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 وادـــع ورـــام مشكـحسد.  ةــــاب العارضـــل باألسبـــالتعمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7السنـة ) ( 28العـدد )

 

 

 وادــــع ورـــام مشكـــحسد. 

 

تناولتت يتتذ  تتبا السأتتث علتت لل تام تتا النبتتاا ثأاا تتث ساتتخ ال بتتات سلتتسب  تتاةخ      
  ةخ لهم لواء يذ عل ةة دمسهم أو يذ نها ل ا عاة م، أ َّة يذ أفذهم وضسدهم.

وعا نان ه ساثلساب الااةضل:  ذ أعوة تاتةخ لمعأتاث تتؤ ة يتذ ضتسده او  أ      
 ذ سأ ذ  ذ: تؤ ة يذ إاةاكه واثلساب التذ تناولتها ي

   .: علالل ض ار الكتب أو اأتةاههاأوال
 و ان ا: ب اب سصة الةاوي. 

 و ال ا: ب اسه الةاوي إلى عكا  ولم  صدأب كتسه عاه. 
 وةاساا: علالل تأا ث الةاوي ع  أفذه او  الةجور إلى الكتب.
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 وادـــع ورـــام مشكـحسد.  ةــــاب العارضـــل باألسبـــالتعمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7السنـة ) ( 28العـدد )

 بسم اهلل الرحمه الرحيم

 و مى آله وصأسه ولمم. هلل والصالة واللالم  مى ل انا ُعَأعٍَّا ةلوا اهلل الأعا    
: يهتتتبا سأتتتث تناولتتتت ي تتته علتتت لل تام تتتا النبتتتاا الأاا تتتث ساتتتخ ال بتتتات سلتتتسب أمـــا بعـــ 

 تتتاةخ  تتتةخ لهتتتم لتتتواء يتتتذ علتتت ةة دمتتتسهم او يتتتذ نها تتتل ا عتتتاة م أ َّتتتة يتتتذ أفذهتتتم 
   وضسدهم.

أتتتاث تتتتؤ ة يتتتذ ضتتتسده او  أ  تتتتؤ ة يتتتذ :  تتتذ أعتتتوة تاتتتةخ لمعواألســـباب العارضـــة
 تعتاا  متى الكتاستل إ  اثصا يذ ةوا تل الأتا ث  نتا التأعتا واثااء  تذ اال (ٔ)إاةاكه.

ال  مى الأفذ يبد، يإبا عا ضار الكتتاب، أو أأتتة ، أو ب تب سصتة التةاوي، أو ب تب 
إلتتى عكتتا  عتتا او  أ   صتتأب كتستته عاتته، أو أتتاث عتت  أفذتته، ي  تتتا ضتتسده و كتتو  

لتبل  هتا تنسته النبتاا لهتبس العلتاقا الاه بتل ولتجمو ا  يذ وجتوا اث دتاء يتذ أا  ته. لسسا
 .  يذ كتسهم يهم سأ  الأص  العن ع لأا ث ةلوا اهلل

 وها جامته  مى اةسع عساأث: 
 : ض ار الكتب أو اأتةاهها.المبحث االول
 : ب اب سصة الةاوي.المبحث الثاني
   ولم  صدأب كتسه عاه.: ب اب الةاوي إلى عكاالمبحث الثالث
 : التأا ث ع  الأفذ او  الةجور إلى الكتب.المبحث الرابع

ا   نفتع سهتبا السأتث البتاةئ واللتاعع وأ   جامته  الصتا لوجهته  ال اهلل تعـال ــــــواس    
الكة م وانه ولذ بلت  والبتااة  م ته وصتمى اهلل تاتالى ولتمم  متى لت انا عأعتا و متى الته 

 وصأسه ولمم.
                                                           

م، عكتسل الةشا، الة اخ. ٕٔٓٓ، ٖ ت، دٜ٘ٚعباعل الاكتوة  عام لشةح  ما التةعبي الس  ةجب الأنسمذ. ت (ٔ)
(ٔ/ٔٓٚ.) 
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و م جعا ل ع  الةواة ضا ت كتتسهم التتذ كتانوا  أتا و  عنهتا أو اأتةهتت، يأتا وا      
عتت  أفذهتتم يوهاتتت اث دتتاء يتتذ عةو تتاتهم سلتتسب بلتت ، أو تمبنتتوا ععتتا لتت ث عتت  أتتا  هم 
يتمبنتتتوا، يكتتتا  بلتتت  لتتتسسا يتتتذ وجتتتوا العنتتتاك ة يتتتذ أتتتا  هم، وهتتتا ستتت   لنتتتا النبتتتاا ساتتتخ 

اا  هم  تتبس، و تتؤالء  جتتةي يتتذ أتتا  هم التتبي أتتّا وا ستته ساتتا الامتتل ع تتا عتتا  جتتةي يتتذ أأتت
أا ث الع تِمد سكسة الل ، ُ بسا ع  أا  هم البي أتّا وا سته هسمهتا، وُ توهت  يتذ أتا  هم 
البي أّا وا سه ساا بل  أو أشكا أعةس  ا  و هسا أم ساا أ  تاتة ه  بس الامتل،  تبا يتذ 

، وعتت   تتؤالء عتت  (ٔ)اساتته ال بتتات  متتى ةوا تتته يتتال  تتال  يتتذ هسولهتتاأالتتل تفتتةاس أعتتا إبا ت
نعتتتا  تتتو  ب ستتتت كتستتته  تتت  جع تتتع شتتت و ه، يهتتتبا الصتتتن  لتتتم أجتتتا لتتته ع تتتاال يتتتذ ال بتتتات وا 

س  له ال، وعنهم ع  ب ستت كتسته  ت  ساتخ شت و ه، اسااهلل عوجوا ي عا  م او  بل  ك
 ول ع ا لهبا الصن  سع ال  .

 اهلل س  الع نى س   سااهلل س  أنث س  عال  اثنصاةي. عأعا س   سا -ٔ
 . (ٕ)و و  بل، إال انه ب ست ساخ كتسه يأاث ع  أفذه يوهات له سلسسها اغال د

بكتتة الأتتا ث التتبي  -أي اأعتتا ستت  أنستتا–ولتتعات أستتا  ستتااهلل  هتتاا أستتو سكتتة اث تتةم: )
 تتت  أس تتتب ستتتت  ( اهلل ستتت  الع نتتتى ستتتت  أنتتتث ستتت  عالتتت  عأعتتتا ستتت   ستتتا )ةواس اثنصتتتاةي

اأتتتجم و تتو صتتاقم  يضتتافه وهتتاا:  الشتته ا،  تت  ع عتتو ،  تت  استت   ستتاث  أ  النستتذ 
كانتتت ب ستتْت لرنصتتاةي كتتتبع يكتتا  ساتتُا  أتتّاث عتت  كتتتب غالعتته أستتذ أكتت م، ُأةاس هتتاا: 

                                                           

 تتتت، ٕ٘ٛجتتتة الالتتتبالنذ، ت نذتتتة نت تتتل النذتتتة يتتتذ توضتتت ب ن ستتتل الفكتتتة. ثستتتذ الفضتتتا اأعتتتا ستتت   متتتذ ستتت  أ (ٔ)
 .ٕٛم، عؤللل الةلالل ناشةو ، س ةوت. حٜٕٓٓ، ٔالا   ُضمِّذ، دتأب  :  ت 

 تت، لمشت ش شتا ب ٕ٘ٛتبة ب التهب ب عع التأة ة، ثسذ الفضا اأعتا ست   متذ ست  أجتة الالتبالنذ، ت نذة  (ٕ)
 (.ٙٗٓٙم، عؤللل الةلالل، ةهم)ٜٜٚٔ، ٔاثةنؤود، واثلتاب سشاة  واا عاةو ، د
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نبتتتاا  تتبا الأتتتا ث  متتتى عأعتتتا ستتت  وهتتتا أنكتتة غ تتتة واأتتتا عتتت  ال .(ٔ)يكتتا   تتتبا عتتت  تمتتت (
هتتاا أستتذ وهتتاا استت     عتتل: أنكتتة  )  ستت  اأعتتا ستت  أنستتا:اهللهتتاا  ستتااهلل اثنصتتاةي.  ستتا

 أ تتى ستت  لتتا ا، وعاتتاب ستت  عاتتاب  متتى اثنصتتاةي عأعتتا ستت   ستتااهلل أتتا ث أس تتب ستت  
هتتاا  ابتتوب ستت   ،  تتم بكتتة الأتتا ث.(ٕ)الشتته ا،  تت  ع عتتو  ستت  عهتتةا ،  تت  ستت   ستتاث(

لقا  مذ س  العا نذ    أتا ث اثنصتاةي،  ت  أس تب ست  الشته ا،  ) لف ا  الفلوي:
اأتتتجم و تتو صتتاقم . هَتتاا: لتت ث   تت  ع عتتو  ستت  عهتتةا ،  تت  استت   ستتاث   أ  النستتذ 

 ع  با  َشذء إنعا أةاا أا ث أس ب،    ع عو ،     ت ا س  اثصتم: تتتوج النستذ 
تتا ( ع عونتتل عأةع"
أأتتاا ةواس  تت  أس تتب غ تتة  ) با عنكتتة وال أ متتم. وكتتبا هتتاا النلتتاقذ:(ٖ)

والأتتتا ث عتتت   .(ٗ)اثنصتتتاةي ولامتتته أةاا أ  النستتتذ صتتتمى اهلل  م تتته ولتتتمم تتتتتوج ع عونتتتل(
، (ٛ)،  والدسةانتتذ(ٚ)، والنلتتاقذ(ٙ)،التةعتتبي(٘)دة تت  اثنصتتاةي سهتتبا األتتناا أ ةجتته اأعتتا

       ، وهتتتتاا التةعتتتتبي:  تتتتبا أتتتتا ث ألتتتت  غة تتتتب عتتتت   تتتتبا الوجتتتته، (ٜ)وال د تتتتب السيتتتتاااي
                                                           

 تت، تأب ت : سشتاة ٖٙٗاللالم العاةو  ستاة ش سيااا. ثأعا س   است العشهوة سال د تب السيتاااي، ت  نذة تاة ش عا نل (ٔ)
 (.ٓٔٗ/٘م، ااة اليةب األالعذ، س ةوت. )ٕٔٓٓ، ٔ واا عاةو ، د

