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 املقديح 
الحسج َّلله الػاحج األحج ، السشّده عغ التعجاد والعجد ، والربلة على  بيّضى  

 -رضىىىي ن عىىىش ع  -وعلىىى   لىىى  ووارهىىىي دىىىخف  األم ىىىج - ملسو هيلع هللا ىلص -أحسىىىج  
 أما بعج              أجسعضغ            

علىى   السعىىجودم مىىغ أالىىخ التخااضىىع دىىضػعا   ،فضعىىج مخ ىىع العىىجد  العىىجد  
السػاقىىا التجاولضىىا، و ىىحلظ فىىي الإتابىىات، إذا ا ىىتلشضشا  ألدىىشا الشىىىاس فىىي

ولسىا  ىان األمىخ  ىحلظ فىرنس درا ىت   .الإتابات األدبضا حضث يقل تخدده بدىيضا  
 …م سا    أصيحت أمخا  

فرنس مخ ىع العىجد فىي العخ ضىا لىع يحىع بجرا ىا تخ ىد  ؛ومغ باحضا أخخى 
الشىاضخ فىي درس العىجد  سىا أن عل  ال ابع الػضضفي في وصف  وتجريدى ، 

في  تع الشحػ التقلضجي ، يلحع أن هحه الإتىع تخ ىد على  قزىايا السصابقىا 
فىىي ال ىىشذ بىىضغ العىىجد والسعىىجود، وقزىىايا التعخيىىا والتشإضىىخ والسخالفىىا ، 

ف حه القزايا هي التي يقى  فض ىا الخصى  ؛   ل  ما ييخره واإلعخاب، وهػ تػج  
فىىي هىىحا  ىىان للحىىجيث الشيىىػي الذىىخيا حىىع  وافىىخ  ولسىىا   عشىىج أبشىىاع العخ ضىىا

ألن مىجار اليحىث و ، لبل تذى اد الشحىػي ل ىحا اليىاب  جعلت  بسػذجىا  ، حثالي
جعلىىت بىىاب ؛ تػضىىضد دور الحىىجيث الشيىىػي الذىىخيا فىىي الذىىاهج الشحىىػي 

د ع فض  في تقىجيع عخ ضىا يالعشايا بالقجر الحي  أولضت و  العجد بسػذجا لحلظ 
ول ىىحا أوضىىد  ىىيع اختضىىاري ل ىىحا مضدىىخة القػاعىىج فىىي جابي ىىا الىىػضضفي. 

  -عل  الشحػ التالي:السػضػع لضكػن مجار بحلي 

بالحىجيث الشيىػي الذىخيا فىي الشحىػ العخ ىي إهيات صحا االحت اج -ٔ
 وجعل  أ ا ا  بعج القخ ن الإخيع .
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ال يخف  عل  الستتّي  فىي الإتىع أّن مّسىا يكلىخ ا ىتعسال  فض ىا ذ ىخ -ٕ
عىىجد األّيىىام والذىى ػر والدىىشػات أو عىىجد الرىىفحات والس ّلىىجات وأملىىال ذلىىظ 

خوف و ىىحا باألعىىجاد السعخوفىىا فىىي علىىع الحدىىاب وال ّبىىج مىىغ قخاعت ىىا بىىالح
اإلتضىان بتسضضدهىىا علىى  الػجى  الرىىحضد مىىغ ج ىا التعخيىىا والتشإضىىخ واإلفىىخاد 

 وال س  والتح ضخ والت بضث.

 االف مىغ األحاديىث الشيػيىا الذىخيفادتسال  تىع الحىجيث على  اآ -ٖ
مػضحا قػاعجها مغ حضىث الرىضا ا ومىغ التي ادتسلت عل  جسض  األعجاد

 .ضسغ ألفاض ا  حضث التسضضد

، واهىخاع السكتيىا العخ ضىا -لغا القىخن الإىخيع-’اللغا العخ ضا  خجما-ٗ 
 .لؤلحاديث الذخيفا بسا يسغ ن ب  علضشا مغ خبلل الجرا ا 

 السخترا بالحجيث الذخيا.حػيا الجرإ ات الشتيدضط وتد ضل  -٘

 ةالػصىىػل إلىى  بتىىاوع مػضىىػعضا ، وذلىىظ بتقىىجيع السعلػمىىات برىىػر  -ٙ
 .ح خ ج لسديج مغ ديحتا محجدة ، إال ما ةمضدخ 

 هيا وإض ىىار هىىحذىىخ الحىىجيث الويىىػي ال علسىىاعالإذىىع عىىغ ج ىىػد  -ٚ
ت فىاالخىتبلف فىي إعىخإب أحكىام العىجد و شاياتى  ، ول ال  ػد ، وتشاول أوج 

 علض ا.الجر ات لضقيلػا هر ضغ لسلل هحاابتياه الج

، الحجيث ، أال وهػ اإلمام التخمىحيإلقاع الزػع عل  إمام مغ أوسا -ٛ
براف  بسا أعص  مغ بتاج إض ار بيػ   ، و إراوجا  في هحاالس ال ، و بػصف  

 فإخه.

محاولا إض ىار جابىع مىغ ال ػابىع الشحػيىا فىي األحاديىث الشيػيىا  -ٜ
 التي رواها اإلمام التخمحي .
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 جسى  قػاعىج األعىجاد  تابىا  وقىخاعة  ألجىل هىحه اال مىػر و ضخهىا أردت أن أ
يا مدتشيصا أحكام ا مش  مدتذخفا مصيقا إياها عل  الحجيث الشيػي الذخ 

لإل إبدان أن يكػن  بلم  متربل  بالقخ ن الإخيع حضث دخف  -ملسو هيلع هللا ىلص-بكبلم  
وقىج  أو الحجيث الذخيا إذ دخف العلػم مدتسج  مىغ دىخف مىا اترىلت بى  

عل   تاب   ال ام  السخترخ مغ الدىشغ عىغ  –في بحلي هحا  –اعتسجت 
ابت  ىىت فىىي وقىىج  السعىىخوف با ىىع    ىىشغ التخمىىحي م  – ملسو هيلع هللا ىلص –ر ىىػل ن 

درا ىىتي هىىحه السىىش ع الػصىىفي الىىحي يعتسىىج علىى  جسىى  الشرىىػص و حل ىىا 
  -قدست بحلي لآلتي :وتحلضل ا وقج 

فىىي وضىىحت فض ىىا أهسّضىىا األعىىجاد    -: يتإىىػن هىىحا اليحىىث مىىغ مقجمىىا
شديا إل  شليا العلع الحضاة اليذخّيا بذكل عاّم وفي أهسّضت ا بالخرػص بال

دتذى جة بالحىجيث الذىخيا مػضىحا و قػاعج ا تعساالت ا في لغا العىخب م
  ل حا السػضػع ومادة الجرا ا ل ،م اختضاري  يع 
و ىل فرىل ذ ىخت فضى  عىجة مياحىث  تس ضىج وفرىلضغ قدىست   إلى  قج و 

 عل  الوحػ التالي :.

   الرىىحضدم: اإلمىىام التخمىىحي  مػلىىجه وبذىى ت  وحضاتىى  ، و تابىى التس ضىىج
  -وفض  مياحث أر عا :

 .السيحث األول : مػلجه وا س  وبدي  ولقي 

 .السيحث اللابي : اللعخيا بدشغ التخمحي

 .السيحث اللالث : مش    في ت لضع  شش 

السيحىىىىث الخإبىىىى  : مػقىىىىا اللحىىىىاة مىىىىغ اال تذىىىى اد بالحىىىىجيث الليىىىىػي 
 .الذخيا
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 -:مياحث هبلها : تعخيا العجد ويذسل األولالفرل 

 السيحث األول : تعخيا العجد لغا  واصصبلحا  

 .السيحث اللابي : تعخيا العجد ب ل

 .السيحث اللالث : أحكام العجد

 -ويذسل مياحث أر عا : : أقدام العجد بيالفرل اللا

 السيحث األول : األعجاد السفخدة  

 السيحث اللابي :األعجاد السزافا  

 .السيحث اللالث : األعجاد السخ يا

 ث الخإب  : األعجاد السعصػفا  السيح
 وتذىتسل على  الشتىاوع التىي تػصىلت إلض ىا مىغ خىبلل اليحىث. الخاتسا؛

   .الف ارس 

لطىاهخ السشقىػل مىغ الخوايىات الىػاردة عىغ الشيىّي  ذلظ  فيجت شا تقج و 
فىىي  تىىاب  ىىشغ   –صىىلػات  ه علىىض ع أجسعىىضغ  -األاىىخم و لىى  السكىىّخمضغ 

فقج ال حطت  ّل مىا ورد مىغ األعىجاد فىي   الحي هػ مػضػع بحليالتخمحي 
عشج عخض  ل حجيث ا تذ جت بى  أن  وقج قستالشيػيا الذخيفا األحاديث 

ج  مغ  تىع الحىجيث السخترىا جامعىا بىضغ  تىع الشحىػ و تىع أعاريىع خخس أ
فىي الحقضقىىا تصيضىق القػاعىج السفضىىجة على  ملىىل إذ  و تىع التخىىخيع.الحىجيث 

يػجىع الت ّمىل فىي   -ملسو هيلع هللا ىلص  - ىضج اليذىخغ هحه الستػن والإلسىات الرىادرة عى
لقلىىػب وبىىػرا  فىىىي لمزىىامضش ا والتفّإىىخ لف ىىع دقضىىق معابض ىىىا ويكىىػن جىىبلع  

بىىضغ السسار ىىا مىى  أدىىعار العىىخب ال ىىاهلّي  ا  ايضىىخ  رىىجور فىىرّن هشىىاك فخقىىا  ال
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 ىىضغ و  – سىىا هىىػ الستىىجاول فىىي الإتىىع األدبّضىىا  -و لسىىات الخجىىل األعخابىىّي 
 -علىض ع الدىىبلم -وخلفاوى  فىىي األرض  -عىّد وجىىلّ -كلسىىات  ه رة باال ىتشا

إّن األولى  التسلضىل حضىث   فبل يقاس بكلسات هؤالع  بلم أحج مغ اليذخ أبىجا  
ألّن القىىخ ن علىى   -صىىل  ن علضىى  و لىى  -بىىالقخ ن والخوايىىات عىىغ الشيىىّي 

ِ يٍّ م ِيضغٍ  فض : ورد أفرد اللغات  سا  اٍن عسخس صل  ن  -و حا بيّضشا  مٔ  مِبِلدس
العىخب بضىج أبىي مىغ أبىا أفرىد  أفرد العخب  سىا قىال:  -و لع علض  و ل  

أعخ ىػا  أفرد أهل زماب ع  سىا قىالػا: إذ هع بعجه  جاع و حا مغ مٕ  مقخير
                                         .                                                 أي أض ىىىىىىىخوه و ضشىىىىىىىػه ووضىىىىىىىحػه .مٖ مابلمشىىىىىىىا فرّبىىىىىىىا قىىىىىىىػم فرىىىىىىىحاع

أ  ل ن بفزل  ومش  أن يشفى  بى  ، وأن يتقيلى  مشىي ، وأن ي على  خالرىا  
لػج   الإخيع ، وأن يلقل ب  مضدابي ومػازيغ والجّي يىػم بلقىاه ، وأن ي على  

 بخ ا علي و عل   ل مغ قخأه أو  س  ب  ، إب   سض  علضع .

  

                                                           
  ػرة الشحل ٙٔ يا  مٔ 
 ٕٖٕص ٔ ذع الخفاع ج مٕ 
 ٕٚص  ٛ، ج ٔ٘ٔص   ٕبحار األبػار ج  مٖ 
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  املثحث انثانث :

 املثحددث انساتدد  :
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َٔشدده ّ  ٔيٕندددَِٔسددثتّ  ٔكٍُتددّ امسددّ -املثحددث األٔل : 
 .ٔشٍٕخّ ٔيؤنفا ّ ٔٔفا ّ

  -امسّ :
أبػ عضد  دمحم بغ عضد  بغ  ػرة بغ مػ   الزىحاك الدىلسي هػ   

سهىج بىغ عضدى  بىغ  مٔ الزخيخ اليػ ي التخمحي الحافع السذى ػر وقضىل: م حس
وقضىىل أبىىػ  مٕ ب ىىػ عضدىى  التِّْخِمىىِحّي يديىىج بىىغ  ىىػرة بىىغ الدىىكغ الدىىلسي، أس 

  مٖ عضد  دمحم بغ عضد  بغ  ػرة بغ دجاد اليػ ي التخمحي

  -كٍُتّ :
 مٗ  يكش  التخمحي بى   أبي عضد  م

 -َسثتّ:
 مٙ اليىػ ي  م٘ دمحم بغ عضد  بغ  ػرة بغ مػ   الزحاك الدىلسي 

اسىا أبى    مٚ يشدع إل  بشي  لضع قيضلا مغ    ىضبلن م  التخمحي حضث إب 

                                                           
، العيىخ فىي خيىخ مىغ ٕٛٚص  ٗلدمان البغ خلإىان ج وفضات األعضان وأبياع أبشاع ا مٔ 

 ٕٓٗص  ٔ يخ ج 
 ٕٓ٘ص  ٕٙت حيع الإسال في أ ساع الخجال ج  مٕ 
 ٛٚٔص  ٔاللياب في ت حيع األبداب ج  مٖ 
 ٕٔ٘الحصا في ذ خ الرحاح الدتا  ص  مٗ 
 ٕٛٚص  ٗوفضات األعضان وأبياع أبشاع الدمان البغ خلإان ج  م٘ 
 ٕٚص  ٕمع ع اليلجان ج  مٙ 
 ٕٔ٘الحصا في ذ خ الرحاح الدتا  ص  مٚ 
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ومجيشىىىا تخمىىىح مترىىىلا  مٔ يشدىىىع إلىىى  بىىىػة وهىىىي قخيىىىا مىىىغ قىىىخى تخمىىىح 
وقىىج اختلىىع فىىي ضىىيط  لسىىا تخمىىح فقضىىل بفىىتد التىىاع وقضىىل  مٕ بالرىىغابضان 

بزس ا وقضل بكدخها والستجاول عل  لدان أهل السجيشىا بفىتد التىاع  و دىخ 
 مٖ السضع والسعخوف قجيسا بكدخ التاع والسضع جسضعا  

 -يٕندِ :
مغ ال  ىخة الشيػيىا الذىخيفا  ولج في حجود  شا عذخ وموتضغأب   قضل 

 م٘ وقضل ولج  شا تد  وماوتضغمٗ 

 -َشه ّ:
اختلع في  ا برىخه فقضىل أبى  ولىج أعسى  وقضىل أبى  أضىضخ فىي  خىخ  
إمىىىام عرىىىخه بىىىبل  مٚ ادىىىت خ بقىىىػة الحفىىىع ودىىىجة الىىىػرع والدهىىىج مٙ عسىىىخه 
انس مِ  مٛ مجافعا ان  س خسا س حفع وذااىخروى عسش   أهل خ   مٜ سهغ جس  وصشع وس

قال:  شت في شخيق مكا، فإتيت جدأيغ مغ حىجيث دىض ، فػججتى  فدى لت ، 

                                                           
 ٛٚٔص  ٔاللياب في ت حيع األبداب ج  مٔ 
والرىىىغابضان واليىىىا عطضسىىىا بسىىىا وراع الش ىىىخ  ٜٓٗ،  ٛٓٗص  ٖمع ىىىع اليلىىىجان ج  مٕ 

 مترلا بتخمح 
 ٜٙٔص  ٗ، الػفضات    ج ٖٕٔص     ٔاللياب ج  مٖ 
 ٕٔٚص  ٖٔ ضخ أعبلم الشيبلع ج  مٗ 
 ٕٓ٘الحصا ص  م٘ 
 ٜٖٛص  ٜ، ت حيع الت حيع ج  ٕٓٚص  ٖٔ ضخ أعبلم الشيبلع ج  مٙ 
 ٖٗٙص  ٕ، تح خة الحفاظ للحهيي ج ٚٙص  ٔٔاليجايا والش ايا ج  مٚ 
 ٛٛٔص  ٔاللياب للدضػشي ج مٛ 
 ٖ٘ٔص  ٜاللقات لليدتي ج  مٜ 
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وأبا أضغ أن ال دأيغ معي، فد لت ، ف جابشي، فرذا معي جد ن بضىاض، فيقىي 
يقخأ علي مغ لفط ، فشطخ، فىخأى فىي يىجي ورقىا بضاضىا، فقىال: أمىا تدىتحي 

  ل .مشي ؟ ف علست  ب مخي، وقلت: أحفط  

قال: اقخأ. فقخأت  علض ، فلع يرجقشي، وقىال: ا ىتط خت قيىل أن ت ى  ؟ 
 فقلت: حجهشي بغضخه.

 قال: فحجهشي ب ر عضغ حجيلا، هع قال: هات.

 .مٔ ف عجت ا علض ، ما أخص ت في حخف

 -شٍٕخّ :
 مٕ -لئلمام التخمحي دضػخ   لخمغ أد خهع : 

 هى ٖٕٛإ حاق بغ راهػي  ت -ٔ

 هى ٕٓٗقتضيا بغ  عج ت -ٕ

 هى ٕٔٗدمحم بغ أبي رزما ت  -ٖ

 هىٕٗٗعلي بغ ح خ بغ إياس    الدعجي السخوزي ت  -ٗ

 هى ٕٗٗأحسج بغ مشض  ت -٘

 هىٕ٘ٗإ ساعضل بغ مػ   الفداري ت  -ٙ

 هىٕ٘ٗبذخ بغ معاذ ت -ٚ
 هىٕٙٗأحسج بغ إبخاهضع الجورقي ت  -ٛ

                                                           
  ٖٕٚص  ٖٔ ضخ أعبلم الشيبلع ج  مٔ 
 ٕٖٔ ص ٜع ج ، ت حيع الت حيٖٕ٘ص  ٖٕت حيع الإسال ج  مٕ 
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 هىٜٕٗمحسػد بغ  ضبلن السخزوي ت  -ٜ

 ىه ٕٓ٘برخ بغ علي ت  -ٓٔ 

 هىٕٙ٘اإلمام اليخاري ت  -ٔٔ

 هىٕٗٙأبػزرعا الخازي ت -ٕٔ

 هىٕ٘ٚأبػ داود الد دتابي ت    -ٖٔ

  -يرْثّ انفقًٓ:
اان اإلمام التخمحي مغ أهل الحجيث ، محهي  محهي ع ، متيعا  للدىشا ، 

وقضل إب   ان دافعضا  أو  مٔ عامبل  ب ا ، وم ت جا   ضخ مقلج ألحج مغ الخجال
 مٕ حشفضا  

-ا ّ :يؤنف
(3) 

 .ال ام  الرحضد ويقال   جام  التخمحي م ،   الدشغ ماتاب -ٔ

وهػ مصيػع م   تابى   مٗ وقج ألف  التخمحي في  سخقشجالعلل اتاب  -ٕ
 .م٘   ال ام  الرحضد م با ع   دفاع العلل في دخح  تاب العلل م

                                                           
 ٗٚٔ، ص  ٖٚٔمقجما تحفا األحػذي ص  مٔ 
 السخج  الدابق بفذ الرفحات مٕ 
 ٚٙص   ٔٔ، اليجايا والش ايا ج ٕٚٓالحصا ص  مٖ 
 ٚٙص  ٔٔاليجايا والش ايا ج  مٗ 
وهىىػ السصيىىػع فىىي أول  تىىاب   ال ىىام  الرىىحضد م للتخمىىحي السعىىخوف بىىى    ىىشغ  م٘ 

 التخمحي م 
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وهىىػ مصيىػع أيزىىا  مى   تابىى    ال ىام  الرىىحضد م الذىساول اتىاب  -ٖ
الذىىىساول السحسجيىىىا والخرىىىاوز السرىىىصفػيا م ويعىىىج مىىىغ أحدىىىغ با ىىىع   

 .مٔ الإتع السؤلفا في هحا الياب 

 .أ ساع الرحابا اتاب  -ٗ

 .مٕ  تاب في ال خح والتعجيل  -٘

 مٖ . تاب التاري   -ٙ

 . تاب الدهج  -ٚ

 .مٗ  تاب األ ساع والإش   -ٛ

 -ٔفا ّ :
غ  شا تد  و يعضغ تػفي للبلث عذخة لضلا خلت مغ رجع لضلا االهشض 

تسْضغِ  م٘ وماوتضغ بتخمح ِماوس ِحِه اْلقْخيسا  شا خسذ وس يعضغ وس  .مٙ وقضل تػّفي ِب س

  

                                                           

  ٛٙٔػذي ص مقجما تحفا األح مٔ 
 ٙٙص  ٔٔاليجايا والش ايا ج  مٕ 
 ٕٛٚص  ٗوفضات األعضان ج  مٖ 
 ٜٖٛص  ٜت حيع الت حيع ج  مٗ 
 ٕٛٚ، شيقات الحفاظ ص ٕٛٚص  ٗوفضات األعضان ج  م٘ 
 ٛٛٔص  ٔاللياب ج  مٙ 
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 -:(سٍُ انرتيري)املثحث انثاًَ : انتعسٌف تكتاب 
صىل  ن –ال ام  السخترخ مغ الدشغ عىغ ر ىػل ن  -:الإتاب ا ع

هىػ اال ىع الىحي ومعخفا الرىحضد والسعلىػل وماعلضى  العسىل و  –علض  و لع 
بتحقضىق على  صىفحا  ىبلف  تىاب التخمىحي أهيتت  شيعا دار الفإخ بيضخوت 

 سا ادت خ  تاب التخمىحي بشدىيت  الضى  فضقىال  مٔ أ/ أحسج دمحم دااخ و خخيغ
 مٕ جام  التخمحي ويقال ل    الدشغ م أيزا 

 -سٍُ انرتيري :كتاب  خصائص 
ػمىا  أخىخى فقىج اهىتع ادتسل  تاب التخمحي إل  جابىع األحاديىث عل-ٔ 

حضىث ادىتسل على   راع الفق ىاع  بالحكع عل  أحاديل  وتختضي ىا تختضيىا  فق ضىا  
و ضىىىان مىىىحاهي ع  سىىىا بىىىضغ درجىىىا الحىىىجيث وحكىىىع علضىىى  مىىىغ حضىىىث الرىىىحا 

 والحدغ والزعع والغخابا .

 جسض  مىافي هىحا الإتىاب  –عغ  تاب  ال ام  -:مٖ يقػل التخمحي  -ٕ
   بعىىس أهىىل العلىىع عىىجا حىىجيلضغ قىىج أخىىح بىىمىىغ الحىىجيث ف ىىػ معسىىػل بىى  و 

إذا دخب الخسخ فاجلجوه فرن عاد في  -قال : –ملسو هيلع هللا ىلص  –حجيث أن الشيي -ٔ  
جس  بضغ الط خ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –وحجيث ابغ عياس أن الشيي  -ٕ مٗ الخابعا فاقتلػه

 م  م٘ مصخ والعرخ بالسجيشا ، والسغخب والعذاع مغ  ضخ خػف وال  فخ وال

                                                           
 ٗمقجما الشادخ  تي ا صجقي العصار ص  مٔ 
 ٕٚٓالحصا في ذ خ الرحاح الدتا ص  مٕ 
 ٜ٘ص  ٔي ج  شغ التخمح مٖ 
 ٜٕٔص  ٖ شغ التخمحي ج  مٗ 
 ٖٕٔص  ٔ شغ التخمحي ج م٘ 
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 -ٍزاخ كتاب سٍُ انرتيري :دم
 ولى  ترىابضع  لضىخة فىي علىع  -:عىغ التخمىحي  يقػل ابىغ األهضىخ  -ٔ

أحدىىغ الإتىىع وأالخهىىا فاوىىجة ، وأحدىىش ا « الرىىحضد»الحىىجيث ، وهىىحا  تابىى  
تختضي ا ، وأقل ا تإخار ا ، وفض  ما لضذ في  ضخه : مغ ذ خ السىحاهع ، ووجىػه 

ع الحىىجيث مىىغ الرىىحضد ، والحدىىغ ، والغخيىىع ، اال ىىتجالل ، وتيضىىضغ أبىىػا
، قج جس  فض  فػاوج حدىشا ال « العلل»وفض  جخح وتعجيل ، وفي  خخه  تاب 

 مٔ يخف  قجرها مغ وقا علض ا.م

ىى  -ٕ ْضىىت    أبىى  قىى روي عىىغ أبىىي  ِعْضدس ، وسعسخس ىىشهْفت  هسىىحسا الِإتسىىابس ال : صس
خسا س  خ  اِز، وسالِعخساِق وس لسسساِع الِح س لس  ع  انس هسحسا الِإتسىاب  عس مسْغ  س ػا ِب ، وس ض  ، فسخس -انس

اِم  م  ْضِتِ  بسِييٌّ يستسإسلهع  ولحا قضىل عىغ  تىاب  -يسْعِشي:  ال س ْضِتِ ، فسإس سبهسسا ِفي بس ِفي بس
اِمِ م  فسػساِوىجس ا  بساِفع ى ا  فض  ِعْلس ى أن  ال س ِدْيىخس  ، وس ْوسس ة   س ؤ  ر  ىج   ، وس ىاِوِل، وسه ىػس أسحس السسدس

  مٕ ْػِل اإِلْ بلسِم،أ ص  

 -خمتصساخ كتاب انرتيري :
 مٖ -يػجج عل   تاب ال ام  الرحضد مخترخات مش ا :

 هى . ٓٔٚ  مخترخ ال ام  م لش ع الجيغ الحشيلي ت  -ٔ

 هى .ٜٕٚ  محترخ ال ام  م لش ع الجيغ اليالدي ت  -ٕ

  
                                                           

 ٖٜٔص ٔج  جام  األصػل في أحاديث الخ ػل  لل دري تد عيج القىادر األربىؤو  مٔ 
-ٜٔٗ 

 ٕٗٚص  ٖٔ ضخ أعبلم الشيبلع ج  مٕ 
 ٜ٘٘ص  ٔ ذع الطشػن ج مٖ 
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املثحددث انثانددث : يٕلددف انُحدداج يددٍ احلستشددٓاد تا دددٌث 
 -:انشسٌفانُثٕي 
 -ا دٌث انشسٌف :تتعسٌف ان -( 1) 

 : بقىىضس القىىجيع. يقىىال: أخىىحبي مىىا قىىجم ومىىا حىىجثفىىي اللغىىا  الحىىجيث
، يىىى تي علىىى  القلضىىىل والإلضىىىخ وا ىىىتحجهػا مشىىى  خيىىىخا  أي  مٔ والحىىىجيث: الخيىىىخ 

 مٕ خيخا  حجيلا  ججيجا . ا تفادوا مش 

 -يصلىق على  قىػل الشيىي  -:صصبلح جس ػر السحجهضغ والحجيث في ا
وفعلى  وتقخيىخه ، ومعشى  التقخيىخ أبى  فعىل أحىج أو  -ل  ن علض  و  ىلع ص

