمْتتماِف، ومالُزُسِب ومصُ 
نْ ُفِسُكْم الت َّْرنمِة آز مت منْيِ ممعم ُخيممْيمةم األمْنرمارِ ِّ َلْم حمِجْدمهُما ممعم حمحمٍد غمرْيِِه، }لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ِمْ  حم 

عميِزٌي عملمْيِه مما عمِنت ْم حمرِزٌص عملمْيُكْم{
ا الُقْرآُن ِعْندم ِإىلم آِخرمِِهما، وم  )5( انمِت الر ُحُف الَّيِت مجُِعم ِفيدم تم

ان مزمُه ُعْثمماُن حميب نمْكٍر حمىتَّ ت مرمفَّاُه اللَُّه، مُثَّ ِعْندم ُعممرم حمىتَّ ت مرمفَّاُه اللَُّه، مُثَّ ِعْندم حمْفرمةم نِْنِت ُعممرم تم 
، عمْ  اْنِ  ِشدم  ، وماللَّْيُث، عمْ  زُرُنسم اِلٍد، ْنُ  ُعممرم اٍب، ومقمالم اللَّْيُث: حمدَّثميِن عمْدُد الرَّمْحمِ  ْنُ  خم

ث منما اْنُ   : ممعم حميب ُخيممْيمةم األمْنرمارِ ِّ، ومقمالم ُمرتسمى: عمْ  ِإنْ رماِهيمم، حمدَّ عمْ  اْنِ  ِشدماٍب، ومقمالم

                                                           

 . 31ص  تسدقت ترمجته  (1)
 .31ص تسدقت ترمجته   (2)
 . 73ص  تسدقت ترمجته  ( 3)
: ُحتسماممة ْن  زمْزد، وززد ْن  ثانت )خ ت س( ، رمومى عم  عدد م  الرحانة مندمو  ،11تسدقت ترمجته راجع ص   (4)

 . 3747، الرقم: 717/ 43لكمال.وتسدل ْن  حنيف )د ت ق(. هتذزب ا
 . 471تسررة الترنة:  ) ( 5
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ث منما ِإنْ رماِهيُم. ِشدماٍب، ممعم حميب ُخيممْيمةم، ومتمان مزمُه ز مْزُقرُب ْنُ  ِإنْ رماِهي مم، عمْ  حمنِيِه، ومقمالم حمنُر ثماِنٍت: حمدَّ
: ممعم ُخيممْيمةم حمْو حميب ُخيممْيمةم   . )1("ومقمالم

 : لطائف اإلتسنادالمطلب الثاني
 ب الكتب الستة على إخراج حدزثدم رجال اإلتسناد تلدم حئمة تدار اتفق حصحا -4
 ا احلكم ن  نافع وشزيب ن  حيب محية اثنان م  الرواة محريان على نسق مه -7
 ثالثة مندم مدنيرن على نسق هم حممد ن  مسلم وعديد ن  السدياق وززد ن  ثانت. -3

 : فقه احلدزث وما زستفاد منهالمطلب الثالث
يف الفرل يف التزرزف نأيب نكر الردزق ما زتزلق جبمع القرآن  تكلمنا على هذا احلدزث 

فال حاجة  ما وقع م  احلْمرماِدِث وماأْلُُمرِر زم  خالفته ملطلب الثالثا ،الثاين، املدحث الثاين
 هلذا نتكلم ع  فرائده نإجياز. إلعادته

نتداع وخرفدم م  اال -لمصلى اهلل عليه وتس -تداع تسنة رتسرل اهللاحرص الرحانة على  -4
 يف دز  اهلل .

ألجل عدم  -لمصلى اهلل عليه وتس -وعدم مجزه يف مرحف واحد زم  رتسرل اهلل -7
ترقف الرحي حىت ال زضطروا اىل تغريه تل مرة لنيول آزة حو آزات م  القرآن ولك  حينما 

زال  -صلى اهلل عليه وتسلم–انقطع الرحي ننيول آخر آزة م  تتاب اهلل ووفاة رتسرل اهلل 
 املانع م  مجزه يف مرحف واحد .

عثمان ن  تلما نيلت آزة مثل   تتاب زكتدرن  -صلى اهلل عليه وتسلم-يف عدد النيب وتان -3
ومزاوزة ن  حيب تسفيان القرشي األمر ، وعدد اهلل ن  حيب ن  تزب و  ثانتززد ن  عفان و 

 م .غريهتسزد ن  حيب السرح القرشي 
 فجمع الرحانة ليس ندعا م  األمرر نل اتفق الرحانة عليه نزد الشرر واملشاورة . -4

                                                           

،تتاب تفسري القرآن،. نماُب ق مْرلِِه: }لمقمْد جماءمُتْم 4173،رقم احلدزث: 1/74 .يف صحيحه الدخار  حخرجه (1)
،رقم احلدزث: 413/ 1وٌف رمِحيٌم{،رمتُسرٌل ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم عميِزٌي عملمْيِه مما عمِنت ْم، حمرِزٌص عملمْيُكْم نِاْلُمْؤِمِننيم رمءُ 

،تتاب األحكام، نماُب ُزْستمحمب  7434، رقم احلدزث: 73/ 3،تتاب فضائل القرآن، نماُب مجمِْع الُقْرآِن،4311
اِتِب حمْن زمُكرنم حمِميًنا عماِقاًل.   لِْلكم
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صلى اهلل عليه  -تاب الرحي زم  رتسرل اهللحمر حنر نكر ززد ن  ثانت وهر تان م  ت -2
 . -وتسلم
 -واللخاف -مجع عسيب وهر جرزد النخل الزرزض- قرله تتدزت حمجزه م  الزسب -1

 -وصدور الرجال زؤتد ما قلنا م  حن القرآن تا ن مكترنا نأمر الرتسرل-ز مْزيِن احلِْجمارمةم الرِّقماقم 
تفق الكترب وما يف صدور الرجال مزا ال وال جيمزرن إاّل حني ا -صلى اهلل عليه وتسلم

 صدور الرجال وَل زكتب هلذا زقدلرن املكترب وَل زرجد يف صدور احلفاظ وال جيمزرن ما يف
 .درن شاهدز  الكتانة واحلفظ زطل
مكترنا نل وجدوا  لك  وجدوا آخر تسررة الترنة عند حيب خيمية وَل جيدوا عند غريهو  -7

قال ان  حجر يف الفتح: ق مْرلُُه َلْم حمِجْدهما ممعم حمحمٍد غمرْيِِه حمْ   حمفرظا وهذا زكفي للتثدت تما
ِم ِوْجدم  ا ت مقمدَّمم ِمْ  حمنَُّه تمانم الم زمْكتمِفي نِاحْلِْفِظ ُدونم اْلِكتمانمِة ومالم ز مْليمُم ِمْ  عمدم انِِه ِإزَّاهما ممْكُترنمًة ِلمم

دم ممْ  َلْم ز مت ملمقَّدما ِم م النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومِإَّنَّما تمانم زمْزٌد ِحينمِئٍذ حمْن الم تمُكرنم ت مرمات مرمْت ِعنْ 
ا ِنغمرْيِ وماتِسطمٍة وملمزملَُّدْم لممَّا ومجمدمهما زمْزٌد ِعْندم حميب ُخيممْيمةم تم  ا زمْطُلُب التَّثمد تم عممَّْ  ت ملمقَّاهم ذمتَُّروهما تممم

ُة التَّتمد ِع اْلُمدمالغمة يف اإلتستظدار وماْلُرُقرف ِعْندممما ُتِتبم ن منْيم زمدمِ  النَّيبِّ صملَّى  تمذمتَّرمهما زمْزٌد ومفماِئدم
ا ممَّا خيمْفمى ممْزنماُه ومزُرِهُم حمنَُّه تمانم زمْكتمِفي يف ِإثْ دماتِ  ِِبمربمِ   اآْلزمةِ اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم اخْلمطَّايب  همذم

ِذِه اآْلزمِة زمْزُد ْنُ  ثماِنٍت ومحمنُر ُخيممْيمة ومعمر  الشَّْخِص اْلرماِحِد وملمْيسم تمذمِلكم ف مقمِد اْجتمممعم يف هم
ُه زمْزُد ْنُ  ثماِنٍت ف مزملمى اُوِد ِّ قمالم َلْم ز مت مفمرَّْد هِبما حمنُر ُخيممْيمةم نمْل شمارمتم ا  ومحكى ن  التِّنِي عمِ  الدَّ همذم

ِحِد وملمْيسم  ت مْثُدُت نِرمُجلمنْيِ اه ومتمأمنَُّه ظم َّ حمنَّ ق مْرهلمُْم الم ز مْثُدُت اْلُقْرآُن ِِبمربمِ اْلرماِحِد حمِ  الشَّْخِص اْلرما
ُف اخْلمربمِ اْلُمت مرماتِِر ف ملمْر ن ملمغمْت ُروماُة اخْلمربمِ  ِثريًا ومف مقمدم تممما ظم َّ نمِل اْلُمرماُد ِِبمربمِ اْلرماِحِد ِخالم ًدا تم  عمدم

د مرم اْلرماِحِد وماحلْمق  حمنَّ اْلُمرمادم نِالن َّْفِي ن مفْ  ْرنِِه خم ْيًئا ِمْ  ُشُروِط اْلُمت مرماتِِر َلْم خيمْرُْج عمْ  تم ُي ُوُجرِدهما شم
ْرهِنما حممُْفرظمًة ومقمْد ومقع ِعْند ن  حميب دماُودم ِمْ  رِ  ومازمِة حيمْىيم ْنِ  عمْدِد الرَّمْحمِ  ْنِ  ممْكُترنمًة الم ن مْفيم تم

فمجماءم ُخيممْيمةُ  ...حماِطبٍ 
: ِإينِّ قمْد رمحمزْ ُتُكْم ت مرمْتُتْم آز مت منْيِ َلْم تمْكتُُدرمهُما. قماُلرا: وممما  (1) ْنُ  ثماِنٍت ف مقمالم

: ت ملمقَّْيُت ِمْ  رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسم  لَّمم: }لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم مهُما؟ قمالم
عميِزٌي عملمْيِه مما عمِنت ْم حمرِزٌص عملمْيُكْم نِاْلُمْؤِمِننيم رمُءوٌف رمِحيٌم{
ِإىلم آِخِر الس ررمِة قمالم ُعْثمماُن:  (2)

                                                           
 . 42/ 3فتح الدار .   (1)
 . 471تسررة الترنة:   (2)
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: اْخِتْم هِبما آِخرم مما ن ميملم ِم م اْلُقرْ فمأمنما حمْشدمُد حمن َُّدمما ِمْ  ِعْنِد اللَِّه فمأمْز م ت مرمى حمْن جنمْزملمدُ  آِن مما؟ قمالم
 . (1)"فمُخِتممْت هِبما ن مرماءمةُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مجمُْع ُعممرم ْنِ  ، تتاب املراحف ،دد اهلل ن  تسليمان ن  األشزث األزد  السجستايننكر ن  حيب داود، ع رحن ( 1)
حقق: حممد ن  عدده،الناشر: ، نتم7117 -ه  4473الطدزة: األوىل،  ،اخْلمطَّاِب رمِضيم اللَُّه عمْنُه اْلُقْرآنم يِف اْلُمْرحمفِ 

 . 17/ 4، مرر / القاهرة -الفاروق احلدزثة 
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 بلاحتته مطو التفسري : المبحث الثاني
  مزين التفسري لغًة وشرعاً  المطلب األول:

  ء يف تتب اللغةجا اإلزضاح تماو ِبزين الكشف  مزىن التفسري لغًة: 
ٌة تمُدل   :ن  فارس ن  زترزاء القيوزين الراز  (1)محدحقال  ٌة وماِحدم ( اْلفماُء ومالسِّنُي ومالرَّاُء تمِلمم )فمِسرم

ُة: عملمى ن ميماِن شمْيٍء ومِإزضماِحِه. ِمْ   مِلكم اْلفمْسُر، زُ قماُل: فمسمْرُت الشَّْيءم ومفمسَّْرتُُه. وماْلفمْسُر ومالت َّْفِسرم 
اِء ومُحْكُمُه ِفيهِ  نمظمُر الطَِّديبِ   .( 2)"ِإىلم اْلمم

ن  حمحد: الفمْسُر: التفسري وهر نيان وتفريل للِكتاب، وفمسمره  (3)وقال حنر عدد الرمح  اخلليل
زفِسره فسرا، وفسره تفسريا. والت َّْفِسرة: اتسٌم للد مُرل الذ  زنظُر فيه األمطِّداء، ُزْستمدمل  نه على 

ِن، وتل  شيٍء   . (4)زُزرفم نه تفسرُي الشيِء فدر التَّفِسرُة"ممرمض الدمدم
 معني التفسير شرعاً 

التفسري علم ززرف نه فدم تتاب اهلل املنيل على نديه حممد صلى اهلل عليه  (5):اليرتشيوقال 
ه واتستمداد  لك م  علم اللغة والنحر مِ كم وتسلم ونيان مزانيه واتستخراج ححكامه وحِ 

                                                           

،تان حنرزا على طرزقة  4/327ارس ن  زترزا ن  حممد ن  حديب، حنر احلسني، اللغر  القيوزينحمحد ن  ف  (1)
الكرفيني، وتان ترميا جرادا ، قال الذهيب: مات تسنة مخس وتسزني وثالمثائة نالر ، وهر حصح ما قيل يف وفاته.انظر: 

ه ، 344ه / تسنة الرفاة 143يرطي تسنة الرالدة نغية الرعاة يف طدقات اللغرزني والنحاة، جلالل الدز  عدد الرمح  الس
 حتقيق حممد حنر الفضل إنراهيم، الناشر املكتدة، الزررزة تسنة النشر مكان النشر لدنان / صيدا.

، احملقق: عدد السالم حممد هارون، الناشر: دار 214/ 4مزجم مقازيس اللغة،  ،حمحد ن  فارس حنر احلسني، الراز  (2)
 م.4373 -ه  4333الفكر،عام النشر: 

 . 423تسدقت ترمجته ص  ( 3)
  . 741-747/ 7تتاب الزني. ،الفراهيد  (4)
حُمممَّد ن  عدد اهلل ن  هبادر اليَّرْتمِشّي اْلمرِصِلي الشَّاِفِزي ندر الّدز ، ولد يِف تسنة مخس ومحمْرنمزني ومتسمْدزمائة،ومحلف   (5)

يع اْلُزُلرم، ومم  مرنفاته شرح الُدخمارِّ  والربهان يِف ترانيف تمِثريمة يِف عدَّة فنرن، ومُهرم عماَل يِف   احلمِدزث ومالت َّْفِسري وممجِم
ق: يحق. نتطدقات املفسرز األدنه و ،حمحد ن  حممد، ،ومتمانمت ومفماته يف تسنة حمرنع ومِتْسزني ومتسمْدزمائة. وغريها ُعُلرم اْلُقْرآن

، 317/ 4السزردزة،  –الناشر: مكتدة الزلرم واحلكم  ،م4337 -ه 4447الطدزة: األوىل،  تسليمان ن  صاحل اخلي ،
 .،313الرقم: 
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 فقه والقراءات وحيتاج ملزرفة حتسداب النيول والناتسخ واملنسرخوالتررزف وعلم الديان وحصرل ال
"(1 ) 

 ما ورد عنه يف التفسري :المطلب الثاني
}ثماينم اثْ ن منْيِ ِإْ  مهُما يف اْلغماِر ِإْ  ز مُقرُل ِلرماِحِدِه الم حتمْيمْن ِإنَّ اللَّهم ممزمنما{آزةتفسري  

(2)  . 
ث منما عمْدُد اللَّهِ  حمدَّ
دَّانُ ْنُ  حُمم  (3) ث منما حم مٍَّد، حمدَّ

ث منما مهمَّامٌ (4) ، حمدَّ
ث منما ثماِنتٌ (5) ، حمدَّ

ث منما (6) ، حمدَّ
: ُتْنُت ممعم النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم يف (7)حمنمسٌ  ثميِن حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم : حمدَّ ، قمالم

                                                           

ق: حممد حنر الفضل يحقنتان يف علرم القرآن.  الربه ،عدد اهلل ندر الدز  حممد ن  عدد اهلل رحن ،اليرتشي (1)
 4/43، اىب احلليب وشرتائهم، الناشر: دار إحياء الكتب الزرنية عيسى الد 4327 -ه   4371إنراهيم،الطدزة: األوىل، 

. 
 . 41تسررة الترنة: (   2)
عدد اهلل ن  حممد ن  عدد اهلل ن  جزفر اجلزفي حنر جزفر الدخار  املزروف ناملسند  نفتح النرن ثقة حافظ مجع   (3)

روى م  خلق مندم:  . 3212، الرقم: 374/ 4تقرزب التدذزب.  املسند م  الزاشرة مات تسنة تسع وعشرز  خ ت.
.  حبثت  3231، الرقم: 23/  41ح ْن  عمدَّادة )خ( ، وززد ْن  احلداب، وتسفيان ن  ُعي مي ْنمة )خ(. هتذزب الكمال. رو 

 وَل حجد حدان ن  هالل م  نني شيرخه .
/ 4حنر حديب الدرر  ثقة ثدت م  التاتسزة مات تسنة تست عشرة ومائتني ع . تقرزب التدذزب.  حدان ن  هالل  (4)

. روى ع  خلق مندم: هارون ْن  ُمرتسمى األمعرر النحر  )خ ت( ، ومهام ْن  حيمْىيم )ع( ، وحيب  4113، الرقم: 443
 . 4114، الرقم: 373/  2عرانة الرضاح ْن  عمدد اللَِّه )م س(. هتذزب الكمال. 

اهلل حو حنر عدد  ن  دزنار الزر   نفتح املدملة وتسكرن الراو وتسر املزجمة ]احمللمي مرالهم[ حنرمهام ن  حيىي   (5)
 7344، الرقم: 4/274التدذزب. تقرزب نكر الدرر  ثقة رِبا وهم م  السانزة مات تسنة حرنع حو مخس وتستني ع. 

هتذزب  روى ع  خلق تثري مندم: حنس ْن  تسريز  )خ م دس ق( ، ونكر ن  وائل )دس( ، وثانت الدناين )خ م(. .
 . 1117، الرقم: 313/  31الكمال. 

  حتسلم الدناين نضم املرحدة ونرنني ]خمففني[ حنر حممد الدرر  ثقة عاند م  الرانزة مات تسنة نضع نثانت   (6)
روى ع  خلق تثري مندم: حنس ن  مالك  .141، الرقم: 437/ 4وعشرز  وله تست ومثانرن ع. تقرزب التدذزب. 

، الرقم: 343/ 4هتذزب الكمال. )ع(، وعدد الرمح  ْن  حميب ليلى )م ت س ق( وحيب رافع الرائغ )خ م د س ق(. 
144 . 

 .32ص  تسدقت ترمجته  (7)
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ْشِر 
ُ
: الغماِر ف مرمحمْزُت آثمارم امل ممُه رمآنما، قمالم ُهْم رمفمعم قمدم ، قُ ْلُت: زما رمتُسرلم اللَِّه، لمْر حمنَّ حمحمدم مما »ِتنيم

 مسلم نلفظ حتمل وحخرجههذا لفظ الدخار  . (1)«ظمن كم نِاثْ ن منْيِ اللَُّه ثمالِثُ ُدمما
ي ْرُ : ن  احلجاج النيسانرر ( 2)مسلمقال  حمدَّثميِن زُهم

ُ  حمْرٍب، ومعمْددُ ن(3)
ْنُ  مُحمْيٍد، ومعمْدُد  (4)

ث منما  -ْنُ  عمْدِد الرَّمْحمِ  الدَّارِِمي   (5)اهللِ  دَّاُن ْنُ   -قمالم عمْدُد اهلِل، حمْخد مرمنما وقمالم اآْلخمرماِن: حمدَّ حم
ث منما حمنمُس ْنُ  مماِلٍك، حمنَّ حمنما نمْكٍر  ث منما ثماِنٌت، حمدَّ ث منما مهمَّاٌم، حمدَّ ٍل، حمدَّ : ِهالم ثمُه قمالم ، حمدَّ الرِّدِّزقم

اِم اْلُمْشرِِتنيم عملمى ُرُءوتِسنما ومحنمُْ  يف اْلغماِر، ف مُقْلُت: زما رمتُسرلم اهلِل لمْر حمنَّ حمحمدم  ُهْم نمظمْرُت ِإىلم حمْقدم
 :  . (6)«اثْ ن منْيِ اهللُ ثمالِثُ ُدممازما حمنما نمْكٍر مما ظمن كم نِ »نمظمرم ِإىلم قمدمممْيِه حمْنرمرمنما حتمْتم قمدمممْيِه، ف مقمالم

 
 
 
 

                                                           

تتاب التفسري، نماُب ق مْرلِِه: }ثماينم اثْ ن منْيِ ِإْ  مُهما يف الغماِر ِإْ  ز مُقرُل ِلرماِحِدِه: الم حتمْيمْن ِإنَّ  .هرحيحفي الدخار حخرجه   (1)
 . 4113، رقم احلدزث: 1/11، [41اللَّهم ممزمنما{ ]الترنة: 

مسلم ن  احلجاج ن  مسلم القشري  النيسانرر  ثقة حافظ إمام مرنف عاَل نالفقه مات تسنة إحدى وتستني وله  (2)
 . 1173، 273/ 4تسدع ومخسرن تسنة ت . تقرزب التدذزب. 

زهري ن  حرب ن  شداد حنر خثيمة ]خيثمة[ النسائي نيزل نغداد ثقة ثدت روى عنه مسلم حتثر م  حلف حدزث م  (3)
 . 7147، الرقم 747/ 4تقرزب التدذزب.  اشرة مات تسنة حرنع وثالثني وهر ان  حرنع وتسدزني خ م د س قالز

روى ع  خلق تثري مندم: جرزر ن  عدد احلميد )خ م د( ، وحدان ْن  هالل )م( ، وحجاج ْن  حُمممَّد املريري .7141
 . 7141، الرقم: 417/ 3هتذزب الكمال. )م(. 

ان  محيد ن  نرر الكشي ]الكسي[ ِبدملة حنر حممد قيل امسه عدد احلميد ونذلك جيم ان  حدان عدد نغري إضافة  (4)
، الرقم: 311/  4تقرزب التدذزب.  وغري واحد ثقة حافظ م  احلادزة عشرة مات تسنة تسع وحرنزني خت م ت.

  ن  مرتسى األشيب روى ع  خلق تثري مندم: جزفر ن  عرن )م ت( ، وحدان ْن  هالل )م ت( ، واحلس . 4711
 . 3141، الرقم: 272/  41هتذزب الكمال. )م ت(. 

فاضل متق   عدد اهلل ن  عدد الرمح  ن  الفضل ن  هبرام السمرقند  حنر حممد الدارمي احلافظ صاحب املسند ثقة (5)
 . 3434، الرقم: 344/  4التدذزب. تقرزب  م  احلادزة عشرة مات تسنة مخس ومخسني وله حرنع وتسدزرن م د ت.

هتذزب  روى ع  خلق تثري مندم: حدان ْن  هالل )م( ، وحجاج ن  مندال )م(،  وحيب اليمان احلكم ن  نافع )م(.
 . 3314، الرقم: 744/  42الكمال. 

، 4124/ 4 ،. تتاب فضائل الرحانة، نماُب ِمْ  فمضماِئِل حميب نمْكٍر الرِّدِّزِق رمِضيم اهلُل عمْنهُ هصحيحيف  مسلمحخرجه  (6)
 .7314قم احلدزث: ر 
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 لطائف اإلتسناد  :المطلب الثالث
َل  تب الستة ماعدا شيخ الدخار  فانهرجال اإلتسناد الستة خرج حدزثدم حصحاب الك -4

 الرتمذ .و الدخار  تسرى زرو عنه 
اإلتسناد مسلسل نريغة م  صيغ األداء وهي صيغة التحدزث، وقد قال احلافظ ان   -7

ُندة الفكر: ومِإِن ات َّفمقم الر وماُة يف ِصيمِغ اأْلمدماِء ]تسمزت فالنا قال مسزت فالنا اخل[  حجر يف
ِت ]تسمزت فالنا زقرل حشدد ناهلل لقد حدثىن فالن اخل[،ف مُدرم و   غمي ْرمهما ِم م احلْماالم

 (1)"اْلُمسمْلسملُ 
 ت وحنس.حرنزة م  رجال اإلتسناد نررزرن على نسق وهم حدان ومهام وثان -3
 .مها حنس وحنرنكر يف اإلتسناد صحانيان فاحلدزث م  روازة صحايب ع  صحايب -4
الروازة عنه، وجده اليمان اجلزفي  الدخار  عدد اهلل ن  حممد شيخ الدخار  وقد حتثر -2

الدخار  هر الذ  حتسلم على زدزه جد اإلمام الدخار  املغرية ان  نردزنة ونسب إىل اجلزفيني 
لدخار  املغرية اتستفاد م  جد عدد اهلل ن  حممد الداللة على الدخرل يف لذلك، فجد ا

اإلتسالم، والدخار  اتستفاد م  عدد اهلل ن  حممد شيخه مزرفة األحادزث الرحيحة املسندة 
 . إىل خري األنام عليه الرالة والسالم

 ما زستفاد منهو  : فقه احلدزثرابعال المطلب
 -رضي اهلل عنه -ردزقثنني إ  مها يف الغار هر حنر نكر الن حّن ثاين اان احلدزثدل هذا -4

 م  قدل ِبا فيه تفازة وتكلمنا عنه 
على مزية اهلل اخلاصة، مزية النررة والتأزيد ال مزية عامة  اليت حيرل لكل ححد  ناّل زدُ  -7

قرله  حىت ألتفر الكافرز  مثل مزيته نالزلم حى ال خيفى على اهلل م  شيء تاملزية املذتررة يف
ثمٍة ِإالَّ ُهرم رماِنُزُدْم ومالم مخمْسمٍة ِإالَّ ُهرم تسماِدتُسُدْم ومالم حمْدىنم ِمْ  تزاىل:  }مما زمُكرُن ِمْ  جنمْرمى ثمالم

                                                           

مطدرع ُندة الفكر يف مرطلح حهل األثر ) ،الفضل حمحد ن  علي ن  حممد ن  حمحد رحن ،ن  حجر الزسقالينا  (1)
د، عماد السي -حقق: عرام الردانطي نت،  ،م 4337 -ه   4441الطدزة: اخلامسة، ملحقا نكتاب تسدل السالم(، 

 . 774/ 4 ،القاهرة –الناشر: دار احلدزث 
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ِم م  ومق مْرلِِه: }زمْستمْخُفرنم ِم م النَّاِس ومالم زمْستمْخُفرنم  (1) مِلكم ومالم حمْتث مرم ِإالَّ ُهرم ممزمُدْم حمزْ نممما تمانُرا{
اللَِّه ومُهرم ممزمُدْم ِإْ  زُ د ميُِّترنم مما الم ز مْرضمى ِم م اْلقمْرِل ومتمانم اللَُّه ِبما ز مْزممُلرنم حمُِيطًا {
(2)  

ُزرنمِة )زما حمنما نمْكٍر مما ظمن كم نِاثْ ن منْيٍ اللَُّه ثمالِثُ ُدمما( ممْزنماُه ثمالِثُ ُدمما نِالنَّْرِر وماْلمم : اهلل رمحه قال النرو 
 (3){ِإنَّ اللَّهم ممعم الَِّذز م ات َّقمْرا ومالَِّذز م ُهْم حمسنرن} :وماحْلِْفِظ ومالتَّْسِدزِد ومُهرم دماِخٌل يف ق مْرلِِه ت مزماىلم 

ا اْلممقماِم ومِفيِه  فمِضيلمٌة أِلميب نمْكٍر ومِفيِه ن ميماُن عمِظيِم ت مرمت ِل النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حمىتَّ يف همذم
ا نمْذلُهُ  ا اللَّْفُظ ومِمن ْدم ن مْفسمُه  رمِضيم اللَُّه عمْنُه ومِهيم ِمْ  حمجملِّ ممنماِقِدِه وماْلفمِضيلمُة ِمْ  حمْوُجٍه ِمن ْدما همذم

زمممِة النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومُمفمارمق مُتُه حمْهلمُه ومممالمُه ومرِزماتسمتمُه يف طماعمِة اللَِّه ت مزماىلم ومرمتُسرلِِه ومُمالم 
 .  ...  (4)"ومُمزمادماِة النَّاِس ِفيِه ومِمن ْدما جمْزُلُه ن مْفسمُه ِوقمازمًة عمْنُه ومغمرْيِ  مِلكم 

 
 
 

                                                           
 . 7تسررة اجملادلة:   (1)
 . 411تسررة النساء:   (2)
 . 443/ 7تسررة النحل:    (3)
 . 443/ 42املنداج شرح صحيح مسلم ن  احلجاج.   ( 4)
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 سادسالفصل ال   
-وهجرته و وفاته تهالنيب و عالمات ندر  مشائل يفمروزاته 

 رنزة مداحثح حتتهو  -صلى اهلل عليه وتسلم
 المبحث األول   
 -صلى اهلل عليه و تسلم -صفة النيب
 المبحث الثاني     

 عالمات الندرة يف اإلتسالم

 المبحث الثالث
 وحصحانه-صلى اهلل عليه و تسلم -يف هجرة النيب 

 المبحث الرابع
 وفاته مرض النيب صلى اهلل عليه و تسلم و
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 المبحث األول
 مشائل النيب صلى اهلل عليه و تسلم وفيه مطالب

: املراد نالشمائلاملطلب األول  
فيدا  -رضي اهلل عنه-املطلب الثاين: ما ورد ع  حيب نكر  

 املطلب الثالث: لطائف اإلتسناد
 املطلب الرانع: شرح نزض الكلمات

 املطلب اخلامس: فقه احلدزث وما زستفاد منه
 المبحث الثاني

 عالمات الندرة يف اإلتسالم وحتته مطالب
 . املطلب األول: تزرزف عالمات الندرة

 املطلب الثاين: ما ورد عنه فيدا
 املطلب الثالث: لطائف اإلتسناد

 املطلب الرانع: شرح نزض الكلمات
 املطلب اخلامس: فرائده احلدزثية والفقدية

 المبحث الثالث
وحصحانه إىل املدزنة وحتته مطالب -صلى اهلل عليه و تسلم -هجرته  

 املطلب األول: ما ورد ع  حيب نكر فيدا
ين: لطائف اإلتسناداملطلب الثا  

 . املطلب الثالث: شرح نزض الكلمات
 املطلب الرانع: فقه احلدزث

 المبحث الرابع
ووفاته وحتته مطالب -صلى اهلل عليه و تسلم -مرض النيب  

 املطلب األول: ما ورد ع  حيب نكر فيه
 املطلب الثاين: لطائف اإلتسناد

 املطلب الثالث: شرح نزض الكلمات
احلدزث وما زستفاد منه املطلب الرانع: فقه  
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م  طرل وقرر  رةمشائله الظاه -صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم  -النيب نشمائل املراد: المطلب األول
م  حياء وتسخاء وطالقة الرجه وغريها م   وتسريته الذاتية ولرن الدشرة ومس  وحنافة غريها..