، ٔ تتت ، تأب تت : وصتتذ اهلل ستت  عأعتتا  ستتاث، دٕٔٗاهلل اأعتتا ستت  أنستتا الشتت سانذ، تالامتتا وعاةيتتل الةجتتاا. ثستتذ  ستتا (ٕ)
 (.ٙ٘٘ةهم) ٕٖٓ/ٔم، العكتب االلالعذ، س ةوت. ٜٛٛٔ

 .ٕٙٛ/ٖ ت(، تأب  :  م ا عنصوة، ٖٚٗ. ثسذ  ول   ابوب س  لف ا  الفلوي، )تالعاةيل والتاة ش (ٖ)
اليفوة لتتتم عا  السنتتتااةي، ولتتت ا  تتتت، تأب تتت   ستتتآٖٖلتتتن  النلتتتاقذ الكستتتةد. أستتتو  ستتتاالةأع  اأعتتتا ستتت  شتتتا ب النلتتتاقذ،  (ٗ)

 (.ٖٕٖٔةهم) ٖٕ٘/ٕم، ااة الكتب الامع ل، س ةوت.ٜٜٔٔ، ٔكلةوي أل ، د
م، عؤللتل ٜٜ٘ٔ، ٔ تت، تأب ت  شتا ب اثةنتؤود، دٕٔٗ، ثسذ  سااهلل اأعا س  أنسا الشت سانذ، تعلنا اأعا س  أنسا (٘)

 (.ٕٛٛٛةهم) ٛٙ/٘الةلالل، س ةوت. 
م، ااة اليتتتةب ٜٜٛٔ، ٕةو ، د تتتت، تأب تتت : سشتتتاة  تتتواا عاتتتٜٕٚالجتتتاعع الكس تتتة. ثستتتذ   لتتتى عأعتتتا ستتت    لتتتى، ت (ٙ)

 (.ٙٚٚةهم) ٜٖٔ/ٕاألالعذ، وااة الج ا، س ةوت.
 (.ٖٕٖٔ) ةهم ٖٕ٘/ٕلن  النلاقذ الكسةد.  (ٚ)
، ااة الأتتتةع  ، البتتتا ةة ، ٔ تتتت، تأب تت : دتتتاة   تتوخ اهلل، دٖٓٙ. ثستتذ البالتتتم لتتم عا  ستتت  اأعتتا، تالعاجتتم اثولتتتد (ٛ)

 (.ٖٕٗٗةهم) ٛٗ/ٖ
 تت، تأب ت : سشتاة  تواا ٖٙٗالعاةو  ستاة ش سيااا. الأعا س   استت العشتهوة سال د تب السيتاااي، ت( تاة ش عا نل اللالم ٜ)

 (.ٜٓٗ/٘م، ااة اليةب األالعذ، س ةوت.)ٕٔٓٓ، ٔعاةو ، د
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وُ باا: إنه و م ي ه، والصتواب  وهاا ال د ب: لم  ةوس    أس ب  كبا غ ة اثنصاةي،
عا أ سةنا أسو الأل   مذ س  إسةا  م س  َلِا ا الأويذ يذ كتاسته إل نتا عت  عصتة، هتاا: 

اهلل ست  تكة تا ست  أ و ته الن لتاسوةي، هتاا: أ سةنتا أستو  ستا التةأع  ا عأعتا ست  َ ستاأ سةن
َلتاقذ، هتاا: أ سةنتا أع تا ست  علتااة،  ت  لتف ا   انتذ است  أس تب، أأعا ست  شتا ب النَّ 

    أس ب س  الشه ا،  ت  ع عتو  ست  عهتةا ،  ت   ت تا است  اثصتم   أ  ةلتوا اهلل 
تتتتتوج ع عونتتتل و تتتو عأتتتةم . هتتتاا: وهتتتا ةود اَثْنصتتتاِةّي أ ضتتتا أتتتا ث  ت تتتا ستتت  اثصتتتم، 

 .(ٔ)  كبا. وُ باا: إ  غالعا له أا ا  م ه أا ث اس   ساث
عت  ع عونتل تتو م يأتاث  ساا ع  أ   أاث سأا ث تواج النسذ  سااهلل يعأعا س     

اأتتتتجم و تتتو صتتتاقم.  وأتتتا ث تواج ع عونتتتل أ ةجتتته:  سأتتتا ث استتت   ستتتاث أ  النستتتذ 
، (ٚ)والدسةانتتتتتتتذ ،(ٙ)، واستتتتتتت  أستتتتتتا (٘)، وأستتتتتتو  امتتتتتتى(ٗ)، والتتتتتتتااةعذ(ٖ)، أستتتتتتو ااوا(ٕ)اأعتتتتتتا

ست  لتمعل،  ت  أس تب ست  الشته ا،  ت  ع عتو  ست  ، كمهم ع  دة   أعاا (ٛ)والااةهدنذ
ونأتت  أتتالا   تتوجنتتذ ةلتتوا اهلل  عهتتةا ،  تت   ت تتا ستت  اثصتتم،  تت  ع عونتتل هالتتت:

اثنصتتاةي  تتبا الأتتا ث  تت   ت تتا  ستتااهلل ساتتا عتتا ةجانتتا عتت  عكتتل  وكتتبا ةود عأعتتا ستت  
 كعا هاله ال د ب.

                                                           

 (.ٓٔٗ/٘تاة ش سيااا لم د ب السياااي) (ٔ)
 (.ٕٔٗٛٙ( و)ٕ٘ٔٛٙاأعا س  أنسا)علنا  (ٕ)
م، ٜٕٓٓ، ٔ تت، تأب ت : شتا ب اثةنتؤود، دٕ٘ٚ  اثشاث االتاي اللجلتانذ، ت( لن  أسذ ااوا. ثسذ ااوا، لم عا  سٖ)

 (.ٖٗٛٔم، ااة الةلالل الامع ل، س ةوت. )ٜٕٓٓ
 (.ٖٛ/ٕم، ااة اس  أتم، س ةوت.)ٕٕٓٓ، ٔ ت، دٕ٘٘الةأع ، تاهلل س   سا( علنا الااةعذ. ثسذ عأعا  ساٗ)
 (.ٙٓٔٚةهم) ٕٖٔ/ٙ ت، ااة الع عو  لمتةاث. ٖٚٓالعوصمذ، تثسذ  امى أأعا س   مذ س  الع ُنى  علنا أسذ  امى. (٘)
 (.ٖٚٔٗةهم) ٗٗٗ/ٜصأ ب اس  أسا ،  (ٙ)
 (.ٜٚٓٛةهم) ٕٖٚ/ٛالعاجم اثولد لمدسةانذ،  (ٚ)
 (.ٜٜٖٙةهم) ٚٙٗ/ ٛلن  الااةهدنذ،  (ٛ)
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  وععت  صتأب الأتا ث عت  يأا ث  امه الجهاسبة اثواقا ال  نفاه تصتأ ب العتت  ة    
العتتتت  ة   الشتتت ش اثلستتتانذ يتتتذ  صتتتأ ب لتتتن  أستتتذ ااوا ، والشتتت ش شتتتا ب االةنتتتؤود يتتتذ 

 تام به  مى علنا اأعام اأعا.  
  ساالةأع  س   عةو اثوتا ذ. -ٕ

ب ستتت كتستته  تت   أ تتى ستت  أستتذ ك  تتة يتتتكمم النبتتاا يتتذ ساتتخ أا  تته  تت   أ تتى ستت      
 أسذ ك  ة سلسسها.

ا: )لعات أأعا  بوا: ت عوا أ  كتسه ت  انتذ اثوتا تذ ت  ت   أ تى ست  هاا أسو ااو     
 .(ٔ)أسذ ك  ة ضا ت(

لتتت لت أأعتتتا  تتت  أتتتا ث اثوتا تتتذ،  تتت   أ تتتى ستتت  أستتتذ ك  تتتة هتتتاا  وهتتتاا عهّنتتتا: )    
 تت   أ تتى ستت  أستتذ ك  تتة هتتا ضتتار عنتته، يكتتا   أتتّاث  تت   اثوتا تتذأأعتتا: كتتا  كتتتاب 

 .(ٕ) أ ى س  أسذ ك  ة أفذا"(
لتت لت أستتا تة تتل همتتت: يتتذ أتتا ث  أ تتى ستت  أستتذ ك  تتة عتت   وهتتاا استت  أستتذ أتتاتم: )     

 .(ٖ)أأب إل  ،  شام أو اثوتا ذ؟ هاا:  شام أأب إلّذ، ث  اثوتا ذ ب ست كتسه(
وع  اثأاا ث التذ أنكةت  مى االوتا ذ يذ ةوا ته     أ ى اس  أسذ ك  تة، عتا      

: يتاتتتتة   تتتت  الول تتتتا،  تتتت   -عتتتتام اأعتتتتا ستتتت  أنستتتتالإل–بكتتتتةس العتتتتةوبي هتتتتاا: همتتتتُت لتتتته 
:  عتى كنتَت نس تاِّ؟ ، اثوتا ذ،     أ ى،    أسذ َلمعل،    أسذ  ة ةة     النسذ 

هاا:  با عنكة،  با ع   د  اثوتا ذ،  تو ك  تةا" عتا   دت   ت   أ تى ست  أستذ ك  تة، 

                                                           

 (.ٕٜ٘ٔعلاقا اأعام اأعا ةوا ل أسذ ااوا) (ٔ)
 (.ٜٜٚ/ٕالأنسمذ)شةح  ما التةعبي الس  ةجب (ٕ)
م، ااة ٕٜ٘ٔ، ٔ تت، دٕٖٚالةأع  س  أسذ أاتم عأعا ست  ااةلتذ التةاتي، تثسذ عأعا  سا الجةح والتاا ا. (ٖ)

الهنتتتتا  -سأ تتتتاة آستتتتاا التتتتاك   -ااة إأ تتتتاء التتتتتةاث الاةستتتتذ، س تتتتةوت،  تتتت  عجمتتتتث ااقتتتتةة العاتتتتاة  الا عان تتتتل 
 (.ٔٙ/ٜلنل..)



