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Abstract:
The early generations of the companions of the Prophet and their followers Tabi’ in and Taba alTabi’in attempted to preserve the Prophetic traditions. Later on Muhadditheen collect and compiled the
Hadith collections according to their best abilities. The most important collections are Sihah Sitta, the most
authentic six books, in the field of hadith. Sheikh Abū 'Abd Rahman Nāsir al Dīn Albānī is the one, who
challenged the authenticity Sihah, Sitta and other books of Hadith such as al- Adab al-Mufrād , al-Targheb
wa-Tarhaib. Sheikh al-Albānī divided the Adab al Mufrad into Sahīh and Da’īf Al-Adab al Mufrad. He did
Takhrīj of ahadīth relying on his own books and sayings for argumentation, I have founded some errors and
mistakes during the editing of the ahadīth of Da’īf Al-Adab al Mufrad. This article analyzes the work of
Sheikh al Albānī and his criticism on the authenticity of the Prophetic hadiths of al-Adab ul Mufrid.
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ًٍ أهٜٓ اٌن١ٍّل اٌقٍك ِؾّل ﷺ هؽّخ هللا ٌٍؼ١ٍ ٍٝت اٌَالَ ػ١أطٚ أفضً اٌظالحٚ ٓ١ٍّاٌؾّل هلل هة اٌؼ
.ٓ١فوح أعّؼ٢َ اٛ٠ ٌٝؼزٗ ئ٠ِٓ ارجغ شوٚ ٗطؾجٚ ٗز١ أً٘ ثٍٝػٚ هٌٕٛ اٌِٝقوط إٌبً ِٓ اٌظٍّبد ئٚ ب٠٘بك
ه١ٌئٚ ه أٔجٕب١ٌئٚ وٍٕبٛه ر١ٍاٌوشبك هثٕب ػٚ خ٠لاٌٙأٍأٌه اٚ رهٛلٚ ٌهٛ ؽٌٝ ئٝرٛلٚ ٌُٝٛ أثوأ ِٓ ؽٌٍٙا
ثؼلٚ،و١ٔؼُ إٌظٚ ٌٌّٝٛو أٔذ ٔؼُ ا١اٌّظ
ٗ ﷺ١عؼً ٔجٚ ٌٕب ﷺٍٛ هٚ ٕب١ آفوُ٘ ٔجٝثؼش فٚ ًخ إٌب٠لاٌٙ بء١األٔجٚ ًٍ اٌوٌٝرؼبٚ ٗٔأهًٍ هللا ٍجؾب
1
َّ َّٓ َِ  "ٌَمَ ْلٌِٝؼٍّب وّب لبي رؼب
َ َٓ ئِ ْم ثَ َؼ١ِِِٕ  ْاٌ ُّ ْإٍَٝهللاُ َػ
."اٌـ.........ُْ ِٙ ١ُيَ ِّو٠َٚ ِٗ َِبر٠ ُْ آِٙ ١ْ ٍَ َػٍَُٛ ْز٠ ُْ ِٙ َِ ُال ِِ ْٓ أَ ْٔفٍُٛ ُْ َهِٙ ١ِش ف
:أِب ثؼل
ـ١ ؽممٗ اٌشٞ اٌنًٞ اٌجقبه١ وزبة "األكة اٌّفوك "ٌإلِبَ ِؾّل ثٓ اٍّبػٍٝنا اٌجؾش اٌّقزظو رشزًّ ػٙف
ك١أصٕبء اٌزؾمٚ "ف١ "ضؼٚ "ؼ١ "طؾٌٝظ اٌّإٌف فمَّٗ ئِٕٙ ٓفبٌف ػٚ ٗ١ صُ رظوف فٟٔٓ األٌجب٠ِؾّل ٔبطو اٌل
ل١ٔ٘بَ أصٕبء كهاٍخ األٍبٚ ٘نٖ األٍٝلفذ ػٚ للٚ ٗف١رضؼٚ ش٠ظ اٌؾل٠ رقوٟاٌزَبِؾبد فٚ َ٘بٚ ثؼض األٟلغ فٚ لل
وبْ اٍُ اٌجؾشٚ،ٟٔـ األٌجب١اٌزَبِؾبد ٌٍشٚ َ٘بٚ ٘نا اٌجؾش ٘نٖ األٍٟأموو فٚ "ف األكة اٌّفوك١ش "ضؼ٠ألؽبك
.""تٍاٌ ذغايحاخ انشٍخ األنثاًَ فً ذحمٍك "األدب انًفشد" نإلياو انثخاسي:
..... ٟ٘ٚ  أهثؼخ ِطبٌتٍٝشزًّ ٘نا اٌجؾش ػ٠
ٟٔـ األٌجب١عيح ٌٍشِٛ روعّخ: انًطهة األٔل
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انًطهة انصاًَ ٔ:جنح ِقزظوح ػٓ "األكة اٌّفوك "ٌإلِبَ ِؾّل ثٓ ئٍّبػ ً١اٌجقبهٞ
انًطهة انصانس ٔ:جنح ِقزظوح ػٓ "ضؼ١ف األكة اٌّفوك"ٌٍش١ـ ٔبطو اٌل ٓ٠األٌجبٟٔ
انًطهة انشاتع :ث١بْ رَبِؾبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرؾم١ك أؽبك٠ش "ضؼ١ف األكة اٌّفوك"
انًطهة األٔل :روعّخ ِٛعيح ٌٍش١ـ األٌجبٟٔ
2
اعًّ َٔغثّ  ٛ٘:اٌش١ـ أثٛػجل اٌوؽّٓ ِؾّل ٔبطو اٌل ٓ٠ثٓ ٔٛػ ٔغبر ٟثٓ آكَ األٌجبٔ"ٟ
ٔالدذّ ٔ َشأذّ:وبٔذ ٚالكرٗ ػبَ  ٖ1332اٌّٛافك  َ1914فِ ٟلٕ٠خ أشمٛكهح ػبطّخ أٌجبٔ١خ ف ٟمٌه اٌٛلذ.
ٔشأاٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٝأٍوح ِزلٕ٠خ ٚفم١وح فمل رقوط ٚاٌلٖ اٌؾبط ٔٛػ اٌؾٕف ٟهؽّٗ هللا ف ٟاٌّؼب٘ل اٌشوػ١خ
4
ف ٟاٌؼبطّخ اٌؼضّبٔ١خ ٚ3هعغ ئٌ ٝثالكٖ ٌقلِخ اٌلٚ ٓ٠رؼٍ ُ١إٌبً ِب كهٍٗ.

كهاٍزٗ  ٚشٛ١فٗ
وبْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟؽ٘ ٓ١بعو ٚاٌلٖ لل شبهف ػٍ ٝاٌزبٍؼخ ِٓ ػّوٖ ٚأكفٍٗ ٚاٌلٖ فِ ٟلهٍخ "عّؼ١خ
اإلٍؼبف اٌق١وٚ"ٞأرُ فٙ١ب اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ ٌىٓ ٌُ ٠ىًّ كهاٍزٗ فِ ٟلهٍخ إٌظبِ١خ ٚٚضغ ٌٗ ٚاٌلٖ ثؤبِغب
فبطب ؽ١ش ؽفع اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاٌموآْ ػٍ٠ ٝل ٚاٌلٖ ٚ،كهّ ٍٗ ثؼض وزت اٌظوف ٚإٌؾِٚ ٛقزظو اٌملٚه ٜفٟ
اٌفمٗ اٌؾٕفٚ ٟثؼل مٌه كهّ ٍٗ"ِوال ٝاٌفالػ" ف ٟاٌفمٗ اٌؾٕف"ٚ ٟشنٚه اٌن٘ت" ف ٟإٌؾ.ٛ

ِٕٙزٗ
أفن ػٓ ٠ل أثِٕٙ ٗ١خ اطالؽبد اٌَبػبد فأعبك٘ب ؽز ٝطبه ِٓ أطؾبة اٌشٙوح فٙ١ب ٚأفن ٠ىَت هىلٗ
ِٕٙب.

أٍّبء شٛ١فٗ
ارفك وً ِٓ روعُ ٌٍش١ـ األٌجبٔ ٟػٍ ٝأْ ػلك شٛ١فٗ ٌُ ٠جٍغ ئال أهثؼخ ثً موو ثؼض ُٙصالصخ٘ٚ.إالء ....
"ٔٛػ ٔغبر ٟثٓ آكَ األٌجبٔ ،ٟاٌش١ـ ِؾّل ٍؼ١ل اٌجو٘بِٔ،ٟؾّل ثٙغذ اٌج١طبه ،اٌش١ـ ِؾّل هاغت اٌطجبؿ
٘ٚنا األِو ِؼوٚف ػٕل ِؼبطو ٞاٌش١ـ األٌجبٔ ٟأٔٗ رؼٍُ اٌؼٍُ ِٓ ثط ْٛاٌىزت ك ْٚرؼٍُ اٌشٛ١ؿ
ٚاٌّؾلص ٓ١وّب عو ٜػٍٍٕ ٗ١خ اٌٍَف ِٕن ىِٓ اٌظؾبثخ ؽز ٝئٌ ٝػظؤب ٘نا.
5

أٍّبء رالِنرٗ
لال انشٍخ إتشاٍْى انشٍثاًَ :رزٍّن ػٍ٠ ٝل اٌش١ـ األٌجبٔ ٟوض١و ِٓ إٌبً ،فّٕ ِٓ ُٙرٍّن ػٍ٠ ٝلِ ٗ٠جبشوح،
 ُ٘ٚلٍ ُِٕٙٚ، ً١رٍّن ثٗ ِٓ غ١و ِجبشوح أ ٞرٍّن ػٍ ٝوزجٗ ِٚؾبضوارٗ  ُ٘ٚوض١وْٚ
ٕ٘ب ٔنوو ثؼض أٍّبء ِٓ رزٍّنٚا ػٍ٠ ٝلِ ٗ٠جبشوح.
اٌ ش١ـ ؽّل ٞػجل اٌّغ١ل اٌٍَف،ٟاٌش١ـ ػجل اٌوؽّٓ ػجل اٌقبٌك اٌٍَف،ٟاٌش١ـ ِمجً ثٓ ٘بك ٞاٌٛكاػ١بٌش١ـ
6
ػجل اٌوؽّٓ األٌجبٔ( ٟاثٕٗ) ؽّل ثٓ ئثوا٘ ُ١اٌش١جبٔ.ٟ
ٔفاذّ :وبْ ٚفبح اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف َٛ٠ ٟاٌَجذ اٌضبٔٚ ٟاٌؼشو ِٓ ٓ٠عّبك ٜاألفوح ٌؼبَ ػشوٚ ٓ٠أهثغ ِبئخ
7
ٚأٌف ِٓ اٌٙغوح إٌج٠ٛخ اٌّٛافك  َ1999ثؼل اٌؼظو.
يٍ ذصٍُفاذّ :أٌف اٌش١ـ األٌجبٔ ٟوزجب وض١وح -ٚأ٠ضب -ؽممٙب وزت األئّخ ػٍ ٝؽَت رأ١٠ل ِن٘جٗ ٚفوط
أؽبك٠ضٙب ٚاػزّل ف ٟرؾم١مبرٗ ٚرقو٠غبرٗ ػٍِ ٝقطٛطبد اٌّىزجخ اٌظب٘و٠خ ألْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟثلأ اٌمواءح ِٓ اٌّىزجخ
اٌطب٘و٠خ ثلِشك ثؼل ِب رأصو ثأثؾبس ِغٍخ "إٌّبه" ٚرٛعٗ ئٌ ٝػٍُ اٌؾل٠ش-ٚ،أ٠ضب ِٓ -اٌّؼوٚف أٔٗ ؽٕف ٟللُ٠
اٌّن٘ت صُ رووٗ ٚلبي أٔٗ ِٓ أً٘ اٌٍَف١خ ٚػٍِ ٝن٘ت اٌٍَف اٌظبٌؾ ٓ١ثلِ ْٚنا٘ت األئّخ األهثؼخ ف ٟاٌفمٌٗٚ،ىٕٗ
ٌُ ٠زؼٍُ اٌؼٍُ ِٓ أ٠ل ٜاٌشٛ١ؿ وٍَف اٌظبٌؾٚ ٓ١طٍت ػٍُ اٌؾل٠ش ثموا ءح اٌىزت ف ٟاٌّىزجخ اٌظب٘و٠خ ٕ٘ ِٓ،ب ثلأ
ػًّ اٌزأٌ١ف ٚاٌزقو٠ظ ٚاٌزٕم١ل ٚاٌزؾم١ك ٍٚأموو ثؼض أٍّبء اٌىزت ِٓ أػّبٌٗ:
"ٍٍٍَخ األؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ"ٚاٌضؼ١فخ"،طؾ١ؼ ٚضؼ١ف اٌزوغ١ت ٚاٌزو٘١ت" ،طؾ١ؼ ٚضؼ١ف األكة
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اٌّفوك""،طؾ١ؼ  ٚضؼ١ف اٌغبِغ اٌظغ١و ٚى٠بكارٗ ثزؾم١مٗ ٚشبهن ِؼٗ اٌش١ـ ى٘١و اٌشب٠ٚش""،طؾ١ؼ ٚضؼ١ف
ٍٕٓ اثٓ ِبعخ""،طؾ١ؼ ٚضؼ١ف ٍٕٓ أث ٟكاؤك""،طؾ١ؼ ٚضؼ١ف ٍٕٓ اٌزوِن"، ٞطؾ١ؼ ٚضؼ١ف ٍٕٓ
إٌَبئ،ٟطفخ طالح إٌج ٟﷺ"،ئهٚاء اٌغٍ ً١ف ٟرقو٠ظ أؽبك٠ش ِٕبه اٌَج"."ً١اٌز ًٍٛأٔٛاػٗ ٚأؽىبِٗ".