ولىع يشإىخه ولىع يش ى  عىغ -صىل  ن علضى  و  ىلع  -قال دضوا في حزخت  
و ىىحلظ يصلىىق الحىىجيث علىى  قىىػل الرىىحابي وفعلىى   ،ذلىىظ بىىل  ىىكت وقىىخر

 مٖ وتقخيخه وعل  قػل التابعي وفعل  وتقخيخه 

 – ٔسهى عهٍّ اهلل صهى–( فصاحح انسسٕل 2) 
اليضان و بلما اللفع مغ االب ام يقىال فرىد الخجىل :  -الفراحا لغا :

–ابصلق لداب  بكبلم صحضد واضد وال يختلع اهشان عل  فراحا الخ ىػل 
فرىىاحا  القخدىىي ال ادىىسي وقىىج وصىىع ال ىىاحع  –علضىى  الرىىبلة والدىىبلم 

قىط أعىع بفعىا  وال أصىجق  بقػل    هع لع يدىس  الشىاس بكىبلم–ملسو هيلع هللا ىلص  –الخ ػل 
لفطا  وال أعىجل وزبىا  وال أجسىل مىحهيا  وال أاىخم مصليىا  ، وال أحدىغ مػقعىا  وال 

                                                           
 ٔج  االرىىىىحاح تىىىىاج اللغىىىىا وصىىىىحاح العخ ضىىىى، ٚٙٔص  ٔالقىىىىامػس السحىىىىضط ج  مٔ 

 ٕٛٚص
 ٕٚٔص  ٔأ اس اليبل ا ج   مٕ 
 ٖٖعيج الحق الجهلػي ص  -مقجما في أصػل الحجيث  مٖ 
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، وال أبىضغ فىي فحىػاه مىغ  بلمى  صىل  أ  ل مخخجا  وال أفرىد عىغ معشىاه 
 مٔ من علض  و لع  لضخا  

أفرىىد العىىخب وأول ىىع إبابىىا للفىىع  –علضىى  الرىىبلة والدىىبلم –فالخ ىىػل 
 عغ الشفذ وتعيضخا  

 -دٔزا دٌث  يف انشاْد انُحٕي:( 3) 
 يضىىخا  للىىجرس الشحىىػي فىىي حىىج ذاتىى ، وتىىدداد دعسىىا  يعىىج الذىىاهج الشحىىػي 

قضست  في ف ع القاعجة الشحػيا إذا ما تع ا تغبلل  تعلضسضا ، فضكػن بحلظ مغ 
عػامل تحرضل السلإا اللغػيىا عشىج الستإّلسىضغ وزيىادة  فىي هىخوت ع اللغػيىا، 

 ىىع فىىىي مختلىىع السػاقىىا التعلضسضىىا، و ىىالشطخ فىىىي ودا كذ علىى  مسىىا يىىشع
في تقعضىج الشحىػ العخ ىي  وقىج  ا   يضخ  ا  دور  ل أن الحجيث الشيػي الذخيا ب ج 
و يضخة باال تذى اد عشايا واضحا تي ب ج فض ا ابتذخ في مرشفات الشحػ ال

  ج وردإذ احتع أهىل اللغىا ب لفىاظ الحىجيث فقى ب  بطخا لقضست  اللغػيا الإيضخة 
  في الحجيث ألفاظ ال يعخف ل ا علسىاع اللغىا دىاهجا  فىي  ىبلم العىخب وتىخد 

ولىع  مٕ بعس األلفاظ عل  وج  مغ اال تعسال ال يعخف إال مىغ الحىجيث م 
بىل وجىج عشىج جىل ؛ يقترخ ذلظ االهتسام بالحىجيث على  أهىل اللغىا فحدىع 

، ابىغ جشىي و ، دىضيػي   علساع الشحػ  سا ابتذخ فىي مدىاول  يىار الشحىػيضغ
وابىىغ خىىخوف و ضىىخهع  حضىىث بلىىس ا تذىى اد  ىىضيػي  فىىي الإتىىاب  بلسابضىىا 
أحاديىىث ، والسيىىخد  فىىي السقتزىىع بلبلهىىا ، والدجىىاجي فىىي ال سىىل بىىاهشضغ ، 

مسىا يىجل داللىا  يضىخة على  أهسضىا وهكىحا في أ خار العخ ضا بعذخة واألبياري 
أن الحىىجيث و سىىا ،  الحىىجيث الشيىىػي الذىىخيا علىى  مدىىتػى اللغىىا والشحىىػ

                                                           
  ٛٔ-ٚٔص  ٕاليضان والتيضضغ لل احع ج مٔ 
 ٚٙٔدرا ات في العخ ضا وتاريخ ا لسحسج الخزخ حدضغ ص  مٕ 
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الشيػي الذخيا يعتيخ السرجر اللابي للتذخي  بعج القخ ن الإخيع ف ىػ يعتيىخ 
عشىج  الإىخيع ال تذاد في الشحػ العخ ىي بعىج القىخ ن مرجرا  مغ مرادرا أيزا  

مىىغ علسىىاع الشحىىػ الىىحيغ اهتسىىػا باال تذىى اد بالحىىجيث بعىىس العلسىىاع ؛ إذ 
جرا أ ا ىضا  مىغ مرىادر حضث جعل الحجيث مرمٔ الشيػي الذخيا ابغ مالظ 

االحت ىىاج ويدىىتيط مشىى  القػاعىىج الشحػيىىىا وإن خىىالع  راع مىىغ  ىىيق  مىىىغ 
الشحىىاة ، و ىىحلظ جسىى  بىىضغ علسىى  بالحىىجيث وعلسىى  بىىالشحػ وهىىػ يعىىج إمىىام 

            ويط ىىىىخ هىىىىحا جلضىىىىا فىىىىي مؤلفاتىىىى الشحىىىىػيضغ الىىىىحيغ ا تذىىىى جوا بالحىىىىجيث 
فضىى  بحىىػالي  ىىيعا ث ا تذىى ج   دىىخح عسىىجة الحىىافع وعىىجة البلفىىع م حضىى

و ىىحلظ أبىىػ حضىىان األبجلدىىي ا تذىى ج بالحىىجيث الشيىىػي  حىىجيلا    وأر عىىضغ 
الذخيا في  تاب    مش ع الدالظ فىي الإىبلم على  ألفضىا ابىغ مالىظ م على  
الخ ع مغ ابإاره اال تذ اد بالحجيث معلبل  أب  مغ السسكىغ أن يكىػن مخويىا  

حىىجيلا فىىي  تابىى  ارتذىىاف  بىىالسعش  إال أبشىىا ب ىىجه يدتذىى ج بحىىػالي عذىىخيغ
  مٕ الزخب

 -تخجضحى  مىحهع الس ضىديغ :  فاالحت ىاج بكبلمى  فىي قال ابغ الصضع 
الىىحي هىىػ أفرىىد العيىىارات ، وأبلىىس الإىىبلم ، مىى   --علضىى  الرىىبلة والدىىبلم

مىىغ السلىظ العىىبلم ، أولى  وأجىىجر ر اليبل ىا ، ودالوىىل اإلع ىاز ،خاب  ىىت يضىجه 
 -رضىي ن عىش ع-بلف ، وأن الرىحابا األعىخاب األجى مغ االحت ىاج بكىبلم

بىىىىالسعش  أن  روايتىىىى  عشىىىىج ادمىىىىػ وهىىىىع قىىىىج التابػامغ الفرىىىىحاع اليلغىىىىاع ،اىىىى

                                                           
 ٚٙٔالشحاة والحجيث الشيػي ص  مٔ 
 ٙٔٔالشحاة والحجيث الشيػي ص مٕ 
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 فضى  قػاعىج الفرىاحا عيارة ،وأحدغ  ضاق ، يخعىػن  أفردفي يػردوامعشاه 
 ٓ مٔ م-ملسو هيلع هللا ىلص-لإبلم  ربا مقا واليبل ا ، فضكػن  بلم ع

ا يلبل تذى اد بالحىجيث الذىخ طس  وقج وض  م سى  اللغىا العخ ضىا ضىػاب
 -:مٕ عل  الشحػ التالي

جج في الإتىع السجوبىا فىي الرىجر ال يحتع في العخ ضا بحجيث ال يػ -ٔ
 ول  كتع الرحاح الدت وماقيل ا.األ 

يحىتع بالحىىجيث السىىجون فىىي هىىحه الإتىىع اآبفىىا الىىح خ علىى  الػجىى   -ٕ
 -: اآتي

 األحاديث الستػاتخة . - أ
 ػام  الإلع .األحاديث التي تعج مغ ج - ب
 .–ملسو هيلع هللا ىلص  –اتع الشيي  - ت
 .األحاديث التي دوب ا مغ بذ  بضغ العخب الفرحاع - ث
األحاديىىىث التىىىي عىىىخف مىىىغ حىىىال روات ىىىا أب ىىىع ال ي ضىىىدون روايىىىا  - ج

 .الحجيث بالسعش  
 .حاديث التي تدتعسل ألفاض ا في العيادات األ - ح
 .األحاديث السخويا مغ شخق متعجدة وألفاض ا واحجة  - خ

  

                                                           

االبذخاح مغ شي روض االقتخاح ومع  االقتخاح في أصػل الشحػ وججل  فضس بذخ  مٔ 
 م.ٛٚالدضػشي تحقضق: محسػد ف ال ص  -ألبي عيج ن دمحم بغ الصضع الفا ي 

محزىخ ال لدىا الخامدىا  ٚص  ٗم س  اللغا العخ ضا بالقىاهخة م لىا الس سى  ج  مٕ 
 واللبلهضغ مغ دور االبعقاد الخاب 
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  انثاًَ : انفصم

 تعريف العدد
 األٔل : ثحثامل

 انثاًَ : ثحثامل

  انثانث: ثحثامل
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  انعدد تتعسٌف ان  -:األٔل ثحثامل
 
ٔانفدس  تٍُدّ ٔاصطالحا   نغح

 -:ٔتني انسلى 
هىىىػ مايىىىجل علىىى  السقىىىاديخ  العىىىجد فىىىي مف ػمىىى  الطىىىاهخي والحقضقىىىي

عىغ   ىان إخيىارا   أممقىجر  أم،  ػاع أاىان جػابىا عىغ  ىؤال صىخيد والإسضات
ا تإلار فالعىجد فىي اللغىا العخ ضىا فوىات مختلفىا ، تتيىايغ فىي عبلقات ىا مى  

باإلضافا  معجودات ا تقجيسا وتاخضخا أو تح ضخا أو ت بضلا أو مصابقا أو مخالفا
، ومػاقىى  السعىىجود فضىى  مىىغ حضىىث إلىى  مػاقىى  إعخابىى  رفعىىا أو برىىيا أو جىىخا

الشرىىع أو الت اضىىج أو الشرىىع علىى  التسضضىىد أو ال ىىخ الػصىىع أو الت اضىىج أو 
 .عل  اإلضافا 

والعجد في اللغا هػ مرجر عجس والعجد   هػ مقىجار مىا يعىج ، والعىج هىػ 
حضاتشىا مدىاحا  يضىخة إذ إبى   السبلحع أن العجد يذغل فىيومغ  مٔ اإلحراع 

يذسل مختلع جػابع الحضاة في األمػال واألزمشا واألمكشا ، وال يكاد حىجيث 
مغ أحاديلشا يخلىػ مىغ ذ ىخ األعىجاد بكىل مدىتػيات ا  سىا أب ىا تتخىح أدىكاال 

وعلض  ب ج أن باب العجد مغ األبىػاب الس سىا فىي حضاتشىا مختلفا في  بلمشا 
لفع  الىخقع مخادفىا  للعىجد بسعشى  أن العىجد هىػ  اسا يبلحع أن الشاس تدتخجم

الخقع والخقع هػ العجد في حضغ أن السع سات العخ ضا التفضج ذلىظ فإلسىا رقىع 
دمخذىىخي يقىىػل  رقىىع اللىىػب تىىجور حىىػل معىىان متعىىجدة لىىضذ مش ىىا العىىجد فال

ىى اه. ورقىىع الإتىىاب: بىىضغ حخوفىى ، وبقصىى  ورقسىى ، و تىىاب مخقىىػم و ضىىخه: ودس
 مٕ قع اللضىاب ويخقس ىا: يعلس ىا، وهضىاب مخقػمىا ومخقسىا مومخقع. والتاجخ يىخ 

ْقسىىا  وفىىي لدىىان العىىخب   ىى   رس قسىىعس الإتىىاب يسْخق س  ْقع  والتهىىخقضع  تسْع ىىضع  الإتىىاب ورس الىىخه
                                                           

 ٚٛ٘ص  ٕالسع ع الػ ضط ج مٔ 
 مادة رقع  ٖٛٚص  ٔأ اس اليبل ا للدمخذخي ج  مٕ 
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ْخق ػم أي قج ب ضِّشْت حخوف  بعبلمات ا مغ التشقضط وقػل   أسع س  و ضهش  و تاب مس
ْخق ػم    -عد وجل-  -:  وفي تفدضخقػل  مٔ ب تاب مكتػ أي  ماتاب مس

ْقع : الخىّط الغلىضع، وقضىل: هىػ  مٕ    تاب مخقػم م  يقػل األصىف ابي  الىخه
ىْخق ع  فىي السىاع ، يزىخب مىلبل تع ضع الإتاب. ، حسل عل  الىػج ضغ، وفىبلن يس

ِقضِع  ، قضىل: ا ىع مكىان، وقضىل: بدىيػا إلى   للححق في األمػر، وأصىحاب الىخه
ِقىعس  اِهضسىام  مٖ فضى  أ ىساؤهع، ح خ ر  قسع  بالتهْحِخيىظ: الجه وفىي تىاج العىخوس  الىخه

مسا الس ي صاق لس   وسالس ي قام ِبِ م وهكحا و تتي  هحه السادة في مع سىات اللغىا  مٗ وس
التخاهضا لع يط خ ما يفضج أن الخقع هىػ العىجد ولإىغ ييىجو أبى  ا ىتخجام دىاع 

 تعسال مخادفا للعىجد وهىحا مىايعدزه عل  ألدشا الستإلسضغ حت  أصيد في اال
ا مدلدىلا، ماورد في السع سات الحجيلا  فحاِت: أعصاها أعىجاد  يقال رقهع الره

تيىىىا أو  أو وضىىى  فض ىىىا عبلمىىىات التهخقضع.و ىىىحلظ ْقع واحىىىج: األّول فىىىي الخ  الىىىخه
ن الىخقع رمىد يدىتعسل للتعيضىخ إف سلىا ماقضىل وهكىحا  م٘ التهختضع أو األهسضهىا.

مىغ التدىعا  عىجاد األولضىاومسا يؤ ىج هىحا أبى  يدىتعسل فىي األ مٙ عجد عغ ال
 .مٚ ل  الرفخ إول  األ 

                                                           
 مادة رقع ٕٛٗص   ٕٔلدان العخب ج  مٔ 
  ػرة السصففضغ   ٜ يا  مٕ 
 ٕٖٙالسفخدات في  خيع القخ ن ص  مٖ 
 مادة رقع ٕٗٚص  ٕٖتاج العخوس ج  مٗ 
ستىػف : مع ع اللغا العخ ضا السعاصىخة السؤلىع: د أحسىج مختىار عيىج الحسضىج عسىخ  ال م٘ 

 ٖٜٓص  ٕهىم ج ٕٗٗٔ
 ٗٗ٘السع ع اال ا ي مادة  رقع م ص  مٙ 
 ٖٙٙص  ٔالسع ع الػ ضط ج مٚ 
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أن بقىػل و عج هحا العخض يسكغ القػل ب ب  يسكغ ال س  بىضغ اللفطىضغ 
إن العجد ال يكػن رقسا  إال إذا  ان مكتػ ا  حضىث يقىال الىخقع مخقىػم  سىا يقىال 

خقػم وال يقال العجد معجود فاألرقىام هىي عبلمىات التىخقضع مىغ فاصىلا العجد م
وتع ىىع تػضىى  بكضفضىىا معضشىىا و ىىحلظ تإىىػن أعىىجادا  مخقػمىىا وأمىىا فىىي حالىىا 
لفط ا ف ي عل  األرجد أعجاد ولضدت  ضىخ ، فإىل رقىع لىضذ بالزىخورة أن 

 .يكػن عجدا   سا أن  ل عجد لضذ بالزخورة أن يكػن رقسا  ما لع يكتع 
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 -:دخٕل"أل" عهى انعدد -: املثحث انثاًَ
-: الدىىضػشيدار الحىىجيث عىىغ هىىحه القزىىضا فىىي  تىىع الوحىىػ ، يقىىػل 

إذا لىىع تزىىع هبلهىىا ومىىا  ةذىىخ ع ويعىىخف العىىجد السفخد،وهىىػ مىىغ واحىىج إلىى  
"أل" بىىىخػتىى ، وماوىىا ،وألىىع إذا قرىىج تعخيفىى  وإبعىىجها ، والعقىىػد عذىىخون، 

 ةوالعذىىىىخ  اللبلهىىىىا،و ،واالهشىىىىان ،فىىىىخدة فضقىىىىال : الػاحىىىىج ادىىىىاوخ األ ىىىىساع الس
والساوا واأللع" وتىجخل فىي الستعىاشفضغ " برجسىاع ، عػن ، والتدوالعذخون 

 اقػل  :
 (1) إِذا اخلَمِسَ واخلمسِني جاوشِتَ فَازِتَقِبِ ... قُدُومّا على الِأَمِىَات غًَِس بعًِدِ

 خلىىىت األحىىىج عذىىىدون هابضىىى  بحىىىػ: "مىىىا فع مع ىىىأول السخ  وتىىىجخل فىىىي 
: ع فضقىال دخػل ا في جدوض سا أي السزاف والسخ  ػن سا" ، وجػز الإػفضهدر 

،واليرخيػن قالػا اإلضىافا ال ت ىام   بل  جر  خالشبلها األهػاب ، الخسدا العذ
ب فىي محىل ااإلعىخ  ع محكػم ل  بحكع اال ع السفخد مىغ حضىث إن "أل" والسخ 

 هابض  دأول السزاف م  ت خ   تجخل عل والجسضع  فإان هابض   ػ ط اال ع 
بشىاع على  جىػاز  مفىي تسضضىده ها أهىػاب، وجىػز قىػم دخػل ىا لبل برجساع،  ال
مىىغ السعصىىػف   ىىاتخ  قىىػمالعذىىخون الىىجرهع ، وجىىؤز  سضضىىد بحىىػتتعخيىىا ال

بضشسىا يقىػل  مٕ  رجبل  وعذخون  سعصػف علض  فقط بحػ األحجودخػل ا في ال
ف  ، أو مخ يا ، أو مفىخدأ "فىرذا ابغ يعضر  ال يخلػ العجد مغ أن يكػن مزا

                                                           
م، ٖٖٕ/ٖاليضىىت مىىغ الصػيىىل، ولىىع أهتىىج إلىى  قاولىى ، وصىىجره فىىي األدىىياه والشطىىاوخ   مٔ 

م.، ٕٕٕ/ ٘م، والىىىجرر اللػامىىى   ٖ٘ٗ/ ٜم، والتىىىحيضل والتإسضىىىل  ٜٕ٘/ ٖوال سىىى   
 ٕٓ٘ٗص  ٘،وتس ضج القػاعج ج  ٜٓٗص  ٕدخح التد ضل ج 

  والذاهج فض : دخػل  ألم في  ل واحج مغ جدعي العجد، إذا تعاشفا باإلجساع
 ٖٕٕص  ٖهس  ال ػام  للدضػشي ج  مٕ 
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لصخيق فضى  أريج تعخيف "فرن  ان مزاف  بحػ هبلها أهػاب وعذىخة  لسىا ، فىا
بىجخل فضى  األلىع والىبلم هىع بزىضع إلضى  العىجد  نأن تعخف السزاف إلض  بى 

الىىىجار" فتقىىىػل "هبلهىىىا  فضتعىىىخف باإلضىىىافا علىىى  قضىىىاس " ىىىبلم الخجىىىل و ىىىاب
السزىاف  اري" ، ألن السزاف يكتدي مغاألهػاب وأر عا الغلسا وعذخ ال ػ 

وأجىىاز  مٔ إلضىى  التعخ ىىا والتخرىىضز،اسا يكتدىىي مشىى  ال ىىداع واال ىىتف امم
ماال يقاس مٖ تعخيا الإل حت  التسضضد بضشسا مش  بعز ع  مٕ بعس العلساع 

  -:ومش  قػل ذي الخما فض  
 (4)وَهَلِ يَسِجِعُ التَّسِلًِِمَ أَوِ يَكِشِفُ الِعَمَى ... ثاَلَثُ األَثَافٌِ وَالدِّيَازُ الباَلَقِعُ 

والذاهج فض  دخػل األلع والبلم عل  السزاف إلض  اآخخ وهي إضىافا 
تخرىىضز ، ولىىحلظ أضىىضع إلىى  ال سىى  القلضىىل فىىرن أضىىفت إلىى  الإلضىىخ ولىى  

                                                           
 ٖٖص ٙدخح السفرل البغ يعضر ج  مٔ 
 ٕٖٓمش ع الإداوي ابطخ إصبلح السشصق ص  مٕ 
 ٕٖٔص  ٔالخأي لليرخيضغ اإلبراف ج  مٖ 
، و دىىىخح  تىىىاب  ٕٖٖغ الصػيىىىل وهىىىػ  لىىىحي الخمىىىا ورد فىىىي ديػابىىى  ص اليضىىت  مىىى مٗ 

، و دخح ابغ عقضل ج  ٖٛ٘ص  ٔ، وأمالي ابغ الحاجع ج  ٙٛص  ٕ ضيػي  ج 
ص  ٔ،و الإشىىىاش ج  ٖٓٔص  ٕ،و دىىىخح السفرىىىل البىىىغ يعىىىضر ج  ٜٓص  ٕ

، ٖٗٔص  ٘، وهس  ال ػامى  ج  ٖٚص  ٕ، ودخح ال سل البغ عرفػر ج ٕ٘ٔ
ىى  ٖٕٔص  ٔوالخدابىىا ج  ، و  األهىىافيم : جسىى  أهفضىىا؛ وهىىي: الح ىىارة اّلتىىي تػضس

 علض ا الق جور. و  اليبلق م : الخالضا.
والّذاهج  فض :  هبلث األهافيم حضث أراد تعخيا هحا العجد ف دخل األِلع والبّلم عل  اال ع 

 الّلابي
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 ىىضيػي  أرادوا وعشىىج  ػل ع هبلهىىا  ىىبلبجسىى  قلضىىل  ابىىت اإلضىىافا أحدىىغ  قىى
 مٔ هبلها  بلب 

 

 

                                                           
 ٜٙ٘ص  ٖالإتاب لدضيػي  ج  مٔ 
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 -:أحكام العجد -:السيحث اللالث 
وإذا بطخبا في األحكام الشْحػيىا ليىاب العىجد وجىجبا اليحىث فض ىا يتشىاول  

 \مٔ -الشقا  التالضا:

ب حدىع مػقعى  فىي ال سلىا، فقىج يقى  ميتىجأ ، وقىج يقى   -ٔ العىجد ي عىخس
عىىػال  بىى ، أو مزىىاف ا إلضىى ، إلىى   ضىىخ ذلىىظ مىىغ فىىاعبل ، أو باوىىع فاعىىل، أو مف

 .السػاق  والػضاوع الشهْحػيا

 
العجد  اهشان واهشتانم ي خحان إعخابس السلش ، فض خفعان باأللع، ويشريان  -ٕ

 .وي خهان بالضاع؛ ألب سا ملحقان بالسلش 

م تسضضد ها جس   م خور، فشقػل في إعخاب ىا، ٓٔ - ٖاألعجاد مغ   -ٖ
 .م خور باإلضافا، أو مزاف إلض  م خور تسضضد عجدٍ 

م تسضضدهىىا مفىىخد مشرىىػب، فشقىىػل فىىي ٜٜ - ٔٔاألعىىجاد مىىغ   -ٗ
 .إعخاب ا: تسضضد عجد مفخد، مشرػب وعبلما بري  الفتحا الطاهخة

م ت يشىى  علىى  فىىتد ال ىىْدأيغ فىىي محىىل ... ٜٔ - ٔٔاألعىىجاد مىىغ   -٘
ىا ِإبِّي رسأسْيت     بحدع مػق  العجد السخ عم؛ بحػ ي  ْػ س ىخس  س ىجس عسذس بقىػل:  ) مٕ أسحس

عىىجد مخ ىىع، ميشىىيٌّ علىى  فىىتد ال ىىدأيغ فىىي محىىل برىىع، مفعىىػل بىى ، وفىىي 

                                                           
ومابعىىجها ، دىىخح أبضىىات  ٕٕٚص  ٜج  التىىحيضل والتإسضىىل فىىي دىىخح  تىىاب التدىى ضل مٔ 

،  دىىخح تدىى ضل الفػاوىىج ٕٛٗص  ٕ،األصىىػل فىىي الشحىػ ج ٖ٘ٔص  ٕ ىضيػي  ج 
ومابعىىجها ، دىىخح  ٕٕٛص  ٔ، الليىىاب فىىي علىىل اليشىىاع واإلعىىخاب جٕٜٖص  ٕج

 ٜٕٛص  ٕإبغ عقضل ج 
  ػرة يػ ع ٗ يا  مٕ 
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خس  بحػ ا ِتْدعساس عسذس لسْض س بقػل: عجد مخ ع ميشي عل  فتد ال دأيغ فىي   )(ٔ) عس
م  .محل رف  ميتجأ مؤخخ، ودي  ال سلا  علض ام في محل رف  خيخ مقجه

هشا عذخ، اهشتا عْذخةم ي خحان إعخاب السلش ، م صػره  إٔالعجد   -ٙ
د ه يطل ميشضًّا عل  الفتد  .وعس  

م ت خىح حكىع جسى  السىح خ الدىالع؛ ألب ىا ٜٓ - ٕٓألفاظ العقىػد   -ٚ
 .ملحقا  ب ؛ يعشي: ت خف  بالػاو، وت شرع وت خ  بالضاع

م حىىحف الضىىاع أو ِذ خهىىا، ف ىىي تحىىحف ٛيخاعىى  فىىي  تابىىا العىىجد   -ٛ
ىا أو م ىخور ا؛ دىخيصا أن يكىػن السسضهىد عشجما ي كػن لفع العجد مشإهخ ا مخفػع 

مؤبل ىىا، بقىىػل: هىىؤالع بشىىات هسىىان، ومىىخرت بفتضىىات هسىىان، لإش ىىا تليىىت عشىىج 
التعخيىىىا واإلضىىىافا، بحىىىػ: حزىىىخِت الفتضىىىات اللسىىىابي، ومىىىخرت بالفتضىىىات 