 175  
 

     

   
 

 وادـــع ورـــام مشكـحسد.  ةــــاب العارضـــل باألسبـــالتعمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7السنـة ) ( 28العـدد )

نعا  و أسو العهّمب. التةعتبي يتذ جاعاته والأا ث أ ةجته  (ٔ)كا   بوا: أسذ العهاجة، وا 
 عتتتتى وجستتت لتتت  النستتتوة؟ هتتاا: وآام ستتت   التتةوح والجلتتتا  وهتتتاا ساتتاس: ) تتتبا أتتتا ث  سمفتتذ

 .(ٕ)أل  غة ب ع  أا ث أسذ  ة ةة ال ناةيه إال ع   با الوجه(
 تتت   تتتبا الأتتتا ث. يمتتتتم -اي الس تتتاةي –وهتتتاا يتتتذ الامتتتا الكس تتتة: )لتتتالت عأعتتتاا      

الول تتتتا ستتتت  علتتتتمم ةواس ةجتتتتا واأتتتتا عتتتت   اةيتتتته.  هتتتتاا: و تتتتو أتتتتا ث غة تتتتب عتتتت  أتتتتا ث 
هتتاا التتب سذ ساتتا نبمتته لمكتتالم التتبي هالتته التةعتتبي يتتذ الجتتاعع: )لتتوال  .(ٖ)أصتتأاب الول تتا(

 .(ٗ)ل   يذ الول ا س  علمم لصأأه التةعبي(
والبي  فهم ع  كالم التةعبي يذ الاما، وكتالم التب سذ  تبا أ  التتيةاب التةعتبي       

لهبا الأا ث  و سلسب الول ا س  علتمم، ولت ث اثعتة كتبل  ستا الصتواب عتا هالته اأعتام 
اأعا يذ بل ، يا  الول ا س  علمم ها توستع سةوا تته  تبس  ت  االوتا تذ، يبتا تاساته َ سَّتاا 

 كبا ةواس  ساا    اثوتا تذ، وةواس علنا الستاة، وهاا الستاة سااس: س  جو ة ل كعا يذ 
أ ضا غ ة واأا ع  أصأاب الول ا،  ت  اثوتا تذ،  ت   أ تى  ت  أستذ لتمعل، وألتناس 
ساخ أصأاب الول ا،    اثوتا ذ،     أ ى،    أستذ لتمعل،  ت  أستذ  ة تةة،  ت  

 .(ٙ)س  شا ب ، وعأعا(٘)، وتاساه أ ضا أفح س   عةو السصةيالنسذ 
 

                                                           

وبي) -الاما وعاةيل الةجاا (ٔ)  (.ٕٛٙةوا ل العةَّ
 (.ٜٖٓٙالجاعع الكس ة لمتةعبي ) (ٕ)
 (.ٗٛٙ ما التةعبي الكس ة) (ٖ)
 (.ٚ/ٔتاة ش األالم لمب سذ) (ٗ)
 (.ٓٗ٘يواقا تعام) (٘)
 (.ٔٗ٘العصاة نفله) (ٙ)
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وأعا عا هاله يذ  د س يذ الم أسذ العهمب أ ث  بتوا ي ته أستو العهتاجة يبتا بكتة       
بلتت   نتته غ تتة واأتتا عتت  النبتتاا يبتتا هتتاا  أ تتى ستتُ  عاتت  : )التتبي  تتةوي اثوتا تتذ،  تت  
 أ تتى،  تت  أستتذ ِهالستتل،  تت  أستتذ العهتتاجة  إنعتتا  تتو أستتو العهمتتب، ولكتت  اثوتا تتذ همتتب 

 .(ٔ)ي    أسذ العهمب أ ست ع  اثوتا ذ(كن ته، البي  ةو 
وهاا النلاقذ: )ال نامم أأاا" تاسع اثوتا ذ  مى هوله:    أسذ العهاجة، إنعتا  تو      

 .(ٖ). وهاا أ ضا": )أسو العهاجة  د ، والصواب أسو العهمب((ٕ)أسو العهمب(
وهاا اس  أسا : )و م اثوتا ذ يذ كن تل  تم أستذ هالستل، إب الجتواا  ا تة يبتاا:  ت      

نعتا  تو أستو العهمتب، التعه  عتةو ست  عااو تل ست   أسذ هالسل،     عته أستذ العهتاجة، وا 
 .(ٗ)ت ا الجةعذ ع   بات التاسا   ولااات أ ا السصةة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٚٙٗ/ٗتاة ش اس  عا   ةوا ل الاوةي) (ٔ)
 (.ٕٗٛ/ٗلن  النلاقذ الكسةد) (ٕ)
 (.ٕ٘ٛ/ٗالعصاة نفله) (ٖ)
 (.ٕٕ٘/ٓٔصأ ب اس  أسا ) (ٗ)
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وععا  دةأ  مى الةاوي ال بل ع  ألساب التذ توهتع ال دت  يتذ أا  ته ب تاب سصتةس،      
أ ث كا  هسا بل   اتعا  مى كتاسه يذ أااقه لمأا ث  م ساتا أ   صتاب ستب اب سصتةس 
 أتتاث عتت  أفذتته ي  دتت ، أو ُ مبّتت  ي تتتمّب ، ولتت ث كتتا عتت  ب تتب سصتتُةس  ك تتة ال دتت  يتتذ 

نتتتا  عتتت  التتتةواة عتتت  كتتتا  أايذتتتا لأا  تتته هستتتا بلتتت  أا  تتته، و تتتو   أا  تتته النبتتتاا، ستتتا  
وأتاث عت  أفذته ساتا ب تاب سصتةس يمتم   تتا أفذته ولتم  تأتةج النبتاا عت  ا تب أا  تته، 
وعتت  بلتت  ُو  تتب ستت   التتا الستتا مذ عتتوال م، أأتتا ِ بتتات السصتتة   . هتتاا استت  لتتاا: )كتتا  

. (ٔ)ا"(ُو  تتب هتتا ُلتتج  يتتب ب سصتتُةس، وكتتا   بتتل ك  تتة الأتتا ث أجتتل، وكتتا  ُ عمتتذ أفذتت
وكتتبل  عتت  أكةعتته اهلل ش صتتا  صتتو  لتته أا  تته ولتتم  مبنتته شتت قا غ ة تتا، ع تتا  ت تتا ستتت  

: )كا  ُ ااب  مى  ت ا أ ث ب تب سصتةس -ت  ة س  أةب– اةو ، يبا هاا أسو    عل 
 .  (ٕ)أنه ةّسعا ُلقا    الأا ث ال  اةيه ي  عُة جاة ل" له ُتأفِّذه إ اس ع  كتاسه(

 .(ٖ)با الفاا س ثع عع أعانل ع  ُ مبِّنه، و ت ا أّجل سال عْ َنو َّل(هاا الب سذ: )عا سه    
وعت  ب تب سصتةس يأتاث عت  أفذته يا دت ، أو تمبت  غ تة أا  ته يتتمب  وك تة بلت       

عنتتته   جتتتةي  متتتى أا  تتته عتتتا  جتتتةي  متتتى الع تتتتمد، ُ بستتتا عتتت  أا  تتته عتتتا أتتتّاث ستتته هستتتا 
أعتتةس  تتا  تتو هستتا أم ساتتا أ   ب تتاب سصتتةس، وُ توهتت   عتتا أتتّاث ستته ساتتا بلتت ، أو أشتتكا

 .(ٗ) ص سه ب اب سصةس، و با يذ أالل تفةاس كعا ألمفنا

                                                           

م، ااة ٜٛٙٔ، ٔ ت، تأب ت : إألتا   ستاث، د ٖٕٓاهلل السصةي، تأسو  ساعأعا س  لاا الدسبات الكسةد. ل (ٔ)
 (.ٕٚٛ/ٚصااة، س ةوت. )

 (.ٕ٘ٚ/ٕشةح  ما التةعبي الس  ةجب الأنسمذ) (ٕ)
 (.ٖٖٙ/ٜل ة أ الم النسالء لمب سذ) (ٖ)
 .ٕٛ نذة نت ل النذة الس  أجة الالبالنذ: (ٗ)
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 ومن هؤالء الرواة:
  ساالةتا  س   عام الصناانذ:

الةتا  لتنَل  عتاٍ ؟ ت اا إلتأا  ست   تانذ: )لت لت أستا  ستااهلل: عت  لتعع عت   ستاهت     
ه وها ب ب سصُةس، كتا  ُ مبّت   انذ لنل  عاٍ  وعاقت   ت هاا: ال ُ اسُ  سأا ث ع  لِعع عن

أأاا تتتَث سادمتتتل"، وهتتتا أتتتّاث  تتت  الت تتتةي أأاا تتتث كتسنا تتتا عتتت  أصتتتا كتاستتته و تتتو َ نذُتتتة 
جتتتاءوا س اليهتتتا يب تتتا لتتته  ستتتا التتتةتا  يبتتتاا: لتتت ث سشتتتذء كتتتانوا  مبنونتتته ساتتتا عتتتا ب تتتب 

 .(ٔ)سصةس(
ية و تتِه،  تت  هتتاا استت  أستتذ أتتاتم: )ولتت لُت أسِتتذ َ تت  أتتِا ٍث  ةواُس أأعتتُا ستتُ   اسِتتٍت      

،  تت  ُلتتةاهل   ستتِا التتّةّتاِ ،  تت  َعاَعتتٍة،  تت  ِلتتعاِ  ستتِ  الفضتتِا،  تت  أسِتتذ ِةشتتِا ٍ  الجنتتِايِّ
: ِإبا أتى أأُاُكُم الياِقد يال  لتتبِسِا الِبسمتل، واّتبُتوا عجتاِلث الّماتِ ، سِ  عاِلٍ ،  ِ  الّنِسذِّ 

 الذِّّا، والعاء، وهاِة ل الّدِة ِ ، والتعِ ُةوا الةِّ ب، والتِشسُّوا  مى ُلوِهُكم، وأِ اُّوا الّنسا.
 .(ٕ)هاا أِسذ : ِإّنعا  ةُوونُه عوُهوي"ا، وألناُس  سُا الّةّتاِ  ِس ِ ةٍة(

والأتتا ث أ ةجتته عوصتتوال أتتةب ستت  إلتتعا  ا الِكةعتتانذ يتتذ علتتاقمه، والدستتةي يتتذ      
، وأ ةجته  ستا التةتا  عوهويتا يتذ عصتنفه هالته است  (ٖ)تهب ب اآل اة    لتةاهل ست  عالت 

 . وها سأ ت   نه يمم أجاس.(ٗ)أجة يذ تم  ح الأس ة
 

                                                           