وصفاته الكرميةتما قال  تسريته الذاتية،ال  ةا نتكلم ع  صفته الظاهر ات الكرمية ولك  هنالرف
ْلِقِه ومُخُلِقهِ    . (1)"ان  حجر يف الفتح: )ق مْرلُُه نماِب ِصفمِة النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم(حمْ  خم

 : زمًة ِم م القمْرِم تمانم رمن ْ »تما ورد ع  حمنمِس ْنِ  مماِلٍك، زمِرُف النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، قمالم
، حمْمدمقم ومالم آدممم، لمْيسم جِبمْزٍد قمطمٍط، وم  الم لمْيسم نِالطَّرِزِل ومالم نِالقمِررِي، حمْزهمرم اللَّْرِن لمْيسم نِأمنْ يمضم

، ف ملمِدثم ِبمكَّةم عمْشرم تِسِننيم زُ ن ْيمُل عملمْيهِ  ِدزنمِة عمْشرم تسمْدٍط رمِجٍل حُْنيِلم عملمْيِه ومُهرم اْنُ  حمْرنمِزنيم ، ومنِاْلمم
ف مرمحمْزُت شمزمرًا ِمْ  »قمالم رمنِيزمُة: « تِسِننيم، ومقُِدضم وملمْيسم يف رمْحتِسِه ومحِلْيمِتِه ِعْشُرونم شمزمرمًة ن مْيضماءم 

 .(2)«شمزمرِِه، فمِإ ما ُهرم حممْحمُر فمسمأمْلُت فمِقيلم امْحمرَّ ِم م الطِّيبِ 
دم حمنَُّه لمْيسم نِاأْلمنْ يمِض الشَِّدزِد اْلد ميماِض ومالم نِاآْلدمِم الشَِّدزِد اأْلُْدممِة ومِإَّنَّما نَّ اْلُمرماقال احلافظ: ح

ق مْرلُُه لمْيسم جِبمْزٍد قمطمٍط ومالم  ...خُيماِلُط ن ميماضمُه احلُْْمرمُة وماْلزمرمُب قمْد ُتْطِلُق عملمى ممْ  تمانم تمذمِلكم حممْسمرم 
ِة وماجْلُُزردمُة يف الشَّْزِر حمْن الم ز متمكمسَّرم ومالم زمْست مْرتِسلم ومالس ُدرطمُة ِضد ُه تسمِدٍط ِنفمْتِح حم  وَّلِِه ومتمْسِر اْلُمرمحَّدم

ن مُدمما أمنَُّه حمرمادم حمنَُّه ومتسمٌط ن مي ْ  . (3)"فمكم

 افيد  -رضي اهلل عنه-ما ورد ع  حيب نكر: المطلب الثاني
ث منما حمنُر عماِصمٍ قال حنرعدد اهلل حممد ن  إ مساعيل الدخار : حمدَّ

، عمْ  ُعممرم (4)
ْنِ  تسمِزيِد ْنِ    (5)

حميب ُحسمنْيٍ، عمِ  اْن ِ 
حميب ُملمْيكمةم، عمْ  ُعْقدمةم  (1)

: صملَّى حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه  ( 2) ْنِ  احلماِرِث، قمالم
                                                           

 . 217/ 1(  فتح الدار .  1)
، رقم احلدزث: 417/ 4ه وتسلم . تتاب املناقب، ناب صفة النيب صلى اهلل علييف صحيحه الدخار  حخرجه(  2)

3247 .  
 . 271/ 1(   فتح الدار . 3)

الضحاك ن  خملد ن  الضحاك ن  مسلم الشيداين حنر عاصم النديل الدرر  ثقة ثدت م  التاتسزة مات تسنة اثنيت   (4)
. وروى ع  خلق تثري مندم: ُعممر ْن  تسمِزيد ْن  حميب 7377، الرقم: 711/ 4عشرة حو نزدها ع" .تقرزب التدذزب. 

/ 43مد ْن  ززد الُزممر  )خ م(، وفضيل ْن  تُسلمْيمان النمري  )خ(.  هتذزب الكمال. حسني )خ( ، وُعممر ن  حم
 . 7377، الرقم: 713

، 443/ 4عمر ن  تسزيد ن  حيب حسني النرفلي املكي ثقة م  السادتسة خ م مد ت س ق".تقرزب التدذزب.  (5)
للَِّه الثقفي، وطاووس ْن  تيسان، وعدد اللَّه . روى ع  طائفة مندم: نشر ْن  عاصم ن  تسفيان ن  عمدد ا4312الرقم: 

 . 4747، الرقم: 312/ 74ْن  حميب ملكية )خ م ت س ق( هتذزب الكمال. 
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، مُثَّ خمرمجم ميمِْشي، ف مرمحمى احلمسم  : عمْنُه الزمْررم يماِن، فمحممملمُه عملمى عماتِِقِه، ومقمالم  م ز مْلزمُب ممعم الرِّد ْ
ِديٌه نِزمِليٍّ " ومعمِليٌّ زمْضحمُك" ِديٌه نِالنَّيبِّ الم شم نِأميب، شم
(3)  

 : لطائف اإلتسنادالمطلب الثالث
 والدقية تلدم مكيرن.مدين  وان  حيب مليكةنمررِ  حناعاصم حمن شمْيخه  -4
تسرى حنر تسروعة وهر صحاىب  م اتفق الشيخان على إخراج حدزثدماد تلدرجال اإلتسن-7

 وم  حفراد الدخار  .
تلدم ترر فيدم لفظ الترثيق م  مرتدة الثالثة تسرى عمر ن  تسزيد وهر ثقة رجال اإلتسناد   -3

 م  مرتدة الرانزة .
مْسماِعيِلّي: حمْخربين  -4  اْن  حيب مليكمة، وميف ُحْخرمى: ومِفيه: عم  اْن  حيب مليكمة وميف رِومازمة اإْلِ

 . حمدثيِن 
مْسماِعيِلّي: حمْخربين عقدمة ن  احلْماِرث -2  .  ومِفيه: عم  عقدمة ن  احلْماِرث، وميف رِومازمة اإْلِ
 .-رضي اهلل عندما-وفيه روازة الرحايب ع  الرحايب، عقدة ن  احلارث ع  حيب نكر -1

 نزض الكلمات: شرح الرابعالمطلب 
) نأيب ( ح  فداك حيب يف حصح قريل حهل الزلم وفيه ثالث لغات: نأميب، نِيميب، نِيمدا تما له: قو 

انمْت ِإ ما  مّترت رمتسرل اللَّه صملَّى اللَّه عملمْيِه ومتسملَّمم »وميف حمِدزِث حُمِّ عمِطيَّةم قال يف الندازة:  تم
، زُ قماُل نم  ْأنمْأُت الريبَّ ِإ ما قلتم لمُه نِأميب حمْنتم ومحُمِّي، ف ملممَّا تسكنِت قمالمْت: نِأمنماُه، حمْصُلُه نِأميب ُهرم

ُث لُغماٍت: هِبمْميمٍة ممْفُترحمٍة ن منْيم اْلدماءمْز ِ ا، تما قيل يف زا وزلىت زا وزلتاْليماُء قُِلدمْت حملِفً   ،ا، ومِفيدما ثمالم
الِ ،  ومِنقمْلِب اهْلمْميمِة زماًء ممْفُترحمةً  ِذِه، وماْلدماُء اأْلُوىلم يف نِأميب حمْنتم  ومنِِإْندم اْليماِء اآْلِخرمِة حملًِفا ومِهيم هم

                                                                                                                                                                       

عدد اهلل ن  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  حيب مليكة نالترغري ان  عدد اهلل ن  جدعان زقال اتسم حيب مليكة زهري   (1)
، 347/ 4فقيه م  الثالثة مات تسنة تسدع عشرة ع". تقرزب التدذزب. التيمي املدين حدرك ثالثني م  الرحانة ثقة

، وروى ع  خلق تثري مندم: وعقدة ن  احلْماِرِث )خ د ت س( ، وعلقمة ن  وقاص )خ( ، والقاتسم ْن  3444الرقم: 
 . 3412، الرقم: 727/ 42حُمممَّد ْن  حميب نكر الردزق )ع( هتذزب الكمال. 

امر ن  نرفل ن  عدد مناف النرفلي ]حنر تسروعة[ املكي صحايب م  مسلمة الفتح نقي إىل عقدة ن  احلارث ن  ع (  2)
، ورمومى عم : النَّيبِّ صلى اهلل عليه وتسلم )خ د 4134، الرقم: 334/ 4نزد اخلمسني خ د ت س" تقرزب التدذزب. 

 . 3373رقم: ، ال433/ 71ت س( ، وع  جدري ن  مطزم، وحيب نكر الردزق )خ س( .هتذزب الكمال. 
 ،رقم احلدزث،4/417تتاب املناقب، نماُب ِصفمِة النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم،  .يف صحيحه الدخار  حخرجه( 3)

  .نْيِ رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمماتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب احلمسمِ  وماحُلسم ت،  3721، رقم احلدزث: 3247،2/71
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ُه ممْرُفرًعا ت مْقِدزرُُه: حمْنتم ُمفمدًّى نِأميب وم  حُمِّي. ومحُمِّي ُمت مزملِّقمٌة ِبمْحُذوٍف، ِقيلم ُهرم اتْسٌم ف ميمُكرُن مما ن مْزدم
ُه ممنْ  ثْ رمِة ومِقيلم ُهرم ِفْزٌل وممما ن مْزدم ا اْلُمقمدَُّر ختمِْفيًفا ِلكم ُررٌب: حمْ  فمدزُتك نِأميب ومحُمِّي، وُحِذفم همذم

 .( 1)"ااِلتْسِتْزمماِل وِعْلم اْلُمخماطمِب ِنهِ 
 وما زستفاد منه فقه احلدزث المطلب الخامس:

فضل حيب نكر و انفتاحه وطالقة وجده وحس  مزاملته مع اآلخرز  تدارا زدل على  -4
 . اء رب   صفات الزظماء والكا وهذا موصغار 

حتسرته  وزدل على حس  مزاملته مع حهل الديت وحس  مزاملته خاصة مع إمام على  -7
حّن احملافظة على صلة رحم حهل الديت ححب إليه م  صلة رحم  حيلفتسيأيت الكرمية تما 

 نفسه .
  ألن احلس  إ   اك تان تسدع تسنني وفيه جراز لزب الرديان املمييز  -3
فداك حيب تما ورد  الك ع   ألحد حتّده لر قتحن لك حنه جيرز  نأيب ( (ظ لفزفدم م   -4

: مما رمحمْزُت النَّيبَّ صملَّى اهللُ قالرمِضيم اللَُّه عمْنُه،  عمِليٍّ ع   صرحياً  -صلى اهلل عليه وتسلم-النيب
ْزُتُه ز مقُ   . (2)«اْرِم ِفدماكم حميب ومحُمِّي»رُل: عملمْيِه ومتسملَّمم زُ فمدِّ  رمُجاًل ن مْزدم تسمْزٍد مسِم

 -صلى اهلل عليه وتسلم -ن شديدا نالنيبِّ رزح الداللة حّن حس  ن  عليٍّ تازفدم منه نر -2
َلْم زمُكْ  حمحمٌد حْشدمهم نالنَّيبِّ صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم ِم م احلمسمِ  نِ  عمِليٍّ رمِضي  :قمالم  حنمسٍ  ع  خملقا

 . (3)ا"عنُدماهلل ت مزماىلم 
: رمحمْزُت النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومتمانم احلمسمُ  ْنُ  عمِليٍّ  حميبم ع   فمةم رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم ي ْ ُجحم

طم  ، قمْد مشِم : " تمانم حمنْ يمضم ي ْفمةم: ِصْفُه يل، قمالم  .(4)...عملمْيِدمما السَّالمُم ُزْشِدُدُه، قُ ْلُت أِلميب ُجحم

                                                           
 . 71/ 4ب احلدزث واألثر. الندازة يف غرز  (1)
، تتاب اجلداد والسري، نماُب املِجم ِّ ومممْ  7312، رقم احلدزث: 33/ 4. يف صحيحه الدخار  حخرجهمتفق عليه.  (2)

، تتاب فضائل الرحانة رضي اهلل عندم، 7444،رقم احلدزث: 4171/ 4.هصحيحفی  مسلمو ز مرتَُِّس نِتُ ْرِس صماِحِدِه، 
 ْزِد ْنِ  حميب ومقَّاٍص رمِضيم اهللُ عمْنُه .نماٌب يف فمْضِل تسم 

، رقم 13/ 2 ،سمنْيِ رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما. تتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب احلمسمِ  وماحلُ يف صحيحه الدخار  حخرجه (3)
 ، 3727احلدزث: 

، رقم احلدزث: 417/ 4 ،عملمْيِه ومتسملَّمم  تتاب املناقب، نماُب ِصفمِة النَّيِبِّ صملَّى اهللُ  .يف صحيحه الدخار  حخرجه (4)
3244.  
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ِة ومتمْسِر اْلِميِم حمْ  صمارم تسمرماُد شمْزرِِه  :قَ ْولُهُ : قال احلافظ طم ِنفمْتِح اْلُمْزجممم تمانم حمنْ يمضم قمْد مشِم
وماْلزمن ْفمقمُة مما ن منْيم الذَّقمِ  ومالشَّفمِة  ...حمنَّ ممْرِضعم الشَّممِط تمانم يف اْلزمن ْفمقمةِ  ...وخُمماِلطًا لِد ميماِضِه 

 . (1)"س ْفلمى تسمرماٌء تمانم عملمي ْدما شمْزٌر حمْم الم ومُتْطلمُق عملمى الشَّْزِر حمْزًضاال
: رمحمْزُت النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:   ، قمالم ي ْفمةم الس رماِئيِّ ومرمحمْزُت ن ميماًضا ِمْ  »عمْ  ومْهٍب حميب ُجحم

فمقمةم   .(2)«حتمِْت شمفمِتِه الس ْفلمى الزمن ْ
حنمٌس قمالم َلمْ تسلم. ومتمانم احْلس  شمِدزد الّشدمه نرمتُسرل اهلل صلى اهلل عملمْيِه وم " قال ان  اجلرز : 

ومممَّْ     ازمُكْ  حمحمٌد حْشدمهم نالنَّيبِّ صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم ِم م احلمسمِ  نِ  عمِليٍّ رمِضي اهلل ت مزماىلم عنُدم
تمانم زشده نرمتُسرل اهلل جمْزفمر ن  حيب طمالب، ومقثم ن  اْلزمدَّاس، ومحمنُر تُسْفيمان ن  احلْماِرث، 

د مْيدمة، ومتمانم م  التَّاِنزني رجل زُ قمال لمُه تانس ن  رنيزمة السَّاِمي، م  نين تسامة والسائب ن  عُ 
ن مْيهِ  ن  لؤم ، تمانم ُزشددُه، فمدزث إِلمْيِه ُمزماِوزمة فمقدل  . ( 3)" نمني عمي ْ

لمقمرمانمُة  ...ى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم وميف احلْمِدزِث فمْضُل حميب نمْكٍر ومحمممدَُّتُه لِقمرمانمِة النَّيبِّ صملَّ "قال احلافظ: 
يِِّي ز مْلزمُب رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حمحمب  ِإيلمَّ حمْن حمِصلم ِمْ  ق مرمانميِت ومِفيِه ت مْرُك الرَّيبِّ اْلمُ  مم

عم اأِلمنَّ احلْمسم م ِإْ   ماك تمانم  ْدِع تِسِننيم ومقمْد مسِم ِم م النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومحمِفظم عمْنُه ن  تسم
رز  وملمِزُدُه حممُْمرٌل عملمى مما زمِليُق ِبِْثِلِه يف  مِلكم اليَّمماِن ِم م اأْلمْشيماِء اْلُمدماحمِة نمْل عملمى مما ِفيِه مت

 . 4"وتنشيط ومحنمْر  مِلك وماهلل حعلم
 
 
 
 
 

                                                           

 . 211/ 1فتح الدار .  (1)
، رقم احلدزث: 417/ 4تتاب املناقب، نماُب ِصفمِة النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم،    يف صحيحه الدخار  حخرجه  ( 2)

، رقم احلدزث: 4177/ 4 ،ى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم . تتاب الفضائل، نماُب شمْيِدِه صملَّ هصحيحيف  مسلمحخرجه و  ،3242
7347 . 

 . 47/ 4تشف املشكل م  حدزث الرحيحني.  (3)
 . 1/211ان  حجر، فتح الدار ،  (4)
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 حتته مطالبو  لندرة يف اإلتسالمعالمات ا المبحث الثاني:
 . : تزرزف عالمات الندرةالمطلب األول

)اْلزمالممة( األعلرمة وممما  )اْلزمالممة( مما زْستمدّل ِنِه على الطَّرِزق م  حثر عالمات مجع عالمة
 .زنرب يف الطَّرِزق فيدتدى ِنِه 

ُم وماْلِميُم حمْصلٌ  :(1)الراز قال  ي َُّي  صمِحيٌح وماِحٌد، زمُدل  عملمى حمثمٍر نِالشَّْيءِ  )عملممم( اْلزمنْيُ ومالالَّ ز متممم
ممًة. ومزُ قماُل: حمْعلممم ، ِنِه عمْ  غمرْيِهِ  ممُة، ومِهيم ممْزُروفمٌة. زُ قماُل: عملَّْمُت عملمى الشَّْيِء عمالم ِمْ   مِلكم اْلزمالم

ممٌة يف احلْمْربِ  انمْت لمُه عمالم  .( 2)"اْلفماِرُس، ِإ ما تم
عالمة الندرة حعّم م  حْن زكرن مزجية فكل حمر خارق للزادة زردر م  النيب تسراء مقرونا 

اِء ِمْ  ن منْيِ حمصماِنِزِه ومتمْكِثرِي الطَّزماِم نالتحد  حو ال عالمة م  عالمات الندرة مثل:  ن مْدِع اْلمم
اِد فمِمْنُه مما ومقمعم التَّ  حمدِّ  نِِه ومِمْنُه مما ومقمعم دماالًّ عملمى ِصْدِقِه ِمْ  غمرْيِ وماْنِشقماِق اْلقمممِر ومنُْطِق اجلْممم

 . تسمْدِق حتممدٍّ 
ْرِن مما زُررُِدُه ِمْ   مِلكم حمعممَّ ِم م قال احلافظ:  ممٍة ومعمد َّرم هِبما اْلُمرمنُِّف ِلكم مماُت مجمُْع عمالم اْلزمالم

ن مُدمما حمنَّ اْلُمْزِجيمةم حمخمص  أِلمنَُّه ُزْشت مرمُط ِفيدما حمن زتحدى النَّيب ممْ   اْلُمْزِجيمِة وماْلكمرماممِة وماْلفمْرُق ن مي ْ
اُه الم ُحصمدُِّقكم  ُق نِأمينِّ صماِدٌق حمْو ز مُقرُل ممْ  ز متمحمدَّ نُُه نِأمْن ز مُقرلم ِإْن ف مزمْلُت تمذمِلكم حمُترمدِّ حمىتَّ  ُزكمذِّ

ا ومُزْشت مرمُط حمْن زمُكرنم ا ْلُمتمحمدَّى ِنِه ممَّا ز مْزجمُي عمْنُه اْلدمشمُر يف اْلزمادمِة اْلُمْستمِمرَِّة ومقمْد ومقمعم ت مْفزملم تمذم
ِة ممرماِط م وممسيت املزجية ُهْم  الن َّْرعماِن لِلنَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم يف ِعدَّ لِزمْجِي ممْ  ز مقمُع ِعْندم

ا  . (3)"  مِلكم عمْ  ُمزمارمضمِتدم
وم متمرم الن َّرمِو   يف ُمقمدِّممِة شمرِْح ُمْسِلٍم حمنَّ ُمْزِجيماِت النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم تميِزُد قال احلافظ: 

نمِفيَِّة ظمدمرم عملمى ن ملمغمْت حمْلًفا ومقمالم اليَّاِهِد   ِم م احلْم  :ْلد مي ْدمِقي  يف اْلممْدخملِ ا عملمى حمْلٍف ومِمائ مت منْيِ ومقمالم 
ٍف ومقمِد اْعت مىنم جِبمْمِزدما مجمماعمٌة ِم م اأْلمِئمَِّة تمأميب نُ زمْيٍم  ثمُة آالم ْزِه حمْلُف ُمْزِجيمٍة ومِقيلم ثمالم وماْلد مي ْدمِقي  زمدم

 .     (4)"ومغمي ُْرمهُما

                                                           

 . 413ص تسدقت ترمجته  (1)
 . 413/ 4، مزجم مقازيس اللغة، الراز   (2)
 . 214/ 1فتح الدار .  ( 3)
 . 217/ 1فتح الدار .   (4) 
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 فيدا عنه : ما ورد المطلب الثاني
ةُ  حمدَّثميِن تسملممم
ث منما احلْمسم ُ ْنُ  شمِديبٍ  (1) ، حمدَّ

ي ْرٌ  (2) ث منما زُهم م، حمدَّ ْنُ  حمْعنيم
ث منما (3) ، حمدَّ

ْزُت اْلد مرماءم (4)حمنُر : مسِم ، قمالم ِإتْسحماقم
زُق ِإىلم حميب يف  (5) ْن م عماِزٍب، ز مُقرُل: جماءم حمنُر نمْكٍر الرِّدِّ

زمْث ممِزيم انْ نمكم حيمِْمْلُه ممِزي ِإىلم ممْنِييل، ف مقمالم يل ممْنيِلِِه، فماْشت مرمى ِمْنُه رمْحاًل، ف مقمالم لِزماِزٍب: ان ْ 
ْثيِن تم  ْلُتُه، ومخمرمجم حميب ممزمُه ز مْنتمِقُد مثممنمُه، ف مقمالم لمُه حميب: زما حمنما نمْكٍر حمدِّ ْلُه، فمحممم ْيفم صمن مْزُتمما حميب: امحِْ

لمةم تسمرمْزتم ممعم رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهللُ  لمت منما ُتلَّدما، حمىتَّ قمامم قماِئُم  لمي ْ : ن مزمْم، حمتْسرمزْ نما لمي ْ عملمْيِه ومتسملَّمم؟ قمالم
ُر  ِفيِه حمحمٌد، حمىتَّ رُِفزمْت لمنما صمْخرمٌة طمرِزلمٌة هلمما ِظلٌّ، َلْم تمْأتِ   عملمْيِه الظَِّدريمِة، ومخمالم الطَّرِزُق فمالم ميم

انًا، ز منماُم ِفيِه النَّيب  صملَّى اهللُ الشَّْمُس ن مْزُد، ف من ميمْلنم  ا ِعْندمهما، فمأمت مْيُت الرَّْخرمةم فمسمرَّْزُت نِيمِد  ممكم
 مما عملمْيِه ومتسملَّمم يف ِظلِّدما، مُثَّ نمسمْطُت عملمْيِه ف مْرومًة، مُثَّ قُ ْلُت: َنمْ، زما رمتُسرلم اهلِل ومحمنما حمنْ ُفُض لمكم 

، ف منمامم ومخم  ْرلمكم ْرلمُه، فمِإ ما حمنما ِنرماِعي غمنمٍم ُمْقِدٍل ِنغمنمِمِه ِإىلم الرَّْخرمِة، زُرِزُد حم رمْجُت حمنْ ُفُض مما حم
ِدزنمِة، قُ ْلتُ  : لِرمُجٍل ِمْ  حمْهِل اْلمم ُم ف مقمالم ؟ زما ُغالم ا الَِّذ  حمرمْدنما، ف ملمِقيُتُه ف مُقْلُت: ِلممْ  حمْنتم : حميف ِمن ْدم

 ٌ : ن مزمْم، فمأمخمذم شماًة، ف مُقْلُت لمُه: انْ ُفْض الضَّرْعم غمنمِمكم لمنبم : ن مزمْم، قُ ْلُت: حمف متمْحُلُب يل؟ قمالم ؟ قمالم
: ف مرمحمْزُت اْلد مرماءم زمْضِرُب نِيمِدِه عملمى اأْلُْخرمى ز من ُْفُض  -ِم م الشَّزمِر ومالت  رماِب وماْلقمذمى  فمحملمبم  -قمالم

ا لِلنَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم،   يل، يف ق مْزٍب ممزمُه، : ومممِزي ِإدماومٌة حمْرتمِر  ِفيدم ٍ، قمالم ُتْثدمًة ِمْ  لمنبم

                                                           
ة ن  شديب املسمزي النيسانرر  نيزل مكة ثقة م  تدار احلادزة عشرة مات تسنة نضع وحرنزني م ن د ت تسلم (1)

وروى ع  خلق تثري مندم: احلس  ْن  حُمممَّد ْن  حعني احلراين )م( وعدد . 7434، الرقم: 747/ 4تقرزب التدذزب. ق.
/ 44هتذزب الكمال.  ْن  احلجاج اخلرالين )م ت(. الرزاق ْن  مهام الرنزاين )م د ت ق(، وحنر املغرية عدد القدوس

 . 7422، الرقم: 712
احلس  ن  حممد ن  حعني احلراين حنر علي وقد زنسب إىل جده صدوق م  التاتسزة مات تسنة عشرة ومائتني خ م  (2) 

ح ْن  تُسلمْيمان .روى ع  طائفة مندم: زهري ْن  ُمزماِوزمة )خ م س(، وفلي 4711، الرقم: 413/ 4س.تقرزب التدذزب. 
 . 4711، الرقم: 311/ 1هتذزب الكمال.  -)م(، ومزقل ْن  ُعدميد اهلل اجلير  )م س(. 