مىىت ال ىىا أو تشإضىىخ ا، بحىىػ:  خه فتضىىات اللسىىابي، و ىىحلظ تليىىت عشىىج الشرىىع تعخيف 
، أو  خمت فتضات هسابض ا، أما إذا  ىان السعىجود  ، و خمت فتضاٍت هسابيس اللسابيس
مت الخجال اللسابضا؛ قىال  خ ا، هيتست الضاع  و عجها التاع السخ ػشا، بحػ:  خه مح ه

ىىْخشس رس ِّىىظس فسىى  ´ تعىىال  - يسْحِسىىل  عس ىىام وس اِبضس ِوىىٍح هسسس ْع يسْػمس ْػقس  
جىىل  -ويقىىػل  مٕ 

خه   -:د ب  ػم ا س اِبضساس أسيهاٍم ح د  هسسس ْي س لسضساٍل وس لسْضِ ْع  س ويبلحع أن العجد مٖ  مخسهسا عس
ن  تشىىػيغ األ ىىساع السرىىخوفا، وإمىىا أن   هسابضىىام عشىىج برىىي ا؛ إمىىا أن يشىىػه
ي عخبس إعخاب السسشػع مغ الرخف؛ لإػِب  عل  صػرة مشت   ال سػع، بقػل: 

ا هسابض   ، وقخأت قرر  ا هسابيس  .اقخأت قرر 

                                                           
  ػرة السجهخ  ٖٓ يا  مٔ 
  ػرة الحاقا  ٚٔ يا    مٕ 
  ػرة الحاقا   ٚ يا  مٖ 
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السا عام  ضخفم، فسا بعجه ي عخب مزاف ا إلض ، بقػل:  عامس واحٍج،  -ٜ
 .عامس  تاٍ 

السا  شا  ضخفم، وما بعىجها يعىخب مزىاف ا إلضى ، بقىػل:   ىشاس  -ٓٔ
م،  عامس واحج، و شا إحىجى، وعىام اهشىضغ، و ىشا اهشتىضغ،  إحجى، و شا  تٍّ

 .وعام  يعا، و شا  ي ٍ 

تإتىىع مترىىلا، وال  ٜٓٓ.... إلىى   ٓٓٗ،  ٖٓٓاألعىىجاد مىىغ   -ٔٔ
 .عبلقا ل ا بالت بضث، بقػل: عشجي  يعساوا  تاب، وهبلهساوا قرا

م ومزىىاعفات العىىجد تسضضدهىىا مفىىخد ٓٓٓٔ، ٓٓٔاألعىىجاد مىىغ   -ٕٔ
م خور، بقػل في إعخاب ا: تسضضد مفىخد م ىخور باإلضىافا، أو مزىاف إلضى  

 .م خور

 :تسضضد األعجاد اآتي أنبلحع اسا ي

 .يكػن تسضضد ها جسع ا م خور ا مٓٔ-ٖ 

ا مشرػ  ا مٜٜ-ٔٔ   .يكػن تسضضدها مفخد 

ا م خور ا م ٓٓٓٔ-ٓٓٔ   .ومزاعفات هحا العجدم يكػن تسضضدها مفخد 

التسضضد ي حتدع بآخخ رقع تإتي ، م سا عىجلت فىي  تابىا العىجد؛  -ٖٔ 
جد ي إتىع أي:  ػاع بجأت بالضسضغ أو الضدار أو السشترىع، فىآخخ  رقىٍع أو عى

 .يخاع  تسضضد ه

يػافقان السعجود تح ضخ ا وت بضل ا، وال يحتاجىان إلى  تسضضىد،  مٕ-ٔ  -ٗٔ
، قلسان اهشىان،  ، بضت  واحج  وإبسا يعخ ان صفا  للعجد الستقجم؛ بحػ:  إل   واحج 

ا، و تيت اليحث بقلٍع واحجٍ   .مؤ دتان اهشتان...، ادتخيت قلس ا واحج 
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خ يخالع الم ٜ-ٖ -٘ٔ سعجود تح ضخ ا وت بضل ا، فتؤبهث مى  السىح خ، وتىح ه
 .م  السؤبث:  هبلها أيام، وهبلث لضالٍ 

م ل  حالتان: اإلفخاد والتخ ضع م  عجد أقل مش ا، ف ي ٓٔالعجد   -ٙٔ
 .مفخدة تخالع، ومخ يا تػافق معجودها تح ضخ ا وت بضل ا

تىىىح ضخ ا م يػافىىىق  ىىىل لفىىىٍع مش ىىىا مىىىا بعىىىجه ٕٔ - ٔٔالعىىىجدان:   -ٚٔ
ىىا  اهشتىىا عْذىىخة  -وت بضل ىىا، ف ىىػ مػافىىق  علىى  الىىجوام، بقىىػل:  أحىىج عذىىخ  ػ ي 

 .إحجى عْذخة  لضا -اهشا عذخ بقضي ا  -عضش ا 

د ٜٔ - ٖٔاألعجاد مغ   -ٛٔ  م: الرجر فض ا يخالع السعجود، والع  
 .يػافق ما بعجه

 -وعل  هحا فياب العجد يتلخز فضسا ي تي : 
 .أو العصع  ضث اإلفخاد أو التخ ضع أو اإلضافاألفاظ العجد مغ ح –أ 

 عبلقا العجد بالسعجود، وإلحاق تاع الت بضث ب . -ب 

 .تسضضد العجد -جى 

جسىىال مىىاورد عىىغ بىىاب العىىجد فىىي  تىىع الشحىىػ السختلفىىا وهىىػ مىىا إهىىحا 
الىىػاردة فىىي  ىىشغ التخمىىحي إن  –ملسو هيلع هللا ىلص  –بدتذىى ج لىى  مىىغ أحاديىىث ر ىىػل ن 

 ن تعال . داع
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 أقسام العددانثانث :  فصمان
 -ألساو األعداد تانُسثح إىل احلستعًال أزتعح إَٔاع:

 -املثحددث األٔل :

 -:املثحث انثاًَ 

 -املثحث انثانث :

 -املثحددث انساتدد  : 
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 انعدد املفسد  -املثحث األٔل :
، مٔ بضش سىاوعذىخون وتدىعػن ومىا ، وهػ عذىخة ألفىاظ: واحىج واهشىان 

 خان مى  ح ضخ والت بضىث، فضىحتىفىي ال ج واهشىان، يػافقىان السعىجودفالعجدان واحى
العجدان يعخ ىان على  حدىع مػقع سىا  حانوه،   خ، ويؤبلان م  السؤبثحالس
مدى ج وال  جا واحىيىالقخ  ا تسضضىد، فىبل يقىال : فىيس خ بعىجهحيوالال سلا،  في
 "مد ج،  تىىابضغ" يحىىجدلىىى  ا  التسضضىىد ميادىىخ  خ تىىابضغ، ألن ذ ىى غيت اهشىىضتخ ادىى
مسضىىد العذىىخيغ، والتدىىعضغ ومىىا أمىىا قيلىى ،  العىىجد شىىي عىىغ بإىىخغجد، ويعىىال

مايدس  ب لفىاظ  العجد مغ عذخيغ إل  تدعضغ هػ و  سفخد مشرػبف، بضش سا
ة ْفىىخدس ىىاِلع  اسىىا أب ىىا  مٕ العقىىػد وسِهىىي أس ىىسساع م  ىىح خ الده مسىىا ألحىىق ِب سىى  اْلس 

اأس سساع جسػع الس وساحِ  وهي ا مغ لسفط س بشعت مفخد جىاز فضى   ذا أتيوإ مٖ ج لس س
وعذىخون  صىالحا   االرفا بحىػ: عشىجى عذىخون رجىبل   الحسل عل  السفدخ

علضىى  بحىىػ:  ومىىا صىىد مش ىىا أن يكىىػن للعىىجد جىىارٍ  وازبىىا علىى  اللفىىع درهسىىا  
: وان  ىان جسعىا   .م عذىخون  ن دىوت رفعىت على  وإ عشجى عذخون درهسىا  

 عذىىىخون رجىىىبل   ال علىىى  العىىىجد بحىىىػ: عشىىىجىن إفىىىبل يكىىىػ ن  ىىىان  ىىىالسا  فىىىر
عشىىىجى  مشإدىىىخا جىىىاز أن يكىىىػن للعىىىجد وللتسضضىىىد بحىىىػ:ن صىىىالحػن وان  ىىىا

تي فىىىي السىىىحّ خ والسؤّبىىىث بلفىىىع واحىىىج بحىىىػ:  وتىىى مٗ  خامىىىا   عذىىىخون رجىىىبل  
لىىع يدىىس  وهىىحه األلفىىاظ  م٘ وامىىخأة إلىى  تدىىعضغ رجىىبل   وامىىخأة   عذىىخون رجىىبل  

                                                           
 ٜٗٗص  ٕالترخيد بسزسػن التػضضد ج  مٔ 
 ٓٚٔص ٔهس  ال ػام  في دخح جس  ال ػام  ج مٕ 
 ٗٚ-ٕٚدخح دحور الحهع في معخفا  بلم العخب ص  مٖ 
 ٕ٘ٚص  ٜالتحيضل والتإسضل في دخح  تاب التد ضل ج  مٗ 
 ٕٖٓص  ٔالإشاش في فشي الشحػ والرخف ج  م٘ 
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ا: هالىث هبلهىضغ، وال رابى  أر عىضغ، والقضىاس لىع يقػلىػ إذ بشاع ا ع فاعىل مش ىا
والىحي حكى  مىغ ذلىظ هىػ عادىخ  يقتزي أن ال يقال مغ ذلىظ إال مىا  ىس ،

 –تعىال  –هحا مػجد للقػاعج في األعىجاد السفىخدة يلضى  بىرذن ن  مٔ عذخيغ
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  –التصيضق عل  حجيث ر ػل ن 

  

                                                           

 ٖٚٚص  ٕدان العخب ج ارتذاف الزخب مغ ل مٔ 
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 -:اثُاٌ ( ٔاحد،ٔاألعداد ) (1)  ٔلاملطهة األ
قىال حىجهتشي مضسػبىا قالىت :  -رضىي ن عش سىا –عغ ابغ عياس -ٔ

و  ىىلع مىىغ إبىىاع واحىىج مىىغ  اشىىت أ تدىىل أبىىا ور ىىػل ن صىىل  ن علضىى  
 مٕ يخيج  ل رجل م  امخأت ، وأب سا  ابا ي خحان مغ إباع واحىج مٔ مال شابا

ىػع والرىاع ي  ىد  مغ اباع واحج م  ّج يسْ ِدي ِفي اْلػض  شسابسىا اْلسس ئ مىغ  دىل اْل س
قسىالس ا ىحق وسهسىحسا مىغ الشهِيىي صىل  ن  ىا دون هسىحسا م ديىا لىح خه وس ىانس مس لسػ  س وس
ىىػع وساْلغْدىىل فسإسىىانس  ىىا أسمىىخ ِبىىِ  ِفىىي اْلػض  لسْضىىِ  وس ىىلع اختيىىار وان أستسىى  علىى  مس عس

ىىا ىىاع أسجىىدسأسه   حضىىث  إن عساِوذس  -وضىىػعه ِب سقسىىّل مىىغ مىىج و دىىل  ِب سقسىىّل مىىغ صس
م مىغ   -ضي ن عش ا ر  ىبلس ة وسالده بلس لسْضِ  الره قسالست:  شت أسْ تسِدل أسبا وسالشهِيّي عس

وهػ الفسخق  وذلظ هبلها أْصػع فقىج يعلىع أن السغتدىلضغ مىغ ابىاع اباع وساِحج  
واحج يفزل أحجهسا عل  اآخخ ففي هحا بضىان أن الس ىّج والرىاع لضدىا بحىتع 

 مح خ وجاع وصف  بى   واحج م مح خ ملل  . والسبلحع هشا أن لفع إباع مٖ 

                                                           
 –،  و خوايات أخخى عغ زوجىات الشيىي  ٜٔص  ٔ شغ التخمحي ج  ٕٙحجيث رقع  مٔ 

، ٛ٘ص ٔ ىىىشغ أبىىىي داود ألبىىىي داود  ىىىلضسان بىىىغ األدىىىعث الد دىىىتابي ج  -ملسو هيلع هللا ىلص 
، و ىىىشغ ٖٖٔص  ٔو ىىىشغ ابىىىغ ماجىىى  لسحسىىىج بىىىغ يديىىىج أبىىىػ عيىىىجن القدويشىىىي ج

ص  ٔلدشغ مألحسج بغ دىعضع أبىػ عيىج الىخحسغ الشدىاوي جالشداوي  الس تي  مغ ا
السدىىشج ال ىىام  الرىىحضد السخترىىخ مىىغ أمىىػر ر ىىػل ن صىىل   ،ٜٖٔ، ص  ٕٛٔ

ن علض  و لع و شش  وأيام   لسحسىج بىغ إ ىساعضل بىغ إبىخاهضع بىغ السغضىخة اليخىاري 
 ٜ٘ص  ٔج

اح مسعسابي التهضدضخلسحسج بغ إ ساعضل بغ صى مٕ   ٚبلح بىغ دمحم الحدىشي ج التهحيضخ إليزس
 ٛ٘ص 

 ٗٙٔص  ٔ خيع الحجيث البغ قتضيا ج مٖ 
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حجهشا الحدضغ بغ حخيث حجهشا الػلضج بغ مدلع عغ األوزاعي عىغ  -ٕ
يحض  بغ أبي  لضخ قال حجهشي أبػ  لسا بغ عيج الخحسغ عغ معضقضىع قىال 
:   لت ر ػل ن صل  ن علض  و  لع عغ مدىد الحرى  فىي الرىبلة ؟ 

مىىغ تسىىام الخذىىػع فىىي الرىىبلة  مٔ احىىجة فقىىال إن  شىىت ال بىىج فىىاعبل فسىىخة و 
اال تغخاق في العيىادة واالبذىغال ب ىا عىغ بعىس مىا يقى  للسرىلي مىغ أذى 

سد ج في الدمغ األول محتسل، أو مذقا يدضخة، فالحر  الحي يفخش ب  ال
مسا لػ ضغط علض  أهخ في ال ي ىا  الي ىا،  وابخفاض   ارتفاع   -اان ذا بتػع:

ج  ىىى ػده تدىىىػيا مكىىىان جي تىىى  بسدىىىد وقىىىج يفإىىىخ السرىىىلي أن ي ضىىى  عشىىى
الحر  بضجه أو الزغط علض  بالضج لضقخب مغ التدػيا، وهحا العسل بحخ ات  
يتشاف  والخذػع، فش   عش  صل   ه علض  و ىلع، لإشى  أبىاح عشىج الحاجىا 
تدػيا واحجة برمخار الضج مىخة واحىجة، ألن تإىخار السدىد يخىخج عىغ الخذىػع 

ولفىىع "واحىىجة"  روي بالشرىىع والخفىى ، أمىىا  مٕ ويزىىعع االبذىىغال بالرىىبلة
الشرىىع فرىىفا لسرىىجر محىىحوف مىى  فعىىل أمىىخه، والتقىىجيخ: فامدىىد مدىىحا 
واحىىىىجة، وأمىىىىا الخفىىىى  فعلىىىى  االبتىىىىجاع، وخيىىىىخه محىىىىحوف تقىىىىجيخه: فػاحىىىىجة 

م واحىىىجة  مؤبىىث وجىىاع لفىىع م مدىىىحا  ومىىغ السبلحىىع أن لفىىع مٖ تإفضىىظ.
 بالت بضث ملل .

                                                           

، و ىشغ ابىغ ماجى  ت األربىؤو  ج  ٕٕٓص  ٕج ىشغ التخمىحي  ٖٓٛحجيث رقع  مٔ 
و خوايىات مختلفىا  فىي جىام  األصىػل  ٚص  ٖ،  و شغ الشدىاوي ج  ٕ٘ٔص  ٕ
 ٜٔٗص  ٘ج 

 ٕٚٔص  ٖفتد السشعع ج مٕ 
 ٖٚٔص  ٖالسخج  الدابق ج مٖ 
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صىىل  ن  -أن ر ىىػل ن  -عش سىىا  رضىىي ن -عىىغ ابىىغ عسىىخ  -ٖ
أسْي الس  مٔ م قال:  إذا  ان هبلهىا فىبل يتشىاج  اهشىان دون واحىج -علض  و لع 

اساه ، زسادس ِفي ِروسايسٍا ِلس ْدِلٍع: ِإاله ِبِرْذِبِ ، فسِرنه ذسِلظس ي ْحِدب   ، أسْي أِلسبه   قسْج  يسْتخ  ارها وس يستسدس
ه  ِفىىىي يستسىىىػسههع  أسنه بسْ ػساه   ىىىْغ أسْن ي ىىىْجِخبلس ىىىارِِه عس ىىىا ِفضىىىِ  وساْحِتقس ىىىػِع رسْأِيِ سس ىىىا ِهىىىيس ِلد  سس

ىىا. سس ىىل  لسىى   ِمْش   اِولسىىٍا تسْحر  لسىى   س ىىاِن عس ىىا يستهِفقس ىىجس هسىىحسا قىىج  وس  بسْ ىىػساه ْع، أسْو ِإبهسس أسْردس
ا ج  انس ِمسهْغ ِإذسا خسزه أسحس نس اْليساِقضغس  التهْعِلضل  ِإلس  أسنه اْلس شساِجيس ِإذسا  س اِتِ  أسْحدس ِبس شساجس

يِغ. ح  ِفىي الىجِّ انس ِفي أسْمٍخ م ِ عٍّ الس يسْقجس ، ِإاله ِإذسا  س يبلحىع هشىا أن مٕ اْمِتشساع  ذسِلظس
 و اهشان م جاعا بلفع السح خ حضث السعجود مح خ ملل  ‘لفع   واحج 

ىىله  -ٗ ىىػلس  هِ صس ىىاِمٍخ أسنه رس   ىىْلسسانس ْبىىِغ عس ىىْغ  س ىىلهعس قسىىالس: عس لسْضىىِ  وس س   ن  عس
قسا  » ىجس ىا صس ِحٍع اْهشستساِن، ِإبه س لس  ِذي رس ا عس قسا ، وسِإبه س جس لس  اْلِسْدِكضِغ صس قساس عس جس ِإنه الره

ِصلسا    مٖ «وس

ىع أن األعىجاد    م قىج ابصيىق ٕ -ٔبالشطخ في  األحاديىث الدىابقا يبلحس
هسا لفطان بدىتعسبلن  إذت بضث علض سا قاعجة السصابقا مغ حضث التح ضخ وال

للسىىح خ والسؤبىىث علىى  القضىىاس أي بحىىحف التىىاع مىىغ السىىح خ ، وإهيات ىىا فىىي 
وواحىجة واهشتىان على  لغىا أهىل الح از ضشسىا  مٗ السؤبث يقال واحىج ، واهشىان 

ي   الػاحج ، واالهشضغ م أال فبجون هسدة واألصل  م٘ بشػ تسضع يقػلػن هشتان 
                                                           

، ٔٔ٘ص  ٚ، ودىىىعع االيسىىىان لليض قىىىي ج ٜٛص  ٚالدىىىشغ الإيىىىخى لليض قىىىي ج مٔ 
 ٔٛٔص  ٚ، ومدشج االمام أحسج    ج ٖٖٗص  ٕوصحضد ابغ حيان ج 

دخح الدرقابي عل  مػش  اإلمام مالظ لسحسج بغ عيج الياقي بغ يػ ع الدرقىابي ج  مٕ 
 ٚٗٙص  ٗ

 ٚٚص  ٗصحضد ابغ خديسا ج  مٖ 
 ٜٔص  ٜضغ مسا أجسعػا عل  أب ا هسدة وصل  دخح السفرل ج هسدة اهشضغ واهشت مٗ 
 ٕٗٚص  ٕ, ودخح الترخيد جٜٙٔص  ٔ خ صشاعا االعخاب ج  م٘ 
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خيىىىىق اإلضىىىىافا وال عىىىىغ شخيىىىىق د ال عىىىىغ شي سىىىى  بضش سىىىىا و ىىىىضغ السعىىىىجو 
  مٔ الػصفضا

  -جخى في  بلم العخب عل  ضخ ضغ : قجويبلحع أن لفع   واحج م 

وهىػ الىحي لىضذ برىفا السدىتعسل فىي العىجد  أن يكػن ا ىسا   -األول :
 .بحػ واحج ، اهشان ، هبلها وهكحا 

  يىىػح  إلىىي أبسىىا - سىا فىىي قػلىى  تعىال  :  أن يكىىػن وصىىفا   -اللىابي :
 مٖ    ىىشفذ واحىىجة م -وفىىي السؤبىىث قػلىى  تعىىال  : مٕ ال كىىع إلىى  واحىىج م

إذن هىىػ مىىغ بىىاب مٗ وحضشوىىح يكىىػن لفىىع   واحىىجة م صىىفا مؤ ىىجة للسعىىجود 
 .مٙ و حلظ   ال تتخحوا ال ضغ اهشضغ م  م٘ التػ ضج بالرفا

أما عغ اإلعخاب فضبلحع أن لفع   واحىجم يخفى  وعبلمىا رفعى  الزىسا ، 
  الفتحا ، وي خ وعبلما جخه الإدخة أمىا لفىع   اهشىان ويشرع وعبلما بري

 مٚ اهشتان م فاأللع فض  عبلما الخف  ، والضاع عبلما للشرع وال خ –

 مبىىىاعاإل  لفىىىع  دىىابقا   إبىىىاع واحىىىج م وصىىعو ىىالشطخ فىىىي األحاديىىىث ال
ىىله  علىىي واحىىجة م  ،مصىىابق لىى  فىىي التىىح ضخ مواحىىج السىىح خ بكػبىى     مىىغ صس

مصابفىا م واحجة السؤبث بكػب ا   -ملسو هيلع هللا ىلص  –عل  الشيي م الربلة وصع  لفع 
                                                           

 ومابعجها  ٖٗٔالعجد في اللغا ص مٔ 
  ػرة الإ ع  ٓٔٔ يا  مٕ 
  ػرة لقسان ٕٛ يا  مٖ 
 ٜٕٙص  ٕدخح الترخيد عل  التػضضد ج مٗ 
 ٘ٓٔ- ٔٓٔص  ٖالخراوز البغ جشي ج م٘ 
  ػرة الشحل  ٔ٘ يا  مٙ 
  وما بعجها ٙٗ، ودخح دحور الحهع ص ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔص  ٕالسقتزع للسيخد ج  مٚ 
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خرىىىضغ الستشىىىاجضضغ فىىىبل يتشىىىاج  اهشىىىانم وصىىىع الذ،  ل ىىىا فىىىي الت بضىىىث 
اهشان م مصابقا ل  في التح ضخ مىغ بىاب الت اضىج بالعىجد على  السح خيغ بلفع  

ِحىٍع اْهشستسىانِ غضغ اهشىضتقجيخ دخرى لسى  ِذي رس ىا عس وصىع الرىجقا على   م،  وسِإبه س
اهشتان م السؤبث حضىث هىي صىجقا وفىي بفىذ الػقىت على  ذي الخحع بلفع  

 ذي رحع مصابقا ل  في الت بضث .