 (.ٕٕ٘ٛعلاقا اأعام اأعا سةوا ل إلأا  س   ان ) (ٔ)
 (.٘ٚ ما الأا ث الس  اسذ أاتم) (ٕ)
 (.ٓٛٓٔالجاعع الكس ة لمل ودذ) (ٖ)
 (.ٖٚٔ)ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔتم  ح الأس ة الس  أجة الالبالنذ) (ٗ)
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و با ع  اثلساب التذ أا مت الو م يذ أا ث ال بل البي  اتعتا يتذ تأتا ث  متى      
كتسه، و عك  إاةا  عواد  الضا  يذ أا ث ع   الا تنصت ح النبتاا  متى اثعتاك  

 التذ أاث سها ولم تك  عاه كتسه. ولنس   بل  ع   الا اثع مل  م ه: 
 عاعة س  ةاشا اثتاي: -ٔ

 أمته إلى السصةة ولم  صدأب كتسه عاه يوهع يذ أ داء.وها أاث ع  أفذه يذ ة 
بكة أسو سكة اث ةم    اأعام أأعا هوله: )أا ث  ساالةتا   ت  عاعتة أأتّب إلتّذ عت  
أتتا ث  تتؤالء السصتتة   ، كتتا   تاا تتا كتستته و نذتتة،  انتتذ ستتال ع ، وكتتا   أتتا هم س دتت  

 .(ٔ)سالسصةة(
 تام، ال لت عا لعتا هتام السصتةة لت تاةة أعته، هاا التب سذ: )وعتع كتو  عاعتة  بتل  ستتا" يمته أو 

    نته أغتال د، وأتا ث  شتام، يإنه لم  ك  عاه كتسه، يأّاث ع  أفذته، يوهتع لمسصتة 
 .(ٕ)الةتا   نه أصب، ثنهم أ بوا  نه ع  كتسه، واهلل أ مم(و سا

 وع  اثأاا ث التذ أ دا ي ها سلسب بل :
)أنته ألتمم ولته  شتة نلتوة يبتاا لته  هاا صالب س  أأعتا ست  أنستا: أتا ث غت ال :     
:  ا تة عنه  أةساتا" ، عاعتة أ دت  ي ته سالسصتةة يتذ  تبا األتناا، وةجتع ستال ع  النسذ 

 .(ٖ)جامه عنبداا"(
 (ٗ)وهاا أسو تة ل: عةلال أصب.

                                                           

 (.ٚٙٚ/ٕشةح  ما التةعبي الس  ةجب الأنسمذ) (ٔ)
 (.ٕٔ/ٚل ة أ الم النسالء لمب سذ) (ٕ)
 (.ٔٓٙٔعلاقا اأعام اأعا سةوا ل صالب) (ٖ)
 (.ٜٜٔٔ ما الأا ث الس  اسذ أاتم) (ٗ)
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 تو و تم إنعتا  تو:  -   ةوا ل عاعة    الت تةي  ت  لتالم  ت  أس ته -وهاا أسو أاتم: 
 . (ٔ) هاا سمينا: أ  النسذ الت ةي    اس  أسذ لو ا، 

َأتاَّ ََنا َ نَّتااع، هَتاَا: َأتاَّ ََنا َ ْستَاُة، َ تْ  َلتِا ِا والأا ث أ ةجته التةعتبي عوصتوال هتاا:      
، َ تتْ  َلتتاِلِم ْستتِ  َ ْستتِا اهلِل، َ تتِ  اْستتِ  ُ َعتتَة، َأ َّ  ْستتِ  َأسِتتذ َ ُةوَستتَل، َ تتْ  َعْاَعتتة، َ تتِ  التُّْ تتِةيِّ

  َِّل، َيَ ْلَمْعَ  َعَاتُه، يَتَ َعَةُس النَّسِتذُّ َغْ اَلَ  ْسَ  َلَمَعَل ال ََّبِفذَّ َأْلَمَم َوَلُه َ ْشُة ِنْلَوٍة ِيذ الَجاِ مِ 
.  َأْ  َ َتَ  ََّة َأْةَسا"ا ِعْنُه َّ

تَا      ، َ ْ  َلاِلٍم، َ ْ  َأِس ِه...َوَلتِعْاُت ُعَأعَّ ، َ ِ  التُّْ ِةيِّ هاا التةعبي: )َ َكَبا َةَواُس َعْاَعةع
تِأ ُب َعتا َةَود ُشتَاْ ُب ْستُ  َأسِتذ َأْعتَتَة، ْسَ  ِإْلَعاِ  َا َ ُبوُا: َ تَبا َأتِا ثع َغْ تُة َعْأفُت وٍذ، َوالصَّ

، َأ َّ َغتْ اَلَ  ْستَ  َلتَمَعَل َأْلت تِا ْستِ  ُلتَوْ ٍا ال ََّبِفتذِّ َمَم َوَغْ ُةُس، َ ِ  التُّْ ِةيِّ َهاَا: ُأاِّْ ُت، َ ْ  ُعَأعَّ
 َوِ ْنَاُس َ ْشُة ِنْلَوٍة.

نََّعا َأِا ُث التُّ  ، َ ْ  َلتاِلٍم، َ تْ  َأِس تِه َأ َّ َةُجتال" ِعتْ   َِب تٍ  َدمَّتَ  ِنَلتاَءُس ، َهاَا ُعَأعَّاع: َواِ  ْ ِةيِّ
 .(ٕ)َيَباَا َلُه ُ َعُة: َلُتَةاِجَا َّ ِنَلاَءَ  َأْو َثْةُجَع َّ َهْسَةَ  َكَعا ُةِجَم َهْسُة َأِسذ ُةَغاٍا(

ود  تبا الأتا ث  تو أتا ث غ تة عأفتوذ، إنعتا ة  -أي الس تاةي–وهاا يذ الامتا: )يبتاا 
 .  (ٖ)عاعة سالاةا ، وها ةوي    عاعة،    الت ةي  با الأا ث عةلال(

تا َوَ تَم ِي تِه  وهاا است  أجتة يتذ التم ت ح: )َوَأَكتى اْلَأتاِكُم َ تْ  ُعْلتِمٍم َأ َّ َ تَبا اْلَأتِا َث ِععَّ
ِل، َوهَتْا َأَ تَب اْستُ  َعْاَعةع ِساْلَسْصَةِة، َهاَا: َيِإْ  َةَواُس َ ْنُه ِ بَتلع َ تاِةَج اْلَسْصتةَ  تأَّ ِة َأَكْعَنتا لَتُه ِسالصِّ

ِأسَّتتاَ ، َواْلَأتتاِكُم، َواْلَسْ َهِبتتذُّ ِسَذتتاِ ِة َ تتَبا اْلُأْكتتِم يَتتَ ْ َةُجوُس ِعتتْ  دُتتُةٍ  َ تتْ  َعْاَعتتٍة ِعتتْ  َأتتِا ِث 
ُ ِف ُا َبِلَ  َشْ ق"ا يَتِإ َّ َ تؤاَُلِء ُكمَّهُتْم َأْ ِا اْلُكوَيِل، َوَأْ ِا ُ َةاَلاَ ، َوَأْ ِا اْلَ َعاَعِل، َ ْنُه ُهْمت: َواَل 

                                                           

 (.ٕٓٓٔ ما الأا ث الس  اسذ أاتم) (ٔ)
 (.ٕٛٔٔالجاعع الكس ة لمتةعبي) (ٕ)
 (.ٖٕٛ ما التةعبي الكس ة) (ٖ)
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ْ  َكتتاُنوا ِعتتْ  َغْ تتِة َأْ ِمهَتتا َوَ مَتتى َتْبتتِا ِة َتْلتتِم ِم َأنَّهُتتْم َلتتِعُاوا ِعْنتت ُه إنََّعتتا َلتتِعُاوا ِعْنتتُه ِساْلَسْصتتَةِة َواِ 
ِثَنَُّه َكاَ  ُ َأاُِّث ِيذ َسمَتِاِس ِعتْ  ُكتُسِتِه ِسَيْ ِةَ ا َيَأِا  ُُه الَِّبي َأاََّث ِسِه ِيذ َغْ ِة َسَمِاِس ُعْضَدِةبع 

ِل، وأعا إب َةَأَا َيَأاََّث ِعْ  ِأْفِذِه ِسَ ْشَ اَء َوَ َم ِي َها اتََّفَ  َ َمى َبِلَ  َأْ تُا اْلِاْمتِم  أَّ َ َمى الصِّ
، َوَأِسذ َأاِتٍم، َوَ ْاُبوَب ْسِ  شَ  ، َواْلُسَ اِةيِّ ْ َسَل، َوَغْ ِةِ ْم، َوَهْا َهاَا اْثَ ْتَةُم َ تْ  ِسِه َكاْسِ  اْلَعِا ِنذِّ

ِا َعْاَعتٍة ِسَوْصتِمِه َوَتْأِا  ِتِه سِتِه  َأْأَعَا: َ تَبا اْلَأتِا ُث لَتْ َث ِسَصتِأ ٍب، َواْلَاَعتُا  م ته َوَأَ مَّتُه ِسَتفَتةُّ
 .(ٔ)ِيذ َغْ ِة َسَمِاِس َ َكَبا(

: )ُدُةُهُه ُكمُّ   .(ٕ)َها َعْاُموَللع(َوَهاَا اْسُ  َ ْسِا اْلَسةِّ
 ، وغ ة م.(ٙ)، والدسةانذ(٘)، واس  أسا (ٗ)، واس  عاجه(ٖ)وا ةج الةوا ل العوصولل أأعا

، (ٚ)والةوا ل العةلتمل أ ةجهتا  ستا التةتا  يتذ عصتنفه  ت  عاعتة  ت  الت تةي ا  غت ال 
وأ ةجتته عالتت ، َ تتِ  اْستتِ  ِشتتَهاٍب  َأنَّتتُه هَتتاَا: َسَمَينِتتى  َأ َّ ، (ٛ)و نتته أستتو ااوا يتتذ العةالتت ا،

هَتتاَا ِلَةُجتتٍا ِعتتْ   َِب تتٍ  َأْلتتَمَم َوِ ْنتتَاُس َ ْشتتُة ِنْلتتَوٍة ِأتت َ  َأْلتتَمَم ال ََّبِفتتىُّ  َأْعِلتتْ   َةُلتتوَا المَّتتِه 
 .(ٜ)ِعْنُه َّ َأْةَسا"ا َوَياِةْ  َلاِقَةُ  َّ 
السة، واستتت  أجتتتة وأستتتو تة تتتل، وأستتتو أتتتاتم، واستتت   ستتتا وعلتتتمم، ياأعتتتام أأعتتتا، والس تتتاةي،

 جع اهم ةجأوا الةوا ل العةلمل، وا  الةوا ل العوصولل  ذ ع  أو ام عاعة.