زهري ن  مزاوزة ن  حدزج حنر خيثمة اجلزفي الكريف نيزل اجليزرة ثقة ثدت إال حن مساعه ع  حيب إتسحاق نأخرة م    (3) 
.  7124، 741/ 4رلده تسنة مائة ع".تقرزب التدذزب. السانزة مات تسنة اثنتني حو ثالث حو حرنع وتسدزني وتان م

ُسميَّب 
روى ع  خلق تثري مندم: عمْمرو ْن  عمدد اهلل السديزي )ع( ، وعمْمرو ْن  ميمرن ْن  مدران )خ د( ، والزالء ْن  امل

 . 7143، الرقم: 477/ 3)س(. هتذزب الكمال. 
 .442ص تسدقت ترمجته  - (4) 
 . 442ص  تسدقت ترمجته -(5) 
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: فمأمت مْيُت النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ومتمرِْهُت حمْن حُوِقظمُه ِم ْ   ن مْرِمِه، لِيمْشرمبم ِمن ْدما ومز مت مرمضَّأم، قمالم
ِ ِم م اْلمماِء حمىتَّ ن مرمدم حمتْسفمُلُه، ف مُقْلُت: زما رمتُسرلم اهلِل اْشرمْب ف مرماف مقْ  ُتُه اتْست مي ْقمظم، فمرمدمْدُت عملمى اللَّنبم

 : : فمشمِربم حمىتَّ رمِضيُت، مُثَّ قمالم ِ، قمالم ا اللَّنبم : « حمَلْم زمْأِن لِلرَِّحيِل؟»ِمْ  همذم قُ ْلُت: ن ملمى، قمالم
: ومحنمُْ  يف جملمٍد ِم م اأْلمْرِض، فماْرحتممْلنما ن م  ْزدممما زمالمِت الشَّْمُس، ومات َّد مزمنما تُسرماقمُة ْنُ  مماِلٍك، قمالم

 : فمدمعما عملمْيِه رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه « الم حتمْيمْن ِإنَّ اهللم ممزمنما»ف مُقْلُت: زما رمتُسرلم اهلِل حُتِينما، ف مقمالم
، فماْدُعرما ومتسملَّمم، فم  : ِإينِّ قمْد عمِلْمُت حمنَُّكمما قمْد دمعمْرمُتما عملميَّ اْرتمطمممْت ف مرمتُسُه ِإىلم نمْطِندما، حُرمى ف مقمالم

: قمدْ  ًدا ِإالَّ قمالم ا حمْن حمُردَّ عمْنُكمما الطَّلمبم فمدمعما اهللم، ف منمجما، ف مرمجمعم الم ز مْلقمى حمحم   يل، فماهلُل لمُكمم
: ومومىفم لمنما،تمفمْيتُ  ًدا ِإالَّ رمدَُّه، قمالم اُهنما، فمالم ز مْلقمى حمحم  هذا لفظ مسلم  (1)"ُكْم مما هم

 لطائف اإلتسناد: مطلب الثالثال
 وتسند احلدزث مسلسل نالتحدزث م  ندازته إىل الرحايب نراء ن  عازب . -4
ا احلمِدزث تماما  مزاوزةحمن زُهمرْي ن   -7 ولك  روى عنه  عم  حيب ِإتْسحماقُهرم الَِّذ  روى همذم

  تسحاق تغري نآخره.نآخره وحنر إ
   روازة الرحايب ع  الرحايب .حيف السند صحانيان  -3

 نزض الكلمات: شرح المطلب الرابع
زُق ِإىلم حميب ُهرم عماِزُب ْنُ  احلْماِرِث ْنِ  عمِد ٍّ  :قَ ْولُهُ : قال احلافظ  جماءم حمنُر نمْكٍر حمِ  الرِّدِّ
مماِء اأْلمْنرماِر اأْلم  فماْشت مرمى ِمْنُه رمْحاًل ِنفمْتِح الرَّاِء ومتُسُكرِن اْلُمْدمملمِة ُهرم لِلنَّاقمِة   :قَ ْولُهُ ْوتِسي  ِمْ  ُقدم

زْ نما ِحنيم تسمرمْزتم ممعم رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم قمالم ن مزمْم حمتْسرم  :قَ ْولُهُ تمالسَّرِْج لِْلفمرمِس 
ا ِإْحدمى الل غمت منْيِ فمِإنَُّه زُ قماُل تسمرمْزُت ومحمتْسرمْزُت يف تسمرْيِ اللَّْيِل  ُدمم ا اتْست مْزمملم ُتلٌّ ِمن ْ لمت منما  :قَ ْولُهُ همكمذم لمي ْ

ثم لميماٍل مُثَّ خمرمجما  ...حمْ  ن مْزضمدما وم مِلكم  ْلغمِد ِفيِه جتممر ٌز أِلمنَّ ومِم م ا :َوقَ ْولُهُ حمن َُّدمما لمِدثما يف اْلغماِر ثمالم
ُر اللَّْيِل  حمىتَّ قمامم قمائُِم الظَِّدريمِة حمْ  ِنْرُف الن َّدماِر وممسِّيم قماِئًما  قَ ْولُهُ السَّي ْرم الَِّذ  ُعِطفم عملمْيِه تسمي ْ

أمنَُّه وماِقٌف ومومقمعم يف رِومازمِة ِإتْسرم  ُر ِحينمِئٍذ فمكم ْرنما أِلمنَّ الظِّلَّ الم زمْظدم لمت منما ومز مْرممنما حمىتَّ حمْظدم ائِيلم حمتْسرمزْ نما لمي ْ

                                                           
 ،3142 ، رقم احلدزث:714/ 4 تتاب املناقب، ناب عالمات الندرة يف اإلتسالم،  .حخرجه الدخار  يف صحيحه (1)

، 7313/ 4 ،نماٌب يف حمِدزِث اهلِْْجرمِة ومزُ قماُل لمُه حمِدزُث الرَّْحِل نِاحلْماءِ  تتاب اليهد والرقائق،  .هصحيحيف  مسلم حخرجه
 .7113رقم احلدزث: 
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ْلنما يف ومْقِت الظ ْدرِ  َلْم تمْأِت عملمي ْدما حمْ  عملمى  :قَ ْولُهُ ف مرُِفزمْت لمنما صمْخرمٌة حمْ  ظمدمرمْت  :قَ ْولُهُ  حمْ  دمخم
ومنمسمْطُت عملمْيِه ف مْرومًة ِهيم ممْزُروفمٌة  :قَ ْولُهُ الظِّلِّ الرَّْخرمِة وملِْلُكْشِميدميِنِّ َلْم تمْأِت عملمْيِه حمْ  عملمى 

ْنِ   ومحيمْتمِمُل حمْن زمُكرنم اْلُمرماُد شمْيٌء ِم م احلْمِشيِش اْليماِنِس لمِكْ  زُ قمرِّ  اأْلموَّلم حمنَّ يف رِومازمِة زُرتُسفم 
انمْت ممِزي ِإتْسحماقم ف مفمرمْشُت لمُه ف مْرومًة ممِزي وميف رِومازمِة خمدِ  ومحمنما  :قَ ْولُهُ زٍج يف ُجْيِء ُلرمْزٍ  ف مْرومًة تم

ْرلمكم ز مْزيِن ِم م اْلغُدماِر ومحنمِْر  مِلكم حمىتَّ الم زُِثريمُه عملمْيِه الرِّزُح ومِقيلم ممْزىنم الن َّ  ْفِض حمنْ ُفُض لمكم مما حم
يعم مما ِفيِه ومزُ ؤمزُِّدُه ُهنما احْلِرماتسمُة زُ قماُل ن مفمْضُت اْلممكمانم ِإ ما نمظمرْ  مُثَّ  :يف رِومازمِة ِإتْسرمائِيلم  قَ ْولُهُ ُت مجِم

ًدا  ِدزنمِة وماْلُمرماُد  :قَ ْولُهُ اْنطملمْقُت حمْنظُُر مما حمْريل همْل حمرمى ِم م الطَّلمِب حمحم لِرمُجٍل ِمْ  حمْهِل اْلمم
ِدزنمِة ممكَُّة ومَلْم زرد نِاْلممِدزنمِة النَّ  ِدزنمةم ومِإَّنَّما تمانم زُ قماُل هلمما نِاْلمم دمرِزَّةم أِلمن َّدما ِحينمِئٍذ َلْم تمُكْ  ُتسممَّى اْلمم
ُزُدوا يف اْلمم ز مْثِرُب ومحمْزًضا ف ملمْم جتمِْر اْلزمادمُة لِلر   ةم عماِة حمْن ز مد ْ ِذِه اْلممسمافمةم اْلدمِزيدم حميف  :قَ ْولُهُ رماِعي هم

ٌ ِنفمتْ  ِة ومحمكمى عِ غمنمِمكم لمنبم ِم وماْلُمرمحَّدم ِة  ُلنبَّ  يماٌض حمنَّ يف رِومازمةٍ ِح الالَّ ِم ومتمْشِدزِد اْلُمرمحَّدم ِنضممِّ الالَّ
 ٍ ِنٍ  حمْ   موماُت لمنبم فمأمخمْذُت قدحا  :قَ ْولُهُ ف مُقْلُت انْ ُفِض الضَّرْعم حمْ  ثمْد م الشَّاِة  :قَ ْولُهُ مجمُْع الم

 أمممْرُت الرَّاِعيم فمحملمبم ومجُيْممُع نِأمنَُّه جتممرٌَّز يف ق مْرلِِه فمحملمْدُت ومُمرماُدُه حمممْرُت نِاحلْمْلبِ فحلدت يف رِومازمٍة فم 
ِفيفمًة :قَ ْولُهُ  ْلدمًة خم ِة حمْ  قمْدرم قمدمٍح ومِقيلم حم ُتْثدمًة ِنضممِّ اْلكماِف ومتُسُكرِن اْلُمث ملَّثمِة ومف مْتِح اْلُمرمحَّدم
نماِء ومعملمى اْلقمِليِل ِم م الطَّزماِم ومزُْطلم  ِ ومعملمى اجلْمْرعمِة ت مد ْقمى يف اإْلِ اِء وماللَّنبم ُق عملمى اْلقمِليِل ِم م اْلمم

 :قَ ْولُهُ فماْرتمطمممْت نِالطَّاِء اْلُمْدمملمِة حمْ  غماصمْت ق مرماِئُمدما : قَ ْولُهُ ومالشَّرماِب ومغمرْيمِِهما ِمْ  ُتلِّ جُمْتمِمٍع 
ت منْيِ اأْلمْرُض الر ْلدمُة يف جملمٍد ِم م اأْلمْرِض وماجلْملمُد ِنفمتْ   .(1)" حم

 دزثية والفقديةاحل هفرائد: سخامالمطلب ال
 تكلمنا ع  هذا احلدزث مراراً فال داعي إلعادته غري حنّه نقي حشياء َل نذتره هناك . 
يف فمْضِل حميب  ...ومومقمعم يف رِومازمِة ِإتْسرمائِيلم  ...ممِزي انْ زمِث انْ نمكم حيمِْمْلهُ  :ق مْرلُهُ قال الحافظ:  -4

ثمُه حمنُر نمْكٍر نِاحلْمِدزِث ومِهيم  زِزمادمُة ثِقمٍة نمْكٍر حمنَّ عمازِنًا اْمت منمعم ِمْ  ِإْرتسماِل اْنِنِه ممعم حميب ِنْكٍر حمىتَّ حُيمدِّ
ِذِه الرِّومازمةم نملْ   .حيمْتمِملُ  ممْقُدرلمٍة الم تُ نمايف هم

ُر   :ق مْرلُهُ  -7 اِم حمممزمكم ِإْ ٌن يف احلْمْلِب ِلممْ  ميم ا ااِلتْسِتْفدم حمف متمْحُلُب قمالم ن مزمْم الظَّاِهُر حمنَّ ُمرمادمُه هِبمذم
ْشكماُل اْلمماِضي يف حموماِخِر الل   ِفُع اإْلِ ا الت َّْقرِزِر ز مْندم ِديِل الضِّيمافمِة ومهِبمذم قمطمِة ومُهرم تمْيفم ِنكم عملمى تسم

                                                           
 . 173/  1ر  الن  حجر.فتح الدا  (1) 
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ِ ِم م الرَّاِعي ِنغمرْيِ ِإْ ِن مماِلِك اْلغمنمِم ومحيمْتمِمُل حمْن زمُكرنم حمنُر نمكْ  ٍر لممَّا اتْستمجمازم حمنُر نمْكٍر حمْخذم اللَّنبم
اقمِتِه لمُه حمْو ِإْ نِِه اْلزمامِّ ِلذمِلكم   . (1)"عمرمفمُه عمرمفم ِرضماُه ِنذمِلكم ِنرمدم

ندعائه على  -صلى اهلل عليه وتسلم-لرتسرل اهلل عالمة م  عالمات الندرة احلدزث ويف -3 
فمدمعما عملمْيِه رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فماْرتمطمممْت ف مرمتُسُه )  تسراقة وإجانة دعرته يف احلال

: ِإينِّ قمْد عمِلْمُت حمنَُّكمما قم  ا حمْن حمرُدَّ ِإىلم نمْطِندما، حُرمى ف مقمالم ، فماْدُعرما يل، فماهلُل لمُكمم ْد دمعمْرمُتما عملميَّ
اُهنما، فمالم  : قمْد تمفمْيُتُكْم مما هم عمْنُكمما الطَّلمبم فمدمعما اهللم، ف منمجما، ف مرمجمعم الم ز مْلقمى حمحمًدا ِإالَّ قمالم

: ومومىفم لمنما ًدا ِإالَّ رمدَُّه، قمالم لب مندما ان زدعرا له مرة حخرى حىت زكشف هكذا ط ( ز مْلقمى حمحم
فنجا  -صلى اهلل عليه وتسلم–ما نه م  ضر وزنجر م  حثر الدعاء هلذا دعا له رتسرل اهلل 

ن م  ا م  املشرتني  وويف نرعده وهذان الدعاءاتل م  زطلددم  دَّ رُ وحلف هلما ووعدمها حن ز م 
دقي يف تتانه دالئل الندرة حيث تما صرح نذلك الديعالمات الندرة حيث اتستجيدا يف احلال  

نماُب ات ِّدماِع تُسرماقمةم ْنِ  مماِلِك ْنِ  ُجْزُشٍم حمث مرم رمتُسرُل اللَّه صملَّى اللَّه عليه وآله ومتسملَّمم وممما زقرل: 
ِئِل الن دُ رَّةِ   . (2)"ظمدمرم يف  مِلكم ِمْ  دمالم

 إلتسالم.يف ا الدخار  احلدزثم يف ناب عالمات الندرة حورد ذلكوت 
ْتُدرِع يف زمِقظمِتِه ومالذَّب  و  وميف احلْمِدزِث ُمْزِجيمٌة ظماِهرمةٌ "  قال احلافظ: -4 ِخْدممُة التَّاِنِع احْلُرِّ لِْلمم

  .زثمارُُه لمُه عملمى ن مْفِسهِ عمْنُه ِعْندم ن مْرِمِه ومِشدَُّة حمممدَِّة حميب نمْكٍر لِلنَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم ومحمدمنُُه ممزمُه ومإِ 
ا زُ ؤْتمُل ومُزْشرمُب  -2  . ومِفيِه حمدمُب اأْلمْتِل ومالش ْرِب وماتْسِتْحدماُب الت َّْنِظيِف ِلمم
دماومِة ومالس ْفرمِة ومالم ز مْقدمُح  مِلكم يف الت َّرمت لِ  -1  قال الزيين: .(3)"ومِفيِه اتْسِتْرحماُب آلمِة السَّفمِر تماإْلِ
الم اخْلطايبّ: اتْستدلَّ نِِه نزض ُشُيرخ السرء م  اْلُمحدثني على اأْلمْخذ يف احلمِدزث، أِلمن عازناً قم 

ُذوا  ِء اختَّ ل صمِحيحا، أِلمن همُؤالم َل حيمل الرحل حمىتَّ حيدثه حمنُر نكر نالقرة، وملمْيسم ااِلتْسِتْدالم
جرا ومحما مما التمسه حمنُر نكر م  حتميل الرحل ف مُدرم احلمِدزث نضماعمة زديزرهنا ومزمْأُخُذونم عملمي ْدما ح

ُْشرتمِ ، وملمر َل 
م  نماب اْلممْزُروف وماْلزمادمة املقررة حمن تالمذة الت جَّار حيملرن األثقال ِإىلم نميت امل

                                                           

 نفس املردر والرفحة  (1) 
دالئل الندرة ومزرفة ححرال صاحب  ،ِجرد  حمحد ن  احلسني ن  علي ن  مرتسى اخلُْسرموْ  ،حنر نكر ،الديدقي  (2)

 . ه  4412 -نريوت،الطدزة: األوىل  –، الناشر: دار الكتب الزلمية 413/ 7 ،اخلراتساين ،الشرززة
 . 44/ 7فتح الدار .  (3)
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: }اتدُزرا م  الم زسألكم حجرا  وهم زك   مِلك لمكمانم الم مينزُه ِإفمادمة اْلِقرَّة، قمالم ت مزماىلم
  . (2)"{1مدتدون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 47تسررة زس:   (1)
 . 443/ 41عمدة القار . (  2)
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 مطالب وفيه  وحصحانه إىل املدزنة -صلى اهلل عليه و تسلم -هجرة النيب: يف المبحث الثالث
 اما ورد ع  حيب نكر فيد المطلب األول:

ث منما حممْحمدُ  حمدَّ
ث منما ُشرمْزحُ  (1) ْنُ  ُعْثممانم، حمدَّ

ث منما ِإنْ رماِهيمُ  (2) ْنُ  ممْسلمممةم، حمدَّ
، عمْ  ْنُ  زُ ( 3) رتُسفم

ِإتْسحماقم  ، عمْ  حميب (4)حمنِيهِ 
ْزُت الد مرماءم ( 5) : مسِم : انْ تماعم حمنُر نمْكٍر ِمْ  عماِزٍب (6)، قمالم ، حُيمدُِّث قمالم

: : فمسمأملمُه عماِزٌب عمْ  ممِسرِي رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، قمالم ْلُتُه ممزمُه، قمالم "  رمْحاًل، فمحممم
لمت منما ومز مْرممنما حمىتَّ قمامم قماِئُم الظَِّدريمِة، مُثَّ  نما نِالرَّصمِد، فمخمرمْجنما لمْياًل فمأمْحثمثْ نما لمي ْ  رُِفزمْت لمنما ُحِخذم عملمي ْ
: ف مفمرمْشُت لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيهِ  نماهما ومهلمما شمْيٌء ِمْ  ِظلٍّ، قمالم ومتسملَّمم ف مْرومًة  صمْخرمٌة، فمأمت مي ْ

ْرلمُه، فمِإ ما حمنم  ا النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم فماْنطملمْقُت حمنْ ُفُض مما حم ا ِنرماٍع ممِزي، مُثَّ اْضطمجمعم عملمي ْدم
ٍة زُرِزُد ِم م الرَّْخرمِة ِمْثلم الَِّذ  حمرمْدنما، فمسمأمْلُتُه: ِلممْ   : حمنما قمْد حمق ْدملم يف ُغن مْيمم حمْنتم زما ُغالمُم؟ ف مقمالم

: ن مزمْم،  : ن مزمْم، قُ ْلُت لمُه: همْل حمْنتم حماِلٌب؟ قمالم ٍ؟ قمالم لُِفالمٍن، ف مُقْلُت لمُه: همْل يف غمنمِمكم ِمْ  لمنبم
 ٍ : فمحملمبم ُتْثدمًة ِمْ  لمنبم ، ومممِزي ِإدماومٌة ِمْ  فمأمخمذم شماًة ِمْ  غمنمِمِه، ف مُقْلُت لمُه: انْ ُفِض الضَّرْعم، قمالم

ِ حمىتَّ   ن مرمدم مماٍء عملمي ْدما ِخْرقمٌة، قمْد رموَّْحتُ دما لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فمرمدمْدُت عملمى اللَّنبم

                                                           

حمحد ن  عثمان ن  حكيم األود  حنر عدد اهلل الكريف ثقة م  احلادزة عشرة مات تسنة إحدى وتستني ]وقيل قدلدا[  (1)
شرزح ْن  مسلمة التنرخي )خ روى ع  طائفة م  الناس مندم:  . 73، الرقم: 17/ 4خ م س ق" .تقرزب التدذزب. 

، 412/ 4س( ، وعدد الرمح  ْن  شمرِزك ْن  عمدد اللَِّه النخزي، وُعدميد اهلل ْن  ُمرتسمى الزدسي )س( هتذزب الكمال. 
 . 11الرقم: 

شرزح ن  مسلمة التنرخي الكريف صدوق م  قدماء الزاشرة مات تسنة اثنتني وعشرز  خ س" .تقرزب التدذزب.   (2)
إِنْ رماِهيم ْن  زُرتُسف ْن  حميب إتسحاق السديزي )خ س( ، وحميب حيىي ندم: روى ع  طائفة م . 7771،الرقم: 712/ 4

 7777، الرقم: 443/ 47إمساعيل ْن  إنراهيم الت َّْيِمّي، وشمرِزك ْن  عمدد اهلل النخزي. هتذزب الكمال. 
زني خ م د إنراهيم ن  زرتسف ن  إتسحاق ن  حيب إتسحاق السديزي صدوق زدم م  السانزة مات تسنة مثان وتس  (3)

. رمومى عم : عمْدد اجلدار ْن  الزداس الشدامي، وجده حيب إتسحاق )  774، الرقم: 32/ 4س ق" .تقرزب التدذزب. 
، 721/ 7عمْمرو ْن  عمدد اهلل السديزي، وحنيه زرتسف ن  إتسحاق ن  حميب إتسحاق )خ م د ت س( هتذزب الكمال. 

 . 713الرقم: 
لسديزي وقد زنسب جلده ثقة م  السانزة مات تسنة تسدع ومخسني ع".تقرزب زرتسف ن  إتسحاق ن  حيب إتسحاق ا  (4)

.روى ع : حمنِيِه إتسحاق ْن  حميب إتسحاق السديزي، وعامر الشزيب، ، وجده حميب  7121، الرقم: 141/ 4التدذزب. 
 .7477، الرقم: 444/ 37إتسحاق السديزي )خ م د ت س( .هتذزب الكمال. 

 .442ص تسدقت ترمجته   (5)
 .442ص  تسدقت ترمجته  (6)
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ا رمتُسرلم اللَِّه، فمشمِربم رمتُسرُل حمتْسفمُلُه، مُثَّ حمت مْيُت نِِه النَّيبَّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ف مُقْلُت: اْشرمْب زم 
 . (1)« اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم حمىتَّ رمِضيُت، مُثَّ اْرحتممْلنما ومالطَّلمُب يف ِإْثرِنما

 لطائف اإلتسناد المطلب الثاني:
ن  ع  األب ع  اجلد إنراهيم ع  زرتسف ع  إتسحاق ن  حيب اتسحاق مسلسل نروازة اال -4
 . -رضي اهلل عندما-الرحانيان نراء ن  عازب ع  حيب نكر فيه -7

 . الكلمات: شرح نزض ثالثالمطلب ال
ده ِنضمم الرَّاد حم  حرقده وحرصد اهلل حم  االرتقاب ومِمْنه حرصُ )حخذ علينا نالرصد(  :احلافظقال 

  (2)"لمُه ملكا حم  حقزده على طمرِزقه
اْلغمنْي اْلُمْزجمممة ومفتح الن رن تمْرِغري غنم، أِلمن اْلغنم اتْسم  يممة(، ِنضممنم )يف غُ قال الزيين: قرله: 

نماث فمِإ ا صغرهتا ححلقتدا اهْلماء فمقلت:  مؤنث ممْرُضرع لْلِجْنس، زمقع على الذ ُترر وعملى اإْلِ
ا ِإ ا تمانمت لغري اآْلدمِميّ  ني فالتأنيث هلمما غنيممة، أِلمن حممسماء اجلمرع الَّيِت الم وماِحد هلمما م  لمفظدم

زم  (3).الم
هكذا جاء يف روازة ناهلمي، والرراب « ومزي إداوة عليدا خرقة قد روحهتا»وقال يف الندازة: " 

نغري مهي: ح  شددهتا هبا ورنطتدا عليدا. زقال روزت الدزري، خمفف الراو، إ ا شددت عليه 
)الطلب( قال الزيين: ". 4"يداتأنيت هبا حىت صلحت وقيل شددهتا ناخلرقة ورنطتدا عل نالرواء

ِنكمْسر اهْلميمة ومتُسُكرن اْلُمث ملَّثمة  ( ... ِإْثر) ومقمرله على قال احلافظ:" . 5"ومُهرم مجع طمالب
 .6" ومِنفمْتِحدما حمْزضا حم  نْزدهما

 

                                                           

مِدزنمةِ  ِإىلم  ومحمْصحمانِهِ  ومتسملَّمم  عملمْيهِ  اهللُ  صملَّى النَّيبِّ  ِهْجرمةِ  نمابُ  تتاب املناقب،  .هصحيحيف  الدخار  حخرج (1)
، 14/ 2، امل

 الرَّْحلِ  حمِدزثُ  لمهُ  ومزُ قمالُ  اهلِْْجرمةِ  حمِدزثِ  يِف  نمابٌ ، ومسلم يف صحيحه، تتاب اليهد والرقائق، 3347رقم احلدزث: 
 .  ، وهذا لفظ الدخار 7113، رقم احلدزث: 4/7313، نِاحلْماءِ 

 . 4/473ان  حجر، فتح الدار ،  ( 2)
 . 41/414الزيين، عمدة القار ،  (3)

 7/711ان  األثري، الندازة يف غرزب احلدزث،   (4)

 . 443/ 41الزيين، عمدة القار ،  (5)

 .  72/ 4، ان  حجر، إرشاد السار  (6)
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 : فقه احلدزث رابعالمطلب ال
إ ا  نل وزكرن واجداتسالم دار الكفر اىل دار األمان  واإل مشروعية اهلجرة م  ؤخذ منهت -4

}ِإنَّ  ، قال اهلل تزاىل:َل زتمك  املسلم م  حداء الزدادات م  اجلمزة واجلماعات وغريها
ِديِل اللَِّه ومالَِّذز م آومْوا ومنمرمُروا حُ  ولمِئكم الَِّذز م آممُنرا ومهماجمُروا ومجماهمُدوا نِأمْمرماهلِِْم ومحمنْ ُفِسِدْم يف تسم

زمِتِدْم ِمْ  شمْيٍء حمىتَّ زُ دماِجُروا ن مْزُضُدْم حمْولِيما ُء ن مْزٍض ومالَِّذز م آممُنرا ومَلْم زُ دماِجُروا مما لمُكْم ِمْ  ومالم
ن مُدْم ِميثماٌق وماللَُّه ِبم  نمُكْم ومن مي ْ زِ  ف مزملمْيُكُم النَّْرُر ِإالَّ عملمى ق مْرٍم ن مي ْ ا ت مْزممُلرنم ومِإِن اتْست مْنرمُروُتْم يف الدِّ

نل هي مستمرة ما قرتل  -صلى اهلل عليه وتسلم–واهلجرة ليست خاصة نيم  النيب  (1){نمِرريٌ 
: قمالم الزدو وحما قرل الرتسرل صلى اهلل عليه وتسلم:  ُدمما، قمالم عمِ  اْنِ  عمدَّاٍس رمِضيم اللَُّه عمن ْ
اٌد ومنِيٌَّة، ومِإ ما اتْستُ ْنِفْرُُتْ، الم ِهجْ »النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مْرمم اف ْتمتمحم ممكَّةم:  رمةم، وملمِكْ  ِجدم

ما حىل املدزنة نزد ما صارت املكة دار اإلتسالم  و إفدر حممرل على اهلجرة « (2)...فماْنِفُروا
عمْ  عمْدِد اللَِّه تما ورد فيه:   و إىل ما قرتل الزدوحىل قرب القيامة إاهلجرة م  غريها فدى ناقية 

ا : ْنِ  ومْقدم ْلِفي ومُهْم ز مْيُعُمرنم حمنَّ  ...نم السَّْزِد ِّ قمالم ف مُقْلُت: زما رمتُسرلم اللَِّه، ِإينِّ ت مرمْتُت ممْ  خم
 :  (3)«الم ت من ْقمِطُع اهلِْْجرمُة مما ُقرِتلم اْلُكفَّارُ »اهلِْْجرمةم قمِد انْ قمطمزمْت، قمالم

                                                           

 . 77تسررة األنفال: (  1)
ل  الِقتماُل ِبمكَّةم يف صحيحه الدخار  حخرجه (2) تتاب  ،4134، رقم احلدزث: 44/ 3، . تتاب احلج، نماٌب: الم حيِم