لل وبْ ٌٍش١ـ عٛٙك ػٍّ١خ ٚثؼض فلِبرٗ ِٕٙب....
o
o
o
o
o
o
o

وب ْ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٟؾضو ٔلٚاد اٌؼالِخاٌش١ـ ِؾّل ثٙغذ اٌج١طبه ِغ ثؼض أٍبرنحاٌّغّغ اٌؼٍّ ٟثلِشك ئم
وبٔٛا ٠موؤ" ْٚكٛ٠اْ اٌؾّبٍخ " ألث ٟرّبَ.
افزبهرٗ وٍ١خاٌشو٠ؼخ ف" ٟعبِؼخ كِشك"ٌ١م َٛثزقو٠ظ أؽبك٠ش اٌجٛ١ع اٌقبطخثٍّٛٛػخ اٌفمٗ اإلٍالِ،ٟاٌزٟ
ػيِذ اٌغبِؼخ ػٍ ٝئطلاه٘ب ػبَ (.)َ 1955
طٍجذ ئٌ ٗ١اٌغبِؼخاٌٍَف١خف ٟثٕبهً "إٌٙل" أْ ٠زِ ٌٝٛش١قخ اٌؾل٠ش،فبػزنه ػٓ مٌه ٌظؼٛثخ اططؾبة األً٘
ٚاألٚالك ثَجت اٌؾوة ث ٓ١إٌٙل ٚثبوَزبْ آٔنان
افز١و ػضٛاً ٌٍّغٌٍ األػٌٍٍ ٝغبِؼخ اإلٍالِ١خ ثبٌّلٕ٠خ إٌج٠ٛخ (.)ٖ1398 - ٖ 1395
ىاه لطو ٚاٌم ٝفٙ١ب ِؾبضوحثؼٕٛاْ "ِٕيٌخ إٌَخف ٟاإلٍالَ".
ً
ىاه اٌى٠ٛذ ٚاإلِبهاد ٚاٌم ٝفّٙ١ب ِؾبضواد ػل٠لحٚ،ىاه -أ٠ضب  -ػلكا ِٓ كٚي أٚهٚثبٚ،اٌزم ٝفٙ١ب ثبٌغبٌ١بد
اإلٍالِ١خ ٚاٌطٍجخ اٌٍَّّٚ،ٓ١اٌم ٝكهٍٚب ً ػٍّ١خ.
لوهد ٌغٕخ االفز١به ٌغبئيح اٌٍّه ف١ظً اٌؼبٌّ١خ ٌٍلهاٍبد اإلٍالِ١خ ِٕؼ اٌغبئيح ػبَ ،َ1999 - ٖ1419
ِٛٚضٛػٙب "اٌغٛٙك اٌؼٍّ١خ اٌز ٟػٕ١ذ ثبٌؾل٠ش إٌج ٞٛرؾم١مب ً ٚرقو٠غب ً ٚكهاٍخ " ٌفضٍ١خ اٌش١ـ ِؾّل ٔبطو
اٌل ٓ٠األٌجبٔ ٟاٌَٛه ٞاٌغَٕ١خ،رمل٠واً ٌغٛٙكٖ اٌمّ١خ ف ٟفلِخ اٌؾل٠ش إٌج ٞٛرقو٠غب ً ٚرؾم١مب ً ٚكهاٍخ ٚمٌه فٟ
وزجٗ اٌز ٟروث ٛػٍ ٝاٌّئخ8.

رٕجٗ١
٘نا األِو ِؼوٚف أْ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٌُ ٟؾفع ِٓ ٘ل ٞإٌج ٟﷺ ش١ئب ٚوّب موو اٌش١ـ اٌش١جبٔ ٟأْ ثؼل اٌزأصو
ثّغٍخ إٌّبه،م٘ت اٌش١ـ األٌجبٔ ٟئٌ ٝاٌّىزجخ اٌظب٘و٠خ٠ٚ،موأ اٌىزت ِٓ اٌظجبػ ئٌ ٝاٌٍ ً١ؽز ٝثؼل ِلح لٍٍ١خ لبَ
ِٛظف ٛاٌّىزجخ ثٛلف غوفخ فبطخ ٌٍش١ـ األٌجبٔ.9ٟ
٘ٚنا ٠لي ػٍ ٝأٔٗ أفن اٌّؼٍِٛبد ِٓ لواءح اٌىزت اٌّٛعٛكح ف ٟاٌّىزجخ اٌظب٘و٠خ  ٌٗ ٌ١ٌٚش١ـ ف ٟػٍُ
اٌؾل٠ش وّب عو ٜػٍ ٗ١ػبكح اٌّؾلصِٕ ٓ١ن ىِٓ اٌظؾبثخ هضٛاْ هللا ػٍ ُٙ١أعّؼٚ،ٓ١ثؼل ِلح لٍٍ١خ أٔٗ َٔـ وزبة
اٌؾبفع اٌؼوال" ٟانًغًُ عٍ حًم األعفاس فً األعفاس".10
انًطهة انصاًَ َ :ثزج يخرصشج عٍ "األدب انًفشد" نإلياو يحًذ تٍ إعًاعٍم انثخاسي
ذغًٍح انكراب":األكة اٌّفوك"
11
يعُاِ:األكة اٌن٠ ٞزأكة ثٗ األك٠ت ِٓ إٌبً ٍّٟ،أكثب ألٔٗ ٠أكة إٌبً ئٌ ٝاٌّؾبِل ٕٙ٠ٚبُ٘ ػٓ اٌّمبثؼ"
انًفشد ٛ٘:اٌٛاؽل،أ ٞاألكة اٌّزؼٍك ثىً فوك ِٓ اٌٍَّّ.ٓ١
12
َثزج يخرصشج عٍ انًؤنف ٛ٘:اإلِبَ اٌؾبفع اٌّؾلس أث ٛػجل هللا ِؾّل ثٓ ئٍّبػ ً١اٌغؼف ٟاٌجقبهٞ
ٔكاٌ ٔانذِ إعًاعٍم فكاٌ عانًا جهٍال،لبي اإلِبَ اٌجقبه ٞػٍّٕٗ":غ أثِ ِٓ ٟبٌه ثٓ أٌٔٚ،هأ ٜؽّبك ثٓ
ى٠ل ٚطبفؼ اثٓ اٌّجبهن ثىٍزب ٠لٚ ٗ٠ه ٞٚػٕٗ اٌؼوال"ْٛ١
ٔنذ انثخاسي ٌٕو انجًعحتعذ انصالجنصالز عششجنٍهحخهد يٍ شٕال عُحأستع ٔذغعٍٍ ٔيائحنهٓجشج()ِ194
ٔذٕفً ٔانذِ ْٕٔ صغٍش فكهفرّ أئّ،أحغُد ذشتٍرّٔ .سٔي أَّ أصٍة فً عٍٍُّ ْٕٔ صغٍش فحضَد أيّ حضَا
شذٌذا ٔنجأخ إنى ستٓا تانذعاء،فوأد ئثوا٘ ُ١اٌقٍ ً١ػٍ ٗ١اٌَالَ ف ٟإٌّبَ،فمبي ٌٙب٠:ب ٘نٖ،لل هك هللا ػٍ ٝاثٕه
ثظوٖ ٌىضوحثىبئه،شه اٌجٍق،ٟأ ٚوضوح كػبئه فأطجؾٕب ٚلل هك هللا ػٍ ٗ١ثظوٖ.
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لال اإلياو انثخاسي ":فٍّب طؼٕذ فٍ ٟذ ػشوح ٍٕخ ،وٕذ لل ؽفع وزت اثٓ اٌّجبهن ٚٚو١غ ٚػوفذ والَ
٘إالء– ٠ؼٕ ٟأطؾبة اٌوأ."-ٞ
-ٚأ٠ضب -لبي":صُ فوعذ ِغ أِٚ ٟأف ٟئٌ ٝاٌؾظ،فٍّب طؼٕذ ف ٟصّبْ ػشوحٍٕخ طٕفذ وزبة لضب٠ب
اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ ٓ١صُ طٕفذ اٌزبه٠ـ ثبٌّلٕ٠خ ػٕل لجو إٌج ٟﷺ.
ٚوبْ هؽّٗ هللا ل ٞٛاٌناووح ٍو٠غ اٌؾفع موو ػٕٗ اٌّطٍؼ ْٛػٍ ٝؽبٌٗ ِب ٠زؼغت ِٕٗ األمو١بءٚ،سحم
ٔانجثالٔ،يذٌ انعشاق كهٓا ٔتانحجاص ٔانشاو
انثخاسي فً طهة انحذٌس إنى عائش يحذشً األيصاس ٔكرة تخشاعاٌ
ِ
ٔيصش ٔغٍشْا.
يٍ كثاس شٍٕخّ :أخز اإلياو انثخاسي ْزا انعهى انششٌف يٍ كثاس األئًح انحفاظ،لذ ركش أْم انعهى
أعًاءشٍٕخّ فً ذشجًرّٔ،سذثٓى ْٔزتٓى عهى حغة يُاْجٓى،عهى عثٍم انًصال فًُٓى يٍ صُفٓى عهى ذشذٍة
انًعجى كانًضي فً "ذٓزٌة انكًال"ٔركشْى انزْثً فً انغٍش عهى انثهذاٌ ٔركشْى أٌضا عهى انطثماخ ٔلذ ذثعّ
انحافع اتٍ حجش فٍزكشْى عهى انطثماخ.
ٔلال اإلياو انثخاسي":كرثد عٍ أنف ٔشًاٍٍَ سجال نٍظ يُٓى إال صاحة حذٌس".
يٍ أشٓشذاليزذّ:
ه ٜٚػٕٗ فٍك وض١و أشٙوُ٘:اإلِبَ أث ٛػ َٝ١اٌزوِنٚ ٞأث ٛؽبرُ ٚئثوا٘ ُ١ثٓ ئٍؾبق اٌؾوثٚ ٟأث ٛثىو ثٓ
أث ٟاٌلٔ١بٚ،أث ٛثىو أؽّل ثٓ ػّو ٚثٓ أث ٟػبطُ ٚ ،أث ٛثىو ِؾّل ثٓ ئٍؾبق ثٓ فيّ٠خ ٚغ١وُ٘
ٔفاذّ:ذٕفً سحًّ هللا ٔكاٌ رنك نٍهح انغثد نٍهح عٍذ انفطش عُذ صالج انعشاءٔ،دفٍ ٌٕو انفطش تعذ صالج
انظٓشعرحٔخًغٍٍ ٔيائرٍٍ (13.)ِ256