                                                           

 (.ٕٚ٘ٔ)ٖٛٙ/ٖالالبالنذ)التم  ح الأس ة الس  أجة  (ٔ)
 (.ٛ٘/ٕٔالتعه ا الس   سا السة) (ٕ)
 (.ٖٔٙٗ( و)ٜٓٙٗعلنا اأعا س  أنسا) (ٖ)
 (.ٖٜ٘ٔلن  اس  عاجه) (ٗ)
 (.ٙ٘ٔٗصأ ب  اس  أسا ) (٘)
 (.ٕٕٖٔٔالعاجم الكس ة لمدسةانذ) (ٙ)
 (.ٕٕٔٙٔعصن   ساالةتا ) (ٚ)
 (.ٖٕٗعةال ا اسو ااوا) (ٛ)
 (.ٖٖٙالم  ذ)عود  عال  ةوا ل  (ٜ)
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وب تتتب هتتتوم إلتتتى تصتتتأ ب الأتتتا ث عوصتتتوال كتتتاس  أستتتا ، والس هبتتتذ، والأتتتاكم يتتتذ       
 متى التوجه  ، والبي  ؤاي إل ته اجتهتااي أ  عاعتة ست  ةاشتا أتاَّث سته  علتاةكه وهاا:

أةلمه عةة، ووصمه عةة، والال ا  م ه أ  الب   وصموس  نه عت  أ تا السصتةة يبتا أةلتموس 
، وكتتتبا (ٔ) أ ضتتتا والوصتتتا أولتتتى عتتت  اأةلتتتاا يتتتإ  الت تتتااة عتتت  ال بتتتل عبسولتتتل واهلل أ متتتم

صتتتأأه الشتتت ش اثلستتتانذ يتتتذ  ضتتتا   لتتتن  استتت  عاجتتته ، والشتتت ش شتتتا ب االةنتتتؤود يتتتذ 
 ا.تام به  مى علنا اأع

 جافة س  ُسةها :-ٕ
 .  (ٕ)هاا  نه الأايذ اس  أجة: )صاو   هم يذ أا ث الت ةي(     
وا تةت لته أتا     سةوا تته  ت  الت تةي أ مهعتا أستو أتاتم واةجتع اللتسب يتذ  دت س      

إلتتى انتته أتت   هتتام الكويتتل لتتم  صتتدأب كتستته عاتته وكتتا   أتتاث عتت  أفذتته، يكتتا   ةلتتا 
 اثأاا ث    الت ةي.  

ا ث االوا: هاا اس  أسذ أاتم: )ول لُت أِسذ َ   أتِا ٍث  ةواُس جافتُة ستُ  ُسةهتا ، الأ    
،    لِا ِا سِ  الُعل ِِّب: أ َّ ةُجال" أتى الّنسِتّذ  ، يبتاا : ِإنِّتذ  مكتُت، وهاتُت  ِ  التُّ ِةيِّ

  مى أ ِمذ ِيذ شهِة ةعضا .
،  ت  ُأع تِا هاا أسِتذ:  تبا  دت ع، ِإّنعتا ُ تو ا الّةأعِ ،  ت  أسِتذ ُ ة تةة:  تِ  ستِ  َ ستاِ لتُّ تِةيُّ

 .الّنِسذِّ 
، يكتتتا  ُ أتتتاُِّث ِعتتت  ِأفِذتتتِه،  هتتتاا أسِتتتذ: هتتتِام جافتتتُة ستتتُ  ُسةهتتتا  الُكويتتتل، ولتتت ث عاتتتُه ُكتُتتتبع

 .(ٖ)ي يمُد(
                                                           

 تتت، تأب تت  عصتتدفى ٘ٓٗلتتاسوةي، تثستتذ  ستتااهلل عأعتتا ستت   ستتااهلل الأتتايذ الن  ( العلتتتاة   متتى الصتتأ أ  .ٔ)
 (.ٖٕٛٚم، ااة الكتب الامع ل، س ةوت. )ٜٜٓٔ، ٔالبااة  دا، د سا

 (.ٕٖٜتبة ب التهب ب الس  أجة الالبالنذ، عع التأة ة)(ٕ)
 (.ٜٗٚ ما الأا ث الس  اسذ أاتم)(ٖ)
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)عالت ، وعاعتة، وُلتف ا  ست  يع  تالعبة الت ةي الب   ةووا  تبا الأتا ث عوصتوال:      
ستتةا  م ستت  لتتاا،  ُ َ ْ َنتتل، والأجتتاج ستت  أةدتتاة، واستت  ُجتتة م، وعأعتتا ستت  أستتذ أفصتتل، وا 

وشا ب س  أستذ َأعتتة، وعنصتوة ست  العاتعتة، واثوتا تذ، والم تث ست  لتاا، و أ تى ست  
لا ا، و ةا  س  عال ، وُ ب ا س   الا( جعت اهم ةووس  نته  ت  أع تا ست   ستا التةأع  

 .(ٔ)س   و ،    أسذ  ة ةة
يبكة ع  وصمه وعت  أةلتمه  تم هتاا: )وهتوا عالت  وها لقا الااةهدنذ     با الأا ث 

 .(ٕ)وع  تاساه أشسه سالصواب(
الأتا ث ال تانذ: وهتتاا است  أستذ أتتاتم: )ولتِعاُت أسِتذ، وُلتتِقا َ ت  أتِا ٍث  ةواُس كِ  تتُة     

،    ُ ةوة،     اِقشل:  تِ  الّنسِتذِّ  ِيتذ  سُ  ِ شاٍم،    جافِة سِ  ُسةها ،  ِ  التُّ ِةيِّ
 .(ٖ)الّت ِ  ةِ 

،  ِ  الّنِسذِّ   ؟ُهمُت ثِسذ: أل ث أُسو ُنا ٍم ُ أاُِّث    جافِة سِ  ُسةها ،  ِ  التُّ ِةيِّ
 ، هاا أِسذ: جافةع لّعا هِام الُكويتل، ولتم  ُكت  عاتُه ُكتُُستُه، وكتا  ُعةلتال، والّصتِأ ُب: التُّ تِةيُّ

 .(ٗ)(   أِسذ لمعل،     اِقشل،  ِ  الّنِسذِّ 
  ت  عا أ ةجته الس تاةي هتاا: أ نتا أستو ال عتا ، ا سةنتا شتا ب،   ة  و:وأا ث الت     

، هَتاَا: أ   ذِّ النَّسِتالةَّْأَعِ   َأ َّ َ اِقَشتَل ةضتذ اهلل  نهتا َتْوَج سةنتذ َأُستو َلتَمَعَل ْستُ  َ ْستاِ التُّْ ِةدِّ
-  -  َأْ َسَةْتُه َأ َّ َةُلوَا المَِّه-  -  َ  ُ  ْذ ِّتَة َأْتَواَجتُه، َيَستَاَأ سِتَجاَءَ ا ِأ َ  َأَعَة المَُّه َأ 

 يَأتَّتتى َتْلتتَتْ ِعةِ  ذاَل َ َمْ تتِ  َأْ  َتْلتتَتْاِجمِ َباِكتتةع لَتتِ  َأْعتتة"ا يَتت ذِإنِّتت»َيبَتتاَا:  -  -َةُلتتوُا المَّتتِه 
ِإ َّ المَّتتَه هَتتاَا: ) َ تتا »ِسِفَةاِهتتِه، َهالَتتْت  ُتتمَّ هَتتاَا:  ذلَتتْم َ ُكوَنتتا َ تتْ ُعَةانِ  يَّ وَ ، َوهَتتْا َ ِمتتَم َأ َّ َأَستت«َأَسَوْ تت ِ 

                                                           

 (.ٖٛٚٗٔالعلنا الجاعع لماكتوة سشاة  واا وا ة  )(ٔ)
 (.ٜٛٛٔ)ٜٕٗ-ٖٕٕ/ٓٔ ما الااةهدنذ) (ٕ)
 (.ٖٛٗٔ(، و سا س  أع ا يذ علناس)ٕٚٔ٘٘ةهم) ٖٖٗ/ٕٗأ ةجه اأعا س  أنسا يذ علناس،(ٖ)
 (.ٕٖٓٔ ما الأا ث الس  اسذ أاتم)(ٗ)
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ى ُأِة تُا َأ َُّها النَِّسىُّ ُهْا َثْتَواِجَ  (. ِإَلى َتَعاِم اآلَ تَتْ ِ  َيُبْمتُت لَتُه يفتذ َأدِّ َ تَبا َأْلتَتْ ِعُة َأَسَونَّفَتِإنِّ 
 .(ٔ)المََّه َوَةُلوَلُه َوالاَّاَة اآلِ َةَة 

 ث ةواس  ونث س   ت ا، وشا ب س  أسذ أعتتة، وعاعتة ست  ةاشتا، وعولتى ست  يالأا    
 .(ٕ) مذ، جع اهم    الت ةي    أسذ لمعل     اقشل

، لتبل  (ٖ)وةوا ته    الت ةي     ةوة     اقشل يبا تاساه  م ته عاعتة ست  ةاشتا     
 لم  شة أسو أاتم إلى وجوا  د  ي ها.

 الحفظ  ون الرجوع إل  الكتبالتح يث من العسأث الةاسع:     
و و أ   تة  كتسته  نتا اثااء و أتاث عت  أفذته، و تو عت  التةواة التب    اتعتاو       

يتتتذ تأتتتا  هم   متتتى كتتتتسهم، واثصتتتا  نتتتا اثااء أ   أتتتاث التتتةاوي عتتت  كتستتته، وال  تكتتتا 
  مى أفذه.

لتمم عتت  ولتبل  هتتاا ال د تب: )االأت تتاد لمعأتاث واثولتتى سته أ   تتةوي عت  كتاستته ل     
 .(ٗ)الو م واليمد و كو  جا ةا" سالساا ع  التلا(

وهاا  مذ س  العا نذ: ) هاي س صأاسنا وأأفذهم أأعا ست  أنستا، يمعتا اأتتاج أ      
 أتاث ال  كتاا  أتاث إال عت  كتتاب(. وهتاا است  العتا نذ أ ضتا": )هتاا لتذ لت اي أأعتتا: 

 .  (٘)ال تأا نذ إال ع  كتاب(
او  الةجتتتور إلتتتى عصتتتااةس يهتتتبا النتتتور عتتت  الامتتتا  صتتتاب وعتتت  أتتتاَّث عتتت  أفذتتته      

 كشفه إاّل إبا نصح اأا النباا  مى ا تاللها.