ِر، ْلد مرِّ ومالفماجِ ، تتاب اجليزة، نماُب ِإمثِْ الغماِدِر لِ 3177، رقم احلدزث: 72/ 4اجلداد والسري، نماُب الم ِهْجرمةم ن مْزدم الفمْتِح 
هما ومشمجمرِهما هصحيحومسلم يف ، 3413، رقم احلدزث: 414/ 4 . تتاب احلج، نماُب حتمْرمِِي ممكَّةم ومصمْيِدهما ومخمالم

ِح ممكَّةم عملمى ، تتاب اإلمارة، نماُب اْلُمدماز مزمِة ن مْزدم ف متْ 4323، رقم احلدزث: 311/ 7 وملُقمطمِتدما، ِإالَّ ِلُمْنِشٍد عملمى الدَّوماِم،
ِم وماجلِْدماِد وماخْلمرْيِ، ومن ميماِن ممْزىنم الم ِهْجرمةم ن مْزدم اْلفمْتحِ  تْسالم  ،.4323، 4417/ 3 ،اإْلِ

/ 7، تتاب الديزة،  تر اإلختالف يف انقطاع اهلجرة، 4477، رقم احلدزث: 441/ 7. هتسننيف  النسائيحخرجه   (3)
، ، 2347، الرقم: 4/441، وهر صدوق، انظر التقرزب.سى ن  مساورعي ، رجاله تلدم ثقات غري4473، 447

، 7421، الرقم: 4/214تقرزب التدذزب..وقد عنز  ثقة لكنه تثري التدليس و التسرزة، الرليد ن  مسلم القرشىو 
ه جاء م  فاحلدزث حقل  ححراله حنه حس  وقد صححه الشيخ األلداين يف تزليقه على تسن  النسائي، لزله لكثرة طرقه ألن

، رقم 444/ 71، م  مسند عدد الرمح  ن  عرف،4174، رقم احلدزث: 711/ 3. همسنديف  حمحدو  طرق متزددة،
، م  مسند عدد اهلل ن  77374، رقم احلدزث: 41/ 37، م  مسند مزاوزة ن  حيب تسفيان، 41313احلدزث: 
 .نلفظ: ما قرتل الزدو السزد 
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ْزُت رمتُسرلم اللَِّه صم   : مسِم الم ت من ْقمِطُع اهلِْْجرمُة حمىتَّ »لَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مُقرُل: عمْ  ُمزماِوزمةم قمالم
 (1)«ت من ْقمِطعم الت َّْرنمُة، ومالم ت من ْقمِطُع الت َّْرنمُة حمىتَّ تمْطُلعم الشَّْمُس ِمْ  ممْغرهِِبما

ِم، وم  »القرطيب:  قال   انمْت ف مْرًضا يف حمزَّاِم اهلجرة وهي اخلروج م  دماِر احلْمْرِب ِإىلم دماِر اإْلِتْسالم تم
ِذِه اهلِْْجرمُة نماِقيمٌة ممْفُروضمٌة ِإىلم ز مْرِم اْلِقيماممِة، ومالَّيِت  انْ قمطمزمْت نِاْلفمْتِح  النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم، ومهم

ا ْيُث تم  .  (2)"نم، فمِإْن نمِقيم يف دماِر احلْمْرِب عمرمىِهيم اْلقمْرُد ِإىلم النَّيبِّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومتسملَّمم حم
 حثناء اهلجرة:ويف ع  مرعد اهلجرة،  -صّلى اهلل عليه وتسّلم -تتمانه-7

ف ملممَّا دمخملم عملمْيِه قمالم أِلميب نمْكٍر: فقال النيب صّلى اهلل عليه وتسّلم أليب نكر: »ففي احلدزث: 
 مع ححد ِبروجه صّلى اهلل عليه وتسّلم.حىت ال زس (3)«حمْخرِْج ممْ  ِعْندمكم »

ثرر ثالث ليال على تسديل االتستخفاء لزلمه صّلى اهلل عليه وتسّلم حن غار فقد مكث يف 
قم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم  : »تما ورداملشرتني تسريتسلرن يف حثره م  زأيت ِبربه،   مُثَّ حلِم

دم  نما ِفيِه ثمالمثم لميماٍل ومحمنُر نمْكٍر ِنغماٍر يف جم  . (4)«ِل ث مْرٍر، فمكممم
الزدو، فقد اختار صّلى اهلل عليه وتسّلم  م  زأيت نأخدار -صّلى اهلل عليه وتسّلم-إرتساله  -3

 » تما ورد يف احلدزث:عدد اهلل ن  حيب نكر هلذه املدمة، حيث ترفرت فيه الرفات املطلرنة،
، ثمِقٌف لمِقٌ ، ف مُيْدِلُج ِمْ  ِعْنِدمِهما ِنسمحمٍر، زمِديُت ِعْندممهُما عمْدُد اللَِّه  ْنُ  حميب نمْكٍر، ومُهرم ُغالمٌم شمابٌّ

                                                           

رواته تلدم ، 7473، رقم احلدزث: 3/ 3داد، نماٌب يف اهلِْْجرمِة همِل انْ قمطمزمْت؟. . تتاب اجلهتسننيف  داودر حنحخرجه   (1)
 ، وهر مقدرل،هند الدجلى الشامى حيب والزضّر، و ،ثقة ثدت رمى نالنرب ،رحرزي ن  عثمان ن  جرب ن  حمحثقات غري 

 ، لزّله لكثرة طرقه وخمارجه، وحخرجهفاحلدزث الزنيل ع  رتدة احلس ، وقد صححه األلداين يف تزليقه على حيب داود
، رقم احلدزث: 4134/ 3 ،تتاب السري، ناب إّن اهلجرة ال تنقطع املزروف ن  )تسن  الدارمي(. همسنديف الدارمي 
تحقيق: حسني تسليم حتسد الداراين، الناشر: دار املغين للنشر والترززع، اململكة الزرنية السزردزة، الطدزة: ن، 7222
 م . 7111 -ه   4447األوىل، 

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب. أليب عدد اهلل حممد ن  حمحد ن  حيب نكر ن  فرح األنرار  اخليرجي   (2)
، حتقيق : حمحد الربدوين وإنراهيم حطفيش، الناشر : دار الكتب 321/ 2ه (،174مشس الدز  القرطيب )املترىف : 

 م . 4314 -ه  4314، القاهرة، الطدزة : الثانية  –املررزة 
تتاب الديرع. ناُب ِإ ما اْشت مرمى ممتماًعا حمْو دمانًَّة، ف مرمضمزمُه ِعْندم الدمائِِع حمْو مماتم ق مْدلم حمْن  .يف صحيحه الدخار  حخرجه  (3)

مِدزنمةِ تتاب املناقب، نماُب ِهْجرمِة النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسم  ،7431، رقم احلدزث: 13/ 3زُ ْقدمضم 
انِِه ِإىلم امل  ،لَّمم ومحمْصحم

 . 3312، رقم احلدزث: 21/ 2
 . نفس احلدزث والرقم والرفحة .حخرجه الدخار  يف صحيحه  (4)
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دماِئٍت، فمالم زمْسممُع حمْمرًا، ُزْكتمادماِن ِنِه ِإالَّ ومعماُه، حمىتَّ زمْأتِي مُدمما  ِِبمربمِ  مِلكم ف مُيْرِدُح ممعم قُ رمْزٍش ِبمكَّةم تم
 . (1)« الممُ ِحنيم خيمْتمِلُط الظَّ 

تما   تأمني الطزام الطازج يف الغار ع  طرزق عامر ن  فدرية مرىل حيب نكر وراعي غنمه -4
ي ْرمةم، ممْرىلم حميب نمْكٍر ِمْنحمًة ِمْ  غمنمٍم، ف مرُيِحُيدما » جاء يف احلدزث:  ومز مْرعمى عملمْيِدمما عماِمُر ْنُ  فُ دم

ِتِدمما ومرمِضيِفِدمما، حمىتَّ  عملمْيِدمما ِحنيم تمْذهمُب تسماعمٌة ِم م  ُ ِمْنحم الِزشماِء، ف ميمِديتماِن يف رتِْسٍل، ومُهرم لمنبم
لمٍة ِمْ  تِْلكم اللَّيمايل الثَّالمثِ  ي ْرمةم ِنغملمٍس، ز مْفزمُل  مِلكم يف ُتلِّ لمي ْ  (2)«ز مْنِزقم هِبما عماِمُر ْنُ  فُ دم

وماتْستمْأجمرم » ار ححسنه وحعلمه ولر تان تافرا،يملزرفة الطرزق واخت واخلرزت اتستخدام الدليل -2
زِل، ومُهرم ِمْ  نميِن عمْدِد ْنِ  عمدِ   ٍّ، رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومحمنُر نمْكٍر رمُجاًل ِمْ  نميِن الدِّ

ازمِة، قمْد غمممسم ِحْلًفا يف  ماِهُر نِاهِلدم
اِدزما ِخرِّزًتا، وماخلِرِّزُت امل ، ومُهرم هم  آِل الزماِص ْنِ  وماِئٍل السَّْدِميِّ

اهُ  ف مزما إِلمْيِه رماِحلمت مْيِدمما، وموماعمدم غمارم ث مْرٍر ن مْزدم ثمالمِث لميماٍل،  عملمى ِدزِ  ُتفَّاِر قُ رمْزٍش، فمأمِمنماُه فمدم
ي ْرم  لِيُل، فمأمخمذم هِبِْم طمرِزقم ِنرماِحلمت مْيِدمما ُصْدحم ثمالمٍث، وماْنطملمقم ممزمُدمما عماِمُر ْنُ  فُ دم ةم، ومالدَّ

 وم  تان على دزندم ل  زكرن مرضع شكدم. (3)«السَّرماِحلِ 
تضليل الزدو، فقد طلب صّلى اهلل عليه وتسّلم م  تسراقة رضي اهلل عنه حن خيفي حمره  -1

 قد تفيتكم ما هاهنا»ع  تفار مكة وما طلب منه غري  لك، فرجع ال زلقى ححدا إال قال: 
 « .وَل زسأالين إال حن قال: حخف عنا»وورد حزضا « فال زلقى ححدا إىل رده

قمالمْت عماِئشمُة: فمجمدَّْينمامهُما  : »ني الطزام والشراب للسفر الطرزل، وورد يف احلدزثتأم -7
ُمما تُسْفرمًة يف ِجرماٍب، ف مقمطمزمْت حممْسماُء نِْنُت حميب    نمْكٍر ِقْطزمًة ِمْ  ِنطماِقدما،حمحمثَّ اجِلدماِز، ومصمن مْزنما هلم

                                                           

 نْ حم  ق مْدلم  مماتم  حموْ  الدمائِعِ  ِعْندم  ف مرمضمزمهُ  دمانًَّة، حموْ  ممتماًعا اْشت مرمى ِإ ما نابُ . الديرع تتاب. صحيحه يف الدخار  حخرجه ( 1)
انِهِ  ومتسملَّمم  عملمْيهِ  اهللُ  صملَّى النَّيِبِّ  ِهْجرمةِ  نمابُ  املناقب، تتاب ،7431: احلدزث رقم ،13/ 3 زُ ْقدمضم  مِدزنمِة، ِإىلم  ومحمْصحم

 امل
 ..3312: احلدزث رقم ،21/ 2

 . نفس احلدزث والرقم والرفحة .حخرجه الدخار  يف صحيحه  (2)
 فس احلدزث والرقم والرفحة.. نحخرجه الدخار  يف صحيحه  (3)
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والسفرة هي الياد الذ  زرنع  (1)«ف مرمنمطمْت ِنِه عملمى فمِم اجلِرماِب، فمِدذمِلكم مسِّيمْت  ماتم النِّطماق منْيِ 
 للمسافر.

وهذا ال خالف فيه نني حهل  وزؤخذ منه حزضا وجرب نررة املسلمني نزضدم نزضا  -1
ُْستمْضزمِفنيم ن تما قال ان  الزريبالزلم  

ُْم وماِجدمٌة نِاْلدمدمِن نِأمالَّ  ومالن ْررمةُ : شأن ُحتسمرماءم املسلمني امل هلم
، حمْو ن مْدُذلم مجمِ  ُدنما حيمْتمِمُل  مِلكم يعم ز مد ْقمى ِمنَّا عمنْيٌ تمْطِرُف حمىتَّ ُنمْرُجم إىلم اتْسِتن ْقماِ ِهْم إْن تمانم عمدم

اِء: فمِإنَّا لِلَِّه  ،، حمىتَّ الم ز مد ْقمى أِلمحمٍد ِدْرهمٌم تمذمِلكم حمْمرمالِنما يف اتْسِتْخرماِجِدمْ  يُع اْلُزلممم قالم مماِلٌك وممجِم
، ومنِأمْزِدزِدْم خم  يماِئُ  ومِإنَّا إلمْيِه رماِجُزرنم عملمى مما حملَّ نِاخْلمْلِق يف ت مرِْتِدْم إْخرمان مُدْم يف حمتْسِر اْلزمُدوِّ

ُد، وماْلُقرَُّة وماجلْملمُد "اأْلمْمرماِل ومُفضُ  ُة وماْلزمدم رُل اأْلمْحرماِل وماْلُزدَّ
(2) .  

 .زناتسب املقام فال حاجة لإلعادة  ما نهع وتكلمنا وتكراراً  احلدزث مراراً  مرننا هذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 حمنْ  ق مْدلم  مماتم  حموْ  الدمائِعِ  ِعْندم  ف مرمضمزمهُ  دمانًَّة، حموْ  ممتماًعا اْشت مرمى ِإ ما نابُ . الديرع تتاب. صحيحه يف الدخار  حخرجه  (1)
انِهِ  ومتسملَّمم  هِ عملميْ  اهللُ  صملَّى النَّيِبِّ  ِهْجرمةِ  نمابُ  املناقب، تتاب ،7431: احلدزث رقم ،13/ 3 زُ ْقدمضم  مِدزنمِة، ِإىلم  ومحمْصحم

 امل
 ..3312: احلدزث رقم ،21/ 2
، الطدزة: الثالثة، 414/ 7 ،رآنححكام الق ،االشديليلقاضي حممد ن  عدد اهلل ا ،نكر املزافر  رحن ،ن  الزريبا  (2)

ار الكتب الزلمية، الناشر: دراجع حصرله وخرج ححادزثه وعلَّق عليه: حممد عدد القادر عطا،  ،م 7113 -ه   4474
 . لدنان –نريوت 
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 وفيه مطالب مرض النيب صلى اهلل عليه و تسلم ووفاته :المبحث الرابع
  -رضي اهلل عنه-ع  حيب نكر الردزق: ما ورد فيه المطلب األول
ث منما حيمْىيم قال الدخار :  حمدَّ

ث منما اللَّْيثُ  (1) ْنُ  ُنكمرْيٍ، حمدَّ
ِشدماٍب،  (4)، عمِ  اْن ِ  (3)، عمْ  ُعقمْيلٍ (2)

: حمْخد مرمين حمنُر قمالم
تسملمممةم، حمنَّ عماِئشمةم (5)

ْنُه حمق ْدملم عملمى ف مرمٍس ، حمْخد مرمْتُه: حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عم (6)
، ف ملمْم ُزكملُِّم النَّاسم حمىتَّ دمخملم عملمى عماِئشمةم،  مْسِجدم

ِنِه نِالس ْنِح، حمىتَّ ن ميملم فمدمخملم امل ِمْ  ممْسكم
ومْجِدِه مُثَّ حمتمبَّ  ف مت ميممَّمم رمتُسرلم اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ومُهرم ُمغمشًّى نِث مْرِب ِحد مرمٍة، فمكمشمفم عم ْ 

 : مْرتمُة الَّيِت »عملمْيِه ف مقمد َّلمُه ومنمكمى، مُثَّ قمالم
نِأميب حمْنتم ومحُمِّي، وماللَِّه الم جيمْممُع اللَُّه عملمْيكم ممْرت مت منْيِ حممَّا امل

ا ، ف مقمْد ُمت َّدم  «ُتِتدمْت عملمْيكم
ثميِن حمنُر تسملمممةم  ، عمْ  عمْدِد اللَِّه ْنِ  عمدَّاٍس، حمنَّ حمنما نمْكٍر خمرمجم ومُعممُر ْنُ  اخلمطَّاِب قمالم الي ْهرِ  : ومحمدَّ

، فمأمق ْدملم النَّاُس إِلمْيِه، ومت مرمُترا ُعممرم  ُر حمْن جيمِْلسم : اْجِلْس زما ُعممُر، فمأمىبم ُعمم ، ف مقمالم ُزكملُِّم النَّاسم ف مقمالم
، حمنُر نمْكٍر: " حممَّا ن مْزُد فممم  ْ  تمانم ِمْنُكْم ز مْزُدُد حُمممًَّدا صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، فمِإنَّ حُمممًَّدا قمْد مماتم

ُرُت، قمالم اللَُّه: }وممما حُمممٌَّد ِإالَّ رمتُسرٌل قمدْ  خملمْت  ومممْ  تمانم ِمْنُكْم ز مْزُدُد اللَّهم فمِإنَّ اللَّهم حميٌّ الم ميم
ُل{  ِإىلم ق مْرلِِه }الشَّاِترِز م{ِمْ  ق مْدِلِه الر تسُ 

: وماللَِّه لمكمأمنَّ النَّاسم َلْم ز مْزلمُمرا حمنَّ اللَّهم حمنْ يملم  (7) ، ومقمالم
ا حممْسمُع نمشمرًا ِم م النَّاِس إِ  ا ِمْنُه النَّاُس ُتل ُدْم، فممم ا حمنُر نمْكٍر، ف مت ملمقَّاهم ِذِه اآلزمةم حمىتَّ تمالمهم ُلر هم ا الَّ ز مت ْ هم

                                                           
، 44/737، وروى ع  خلق تثري مندم: مالك، والليث، ومحاد ن  ززد. هتذزب التدذزب. 74تسدقت ترمجته ص   (1)

 . 311الرقم: 
 . 31ص  تسدقت ترمجته  (2)
مث الم حنر خالد األمر  مرالهم  عقيل نالضم ان  خالد ان  عقيل نالفتح األزلي نفتح اهلمية نزدها حتتانية تساتنة ( 3)

تقرزب .ثقة ثدت تسك  املدزنة مث الشام مث مرر م  السادتسة مات تسنة حرنع وحرنزني على الرحيح ع
 . 4112، الرقم: 4/331التدذزب.

 . 73ص  تسدقت ترمجته ( 4)
كثر م  الثالثه مات تسنة حنر تسلمة ن  عدد الرمح  ن  عرف اليهر  املدين قيل امسه عدد اهلل وقيل إمساعيل ثقة م  (5)

. روى  1447، الرقم: 142/ 4حرنع وتسزني حو حرنع ومائة وتان مرلده تسنة نضع وعشرز  ع" .تقرزب التدذزب. 
ع  خلق تثري مندم: حنر ُهرمْزرة )ع( ، وززنب ننت حميب تسلمة رنيدة النَّيبّ صملَّى اللَُّه عملمْيِه وتسلم )خ م د س ق( ، وعائشة 

 7413، الرقم: 377/ 33)ع( هتذزب الكمال. حم املؤمنني 
 . 47ص  تسدقت ترمجتدا  (6)
 . 444تسررة آل عمران:   (7)
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 : ُسميِِّب، حمنَّ ُعممرم قمالم
ْزُت حمنما نمْكٍر تمالمهما »" فمأمْخد مرمين تسمِزيُد ْنُ  امل وماللَِّه مما ُهرم ِإالَّ حمْن مسِم

ْزُتُه تمالمهما، عمِلْمُت حمنَّ النَّ  يبَّ ف مزمِقْرُت، حمىتَّ مما تُِقل يِن رِْجالم م، ومحمىتَّ حمْهرمْزُت ِإىلم األمْرِض ِحنيم مسِم
 . (1)«صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم قمْد مماتم 

 لطائف اإلتسناد: مطلب الثانيال
 . تسناده مررزان الليث ن  تسزد وُعقميل ن  خالديف إ -4
 . هرزان حممد ن  مسلم وحنر تسلمة ن  عدد الرمح  وفيه الي -7
رضي -نكر الردزق  عائشة حم املؤمنني وحنره الرحانيان روازة الدنت ع  األب مها وفي -3

 . -اهلل عندما
 : شرح حلفاظ احلدزثالمطلب الثالث

ق مْرله: )ف مت ميممم( ، قرد. ق مْرله: )ومُهرم مغشى( ، حم : مغطى )نِث مْرب حربمة( ،  قال الزيين:
افمة ِنكمْسر احلْماء اْلُمْدملمة ومفتح اْلدماء اْلُمرمحدمة: ومُهرم ثرب مياين، ومزُ قمال: ثرب حربمة، نِاإْلِضم 

ُرت يف  ونالرفة. ة. حو: حم  الم ميم نْ يما إالَّ مرتمة وماِحدم ق مْرله: )مرتتني( ، ، حم : الم زكرن يف الد 
قمربه مرتمة ُحْخرمى،: ومقيل: حمرمادم ناملرتة اأْلُْخرمى مرت الشَّرِززمة، حم : الم جيمع اهلل عملمْيك مرتك 

زني ومتسر اْلقماف، حم : هملمكت، وزروى ِنفمْتح ومممْرت شرززتك.ق مْرله: )فزقرت( ، ِنضمم الْ 
اْلزني، حم : دهشت وحتريت، ومقيل: تسمقمطت، ق مْرله: )مما تُِقلين( ِنضمم حموله ومتسر اْلقماف 

م: حم  مما حتمليِن، ق مْرله: )حهرزت( ، حم  تسمقمطت" ومتمْشدزد الالَّ
(2)  . 

 فقه احلدزث وما زستفاد منه المطلب الرابع:
فال  -رضي اهلل عنه–هذا احلدزث عند الكالم على اتستخالف حيب نكر الردزق   تكلمنا ع

املرقف احلرج والرزب الذ    لكنشيء م  فضل حيب نكر يف  رونقى حن نذتِّ  حاجة إلعادته
   -صلى اهلل عليه وتسلم-وهر وفاة رتسرل اهللحدث ألحب اخلق اىل اهلل 

ولك   حني وفاته وتان يف نيته نالسنحنكر َل زك  حاضرا  زدل احلدزث على حّن حنا-4
رآه مغشىًّ نثرب حربة تشف ع   -صلى اهلل عليه وتسلم–حينما دخل على رتسرل اهلل 

نِأميب حمْنتم ومحُمِّي، وماللَِّه الم جيمْممُع اللَُّه عملمْيكم » تيّق  وفاته فرر رؤزته ونكى مث قال:و وجده وقّدله  
                                                           

 . 1/3، نماُب ممرمِض النَّيِبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ومومفماتِهِ املغاز ،  .حخرجه الدخار  يف صحيحه. تتاب (1)

 . 77/ 41عمدة القار .   (2)
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مْرتمُة الَّ 
، ف مقمْد ُمت َّدماممْرت مت منْيِ حممَّا امل خلطاب زكلم الناس ارحى حّن عمر ن  فلما  «يِت ُتِتدمْت عملمْيكم

اجلس حىت هر ننفسه حلقى خطدته املشدررة فقال م  تان ززدد حممدا فإن حممدا قد  له فقال
هكذا حفدم املسلمني حقيقة األمر وهذا زدل  مات وم  تا ن ززدد اهلل فإّن اهلل حّي ال ميرت

علمه وفضله على حقرانه م  الرحانة وصحح ما تان عليه عمر ن  اخلطاب م  على تثرة 
}وممما حُمممٌَّد ِإالَّ وقرح:  قرله َل ميت رتسرل اهلل نل ال ميرت حيت زقطع حزد  رجال وحرجلدم
ِنُكْم، ومممْ  ز من ْقمِلْب عملمى رمتُسرٌل قمْد خملمْت ِمْ  ق مْدِلِه الر تُسُل، حمفمِإْن مماتم حمْو قُِتلم انْ قملمْدُتْم عملمى حمْعقما

ْيًئا، ومتسميمْجيِ  اللَُّه الشَّاِترِز م{ عمِقد مْيِه ف ملمْ  زمُضرَّ اللَّهم شم
ا ِإالَّ ز مْرممِئذٍ  (1)  قمالم ُعممُر: ف ملمكمأمينِّ َلْم حمق ْرمْحهم

ِذِه اآلزمةم حمىتَّ تمالمهما وماللَِّه لمكمأمنَّ النَّاسم َلْم ز مْزلمُمرا حمنَّ الحو تما جاء يف روازة اليهر :  لَّهم حمنْ يملم هم
وهذا حبق زدل على غيارة علمه وتفرقه على حقرانه يف الزلم والفضل فكيف َل تأخذه  حمنُر نمْكرٍ 

احلماتسة تما حخذهتم وَل زتحري تما حتريوا وَل زضطرب تما اضطرنرا نل َل زيل مطمئنا ووقررا 
 وحرشد الرحانة إىل رشدهم .