صٕبء اٌؼٍّبء ػٍٗ١
ارفك أً٘ اٌؼٍُ أٔٗ ئِبَ ىِبٔٗ ف ٟػٍُ اٌوٚا٠خ ٚاٌلها٠خ ٚأصٕ ٝػٍ ٗ١وض١و ِٓ شٛ١فٗ  ٌُٚأموو عّ١غ ألٛاٌُٙ
اٌٛاهكح فِ ٟلؽٗ ٚصٕبئٗ ثً ٍأموو ثؼض ِٕٙب ػٍٍ ٝج ً١اإلفزظبه – ئْ شبء هللا –
لال اإلياو أحًذ تٍ حُثم ":أز ٝٙاٌؾفع ئٌ ٝأهثؼخِٓ أً٘ اٌقواٍبْ:أث ٛىهػخاٌواىِٚ ٞؾّل ثٓ ئٍّبػً١
اٌجقبه."ٞ
لال يحًذ تٍ تشاس ":ؽفبظ اٌلٔ١ب أهثؼخ":أث ٛىهػخثبٌو ٍَُِٚ ٞثٓ ؽغبط ثَٕ١بثٛه ٚػجل هللا ثٓ ػجل
اٌوؽّٓ اٌلاهِ ٟثَّولٕل ِٚؾّل ثٓ ئٍّبػ ً١ثجقبهح "
لال اعحاق تٍ سإٌّْ ٠":ب ِؼشو أطؾبة اٌؾل٠ش اوزجٛا ػٓ ٘نا اٌشبة فأٗ ٌ ٛوبْ ف ٟىِٓ اٌؾَٓ ثٓ أثٟ
14
اٌؾَٓ الؽزبط إٌبً ئٌٌّ ٗ١ؼوفزٗ ثبٌؾل٠ش ٚفم."ٗٙ
لبي اإلِبَ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط":ال ٠جغضه ئال ؽبٍل ٚأشٙل أْ ٌ ٌ١ف ٟاٌلٔ١ب ِضٍه".
-ٚأ٠ضب – ٚلجً ث ٓ١ػٚ ٗ١ٕ١لبي":كػٕ ٟألجً هعٍ١ه ٠ب أٍزبم األٍزبم١ٍٚ ٓ٠ل اٌّؾلصٚ ٓ١طج١ت اٌؾل٠ش فٟ
ػٍٍٗ"15.
لبي اإلِبَ اٌزوِن ٌُ":ٞأه أؽلا ثبٌؼواق ٚال ثقواٍبْ فِ ٟؼٕ ٝاٌؼًٍ ٚاٌزبه٠ـ ِٚؼوفخأٍبٔ١ل أػٍُ ِٓ ِؾّل
ثٓ ئٍّبػ ً١اٌجقبه "ٞلبي اإلِبَ اٌزوِن ٌُ":ٞأه أؽلا ثبٌؼواق ٚال ثقواٍبْ فِ ٟؼٕ ٝاٌؼًٍ ٚاٌزبه٠ـ ِٚؼوفخ أٍبٔ١ل
أػٍُ ِٓ ِؾّل ثٓ ئٍّبػ ً١اٌجقبه16"ٞ
لهد :أصٕ ٟػٍ ٗ١وض١و ِٓ األئّخاٌىجبه ٚلل اوزف١ذ ثنوو ٘نٖ األلٛاي.

رؼو٠ف األكة اٌّفوك
اإلِبَ اٌجقبه ٞهؽّٗ هللا ٌٗ شأْ ػظ ُ١فأٌف هؽّٗ هللا وزبثب ؽل٠ض١ب ٍّٚبٖ "اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ "ٚعّغ فٗ١
ِغّٛػخ ِٓ األؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ إٌبفؼخف ٟعّ١غ عٛأت اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌزى ْٛأِخ ف١و األٔبَﷺ رأكة ثأكاثٙب ٚاٌزؾٍٟ
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ثّىبهَ أفالق إٌج٠ٛخػٍ ٝطبؽجٙب اٌظٍٛحٚاٌَالَ،ألْ إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ  ٍٍُٚلبي ثٍَبٔٗ إٌجٛح"ئّٔب ثؼضذ
17
ألرُّ ِىبهَ األفالق"
ئْ اإلِبَ اٌجقبه ٞلل ضّٓ ف"ٟطؾ١ؾٗ" وزبثب ٌألكة  ٛ٘ٚاٌىزبة اٌضبِٓ ٚاٌَجؼ ِٓ ْٛطؾ١ؾٗ ٚرؾذ ٘نا
اٌىزبة موو صّبٔ١خٚػشوِٚ ٓ٠بئخثبثب ٚأِب ػلك األؽبك٠ش اٌز ٟفوعٙب ف ٗ١لل ثٍغذ ؽٛاٌ ٝصالصّبئخؽل٠ضب.
ٌىٕٗ ٌُ ٠ىزف ثنٌه ؽز ٝأفوك ٌألكة وزبثب َِزمال ٍّٚبٖ":األكة اٌّفوك"عبِؼب ٌألكاة اإلٍالِ١خ،ف ٛٙثؾك
ٍِٛٛػخئٍالِ١خف ٟاألكاة٠،غت ػٍ ٝو ً ٍَُِ أْ ٠مزٕٙ١ب ٌٕ١زفغ ثّب رؾ ِٓ ٗ٠ٛوٕٛى ٍٕخ ٔج٠ٛخ شو٠فخ .رٕبٚي فٗ١
األكاة اٌشوػ١خ ِغ مووف ٗ١ثؼض ألٛاي اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ.ٓ١

ػلك أثٛاة "األكة اٌّفوك "ٚػلك أؽبك٠ضٗ
ػلك األثٛاة:موو اإلِبَ اٌجقبه ٞف 644 ٗ١ثبثب،
أٚي ثبة "ٚٚطٕ١ب اإلَٔبْ ثٛاٌل ٗ٠ؽَٕب" ئٌ" ٝثبة ال ٠ىٓ ثغضه رٍفب"
ػلك األؽبك٠ش18)1322(:
ذفصٍم األتٕاب :ػمل اإلِبَ اٌجقبه )644(ٞثبثب٘ٚ،نٖ األثٛاة رزؼٍك ثغّ١غ عٛأت ؽ١بح اإلَٔبْ ٚأٔٗ عّغ
رؾذ وً ثبة أؽبكثش اٌجبة  ٟ٘ٚرزىٍُ ػٓ ثو اٌٛاٌلٚٚ ٓ٠عٛة طٍخ اٌوؽُ ٚاٌؾش ػٍٙ١ب ِغ موو اٌٛػ١ل اٌنٙ٠ ٞلك
لبطغ اٌوؽُ ٚاألكاة ِغ اٌّٛاٌ ٟصُ ٠زىٍُ أكاة األثٕبءٚاٌجٕبدِٚ،غ اٌغ١واْ ٚأكاة ِؼبٍِخاأل٠زبَٚ .ئٌِ ٝب ٠غت ػٍٝ
اإلَٔبْ ِٓ اؽزواَ ا٢فوٚ ٓ٠اٌَؼ١فِ ٟظبٌؾٚ،ُٙػلَ اٌزىجو ٚاٌَقو٠خ.فىزبة األكة اٌّفوك عّغ وض١وا ِٓ األكاة
اٌز ٟؽش ػٍٙ١ب هٍٛي هللاﷺ.

ِٕٙظ اإلِبَ اٌجقبه ٞف ٟئ٠واك أؽبك٠ش "األكة اٌّفوك"
وبْ اإلِبَ اٌجقبه ٞأِ١و اٌّ ٓ١ِٕٛفِ ٟؼوفخاٌؼًٍ ِٚؼوفخاٌظؾ١ؼ ِٓ اٌضؼ١ف ٚوبْ ٌٗ ػٕب٠خ فبطخفٟ
ػٍ َٛاٌؾل٠ش ٚوبْ هؽّٗ هللا ٌ ٌ١فمظ ِؾلصب ثً وبْ ِغزٙلا ئِبِب ف ٟػٍُ اٌغوػ ٚاٌزؼلٌٚ،ً٠ىً ِإٌف ٘لف ِٕٙٚظ
،ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي طٕف اإلِبَ اٌجقبه"ٞاٌغبِغ اٌظ ؾ١ؼ"ٚأِبِٗ ٘لف وّب ٔض ػٍ ٗ١وض١و ِٓ أً٘ اٌؼٍُ فٍ ٟجت
رأٌ١فٗ  ٛ٘ٚعّغ األؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ ٚ،ثَجت ٘نا فب٘زُ اإلِبَ اٌجقبه ٞئ٘زّبِب ثٍ١غب ف ٟئ٠واك األؽبك٠ش إٌج٠ٛخفٟ
"اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ".
ٚأِب ِٕٙظ اإلِبَ اٌجقبه ٞف ٟرأٌ١ف "األكة اٌّفوك" وبْ ِقزٍفب ػٓ ِٕٙظ "اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ"ٚعّغ
ف"ٗ١أكاة إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ ٌّ ٍٍُٚب طؼ ػٕلٖ" ٌٚىٕٗ ٌُ ٍ٠زيَ وّب اٌزيَ ف ٟرأٌ١ف "اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ"ٌٚىٓ
ٌ٘ ٌ١نا اٌّؼٕ ٝأْ اٌّإٌف هؽّٗ هللا ٌُ ٠ؼوف األطٛي ٚاٌمٛاػل ػٕل رأٌ١ف "األدب انًفشد" صُ رؼٍُ لٛاػل ػٍُ
اٌغوػ ٚاألطٛي ٚأٌف"انجايع انصحٍح"ٚاٌزيَ ف ٗ١األطٛي ٚاٌمٛاػل اٌؾل٠ض١خ ٚأفوط األؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ فمظٚ.أِب
إٌّٙظ اٌن ٞافزبهٖ اإلِبَ اٌجقبه ٞف" ٟاألكة اٌّفوك" ٛ٘ٚف ٟإٌىبد اٌزبٌ...... ٟ
٠ oنوو اإلِبَ اٌجقبه ٞاٍُ اٌجبة أٚال صُ ٠أر ٟؽل٠ش اٌجبة .افزبه -هؽّٗ هللا  -ف ٟرج٠ٛجٗ ِٕٙغب وّٕٙظ اٌن ٞافزبه
ف" ٟاٌغبِغ اٌظؾ١ؼ" ٚهثّب ٠نوو عيءا٠٢خِٓ اٌموآْ أ ٚهثّب ٠نوو طوف اٌؾل٠ش.
 oصُ ٠نوو ؽل٠ش اٌجبة
٠ oنوو ألٛاي اٌظؾبثخٚاٌزبثؼ ٓ١ثّٕبٍجخ اٌجبة
٠ oشزًّ "األكة اٌّفوك" ػٍ ٝاألؽبك٠ش اٌّوفٛػخ ٚاٌّٛلٛفخ -ٚأ٠ضبٛ٠ -عل ف ٗ١هٚا٠بد ٌجؼض اٌّغبٌ٘ٚ ً١وٚاح
اٌضؼفبء.
انًطهة انصانس ٔ:جنح ِقزظوح ػٓ "ضؼ١ف األكة اٌّفوك"ٌٍش١ـ ٔبطو اٌل ٓ٠األٌجبٟٔ
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ؽمك اٌش١ـ األٌجبٔ" ٟاألكة اٌّفوك" ٌإلِبَ اٌجقبهٚ ٞػٍك ػٍ ٗ١األؽىبَ صُ لَّٗ ئٌ" ٝطؾ١ؼ" " ٚضؼ١ف" وّب
19
أشبه ئٌ ٗ١فِ ٟملِخ "ضؼ١ف األكة اٌّفوك" أْ ٘نا اٌزمَ ٛ٘" ُ١األٔفغ ٌؼبِخ اٌٍَّّ، ٓ١ثً ٚفبطز"ُٙ
لٍذ :ف٘ ٟنا اٌزؼبًِ ثؼض اٌّإفناد ٚلل موود ثؼض ِٕٙب ....
 -1فِ ٗ١قبٌفخ طو٠ؾخ ػٓ ِٕٙظ اٌّإٌف هؽّٗ هللا.
 -1رمَ ُ١ثؼض وزت اإلِبَ اٌجقبه ٞئٌ" ٝطؾ١ؼ" "ٚضؼ١ف" ٘نا ِٓ ثلػبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟألْ ٌٌٕ ٌ١ب ٔظ١و ػٕل
اٌٍَف.
 -1عٕب٠خ اٌش١ـ األٌجبِٔ ٟغ وزت اٌّؾلص ٓ١رلي ػٍ ٝلٍخ ئطالػٗ ػٍِ ٝنا٘ت اٌّؾلصٚ ٓ١أؽٛاٌ ُٙف ٟرقو٠ظ
األؽبك٠ش اٌضؼ١فخ ف ٟوزج٠ ُ٘ٚ ُٙؼوفٙٔٛب.
 -1ئْ اٌّؾلص ٓ١هثّب ٠قوع ْٛاألؽبك٠ش اٌضؼ١فخ ِزؼّلا ألْ األؽبكثش اٌضؼ١فخ ِؼٌّٛخ ثٙب ػٕلُ٘ ٘ٚنا األِو
ِؼوٚف ػٕل وً ِٓ ٠شزغً ثٙنا اٌؼٍُ ٚاٌّؾلص ْٛال ٠وك ْٚاألؽبك٠ش اٌضؼ١فخ ِطٍمب وّب ٠وك اٌش١ـ األٌجبٔ.ٟ
 -1ضؼف اٌش١ـ األٌجبِٔ ٟغّٛػخ أؽبك٠ش "األكة اٌّفوك"ٌُ ٠ىزف ثٙنا ثً أفوط ِٕٗ ٚٚضؼٙب ف ٟعيء
ٍّٚبٖ"ضؼ١ف األكة اٌّفوك" ٚػلك األؽبك٠ش اٌز ٟؽىُ ػٍٙ١ب ثبٌضؼف ٍ٘ ٟجؼخ ػشو ِٚبئز.ٓ١
 -1ستًا موو اٌش١ـ األٌجبٔ ٟثؼل رضؼ١ف اٌؾل٠ش فٍٍٍَ ٟزٗ "اٌضؼ١فخ ٚاٌّٛضٛػخ" فٍُ ٠فوق ث ٓ١اٌؾل٠ش
اٌضؼ١ف  ٚاٌّٛضٛع ٘ٚ،ىنا عّؼٗ ل ٟؽىُ ٚاؽل ٘ٚ،نا فط١و علا ألٔٗ ٌُ ٠فوق ث ٓ١ؽىُ اٌؾل٠ش اٌضؼ١ف
ٚاٌّٛضٛع.
 -7ف٘ ٟنا اٌغّغ ِقبٌفخ طو٠ؾخ ػٓ اٌمٛاػل اٌؾل٠ض١خ ٚاألطٛي ألْ ػٕل اٌّؾلص ٓ١فوق ٚاضؼ ث ٓ١اططالػ
"اٌضؼ١ف" "ٚاٌّٛضٛع".
 -8فبٌف اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟاأل طٛي ٚاٌمٛاػل اٌّغّغ ػٍٚ ٗ١اٌّؼّٛي ثٙب ػٕل أً٘ اٌؼٍُ ِٕن ِئبد ٍٕٛاد ٚكٌ٘ ٍٗ١نا
رمَ ُ١اٌىزت اٌؾل٠ض١خ -ٚأ٠ضب-وّب رؼبًِ ِغ "األكة اٌّفوك".
انًطهة انشاتع :تٍاٌ ذغايحاخ ٔأْٔاو انشٍخ األنثاًَ فً ذخشٌج ٔذضعٍف أحادٌس "األدب انًفشد"
أصٕبء كهاٍز ٟألؽبك٠ش "ضؼ١ف األكة اٌّفوك" ٚٚعلد أْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟلل طله ِٕٗ ثؼض اٌزَبِؾبد
ف ٟرضؼ١ف أؽبك٠ش "األكة اٌّفوك"ٍٚأموو ٘نٖ اٌزَبِؾبد ف ٟإٌىبد اٌزبٌ – ٟئْ شبء هللا .-
األٔل:رَبِؾبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟئ٠واك األؽبك٠ش.
انصاًَ:رَبِؾبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟث١بْ أٍّبء اٌوٚاح ٚػٍخ اٌؾل٠ش.
انصانس:رظوفبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف" ٟاألكة اٌّفوك"
انشاتع:اػزّبك اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرضؼ١ف اٌوٚاح ػٍ" ٝاٌّقزظواد"