                                                           

 (.٘ٚٗٔ( وصأ ب علمم)٘ٛٚٗالجاعع الصأ ب لمس اةي)(ٔ)
 (.ٗ٘ٚٙٔالعلنا الجاعع) (ٕ)
 (.ٜٗٚٙٔ نذة العلنا الجاعع) (ٖ)
 (.ٓٔ/ٕالةاوي وأااب اللاعع) ث ال الجاعع (ٗ)
 (.ٕٔ/ٕالعصاة نفله)(٘)
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 وع   ؤالء:
 ُشا ب س  أسذ أعتة: -ٔ

هاا اس  أسذ أاتم: )ول لُت أِسذ َ ت  أتِا ٍث  ةواُس  ِمتذُّ ستُ   ّ تاٍج،  ت  ُشتا ِب ستِ      
 أسِتذ أعتتة،  ت  ُعأّعتِا ستِ  الُعنكتِاِة،  ت  جتاِسٍة، هتاا كتا  آ تُة اثعتِة ِعت  ةُلتوِا اهلِل 

 تةُ  الُوُضوِء ِعّعا عّلِت الّناُة.
، ِإّنعتتتا ُ تتتو: أ َّ الّنسِتتتّذ أكتتتا كِتف"تتتا ولتتتم يلتتتِعاُت أسِتتتذ  بُتتتوُا:  تتتبا أتتتِا ُث ُعضتتتدِةُب العتتتت ِ 

 توّض  كبا ةواُس ال ِّباُت  ِ  اسِ  الُعنكِاِة،    جاِسٍة، وُ أتعُا أ   ُكو  ُشتا بع أتّاث سِتِه 
 .(ٔ)ِع  ِأفِذِه يوِ م ِي ِه(

 -والأتتا ث أ ةجتته أستتو ااوا يتتذ لتتننه  تتم هتتاا:  و تتبا ا تصتتاة عتت  الأتتا ث اثوا     
 .(ٕ)أكا كت  ولم  توض   أي أا ث أ  النسذ 

َ تتتَبا َ َستتتةع ُعْ َتَصتتتةع ِعتتتْ  َأتتتِا ٍث وهتتتاا استتت  أستتتا  يتتتذ صتتتأ أه ساتتتا ا ةاجتتته لتتته: )     
تتا َعلَّتتِت النَّتتاُة َدِو تتٍا، اْ َتَصتتَةُس ُشتتَاْ ُب ْستتُ  َأسِتتذ َأْعتتَتَة ُعَتَو ِّ  تتا ِلَنْلتتِش ِإ َجتتاِب اْلُوُضتتوِء ِععَّ ع"

تتا َعلَّتتِت النَّتتاُة، َ تتاَل َلْأتتِم اْلَجتتُتوِة َيبَتتدْ  نََّعتتا ُ تتَو َنْلتتشع ِأِ َجتتاِب اْلُوُضتتوِء ِععَّ . (ٖ)(ُعْدَمب"تتا، َواِ 
 .(٘)، واس   ت عل(ٗ)النلاقذ: وأ ةجه أ ضا

: )َولَتُه ِ مَّتلع -ساا أ  بكة كالم أسذ ااوا وأستذ أتاتم –هاا اس  أجة يذ التم  ح      
ُأْ َةد. َهاَا الشَّاِيِاذُّ ِيذ ُلَنِ  َأْةَعَمَل: َلْم َ ْلَعْع اْسُ  اْلُعْنَكِاِة َ تَبا اْلَأتِا َث ِعتْ  َجتاِسٍة إنََّعتا 

ْسِ  ُعَأعَِّا ْسِ  َ ِب ٍا(. م هاا: )َوهَتاَا اْلُسَ تاِةيُّ ِيتذ اْثَْوَلتِد: أتا ََنا َ ِمتذُّ  سااهلل َلِعَاُه ِعْ  

                                                           

 (.ٗٚٔ( و)ٛٙٔ ما الأا ث الس  اسذ أاتم)(ٔ)
 (.ٕٜٔلن  اسذ ااوا)(ٕ)
 (.ٖٗٔٔصأ ب اس  أسا )االألا  يذ تةت ب  (ٖ)
 (.٘ٛٔ( ولن  النلاقذ)ٛٛٔاللن  الكسةد لمنلاقذ) (ٗ)
 (.ٖٗصأ ب اس   ت عل)(٘)
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، هَتتاَا: ُهْمتتُت ِلُلتتْفَ اَ  إ َّ َأَستتا َ ْمَبَعتتَل اْلفَتتْةِويَّ َةَود َ تتْ  اْستتِ  اْلُعْنَكتتِاِة َ تتْ  َجتتاِسٍة  ْستتُ  اْلَعتتِا ِنذِّ
تتا َولَتت َأ َّ النَّسِتتذَّ  تتْ  َيبَتتاَا َأْأِلتتُسِنذ َلتتِعْاُت اْستتَ  اْلُعْنَكتتِاِة هَتتاَا َأْ َسَةنِتتذ َعتتْ  َأَكتتَا َلْأع" ْم َ َتَوضَّ

َلِعَع َجاِسة"ا(
(ٔ)  . 

وععتتا  تتةجب إ تتالا ةوا تتتل عأعتتا ستت  العنكتتاة،  تتت  جتتاسة وسكتتال المفذتت  ،  تتتو أ       
 أكتا ععتا علتت النتاة الس اةي، وعلمم هتا ا ةجتا اثأاا تث التتذ تتاا  متى أ  النستذ 

وصتمى ولتم  توضت ، عت   تاة دتة  ولتم   ةجته اأتا عتنهم عت   تبا الدة ت ، يبتا أ ةجتته 
، وأ ةجتتته الس تتتاةي، وعلتتتمم عتتت  (ٕ)الس تتتاةي عتتت  دة تتت  لتتتا ا ستتت  الأتتتاةث،  تتت  جتتتاسة

، وأ ةجته علتمم  ت  (٘)، و ت   عتةو ست  أع تل(ٗ)، و ت  ع عونته(ٖ)دة ،    است   ستاث
 .(ٙ)أسذ ةايع

ساسا يتذ تتة  الوضتوء ععتا علتت  يذ جاعاه ساسا ألعاس ) وكبل  يإ َّ التةعبي سوَّب     
، يتةواس  متى الوجته،  تم (ٛ)س  عأعا ست   ب تا  ت  جتاسة سااهلل ايتتأه سأا ث  (ٚ)الناة(
:  َوِيذ اْلَساِب َ ِ  اْستِ  َ سَّتاٍث، َوَأسِتذ ُ َة تَةَة، َواْستِ  َعْلتُاوٍا، َوَأسِتذ َةاِيتٍع، َوُأمِّ الَأَكتِم،  م هاا

 .(ٜ)ْسِ  ُأَع ََّل، َوُأمِّ َ اِعٍة، َوُلَوْ ِا ْسِ  النُّْاَعاِ ، َوُأمِّ َلَمَعَل َوَ ْعِةو 
 ولم  شة الى ةوا ل عأعا س  العنكاة. 

                                                           

 (.٘٘ٔ)ٜٕٖ/ٔتم  ح الأس ة الس  أجة الالبالنذ) (ٔ)
 (.ٚ٘ٗ٘الجاعع الصأ ب لمس اةي) (ٕ)
 (.ٜٖ٘( و)ٖٛ٘( و)ٖٗ٘(، وصأ ب علمم)ٜٛٓ٘( و)ٕٗٓالجاعع الصأ ب لمس اةي) (ٖ)
 (.ٖٙ٘وصأ ب علمم)(، ٕٚٓلمس اةي)الجاعع الصأ ب  (ٗ)
 (.ٖ٘٘(، وصأ ب علمم)ٙٗٔ٘( و)ٙٓٔ٘( و)ٕٜٓ٘( و)ٕ٘ٙٚ( وٖٗٙ( و)ٕ٘ٓالجاعع الصأ ب لمس اةي) (٘)

 (.ٖ٘٘علمم)
 (.ٖٚ٘صأ ب علمم) (ٙ)
 (.ٕٔٔ/ٔجاعع التةعبي) (ٚ)
 (.ٓٛالعصاة نفله) (ٛ)
 (.ٕٕٔ/ٔالعصاة نفله ) (ٜ)
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، َوالتَّتاِسِا َ ، َوالَاَعُا َ َمى َ َبا ِ ْنتَا َأْك َتِة َأْ تِا الِاْمتِم ِعتْ  َأْصتَأاِب النَّسِتذِّ   م هاا: )    
ْلتَأاَ : َةَأْوا تَتْةَ  الُوُضتوءِ  ، َوَأْأَعتَا، َواِ   َوَعْ  َسْاَاُ ْم، ِعْ ِا ُلْفَ اَ ، َواْستِ  اْلُعَستاَةِ ، َوالشَّتاِيِاذِّ

تتتتا َعلَّتتتتِت النَّتتتتاُة. َوَ تتتتَبا آِ تتتتُة اَثْعتتتتَةْ ِ  ِعتتتتْ  َةُلتتتتوِا اهلِل  ، َوَكتتتتَ  َّ َ تتتتَبا الَأتتتتِا َث َناِلتتتتشع ِععَّ
ِا َأِا ِث الُوُضوِء ِععَّا َعلَِّت النَّاُة(ِلمْ   .(ٔ)َأِا ِث اَثوَّ

يمتتو كتتا  يتتذ الستتاب تصتتة ب يتتذ النلتتش كعتتا يتتذ ةوا تتل شتتا ب، التتتى ستته ولعتتا هتتاا:     
ِا(.  )َوَكَ  َّ َ َبا الَأِا َث َناِلشع ِلْمَأِا ِث اَثوَّ

  ونث س   ت ا اث مذ: -ٕ
ك      ُُ ة له أا ُث عأعا س  سكة السةلانذ،     تونث، هاا أسو ااوا: )لعات أأعا ُب