 .قدل الغسل  لى جراز تغطية امليتع زدلّ  -7
 .على جراز تقديل امليت زدّل  -3
 . م  غري نياحة وهذا ما ال خالف فيه عليه  على جراز الدكاءزدّل  -4

ق مدَّلم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ُعْثممانم ْن م ممْظُزرٍن ومُهرم مميٌِّت، »عمْ  عماِئشمةم، قمالمْت: 
ْزهِ فمكمأم   . (2)«ينِّ حمْنظُُر ِإىلم ُدُمرِعِه تمِسيُل عملمى خمدَّ

                                                           

 . 444تسررة آل عمران:   (1)

، وحمحد يف 4421، رقم احلدزث: 411/ 4. تتاب اجلنائي، ناب ماء يف تقديل امليت هتسننيف  ان  ماجة حخرجه  (2)
، 413/ 47، 74711، رقم احلدزث: 41/331، 74412، رقم احلدزث: 434/ 41مسنده، م  مسند عائشة، 

، 712/ 4، انظر: تقرزب التدذزب.، رجاله تلدم ثقات تسرى عاصم ن  عديداهلل وهر ضزيف72747رقم احلدزث: 
، فاحلدزث ضزيف ومع  لك صححه األلداين يف تزليقه على ان  ماجه والرتمذ  ولك  قد ضزفه يف 3112الرقم: 

اإلرواء واملشكاة مّث وقفت على تالمه األخري يف تسلسلته الضزيفة وقد تراجع ع  ترحيحه ِبرة وضّزفه نزاصم ن  
 تنت ولكين وغريمها،" اإلرواء"يف مث ،"املشكاة" يف احلدزث ضزفت تنت ولذلك ف؛ضزي هذا وعاصمعديداهلل وقال: 

 طدع فلما الديار، روازة م  عنده ،وهر"اليوائد جممع" ع  نقلته نشاهدحس  ،( 74 ص" )اجلنائي ححكام" يف قرزته
 حممد حدثنا( :4/313/113) فيه إتسناده على الرقرف حمكننا ؛"األتستار تشف" ن  املسمى للديثمي" الديار" زوائد"
 حنيه ع  رنيزة ن  عامر ن  اهلل عدد ع  اهلل عديد ن  عاصم ع  الزمر  ثنا: حممد ن  زرنس ثنا املخرمي اهلل عدد ن 
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حمنَّ الرِّيماحم ومالن ِّيماحم الم جيمُرُز شمْيٌء ِمْنُه ن مْزدم اْلممْرِت ومحممَّا دمْمُع اْلزمنْيِ ومُحْيُن قال ان  عدد الرب: 
ِتِه ومعملمْيِه مجمماعمُة ا اءِ اْلقمْلِب فمالس نَُّة ثمانِتمٌة نِِإنماحم  . (1)"ْلُزلممم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 وإتسناده الديار، رواه( :"3/71) اهليثمي قال.  «مظزرن ن  عثمان قدل ومتسملَّمم  عملمْيهِ  اللَّهُ  صملَّى النيب رحزت»:قال
 االعتماد إال إتسناده على الرقرف قدل زسزين تان وما! اهلل محهر  قال تذا"!حس 
" الرتغيب صحيح"و ،"اجلامع صحيح"مثل - تتيب نزض يف عليدا جرزت تنت اليت القاعدة على حمثاله؛ وعلى عليه

: وثانياً  ..عاصم ضزف م  عرفت ملا: حوالً  :إتسناده حتسني يف خمطئ إتسناده؛فدر على اطلزت وقد واآلن ،- وغريها
 فال حفظه، لسرء حزضاً؛ ضزيف وهر تسيما إتسناده،وال يف الثرر ّ  تسفيانم  - عمر ن  اهلل عدد: وامسه - الزمر ِّ  ملخالفةِ 
انظر: .وغريه" ماجه ان  صحيح" م  فينقل تقرزته؛ ع  رجزت فقد ولذلك ؛- ظاهر وهر تما - نه االتستشداد زرلح

 املزارف، دار: النشر دار ،األمة يف السيئ وحثرها واملرضرعة زيفةالض األحادزث تسلسلةاأللداين، حممد ناصرالدز ، 
 . 1141، رقم احلدزث: 43/73 ،م 4337/  ه  4447 األوىل،: الطدزة، السزردزة الزرنية املمكلة - الرزاض

زة: الطد ،، حتقيق: تساَل حممد عطا، حممد علي مزرض االتستذتار. ،عمر زرتسف ن  عدد اهلل رحن ،ن  عدد الربا ( 1)
 .17/ 3،  ت،نريو  –،الناشر: دار الكتب الزلمية  م 7111 – 4474األوىل، 
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 ابعالفصل الس
 مداحث وفيه الرحانة فضائل يف مروزاته

 األول المبحث
 فيه حدزثان املداجرز  خاصة تأحد هفضائل 

 انلدمط وحتته
 يف احلدزث األول : األول املطلب

 واملطلب الثاين: يف احلدزث الثاين
 الثاني المبحث

نرررة عامة  -وتسلم عليه اهلل صلى -اهلل رتسرل قرانة فضائل 
 ونرررة خاصة

 مطلدان وفيه 
  عامة نرررة فضائلدم: األول املطلب

  نرررة خاصة احلس  فضائل يف ماورد الثاين: املطلب
 الثالث المبحث

  عندا اهلل رضي حمي  حم فضائل 
 الترصيات وحهم النتائج نأهم: خامتة
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 األول المبحث

 مطلبان وتحته حديثان فيه المهاجرين كأحد خاصة فضائله
 األول الحديث: األول المطلب
 الثاني الحديث: الثاني المطلب

 الثاني المبحث
 لبانمط وفيه وخاصةً  عامةً  -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول قرابة فضائل

 عامة بصورة فضائلهم: األول المطلب
 خاصة الحسن فضائل في ماورد: الثاني المطلب

 الثالث المبحث
 مطالب وتحته عنها اهلل رضي أيمن أم فضائل

 فيها بكر أبي عن ورد ما: األول المطلب
 اإلسناد لطائف: الثاني المطلب

 منه يستفاد وما الحديث فقه: الثالث المطلب
 خاتمة

 وأهم التوصيات ائجالنت بأهم 
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 احلدزث األول وحتته فرعان: األول المطلب
  : نص احلدزث تما رواه الفرع األول

: قال الدخار :   ، عمِ  الد مرماِء، قمالم ث منما ِإتْسرمائِيُل، عمْ  حميب ِإتْسحماقم ث منما عمْدُد اللَِّه ْنُ  رمجماٍء، حمدَّ حمدَّ
ًا، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر لِزماِزٍب: ُمِر اْشت مرمى حمنُر نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عم  ْنُه ِمْ  عماِزٍب رمْحاًل نِثمالمثمةم عمشمرم ِدْرمهم

ث منما: تمْيفم صمن مْزتم حمْنتم ومرمتُسرُل اللَِّه  الد مرماءم ف مْليمْحِمْل ِإيلمَّ رمْحِلي، ف مقمالم عماِزٌب: الم، حمىتَّ حُتمدِّ
: اْرحتممْلنما ِمْ  ممكَّةم، صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِحنيم خم  ُْشرُِترنم زمْطلُُدرنمُكْم؟ قمالم

رمْجُتمما ِمْ  ممكَّةم، ومامل
ْرنما ومقمامم قمائُِم الظَِّدريمِة، ف مرمممْيُت نِدمرمرِ   لمت منما ومز مْرممنما حمىتَّ حمْظدم نما، حمْو: تسمرمزْ نما لمي ْ همْل حمرمى ِمْ  فمأمْحي مي ْ

ا ف منمظمْرُت نمِقيَّةم ِظلٍّ هلمما فمسمرَّزْ ُتُه، مُثَّ ف مرمْشُت لِلنَّيبِّ صملَّى اهللُ  ِظلٍّ فمآِو م إِلمْيِه، فمِإ ما صمْخرمٌة حمت مْيتُ دم
لَّمم، مُثَّ عملمْيِه ومتسملَّمم ِفيِه، مُثَّ قُ ْلُت لمُه: اْضطمِجْع زما نميبَّ اللَِّه، فماْضطمجمعم النَّيب  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسم 

ًدا، فمِإ ما حمنما ِنرماِعي غمنمٍم زمُسرُق غمنمممُه ِإىلم  اْنطملمْقُت حمْنظُُر مما حمْريل همْل حمرمى ِم م الطَّلمِب حمحم
ْزٍش، الرَّْخرمِة زُرِزُد ِمن ْدما الَِّذ  حمرمْدنما، فمسمأمْلُتُه ف مُقْلُت لمُه: ِلممْ  حمْنتم زما ُغالمُم، قمالم لِرمُجٍل ِمْ  قُ رم 

: مسمَّ  اِلٌب لمنما؟ قمالم : ن مزمْم، قُ ْلُت: ف مدمْل حمْنتم حم ٍ؟ قمالم ُتُه، ف مُقْلُت: همْل يف غمنمِمكم ِمْ  لمنبم اُه ف مزمرمف ْ
ُفضم  ُه حمْن ز من ْ ن مزمْم، فمأمممْرتُُه فماْعت مقملم شماًة ِمْ  غمنمِمِه، مُثَّ حمممْرتُُه حمْن ز من ُْفضم ضمْرعمدما ِم م الغُدماِر، مُثَّ حمممْرتُ 

ٍ، ومقمْد جمزمْلُت  ا، ضمرمبم ِإْحدمى تمفَّْيِه نِاأُلْخرمى، فمحملمبم يل ُتْثدمًة ِمْ  لمنبم : همكمذم تمفَّْيِه، ف مقمالم
ِ حمىتَّ ن مرمدم  ُه، حمتْسفملُ لِرمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ِإدماومًة عملمى فمِمدما ِخْرقمٌة، فمرمدمْدُت عملمى اللَّنبم
رلم اللَِّه، فماْنطملمْقُت ِنِه ِإىلم النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ف مرماف مْقُتُه قمِد اتْست مي ْقمظم، ف مُقْلُت: اْشرمْب زما رمتسُ 

 : ومالقمْرُم فماْرحتممْلنما « . ن ملمى»فمشمِربم حمىتَّ رمِضيُت، مُثَّ قُ ْلُت: قمْد آنم الرَِّحيُل زما رمتُسرلم اللَِّه؟ قمالم
ُر تُسرماقمةم ْنِ  مماِلِك ْنِ  ُجْزُشٍم عملمى ف مرمٍس لمُه، ف مُقْلُت: هم  ُدْم غمي ْ ٌد ِمن ْ ا زمْطلُُدرن منما، ف ملمْم زُْدرِْتنما حمحم ذم

 : قمنما زما رمتُسرلم اللَِّه، ف مقمالم  . (1)«الم حتمْيمْن ِإنَّ اللَّهم ممزمنما»الطَّلمُب قمْد حلِم
  هما زستفاد مناحلدزث و فقه : الثاني الفرع

 .فال حاجة لتكراره وإعادته ولطائفه اإلتسنادزة  وفقده مراراً  تسند هذا احلدزث تكلمنا ع 
 عليه صلى اهلل-رتسرل اهلل هختار لة حيب نكر الردزق حيث اىل فضيولك  هنا نقي حن نشري إ 

 .اهلجرة الزظيمة احلادثة اخلطرية و  صاحدا له يف هذه -وتسلم

                                                           

 3127، رقم احلدزث: 2/3تتاب املنافقني، ناب مناقب املداجرز  وفضلدم،   .صحيح الدخار   (1)
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حتثر حصحانه حمانة وححق حصحانه نرحدته يف  على حّن حنا نكر الردزق تانوهذا زدل  -4
م رتسرل اهلل  املشرترن مل  زسلِّ عنيَّ  يف حنيٍ  -صلى اهلل عليه وتسلم -حخطر حادثة م  حياته 

حمنائه فكيف  مائةم إنل فإ ا َل زك  حنر نكر حفضل حو ميتاً  حياً  -صلى اهلل عليه وتسلم-
  . خيتاره لسفر خطري تدذا

املشرتني هلما أليب نكر نشدادة القرآن حينما خياف حنر نكر م  إدراك  تربى  منقدة وهذه -7
ا : }ين وزقرلززرتزه احل قمنما قمدْ  الطَّلمبُ  همذم  {«ممزمنما اللَّهم  ِإنَّ  حتمْيمنْ  الم : »ف مقمالم  اللَِّه، رمتُسرلم  زما حلِم
ِإنَّا }طلددم فرعرن وجنرده ا مل -عليه السالم-قال حصحاب مرتسى ملرتسيحينما ولك  
  حنظر الفرق نني اإلجانتني  (1){ تسمي مْدِدز ِ  رميبِّ  ممِزي ِإنَّ  تمالَّ  قالم }  مرتسى حجاهبم {لمُمْدرمُترنم 

اتستحق ملزية اهلل وعرنه تما اتستحق رتسرل اهلل صلى اهلل  الردزق حنانكر د حنَّ وهذا زفي -3 
 ملرتسى مزنا ولك  حينما قال حصحاب مرتسى عليه وتسلم حيث مجع الضمري وقال إن اهلل 

ي مْدِدز ِ  حجاهبم مرتسى } {ِإنَّا لمُمْدرمُترنم  }   نني{ حنظر الفرق الدنيِّ  قالم تمالَّ ِإنَّ ممِزي رميبِّ تسم
م َل زستحقرا مزية اهلل   هنمحيث نسب مزية اهلل لنفسه فقط نضمري اإلفراد دو  اجلرانني تأهنَّ

تما حكاه اهلل لنا وهذا حزضا رد مفحم على الروافض   مرتسى  نالزرن والنجاة إاّل ملراحدة
 زورا وهبتانا وزتدمرنه ِبا هر منه نر ء الرحايب اجلليل حيب نكر ما ليس حبق الذز  زقرلرن يف

 عليدم م  اهلل ما زستحقرن.
 يف احلدزث إثدات املزية هلل تزاىل، وهي على نرعني: مزية عامة شاملة جلميع املخلرقات -4
وهي املزية نالزلم، وقد دل على  لك حدلة تثرية مندا قرله تزاىل: }مما زمُكرُن  هم وفاجرهمنرِّ 

 ُهرم ِمْ  جنمْرمى ثمالثمٍة ِإاّل ُهرم رمانُِزُدْم ومال مخمْسمٍة ِإاّل ُهرم تسماِدتُسُدْم ومال حمْدىنم ِمْ   مِلكم ومال حمْتث مرم ِإالّ 
انُرا مُثَّ زُ نم  دِّئُ ُدْم ِبما عمِمُلرا ز مْرمم اْلِقيماممِة ِإنَّ اللَّهم ِنُكلِّ شمْيٍء عمِليٌم{ممزمُدْم حمْز م مما تم

النرع الثاين (2)
 هذه اآلزةمزية خاصة وهي مزية اهلل لرتسله وحوليائه نالنرر والتأزيد وحدلة هذا النرع تثرية مندا 

}ال حتمْيمْن ِإنَّ اللَّهم ممزمنما{
ممعم الَِّذز م ات َّقمْرا ومالَِّذز م ُهْم حُمِْسُنرنم{ وقرله تزاىل:}ِإنَّ اللَّهم  (3)

(4) 

                                                           

 . 17-14(  تسررة الشزراء: 1)

 7تسررة اجملادلة:   (2)
 . 41تسررة الترنة:   (3)
 471تسررة النحل:  (  4)
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وقرله: }ومالَِّذز م جماهمُدوا ِفينما لمن مْدِدز من َُّدْم تُسدُ لمنما ومِإنَّ اللَّهم لمممعم اْلُمْحِسِننيم{
وقرله صلى اهلل  (1)

 عليه وتسلم يف هذا احلدزث: "ما ظنك ناثنني اهلل ثالثدما ".
 النررص الكثرية الدالة على علره وفرقيته فدر مع املخلرقات نزلمه وهذه النررص ال تنايف

ومع حوليائه ننرره وتأزيده، وهر مستر على عرشه اتستراء زليق نه، وقد مجع اهلل نني االتستراء 
مُثَّ على الزرش ومزيته نزلمه خللقه يف قرله: }ُهرم الَِّذ  خملمقم السَّمماوماِت وماألمْرضم يف تِستَِّة حمزَّاٍم 
اِء وممما ز مْزرُجُ   اتْست مرمى عملمى اْلزمْرِش ز مْزلمُم مما زمِلُج يف األمْرِض وممما خيمْرُُج ِمن ْدما وممما ز مْنيُِل ِم م السَّمم

ِفيدما ومُهرم ممزمُكْم حمْز م مما ُتْنُتْم وماللَُّه ِبما ت مْزممُلرنم نمِررٌي{
(2) . 

 اح الدال وال خياف شيئا وزطمئ  حّن حنانكر حيرتسهوحينما زدخلرن الغار زنام رتسرل اهلل مرت
جد زر  نكر حيرتسه خري حراتسة وزنظر هنا وهناك هلوحنر  وال زفكر نسرء م  جانده وحاشاه

ححد زطلددما فإ ا نراع غنم زقرد الغار مثلدما وهر زقرتب منه وزسأله مل  هذه الغنم وهل 
لغنم م  الغدار وزأمره حزضا نتنظيف  ن زنظف ضرع ان حتلب لنا وهر جييب نزم وزأمره حلك ح
فال  -صلى اهلل عليه وتسّلم - يبوزأيت  ناللنب وزربِّده وززطيه للنَّ ونزد  لك زأمره حبلده  تفيه 

ِبزىن حيت  وشزر حنه ارترى حىت رضي حنر نكرمداشرة زسأل م  حز  جئت نه نل زشرهبا 
رزب  اخله حدىن هذا احلد وال زدىلك  حمينا فكيف زكرن مرتاح الدال إفإ ا َل ز رِوىم وشدع
 وهنا تظدر شخرية حيب نكر لكلِّ م  زرزد احلق فرضي اهلل عنه وحرضاه وظنرن 

نيان مدى شدة عداوة املشرتني لرتسرل اهلل صلى اهلل عليه وتسلم وإزذائدم له وفيه  -2
 . وحرصدم على قتله

صلى اهلل عليه وتسلم  تسداب واالحتياط يف  لك، حيث تم  رتسرل اهللاألاألخذ نوفيه  -1
  . وصاحده يف الغار

 . اختا  الرفيق يف السفر واختياره م   وى الفضل والرالحوفيه  -7
 .عنازة الراحب نراحده وطمأنته إزاه وإدخاله السرور عليهوفيه  -1
تسلية املقتفني آلثار املرطفي صلى اهلل عليه وتسلم، وحثدم على الررب على ما  وفيه -3

 .يل نشر الدعرة تأتسيا نرتسرل اهلل صلى اهلل عليه وتسلمزالقرنه يف تسد

                                                           

 . 13تسررة الزنكدرت:    (1)
 . 4تسررة احلدزد:    (2)
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، نل ناألزهارحن الداعي إىل احلق عرضة لأل ى، وحن طرزق احلق ليس مفروشا  فيه -41
 اهللُ  صملَّى اللَّهِ  رمتُسرلم  حمنَّ : ُهرمزْ رمةم  حميب  عم ْ األمر تما ثدت ع  رتسرل اهلل صلى اهلل عليه وتسلم: 

 .(1)«نِاْلممكمارِهِ  اجلمنَّةُ  ومُحِجدمتِ  نِالشَّدمرماِت، النَّارُ  ُحِجدمتِ : »قمالم  ومتسملَّمم  عملمْيهِ 
 الثاين وفيه فروع : احلدزثالمطلب الثاني

 : نص احلدزثالفرع األول
ث منما حُمممَّدُ  قال الدخار :  حمدَّ

ث منما مهمَّامٌ  (2) ْنُ  تِسنماٍن، حمدَّ
، عمْ  ( 5)، عمْ  حمنمسٍ (4)، عمْ  ثماِنتٍ (3)

: قُ ْلُت لِلنَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم: ومحمنما يف الغماِر: لمْر حمنَّ  ُهْم حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمْنُه، قمالم  حمحمدم
 : مْنرمرمنما، ف مقمالم  . (6)«مما ظمن كم زما حمنما نمْكٍر نِاثْ ن منْيِ اللَُّه ثمالِثُ ُدمما»نمظمرم حتمْتم قمدمممْيِه ألم

 اإلتسناد لطائف : الثاني الفرع
إخراج حدزثم تسرى شيخ الدخار  َل اإلتسناد اتفق حصحاب الكتب الستة على رجال -4

 خيرج له مسلم وال النسائي .
 ومهام وثانت وحنس. حممد ن  تسنانحرنزة م  رجال اإلتسناد نررزرن على نسق وهم  -7
 .مها حنس وحنرنكر رحايبالرحايب ع  اليف اإلتسناد صحانيان فاحلدزث م  روازة  -3
 
 

                                                           

،ومسلم نلفظ:  1417، رقم احلدزث: 1/417حخرجه الدخار . يف تتاب الرقاق، ناب حجدت النار نالشدرات،  ( 1)
، والرتمذ ، يف حنراب 4/7474ِلدما، ، تتاب اجلْمنَِّة ومِصفمِة نمِزيِمدما ومحمهْ « ُحفَِّت اجلْمنَُّة نِاْلممكمارِِه، ومُحفَِّت النَّاُر نِالشَّدمرماتِ »

مكمارِِه ومُحفَِّت النَّاُر نِالشَّدمرماِت، 
 .7223، 4/133صفة اجلنة، نماُب مما جماءم ُحفَِّت اجلمنَُّة نِامل

حممد ن  تسنان الداهلي حنر نكر الدرر  الزرقي نفتح املدملة والراو نزدها قاف ثقة ثدت م  تدار الزاشرة مات   (2)
. روى ع  طائفة م  الناس مندم: تسليم  2332، الرقم: 417/ 4وعشرز  خ د ت ق.تقرزب التدذزب. تسنة ثالث 

 . 2717، 374/ 72ْن  حيان )خ ت( ، وهشيم ْن  نشري )خ( ، ومهام ْن  حيمْىيم )خ( هتذزب الكمال. 
ّ ، وززاد األعلم )خ( . روى ع  خلق مندم: ثانت الدناين )خ م(، واحلس  الدمْررِ  471تسدقت ترمجته راجع ص   (3)

 . 1117، 313/ 31هتذزب الكمال. 
. روى ع  خلق تثري مندم: حنس ان  مالك )ع( وعمْدد اهلل ن  الينري ان  الزرام  471تسدقت ترمجته راجع ص   (4)

 . 144، الرقم: 343/ 4األتسد  )خ س(، وعمْدد اللَِّه ْن  ُعممر ْن  اخلطاب )م س( هتذزب الكمال. 
. رمومى عم  خلق تثري مندم: النَّيبّ )ع( صملَّى اللَُّه عملمْيِه وتسملَّمم، وحتسيد ان  حضري )خ م ت  411ص  رمجتهتسدقت ت  (5)

 . 211، 324/ 3س( وحنر نكر الردزق عمدد اهلل ْن  عثمان )ع( هتذزب الكمال. 
 . 3123قم احلدزث: ، ر 4/ 2 تتاب املناقب، ناب مناقب املداجرز  وفضلدم،.يف صحيحه الدخار  حخرجه (6)
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 وما زستفاد منه فقه احلدزث: لثالثا الفرع
 وتكلمنا ع  فقده وفرائده نالتفريل فال حاجة إلعادته مرة حخرى

ثنني  اهلل تفكر ناوما  ا  ))ما ظنك زا حنا نكر ناثنني اهلل ثالثدما(( ح : ما ظنك،  -4
 حخرى حاشا وتال ؟ وهذه منقدة ءزناهلما نسر  حن  حدأل ميك   هلمزدما نالنرر والتأزيد 

 . داال زشارته فيدا ححد ما حعظم الكثرية اليت اقدهمنم  
}ِإنَّ اللَّهم ممعم الَِّذز م ات َّقمْرا ومالَِّذز م : وهذه املزية خاصة نأهل التقرى حيث زقرل اهلل تزاىل -7

  (1)ُهْم حُمِْسُنرنم{
حيث زقرل اهلل  ن اهلل ناصر م  نرر دزنهوح وهذه املزية خاصة نالذز  زنررون دز  اهلل -3

 .(2)} إن تنرروا اهلل زنررتم وزثدت حقدامكم { تزاىل:
تنت مع النيب صلى »تأدب حىب نكر رضي اهلل عنه مع رتسرل اهلل صلى اهلل عليه وتسلم  -4

 دٌ حُمممَّ  }:حيث زقرل اهلل تزاىلحيث عرب "ِبع " الدالة على التدزية  «اهلل عليه وتسلم يف الغار
ن مُدْم { ُرمحمماءُ  اْلُكفَّارِ  عملمى حمِشدَّاءُ  ممزمهُ  ومالَِّذز م  اللَّهِ  رمتُسرلُ  ن مي ْ

 ح  الذز  اتدزره .3
 عملمى حمِشدَّاءُ ) دزنه، على مزه هم الذز  حصحانه م  وحتداعه اهلل رتسرل قال ان  جرزر: "حممد

ن مُدمْ  اءُ ُرمحمم ) رمحتدم هبم قليلة قلرهبم، عليدم غليظة ،( اْلُكفَّارِ   نزضدم قلرب رقيقة: زقرل( ن مي ْ
 . 4هلم" عليدم هينة هلم، حنفسدم لينة لدزض،

 
 
 
 
 
 

                                                           

 471تسررة النحل:  (1)
 . 7تسررة حممد:  (2)
 . 73تسررة الفتح:  ( 3)

 . 77/714ان  جرزر، جامع الديان يف تأوزل القرآن،  (4)
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 طلدانوفيه م عامة وخاصة تسلمقرانة رتسرل اهلل صلى اهلل عليه و  فضائلالثاني:  حثبالم
 وفيه ثالثة فروع عامةنرررة  دمفضائل :ولاأل المطلب

 : ما ورد عنه فيدماألول الفرع
حمْخد مرمين عمْدُد اللَّهِ اهلل حممد ن  إمساعيل الدخار :  قال حنر عدد

ث منما ( 1) ْنُ  عمْدِد الرمهَّاِب، حمدَّ
اِلدٌ  ث منما ُشْزدمةُ  (2)خم ، حمدَّ

، عمْ  وماِقدٍ (3)
ْزُت حميب (4) : مسِم حُيمدُِّث، عمِ  اْن ِ ( 5)، قمالم

، عمْ    (6) ُعممرم
ُدْم، قمالم   .(7)«اْرقُ ُدرا حُمممًَّدا صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم يف حمْهِل ن مْيِتهِ : »حميب نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمن ْ

 لطائف اإلتسناد :الثاني الفرع
رجال اإلتسناد اتفق الشيخان على إخراج حدزثدم تسرى شيخ الدخار  عدد اهلل ن  عدد  -4

 الرهاب انفرد الدخار  نإخراج حدزثه دون مسلم.
 .عدداهلل وخالد وشزدة نررزرن على نسق وهمم  رجال اإلتسناد ثالثة -7

                                                           

عدد اهلل ن  عدد الرهاب احلجيب نفتح املدملة واجليم مث مرحدة حنر حممد الدرر  ثقة م  الزاشرة مات تسنة مثان   (1)
. روى ع  خلق تثري مندم: حاُت ن   3444، الرقم: 347/ 4دع خ س".تقرزب التدذزب. وعشرز  وقيل تسنة تس

 . 3411، الرقم: 741/ 42ِإمْسماِعيلم )خ(، ومحاد ن  ززد )خ( ، وخالد ن  احلْماِرِث )خ( هتذزب الكمال. 
د الردق[ م  الثامنة خالد ن  احلارث ن  عديد ن  تسليم اهلجيمي حنر عثمان الدرر  ثقة ثدت ]زقال له: خال (  2)

. روى ع  خلق تثري مندم:  4147، 417/ 4مات تسنة تست ومثانني ومرلده تسنة عشرز  ع". تقرزب التدذزب. 
/ 1تسمِزيد ْن  يب عمُرونمة )خ م س ق( ، وشزدة ْن  احلجاج )خ م س( ، وعمْدد اهلل ْن  عرن )خ م س( هتذزب الكمال. 

 . 4231، الرقم: 31
 . 421ص تسدقت ترمجته   (3)
واقد ن  حممد ن  ززد ن  عدد اهلل ن  عمر ن  اخلطاب الزدو  املدين ثقة م  السادتسة خ م د س" .تقرزب   (4)

. رمومى عم : تسمِزيد ن  مرجانة )خ م( ،وحنيه حُمممَّد ْن  زمْزد ْن  عمدد اللَّه ْن  ُعممر )خ 7313، الرقم: 273/ 4التدذزب. 
 . 1171، الرقم: 444/ 31ر هتذزب الكمال. م د س( ونافع )خ م( مرىل ان  ُعمم 

. روى 2137، الرقم: 473/ 4ن  ززد ن  عدد اهلل ن  عمر املدين ثقة م  الثالثة ع. تقرزب التدذزب حممد (  5)
، 777/ 72ع : عمْدد اللَِّه ْن  الينري ْن  الزرام، وعدد اهلل ْن  عداس، وجده عمدد اهلل ن  ُعممر )ع(. هتذزب الكمال. 