األٚي :رَبِؾبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟئ٠واك األؽبك٠ش
ٍأموو ف٘ ٟنا اٌمَُ األؽبك٠ش اٌز ٟؽىُ ػٍ ٗ١اٌش١ـ األٌجبٔ ٟثبٌضؼف ٚموو٘ب ف" ٟضؼ١ف األكة اٌّفوك"
ٌٚىٕٗ طؾؾٙب ف ٟوزجٗ األفو.ٜ
انحذٌس األٔل :لبي اإلِبَ اٌجقبه: ٞؽلصٕب آكَ ثٓ أث ٟا٠بً لبي :ؽلصٕب اثٓ أث ٟمئت لبي:ؽلصٕب ٍؼ١ل ثٓ
20
ٍّؼبْ لبي ٍّؼذ أثب ٘و٠وح ٠زؼٛم ِٓ ئِبهح اٌظج١بْ ٚاٌَفٙبء....اٌـ"
ؽىُ ػٍ ٗ١اٌش١ـ األٌجبٔٚ ٟلبي":ضؼ١ف ئال عٍّخ اٌزؼٛم "اٌظؾ١ؾخ"(.)3191
ٚهعؼذ ئٌٍٍٍَ ٝزٗ "اٌظؾ١ؾخ" ٚٚعلد ٕ٘ب أٔٗ طؾؾٗ فٍٍٍَ ٟزٗ ٚموو ٘نا ٘نا اٌؾل٠ش ِزبثؼب ٌؾل٠ش
أث ٟطبٌؼ ٚلبي ٚ":لل رٛثغ أث ٛطبٌؼ ،فمبي ٍؼ١ل ثٓ ٍّؼبْ لبي ٍّؼذ أثب ٘و٠وح ٠زؼٛم ِٓ ئِبهح اٌظج١بْ
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ٚاٌَفٙبء.
فمبي ٍؼ١ل ثٓ ٍّؼبْ :فأفجؤ ٟاثٓ ؽَٕخ اٌغ ٟٕٙأٔٗ لبي ألث٘ ٟو٠وح ِب أ٠خ مٌه ؟ لبي "أْ رمطغ األهؽبَ
٠ٚ،طبع اٌّغ٠ٚ،ٞٛؼظ ٟاٌّوشل"
هٚاٖ اٌجقبه ٞف ٟاألكة اٌّفوك (: ) 66ؽلصٕب أكَ ثٓ أث ٟأ٠بً لبي ؽلصٕب اثٓ أث ٟم٘ت لبي :ؽلصٕب
ٍؼ١ل...اٌـ".
لٍذ (ا ٞاٌش١ـ األٌجبٍٔ":)ٟؼ١ل ثٓ ٍّؼبْ صمخ فؾل٠ضٗ ػٓ أث٘ ٟو٠وح طؾ١ؼ ِٛ ٛ٘ٚلٛف ف ٟؽىُ اٌّوفٛع
،ألٔٗ ال ٠مبي ثّغوك اٌوأ ٞوّب ٘ ٛظب٘و ٠ٚشٙل ٌٗ اٌطو٠ك األ 21"ٌٝٚأز ٝٙوالِٗ
لٍذ :ضؼف اٌش١ـ األٌجبٔ٘ ٟنا اٌؾل٠ش اٌظؾ١ؼ ف" ٟضؼ١ف األكة اٌّفوك" ٚطؾؾٗ فٍٍٍَ ٟزٗ
"اٌظؾ١ؾخ".
انحذٌس انصاًَ :لبي اإلِبَ اٌجقبه ٞؽلصٕب ٍَُِ لبي ؽلصٕب ٘شبَ ػٓ لزبكح ػٓ اٌؾَٓ (اٌجظو )ٞػٓ ٍّوح
22
لبي :لبي إٌج ٟﷺ":ال رالػٕٛا ثٍؼٕخ هللا ٚال ثغضت هللا ٚال ثبٌٕبه"
23
لال انشٍخ األنثاًَ ":ضؼ١ف "اٌزوغ١ت (....)287/3اٌـ"
لهد  :رَبِؼ اٌش١ـ األٌجبٔٚ ٟرٕبلضف ٟؽىّٗ فؾىُ ػٍ ٗ١ثبٌظؾخ ف ٟرؼٍ١مبرٗ أفو،ٜ
24
لبي ف" ٟطؾ١ؼ اٌزوغ١ت ٚاٌزو٘١ت"":ؽَٓ ٌغ١وٖ"
25
-ٚأ٠ضب -لبي ف" ٟطؾ١ؼ ٍٕٓ اٌزوِن": "ٞطؾ١ؼ" اٌظؾ١ؾخ (. ")893
انحذٌس انصانس :لبي اإلِبَ اٌجقبه ٞؽلصٕب ٍؼ١ل ثٓ ػف١و لبي ؽلصٕب ٠ؾ ٝ١ثٓ أٛ٠ة ،ػٓ اثٓ ىؽو ػٓ أثٟ
26
اٌ١ٙضُ ،ػٓ أثٍ ٟؼ١ل لبي ":ال ؽٍ ُ١ئال مٚػضوح ٚ،ال ؽى ُ١ئال مٚرغوثخ"
لال انشٍخ األنثاًَ":ضؼ١ف اإلٍٕبك،ف ٗ١اثٓ ىؽو ٚاٍّٗ ػج١ل هللا ضؼ١ف ٚف ٟاٌجبة ػٓ ِؼب٠ٚخ ثبٌشطو
اٌضبٔ ِٕٗ ٟف ٟاٌىزبة ا٢فو".
ٚأفوعٗ اإلِبَ اٌجقبه ٞثَٕل صبْٚ،لبي:ؽلصٕب لز١جخ لبي ؽلصٕب اثٓ ٘ٚت ،ػٓ ػّو ٚثٓ ؽبهس ،ػٓ كهاط
ػٓ أث ٟاٌ١ٙضُ ػٓ أثٍ ٟؼ١ل ِ.....ضٍٗ"
27
لال انشٍخ األنثاًَ ":ضؼ١ف" اٌّشىبح ).)5056
لهد :ؽىُ ػٍِ ٗ١جّٙب صُ اوزف ٝثبإلؽبٌخ ئٌِ" ٝشىبح اٌّظبث١ؼ"ٚهعؼذ ئٌ ٗ١فٛعلد ٕ٘ب لٛي اٌش١ـ األٌجبٟٔ
....
أَّ لال عُّ فً انٓايشهلّٗ (":) 1أظو والَ اٌؾبفع اثٓ ؽغو ػٓ ٘نا اٌؾل٠ش ف ٟاٌوٍبٌخ اٌٍّؾمخ ف ٟآفو
28
اٌىزبة"
فوعؼذ ئٌ ٝاٌوٍبٌخ اٌٍّؾمخ  -اٌز ٟأشبه ئٌٙ١ب  -ف ٟآفو اٌىزبة فٛعلد ٕ٘ب والَ رلي طؾخ اٌؾل٠ش ٚفٟ
والَ اثٓ ؽغو ؽغخ ػٍ ٗ١ال ٌٗ.
وّب ٠ظٙو ِٓ والَ اثٓ ؽغو ٍٚأموو فالطخ والِٗ ...ٛ٘ٚ
لال ":انحذٌس انصانس :ؽل٠ش "ال ؽى ُ١ئال مٚرغوثخ ٚال ؽٍ ُ١ئال مٚػضوح "
لهد(اٌمبئً اثٓ ؽغو):أفوعٗ أؽّل ٚاٌزوِنٚ، ٞاٌؾبوُ ِٓ طو٠ك ػّو ٚثٓ اٌؾبهس ػٓ كهاط أث ٟاٌَّؼ
ػٓ أث ٟاٌ١ٙضُ ػٓ أثٍ ٟؼ١ل ،لبي اٌزوِن ٞؽَٓ غو٠ت ٚلبي اٌؾبوُ  :طؾ١ؼ اإلٍٕبك"
لهد (اٌمبئً اثٓ ؽغو)ٚ:لل طؼ اثٓ ؽجبْ ٘نٖ إٌَقخ ِٓ هٚا٠خ اثٓ ٘ٚت ػٓ ()1/8ػّو ٚثٓ اٌؾبهس ػٓ
29
كهاط ػٓ أث ٟاٌ١ٙضُ ػٓ أثٍ ٟؼ١ل،فأفوط وض١وا ِٓ أؽبك٠ضٙب ف" ٟطؾ١ؾٗ"
انحذٌس انشاتع :لال اإلياو انثخاسي :ؽلصٕب ِ ٍٝٛثٓ ئٍّبػ ً١لبي ؽلصٕب ػجل اٌٛاؽل لبي ؽلصزٕب ػغٛى ِٓ
30
أً٘ اٌىٛفخ –علح ػٍ ٝثٓ غواة – لبٌذ ؽلصزٕ ٟأَ ِٙبعو لبٌذ ٍ:ج١ذ ف ٟعٛاه ِٓ ٞاٌو"..... َٚاٌـ
ٚىاك فِ ٗ١إٌفٗ ثمٛي أَ ِٙبعو " ٛ٘ٚفىٕذ أفلَ ػضّبْ".31
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(أفوعٗ اإلِبَ اٌجقبه ٞف" ٟاألكة اٌّفوك" ثولُ اٌؾل٠ش (ِ )1249ىوها ثي٠بكح أٌفبظ )
32
لال انشٍخ أألنثاًَ :ضؼ١ف – "اٌظؾ١ؾخ" رؾذ اٌؾل٠ش ()722
لهد  :فٍّ أيشاٌ :
األٔل :ضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٌُٚ ٟج ٓ١ػٍز٘ٛٙنا اٌغوػ ِج.ُٙ
انصاًَ :اوزف ٝثبإلؽبٌخ ئٌٍٍٍَ ٝزٗ "اٌظؾ١ؾخ".
فوعؼذ ئٌٚٚ ٗ١علد أْ اٌش١ـ األٌجبَٔ٠ ٟزلي ثٗ ِشوٚػ١خ "خرٍ انُغاء عُذ انغهف" ٚإلرّبَ اٌؾغخ مٌه
ثؼض األصبه ٚلبي :
"ٔاع هى أٌ خرٍ انُغاء كاٌ يعشٔفا عُذ انغهف خالفا نًا ٌظُّ يٍ ال عهى عُذِ فئنٍك تعض األشاس فً
33
رنك....انخ"
ٕ٘ٚب موو ٘نا األصو إلرّبَ اٌؾغخ ػٍ ٝاٌقظُٚ.وّب ِ٘ ٛشٛٙهػٓ ِن٘جٗ أٔٗ ٌٓ ٠مجً ف ٟاٌَّبئً اٌشوػ١خ
ئال اٌؾل٠ش اٌظؾ١ؼٚ،ثأٌفبظ أفو ٜأْ ٘نا األصو ِؼّٛي ثٗ ػٕلٖ فِٛ ٟضغ ٚغ١و ِؼّٛي ثٗ فِٛ ٟضغ آفو
،فزٕبلض ف٠ٚ ٗ١ؾزظ ثٗ فٍٍٍَ ٟزٗ "اٌظؾ١ؾخ" ٠ٚضؼفٗ ف" ٟضؼ١ف األكة اٌّفوك"٘ٚ ،ىنا رَبِؼ ف ٟرضؼ١فٗ
ٚرظؾ١ؾٗ.