رجىىل ن ال يقىىال: واحىىج رجىىل وال: اهشىىا  ابىى وال يفدىىخ واحىىج واهشىىان يعشىى  
عغ ذلظ بىالشز  اان رجال ال بسفخد وال ب س  ا تغشػ وال: واحج رجال وال: اهش

 عل  السفخد والسلش  فقالػ رجل الب  يجل عل  ابى  واحىج وقىالػا رجىبلن البى 
وفىىي الإافضىىا  وال يسّضىىد  واحىىجم و  مٔ اجىىػديىىجل علىى  التلشضىى  فإىىان ذلىىظ 

، إلفادتىى   اهشىىانم؛ ا ىىتغشاع بلفىىع الّتسضضىىد عش سىىا، ملىىل:  رجىىلم و  رجىىبلنم
فض سىىا اضىىافا وإبسىىا لىىع ي ىىد ذلىىظ ألن ذ ىىخ اسىىا الي ىىػز مٕ السقرىىػدالىىّشّز 

 .مٖ السعجود يغشي عغ ذ خ   العجد ولػ ذ خ م  السعجود لإان لغػا  

  

                                                           
 ٕ٘ٛص   ٜالتحيضل والتإسضل ج  مٔ 
 ٖٛالإافضا في الشحػ ص  مٕ 
 ٜٕص  ٕدخح جسل الدجاجي  الذخح الإيضخم ج  مٖ 
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 (02-22يٍ ) أنفاظ انعقٕد -املطهة انثاًَ :
 مىىغ  -قىىال :  -صىىل  ن علضىى  و  ىىلع -عىىغ عاوذىىا عىىغ الشيىىي-ٔ

مغ السبلحىع  مٔ ا في ال شا مصل  بعج السغخب عذخيغ ر عا بش  ن ل  بضت
مغ ألفاظ العقػد السلحقا ب س  السح خ الدالع هشا أن لفع   عذخيغم  جاع 

 .م خورا   بحخف ال خ  مغ م وعبلما جخه الضاع وجاع تسضضده مفخدا  مشرػ ا  

قىال ر ىػل ن صىل  ن علضى  و -:عغ عيىج ن بىغ مدىعػد قىال  -ٕ
ض  جاع يػم القضاما ومد لت  في وج   مغ   ل الشاس ول  ما يغش  -: لع 

خسىىػش أو خىىجوش أو  ىىجوح قضىىل يىىا ر ىىػل ن ومىىا يغشضىى  ؟ قىىال خسدىىػن 
ىا :  مٕ مدرهسا أو قضست ا مغ الحهع سادس سسرس وج س  يسْخِسذ    ويسْخس ذ    والخ  خس

: بقايىا الىحسْحِل  سادىات  ما لضذ ل  أسْرش  معلػم  مغ الِ خاحىات والِ شايىات. والخ 
ىج وش  و مٖ ش بفىتد الخىاع: اليعىػض، لغىا هىحيلوالخسػ  ىِت خ  سسذس ىال  خس ، ي قس

ىػز  أسْن يسإ ىػنس  يس   ، وس ر  س ىػش  مسْرىجس س ػدىا . اْلخ  ْسذىا  وخ  ْخأة وْج س ا تسْخِسذ    خس السس
ىىّسيس ِبىىِ . ر حْضىىث    ْسعىىا  للسْرىىجس ْجدىىا  مٗ جس ه خس ىىجسش ِجْلىىجس مسدهقىى ، اْبىىغ  -يقىىال خس

ىىْجش و  ىىْخش الّدىىكضت، أصىىابس  خس وش والسس ىىْخش وسِهىىي الْخىىج وش والس ىىخ  ىىق   -مس دس
ْجدا   ه خس جسش ِجْلجس ْجش خس مسدهقى ،  -الِ لج ب شخاف األسضافخ وسه ػس أسضْعع مغ الخس

وش والسسْخش  ْجش ومسْخش وسِهي الْخج وش والس خ  ق   -اْبغ الّدكضت، أصابس  خس دس

                                                           
 ، ٜٕٛص  ٕ شغ التخمحي ج  ٖ٘ٗحجيث رقع  مٔ 
جىام  األصىػل فىي أحاديىث الخ ىػل  ،ٓٗص  ٖالتخمىحي ج  ىشغ  ٓ٘ٙحجيث رقع  مٕ 

دىخح الدىشا  ،ٛٔص  ٕٙمدشج الرحابا فىي الإتىع التدىعا ج  ،ٔ٘ٔص  ٓٔج 
 ٖٗٓص  ٗ، السدشج ال ام  للإتع العذخة ج ٖٛص  ٙلليغػي الذافعي ج 

 ٘ٓٓٔص  ٖالرحاح تاج اللغا وصحاح العخ ضا ج  مٖ 
 ٓٛص  ٕالش ايا في  خيع الحجيث واألهخج  مٗ 
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ىىىْجش : الّدىىىعي  مٔ الِ لىىىج بىىى شخاف األسضىىىافضخ وسه ىىىػس أسضىىىْعع مىىىغ الخس ىىىْجح  والإس
ىْجحا م مٕ والعشاع. ىج وش ،  مٖ قال تعال : ِإبهظس  اِدح  ِإل  رس ِّىظس  س وح  : الخ  الإ ىج 

يس بى   ىسِّ ػز أسن يكػن مسرىجرا     ْجح  ، ويس   ْجش أسو عسسس ف ػ  س ّل أسهسٍخ مغ خس و  
  جىاع مخفػعىا   خسدػن م يبلحع أبى –ملسو هيلع هللا ىلص  –و الشطخ في قػل  . مٗ األسهسخ  

 سىىا أن تسضضىىده  م٘ وعبلمىىا رفعىى  الىىػاو ألبىى  ملحىىق ب سىى  السىىح خ الدىىالع 
مسا يؤ ىج القاعىجة أن ألفىاظ العقىػد  درهسا  م مفخدا مشرػ ا  وجاع هشا مح خا 

حضىىىث مسضىىىد العذىىىخيغ  تلىىىدم حالىىىا واحىىىجة مىىى  التسضضىىىد  السىىىح خ والسؤبىىىث 
 . والتدعضغ وما بضش سا مغ العقػد مفخد مشرػب

فِرذا ضاعفتس أسدب  الع قػد  ان ل  ا ع  مغ لفط  وال يلشه   ال  ضيػي :ق 
. وي ْ ىىخسى ذلىىظ اال ىىع  م  ىىخى الػاحىىِج الىىحى لحقْتىى  الديهىىادة  لل سىى   سىىا  العسقىىج 
؛  لحقْتىى  الديىىادة  للتلشضىىا ويكىىػن حىىخف  اإِلعىىخاب الىىػاوس والضىىاع و عىىجهسا الشىىػن 

ونس درهسا . فىِرن أرد تس أْن تللهىثس أدبى  الع قىػد  ىان لى  ا ىع  وذلظ قػلظ: ِعْذخ 
 .مٙ مغ لفع اللبلها يس خى م خى اال ع الحى  ان للتلشضا

 -عغ أبي هخيخة قال : قال لي ر ػل ن صل  ن علض  و  ىلع : -ٖ
مىىغ قىىػل ال حىىػل وال قىىػة إال بىىاز فرب ىىا  شىىد مىىغ  شىىػز ال شىىا قىىال  ْخ ِلىى ْ أ  

 باز وال مش ى  مىغ ن إال إلضى   ذىفت مكحػل فسغ قال ال حػل وال قػة إال

                                                           

 ٜٛٗص  ٔالسخرز البغ  ضجه ج  مٔ 
 ٗٓٚالسفخدات في  خيع القخ ن  لؤلصف ابي مادة  جح  مٕ 
  ػرة االبذقاق ٙ يا  مٖ 
 ٔٚص  ٚتاج العخوس مغ جػاهخ القامػس ج  مٗ 

 ٜٖٛص  ٕإرداد الدالظ إل  حل ألفضا ابغ مالظ ج م٘   
 ٕٙٓص  ٔالإتاب  ضيػي  ج  مٙ 
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 بىالشطخ فىي لفىع    ىيعضغ م  مٔ عش   يعضغ بابىا مىغ الزىخ أدبىاهغ الفقىخم
يبلحىىع أبىى  جىىاع مشرىىػ ا  وعبلمىىا برىىي  الضىىاع ألبىى  ملحىىق ب سىى  السىىح خ 

حضىىث  الدىىالع وولضىى  لفىىع   بابىىا م تسضضىىدا  مفىىخدا  مشرىىػ ا  وجىىاع هشىىا مىىح خا  
 مٕ وذلظ عل   يضل التغلضعفي ألفاظ العقػد  يدتػي السح خ والسؤبث 

  

                                                           

 ٓٛ٘ص  ٘محي ج   شغ التخ  ٖٔٓٙحجيث رقع   مٔ 
 ٕٓٚالسفرل في صشعا اإلعخاب ص  مٕ 
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 -ٌٔشًم : انعدد املضاف -املثحث انثاًَ:
  
  
 

 -(:  سعح  -ثالثح  األعداد يٍ )املطهة األٔل 
ّل دم  امىىىخئ مدىىىلع إال برحىىىجى   ال يحىىى-: -ملسو هيلع هللا ىلص  –قىىىال ر ىىىػل ن -ٔ
ىىىىىع الدابىىىىىي ، والىىىىىشفذ بىىىىىالشفذ ، والتىىىىىارك لجيشىىىىى  السفىىىىىارق هىىىىىبلث : اللضِّ

يقتىىل دىىخعا،  -بعىىج أن  ىىيق لىى  الىىدواج  -فالىىحي يدبىى   . ممٔ « لل ساعىىا
الىحي ارتىج بعىج أسن دخىل فىي  -يقتل، والتارك لجيش   -عسجا  -والقاتل لغضخه 

فىرن قضىل: إنه أايىخ  مٕ ِع، قتل ع يكػن بالحق السذىخوع.ي ْقتسل هؤ ال -اإِل بلم 
هػ القتىل، فسىا الدىيع فىي أبى   - يحاب  وتعال  - الإياوخ بعج الإفخ باز 

فىال ػاب: أنه فىتد ،  ؟ تعال  بجأ بالشه ي عغ الدبا، هع ب   بعجه عغ القتىل.
امىى ، بىىاب الدِّبىىا يسشىى   دخىىػل اإلبدىىان فىىي الػجىىػد، والقتىىل يىىجل  علىى  إعج

م عل  إعجام  بعج وجػده؛ فل حا ذ ىخ الدِّبىا أوال ، هىع  ودخػل  في الػجػد مقجه

                                                           

م. رواه اليخىاري فىي ٖٖ٘ٗبىخقع   ،   شغ أبي داود٘ٔص  ٗم  شغ التخمحي  ج مٔ  
.. و  ىىشغ الشدىىىاوي  ٕ٘. ومدىىلع فىىىي  تىىاب القدىىاما حىىىجيث ٙاتىىاب الىىجيات بىىىاب 

، ومدىىشج الرىىحابا ٕٓ٘/    ص ٔ.  وأحسىىج فىىي مدىىشجه ج ٕٜٕص  ٕالإيىىخى ج 
 ٓٛٔص  ٜ، ومشحا الياري ج  ٜٗ٘ص  ٔ، و شغ الجارمي ج ٖٕ٘ص  ٖٙج 

التفدىىىضخ الػ ىىىضط للقىىىخ ن الإىىىخيع لس سػعىىىا مىىىغ العلسىىىاع بردىىىخاف م سىىى  اليحىىىػث  مٕ 
 ٖٖٙص  ٖاإل بلمضا باألزهخج 
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مزىىاف إلضىى  م ىىخور وعبلمىىا جىىخه  م هىىبلث   لفىىع   مٔ ذ ىىخ بعىىجه القتىىل.
ىىالٍ  مٕ  الإدىىخة  ولىىحا جىىاع لفىىع   هىىبلث م بىىجون تىىاع  مٖ والتقىىجيخ هىىبلث ِخرس

 مخالفا للسعجود  عل  التح ضخ

أبى  قىال:  ىسعت أذبىاي  -رضىي ن عشى  -عغ أبي دىخيد العىجوي -ٕ
فقىىال  مىىغ  ىىان يىىؤمغ بىىاز  –ملسو هيلع هللا ىلص  -وأبرىىخت عضشىىاي حىىضغ تإلىىع ر ىىػل ن 

والضػم اآخخ فلضكىخم ضىضف  جاودتى " قىالػا: ومىا جاودتى ؟ يىا ر ىػل ن؟ قىال 
"يػمىى  ولضلتىى . والزىىضافا هبلهىىا أيىىام فسىىا  ىىان وراع ذلىىظ ف ىىػ صىىجقا علضىى " 

 مٗ "مىىىغ  ىىىان يىىىؤمغ بىىىاز والضىىىػم اآخىىىخ فلضقىىىل خضىىىخا أو لضرىىىستم .وقىىىال 
ىْفتس   إذا  الزضع مغ السضل يقال ِضىْفت فبلبىا  إذا ملىت إلضى  وبدلىت  علضى  وأسضس

قػلى  جاودتى  يػمى  ولضلتى  ال ىاودة العصضىا أي و  م٘ أملت  إلضظ وأبدلت  علضظ
مش ىل وقضىل يقخي الزضع هبلها أيام هع يعصض  مىا ي ىػز بى  مىغ مش ىل إلى  

هػ أن يكخم الزضع فرذا  افخ أعصاه ما يكفض  يػمىا  ولضلىا حتى  يرىل إلى  
مػض   خخ وقػل  أن يقضع عشج أخض  حت  يؤهس  أي يػقعى  فىي اإلهىع ألبى  

                                                           

اللياب في علػم الإتاب ألبي  حفز  خاج الجيغ عسخ بغ علىي بىغ عىادل الحشيلىي  مٔ 
 ٕٔٚص  ٕٔالجمذقي الشعسابي ج 

 ٓٙالعجد في اللغا ص  مٕ 
 ٔ٘ص  ٘، ودخح مذكل اآهار ج ٕٖٙص  ٖتفدضخ ابغ  لضخ ج  مٖ 
،وال س  ٜٙص  ٗ، ومخترخ صحضد اليخاري ج ٕٕٛص  ٖٛالسدشج ال ام  ج  مٗ 

، واللؤلىؤ والسخجىان فضسىا اتفىق علضى  ٕٖٓص  ٖبضغ الرحضحضغ اليخاري ومدلع ج 
 ٚٔص  ٔالذضخان ج

عيىجالخحسغ بىغ علىي بىغ دمحم بىغ علىي إبىغ عيضىجن بىغ  خيع الحجيث ألبىي الفىخج  م٘ 
 ٖٕص  ٕحسادي بغ أحسج بغ جعفخ ج 
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ىىا  مٔ إذا أقىىام عشىىجه ولىىع يقىىخِه أهىىع بىىحلظ. هسىىا أسيهىىام هىىعه يْعصىى  مس وقضىىل يقىىخى هسبلس
لسْضلسىىا، ىىىْػم وس ىىافسا يس ق،. ي ىىػز ِفضىىىِ  مسدس ىىىاِرم اأْلسْخىىبلس إذ إاىىىخام   مٕ وسِهىىىي مىىغ مسإس

الزضع وإتحاف  واالحتفاع ب  مىغ أخىبلق اإلبدىابضا السحسىػدة و  ىا جىاعت 
و الشطخ إل  لفع اللبلها ب جه مؤبلىا وذلىظ الن لفىع األيىام بعىجه   مٖ الذخاو 

يبلحىع أن مسّضىد  سىا مفخده   يػم م مح خ  وعل  هحا جىاع مخالفىا للسعىجود 
وقىج جسى  ابىغ مالىظ   مٗ ها إل  العذخة مخفػض م سػع لفطا أو معش الّلبل 

 -في قػل  : تدعاال   هبلها مغقاعجة 
 ثالثة بالتاء قل للعشسة ... يف عد ما آحاده مركسه

 (5)يف الضد جسد واملمًص أجسز ... مجعا بلفظ قلة يف األكجس

ليت التاع في هبلها وأر عا وما بعجهسا إلى  عذىخة إن  ىان ت عل  معش 
السعىىجود ب سىىا مىىح خا وتدىىقط إن  ىىان مؤبلىىا ويزىىاف إلىى  جسىى  بحىىػ عشىىجي 

ومغ السعلػم أن األعجاد مي سىا  مٙ هبلها رجال وأر   بداع وهكحا إل  عذخة
االسقاديخ افتقخت إل  ما يػضح ا فرذا قضل هبلها أو خسدا لع يعلع أي بػع 

                                                           

، ٚ٘ص  ٚ، وجام  األصػل في أحاديث الخ ػل ج ٕٗ٘ص  ٔتفدضخ الخازن ج مٔ 
وعػن السعيػد دىخح  ىشغ أبىي داود لسحسىج دىسذ الحىق العطىضع  بىادي أبىػ الصضىع 

 ٕ٘ٔص  ٓٔج
 ٔٔٔص  ٕٕاري ج عسجة القارئ في دخح صحضد اليخ مٕ 
 ٓٚص  ٚفتد السشعع  ج مٖ 
 ٖٛالإافضا في الشحػ ص  مٗ 
 ٓٙألفضا ابغ مالظ  ص  م٘ 
 ٚٙص  ٗدخح ابغ عقضل ج  مٙ 
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رجه ولحا احتضع إل  ما يػضح  وييضش  ويديل اإلب ام عش  وهىػ مايدىس  يق
 مٔ بالتسضضد

 وقىىىىىج جىىىىىاع علىىىىى  هىىىىىحه القػاعىىىىىج العجيىىىىىج مىىىىىغ أحاديىىىىىث ر ىىىىىػل ن 
   -مش ا عل   يضل السلال ال الحرخ:  ملسو هيلع هللا ىلص

قىال: قىال ر ىػل ن  - عش سىا رضىي ن-عغ عيىج ن بىغ عسىخو -ٔ
  أر   مغ  غ فض   ان مشافقا خالرا. ومغ  ابت فض  خلىا مىش غ  ابىت  ملسو هيلع هللا ىلص

فض  خلا مغ بفاق حت  يىجع ا: إذا حىجث  ىحب. وإذا عاهىج  ىجر. وإذا وعىج 
مىىغ اجتسعىىت فضىى  هىىحه الخرىىال األر ىى  فقىىج  مٕ أخلىىع. وإذا خاصىىع ف ىىخم 

م اجتسىى  فضىى  الذىىخ، وخلرىىت فضىى  بعىىػت السشىىافقضغ، فىىرن الرىىجق، والقضىىا
باألمابىىات، والػفىىاع بىىالع ػد، والىىػرع عىىغ حقىىػق الخلىىق هىىي جسىىاع الخضىىخ، 
ومغ أخىز أوصىاف السىؤمشضغ. فسىغ فقىج واحىجة مش ىا فقىج هىجم فخضىا  مىغ 

حضىىث ييىّضغ الخ ىػل صىىل   مٖ فىخوض اإل ىبلم واإليسىىان، فإضىع ب سضع ىا؟.
ن علض  و لع أن مغ وججت فض  أر   خرال  ان مشافقا خالرا ومغ وجىج 

بعزىى ا  ىىان لجيىى  مىىغ الشفىىاق بقىىجر مىىا وجىىج فضىى ، وتلىىظ الخرىىال هىىي  فضىى 
خضابىىا األمابىىا، والإىىحب فىىي الحىىجيث، والغىىجر فىىي السعاهىىجة، والف ىىػر فىىي 
السخاصسا وحقا إب ا لإياوخ مػ قا وجخاوع مخديا، ال ترجر عىغ مىؤمغ مىؤل 

                                                           

 ٜٕٚص  ٕالسقترج في دخح االيزاح لل خجابي ج  مٔ 
بعىىج  ٛ٘, ومدىىلع فىىي "صىىحضح " رقىىع: ٖٗأخخجىى : اليخىىاري فىىي "صىىحضح " رقىىع:   مٕ 

، ودىخح ٔٚص  ٔجيث اليذىضخ الشىحيخ للدىضػشي ج ، وال ام  الرغضخ مغ حى ٙٓٔ
 ٖٙٔص  ٙرياض الرالحضغ ج 

ل  ا قلػب األبخار وقخة عضػن األخضار في دخح جػام  األخيارلعيج الخحسغ الدعجي  مٖ 
 ٕ٘ص  ٔج 
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اإليسان قلي . فخضابىا األمابىا ضلىع لرىاحي ا وبىدع لللقىا مىغ بفىػس الشىاس 
اوش ىىا، وهىىي بىىػع مىىغ الدىىخقا، وقىىج فدىىخوا الخضابىىا: ب ب ىىا الترىىخف فىىي بخ

األمابىىا بغضىىخ وجىى  دىىخعي  يضع ىىا أو جحىىجها أو ابتقاصىى ا أو الت ىىاون فىىي 
ىال أسر ىى ،  مٔ حفط ىا. ىال، أسو: ِخرس ْيتسىجأ ِبتسْقىىِجيخ: أسر ى  ِخرس قسْػلى :  أسر ى م ، م 

يىىخه قس  خالرىىاأِلسن الشإىىخسة ال خس ْيتسىىجأ، وس علىى   مٕ ْػلىى :  مىىغ  ىىغ ِفضىىِ م الس تقىى  م 
 خبلف.

قىىال: قىىال ر ىىػل ن  -رضىىي ن عش سىىا -عىىغ عيىىج ن بىىغ عسىىخ -ٕ
 بشىىي اإل ىىبلم علىى  خسىىذ. دىى ادة أن ال إلىى  إال ن وأن دمحما عيىىجه  -: ملسو هيلع هللا ىلص

 مٖ ور ىىػل ، وإقىىام الرىىبلة، وإيتىىاع الد ىىاة، وحىىع اليضىىت وصىىػم رمزىىانم
ن إ" بشىىي اإِل ىىبلم علىى  خسىىذ " أي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يقىىػل الشيىىي معشىى  الحىىجيث: 

الخسدىىا،  سىىا ال يقىىػم اإِل ىىبلم ال يقىىػم وال يتحقىىق  ىىامبل  إاّل ب ىىحه األعسىىال 
عْ  عامىا الػ ىص ، و قضىا الىجعاوع اليضت مغ الذس خ إاّل على  خسىذ دعىاوع، الجه

ه الإدخة الطىاهخة ا ع م خور وعبلما جخ م٘ م خسذ،  مٗ األر عا في أشخاف 
للقاعىجة  ا  لفطا خسذ مىح خة وقىج يتيىادر إلى  الىحهغ أّب ىا خبلفى ،عل   خخه 

بشىىىي أن السعىىىجود قاعىىىجة أي  فإىىىان األولىىى  أن يقىىىال خسدىىىا واإلجابىىىا هشىىىا
ولفع   د ادةم بال خ و ىحلظ مابعىجه على   مٙ عل  خسذ قػاعج . اإل بلم

                                                           

 ٚٔاألدب الشيػي  ص  مٔ 
 ٕٜص  ٕعسجة القاري دخح صحضد اليخاري ج مٕ 
،و مدشج اإلمىام أحسىج بىغ حشيىل ج ٜ٘ٔص  ٔصحضد ابغ خديسا للشضدابػري ج  مٖ  

 ٚٔٗص  ٛ
 ٜٚص  ٔمشار القاري دخح مخترخ صحضد اليخاري لحسدة دمحم قا ع ج  مٗ 
 ٗدخح األر عضغ الشػويا ص  م٘ 
 ٖٙٔالعجد في اللغا ص  مٙ 
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 الشرىع على  إضىسار اليجل مغ   خسذ م و الخف  على  تقىجيخ   هىي م ، و 
 .مٔ أعشي 

قىىال: -ملسو هيلع هللا ىلص - أن ر ىىػل ن -رضىىي ن عش سىىا -عىىغ ابىىغ عيىىاس -1
 - وأدىىار بضىىجه علىى  أبفىى م -أمىىخت أن أ ىى ج علىى   ىىيعا أعطىىع ال ي ىىا  

هىحا يىجل  مٕ والضجيغ والخجلضغ وأشخاف القجمضغ وال بإفت اللضاب وال الذىعخم
ويبلحىع أن لفىع  مٖ ، وأن األبىع تيى  عل  أن ال ي ىا األصىل فىي الدى ػد

 .مح خا   أعزاع أو مػاض  م  السقجر   يعا م جاع مؤبلا  حضث تسضضده 

  

                                                           

 ٖٙٔإعخاب الحجيث الشيػي للعكيخي تحقضق عيجاالل  الشي ان ص  مٔ 
، ومذىكاة السرىابضد ج ٜٖٚص  ٚج ،و الإػ ىع الػهىاجٔٙص  ٖفتد السىشعع ج مٕ 

 ٘ٓٗص  ٕ، وإاسال السعلع بفػاوج مدلع ج ٕٓٗص  ٖ
 ٕ٘ص  ٘السف ع لسا أدكل مغ تلخضز  تاب مدلع ج  مٖ 
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 -:(عشسج )انعدد  -املطهة انثاًَ : 
حضث إبى  قىج يى تي مفىخدا  وقىج يى تي مخ يىا  للعجد عذخة حالا تختز ب  

السؤبىث فضسىا  فعشجما يكػن مفخد ا  يخالع العىجد السعىجود يقىػل ابىغ قتضيىا  
الىىلبلث إلىى  العذىىخ بغضىىخ هىىاع تقىىػل هىىبلث لضىىال إلىى  عذىىخ لضىىال  والسىىح خ 

ورد  أما عشىجما يخ ىع فضصىابق   مٔ بال اع تقػل هبلها أيام إل  عذخة أيام 
في التد ضل  لتاع العذخة فىي التخ ضىع عكىذ مىا ل ىا قيلى ، ويدىكغ دىضش ا 

ة قضىل  للسىحّ خ: أحىج وإذا جىاوزت  العىجد عذىخ  مٕ في الت بضىث الح ىازيػن م
، وللسؤّبىىث إحىىجى عذىىخة واهشتىىا عذىىخة امىىخأة، عذىىخ رجىىبل، واهشىىا عذىىخ رجىىبل  

وهبلهىىىا عذىىىخ إلىىى  تدىىىعا عذىىىخ للسىىىحّ خ وهىىىبلث عذىىىخة إلىىى  تدىىى  عذىىىخة 
وفي " عذخة " لغتان: إذا قلت: " هبلث عذىخة " ف مىا بشىػ تسىضع  مٖ للسؤّبث،

 لسىىىا، وأمىىىا أهىىىل فضفتحىىىػن العىىىضغ ويكدىىىخون الذىىىضغ، وي علػب ىىىا بسشدلىىىا 
الح ىىاز فىىرب ع يفتحىىػن العىىضغ ويدىىّكشػن الذىىضغ فض علػب ىىا ملىىل " ضىىخ ا " 
وهىىحا عكىىذ لغىىا أهىىل الح ىىاز و شىىي تسىىضع، ألن أهىىل الح ىىاز فىىي  ضىىخ هىىحا 

وفضسىىا يلىىي بسىىاذج مىىغ   مٗ يذىىيعػن عاّمىىا الإىىبلم، و شىىػ تسىىضع يخففىىػن.
 -دا  ومخ يا  :للعجد عذخة مفخ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –أحاديث ر ػل ن 

ديضع بىغ بذىخ  حجهشا عيج ن بغ مشضخ قال  سعت أبا عاصع عغ -ٔ
فىي  -صىل  ن علضى  و  ىلع -لعىغ ر ىػل ن  -عغ أبذ بغ مالظ قىال :

                                                           

 ٕٗٔأدب الإاتع  البغ قتضيا تحقضق دمحم محضي الجيغ ص  مٔ 
 ٚٔٔتد ضل الفػاوج وتإسضل السقاصج ص  مٕ 
 ٕٖٓص  ٔالإشاش في فشي الشحػ والرخف ج  مٖ 
 ٕغ بىىغ عيىىج ن بىىغ السخز ىىان ج دىىخح  تىىاب  ىىضيػي  ألبىىي  ىىعضج الدىىضخافي الحدىى مٗ 

 ٜٓص
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رخها ودار  ا وحامل ا والسحسػلا إلض  و ىاقض ا عتالخسخ عذخة عاصخها وم
مىغ الحىىجيث  يتزىىد  مٔ مو اوع ىا و اىىل هسش ىا والسذىىتخي ل ىا والسذىىتخاة لى 

حخمىا مغلطىا ف ىػمغ أخيىث الإيىاوخ وأدىج يحىخم دىخب الخسىخ الذخيا أبى  
ال خاوع في بطىخ الذىخيعا اإل ىبلمضا لسىا فضى  مىغ السزىار الخلقضىا واليجبضىا 

وإجسىىاع  ملسو هيلع هللا ىلص ن تعىىال  و ىىشا بيضىى  خيسىى  بكتىىابواالجتساعضىىا وقىىج هيىىت تح
 مٕ خم بضع ىىا وعرىىخها وحسل ىىا إلىى  السدىىلسضغ و سىىا يحىىخم دىىخب الخسىىخ يحىى

 مٖ  لسعجود لػ  ان جسعا فضعتيخ واحىجهإذ ا والإبلم عل  ت ويل عذخة أصشاف
  السح خ جاع لفع عذىخة مؤبلىا  م صشع للسفخد   شاف جس  صولسا  ان لفع أ

 مصابقا للقاعجة .
ن مغ تػضى  على  ش ىخ  تىع  قال  ملسو هيلع هللا ىلصابغ عسخ عغ الشيي مارواه  -2

فىي هىحا الحىجيث تخ ضىع فىي الػضىػع لإىل صىبلة  مٗ مل  ب  عذىخ حدىشات
وتخ ضيىىا  ألّمتىى  فىىي فزىىاول  ملسو هيلع هللا ىلص بفىىبل  تصػعىىا  ال وجػ ىىا  ر يىىا مشىى فخضىىا  أو 

الػضىىىىػع، ومىىىىا فضىىىى  مىىىىغ تإفضىىىىخ الدىىىىضوات، وااتدىىىىاب الحدىىىىشات، ورفىىىى  

                                                           

ص  ٕ،و ىىشغ ابىىغ ماجىى     جٜٛ٘ص  ٖ ىىشغ التخمىحي ج ٜٕ٘ٔحىجيث رقىىع     مٔ 
 ٖٕٗص  ٕ،وصحضد ابغ ماج  ج ٕٕٔٔ

 ٕالفقىى  علىى  السىىحاهع األر عىىا السؤلىىع: عيىىج الىىخحسغ بىىغ دمحم عىىػض ال ديىىخي ج  مٕ 
      ٛٔٔ،ٗٔٔص 