 . 2772م: الرق
 .43ص تسدقت ترمجته   (6)
تتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب ق مرمانمِة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، ومممن ْقمدمِة فماِطممةم  .يف صحيحه الدخار  حخرجه  (7)

تتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب احلمسمِ   ،3743احلدزث:  ، رقم71/ 2عملمي ْدما السَّالمُم نِْنِت النَّيبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، 
 ،.3724، رقم احلدزث: 71/ 2وماحُلسمنْيِ رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما 
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 حممد املدنيانواقد ع   حنيهع   ن االروازة  -3
 .وحنرنكر عمر مها ان  يف اإلتسناد صحانيان فاحلدزث م  روازة صحايب ع  صحايب -4

 فقه احلدزث: الثالث الفرع
صلى - وصحانة رتسرل اهلل سلمني عمرماً اِطُب ِنذمِلكم املخيُ  (ِتهِ اْرقُ ُدرا حُمممًَّدا يف حمْهِل ن ميْ ) :قرله 

ومزُرِصيِدْم نِِه وماْلُمرماق مدمُة لِلشَّْيِء اْلُمحمافمظمُة عملمْيِه ز مُقرُل اْحفمظُرُه ِفيِدْم فمالم  خاصة -اهلل عليه وتسلم
 .وحداء واجدكم جتاهدم  نل حافظرا على حقرقدم تُ ْؤُ وُهْم ومالم تسيئرا إِلمْيِدم

، حمت ميما حمنما نمْكٍر ز مْلتمِمسماِن ِمريماث مُدمما، حمْرضمُه ِمْ  عمْ  عماِئشمةم، حم   نَّ فماِطممةم عملمي ْدما السَّالمُم، ومالزمدَّاسم
ْزُت النَّيبَّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم، ز مُقرُل:  ، ف مقمالم حمنُر نمْكٍر: مسِم ْيد مرم الم نُررمُث »فمدمٍك، ومتسمْدممُه ِمْ  خم

الِ مما ت مرمْتنم 
م
ا امل قمٌة، ِإَّنَّما زمْأُتُل آُل حُمممٍَّد يف همذم وماللَِّه لمقمرمانمُة رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم « ا صمدم

ف ملممَّا تمكملَّمم حمنُر ، وزاد حممد ن  رافع ع  حجني عند مسلم: (1)"حمحمب  ِإيلمَّ حمْن حمِصلم ِمْ  ق مرمانميِت 
: ومالَِّذ  ن مْفِسي نِيمِدِه، لمقمرمانمُة رمتُسرِل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم حمحمب  ِإيلمَّ حمْن حمِصلم ِمْ  نمْكٍر، قمالم 

   (2)..."ق مرمانميِت 
 زمِرلمُدْم ِنربِِّه قمالم حمنُر نمْكٍر  مِلكم ُمْزتمِذرًا عمْ  ممْنِزِه اْلِقْسممةم ومحمنَُّه الم ز مْليمُم ِمن ْدما حمْن الم "قال احلافظ: 

ِمِه حمنَّ ق مرمانمةم الشَّْخِص ُمقمدَّممٌة يف ِنرِِّه ِإالَّ ِإْن عمارمضمُدْم يف  مِلكم  ٍة ُحْخرمى ومحُممرُِّل تمالم  ممْ  ِمْ  ِجدم
ُدْم وماللَُّه حعلم  . (3)"ُهرم حمْرجمُح ِمن ْ

 -صلى اهلل عليه وتسلم-اهلل نيت رتسرلهذا القسم املؤتد م  حيب نكر زدني لنا حمدته ألهل 
ححّب إليه م  صلة رمحه  -صلى اهلل عليه وتسلم-رتسرل اهللوهر حيلف ناهلل حّن صلة رحم 

يف تررزرهم حّن حنا نكر تان  وحاشاه حن زقرله جماملة و تقية وهذا زؤتد تذب حهل الرفض
حهل الديت وهي  يف لةعائشة الردزقة( داخاملؤمنني  وزؤتِّد حنَّ اننته )حُمَّ ديت الألهل  عدواً 
املرياث إ ا تان هناك مرياث ولك  تما تسدق حرادت األمدات  رق يفق  احل و م  حزضا 

صلى اهلل -إيل حيب نكر لطلب مرياثد  حجانت عائشة حن رتسرل اهلل املؤمنات حن زرتسل  ححداً 
                                                           

ْم اُب حمِدزِث نميِن النَِّضرِي، ومخممْرمِج رمتُسرِل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم ِإلمْيدِ تتاب املغاز ، .هصحيحيف  الدخار  حخرجه ( 1)
 .  4132، رقم احلدزث: 31/ 2 ،يف ِدزمِة الرَُّجلمنْيِ 

الم نُررمُث مما ت مرمْتنما ف مُدرم »تتاب اجلداد والسري، نماُب ق مْرِل النَّيِبِّ صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم:  ه.صحيحيف  مسلم حخرجه (2)
قمةٌ   . 4723، رقم احلدزث: 4311/ 3« صمدم

 . 331/ 7فتح الدار .  (3)
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اصا نفاطمة ا صدقة إ ا تان هناك مرياث فليس خقال: ال نررث وما ترتن -عليه وتسلم
 لزداس نل فيدا نريب حمدات املؤمنني حزضا .وا

صلى اهلل عليه  -ديت يف القرآن هم حزواج النيبِّ لحهل ا هنا ححب حن حنني م  هم حهل الديت؟
ِإَّنَّما زُرِزُد اللَُّه لُِيْذِهبم ...زما ِنسماءم النَّيبِّ لمْسنُتَّ تمأمحمٍد ِم م النِّسماِء تما قال تزاىل: }   -وتسلم

لرِّْجسم حمْهلم اْلد مْيِت ومزُطمدِّرمُتْم تمْطِدريًا  وما ُْتْرنم مما زُ ت ْلمى يف نُ ُيرِتُك َّ ِمْ  آزماِت اللَِّه عمْنُكُم ا
ِدريًا  ِة ِإنَّ اللَّهم تمانم لمِطيًفا خم  . (1){وماحلِْْكمم

وضمري  -لمصلى اهلل عليه وتس-هذا زدل داللة صرحية حّن حهل الديت هم حزواج رتسرل اهلل
على لفظ األهل وهر اتسم مجع وليس جبمع وجاء حوضح م  هذا يف تسررة  املذتر نناءً  مجع
اتُُه عملمْيُكْم حمْهلم اْلد مْيِت : }خطانا المرحة إنراهيم هرد قماُلرا حمت مْزجمِدنيم ِمْ  حمْمِر اللَِّه رممْحمُت اللَِّه ومن مرمتم

يدٌ  يٌد جمِم ولك  جاء  -عليدما السالم -م اخلليل وحدها . هنا اخلطاب إلمرحة إنراهي(2){ِإنَُّه محِم
صرحيتان يف دخرل النساء ان اآلزتان زضا نظرا للفظ األهل تما قلنا وهاتح مجع املذترنضمري 

قمامم رمتُسرُل اهلِل صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مْرًما ِفينما ن  حرقم:  (3)وجاء ع  ززد يف حهل الديت
: " حممَّا خمِطيًدا، ِبماٍء زُْدعمى  ، مُثَّ قمالم ِدزنمِة فمحمِمدم اهللم ومحمثْ ىنم عملمْيِه، ومومعمظم وم متَّرم مُخًّا ن منْيم ممكَّةم وماْلمم

، ومحمنما تمارٌِك ِفيكُ  ْم ث مقملمنْيِ: ن مْزُد، حمالم حمز  دما النَّاُس فمِإَّنَّما حمنما نمشمٌر زُرِشُك حمْن زمْأيتم رمتُسرُل رميبِّ فمُأِجيبم
 وَّهُلُمما ِتتماُب اهلِل ِفيِه اهْلُدمى ومالن رُر فمُخُذوا ِنِكتماِب اهلِل، وماتْستمْمِسُكرا ِنِه " فمحمثَّ عملمى ِتتماِب اهللِ حم 

 : حُ متِّرُُتُم ومحمْهُل ن مْييِت حُ متِّرُُتُم اهللم يف حمْهِل ن مْييِت، حُ متِّرُُتُم اهللم يف حمْهِل ن مْييِت، »ومرمغَّبم ِفيِه، مُثَّ قمالم
: « اهللم يف حمْهِل ن مْييِت  ف مقمالم لمُه ُحرمنْيٌ: ومممْ  حمْهُل ن مْيِتِه؟ زما زمْزُد حملمْيسم ِنسماُؤُه ِمْ  حمْهِل ن مْيِتِه؟ قمالم

: ومممْ  ُهْم؟ ُه، قمالم قمةم ن مْزدم : ُهْم آُل  ِنسماُؤُه ِمْ  حمْهِل ن مْيِتِه، وملمِكْ  حمْهُل ن مْيِتِه ممْ  ُحرِمم الرَّدم قمالم
: ن مزممْ  قمةم؟ قمالم ِء ُحرِمم الرَّدم : ُتل  همُؤالم  .( 4)"عمِليٍّ ومآُل عمِقيٍل، ومآُل جمْزفمٍر، ومآُل عمدَّاٍس قمالم

                                                           
 34-37تسررة األحياب:   (1)
 73تسررة هرد:   (2)
ن  قيس األنرار  اخليرجي صحايب مشدرر حول مشاهده اخلندق وحنيل اهلل تردزقه يف تسررة ززد ن  حرقم ن  ززد   (3)

 . 7441، الرقم: 777/ 4املنافقني مات تسنة تست حو مثان وتستني ع. تقرزب التدذزب. 
، رقم احلدزث: 4173/ 4ضائل، ناب فضائل علي ن  حيب طالب، تتاب الف  .مسلم يف صحيحه حخرجه  (4)

7411 . 
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واملزىن حنددكم حق اهلل يف حمافظتدم ومراعاهتم واحرتامدم وإترامدم قال املال علي القار :"
ذرتم اهلل يف شأن حهل نييت وحقرل لكم: اتقرا اهلل وال وحمدتدم ومردهتم، وقال الطييب، ح : حح

تؤ وهم واحفظرهم، فالتذتري ِبزىن الرعظ زدل عليه قرله وعظ و تر. قلت: وقد تقدم 
التغازر نيندما واحلمل على التأتسيس حوىل" ح ترتم اهلل يف حهل نييت" ترر اجلملة إلفادة 

ناألخرى حزواجه ملا تسدق م  حن حهل الديت املدالغة، وال زدزد حن زكرن حراد نأحدمها آله و 
 . (1)"زطلق عليدما.

رم عليد  الردقة وصنف آخر آل علي ن صنف حزواجه َل حتهبذا تدني حّن حهل الديت صنفا
 حرمت عليدم الردقة . وآل عقيل وآل جزفر وآل عّداٍس 

 فروعثالثة  وحتته خاصة فضائل احلس  مروزاته يف :الثاني طلبالم
 ماورد عنه فيهنص : لاألو  الفرع

ث منما عمْددمانُ قال الدخار :  حمدَّ
، حمْخد مرمنما عمْدُد اللَّهِ (2)

ُر ْنُ  تسمِزيِد ْنِ  حميب (3) : حمْخد مرمين ُعمم ، قمالم
: رمحمْزُت حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمنْ  ُه، وممحمملم ُحسمنْيٍ، عمِ  اْنِ  حميب ُملمْيكمةم، عمْ  ُعْقدمةم ْنِ  احلماِرِث، قمالم

ِديٌه ِنزمِليٍّ »احلمسم م ومُهرم ز مُقرُل:  ِديٌه نِالنَّيبِّ، لمْيسم شم ومعمِليٌّ زمْضحمُك "« نِأميب شم
(4) . 

 
 
 

                                                           

 .  3317/ 3تتاب املناقب، ناب مناقب حهل الديت .مرقاة املفاتيح  (1)
عدد اهلل ن  عثمان ن  جدلة نفتح اجليم واملرحدة ن  حيب رواد نفتح الراء وتشدزد الراو الزتكي نفتح املدملة واملثناة  (2)

املروز  امللقب عددان ثقة حافظ م  الزاشرة مات تسنة إحدى وعشرز  يف شزدان خ م د ت س.تقرزب حنر عدد الرمح  
وروى ع  خلق مندم: شزدة ن  احلجاج، وعداد ن  الزرام، وعدد اهلل ْن  املدارك  ،3412، الرقم: 343/ 4التدذزب.

  .  3441، الرقم: 777/ 42)خ م د ت س( هتذزب الكمال.
ملدارك املروز  مرىل نين حنظلة ثقة ثدت فقيه عاَل جراد جماهد مجزت فيه خرال اخلري م  الثامنة عدد اهلل ن  ا  (3)

.روى ع  خلق تثري  3271، الرقم: 371/ 4مات تسنة إحدى ومثانني وله ثالث وتسترن ع. تقرزب التدذزب. 
اِهيم ْن  طدمان )خ( هتذزب ُعممر ْن   ر )خ( ، وُعممر ْن  تسمِزيد ْن  حميب حسني )خ م س ق(، وإِنْ رم  مندم:

 . 3271، الرقم: 1/ 41الكمال.
رقم احلدزث:  ،4/417 ،تتاب املناقب، نماُب ِصفمِة النَّيبِّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  .يف صحيحه الدخار  حخرجه  (4)

 .372: رقم احلدزث ،2/71 ،، تتاب املناقب، نماُب ممنماِقِب احلمسمِ  وماحُلسمنْيِ رمِضيم اللَُّه عمن ُْدمما3247
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 : لطائف اإلتسنادثانيال الفرع
  . ُهرم نمررِ  والدقية تلدم مكيرنوم  م  حفراده الدخار  شمْيخ -4
مْسماِعيِلّي: حمْخربين اْن  حيبومِفيه: عم  اْن  حيب مليكمة وميف رِوم  -7 وهذا زدل على  مليكمة، ازمة اإْلِ

  .وهذا زدل على السماع م  لفظ الشيخ وميف ُحْخرمى: حمدثيِن  القراءة على الشيخ وهر زسمع،
مْسماِعيِلّي: حمْخربين عقدمة ن  احلْماِرث  -3   ومِفيه: عم  عقدمة ن  احلْماِرث، وميف رِومازمة اإْلِ
  احلْماِرث ن  عمامر ن  ن مْرفمل ن  عدد منماف حمنُر تسروعة اْلقرِشي اْلممكِّّي، مسع النَّيب انْ  -4

 . الدخار  صلى اهلل عملمْيِه ومتسلم ومُهرم م  حمف ْرماد
 فقه احلدزثالثالث:  الفرع

م. ومِفيه: ترك وميف احلمِدزث: فمِضيلمة حيب نكر وحمدته آلل النَّيب صلى اهلل عملمْيِه ومتسلقال الزيين: 
الرَّيب اْلُممميي زْلزمب أِلمن احْلس  ِإْ   ماك تمانم اْن  تسدع تِسِنني، ومقد مسع م  النَّيب صلى اهلل 
عملمْيِه ومتسلم، ومحفظ عمنُه، ولزده حممُْمرل على مما زمِليق ملثله يف  مِلك اليَّممان م  اأْلمْشيماء اْلُمدماحمة، 

 . (1)"  وتنشيط ومحنمْر  مِلكنل حيمل على مما ِفيِه مترز
على حمن احْلس  تمانم زشده النَّيب صلى زدل على مرافقته لقرل حيب نكر  ضحك عليٌّ قرله: و 

وهذا تان نأزام نزد  وزدل على حس  عالقتدما وزدل على ززارته لديت علي،اهلل عملمْيِه ومتسلم
مْسماِعيِلّي: نزد ومفماة النَّيب صلى اهلل يف رِومازمة اتما ورد -صلى اهلل عليه وتسلم-وفاة رتسرل اهلل إْلِ

 عملمْيِه ومتسلم نليايل
فال حاجة  -صلى اهلل عليه وتسلم-هذا احلدزث يف الكالم على صفة النيب ع وقد تكلمنا 

 ىل تكراره وإعادته .إ
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 وفيه مطالب فضائل حم حمي  رضي اهلل عندا الثالث: حثبالم
 داع  حيب نكر فيما ورد  :المطلب األول

ي ْرُ :  (1)مسلم قال ث منما زُهم حمدَّ
ْنُ  حمْرٍب، حمْخد مرمين عمْمُرو (2)

ث منما  (3) يب ، حمدَّ ْنُ  عماِصٍم اْلِكالم
تُسلمْيممانُ 
ْنُ  اْلُمِغريمِة، عمْ  ثماِنتٍ  (4)

: قمالم حمنُر نمْكٍر رمِضيم اهللُ عمْنُه، ن مْزدم ومفماِة (6)، عمْ  حمنمسٍ (5) ، قمالم
: " اْنطمِلْق نِنما ِإىلم حُمِّ  رمتُسرِل اهللِ  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم لُِزممرم

حممْيم م ن مُيورُهما، تممما تمانم رمتُسرُل اهلِل  (7)
نما إِلمي ْدما نمكمْت، ف مقماالم هلمما: مما زُ ْدِكيِك؟ مما ِعْندم  ي ْ اهلِل  صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم ز مُيوُرهما، ف ملممَّا انْ ت مدم

ٌر لِرمتُسرلِِه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم؟ ف مقمالمْت: مما حمْنِكي حمْن الم حمُترنم حمْعلمُم حمنَّ مما ِعْندم اهلِل خم  ي ْ ٌر خم ي ْ
ُدمم  ت ْ اِء، ف مدميَّجم ا عملمى لِرمتُسرلِِه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم، وملمِكْ  حمْنِكي حمنَّ اْلرمْحيم قمِد انْ قمطمعم ِم م السَّمم

اِء. فمجمزمالم ز مْدِكيماِن ممزمدما " اْلُدكم
(8) . 

 
 

                                                           

 .474ص  تسدقت ترمجته  (1)
 . 474تسدقت ترمجته ص ( 2)
عمرو ن  عاصم ن  عديد اهلل الكاليب القيسي حنر عثمان الدرر  صدوق يف حفظه شيء م  صغار التاتسزة مات   (3)

محاد ن  تسلمة ع  طائفة م  الناس مندم:  .روى 2122، الرقم: 473/ 4تسنة ثالث عشرة ع. تقرزب التدذزب. 
 . 4331، الرقم: 11/ 77)ت س ق( ، ومحيد ن  احلكم، وتُسلمْيمان ن  املغرية )م ق(. هتذزب الكمال. 

تسليمان ن  املغرية القيسي مرالهم الدرر  حنر تسزيد ثقة ثقة قاله حيىي ان  مزني م  السانزة حخرج له الدخار  ( 4)
. رمومى عم : ثانت الدناين )خت م د  7144، 724/ 4ة مخس وتستني ع. تقرزب التدذزب. مقرونا وتزليقا مات تسن

  7217،الرقم: 71/ 47ت س( ، ومحيد ْن  هالل الزدو  )خ م د س ق( ، وحمنِيه املغرية القيسي. هتذزب الكمال. 
ث ْن  نرفل، وحنس ان  مالك روى عم  خلق تثري مندم: إتسحاق ْن  عمْدِد اهلل ْن  احلار  .471تسدقت ترمجته ص  ( 5)

  . 144، 343/ 4)ع( ، وعمْدد اهلل ن  الينري ان  الزرام األتسد  )خ س(. هتذزب الكمال. 
 تسدقت ترمجته  (6)
حم حمي  حاضنة النيب صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم زقال امسدا نرتة وهي والدة حتسامة ن  ززد ماتت يف خالفة عثمان ق.   (7)

رتة ننت ثزلدة ن  عمْمرو ن  حر  ن  مالك ْن  تسملمممةم ْن  عمْمرو ْن  ن . 1713، الرقم: 722/ 4ب.تقرزب التدذز
النزمان، وهي حم حمي  غلدت عليدا تنيتدا، تنيت نانندا حمي  ن  ُعدميد، وهي نزد حم حتسامة ان  ززد، تيوجدا ززد ن  

ة رتسرل اهلل، وخادم رتسرل اهلل، وتزرف نأم الظداء. هاجرت حارثة نزد ُعدميد احلدشي فرلدت له حتسامة، زُ قمال هلا: مرال
 .7321، 373/ 32اهلجرتني إىل حرض احلدشة وإىل املدزنة مجيزا.انظر:هتذزب الكمال. 

ُدْم، نماُب ِمْ  فمضمائِِل حُمِّ حممْيم م رمضِ يف صحيحه مسلمحخرجه  (8) يم اهللُ . تتاب فمضمائِِل الرَّحمانمِة رمِضيم اهلُل ت مزماىلم عمن ْ
 . 7424، رقم احلدزث: 4317/ 4 ،عمن ْدما
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 لطائف اإلتسناد :المطلب الثاني
ن  حرب َل ااإلتسناد مسلسل نأئمة تدار حخرج هلم حصحاب الكتب الستة تسرى زهري  -4

 خيرج له الرتمذ  .
 رجال اإلتسناد تلدم حتِّد هلم الترثيق تسرى عمرو ن  عاصم وهرصدوق . -7
 د مسلسل نأهل الزراق تلدم نررزرن تسرى زهري ن  حرب وهر م  نغداد .اإلتسنا -3
 فيه روازة الرحايب ع  الرحايب حنس ع  حيب نكر . -4

 : فقه احلدزث وما زستفاد منهالثالث المطلب
 -صلى اهلل عليه وتسلم–هذا زدل على حمهية حيب نكر الردزق نرّد صدزقه رتسرل اهلل  -4

ليه نل مما زستحب يف حقه حن ززمل وهر مع تثرة حشغاله حيث َل زنس شيئا مما جيب ع
اخلالفة َل زنس هذا األمر نل  وتثرة حعماله م  حرب املرتدز  ومانزي اليتاة وغريها م  حمرر

ححس  قيام وطلب م  صدزقه احلديب عمر ن  اخلطاب حن زنطلق مزه اىل حم حمي   نهم قا
ثانية  لييورها وزؤدى وظيفتدا جتاهدا تما تان حمه ال -صلى اهلل عليه وتسلم-حاضنة رتسرل اهلل

 :زيورها فلما انتديا إليدا نكت وَل متلك نفسدا فقاال هلا –صلى اهلل عليه وتسلم –رتسرل اهلل 
ٌر لِرمتُسرلِِه صملَّى اهلُل عملمْيِه ومتسملَّمم؟ ي ْ فقالت حدر  ما عند اهلل خري له  مما زُ ْدِكيِك؟ مما ِعْندم اهلِل خم

 نقطاع الرحي ومها جزال زدكيان مزدا .ولك  حنكي ال
 وصاحديه . -صلى اهلل عليه وتسلم-زدل داللة واضحة على تراضع رتسرل اهللو  -7
 و زدل على جراز ززارة النساء إ ا َل تك  هناك خلرة . -3
 وزدل على احملاورة نيندما والدكاء مزا على حمر قد فات . -4
ْنسماِن  ِفيِه زِزمارمةُ : رمحه اهلل قال النرو   الرَّاحِلِنيم ومفمْضُلدما ومزِزمارمُة الرَّاِلِح ِلممْ  ُهرم ُدونمُه ومزِزمارمُة اإْلِ

ْرحمِة الرَّاحلِمِة وم  اِل لِْلمم مسمماِع  ِلممْ  تمانم صمِدزُقُه ز مُيورُُه ومأِلمْهِل ُودِّ صمِدزِقِه ومزِزمارمُة مجمماعمٍة ِم م الرِّجم
ِمدما وماتْسِتْرحماُب ا ِدرِي صماِحًدا لمُه يف اليِّزمارمِة وماْلِزيمادمِة ومحنمْرمِِهما وماْلُدكماُء ُحْينًا عملمى تمالم ْلزماَلِِ وماْلكم

انُرا قمِد انْ ت مقمُلرا ِإىلم حمْفضملم ممَّا تانرا عليه واهلل اعلم  .(1)"ِفرماِق الرَّاحِلِنيم وماأْلمْصحماِب ومِإْن تم
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 وتحتها فقرتان توصياتوأهم ال بأهم النتائجخاتمة 
 تراضعيف هذا الدحث امل حهم النتائج اليت وصل إليدا الداحثالفقرة األولى: 

إىل جممرعة م  النتائج  –نزرن اهلل  -ترصل الداحث  نزد إهناء هذا الدحث املتراضع
 والترصيات  ميك  تسردها تما زلي:

يبِّ عدادًة، وشجاعًة، وحتثرهم حفضل الناس نزد النّ  -رضي اهلل عنه–حنَّ حنا نكر الردزق  -4
وحتثرهم علماً، وحّول م   -صلى اهلل عليه وتسّلم-إنفاقا ملاله، وحمن دم إطالقا على رتسرل اهلل

 .، وححق  الناس ناخلالفة يف عرره ُنشِّر ناجلّنة
قاطدة م  غري ختلف ححد ِبا فيدم علّي ن  حيب  نكر م  حول زرم حنا ناززرا الرحانةحنَّ  -2
 . -رضي اهلل عندم -ب والينري ن  الزرامطال
 تستة عليدا املتفق مثانية عشر حدزثا الرحيحنييف مروزات حيب نكر الردزق  حنَّ  -3

 حدزثٌ  نإخراجه مسلم انفرد وما حدزثا، عشر ححد نإخراجه الدخار  انفرد وما ححادزث
 واحٌد.

 ،دما عند اجلمدررتفاق وشرط صحتواجب ناال تسرت الزررة يف الرالة والطراف حنّ  -4
يف السجرد ونزد التشدد قدل  حمّله نّ حمستحب والراجح  الدعاء يف الرالةإىل حنَّ  وترصلنا
اختيار الدعاء واألرجح  ،األتثر دقدل السالم عن يف التشدد ودعاء الردزق حمله ،السالم
 . م  الدعاء دون غريه هفياملأثرر 

تما فزل   ،جائي نل هر مستحب رغدة فيهعرض الرجل اننته على الرجل الراحل  حنّ و  -2
  . عمر ن  اخلطاب

 . الندرة مانزة م  مرانع اإلرثوحّن  -1
مستحب يف  خطأ ، وم  حتل م  احلراموحّن حتل احلرام مانع م  مرانع اتستجانة الدعاء -7

  .القيء حقه
  ن،وشرب النيب م  اللنب تان ع  إ الجيرز شرب اللنب م  مراشي الناس نغري إ هنم -1
  تة جائي تما جيرز مع الكفار األصلينير الذز  هلم قرة وش مع املرتدز  الرلح وحنّ  -3 

 . إ ا خيف نقض الزدد م  الطرف اآلخر جائي ندذ الزدد وحنّ  -41
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وحّن الرفاء نالنذر يف مزرية اهلل  حنثه، إ ا تان اخلري يف اليمني ونقضه حفضل نثح وحنّ  -7
 حرام .

 . نه ححس  قيام وقاممجع القرآن نزد املشاورة  م  حنَّ حنانكر حولو  -1
 ثاين اثنني إ  مها يف الغار وهر حنر نكر الردزق ناإلتفاق .حّن املراد نو  -3

راحدته له مل -صلى اهلل عليه وتسّلم-حّن حنانكر تان حوثق الناس وحمّندم عند رتسرل اهلل  -41
 . يف حخطر تسفر وحهمِّ حادثٍة 

 . خملقاً  -صلى اهلل عليه وتّسلم-رتسرل اهلل زشده تان  و حّن حس  ن  علي -44
  .نل مها م  متام الترتل ال زنايف الترتل ، واحلذر،أتسداب احليطةنخذ حّن األو  -47 

 ...جائي م  غري نائحة عليه ل امليت والدكاءيتقد حنّ و  -43
حتثر م   -صلى اهلل عليه وتسلم-حّن حنانكر الردزق تان حيب صلة قرانة رتسرل اهلل و  -44
 . جّداً  قرانته وتانت عالقته نزلي وحهل نيته وثيقاو هل نيته ح
 .واحملاورة مزدا جائيتان للمرحة الراحلة الرلحاء لاالرج م  عددززارة  حنّ و  -42 

 التوصياتأهمُّ  :الفقرة الثانية
 فدي ،-تزاىل -اهلل نتقرى الداحثني وإخراين وحخرايت نفسي حوصي فإينقدل تّل شيء  -4
نما وملمقمدْ } واآلخرز ، لألولني اهلل يةوص  ات َُّقرا حمنِ  ومِإزَّاُتمْ  ق مْدِلُكمْ  ِم ْ  اْلِكتمابم  حُوُترا الَِّذز م  ومصَّي ْ
 (1){اللَّهم 
حّن هذا املرضرع مازال حيتاج إىل عمل حتثر ألن مروزا ت حيب نكر تكرن حضزاف ما  -3

يف غري الرحيحني م  األحادزث  مجزت هنا وحنا اقتررت على ما يف الرحيحني وما نقي
الرحيحة تكرن حضزاف هذا هلذا حوصي إخراين وحخرايت يف قسم علرم احلدزث وفقه السنة 

 ع وزكمله .ضر م  خيتار هذا املر 
على وحوصي إخراين وحخرايت يف قسم احلدزث الشرزف حن زدتّمرا ِبسانيد الرحانة  -4

حىت تتدني للراغدني مكانتدم  مجزًا ودراتسةً  فاء الراشدز  مندم وحمدات املؤمننياخلررص اخلل
 الرفيزة وجدردهم املدارتة .

                                                           

 . 434تسررة النساء:  (1)
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وحوصي إخراين وحخرايت تذلك حن زكتدرا يف فقه السنة لترحيد صفرف املسلمني على  -2
 السنة دون احنياز وتزرب ملذهب خاص م  مذاهب املتدرعة.