اٌؾل٠ش اٌقبٌِ
لبي اإلِبَ اٌجقبه: ٞؽلصٕب ِ ٍٝٛثٓ ئٍّبػ ً١لبي ؽلصٕب اٌقيهط ثٓ ػضّبْ – أث ٛاٌقطبة -اٌَؼل ٞلبي
أفجؤ ٟأث ٛأٛ٠ة ٍٍّ١بْ  ٌِٝٛ -ػضّبْ ثٓ ػفبْ -لبي :عبءٔب أث٘ ٛو٠وح ػش١خ اٌقٍّ١ٌ ٌ١خ اٌغّؼخ ،فمبي :أُؽوّ ط
34
ػٍ ٝوً لبطغ هؽُ ٌّب لبَ ِٓ ػٕلٔب ،فٍُ ٠مُ أؽ ٌل..... ،اٌـ"
35
لال انشٍخ األنثاًَ":ضؼ١ف ئهٚاء اٌغٍ ٌ١ٌ: )949( ً١ف ٟش١ئ ِٓ اٌىزت اٌَزخ"
لهد  :فزٕبلض اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف" ٟطؾ١ؼ اٌزوغ١ت  ٚاٌزو٘١ت" ٚلبي " :حغٍ
36
ٔ -أٌضا -لال ":سٔاِ أحًذ ٔسٔاذّ شماخ"
ٔانحذٌس انغادط :لال انشٍخ األنثاًَ عمة انحذٌس انزي سٔاِ عٍ عًشج":لبي إٌج ٟﷺ:ال رزالػٕٛا ثٍؼٕخ
هللا ٚال ثغضت هللا ٚال ثبٌٕبه"
37
لبي اٌش١ـ األٌجبٔ": ٟضؼ١ف – اٌزوغ١ت (")287/3
38
لهد :فوعؼذ ئٌ" ٝاٌزوغ١ت ٚاٌزو٘١ت" ثزؾم١مٗ فزٕبلض فٕ٘ٚ ٗ١ب لبي":أْ ٘نا اٌؾل٠ش "ؽَٓ ٌغ١وٖ"

اٌضبٔ:ٟرَبِؾبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟث١بْ أٍّبء اٌوٚاح ٚػٍخ اٌؾل٠ش
لال انشٍخ األنثاًَ ذعهٍما عهى انحذٌس سلًّ (":)21ضؼ١ف اإلٍٕبك ،ف ٗ١اٌٛطبفٚ، ٟاٍّٗ ػجل هللا ثٓ اٌ١ٌٛل
39
– ضؼ١ف"
لٍذ  :اٌٛطبف ٟاٍّٗ "ػج١ل هللا ثٓ اٌ١ٌٛل"
لال انحافع اتٍ حجش ":ػج١ل هللا ثٓ اٌ١ٌٛل اٌٛطبف ٟأث ٛئٍّبػ ً١اٌىٛف ٟاٌؼغٍ ٟضؼ١ف ِٓ اٌَبكٍخ ثـ د
40
ق"
41
 -1لال انشٍخ األنثاًَ فً انحذٌس "ال حهٍى إال رٔ عصشج...انخ"  ":ف ٗ١اثٓ ىؽو ٚاٍّٗ ػج١ل هللا ،ضؼ١ف"
42
لٍذ :ضؼف اٌش١ـ األٌجبٔ ٟؽل٠ش اثٓ ىؽو ف" ٟاألكة"ٚطؾؼ ؽل٠ضٗ ف" ٟطؾ١ؼ عبِغ اٌزوِن"ٞ
 -1لال انشٍخ األنثاًَ رؼٍ١مب ػٍ ٝاٌؾل٠ش هلّٗ ( ")190/35ػٓ هعً ِٓ أطؾبة إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ ٍٍُٚ
لبي إٌج: ٟأهلبؤوُ أفٛأىُ ......،اٌـ":
43
"ضؼ١ف – اٌضؼ١فخ (٘ )1641نا ؽل٠ش ػٓ ِغٛٙي (هعً ِٓ أطؾبة إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ ."ٍٍُٚ
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صُ لبي اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟاٌٙبِش هلّٗ (":)1لٍذ عٙبٌخ اٌظؾبث ٟال رضو ،ئّٔب اٌّغٛٙي اٌوا ٞٚػٕٗ ٍ:الَ
ثٓ ػّو٠ٚ،ٚأرِ ٌٗ ٟضً ٘نا اإلػالي ف ٟغ١و ِب ؽل٠ش .فبٔظو اٌؾل٠ش ا٢ر)888/141( ٟ
لهد :ف ٗ١أ٘ٚبَ ٚرَبِؾبد ِٕٙب .....
 ؽىُ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟػٍ ٗ١ثبٌضؼف رَوػب ٍ٠ ٌُٚزفذ ئٌ ٝاألطٛي ٚال ئٌ ٝوالَ اٌؼٍّبء ،أ ٞأْ "عٙبٌخ اٌظؾبث"ٟال رضوٖ ٚال رملػ ف ٟطؾخ اٌؾل٠ش .
 ؽىُ ػٍ ٗ١ثبٌضؼف ػٍ ٝغبٌت اٌظٓ اػزّبكا ػٍ ٝرؼٍ١ك اٌش١ـ ِؾّل ػجل اٌفٛاك اٌجبل.ٟ ثؼل ضؼ١ف اٌؾل٠ش أىشف ػٍ ٗ١أْ عٙبٌخ اٌظؾبث ٟال رضوٖ ٚال رملػ ف ٟطؾخ اٌؾل٠ش. صُ موو ف ٟاٌٙبِش أْ ٍجت اٌضؼف ٘ ٛعٙبٌخ اٌواٍ ٛ٘ٚ ٞٚالَ ثٓ ػّو.ٚ44
 لال انشٍخ األنثاًَ " :ضؼ١ف – "اٌضؼ١فخ" (")1641لهد ٠:ؼٕ ٟأشبه ئٌٍٍٍَ ٝزٗ "اٌضؼ١فخ" أ٠ ِٓ ٞو٠ل اٌزفظ ً١فٍ١وعغ ئٌٙ١ب فوعؼذ ئٌٙ١ب ٚٚعلد أٔٗ ٌٗ
أ٘ٚبَ أفوِ ٜضال ٕ٘بن ٠مٛي ػمت اٌؾل٠ش":ضؼ١ف.أفوعٗ اٌجقبه ٞف" ٟاألكة اٌّفوك" :190ؽلصٕب آكَ لبي :صٕب
شؼجخ لبي :صٕب أث ٛثشو لبي ٍّ:ؼذ ٍالَ ثٓ ػّو٠ ٚؾلس ػٓ هعً ِٓ أطؾبة إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ ٍٍُٚ
ِوفٛػب.
ٚهعبٌٗ وٍ ُٙصمبد هعبي اٌجقبه ٞف" ٟطؾ١ؾٗ" غ١و ٍالَ ثٓ ػّو، ٚلبي اٌن٘جِ": ٟب ػٍّذ ؽلس ػٕٗ
ٍ ٜٛأث ٟثشو ثٓ أثٚ ٟؽش١خ"
لهد (انمائم انشٍخ األنثاًَ)ٚ :مووٖ ِغ مٌه اثٓ ؽجبْ ف" ٟاٌضمبد" ػٍ ٝلبػلرٗ ٚ،ف" ٟاٌزمو٠ت"أٔٗ "ِمجٛي"
 ِٓٚطو٠مٗ أفوعٗ أؽّل ( )371/5كٌ ْٚفظخ ":اهلبؤوُ"ٚف" ٟاٌظؾ١ؾ ِٓ "ٓ١ؽل٠ش أث ٟمه ٔؾٌ، ٖٛىٓ
ٌ ٌ١ف": ٗ١اٍزؼ ُٕ٘ٛ١ػٍِ ٝب غٍجىُ".
45
ِ ٛ٘ٚقوط ف" ٟاإلهٚاء" ()2176
لهد ٠ ٌُ:زىٍُ اٌش١ـ األٌجبٕٔ٘ ٟب ػٓ عٙبٌخ اٌظؾبث ٟوّب لبي ػٕٗ ف ٟضؼ١ف "األكة".
-ٚأ٠ضب – ٌُ ٠جٍ ٓ١جت اٌضؼف ثأٌفبظ طو٠ؾخ ثً اوزف ٟثنوو والَ اٌن٘جٚ ٟاثٓ ؽغو فٍ" ٟالَ ثٓ
ػّو٠ ٌُٚ "ٚضؼفٗ.
 -ٚأ٠ضب ٠ -لي لٚ": ٌٗٛف ٟاٌظؾ١ؾ ِٓ ٓ١ؽل٠ش أث ٟمه ٔؾٌ ٖٛىٓ ٌ ٌ١ف: ٗ١اٍزؼ ُٕ٘ٛ١ػٍِ ٝب غٍجىُ" أْ
ٌٗ شٛا٘ل أِ ٚزبثؼبد ٌٚ،ىٕٗ ٌُ ٠ؾَٕٗ ثَجت شٛا٘لٖ أِ ٌٗ ٚزبثؼبد
شى لال انشٍخ األنثاًَ ِوح أفوِ ٛ٘ٚ": ٜقوط ف" ٟاإلهٚاء "()2176
فوعؼذ ئٌ ٗ١فٛعلد ٕ٘ب أْ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٟؼٍك ػٍ ٗ١ثمِ ٛ٘ٚ : ٌٗٛزفك ػٍ، ٗ١هلّٗ ( )2176صُ ٠مٛي
ػمجٗٚ":ربثؼٗ ِٛهق اٌؼغٍ ٝػٓ أث ٟىهثٗ ِقزظوا ثٍفع :
"ِٓ الءِىُ ِٓ ٍِّٛو١ىُ ،فأطؼِّّ ٖٛب رأوٍٚ،ْٛاوَِّ ٖٛب رٍجَ٠ ٌُ ِٓٚ،ْٛالئّىُ ِٕ ُٙفج١ؼٚ، ٖٛال رؼنثٛا
فٍك هللا"......اٌـ"
46
شى ٌمٕل ":أفوعٗ اٌجقبه ٞف" ٟاألكة اٌّفوك" (ٚ )190أؽّل (ٚ )58/5ئٍٕبكٖ ال ثأً ثٗ ف ٟاٌشٛا٘ل"
لهد ٕ٘:ب ٠نوو ؽل٠ش "األكة اٌّفوك" هلّٗ ( )190شب٘لا ٌؾل٠ش طؾ١ؼ ِزفك ػٍ ٝطؾزٗ ػٕل وض١و ِٓ
األئّخ ِٚغ مٌه ٠ش١و ئٌٍٕ ٝل "اٌشب٘ل" ثم" ٌٗٛال ثأً ثٗ" ،ئمْ ِؼٕبٖ أْ ؽل٠ش "األكة اٌّفوك" اٌن ٞضؼفٗ ثلْٚ
47
ث١بْ ٍجت ضؼفٗ فٔ ٗ١ظو ٚ.ػٍ ٝوً ؽبي وبْ اٌؾل٠ش "طؾ١ؾب ٌغ١وٖ " وّب لبي شؼ١ت األهٔإٚط"
رٕبلض اٌش١ـ األٌجبٔٚ ٟرنثنة ف ٟث١بْ ؽىّٗ هثّب ٠ضؼفٗ ٚهثّب ٠أرٌٍ ٟشٛا٘ل ٚهثّب ٠ىزف ٟثبإلؽبٌخ ئٌٝ
رؾم١مبرٗ أفوٚ ٜهثّب ٠ؾىُ ػٍِ ٗ١غّال ٚهثّب ٠ضؼفٗ ثَجت ػٍخ غ١و لبكؽخ " ٟ٘ٚعٙبٌخ اٌظؾبث."ٟ
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 -1لال انشٍخ األنثاًَ فً "ضعٍف األدب انًفشد" ذعهٍما عهى انحذٌس سلًّ (:)307/47
48
"ضؼ١ف "رقو٠ظ اٌّشىبح" (/2500اٌزؾم١ك اٌضبٔ")ٟ
لهد :هعؼذ ئٌِ" ٝشىبح اٌّظبث١ؼ ثزؾم١ك اٌش١ـ األٌجبٌّٔ "ٟؼوفخ ػٍخ لبكؽخ ف ٟطؾخ اٌؾل٠ش  ٌُٚأعل
49
ش١ئب
 -1لال انشٍخ األنثاًَ فً "ضعٍف األدب انًفشد" ذعهٍما عهى حذٌس عًش " وبْ إٌج ٟﷺ٠زؼٛم ِٓ اٌقٌِّٓ ،
اٌىًَ ...اٌـ":
50
"ضؼ١ف "رقو٠ظ اٌّشىبح (،)2466ضؼ١ف أث ٟكاؤك ( ٌ١ٌ )271ف ٟشٟء ِٓ اٌىزت اٌَزخ"
لهد  :اوزف ٝاٌش١ـ األٌجبٔ ٟثبإلؽبٌخ ئٌِ ٝشىبح " ٚضؼ١ف أث ٟكاؤك" ٌٚىٕ ٝهعؼذ ئٌ ٝوزبثٌّ ٓ١ؼوفخ ػٍخ
51
اٌؾل٠ش  ٌُٚأعل ش١ئب.
 -1لال انشٍخ األنثاًَ":عٍ أتً ْشٌشج عٍ انُثًﷺ لال :أششف انعثادج انذعاء"
52
"ضؼ١ف "رقو٠ظ اٌّشىبح ( ٌ١ٌ" )2232ف ٟشٟء ِٓ اٌىزت اٌَزخ"
لهد ٠ ٌُ:نوو ػٍخ اٌؾل٠ش اٌز ٟرملػ ف ٟطؾزٗ ثً اوزف ٟثبإلؽبٌخ ئٌ" ٝاٌّشىبح"ٚهعؼذ ئٌ٠ ٌُٚ ٗ١نوو ػٍخ
53
اٌؾل٠ش"
 -1لال انشٍخ األنثاًَ فً انحذٌس انزي سٔاِ اإلياو انثخاسي فً "األدب انًفشد" ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّو ٚأْ هٍٛي
هللا طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١آٌٗ :ٍٍُٚوبْ ٠ىضو أْ ٠لػٛا .....اٌـ" صُ لبي ":ضؼ١ف – رقو٠ظ اٌّشىبح ( )2500اٌزؾم١ك
54
اٌضبٔ ٌ١ٌ" ٟف ٟشٟء ِٓ اٌىزت اٌَزخ"
55
لهد :فوعؼذ ئٌِ ٝشىبح اٌّظبث١ؼ ٌّؼوفخ ػٍخ اٌؾل٠ش ٠ ٌُٚنوو ش١ئب.
 -7لال انشٍخ األنثاًَ عمة انحذٌس انزي سٔي فً "األدب انًفشد"عٍ اتٍ عثاط سضً هللا عًُٓا:لبي هٍٛي هللا
ﷺ":ال رّبه أفبن ٚال رّيؽٗ ......اٌـ".
56
صُ لبي  :ضؼ١ف – "رقو٠ظ اٌّشىبح هلُ اٌؾل٠ش (")4892
57
لهد :م٘جذ ئٌِ" ٝشىبح اٌّظبث١ؼ"٠ ٌُٚنوو ش١ئب ِٓ ؽ١ش اٌظؾخ أ ٚاٌضؼف"