 ٖٔص  ٕدخح جسل الدجاجي البغ عرفػر ج  مٖ 
، جىىىام  األصىىىػل فىىىي أحاديىىىث ٜٛص  ٔ ىىىشغ التخمىىىحي ج   ٔٙحىىىجيث رقىىىع     مٗ 

، مدىىشج الرىىحابا فىىي ٕ٘ٙ، ٕٛ٘ص  ٔ، بضىىل األوشىىارج ٖٙٚص  ٜالخ ىىػل ج 
دىىىخح  ىىىشغ التخمىىىحي مؤلىىىع األصىىىل: أبىىىػ عضدىىى    ٕٕٗصٖٙالإتىىىع التدىىىعا ج 
 ٔٔص  ٗٔذارح: عيج الإخيع الخزضخ ج هىم الٜٕٚالتخمحي  الستػف : 
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سفىخد حدىشا السؤبىث  حدىشات م جسى  للومىغ السبلحىع أن لفىع   مٔ الجرجات،
، عذىخ مزىاف ، حدىشات مزىاف ولحا جاع لفىع   عذىخ م مىح خا  دون تىاع

 مٖ إذ مسّضد هحا الشػع مغ العجد م خور مصلقامٕ إلض  
:  ضىع  ابىىت صىبلة ر ىىػل ن -رضىىي ن عش ىا -  ىولت عاوذىا  -3

 يديج في رمزان وال ؟ فقالت ما  ان ر ػل ن ملسو هيلع هللا ىلص] باللضل [ في رمزان ملسو هيلع هللا ىلص
فىىي  ضىىخه علىى  إحىىجى عذىىخة ر عىىا يرىىلي أر عىىا فىىبل تدىى ل عىىغ حدىىش غ 
وشػل شغ هع يرلي أر عىا فىبل تدى ل عىغ حدىش غ وشىػل غ هىع يرىلي هبلهىا 

 فقالت عاوذا فقلت يا ر ػل ن أتشام قيل أن تػتخ ؟ 

ا يتزىىد مىىغ هسىىحس مٗ  مفقىىال يىىا عاوذىىا إن عضشىىي تشامىىان وال يشىىام قليىىي
ىىػلس ِن  ىِجيِث أسنه رس   ىىانس قسْلي ىى   الس  ملسو هيلع هللا ىلصاْلحس ىىشسْع قسْلي ى   , وسِإذسا  س ىىاه  لسىْع يس ْضشس ىْت عس وسِإْن بسامس

اِصىل    ِبىحسِلظس  اِصىل    , وسِإذسا لسىْع تسْدىتسْخِخ مسفس ْضشساه  لسىْع تسْدىتسْخِخ مسفس يسشسام  , وسِإْن بسامسْت عس
ه  الشهىى ىىػع  ض  ْس ِبىىِ  و  ْشىىتسقس ىى    م٘ ْػِم لسىىْع ي  ِقضسام  ىىبلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص وس ِمىىْغ   بعىىج بػمىى  ِإلسىى  الره

                                                           

، واليضان في محهع اإلمىام ٜٕٚص ٔمشار القاري دخح مخترخ صحضد اليخاري ج مٔ 
 ٛٗص  ٔالذافعي ج 

 ٕٕٔاألر عضغ الشػويا  ص  مٕ 
 ٕٖٛص  ٕإرداد الدالظ إل  حل ألفضا ابغ مالظ ج  مٖ 
ص  ٔج  ، ومػشىىى  اإلمىىىام مالىىىظٕٖٓص  ٕ ىىىشغ التخمىىىحي ج  ٜٖٗحىىىجيث رقىىىع  مٗ 

ِ ْدىىىتابي ج ٘ٔٔ ،  ومدىىىشج اإلمىىىام أحسىىىج بىىىغ ٓٓ٘ص  ٔ، و  ىىىشغ أبىىىي داود الدِّ
، وصحضد ابىغ خديسىا ٕٕ٘ص  ٕ، ومدتخخج أبي عػابا جٖٓ٘ص  ٓٗحشيل ج 

ىىاِري جٓٚصٔللشضدىىابػري ج  ىىاِم الي خس ىىِحضد  اإِلمس ىىخ صس ،  فىىضس ٖٓٗص  ٔ، مْختسرس
ِفي  ج ، فزاول القخ ن ٛٙ ٘ص  ٕالياري عل  صحضد اليخاري ج  ، الشهدس للس ْدتسْغِفِخي 

 ،٘ٓٗص  ٔ
،ودىخح مذىكل ٕٔٓص  ٙالإػااع الجراري في دىخح صىحضد اليخىاري للإخمىابي ج  م٘ 

 ٖ٘ص  ٜاآهار للصحاوي  ج
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ابسْت تسشسام ، وسال يسشسام  قسْلي     ْضشس    س اِوِرِ ، ألسنه عس ة   مٔ خسرس ىبلس ابسىْت صس ْضىعس  س وقسْػل ى    س
ىىىػِل  هِ  ِتِ  وسه ىىىػس  - ملسو هيلع هللا ىلص -رس   ىىىبلس ِا صس ىىىْغ ِصىىىفس ىىىؤسال  عس ىىىانس يسْحتسِسىىىل  الد  مسزس ِفىىىي رس

لِّي ِمىْغ  ِة مسا ي رس ؤساال  عسْغ ِعجه يسْحتسِسل  أسْن يسإ ػنس ذسِلظس    ِا اللهْفِع وس خ  ِمْغ ِج س اأْلسْض س
انس يسِديج  ِفىي رس  اس مسا  س ػساب  عساِوذس لس  ذسِلظس جس ل  عس اسعساِت يسج  ْضىخِِه الخه ىانس وسالس ِفىي  س مسزس

ىْ ِتي  ىا يس لسى  مس اس عس ىفس ِد ه عه أسْتيسعسْت ذسِلىظس الرِّ ابسْت   ِباْلعسجس ْاعسا  فس سجس ى عسْذخسةس رس لس  إْحجس عس
ىػم   ىام  ه ىعه يسق  ػم  ه عه يسشس ػم  ه عه يسشسام  ه عه يسق  انس يسق  لس  أسبه    س ِجيِث وفض  داللا عس ِفي اْلحس

، ه ىىا " فسض ىىػِتخ  : " أسْر سع ىىا ه ىىعه أسْر سع ىىا ه ىىعه هسبلس ىىِجيث  ىىاعس اْلحس ِلىىحسا جس وهىىحا الحىىجيث  مٕ وس
و ىىالشطخ فىىي العىىجد السخ ىىع   إحىىجى عذىىخةم  مٖ ملسو هيلع هللا ىلص يػضىىد صىىفا صىىبلت  
 م.ر عاجاع مصابقا للسعجود لفع    جاع مخ يا  ولحا لػحع أن لفع  عذخة م

جهشا روح بغ عيادة حجهشا ز خيىا بىغ إ ىحق حجهشا أحسج بغ مشض  ح -ٗ
صىل  ن  -مكىث الشيىي   -حجهشا عسخو بغ ديشىار عىغ ابىغ عيىاس قىال : 

ي وهىػ ابىغ هىبلث ػفِ   إلضى  وت ىػحس بسكا هىبلث عذىخة يعشىي ي ى -علض  و  لع 
ا م ىاجخا ملسو هيلع هللا ىلص قىج خىخج مىغ مكى  في مكا وم  أبى ملسو هيلع هللا ىلصمكث الشيي  مٗ مو تضغ
وأصحاب  مغ مذخ ي مكا في  ملسو هيلع هللا ىلص قج مكغ بيض  - يحاب  -   إال أب ب مخ ر 

 دوة بجر، فقتلػا مش ع  يعضغ، وأ خوا بحػ ذلظ، و ابت السجة بضغ ه ختى  
و ىالشطخ فىي العىجد   هىبلث عذىخة م م٘ ملسو هيلع هللا ىلص و ضغ  دوة بجر تقل عغ  ىشتضغ.

                                                           

   ٗص  ٗدخح الدشا لليغػي الذافعي ج  مٔ 
 ٖٔٗص  ٔدخح الدرقابي عل  مػش  اإلمام مالظ ج  مٕ 
 ٕٔٙص  ٖج  اليجر  التسام دخح بلػة السخام مٖ 
 ٖ، وصىىىىىحضد التخمىىىىىحي ج٘ٓٙص  ٘ي ج  ىىىىىشغ التخمىىىىىحٕٖ٘ٙحىىىىىجيث رقىىىىىع    مٗ 

 ٕبغ اليضىىى   ج ابػري السعىىىخوف بىىىا،و السدىىىتجرك علىىى  الرىىىحضحضغ للشضدىىىٜٚٔص
 ٕ٘ٙص

 ٚٓٗص  ٜالتفدضخ الػ ضط للقخ ن الإخيع لسحسج  ضج ششصاوي ج م٘ 
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ع فىي ال ىدع األول   هىبلثم وشىابق فىي ال ىدع اللىابي لاعل  ت ويل  ىشا خى
 عذخة م إذ لػ  جاوزت  عذخةم قلت للسحّ خ: أحج عذىخ رجىبل ، واهشىا عذىخ 
رجىىبل ، وللسؤّبىىث إحىىجى عذىىخة واهشتىىا عذىىخة امىىخأة، وهبلهىىا عذىىخ إلىى  تدىىعا 

ومّسضىد  أحىج عذىخم  مٔ عذخ للسحّ خ وهبلث عذخة إل  تد  عذىخة للسؤّبىث،
ومىىغ هشىىا يسكىىغ االبتقىىال إالىى  العىىجد  مٕ دىىعضغ مشرىىػب مفىىخدإلىى  تدىىعا وت

 بعج عخض الساوا واأللع.السخ ع 

  

                                                           

 ٕٖٓص  ٔالإشاش في فشي الشحػ والرخف ج  مٔ 
 ٖٛعلع الشحػ ص الإافضا في  مٕ 
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 :) يائح ، ٔأنف(  األعداد -املطهة انثانث : 
ر مش ىا فتزىاف ألبه ىا عىجد  مٔ ف ىػ عىجد مؤتىث أمها   الساوا م ومىا تإىخه

لسسّضىىد مفىىخدا  ألن مفىخد ف ضىىضع إلىى  مسّضىده  العذىىخة ومىىا دوب ىىا وإبهسىا  ىىان ا
الساوىىا أقىىخب إلىى  مىىا ت ّسىىعس بىىالسفخد وهىىػ تدىىعػن فقىىج جسعىىت دىىي  اآحىىاد 

تزىاف "الساوىا" و  مٖ وعلض  فسسضد الساوا واأللىع يى تي مفىخدا   مٕ والعذخات
ا،  ىاٍمم مٗ فسا فػق ىا إلى  السعىجود مفىخد  ىاس عس ىْل لسِيْلىتس ِماوس  م٘ اقػلى  تعىال :  بس

لسِيل ىػا ِفىي  س :  مٙ اعة حسدة، والإدىاويإل  جس   قخ وقج تزاف "ماوا"  ْ ِفِ ىْع وس
م ٍا ِ ِشضغس وتلشضت ا فتقػل: ماوا درهىع مماوا  حكس   حكع   مألعس  ،مٚ هسبلثس ِماوس

ىا القيىضبلن  مٛ وألفا درهع ىا اْ ىتسػسى ِفض س يقػل ابغ جشي  فسِرذا صخت ِإلس  اْلِساوس
ِماوسا جاريٍا أسْيزا ِإاله أسبهظ تزضف ا ِإلس  اْلس ْفخد فت خ  م وس ه تسقػل ِعْشِجي ماوسا   بلس

ىحسِلظس ِإلسى  ِتْدىعساوسا فىِرذا صىخت ِإلسى  اأْللىع  ىا أمىٍا وس س ِماوس وادتخيت ماواس عيج وس
ىحسِلظ أسْيزىا تسقىػل ِعْشىِجي ألىع  قسىضٍز وألىع  جيىٍا وادىتخيت ألىعس  اسانس اأْلسمخ  س

ارم ىىىا اْلع مٜ بدىىتاٍن وسألىىىع دس لهىىا فىىىي إضىىافت ا ِإلسىىى  وساِحىىىج فسىىِرن قسىىىالس قساِوىىل: مس

                                                           

 ٕٓٗص ٕالسح خ والسؤبث البغ األبياري  ج مٔ 
 ٕٖ٘ص  ٔأبػ اليقاع العكيخي ج  -اللياب في علل اليشاع واإلعخاب  مٕ 
 ٕٛٙالسفرل في صشعا اإلعخاب ص  مٖ 
 ٚٙٙٔص  ٖدخح الإافضا الذافضا ج  مٗ 
  ػرة اليقخة  ٜٕ٘ يا  م٘ 
القىىىخاعات الستىىىػاتخة ،و ٓٔص ٖذىىىخجال ىىادي دىىىخح شضيىىىا الشذىىىخ فىىىي القىىىخاعات الع مٙ 

 ٕٗص  ٕجوأهخها
  ػرة الإ ع  ٕ٘ يا  مٚ 
 ٕٖٔص  ٔاألصػل في الشحػ ج  مٛ 
 ٘ٙٔاللس  في العخ ضا ص  مٜ 
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ىاف ِإلسى   ىا أسن ت زس ىا دىاب ت اْلعْذىخسة الهِتىي حكس س ػساب ِفي ذسِلظ أسبه س مشإػر. فساْل س
ا أسن تسضد ِبػساِحىج مشإىػر، فس خىح مىغ  ىل وساِحىج  جسساعسا، وساْلِعْذخيغ الهِتي حكس س

ىىاف ِإلسْضىى ِ  ىىا ي زس جعىىل مس ىىا دىىي  ف ضىىضع بذىىي  اْلعْذىىخسة، وس سس ا بذىىي    ِمْش   وساِحىىج 
ضىد اْلعْذىخيغ.  ىا ييىضغ الشهىْػع اْلس سس سس ىا بىػع ييضش ىا،  س اف ِإلسْض س ا ي زس اْلعْذخيغ أِلسبه س
مسا دي  ا مىغ اْلعْذىخسة وساْلِعْذىخيغ. قضىل لسى  : أمىا دىي  ا مىغ  فسِرن قسالس قساِول: وس

سسا أسن اْلعْذىخسة عقىج، وسأمىا دىي  ا مى ا عقج،  س ىا اْلعْذخسة فسؤِلسبه س غ اْلعْذىخيغ فسؤِلسبه س
 واآن يىىىتع التصيضىىىق علىىى  بسىىىاذج مىىىغ حىىىجيث ر ىىىػل ن مٔ تِلىىىي التدىىىعضغ.

 .ملسو هيلع هللا ىلص  

ىىلهعس أسبهىى   قسىىالس:  مىىا -ٔ لسْضىىِ  وس س ىىله   ه  عس ىىِغ الشهِيىىيِّ صس ِويس عس سْن يسِقىىعس »ر  ألس
ْضخ  لس   ِمْغ أسْن يسس خه  ا ْع ِماوساس عساٍم خس ج  لِّي أسحس ْي أسِخضِ  وسه ػس ي رس  لحيوسا مٕ «بسْضغس يسجس

ْوا أسنه ذسِلىظس يسْقصسى    لسىْع يسىخس ىلِّي، وس ِي الس رس ىْضغس يسىجس ورس بس ِخه ػا الس خ  لسْضِ  أسْهِل الِعْلِع:  س عس
لِ  ج  ةس الخه بلس صس
 أن لفىع   ماوىا م –ملسو هيلع هللا ىلص  –ويبلحع أب  في حىجيث ر ىػل ن  مٖ 

لفىىع  عىىام م مفىىخدا م ىىخورا  وجىىاع هشىىا مىىح خا  ولىىدم  لفىىع   ماوىىا م  قىىج ولضىى 
 حالا واحجة .

ىػلس  هِ  -ٕ ْيىخسةس، أسنه رس   ة  ِفىي مسْدىِ ِجي هسىحسا »قسىالس:  ملسو هيلع هللا ىلصعسْغ أسِبىي ه خس ىبلس صس
ٍة ِفضسسا ِ ػساه ، ِإاله السسْدِ جس ال بلس ْضخ  ِمْغ أسْلِع صس خسامس خس ون العلضع بالحكسا  مٔ «حس

                                                           

 ٖٖ تاب العجد في اللغا ألبي الحدغ علي بغ إ ساعضل بغ  ضجه السخ ي ص  مٔ 
يىىث ، وجىىام  األصىىػل فىىي أحادٛ٘ٔص  ٕ ىىشغ التخمىىحي  ج ٖٖٙحىىجيث رقىىع    مٕ 

، ٕٓٗص  ٚٗ، ومدىىىشج الرىىىحابا فىىىي الإتىىىع التدىىىعا ج ٘ٔ٘ص  ٘الخ ىىىػل ج 
 ٘٘ٗص  ٕودخح الدشا ألبي دمحم اليغػي الذافعي ج

 ٕٙص  ٗالسدشج السػضػعي ال ام  للإتع العذخةج  مٖ 
ىاِري  ،ٚٗٔص  ٕ شغ التخمىحي ج ٕٖ٘حجيث رقع   مٔ  ىاِم الي خس ىِحضد  اإِلمس ىخ صس ومْختسرس

، وحىىجيث ٗٙٔص  ٕو ىىط ألبىىي القا ىىع الصيخابىىي ج لسع ىىع األ وا ،ٖٛٗص  ٔج 
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 سىا فزىل  مٔ التي ألجل ا ف ّزل زمغ  عل  زمسغ ، وف ّزل مكىان  على  مكىان
ْدىِ ِج  مٕ بعس الشاس عل  بعىس ىػِل اْلسس خ  ىْضغس أسْهىِل اْلِعْلىِع ِفىي د  فس بس وسالس ِخىبلس

ْدىِ ِج الشهِيىيِّ  تسْفِزىضِل مس ىله  -اأْلسْقرس  ِفي هسىحسا اْلع س ىػِم، وس ىلهعس  صس لسْضىِ  وس س  - ه  عس
ْسلسىىاِ  لسْضىىِ  ِفىىي اْل   ىىِجيِث أسنه و  و ىىحلظ  ىىل عسىىل بالسجيشىىا بىى لع مٖ عس ىى  اْلحس ْعشس مس

ىى ىىػلِ الره ْدىىِ ِج الخه   ةس ِفىىي مس ٍة ِإاله  ملسو هيلع هللا ىلص بلس ىىبلس ىىاِجِج ِبىى سْلِع صس ىىاِوِخ اْلسسدس ىىل  ِمىىْغ  س أسْفزس
خسامس فسِرنه  وِن  اْلسسْدِ جس اْلحس ِة ِفضىِ  ِبىج  بلس ل  ِمغس الره ػِل أسْفزس ةس ِفي مسْدِ ِج الخه   بلس الره

و الشطخ في لفع   ألع م يبلحع أب  لدم صػرة واحجة وولضى  لفىع  مٗ اأْلسْلعِ 
إذمىىغ    صىىبلة م مفىىخدا م ىىخورا  وجىىاع هشىىا مؤبلىىا  مصابقىىا للقاعىىجة الشحػيىىا 

 .م٘ السعلػم أن لفع   ألع م مح خ 

  

                                                                                                                                    

خهاج ج  ، ومدىشج ٕٛٔص  ٕالدخاج بغ م خان الخخا ابي الشضدابػري السعخوف بالده
ص  ٘ٔاليىدار السشذىػر با ىع اليحىخ الدخىىارابغ عيضىج ن العتإىي السعىخوف بىىاليدار ج

ٙٗ 
 ٗٛٔص  ٓٔالتحخيخ والتشػيخ البغ عادػر ج  مٔ 
 ٖ٘ص  ٕفي دخح الحجيث ج  السش ل الحجيث  مٕ 
 ٜٚٗص  ٗأضػاع اليضان في إيزاح القخ ن بالقخ ن ج  مٖ 
 ٚٙص ٖالسيجع في دخح السقش  ج  مٗ 
 ٕٓٗص ٕالسح خ والسؤبث البغ األبياري  ج م٘ 
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 ( ٔياتًٍُٓا10 -11انعدد املسكة يٍ ) -انثانث :املثحث 
 يقت االدىارة الى  العىجد السخ ىع عشىج الحىجيث على  العىجد    عذىخة م 
ودخح حالتى  عشىج التخ ضىع حضىث العىجد   عذىخة م يصىابق السعىجود فىي حىال 
تخ ضيىى  مىى  األعىىجاد مىىغ    واحىىج إلىى  تدىىعا م وهىىػ مايدىىس  بع ىىد العىىجد 

  واحج واهشان م فضصابقان السعجود تىح ضخا  وت بضلىا  السخ ع أما صجره فاألعجاد 
 -:و ىحلظ قػلى  تعىال   مٔ   إبي رأيت أحج عذخ  ػ يا م -:بحػ قػل  تعال  
ففي اآيا األول  الإػ ع مح خ فصابق  العجد   أحج ،  مٕ م  اهشتا عذخة عضشا  

ؤبىث عذخ م صجرا  وع دا  و ىحلظ فىي اآيىا اللابضىا لفىع  السعىجود   عضشىا م م
مسىا أعىخب فضى  الرىجر  هشىا ف ػ فصابق  العجد  اهشتا ، عذخة م صجرا  وع دا  

و شي الع د إذ اهشتي معخب إعخاب السلش  لليىػت ألفى  رفعىا  وابقبلب ىا برىيا  
وجخا  ، وأن عذخة ميشي  ولسا تشدلت مشدلا بػن اهشتضغ لىع يرىد إضىافت ا ، 

لحكسا في جعل الساع اهشتي وهشا ا تفدار: ما ا مٖ فبل يقال : اهشتا عذختظ
عذخة عضشا؟ وال ػاب: أب   ان في قىػم مػ ى   لىخة والإلضىخ مىغ الشىاس إذا 
ادىىتجت ب ىىع الحاجىىا إلىى  السىىاع هىىع وجىىجوه فربىى  يقىى  بضىىش ع تذىىاجخ وتشىىازع 
ور سا أفز  ذلظ إل  الفتغ العطضسا ف اسل ن تعال  هحه الشعسا بى ن عىضغ 

بغضىىخه والعىىادة فىىي الىىخهط الػاحىىج أن ال لإىل  ىىيط مىىش ع مىىاع معضشىىا ال يخىتلط 
ييشى  وفىي االعىخاب  مٗ يق  بضىش ع مىغ التشىازع ملىل مىا يقى  بىضغ السختلفىضغ.

علىى  فىىتد ال ىىْدأيغ فىىي محىىل ...  أي  بحدىىع مػقىى  العىىجد  العىىجد السخ ىىع

                                                           
  ػرة يػ ع ٗ يا   مٔ 
  ػرة اليقخة  ٓٙ يا  مٕ 
 ٜٖٔص  ٔاليحخ السحضط ج  مٖ 
 ٖٓ٘ص  ٖ مفاتضد الغضع = التفدضخ الإيضخج مٗ 
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صىػره و م ٕٔ  العىجد إذ مٔ  عذىخةم ، اهشتىا عذىخ عىجا العىجد  اهشىا  السخ ىعم
، فىي الرىجر  ي خىحان إعىخاب السلشى  ملحقىان بى   اهشا عذخ، اهشتىا عْذىخةم 

د ه يطل ميشضًّا عل  الفتد ميشضا  م ٜٔإل   ٖٔ، ٔٔحه األعجاد   وه مٕ .وعس  
 مٖ   خسىذ وعذىخة م   ي خسذ عذخة ملبل  فإذ األصل لرخف ا عغ وج  ا 

ل ىىا علىى  العذىىخة ومىىا  فا ىىتخفػا وأرادوا االخترىىار فحىىحفػا الىىػاو مش ىىا حسىىبل  
حىاد لقخ  ىا مش ىا ولتإىػن على  لفىع  األعىجاد السفىخدة وإن  ىان قيل ا مغ اآ

بلغػا العذخيغ ردوها إلى  العصىع ليعىجها لسا  األصل هػ العصع بجلضل أب ع 
ا  ىان اليشىاع على  بسىوإواحىجا   وجعىبل ا ىساس  عغ اآحاد هع ر ع ال دعان معىا  

مىىا  يفىىتد ي حىىضغ ضىىع إلىى  األول صىىار بسشدلىىا تىىاع الت بضىىثالفىىتد ألن اللىىاب
سىا  ألب وفتد اللىابي ألن الفىتد أخىع الحخ ىات وألن يكىػن ملىل األول قيل ا

واحجا  فلىع يكىغ ألحىجهسا مديىا على  اآخىخ ف خيىا م ىخى  ا سان جعبل ا سا  
 اهشتىىا عذىىىخة مو  ،ويدىىتلش  مىىغ هىىىحا اليشىىاع  اهشىىا عذىىخواحىىجا  فىىي الفىىتد  

 -وذلظ لدييضغ : مٗ فالرجر يعخب إعخاب السلش  والع د ييش  عل  الفتد

أن يكػن قضا ا  عل   اوخ أخػات  لتزسش  معش  حخف العصع وهػ  -ٔ
 .الػاو

                                                           

 ٕٙ٘ص  ٗأوضد السدالظ إل  ألفضا إبغ مالظ ج مٔ 
 ٖٕٚص  ٜالتحيضل والتإسضل في دخح  تاب التد ضل ج  مٕ 
،وارتذىىاف الزىىخب مىىغ لدىىان ٚٛص ٕدىىخح  تىىاب  ىىضيػي  ألبىىي  ىىعضج الدىىضخافي ج مٖ 

 ٕٕ٘دخح ابغ الشاضع عل  ألفضا ابغ مالظ ص و ،ٕٗٚ-ٔٗٚص  ٕالعخب ج 
،ودىىخح الإافضىىا ٕٙٔ -ٔٙٔص  ٕ، والسقتزىىع جٕٕٔ- ٜٕٔأ ىخار العخ ضىىا ص  مٗ 

ص  ٗ، ودخح السفرل البىغ يعىضر ج  ٖ٘ص  ٕ، و تاب  ضيػي  جٚٛص  ٕ –
 ٛٙص  ٗ، وحادضا الريان ج ٖٔٔ
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 .مٔ ألب  قام مقام الشػن مغ اهشضغ التي تححف عشج االضافا  -ٕ

 فىىرذا جىىاوز  -:ل قىىاوقىىج جسىى   ىىضيػي  هىىحه القػاعىىج فىىي  تابىى  حضىىث 
خ العذىىخة فىىداد علض ىىا واحىىجا  قلىىت: أحىج عذىىخ،   بهىىظ قلىىت: أحىىج  جسىىل. السىح ه

، وهسا حخفان جعبل ا سا  واحجا ، ضسػا أحج إل  عذخ  ولضدت في عذخ ألع 
ولىىىع يغضهىىىخوا أحىىىج عىىىغ بشاوىىى  الىىىحي  ىىىان علضىىى  مفىىىخدا  حىىىضغ قلىىىت: لىىى  أحىىىج  
وعذخون عامىا ، وجىاع اآخىخ على   ضىخ بشاوى  حىضغ  ىان مشفىخدا  والعىجد لىع 

عذىخة بلغىا  وإن جاوز السؤبهث العذخ فىداد واحىجا  قلىت: إحىجى،ي اوز عذخة
بشي تسضع،   بسا قلت: إحجى بيقا. و لغا أهل الح از: إحىجى عذىخة،   بسىا 

عذىخة  قلت: إحىجى تسىخة. وهسىا حخفىان جعىبل ا ىسا  واحىجا  ضىس ػا إحىجى إلى 
 ولع يغضخوا إحجى عىغ حال ىا مشفىخدة  حىضغ قلىت: لى  إحىجى وعذىخون  ىشا .