 صدقا وتسلرتا، ومندجا، عماًل،و  قراًل، الفقه يف وخاصة األمرر، مجيع يف نالسنة االتيام -1
 القرآن ححكام نالتيام إال  لك زكرن وال اهلدات، وحجل الزطازا حعظم م  وهذا وإخالصا،

 فدما ودعرة، للناس وتزليما وعمال، وفدما حفظا هبما والزنازة الشرزفة، املطدرة والسنة الكرمي
 وع  عندما حعرض وم  واآلخرة، الدنيا يف وفاز تسزد هبما حخذ م  الرافيان، املندزان
 .وضاع عمله تسزيه، وضل وخسر خاب هدزدما

وإ ا تان هناك خطأ فمينِّ وحرجر م  اإلخرة األتساتذة حن زنددرين عليه ألن اخلطأ مالزم  -1
 ِعْلمٍ  ِ   ُتلِّ  ومف مْرقم } :وقد قال جّل وعال للدشر عمرمًا وال عرمة إاّل هلل تدارك وتزاىل

 . (1){عمِليمٌ 

 

 رفيق.وناهلل الت
 آخر دعرانا حن احلمد هلل رب الزاملني و                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 71تسررة زرتسف:  ( 1) 
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 تشملالعامة الفهارس 

 فدرس اآلزات القرآنية -4

 فدرس األحادزث الندرزة -7

 فدرس األعالم -3

 فدرس املرادر واملراجع -4

 فدرس املرضرعات -2
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حمساء 
 السرر

رقم  السرر فدرس اآلزات حسب ترتيب
 اآلزات

 الرفحة

 تسررة الدقرة
 

ومِإ ما طملَّْقُتُم النِّسماءم ف مد ملمْغ م حمجملمُد َّ فمالم 
 ت مْزُضُلرُه َّ 

737 442 

نمُكمْ  اْلفمْضلم  ت مْنسمُرا ومال  3 737 ت مْزممُلرنم  ِبا اللَّهم  ِإنَّ  ن مي ْ

  تسررة
 آل عمران

 

 71 34 ِدُزرين حُيِْدْدُكُم اللَُّه ُقْل ِإْن ُتْنُتْم حتُِد رنم اللَّهم فماتَّ 

 41 417 تُ قماتِهِ  حمقَّ  اللَّهم  ات َُّقرا آممُنرا الَِّذز م  حمز  دما زما

،41،47 444 الرتسل قدله م  خملمتْ  قمدْ  رمتُسرلٌ  ِإالَّ  حُمممَّدٌ  وممما
27، 

 434 423 عملمى ف مت مرمتَّلْ  عميمْمتم  فمِإ ما اأْلمْمرِ  يف  ومشماِوْرُهمْ 

 تسررة النساء
 

 41 4 ...حمز  دما النَّاُس ات َُّقرا رمنَُّكُم الَِّذ  خملمقمُكْم  زما

 471 47 ...غمي ْرم  دمْز ٍ  حموْ  هِبما زُرصمى ومِصيَّةٍ  ن مْزدِ  ِم ْ 

 71 23 ومالرَّتُسرلِ  اللَّهِ  ِإىلم  ف مُرد وهُ  شمْيءٍ  يف  تمنازمْعُتمْ  فمِإنْ 
 471 471 حمْو... ُنُشرزًا ن مْزِلدما  ْ مِ  خمافمتْ  اْمرمحمةٌ  ومِإنِ 

 71 23 زما حمز  دما الَِّذز م آممُنرا حمِطيُزرا اللَّهم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم 

 71 12  ...فمالم ومرمنِّكم الم زُ ْؤِمُنرنم حمىتَّ حُيمكُِّمركم ِفيمما

 473 411 اللَّهِ  ِم م  زمْستمْخُفرنم  ومالم  النَّاسِ  ِم م  زمْستمْخُفرنم 

 تسررة  املائدة
 

 34 33 …لمْيسم عملمى الَِّذز م آممُنرا ومعمِمُلرا الرَّاحلِماِت 
 113 4 النِّسماءِ  ِم م  لمُكمْ  طمابم  مما فماْنِكُحرا
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 711 471 ِإنَّ اللَّهم ممعم الَِّذز م ات َّقمْرا ومالَِّذز م ُهْم حُمِْسُنرنم  

 تسررة الترنة
 

 411 41 ثماينم اثْ ن منْيِ ِإْ  مهُما يف اْلغمارِ 

 412 71 ...جنممسٌ  اْلُمْشرُِترنم  ِإَّنَّما آممُنرا الَِّذز م  حمز  دما زا

 72 4 ن مرماءمٌة ِم م اللَِّه ومرمتُسرلِِه ...
 74 7 النَّاِس... ِإىلم  ومرمتُسرلِهِ  اللَّهِ  ِم م  ومحم مانٌ 

 74 7 فمِسيُحرا يف اأْلمْرِض حمْرن مزمةم حمْشُدرٍ 
ٌي عملمْيِه مما لمقمْد جماءمُتْم رمتُسرٌل ِمْ  حمنْ ُفِسُكْم عميِز

11،411 471 عمِنت مْ 
،411 

 تسررة هرد
 تسررة إنراهيم

 قماُلرا حمت مْزجمِدنيم ِمْ  حمْمِر اللَِّه رممْحمتُ 
نَُّكمْ  شمكمْرُتُْ  لمِئ ْ  رمن ُكمْ  تمأم َّنم  ومِإ ْ  مزِزدم  ألم

 وملمِئْ ...

73 
7 

742 
3 

 72 3 لمُه حلمماِفظُرنم ِإنَّا حنمُْ  ن ميَّْلنما الذِّْترم ومِإنَّا  تسررة احلجر

 تسررة النحل
م لِلنَّاِس...  72 44 ومحمنْ يمْلنما إِلمْيكم الذِّْترم لِتُد منيِّ

،173 471 ِإنَّ اللَّهم ممعم الَِّذز م ات َّقمْرا ومالَِّذز م ُهْم حُمِْسُنرنم 
199،

ُر الرَّازِِقنيم  ي ْ  17 444 وماْرزُق ْنما ومحمْنتم خم

 43 34 .عملمْيُكْم.. ومحممْتمْمتُ  اْلي مْرمم حمْتممْلُت لمُكْم ِدزنمُكمْ 

تسررة 
 األعراف

 77 34 زما نميِن آدممم ُخُذوا زِزنمتمُكْم ِعْندم ُتلِّ ممْسِجدٍ 
 42 714 ... طاِئفٌ  ممسَُّدمْ  ِإ ا ات َّقمْرا الَِّذز م  ِإنَّ 

 تسررة األنفال
 

 71 4 مُْؤِمِنني ُتنْتُمْ  ِإنْ  ومرمتسُرلمهُ  اللَّهم  ومحمِطيزُرا
 433 21 على.. خيانة فاندذ إليدم  ومِإمَّا ختممافم َّ ِمْ  ق مْرمٍ 

 411 77 ومجماهمُدوا ومهماجمُروا آممُنرا الَِّذز م  ِإنَّ 



 
 

216 

717 
 447 11 ... ُنْسِقيُكمْ  لمِزد ْرمةً  اأْلمنْ زمامِ  يف  لمُكمْ  ومِإنَّ 

 13،444 441 رمنِِّه ف مْلي مْزممْل عممماًل صماحِلًافمممْ  تمانم ز مْرُجر لِقماءم  رة الكدفتسر 

 124 1-2 ومزمِرُث ِمْ  آِل ز مْزُقربم زمرُِثيِن  تسررة مرمي

ةم ومآُترا اليَّتماةم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم  تسررة النرر  71 21  ..ومحمِقيُمرا الرَّالم

ِر  تسررة النرر  71 13 الَِّذز م خُيمالُِفرنم عمْ  حمْمرِِه...ف مْليمْحذم

 17 73 ومقمِدْمنما ِإىلم مما عمِمُلرا ِمْ  عمممٍل فمجمزمْلنماُه... تسررة الفرقان
 تسررة الشزراء

 
 
 

 433 17-14 قمالم حمْصحماُب ُمرتسمى ِإنَّا لمُمْدرمُترنم  قمالم تمالَّ 

ي مْزلمُم الَِّذز م ظملمُمرا حم َّ ُمن ْ   71 777 قملمٍب ز من ْقمِلُدرنم ومتسم

 474 41 دماُوودم  تُسلمْيممانُ  ومومِرثم  تسررة النمل
تسررة 

 711 13 ومالَِّذز م جماهمُدوا ِفينما لمن مْدِدز من َُّدْم تُسدُ لمنما ومِإنَّ اللَّهم  الزنكدرت

تسررة 
 االحياب

 41 71،74 حمز  دما الَِّذز م آممُنرا ات َُّقرا اللَّهم ومُقرُلرا ق مْراًل...زما 

 712 37،34 زما ِنسماءم النَّيبِّ لمْسنُتَّ تمأمحمٍد ِم م النِّسماِء ...
 72 31 ِإ ا قمضمى اللَُّه... ومما تانم ِلُمْؤِمٍ  ومال ُمْؤِمنمةٍ 

نما ِمْ  ِعدماِدنما تسررة فاطر  37 37 مُثَّ حمْورمثْ نما اْلِكتمابم الَِّذز م اْصطمفمي ْ
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ا عمطماُؤنما فماْمُنْ  حمْو حمْمِسكْ  تسررة  ص  44 33 همذم

 تسررة اليمر
 27 31 مميُِّترنم  ومِإن َُّدمْ  مميِّتٌ  ِإنَّكم 
 414 12 ...ق مْدِلكم  ِم ْ  الَِّذز م  ومِإىلم  إِلمْيكم  حُوِحيم  وملمقمدْ 

 41 71 حمت مْقتُ ُلرنم رمُجاًل حمْن ز مُقرلم رميبِّم اللَّهُ  تسررة غافر
تسررة  

 72 44،47 ومِإنَُّه لمِكتماٌب عميِزٌي. الم زمْأتِيِه الدماِطُل ... فرلت

ن مُدْم ومممَّا رمزمق ْنماُهمْ  تسررة الشرر   34 31 زُ ْنِفُقرنم  ومحمْمرُُهْم ُشررمى ن مي ْ

 تسررةحممد
 717 7    إن تنرروا اهلل زنررتم وزثدت حقدامكم

 71 33 زما حمز  دما الَِّذز م آممُنرا حمِطيُزرا اللَّهم ومحمِطيُزرا الرَّتُسرلم 

تسررة 
 471 3 ومِإْن طمائِفمتماِن ِم م اْلُمْؤِمِننيم اق ْتمت مُلرا فمأمْصِلُحرا  احلجرات

 31 41،44 ...اْلُمقمرَّنُرنم يف  حُولمِئكم  السَّاِنُقرنم  ومالسَّاِنُقرنم  ة الراقزةتسرر 

ثمٍة ِإالَّ ُهرم رماِنُزُدمْ  تسررة اجملادله ،477 7 مما زمُكرُن ِمْ  جنمْرمى ثمالم
433 

 71 7 وممما آتماُتُم الرَّتُسرُل فمُخُذوُه وممما ن مدماُتمْ  تسررة احلشر

ُدْم... ُهرم الَِّذ  تسررة اجلمزة  47 7 ن مزمثم يف اأْلُمِّيِّنيم رمتُسراًل ِمن ْ
تسررة 

 443 44 حُق َّتمتْ  الر تس لُ  ومإ ما املرتسالت

ُْنْ  تمْستمْكِثرُ  رتسررة املدث  44 1 ومالم متم
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 الرفحة ثارفدرس األحادزث  و اآل األرقام
 

 43 مم حمتمِت اْمرمحمٌة النَّيبَّ صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّ  4
 31 اثْ ُدْت ُحُحُد فمِإَّنَّما عملمْيكم نميبٌّ  7
 47،437 اْجِلْس زما ُعممرُ  3
 69،71 حمْجِلُسرين، حناللَّه خُتمرُِّفرين  4
نما نِالرَّصمدِ  2  437 ُحِخذم عملمي ْ
 713 اْرقُ ُدرا حُمممًَّدا صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  1
 477 اْرِم ِفدماكم حميب ومحُمِّي 7
لمت منما ُتلَّدما 1  414 حمتْسرمزْ نما لمي ْ
 12 حمالم ِإينِّ هُنِيُت حمْن حمق ْرمحم رماِتًزا حمْو تسماِجًدا 3

ا النَّاسُ  41  712 حممَّا ن مْزُد، حمالم حمز  دم
 14،31 حُِمْرُت حمْن حُقماِتلم النَّاسم حمىتَّ ز مُقرُلرا 44
 47،41 ُه حمق ْدملم حمنَّ حمنما نمْكٍر رمِضيم اللَُّه عمنْ  47
 44 ِإنَّ حممم َّ النَّاِس عملميَّ يف ممالِهِ  43
 43 ِإن تذنا عملّي لمْيسم تكذب على ححد 44
 24 حمْن ن متمرمدَّقم ف مرمافمقم  مِلكم ِعْنِد  ممااًل  42
 31 حمْنتم عمِتيُق اللَِّه ِم م النَّارِ  41
ٌة، فمِإ ما طُْفتُ إ 47  11 مْ َّنَّما الطَّرماُف صمالم
 27 حمنَُّه ت مرمضَّأم يف ن مْيِتِه، مُثَّ خمرمجم  41
؟ 43  42 حم   النَّاِس حمحمب  إِلمْيكم
ا اْلرميل   71  442 حممي ما اْمرمحمٍة َلْم زُ ْنِكْحدم
 31،47 نِأميب حمْنتم ومحُمِّي 74
 711 نأيب شديه نالنيب ليس شديه نزلي 77
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ا  73 ل ،تمكملَِّمي، فمِإنَّ همذم  423 الم حيِم
 17 رممْحمُة اللَِّه عملمى حميب نمْكٍر تمانم حمْعظممم النَّاِس حمْجرًا 74
 71 عمْررماتُ نما مما نمْأيت ِمن ْدما وممما نمذمرُ  72
 441 فمأمخمذم نِيمِد  فمأمقمامميِن ومعمرمفم الَِّذ  يب  71
ٍ ومُهرم وما 77  441 ِقٌف عملمى نمِزريِهِ فمأمْرتسمْلُت إِلمْيِه ِنقمدمِح لمنبم
ْن مْزيِن حمْن حمْرِجعم إِلمْيكم  71  413 فمِإنَُّه َلْم ميم
 23 فمأمز ُكْم تمِطيُب ن مْفُسُه حمْن ز مت مقمدَّمم حمنما نمْكٍر؟ 73
ٍ يف قمدمحٍ  31  421 فمحملمْدُت ُتْثدمًة ِمْ  لمنبم
اتِنما، 34 زْ نماكم نِآنمائِنما ومحُمَّدم  41 فمدم
قمِة الَّيِت ف مرمضم رمتُسرُل اللَّهِ فمرِ  37  32 زضمُة الرَّدم
 421 ف مقماءم ُتلَّ شمْيٍء يف نمْطِنهِ  33
 21 ف مقمامم فمأمثْ ىنم عملمى اللَِّه ِبما ُهرم حمْهُلهُ  34
؟ 32  11 فمكمْيفم ُنرملِّي عملمْيكم
 414 ف ملمْم حمزمْل حُرماِجُزُه حمىتَّ شمرمحم اللَُّه صمْدرِ  31
 47،437 ف ملمْم ُزكملُِّم النَّاسم حمىتَّ دمخملم عملمى عماِئشمة 37
 41 ف مرمضمعم ث مْرنمُه يف ُعُنِقهِ  31
 434 ق مدَّلم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيهِ  33
 13 قمْد ن ملمغميِن حمنَُّكْم قُ ْلُتْم يف ُحتسماممةم  41
طم. 44 ، قمْد مشِم  471 تمانم حمنْ يمضم
 472 رمنْ زمًة ِم م القمْرِم لمْيسم نِالطَّرِزلِ  تمانم  47
انمْت ِإ ما  مّترت رمتسرل اللَّه 43  477 تم
 71 تفى ناملرء تذناً حن حيدث 41
 47 ُتنَّا ُُنمي ُِّر ن منْيم النَّاِس يف زممم ِ  44
 41  ُتْنُت حمنما ومجماٌر يل ِم م األمْنرمارِ  42
اِلًسا ِعْندم النَّيبِّ  41  44 ُتْنُت جم
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ي ْرًا ِمن ْدما، 47 ِيًنا حُرمى غمي ْرمهما خم  422 الم حمرمى ميم
 447 الم نُررمُث مما ت مرمْتنما 41
قمةٌ  43  714 الم نُررمُث مما ت مرمْتنما صمدم
اٌد ومنِيَّةٌ  21  411 الم ِهْجرمةم، وملمِكْ  ِجدم
 3 الم زمْشُكُر اللَّهم ممْ  الم زمْشُكُر النَّاسم  24
ًاالم  27  474 ز مْقتمِسُم ومرمثميِت ِدزنمارًا ومالم ِدْرمهم
 33 رجال قتل حينما ززد ن  ألتسامة 23
ُه ت مزمًدا شمِدزًدا 24  437 لمقمْد حمتْ زمبم ممْ  ن مْزدم
 434 لمقمْد عمِلمم ق مْرِمي حمنَّ ِحْرفميِت  22
ٍل نماٌب ِمْ  حمنْ رماِب اجلْمنَّةِ  21  33 ِلُكلِّ حمْهِل عممم
اِب القمرْبِ اللَّ  27  14 ُدمَّ ِإينِّ حمُعرُ  ِنكم ِمْ  عمذم
 13 اللَُّدمَّ ِإينِّ ظملمْمُت ن مْفِسي ظُْلًما تمِثريًا 21
ُهْم نمظمرم  23  471 لمْر حمنَّ حمحمدم
 32 لمْيسم نِأمحمقَّ يب ِمْنُكمْ  11
قمةٌ  14  414 لمْيسم ِفيمما ُدونم مخمِْس حموماٍق صمدم
ُْسِلِمنيم مما حمنما ِإالَّ  17

 43  رمُجٌل ِم م امل
 71 ما حنت ِبحدث قرماً حدزثاً  13
 71 مما تمْسأمُليِن عمْ  حمْمٍر ِإال ومحمْنتم حمْعلمُم ِنِه ِمينِّ  14
 431 ُمِر الد مرماءم ف مْليمْحِمْل ِإيلمَّ رمْحِلي 12
 414 ُمْرُه ف مْليمتمكملَّْم ومْليمْستمِظلَّ ومْلي مْقُزدْ  11
 33 حمْصدمحم ِمْنُكُم اْلي مْرمم صمائًِماممْ   17
ِديِل اللَّهِ  11  31 ممْ  حمنْ فمقم زمْوجمنْيِ يف تسم
 474 ممْ  تسملمكم طمرِزًقا زمْطُلُب ِفيِه ِعْلًما 13
 73 ممْ  صملَّى يف ث مْرٍب وماِحدٍ  71
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 13،414 ممْ  عمِملم عممماًل لمْيسم عملمْيِه حمْمرُنما 74
 33 ان مزمْم ِصِليدم  77
ُه، 73  43،14 وماتْسُتْخِلفم حمنُر نمْكٍر ن مْزدم
 21 وماللَِّه مما مماتم رمتُسرُل اللَِّه صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم  74
نيٍ  72  421 وماللَِّه، ِإْن شماءم اللَُّه، الم حمْحِلُف عملمى ميِم
 74 ومحمْن الم حيمُجَّ ن مْزدم الزماِم ُمْشرٌِك ومال زمطُرفم  71
 471 ومرمحمْزُت ن ميماًضا ِمْ  حتمِْت شمفمِتِه  77
 31 وملمِك َّ حمنما نمْكٍر تمانم خيمِْضُب نِاحْلِنَّاء 71
ق مُتُه نِْنتم خممماضٍ  73  31 ومممْ  ن ملمغمْت صمدم
 17 ومممْ  تمتمبم عمينِّ غمي ْرم اْلُقْرآِن ف مْليمْمُحهُ  11
 471 نْيِ اهللُ ثمالِثُ ُدممازما حمنما نمْكٍر مما ظمن كم نِاثْ ن م  14
 413 زمِديُت ِعْندممهُما 17
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 الرفحة فدرس األعالم األرقام
 447 إنراهيم ن  مرتسى ن  زيزد التميمي 4
 417 إنراهيم ن  زرتسف ن  إتسحاق 7

 437 حنر تسلمة ن  عدد الرمح  ن  عرف اليهر  3
زِ   4  11 يَّةم ن  ت مْيمِ ا حممْحمُد ْنُ  الشَّْيِخ ِشدماِب الدِّ
 37 حمحد ن  علي ن  حممد  ن  حجر الزسقالين 5
 421 حمحد ن  عدد اهلل ن  حزرب 6
 411 حمحد ن  عثمان ن  حكيم األود     7
 744                                             حمحد ن  عيسى ن  عدد اهلل ن  قدامة 8
 413 حمحد ن  فارس ن  زترزا 9

 434 د األزد  الفراهيد اخلليل ن  حمح 11
 73 املروز احلنظلي إتسحاق ن  إنراهيم ن  خملد  12
 443 إتسرائيل ن  زرنس ن  حيب إتسحاق السديزي 13
 34 حمساء ننت عميس ْن  مزد ْن  احلارث 14
 472 حمساعيل ن  محاد اجلرهر   15
 432 إمساعيل ن  عدد اهلل ن  عدد اهلل ن  حوزس 16
 442 القرشي ان  تثري إمساعيل ن  عمر 47
 711 -رتسرل اهلل  صلى اهلل عليه وتسلم حم حمي  حاضنة 41
 33 حم رومان ننت عامر ن  عرمير ن  عدد مشس 43
 32 حنس ن  مالك ن  النضر األنرار  اخليرجي 71
 444 الرباء ن  عازب ان  احلارث ان  عد  74
 411 نيان ن  نشر األمحسي حنرنشر الكريف 77
 169 ن  حتسلم الدناين ثانت 73
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 95 مثامة ن  عدداهلل ن  حنس ن  مالك 74
 43 جدري ن  مطزم ن  عد  ن  نرفل 72
 471 حنر حديب الدرر  حدان ن  هالل 71
 35 حديدة ننت خارجة ن  ززد ن  حيب زهري 77
 61 احلس  ن  حمحد اهلمداين املقرىء 71
 181 احلس  ن  حممد ن  حعني احلراين 73
 137 سمنْي ن  عملّي اْلكمرمانِيِسيحُ  34
 90 احلكم ان  نافع 37
 86 احلكيم األثرم الدرر  33
 31 حكيم ن  تسزد احلنفي حنر حتىي 34
 41 محمُْد نُ  حُمممَِّد نِ  ِإنْ رماِهْيمم اخلمطَّايبّ  32
 442 محية حممد قاتسم 31
 73 محيد ن  عدد الرمح  ن  عرف اليهر  37
 203 ارث ن  عديدخالد ن  احل 31
 427 زهدم نرزن جزفر ان  مضرب اجلرمي 44
 474 حنر خيثمة زهري ن  حرب ن  شداد 47
 181 زهري ن  مزاوزة ن  حدزج 43
 205 ززد ن  حرقم ن  ززد ن  قيس األنرار  اخليرجي 42
 107 ززد ن  زثيع 41
 68 ززد ن  ثانت ن  الضحاك األنرار  47
 109 عمر ن  اخلطاب تساَل ن  عدد اهلل ن  41
 41 تسزد ن  مالك ن  تسنان ن  عديد األنرار  43
 52 تسزيد ن  املسيب ن  حين ن  حيب وهب 21
 126 تسفيان ن  تسزيد ن  مسروق الثرر  24
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 181 تسلمة ن  شديب املسمزي النيسانرر  27
 138 تسليمان ن  نالل التيمي 24
 208 تسليمان ن  املغرية القيسي 22
 186 مسلمة التنرخي الكريفشرزح ن   21
 90 شزيب ن  حيب محية 21
 471 الضحاك ن  خملد ن  الضحاك ن  مسلم الشيداين 23
 126 طارق ن  شداب ن  عدد الشمس 11
 80 طاوس ن  تيسان اليماين 14
 34 الطفيل ن  عمدد اهلل ن  احلارث ن  تسخربة األزد  17
 47 عائشة ننت حيب نكر الردزق حم املؤمنني 13
 117 الزداس ن  عدد املطلب ن  هاشم 14
 474 عدد ان  محيد ن  نرر الكشي 12
 138 عدد احلميد ن  عدد اهلل ن  عدد اهلل 11
 236 األتسيرطي عدد الرَّمْحم  ن  حيب نكر ن  حُمممَّد  17
 80 عدد الرَّمْحم  اْلممْزُروف ناْن  رمجمب احلْمْندمِليّ  11
 156 ن  حديب صحايبعدد الرمح  ن  مسرة  13
 138 عدد الرمح  ن  القاتسم ن  حممد 71
 38 عدد الرمح  ن  صخر حنر هرزرة 74
 127 عدد الرمح  ن  علي ن  حممد 77
 423 عدد الرحيم ن  احلسني ن  عدد الرمح  73
 91 عدد اهلل ن  صاحل ن  حممد ن  مسلم اجلدين 74
 203 عدد اهلل ن  عدد الرهاب احلجيب 72
 206 عدد اهلل ن  عثمان ن  جدلة ن  حيب رواد 71
 83 عدد اهلل ن  عمرو ان  الزاص 77



 
 

225 

 206 عدد اهلل ن  املدارك املروز  71
 144 عدد اهلل ن  رجاء ن  عمر الغداين 73
 474 عدد اهلل ن  عدد الرمح  ن  الفضل  السمرقند  11
 477 عدد اهلل ن  عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  حيب مليكة 14
 42 عدد اهلل ن  عمر ن  اخلطاب الزدو  17
 52 عدد اهلل ن  قيس ن  تسليم 14
 127 عدد اهلل ن  حممد ن  حيب شيدة 11

 471 عدد اهلل ن  حممد ن  عدد اهلل  ااملسند  17
 441 عدد اهلل ن  مسلمة ن  قزنب القزنيب 13
 434 عمدد اللَِّه ن  وهب ن  مسلم القرشي 31
 17   زرتسف التنيسي الكالعيعدد اهلل ن 34
 32 عدداهلل ن  املثىن ن  عدداهلل ن  حنس 37
 31 عديد اهلل ن  عدد اهلل ن  عتدة 33
 11 عديد ن  السداق 34
 41 عروة ن  الينري ن  الزرام ن  خرزلد 32
 477 عقدة ن  احلارث ن  عامر ن  نرفل ن  عدد مناف 31
 43 العلّي ن  خلف ن  عدد اْلملك ن  نط 37
 432 علي ن  تسلطان حممد املال علي القار  31
ِديٍب املاورد  الدرر  33  33 عمِلي  ْنُ  حُمممَِّد ْنِ  حم

 24 عمر ن  اخلطاب ن  نفيل  414
 471 عمر ن  تسزيد ن  حيب حسني 417
 42 عمرو ن  الزاص ن  وائل السدمي 413
 443 عمرو ن  عدد اهلل ن  عديد 414
 711 عاصم ن  عديد اهلل الكاليب القيسيعمرو ن   412
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 44 عرمير ان  ززد ان  قيس األنرار  411
 431 القاتسم ن  حممد ن  حيب نكر الردزق 417
 441 صملَّى اهللُ عملمْيِه ومتسملَّمم فاطمةاليهراء ننت رتسرل اهلل  411
 34 قتيدة ن  تسزيد ن  مجيل 413
 471 قيس ن  مسلم اجلديل 441
 411 حيب حازم الدجلي حنر عدد اهلل الكريفقيس ن   444
 33 ننت عدد الزيى  -وزقال قتيلة -قيلة 447
 474 تثري ن  قيس الشامي 443
 441 ننت احلارث ان  حين حم الفضل  لدانة 444
 31 الليث ن  تسزد ن  عدد الرمح  الفدمي 442
 441 مالك ن  حنس ن  مالك 441
 441 اداتِ اْلُمدمارمُك حمنُر السَّزم  447
 433 حمرر ان  حيب هرزرة الدوتسي 441
 41 حممد ن  إنراهيم ن  احلارث ن  خالد التيمي 443
 77 ان  القيم حُمممَُّد ْنُ  حميب نمْكِر ْنِ  حمز ربم الي رمِعي   471
 443 حممد ن  حمحد اخلطيب الشرنيين 474
 774 حنرعدد اهلل الشافزي حممد ن  إدرزس ن  الزداس 477
 73 حممد ن  إمساعيل ن  إنراهيم الدخار  473
 17 حممد ن  إمساعيل ن  صالح الرنزاين 474
 11 حممد ن  نكر ن  عثمان الربتساين 471
 37 حممد ن  جرزر ن  زيزد حمنُر جمْزفمٍر الطَّربمِ ّ  477
 437 حممد ن  تسزد ن  منيع 471
 714 حممد ن  تسنان الداهلي حنر نكر الدرر  473
 713 حممد ن  ززد ن  عدد اهلل ن  عمر 431
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 73 حممد ن  عدد اهلل ن  مسلم اليهر  املدين 434
 12 حممد ن  علي ن  وهب ن  مطيع ان  دقيق 437
 423 حممد ن  الفضل السدوتسي 433
 47 ن  ماجه الرنزي احممد ن  زيزد القيوزين  434
 32 حممد ن  عدد اهلل ن  املثىن 432
 411 ن  عدد اهلل ن  هبادر اليَّرْتمِشيّ حُمممَّد  431
 471 حممد ن  علي ن  حممد ن  احلس  الرحيبّ  437
 417 الرتمذ  ،ةمد ن  عيسى ن  تسرر حم 431
 444 ان  تسيد الناس حممد ن  حممد ن  حممد ن  حمحد 433
 73 حممد ن  مسلم ن  عديد اهلل 441
 441 حممد ن  زيزد ن  عدد األترب األزد  املربد 444
 14 حممد صدزق خان ن  حس  ن  علي القنرجي 447
 14 ن  احلاج نرح األلدايناحممد ناصر الدز   443
 41 حممرد ن  حمحد ن  مرتسى الزيين 442
 17 مرثد ن  عدد اهلل الييين 441
 471 مسدد ن  مسرهد ن  مسرنل األتسد  447
 437 مسروق ن  األجدع ن  مالك اهلمداين 441
 471   احلجاج ن  مسلم النيسانرر مسلم ن 443
 31 مرطفى دزب الدغا امليداين 421
 441 مزمر ن  راشد األزد  424
 443 نافع حنر عدد اهلل املدين 427
 443 النضر ن  مشيل املازين 423
 713 واقد ن  حممد ن  ززد ن  عدد اهلل ن  عمر 424
 421 وضاح ن  عدد اهلل اليشكر  422
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 477 راح م  ِبليح الرؤاتسيوتيع ن  اجل 421
 441 هشام ن  زرتسف الرنزاين 421
 413 مهام ن  حيىي ان  دزنار الزر   423
 431 حيىي ن  تسزيد ن  قيس األنرار  414
 34 حيمْىيم ن  شرف ، حمنُر زمتمرِزَّا الن َّرمِو    417
 74 حيىي ن  عدد اهلل ن  نكري املخيومي 413
 17 رر زيزد ن  حيب حديب امل 414
 73 ززقرب ن  إنراهيم ن  تسزد اليهر  412
 411 زرتسف ن  إتسحاق ن  حيب إتسحاق السديزي   411
 473 زرتسف ن  عدد اهلل ن  حممد ن  عدد الرب 417
 432 زرنس ن  زيزد ن  حيب النجاد 411
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 .الكرمي القران -          