اٌضبٌش:رظوفبد اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف" ٟاألكة اٌّفوك"
-1
-1
-1
-1
-1

رظوف اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف" ٟاألكة اٌّفوك"فمَّٗ ئٌ" ٝطؾ١ؼ" "ٚضؼ١ف" ٚأ٠ضب لَُ "ٍٕٓ أهثؼخ " ٚأفوط
ِئبد أؽبك٠ش ِٕٙب ػٍ ٝؽَت ٔظوح هأٌٚ ٗ٠ؼم١لرٗ.
ضؼف اٌش١ـ األٌجبِٔ ٟغّٛػخ وج١وح ِٓ "األكة اٌّفوك"ٚأفوط ِٕٗ ٚٚضؼٙب فٍٍٍَ ٟزٗ"اٌضؼ١فخ"ِغ ىِوح
ؽل٠ش اٌىناث.ٓ١
ثٙنا اٌزمَ ُ١أكفً ف ٟأم٘بْ ػبِخ إٌبً  -اٌن ٌُٙ ٌ١ٌ ٓ٠شأْ ف ٟػٍُ اٌؾل٠ش – اٌزشى١ىبد ٚاأل٘ٚبَ ػٓ
ِظبكه أطٍ١١خ.
لل فبٌف ف ٟرمَ" ُ١األكة اٌّفوك"ػٓ ِٕٙظ اٌّإٌف ألْ ٌىً ِإٌف ٌٗ ِٕٙظ ٠زجؼٗ ف ٟرقو٠ظ األؽبك٠ش فٟ
رأٌ١فٗ.
ال ٠غٛى اٌؼًّ ثبٌؾل٠ش اٌضؼ١ف ٌٛٚوبْ ف ٟفضبئً األػّبي ٚثَجت ٘نا اٌوأ ٞلَُ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟوزت األئّخ
اٌّزجٛػٚ ٓ١ثَجت ٘نا طبه ِغّٛػخوج١وح ِٓ األؽبك٠ش إٌج٠ٛخ غ١و ِؼٌّٛخ ثٙب ٘ٚنا ِٓ رفوكاد اٌش١ـ
األٌجبٔ.ٟ
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 -1لَُ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاٌىزت اٌؾل٠ض١خ ئٌ" ٝطؾ١ؼ" "ٚضؼ١ف"صُ طجؼذ ثزأٌ١فبرٗ.

اٌواثغ :اػززّبك اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرضؼ١ف اٌوٚاح ػٍ" ٝاٌّقزظواد"
٠ؼزّل اٌش١ـ األٌجبٔ ٟػٍ ٝرٛص١ك اٌوا ٞٚأ ٚرضؼ١فٗ ػٍ" ٝاٌّقزظواد" وض١وا ٚ،اػزوف اٌش١ـ األٌجبٟٔ
ثٕفَٗ فٍٍٍَ ٟزٗ اٌضؼ١فخ-ٚ، 58أ٠ضب  -أشبه ثؼض ِؼبطو ٞاٌش١ـ األٌجبٔ ٟئٌ ٝأٍجبة أ٘ٚبِٗٔٚ 59ض أً٘ اٌؼٍُ أْ
"اػزّبكٖ ػٍ ٝاٌّقزظواد" ٘ ٛأُ٘ ٍجت ِٓ أٍجبثٗ ٚلٛػٗ ف ٟاأل٘ٚبَ ٚاٌزٕبلض ٚ ٚ،اٍ ْ٢أموو ثؼض األِضٍخ
األفوٌ ٜإلرّبَ اٌؾغخ أ ٞأْ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٟؼزّل ػٍ ٝاٌّقزظواد وض١وا ٠ ٌُٚجؾش ػٓ أؽٛاٌ ُٙف ٟاٌّظبكه
األطٍ١خ ٠ٚؾىُ ػٍ ٝاٌؾل٠ش رَوػب ٚضؼفٗ ٍٚأموو أٍّبء ػشوح اٌوٚاح ِٓ "ضؼ١ف األكة اٌّفوك"ِ-غ ث١بْ هلُ
اٌؾل٠ش ِٓ ضؼ١ف األكة اٌّفوك  -اٌن ٓ٠ضؼف ُٙاٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ" ٝاٌّقزظواد".
 .1ععٍذ انمٍغً٠ ٌُ:زٍٛغ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرؼ٘ ٓ١١نا اٌوا ٞٚف ٟاٌّظبكه األطٍ١خ ،ثً أٔٗ اػزّل ػٍٝ
اٌّقزظواد ٚثَجت ٘نا ضؼف اٌؾل٠ش اٌظؾ١ؼ ٌٛ.رٍٛغ أْ "ٍؼل ثٓ ػز١ك اٌؼجٍَٚ ٟؼل ثٓ َِؼٛك اٌمَٟ١
هعً ٚاؽل ٚاٌواٍ" ٞٚؼل" هثّب َٕ٠ت ئٌ ٝعلٖ ٚهثّب ئٌٚ ٝاٌلٖ( .أظو :هلُ اٌؾل٠ش )7/1
 .1عثذ هللا تٍ حغاٌ انعُثشي :اػزّل اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرضؼ١ف اٌوا ٞٚاٌّنوٛه ػٍ" ٝرمو٠ت اٌزٙن٠ت" (أظو
هلُ اٌؾل٠ش .)222/38:
لال اتٍ حجش عُّ ِ ":مجٛي ِٓ اٌَبثؼخ"فبػزّل ػٍ ٗ١اٌش١ـ األٌجبٔٚ ٟضؼفٗ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠نوو لٛي اٌؾبفع اٌن٘جٟ
اٌنٚ ٞصمٗ طو٠ؾبٚ،أ٠ضب -مووٖ اثٓ ؽجبْ ف" ٟاٌضمبد".
 .1انماعى تٍ يانك انًضًَ أتٕ جعفش انكٕفً :لبي اإلِبَ أؽّل ػٕٗ أٔٗ طلٚق ٚٚصمٗ اثٓ ِؼٚ ٓ١لبي ِوح :ال ثأً
ثٗ ٚ،ثٗ لبي أثٛكاؤك ٚفِٛ ٟضغ لبي صمخ ٚ،لبي أث ٛؽبرُ طبٌؼ ٚٚصمٗ اٌؼغٍٚ ٟمووٖ اثٓ ؽجبْ ف ٟاٌضمبد ٚفٛق
مٌه أفوط ٌٗ اٌش١قٌٚ 60ٓ١ىٓ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّل ػٍ" ٝرمو٠ت اٌزٙن٠ت"ٍ٠ ٌُٚزفذ ئٌ ٝرٛص١ك األئّخ اٌىجبه
فضؼفٗ(.هلُ اٌؾل٠ش )263/43
 .1يحًذ تٍ عثٍذ انكُذي أتٕ جاتش انكٕفً:ضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ" ٝرمو٠ت اٌزٙن٠ت" ٚلبي ِ٘" ٛغٛٙي"
ٌٚىٓ اٌواَِ ٞٚزٛه اٌؾبي ،ألٔٗ ه ٜٚػٓ أثٚ ٗ١ػّو ٚثٓ ِ ّْٛ١االٚكٚ ٞػٕٗ اٌضٛهِٚ ٞوٚاْ ثٓ ِؼب٠ٚخ
61
اٌفياهِٚ.ٞغ مٌه مووٖ اثٓ ؽجبْ ف" ٟاٌضمبد"
-ٚأ٠ضب -موو اٌش١ـ األٌجبٔ ٟفِ ٟملِخ "رّبَ إٌّخ" أْ اٌغٙبٌخ رورفغ ػٓ اٌوا ٞٚثوٚا٠خ ئصٕٚ ٓ١ئما وبْ اٌواٞٚ
ِغٛٙي اٌؾبي أ ٚاٌَّزٛه ٚلل لجً هٚا٠زٗ عّبػخ ثغ١و ل١ل.صُ لبي ثؼل لٍٔ": ً١ؼُ ّ٠ىٓ أْ ٔمجً هٚا٠زٗ ئما هٜٚ
ػٕٗ عّغ ِٓ اٌضمبد ٠ ٌُٚزج ٓ١ف ٟؽل٠ض ٗ ِب ٕ٠ىو ػٍٚ، ٗ١ػٍ ٗ١ػًّ اٌّزأفو ِٓ ٓ٠اٌؾفبظ وبثٓ وض١و ٚاٌؼوالٟ
62
ٚاٌؼَمالٔ."ٟ
ٚػٍ ٝؽَت اٌمٛي األف١و وبْ اٌوا ٞٚاٌَّزٛه  ٛ٘ٚطلٚق ٠ؾزظ ثٌٗ.ىٓ اٌش١ـ األٌجبٔ٠ ٌُ ٟن٘ت ئٌ ٝاٌفظً١
ثً اػزّل ػٍ ٝوزبة ٚاؽل فضؼفٗ(.هلُ اٌؾل٠ش )315/50
 .1أتٕيٕدٔد تحش تٍ يٕعى :ضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ" ٝاٌزمو٠ت"ٌٚىٓ اٌوا ٞٚلبي ػٕٗ اثٓ أث ٟؽبرُ
"طبٌؼ "(هلُ اٌؾل٠ش )329/53
لال اتٍ أتً حاذى ":ثؾو ثٓ ِ ٍٝٛأثِٛ ٛكٚك ه ٜٚػٓ اٌؾَٓ ه ٜٚػٕٗ اٌضٛهٚ ٞاٌّإًِ ثٓ اٍّبػٍِٝٛٚ ً١
ثٓ ى٠بك ثٓ ثؾو ثٓ ِ ٛ٘ٚ ٍٝٛاثٓ أثِٛ ٟكٚك ٍّؼذ اث٠ ٝمٛي مٌه.
ؽلصٕب ػجل اٌوؽّٓ لبي ٍئً أث ٝػٕٗ فمبي" :طبٌؼ".63
لهد :اػزّل اٌش١ـ األٌجبٔ ٟػٍ ٝلٛي اثٓ ؽغو ٚضؼف اٌوا ٞٚاٌنٚ ٞصمٗ اثٓ أث ٟؽبرُ وّب رملَ ل.ٌٗٛ