خ واحىىجا  علىى  أحىىج عذىىخ قلىىت: لىى  اهشىىا  عذىىخ، وإنه لىى  اهشىىي فىىرن زاد السىىح ه
عذخ، لع تغضخ االهشضغ عغ حال سا إذا هشضت الػاحج،  ضخ أبظ حىحفت الشىػن 
ألنه عذخ بسشدلا الشػن، والحخف الحي قيل الشػن في االهشضغ حخف إعىخاب، 

وإذا زاد بضهشىىا ذلىىظ فضسىىا يشرىىخف وال يشرىىخف ، ولىىضذ  خسدىىا عذىىخ. وقىىج 
بث واحجا عل  إحجى عذىخة قلىت: لى  هش تىا عذىخة واهشتىا عذىخة، وإن لى  السؤه

هشتي عذخة واهشتي عذخة. و لغا أهل الح از: عذخة. ولع تغضخ اللشتضغ عىغ 
حال سا حضغ هشهضت الػاحجة، إال أنه الشػن ذهيت، هشا  سا ذهيت في االهشضغ؛ 
. و شي الحخف الحي بعج إحجى وهشتضغ عل   ا السح خ والسؤبهث  ػاع  ألن قره

والطىاهخ مىغ  مٕ ع ي اوز العذخ،  سا فعل ذلظ بالسىح خم ضخ بشاو  والعجد ل
ابلم  ضيػي  أن العجد مغ  أحج عذخ إلى  تدىعا عذىخ م مخ ىع مىغ جىدأيغ 

                                                           
 ٕٕٓ،و أ خار العخ ضا ص ٙ٘ -٘٘ص  ٕالإتاب لدضيػي  ج  مٔ 
 ٛ٘٘ -ٚ٘٘ص  ٖالإتاب لدضيػي  ج  مٕ 
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، وهسىا حخفىان جعىبل ا ىسا  واحىجا ، ضىسػا  صجر وع دولضدت في عذىخ ألىع 
 أحج إل  عذخ ولع يغضهخوا أحج عغ بشاو  الحي  ان علض  مفخدا

باإلضافا لسا  يق ذ خه عشج الحجيث  ملسو هيلع هللا ىلص و الشصخ في أحاديث ر ػل ن
  -:شاك أمللا أخخى عل  الشحػ التاليهعغ العجد   عذخة م في حال تخ ضي  

إحىىجى عذىىىخة  ملسو هيلع هللا ىلصعىىغ أبىىي الىىىجرداع قىىال :  ىى جت مىىى  ر ىىػل ن -ٔ
أبى  عىجد إحىجى عذىخة م لىػحع فىي العىجد   مٔ   جة مش ا التي في الىش ع 

مخ ع مغ  إحجى ، عذىخة م شىابق السعىجود   ى جة م فىي الت بضىث  سىا أبى  
 ميشي عل  الفتد في صجره وع ده .

صىل  ن علضى  و  ىلع  -عغ جابخ بغ  سخة قال : قال ر ىػل ن -ٕ
قىال هىع تإلىع بذىيع لىع أف سى  فدى لت  يكىػن مىغ بعىجي اهشىا عذىخ أمضىخا   -

جىىج بىىالشطخ فىىي هىىحا الحىىجيث و   مٕ ير الىىحي يلضشىىي فقىىال قىىال  ل ىىع مىىغ قىىخ 
 العىىجد   اهشىىا عذىىخ م عىىجد مخ ىىع مىىغ  اهشىىا، عذىىخ م  وقىىج شىىابق السعىىجود

أمضىىخا م وأن إعىىخاب صىىجر العىىجد  اهشىىا م جىىاع مخفػعىىا  وعبلمىىا رفعىى  األلىىع  
 .ملحقا  بالسلش  أما لفع    عذخم ف اع ميشضا  

خضىت على  عغ عيضج ن بغ عسخ عغ باف  عغ ابغ عسىخ قىال : ع-ٖ
في جىضر وأبىا ابىغ أر ى  عذىخة فلىع يقيلشىي هىع عخضىت علضى   ملسو هيلع هللا ىلصر ػل ن 

                                                           
 ٚ٘ٗص  ٕ شغ التخمحي ج ٛٙ٘حجيث رقع    مٔ 
وجىىام  األصىىػل فىىي أحاديىىث  ،ٗٔٗص  ٘ ىىشغ التخمىىحي ج ٖٖٕٕحىىجيث رقىىع   مٕ 

والسدشج  ،ٕٙص ٖٙمدشج الرحابا في الإتع التدعا ج و ،ٖٚص  ٕالخ ػل ج 
 ٕٚص  ٕالسػضػعي ال ام  للإتع العذخة السؤلع: ص ضع عيج ال يارج
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لىىػحع  ىىحلظ فىىي  مٔ ممىىغ قابىىل فىىي جىىضر وأبىىا ابىىغ خسىىذ عذىىخة فقيلشىىي
العىجديغ   أر ىى  عذىىخة ، وخسىىذ عذىىخةمأي  ىىشا ،صىىجره   أر ىى  ، خسىىذ م 

قىا  للسعىجود وقىج بشىي بضشسىا الع ىد   عذىخة م مصابمح خان مخالفىان للسعىجود 
 .العجد صجره وع ده عل  فتد ال دأيغ 

السجيشا صل  بحػ  ملسو هيلع هللا ىلص بغ عازب قال : لسا قجم ر ػل نعغ اليخاع -ٗ
 مٕ بضت السقجس  تا أو  يعا عذخ د خا  

  

                                                           

تىىع ، ومدىىشج الرىىحابا فىىي الإٕٔٔص  ٗ ىىشغ التخمىىحي ج  ٔٔٚٔحىىجيث رقىىع  مٔ 
 ٖٔص  ٚٔ، والسدشج السػضػعي ال ام  للإتع العذخةج٘ٔص ٙٔالتدعا ج 

 ٕٚٓص  ٘ شغ التخمحي ج  ٕٜٕٙحجيث رقع  مٕ 
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حد ٔعشسٌٔ، ٔ سعح ٔا)انعدد املعطٕف ْٕٔ:  -املثحث انسات  :
 -(:ًٓأ سعٌٕ ٔيا تٍُ

العىىىجد السعصىىىػف ويذىىىسل مىىىغ   واحىىىج وعذىىىخيغ إلىىى  تدىىىعا وتدىىىعضغ 
 -:في الإشاش  ساورد فسومابضش سا عجا ألفاظ العقػد م ل  قػاعج تختز ب  

عسل مىا دون توإذا عصفت عذخيغ إل  تدىعضغ على  واحىج إلى  تدىعا، فتدى 
العذخة عل  ما عخفت، وتعصع علض ىا عذىخيغ بتغضضىخ لفىع واحىج إلى  أحىج، 

، ضىىىخ لفىىىع واحىىىجة إلىىى  إحىىىجى، فتقىىىػل للسىىىحّ خ: أحىىىج وعذىىىخون رجىىىبل  وتغض
مىىا بعىىج الػاحىىج علىى  مىىا دىىخح، ، هىىّع ت خىىح وللسؤبىىث: إحىىجى وعذىىخون امىىخأة  

إلى   ، واهشتىان وعذىخون امىخأة  علض ، فتقىػل: اهشىان وعذىخون رجىبل  وتعصع 
، وإّبسىىا لىىع تخّ ىىع اآحىىاد مىى  ، وتدىى  وتدىىعضغ امىىخأة  تدىىعا وتدىىعضغ رجىىبل  

وأخػات ا  سا رّ يت مى  العذىخة، ألّن الىػاو فىي عذىخون والضىاع فىي عذخيغ 
 مٔ م عذىىخيغ وأخػات ىىا عبلمىىا لئلعىىخاب، والتخ ضىىع مػجىىع لليشىىاع فتعىىّحر،

ومعشىىى   ذلىىىظ  ابىىى  إذا زدت علىىى  " العذىىىخيغ " بّضفىىىا أعخ تىىى ، وعصفىىىت " 
دىىىىا وعذىىىىخيغ " وهىىىىحه " هبلهىىىىىا العذىىىىخيغ " علضىىىى   قػلىىىىظ: " أخىىىىىحت خس

ال يرىىد أن ييشىى  الشّضىىع مىى  العذىىخيغ؛ ألبىى  معىىخب، وال  "، ألبىى وعذىىخون 
يرد أن ييش  ا ع م  ا ع وأحجهسا معخب، ولىع يقى  اآخىخ مػضى  دىيع 
مش ،  ػقػع: " عذخ " في مػض  الشػن مىغ " اهشىي عذىخ ".ويشرىع الشىػع 
الحي بعج: " العذخيغ " إل : " التدعضغ " ويػّحج ويشّإخ، والحي أوجىع برىي  

س  فض  بىػن بسشدلىا: " ضىار ضغ " وي ىػز إ ىقا  بػبى  إذا أن " عذخيغ " ج
أضىىىضع إلىىى  مالىىىظ  قػلىىىظ: هىىىحه عذىىىخو زيىىىج وعذىىىخون يصلىىىع مىىىا بعىىىجه 

                                                           

 ٕٖٓص  ٔالإشاش في فشي الشحػ والرخف ج  مٔ 
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عشىىجإعخاب العىىجد السعصىىػف فىىي مكابىى  برىىػرة  وعلىى  هىىحا  مٔ ويقتزىىض .
صحضحا، فضػض  ا س ا ضاهخ ا مكان العجد، هع يعخِب اال عس الطىاهخ، فىرعخاب 

 ٖٕاب  العجد فىي مكابى ، بحىػ:  حزىخ هػ هػ إعخ  اال ع الطاهِخ في مكاب 
م، فتخ ىىىع هكىىىحا:  حزىىىخ هبلهىىىا   ىىىام، هىىىي ملىىىل قػلىىىظ:  حزىىىخ محسىىىج  شالي 
ىىام؛ ألب ىىا وردت هشىىا فىىاعبل   سىىا أن صىىجر العىىجد السعصىىػف  وعذىىخون شالي 

الع يكىىىغ يعامىىل  مىىغ حضىىىث التىىح ضخ والتابضىىىث  و ىىحلظ اإلعىىخاب معاملىىىا  مىى
تدىىعػن م فضلىىدم صىىػرة واحىىجة تىىح ضخا   –ن عذىىخومىىا لفىىع العىىجد  معصػفىىا  أ

خب إعىىخاب جسىى  السىىح خ الدىىالع ملحقىىا  بىى  معصػفىىا عىىخاب فضعىى بضلىىا  أمىىا اإلوت
و عج هحا العخض لقػاعج العجد السعصػف  عل  العجد مغ   واحج إل  تدعا م

التىي يشصيىق علض ىا تلىظ القػاعىج  ملسو هيلع هللا ىلص أعخض لشساذج مىغ أحاديىث ر ىػل ن
  -عل  الشحػ التالي:

دى خا  و مىغ بدىا ملسو هيلع هللا ىلصعغ حسضج عغ أبذ : أب  قىال  لى  ر ىػل ن -ٔ
وعذخيغ يػمىا قىالػا يىا ر ىػل ن إبىظ  لضىت دى خا ؟  ف قام في مذخ ا تدعا  

 مٕ فقال الذ خ تد  وعذخون 

تإىىخر  ا  معصػفىى ا  م عىىجد ٜٕبىىالشطخ فىىي الحىىجيث الدىىابق ب ىىج العىىجد   
   تدىى  وعذىىخون م مخفػعىىا  ولإىىغ  تدىىعا  وعذىىخيغ م مشرىىػ ا  ، وتضغ مىىخ 

يشيغىي شيقىا  لقاعىجة العىجد مىغ ن م فإىايبلحع أن السعىجود مىح خ وهىػ  دى خ
م فسىبلزم ٕٓأمىا لفىع   م أن يكػن  تدعام بالت بضث مخالفىا  للسعىجود ٜ-ٖ 

م عذىىخيغفمىىح خا  أو مؤبلىىا  أمىىا اإلعىىخاب   لرىىػرة واحىىجة  ىىػاع  ىىان السعىىجود
                                                           

 ٖٜص  ٕدخح  تاب  ضيػي  ألبي  عضج الدضخافي ج  مٔ 
التدىعا  ، ومدشج الرحابا في الإتعٖٚص  ٖ شغ التخمحي  ج  ٜٓٙحجيث رقع  مٕ 

 ٖٙٔص  ٖٔ، والسدشج السػضػعي ال ام  للإتع العذخة جٙٔٗص  ٚٔج
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بالشرع معصػف عل   تدعا  م مشرػب ملل ، و  عذخون م اللابضا بىالخف  
معصىىػف علىى    تدىى  م مخفىىػع مللىى  شيقىىا  لقاعىىجة اعىىخاب العىىجد السعصىىػف 

 -و حلظ العجد   تد  وعذخون م في الحجيث التالي :

فلسا مزت تدى   قال الدهخي : ف خيخبي عخوة عغ عاوذا قالت :  -ٕ
 بجأ بي فقال : يىا عاوذىا إبىي ذااىخ لىظ دىضوا   ملسو هيلع هللا ىلصلشيي وعذخون دخل علي ا

فبل تع لي حت  تدت مخي أبػيظ قالت هع قخأ هىحه اآيىا ي يىا أي ىا الشيىي قىل 
: ػي لع يكػبا ي مخابي بفخاق  فقلتاآيا قالت : علع ون أن أبمٔ ألزواجظ { 

: والىجار اآخىخة قىال معسىىخ أفىي هىحا أ ىت مخ أبىػي ؟ فىربي أريىىج ن ور ىػل 
فىى خيخبي أيىىػب أن عاوذىىا قالىىت لىى  : يىىا ر ىىػل ن ال تخيىىخ أزواجىىظ أبىىي 

إال أن  مٕ مولىع ييعلشىي معشتىا    : إبسا بعلشي ن ميلغىا  تختظ فقال الشيي ملسو هيلع هللا ىلصاخ
  تد  وعذىخون م مصىابق لقاعىجة السخالفىا بىضغ العىجد والسعىجود هشا العجد 

م وجىىاع العىىجد السعصىىػف علضىى  يػمىىا    مزىىت تدىى  وعذىىخون  علىى  ت ويىىل
 ػعا  والعجد السعصػف مخفػع ملل .مخف

  

                                                           

 ٖ٘ ػرة   األحداب    يا  مٔ 
فىي صىحضد  ٖٕٗٙ، وحجيث رقىع ٕٓٗص  ٘ شغ التخمحي ج   ٜٖٖٔحجيث رقع مٕ 

 ٕٔٔص  ٖالتخمحي ج 
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 اخلامتح
الحسىىج ز الىىحي بشعستىى  تىىتع الرىىالحات ،والرىىبلة والدىىبلم علىى  بيضىى  

 .....ال ادي اليذضخ ، وعل   ل  وصحي  الصضيضغ األخضار 
 أما بعج 

دورالحىىجيث الشيىىػي الذىىخيا فىىي  بحلىىي الىىحي يحسىىل عشىىػان  ا هىىػذاف ىى
قسىىت فضىى   م-العىىجد  بسػذجىىا   فىىي  تىىاب  ىىشغ التخمىىحي -الذىىاهج الشحىىػي 

التخمىحي حاديىث الشيػيىا الىػاردة فىي  تىاب  ىشغ بعخض بساذج للعىجد فىي األ
سقجما وضحت فض ا أهسضا السػضػع وشخيقا العخض فض  و يع وقج بجأت  ب
و ل فرل ذ خت فض  عىجة مياحىث  تس ضج وفرلضغإل  وقدست   اختضاري ل  

 -شتاوع التالضا :إل  التػصلت  و عج ماعخضت  فض  

صحا اال تذ اد بالحجيث الشيػي الذخيا واالحت اج ب  في الشحػ  -ٔ
يىتع اال تذى اد بىالقخ ن الإىخيع ،و الذىعخ العخ ىي العخ ي واألخىح بلغتى  فإسىا 

 فضشيغي أن يكػن حجيث أدخف الخلق هػ األول  بحلظ.
إض ػر جابع مغ ال ػابع الشحػيا في األحاديث الشيػيا التي رواها  -ٕ

 اإلمام التخمحي .
الىىىخة  ذ ىىىخ عىىىجد األّيىىىام والذىىى ػر والدىىىشػات أو عىىىجد الرىىىفحات  -ٖ

السعخوفا في علع الحداب و  ان ال ّبج مىغ والس ّلجات وأملال ذلظ باألعجاد 
قخاعت ىىا بىىالحخوف و ىىحا اإلتضىىان بتسضضدهىىا علىى  الػجىى  الرىىحضد مىىغ ج ىىا 
التعخيا والتشإضىخ واإلفىخاد وال سى  والتىح ضخ والت بضىث مسىا أعصى  بىاب العىجد 

 في الشحػ العخ ي أهسضا  يضخة.
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ػاعج يبلحع مغ خبلل اليحث تػافق األحاديث التيػيا الذخيفا م  ق  -ٗ
 العجد في  تع الشحػ .

ليىىىاب العىىىجد قػاعىىىج  م سىىىا ي ىىىع أن ت خاعىىى  عشىىىج الإتابىىىا لؤلعىىىجاد   -٘
 ب حخف عخ ضا، يدتفضج  مش ا  ل  مغ ل ع ِصلا  بالإتابا.

ب حدىىع مػقعىى  فىىي ال سلىىا، فقىىج يقىى  ميتىىجأ ، وقىىج يقىى   -ٙ العىىجد ي عىىخس
، إلى   ضىخ ذلىظ فاعبل ، أو باويا  عىغ الفاعىل، أو مفعىػال  بى ، أو مزىاف ا إلضى 

 .مغ السػاق  الشهْحػيا
فىىي مكابىى  برىىػرة صىىحضحا،  -برىىػره السختلفىىا -إلعىىخاب العىىجد  -ٚ

بزىى  ا ىىس ا ضىىاهخ ا مكىىان العىىجد، هىىع بعىىخِب اال ىىعس الطىىاهخ، فىىرعخاب اال ىىع 
 .الطاهِخ في مكاب  هػ إعخاب  العجد في مكاب 

  مالعىىجد مخادفىىا  للفىىع  مالىىخقع دىىتخجم لفىىع  مسىىغ ي ا   لضىىخ يبلحىىع أن  -ٛ
بسعش  أن العجد هػ الىخقع والىخقع هىػ العىجد فىي حىضغ أن السع سىات العخ ضىا 

 التفضج ذلظ فإلسا رقع تجور حػل معان متعجدة لضذ مش ا العجد .
 ىىىشغ التخمىىىحي  تىىىاب باليحىىىث فىىىي األحاديىىىث الشيػيىىىا الىىىػاردة فىىىي  -ٜ

ودرا ىىا بىىاب العىىجد فض ىىا وجىىج أن جسضىى  قػاعىىج العىىجد تىىع تغصضت ىىا ب حاديىىث 
 .فض   –ملسو هيلع هللا ىلص  – ػل ن ر 

أبىى  قىىج يىىتع ا ىىتشيا  أحكىىام دىىخعضا علىى  تحجيىىج العىىجد  سىىا فىىي  -ٓٔ
:  ىى لت ر ىىػل ن حىىجيث  أبىىػ  ىىلسا بىىغ عيىىج الىىخحسغ عىىغ معضقضىىع قىىال 

 عغ مدد الحر  في الربلة ؟ فقال إن  شىت ال بىج فىاعبل فسىخة واحىجةم ملسو هيلع هللا ىلص
ل  ن علضى  و  ىلع فىي الخسىخ عذىخة عاصىخها  لعىغ ر ىػل ن صىو حلظ  

ومتعرخها ودار  ا وحامل ىا والسحسػلىا إلضى  و ىاقض ا و اوع ىا و اىل هسش ىا 
 .والسذتخي ل ا والسذتخاة ل م 
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ي الستػاض  في بحلي حػل اال تذ اد بالحجيث الشيػي  حا ج جفو عج 
قىىا مىىغ أبىىػاب الشحىىػ مصي خت لىى   بىىاب العىىجد بسػذجىىا  تىىخاالذىىخيا والىىحي 

الىحي ادىتسل على  العجيىج مىغ أحاديىىث  م ىشغ التخمىحي قػاعىجه على   تىاب 
م ألىىع  –التىىي ادىىتسلت علىى  األعىىجاد السختلفىىا مىىغ  واحىىج  ملسو هيلع هللا ىلصن  ر ىىػل

 .و ضخهمابضغ عجد مفخد وعجد مخ ع وعجد مزاف وعجد معصػف 

بى  الشفى   أ  ل ن أن ي عىل عسلي خالرىىا  لػج ى  الإخيىىع , وأن يشفى 
العسضع , إبى  هىػ اليىخ  الخحضىىع , وصىل  ن على  بيضشىا و لى  وصىحي  و ىلع 

 . تدلضسا   لضخا  
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 املساج 
 القخ ن الإخيع -ٔ

أدب الإاتع السؤلىع : أبىػ دمحم عيىجن بىغ مدىلع بىغ قتضيىا الإىػفي -ٕ
مرىىخ الصيعىىا الخابعىىا ،  -كتيىىا الت اريىىا  السىىخوري الىىجيشػري الشادىىخ : الس

 تحقضق : دمحم محض  الجيغ عيجالحسضج ٖٜٙٔ

ىىْػلي -ٖ األدب الشيىىػي السؤلىىع: دمحم عيىىج العديىىد بىىغ علىىي الذىىاذلي الخس
بضىىىىخوت الصيعىىىىا: الخابىىىى ،  –فىىىىا هىىىىى الشادىىىىخ: دار السعخ ٜٖٗٔ الستىىىىػف : 

 هىٖٕٗٔ

 بغ يػ ع ارتذاف الزخب مغ لدان العخب السؤلع: أبػ حضان دمحم-ٗ
هىىى م   ٘ٗٚبىىغ علىىي بىىغ يػ ىىع بىىغ حضىىان أهضىىخ الىىجيغ األبجلدىىي  الستىىػف : 

تحقضىىق ودىىخح ودرا ىىا: رجىىع علسىىان دمحم  مخاجعىىا: رمزىىان عيىىج التىىػاب 
 مٜٜٛٔ -هى  ٛٔٗٔالشادخ: مكتيا الخاب ي بالقاهخة الصيعا: األول ، 

بىخاهضع إرداد الدالظ إل  حل ألفضا ابغ مالظ السؤلع: بخهان الجيغ إ-٘
هىى السحقىق: د.  ٚٙٚبغ دمحم بغ أبي بكىخ أيىػب بىغ قىضع ال ػزيىا الستىػف  

 دمحم بغ عػض بغ دمحم الد لي

أ اس اليبل ا السؤلع : أبػ القا ىع محسىػد بىغ عسىخو بىغ أحسىج، -ٙ
الدمخذخي جار ن مرجر الإتاب : مػق  الػراق ت لضع: أبػ القا ع محسػد 

 -الدمخذىخي، دار الشذىخ: دار الفإىخ  بغ عسخ بغ دمحم بغ عسىخ الخىػارزمي
 مٜٜٚٔهى ٜٜٖٔ
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السؤلىع: عيىج الىخحسغ بىغ أبىي بكىخ، جىبلل الىجيغ  األدياه والشطىاوخ-ٚ
الشادىىىخ: دار الإتىىىع العلسضىىىا الصيعىىىا: األولىىى ، ٜٔٔالدىىىضػشي  الستىىىػف : 

 مٜٜٓٔ -هى ٔٔٗٔ

إصىىبلح السشصىىق السؤلىىع: ابىىغ الدىىكضت، أبىىػ يػ ىىع يعقىىػب بىىغ -ٛ
السحقق: دمحم مخعىع  الشادىخ: دار إحضىاع التىخاث  هٕٗٗإ حاق  الستػف : 

 مٕٕٓٓهى  ٖٕٗٔالعخ ي الصيعا: األول  

 األصىىل ال ىىام  إليزىىاح الىىجرر السشطػمىىا فىىي  ىىلظ جسىى  ال ػامىى -ٜ
السؤلىىع: حدىىغ بىىغ عسىىخ بىىغ عيىىج ن الدىىضشاوبي السىىالإي  الستىىػف : بعىىج 

 مٕٜٛٔالشادخ: مصيعا الش زا، تػبذ الصيعا: األول ،  هٖٚٗٔ
األصىىػل فىىي الشحىىػ السؤلىىع: أبىىػ بكىىخ دمحم بىىغ الدىىخي بىىغ  ىى ل -ٓٔ

ىى السحقىق: عيىج الحدىضغ مهٖٙٔالشحىػي السعىخوف بىابغ الدىخاج الستػف : 
 بضخوت –الفتلي الشادخ: مؤ دا الخ الا، ليشان 

أضػاع اليضان في إيزاح القىخ ن بىالقخ ن السؤلىع : دمحم األمىضغ ٓ- ٔٔ
هىىىم  ٖٜٖٔال كشىي الذىىشقضصي  الستىػف  :  بىغ دمحم السختىار بىىغ عيىج القىىادر

ليشان عام الشذىخ  –الشادخ : دار الفإخ للصياعا و الشذخ و التػزي  بضخوت 
 مى    ٜٜ٘ٔ -هى  ٘ٔٗٔ: 

إعخاب ما يذكل مغ ألفاظ الحجيث الشيىػي السؤلىع: أبىػ اليقىاع  --ٕٔ
: عيج ن بغ الحدضغ بىغ عيىج ن العكيىخي اليغىجادي محىع الىجيغ  الستىػف 

هى السحقق: حقق  وخخج أحاديل  وعلق علضى  د. عيىج الحسضىج هشىجاوي ٙٔٙ
مرخ/ القاهخة الصيعا: األول ،  -الشادخ: مؤ دا السختار للشذخ والتػزي  

 م   ٜٜٜٔ -هى ٕٓٗٔ
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ألفضىىا ابىىغ مالىىظ السؤلىىع: دمحم بىىغ عيىىج ن، ابىىغ مالىىظ الصىىاوي  -ٖٔ
هىىىى مالشادىىىخ: دار ٕٚٙ ال ضىىىابي، أبىىىػ عيىىىج ن، جسىىىال الىىىجيغ  الستىىىػف :

 التعاون 

أمىىالي ابىىغ الحاجىىع السؤلىىع: علسىىان بىىغ عسىىخ بىىغ أبىىي بكىىخ بىىغ -ٗٔ
يىىػبذ، أبىىػ عسىىخو جسىىال الىىجيغ ابىىغ الحاجىىع الإىىخدي السىىالإي  الستىىػف : 