 ،(النجار حممد/  القادر عدد حامد/  اليزات حمحد/  مرطفى إنراهيم) .4
 . الدعرة دار: الناشر ، نالقاهرة، الزرنية اللغة جممع. الرتسيط املزجم

 خراتسيت ن  عثمان ن  إنراهيم ن  حممد ن  اهلل عدد نكر حنر شيده، ايب ان  .7
 تمال: احملقق واآلثار األحادزث يف املرنف الكتاب. 4413 ،(ه 732: املترىف)

 .األوىل الطدزة ، الرشد مكتدة: الرزاض احلرت، زرتسف
 الشيداين خملد ن  الضحاك ن  عمرو ن  حمحد نكر حنر ، عاصم حيب ان  .3
 فيرل ناتسم. د: احملقق واملثاين، اآلحاد. م4334 ، 4444 ،(ه 717: املترىف)

  األوىل،: ،الطدزة الرازة دار: الرزاض، اجلرانرة، حمحد
 ن  الكرمي عدد ن  حممد ن  حممد الكرم حيب ن  علي احلس  حنر ، األثري ان  .4

 4334 ، ه 4442 ،(ه 131: املترىف) اجلير  الشيداين، الدز  عي الراحد عدد
 عدد حمحد عادل - مزرض حممد علي: احملقق.  الرحانة مزرفة يف الغانة م،حتسد
   األوىل،: الطدزة الزلمية، الكتب دار: نريوت املرجرد،

 ان  حممد ن  حممد ن  حممد ن  املدارك السزادات حنر الدز  جمد ، األثري ان  .2
 ححادزث يف األصرل جامع ،( ه 111:  املترىف) اجلير  الشيداين، الكرمي، عدد

 .الديان دار مكتدة - - احللراين مكتدة: نريوت األرنؤوط القادر عدد:  ،حتقيق الرتسرل
 ان  حممد ن  حممد ن  حممد ن  املدارك السزادات حنر الدز  جمد األثري، ان  .1

 يف الندازة م،4373 ، ه 4333 ،(ه 111: املترىف) اجلير ، الشيداين، الكرمي عدد
: نريوت ، الطناحي حممد حممرد - الياوى حمحد طاهر: حتقيق واألثر، احلدزث غرزب
 .الزلمية املكتدة
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: املترىف) حممد ن  علي ن  الرمح  عدد الفرج حنر الدز  مجال اجلرز ، ان  .7
 الدراب، حسني علي: الرحيحني،احملقق حدزث م  املشكل تشف ،(ه 237
 .الرط  دار: الرزاض

 اجلرززة تسزد ن  حزرب ن  نكر حيب ن  حممد الدز  سمش ، القيم، ان  .1
 نزدد إزاك منازل نني السالكني مدارج.  م4331 ، ه  4441 -،(ه 724: املترىف)

 ، الزريب الكتاب دار: نريوت الدغداد ، ناهلل املزترم حممد: احملقق نستزني، وإزاك
 .الثالثة الطدزة

  -،(ه 443: املترىف) امللك عدد ن  خلف ن  علي احلس  حنر نطال، ان  .3
 إنراهيم، ن  زاتسر متيم حنر: حتقيق الدخارى صحيح شرح. م7113 ، ه 4473
 . الثانية ،الطدزة ،السزردزة الرشد مكتدة: الرزاض
: املترىف) احلراين احلليم عدد ن  حمحد الزداس حنر الدز  ،تقي تيمية ان  .41

 ن  حممد ن  الرمح  عدد: احملقق. الفتاوى جممرع. م4332/ه 4441 ،(ه 771
 . املرحف لطداعة فدد امللك جممع: الندرزة املدزنة قاتسم،
 التميمي، ممْزددم، ن  مزا  ن  حدان ن  حمحد ن  حممد حاُت، حنر حدان، ان  .44

: اهلند  الثقات،. م4373 ،  ه 4333 -،(ه 324: املترىف) ، الُدسيت الدارمي،
 . األوىل  ،الطدزة الدت  آناد حبيدر الزثمانية املزارف دائرة
 ،( ه 127: املترىف) حمحد ن  حممد ن  علي ن  حمحد الفضل حنر ، حجر ان  .47

 حممد وعلى املرجرد عدد حمحد عادل: حتقيق  الرحانة، متييي يف ،اإلصانة ه  4442
 . األوىل: الطدزة ، الزلمية الكتب دار: نريوت مزرض،

-( ه 127: املترىف) حمحد ن  حممد ن  علي ن  حمحد الفضل حيب ، حجر ان  .43
 ، الرشيد دار: تسررزا عرامة، حممد: احملقق التدذزب، تقرزب. 4311 ، 4411
 . األوىل الطدزة
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 شرح الدار  فتح الشافزي، الفضل حيب حجر ن  علي ن  حمحد ، حجر ان  .44
 وصححه نإخراجه قام الداقي، عدد فؤاد حممد: وححادزثه وحنرانه تتده.الدخار  صحيح
 . املزرفة دار: نريوت اخلطيب، الدز  حمب: طدزه على وحشرف
 ،(ه 127: املترىف) حمحد ن  حممد ن  علي ن  حمحد الفضل حنر حجر، ان  .42

 اهلل عدد: احملقق األثر حهل مرطلح يف الفكر ُندة ترضيح يف النظر نيهة.  ه 4477
 .األوىل الطدزة ، تسفري مطدزة: الرحيلي،الرزاض اهلل ضيف ن 
  -،(ه 127: املترىف) حمحد ن  حممد ن  علي ن  حمحد الفضل حنر حجر، ان  .41

 الردانطي عرام: احملقق األثر حهل مرطلح يف الفكر ُندة. م 4337 ، ه  4441
 .اخلامسة الطدزة احلدزث، دار: القاهرة السيد، عماد -

 ،4311، 4411الشافزي، الفضل حيب حجر ن  علي ن  حمحد حجر، ان  .47
  الثالثة  الطدزة للمطدرعات األعلمي مؤتسسة: نريوت  املييان، لسان
 السنة مطدزة: األحكام،مرر عمدة شرح اإلحكام الزيد،إحكام دقيق ان  .41

 .احملمدزة
 الدرر ، نالرالء، اهلامشي منيع ن  تسزد ن  حممد اهلل عدد حنر تسزد، ان  .43

: حتقيق. الكربى الطدقات. م4331، ه  4441 - ،(ه 731: املترىف) الدغداد 
 . األوىل الطدزة ، الزلمية الكتب دار: نريوت عطا، القادر عدد حممد
 القرطيب عاصم ن  حممد ن  اهلل عدد ن  زرتسف عمر حنر ، الرب عدد ان  .71
: حتقيق واألتسانيد، املزاين م  املرطأ يف ملا التمديد. ه  4317 -،(ه 413: املترىف)

 األوقاف عمرم وزارة: املغرب الدكر ، الكدري عدد حممد,  الزلر  حمحد ن  مرطفى
  ، اإلتسالمية والشؤون
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 النمر  عاصم ن  حممد ن  اهلل عدد ن  زرتسف عمر ،حنر الرب عدد ان  .74
 مزرفة يف االتستيزاب. م 4337 ، ه  4447 ،(ه 413: املترىف) القرطيب

 . األوىل: الطدزة ، اجليل دار: نريوت  ،الدجاو  حممد علي: احملقق األصحاب،
 النمر  عاصم ن  حممد ن  اهلل عدد ن  زرتسف عمر حنر الرب، عدد ان  .77

 حممد تساَل: حتقيق االتستذتار،. م7111 ، 4474 ،(ه 413: املترىف) القرطيب
 . األوىل: الطدزة ، الزلمية الكتب دار: نريوت مزرض، علي حممد عطا،
 قدامة ن  حممد ن  حمحد ن  اهلل عدد الدز  مرفق حممد حنر قدامة، ان  .73

 ،(ه 171: املترىف) قدامة نان  الشدري احلندلي، الدمشقي مث املقدتسي اجلماعيلي
 . القاهرة مكتدة: الناشر قدامة، الن  ،املغين م4311، ه  4311

 ،(ه  747 - 714) تثري ن  امساعيل الفداء حىب االمام الدمشقي، تثري ان  .74
 دار:  نريوت الراحد، عدد مرطفى:  حتقيق الندرزة السرية م، 4374 ، ه  4331
 . والترززع والنشر للطداعة املزرفة
 ،(ه 774: املترىف) مث الدرر  القرشي عمر ن  إمساعيل الفداء حنر تثري، ان  .72

 الزريب، الرتاث إحياء دار: نريوت شري ، علي: احملقق.  والندازة الددازة م، 4311
 .األوىل: الطدزة
 ،(ه 774: املترىف) الدمشقي تثري ن  عمر ن  إمساعيل الفداء حنر تثري، ان  .71
 تسالمة، حممد ن  تسامي: احملقق الزظيم، القرآن تفسري. م 4333 ، ه 4471-

  الثانية  الطدزة والترززع، للنشر طيدة دار: الناشر
 زيزد حنيه اتسم وماجة ، القيوزين زيزد ن  حممد اهلل عدد حنر ، ماجة ان  .77
 إحياء دار: الناشر الداقي، عدد فؤاد حممد: حتقيق. ماجه ان  تسن  ،(ه 773: املترىف)

 .الزرنية الكتب
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:  ت) حزرب ن  املزافر ، احلمري  حممد حيب امللك، عدد هشام، ان  .71
 تسزد، الرءوف عدد طه:  احملقق هشام الن  الندرزة السرية ه،4444 -(ه 743
 .  األوىل  ،الطدزة اجليل دار:  نريوت
 السجستاين األزد  األشزث ن  تسليمان ن  اهلل عدد داود، حيب ن  نكر حنر .73
 ن  حممد: املراحف،احملقق تتاب. م7117 ، ه 4473  -،(ه 341: املترىف)

 . األوىل الطدزة ، احلدزثة الفاروق: القاهرة عدده،
 عمرو ن  شداد ن  نشري ن  إتسحاق ن  األشزث ن  تسليمان داود، حنر .31

 الدز  حميي حممد: احملقق  داود، حيب تسن  ،(ه 772: املترىف) السِِّجْستاين األزد ،
 .الزررزة املكتدة: نريوت احلميد، عدد
: املترىف) النيسانرر  إنراهيم ن  إتسحاق ن  ززقرب عرانة ،حنر اإلتسفرازيين .34

 عارف ن  حمي : حتقيق عرانة، حيب تخرجمس.  م4331 ه ،4443 -،(ه 341
 . األوىل الطدزة ، املزرفة دار: نريوت الدمشقي،

 ه  4477 ،(ه 4471: املترىف) الدز  ناصر حممد الرمح ، عدد حنر ، األلداين .37
 املزارف مكتدة: الرزاض. وتسلم عليه اهلل صلى النيب صالة صفة حصل. م 7111 ،

  األوىل: الطدزة ، والترززع للنشر
 ن  جنايت ن  نرح احلاج ن  الدز ، ناصر حممد الرمح  عدد ،حنر األلداين .33
 فقددا م  وشيء الرحيحة األحادزث تسلسلة ،(ه 4471: املترىف)آدم،

 .األوىل الطدزة والترززع، للنشر املزارف مكتدة: وفرائدها،الرزاض
 اجلامع ه ،4477 -، اجلزفي إمساعيل ن  حممد عدداهلل، حنر الدخار ، .34

  وحزامه، وتسننه وتسلم عليه اهلل صلى اهلل رتسرل حمرر م  املخترر الرحيح املسند
 .األوىل الطدزة النجاة طرق دار: الناشر الناصر، ناصر ن  زهري حممد: احملقق
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 4444 - ، نكر حيب مرتسى ن  علي ن  احلسني ن  حمحد الديدقي، .32
 عدد حممد:  حتقيق ، الداز دار مكتدة:  املكرمة مكة الكربى، الديدقي ،تسن 4334،

 .عطا القادر
: املترىف)اخلراتساين اخُلْسرمْوِجرد  مرتسى ن  علي ن  احلسني ن  حمحد الديدقي، .31

 القادر عدد حممد: احملقق. الكربى السن . م 7113، ه  4474  - ،(ه 421
 . الثالثة ،الطدزة الزلمية الكتب دار: نريوت عطا،
 ، الضحاك، ن  مرتسى ن  تسمْررة ن  عيسى ن  حممد عيسى حنر ، الرتمذ  .37
 حمحد:وتزليق حتقيق  الرتمذ ، تسن   م، 4372، ه  4332 -،(ه 773: املترىف)

 عرض عطرة وإنراهيم ،(3 ج ) الداقي عدد فؤاد وحممد ،(7 ،4 ج ) شاتر حممد
 الدايب مرطفى ومطدزة مكتدة شرتة:  القاهرة(2 ،4 ج ) الشرزف األزهر يف املدرس
 .الثانية ،الطدزة احلليب
 ن  نُزيم ن  محدوزه ن  حممد ن  اهلل عدد ن  حممد اهلل عدد حنر احلاتم، .31

 ، 4444 -،(ه 412: املترىف) النيسانرر  الديع ان  الطدماين الضيب احلكم
: نريوت عطا، القادر عدد مرطفى: حتقيق الرحيحني، على املستدرك. م4331

 .األوىل ،الطدزة الزلمية الكتب دار
 على املستدرك ، النيسانرر ، حممد ن  عدداهلل ن  حممد، اهلل عدد حنر احلاتم، .33

 -نريوت -الزلمية دارالكتب: الناشر عطا، القادر عدد مرطفى: حتقيق الرحيحني،
 .م4332-4444 األوىل،: الطدزة
 مكتدة: الدخار ،دمشق صحيح خمترر شرح القار  منار قاتسم، حممد محية .41
 .. م 4331 ، ه  4441 -القادر، عدد الشيخ: راجزه الديان، دار
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  املزروف الدسيت اخلطاب ن  إنراهيم ن  حممد ن  محد تسليمان حنر اخلطايب، .44
 الزلمية املطدزة: حلب السن ، مزاَل.  م4337 ، ه  4324 -،(ه 311: املترىف)

 . األوىل  ،الطدزة
 الدغداد  مدد  ن  حمحد ن  ثانت ن  علي ن  حمحد نكر حنر ، اخلطيب .47
 عراد نشار الدتترر: احملقق  نغداد، تارزخ. م 7117 ه،4477 -(ه 413: املترىف)

 .األوىل  الطدزة اإلتسالمي، الغرب دار: نريوت مزروف،
 -،(ه 377: املترىف) حمحد، ن  حممد الدز ، مشس الشرنيين، اخلطيب .43

 دار: الناشر.  املنداج حلفاظ مزاين مزرفة إىل احملتاج مغين م،4334 ، ه 4442
 .األوىل الطدزة الزلمية، الكتب
رام ن  الفضل ن  الرمح  عدد ن  اهلل عدد حممد الدارمي،حنر .44  الرمد عدد ن  هبم
 الدارمي مسند.  م 7111، ه  4447 ،(ه 722: املترىف) السمرقند  التميمي، ،

  والترززع، للنشر املغين دار: السزردزة الزرنية اململكة(. الدارمي تسن ) ن  املزروف
 . األوىل  الطدزة
 تذترة.  م4331 ه ،4443عثمان، ن  حمحد ن  حممد الدز ، مشس الذهىب، .42

 . األوىل الطدزة ، الزلمية الكتب دار: لدنان-نريوت احلفاظ،
: املترىف) قمامْياز ن  عثمان ن  حمحد ن  حممد اهلل عدد حنر الدز  مشس الذهيب، .41

 واألعالم، املشاهري ووفيات اإلتسالم تارزخ.  م 4333 ، ه  4443- ،(ه 741
 . الثانية  الطدزة  الزريب، الكتاب دار:نريوت التدمر ، السالم عدد عمر: احملقق
 ،(م 4374 ه  741) املترىف عثمان ن  حمحد ن  حممد الدز  مشس الذهيب، .47
 .الرتسالة مؤتسسة:  الناشر االرنؤوط، شزيب:  حتقيق.الندالء حعالم تسري
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 الشيداينّ  الدز  عرن املظفر، حيب هدرية ن  حممد( ن  ُهد مي ْرمة) ن  حيىي الذهلي، .41
 السيد: احملقق الزلماء األئمة اختالف. م7117 ، ه 4473 ،(ه 211: املترىف)

 .األوىل: الطدزة ، الزلمية الكتب دار: نريوت حمحد، زرتسف
 احلنفي القادر عدد ن  نكر حيب ن  حممد اهلل عدد حنر الدز  زز  الراز ، .43
 الشيخ زرتسف: احملقق. الرحاح خمتار.  م4333/  ه 4471 -،(ه 111: املترىف)

 .اخلامسة ،الطدزة الزررزة املكتدة: نريوت حممد،
  -،(،273،4/3 تسنة تريف) الدز  مرفق اهلل، عدد حنر الرحيب .21
 دار: الناشر. املرارزث مجل ع  الداحث نغيه=  الرحدية نتم. ه 74/4/4411

 . احلدزثة املطدرعات
 خليفة علي مال ن  الدز  هباء حممد ن  الدز  مشس حممد رضا، رشيد .24

 .الزريب لالعالم اليهراء: القاهرة ، اخلالفة ،(ه 4324: املترىف) احلسيين القلمرين
: املترىف) هبادر ن  اهلل عدد ن  حممد الدز  ندر اهلل عدد حنر اليرتشي، .27

 ، إنراهيم، الفضل حنر حممد: احملقق. القرآن علرم يف الربهان  م، 4327 ،(ه 734
 .األوىل: الطدزة ، الزرنية الكتب إحياء دار
 الدمشقي فارس، ن  علي ن  حممد ن  حممرد ن  الدز  خري ، اليرتلي .23
: الطدزة للمالزني، الزلم دار: األعالم،نريوت.  م 7117 ،(ه 4331: املترىف)

 . عشر اخلامسة
 نكر حيب ن  حممد ن  الرمح  عدد ن  حممد اخلري حنر الدز  مشس السخاو ، .24
: نريوت. التاتسع القرن ألهل الالمع الضرء ،(ه 317: املترىف) حممد ن  عثمان ن 

 .احلياة مكتدة دار منشررات
 املكتدة: نريوت األعيان حعيان يف الزقيان نظم ، الدز  جالل السيرطي، .22

 .  الزلمية
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: املترىف) نكر، حيب ن  الرمح  عدد السيرطي الدز  جالل السيرطي، .21
: القاهرة عمر، حممد علي: احملقق.الزشرز  املفسرز  طدقات. 4331 -،(ه 344
 . األوىل ،الطدزة وهدة مكتدة
 اإلتقان  ،(ه 344: املترىف) نكر، حيب ن  الرمح  عدد الدز  جالل السيرطي، .27
 الزامة املررزة اهليئة: الناشر إنراهيم، الفضل حنر حممد: احملقق القرآن علرم يف

 .م 4374/ ه 4334: الطدزة للكتاب،
 الرفاة تسنة/ ه 143) الرالدة تسنة الرمح  عدد الدز  جالل السيرطي، .21

 إنراهيم، الفضل حنر حممد حتقيق والنحاة، اللغرزني طدقات يف الرعاة نغية ،(ه 344
 . النشر تسنة الزررزة املكتدة،: صيدا/ لدنان
  -،(ه 344:  املترىف) الدز  جالل نكر، حيب ن  الرمح  عدد السيرطي، .23

 حنر حممد:  احملقق والقاهرة مرر تارزخ يف احملاضرة حس . م 4317 ، ه  4317
 . األوىل  ،الطدزة الزرنية بالكت إحياء دار:  إنراهيم،املرر الفضل
 ،(ه 4721: املترىف) اليمين اهلل عدد ن  حممد ن  علي ن  حممد  الشرتاين، .11

 دار: القاهرة الردانطي، الدز  عرام: حتقيق. األوطار نيل م،4333 ، ه 4443
 .األوىل الطدزة ، احلدزث

: املترىف) حتسد ن  هالل ن  حندل ن  حممد ن  حمحد اهلل عدد حنر الشيداين، .14
 شزيب: احملقق حندل، ن  حمحد اإلمام مسند. م 7114 ، ه  4474 ،(ه 744

 .األوىل الطدزة الرتسالة، مؤتسسة: ،الناشر مرشد عادل - األرنؤوط
( ه 714: املترىف) اهلل عدد ن  حزدك ن  خليل الدز  صالح الرفد ، .17
 مرطفى، وترتي األرناؤوط حمحد: احملقق.نالرفيات الرايف.  م7111 ه ،4471،

 . الرتاث إحياء دار: نريوت
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 ، مث الكحالين احلسين، حممد ن  صالح ن  إمساعيل ن  حممد  الرنزاين، .13
. السالم تسدل ،(ه 4417: املترىف) ناألمري تأتسالفه املزروف الدز ، عي إنراهيم، حيب

 .احلدزث دار: الناشر
 القاتسم حيب الشامي، اللخمي مطري ن  حزرب ن  حمحد ن  تسليمان  الطرباين، .14
: القاهرة السلفي، اجمليد عدد ن  محد : احملقق الكدري، املزجم ،(ه 311: املترىف)

 .الثانية  ،الطدزة تيمية ان  مكتدة
 جزفر حنر اآلملي غالب ن  تثري ن  زيزد ن  جرزر ن  حممد ، الطرب  .12
: احملقق  القرآن، تأوزل يف الديان جامع.م 7111 ، ه 4471 - ،(ه 341: املترىف)

 . األوىل الطدزة الرتسالة، مؤتسسة: الناشر شاتر، حممد حمحد
 اآلملي، غالب ن  تثري ن  زيزد ن  جرزر ن  ،حممد جزفر حنر الطرب ، .11
 دار: نريوت وامللرك، الرتسل تارزخ=  الطرب  تارزخ. ه  4317 -،(ه 341: املترىف)

 .  الثانية  الطدزة ، الرتاث
 جممع: الرزاض ، وتتانة حفظا الكرمي القرآن مجع تسليمان، ن  علي الزديد، .17
 .املنررة ناملدزنة الشرزف املرحف لطداعة فدد امللك
 حيب ن  الرمح  عدد ن  احلسني ن  الرحيم عدد الدز  زز  الفضل حنر الزراقي، .11
 وترتيب األتسانيد تقرزب شرح يف التثرزب طرح ،( ه 111: املترىف) إنراهيم ن  نكر

 الفكر ودار الزريب، التارزخ ومؤتسسة الزريب، الرتاث إحياء دار:  القاهرة. املسانيد
 . الزريب
 الرمح ، عدد حنر حيدر، ن  علي ن  حمري ن  حشرف حممد آناد ، الزظيم .13
 تسن  شرح املزدرد عرن.  ه  4442 -،(ه 4373: املترىف) الردزقي، احلق، شرف
 . الثانية  ،الطدزة الزلمية الكتب دار: نريوت.  داود حيب
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/ ه 4137 الرالدة تسنة)، ، احلندلي حممد ن  حمحد ن  احلي، عدد الزكر ، .71
 م  حخدار يف الذهب شذرات ه ،4411 -،(4/417ه ،4113 الرفاة تسنة
 .تثري ن  دار: دمشق األرناؤوط، حممرد األرنؤوط، القادر عدد حتقيق. هب
 الغيتاىب حسني ن  حمحد ن  مرتسى ن  حمحد ن  حممرد حممد حنر الزيىن، .74

: نريوت. الدخار  صحيح شرح القار  عمدة -،(ه 122: املترىف) الدز  ندر احلنفى
 . الزريب الرتاث إحياء دار
 4417 -،( ه 333: املترىف) اجلرهر  محاد ن  إمساعيل نرر حيب الفارايب، .77
 عطار، الغفرر عدد حمحد: حتقيق.الزرنية وصحاح اللغة تاج الرحاح ، م 4317 ،  ه 

 . الرانزة  الطدزة ، للمالزني الزلم دار: نريوت
 الدرر  متيم ن  عمرو ن  حمحد ن  اخلليل الرمح ، عدد ،حنر الفراهيد  .73
 إنراهيم د املخيومي، مدد  د: احملقق الزني تتاب ،(ه 471: املترىف)

 . اهلالل مكتدة و دار: السامرائي،الناشر
 ،(ه 147: املترىف) ززقرب ن  حممد طاهر حنر جمدالدز  الفريوزآنادى، .74

 مؤتسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق.احمليط القامرس.  م 7112 ، ه  4471
 . الثامنة والترززع،الطدزة والنشر للطداعة الرتسالة مؤتسسة: نريوت الرتسالة،

 اخليرجي األنرار  فرح ن  نكر حيب ن  حمحد ن  حممد اهلل عدد حنر القرطيب، .72
  القرآن، ألحكام اجلامع. م 4314 ، ه 4314 -،(ه 174:  املترىف) الدز  مشس
 الطدزة ، املررزة الكتب دار:  القاهرة حطفيش، وإنراهيم الربدوين حمحد:  حتقيق
 . الثانية
 اهلل لطف ان  علي ن  حس  ن  خان صدزق حممد الطيب حنر الِقنَّرجي، .71

 ، الندزة الروضة.  م 7113 ، ه  4473 -،(ه 4317: املترىف) الدخار  احلسيين
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 والترززع، للنشر عفَّان ان  دمار ، والترززع، للنشر القيِّم ان  دمارُ : القاهرة الرزاض،
 . األوىل الطدزة
 الدغداد  ، الدرر  حديب ن  حممد ن  حممد ن  علي احلس  حنر املاورد ، .77
 دار:  الناشر الشافزي، فقه يف احلاو . م4334، ه 4444 ،(ه 421:  املترىف)

 . األوىل  الطدزة الزلمية، الكتب
 اليتي ان  الدز  مجال  زرتسف، ن  الرمح  عدد ن  زرتسف احلجاج حنر املي ، .71
 الكمال هتذزب. م4311 ، 4411 ،[747 - 124] الكليب القضاعي حممد حيب
:  ،الطدزة الرتسالة مؤتسسة:  نريوت مزروف، عراد نشار. د:  حراشيه،احملقق مع

 .  األوىل
 اهلرو  حممد،( تسلطان) ن  الدز  نرر احلس  حنر ، القار ، علي املال .73
 مشكاة شرح املفاتيح مرقاة ، م7117 ، ه 4477  -،(ه 4144: املترىف)

 .األوىل  الطدزة الفكر، دار: نريوت املرانيح،
: املترىف) اخلراتساين، علي ن  شزيب ن  حمحد  الرمح عدد حنر النسائي، .11

 حنر الفتاح عدد: حتقيق للنسائي، الرغرى السن . م4311 ،4411 -،(ه 313
 . الثانية الطدزة ، اإلتسالمية املطدرعات مكتب: حلب غدة،
 اجملمرع  ،(ه 171: املترىف) شرف ن  حيىي الدز  حميي زترزا حنر النرو ، .14
 .الفكر دار: الناشر املدذب شرح
 ،4337 ،(ه 171: املترىف) شرف ن  حيىي الدز  حميي زترزا حنر النرو ، .17

  ،الطدزة الزريب الرتاث إحياء دار: نريوت احلجاج، ن  مسلم صحيح شرح املنداج
 .الثانية
 ، 4411 -،(ه 171: املترىف) شرف ن  حيىي الدز  حميي زترزا حنر النرو ، .13
 . األوىل  الطدزة ، القلم دار: دمشق الدقر، الغين عدد: احملقق التنديه، حلفاظ حترزر



 
 

241 

 هتذزب ،(ه 171: املترىف) شرف ن  حيىي الدز  حميي زترزا حنر النرو ، .14
 .الزلمية الكتب دار: لدنان – نريوت واللغات، األمساء
 ،(ه 714: املترىف) القشري  احلس  حنر احلجاج ن  مسلم ، النيسانرر  .12

 .  الزريب الرتاث إحياء دار: نريوت الداقي، عدد فؤاد حممد: احملقق. مسلم صحيح
 تسليمان ن  علي ن  حتسزد ن  اهلل عدد الدز  عفيف حممد حنر اليافزي، .11
 ما مزرفة يف اليقظان وعربة اجلنان مرآة.  م 4337، ه  4447 ،(ه 711: املترىف)

 .األوىل  الطدزة الزلمية، الكتب دار: نريوت. اليمان حرادث م  ززترب
 ،(ه 171: املترىف) اهلل عدد ن  اهلل عدد حنر الدز  احلمر ،شداب زاقرت .17

: احملقق األدزب، مزرفة إىل األرزب إرشاد=  األدناء مزجم.  م 4333، ه  4444
 .األوىل اإلتسالمي،الطدزة الغرب دار: نريوت عداس، إحسان

 

 