11

السفير

International Quarterly Published
Arabic Research Journal

Vol.6 No.1 2022
www.al-safiir.com

 .1انفضم تٍ يثشش  :ضؼف اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاٌفضً ثٓ ِجشو اػزّبكا ػٍ" ٝرمو٠ت اٌزٙن٠ت" ٍ٠ ٌُٚزفذ ئٌِ ٝظبكه
أفوٚ،ٜضؼفٗ ف" ٟضؼ١ف األكة اٌّفوك"ٚطؾؾٗ ف" ٟاإلهٚاء" ()126/24
 .7ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ل ٌ١اٌؼجل ٞاٌجظو، ٞضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ" ٝاٌزمو٠ت" ٌٚىٓ اٌواٚ ٞٚصمٗ اثٓ ؽجبْ
ٚاٌؼغٍٚ ٟه ٜٚػٕٗ عّغ ِٓ اٌضمبد ٚ64ئمْ ٘ ٛاٌَّزٛه ٠ؾزظ ثٗ(.هلُ اٌؾل٠ش )709/108
 .8أو عهمًح ٔإعًٓا "يشجاَح":ؽىُ ػٍ ٗ١ثب ٌضؼف ئػزّبكا ػٍ ٝوزبة ٚاؽل ٍ٠ ٌُٚزفذ ئٌ ٝاٌّظبكه األطٍ١خ ألْ
األئّخ اٌىجبه ٚصمٙب.
لبي اٌّي : ٞهٌٙ ٜٚب اٌجقبه ٞف ٟوزبة هفغ اٌ١ل ٓ٠ف ٟاٌظالح ٚأث ٛكاٚك ٚاٌزوِنٚ ٞإٌَبئٚ ،ٟلبي اثٓ ؽغو
ػٕٙب" :ه ٜٚػٕٙب أ٠ضب ثى١و ثٓ االشظ ٚػٍك ٌٙب اٌجقبه ٚ 65"ٞمووٖ اثٓ ؽجبْ ف" ٟاٌضمبد"ٚٚصمٙب اٌؼغٍٟ
66
ٚلبي ":أَ ػٍمّخ ِلٔ١خ ربثؼ١خ صمخ"
-ٚأ٠ضب -أَ ػٍمّخ وبٔذ ِٓ هٚاح "اٌّإطب" ٚأفوعٗ ٌٙب اإلِبَ ِبٌه ف ٟوزبثٗ ( )151/1ؽل٠ش " ػٓ ػٍمّخ ثٓ
أث ٟػٍمّخ ػٓ أِٗ "
67
ٔٚض األئّخ اٌىجبه أْ اإلِبَ ِبٌه ال ٠و ٞٚئال ػٓ صمخ
لٍذ :ػٍ ٝوً ؽبي ٌُ ٍ٠زٍفذ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟئٌ٘ ٝنا اٌزفظٚ ً١ضؼفٙب(.هلُ اٌؾل٠ش )887/140
 .9شٓاب تٍ عثاد انعثذي انعصشي انثصشي ،ضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ ٝلٛي اٌن٘ج ٟفمظ ٌٚىٓ اٌلاه لطٕٟ
لبي ػٕٗ :طلٚق ىائغ ٚمووٖ اثٓ ؽجبْ ف" ٟاٌضمبد "وّب لبي اثٓ ؽغو ػٕٗ ٌٚىٓ اٌش١ـ األٌجبٍٔ٠ ٌُ ٟزفذ ئٌٗ١
ٚضؼفٗ ثل ْٚئٌزفبد ئٌ ٝاٌّظبكه األطٍ١خ-ٚ.أ٠ضب٠ ٌُ -زٍٛغ ف ٟاٌزقو٠ظ(.هلُ اٌؾل٠ش .)1198/192
 .12ػ َٝ١ثٓ ٘الي اٌظلف:ٟضؼفٗ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاػزّبكا ػٍ ٝلٛي اٌن٘ج ٟوّب أشبه ئٌ ٗ١ف ٟوزبثٗ
"اٌىبشف"ثمٚ" ٌٗٛصك" ٍ٠ ٌُٚزفذ ئٌ ٝلٛي اثٓ ؽغو اٌن ٞلبي ػٕٗ أٔٗ "طلٚق"ٚمووٖ اثٓ ؽجبْ ف ٟاٌضمبد
ٚ،أفوط ٌٗ اإلِبَ اٌزوِنٚ ٞلبي ":ؽل٠ش ؽَٓ طؾ١ؼ"-ٚأ٠ضب – أفوط اإلِبَ ؽبوُ ػٓ ػ َٝ١ثٓ ٘الي
اٌظلف ٟػٓ ػجل هللا ثٓ ػّو ٚثٓ اٌؼبص هض ٟهللا ػّٕٙب لبي  :لبي هٍٛي هللا طٍ ٝهللا ػٍ ٌٛ ٍٍُ ٚ ٗ١أْ
هطبطخ ِٓ ٘نا ِضً ٘نٖ....اٌـ".
68
لبي اٌؾبوُ٘":نا ؽل٠ش طؾ١ؼ اإلٍٕبك ٠ ٌُٚقوعبٖ ٚلبي اٌن٘ج":ٟطؾ١ؼ".
خالصح انثحس:
أٌف اإلِبَ اٌجقبه" ٞاألكة اٌّفوك"ٚعّغ ف ٗ١األؽبك٠ش ٚاألصبه ٌزأكة إٌبً ٚاٌزؾٍ ٝثّىبهَ األفالق ٚاٌزقٍ ٟػٓ
هىائٍٙب ٠ ٌُٚشزوط ف ٟئ٠واك اٌؾل٠ش وّب اشزوط ف" ٟاٌغبِغ اٌظؾ١ؼ"٠ٚؾز٘ ٞٛنا "األكة" فٛائل وض١وح-ٚ،أ٠ضب-
ٛ٠عل ف ٗ١ثؼض األصبه ِب ال ٛ٠عل ف ٟغ١وٌٖٚ.ىٓ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟرظوف فٚ ٗ١ضؼف ِغّٛػخ وج١وح ِٓ "األكة
اٌّفوك"ٚعّغ ف ٟعيء فبص ٍّٚبٖ "ضؼ١ف األكة اٌّفوك"ٚ.أصٕبء اٌزضؼ١ف ٚلغ ف ٟاأل٘ٚبَ ٚاٌزَبِؾبد وّب
موود ثؼض ِٕٙب.