 -د  لضسان قجارة الشادىخ: دار عسىارهىم درا ا وتحقضق: د. فخخ صالٙٗٙ
 م ٜٜٛٔ -هى  ٜٓٗٔبضخوت عام الشذخ:  –األردن، دار ال ضل 

أبىىىي اليخ ىىىات عيىىىج الىىىخحسغ  -اإلبرىىىاف فىىىي مدىىىاول الخىىىبلف  -٘ٔ
األبيىىاري الإتىىاب : اإلبرىىاف فىىي مدىىاول الخىىبلف بىىضغ الشحىىػيضغ اليرىىخيضغ 
والإىىىػفضضغ السؤلىىىع : أبىىىي اليخ ىىىات عيىىىج الىىىخحسغ بىىىغ دمحم بىىىغ أبىىىي  ىىىعضج 

 دمذق     –الشادخ : دار الفإخ  األبياري 

ابىغ هذىا م بىغ  يػ ىع  -مالىظ  أوضد السدالظ إل  ألفضىا إبىغ -ٙٔ
بضىىخوت  –بىىغ أحسىىج بىىغ عيىىجن بىىغ هذىىام األبرىىاري الشادىىخ : دار ال ضىىل 

 مٜٜٚٔالصيعا الخامدا ، 

إيزاح السكشػن ذيىل  ذىع الطشىػن عىغ أ ىامي الإتىع والفشىػن  -ٚٔ
مرىىىصف  بىىىغ عيىىىجن القدىىىصشصضشي الخومىىىي الحشفىىىي  الشادىىىخ دار الإتىىىع 

 مكان الشذخ بضخوت مٕٜٜٔ – ٖٔٗٔهىالعلسضا  شا الشذخ 

اليحخ السحضط في التفدضخ السؤلع: أبػ حضان دمحم بغ يػ ع بغ  -ٛٔ
السحقىق:  هى٘ٗٚعلي بغ يػ ع بغ حضان أهضخ الجيغ األبجلدي  الستػف : 

      هىٕٓٗٔبضخوت الصيعا:  –صجقي دمحم جسضل الشادخ: دار الفإخ 
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ضل بغ عسىخ بىغ  لضىخ اليجايا والش ايا السؤلع: أبػ الفجاع إ ساع -ٜٔ
هىم تحقضق: عيىج ن بىغ عيىج ٗٚٚالقخدي اليرخي هع الجمذقي  الستػف : 

السحدىىىغ التخ ىىىي الشادىىىخ: دار ه ىىىخ للصياعىىىا والشذىىىخ والتػزيىىى  واإلعىىىبلن  
 م ٖٕٓٓهى / ٕٗٗٔم  شا الشذخ:  ٜٜٚٔ -هى  ٛٔٗٔالصيعا: األول ، 

بغ دمحم بغ  ىعضج اليجر  التسام دخح بلػة السخام السؤلع: الحدضغ  -ٕٓ
هى السحقق: علىي بىغ عيىج ن ٜٔٔٔالبلعّي، السعخوف بالسسغِخ ي  الستػف  

 م ٜٜٗٔ -هى ٗٔٗٔالد غ الشادخ: دار ه خ الصيعا: األول  

اليضان في محهع اإلمام الذافعي السؤلع: أبػ الحدىضغ يحضى  بىغ -ٕٔ
لسحقىق: هىى اٛ٘٘أبي الخضخ بغ  الع العسخابي الضسشىي الذىافعي  الستىػف : 

 -هى ٕٔٗٔججة الصيعا: األول ،  –قا ع دمحم الشػري الشادخ: دار السش اج 
 م   ٕٓٓٓ

اليضىىان والتيضىىضغ السؤلىىع: عسىىخو بىىغ بحىىخ بىىغ محيىىػب الإشىىابي  -ٕٕ
هىىم  الشادىخ: ٕ٘٘بالػالع، اللضلي، أبػ علسان، الذ ضخ بال احع  الستػف : 

 هى ٖٕٗٔدار ومكتيا ال بلل، بضخوت عام الشذخ: 

تاج العخوس مغ جػاهخ القامػس السؤلع : محّسج بغ محّسج بغ  -ٖٕ
ع بسختزىىى ، الده ضىىىجي مرىىىجر عيىىىج الىىىخزّاق الحدىىىضشي، أبىىىػ الفىىىضس، السلّقىىى

   http://www.alwarraq.com: مػق  الػراق الإتاب

ىاح مسعسىابي التهضدىضخ السؤلىع: دمحم -ٕٗ  بىغ إ ىساعضل بىغ التهحيضخ إليزس
صبلح بىغ دمحم الحدىشي، الإحبلبىي هىع الرىشعابي، أبىػ إبىخاهضع، عىد الىجيغ، 

هىىى حققىى  وعلىىق علضىى  وخىىخج ٛٔٔالسعىىخوف    ىىبلف  بىىاألمضخ  الستىىػف : 
ىبّلق أبىػ مرىعع الشادىخ:  ىغ حس دس ْيحي بىغ حس سهج ص  أحاديل  وضيط بر : محس

http://www.alwarraq.com/
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دىىىج، الخيىىىاض  ىىىا  الخ  ا الدىىىعػديا الصيعىىىا: األولىىى ، السسلإىىىا اْلعسخس ضهىىى -مسإتسيس
 مٕٕٔٓهى  ٖٖٗٔ

التحخيخ والتشػيخ ى الصيعا التػبدضا السؤلع : الذض  دمحم الصىاهخ  -ٕ٘
 مٜٜٚٔ -تػبذ  -ػن للشذخ والتػزي  بغ عادػر دار الشذخ : دار  حش

تىىح خة الحفىىاظ تىى لضع: دمحم بىىغ أحسىىج بىىغ علسىىان الىىحهي  درا ىىا  -ٕٙ
ليشىىان الصيعىىا -: دار الإتىىع العلسضىىا بضىىخوتوتحقضىىق: ز خيىىا عسضىىخات الشادىىخ

 مٜٜٛٔ -هىٜٔٗٔاألول  

التىىحيضل والتإسضىىل فىىي دىىخح  تىىاب التدىى ضل السؤلىىع: أبىىػ حضىىان  -ٕٚ
 ٔدمذىق  مىغ  -األبجلدىي السحقىق: د. حدىغ هشىجاوي الشادىخ: دار القلىع 

 م، و اقي األجداع: دار  شػز إديضلضا الصيعا: األول ٘إل  

إسضىل السقاصىج السؤلىع: دمحم بىغ عيىج ن، ابىغ تد ضل الفػاوىج وت -ٕٛ
هىىىى ٕٚٙمالىىىظ الصىىىاوي ال ضىىىابي، أبىىىػ عيىىىج ن، جسىىىال الىىىجيغ  الستىىىػف : 

السحقق: دمحم  امل بخ ات الشادخ: دار الإتاب العخ ي للصياعىا والشذىخ  ىشا 
 مٜٚٙٔ -هى ٖٚٛٔالشذخ: 

: لىعالسؤ    لياب الت ويل في معابي التشديلتفدضخ الخازن السدس -ٜٕ
: عبلع الجيغ علي بغ دمحم بغ إبخاهضع اليغىجادي الذى ضخ بالخىازن دار الشذىخ

 مٜٜٚٔبضخوت / ليشان -دار الفإخ 

تفدضخ القخ ن العطضع  ابغ  لضخ السؤلع: أبػ الفجاع إ ىساعضل بىغ -ٖٓ
هىى م السحقىق: ٗٚٚعسخ بغ  لضخ القخدي اليرخي هع الجمذىقي  الستىػف : 

دىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا، مشذىىػرات دمحم علىىي دمحم حدىىضغ دىىسذ الىىجيغ الشا
 هى ٜٔٗٔ -بضخوت الصيعا: األول   –بضزػن 
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التفدىىضخ الػ ىىضط للقىىخ ن الإىىخيع لس سػعىىا مىىغ العلسىىاع بردىىخاف  -ٖٔ
 هخم س  اليحػث اإل بلمضا باألز 

السؤلىع: دمحم بىغ يػ ىع «تس ضج القػاعىج بذىخح تدى ضل الفػاوىج» -ٕٖ
السرىىىخي، السعىىىخوف بشىىىاضخ ال ىىىضر بىىىغ أحسىىىج، محىىىع الىىىجيغ الحليىىىي هىىىع 

هىم درا ا وتحقضق: أ. د. علي دمحم فاخخ و خخون الشادخ:  ٛٚٚ الستػف : 
جس ػريىا مرىخ  -دار الدبلم للصياعا والشذخ والتػزي  والتخجسىا، القىاهخة 

 هى ٕٛٗٔالصيعا: األول ،  العخ ضا

: ابغ ح خ العدقبلبي  مرىجر الإتىاب ت حيع الت حيع السؤلع : -ٕٖ
 ق  يعدػبمػ 

ت ىىىحيع الإسىىىال فىىىي أ ىىىساع الخجىىىال السؤلىىىع: يػ ىىىع بىىىغ عيىىىج  -ٖٖ
الخحسغ بغ يػ ع، أبػ الح اج، جسال الجيغ ابغ الد ي أبي دمحم القزىاعي 

هىم السحقق: د. بذىار عىػاد معىخوف الشادىخ: ٕٗٚالإليي السدي  الستػف : 
 ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔبضخوت الصيعا: األول ،  –مؤ دا الخ الا 

سؤلىع: دمحم بىغ حيىان بىغ أحسىج بىغ حيىان بىغ معىاذ بىغ اللقات ال -ٖٗ
، التسضسىىىي، أبىىىػ حىىىاتع، الىىىجارمي، الي دىىىتي  الستىىىػف :  ْعيىىىجس هىىىىم شيىىى  ٖٗ٘مس

برعابا: وزارة السعارف للحكػمىا العالضىا ال شجيىا تحىت مخاقيىا: الىج تػر دمحم 
عيىىج السعضىىج خىىان مىىجيخ داوىىخة السعىىارف العلسابضىىا الشادىىخ: داوىىخة السعىىارف 

 مٖٜٚٔ=   ه ٖٜٖٔضا بحضجر  باد الج غ ال شجالصيعا: األول ، العلساب

ال ام  الرغضخ مغ حجيث اليذضخ الشحيخ السؤلىع : اإلمىام جىبلل  -ٖ٘
 الجيغ عيجالخحسغ بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ  ابق الجيغ الدضػشي
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جىىام  األصىىػل فىىي أحاديىىث الخ ىىػل السؤلىىع : م ىىج الىىجيغ أبىىػ  -ٖٙ
: هىم  تحقضىقٙٓٙاألهضخ  الستػف  : ال دري ابغ  الدعادات السيارك بغ دمحم

مكتيىا  -مصيعىا السىبلح  -عيج القىادر األربىؤو  الشادىخ : مكتيىا الحلىػابي 
 دار اليضان 

ال سىىى  بىىىضغ الرىىىحضحضغ اليخىىىاري ومدىىىلع تىىى لضع: دمحم بىىىغ فتىىىػح -ٖٚ
 -هىىىى ٖٕٗٔ -ليشىىىان/ بضىىىخوت  -الحسضىىىجي  دار الشذىىىخ / دار ابىىىغ حىىىدم 

 لابضا تحقضق : د. علي حدضغ اليػابم الصيعا: الٕٕٓٓ

الحصا في ذ خ الرىحاح الدىتا أبىػ الصضىع الدىضج صىجيق حدىغ  -ٖٛ
هىىى الشادىىخ دار الإتىىع ٖٚٓٔهىىى/  ىىشا الػفىىاة ٕٛٗٔالقشىىػجي  ىىشا الىىػالدة 
 م مكان الشذخ بضخوتٜ٘ٛٔهى/ ٘ٓٗٔالتعلضسضا  شا الشذخ 

لىع: حادضا الريان عل  دخح األدىسػب  أللفضىا ابىغ مالىظ السؤ  -ٜٖ
هى الشادخ: دار ٕٙٓٔأبػ العخفان دمحم بغ علي الريان الذافعي  الستػف : 

 مٜٜٚٔ-هى  ٚٔٗٔليشان الصيعا: األول  -الإتع العلسضا بضخوت

خدابىىىا األدب و ايىىىا األرب السؤلىىىع: ابىىىغ ح ىىىا الحسىىىػي، تقىىىي  -ٓٗ
 هىى مٖٚٛالجيغ أبػ بكخ بغ علىي بىغ عيىج ن الحسىػي األزراري  الستىػف : 

-بضىىخوت، دار اليحىىار-: عرىىام دىىقضػ الشادىىخ: دار ومكتيىىا ال ىىبللالسحقىىق
 ٕٗٓٓبضخوت الصيعا: الصيعا األخضخة 

الخرىىىاوز السؤلىىىع: أبىىىىػ الفىىىتد علسىىىان بىىىىغ جشىىىي السػصىىىىلي -ٔٗ
 الشادخ: ال ضوا السرخيا العاما للإتاب الصيعا: الخابعاى هٕٜٖ الستػف : 
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ذ دمحم الخزخ حدىضغ درا ات في العخ ضا وتاريخ ا لفزضلا اال تا -ٕٗ
دىىض  ال ىىام  االزهىىخ الشادىىخ السكتىىع اال ىىبلمي مكتيىىا دار الفىىتد الصيعىىا 

 م  ٜٓٙٔ -هى  ٖٓٛٔاللابضا 

ديىػان ذي الخمىا دىخح أبىي برىىخ اليىاهلي روايىا هعلىع السؤلىىع:  -ٖٗ
هىىىى مالسحقىىىق: عيىىىج  ٖٕٔأبىىىػ برىىىخ أحسىىىج بىىىغ حىىىاتع اليىىىاهلي  الستىىىػف : 

م ٕٜٛٔإليسان ججة الصيعا: األولى ، االقجوس أبػ صالد الشادخ: مؤ دا 
 هى   ٕٓٗٔ -

ذيل شيقات الحفاظ للحهيي تى لضع: أبىػ الفزىل عيىج الىخحسغ بىغ  -ٗٗ
أبي بكخ الدضػشي درا ا وتحقضق: الذض  ز خيا عسضخات الشادخ: دار الإتع 

 العلسضا

 ىىىخ صىىىشاعا اإلعىىىخاب السؤلىىىع: أبىىىػ الفىىىتد علسىىىان بىىىغ جشىىىي  -٘ٗ
ليشىىىان -الشادىىىخ: دار الإتىىىع العلسضىىا بضىىىخوت هىىىٕٜٖالسػصىىلي  الستىىىػف : 

 مٕٓٓٓ -هىٕٔٗٔالصيعا: األولي 

ىْػرة بىغ مػ ى  بىغ  -ٙٗ  شغ التخمحي السؤلع: دمحم بىغ عضدى  بىغ  س
هىىم تحقضىق وتعلضىق:  أحسىج ٜٕٚالزحاك، التخمحي، أبػ عضد   الستػف : 

 م  وإبخاهضع عصىػة عىػضٖم ودمحم فؤاد عيج الياقي  جى ٕ، ٔدمحم دااخ  جى 
م الشادىىخ: دىىخ ا مكتيىىا ومصيعىىا ٘، ٗالسىىجرس فىىي األزهىىخ الذىىخيا  جىىى 

 م ٜ٘ٚٔ -هى  ٜٖ٘ٔمرخ  الصيعا: اللابضا،  -مرصف  اليابي الحليي 

 شغ الجارمي السؤلع : عيجن بىغ عيىجالخحسغ أبىػ دمحم الىجارمي  -ٚٗ
تحقضق : فػاز  ٚٓٗٔالشادخ : دار الإتاب العخ ي  بضخوت الصيعا األول  ، 

 ج زمخلي , خالج الدي  العلسيأحس
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: أبىػ داود  ىلضسان بىغ األدىعث بىغ إ ىحاق بىغ   شغ أبىي داود -ٛٗ
ِ ْدىتابي  الستىػف :  هىى السحقىق: ٕ٘ٚبذضخ بغ دجاد بغ عسخو األزدي الدِّ

ىىج  اِمىىل قىىخه بللىىي الشادىىخ: دار الخ ىىالا العالسضىىا  -دىىعسضع األربىىؤو   سه محس
 م ٜٕٓٓ -هى  ٖٓٗٔالصيعا: األول ، 

الدىىشغ الإيىىخى السؤلىىع: أحسىىج بىىغ الحدىىضغ بىىغ علىىي بىىغ مػ ىى  -ٜٗ
ْوِجخدي الخخا ىىابي، أبىىػ بكىىخ اليض قىىي  الستىىػف :  ْدىىخس هىىى السحقىىق:  ٛ٘ٗالخ 

ليشىات الصيعىا:  –دمحم عيج القادر عصىا الشادىخ: دار الإتىع العلسضىا، بضىخوت 
 مٖٕٓٓ -هى  ٕٗٗٔاللاللا، 

 دمحم بىىغ يديىىج  ىىشغ ابىىغ ماجىى  السؤلىىع: ابىىغ ماجىىا أبىىػ عيىىج ن -ٓ٘
تحقضىق: دمحم فىؤاد عيىىج ى هىىٖٕٚالقدويشىي، وماجىا ا ىع أبضىى  يديىج الستىػف : 

 فضرل عضد  اليابي الحليي -الياقي الشادخ: دار إحضاع الإتع العخ ضا 

 شغ الشداوي الس تي  مغ الدشغ السؤلع : أحسج بغ دعضع أبػ  -ٔ٘
حلع الصيعىا  –مضا عيج الخحسغ الشداوي الشادخ : مكتع السصيػعات اإل بل

 تحقضق : عيجالفتاح أبػ  جة ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔاللابضا ، 

 ىىضخ أعىىبلم الشىىيبلع السؤلىىع: دىىسذ الىىجيغ أبىىػ عيىىج ن دمحم بىىغ -ٕ٘
هىىىىم  الشادىىىخ: دار ٛٗٚأحسىىىج بىىىغ علسىىىان بىىىغ قساْيسىىىاز الىىىحهيي  الستىىىػف : 

 مٕٙٓٓ-هىٕٚٗٔالقاهخة الصيعا:  -الحجيث

ع بىىغ أبىىي  ىىعضج الحدىىغ بىىغ دىىخح أبضىىات  ىىضيػي  السؤلىىع: يػ ىى-ٖ٘
همىىىى السحقىىىق: ٖ٘ٛعيىىىج ن بىىىغ السخز ىىىان أبىىىػ دمحم الدىىىضخافي  الستىىىػف : 

الج تػر دمحم علي الخيد هادع راجع : ش  عيج الخعوف  عج الشادىخ: مكتيىا 
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مرخ عام  –الإلضات األزهخيا، دار الفإخ للصياعا والشذخ والتػزي ، القاهخة 
 م ٜٗٚٔ -هى  ٜٖٗٔالشذخ: 

األر عضغ الشػويا السؤلع : عصضىا بىغ دمحم  ىالع  الستىػف  : دخح -ٗ٘
هىىىى مرىىىجر الإتىىىاب : دروس صىىىػتضا قىىىام بتفخيغ ىىىا مػقىىى  الذىىىيكا ٕٓٗٔ

 اإل بلمضا

دىخح الترىخيد على  التػضىضد أو الترىخيد بسزىسػن التػضىىضد  -٘٘
فىىىي الشحىىىػ السؤلىىىع: خالىىىج بىىىغ عيىىىج ن بىىىغ أبىىىي بكىىىخ بىىىغ دمحم ال خجىىىاوّي 

هىىىى ٜ٘ٓغ السرىىىخي، و ىىىان يعىىىخف بالػقىىىاد الستىىىػف : األزهىىىخي، زيىىىغ الىىىجي
 -هىىىٕٔٗٔليشىىان الصيعىىا: األولىى  -بضىىخوت-الشادىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا 

 مٕٓٓٓ

دىىخح جسىىل الدجىىاجي البىىغ عرىىفػر تحقضىىق فىىؤاد فىىػاز ، إيسضىىل  -ٙ٘
 بجي  شيعا دار الإتع العلسضا بضخوت ليشان

ضيىىا دىىخح ريىىاض الرىىالحضغ السؤلىىع: الذىىض  الصيضىىع أحسىىج حص -ٚ٘
 مرجر الإتاب: دروس صػتضا قام بتفخيغ ا مػق  الذيكا اال بلمضا

http://www.islamweb.net 

يىا السؤلىع: دخح الدرقابي عل  السػاهىع اللجبضىا بىالسشد السحسج -ٛ٘
أبػ عيج ن دمحم بغ عيج الياقي بىغ يػ ىع بىغ أحسىج بىغ دى اب الىجيغ بىغ 

هىىىىىالشادخ: دار الإتىىىىع العلسضىىىىا ٕٕٔٔدمحم الدرقىىىىابي السىىىىالإي  الستىىىىػف : 
 مٜٜٙٔ-هىٚٔٗٔالصيعا: األول  
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السؤلع : ب اع الجيغ عيج ن بغ عقضىل العقضلىي  دخح إبغ عقضل -ٜ٘
 ٜ٘ٛٔدمذىق الصيعىا اللابضىا ،  -ار الفإىخ  السرخي ال سحابي الشادخ : د

 تحقضق : دمحم محضي الجيغ عيج الحسضج

دىىىخح الدىىىشا أبىىىػ دمحم الحدىىىضغ بىىىغ مدىىىعػد بىىىغ دمحم بىىىغ الفىىىخاع  -ٓٙ
دمحم زهضىىخ -هىىى تحقضىىق: دىىعضع األربىىؤو ٙٔ٘اليغىىػي الذىىافعي  الستىىػف : 

 دمذىىق، بضىىخوت الصيعىىا: اللابضىىا، -الذىىاوير الشادىىخ: السكتىىع اإل ىىبلمي 
 مٖٜٛٔ -هى ٖٓٗٔ

السؤلىع: عيىج ن بىغ  دخح دحور الحهع في معخفا  ىبلم العىخب -ٔٙ
يػ ع بغ أحسج بغ عيج ن ابغ يػ ع، أبػ دمحم، جسال الىجيغ، ابىغ هذىام 

السحقىىق: عيىىج الغشىىي الىىجقخ الشادىىخ: الذىىخ ا الستحىىجة  هىىىٔٙٚ الستىىػف : 
  ػريا –للتػزي  

اِض  -ٕٙ ِحضد م ْدِلِع ِللقس ْخح  صس ػساِوىِج دس ْعِلِع بفس سه  ِإاسسال  الس    ِعضساض الس دس
م ْدىىىِلع السؤلىىىع: عضىىىاض بىىىغ مػ ىىى  بىىىغ عضىىىاض بىىىغ عسىىىخون الضحرىىىيي 

هىى  السحقىق: الىج تػر يْحضسى  ِإْ ىسساِعضل ٘٘ٗالديتي، أبػ الفزىل  الستىػف :
لتػزيىىىى ، مرىىىىخالصيعا: األولىىىى ، الشادىىىىخ: دار الػفىىىىاع للصياعىىىىا والشذىىىىخ وا

 م ٜٜٛٔ -هى ٜٔٗٔ

جسال الجيغ أبي عيج ن دمحم بىغ عييىج ن  دخح الإافضا الذافضا -ٖٙ
بغ مالظ الصاوي ال ضابي درا ا وتحقضق:  عيج السشعع أحسج هخيجي الشادخ: 
جامعا أم القخى مخ د اليحث العلسي وإحضاع التخاث اإل بلمي  لضىا الذىخيعا 

 والجرا ات اإل بلمضا مكا السكخما  الصيعا األول 
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 تاب  ضيػي  السؤلع: أبػ  عضج الدضخافي الحدغ بغ عيىج دخح  -ٗٙ
هىىى السحقىىق: أحسىىج حدىىغ م ىىجلي، علىىي  ٖٛٙن بىىغ السخز ىىان  الستىىػف : 

ليشىىان الصيعىىا: األولىى ،  – ىىضج علىىي الشادىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا، بضىىخوت 
 م   ٕٛٓٓ

دخح مذكل اآهار أبػ جعفخ أحسج بىغ دمحم بىغ  ىبلما الصحىاوي  -٘ٙ
هىى تحقضىق دىعضع األربىؤو  الشادىخ ٕٖٔهىى/  ىشا الػفىاة ٜٖٕة  شا الػالد

م مكىىان الشذىىخ ليشىىان/ ٜٚٛٔ -هىىى ٛٓٗٔمؤ دىىا الخ ىىالا  ىىشا الشذىىخ 
 بضخوت

دخح السفرل للدمخذخي السؤلع: يعضر بغ علي بغ يعضر ابغ  -ٙٙ
أبىىي الدىىخايا دمحم بىىغ علىىي، أبىىػ اليقىىاع، مػفىىق الىىجيغ األ ىىجي السػصىىلي، 

قىجم لى : الىج تػر  (هىىمٖٗٙابغ الراب   الستىػف : السعخوف بابغ يعضر و 
ليشىىان الصيعىىا:  –إمضىىل بىىجي  يعقىىػب الشادىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا، بضىىخوت 

 مٕٔٓٓ -هى  ٕٕٗٔاألول ، 

دىخح ابىغ الشىىاضع على  ألفضىىا ابىغ مالىظ السؤلىىع: بىجر الىىجيغ دمحم  -ٚٙ
ل هىىىى السحقىىىق: دمحم با ىىى ٙٛٙابىىغ اإلمىىىام جسىىىال الىىىجيغ دمحم بىىغ مالىىىظ  ت 

 -هىىى  ٕٓٗٔعضىىػن الدىىػد الشادىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا الصيعىىا: األولىى ، 
 م ٕٓٓٓ

اليض قىي : أبىػ بكىخ أحسىج بىغ الحدىضغ اليض قىي  –دعع اإليسان  -ٛٙ
تحقضىىق :  ٓٔٗٔبضىىخوت الصيعىىا األولىى  ،  –الشادىىخ : دار الإتىىع العلسضىىا 

 دمحم الدعضج بدضػبي ز لػل
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السؤلع: أبػ برخ إ ىساعضل الرحاح تاج اللغا وصحاح العخ ضا  -ٜٙ
هىىىم تحقضىىق: أحسىىج عيىىج الغفىىػر ٖٜٖبىىغ حسىىاد ال ىىػهخي الفىىارابي  الستىىػف 

 -  هىىىٚٓٗٔضىىخوت الصيعىىا: الخابعىىا ب –ضغ عصىىار الشادىىخ: دار العلىىع للسبليىى
 م ٜٚٛٔ

صحضد ابغ حيان بتختضع ابغ بليان السؤلىع : دمحم بىغ حيىان بىغ  -ٓٚ
بضخوت الصيعا  –: مؤ دا الخ الا  أحسج أبػ حاتع التسضسي اليدتي الشادخ

  تحقضق : دعضع األربؤو  ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔاللابضا ، 

صحضد ابغ خديسا السؤلع: أبػ بكخ دمحم بغ إ ىحاق بىغ خديسىا  -ٔٚ
هىىىى ٖٔٔبىىىغ السغضىىىخة بىىىغ صىىىالد بىىىغ بكىىىخ الدىىىلسي الشضدىىىابػري الستىىىػف : 