-ةضتذ اهلل  نهعتا–أسا سكة، و عتة و  --   الت ةي،    أنث س  عال :  أ  النسذ 
 .(ٕ)(كانوا  عشو  أعام الجناتة ؟ يباا:  با ت  انذ الو م ت ع   ونث، لامه أا َّه أفذا" 

وأا ث الت ةي يذ  با الساب  ةود عوصوال" ع  وجه    اثوا:    الت تةي،  ت       
لالم،    أس ه. وال انذ:    الت ةي،    أنث. و تةود كتبل   ت  الت تةي عةلتال، وهتا 

 ةجب النباا العةلا.
لتف ا  ست     نتل،  ت  الت تةي،  ت   -هاا التةعبي: ساا بكةس الأا ث عت  ةوا تل       

)َأتتِا ُث اْستتتِ   هتتتاا: -، وةوا تتل عاعتتتة  تت  الت تتتةي عةلتتال تتته  تت  النستتتذ لتتالم،  تت  أس
َ َكتتتتَبا، َةَواُس اْستتتُ  ُجتتتَةْ ٍم، َوِتَ تتتاُا ْستتتتُ  َلتتتْاٍا، َوَغْ تتتُة َواِأتتتٍا، َ تتتتِ   -ةضتتتذ اهلل  نتتته-ُ َعتتتَة 

، َ تتْ  َلتتاِلٍم، َ تتْ  َأِس تتِه، َنْأتتَو َأتتِا ِث اْستتِ  ُ َ ْ َنتتَل، َوَةَود َعْاَعتتةع  ، َوُ تتوُنُث ْستتُ  َ ِت تتَا، التُّْ تتِةيِّ
، َأ َّ النَِّسذَّ  َكاَ  َ ْعِشذ َأَعتاَم الَجَنتاَتِة. هتاا:  َوَعاِل ع، َوَغْ ُة َواِأٍا ِعَ  الُأفَّاِذ َ ِ  التُّْ ِةيِّ

. َوَلتِعْاُت َ ْأَ تى ْست َ  ُعوَلتى  َوَأْ ُا الَأِا ِث ُكمُُّهْم َ َةْوَ  َأ َّ الَأِا َث اْلُعْةَلَا ِيذ َبِلَ  َأَصبُّ
                                                           

 (.ٖٕٔ/ٔ) العصاة نفله (ٔ)
 (.ٕٜٓٔااوا)علاقا اأعام اأعا سةوا ل أسذ  (ٕ)
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تَّاِ  َ ُبوُا: هَتاَا اْستُ  اْلُعَستاَةِ : َأتِا ُث التُّْ تِةيِّ ِيتذ َ تَبا ُعْةَلتاع َأَصتبُّ  َ ُبوُا: َلِعْاُت َ ْسَا الةَّ
 .(ٔ)ِعْ  َأِا ِث اْسِ  ُ َ ْ َنَل. َهاَا اْسُ  اْلُعَساَةِ : َوَأَةد اْسَ  ُجَةْ ٍم َأَ َبُس َ ِ  اْسِ  ُ َ ْ َنَل(

تتتتِأ ُب َ تتتتِ  وهتتتتاا يتتتتذ كتاستتتته الامتتتتا: )     تتتتا"ا َ تتتتْ  َ تتتتَبا اْلَأتتتتِا ِث، َيبَتتتتاَا: الصَّ َلتتتتَ ْلُت ُعَأعَّ
، َأ َّ النَِّسذَّ   .(ٕ)، َوَأَسا َسْكٍة، َوُ َعَة َكاُنوا َ ْعُشوَ  َأَعاَم اْلَجَناَتِة(التُّْ ِةيِّ

عالت  ةواس  ت  الت تةي وهاا النلاقذ:) با الأا ث  د ، و م ي ه اس     نل،  الفه     
 .(ٖ)عةلال(

نعتتا أتتتى  تتبا  ث َّ الأتتا ث ةواس وهتتاا أ ضتتا:     )و با أ ضتتا  دتت  والصتتواب عةلتتال، وا 
، وأستو سكتة الت ةي    لالم    أس ه أنه كا   عشتذ أعتام الجنتاتة، هتاا: وكتا  النستذ 

إنعتا  تو عت  هتوا   عشو  أعام الجنتاتة، وهتاا: كتا  النستذ  -ةضذ اهلل  نهعا–و عة 
الت ةي. هتاا است  العستاة : الأفتاذ  ت  است  شتهاب  ال تل عالت  وعاعتة واست     نتل يتإبا 
اجتعتتع ا نتتا   متتى هتتوا أ تتبنا ستته وتةكنتتا هتتوا اآل تتة. هتتاا أستتو  ستتا التتةأع : وبكتتة استت  

 .(ٗ)(العساة   با الكالم  نا أ ا الأا ث
 .(٘): )َوِيذ الَساب َ ْ  َأَنٍث( م أشاة التةعبي إلى ةوا ل الت ةي    انث يباا    
 .(ٙ) م هاا: )َوَأِا ُث َأَنٍث ِيذ َ َبا الَساِب َغْ ُة َعْأُفوٍذ(    

                                                           

 (.ٜٓٓٔ)ٕٖٔ/ٕجاعع التةعبي) (ٔ)
 (.ٕٚٗ ما الكس ة لمتةعبي ) (ٕ)
 (.ٕٔٚٓاللن  الكسةد لمنلاقذ) (ٖ)
 (.ٕٕٚٓالعصاة نفله) (ٗ)
 (.ٕٖٔ/ٕجاعع التةعبي) (٘)
 (.ٕٕٖ/ٕالعصاة نفله) (ٙ)
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تُا  م بكة الةوا ل كاعمل هاا:       تُا ْستُ  اْلُع َنَّتى، هَتاَا: َأتاَّ ََنا ُعَأعَّ )َأاَّ ََنا َأُسو ُعوَلتى ُعَأعَّ
، َوَأَستتا ُ  َ ِت تتَا، َ تتِ  اْستتِ  ِشتتَهاٍب، َ تتْ  َأَنتتٍث، َأ َّ النَّسِتتذَّ ْستتُ  َسْكتتٍة، هَتتاَا: َأتتاَّ ََنا ُ تتوُنُث ْستت

 َسْكٍة، َوُ َعَة، َوُ ْ َعاَ ، َكاُنوا َ ْعُشوَ  َأَعاَم الَجَناَتِة.
تُا ْستُ  َسْكتةٍ  ، هاا: َلَ ْلُت ُعَأعَّا"ا َ ْ  َ َبا الَأتِا ِث، َيبَتاَا: َ تَبا َأتِا ثع َ َدت ع َأْ َدتَ  ِي تِه ُعَأعَّ

نََّعا ُ ْةَود َ َبا الَأِا ُث َ تْ  ُ توُنَث، َ تِ  التُّْ تِةيِّ  َأ َّ النَّسِتذَّ  ، َوَأَستا َسْكتٍة، َوُ َعتَة، َكتاُنوا َواِ 
 َ ْعُشوَ  َأَعاَم الَجَناَتِة.

: َوَأْ َسَةِنذ َلاِلمع: َأ َّ َأَساُس َكاَ  َ ْعِشذ َأَعاَم الَجَناَتِة.  َهاَا التُّْ ِةيُّ
(َهاَا ُعأَ   .(ٔ)عَّاع: َ َبا َأَصبُّ

نلتتب الس تتاةي يتتذ كالعتته  تتبا ال دتت  التتى التتةاوي  تت   تتونث و تتو عأعتتا ستت  سكتتة،     
ول ث االعة كعا هتاا، يبتا توستع عأعتا ست  سكتة يتذ ةوا تل  تبا الأتا ث  ت   تونث،  ت  

، وسكتتتتة ستتتت  (ٕ)الت تتتتةي،  تتتت  انتتتتث عةيو تتتتا، يبتتتتا تاساتتتته استتتتو تة تتتتل و تتتتب اهلل ستتتت  ةاشتتتتا
 .(ٗ)س  لو ا، وا وب (ٖ)عضة

يتس   سبل  ا  الو م يذ  با الأا ث جاء ع  هسا  ونث س   ت ا اال مذ كعا نتح  متى 
 بل  االعام اأعا.

                                                           

 (.ٓٔٓٔ)ٕٕٖ/ٕالعصاة نفله) (ٔ)
 (.ٗ٘ٔٔلمااةهدنذ)( وأدةا  اليةاقب واثيةاا ٕٗٗ٘شةح عاانذ اآل اة) (ٕ)
 (.ٙٓٔالعاجم اثولد لمدسةانذ) (ٖ)
 (.ٖٗٓ/ٕالعجةوأ   الس  أسا ) (ٗ)
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 تضعنت اسةت النتاقم:

أ  التتتتةاوي ابا عتتتتا  ةضتتتتت لتتتته التتتتساب ا َّتتتتةت يتتتتذ ضتتتتسده  يإنتتتته  نتتتتتا عتتتت  عةتستتتتل -ٔ
 االأتجاج الى عةتسل اال تساة.

التذ ادمبها النباا  متى ساتخ التةوات ال  عكت  االلتتيناء أ  العالأذات الش ص ل -ٕ
 نهتتا ا نتتاء أكعنتتا  متتى االأاا تتث، يبتتا  كتتو  التتةاوي  بتتل اال أنتته  ضتتا  يتتذ شتت ش 

 عا   أو وهت عا   للسب ع  االلساب ها دةأ  م ه.
أ  ضتتتت ار الكتتتتتب التتتتةاوي أو اأتةاههتتتتا وتأا  تتتته عتتتت  أفذتتتته   كتتتتو  لتتتتسسا يتتتتذ وهتتتتور -ٖ

 اال داء عنه.
ب تتتاب سصتتتة التتتةاوي وا تعتتتااس يتتتذ اااء الأتتتا ث عتتت  أفذتتته، أو انتتته تمبتتت  غ تتتة  أ -ٗ

 أا  ه يتمب    كو  لسسا يذ وهور ال د  يذ أا  ه، و و   أا  ه النباا.
أ   ام اصدأاب الةاوي لكتسه وتأا  ه ع  أفذه   كو  لسسا يتذ وهتور ال دت  يتذ -٘

 أا  ه.
سته   كتو  لتسسا يتذ وهتور ال دت  يتذ أ  تأا ث الةاوي ع  أفذه او  الةجور التى كت-ٙ

 أا  ه. 
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 القران الكريم.
   الستتذ الفضتتا اأعتتا ستت   متتذ ستت  أجتتة الالتتبالنذ، تقريــب التيــميب مــع التحريــر

م، ٜٜٚٔ، ٔلمشتت ش شتتا ب اثةنتتؤود، واثلتتتاب سشتتاة  تتواا عاتتةو ، د تتت، ٕ٘ٛت
 عؤللل الةلالل، س ةوت.