ٔزبئظ اٌجؾش
 وبْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟثؼل اٌٙغوح ئٌ ٝاٌشبَ أكفٍٗ ٚاٌلٖ فِ ٟلهٍخ "عّؼ١خ اإلٍؼبف اٌق١وٚ"ٞأرُ فٙ١ب اٌّوؽٍخ
االثزلائ١خ ٌىٓ ٌُ ٠ىًّ كهاٍزٗ فِ ٟلهٍخ إٌظبِ١خ.
 صُ ؽفع اٌش١ـ األٌجبٔ ٟاٌموآْ اٌىو ُ٠ػٍ٠ ٝل ٚاٌلٖ ٚكهً ثؼض اٌىزت اإلثزلائ١خ ف ٟاٌظوف ٚإٌؾٚ ٛاٌفمٗ
اٌؾٕف.ٟ
 ثلأ اٌمواءح ِٓ اٌّىزجخ اٌطب٘و٠خ ثلِشك ثؼل ِب رأصو ثأثؾبس ِغٍخ "إٌّبه" ٚرٛعٗ ئٌ ٝػٍُ اٌؾل٠شٚ،وبْ ِغوِب
ف ٟاٌّطبٌؼخ ف ٟاٌّىزجخ اٌظب٘و٠خ ِٓ اٌظجبػ ئٌ ٝاٌٍ،ً١
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ثؼل اٌزأصو ثّغٍخ إٌّبه ٌُ ٠زٛعٗ ئٌ ٝاٌشٛ١ؿ ٚاٌّؾلصٌ ٓ١زؾظ ً١اٌؼٍُ ثً ٠زٛعٗ ئٌ ٝاٌّىزجخ ٚرؼٍُ ػٍُ األطٛي
ِٓ ٠ط ْٛاٌىزت صُ ث لأ اٌزقو٠ظ ٚاٌزؾم١ك ٌىزت األئّخ اٌّزملِ٘ٚ.ٓ١نا األِو ِؼوٚف أٔٗ ؽظً اٌؼٍُ ِٓ ثطْٛ
اٌىزت كِ ْٚغٍَخ اٌشٛ١ؿ -ٚأ٠ضب٠ ٌُ -ؾمع ِٓ ٘ل ٞإٌج ٟﷺ ش١ئب ٍٕلا ٚال ِزٕب.
وبْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟرؼبًِ ِغ وزت إٌَخ ػٍ ٝؽَت ِٕٙغٗ ٚ,رظوف ف ٗ١ثؼض اٌزظوفبد ِضال ؽنف األٍبٔ١ل
ٚافزظو ثؼضٗ ٚؽىُ ػٍ ٗ١ثبٌظؾخ ٚاٌضؼف ثل ْٚئٌزفبد ئٌِٕ ٝب٘ظ اٌّؾلص ٓ١صُ لَّٗ ئٌ" ٝطؾ١ؼ"
"ٚضؼ١ف"ٚ،أِب األؽبك٠ش اٌز ٟطؾؾٙب ٚضؼٙب ف ٟعيء ٍّٚبٖ "طؾ١ؼ" ٚأِب األؽبك٠ش اٌز ٟضؼفٙب ٚضؼٙب
ف ٟعيء ٍّٚبٖ "ضؼ١ف"٘ٚىنا رظوف ف ٟاٌّظبكه األطٍ١١خ.
رظؾ١ؼ األؽبك٠ش ٚرضؼ١فٙب ٌ ٌ١أِوا ٍٙال -ٚأ٠ضبٚ ٌ١ٌ -ظ١فخ ٌىً شقض ٚوّب رملَ أْ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟرؼٍُ
ِٓ ثط ْٛاٌىزت أوضو ِٓ اٌشٛ١ؿ ٠ ٌُٚؾضو فِ ٟغبٌٌ اٌّؾلص ٓ١وّب عو ٜػٍٍٕ ٗ١خ األٍالف -ٚأ٠ضبٔ -ض
وض١و ِٓ ِؼبطو ٗ٠أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ ٔمبك اٌؾل٠ش ٚأصٕبء اٌزظؾ١ؼ ٚاٌزضؼ١ف ٚلغ ف ٟاأل٘ٚبَ ٚاٌزٕبلضبد وّب
أشبه ثؼ ض أً٘ اٌؼٍُ ِٓ ِؼبطو ُِٕٙٚ ٗ٠اٌَ١ل ؽَٓ ثٓ ػٍ ٝاٌَمبف ٚأٌف رأٌ١فب ف ٟهكٖ ٍّٚبٖ "رٕبلضبد
األٌجبٔ ٟاٌٛاضؾبد فّ١ب ٚلغ ٌٗ ف ٟرظؾ١ؼ األؽبك٠ش ٚرضؼ١فٙب ِٓ أفطبءٚغٍطبد" ف ٟصالصخ ِغٍلاد-ٚ،أ٠ضب
– أٌف اٌش١ـ أٍؼل ٍبٌُ رٚ ُ١موو أ٘ٚبَ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرؾم١مٗ ٌىزبة "فضً اٌظالح ػٍ ٝإٌج ٟﷺ ٍّٚبٖ
"ث١بْ أ٘ٚبَ األٌجبٔ ٟف ٟرؾم١مٗ ٌىزبة فضً اٌظالح ػٍ ٝإٌجٟﷺ ٌٍمبض ٟئٍّبػ ً١ثٓ ئٍؾبق األمك.ٞ
ٚلغ اٌش١ـ األٌجبٔ ٟف ٟرضؼ١ف "أؽبك٠ش األكة اٌّفوك"ف ٟاأل٘ٚبَ  ٚاٌزَبِؾبد وّب موود ثؼض ِٕٙب فٟ
اٌجؾش.
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سورة آآل معران ،الآية امكرمية ()461
ا ألمباين وس بة اؤىل أآمباهية وامباهية بدل اساليم يلع يف جنوب رشق أآوراب جيده من اجلنوب امرشيق اميوانن ومن امضٌلل يوغسالفيا ومن ه) امغرب حبر الؤدرايتيم.
امؼامصة امؼامثهية تؼرف اميوم ؤابس تنبول
آ
أ
امضيباين،امض يخ ٍلد اؤبراىمي ،حياة ا ألمباين و آاثره (املاىرة،مكتبة امسدادي نونرش وامتوزيع ،امطبؼة الوىل 4141ه)) ص 11
امضيباين ،حياة ا ألمباين وآآاثره،ص ،14خمترصا
امضوابيل ،غبد امرمحن بن َلد امؼزيري ،هجود امض يخ ا ألمباين يف ػمل احلديث رواية ودراية (امرايض  ،مكتبة امرصد  ،امطبؼة ا ألوىل 6446م ( أآصال ىذا امكتاب رساةل
املاجس تري من جامؼة صنؼاء )ص 83
امؼًل ،امض يخ اؤبراىمي َ،لد انرص ادلين ا ألمباين حمدث امؼرص وانرص امس نة (دمضق ،دار اململ ،امطبؼة ا ألوىل 4166،ه)ص48
امضيباين،حياةا ألمباين وآآاثره وجناء ػوٌلء ػويو،ص  .43امؼًلَ،لد انرص ادلين ا ألمباين حمدث امؼرص وانرص امس نة ،ص .84املريويت،ػامص غبد هللا،ترمجة موجزة مفضيةل
احملدث امض يخ أآيب غبد امرمحن َلد انرص ادلين ا ألمباين(جدة ،دار املدين نوطباػة وامنرش وامتوزيع)ص  .66امضوابيل،هجود امض يخ ا ألمباين يف ػمل احلديث رواية ودراية،ص
،38خمترصا
امضيباين ،حياةا ألمباين وآآاثره وجناء امؼوٌلء ػويو،ص ، 16امضمراين،امض يخ غبد هللا بن َلد،جت ملمفات احملدث امكبري ،ص 43
أآيضا
ابن منظور،مسان امؼرب،ج ،4ص 646
اذلىيب ،سري أآػالم امنبالء ،ج،46ص 838
نتت هبذة خمترصة غن حياة الؤمام امبخاري رمحو هللا ابمترصف املويل،ومن يريد امتفصيل فوريجع اؤىل نتب امرتامج.
اذلىيب،سري أآػالم امنبالء (بريوت،ملسسة امرساةل نوطباػة وامنرش امطبؼة احلادية غرشة 4141ىـ4336 -م)ج ،46ص 114 -834
املزي،احلافظ جٌلل ادلين أآيب احلجاج يوسف بن امزيك املزي،هتذيب امكٌلل يف أآسٌلء امرجال (بريوت،ملسسة امرساةل نوطباػة وامنرش امطبؼة ا ألوىل 4148ه – 4336م ).ج
،61ص 184
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امؼسلالين،احلافظ صياب ادلين أآمحد بن ػًل بن جحر امضافؼي ،هتذيب اههتذيب (بريوت،دار امفكر نوطباػة وامنرش واموزيع،امطبؼة ا ألوىل 4141ه – 4331م) ج ،3ص 16
امنووي،هتذيب ا ألسٌلء وانوغات (بريوت – دار امكتب امؼومية مبنان)ج،4ص 14
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج، 3ص 16
امبهيلي،سنن امبهيلي امكربى (مكة املكرمة ،مكتبة دارامباز،س نة امطبع 4141ه  4331 -م) ج ،44ص ،434ابب بيان ماكرم ا ألذالق.
ىذا امؼدد اكن ػىل حسب حتليق غبد امفواد امبايف،
اهظر :ا ألدب املفرد،املطبوع (املاىرة ،املكتبة امسوفية ،دمضق4814،ىـ)
ا ألمباين ،انرص ادلين ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد (املموكة امؼربية امسؼودية ،مكتبة ادلميل ،امطبؼة امرابؼة 4143،ه4333 -م)ص 6
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص ،61ابب اؤمث كاطع امرمح
ا ألمباين،سوسةل ا ألحاديث امصحيحة ،ج ،1ص 413
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص  33ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  18ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار.
ا ألمباين ،حصيح امرتغيب وامرتىيب (امرايض ،مكتبةاملؼارف،امطبؼةاخلامسة) ج ،8ص 83
ا ألمباين ،حصيح سنن امرتمذي ،ج،6ص ،863ابب جاء يف انوؼنة
امبخاري ،ا ألدب املفرد ،ص  ،413ابب امتجارب.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 66
امتربيزي َ ،لدبن غبدهللا اخلطيب،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين (بريوت ،املكتب الؤساليم مصاحهبا زىري امضاويش امطبؼة امثاهية 4833ه – 4313م) ،ص،4141
امفصل امثاين.ورمقو ()4446
أآيضا ،ص 4136
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص ،864ابب دفض املرآآة
أآيضا ،ص 866ابب دتان الؤماء.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد،ص 444،ابب دفض املرآةآ
ا ألمباين،سوسةل ا ألحاديث امصحيحة ،ج،6ص 813
أ
امبخاري ،ا ألدب املفرد ،ص  ،66ابب بر ا ألكرب فالكرب .
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد،ص .66
ا ألمباين ،حصيح امرتغيب وامرتىيب (امرايض مكتبة املؼارف نونرش وامتوزيع امطبؼة ا ألوىل 4164ه – 6444م) ج ،6ص ، 611نتاب امرب وامصةل وغريىٌل ابب امرتغيب يف
صةل امرمح.
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  18ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار
ا ألمباين،حصيح امرتغيب وامرتىيب ،ج ،8ص، 464غن مسرة بن جندب ريض هللا غنو.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 63
امؼسلالين ،تلريب اههتذيب ،ج ،4ص . 614
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 43
ا ألمباين ،حصيح جامع امرتمذي ،ج ،6ص 411
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 81-86
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص .86
ا ألمباين ،سوسةل ا ألحاديث امضؼيفة ،ج ،1ص .414
ا ألمباين ،اؤرواء امغويل يف خترجي أآحاديث منار امستيل  ،ج ،1ص  ،684 -681حت رمق احلديث ()1416
ابن حنبل ،مس ند الؤمام أآمحد بن حنبل بتجليق صؼيب ا ألرزؤوط ،ج ،4ص ، 4161يف مس ند حديث رجل من ا ألهصار
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ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  16ابب من دػا هللا أآن حيسن ذولو.
امتربيزي ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص  ،114نتاب ادلغوات ابب جامع ادلػاء رمق احلديث ()6444
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ص .64،
امتربيزي ،مضاكة مثال كال :يف ضؼيف سنن أآيب داؤد غلب ىذا احلديث املتلدم " :ضؼيف"
ا ألمباين يف ضؼيف ا ألدب املفرد .66 ،
امتربيزي ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص .638رمق احلديث ()6686
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  .16ابب من دػا هلل أآن حيسن ذولو
امتربيزي  ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص  ،114نتاب ادلغوات ابب جامع ادلػاء رمق احلديث (.)6444
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ص  ،16ابب ل تؼد أآذاك صيئا فتخوفو
امتربيزي  ،مضاكة املصابيح بتحليق امض يخ ا ألمباين ،ص  ،4814نتاب ادلغوات ابب املزاح رمق احلديث ( )1336
ا ألمباين ،سوسةل الآحاديث امضؼيفة ،ج،4ص 1
نٌل أآصار اؤميو امض يخ ادلنتور ممدوح يف نتابو " وصول اههتاين ابجبات سنية امس بحة"
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،3ص  ،633املزي  ،هتذيب امكٌلل  ،ج  ،68ص  ، 164امؼجًل ،اترخي امثلات ،ص 831
ابن حبان ،امثلات ،ج  ،1ص 883
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،3ص  ، 636ابن حبان ،امثلات  ،ج  ،1ص 833
ا ألمباين ،متام املنة  43،64،املاػدة امرابؼة ،رد حديث اجمليول
ابن أآيب حامت ،اجلرخ وامتؼديل  ،ج  ،6ص 143
امؼجًل،اترخي امثلات ،ص  ،844ابن حبان ،امثلات ،ج  ،4ص 461
املزي  ،هتذيب امكٌلل ،ج  ،84ص 841ـ ،امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،46ص 144
ابن حبان ،امثلات ،ج  ،4ص  ،166امؼجًل ،اترخي امثلات ،ص 464
أآبو هؼمي ا ألصفياين ،حوية ا ألومياء ،ج  ،6ص 866
ا ألمباين ،سوسةل ا ألحاديث امضؼيفة ،ج  ،1ص  ، 141امؼسلالين ،تلريب اههتذيب  ،ج  ،4ص  ، 116امبخاري،امتارخي امكبري ،ج،6ص  ،834ابن أآيب حامت ،اجلرح
وامتؼديل ،ج،6ص ، 634امرتمذي ،جامع امرتمذي  ،ج،4ص  433نتاب صةل هجمن ،احلامك ،املس تدرك ػىل امصحيحني  ،ج  ،6ص ، 116خمترصا.
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