 بضخوت –السحقق: د. دمحم مرصف  األعطسي الشادخ: السكتع اإل بلمي 

العيىىخ فىىي خيىىخ مىىغ  يخالسؤلىىع : أبىىػ عيىىجن دمحم بىىغ أحسىىج بىىغ -ٕٚ
علسىىان بىىغ قايسىىاز الىىحهيي السحقىىق : أبىىػ هىىاجخ دمحم الدىىعضج بىىغ بدىىضػبي 

 بضخوت مرجر الإتاب : مػق  الػراق –ز لػل الشادخ : دار الإتع العلسضا 

http://www.alwarraq.com  

لعىىجد فىى  اللغىىا السؤلىىع  علىىي بىىغ إ ىىساعضل بىىغ  ىىضجه الشحىىػي ا-ٗٚ
م تحقضىىىق : عيىىىج ن بىىىغ ٖٜٜٔهىىىى ٖٔٗٔ -اللغىىىػي  الصيعىىىا : األولىىى  

 عجبان بغ دمحم الطاهخ،و الحدضغ الشاصخ 

عسجة القاري دخح صىحضد اليخىاري السؤلىع: أبىػ دمحم محسىػد بىغ -٘ٚ
لىىجيغ العضشىى  أحسىىج بىىغ مػ ىى  بىىغ أحسىىج بىىغ حدىىضغ الغضتىىاب  الحشفىى  بىىجر ا

 بضخوت –هى الشادخ: دار إحضاع التخاث العخ ي ٘٘ٛ الستػف : 

http://www.alwarraq.com/
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عػن السعيىػد دىخح  ىشغ أبىي داود السؤلىع : دمحم دىسذ الحىق  -ٙٚ
بضىىخوت الصيعىىا  –العطىىضع  بىىادي أبىىػ الصضىىع الشادىىخ : دار الإتىىع العلسضىىا 

 هى٘ٔٗٔاللابضا  

خحسغ بىغ  خيع الحجيث السؤلع: جسال الجيغ أبىػ الفىخج عيىج الى -ٚٚ
هى السحقق: الج تػر عيج السعصي أمضغ ٜٚ٘علي بغ دمحم ال ػزي الستػف : 

ليشىىان الصيعىىا: األولىى ،  –بضىىخوت  -القلع ىىي الشادىىخ: دار الإتىىع العلسضىىا 
 مٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ

 خيىىع الحىىجيث السؤلىىع: أبىىػ دمحم عيىىج ن بىىغ مدىىلع بىىغ قتضيىىا  -ٛٚ
ال يىػري الشادىخ: مصيعىا  هى السحقق: د. عيىج نٕٙٚالجيشػري  الستػف : 

 هىٜٖٚٔبغجاد الصيعا: األول ،  –العابي 

فتد السشعع دخح صحضد مدلع السؤلع: األ تاذ الىج تػر مػ ى   -ٜٚ
دىىىاهضغ الدىىىضغ الشادىىىخ: دار الذىىىخوق الصيعىىىا: األولىىى   لىىىجار الذىىىخوقم، 

 مٕٕٓٓ -هى  ٖٕٗٔ

سهى -ٓٛ ىخ  بىغ  م حس ْعفس ِج بىغ  الس ْعتسىدِّ فزاول القخ ن السؤلع: أسب ػ العسيهىاِس جس
ِفي  الستػف :  ، الشهدس ْتِد ابِغ ِإْدِرْيذس الس ْدتسْغِفِخي  سهِج بِغ الس ْدتسْغِفِخ بِغ الفس بِغ م حس

السحقق: أحسج بىغ فىارس الدىلػم الشادىخ: دار ابىغ حىدم الصيعىا:   هى ٕٖٗ
                     م ٕٛٓٓاألول ، 

لع: عيج الىخحسغ بىغ دمحم عىػض الفق  عل  السحاهع األر عا السؤ -ٔٛ
ليشىان  –هىى الشادىخ: دار الإتىع العلسضىا، بضىخوت ٖٓٙٔال ديخي  الستػف : 

 م ٖٕٓٓ -هى  ٕٗٗٔالصيعا: اللابضا، 
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فىىضس اليىىاري علىى  صىىحضد اليخىىاري السؤلىىع:  أمىىاليم دمحم أبىىػر  -ٕٛ
هىىى ٖٖ٘ٔدىىاه بىىغ معطىىع دىىاه الإذىىسضخي ال شىىجي هىىع الجيػ شىىجي  الستىىػف : 

 بىىىجر عىىىالع السضخت ىىىي، أ ىىىتاذ الحىىىجيث بال امعىىىا اإل ىىىبلمضا السحقىىىق: دمحم
بىىجاب ضل  جسىى  األمىىالي وحخرهىىا ووضىى  حادىىضا اليىىجر الدىىاري إلىى  فىىضس 

ليشىىىىان الصيعىىىىا: األولىىىى ،  –وت اليىىىىاري الشادىىىىخ: دار الإتىىىىع العلسضىىىىا بضىىىىخ 
 م   ٕ٘ٓٓ -هى ٕٙٗٔ

القامػس السحضط السؤلىع: م ىج الىجيغ أبىػ شىاهخ دمحم بىغ يعقىػب -ٖٛ
هىم  تحقضق: مكتع تحقضق التخاث في مؤ دا ٚٔٛالفضخوز بادى  الستػف : 

ػ ىي الشادىخ: مؤ دىا الخ ىالا للصياعىا  الخ الا بردىخاف: دمحم بعىضع العخقد 
 م ٕ٘ٓٓ -هى  ٕٙٗٔليشان الصيعا: اللامشا،  –والشذخ والتػزي ، بضخوت 

الإافضىىا فىىي علىىع الشحىىػ السؤلىىع: ابىىغ الحاجىىع جسىىال الىىجيغ بىىغ  -ٗٛ
هىى  ٙٗٙلسان بغ عسىخ بىغ أبىي بكىخ السرىخي اإل ىشػي السىالإي  تىػفي: ع

 –السحقىىىق: الىىىج تػر صىىىالد عيىىىج العطىىىضع الذىىىاعخ الشادىىىخ: مكتيىىىا اآداب 
 مٕٓٔٓالقاهخة الصيعا: األول ،      

القىىخاعات الستىىػاتخة وأهخهىىا فىىي الخ ىىع القخ بىىي واألحكىىام الذىىخعضا  -٘ٛ
هىى  ٜٔٗٔالصيعىا: األولى ،  دمذىق –السؤلع: دمحم حيذالشادخ: دار الفإىخ 

 م ٜٜٜٔ -

الإتاب: عسخو بىغ علسىان بىغ قشيىخ الحىارهي بىالػالع، أبىػ بذىخ،  -ٙٛ
هى السحقق: عيج الدبلم دمحم هارون الشادىخ: ٓٛٔالسلقع  ضيػي  الستػف : 
 مٜٛٛٔ -هى  ٛٓٗٔالصيعا: اللاللا،  مكتيا الخاب ي، القاهخة
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ادىىت خ مىىغ األحاديىىث علىى    ذىىع الخفىىاع ومديىىل اإلليىىاس عسىىا -ٚٛ
ألدىىىشا الشىىىاس السؤلىىىع: إ ىىىساعضل بىىىغ دمحم الع لىىىػبي ال خاحىىىي  الستىىىػف : 

 -هىىىىم  الشادىىىخ: مكتيىىىا القج ىىىي، لرىىىاحي ا حدىىىام الىىىجيغ القج ىىىي ٕٙٔٔ
 هى ٖٔ٘ٔعام الشذخ:  القاهخة

الإشاش في فشي الشحػ والرخف السؤلع: أبػ الفجاع عساد الىجيغ  -ٛٛ
بىغ دمحم ابىغ عسىخ بىغ داهشذىاه بىغ أيىػب،   إ ساعضل بغ علي بىغ محسىػد

هىى  ىجرا ا وتحقضىق: الىج تػر  ٕٖٚالسلظ السؤيج، صاحع حسىاة  الستىػف : 
رياض بغ حدغ الخػام الشادخ: السكتيا العرخيا للصياعىا والشذىخ، بضىخوت 

 م ٕٓٓٓليشان عام الشذخ:  –
الإػااىىىع الىىىجراري فىىىي دىىىخح صىىىحضد اليخىىىاري السؤلىىىع: دمحم بىىىغ  -ٜٛ
هى الشادخ: ٙٛٚغ علي بغ  عضج، دسذ الجيغ الإخمابي الستػف : يػ ع ب

م ٖٜٚٔ -هىى ٖٙ٘ٔليشان شيعىا أولى : -دار إحضاع التخاث العخ ي، بضخوت
 مٜٔٛٔ -هى ٔٓٗٔشيعا هابضا: 

ىىاج فىىي دىىخح صىىحضد مدىىلع بىىغ  -ٜٓ وض اليس ه الإػ ىىع الػههىىاج والىىخه
ري الح ىىىاج جسىىى  وتىىى لضع: دمحم األمىىىضغ بىىىغ عيىىىج ن األ رس  ىىىخس مىىىي العسلسىىىػي ال س

الذافعي، بديل مكا السكخما والس اور ب امخاجعا: ل شا مغ العلساع بخوا ا 
مكىا  -اليخفدػر هادع دمحم علي م جي السدتذار بخابصىا العىالع اإل ىبلمي 

شىىىىػق الش ىىىىاة الصيعىىىىا: األولىىىى ، دار  -السكخمىىىىا الشادىىىىخ: دار السش ىىىىاج 
 م  ٜٕٓٓ -هى ٖٓٗٔ

بداب أبػ الحدغ علي بغ أبي الإخم دمحم بغ اللياب في ت حيع األ -ٜٔ
هىىى/  ىىشا ٘٘٘/ جسىىادى األولىى  /  ٗدمحم الذىىضيابي ال ىىدري  ىىشا الىىػالدة 
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 -هىىىى ٓٓٗٔهىىىى  الشادىىىخ دار صىىىادر  ىىىشا الشذىىىخ ٖٓٙالػفىىىاة دىىىعيان / 
 م مكان الشذخ بضخوتٜٓٛٔ

اللياب في علىػم الإتىاب السؤلىع: أبىػ حفىز  ىخاج الىجيغ عسىخ  -ٕٜ
السحقىق:  هىى٘ٚٚالحشيلي الجمذقي الشعسىابي  الستىػف : بغ علي بغ عادل 

الذىىض  عىىادل أحسىىج عيىىج السػجىىػد والذىىض  علىىي دمحم معىىػض الشادىىخ: دار 
 م  ٜٜٛٔ-هى  ٜٔٗٔبضخوت / ليشان الصيعا: األول ،  -الإتع العلسضا 

اللياب في علل اليشاع واإلعخاب السؤلع: أبىػ اليقىاع عيىج ن بىغ  -ٖٜ
    هىىٙٔٙالعكيىخي اليغىجادي محىع الىجيغ  الستىػف :  الحدضغ بغ عيج ن

دمذىىىق الصيعىىىا:  –السحقىىىق: د. عيىىىج اإللىىى  الشي ىىىان الشادىىىخ: دار الفإىىىخ 
 م  ٜٜ٘ٔهى ٙٔٗٔاألول ، 

اللياب في علل اليشاع واإلعخاب السؤلع : أبػ اليقاع محع الىجيغ  -ٜٗ
، عىا األولى دمذق الصي -عيجن بغ الحدضغ بغ عيجن الشادخ : دار الفإخ

 تحقضق :  ازي مختار شلضسات ٜٜ٘ٔ

لدىىىان العىىىخب السؤلىىىع : دمحم بىىىغ مكىىىخم بىىىغ مشطىىىػر األفخيقىىىي  -ٜ٘
 السرخي الشادخ : دار صادر بضخوت الصيعا األول 

اللس  في العخ ضا السؤلع : أبػ الفتد علسان بغ جشي السػصىلي  -ٜٙ
تحقضىق : فىاود  م ٕٜٚٔالإػيىت ،  -الشحػي الشادخ : دار الإتىع اللقافضىا 

 فارس

اللؤلىىؤ والسخجىىان فضسىىا اتفىىق علضىى  الذىىضخان السؤلىىع : دمحم فىىؤاد  -ٜٚ
 عيج الياق 
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ل  ىىىا قلىىىػب األبىىىخار وقىىىخة عضىىىػن األخضىىىار فىىىي دىىىخح جػامىىى   -ٜٛ
 األخيارلعيج الخحسغ الدعجي

السيجع في دخح السقش  السؤلع: إبخاهضع بغ دمحم بغ عيىج ن بىغ  -ٜٜ
هىىم  الشادىخ: دار ٗٛٛإ حاق، بخهان الجيغ  الستىػف : دمحم ابغ مفلد، أبػ 

 م ٜٜٚٔ -هى  ٛٔٗٔالصيعا: األول ،  ليشان –الإتع العلسضا، بضخوت 

م س  بحار األبػار في  خاوع التشديل ولصاوع األخيار السؤلع: -ٓٓٔ
تهِشىىىي الإ خاتىىىي  جسىىىال الىىىجيغ، دمحم شىىىاهخ بىىىغ علىىىي الرىىىجيقي ال شىىىجي الفس

لشادىىىخ: مصيعىىىا م لىىىذ داوىىىخة السعىىىارف العلسابضىىىا هىىىىم  اٜٙٛ الستىىىػف : 
 مٜٚٙٔ -هى  ٖٚٛٔالصيعا: اللاللا، 

السخرىىز ى البىىىغ  ىىضجه   أبىىىػ الحدىىغ علىىىي بىىغ إ ىىىساعضل -ٔٓٔ
الشحىىىػي اللغىىىػي األبجلدىىىي السعىىىخوف بىىىابغ  ىىىضجه دار الشذىىىخ : دار إحضىىىاع 

م الصيعىىىا : األولصتحقضىىىق : ٜٜٙٔهىىىى ٚٔٗٔ -بضىىىخوت  -التىىىخاث العخ ىىىي 
 اهع جفالخلضل إبخ 

السح خ والسؤبىث    السؤلىع: أبىػ بكىخ ابىغ األبيىاري  السحقىق:  -ٕٓٔ
دمحم عيج الخالق عزضسا  الشادخ: الس لذ األعل  للذؤون اإل بلمضا  شا 

 مٜٔٛٔ – ٔٓٗٔالشذخ: 

مدتخخج أبي عػابا السؤلع: أبػ عػابا يعقػب بغ إ حاق بغ  -ٖٓٔ
هىى تحقضىق: أيسىغ بىغ عىارف ٖٙٔإبخاهضع الشضدابػري اإل فخايضشي الستػف : 

 -هىىىىٜٔٗٔبضىىىخوت الصيعىىىا: األولىىى ،  –الجمذىىىقي الشادىىىخ: دار السعخفىىىا 
 مٜٜٔٔ
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السدىىتجرك علىى  الرىىحضحضغ السؤلىىع: أبىىػ عيىىج ن الحىىااع دمحم  -ٗٓٔ
بىىغ عيىىج ن بىىغ دمحم بىىغ حسجويىى  بىىغ ب عىىضع بىىغ الحكىىع الزىىيي الص سىىابي 

ق: مرىصف  عيىج هىى تحقضى٘ٓٗالشضدابػري السعخوف بابغ اليض   الستىػف : 
بضىىىىخوت الصيعىىىىا: األولىىىى ،  –دار الإتىىىىع العلسضىىىىا  القىىىىادر عصىىىىا الشادىىىىخ:

 مٜٜٓٔ -هٔٔٗٔ

مدشج اإلمام أحسج بغ حشيل السؤلع: أبػ عيج ن أحسج بغ دمحم  -٘ٓٔ
هىى السحقىق: دىعضع ٕٔٗبغ حشيىل بىغ هىبلل بىغ أ ىج الذىضيابي  الستىػف : 

اف: د عيىىج ن بىىغ عيىىج السحدىىغ عىىادل مخدىىج، و خىىخون إدىىخ  -األربىىؤو  
 مٕٔٓٓ -هى  ٕٔٗٔالتخ ي الشادخ: مؤ دا الخ الا الصيعا: األول ، 

مدىىشج اليىىدار السشذىىػر با ىىع اليحىىخ الدخىىار السؤلىىع: أبىىػ بكىىخ  -ٙٓٔ
أحسىج بىىغ عسىىخو بىىغ عيىىج الخىىالق بىغ خىىبلد بىىغ عيضىىج ن العتإىىي السعىىخوف 

غ زيىىىغ ن،  حقىىىق هىىىىم  السحقىىىق: محفىىىػظ الىىىخحسٕٜٕبىىىاليدار  الستىىىػف : 
م ٚٔإلىى   ٓٔم وعىىادل بىىغ  ىىعج  حقىىق األجىىداع مىىغ ٜإلىى   ٔاألجىىداع مىىغ 

م الشادىىخ: مكتيىىا العلىىػم ٛٔوصىىيخي عيىىج الخىىالق الذىىافعي  حقىىق ال ىىدع 
م، وابت ىىىىت ٜٛٛٔالسجيشىىىىا السشىىىىػرة الصيعىىىىا: األولىىىى ،  بىىىىجأت  -والحكىىىىع 
 مم   ٜٕٓٓ

 خلضىىل السدىىشج ال ىىام  حققىى  ورتيىى  وضىىيط برىى : محسىىػد دمحم -ٚٓٔ
الشادىىخ: دار ال ضىىل للصياعىىا والشذىىخ والتػزيىى ، بضىىخوت، الذىىخ ا الستحىىجة 

 -هىىىى  ٖٔٗٔلتػزيىىى  الرىىىحع والسصيػعىىىات، الإػيىىىت الصيعىىىا: األولىىى ، 
 م ٖٜٜٔ

السدشج السػضػعي ال ام  للإتع العذخة السؤلع: ص ضع عيج  -ٛٓٔ
 مٖٕٔٓال يار عام الشذخ  
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بىىغ عيىىج ن الخصضىىع العسىىخي، مذىىكاة السرىىابضد السؤلىىع: دمحم  -ٜٓٔ
هىىى السحقىىق: دمحم باصىىخ ٔٗٚأبىىػ عيىىج ن، ولىىي الىىجيغ، التيخيىىدي الستىىػف : 

 م    ٜ٘ٛٔبضخوت الصيعا: اللاللا، –الجيغ األليابي الشادخ: السكتع اإل بلمي 

السع ع األو ط السؤلع:  لضسان بغ أحسج بغ أيػب بىغ مصضىخ  -ٓٔٔ
هىم  السحقىق: شىارق ٖٓٙابي  الستػف : اللخسي الذامي، أبػ القا ع الصيخ 

بىىغ عىىػض ن بىىغ دمحم , عيىىج السحدىىغ بىىغ إبىىخاهضع الحدىىضشي الشادىىخ: دار 
 القاهخة   –الحخمضغ 

مع ىىع اليلىىجان السؤلىىع: دىى اب الىىجيغ أبىىػ عيىىج ن يىىاقػت بىىغ  -ٔٔٔ
هىىم  الشادىخ: دار صىادر، بضىخوت ٕٙٙعيج ن الخومي الحسىػي  الستىػف : 

 م ٜٜ٘ٔضا، الصيعا: اللاب

مع ىىع اللغىىا العخ ضىىا السعاصىىخة السؤلىىع: د أحسىىج مختىىار عيىىج  -ٕٔٔ
 هىٕٗٗٔالحسضج عسخ  الستػف : 

إبىخاهضع   السع ع الػ ضط السؤلع: م س  اللغا العخ ضىا بالقىاهخة -ٖٔٔ
الشادىىخ: دار م مرىىصف  / أحسىىج الديىىات / حامىىج عيىىج القىىادر / دمحم الش ىىار

 ةالجعػ 

ؤلىىع : اإلمىىام العىىالع العبلمىىا والحيىىخ اليحىىخ مفىىاتضد الغضىىع  الس -ٗٔٔ
الف اما فخخ الجيغ دمحم بغ عسىخ التسضسىي الىخازي الذىافعي دار الشذىخ : دار 

 م الصيعا : األول    ٕٓٓٓ -هى ٕٔٗٔ -بضخوت  -الإتع العلسضا 

السؤلىع: أبىىػ القا ىىع الحدىىضغ بىىغ  السفىخدات فىىي  خيىىع القىىخ ن -٘ٔٔ
السحقىىق: صىىفػان  )هىىىٕٓ٘ الستىىػف :  دمحم السعىىخوف بالخا ىىع األصىىف اب 
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دمذق بضىخوت الصيعىا:  -عجبان الجاودي الشادخ: دار القلع، الجار الذامضا 
 هى ٕٔٗٔ -األول  

السفرىىل فىىي صىىشعا اإلعىىخاب السؤلىىع: أبىىػ القا ىىع محسىىػد بىىغ  -ٙٔٔ
هىى السحقىق: د. علىي ٖٛ٘عسخو بغ أحسج، الدمخذىخي جىار ن  الستىػف : 

 مٖٜٜٔبضخوت الصيعا: األول  –يا ال بلل بػ ملحع الشادخ: مكت

السف ىىع لسىىا أدىىكل مىىغ تلخىىضز  تىىاب مدىىلع السؤلىىع / الذىىض    -ٚٔٔ
ث  الحافع ، بقضها  الدلع ، أبػ العيهىاس  الفقض   اإلمام ، العالع  العامل ، السحجِّ
ىىخس بىىِغ إبىىخاهضعس الحىىافع ،  ْفىىٍز ع سس ىىج  بىىغ  الذىىضِ  السخحىىػِم الفقضىىِ  أبىىي حس أحسس

خ ل   األب  راري  القخشيي  ، رحس  ن و سفس
السقترج في دخح االيزاح لعيجالقادر ال خجىابي تحقضىق  ىاضع  -ٛٔٔ

 مٕٜٛٔبحخ السخجان دار الخدضج   للشذخ  شا  

السقتزىىىع السؤلىىىع: دمحم بىىىغ يديىىىج بىىىغ عيىىىج األايىىىخ اللسىىىال   -ٜٔٔ
ق: دمحم عيىج هى السحقٕ٘ٛاألزدي، أبػ العياس، السعخوف بالسيخد الستػف : 

 بضخوت –الخالق عطضسا الشادخ: عالع الإتع. 

مقجما في أصػل الحجيث السؤلع: عيج الحق بىغ  ىضع الىجيغ  -ٕٓٔ
هىىىىم السحقىىىق: ٕ٘ٓٔبىىىغ  ىىىعج ن اليخىىىاري الىىىجهلػي الحشفىىىي  الستىىىػف : 

ليشىان  –بضىخوت  - لسان الحدضشي الشجوي الشادخ: دار اليذاوخ اإل ىبلمضا 
 مٜٙٛٔ -هى ٙٓٗٔالصيعا: اللابضا، 

مشار القاري دخح مخترخ صحضد اليخىاري السؤلىع: حسىدة دمحم  -ٕٔٔ
قا ىىع راجعىى : الذىىض  عيىىج القىىادر األربىىاؤو  عشىىي بترىىحضح  وبذىىخه: بذىىضخ 

ال س ػريىىىىا العخ ضىىىىا  -دمحم عضىىىىػن الشادىىىىخ: مكتيىىىىا دار اليضىىىىان، دمذىىىىق 
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الشذىخ: السسلإىا العخ ضىا الدىعػديا عىام  -الدػريا، مكتيا السؤيج، الصاوع 
 م ٜٜٓٔ -هى  ٓٔٗٔ

تحفىىا اليىىاري »مشحىىا اليىىاري بذىىخح صىىحضد اليخىىاري السدىىس   -ٕٕٔ
السؤلع: ز خيا بغ دمحم بغ أحسج بغ ز خيا األبرىاري، زيىغ الىجيغ أبىػ يحضى  

ه اعتشىى  بتحقضقىى  والتعلضىىق  ٕٜٙالدىىشضكي السرىىخي الذىىافعي  الستىىػف : 
خدىىج للشذىىخ والتػزيىى ، علضىى :  ىىلضسان بىىغ دريىى  العىىازمي الشادىىخ: مكتيىىا ال

 م  ٕ٘ٓٓ -هى ٕٙٗٔالصيعا: األول ،  السسلإا العخ ضا الدعػديا -الخياض

السش ىىل الحىىجيث فىىي دىىخح الحىىجيث السؤلىىع: األ ىىتاذ الىىج تػر  -ٖٕٔ
مػ ىىى  دىىىاهضغ الدىىىضغ الشادىىىخ: دار السىىىجار اإل ىىىبلمي الصيعىىىا: األولىىى ، 

 م   ٕٕٓٓ

ع: م ىىج الىىجيغ أبىىػ الش ايىىا فىىي  خيىىع الحىىجيث واألهىىخ السؤلىى -ٕٗٔ
الدعادات السيارك بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عيج الإىخيع الذىضيابي ال ىدري 

بضىىىىخوت،  -هىىىىى الشادىىىىخ: السكتيىىىىا العلسضىىىىا  ٙٓٙابىىىىغ األهضىىىىخ  الستىىىىػف : 
 محسػد دمحم الصشاحي -م تحقضق: شاهخ أحسج الداوى ٜٜٚٔ -هى ٜٜٖٔ

بىىىىغ عيىىىىج ن بضىىىل األوشىىىىار السؤلىىىع: دمحم بىىىىغ علىىىىي بىىىغ دمحم  -ٕ٘ٔ
هىىى تحقضىىق: عرىىام الىىجيغ الرىىيابصي ٕٓ٘ٔالذىىػ ابي الضسشىىي  الستىىػف : 

 مٖٜٜٔ -هى ٖٔٗٔالشادخ: دار الحجيث، مرخ الصيعا: األول ، 

ال ادي دىخح شضيىا الشذىخ فىي القىخاعات العذىخالسؤلع: دمحم دمحم  -ٕٙٔ
 بضىىىىخوت –الشادىىىىخ: دار ال ضىىىىل  هىىىىىٕٕٗٔدمحم  ىىىىالع محضدىىىىغ  الستىىىىػف : 

 م ٜٜٚٔ -هى  ٚٔٗٔألول ، الصيعا: ا
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جبلل الجيغ عيىج الىخحسغ  هس  ال ػام  في دخح جس  ال ػام  -ٕٚٔ
هىىى تحقضىىق عيىىج ٜٔٔبىىغ أبىىي بكىىخ الدىىضػشي  ىىشا الىىػالدة /  ىىشا الػفىىاة 

   مكان الشذخ مرخ الحسضج هشجاوي الشادخ السكتيا التػفضقضا

دسذ وفضات األعضان وأبياع أبشاع الدمان السؤلع: أبػ العياس  -ٕٛٔ
الىىجيغ أحسىىج بىىغ دمحم بىىغ إبىىخاهضع بىىغ أبىىي بكىىخ ابىىغ خلإىىان اليخمكىىي اإلر لىىي 

 بضخوت –هىم السحقق: إحدان عياس الشادخ: دار صادر ٔٛٙ الستػف : 
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