   الأعتتا ست   استتت العشتتهوة سال د تتب  بتــاريم باــ ا .تــاريم م ينــة الســعر المعــرو
م، ااة اليتتتتتةب ٕٔٓٓ، ٔ تتتتت، تأب تتتت : سشتتتتتاة  تتتتواا عاتتتتةو ، دٖٙٗالسيتتتتاااي، ت

 األالعذ، س ةوت.
  أ تى ست  عات   ست   تو  السيتاااي، تاريم يحي  بـن معـين روايـة سبـاد الـ ور  .

 ، ااة البمم، س ةوت.ٔاأعا أل ، د سااهلل  ت، تأب  : ٖٖٕت
  الستذ الفضتا اأعتا ست   متذ . الحبير فـي تخـريأ أحا يـث الرافعـي الكبيـرالتمخيص

العوجوا و متتتذ عأعتتتا تأب تتت :  تتتااا اأعتتتا  ستتتا تتتت، ٕ٘ٛستتت  أجتتتة الالتتتبالنذ، ت
 م، ااة الكتب الامع ل، س ةوت.ٕٙٓٓ، ٔعاوخ، د

 تتتت، تأب تتت : سشتتتاة  تتتواا ٜٕٚالستتتذ   لتتتى عأعتتتا ستتت    لتتتى، ت .الجـــامع الكبيـــر 
 ليةب األالعذ، وااة الج ا، س ةوت.م، ااة اٜٜٛٔ، ٕعاةو ، د

  الع تصتتتة عتتت  أعتتتوة ةلتتتوا اهلل صتتتمى اهلل  م تتته ولتتتمم  الجـــامع المســـن  ال ـــحي
 تتتتت، تأب تتتت : شتتتتتا ب ٕٙ٘عأعتتتتا ستتتت  إلتتتتتعا  ا، ت ستتتتتااهلل وللتتتتنه وأ اعتتتته. الستتتتذ 

 م، الةلالل الامع ل، س ةوت.ٕٔٔٓ، ٔاثةنؤود، د
 ــ يل عأعتتا ستت  ااةلتتذ التتةاتي،  الةأع  ستت  أستتذ أتتاتم. الستتذ عأعتتا  ستتاالجــرو والتع

م، ااة إأ تتتتاء التتتتتةاث الاةستتتتذ، س تتتتةوت،  تتتت  عجمتتتتث ااقتتتتةة ٕٜ٘ٔ، ٔ تتتت، دٕٖٚت
 الهنا لنل. -سأ اة آساا الاك   -العااة  الا عان ل 
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  تتت، تأب تت  سشتتاة ٖٕٚعأعتتا ستت   ت تتا البتو نتتذ، ت ستتااهلل . الستتذ ســنن ابــن ماجــ 
 عذ، س ةوت.م، ااة الج ا وااة اليةب األالٜٜٛٔ، ٔ واا عاةو ، د

  تتت، ٕ٘ٚ. الستتذ ااوا، لتتم عا  ستت  اثشتتاث االتاي اللجلتتتانذ، تســنن أبــي  او 
 م، ااة الةلالل الامع ل، س ةوت.ٜٕٓٓ، ٔتأب  : شا ب اثةنؤود، د

 تتت، تأب تت  شتتا ب ٖ٘ٛ. لامتتذ ستت   عتتة استتو الألتت  التتااةهدنذ، تســنن الــ ار  ني 
 س ةوت.م، ااة الةلالل الاالع ل، ٜٕٓٓ، ٔاثةنؤود، د

 تتتتت، دٖٖٓ. الستتتتذ  ستتتتا التتتتةأع  اأعتتتتا ستتتت  شتتتتا ب النلتتتتاقذ، ســــنن النســــا ي ٔ ،
 م، ااة اس  أتم، س ةوت.ٜٜٜٔ

  تتت، تأب تت  ٖٖٓالةأع  اأعتتا ستت  شتتا ب النلتتاقذ، . أستتو  ستتاســنن النســا ي الكبــر 
م، ااة الكتتتتتب ٜٜٔٔ، ٔلتتتتم عا  السنتتتتااةي، ولتتتت ا كلتتتتةوي ألتتتت ، د  ستتتتا اليفتتتتوة

 الامع ل، س ةوت.
  تتتت، تأب تتت : شتتتا ب اثةنتتتؤود ٛٗٚ. لشتتتعث التتتا   التتتب سذ، تالنـــبعءســـير أســـعر 

 ، عؤللل الةلالل، س ةوت.ٔوآ ةو ، د
 تتت، تأب تت : ٜ٘ٚلأنسمتتذ، ت. الستت  ةجتتب اشــرو سمــل الترمــم  البــن رجــب الحنبمــي 

 م، عكتسل الةشا، الة اخ.ٕٔٓٓ، ٕالةأ م لا ا، د عام  سا
 عتتل اللتتمعذ الن لتتاسوةي، ثستتذ سكتتة عأعتتا ستت  إلتتأا  ستت   ت  . ــحي  ابــن خ يمــة

م، العكتتتتب األتتتالعذ، ٜٓٚٔ، ٔ تتتت، تأب تتت  عأعتتتا عصتتتدفى اث ذعتتتذ، دٖٔٔت
 س ةوت.

 السذ أتاتم عأعتا ست  أستا  ست  أأعتا السلتتذ، .  حي  ابن حبان بترتيب ابن بمبان
 م، عؤللل الةلالل، س ةوت.ٖٜٜٔ، ٕتأب   شا ب اثةنؤود، د ت، ٖٗ٘ت
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 الأجتتتاج ستتت  علتتتمم البشتتت ةي الن لتتتاسوةيالستتتذ الألتتت   علتتتمم ستتت  . ـــحي  مســـمر ،
  ت، ااة الج ا ، س ةوت.ٕٕٙت

  تت، تأب ت : إألتا   ٖٕٓعأعا س  لاا السصتةي، ت سااهلل . السذ ال بقات الكبر 
 م، ااة صااة، س ةوت.ٜٛٙٔ، ٔ ساث، د

 الستتتذ عأعتتا  ستتتا التتتةأع  ستت  أستتتذ أتتتاتم عأعتتا ستتت  ااةلتتتذ التتتةاتي، سمـــل الحـــ يث .
 م، عؤللل الجة لذ، الة اخ.ٕٙٓٓ، ٔالساأ   ، د  ت، تأب  : ية   ع ٕٖٚت

 تت، تأب ت : عأفتوذ ٖ٘ٛ. لامتذ ست   عتة استو الألت  التااةهدنذ، تسمل ال ار  ني 
 م، ااة د سل، الة اخ.ٜ٘ٛٔ، ٔالةأع  ت   اهلل، د

 .تتت ، تأب تت : ٕٔٗاأعتا ستت  أنستتا الشت سانذ، ت ستتااهلل الستذ  العمــل ومعرفــة الرجــال 
 م، العكتب االلالعذ، س ةوت.ٜٛٛٔ، ٔدوصذ اهلل س  عأعا  ساث، 

 تأب تتت :  تتتت، ٖٗ٘الستتتذ أتتتاتم عأعتتتا ستتت  أستتتا  ستتت  أأعتتتا السلتتتتذ، ت.المجـــروحين
  ت، ااة الو ذ، أمب.ٕٓٗٔ، ٕعأعوا إسةا  م تا ا، د

 الأتتتايذ الن لتتتاسوةي،  ستتتااهلل عأعتتتا ستتت   ستتتااهلل الستتتذ .المســـت رل سمـــ  ال ـــحيحين
م، ااة الكتتتب الامع تتل، ٜٜٓٔ ،ٔتأب تت  عصتتدفى  ستتا البتتااة  دتتا، د تتت، ٘ٓٗت

 س ةوت.
 تتت، ٕٔٗاأعتتا ستت  أنستتا الشتت سانذ، ت ستتااهلل . الستتذ مســن  اامــار احمــ  بــن حنبــل 

 م، عؤللل الةلالل، س ةوت.ٜٜ٘ٔ، ٔتأب   شا ب اثةنؤود، د
 م، ااة ٕٕٓٓ، ٔ تت، دٕ٘٘الةأع ، تست   ستا ستااهلل . الستذ عأعتا مسن  ال ارمي

 اس  أتم، س ةوت.
 تت، تأب ت : ٕ٘ٚذ ااوا، لتم عا  ست  اثشتاث االتاي اللجلتتانذ، ت. الستالمراسيل 

 م، عؤللل الةلالل ناشةو ، س ةوت.ٜٕٓٓ، ٖشا ب اثةنؤود، د
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  ــــــ          تتتتتتت، ٕٔٔ. أستتتتتتو سكتتتتتتة  ستتتتتتاالةتا  ستتتتتت   عتتتتتتام الصتتتتتتناانذ، تالر اقم ــــــن  سب
  ت، العكتب األالعذ، س ةوت.ٖٓٗٔ، ٕتأب  : أس ب الةأع  اث ذعذ، د

  تتتتتتتتتتتتتت، ٖٓٙ. الستتتتتتتتتتتتتذ البالتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتم عا  ستتتتتتتتتتتتت  اأعتتتتتتتتتتتتتا، تســـــــــــــ المعجـــــــــــــر االو                     
 ، ااة الأةع  ، البا ةة.ٔ وخ اهلل، د تأب  : داة 

  تتت، ةوا تتل  أ تتى ستت  ٜٚٔعالتت  ستت  انتتث اثصتتسأذ العان تتت ت ستتااهلل . الستتذ المو ــ 
م، ااة اليتتتةب األتتتالعذ، ٜٜٚٔ، ٕ أ تتتى الم  تتتذ، تأب تتت  سشتتتاة  تتتواا عاتتتةو ، د

 س ةوت.
 الستتتذ الفضتتتا اأعتتتا ستتت   متتتذ ستتت  أجتتتة ن هـــة النظـــر فـــي توضـــي  نخبـــة الفكـــر .

م، عؤللتتتتل الةلتتتتالل ٜٕٓٓ، ٔالتتتتا   ُضتتتتمِّذ، د ت : تأب تتتت  تتتتت، ٕ٘ٛالالتتتتبالنذ، ت
   .ناشةو ، س ةوت


